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समष्टटगर् मागिदशिन 
 
स्वास््र् क्षेरसगँ संबद्ध कार्िक्रमहरू र्नर्दिटट उदेश्र् बमोष्जम कार्ि सञ्चालनमा एकरूपर्ा र्था प्रभावकािी 
रुपमा कार्ािन्वर्नका लार्ग सहजीकिण गिाउने उदे्दश्र्ले समष्टटगर् रुपमा देहार् बमोष्जमको मागिदशिन 
गरिएको छ। कार्िक्रम सम्पन्न भएपश्चार् स्वास््र् र्था जनसंख्र्ा मन्रालर् एवं कार्िक्रमसगँ सम्बद्ध 
ववभाग, महाशाखा, केन्र लगार्र्का र्नकार्मा उल्लेष्खर् कार्िक्रम सम्बन्धी प्रर्र्वेदन पठाउनपुनेछ। प्रदेश 
र्हको आन्र्रिक श्रोर्बाट सञ्चार्लर् स्वास््र् क्षेर सम्बष्न्धर् कार्िक्रमहरुको ववविण समेर् प्रर्र्वदेनमा 
समावेश गनुिहनु अनिुोध छ। 

• कोर्भि १९ को ववद्यमान संक्रमणको िोकथाम र्था जोष्खम न्रू्र्नकिणका लार्ग जनस्वास््र्का 
मापदण्िहरुको पालना गने, गिाउने र्था प्रोटोकल बमोष्जम संक्रर्मर्हरुको आवश्र्क उपचाि र्था 
व्र्वस्थापनका लार्ग समन्वर् र्था सहजीकिण लगार्र्का कार्िहरुलाई ववशेर् प्राथर्मकर्ा र्दन ु
हनेुछ।  

• कार्िक्रम र्था स्वास््र् सेवाको प्रवाह एवं सेवाको उपर्ोगबािेको ववविणका आधािमा 
कार्िक्रमहरुको र्नर्र्मर् अनगुमन रुपमा गरिने हुँदा प्रदेश र्ह अन्र्गिर् प्रदान गरिने स्वास््र् 
सेवाको र््र्ाङ्कीर् ववविण स्वास््र् सूचना प्रणालीमा र्नर्र्मर् रुपमा प्रववटट गनुि, गिाउनपुनेछ। 
साथै अन्र् व्र्वस्थापन सूचना प्रणालीको मापदण्ि अनसुाि आपूर्र्ि लगार्र्का र््र्ाङ्कको सम्बष्न्धर् 
प्रणालीमा प्रववष्टट र्था प्रर्र्वदेन गनुिपनेछ। सम्बष्न्धर् प्रदेशमा िहेका स्थानीर् र्हमा समर्मै 
प्रर्र्वेदन र्था सूचना प्रवाहका लार्ग समेर् आवश्र्क सहजीकिण ि समन्वर् गनुिहनेुछ। 

• कार्िक्रमहरुको प्रभावकािी कार्ािन्वर्नका लार्ग आवश्र्क प्राववर्धक सहर्ोग र्था सहजीकिणका 
लार्ग संघीर् र्हका कार्िक्रमसँग सम्बष्न्धर् महाशाखाहरु, केन्र लगार्र्का र्नकार्हरुसगँ समन्वर् 
गनुि हनेुछ। संघस्र्िबाट आवश्र्कर्ा अनसुाि कार्िक्रमहरुको सञ्चालनमा सहजीकिण र्था 
अनगुमनको व्र्वस्था हनेुछ। 

• कार्िक्रमका लार्ग ववर्नर्ोष्जर् िकम कार्िक्रम सञ्चालन गनिका लार्ग कम हनु गएमा वा कार्िक्रम 
ववस्र्ाि गिी सञ्चालन गनि आवश्र्क भएमा दोहोिो बजेट नहनेु गिी प्रदेश र्हबाट थप श्रोर् 
परिचालन गिी कार्िक्रम सञ्चालन गनुि हनेुछ। 

• स्थार्ी कमिचािीहरुको र्लब, महगी भत्ता, स्थानीर् भत्ता, पोर्ाक लगार्र् अर्नवार्ि दावर्त्वका 
कार्िलाई प्राथर्मकर्ाका र्दई कार्िक्रम प्रभाववर् नहनेु गिी बजेटको व्र्वस्थापन गनुिपनेछ। अर्नवार्ि 
दावर्त्व र्था र्नष्श्चर् कार्िक्रमका लार्ग ववर्नर्ोष्जर् िकम सोवह प्रर्ोजन ि उदे्दश्र् अनरुुप खचि 
गनुिपनेछ।  

• कार्िक्रम सञ्चालनका लार्ग ववर्नर्ोष्जर् बजेट सम्बन्धमा र्स र्नदेष्शकामा बाँिर्ािँका आधाि 
उल्लेख गरिएकोमा सोवह बमोष्जम र्था बाँिर्ािँका आधाि उल्लेख नगरिएकोमा कार्िक्रम र्था 
वक्रर्ाकलापको उदे्दश्र् ि अपेष्क्षर् लक्ष्र् अनरुुप हनेु गिी प्रादेष्शक आवश्र्कर्ा अनसुाि बजेटको 
बाँिर्ािँ गिी कार्िक्रम र्था वक्रर्ाकलापहरु सञ्चालन गनुिपनेछ। 

• स्वीकृर् दिबन्दी र्था बजेको परिर्धर्भर िहेि मार सेवा सचुारूलाई प्राथर्मकर्ा र्दई सेवा किािका 
कमिचािीको व्र्वस्थापन गनुिपनेछ।  

• ववद्यमान कोर्भि महामािी लगार्र् अन्र् महामािीजन्र् अवस्थाको प्रभावकािी व्र्वस्थापन र्था 
र्नर्न्रणका लार्ग स्थानीर् र्ह र्था संघसँग समन्वर् र्था सहकार्ि गनुिहनेुछ। 
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• और्र्ध र्था और्धीजन्र् सामग्री खरिद गदाि संघबाट प्राप्त नहनेु वा कम मारामा प्राप्त हनेु र्था 
प्रदेश ि स्थानीर् र्हमा बवि आवश्र्क हनेु और्र्ध र्था सामग्रीहरुलाई प्राथर्मकर्ा र्दन ुसोवह 
अनरुुपको आपूर्र्ि व्र्वस्था र्मलाउन ु पनेछ। खरिदमा दोहोिोपन हनु नर्दन स्थानीर् र्हसगँ 
आवश्र्क समन्वर् गनुिहनेुछ। 

• स्वीकृर् कार्िक्रम र्था प्राप्त अष्ख्र्र्ािी अनसुािको र्नदेशन ि खचि गदाि साविजर्नक खरिद ऐन 
२०६३, र्नर्मावली २०६४, कार्िववधी ऐन २०५५ ि र्नर्मावली २०६४ र्था भ्रमण खचि 
र्नर्मावली २०६४ का साथै अथि मन्रालर्बाट जािी गरिएको कार्ि सञ्चालन र्नदेष्शका ि बजेट 
कार्ािन्वर्न मागिदशिन अनरुुप कार्िक्रम सञ्चालन गनुिपनेछ। 

• वैदेष्शक सहार्र्ा समावेश भएको कार्िक्रमको हकमा आवश्र्कर्ा अनसुाि सम्बष्न्धर् र्नकार्सँगको 
समन्वर् र्था र्स र्नदेष्शका बमोष्जम कार्िक्रम सञ्चालन गिी र्ोवकए बमोष्जमको िाँचामा प्रर्र्वदेन 
गनुिपनेछ। 

• कार्िक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा कुनै समस्र्ा हनु गएमा वा थप जानकािी आवश्र्क भएमा 
कार्िक्रमसँग संबद्ध र्स मन्रालर् अन्र्गिर्का ववभाग, महाशखा, केन्र वा शाखा लगार्र्का 
र्नकार्सँग समन्वर् गनुिहनेुछ। 

  



3 

 

व्र्वस्थापन कार्िक्रम 
 
वक्रर्ाकलापको नाम: इि एल एम आई एस / र्ि एच आइ एस २ सम्बन्धी एवककृर् सर्मक्षा 
कार्िक्रमको 
परिचर् 

स्वास््र् र्था जनसंख्र्ा मन्रालर्, स्वास््र् सेवा ववभागले स्वास््र् सेवाको समग्र 
बस्र्षु्स्थर्ीकाबािेमा छलर्ल गने, मखु्र् सवाल पवहचान गिी आगामी बर्ि कार्िर्ोजनामा समावेश 
गने उदेश्र्ले स्वास््र् संस्थार्ह देखी केन्रस्र्िसम्म ववर्भन्न प्रकािका सर्मक्षाहरु गिे जस्रै् प्रदेश 
स्र्िबाट पर्न ववर्भन्न सर्मक्षाहरु हनु ुपने हनु्छ। र्सै ष्शलष्शलामा नेपाल सिकाि मन्रीपरिर्दको 
र्नणिर् नं २० (२०७६।०३।२४) र्नणिर् अनसुाि ववर्भन्न र्नकार्बाट प्रर्र्वेदन गने सम्बन्धमा 
भएको र्नणिर् देहार् बमोष्जम िहेको छ:  
स्थानीर्, प्रदेश ि संधीर् र्हबाट आरू् अन्र्गिर्का स्वास््र् संस्थाको मार्सक प्रर्र्वेदन केन्रीर् 
सूचना प्रणालीमा प्रववटठ गने र्था अन्र् सूचनाहरू समेर् स्वास््र् संस्थाहरूबाट स्थानीर् र्हमा 
स्थानीर् र्हले, स्वास््र् कार्ािलर्हरूमा स्वास््र् कार्ािलर्हरूले प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्हरूमा 
ि प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्हरूले स्वास््र् सेवा ववभागमा पठाउने संस्थागर् व्र्वस्था गिी 
स्थानीर् देष्ख संघीर् र्हसम्म र्नर्र्मर्, र्नष्श्चर् समर् र्समा र्भर पूणि ववविण सवहर्को प्रर्र्वेदन 
गने, गिाउने व्र्वस्था र्मलाउने र्नणिर् गरिएको छ। 
 
मन्रीपरिर्द्को र्नणिर्लाइि समर्मा कार्ािन्वर्न गिाउन ि सो कामलाइि मरु्ि रुप र्दन र्स 
महाशाखाले ववगर् बर्िहरू जस्रै् प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर् प्रदेश अन्र्गिर् सञ्चार्लर् कार्िक्रमहरू 
मध्र्े चाल ुआ ब २०७८/०७९ मा इि एल एम आई एस / र्ि एच आइ एस २ सम्बन्धी 
एवककृर् सर्मक्षा गने गिी कार्िक्रम समावेश गरिएको हो। र्ो कार्िक्रम प्रदेश स्वास््र् 
र्नदेशनालर् मार्ि र् सञ्चालन गरिनछे। 

उदेश्र् इि एल एम आई एस / र्ि एच आइ एस २ सम्बन्धी वक्रर्ाकलापको समग्र अवस्थाबािेमा प्रदेश 
स्र्िमा एवककृर् सर्मक्षा गने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

इि एल एम आई एस / र्ि एच आइ एस २ सम्बन्धी वक्रर्ाकलापको समग्र अवस्थाबािेमा प्रदेश 
स्र्िमा एवककृर् सर्मक्षा भएको हनेुछ। 

सञ्चालन प्रकृर्ा • ववगर्मा स्वास््र् सेवा ववभाग अन्र्गिर् दइुिबटा महाशाखाहरु क्रमश व्र्वस्थापन महाशाखा 
ि आपूर्र्ि व्र्वस्थापन महाशाखा िहेका र्थए।  

• व्र्वस्थापन महाशाखा अन्र्गिर् र्ि एच आइ एस २ सञ्चार्लर् र्थर्ो भने आपूर्र्ि व्र्वस्थापन 
महाशाखा अन्र्गिर् इि एल एम आई एस।  

• दवैु महाशाखा गार्भएि एक भएको अवस्थामा दइुिवटा प्रणालीलाइि व्र्वस्थापन महाशाखाबाट 
सञ्चालन गरिने भएको हुँदा सर्मक्षा पर्न एवककृर् रुपमा सञ्चालन गरिनछे।  

• र्स कार्िक्रम प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्को नेर्तृ्वमा सञ्चालन हनेुछ। 
• र्ो कार्िक्रम बजेटको परिधीर्भर िही र्था सहभागी संख्र्ाका आधािमा २ देष्ख ३ र्दनसम्म 

सञ्चालन गनि सवकनेछ।  
• र्स कार्िक्रममा स्वास््र् कार्ािलर्का प्रमखु एवं ष्जल्लाको र्ोकल पसिनको सहभागीर्ा 

हनेुछ।  
• अस्पर्ालबाट अस्पर्ालको र््र्ाकं हेने ब्र्ष्िलाइि सहभागी गिाउन ुपने छ।  
• र्नर्र्मर् िाम्रो रिपोवटग गने ५ बटा ि र्नर्र्मर् रिपोवटग नभएका पार्लकाहरुबाट पाँच पाँच 

जनाको दिले १० जनालाइि पर्न सहभागी बोलाउन ुपनेछ। 
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• र्स कार्िक्रममा प्रादेष्शक स्वास््र् आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्रबाट र्स कार्िक्रमको र्ोकल 
पसिनलाइि सहभागी गिाउन ुपने छ।  

• सर्मक्षा अगावै स्वास््र् कार्ािलर्, अस्पर्ाल, पार्लका ि स्वास््र् संस्थाहरुको केश स्टिी 
गिी सोको प्रस्र्रु्ी गनुि पनछे। 

• स्वास््र् सेवा ववभाग, व्र्वस्थापन महाशाखाबाट इि एल एम आई एस / र्ि एच आइ एस 
२ हेने र्ोकल पसिनको उपष्स्थर्ी सरु्नष्श्चर् गनुि पनेछ।  

• र्र्द सहभागी बिी हनेु भए ि बजेटको परिधी अनसुाि एक भन्दा बिी ब्र्ाचमा कार्िक्रम 
सञ्चालन गनि सवकने। 
• कार्िक्रम सञ्चालन गदाि स्पटट एजेण्िाहरू र्र्ाि गनुि पनछे। 
• एजेण्िा र्र्ाि गदाि र्नम्न कुिाहरू अर्नवार्ि समावेश गनुि पनेछ: 
o इि एल एम आई एस / र्ि एच आइ एस २ को अवस्था 
o प्रगर्र् वािेमा छलर्ल  
o प्रगर्र् हनु नसक्नकुा कािण  
o समस्र्ा समाधानका लार्ग कार्िर्ोजना र्र्ािी  
o पार्लका ि स्वास््र् कार्ािलर्का लार्ग सझुाव र्र्ािी 
o संघीर् स्र्िबाट समाधान गनुि पन ेववर्र्मा सझुाव र्र्ािी 
o अन्र्  

• र्ो वक्रर्ाकलाप दोश्रो रैमार्सकर्भर सञ्चालन गरिसक्न ुपनछे।  
बजेट बाँिर्ाँि िकम रु हजािमा 

प्रदेश १ प्रदेश २ बागमर्ी गण्िकी प्रदेश ५ कणािली स ुपष्श्चम 

१५०० ९०० १५०० १२०० १२०० १३०० ९०० 
खचि गदाि अथि मन्रालर् द्वािा जािी कार्िक्रम सञ्चालन र्नदेष्शका (पर्छल्लो संस्किण), साविजर्नक 
खरिद ऐन, र्नर्मावली र्था आर्थिक व्र्वस्थापन सम्बन्धी र्नर्म अर्नवार्ि पालना गनुि पनछे। 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

कार्ि सम्पन्न भए पश्चार् स्वा से वव व्र्वस्थापन महाशाखालाइि कार्िक्रम सञ्चालन ि खचिको 
समग्र प्रर्र्वेदन र्र्ाि गिी पेश गनुि पन।े साथै पार्लका, ष्जल्ला, प्रदेश ि संघीर् स्र्िबाट 
समाधान गनुि गिाउन ुपने ववर्र्हरू औल्र्ाइि र्र् ्र्र् ्र्नकार्हरूमा प्रर्र्वेदन गनुि पन ेछ।  

सन्दभि सामाग्री  
 
वक्रर्ाकलापको नाम: एच एम आइ एस / एल एम आइ एस सम्बन्धी अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन र्ािाम एव अनगुमन 
पषु्स्र्का समेर् स्थानीर् र्हसम्मको लागी छपाइि एव ववर्िण  
कार्िक्रमको 
परिचर् 

ववगर्का वर्िहरुमा स्वास््र् सेवा ववभागवाटै एच.एम.आई.एस./एल.एम.आइि.एस. लगार्र्का 
अर्भलेख प्रर्र्वेदन र्ािाम एवं अनगुमन पषु्स्र्काहरू छपाई गिी ष्जल्ला एवं स्थानीर् र्हहरूसम्म 
िुवानी समेर् हनेु गिेकोमा आ ब २०७६/०७७ देष्ख प्रदेश स्र्िमान ैर्ो कार्िक्रम समावेश 
गरिएको र्थर्ो। आ ब २०७८/०७९ मा आवश्र्क पने सामग्रीहरु आ ब २०७७।०७८ मा 
पठाइिएको बजेट िकमबाट छपाई गिी प्रत्र्के स्वास््र् संस्थाहरुसम्म परु्ािउने व्र्वस्था 
र्मलाइिएको हो।  
आ ब २०७९/२०८० का लार्ग प्रत्र्के स्वास््र् संस्थासम्मका लार्ग एच एम आई एस / 
एल एम आइि एस सम्बन्धी अर्भलेख प्रर्र्वेदन र्ािाम एवं अनगुमन पषु्स्र्काहरू छपाई गिी 
िुवानी समेर् गने गिी र्ो कार्िक्रम समावेश गरिएको हो। र्ो कार्िक्रम प्रदेश स्वास््र् 
र्नदेशनालर् मार्ि र् सञ्चालन गरिनछे।  
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उदेश्र् प्रदेश अन्र्गिर्का सम्पूणि स्थानीर् र्ह/स्वास््र् संस्थाहरुवाट र्दइएका स्वास््र् सेवाहरुको 
अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन गने प्रर्ोजनका लार्ग आवश्र्क पने र्ािाम एव अनगुमन पषु्स्र्काहरु 
समर्मानै छपाइि र्था ववर्िण गने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

प्रदेश अन्र्गिर्का सम्पूणि स्थानीर् र्ह/स्वास््र् संस्थाहरुवाट र्दइएका स्वास््र् सेवाहरुको 
अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन गने प्रर्ोजनका लार्ग आवश्र्क पने र्ािाम एव अनगुमन पषु्स्र्काहरु 
समर्मानै छपाइि र्था ववर्िण भएको हनेुछ। 

सञ्चालन प्रकृर्ा • समर्मा न ैअर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन र्ािमहरु प्रदेश अन्र्गिर्का स्वास््र् संस्थाहरुका लार्ग 
के कर्र् चावहने हो सोको एवकन गन।े  

• सो का लार्ग स्वास््र् कार्ािलर् एवं स्थानीर् र्हहरुसँग के कर्र् परिमाणमा सामग्री एवं 
टुल्सहरु बाकंी छ र्लष्खर्मा जानकािी र्लइि एवकन गन।े  

• संघीर् स्र्िबाट के कर्र् परिमाणमा सामाग्री प्राप्त हनेु हो ? र्लष्खर् रूपमा जानकािी र्लइ 
परिमाण आंकलन गने।  

• ववगर्मा छपाइि भएका सामाग्रीहरू के कर्र् छन्र प्रदेश स्वास््र् आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्रसँग 
समन्वर् गिी सोको समेर् एवकन जानकािी संकलन गने। 

• देशभिमा एकै प्रकािका टुल्सहरू प्रर्ोग हनेु भएकोले स्पेष्शवर्केशन ि छपाइि गनुिपने 
र्ािमहरु एवकन गिी र्र्ािी गने। र्र्द थप सिसल्लाह ि सझुाव आवश्र्क भए स्वास््र् 
सेवा ववभाग व्र्वस्थापन महाशाखा अन्र्गिर् एवककृर् स्वास््र् सूचना व्र्वस्थापन शाखासँग 
समन्वर् गने। 

• समर्मानै छपाइि कार्ि गिी सम्बष्न्धर् स्वास््र् कार्ािलर्, पार्लका एवं स्वास््र् संस्थाहरूमा 
पठाउने।  

बजेट बाँिर्ाँि िकम रु हजािमा 
प्रदेश १ प्रदेश २ बागमर्ी गण्िकी लषु्म्बनी कणािली स ुपष्श्चम 
६९७५ ७४६५ ७५२५ ५१९० ६०१५ ५५०० ४०३० 

खचि गदाि अथि मन्रालर् द्वािा जािी कार्िक्रम सञ्चालन र्नदेष्शका (पर्छल्लो संस्किण), साविजर्नक 
खरिद ऐन, र्नर्मावली र्था आर्थिक व्र्वस्थापन सम्बन्धी र्नर्म अर्नवार्ि पालना गनुि पनछे। 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

कार्ि सम्पन्न भए पश्चार् स्वा से वव व्र्वस्थापन महाशाखालाइि कार्िक्रम सञ्चालन ि खचिको 
समग्र प्रर्र्वेदन र्र्ाि गिी पेश गनुि पन।े 

सन्दभि सामाग्री • ववगर्मा स्वास््र् सेवा ववभाग व्र्वस्थापन महाशाखाबाट छपाइि भै ववर्िण भएका एच एम 
आइ एस / एल एम आइ एस सम्बन्धी अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन र्ािाम एवं अनगुमन 
पषु्स्र्काहरू। 

 
वक्रर्ाकलापको नाम: स्थानीर् र्हका स्वास््र् प्रमखु, संर्ोजक, सह संर्ोजक एवं स्वास््र् संस्थाका स्वास््र्कर्मिहरुलाइि 
प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर् मार्ि र् र्ि एच आई एस २ ि एल एम आइ एस सम्बन्धी अर्भमषु्खकिण कार्िक्रम  
कार्िक्रमको 
परिचर् 

आ.ब. २०५१/२०५२ मा एवककृर् स्वास््र् व्र्वस्थापन सूचना प्रणाली लाग ू भए पश्चार् 
स्वास््र् सेवाहरुको सूचनाहरु एकद्वाि प्रणालीबाट उपलव्ध गिाउने प्रावधान िहेको छ। आ.ब. 
२०७३/०७४ देष्ख ष्जल्लाहरूले DHIS 2को अनलाइन सफ्टवेर्िमा प्रर्र्वेदन गने कार्ि शरुु 
भर्ो। सोही आ.ब. मा प्रत्र्के स्वास््र् कार्ािलर्का र््र्ाकं अर्धकृर् ि र््र्ाकं सहार्क, 
र्बर्भन्न र्हका सिकािी अस्पर्ालमा कार्ििर् मेर्िकल िेकिि अर्धकृर् ि सहार्कहरुलाई DHIS 
2 सम्बन्धी र्ार्लम प्रदान गिी सवकएको र्थर्ो। अनलाईन रिपोवटिङ गने कार्िलाई र्बगर् आ.ब. 
मा ७५३ बटै स्थानीर् र्हहरुका स्वास््र् प्रमखु, संर्ोजक, सह संर्ोजक र्था सूचना 
प्राववर्धकहरूलाइि DHIS 2 र्था eLMIS सम्बन्धी र्ार्लम प्रदान गिी सवै स्थानीर् र्हबाट 
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अनलाइन िाटा प्रववटटी गने कार्ि भै सकेको छ। सोही कार्िक्रमलाइि र्निन्र्िर्ा र्दन र्ो 
कार्िक्रम समावेश गरिएको हो। र्ो कार्िक्रम प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर् मार्ि र् सञ्चालन 
गरिनेछ। 

उदेश्र् स्वास््र् के्षरमा कार्ििर् कमिचािीहरुलाई HMIS on DHIS2 Platform / eLMIS सञ्चालन 
सम्बन्धी ज्ञान ि सीप प्रदान गनि सवै स्थानीर् र्हहरूका स्वास््र् प्रमखु, संर्ोजक र्था सह 
संर्ोजक साथै ल्र्ापटप, कम््र्ूटि, इन्टिनेटको सवुवधाहरु पगुेका स्वास््र् संस्थाका 
स्वास््र्कर्मिहरूलाइि र्ार्लम र्दइि अनलाइन प्रणालीबाट रिपोवटिङ्ग गनि सक्षम बनाउन ु र्स 
र्ार्लमको मखु्र् उदे्धश्र् हो। र्स र्ार्लमका र्बष्शटट उद्धेश्र्हरु र्नम्नानसुाि िहेका छन।्  
• DHIS2 / eLMIS संचालान सम्बन्धी ज्ञान ि सीप प्रदान गन।े 
• e-Governance मा सहर्ोग परु्ािउने। 
• सूचना प्रर्बर्धको माध्र्मबाट र््र्ाकंको ववश्लेर्ण गने सीप ववकास गिाउने।  
• स्वास््र् र््र्ाकंको गणुस्र्ि अर्भबृष्द्ध गन।े 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल HMIS/eLMIS सम्बन्धी प्रर्र्वेदन अनलाइिन सफ्टवेर्िमा प्रववटट भइि समर्मान ैप्रर्र्वेदन प्राप्त 
हनेुछ। 

सञ्चालन प्रकृर्ा र्ो कार्िक्रम सम्पन्न गनि र्नम्न बमोष्जमका वक्रर्ाकलापहरु सञ्चालन गरिनेछन। प्रदेश अन्र्गिर्का 
स्थानीर् र्ह र्था स्वास््र् संस्थाहरू मध्र्ेबाट देहार्का बुँदाहरुको आधािमा बजेटको परिर्धर्भर 
िही सहभागी छनौट गनुिपनेछः 

• इन्टिनेट सरु्बधा। 
• कम््र्टुि चलाउने सीप भएका जनशष्ि। 
• अनलाइन रिपोवटिङलाई र्निन्र्िर्ा र्दन सक्न।े  
• र्नर्र्मर् ववद्यरु् आपूर्र्ि।  

• DHIS2 सर्ट्वेर्ि प्रर्ोग गिी HMIS ि eLMIS को र्ार्लम प्राप्त प्रष्शक्षकबाट र्ार्लम 
सञ्चालन गने। 

• आवश्र्कर्ा अनसुाि व्र्वस्थापन महाशाखा, एवककृर् स्वास््र् सूचना व्र्वस्थापन शाखा 
र्था प्रदेश स्वास््र् आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्रसँग सहर्ोग ि समन्वर्मा र्ार्लम सञ्चालन 
गने।  

• DHIS2 ि LMIS Practical based र्ार्लम भएकोले प्रत्र्के सहभागीहरुसँग १ वटा 
ल्र्ापटप अर्नवार्ि र्लइ आउने व्र्वस्था र्मलाउने।  

र्ार्लम अवर्धः चाि र्दन 
प्रष्शक्षकः र्ार्लम प्राप्त व्र्ष्िहरु मध्र्ेबाट आवश्र्कर्ा अनसुाि। 
सहभागीः छनौट भएका स्थानीर् र्हबाट अनलाईन रिपोटरिङ्गमा संलग्न कमिचािी। 
सहभागी संख्र्ाः बजेटको परिर्धर्भर िही प्रर्र् समूह अर्धकर्म २० जना। 
र्ार्लम स्थानः इन्टिनेट सरु्बधा उपलब्ध भएको स्थान। 

बजेट बाँिर्ाँि िकम रु हजािमा 
प्रदेश १ प्रदेश २ बागमर्ी गण्िकी लषु्म्बनी कणािली स ुपष्श्चम 

४५०० ४००० ४५०० ३५०० ४००० ४२०० २५०० 
अथि मन्रालर् द्वािा जािी कार्िक्रम सञ्चालन र्नदेष्शका (पर्छल्लो संस्किण), साविजर्नक खरिद 
ऐन, र्नर्मावली र्था आर्थिक व्र्वस्थापन सम्बन्धी र्नर्म अर्नवार्ि पालना गिी खचि गने व्र्वस्था 
र्मलाउने। 
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अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

कार्ि सम्पन्न भए पश्चार् कुनै सफ्टवेर्ि वा प्रणालीमा प्रववटट गनुि पनेछ। र्र्द त्र्स्र्ो सफ्टवेर्ि 
वा प्रणालीको ववकास नभएको खण्िमा स्वा से वव व्र्वस्थापन महाशाखालाइि कार्िक्रम सञ्चालन 
ि खचिको ववस्र्रृ् प्रर्र्वेदन र्र्ाि गिी पेश गनुि पने। 

सन्दभि सामाग्री एल.एम.आइि.एस / एच.एम.आइि.एस. / र्ि.एच.आइ.एस. सम्बन्धी ववर्भन्न प्रणालीहरु र्था 
र्नदेष्शका, र्ािम एवं चकेर्लटटहरु। 

 
वक्रर्ाकलापको नाम: र््र्ाकं गणुस्र्ि सधुािकालार्ग स्वास््र् र्नदेशनालर्बाट स्वास््र् संस्थाहरुमा एल.एम.आइ.एस., 
एच.एम.आई.एस. ि र्ि.एच.आई.एस. सम्बन्धी अनसाइट कोष्चङ  
कार्िक्रमको 
परिचर् 

स्वास््र् र्नदेशनालर्बाट स्वास््र् संस्थाहरुमा आवश्र्कर्ा र्था औष्चत्र्र्ाका आधािमा र्नर्र्मर् 
रुपमा एल.एम.आइि.एस, एच.एम.आइि.एस ि र्ि.एच.आइि.एस. सम्बन्धमा भए गिेका 
वक्रर्ाकलापहरुको र्नर्र्मर् रुपमा स्थलगर् सहष्जकिण एवं मेन्टोरिङ कार्िका लार्ग र्ो 
वक्रर्ाकलाप समावेश गरिएको हो।  
त्र्सैगिी अस्पर्ाल र्था स्वास््र् कार्ािलर्हरु, स्थानीर् र्हहरु एवं स्थानीर् र्ह र्भरका स्वास््र् 
संस्थाहरुबाट र्नःशलु्क कार्िक्रमका अत्र्ावश्र्क और्र्ध र्था साधनहरु र्निन्र्ि उपलब्धर्ा 
सरु्नष्श्चर् गनुिका साथै ववर्रिर् सामाग्रीहरुको र्थाथि ववविण स्वास््र् कार्ािलर् र्था 
अस्पर्ालहरुमा ब्र्वष्स्थर् र्रिकाले िाखे निाखकेो साथै ववर्भन्न स्वास््र् व्र्वस्थापन सूचना 
प्रणालीहरुको उष्चर् ि समर्मा प्रर्ोग भए नभएका लगार्र् कार्िको र्निन्र्ि अनगुमनका लार्ग 
र्ो कार्िक्रममा समावेश गरिएको छ। र्ो कार्िक्रम प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर् मार्ि र् सञ्चालन 
गरिनेछ।  

उदेश्र् • अस्पर्ाल एवं स्वास््र् संस्थाहरूहरुले र्नर्र्मर् प्रदान गने सेवा सवुवधाहरुको सरु्नष्श्चर्र्ा 
गिी प्रदान गरिएका सेवाहरूको र्नर्र्मर् र््र्ांकको गणुस्र्ि सधुाि भए नभएको सम्बन्धमा 
स्थलगर् सहष्जकिण/मेन्टोरिङ गने।  

• अस्पर्ाल, स्वास््र् कार्ािलर्, स्थानीर् र्ह एवं स्वास््र् संस्थाहरुमा एल.एम.आई.एस./ 
एच.एम.आई.एस./िी.एच.आई.एस. सम्बन्धी र्नर्र्मर् कार्ि भए नभएको ि नभएको 
अवस्थामा स्थलगर् सहष्जकिण/मने्टोरिङ गिी र््र्ाकं गणुस्र्ि सधुाि गने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

• अस्पर्ाल एवं स्वास््र् संस्थाहरूहरुले र्नर्र्मर् प्रदान गने सेवा सवुवधाहरुको सरु्नष्श्चर्र्ा 
गिी प्रदान गरिएका सेवाहरूको र्नर्र्मर् र््र्ांकको गणुस्र्ि सधुाि भए नभएको सम्बन्धमा 
स्थलगर् सहष्जकिण/मेन्टोरिङ भएको हनेुछ।  

• अस्पर्ाल, स्वास््र् कार्ािलर्, स्थानीर् र्ह एवं स्वास््र् संस्थाहरुमा एल.एम.आई.एस./ 
एच.एम.आई.एस./िी.एच.आई.एस. सम्बन्धी र्नर्र्मर् कार्ि भए नभएको ि नभएको 
अवस्थामा स्थलगर् सहष्जकिण/मने्टोरिङ गिी र््र्ाकं गणुस्र्ि सधुाि भएको हनुेछ। 

सञ्चालन प्रकृर्ा • e-LMIS मा हाल प्रचर्लर् मलेप र्ािामहरू र्नर्र्मर् प्रववटटी भए नभएको एवकन गने  
• रैमार्सक LMIS प्रर्र्वेदन समर्मा पठाए नपठाएको एवकन गन।े 
• र्ि.एच.आई.एस. ्लेट र्मिमा र्नर्र्मर् रूपमा एच.एम.आई.एस. अनलाईन प्रर्र्वेदन गिे 

नगिेको एवकन गन।े 
• उल्लेष्खर् सूचना प्रणालीहरूसँग सम्बष्न्धर् कुनै समस्र्ा भएमा सोको समाधान गने  
• अनगुमन पषु्स्र्का िाखे निाखकेो। निाखेको भए िाख्न लगाउने ि र्नर्र्मर् भनि लगाउने।  

बजेट बाँिर्ाँि िकम रु हजािमा 
प्रदेश १ प्रदेश २ बागमर्ी गण्िकी लषु्म्बनी कणािली स ुपष्श्चम 

५०० ५०० ६०० ५०० ५०० ५०० ५०० 
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अथि मन्रालर् द्वािा जािी कार्िक्रम सञ्चालन र्नदेष्शका (पर्छल्लो संस्किण), साविजर्नक खरिद 
ऐन, र्नर्मावली र्था आर्थिक व्र्वस्थापन सम्बन्धी र्नर्म अर्नवार्ि पालना गिी खचि गने व्र्वस्था 
र्मलाउने।  

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

अस्पर्ाल, स्वास््र् कार्ािलर्, स्थानीर् र्ह एवं स्वास््र् संस्थाहरुमा एल.एम.आइि.एस, 
एच.एम.आइि.एस., र्ि.एच.आइि.एस. सम्बन्धी र्नर्र्मर् कार्ि भए नभएको एवकन गिी नभएको 
अवस्था भएमा कािण पत्ता लगाइि र्नर्र्मर् गनि लगाउने ि कुन कुन र्नकार्बाट र्नर्र्मर् नभएको 
हो सोको ववविण स्वा से वव व्र्वस्थापन महाशाखामा प्रर्र्वेदन गने। 

सन्दभि सामाग्री एल.एम.आइि.एस, एच.एम.आइि.एस., र्ि.एच.आइि.एस. सम्बन्धी प्रणालीहरु र्था र्नदेष्शका एवं 
चेकर्लटटहरु। 

 
वक्रर्ाकलापको नाम: प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्बाट स्थानीर् र्हहरूका स्वास््र् प्रमखुहरुलाइि स्वास््र् कार्िक्रमहरूको 
र्ोजना र्जुिमा सम्बन्धी वक्रर्ाकलाप  
कार्िक्रमको परिचर् नेपालको संववधान २०७२ अनसुाि देश संघीर्र्ामा गइसकेको अवस्थामा प्रत्र्के ७६१ 

सिकािहरुलाई सोझै बजेट र्था कार्िक्रमहरु ववर्भन्न अनदुान ष्शर्िकमा अथि मन्रालर्बाट 
एकमटुठ रुपमा पठाउने गिेको छ। संघीर् स्वास््र् र्था जनसंख्र्ा मन्रालर् मार्ि र् स्वास््र् 
के्षरको सशर्ि कार्िक्रम ष्शर्िकहरुमा स्वास््र् र्था जनसंख्र्ा मन्रालर्लाई प्राप्त हनेु िकम 
मध्र्े ठुलो अंश स्थानीर् र्हमा ि केही अंश प्रदेशहरुमा पठाउने गरिएको छ। सशर्ि 
अनदुान ष्शर्िकमा प्राप्त भएको वक्रर्ाकलाप ि िकमका सम्बन्धमा संघबाट वक्रर्ाकलापहरु 
ि बजेट िकम वकटानी भई प्राप्त हनेु हुंदा र्स सम्बन्धमा खासै धेिै वकि आउट गिीिहन ु
नपलाि र्ि स्थानीर् र्हमा आउने अन्र् अनदुान ष्शर्िकका िकमहरुका सम्बन्धमा स्वास््र् 
संस्थाहरुको बावर्िक वक्रर्ाकलापहरुका लार्ग आवश्र्क पन े र्ोजना र्जुिमा लगार्र्का 
कार्िक्रमरुका लार्ग हाल स्थानीर् र्हहरुमा कार्िगने स्वास््र् प्रमखु, उप प्रमखु एवं स्वास््र् 
संर्ोजक, सह संर्ोजकहरुको र्ोजना र्जुिमा वक्रर्ाकलापहरुमा दक्ष बनाउने कार्िका लार्ग 
र्ो वक्रर्ाकलाप समावेश गरिएको हो। र्ो कार्िक्रम प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर् मार्ि र् 
सञ्चालन गनुि पनछे। 

उदेश्र् स्थानीर् र्हहरुमा कार्ििर् स्वास््र् प्रमखु/उप प्रमखु/स्वास््र् संर्ोजक/सह संर्ोजकहरुलाइि 
पार्लकार्हमा स्वास््र् कार्िक्रमहरुको र्ोजना र्जुिमा सम्बन्धी वक्रर्ाकलापहरु र्र्ाि गनिको 
लार्ग दक्ष बनाउने। 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल स्थानीर् र्हहरुमा कार्ििर् स्वास््र् प्रमखु/उप प्रमखु/स्वास््र् संर्ोजक/सह संर्ोजकहरुलाइि 
पार्लकार्हमा स्वास््र् कार्िक्रमहरुको र्ोजना र्जुिमा सम्बन्धी वक्रर्ाकलापहरु र्र्ाि गनिको 
लार्ग दक्ष भएका हनेुछन।् 

सञ्चालन प्रकृर्ा • र्ो वक्रर्ाकलाप प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर् मार्ि र् सञ्चालन हनेुछ। 
• प्रदेश स्र्िमा प्राप्त बजेट र्था कार्िक्रम एवकन गन।े 
• स्वास््र् संस्था एवं स्थानीर् र्हको कार्ि ब्र्स्र्र्ालाई ववचाि गिी उपर्िु समर्मा 

कार्िक्रम सञ्चालन गनि समर् ि र्मर्र् र्ोक्न।े सम्भव भएसम्म माघ मसान्र्सम्म 
सम्पन्न गिी सक्न।े 

• स्थानीर् र्हहरुमा कार्ििर् स्वास््र् प्रमखु/उप प्रमखु/स्वास््र् संर्ोजक/सह 
संर्ोजकहरु मध्र्े बजेटको परिर्ध र्भर िही कार्िक्रममा आमन्रण गने।  

• ववगर्मा पार्लका स्र्िमा सञ्चार्लर् कार्िक्रमहरुको कर्म कमजोिी पवहचान गने, 
सधुाि गनुि पने वदुाँहरु पत्ता लगाई आगामी र्दनहरुमा कसिी व्र्वस्थापन गने ि 
अको बर्िका लार्ग चार्लन ुपने ववर्धहरुकोबािेमा छलर्ल गने।  
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• बजेटको अवस्था ि स्वास््र् के्षरमा के कस्र्ा वक्रर्ाकलापहरु सञ्चालन गने ि 
देशले ववर्भन्न िाष्टिर् एवं अन्र्िाष्टिर्स्र्िमा स्वास््र् के्षरमा गिेका प्रर्र्वद्धर्ा 
बमोष्जमका लक्ष्र् प्राप्ती भए नभएको ववर्र्मा छलर्ल ि आगामी आ.ब. को 
स्थानीर् र्हको र्ोजना र्जुिमा कार्िक्रममा समावेश हनेु गिी र्ोजना गनि सक्ने 
बनाउने। 

• िाष्टिर् स्वास््र् नीर्र्लाई ध्र्ानमा िाखी र्ोजना र्जुिमा कार्िक्रममा छलर्ल 
गिाउने। 

• अर्नवार्ि दावर्त्व र्र्ि को बजेट ि कार्िक्रमलाई पवहलो प्राथर्मकर्ामा िाष्ख छलर्ल 
गिाउने।  

• स्थानीर् र्हबाट सहभागी हनु आउने पदार्धकािीहरुले आगामी बर्िको लार्ग प्रस्र्ाव 
गनुि पने स्वास््र् के्षरका कार्िक्रम र्था बजटे (र्ोजना) र्र्ाि गिी पार्लकार्हमा 
एक पटक छलर्ल गिाई साथमै र्लई आउन अनिुोध गने।  

• उि नमनूा कार्िक्रम र्था बजेट (र्ोजना) समूहमा छलर्ल गिी प्रस्र्रु्ीकिण 
गनि लगाउने। 

• प्राववर्धक सहर्ोग आवश्र्कर्ा अनसुाि स्वास््र् र्था जनसंख्र्ा मन्रालर्, 
सम्बष्न्धर् ववभाग र्था महाशाखा, केन्रहरुलाई आमन्रण गनि सवकनछे। 

 
लष्क्षर् समूह 
• संघीर् / प्रदेश अन्र्गिर्का सिोकािवाला र्नकार्का पदार्धकािीहरु। 
• स्थानीर् र्हहरुमा कार्ििर् स्वास््र् प्रमखु/उप प्रमखु /स्वास््र् संर्ोजक/सह 

संर्ोजकहरु 
बजेट बाँिर्ाँि िकम रु हजािमा 

प्रदेश १ प्रदेश २ बागमर्ी गण्िकी लषु्म्बनी कणािली स ुपष्श्चम 
१८०० १६०० १६०० १२०० १४०० १४०० ११०० 

अथि मन्रालर् द्वािा जािी कार्िक्रम सञ्चालन र्नदेष्शका (पर्छल्लो संस्किण), साविजर्नक 
खरिद ऐन, र्नर्मावली र्था आर्थिक व्र्वस्थापन सम्बन्धी र्नर्म अर्नवार्ि गिी खचि गने 
व्र्वस्था र्मलाउने। 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

कार्ि सम्पन्न भए पश्चार् कुनै सफ्टवेर्ि वा प्रणालीमा प्रववटट गनुि पने छ भने गने। र्र्द 
त्र्स्र्ो सफ्टवेर्ि वा प्रणालीको ववकास नभएको खण्िमा स्वा से वव व्र्वस्थापन 
महाशाखालाइि कार्िक्रम सञ्चालन ि खचिको समग्र प्रर्र्वेदन र्र्ाि गिी पेश गने।  

सन्दभि सामाग्री र्ोजना र्जुिमा सम्बन्धी र्नदेष्शका, र्नदेशन, परिपर आर्द 
www.npc.gov.np 
www.mof.gov.np 
www.mohp.gov.np 

 
वक्रर्ाकलापको नाम: प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर् मार्ि र् स्वास््र् कार्ािलर् एवं अस्पर्ालहरुको एवककृर् अधिबावर्िक 
एवं बावर्िक समीक्षा  
कार्िक्रमको 
परिचर् 

स्वास््र् सेवाको समग्र बस्र्षु्स्थर्र्काबािेमा छलर्ल गने ि मखु्र् सवाल पवहचान गिी आगामी 
रैमार्सक/अधिबावर्िक/बावर्िक कार्िर्ोजनामा समावेश गने उदेश्र्ले स्वास््र् कार्ािलर् एवं 
अस्पर्ालहरुको अधिबावर्िक एवं बावर्िक कार्िक्रम सर्मक्षाको र्नष्श्चर् पद्धर्ी अवलम्बन गदै 
आएको छ। अधिबावर्िक एवं बावर्िक सर्मक्षाको मलु उदेश्र् स्वास््र् संस्था र्हदेष्ख स्वास््र् 

http://www.mohp.gov.np/
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कार्ािलर् र्हसम्म लष्क्षर् गिे अनसुािको प्रगर्ीको अवस्था, सधुाि गनुि पने अवस्था र्था 
र्सकाईको ववश्लेर्ण गने ि खास सवाल पवहचान गिी अको रैमार्सक/बावर्िक कार्ि र्ोजनामा 
समावेश गनुि हो। र्ो सर्मक्षामा ववशेर्गिी स्वास््र् सेवाको उपभोगमा मवहला, गरिव ि 
बन्चीर्ीकिणमा पिेका सेवाग्राहीहरुको सर्मक्षा भएको अवर्धको अवस्था के छ, के कािण उर्नहरु 
र्र् सेवा र्लन आउन/जान सकेका छैनन ् ि र्र् कािणको र्नदानमा सम्बष्न्धर् र्नकार् एवं 
सिोकािवालाहरुको भरु्मका कस्र्ो हनेु भने्नबािे छलर्ल ि र्नणिर् हनु जरुिी छ।  
 
प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्बाट २ चिणमा सर्मक्षा ि छलर्ल हनेु गिी र्स आ ब मा बजेट 
र्था कार्िक्रमको व्र्वस्था गरिएको छ:  
क) गर् आ ब. को बावर्िक सर्मक्षा – र्ो खासगिी स्वास््र् कार्ािलर् र्हमा बिीमा भार 
मवहनासम्म ि प्रदेश स्र्िमा कार्र्िक मवहनासम्ममा सम्पन्न गिी सक्नपुने।  
ख) अधिबावर्िक अवर्धको सर्मक्षा – र्ो सर्मक्षा ववशेर् गिी माघ मवहना र्भर सम्पन्न गिी सक्न ु
पन।े 
र्ो कार्िक्रम प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर् मार्ि र् सञ्चालन गनुि पनेछ। 

उदेश्र् प्रदेश अन्र्गिर्को स्वास््र् सेवाको समग्र बस्र्षु्स्थर्ीकाबािेमा छलर्ल, स्वास््र् संस्थार्ह देष्ख 
स्वास््र् कार्ािलर् र्हसम्म लष्क्षर् गिे अनसुािको प्रगर्ीको अवस्था, सधुाि गनुि पने अवस्था, 
खास सवाल पवहचान, स्वास््र् सेवा उपभोगमा मवहला, गरिव साथै बन्चीर्ीकिणमा पिेका 
सेवाग्राहीहरुको अवस्था, सम्बष्न्धर् र्नकार् एवं सिोकािवालाहरुको भरु्मकाहरुकाबािेमा छलर्ल 
ि र्नणिर् गने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

• प्रदेश अन्र्गिर्को स्वास््र् सेवाको समग्र बस्र्षु्स्थर्ीकाबािेमा छलर्ल हनेुछ। 
• स्वास््र् संस्थार्ह देष्ख अस्पर्ाल एवं स्वास््र् कार्ािलर् र्हसम्म लष्क्षर् गिे अनसुािको 

प्रगर्ीको अवस्था, सधुाि गनुि पने अवस्था, खास सवाल पवहचान हनुेछ। 
• स्वास््र् सेवा उपभोगमा मवहला, गरिव साथै बष्न्चर्ीकिणमा पिेका सेवाग्रावहहरुको 

अवस्थाकाबािेमा छलर्ल एवं संबोधन भएको हनेुछ। 
• सम्बष्न्धर् र्नकार् एवं सिोकािवालाहरुको भरु्मकाहरुकाबािेमा छलर्ल ि र्नणिर्हरु 

हनेुछ। 
सञ्चालन प्रकृर्ा • बावर्िक सर्मक्षा हनु ु पूवि प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्ले सवै स्वास््र् कार्ािलर् एवं 

अस्पर्ालहरुलाई समग्र स्वास््र् सेवा प्रवाह ि त्र्सको उपभोगको अवस्था ि ववशेर्गिी 
स्वास््र् सेवाले समेटन नसकेका के्षर एवं समहू, वगि ि सेवा उपभोग गनि उर्नहरुले भोग्न ु
पिेका बाधा ब्र्वधानहरु (आर्थिक, सामाष्जक, सांस्कृर्र्क, संस्थागर्)लाई सम्बोधन गनिका 
लार्ग भएका प्रर्ासहरु ि र्र्र्नहरुको ववश्लेर्ण सवहर्को सूचना एवं प्रस्र्रु्ीकिणका लार्ग 
व्र्वस्था र्मलाउने।  

• स्वास््र् कार्ािलर्, अस्पर्ालहरुले ष्जल्ला र्भरका स्थानीर् र्हका समदुार्हरु ववशेर् गिी 
मवहला, गिीव र्था बन्चीर्ीमा पिेका समहूहरुलाई स्वास््र् सेवा उपभोग बृष्द्ध गिाउन 
गरिएका प्रर्ासहरु, प्राप्त उपलब्धीहरु, त्र्स्र्ा बगि ि के्षरमा सेवा उपलब्ध गिाउन पिेका 
कर्ठनाईहरुको ववश्लेर्णात्मक प्रर्र्वेदन पेश गनि लगाउने।  

• र्ी सर्मक्षाहरुमा प्रत्र्के स्थानीर् र्हहरुले सम्बोधन गनुि पन ेलैंष्ङ्गक समानर्ा ि सामाष्जक 
समावेष्शकिणका वहसावले सम्बोधन गनुि पने सवालहरुलाई प्राथर्मकर्ाका साथ उठाई 
आगामी बर्िको कार्ि र्ोजनामा समावेश गनि र्सर्ारिस गने।  

• सर्मक्षामा प्रदेश र्भरका सेवा प्रवाहको अवस्था, त्र्समा पर्न दगुिम के्षरमा सेवा प्रवाहको 
अवस्था, स्वास््र्कमी ि और्र्धको उपलब्धर्ा आर्दकाबािेमा छलर्ल गिी संबोधन गनुि 
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पने सवालहरुमा प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्ले समाधान गनि नसक्ने नर्मल्ने भएमा स्थानीर् 
र्ह साथै सामाष्जक ववकास मन्रालर् एवं संघीर् मन्रालर्लाई र्सर्ारिस गने  

• प्रदेश र्भर महामािी ि उच्च जोष्खममा िहेका के्षर/स्थान पवहचान गिी मौज्दार् र्र्ािी ि 
िोकथामका लार्ग गरिएका प्रर्ास छलर्ल र्था उि कार्िलाई थप सदुृि बनाउन आगामी 
र्दनमा ववर्भन्न र्हबाट खेल्न ुपने भूर्मकाकाबािेमा समेर् छलर्ल ि र्नणिर् र्नकाल्न ुपदिछ।  

• र्सिी सर्मक्षाबाट र्नश्कर्िमा र्नष्स्कएका समग्र ववर्र्हरु (लैष्ङ्गक सामाष्जक 
समावेष्शकिणसँग सम्बष्न्धर् समेर्)लाई प्रर्र्वेदनमा र्लवपवद्ध गिी चाल ुआ.ब.मा सम्बोधन 
गनि सवकन ेि आगामी बर्ि कार्िक्रम ि बजेटमा समावेश गनुि पन ेववर्र् छुट्याएि प्रर्र्वेदनमा 
समावेश गनुि पदिछ।  

• स्वास््र् र्था जनसंख्र्ा मन्रालर्बाट उपलब्ध हनेु प्रस्र्रु्ीकिण खाका, ववर्ध, प्रवक्रर्ालाई 
आधािमानी बावर्िक सर्मक्षा कार्िक्रम सञ्चालन गनुि पनछे। र्सिी प्राप्त हनेु खाका, ववर्धमा 
प्रदेशस्र्िबाट आवश्र्कर्ा बमोष्जम थपघट गनि सवकनछे।  

• सर्मक्षा कार्िक्रममा प्राववर्धक सहर्ोगकालार्ग आवश्र्कर्ा अनसुाि स्वास््र् र्था जनसंख्र्ा 
मन्रालर्, सम्बष्न्धर् ववभाग र्था महाशाखा, केन्रहरुलाई आमन्रण गनि सवकनेछ। 

 
लष्क्षर् समूह  
• सामाष्जक ववकास मन्रालर्का ववर्र्सँग सम्बष्न्धर् पदार्धकािीहरु 
• स्वास््र् र्नदेशनालर्, प्रदेश स्वास््र् र्ार्लम केन्र, स्वास््र् आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्रका 

ववर्र्सँग सम्बष्न्धर् पदार्धकािीहरु  
• प्रदेश अन्र्गिर्का अस्पर्ाल र्था स्वास््र् कार्ािलर्का प्रमखुहरु 

बजेट बाँिर्ाँि िकम रु हजािमा 
प्रदेश १ प्रदेश २ बागमर्ी गण्िकी लषु्म्बनी कणािली स ुपष्श्चम 

२२०० १४०० २२०० २००० २००० २४०० १६०० 
अथि मन्रालर् द्वािा जािी कार्िक्रम सञ्चालन र्नदेष्शका (पर्छल्लो संस्किण), साविजर्नक खरिद 
ऐन, र्नर्मावली र्था आर्थिक व्र्वस्थापन सम्बन्धी र्नर्म अर्नवार्ि गिी खचि गने व्र्वस्था 
र्मलाउने। 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

कार्ि सम्पन्न भए पश्चार् कुनै सफ्टवेर्ि वा प्रणालीमा प्रववटट गनुि पने छ भने गने। र्र्द त्र्स्र्ो 
सफ्टवेर्ि वा प्रणालीको ववकास नभएको खण्िमा स्वा से वव व्र्वस्थापन महाशाखालाइि कार्िक्रम 
सञ्चालन ि खचिको समग्र प्रर्र्वेदन र्र्ाि गिी पेश गने। 

सन्दभि सामाग्री ववर्भन्न समर्मा ववर्भन्न र्नकार्हरुले कार्िक्रमहरुको आवर्धक सर्मक्षा सम्बन्धी र्नदेशन एवं 
र्नदेष्शकाहरु जािी गरिएकालाई सन्दभि सामग्रीहरुको रुपमा र्लन सवकने छ। 

 
वक्रर्ाकलापको नाम: प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर् मार्ि र् ष्जल्ला अन्र्गिर्का स्थानीर् र्हहरु साथै अस्पर्ालहरुको 
रैमार्सक िाटा भेरिवर्केशन 
कार्िक्रमको 
परिचर् 

िाटा भेरिवर्केसनको इर्र्हास एक पटक र्केि हेदाि आ.व. २०६३/६४ मा १२ वटा 
ष्जल्लाहरुवाट Piloting को रुपमा शरुु गिी आ.व २०६४/६५ मा २५, आ.व. २०६५/६६ 
मा ५० ि आ.व. २०६६/६७ मा ७५ वटै ष्जल्लाहरुमा र्बस्र्ाि गरिएको र्थर्ो। र्सिी 
ववगर्मा र्नर्र्मर् रुपमा हुँदै आएको िाटा भेरिवर्केसन र्था भ्र्ार्लिेसन सम्बन्धी कार्ि हालका 
र्दनमा ओझेलमा पिेको हो की भने्न महशसु हनु थालेको छ। मखु्र्ः गिेि ष्जल्ला अन्र्गिर्का 
पार्लका र्था स्वास््र् संस्थाहरु र्था अस्पर्ालहरुवाट प्राप्त र््र्ाकंहरु अर्भलेख (Record) 
अनसुाि Tally Sheet मा, Tally Sheet अनसुाि प्रर्र्वेदनहरु (Reporting forms) मा ि सोही 
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अनसुाि अनगुमन र्ार्लकामा (Monitoring sheet) छ वक छैन भर्न र््र्ाकं शषु्द्धकिण गने 
कार्ि र्स िाटा भेरिवर्केशनमा गरिन्छ। र्स कार्िक्रममा स्वास््र्का संकर्लर् ववर्भन्न 
र््र्ाकंहरुको ववर्भन्न व्र्वहारिक पक्षहरुको समेर् ववश्लेर्ण गिी आगामी वर्िहरुमा Data को 
शषु्द्धकिण प्रवक्रर्ालाई ध्र्ान र्दईन ेगरिन्छ। र्सिी कमजोि Recording / Reporting भएका 
स्वास््र् संस्थाहरु, पार्लका ि अन्र्गिर् Verified भएको Data/Informationलाई स्वास््र् 
कार्ािलर्को समन्वर्मा प्रदेश स्र्िको Data Verification/Follow-up meeting मा सच्र्ाउन ु
पने हुँदा र्ो कार्िक्रम उपर्ोगी िहेको छ। त्र्सैले र्स चाल ुआ.व. देखी प्रदेश स्र्िबाट स्वास््र् 
कार्ािलर्हरुसँगको समन्वर्मा Data Verification सम्बन्धी कार्ि सञ्चालन गने हेर्लेु र्ो 
कार्िक्रमको व्र्वस्था गरिएको हो। र्ो कार्िक्रम प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर् मार्ि र् सञ्चालन 
गनुि पनेछ। 

उदेश्र् • र््र्ाकंमा देष्खने रवुटहरु हटाई र््र्ाकंको गणुात्मक सधुाि ल्र्ाई प्रदेशको र्ोजना र्जुिमा, 
अनगुमन, सपुिीवेक्षण र्था समीक्षाहरुमा र््र्ाकंको अर्धकर्म प्रर्ोग गने  

• स्वास््र् र््र्ाकंको गणुस्र्ि र्कीन गन ेऔजािको रुपमा स्थावपर् गने। 
• स्वास््र् र््र्ाकंहरुको अर्भलेखन, संग्रहीकिण (Compilation) ि प्रर्र्वेदन सही र्रिकाले 

भएको र्कीन गन।े 
• स्वास््र् व्र्वस्थापन सूचना प्रणाली (HMIS/DHIS2) ले र्ोकेका प्रवक्रर्ा परु्ािई अर्भलेखन 

ि प्रर्र्वेदन भए नभएको जाँच गने। 
अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

प्रदेशस्र्िबाट स्वास््र् कार्ािलर्हरुसँगको समन्वर्मा सम्पूणि Data Verification भएको हनेुछ। 

सञ्चालन प्रकृर्ा • प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्ले स्वास््र् सेवा ववभागसँग समन्वर् गिी कार्िक्रम सञ्चालन गनुि 
पनेछ।  

• कार्िक्रममा सञ्चालनको Schedule व्र्वस्थापन महाशाखा, एवककृर् स्वास््र् सूचना 
व्र्वस्थापन शाखासँग समन्वर् गिी प्रदेशले र्र्ाि गिी २ र्दन ष्जल्ला स्र्िीर्मा िाटा 
भेिीवर्केसन कार्िक्रम सञ्चालन गनछे। 

• Verification गरिने पार्लकाहरुको िाटाका लार्ग मार्हर्का स्वास््र् संस्थाहरुको 
प्रमखुहरुलाई वोलाई कार्िक्रम सञ्चालन गिाउने। 

• ष्जल्लास्र्िमा Data Verification मा स्वास््र् चौकीका प्रमखुहरुलाई वोलाउन ुपवुि पवहला 
सवै कार्िक्रमहरुको HMIS/DHIS2 सँग सम्वष्न्धर् Recording Tools (Register), Tally 
Sheet, Reporting Tools (मार्सक प्रगर्र् प्रर्र्वेदनहरु) ि अनगुमन पषु्स्र्का मा चिाईएको 
Data एकअकािमा र्भिाएि Verified Data र्लएि मार ष्जल्लामा आउनका लार्ग अर्ग्रम 
जानकािी गिाउने। 

• िाटा भेरिवर्केसन कार्िक्रमवाट आएको प्रर्र्वेदनलाई प्रदेशले अध्र्ावर्धक गिी सो अनसुाि 
र्लोअप र्था िाटा भेरिवर्केसन र्मवटङ्गमा समार्ोजन गन।े 

• प्रत्र्ेक संस्थाले आ–आफ्नो सेवा िष्जटटि बाट समार्ोजन र्ािम Tally sheet मा 
समार्ोजन गरिएको र्था Tally sheet बाट रिपोटि र्र्ाि गरिएका दरुुस्र् छ, छैन Data 
Verify गने वा र्ो कार्ि समहुमा उपष्स्थर् स्वास््र् संस्थाका प्रर्र्र्नधीहरुको सानो सानो 
उपसमहु ववभाजन गिी एक उपसमहुले अको उपसमहुको Data Verification गने गिी 
हालसम्म सञ्चार्लर् कार्िक्रमहरुको सर्मक्षा गने व्र्वस्था गरिनछे।  

• पार्लकास्र्िवाट Data Verified गदाि देष्खएका प्रमखु समस्र्ाहरु ि र्सका समाधानका 
उपार्हरुको वािेमा छोटो प्रस्र्रु्र्किण गिाउने। 
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Focusing Area:- 
• सम्बष्न्धर् सेवा िष्जटटि बाट समार्ोजन र्ािाम Tally sheet मा Compilation भएको 
• Tally sheet बाट HMIS 9.3, 9.4, 9.5 रिपोटि गरिएको  
• Tally sheet बाट Monitoring sheet मा िेकिि िाष्खएको 
 
पवहलो र्दन: प्राववर्धक सेसन 
ववर्भन्न कार्िक्रम अन्र्गिर्को Data Verification र्था सर्मक्षा कार्िक्रम 
बालस्वास््र् कार्िक्रम  
• खोप कार्िक्रम (र्नर्र्मर् अर्भर्ान) 
• IMCI section (ARI/CDD) सँग सम्बष्न्धर् 
• पोर्ण कार्िक्रम 
परिवाि स्वास््र् कार्िक्रम  
• परिवाि र्नर्ोजन कार्िक्रम 
• सिुष्क्षर् मार्तृ्व कार्िक्रम 
• मवहला स्वास््र् स्वरं्म सेवक कार्िक्रम 
• गाउंघि ष्क्लर्नक कार्िक्रम 
दोश्रो र्दन िोग र्नर्न्रण कार्िक्रम 
• क्षर्िोग र्नर्न्रण 
• कुटठिोग/एच.आई.र्भ.एिस ्
• औलो/कालाज्वि/जे.ई. र्नर्न्रण/र्नशलु्क 
• स्वास््र् ष्शक्षा कार्िक्रम 
• आमा समूह वैठक 
• गाउंघि ष्क्लर्नकमा स्वास््र् ष्शक्षा 
• स्वास््र् ष्शक्षामा केन्रबाट प्राप्त कार्िक्रमहरु 
• र्ार्लम कार्िक्रम  
• म.स्वा. स्वा.से. (आधािभूर्÷ रिफे्रशि÷रिम्र्)ू  
• चौमार्सक समीक्षा बैठक 
• श्वास प्रश्वास 
• समूह कार्ि प्रस्र्रु्ी 
• छलर्ल 

बजेट बाँिर्ाँि िकम रु हजािमा 
प्रदेश १ प्रदेश २ बागमर्ी गण्िकी लषु्म्बनी कणािली स ुपष्श्चम 

२००० १६०० २००० २००० २००० २४०० १६०० 
अथि मन्रालर् द्वािा जािी कार्िक्रम सञ्चालन र्नदेष्शका (पर्छल्लो संस्किण), साविजर्नक खरिद 
ऐन, र्नर्मावली र्था आर्थिक व्र्वस्थापन सम्बन्धी र्नर्म अर्नवार्ि गिी खचि गने व्र्वस्था 
र्मलाउने। 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

कार्ि सम्पन्न भए पश्चार् सफ्टवेर्ि वा प्रणालीमा प्रववटट गनुिपने छ। र्र्द त्र्स्र्ो सफ्टवेर्ि वा 
प्रणालीको ववकास नभएको खण्िमा स्वा से वव व्र्वस्थापन महाशाखालाइि कार्िक्रम सञ्चालन ि 
खचिको समग्र र्लष्खर् प्रर्र्वेदन र्र्ाि गिी पेश गने। 

सन्दभि सामाग्री  
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वक्रर्ाकलापको नाम: स्वास््र्जन्र् र्ोहि व्र्वस्थापन र्था खानेपानी, सिसर्ाई ि स्वाच्छर्ाको अभ्र्ास र्था 
व्र्वस्थापनको लागी अस्पर्ालहरुमा भइिहेका अभ्र्ासहरुको लेखाजोखा गिी सधुािका कार्िक्रमहरुको ष्स्वकृर् मापदण्ि 
अनसुािको कार्ि र्ोजना र्र्ािी  
कार्िक्रमको 
परिचर् 

नेपालको संर्बधान अनसुाि, स्वच्छ ि स्वस्थ वार्ाविणमा बस्न पाउन ुि स्वच्छ वपउने पानी र्था 
सिसर्ाइको पहुँच हिेक नेपाली नागरिकको मौर्लक अर्धकाि हो। गणुस्र्िीर् स्वास््र् सेवा प्रदान 
गने क्रममा अवश्र् पनी उल्लेख्र् मारामा मानव स्वास््र्लाई हानी पिुर्ाउने जोष्खम र्िु र्ोहिहरु 
र्नस्कने हनु्छन।् र्स्र्ा र्ोहिहरुको खिाब व्र्वस्थापनले स्वास््र्कमी, र्ोहि व्र्वस्थापकहरु, 
र्बिामी, समदुार्को स्वास््र् साथै सम्पूणिरुपमा वार्ाविणमानै नकािात्मक प्रभाव पानि सक्छ। र्सथि, 
स्वास््र् संस्था जन्र् र्ोहोिहरू स्रोर् र्बन्दमुानै छुट्याइि, र्थोष्चर् रुपमा उपचाि गिेि मार सिुष्क्षर् 
िंगले र्बसजिन गनुिपदिछ। स्वास््र्जन्र् र्ोहिमैलाको समषु्चर् व्र्वस्थापनको र्नम्र्ी स्वास््र् र्था 
जनस्वास््र् मन्रालर्बाट स्वास््र्जन्र् र्ोहिमैला व्र्वस्थापन िाष्टिर् मापदण्ि र्था कार्िसञ्चालन 
ववर्ध–२०७७ पािीर् भएको छ। साथै स्वास््र् संस्थाहरुमा खानेपानी, सिसर्ाई ि स्वाच्छर्ाको 
मापदण्ि २०७८ पािीर् भएको छ। हाल कोर्भि १९ लगार्र्का स्वास््र् सस्थाहरुमा स्वास््र्जन्र् 
र्ोहि व्र्वस्थापन र्था खानेपानी, सिसर्ाई ि स्वाच्छर्ाको व्र्वस्थापनको अवस्था कस्र्ो छ ि 
न्र्ूनर्म मापदण्ि पिुा गनि के कस्र्ो सधुाि गनुि पने हनु्छ, सोही अनसुािको लेखाजोखा ि कार्ि 
र्ोजनाका कामलाई प्रदेश स्र्िबाट र्निन्र्िर्ा र्दन र्ो कार्िक्रम िाष्खएको हो। र्ो कार्िक्रम प्रदेश 
स्वास््र् र्नदेशनालर् मार्ि र् सञ्चालन गनुि पनछे। 

उदेश्र् स्वास््र्जन्र् र्ोहिलाई र्थाशक्र् न्र्ूनीकिण गनुिका साथ ैसिुष्क्षर् रूपमा त्र्सको ववसजिनका लार्ग 
देशमा उपलब्ध वार्ाविणमैरी, प्रववर्धको उपर्ोग गदै उत्तम उपचाि ववर्ध र्था ववसजिन ववकल्पको 
छनोट गने कार्िमा स्वास््र् संस्थालाइ न्र्ूनर्म मापदण्िबािे सचेर् गिाइ सोही अनसुाि सधुािका 
कार्ि र्ोजना बनाइ क्रर्मक रुपमा सधुाि गदै लैजाने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

• सम्बष्न्धर् स्थानीर् ि प्रदेश सिकाि स्वास््र् जन्र् र्ोहि व्र्वस्थापन सम्बन्धी मापदण्ि र्था 
कार्िववर्ध २०७७ को कार्ािन्वर्न र्था खानेपानी, सिसर्ाइ र्था स्वाच्छर्ाको लार्ग श्रोर् ि 
साधनको व्र्वस्था र्मलाउन उत्पे्ररिर् हनेु छन।  

• स्वास््र् जन्र् र्ोहि व्र्वस्थापन, खानेपार्न सिसर्ाई, स्वाच्छर्ा र्था अन्र् वार्ाविष्णर् 
स्वास््र् सँग सम्बष्न्धर् ववर्र्मा स्वास््र्कर्मिहरुलाई प्रार्बर्धक जानकािी र्था आम 
सबिसाधािणहरुमा जन चेर्ना रै्लन मद्दर् र्मल्नेछ। 

सञ्चालन 
प्रकृर्ा 

र्ो कार्िक्रम सम्पन्न गनि र्नम्न बमोष्जमका वक्रर्ाकलापहरु सञ्चालन गनुिपदिछ। 
प्रदेश अन्र्गिर्का स्थानीर् र्ह र्था स्वास््र् संस्थाहरूसँग समन्वर् गिी देहार्का बुँदाहरुको 
आधािमा बजेटको परिर्धर्भर िही स्वास््र् सस्थाहरु छनोट गने।  
• कोर्भि-१९ िोगको उपचाि भएको वा हनु सक्ने। 
• ष्जल्ला स्र्रिर् वा सो भन्दा मार्थल्लो स्र्िको स्वास््र् सस्था। 
• हाल कुनै सहर्ोगी सस्थाको सहर्ोग /कार्िक्रम नभएको।  
• र्लुनात्मक रुपमा स्वास््र्जन्र् र्ोहि व्र्वस्थापन, खानेपार्न सिसर्ाई ि स्वाच्छर्ाको 

अवस्था कमजोि िहेको। 
 
लेखा जोखा  

• हाल उपलब्ध मापदण्िमा उल्लेष्खर् सचुकहरूको संकलन गिी लेखाजोखा गने खाका 
र्र्ाि गने।  

• उपलब्ध बजेटको अर्धनमा िही सस्र्ो, र्छटो ि छरिर्ो र्बधी अपनाइ हालको अवस्थाको 
लेखा जोखा गने।  
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कार्ि र्ोजना र्नमािण:  
प्रदेश सिकािसँग उपलब्ध साधन ि श्रोर्को आधािमा र्बज्ञबाट प्रार्बर्धक सहर्ोग र्लएि कार्ि 
र्ोजनाको र्नमािण गने।  

बजेट 
बाँिर्ाँि 

िकम रु हजािमा 

प्रदेश १ प्रदेश २ बागमर्ी गण्िकी लषु्म्बनी कणािली स ुपष्श्चम 

३०० ३०० ३०० ३०० ३०० ३०० ३०० 

खचि गदाि अथि मन्रालर् द्वािा जािी कार्िक्रम सञ्चालन र्नदेष्शका (पर्छल्लो संस्किण), साविजर्नक 
खरिद ऐन, र्नर्मावली र्था आर्थिक व्र्वस्थापन सम्बन्धी र्नर्म अर्नवार्ि गिी खचि गने व्र्वस्था 
र्मलाउने। 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

स्वा से वव व्र्वस्थापन महाशाखालाइि कार्िक्रम सञ्चालन ि खचिको समग्र प्रर्र्वेदन र्र्ाि गिी पेश 
गनुि पन।े 

सन्दभि सामाग्री • स्वास््र्जन्र् र्ोहिमैला व्र्वस्थापन िाष्टिर् मापदण्ि र्था कार्िसञ्चालन ववर्ध– २०७७ 
• स्वास््र् सेवा प्रदार्क संस्थाहरुका लार्ग खानेपानी, सिसर्ाइ र्था स्वच्छर्ा सम्बन्धी 
• िाष्टिर् मापदण्ि, २०७८ स्वास््र् सेवा प्रदार्क संस्थाहरुका लार्ग न्र्ूनर्म सेवा मापदण्ि 

२०७६ 
 
वक्रर्ाकलापको नाम: स्वास््र् संस्थाजन्र् र्ोहि व्र्वस्थापन सम्बन्धी हिेक प्रदेश अस्पर्ालका कमिचािीहरुलाई 
अर्भमषु्खकिण कार्िक्रम 
कार्िक्रमको परिचर् नेपाल सिकाि स्वास््र् र्था जनसंख्र्ा मन्रालर् द्वािा ववकास गिेको स्वास््र् सेवा प्रदार्क 

संस्थाहरुका लार्ग स्वास््र्जन्र् र्ोहिमैला व्र्वस्थापन िाष्टिर् मापदण्ि र्था कार्िसञ्चालन 
ववर्ध– २०७७ जािी गरिसकेको छ, जनु ठूलो अवसि एवम ्आवश्र्कर्ा हो। हाल 
ववकासको क्रममा िहेको वार्ाविणीर् स्वास््र्, स्वास््र्जन्र् र्ोहि व्र्वस्थापन, खानेपानी, 
सिसर्ाई र्था स्वच्छर्ा सम्बन्धी प्रष्शक्षण सन्दभि सामग्रीको माध्र्मबाट एकरुपर्ाको 
र्ार्लम प्रदान गिी स्वास््र्कमीहरु दक्ष भएमा गणुस्र्िीर् स्वास््र् सेवा प्रदान गनि सघाउनकुा 
साथ ैववश्वव्र्ापी स्वास््र् सेवाको व्र्ापकर्ा हार्सल गनि ठूलो मद्दर् पगु्नेछ। सो प्रष्शक्षणका 
लार्ग सन्दभि सामग्रीबाट स्वास््र् संस्थाजन्र् र्ोहि व्र्वस्थापन सम्बन्धी ्र्ाकेजको छनौट 
गिी अर्भमषु्खकिण कार्िक्रम सञ्चालन गनि सवकनेछ। र्ो कार्िक्रम प्रदेश स्वास््र् 
र्नदेशनालर् मार्ि र् सञ्चालन गनुि पनेछ। 

उदेश्र्  प्रदेश आस्पर्ालमा िहेका कमिचािीहरुलाई एवककृर् र्ार्लम ्र्ाकेजमा िहेको स्वास््र्जन्र् 
र्ोहोिमैला व्र्वस्थापन मोिुल सञ्चालन गने। 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल प्रदेश आस्पर्ालमा िहेका कमिचािीहरु स्वास््र्जन्र् र्ोहिमैला व्र्वस्थापनको प्राववर्धक 
पक्षहरु– बर्गिकिण, सङ्कलन, भण्िािण, िुवानी, उपचाि ि अष्न्र्म र्बसिजनको ववर्र्मा 
जानकाि हनेुछन। 

सञ्चालन प्रकृर्ा र्ो कार्िक्रम सम्पन्न गनि र्नम्न बमोष्जमका वक्रर्ाकलापहरु सञ्चालन गनुिपदिछ।  
• स्वास््र्जन्र् र्ोहि व्र्वस्थापनको एकीकृर् र्ार्लम ् र्ाकेज सञ्चालन गनि प्रष्शक्षक 

प्रष्शक्षण र्ार्लम प्राप्त प्रष्शक्षकबाट र्ार्लम सञ्चालन गनुिपने हुंदा सो का लार्ग 
व्र्वस्थापन महाशाखाको समन्वर्मा अर्भमषु्खकिणको र्मर्र् र्र् गनुि पनेछ  
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• स्वास््र्जन्र् र्ोहि व्र्वस्थापन सम्बन्धी सर्मर्र्का सदस्र् लगार्र् वािि 
इन्चाजिहरुलाई सहर्ोगी संस्था र्था केन्रहरूको सहर्ोगबाट स्वास््र्जन्र् 
र्ोहिमैला व्र्वस्थापन अर्भमषु्खकिण सञ्चालन गने। 

• र्ार्लमप्राप्त सर्मर्र्का सदस्र्हरुबाट अन्र् कमिचािीहरुलाई स्वास््र्जन्र् र्ोहिमैला 
व्र्वस्थापन सम्बन्धी आवश्र्कर्ा अनसुाि अर्भमषु्खकिण गने। 

 
अर्भमषु्खकिण अवर्ध M ३ र्दन  
प्रष्शक्षक M प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ार्लम प्राप्त व्र्ष्िहरु ि सहर्ोगी संस्था मध्र्ेबाट 
आवश्र्कर्ा अनसुाि। 
सहभागी M प्रदेश अस्पार्लका सर्मर्र् का सदस्र् लगार्र् सबै कमिचािी  
सहभागी संख्र्ा M बजेटको परिर्धर्भर िवह सहभागी संख्र्ा र्नधाििण गने  
स्थान M सम्बष्न्धर् अस्पार्ल  

बजेट बाँिर्ाँि िकम रु हजािमा 
प्रदेश १ प्रदेश २ बागमर्ी गण्िकी लषु्म्बनी कणािली स ुपष्श्चम 

५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० 

खचि गदाि अथि मन्रालर् द्वािा जािी कार्िक्रम सञ्चालन र्नदेष्शका (पर्छल्लो संस्किण), 
साविजर्नक खरिद ऐन, र्नर्मावली र्था आर्थिक व्र्वस्थापन सम्बन्धी र्नर्म अर्नवार्ि गिी 
खचि गने व्र्वस्था र्मलाउने।। 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

कार्ि सम्पन्न भए पश्चार् व्र्वस्थापन महाशाखा, वार्ाविणीर् स्वास््र् र्था स्वास््जन्र् 
र्ोहोिमैला व्र्वस्थापन शाखा लाइि अर्भमषु्खकिण प्राप्त कमिचािीहरुको नामावली र्था 
खचिको प्रर्र्वेदन र्र्ाि गिी पेश गने। 

सन्दभि सामाग्री क) स्वास््र्जन्र् र्ोहिमैला व्र्वस्थापन िाष्टिर् मापदण्ि र्था कार्िसञ्चालन ववर्ध– २०७७ 
ख) कोर्भि–१९ महामािीको आर्र्कार्लन अवस्थामा स्वास््र्जन्र् र्ोहोिमैलाको 
व्र्वस्थापन (अन्र्रिम र्नदेशन)।  
स्वास््र् सेवा प्रदार्क संस्थाहरुका लार्ग न्र्ूनर्म सेवा मापदण्ि २०७६  
च) वार्ाविणीर् स्वास््र्, स्वास््र्जन्र् र्ोहोिमैला व्र्वस्थापन, खानेपानी, सिसर्ाई र्था 
स्वच्छर्ाको एकीकृर् र्ार्लम ्र्ाकेज।  
Video: https://www.youtube.com/watch?v=zN_WgdV6SO0  

 
वक्रर्ाकलापको नाम: खानेपार्न सिसर्ाई ि स्वच्छर्ा वासवर्ट टुल सवहर् कार्िक्रम सदुृविकिण 
कार्िक्रमको 
परिचर् 

अस्पार्लहरुमा अप्रर्ाप्त ि असिुष्क्षर् खानेपानी सिसर्ाई ि स्वच्छर्ाका कािण के कस्र्ा ि 
कर्ी गष्म्भि समस्र्ा र्नम्त्र्ाउँछ, त्र्सको पषु्टट अवहलेको कोर्भि-१९को संक्रमणले थप पषु्टट 
गिेको छ। नेपालका धेिै स्वास््र् सस्थाहरुमा अझै आधािभूर् खानेपानी पानी, सिसर्ाइ ि हार् 
धुने सवुवधाको पहुचँ छैन। अपर्ािप्त वा असिुष्क्षर् खानेपानी, सिसर्ाई ि स्वच्छर्ाको कािण 
हनु सक्ने जोष्खमको आकँलन ि लेखाजोखा गिी सोको क्रर्मक सधुाि ि व्र्वस्थापन मार्ि र् 
जनस्वास््र्को संिक्षण गने उदे्दश्र्ले ववश्व स्वास््र् संगठनद्वािा प्रर्र्पार्दर् एक व्र्वस्थापन 
टुलहो वासवर्ट। वासवर्ट टुल आ.ब. २०७६/२०७७ देखी नेपालका सारै्बटा प्रदेशका 
एक/एक सामदुावर्क स्वास््र् संस्थामा नमनुाको रुपमा सरुु गरिएको र्थर्ो भन ेगर् आ.ब. 
२०७७/२०७८ मा सदुिु पष्श्चम प्रदेशमा प्रदेश सिकािले ि बर्दिर्ा ष्जल्लामा सहर्ोगी संस्थाको 
पहलमा केही थप स्वास््र् संस्थाहरुमा लाग ुगरिएको छ। स्वास््र् संस्थाहरुमा खानेपानी ि 

https://www.youtube.com/watch?v=zN_WgdV6SO0
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सिसर्ाई व्र्वस्थापनमा क्रर्मक सधुाि गदै लैजान र्स वासवर्ट कार्िक्रमलाइि र्निन्र्िर्ा र्दन 
र्ो कार्िक्रम सार् वटै प्रदेशमा िाष्खएको हो। र्ो कार्िक्रम प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर् मार्ि र् 
सञ्चालन गनुि पनछे। 

उदेश्र् स्वास््र् सेवा प्रदान गने संस्था सर्ा ि सिुष्क्षर्, िाम्रोसँग व्र्वष्स्थर् ि स्र्रिर् सेवा प्रदान गनि 
सक्ने सवुवधा र्िु बनाउने। 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल सम्बष्न्धर् स्थानीर् ि प्रदेश सिकाि स्वास््र्जन्र् र्ोहि व्र्वस्थापन सम्बन्धी मापदण्ि र्था 
कार्िववर्ध २०७७ को कार्ािन्वर्न र्था खानेपानी, सिसर्ाइ र्था स्वाच्छर्ाको लार्ग श्रोर् ि 
साधनको व्र्वस्था र्मलाउन उत्पे्ररिर् हनेु छन। स्वास््र्जन्र् र्ोहि व्र्वस्थापन, खानेपार्न 
सिसर्ाई, स्वाच्छर्ा र्था अन्र् वार्ाविष्णर् स्वास््र्सँग सम्बष्न्धर् ववर्र्मा स्वास््र्कर्मिहरुलाई 
प्रार्बर्धक जानकािी र्था आम सबिसाधािणहरुमा जनचेर्ना रै्लन ेछ। 

सञ्चालन प्रकृर्ा र्ो कार्िक्रम सम्पन्न गनि र्नम्न बमोष्जमका वक्रर्ाकलापहरु सञ्चालन गनुिपदिछ। 
स्वास््र् सस्थाको छनोट:  
स्थानीर् र्ह ि मार्हर्का स्वास््र् संस्थाहरू सँग समन्वर् गिी, देहार्का बुँदाहरुको आधािमा 
बजेटको परिर्धर्भर िही स्वास््र् संंस्थाहरु छनोट गन।े  

• प्राथर्मक अस्पर्ाल वा सो भन्दा र्ल्लो र्हका स्वास््र् संंस्थाहरु।  
• हाल कुनै सहर्ोगी सस्थाको सहर्ोग / कार्िक्रम नभएको।  
• र्लुनात्मक रुपमा धेिै जनसंख्र्ालाई सेवा परु्ािएका ि स्वास््र्जन्र् र्ोहि व्र्वस्थापन, 

खानेपार्न सिसर्ाई ि स्वाच्छर्ाको अवस्था कमजोि िहेका। 
 
र्ार्लम: ३ र्दन: व्र्वस्थापन सर्मर्र्को अध्र्क्ष, इन्चाजि सवहर् ३-३ जना सहभागी छनौट गिी 
वाश वर्ट सम्बष्न्धर् ३ र्दनको र्ार्लम। बजेटको परिर्धर्भर िही अर्धकर्म २५ जना सहभागी। 
वाशवर्ट सरुु गिी खानेपानी ि सिसर्ाइ अवस्थाको र्बश्लेशण:  
र्ार्लममा प्राप्त गिेको ज्ञानको आधािमा वाशवर्टको चिाणलाई अनसुिण गिेि ब््बष्स्थर् र्रिका 
बाट वाशवर्ट टोली गठन गिी खाने पानी , सिसर्ाइ, स्वच्छर्ा ि ब्र्ब्स्थापनको र्बश्लेशण 
गने। 
जोष्खमको लेखा जोखाको आधािमा सधुाि र्ोजना र्नमािण:  

• हाल उपलब्ध मापदण्िमा उल्लेष्खर् सचुकलाई आधाि मानेि जोष्खमको लेखाजोखा 
गने। 

• प्रदेश सिकाि सँग उपलब्ध साधन ि श्रोर्को आधािमा र्बज्ञ बाट प्रार्बर्धक सहर्ोग 
र्लएि छनोट भएका स्वास््र् संंस्थाहरु खाने पानी , सिसर्ाइ, स्वच्छर्ा ि व्र्वस्थापन 
सधुाि र्ोजना सवहर्को प्रर्र्वेदन र्र्ाि गने।  

बजेट बाँिर्ाँि िकम रु हजािमा 
प्रदेश १ प्रदेश २ बागमर्ी गण्िकी लषु्म्बनी कणािली स ुपष्श्चम 

५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० 
खचि गदाि अथि मन्रालर् द्वािा जािी कार्िक्रम सञ्चालन र्नदेष्शका (पर्छल्लो संस्किण), साविजर्नक 
खरिद ऐन, र्नर्मावली र्था आर्थिक व्र्वस्थापन सम्बन्धी र्नर्म अर्नवार्ि गिी खचि गने व्र्वस्था 
र्मलाउने। 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

स्वा से वव व्र्वस्थापन महाशाखालाइि कार्िक्रम सञ्चालन ि खचिको समग्र प्रर्र्वेदन र्र्ाि गिी 
पेश गनुि पने। 

सन्दभि सामाग्री • स्वास््र्जन्र् र्ोहिमैला व्र्वस्थापन िाष्टिर् मापदण्ि र्था कार्िसञ्चालन ववर्ध– २०७७ 
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• स्वास््र् सेवा प्रदार्क संस्थाहरुका लार्ग खानेपानी, सिसर्ाइ र्था स्वच्छर्ा सम्बन्धी 
िाष्टिर् मापदण्ि, २०७८। 

• स्वास््र् संस्थामा खानेपानी ि सिसर्ाइ सधुािका लार्ग टुल (वासवर्ट) २०१९ 
• सम्बष्न्धर् स्वास््र् सेवा प्रदार्क संस्थाहरुका लार्ग न्र्ूनर्म सेवा मापदण्ि २०७६ 

 
वक्रर्ाकलापको नाम: हिेक प्रदेशमा स्वास््र्जन्र् र्ोहि व्र्वस्थापन र्था खानेपानी, सिसर्ाई ि स्वाच्छर्ाको लागी 
नमनुा कार्िववर्ध र्र्ाि गिी छनौट गिी एक एक वटा नमनुा स्वास््र् संस्थाको ववकास 
कार्िक्रमको 
परिचर् 

स्वास््र्जन्र् र्ोहिमैलाको समोष्चर् व्र्वस्थापनको र्नम्र्ी स्वास््र् र्था जनस्वास््र् 
मन्रालर्बाट स्वास््र्जन्र् र्ोहिमैला व्र्वस्थापन िाष्टिर् मापदण्ि र्था कार्िसञ्चालन ववर्ध– 
२०७७ पािीर् भएको ले सो मापदण्ि र्था कार्िसञ्चालन ववर्धले स्वास््र्जन्र् र्ोहि 
व्र्वस्थापनका सम्पूणि पक्षलाई समेटेको छ। र्सले स्वास््र्जन्र् र्ोहि व्र्वस्थापन कार्ािन्वर्न 
र्ोजना, व्र्वस्थापन ि र्निीक्षण र्था र्ोहि व्र्वस्थापनसँग सम्बष्न्धर् प्राववर्धक पक्षहरु– 
बर्गिकिण, सङ्कलन, भण्िािण, िुवानी, उपचाि र्था अन्र्ीम र्बसिजन सम्बन्धी क्षमर्ा ववकास ि 
जागरूकर्ा र्सजिना गनि सहर्ोग गछि। साथ ैर्समा स्वास््र् जन्र् र्ोहि व्र्वस्थापनको पेशागर् 
स्वास््र् ि सिुक्षाको पाटो पर्न समवेटएको छ। स्वास््र् संस्थाहरुमा खानेपानी, सिसर्ाई ि 
स्वाच्छर्ाको मापदण्ि २०७८ पािीर् भएको अवस्थामा र्ो मापदण्ि ि मार्थ उल्लेख भएको 
कार्िववर्धलाई समेटेि हिेक प्रदेशमा क्षमर्ा अनसुािको कार्िववर्ध र्र्ाि गिी एक एक वोटा 
स्वास््र् संस्था छनौट गिी नमनुाको रुपमा ववकास गनि र्ो कार्िक्रम समावेश गरिएको हो। र्ो 
कार्िक्रम प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर् मार्ि र् सञ्चालन गनुि पनेछ। 

उदेश्र् • अस्पार्ल र्था स्वास््र् संस्था स्र्िमा स्वास््र्जन्र् र्ोहिमैला व्र्वस्थापन िाष्टिर् 
मापदण्ि र्था कार्िसञ्चालन ववर्ध– २०७७ प्रभावकािीरुपमा कार्ािन्वर्न गनिको र्नम्र्ी 
व्र्वस्थापन महाशाखा, वार्ाविणीर् स्वास््र् र्था स्वास््जन्र् र्ोहोिमैला व्र्वस्थापन 
शाखा मार्ि र् नमनुा कार्िववर्ध ववकास गन।े  

• सो कार्िववर्धको कार्ािन्वर्न गनिका लागी हिेक प्रदेशमा िहेको एक एक वटा स्वास््र् 
संस्था छनैट गिी नमनुा स्वास््र् संस्थाको ववकास गने। 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल व्र्वस्थापन महाशाखा, वार्ाविणीर् स्वास््र् र्था स्वास््जन्र् र्ोहोिमैला व्र्वस्थापन शाखा 
मार्ि र् नमनुा कार्िववर्ध ववकास हनेुछ ि सो कार्िववर्ध अनसुाि एक एक बटा नमनुा स्वास््र् 
संस्थाको ववकास हनेुछ। 

सञ्चालन प्रकृर्ा र्ो कार्िक्रम सम्पन्न गनि र्नम्न बमोष्जमको वक्रर्ाकलापहरु सञ्चालन गनुिपदिछ।  
• केन्रमा िहेको स्वास््र्जन्र् र्ोहोिमैला व्र्वस्थापन प्रववर्धक कार्ि समहुको समन्वर्मा 

हिेक प्रदेशले स्वास््र्जन्र् र्ोहि व्र्वस्थापन र्था खानेपानी, सिसर्ाई ि स्वाच्छर्ा 
सम्बन्धी नमनुा कार्िववर्ध र्र्ाि गने  

• हिेक प्रदेशमा िहेको एक एक वटा नमनुा स्वास््र् संस्था छनंौट गनि कार्िववर्धका 
सूचक अनसुािको लक्ष्र् हार्सल गनि आवश्र्क साधन स्रोर्को व्र्वस्था भएको। 

• व्र्वस्थापन महाशाखा, वार्ाविणीर् स्वास््र् र्था स्वास््जन्र् र्ोहोिमैला व्र्वस्थापन 
शाखा मार्ि र् स्वास््र्जन्र् र्ोहि व्र्वस्थापन र्था खानेपानी, सिसर्ाई ि स्वाच्छर्ाको 
प्राववर्धक पक्षहरु– बर्गिकिण, सङ्कलन, भण्िािण, िुवानी, उपचाि र्था अन्र्ीम र्बसिजन 
सम्बन्धी प्रभावकािी कार्ािन्वर्न भए नभएको अनगुमन हनेुछ।  

कार्िक्रमको 
परिचर् 

िकम रु हजािमा 
प्रदेश १ प्रदेश २ बागमर्ी गण्िकी लषु्म्बनी कणािली स ुपष्श्चम 
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५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० 
अथि मन्रालर् द्वािा जािी कार्िक्रम सञ्चालन र्नदेष्शका (पर्छल्लो संस्किण), र्था आर्थिक 
व्र्वस्थापन सम्बन्धी र्नर्म अर्नवार्ि गिी खचि गने व्र्वस्था र्मलाउने। 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

• स्वास््र्जन्र् र्ोहिमैला व्र्वस्थापन िाष्टिर् मापदण्ि र्था कार्िसञ्चालन ववर्ध– २०७७ 
अनसूुची ५ मा िहेको स्वास््र्जन्र् र्ोहि व्र्वस्थापन मापदण्ि परिपालना मूल्र्ाङ्कन र्ािाम 
मार्सक रुपमा भरि व्र्वस्थापन महाशाखा, वार्ाविणीर् स्वास््र् र्था स्वास््जन्र् र्ोहोिमैला 
व्र्वस्थापन शाखामा पठाउने।  

• स्वा से वव व्र्वस्थापन महाशाखालाइि कार्िक्रम संञ्चालन ि खचिको समग्र प्रर्र्वेदन र्र्ाि 
गिी पेश गनुि पने। 

सन्दभि सामाग्री • स्वास््र्जन्र् र्ोहिमैला व्र्वस्थापन िाष्टिर् मापदण्ि र्था कार्िसञ्चालन ववर्ध– २०७७ 
• कोर्भि–१९ महामािीको आर्र्कार्लन अवस्थामा स्वास््र्जन्र् र्ोहोिमैलाको व्र्वस्थापन 

(अन्र्रिम र्नदेशन)।  
• वार्ाविणीर् स्वास््र्, स्वास््र्जन्र् र्ोहोिमैला व्र्वस्थापन, खानेपानी, सिसर्ाई र्था 

स्वच्छर्ाको एकीकृर् र्ार्लम ्र्ाकेज।  
• सम्बष्न्धर् स्वास््र् सेवा प्रदार्क संस्थाहरुका लार्ग न्र्ूनर्म सेवा मापदण्ि २०७६ 
• स्वास््र् संस्थाहरुमा खानेपानी, सिसर्ाई ि स्वाच्छर्ाको मापदण्ि २०७८ 

 
वक्रर्ाकलापको नाम: स्थानीर् र्हसम्मको एल एम आइ एस, एच एम आई एस ि र्ि एच आई एस सम्बन्धी कार्िका 
लार्ग ववज्ञ कमिचािी सेवा किाि 
कार्िक्रमको 
परिचर् 

स्वास््र् सेवा प्रवाह र्था सञ्चालनमा कमिचािी अभाव र्था दक्ष कमिचािीका कािण कार्िक्रमहरुमा 
प्रत्र्क्ष ि अप्रत्र्क्ष रुपमा प्रभाववर् भई िहेका हनु्छन। सम्बष्न्धर् ववर्र्का ववज्ञ कमिचािीहरुको 
अभावका कािण कार्िक्रमको लक्ष्र् बमोष्जमको प्रगर्र् र्था उपलब्धी प्राप्त हनु सक्दैन। देशभिमा 
ववर्भन्न कार्िक्रमहरु सञ्चालन भै िहेको र्ि कार्िक्रमहरु समर्मा ि प्रभावकािी र्रिकाबाट 
अनगुमन र्था वर्ि ब्र्ाक नहनेु हो भने कार्िक्रम सञ्चालन र्था त्र्सबाट उपलब्धीहरुको अपेक्षा 
गनि सवकदैन। र्सै ववर्र्लाई मध्र्नजि गिी स्वास््र् सेवा ववभाग, व्र्वस्थापन महाशाखाले 
प्रत्र्ेक प्रादेष्शक स्वास््र् र्नदेशनालर्मा िही प्रदेश स्वास््र् र्नदेशकको प्रत्र्क्ष र्नर्न्रण र्था 
र्नगिानीमा कार्िगने गिी प्रत्र्के र्नदेशनालर्मा ३ जनाका दिले अर्धकृर्स्र्िका ववज्ञ कमचािीहरु 
सेवा किािमा र्लई उर्नहरु मार्ि र् आरु् अन्र्गिर् सञ्चार्लर् एल.एम.आई.एस., एच.एम.आई.एस., 
र्ि.एच.आई.एस., एच.आई.आई.एस. जस्र्ा कार्िक्रमहरुको र्नर्र्मर् अनगुमन र्था र्लोअप 
कार्िमा सहर्ोग र्लई सञ्चार्लर् वक्रर्ाकलापहरुको र्नर्र्मर् अनगुमन एवं वर्िब्र्ाक र्लन ुपने 
गिी र्ो वक्रर्ाकलाप समावेश गरिएको हो। र्ो कार्िक्रम प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर् मार्ि र् 
सञ्चालन गरिनेछ। 

उदेश्र् प्रदेश स्र्िमा र्नर्र्मर् रुपमा सञ्चार्लर् स्वास््र् सेवाका कार्िक्रमहरुको एवककृर् रुपमा िेकर्ििग 
र्था रिपोवटिग भए/नभएको साथै एवककृर् स्वास््र् सूचना व्र्वस्थापन प्रणाली अन्र्गिर्का 
कार्िक्रमहरु एल .एम.आई.एस . , एच .एम.आई.एस. , र्ि .एच.आई.एस. , आई .एम .र्ू. , 
एच .आई.आई.एस .लगार्र्का कार्िक्रमहरुको प्रदेशस्र्िमा बसी र्नर्र्मर् र्लोअप र्था अनगुमन  
गने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

प्रदेश स्र्िमा र्नर्र्मर् रुपमा सञ्चार्लर् स्वास््र् सेवाका कार्िक्रमहरुको एवककृर् रुपमा िेकर्ििग 
र्था रिपोवटिग भए/नभएको साथै एवककृर् स्वास््र् सूचना व्र्वस्थापन प्रणाली अन्र्गिर्का 
कार्िक्रमहरु एल .एम.आई.एस . , एच .एम.आई.एस. , र्ि .एच.आई.एस. , आई .एम .र्ू. , 
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एच .आई.आई.एस .प्रदेशस्र्िमा बसी र्नर्र्मर् र्लोअप र्था अनगुमनलगार्र्का कार्िक्रमहरुको  
भएको हनेुछ।  

सञ्चालन प्रकृर्ा • प्रत्र्ेक प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्मा र्ीन जना ववज्ञ कमिचािी किाि सेवामा र्नर्िु 
गने गिी बजेटको व्र्वस्था गरिएको छ। 

• जस्मा एक जना एच.एम.आई.एस., र्ि.एच.आई.एस. ि आई.एम.र्ू. हेने ब्र्ष्ि, एक 
जना र्ामेसी अर्धकृर् ि एक जना आई.टी. इष्न्जर्नर्ि।  

• र्दी प्रदेशमा आई.टी. इष्न्जर्नर्ि आवश्र्क नभएमा वा सूचना जािी गदाि उपलब्ध 
नभएको अवस्थामा मार आई.टी. इष्न्जर्नर्िको सट्टामा थप एक जना र्ामेसी अर्धकृर् 
र्नर्िु गनुि पनेछ। र्सिी आई.टी. इष्न्जर्नर्ि उपलब्ध नभएको अवस्थामा प्रदेशमा 
२ जना र्ामेसी अर्धकृर् र्नर्िु हनेुछन।  

• किाि सेवामा र्लइने कमिचािीहरु भने सम्भव भएसम्म ववगर्मा स्वास््र् सेवाकै के्षरमा 
सम्बष्न्धर् ववर्र्मा दखल भएका जानकाि ब्र्ष्ि हनु ुपनेछ।  

• र्सका लार्ग प्रदेशमा प्राप्त भएको बजेटको एवकन गने।  
• प्राप्त िकमबाट ववगर्मा सिकािी सेवामा िही सेवा र्नवृत्त भएका वा स्वास््र् सेवामा 

िही स्वास््र् सूचना व्र्वस्थापन साथ ैआपूर्र्ि व्र्वस्थापन सूचना प्रणालीमा कार्ि अनभुव 
भएका ब्र्ष्िहरुलाइि ग्राह्र्र्ा र्दन ुपनेछ। आई.वट.का सम्बन्धमा आई.वट. इष्न्जर्नर्ि 
हनु ुआवश्र्क छ।  

• र्नर्िु भएका कमिचािीहरुले देहार् बमोष्जमका वक्रर्ाकलापहरु सम्पादन गनुि पन ेछ: 
o िेकर्ििङ्ग रिपोवटिङ्गको ववर्र्मा र्नर्र्मर् र्लोअप र्था ष्जन्सी र्निीक्षण सवहर् 

अनसाईट कोष्चङ्ग गनि सक्न।े  
o स्लाई चेन म्र्ानेजमेन्टमा सपोटि गनि सक्ने। 
o स्वास््र् कार्ािलर्हरुको स्टोिहरुमा व्र्वस्थापवकर् सहर्ोग गनि सक्ने। 
o स्वास््र् कार्ािलर् एवं पार्लकास्र्िमा आवश्र्क सामाग्रीहरुको अनूमान गनि 

सक्न।े  
o ष्जल्ला, पार्लका, स्वास््र् संस्था स्र्िमा स्टोिको व्र्वस्थापन सही रुपमा भए 

नभएको अनगुमन गनि सक्न।े  
o अनगुमनको प्रर्र्वेदनलाई सम्बष्न्धर् र्नकार्हरुमा पठाउन सक्ने। 
o आई.वट. इष्न्जर्नर्ि बाहेक अन्र् छनौट गरिएका ब्र्ष्ि कम््र्टूि सीप िाम्रो 

भएको हनु ुपने। 
o स्वास््र् संस्थाहरु, पार्लका र्था स्वास््र् कार्ािलर्हरु मार्ि र् प्रववटट गरिएका 

ववविणहरु हेनि सक्ने र्था एनालाईर्सस गनि सक्ने ब्र्ष्ि छनौट गने।  
o प्रदेश मार्हर्मा सञ्चालन भै िहेका र्नर्र्मर् स्वास््र् सेवाका कार्िक्रमहरुको 

एवककृर् रुपमा िेकर्ििङ्ग र्था रिपोवटिङ्ग भए नभएको एवकन गनि सक्ने।  
o ववशेर् गिी एवककृर् स्वास््र् सूचना व्र्वस्थापन प्रणाली अन्र्गिर्का 

कार्िक्रमहरु एल.एम.आई.एस., एच.एम.आई.एस., र्ि.एच.आई.एस., 
आई.एम.र्ू. लगार्र्का कार्िक्रमहरुको प्रदेश स्र्िमा बसी र्नर्र्मर् र्लोअप 
र्था अनगुमन गनि सक्न।े  

o कुन कुन पार्लकाले र्नर्र्मर् र्था र्ोवकएको समर्मा र्ोवकएको िाँचामा 
िेकर्ििङ्ग र्था रिपोवटिङ्ग कार्ि सम्पादन गिे÷नगिेको एवकन गन।े  

o ष्जन्सी वकर्ाब व्र्वस्थापन, मालसामानको संिक्षण ममिर् सम्भाि लगार्र्का 
र्बर्र्मा अनगुमन गन।े  



21 

 

o र्नःशलु्क कार्िक्रमका अत्र्ावश्र्क और्र्ध र्था साधनहरु न्र्ून मौज्दार् भएका 
स्वास््र् संस्थाहरुको ववविण र्लन।े  

o रैमार्सक LMIS प्रर्र्वेदन नपठाएका वा समर्मा नपठाउने, स्वास््र् संस्थाहरु, 
रैमार्सक LMIS प्रर्र्वेदन ठीक सँग नभिेका स्वास््र् संस्थाहरुको पवहचान 
गने।  

o आई.वट. इष्न्जर्नर्िले भन ेप्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्मा िही आई. वट. ववज्ञको 
रुपमा कार्ि गने।  

बजेट बाँिर्ाँि िकम रु हजािमा 
प्रदेश १ प्रदेश २ बागमर्ी गण्िकी लषु्म्बनी कणािली स ुपष्श्चम 

१५०० १५०० १५०० १५०० १५०० १५०० १५०० 
अथि मन्रालर् द्वािा जािी कार्िक्रम सञ्चालन र्नदेष्शका (पर्छल्लो संस्किण), साविजर्नक खरिद 
ऐन, र्नर्मावली र्था आर्थिक व्र्वस्थापन सम्बन्धी र्नर्म अर्नवार्ि गिी खचि गने व्र्वस्था 
र्मलाउने। 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

अस्पर्ाल, स्वास््र् कार्ािलर्, स्थानीर् र्ह एवं स्वास््र् संस्थाहरुमा एल.एम.आइि.एस./र्ि.एच. 
आइि.एस./एच.एम.आइि.एस. सम्बन्धी र्नर्र्मर् कार्ि भए/नभएको एवकन गिी नभएको अवस्था 
भएमा कािण पत्ता लगाइि र्नर्र्मर् गनि लगाउने ि कुन कुन र्नकार्हरूबाट र्नर्र्मर् नभएको हो 
सोको जानकािी स्वा से वव व्र्वस्थापन महाशाखामा प्रर्र्वेदन गने। 

सन्दभि सामाग्री एल.एम.आइि.एस./र्ि.एच. आइि.एस./एच.एम.आइि.एस. जस्र्ा प्रणालीहरु र्था र्नदेष्शका एवं 
चेकर्लटटहरु। 

 
वक्रर्ाकलापको नाम: और्र्ध, भ्र्ाष्क्सन र्था भ्र्ाष्क्सन जन्र् सामग्री, साधन, सामाग्री रि्र्ावकङ र्था िुवानी ि पूनः 
ववर्िण समेर् 
कार्िक्रमको 
परिचर् 

कुन ैपर्न कार्िक्रमलाई सर्लर्ा पूविक सञ्चालन गनिको लार्ग आवश्र्क और्र्ध, भ्र्ाष्क्सन, 
भ्र्ाष्क्सनजन्र् सामग्रीहरु, औजाि, उपकिण, अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन र्ािामहरू र्था अन्र् 
सामग्रीहरू आवश्र्क परिमाण, उपर्िु सर्ममा र्था र्ोवकएकै स्थानमा उपलब्ध गिाउन 
सवकएमा मार कार्िक्रमले अपेक्षा गिेको लक्ष्र् हार्सल गनि सक्दछ। आवश्र्क और्र्ध र्था 
सामग्रीहरु समर्मै आपूर्र्ि गिी स्वास््र् संस्थाहरूमा वर्ि भरि नै उपलब्ध गिाउने व्र्वस्था भएमा 
सेवाग्राहीहरूलाई गणुस्र्िीर् स्वास््र् सेवा प्रदान गनुिका साथै स्वास््र् संस्था प्रर्र् सविसाधािण 
जनर्ाको ववश्वास समेर् बढ्दछ।  
प्रादेष्शक स्वास््र् आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्र मार्ि र् स्थानीर् र्ह एवं स्वास््र् संस्थासम्म और्र्ध, 
भ्र्ाष्क्सन र्था भ्र्ाष्क्सनजन्र् सामग्री, साधन, सामान, रि्र्ावकङ र्था िुवानी ि पनुःववर्िण 
गनिका लार्ग र्स शीर्िक अन्र्गिर् बजेटको व्र्वस्था गरिएको छ। 

उदेश्र् • स्वास््र् संस्थाहरुबाट गणुस्र्िीर् स्वास््र् सेवा प्रदान गने कार्िको लार्ग आवश्र्क र्नःशलु्क 
लगार्र् अत्र्ावश्र्क और्र्ध र्था और्र्ध जन्र् सामाग्रीहरुको र्निन्र्ि आपूर्र्िको व्र्वस्था 
र्मलाउने।  

• आवश्र्कर्ा अनसुाि और्र्ध र्था स्वास््र् जन्र् सामाग्रीहरु िुवानी गनिका लार्ग आवश्र्क 
पने ्र्ावकङ्ग, रि्र्ावकङ्गका सामाग्री जटुाउने।  

• स्वास््र् संस्थाहरुमा और्र्ध र्था स्वास््र् सामाग्रीहरुको उपलब्धर्ा सरु्नष्श्चर् गने। 
• और्र्धको र्नर्र्मर् ववर्िण, आकष्स्मक ववर्िण ि पूनः ववर्िण गने व्र्वस्था र्मलाउने  
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• ववर्भन्न अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन र्ािामहरू समर्मान ै स्वास््र् संस्थाहरुसम्म उपलब्ध 
गिाउने।  

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

• स्वास््र् संस्थाहरुबाट गणुस्र्िीर् स्वास््र् सेवा प्रदान गने कार्िको लार्ग आवश्र्क र्नःशलु्क 
अत्र्ावश्र्क और्र्ध र्था और्र्ध जन्र् सामाग्रीहरुको र्निन्र्ि आपूर्र्ि हनेु। 

• आवश्र्कर्ा अनसुाि और्र्ध र्था स्वास््र् जन्र् सामाग्रीहरु िुवानी गनिका लार्ग आवश्र्क 
पने ्र्ावकङ्ग, रि्र्ावकङ्ग सामाग्री जटुने।  

• स्वास््र् संस्थाहरुमा और्र्ध र्था स्वास््र् सामाग्रीहरुको उपलब्धर्ा सरु्नष्श्चर्ा हनेु  
• और्र्धको र्नर्र्मर् ववर्िण, आकष्स्मक ववर्िण ि पूनः ववर्िण गने व्र्वस्था र्मल्ने  
• ववर्भन्न अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन र्ािामहरू समर्मान ैस्वास््र् संस्थाहरुसम्म उपलब्ध भएको 

सरु्नष्श्चर् हनेु। 
सञ्चालन प्रकृर्ा • अन्र्गिर्का स्वास््र् संस्थाहरू कर्र् दिुीमा छन िुवानीको माध्र्म (भरिर्ा, खच्चि, सवािी 

साधन आर्द) के के छन ्? एक पटक र्नष्श्चर् परिमाणमा (र्ौल। भािी) सामान िुवानी 
गदाि कर्र् खचि लाग्छ आर्दको ववविण र्र्ाि गिी बर्िभिलाई आवश्र्क पन े िकमको 
लागर् अनमुान र्था िुवानी कार्िर्ार्लका र्र्ाि गनुि पदिछ। ष्जल्ला दििेट र्नधाििण 
सर्मर्र्को िुवानी दििेटलाई आधाि मान्न सवकन ेछ। 

• और्र्ध औजाि उपकिण रि्र्ावकङ्ग र्था िुवानी कार्ि एकीकृर् िुवानीको अवधािणा बमोष्जम 
नै सम्पन्न गनुि पदिछ अथािर् ् उपलब्ध गिाउन ु पन े स्वास््र्का ववर्भन्न कार्िक्रमका 
सिसामानहरू छुट्टा छुटै्ट िुवानी नगिी सम्भव भएसम्म एकै पटक एकीकृर् रुपमा िुवानी 
गनुि पदिछ। 

• िुवानी कार्िको लार्ग आवश्र्क पन े्र्ावकङ सामग्रीहरू (जस्रै् काटुिन, काटुिनटेप, माकि ि), 
्र्ावकङ ज्र्ाला आर्द समेर् र्स कार्िक्रम अन्र्गिर् खचि गनि सवकन ेछ। 

• र्स बजेट ष्शर्िक अन्र्गिर् िाष्खएको बजेटलाई मखु्र् गिी और्र्ध, साधन र्था उपकिणको 
िुवानी र्था ्र्ावकङ सम्बन्धी कार्िमा मार खचि गनि सवकनेछ।  

• स्वास््र् संस्थाहरु बाट प्राप्त LMIIS रमैार्सक प्रर्र्वेदनको आधािमा स्वास््र् संस्थामा 
भएको मौज्दार्लाई आधािमानी और्र्ध, साधनहरू आवश्र्कर्ाको आधािमा प्रदेश स्वास््र् 
आपूर्र्ि केन्रबाट ष्जल्ला ष्स्थर् स्वास््र् कार्ािलर् मार्ि र् स्थानीर् र्हसम्म आपूर्र्ि गने 
व्र्वस्था र्मलाउन ुपदिछ।  

• साविजर्नक खरिद ऐन र्था र्नर्मावली अनसुाि स्वास््र् कार्ािलर्/स्थानीर् र्हसम्मिुवानीको 
लार्ग र्सलबन्दी दिभाउपर वा बोलपर आव्हान गिी िुवानी सम्बन्धी कार्ि गनि सवकन े
छ। 

 
ववर्िणको लार्ग गनुिपने कार्िहरूः 
• स्वास््र् संस्थाहरूले रमैार्सक भूिानी भएको पवहलो मवहनाको ७ गरे् र्भर 

एल.एम.आइ.एस. प्रर्र्वेदन पठाउन ुपन ेभएकोले नपठाउने स्वास््र् संस्थाहरूलाई र्ाकेर्ा 
गिी रमैार्सक प्रर्र्वेदन प्राप्त गने। 

• प्राप्त रैमार्सक एल.एम.आइ.एस. प्रर्र्वेदनका सबै कोलमहरू ठीक सँग भिे नभिेको जाँच 
गने। 

• स्वास््र् संस्थाहरूको स्वीकृर् मौज्दार् परिमाण (ASL) र्था रमैार्सकको अन्र्को मौज्दार् 
परिमाणलाई आधाि मानी र्नकाशा गनुिपने परिमाण र्नधाििण गने।  

• र्नकाशा परिमाण र्नधाििण गदाि स्टोिमा भएको मौजदुा परिमाणलाई समेर् ध्र्ान र्दन।े 
स्टोिमा भएको मौज्दार् स्वास््र् संस्थाबाट माग भएको परिमाण भन्दा कम भएको अवस्थामा 
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टािाका स्वास््र् संस्थाहरुलाई पूिा परिमाणमा ि नष्जक का स्वास््र् संस्थाहरूको हकमा 
सकेसम्म स्वीकृर् मौज्दार् परिमाण (ASL) ि आकष्स्मक माग ववन्द ु(EOP)को बीचको 
परिमाण नघट्न ेगिी ववर्िण गने व्र्वस्था र्मलाउने। 

• अन्र्िं्गर्का सम्पूणि स्वास््र् संस्थाहरूको लार्ग र्नकाशा गनुि पन े परिमाण र्नधाििण 
गरिसके पर्छ प्रत्र्ेक स्वास््र् संस्थाहरूको लार्ग वेग्ला वेग्लै हस्र्ान्र्िण र्ािाम र्र्ाि 
गने। हस्र्ान्र्िण र्ािाममा प्रत्र्के आइटमको मूल्र् समेर् उल्लेख गनुि पनेछ। 

• हस्र्ान्र्िण र्ािाम बमोष्जम बेग्ला बेग्लै स्वास््र् संस्थाहरूको लार्ग छुट्टा छुटै्ट ्र्ावकङ्ग 
गने। 

• ्र्ावकङ्ग गरिसकेपर्छ सिुष्क्षर् वकर्समले ष्जल्लाको भौगोर्लक अवस्था अनसुाि भरिर्ा, 
खच्चि र्था सवािीका साधनबाट िुवानीको व्र्वस्था गने। 

• और्र्ध, साधन, सामाग्रीहरु आर्द िुवानी गरिसके पर्छ स्वास््र् संस्थाहरू बाट दाष्खला 
प्रर्र्वेदन प्राप्त गिी र्नकाशा परिमाण अनसुाि आम्दानी बाँधेको छ छैन सरु्नष्श्चर् गने। 

• र्नकाशा गरिएको और्र्ध साधन ह.र्ा. अनसुाि ष्जन्सी खार्ामा खचि कटाउने (एकमटुट 
खचि नकटाउने।) 

बजेट बाँिर्ाँि िकम रु हजािमा 
प्रदेश १ प्रदेश २ बागमर्ी गण्िकी प्रदेश ५ कणािली स ुपष्श्चम 
२५०० २००० २४०० २५५० २४०० २७६५ २२५० 

अथि मन्रालर् द्वािा जािी कार्िक्रम सञ्चालन र्नदेष्शका (पर्छल्लो संस्किण), साविजर्नक खरिद 
ऐन, र्नर्मावली र्था आर्थिक व्र्वस्थापन सम्बन्धी र्नर्म अर्नवार्ि गिी खचि गने व्र्वस्था 
र्मलाउने।  

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

कार्ि सम्पन्न पश्चार् स्वा से वव व्र्वस्थापन महाशाखालाइि कार्िक्रम सञ्चालन ि खचिको समग्र 
ववस्र्रृ् प्रर्र्वेदन र्र्ाि गिी पेश गनुि पने। 

सन्दभि सामाग्री  
 
वक्रर्ाकलापको नाम: प्रदेश स्र्िमा आर्थिक प्रशासन र्था आन्र्रिक र्नर्न्रण, ववर्भन्न प्रकािका ष्क्लर्नकल र्ार्लम 
लगार्र्का अन्र् वक्रर्ाकलापहरु  
कार्िक्रमको परिचर् प्रदेश अन्र्गिर्का कार्ािलर्हरुमा आर्थिक प्रशासन र्था आन्र्रिक र्नर्न्रणमा सधुाि गिी 

साविजर्नक ववष्त्तर् व्र्वस्थापन प्रणालीलाई सदुृिीकिण गन े ि स्वास््र् जनशष्िहरुको 
व्र्वस्थापकीर् र्था ष्क्लनीकल क्षमर्ा अर्भबृष्द्ध गिी सेवाको दार्िा बिाउनकुा साथै र्ोजना 
प्रकृर्ा, सामाष्जक उत्तिदावर्त्व ि सशुासनमा सधुाि ल्र्ाइ समग्र स्वास््र् प्रणाली सदुृिीकिण 
गनि र्ो कार्िक्रम िाष्खएको हो।  

उदेश्र् • साविजर्नक ववष्त्तर् व्र्वस्थापन प्रणालीमा सधुाि गने, 
• कमिचािीको क्षमर्ा अर्भबृद्धी र्था सामाष्जक उत्तिदावर्त्व ि सशुासनमा सधुािमा 

सधुाि गने, 
• स्वास््र् सेवा सदुृि गने  

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल • साविजर्नक ववष्त्तर् व्र्वस्थापन प्रणालीमा सधुाि भएको हनेु, 
• कमिचािीको क्षमर्ा अर्भबृद्धी र्था सामाष्जक उत्तिदावर्त्व ि सशुासनमा सधुािमा 

सधुाि भएको हनेु,  
• स्वास््र् सेवा सदुृि भएको हनेु।  

सञ्चालन प्रकृर्ा र्स कार्िक्रम अन्र्गिर् र्नम्न वक्रर्ाकलापहरु गने:  
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• स्वास््र् सूचना प्रणाली ब्र्वष्स्थर् र्था सधुाि गनि HMIS/LMIS Tools छपाई 
गने। 

• कार्ािलर् प्रमखु, र्ोजना र्था लेखाका कमिचािीहरुलाई आवश्र्कर्ा अनसुािको 
्र्ाकेज र्र्ाि पािी ववष्त्तर् व्र्वस्थापन, कुशल नेर्तृ्व, व्र्वस्थापन र्था सकािात्मक 
सोच सम्वष्न्ध र्ार्लम/गोटठी सञ्चालन गन।े 

• स्वास््र् र्ार्लम केन्रको अगवुाइमा आवश्र्कर्ा अनसुाि ववर्भन्न प्रकािका 
ष्क्लर्नकल र्ार्लमहरु (SBA, IUCD, Implant, CoFP, CB-IMNCI, ASRH, OT 
Nurse, MLP, Anesthetic Assistant, Biomedical Equipment Technician, 
GBV, IP, NSV) सञ्चालन गने। साथै Basic Life Support र्ार्लम समेर् सञ्चालन 
गनि सवकने।  

• स्वास््र् के्षरको सूचनाहरू ब्र्वष्स्थर् गनि मानब संसाधन, Ambulance र्था र्ार्लम 
व्र्वस्थापनका लार्ग उपर्िु सफ्टवेर्ि ववकास गिी सञ्चालनमा ल्र्ाउने  

• स्वास््र् सम्वन्धी कृर्ाकलापहरुको र्सकाइ, प्रगर्र् समीक्षा र्था ब्र्वष्स्थर् 
कार्ािन्वर्नका लार्ग स्वास््र् महाशाखामा समन्वर् बैठक सञ्चालन गन।े 

• ष्जल्ला र्था पार्लकास्र्िमा सञ्चालन हनेु र्ोजना प्रकृर्ा र्था स्वास््र् सम्वन्धी 
ववर्भन्न कृर्ाकलापहरुको अनगुमन, मलु्र्ांकन र्था स्थलगर् अनषु्शक्षण गने। 

• आवश्र्कर्ा अनसुाि स्वास््र् कृर्ाकलापहरुसँग सम्बष्न्धर् ववर्र्मा अवलोकन र्था 
ज्ञान आदानप्रदान भ्रमणको व्र्वस्था गने। 

• वकशोिवकशोिी मैरी स्वास््र् संस्था सदुृिीकिण र्था क्षमर्ा अर्भवृष्द्ध गनि सम्वष्न्धर् 
र्ार्लम/गोटठी सञ्चालन गन।े 

• र्बद्यरु्ीर् स्वास््र् सूचना प्रणाली सधुाि र्था टेली मरे्िर्सन व्र्वस्थापन ि ष्जल्ला 
अस्पर्ालमा Electronic Health Record (EHR) प्रणाली scale up गदाि 
Technical Support गनि Server स्थापना ि IT Engineer व्र्वस्थापन गन।े 

• स्वास््र् प्रवद्धिन र्था सामाष्जक व्र्वहाि परिवर्िन सञ्चाि सम्बन्धी सूचना सम्पे्रर्ण, 
सामग्री छपाइि ि र्ार्लम/गोटठी बैठक, समीक्षा र्था र्ोजना कार्िशाला र्था स्वास््र् 
प्रवद्धिनात्मक कृर्ाकलापहरू सञ्चालन गने। 

• स्थानीर् र्हसँग समन्वर् ववस्र्ाि र्था प्राववर्धक सहर्ोगका लार्ग ष्जल्ला र्था 
प्रदेशस्र्िमा स्थानीर् र्हसँग समन्वर् बैठक, समीक्षा र्था र्ोजना कार्िशाला 
सञ्चालन गने। 

• िणनैर्र्क स्थानमा Nursing staff र्था स्वास््र्कमीको क्षमर्ा ववकास गनि Skill 
Lab स्थापना गने।  

• प्रदेशस्र्िमा स्वास््र् के्षरका नीर्र्, र्नर्म, र्नदेष्शका, मापदण्ि र्र्ािी गनि 
अन्र्िकृर्ात्मक कार्िक्रम साथै छपाइ ि ववर्िण समेर् गने। 

• स्वास्थ संस्थाहरूको अवस्था लेखाजखेा ि ववश्लेर्ण गने, स्र्िीकिण गने, स्वास््र् 
सम्वन्धी अध्र्र्न गने। 

• ष्जल्लास्र्िमा स्वास््र् कार्िक्रमको अधि/वावर्िक समीक्षा सञ्चालन गने।  
• सामाष्जक सेवा इकाइ स्थापना नभएका अस्पर्ालहरुमा इकाइ स्थापना गने र्था 

भएका अस्पर्ालमा सञ्चालनमा ल्र्ाउने। 
• SBA training site ब्र्वष्स्थर् गनि र्ार्लम हल ि सामाष्जक ववकास मन्रालर्को 

स्वास््र् सेवा महाशाखामा बैठक हल व्र्वस्थापन गने। 
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• ष्जल्ला अस्पर्ालमा Electronic Health Record (EHR) प्रणाली scale up गिी 
सञ्चालनमा ल्र्ाउने। 

• उल्लेष्खर् कार्िक्रमहरु सञ्चालन गनि सहजकर्ाि, र्लोअप, आवश्र्क सामग्री र्था 
उपकिणहरु, जनशष्ि, स्टेशनिी, हल, दैर्नक भ्रमण भत्ता, खाजा, र्ार्ार्ार् आर्दमा 
आर्थिक र्नर्मानसुाि खचि गने।  

बजेट बाँिर्ाँि मार्थ उल्लेष्खर् कृर्ाकलापहरुका लार्ग र्नम्नानसुाि बजेट बाँिर्ाँि गरिएको छ।  
कार्ािन्वर्न 
हनुे र्नकार् 

कृर्ाकलापहरु बजटे रु 
हजािमा 

प्रदेशस्र्िीर् 
कार्ािलर्हरू 

HMIS/LMIS Tools छपाई १००० 
ववत्तीर् व्र्वस्थापन, कुशल नरे्तृ्व र्था व्र्वस्थापन, सकािात्मक 
सोच सम्वन्धी र्ार्लम/गोटठी 

१००० 

ववर्भन्न प्रकािका ष्क्लर्नकल र्था व्र्वस्थापन सम्बन्धी र्ार्लमहरु ५००० 

सूचना व्र्वस्थापनका लार्ग Software र्नमािण १६००  
र्सकाइ र्था समन्वर् बैठक ६७५ 
अनगुमन, मूल्र्ाकंन र्था स्थलगर् अनषु्शक्षण १४०० 
सम्बष्न्धर् ववर्र्हरूमा अवलोकन र्था र्सकाइ आदान-प्रदान भ्रमण १००० 
वकशोिवकशोिी मैरी स्वास््र् संस्था सदुृिीकिण र्था क्षमर्ा 
अर्भवृष्द्ध कार्िक्रम 

१००० 

Electronic Health Record (EHR) ि सूचना व्र्वस्थापनका 
लार्ग जनशष्ि ि Server व्र्वस्थापन 

१४०० 

स्वास््र् प्रवद्धिन र्था सामाष्जक व्र्वहाि परिवर्िन सञ्चाि सम्बन्धी 
कार्िक्रम 

२००० 

स्थानीर् र्हसँग समन्वर् बठैक, समीक्षा र्था र्ोजना कार्िशाला ३००० 
िणनरै्र्क स्थानमा Skill Lab स्थापना ३००० 
नीर्र्, र्नर्म, र्नदेष्शका, मापदण्ि र्र्ािी, छपाइ, ववर्िण समेर् १५०० 
स्वास््र् संस्था लेखाजोखा, नक्सांकन र्था स्वास््र् अध्र्र्न १५०० 
प्रदेश अस्पर्ालमा SBA र्ार्लम हल ि सामाष्जक ववकास 
मन्रालर्को स्वास््र् सेवा महाशाखामा बैठक हल व्र्वस्थापन 

२००० 

स्वास््र् संस्थाको स्र्ि मापन र्था स्र्िीकिण १५०० 
ष्जल्लाष्स्थर् 
जन/स्वास््र् 
सेवा 
कार्ािलर्हरू 

स्वास््र् कार्िक्रमको अधि/वावर्िक समीक्षा १८२५ 
स्थानीर् र्हसँग समन्वर् बठैक, समीक्षा र्था र्ोजना कार्िशाला २६५० 
सामाष्जक सेवा इकाइ स्थापना र्था सञ्चालन २२५० 
चौिजहािीमा SBA र्ार्लम र्था बैठक हल व्र्वस्थापन ५०० 
Electronic Health Record (EHR) स्थापना ३४०० 
स्वास््र् संस्था लेखाजोखा, नक्सांकन र्था स्वास््र् अध्र्र्न २००० 

अथि मन्रालर्द्वािा जािी कार्िक्रम सञ्चालन र्नदेष्शका (पर्छल्लो संस्किण), साविजर्नक खरिद 
ऐन, र्नर्मावली र्था आर्थिक व्र्वस्थापन सम्बन्धी र्नर्म अर्नवार्ि गिी खचि गने व्र्वस्था 
र्मलाउने।  

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

कार्िक्रम सञ्चालन पश्चार् संष्क्षप्त प्रर्र्वेदन र्र्ाि गिी चौमार्सक रुपमा स्वास््र् र्था 
जनसंख्र्ा मन्रालर् एवं स्वास््र् सेवा ववभाग, व्र्वस्थापन महाशाखामा पठाउन ुपनेछ।  
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सन्दभि सामाग्री वक्रर्ाकलापहरुसँग सम्बष्न्धर् ववर्भन्न नीर्र्, र्नर्म, र्नदेष्शका, प्रोटोकल र्था सम्बष्न्धर् 
ववर्र्वस्र् ुसम्बन्धी लेख िचनाहरु एवं ववज्ञहरुसंगको सहकार्िर्ा। 
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ष्जल्ला स्र्ि 
वक्रर्ाकलापको नाम: र््र्ाकं गणुस्र्ि सधुािकालार्ग स्वास््र् कार्ािलर्बाट स्थानीर् र्ह एवं स्वास््र् संस्थाहरुमा एल 
एम आइ एस, एच एम आई एस ि र्ि एच आई एस एस सम्बन्धी अनसाइट कोष्चङ 
कार्िक्रमको 
परिचर् 

स्वास््र् कार्ािलर्बाट स्थानीर् र्ह एवं स्वास््र् संस्थाहरुमा र्नर्र्मर् रुपमा एल एम आइ एस, 
एच एम आई एस ि र्ि एच आई एस एस सम्बन्धी वक्रर्ाकलापहरुको अनसाइट कोष्चङ होस 
भने्न हेर्लेु र्ो वक्रर्ाकलाप समावेश गरिएको हो।  
त्र्सैगिी सम्बष्न्धर् स्थानीर् र्हहरु एवं स्थानीर् र्ह र्भरका स्वास््र् संस्थाहरुबाट र्नःशलु्क 
कार्िक्रमका अत्र्ावश्र्क और्र्ध र्था साधनहरु र्निन्र्ि उपलब्धर्ा सरु्नष्श्चर् गनुिका साथ ै
ववर्रिर् सामाग्रीहरुको र्थाथि ववविण ब्र्वष्स्थर् र्रिकाले िाख ेनिाखकेो साथै ववर्भन्न स्वास््र् 
सूचना प्रणालीहरुको उष्चर् समर्मा प्रर्ोग भए नभएको आर्द कार्िको र्निन्र्ि अनगुमनका लार्ग 
र्ो कार्िक्रममा समावेश गरिएको हो। 

उदेश्र् • स्थानीर् र्ह ि अन्र्गिर्का स्वास््र् संस्थाहरुले र्दने सेवा सवुवधाहरुको सरु्नष्श्चर्र्ा गिी 
प्रदान गरिएका सेवा सवुवधाहरुको र्नर्र्मर् र््र्ाकं गणुस्र्ि सधुाि भए नभएको सम्बन्धमा 
स्थलगर् सहष्जकिण/मेन्टोरिङ गने।  

• स्थानीर् र्ह एवं स्वास््र् संस्थाहरुमा एल.एम.आई.एस./एच.एम.आई.एस./ 
िी.एच.आई.एस./ एच.आई.आई.एस. सम्बन्धी कार्ि भए नभएको ि नभएको अवस्था हो भने 
हेिी आवश्र्कर्ा अनसुाि स्थलगर् सहष्जकिण/मेन्टोरिङ गने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

• स्थानीर् र्ह ि अन्र्गिर्का स्वास््र् संस्थाहरुले र्दने सेवा सवुवधाहरुको सरु्नष्श्चर्र्ा गिी 
प्रदान गरिएका सेवा सवुवधाहरुको र्नर्र्मर् र््र्ाकं गणुस्र्ि सधुाि भए नभएको सम्बन्धमा 
स्थलगर् सहष्जकिण/मेन्टोरिङ भएको हनेुछ।  

• स्थानीर् र्ह एवं स्वास््र् संस्थाहरुमा एल.एम.आई.एस. / एच.एम.आई.एस. / 
िी.एच.आई.एस. / एच.आई.आई.एस. सम्बन्धी कार्ि भए नभएको ि नभएको भए हेिी 
आवश्र्कर्ा अनसुाि स्थलगर् सहष्जकिण/मेन्टोरिङ भएको हनेुछ। 

सञ्चालन प्रकृर्ा आर्थिक कार्िववर्ध र्नर्मावली, २०६४को दर्ा ५० बमोष्जम “लगर् खिा गिी िाष्खएको ष्जन्सी 
मालसामान के कस्र्ो अवस्थामा छन ्कार्ािलर् प्रमखुले एक वर्िमा कम्र्ीमा एक पटक आरै्ले 
र्निीक्षण गिी वा त्र्स्र्ो मालसामान ष्जम्मा र्लने कमिचािी बाहेक अन्र् कमिचािी वा प्राववर्धकद्वािा 
र्निीक्षण गनि लगाई त्र्सको प्रर्र्वेदन र्लष्खर् रुपमा लेष्ख वा र्लई िाख्ने व्र्वस्था गनुि पनछे। 
र्सिी र्निीक्षण प्रर्र्वेदन प्राप्त भएपर्छ आम्दानी बाँध्न छुट भएको कुनै मालसामान भेवटएमा मूल्र् 
ि ववविण खुलाई आम्दानी बाध्न लगाई त्र्स्र्ो मालसामानको ममिर् सम्भाि ि संिक्षण गनुि 
गिाउन ुपनेछ।” भनी उल्लेख भएको हुँदा कार्ािलर्मा प्राप्त भएका ष्जन्सी मालसामानहरुको 
वर्िको १ पटक ष्जन्सी र्निीक्षण गरिन ुपदिछ। र्सिी गरिने र्निीक्षण प्रर्र्वेदनमा र्नम्न कुिाहरु 
स्पटट रुपमा खुलेको हनु ुपनेछ: 
 
• ष्जन्सी वकर्ाबमा आम्दानी नबाँर्धएका ष्जन्सी मालसामन भए के कर्र् ि कस्र्ो अवस्थामा 

छन,्  
• मालसामानको संिक्षण ि सम्भाि िाम्रोसँग भएको छ छैन,  
• के कर्र् ष्जन्सी मालसामानहरु ममिर् सम्भाि गनुि पने अवस्थामा छन,्  
• के कर्र् ष्जन्सी मालसामानहरु बेकम्मा भई र्ललाम र्बक्री वा र्मन्हा गनुि पनछेन्,  
• ष्जन्सी मालसामानको प्रर्ोग भए वा नभएको, हानी नोक्सानी भए वा नभएको ि हानी 

नोक्सानी भएको भए कस्को लापिवाहीबाट भएको हो, 
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• र्नःशलु्क कार्िक्रमका अत्र्ावश्र्क और्र्ध र्था साधनहरु न्र्नू मौज्दार् भएका स्वास््र् 
संस्थाहरु 

• रैमार्सक LMIS प्रर्र्वेदन नपठाएका वा समर्मा नपठाउने स्वास््र् संस्थाहरु 
• रैमार्सक LMIS प्रर्र्वेदन ठीकसँग नभिेका स्वास््र् संस्थाहरु 
• ष्जल्लाले उपलब्ध गिाएका सामानहरुका दाष्खला प्रर्र्वेदन नपठाएका स्वास््र् संस्थाहरु  
• र्नर्र्मर् िी.एच.आई.एस. ्लेटर्मिमा एच.एम.आई.एस. अनलाईन प्रर्र्वेदन गिेका स्वास््र् 

संस्था र्था स्थानीर् र्हहरु।  
• एच.आई.आई.एस. सम्बन्धी जानकािी भए नभएको साथै उि प्रणाली सञ्चालनमा ल्र्ाउने 

ि ववविण हेने गिे नगिेको। 
बजेट बाँिर्ाँि LMBIS कोि ६.१.२.४४४ मा ष्जल्लामा अवष्स्थर् पार्लकाहरुका स्वास््र् संस्थाहरुको संख्र्ाको 

आधािमा प्राप्त हनु आएको न्र्ूनर्म िकम रु १ लाख ५ हजाि देष्ख अर्धकर्म ३ लाख ३० 
हजािसम्म बजेट ववर्नर्ोजन। 
अथि मन्रालर् द्वािा जािी कार्िक्रम सञ्चालन र्नदेष्शका (पर्छल्लो संस्किण), साविजर्नक खरिद 
ऐन, र्नर्मावली र्था आर्थिक व्र्वस्थापन सम्बन्धी र्नर्म अर्नवार्ि गिी खचि गने व्र्वस्था 
र्मलाउने। 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

स्थानीर् र्ह एवं स्वास््र् संस्थाहरुमा एल.एम.आइ.एस./एच.एम.आइ.एस./र्ि.एच.आइ.एस. 
/एच.आइ.आइ.एस. सम्बन्धी कार्ि भए नभएको ि नभएको भए हेिी आवश्र्कर्ा अनसुाि स्थलगर् 
सहष्जकिण/मने्टोरिङ गिंी प्रत्र्के छ / छ मवहनाको कामको प्रगर्र् प्रर्र्वेदन सम्बष्न्धर् प्रदेश 
स्वास््र् र्नदेशनालर्, प्रदेश स्वास््र् आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्र ि स्वास््र् सेवा ववभाग व्र्वस्थापन 
महाशाखामा पठाउन ुपनेछ।  

 
वक्रर्ाकलापको नाम: स्वास््र् कार्ािलर् मार्ि र् स्थानीर् र्हहरूको िाटा भेरिवर्केशन एवं गणुस्र्ि सधुाि, मार्सक 
बैठक, चौमार्सक एवं बावर्िक सर्मक्षा साथै बावर्िक प्रर्र्वेदन र्र्ािी समेर्  
कार्िक्रमको 
परिचर् 

स्वास््र् व्र्वस्थापनलाई सदुृि ि व्र्वष्स्थर् बनाउने उदे्दश्र्ले स्वास््र् संस्थाबाट प्रदान गिेको 
सेवाको अर्भलेख अनसुािको प्रर्र्बेदन भए नभएको एकीन गनुिको साथै प्रत्र्ेक मवहना पार्लकाले 
सञ्चालन गने मार्सक सूचना संकलन, संकर्लर् सूचनाको भेरिवर्केशन एवं उि सूचनाको गणुस्र्ि 
सधुाि कार्ि र्नर्र्मर् भए नभएको ववर्र्मा साथै पार्लका स्र्िको चौमार्सक एवं बावर्िक सर्मक्षा 
कार्िक्रम ष्जल्लास्र्िबाट सञ्चालन गने गिी र्ो वक्रर्ाकलाप िाष्खएको हो। 
र्स वक्रर्ाकलाप अन्र्गिर् ष्जल्लार्भर िहेका पार्लका अन्र्गिर्का स्वास््र् संस्थाहरुबाट प्रदान 
गरिएका सेवाहरुलाई लेखाजोखा गिी सञ्चार्लर् स्वास््र् कार्िक्रमको लक्ष्र् प्रगर्र्को र्नर्र्मर् 
समीक्षा गिाउने, लक्ष्र् अनसुाि प्रगर्र् हनु नसकेका कािणहरु पत्ता लगाउने, स्थानीर् र्हबाट 
समाधान हनु सक्ने भए समाधान गनि समन्वर् गने र्दी हनु नसक्ने अवस्थामा ष्जल्ला मार्ि र् 
प्रदेश एवं संघीर् स्र्िमा लेष्ख पठाउनका साथै मार्सक रुपमा समर्मै र्ोवकएको प्रणालीमा 
र्ोवकएको िाचामा प्रर्र्वेदन गनि स्थानीर् र्नकार्लाई सजग ि सहजर्ा गिाउने हो। साथै ष्जल्ला 
र्भरको स्थानीर् पार्लकार्भर िहेका स्वास््र् संस्थाहरुको मार्सक प्रगर्र् प्रर्र्वेदन संकलन गने 
कार्ि सम्बष्न्धर् पार्लकाको हनेु हुंदा पार्लकाका स्वास््र् संर्ोजकले स्वास््र् कार्ािलर्सँगको 
समन्वर्मा मार्सक कार्ि प्रगर्र् समीक्षाको स्थान ि र्दन र्नष्श्चर् गिी प्रत्र्के मवहना र्ोवकएको 
र्मर्र्मा उि समीक्षा सञ्चालन गिाउने समेर् ष्जम्मेवािी समेर् प्रदेश स्वास््र् कार्ािलर्को हनेुछ। 

उदेश्र् • प्रत्र्ेक मवहना पार्लकाले सञ्चालन गने मार्सक सूचना संकलन, संकर्लर् सूचनाको 
भेरिवर्केशन एवं उि सचूनाको गणुस्र्ि सधुाि कार्ि र्नर्र्मर् भए नभएको एवकन गने।  
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• पार्लका स्र्िमा सञ्चार्लर् कार्िक्रमहरुको चौमार्सक एवं बावर्िक सर्मक्षा कार्िक्रम ष्जल्ला 
स्र्िबाट सञ्चालन गने। 

• पार्लका स्र्िबाट प्राप्त प्रर्र्बेदनलाई सेवा िष्जटटिसँग Date Verification गने। 
• सर्मक्षा वैठकहरुमा स्वास््र् संस्था ि समदुार्मा सञ्चालन भएका कार्िक्रमको लक्ष्र् प्रगर्र्को 

लेखाजोखा गने। 
• लक्ष्र् अनसुाि कार्िक्रमको प्रगर्र् हनु नसक्नकुा कािणहरु ि समाधानका उपार्हरु पत्ता 

लगाउने  
• स्थानीर् र्हमा समाधान हनेु सवालहरुलाई स्थानीर् रुपमा नै समाधान गने ि स्थानीर् रुपमा 

समाधान हनु नसक्ने सवाललाई स्वास््र् कार्ािलर्मा लेष्ख पठाउने  
• सम्बष्न्धर् स्वास््र् संस्था र्भर पने समदुार्मा ववशेर् गिी सामाष्जक, सांस्कृर्र्क, आर्थिक, 

लैष्ङ्गक, भौगोर्लक वहसावले सेवा उपभोग गनि नसकेका के्षर ि समदुार् पवहचान गने ि र्र् 
के्षर ि समदुार्को सहज पहुंचमा बाधा परु्ािउने र्त्व पवहचान गने ि सम्बोधनका उपार्हरु 
समेर् छलर्लका लार्ग कार्ि र्ोजना बनाउने।  

• मवहला स्वास््र् स्वर्म सेववका, गाउँघि ष्क्लर्नक, खोप ष्क्लर्नक, स्वास््र् संस्था, गैि 
सिकािी संस्थाहरुको प्रर्र्वेदनलाई ववश्लेर्ण गिी गणुात्मक सूचना पे्रवर्र् गने। 

• सर्मक्षा वैठकबाट प्राप्त प्रर्र्वेदनलाई स्वास््र् कार्ािलर्ले ववश्लेर्ण गने साथै स्वास््र् संस्थामा 
पटृठपोर्ण गने प्रकृर्ाको थालनी गने। 

• मार्सक रुपमा समर्मै प्रदेश ि संघीर् स्र्िमा प्रर्र्वेदन प्राप्त गने। 
• आ ब २०७७।०७८ को सवै स्वास््र् संस्थाहरूको ववविण समेटने गिी बावर्िक प्रर्र्वेदन 

र्र्ाि गने। 
अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

• प्रत्र्ेक मवहना पार्लकाले सञ्चालन गने मार्सक सूचना संकलन, संकर्लर् सूचनाको 
भेरिवर्केशन एवं उि सूचनाको गणुस्र्ि सधुाि कार्ि र्नर्र्मर् भए नभएको एवकन भएको 
हनेुछ।  

• पार्लका स्र्िको चौमार्सक एवं बावर्िक सर्मक्षा कार्िक्रम ष्जल्लास्र्िबाट सञ्चालन भएको 
सरु्नष्श्चर् गने। 

• पार्लका स्र्िबाट प्राप्त प्रर्र्बेदनलाई सेवा िष्जटटिसँग Data Verification भएको हनेुछ।  
• सर्मक्षा वैठकहरुमा स्वास््र् संस्था ि समदुार्मा सञ्चालन भएका कार्िक्रमको लक्ष्र् प्रगर्र्को 

लेखाजोखा भएको हनेुछ।  
• लक्ष्र् अनसुाि एवं र्ोवकएका कार्िक्रमहरुको प्रगर्र् हनु नसक्नकुा कािणहरु ि समाधानका 

उपार्हरुकाबािेमा बृहर् छलर्ल ि समाधानका उपार्हरु पत्ता लगाईएको हनेुछ। 
• मार्सक रुपमा समर्मै प्रदेश ि संघीर् स्र्िमा प्रर्र्वेदन प्राप्त हनेु। 
• आ ब २०७७।०७८ को सवै स्वास््र् संस्थाहरूको ववविण समेटने गिी बावर्िक प्रर्र्वेदन 

र्र्ािी हनेु। 
सञ्चालन प्रकृर्ा सञ्चालन अवर्धः प्रत्र्के मवहनाको दोश्रो सार्ा र्भरमा १ र्दन 

सहभागीः–  
• स्वास््र् कार्ािलर्बाट बिीमा २ जना  
• ष्जल्ला र्भरका र्नजी र्था गैह्र सिकािी स्वास््र् संस्थाहरुबाट १ जना (आवश्र्कर्ा अनसाि) 
• पार्लकाका स्वास््र् संर्ोजक वा स्वास््र् प्रमखुहरु मध्र्ेबाट १ जना 
 
सञ्चालन अवर्ध: प्रत्र्के मवहनाको दोश्रो सार्ा र्भरमा १ र्दन  
कार्िक्रम सञ्चालन 
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• स्वास््र् कार्ािलर्ले समन्वर् गिी सम्बष्न्धर् पार्लका वा भौगोर्लक ष्स्थर्र्को आधािमा 
पार्लका र्भरका स्वास््र् संस्था वा स्वास््र् कार्ािलर्मानै मार्सक समीक्षाको लार्ग स्थान 
र्ोक्न।े 

• कार्िक्रम सञ्चालन गदाि एक र्दनको एजेण्िा र्र्ाि गने। 
• एजेण्िा र्र्ाि गदाि र्नम्न कुिा समावेश हनु ुपनेः 

o िष्जटटिमा िहेको अर्भलेखसँग प्रर्र्वेदन भएको िाटा भेरिवर्केशन गने 
o लक्ष्र्/प्रगर्र् वािेमा छलर्ल गने गिाउने। 
o प्रगर्र् हनु नसक्न ुकािण पत्ता लगाउने। 
o समाधानको लार्ग कार्िर्ोजना र्र्ाि गने। 
o आफ्नो स्वास््र् संस्था अन्र्िगर् आमा समूह वैठक, खोप ष्क्लर्नक ि गाउँघि 

ष्क्लर्नक सपुरिवेक्षण कार्ि र्ोजना ि प्रगर्र् पेश गने। 
o अष्घल्ला मवहनाका मार्सक समीक्षामा भएका र्नणिर्हरुको कार्ािन्वर्नको 

अवस्थाको अवस्था आकँलन गने।  
o पार्लका ि ष्जल्ला स्वास््र् कार्ािलर्का लार्ग सझुाव र्र्ाि गने। 

• प्रर्र्बेदन संकलन के्षरको अनकुुलर्ा अनसुाि प्रत्र्के स्वास््र् संस्थावाट प्रत्र्ेक मवहना कुनै 
१ वा २ वटा सेवा िष्जटटिहरु साथमा ल्र्ाउन लगाई िष्जटटिसँग प्रर्र्वेदन र्भिाई Data 
Verification गने। 

• स्वास््र् सेवा उपभोगमा मवहला, गरिव ि पछािी पिेका बगिले भोग्न ुपिेका बाधा अविोध 
पवहचान गिी छलर्ल गने। 

 
बावर्िक सर्मक्षा गोटठीको र्र्ािी/सञ्चालन:  
• स्वास््र् सेवा ववभागबाट पार्लका स्र्िीर् समीक्षाका लार्ग ष्जल्लामा उपलब्ध गिाइएको 

Template समीक्षा कार्िक्रम सञ्चालन हनुभुन्दा कष्म्र्मा पर्न १ हप्ता अगाबै प्रत्र्के 
पार्लकाहरुलाई उपलब्ध गिाई उि र्ािाममा माग गरिएका ववविणहरु अर्नवार्ि रुपमा भनि 
लगाउन ुपनेछ। 

• स्वास््र् कार्ािलर्ले आफ्नो मार्हर्का स्वास््र् संस्थाहरुलाई र्नधािरिर् िाँचामा प्रगर्र् र्बबिण 
भनि लगाई सर्मक्षा गोटठीमा सहभागी गिाउने। 

• स्वास््र् कार्ािलर् अन्र्गिर्का सबै स्वास््र् संस्थाको र्नधािरिर् सूचकाकंको आधािमा 
प्रस्र्रु्र्किण (सकेसम्म Graphical Presentation) र्र्ाि गनुिपदिछ। 

• र्र्ाि भएको प्रस्र्रु्र्किणबािे कार्ािलर् प्रमखु र्था कार्िक्रम र्ोकल ब्र्ष्िहरु वीच छलर्ल 
गिी पूवि सर्मक्षा गनुिपदिछ। 

• गोटठीमा सञ्चार्लर् स्वास््र् कार्िक्रमका पूवि र्नधािरिर् Indicator अनसुाि सम्वष्न्धर् र्ोकल 
ब्र्ष्िले ष्जल्लाको ि सहभागी सबै स्वास््र् संस्थाको प्रगर्र् देष्खने गिी प्रस्र्रु्र्किण गनुिपदिछ 
Graphical Presentation। 

• ष्जल्लाको प्रस्र्रु्र्किण पश्चार् ्प्रगर्र् गर् साल भन्दा िाम्रो हनु ुवा कमजोि हनुकुा कािण, 
स्वास््र् संस्थाले कार्िक्रम प्रभावकािी बनाउन चार्लएका कदमहरु, स्वास््र् संस्थाको समस्र्ा 
समाधानका लार्ग गरिएका प्रर्ासहरु ि ष्जल्लाले गनुिपने सहर्ोगबािे सम्वष्न्धर् स्वास््र् 
संस्था प्रमखु वाट प्रस्र्रु्र्किण गिाउन ुपदिछ। 

• आफ्नो कार्िके्षर र्भरका समूदार्हरु ववशेर् गिी मवहला, गिीव र्था बष्ञ्चर्ीमा पिेका 
समूहहरुलाई स्वास््र् सेवा उपभोग बृष्द्ध गिाउन गरिएका प्रर्ासहरु, प्राप्त उपलब्धीहरु, 
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त्र्स्र्ा बगि ि के्षरमा सेवा उपलब्ध गिाउन पिेका कर्ठनाईहरुको ववश्लेर्णात्मक प्रर्र्वेदन 
पेश गनुि पनेछ।  

• कार्ि के्षर र्भर महामािी ि उच्च जोष्खममा िहेका के्षर पवहचान गने, मौज्दार्, र्र्ािी ि 
िोकथामका लार्ग गरिएका प्रर्ास छलर्ल र्था उि कार्िलाई थप सदुृि बनाउन आगामी 
र्दनमा ववर्भन्न र्हबाट खेल्न ुपने भूर्मकाकाबािेमा समेर् छलर्ल ि र्नणिर् र्नकाल्न ुपदिछ।  

• र्सिी सर्मक्षा गोष्टठबाट र्नश्कर्िमा र्नष्स्कएका समग्र ववर्र्हरु (लैष्ङ्गक सामाष्जक 
समावेष्शकिणसँग सम्बष्न्धर् समेर्)लाई प्रर्र्वेदनमा र्लवपवद्ध गिी चाल ुआ.ब.मा सम्बोधन 
गनि सवकने ि आगामी बर्ि कार्िक्रम ि बजटेमा समावेश गनुि पन ेववर्र् छुट्याएि प्रर्र्वेदनमा 
समावेश गनुि पदिछ। 

बजेट खचि: 
अथि मन्रालर्बाट जािी भएको कार्ि सञ्चालन र्नदेष्शका, (पर्छल्लो संस्किण) मा उल्लेख भए 
बमोष्जम हनेुछ। उि र्नदेष्शका अथि मन्रालर्को वेव साइटमा िाष्खएको छ। अन्र् खचि 
सम्बन्धी प्रावधान प्रचर्लर् आर्थिक ऐन र्नर्म बमोष्जम नै हनेुछ।  
 
बजेटको परिर्ध र्भर िही देहार्का ष्शर्िकमा र्नर्मानसुाि खचि गनि सवकने छ:  

• सहभागीहरुको र्ार्ार्ार्, दैर्नक र्था भ्रमण खचि 
• पार्लकाका स्वास््र् संर्ोजक, कार्ािलर् सहर्ोगीको भत्ता (र्नर्मानसुाि) 
• कार्िक्रमका सहभागीहरुलाई खाजा 
• संघ ि प्रदेशबाट श्रोर् ब्र्ष्िहरू सहभागी भएमा दै र्था भ्रमण खचि 

बजेट बाँिर्ाँि LMBIS मा पार्लकाहरुमा अवष्स्थर् स्वास््र् संस्थाहरुको संख्र्ाको आधािमा प्राप्त हनु आएको 
न्र्ूनर्म िकम रु २ लाख २० हजाि देष्ख अर्धकर्म ८ लाख २० हजािसम्म बजेट ववर्नर्ोजन 
भै गएको छ। 
अथि मन्रालर् द्वािा जािी कार्िक्रम सञ्चालन र्नदेष्शका (पर्छल्लो संस्किण), साविजर्नक खरिद 
ऐन, र्नर्मावली र्था आर्थिक व्र्वस्थापन सम्बन्धी र्नर्म अर्नवार्ि गिी खचि गने व्र्वस्था 
र्मलाउने।  

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

ष्जल्लाबाट पार्लकामा खवटएको सपुिभाइजिले स्वास््र् संस्थाहरुबाट मार्सक कार्िप्रगर्र् समीक्षामा 
संकलन भएका मार्सक प्रगर्र् प्रर्र्बेदन HMIS 9.3 / HMIS 9.4 / HMIS 9.5 ि बैठकमा 
छलर्ल भएका र्बर्र्लाई समेटेि अर्नवार्ि रुपमा प्रर्र्बेदन र्र्ाि गिी स्वास््र् कार्ािलर्मा पेश 
गनुि पने छ। स्वास््र् संस्थाहरुको मार्सक प्रर्र्वेदन HMIS 9.3 / HMIS 9.4 / HMIS 9.5 
सधुाि गनुिपने अवस्था आएमा स्वास््र् संस्थाहरुलाई सधुाि गनि लगाई समर्मा नै ष्जल्लामा प्राप्त 
हनेु सरु्नष्श्चर्र्ा सम्बष्न्धर् पार्लकाका स्वास््र् संर्ोजक ि ष्जल्लाबाट खवटएका सपुिभाइजिहरुले 
गनुिपनेछ। 
स्वास््र् प्रमखु एवं जनस्वास््र् अर्धकृर्ले पार्लका स्र्िमा प्रत्र्के मवहना सञ्चालन हनेु कार्िप्रगर्र् 
समीक्षा र्था िाटा भेरिवर्केशन र्मवटङ्ग र्नर्र्मर् अनगुमन गने छन्। व्र्वस्थापन महाशाखा र्था 
के्षरीर् स्वास््र् र्नदेशनालर्वाट समेर् कार्िक्रमको अनगुमन गरिनछे। स्वास््र् कार्ािलर्ले 
मार्सक कार्िप्रगर्र् समीक्षा र्था िाटा भेरिवर्केशन र्मवटङ्गबाट प्राप्त भएका सझुाबहरु चौमार्सक 
रुपमा समार्ोजन गिी प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर् र्था स्वा.से.वव., व्र्वस्थापन महाशाखामा 
पठाउन ुपनछे। 

सन्दभि सामाग्री वक्रर्ाकलापहरुसँग सम्बष्न्धर् ववर्भन्न र्नर्र्, र्नर्म, र्नदेष्शका, प्रोटोकल र्था सम्बष्न्धर् ववर्र् 
बस्र् ुसम्बन्धी लेख िचनाहरु एवं ववज्ञहरुसंगको सहकार्िर्ा। 
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वक्रर्ाकलापको नाम: स्वास््र् कार्ािलर् मार्ि र् स्थानीर् र्हहरू साथै स्वास््र् संस्थामा िाटा इष्न्ि गने कमिचािीहरुलाइि 
एल एम आइ एस, एच एम आई एस र्ािमहरुकाबािेमा ओरिर्ण्टेशन 
कार्िक्रमको परिचर् आ.व. २०५१/५२ मा एवककृर् स्वास््र् व्र्वस्थापन सूचना प्रणाली लागू भए पश्चार् 

स्वास््र् सेवाहरुको सूचनाहरु एकद्वाि प्रणाली मार्ि र् उपलव्ध गरिने प्रावधान िहेको छ। 
एवककृर् स्वास््र् सूचना व्र्वस्थापन प्रणालीको ववकासक्रमसंग ैर्सका लार्ग आवश्र्क पने 
अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन र्ािामहरु समर् सापेक्ष रुपमा अद्यावर्धक हुंदै आएका छन।् र्सै 
क्रममा NHSP ि MGD ले माग गिेका सूचकहरु मापनका लार्ग आवश्र्क सूचनाहरु 
उपलव्ध हनेु गिी आ.ब. २०७०/०७१ मा मौजदुा अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन र्ािामहरुमा 
व्र्ापक परिमाजिन गिी आ.ब. २०७१/०७२ देष्ख सवै ष्जल्लाहरुमा एकैसाथ कार्ािन्वर्मा 
ल्र्ाई सवकएको र्थर्ो। ववगर्मा स्वास््र् संस्थाहरुमा कार्ििर् सबै कमिचािीहरुलाई (सिकािी, 
र्नजी र्था गैह्र सिकािी समेर्) परिमाष्जिर् अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन प्रणाली सम्बन्धी र्ार्लम 
प्रदान गरिसवकएको र्थर्ो। लोक सेवा आर्ोग लगार्र् ववर्भन्न र्नकार्हरुबाट (स्थार्ी र्था 
अस्थार्ी ) र्नर्िुी भई स्वास््र् सेवामा प्रवेश गने कमिचािीहरुलाई परिमाष्जिर् HMIS 
Recording/ Reporting Tools सम्बन्धी ज्ञान, सीप र्दन ेउद्देश्र्ले चाल ुआ.ब. मा र्ो 
कार्िक्रम िाष्खएको हो। 

उदेश्र् स्वास््र् के्षरमा कार्ििर् कमिचािीहरुलाई अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन प्रणाली सम्बन्धी ज्ञान, सीप 
प्रदान गिी र््र्ाकंको गणुस्र्ि अर्भबृद्धी गनुि र्स कार्िक्रमको मखु्र् उदे्धश्र् हो। र्स 
र्ार्लमका र्बष्शटट उद्धेश्र्हरु र्नम्नानसुाि िहेका छन।्  
• एकीकृर् स्वास््र् सूचना व्र्वस्थापन प्रणाली (IHMIS) सम्बन्धी ज्ञान प्रदान गने। 
• परिमाष्जिर् HMIS Recording/Reporting Tools भन ेसीप ववकास गिाई प्रर्र्वेदनमा 

एकरुपर्ा ल्र्ाउने।  
• र््र्ाकंको ववश्लेर्ण गने सीप ववकास गिाउने।  

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल • अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन प्रणाली सम्बन्धी ज्ञान, सीप प्राप्त भई र््र्ाकंको गणुस्र्ि 
अर्भबृद्धीका साथ ैएकीकृर् स्वास््र् सूचना व्र्वस्थापन प्रणाली (IHMIS) सम्बन्धी ज्ञान 
प्राप्ती भएको हनेुछ। 

• HMIS Recording/Reporting Tools भन े सीप ववकास भई प्रर्र्वेदनमा एकरुपर्ा 
आउनेछ  

• र््र्ाकंको ववश्लेर्ण गने सीप ववकास भएको हनेुछ। 
सञ्चालन प्रकृर्ा कार्ि सचालन ववर्ध 

र्ो कार्िक्रम सम्पन्न गनि र्नम्न वमोष्जमका वक्रर्ाकलापहरु सञ्चालन गनुिपदिछ। 
• जन÷स्वास््र् कार्ािलर्ले ष्जल्ला अन्र्िगर्का पार्लका साथै र्बर्भन्न स्वास््र् 

संस्थाहरुमा कार्ििर् कमिचािीहरु मध्र्ेबाट र्स पूवि परिमाष्जिर् HMIS 
Recording/Reporting Tools सम्बन्धी र्ार्लम नपाएका कमिचािीहरुको नामावली 
र्र्ाि गनुिपनेछ।  

• जन÷स्वास््र् कार्ािलर्लाई चाल ुआ.ब.मा र्सै प्रर्ोजनको लार्ग र्बर्नर्ोष्जर् बजेटको 
परिर्धर्भर िही प्राथर्मकर्ाको आधािमा र्ार्लमका सहभागीहरुको संख्र्ा र्नधाििण 
गनुिपनेछ।  

 
र्ार्लम अवर्ध:  
HMIS Recording/Reporting Tools सम्बन्धी र्ालीम ३ (र्ीन) र्दनको हनेुछ। 
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प्रष्शक्षक: ४ (चाि जना)। 
– स्वास््र् प्रमखु ि जनस्वास््र् अर्धकृर् 
– र््र्ाक अर्धकृर्/सहार्क, कम््र्टुि अर्धकृर्/सहार्क, मरे्िकल िेकििि ि 

आवश्र्कर्ा अनसुाि HMIS Tools मा ववगर्मा ToT प्राप्त गिेका सपुिभाईजिहरु 
मध्र्ेबाट 

 
सहभागी:  
स्वास््र्/जनस्वास््र् कार्ािलर् एवं मार्हर्का पार्लका एवं स्वास््र् संस्थामा िेकर्ििङ्ग 
रिपोटरिङ्गमा संलग्न कमिचािीहरू। 
 
सहभागी संख्र्ाः  
र्ार्लमका सहभागी संख्र्ा सामान्र्र्र्ाः २० जना प्रर्र् समूह िहनेछ। र्थापी ष्जल्लालाई 
उपलब्ध बजेटको परिर्धर्भर िही आवश्र्कर्ा अनसुाि उि संख्र्ा थप घट गनि सवकनछे।  
 
र्ार्लम स्थान: 
स्वास््र् कार्ािलर् वा ष्जल्ला र्भर आवश्र्कर्ा अनसुाि छनौट गिेको स्थान  
 
अन्र्  

• ष्जल्लाले कार्िक्रम शरुु हनु ुभन्दा १५ र्दन अगावै र्ार्लम सञ्चालनको कार्िर्ार्लका 
अर्नवार्ि रुपमा सम्बष्न्धर् प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर् र्था स्वा.से.वव., व्र्वस्थापन 
महाशाखा, एवककृर् स्वास््र् सूचना व्र्वस्थापन शाखामा पठाउन ुपनेछ 

• र्ार्लम कार्िक्रम गणुस्र्िीर् बनाउन सम्बष्न्धर् र्नकार्हरुबाट आवश्र्कर्ा अनसुाि 
सहजकर्ाि÷श्रोर् व्र्ष्ि खटाई र्ार्लम अनगुमनको व्र्वस्था र्मलाउन सवकनछे। 

बजेट बाँिर्ाँि ष्जल्लाको पार्लका र्था स्वास््र् संस्थाको संख्र्ाहरू हेिी रू. २ लाख १० हजाि देखी रू 
६ लाख ६० हजािसम्म बजेटको व्र्वस्था गरिएको छ। अथि मन्रालर्द्वािा जािी कार्िक्रम 
सञ्चालन र्नदेष्शका (पर्छल्लो संस्किण), साविजर्नक खरिद ऐन, र्नर्मावली र्था आर्थिक 
व्र्वस्थापन सम्बन्धी र्नर्म अर्नवार्ि गिी खचि गने व्र्वस्था र्मलाउने।  

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

कार्ि सम्पन्न पश्चार् सम्बष्न्धर् प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर् एवं स्वा से वव व्र्वस्थापन 
महाशाखालाइि कार्िक्रम सञ्चालन ि खचिको समग्र प्रर्र्वेदन र्र्ाि गिी पेश गनुि पने। 

सन्दभि सामाग्री HMIS Recording/Reporting Tools 
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उपचािात्मक सेवा कार्िक्रम 
 
कार्िक्रमको नाम: आधािभरू् र्था आकष्स्मक सेवाको लार्ग और्र्ध खरिद 
परिचर् आधािभूर् र्था आकष्स्मक सेवाको लार्ग और्र्ध खरिदगने। 
उदेश्र् आधािभूर् र्था आकष्स्मक स्वास््र् सेवाकोलागी चावहने अत्र्ावश्र्क र्नशलु्क और्र्धहरु 

समर्मै खरिद भै उपलब्धर्ा सनुषु्स्चर् गने। 
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल आधािभूर् र्था आकष्स्मक स्वास््र् सेवाकोलागी चावहने अर्र्आवश्र्क र्नशलु्क और्र्धहरुको 

समर्मै आपूर्र्ि हदुा अभाव नहनेु l 
कार्ािन्वर्न गन े
र्नकार् 

प्रदेश स्वास््र् आपूर्र्ि केन्र l 

सञ्चालन प्रवक्रर्ा  • आधािभूर् र्था आकष्स्मक सेवाको लार्ग और्र्ध खरिद गने।  
• आधािभूर्र्था आकष्स्मक सेवाको लार्ग और्र्ध खरिद गनि पवुािनमुान र्र्ाि गने। 
• आधािभूर् और्र्ध स्र्िीर् उपचाि पद्धर्र्मा आधारिर् भै खिीद र्ोजना बनाउन ुपने। 
• केन्र, प्रदेशआपूर्र्ि केन्र र्था ष्जल्लामा िहेका स्वास््र् कार्ािलर्बाट स्टक र्लई सोही 

बमोष्जम और्र्ध एक्स्पार्ि नहनेु वा स्टक मौज्दार् अत्र्र्धक नहनेु गिी खिीद गने। 
आर्थिक वाँिर्ाँि 
 

साविजर्नक खिीद ऐनर्था र्नर्मावली अनसुाि सम्भव भएसम्म ई ववर्िङ्ग प्रणालीबाट खिीद 
गने। 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्बेदन  

कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् उपचािात्मक सेवा महाशाखामा प्रर्र्बेदन अर्नवार्ि पठाउन ुपनछे 
l  

सन्दभि सामग्री  आधािभूर् स्वास््र् सेवा सम्वष्न्ध स्र्िीर् उपचाि पद्धर्र् ि साबिजर्नक खरिद ऐन र्था 
र्नर्मावली l  

 
कार्िक्रमको नामः आधािभरू् अस्पर्ाल (प्राथर्मक अस्पर्ाल) ि आधािभरू् स्वास््र् सेवा केन्र (स्वास््र् चौकी) को 
न्रू्नर्म सेवा मापदण्ि अर्भमखुीकिण/अनगुमन र्था सर्मक्षा (प्रदेशमा) 
परिचर् आधािभूर् अस्पर्ाल (प्राथर्मक अस्पर्ाल ) ि आधािभूर् स्वास््र् सेवा केन्र (स्वास््र् चौकी) 

को न्र्ूनर्म सेवा मापदण्ि अर्भमखुीकिण / अनगुमन र्था सर्मक्षा (प्रदेशमा ) 
उदेश्र् आधािभूर् अस्पर्ाल ि स्वास््र् चौकीको न्र्ूनर्म सेवा उपलव्धर्ाको अवस्थाबािे मूल्र्ाङ्कन 

हनेु ि सोही अनसुाि मापदण्ि लाग ुहनेु। 
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल • आधािभूर् अस्पर्ाल र्था स्वास््र् चौकीको न्र्ूनर्म सेवा मापदण्िको सर्मक्षा ि 

अनगुमनबाट कार्िक्रमको हालसम्मको उपलष्ब्ध ि समस्र्ाको पवहचान भै आगामी र्दनमा 
कार्िक्रम सञ्चालन गनि सहज हनेु l 

कार्ािन्वर्न गन े
र्नकार् 

•  प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्  

सञ्चालन प्रवक्रर्ा • प्रदेश स्र्िमा एक पटक स्वास््र् कार्ािलर् प्रमखु ि र्ोकल पसिनलाइ सहभागी गिाई १ 
र्दने अर्भमखुीकिण कार्िक्रम सञ्चालन गनुिपने छ l  

• प्रदेश स्र्िमा एक पटक स्वास््र् कार्ािलर् प्रमखु ि र्ोकल पसिनलाइ सहभागी गिाई २ 
र्दने सर्मक्षा गनुिपन ेछ l  

• सर्मक्षा कार्िक्रममा आधािभूर् अस्पर्ाल ि स्वास््र् चौकीको न्र्ूनर्म सेवा मापदण्िको 
हालसम्मको प्रगर्र्को अवस्था, देखा पिेका समस्र्ा ि चनुौर्र्कोबािेमा र्बस्र्रृ् छलर्ल 
गनुि पने छ l  
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• ष्जल्ला स्र्िीर् सर्मक्षा सम्पन्न भइसकेपर्छ प्रदेश स्र्िीर् सर्मक्षा सञ्चालन गनुि पनछे l  
• अर्भमखुीकिण र्था सर्मक्षा सम्पन्न गिी बाकँी िहेको बजेट बाट स्वास््र् र्नदेशनालर्ले 

ष्जल्लामा कार्िक्रमको अनगुमन गनुिपनछे  
• कार्िक्रम सञ्चालनमा सहजीकिणको लार्ग उपचािात्मक सेवा महाशाखाबाट आवश्र्कर्ा 

अनसुाि प्रर्र्र्नर्ध बोलाउन सवकनछे l 
आर्थिक वाँिर्ाँि 
 

अथिमन्रालर्को कार्ि सञ्चालन र्नदेष्शका ि प्रचर्लर् आर्थिक ऐन काननु अनसुाि खचि गनुिपन े
छ। 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्बेदन 
 

कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् उपचािात्मक सेवा महाशाखामा प्रर्र्बेदन अर्नवार्ि पठाउन ुपनछे 
l 

सन्दभि सामग्री उपचािात्मक सेवा महाशाखाबाट र्र्ाि भएको स्वास््र् चौकीको न्र्ूनर्म सेवा मापदण्ि 
सम्बन्धी TOOLS ि र्नदेष्शका l  

 
कार्िक्रमको नामःआधािभरू् अस्पर्ाल (प्राथर्मक अस्पर्ाल) ि आधािभरू् स्वास््र् सेवा केन्र (स्वास््र् चौकी)को 
न्रू्नर्म सेवा मापदण्ि अर्भमखुीकिण/अनगुमन र्था सर्मक्षा (ष्जल्लामा) 
परिचर् आधािभूर् अस्पर्ाल (प्राथर्मक अस्पर्ाल ) ि आधािभूर् स्वास््र् सेवा केन्र ( स्वास््र् चौकी 

)को न्र्ूनर्म सेवा मापदण्ि अर्भमखुीकिण/अनगुमन र्था सर्मक्षा (ष्जल्लामा ) 
उदेश्र् आधािभूर् अस्पर्ाल ि स्वास््र् सस्थाको न्र्ूनर्म सेवा उपलव्धर्ाको अवस्थाबािे मूल्र्ाङ्कन 

हनेु ि सोही अनसुाि मापदण्ि लाग ुहनेु। 
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल • आधािभूर् अस्पर्ाल र्था स्वास््र् चौकीको न्र्ूनर्म सेवा मापदण्िको सर्मक्षा ि 

अनगुमनबाट कार्िक्रमको हालसम्मको उपलष्ब्ध ि समस्र्ाको पवहचान भै आगामी र्दनमा 
कार्िक्रम सञ्चालन गनि सहज हनेु l 

कार्ािन्वर्न गने 
र्नकार् 

• स्वास््र् कार्ािलर्  

सञ्चालन प्रवक्रर्ा • स्थानीर् र्हका संर्ोजक ि सह संर्ोजक सहभागी गिाई १ र्दन ेअर्भमखुीकिण कार्िक्रम 
सञ्चालन गनुिपने छ l  

• स्थानीर् र्हका संर्ोजक लाइ सहभागी गिाई २ र्दने सर्मक्षा गनुिपने छ l  
• सर्मक्षा कार्िक्रममा आधािभूर् अस्पर्ाल ि स्वास््र् चौकीको न्र्ूनर्म सेवा मापदण्िको 

हालसम्मको प्रगर्र्को अवस्था , देखा पिेका समस्र्ा ि चनुौर्र्कोबािेमा र्बस्र्रृ् छलर्ल 
गनुि पने छ l  

• अर्भमखुीकिण र्था सर्मक्षा सम्पन्न गिी बाकँी िहेको बजेट बाट स्वास््र् स्वास््र् 
कार्ािलर् ले कार्िक्रमको अनगुमन गनुिपनछे l  

• कार्िक्रम सञ्चालनमा सहजीकिणको लार्ग उपचािात्मक सेवा महाशाखा/प्रदेशबाट 
आवश्र्कर्ा अनसुाि प्रर्र्र्नर्ध बोलाउन सवकनछे l 

• कार्िक्रम सञ्चालन गनि उपचािात्मक सेवा महाशाखाको कार्िक्रमको शीर्िकबाट ३० % 
बजेट खचि गने गिी र्ोजना बनाइ कार्िक्रम सञ्चालन गनुिपने छ l  

आर्थिक वाँिर्ाँि 
 

अथिमन्रालर्को कार्ि सञ्चालन र्नदेष्शका ि प्रचर्लर् आर्थिक ऐन काननु अनसुाि खचि गनुिपन े
छ। 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्बेदन 
 

कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् उपचािात्मक सेवा महाशाखामा ि प्रदेशमा प्रर्र्बेदन अर्नवार्ि 
पठाउन ुपनछे l 
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सन्दभि सामग्री उपचािात्मक सेवा महाशाखाबाट र्र्ाि भएको स्वास््र् चौकीको न्र्ूनर्म सेवा मापदण्ि 
सम्बन्धी TOOLS ि र्नदेष्शका l  

 
कार्िक्रमको नामः प्रादेष्शक अस्पर्ालहरुमा ष्क्लर्नकल अर्िट कार्िक्रम सञ्चालन 
परिचर् प्रादेष्शक अस्पर्ालहरुमा ष्क्लर्नकल अर्िट कार्िक्रम सञ्चालन गने। 

उदेश्र् • अस्पर्ालबाट प्रवाह हनेु सेवाको गणुस्र्िमा सधुाि ल्र्ाउन l 
• सेवा प्रदार्कलाई सेवा प्रर्र् ष्जम्मेबाि बनाउन l 
• सेवामा जवार्देवहर्ा कार्म गनि l 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल • अस्पर्ालले र्दने सेवाको गणुस्र्िमा सधुाि आउने। 
कार्ािन्वर्न गने 
र्नकार् 

 स्वास््र् र्नदेशनालर्  

सञ्चालन प्रकृर्ा • अस्पर्ालकोष्क्लर्नकल अवस्थाको मूल्र्ाङ्न गिी समस्र्ाहरुको पवहचान गिी 
र््र्ाकं संकलन गन।े 

• र््र्ाङ्कको ववश्वसनीर्र्ा ववश्लेर्ण गिी ष्क्लर्नकल अर्िटको लार्ग र्र्ािी गने  
• संघीर् ष्क्लर्नकल अर्िटको र्नदेष्शकालाई आधाि मानेि कार्िक्रम सञ्चालन गने  
• कार्िक्रम सञ्चालन गदाि उपचािात्मक सेवा महाशाखा समन्वर् गिी कार्िक्रम 

सञ्चालन गनुिपने छ l  
आर्थिक वाँिर्ाँि अथिमन्रालर्को कार्िसञ्चालन र्नदेष्शका ि प्रचर्लर् आर्थिक ऐन काननु अनसुाि खचि गनुिपन े

छ। 
अर्भलेख र्था 
प्रर्र्बेदन 

कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् उपचािात्मक सेवा महाशाखामा प्रर्र्बेदन अर्नवार्ि पठाउन ुपनछे 
l 

सन्दभि सामग्री उपचािात्मक सेवा महाशाखाबाट र्र्ाि भएको ष्क्लर्नकल अर्िट सम्बन्धी र्नदेष्शका र्था 
मापदण्ि l 

 
कार्िक्रमको नामः प्रादेष्शक अस्पर्ालहरुको व्र्वस्थापनको लार्ग अस्पर्ाल व्र्वस्थापक अर्धकृर् (Hospital 
management officer) किाि सेवामा र्नर्षु्ि (५० शैर्ा वा सो भन्दा बिीका अस्पर्ालहरुका लार्ग) 
परिचर् अस्पर्ालको सेवा सदुृिीकिणका लार्ग अस्पर्ाल व्र्वस्थापन अर्धकृर् स्वास््र् सेवा सार्ौं र्ह 

किाि सेवाबाट र्लन।े 

उदेश्र् • अस्पर्ाल सेवाको व्र्वस्थापकीर् सधुाि हनेु। 
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल • अस्पर्ालको समग्र सेवा सँग व्र्वस्थापन कार्िलाई जोड्दा सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिर्ा 

वृष्द्ध हनेु। 
• न्र्ूनर्म सेवा मापदण्िमा सधुाि हनेु। 

कार्ािन्वर्न गन े
र्नकार् 

• सामाष्जक ववकास मन्रालर्बाट बजेट हस्र्ान्र्िण गिी सम्बष्न्धर् ५० शैर्ा वा सो भन्दा 
बिीका ४४ प्रादेष्शक अस्पर्ालहरु  
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सञ्चालन प्रकृर्ा किाि सेवा ऐन ि र्नर्मावली अन्र्गिर् िहेि अस्पर्ाल व्र्वस्थापन अर्धकृर् (Hospital 
Management officer) स्वास््र् सेवा सार्ौं र्हमा किािमा र्नर्षु्ि गने। र्नर्षु्ि 
गरिने कमिचािीको शैष्क्षक र्ोग्र्र्ा Health Care management र्बर्र्मा कष्म्र्मा 
पर्न स्नार्क उर्ीणि भएको हनु ुपने। 

• अस्पर्ाल व्र्वस्थापक अर्धकृर् पदमा र्स अष्घ काम गदै आएकालाई र्निन्र्िर्ा र्दन 
सवकनछे l  

• कार्िक्रम सञ्चालन गरिने अस्पर्ालहरुको नामावली र्वह र्नदेष्शकाको उपचािात्मक सेवा 
कार्िक्रमको अन्र्मा उल्लेख गरिएको छ l  

• प्रर्र् अस्पर्ाल रु. ५ लाख २७ हजािको दिले ववर्नर्ोष्जर् गरिएको छ l  
आर्थिक वाँिर्ाँि नेपाल सिकािको आर्थिक र्नर्म र्था स्वास्थ सेवा र्नर्मावली बमोष्जम स्वास््र् सेवा अर्धकृर् 

सार्ौं स्र्िको र्लब स्केल, महंगी भत्ता, दशैं पेश्की ि पोशाक भत्ताको लार्ग बजेट व्र्वस्थापन 
गरिएको छ l  

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्बेदन 

कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् उपचािात्मक सेवा महाशाखामा प्रर्र्बेदन अर्नवार्ि पठाउन ुपनेछ 
l 

सन्दभि सामग्री  प्रचर्लर् आर्थिक ऐन काननु 

 
कार्िक्रमको नाम: स्वास््र्कमीहरुका लार्ग आधािभरू् र्था आकष्स्मक सेवा अन्र्गिर् आखँा, नाक, कान, घाटी र्था 
मखु स्वास््र् सम्वष्न्ध प्राथर्मक उपचािबािे प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ार्लम (प्रादेष्शक स्वास््र् र्ार्लम केन्र) 
परिचर् स्वास््र्कमीहरुका लार्ग आधािभूर् र्था आकष्स्मक सेवा अन्र्गिर् आखँा, नाक, कान, घाटी 

र्था मखु स्वास््र् सम्वष्न्ध प्राथर्मक उपचािबािे प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ार्लम। 
उदेश्र् • श्रोर् व्र्ष्ि र्र्ाि हनेु। 

• स्वास््र्कमी हरुको क्षमर्ा ववकास हनेु। 
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल • स्वास््र् संस्थामा कार्ििर् स्वास््र्कमीहरुको लार्ग आखँा, नाक, कान, घाटी र्था मखु 

स्वास््र् सम्वष्न्ध प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ार्लम बाट जनशष्िको सम्वष्न्धर् ववर्र्मा ज्ञान 
हनेु  

• अन्र् स्वास््र्कमीलाइ र्ार्लम र्दनसवकने। 
कार्ािन्वर्न गन े
र्नकार् 

प्रदेश स्वास््र् र्ार्लम केन्र  

सञ्चालन प्रकृर्ा • प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ार्लमका लार्ग ववज्ञको सहर्ोगमा कार्िक्रम सञ्चालन गने। 
• स्वास््र् कार्ािलर् प्रमखु ि र्ोकल पसिनलाइ सहभागी गिाउन।े 
• र्ार्लम सञ्चालनको प्रवक्रर्ा र्नमािण गिी ३ र्दने कार्िक्रम सञ्चालन गने। 

आर्थिक वाँिर्ाँि अथि मन्रालर्को कार्िसञ्चालन र्नदेष्शका ि प्रचर्लर् आर्थिक ऐन काननु अनसुाि खचि गनुिपन े
छ।  

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्बेदन 

कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् उपचािात्मक सेवा महाशाखामा प्रर्र्बेदन अर्नवार्ि पठाउन ुपनछे 
l 

सन्दभि सामग्री उपचािात्मक सेवा महाशाखाले र्र्ाि गिेको र्नदेष्शका l  

 
कार्िक्रमको नाम: स्वास््र्कमीहरुका लार्ग आधािभरू् र्था आकष्स्मक सेवा अन्र्गिर् आखँा, नाक, कान, घाटी र्था 
मखु स्वास््र् सम्वष्न्ध प्राथर्मक उपचािबािे प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ार्लम (ष्जल्लामा) 
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परिचर्  स्वास््र् कार्ािलर् वा पार्क पने स्थानमा स्वास््र् संस्थामा कार्ििर् स्वास््र्कमीहरुको 
आखँा, नाक, कान, घाटी र्था मखु स्वास््र् सम्वष्न्ध प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ार्लम स्वास््र् 
संर्ोजक / सह संर्ोजकलाइ वोलाई सञ्चालन गने। 

उदेश्र् • MTOT र्लएका स्वास्थर्कमीले अन्र् स्वास््र्कमीहरुलाई र्ार्लम र्दन सक्ने भएकाले धेिै 
स्वास््र्कमीहरु र्सबाट लाभाष्न्वर् हनेु। 

• स्थानीर् र्हमा समेर् सो कार्िक्रम सञ्चालन गनुिपने भएकोले श्रोर् व्र्ष्िको रुपमा ववकास 
गने l 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल • स्वास््र् संस्थामा कार्ििर् स्वास््र्कमीहरुको लार्ग आखँा, नाक, कान, घाटी र्था मखु 
स्वास््र् सम्वष्न्ध प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ार्लम बाट जनशष्िको सम्वष्न्धर् ववर्र्मा साधािण 
ज्ञान हनेु। सोही ज्ञानका आधािमा अन्र् जन शष्िलाई र्ार्लम र्दन सक्न।े 

कार्ािन्वर्न गन े
र्नकार् 

स्वास््र् कार्ािलर् 

सञ्चालन प्रकृर्ा • प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ार्लमका लार्ग ववज्ञ जनशष्ि र्लन।े  
• स्थान चर्न गन।े  
• स्वास््र् संर्ोजक ि सह संर्ोजकलाइ सहभागी गिाई कार्िक्रम सञ्चालन गने  
• र्ार्लम सञ्चालनको प्रवक्रर्ा बनाइ २ र्दने कार्िक्रम सञ्चालन गने। 
• उपचािात्मक सेवा महाशाखा अन्र्गिर्को कार्िक्रमको २० % बजेट खचि गने गिी र्ोजना 

बनाइ कार्िक्रम सञ्चालन गने। 
• बजेट परिर्ध र्भर िही अनगुमन र्था र्लो अप गने  

आर्थिक वाँिर्ाँि अथि मन्रालर्को कार्िसञ्चालन र्नदेष्शका ि प्रचर्लर् आर्थिक ऐन काननु अनसुाि खचि गनुिपन े
छ।  

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्बेदन 

कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् उपचािात्मक सेवा महाशाखामा प्रर्र्बेदन अर्नवार्ि पठाउन ुपनछे 
l 

सन्दभि सामग्री उपचािात्मक सेवा महाशाखाले र्र्ाि गिेको र्नदेष्शका l  

 
कार्िक्रमको नाम: PTC / BLS र्ार्लमका लार्ग SKILL LAB सञ्चालन खचि 
परिचर् आधािभूर् र्था आकष्स्मक सेवा ि सघन उपचाि सम्बन्धी र्ार्लम सञ्चालन गनि स्थापना भएको 

SKILL LAB को र्नर्र्मर् सञ्चालन खचि l 
उदेश्र् • आकष्स्मक सेवा सँग सम्बष्न्धर् र्ार्लम, सघन उपचाि सम्बन्धी र्ार्लम लगार्र्का र्ार्लम 

सञ्चालन गनि सहज हनेु l 
• आधािभूर् र्था आकष्स्मक सेवा ि सघन उपचाि सम्बन्धी र्ार्लम सञ्चालन गनि सबै 

उपकिण र्था सामाग्रीहरु एक ठाँउबाट उपलब्ध गिाउने l 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल • गर् आ.व. मा स्थापना भएको SKILL LAB सञ्चालन गनि सहज हनेु l  
• र्ार्लम पश्चार् गणुस्र्िीर् सेवा प्रवाह हनेु l  

कार्ािन्वर्न गन े
र्नकार् 

प्रदेश स्वास््र् र्ार्लम केन्र l  

सञ्चालन प्रकृर्ा • SKILL LAB को सञ्चालन l  
आर्थिक वाँिर्ाँि प्रचर्लर् आर्थिक ऐन र्नर्मको परिर्धमा िही खचि गने। 
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अर्भलेख र्था 
प्रर्र्बेदन 

 उपचािात्मक सेवा महाशाखामा प्रर्र्बेदन पठाउन ुपनछे l 

सन्दभि सामग्री  

 
कार्िक्रमको नाम: प्रादेष्शक अस्पर्ालहरुमा Telemedicine कार्िक्रम सञ्चालन 
परिचर् प्रदेशमा दिु ष्चवकत्सा (TELEMEDICINE) सेवा सञ्चालन गनि प्रादेष्शक अस्पर्ालहरुमा कार्िक्रम 

सञ्चालन l  
उदेश्र् • प्रादेष्शक अस्पर्ालहरुमा दिु ष्चवकत्साको माध्र्मबाट ववशेर्ज्ञ ष्चवकत्सकीर् स्वास््र् सेवा 

र्दन ेl  
• आवश्र्कर्ा अनसुाि दिु ष्चवकत्सा सेवा सञ्चालन भएका संघीर् अस्पर्ालहरुसँग समन्वर् 

गने l  
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल • प्रदेशमा िहेको बह ुर्बशेर्ज्ञ सेवा प्रदान गने एउटा अस्पर्ाल हब अस्पर्ालको रुपमा िही 

दिु ष्चवकत्सा ववभाग स्थापना हनेु। 
• प्रादेष्शक अस्पर्ालहरुमा दिु ष्चवकत्सा सेवा शाखा स्थापना हनेु। 
• दगुिम र्था पहचु नभएका स्थानका जनर्ाले दिु ष्चवकत्साका माध्र्मबाट र्बशेर्ज्ञ सेवा 

प्राप्त गने l  
• ष्चवकत्सक र्था स्वास््र्कमीको क्षमर्ा अर्भबृष्द्ध हनेु l  
• आर्थिक व्र्र्भाि कम हनेु l  

कार्ािन्वर्न गन े
र्नकार् 

 सामाष्जक ववकास मन्रालर् l  

सञ्चालन प्रकृर्ा • प्रादेष्शक हब अस्पर्ाल छनौट गिी दिु ष्चवकत्सा ववभाग स्थापना गने। 
• प्रादेष्शक अस्पर्ालहरुमा दिु ष्चवकत्सा सेवा ववस्र्ाि गने l  
• दिु ष्चवकत्साको संघीर् कार्िववर्ध अनसुािको उपकिण, सामग्री, जनशष्ि, र्र्निचि 

लगार्र्को व्र्वस्थापन गिी सञ्चालन गने l 
• सेवा ववस्र्ाि गनि आवश्र्क अर्भमखुीकिण सञ्चालन गन।े 
• दिु ष्चवकत्सा सेवा प्रदान गने सेवा प्रदार्कलाइ प्रोत्साहन भत्ताको व्र्वस्था गने। 
• सहजीकिणको लार्ग उपचािात्मक सेवा महाशाखासँग समन्वर् गने l  

आर्थिक वाँिर्ाँि प्रचर्लर् आर्थिक ऐन र्नर्मको परिर्धमा िही खचि गने  
अर्भलेख र्था 
प्रर्र्बेदन 

कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् उपचािात्मक सेवा महाशाखामा प्रर्र्बेदन अर्नवार्ि पठाउन ुपनेछ 
l 

सन्दभि सामग्री दिु ष्चवकत्सा सम्बन्धी कार्िववर्ध l  

 
कार्िक्रमको नाम: प्रदेश र्भरका स्वास््र् संस्थाहरुमा कार्ििर् स्वास््र्कमीको लार्ग PTC / BLS र्ार्लम सञ्चालन 
परिचर् प्रदेश र्भरका स्वास््र् संस्थाहरुमा कार्ििर् स्वास््र्कमीको लार्ग PTC / BLS र्ार्लम सञ्चालन 

गने। 

उदेश्र् • स्वास््र्कमीहरुको आकष्स्मक सेवा सम्वष्न्ध क्षमर्ा ववकास हनेु। 
• प्रदेश स्र्िीर् श्रोर् व्र्ष्ि र्र्ाि हनेु। उि जनशष्िले स्थानीर्स्र्िका स्वास््र्कमीहरुको 

लार्ग र्ार्लम सञ्चालन गने। 
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अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

• आकष्स्मक स्वास््र् सेवाको गणुस्र्िमा सधुाि हनेु। 
• ष्चवकत्सक र्था स्वास््र्कमीको क्षमर्ा अर्भबृष्द्ध हनेु।  

कार्ािन्वर्न 
गने र्नकार् 

प्रदेश स्वास््र् र्ार्लम केन्र l  

सञ्चालन प्रकृर्ा • प्रदेश स्र्िीर् MTOTको लार्ग प्रादेष्शक अस्पर्ालहरुबाट General Physician/ MDGP/ 
Anesthesiologist/MO/NO लाइ छनौट गिी एक वैच र्ार्लम सञ्चालन गने। 

• सोवह जनशष्िले अन्र् आकष्स्मक स्वास््र् सेवामा कार्ििर् स्वास््र्कमीहरुलाइ र्ार्लम र्दने l  
• र्ार्लम ३ र्दन सञ्चालन गनुिपने छ। 
• Skill Lab स्थापना भएका र्ार्लम केन्रहरुले आवश्र्क र्ार्लम सामग्रीको व्र्वस्थापन गनुिपन े

छ। 
• प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ार्लम प्राप्त प्रष्शक्षकबाट र्ार्लममा सहजीकिण गिाउन ुपने छ l 
• सहजीकिणको लार्ग उपचािात्मक सेवा महाशाखासँग समन्वर् गने l  

आर्थिक 
वाँिर्ाँि 

प्रचर्लर् आर्थिक ऐन र्नर्मको परिर्धमा िही खचि गने। 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्बेदन 

कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् उपचािात्मक सेवा महाशाखामा प्रर्र्बेदन अर्नवार्ि पठाउन ुपनेछ l 

सन्दभि सामग्री िाष्टिर् स्वास््र् र्ार्लम केन्रबाट र्र्ाि PTC / BLSर्ार्लम सामग्री l  

 
कार्िक्रमको नाम: आधािभरू् स्वास््र् सेवा सम्वष्न्ध SOP को अर्भमखुीकिण (प्रदेशमा) 
परिचर् आधािभूर् स्वास््र् सेवा सम्वष्न्ध SOP को प्रदेश स्र्िीर् अर्भमखुीकिण सञ्चालन गने  
उदेश्र् • आधािभूर् स्वास््र् सेवा सम्वष्न्ध स्वास््र् व्र्वस्थापकहरु र्था स्वास््र्कमीलाई जानकािी 

गिाउने l  
• प्रदेश स्र्िीर् श्रोर् व्र्ष्ि र्र्ाि हनेु l  

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

• आधािभूर् स्वास््र् सेवा प्रदान गनि सहजीकिण हनेु l  
• आधािभूर् स्वास््र् सेवाको ्र्ाकेज सम्वष्न्ध जानकािी प्राप्त हनेु l  

कार्ािन्वर्न 
गने र्नकार् 

स्वास््र् र्नदेशनालर् l  

सञ्चालन प्रकृर्ा • प्रदेश ष्स्थर् स्वास््र् संस्थामा कार्ििर् MDGP- १ जना, स्वास््र् कार्ािलर् प्रमखु, स्वास््र् 
कार्ािलर्का र्ोकल पसिन (PHN/ FP Supervisor, PHO) हरुलाई सहभागी गिाई 
अर्भमखुीकिण कार्िक्रम सञ्चालन गनुिपने छ l  

• अर्भमखुीकिण कार्िक्रम गदाि आधािभूर् स्वास््र् सेवाको SOP ि STP कार्िक्रम एकै साथ 
गिी ३ र्दनको कार्िक्रम गनुि पने छ I 

• उपचािात्मक सेवा महाशाखाबाट प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् प्रदेश स्र्िमा 
कार्िक्रम सञ्चालन गनुिपने छ l  

• सहजीकिणको लार्ग उपचािात्मक सेवा महाशाखासँग समन्वर् गनुि पने छ l  
•  हालको परिबेशमा र्स अर्भमखुीकिण कार्िक्रम Online Virtual माध्र्मबाट पर्न गनि सवकन े

छ I 
आर्थिक 
वाँिर्ाँि 

प्रचर्लर् आर्थिक ऐन र्नर्मको परिर्धमा िही खचि गने। 
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अर्भलेख र्था 
प्रर्र्बेदन 

कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् उपचािात्मक सेवा महाशाखामा प्रर्र्बेदन अर्नवार्ि पठाउन ुपनेछ l 

सन्दभि सामग्री जनस्वास््र् र्नर्मावली अनसुािको आधािभूर् स्वास््र् सेवा ्र्ाकेज ि उपचािात्मक सेवा महाशाखाले 
र्नमािण गिेको अर्भमखुीकिण ्र्ाकेज l  

 
कार्िक्रमको नाम: आधािभरू् स्वास््र् सेवाको STP को अर्भमखुीकिण (प्रदेशमा) 
परिचर् आधािभूर् स्वास््र् सेवाको STP को अर्भमखुीकिण कार्िक्रम सञ्चालन गने l  

उदेश्र् • आधािभूर् स्वास््र् सेवा सम्वष्न्ध STP बािे स्वास््र्कमीहरुलाई अर्भमखुीकिणकार्िक्रम 
सञ्चालन गने l  

• प्रदेश स्र्िीर् श्रोर् व्र्ष्ि र्र्ाि हनेु l  
अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

• आधािभूर् स्वास््र् सेवा प्रदान गनि सहजीकिण हनेु l  
• संवैधार्नक प्रावधान अनसुािको सेवा प्रदान गनि सहज हनेु l 
• आधािभूर् स्वास््र् सेवाको STPसम्वष्न्ध जानकािी प्राप्त हनेु l  

कार्ािन्वर्न 
गने र्नकार् 

स्वास््र् र्नदेशनालर् l  

सञ्चालन प्रकृर्ा • प्रदेशष्स्थर् स्वास््र् संस्थामा कार्ििर् MDGP- १ जना, स्वास््र् कार्ािलर् प्रमखु, स्वास््र् 
कार्ािलर्का र्ोकल पसिन (PHN/ FP Supervisor, PHO) हरुलाई सहभागी गिाई 
अर्भमखुीकिण कार्िक्रम सञ्चालन गनुिपने छ l  

• अर्भमखुीकिण कार्िक्रम गदाि आधािभूर् स्वास््र् सेवाको SOP ि STP कार्िक्रम एकै साथ 
गिी ३ र्दनको कार्िक्रम गनुि पने छ I 

• उपचािात्मक सेवा महाशाखाबाट प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् प्रदेश स्र्िमा 
कार्िक्रम सञ्चालन गनुिपने छ l  

• सहजीकिणको लार्ग उपचािात्मक सेवा महाशाखासँग समन्वर् गने l  
• हालको परिबेशमा र्स अर्भमखुीकिण कार्िक्रम Online Virtual माध्र्मबाट पर्न गनि सवकन े

छ I 
आर्थिक 
वाँिर्ाँि 

प्रचर्लर् आर्थिक ऐन र्नर्मको परिर्धमा िही खचि गने। 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्बेदन 

कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् उपचािात्मक सेवा महाशाखामा प्रर्र्बेदन अर्नवार्ि पठाउन ुपनेछ l 

सन्दभि सामग्री जनस्वास््र् र्नर्मावली अनसुािको आधािभूर् स्वास््र् सेवा ्र्ाकेजको आधािमा उपचािात्मक सेवा 
महाशाखाबाट र्र्ाि गरिएको स्र्रिर् उपचाि पद्धर्ी ि उपचािात्मक सेवा महाशाखाले र्नमािण गिेको 
अर्भमखुीकिण ्र्ाकेज l  

 
* आधािभूर् स्वास््र् सेवाको SOP ि STP को अर्भमखुीकिण (प्रदेशमा) एकैसाथ ३ र्दनको गनुिपन ेछ I  
 
कार्िक्रमको नाम: आधािभरू् स्वास््र् सेवाको STP को अर्भमखुीकिण (ष्जल्लामा) 
परिचर् आधािभूर् स्वास््र् सेवाको STP को अर्भमखुीकिण कार्िक्रम सञ्चालन गने l  
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उदेश्र् • आधािभूर् स्वास््र् सेवा सम्वष्न्ध STP बािे स्वास््र्कमीहरुलाई अर्भमखुीकिण कार्िक्रम 
सञ्चालन गने l  

• ष्जल्लास्र्िीर् श्रोर् व्र्ष्ि र्र्ाि हनेु l  
अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

• आधािभूर् स्वास््र् सेवा प्रदान गनि सहजीकिण हनेु l  
• संवैधार्नक प्रावधान अनसुािको सेवा प्रदान गनि सहज हनेु l 
• आधािभूर् स्वास््र् सेवाको STP सम्बन्धी जानकािी प्राप्त हनेु l  

कार्ािन्वर्न 
गने र्नकार् 

स्वास््र् कार्ािलर् l  

सञ्चालन प्रकृर्ा • ष्जल्लाष्स्थर् स्वास््र् संस्थामा कार्ििर् स्वास््र्कमीहरु, स्वास््र् संर्ोजक ि सह 
संर्ोजकहरुलाई सहभागी गिाई अर्भमखुीकिण कार्िक्रम सञ्चालन गनुिपने छ l  

• अर्भमखुीकिण कार्िक्रम गदाि आधािभूर् स्वास््र् सेवाको SOP ि STP कार्िक्रम एकै साथ 
गिी ३ र्दनको कार्िक्रम गनुि पने छ I 

• प्रदेशबाट अर्भमखुीकिण कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् ष्जल्लास्र्िमा कार्िक्रम सञ्चालन गनुिपन े
छ l  

• सहजीकिणको लार्ग प्रदेशसँग समन्वर् गने l  
• हालको परिवेशमा र्स अर्भमखुीकिण कार्िक्रम Online Virtual माध्र्मबाट पर्न गनि सवकन े

छ I 
आर्थिक 
वाँिर्ाँि 

प्रचर्लर् आर्थिक ऐन र्नर्मको परिर्धमा िही खचि गने। 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्बेदन 

कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् उपचािात्मक सेवा महाशाखा ि प्रदेशमा प्रर्र्बेदन अर्नवार्ि पठाउन ु
पनेछ l 

सन्दभि सामग्री जनस्वास््र् र्नर्मावली अनसुािको आधािभूर् स्वास््र् सेवा ्र्ाकेजको आधािमा उपचािात्मक सेवा 
महाशाखाबाट र्र्ाि गरिएको स्र्रिर् उपचाि पद्धर्ी ि उपचािात्मक सेवा महाशाखाले र्नमािण गिेको 
अर्भमखुीकिण ्र्ाकेज l  

 
कार्िक्रमको नाम: आधािभरू् स्वास््र् सेवाको SOP को अर्भमखुीकिण (ष्जल्लामा) 
परिचर् आधािभूर् स्वास््र् सेवाको SOP को अर्भमखुीकिण कार्िक्रम सञ्चालन गने l  
उदेश्र् • आधािभूर् स्वास््र् सेवा सम्वष्न्ध SOP बािे स्वास््र्कमीहरुलाई अर्भमखुीकिणकार्िक्रम 

सञ्चालन गने।  
• ष्जल्ला स्र्िीर् श्रोर् व्र्ष्ि र्र्ाि हनेु।  

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

• आधािभूर् स्वास््र् सेवा प्रदान गनि सहजीकिण हनेु।  
• संवैधार्नक प्रावधान अनसुािको सेवा प्रदान गनि सहज हनेु। 
• आधािभूर् स्वास््र् सेवाको SOP सम्वष्न्ध जानकािी प्राप्त हनेु।  

कार्ािन्वर्न गने 
र्नकार् 

स्वास््र् कार्ािलर् l  

सञ्चालन प्रकृर्ा • ष्जल्लाष्स्थर् स्वास््र् संस्थामा कार्ििर् स्वास््र्कमीहरु, स्वास््र् संर्ोजक ि सह 
संर्ोजकहरुलाई सहभागी गिाई अर्भमखुीकिण कार्िक्रम सञ्चालन गनुिपने छ l  

• अर्भमखुीकिण कार्िक्रम गदाि आधािभूर् स्वास््र् सेवाको SOP ि STP कार्िक्रम एकै साथ 
गिी ३ र्दनको कार्िक्रम गनुि पने छ I 
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• प्रदेशबाट अर्भमखुीकिण कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् ष्जल्ला स्र्िमा कार्िक्रम सञ्चालन 
गनुिपने छ l  

• सहजीकिणको लार्ग प्रदेशसँग समन्वर् गने l  
• हालको परिबेशमा र्स अर्भमखुीकिण कार्िक्रम Online Virtual माध्र्मबाट पर्न गनि सवकन े

छ I 
आर्थिक 
वाँिर्ाँि 

प्रचर्लर् आर्थिक ऐन र्नर्मको परिर्धमा िही खचि गने। 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्बेदन 

कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् उपचािात्मक सेवा महाशाखा ि प्रदेशमा प्रर्र्बेदन अर्नवार्ि पठाउन ु
पनेछ l 

सन्दभि सामग्री जनस्वास््र् र्नर्मावली अनसुािको आधािभूर् स्वास््र् सेवा ्र्ाकेजको आधािमा उपचािात्मक 
सेवा महाशाखाबाट र्र्ाि गरिएको स्र्रिर् उपचाि पद्धर्ी ि उपचािात्मक सेवा महाशाखाले र्नमािण 
गिेको अर्भमखुीकिण ्र्ाकेज l  

*आधािभूर् स्वास््र् सेवाको SOP ि STP को अर्भमखुीकिण (ष्जल्लामा) एकै साथ् ३ र्दनको गनुिपने छ I  
 
कार्िक्रमको नाम: प्रादेष्शक अस्पर्ालहरुमा MSS कार्िक्रम सञ्चालन 
परिचर् प्रादेष्शक अस्पर्ालहरुमा न्र्ूनर्म सेवा मापदण्ि कार्िक्रम सञ्चालन l  
उदेश्र् • प्रादेष्शक अस्पर्ालहरुमा न्र्ूनर्म सेवा मापदण्ि अनसुाि र्लो अप गनुि l  

• गणुस्र्िीर् स्वास््र् सेवा र्दनको स्वास््र् संस्थालाई र्र्ािी गनुि l  

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल • प्रादेष्शक अस्पर्ालहरुबाट गणुस्र्िीर् स्वास््र् सेवा प्रदान हनेु l  
• अस्पर्ालको भौर्र्क र्था व्र्वस्थापकीर् अवस्थामा सधुाि हनेु l 

कार्ािन्वर्न गने 
र्नकार् 

स्वास््र् र्नदेशनालर् l  

सञ्चालन प्रकृर्ा • प्रादेष्शक अस्पर्ालहरुमा बर्िको २ पटक र्लो अप कार्िक्रम सञ्चालन गने l  
• प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण प्राप्त श्रोर् व्र्ष्ि परिचालन गने l 
• श्रोर् व्र्ष्िको लार्ग उपचािात्मक सेवा महाशाखामा समेर् सम्पकि  गनि सवकनेछ l  
• बजेट अपगु भएमा प्रदेश सिकािको श्रोर्को बजेट समेर् प्रर्ोग गनुिपने छ l  

आर्थिक वाँिर्ाँि प्रचर्लर् आर्थिक ऐन र्नर्मको परिर्धमा िही खचि गने। 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्बेदन 

कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् उपचािात्मक सेवा महाशाखामा प्रर्र्बेदन अर्नवार्ि पठाउन ुपनेछ l 

सन्दभि सामग्री अस्पर्ालहरुको न्र्ूनर्म सेवा मापदण्ि सम्वष्न्ध र्नदेष्शका l  

 
 
कार्िक्रमको नाम: आकष्स्मक स्वास््र् सेवाको STP को अर्भमखुीकिण (प्रदेशमा ) 
परिचर् आकष्स्मक स्वास््र् सेवाको स्र्िीर् उपचाि पद्धर्ीको अर्भमखुीकिण कार्िक्रम सञ्चालन गने l  

उदेश्र् • आकष्स्मक स्वास््र् सेवा सम्वष्न्ध STP बािे स्वास््र्कमी र्था सिोकािवालालाई 
अर्भमखुीकिण गिाउने। 

• प्रदेश स्र्िीर् श्रोर् व्र्ष्ि र्र्ाि हनेु।  
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अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

• आकष्स्मक स्वास््र् सेवा प्रदान गनि सहजीकिण हनेु। 
• संवैधार्नक प्रावधान अनसुािको सेवा प्रदान गनि सहज हनेु l 
• आकष्स्मक स्वास््र् सेवाको ्र्ाकेज सम्वष्न्ध जानकािी प्राप्त हनेु। 

कार्ािन्वर्न गने 
र्नकार् 

स्वास््र् र्नदेशनालर्।  

सञ्चालन प्रकृर्ा • प्रदेशष्स्थर् स्वास््र् व्र्वस्थापक, स्वास््र्कमी, स्वास््र् कार्ािलर् प्रमखु र्था र्ोकल 
पसिनहरुलाई सहभागी गिाई अर्भमखुीकिण कार्िक्रम सञ्चालन गनुिपने छ। 

• अर्भमखुीकिण कार्िक्रम ३ र्दनको हनेु छ। 
• उपचािात्मक सेवा महाशाखा द्वािा प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् प्रदेशमा 

कार्िक्रम सञ्चालन गनुिपने छ l 
• सहजीकिणको लार्ग उपचािात्मक सेवा महाशाखामा सम्पकि  गनुिपने छ l  

आर्थिक 
वाँिर्ाँि 

प्रचर्लर् आर्थिक ऐन र्नर्मको परिर्धमा िही खचि गने। 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्बेदन 

कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् उपचािात्मक सेवा महाशाखामा प्रर्र्बेदन अर्नवार्ि पठाउन ुपनेछ l 

सन्दभि सामग्री जनस्वास््र् र्नर्मावली अनसुािको आकष्स्मक स्वास््र् सेवा ्र्ाकेजको आधािमा उपचािात्मक 
सेवा महाशाखाबाट र्र्ाि गरिएको स्र्रिर् उपचाि पद्धर्ी l  

 
कार्िक्रमको नाम: ष्जल्लाबाट सञ्चालन हनेु उपचािात्मक सेवा अन्र्गिर्का कार्िक्रम ( न्र्नूर्म सेवा मापदण्ि, 
आखँा,नाक,कान,घांटी र्था मखु स्वास््र् सम्वष्न्ध अर्भमखुीकिण र्था आधािभूर् स्वास््र् सेवा सम्वष्न्ध अर्भमखुीकिण 
कार्िसञ्चालन र्नदेष्शकामा उल्लेख भए बमोष्जम उल्लेष्खर् कार्िक्रमहरु सञ्चालन गने ) 
 
नोट: ष्जल्ला ष्स्थर् स्वास््र् कार्ािलर्मा एकमटुठ ववर्नर्ोष्जर् िकम र्पष्शल अनसुाि बाँिर्ाँि गिी मार्थ उल्लेष्खर् 
र्नदेष्शका बमोष्जम कार्िक्रम सञ्चालन गनुिपने छ  

१. आधािभूर् अस्पर्ाल (प्राथर्मक अस्पर्ाल) र्था स्वास््र् चौकीको न्र्ूनर्म सेवा मापदण्ि 
कार्िक्रम  

 
३० %  

२. आखँा, नाक, कान, घांटी र्था मखु स्वास््र् सम्वष्न्ध अर्भमखुीकिण  २० %  

३. आधािभूर् स्वास््र् सेवाको STP को अर्भमखुीकिण  ५० %  

स्वास््र् व्र्वस्थापन अर्धकृर् र्नर्िु गनुिपने अस्पर्ालहरु: 
प्रदेशस्र्िका ५० शै्र्ा वा सो भन्दा मार्थका प्रदेष्शक अस्पर्ालहरुः 
 
प्रदेश १ अन्र्गिर्का अस्पर्ालहरु 
१ संखुवासभा अस्पर्ाल संखुवासभा 
२ ईलाम अस्पर्ाल ईलाम  
३ मेची अस्पर्ाल भरपिु झापा 
४ ईनरुवा अस्पर्ाल सनुसिी 
५ उदर्पिु अस्पर्ाल गाईघाट उदर्पिु 
 

प्रदेश २ अन्र्गिर्का अस्पर्ालहरु 
१ िौर्हट अस्पर्ाल, गौि  
२ कलैर्ा अस्पर्ाल बािा 
३ मलंगवा अस्पर्ाल सलािही 
४ र्सिहा अस्पर्ाल र्सिहा 
५ लहान अस्पर्ाल र्सिहा 
६ जलेश्वि अस्पर्ाल महोत्तिी 

बागमर्ी प्रदेश अन्र्गिर्का अस्पर्ालहरु 
१ र्रशलुी अस्पर्ाल नवुाकोट 

२ धार्दङ्ग अस्पर्ाल धार्दङ्ग 
३ र्सन्धुली अस्पर्ाल र्सन्धुलीगिी 
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४ भिपिु अस्पर्ाल भिपिु 
 
गण्िकी प्रदेश अन्र्गिर्का अस्पर्ालहरु 
१ गोिखा अस्पर्ाल गोिखा 

२ धौलार्गरि अस्पर्ाल ्
३ लमजङु्ग अस्पर्ाल 
४ वेनी अस्पर्ाल म्र्ाग्दी 
५ मध्र्ववन्द ुअस्पर्ाल पवुी नवलपिासी 

लषु्म्बनी प्रदेश अन्र्गिर्का अस्पर्ालहरु  
१ पृ् वीचन्र अस्पर्ाल नवलपिी पष्श्चम  
२ भीम अस्पर्ाल भैिहवा 
३ लषु्म्बनी प्रादेष्शक अस्पर्ाल वटुवल 
४ पाल्पा ष्जल्ला अस्पर्ाल र्ानसेन 
५ िामपिु अस्पर्ाल पाल्पा  
६ गलु्मी अस्पर्ाल गलु्मी 
७ अघािखाँची अस्पर्ाल अघािखाँची  

८ कवपलवस्र् ुअस्पर्ाल र्ौर्लहवा कवपलवस्र् ु
९ ्र्ूठान अस्पर्ाल ्र्ठूान 
१० िोल्पा अस्पर्ाल िोल्पा 
११ रुकुम पूवि अस्पर्ाल रुकुमपूव्ि 
१२ िाप्ती प्रादेष्शक अस्पर्ाल र्लुसीपिु दाङ 
१३ गलुरिर्ा अस्पर्ाल बर्दिर्ा  

 
कणािली प्रदेश अन्र्गिर्का अस्पर्ालहरु 
१ प्रदेश अस्पर्ाल सखेुर् 
२ जाजिकोट अस्पर्ाल जाजिकोट 
३ मेहलकुना अस्पर्ाल सखेुर् 
४ दैलेख अस्पर्ाल दैलेख 
५ सल्र्ान अस्पर्ाल सल्र्ान 
६ कालीकोट अस्पर्ाल 

सदुिुपष्श्चम प्रदेश अन्र्गिर्का अस्पर्ालहरु 
१ सेर्ी प्रादेष्शक अस्पर्ाल धनगिी 
२ महाकाली अस्पर्ाल कन्चनपिु 
३ टीकापिु अस्पर्ाल टीकापिु 
४ वैर्िी अस्पर्ाल वैर्िी 
५ िोटी अस्पर्ाल र्सलगिी िोटी। 

 
जम्मा ४४ अस्पर्ाल 
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नर्सिङ्ग र्था सामाष्जक सिुक्षा व्र्वस्थापन कार्िक्रम 
कार्िक्रमको नामः सम्बष्न्धर् प्रादेष्शक अस्पर्ालहरुमा कार्ििर् नर्सिङ्ग कमिचािीहरुलाई कष्न्टन्रू् प्रोरे्सनल िेभलपमेन्ट 
एजकेुशनल मोड्यलुको कार्ािन्वर्न गने  
परिचर् नेपाल स्वास््र् के्षर िणनीर्र् २०७२–२०७७ को नर्र्जा २ को प्रर्र्र्ल ३ मा 

स्वास््र्कमीहरुका लार्ग पूवि-सेवाकार्लन ि सेवाकार्लन र्ार्लमहरुको स्र्ि उन्नर्र् गने भनी 
उल्लेख गरिएअनसुाि गणुस्र्रिर् नर्सिङ्ग सेवा प्रदान गनिका लार्ग नसिहरुको पेशागर् ज्ञान ि 
र्सपमा ब्र्वसावर्कर्ाको ववकास गनि आवश्र्क भएकोले र्स आ.व.मा र्ो कार्िक्रम िाष्खएको 
छ। 

उदे्दश्र् नसिहरुको पेशागर् ज्ञान ि र्सपमा ब्र्वसावर्कर्ाको ववकास गनि। 
अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

नसिहरुको पेशागर् ज्ञान ि र्सपमा ब्र्वसावर्कर्ाको ववकास भै गणुस्र्रिर् नर्सिङ्ग सेवा प्रदान 
गनिका लार्ग सक्षम जनशष्िको ववकास हनेु। 

सञ्चालन 
प्रवक्रर्ा  

बजेट पठाईएको कार्ािलर्ः सम्बष्न्धर् प्रदेशको स्वास््र् र्था जनसंख्र्ा /सामाष्जक ववकास 
मन्रालर् 
कार्िक्रम सञ्चालन गने र्नकार्ः सम्बष्न्धर् प्रादेष्शक अस्पर्ाल 
कार्िक्रम सञ्चालन गने ववर्धः  
१. सम्बष्न्धर् प्रदेशको स्वास््र् र्था जनसंख्र्ा /सामाष्जक ववकास मन्रालर्मा र्स कार्िक्रमको 
लार्ग बजेट ववर्नर्ोजन गरिएको हुँदा र्हाँ संस्थाबाट आफ्नो मार्हर्का अस्पर्ालहरुसँग समन्वर् 
गिी अस्पर्ालामा बजेट ववर्नर्ोजन गिी CPD कार्िक्रम सञ्चालन गनुिपनेछ। 
२. र्स कार्िक्रम अष्घल्लो आ.व. मा पर्न प्रस्र्ाव गरिएको ि सबै प्रादेष्शक अस्पर्ालका प्रमखु, 
नर्सिङ्ग प्रमखु लगार्र् सिोकािवालाहरुलाई र्स कार्िक्रमबािे अर्भमषू्खकिण गने कार्िक्रम समेर् 
िहेको हुँदा र्स आ.व. मा अभीमषु्खकिणको लार्ग बजेट ववर्नर्ोजन गरिएको छैन। 
३. सम्बष्न्धर् प्रादेष्शक अस्पर्ालले कार्िक्रमको ववस्र्रृ् कार्ि र्ोजना बनाई बजेटको र्थोष्चर् 
वािँर्ािँ गिी कार्िक्रम सञ्चालन गनुिपनेछ। 
४. कष्न्टन्र्ू प्रोरे्सनल िेभेलोपमेन्ट एजकेुशन प्रदान गनि प्रष्शक्षक छनौटगदाि सम्बष्न्धर् 
ववर्र्वस्र्मुा प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ार्लम र्लएका प्रष्शक्षकहरुलाई प्राथर्मकर्ा र्दनपुनछे। 
५. केन्रले र्र्ाि पािेको १८ वटा कष्न्टन्र्ू प्रोरे्सनल िेभलपमेन्ट एजकेुशन मोडू्यलहरु साथै 
प्रदेशको आवश्र्कर्ा अनसुाि अन्र् थप मोडू्यलहरु र्र्ाि गिी कार्िक्रम सञ्चालन गनुिपनछे। 
६. त्र्सपर्छ सम्वष्न्धर् प्रष्शक्षकहरुले प्रादेष्शक स्वास््र् र्नदेशनालर्सँग ि नर्सिङ्ग र्था सामाष्जक 
सिुक्षा महाशाखासँग समन्वर् गिी आफ्नो संस्थाका नर्सिङ्ग कमिचािीलाई आफ्नो स्वास््र् संस्थामा 
लागू हनेु मोडु्यलहरु समावेश गिी आवश्र्कर्ा अनसुाि एक वा एक भन्दा बवि ब्र्ाचमा पर्न र्ो 
कष्न्टन्र्ू प्रोरे्सनल िेभेलोपमने्ट एजकेुशन मोडु्यलहरुकोबािेमा प्रष्शक्षण गनुिपनेछ। 
७. मोडु्यलहरुबािे प्रष्शक्षण गनुि अष्घ Pre-test ि कार्िक्रम लागू गिेपर्छ अर्नवार्ि रुपमा Post-
test र्लनपुने हनु्छ। 
८. कार्िक्रम लाग ूगदाि केन्रबाट र्र्ाि गरिएका मोडु्यलहरुको समवावर्ध अनरुुप न ैमोडु्यलहरुको 
प्रष्शक्षण गनुिपनेछ। मोडु्यलबािे प्रष्शक्षण र्दँदा सैद्धाष्न्र्क ववर्र् संगसंग ै र्सप ववकासका लार्ग 
पर्न आवश्र्क ल्र्ाव, उपकिण ि पवुािधािको व्र्वस्था गनुिपनछे। 
९. नेपाल नर्सिङग परिर्द्ले लाईसेन्स दर्ाि नववकिणको लार्ग CPD Credit Hours लाई अर्नवार्ि 
गने र्र्ािी गरििहेकोले र्स CPD कार्िक्रम सञ्चालन पश्चार् सहभागीहरुलाई प्रष्शक्षण र्दईएको 
मोडु्यलहरुको समर्ावर्ध समेर् िाष्ख प्रमाण पर र्दनपुनेछ। प्रमाण परको िाँचा अनसूुची-१ 
बमोष्जम हनुपुनेछ। 
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बजेट बाँिर्ाँि नेपाल सिकािको श्रोर्वाट र्स कार्िक्रमलाई प्रत्र्के प्रदेशका लार्ग रु. ६ लाख वजेट ववर्नर्ोजन 
गरिएको छ। प्रचर्लर् आर्थिक ऐन, नीर्र्, र्नर्म ि र्नर्ामवलीको परिधीमा िही वजेट वाँिर्ाँि 
गिी कार्िक्रम सम्पन्न गनुि पनछे। अपगु िकम सम्बष्न्धर् प्रदेश/अस्पर्ालले आफ्नै श्रोर्बाट 
जटुाउन ुपनेछ। 

अर्भलेख 
प्रर्र्वेदन 

कार्िक्रम सञ्चालन गरिसके पश्चार् र्ार्लम प्रर्र्वेदन स्वास््र् सेवा ववभाग, टेकुको नर्सिङ्ग र्था 
सामाष्जक सिुक्षा महाशाखाको email id: nursing2075@gmail.comमा अर्नवार्ि रुपमा पठाउन ु
पनेछ। 

सन्दभि सामाग्री नर्सिङ र्था सामाष्जक सिुक्षा महाशाखाले र्र्ाि पािेको कष्न्टन्र् ूप्रोरे्सनल िेभेलपमेन्ट एजकेुशन 
मोडू्यलहरु, कार्ि सञ्चालन र्नदेष्शका २०७७,, भ्रमण खचि र्नर्मावली २०७२, आर्थिक कार्िववधी 
र्था ववष्त्तर् उत्तिदावर्त्व ऐन, २०७६। 

 
कार्िक्रमको नामः ववद्यालर् नसिहरुको लार्ग मनोसामाष्जक पिामशि सम्बन्धी र्ार्लम 
परिचर् ववपद्को समर्मा बालबार्लकामा ििाउने, रिसाउने, आष्त्तने, असिुक्षाको भावना ववकर्सर् हनु 

सक्ने ि वकशोिवकशोिीमा उदार्सनर्ाको समस्र्ा देष्खनकुा साथै आत्महत्र्ाको समस्र्ा पर्न 
बिेको पाइएकोले र्स्र्ो अवस्थामा ववद्याथीहरूको िि एवम ्र्नाव व्र्वस्थापन गिी ववद्याथीहरूमा 
जवटल प्रकािका मानर्सक स्वास््र् समस्र्ा ववकर्सर् हनु नर्दनका लार्ग ववद्यालर्मा 
मनोसामाष्जक सहर्ोग ि पिामशि प्रदान गनि ववद्यालर् नसिहरुको मनोसामाष्जक पिामशि क्षमर्ा 
अर्भवृद्दी गनुि अत्र्ावश्र्क िहेकोले र्ो कार्िक्रम प्रस्र्ाववर् गरिएको छ। 

उदे्दश्र् • ववद्यालर् नसिहरुले ववद्याथीहरुको मनोसामाष्जक समस्र्ा पवहचान ि त्र्सको समाधान 
गनि सक्नेज्ञान ि र्सप ववकास गने। 

• ववद्यालर्का बालबार्लकामा ववकर्सर् हनु सक्ने र्नाव र्था मनोसामाष्जक समस्र्ाहरूको 
पवहचान र्था व्र्वस्थापन गनि सहर्ोग हनेु। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

• बालबार्लकामा हनेु मनोसार्मजक समस्र्ाहरुको समर्मानै पवहचान भई समर्म ैउपचाि 
प्राप्त गिेका हनेु, 

• बालबार्लकाको र्सकाइ र्था ववद्यालर्प्रर्र्को नकािात्मक धािणा घट्ने, 
• उनीहरूमा र्सकाइ र्त्पिर्ाको ववकास गने, 
• ववद्यालर् नजान ेर्था र्बचैमा पिाइ छाड्ने समस्र्ालाई िोक्ने, 
• आत्महत्र्ाको िोकथाम हनेु, 
• उनीहरूमा जवटल प्रकािको मानर्सक स्वास््र् समस्र्ा हनुबाट िोक्ने, 

सञ्चालन 
प्रवक्रर्ा  

कार्िक्रम सञ्चालन गने र्नकार्ः सम्बष्न्धर् प्रदेशको स्वास््र् र्ार्लम केन्र  
कार्िक्रम सञ्चालन गने ववर्धः  
१. सविप्रथम र्ार्लम केन्रले आफ्नो प्रदेश मार्हर्का ववद्यालर् नसिहरुको नामावली र्र्ाि पाने ि 
सोवह अनसुाि र्ार्लमको र्ोजना र्र्ाि गने। 
२. आवश्र्कर्ा अनसुाि एक भन्दा बिी समहूमा र्ार्लम सञ्चालन गनि सवकनछे। 
१. िाष्टिर् स्वास््र् र्ार्लम केन्र ि इवपिेर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखाले र्र्ाि पािेको 

६ र्दनको Child and Adolescent Mental Health Training Package- Module 3को 
प्रर्ोग गिी र्ार्लम सञ्चालन गनुिपनछे। 

२. र्ार्लम सञ्चालनको क्रममा एक ब्र्ाचमा जम्मा २०-२५ जना सहभागीहरुलाई समावेश गने 
ि र्ार्लम सञ्चालन गदाि प्रष्शक्षक र्नदेष्शकामा उल्लेष्खर् िँचामा नै सञ्चालन गनुिपनेछ। 

mailto:nursing2075@gmail.com
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बजेट बाँिर्ाँि प्रचर्लर् आर्थिक ऐन, नीर्र्, र्नर्म ि र्नर्ामवलीको परिधीमा िही प्रष्शक्षक भत्ता, सहभागी भत्ता, 
संर्ोजक, सहर्ोगी भत्ता लगार्र् आवश्र्क र्ार्लम सामाग्रीको लार्ग वजेट वाँिर्ाँि गिी कार्िक्रम 
सम्पन्न गनुि पनेछ।अपगु िकम सम्बष्न्धर् प्रदेश र्ार्लम केन्र आफ्नै श्रोर्बाट जटुाउन ुपनछे। 

अर्भलेख 
प्रर्र्वेदन 

कार्िक्रम सञ्चालन गरिसके पश्चार् र्ार्लम प्रर्र्वेदन स्वास््र् सेवा ववभागको नर्सिङ्ग र्था सामाष्जक 
सिुक्षा महाशाखाको email id: nursing2075@gmail.comमा अर्नवार्ि रुपमा पठाउन ुपनेछ। 

सन्दभि सामाग्री Child and Adolescent Mental Health Training Package- Module 3, कार्ि सञ्चालन 
र्नदेष्शका २०७७,, भ्रमण खचि र्नर्मावली २०७२, आर्थिक कार्िववधी र्था ववष्त्तर् उत्तिदावर्त्व 
ऐन, २०७६। 

 
कार्िक्रमको नामः ववद्यालर् स्वास््र् र्था नर्सिङ्ग सेवा कार्िक्रम सम्बन्धी अन्र्वक्रि र्ा ि सर्मक्षा 
परिचर् ववद्यालर् स्वास््र् कार्िक्रमलाई ष्शक्षा के्षरसँग समन्वर्गदै ववद्यालर् र्हवाटै बालबार्लकालाई 

स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन र्था समग्र स्वास््र्, सिसर्ाइ ि वकशोिवकशोिीको र्ौन र्था प्रजनन ्
स्वास््र् सधुािको लार्ग जनस्वास््र् ऐन २०७५ र्था िाष्टिर् स्वास््र् नीर्र् २०७६ बमोष्जम 
ववर्भन्न प्रदेश ि स्थानीर् र्हमा ववद्यालर् स्वास््र् र्था नर्सिङ्ग सेवा कार्िक्रम सञ्चालन गरिएको छ 
ि र्स कार्िक्रमको प्रभावकारिर्ा ि सेवा ववस्र्ािको लार्ग सम्बष्न्धर् सिोकािवालाहरु ववच 
प्रदेशस्र्िमा छलर्ल गनि र्ो कार्िक्रम प्रस्र्ाव गरिएको छ। 

उदे्दश्र् • कार्िक्रमको प्रभावकारिर्ाकोबािेमा प्रस्र्रु्र्किण गिी समालोचना गने  , 
• कार्िक्रमको Gaps पत्ता लगाउने ि सोको र्निाकािणका उपार्हरुबािे छलर्ल गिी अवलम्वन 

गने, 
• सिोकािवाला र्नकार् ि कमिचािीहरुको कार्िक्रम प्रर्र्को लगाव ि अपनत्व बिाउने , 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

• कार्िक्रमसँग सम्बष्न्धर् कमिचािीहरुले कार्िक्रमको पनुिावलोकन गिेको हनेु। 
• कार्िक्रम सञ्चालनका क्रममा आएका समस्र्ाहरुको समाधानका उपार् अवलम्बन गरिन े

हुँदा गणुस्र्रिर् ववद्यालर् स्वास््र् सेवा प्रवाहमा मद्धर् पगु्ने। 
• ववद्यमान अवस्थाको प्रर्र्वेदन प्रस्र्रु्र्किण हनेु हुंदा र्स कार्िक्रमलाई थप प्रभावकािी बनाउन 

आवश्र्क वक्रर्ाकलापहरु र्र् गनि सहर्ोग हनेु। 
सञ्चालन 
प्रवक्रर्ा  

कार्िक्रम सञ्चालन गने र्नकार्ः प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर् 
कार्िक्रम सञ्चालन गने ववर्ध 
१. आफ्नो मार्हर्का कुन कुन स्थानीर् र्हहरुमा र्ो कार्िक्रम लागू भएको छ त्र्सको पवहचान 

गिी सचुी र्र्ाि गने। 
२. प्रदेश मार्हर् र्स कार्िक्रमलाई ववस्र्ाि गनि भरु्मका खेल्ने सम्बष्न्धर् सिोकािवाला 

व्र्ष्ित्वहरु जस्रै् मन्री, प्रदेश सभा सदस्र्, स्थानीर् र्हका प्रमखु, प्रधानाध्र्ापक, स्वास््र् 
संर्ोजक, आदीलाई समेर् र्स अन्र्िवक्रर्ा कार्िक्रममा सहभागी गिाउने। 

३. कार्िक्रम सञ्चालन गदाि ववद्यालर् नसिहरु समेर्लाई सहभागी गिाई उनीहरुको अनभुव ि 
कार्िको सर्मक्षा गनि प्रोत्साहन गने। 

४. कार्िक्रममा अर्नवार्ि रुपमा नर्सिङ्ग र्था सामाष्जक सिुक्षा महाशाखाका प्रर्र्र्नर्धको 
उपष्स्थर्र्कोलार्ग समन्वर् गने। 

५. कार्िक्रमलाई कार्िशालाको िाचँामा सञ्चालन गनुिपनेछ। 
बजेट बाँिर्ाँि प्रचर्लर् आर्थिक ऐन, नीर्र्, र्नर्म ि र्नर्ामवलीको परिधीमा िही वजेट वाँिर्ाँि गिी कार्िक्रम 

सम्पन्न गनुि पनेछ।अपगु िकम सम्बष्न्धर् प्रदेश र्नदेशनालर्ले आफ्नै श्रोर्बाट जटुाउन ुपनछे  
अर्भलेख 
प्रर्र्वेदन 

कार्िक्रम सञ्चालन गरिसके पश्चार् प्रर्र्वेदन स्वास््र् सेवा ववभागको नर्सिङ्ग र्था सामाष्जक सिुक्षा 
महाशाखाको email id: nursing2075@gmail.comमा अर्नवार्ि रुपमा पठाउन ुपनछे। 

mailto:nursing2075@gmail.com
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सन्दभि सामाग्री कार्ि सञ्चालन र्नदेष्शका २०७७,, भ्रमण खचि र्नर्मावली २०७२, आर्थिक कार्िववधी र्था ववष्त्तर् 
उत्तिदावर्त्व ऐन, २०७६, ववद्यालर् स्वास््र् र्था नर्सिङ्ग सेवा र्नदेष्शका, २०७६। 

 
अनसूुची-१ 
CPD Module कार्ािन्वर्न पर्छ र्दने प्रमाणपरको िाचँा 
प्रमाण परको अगार्िको भाग 

 
प्रमाण परको पछार्िको भाग 

 
 
वक्रर्ाकलापको नाम: प्रादेष्शक अस्पर्ालमा आधारिर् एकद्वाि संकट व्र्वस्थापन केन्र सञ्चालन 
१. पटृठभरू्म: लैष्ङ्गक वहंसा पीर्िर् मवहला र्था बालबार्लकाहरुलाई बहसंुर्ोजनद्वािा एकीकृर् रुपमा स्वास््र् सेवा, 
मनोसामाष्जक पिामशि, ष्चवकत्साजन्र् प्रमाण सङ्कलन ि संिक्षण, अल्पकालीन आश्रर्, काननुी उपचाि, आवश्र्क सिुक्षा 
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व्र्वस्था ि परिवाि वा समदुार्मा पनुस्थािपना र्था जीववकोपाजिनको लार्ग सहर्ोग गने उदे्दश्र्ले र्ोवकएका 
अस्पर्ालहरुमा एकद्वाि सङ्कट व्र्वस्थापन केन्र (ओ.सी.एम.र्स.) स्थापना गरिएको हो। उि केन्रले एकीकृर् रुपमा 
मवहला ववरुद्धका वहंसालाई सम्बोधन गनेछ भने वहंसावपर्िर् बार्लका, वकशोिी ि मवहलाका साथ िहेका बालबच्चा 
समेर्लाई उपचाि र्था आश्रर्को व्र्वस्था र्मलाउने छ। र्द्यपी केही समर्र्र्ा वहंसापीर्िर् परुुर्हरुलाई पर्न र्स 
केन्रले स्वास््र् उपचाि एवम ् मनोसामाष्जक पिामशि सेवा उपलब्ध गिाउँदै आएको छ ि आगामी र्दनमा पर्न 
वहंसावपर्िर् सबैलाई सेवा उपलब्ध गिाइने छ। 
गर् आ.व. २०७७/७८सम्म ८० वटा अस्पर्ालहरुमा एकद्वाि सङ्कट व्र्वस्थापन केन्र स्थापना भएकोमा चाल ुआ.व. 
०७८/७९ मा थप ८ वटा अस्पर्ालहरुमा सो केन्र ववस्र्ाि गिी जम्मा ८८ वटा एकद्वाि सङ्कट व्र्वस्थापन केन्र 
सञ्चालन गने कार्िक्रम िहेको छ। 
आ.व.२०७८/७९ मा एकद्वाि सङ्कट व्र्वस्थापन केन्र सञ्चालन हनेु अस्पर्ालहरु 
आ.व.२०७७/७८सम्म एकद्वाि सङ्कट व्र्वस्थापन केन्र सञ्चालनमा 
िहेका अस्पर्ालहरु 

आ.व. २०७८/७९ मा थप एकद्वाि सङ्कट व्र्वस्थापन 
केन्र स्थापना हनु ेअस्पर्ालहरु 

प्रदेश नं. १ 
१. इनरुवा अस्पर्ाल, सनुसिी 
२. पाँचथि अस्पर्ाल, पाँचथि 
३. र्ा्ल ुअस्पर्ाल, सोलखुुम्ब ु
४. रुम्जाटाि अस्पर्ाल, ओखलिुङ्गा 
५. धनकुटा अस्पर्ाल, धनकुटा  
६. वी. पी. कोइिाला स्वास््र् ववज्ञान प्रर्र्टठान, सनुसिी  
७. कोशी अस्पर्ाल, मोिङ 
८. उदर्पिु अस्पर्ाल, उदर्पिु 
९. इलाम अस्पर्ाल, ईलाम 
१०. मेची अस्पर्ाल, भरपिु 
११. र्ा्लेजुंग अस्पर्ाल, र्ा्लेजुंग  
१२. संखुवासभा अस्पर्ाल, संखुवासभा  
१३. र्हे्रथुम अस्पर्ाल, र्ेह्रथुम 
१४. भोजपिु अस्पर्ाल, भोजपिु 
१५. खोटाङ्ग अस्पर्ाल, खोटाङ्ग 

 

प्रदेश नं. २ 
१६. जनकपिु प्रादेष्शक अस्पर्ाल, धनरु्ा 
१७. सलािही अस्पर्ाल, सलािही  
१८. गौि अस्पर्ाल, िौटहट  
१९. कलैर्ा अस्पर्ाल, बािा  
२०. नािार्णी अस्पर्ाल, वविगञ्ज 
२१. महोत्तिी अस्पर्ाल, महोत्तिी  
२२. र्सिाहा अस्पर्ाल, र्सिाहा  
२३. गजेन्रनािार्ण र्सङ अस्पर्ाल, सप्तिी 

 

बाग्मर्ी प्रदेश 
२४. पिोपकाि स्री र्था प्रसरु्र् िोग अस्पर्ाल, काठमाण्िौ 
२५. पाटन स्वास््र् ववज्ञान प्रर्र्टठान, लर्लर्पिु 
२६. ष्चवकत्सा स्वास््र् ववज्ञान िाष्टिर् प्रर्र्टठान, काठमाण्िौ 
२७. काष्न्र् बाल अस्पर्ाल, काठमाण्िौ 
२८. भिर्पिु अस्पर्ाल, ष्चर्वन 
२९. हेटौिा अस्पर्ाल, मकवानपिु 

१.िाष्टिर् िमा सेन्टि, काठमािौँ 
२.शकु्रिाज िोवपकल र्था सरुवा िोग, काठमािौँ 
३.र्रभवुन ववश्वर्बद्यालर् ष्शक्षण अस्पर्ाल, काठमािौँ  
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३०. धार्दङ अस्पर्ाल, धार्दङ 
३१. चौर्ािा अस्पर्ाल, र्सन्धुपाल्चोक 
३२. चरिकोट अस्पर्ाल, दोलखा 
३३. मन्थली अस्पर्ाल, िामेछाप 
३४. र्सन्धुली अस्पर्ाल, र्सन्धुली 
३५. भिपिु अस्पर्ाल, भिपिु 
३६. र्रशलुी अस्पर्ाल, नवुाकोट 
३७. िसवुा अस्पर्ाल, िसवुा 
३८. धुर्लखेल अस्पर्ाल, काभ्रपेलान्चोक 

गण्िकी प्रदेश 
३९. पोखिा स्वास््र् ववज्ञान प्रर्र्टठान, कास्की  
४०. दमौली अस्पर्ाल, र्नहुँ  
४१. धौलार्गिी अस्पर्ाल, बाग्लगंु  
४२. स्र्ाङ्गजा अस्पर्ाल, स्र्ाङ्गजा  
४३. गोिखा अस्पर्ाल, गोिखा  
४४. पविर् अस्पर्ाल, पविर्  
४५. म्र्ाग्दी अस्पर्ाल, म्र्ाग्दी 
४६. मनाङ्ग अस्पर्ाल, मनाङ्ग  
४७. मसु्र्ाङ्ग अस्पर्ाल, मसु्र्ाङ्ग 
४८. लम्जङु्ग अस्पर्ाल, लम्जङु्ग 
४९. नवलपिासी (बदिघाट ससु्र् पवुि) 

 

लषु्म्बनी प्रदेश 
५०. िाप्ती अस्पर्ाल,दाङ 
५१. भेिी अस्पर्ाल, बाकें  
५२. लषु्म्बनी अस्पर्ाल, रुपन्देही  
५३. पृ् वीचन्द अस्पर्ाल, नवलपिासी  
५४. ्रू्ठान अस्पर्ाल, ्रू्ठान 
५५. पाल्पा अस्पर्ाल, पाल्पा 
५६. र्म्घास अस्पर्ाल, गलु्मी  
५७. सष्न्धखकि  अस्पर्ाल, अघािखाँची 
५८. र्ौर्लहवा अस्पर्ाल, कवपलवस्र् ु
५९. गलुरिर्ा अस्पर्ाल, बर्दिर्ा 
६०. िोल्पा अस्पर्ाल, िोल्पा  
६१. रुकुम पवुि अस्पर्ाल, रुकुम (पबुी भाग)  

४. िामपिु अस्पर्ाल, पाल्पा 
५. र्लुर्सपिु अस्पर्ाल, दाङ  
६. र्भम अस्पर्ाल, रुपन्देही 
 

कणािली प्रदेश 
६२. कणािली स्वास््र् ववज्ञान प्रर्र्टठान, जमु्ला 
६३. प्रादेष्शक अस्पर्ाल, सखेुर्  
६४. रुकुम मरु्सकोट अस्पर्ाल, रुकुम (पष्श्चम भाग) 
६५. दैलेख अस्पर्ाल, दैलेख 
६६.जाजिकोट अस्पर्ाल, जाजिकोट  
६७. हमु्ला अस्पर्ाल, हमु्ला  
६८. मगु ुअस्पर्ाल, मगु ु 
६९. िोल्पा अस्पर्ाल, िोल्पा  
७०. कार्लकोट अस्पर्ाल, कार्लकोट 
७१. सल्र्ान अस्पर्ाल, सल्र्ान 
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सदुिु पष्श्चम प्रदेश 
७२. ििेलधुिा अस्पर्ाल, ििेलधुिा 
७३. सेर्ी अस्पर्ाल, धनगिी 
७४. िोटी अस्पर्ाल, िोटी  
७५. महाकाली अस्पर्ाल, कञ्चनपिु  
७६. मङ्गलसने अस्पर्ाल, अछाम  
७७. बैर्िी अस्पर्ाल,बरै्िी 
७८. बाजिुा अस्पर्ाल, बाजिुा 
७९. बझाङ्ग अस्पर्ाल, बझाङ्ग 
८०. दाच ुिला अस्पर्ाल, दाच ुिला 

७. वटकापिु अस्पर्ाल, कैलाली 
८. गोकुलेश्वोि अस्पर्ाल, दाच ुिला 

 
२. उद्दशे्र्ः अस्पर्ालमा आधारिर् लैष्ङ्गक वहंसा सम्बन्धी एकीकृर् व्र्वस्थापनको लार्ग एकद्वाि सङ्कट व्र्वस्थापन 
केन्र स्थापना गिी लैष्ङ्गक वहंसा पीर्िर् व्र्ष्िहरुलाई स्वास््र् उपचािका साथै अन्र् आवश्र्क सेवाहरु एकद्वािबाट 
उपलब्ध गिाई लैष्ङ्गक वहंसा र्नर्न्रणमा र्ोगदान परु्ािउने। 
३. लष्क्षर् समहुः केन्रले र्नम्नर्लष्खर् समूहहरुलाई एकद्वािबाट आवश्र्क सेवाहरु उपलब्ध गिाउनपुनेछ। 

१. सबै वकर्समका लैष्ङ्गक वहंसाबाट प्रभाववर् व्र्ष्ि, 
२. कार्िस्थलमा र्ौनजन्र् दवु्र्िवहाि र्था वहसामा पिेका व्र्ष्ि, 
३. सामाष्जक कुिीर्र् र्था हानीकािक अभ्र्ासबाट पीर्िर्/ प्रभाववर् व्र्ष्ि, 
४. लैष्ङ्गक वहंसाको जोष्खमर्िु ष्स्थर्र्मा िहेका बेवारिसे एवम ्शािीरिक र्था मानर्सक रुपले अशि बालबार्लका, 

वकशोिी ि मवहला र्था ज्र्ेटठ नागरिक, 
५. लैष्ङ्गक वहंसाबाट प्रभाववर् भई मानर्सक स्वास््र्मा गम्भीि समस्र्ा उत्पन्न भएका कािणले घि वा साविजर्नक 

स्थानमा अलपर अवस्थामा जीवन ष्जउन बाध्र् मवहला र्था बालबार्लका; 
६. लैष्ङ्गक वहंसापीर्िर् एकल मवहला, अपाङ्गर्ा भएका मवहला, बालबार्लका वा ज्र्ेटठ नागरिक मवहला, 
७. सशस्र द्वन्द्व र्था प्राकृर्र्क ववपद र्था महामािीका कािण वहंसामा पिेका ि पनिसक्न ेमवहला वा बालबार्लका,  
८. एच आई.भी. सङ्क्रर्मर् भई लैष्ङ्गक वहंसाबाट प्रभाववर् मवहला वा बालाबार्लका,  
९. रे्स्रो र्लंगी (लैष्ङ्गक र्था र्ौर्नक अल्पसङ्ख्र्क) समहुका व्र्ष्िहरु | 

 
४. सेवा प्रदान गने र्नकार्/कार्िक्रम सञ्चालन गने र्नकार्ः र्ोवकएका अस्पर्ालहरुले अस्पर्ालमा आधारिर् लैष्ङ्गक 
वहंसा सम्बन्धी एकद्वाि सङ्कट व्र्वस्थापन केन्र स्थापना र्था सञ्चालन र्नदेष्शका, २०७७ बमोष्जम केन्र स्थापना र्था 
सञ्चालन गनुिपन ेछ। सो अस्पर्ालले र्नदेष्शकामा प्रावधान गरिए बमोष्जम बहपुक्षीर् संर्ोजनद्वािा लैष्ङ्गक वहंसापीर्िर् 
वा प्रभाववर्लाई स्वास््र् लगार्र् अन्र् सेवाहरु एकद्वािबाट उपलब्ध भएको सरु्नष्श्चर् गनुिपदिछ। 
५. सेवा सञ्चालन गनुिपने समर्: केन्र स्थापना भएको अस्पर्ालबाट लैष्ङ्गक वहंसा पीिीर् वा प्रभाववर् व्र्ष्िलाई २४ 
सै घण्टा र्नःशलु्क रुपमा सेवा उपलब्ध गिाउन ुपनेछ। 
६. कार्िक्रम सञ्चालन ववर्धः केन्रले कार्िक्रम सञ्चालन गदाि देहार् बमोष्जमको सर्मर्र्हरु गठन गिी अर्धकाि के्षर 
र्भर िही गनुिपने छ:  
(१) लैष्ङ्गक वहंसा व्र्वस्थापन सल्लाहकाि सर्मर्र्: प्रत्र्ेक ष्जल्लामा ष्जल्ला समन्वर् सर्मर्र्को प्रमखु अध्र्क्ष िहने 
गिी र्नम्नानसुाि िहेको लैष्ङ्गक वहंसा व्र्वस्थापन सल्लाहाकाि सर्मर्र् गठन गनुिपनेछः 

क) ष्जल्ला समन्वर् सर्मर्र्को प्रमखु       - अध्र्क्ष  
ख) ष्जल्ला समन्वर् सर्मर्र्को उप-प्रमखु     - सदस्र् 
ग) सम्बष्न्धर् अस्पर्ाल ववकास सर्मर्र्का अध्र्क्ष    - सदस्र्   
घ) ष्जल्ला र्भर िहेका सबै नगिपार्लका उपप्रमखुहरु ि गाँउपार्लकाका उपाध्र्क्ष - सदस्र् 
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ङ) ष्जल्ला समन्वर् अर्धकािी      - सदस्र् - सष्चव 
 (२) सल्लाहकाि सर्मर्र्को काम कर्िव्र् ि अर्धकाि: क) लैंर्गक वहंसा ववरुद्धको प्रर्र्कािात्मक र्था प्रबद्धिनात्मक, 

उपचािात्मक र्था पनुस्थािपना सम्बन्धी कार्िहरु गनि लैष्ङ्गक वहंसा व्र्वस्थापन समन्वर् सर्मर्र्लाई नीर्र्गर् 
र्नदेशन र्दने। ख) लैष्ङ्गक वहंसा व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्िहरु लगार्र् एकद्वाि सङ्कट व्र्वस्थापन केन्रको 
अनगुमन गिी आवश्र्क र्नदेशन र्दने। 

(३) लैष्ङ्गक वहंसा व्र्वस्थापन सर्मर्र्ः  
हिेक ष्जल्लामा लैष्ङ्गक वहंसासम्बन्धी एकद्वाि सङ्कट व्र्वस्थापन केन्रलाई मागिदशिन, समन्वर् ि संिक्षण गनिका लार्ग 
देहार्बमोष्जमको एक समन्वर् सर्मर्र् िहनछे  
क) प्रमखु ष्जल्ला अर्धकािी         - अध्र्क्ष 
ख) ष्जल्ला समन्वर् अर्धकािी       - सदस्र् 
ग) केन्र िहेको स्थानीर् र्हको मवहला र्था बालबार्लका महाशाखा/शाखा प्रमखु  – सदस्र् 
घ) ष्जल्ला प्रहिी प्रमखु        – सदस्र् 
ङ) ष्जल्ला न्र्ार्ार्धविा         – सदस्र् 
च) ष्जल्ला ष्शक्षा ववकास र्था समन्वर् एकाइ प्रमखु     - सदस्र् 
छ) मामला व्र्वस्थापन सर्मर्र्को संर्ोजक      – सदस्र् 
ज) नेपाल वाि एशोर्सर्सन ष्जल्ला एकाइका अध्र्क्ष     – सदस्र् 
झ) ष्जल्ला प्रहिी कार्ािलर्, मवहला, बालबार्लका र्था ज्र्ेटठ नागरिक सेवा केन्रका प्रमखु – सदस्र् 
ञ) लैष्ङ्गक वहंसासम्बन्धी कार्ि गने गै.स.स.का प्रर्र्र्नर्धमध्र्ेबाट (२ जना)   – सदस्र्  
ट) सिुष्क्षर् आवास गृह ि पनुस्थािपना केन्रका प्रमखुहरू (२ जना)   – सदस्र् 
ठ) सङ्कट व्र्वस्थापन केन्रको सम्पकि  व्र्ष्ि     – सदस्र् 
ि) अस्पर्ाल प्रमखु        – सदस्र्-सष्चव  
(४) लैष्ङ्गक वहंसा व्र्वस्थापन सर्मर्र्को काम, कर्िब्र् ि अर्धकाि: अस्पर्ालमा आधारिर् लैष्ङ्गक वहंसा सम्बन्धी 
एकद्वाि सङ्कट व्र्वस्थापन केन्र स्थापना ि सञ्चालन र्नदेष्शका, २०७७ मा व्र्वस्था भए बमोष्जम लैर्गक वहंसा 
पीर्िर्/प्रभाववर्हरुलाई वहपुक्षीर् संर्ोजनमार्ि र् एकै िोकाबाट आवश्र्क सेवाहरु उपलब्ध गिाउन सहर्ोग, समन्वर् 
ि सहकार्ि गनि "लैष्ङ्गक वहंसा व्र्वस्थापन समन्वर् सर्मर्र्" गठन गनुिपनछे। लैष्ङ्गक वहंसा व्र्वस्थापन समन्वर् 
सर्मर्र्ले केन्रलाई मागिदशिन, समन्वर् ि संिक्षण प्रदान गनेछ। 
(५) मामला व्र्वस्थापन सर्मर्र्ः लैष्ङ्गक वहंसा पीर्िर् वा प्रभाववर्का लार्ग उपचाि र्था अन्र् सेवाहरू व्र्वस्थापन 
गनिका लार्ग एकद्वाि संकट व्र्वस्थापन केन्रको प्रमखुको संर्ोजकत्वमा देहार्बमोष्जमको मार्मला व्र्वस्थापन सर्मर्र् 
(Case Management Committee) िहने छ।  

क) एकद्वाि संकट व्र्वस्थापन केन्र प्रमखु (ष्चवकत्सक/मरे्िकल अर्धकृर्/र्िेष्न्सक ववशेर्ज्ञ) - संर्ोजक
  
ख) र्िेष्न्सक ववशेर्ज्ञ वा मरे्िको र्लगलबाट र्ार्लम प्राप्त ष्चवकत्सक - सदस्र् 
ग) ष्जल्ला न्र्ार्ार्धविा कार्ािलर्को अर्धकृर् प्रर्र्र्नर्ध - सदस्र् 
घ) केन्र िहेको स्थानीर् र्हको स्वास््र् र्था सामाष्जक ववकास महाशाखा/शाखा प्रमखु - सदस्र् 
ङ) अस्पर्ालको आकष्स्मक ववभाग प्रमखु - सदस्र् 
च) अस्पर्ालको नर्सिङ प्रमखु - सदस्र् 
छ) ष्जल्ला प्रहिी कार्ािलर्, मवहला र्था बालबार्लका र्था ज्र्टेठ नागरिक सेवा एकाई प्रमखु - सदस्र् 
ज) सिुष्क्षर् आवासगहृ/पनुस्थािपना केन्रको प्रमखु - सदस्र् 

 झ) एकद्वाि सङ्कट व्र्वस्थापन सम्पकि  व्र्ष्ि     - सदस्र्-सष्चव  
(६) मामला व्र्वस्थापन सर्मर्र्ले असामान्र् अवस्थाका लैष्ङ्गक वहंसाका घटना भएका व्र्ष्ि आएमा उपलब्ध 
गिाउनपुने आकष्स्मक सेवा ि भववटर्मा उपलव्ध गिाउनपुने अन्र् सेवासम्बन्धी र्ोजना बनाई कार्ािन्वर्न 
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गनुिपदिछ। मामला व्र्वस्थापन सर्मर्र्को बैठक प्रत्र्के दईु मवहनामा बस्नपुने छ। एकद्वाि सङ्कट व्र्वस्थापन 
केन्रबाट भएका कार्िहरूको समीक्षा गिी समस्र्ा समाधानका लार्ग र्नणिर् गनुिपदिछ। र्नणिर् कार्ािन्वर्न गनि 
अस्पर्ाल व्र्वस्थापनलाई अनिुोध गने ि नीर्र्गर् ववर्र् भएमा समन्वर् सर्मर्र्को बैठकमा पेश गनुिपने छ। 
लैष्ङ्गक वहंसापीर्िर्लाई एकद्वािबाट सेवा उपलब्ध गिाउन समन्वर् एवम ् व्र्वस्थापन गने दावर्त्व मामला 
व्र्वस्थापन सर्मर्र्को हनेुछ।  
(७) अस्पर्ाल व्र्वस्थापनले मामला व्र्वस्थापन सर्मर्र्को संर्ोजकको रुपमा प्रसूर्ी ववभागमा कार्ििर् एवम ्
लैष्ङ्गक वहंसा ववर्र्मा संवेदनशील ष्चवकत्सक/मरे्िकल अर्धकृर्लाई संर्ोजकको रुपमा चर्न गनुिपनेछ। 
अस्पर्ालमा कार्ििर् स्थार्ी स्टार् नसि मध्र्े लैष्ङ्गक वहंसा व्र्वस्थापन गनि एवम ्अस्पर्ालर्भर र्था अन्र् 
सिोकािवाला संस्था/व्र्ष्िलाई समन्वर् गनि सक्षम व्र्ष्िलाई एकद्धाि सङ्कट व्र्वस्थापन केन्रको प्रमखुमा 
चर्न गनुिपने छ ि र्नजलाई कार्ि ववविण सवहर् पूणिकालीन केन्र प्रमखुको ष्जम्मेवािी समु्पन ुपनेछ।  

७. कार्िक्रम सञ्चालन अवर्धः हिेक वर्ि कार्िक्रम र्था बजेट स्वास््र् र्था जनसंख्र्ा मन्रालर्बाट सम्बष्न्धर् 
प्रदेशमार्ि र् अस्पर्ाललाई पठाइनछे। संघीर्/केष्न्रर् अस्पर्ाल एवम ् प्रर्र्टठानको हकमा भने मन्रालर्ले सोझै 
सम्बष्न्धर् अस्पर्ालमा बजेट पठाउने छ। एकद्वाि सङ्कट व्र्वस्थापन केन्र सञ्चालन िाष्टिर् प्राथर्मकर्ा प्राप्त कार्िक्रम 
भएकाले र्ो र्निन्र्ि रूपमा सञ्चालन हनेुछ।  
८. प्रमखु वक्रर्ाकलापहरूः केन्र मार्ि र् गरिन ेप्रमखु वक्रर्ाकलापहरू र्नम्नानसुाि िहेका छनः् 
क) पिामशि सेवा: र्स शीर्िकबाट 'अस्पर्ालमा आधारिर् लैष्ङ्गक वहंसा सम्बन्धी एकद्वाि संकट व्र्वस्थापन केन्र 
स्थापना ि सञ्चालन र्नदेष्शका, २०७७' बमोष्जम किािमा र्नर्िु गरिएका िाक्टि ि नसिहरुको र्लब र्बर्नर्ोजन ि 
खचि गनुिपनेछ। र्नजहरुको र्लब नेपाल सिकािले र्ोकेको र्लब स्केलभन्दा बिी हनुहुदैुन। 
ख) र्नर्र्मर् बैठक ि समीक्षाः लैष्ङ्गक वहंसा व्र्वस्थापन सल्लाहकाि सर्मर्र् ि लैष्ङ्गक वहंसा व्र्वस्थापन समन्वर् 
सर्मर्र्को वैठक चौमार्सक रुपमा ि मामला व्र्वस्थापन सर्मर्र्को बैठक प्रत्र्के दईु मवहनामा बस्नपुने छ। लैष्ङ्गक 
वहंसाका घटना बिी भएको अवस्थामा जनुसकैु बेला पर्न समन्वर् सर्मर्र् ि मामला व्र्वस्पन सर्मर्र्को बैठक बस्न 
सक्ने छ। र्स शीर्िकबाट समन्वर् सर्मर्र् ि मामला व्र्वस्थापन सर्मर्र्को वैठकको बैठक भत्ता, खाजा खचि ि 
स्टेशनिी वापर्को िकम ववर्नर्ोजन ि खचि नेपाल सिकाि अथि मन्रालर्बाट ष्स्वकृर् मापदण्ि बमोष्जम गनुिपनेछ।  
ग) केन्र स्थापना खचिः नर्ाँ स्थापना भएका केन्रहरुमा कम््र्टुि, वप्रण्टि, र्र्निचि, क्र्ामेिा आर्दका लार्ग र्स 
शीर्िकबाट खचि गनि सवकनेछ। 
घ) उपचाि खचि ि सामग्री खरिदः र्नःशलु्क और्र्ध बाहेकका आवश्र्कर्ानसुाि और्र्ध खरिद गनि, अस्पर्ालमा 
उपलब्ध नभएको सेवा बजािबाट खरिद गनि, अन्र् उपचाि खचि ि आवश्र्क सामग्री खरिद गनि। 
ङ) अत्र्ावश्र्क सेवाः अस्पर्ालमा भनाि भएको अवस्थामा खाना, कपिा जस्र्ा अत्र्ावश्र्क सेवा उपलब्ध गिाउन ि 
पीर्िर्को अर्भभावक नभएको ि वपर्िर्लाई एक्लै छोड्न नहनेु अवस्थामा सो अवर्धका लार्ग ज्र्ालादािीमा हेिचाह 
गने कुरुवा व्र्ष्िले सेवा उपलब्ध गिाउन। 
च) अर्र्रिि सवुवधाः एकद्वाि सङ्कट व्र्वस्थापन केन्र प्रमखुले साविजर्नक ववदाको र्दनमा पर्न उपष्स्थर् भई लैष्ङ्गक 
वहंसा पीर्िर्लाई सेवा उपलब्ध गिाउनपुने हनुाले र्नजलाई मार्सक रूपमा लैष्ङ्गक वहंसा व्र्वस्थापन समन्वर् सर्मर्र्ले 
र्ोकेबमोष्जम अर्र्रिि सवुवधा उपलब्ध गिाउनपुने छ। पीर्िर्को जाँच गने ष्चवकत्सक, मनोसामाष्जक पिामशिकर्ाि 
र्था अन्र् र्नकार्हरूबाट र्नदेष्शकाको दर्ा ३.१० बमोष्जम आवश्र्कर्ा पिेको समर्मा (Oncall) मा आमष्न्रर् 
ववर्र् ववज्ञहरूलाई अर्र्रिि समर् काम लगाए वापर् अर्र्रिि सवुवधा उपलब्ध गिाउनपुने छ। सो सवुवधाको मापदण्ि 
(Norms) समन्वर् सर्मर्र्ले र्ोकेबमोष्जम हनेुछ। 
छ) र्ार्ार्ार् खचिः लैष्ङ्गक वहंसापीर्िर्लाई अस्पर्ालसम्म साविजर्नक र्ार्ार्ार् सेवाबाट आवर्-जावर् गनि र्था 
आवश्र्कर्ानसुाि एम्बलेुन्स सेवाका लार्ग खचि उपलब्ध गिाउने। 
ज) प्ररे्ण खचिः पीर्िर्लाई अन्र् अस्पर्ालमा उपचािका लार्ग पठाउनपुने भएमा मामला व्र्वस्थापन सर्मर्र्को 
र्नणिर्अनसुाि उपचाि, र्ार्ार्ार् एवम ्खाना खचि, पीर्िर्को साथमा बालबार्लका भएमा उनीहरूका लार्ग उपचाि, 
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र्ार्ार्ार् र्था खाना खचिसमेर् बेहोनुिपने छ। पीर्िर्को साथमा अर्भभावक/सहर्ोगी समेर् जानपुने अवस्थामा एक 
जनाको र्ार्ार्ार् र्था खाना खचिसमेर् बेहोनुिपन ेछ। 
झ) कार्ािलर् खचिः र्स शीर्िकबाट केन्रमा कार्ििर् स्टार्का लार्ग आवश्र्क पने संचाि र्था स्टेशनिीमा खचि गनुिपने 
छ। 
ञ) उद्धाि एवम ्पनुस्थािपना: पनुस्थािपना अन्र्गिर् जीववकोपाजिनका लार्ग ववउ पूजी, सीप ववकास र्ार्लम, बालबार्लकाका 
लार्ग ष्शक्षा, व्र्वसावर्क र्ार्लम, केन्रमा खानबस्न लाग्ने खचि, लैष्ङ्गक वहंसा पीर्िर्हरूको समीक्षा गोटठी आर्द 
हनेुछन।् 
ट) अस्पर्ालका कमिचािी एवम ्स्वास््र्कमीको क्षमर्ा ववकासः लैष्ङ्गक वहंसा व्र्वस्थापन सम्बन्धी क्षमर्ा ववकास, 
अवलोकन भ्रमण, समीक्षा, लैष्ङ्गक वहंसा ष्क्लर्नकल प्रोटोकल सम्बन्धी र्ार्लम, लैष्ङ्गक वहंसा र्था एकद्वाि सङ्कट 
व्र्वस्थापन केन्र सञ्चालन सम्बन्धी अर्भमखुीकिण,आर्द।  
ठ) प्रबधिनात्मक र्था प्रर्र्कािात्मक सेवाः केन्रसम्बन्धी प्रचाि–प्रसाि सामाग्री उत्पादन–र्लर्लेट, पचाि, सामदुावर्क 
िेर्िर्ो र्था टेर्लर्भजनबाट जानकािीमूलक सन्देश प्रसािण, सिकािी, गैि–सिकािी र्था सामदुावर्क संस्थाहरुको 
सहकार्िमा समदुार् केष्न्रर् प्रर्र्कािात्मक कार्िक्रममा सहभागीर्ा।  
नोटः प्रदेश एवम ् स्थानीर् र्हमा लैष्ङ्गक वहंसा ववरुद्ध कार्ििर् सिकािी र्था गैि–सिकािी संस्थाहरूले लैष्ङ्गक 
वहंसाववरुद्ध एकीकृर् कार्िर्ोजना र्र्ािी गिी लैष्ङ्गक वहंसा व्र्वस्थापन ष्जल्ला समन्वर् सर्मर्र्बाट अनमुोदन गिी 
कार्ािन्वर्न गने। ववर्नर्ोष्जर् वजेट अपगु भएमा अस्पर्ालको आन्र्रिक श्रोर्वाट समेर् वजटे व्र्वस्था गिी खचि 
गनि सवकनेछ। 
९. अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदनः र्नदेष्शकामा व्र्वस्था भए बमोष्जम केन्र प्रमखुले वहंसापीर्िर्हरूको अर्भलेख अद्यावर्धक 
गिी मार्सक रूपमा आ-आफ्नो प्रदेशको स्वास््र् र्था जनसख्र्ा/सामाष्जक ववकास मन्रालर्, स्वास््र् सेवा ववभागको 
नर्सिङ्ग र्था सामाष्जक सिुक्षा महाशाखाको ईमेल ठेगाना क्रमशः nursing2075@gmail.com ि स्वास््र् र्था 
जनसङ्ख्र्ा मन्रालर्को जनसङ्ख्र्ा व्र्वस्थापन महाशाखाको इमेल gesimohp@gmail.com मा प्रगर्र् प्रर्र्वेदन 
(र्नदेष्शकाको अनसुचुी -३ को िाँचामा) पठाउनपुनछे। प्रत्र्के केन्रले संस्थागर् इमेल र्नमािण गनुिपनेछ उदाहिणका 
लार्ग केन्र कास्की ocmckaski@gmail.com। र्सै आ.व.मा मन्रालर्ले लैर्गक वहँसा पीर्िर्/प्रभाववर्हरुको अर्भलेख 
ि प्रर्र्वेदन प्रणालीलाई र््र्मा आधारिर् बनाउदै वास्र्ववक ि गणुस्र्िीर् सेवा प्रवाह गने प्रर्ोजनाथि र्र्ाि पािी 
कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाएको अनलाइन र्िजीटल प्रणालीमार्ि र् प्रर्र्वेदन ि अर्भलेखीकिण गने कार्ि सम्बष्न्धर् केन्र मार्ि र् 
गरिनपुने छ | र्स आ.व बाट अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन एकीकृर् स्वास््र् सूचना प्रणालीमा आवद्ध गिाइने हनुाले 
एकीकृर् स्वास््र् सूचना प्रणाली मार्ि र् प्रर्र्वेदन पठाउनपुनछे |  
१०. और्र्ध व्र्वस्थापनः वहंसापीर्िर्का लार्ग अत्र्ावश्र्क और्र्धहरू चौववसै घण्टा केन्रमा उपलव्ध हनेु व्र्वस्था 
गनुिपनेछ। 
११. कार्िक्रम सञ्चालन खचिः केन्र सञ्चालनका लार्ग ववर्नर्ोष्जर् वजेट लैष्ङ्गक वहंसा व्र्वस्थापन समन्वर् सर्मर्र्को 
बैठकबाट मार्थ बुँदा नं ८ उष्ल्लष्खर् १२ वटा वक्रर्ाकलापहरुमा बाँिर्ाँि गिी स्वीकृर् गिाइ खचि गनुिपनेछ। र्र्द 
कुनै शीर्िक अन्र्गिर्को िकम रे्िबदल गनुिपने देष्खएमा समन्वर् सर्मर्र्को बैठकबाट िकमान्र्ि गने र्नणिर् गिी खचि 
गनि सक्नेछ। वजेट बाँिर्ाँि ष्स्वकृर्ी ि िकमान्र्िको जानकािी मन्रालर्लाई गिाउनपुनेछ। र्स आ.व.को अन्त्र्मा 
अस्पर्ाल व्र्वस्थापनले केन्रको आम्दानी ि खचिको ववविण समन्वर् सर्मर्र्बाट अनमुोदन गिाई स्थानीर् सञ्चाि 
माध्र्मबाट साविजर्नक गनुिपनछे। 
१२. अपेष्क्षर् प्रर्र्र्लः र्स कार्िक्रम सञ्चालनबाट देहार् बमोष्जमको प्रर्र्र्लहरु प्राप्त हनेुछन:  
क) लैष्ङ्गक वहंसा वपर्िर्/प्रभाववर्ले आवश्र्कर्ा अनसुाि स्वास््र् उपचाि लगार्र् अन्र् र्ोवकएका सबै सेवाहरु 
र्नशलु्क एबम प्रभावकािी रुपले (समर्मा, र्बना अबिोध, गणुस्र्िर्िु) पाउनेछन।्  
ख) सम्बष्न्धर् अस्पर्ालले लैष्ङ्गक वहंसापीर्िर्/प्रभाववर्लाई बहपुक्षीर् संर्ोजनद्धािा आवश्र्क सबै सेवाहरू र्छटो छरिर्ो 
रूपमा उपलब्ध गिाउन सक्षम हनेुछ। 
ग) लैर्गक वहसा न्र्ूनीकिण गदै समानर्ा कार्म गनि सहज हनेुछ | 
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वक्रर्ाकलापको नाम: प्रादेष्शक अस्पर्ालमा आधारिर् सामाष्जक सेवा एकाई कार्िक्रम सञ्चालन 
१. परिचर्: नेपालको संववधानको धािा ३५ मा प्रत्र्के नार्गिकलाई िाज्र्बाट आधािभूर् स्वास््र् सेवा र्नःशलु्क 
प्राप्त गने हक हनेुछ ि कसैलाई पर्न आकष्स्मक स्वास््र् सेवाबाट वष्ञ्चर् गरिने छैन भर्न स्वास््र् सेवालाई नेपाली 
नागरिकको मौर्लक हक अन्र्गिर् िाखेको छ। उि मौर्लक हक कार्ािन्वर्न गनि जािी भएको जनस्वास््र् सेवा 
ऐन, २०७५को दर्ा ३को उपदर्ा (४) मा आधािभरु् स्वास््र् सेवाहरूलाई र्नःशलु्क गिेको पाइन्छ भने दर्ा ४ 
मा आकष्स्मक उपचािसम्बन्धी व्र्वस्था िहेको छ। सोही ऐनको दर्ा ४७ मा लष्क्षर् समहूहरूका लार्ग ववशेर् 
सामाष्जक सिुक्षा र्था कार्िक्रमहरू सम्बन्धी व्र्वस्था गरिएको छ। संघीर् र्था प्रादेष्शक स्र्िका अस्पर्ालहरु, 
सामदुावर्क र्था ष्शक्षण अस्पर्ालहरुमा लष्क्षर् समहूका र्बिामीहरुलाई उपलब्ध गिाउँदै आएको र्नःशलु्क र्था 
सहरु्लर्र् स्वास््र् सेवालाई व्र्वष्स्थर्, पािदशी ि प्रभावकािी बनाउने उदे्दश्र्ले आ.व २०६९/७० देष्ख हालसम्म 
४३ वटा अस्पर्ालहरुमा सामाष्जक सेवा एकाई सञ्चालनमा िहेको ि चाल ुआ.व.मा थप १५ वटा अस्पर्ाल गिी 
जम्मा ५८ वटा अस्पर्ालहरुमा सञ्चालन हदैुछ। 
२. उद्दशे्र्: ववशेर्ज्ञ सेवा लष्क्षर् समूहका र्बिामीहरूलाई सामाष्जक सेवा एकाइमार्ि र् र्नःशलु्क वा आंष्शक छुटमा 
उपलब्ध गिाउने कार्िमा आवश्र्क सहजीकिण गनुि िहेको छ। ववशेर्गिी, सामाष्जक सेवा एकाइका उदे्दश्र्हरू 
देहार् बमोष्जम िहेका छन;् 
क) लष्क्षर् समूहका र्बिामीहरूको स्वास््र् सेवामा समर्ामूलक पहुँच एवम ्उपर्ोग वृष्द्ध गने। 
ख) लष्क्षर् समूहसम्म र्नःशलु्क र्था आंष्शक छुटमा ववशेर्ज्ञ सेवाहरू उपलब्ध गिाउने। 
ग) स्वास््र् र्बमा, ववपर नागरिक उपचाि कोर्, ज्र्ेटठ नागरिक (जरेिर्ाविक) स्वास््र् सेवा, नवजार् ष्शश ुस्वास््र्, 

गिीब र्था ववपन्न वगिका लार्ग र्नःशलु्क आकष्स्मक सेवा लगार्र् सबै सामाष्जक सिुक्षा कार्िक्रमहरूको संर्ोजन 
एवम ्सहजीकिण गने। 

घ) व्र्वष्स्थर्, पािदशी ि प्रभावकािी रूपले लष्क्षर् समहूले स्वास््र् सेवा र्लन सक्ने वार्ाविण र्र्ाि गने | 
३. आ.व.२०७८/७९ मा सामाष्जक सेवा एकाई कार्िक्रम सञ्चालन हनेु अस्पर्ालहरु: 
 
 
आ.व.२०७7/७8सम्म सामाष्जक सेवा एकाई सञ्चालनमा िहेका 
अस्पर्ालहरु 

आ.व.२०७८/७९ मा थप सामाष्जक सेवा एकाई 
स्थापना हनु ेअस्पर्ालहरु 

प्रदेश नं. १ 
१.वी पी कोइिाला स्वास््र् ववज्ञान प्रर्र्टठान, सनुसिी  
२.पाँचथि अस्पर्ाल, पाँचथि  
३.कोशी अस्पर्ाल, मोिङ  
४.उदर्पिु अस्पर्ाल, उदर्पिु  
५.इलाम अस्पर्ाल, ईलाम  
६.मेची अस्पर्ाल, भरपिु  

१.र्ा्लेजङु्ग अस्पर्ाल, र्ा्लेजङु्ग  
२.संखुवासभा अस्पर्ाल, संखुवासभा  

प्रदेश नं. २ 
७.जनकपिु प्रादेष्शक अस्पर्ाल, धनरु्ा  
८.नािार्णी अस्पर्ाल, वविगञ्ज  
९.गौि अस्पर्ाल, िौटहट  
१०. गजेन्र नािार्ण अस्पर्ाल, सप्तिी  

३.कलैंर्ा अस्पर्ाल, बािा  
४.महोत्तिी अस्पर्ाल, महोत्तिी  
५.र्सिाहा अस्पर्ाल, र्सिाहा  
६.सलािही अस्पर्ाल, सलािही  

बाग्मर्ी प्रदेश 
११.ष्चवकत्सा स्वास््र् ववज्ञान िाष्टिर् प्रर्र्टठान, काठमाण्िौ  
१२.कान्र्ी बाल अस्पर्ाल,काठमाण्िौ  
१३.पिोपकाि स्री र्था प्रसरु्र् िोग अस्पर्ाल, काठमाण्िौ  
१४.िाष्टिर् िमा सेन्टि, काठमाण्िौ 

७.वकि र्र्पिु अस्पर्ाल, काठमाण्िौ  
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१५.भिर्पिु अस्पर्ाल, ष्चर्वन  
१६.हेटौिा अस्पर्ाल, मकवानपिु  
१७.र्रशलुी अस्पर्ाल, नवुाकोट  
१८.र्सन्धुली अस्पर्ाल, र्सन्धुली  
१९.भिपिु अस्पर्ाल, भिपिु  
२०.धार्दङ अस्पर्ाल, धार्दङ  
२१.पाटन स्वास््र् ववज्ञान प्रर्र्टठान, लर्लर्पिु  
२२.शकु्रिाज िोपीकल र्था सरुवा िोग अस्पर्ाल, काठमाण्िौ  
२३.धरु्लखेन सामदुावर्क अस्पर्ाल, काभ्र े

गण्िकी प्रदेश 
२४.पोखिा स्वास््र् ववज्ञान प्रर्र्टठान, कास्की  
२५.धौलार्गिी अस्पर्ाल, बाग्लुंग 
२६.गोिखा अस्पर्ाल, गोिखा  

८.दमौंली अस्पर्ाल, र्नहुँ  
९.पविर् अस्पर्ाल, पविर्  
१०.स्र्ाङ्गजा अस्पर्ाल, स्र्ाङ्गजा  

लषु्म्बनी प्रदेश 
२७.िाप्ती अस्पर्ाल, दाङ  
२८.भेिी अस्पर्ाल, बांके  
२९.लषु्म्बनी अस्पर्ाल, बटुवल  
३०.गलुरिर्ा अस्पर्ाल, बर्दिर्ा  
३१.र्म्घास अस्पर्ाल, गलु्मी  
३२.र्लु्सीपिु अस्पर्ाल, दाङ  
३३.पाल्पा अस्पर्ाल, पाल्पा  
३४.शष्न्धखकि  अस्पर्ाल, अघािखाँची  
३५. र्ौर्लहवा आस्पर्ाल ,कवपलवस्र् ु

११.पृ् वीचन्र अस्पर्ाल, नवलपिासी  
१२.्र्ठुान अस्पर्ाल, ्र्ठुान  
१३.िोल्पा अस्पर्ाल, िोल्पा  
 

कणािली प्रदेश 
३६.कणािली स्वास््र् ववज्ञान प्रर्र्टठान, जमु्ला  
३७.दैलेख अस्पर्ाल, दैलेख  
३८.जाजिकोट अस्पर्ाल, जाजिकोट  
३९.प्रादेष्शक अस्पर्ाल, सखेुर्  

१४.कार्लकोट अस्पर्ाल, कार्लकोट  

सदुिु पष्श्चम प्रदेश 
४०.ििेलधुिा अस्पर्ाल, ििेलधुिा  
४१.सेर्ी अस्पर्ाल, धनगिी  
४२.महाकाली अस्पर्ाल, कञ्चनपिु  
४३.दाच ुिला अस्पर्ाल, दाच ुिला  

१५. बैर्िी अस्पर्ाल, बैर्िी  

 
४. सामाष्जक सेवा एकाईको संिचना: सामाष्जक सेवा एकाई सञ्चालन गनिका लार्ग संघीर् र्था प्रादेष्शकस्र्िका 
अस्पर्ालहरुमा सामाष्जक सेवा एकाई स्थापना र्था सञ्चालन र्नदेष्शका, २०७८ बमोष्जम सामाष्जक सेवा एकाइलाई 
आवश्र्क मागिर्नदेशन गनि, एकाइले र्नणिर् र्लन नसकेका ववर्र्मा र्नणिर् र्लन ि एकाइका लार्ग सहज कार्िवार्ाविण 
सृजना गनि सम्बष्न्धर् अस्पर्ालमा अस्पर्ाल प्रमखुको संर्ोजकत्वमा नर्सिङ प्रमखु, आकष्स्मक ववभाग प्रमखु, मरे्िकल 
ववभाग प्रमखु, लेखा प्रमखु, सामाष्जक स्वास््र् र्बमा सम्पकि  व्र्ष्ि, स्वास््र् कार्ािलर् प्रमखु सदस्र् ि सामाष्जक 
सेवा एकाई प्रमखु सदस्र् सष्चब िहेको सामाष्जक सेवा एकाई व्र्वस्थापन सर्मर्र् गठन गनुिपन ेव्र्वस्था िहेको छ। 
५. लष्क्षर् समूहः सामाष्जक सेवा एकाईले र्नःशलु्क वा सहरु्लर्र् रुपमा स्वास््र् सेवा उपलब्ध गिाउने लष्क्षर् समहू 
र्नम्नानसुाि िहेका छन;् 
(क) गिीब, 
(ख) असहार्, 
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(ग) अपाङ्गर्ा भएका व्र्ष्ि (परिचर्परबाहक), 
(घ) जेटठ नागरिक (परिचर्परबाहक), 
(ङ) लैंष्ङ्गक वहंसा पीर्िर् (बालबार्लकासमेर्), 
(च) गिीब र्था ववपन्न आकष्स्मक र्बिामी,  
(छ) ववपद् एवम ्प्राकृर्र्क प्रकोप (महामािी, भूकम्प, बािी, पवहिो, आगलागी आर्द) बाट पीर्िर्, 
(ज) सीमान्र्ीकृर् र्था लोपोन्मखु आर्दवासी, जनजार्र्,  
(झ) मवहला स्वास््र् स्वरं्सेववका (परिचर्परबाहक), 
(ञ) कुपोवर्र् बालबार्लका, 
(ट) प्रहिीले ल्र्ाएका थनुवुा र्था कैदी र्बिामी, 
(ठ) शवहद परिवाि (परिचर्परबाहक), दघुिटनामा पिेको र्बिामी (अर्भभावक नभएको) 
(ि) अन्र् अस्पर्ालले स्थानीर्र्ाको आधािमा लष्क्षर् समूह र्नधाििण गनि सक्नेछन।् 
मार्थ उल्लेष्खर् लष्क्षर् समूहका र्बिामीहरुलाई आर्थिक अवस्थाको मलु्र्ाङ्कन एवं परिचर्परका आधािमा अस्पर्ालमा 
उपलब्ध सेवाहरुमा छुट प्रदान गनुिपनेछ। र्ि लैष्ङ्गक वहंसा पीर्िर् व्र्ष्िको हकमा भने सम्बष्न्धर् अस्पर्ालमा 
उपलब्ध हनेु सबै स्वास््र् सेवाहरु र्नःशलु्क रुपमा पाउने व्र्वस्था र्मलाउन ुपनेछ। लष्क्षर् समहू पवहचान गने 
आधाि ि उनीहरुले पाउने सहरु्लर्र्काबािेमा “सामाष्जक सेवा एकाई स्थापना र्था सञ्चालन र्नदेष्शका, २०७८ मा 
उल्लेख गरिएको छ। 
 
६. कार्िक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा: सामाष्जक सेवा एकाइ कार्िक्रम सञ्चालन गदाि देहार्बमोष्जमका प्रवक्रर्ाहरु अबलम्बन 
गनुिपने छ:  
(क) अर्धकृर् वा सोसिहको कमिचािी प्रमखु िहने गिी अस्पर्ालको बवहिङ्ग, अन्र्िङ्ग ि आकष्स्मक सेवामा उपचाि गनि 

आउने र्बिामीहरूको मार्सक चाप एवम ्अस्पर्ालमा सञ्चालनमा िहेका बेि संख्र्ाको आधािमा कम्र्ीमा २ 
जनादेष्ख अर्धकर्म १२ जनासम्म मवहला ि परुुर्को सन्र्लुन र्मलाई सहजकर्ाि िहनेछ। सामाष्जक सेवा 
एकाईले गने सहजीकिण, सेवा प्रवधिन ि अर्भलेखन कार्िमा सहर्ोग परु्ािउन स्थानीर् सामाष्जक संस्था वा 
गैिसिकािी संस्थालाई सेवा किाि गिी सहजीकिणको ष्जम्मेवािी र्दन ुपनछे। सामाष्जक सेवा एकाई प्रमखुको 
व्र्वस्था भन ेमौजूदा र्नर्र्मर् वा ववकास सर्मर्र्का कमिचािी मध्र्ेबाट अस्पर्ाल व्र्वस्थापनले गनुिपनछे। 

(ख) अस्पर्ालमा सामाष्जक सेवासम्बन्धी सहजीकिण गने कार्ि पवहला देष्खनै कुनै संस्थाले गदै आएको ि र्ो संस्थाको 
कार्ि सम्पादन सन्र्ोर्जनक छ भने्न कुिा सामाष्जक सेवा एकाई व्र्वस्थापन सर्मर्र्लाई लागेमा सो सर्मर्र्ले 
र्स आर्थिक वर्िका लार्ग सो संस्थाको सेवालाई पनुः नवीकिण गने सक्नेछ। 

(ग) ज्र्ेटठ नागरिक पर्न सामाष्जक सेवा एकाईको लष्क्षर् समूहर्भर पने भएकोले जेटठ नागरिक स्वास््र् सेवा 
(जरेिर्ाविक वािि) सञ्चालन भएको अवस्थामा सम्बष्न्धर् अस्पर्ाल व्र्वस्थापनले सो वािि र्था सामाष्जक सेवा 
एकाई सञ्चालनका लार्ग बास्केटमा िाखेि लष्क्षर् समूहका र्बिामीहरुको उपचाि खचि व्र्वस्थापन गनि सक्नेछ। 

(घ) सामाष्जक सेवा एकाई स्थापना र्था सञ्चालन र्नदेष्शका, २०७८ बमोष्जम लष्क्षर् समूहका र्बिामीहरुलाई 
अस्पर्ालबाट र्नःशलु्क वा सहरु्लर्र् रुपमा उपलब्ध गिाउनपुने सेवाहरु बन्दाबन्दी र्था कोिोना भाइिस महामािी 
वा अन्र् ववपद/प्रकोपको समर्मा पर्न अस्पर्ालले र्नर्र्मर् रुपमा उपलब्ध गिाउन ुपनेछ। 

(ङ) सेवा व्र्वस्थापनमा सहजर्ा ल्र्ाउन एवं दोहोिोपन हटाउन सामाष्जक स्वास््र् सिुक्षा कार्िक्रमहरुलाई एकद्वािबाट 
संर्ोजन र्था सहजीकिण गने ष्जम्मेवािी सामाष्जक सेवा एकाईको भएको हनुाले अस्पर्ाल व्र्वस्थापनले उि 
ष्जम्मेवािी एकाई प्रमखुलाई र्लष्खर् रुपमा समु्पनपुने छ। 

(च) र्स मागिदशिनमा उल्लेख गरिएका प्रावधान एवं शर्िहरुले सामाष्जक सेवा एकाई स्थापना र्था सञ्चालन र्नदेष्शका, 
२०७८ लाई प्रर्र्स्थापना गनेछ। र्स मागिदशिनमा उल्लेख नगरिएका अन्र् ववर्र्हरुको हकमा भन े सोही 
र्नदेष्शका बमोष्जम कार्िक्रम सञ्चालन गनुिपनेछ। 



59 

 

७. बजेट ववर्नर्ोजनका शीर्िकहरु: सामाष्जक सेवा एकाइका लार्ग प्राप्त बजेटलाई अस्पर्ालहरूले आ-आफ्ना 
परिष्स्थर्र्अनसुाि र्ोवकएका ववर्भन्न ७ वटा शीर्िकमा बाँिर्ाँि गनुिपने छ:  
(१) पिामशि सेवा: र्स ष्शर्िकबाट सामाष्जक सेवा एकाईमा सेवा किािमा कार्ििर् सहजकर्ािलाई साझेदाि संस्थासँग 

सम्झौर्ामा भएको न्र्ूनर्म मार्सक र्लब स्केल िकममा खाइपाइ आएको र्लब नघट्न ेगिी खचि गनुिपनछे। 
साझेदाि संस्थाले र्ोकेको स्केल बमोष्जमको मार्सक र्लबबाट कि कट्टा गिी बाँकी पिैु िकम सहजकर्ािलाई 
उपलब्ध गिाउन ुपनेछ।  

(२)  अर्र्रिि सवुवधा: र्स शीर्िकबाट सामाष्जक सेवा एकाइका प्रमखु र्था उपप्रमखुलाई अर्र्रिि समर् काम 
गिेबापर्को लार्ग खचि गनि सवकने छ। 

(३)  स्थापना र्था उपकिण खचि: र्स आ.व. बाट नर्ाँ स्थापना र्था सञ्चालनका हनेु सामाष्जक सेवा एकाइका 
लार्ग आवश्र्क पने कम््र्ूटि, वप्रन्टि, र्र्निचि आर्द। 

(४) कार्ािलर् सामान: स्टेशनिी, र्ािाम छपाई, अर्भलेखका लार्ग िष्जटटि छपाई, सहजकर्ािलाई एप्रोन आर्द। 
(५)  प्रचाि-प्रसािः सामाष्जक सेवा एकाइ सञ्चालन सम्बन्धी सामग्री उत्पादन ि प्रचाि-प्रसाि। 
(६)  कार्िक्रमको समीक्षा र्था बैठक: सामाष्जक सेवा एकाइ व्र्वस्थापन सर्मर्र् ि सामाष्जक सेवा एकाइको 

र्नर्र्मर् बैठक र्था समीक्षा।  
(७)  लष्क्षर् वगिका लार्ग और्र्ध, खाना, र्ार्ार्ार्, कुरुवा खचि: लष्क्षर् वगिका र्बिामीका लार्ग और्र्ध एवम ्

िेर्िल र्ार्ार्ार् खचि ि अर्र्गिीब र्बिामीको खाना र्था आवश्र्कर्ा ि औष्चत्र्का आधािमा कुरुवा खचिसमेर्। 
८. प्रगर्र् समीक्षा र्था प्रर्र्वेदनः सामाष्जक सेवा एकाईबाट र्नःशलु्क वा आंष्शक छुटमा सेवा र्लएका र्बिामीहरुको 
अर्भलेख “सामाष्जक सेवा एकाई स्थापना र्था सञ्चालन र्नदेष्शका, २०७८” को अनसूुचीमा र्दइएको िाँचामा 
अध्र्ावर्धक गिी िाख्नपुनेछ। अस्पर्ालमा िहेको सामाष्जक सेवा एकाई व्र्वस्थापन सर्मर्र्ले चौमार्सक रुपमा कार्ि 
प्रगर्र्को समीक्षा ि मार्सक रुपमा सेवाग्राहीहरुको प्रर्र्वेदन आ-आफ्नो प्रदेशको स्वास््र् र्था जनसख्र्ा/सामाष्जक 
ववकास मन्रालर्, स्वास््र् सेवा ववभाग, नर्सिङ्ग र्था सामाष्जक सिुक्षा महाशाखाको ईमेल ठेगाना 
nursing2075@gmail.com), ि स्वास््र् र्था जनसंख्र्ा मन्रालर्को लैष्ङ्गक समानर्ा र्था सामाष्जक समावेशीकिण 
शाखाको ईमेल ठेगाना (gesimohp@gmail.com) ईमेल गिी पठाउन ुपनछे। र्स आ.व बाट अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन 
एकीकृर् स्वास््र् सूचना प्रणालीमा आवद्ध गिाइने हनुाले एकीकृर् स्वास््र् सूचना प्रणाली मार्ि र् प्रर्र्वेदन पठाउनपुनेछ 
|  
९. कार्िक्रम सञ्चालन खचिः सामाष्जक सेवा एकाई सञ्चालनका लार्ग सिकािी र्था सामदुावर्क अस्पर्ालहरुमा 
ववर्नर्ोष्जर् बजेटलाई नेपाल सिकािको कार्ि सञ्चालन र्नदेष्शका अनसुाि ववस्र्रृ् ववविण र्र्ाि गिी अस्पर्ाल 
व्र्वस्थापन सर्मर्र्को बैठकबाट बाँिर्ाँि गिी ष्स्वकृर् गिाउनपुदिछ। र्र्द कुनै शीर्िक अन्र्गिर्को िकम खचि हनु 
नसकेमा दोस्रो चौमार्सक र्भर अस्पर्ाल व्र्वस्थापनको र्नणिर्ानसुाि उल्लेष्खर् शीर्िकहरु मध्र्ेबाट लष्क्षर् वगिका 
लार्ग और्र्ध एवं िेर्िल खचि शीर्िकमा िकमान्र्ि गिी खचि गनि सवकनेछ। आर्थिक वर्िको अन्त्र्मा एकाईको 
आम्दानी ि खचिको ववविण एकाई व्र्वस्थापन सर्मर्र्बाट अनमुोदन गिाई स्थानीर् सञ्चाि माध्र्मबाट साविजर्नक 
गनुिपनेछ। सो एकाई सञ्चालन ि लष्क्षर् समूहका र्बिामीहरुलाई र्न:शलु्क वा सहज रुपमा उपचाि गिी अस्पर्ालहरुले 
सामाष्जक दावर्त्व पिुा गनुि पनेछ। 
१०. अपेष्क्षर् उपलष्व्ध: र्स कार्िक्रम सञ्चालनबाट देहार्बमोष्जमको प्रर्र्र्लहरु प्राप्त हनेुछन: 
(१) लष्क्षर् समूहले सहज रुपमा स्वास््र् सेवा प्राप्त गिेका हनेुछन |  
(२) सामाष्जक सेवा इकाई सञ्चालन भएका अस्पर्ालहरुमा र्थटेट मारामा और्र्ध ि ष्चवकत्सकीर् उष्चर् व्र्वस्थापन 

भएको हनेुछ | 
(३) आधािभूर् स्वास््र् सेवाबाट लष्क्षर् समहूको स्वास््र्मा सधुाि भई गणुस्र्िीर् स्वास््र् सेवामा पहचु पगेुको हनेुछ 

| 
 
वक्रर्ाकलापको नाम: प्रादेष्शक अस्पर्ालमा ज्रे्टठ नागरिक (जेरिर्ाविक) स्वास््र् सेवा कार्िक्रम सञ्चालन  
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१. परिचर्: नेपालको संववधानको धािा ३५ मा प्रत्र्के नार्गिकलाई िाज्र्बाट काननुमा व्र्वस्था भए बमोष्जम 
आधािभूर् स्वास््र् सेवा र्नःशलु्क प्राप्त गने हक हनेुछ ि कसैलाई पर्न आकष्स्मक स्वास््र् सेवाबाट बष्न्चर् गरिन े
छैन भनी स्वास््र् सेवालाई नागरिकको मौर्लक हक अन्र्गिर् िाखेको छ। त्र्स्रै् नेपालको संववधानको धािा ४१ मा 
जेटठ नागरिकको हक सम्बन्धी व्र्वस्था अनसुाि ज्र्ेटठ नागरिकलाई िाज्र्बाट ववशेर् संिक्षण र्था सामाष्जक सिुक्षाको 
हक हनेुछ। स्वास््र् र्था जनसंख्र्ा मन्रालर्ले संववधानको भावनासमेर्लाई दृष्टटगर् गिी आ.व २०७०/७१ मा 
८ वटा अस्पर्ालबाट शरुु भई २०७७/७८ मा २४ वटा अस्पर्ालहरुबाट ज्र्ेटठ नागरिकहरुलाई र्न:शलु्क एवम ्
सहरु्लर्र्पूणि रुपमा स्वास््र् सेवा उपलब्ध गिाउदै आएको छ। चाल ुआ.व. २०७८/७९ मा 'ज्र्ेटठ नागरिक 
(जरेिर्ाविक) स्वास््र् सेवा सञ्चालन र्नदेष्शका, २०७७' मार्ि र् थप २५ वटा अस्पर्ालहरुमा ज्र्ेटठ नागरिक स्वास््र् 
सेवा ववस्र्ाि गिी देश भरिका जम्मा ४९ वटा अस्पर्ालहरुबाट ज्र्ेटठ नागरिकलाई र्नःशलु्क एवं सहरु्लर्र्पूणि रुपमा 
स्वास््र् सेवा उपलब्ध गिाउनेछ। 
२. उद्दशे्र्: ज्र्ेटठ नागरिकको लार्ग सलुभ र्रिकाले स्वास््र् सेवा प्रदान गनि ववर्भन्न अस्पर्ालहरुमा ज्र्ेटठ नागरिक 
(जरेिर्ाविक) मरैी स्वास््र् सेवा सञ्चालन गने उद्देश्र् िहेको छ।  

आ.व. २०७8/७9 मा जेटठ नागरिक स्वास््र् सेवा सञ्चालन हनेु अस्पर्ालहरु 
आ.व. २०७7/७8सम्म सञ्चालनमा िहेका 
अस्पर्ालहरु 

आ.व. २०७८/७९ मा जटेठ नागरिक स्वास््र् सेवा 
सञ्चालन गनि थप भएका अस्पर्ालहरु 

प्रदेश नं. १ 
१.वी. पी. कोइिाला स्वास््र् ववज्ञान प्रर्र्टठान, सनुसिी 
२.कोशी अस्पर्ाल, 
३.मेची अस्पर्ाल, भरपिु 
४.उदर्पिु अस्पर्ाल, उदर्पिु 

१.इलाम अस्पर्ाल, इलाम 
२.संखुवासभा अस्पर्ाल, संखुवासभा 
३.सनुसिी अस्पर्ाल, सनुसिी 

प्रदेश नं. २ 

५.जनकपिु प्रादेष्शक अस्पर्ाल, धनरु्ा 
६.नािार्णी अस्पर्ाल, वविगञ्ज 
७.गौि अस्पर्ाल, िौटहट 
८.गजेन्रनािार्ण र्संह अस्पर्ाल, सप्तिी 

४.कलैंर्ा अस्पर्ाल, बािा 
५.मलंगा अस्पर्ाल, सलािही 
६.िाम उमा स्मािक अस्पर्ाल, र्सिाहा 
७.बर्दिबास अस्पर्ाल, महोत्तिी 

बाग्मर्ी प्रदेश 
९.पाटन स्वास््र् ववज्ञान प्रर्र्टठान, लर्लर्पिु 
१०.ष्चवकत्सा स्वास््र् ववज्ञान िाटटीर् प्रर्र्टठान, ववि 
अस्पर्ाल, काठमाण्िौ 
११.भिर्पिु अस्पर्ाल, ष्चर्वन 
१२.हेटौिा अस्पर्ाल, मकवानपिु 
१३.आर्वुेद ष्शक्षण अस्पर्ाल, काठमाण्िौ 
१४.िाष्टिर् िमा सेन्टि, काठमाण्िौ 
१५.शकु्रिाज िोपीकल र्था सरुवा िोग अस्पर्ाल, 
काठमाण्िौ 

८.भिपिु अस्पर्ाल, भिपिु 
९.धार्दङ्ग अस्पर्ाल, धार्दङ्ग 
१०.र्रशलुी अस्पर्ाल, नवुाकोट 
११.वकि र्र्पिु अस्पर्ाल, काठमाण्िौ 
१२.धरु्लखेल अस्पर्ाल, काभ्र े
 
 

गण्िकी प्रदेश 
१६.पोखिा स्वास््र् ववज्ञान प्रर्र्टठान, कास्की। 
१७.धौलार्गिी अस्पर्ाल, बाग्लुंग। 

१३.गोिखा अस्पर्ाल, गोिखा 
१४.म्र्ाग्दी अस्पर्ाल, म्र्ाग्दी 

लषु्म्बनी प्रदेश 
१८.भेिी अस्पर्ाल, बाँके 
१९.लषु्म्बनी अस्पर्ाल, बटुवल 
२०.िाप्ती स्वास््र् ववज्ञान प्रर्र्टठान, दाङ 

१५.पृ् वीचन्र अस्पर्ाल, नवलपिासी 
१६.गलुरिर्ा अस्पर्ाल, बर्दिर्ा 
१७.्र्ठुान अस्पर्ाल, ्र्ठुान 
१८.पाल्पा अस्पर्ाल, पाल्पा 
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१९.िोल्पा अस्पर्ाल, िोल्पा 
२०.र्लुसीपिु अस्पर्ाल, दाङ 

कणािली प्रदेश 
२१.प्रादेष्शक अस्पर्ाल, सखेुर् 
२२.कणािली स्वास््र् ववज्ञान प्रर्र्टठान, जमु्ला 

२१.जाजिकोट अस्पर्ाल, जाजिकोट 
२२.महेेलकुना अस्पर्ाल, सखेुर् 

सदूुिपष्श्चम प्रदेश 
२३.सेर्ी अस्पर्ाल, धनगिी 
२४.ििेलधुिा अस्पर्ाल, ििेलधुिा 

२३.महाकाली अस्पर्ाल, कन्चनपिु 
२४.दाच ुिला अस्पर्ाल, दाच ुिला 
२५.वटकापिु अस्पर्ाल, कैलाली 

३. कार्िक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा: ज्र्ेटठ नागरिक (जरेिर्ाविक) मैरी स्वास््र् सेवा कार्िक्रम सञ्चालन गदाि देहार्का 
प्रवक्रर्ाहरु अबलम्बन गनुिपने छ: 

(क) अस्पर्ालका सबै ववभाग ि वाििबाट ज्र्ेटठ नागरिक मरैी सेवा प्रदान गनुिपने छ। सामाष्जक सेवा एकाई 
स्थापना भएको अस्पर्ालमा जेटठ नागरिक स्वास््र् सेवाको लार्ग छुटै्ट सम्पकि  व्र्ष्ि नर्ोकी सामाष्जक सेवा 
एकाईबाट नै व्र्वस्थापन, समन्वर् एवं सहजीकिण गिी लष्क्षर् समूहलाई सेवा प्रदान गनुि पनछे। 
(ख) अस्पर्ालमा पवहलो पटक सेवा र्लन आउँदा र्बिामीले नाम ठेगाना ि उमेि खुल्ने परिचर्पर वा प्रमाण 
कागजार् पेश गनुिपने छ | 
(ग) जेटठ नागरिकलाई बवहिंग सेवाका लार्ग वटकट र्लन छुटै्ट लाइनको व्र्वस्था गनुिपने छ। अस्पर्ालले जेटठ 
नागरिकलाई प्राथर्मकर्ा र्दई आवश्र्कर्ाअनसुाि बवहिंग सेवा प्रदान गने वा वाििमा भनाि गनुिपने छ। 
(घ) मन्रालर्बाट प्राप्त अनदुान ि अस्पर्ालको आन्र्रिक स्रोर्बाट र्नष्श्चर् िकम ज्र्ेटठ नागरिकको स्वास््र् 
सेवाका लार्ग छुट्याई सो बजेट सीमार्भर िही र्नःशलु्क वा सहरु्लर्र्मा स्वास््र् सेवा प्रदान गनुिपने छ। 
(ङ) स्वास््र् र्बमा कार्िक्रम लागू भएको अवस्थामा र्बमाबाट नै उपचाि गनि प्राथर्मकर्ा र्दन ुपनछे। उपचािको 
क्रममा र्बमाको िकम अपगु भएको अवस्थामा मार र्स कार्िक्रमको िकम खचि गनुिपने छ। 
(च) ज्र्ेटठ नागरिक पर्न सामाष्जक सेवा एकाईको लष्क्षर् समहूर्भर पने भएकोले ज्र्ेटठ नागरिक (जरेिर्ाविक) 
मैरी स्वास््र् सेवा सञ्चालन भएको अवस्थामा सम्बष्न्धर् अस्पर्ाल व्र्वस्थापनले सो कार्िक्रम र्था सामाष्जक 
सेवा एकाई सञ्चालनका लार्ग स्वा्र् र्था जनसंख्र्ा मन्रालर् बाट एबम प्रदेशको स्वास््र् र्था जनसंख्र्ा / 
सामाष्जक ववकास मन्रालर्बाट प्राप्त अनदुान िकमलाई एउटै बास्केटमा िाखेि जेटठ नागरिकहरुको उपचाि खचि 
दोहोिो नपने गिी व्र्वस्थापन गनुिपने छ। 
(छ) जेटठ नागरिकका लार्ग स्वास््र् सेवा व्र्वस्थापन गने ष्जम्मेवािी सामाष्जक सेवा एकाईको हनेुछ। सो 
एकाई नभएको अवस्थामा अस्पर्ाल व्र्वस्थापनले सम्पकि  व्र्ष्ि र्ोकी ष्जम्मेवािी र्दनपुनेछ। 
(ज) अस्पर्ालमा भनाि भएका अर्र् गरिब, अशि एवं असहार् ज्र्ेटठ नागरिकलाई र्नःशलु्क वा सहरु्लर्र् रुपमा 
उपचाि सेवा प्रदान गनुि पनछे। 
(झ) आ.व २०७८/७९ मा जेटठ नागरिक (जरेिर्ाविक) स्वास््र् सेवा सञ्चालन गने अस्पर्ालहरुले स्वास््र् र्था 
जनसंख्र्ा मन्रालर् एबम प्रदेशको स्वास््र् र्था जनसंख्र्ा मन्रालर् वा सामाष्जक ववकास मन्रलार्बाट प्राप्त 
अनदुानको ३० प्रर्र्शर् बजेट भौर्र्क पूवािधाि र्नमािण, वेि, औजाि, उपकिण खरिदमा खचि गनि सक्नछेन ्भने 
बाँकी ७० प्रर्र्शर् बजेट अशि, असहार्, ज्र्ेटठ नागरिकको उपचािमा खचि गनुि पनेछ।  
(ञ) जेटठ नागरिक (जरेिर्ाविक) स्वास््र् सेवा सञ्चालन भईसकेका अस्पर्ालहरुले मन्रालर्बाट प्राप्त सबै अनदुान 
िकम ज्र्ेटठ नागरिकको उपचािमा खचि गनुि पनेछ। 
(ट) मन्रालर्बाट र्नधाििण गरिएको बजटेभन्दा बिी िकम खचि भएको अवस्थामा मन्रालर्ले शोधभनाि गनेछैन। 
(ठ) अस्पर्ालको नष्जक पने वृद्धाश्रम/ जेटठ नागरिक स्र्ाहाि केन्रमा मार्सक रुपमा अस्पर्ालबाट बवहिंग सेवा 
सञ्चालन गनुिपने छ। सो सेवा व्र्वस्थापन गन ेकार्ि सामाष्जक सेवा एकाईले गनुिपने छ। 
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(ि) र्स मागिदशिनमा उल्लेख गरिएका प्रावधान एवं शर्िहरुले 'ज्र्ेटठ नागरिक (जेरिर्ाविक) स्वास््र् सेवा सञ्चालन 
र्नदेष्शका,२०७७' लाई प्रर्र्स्थापना गनेछ ि र्स मागिदशिनमा उल्लेख नगरिएका अन्र् ववर्र्हरुको हकमा भने 
सोही र्नदेष्शका बमोष्जम कार्िक्रम सञ्चालन गनुिपनछे। 
४. सेवा शलु्क: नेपाल सिकािबाट उपलब्ध गिाईएको जटेठ नागरिक परिचर्परको आधािमा अस्पर्ाल 
व्र्वस्थापनले उमेि हद, शािीरिक अशिर्ा ि आर्थिक ष्स्थर्र्का आधािमा मापदण्ि बनाई जेटठ नागरिकलाई 
स्वास््र् सेवामा सहरु्लर्र् प्रदान गदाि देहार्बमोष्जम गनुिपने छ: 
(क) ६० बर्ि मार्थका जेटठ नागरिकलाई अस्पर्ाल व्र्वस्थापनबाट र्ोवकए बमोष्जमका र्नष्श्चर् स्वास््र् उपचाि 
सेवामा ५०% छुट र्दनपुने छ | 
(ख) ७० बर्ि मार्थका जेटठ नागरिकको स्वास््र् र्बमा गिेको भएमा सोही र्बमा िकमबाट स्वास््र् उपचाि प्रदान 
गनुिपनेछ। र्बमा िकम अपगु भएको अवस्थामा मार अस्पर्ालले जेटठ नागरिक स्वास््र् सेवा कार्िक्रम वा 
सामाष्जक सेवा एकाई वा अन्र् स्रोर्बाट उपचाि खचि बेहोनुिपनेछ। र्ि एउटै सेवाको लागी खचि दोहोर्ािउन 
पाइने छैन। 
(ग) सामाष्जक स्वास््र् र्बमा कार्िक्रम लाग ुनभएको ष्जल्लामा ७० बर्िमार्थका जेटठ नागरिकलाई अस्पर्ालले 
शािीरिक अशिर्ा, दीघििोग ि आर्थिक ष्स्थर्र्का आधािमा अस्पर्ाल व्र्वस्थापनबाट उपदर्ा (क) मा र्ोवकएका 
सेवाहरुको दार्िा बिाई स्वास््र् उपचाि सेवामा छुट र्दनपुने छ | 
(घ) अस्पर्ालले उपलब्ध गिाएको वािि वा बेिको प्रर्ोग नगिी प्राइभेट वािि वा क्र्ार्बनमा बसी उपचाि गिाउदा 
लागेको खचिमा कुनै छुट सरु्बधा हनेु छैन | 
(ङ) छुट र्दएको सेवा शलु्कको ववविण सम्बष्न्धर् र्बिामीको मेर्िकल िेकि िमा जनाउनपुनेछ। 
  
५. अर्भलेखीकिण र्था प्रर्र्वेदन: सामाष्जक सेवा एकाई स्थापना भएको हकमा सो एकाईले ि सो नभएको 
अवस्थामा सम्पकि  व्र्ष्िले अस्पर्ालबाट र्नःशलु्क र्था आंष्शक छुटमा सेवा पाएका र्बिामीहरूको अर्भलेख 
िाखेको हनुपुने छ।  
(क) जेटठ नागरिक कार्िरमबाट र्नःशलु्क वा आंष्शक छुटमा सेवा र्लएका र्बिामीहरुको अर्भलेख “जेटठ नागरिक 
(जरेिर्ाविक) स्वास््र् सेवा सञ्चालन र्नदेष्शका, २०७७”को अनसूुचीमा र्दइएको िाँचामा अध्र्ावर्धक गिी 
िाख्नपुनेछ।  
(ख) अस्पर्ाल व्र्वस्थापनले मार्सक, चौमार्सक ि वावर्िक रुपमा सेवाग्राहीहरुको प्रर्र्वेदन आ-आफ्नो प्रदेशको 
स्वास््र् र्था जनसख्र्ा/सामाष्जक ववकास मन्रालर्, स्वास््र् सेवा ववभाग नर्सिङ र्था सामाष्जक सिुक्षा 
महाशाखाको इमेल ठेगानाः nursing2075@gmail.com, स्वास््र् र्था जनसङ्ख्र्ा मन्रालर्को इमेल ठेगानाः 
gesimohp@gmail.com ि प्रदेश मन्रालर्मा समेर् प्रर्र्वेदन पठाउनपुने छ। र्स आ.व बाट अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन एकीकृर् स्वास््र् सूचना प्रणालीमा आवद्ध गिाइने हनुाले एकीकृर् स्वास््र् सूचना प्रणाली मार्ि र् 
प्रर्र्वेदन पठाउनपुनछे | 
६. अपेष्क्षर् उपलष्ब्धः जेटठ नागरिक (जरेिर्ाविक) स्वास््र् सेवा सञ्चालन पश्चार् देहार्बमोष्जमको उपलष्ब्ध 
हार्सल हनेु अपेक्षा िाष्खएको छः 
(१) कार्िक्रम लाग ूभएका अस्पर्ालहरूमा ज्र्ेटठ नागरिकहरूले र्नःशलु्क, सिल ि सहज र्विले स्वास््र्ोपचाि 
सेवा पाएको हनेु। 
(२) कार्िक्रम लागू भएका अस्पर्ालहरूमा ज्र्ेटठ नागरिकहरूको स्वास््र् प्रकृर्र् अनसुाि और्र्ध उपचािको 
व्र्वस्थामा ववस्र्रृ्ीकिण भइि गणुस्र्िमा वृष्द्ध भएको हनेुछ। 
(३) ज्र्ेटठ नागरिकमरैी अस्पर्ाल बने्नछ। 
 

अस्पर्ालमा जेटठ नागरिक स्वास््र् सेवा सञ्चालन, सामाष्जक सेवा एकाई ि एकद्धाि संकट व्र्वस्थापन केन्र सञ्चालन 
कार्िक्रमका लागी र्नम्नानसुाि वजेट बािँर्ािँ गरिएको छ। (रु हजािमा ) 
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अस्पर्ालको नाम 
एकद्धाि संकट व्र्वस्थापन 
केन्र 

सामाष्जक सेवा एकाई जेरिर्ाविक वािि 

मेची अस्पर्ाल 1,800 2500 2500 
र्ा्लेजङु्ग अस्पर्ाल 1,500 2000  
पाँचथि अस्पर्ाल 1,500 1500  
ईलाम अस्पर्ाल 1,500 1500 1500 
इनवाि अस्पर्ाल 1,800   
उदर्पिु अस्पर्ाल 1,800 1500 2000 
र्ाल्प ुअस्पर्ाल 1,500   
रुमझाटाि अस्पर्ाल 1,800   
धनकुटा अस्पर्ाल 1,500   
संखवुासभा अस्पर्ाल 1,800 1500 1500 
र्ेहृथुम अस्पर्ाल 1,500   
भोजपिु अस्पर्ाल 1,500   
खोटाङ्ग अस्पर्ाल 1,500   
जनकपिु अस्पर्ाल 4,000 4000 4000 
र्सिाहा अस्पर्ाल 2000 2000  
कलैंर्ा अस्पर्ाल 1500 2000 1800 
सलािही अस्पर्ाल 1500 2000  
महोत्तिी अस्पर्ाल 1500 2000  
गौंि अस्पर्ाल 2500 2000 2000 
बर्दिबास अस्पर्ाल   1,800 
सगिमाथा अस्पर्ाल   1,800 
मलंगा अस्पर्ाल   1,500 
िाम उमा स्मािक अस्पर्ाल   1,500 
सनुसिी अस्पर्ाल   1,500 
हेटौंिा अस्पर्ाल 2500 3000 3000 
र्सन्धुली अस्पर्ाल 2000 1500  
भिपिु अस्पर्ाल 1500 2000 2000 
र्रशलुी अस्पर्ाल 1500 2000 1300 
धार्दङ्ग अस्पर्ाल 1500 2000 1500 
चौर्ािा अस्पर्ाल 1500   
चरिकोट अस्पर्ाल 2000   
मंथली अस्पर्ाल 1500   
िसवुा अस्पर्ाल 1500   
वकि र्र्पिु अस्पर्ाल  3000 1500 
गोिखा अस्पर्ाल 1500 1400 1800 
धौलागीिी अस्पर्ाल 1800 1600 2500 
दमौंली अस्पर्ाल 1800 `1200  
म्र्ाग्दी अस्पर्ाल 1500  1800 
पविर् अस्पर्ाल 1500 1200  
स्र्ाङ्गजा अस्पर्ाल 1500 1200  
मनाङ्ग अस्पर्ाल 1500   
मसु्र्ाङ्ग अस्पर्ाल 1500   
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लम्जङु्ग अस्पर्ाल 1500   
नवलपिासी पवुि अस्पर्ाल 1500   
पृ् वीचन्र अस्पर्ाल, 
नवलपिासी 

2500 2500 2000 

सन्धीखकि  अस्पर्ाल 1500 1200  
लषु्म्वनी अस्पर्ाल 3500 5000 5000 
गलेुरिर्ा अस्पर्ाल 2000 1500 2000 
र्मघाँस अस्पर्ाल 1500 1200  
्र्ठुान अस्पर्ाल 1500 1500 1500 
कवपलवस्र् ुअस्पर्ाल 2500   
पाल्पा अस्पर्ाल 1500 1500 1500 
िामपिु अस्पर्ाल 1500   
िोल्पा अस्पर्ाल 1500 1500 2000 
र्लुसीपिु अस्पर्ाल 1500 2000 1800 
रुकुम पवुि अस्पर्ाल 1500   
र्भम अस्पर्ाल 1500   
प्रदेश अस्पर्ाल, सखेुर् 2500 4000 3000 
दैलेख अस्पर्ाल 1500 1200  
जाजिकोट अस्पर्ाल 1500 1200 1500 
रुकुम अस्पर्ाल 1500   
हमु्ला अस्पर्ाल 1500   
मगु ुअस्पर्ाल 1500   
िोल्पा अस्पर्ाल 1500   
कालीकोट अस्पर्ाल 1500 1500  
सल्र्ान अस्पर्ाल 1500   
मेहेलकुना अस्पर्ाल   1500 
सेर्ी अस्पर्ाल 3000 5000 5000 
महाकाली अस्पर्ाल 2000 2000 2500 
िोटी अस्पर्ाल 1500   
मंगलसने अस्पर्ाल 1800   
वैर्िी अस्पर्ाल 1500 1500  
वजाङ्ग अस्पर्ाल 1500   
वाजिुा अस्पर्ाल 1500   
दाच ुिला अस्पर्ाल 1500 1500 1500 
वटकापिु अस्पर्ाल 1500  2000 
गोकुलेश्वि अस्पर्ाल 1500   

 
वक्रर्ाकलापको नाम: मवहला सामदुावर्क स्वास््र् स्वरं्सेववकाहरुलाई र्दघिकालीन सेवाको लार्ग सम्मानजनक ववदाई  
परिचर् मवहला सामदुावर्क स्वास््र् स्वरं्सेववकाहरुको र्नःस्वाथि र्ोगदानको कदि गदै नेपाल सिकािले 

आ.व. २०७१।०७२ देष्ख ससम्मान ववदाईको कार्िक्रम िाष्खएको छ। िाष्टिर् मवहला 
सामदुावर्क स्वास््र् स्वरं्सेववका िणनीर्र् २०६७ (पवहलो संशोधन २०७६) मा उल्लेख गरिए 
अनसुाि स्वास््र् आमा समूहको र्सर्ारिसमा िणनीर्र्को २.३.२को (घ) ि (ङ) अनसुािको 
बुँदाहरू बमोष्जम मवहला सामदुावर्क स्वास््र् स्वरं्सेववकालाई सम्मानजनक ववदाई गने व्र्वस्था 
गरिएको छ। 



65 

 

उदे्दश्र् मवहला सामदुावर्क स्वास््र् स्वरं्सेववकाहरुले समदुार्मा परु्ािएको अमूल्र् र्ोगदानको कदि गदै 
उनीहरुको कार्िभाि नर्ाँ मवहला सामदुावर्क स्वास््र् स्वरं्सेववकालाई हस्र्ान्र्ि गनि प्रोत्साहन 
गने।  

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

वर्ौदेष्ख आआफ्नो विामा िवह र्नस्वाथि सेवाभावले कार्ििर् मवहला सामदुावर्क स्वास््र् 
स्वरं्सेववकाहरुलाई र्बदाई स्वरूप केवह िकम, प्रमाण पर सवहर् ससम्मान गरिँदा मवहला 
सामदुावर्क स्वास््र् स्वरं्सेववकाहरूको र्ोगदानलाई सम्मान भएको हनेु।  
साथै नर्ाँ मवहला सामदुावर्क स्वास््र् स्वरं्सेववकाहरु मनोनर्न गनि मागि समेर् खुल्ने।  

सञ्चालन 
प्रवक्रर्ा 

स्वास््र् आमा समूहको र्सर्ारिसमा िाष्टिर् मवहला सामदुावर्क स्वास््र् स्वरं्सेववका िणनीर्र् 
२०६७ (पवहलो संशोधन २०७६) बुँदा २.३.२ को (घ) ि (ङ) अनसुािको बुँदाहरू बमोष्जम 
मवहला सामदुावर्क स्वास््र् स्वरं्सेववकालाई सम्मानजनक ववदाई र्दनका लार्ग नेपाल सिकािको 
श्रोर्वाट स्वास््र् र्था जनसंख्र्ा मन्रालर्/सामाष्जक ववकास मन्रालर्मा वजटे ववर्नर्ोजन 
गरिएको छ।  
कार्िक्रम सञ्चालन गनिका लार्ग सविप्रथम सामाष्जक ववकास मन्रालर्ले स्वास््र् कार्ािलर् मार्ि र् 
आफ्नो प्रदेश मार्हर्का स्थानीर् र्हसँगको समन्वर्मा र्बदाई भएि जाने मवहला सामदुावर्क 
स्वास््र् स्वरं्सेववकाहरूको संख्र्ा ि ववविण संकलन गनुिपनेछ।  
सोही अर्भलेखको आधािमा सम्बष्न्धर् स्वास््र् कार्ािलर् मार्ि र् स्थानीर् र्हसँग समन्वर् गिी 
मवहला सामदुावर्क स्वास््र् स्वरं्सेववकालाई ससम्मान र्बदाई गनुिपनेछ।  
स्वास््र् आमा समूहबाट सम्मानजनक ववदाईको लार्ग र्सर्ारिस भएका मवहला सामदुावर्क 
स्वास््र् स्वरं्सेववकाहरूलाई र्बदाई गदाि देहार्का ववविणहरू िाख्नपुनेछः 
• स्वास््र् आमा समूहले सम्मानजनक ववदाईको लार्ग गरिएको र्सर्ारिश पर। 
• र्बदाई भएकी मवहला सामदुावर्क स्वास््र् स्वरं्सेववकाको परिचर् नं र्था सम्पकि  नं सवहर्को 

ववविणको अर्भलेख।  
• स्वास््र् आमा समूहले छानकेो नर्ाँ मवहला सामदुावर्क स्वास््र् स्वरं्सेववका ि र्नजको पूणि 

ववविण।  
नोटः नर्ा ँमवहला सामदुावर्क स्वास््र् स्वरं्सेववका चर्न / छनौट गदाि िाष्टिर् मवहला सामदुावर्क 
स्वास््र् स्वरं्सेववकाको िणनीर्र् २०६७(पवहलो संशोधन २०७६) अनरुुप छानेको हनु ुपछि। 
स्थानीर् र्हले आ.व. २०७७/७८ को मवहला सामदुावर्क स्वास््र् स्वरं्सेववका कार्िक्रममा 
उल्लेख गिेको संख्र्ामा नविाई ववदाई भएका मवहला सामदुावर्क स्वास््र् स्वरं्सेववकाको रिि 
स्थानमा स्वास््र् आमा समूहको र्सर्ारिसमा स्थानीर् र्हवाट नर्ाँ मवहला सामदुावर्क स्वास््र् 
स्वरं्सेववकाको व्र्वस्था गनुिपनेेँछ। 
साथै सम्बष्न्धर् स्थानीर् र्हले आफ्नो प्रदेशको स्वास््र् र्था जनसंख्र्ा मन्रालर्/सामाष्जक 
ववकास मन्रालर्को समन्वर्मा थप िकमको श्रोर् जटुाई ववदाई र्दन चाहेमा र्बदाई िकम र्था 
अन्र् सवहर् ववशेर् समािोह गिी सम्मानको व्र्वस्था गनि सक्नछेन्। 

बजेट बाँिर्ाँि मवहला सामदुावर्क स्वास््र् स्वरं्सेववकालाई जनही रुपमा रु. २०,०००।–(बीस हजाि) का 
दिले नगद वा बैक खार्ामा उपलब्ध गिाउन ुपनछे।  
नोटः सम्बष्न्धर् प्रदेशले आफ्नो मार्हर्का स्वास््र् कार्ािलर् मार्ि र् सबै स्थानीर् र्हवाट मवहला 
स्वास््र् स्वरं्सेववकाहरुको ववविण नाम, थि, आई.िी.नं. (केन्र ि स्थानीर्), उमेि, शैष्क्षक 
र्ोग्र्र्ा, र्ार्लम, सम्पकि  नं., वैंक खार्ा नं. ि ईमेल उपलब्ध गिी उनीहरुको वैंक खार्ा मार्ि र् 
जम्मा गरिर्दन ेवा भिपाई िकमै उपलब्ध गिाउन ुपनछे। िकम नपगु भएमा स्थानीर् र्हले बजेट 
व्र्वस्थापन गनुि पनेछ। 
र्स कार्िक्रम अन्र्गिर् LMBIS Code 2.7.22.221 मा प्रत्र्ेक प्रदेशमा िहेका कूल मवहला 
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सामदुावर्क स्वास््र् स्वरं्सेववकाको २०%लाई पगु्ने गिी बजटे ववर्नर्ोजन गरिएको छ।  
अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन  

र्स कार्िक्रम सम्पन्न पश्वार् सोको अर्भलेख ि प्रर्र्वेदन सम्बष्न्धर् प्रदेशको स्वास््र् र्था 
जनसंख्र्ा मन्रालर्/सामाष्जक ववकास मन्रालर्ले स्वास््र् सेवा ववभागको नर्सिंङ्ग र्था सामाष्जक 
सिुक्षा महाशाखाको ईमेल ठेगानामा पेश गनुिपनछे।  

सन्दभि सामाग्री  िाष्टिर् मवहला सामदुावर्क स्वास््र् स्वरं्सेववका कार्िक्रम िणनीर्र् २०६७ (पवहलो संशोधन 
२०७६) 

 
वक्रर्ाकलापको नाम: िाष्टिर् मवहला सामदुावर्क स्वास््र् स्वरं्सेववकालाइि आधािभरु् र्था पनुर्ािजर्ग र्ार्लम  
परिचर् मवहला सामदुावर्क स्वास््र् स्वरं्सेववकालाई र्नधािरिर् पाठ्यक्रम अनसुाि आधािभरु् र्ार्लमको 

व्र्वस्था गनि स्थानीर् सिकािले आवश्र्कर्ा अनसुाि स्वास््र् कार्िक्रमहरुको र्ार्लम, पनुर्ािजगी 
र्ार्लम, अनषु्शक्षण, अर्भमखुीकिण गोटठी र्था अनगुमन र्था सर्मक्षा बैठक सञ्चालन गिी 
स्वरं्सेववकाहरुको क्षमर्ा अर्भवृष्द्ध गनि सक्नछे भने्नकुिा मवहला सामदुावर्क स्वास््र् स्वरं्सेववका 
िणनीर्र् २०६७ (पवहलो संसोधन २०७६) मा उल्लेख भए बमोष्जम मवहला सामदुावर्क स्वास््र् 
स्वरं्सेववकाहरुलाई आधािभरु् र्था पनुर्ािजगी र्ार्लमहरु प्रदान गनि र्ो कार्िक्रम िाष्खएको छ।  

उदेश्र् मवहला सामदुावर्क स्वास््र् स्वरं्सेववकाहरुको स्वास््र् सम्बन्धी ववर्र्गर् आधािभूर् ज्ञान ि र्सप 
अर्भवृष्द्ध भई आफ्नो कार्िके्षरमा सवक्रर् भई कार्ि गनि सकािात्मक धािणाको ववकास गनुि।  

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

र्ार्लम पश्चार् मवहला सामदुावर्क स्वास््र् स्वरं्सेववकाहरुद्वािा र्दईने स्वास््र् सेवामा सधुाि 
हनेुछ।  

सञ्चालन 
प्रवक्रर्ा 

मवहला सामदुावर्क स्वास््र् स्वरं्सेववकालाई आधािभूर् र्था पनुर्ािजर्ग र्ार्लम सञ्चालन गनिका 
लार्ग र्स आ.व. नेपाल सिकािको श्रोर्बाट सम्बष्न्धर् प्रदेशको स्वास््र् र्था जनसंख्र्ा 
मन्रालर्/सामाष्जक ववकास मन्रालर्मा वजटे ववर्नर्ोजन गरिएको छ।  
कार्िक्रम सञ्चालन गनिका लार्ग सविप्रथम सामाष्जक ववकास मन्रालर्ले आफ्नो प्रदेश मार्हर्का 
स्थानीर् र्हसँगको समन्वर्मा आधािभरु् ि पनुर्ािजर्ग र्ार्लम र्लएका ि र्लन बावँक मवहला 
सामदुावर्क स्वास््र् स्वरं्सेववकाको संख्र्ा ि ववविण संकलन गनुिपनेछ।  
सोवह अर्भलेखको आधािमा सम्बष्न्धर् स्वास््र् कार्ािलर् मार्ि र् स्थानीर् र्हसँग समन्वर् गिी 
मवहला सामदुावर्क स्वास््र् स्वरं्सेववकालाई आधािभूर् र्था पनुर्ािजर्ग र्ार्लम प्रदान गनुिपनेछ।  
र्ार्लम सञ्चालन गदाि देहार् बमोष्जमका बुँदाहरूमा ध्र्ान र्दनपुछिः 
• आधािभूर् र्ार्लम १० र्दनको हनेुछ।  
• आधािभूर् र्ार्लम र्लएको चाि वर्ि पिुा भएका मवहला सामदुावर्क स्वास््र् स्वरं्सेववकालाई 

४ र्दनको पनुर्ािजर्ग र्ार्लम र्दनपुनेछ। (पनुर्ािजगी र्ार्लमको र्ार्लम सामाग्री िाष्टिर् स्वास््र् 
र्ार्लम केन्रले र्नमािण गिेपश्चार् सबै प्रदेशमा पठाइनेछ।)  

• र्ी दबैु र्ार्लम सञ्चालनका लार्ग प्रष्शक्षक छनौट गदाि मवहला सामदुावर्क स्वास््र् स्वरं्सेववका 
कार्िक्रम प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ार्लम र्लएका, मवहला सामदुावर्क स्वास््र् स्वरं्सेववका 
कार्िक्रमको सम्पकि  व्र्ाष्ि ि मवहला सामदुावर्क स्वास््र् स्वरं्सेववका र्ार्लम सञ्चालन गने 
अनभुव भएका स्वास््र्कर्मिहरूलाई प्राथर्मकर्ा र्दनपुनेछ।  

• दबैु र्ार्लम मवहला सामदुावर्क स्वास््र् स्वरं्सेववका र्ार्लम कार्िक्रम प्रष्शक्षक र्नदेष्शका, 
२०७७ बमोष्जम सञ्चालन गनुिपनछे।  

सम्बष्न्धर् स्थानीर् परिवेशको आधािमा र्स कार्िर्ार्लकामा अन्र् ववर्र्हरू थप गनि सवकनेछ।  
बजेट बाँिर्ाँि नेपाल सिकािको श्रोर्बाट र्स कार्िक्रमका लार्ग LMBIS Code 2.7.22.221 मा प्रत्र्के प्रदेशमा 

प्रर्र् ष्जल्लामा एक/एक वटा ब्र्ाच आधािभूर् ि पनुर्ािजर्ग र्ार्लम सञ्चालन गनि गिी वजटे 
ववर्नर्ोजन गरिएको छ। उपलब्ध िकमलाई प्रचर्लर् आर्थिक ऐन ि र्नर्ामवलीको परिर्धमा िही 
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प्रष्शक्षक भत्ता, सहभागी भ्रमण/भत्ता, सहर्ोगी र्ार्ार्ार् खचि, मसलन्द, लगार्र् अन्र् आवश्र्क 
शीर्िकमा वाँिर्ाँि गिी कार्ििम सम्पन्न गनुिपनेछ। आवश्र्कर्ा अनसुाि ि बजेटको उपलब्धर्ाको 
आधािमा एकभन्दा बवि ब्र्ाच र्ार्लम चलाउन सवकनेछ। अपगु िकम सम्बष्न्धर् प्रदेशले आफ्न ै
श्रोर्बाट जटुाउन ुपनेछ।  

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन  

र्स कार्िक्रम सम्पन्न गरिसकेपर्छ सोको अर्भलेख ि प्रर्र्वेदन सम्बष्न्धर् प्रदेशको स्वास््र् र्था 
जनसंख्र्ा/सामाष्जक ववकास मन्रालर्ले स्वास््र् सेवा ववभागको नर्सिङ्ग र्था सामाष्जक सिुक्षा 
महाशाखाको ईमेल ठेगानाः nursing2075@gmail.com र्था socialhealth2075@gmail.com 
मा पेश गनुिपनछे।  

सन्दभि सामाग्री िाष्टिर् मवहला सामदुावर्क स्वास््र् स्वरं्सेववका कार्िक्रम िणर्नर्र् २०६७ (पवहलो संशोधन 
२०७६), मवहला सामदुावर्क स्वास््र् स्वरं्सेववका आधािभूर् र्ार्लम कार्ि सञ्चालन पषु्स्र्का 
२०७8, मवहला सामदुावर्क स्वास््र् स्वरं्सेववका आधािभूर् र्ार्लम कार्िक्रम प्रष्शक्षक र्नदेष्शका 
२०७8, भ्रमण खचि र्नर्मावली २०७२ (संशोधन चौथौ), आर्थिक कार्िववर्ध र्था ववष्त्तर् 
उत्तिदावर्त्व ऐन, २०७६।  

नोटः अर्नवार्ि दावर्त्व ससम्मान र्बदाईलाई पवहलो प्राथर्मकर्ा र्दई बाँकी वजेटले र्ार्लम सञ्चालन गनुिपनछे।  
 

mailto:nursing2075@gmail.com
mailto:socialhealth2075@gmail.com
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क्षर्िोग र्नर्न्रण कार्िक्रम 
 

१ मखु्र्मन्रीको अध्र्क्षर्ामा प्रदेश स्र्िीर् क्षर्िोग अन्त्र् सर्मर्र्को गठन सञ्चालन ि प्रदेश संसदीर् सर्मर्र् 
एवं PPM सर्मर्र्को बैठक सञ्चालनः 

 र्स सम्बन्धमा संघमा प्रधानमन्रीको अध्र्क्षर्ामा क्षर्िोग अन्त्र्को सर्मर्र् गठन गिी कार्िववर्ध र्र्ाि गिी 
पर्छ पठाइने छ। PPM सर्मर्र्को बैठक सञ्चालनका सम्बन्धमा PPM सर्मर्र् गठन भैसकेकोले स्वास््र् 
र्नदेशनालर्बाट उि बैठक वर्िको कम्र्ीमा ३ पटक सञ्चालन गने गिाउने व्र्वस्था गनुिपनछे। 

 
२ क्षर्िोग मिु स्थानीर् र्ह अर्भर्ानका साथै सूक्ष्म र्ोजना र्जुिमाका ववर्भन्न वक्रर्ापलापहरूः 

र्स सम्बन्धी छुटै्ट र्नदेष्शका स्वास््र् र्था जनसंख्र्ा मन्रालर्बाट स्वीकृर् गिाई पठाईनेछ। 
 

३ एकीकृर् स्वास््र् व्र्वस्थापन, इ.वट.र्ब िष्जटटि ि र्ि एच आइ एस सम्बन्धी र्ार्लम र्था चौमार्सक कोहटि 
समीक्षा गोटठीः 

 
परिचर् स्वास््र् कार्ािलर्का क्षर्िोग सम्पकि  व्र्ष्िलाइि DHIS 2 ि eTB Master Register 

Software बािे जानकािी गिाउन र्था क्षर्िोगका र्बिामीको कोहटि ववश्लेर्ण र्था समीक्षा 
गिी क्षर्िोगको अवस्था वािेमा जानकािी हनु र्ो कार्िक्रम िाष्खएको हो। 

उदे्दश्र् DHIS 2 ि eTB Master Register वािे जानकािी गिाउने ि िष्जटटि भने सीप ववकास 
गने। 
क्षर्िोगका र्बिामीहरूको अर्भलेख अनसुाि समर्मा कोहटि ववश्लेर्ण गिी क्षर्िोग सेवा 
व्र्वस्थापनमा आइपिेका समस्र्ा पवहचान र्था समाधानका उपार्हरू खोजी गने। 

कार्ि सञ्चालन 
प्रकृर्ा 

• कार्ािन्वर्न गन ेर्नकार्ः स्वास््र् र्नदेशनालर् 
• श्रोर् व्र्ष्ि सहजकर्ािः DHIS 2 ि eTB Master Register र्ार्लम प्राप्त व्र्ष्ि, क्षर्िोग 
सम्पकि  व्र्ष्ि। 

• सहभागीहरू स्वास््र् कार्ािलर्का क्षर्िोग सम्पकि  व्र्ष्ि र्था अर्भलेख प्रर्र्वेदन गने 
ष्जम्मेवाि कमिचािी। 

• गोटठी अवर्धः ३ र्दन 
• एकीकृर् स्वास््र् व्र्वस्थापन, इ.वट.र्ब िष्जटटि सम्बन्धी र्ार्लम 
• स्वास््र् कार्ािलर्हरुले अधि वावर्िक समीक्षा गोटठी सम्पन्न गिी सकेपर्छ र्ो समीक्षा 
सञ्चालन गनुि पनछे। 

• समीक्षाको अष्घल्लो २ र्दन एकीकृर् स्वास््र् व्र्वस्थापन, इ.वट.र्ब िष्जटटि सम्बन्धी 
र्ार्लम सञ्चालन गने 

• कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्ार्लका र्र्ाि गिी १५ र्दन अघी िाष्टिर् क्षर्िोग र्नर्न्रण 
केन्रलाई जानकािी गिाउने। 

• र्ार्लम सञ्चालन हनेु स्थानमा इन्टिनेट सवुवधा भए नभएको अवलोकन गिी नभए जिान 
गने  

• र्ार्लमका सहभागीहरूलाइि ल्र्ाप टप कम््र्टुि ि मास्टि इ वटवव िष्जटटि र्लइ आउन 
पराचाि गने। 

• क्षर्िोग र्नदान र्था उपचाि सेवा अर्भलेख प्रर्र्वेदन र्ािाम वािे जानकािी गिाउने।  
• DHIS 2 ि eTB Master Register Software बािे जानकािी गिाउने।  
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• क्षर्िोग सेवाको अर्भलेख eTB Master Register अर्भलेख गने ि DHIS 2 Software 
मा प्रववटटी गने र्िीका प्रदशिन गिी Software मा प्रववटटी गनि लगाउने। 

• चौमार्सक कोहटि समीक्षा गोटठी 
• क्षर्िोग मार्सक प्रर्र्वेदन र्र्ाि गदाि भिेका ट्याली सीटहरू ि प्रस्र्रु्र्किण स्लाइि 
साथमा र्लइ आउन सहभागीलाइि पराचाि गने। 

• चौमार्सक गोटठी अघी eTB Master Register ि DHIS 2 मा प्रववटट भएको क्षर्िोग 
सेवाको र््र्ाङ्क हेिी consistence नभएको ववविण वटपोट गिी िाख्ने।  

• कुनै स्थानीर् र्हको क्षर्िोग सेवाको अर्भलेख eTB Master Register ि DHIS 2 मा 
प्रववटट नभएको भए प्रववटट गनि लगाउने। साथै consistence नभएको ववविण सच्र्ाइि 
प्रववटट गनि लगाउन।े 

• र्ोवकएका िाँचामा स्थानीर् र्ह अनसुाि ष्जल्लालाइि प्रस्र्रु्र्किण गनि लगाउने ि वववेचना 
गने। 

• कार्िक्रम सञ्चालनमा आईपिेका समस्र्ाहरुको पवहचान र्था समाधानका उपार्बािे 
छलर्ल गने। 

• स्थानान्र्िण भई आएका र्था स्थानान्र्िण भइ गएका क्षर्िोगका र्बिामीहरुको उपचाि 
नर्र्जा र्मलान गने।  

• क्षर्िोग र्नदान र्था उपचािमा अद्यावर्धक भएका ववर्र्बस्र्बुािे जानकािी गिाउने। 
• र्बिामीका संख्र्ाका आधािमा आगमी चौमार्सक अबर्धका लार्ग आवश्र्क और्र्ध परिमाण 
र्नधाििण गिी माग गन।े 

आर्थिक 
वाँिर्ाँि 

• ववर्नर्ोष्जर् िकमको परिर्धर्भर िही अनसूुची १ (क) अनसुाि 

अर्भलेख 
प्रर्र्वेदन 

eTB Master Register ि DHIS 2 र्ार्लमका सहभागीको ववविण िाष्टिर् क्षर्िोग र्नर्न्रण 
केन्रमा पठाउने। 

सन्दभि सामाग्री DHIS 2 Mannual (व्र्वस्थापन महाशाखा) eTB Mater Register Mannual (िाष्टिर् 
क्षर्िोग र्नर्न्रण केन्र) 

 
४ ष्जल्लास्र्ि क्षर्िोग कोहटि ववश्लेर्ण र्था अधि वावर्िक समीक्षा गोटठी 
परिचर् क्षर्िोग र्नदान र्था उपचाि कार्िक्रम सञ्चालनमा आईपिेका समस्र्ा र्था समाधानका उपार्बािे 

छर्र्ल र्था क्षर्िोगका र्बिामीको उपचाि नर्र्जाको ववश्लेर्ण गनि र्ो कार्िक्रम िाष्खएको 
हो। 

उदे्दश्र् क्षर्िोग र्नर्न्रण कार्िक्रमका सूचकहरुका आधािमा चौमार्सक प्रगर्र् ववश्लेर्ण र्था र्बवेचना 
गने। 
कार्िक्रम कार्ािन्वर्नमा आई पिेका समस्र्ा पवहचान र्था समाधानका उपार्हरु खोजी गने। 

कार्िक्रम 
सञ्चालन 
/कार्ािन्वर्न 
प्रकृर्ा 

स्वास््र् कार्ािलर्बाट सञ्चालन गरिने  
सहभागीहरू 
स्थानीर् र्हका क्षर्िोग कार्िक्रम हेन ेर्ोकल पसिन। 
सहर्ोगी संस्थाहरुबाट ष्जल्ला स्वास््र् कार्ािलर्ले र्ोके बमोष्जम। 
अवर्ध: वावर्िक ि अधिवावर्िक गिी २ पटक। 
सञ्चालन प्रकृर्ाः २ र्दन। 
क्षर्िोग मार्सक प्रर्र्वेदन र्र्ाि गदाि भिेका ट्याली सीटहरू , eTB Master Register ि 
प्रस्र्रु्र्किण स्लाइि साथमा र्लइ आउन सहभागीलाइि पराचाि गने ,। 
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समीक्षा गोटठी अघी eTB Master Register ि DHIS 2 मा प्रववटट भएको क्षर्िोग सेवाको 
र््र्ाङ्क रूजू गिी consistence नभएको ववविण वटपोट गिी िाख्ने।  
कुनै स्थानीर् र्हको क्षर्िोग सेवाको अर्भलेख eTB Master Register ि DHIS 2 मा प्रववटट 
नभएको भए प्रववटट गनि लगाउने। साथै consistence नभएको ववविण सच्र्ाइि प्रववटट गनि 
लगाउने। 
र्ोवकएका िाँचामा स्वास््र् संस्था अनसुाि प्रस्र्रु्र्किण गनि लगाउने ि वववेचना गने। 
कार्िक्रम सञ्चालनमा आई पिेका समस्र्ाहरुको पवहचान र्था समाधानका उपार्बािे छलर्ल 
गने। 
स्थानान्र्िण भई आएका र्था स्थानान्र्िण भइ गएका क्षर्िोगका र्बिामीहरुको उपचाि नर्र्जा 
र्मलान गन।े  
क्षर्िोग र्नदान र्था उपचािमा अद्याबर्धक भएका ववर्र्बस्र्बुािे जानकािी गिाउने। 
र्बिामीका संख्र्ाका आधािमा आगमी चौमार्सक अबर्धका लार्ग आवश्र्क और्र्ध परिमाण 
र्नधाििण गिी माग गन।े 

आर्थिक बाँिर्ाँि प्रचर्लर् नेपाल कानून ि अथि मन्रालर्को कार्िक्रम सञ्चालन र्नदेष्शका बमोष्जम ववर्नर्ोष्जर् 
बजेटको परिर्ध र्भर िही खचि गनुि पनेछ। 

अर्भलेख 
प्रर्र्वेदन 

कार्िक्रम सम्पन्न गिी सहभागीहरुको ववविण सवहर्को संष्क्षप्त प्रर्र्वेदन र्र्ाि गिी एकप्रर्र् 
िाष्टिर् क्षर्िोग र्नर्न्रण केन्रमा पेश गने। 

 
५ आवश्र्कर्ानसुाि वटवी एच र्म आई र्स टुल्स छपाई 
परिचर् क्षर्िोगसँग सम्बन्धी Reporting Recordingलाई व्र्वष्स्थर् गनि HMIS Tools छपाई गनि 

आवश्र्क भएकोले र्ो कृर्ाकालाप िाष्खएको हो।  
उद्दशे्र् क्षर्िोगको र््र्ाङ्क उपलव्धर्ाको सरु्नष्श्चर् भएको हनेु। 
अपेष्क्षर् 
उपलष्ब्ध 

• समर्मा र््र्ाङ्क िेकर्ििङ्ग रिपोवटिङ्ग हनेुछ।  
 

सञ्चालन प्रकृर्ा 
 

कार्ािन्वर्न गने र्नकार्ः स्वास््र् र्नदेशनालर् 
वक्रर्ाकलापहरु 
• स्वास््र् सेवा ववभाग, व्र्वस्थापन महाशाखाबाट स्वीकृर् स्पेष्शवर्केशन बमोष्जम आवश्र्क 
क्षर्िोग सम्वन्धी Tools छपाई र्था ववर्िण। 

बजेट बािँर्ािँ • बजेटको परिर्ध र्भर िही ववद्यमान ऐन, र्नर्मानसुाि गन।े 
 
६ आधािभरू् माइक्रोस्कोपी र्था एल क्रू् एस एस सम्बन्धी र्ार्लम 
परिचर् क्षर्िोगको र्नदानमा संलग्न प्रर्ोगशालाकमीहरूको खकाि पिीक्षण सम्बन्धी ज्ञान र्था सीप 

अद्यावर्धक गने र्था पिीक्षण गरिएका स्लाइिको गणुस्र्ि पिीक्षण गनि LQAS ववर्धबािे 
जानकािी र्दन र्ो कार्िक्रम िाष्खएको छ। 

उदे्दश्र् प्रर्ोगशालामा कार्ििर् कमिचािीहरुको गणुस्र्िीर् खकाि पिीक्षण सम्बन्धी ज्ञान ि सीप 
अर्भबृष्द्ध गन।े 

सहभागी क्षर्िोग Microscopy Center मा काम गने प्रर्ोगशाला कमिचािीहरु  
सहभागीको 
संख्र्ा 

१० जना 
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श्रोर् व्र्ष्ि 
सहजकर्ाि 

प्रदेश जनस्वास््र् प्रर्ोगशाला स्वास््र् र्नदेशक, प्रर्ोगशाला ववज्ञ 

र्ार्लम अवर्ध ३ र्दन 
कार्ािन्वर्न 
प्रकृर्ा 

कार्ािन्वर्न गने र्नकार्ः प्रादेष्शक जनस्वास््र् प्रर्ोगशाला l गण्िकी प्रदेशको लार्ग क्षर्िोग 
उपचाि र्था पे्रर्ण केन्र l कणािली प्रदेशमा स्वास््र् र्नदेसनालर् l  
• र्ार्लममा सकभि एक सहभागीलाई एक माईक्रोस्कोप उपलब्ध गिाउने। 
• र्ार्लम सञ्चालन हनेु प्रर्ोगशालामा पानी, र्बजलुी लगार्र् अन्र् सामाग्रीहरु व्र्वस्थापन 

गने  
• संलग्न वजेट बाँिर्ाँिको आधािमा सहजकर्ाि, सहभागी र्था श्रोर् ब्र्ष्िको छनोट गने  
र्ार्लम ववर्धः आधािभूर् जेि एन माईक्रोस्कोपी र्ार्लम र्नदेष्शका अनसुाि अध्र्ापन गिाउने, 
प्रस्र्रु्र्किण, प्रर्ोगात्मक अभ्र्ास आर्द। 

आर्थिक बाँिर्ाँि ववर्नर्ोष्जर् बजेटको परिर्ध र्भर िही नेपाल सिकािको कार्ि सञ्चालन र्नदेष्शका बमोष्जम। 
 

७ क्षर्िोगका जाष्खम समूहमा क्षर्िोग ष्स्क्रर्नङ र्था सवक्रर् खोजपिर्ाल कार्िक्रम सञ्चालन 
परिचर् िाष्टिर् प्रीभ्र्ालेन्स सभेक्षणले समदुार् र्नदान नभएका क्षर्िोगका र्बिामीहरूको संख्र्ा 

अत्र्ार्धक (हाल र्नदानमा आएका भन्दा झण्िै दोव्वि) िहेको देखाएकोले समदुार्मा 
क्षर्िोगका र्बिामीको र्नदानका लार्ग र्ो कार्िक्रम िाष्खएको हो। 

उदे्दश्र् जोष्खम समूहमा क्षर्िोग र्नदान गने। 
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल नर्ाँ क्षर्िोगी पत्ता लागेको हनेुछ। 
कार्ािन्वर्न प्रकृर्ा  
सम्भाववर् 
वक्रर्ाकलपाहरू 

१ सवक्रर् क्षर्िोग खोजपिर्ाल घषु्म्र् ष्शववि वर्िमा कष्म्र्मा ३ पटक (हटस्पटमा) 
देहार्का जोष्खम के्षरमा ष्स्क्रर्नङ्ग र्था खोजपिर्ाल गनुिपनछे। 
• एच आइ भी संक्रर्मर्  
• कैदी बन्दी 
• कािखाना मजदिु 
• सकुुम्वासी िहेको के्षर 
• अन्र् जोष्खम के्षरहरु 

आर्थिक वाँिर्ाँि ववर्नर्ोष्जर् िकमको परिर्धमा िही प्रचर्लर् ऐन र्नर्म बमोष्जम। 
 
८ र्नजी मेर्िकल कलेज, संधीर्, प्रादेष्शक र्था अन्र् अस्पर्ालमा और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोग सम्बन्धी र्स.एम.इ 
परिचर् और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोग उपचािमा संलग्न ष्चवकत्सक, स्वास््र्कमी ि ल्र्ावकमीहरूलाइि 

ज्ञान सीप अद्यावर्धक िाख्न ि उपचाि व्र्वस्थापनमा आइपिेका समस्र्ाबािे छलर्ल गनि र्ो 
कार्िक्रम िाष्खएको हो। 

उदे्दश्र् और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोग उपचािमा संलग्न ष्चवकत्सक, स्वास््र्कमी ि ल्र्ावकमीहरूलाइि 
ज्ञान सीप अद्यावर्धक गने कार्ि सञ्चालनका समस्र्ा समाधान गने। 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोग उपचािमा संलग्न ष्चवकत्सक, स्वास््र्कमी ि ल्र्ावकमीहरूलाइि 
ज्ञान सीप अद्यावर्धक भएको हनेुछ। 

कार्िसञ्चालन 
प्रकृर्ा 

उपचाि केन्रसँग समन्वर् गिी Mentoring र्मर्र् र्र् गने  
प्रष्शक्षण सहर्ोगका लार्ग िाष्टिर् क्षर्िोग र्नर्न्रण केन्रलाइि अनिुोध गनि सवकनेछ। 
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और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोग उपचािमा र्था प्रर्र्कूल प्रभाव व्र्वस्थापनमा आइि पिेका समस्र्ाबािे 
छलर्ल गने ,सम्बष्न्धर् उपचाि केन्रमा गइि और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोग सम्बन्धी Mentoring 
गने। 

बजेट वाँिर्ाँि ववर्नर्ोष्जर् िकमको परिर्धमा िही नेपाल सिकािको कार्िसञ्चालन र्नदेष्शका बमोष्जम ि 
अर्भलेख प्रर्र्वेदन कार्िक्रम सञ्चालनको अर्भलेख िाखी िाष्टिर् क्षर्िोग र्नर्न्रण केन्रमा पर्न पठाउनपुनेछ। 

 
९ स्थलगर् अनषु्शक्षण र्था अनगुमन ि ववश्व क्षर्िोग र्दवस मनाउने 
परिचर् क्षर्िोग कार्िक्रमप्रर्र् नीर्र् र्नमािण र्हसम्मको प्रभावकािी प्रर्र्वद्धर्ा हार्सल गनि गनुिका साथ ै

र्स िोगबाट मतृ्र् ु भएका व्र्ष्िहरुको सम्झना स्वरुप ववश्व क्षर्िोग र्दवस मनाउन र्ो 
कार्िक्रम िाष्खएको हो। 

उदे्दश्र् क्षर्िोग र्नर्न्रणमा िाजनीर्र्ज्ञ, समाजसेवी, बषु्द्धष्जवी, नीर्र् र्नमािर्ाहरु सहर्ोग प्राप्त गने, 
जनचेर्ान जगाउने र्स र्दवसको मखु्र् उदे्दश्र् हो। 

अपेष्क्षर् उपलष्ब्ध नीर्र् र्नमािर्ा र्था िाजनीर्र्ज्ञहरुको क्षर्िोग र्नर्न्रण कार्िक्रममा प्रर्र्बद्धर्ा बढ्ने। 
समदुार्मा क्षर्िोगप्रर्र् िहेको नकािात्मक धािणामा कमी आउने। 

सञ्चालन प्रकृर्ा 
 

कार्ािन्वर्न गन ेर्नकार्ः स्वास््र् र्नदेशनालर् एवं स्वास््र् कार्ािलर् 
सम्भाववर् वक्रर्ाकलापहरु 
क्षर्िोग सम्वन्धी ष्शक्षा, सूचना ि सञ्चािका सामाग्रीहरुको प्रदशिनी र्था ववर्िण। 
क्षर्िोग चेर्नामलुक सांस्कृर्र्क कार्िक्रम, सिक नाटक, बादवववाद, हाष्जिीजवार् प्रर्र्र्ोर्गर्ा, 
र्ािली आर्द। 
एर् एम िेर्िर्ो ि टेर्लर्भजन र्था स्थानीर् अन्र् संचाि माध्र्म मार्ि र् क्षर्िोगबािे सन्देश 
प्रवाह 
परकाि अन्र्िवक्रर्ा, अन्र्िसंवाद आर्द गने। 
र्बिामीलाइि सम्मान, र्लरू्ल र्बर्िण आर्द। 
सञ्चालन प्रकृर्ाः  
प्रदेश स्वास््र् र्नदेशक स्वास््र् प्रमखुको अध्र्क्षर्ामा सिकािी र्था गैिसिकािी र्नकार् 
सष्म्मर्लर् ववश्व क्षर्िोग र्दवश सञ्चालन सम्बन्धी वैठक बसी उपलब्ध स्रोर्का अधािमा 
सञ्चालन गरिने कार्िक्रमहरूको सूची र्र्ाि गिी कार्ि र्ोजना बनाई सोही अनसुाि कार्ािन्वर्न 
गने।  

बजेट बाँिर्ाँि उपलव्ध बजेट अनसुाि प्रचर्लर् ऐन कानूनको परिर्धमा िही सञ्चालन गन।े 
  

 
१० प्रदेश आपूर्र्ि केन्रबाट ष्जल्लासम्म और्र्ध िुवानी र्था कार्िक्रम सम्बन्धी सपुरिवेक्षण 
परिचर् और्र्ध र्था ल्र्ाव लगार्र् अन्र् सामग्रीहरुको र्नर्र्मर् ि आकष्स्मक आपूर्र्ि र्था क्षर्िोग 

और्र्ध भण्िाि व्र्वस्थापन अनगुमन ि स्थलगर् अनषु्शक्षण गनि र्ो कार्िक्रम िाष्खएको हो। 
उदे्दश्र् क्षर्िोगको और्र्ध, ल्र्ाव सामग्री एवं अन्र् सामाग्री स्वास््र् कार्ािलर् वा स्थानीर् र्हमा 

उलब्ध गिाउने  
भण्िाि व्र्वस्थापन अनगुमन  

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल क्षर्िोग और्र्ध, ल्र्ाव केर्मकल्स एवं अन्र् सामाग्रीको आपूर्र्ि भएको ि उष्चर् भण्िािण र्था 
ववर्िण भएको हनेुछ। 

कार्ािन्वर्न प्रकृर्ा कार्ािन्वर्न गन ेर्नकार्: प्रदेश आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्र 
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स्वास््र् कार्ािलर् एवं स्थानीर् र्हसम्म र्नर्र्मर् र्था आकष्स्मक अवस्थामा क्षर्िोगका 
और्र्ध, ल्र्ाव सामाग्री र्था अन्र् सामाग्री िुवानी गने। 
क्षर्िोगका और्र्ध एवं अन्र् समाग्रीको भण्िािण उष्चर् र्रिकाले भए नभएको अनगुमन ि 
स्थलगर् अनषु्शक्षण गने। 
अनगुमन प्रर्र्वेदन र्र्ाि गिी िाष्टिर् क्षर्िोग र्नर्न्रण केन्र, स्वास््र् र्नदेशनलार्, स्वास््र् 
कार्ािलर् ि स्थानीर् र्हमा पठाउने। 

आर्थिक वाँिर्ाँि प्रचर्लर् आर्थिक ऐन र्नर्म अनसुाि 
प्रर्र्वेदन अनगुमन पश्चार् प्रर्र्वेदन र्र्ाि गिी िाष्टिर् क्षर्िोग र्नर्न्रण केन्र, स्वास््र् र्नदेशनलार्, 

स्वास््र् कार्ािलर् ि स्थानीर् र्हमामा पठाउने। 
 
 
११ एम िी आि सेन्टि सव सेन्टि नर्ा ँववस्र्ाि एवं सञ्चालनमा भएकालाइि आवश्र्क सदुृविकिण 
परिचर् सञ्चालनमा िहेका र्था ववस्र्ाि गनि लार्गएका और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोग उपचाि केन्रका 

लार्ग आवश्र्क सामग्री, औजाि र्था उपकिणहरूको व्र्वस्था गनि र्ो कार्िक्रम िाष्खएको 
हो। 

उदे्दश्र् और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोगका र्बिामीहरुलाई सहज रुपमा उपचाि गिाउने। 
अपेष्क्षर् उपलव्धी और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोग उपचाि केन्र ववस्र्ाि भइि र्बिामीको सहज उपचाि भएको हनेुछ। 
कार्ि सञ्चालन 
प्रकृर्ा 

कार्ािन्वर्न गन ेर्नकार्ः स्वास््र् र्नदेशनालर् 
और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोगका र्बिामीहरु धेिै भएका ष्जल्लाका अस्पर्ाल र्था प्राथर्मक स्वास््र् 
केन्रलाइि उपचाि केन्रका रुपमा ववस्र्ाि गनि प्राथर्मवककिण गने। 
 र्बिामीलाई पार्क पन ेि प्राथर्मकर्ामा पिेका अस्पर्ाल र्था प्राथर्मक स्वास््र् केन्रहरूमा 
र्ि.आि. उपचाि केन्र र्था उपकेन्र ववस्र्ाि गने। 
सञ्चालनमा िहेका उपचाि केन्रहरुमा ि ववस्र्ाि गनि लार्गएका उपचाि केन्र र्था उपकेन्रहरुमा 
आवश्र्कर्ा अनसुाि अनसूुचीमा उल्लेख भएका सामग्री र्था थप अन्र् सामाग्रीहरू खरिद गने।  
 खरिद भएको सामग्री स्वास््र् संस्था (और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोग उपचाि केन्र) मा उपलब्ध 
गिाउने। 

बजेट वाँिर्ाँि र्बर्नर्ोष्जर् बजेटको परिर्धर्भर िही प्रचर्लर् खरिद ऐन र्था र्नर्मावली अनसुाि  
 
१२ और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोग (र्ि.आि.) को व्र्वस्थापन सम्बन्धी आधािभरू् र्ार्लम 

परिचर् और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोगमा संलग्न स्वास््र्कमीहरुको और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोगको व्र्वस्थापन 
सम्बन्धी ज्ञान, सीप ि क्षमर्ा अर्भवृष्द्ध गनि र्ो कार्िक्रम िाष्खएको हो। 

उदे्दश्र् और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोग उपचाि व्र्वस्थापन गनि स्वास््र्कमीहरुलाई सक्षम गिाउने। 
अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोग उपचाि व्र्वस्थापन गनि सक्षम भएका हनेुछन। 

कार्ि सञ्चालन 
प्रकृर्ा 

कार्ािन्वर्न गन ेर्नकार्ः प्रदेश स्वास््र् र्ार्लम केन्र। 
स्रोर् व्र्ष्ि सहजकर्ािः और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोग उपचाि व्र्वस्थापन सम्बन्धी र्ार्लम प्राप्त 
ष्चवकत्सक/स्वास््र्कमी, कल्चि ल्र्ावका कमिचािी, क्षर्िोग र्ोकल पसिन एवं सम्वष्न्धर् ववर्र् 
ववज्ञहरू।  
सहभागीहरूः र्ि.आि उपचािमा प्रत्र्क्ष संलग्न ष्चवकत्सक र्था स्वास््र्कमीहरू 
र्ार्लम अवर्धः ५ र्दन 
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र्ार्लम सञ्चालनको उदेश्र्, र्ार्लम हनेु स्थान, र्मर्र् ि समर् सवहर् कम्र्ीमा एक हप्ता अगावै 
स्वास््र् संस्था (उपचाि केन्र, उपकेन्र )लाई पराचाि गने।  
सहजकर्ािको लार्ग िाष्टिर् क्षर्िोग र्नर्न्रण केन्र सँग समन्वर् गने। 
और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोग र्ार्लम पषु्स्र्का अनसुाि र्ार्लम सञ्चालन गने।  
र्ार्लम ववर्धः प्रस्र्रु्र्किण, समूह कार्ि, छलर्ल, वर्ल्ि र्भष्जट, अभ्र्ास 

बजेट वाँिर्ाँि ववर्नर्ोष्जर् िकमको परिर्धमा िही अनसूची १ (क) अनसुाि 
अर्भलेख 
प्रर्र्वेदन 

अनसूुची अनसुािको प्रर्र्वेदन र्र्ाि गिी िाष्टिर् क्षर्िोग र्नर्न्रण केन्रमा पठाउने। 

सन्दभि सामाग्री प्रष्शक्षक र्नदेष्शका, और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोग र्ार्लम पषु्स्र्का, क्षर्िोग सेवा अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन र्ािामहरु 

थप व्र्ाख्र्ा उपचाि केन्र उपकेन्द कम भएका कािण प्रदेशको संर्िु र्ार्लम सञ्चालन गनि िकम ववर्नर्ोजन 
भएकोले स्वास््र् र्नदेशनालर् / प्रदेशसँग समन्वर् गिी र्ार्लम सञ्चालन गने। 

 
१३ और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोगका र्बिामीहरूका लार्ग पोर्ण, र्ार्ार्ार् र्था आधािभरू् पिीक्षण र्था जवटलर्ा 

व्र्वस्थापन खचि र्था जवटलर्ा व्र्वस्थापन खचिः 
परिचर् और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोग र्नदान,आधािभूर् पिीक्षण, जवटलर्ा व्र्वस्थापन, पोर्णर्िु खाना र्था 

उपचाि र्लन लाग्ने र्ार्ार्ार् खचिको भाि र्बिामीलाइि पनि नर्दने उदेश्र्ले र्ो कार्िक्रमको िाष्खएको 
हो। 

उदे्दश्र् और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोग र्नदान,अन्र् पिीक्षण, जवटलर्ा व्र्वस्थापन र्था र्ार्ार्ार् खचिको भाि 
कम हनेु ि उपचािमा र्नर्र्मर्र्ा भइि र्नको हनेु दि बिने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोगका र्बिामीलाइि िोग र्नदान र्था उपचािको आर्थिक भाि कम भएको 
हनेुछ। 
और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोग र्नको हनेु दि बृष्द्ध भएको हनेुछ। 

कार्ि सञ्चालन 
प्रकृर्ा 

कार्ािन्वर्न गने र्नकार्ः स्वास््र् र्नदेशनालर्, स्वास््र् कार्ािलर् ि और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोग 
उपचाि केन्रहरू 
सवुवधा खचि पाउने व्र्ष्िः उपचािमा िहेका और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोग र्बिामीहरु 
सवुवधा पाउने अवर्धः उपचाि अवर्धभि 
कार्ािन्वर्न प्रकृर्ा 
और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोगका र्बिामीहरूका लार्ग पोर्ण, र्ार्ार्ार् 
और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोग उपचाि केन्रलाई उपचाििर् और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोगका र्बिामीहरुको 
पार्क पने बैकमा अर्नवार्ि खार्ा खोल्न लगाइ ि सोको ववविण पेश गनि लगाउने। 
और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोग उपचाि केन्रमा दर्ाि भएका र्बिामीहरूमध्र्े आवासीर् सवुवधा (Hostel) 
प्रर्ोग गिी उपचाि र्लने ि केन्रमा दैर्नक आवर् जावर् गिी उपचाि र्लने र्बिामीहरुको ववविण 
माग गन।े 
ववविण साथ र्बिामी उपचाि कािि र्था पवहचान खुल्ने प्रमाण समेर् पठाउन लगाउने। आवासीर् 
सवुवधा र्लइिहेका र्बिामीको हकमा उपष्स्थर्र् ववविण र्लने। 
स्वास््र् कार्ािलर्बाट और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोग उपचाि केन्रहरूले उपलब्ध गिाएको ववविणको 
आधािमा मार्सक रुपमा र्बिामीको बैक खार्ामा िकम जम्मा गिी र्दने ि सोको जानकािी 
सम्बष्न्धर् उपचाि केन्रलाइ र्दन।े  
र्र्द ष्जल्लामा िकम अपूग भएमा स्वास््र् र्नदेशनालर्बाट अपूग िकमको व्र्वस्थापन गने। 
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नर्ाँ ववस्र्ाि गरिएका उपचाि केन्रहरुबाट सेवा र्लएका र्बिामीहरुको पोर्ण भत्ता र्था र्ार्ार्ार् 
खचि पर्न स्वास््र् र्नदेशनालर्बाट नै व्र्वस्थापन गन।े 
आधािभूर् पिीक्षण र्था जवटलर्ा व्र्वस्थापन खचि  
नेपाल सिकाि, िाष्टिर् बीमा कार्िक्रमले और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोगका र्बिामीहरूको रू 
१,००,०००.०० विाविको र्नःशलु्क बीमा व्र्वस्था गिेकोले र्नदान, आधािभूर् पिीक्षण र्था 
जवटलर्ा व्र्वस्थापन गनि बीमा सवुवधार्िु अस्पर्ालमा पठाउने ि बीमा िकम भन्दा विी खचि 
भएमा मार र्स शीर्िकबाट खचि लेख्न ुपदिछ। र्ार्ार्ार् खचिको हकमा सम्बष्न्धर् उपचाि केन्रलाइि 
पेश्की िकम उपलव्ध गिाइि गने वा सोधभनाि र्दने व्र्वस्था गने। 

बजेट वाँिर्ाँि क) दैर्नक उपचाि केन्रमा आएि सेवा र्लने र्बिामीलाई मार्सक रु ३०००।– 
ख) आबास सवुवधा (Hostel) प्रर्ोग गने र्बिामीलाई मार्सक रु १०००।– 
ग) र्नदान, आधािभूर् पिीक्षण र्था जवटलर्ा व्र्वस्थापन खचि भएको िकम र्बल अनसुाि (बीमा 
िकमले नखामेको खण्िमा मार)  
घ) पिीक्षण र्था उपचाि गनि जाँदाको वास्र्ववक र्ार्ार्ार् खचि बस वटकट अनसुाि 

अर्भलेख 
प्रर्र्वेदन 

आवासीर् सवुवधा सवहर् उपचाि र्लन ेि दैर्नक आवर् जावर् गिी उपचाि र्लन ेर्बिामी अनसुाि 
ववर्िण गरिएको खचिको अर्भलेख अद्याबर्धक िाख्न ेि िाष्टिर् क्षर्िोग र्नर्न्रण केन्रमा पठाउने। 

 
१४ और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोगका र्बिामीहरूका लार्ग पोर्ण, र्ार्ार्ार् र्था आधािभरू् पिीक्षण र्था जवटलर्ा 

व्र्वस्थापन खचि र्था जवटलर्ा व्र्वस्थापन खचि (र्बिामी ि मागका आधािमा नपगु िकम) 
परिचर् और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोग र्नदान,आधािभूर् पिीक्षण, जवटलर्ा व्र्वस्थापन, पोर्णर्िु खाना र्था 

उपचाि र्लन लाग्ने र्ार्ार्ार् खचिको भाि र्बिामीलाइि पनि नर्दने उदेश्र्ले र्ो कार्िक्रमको 
िाष्खएको हो। 

उदे्दश्र् और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोग र्नदान, अन्र् पिीक्षण, जवटलर्ा व्र्वस्थापन र्था र्ार्ार्ार् खचिको भाि 
कम हनेु ि उपचािमा र्नर्र्मर्र्ा भइि र्नको हनेु दि बिने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोगका र्बिामीलाइि िोग र्नदान र्था उपचािको आर्थिक भाि कम भएको 
हनेुछ। 
और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोग र्नको हनेु दि बृष्द्ध भएको हनेुछ। 

कार्ि सञ्चालन 
प्रकृर्ा 

कार्ािन्वर्न गन ेर्नकार्ः स्वास््र् र्नदेशनालर् ि और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोग उपचाि केन्रहरू 
सवुवधा खचि पाउने व्र्ष्िः उपचािमा िहेका और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोग र्बिामीहरु 
सवुवधा पाउने अवर्धः उपचाि अवर्धभि 
कार्ािन्वर्न प्रकृर्ा 
और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोगका र्बिामीहरूका लार्ग पोर्ण, र्ार्ार्ार् 
और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोग उपचाि केन्रलाई उपचाििर् और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोगका र्बिामीहरुको 
पार्क पने बैकमा अर्नवार्ि खार्ा खोल्न लगाइ ि सोको ववविण पेश गनि लगाउने। 
और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोग उपचाि केन्रमा दर्ाि भएका र्बिामीहरूमध्र्े आवासीर् सवुवधा (Hostel) 
प्रर्ोग गिी उपचाि र्लने ि केन्रमा दैर्नक आवर् जावर् गिी उपचाि र्लन ेर्बिामीहरुको ववविण 
माग गन।े 
वववविणसाथ र्बिामी उपचाि कािि र्था पवहचान खुल्ने प्रमाण समेर् पठाउन लगाउने। आवासीर् 
सवुवधा र्लइिहेका र्बिामीको हकमा उपष्स्थर्र् वववविण 
और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोग उपचाि केन्रहरूले उपलब्ध गिाएको ववविणको मार्सक रुपमा र्बिामीको 
बैक खार्ामा िकम जम्मा गिी र्दने ि सोको जानकािी सम्बष्न्धर् उपचाि केन्रलाइ र्दने। 
आधािभूर् पिीक्षण र्था जवटलर्ा व्र्वस्थापन खचि  
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नेपाल सिकाि, िाष्टिर् बीमा कार्िक्रमले और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोगका र्बिामीहरूको र्नःशलु्क 
बीमा व्र्वस्था गिेकोले र्नदान, आधािभूर् पिीक्षण र्था जवटलर्ा व्र्वस्थापन गनि बीमा 
सवुवधार्िु अस्पर्ालमा पठाउने ि बीमा िकम भन्दा विी खचि भएमा मार र्स शीर्िकबाट खचि 
लेख्न ुपदिछ। र्ार्ार्ार् खचिको हकमा सम्बष्न्धर् उपचाि केन्रलाइि पेश्की िकम उपलव्ध गिाइि 
र्स््र्ौट गने वा सोधभनाि र्दने व्र्वस्था गने। 

बजेट वाँिर्ाँि क) दैर्नक उपचािकेन्रमा आएि सेवा र्लने र्बिामीलाई मार्सक रु ३०००।– 
ख) आबास सवुवधा (Hostel) प्रर्ोग गने र्बिामीलाई मार्सक रु १०००।– 
ग) र्नदान, आधािभूर् पिीक्षण र्था जवटलर्ा व्र्वस्थापन खचि भएको िकम र्बल अनसुाि (बीमा 
िकमले नखामेको खण्िमा मार)  
घ) पिीक्षण र्था उपचाि गनि जाँदाको वास्र्ववक र्ार्ार्ार् खचि। 
ष्जल्लामा ववर्नर्ोष्जर् बजेट अपगु भएमा प्रदेश र्नदेशनालर्मा माग गनुिहनु। 

अर्भलेख 
प्रर्र्वेदन 

आवासीर् सवुवधा सवहर् उपचाि र्लने ि दैर्नक आवर् जावर् गिी उपचाि र्लने र्बिामी अनसुाि 
ववर्िण गरिएको खचिको अर्भलेख अद्यावर्धक िाख्न।े 

 
१५ र्ि. आि. उपचाि केन्र स्र्ि चौमार्सक मूल्र्ाङ्कन समीक्षा गोटठी 
परिचर् और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोगको र्नदान, उपचाि र्था व्र्वस्थापन कार्ि प्रभावकािी रूपमा भए नभएको 

समीक्षा गनि ि कार्िक्रम सञ्चालनमा आइपिेका समस्र्ाहरुको ववश्लेर्ण गिी समाधानका कार्िर्ोजना 
र्नमािण गनि र्ो कार्िक्रम िाष्खएको हो। िाष्टिर् क्षर्िोग कार्िक्रमले लष्क्षर् गिे अनरुुप और्र्ध 
प्रर्र्िोधी क्षर्िोगको र्नदान, र्नदान भएका र्बिामीहरुको उपचािमा सहभागीर्ा, उपचािको सरुुवार्ी 
चिणमा भएका defaulter, उपचाि सरुु भइसकेपर्छ हनेु loss to follow up काबािेमा ववस्र्रृ् 
छलर्ल गिी त्र्स्र्ा समस्र्ाहरु हटाई Treatment success rate बिाउने र्स कार्िक्रमको 
लक्ष्र् िहेको छ।  

उदे्दश्र् र्ि.आि. उपचाि केन्र स्र्िमा और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोगका र्बिामीहरुको र््र्ाङ्क र्बश्लेर्ण गने,  
िोग र्नदान र्था उपचाि व्र्वस्थापनमा आई पिेका समस्र्ाहरु पवहचान गिी समाधानका 
उपार्हरुको खोजी गने। 
Initial Defaulter ि Loss to follow up घटाउने र्था Treatment Success rate बिाउने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोगको उपचाि र्था व्र्वस्थापन प्रभावकािी भएको हनेुछ। 

सञ्चालन प्रकृर्ा • सहजकर्ाि स्रोर् व्र्ष्िः स्वास््र् र्नदेशक, प्रदेश जनस्वास््र् प्रर्ोगशाला प्रमखु, प्रदेश स्वास््र् 
आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्र प्रमूख, क्षर्िोग सम्पकि  व्र्ष्ि 

• सहभागीहरूः र्ि.आि सेन्टि र्था सब सेन्टिका र्ोकल व्र्ष्ि, ष्जनएक्पटि सेन्टिका ल्र्ाव 
कमिचािी 

• अवर्धः २ र्दन 
• स्थानः स्वास््र् र्नदेशनालर्ले र्ोके बमोष्जम। 
• सञ्चालन ववर्धः 
• चौमार्सक समीक्षा सरुु हनु ुएक हप्ता अगार्ि स्वास््र् र्नदेशनालर्ले प्रदेश अन्र्गिर्का सबै 

र्ि . आि. उपचाि केन्रहरुलाई और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोगको र्नदान, उपचाि व्र्वस्थापन, 
सेवा प्रवाहमा आइपिेका समस्र्ाहरु, समाधानका उपाँर्हरु आर्दको ववटलेर्णात्मक सूचना 
िाष्टिर् क्षर्िोग कार्िक्रमले र्ोकेका र्नर्दिटट सूचकाकंहरुमा र्नर्दिटट िाँचामा प्रस्र्षु्स्र्किण ि 
ववगर् चौमार्सकमा पत्ता लागकेा DRTB र्बिामीको आधािमा आवश्र्क पने और्र्ध र्था 
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ल्र्ाव सामाग्रीहरुको मारा र्नधाििण गिी आवश्र्कर्ा अनसुाि माग र्ािम सवहर् उपष्स्थर्र्का 
लार्ग पराचाि गने। 

• क्षर्िोग कार्िक्रमको प्रदेश स्र्िीर् चौमार्सक र्ोजना र्जुिमा र्था समीक्षा कार्िक्रम संग ै
पवहलो र्दन र्ो गोटठी सञ्चालन गने व्र्वस्था र्मलाउने। 

• और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोगको र्नदान, र्नदान भएका र्बिामीहरुको उपचािमा सहभागीर्ा, 
उपचािको सरुुवार्ी चिणमा भएका defaulter, उपचाि सरुु भइसकेपर्छ हनेु loss to follow 
up र्था Treatment success rate काबािेमा ववस्र्रृ् छलर्ल गने ि समाधानका लार्ग 
उपचाि केन्र, ष्जन एक्सपटि सेन्टि, उपकेन्र, स्वास््र् कार्ािलर् ि र्नदेशनालर्बीच समन्वर् 
गने। 

• स्वास््र् संस्थाहरुमा क्षर्िोग र्नदान, उपचाि र्था व्र्वस्थापन सम्बन्धी आइपिेका समस्र्ा 
समाधानका ववर्र्मा छलर्ल गने ि समाधानका लार्ग सम्बष्न्धर् र्नकार्हरु र्बच समन्वर् 
गने। 

• और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोग सम्बन्धमा अद्यावर्धक भएका ववर्र्वस्र्बुािे जानकािी गिाउने।  
• ववगर् चौमार्सक अवर्धमा र्ि.आि र्बिामीका उपचाि कािि, िष्जटटि अनसुाि DRTB Patient 

Tracking and Laboratory system मा र्बिामीको ववविण अद्यावर्धक नभएमा पटृठपोर्ण 
प्रदान गने ि अद्यावर्धक गनि समस्र्ा भएका स्वास््र् स्वास््र्कमीहरुलाइ छोटो सेसनको 
व्र्वस्था गने वा सम्भव नभए स्वास््र् संस्थाहरुमा अनसाइट कोष्चङ्गको र्ोजना गने। 

आर्थिक 
वाँिर्ाँि 

ववर्नर्ोष्जर् िकमका आधािमा अनसूुची १ (क) अनसुाि  

अर्भलेख 
प्रर्र्वेदन 

र्ि.आि र्बिामीहरुको ववविण व्र्वस्थापन गनि िाष्टिर् क्षर्िोग र्नर्न्रण केन्रबाट र्नमािण भएको 
online DR TB software मार्ि र् र्बिामीहरुको ववविण मार्सकरूपमा अध्र्ावर्धक गने ि 
कार्िक्रमको सञ्चालन ि खचिको समग्र ववस्र्रृ् ववविण सवहर्को प्रर्र्वेदन िाष्टिर् क्षर्िोग र्नर्न्रण 
केन्रमा पेश गने।  

 
१६ और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोगका वविामीको उपचाि व्र्वस्थापनका लागी होस्टेल सञ्चालन अनदुान 
परिचर् शािीरिक रुपमा असि, आर्थिक रुपले कमजोि, भौगोर्लक ववकटर्ा आर्दका कािण सेवा र्लन 

कर्ठन भएका और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोगका र्बिामीहरुलाई आवासीर् सवुवधा सवहर् उपचाि 
उपलब्ध गिाउन र्ो कार्िक्रम िाष्खएको हो। 

उदे्दश्र् और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोगका वविामीहरुको उपचाि व्र्वस्थापन गनि ि र्बिामीहरुलाई र्नर्र्मर् 
उपचाि, उष्चर् वसोवास र्था सन्र्रु्लर् भोजनको व्र्वस्था गिी पूणि रुपमा िोग र्नको पान ेर्था 
मनोसामाष्जक सहर्ोग गनि। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोगका र्बिामीहरुले र्नर्र्मर् सेवा र्लइ र्नको हनेु दि वृष्द्ध भएको हनेुछ। 

 
आवसीर् 
सवुवधाका 
मापदण्िः  

र्बर्नर्ोष्जर् बजेट, उपलब्ध शैर्ा संख्र्ा आर्दको आधािमा प्राथर्मकर्ाका आधािमा 
र्नम्नानसुािका र्बिामीहरुलाई होस्टेलमा िाख्ने व्र्वस्था र्मलाउने। 
क) कमजोि आर्थिक अबस्था भएका। 
ख) भौगोर्लक कािणले दैर्नक उपचािमा आउन असमथि र्बिामीहरु। 
ग) भौलोर्गक वहसावले नष्जक भएपर्न पारिवारिक हेिचाह नपाएका र्बिामीहरु  
घ) असि, अपागं, कमजोि शारििीक अवस्था भई र्बशेर् हेिचाह गनुि पने र्बिामीहरु।  
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ङ) कल्चि नेगेवटभ नभएसम्मका र्बिामीहरु 
च) होस्टेलमा बस्न चाहने र्बिामीहरु 

सञ्चालन गने 
र्नकार् 

स्वास््र् र्नदेशनालर्  

सञ्चालन प्रकृर्ा र्बर्नर्ोष्जर् बजटे र्था प्रचर्लर् आर्थिक ऐन र्नर्मको परिर्धर्भर िही होस्टेल सञ्चालनका लार्ग 
क्षर्िोग सेवाको न्र्ूनर्म मापदण्ि र्नदेष्शका अनसुाि कार्िर्ोजना र्र्ाि गिी सम्बष्न्धर् स्वास््र् 
र्नदेशनालर्बाट स्वीकृर् गिाइ खचि गने। 

बजेट बाँिर्ाँि स्वीकृर् कार्िर्ोजना बमोष्जम बाकेँ ि रुपन्देही ष्जल्लामा भएका होस्टल सञ्चालन। 
अर्भलेख 
प्रर्र्वेदन 

होस्टेलमा िहेका र्बिामीको नाम, ठेगाना सम्पकि  नं सवहर्को ववविण ि मार्सक खचिको अर्भलेख 
िाखी प्रर्र्वेदन स्वास््र् र्नदेशनालर् ि िाष्टिर् क्षर्िोग र्नर्न्रण केन्रमा पठाउन हनु। 

 
१७ और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोगका र्बिामीहरूका लार्ग पोर्ण, र्ार्ार्ार्, आधािभरू् पिीक्षण र्था जवटलर्ा व्र्वस्थापन 

खचि  
परिचर् और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोग आधािभूर् पिीक्षण, जवटलर्ा व्र्वस्थापन, पोर्णर्िु खाना र्था उपचाि 

र्लन लाग्ने र्ार्ार्ार् खचिको भाि र्बिामीलाइि पनि नर्दने उदेश्र्ले र्ो कार्िक्रमको िाष्खएको हो। 
उदे्दश्र् और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोग, अन्र् पिीक्षण, जवटलर्ा व्र्वस्थापन र्था र्ार्ार्ार् खचिको भाि कम 

हनेु ि उपचािमा र्नर्र्मर्र्ा भइि र्नको हनेु दि बिने। 
अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोगका र्बिामीलाइि उपचािको आर्थिक भाि कम भई और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोग 
र्नको हनेु दि बृष्द्ध भएको हनेुछ। 

कार्ि सञ्चालन 
प्रकृर्ा 

कार्ािन्वर्न गने र्नकार्ः स्वास््र् र्नदेशनालर्, स्वास््र् कार्ािलर् ि और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोग 
उपचाि केन्रहरू। 

सवुवधा खचि पाउने व्र्ष्िः उपचािमा िहेका और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोग वविामीहरु 
सवुवधा पाउने अवर्धः उपचाि अवर्धभि 
कार्ािन्वर्न प्रकृर्ा 
क) और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोगका र्बिामीहरूका लार्ग पोर्ण, र्ार्ार्ार् 
• और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोग उपचाि केन्रलाई उपचाििर् और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोगका 

र्बिामीहरुको पार्क पने बैकमा अर्नवार्ि खार्ा खोल्न लगाउन ेि सोको ववविण पेश गनि 
लगाउने। 

• और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोग उपचाि केन्रमा दर्ाि भएका र्बिामीहरूमध्र्े आवासीर् सवुवधा 
(Hostel) प्रर्ोग गिी उपचाि र्लन े ि केन्रमा दैर्नक आवर् जावर् गिी उपचाि र्लन े
वविामीहरुको ववविण माग गन।े 

• ववविण साथ र्बिामी उपचाि कािि र्था पवहचान खुल्ने प्रमाण समेर् पेश गनि लगाउने। 
आवासीर् सवुवधा र्लइिहेका वविामीको हकमा वविामी भनाि अर्भलेख। 

• स्वास््र् कार्ािलर्बाट और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोग उपचाि केन्रहरूले उपलब्ध गिाएको 
ववविणको आधािमा मार्सक रुपमा र्बिामीको बैक खार्ामा िकम जम्मा गिी र्दने ि सोको 
जानकािी सम्बष्न्धर् उपचाि केन्रलाइ र्दन।े  

• र्र्द ष्जल्लामा िकम अपूग भै माग भएमा स्वास््र् र्नदेशनालर्बाट अपूग िकमको व्र्वस्थापन 
गने। 

• नर्ा ँ ववस्र्ाि गरिएका उपचाि केन्रहरुबाट सेवा र्लएका वविामीहरुको पोर्ण भत्ता र्था 
र्ार्ार्ार् खचि पर्न स्वास््र् र्नदेशनालर्बाट नै व्र्वस्थापन गन।े 
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ख) आधािभरू् पिीक्षण र्था जवटलर्ा व्र्वस्थापन खचि  
नेपाल सिकाि, िाष्टिर् बीमा कार्िक्रमले और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोगका र्बिामीहरूको लार्ग 
र्नःशलु्क बीमा व्र्वस्था गिेकोले प्रत्र्के वविामीको बीमा गिाइ आधािभूर् पिीक्षण र्था जवटलर्ा 
व्र्वस्थापन गनि बीमा सवुवधार्िु अस्पर्ालमा पठाउने ि बीमा िकम भन्दा विी खचि भएमा 
मार ए. र्ि. एस. एम. र्नदेष्शका बमोष्जम र्स शीर्िकबाट खचि गनुि पदिछ। र्ार्ार्ार् खचिको 
हकमा सम्बष्न्धर् उपचाि केन्रलाइि पेश्की िकम उपलव्ध गिाइि र्छर्यिट गने वा सोधभनाि 
र्दने व्र्वस्था गनि सवकनेछ। 

बजेट 
वाँिर्ाँि 

क) दैर्नक उपचािकेन्रमा आएि सेवा र्लने वविामीलाई मार्सक रु ३०००।– 
ख) आबास सवुवधा (Hostel) प्रर्ोग गने वविामीलाई मार्सक रु १०००।– 

अर्भलेख 
प्रर्र्वेदन 

आवासीर् सवुवधा सवहर् उपचाि र्लने ि दैर्नक आवर् जावर् गिी उपचाि र्लन ेवविामी अनसुाि 
ववर्िण गरिएको खचिको अर्भलेख अद्याबर्धक िाख्ने ि िाष्टिर् क्षर्िोग र्नर्न्रण केन्रमा पठाउने। 

 
१८ अटोमेवटक वप सी आि (ष्जन एक्स्पटि) र्बस्र्ाि गनि एसी, वप्रन्टि, ब्र्ाकअप लगार्र्का सामाग्री खरिद एबम 

वर्वटंग खचि 
परिचर् ररु् पिीक्षणमा प्रर्ोग हनेु अटोमेवटक वप सी आि (ष्जन एक्स्पटि) सेवा ववस्र्ाि गनि आवश्र्क 

पने एर्स, वप्रन्टि, ववद्यरु् व्र्ाकअप लगार्र् अन्र् आवश्र्क सामाग्री खरिद एंव जिान गनि र्ो 
कार्िक्रम िाष्खएको हो। 

उदे्दश्र् ररु् पिीक्षण पिीक्षण ववर्धवाट क्षर्िोग र्नदान गनि अटोमवेटक वप सी आि (ष्जन एक्सपटि) ववर्ध 
सेवा ववस्र्ाि गने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

अटोमेवटक वप सी आि(ष्जन एक्स्पटि) ववस्र्ाि भएको हनेुछ। 

कार्ािन्वर्न 
प्रकृर्ा 

• कार्ािन्वर्न गने र्नकार्ः प्रदेश जनस्वास््र् प्रर्ोगशाला, स्वास््र् र्नदेशनालर्, गण्िकी 
प्रदेशको लार्ग क्षर्िोग उपचाि र्था पे्रर्ण केन्र l  
• िाष्टिर् क्षर्िोग र्नर्न्रण केन्रसँग समन्वर् गिी नर्ा ँ सेवा ववस्र्ाि गरिने स्वास््र् 
संस्था छनौट गने,  
• छनौटमा पिेका स्वास््र् संस्थाको भौर्र्क पूवािधाि अवस्थाको अध्र्र्न गिी सेवा 
ववस्र्ाि गनि आवश्र्क आवश्र्क सामाग्रीहरुको सूची र्र्ाि गन।े 
• ववर्नर्ोष्जर् बजटेको परिर्धमा िही क्रमसः AC, Battery/solar power back up, 
Vortex, Refrigerator, Autoclave, Printer, Furniture (chair, table, cupboard, Rack) 
Centrifudge Tube आदी प्राथर्मवककिण गिी सामाग्रीहरू खरिद एवं जिान गन।े 
• सेवा ववस्र्ाि गरिने संस्थामा इन्टिनेट सवुवधा नभए इन्टिनेट समेर् जिान गने। 
• नोट AC, Battery/solar power back up, को स्पेष्शवर्केसन अनसूुची १० मा 
िहेको छ। 

बजेट वाँिर्ाँि बजेटको परिर्ध र्भर िही साविजर्नक खरिद ऐन, २०६३ र्था साविजर्नक खरिद र्नर्मावली, 
२०६४ (संशोधन सवहर्) अनसुाि  

अर्भलेख 
प्रर्र्वेदन 

खरिद भएका सामाग्री दष्खला गने  

 
१९  आकष्स्मक व्र्वस्थापन खचि (एष्न्सलिी और्र्ध खरिद िी एजेन्ट,माइक्रोस्कोवपक ममिर् र्था िुवानी खचि, 

अन्र् आवश्र्क सामग्री खरिद आर्द) 
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परिचर् क्षर्िोग र्नदान र्था उपचाि व्र्वस्थापन गनि र्ोवकएका वक्रर्ाकलापमा ववर्नर्ोष्जर् बजेट कम हनु 
गइि र्नदान र्था उपचाि व्र्वस्थापनमा बाधा नहोस भने्न उदेश्र्ले र्ो कार्िक्रम व्र्वस्था गरिएको 
हो। 

उदे्दश्र् क्षर्िोग र्नदान र्था उपचाि व्र्वस्थापन गनि आकष्स्मक रूपमा आइ पिेका समस्र्ा समाधान 
गने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

क्षर्िोग र्नदान र्था उपचाि सेवा र्निन्र्ि सञ्चालन भएको हनेुछ। 

सञ्चालन 
प्रकृर्ा 

ववर्नर्ोष्जर् िकम र्नम्नानसुाि खचि गनि सवकनछे। 
एष्न्सलिी और्र्ध खरिद  
अन्र्गिर्का और्र्ध प्रर्र्िोधी उपचाि केन्रमा उपचाििर् र्ि.आि. क्षर्िोगका र्बिामीको लगर् र्र्ाि 
गने। 
उपचाििर् र्बिामीको संख्र्ा ि २० प्रर्र्शर् जगेिा िाख्ने गिी और्र्धको आवश्र्क परिमाण र्वकन 
गने। 
अनसूुची ९ अनसुाि ववज्ञ ष्चवकत्सक वा िाष्टिर् िाष्टिर् क्षर्िोग र्नर्न्रण केन्रबाट प्राप्त िार् 
वमोष्जम अन्र् और्र्ध खरिद गिी र्बिामीको संख्र्ा अनसुाि र्ि.आि उपचाि केन्रहरुमा आपूर्र्ि 
गने। 
माइक्रोस्कोपी ममिर् र्था िुवानी खचिः 
 ववर्ग्रएका माईक्रोस्कोपको ववविण पठाइि र्दन अन्र्गिर्का माईकोस्कोपी सेन्टिलाइि पराचाि गने  
स्थानीर् स्र्िमा िहेका ममिर् सम्भाि सेन्टिसँग (सम्भव भएसम्म बार्ोमेिीकल ईन्जीनीर्ि वा 
माईक्रोस्कोप ममिर् सम्बन्धी र्ार्लम प्राप्त व्र्ष्ि) ममिर् गिाउने।  
स्थानीर् स्र्िमा ममिर् हनु नसक्ने भएमा िाष्टिर् क्षर्िोग र्नर्न्रण केन्रसँग समन्वर् गने  
 ववर्नर्ोष्जर् िकमबाट माईक्रोस्कोप िुवानी, ममिर्, पाट पूजािहरुको भिुानी, पारिश्रर्मक ि दैर्नक 
र्था भ्रमण खचि गने।  
ल्र्ाव कञु्जमेवल र्था अन्र् आवश्र्क सामग्री खिीदः 
र्स कार्िका लार्ग र्स.न. २३ ल्र्ाव रिजने्ट र्था कन्जमुेबल्स खरिद िुवानी र्था स्थलगर्अनषु्शक्षण 
अनगुमन क्र्ू सी स्लाइि कलेक्सन शीर्िकमा बजेट व्र्वस्था भएकोले आकष्स्मक अवस्थामा सोही 
अनसुाि खरिद गने। 
ववपन्न र्था पी वी सी र्बिामी र्ार्ार्ार् खचिः 
आर्थिक ष्स्थर्र् कमजोि िहेका क्षर्िोगका र्बिामीहरुलाई पोर्ण खचि शीर्िकमा स्थानीर् र्हमा 
बजेट ववर्नर्ोजन िहेकोले स्थानीर् र्हलाइि कमी भएको अवस्थामा िकम उपलब्ध गिाउने। 
अन्र् आकष्स्मक खचिः अर्भलेख, प्रर्र्वेदन र्ािाम छपाइि, र्िर्ल्टि अनगुमन खचि, र्बिामी जाँच 
र्था ल्र्ाव कक्ष ममिर् सम्भाि, सञ्चाि खचि आर्द 

बजेट 
बाँिर्ाँि 

प्रचर्लर् आर्थिक ऐन र्नर्म अनसुाि  

सन्दभि सामग्री साविजर्नक खरिद ऐन साविजर्नक खरिद र्नर्मावली (संसोधन सवहर्), दैर्नक भ्रमण भत्ता 
र्नर्ममावली 

 
२० ष्जन एक्स्पटि पिीक्षण र्था व्र्वस्थापन, ममिर् र्था कार्ि सञ्चालन, एक्सपटि र्था इन्टिनेट खचि (जिान 

एवम महसलु खचि) 
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परिचर् ररु् पिीक्षणमा प्रर्ोग हनेु अटोमवेटक वप सी आि (ष्जन एक्स्पटि) सेवा ववस्र्ाि गनि आवश्र्क पने 
एर्स, वप्रन्टि, ववद्यरु् व्र्ाकअप लगार्र् अन्र् आवश्र्क सामाग्री खरिद एंव जिान गनि र्ो कार्िक्रम 
िाष्खएको हो। 

उदे्दश्र् ररु् पिीक्षण पिीक्षण ववर्धवाट क्षर्िोग र्नदान गनि अटोमवेटक वप सी आि (ष्जन एक्सपटि) ववर्ध 
सेवा ववस्र्ाि गने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

अटोमेवटक वप सी आि(ष्जन एक्स्पटि) ववस्र्ाि भएको हनेुछ। 

कार्ािन्वर्न 
प्रकृर्ा 

कार्ािन्वर्न गने र्नकार्ः प्रदेश जनस्वास्थर् प्रर्ोगशाला, स्वास््र् र्नदेशनालर्, गण्िकी प्रदेशको 
लार्ग क्षर्िोग उपचाि र्था पे्रर्ण केन्र l  
• िाष्टिर् क्षर्िोग र्नर्न्रण केन्रसँग समन्वर् गिी नर्ाँ सेवा ववस्र्ाि गरिने स्वास््र् संस्था 

छनौट गने,  
• छनौटमा पिेका स्वास््र् संस्थाको भौर्र्क पूवािधाि अवस्थाको अध्र्र्न गिी सेवा ववस्र्ाि गनि 

आवश्र्क आवश्र्क सामाग्रीहरुको सूची र्र्ाि गने। 
• र्बर्नर्ोष्जर् बजेटको परिर्धमा िही क्रमसः AC, Battery/solar power back up, Vortex, 

Refrigerator, Autoclave, Printer, Furniture (chair, table, cupboard, Rack) 
Centrifudge Tube आदी प्राथर्मवककिण गिी सामाग्रीहरू खरिद एवं जिान गन।े 

• सेवा ववस्र्ाि गरिने संस्थामा इन्टिनेट सवुवधा नभए इन्टिनेट समेर् जिान गने। 
• नोट AC, Battery/solar power back up,को स्पेष्शवर्केसन अनसूुची १० मा िहेको छ। 

बजेट 
वाँिर्ाँि 

बजेटको परिर्ध र्भर िही साविजर्नक खरिद ऐन, २०६३ र्था साविजर्नक खरिद र्नर्मावली, 
२०६४ (संशोधन सवहर्) अनसुाि  

अर्भलेख 
प्रर्र्वेदन 

खरिद भएका सामाग्री दष्खला गने  

सन्दभि सामग्री साविजर्नक खरिद ऐन साविजर्नक खरिद र्नर्मावली (संसोधन सवहर्)। 
 

२१ प्रदेश गणुस्र्ि र्नर्न्रण प्रर्ोगशालाहरुका लार्ग कमिचािी र्निन्र्िर्ा 
परिचर् क्षर्िोग खकाि माइक्रोस्कोपी पिीक्षणमा गणुस्र्ि सरु्नष्श्चर्र्ाको महत्वपूणि भूर्मका िहेकोछ। 

गणुस्र्ि सरु्नष्श्चर्ा गनि क्षर्िोग र्नदानका लार्ग जाँच गरिएका सवै Positive slide ि Negative 
slide मध्र् े lot quality ववर्धबाट Random १० प्रर्र्शर् स्लाइि छानी पनुः पिीक्षण गिीन ु
पदिछ। र्सिी ववर्भन्न माईक्रोसकोपी सेन्टिमा गरिएका खकाि जाचँको गणुस्र्ि सरु्नष्श्चर् गनि 
दिवन्दीमा कार्ििर् ल्र्ावकमी नपगु भएको अवस्थामा सेवा किािमा आवश्र्क कमिचािी 
व्र्वस्थापन गनि र्ो कार्िक्रम िाष्खएको हो। 

उदे्दश्र् क्षर्िोग र्नदानका लार्ग जाचँ गरिएका सवै Positive slide ि Negative slide मध्र् ेlot quality 
ववर्धबाट Random १० प्रर्र्शर् स्लाइि छानी पनुः पिीक्षण गनि ल्र्ावकमी किाि सेवामा 
व्र्वस्थापन गने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

क्षर्िोग खकाि स्लाइिहरूको गणुस्र्ि सरु्नष्श्चर्र्ाका लार्ग पनु पिीक्षण भएको हनेुछ। 

न्र्ूनर्म शैष्क्षक 
र्ोग्र्र्ा: 
 

ल्र्ाव टेष्क्नर्सर्न – ल्र्ाव टेष्क्नर्सर्न वा सो सिह कोर्ि उष्त्तणि गिी नेपाल स्वास््र् व्र्वसार्ी 
पिीर्दमा Class B मा र्नदान समूहमा दर्ाि भएको हनु ुपने। 
प्रर्ोगशाला सहर्ोगी कमिचािीः एस.ई.ई. वा सो सिह उष्त्तणि। 
पनुश्चः ववर्र्गर् सेवामा अनभुव प्राप्त र्था कार्ििर् व्र्ष्िलाई प्राथर्मकर्ा र्दन सवकने। 
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सञ्चालन प्रकृर्ा 

कार्ािन्वर्न गने र्नकार्ः प्रादेश जनस्वास््र् प्रर्ोगशाला  
छनौट प्रवक्रर्ा: 
• साविनष्जक खरिद ऐन,२०६३ ि साविजर्नक खरिद र्नर्माली,२०६४ (संशोकन सवहर्) अनसुाि 
कमिचािीहरु सेवा किािबाट छनौट गन।े  

• छनौट भएका ल्र्ाव टेष्क्नर्सर्न ि सहर्ोगी कमिचािीहरुसँग अनसूुची ५ बमोष्जमको िाँचामा 
सम्झौर्ा गिी कामकाजमा लगाउने। 

• कार्ििर् ल्र्ाव टेष्क्नर्सर्न ि सहर्ोगी कमिचािीहरुको कार्िसम्पादन अनगुमन गने। 
पद संख्र्ा:  
ल्र्ाव टेष्क्नर्सर्न–१  
प्रर्ोगशाला सहर्ोगी (ल्र्ाव ब्वार्) – १ जना  

आर्थिक 
वाँिर्ाँि 

नेपाल सिकाि वा सम्बष्न्धर् प्रदेश सिकािले र्ोकेको शे्रणी वा र्ह अनसुािको न्र्ूनर्म र्लव 
भत्ताभन्दा कम नहनेु गिी आपसी सहमर्र् अनसुाि र्नधाििण भए वमोष्जम। िकम अपगु भएमा 
सम्बष्न्धर् प्रदेशबाट व्र्वस्थापन गनुि पने l  

अर्भलेख 
प्रर्र्वेदन 

कमिचािी छनौट प्रकृर्ाको ववविण, शैष्क्षक र्ोग्र्र्ाका प्रमाण पर, कार्ि ववविण, सम्झौर्ा ववविण 
आर्दको अर्भलेख िाख्ने।  
छनौट भएका ल्र्ावकमीका ववविण िाष्टिर् क्षर्िोग र्नर्न्रण केन्रमा (email मार्ि र्) पठाउने। 

 
२२ ल्र्ाव रिजेन्ट र्था कन्जमेुबल्स खरिद िुवानी र्था स्थलगर् अनषु्शक्षण अनगुमन क्रू् सी स्लाक्षि कलेक्सन 

(क्रू् सी सेन्टि प्रदेश जनस्वास््र् प्रर्ोगशाला) 
परिचर् क्षर्िोग र्नदानका लार्ग खकाि पिीक्षण (जेि एन माईक्रोस्कोप र्था र्ोलोिोसेन्स माईकोस्कोप) 

गनि आवश्र्क Lab chemicals and consumebales खरिदको लार्ग र्ो कार्िक्रम िाष्खएको 
हो। 

उदे्दश्र् आवश्र्क Lab chemicals and consumebales आपूर्र्ि गिी क्षर्िोग र्नदानका लार्ग खकाि 
पिीक्षण गने  

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

क्षर्िोग र्नदानका लार्ग खकाि पिीक्षण भएको हनेुछ। 

कार्ि 
सञ्चालन 
प्रकृर्ा 

कार्ािन्वर्न गने र्नकार्ः प्रदेश जनस्वास्थर् प्रर्ोगशाला/ क्षर्िोग उपचाि र्था पे्रर्ण केन्र l  
क) Lab chemicals and consumebales खरिद िुवानी 
• अन्र्गिर्का माईकोस्कोपी सेन्टिको Lab chemicals and consumebales को गर् वर्िको 
वावर्िक खपर् र्था हालको मौज्दार् ववविण माग गने 

• गर् वर्िको खपर् ि जनसंख्र्ाको आधािमा सम्भाववर् क्षर्िोग पिीक्षणको अनमुान गिी वावर्िक 
हनु सक्ने Lab chemicals and consumables को अनमुार्नर् लागर् र्र्ाि गने। 

• अनमुार्नर् वावर्िक खपर् ि सोको २० प्रर्र्शर् थप बर्ि स्टक िहन ेगिी अनसूुची अनसुाि ि 
क्षर्िोग र्नर्न्रण केन्रले र्सर्ारिस गिेका समाग्रीहरू खरिद गन।े 

• माईकोस्कोपी सेन्टिमा आपूर्र्ि गिी दाष्खला गनि लगाउने। 
ख) ल्र्ाव स्थलगर् अनषु्शक्षण अनगुमन ि क्रू् सी स्लाइि कलेक्सन 
• स्थलगर् अनषु्शक्षण कार्िर्ार्लका र्र्ाि गिी प्रमखुबाट स्वीकृर् गिाउने। 
• कार्िर्ार्लका अनसुाि स्थलगर् अनषु्शक्षण गने  
• स्थलगर् अनषु्शक्षणमा जाने ल्र्ावकमीलाइि क्र्ू सी स्लाइि समरे् र्लइ आउन अह्राउने। 
• र्नर्र्मर् क्र्ू सी स्लाइि सँकलन गने व्र्वस्था र्मलाउने  
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बजेट 
वाँिर्ाँि 

 साविष्जनक खरिद ऐन, २०६३ र्था साविष्जनक खरिद र्नर्मावली, २०६४ (संसोधन सवहर्) ि 
दै र्था भ्रमण खचि र्नर्मावली अनसुाि  

अर्भलेख 
प्रर्र्वेदन 

 

 
२३ प्रदेश कल्चिका ल्र्ावका लार्ग आवश्र्क कार्ािलर् सञ्चालन खचि एवं ष्जल्लाहरुबाट खकाि ल्र्ाई पिीक्षण 

गनि कुरिर्ि सेवा र्लनेः 
परिचर् प्रदेश कल्चि ल्र्ावका लार्ग आबश्र्क कार्ािलर् सञ्चालन खचि एवं ष्जल्लाहरुबाट खकाि 

ल्र्ाई पिीक्षण गनि िुवानी खचि र्दन आवश्र्क भएकाले र्ो कार्िक्रम िाष्खएको हो। 
उदे्दश्र् • समर्मै खकाि पिीक्षण गिी क्षर्िोगका र्बिामी पत्ता लगाउने। 

• एल पी ए, कल्चि ल्र्ाव सञ्चालन गनि आवश्र्क कार्ािलर् सञ्चालन सामाग्री उपलब्ध हनेु। 
• एल पी ए, कल्चि पिीक्षणका लार्ग ष्जल्लाहरुबाट पठाईएका खकाि नमूना िुवानी गनि 

सहज हनेु। 
कार्िक्रम 
कार्ािन्वर्न 
प्रकृर्ा 

कार्ािन्वर्न गने र्नकार्ः प्रदेश अस्पर्ाल सखेुर्, स्वास््र् र्नदेशनालर् पोखिा, ववपी कोइिाला 
स्वास््र् ववज्ञान प्रर्र्टठान, धिान 
• एल पी ए ि कल्चि पिीक्षण सेवा सरुू भएकोले खकाि नमूना पठाउन स्वास््र् संस्थाहरूमा 
पराचाि गने। 

• प्राप्त खकाि नमूना पिीक्षण गने 
• पनु उपचाि दर्ाि अन्र्िगर्का र्बिामीहरुको एल.वप.ए. बाट खकाि जाचँका लार्ग प्राप्त खकाि 
नमूना प्रदेश कल्चि ल्र्ावमा जाँच नहनेु भएमा िाष्टिर् क्षर्िोग र्नर्न्रण केन्र वा नाटा 
जेनेटपमा कुरिर्ि मार्ि र् खकािको नमूना पठाउने। 

•  खकाि िुवानी वापर् िकम भिुानी गने। 
बजेट वाँिर्ाँि खकाि नमूना िुवानी र्ार्ार्ार् खचि  

प्रर्र् नमूना रु. ४००।,  
कार्ािलर् सञ्चालन खचिः साविजर्नक खरिद ऐन, २०६३ ि सवािजर्नक खरिद र्नर्मावली, २०६४ 
(संसोधन सवहर्) अनसुाि अनसूुचीमा उल्लेष्खर् सामाग्रीहरु  

अर्भलेख 
प्रर्र्वेदन 

खकाि नमूना प्राप्ती ि पिीक्षण सवहर्को ववविण र्र्ाि गिी िाष्टिर् क्षर्िोग र्नर्न्रण केन्रमा 
पठाउने।  

 
२४ प्रदेशका कल्चि र्था िी.एस.वट. प्रर्ोगसाला सरु्िविकिण गने र्था ममिर् सम्भाि एबम उपकिण खरिद 
परिचर् कल्चि/र्ि.एस.वट ल्र्ाव सेवाको र्निन्र्ि सेवा सरु्नष्श्चर् गनि आवश्र्क हनेु पँूष्जगर् सधुाि 

र्था ममिर्का लार्ग र्ो कार्िक्रम िाष्खएको हो। 
उदे्दश्र् कल्चि/र्ि.एस.वट ल्र्ाव सेवाको र्निन्र्िर्ा सरु्नष्श्चर् गने। 
कार्ािन्वर्न 
गने र्नकार्  

प्रदेश अस्पर्ाल सखेुर् l  

कार्ि सञ्चालन 
प्रकृर्ा 

खरिद गनुिपने सामाग्री 
• प्रर्ोगशाला सदुृविकिण गनि आवश्र्क कार्िका लार्ग िाष्टिर् क्षर्िोग केन्रबाट खटाइएका 
ववज्ञको सझुाव र्था िार् अनसुािका कार्ि गने। 
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• र्ल र्दइएका सूची अनसुािको वा ववज्ञ बाट र्दइएको र्लस्ट अनसुािका आवश्र्क सामाग्री 
नेपाल सिकािको प्रचर्लर् आर्थिक ऐन र्नर्म र्था साविजर्नक खरिद र्नर्मावली अनसुाि 
खरिद गने। 

• कल्चि/र्ि.एस.वट.मा प्रर्ोग हनेु उपकिणका पाटि पूजाि परिवर्िन वा ममिर् आवश्र्कर्ा 
अनसुाि गने 

 • कल्चि/र्ि.एस.वट ल्र्ावको सञ्चालनमा आवश्र्क देष्खएका ल्र्ाव सम्वन्धी उपकिण वा र्स 
सँग प्रत्र्क्ष सम्बष्न्धर् उपकिण जस्रै् वफ्रजि, इन्सवपसेटि, कम््र्टुि, वप्रन्टि, पावि व्र्ाकअप, 
र्.ुवप.एस. आर्दको खरिद एवं ममिर् गने। 

• आवश्र्कर्ा अनसुाि Hepa filter, bio seafty cabinet को क्र्ार्लवे्रसन, ममिर् र्था 
परिवर्िन 

• ममिर् गिेि पर्न बन्न नसक्ने कल्चि ल्र्ावका अन्र् उपकिणहरू खरिद गने। 
बजेट 
वाँिर्ाँि 

बजेटको परिर्ध र्भर िही साविजर्नक खरिद ऐन र्था र्नर्मावली (संशाधन सवहर्) अनसुाि 
खचि गने। 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

 

 
२५ प्रदेशस्र्िीर् कल्चि ल्र्ावका लार्ग ल्र्ाव कमिचािीको र्निन्र्िर्ा 
परिचर् क्षर्िोग र्नदान खास गिी और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोग एल पी ए , कल्चि/र्ि.एस.वट. ल्र्ावको 

महत्वपूणि भूर्मका िहने र्ि नेपालमा हालसम्म २ वटा एल पी ए , कल्चि/र्ि.एस.वट. ल्र्ाव 
िहेकाले प्रदेशस्र्िमा थप ३ वटा एल पी ए , कल्चि/र्ि.एस.वट. ल्र्ाव सञ्चालन गनि लार्गएको 
र्ि दिवन्दी स्वीकृर् नभएकोले सेवा किािमा ल्र्ाव कमिचािी व्र्वस्थापन गिी एल पी ए , 
कल्चि/र्ि.एस.वट. सेवा सचुारु गनि र्ो कार्िक्रम िाष्खएको हो। 

उदे्दश्र् प्रदेशस्र्िमा जवटल एवं बहऔुर्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोगको प्रभावकािी एवं सलुभ र्नदान र्था उपचाि 
व्र्वस्थापनका लार्ग कल्चि/र्ि.एस.वट. सेवा सञ्चालन गने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

प्रदेश स्र्िमा एल पी ए , कल्चि/र्ि.एस.वट. सेवा सञ्चालन भएको हनेुछ। 

सञ्चालन 
प्रकृर्ा 

 

कार्ािन्वर्न गने र्नकार्ः प्रदेश अस्पर्ाल सखेुर्। 
न्रू्नर्म शैष्क्षक र्ोग्र्र्ा  
क) ष्क्लर्नकल माईक्रोबाईलोष्जटटः मान्र्र्ा प्राप्त शैष्क्षक संस्थाबाट वव.एस्सी. एम.एल.टी., 

बी.एम.एल.टी. उष्त्तणि गिी ष्क्लर्नकल माईक्रोबाईलोजीमा स्नार्कोत्ति उष्त्तणि गिेको र्था 
नेपाल स्वास््र् व्र्वसार्ी परिर्दमा ववष्शटट शे्रणीको र्नदान समहूमा दर्ाि भएको वा मान्र्र्ा 
प्राप्त शैष्क्षक संस्थाबाट एम.बी.बी.एस. उष्त्तणि गिेको र्था ष्क्लर्नकल माईक्रोबाईलोजीमा 
स्नार्कोत्ति उष्त्तणि गिी नेपाल मेर्िकल काउष्न्सलमा दर्ाि भएको हनु ुपने। 

ख) मेर्िकल माईक्रोबाईलोष्जटटः मान्र्र्ा प्राप्त शैष्क्षक संस्थाबाट वव.एस्सी. एम एल टी/ 
वव.एम.एल.टी. उष्त्तणि गिी मेर्िकल माईक्रोबाईलोजीमा स्नार्कोत्ति उष्त्तणि गिेको र्था 
नेपाल स्वास््र् व्र्वसार्ी परिर्दमा A Class र्नदान समूहमा दर्ाि भएको हनु ुपने। 

ग) मेर्िकल ल्र्ाव टेक्नोलोष्जटटः मान्र्र्ा प्राप्त शैष्क्षक संस्थाबाट मे.ल्र्ा.टे. ववर्र्मा स्नार्क 
(बी.एस्सी एम एल टी, बी.एम एल टी) उष्त्तणि गिी नेपाल स्वास््र् व्र्वसार्ी परिर्दमा A 
Class र्नदान समहूमा दर्ाि भएको।  
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घ) ल्र्ाव टेष्क्नर्सर्नः मान्र्र्ा प्राप्त शैष्क्षक संस्थाबाट मे.ल्र्ा.टे ववर्र्मा प्रववणर्ा प्रमाणपर 
र्ह (सी.एम एल. टी.) उष्त्तणि गिी नेपाल स्वास््र् व्र्वसार्ी परिर्दमा B Class र्नदान 
समूहमा दर्ाि भएको हनु ुपने  

ङ) प्रर्ोगशाला सहर्ोगी कमिचािीः एस.ई.ई. वा एस. एल. सी. उष्त्तणि। 
छनौट प्रवक्रर्ा 
• पिामशि सेवामा (सेवा किािमा) र्लइने सम्पूणि पदको कार्िववविण र्र्ाि गने। 
• साविनष्जक खरिद ऐन,२०६३ ि साविजर्नक खरिद र्नर्माली,२०६४ (संशोकन सवहर्) 
अनसुाि किाि सेवामा र्लने  

• ववर्र्गर् कार्िमा कष्म्र्मा एक वर्िको अनभुव भएका व्र्ष्िलाई प्राथर्मकर्ा र्दने। 
• छनौट भएका कमिचािीहरुसँग अनसूुची ५ बमोष्जमको िाँचामा सम्झौर्ा गने। 
• छनौट भएका कमिचािीहरुको कार्िसम्पादन अनगुमन गने 
पद संख्र्ा एवं प्रकाि  
• माइक्रोवार्ोलोष्जटट (ष्क्लर्नकल) १ जना 
• माइक्रोवार्ोलोष्जटट (मरे्िकल) १ जना 
• ल्र्ाव टेक्नोलोष्जटट १ जना 
• ल्र्ाव टेष्क्नर्सर्न २ जना 
• प्रर्ोगशाला सहर्ोगी कमिचािी १ जना  

आर्थिक 
वाँिर्ाँि 

नेपाल सिकाि र्था सम्बष्न्धर् प्रदेश सिकािले र्ोकेको शे्रणी वा र्ह अनसुािको न्र्ूनर्म र्लव 
भत्ताभन्दा कम नहनेु गिी आपसी सहमर्र्मा र्नधाििण भए वमोष्जम। 

अर्भलेख 
प्रर्र्वेदन 

कमिचािी छनौट प्रकृर्ाको ववविण, शैष्क्षक र्ोग्र्र्ाका प्रमाण पर, कार्ि ववविण, सम्झौर्ा 
ववविण आर्दको ववविण िाख्ने।  
छनौट भएका ल्र्ावकमीका ववविण िाष्टिर् क्षर्िोग र्नर्न्रण केन्र मा (email मार्ि र्) 
पठाउने। 

 
२६ बाकेँमा प्रादेष्शक क्षर्िोग िेर्िल सेन्टि भवन र्नमािण 
परिचर् क्षर्िोगका र्बिामीमा और्र्ध प्रर्र्िोध क्षमर्ा ववकास भएमा उपचाि जवटल हनेु ि लामो 

समर्सम्म (९ देखी २० मवहनासम्म) स्वास््र्कमीको प्रत्र्क्ष र्नगिानीमा और्र्ध खान ुपने 
र्था त्र्स्र्ा र्बिामीहरुलाई जवटलर्ा देष्खएमा अस्पर्ालको श्र्ामा छुट्टाछुटै्ट िाखेि एकीकृर् 
स्वास््र् उपचाि सेवा उपलब्ध गिाउन ुपने र्था र्बिामीको बसोवास स्थलबाट टािा भएका 
कािण दैर्नक उपचाि र्लन कर्ठनाई भएको र्था अन्र् अस्पर्ालहरुमा आवासीर् सेवा उपलब्ध 
नभएका कािण आवासीर् सवुवधा सवहर् क्षर्िोग उपचाि सेवा एकीकृर् रुपमा उपलब्ध गिाउन 
आवश्र्क िहेकोले स्वास््र् र्था जनसंख्र्ा मन्रालर्ले जािी गिेको क्षर्िोग उपचाि र्था 
पे्रर्ण स्थापना र्था सञ्चालन सम्बन्धी र्नदेष्शका, २०७६को व्र्वस्था अनसुाि र्ो कार्िक्रम 
िाष्खएको हो। 

उदे्दश्र् और्र्ध प्रर्र्िोधी क्षर्िोगका र्बिामीलाइि एकीकृर् रूपमा उपचाि सेवा र्था इच्छुक र्बिामीलाइि 
आवासीर् सवुवधा सवहर् उपचाि र्दन ेसंिचना र्र्ाि गने। 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल भवन र्नमािण शरुू भएको हनेुछ। 
कार्िसञ्चालन 
प्रकृर्ा 

कार्िक्रम सञ्चालन गने र्नकार्: स्वास््र् र्था जनसंख्र्ा मन्रालर्, लषु्म्बनी प्रदेश। 
साविष्जनक खरिद ऐन र्था र्नर्मावली (संसोधन सवहर्) अनसुाि भवन र्नमािण सरुू गने 

बजेट वाँिर्ाँि लागर् इष्स्टमेट अनसुाि 
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अर्भलेख 
प्रर्र्वेदन 

भवन र्नमािणको लागर् खचि ि प्रगर्र् ववविणको प्रर्र्वेदन िाष्टिर् क्षर्िोग र्नर्न्रण केन्रमा 
पर्न पठाउन ुपनेछ। 

 
२७ िाप्ती स्वास््र् ववज्ञान प्रर्र्टठानमा क्षर्िोग उपचाि केन्र व्र्वस्थापन एवं सदुृिीकिण 
परिचर् िाप्ती स्वास््र् ववज्ञान प्रर्र्टठानमा क्षर्िोग उपचाि व्र्वस्थापनका लार्ग ििस र्ोकल पसिनको 

व्र्वस्था एवम र्र्निचि जन्र् समाग्री, एक्जहस्ट फ्र्ान लगार्र् अन्र् आवश्र्क समाग्री 
व्र्वस्थापन गिी प्रभावकािी क्षर्िोग सेवा सरु्नष्श्चर् गनि र्ो कार्िक्रम िाष्खएको हो। 

उदे्दश्र् र्बिामीहरूलाई गणुस्र्रिर् क्षर्िोग उपचाि सेवा प्रदान गनि।  
अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

र्बिामीहरूलाई गणुस्र्रिर् क्षर्िोग उपचाि सेवा उपलव्ध हनेु।  

कार्िसञ्चालन 
प्रकृर्ाः  

• क्षर्िोग उपचाि केन्रमा आवश्र्क सामाग्रीहरूको पवहचान गने ि उपलब्ध बजेटर्भर 
प्राथर्मकीकिण गिी खरिद गने। 

• क्षर्िोग उपचाि केन्रमा र्नर्र्मर् िट्स सेवा उपलव्ध गिाउन आवश्र्क हनेु कमिचािीको 
न्र्ूनर्म र्ोग्र्र्ा र्नधाििण गिी किािमा कमिचािी र्नर्िु गने।  

• हाल कार्ििर् कमिचािीको कार्ि मूल्र्ाङ्कनमा संर्ोर्जनक पाएमा उि कमिचािीलाइि 
र्निन्र्िर्ा र्दन सवकन।े 

बजेट वाँिर्ाँि कमिचािी पारिश्रर्मक २४०,०००.०० 
िट्स सेवा सदुृविकिण ५०,०००.०० 

अर्भलेख 
प्रर्र्वेदन 

कमिचािी र्नर्षु्िको एकप्रर्र् प्रर्र्र्लवप प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्मा उपलव्ध गिाउने। 

 
 
२८ ववश्व क्षर्िोग र्दवस मनाउने ि स्थलगर् अनषु्शक्षण र्था अनगुमन (ष्जल्लाबाट पार्लकासम्म आपर्कार्लन 

अवस्थामा और्र्ध, ल्र्ाव सामाग्री र्था अन्र् बस्र् ुिुवानी समेर्) 
कार्िक्रम  ववश्व क्षर्िोग र्दवस मनाउने 
परिचर् क्षर्िोग कार्िक्रम प्रर्र् नीर्र् र्नमािण र्हसम्मको प्रभावकािी िाजनरै्र्क प्रर्र्वद्धर्ा हार्सल गनुिका 

साथै र्स िोग बाट मतृ्र् ुभएका व्र्ष्िहरुको सम्झना स्वरुप ववश्व क्षर्िोग र्दवस मनाउन 
र्ो कार्िक्रम िाष्खएको हो। 

उदे्दश्र् • िाजनीर्र्ज्ञ, समाज सेवव,बषु्द्धजीवव,नीर्र् र्नमािर्ाहरु र्था ववर्भन्न के्षरमा काम गने 
व्र्ष्ित्वहरुलाई क्षर्िोग र्नर्न्रणमा उर्नहरुको प्रर्र्बद्धर्ा र्लइ क्षर्िोग कार्िक्रमका लार्ग 
आवश्र्क स्रोर्हरूको व्र्वस्था हनेु। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

क्षर्िोग अन्त्र्का लार्ग िाजनैर्र्क एवम सामाष्जक प्रर्र्बद्धर्ा हार्सल हनेु। 

कार्िसञ्चालन 
प्रकृर्ाः  

• प्रदेश स्वास््र् र्नदेशकको अध्र्क्षर्ामा सिकािी र्था गैिसिकािी र्नकार् सष्म्मर्लर् प्रदेश 
स्र्िको संर्ोजन सर्मर्र् गठन गने।  

• सर्मर्र्को वैठकमा उपलब्ध श्रोर्हरु छलर्ल गिी सोवह अनसुाि कार्ि र्ोजना बनाई सोवह 
अनसुाि कार्ािन्वर्न गने।  

• अर्र्र्थहरूलाई र्नमन्रणा ि सहभागीहरूको आवश्र्क व्र्वस्थापन, कार्िक्रम स्थल छनौट 
र्था व्र्वस्थापन  

• ष्शक्षा, सूचना ि सञ्चािका सामाग्रीहरुको प्रदशिनी र्था ववर्िण 
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• क्षर्िोग चेर्नामलुक सांस्कृर्र्क कार्िक्रम, वाद-वववाद, हाष्जिी जवार्, र्ािली आर्द। 
• स्थानीर् िेर्िर्ो ि टेर्लर्भजन र्था स्थानीर् अन्र् संचाि माध्र्म मार्ि र् क्षर्िोगबािे सन्देश 

प्रवाह गने। 
• परकाि अन्र्िवक्रर्ा, अन्र्िसंवाद 

कार्िक्रम  स्थलगर् अनषु्शक्षण र्था अनगुमन (ष्जल्ला बाट पार्लकासम्म आपर्कार्लन अवस्थामा और्र्ध, 
ल्र्ाव सामाग्री र्था अन्र् बस्र् ुिुवानी समेर्) 

परिचर् क्षर्िोग कार्िक्रम सञ्चालन उदे्दश्र् अनरुूप भए नभएको सरु्नष्श्चर् गनुिका साथै कार्िक्रम मापदण्ि 
अनसुाि गणुस्र्रिर् रूपमा सञ्चालन भएको एवकन गनुिका साथ ैसम्बष्न्धर् स्वास््र् कमीहरूलाई 
क्षर्िोग कार्िक्रम प्रभावकािी सञ्चालन एवं र्सको िेकर्ििङ र्था रिपोवटिङ सम्बन्धमा क्षमर्ा 
अर्भवृष्द्ध गनि र्ो कार्िक्रम िाष्खएको हो। 

उदे्दश्र् कार्िक्रम प्रभावकािी रूपमा उद्देश्र् अनरुूप सञ्चालन भएको सरु्नष्श्चर् गनि। 
अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

कार्िक्रम प्रभावकािी ि गणुस्र्रिर्रूपमा सञ्चालन भै र्दइएको लक्ष्र् प्राप्त हनेु। 

कार्िसञ्चालन 
प्रकृर्ाः  

अनगुमन र्था मूल्र्ाङ्कनका लार्ग चेक र्लटटको अर्नवार्ि प्रर्ोग गने। 
स्थलगर् अनषु्शक्षण का माध्र्मबाट स्वास््र् संस्थाहरुको कार्िक्रम सञ्चालनका ववर्ध र्था प्रकृर्ा, 
सोको अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदनका साथै HMIS एवम NTPMIS मा र्नर्र्मर् प्रर्र्वेदन भए नभएको 
सरु्नष्श्चर् गने साथै आवश्र्कर्ा अनसुा सो सम्वन्धमा क्षमर्ा अर्भवृष्द्ध गने। 
आपर्कार्लन अवस्थामा क्षर्िोगको और्र्ध, ल्र्ाव सामाग्री र्था अन्र् बस्र् ुिुवानी ष्जल्ला र्था 
पार्लकासम्म िुवानी गने। 
कार्िक्रम संर्ोजक र्था अन्र् आवश्र्क कमिचािीहरुको र्नर्र्मर् अनगुमन भ्रमणका लार्ग र्मर्र्, 
स्थान, उदे्दश्र् सवहर्को र्ोजना बनाउने ि सो अनसुाि स्वास््र् संस्थामा अनगुमन गने। 
कार्िक्रमको प्रभावकािी सञ्चालन र्था सोको मूल्र्ाङकनका लार्ग आवश्र्कर्ा अनसुाि स्वास््र् 
र्नदेशनालर्, स्वास््र् कार्ािलर् र्था स्थानीर् र्नकार् सष्म्मर्लर् संर्िु अनगुमन टोली बनाई 
समस्र्ा पवहचान भएका स्वास्थ सपेुरिवेक्षण गिी समस्र्ाहरुको र्निाकिण गने। 
अनगुमन पश्चार् र्त्कालै स्वास््र् संस्थालाई देष्खएका िाम्रा सवहर् सधुाि गनुिपन े
पक्षहिरुकाबािेमा छलर्ल गने ि सधुािका लार्ग गनुिपने वक्रर्ाकलाप, सोको समर् सीमा ि 
ष्जम्मेवाि व्र्ष्ि सवहर्को कार्ि र्ोजना बनाउने। 
आवश्र्कर्ा अनसुाि अनगुमनमा पवहचान भएका ववर्र्हरुलाई सम्बष्न्धर् स्थानीर् र्हलाई पर्न 
जानकािी गिाउने ि समस्र्ा समाधानका लार्ग स्थानीर् र्हको ष्जम्मेवािी सवहर्को कार्ि र्ोजना 
बनाई कार्ािन्वर्न गने गिाउने। 
अको पटकको भ्रमणमा स्वास््र् संस्थालाई अर्धल्लो भ्रमणमा र्दइएको सझुाव कार्ािन्वर्न भए 
नभएको र्नष्श्चर् गने। 
अनगुमन भ्रमणमा कार्िक्रमको कार्ािन्वर्न र्ोवकएको मागि र्नदेशन अनसुाि भए नभएको एवं 
कार्िक्रम र्ोवकएको स्थान, व्र्ष्ि र्था समदुार्मा भए नभएको, कार्िक्रमको गणुस्र्रिर् 
कार्ािन्वर्न एवं आवश्र्क अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन भए नभएको सरु्नष्श्चर् गने। 
समदुार्मा सञ्चालन भएका क्षर्िोग पवहचान र्था िेर्िल कार्िक्रमको प्रभावकािीर्ा एवं सम्बष्न्धर् 
सेवाग्राही मा कार्िक्रम पगुे नपगुकेो सरु्नष्श्चर् गने। र्सका लार्थ सेवाग्राहीको ववविण स्वास्थर् 
संस्था बाट र्लई नमूना छनोटमा पिेका सेवाग्राहीको घिदैलोमा गई सेवा पाएको सरु्नष्श्चर् गने। 
सम्बष्न्धर् कमिचािीले अनगुमन भ्रमण पश्चार् प्रर्र्वेदन बनाई आफ्नो संस्थालाई उपलव्ध गिाउने 
ि आवश्र्क पिेका वेलामा सिोकािवालाहरुलाई उपव्ध गिाउने। 
 



88 

 

बजेट 
वाँिर्ाँि 

उपलव्ध बजेट बाट ववश्व क्षर्िोग र्दवसका लार्ग ५० हजािसम्म खचि गने ि बाँवक िकम 
स्थलगर् अन-ुष्शक्षण (ष्जल्लाबाट पार्लकासम्म आपर्कार्लन अवस्थामा और्र्ध, ल्र्ाव सामाग्री 
र्था अन्र् वस्र् ुिुवानी समेर्) मा खचि गने। 

 
२९ स्थानीर् र्हहरुलाई eTB सम्बन्धी र्ार्लम 
परिचर् क्षर्िोग र्बिामीहरूको व्र्ष्िगर् ववविण वास्र्ववक समर्मै प्राप्त गिी क्षर्िोगको 

epidemiological ववश्लेर्णद्वािा आवश्र्क िणनीर्र् र्था वक्रर्ाकलाप ववकास गनि सहर्ोग 
परु्ािउन एवं र्बिामीको उपचािको अवस्था वास्र्ववक समर्मा प्राप्त गिी प्रभावकािी अनगुमन 
र्था पटृठपोर्ण गनि eTB Register ववकास भएको हो। eTB Register ले क्षर्िोग उपचाि 
िष्जटटिमा भएका र्बिामीको सबै ववविणहरूलाई eTB register मा ववद्यरु्र्र् रूपमा प्रर्र्र्लवप 
उर्ारिने हदुा र्बिामीको सबै ववविण प्राप्त गिी थप ववश्लेर्ण गनि मद्दर् पगु्ने छ।क्षर्िोग 
कार्िक्रमको र््र्ाकं िाख्ने सबै स्वास््र्संस्थाहरुले अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन िाख्न आवश्र्क ज्ञान 
र्था सीपको ववकास गनि सबै स्वास््र्संस्थाहरुको क्षर्िोग कार्िक्रम र्ोकल पसिनलाई दईु र्दन े
र्ार्लम सञ्चालन गिी एच.एम.आई.एस. अन्र्गिर्का क्षर्िोग कार्िक्रमको अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदनका र्नर्मत्त प्रर्ोग हनेु िेकर्ििङ र्था रिपोवटिङका र्मि र्िमेट ि अनलाईन सफ्टवेर्ि 
eTB Register को प्रर्ोग सम्वन्धी क्षमर्ा अर्भवृष्द्ध गनि र्ो र्ार्लमका िाष्खएको हो। 

उदे्दश्र् क्षर्िोग कार्िक्रमको अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदनका र्नर्मत्त प्रर्ोग हनेु िेकर्ििङ र्था रिपोवटिङका 
र्मि र्िमेट एवं क्षर्िोग उपचाि िष्जटटिको अनलाईन सफ्टवेि eTB Register को प्रर्ोग 
सम्वन्धी स्वास््र्कमीहरुको ज्ञान र्था क्षमर्ा अर्भवृष्द्ध हनेुछ। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

• क्षर्िोग र्बिामीको ववविण स्वास््र् संस्थाबाटै वास्र्ववक समर्मा eTB Register का 
माध्र्मबाट उपलब्ध हनेु एवम ्र्बिामीको प्रर्र्वेदन HMIS मा interoperable प्रणाली द्वािा 
उपलब्ध हनेु। 

कार्ि सञ्चालन 
प्रकृर्ाः  

कार्ािन्वर्न गनेः स्वास््र् कार्ािलर् 
• र्ो कार्िक्रम सञ्चालनपूवि, कार्िक्रम सञ्चालनको कार्िर्ोजना र्नमािण गिी िाष्टिर् क्षर्िोग 

र्नर्न्रण केन्रलाई जानकािी र्दने  
• र्बिामी र्लुनात्मकरुपमा धेिै भएका प्रदेशका र्िाई र्था र्भरी मधेसका ष्जल्लाहरु छनौट 

गने। छनौट भएका ष्जल्लाका स्वास््र् संस्थाबाट नै अनलाईन रिपोवटिङ्गका लार्ग आवश्र्क 
पूवािधाि जस्रै् कम्पर्टुि, इन्टिनेट सेवा, कम्पटुि सञ्चालनका लार्ग दक्ष कमिचािीको 
उपलव्धर्ा भएका स्वास््र्संस्थाहरुको सूची र्नमािण गने उि सूचीहरु मध्र्ेबाट 
प्राथर्मवककिण गिी र्ार्लमका लार्ग स्वास््र् संस्था छनौट गन।े  

• छनौट गरिएका स्वास््र् संस्था ि त्र्स स्वास््र् संस्थाबाट हनेु सहभागीहरुको व्र्ष्िगर् 
सम्पकि  नम्वि सवहर्को ववविण संकलन गने। 

• र्ो कार्िक्रम सञ्चालन हनु ुपूवि आवश्र्क र्र्ािी जस्रै् कार्िक्रम सञ्चालनको र्मर्र् ि स्थान 
एवकन गने, कार्िक्रम ववर्र् सूची र्था पाठ्यक्रम र्र्ाि गने ि कार्िक्रममा सहभागीर्ाका 
लार्ग स्वास््र् संस्थालाइ पराचाि गने। 

• कार्िक्रम सञ्चालन दईु भागमा ववभाजन गिी सञ्चालन गने। प्रथम भागमाः क्षर्िोग सम्वन्धी 
प्रर्ोग हनेु HMIS िेकर्ििङ र्था रिपोवटङ र्मि र्था र्िमेट सम्वन्धी र्ार्लम सञ्चालन गने 
ि दोस्रो भागमाः क्षर्िोग उपचाि िष्जटटिको अनलाईन सफ्टवेि eTB Register को प्रर्ोग 
सम्वन्धी र्ार्लम र्दन।े  

• र्ार्लमका लार्ग क्षर्िोग उपचाि िष्जटटि, कम््र्टुि ि इन्टिनटेको अर्नवार्ि व्र्वस्था गने  
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बजेट 
बाँिर्ाँट 

• उपलब्ध बजेट बाट ववर्भन्न सम्बष्न्धर् शीर्िक मा बाँिर्ाटँ गिी खचि गने। 

अर्भलेख 
प्रर्र्वेदन 

• कार्िक्रम सञ्चालन पश्चार् प्रर्र्वेदन र्र्ाि गिी eTB Register प्रर्ोग गने स्वास््र् संस्थाका 
ववविण िाष्टिर् क्षर्िोग र्नर्न्रण केन्रलाइि उपलब्ध गिाउने। 

 
३० पनुः उपचािमा दर्ाि भएका एवं असहार् र्था गिीब र्बिामीहरुलाई उपचाि अवर्धभि पोर्ण भत्ता 

 
परिचर् पनुः उपचािमा िहेका र्बिामीको पोर्ण ष्स्थर्र् सधुाि गिी क्षर्िोग र्नको पाने, पी वी सी क्षर्िोगका 

र्बिामीको सम्पकि मा िहेका परिवािका सदस्र्हरूको सम्पकि  पिीक्षण गनि र्था सम्भाववर् क्षर्िोगका 
परिवािका सदस्र्हरुलाई क्षर्िोग पिीक्षण गनि पे्ररिर् गनि र्ो कार्िक्रम िाष्खएको हो। 

उदे्दश्र् • ववपन्न र्बिामीलाइि पोर्ण र्ार्ार्ार् सहर्ोग गन े 
• पनुः उपचािमा आएका क्षर्िोगका र्बिामीको पोर्ण ष्स्थर्र् सधुाि गनि सहर्ोग गन।े 
• उपचाििर् पी वी सी क्षर्िोगका र्बिामीका घि पिीवािका सदस्र्हरुको सम्पकि  पिीक्षण 

गने। 
• पी वी सी क्षर्िोगका र्बिामीको सम्पकि मा िहेका ५ वर्ि मरु्नका बालबार्लकाहरूलाइि क्षर्िोग 

प्रर्र्िोधात्मक उपचाि सरुू गने  
अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

• पनुः उपचािमा आएका पी वी सी क्षर्िोगका र्बिामीको पोर्ण अवस्था सधुाि भएको हनेुछ। 
• आर्थिक अभावका कािण पिीक्षण गनि जान नसकेका र्था बीचम ै और्र्ध खान छोड्न े

क्षर्िोगका र्बिामी उपचाि दार्िामा आएको हनेुछन। 
• ५ वर्ि मरु्नका बालबार्लकाले प्रर्र्िोधात्मक उपचाि (टी वी पी टी) पाएको हनेुछ। 

सञ्चालन 
प्रकृर्ा 

क) आर्थिक ष्स्थर्र् कमजोि िहेका क्षर्िोगका र्बिामीहरुलाई पोर्ण खचि 
• अन्र्गिर्का स्वास््र् संस्थामा उपचाििर् र्नम्न अवस्थाका क्षर्िोगका र्बिामीहरुलाइि पोर्णा 

र्ार्ार्ार् खचि उपलब्ध गिाउन अद्यावर्धक ववविण माग गने। 
क) आर्थिक अभावका कािण उपचाि केन्रसम्म आवर्जावर् गनि र्ार्ार्ार् खचि नभएका, 
ख) वेवारिसे,  
ग) घिमा हेिचाह गन ेकेही नभएका ि आर्थिक उपाजिन गनि नस्कने अवस्थाका,  
घ)  प्रर्र्कूल असि व्र्वस्थापन गनि थप उपचािका लागी सवुवधार्िू संस्थामा जान र्ार्ार्ार् 
खचि र्र्नि नसक्न।े 

• ववविण माग गदाि र्नवेदनसाथ उपचाि काििको र्ोटोकपी र्था व्र्ष्िको पवहचान खुल्ने कागजार् 
पेश गनि लगाउने। 

• उपलब्ध ववविणको आधािमा उपलब्ध बजेट ि र्बिामीको अवस्थाका आधािमा र्ार्ार्ार् र्था 
पोर्ण खचि उपलब्ध गिाउने।  

थप व्र्ाख्र्ा र्र्द र्बिामीलाइि उपचाि अवर्धभि िकम उपलब्ध गिाउन लार्गएको भए सम्बष्न्धर् 
र्बिामीको खार्ामा जम्मा गिी र्दने। 

ख) पनुःउपचािमा िहेका पी.र्ब.सी. र्बिामीहरुलाई उपचाि अवर्धभि पोर्ण खचि 
• अन्र्गिर्का स्वास््र् संस्थामा पनुः उपचािमा दर्ाि भएका क्षर्िोगका र्बिामीहरुको अद्याबर्धक 

ववविण माग गने। 
• ववविण माग गदाि उपचाि काििको र्ोटोकपी र्था व्र्ष्िको पवहचान खुल्ने कागजार् पेश गनि 

लगाउने। 
• उपलब्ध ववविणको आधािमा पोर्ण खचि वापर् हनु आउने िकम सम्बष्न्धर् र्बिामीको खार्ामा 

जम्मा गिी र्दन।े  
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ग) घिपरिवािका सदस्र्हरूमा सम्पकि  पिीक्षण 
•  उपचाििर् सवै पी वी सी र्बिामीहरूलाई क्षर्िोग लाग्नकुो कािण, सने र्रिका, िोकथामका 

उपार्बािे जानकािी गिाउने।  
•  सम्पकि  पिीक्षण गनि पी वी सी र्बिामीको घिमा जाने र्दन र्नष्श्चर् गिी परिवािका सदस्र्लाई 

घिैमा बर्सर्दन लगाउने। 
• क्षर्िोगका लक्षण देखा पिेमा परिवािका सदस्र्को खकाि संकलन गने ि खकाि पिीक्षण गने  
• र्र्द प्रर्ोगशाला नभएमा सवुवधा भएको नष्जकको स्वास््र् संस्थामा खकाि नमूना सवहर् जचाँउन 

जान सल्लाह र्दने।  
• लक्षण देखा नपिेका ५ वर्ि मरु्नका वालवार्लका भए क्षर्िोग प्रर्र्िोधात्मक उपचाि र्दन ुपन े

कुिाका जानकािी गिाइि स्वास््र् संस्थामा र्लइि आउन लगाउने , 
• खकाि नमूना जाँच गदाि क्षर्िोग र्नदान भएमा दर्ाि गिी उपचाि गने। 
• खकाि पिीक्षण गनि आउने परिवािका सदस्र्लाई र्ार्ार्ार् खचि माग गनि अनसूुची ५ अनसुािको 

िाँचामा र्नवदेन र्दन लगाउने ि अनसूुची ६ अनसुािको भिपाईमा अर्भलेख िाष्ख प्रर्र् र्बिामी 
बिीमा रु २००। र्ार्ार्ार् खचि उपलब्ध गिाउने। (२ वटा खकाि नमूना)  

• क्षर्िोगका लक्षण देखा पिेमा र्ि खकाि नमूना पिीक्षणमा क्षर्िोगको कीटाणु नदेष्खएका 
शंकास्पद क्षर्िोगका र्बिामीलाई एक्सिे र्था जीन एक्स्पटि केन्रसम्म जान बिीमा रु २००.०० 
थप उपलब्ध गिाउन सवकनेछ। 

घ) बालबार्लकालाइ वट.र्ब.वप.टी कार्िक्रम 
• क्षर्िोगका ष्चन्ह ि लक्षण नदेष्खएका ५ वर्ि मरु्नका बालबार्लकालाइि प्रर्र्िोधात्मक उपचाि 

(TBPT) पद्धर्र् अपनाउने। 
बजेट 
बाँिर्ाँि 

• पनुः उपचािमा िहेका वविामीः र्ार्ार्ार् ि पोर्ण बापर् रू ५०० प्रर्र् मवहना  
• आर्थिक ष्स्थर्र् कमजोि भएका र्बिामीलाइि र्ार्ार्ार् र्था पोर्ण खचिः उपलब्ध बजेट ि 

र्बिामीको अवस्थाका आधािमा  
• पी.वी.सी. र्बिामीका परिवािका सदस्र्को सम्पकि  पिीक्षण गनि स्वास््र्कमीलाइि र्ार्ार्ार् खचिः 

दै भ्र.भ नपाउने अवस्थामा रू. ७००। (बिीमा) दै.भ्र.भ पाउने भए र्नर्मानसुाि  
• पी.वी.सी. र्बिामीका परिवािका सदस्र्को खकाि पिीक्षण गनि र्ार्ार्ार् खचि रू.२००। 

(बिीमा) 
 

थप व्र्ाख्र्ाः र्स शीर्िकमा र्बर्नर्ोष्जर् िकम कम भएमा समर्मै स्वास््र् र्नदेशनलार् स्वास््र् 
कार्ािलर्मा सम्मकि  गन।े 

अर्भलेख 
प्रर्र्वेदन 

पी वी सी र्बिामी, खकाि पिीक्षण गरिएका र्बिामीका परिवािका सदस्र्हरूको ववविण ि र्ार्ार्ार् 
खचिको ववविणा अद्याबर्धक िाख्ने ि खकाि पिीक्षण गरिएका ि क्षर्िोग पत्ता लागकेा परिवािका 
सदस्र्को एकमटुठ संख्र्ा इमेल मार्ि र् िाष्टिर् क्षर्िोग र्नर्न्रण केन्रमा पठाउन हनु। 

 
अनसूुची १ 
खचि सम्बन्धी मापदण्ि  
 

क) र्ार्लम, गोटठी, कार्िशाला सञ्चालन सम्बन्धी खचिको मापदण्ि  
 
र्स.नं ववविण केन्र/ प्रदेशस्र्ि ष्जल्ला स्र्ि स्थानीर् स्र्ि 
१ स्रोर् व्र्ष्ि/सहजकर्ाि**  ८००.०० ७००.०० ६००.०० 
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प्रर्र् कक्षा (१ घण्टा ३० र्मनेट) एक जना 
२ कार्िपर*** १२००.०० १०००.०० १०००.०० 
३ स्थानीर् सहभागी भत्ता (दै.भ्र.भ नपाउनेको हकमा 

टी्पणी र्था आदेशमा उल्लेख गिी स्वीकृर् गिाएि 
मार खचि लेख्न हनु) 

७००.०० ७००.०० ७००.०० 

४ संर्ोजक ५००.०० ४००.०० ३००.०० 
५ सहर्ोगी (२ जनासम्म) ५००.०० ४००.०० ३००.०० 
६ कार्ािलर् सहर्ोगी १५०.०० १५०.०० १५०.०० 
७ प्रर्र्वेदन १०००.०० १०००.०० १०००.०० 
८ खाजा  २००.०० २००.०० २००.०० 
९ मसलन्द प्रर्र् सहभागी १००.०० १००.०० ५०.०० 
१० मसलन्द प्रष्शक्षण (माकि ि, र्ोटोकपी, मेटाकािि, 

माष्स्कङ टेप, आर्द) 
२५००.०० २५००.०० १०००.०० 

११ ववववध (व्र्ानि, प्रमाणपर, पानी, सिसर्ाई आर्द) १५००.०० १०००.०० ५००.०० 
१२ दैर्नक भत्ता भ्रमण खचि र्नर्माबली २०७२ (संशोधन समेर्) अनसुाि 
१३ र्ार्ार्ार् खचिः प्रचर्लर् दििेट अनसुाि (्लेन वटकट ि बोर्ििङ पास अर्नवार्ि) 
१४ र्ार्लम सवुवधा (र्ार्लम कक्ष,उपकिण): प्रचर्लर् दििेट अनसुाि 

सहभागीको घि वा हाल बसोवास स्थलबाट दैर्नक ओहोि दोहोि गनि नभ्र्ाईने 
 स्रोर् व्र्ष्ि आर्ोजक संस्थाबाट भएमा स्रोर् व्र्ष्ि भत्ता नपाउने कार्िपर वापर् मार पाउने। 
 कार्िपर ७५० शव्दको प्रबन्ध हनु ुपदिछ। 
स्रोर्ः अथि मन्रालर्बाट जािी गरिएको कार्ि सञ्चालन र्नदेष्शका, २०७६ छैठौ संस्किण  
 
 ख) िी आि होस्टेल सञ्चालन खचि  

ववविण खचि गने आधाि  
होस्टेल ईन्चाजि (हेल्थ अर्सस्टेण्ट, स्टार् नसि) १ जना नेपाल सिकािको न्र्नूर्म र्लव भन्दा नबढ्न े गिी 

किाि सम्झौर्ामा उल्लेख भए बमोष्जम  
होस्टेल सव ईन्चाजि (अ.हे.व./अ.न.मी)  ,, ,, 
कार्ािलर् सहर्ोगी  ,,    ,, 
भान्से   ,,    ,, 
सिुक्षा गािि  ,,    ,, 
घि बहाल (होस्टेल सञ्चालन गनि) अर्धकर्म स्वीकृर् दििेट बमोष्जम 
ग्र्ास (खाना पकाउने) र्बिामीका आधािमा 
होस्टेल सञ्चालन (पानी, र्बजलुी, टेर्लर्ोन, 
इन्टिनेट आर्द) बजेटको परिर्धर्भर िही र्नर्मानसुाि 
र्बिामीलाई खाद्य आहाि* र्बिामीका आधािमा 
स्वास््र् परिक्षण ि और्र्ध  ष्चवकत्सकको र्सर्ारिश बमोष्जम 
कार्ािलर् सञ्चालन खचि (स्टेसनिी र्था मसलन्द) ववर्नर्ोष्जर् बजेटको बिीमा २ प्रर्र्शर्ले नबढ्ने गिी। 
सिसर्ाई सामाग्री र्बिामी ि आवश्र्कर्ानसुाि र्मर्व्र्र्ी हनेु गिी। 
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अन्र् सामग्री** (वविामी वेि, र्न्ना, कम्वल, 
र्वकर्ा, झलु आर्द) र्बिामीको आधािमा  

 
*खाद्य आहाि िकम खचि गदाि प्रर्र् वविामी प्रर्र् र्दन रु १७१।- का दिले वविामी होस्टेलमा दैर्नक उपष्स्थर् िहेको 
अर्भलेखको आधािमा र्दन गणना गिी खचि लेख्न ुपन े
**होस्टेलमा सञ्चालनमा िहेको बेि संख्र्ाको आधािमा मार खचि गनि र्मल्ने। 
अनसूुची २ 
कार्िक्रम सम्पन्न प्रर्र्वेदनको (नमूना) 
१.  कार्िक्रमको नामः 
२.  स्वीकृर् बजेट ि खचि शीर्िक नं 
३.  कार्िक्रमको संष्क्षप्त परिचर् र्था उदेश्र्ः  
४.  कार्िक्रम सञ्चालन प्रकृर्ाः  
५.  कार्िक्रम सञ्चालन स्थान ि र्मर्र्ः 
६.  कार्िक्रममा संलग्न जनशष्िको नामावलीः (सहभागी सहजकर्ाि सहर्ोगी) 
७.  कार्िक्रमका सवल पक्षः  
८.  कार्िक्रममा सधुाि गनुि पने पक्षः 
९.  खचि िकमको ववस्र्रृ् ववविण- Statement of Expenditure 
 

र्स.न ववविण र्बर्नर्ोष्जर् िकम खचि िकम बाकी 
१ सहभागी भत्ता    
२     
३     
जम्मा    

 
१०. सहभागीहरुको नाम ि संस्थाको नामः 
११.  र्ोटो र्था अन्र् ववविणः 
 
अनसूुची ३ 
सेवा किाि सम्झौर्ा (नमूना) 
 
.......................... र्नदेशनालर्/कार्ािलर् (र्सपर्छ प्रथम पक्ष भर्नएको ) ि ................................... 
न.पा.गा.पा.. विा नं. .... बस्ने वर्ि.......को श्री .........................................(र्सपर्छ दोश्रो पक्ष भर्नएको) का 
बीच र्स र्नदेशनालर्/कार्ािलर्को लार्ग आवश्र्क ............................................पदको कार्ि सेवा किािमा 
उपलव्ध गिाउनका लार्ग देहार्को शर्ि र्था र्सै साथ संलग्न कार्ि वववविणको अर्धनमा िही सेवा किाि गनेबािे र्ो 
सम्झौर्ा गिी एक एक प्रर्र् र्लर्ौ र्दर्ौ। 
 
किािका शर्िहरु 
१. दोश्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई संलग्न सेवाका शर्ि (TOR) का आधािमा ......................कार्िहरु सम्बन्धी सेवा 

उपलव्ध गिाउन ुपनेछ। 
२.  दोस्रो पक्षले दैर्नक कार्ािलर् समर् र्भर उपष्स्थर् भई कार्ािलर् प्रमखुको प्रत्र्क्ष र्नदेशनमा िही कार्िहरु गनुि 

पनेछ।  
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३.  र्ो किाि सम्झौर्ाको अबर्ध .................. गरे् देष्ख लागू भई ..............सम्मको लार्ग हनेुछ। प्रथम पक्षलाई 
ष्चत्त नबझेुमा जनु सकैु बेला सम्झौर्ा भंग हनेु। र्ि प्रथम पक्षले आवश्र्क ठानेमा कानून बमोष्जम अको किाि 
संम्झौर्ा गनि सवकने छ। 

४. .............................को रुपमा सेवा प्रदान गिे वापर् दोश्रो पक्षलाई पवहलो पक्षले मार्सक रु 
...................................(अक्षिेपी ........................................... ) भिुानी गने छ।  

५. पवहलो पक्षले दोस्रो पक्षलाइ नेपाल सिकािको साविजर्नक ववदा वाहेक अन्र् ववदा पाउने छैन। र्ि प्रथम 
पक्षलाई आवश्र्क पिेको खण्िमा दोस्रो पक्षले साविजर्नक ववदाका र्दन समेर् सेवा उपलब्ध गिाउन ुपनेछ। 

६.  दोश्रो पक्षले अर्नवार्ि रुपमा र्नजामर्ी कमिचािीका लार्ग र्ोवकए बमोष्जमको पोशाकमा ि समर्मा कार्ािलर्मा 
उपष्स्थर् भै सेवा प्रदान गनुिपने छ। साथै सेवा सम्बन्धी प्रचर्लर् काननूमा व्र्वस्था भएका आचिण पालना गनुि 
पने छ। 

७.  दोश्रो पक्ष शारििीक रुपमा अस्वस््र् भई वा अन्र् कुनै कािणले सेवा र्दन असमथि भएमा वा काम सन्र्ोर्जनक 
नभएमा वा आचिण सम्बन्धी कुिाहरु बिाबि उलंघन गिेमा वा प्रथम पक्षलाई सेवाको आवश्र्कर्ा नभएमा जनु 
सकैु बेला पर्न १५ र्दनको सूचना र्दइ सेवावाट हटाउन सक्नछे। 

८.  दोश्रो पक्षले सेवा र्दन असमथि भएको वा कार्ािलर्मा हाष्जि नभएको अवर्धको पारिश्रर्मक र्दन प्रथम पक्ष वाध्र् 
हनेु छैन। 

९. दोश्रो पक्षले कार्ािलर्को चल अचल सम्पर्र्को वहनार्मना गिेमा वा हानी नोक्सानी गिेमा र्बगो अनरुुपको िकम 
दोश्रो पक्षवाट असलु उपि गरिनछे। 

१०. र्स सम्झौर्ा मा उल्लेख भएका र्बर्र्हरु सोही बमोष्जम ि उल्लेख नभएका र्बर्र्हरु साविजर्नक खरिद ऐन, 
२०६३ साविजर्नक खरिद र्नर्मावली २०६४, र्था अन्र् प्रचर्लर् कानून बमोष्जम हनेुछ। 

पवहलो पक्षको र्र्ि बाटः                  दोश्रो पक्षको र्र्ि बाटः 
दस्र्खर्ः                                    दस्र्खर्ः 
नामः                            नामः   
पदः                                    पदः  
र्मर्र्ः र्मर्र्ः 
 
अनसूुची ४ 
 
क) प्रदेश कल्चि ल्र्ावको लार्ग आवश्र्क दैर्नक कार्ािलर् सञ्चालन सामाग्रीहरुको न्र्ूनर्म सूची 

• Aluminum Foil 
• Glass Wares; Beaker, Conical Flask, Measuring Cylinder 
• Falcon tube 
• falcon tube Safety cold chain Box for transportation  
• Ice Packs 
• Lysol and Cleaning Solution 
• Infection Prevention का लार्ग आवश्र्क सामग्रीहरु M Surgical Attaire, Virex etc. 
• Health Care Waste Management का लार्ग आवश्र्क सामग्रीहरु 
• जेनेिेटिको लार्ग ईन्धन 
• कार्ािलर् सञ्चालन स्टेशनिी  
• साबनु, र्ौलीर्ा, कुचो, भ्र्ाकुम ष्क्लनि 
• कल्चि/ष्जनएक्सपटि र्था र्ि.आि सेन्टिमा internet र्था telephone शलु्क 
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ख) प्रदेश गणुस्र्ि र्नर्न्रण ल्र्ावको लार्ग कार्ािलर् सञ्चालन सामाग्रीहरुको सूची 
• रिर्जने्ट िाख्ने जाि जवकि न 
• Power Backupको लार्ग सोलाि ईँन्भटि 
• Reagent बनाउने Glasswares 
• Beaker, Conical Flask, Measuring Cylinder 
• Wash Bottle, Dropping Bottle.  
• Distilled Water 
• Lysol and Cleaning Solution 
• सामान्र् स्टेशनिी सम्बन्धी सामान छपाई 
• साबनु, र्ौर्लर्ा, कुचो, भ्र्ाकुम ष्क्लनि Infection Prevention का लार्ग आवश्र्क समाग्री, M Surgical 

Attaire, Virex etc. 
• Health Care Waste Management का लार्ग आवश्र्क सामग्रीहरु 
• fire extinguisher 
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अनसूुची ५ 
र्ि आि वटवी उपचाि केन्र र्था उप केन्रहरुको लार्ग समान खरिदको लार्ग स्पेसीवर्केशन 

र्स न ं परिणाम संख्र्ा ईकाई कैवर्र्र् 
१ स्टील दिाज २२ गेज १८ गेज ३ वर्ट चौिाई, ५ वर्ट, उचाइ १ थान   
२ स्टील पानी वर्ल्टि २ क्र्ाष्न्िल सवहर्को १० र्लटि  १ थान   
३ स्टेनलेस स्टील जग २ र्लटि कभि सवहर् १ थान   
४ र्ौल मेर्सन नन र्िजीटल १ थान   
५ वर्ल्टि टुल काठको २ वर्ट उचाई,१.५ वर् लम्बाई.१.५ चौिाई १ थान   
६ Metal Seat Chair (4 Seated) १ थान   
७ काठको टेवलु ४ वर् उचाईि २ वर्ट चौिाई २.५ लम्बाई १ थान   
८ काठ कुसी सखुवा गद्दासवहर् १ थान   
९ स्टील र्गलास २२ गेज ५०० मी ली १ थान   
१० स्टर्ाण्ि फ्र्ान १ थान   
११ ्लाष्टटक वाल्टीन २० र्लटि कभि सवहर् १ थान   
१२ एक्जटट फ्र्ान वर्टीङ्ग सवहर् १ थान   
१३ िवल िोि वफ्रज  १ थान  
१४ कम््र्टुि र्था वप्रन्टि १/१ थान  
१५ र्ोहि छुटर्ाएि िाख्ने बाल्टी (कलि कोि अनसुाि)  ४ थान   

 
 
 
अनसूुची ६ 
खकाि माईक्रोस्कोपीका लार्ग आवश्र्क ल्र्ाव कन्जमेुवल्स र्था अन्र् सामाम्रीहरू 

• Basic fuchsin powder 
• Phenol crystal 
• Sulphuric Acid 
• Methylene Blue 
• Ethanol 
• Sprit 
• Sprit lamp 
• Staining rack 
• Glass Slide (Frost) 
• Diamond pencil 
• Sputum pot with lid (35 CM diameter)  
• Distilled water 
• Plastic Jarkin for reagent storage (2.5 L, 5L, 10L, 20L) 
• Bambo stick 
• Autoclave 12x12 Portable small for sterilization (ISO and CE certified company)  

 
मार्थ उल्लेष्खर् सामाग्री बाहेकका अन्र् सामाग्री स्पटुम माइक्रोसकोपी गणुस्र्िमापन केन्र (QC Center) प्रदेश 
क्वार्लवट कन्िोल सेन्टिबाट र्सर्ारिस भएका आवश्र्कर्ा अनसुािका थप समाग्रीहरू पर्न खरिद गनुिपने छ।  
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अनसूुची ७ 
और्र्धका प्रर्र्कूल असि व्र्वस्थापनमा प्रर्ोग हनेु और्र्धहरूको सूची 

Adverse reaction Suspected agents Suggested management 
Anorexia Z, Pto, Eto  Appetite stimulant ( for example, pizotifen) 

Arthralgia Z  
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs); 
paracetamol; exercise  

Change in behaviour 
(talkativeness, irritability) Cs, Ofx 

Haloperidol; pyridoxine 50mg/250 mg of Cs, up to 
200 mg/day maximum 

Cutaneous reaction 
H, R, Z, E, Pto,Eto, Cs, 
PAS, S and other 
aminoglycosides 

Antihistamines;hydrocortisone creams 

Depression Cs,H, Pto, Eto 
Selective serotonin reuptake inhibitors (fluoxetine, 
sertraline); tricyclic antidepressants (amitriptyline) 

Diarrhoea PAS Rehydration; loperamide 
Excessive salivation Eto, Pto Ice chips; metoclopramide 
Flu-like syndrome R Paracetamol 

Gastritis PAS, Pto, Eto Antacids (for example, calcium carbonate); H2 
blockers; proton pump inhibitors 

Gynaecomastia Pto, Eto Reassurance; surveillance 

Headaches Pto, Eto Nonsteroidal anti-inflammatory drugs(NSAIDs); 
paracetamol; exercise  

Insomnia Ofx, Lfx, Mfx Antihistamine; zolpidem 
Metallic taste Pto, Eto Reassurance 

Musculoskeletal pain No specific medicine Nonsteroidal anti-inflammatory drugs(NSAIDs); 
paracetamol 

Nausea and vomiting 
Pto, Eto, PAS, R H, Z, 
E 

Rehydration; metoclopramide; divide dose (morning 
and afternoon) only if both doses can be supervised 

Olfactory hallucination Pto, Eto Reassurance 

Peripheral neuropathy I, N, H, Cs, S, Km, Pto, 
Eto, FQ 

Increase pyridoxine to maximum daily dose (200 
mg/day); tricyclic antidepressants (for example, 
amitriptyline) 

Pain at injection site S, Km, Am, Cm Cold compress 
Photophobia Pto, Eto Reassurance 
Vertigo or dizziness S, Km, Cm, Pto, Eto Betahistine; cinnarizine 

थप व्र्ाख्र्ाः क्षर्िोग ववशेर्ज्ञको र्सर्ारिस बमोष्जमका थप और्र्ध पर्न खरिद गने। 
 
 अनसूुची ८ 
ष्जन एक्सपटि सेन्टिको लार्ग आवश्र्क पने एसी ि पावि व्र्ाक अप सम्बन्धी स्पेर्सवर्केसन 
१. पावि व्र्ाकअप 

UPS (Inverter) Specification  Battery Specification 
Output Power:  850VA Capacity:  (150 X 2) 300 AH 
Volt 24 V Battery Type: Tubular Battery 
Wave Form:  Sinewave Warranty 3 Years 
 Warranty:  2 Years Battery Type Lead Acid 
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Segments:  Home, Office Nominal Voltage 12 V X 2 
 
२. एअिकष्न्िसन (ए.सी.) 

1. Description of Function 
1.1 A device to alter the properties of air (primarily temperature and humidity) to more comfortable 

conditions, typically with the aim of distributing the conditioned air to an occupied space. 
2. Specifications 
2.1 Cooling Capacity: Min. 12000 btu/h 
2.2 Heating Capacity: Min. 12000 btu/h 
2.3 Refrigerant: R 410A 
3. Accessories, spares and consumables: 
3.1 - All standard accessories/consumables/parts required for the proper operation of the above item 

shall be included in the offer.  
- Bidders shall specify, in a separate Excel worksheet, the quantity and details of any items included 
in this offer which have not been specified in this Technical Specifications Form. 

3.2 - All standard maintenance tools and cleaning/lubrication materials where applicable shall be included. 
- Bidders shall specify, in a separate Excel worksheet, the quantity and details of any items included 
in this offer which have not been specified in this Technical Specifications form. 

4. Operating Environment 
4.1 Power supply: 220-240 VAC, 50Hz fitted with appropriate plug. The power cable must be at least 3 

meters in length. 
5. Standards & Safety Requirements: 
5.1 Outdoor unit resistance class: IP 24 
5.2 All the Quality and Safety standards met by the product offered have to be listed as part of the 

Manufacturer‘s Certificate(s). 
6. User Training 
6.1 The supplier shall conduct user training for this equipment to enable operators to use the equipment 

properly. The training shall include the use of operational functions of the equipment, as well as 
routine checks and maintenance expected by users. 

7. Warranty 
7.1 The warranty period offered after the acceptance of the Goods. 
8. Maintenance Service During Warranty Period 
8.1 Preventive and Corrective maintenance services during warranty period shall be included. 
9. Installation and Commissioning 
9.1 It shall be installed and commissioned by the Supplier at the final destination(s). 
10. Documentation 
10.1 It must be supplied with detailed operating, service and maintenance manuals of technical information 

in the English Language. 
AC, Battery/solar power back up, Vortex, Refrigerator, Autoclave, Printer, Furniture (chair, table, cupboard, 
Rack) Centrifudge Tube  
 
अनसूुची ९ 
माईक्रोस्कोप खरिद स्पेसीवर्केसन 
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  Binocular Microscope (LED) 
  Manufacturer 
  Brand 
  Type / Model 
  Country of Origin 
1 Description of Function 
1.1 A microscope fitted with double eyepieces for vision with both eyes is a Binocular Microscope. Compound 

microscope consists of two or more than two magnifying lenses. One can view individual cells, even living 
ones. It has high magnification. 

2 Operational Requirements 
2.1 System complete with illumination system required. 
3 System Configuration 
3.1 Binocular Microscope (LED) with complete accessories. 
4 Technical Specifications 
4.1 Optical System:  
a Infinity optical system 
b Plan achromatic lenses and parts with anti-fungal coating. 
4.2 Magnification must be 40X - 1000X. 
4.3 Illumination: Built in transmitted illumination. The Illumination must be with LED (0.5 Watt) illumination 

having life time 20,000 hours of operation or more. 
4.4 Focusing:  
a Coaxial coarse and fine adjustment 
b Fine graduation: 2.5 um. (approx.) 
d Total travel range: 15mm or more 
e Facility for light intensity adjustment while viewing the object. 
f Facility of stopper mechanism to prevent specimen damage while focusing 
4.5 Revolving nosepiece: Quadruple 
4.6 Observation tube:  
a Observation tube must be of Binocular design with two working heights at minimum 370 & 430mm with 

an ergonomic head inclination at 30÷. 
b Interpupillary distance adjustment must be from 48-75mm 
c Facility of locking mechanism to prevent observation tube from falling off 
d Mechanism for diopter adjustment 
4.7 Stage:  
a Wire movement mechanism, fixed stage 
b Travel range 76 x 30 mm (approx.) having Specimen position Scale. 
c Single specimen holder 
4.8 Condenser: 
a Type - Abbe condenser. 
b  N.A. - 1.25 
4.9 The Objectives: must be antifungal Plan Achromatic Objectives 
a 4x/0.1, 10x/0.25, 40x/0.65, 100/1.25 Oil immersion 
b 40x & 100x Objectives spring loaded. 
4.10 Marking for the Objectives: Each objective must be engraved with the following information:-  



99 

 

a Name of the manufacturer 
b Magnification and numerical aperture, for example, 10x/0.25 
c 100x objective must be engraved with the word ‘Oil‘ 
4.11 Eye Pieces must be WF-10X/ F.N. 20. 
4.12 Weight of microscope must be less then 6 kg. 

4.13 
Body of the microscope offered to be made of Aluminium dye casting metal frame with protective 
covering. 

4.14 Microscope should have storage compartment on the back side to store power cable when not in use. 
4.15 Must have a built in security slot to prevent theft during unattended hours. 
5 Accessories, spares and consumables 
5.1 Accessories: Dust cover, Wooden Storage box, mirror unit-1 pc. 
5.2 All standard accessories, consumables and parts required to operate the equipment, including all standard 

tools and cleaning and lubrication materials, to be included in the offer. Bidders must specify the quantity 
of every item included in their offer (including items not specified above). 

6 Operating Environment 

6.1 The system offered shall be designed to store and to operate normally under the conditions of the 
purchaser's country. The conditions include Power Supply, Climate, Temperature, Humidity, etc. 

6.2 Power supply: 220-240V/ 50 Hz AC Single phase fitted with appropriate plugs to meet purchaser‘s country 
requirements. The power cable must be minimum 3 metres long.  

7 Standards and Safety Requirements 
7.1 Must submit ISO 9001 or ISO 13485:2003/AC: 2007 AND 
7.2 CE approved product certificate. 
8 User Training 
8.1 Must provide user training (including how to use and maintain the equipment). 
9 Warranty 
9.1 Comprehensive Warranty for 1 year and extra 1 year free AMC 
10 Maintenance Service during Warranty Period 
10.1 During warranty period supplier must ensure corrective/breakdown maintenance whenever required. 
11 Installation and Commissioning 
11.1 Supplier must accomplish proper installation & commissioning of equipment onsite. 
12 Documents 
12.1 User (Operating) manual in English. 
12.2 Service (Technical / Maintenance) manual in English. 
12.3 List of important spare parts and accessories with their part number and costing. 

 
 
 



100 

 

एड्स र्था र्ौनिोग र्नर्न्रण कार्िक्रम 
 
१. सेन्टि अर् एक्सेलेन्सको लार्ग मे.अ.को र्लब िेर्िल र्था जाचँ खचि (पोशाक भत्ता समेर्) (सेर्ीको लार्ग) 

 
कार्िक्रमको नामः सेन्टि अर् एक्सेलेन्सको लार्ग मे.अ.को र्लब (पोशाक भत्ता समेर्) 

 
कार्िक्रमको नामः सेन्टि अर् एक्सेलेन्समा PLHIV का लार्ग िेर्िल र्था जाचँ खचि  

परिचर्  सेर्ी अंचल अस्पर्ालमा एचआइभी ंि एड्स सम्बन्धी कम्प्रीहेन्सीभ सेवालाई नमनुाको रुपमा 
ववकास गिी र्ो अस्पर्ाललाई एचआइभी ंसम्बन्धी उदाहिणीर् र्सकाई केन्रको रुपमा ववकास 
गने अवधािणा िाष्ख सदूुिपष्श्चम प्रदेशमा सेर्ी प्रादेष्शक अस्पर्ाललाई एचआईभीको केन्र अर् 
एक्सेलेन्स बनाइएको छ l  

उदे्दश्र् गणुष्स्र्िर् एचआइभी सेवा र्दन ुl  
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल ववर्भन्न स्थानवाट आएका संक्रर्मर्हरूले गणुस्र्िीर् एचआइभी सेवा पाएका हनेुछन।  
सञ्चालन प्रवक्रर्ा एकजना ष्चवकत्सक किाि सेवामा र्नर्िु गनुि पनेछ l कमिचािी र्नर्षु्ि गदाि नेपाल सिकािको 

र्नर्मानसुाि गनुि पनछे। र्स वापर्को िकम सदुिु पष्श्चम प्रदेशले सेर्ी अंचल अस्पर्ाललाई 
पठाउन ुपने छ l प्रदेश अन्र्गिर् िहेको सेन्टि अर् एक्सेलेन्सको साइटको लार्ग अनसूुची-१ 
हेनपुने छ l 

बजेट 
वाँिर्ाँि।श्रोर् 

१२ मवहनाको र्लव साथै एक मवहनाको र्लव विावि चािपवि खचि ववर्नर्ोजन गरिएको छ। 
मेर्िकलअवर्सिको लार्ग मार्सक रु. ४२,०००/- ि पोशाक भत्ता समेर् गिी जम्मा रु. 
५,५६,०००/- बजेटको व्र्वस्था गरिएको छ। र्ो कार्िक्रम नेपाल सिकाि श्रोर्को ससर्ि 
अनदुानर्र्ि  िहेको छ। 

सन्दभि सामग्री  साविजर्नक खरिद ऐन २०६३, साविजर्नक खरिद र्नर्मावली २०६४ 
अर्भलेख र्था 
प्रर्र्बेदन  

खचि गने संस्थाले अर्भलेख गिी लेखा परिक्षण सम्बष्न्धर् र्नकार् स्वमले गनुि पने छ ि खचि ि 
कार्िक्रमको प्रर्र्बेदन िाष्टिर् एड्स र्था र्ौन िोग र्नर्न्रण केन्र ि सम्बष्न्धर् प्रदेश 
मन्रालर्लाई रैमार्सक रुपले र्दन ुपनछे l  

परिचर्  एचआईभी संक्रर्मर्हरुमा अवसिबादी संक्रमणको र्नदान र्था उपचाि व्र्वस्थाको लार्ग गरिन े
टेटटहरु जस्रै् सीटीस्क्र्ान, िेर्िर्ोलोजी आर्दको लार्ग केन्र अर् एक्सेलेन्स साईट (सेर्ी 
प्रादेष्शक अस्पर्ाल, धनगिी) मा पठाउन ि आवश्र्क भएमा र्हाँबाट अन्र्र पठाउनका लार्ग 
िेर्िल र्था जाँच खचिको व्र्वस्था गरिएको छ l 

उदे्दश्र्  केन्र अर् एक्सेलेन्स साईटवाट अवसिवादी िोगको संक्रमणको र्नदान र्था उपचाि व्र्वस्थाको 
लार्ग गरिने टेटटहरु जस्रै् सीटीस्क्र्ान, िेर्िर्ोलोजी आर्द र्नशलु्क गने l  

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल  एचआइभी संक्रर्मर्मा अवसिबादी संक्रमणको र्नदान र्था उपचाि हनेुछ। 
सञ्चालन प्रवक्रर्ा  र्ो िकम केन्र अर् एक्सेलेन्स साईटहरुमा पठाईने छ। िेर्िल र्था जाँच खचिका लार्ग 

वावर्िक रु.४,५०,०००/- ववर्नर्ोजन गरिएको छ ि ववर्नर्ोष्जर् बजेट नेपाल सिकािको 
र्नर्माअनसुाि खचि गनुि पनछे। 

बजेट 
वाँिर्ाँि।श्रोर् 

र्ो कार्िक्रम ससर्ि अनदुानको नेपाल सिकाि श्रोर् र्र्ि  िहेको छ। 
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२. कार्िक्रमको नामः सेर्ी अस्पर्ालमा िहेका २ जना ल्र्ाबटेकनोलोष्जस्ट (पोशाक भत्ता समेर्) 

 
३. ओ एस टी साईटमा िहेका कमिचािीको र्लव र्था साइट सञ्चालन खचि (पोशाक भत्ता समेर्) 
 
कार्िक्रमको नामः ओ एस टी साईटमा िहेका कमिचािीको र्लव (पोशाक भत्ता समेर्) 

सन्दभि सामग्री आर्थिक कार्िववर्ध र्था ववष्त्तर् उर्िदावर्त्व ऐन २०७६ ि आर्थिक कार्िववर्ध र्था ववष्त्तर् 
उर्िदावर्त्व र्नर्मावली २०७७ l  

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्बेदन 

खचि गने संस्थाले अर्भलेख गिी लेखा परिक्षण सम्बष्न्धर् र्नकार् स्वमले गनुि पने छ ि खचि ि 
कार्िक्रमको प्रर्र्बेदन िाष्टिर् एड्स र्था र्ौन िोग र्नर्न्रण केन्र ि सम्बष्न्धर् प्रदेश 
मन्रालर्लाई रैमार्सक रुपले र्दन ुपनछे l 

परिचर्  एचआइभी संक्रर्मर्को ववर्भन्न परिक्षण जस्रै्: र्सर्िर्ोि जाँच ि भाइिललोिको जाँच र्नर्र्मर् 
रुपमा गनि दक्ष कमिचािी किािमा िाख्न आवश्र्क देष्खन्छ। 

उदे्दश्र् संक्रर्मर्को भाइिललोि टेस्ट लगार्र् ववर्भन्न परिक्षण गनिका लार्ग कमिचािी किािमा िाख्ने। 
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल एचआइभी संक्रर्मर्को ववर्भन्न परिक्षण भएको हनेुछ। 
सञ्चालन प्रवक्रर्ा सेर्ी अञ्चल अस्पर्ालको लार्ग दईु जना मेर्िकल टेक्नोलोष्जस्टको लागी र्ो िकमको व्र्वस्था 

गरिएको छ l र्स वापर्को िकम सदुिु पष्श्चम प्रदेशले सेर्ी अंचल अस्पर्ाललाई पठाउन ुपने 
छ l कमिचािी र्नर्िु गदाि नेपाल सिकािको र्नर्मानसुाि र्नर्िु गनुि पनछे। 

बजेट 
वाँिर्ाँि।श्रोर् 

उि मरे्िकल टेक्नोलोष्जस्टको लार्ग मार्सक रु. ३८,०००/- ि पोशाकको लार्ग २०,०००/- 
गिी जम्मा रु.१०,०८,०००/- बजेटको व्र्वस्था गरिएको छ। कमिचािीहरुको र्लव १२ 
मवहना ि एक मवहना विावि चािवाि खचिको समेर् व्र्वस्था गरिएको छ। र्ो कार्िक्रम ससर्ि 
अनदुानको नेपाल सिकाि श्रोर् र्र्ि  िहेको छ।  

सन्दभि सामग्री साविजर्नक खरिद ऐन २०६३, साविजर्नक खरिद र्नर्मावली २०६४ अनसुाि कमिचािी छनोट 
गनुिपनेछ l  

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्बेदन 

खचि गने संस्थाले अर्भलेख गिी लेखा परिक्षण सम्बष्न्धर् र्नकार् स्वमले गनुि पने छ ि खचि ि 
कार्िक्रमको प्रर्र्बेदन िाष्टिर् एड्स र्था र्ौन िोग र्नर्न्रण केन्र ि सम्बष्न्धर् प्रदेश 
मन्रालर्लाई रैमार्सक रुपले र्दन ुपनछे l 

परिचर्  नेपालमा सईुद्वािा लागू पदाथि प्रर्ोगकर्ािमा एचआइभी संक्रमण अरु सामान्र् मार्नसहरुमा भन्दा 
बवि पाईएको छ। उनीहरु अरु सामान्र् मार्नसहरु भन्दा एचआइभी संक्रमणको बवि जोष्खममा 
छन।् र्ही कुिालाई मध्र् नजि गिी लाग ुऔर्ध प्रर्ोगकर्ािहरुमा सइु र्सरिन्जको प्रर्ोगलाई 
र्नरुत्सावहर् गिी उनीहरुलाई एचआइभी संक्रमणबाट बचाउनको लार्ग नेपाल सिकाि स्वास््र् 
र्था जन संख्र्ा मंरालर् िाष्टिर् एड्स र्था र्ौन िोग र्नर्न्रण केन्रले गृह मन्रालर्को 
समन्वर्मा मौष्खक प्रर्र्स्थापन उपचाि ओएसटी कार्िक्रमलाई प्राथर्मकर्ामा िाष्ख सञ्चालन गदै 
आएको छ। 

उदे्दश्र् गणुस्र्िीर् ओएसटी सेवा प्रदान गने l  
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल सूइवाट लागू पदाथि प्रर्ोगकर्ािको संख्र्ा कम भइ एचआईभीको संक्रमणमा कर्म आउनेछ। 
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कार्िक्रमको नामः ओएसटी साईट सञ्चालन खचि  

सञ्चालन प्रवक्रर्ा  ओएसटी कार्िक्रमलाई प्रभावकािी रुपमा सञ्चालन गनि र्स केन्रबाट ओएसटी सेवा सञ्चालन 
गने ि गिाउनको लार्ग एक जना Medical officer दईु जना Staff Nurse/HA एक जना 
Admin/Logistic ि एक जना Security Guard जनशष्िको व्र्वस्था गरिएको छ l कमिचािी 
र्नर्षु्ि गदाि नेपाल सिकािको र्नर्मानसुाि गनुि पनेछ। प्रदेशले आरु् अन्र्गिर् िहेको ओएसटी 
साइटका लार्ग र्ो िकम पठाउन ुपनछे  

बजेट वाँिर्ाँि 
/श्रोर् 

एउटा ओएसटी साइटमा िहेका कमिचािीहरुका लार्ग र्लको र्बविण अनसुाि िकम र्बर्नर्ोजन 
गरिएका छन ्जनु एक मवहना र्लब बिाबि चाि पवि भत्ताको लार्ग िकम व्र्वस्था गरिएको छ 
l  

ववविण  संख्र्ा दि  
जम्मा 
मवहना/पटक जम्मा िकम 

मेर्िकल अर्धकृर्  1  42,000  13  546,000  
स्टार् नसि  2  28,200  13  733,200  
प्रशासन सहार्क 
(एिर्मन) 1  28,200  13  366,600  
गािि 1  18,000  13  234,000  
पोशाक भत्ता  5  10,000  1 50000 
जम्मा िकम (प्रर्र् ओएसटी साइट)  1,929,800  

प्रदेश अन्र्गिर् िहेको ओएसटी साइट हरुको लार्ग अनसूुची-१ हेनुिपनेछ l र्ो कार्िक्रम ससर्ि 
अनदुानको नेपाल सिकाि श्रोर् र्र्ि  िहेको छ। 

सन्दभि सामग्री लाग ुऔर्धको मौष्खक प्रर्र्स्थापन उपचाि पद्दर्र् कार्िसञ्चालन र्नदेष्शका २०७०  
अर्भलेख र्था 
प्रर्र्बेदन 

खचि गने संस्थाले अर्भलेख गिी लेखा परिक्षण सम्बष्न्धर् र्नकार् स्वमले गनुि पने छ ि खचि ि 
कार्िक्रमको प्रर्र्बेदन िाष्टिर् एड्स र्था र्ौन िोग र्नर्न्रण केन्र ि सम्बष्न्धर् प्रदेश 
मन्रालर्लाई रैमार्सक रुपले र्दन ुपनछे l 

परिचर्  मेथािोन वा ब्र्पेु्रनवर्ि न सेवन गरििहेका लागू पदाथि प्रर्ोगकर्ािहरुका लार्ग सेवामा पहूचँ परु्ािउन 
स्थापना गरिएका ओएसवट साईटको दैर्नक कार्ि सञ्चालनको लार्ग बजेट र्बर्नर्ोजन गरिएको 
छ। उल्लेष्खर् खचि शीर्िकमा नबढ्ने गिी आवश्र्कर्ा अनसुाि नेपाल सिकािको र्नर्मानसुाि 
खचि गनि पाइने छ। 

उदे्दश्र् गणुस्र्िीर् ओएसटी सेवा प्रदान गने l  
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल लाग ुऔर्ध प्रर्ोगकर्ािले सहज रुपमा ओएसवट सेवा र्लनेछ l  
सञ्चालन प्रवक्रर्ा ओएसवट साइट सञ्चालन खचि ष्शर्िक अन्र्गिर् वजेटको परिर्ध र्भर िही मथेािोन वा ब्र्पेु्रनवर्ि न 

सेवन गरििहेका लागू पदाथि प्रर्ोगकर्ािलार्ग सेवामा पहूँच विाउन, पानी, पानी खाने ्लाष्स्टक 
कप, ममिर्सम्भाि, संचाि, स्टेशनिी, ईन्टिनेट ि बत्ती आर्दको लार्ग खचि गनुिपनछे l प्रदेश 
अन्र्गिर्का ओएसटी साइटका लार्ग प्रदेशले र्ो वजेट पठाउन ुपनेछ l  

बजेट वाँिर्ाँि / 
श्रोर् 

प्रर्र् ओएसटी साईट सञ्चालन खचिको लार्ग रू. २,००,०००/- बजेटको व्र्वस्था गरिएको छ। 
र्ो कार्िक्रम ससर्ि अनदुानको नेपाल सिकाि श्रोर् र्र्ि  िहेको छ। 

सन्दभि सामग्री लाग ुऔर्धको मौष्खक प्रर्र्स्थापन उपचाि पद्दर्र् कार्िसञ्चालन र्नदेष्शका २०७० 
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४. ए आि वट कन्सलुिको र्लब, ए आि वट सञ्चालन खचि (कार्ािलर् मसलन्द सामान खचि), एआिटी कर्मटीका 

लार्ग चौमार्सक बैठक र्था पोशाक भत्ता l  
 कार्िक्रमको नामः एआिटी काउन्सेलिको लार्ग र्लव 

      
कार्िक्रमको नामः ए.आि.वट साइट सञ्चालन खचि  

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्बेदन 

खचि गने संस्थाले अर्भलेख गिी लेखा परिक्षण सम्बष्न्धर् र्नकार् स्वमले गनुि पने छ ि खचि ि 
कार्िक्रमको प्रर्र्बेदन िाष्टिर् एड्स र्था र्ौन िोग र्नर्न्रण केन्र ि सम्बष्न्धर् प्रदेश 
मन्रालर्लाई रैमार्सक रुपले र्दन ुपनछे l 

परिचर्  एआिटी केन्रमा र्बिामीहरुलाई गणुस्र्िीर् सेवा प्रदान गनि र्ोवकएको एआिटी केन्रमा किाि 
सेवाको एकजना काउन्सेलिको व्र्वस्था गरिएको छ। उि सेवा किाि र्नर्मानसुाि सम्बष्न्धर् 
स्वास््र् संस्थामा हाल कार्ििर्लाई प्राथर्मकर्ा र्दई र्नर्षु्ि गनि सवकने छ। 

उदे्दश्र् एआिटी केन्रमा र्बिामीहरुलाई गणुस्र्िीर् सेवा प्रदान गनि कमिचािीलाई किािमा र्नर्िु गने l  
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल एचआइभी संवक्रमर्हरूलाई र्नशलु्क एआिटी सेवा र्दइएको हनेुछ। 
सञ्चालन प्रवक्रर्ा  कमिचािी र्नर्षु्ि गदाि नेपाल सिकािको र्नर्मानसुाि गनुि पनछे। प्रदेश अन्र्गिर् िहेको ए आि 

वट साइट हरुको लार्ग अनसूुची-१ हेनपुने छ 
बजेट वाँिर्ाँि / 
श्रोर् 

काउन्सेलिको १२ मवहनाको र्लव र्था एक मवहनाको र्लव विावि चािवाि खचि र्था पोशाक 
भत्ता समेर् समावेश गिी मार्सक र्लव नेपाल सिकािको र्नर्मानसुाि िकम ववर्नर्ोष्जर् गरिएको 
छ l प्रर्र् एआिटी काउन्सेलि २८,२००/- प्रर्र् मवहनाका दिले र्था १०,००० पोशक भत्ता 
समेर् गिी प्रदेश अन्र्गिर् का सवै एआिटी साइटमा िकम पठाउन ु पनछे l प्रर्र् एआिटी 
काउन्सेलिका लार्ग वावर्िक रू.३,७६,६००/- र्बर्नर्ोजन गरिएको छ l र्ो कार्िक्रम ससर्ि 
अनदुानको नेपाल सिकाि श्रोर् र्र्ि  िहेको छ।  

सन्दभि सामग्री ART काउन्सलिहरुका लार्ग केन्रद्वािा पठाईएको “सन्दभिका सर्िहरु” TOR  
अर्भलेख र्था 
प्रर्र्बेदन 

खचि गने संस्थाले अर्भलेख गिी लेखा परिक्षण सम्बष्न्धर् र्नकार् स्वर्मले गनुि पने छ ि खचि 
ि कार्िक्रमको प्रर्र्बेदन िाष्टिर् एड्स र्था र्ौन िोग र्नर्न्रण केन्र ि सम्बष्न्धर् प्रदेश 
मन्रालर्लाई रैमार्सक रुपले र्दन ुपनछे l 

परिचर्  एआिवट केन्रको सेवालाई र्नर्र्मर् ि प्रभावकािी रुपमा सञ्चालन गनि र्ो वजेटको व्र्वस्था 
गरिएको छ। र्सवाट एआिवट केन्रमा आवश्र्क पन ेकार्ािलर् सञ्चालन स्टेशनिी, ममिर्,संचाि 
आर्दका लार्ग वजेटको व्र्वस्था गरिएको छ। 

उदे्दश्र् एआिटी केन्रमा एआिटी सेवन गरििहेका र्बिामीहरुलाई सहजरुपमा गणुस्र्िीर् सेवा प्रदान 
गने 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल एआिटी केन्रमा आवश्र्क पने सामग्रीको खरिद भएको हनेुछ। 
सञ्चालन प्रवक्रर्ा  एआिवट केन्रमा आवश्र्क पने कार्ािलर् सञ्चालन स्टेशनिी, ममिर्, संचाि र्था इन्टिनेट सेवा 

आर्दका लार्ग वजटेको व्र्वस्था गरिएको छ। सम्बष्न्धर् प्रदेशले अनसुचुी-१ मा िहेको आरु् 
मार्हर्का केन्रहरुमा र्ो वजेट पठाउन ुपदिछ। 

बजेट 
वाँिर्ाँि।श्रोर् 

प्रर्र् एआिवट केन्र सञ्चालनका र्नर्मत्त वावर्िक रु.५०,०००/-बजेट ववर्नर्ोजन गरिएको छ। 
र्ो कार्िक्रम ससर्ि अनदुानको नेपाल सिकाि श्रोर् र्र्ि  िहेको छ। 

सन्दभि सामग्री ART साईटलाई र्नर्र्मर् रुपमा सञ्चालनको लार्ग आवश्र्क पने कार्ािलर् सम्बन्धी खचि l  
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कार्िक्रमको नामः एआिटी कर्मटीका लार्ग चौमार्सक बैठक 
 

५. कार्िक्रमको नामः कण्िम खरिद  

 
६. कार्िक्रमको नामः ल्र्ाव कमिचािीहरुका लार्ग एचआईर्भ ि एसवटआई र्नदान र्ार्लम 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्बेदन 

खचि गने संस्थाले अर्भलेख गिी लेखा परिक्षण सम्बष्न्धर् र्नकार् स्वमले गनुि पने छ ि खचि 
ि कार्िक्रमको प्रर्र्बेदन िाष्टिर् एड्स र्था र्ौन िोग र्नर्न्रण केन्र ि सम्बष्न्धर् प्रदेश 
मन्रालर्लाई रैमार्सक रुपले र्दन ुपनछे l 

परिचर्  एआिटी केन्रको सेवालाई र्नर्र्मर् ि प्रभावकािी रुपमा सञ्चालन गनि र्ो वजेटको व्र्वस्था 
गरिएको छ। र्सवाट एआिटी केन्रको वािेमा ववर्भन्न सिोकािवलाहरु सँग चौमार्सक वैठक 
बसी सेवा अझ प्रभावकािी वनाउनका लार्ग र्ो वैठकको आर्ोजना गरिने छ। 

उदे्दश्र् कार्िक्रम सञ्चालनमा आइ पिेका समस्र्ा समाधान गनिका लार्ग र्ो वैठकको आर्ोजना गने। 
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल कार्िक्रम सञ्चालनमा देष्खएका समस्र्ाहरूको समाधान हनेुछ। 
सञ्चालन प्रवक्रर्ा  र्ो िकम खाजा वापर् खचि गनुिपने ि ववर्नर्ोष्जर् बजेट नेपाल सिकािको र्नर्मानसुाि खचि गनुि 

पनेछ। र्स वापर्को िकम प्रदेशले आरु् मार्हर्का एआिटी केन्रमा पठाउन ुपनछे। 
बजेट 
वाँिर्ाँि।श्रोर् 

रु. ४,०००/- प्रर्र् बैठक गिी जम्मा रु. १२,०००/- वजेट ववर्नर्ोजन गरिएको छ l र्ो 
कार्िक्रम ससर्ि अनदुानको नेपाल सिकाि श्रोर् र्र्ि  िहेको छ। 

सन्दभि सामग्री एआिटी केन्र व्र्वस्थापन सर्मर्र् बैठक सञ्चालन र्नदेष्शका 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्बेदन 

खचि गने संस्थाले अर्भलेख गिी लेखा परिक्षण सम्बष्न्धर् र्नकार् स्वमले गनुि पन ेछ ि खचि ि 
कार्िक्रमको प्रर्र्बेदन िाष्टिर् एड्स र्था र्ौन िोग र्नर्न्रण केन्र ि सम्बष्न्धर् प्रदेश 
मन्रालर्लाई रैमार्सक रुपले र्दन ुपनछे l 

परिचर्  एचआईभी र्था र्ौन िोगको िोकथाम गनिको र्नर्मर् कण्िम खरिद गिी र्बर्भन्न स्वास््र् संस्थामा 
ववर्िण गने l  

उदे्दश्र् एचआईभी र्था र्ौन िोगको िोकथाम गने l  
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल एचआईभी र्था र्ौन िोगको िोकथाम गिी संक्रमण दि कम हनेुछ l  
सञ्चालन प्रवक्रर्ा  साविजर्नक खरिद ऐन २०६३, साविजर्नक खरिद र्नर्मावली २०६४ अनसुाि खरिद गने ि 

माग अनसुािको र्बर्िण गने l  
बजेट 
वाँिर्ाँि।श्रोर् 

र्ो कार्िक्रम ससर्ि अनदुानको नेपाल सिकाि श्रोर् र्र्ि  िहेको छ। 

सन्दभि सामग्री केन्र द्वािा जारि गरिएका “Key Population size Estimate 2016” लाई आधाि मार्न खरिद 
गने l  

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्बेदन 

खचि गने संस्थाले अर्भलेख गिी लेखा परिक्षण सम्बष्न्धर् र्नकार् स्वमले गनुि पन ेछ ि खचि ि 
कार्िक्रमको प्रर्र्बेदन िाष्टिर् एड्स र्था र्ौन िोग र्नर्न्रण केन्र ि सम्बष्न्धर् प्रदेश 
मन्रालर्लाई रैमार्सक रुपले र्दन ुपनछे l 

परिचर्  अझै पर्न देशका ववर्भन्न स्थानमा िहेका ल्र्ावमा काम गने स्वास््र्कमीहरूले एचआइभी 
परिक्षाण ि एसवटआईको र्ार्लम नपाएको अवस्था िहेको छ। 
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७. कार्िक्रमको नामः ल्र्ाव कमिचािीहरुका लार्ग एचआई र्भ ि एसवटआइ र्नदान र्ार्लम (इआईिी समावहर् गिेि) 

(२१९) 

 
८. कार्िक्रमको नामः संक्रर्मर्हरूका लार्ग हनेु अवसिवादी संक्रमणको उपचािका लार्ग अपिझट और्र्धहरु खरिद 

उदे्दश्र्  गणुस्र्रिर् एचआइभी ि एसवटआईको परिक्षणका लार्ग र्ार्लमको आर्ोजना गने  
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल  गणुस्र्रिर् एचआइभी ि एसवटआईको परिक्षण भएको हनेुछ। 
सञ्चालन प्रवक्रर्ा  ल्र्ावका कमिचािीहरुलाई एचआईर्भ ि एसवटआई परिक्षण गनि सक्षम बनाउने उदे्वश्र्ले िाष्खएको 

र्ो र्ार्लम ३ र्दनको हनेुछ ि र्ार्लम िाष्टिर् स्र्िमा ववद्यमान र्ार्लम ्र्ाकेज ( नेपाल 
सिकािको र्नर्मानसुाि अनसुाि) प्रर्ोग गिी वजटेको परिर्धर्भर िही सञ्चालन गरिन ेछ l र्ो 
कार्िक्रम प्रदेश ष्स्थर् र्ार्लम केन्र वा र्नदेशनालर् मार्ि र् िाष्टिर् जनस्वास््र् प्रर्ोगशाला सँग 
समन्वर् गिी गनुिपने छ l  

बजेट वाँिर्ाँि / 
श्रोर् 

र्स कार्िक्रममा प्रदेश १, लषु्म्बनी, कणािली ि सदूुिपष्श्चम प्रदेशका लार्ग बजेट र्बर्नर्ोजन 
गरिएको छ। र्ो कार्िक्रम ससर्ि अनदुानको दार्ाको संर्िु कोर् श्रोर् र्र्ि  िहेको छ। 

सन्दभि सामग्री National HIV Testing and Treatment Guideline 2020 
अर्भलेख र्था 
प्रर्र्बेदन 

खचि गने संस्थाले अर्भलेख गिी लेखा परिक्षण सम्बष्न्धर् र्नकार् स्वमले गनुि पने छ ि खचि ि 
कार्िक्रमको प्रर्र्बेदन िाष्टिर् एड्स र्था र्ौन िोग र्नर्न्रण केन्र ि सम्बष्न्धर् प्रदेश 
मन्रालर्लाई रैमार्सक रुपले र्दन ुपनछे l 

परिचर्  अझै पर्न देशका ववर्भन्न स्थानमा िहेका ल्र्ावमा काम गने स्वास््र्कमीहरूले एचआइभी 
परिक्षाण ि एसवटआईको र्ार्लम नपाएको अवस्था िहेको छ। 

उदे्दश्र्  गणुस्र्रिर् एचआइभी ि एसवटआईको परिक्षणका लार्ग र्ार्लमको आर्ोजना गने  
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल  गणुस्र्रिर् एचआइभी ि एसवटआईको परिक्षण भएको हनेुछ। 
सञ्चालन प्रवक्रर्ा  ल्र्ावका कमिचािीहरुलाई एचआईर्भ ि एसवटआई परिक्षण गनि सक्षम बनाउने उदे्वश्र्ले िाष्खएको 

र्ो र्ार्लम ३ र्दनको हनेुछ ि र्ार्लम िाष्टिर् स्र्िमा ववद्यमान र्ार्लम ् र्ाकेज (नेपाल सिकािको 
र्नर्मानसुाि अनसुाि) प्रर्ोग गिी वजटेको परिर्धर्भर िही सञ्चालन गरिने छ l र्ो कार्िक्रम 
प्रदेश ष्स्थर् र्ार्लम केन्र वा र्नदेशनालर् मार्ि र् िाष्टिर् जनस्वास््र् प्रर्ोगशाला सँग समन्वर् 
गिी गनुिपने छ l  

बजेट वाँिर्ाँि / 
श्रोर् 

र्स कार्िक्रममा प्रदेश २ ि गण्िकी प्रदेश का लार्ग बजेट र्बर्नर्ोजन गरिएको छ। र्ो 
कार्िक्रम ससर्ि अनदुानको जेर्म्र्ाट (ग्लोबल र्न्ि) श्रोर् र्र्ि  िहेको छ। 

सन्दभि सामग्री National HIV Testing and Treatment Guideline 2020 
अर्भलेख र्था 
प्रर्र्बेदन 

खचि गने संस्थाले अर्भलेख गिी लेखा परिक्षण सम्बष्न्धर् र्नकार् स्वमले गनुि पने छ ि खचि ि 
कार्िक्रमको प्रर्र्बेदन िाष्टिर् एड्स र्था र्ौन िोग र्नर्न्रण केन्र ि सम्बष्न्धर् प्रदेश 
मन्रालर्लाई रैमार्सक रुपले र्दन ुपनछे l 

परिचर्  एचआइभी संक्रर्मर्लाई हनु ्सक्ने अवसिवादी संक्रमणको उपचाि गनि आवश्र्क भएको हनुाले 
प्रदेश स्र्िमा र्ो वजेट पठाइएको हो। 

उदे्दश्र् प्रदेश मार्हर्का एआिवट केन्रहरुका लार्ग आवश्र्क पने और्र्ध खरिद गने 
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९. कार्िक्रमको नामः प्रदेश बाट और्र्ध र्था स्वास््र् सामग्रीको ्र्ाकेष्जँग, ववर्िण ि िुवानी खचि 

 
१०. कार्िक्रमको नामः र्ौन िोग और्र्ध खरिद  

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल प्रदेश अन्र्गिर् एचआईभी सेवा प्रदार्क संस्थाहरुमा और्र्ध समर्मै पगेुको हनेुछ। 
सञ्चालन प्रवक्रर्ा  एचआइभी संक्रर्मर्हरुलाइ हनुसक्ने अवसिवादी संक्रमणको उपचाि गनि प्रदेश र्भरका सम्बष्न्धर् 

स्वास््र् संस्थाका लार्ग आवश्र्क हनेु और्र्ध स्वीकृर् वजेटको परिर्ध र्भर िही प्रदेशले केन्र 
सँग समन्वर् गिी खरिद गनुिपनेछ ि खरिद भएको और्र्ध सम्बष्न्धर् र्नकार्मा समर्म ैप्रदेशले 
पठाउन ुपनछे। 

बजेट वाँिर्ाँि / 
श्रोर् 

र्ो कार्िक्रमको लार्ग ववर्नर्ोष्जर् बजेटको परिर्ध र्भर िही खचि गनुि पने छ l र्ो कार्िक्रम 
ससर्ि अनदुानको दार्ाको संर्िु कोर् श्रोर् र्र्ि  िहेको छ। 

सन्दभि सामग्री अनसूुची- ५ अनसुाि 
अर्भलेख र्था 
प्रर्र्बेदन 

खचि गने संस्थाले अर्भलेख गिी लेखा परिक्षण सम्बष्न्धर् र्नकार् स्वमले गनुि पने छ ि खचि ि 
कार्िक्रमको प्रर्र्बेदन िाष्टिर् एड्स र्था र्ौन िोग र्नर्न्रण केन्र ि सम्बष्न्धर् प्रदेश 
मन्रालर्लाई रैमार्सक रुपले र्दन ुपनछे l 

परिचर्  एचआईभी कार्िक्रम सञ्चालन गनि आवश्र्क सामग्रीहरुलाई प्रदेश अन्र्गिर्का स्वास््र् संस्थामा 
िुवानी गनुिपने भएको हुँदा र्ो कार्िक्रमको आवश्र्कर्ा पिेको हो। 

उदे्दश्र् प्रदेश र्भर िहेका संस्थाहरूले एचआइभीसँग सम्बष्न्धर् और्र्ध, टेस्ट वकट ि अन्र् सामग्री िुवानी 
गने l  

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

प्रदेश र्भर िहेका ववर्भन्न संस्थाहरुमा आवश्र्क सामग्री िुवानी भएको हनेुछ। 

सञ्चालन 
प्रवक्रर्ा  

एचआइभी कार्िक्रम अन्र्गिर् प्रदेशले आरु् अन्र्गिर्का एचआईभी सेवा केन्रहरुमा और्र्ध, टेस्ट 
वकट ि अन्र् सामग्री िुवानी ्र्ाकेष्जंग आर्दको व्र्वस्थापन गनि प्रत्र्के प्रदेशको लार्ग वजेटको 
व्र्वस्था गरिएको छ। प्रदेशले उि वजेटको परिर्ध र्भर िही आरै् वा ष्जल्लामार्ि र् वजेट खचि 
गनुि पनेछ।  

बजेट वाँिर्ाँि 
/ श्रोर् 

र्ो कार्िक्रमका लार्ग नेपाल सिकािको र्नर्मानसुाि खचि गनुिपन ेछ l र्ो कार्िक्रम ससर्ि अनदुानको 
दार्ाको संर्िु कोर् श्रोर् र्र्ि  िहेको छ। 

सन्दभि सामग्री सबष्न्धर् ष्जल्ला प्रशानसन कार्ािलर्बाट स्वीकृर् दिको आधािमा l  
अर्भलेख र्था 
प्रर्र्बेदन 

खचि गने संस्थाले अर्भलेख गिी लेखा परिक्षण सम्बष्न्धर् र्नकार् स्वमले गनुि पने छ ि खचि ि 
कार्िक्रमको प्रर्र्बेदन िाष्टिर् एड्स र्था र्ौन िोग र्नर्न्रण केन्र ि सम्बष्न्धर् प्रदेश मन्रालर्लाई 
रैमार्सक रुपले र्दन ुपनेछ l 

परिचर्  र्ौनिोगीहरुलाई एचआइभी संक्रमण हनेु सम्भावना भएकोले उनीहरूको समर्मै र्नशलु्क 
र्ौनिोगको उपचाि गनुि आवश्र्क छ। 

उदे्दश्र् प्रदेश अन्र्गिर् िहेका स्वास््र् संस्थाहरुमा सेवा र्लन आउने र्ौनिोगीहरुलाई र्नशलु्क र्ौनिोगको 
और्र्ध उपलव्ध गिाउने। 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल लष्क्षर्वगिले र्ौनिोगको और्र्ध र्नशलु्क पाउने छन।् 
सञ्चालन प्रवक्रर्ा  प्रदेश अन्र्गिर् िहेका स्वास््र् संस्थाहरुमा सेवा र्लन आउने र्ौनिोगीहरुलाई र्नशलु्क र्ौनिोगको 

और्र्ध उपलव्ध गिाउन सम्वष्न्धर् प्रदेशले र्नदेशनालर् वा आपूर्र्ि केन्र कार्ािलर् मार्ि र् 



107 

 

 
११.  कार्िक्रमको नामः एआिवटमा िहेका व्र्ष्िको ल्र्ाव जाच सोधभनाि, अस्पर्ालका लार्ग 

 
१२. कार्िक्रमको नामः िोजगाि का लार्ग ववदेश जाने व्र्ष्िहरु र्था उनीहरुको परिवािको लार्ग टीबी र्था 

एचआईभीको सेवामा पहुँच बिाउने ि त्र्स सम्बन्धमा हनेु लान्क्षना र्था भेदभाव न्रू्र्नकिण गिाउने कार्ािक्रम 
सञ्चालन गने l  

स्वीकृर् वजेटको परिर्ध र्भर िही र्ौनिोगको और्र्ध साविजर्नक खरिद ऐन २०६३,साविजर्नक 
खरिद र्नर्मावली २०६४ अनसुाि खरिद गनुि पनेछ। 

बजेट वाँिर्ाँि / 
श्रोर् 

र्ो कार्िक्रम ससर्ि अनदुानको नेपाल सिकाि श्रोर् र्र्ि  िहेको छ। 

सन्दभि सामग्री अनसूुची- ५ अनसुाि 
अर्भलेख र्था 
प्रर्र्बेदन 

खचि गने संस्थाले अर्भलेख गिी लेखा परिक्षण सम्बष्न्धर् र्नकार् स्वमले गनुि पने छ ि खचि ि 
कार्िक्रमको प्रर्र्बेदन िाष्टिर् एड्स र्था र्ौन िोग र्नर्न्रण केन्र ि सम्बष्न्धर् प्रदेश 
मन्रालर्लाई रैमार्सक रुपले र्दन ुपनछे l 

परिचर्  एचआईभी संक्रर्मर्हरुको अवस्था लेखाजोखा गने, और्र्ध शरुुवार् पूवि र्था और्र्ध सेवन गिी 
िहेकाहरुको स्वास््र् ष्स्थर्ीको वािेमा आधािभरु् प्रर्ोगशाला परिक्षण र्नःशलु्क प्रदान गने 
स्वास््र् र्नकार्हरुलाई सो वापर्को िकम सोधभनािका लार्ग ववर्नर्ोष्जर् गरिएको छ। 

उदे्दश्र् अस्पर्ालवाट र्दइने ल्र्ाव सेवा एचआइभी संक्रर्मर्का लार्ग र्नशलु्क गिाउने l  
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल एचआइभी संक्रर्मर्लाई र्नशलु्क ल्र्ाब जाचँ सेवा र्दइएको हनेुछ। 
सञ्चालन प्रवक्रर्ा  अस्पर्ालहरुले एचआइभी संक्रर्मर्लाई र्नःशूल्क ल्र्ाब जाचँ सेवा उपलब्ध गिाए वापर् 

अस्पर्ालहरुले सोध भनािको रुपमा िकम पाउने छन ि ववर्नर्ोष्जर् बजेटको परिर्ध र्भर िही 
नेपाल सिकािको र्नर्माअनसुाि खचि भूिानी गनि सवकने छ। र्स वापर्को िकम सम्वष्न्धर् 
प्रदेशले एआिवट केन्रको और्र्ध खाने व्र्ष्िहरुको संख्र्ाका आधािमा वाँिर्ाँि गिी सम्बष्न्धर् 
ए आि वट केन्रमा पठाउन ुपनेछ। एच आइ भी संक्रर्मर्का लार्ग आवश्र्क ल्र्ाब जाँचको 
सचुी अनसुचुी २ हेनि सवकन्छ l  

बजेट वाँिर्ाँि / 
श्रोर् 

र्ो कार्िक्रम ससर्ि अनदुानको दार्ाको संर्िु कोर् श्रोर् र्र्ि  िहेको छ। 

सन्दभि सामग्री सम्बष्न्धर् ART साईटमा उपचाििर् र्था अन्र् सेवा र्लईिहेका PLHIV हरु l  
अर्भलेख र्था 
प्रर्र्बेदन 

खचि गने संस्थाले अर्भलेख गिी लेखा परिक्षण सम्बष्न्धर् र्नकार् स्वमले गनुि पने छ ि खचि ि 
कार्िक्रमको प्रर्र्बेदन िाष्टिर् एड्स र्था र्ौन िोग र्नर्न्रण केन्र ि सम्बष्न्धर् प्रदेश 
मन्रालर्लाई रैमार्सक रुपले र्दन ुपनछे l 

परिचर्  हाल नेपालमा ववदेश गएि र्वकि एका नेपालीहरूमा ( खासगरि भािर्मा िोजगािी गिी र्वकि एका) 
एचआइभीको संक्रमण देष्खनकुा साथ ैउनीहरूको परिवािमा एचआइभीको संक्रमण देष्खएको 
अवस्था छ र्ो अवस्थालाई न्र्ूर्नकिण गनि र्ो कार्िक्रमको अवश्र्कर्ा िहेको छ।  

उदे्दश्र् कामका लार्ग ववदेश गएि नेपाल र्वकि एका नेपालीहरूमा एचआइभीको जाँच गिी उनीहरूका 
परिवािका सदस्र्लाइ एचआइभीको संक्रमण हनुवाट वचाउने l  
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१३.  कार्िक्रमको नामः एचआईभीसँग सम्बष्न्धर् लान्छना ि भेदभाव सम्बन्धी सारै् प्रदेशका जनप्रर्र्र्नर्धहरुलाई 

अर्भमखुीकिण  

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल कामका लार्ग ववदेश गएि नेपाल र्वकि एका नेपालीहरू र्था उनका परिवािमा एचआइभी 
संक्रमणको वप्रभ्र्ालेन्स घटेको हनेुछ। 

सञ्चालन प्रवक्रर्ा  कामका लार्ग ववदेश गएि र्वकि एका नेपालीहरूमा एचआइभी संक्रमण हनु नर्दन र्ो कार्िक्रम 
ववधमान स्वास््र् सिकािी संर्न्र वा र्स के्षरमा काम गने गैि सिकािी संस्था छनोट गिी 
उि संस्था मार्ि र् प्रदेश र्भर र्ो कार्िक्रम सञ्चालन गरिने छ l गैि सिकािी संस्था छनोट 
गदाि साविजर्नक खरिद ऐन २०६३, साविजर्नक खरिद र्नर्मावली २०६४ अनसुाि पिामशि सेवा 
खरिद गनुि पनेछ l र्स कार्िक्रम कार्ािन्वर्न लार्ग प्राथर्मकमा पिेको ष्जल्लाहरुको 
प्राथर्मकीकिण सवहर्को सचुी अनसुचुी-३ अनसुाि छन ्l साथै कामका लार्ग ववदेष्शन ेकामदािहरु 
र्था र्र्नका परिवािमा एचआईभीको कष्म्प्रहेंर्सव कार्िक्रम र्भर पने न्र्ूनर्म सेवाको ्र्ाकेज 
अनसुचुी-४ अनसुािका छन ् l सिकािी वा गैि सिकािी सस्थाले सो ्र्ाकेजमा आप्रबासी 
कामदािका लार्ग एचआइभी र्था वटर्बको सेवा र्लनमा आइपन ेमानव अर्धकाि सम्बर्धर् बाधा 
व्र्वधान र्था लान्छना ि भेदभाव न्र्ूनीकिण गने गर्र्ववर्धहरु सञ्चालन गनुि पनछे l  

बजेट वाँिर्ाँि / 
श्रोर् 

र्ो कार्िक्रम ससर्ि अनदुानको नेपाल सिकाि श्रोर् र्र्ि  िहेको छ। 

सन्दभि सामग्री िाष्टिर् एचआईभी िणनीर्र् २०२१-२०२६, अनसुचुी ३ ि ४  
अर्भलेख र्था 
प्रर्र्बेदन 

खचि गने संस्थाले अर्भलेख गिी लेखा परिक्षण सम्बष्न्धर् र्नकार् स्वमले गनुि पने छ ि खचि ि 
कार्िक्रमको प्रर्र्बेदन िाष्टिर् एड्स र्था र्ौन िोग र्नर्न्रण केन्र ि सम्बष्न्धर् प्रदेश 
मन्रालर्लाई रैमार्सक रुपले र्दन ुपनछे l 

परिचर्  समाजमा भैिहेको लान्छना ि भेदभाव न्र्ूनीकिणको लार्ग जनप्रर्र्र्नर्धहरुले अहम भूर्मका र्नवािह 
गनि सक्छ l वकन वक जन प्रर्र्र्नर्र्र्धहरु प्रर्र् जनर्ाको भिोसा ि नष्जकको सम्बन्ध भएको 
कािण वहाले बोलेको कुिाले धेिै नै असि पने भएको हुँदा लान्छना ि भेदभाव सम्बन्धी जानकािी 
गिाउनको लार्ग र्ो कार्िक्रम र्नर्ान्र् जजिुी छ l  

उदे्दश्र् समाजमा भैिेहेको एचआईभीसँग सम्बष्न्धर् लान्छना ि भेदभाव न्र्ूनीकिणको लार्ग सम्बष्न्धर् 
र्हका जनप्रर्र्र्नर्धहरु सहभागी बनाउदै कार्िक्रमको अपनत्व अर्भबृष्द्ध गिाउने l  

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल लान्छना ि भेदभाव न्र्ूनीकिण हनेु l  

सञ्चालन प्रवक्रर्ा  सबै र्हका जन प्रर्र्र्नर्धहरुलाई लान्छना ि भेदभाव न्र्ूनीकिणकोबािेमा एक र्दने अर्भमषु्खकिण 
सञ्चालन गने l र्ो कार्िक्रम गदाि नेपाल सिकािको र्नर्मानसुाि अनसुाि वजेटको परिर्धर्भर 
िही सञ्चालन गरिने छ l र्ो कार्िक्रम सञ्चालन गनि केन्र द्वािा जारि गरिएको “लान्छना ि 
भेदभाव न्र्ूनीकिण र्ार्लम पषु्स्र्का” अनसुाि नै गनुिपनछे। र्ो कार्िक्रम केन्रको समन्वर् मा 
गनुि पनेछ। 

बजेट वाँिर्ाँि / 
श्रोर् 

र्ो कार्िक्रम ससर्ि अनदुानको दार्ाको संर्िु कोर् श्रोर् र्र्ि  िहेको छ। 

सन्दभि सामग्री एचआईभी सम्बन्धी लान्क्षना भेदभाव न्र्ूनीकिण कार्िमूलक संगालो  



109 

 

 
१४. कार्िक्रमको नामः एचआईभी सम्बन्धी र्नर्म ि काननुहरुकोबािेमा जनचेर्ना मलुक सामग्री प्रकाशन गने l 

 
१५. कार्िक्रमको नामः पौष्स्टक आहाि खरिद 

 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्बेदन 

खचि गने संस्थाले अर्भलेख गिी लेखा परिक्षण सम्बष्न्धर् र्नकार् स्वमले गनुि पने छ ि खचि ि 
कार्िक्रमको प्रर्र्बेदन िाष्टिर् एड्स र्था र्ौन िोग र्नर्न्रण केन्र ि सम्बष्न्धर् प्रदेश 
मन्रालर्लाई रैमार्सक रुपले र्दन ुपनछे l 

परिचर्  एचआईभी सम्बन्धी र्नर्म ि काननुहरुको बािेमा जन चेर्ना जगाउने वक्रर्ाकलापहरु सञ्चालनका 
लार्ग आवश्र्क सामग्री प्रकाशन गरिनेछ। 

उदे्दश्र् एचआइभी सम्बन्धी र्नर्म ि काननुहरुकोबािेमा जन चेर्ना जगाउने ि पैिवी गिाउन ुहो  
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल एचआइभी सम्बन्धी र्नर्म ि काननुहरुकोबािेमा सिोकािवाला ि सविसाधािणहरुलाई जानकािी 

हनेुछ l  
सञ्चालन प्रवक्रर्ा  एचआइभी सम्बन्धी र्नर्म ि काननुहरुकोबािेमा जन चेर्ना जगाउन आईसी सामग्रीहरु बनाई 

ववर्भन्न माध्र्मबाट प्रचािप्रसाि गने l र्ो कार्िक्रम ववर्नर्ोष्जर् बजेटको परिर्धर्भर िही खचि 
गनुि पनेछ l  

बजेट 
वाँिर्ाँि।श्रोर् 

र्ो कार्िक्रम ससर्ि अनदुानको दार्ाको संर्िु कोर् श्रोर् र्र्ि  िहेको छ। 

सन्दभि सामग्री मलुकुी देवानी संवहर्ा २०७४  
अर्भलेख र्था 
प्रर्र्बेदन 

खचि गने संस्थाले अर्भलेख गिी लेखा परिक्षण सम्बष्न्धर् र्नकार् स्वमले गनुि पन ेछ ि खचि ि 
कार्िक्रमको प्रर्र्बेदन िाष्टिर् एड्स र्था र्ौन िोग र्नर्न्रण केन्र ि सम्बष्न्धर् प्रदेश 
मन्रालर्लाई रैमार्सक रुपले र्दन ुपनछे l 

परिचर्  एचआइभी संक्रर्मर् मवहला र्था बच्चाहरुको पोर्णको अवस्थालाई सधुाि गनिकोलाई र्ो कार्िक्रम 
गनि आवश्र्क छ। 

उदे्दश्र् प्रदेश अन्र्गिर् िहेका स्वास््र् संस्थाहरुमा उपचाि सेवामा िहेका एचआइभी संक्रर्मर् मवहला र्था 
बच्चाहरुको पोर्णको अवस्थालाई सधुाि गने र्स कार्िक्रमको उदे्दश्र् हो। 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल लष्क्षर् वगिले पौष्टटक आहाि र्नशलु्क पाउने छन। 
सञ्चालन प्रवक्रर्ा  प्रदेश अन्र्गिर् िहेका स्वास््र् संस्थाहरुमा उपचाि सेवामा िहेका एचआइभी संक्रर्मर् मवहला र्था 

बच्चाहरुको पोर्णको अवस्थालाई सधुाि गिाउन सम्वष्न्धर् प्रदेशले र्नदेशनालर् वा आपूर्र्ि केन्र 
कार्ािलर् मार्ि र् स्वीकृर् वजेटको परिर्ध र्भर िही पौष्टटक आहाि खरिद गरिने छ। 

बजेट 
वाँिर्ाँि।श्रोर् 

र्ो कार्िक्रम ससर्ि अनदुानको नेपाल सिकाि श्रोर् र्र्ि  िहेको छ। 

सन्दभि सामग्री ART मा उपचािर् एचआईभी संक्रर्मर् मवहला र्था बालबार्लकाहरुले ARV और्र्ध उपचाि 
र्निन्र्ि रुपले र्लईिहेका l  

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्बेदन 

खचि गने संस्थाले अर्भलेख गिी लेखा परिक्षण सम्बष्न्धर् र्नकार् स्वमले गनुि पने छ ि खचि ि 
कार्िक्रमको प्रर्र्बेदन िाष्टिर् एड्स र्था र्ौन िोग र्नर्न्रण केन्र ि सम्बष्न्धर् प्रदेश मन्रालर्लाई 
रैमार्सक रुपले र्दन ुपनेछ l 
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१६.  कार्िक्रमको नामः नेपाल प्रहिी र्था सशस्र प्रहिी सँग समन्वर् गिी एचआईभी सम्बन्धी भेदभाव, अवहेलना 
र्था वहंसा िोक्न र्था घटाउन र्ार्लम गन ेl  

 
१७.  कार्िक्रमको नामः एचआईभी सम्बन्धी भेदभाव घटाउन र्नर्मर् र्बर्भन्न संचाि माध्र्मबाट प्रसािण गनि कार्िक्रम 

सञ्चालन गने (उत्पादन ि प्रसािण) l 

परिचर्  एचआईभी सम्बन्धी भेदभाव, अवहेलना र्था वहंसा िोक्न र्था घटाउनको र्नर्मर् र्था उनीहरु 
बाट हनेु र्स के्षरमा मा हनेु सहर्ोग कोबािेमा जानकािी गिाउने ि र्लने l  

उदे्दश्र् एचआइभीको जोष्खममा िहेका समदुार् ि उर्नहरुको आवश्र्कर्ा सम्बन्धी कुिाहरु ि त्र्समा 
प्रहिी प्रशासन बाट हनु सक्न ेसहर्ोगको के्षरलाई समेटेि जनपद परु्लस ि सशस्र परु्लसहरुलाई 
र्स सम्बन्धी संवेदनशील बनाउने उदे्दश्र्ले र्स कार्िक्रमको व्र्वस्था गरिएको छ l  

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल एचआईभी सम्बन्धी हनेु भेदभाव, अवहेलनाको न्र्ूनीकिण र्था वहंसा िोक्न l  

सञ्चालन प्रवक्रर्ा  सामाष्जक ववकास मन्रालर् वा मार्हर्को र्नदेशनालर् मार्ि र् र्ो र्ार्लम सञ्चालन गनुि पन े
हनु्छ। ि र्ो र्ार्लम दईु र्दनको हनेुछ l र्स र्ार्लममा प्रदेश ष्स्थर् जनपद र्था सशस्र प्रहिीका 
उच्च पदस्थ कमिचािीहरु र्था एचआईभीको जोष्खममा िहेको सहदुार्हरुको जनधनका 
र्लुनात्मक रुपमा बवि भएको के्षरका प्रहिी प्रमखुहरु सहभागी हनेुछ l ववर्नर्ोष्जर् बजेटको 
आधािमा र्ार्लम संख्र्ा र्नधाििण गनुि पनेछ ि केन्र सँग समन्वर् गिी सञ्चालन गनुि पनेछ l  

बजेट वाँिर्ाँि / 
श्रोर् 

ववर्नर्ोष्जर् वजेटको परिर्धर्भर िही नेपाल सिकािको र्नर्मानसुाि खचि गनुि पनेछ। र्ो कार्िक्रम 
ससर्ि अनदुानको नेपाल सिकाि श्रोर् र्र्ि  िहेको छ। 

सन्दभि सामग्री दईु र्दन े कार्िक्रमको र्ार्लका प्रस्र्रु्ीकिणका स्लाइिहरु र्था सन्दभि सामग्रीहरु स्थानीर् 
आवश्र्कर्ा अनसुाि थप घट गनि सवकने छ। एचआईभी सम्बन्धी लान्क्षना भेदभाव न्र्ूनीकिण 
कार्िमूलक संगालो 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्बेदन 

खचि गने संस्थाले अर्भलेख गिी लेखा परिक्षण सम्बष्न्धर् र्नकार् स्वमले गनुि पन ेछ ि खचि ि 
कार्िक्रमको प्रर्र्बेदन िाष्टिर् एड्स र्था र्ौन िोग र्नर्न्रण केन्र ि सम्बष्न्धर् प्रदेश 
मन्रालर्लाई रैमार्सक रुपले र्दन ुपनछे l 

परिचर्  एचआईभी सम्बन्धी भेदभाव, अवहेलना र्था वहंसा िोक्न र्था घटाउनको र्ो कार्िक्रम िाष्खएको 
हो l  

उदे्दश्र् समदुार्मा िहेका एचआईभी सम्बन्धी नकािात्मक धािणाहरु हटाइ भेदभाव, अवहेलना र्था वहंसा 
न्र्ूनीकिणमा सहर्ोग पगु्नेछ l  

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल एचआईभी सम्बन्धी हनेु भेदभाव, अवहेलना र्था वहँसामा कर्म आउनेछ l  
सञ्चालन प्रवक्रर्ा  स्थानीर् एर् एम र्था स्थानीर् टेर्लर्भजन प्रसािण गने / ब्रोसि, पोस्टि, र्लर्लेट उत्पादन गने 

l  
बजेट 
वाँिर्ाँि।श्रोर् 

ववर्नर्ोष्जर् वजेटको परिर्धर्भर िही नेपाल सिकािको र्नर्मानसुाि खचि गनुि पनेछ। र्ो कार्िक्रम 
ससर्ि अनदुानको दार्ाको संर्िु कोर् श्रोर् र्र्ि  िहेको छ। 

सन्दभि सामग्री एचआईभी सम्बन्धी लान्क्षना भेदभाव न्र्ूनीकिण कार्िमूलक संगालो, एचआईभी सँग सम्बन्धी 
सिोकािवाला संघ र्था संस्थाहरु सँग समन्वर् गिेिे प्रकासन र्था प्रसािण गने  
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१८.  कार्िक्रमको नामः और्र्ध र्था अन्र् सामग्री खरिद र्ोजना l 

 
१९.  कार्िक्रमको नामः सेवा प्रदार्कहरुको लार्ग वपएमवटर्सटी र्ार्लम (१०७) 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्बेदन 

खचि गने संस्थाले अर्भलेख गिी लेखा परिक्षण सम्बष्न्धर् र्नकार् स्वमले गनुि पने छ ि खचि ि 
कार्िक्रमको प्रर्र्बेदन िाष्टिर् एड्स र्था र्ौन िोग र्नर्न्रण केन्र ि सम्बष्न्धर् प्रदेश मन्रालर्लाई 
रैमार्सक रुपले र्दन ुपनेछ l 

परिचर्  प्रदेश र्हमा एचआइभी कार्िक्रम स्र्िीर् रुपमा सञ्चालन गनिको लार्ग और्र्ध र्था अन्र् सामग्री 
अत्र्ावश्र्क हनु्छ l और्र्ध र्था अन्र् कार्िक्रमका (लष्क्षर् समूह सम्बन्धी कार्िक्रम) चावहन े
सामग्री खरिद र्ोजना भएमा समर्म ैएचआइभी कार्िक्रमलाई अर्र् आवश्र्क और्र्ध र्था अन्र् 
सामग्री खरिद गिी ववर्िण/ कार्िक्रम सञ्चालन गनि सवकनेछ  

उदे्दश्र् प्रदेश र्हमा एचआइभी कार्िक्रम स्र्िीर् रुपमा सञ्चालन गनिकोलार्ग आवश्र्क और्र्ध र्था अन्र् 
सामग्री खरिद गनिको लार्ग सबै सिोकािवालाहरु सँग र्मलेि आवश्र्क खरिद र्ोजना र्जुिमा गने 
l 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल और्र्ध र्था अन्र् सामग्री खरिद र्ोजना र्र्ाि हनेुछ l 
सञ्चालन प्रवक्रर्ा  र्स अन्र्गिर् सामाष्जक ववकास मन्रालर् आरै् वा मार्हर्को कार्ािलर् मार्ि र् र्ोजना र्जुिमा 

कार्िशाला लार्ग बजेटको व्र्वस्था गरिएको छ l र्स कार्िशालामा प्रदेश अन्र्गिर्का 
सिोकािवालाहरु ि ववज्ञहरु र्था NCASC को प्रर्र्र्नर्धको सहभागीर्ा हनु सक्नेछ l ववर्नर्ोष्जर् 
बजेट र्भर िही संख्र्ा र्नधाििण गिी कार्िक्रम सञ्चालन गनुि पन ेछ l 

बजेट वाँिर्ाँि / 
श्रोर् 

र्ो कार्िक्रम ससर्ि अनदुानको दार्ाको संर्िु कोर् श्रोर् र्र्ि  िहेको छ।  

सन्दभि सामग्री साविष्जक खरिद ऐन २०६३, र्नर्मावली २०६४  

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्बेदन 

खचि गने संस्थाले अर्भलेख गिी लेखा परिक्षण सम्बष्न्धर् र्नकार् स्वमले गनुि पने छ ि खचि ि 
कार्िक्रमको प्रर्र्बेदन िाष्टिर् एड्स र्था र्ौन िोग र्नर्न्रण केन्र ि सम्बष्न्धर् प्रदेश मन्रालर्लाई 
रैमार्सक रुपले र्दन ुपनेछ l 

परिचर्  गभविर्ी मवहलाहरूले पूवि प्रसरु्ी गभिजाँच गिाउदा एचआइभीको पर्न जाँच गनुि पदिछ l र्सिी 
एचआइभी जाचँ गदाि संक्रर्मर् देष्खएमा र्नज मवहलालाई एआिटी उपचािमा िाखेमा र्नजवाट 
जष्न्मने वच्चामा एचआइभी संक्रमण िोक्न सवकन्छ। 

उदे्दश्र् स्वास््र् संस्थाका सेवाप्रदार्कहरुलाई गणुस्र्िीर् PMTCT सेवा र्दन सक्षम बनाउने l 
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल प्रदेश अन्र्गिर् िहेका र्ार्लम नपाएका स्वास््र्कमीले र्ो र्ार्लम पाएका हनेुछन ्l 

सञ्चालन प्रवक्रर्ा  सेवाप्रदार्कहरुलाई दईु र्दनको र्ार्लम प्रदेश स्र्िमा व्र्वस्था गरिएको छ। र्ार्लम िाष्टिर् एड्स 
र्था र्ौन िोग र्नर्न्रण केन्रसँग समन्वर् गिी सम्बष्न्धर् प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर् वा प्रदेश 
र्ार्लम केन्रले सञ्चालन गनुि पनेछ। र्ो कार्िक्रम केन्रको समन्वर्मा गनुि पनछे l  

बजेट 
वाँिर्ाँि।श्रोर् 

वजेटको परिर्धर्भर िही र्ार्लमको सहभागीहरू ि पटक र्नधाििण गनुि पनेछ। र्ो कार्िक्रम 
जेर्म्र्ाट श्रोर्को ससर्ि अनदुानर्र्ि  िहेको छ। 

सन्दभि सामग्री वपएमवटर्सटी सहभागी पषु्स्र्का ि प्रष्शक्षण सहर्ोगी र्नदेष्शका २०७८  
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२०.  कार्िक्रमको नामः एचआईभीको लार्ग चौमार्सक समन्वर् बैठक (११७) 

 
२१.  कार्िक्रमको नामः र्दवस सञ्चालन (ववश्व एड्स र्दवस र्था कण्िम र्दवस) (२३२) 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्बेदन 

खचि गने संस्थाले अर्भलेख गिी लेखा परिक्षण सम्बष्न्धर् र्नकार् स्वमले गनुि पने छ ि खचि ि 
कार्िक्रमको प्रर्र्बेदन िाष्टिर् एड्स र्था र्ौन िोग र्नर्न्रण केन्र ि सम्बष्न्धर् प्रदेश मन्रालर्लाई 
रैमार्सक रुपले र्दन ुपनेछ l 

परिचर्  प्रदेशस्र्िमा र्बर्भन्न संघ संस्थाहरुले एचआईभीको महामािीलाई २०३०सम्ममा अन्र्र् गनेलाई 
र्बर्भन्न कार्िक्रमहरु सञ्चालन भैिाखकेा छन ्l  

उदे्दश्र् प्रदेश स्र्िमा एचआईभी महामािी िोकथाम र्था उपचाि सम्बन्धी कार्िक्रमहरुको र्ालमेल 
र्मलाई ि उपलब्ध श्रोर्हरुको सवह बाँिर्ाँि सरु्नष्श्चर् गनि का लार्ग र्ो चौमार्सक समन्वर् 
बैठकका लार्ग बजेट र्बर्नर्ोजन गरिएको छ l  

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल एचआईभी महामािी िोकथाम र्था उपचाि सम्बन्धी कार्िक्रमहरुको प्रभावकारिर्ाको 
सरु्नष्श्चर्ाका लार्ग समन्वर् हनेु l  

सञ्चालन प्रवक्रर्ा  प्रदेश स्र्िमा एचआईभी कार्ािक्रममा कार्ििर् र्बर्भन्नसँग संस्थाका प्रर्र्र्नधीहरुलाई बैठकमा 
समावेस गिाई ि वहाँहरुका कार्िक्रमहरु छलर्ल गिी समन्वर् बैठक सञ्चालन गनि सवकनछे 
l  

बजेट वाँिर्ाँि र्ो कार्िक्रम जरे्म्र्ाट श्रोर्को ससर्ि अनदुानर्र्ि  िहेको छ। 
सन्दभि सामग्री Power point presentation, कार्िक्रम सम्बन्धी र्दशा र्नदेश, कार्िक्रमको प्रथार्मकर्ा ि 

उपलष्ब्ध सम्बन्धी र्बविण l  
अर्भलेख र्था 
प्रर्र्बेदन 

खचि गने संस्थाले अर्भलेख गिी लेखा परिक्षण सम्बष्न्धर् र्नकार् स्वमले गनुि पने छ ि खचि ि 
कार्िक्रमको प्रर्र्बेदन िाष्टिर् एड्स र्था र्ौन िोग र्नर्न्रण केन्र ि सम्बष्न्धर् प्रदेश 
मन्रालर्लाई रैमार्सक रुपले र्दन ुपनछे l 

परिचर्  हिेक वर्ि ववश्व एड्स र्दवस ि कण्िम र्दवस मनाउने गरिन्छ। उि अवसिमा स्थानीर् स्र्िमा 
एचआईभी ि एड्सको िोकथाम ि र्नर्न्रण सम्बन्धी जन चेर्ना जगाउने वक्रर्ाकलापहरु सञ्चालन 
गरिनेछ। 

उदे्दश्र् एचआइभी सम्बन्धी जन चेर्ना जगाउने ि पैिवी गिाउने। 
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल एचआइभीको अवस्था ि प्रगर्र्कोबािेमा सवैलाई जानकािी हनेुछ। 
सञ्चालन प्रवक्रर्ा  ववश्व एड्स र्दवस ि कण्िम र्दवसको अवसिमा एचआईभी ि एड्सको िोकथाम ि र्नर्न्रण 

सम्बन्धी जन चेर्ना जगाउने वक्रर्ाकलापहरु जस्रै्ः आईसी सामग्रीहरुको ववर्िण, स्थानीर् 
वट.भी., िेर्िर्ो र्था एर््.एम मार्ि र् सन्देश प्रवाह, िेली, अन्र्िवक्रर्ा आर्दको आर्ोजना गनि 
सवकनछे।  

बजेट 
वाँिर्ाँि।श्रोर् 

र्ो कार्िक्रम ससर्ि अनदुानको जेर्म्र्ाट श्रोर् र्र्ि  िहेको छ। 

सन्दभि सामग्री केन्रको परिपर 
अर्भलेख र्था 
प्रर्र्बेदन 

खचि गने संस्थाले अर्भलेख गिी लेखा परिक्षण सम्बष्न्धर् र्नकार् स्वमले गनुि पने छ ि खचि ि 
कार्िक्रमको प्रर्र्बेदन िाष्टिर् एड्स र्था र्ौन िोग र्नर्न्रण केन्र ि सम्बष्न्धर् प्रदेश 
मन्रालर्लाई रैमार्सक रुपले र्दन ुपनछे l 
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२२.  कार्िक्रमको नामः प्रदेश स्र्िबाट एचआईभी कार्िक्रमको अनगुमन र्था मलु्र्ाकंन (२४२) 

  
२३.  कार्िक्रमको नामः प्रदेश स्र्रिर् एच आई भी िाटा रिभ्र् ुि भेरिवर्केसन वकि सप (२४३) 

 
२४.  कार्िक्रमको नामः प्रदेशमा कार्ििर् (स्वास््र् र्नदेशनालर्, सामाष्जक मन्रालर्, ष्जल्लाहरु, केवह काउन्सलि) 

हरुलाई एचआईभी इ-िष्जस्टिमा अर्भलेख संबष्न्धर् गोटठी (२७७) 

परिचर्  प्रदेश र्भर िहेका ववर्भन्न स्वास््र् संस्थाहरूले सञ्चालन गिेको एचआइभी कार्िक्रमको अवस्था 
अनगुमन गनि आवश्र्क देष्खएको हदुा र्ो कार्िक्रम र्र्ाि गरिएको हो। 

उदे्दश्र् एचआइभी कार्िक्रमको अवस्था थाहा पाउन अनगुमन गने l  
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल कार्िक्रमको वास्र्ववक अवस्था के कस्र्ो छ भनेि जानकािी हनेुछ। 
सञ्चालन प्रवक्रर्ा  िाष्टिर् एचआईभी एड्स कार्िक्रमको प्रदेश अन्र्गिर्का एचआईभी सेवा प्रदार्क संस्थाहरुमा 

अनगुमन गिाई कार्िक्रमको गणुस्र्ि सरु्नष्श्चर् गने र्था कार्िक्रमको अपनत्व वृष्द्व गनि 
अनगुमनको लार्ग िकम व्र्वस्था गरिएको छ। सो िकम नेपाल सिकािको दैर्नक भ्रमण भत्ता 
र्नर्मानसुाि खचि गनि सवकने छ। र्ो िकम मन्रालर्ले आरै् वा र्नदेशनालर् ि स्वास््र् 
कार्ािलर् मार्ि र् खचि गनि सक्नछे l  

बजेट वाँिर्ाँि / 
श्रोर् 

र्स कार्िक्रमका लार्ग वजेटको परिर्ध र्भर िही खचि गनुि पनछे। र्ो कार्िक्रम ससर्ि अनदुानको 
जेर्म्र्ाट श्रोर् र्र्ि  िहेको छ। 

सन्दभि सामग्री सम्बष्न्धर् कार्ािलर्ले एचआईभी सम्बन्धी साइटहरुमा आवश्र्कर्ाको आधािमा  
अर्भलेख र्था 
प्रर्र्बेदन 

खचि गने संस्थाले अर्भलेख गिी लेखा परिक्षण सम्बष्न्धर् र्नकार् स्वमले गनुि पने छ ि खचि ि 
कार्िक्रमको प्रर्र्बेदन िाष्टिर् एड्स र्था र्ौन िोग र्नर्न्रण केन्र ि सम्बष्न्धर् प्रदेश 
मन्रालर्लाई रैमार्सक रुपले र्दन ुपनछे l 

परिचर्  एचआइभी सम्बष्न्धर् र््र्ाकंहरुको गणुस्र्ि बिाउन प्रदेश स्र्रिर् िाटा रिभ्र् ुि भेरिवर्केसन 
वकि सप अवश्र्क िहेको छ l  

उदे्दश्र् प्रदेश अन्र्गिर् िहेका संस्थाहरूले एचआइभीको के्षरमा गिेको प्रगर्र् ववविण थाहा पाउन ि र्र्द 
लक्ष्र् अनसुाि प्रगर्र् नभएको भए प्रगर्र् कम हनुका कािण पत्ता लगाइ उि समस्र्ा हटाउने 
समाधानको उपार् पत्ता लगाउने l  

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल  प्रदेश र्भर एचआइभीको प्रगर्र्को अवस्था थाहा हनेुछ। 
सञ्चालन प्रवक्रर्ा   र्ो कार्िक्रम प्रदेशले िाष्टिर् एड्स र्था र्ौन िोग र्नर्न्रण केन्रसँग समन्वर् गिी सञ्चालन गनुि 

पनेछ l र्स कार्िक्रम अन्र्गिर् प्रदेशमा िहेका एचआइभीको के्षरमा काम गने सिकािी र्था गैि 
सिकािी संस्थाको प्रगर्र् संकलन गरिने छ। स्थानीर् र्नकार्को संख्र्ा अनसुाि एचआइभीको 
संकलन भएको र््र्ाकंलाइ सदुृविकिण गनिका लार्ग र्ो कार्िक्रमको आर्ोजना गरिन ेछ, र्ो 
कार्िक्रमको अवर्ध ३ र्दन हनेुछ। र्ो कार्िक्रम गदाि केन्रको समन्वर्मा गनुि पनेछ l  

बजेट वाँिर्ाँि  र्ो कार्िक्रम ससर्ि अनदुानको जेर्म्र्ाट श्रोर् र्र्ि  िहेको छ। 
सन्दभि सामग्री केन्रले उपलव्ध गिाउने र्िमेट, कार्िक्रम र्ार्लका र्था Power Points Presentation आर्द  
अर्भलेख र्था 
प्रर्र्बेदन 

खचि गने संस्थाले अर्भलेख गिी लेखा परिक्षण सम्बष्न्धर् र्नकार् स्वमले गनुि पने छ ि खचि ि 
कार्िक्रमको प्रर्र्बेदन िाष्टिर् एड्स र्था र्ौन िोग र्नर्न्रण केन्र ि सम्बष्न्धर् प्रदेश मन्रालर्लाई 
रैमार्सक रुपले र्दन ुपनेछ l 
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२५.  उल्लेष्खर् कार्िक्रमहरु सञ्चालन गनि/गिाउन ि खचि अर्भलेख ि प्रर्र्बेदन कार्िका लार्ग र्पर्सलका ऐन, र्नर्म, 

र्नदेष्शका ि मापदण्िहरुको लार्ग अर्नवार्ि पालना गनुिपनेछ l  
• साविजर्नक खरिद ऐन २०६३ 
• आर्थिक कार्िववर्ध र्था ववर्र्र् उर्िदावर्त्व ऐन २०७६  
• साविजर्नक खरिद र्नर्मावली २०६४  
• आर्थिक कार्िववर्ध र्था ववर्र्र् र्नर्मावली २०७७ 
• भ्रमण खचि र्नर्मावली २०६४  
• आ.व.२०७८/०७९को बजेट कार्ािन्वर्न र्नदेष्शका  
• कार्ि सञ्चालन र्नदेष्शका २०७५ (सार्ौ संस्किण) 
• अन्र् सान्दर्भिक ऐन, र्नर्म, र्नदेष्शका र्था मापदण्िहरु  

 
अनसुचुी-१  
प्रदेश अन्र्िगिर् पने एआिटी, ओ स वट र्था अन्र् कार्िक्रमहरु  
र्स.नं.  सेवा प्रदान गने सस्थाको नाम  कार्िक्रम  प्रदेशको नामावली 

परिचर्  एचआईभी कार्िक्रमका सेवाहरु सम्बष्न्धर् अर्भलेखलाई ई-िष्जस्टिमा रुपान्र्िण गनि अर्र् 
आवश्र्क छ। वकन भने ई-िष्जस्टिले कार्िक्रमलाई चावहएको िणनीर्र् सूचनाहरु वास्र्ववक 
समर्मा प्रदान गनिमा सहर्ोग परु्ािउदछ l  

उदे्दश्र् एचआईभी सम्बन्धी सेवाका िाटाहरुलाई सेवा केन्र बाटै ई-िष्जस्टिमा इन्िी गनिकालाई 
सहजीकिण गने l  

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

१. ए आि वट केन्रका सेवाहरु सम्बन्धी िाटा HIV CARE AND ART TRACKING 
SYSTEM (DHIS 2 TRACKER,Mhealth AND BIOMETRIC) मा पणुिरुपमा अर्भलेख 
िेकिि भएको हनेु l  

२. एचआईभी सम्बन्धी IHMIS का मार्सक रिपोटि हरु समर्मा DHIS2 मा इन्िी भएको 
हनेु l  

सञ्चालन प्रवक्रर्ा  एचआईभी सेवा केन्रमा कार्ििर् स्वास्थर्कमी हरुलाई ई-िष्जस्टि मा िाटा इन्िीको 
अवस्थाकोबािेमा प्रस्र्रु्र्किण गनि लगाउने र्था साथै ई-िष्जस्टि चसु्र् ि दरुुस्र् बनाउनका 
लार्ग के कस्र्ा सहर्ोगको आवश्र्कर्ा पछि पवहचान गने समबन्धमा एकर्दने गोटठी गने ि र्ो 
कार्िक्रम गदाि केन्रको समन्वर् गिी गनुि पनछे l  

बजेट वाँिर्ाँि 
/ श्रोर् 

र्ो कार्िक्रम ससर्ि अनदुानको जेर्म्र्ाट श्रोर् र्र्ि  िहेको छ।  

सन्दभि सामग्री • Guidelines for Recording and Reporting of National HIV Programme Data, 
2021. 

• Manual for HIV Care and ART Tracking (DHIS2 Tracker, mHealth and 
Biometric) System, 2021 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्बेदन 

खचि गने संस्थाले अर्भलेख गिी लेखा परिक्षण सम्बष्न्धर् र्नकार् स्वमले गनुि पन ेछ ि खचि ि 
कार्िक्रमको प्रर्र्बेदन िाष्टिर् एड्स र्था र्ौन िोग र्नर्न्रण केन्र ि सम्बष्न्धर् प्रदेश 
मन्रालर्लाई रैमार्सक रुपले र्दन ुपनछे l 
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1 ईलाम अस्पर्ाल, इलाम ए आि टी प्रदेश-१ 
2 मेची अस्पर्ाल, झापा ओ. एस. टी. र्था ए आि टी प्रदेश-१ 
3 ष्जल्ला अस्पर्ाल ओखलिुङ्गा रुम्जाटाि  ए आि टी प्रदेश-१ 
4 ष्जल्ला अस्पर्ाल संखवुासभा ए आि टी प्रदेश-१ 
5 इनरुवा अस्पर्ाल, सनुसिी ए आि टी प्रदेश-१ 
6 ष्जल्ला अस्पर्ाल, धनकुटा ए आि टी प्रदेश-१ 
7 उदर्पिु ष्जल्ला अस्पर्ाल, उदर्पिु ए आि टी प्रदेश-१ 
1 ष्जल्ला अस्पर्ाल बािा ए आि टी प्रदेश-२ 
2 प्रादेष्शक अस्पर्ाल, जनकपिु ए आि टी प्रदेश-२ 
3 जलेश्वि अस्पर्ाल, महोत्तिी ए आि टी प्रदेश-२ 
4 िौर्हट ष्जल्ला अस्पर्ाल, िौर्हट ए आि टी प्रदेश-२ 
5 गजेन्रनािार्ण र्संह अस्पर्ाल, सप्तिी ए आि टी प्रदेश-२ 
6 ष्जल्ला अस्पर्ाल, सलािही ए आि टी प्रदेश-२ 
7 ष्जल्ला अस्पर्ाल, र्सिहा  ए आि टी प्रदेश-२ 
8 लहान अस्पर्ाल, र्सिहा ए आि टी प्रदेश-२ 
1 भिपिु अस्पर्ाल,भिपिु ए आि टी बागमर्ी 
2 धुर्लखेल अस्पर्ाल, काभ्र े ए आि टी बागमर्ी 
3 हेटौिा अस्पर्ाल मकवानपिु ए आि टी बागमर्ी 
4 र्रशलुी अस्पर्ाल, नवुाकोट ए आि टी बागमर्ी 
5 ष्जल्ला अस्पर्ाल, र्सन्धुली ए आि टी बागमर्ी 
6 ष्जल्ला अस्पर्ाल, धार्दङ्ग ए आि टी बागमर्ी 
7 ष्जल्ला अस्पर्ाल, र्सन्धुपाल्चोक ए आि टी बागमर्ी 
8 चरिकोट अस्पर्ाल, दोलखा  ए आि टी बागमर्ी 
1 धौलार्गिी अस्पर्ाल, वाग्लुंग ए आि टी गण्िकी प्रदेश  
2 ष्जल्ला अस्पर्ाल, गोिखा ए आि टी गण्िकी प्रदेश  
3 ष्जल्ला अस्पर्ाल, पविर् ए आि टी गण्िकी प्रदेश  
4 ष्जल्ला अस्पर्ाल, लमजङु  ए आि टी गण्िकी प्रदेश  
5 ष्जल्ला अस्पर्ाल, म्र्ाग्दी ए आि टी गण्िकी प्रदेश  
6 ष्जल्ला अस्पर्ाल, स्र्ाङ्गजा ए आि टी गण्िकी प्रदेश  
7 दमौली अस्पर्ाल, र्नहु ँ ए आि टी गण्िकी प्रदेश  
1 ष्जल्ला अस्पर्ाल, अघािखाँची ए आि टी लषु्म्बनी 
2 ष्जल्ला अस्पर्ाल, बर्दिर्ा ए आि टी लषु्म्बनी 
3 गलु्मी अस्पर्ाल, गलु्मी ए आि टी लषु्म्बनी 
4 कवपलवस्र् ुअस्पर्ाल, कवपलवस्र् ु ए आि टी लषु्म्बनी 
5 पृ् वीचन्र अस्पर्ाल, नवलपिासी ए आि टी लषु्म्बनी 
6 र्नुाइटेि र्मशन अस्पर्ाल, र्ानसेन ए आि टी लषु्म्बनी 
7 ्र्ठुान अस्पर्ाल, ्रू्ठान ए आि टी लषु्म्बनी 
8 िोल्पा अस्पर्ाल, िोल्पा ए आि टी लषु्म्बनी 
9 भीम अस्पर्ाल, रुपन्देही  ए आि टी लषु्म्बनी 
10 लषु्म्बनी प्रादेष्शक अस्पर्ाल, रुपन्देही  ओ. एस. टी. र्था ए आि टी लषु्म्बनी 
11 िाष्प्त प्रादेष्शक अस्पर्ाल, दाङ ए आि टी लषु्म्बनी 
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12 िामपिु अस्पर्ाल ए आि टी लषु्म्बनी 
1 दैलेख अस्पर्ाल, दैलेख ए आि टी कणािली प्रदेश 
2 कार्लकोट अस्पर्ाल, कार्लकोट ए आि टी कणािली प्रदेश 
3 सल्ले अस्पर्ाल, रूकुम ए आि टी कणािली प्रदेश 
4 सल्र्ान अस्पर्ाल, सल्र्ान ए आि टी कणािली प्रदेश 
5 प्रादेष्शक अस्पर्ाल, सखेुर् ए आि टी कणािली प्रदेश 
1 ष्जल्ला अस्पर्ाल, आछाम ए आि टी स.ुप.् प्रदेश 
2 वर्लपाटा अस्पर्ाल, अछाम ए आि टी स.ुप.् प्रदेश 
3 ष्जल्ला अस्पर्ाल, बैर्िी ए आि टी स.ुप.् प्रदेश 
4 ष्जल्ला अस्पर्ाल ,बझाङ्ग ए आि टी स.ुप.् प्रदेश 
5 ष्जल्ला अस्पर्ाल, बाजिुा ए आि टी स.ुप.् प्रदेश 
6 

 सेर्ी प्रादेष्शक अस्पर्ाल,कैलाली 
 ए आि टी र्था सने्टि र्ोि 
एक्सेलेन्स  स.ुप.् प्रदेश 

7 वटकापिु अस्पर्ाल,कैलाली ए आि टी स.ुप.् प्रदेश 
8 माहाकाली अस्पर्ाल, कंचनपिु ए आि टी स.ुप.् प्रदेश 
9 मालाखेर्र् अस्पर्ाल, कैलाली ए आि टी स.ुप.् प्रदेश 
10 ष्जल्ला अस्पर्ाल, दाच ुिला ए आि टी स.ुप.् प्रदेश 
11 ष्जल्ला अस्पर्ाल, िोटी ए आि टी स.ुप.् प्रदेश 

 
अनसुचुी-२  
एच आइ भी संक्रर्मर्का लार्ग आवश्र्क ल्र्ाब जाचँको सूची 
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In addition to regular test mentioned for ARV monitoring, PLHIV may require lab investigation to diagnose 
opportunistic infections like CXR, Sputumm for GeneXpert, Cr Ag test, Blood and Urine c/s test, CT scan, 
lumbur puncture for CSF test etc. 
 
अनसुचुी-३  
िोजगािका लार्ग ववदेश जाने व्र्ष्िहरु र्था उनीहरुको परिवािको लार्ग टीबी र्था एचआईभीको सेवामा पहुँच बिाउने 
ि त्र्स सम्बन्धमा हनेु लान्क्षना र्था भेदभाव न्र्ूर्नकिण गिाउने कार्ािक्रम कार्ािनवर्नका लार्ग प्राथर्मकर्ामा पिेको 
ष्जल्लाहरुको प्राथर्मकीकिण सवहर्को सचुी 
लष्क्षर् समहुको परिभार्ा: 
िोजगाि का लार्ग ववदेश जाने व्र्ष्िहरु: Men aged between 18 to 49 years who have gone to India 
or any country of the Middle East or any south east Asian countries for work for at least three 
months and have returned home within the last three years. 
 
िोजगािका लार्ग ववदेश जाने व्र्ष्िका परिवाि: Women aged 16 years and above who are current wives 
or widows of male, who had migrated to India or any country of Middle East or any south east 
Asian countries for work for at least three months in the last three years and have returned 
home at least once within the last three years 
 
प्राथर्मकर्ामा पिेका ष्जल्लाहरु: र्पर्सलका ष्जल्लाहरुमा ग्लोबल र्ण्िको सहर्ार्ामा माइग्रेन्ट कार्िक्रम सञ्चालन 
भैिहेको हदुा र्ी ष्जल्लाहरुको लार्ग र्ो बजेट र्बर्नर्ोजन गरिएको छैन र्सथि र्ो कार्िक्रम र्पर्सलको ष्जल्लाहरु 
बाहेक गनुि पनछे l  
र्पर्सल 
काठमान्िौ, ष्चर्वन,स्र्ाङ्जा, बागलुंग, रुपन्देही, नवलपिासी(पष्श्चम), सखेुर्, गलु्मी, पाल्पा, बाकेँ, बर्दिर्ा, दाङ, 
अछाम, िोटी, बैर्िी, बझांग, अघािखाँची, ्र्ठुान, कैलाली ि कंचनपिु  
 
अनसुचुी-४  
एचआईभीको कष्म्प्रहेंर्सव कार्िक्रम र्भर पने न्रू्नर्म सेवाको ्र्ाकेज 
 
 
 
 
 
 
Migrants and their 
spouse 

1. Health education and awareness of HIV with IEC tool  
2. Risk assessment of risk behavior including overlapping risks. 
3. Psychosocial interventions for those with substance abuse (alcohol) 
4. Condom promotion- consistent and correct use of condom 
5. PEP 
6. HIV Testing and Counseling 
7. STI diagnosis and Treatment 
8. If diagnosed with HIV- linkage to treatment, care and support and retention. 
9. Assessment of FP need and linkage to FP 

अनसुचुी-५  
List of STI and OI Medicines for PLHIV 
1 Acyclovir 400 mg tablet Tab 
2 Acyclovir ointment 5% w/w (5 g/ tube) Tube 
3 Adrenaline injection 1: 1000 Amp 
4 Azithromycine 500mg Tab 
5 Cefexime 200 mg Tablet Tab 
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6 Ceftriaxone 1 gm Vial 
7 Ceftriaxone 250 mg Inj Vial 
8 Clotrimazole 1% w/v (15 ml bottle) mouth paint ** Bott 
9 Clotrimazole 1% w/w Cream(15gm/tube)  Tube 
10 Clotrimazole 100 mg pessary Tab 

11 Cotrimoxazole 960 mg tablet (DS) (Sulfamethoxazole 800 mg + Trimethoprim 160 mg)  Tab 

12 
Cotrimoxazole 240 mg/ 5 mL suspension (60 mL/ bottle)  
(Sulfamethoxazole 200 mg + Trimethoprim 40 mg)  Bott 

13 
Cotrimmoxazole 480 mg Inj 
(Sulfamethoxazole 400 mg + Trimethoprim 80 mg) Inj Amp 

14 Doxycycline 100 mg Cap 
15 Fluconazole 150 mg tablet Cap 
16 Hydrocortisone Injection 100mg Vial 
17 Metronidazole 400mg Tab 

नोट: नेपाल सिकाि, ग्लोबल र्ण्ि र्था सेभ द ष्चल्रेन बीच जरे्म्र्ाट स्रोर् अन्र्गिर्का कार्िक्रमलाई प्रभावकािी रूपमा सञ्चालन 
गनिको लार्ग गरिएको रीपष्क्षर् सम्झौर्ा बमोष्जम बस्र् ुर्था सेवामा लाग्न ेमलु्र् अर्भबृष्द्द कि (१३%) नेपाल सिकािमार्ि र् दार् ृ
र्नकार्लाई सोधभनाि गरिने व्र्वस्था भए अनरुूप र्नर्म बमोष्जम गरिने सम्पूणि खचिहरुमा आउने मलु्र् अर्भबषृ्द्द कि छुटै्ट लेखा 
िाख्नपुने छ ि सो मलु्र् अर्भबषृ्द्द किको िकम केन्रलाई आर्थिक प्रर्र्बेदन पठाउदा सो िकम छुट्याएि देखाउन ि मलु्र् अर्भबषृ्द्द 
कि लागेको र्बलको र्ोटो कवप सवहर् कार्ािलर्को पर मार्ि र् केन्रलाई जानकािी गिाउन ुपने छ। 
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स्वास््र् ष्शक्षा सूचना र्था संचाि कार्िक्रम 
 
कार्िक्रमको नामः स्थानीर् आम संचाि माध्र्महरूबाट सन्देश प्रसािण (केवलु टेर्लर्भजन) 
परिचर् समदुार्मा स्वास््र् सम्वन्धी सूचना र्था सन्देशहरु लष्क्षर् समहुसम्म स्थानीर् भार्ामा प्रचाि प्रसाि वा 

प्रवाह गनि स्थानीर् टेर्लर्भजन र्था केबलु टेर्लर्भजन च्र्ानलहरु एक प्रभावकािी माध्र्म हनु।् स्वास््र् 
सम्बन्धी सन्देश/सूचनाहरु प्रवाह गिी समदुार्का मार्नसहरुको स्वास््र् सम्बन्धी ववर्भन्न ववर्र्हरुमा ज्ञान 
र्था चेर्ना अर्भबृष्द्ध गिाई उनीहरुको धािणा ि व्र्वहािमा सकािात्मक परिवर्िन ल्र्ाउन स्थानीर् 
टेर्लर्भजन र्था केवलु टेर्लर्भजन च्र्ानलहरूको भूर्मका महत्वपूणि हनेु भएकोले स्थानीर् आम संचाि 
माध्र्महरूबाट सन्देश प्रसािण (केवलु टेर्लर्भजन) कार्िक्रमको आवश्र्कर्ा पिेको हो। 

उदे्धश्र् • स्थानीर् भार्ाभार्ी, चालचलनलाई ध्र्ानमा िाखी स्थानीर् आवश्र्कर्ा अनसुाि स्थानीर् टेर्लर्भजन 
र्था केबलु टेर्लर्भजन च्र्ानलको माध्र्मबाट समदुार्मा स्वास््र् सम्बन्धी जानकािीमूलक सन्देशहरू 
उत्पादन गिी प्रवाह गने; 

• स्थानीर् स्वास््र् समस्र्ालाई ध्र्ानमा िाखी त्र्सको सम्बोधन हनेुगिी सन्देशहरु उत्पादन/प्रसािण 
गने; 

• स्थानीर् टेर्लर्भजन र्था केवलु टेर्लर्भजन च्र्ानलहरु मार्ि र् सन्देश र्था सूचना प्रसािण गिी स्वास््र् 
सम्बन्धी ज्ञान र्था चेर्ना अर्भबृष्द्ध गने ि उपलव्ध स्वास््र् सेवाको उपभोग बृष्द्ध गने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

स्वास््र् सम्बन्धी ज्ञान र्था चेर्ना अर्भवृष्द्ध र्था व्र्वहािमा सकािात्मक परिवर्िन हनेु साथै उपलव्ध 
स्वास््र् सेवाको अर्धकर्म उपभोग हनेु। 

सञ्चालन प्रकृर्ा कार्िक्रम सञ्चालन हनेु स्थानः प्रदेशस्र्िमा। 
लष्क्षर् समूह/सहभागी समहू: 
• समदुार्स्र्िमा स्वास््र् सन्देश प्रवाह गनेहरु जस्रै्ः मवहला स्वास््र् स्वरं्सेववका, ववद्याथी, ष्शक्षक, 

स्वास््र्कमी आर्द; 
• वकशोि/ वकशोिीहरु, र्वुा/र्वुर्ीहरु, आमाहरु, गभिवर्ी मवहलाहरु लगार्र् आम जनसमदुार्। 
 
सन्देशमा समावेश गनि सवकन ेववर्र्वस्र्हुरुः 
• स्वास््र् सम्बन्धी ववर्भन्न ववर्र्हरु जस्रै्ः कोर्भि-१९, मर्दिा र्था सूर्र्िजन्र् पदाथि, खोप, झािापखाला, 

श्वासप्रश्वास, क्षर्िोग, कुटठिोग, औलो, कालाजाि लगार्र् अन्र् वकटजन्र् िोग, र्ौनिोग, एच.आई.भी. 
र्था एड्स, सिुष्क्षर् मार्तृ्व, परिवाि र्नर्ोजन, सिुष्क्षर् गभिपर्न, वकशोिावस्था, बाल स्वास््र्, बृद्ध 
स्वास््र्, लैष्ङ्गक वहंसा, सनुौला हजाि र्दन संचाि अर्भर्ान, स्वस्थ जीवनशैली, नसन े िोगहरु, 
वार्ाविणीर् र्था व्र्ष्िगर् सिसर्ाई ि स्वच्छर्ा, सावनुपानीले हार्धुन,े र्नःशलु्क स्वास््र् सेवा, 
लगार्र् अन्र् अत्र्ावश्र्कीर् स्वास््र् सेवाका ववर्र्बस्र्हुरु; 

• मौसमी िोग र्था प्रकोपहरु; 
• प्रदेश एवं स्थानीर्स्र्िमा देष्खएका प्रमखु स्वास््र् समस्र्ाहरु। 
(सामाष्जक ववकास मन्रालर् ि प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्मा कार्ििर् स्वास््र्कमीहरु र्था अन्र् 
सिोकािवालाहरुसँग कार्िक्रमबािे छलर्ल गिी प्रदेश र्था स्थानीर् आवश्र्कर्ाको आधािमा स्वास््र्का 
ववर्र्वस्र्हुरु चर्न गने)। 
ववर्धः  
• र्नर्र्मर् स्वास््र् सूचना प्रर्र्वेदनहरूको ववश्लेर्ण गिी प्रमखु स्वास््र् समस्र्ाहरु पवहचान गने; 
• स्थानीर्स्र्िमा देखापिेका महामािी जस्रै्ः कोर्भि-१९ लगार्र् अन्र् प्रकोपहरुको र््र्ाङ्क ववश्लेर्ण 

गनि उपलब्ध र््र्ाङ्क/सूचनाहरु केलाउने; 
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• मौसम अनसुाि देखापन ेगिेको िोगको प्रकोपहरुको र््र्ाङ्क केलाउने; 
• र््र्ाङ्कहरु ववश्लेर्ण पश्चार् देष्खएका स्वास््र् समस्र्ाहरुको प्राथर्मकर्ा सूची र्र्ाि गने; 
• प्राथर्मकर्ा सूचीमा पिेका कुन कुन ववर्र्मा सन्देश प्रसािण गन ेभने्न सम्बन्धमा र्नणिर् गने/गिाउने 

ि संघबाट प्राप्त भएको सन्देशलाई आवश्र्कर्ानसुाि स्थानीर् भार्ामा रुपान्र्िण गने; 
• सन्देश प्रसािणको स्पेशीवर्केशन र्र्ाि गने; 
• स्थानीर् टेर्लर्भजन र्था केवलु टर्लर्भजन च्र्ानल/र्मर्िर्ा हाउससँग र्नर्मानसुाि संझौर्ा गने;  
• स्पेशीवर्केशन अनसुाि सन्देश प्रसािण गने; 
• सन्देश प्रसािण गदाि स्पटट, छोटो, संवादमूलक , गीर्र् वा सूचना मूलक गनि सवकन्छ; 
• सन्देश प्रसािणको अनगुमन गने; 
• कार्िक्रम वा सन्देश प्रसािण पश्चार् सबै स्थानीर् टेर्लर्भजन र्था केवलु टेर्लर्भजन च्र्ानलले प्रसािण 

गरिएको कार्िक्रमको प्रसािण प्रमाणपर खचि गने र्नकार्मा पेश गिेपर्छ भिुानी प्रकृर्ा अष्घ बिाउने।  
 
अवर्धः स्वीकृर् बावर्िक लक्ष्र् र्था खरिद र्ोजना अनसुाि र्ोवकएको रैमार्सकमा। 

बजेट बाँिर्ाँि र्नर्मानसुाि 
 
कार्िक्रमको नामः स्थानीर् आम संचाि माध्र्महरूबाट सन्देश प्रसािण (अनलाइन) 
परिचर् वर्िमान समर्मा अनलाईन एक लोकवप्रर् माध्र्म भएको छ। देशैभिी इन्टिनेटको पहुँचमा बृष्द्ध 

हुँदै गैिहेकोले अनलाइिन माध्र्मबाट स्वास््र् सम्बन्धी सूचना र्था संदेश बृहर् रूपमा आम 
जनसमदुार् समक्ष परु्ािउन सवकन्छ। र्सको प्रर्ोगकर्ाि पर्न र्दनानरु्दन वृष्द्ध भइिहेको साथ ै
र्सको व्र्पकर्ा ि प्रभावकािीर्ा पर्न उल्लेखनीर् भएको हुँदा र्स मध्र्मबाट स्वास््र् सूचना 
र्था संदेश प्रवाह गनि आवश्र्क देष्खएकोले स्थानीर् आम संचाि माध्र्महरूबाट सन्देश प्रसािण 
(अनलाइन) कार्िक्रम िाष्खएको छ। 

उदे्धश्र् अनलाईनको माध्र्मबाट स्वास््र् सम्बन्धी सन्देश/सूचनाहरु प्रवाह गिी समदुार्का 
मार्नसहरुलाई स्वास््र्का ववर्भन्न ववर्र्हरुबािे जानकािी प्रदान गिी उनीहरूको ज्ञान, र्सप ि 
धािणामा सकािात्मक परिवर्िन ल्र्ाउने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

स्वास््र् सम्बन्धी ववर्भन्न जानकािी मूलक सन्देशहरू प्रदशिन भई स्वास््र् सम्बन्धी ज्ञान, र्सप 
ि धािणामा सकािात्मक परिवर्िन हनेु। 

सञ्चालन प्रकृर्ा कार्िक्रम सञ्चालनहनेु स्थानः प्रदेशस्र्िमा। 
लष्क्षर् समूह/सहभागी समहू: आम र्िष्जटल र्मर्िर्ा प्रर्ोगकर्ािहरू। 
अनलाईन प्रदशिन सम्बन्धी ववर्र्वस्र्:ु 
• स्वास््र् सम्बन्धी ववर्भन्न ववर्र्हरु जस्रै्ः कोर्भि-१९, मर्दिा र्था सूर्र्िजन्र् पदाथि, खोप, 

झािापखाला, श्वासप्रश्वास, क्षर्िोग, कुटठिोग, औलो, कालाजाि लगार्र् अन्र् वकटजन्र् 
िोग, र्ौनिोग, एच.आई.भी. र्था एड्स, सिुष्क्षर् मार्तृ्व/परिवाि र्नर्ोजन, सिुष्क्षर् गभिपर्न, 
वकशोिावस्था, बाल स्वास््र्, बृद्ध स्वास्थ, लैष्ङ्गक वहंसा, सनुौला हजाि र्दन संचाि अर्भर्ान, 
स्वस्थ जीवनशैली, नसने िोगहरु, वार्ाविणीर् र्था व्र्ष्िगर् सिसर्ाई ि स्वच्छर्ा, 
सावनुपानीले हार्धुन,े र्नःशलु्क स्वास््र् सेवा, लगार्र् अन्र् अत्र्ावश्र्कीर् स्वास््र् सेवाका 
ववर्र्वस्र्हुरु; 

• मौसमी िोग र्था प्रकोपहरु; 
• प्रदेश एवं स्थानीर्स्र्िमा देष्खएका प्रमखु स्वास््र् समस्र्ाहरु; 
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 (सामाष्जक ववकास मन्रालर् ि प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्मा कार्ििर् स्वास््र्कमीहरु र्था 
सिोकािवालाहरुसँग कार्िक्रमबािे छलर्ल गिी प्रदेश र्था स्थानीर् आवश्र्कर्ाको आधािमा 
स्वास््र्का ववर्र्वस्र्हुरु चर्न गने)। 
ववर्धः  
• र्नर्र्मर् स्वास््र् सूचना प्रर्र्वेदनहरूको ववश्लेर्ण गिी प्रमखु स्वास््र् समस्र्ाहरु पवहचान 

गने  
• स्थानीर्स्र्िमा देखापिेका महामािी जस्रै्ः कोर्भि-१९, लगार्र् अन्र् प्रकोपहरुको र््र्ाङ्क 

ववश्लेर्ण गनि उपलब्ध र््र्ाङ्क/सूचनाहरु केलाउने; 
• मौसम अनसुाि देखापन ेगिेको िोगको प्रकोपहरुको र््र्ाङ्क केलाउने; 
• र््र्ाङ्कहरु ववश्लेर्ण पश्चार् देष्खएका स्वास््र् समस्र्ाहरुको प्राथर्मकर्ा सूची र्र्ाि गने; 
• प्राथर्मकर्ा सूचीमा पिेका कुन कुन ववर्र्मा सन्देश प्रसाि गने भने्न सम्बन्धमा र्नणिर् 

गने/गिाउने ि संघबाट प्राप्त भएको सन्देशलाई आवश्र्कर्ानसुाि स्थानीर् भार्ामा रुपान्र्िण 
गने; 

• सन्देश प्रसािको लार्ग स्पेशीवर्केशन र्र्ाि गने; 
• स्पेशीवर्केशन अनसुाि सन्देश प्रदशिनको लार्ग र्नर्मानसुाि अनलाईन/र्मर्िर्ा हाउस चर्न 

गिी संझौर्ा गने; 
• सन्देश स्पटट , छोटो ि सूचना मूलक हनेुछ; 
• स्वीकृर् वावर्िक लक्ष्र् र्था बावर्िक खरिद र्ोजनानसुाि अनलाईन र्मर्िर्ाबाट सन्देश प्रदशिन 

गने; 
• सन्देश प्रदशिन भएको/नभएको अनगुमन गने। 
सन्देश प्रदशिन पश्चार्ः 
• स्थानीर् भार्ामा रुपान्र्िण गिी प्रदशिन गिेको अनलाईन सन्देशको र्नर्मानसुाि अर्भलेख 

िाख्ने; 
• सबै अनलाईनबाट प्रदशिन गरिएको सन्देश प्रदशिन प्रमाणपर खचि लेख्ने कार्ािलर्मा पेश 

गिेपर्छ मार भिुानी प्रकृर्ा अष्घ बिाउने। 
बजेट बाँिर्ाँि र्नर्मानसुाि 

 
कार्िक्रमको नामः स्थानीर् आम संचाि माध्र्महरूबाट सन्देश प्रसािण (एर्एम) 
 
परिचर् समदुार्मा स्वास््र् सम्वन्धी सूचना र्था सन्देशहरु लष्क्षर् समूहसम्म नेपाली भार्ा लगार्र् 

स्थानीर् भार्ाहरुमा प्रचािप्रसाि वा प्रवाह गनि स्थानीर् एर्एम िेर्िर्ो एक प्रभावकािी माध्र्म 
हो। समदुार्का मार्नसहरुको स्वास््र् सम्बन्धी ज्ञान, र्सप र्था धािणामा सकािात्मक परिवर्िन 
ल्र्ाउन एर्.एम. िेर्िर्ोको भूर्मका महत्वपूणि हनु्छ। स्थानीर् एर्.एम. िेर्िर्ोको माध्र्मबाट 
स्वास््र् सम्बन्धी सन्देश/सूचनाहरु प्रवाह गिी समदुार्का मार्नसहरुलाई स्वास््र्का ववर्भन्न 
ववर्र्हरुबािे जानकािी गिाई उनीहरुको ज्ञान र्था चेर्ना अर्भबृष्द्ध गिी धािणामा सकािात्मक 
परिवर्िन गनि सवकन्छ। त्र्सैले ववर्भन्न स्थानीर् भार्ाहरुमा स्वास््र् सम्बन्धी सन्देशहरु स्थानीर् 
एर्.एम िेर्िर्ोहरुबाट प्रवाह गनि र्ो कार्िक्रमको आवश्र्कर्ा पिेको हो। 

उदे्धश्र् 
 

• स्थानीर् चालचलनलाई र्बशेर् ध्र्ानमा िाखी स्थानीर् भार्ाहरूमा आवश्र्कर्ा अनसुाि 
स्थानीर् एर्.एम.िेर्िर्ोहरुबाट जनसमदुार्मा स्वास््र् सम्बन्धी जानकािीमूलक सन्देशहरू 
प्रवाह गने। 
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• स्थानीर् स्वास््र् समस्र्ालाई ध्र्ानमा िाखी त्र्सलाई सम्बोधन हनेु गिी सन्देशहरु प्रसािण 
गने। 

• एर्.एम.िेर्िर्ो मार्ि र् सन्देश प्रसािण गिी व्र्ष्ि, परिवाि र्था समदुार्को स्वास््र् सम्बन्धी 
ज्ञान र्था चेर्ना अर्भबृष्द्ध गिी धािणामा सकािात्मक परिवर्िन गनि ि उपलव्ध स्वास््र् 
सेवाको अर्धकर्म उपभोग गनि अर्भपे्ररिर् गने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 
 

स्वास््र् सम्बन्धी ववर्भन्न जानकािीमूलक सन्देशहरू प्रसािण भई स्वास््र् सम्बन्धी ज्ञान र्था 
चेर्ना अर्भबृष्द्ध गिी धािणामा सकािात्मक परिवर्िन हनेु साथै उपलव्ध स्वास््र् सेवाको 
अर्धकर्म उपभोग हनेु। 

सञ्चालन प्रकृर्ा 
 

कार्िक्रम सञ्चालन हनेु स्थानः प्रदेशस्र्िमा। 
लष्क्षर् समूह/सहभागी समहू: 
• आम जनसमदुार्; 
• समदुार्स्र्िमा स्वास््र् सन्देश प्रवाह गनेहरु जस्रै्ः मवहला स्वास््र् स्वरं् सेववका, ववद्याथी, 

ष्शक्षक, स्वास््र्कमी ; 
• वकशोि/वकशोिीहरु, र्वुा/र्वुर्ीहरु, आमाहरु, गभिवर्ी मवहलाहरु आर्द। 
सन्देशका ववर्र्हरुः 
• स्वास््र् सम्बन्धी ववर्भन्न ववर्र्हरु जस्रै्ः कोर्भि-१९, मर्दिा र्था सूर्र्िजन्र् पदाथि, खोप, 

झािापखाला, श्वासप्रश्वास, क्षर्िोग, कुटठिोग, औलो, कालाजाि लगार्र् अन्र् वकटजन्र् 
िोग, र्ौनिोग, एच.आई.भी. र्था एड्स, सिुष्क्षर् मार्तृ्व/परिवाि र्नर्ोजन, सिुष्क्षर् गभिपर्न, 
वकशोिावस्था, बाल स्वास््र्, बृद्ध स्वास्थ, लैष्ङ्गक वहंसा, सनुौला हजाि र्दन संचाि अर्भर्ान, 
स्वस्थ जीवनशैली, नसने िोगहरु, वार्ाविणीर् र्था व्र्ष्िगर् सिसर्ाई ि स्वच्छर्ा, 
सावनुपानीले हार्धुन,े र्नःशलु्क स्वास््र् सेवा, लगार्र् अन्र् अत्र्ावश्र्कीर् स्वास््र् सेवाका 
ववर्र्वस्र्हुरु; 

• मौसमी िोग र्था प्रकोपहरु; 
• प्रदेश एवं स्थानीर्स्र्िमा देष्खएका प्रमखु स्वास््र् समस्र्ाहरु। 
 (सामाष्जक ववकास मन्रालर् ि प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्मा कार्ििर् स्वास््र्कमीहरु र्था 
सिोकािवालाहरुसँग कार्िक्रमबािे छलर्ल गिी प्रदेश र्था स्थानीर् आवश्र्कर्ाको आधािमा 
स्वास््र्का ववर्र्वस्र्हुरु चर्न गने)। 
ववर्धः  
• प्रदेश र्था स्थानीर्स्र्िमा देखा पिेका महामािी जस्रै्ः कोर्भि-१९ लगार्र् अन्र् 

प्रकोपहरुको प्रभाव, िोग रै्लन सक्न ेसम्भाव्र्र्ाकोबािेमा र््र्ाङ्क ववश्लेर्ण गनि उपलब्ध 
र््र्ाङ्क/सूचनाहरु केलाउने; 

• मौसम अनसुाि देखा पन ेगिेको िोगको प्रकोपहरुको र््र्ाकं ि र्नर्र्मर् स्वास््र् सूचना 
प्रर्र्वेदनहरूको ववश्लेर्ण गिी प्रमखु स्वास््र् समस्र्ाहरु पवहचान गने; 

• र््र्ाङ्कहरु ववश्लेर्ण पश्चार् देष्खएका स्वास््र् समस्र्ाहरुको प्राथर्मकर्ा सूची र्र्ाि गने; 
• प्राथर्मकर्ा सूचीमा पिेका कुन कुन ववर्र्मा सन्देश प्रसाि गने भने्न सम्बन्धमा र्नणिर् 

गने/गिाउने ि संघबाट प्राप्त गिाएको सन्देशलाई आवश्र्कर्ानसुाि स्थानीर् भार्ामा 
रुपान्र्िण गने; 

• सन्देश प्रसािणको स्पेशीवर्केशन र्र्ाि गने; 
• स्थानीर् एर्.एम.स्टेसन/र्मर्िर्ा हाउससँग र्नर्मानसुाि संझौर्ा गने; 
• स्पेशीवर्केशन अनसुाि सन्देश प्रसािण गने; 
• सन्देश प्रसािण गदाि स्पटट, छोटो, संवादमूलक वा गीर्र् वा सूचना मूलक गनि सवकन्छ। 
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• सन्देश प्रसािण भएको/नभएको अनगुमन गने; 
• सन्देश प्रसािण पश्चार् स्थानीर् भार्ामा रुपान्र्िण गिेको सन्देशको र्स.िी. वा इलेक्िोर्नक 

कपी प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्मा दाष्खला गने; 
• कार्िक्रम वा सन्देश प्रसािण गिेपश्चार् सबै एर्.एम. स्टेसनहरुले प्रसािण गरिएको 

कार्िक्रमको प्रसािण प्रमाणपर खचि गने कार्ािलर्मा पेश गिेपर्छ मार भिुानी प्रकृर्ा अष्घ 
बिाउने। 

अवर्धः स्वीकृर् बावर्िक लक्ष्र् एवं खरिद र्ोजना अनसुाि र्ोवकएको रमैार्सकमा। 
बजेट बाँिर्ाँि र्नर्मानसुाि 

 
कार्िक्रमको नामः स्थानीर् आम संचाि माध्र्महरूबाट सन्देश प्रसािण (परपर्रका)  
परिचर् प्रदेश र्था स्थानीर्स्र्िमा उपलब्ध दैर्नक, साप्तावहक, मार्सक, र्था अन्र् छापा माध्र्महरुमा 

आवश्र्कर्ा अनसुाि स्वास््र् सन्देश प्रकाशन गिी पाठक वगिहरुलाई स्वास््र् सम्बन्धी सूचना 
र्था सन्देशहरु जानकािी गिाउन आवश्र्क छ। आम संचािको माध्र्महरु मध्र्े परपर्रका पर्न 
एक महत्वपूणि माध्र्म भएकोले र्स मार्ि र् स्वास््र् सम्बन्धी सूचना र्था सन्देशहरु प्रवाह गदाि 
आम जनसमदुार्मा सष्जलैसँग पगु्न सक्छ जसले गदाि मार्नसहरुमा ज्ञान ि चेर्नाको स्र्ि अर्भबृष्द्ध 
हनु्छ। समदुार्को आवश्र्कर्ा अनसुािका स्वास््र् सम्बन्धी सूचना, सन्देश, लेख, िचना एवं 
ववज्ञष्प्त आर्द र्र्ाि गिी स्थानीर्स्र्िका परपर्रका मार्ि र् प्रकाशन गने/गिाउने कार्िले 
स्थानीर्स्र्िमा स्वास््र् सम्बन्धी समस्र्ाको प्रवद्धिनात्मक ि प्रर्र्कािात्मक उपार्हरुकोबािे र्छटो, 
छरिर्ो ि सहज वकर्समले एकै साथ प्रचाि प्रसाि ि जानकािी प्रदान गनि मद्दर् परु्ािउँछ। र्सथि 
र्ो कार्िक्रमले सबै साक्षि जनसमदुार्मा स्वास््र् सम्बन्धी ज्ञान ि चेर्नाको ववकास गिाई अन्र् 
ब्र्ष्िहरुमा समेर् व्र्ापक प्रचाि प्रसाि ि जानकािी प्रदान गनि सघाउ परु्ािउने भएकोले स्थानीर् 
आम संचाि माध्र्महरूबाट सन्देश प्रसािण (परपर्रका) कार्िक्रम समावेश गरिएको छ। 

उदे्धश्र् • प्रदेश र्था स्थानीर्स्र्िमा प्रकाशन हनेु दैर्नक, साप्तावहक, पाष्क्षक, मार्सक र्था अन्र् 
प्रकाशनहरुमा स्वास््र् सन्देश प्रकाशन गने; 

• पाठक वगिलाइि प्रकाष्शर् स्वास््र् सन्देशहरु प्राप्त गिी अनसुिण गनि प्रोत्सावहर् गने ि उनीहरु 
मार्ि र् समदुार्मा पर्न स्वास््र् सन्देश प्रचाि प्रसाि गिाउन।े 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

छापा माध्र्महरूमा स्वास््र् सन्देश प्रकाशन भइि पाठक वगिले प्रकाष्शर् स्वास््र् सन्देशहरु प्राप्त 
गिी समदुार्मा समेर् प्रचाि प्रसाि हनेु। 

सञ्चालन प्रकृर्ा कार्िक्रम सञ्चालन हनेु स्थानः प्रदेश। 
लष्क्षर् समूह/सहभागी समहूः 
प्रदेशस्र्िबाट प्रकाशन हनेु दैर्नक, साप्तावहक, पाष्क्षक, मार्सक र्था अन्र् प्रकाशनहरुका पाठक 
वगिहरु। 
सन्देशका ववर्र्हरुः 
• स्वास््र् सम्बन्धी ववर्भन्न ववर्र्हरु जस्रै्ः कोर्भि-१९, मर्दिा र्था सूर्र्िजन्र् पदाथि, खोप, 

झािापखाला, श्वासप्रश्वास, क्षर्िोग, कुटठिोग, औलो, कालाजाि लगार्र् अन्र् वकटजन्र् 
िोग, र्ौनिोग, एच.आई.भी. र्था एड्स, सिुष्क्षर् मार्तृ्व/परिवाि र्नर्ोजन, सिुष्क्षर् गभिपर्न, 
वकशोिावस्था, बाल स्वास््र्, बृद्ध स्वास्थ, लैष्ङ्गक वहंसा, सनुौला हजाि र्दन संचाि अर्भर्ान, 
स्वस्थ जीवनशैली, नसने िोगहरु, वार्ाविणीर् र्था व्र्ष्िगर् सिसर्ाई ि स्वच्छर्ा, 
सावनुपानीले हार्धुन,े र्नःशलु्क स्वास््र् सेवा, लगार्र् अन्र् अत्र्ावश्र्कीर् स्वास््र् सेवाका 
ववर्र्वस्र्हुरु; 

• मौसमी िोग र्था प्रकोपहरु; 
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• प्रदेश एवं स्थानीर्स्र्िमा देष्खएका प्रमखु स्वास््र् समस्र्ाहरु। 
 (सामाष्जक ववकास मन्रालर् ि प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्मा कार्ििर् स्वास््र्कमीहरु र्था 
सिोकािवालाहरुसँग कार्िक्रमबािे छलर्ल गिी प्रदेश र्था स्थानीर् आवश्र्कर्ाको आधािमा 
स्वास््र्का ववर्र्वस्र्हुरु चर्न गने)। 
ववर्धः  
• प्रदेश र्था स्थानीर्स्र्िमा देखा पिेका महामािी जस्रै्ः कोर्भि-१९ र्था अन्र् प्रकोपहरुको 

प्रभाव, िोग रै्लन सक्न े सम्भाव्र्र्ाकोबािेमा र््र्ाङ्क ववश्लेर्ण गनि उपलब्ध 
र््र्ाङ्क/सूचनाहरु केलाउने; 

• मौसम अनसुाि देखा पन ेगिेको िोगको प्रकोपहरुको र््र्ाकं ि र्नर्र्मर् स्वास््र् सूचना 
प्रर्र्वेदनहरूको ववश्लेर्ण गिी प्रमखु स्वास््र् समस्र्ाहरु पवहचान गने; 

• र््र्ाङ्कहरु ववश्लेर्ण पश्चार् देष्खएका स्वास््र् समस्र्ाहरुको प्राथर्मकर्ा सूची र्र्ाि गने; 
• प्राथर्मकर्ामा पिेका ववर्र्मा सन्देशको लेखन गदाि प्राववर्धक, नीर्र्गर् ि उपलव्ध स्वास््र् 

सेवाको आधािमा गन ेि आर्धकारिर्ाको लार्ग सिकािको लोगो समेर् छा्न।े 
कार्िक्रम सञ्चालनः 
• समर् सान्दर्भिक ि आवश्र्कर्ा अनसुािका सन्देशहरु प्रकाशन गने; 
• सन्देशको छपाई सम्भव भएसम्म िंर्गन, ष्चर, र्स्वीिहरु सवहर् छा्ने; 
• सन्देशको छपाई बजेटको उपलब्धर्ाको आधािमा िही बषु्झन ेगिी सकेसम्म ठूलो साइजमा 

प्रकाशन गने; 
• सन्देश प्रकाष्शर् भएको परपर्रका ि अन्र् सवै प्रकाशनहरु संकलन एवं अनगुमन गने; 
• बील भिुानीको लार्ग पेश गदाि सम्बष्न्धर् पक्षले बीलसँग सन्देश प्रकाशन भएको परपर्रका 

ि अन्र् सवै प्रकाशनहरुको एक प्रर्र् संलग्न िाखी पेश गने। 
अवर्धः स्वीकृर् बावर्िक लक्ष्र् एवं खरिद र्ोजना अनसुाि र्ोवकएको रैमार्सकमा। 

बजेट बाँिर्ाँि र्नर्मानसुाि 
 
कार्िक्रमको नामः परकाि अन्र्िवक्रर्ा 
परिचर् परकारिर्ाको माध्र्मबाट सवह सूचना ि सन्देशहरू समदुार्मा प्रवाह गिी समदुार्को स्वास््र् 

सम्बन्धी चेर्ना एवं ज्ञान ि सीप अर्भबृष्द्ध गदै स्वस्थ व्र्वहाि अपनाउन अभपे्ररिर् गनि सवकन्छ। 
स्वास््र् सम्बन्धी सही सूचना पाउन ुआम नागरिकको अर्धकाि पर्न हो। अर्ः सवह सूचना ि 
सन्देश प्रवाह गनि परकािहरूलाइि स्वास््र् सम्बन्धी ववर्र्मा अन्र्िवक्रर्ा कार्िक्रम गदाि प्रभावकािी 
रूपमा सूचना ि सन्देश प्रवाह हनेु भएकोले र्स कार्िक्रमको आवश्र्कर्ा पिेको हो। 

उदे्धश्र् • परकािहरुलाई स्वास््र् सम्बन्धी र्बर्भन्न ववर्र्मा जानकािी गिाइ समदुार्मा सवह सूचना र्था 
सन्देशहरू प्रवाह गिी समदुार्को स्वास््र् सम्बन्धी चेर्ना अर्भबृष्द्ध गनि सहर्ोग गने। 

• परकािहरु मार्ि र् उपलव्ध स्वास््र् सेवाहरुको उपभोग गनुिपदिछ भने्न सकािात्मक धािणाको 
ववकास गिाई उपलव्ध स्वास््र् सेवाहरुको उपभोग अर्धकर्म रुपमा गनि अर्भपे्ररिर् गने। 

• स्वास््र् सेवा र्था कार्िक्रम सम्बन्धी समाचाि संकलन, लेखन र्था सम्पे्रर्णको कभिेज बृष्द्ध 
गने | 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

स्वास््र् सेवा र्था कार्िक्रम सम्बन्धी समाचाि संकलन, सम्पे्रर्ण, लेखनको कभिेज वृष्द्ध हनेु | 

सञ्चालन प्रकृर्ा कार्िक्रम सञ्चालन हनेु स्थानः प्रदेश। 
लष्क्षर् समूह/सहभागी समहू: प्रदेशस्र्िका परकािहरु। 
अन्र्िवक्रर्ा कार्िक्रममा समावेश गरिन ेववर्र्बस्र्हुरु: 
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• स्वास््र् सम्बन्धी ववर्भन्न ववर्र्हरु जस्रै्ः कोर्भि-१९, मर्दिा र्था सूर्र्िजन्र् पदाथि, खोप, 
झािापखाला, श्वासप्रश्वास, क्षर्िोग, कुटठिोग, औलो, कालाजाि लगार्र् अन्र् वकटजन्र् िोग, 
र्ौनिोग, एच.आई.भी. र्था एड्स, सिुष्क्षर् मार्तृ्व/परिवाि र्नर्ोजन, सिुष्क्षर् गभिपर्न, 
वकशोिावस्था, बाल स्वास््र्, बृद्ध स्वास्थ, लैष्ङ्गक वहंसा, सनुौला हजाि र्दन संचाि अर्भर्ान, 
स्वस्थ जीवनशैली, नसने िोगहरु, वार्ाविणीर् र्था व्र्ष्िगर् सिसर्ाई ि स्वच्छर्ा, 
सावनुपानीले हार्धुन,े र्नःशलु्क स्वास््र् सेवा, लगार्र् अन्र् अत्र्ावश्र्कीर् स्वास््र् सेवाका 
ववर्र्बस्र्हुरु। 

• मौसमी िोग र्था प्रकोपहरु। 
• प्रदेश एवं स्थानीर्स्र्िमा देष्खएका प्रमखु स्वास््र् समस्र्ाहरु। 
सहजकर्ाि: 
• प्रदेश स्वास््र् र्नदेशक                         – १ जना 
• स्वास््र् ष्शक्षा प्रशासक/अर्धकृर्                – १ जना 
 
ववर्धः पूविर्र्ािी  
• सामाष्जक ववकास मन्रालर् स्वास््र् महाशाखाका प्रमखु वा नीजले र्ोकेको व्र्ष्ि, प्रदेश 

स्वास््र् र्नदेशक लगार्र् सम्बष्न्धर् कमिचािीहरूसँग छलर्ल गिी ववस्र्रृ् कार्िर्ोजना र्र्ाि 
गने; 

• आवश्र्क स्वास््र् ष्शक्षा, सूचना र्था सञ्चाि सम्बन्धी सामग्री ववर्िण र्था प्रर्ोगको लार्ग 
र्र्ािी िाख्ने; 

• कार्िक्रम सञ्चालन हनेु र्मर्र्, समर् ि स्थान र्नधाििण गिी कार्िक्रमका सहभागीहरूलाई प्रर्ाप्त 
समर् र्दई आमन्रण गने व्र्वस्था र्मलाउन ुपनेछ। अर्ः गनुिपन ेकामको सूची र्र्ाि गिी 
ष्जम्मेवािी र्ोक्न;े 

• अन्र्िकृर्ा कार्िकमको लार्ग छनौट गरिएका ववर्र्वस्र्हुरुको प्रस्र्रु्ीकिणको सलाईि र्र्ाि 
गने; 

• प्रस्र्रु्ीकिणको र्र्ािी गदाि कार्िक्रमसँग सम्बष्न्धर् पाठ्यसामाग्री, म्र्ानअुल, स्वास््र् प्रवधिन 
पषु्स्र्का, संचािकालार्ग स्वास््र् सम्बन्धी प्राववर्धक ववर्र्वस्र्हुरु सम्बन्धी पषु्स्र्काको 
आधािमा गनुिपनेछ। 

कार्िक्रम सञ्चालन: 
• अन्र्िवक्रर्ा कार्िक्रम एकर्दन अथािर् ६ घण्टाको कार्िसमर् हनुपुनेछ; 
• सहभागीहरूलाई उपर्िु स्वास््र् ष्शक्षा सामग्री जस्रै्ः पोटटि, पाम्पलेट, पषु्स्र्का आर्द 

उपलव्ध गिाउने; 
• कार्िक्रममा श्रब्र्दृश्र् सामग्रीको माध्र्मबाट समसामवर्क ववर्र्वस्र्हुरुमा छलर्ल र्था 

अन्र्िवक्रर्ा गनुिपनछे; 
• कार्िक्रमको अन्त्र्मा सहभागीहरू मध्र्ेबाट कार्िर्ोजना सवहर् प्रर्र्बद्धर्ा र्लने जस्रै्: 

कार्िक्रममा र्सकेका कुिाहरु घि, परिवाि ि समदुार्मा सम्पे्रर्ण गिी व्र्वहािमा लाग ुगनि 
पे्ररिर् गने प्रर्र्बद्धर्ा व्र्ि गदिछु आर्द; 

• अन्र्िवक्रर्ामा उठेका मखु्र् मखु्र् कुिाहरू बुंदागर् रूपमा अर्भलेख िाख्न सहजकर्ाि मध्र्केा 
एकजनालाई ष्जम्मेवािी र्ोक्न ुपनछे;  

• सहजकर्ािले नै पूणि प्रर्र्वेदन र्र्ाि गनुिपदिछ। 
अवर्धः स्वीकृर् बावर्िक लक्ष्र् र्था खरिद र्ोजना अनसुाि र्ोवकएको रमैार्सकमा। 
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बजेट बाँिर्ाँि प्रदेशमा बजटे र्बर्नर्ोजन भए अनसुाि सेवा/वक्रर्ाकलापहरु सञ्चालनमा सहभागी संख्र्ाको लार्ग 
र्नर्मानसुािका सहजकर्ाि पारिश्रर्मक, सहभागीभत्ता, खाजा खचि, र्नर्मानसुािको र्ार्ार्ार् खचि, 
स्टेशनिी, ववववध आर्द भिुानीका दिहरु अथि मन्रालर्को स्वीकृर् आर्थिक कार्िववर्ध अनसुाि 
हनेुछ  

 
कार्िक्रमको नामः अनगुमन र्था सपुिीवेक्षण 
परिचर् प्रदेश र्था स्थानीर् र्हका स्वास््र् संस्थाहरुबाट सञ्चालन हनेु स्वास््र् ष्शक्षा, सूचना र्था संचाि 

कार्िक्रमहरूको प्रभावकािीर्ा ि गणुस्र्ि बृष्द्ध गनि अनगुमनको आवश्र्कर्ा पदिछ। र्ो र्नर्र्मर् 
कार्िक्रम हो। र्सबाट स्वास््र् ष्शक्षा, सूचना र्था संचाि कार्िक्रमहरुमा समदुार्को सहभागीर्ा, 
कार्िक्रमहरुको गणुस्र्रिर्र्ा ि प्रभावकारिर्ा पर्न बृष्द्ध गनि सहर्ोग पगु्दछ। 

उदे्धश्र् स्वास््र् संस्थाहरु ि समदुार्स्र्िमा सञ्चालन हनेु स्वास््र् ष्शक्षा कार्िक्रमहरु र्ोजना अनरुुप 
सञ्चालन गनि सहर्ोग गन।े 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

• स्वास््र् संस्थाहरु ि समदुार्स्र्िमा सञ्चालन हनेु स्वास््र् ष्शक्षा कार्िक्रमहरुको लक्ष्र् अनरुुप 
प्रगर्र् हार्सल हनेु;  

• आगामी बर्िको र्ोजना र्जुिमा गनि समेर् सहज हनेु; 
• कार्िक्रममा थप प्रभावकारिर्ा ि सधुाि आउने। 

सञ्चालन प्रकृर्ा कार्िक्रम सञ्चालन हनेु स्थानः प्रदेश र्था स्थानीर् र्ह। 
लष्क्षर् समूह/सहभागी समहू: 
• स्वास््र् संस्थाहरु ि समदुार्; 
• स्वास््र् ष्शक्षा, सूचना र्था संचाि कार्िक्रमहरु सञ्चालन गने स्वास््र्कमी, म.स्वा.स्व.से. आर्द 
ववर्धः पूवि र्र्ािी  
• वावर्िक एवककृर् सपुरिवेक्षण कार्िक्रम र्था अन्र् कार्िक्रमसँग समन्वर् गिी स्वास््र् ष्शक्षा 

कार्िक्रमको अनगुमन र्था सपुरिवेक्षणको अग्रीम कार्िर्ार्लका र्र्ाि गने ; 
• प्रदेश भरि सञ्चालन हनेु स्वास््र् ष्शक्षा कार्िक्रमको र्ोजना अनसुाि अनगुमन र्था 

सपुरिवेक्षणको र्मर्र् ि स्थान स्वीकृर् गिाउने; 
• स्वास््र् ष्शक्षा कार्िक्रमको प्रगर्र् कम भएका स्वास््र् संस्थाहरुको पवहचान गन;े 
• चेक र्लटट र्र्ाि गने ; 
• प्रदेशस्र्िीर् र्ोजना अनसुाि कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गने। 
कार्िक्रम सञ्चालन: 
• स्वीकृर् अर्ग्रम कार्िर्ार्लका अनसुाि अनगुमन र्था सपुरिवेक्षण गने; 
• सम्बष्न्धर् संस्थामा स्वास््र् ष्शक्षा, सूचना र्था संचाि सामग्रीहरु भए नभएको एवकन गने; 
• सम्बष्न्धर् स्वास््र् संस्थामा स्वास््र् ष्शक्षा कनिि र्नर्र्मर् रुपमा सञ्चालन भए नभएको एवकन 

गने; 
• सम्बष्न्धर् संस्थालाई र्त्काल आवश्र्क सहर्ोग ि सझुावहरु र्दन;े 
• चेक र्लटट भन।े 
कार्िक्रम समाष्प्त पश्चार् गनुिपने कार्िहरू: 
• प्रर्र्वेदन र्र्ाि गने; 
• सम्बष्न्धर् संस्थालाई आवश्र्क सल्लाह सझुावहरु र्दने; 
• सम्बष्न्धर् संस्थामा देष्खएका सबल पक्ष ि सधुाि गनुिपने पक्षहरू केलाई सबल पक्षको प्रशंसा 

गदै सधुाि गनुिपने पक्षहरूमा पटृठपोर्ण गने। 
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अवर्धः स्वीकृर् बावर्िक लक्ष्र् एवं खरिद र्ोजना अनसुाि र्ोवकएको रमैार्सकमा। 
बजेट बाँिर्ाँि र्नर्मानसुाि 

 
कार्िक्रमको नामः ववद्यालर् स्वास््र् ष्शक्षा कार्िक्रम 
परिचर् स्वास््र् ष्शक्षा, सूचना र्था संचाि कार्िक्रमहरू मध्र्े एउटा प्रभावकािी कार्िक्रम ववद्यालर् स्वास््र् 

ष्शक्षा पर्न हो। ववद्याथी जीवनमा ववद्याथीहरुले धेिै कुिा र्सक्दछन।् र्स अवस्थामा उनीहरुले 
र्सकेका िाम्रा ि सकािात्मक कुिाहरु घिपरिवाि, दौर्िी ि समदुार्मा उनीहरुबाट प्रचाि प्रसाि हनु 
सक्दछ। र्ही अवस्थामा उनीहरुको प्रजनन अंगका साथै शािीरिक, मानर्सक ि सामाष्जक ववकास 
समेर् हनेु भएकोले उनीहरुलाई र्त्सम्बन्धी सैद्धाष्न्र्क ि व्र्वहारिक ज्ञान र्दन ुअर्र् उपर्ोगी 
हनु्छ। र्सथि ववद्यालर्मा पढ्न े ववद्याथी, ष्शक्षक र्था कमिचािीहरूको ज्ञान, र्सप, धािणा र्था 
व्र्वहाि लगार्र् त्र्स ववद्यालर्को समस्र् वार्ाविणमा परिवर्िन ल्र्ाउन ववद्यालर् स्वास््र् ष्शक्षा 
कार्िक्रमको महत्वपूणि भरु्मका िहन्छ। साथै ववद्याथीहरूमा स्वस्थ बानी व्र्होिा अपनाउन अर्भपे्ररिर् 
गने र्था ववर्भन्न प्रवद्धिनात्मक ि प्रर्र्कािात्मक स्वास््र् सेवाको जानकािी प्रदान गदै उपभोग गनि 
समेर् अर्भपे्ररिर् गनि र्ो कार्िक्रमको आवश्र्कर्ा पिेको हो। 

उदे्धश्र् • ववद्याथीहरुलाई समदुार्मा देखा पन े प्रमखु िोगहरुको र्नर्न्रणका लार्ग प्रवद्धिनात्मक, 
प्रर्र्कािात्मक उपार्हरुबािे जानकािी र्दन ेि चेर्ना अर्भबृष्द्ध गन ेर्था ष्शक्षकष्शष्क्षकाहरुलाई 
स्वास््र् सम्बन्धी ववर्भन्न ववर्र्हरुमा अर्भमषू्खकिण गने। 

• उमेि अनसुािको अत्र्ावश्र्क स्वास््र् सेवाहरुको उपलव्धर्ा र्था त्र्सको उपभोगको 
महत्वबािेमा सकािात्मक धािणाको ववकास गने। 

• स्वास््र्कमीहरुसँग दोहोिो अन्र्िवक्रर्ा मार्ि र् वकशोिावस्थामा हनेु शािीरिक र्था मानर्सक 
परिवर्िनहरु, प्रजनन स्वास््र् आर्द ववर्र्हरुमा ववद्याथीहरुको ज्ञान ि चेर्ना अर्भबृष्द्ध गने। 

• स्वस्थ आनी वानीको ववकास गनि/गिाउन प्रोत्सावहर् गने। 
अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

ववद्याथी ि ष्शक्षकष्शष्क्षकाहरुको स्वास््र् सम्बन्धी समसामवर्क ववर्र्मा ज्ञान र्था चेर्ना अर्भवृष्द्ध 
भई स्वस्थ बानी व्र्होिाको ववकास हनेु। 

सञ्चालन प्रकृर्ा कार्िक्रम सञ्चालन हनेु स्थानः सम्बष्न्धर् प्रदेश र्था स्थानीर् र्ह र्भरका माध्र्र्मक र्था उच्च 
माध्र्र्मक ववद्यालर्हरुमा। 
लष्क्षर् समूह/सहभागी समहू: 
कक्षा ६ देष्ख १२सम्मका ववद्याथीहरु ि स्वास््र् ष्शक्षा र्था सामाष्जक ष्शक्षा अध्र्ापन गने 
ष्शक्षक/ष्शष्क्षकाहरु। 
सहजकर्ािः 
• प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्का स्वास््र् ष्शक्षा प्रशासक/स्वास््र् ष्शक्षा अर्धकृर् – १ जना 
• स्थानीर् स्वास््र् संस्था प्रमखु – १ जना                                                    
ववर्धः  
• सम्बष्न्धर् र्नकार्बाट र्बद्यालर्हरूको आवश्र्क ववविण र्लने; 
• स्वास््र् सूचकाकंलाई ध्र्ानमा िाखी समस्र्ा ि प्राथर्मकर्ाको आधािमा ववद्यालर् ि ववर्र्बस्र् ु

छनौट गने; 
• अत्र्ावश्र्कीर् स्वास््र् सेवाहरुको ववर्र्बस्र्हुरु समावेश गिी प्रत्र्के ववर्र्को स्र्िीर् 

पाठर्ोजना र्था आवश्र्क पाठ्य सामग्रीहरु र्र्ाि गिेि कार्िक्रम सञ्चालन गने गिाउने; 
• र्बद्यालर् स्वास््र् ष्शक्षा कार्िक्रम सञ्चालन गनुि पूवि सम्बष्न्धर् र्बद्यालर्सँग समन्वर् गिी 

कार्िक्रमको र्दन र्नष्श्चर् गिी ववद्यालर्को सिसर्ाई, शौचालर्, खानेपानीको महुान र्था 
श्रोर्को सिसर्ाई गिाउने; 
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• ववद्याथीहरुको सामान्र् स्वास््र् पिीक्षण गने ि मौज्दार् भए स्वास््र् पिीक्षण अनसुािको 
और्र्ध ववर्िण गने;  

• उच्च माध्र्र्मक र्था माध्र्र्मक ववद्यालर्मा प्रत्र्के कक्षामा र्हगर् रुपमा उमेि सहुाउँदो 
ववर्र्मा प्रष्शक्षण गने; 

• कक्षागर् ष्शक्षण व्र्ावहारिक र्था अभ्र्ास ववर्धमा आधारिर् भएि गनुि पदिछ। र्ि आधािभूर् 
ववर्र्हरु जस्रै्: धुम्रपान र्था सूर्र्िजन्र् पदाथि, कोर्भि-१९, सिसर्ाई, सावनु पानीले हार् 
धुन,े शौचालर्को प्रर्ोग, परिवाि र्नर्ोजनको साधन, वकशोिावस्थाकोबािेमा छुटाउन ुहुँदैन; 

• ववद्यालर्का स्वास््र् ष्शक्षा, सामाष्जक ष्शक्षा अध्र्ापन गने ष्शक्षक ष्शष्क्षकाहरुलाई िाष्टिर् 
स्वास््र् कार्िक्रमहरु, नीर्र्, लक्ष्र्, स्वास््र् सेवाहरु, आर्दकोबािेमा जानकािी गिाउने; 

• ववद्यालर्मा स्वास््र् ष्शक्षा ववर्र्मा िाष्टिर् स्वास््र् कार्िक्रमहरु, नीर्र्, लक्ष्र्, स्वास््र् 
सेवाहरु अनरुुप पठनपाठनको लार्ग अर्भपे्ररिर् गने। 

कार्िक्रममा समावेश गनि सवकने ववर्र्हरुः 
• वकशोिावस्था, सिुष्क्षर् मार्तृ्व, परिवाि र्नर्ोजनबािे जानकािी; 
• कोर्भि-१९, धुम्रपान र्था सूर्र्िजन्र् पदाथि, क्षर्िोग, औलो, िेंग,ु जापार्नज इन्सेर्लाइवटस, 

कालाजाि िोकथाम ि अन्र् सन ेर्था नसन ेिोगहरु ि पिष्जवी (जकुा)को कािण, लक्षण ि 
िोकथामका उपार्बािे जानकािी; 

• स्वास््र् संस्था बाट उपलव्ध हनेु सेवाहरु ि समर् समर्मा सञ्चालन गरिन ेअर्भर्ानकाबािेमा 
जानकािी; 

• महामािी िोकथाम ि र्नर्न्रणकाबािेमा जानकािी; 
• व्र्ष्िगर् र्था वार्ाविणीर् सिसर्ाई, शौचालर्को प्रर्ोग, सावनु पानीले हार् धुने सम्बन्धी 

जानकािी र्दन े
• ववर्र्सँग सम्बष्न्धर् उपलब्ध शैष्क्षक सामग्रीहरु प्रर्ोग गने; 
• ष्शक्षक ष्शष्क्षकाहरूको जानकािीका लार्ग िाष्टिर् स्वास््र् नीर्र्, िणनीर्र्, लक्ष्र्, कार्िक्रम, 

सेवाहरु, िाष्टिर् स्वास््र् ष्स्थर्र् ि स्वास््र् सूचाकाङ्कहरु, र्बद्याथीहरुलाई र्दन ुपने स्वास््र् 
ववर्र्को ज्ञान, सीप ि उनीहरुले उपभोग गनुि पन ेस्वास््र् सेवाहरु आर्द ववर्र् पर्न समावेश 
गने। 

अवर्धः स्वीकृर् बावर्िक लक्ष्र् एवं खरिद र्ोजना अनसुाि र्ोवकएको रमैार्सकमा। 
बजेट बाँिर्ाँि र्नर्मानसुाि 

 
कार्िक्रमको नामः स्वास््र् र्दवसहरु मनाउने कार्िक्रम 
परिचर् र्नर्दिटट नािा सवहर् स्वास््र् सम्बन्धी र्दवसहरु जस्रै्ः ववश्व सूर्ीजन्र् पदाथि िवहर् र्दवस, स्वास््र् 

सेवा र्दवस, ववश्व हार् धुन ेर्दवस, सिुष्क्षर् मार्तृ्व र्दवस आर्द मनाउने गरिन्छ। र्स्र्ा र्दवसको 
अवसिमा ववर्भन्न वकर्समका कार्िक्रमहरु जस्रै्: -र्ाली, अर्भर्ान, अन्र्वक्रर्ा, माइवकङ, ववद्यालर् 
स्र्िीर् स्वास््र् कार्िक्रम आर्द आर्ोजना गिी मनाउन सवकन्छ। समदुार्का मार्नसहरुलाई 
सहभागी गिाई स्वास््र् सम्बन्धी र्दवसहरु मनाउनाले समदुार्का मार्नसहरुको चेर्नास्र्िमा 
अर्भवृष्द्ध हनेु गदिछ ि उनीहरुको स्वास््र् सम्बन्धी धािणा एवं व्र्वहािमा सकािात्मक परिवर्िन 
ल्र्ाई उपलब्ध स्वास््र् सेवाको उपर्ोग गनि समेर् अर्भपे्ररिर् गदिछ। र्स्र्ा र्दवसहरु सामाष्जक 
ववकास मन्रालर् अन्र्िगर् स्वास््र् महाशाखा, प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर् र्था स्थानीर् र्हको 
नेर्तृ्व ि ववर्भन्न संघ/संस्थाको समन्वर्मा उपलब्ध स्थानीर् श्रोर् ि साधनको उपर्ोग गिी मनाउन 
सवकन ेछ। र्ी लगार्र् अन्र् स्वास््र् सम्बन्धी र्दवसहरु पर्न स्थानीर् स्रोर् ि साधनको उपर्ोग 
गिी ववर्भन्न कार्िक्रमहरुको आर्ोजना गिी मनाउन सवकन्छ। 
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उदे्धश्र् • स्वास््र् सम्बन्धी र्दवसहरु ववर्भन्न कार्िक्रमहरुको आर्ोजना गिी मनाउने; 
• र्स्र्ा अवसि पािेि समदुार्मा स्वास््र् सम्बन्धी ववर्र्हरुकोबािेमा जानकािी गिाई ज्ञानको 

स्र्ि अर्भवृष्द्ध गनि, स्वस्थ व्र्वहाि अपनाउन ि उपलब्ध स्वास््र् सेवाको उपर्ोग गनि समेर् 
अर्भपे्ररिर् गने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

समदुार्मा स्वास््र् सम्बन्धी ववर्र्हरूमा सचेर्ना अर्भवृष्द्ध हनुकुो साथै स्वस्थ व्र्वहाि प्रवद्धिन 
र्था उपलब्ध स्वास््र् सेवाको उपर्ोगमा वृष्द्ध हनेु। 

सञ्चालन प्रकृर्ा कार्िक्रम सञ्चालन हनेु स्थानः प्रदेश। 
लष्क्षर् समूह/सहभागी समहू: सविसाधािण, मवहला, बालबार्लका, परकाि, मवहला स्वास््र् 
स्वंर्सेववका, स्वास््र्कमी, ष्शक्षक, ववद्याथी, र्वुा समहु, स्थानीर् अगवुा, स्थानीर् नेर्ा, समाज 
सेवीहरु, वपछर्िएका वगि, आमा समहु लगार्र् सम्बष्न्धर् सिोकािवालाहरू।  
सहजकर्ािः 
• सामाष्जक ववकास मन्रालर्को स्वास््र् महाशाखा प्रमखु;  
• प्रदेश स्वास््र् र्नदेशक; 
• सामाष्जक ववकास मन्रालर् ि प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्मा कार्ििर् स्वास््र्कमी र्था 

कमिचािीहरू; 
• सम्बष्न्धर् स्थानीर् र्हका स्वास््र् संर्ोजक र्था सह संर्ोजक; 
• सम्बष्न्धर् सेवा प्रदार्क संस्था प्रमखु। 
(र्नधािरिर् बजेटलाई ध्र्ानमा िाखेि सम्बष्न्धर् र्नकार्ले ववर्र्ववज्ञहरुलाई सहजकर्ािको रुपमा 
र्ोक्न सवकने छ)। 
ववर्धः पूविर्र्ािी  
• र्दवस मनाउनको लार्ग ववस्र्रृ् कार्िर्ोजना र्र्ाि गने, कुन कार्िक्रम प्रदेश र्था स्थानीर् 

र्हको कुन स्थानमा सञ्चालन गने हो भने्न कुिा र्नधाििण गने ि कार्िक्रममा सबैको भूर्मका 
स्पटट पाने; 

• कार्िक्रम सञ्चालनको र्मर्र्, स्थान ि समर् र्नधाििण गने; 
• कार्िक्रम सञ्चालनको लार्ग आवश्र्क सामग्री, सन्देश, प्रस्र्रु्ीकिणको र्र्ािी गने; 
कार्िक्रम अन्र्िगर् मनाउन सवकन ेर्दवसहरुः 
• ववश्व सरु्ीजन्र् पदाथि िवहर् र्दवस 
• ववश्व स्वास््र् र्दवस  
• स्वास््र् सेवा र्दवस 
• ववश्व हार्धुने र्दवस 
• परिवाि र्नर्ोजन र्दवस 
• िाष्टिर् मवहला स्वास््र् स्वंर्सेववका र्दवस 
• ववश्व एड्स र्दवस आर्द। 
(अन्र् स्वास््र् सम्बन्धी िाष्टिर् र्था अन्र्िाष्टिर् र्दवसहरु आवश्र्कर्ा अनसुाि मनाउन 
सवकनछे)।  
 
र्दवस मनाउने क्रममा गनि सवकन ेवक्रर्ाकलापहरुः 
• समदुार्मा पोटटरिङ्ग, पाम्पलेवटङ्ग गने, व्र्ानि टाँग्ने; 
• माईवकङ्ग गने; 
• व्र्ानि ि ्लेकािि सवहर् समदुार्को सहभागीर्ामा –र्ाली प्रदशिन गने; 
• स्वास््र् ष्शक्षा सामाग्री ववर्िण गने; 
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• स्वास््र् सम्बन्धी र्दवसको मखु्र् नािा अनसुािको वक्रर्ाकलापहरु गने; 
• स्वास््र् सम्बन्धी र्दवस अन्र्गिर् अन्र्िवक्रर्ा वा छलर्ल, ववद्यालर्मा हाष्जिी जवार् आर्द 

कार्िक्रम पर्न आर्ोजना गनि सवकन्छ; 
• कार्िक्रममा उपष्स्थर्हरुको उपष्स्थर्ी संकलन गने। 

बजेट बाँिर्ाँि कार्िक्रम सञ्चालन गदािको दैर्नक भ्रमण भत्ता, सहजकर्ाि पारिश्रर्मक, सहभागी भत्ता, खाजा खचि, 
र्ार्ार्ार् खचि, स्टेशनिी, ववववध आर्द भिुानीका दिहरु आर्थिक कार्िववर्ध अनसुाि हनेुछ। 

 
ववष्त्तर् व्र्वस्थापनः साविजर्नक खरिद ऐन र्था र्नर्मावली र्था अथि मन्रालर्को स्वीकृर् आर्थिक कार्ि ववर्ध अनसुाि 
कार्ािलर् प्रमखुबाट स्वीकृर् गिाई कार्िक्रम सम्पन्न गन।े 
अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदनः कार्िक्रम सम्पन्न भएपर्छ सोको अर्भलेख िाख्न ेि मार्सक प्रगर्र्को अनसूुची २ बमोष्जमको 
िाँचामा प्रर्र्वेदन र्र्ाि गिी िाष्टिर् स्वास््र् ष्शक्षा, सूचना र्था संचाि केन्रमा पठाउन ुपनेछ। 
सन्दभि सामाग्रीः स्वास््र् प्रवधिन पषु्स्र्का, संचािका लार्ग स्वास््र् सम्बन्धी प्राववर्धक ववर्र्वस्र्हुरु सम्बन्धी पषु्स्र्का, 
www.nheicc.gov.np 
नोटः स्वास््र् र्था जनसंख्र्ा मन्रालर् स्थापना भएका प्रदेशहरूको हकमा सामाष्जक ववकास मन्रालर् भर्नएको 
ठाउँमा स्वास््र् र्था जनसंख्र्ा मन्रालर् भने्न बषु्झने छ। 
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स्वास््र् र्ार्लम कार्िक्रम 
 
१) ष्चवकत्सक/स्वास््र्कमीलाई Climate Change and Health Impact र्ालीम 
 
परिचर्: ववश्वव्र्ापी जलवार् ु परिवर्िनले जनस्वास््र्मा उल्लेखनीर् प्रभाव पािेको ि र्सको कािणले उदीर्मान 
जनस्वास््र् समस्र्ाहरु देखा पनि शरुु भएको ववर्भन्न अध्र्र्नहरुले देखाएको छ। जलवार् ुपरिवर्िनले गदाि स्वास््र्मा 
पािेको प्रभाव ि र्सबाट हनेु जोखीम न्र्रु्नकिणको लागी ववर्भन्न उपार्हरु अवलम्बन गने क्रममा सबै र्हका स्वास््र् 
सेवा प्रदार्कहरुमा र्ो ववर्र्को चेर्नामा कमी देष्खएको ि स्वास््र्मा पाने जोखीमलाई कसिी घटाउन सवकन्छ भर्न 
उपार्हरु अवलम्बन गनि गिाउन ि सविसाधािणहरुलाई र्ो ववर्र् समेर् जानकािी गिाई स्वास््र् समस्र्ाहरुको उष्चर् 
संवोधन गनि र्ो र्ालीम िाष्खएको हो। 
 
उदेश्र्: स्वास््र् सेवा प्रदार्क एवं सिोकािवालालाई जलवार् ुपरिविर्नको आधािभरु् अवधािणा स्पटट पानि, मानवीर् 
स्वास््र्मा पिेको ववशेर् प्रभावलाई व्र्ाख्र्ा गनि, जलवार् ुपरिवर्िनले पाने स्वास््र् जोष्खम न्र्रु्नकिणका उपार्हरु 
अवलम्बन गनि सक्षम बनाउन ुनै र्ो र्ालीमको उदेश्र् िहेको छ। 
 
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल: र्ालीमका सहभागीले जलवार् ुपरिविर्न ि स्वास््र्मा प्रभाव ववशेर्गरि स्वास््र् संवेदनशील िोगका 
मखु्र् अवधािणा, अवर्व ि र्त्वको ववर्र्मा जानकाि भई र्ी प्रभावको न्र्रु्नकिण लार्ग अत्र्ावश्र्क वक्रर्ाकलापहरुको 
ववकास गिी प्रर्ोग गनि सक्नछेन। 
 
सहभागी छनौटको मापदण्ि: सम्बष्न्धर् काउष्न्सलमा दर्ाि भएका सेवा प्रदार्क स्वास््र्कमीहरु वा र्नर्ी र्नमाणि र्हमा 
कार्ििर् ववज्ञहरु वा व्र्वस्थापन र्हमा िहेका कमिचािीहरुलाई र्स र्ालीममा समावेश गिाईने छ।  
 
प्रष्शक्षकको मापदण्ि: जलवार् ु परिविर्न ि स्वास््र्मा पने प्रभाव सम्बष्न्धप्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ालीम र्लएका वा 
सम्वष्न्धर् ववर्र्का ववज्ञ र्ो र्ालीमको प्रष्शक्षक हनेुछन।  
 
कार्ि सञ्चालन ववववध: कार्ािलर्ले र्ोकेको कमिचािीले रैमार्सक लक्ष्र् र्था ववर्नर्ोष्जर् बजेटको परिर्धमा िही खचिको 
बाँिर्ाँि वट्पणी र्नदेशकबाट स्वीकृर् गिाउनू पनछे। आवश्र्क र्नकार्सँग समन्वर् गिी मापदण्ि अनसुािको 
सहभागी छनोट गिी प्रष्शक्षकहरुको व्र्वस्थापन गिी कार्िक्रम सञ्चालन र्था र्नर्मानसुाि समर्मा सम्पन्न गनुि पनेछ।  
 
ववष्त्तर् व्र्वस्थापन: कार्िक्रमको खचि प्रवक्रर्ासाविजर्नक खरिद ऐन, २०६३ ि र्नर्मावली, २०६४ र्था भ्रमण खचि 
र्नर्मावली, २०६४ अनसुाि गनुिपदिछ।र्ालीममा संलग्न प्रष्शक्षाथीहरु र्था अन्र् जनशष्िलाई आर्थिक सवुवधा अथि 
मन्रालर्को कार्िक्रम खचि सञ्चालन र्नदेष्शका – २०७५ बमोष्जम गनुिपनछे। 
 
अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन: कार्िक्रम सञ्चालन गने ष्जम्मेवािी पाएको कमिचािीले कार्िक्रम सम्पन्न भएको अर्भलेख 
अर्नवार्ि रुपमा िाख्न ुपदिछ। सम्पन्न कार्िक्रमको प्रगर्र् ववविण २१ र्दनर्भर र्ोजना शाखा र्था लेखा शाखामा 
र्ोवकएको िाँचामा अर्नवार्ि रुपमा र्ोवकएको व्र्ष्िले बझुाउन ुपदिछ। र्ोजना शाखाले रैमार्सक प्रगर्र् ववविण िाष्टिर् 
र्ोजना आर्ोगको अनसूुची–२ बमोष्जम र्र्ाि गिी सम्बष्न्धर् र्नकार्मा पेश गनुिपदिछ। 
 
२) र्स.वट.एस. र्ालीम 
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परिचर्: ववर्भन्न ष्क्लर्नकल र्ालीम सञ्चालन गिी दक्ष सेवा प्रदार्क उत्पादन गनि प्रष्शक्षक र्र्ाि पानि र्ो र्ालीम 
कार्िक्रम िाष्खएको छ। 
 
उद्दशे्र्: ष्क्लर्नकल र्ालीम सञ्चालन गने ववर्ध र्सकाउने ि सोवह बमोष्जम प्रष्शक्षक उत्पादन गने र्ो कार्िक्रमको 
उदे्दश्र् िहेको छ। 
 
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल: ववर्भन्न ष्क्लर्नकल र्ालीम सञ्चालनका लार्ग दक्षर्ा भएका प्रष्शक्षकहरु उत्पादन भएका हनेुछन।  
 
सहभागी छनौटको मापदण्ि: सम्वष्न्धर् काउष्न्सलमा दर्ाि भएका एम.र्ब.र्ब.एस वा सो भन्दा मार्थल्लो शैष्क्षक उपार्ध 
प्राप्त ष्चवकत्सक, कष्म्र्मा सामान्र् ष्चवकत्सा ववर्र्मा प्रमाणपर र्ह वा नर्सिङ्ग ववर्र्मा प्रमाणपर/स्नार्क र्हको 
र्ोग्र्र्ा प्राप्त गिेका स्वास््र्कमीहरु जो सम्बष्न्धर् ववधाका दक्ष सेवा प्रदार्क भई कार्ििर् िहेका वा माथी उल्लेष्खर् 
शैष्क्षक र्ोग्र्र्ा पगुकेा स्वास््र् सम्बन्धी प्रष्शक्षण कार्िमा संलग्न भएका।  
 
प्रष्शक्षकको मापदण्ि: सम्बष्न्धर् ववर्र्को प्रष्शक्षक बन्न सो ववर्र्को आधािभूर् र्ालीम प्राप्त गिे पश्चार् र्स.टी.एस. 
र्ालीम प्राप्त गिी कष्म्र्मा सोही ववर्र्को २ वटा र्ालीममा सहप्रष्शक्षक भई सहजीकिण गिेको ि र्स केन्रबाट 
सहभागीर्ाको प्रमाणपर प्राप्त गिी सूचीकृर् भएको प्रष्शक्षकहरु सोही र्ालीमका प्रष्शक्षक हनेुछन।् र्स.टी.एस.को 
प्रष्शक्षक बन्नको लागी र्स.टी.एस. र्ालीम पश्चार् कष्म्र्मा २ र्स.टी.एस.मा प्रष्शक्षकाको र्नगिानीमा सहप्रष्शक्षक भई 
र्ालीम सञ्चालनमा सहजीकिण गिेको ि ३ र्दनको र्स.टी.एस. स्टान्राईजेशन र्ालीम र्लएको हनुपुनेछ। 
 
कार्ि सञ्चालन ववर्ध: कार्ािलर्ले र्ोकेको कमिचािीले रैमार्सक लक्ष्र् र्था ववर्नर्ोष्जर् बजेटको परिर्धमा िही खचिको 
बाँिर्ाँि वट्पणी र्नदेशकबाट स्वीकृर् गिाउनू पनछे। सम्बष्न्धर् र्नकार्सँग समन्वर् गिी मापदण्ि अनसुािको 
सहभागी छनोट गिी प्रष्शक्षकहरुको व्र्वस्थापन गिी कार्िक्रम सञ्चालन र्था र्नर्मानसुाि समर्मा सम्पन्न गनुि पनेछ। 
र्ो र्ालीम ५ र्दन अबर्धको हनेुछ। 
 
ववष्त्तर् व्र्वस्थापन: कार्िक्रमको खचि प्रवक्रर्ा साविजर्नक खरिद ऐन, २०६३ ि र्नर्मावली, २०६४ र्था भ्रमण खचि 
र्नर्मावली, २०६४ अनसुाि गनुिपदिछ।र्ालीममा संलग्न प्रष्शक्षाथीहरु र्था अन्र् जनशष्िलाई आर्थिक सवुवधा अथि 
मन्रालर्को कार्िक्रम खचि सञ्चालन र्नदेष्शका - २०७५ बमोष्जम गनुिपनेछ। 
 
अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन: कार्िक्रम सञ्चालन गने ष्जम्मेवािी पाएको कमिचािीले कार्िक्रम सम्पन्न भएको अर्भलेख 
अर्नवार्ि रुपमा िाख्न ुपदिछ। सम्पन्न कार्िक्रमको प्रगर्र् ववविण २१ र्दनर्भर र्ोजना शाखा र्था लेखा शाखामा 
र्ोवकएको िाँचामा अर्नवार्ि रुपमा र्ोवकएको व्र्ष्िले बझुाउन ुपदिछ। र्ोजना शाखाले रैमार्सक प्रगर्र् ववविण िाष्टिर् 
र्ोजना आर्ोगको अनसूुची–२ बमोष्जम र्र्ाि गिी सम्बष्न्धर् र्नकार्मा पेश गनुिपदिछ। 
 
३) ष्चवकत्सक ि नर्सिङ्ग स्टार्लाई ्र्ार्लएवटभ केर्ि र्ालीम 
 
परिचर्: HIV/AIDS मानर्सक िोग, क्र्ान्सिका लगार्र् अन्र् र्दघि र्था किा वकर्समको िोगहरुको प्रभावकािी 
व्र्वस्थापन गनि स्वास््र्कर्मिहरुको सीप वृष्द्ध गनिको लार्ग ष्चवकत्सक र्था स्टार् नसिलाई ्र्ार्लएवटभ केर्ि र्ालीम 
सञ्चालन गरिने छ। र्ो र्ालीममा संघीर् अस्पर्ालहरु, ष्शक्षण अस्पर्ालहरु, क्र्ान्सि अस्पर्ालहरु देष्ख प्रदेशस्र्िका 
अस्पर्ालहरु र्था िाष्टिर् स्वास््र् र्ालीम केन्रका सम्वष्न्धर् काउष्न्सलमा दर्ाि भएका एम.र्ब.वव.एस वा सो सिह 
वा नर्सिङ्ग ववर्र्मा प्रमाणपर/स्नार्क र्हको र्ोग्र्र्ा प्राप्त गिेका स्वास््र्कमीहरु सहभागीको रुपमा छनौट गरिन्छ। 
र्ो र्ालीमको अवधी ७ कार्ि र्दनको हनेुछ। र्ो र्ालीममा सैद्धाष्न्र्क ज्ञान, प्रर्ोगात्मक अभ्र्ास (र्सप) ि धािणा 
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ववकासमा बवि जोि र्दईन्छ। प्रष्शक्षाथीहरुलाई प्रर्ोगात्मक अभ्र्ासको लार्ग र्ोवकएका Hospice र्था Hospital 
हरुमा लर्गन्छ।  
 
उद्दशे्र्: अस्पर्ालमा कार्ििर् ष्चवकत्सक र्था नर्सिङ्ग स्टार्हरुलाई र्दघि िोगबाट जवटल अवस्थामा पगुकेा वविामीहरुका 
अवस्था मूल्र्ाकंन गिी उनीहरुको शािीरिक पीिा र्था मनोसामाष्जक समस्र्ाहरुको उपचाि गिी उनीहरु ि परिवािको 
जीवनको गणुस्र्िमा सधुािको लार्ग प्रभावकािी सञ्चािबािे ज्ञान, ष्शप ि धािणामा दक्षर्ा ववकास गनुि र्ो कार्िक्रमको 
उदे्धश्र् िहेको छ। 
 
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल: र्दघि िोगबाट जवटल अवस्थामा पगुकेा वविामीहरुको अवस्था मूल्र्ांकन गिी उनीहरुको शािीरिक 
पीिा र्था मनोसामाष्जक पिामशि र्था उपचाि गिी उनीहरु ि परिवािको जीवनको गणुस्र्िमा सधुािको लार्ग प्रभावकािी 
सञ्चािबािे ज्ञान, ष्शप ि धािणामा ववकास गनि सक्ने दक्ष जनशष्िको ववकास भएको हनेुछ।  
 
सहभागी छनौटको मापदण्ि: र्ो र्ालीम ववर्भन्न Hospice र्था अस्पर्ालहरुमा कार्ििर् सम्बष्न्धर् काउष्न्सलमा दर्ाि 
भएका ष्चवकत्सक र्था नर्सिङ्ग ववर्र्मा प्रमाणपर/स्नार्क र्हको र्ोग्र्र्ा प्राप्त गिेका व्र्ष्िहरु सहभागी हनेुछन।  
 
प्रष्शक्षकको मापदण्ि: ्र्ार्लएवटभ केर्ि र्ालीम प्राप्त व्र्ष्ि वा प्रष्शक्षक भई Hospice and Palliative Careको 
के्षरमा कार्ििर् ववर्र्ववज्ञ वा केन्रको र्ालीम प्रष्शक्षकमा सूचीकृर् व्र्ष्ि र्स र्ालीमको प्रष्शक्षक हनेुछन।  
 
कार्ि सञ्चालन ववर्ध: कार्ािलर्ले र्ोकेको कमिचािीले रैमार्सक लक्ष्र् र्था ववर्नर्ोष्जर् बजेटको परिर्धमा िही खचिको 
बाँिर्ाँि वट्पणी र्नदेशकबाट स्वीकृर् गिाउनू पनछे। सम्बष्न्धर् र्नकार्सँग समन्वर् गिी मापदण्ि अनसुािको 
सहभागी छनोट गिी प्रष्शक्षकहरुको व्र्वस्थापन गिी कार्िक्रम सञ्चालन र्था र्नर्मानसुाि समर्मा सम्पन्न गनुि पनेछ। 
 
ववष्त्तर् व्र्वस्थापन: कार्िक्रमको खचि प्रवक्रर्ा साविजर्नक खरिद ऐन, २०६३ ि र्नर्मावली, २०६४ र्था भ्रमण खचि 
र्नर्मावली, २०६४ अनसुाि गनुिपदिछ।र्ालीममा संलग्न प्रष्शक्षाथीहरु र्था अन्र् जनशष्िलाई आर्थिक सवुवधा अथि 
मन्रालर्को कार्िक्रम खचि सञ्चालन र्नदेष्शका- २०७५ को बमोष्जम गनुिपनेछ। 
 
अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन: कार्िक्रम सञ्चालन गने ष्जम्मेवािी पाएको कमिचािीले कार्िक्रम सम्पन्न भएको अर्भलेख 
अर्नवार्ि रुपमा िाख्न ुपदिछ। सम्पन्न कार्िक्रमको प्रगर्र् ववविण २१ र्दनर्भर र्ोजना शाखा र्था लेखा शाखामा 
र्ोवकएको िाँचामा अर्नवार्ि रुपमा र्ोवकएको व्र्ष्िले बझुाउन ुपदिछ। र्ोजना शाखाले रैमार्सक प्रगर्र् ववविण िाष्टिर् 
र्ोजना आर्ोगको अनसूुची–२ बमोष्जम र्र्ाि गिी सम्बष्न्धर् र्नकार्मा पेश गनुिपदिछ। 
 
४) मे.अ./स्वास््र्कमीलाई मानर्सक स्वास््र् सम्बन्धी र्ालीम 
 
परिचर्: स्वास््र् संस्थाहरुमा कार्ििर् मरे्िकल अवर्सि र्था अन्र् स्वास््र्कमीहरुले मानर्सक िोग सम्बन्धी िोगको 
पवहचान गिी सोको पिामशि र्था पे्रर्ण सेवा सवहर् उपर्िु व्र्वस्थापनको लार्ग आवश्र्क ज्ञान, सीप ि धािणा 
ववकास गनि मानर्सक स्वास््र् सम्बन्धी र्ालीम वक्रर्ाकलाप िाष्खएको हो।  
 
उद्दशे्र्: मानर्सक स्वास््र् सम्बन्धी दक्ष सेवा प्रदार्क र्र्ाि गने र्ो र्ालीमको उदे्दश्र् िहेको छ।  
 
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल: मानर्सक स्वास््र् सम्बन्धी सेवा प्रदान गनिको लार्ग दक्ष जनशष्ि र्र्ाि भएको हनेुछ।  
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सहभागी छनौटको मापदण्ि: प्रदेश र्था स्थानीर् र्हका अस्पर्ाल र्था प्रा.स्वा.के.मा कार्ििर् ष्चवकत्सक र्था हे.अ.लाई 
छनोट गरिनछे।  
 
प्रष्शक्षकको मापदण्ि: ष्क्लर्नकल ष्स्कल र्ालीम र्लएका मानर्सक स्वास््र् ववज्ञ, प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ालीम प्राप्त 
स्वास््र्कमी ि िा.स्वा.र्ा.के.मा सूचीकृर् प्रष्शक्षकहरु र्ो र्ालीमको प्रष्शक्षक हनेुछन।  
 
कार्ि सञ्चालन ववर्ध: कार्ािलर्ले र्ोकेको कमिचािीले रैमार्सक लक्ष्र् र्था ववर्नर्ोष्जर् बजेटको परिर्धमा िही खचिको 
बाँिर्ाँि वट्पणी र्नदेशकबाट स्वीकृर् गिाउनू पनेछ। प्रदेश र्नदेशनालर् र्था स्थानीर् र्हसँग समन्वर् गिी मापदण्ि 
अनसुािको सहभागी छनोट गिी प्रष्शक्षकहरुको व्र्वस्थापन गिी कार्िक्रम सञ्चालन र्था र्नर्मानसुाि समर्मा सम्पन्न 
गनुि पनेछ।  
 
ववष्त्तर् व्र्वस्थापन: कार्िक्रमको खचि प्रवक्रर्ा साविजर्नक खरिद ऐन, २०६३ ि र्नर्मावली, २०६४ र्था भ्रमण खचि 
र्नर्मावली, २०६४ अनसुाि गनुिपदिछ। र्ालीममा संलग्न प्रष्शक्षाथीहरु र्था अन्र् जनशष्िलाई आर्थिक सवुवधा अथि 
मन्रालर्को कार्िक्रम खचि सञ्चालन र्नदेष्शका- २०७५ बमोष्जम गनुिपनेछ। 
 
अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन: कार्िक्रम सञ्चालन गने ष्जम्मेवािी पाएको कमिचािीले कार्िक्रम सम्पन्न भएको अर्भलेख 
अर्नवार्ि रुपमा िाख्न ुपदिछ। सम्पन्न कार्िक्रमको प्रगर्र् ववविण २१ र्दनर्भर र्ोजना शाखा र्था लेखा शाखामा 
र्ोवकएको िाँचामा अर्नवार्ि रुपमा र्ोवकएको व्र्ष्िले बझुाउन ुपदिछ। र्ोजना शाखाले रैमार्सक प्रगर्र् ववविण िाष्टिर् 
र्ोजना आर्ोगको अनसूुची–२ बमोष्जम र्र्ाि गिी सम्बष्न्धर् र्नकार्मा पेश गनुिपदिछ। 
 
५) ष्चवकत्सक/नर्सिङ्ग स्टार्लाई पाठेघिको मखुको क्र्ान्सि परिक्षण र्था उपचाि (VIA with Cold coagulation) 
र्ालीम 
 
परिचर्: ववकासोन्मखु देशहरुमा पाठेघिको मखुको क्र्ान्सि सबै क्र्ान्सिहरु मध्र्े एउटा प्रमखु समस्र्ा हो।र्ो िोग 
शरुु अवस्थामा न ैपत्ता लगाउन सकेमा र्सको िोकथाम गनि सवकन्छ। Single Visit Approach-Visual Inspection 
with Acetic Acid with Cold Coagulation ववर्ध प्रर्ोग गिीपाठेघिको मखुको क्र्ान्सि ष्स्क्रर्नङ्ग ि िोकथाम िाष्टिर् 
र्नदेष्शका – २०१० बमोष्जम पाठेघिको मखुको क्र्ान्सि िोगको ष्स्क्रर्नङ्ग ि िोकथामको लार्ग स्वास््र् जनशष्िलाई 
र्ालीम र्दन ेष्जम्मेवािी र्स केन्रलाई र्ोवकए अनसुाि VIA/Cold coagulation ववर्ध प्रर्ोग गिी पाठेघिको मखुको 
क्र्ान्सि प्रािष्म्भक पवहचान गनिका लार्ग दक्ष जनशष्ि र्र्ाि गनि र्ो र्ालीम िाष्खएको छ।  
 
उद्दशे्र्: Single Visit Approach- Visual Inspection with Acetic Acid with Cold Coagulation ववर्ध प्रर्ोग 
गिी पाठेघिको मखुको क्र्ान्सिको पवहचान र्था िोकथाम कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गनिका लार्ग दक्ष जनशष्ि र्र्ाि 
गने र्स र्ालीमको उदे्दश्र् िहेको छ। 
  
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल: सेवाप्रदार्कको ज्ञान ि सीपमा अर्भवृष्द्ध गिी सेवाग्राहीलाई VIA with Cold coagulation ववर्ध 
प्रर्ोग गिी पाठेघिको मखुको क्र्ान्सि प्रािष्म्भक पवहचान गिी पत्ता लगाउन सक्ने दक्ष जनशष्िको ववकास भएको 
हनेु छ।  
 
सहभागी छनौटको मापदण्ि: सेवा प्रदान गने मान्र्र्ा प्राप्त स्वास््र् संस्थाहरुमा कार्ििर् ष्चवकत्सक ि नर्सिङ्ग सेवाक 
स्वास््र्कमीहरु र्ो र्ालीममा सहभागी हनेुछन।् 
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प्रष्शक्षकको मापदण्ि: CTS र्ालीम र्लएको ि पाठेघिको मखुको क्र्ान्सि प्रािष्म्भक पवहचान र्था िोकथाम र्ालीमको 
प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्लएका दक्ष जनशष्िलाई र्स र्ालीममा प्रष्शक्षकका रुपमा सहभागी गिाईने छ। 
 
कार्ि सञ्चालन ववर्ध: कार्ािलर्ले र्ोकेको कमिचािीले आवश्र्क समन्वर् गिी सहभागी छनौट गने ि रैमार्सक लक्ष्र् 
र्था ववर्नर्ोष्जर् बजेटको परिर्धमा िही खचिको बाँिर्ाँि वट्पणी र्नदेशकबाट स्वीकृर् गिाई सिोकािवालाहरुको 
सहभागीर्ामा मापदण्ि अनसुािको सहभागी र्था प्रष्शक्षकहरुको व्र्वस्थापन गिी कार्िक्रम सञ्चालन र्था र्नर्मानसुाि 
समर्मा सम्पन्न गनुि पनेछ। र्ो र्ालीम ३ र्दन अबर्धको हनेुछ। 
 
ववष्त्तर् व्र्वस्थापन: कार्िक्रमको खचि प्रवक्रर्ा साविजर्नक खरिद ऐन, २०६३ ि र्नर्मावली, २०६४ र्था भ्रमण खचि 
र्नर्मावली, २०६४ अनसुाि गनुिपदिछ। र्ालीममा संलग्न प्रष्शक्षाथीहरु र्था अन्र् जनशष्िलाई आर्थिक सवुवधा अथि 
मन्रालर्को कार्िक्रम खचि सञ्चालन र्नदेष्शका- २०७५ बमोष्जम गनुिपनेछ। 
 
अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन: कार्िक्रम सञ्चालन गने ष्जम्मेवािी पाएको कमिचािीले कार्िक्रम सम्पन्न भएको अर्भलेख 
अर्नवार्ि रुपमा िाख्न ुपदिछ। सम्पन्न कार्िक्रमको प्रगर्र् ववविण २१ र्दनर्भर र्ोजना शाखा र्था लेखा शाखामा 
र्ोवकएको िाँचामा अर्नवार्ि रुपमा र्ोवकएको व्र्ष्िले बझुाउन ुपदिछ। र्ोजना शाखाले रैमार्सक प्रगर्र् ववविण िाष्टिर् 
र्ोजना आर्ोगको अनसूुची–२ बमोष्जम र्र्ाि गिी सम्बष्न्धर् र्नकार्मा पेश गनुिपदिछ। 
 
६) ष्चवकत्सक/नर्सिङ्ग स्टार्/स्वास््र्कमीलाई संक्रमण िोकथाम (Infection Prevention) र्ालीम 
 
परिचर्: स्वास््र् संस्थाजन्र् संक्रमणलाई न्र्रू्नकिण गनि ववर्भन्न र्हका स्वास््र् संस्थामा कार्ििर् स्वास््र्कमीहरुलाई 
संक्रमण िोकथाम, र्नर्न्रण र्था स्वास््र् सँस्थाजन्र् र्ोहोिमैला व्र्वस्थापनबािे आवश्र्क दक्षर्ा अर्भबृष्द्ध गनि प्रदेश 
स्वास््थ र्ालीम केन्रमा र्ो कार्िक्रम िाष्खएको हो।  
 
उद्दशे्र्: स्वास््र् संस्थामा कार्ििर् सेवा प्रदार्कहरुलाई संक्रमण िोकथाम र्था स्वास््र् संस्थाजन्र् र्ोहोिमैला 
व्र्वस्थापन गनिका लागी दक्ष जनशष्ि र्र्ाि गने र्ो कार्िक्रमको उद्देश्र् िहेको छ। 
 
सहभागी छनौटको मापदण्ि: स्वास््र् सँस्थामा काम गने ष्चवकत्सक, स्वास््र् अर्धकृर्, नर्सिङ स्टार्, पािामेिीक्सहरु 
र्स र्ालीमका सहभागी हनेुछन। 
 
प्रष्शक्षकको मापदण्ि: िा.स्वा.र्ा.के.मा सूचीकृर् संक्रमण िोकथाम र्था स्वास््र् सँस्थाजन्र् र्ोहोिमैला व्र्वस्थापन 
ववर्र्ववज्ञ ि र्स सम्बन्धी प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ालीम प्राप्त स्वास््र्कमीहरु प्रष्शक्षक हनेुछन। 
  
कार्ि सञ्चालन ववर्ध: कार्ािलर्ले र्ोकेको कमिचािीले आवश्र्क समन्वर् गिी सहभागी छनौट गने ि रैमार्सक लक्ष्र् 
र्था ववर्नर्ोष्जर् बजेटको परिर्धमा िही खचिको बाँिर्ाँि वट्पणी र्नदेशकबाट स्वीकृर् गिाई सिोकािवालाहरुको 
सहभागीर्ामा मापदण्ि अनसुािको सहभागी र्था प्रष्शक्षकहरुको व्र्वस्थापन गिी कार्िक्रम सञ्चालन र्था र्नर्मानसुाि 
समर्मा सम्पन्न गनुि पनेछ।  
 
ववष्त्तर् व्र्वस्थापन: कार्िक्रमको खचि प्रवक्रर्ा साविजर्नक खरिद ऐन, २०६३ ि र्नर्मावली, २०६४ र्था भ्रमण खचि 
र्नर्मावली, २०६४ अनसुाि गनुिपदिछ। र्ालीममा संलग्न प्रष्शक्षाथीहरु र्था अन्र् जनशष्िलाई आर्थिक सवुवधा अथि 
मन्रालर्को कार्िक्रम खचि सञ्चालन र्नदेष्शका – २०७५ बमोष्जम गनुिपनछे। 
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अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन: कार्िक्रम सञ्चालन गने ष्जम्मेवािी पाएको कमिचािीले कार्िक्रम सम्पन्न भएको अर्भलेख 
अर्नवार्ि रुपमा िाख्न ुपदिछ। सम्पन्न कार्िक्रमको प्रगर्र् ववविण २१ र्दनर्भर र्ोजना शाखा र्था लेखा शाखामा 
र्ोवकएको िाँचामा अर्नवार्ि रुपमा र्ोवकएको व्र्ष्िले बझुाउन ुपदिछ।र्ोजना शाखाले रैमार्सक प्रगर्र् ववविण िाष्टिर् 
र्ोजना आर्ोगको अनसूुची–२ बमोष्जम र्र्ाि गिी सम्बष्न्धर् र्नकार्मा पेश गनुिपदिछ। 
 
७) नर्सिङ्ग स्टार्/स्वास््र्कमीलाई वकशोि वकशोिी र्ौन र्था प्रजनन स्वास््र् (ASRH) प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ालीम 
 
परिचर्: वकशोि वकशोिी अवस्थामा शािीरिक, मानर्सक ि सामाष्जक परिविर्नसँगै र्ौन र्था प्रजनन ्स्वास््र् सम्वष्न्ध 
चासो, जागरुकर्ा, कौर्हुल, जोष्खम व्र्वहाि हनेु भएकोले उनीहरुलाई सो ववर्र्मा आवश्र्क ज्ञान र्था व्र्वहाि 
परिविर्नका र्सपहरु ि आवश्र्कर्ा अनसुािको सेवा प्रदान गनुिपने हनु्छ। र्सथि स्वास््र् संस्थाहरुमा वकशोि वकशोिी 
मैरी र्ौन र्था प्रजनन ्स्वास््र् सेवा प्रदान गने स्वास््र्कमीहरुलाई सो सेवा प्रदान गने दक्षर्ा अर्भबृष्द्ध गनि र्ो 
वक्रर्ाकलाप िाष्खएको हो।  
 
उद्दशे्र्: स्वास््र् संस्थाहरुमा वकशोि वकशोिी मैरी र्ौन र्था प्रजनन ्स्वास््र् सेवा प्रदान गने स्वास््र्कमीहरुको ज्ञान, 
र्सप अर्भबृष्द्ध गने र्ो र्ालीमको उदेश्र् हो। 
 
सहभागीको मापदण्ि: सम्वष्न्धर् परिर्दमा दर्ाि भएका वकशोि वकशोिी र्ौन र्था प्रजनन ्स्वास््र् मैरी स्वास््र् सेवा 
प्रदान गरििहेका सेवा प्रदार्कहरु (ष्चवकत्सक, पािामेिीक्स ि नर्सिङ्ग स्टार्) र्ो र्ालीममा सहभागी हनेुछन। 
  
प्रष्शक्षकको मापदण्ि: सम्वष्न्धर् परिर्दमा दर्ाि भएका ववर्र्ववज्ञ र्था वकशोिवकशोिीहरुको र्ौन र्था प्रजनन ्स्वास््र् 
सम्वष्न्ध प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ालीम प्राप्त व्र्ष्ि प्रष्शक्षक हनेुछन। 
  
कार्ि सञ्चालन ववर्ध: कार्ािलर्ले र्ोकेको कमिचािीले आवश्र्क समन्वर् गिी सहभागी छनौट गने ि रैमार्सक लक्ष्र् 
र्था ववर्नर्ोष्जर् बजेटको परिर्धमा िही खचिको बाँिर्ाँि वट्पणी र्नदेशकबाट स्वीकृर् गिाई सिोकािवालाहरुको 
सहभागीर्ामा मापदण्ि अनसुािको सहभागी र्था प्रष्शक्षकहरुको व्र्वस्थापन गिी कार्िक्रम सञ्चालन र्था र्नर्मानसुाि 
समर्मा सम्पन्न गनुि पनेछ।  
 
ववष्त्तर् व्र्वस्थापन: कार्िक्रमको खचि प्रवक्रर्ा साविजर्नक खरिद ऐन, २०६३ ि र्नर्मावली, २०६४ र्था भ्रमण खचि 
र्नर्मावली, २०६४ अनसुाि गनुिपदिछ।र्ालीममा संलग्न प्रष्शक्षाथीहरु र्था अन्र् जनशष्िलाई आर्थिक सवुवधा अथि 
मन्रालर्को कार्िक्रम खचि सञ्चालन र्नदेष्शका – २०७५ बमोष्जम गनुिपनछे। 
 
अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन: कार्िक्रम सञ्चालन गने ष्जम्मेवािी पाएको कमिचािीले कार्िक्रम सम्पन्न भएको अर्भलेख 
अर्नवार्ि रुपमा िाख्न ुपदिछ। सम्पन्न कार्िक्रमको प्रगर्र् ववविण २१ र्दनर्भर र्ोजना शाखा र्था लेखा शाखामा 
र्ोवकएको िाँचामा अर्नवार्ि रुपमा र्ोवकएको व्र्ष्िले बझुाउन ुपदिछ।र्ोजना शाखाले रैमार्सक प्रगर्र् ववविण िाष्टिर् 
र्ोजना आर्ोगको अनसूुची–२ बमोष्जम र्र्ाि गिी सम्बष्न्धर् र्नकार्मा पेश गनुिपदिछ। 
 
८) सिुष्क्षर् गभिपर्न र्ालीम SAS (ष्चवकत्सक ि नर्सिंङ्ग अर्धकृर् /स्टार् नसि लाई) 
 
परिचर्: स्वास््र् संस्थाहरुमा कार्ििर् ष्चवकत्सक ि स्टार् नसिहरुलाई सिुष्क्षर् गभिपर्न र्नदेष्शकाले र्ोके अनसुाि 
सिुष्क्षर् गभिपर्न गनि दक्षर्ा हार्सल गिाउन र्ो र्ालीमको व्र्वस्था गरिएको छ।  
 



137 

 

उद्दशे्र्: ष्चवकत्सक र्था नर्सिंङ्ग अर्धकृर् /स्टार् नसिहरुलाई र्ालीम प्रदान गिी असिुष्क्षर् गभिपर्न हनुबाट कम वा 
िोकी मवहलाको ज्र्ान जोष्खममा कमी ल्र्ाउन ुर्ो कार्िक्रमको उदे्दश्र् िहेको छ। 
 
सहभागी छनौटको मापदण्ि: सम्वष्न्धर् काउष्न्सलमा दर्ाि भई नेपाल सिकािको स्वास््र् संस्थामा कार्ििर् ष्चवकत्सक 
/नर्सिंङ्ग अर्धकृर् / स्टार् नसिहरु र्स र्ालीममा सहभागी हनु सक्छन।्  
 
प्रष्शक्षकको मापदण्ि: सिुष्क्षर् गभिपर्न र्ालीमको प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ालीम ि ष्क्लर्नकल स्कील र्ालीम प्राप्त 
ष्चवकत्सक, स्टार् नसि र्था सिुष्क्षर् गभिपर्न सेवा सम्वष्न्ध ववर्र्ववज्ञ साथै केन्रको र्ालीम प्रष्शक्षकमा सूचीकृर् ववज्ञ 
व्र्ष्ि र्ो र्ालीमको प्रष्शक्षक हनेुछ। 
 
कार्ि सञ्चालन ववर्ध: कार्ािलर्ले र्ोकेको कमिचािीले आवश्र्क समन्वर् गिी सहभागी छनौट गने ि रैमार्सक लक्ष्र् 
र्था ववर्नर्ोष्जर् बजेटको परिर्धमा िही खचिको बाँिर्ाँि वट्पणी र्नदेशकबाट स्वीकृर् गिाई सिोकािवालाहरुको 
सहभागीर्ामा मापदण्ि अनसुािको सहभागी र्था प्रष्शक्षकहरुको व्र्वस्थापन गिी कार्िक्रम सञ्चालन र्था र्नर्मानसुाि 
समर्मा सम्पन्न गनुि पनेछ।  
 
ववष्त्तर् व्र्वस्थापन: कार्िक्रमको खचि प्रवक्रर्ा साविजर्नक खरिद ऐन, २०६३ ि र्नर्मावली, २०६४ र्था भ्रमण खचि 
र्नर्मावली, २०६४ अनसुाि गनुिपदिछ।र्ालीममा संलग्न प्रष्शक्षाथीहरु र्था अन्र् जनशष्िलाई आर्थिक सवुवधा अथि 
मन्रालर्को कार्िक्रम खचि सञ्चालन र्नदेष्शका – २०७५ बमोष्जम गनुिपनछे। 
 
अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन: कार्िक्रम सञ्चालन गने ष्जम्मेवािी पाएको कमिचािीले कार्िक्रम सम्पन्न भएको अर्भलेख 
अर्नवार्ि रुपमा िाख्न ुपदिछ। सम्पन्न कार्िक्रमको प्रगर्र् ववविण २१ र्दनर्भर र्ोजना शाखा र्था लेखा शाखामा 
र्ोवकएको िाँचामा अर्नवार्ि रुपमा र्ोवकएको व्र्ष्िले बझुाउन ुपदिछ।र्ोजना शाखाले रैमार्सक प्रगर्र् ववविण िाष्टिर् 
र्ोजना आर्ोगको अनसूुची–२ बमोष्जम र्र्ाि गिी सम्बष्न्धर् र्नकार्मा पेश गनुिपदिछ। 
 
९) दक्ष प्रसूर्र् सेवा र्ालीम (SBA) (ष्चवकत्सक, नसि र्था अ.न.मी.लाई) 
 
परिचर्: सिुष्क्षर् प्रसरु्ी सेवा दक्ष प्रसरु्ी र्ालीम प्राप्त ष्चवकत्सक र्था नर्सिङ्ग स्टार्हरुबाट मार पाउन सवकन्छ। 
आमा र्था नवष्शश ुदवैुको ज्र्ान जोष्खमबाट बचाइ मार् ृर्था नवष्शश ुमतृ्र्दुि ि िोग दि घटाउन ष्चवकत्सक, नसि 
ि अ.न.मी.लाई दक्ष प्रसूर्ी सेवा र्ालीमको व्र्वस्था गरिएको छ।  
 
उद्दशे्र्: नेपाल सिकािको स्वास््र् संस्थाहरुमा कार्ििर् ष्चवकत्सक र्था नर्सिङ्ग स्टार्हरुमा सिुष्क्षर् प्रसरु्ी सेवा गिाउन 
सक्ने आवश्र्क ज्ञान र्सप र्था धािणाको अर्भवृष्द्ध गनुि र्ो कार्िक्रमको उदे्धश्र् िहेको छ। 
 
सहभागी छनौटको मापदण्ि: नेपाल सिकािको स्वास््र् संस्थाहरुमा कार्ििर् र्था सम्वष्न्धर् काउष्न्सलमा दर्ाि भएका 
ष्चवकत्सक र्था नर्सिङ्ग स्टार्हरुको लार्ग र्ो र्ालीमको ववकास गरिएको हो। 
  
प्रष्शक्षकको मापदण्ि: ष्क्लर्नकल ष्स्कल र्ालीम प्राप्त अर्र् दक्ष सिुष्क्षर् प्रसरु्ीसेवा प्रदार्क (सम्वष्न्धर् काउष्न्सललमा 
दर्ाि भएको) ष्चवकत्सक र्था स्टार् नसि साथै प्रसरु्ी सेवा ववर्र्ववज्ञहरु मध्र्े केन्रको र्ालीम प्रष्शक्षकमा सूचीकृर् 
ववर्र्ववज्ञ व्र्ष्ि र्ो र्ालीमको प्रष्शक्षक हनेुछ। 
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कार्ि सञ्चालन ववर्ध: कार्ािलर्ले र्ोकेको कमिचािीले आवश्र्क समन्वर् गिी सहभागी छनौट गने ि रैमार्सक लक्ष्र् 
र्था ववर्नर्ोष्जर् बजेटको परिर्धमा िही खचिको बाँिर्ाँि वट्पणी र्नदेशकबाट स्वीकृर् गिाई सिोकािवालाहरुको 
सहभागीर्ामा मापदण्ि अनसुािको सहभागी र्था प्रष्शक्षकहरुको व्र्वस्थापन गिी कार्िक्रम सञ्चालन र्था र्नर्मानसुाि 
समर्मा सम्पन्न गनुि पनेछ।  
 
ववष्त्तर् व्र्वस्थापन: कार्िक्रमको खचि प्रवक्रर्ा साविजर्नक खरिद ऐन, २०६३ ि र्नर्मावली, २०६४ र्था भ्रमण खचि 
र्नर्मावली, २०६४ अनसुाि गनुिपदिछ। र्ालीममा संलग्न प्रष्शक्षाथीहरु र्था अन्र् जनशष्िलाई आर्थिक सवुवधा अथि 
मन्रालर्को कार्िक्रम खचि सञ्चालन र्नदेष्शका – २०७५ बमोष्जम गनुिपनछे। 
 
अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन: कार्िक्रम सञ्चालन गने ष्जम्मेवािी पाएको कमिचािीले कार्िक्रम सम्पन्न भएको अर्भलेख 
अर्नवार्ि रुपमा िाख्न ुपदिछ। सम्पन्न कार्िक्रमको प्रगर्र् ववविण २१ र्दनर्भर र्ोजना शाखा र्था लेखा शाखामा 
र्ोवकएको िाँचामा अर्नवार्ि रुपमा र्ोवकएको व्र्ष्िले बझुाउन ुपदिछ।र्ोजना शाखाले रैमार्सक प्रगर्र् ववविण िाष्टिर् 
र्ोजना आर्ोगको अनसूुची–२ बमोष्जम र्र्ाि गिी सम्बष्न्धर् र्नकार्मा पेश गनुिपदिछ। 
 
१०) स्वास््र्कमीहरुलाई इम््लान्ट र्ालीम  
 
परिचर्: नेपाल सिकािको ववर्भन्न र्हका स्वास््र् संस्थाहरुमा कार्ििर् ्र्ािामेर्िक्स/नर्सिङ्ग स्टार्हरुबाट सिुष्क्षर् 
गणुस्र्िीर् इम््लान्ट सेवा प्रदान गनिको लार्ग र्ो सीपमूलक र्ालीमको ववकास गरिएको हो।  
 
उद्दशे्र्: नेपाल सिकािको स्वास््र् संस्थाहरुमा कार्ििर् ्र्ािामरे्िक्स/नर्सिङ्ग स्टार्हरुको ईम्पलान्ट सेवा प्रदान गनि 
दक्षर्ा ववकास गिी गणुस्र्िीर् सेवाको पहुँच बिाउने उदे्धश्र् र्ो कार्िक्रमको िहेको छ। 
 
सहभागी छनौटको मापदण्ि: नेपाल सिकािको स्वास््र् संस्थाहरुमा हे.अ./र्स.अ.हे.व., नर्सिङ्ग 
स्टार्नसि/र्स.अ.न.र्म.,अ.हे.व., अ.न.मी. आर्द पदमा कार्ििर् र्था सम्वष्न्धर् परिर्दमा दर्ाि भई इम््लान्ट सेवा प्रदान 
गनि इच्छुक स्वास््र्कमीहरु र्ो र्ालीममा सहभागी हनेुछन।्  
 
प्रष्शक्षकको मापदण्ि: सम्वष्न्धर् काउष्न्सललमा दर्ाि भई ईम्पलान्ट सेवा र्ालीम प्राप्त ष्चवकत्सक, हे.अ. र्था नर्सिङ्ग 
स्टार्हरु मध्र् ेष्क्लर्नकल ष्स्कल र्ालीम प्राप्त साथै ईम्पलान्ट सेवा ववर्र्ववज्ञहरु केन्रको र्ालीम प्रष्शक्षकको सूचीमा 
सूचीकृर् व्र्ष्ि र्ो र्ालीमको प्रष्शक्षक हनेुछ। 
  
कार्ि सञ्चालन ववर्ध: कार्ािलर्ले र्ोकेको कमिचािीले आवश्र्क समन्वर् गिी सहभागी छनौट गने ि रैमार्सक लक्ष्र् 
र्था ववर्नर्ोष्जर् बजेटको परिर्धमा िही खचिको बाँिर्ाँि वट्पणी र्नदेशकबाट स्वीकृर् गिाई सिोकािवालाहरुको 
सहभागीर्ामा मापदण्ि अनसुािको सहभागी र्था प्रष्शक्षकहरुको व्र्वस्थापन गिी कार्िक्रम सञ्चालन र्था र्नर्मानसुाि 
समर्मा सम्पन्न गनुि पनेछ।  
 
ववष्त्तर् व्र्वस्थापन: कार्िक्रमको खचि प्रवक्रर्ा साविजर्नक खरिद ऐन, २०६३ ि र्नर्मावली, २०६४ र्था भ्रमण खचि 
र्नर्मावली, २०६४ अनसुाि गनुिपदिछ।र्ालीममा संलग्न प्रष्शक्षाथीहरु र्था अन्र् जनशष्िलाई आर्थिक सवुवधा अथि 
मन्रालर्को कार्िक्रम खचि सञ्चालन र्नदेष्शका- २०७५ बमोष्जम गनुिपनेछ। 
 
अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन: कार्िक्रम सञ्चालन गने ष्जम्मेवािी पाएको कमिचािीले कार्िक्रम सम्पन्न भएको अर्भलेख 
अर्नवार्ि रुपमा िाख्न ुपदिछ। सम्पन्न कार्िक्रमको प्रगर्र् ववविण २१ र्दनर्भर र्ोजना शाखा र्था लेखा शाखामा 
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र्ोवकएको िाँचामा अर्नवार्ि रुपमा र्ोवकएको व्र्ष्िले बझुाउन ुपदिछ। र्ोजना शाखाले रैमार्सक प्रगर्र् ववविण िाष्टिर् 
र्ोजना आर्ोगको अनसूुची–२ बमोष्जम र्र्ाि गिी सम्बष्न्धर् र्नकार्मा पेश गनुिपदिछ। 
 
११) आधािभरू् आई. र्.ु सी. िी. र्ालीम (नर्सिंङ्ग स्टार्हरुको लागी) 
 
परिचर्: परिवाि र्नर्ोजन सेवाको प्रर्ोग दि बिाई मवहलाको स्वास््र् स्र्िलाई सदुृि गनि र्था बच्चाको स्वास््र्लाई 
ध्र्ानमा िाखी त्र्सको वृष्द्ध र्बकाश हानिको लागी साथै जन्मान्र्ि बिाउँनको लागी मवहलालाई आई. र्.ुर्स.िी. सेवा 
प्रदान गने उद्देश्र्का साथ र्ो कार्िक्रम िाष्खएको छ। 
 
उद्दशे्र्: नेपाल सिकािको स्वास््र् संस्थाहरुमा कार्ििर् नर्सिङ्ग स्टार्हरुको आई.र्.ुर्स.र्ि.सेवा प्रदान गनि दक्षर्ा ववकास 
गिी गणुस्र्िीर् सेवाको पहुँच बिाई सोको प्रर्ोगदि बिाउने र्ो र्ार्लमको उदे्दश्र् िहेको छ। 
 
सहभागी छनौटको मापदण्ि: नेपाल सिकािको स्वास््र् संस्थाहरुमा कार्ििर् दक्ष प्रसरु्ी सेवा र्ालीम प्राप्त नर्सिङ्ग 
स्टार्हरु (नर्सिङ्ग काउष्न्सलमा दर्ाि भएकाहरु) लाई मार र्ो र्ालीममा सहभागी गिाईने छ। 
  
प्रष्शक्षकको मापदण्ि: सम्वष्न्धर् काउष्न्सललमा दर्ाि भई आई.र्.ुर्स.र्ि.सेवा र्ालीम प्राप्त ष्चवकत्सक र्था नर्सिङ्ग 
स्टार्हरु मध्र् े ष्क्लर्नकल ष्स्कल र्ालीम र्ालीम प्राप्त साथै आई.र्.ुर्स.र्ि.सेवा ववर्र् ववज्ञहरु केन्रको र्ालीम 
प्रष्शक्षकको सूचीमा सूचीकृर् व्र्ष्ि र्ो र्ालीमको प्रष्शक्षक हनेुछ। 
  
कार्ि सञ्चालन ववर्ध: कार्ािलर्ले र्ोकेको कमिचािीले आवश्र्क समन्वर् गिी सहभागी छनौट गने ि रैमार्सक लक्ष्र् 
र्था ववर्नर्ोष्जर् बजेटको परिर्धमा िही खचिको बाँिर्ाँि वट्पणी र्नदेशकबाट स्वीकृर् गिाई सिोकािवालाहरुको 
सहभागीर्ामा मापदण्ि अनसुािको सहभागी र्था प्रष्शक्षकहरुको व्र्वस्थापन गिी कार्िक्रम सञ्चालन र्था र्नर्मानसुाि 
समर्मा सम्पन्न गनुि पनेछ। 
  
ववष्त्तर् व्र्वस्थापन: कार्िक्रमको खचि प्रवक्रर्ा साविजर्नक खरिद ऐन, २०६३ ि र्नर्मावली, २०६४ र्था भ्रमण खचि 
र्नर्मावली, २०६४ अनसुाि गनुिपदिछ।र्ालीममा संलग्न प्रष्शक्षाथीहरु र्था अन्र् जनशष्िलाई आर्थिक सवुवधा अथि 
मन्रालर्को कार्िक्रम खचि सञ्चालन र्नदेष्शका – २०७५ बमोष्जम गनुिपनछे। 
 
अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन: कार्िक्रम सञ्चालन गने ष्जम्मेवािी पाएको कमिचािीले कार्िक्रम सम्पन्न भएको अर्भलेख 
अर्नवार्ि रुपमा िाख्न ुपदिछ। सम्पन्न कार्िक्रमको प्रगर्र् ववविण २१ र्दनर्भर र्ोजना शाखा र्था लेखा शाखामा 
र्ोवकएको िाँचामा अर्नवार्ि रुपमा र्ोवकएको व्र्ष्िले बझुाउन ुपदिछ।र्ोजना शाखाले रैमार्सक प्रगर्र् ववविण िाष्टिर् 
र्ोजना आर्ोगको अनसूुची–२ बमोष्जम र्र्ाि गिी सम्बष्न्धर् र्नकार्मा पेश गनुिपदिछ। 
 
१२) मवहला सामदुावर्क स्वास््र् स्वरं्सेववका प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ार्लम 
परिचर्: िाष्टिर् मवहला सामदुावर्क स्वास््र् स्वरं्सेववका कार्िक्रम नेपाल सिकािको प्राथर्मकर्ा प्राप्त कार्िक्रम हो। 
ग्रामीण के्षरका आमा ि बच्चाको स्वास््र् स्र्िमा सधुाि ल्र्ाउन आवश्र्क प्रर्र्कािात्मक र्था प्रबधिनात्मक सेवा 
परु्ािउने उदे्दश्र्ले र्ो कार्िक्रम वव.स. २०४५ साल (इि.सं. १९८८।१९८९) देष्ख शरुू भएको हो। र्स कार्िक्रम 
अन्र्िगर् नेपालमा २८ ष्जल्लामा जनसंख्र्ा अनसुाि ि बावँक ष्जल्लाहरूमा साववकका विाको संख्र्ा अनसुाि मवहला 
सामदुावर्क स्वास््र् स्वरं्सेववकाहरू िाष्खएको र्थर्ो। हाल िाष्टिर् स्वास््र् नीर्र् २०७६ अनसुाि मवहला सामदुावर्क 
स्वास््र् स्वरं्सेववकाहरूको परिचालन र्था व्र्वस्थापन ष्जम्मेवािी स्थानीर् र्हवाट हनेु व्र्वस्था गरिएको छ। िाष्टिर् 
मवहला सामदुावर्क स्वास््र् स्वरं्सेववका कार्िक्रम व्र्वस्थापनमा एकरूपर्ा ल्र्ाउन ि स्थानीर् र्हलाइि मागिदशिन 
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गनिका लार्ग स्वास््र् र्था जनसंख्र्ा मन्रालर्ले िाष्टिर् मवहला सामदुावर्क स्वास््र् स्वरं्सेववका िणनीर्र् २०६७ 
(पवहलो संशोधन २०७६) जारि गिेको छ।उि िणनीर्र्मा मवहला सामदुावर्क स्वास््र् स्वरं्सेववकालाइि र्नधािरिर् 
पाठ्यक्रम अनसुाि आधािभूर् र्ार्लमको व्र्वस्था गने िणनीर्र् भए अनसुाि र्ो र्ार्लम सामग्री ववकास गरिएको छ। 
आधािभूर् र्ार्लम नर्लएका मवहला सामदुावर्क स्वास््र् स्वरं्सेववकाहरूलाइि १० र्दनको आधािभूर् र्ार्लम प्रदान 
गनिका लागी प्रष्शक्षक र्र्ाि गनि र्ो र्ालीम िाष्खएको हो। 
 
उद्दशे्र्: स्वरं् सेवा मार्ि र् समदुार्मा स्वास््र् सम्वष्न्ध प्रवधिनात्मक र्था प्रर्र्कािात्मक कृर्ाकलापहरू सञ्चालन गनि 
छनोट गरिएका मवहला सामदुावर्क स्वास््र् स्वरं् सेववकाहरूको स्वास््र् सम्वष्न्ध ज्ञान र्था र्सप अर्भवृद्दी गने र्ो 
कार्िक्रमको उदे्दश्र् िहेको छ। 
 
सहभागी छनौटको मापदण्ि: नेपाल सिकािको स्वास््र् संस्थाहरुमा कार्ििर् र्था सम्वष्न्धर् काउष्न्सलमा दर्ाि भएका 
ष्चवकत्सक, स्वास््र्कमी र्था नर्सिङ्ग स्टार्हरु र्स र्ार्लममा सहभागीको रुपमा िहनछेन। 
 
प्रष्शक्षकको मापदण्ि: केन्र वा प्रदेश वा स्थानीर् र्हवाट प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ार्लम र्लएका व्र्ष्िहरू र्ो र्ार्लमको 
प्रष्शक्षक वा सहजकर्ािको रूपमा िहन सक्नछेन।् 
 
कार्ि सञ्चालन ववर्ध: कार्ािलर्ले र्ोकेको कमिचािीले आवश्र्क समन्वर् गिी सहभागी छनौट गने ि रैमार्सक लक्ष्र् 
र्था ववर्नर्ोष्जर् बजेटको परिर्धमा िही खचिको बाँिर्ाँि वट्पणी र्नदेशकबाट स्वीकृर् गिाई सिोकािवालाहरुको 
सहभागीर्ामा मापदण्ि अनसुािको सहभागी र्था प्रष्शक्षकहरुको व्र्वस्थापन गिी कार्िक्रम सञ्चालन र्था र्नर्मानसुाि 
समर्मा सम्पन्न गनुि पनेछ। 
 
ववष्त्तर् व्र्वस्थापन: कार्िक्रमको खचि प्रवक्रर्ा साविजर्नक खरिद ऐन, २०६३ ि र्नर्मावली, २०६४ र्था भ्रमण खचि 
र्नर्मावली, २०६४ अनसुाि गनुिपदिछ।र्ालीममा संलग्न प्रष्शक्षाथीहरु र्था अन्र् जनशष्िलाई आर्थिक सवुवधा अथि 
मन्रालर्को कार्िक्रम खचि सञ्चालन र्नदेष्शका – २०७५ बमोष्जम गनुिपनछे। 
 
अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन: कार्िक्रम सञ्चालन गने ष्जम्मेवािी पाएको कमिचािीले कार्िक्रम सम्पन्न भएको अर्भलेख 
अर्नवार्ि रुपमा िाख्न ुपदिछ। सम्पन्न कार्िक्रमको प्रगर्र् ववविण २१ र्दनर्भर र्ोजना शाखा र्था लेखा शाखामा 
र्ोवकएको िाँचामा अर्नवार्ि रुपमा र्ोवकएको व्र्ष्िले बझुाउन ुपदिछ।र्ोजना शाखाले रैमार्सक प्रगर्र् ववविण िाष्टिर् 
र्ोजना आर्ोगको अनसूुची–२ बमोष्जम र्र्ाि गिी सम्बष्न्धर् र्नकार्मा पेश गनुिपदिछ। 
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परिवाि कल्र्ाण कार्िक्रम 
 
परिवाि र्नर्ोजन, वकशोि वकशोिी र्था प्रजनन स्वास््र् कार्िक्रम 
 
एकीकृर् मवहला स्वास््र् र्था प्रजनन स्वास््र् कार्िक्रम अन्र्गिर् “परिवाि र्नर्ोजन वकशोि वकशोिी र्था प्रजनन ्
स्वास््र् सेवा कार्िक्रम" ष्शर्िक र्भर िहेको बजेटमा उल्लेख भएको िकमलाइि र्नम्नानसुािका कार्िक्रमहरू सञ्चालन 

गने गिी वाँिर्ाँि गिी कार्िक्रम सञ्चालन गनुिपने छ। कार्िक्रम सञ्चालन सम्वष्न्ध कुनै दवुवधा वा समस्र्ा भएमा 
परिवाि कल्र्ाण महाशाखा, प्रजनन ्स्वास््र् शाखाको इिमेल ठेगाना fprhsectionfwd@gmail.com मा सम्पकि  गिी 
समन्वर्मा कार्िक्रम सञ्चालन गनुिपनछे। 
 
कृर्ाकलाप
को नाम 

१. परिवाि र्नर्ोजन स्थाइि बन्ध्र्ाकिण सेवा 

उदे्दश्र् संस्थागर् ष्क्लर्नकहरू र्था अस्पर्ालहरूवाट संस्थागर् वा ष्शववि सञ्चालन गिी स्थार्ी वन्ध्र्ाकिण 
सवहर् एवककृर् प.र्न. (IUCD ि Implant सवहर्) सेवाको उपलव्धर्ा सरु्नष्श्चर्र्ा गने।  

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

सवै ष्जल्लामा स्थार्ी वन्ध्र्ाकिण सेवा संस्थागर् र्था ष्शववि मार्ि र् हनेु ि सेवाग्राहीहरूले र्न:शलु्क 
एबम ्सहज रूपमा स्थार्ी वन्ध्र्ाकिण सेवा प्राप्त गनछेन।् 

कार्िक्रम 
सञ्चालन 
प्रकृर्ा 

स्वास््र् कार्ािलर्ले प्राप्त बजेटबाट र्नजी र्था गैि सिकािी संस्थाहरूसँग समन्वर् गिी आवश्र्कर्ा 
ि समर् अनकुुल ष्शववि मार्ि र् वन्ध्र्ाकिण सेवा सवहर्को एवककृर् प.र्न. ष्शववि सञ्चालन गनि 
सवकनछे।  
कोिोना भाइििस िोग (कोर्भि-१९) ववश्व महामािीको समर्मा प्रजनन, मार्,ृ नवजार् ष्शश ुर्था 
बाल स्वास््र् सेवाको लार्ग स्वास््र् र्था जनसंख्र्ा मन्रालर्को अन्र्रिम मागिर्नदेशन(RMNCAH 
Interim Guideline, Baishakh 2077) (बैशाख २०७७) मा हाललाइि स्थार्ी बन्ध्र्ाकिण र्बर्ध 
मार्ि र् प.र्न. सेवा सञ्चालन गनि प्रबद्विन नगिीएर्ा पर्न National Medical Standard Vol. 1 
(Contraceptive Service) 2020 मा उल्लेख भएको मापदण्ि पालन गिी आबश्र्क स्र्िीर् 
संक्रमण िोकथामका उपार्हरू अबलम्बन ि वप.वप.इि. समेर् (PPE) को सवह उपर्ोग गिी सेवा 
सञ्चालन गनि सवकनेछ। 
संस्थागर् ष्क्लर्नक र्था अस्पर्ालमा प.र्न. सेवा प्रदान गदाि प्रर्र् केशको आधािमा गरिने खचि (Per 
case expenditure) ि र्नधाििीर् कार्ि सञ्चालन खचि (Fixed Operating Cost) अन्र्िगर्का 
ष्शर्िकहरूमा खचि गनि सवकन ेछ भन े ष्शववि मार्ि र् स्थार्ी वन्ध्र्ाकिण सेवा प्रदान गदाि घमु्र्ी 
ष्शवविको आधािमा हनेु खचि (Mobile Outreach Expenditure) मा उल्लेख गरिएका ष्शर्िकहरूमा 
समेर् खचि गनि सवकने छ।  
बजेट परिर्धर्भर िही घषु्म्र् ष्शववि सञ्चालनको समर्मा लामो अबर्धको परिवाि र्नर्ोजन सेवा 
(LARC) सेवा पर्न सञ्चालन गनि सवकनेछ।  

ववशेर् अनिुोध 
• कार्िक्रम सञ्चालन गदाि हालको ववश्वव्र्ापी कोर्भि १९ महामािी अवस्थालाइि हेिी स्वास््र् र्था जनसंख्र्ा 

मन्रालर्वाट समर् समर्मा जािी गरिएका ववर्भन्न र्नदेष्शका/मागिर्नदेशन/न्र्ूनर्म मापदण्ि/अन्र्रिम मागिदशिन 
अनरुूप कार्िक्रम सञ्चालन गनुि पनेछ।  
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सेवाको प्रकाि (घमु्र्ी वा संस्थागर्) अनसुाि वजटेलाइि आवश्र्कर्ा अनसुाि र्नम्न ष्शर्िकमा बाँिर्ाँि 
गिी खचि गनि सवकनछे।  

• प्रर्र्केशको आधािमा (Per Case Expenditure)  
• घषु्म्र् ष्शवविको आधािमा हनेु खचि (Mobile Outreach Expenditure)  
• र्नधािरिर् कार्िसञ्चालन खचि (Fixed Operating Cost) 

प.र्न. स्थार्ी वन्ध्र्ाकिण ष्शर्िकमा िकम वािँर्ािँको आधाि 
प्रर्र् केशको आधािमा 
खाध्र् आहाि र्था सेवा 
ग्राही खचि 

रू २००+ रू 
१०० 

सेवाग्रावहलाइि नगदै र्दन े

इिन्धन र्था अन्र् रू १०० गािी वाहेक अन्र् आवश्र्क इिन्धन 
और्र्ध खरिद  रू ५००  
ववववध  रू २० र्लनने धुलाई  
जम्मा रू ९२०  
घषु्म्र् ष्शवविको आधािमा हनुे खचि (प्रर्र् र्दन) 
दैर्नक भ्रमण भत्ता रू १००००  
इन्धन र्था अन्र् इन्धन रू ३०००  
गािी भािा  रू ५००० गािी नजाने स्थानको लार्ग सामाग्री िुवानीका लार्ग 

अन्र् माध्र्म सवहर्  
ववववध रू ३००० वटमको लार्ग खाजा समेर् 
र्नधािरिर् कार्ि सञ्चालन खचि 
कार्ािलर् सम्वष्न्ध खचि  संक्रमण िोमथामका सामाग्री (वप.वप.इि. समेर्), र्लनने, गाउन, आर्द, प्रचाि 

प्रसाि, ममिर् सधुाि गने कार्ि गनि, धािा,ववजलुी, संचाि लगार्र्का खचि 
कमिचािी सहर्ोग खचि दि 

 
१. मवहला वन्ध्र्ाकिण २. परुूर् वन्ध्र्ाकिण 
जनशष्ि  जना  दि जम्मा जनशष्ि जना दि जम्मा  
िाक्टि १ २०० २०० िाक्टि १ १५० १५० 

औटी इिन्चाजि १ १०० १०० 
अन्र् 
स्वास््र्कमी ३ ५० १५० 

नसि, हे.अ., 
अ.हे.व., अ.न.मी., 
सहर्ोगी, ष्स्क्रर्नङ 
गने समेर् 

४ ५० २०० 
का.स., 
ष्स्वपि २ २० ४० 

कार्ािलर् सहर्ोगी/ 
ष्स्वपि/ २ २० ४० स्वरं् सवेवका १ १५० १५० 

मवहला स्वरं् सवेवका १ १०० १०० 

अन्र् 
कमिचािीहरू, 
प.र्न. मा 
सहर्ोग गन े

  २५ २५ 

अन्र् कमिचािीहरू, 
प.र्न.मा सहर्ोग 
गने 

१ २५ २५         

जम्मा     ६६५ जम्मा   ५१५ 
आइि र् ुर्स िी (िाख्न े/ ष्झक्ने प्रर्र् केश) इिम््लान्ट (िाख्न े/ ष्झक्न ेप्रर्र् केश) 
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सेवा प्रदार्क १ १००  सेवा प्रदार्क १ ५०  
मवहला स्वरं् सवेवका १ ७०  मवहला स्वरं् सेववका १ ५०  
और्र्ध र्था 
संक्रमण िोकथाम 
सामाग्री 

 ५०  
और्र्ध र्था संक्रमण िोकथाम 
सामाग्री (प्रर्र् केश) 

 ५०  

जम्मा  २२०  जम्मा  १५०  
 

बजेट 
बाँिर्ाँि 
 
 
 
 
 

ष्जल्ला स्वास््र्/अस्पर्ालहरुमा परिवाि र्नर्ोजन वकशोि वकशोिी र्था प्रजनन ्स्वास््र् ष्शर्िकमा 
ववर्नर्ोजन गरिएको बजेट र्भर र्नम्न अनसुािको िकम बन्ध्र्ाकिण सेवामा खचिको लार्ग व्र्वस्था 
गरिएको छ। साथ ैअस्पर्ाल हरुको लार्ग आई.र्.ुर्स.िी, ईम््लान्ट सेवाको लार्ग िकम समेर् र्सै 
बजेटमा व्र्वस्था गरिएको छ। प्रदेश स्वास््र् मन्रालर् र्था सामाष्जक ववकास मन्रालर्मा 
बन्ध्र्ाकिण कार्िक्रमका लार्ग व्र्वस्था गरिएको िकम त्र्स प्रदेश अन्र्िगर्का स्वास््र् कार्ािलर् 
र्था अस्पर्ालमा बजेट अपगु भई थप गनि आवश्र्क भएमा बन्ध्र्ाकिण वा आई.र्.ुर्स.िी, ईम््लान्ट 
सेवाको र्था प.र्न. सेवा कार्िक्रमको सपुरिवेक्षण अनगुमनमा समेर् खचि गनिको लार्ग व्र्वस्था 
गरिएको छ। सोही बजेटबाट र्नजी र्था गैि सिकािी अस्पर्ालहरूसँग साझेदािी गिी कार्िक्रम 
सञ्चालन गनि सवकनेछ। 
 

कार्ािलर् 
अनमुा
र्नर् 
लक्ष्र् 

जम्मा िकम कार्ािलर् अनमुार्नर् 
लक्ष्र् 

जम्मा िकम 

प्रदेश नं. १ प्रदेश नं. २ 
स्वा.का. 
र्ा्लेजङु १० ५८०००। 

स्वा.का 
सप्तिी ५०० १३,१८,०००। 

स्वा.का. 
संखवुासभा 

५० २८९०००। स्वा.का 
र्सिाहा 

६०० १५८१०००। 
स्वा.का. 
ओखलिंुगा 

५० १८४०००। स्वा.का 
जनकपिु 

५०० १३१८०००। 
स्वा.का खोटाङ २० ७४०००। स्वा.का 

महोर्िी 
७०० १८४५०००। 

स्वा.का भोजपिु ९० ३३२०००। स्वा.का 
सलािही 

१५०० ३४२८०००। 
स्वा.का धनकुटा १० ३७०००। स्वा.का 

िौर्हट 
१५०० ३४२८०००। 

स्वा.का र्ेह्रथुम २० ७४०००। स्वा.का 
पसाि 

१५०० ३४२८०००। 
स्वा.का पाँचथि ३० १११०००। स्वा.का 

बािा 
१५०० ३४२८०००। 

स्वा.का झापा १९०
० 

३६४२०००।    
स्वा.का सनुसिी १००

० 
२६३५०००।    

स्वा.का मोिङ १७०
० 

३७४५०००।    
स्वा.का उदर्पिु ५० १८४०००।    
सामष्जक ववकास 
मन्रालर्  ११,०८,०००।    

 
कार्ािलर् अनमुार्नर् 

लक्ष्र् 
जम्मा िकम कार्ािलर् अनमुार्नर् 

लक्ष्र् 
जम्मा िकम 

वागमर्ी प्रदेश गण्िकी प्रदेश 

स्वा. का. दोलखा 
७
५ ४३४०००। स्वा.कागोिखा २५० ९२१०००। 

स्वा. का. र्सन्धुपाल्चोक ५
० 

२८९०००। स्वा.का 
म्र्ाग्दी 

२०० ७३७०००। 
स्वा. का. िसवुा ५

० 
२८९०००। स्वा.का 

कास्की 
३०० ११०६०००

। स्वा. का. धार्दङ २
०
० 

७३७०००। स्वा.का 
लमजङु 

१५० ५५३०००। 
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स्वा. का. नवुाकोट १
०
० 

३६९०००। स्वा.का र्नह ु १०० ३६९०००। 
स्वा. का. काठमाण्िौ २

०
० 

७३७०००। पू. 
नवलपिासी 

२०० ५२७०००। 
स्वा. का लर्लर्पिु ५

०
० 

१२१३०००। स्वा.का 
स्र्ाङ्जा 

५० १८४०००। 
स्वा. का काभ्र े २

०
० 

६३२०००। स्वा.का पविर् ५० १८४०००। 
स्वा. का िामेछाप ५

० 
१८४०००। स्वा.का 

बाग्लङु 
५० १८४०००। 

स्वा. का र्सन्धुली १
०
० 

३६९०००। सामष्जक 
ववकास 
मन्रालर् 

  ११०८०००
। 

स्वा. का मकवानपिु १
०
० 

३६९०००।    
स्वा. का ष्चर्वन ४

०
० 

१२६४०००।    
सामष्जक ववकास 
मन्रालर्लर्   ११,०८,०००। 

   

 
कार्ािलर् अ

नु
मा
र्न
र् 
ल
क्ष्र् 

जम्मा िकम कार्ािलर् अनमुार्न
र् लक्ष्र् 

जम्मा िकम 

लषु्म्बनी प्रदेश कणािली प्रदेश 

स्वा. का. रुकुम पूवि ५
० 

१८४०००। स्वा.का िोल्पा २० ११६०००
। 

स्वा. का. िोल्पा १
०
० 

३६९०००। स्वा.का मगु ु १०० ५७९०००
। स्वा. का. ्र्ठुान १

०
० 

३६९०००। स्वा.का हमु्ला ५० २८९०००
। स्वा. का. गलु्मी १

२
० 

४४२०००। स्वा.का जमु्ला २०० ११५७०००
। स्वा. का. अघािखाँची १

०
० 

३६९०००। स्वा.का 
कार्लकोट 

१५० ८६८०००
। स्वा. का. पाल्पा १

०
० 

३६९०००। स्वा.का दैलेख २५० ९२१०००
। प. नवलपिासी ५

१
५ 

१३५७००० स्वा.का 
जाजिकोट 

२०० ७३७०००
। 

स्वा. का. रुपन्देही ५
१
० 

१३४४०००। स्वा.का रुकुम 
पष्श्चम 

५० १८४०००
। 

स्वा.का. कवपलवस्र् ु २
१
० 

५५३०००। स्वा.का सल्र्ान १०० ४११०००
। 

स्वा. का दाङ २
५
० 

८१६०००। स्वा.का सखेुर् १५० ६१६०००
। स्वा. का बाँके २

१
५ 

५६७०००। सामष्जक 
ववकास 
मन्रालर् 

  ११०८०००
। स्वा. का वर्दिर्ा ५

०
० 

१३१८०००।    
स्वास््र् र्था जनसंख्र्ा 
मन्रालर्(लषु्म्बनी प्रदेश) 

  *११,०८,००।  * आवश्र्कर्ा अनसुाि बािँर्ािँ गनि 
सवकनछे। 

कार्ािलर् अ
नु
मा
र्न
र् 
ल
क्ष्र् 

जम्मा िकम 

सदुिु पष्श्चम प्रदेश 
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स्वा.का बाजिुा 
२
०
० 

६३२०००। 

स्वा.का बझाङ २
५
० 

१०२६०००। 
स्वा.का दाच ुिला १

०
० 

५७९०००। 
स्वा.का बैर्िी २

०
० 

७३७०००। 
स्वा.का ििेलधुिा १

०
० 

३६९०००। 
स्वा.का िोटी २

५
० 

९२१०००। 
स्वा.का अछाम १

५
० 

५५३०००। 
स्वा.का कैलाली ३

०
० 

७९१०००। 
स्वा.का कन्चनपिु २

५
० 

६५९०००। 
सामष्जक ववकास मन्रालर्   ११०८००। 
जम्मा  ७३७४००। 

 

अर्भलेखन/ 
प्रर्र्वेदन 

कार्िक्रम पश्चार् ्उि कार्िक्रमको प्रर्र्वेदन प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्मा अर्भलेखमा िाख्नपुनेछ ि 
सोको बोधाथि परिवाि कल्र्ाण महाशाखामा पठाउन ुपनेछ। ष्शववि सञ्चालन भए पश्चार् सेवाग्राहीको 
ठेगाना अनसुाि सम्वष्न्धर् स्वास््र् संस्थावाट DHIS 2 मा प्रववष्टट (Entry) गने व्र्वस्था र्मलाउन ु
पने छ। 

सन्दभि 
सामाग्री 

National Medical Standard Vol. 1 (Contraceptive Service) 2020  

 
कृर्ाकलाप
को नाम 

२. अस्पर्ालहरुवाट र्नर्र्मर् परिवाि र्नर्ोजन सेवा (स्थार्ी, अस्थार्ी) 

उदे्दश्र् संस्थागर् ष्क्लर्नकहरू र्था अस्पर्ालहरूवाट संस्थागर् रुपमा स्थार्ी वन्ध्र्ाकिण सवहर् एवककृर् 
प .र्न .सेवाको उपलव्धर्ा सरु्नष्श्चर्र्ा गने । 

सञ्चालन 
प्रवक्रर्ा 

अस्पर्ाललाई परिवाि र्नर्ोजन वकशोि वकशोिी र्था प्रजनन ्स्वास््र् ष्शर्िकमा र्भर प्राप्त बजेट वाट 
र्नर्र्मर् रुपमा वन्ध्र्ाकिण सेवा सवहर्को एवककृर् प.र्न र्लने ग्राहकहरुमा खचि गनि सवकनेछ। 
अस्पर्ालहरूले स्थार्ी बन्ध्र्ाकिणका लार्ग र्बशेर् र्दन छुट्याइि सेवा सञ्चालन गनुिपनेछ। सो सेवा 
सञ्चालनका लार्ग र्ोजना ि सर्मक्षा बैठक गिी २ र्दनका लार्ग जम्मा रू. ६ हजािसम्म खचि गनि 
सवकनछे। बाकँी खचि गनिको लार्ग मार्थ उल्लेष्ख गरिए अनसुाि प.र्न सेवा प्रदान गदाि प्रर्र् केशको 
आधािमा गरिने खचि (Per case expenditure) ि र्नधाििीर् कार्ि सञ्चालन खचि (Fixed Operating 
Cost) अन्र्िगर्का ष्शर्िकहरूमा खचि गनि सवकनेछ। र्ोवकएको अनमुार्नर् केश भन्दा बिी केश 
भएको खण्िमा थप बजेट प्रदेश स्वास््र् मन्रालर्/सामाष्जक ववकास मन्रालर्वाट माग गिी र्लन 
सवकनछे।  
कोिोना भाइििस िोग (कोर्भि-१९) ववश्व महामािीको समर्मा प्रजनन, मार्,ृ नवजार् ष्शश ुर्था 
बाल स्वास््र् सेवाको लार्ग स्वास््र् र्था जनसंख्र्ा मन्रालर्को अन्र्रिम मागिर्नदेशन(RMNCAH 
Interim Guideline, Baishakh 2077)(बैशाख २०७७)मा हाललाइि स्थार्ी बन्ध्र्ाकिण र्बर्ध 
मार्ि र् प.र्न. सेवा सञ्चालन गनि प्रबद्विन नगिीएर्ा पर्न National Medical Standard Vol. 1 
(Contraceptive Service) 2020 मा उल्लेख भएको मापदण्ि पालना गिी आबश्र्क स्र्िीर् 
संक्रमण िोकथामका उपार्हरू अबलम्बन ि वप.वप.इि. समेर् (PPE)को सवह उपर्ोग गिी सेवा 
सञ्चालन गनि सवकनेछ। 
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बजेट 
बाँिर्ाँि 

अस्पर्ाल अनमुा
र्नर् 
लक्ष्र् 

जम्मा िकम अस्पर्ाल अनमुार्न
र् लक्ष्र् 

जम्मा िकम 

ईलाम अस्पर्ाल १० ३२,०००।- िामपिु अस्पर्ाल, 
पाल्पा 

५० ९५,०००।- 

मेची अस्पर्ाल १०० १,७५,०००
।- 

र्भम अस्पर्ाल, भैिहवा १५० २,८५,०००।
- उदर्पिु अस्पर्ाल ५० ९५,०००।- लषु्म्बनी प्रदेश 

अस्पर्ाल  
२५० ४,४३,०००।

- लाहान अस्पर्ाल, र्सिाहा २०० ३,४९,०००
।- 

प्रदेश अस्पर्ाल सखेुर् २०० ३,८१,०००।
- जनकपिु अञ्चल अस्पर्ाल १००० १६,६४,००

०।- 
प्रदेश अस्पर्ाल 
धनगिी 

३०० ५,५५,०००।
- महोर्िी अस्पर्ाल ३०० ४,७६,०००

।- 
वटकापिु अस्पर्ाल १०० १,७५,०००।

- मलंगवा अस्पर्ाल, 
सलािही 

५०० ५,२३,०००
।- 

प्रदेश अस्पर्ाल 
महाकाली 

१०० १,९१,०००।
- िौर्हट अस्पर्ाल १००० १६,३२,००

०।- 
   

कलैर्ाअस्पर्ाल २०० ३,४१,०००
।- 

   
र्रशलुी अस्पर्ाल ५० ९५,०००।-    
भिपिु अस्पर्ाल ५० ९५,०००।-    
हेटौिा अस्पर्ाल २०० ३,९६,०००

।- 
   

गोिखा अस्पर्ाल ५० ९५,०००।-    
धौलार्गिी अस्पर्ाल ५० ९५,०००।-     

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल अस्पर्ालहरुबाट र्नर्र्मर् रुपमा वन्ध्र्ाकिण सेवा सवहर्को एवककृर् प.र्न. सेवा र्लन े
ग्राहकहरुलाई र्नर्र्मर् रुपमा सेवा प्रदान गरिनछे। 

अर्भलेखन/ 
प्रर्र्वेदन 

सेवा/कार्िक्रम पश्चार् ् अस्पर्ालले अर्भलेख िाष्ख प्रर्र्वेदन IHMIS मा ि सोको बोधाथि 
परिवाि कल्र्ाण महाशाखामा पठाउन ुपनेछ। 

सन्दभि सामाग्री National Medical Standard Vol. 1 (Contraceptive Service) 2020  
 
कृर्ाकलापको 
नाम  

३. परिवाि र्नर्ोजन सेवाको जवटलर्ा र्था रिक्र्ानालाईजेशन व्र्वस्थापन 

कार्िक्रमको 
उदे्दश्र् 

परिवाि र्नर्ोजन सेवा प्रदान गने क्रममा उत्पन्न हनेु जवटलर्ा र्था रिक्र्ानलाइिजेसनको र्न: शलु्क 
व्र्वस्थापन गने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

प.र्न. सेवा र्लएका सेवाग्राहीहरूमा जवटलर्ा देष्खएमा र्र् जवटलर्ाहरूको र्था रिक्र्ानालाईजेसनको 
र्न:शलु्क उपचाि ि व्र्वस्थापन भएको हनेु।   

कार्िक्रम 
सञ्चालन प्रकृर्ा 
 
 

परिवाि र्नर्ोजन सेवाको जवटलर्ा व्र्वस्थापन: 
र्स शीर्िकमा खचि गदाि र्नम्न अनसुािको र्ािमहरु भनुि आवश्र्क हनु्छ।  
प.र्न. प्रर्ोगकर्ािहरुमा हन े Minor Complication को लार्ग रु. २,०००।– ि Major 
Complication को लर्ग प्रर्र् व्र्ष्ि रु. १५,०००।– सो भन्दा बिी खचि हनेु भएमा कािण 
उल्लेख गिी एक र्ह मार्थको ष्स्वकृर्ीमा अर्भलेख िाष्ख खचि गनि सवकनछे। उपिोि अनसुाि 
खचि गनि र्नम्नानसुािका कागजार्हरु दरुुस्र् हनु ुपनेछ।  
• प. र्न. सेवा र्लएको प्रमाण  
• उपचाि गिेको प्रमाण  
• प्रमाष्णर् कष्म््लकेशन र्ािाम: जवटलर्ा व्र्वस्थापनको लार्ग परिवाि कल्र्ाण महाशाखावाट 

प्रकाष्शर् National Medical Standard Vol. 1 (Contraceptive Service), 2020 मा 
उल्लेख भएको परिवाि र्नर्ोजनको जवटलर्ा व्र्वस्थापन र्ािम  ) Family Planning 
Complication management form) अर्नवार्ि रूपमा भरिएको हनुपुनेछ। 
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• िाक्टि पे्रष्स्क्रपसन 
• पे्रष्स्क्रपसन अनसुािको र्बल  
• उपचाि गिेको व्र्ष्िको सक्कल र्नवेदन  
रिक्र्ानालाईजेशन सेवा: 
Recanalization को लार्ग प्रर्र्ब्र्ष्ि रु.२५,०००।–सम्म खचि गनि सवकन ेव्र्वस्था छ। र्स 
सेवा वापर् िकम भिुानी गनि प.र्न. परिवाि र्नर्ोजन स्थार्ी बन्ध्र्ाकिण गिेको व्र्ष्िको 
कािणबस कुनै पर्न सन्र्ान ष्जववर् नभई र्न:सन्र्ानलाई र्ो व्र्वस्था गरिएको। खचि िकम भिुानी 
गदाि र्पर्सल अनसुािका कागजार्हरु हनु ुपदिछ।  
• Recanalization गिाउन चाहने ब्र्ष्िको सक्कलै र्नवेदन।  
• कुनै सन्र्ान जीववर् नभएको भने्न गा  .पा/म./न.पा.  बाट प्रमाष्णर् कागजार्।  
• सन्र्ानको मतृ्र् ुदर्ािको प्रमाण पर।  
• प. र्न. बन्ध्र्ाकिण गिेको प्रमाण )सेवाग्राहीहरुलाई र्दइएको सम्पकि  कािि वा रे्स र्सटको 

र्ोटोकपी) वा बन्ध्र्ाकिण िष्जटटिमा  उल्लेख गिष्एको ववविणको र्ोटोकपी वा बन्ध्र्ाकिण 
गिेको प्रमाष्णर् पर।  

वह ुवववाह गिेि सन्र्ानको चाहना गने व्र्ष्िलाई र्ो सेवा उपलब्ध गिाइने छैन।  
नोट: र्ो सेवा हाल र्सर्मर् स्वास््र् संस्थाहरूमा मार उपलब्ध भएको हुँदा प्रदेश सिकािले र्ो 
सेवा ववस्र्ािका लार्ग पहल गनि सक्नेछ। 

अर्भलेखन/ 
प्रर्र्वेदन 

र्स कार्िक्रम सञ्चालन भए पश्चार् कष्म््लकेसन /रिक्र्ानालाईजेशन गिेको व्र्वस्थापनको 
अर्भलेख िाष्ख सोको प्रर्र्वेदन परिवाि कल्र्ाण महाशाखामा पठाउन ुपनेछ।  

सन्दभि सामाग्री National Medical Standard Vol. 1 (Contraceptive Service) 2020  
 
कृर्ाकलापको 
नाम  ४. DMT/MEC Wheelको माध्र्मबाट परिवाि र्नर्ोजन सेवाको सदुृिीकिण 

उदे्दश्र् स्वास्थ संस्थाहरुमा प.र्न. पिामशि ि सेवालाइि थप प्रभावकािी र्था गणुस्र्रिर् वनाउन Decision 
Making Tool (DMT), WHO Medical Eligibility Criteria (MEC) wheel को प्रर्ोग गिी 
प.र्न का साधनहरूको उपलव्धर्ा, छनौट, पहुँच ि प्रर्ोग बिी गणुस्र्िीर् सेवामा बृष्द्व हनेुछ।  

सञ्चालन प्रकृर्ा उपिोि कृर्ाकलाप सञ्चालन गदाि थप प्रभावकािी गिाउन स्थानीर् स्र्िमा काम गने गैिसिकािी 
संस्थाहरूसँग समन्वर् गिी सञ्चालन गनि सवकनछे।  
DMT Flip chart स्वास््र्कमीसँग परिष्चर् गिाउदै प.र्न सेवा सदुृविकिणका लार्ग सिकािी 
अस्पर्ाल, प्राथर्मक स्वास््र् केन्र, स्वास््र् चौकीमा कार्ििर् स्वास््र्कमीहरुलाई २ र्दन े
अर्भमषु्खकिण कार्िक्रम सञ्चालन गिी गणुस्र्िीर् सेवा उपलब्ध गिाउने उद्धेश्र् अनरुुप कार्िक्रम 
र्र् गरिएको हो। र्ो कार्िक्रमले सेवाग्राही ि सेवा प्रदार्कलाई सेवा र्लन ि र्दन सहजर्ा प्रदान 
गनेछ। 
कार्िक्रम सञ्चालन र्बर्ध 

✓ ष्जल्ला र्भरका र्ार्लम वा अर्भमषु्खकिण नर्लएका प. र्न. सेवा प्रदार्क 
स्वास््र्कमीहरूको संख्र्ा र्वकन गने। 

✓ वजेटको उपलव्धर्ा ि आवश्र्कर्ा अनसुाि स्वास््र्कमीहरूलाइि २ र्दने अर्भमषू्खकिण 
प्रदान गने। 

अर्भमखुीकिणका लार्ग आबश्र्क सन्दभि सामाग्री परिवाि र्नर्ोजन सेवाका लार्ग मेर्िकल र्ोग्र्र्ा 
मापदण्ि चक्र (Medical Eligibility Criteria Wheel) ि र्नणिर् सामग्री (Decision Making 
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Tool), सहजकर्ािका लार्ग सहजीकिण सामाग्रीका लार्ग परिवाि कल्र्ाण महाशाखाको इिमेल 
ठेगाना:- fprhsectionfwd@gmail.com मा इिमेल गिी प्राप्त गनि सवकनेछ।  

वजेट बाँिर्ाँि DMT ि WHO MECको माध्र्मबाट प.र्न सेवा सदुृविकिण ष्शर्िकमा ष्जल्लामा सञ्चालन गनि प्रर्र् 
ष्जल्ला रु. ५,००,०००।- (रू. पाँच लाख) का दिले प्रदेश नं. ५:को रुकुम पूवि स्वास््र् 
कार्ािलर् ि प्रदेश नं. २को स्वास््र् कार्ािलर् धनरु्ामा ववर्नर्ोजन गरिएको छ।  

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

मार्थ उल्लेष्खर् २ ष्जल्लामा DMT ि WHO MEC Wheel प्रर्ोग गिी प.र्न. सेवा प्रदार्कहरूले 
सेवा प्रदान गनेछन ् ववगर्मा छुटेका स्वास््र् संस्थाका प.र्न. सेवा प्रदार्कहरु सवैलाइि प.र्न. 
सेवाको पिामशि सेवाको गणुस्र्ि अर्भवृष्द्द भै उि सेवा र्लने सेवाग्राहीहरूको संख्र्ामा वृष्द्द 
हनेुछ।  

अर्भलेखन/ 
प्रर्र्वेदन 

कार्िक्रम पश्चार् ्उि कार्िक्रमको प्रर्र्वेदन प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्मा अर्भलेख िाख्नपुनेछ 
ि सोको बोधाथि परिवाि कल्र्ाण महाशाखामा पठाउन ु पनेछ। अर्भमषु्खकिण गरिएका 
स्वास््र्कमीको सूची िाख्नपुनेछ, साथै सो सूची परिवाि कल्र्ाण महाशाखामा पठाउनपुनेछ।  

सन्दभि सामाग्री DMT ि WHO MEC Wheel, MEC DMT Facilitator's guide (सहजीकिण पषु्स्र्का ) 
 
कृर्ाकलापको 
नाम  

५. परिवाि र्नर्ोजन सेवामा प्रदेश र्था स्थानीर् स्र्िको क्षमर्ा अर्भबृष्द्धका लार्ग साविजर्नक 
र्नजी साझेदािी अन्र्िकृर्ा, प्राइिभेट अस्पर्ाल र्था मेर्िकलहरूवाट परिवाि र्ोजना सेवा ववस्र्ाि 

उदे्दश्र् र्नजी र्था गैि सिकािी स्वास््र् संस्था/अस्पर्ालहरूवाट गणुस्र्रिर् प.र्न. सेवा ववस्र्ाि गने। 
अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

र्स कार्िक्रम सञ्चालन पश्चार् प.र्न र्था सिुष्क्षर् मार्तृ्व के्षरमा िहेका र्नजी र्था गैि सिकािी 
स्वास््र् संस्थाहरु मार्ि र् प.र्न सेवा ववस्र्ािको क्रममा आउन सक्न े समस्र्ा पवहचान गिी 
समस्र्ाको समाधान हनेुछ। 

कार्िक्रम 
सञ्चालन प्रकृर्ा 

र्स कार्िक्रम सञ्चालन र्नम्नानसुाि गनुि पनछे।  
• प्रदेश स्र्िवाट जनसंख्र्ा, प. र्न. सेवाको अवस्था, सेवा र्दन र्त्पिर्ा आर्दलाइि मध्र्नजि 

गदै र्नजी र्था गैि सिकािी अस्पर्ालहरूको छनोट गने। 
• छनोट गरिएका अस्पर्ालहरूमा प. र्न. सेवा ववस्र्ािका लार्ग के के गनि जरूिी छ 

अस्पर्ालको व्र्वस्थापन, सेवा प्रदार्कसँग छलर्ल गिी कार्ि र्ोजना वनाउने।  
• र्ोजना अनसुाि र्नजी अस्पर्ालमा प. र्न. सेवा ववस्र्ाि गनिका लार्ग र्सै ष्शर्िकमा प्राप्त 

िकमलाइि अस्पर्ालसँग सम्झौर्ा गिी र्ोजनामा उल्लेख गरिएका र्नम्नानसुािका 
कृर्ाकलापहरू गनि सवकने छ।  

✓ सेवाको लार्ग चावहने औजाि उपकिण र्था प.र्न. साधनहरू उपलव्ध गिाउने।  
✓ अस्पर्ालको लार्ग र्ािम र्मेट वा अन्र् सामाग्रीहरू उपलव्ध गिाउने।  
✓ आवश्र्क र्ार्लम प्रदान गने।  

• र्सिी प .र्न . सेवा ववस्र्ाि गरिन ेअस्पर्ालका स्वास््र्कमीहरूलाइि इिम््लान्ट, आइि.र्.ुर्स.र्ि. 
र्था स्थार्ी वन्ध्र्ाकिण सेवा र्ार्लमको लार्ग प्रदेश स्वास््र् र्ार्लम केन्रसँग समन्वर् 
गिी र्ार्लमको व्र्वस्था र्मलाउने।  

अस्पर्ालले सेवा सञ्चालन पश्चार् सम्वष्न्धर् स्थानीर् र्हमा मार्सक प्रर्र्वेदन गने ि र्निन्र्ि 
सेवा प्रवाहको सरु्नष्श्चर्र्ा का लार्ग प्रदेशबाट सम्बष्न्धर् स्थानीर् र्हसँग समन्वर् गिी अनगुमन 
गनि सक्नेछ।  

वजेट बाँिर्ाँि र्स कार्िक्रमको लार्ग प्रर्र् प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्मा रू १,५०,०००।– (रू. एक लाख 
पचास हजाि) का दिले िकम ववर्नर्ोजन गरिएको छ। उि िकमबाट कष्म्र्मा २ वटासम्म 
र्नजी र्था गैि सिकािी अस्पर्ालहरूमा सेवा ववस्र्ाि गनुि पनेछ। 

mailto:fprhsectionfwd@gmail.com
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अर्भलेखन/ 
प्रर्र्वेदन 

कार्िक्रम पश्चार् ्उि कार्िक्रमको प्रर्र्वेदन िाख्नपुनेछ ि र्बस्र्ाि गरिएको र्नजी अस्पर्ालको 
सूची सवहर् परिवाि कल्र्ाण महाशाखामा पठाउन ुपनछे।  

सन्दभि सामाग्री प्रदेशर्भरको प.र्न. सेवाको ष्स्थर्र्, सेवा र्बस्र्ािको महत्वबािे प्रस्र्रु्ीकिण सामाग्रीहरू।  
 
कृर्ाकलापको 
नाम 

६. FP-EPI Integration कार्िक्रम  

उदे्दश्र् खोप सेवासँग प.र्न. सेवालाइ एकीकृर् गिी सतु्केिी पश्चार्का मवहलाहरूमा प.र्न. सेवाको पहुँचमा 
वृष्द्ध गन।े 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

खोप सेवासँग प.र्न. सेवाका लार्ग सहष्जकिण भइि गणुस्र्िीर् सेवामा बृष्द्व हनेुछ।  

कार्िक्रम 
सञ्चालन 
पवक्रर्ा 

स्थानीर् र्नकार्मा सञ्चालन हनेु FP-EPI कार्िक्रममा समन्वर् र्था सहजीकिण गनिका लार्ग प्राववर्धक 
सहर्ोग गनि जाने स्वास््र्कमीको भ्रमण खचि ि सम्बष्न्धर् स्थानीर् र्हमा बैठक िाष्ख कार्िक्रम 
सञ्चालन गनुिपनछे। 
कार्िक्रम र्पष्शलका ष्जल्लाहरूमा सञ्चालन गरिने छ। 
प्रदेश १ प्रदेश २ वागमर्ी प्रदेश गण्िकी प्रदेश लषु्म्बनी प्रदेश कणािली प्रदेश स.ुप. प्रदेश 
सोलखम्ब,ु 
र्ा्लेजङु 

िौर्हट, 
सलािही 

दोलखा, िसवुा वागलङु्ग, र्नहुं अघािखाँची, 
कवपलवस्र् ु

हमु्ला, िोल्पा बाजिुा, 
दाच ुिला 

 

वजेट बाँिर्ाँि प्रर्र् स्वास््र् कार्ािलर् रू. ३५,००० (रू. पैंर्र्स हजाि) का दिले िकम ववर्नर्ोष्जर् गरिएको छ।  
अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

कार्िक्रम सञ्चालन गने ष्जल्लाले र्स आ.व.मा FP EPI Integration भएका स्थानीर् र्ह ि सो 
अन्र्गिर्का स्वास््र् संस्थाहरूको सूची अर्भलेख िाखी परिवाि कल्र्ाण महाशाखामा प्रर्र्वेदन गनुि 
पनेछ। 

सन्दभि सामाग्री कार्ि सञ्चालन र्नदेष्शका (FPEPI Integration) 
 
कृर्ाकलापको 
नाम 

७. परिवाि र्नर्ोजन सेवाको माइक्रो ्लार्नङ (सकु्ष्म र्ोजना) 

उदे्दश्र् प.र्न.को अपरिपरु्ि माग सम्बोधन गदै गणुस्र्रिर् प.र्न. सेवाको पहूँच ि प्रर्ोगमा वृद्दी गिी प्रजनन ्
स्वास््र्को अवस्थामा सधुाि गने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

प.र्न. सेवाको पहुँच कम भएका समदुार् र्था समहुहरू पवहचान गिी माइक्रो ्लार्नङ कार्िक्रम 
मार्ि र् प.र्न. सेवाको पहुचँ र्था उपभोगमा बृष्द्व हनेुछ।  

कार्िक्रम 
सञ्चालन 
प्रवक्रर्ा 

र्स कार्िक्रम सञ्चालन स्वास््र् कार्ािलर्ले गनुिपनेछ। 
लष्क्षर् समहुमा प.र्न. सेवाको अपरिपरु्ि माग सम्बोधन गनि सकु्ष्म र्ोजना सञ्चालन गदाि अपनाउन ु
पने चिणहरूः 
१. ष्जल्ला स्र्रिर् सकु्ष्म र्ोजना प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण कार्िक्रम २ र्दने 

सहभागीहरूः स्वास््र् कार्ािलर्बाट २ जना र्ोकल पसिनहरू, स्थानीर् र्हका स्वास््र् 
संर्ोजकहरू  
सहजकर्ािः ष्जल्लामा उपलब्ध MTOT र्लएका स्वास््र्कर्मिहरू साथै आवश्र्कर्ा अनसुाि 
प्रदेश र्था संघ बाट सहर्ोग र्लन सवकनेछ। 
पवहलो र्दन 
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• कार्िक्रममा ष्जल्ला अन्र्गिर्का स्वास््र् संस्थाहरूमा प.र्न. सेवाको उपलव्धर्ा, र्ार्लम 
प्राप्त स्वास््र्कर्मिहरूको उपलब्धर्ा, सामाग्रीहरूको उपलब्धर्ा र्था अवस्था ि प.र्न. 
प्रर्ोगदि स्वास््र् संस्था अनसुाि ववश्लेर्ण गने।  

• ववश्लेशणबाट प.र्न. सेवाको उपलब्धर्ा र्था प्रर्ोग दि कम भएक स्वास््र् संस्थाहरूको 
पवहचान गने।  

दोश्रो र्दन 
• ष्जल्ला ष्स्थर् सिोकािवालाहरू जस्रै् परकाि, अस्पर्ालका प्रर्र्र्नर्ध, संस्थागर् 

ष्क्लर्नकका प्रर्र्र्नर्धहरू संलग्न गिाइि सकु्ष्म र्ोजना र्था कर्िर्ोजनाकाबािेमा जानकािी 
प्रदान गने। 
 

गर् आ.व.मा र्र् भएका कार्िर्ोजनाको follow up गनुि पनेछ।पवहले गरिएका सकु्ष्म र्ोजनाको 
कार्ािन्वर्नको अवस्था ि र्ोजना गरिएका वक्रर्ाकलापहरूको सर्मक्षा गिी सेवा सदुृविकिणका गनि 
सवकनछे। 
२. स्थानीर् र्ह र्था स्वास््र् संस्था स्र्रिर् सकु्ष्म र्ोजना प्रष्शक्षण कार्िक्रम कार्िक्रमः २ र्दन े

सहभार्गः स्वास््र् संस्था प्रमखु ि परिवाि र्नर्ोजन सेवा प्रदार्क 
सहजकर्ािः प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्लएका कम्र्ीमा २ जना सहजकर्ािहरूले सहष्जकिण गनुिपनि 
छ। 

 
प. र्न. सेवाग्राहीहरूको जार्जार्र्, वगि, र्लङ्ग, भौगोर्लक के्षर, साधनको उपलब्धर्ाको र्ोवकएको 
िाँचामा ववश्लेर्ण र्गि आवश्र्िा पवहचान गिी नक्साङ्कन गनुि पनेछ।  
स्थानीर् स्र्िमा आवश्िा अनसुाि स्वास््र् संस्थाहरूमा प.र्न. सेवाको उपलव्धर्ा, गणुस्र्ि र्था 
प्रर्ोग दि बिाउनका लार्ग आवश्र्क कार्िक्रमहरूको कार्ि र्ोजिना र्र् गनुि पनछे। 
३. समदुार् स्र्रिर् छलर्लः १ र्दन 

स्थानीर् र्ह वा स्वास््र् संस्थाका लार्ग र्र्ाि गरिर्का कार्िर्ोजनाहरूको कार्ािन्वर्नका 
लार्ग म.स्वा.स्वं.से., र्ार्लम नर्लएका स्वास््र् कर्मिहरू, स्वास््र् संस्था सञ्चालन र्था 
व्र्वस्थापन सर्मर्र्का प्रर्र्र्नर्धहरूलाइि कार्िर्ोजनाकोबािेमा जानकािी गिाउन ुपदिछ। 

स्थानीर् स्र्िको कार्िक्रम सम्भव भएसम्म अन्र् कार्िक्रमहरूसँग समन्वर् गिी र्मर्ब्र्र्ीर्ा अपनाइि 
सञ्चालन गनि सवकनेछ। 
कार्िक्रम लागहुनु ेष्जल्लाहरू 
प्रदेश नं. १ प्रदेश नं. २ वागमर्ी 

प्रदेश 
गण्िकी 
प्रदेश 

लषु्म्वनी 
प्रदेश 

कणािली 
प्रदेश 

सदूुिपष्श्चम 
प्रदेश 

उदर्पिु 
पाँचथि 

महोत्तिी 
िौर्हट 

िसवुा, 
दोलखा, 
लर्लर्पिु 

स्र्ाङजा 
म्र्ाग्दी 

िोल्पा 
्रू्ठान 

दैलेख 
सखेुर् 

अछाम 
बाजिुा 

 

वजेट बाँिर्ाँि परिवाि र्नर्ोजन सेवाको माइक्रो ्लार्नङ (सकु्ष्म र्ोजना) कार्िक्रम सञ्चालनका लार्ग प्रत्र्के 
ष्जल्लाहरूमा प्रर्र् ष्जल्ला रू ५,००,०००।– (पाँच लाख रूपैर्ाँ मार) ववर्नर्ोजन गरिएको छ। 
र्स ष्शर्िकमा ववर्नर्ोष्जर् िकमबाट ष्जल्ला स्र्रिर् ि स्थानीर् र्ह स्र्रिर् प्रष्शक्षण कार्िक्रम 
सकेसम्म कम खचिबाट सञ्चालन गिी कार्िर्ोजनामा बवि खचि गनुिपनेछ। कार्िक्रमलाइ थप 
प्रभावकािी बनाउन गैिसिकािी संस्थाहरू सँग समन्वर् गिी सञ्चालन गने ि प्रदेश र्था स्थानीर् 
र्हबाट थप श्रोर् परिचालन गिी कार्िक्रम प्रभावकािी रूपमा सञ्चालन गनुिपनछे। 
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गर् आ.ब.हरूमा सञ्चालन भएका FP Microplanning बाट आएका र्बर्र्हरूलाइि संबोधन हनेु 
गिी कार्िक्रमहरूलाइि प्राथर्मकर्ा र्दन सवकनछे।  

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

कार्िक्रम समापन पश्चार् उि कार्िक्रमको प्रर्र्वेदन प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्मा पेश गनुिपनछे 
ि सोको वोधाथि परिवाि कल्र्ाण महाशाखामा पठाउन ुपनेछ। 

सन्दभि सामाग्री ष्जल्ला सदुृिीकिण सूक्ष्म र्ोजना र्नदेष्शका। 
 
कृर्ाकलाप
को नाम 

८. Provincial अस्पर्ालहरुबाट PPFP /PAFP कार्िक्रम अध्र्ावर्धक र्था सेवा र्बस्र्ाि कार्िक्रम  

उदे्दश्र् सतु्केिी अवस्था ि गभिपर्न पश्चार् प.र्न. साधनको प्रर्ोग विाइि अर्नष्च्छर् गभिदि कम गने।  
अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल  

सतु्केिी पश्चार् ्ि गभिपर्न पश्चार्का मवहलाहरूले प. र्न. सेवाका आधुर्नक साधनहरू प्रर्ोग गिी 
अर्नष्च्छर् गभिधािण िोकी बच्चा ि मवहलाहरूको र्बिामी हनेु दि घटी स्वस्थ जीवन र्बर्ाउने छन।्  

कार्िक्रम 
सञ्चालन 
प्रकृर्ा 

१. अस्पर्ालहरू (CEONC Site ि संस्थागर् सतु्केिी बिी भएका अस्पर्ालहरू) छनौट गने। र्ी 
अस्पर्ालहरूमा गर् आ.ब.को संस्थागर् सतु्केिीहरूको संख्र्ा ि परिवाि र्नर्ोजन सेवा 
सतु्केिीपर्छको सेवा, बन्ध्र्ाकिण सेवाको र््र्ाकं बेसलाइिनको रूपमा र्लने ि सो र््र्ाकंा 
आधािमा ष्जल्ला ि अस्पर्ालहरू प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्ले छनौट गिी िकम उि 
अस्पर्ाललाइि कार्िक्रम सञ्चालनका लार्ग पठाउनपुनछे।  

२. छनौट भएका अस्पर्ालले बजेट प्राप्त गरिसकेपर्छ सेवा र्बस्र्ािको लार्ग र्नम्न अनसुाि कार्िक्रम 
सञ्चालन गने। 
पवहलो चिण 

३. सेवा र्बस्र्ािका लार्ग छनौट भएका अस्पर्ालका सिोकािवालाहरू (व्र्वस्थापन सर्मर्र्, मे.स.ु, 
र्बभार्गर् प्रमखुहरू, वािि इिन्चाजिहरू, MCH Clinic सञ्चालन गने सेवाप्रदार्कहरू, सम्बष्न्धर् 
स्थानीर् र्हको स्वास््र् शाखा प्रमखु, स्वास््र् कार्ािलर्को प.र्न. र्ोकल पसिन, र्नजी र्था 
गैिसिकािी संस्थाका प.र्न. सेवा प्रदार्कहरू, परिवाि कल्र्ाण महाशाखा प्रर्र्र्नर्ध, प्रदेश प्रर्र्र्नर्ध, 
मेर्िकल िेकििि, लेखा शाखा प्रर्र्र्नर्ध, स्टोि) जम्मा सहभागी २५ जनालाइि सेवाको महत्वकाबािे 
१ र्दनको रू. ५० हजाि बजेट परिर्धर्भर िहेि सचेर्ना अर्भबृष्द्व कार्िक्रम सञ्चालन गने।  
दोश्रो चिण 

४. छनौट भएको अस्पर्ालले सेवा सरुू गनि PPFP ि PAFP को बावर्िक कार्िर्ोजना र्र्ाि गने 
५. छनौट भएका अस्पर्ालमा प. र्न. र्ार्लम प्राप्त सेवा प्रदार्कहरुको र््र्ाकं अध्र्ावर्धक गिी 

आवश्र्कर्ा अनसुाि IUCD ि PPIUCD, implant को आधािभूर् र्ार्लमको व्र्वस्था गनि 
सवकनछे। सो का लार्ग रू. एक लाखसम्म खचि गनि सवकनेछ। 

६. LARCs र्था PPFP (PPIUCD लगार्र्) को अनसाइट कोच/मेन्टि ि छनौट गरिएका 
अस्पर्ालहरुमा कोच/मने्टि trainer ववकास गनि अस्पर्ालम ैव्र्वस्था गनि सवकनेछ। सो का 
लार्ग आवश्र्क पने र्ार्लम सामाग्री खिीद, र्था छपाइिका लार्ग रू. १ लाख ५० हजािसम्म 
िकम खचि गनि सवकनेछ।  

७. मार्थ उल्लेष्खर् र्ार्लम सञ्चालन गदाि प्रदेश स्वास््र् र्ार्लम केन्रको समन्वर्मा अस्पर्ाललाई 
LARCs ि iPPIUCD training siteको साथै LARCs ि iPPIUCD कोष्चङ/मने्टरिङ training 
site को रुपमा सूचीकृर् गिी सञ्चालन गनि सवकनेछ।  

८. र्नजी र्था सामदुावर्क अस्पर्ालहरुबाट सेवा र्बस्र्ाि गनि सेवा सम्झौर्ा गिी र्सै ष्शर्िकबाट सेवा 
प्रदार्कलाई र्ार्लमको व्र्वस्था गनि सवकनछे।  
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९. प्रदेश र्भरका केवह स्वास््र् संस्था (birthing center लगार्र्) बाट LARCs र्ार्लम प्राप्त अनर्म 
नसि (SBA/SHP) समाबेस गिी कष्म्र्मा एक एक ब्र्ाच (४ जनाको) LARCs coach/mentor 
ि iPPIUCD कोष्चङ/मने्टरिङ र्ार्लम/अर्भमखुीकिण सञ्चालन सञ्चालन गनि र्सवकनेछ। सो का 
लार्ग रू. २ (दईु) लाखसम्म खचि गनि सवकनछे।  
सर्मक्षा बैठक सञ्चालन गने 

१०. बावर्िक कार्िर्ोजनाको सर्मक्षा बैठकमा अस्पर्ालमा PPFP/PAFP कार्िक्रम अध्र्ावर्धक 
र्था सेवा र्बस्र्ािका लार्ग व्र्वस्थापन सर्मर्र्, मे.स.ु, र्बभार्गर् प्रमखुहरू, वािि इिन्चाजिहरू, MCH 
Clinic सञ्चालन गने सेवाप्रदार्कहरू, सम्बष्न्धर् स्थानीर् र्हको स्वास््र् शाखा प्रमखु, स्वास््र् 
कार्ािलर्को प.र्न. र्ोकल पसिन, र्नजी र्था गैिसिकािी संस्थाका प.र्न. सेवा प्रदार्कहरू, परिवाि 
कल्र्ाण महाशाखा प्रर्र्र्नर्ध, प्रदेश प्रर्र्र्नर्ध, मेर्िकल िेकििि, लेखा शाखा, स्टोि प्रर्र्र्नर्ध 
सष्म्मर्लर् अस्पर्ालमा PPFP/PAFP सेवाकोबािेमा १ र्दन अधिबावर्िक सर्मक्षा कार्िक्रम सञ्चालन 
गनि सवकनेछ। सर्मक्षा कार्िक्रममा अस्पर्ाल नष्जक िहेका स्वास््र् संस्थाहरूमा कार्ििर् LARC 
(IUCD and Implant) सेवा प्रदान गने सेवा प्रदार्कहरूलाइि समेर् सहभागी गिाइि सञ्चालन 
भएको सेवाका उपलष्ब्ध ि सेवा र्बस्र्ािबािे छलर्ल गनि सवकनछे। अधि बावर्िक ि बावर्िक 
सर्मक्षाका लार्ग रू. ५० हजािका दिले जम्मा रू. १ लाखसम्म खचि गनि सवकनछे। 

११. प्रदेश र्ालीम केन्र र्था प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्बाट अनगुमनका लार्ग रू १ लाख हजाि 
खचि गनि सवकनछे। 

१२. PPFP/PAFP सेवा ववस्र्ािका लार्ग प्रदेश/ष्जल्ला अन्र्गिर्का कष्म्र्मा ४ वटा अस्पर्ालमा 
सेवा सञ्चालन गनुिपनेछ।  

वजेट 
बाँिर्ाँि 

र्स कार्िको लार्ग र्नम्नानसुािका प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्हरूमा िकम ववर्नर्ोजन गरिएको छ।  
प्रदेश नं १ प्रदेश नं २ वाग्मर्ी गण्िकी  लषु्म्बनी कणािली  सूदिुपष्श्चम  
२१,००,००
०।- 

२१,००,००
०।- 

२१,००,००
०।- 

२१,००,००
०।- 

२१,००,००
०।- 

२१,००,००
०।- 

२१,००,००
०।- 

 

अर्भलेखन
/ प्रर्र्वेदन 

अस्पर्ालमा शल्र्कृर्ाबाट प्रसरु्र् हनेु मवहलाहरूमा Tubectomy (postpartum bilateral 
tubectomy) वा intra-cesarean IUCD सेवा प्रबद्विन गनि कृर्ाकलाप सञ्चालन गिेपश्चार् ्HIMS 
प्रणालीमा अद्याबर्धक गने।  
आर्थिक प्रर्र्वेदन प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्मा पठाउनपुनेछ ि सोको बोधाथि परिवाि कल्र्ाण 
महाशाखामा पठाउन ु पनेछ। र्ार्लम र्लएको स्वास््र्कमीको सूची ि सेवा र्बस्र्ाि गरिएको 
अस्पर्ालको सूची परिवाि कल्र्ाण महाशाखामा अर्नबार्ि प्रर्र्वेदन गनुिपनेछ।  

सन्दभि 
सामाग्री 

PPFP Manager‘s Guide ि Clinical coaching, Long acting reversible contraceptives 
(draft) को र्ार्लम ्र्ाकेजको लार्ग परिवाि कल्र्ाण माहासाखा मा सम्पकि  (इिमेल ठेगाना:- 
fprhsectionfwd@gmail.com) गनि सवकनेछ। 

 
कृर्ाकलापको 
नाम 

९. प्रजनन स्वास््र् रूग्णर्ा र्था परिवाि र्नर्ोजन क्षमर्ा अर्भबृष्द्द 

उदे्दश्र् प.र्न. सेवा प्रदार्कहरुको ज्ञान, धािणा ि सीप अर्भबृष्द्द गिी प.र्न. सेवाको पहुँच ि प्रर्ोग दि 
बिाउने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

प्रजनन स्वास््र् रूग्णर्ा र्था परिवाि र्नर्ोजन क्षमर्ा अर्भबृष्द्द हनेुछ। 

mailto:fprhsectionfwd@gmail.com


153 

 

कार्िक्रम 
सञ्चालन प्रकृर्ा 

• प्रजनन स्वास््र् रूग्णर्ा (पाठेघिको मखुको क्र्ान्सि,स्र्न क्र्ान्सि, आङ खस्ने समस्र्ा, 
अब्स्टेविक वर्स्टुला)को एकीकृर् पवहचान, व्र्वस्थापन सम्बन्धी र्ार्लम प्रादेष्शक स्वास््र् 
र्ार्लम केन्रले सम्बष्न्धर् स्वास््र् र्नदेशनालर्सँग समन्वर् गिी सञ्चालन गनुिपनेछ। 

• प्रजनन स्वास््र् रूग्णर्ासँग सम्बष्न्धर् र्ार्लमका प्रष्शक्षकहरूलाइि एक र्दने पनुर्ािजगी 
कार्िक्रम सञ्चालन गनि सवकनछे। ि सो कार्िक्रममा क्रार्ो थिेापी सम्बन्धी र्ार्लम र्लएका 
र्ि हाल थमोकोगलेुटि प्रर्बर्ध प्रर्ोगमा आएको हुँदा र्सै पनुर्ािजगी र्ार्लममा थमोकोगलेुटि 
प्रर्ोग सम्बन्धी र्ार्लम प्रदान गनुिपनेछ। सो का लार्ग रू. २ लाखसम्म खचि गनि सवकनछे।  

• VIA र्ार्लम ५ ब्र्ाच सञ्चालन गनुिपनछे ि सो बापर् रू. १० लाखसम्म खचि गनि सवकनछे। 
वजेट बाँिर्ाँि र्स कार्िक्रमको लार्ग सबै प्रादेष्शक स्वास््र् र्ार्लम केन्रमा रू १२,००,०००।- (रू. बाह्र 

लाख) का दिले िकम र्बर्नर्ोजन गरिएको छ।  
अर्भलेखन/ 
प्रर्र्वेदन 

कार्िक्रम पश्चार् उि कार्िक्रमको प्रर्र्वेदन प्रदेश स्वास््र् र्ार्लम केन्रले TIMS मा अर्नवार्ि 
रूपमा इिष्न्ि गनुिपनछे। उि प्रर्र्बेदनलाई ईमेल (fprhsectionfwd@gmail.com) मार्ि र् 
परिवाि कल्र्ाण महशाखामा समेर् पठाउन ुपनेछ।  

सन्दभि सामाग्री प्रजनन स्वास््र् रूग्णर्ा सम्बन्धी सम्बष्न्धर् र्ार्लम ्र्ाकेज।  
 
कृर्ाकलापको 
नाम 

१०. वध्र्ाकिण घमु्र्ी ष्शववि अगावै साझेदाि संस्था र्था म.स्वा.स्व.से. सँग छलर्ल 

उदे्दश्र् साझेदाि संस्था र्था मवहला स्वास््र् स्वरं्सेववकाहरू परिचालन गिी वन्ध्र्ाकिण गनि चाहन े
दम्पर्ीहरूको पवहचान गिी स्थार्ी वन्ध्र्ाकिण सेवाको उपलब्धर्ा विाउने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

बन्ध्र्ाकिण सेवाको पहचु बढ्नेछ। 

कार्िक्रम 
सञ्चालन प्रकृर्ा 

• साझेदाि संस्थाहरूको समन्वर्मा स्थानीर् र्हमा बन्ध्र्ाकिण ष्शवविहरु सञ्चालन गदाि ष्शर्बि 
सम्बन्धी सेवा ि स्थानहरुको वािेको सूचना मवहला स्वास््र् स्वर्म सेर्बका मार्ि र् समदुार्मा 
उपलब्ध गिाउन मवहला स्वास््र् स्वरं् सेर्बका हरुलाई परिचालन गनि र्ो छलर्लको व्र्वस्था 
गरिएको हो। र्ो कार्िक्रम पश्चार् मवहला स्वास््र् स्वरं् सेर्बका मार्ि र् संभार्बर् बन्ध्र्ाकिण 
सेवाग्राही पवहचान गने ि ष्शववि वािे सूचनाको पहुँच सष्जलै लष्क्षर् समदुार्सम्म पगु्ने र्बश्वास 
र्लईएको छ। जस बाट बन्ध्र्ाकिण सेवाग्राहीहरुको संख्र्ामा बृष्द्ध हनेुछ। परिचालनको कार्ि 
ष्शववि सञ्चालन हनु ुपूबि ७ देष्ख १५ र्दन अष्घ गनुि पदिछ। 

• स्थानीर् र्ह अन्र्िगर्का धेिै सेवाग्राहीहरू हनु सक्न,े पहुँच कम भएका विाहरूको पवहचान 
गिी वजेटको परिधीमा िही विाहरू र्र् गने। र्र् गरिएका विाहरूका मवहला स्वास््र् स्वरं् 
सेववकालाइि वध्र्ाकिण , सेवा र्लन ेसम्भाववर् ग्राहकहरू घि भेट गिी नामावली सवहर् ववविण 
संकलन गनि लगाउने। 

• ववविणसंकलन गिे पश्चार् स्वास््र् संस्थामा मवहला स्वास््र् स्वरं् सेववकाहरू संगको छलर्ल 
कार्िक्रम गिी नामावली समार्ोजन गने ि ष्शववि वािे समदुार्स्र्िमा मवहला स्वास््र् स्वरं् 
सेववकाहरू परिचालन गिी ष्शवविको पोटटि टाँसगने, आमा समूहमा छलर्ल गने लगार्र्का 
कृर्ाकलापहरू सञ्चालन गने व्र्वस्थापन र्मलाउने। 

• र्ो कृर्ाकलाप सञ्चालन गदाि स्थानीर् स्र्िका र्नजी र्था गैिसिकािी संघ संस्थाहरूसँग समन्वर् 
गिी सहर्ोग जरु्ाई सञ्चालन गनि सवकनेछ। 

• ष्शववि सञ्चालनका लार्ग स्वास््र् कार्ािलर्मा वजेट व्र्वस्थापन गरिएको हुँदा ष्जल्लाको स्वास््र् 
कार्ािलर्ले स्थानीर् र्हहरू सँग समन्वर् गिी ष्शववि सञ्चालन हनेु स्थान ि र्मर्ी र्र् गिी र्ो 
कृर्ाकलाप सञ्चालन गनुि उपर्िु हनेुछ। 



154 

 

वजेट बाँिर्ाँि जम्मा बजेट मध्र्े प्रर्र् ष्जल्ला रू. ५० हजाि खचि गनि सवकनछे।  
अर्भलेखन/ 
प्रर्र्वेदन 

सम्भाववर् ग्राहकहरूको ववविण ष्शववि सञ्चालन गनुि पवुि ष्शववि सञ्चालन गने र्नकार् लाइि जानकािी 
गिाउन ुपनेछ।  

 
कृर्ाकलापको 
नाम 

११. परिवाि र्नर्ोजन सेवाको लार्ग आवश्र्क सामान खरिद (NSV, Minilap, IUCD and 
Implant insertion and removal kit) 

उदे्दश्र् परिवाि र्नर्ोजन सेवाको लार्ग आवश्र्क सामान खरिद (NSV, Minilap, IUCD and Implant 
insertion and removal kit) गने 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

प्रदेश आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्र वाट औजाि उपकिण खरिद भई सवै स्वास््र् कार्ािलर्, अस्पर्ाल 
र्था स्थानीर् र्नकार्हरुमा औजाि उपकिणको उपलब्धर्ा सरु्नष्श्चर् हनेु। 

कार्िक्रम 
सञ्चालन प्रकृर्ा 

नेपाल सिकािको प्रचर्लर् साविजर्नक खरिद ऐन वमोष्जम सामाग्री खरिद र्ोजनाका लार्ग 
स्रे्र्सवर्केशन र्र्ाि गिी खिीद गनुि पनेछ। र्नम्न अनसुाि औजाि उपकिण ववर्िणको लार्ग 
व्र्वस्था गरिएको छ। 

• अस्पर्ालमा सञ्चालन भएका संस्थांगर् प. र्न. सेवा केन्र Institutionalized Family 
Planning Centers (IFPSC) केन्रहरूबाट PPFP/PAFP सेवाको सञ्चालन ि र्बस्र्ािका 
लार्ग औजाि  ,उपकिण  खिीद गनि र्ो बजेट प्रर्ोग गनि सवकनछे । 

र्पष्शलका साधनहरू खिीद गनि सवकनेछ ि सो का लार्ग खिीद र्ोजना र्र्ाि गदाि आवश्र्क 
सामाग्रीको परिमाण एवकन गनि ष्जल्लाहरू ि अस्पर्ालहरूसँग समन्वर् गनि सवकनछे।  
र्पष्शल:- NSV kit set, Minilap Kit set र्था IUCD, ि Implant insertion and removal 
kit set  

वजेट बाँिर्ाँि प्रदेश न. १ प्रदेश न. २ प्रदेश न. ३ गण्िकी प्रदेश प्रदेश न. ५ कणािली प्रदेश सूदिुपष्श्चम 
प्रदेश  

८८,८०,००
०।- 

७९,६०,००
०।- 

७८,३५,०००
।- 

५८,४५,००
०।- 

७१,९०,००
०।- 

५४,००,००
०।- 

५७,०५,००
०।- 

 

अर्भलेखन/ 
प्रर्र्वेदन 

कार्िक्रम पश्चार् ्प्रर्र्वेदन प्रदेश आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्रमा अर्भलेख िाखी सोको प्रर्र् परिवाि 
कल्र्ाण महाशाखामा पठाउन ुपनेछ। 

सन्दभि सामाग्री परिवाि कल्र्ाण महाशाखाले र्र्ाि गिेको स्रे्र्सवर्केशन पर्न प्रर्ोग गनि सवकनेछ।  
 
कृर्ाकलापको 
नाम 

१२. वकशोि वकशोिी र्ौन र्था प्रजनन ्स्वास््र् कार्िक्रमबािे अर्भमखुीकिण 

कार्िक्रम 
उदे्दश्र् 

प्रदेश अन्र्गिर् ष्जल्लाका प्रजनन स्वास््र् र्ोकल पसिनलाइि वकशोि वकशोिी र्ौन र्था प्रजनन ्
स्वास््र् कार्िक्रम अर्भमखुीकिण गने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

र्स कार्िक्रम सञ्चालन पश्चार् ष्जल्लाहरुमा वकशोिवकशोिी र्ौन र्था प्रजनन ्स्वास््र् कार्िक्रम 
लागू भएका १३ वटा स्वास््र् संस्था बाहेक अन्र् संस्थाहरुमा ववस्र्ाि हनेुछ।  

कार्िक्रम 
सञ्चालन प्रकृर्ा 
 
 

• र्स कार्िक्रमबािे ष्जल्लाहरुका सम्बष्न्धर् कमिचािीहरुलाइि १ र्दने अर्भमखुीकिण सञ्चालन 
गने,  

प्रष्शक्षक 
• स्वास््र् मन्रालर्/ सामाष्जक ववकास मन्रालर् १ जना 
• प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर् ३ जना 
• प्रदेश स्वास््र् र्ार्लम केन्र १ जना 
• परिवाि कल्र्ाण महाशाखा १ जना 
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• सम्बष्न्धर् ष्जल्लाहरुको स्वास््र् संस्थामा कार्िक्रम ववस्र्ािमा सहर्ोग गने। 
• कार्िक्रमको अनगुमन स्वास््र् कार्ािलर्, प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर् र्था परिवाि कल्र्ाण 

महाशाखाले गनि सक्नछे। 
िकम वाँिर्ाँि  र्स कार्िक्रमको लार्ग प्रत्र्के प्रादेष्शक स्वास््र् र्नदेशनालर्हरुमा रु ४ लाखको दिले बजेट 

ववर्नर्ोजन गरिएको छ।  
अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

सम्बष्न्धर् स्वास््र् कार्ािलर्हरुले कार्िक्रम पश्चार् ्उि कार्िक्रमको प्रर्र्वेदन प्रदेश स्वास््र् 
र्नदेशनालर् मा गिी बोधाथि परिवाि कल्र्ाण महाशाखामा पठाउन ुपनेछ।  

सन्दभि सामाग्री िाष्टिर् वकशोिवकशोिी स्वास््र् ववकास िणनीर्र् २०७५  
 
कृर्ाकलापको 
नाम 

१३. वकशोि वकशोिी मैरी स्वास््र् संस्था ववस्र्ाि कार्िक्रम  

कार्िक्रम 
उदे्दश्र् 

वकशोि वकशोिी मरैी स्वास््र् संस्था ववस्र्ाि हनेुछ।  

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 
 

वकशोिवकशोिीहरुले आफ्नो समस्र्ा पवहचान गिी आवश्र्क समाधानको लागी पहल गने र्था 
र्नर्र्मर् रूपमा वकशोिवकशोिीमैर्र सेवा सञ्चालन, मापदण्ि पिुा भएका स्वास््र् संस्थाहरू 
प्रमाष्णकिण हनेुछ।  

कार्िक्रम 
सञ्चालन प्रकृर्ा 
 
 

र्स कार्िक्रमबािे प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्लइि सकेका प्रजनन स्वास््र् कार्िक्रमका र्ोकल पसिनहरुले 
सम्बष्न्धर् ष्जल्लाका उपर्िु ४ वटा स्वास््र् संस्थाहरु चर्न गिी र्नम्न बमोष्जम वक्रर्ाकलापहरू 
गनुिपनेछ।  
स्वास््र् संस्थामा वकशोि वकशोिी र्ौन र्था प्रजनन स्वास््र् कार्िक्रमबािे अर्भमखुीकिण  
र्ो वक्रर्ाकलाप स्थानीर्स्र्िमा छनौट भएका स्वास््र् संस्थाका प्रर्र्र्नर्धहरू, व्र्वस्थापन सर्मर्र्, 
सम्बष्न्धर् पार्लकाका प्रमखु/उपप्रमखु, स्थानीर् विा अध्र्क्ष, र्बद्यालर् व्र्वस्थापन सर्मर्र् अध्र्क्ष, 
स्वास््र् संस्था िहेको र्बद्यालर्को स्वास््र् ष्शक्षा ष्शक्षक, र्बद्यालर् नसि, वकशोिवकशोिी प्रर्र्र्नर्ध, 
स्वास््र् शाखा प्रमखु, सिोकािवाला संघसंस्थाका प्रर्र्र्नर्धहरूलाइि कार्िक्रमबािे अर्भमखुीकिण 
गनुिपनेछ।  
अवधी: १ र्दन  
प्रष्शक्षकहरू: प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्लएका व्र्ष्िहरू 
• अर्भमषु्खकिण पश्चार् ्वकशोिकशोिी मैर्र स्वास््र् संस्था प्रमाष्णकिणका मापदण्ि पूिा गिी 

स्वास््र् संस्थाहरूलाइि प्रमाष्णकिणका लार्ग प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर् र्था परिवाि कल्र्ाण 
महाशाखासँग समन्वर् गनुिपनछे।  

नोट: सम्पूणि स्वास््र् संस्थामा र्ो कार्िक्रम लागू भैसकेको ष्जल्लाहरूको हकमा र्ो बजेटले 
वकशोिवकशोिी लष्क्षर् कार्िक्रम सञ्चालन, सर्मक्षा र्था सचरे्नामूलक कार्िक्रमहरू सञ्चालन 
गनुिपनेछ।  

बजेट वाँिर्ाँि  
 

र्स कार्िक्रमको लार्ग प्रत्र्के सम्बष्न्धर् स्वास््र् कार्ािलर्हरुमा ४ वटा स्वास््र् संस्थाका लार्ग 
एकमटुट रु २ लाखको दिले बजेट बाँिर्ाँि गरिएको छ।  

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

सम्बष्न्धर् स्वास््र् संस्थाहरूले स्वास््र् कार्ािलर्लाइि ि स्वा.का.ले प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्मा 
पठाइि उि कार्िक्रमको प्रर्र्वेदन पठाइि सोको बोधाधि परिवाि कल्र्ाण महाशाखामा पठाउन ु
पनेछ। 

सन्दभि सामाग्री िाष्टिर् वकशोिवकशोिी स्वास््र् ववकास िणनीर्र् २०७५ 
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कृर्ाकलापको 
नाम 

१४. प्रादेष्शक अस्पर्ालहरुमा POP शल्र्वक्रर्ा 

उदे्दश्र् आङ खस्ने समस्र्ा(POP) बाट वपर्िर् मवहलाहरुलाई र्नशलु्क उपचािको व्र्वस्था र्मलाउने। 
अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

आङ खस्ने समस्र्ा(POP) बाट वपर्िर् मवहलाहरुलाई र्नशलु्क उपचाि र्था शल्र्कृर्ा हनेुछ। 

कार्िक्रम 
सञ्चालन प्रकृर्ा 

र्ो कार्िक्रम सञ्चालन गदाि आङ्ग खस्ने समस्र्ाको उपचाि र्था शल्र्वक्रर्ा सम्बन्धी कार्िववर्ध 
र्नदेष्शका २०६५ दोश्रो संशोधन २०६८ बमोष्जम गनुि पनछे। र्सको लार्ग र्नम्नानसुाि अस्पर्ाल 
र्था प्रदेशमा बजेट ववर्नर्ोजन अनसुाि कार्िक्रम सञ्चालन गनुि पने छ। साथ ैप्रदेश स्वास््र् 
र्नदेशनालर् मार्ि र् अस्पर्ालले सेवा प्रदान गिेको प्रर्र् केशको आधािमा थप िकमको शोधभनाि 
गनि सवकनेछ।  

िकम उपव्ध गिाइिएको र्नकार् 
िकम 
(०००) 

िकम उपव्ध गिाइिएको 
र्नकार् 

िकम 
(०००) 

इिलाम अस्पर्ाल ७५० सखेुर् अस्पर्ाल २२५० 
सामाष्जक ववकास मन्रालर्, प्रदेश 
नं. १ १५०० 

सामाष्जक ववकास 
मन्रालर्, कणािर्ल प्रदेश १५०० 

प्रदेशनं. १ जम्मा २२५० कणािली प्रदेश जम्मा ३७५० 
धनरु्ा प्रादेष्शक अस्पर्ाल २२५० सेर्ी अस्पर्ाल, कैलाली १५०० 

प्रदेश नं. २ जम्मा २२५० महाकाली अस्पर्ाल, 
कंचनपिु 

७५० 

सामाष्जक ववकास मन्रालर्, 
बागमर्ी प्रदेश ३००० 

सामाष्जक ववकास 
मन्रालर्, सूदिुपष्श्चम 
प्रदेश 

२२५० 

बागमर्ी प्रदेश जम्मा ३००० सदुिु पष्श्चम प्रदेश जम्मा ४५०० 
स्वास््र् र्था जनसंख्र्ा मन्रालर्, 
गण्िकी प्रदेश 

१५००   

गण्िकी प्रदेश जम्मा १५००   
लषु्म्वनी प्रादेष्शक अस्पर्ाल, 
रुपन्देही 

२२५०   

िाप्ती प्रादेष्शक अस्पर्ाल, दाङ ७५०   
कवपलवस्र् ुअस्पर्ाल ७५०   
स्वास््र् र्था जनसंख्र्ा मन्रालर्, 
लषु्म्वनी प्रदेश २२५०   

लषु्म्वनी प्रदेश जम्मा ६०००   
 

वजेट बाँिर्ाँि सामाष्जक ववकास मन्रालर्/स्वास््र् र्था जनसंख्र्ा मन्रालर्ले प्राप्त वजेट मार्थ उल्लेख भएका 
वाहेक अन्र् सिकािी, संस्थागर् र्था र्नजी अस्पर्ालहरूवाट आङ खस्ने समस्र्ाको उपचाि र्था 
शल्र्कृर्ा सम्वष्न्ध कार्िववधी र्नदेष्शका २०६५, दोश्रो संशोधन २०६८ र्नदेष्शका अनसुाि सेवा 
प्रदान गनि िकम उपलव्ध गिाउन सक्नेछ। प्रदेश १ मा र्बर्नर्ोष्जर् िकमबाट धनकुटा ष्जल्लामा 
स्वास््र् सेवा प्रदार्कलाई प्रजनन रुग्णर्ाको एवककृर् परिक्षण, व्र्वस्थापन सम्बन्धी र्ार्लम 
प्रदान गनि रु. दईु लाख (रु २००,०००) सम्म छुट्ट्याउन सवकन ेछ। 

अर्भलेखन/ 
प्रर्र्वेदन 

शल्र्कृर्ा गरिएको संख्र्ा प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर् मार्ि र् परिवाि कल्र्ाण महाशाखामा पठाउन ु
पनेछ।  
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कृर्ाकलापको 
नाम 

१५. प्रजनन रुग्णर्ा परिक्षण र्था व्र्वस्थापन 

उदे्दश्र् लष्क्षर् समदुार्हरूको प्रजनन स्वास््र् रुग्णर्ा (स्र्न क्र्ान्सि, obstetric fistula, आङ खस्ने 
समस्र्ा ि पाठे घिको मखुको क्र्ान्सिको) र्न:शलु्क पिीक्षण, व्र्वस्थापन ि थप उपचािको लागी 
सम्बर्धर् अस्पर्ालमा पे्रर्ण गने। 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल लष्क्षर् समदुार्हरूको प्रजनन स्वास््र् रुग्णर्ा (स्र्न क्र्ान्सि, obstetric fistula, आङ खस्ने 
समस्र्ा ि पाठे घिको मखुको क्र्ान्सिको) र्न:शलु्क पिीक्षण, व्र्वस्थापन भइि थप उपचाि का 
लार्ग सम्बर्धर् अस्पर्ालमा पे्रर्ण हनेुछ।  

कार्िक्रम 
सञ्चालन प्रकृर्ा 

र्स ष्शर्िकमा प्राप्त िकम वाट अस्पर्ालहरुले ले आवश्र्कर्ा अनसुाि र्पष्शल अनसुािका 
कृर्ाकलापहरू सञ्चालन गनि सवकने छ: 
१. अस्पर्ालहरूमा र्नशलु्क रूपमा cervical cancer, breast cancer, Pelvic organ prolapse, 
obstetric fistulaको र्नशलु्क परिक्षण गने व्र्वस्था र्मलाउने।  
२.Cervical cancer, breast cancer, Pelvic organ prolapse, obstetric fistula को परिक्षण 
र्था व्र्वस्थापनको लार्ग अस्पर्ाललाइि आवश्र्क औजाि उपकिण र्नणिर् गिी खरिद गने।  
३. सो िकमबाट अस्पर्ालहरुले स्थानीर् र्नकार् संगको समन्वर्मा समदुार् स्र्िमा परिक्षण 
कार्िक्रमको लागी खचि गनि सक्नछेन।् 
४. कार्िक्रम सञ्चालन गनुि अगावै स्वास््र् कार्ािलर्ले र्नर्र्मर् रुपमा स्वास््र् सस्थाबाट स्कृर्नङ्ग 
सेवा सञ्चालन भईिहेको ि सेवा नभएको अध्र्ावर्धक गनुि पन ेछ। क्र्ाम्प सञ्चालन गदाि स्वास््र् 
सस्थाबाट सेवा र्नर्र्मर् नभएको, र्स अष्घ सेवाको पहुँच नपगुेको स्थानलाई प्राथर्मकर्ा 
र्दनपुनेछ। 
५. सो िकमबाट स्वास््र्कर्मिलाई प्रजनन रुग्णर्ाको एवककृर् परिक्षण, व्र्वस्थापन सम्बन्धी 
र्ार्लम प्रदान स्वास््र् सेवा प्रदार्कलाई प्रजनन रुग्णर्ाको एवककृर् परिक्षण, व्र्वस्थापन सम्बन्धी 
र्ार्लम प्रदान गनि सवकने छ। 

वजेट बाँिर्ाँि र्स कार्िक्रमको लार्ग स्वास््र् कार्ािलर्मा रू दईु लाख ि अस्पर्ालमा रु एक लाख र्बर्नर्ोजन 
गरिएको छ। 

अर्भलेखन/ 
प्रर्र्वेदन 

प्रत्र्ेक ष्जल्ला, अस्पर्ालले सेवाग्राही संख्र्ाको प्रर्र्बेदन प्रदेश र्नदेशानलर् ि परिवाि कल्र्ाण 
महशाखामा अर्नवार्ि पठाउन ुपनछे।  

 
कृर्ाकलापको 
नाम  

१६. परिवाि कल्र्ाण महाशाखाका कार्िक्रमहरू सम्बन्धी मागिदशिनको अर्भमषू्खकिण 

उदे्दश्र् परिवाि कल्र्ाण महाशाखा मार्ि र् सन्चालान हनेु कार्िक्रमहरु प्रभावकािी रुपमा सञ्चालन भई 
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल प्राप्त हनेुछ साथै पहुँच नपगेुको समहुमा सेवाको पहुँच पगु्ने िहेको छ।  

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल प्रत्र्ेक प्रदेशको र्ोजनामा अन्र्िगर्का सबै स्वास््र् कार्ािलर् मार्ि र् सबै पार्लकाका स्वास््र् 
शाखा प्रमखुहरुलाई १ र्दन ेअर्भमषु्खकिण कार्िक्रम सञ्चालन भइि पहुँच नपगेुको समहुमा परिवाि 
र्नर्ोजन सेवाको पहुँच पगु्नेछ। 

कार्िक्रम 
सञ्चालन प्रकृर्ा 

प्रत्र्ेक प्रदेशको र्ोजनामा अन्र्िगर्का सबै स्वास््र् कार्ािलर् मार्ि र् सबै पार्लकाका स्वास््र् 
शाखा प्रमखुहरुलाई १ र्दने अर्भमषु्खकिण कार्िक्रम सञ्चालन गने। 

वजेट बाँिर्ाँि र्स कार्िको लार्ग र्नम्नानसुािका प्रदेश मार्ि र् स्वास््र् कार्ािलर्हरुमा िकम ववर्नर्ोजन गरिएको 
छ 

ष्जल्ला र्बर्नर्ोष्जर् बजटे 
(०००) 

ष्जल्ला र्बर्नर्ोष्जर् बजटे 
(०००) 
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र्ा्लेजङु्ग 99 प. नवलपिासी 77 
पाँचथि 88 रूपन्देही 176 
इलाम 110 कवपलवस्र् ु 110 
संखवुासभा 110 पाल्पा 110 
र्ेह्रथुम 66 अघािखाँची 66 
धनकुटा 77 गलु्मी 132 
भोजपिु 99 रूकुम पूवि 33 
खोटाङ्ग 110 िोल्पा 110 
सोलखुम्ब ु 88 ्रू्ठान 99 
ओखलिुङ्गा 88 दाङ्ग 110 
उदर्पिु 88 बाँके 88 
झापा 165 बर्दिर्ा 88 
मोिङ्ग 187 लषु्म्वनी प्रदेश जम्मा 1199 
सनुसिी 132 िोल्पा 88 
प्रदेश न १ जम्मा 1507 जमु्ला 88 
सप्तिी 198 मगु ु 44 
र्सिाहा 187 हमु्ला 77 
धनरु्ा 198 कार्लकोट 99 
महोत्तिी 165 जाजिकोट 77 
सलािही 220 दैलेख 121 
िौर्हट 198 सल्र्ान 110 
बािा 176 पष्श्चम रूकुम 66 
पसाि 154 सखेुर् 99 
प्रदेश न २ जम्मा 1496 कणािली प्रदेश जम्मा 869 
र्सन्धुली 99 अछाम 110 
काभ्रपेलान्चोक 143 बझाङ 32 
र्सन्धुपाल्चोक 132 िोटी 99 
िसवुा 55 दाच ुिला 99 
नवुाकोट 132 बाजिुा 99 
िामेछाप 88 बैर्िी 110 
धार्दङ्ग 143 ििेलधुिा 77 
दोलखा 99 कंचनपिु 99 
ष्चर्वन 77 कैलाली 143 
मकवानपिु 110 सदुिु पष्श्चम जम्मा 868 
भिपिु 44 कुल जम्मा 8183 
लर्लर्पिु 66   
काठमाण्िौं 121   
बागमर्ी प्रदेश जम्मा 1309   
र्नहु ँ 110   
कास्की 55   
लमजङु 88   
मानाङ्ग 44   
मसु्र्ाङ्ग 55   
पविर् 77   
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स्र्ाङ्गजा 121   
म्र्ाग्दी 66   
गोिखा 121   
बाग्लङु्ग 110   
पू. नवलपिासी 88   
गण्िकी प्रदेश जम्मा 935   

 

अर्भलेखन/ 
प्रर्र्वेदन 

प्रत्र्ेक ष्जल्लाले सेवाग्राही संख्र्ाको प्रर्र्बेदन प्रदेश र्नदेशानलर् ि परिवाि कल्र्ाण महशाखामा 
अर्नवार्ि पठाउन ुपनछे।  

सन्दभि सामाग्री कार्ि सञ्चालन र्नदेष्शका २०७८/७९ 
 
कृर्ाकलापको 
नाम 

१७. प्रजजन स्वास््र् कार्िक्रमको र््र्ाकंको गणुस्र्ि बृष्द्द 

उदे्दश्र् प्रजजन स्वास््र् कार्िक्रमको र््र्ाकं (परिवाि र्नर्ोजना, वकशोिा वकशोिी र्ौन र्था प्रजनन 
स्वास््र्, प्रजनन स्वास््र् रुग्णर्ा)को र््र्ाकंको गणुस्र्ि बृष्द्द गने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

प्रजजन स्वास््र् कार्िक्रमको र््र्ांक (परिवाि र्नर्ोजन, वकशोिा वकशोिी र्ौन र्था प्रजनन 
स्वास््र्, प्रजनन स्वास््र् रुग्णर्ा)को र््र्ाकंको गणुस्र्िमा बृष्द्द हनेुछ। 

कार्िक्रम 
सञ्चालन प्रकृर्ा 

प्रजनन स्वास््र् सम्बन्धी र््र्ाकं DHIS2 मा र्नर्र्मर् रुपमा प्रर्बटट नभएका, प्रर्बटट भएका 
र््र्ाकंको गणुस्र्ि वृष्द्ध गनुि पने भएमा र्नजी र्था सिकािी स्वास््र् संस्थाहरूको पवहचान 
गिी सेवा सम्बन्धी र््र्ाकं िाख्ने स्वास््र्कमी र्था अन्र् सलग्न कमिचािीहरुलाई onsite 
coaching गनि सवकने छ। 
सम्बष्न्धर् ष्जल्लामा प. र्न. सेवा र्दइिहेको र्ि DHIS2 मा र््र्ाकं प्रर्बटट, अद्यावर्धक नगन े
स्वास््र् सस्थाको संख्र्ा अद्यावर्धक गिी सेवा सम्बन्धी र््र्ाकं िाख्ने स्वास््र् कमी र्था अन्र् 
सलग्न कमिचािीहरुलाई DHIS2 सम्बन्धी र्ार्लम/अर्भमषु्खकिण सञ्चालन गनि सवकन ेछ। 

वजेट बाँिर्ाँि िकम उपव्ध गिाइिएको र्नकार्  
िकम 
(०००) 

िकम उपव्ध गिाइिएको 
र्नकार् िकम (०००)  

स्वास््र् कार्ािलर्, र्ा्लेजङु्ग ५० स्वास््र् कार्ािलर्, र्नहु ँ ७५ 
स्वास््र् कार्ािलर्, पाँचथि ७५ स्वास््र् कार्ािलर्, कास्की ७५ 
स्वास््र् कार्ािलर्, इलाम ७५ स्वास््र् कार्ािलर्, लमजङु ७५ 
स्वास््र् कार्ािलर्, संखवुासभा ५० स्वास््र् कार्ािलर्, मनाङ्ग ५० 
स्वास््र् कार्ािलर्, र्ेह्रथुम ७५ स्वास््र् कार्ािलर्, मसु्र्ाङ्ग ७५ 
स्वास््र् कार्ािलर्, धनकुटा ७५ स्वास््र् कार्ािलर्, पविर् ७५ 
स्वास््र् कार्ािलर्, भोजपिु ७५ स्वास््र् कार्ािलर्, स्र्ाङ्जा ७५ 
स्वास््र् कार्ािलर्, खोटाङ्ग ७५ स्वास््र् कार्ािलर्, म्र्ाग्दी ७५ 
स्वास््र् कार्ािलर्, सोलखुम्ब ु ५० स्वास््र् कार्ािलर्, गोिखा ५० 
स्वास््र् कार्ािलर्, ओखलिुङ्गा ७५ स्वास््र् कार्ािलर्, बाग्लङु्ग ७५ 

स्वास््र् कार्ािलर्, उदर्पिु ७५ स्वास््र् कार्ािलर्, पू. 
नवलपिासी 

१०० 

स्वास््र् कार्ािलर्, झापा १०० स्वास््र् कार्ािलर्, प .
नवलपिासी 

१०० 

स्वास््र् कार्ािलर्,मोिङ्ग १०० स्वास््र् कार्ािलर्, रूपन्देही १०० 
स्वास््र् कार्ािलर्, सनुसिी १०० स्वास््र् कार्ािलर्, कवपलवस्र् ु १०० 
स्वास््र् कार्ािलर्, सप्तिी १०० स्वास््र् कार्ािलर्, पाल्पा ७५ 
स्वास््र् कार्ािलर्, र्सिाहा १०० स्वास््र् कार्ािलर्, अघािखाँची ७५ 
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स्वास््र् कार्ािलर्, धनरु्ा १०० स्वास््र् कार्ािलर्, गलु्मी ७५ 
स्वास््र् कार्ािलर्, महोत्तिी १०० स्वास््र् कार्ािलर्, रूकुम पूवि ७५ 
स्वास््र् कार्ािलर्, सलािही १०० स्वास््र् कार्ािलर्, िोल्पा ७५ 
स्वास््र् कार्ािलर्, िौर्हट १०० स्वास््र् कार्ािलर्, ्रू्ठान ७५ 
स्वास््र् कार्ािलर्, बािा १०० स्वास््र् कार्ािलर्, दाङ् १०० 
स्वास््र् कार्ािलर्, पसाि १०० स्वास््र् कार्ािलर्, बाँके १०० 
स्वास््र् कार्ािलर्, र्सन्धुली ७५ स्वास््र् कार्ािलर् ,बर्दिर्ा १०० 
स्वास््र् कार्ािलर्, काभ्रपेलान्चोक ७५ स्वास््र् कार्ािलर्, िोल्पा ५० 
स्वास््र् कार्ािलर्, र्सन्धुपाल्चोक ७५ स्वास््र् कार्ािलर्, जमु्ला ५० 
स्वास््र् कार्ािलर्, िसवुा ५० स्वास््र् कार्ािलर्, मगु ु ५० 
स्वास््र् कार्ािलर्, नवुाकोट ७५ स्वास््र् कार्ािलर्, हमु्ला ५० 
स्वास््र् कार्ािलर्, िामेछाप ७५ स्वास््र् कार्ािलर्, कार्लकोट ५० 
स्वास््र् कार्ािलर्, धार्दङ्ग ७५ स्वास््र् कार्ािलर्, जाजिकोट ७५ 
स्वास््र् कार्ािलर्, दोलखा ५० स्वास््र् कार्ािलर्, दैलेख ७५ 
स्वास््र् कार्ािलर्, ष्चर्वन १०० स्वास््र् कार्ािलर्, सल्र्ान ७५ 

स्वास््र् कार्ािलर्, मकवानपिु ७५ 
स्वास््र् कार्ािलर्, पष्श्चम 
रूकुम ७५ 

स्वास््र् कार्ािलर्, भिपिु ७५ स्वास््र् कार्ािलर्, सखेुर् ७५ 
स्वास््र् कार्ािलर्, लर्लर्पिु ७५ स्वास््र् कार्ािलर्, आछाम ७५ 
स्वास््र् कार्ािलर्, काठमाण्िौं ७५ स्वास््र् कार्ािलर्, बझाङ ७५ 
  स्वास््र् कार्ािलर्, िोटी ७५ 
  स्वास््र् कार्ािलर्, दाच ुिला ५० 
  स्वास््र् कार्ािलर्, बाजिुा ७५ 
  स्वास््र् कार्ािलर्, बरै्िी ७५ 
  स्वास््र् कार्ािलर्, ििेलधुिा ७५ 
  स्वास््र् कार्ािलर्, कंचनपिु १०० 
  स्वास््र् कार्ािलर्, कैलाली १०० 

 

अर्भलेखन/ 
प्रर्र्वेदन 

प्रत्र्ेक ष्जल्लाले अनसाइिट कोष्चङ र्लएका ि र्ार्लम प्रदान गरिएका स्वास््र् संस्थाको सूची 
ि संख्र्ाको अर्भलेख िाख्नपुनेछ।  
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आईएमएनर्सआई कार्िक्रम 
वक्रर्ाकलाप १: (ब.ष्श.नं. २.७.२२.२३०१) SNCU/NICU को मेंटोिीङ्ग कार्िक्रम। 

 
वक्रर्ाकलाप २: (व.ष्श.नं. २.७.२२.२३०५) र्न:शलु्क नवजार् ष्शश ुकार्िक्रमको सर्मक्षा, र्ोजना र्जुिमा र्था 
FBIMNCI िेकर्ििङ्ग र्था रिपोवटिंग अर्भमखुीकिण (७ प्रदेश) 

परिचर्  Specialized Newborn Care Unit/ Neonatal Intensive Care Unit (SNCU/NICU) सेवा 
सञ्चालन भएका अस्पर्ालमा कार्ििर् मरे्िकल अवर्सि ि नर्सिङ्घ स्टार्को क्षमर्ा अर्भवृष्द्धको लार्ग 
मेंटरिङ्ग कार्िक्रम सञ्चालन गने। 

उद्दशे्र् SNCU/NICU सेवा प्रदार्कहरुको ववद्यमान ज्ञान ि सीप अर्भवृष्द्ध गन।े 
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल SNCU/NICU सेवाको गणुस्र्िमा सधुाि भएको हनेुछ। 
सञ्चालन प्रकृर्ा  लष्क्षर्समहूः 

SNCU/NICU सेवा प्रदार्कहरु  
सञ्चालनववर्धः 

• र्ो कार्िक्रम प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर् मार्ि र् गनुिपनछे।  
• परिवाि कल्र्ाण महाशाखाबाट सञ्चार्लर् SNCU/NICU TOT र्लईर्र्ाि गरिएका मेंटिहरु 

परिचालन गिी प्रदेशर्भरका SNCU/NICU सेवा प्रदान गने अस्पर्ालहरुमा कार्ििर् मेर्िकल 
अवर्सि ि नर्सिङ्ग स्टार्को ववद्यमान ज्ञान ि सीप लेखाजोखा गिी सोबाट पाइएका ज्ञान ि 
सीपसँग सम्बष्न्धर् कमीकमजोिीमा सधुाि ल्र्ाउन मने्टरिंग गने।  

• र्ो कार्िका लार्ग र्स महाशाखाबाट र्र्ाि गरिएको FBIMNCI/ Newborn coaching/ 
mentoring र्नदेष्शका २०७६ प्रर्ोग गनुिपनछे।  

• र्स कार्िक्रम पश्चार् ् मेंटिले र्स महाशाखाले र्र्ाि पािेको प्रर्र्वेदन र्ािमअनसुाि 
सम्बष्न्धर् प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्मा प्रर्र्वेदन गनुिपनेछ।  

बजेट वािँर्ािँ प्रत्र्ेक प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्मा २/२ लाखको दिले बजटे र्बर्नर्ोजन गरिएको छ।  
सन्दभि सामाग्री FBIMNCI/ Newborn coaching/ mentoringर्नदेष्शका २०७६/ गणुस्र्ि सधुाि सामग्री (QI 

Tools) 

परिचर्  र्न:शलु्क नवजार् ष्शश ुकार्िक्रमको सर्मक्षा (आ.व. २०७७/७८ को) ि र्ोजना र्जुिमा र्था 
FBIMNCI सम्बन्धी िेकर्ििङ्ग रिपोवटिंग र्ार्लमको व्र्वस्था र्मलाईएको छ। 

उद्दशे्र् • गर् आ.व. २०७७/७८ को कार्िक्रम सञ्चालनको उपलब्धी, चनुौर्ी र्था सझुाबबािे सर्मक्षा 
गने। 

• वविामी नवजार् ष्शश ुर्नःशलु्क सेवा प्रदान गदाि आईपिेका बाधाहरुको ववश्लेर्ण गिी कार्िक्रम 
सञ्चालनमा सहष्जकिण गने। 

• कार्िक्रम कार्ािन्वर्न पश्चार्का र्सकाई र्था र्ी र्सकाईका आधािमा आगामी र्दनको 
कार्िर्ोजना बनाई कार्िक्रम सञ्चालन गने। 

• FBIMNCI सेवा प्रदान गने अस्पर्ालहरुबाट र्ोवकएको िाचामा FBIMNCI िेकर्ििङ्ग, रिपोवटिङ्गको 
सरुुवार् गने। 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल • वविामी नवजार् ष्शश ुर्नःशलु्क कार्िक्रम प्रभावकािी रुपमा सञ्चालन हनेुछ। 
• FBIMNCI सेवाको िेकर्ििङ्ग, रिपोवटिङ्गको सरुुवार् हनेुछ। 

सञ्चालन प्रकृर्ा  लष्क्षर् समहुः 
• मे.स.ु र्न:शलु्क नवजार् ष्शश ुकार्िक्रम हेने अस्पर्ालको र्ोकल व्र्ष्ि। 
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वक्रर्ाकलाप ३: (ब.ष्श.नं. २.७.२२.२३०८) आईएमएनर्सआई र्था नवजार् ष्शश ु कार्िक्रमको अनगुमन र्था 
सपुरिवेक्षण (प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्) 

• बाल स्वास््र् आकष्स्मक कक्षमा कार्ििर् ष्चवकत्सक ि नर्सिङ्ग कमिचािी 
सेवा/कार्िक्रम सञ्चालन गने र्नकार्ः 
• प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्ले परिवाि कल्र्ाण महाशाखासँगको समन्वर्मा  
सञ्चालन र्बर्ध:  
• प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्ले कार्िक्रम सञ्चालनका लागी परिवाि कल्र्ाण महाशाखाको 

समन्वर्मा वविामी नवजार् ष्शश ु र्नःशलु्क सेवाको प्रगर्ी प्रर्र्बेदन र्ािम, Presentation 
Format ि अन्र् आवश्र्क र्ािामहरु र्र्ाि गिी सो अनसुािको सूचना/र््र्ाङ्क ि 
Presentation सम्बष्न्धर् अस्पर्ालहरुबाट कार्िक्रम सञ्चालन हनुपुवुि उपलब्ध गिाउने व्र्वस्था 
र्मलाउने। 

• सम्बष्न्धर् अस्पर्ालका मे.स.ु ि अस्पर्ालका नवजार् ष्शश ुकार्िक्रमका र्ोकल व्र्ष्ि गिी 
एउटा अस्पर्ालबाट कष्म्र्मा दईु जना सहभागी गिाई दईु र्दनको र्नशलु्क नवजार् ष्शश ु
कार्िक्रमका गर्र्ववर्ध सर्मक्षा, र्ोजना गने। सोवह सर्मक्षा कार्िक्रममा FBIMNCI सम्बन्धी 
िेकर्ििङ्ग र्था रिपोवटिंग अर्भमखुीकिण गने। 

• कार्िक्रम सञ्चालन गदाि परिवाि कल्र्ाण महाशाखा, सामाष्जक र्बकाश मन्रालर्को ष्चवकत्सा 
महाशाखा ि प्रदेशमा अवष्स्थर् संघीर्/ प्रादेष्शक अस्पर्ालमा काम गने बाल िोग र्बशेर्ज्ञ 
सहजकर्ाि सहभागी गिाउने। 

• कार्िक्रम सञ्चालन पश्चार् रिपोटि र्र्ाि गिी परिवाि कल्र्ाण महाशाखालाई समेर् अर्नवार्ि 
उपलब्ध गिाउने। 

• प्रदेशमा ववर्नर्ोजन गरिएको कार्िक्रम ष्शर्िकबाट सहभागीहरुको दैर्नक भ्रमण भत्ता र्था अन्र् 
आवश्र्क कार्िक्रम खचिको व्र्वस्था र्मलाउन ुपनछे। 

बजेट वािँर्ािँ (अनसूुची १ अनसुाि) 
सन्दभि सामाग्री नवजार् ष्शश ुकार्िक्रम र्नदेष्शका २०७८, FBIMNCI Register  

अथि मन्रालर्को कार्िसञ्चालन र्नदेष्शका, २०७५– सार्ौं संस्किण 

परिचर्  IMNCI कार्िक्रम नेपाल सिकािको प्राथर्मकर्ा प्राप्त कार्िक्रम िहेको ि र्स कार्िक्रमको र्निन्र्ि 
अनगुमन सपुरिवेक्षण आवश्र्क पने भएको हदुा र्र् गरिएका कार्िक्रमहरुको प्रभावकािी कार्ािन्वर्न 
गनि ि र्निन्र्ि सहर्ोगात्मक अनगुमन र्था सपुरिवेक्षण गनि आवश्र्क हनु्छ। 

उद्दशे्र् प्रदेश, ष्जल्ला र्था स्थानीर् र्हको मार्हर्मा िहेका स्वास््र् संस्थामा नवजार् ष्शश ुर्था IMNCI 
कार्िक्रम अन्र्गिर् भै िहेका कार्िक्रमहरुको अनगुमन, मूल्र्ाकंन र्था सपुरिवेक्षण गिी समर्म ै
सधुािका कार्िक्रम गने। 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल स्वास््र् संस्थाहरुमा सञ्चालन भएका IMNCI कार्िक्रम अन्र्गिर्का कार्िक्रमहरु प्रभावकािी रुपमा 
कार्ािन्वर्न भै सेवाको गणुस्र्िसधुाि हनेु, उपभोगमा बृष्द्द हनेु ि बाल र्था नवजार् ष्शशकुो स्वास््र् 
सधुाि भएको हनेुछ साथै िेकर्ििङ्ग रिपोवटिंगमा सधुाि हनेुछ। 

सञ्चालन प्रकृर्ा  लष्क्षर् समूहः प्रदेश, ष्जल्ला र्था स्थानीर् र्हमा िहेका स्वास््र् संस्थाहरु 
सञ्चालन ववर्धः 

• प्रदेशलेले आफ्ना मार्हर्का स्वास््र् संस्थाको अनगुमन गिी रिपोटि र्र्ाि गने।  
• अनगुमन गदाि सेवा प्रबाह, सेवाको गणुस्र्ि ि िेकर्ििंग रिपोवटिंगमा ध्र्ान र्दने। 
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वक्रर्ाकलाप ४: (व.ष्श.नं. २.७.२२.२३१४) मार्ाको अंगालो (Kangaroo Mother Care) र्नदेष्शका अर्भमखुीकिण  

 
वक्रर्ाकलाप ५: (व.ष्श.नं. २.७.२२.२३२२) प्रािष्म्भक बाल ववकास (Early Childhood Development-ECD) 
र्नदेष्शका अर्भमखुीकिण  

बजेट वािँर्ािँ प्रत्र्ेक स्वास््र् र्नदेशनालर्लाई १/१ लाख र्बर्नर्ोजन गरिएको छ। 
सन्दभि सामाग्री कार्िक्रम सञ्चालन र्नदेष्शका, IMNCI checklist 

परिचर्  अवर्ध नपगुी जन्मेका ि ष्शर्ाङ्ग भएि मतृ्र् ुहनेु नवजार् ष्शशलुाई बचाउने उदे्दश्र्ले र्र्ाि भएको 
मार्ाको अंगालो (Kangaroo Mother Care) र्नदेष्शका सम्बन्धी प्रदेश स्र्िीर् अर्भमखुीकिण 
गरिने छ। 

उद्दशे्र् प्रदेशमा अवष्स्थर् संघीर्, प्रादेष्शक, ष्जल्ला र्था पार्लका स्र्िीर् अस्पर्ालमा काम गने 
स्वास््र्कमीको मार्ाको अंगालो (Kangaroo Mother Care) सम्बन्धी ज्ञान, र्सप ि धािणामा 
अर्भबृष्द्ध गन।े 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल प्रदेशमा अवष्स्थर् संघीर्, प्रादेष्शक, ष्जल्ला ि र्था पार्लका स्र्िीर् अस्पर्ालमा काम गने 
स्वास््र्कमीको मार्ाको अंगालो (Kangaroo Mother Care) सम्बन्धी ज्ञान, र्सप ि धािणामा 
अर्भबृष्द्ध भइ अवर्ध नपगुी जन्मकेा ि ष्शर्ाङ्ग भएि मतृ्र् ुहनेु नवजार् ष्शशकुो मतृ्र्दुिमा कर्म 
भएको हनेुछ। 

सञ्चालन प्रकृर्ा  लष्क्षर् समूहः  
प्रदेशमा अवष्स्थर् र्ोवकएका संघीर्, प्रादेष्शक, ष्जल्ला ि र्था पार्लका स्र्िीर् अस्पर्ालमा काम 
गने स्वास््र्कमीहरु  
सञ्चालन ववर्धः 
• परिवाि कल्र्ाण महाशाखाले सबिप्रथम प्रदेशका ववर्भन्न कार्िक्रम अर्धकृर्, बाल िोग ववशेर्ज्ञ 

लगार्र्लाई मार्ाको अंगालो (Kangaroo Mother Care) सम्बन्धी अर्भमखुीकिण गने छ। 
• प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्ले परिवाि कल्र्ाण महाशाखासँग समन्वर् गिी मार्थ 

अर्भमखुीकिणमा सहभागी व्र्ष्िहरुलाई परिचालन गिी दईु र्दने अर्भमखुीकिण सञ्चालन 
गनुि पने छ। 

• प्रदेशमा अवष्स्थर् र्ोवकएका अस्पर्ालका प्रसरु्ी स्र्ाहाि सेवा ि SNCU/NICU मा कार्ििर् 
स्वास््र्कमीहरुलाई सहभागी गिाउन ुपने छ। 

• IMNCI र्था नवजार् ष्शश ु सम्बन्धी काम गने सहर्ोगी संस्थाहरुलाई पर्न कार्िक्रममा 
सहभागी गिाउन ुपन ेछ। 

• सो कार्िक्रम सञ्चालनका लार्ग परिवाि कल्र्ाण महाशाखाले कार्ि र्ार्लका उपलब्ध गिाउने 
छ। 

बजेट वािँर्ािँ र्स कार्िक्रमको लार्ग प्रत्र्के प्रदेशलाई रु पाँच लाखका दिले बजेट र्बर्नर्ोजन गरिएको छ। 
(अनसूुची १) 

सन्दभि सामाग्री मार्ाको अंगालो (Kangaroo Mother Care) कार्िक्रम सञ्चालन र्नदेष्शका  

परिचर्  गभािवस्था देष्ख ८ बर्िसम्मका सम्पूणि बालबार्लकाको सविंर्गण ववकास गने लक्षका साथ सोको 
अवधािणा, परिभार्ा ि दिुदृष्टटबािे र्र्न ैर्हका सम्बद्ध र्नकार्हरुबीच स्पटट एबम समान धािणा 
बनाउन परिवाि कल्र्ाण महाशाखाले Early Childhood Development (ECD) guideline र्र्ाि 
गिी र्ो आर्थिक बर्िमा अर्भमखुीकिण गने र्ोजना छ। 
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वक्रर्ाकलाप ६: र्सर्बआईएमएनर्सआई कोच र्र्ािी ToT (२.७.२२.२३१९)। (७ वटै प्रदेश) 

उद्दशे्र् सामाष्जक ववकास मन्रालर्, प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्, प्रादेष्शक स्वास््र् र्ार्लम केन्र, स्वास््र् 
कार्ािलर्, अस्पर्ालमा काम गने व्र्वस्थापक ि स्वास््र्कमीको Early Childhood 
Development (ECD) सम्बन्धी ज्ञान, र्सप ि धािणामा अर्भबृष्द्ध गन।े 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल सामाष्जक ववकास मन्रालर्, प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्, प्रादेष्शक स्वास््र् र्ार्लम केन्र, प्रदेश 
स्वास््र् आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्र, स्वास््र् कार्ािलर्मा काम गने व्र्वस्थापक ि स्वास््र्कमीको 
Early Childhood Development (ECD) सम्बन्धी ज्ञान, र्सप ि धािणामा अर्भबृष्द्ध भएको 
हनेुछ। 

सञ्चालन प्रकृर्ा  लष्क्षर् समूहः 
प्रादेष्शक ि ष्जल्ला र्हका प्रमखु र्था र्ोकल व्र्ष्ि 
सेवा/कार्िक्रम सञ्चालन गने अवर्धः 

• आ.व. २०७८/७९को रे्स्रो चौमार्सक  
सञ्चालन ववर्धः 
• परिवाि कल्र्ाण महाशाखाले सबिप्रथम प्रदेशका ववर्भन्न कार्िक्रम अर्धकृर्, बाल िोग ववशेर्ज्ञ 

लगार्र्लाई प्रािष्म्भक बाल ववकास सम्बन्धी अर्भमखुीकिण गने छ।  
• प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्ले परिवाि कल्र्ाण महाशाखासँग समन्वर् गिी मार्थ 

अर्भमखुीकिणमा सहभागी व्र्ष्िहरुलाई परिचालन गिी दईु र्दने कार्िक्रम सञ्चालन गनुि 
पने छ। 

• प्रदेशमा अवष्स्थर् सामाष्जक र्बकाश मन्रालर्, प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्, प्रदेश र्ार्लम 
केन्र, प्रदेश स्वास््र् आपूर्र्ि केन्र र्था स्वास््र् कार्ािलर्का प्रमखु र्था र्ोकल व्र्ष्ि 
आमन्रण गिी दईु र्दने अर्भमखुीकिण सञ्चालन गनुि पने छ। 

• IMNCI र्था नवजार् ष्शश ुसम्बन्धी काम गने सहर्ोगी संस्थाहरुलाई पर्न कार्िक्रममा 
सहभागी गिाउन ुपन ेछ। 

• सो कार्िक्रम सञ्चालनका लार्ग परिवाि कल्र्ाण महाशाखाले कार्ि र्ार्लका उपलब्ध गिाउने 
छ। 

बजेट वािँर्ािँ र्स कार्िक्रमको लार्ग प्रत्र्ेक प्रदेशलाई रु पाँच लाखका दिले बजेट र्बर्नर्ोजन गरिएको छ। 
(अनसूुची १) 

सन्दभि सामाग्री प्रािष्म्भक बाल ववकास (ECD) सम्बन्धी र्नदेष्शका २०७८  

परिचर्  नवजार् ष्शश ुर्था IMNCI सेवाको सचुकांकहरु कमजोि िहेको पार्लका/स्वास््र् संस्थाहरुको 
पवहचान गिी स्वास््र्कमीहरुको र्बध्र्मान ज्ञान, सीप ि धािणामा अर्भवृष्द्ध गनि स्थलगर् अनषु्शक्षण 
(कोच) कार्िक्रम ववकास गरिएको छ। सो कोष्चङ्ग कार्िक्रम सञ्चालनका लार्ग प्रत्र्के पार्लकामा 
कोच र्र्ाि गनिको लार्ग हिेक ष्जल्लाका र्ोकल व्र्ष्ि/ सीबीआईएमएनर्सआई प्रष्शक्षक र्था 
अस्पर्ालमा काम गने सीबीआईएमएनर्सआई र्ार्लम प्राप्त बाल िोग ववशेर्ज्ञ/ मेर्िकल अर्धकृर्लाई 
सीबीआईएमएनर्सआई प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ार्लम र्दने व्र्वस्था र्मलाईएको छ। 

उद्दशे्र् • हिेक प्रदेश ि ष्जल्लामा सीबीआईएमएनर्सआई कोच प्रष्शक्षक र्र्ाि गने। 
अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

• हिेक प्रदेश ि ष्जल्लामा सीबीआईएमएनर्सआई कोच प्रष्शक्षक र्र्ाि हनेुछन।्  

सञ्चालन प्रकृर्ा  लष्क्षर् समूहः  
IMNCI र्ार्लम प्राप्त स्वास््र्कमीहरु 



165 

 

 
वक्रर्ाकलाप ७: र्नशलु्क नवजार् ष्शश ुसदुृविकिण र्था सोधभनाि कार्िक्रम (२.७.२२.२३२५) 

 
वक्रर्ाकलाप ८: र्बिामी नवजार् ष्शश ुर्नशलु्क उपचाि सोधभनाि कार्िक्रम assessment र्था बाल स्वास््र् सम्बन्धी 
अनसुन्धान कार्िक्रमहरु (२.७.२२.३०२७) 

सञ्चालन ववर्धः 
• कार्िक्रम शरुु गनुिपूवि परिवाि कल्र्ाण महाशाखासँग समन्वर् गिी कार्िक्रम सञ्चालन 

गनुिपनेछ। 
• IMNCI Coaching Guidelines मा उल्लेख भएबमोष्जम र्ीन र्दने IMNCI Coach TOT 

(एक ब्र्ाच) र्ार्लम सञ्चालन गने। 
• हिेक ष्जल्लाका र्ोकल व्र्ष्ि/ सीबीआईएमएनर्सआई प्रष्शक्षक/ सीबीआईएमएनर्सआई 

र्ार्लम प्राप्त सेवा प्रदार्क र्था अस्पर्ालमा काम गने सीबीआईएमएनर्सआई र्ार्लम प्राप्त 
बाल िोग ववशेर्ज्ञ/ मेर्िकल अर्धकृर्लाई सीबीआईएमएनर्सआई प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण 
र्ार्लम र्दने व्र्वस्था र्मलाउने। 

बजेट वािँर्ािँ सीबीआईएमएनर्सआई कोच ToT का लार्ग प्रत्र्ेक प्रदेश र्नदेशनालर्लाई ७ लाख र्बर्नर्ोजन 
गरिएको छ।ववर्नर्ोष्जर् बजेटबाट ToT सञ्चालन गिेि िहेको िकम र्नदेशनालर्बाट कोष्चङ्गको 
लार्ग प्रर्ोग गनि सक्ने छ। 

सन्दभि सामाग्री IMNCI Coaching Guidelines २०७८ ि अथि मन्रालर् कार्िसञ्चालन र्नदेष्शका, २०७५सार्ौं 
संस्किण 

परिचर्  नेपाल सिकािबाट प्रदेश र्हमा सञ्चालन हनेु सम्पणुि र्ोवकएका अस्पर्ालहरुबाट र्नशलु्क रुपमा 
नवजार् ष्शश ु(जन्मेदेष्ख २८ र्दनलाई) उपचािको व्र्वस्था र्मलाईएको छ। 

उद्दशे्र् वविामी नवजार् ष्शशलुाई र्नःशलु्क उपचाि सेवा उपलब्ध गिाउने। 
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल • वविामी नवजार् ष्शशकुो र्नःशलु्क उपचाि गिी वविामी दि ि मतृ्र्दुिमा कर्म ल्र्ाउने।  
सञ्चालन प्रकृर्ा  सञ्चालन ववर्धः 

• प्रदेशमा अवष्स्थर् प्रादेष्शक, ष्जल्ला ि ष्जल्ला सिहका अस्पर्ालमा र्नशलु्क नवजार् ष्शश ु
सदुृविकिण र्था सोधभनाि कार्िक्रम अन्र्गिर् बजेट र्बर्नर्ोजन भईसकेको छ। र्द्यवप सो 
बजेट र्हाँ अन्र्गिर्का अस्पर्ालहरुमा अपगु भएमा माग भइ आएको अपगु िकम प्रदेश 
स्वास््र् र्नदेशनालर्ले र्स ष्शर्िकको िकम अस्पर्ालमा र्बर्नर्ोजन गनुि पने छ।  

• “र्बिामी नवजार् ष्शश ुर्नःशलु्क उपचाि सेवा कार्िक्रम कार्िववर्ध र्नदेष्शका २०७८” मा 
उल्लेख भए अनसुाि गनुिपनेछ। 

लष्क्षर् समूहः  
• प्रदेशमा अवष्स्थर् प्रादेष्शक, ष्जल्ला ि ष्जल्ला सिहका अस्पर्ालहरु। 
सेवा/कार्िक्रम सञ्चालन गने र्नकार्ः 
• प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर् 

सन्दभि सामाग्री र्बिामी नवजार् ष्शश ुर्नःशलु्क उपचाि सेवा कार्िक्रम कार्िववर्ध र्नदेष्शका २०७८  
बजेट वािँर्ािँ र्स ष्शर्िकमा प्रत्र्ेक प्रदेशमा रु १५ लाख र्बर्नर्ोजन गरिएको छ। 

परिचर्  नेपाल सिकािबाट प्रदेशमा अवष्स्थर् सम्पणुि र्ोवकएका अस्पर्ालहरुबाट र्नशलु्क रुपमा नवजार् 
ष्शश ु(जन्मेदेष्ख २८ र्दनलाई) उपचािको व्र्वस्था र्मलाईएको छ।सो कार्िक्रमको प्रभावकािीर्ा, 
उपलष्ब्ध, चनुौर्ी आर्द अध्र्र्न गन ेउदे्दश्र्ले र्ो कार्िक्रम र्जुिमा गरिएको छ  
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वक्रर्ाकलाप ९: (व.ष्श.नं. २.७.२२.२३३०) SNCU/NICU मा कार्ििर् नर्सिङ्ग स्टार्को लार्ग नवजार् ष्शश ुस्र्ाहाि 
(लेभेल-२) र्ार्लम 

उद्दशे्र् वविामी नवजार् ष्शश ुर्नःशलु्क उपचाि कार्िक्रमको प्रभावकािीर्ा, उपलष्ब्ध, चनुौर्ी आर्द अध्र्र्न 
गने। 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल • वविामी नवजार् ष्शश ु र्नःशलु्क उपचाि कार्िक्रमको प्रभावकािीर्ा, उपलष्ब्ध, चनुौर्ी आर्द 
अध्र्र्न प्रर्र्बेदन र्र्ाि हनेुछ ि सोवह प्रर्र्बेदन अनसुाि आगामी बर्िमा कार्िक्रम सधुाि हदैु 
जानछे। 

सञ्चालन प्रकृर्ा  सञ्चालन ववर्धः 
• परिवाि कल्र्ाण महाशाखाले अध्र्र्न सम्बन्धी protocol र्र्ाि गिी सबै प्रदेश स्वास््र् 

र्नदेशनालर्लाई उपलब्ध गिाउने छ। 
• प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्ले त्र्हाँ अवष्स्थर् अस्पर्ाल, स्वस््र् कार्ािलर्, स्वास््र् संस्था 

लगार्र्सँग समन्वर् गिी परिवाि कल्र्ाण महाशाखाले उपलब्ध गिाएको protocol मा िही 
अध्र्र्न गिी रिपोटि साबिजर्नक गने, रिपोटिको एक कवप परिवाि कल्र्ाण महाशाखालाई 
उपलब्ध गिाउन ुपने छ। 

• संघीर्/प्रादेष्शक र्हको अस्पर्ाल भएको प्रदेशमा अर्नबार्ि र्हाँ काम गने बाल िोग 
ववशेर्ज्ञलाई अध्र्र्नमा सामेल गिाउन ुपन ेछ। 

सेवा/कार्िक्रम सञ्चालन गने र्नकार्ः 
• प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्  

सन्दभि सामाग्री र्बिामी नवजार् ष्शश ु र्नःशलु्क उपचाि सेवा assessment protocol, र्बिामी नवजार् ष्शश ु
र्नःशलु्क उपचाि कार्िक्रम कार्िववर्ध र्नदेष्शका २०७८  

बजेट वािँर्ािँ र्स ष्शर्िकमा प्रत्र्ेक प्रदेशलाई रु १० लाख र्बर्नर्ोजन गरिएको छ।  

परिचर्  SNCU/NICU वाििमा कार्ििर् Comprehensive Newborn Care Training (Level II) र्ार्लम 
नपाएका नर्सिङ्ग स्टार्हरुलाई SNCU/NICU सेवा प्रभावकािी गिाउनका लार्ग exposure 
र्ार्लमको व्र्वस्था गरिएको छ। 

उद्दशे्र् SNCU/NICU वाििमा कार्ििर् Comprehensive Newborn Care Training (Level II) र्ार्लम 
नपाएका नर्सिङ्ग स्टार्हरुको क्षमर्ा अर्भवृष्द्ध गने र्था SNCU/NICU सेवा सचुारु गने  

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल SNCU/NICU सेवाको गणुस्र्िमा सधुाि हनेुछ। 
सञ्चालन प्रकृर्ा  लष्क्षर् समूहः 

SNCU/NICU वाििमा कार्ििर्Comprehensive Newborn Care Training for Level II र्ार्लम 
नपाएका नर्सिङ्ग स्टार्। 
सञ्चालनववर्धः 
• र्ो कार्िक्रम प्रदेश स्वास््र् र्ार्लम केन्र मार्ि र् सञ्चालन गनुिपनेछ।  
• सम्बष्न्धर् प्रदेशमा िहेका SNCU/NICU सेवा प्रदान गने अस्पर्ालमा कार्ििर् 

Comprehensive Newborn Care Training for Level II र्ार्लम नपाएका नर्सिङ्ग 
स्टार्हरुलाई सोही प्रदेशको, पूणि सचालनमा िहेको SNCU/NICU सेवा प्रदान गने 
अस्पर्ालमा ल्र्ाई िाष्टिर् स्वास््र् र्ार्लम केन्रको र्नदेष्शका बमोष्जमको र्ार्लम वा ७ 
र्दनसम्म SNCU/NICU वाििमा Duty खटाई Exposure र्दनपुनेछ। 

बजेट वािँर्ािँ प्रत्र्ेक प्रदेश र्ार्लम केन्रलाई रु ८ लाखका दिले र्बर्नर्ोजन गरिएको छ (अनसूुची १ अनसुाि) 
सन्दभि सामाग्री Comprehensive Newborn Care Training for Nurses Level II Package, 
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वक्रर्ाकलाप १०: (ब.ष्श.नं. ११.३.९.१३) SNCU र्था NICU स्थापनाको लार्ग औजाि उपकिण खरिद  

 
वक्रर्ाकलाप ११: (ब.ष्श.नं. २.७.२२.२३३३) आइएमएनर्सआई कार्िक्रमका लार्ग चावहने और्र्ध खरिद  

अथि मन्रालर्को कार्ि सञ्चालन र्नदेष्शका २०७५सार्ौं (संसोधनसवहर्) 
साविजर्नक खिीद ऐन २०६३ ि साविजर्नक खरिद र्नर्मावली २०७६(नवौं संसोधन) 

परिचर्  प्रदेशमा अवष्स्थर् अस्पर्ालमा SNCU/NICU स्थापना र्था सञ्चालन गनि चावहने औजाि उपकिण 
खरिद गने व्र्वस्था र्मलाईएको छ। 

उद्दशे्र् • प्रदेशमा अवष्स्थर् SNCU/NICU सञ्चालन गनि चावहने औजाि उपकिण खरिद गिी 
SNCU/NICU मार्ि र् गणुस्र्िीर् सेवा प्रदान गन।े 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल • प्रदेशमा अवष्स्थर् अस्पर्ालहरुमा SNCU/NICU सञ्चालन भइ नवजार् ष्शश ुउपचािद्वािा 
र्बिामी र्था मतृ्र्दुि घटेको हनेुछ। 

सञ्चालन प्रकृर्ा  लष्क्षर् समहुः 
• प्रदेशमा अवष्स्थर् अस्पर्ालहरु। 
सञ्चालनववर्ध: 
• प्रदेश स्वास््र् आपूर्र्ि केन्रद्वािा प्रदेश अन्र्गिर्का सामाष्जक ववकास मन्रालर्, प्रादेष्शक 

स्वास््र् र्नदेशनालर् ि प्रदेशमा अवष्स्थर् अस्पर्ालहरुको समन्वर्मा र्हाँ प्रदेश अन्र्गिर् 
िहेका अस्पर्ालमा आवश्र्कर्ा अनसुाि SNCU वा NICU मा चावहने अत्र्ावश्र्क उपकिण 
खरिद गिी व्र्वस्थापन र्था सञ्चालनमा सहर्ोग गनुि पने छ। 

• प्रदेशले SNCU/NICU मा चावहन ेसामग्रीहरुको सचुी परिवाि कल्र्ाण महाशाखासँग समन्वर् 
गिी प्राप्त गनुि पने छ। 

बजेट वािँर्ािँ ववर्नर्ोष्जर् बजेटको परिर्ध र्भर िही आवश्र्कर्ा अनसुाि बजेट बाँिर्ाँि गने। (अनसूुची १ 
अनसुाि) 

सन्दभि सामाग्री अथि मन्रालर्को कार्िसञ्चालन र्नदेष्शका २०७५ सार्ौं (संसोधन सवहर्) 
साविजर्नक खिीद ऐन २०६३ ि साविजर्नक खरिद र्नर्मावली २०७६ (नवौं संसोधन) 

परिचर्  प्रदेशमा अवष्स्थर् स्वास््र् संस्थामा आइएमएनर्सआई कार्िक्रम र्था SNCU/NICU बाट नवजार् 
ष्शशलुाई र्दईने सेवाका लार्ग चावहने और्र्धको अभाव हनु नर्दनको लार्ग प्रदेश स्र्िबाटै खरिद 
गिी र्बर्िण गनि सवकने व्र्वस्था गरिएको छ। 

उद्दशे्र् गणुस्र्िीर् आइएमएनर्सआई सेवाको लागी प्रदेश मार्हर्का स्वास््र् संस्थामा (स्थानीर् र्नकार् 
अन्र्गिर् िहेका समेर्) आइएमएनर्सआई कार्िक्रमको अत्र्ावश्र्क और्र्धको र्निन्र्ि आपूर्र्ि गने।  

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल आइएमएनर्सआई र्था नवजार् ष्शश ुसम्बन्धी सेवा प्रदान गनिका लार्ग अत्र्ावश्र्क और्र्ध वर्ै 
भिी सबै स्वास््र् संस्थामा उपलब्ध हनेुछ। 

सञ्चालन प्रकृर्ा  • सेवा/कार्िक्रम सञ्चालन गने र्नकार्ः 
प्रदेश स्वास््र् आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्र  

• सेवा/कार्िक्रम सञ्चालन गने अवर्धः 
 आ.व. २०७८/७९ को पवहलो चौमार्सक  
• सञ्चालन ववर्धः 

- ववर्नर्ोष्जर् बजेटको परिर्ध र्भर िही प्रचर्लर् आर्थिक ऐन र्नर्मानसुाि प्रदेश र्था स्थानीर् 
र्ह अन्र्गिर्का स्वास््र् संस्थाहरुमा आइएमएनर्सआईसँग सम्बष्न्धर् र्ल उल्लेष्खर् 



168 

 

 
वक्रर्ाकलाप १२: र्नशलु्क नवजार् ष्शश ुसदुृविकिण र्था सोधभनाि कार्िक्रम (२.७.२२.२३६६) 

अत्र्ावश्र्क और्र्धहरुको अभाव हनु नर्दन प्रदेश र्था स्थानीर् र्नकार् अन्र्गिर्का 
स्वास््र् संस्थाहरुमा हनेु और्र्धको वावर्िक खपर्को आधािमा बिी खरिद नहनेु गिी ि 
व्र्वस्थापन महाशाखाबाट हनेु आपूर्र्लािई समेर् ध्र्ानमा िाखी सम्बष्न्धर् प्रदेश 
कार्ािलर्ले खरिद गिी आवश्र्कर्ा अनसुाि मार्हर्का स्वास््र् संस्थाहरूमा र्बर्िण गनुि 
पने छ।  

आइएमएनर्सआई कार्िक्रम र्था SNCU/ NICU बाट नवजार् ष्शशलुाई र्दईने सेवाका लार्ग 
चावहने और्र्धहरुको सचुी:  
Lists of CBIMNCI/ FBIMNCI/ SNCU/NICU Drugs 
S.N. Drugs Name 
1 Amoxycillin Dispersable tablet (250 mg) 
2 Amoxycicillin Syrup 
3 ORS packet 
4 Zinc Tablet 
5 Chlorohexidine Gel (नाभी मल्हम) 
6 Inj. Gentamicin 
7 Inj. Ampicillin 
8 Inj. Diazepam 
9 Inj. Phenobarbitone 
10 Inj. Phenytoin  
11 Inj. Cefotaxime 
12 Inj. Normal Saline 
13 Inj. 10% Dextrose 
14 Inj. Ceftriaxone 
15 Tab. Ciprofloxacin 200 mg 
16 Tab. Azithromycin 250 mg 
17  Syp. Azithromycin  
18 IV canula/24/22, D/S 5ml,10ml,1ml,2ml,20ml 
19 I/V set, Catheter,N/G tube,Suction Tube 
20 PCM syrup,tab, 
21 
22 
23 
24 

Metronidazole 
ARI Timer 
Thermometer 
Baby Weighing scale (Digital)  

बजेट वािँर्ािँ आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा ७ वटै प्रदेश स्वास््र् आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्रमा बजेट उपलब्ध 
गिाइएको छ।(अनसूुची १ अनसुाि) 

सन्दभि सामाग्री नेपाल सिकािको आर्थिक ऐन/र्नर्मावली, साबिजर्नक खरिद ऐन र्था र्नर्मावली, IMNCI र्था 
र्नशलु्क नवजार् ष्शश ुकार्िक्रम र्नदेष्शका। 
साविजर्नक खिीद ऐन २०६३ ि साविजर्नक खरिद र्नर्मावली २०७६ (नवौं संसोधन) 

परिचर्  नेपाल सिकािबाट प्रदेशमा अवष्स्थर् सम्पणुि र्ोवकएका अस्पर्ालहरुबाट र्नशलु्क रुपमा नवजार् 
ष्शश ु(जन्मेदेष्ख २८ र्दनलाई) उपचािको व्र्वस्था र्मलाईएको छ। 
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उद्दशे्र् वविामी नवजार् ष्शशलुाई र्नःशलु्क उपचाि सेवा उपलब्ध गिाउने। 
वविामी नवजार् ष्शशकुो र्नःशलु्क उपचाि कार्िक्रम थप प्रभावकािी रुपमा सञ्चालन गने  

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

वविामी नवजार् ष्शशकुो र्नःशलु्क उपचाि गिी मतृ्र्दुिमा कर्म ल्र्ाउने।  

सञ्चालन प्रकृर्ा  सञ्चालनववर्धः 
र्नशलु्क नवजार् ष्शश ुसोधभनाि कार्िक्रम 
• “र्बिामी नवजार् ष्शश ुर्नःशलु्क उपचाि सेवा कार्िक्रम कार्िववर्ध र्नदेष्शका २०७८” मा 

उल्लेख भए अनसुाि गनुिपनेछ। 
• नवजार् ष्शश ुभनाि भई उपचाि गदाि उपचाििर् िहँदासम्मको लार्ग सम्पूणि उपचाि (जस्रै् 

ल्र्ाव, जाचँ, और्र्ध, भनाि आर्द) सेवा र्नःशलु्क रुपमा उपलब्ध गिाउन ुपनेछ। 
• सोही अस्पर्ालमा प्रसरु्ी पश्चार् नवजार् ष्शशलुाई भनाि गनुिपने भएको अवस्थामा नवजार् 

ष्शशकुो र्िस्चाजि वा अन्र् मार्थल्लो र्नकार्मा पे्रर्ण नभएसम्म सतु्केिी मवहलालाई समेर् 
बस्ने व्र्वस्था र्मलाउनपुनछे। 

• नवजार् ष्शशलुाई लामो समर्सम्मको लार्ग उपचाि गनि आवश्र्क पिेको खण्िमा ष्शशलुाई 
भनाि गदािको उमेि २८ र्दन र्भर हो र्ि २८ र्दन र्भर कुनै पर्न र्दनमा वविामी वच्चा 
उपचािका लागी आएमा त्र्सलाई आधाि मानी बाकँी जर्र् र्दन उपचाि सेवा प्रदान गनुिपन े
हो सो अवर्धको पर्न र्नःशलु्क उपचाि गनुिपदिछ। 

• एक पटक उपचाि गिी घि पठाइएको नवजार् ष्शशलुाई पनुः २८ र्दन र्भरको ष्शश ुउपचाि 
र्लन आएमा वा उपचािको लार्ग भनाि गनुिपन ेभएमा पर्न सो नवजार् ष्शशलुाई पनुः र्नःशलु्क 
उपचाि गनुिपनेछ। 

र्नशलु्क नवजार् ष्शश ुसदुृविकिण कार्िक्रम:  
हाल नेपाल सिकािको स्वीकृर् दिबन्दी अनसुाि प्रादेष्शक, ष्जल्ला र्था ष्जल्ला स्र्िीर् अस्पर्ालमा 
उपलब्ध मेर्िकल अर्धकृर्/ नर्सिंङ्ग जनशष्िले SNCU/NICU मा चौबीसै घण्टा सेवा र्दन नसक्न े
अवस्था भएमा SNCU/NICU सेवा र्निन्र्ि गनि थप जनशष्ि आवश्र्क पने भएको हदुा र्ो 
िकम र्बर्नर्ोजन गरिएको हो। 
सञ्चालनववर्धः 

• बाल िोग र्बशेर्ज्ञ/ मेर्िकल अर्धकृर् किाि  
- साबिजर्नक खरिद ऐन २०६३ ि साबिजर्नक खरिद र्नर्मावली २०७६(परिमाष्जिर्) अनसुाि 

SNCU/NICU सेवा प्रदान गनि बाल िोग र्बशेर्ज्ञ / मेर्िकल अर्धकृर् र्नर्िु गनि सवकने 
छ। 

- किाि सेवा सम्झौर्ा अनसुाि TOR बनाई SNCU/ NICUमा मार खटाउन ुपने छ।  
- २४ सै घण्टा SNCU/NICU सेवा उपलब्ध गिाउने सम्बन्धमा स्थार्ी ि किािको बाल िोग 

र्बशेर्ज्ञ/मरे्िकल अर्धकृर् बीच shift rotation व्र्वस्था गिी २४सै घण्टा गणुस्र्रिर् 
SNCU/NICU सेवा प्रदान भएको हनुपुने छ। 
• स्टार् नसि किाि 

- साबिजर्नक खरिद ऐन २०६३ ि साबिजर्नक खरिद र्नर्मावली २०७६(परिमाष्जिर्) अनसुाि 
SNCU/NICU सेवा प्रदान गनि र्नर्िु गने।  

- SNCU/NICU मा बजेटको परिर्धर्भर िही आवश्र्कर्ा अनसुाि स्टार् नसि किाि मा र्लन 
सवकन ेछ।  

- किाि सेवा सम्झौर्ा अनसुाि TOR बनाई SNCU/NICU मा मार खटाउन ुपने छ।  
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वक्रर्ाकलाप १३: (ब.ष्श.नं. २.७.२२.१३८१) र्सर्बआईएमएनर्सआई कार्िक्रम (कोच र्र्ािी ि समर्ा र्था पहुँच 
अर्भमखुीकिण, कोष्चङ्ग, FBIMNCI क्षमर्ा अर्भवृष्द्ध, ब्र्बहाि परिबर्िन आर्द (र्नदेष्शका बमोष्जम)  
 
र्ो कार्िक्रम स्वास््र् कार्ािलर् मार्ि र् अर्नबार्ि रुपमा र्नदेष्शकामा र्ोवकए बमोष्जमको वक्रर्ाकलाप ि िकमको 
अर्धनमा िही सञ्चालन गनुि पने छ। एक वक्रर्ाकलापको िकम अकोमा िकमान्र्ि गनि पाइने छैन। र्स ष्शर्िक 
अन्र्गिर् अर्नवार्ि रुपमा पर्न र्नम्न वक्रर्ाकलापहरु सञ्चालन गनुि पने छ। 
 
वक्रर्ाकलाप १३.१: आईएमएनर्सआई कोच र्र्ािी र्ार्लम ि समर्ा र्था पहुँच कार्िक्रम अर्भमखुीकिण 

- २४ सै घण्टा SNCU/NICU सेवा उपलब्ध गिाउने सम्बन्धमा स्थार्ी ि किािको नर्सिंङ्ग 
स्टार् बीच shift rotation व्र्वस्था गिी २४सै घण्टा गणुस्र्रिर् SNCU/NICU सेवा प्रदान 
भएको हनुपुने छ। 

- किािमा र्लन ेनर्सिंङ्ग स्टार्को न्र्ूनर्म शैष्क्षक र्ोग्र्र्ा कष्म्र्मा PCL नर्सिंङ्ग गिेको हनुपुने। 
नेपाल सिकािको र्लबमान अनसुाि अनसूुची ३को अर्धनमा िही बाँिर्ाँि गनुिपने छ।  
सदुृविकिण कार्िक्रम:  
र्ो ष्शर्िक अनसुाि हाललाई र्ोवकएका ५ वटा प्रादेष्शक अस्पर्ाल (जनकपिु प्रादेष्शक, लषु्म्बनी 
प्रादेष्शक, िाप्ती प्रादेष्शक, कणािली प्रादेष्शक ि सेर्ी प्रादेष्शक) मा रु ५ लाखका दिले बजेट 
र्बर्नर्ोजन गरिएको छ। उि ष्शर्िक अन्र्गिर् ववर्नर्ोष्जर् बजेट बर्ैभरि र्बना अविोध र्नबािध 
रुपमा SNCU/NICU सेवा सञ्चालन गनि आवश्र्क पने और्र्ध, उपकिण लगार्र् अस्पर्ालबाटै 
खरिद गिी आपूर्र्ि व्र्वस्थापन गनि सवकने छ।  
लष्क्षर् समूहः  

• प्रदेशमा अवष्स्थर् अस्पर्ालहरु  
सेवा/कार्िक्रम सञ्चालन गने अवर्धः 

• बर्ैभिी (आ.व. २०७८/७९) 
सेवा/कार्िक्रम सञ्चालन गने र्नकार्ः 

• प्रादेष्शक, ष्जल्ला र्था ष्जल्ला स्र्िीर् अस्पर्ालहरुबाट नवजार् ष्शशलुाई र्नःशलु्क सेवा 
उपलब्ध गिाउनपुनेछ। 

सन्दभि सामाग्री र्बिामी नवजार् ष्शश ुर्नःशलु्क उपचाि सेवा कार्िक्रम कार्िववर्ध र्नदेष्शका २०७८  
बजेट वािँर्ािँ बजेट बाँिर्ाँि अनसूुची ३ अनसुाि गनुिपन ेछ। 

रटटब्र्: हिेक प्रदेशमा र्स ष्शर्िकमा संष्चर् िहेको िकमबाट अस्पर्ालहरुले आवश्र्कर्ा अनसुाि 
थप िकम माग गनि सक्नछेन।् 

परिचर्  नवजार् ष्शश ुर्था IMNCI सेवाको सचुकांकहरु कमजोि िहेको पार्लका/स्वास््र् संस्थाहरुको 
पवहचान गिी स्वास््र्कमीहरुको र्बध्र्मान ज्ञान, सीप ि धािणामा अर्भवृष्द्ध गनि स्थलगर् अनषु्शक्षण 
(कोच) कार्िक्रम ववकास गरिएको छ। सो कोष्चङ्ग कार्िक्रम सञ्चालनका लार्ग प्रत्र्के पार्लकामा 
कोच ववकास गने उदे्दश्र्ले प्रत्र्के ष्जल्लामा ३ र्दने कोच र्र्ािी र्ार्लमको व्र्वस्था र्मलाईएको 
छ। साथै आइएमएनर्सआई कार्िक्रम अन्र्गिर् स्वास््र् सेवाको पहुंच ि उपर्ोर्गर्ा बिाउनका 
लार्ग समदुार् परिचालन गने उदे्दश्र्का साथ समर्ा र्था पहुँच कार्िक्रम व्र्वस्था र्मलाईएको छ। 

उद्दशे्र् • हिेक पार्लकामा सीबीआईएमएनर्सआई कोच र्र्ाि गने। 
• समर्ा र्था पहुँच कार्िक्रम कार्िववर्धबािे अर्भमखुीकिण गने। 
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वक्रर्ाकलाप १३.२: आईएमएनर्सआई कोष्चङ्ग (र्नदेष्शका बमोष्जम) 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

• हिेक पार्लकामा सीबीआईएमएनर्सआई कोच र्र्ाि हनेुछन।्  
• पार्लकामा समर्ा र्था पहुँच कार्िक्रम सञ्चालन गनि सक्षम हनेुछन।्  

सञ्चालन प्रकृर्ा  लष्क्षर् समूहः  
IMNCI सेवा प्रदान गने स्वास््र्कमीहरु 
सञ्चालन ववर्धः 

• कार्िक्रम गनुि पूवि प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्सँग समन्वर् गिी कार्िक्रम सञ्चालन 
गनुिपनेछ। 

• IMNCI Coaching Guidelines मा उल्लेख भएबमोष्जम ३ र्दने IMNCI Coach र्र्ािी 
र्ार्लम सञ्चालन गने।सोवह र्ार्लममा आधा र्दन समर्ा र्था पहुँच कार्िक्रम अर्भमखुीकिण 
सञ्चालन गने। 

• IMNCI Coach छनोट, अन्र् वक्रर्ाकलाप र्था रिपोवटङ्ग IMNCI Coaching Guidelines 
मा उल्लेख भए बमोष्जम गनुिपनेछ। 

बजेट वािँर्ािँ अनसूुची २ बमोष्जम  
सन्दभि सामाग्री र्सर्बआईएमएनर्सआई कोष्चङ्ग र्नदेष्शका २०७८ ि अथि मन्रालर् कार्िसञ्चालन र्नदेष्शका, 

२०७५– सार्ौं संस्किण 

परिचर्  नवजार् ष्शश ुर्था IMNCI सेवाको सचुकांकहरु कमजोि िहेको पार्लका/स्वास््र् संस्थाहरुको 
पवहचान गने ि स्वास््र्कमीहरुको ववद्यमान ज्ञान, सीप ि धािणामा अर्भवृष्द्ध गनि स्थलगर् अनषु्शक्षण 
र्था सहर्ोगात्मक सपुरिबेक्षण र्ार्लम र्था कार्िक्रम सञ्चालन गने व्र्वस्था र्मलाईएको छ।  

उद्दशे्र् • स्वास््र्कमीको ववद्यमान ज्ञान ि सीप अर्भबृष्द्ध गने। 
• कार्िक्रमका समस्र्ा पवहचान गने ि र्र् समस्र्ाहरु समाधानका लार्ग संर्िुरुपमा कार्िर्ोजना 

र्र्ाि गने। 
अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

• IMNCI सेवाको गणुस्र्ि सधुाि हनेुछ। 
• IMNCI सेवाको सचुकाकंहरुमा सधुाि हनेुछ। 

सञ्चालन प्रकृर्ा  लष्क्षर् समूहः  
IMNCI सेवा प्रदान गने स्वास््र्कमीहरु 
सञ्चालनववर्धः 

• र्ार्लम प्राप्त IMNCI Coach मार्ि र् सेवाको सूचाकंहरु कमजोि िहेको स्वास््र् संस्थाहरु 
(स्वास््र् चौकी, अस्पर्ालहरु) मा IMNCI Coaching कार्िक्रम सञ्चालन गनुिपनेछ। 

• स्वास््र् संस्थाहरुमा IMNCI Coaching कार्िक्रम सञ्चालन IMNCI Coaching 
Guidelines मा उल्लेख भए बमोष्जम गनुिपनेछ।  

• कोष्चङ्ग गनि जादा स्वास््र् कार्ािलर्को एक जना साथै पार्लकाबाट र्ार्लम प्राप्त कोच ि 
पार्लकाको स्वास््र् शाखाबाट एज जना सँगै गई स्वास््र् संस्थामा onsite coaching 
गनुि पने छ। 

• कोष्चङ्गमा जाँदा स्वास््र् कार्ािलर्बाट जाने व्र्ष्िलाई नेपाल सिकािको नम्सि अनसुाि 
र्स ष्शर्िकबाट भत्ता उपलब्ध गिाउन ुपने छ। 

बजेट वािँर्ािँ  प्रत्र्ेक ष्जल्लालाई IMNCI coaching का लार्ग १ लाख र्बर्नर्ोजन गरिएको छ। 
सन्दभि सामाग्री CBIMNCI Coaching Guidelines ि अथि मन्रालर् कार्िसञ्चालन र्नदेष्शका, २०७५– सार्ौं 

संस्किण 
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वक्रर्ाकलाप १३.३: र्सर्बआईएमएनर्सआई र्ार्लम 

 
वक्रर्ाकलाप १३.४: स्वास््र् संस्थामा आधारिर् नवजार् ष्शश ुर्था वालिोगको एकीकृर् व्र्वस्थापन (FBIMNCI) 
कार्िक्रम क्षमर्ा अर्भबृष्द्ध कार्िक्रम। 

परिचर्  ष्जल्लामा अवष्स्थर् स्वास््र् संस्थाहरुमा र्सर्बआइएमएनर्सआई कार्िक्रम सदुृविकिण गनि 
र्ार्लमको व्र्वस्था र्मलाईएको छ। 

उद्दशे्र् ष्जल्लामा अवष्स्थर् स्वास््र् संस्थामा काम गने स्वास््र्कमीको नवजार् ष्शश ुर्था बालिोगको 
एकीकृर् व्र्वस्थापनमा (CBIMNCI) र्ार्लम र्दई क्षमर्ा अर्भवृष्द्ध गन।े 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

ष्जल्लामा अवष्स्थर् स्वास््र् संस्थामा कार्ििर् स्वास््र्कमीहरु समदुार्मा आधारिर् नवजार् ष्शश ु
र्था बालिोगको एकीकृर् व्र्वस्थापन सेवा प्रदान गनि सक्षम हनेुछन।् 

सञ्चालन प्रकृर्ा  सेवा/कार्िक्रम सञ्चालन गने र्नकार्ः स्वास््र् कार्ािलर्  
लष्क्षर् समूहः 
• ष्जल्लामा अवष्स्थर् स्वास््र् संस्था/ अस्पर्ालमा काम गने CBIMNCI र्ार्लम नर्लएका 

स्वास््र्कमीहरु। 
सञ्चालन ववर्धः 
• CBIMNCI र्ार्लमका लार्ग आवश्र्क सहभागी पषु्स्र्का, प्रष्शक्षक र्नदेष्शका र्था उपचाि 

पषु्स्र्का परिवाि कल्र्ाण महाशाखाको बाल स्वास््र् र्था खोप सेवा शाखाबाट प्राप्त गिी 
र्ार्लम सञ्चालन गनुि पने छ। र्सिी र्ार्लम सामग्री माग गदाि अर्नबार्ि रुपमा र्ार्लमको 
र्ोजना पेश गनुि पन ेछ। 

• Chart flex का र्बर्र्बस्र् ु परिवाि कल्र्ाण महाशाखाबाट प्राप्त गिी र्सै कार्िक्रमको 
बजेटबाट छपाई गनुि पन ेछ।  

• प्रष्शक्षकअर्नवार्ि रुपमा CBIMNCI TOT र्लएको हनुपुनेछ। 
• र्ार्लम अवर्ध छ र्दनको हनु ुपने छ। 

बजेट वािँर्ािँ स्वास््र् कार्ािलर्लाई र्ार्लम सञ्चालन गनि प्रत्र्के स्वास््र् कार्ािलर्लाई रु सार् लाख र्बर्नर्ोजन 
गरिएको छ (अनसूुची २)  

सन्दभि सामाग्री • अथि मन्रालर्को कार्ि सञ्चालन र्नदेष्शका, २०७५– सार्ौं संस्किण 
• CB-IMNCI र्ार्लम सहभागी पषु्स्र्का  
• CB-IMNCI र्ार्लम प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्नदेष्शका 

परिचर्  ष्जल्लामा अवष्स्थर् अस्पर्ालहरुमा FBIMNCI कार्िक्रम सञ्चालन गनि र्ार्लमको व्र्वस्था 
र्मलाईएको छ। 

उदे्दश्र् ष्जल्लामा अवष्स्थर् अस्पर्ालहरुमा बालिोग ववभाग/ SNCU/ NICU/ Indoor/ Emergency 
मा काम गने नर्सिंङ्ग र्था पािामरे्िक्सहरुको नवजार् ष्शश ुर्था बालिोगको एकीकृर् व्र्वस्थापनमा 
(FBIMNCI) क्षमर्ा अर्भवृष्द्ध गने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

• प्रदेशमा अवष्स्थर् ष्जल्ला र्था ष्जल्ला स्र्िीर् अस्पर्ालहरुमा काम गने नर्सिंङ्ग र्था 
पािामरे्िक्सहरुले स्वास््र् संस्थामा आधारिर् नवजार् ष्शश ु र्था बालिोगको एकीकृर् 
व्र्वस्थापन गनि सक्षम हनेुछन।् 

सञ्चालन प्रकृर्ा  सेवा/कार्िक्रम सञ्चालन गने र्नकार्ः 
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वक्रर्ाकलाप १३.५: आईएमएनर्सआई ि नवजार् ष्शश ुकार्िक्रम सम्बन्धी व्र्वहाि परिबर्िन संचाि कार्िक्रम। 

 
वक्रर्ाकलाप ६: IMNCI कार्िक्रम सदुृविकिण 

• ष्जल्लामा अवष्स्थर् अस्पर्ालहरुमा कार्ििर् नर्सिंङ्ग र्था पािामरे्िक्सहरुको लागी FBIMNCI 
र्ार्लम ष्जल्लाष्स्थर् स्वास््र् कार्ािलर्ले सञ्चालन गनुि पन ेछ। 

• लष्क्षर् समूहः 
• प्रदेशमा अवष्स्थर् अस्पर्ालहरु (ष्जल्ला र्था ष्जल्ला स्र्िीर्) मा काम गने नर्सिंङ्ग र्था 

पािामरे्िक्सहरु। 
सञ्चालन ववर्धः 
• र्ार्लमको लार्ग चावहन ेर्ार्लम सहभागी पषु्स्र्का र्था प्रष्शक्षक र्नदेष्शका परिवाि कल्र्ाण 

महाशाखाको बाल स्वास््र् र्था खोप सेवा शाखाबाट माग गनुि पने छ। र्सिी र्ार्लम सामग्री 
माग गदाि अर्नबार्ि रुपमा र्ार्लमको र्ोजना पेश गनुि पने छ। 

• FBIMNCI र्ार्लमका लार्ग आवश्र्क ववर्भन्न उपचाि र्बर्ध र्था अन्र् chart flex का 
र्बर्र्बस्र् ुपरिवाि कल्र्ाण महाशाखासँग प्राप्त गिी छपाई गनुि पने छ। 

• सहभागीहरुर्ार्लम सञ्चालन हनेु अस्पर्ालहरुकाबालिोग ववभाग/ SNCU/ NICU/ Indoor/ 
Emergency मा काम गने नर्सिंङ्ग र्था पािामेर्िक्सहरु हनेुछन। 

• प्रष्शक्षक अर्नवार्ि रुपमा FBIMNCI TOT र्लएको हनुपुनेछ (प्रष्शक्षकको नामावली परिवाि 
कल्र्ाण महाशाखाले उपलब्ध गिाउनेछ। 

• र्ार्लम अवर्ध ३ र्दनको हनेुछ।  
बजेट वाँिर्ाँि प्रत्र्ेक ष्जल्लालाई र्ार्लम सञ्चालन गनि रु एक लाख बजेट र्बर्नर्ोजन गरिएको छ। (अनसूुची 

२)  
सन्दभि सामाग्री • अथि मन्रालर्को कार्ि सञ्चालन र्नदेष्शका, २०७५– सार्ौं संस्किण 

• FB-IMNCI र्ार्लमसहभागी पषु्स्र्का  
• FB-IMNCI र्ार्लमप्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्नदेष्शका 

परिचर्  IMNCI र्था नवजार् ष्शश ु सेवा कार्िक्रमबािे समदुार्मा जानकािी गिाउन ववर्भन्न मध्र्मबाट 
सन्देश प्रशािणको व्र्वस्था र्मलाइएको छ। 

उद्दशे्र् IMNCI र्था नवजार् ष्शश ुसेवाको उपर्ोर्गर्ामा वृष्द्ध गने। 
अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

IMNCI र्था नवजार् ष्शश ुसेवाको उपर्ोर्गर्ामा वृष्द्ध भएको हनेुछ। 

सञ्चालन प्रकृर्ा  • र्बर्नर्ोष्जर् िकमबाट सूचनाको आवश्र्कर्ा पवहचान गिी परिवाि कल्र्ाण महाशाखाको 
समन्वर्मा IMNCI र्था नवजार् ष्शश ु सेवा कार्िक्रमबािे समदुार्मा जानकािी गिाउन 
ववर्भन्नमध्र्मबाट (फ्लेक्स छपाई, र्भत्ते लेखन, िेर्िर्ो, टेर्लर्भजन आर्द) सन्देश प्रशािण गनुि 
पने छ। 

बजेट वािँर्ािँ प्रत्र्ेक स्वास््र् कार्ािलर्लाई १/ १ लाख र्बर्नर्ोजन गरिएको छ। 
सन्दभि सामाग्री अथि मन्रालर् कार्िसञ्चालनर्नदेष्शका, २०७५– सार्ौं संस्किण 

परिचर्  र्सर्बआइएमएनर्सआई कार्िक्रमलाई थप मजबरु् ि सदुृि गनि IMNCI कार्िक्रम सदुृविकिणको 
व्र्वस्था र्मलाईएको छ। 

उद्दशे्र् र्सर्बआइएमएनर्सआई कार्िक्रम थप सदुृि हनेु। 
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अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

र्सर्बआइएमएनर्सआई कार्िक्रम सञ्चालन गनि सहज भइ थप सदुृि हनेुछ।।  

सञ्चालन प्रकृर्ा  सञ्चालन ववर्धः 
• र्स कार्िक्रम अन्र्गिर् स्वास््र् कार्ािलर्ले र्सर्बआइएमएनर्सआई कार्िक्रम सहज रुपले 

सञ्चालन गनिका लार्ग आवश्र्कर्ा अनसुाि और्र्ध (Amoxicillin, Gentamycin, Ampicillin, 
ORS, Zinc, CHX Gel, vitamin K1); उपकिण (ARI Timer, Thermometer, Baby 
Weighting Scale-Digital) र्था आवश्र्क र्ार्लम सामग्री छपाई गिी आपूर्र्ि गनि सवकन े
छ।  

लष्क्षर् समूहः  
• ष्जल्लामा अवष्स्थर् स्वास््र् कार्ािलर्, स्वास््र् संस्था, अस्पर्ालहरु  
सेवा/कार्िक्रम सञ्चालन गने अवर्धः 
• बर्ैभिी (आ.व. २०७८/७९) 
सेवा/कार्िक्रम सञ्चालन गने र्नकार्ः 
• स्वास््र् कार्ािलर्  

सन्दभि सामाग्री नेपाल सिकािको आर्थिक ऐन/र्नर्मवाली, साविजर्नक खिीद ऐन २०६३ ि साविजर्नक खरिद 
र्नर्मावली २०७६ (नवौं संसोधन) 
IMNCI र्था र्नशलु्क नवजार् ष्शश ुकार्िक्रम र्नदेष्शका। 

बजेट वािँर्ािँ प्रत्र्ेक स्वास््र् कार्ािलर्लाई रु २ लाख र्बर्नर्ोजन गरिएको छ। 
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अनसूुची १: बावर्िक स्वीकृर् कार्िक्रम (प्रादेष्शक)  

क्र.स.  कार्िक्रम  
प्रादेष्शक कार्िक्रम (आ.व. २०७८/७९) 

बजटे कोि  कार्ािन्वर्न 
र्नकार्  प्रदेश १  प्रदेश २ प्रदेश ३ प्रदेश ४ प्रदेश ५ प्रदेश ६ प्रदेश ७ 

१ 
SNCU/NICU को मेंटोिीङ्ग कार्िक्रम  2.7.22.2301 

PHD   200,000  
    
200,000      200,000  

      
200,000  

       
200,000  

       
200,000  

       
200,000  

२ 

र्नशलु्क नवजार् ष्शश ु कार्िक्रमको 
सर्मक्षा, र्ोजना र्जुिमा र्था FBIMNCI 
िेकर्ििङ रिपोवटिंङ्ग अर्भमखुीकिण   

2.7.22.2305 

PHD 
       
700,000  

       
600,000  

       
600,000  

       
600,000  

       
650,000  

       
600,000  

       
600,000  

३ 

आईएमएनर्सआई र्था नवजार् ष्शश ु
कार्िक्रमको अनगुमन  

2.7.22.2308 
PHD 

       
100,000  

       
100,000  

       
100,000  

       
100,000  

       
100,000  

       
100,000  

       
100,000  

४ 
मार्ाको अंगालो (Kangaroo Mother 
Care) र्नदेष्शका अर्भमखुीकिण  

2.7.22.2314 
PHD 

       
500,000  

       
500,000  

       
500,000  

       
500,000  

       
500,000  

       
500,000  

       
500,000  

५ 

प्रािष्म्भक बाल ववकास (Early 
Childhood Development (ECD))  
र्नदेष्शका अर्भमखुीकिण  

2.7.22.2322 
PHD 

       
500,000  

       
500,000  

       
500,000  

       
500,000  

       
500,000  

       
500,000  

       
500,000  

६ CB-IMNCI Coach र्र्ािी ToT 2.7.22.2319 PHD 
       
700,000  

       
700,000  

       
700,000  

       
700,000  

       
700,000  

       
700,000  

       
700,000  

७ 

र्नशलु्क नवजार् ष्शश ुसदुृविकिण र्था 
सोधभनाि कार्िक्रम  2.7.22.2325 

PHD 
     
1,500,000  

     
1,500,000  

     
1,500,000  

     
1,500,000  

     
1,500,000  

     
1,500,000  

     
1,500,000  

८ 

र्बिामी नवजार् ष्शश ु र्नशलु्क उपचाि 
सोधभनाि कार्िक्रम assessment र्था 
बाल स्वास््र् सम्बन्धी अनसुन्धान 
कार्िक्रमहरु  

२.७.२२.३०
२७  PHD 

     
1,000,000  

     
1,000,000  

     
1,000,000  

     
1,000,000  

     
1,000,000  

     
1,000,000  

     
1,000,000  
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९ 

SNCU/NICU मा कार्ििर् नर्सिंङ्ग 
स्टार्को लार्ग नवजार् ष्शश ु स्र्ाहाि 
(लेभेल २) र्ार्लम  

2.7.22.2330 
PHTC 

       
800,000  

       
800,000  

       
800,000  

       
800,000  

       
800,000  

       
800,000  

       
800,000  

१० 

SNCU/NICU स्थापनाको लार्ग औजाि 
उपकिण खरिद 11.3.9.13 PLMC 

     
5,000,000  

     
3,500,000  

       
500,000  

     
4,000,000  

     
5,000,000  

     
4,000,000  

     
4,500,000  

११ 
IMNCI कार्िक्रमको लार्ग और्र्ध 
खरिद  2.7.22.2333 PLMC 

   
10,000,000  

   
12,000,000  

   
10,000,000  

     
7,000,000  

   
10,000,000  

     
5,000,000  

     
7,000,000  

१२ 

र्बिामी नवजार् ष्शश ु र्नशलु्क उपचाि 
सोधभनाि र्था सदुृविकिण कार्िक्रम  2.7.22.2366 Hospitals 

   
24,100,000  

   
17,000,000  

   
15,800,000  

   
18,800,000  

   
29,500,000  

   
22,600,000  

   
21,500,000  
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अनसूुची २: र्सर्बआईएमएनर्सआई कार्िक्रम (कोच र्र्ािी ि समर्ा र्था पहुँच अर्भमखुीकिण, कोष्चङ्ग, FBIMNCI क्षमर्ा अर्भवृष्द्ध, ब्र्बहाि परिबर्िन, सदुृविकिण आर्द) (र्नदेष्शका 
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७० िोटी स्वा. कार्ािलर् ४०० २०० ७०० १०० १०० २०० १७०० ६५० ८५० १५० ५० 
७१ आछाम स्वा. कार्ािलर् ४०० २०० ७०० १०० १०० २०० १७०० ६५० ८५० १५० ५० 
७२ दाच ुिला स्वा. कार्ािलर् ४०० २०० ७०० १०० १०० २०० १७०० ६५० ८५० १५० ५० 
७३ बैर्िी स्वा. कार्ािलर् ४०० २०० ७०० १०० १०० २०० १७०० ६५० ८५० १५० ५० 
७४ ििेलधुिा स्वा. कार्ािलर् २५० २०० ७०० १०० १०० २०० १५५० ५०० ८५० १५० ५० 
७५ कंचनपिु स्वा. कार्ािलर् ४०० २०० ७०० १०० १०० २०० १७०० ६५० ८५० १५० ५० 
७६ कैलाली स्वा. कार्ािलर् ५५० २०० ७०० १०० १०० २०० १८५० ८०० ८५० १५० ५० 
७७ बाजिुा  स्वा. कार्ािलर् ४०० २०० ७०० १०० १०० २०० १७०० ६५० ८५० १५० ५० 

जम्मा 
४८९५

० 
६५४५

० 
११५५

० ३८५० 
 

 अनसूुची ३: र्बिामी नवजार् ष्शश ुर्न:शलु्क उपचाि सोधभनाि र्था सदुृविकिण कार्िक्रम (२.७.२२.२३६६) 

प्रदे
श 

 

क्र.स.  अस्पर्ाल  
र्बिामी नवजार् 
ष्शश ु उपचाि 
सोधभनाि 

नवजार् ष्शश ुसेवा 
(SNCU/ NICU) 
कार्िक्रम 
सञ्चालनको लार्ग 
बाल िोग 
र्बशेर्ज्ञ/ मे.अ./ 
स्टार् नसि किाि सदृ

र्ध
कि

ण 
 जम्मा  

चौमार्सक 

प्रथम  दोस्रो  रे्स्रो  चौथो  

प्रदे
श 

१ १ ष्जल्ला अस्पर्ाल, र्ा्लेजङु      300,000            
1,500,000  

     
1,800,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

२ ष्जल्ला अस्पर्ाल, संखुवासभा       300,000            
1,500,000  

     
1,800,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  
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३ ष्जल्ला अस्पर्ाल, सोलखुम्ब ु      300,000            
1,500,000  

     
1,800,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

४ ष्जल्ला अस्पर्ाल, पाँचथि       300,000  
          
1,500,000    

   
1,800,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

५ ष्जल्ला अस्पर्ाल, र्ेहिथुम       300,000  
          
1,500,000    

   
1,800,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

६ ष्जल्ला अस्पर्ाल, धनकुटा       300,000  
          
1,500,000    

   
1,800,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

७ ष्जल्ला अस्पर्ाल, भोजपिु       300,000  
          
1,500,000    

   
1,800,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

८ ष्जल्ला अस्पर्ाल, खोटांग       300,000  
          
1,500,000    

   
1,800,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

९ ष्जल्ला अस्पर्ाल, ओखलिंुगा       300,000  
          
1,500,000    

   
1,800,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

१० ष्जल्ला अस्पर्ाल, इलाम      300,000  
          
1,500,000    

   
1,800,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

११ मेची अस्पर्ाल, झापा       500,000  
          
2,000,000    

   
2,500,000  

     
625,000  

     
625,000  

     
625,000  

     
625,000  

१२ इनरुवा अस्पर्ाल, सनुसिी       300,000            
1,500,000  

     
1,800,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

१३ ष्जल्ला अस्पर्ाल, उदर्पिु       300,000            
1,500,000  

     
1,800,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

जम्मा 4,100,000 20,000,000  24,100,000 6,025,000 6,025,000 6,025,000 6,025,000 

प्रदे
श 

२ 

१ ष्जल्ला अस्पर्ाल, र्सिाहा       300,000  
          
1,500,000    

   
1,800,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

२ जनकपिु प्रादेष्शक अस्पर्ाल, धनरु्ा     4,500,000  
          
3,000,000      500,000  

   
8,000,000  

   
2,375,000  

   
1,875,000  

   
1,875,000  

   
1,875,000  

३ जलेश्वोि अस्पर्ाल, महोत्तिी      300,000  
          
1,500,000    

   
1,800,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  
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४ ष्जल्ला अस्पर्ाल, सलािही       300,000  
          
1,500,000    

   
1,800,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

५ गौि अस्पर्ाल, िौर्हट       300,000  
          
1,500,000    

   
1,800,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

६ कलैर्ा अस्पर्ाल, बािा       300,000  
          
1,500,000    

   
1,800,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

जम्मा   6,000,000  
      
10,500,000    500,000  

  
17,000,000    4,625,000    4,125,000  

  
4,125,000  

  
4,125,000  

बा
गम

र्ी 
प्रदे

श 

१ चौर्ािा अस्पर्ाल, र्सन्धुपाल्चोक       300,000  
          
1,500,000    

   
1,800,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

२ िसवुा अस्पर्ाल, िसवुा       300,000  
          
1,500,000    

   
1,800,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

३ िामेछाप अस्पर्ाल, िामेछाप       300,000  
          
1,500,000    

   
1,800,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

४ र्रसलुी अस्पर्ाल, नवुाकोट       300,000  
          
1,500,000    

   
1,800,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

५ धार्दङ्ग अस्पर्ाल, धार्दङ्ग       500,000  
          
1,500,000    

   
2,000,000  

     
500,000  

     
500,000  

     
500,000  

     
500,000  

६ र्सन्धुली अस्पर्ाल, र्सन्धुली       500,000  
          
1,500,000    

   
2,000,000  

     
500,000  

     
500,000  

     
500,000  

     
500,000  

७ हेटौिा अस्पर्ाल, मकवानपिु       800,000  
          
2,000,000    

   
2,800,000  

     
700,000  

     
700,000  

     
700,000  

     
700,000  

८ भिपिु ष्जल्ला अस्पर्ाल       300,000  
          
1,500,000    

   
1,800,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

जम्मा   3,300,000  
      
12,500,000          -    

  
15,800,000    3,950,000    3,950,000  

  
3,950,000  

  
3,950,000  

गण्
िक

ी 
प्रदे

श 
 

१ गोिखा अस्पर्ाल, गोिखा       300,000  
          
1,500,000    

   
1,800,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  
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२ 
लमजङु्ग सामदुावर्क अस्पर्ाल, 
लमजङु्ग        500,000  

          
1,500,000    

   
2,000,000  

     
500,000  

     
500,000  

     
500,000  

     
500,000  

३ मनाङ्ग ष्जल्ला अस्पर्ाल, मनाङ्ग      100,000  
          
1,000,000    

   
1,100,000  

     
275,000  

     
275,000  

     
275,000  

     
275,000  

४ मसु्र्ाङ्ग ष्जल्ला अस्पर्ाल, मसु्र्ाङ्ग      100,000  
          
1,000,000    

   
1,100,000  

     
275,000  

     
275,000  

     
275,000  

     
275,000  

५ दमौली अस्पर्ाल, र्नहुँ       300,000  
          
1,500,000    

   
1,800,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

६ स्र्ाङ्गजा अस्पर्ाल, स्र्ाङ्गजा       300,000  
          
1,500,000    

   
1,800,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

७ पबिर् अस्पर्ाल, पबिर्       300,000  
          
1,500,000    

   
1,800,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

८ बेनी अस्पर्ाल, म्र्ाग्दी       300,000  
          
1,500,000    

   
1,800,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

९ मार्षृ्शश ुर्मर्ेिी अस्पर्ाल, कास्की       300,000  
          
1,500,000    

   
1,800,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

१० धौलार्गिी अस्पर्ाल, बाग्लङु्ग       500,000  
          
1,500,000    

   
2,000,000  

     
500,000  

     
500,000  

     
500,000  

     
500,000  

११ 
मध्र्र्बन्द ु ष्जल्ला अस्पर्ाल 
नवलपिु        300,000  

          
1,500,000    

   
1,800,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

जम्मा   3,300,000  
      
15,500,000          -    

  
18,800,000    4,700,000    4,700,000  

  
4,700,000  

  
4,700,000  

लष्
म्ब

नी
 प्र

देश
 १ 

पृ् वीचन्र अस्पर्ाल, पिासी 
(पष्श्चम)       200,000  

          
1,500,000    

   
1,700,000  

     
425,000  

     
425,000  

     
425,000  

     
425,000  

२ र्भम अस्पर्ाल, रुपन्देही       300,000  
          
1,500,000    

   
1,800,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

३ 
लषु्म्बनी प्रादेष्शक अस्पर्ाल, 
बटुवल     6,000,000  

          
3,000,000      500,000  

   
9,500,000  

   
2,750,000  

   
2,250,000  

   
2,250,000  

   
2,250,000  
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४ कवपलवस्र् ुअस्पर्ाल, कवपलवस्र् ु      300,000  
          
1,500,000    

   
1,800,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

५ िाप्ती प्रादेष्शक अस्पर्ाल, दाङ    1,000,000  
          
1,500,000      500,000  

   
3,000,000  

   
1,125,000  

     
625,000  

     
625,000  

     
625,000  

६ बर्दिर्ा अस्पर्ाल, बर्दिर्ा       300,000  
          
1,500,000    

   
1,800,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

७ ष्जल्ला अस्पर्ाल, पाल्पा       100,000  
          
1,000,000    

   
1,100,000  

     
275,000  

     
275,000  

     
275,000  

     
275,000  

८ िामपिु अस्पर्ाल, पाल्पा       100,000  
          
1,000,000    

   
1,100,000  

     
275,000  

     
275,000  

     
275,000  

     
275,000  

९ ष्जल्ला अस्पर्ाल, गलु्मी       300,000  
          
1,500,000    

   
1,800,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

१० ष्जल्ला अस्पर्ाल, अघािखाँची       300,000  
          
1,500,000    

   
1,800,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

११ ष्जल्ला अस्पर्ाल, ्र्ठुान       300,000  
          
1,500,000    

   
1,800,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

१२ ष्जल्ला अस्पर्ाल, िोल्पा       200,000  
          
1,000,000    

   
1,200,000  

     
300,000  

     
300,000  

     
300,000  

     
300,000  

१३ ष्जल्ला अस्पर्ाल, रुकुम पूवि       100,000  
          
1,000,000    

   
1,100,000  

     
275,000  

     
275,000  

     
275,000  

     
275,000  

जम्मा   9,500,000  
      
19,000,000  १०,००,०००  

  
29,500,000    8,125,000    7,125,000  

  
7,125,000  

  
7,125,000  

कण
ािल
ी प्र

देश
 १ ष्जल्ला अस्पर्ाल, िोल्पा       100,000  

          
1,000,000    

   
1,100,000  

     
275,000  

     
275,000  

     
275,000  

     
275,000  

२ ष्जल्ला अस्पर्ाल, मगु ु      100,000  
          
1,000,000    

   
1,100,000  

     
275,000  

     
275,000  

     
275,000  

     
275,000  

३ ष्जल्ला अस्पर्ाल, हमु्ला       100,000  
          
1,000,000    

   
1,100,000  

     
275,000  

     
275,000  

     
275,000  

     
275,000  
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४ ष्जल्ला अस्पर्ाल, रुकुम       200,000  
          
1,000,000    

   
1,200,000  

     
300,000  

     
300,000  

     
300,000  

     
300,000  

५ ष्जल्ला अस्पर्ाल जाजिकोट       200,000  
          
1,000,000    

   
1,200,000  

     
300,000  

     
300,000  

     
300,000  

     
300,000  

६ ष्जल्ला अस्पर्ाल, कार्लकोट       300,000  
          
1,500,000    

   
1,800,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

७ ष्जल्ला अस्पर्ाल, दैलेख       500,000  
          
1,500,000    

   
2,000,000  

     
500,000  

     
500,000  

     
500,000  

     
500,000  

८ ष्जल्ला अस्पर्ाल, सल्र्ान       300,000  
          
1,500,000    

   
1,800,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

९ कणािली  प्रादेष्शक अस्पर्ाल, सखेुर्     6,000,000  
          
3,000,000      500,000  

   
9,500,000  

   
2,750,000  

   
2,250,000  

   
2,250,000  

   
2,250,000  

१० मेहेलकुना अस्पर्ाल, सखेुर्       300,000  
          
1,500,000    

   
1,800,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

जम्मा   8,100,000  
      
14,000,000    500,000  

  
22,600,000    6,025,000    5,525,000  

  
5,525,000  

  
5,525,000  

सदु
िु 
पष्श्

चम
 प्र

देश
 

१ ष्जल्ला अस्पर्ाल, अछाम       200,000  
          
1,500,000    

   
1,700,000  

     
425,000  

     
425,000  

     
425,000  

     
425,000  

२ बर्लपाटा अस्पर्ाल, अछाम       100,000  
          
1,000,000    

   
1,100,000  

     
275,000  

     
275,000  

     
275,000  

     
275,000  

३ ष्जल्ला अस्पर्ाल, बैर्िी       200,000  
          
1,500,000    

   
1,700,000  

     
425,000  

     
425,000  

     
425,000  

     
425,000  

४ ष्जल्ला अस्पर्ाल, बझाङ       200,000  
          
1,500,000    

   
1,700,000  

     
425,000  

     
425,000  

     
425,000  

     
425,000  

५ ष्जल्ला अस्पर्ाल, बाजिुा       200,000  
          
1,500,000    

   
1,700,000  

     
425,000  

     
425,000  

     
425,000  

     
425,000  

६ ष्जल्ला अस्पर्ाल, दाच ुिला       200,000  
          
1,500,000    

   
1,700,000  

     
425,000  

     
425,000  

     
425,000  

     
425,000  
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७ ष्जल्ला अस्पर्ाल, िोटी       300,000  
          
1,500,000    

   
1,800,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

८ वटकापिु अस्पर्ाल, कैलाली       300,000  
          
1,500,000    

   
1,800,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

९ सेर्ी  प्रादेष्शक अस्पर्ाल, कैलाली     3,000,000  
          
3,000,000      500,000  

   
6,500,000  

   
2,000,000  

   
1,500,000  

   
1,500,000  

   
1,500,000  

१० महेन्रनगि अस्पर्ाल, कंचनपिु       300,000  
          
1,500,000    

   
1,800,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

     
450,000  

जम्मा   5,000,000  
      
16,000,000    500,000  

  
21,500,000    5,750,000    5,250,000  

  
5,250,000  

  
5,250,000  

कुल जम्मा  3,93,00,000  
     
107,500,000    

 
146,800,000   36,700,000  

 
36,700,000  

 
36,700,000  

 
36,700,000  
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िाष्टिर् खोप कार्िक्रम 
पृटठभरू्म 
खोप कार्िक्रम एउटा शष्िशाली एंव लागर् प्रभावकािी (cost efficetive) जनस्वास््र् कार्िक्रम हो। वव.सं. २०३४ 
सालमा र्बर्ि उन्मूलन भए पश्चार् नेपालमा खोप कार्िक्रम ववस्र्ारिर् खोप आर्ोजनाको रुपमा र्बर्सजी ि र्िवपटी खोप 
सेवाबाट प्रािम्भ गिी क्रर्मक रुपमा अन्र् ष्जल्लाहरुमा ववस्र्ाि गदे २०४५ सालसम्ममा ७५ वटै ष्जल्लाहरुमा ६ वटा 
िोगहरु क्षर्िोग, भ्र्ागरेु्िोग, धनटंुटंकाि, लहिेखोकी, पोर्लर्ो ि दादिुा ववरुद्धका खोपहरु समावेश गरिर्ो। र्सैगिी २०६० 
पर्छ हालसम्म क्रमशः नर्ाँ खोपहरु थप गदै हाल १२ वटा िोगहरुको ववरुद्ध खोप र्दईदै आएको छ। िाष्टिर् खोप 
कार्िक्रमको उदे्दश्र् अनरुुप नंर्ा टाईर्ाईि खोप र्सै आर्थिक वर्िमा र्नर्र्मर् खोप कार्िक्रममा समावेश हनु गइिहेको 
छ। 
 
िाष्टिर् खोप कार्िक्रमको परिचर् 
िाष्टिर् खोप कार्िक्रम अन्र्गिर् हाल नेपालमा १५ मवहना मरु्नका बालबालवकाहरु ि गभिवर्ी मवहलाहरुका लार्ग र्नशलु्क 
खोप सेवा प्रदान गरिदै आएको छ। जसमध्र्े १५ मवहना मरु्नका बालबार्लकाहरुलाई ववर्भन्न सरुवा िोगहरु (क्षर्िोग, 
भ्र्ागरेु् िोग, लहिेखोकी, धनटुटंकाि, हेपाटाइटर्स र्ब, हेमोर्र्लस इन्फ्ल्र्ूएञ्जा बी, पोर्लर्ो, दादिुा, रुबेला, न्र्मूोकोकस, 
जापार्नज इन्सेर्लाइटर्स ि िोटा भाइिस) र्बरुद्ध र्था गभिवर्ी मवहलाहरुका लाग टी.िी (Td) खोप उपलब्ध गिाउँदै 
आइएको छ। बहबुर्ीर् खोप र्ोजना (सन ्२०११-२०१६, २०१७ - २०२१) अनसुाि िाष्टिर् खोप कार्िक्रममा क्रमशः 
नर्ाँ खोपहरु समावेश गदै जान ेर्ोजना भए अनसुाि र्स आ ब मा टाईर्ाईि िोग ववरुद्ध, टाईर्ाईि खोप शरुुवार् गने 
कार्िक्रम िहेको छ।  
ववश्व स्वास््र् संगठनको सझुाव र्था नेपाल सिकािको र्नणिर्ानसुाि िोटा, टाईर्ाईि, कोलेिा जस्र्ा ईन्टेरिक खोपहरु 
शरुुवार् गदाि खोपसंगै सिसर्ाई प्रवद्धिन कार्िक्रम पर्न सञ्चालन गनुिपन ेभएकोले िोटा खोप शरुुवार्सँगै र्नर्र्मर् खोप 
मार्ि र् सिसर्ाई प्रवद्धिन कार्िक्रम पर्न गर् आ व देष्ख एवककृर् रुपमा सञ्चालन भईिहेको छ ि र्सलाई र्निन्र्िर्ा र्दन ु
पनेछ। 
खोप सेवा देशभिका १६००० भन्दा बिी खोप केन्र ि १७००० भन्दा धेिै खोप सेसनहरु, जसमा स्वास््र् संस्था, बाह्र् 
खोप केन्र ि घमु्र्ी खोप सेवाका साथ ै र्नजी र्था गैिसिकािी स्वास््र् संस्थाहरु मार्ि र् र्नर्र्मर् रुपमा सञ्चालन गरिँदै 
आएको छ। खोप कार्िक्रमबाट प्राप्त उपलष्ब्धको अवस्थालाई कार्म िाख्दै कार्िक्रमको िाष्टिर् उद्धेश्र् अनरुुप खोपवाट 
वचाउन सवकन ेिोगहरुलाई शनु्र् अवस्थामा परु्ािई िोगहरु र्नर्न्रण, र्नवािण ि उन्मूलनको कार्िमा र्र्व्रर्ा र्दई खोपबाट 
बचाउन सवकन ेिोगहरुको िोगाणुदि, अपाङ्गर्ादि ि मतृ्र्दुिमा कर्म ल्र्ाउन ुनै र्ो कार्िक्रमको प्रमखु लक्ष्र् िहेको छ।  
हाल ववश्वव्र्ापी महामािीको रुपमा रै्र्लएको कोर्भि १९ िोगको िोकथाम र्था र्नर्न्रणको लागी खोप उपलब्धर्ाको 
आधािमा १५ बर्ि भन्दा मार्थ उमेि समूहका सबै नागरिकहरुलाई प्राथर्मकर्ाको आधािमा खोप उपलब्ध गिाउने नेपाल 
सिकािको लक्ष्र् िहेको छ। जस अनसुाि गर् आ व देष्ख नै ववर्भन्न लष्क्षर् समहुमा ववर्भन्न चिणमा अर्भर्ान सञ्चालन 
भएको ि र्स आ. व. मा पर्न सञ्चालन गरिनछे। 
 
खोप कार्िक्रमको मूख्र् उपलब्धी 

- र्बर्ि िोगको उन्मूलन  
- बाल मतृ्र्दुिमा उल्लेख्र् कमी  
- सन ्२००५ देष्ख मार् ृर्था नवष्शश ुधनटुटङ्काि िोग र्नवािण  
- सन ्२०१० देष्ख पोर्लर्ो िोग शून्र् अवस्था ि उन्मूलनको नष्जक  
- जापार्नज ईन्सेर्लाईवटस िोग र्नर्न्रण 
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- रुवेला र्था र्स आि एस (CRS -Congenital Rubella Syndrome) र्नर्न्रण (सन ्२०१८) ि दादिुा रुबेला 
िोग र्नवािणर्र्ि  उन्मूख  

- बालबार्लकामा हेपाटाईवटस र्ब र्नर्न्रण (सन ्२०१९) 
- खोपद्धािा वचाउन सवकन ेअन्र् िोगहरुमा उल्लेखनीर् कमी 
- पूणि खोप सरु्नष्श्चर्र्ा घोर्णा र्था दीगोपनामा र्निन्र्िर्ा  
- खोप ऐन ि र्नर्मावली जािी आर्द 
- ५ वर्ि उमेि समहुका खोप छुट बालबार्लकाहरुलाई खोप र्दन ेर्ार्लका (Delay vaccination Schedule) जािी 

भएको  
 
बहबुर्ीर् खोप र्ोजना (सन ्२०१७ –२०२१) 
दिु दृष्टट (Vission) 
नेपालमा खोपवाट वचाउन सवकन ेिोगहरुलाई शनु्र् अवस्थामा परु्ािउने।  
ध्रे्र् (Mission) 
िाष्टिर् खोप कार्िक्रम मार्ि र् र्ोवकएका सवै खोपहरु सवैको पहुंचमा हनेु गिी प्रत्र्के बालबार्लका ि गभिवर्ी मवहलालाई 
गणुस्र्रिर्, सिुष्क्षर् ि सविसलुभ खोप सेवा र्निन्र्ि रुपमा प्रदान गने। 
खोप कार्िक्रमको लक्ष्र् 
बालबार्लकामा खोपबाट बचाउन सवकने र्बिामीदि, अपाङ्गदि ि मतृ्र्दुिलाई कम गनुि नै खोप कार्िक्रमको प्रमखु लक्ष्र् 
हो। 
िाष्टिर् खोप कार्िक्रम र्था बहबुर्ीर् खोप र्ोजना (२०१७-२१) का प्रमखु उद्दशे्र्हरु  
नेपालमा खोपबाट िोकथाम गनि सवकने िोगहरुलाई शनु्र् अवस्थामा पिुार्ाउन बहबुर्ीर् खोप र्ोजनाले र्नम्न उदे्वश्र्हरु 
र्लएको छ  

• प्रत्र्ेक बालबार्लकाले पूणि खोप लगाएको सरु्नष्श्चर् गने 
• विा र्ह देष्ख नै सवै र्हमा सबै खोपहरुको कभिेज कम्र्ीमा ९५ प्रर्र्शर् भन्दा माथी परु्ािउने ि कार्म िाख्न े
• खोपबाट बचाउन सवकन ेिोगहरुको र्नर्न्रण, र्नवािण ि उन्मलूनलाई र्र्व्रर्ा र्दई सोको र्दगोपन कार्म िाख्न े
• गणुस्र्िीर् खोप सेवाको लागी आपूर्र्ि व्र्वस्था र्था खोप व्र्वस्थापन प्रणालीलाई सदुृि गने  
• खोप कार्िक्रमको लागी र्दगो ववष्त्तर् व्र्वस्थापनको सरु्नष्श्चर् गने  
• खोप कार्िक्रममा अनसुन्धानलाई प्रबद्र्घन गने, सामाष्जक परिचालनमा जोि गदै ि नर्ाँ कार्िहरुको ववस्र्ाि गने  
• नर्ा ँखोपहरुलाई िाष्टिर् खोप कार्िक्रममा समावेश गिी खोपबाट वचाउन सवकन ेिोगहरुको र्नर्न्रणलाई अझै 

बिावा र्दने  
• खोपबाट बचाउन सवकन ेिोगहरुको खोजपड्र्ाल (सर्भिलेन्स) कार्िलाई सदुृविकिण ि ववस्र्ाि गने  
• एक बर्िभन्दा बिी उमेि समूहको लार्ग पर्न खोप सेवा ववस्र्ाि गदै लैजाने।  

 
र्नदेष्शकाको औष्चत्र्ः  
खोप कार्िक्रम आधािभरु् स्वास््र् सेवा मध्र् महत्वपूणि ि प्रमखु सेवा हो। नेपालको संववधान अनसुाि आधािभरु् स्वास््र् 
सेवा स्थानीर् र्हबाट उपलब्ध हनेु व्र्वस्था भए अनसुाि सवै बालबार्लकालाई पूणि खोपको सरु्नष्श्चर् गिी िोगहरु 
र्नर्न्रण, र्नवािण ि उन्मलुन गने िाष्टिर्, अन्र्िाष्टिर् लक्ष्र् हार्सल गनि र्ो कार्िक्रमको व्र्वस्थापन ि सञ्चालनको 
कृर्ाकलापहरु ि वजेट स्थानीर् र्हमा समेर् ववर्नर्ोष्जर् भएका छन।् र्सथि र्ी कृर्ाकलापहरु प्रभावकािी रुपमा सञ्चालन 
गर्रनि गिाउन र्था ष्जल्लास्र्िबाट समेर् कार्िक्रम सञ्चालन गनि ि ष्जल्ला, पार्लका र्था स्वास््र् संस्थास्र्िको क्षमर्ा 
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ववकास गनि, खोप सेवाका कार्िक्रमहरु सञ्चालनमा सवै र्हको समन्वर्, सहर्ोग ि सहष्जकिणबाट र्ोवकएका लक्ष्र् हार्सल 
गनि ववर्भन्न र्हबाट (प्रदेश र्था ष्जल्ला) कार्िक्रम सञ्चालन गनि सहज होस भनी र्ो मागिदशिन र्नदेष्शका र्र्ाि गरिएको 
छ।  
 
कार्िक्रम सञ्चालन गदाि अपनाउन ुपने कार्िववर्ध: 
गणुस्र्रिर् खोप सेवा प्रदान गिी लक्ष्र् हार्सल गनि ववगर् वर्िको अनभुव ि र्सकाई र्था कार्िक्रममा पिेको प्रभावलाई 
मध्र्नजि गिी र्ोवकएका कार्िक्रमहरु, र्ोवकएको समर् ि मापदण्ि अनसुाि सञ्चालन गनि गिाउन सवै र्हबाट ष्जम्मेवािी 
र्लदै: 
१. स्वीकृर् कार्िक्रमहरु सञ्चालनको लार्ग एकरुपर्ा एवं प्राववर्धक सहजीकिणको लार्ग र्नदेष्शका र्र्ाि गरिएकोले 
र्नदेष्शकामा उल्लेख भए अनसुाि कार्िक्रम सञ्चालनको व्र्वस्था गनुिपदिछ।  
२. स्वीकृर् कार्िक्रमहरु प्रदेश र्था ष्जल्लास्र्िबाट र्ोवकएको समर्मा सम्पन्न गनि अर्ग्रम र्ोजना र्र्ाि गिी परिवाि 
कल्र्ााण महाशाखा, बाल स्वास््र् र्था खोप सेवा शाखामा समरे् समन्वर् गनुि पदिछ। 
३. प्रदेश, ष्जल्ला ि पार्लकास्र्िमा सञ्चालन हनेु कार्िक्रमहरुमा प्राववर्धक सहर्ोग, सहष्जकिण, अनगुमन ि सपुरिवेक्षणका 
लार्ग केन्र ि ववकास साझेदाि र्नकार्हरुसँग समेर् समन्वर् गिी प्रभावकािी रुपमा कार्िक्रम सञ्चालन गने व्र्वस्था 
गनुिपदिछ। 
४. ष्जल्लास्र्िमा सञ्चालन हनेु कार्िक्रमहरुको प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्बाट अर्ग्रम र्ोजना माग गिी सोही अनसुाि 
सहजीकिण, सपुरिवेक्षण ि अनगुमनको र्ोजना बनाउन ुपदिछ। 
५. प्राप्त कार्िक्रम ि वजेट नेपाल सिकािको प्रचर्लर् आर्थिक ऐन, र्नर्मानसुाि ि जािी भएका र्नदेष्शका अनसुाि खचि 
गने गिी अर्ग्रम र्ोजना बनाई अष्ख्र्र्ािवाला प्राप्त अर्धकािीवाट स्वीकृर् गिाउन ुपदिछ। 
६. कार्िक्रम सम्पन्न भएपर्छ र्त्कालै भौर्र्क र्था ववष्त्तर् प्रगर्र् र्र्ाि गिी प्रमाष्णर् गिी िाख्न ेर्था सम्बष्न्धर् र्नकार्मा 
र्ोवकएको िांचामा र्नर्र्मर् पठाउन ुपदिछ। 
७. ष्जल्लास्र्िको कार्िक्रम सञ्चालन गनुि अष्घ पवहले प्रदेशस्र्िको ि समदुार्स्र्िमा सञ्चालन गनुिपने सम्बष्न्धर् कार्िक्रमहरु 
पवहले ष्जल्लास्र्िमा सम्पन्न गनुिपदिछ।  
८. स्वास््र् र्नदेशनालर्/प्रदेश स्वास््र् आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्र ि ष्जल्लाहरुले सम्पूणि कार्िक्रमको आर्थिक, भौर्र्क 
ववविण, प्रगर्र्, नववनर्म प्रर्ास, सधुािको लार्ग सझुाव, समस्र्ा समाधानका लागी गरिएका गर्र्ववर्ध, कार्िक्रमहरुको 
र्ोजना, सूक्ष्म र्ोजना आफ्नो लगार्र् मार्हर्का र्नकार्, ष्जल्ला, न.पा., गा.पा. समेर्को छुट्टाछुटै्ट देष्खन ेगिी वावर्िक 
प्रर्र्वेदन/प्रोर्ाईल अर्नवार्ि रुपमा र्र्ाि गिी केन्रमा समेर् पठाउन ुपनेछ। 
नोट: 
• प्रदेश २ अन्र्गिर्का ष्जल्लाहरुमा खोप कोल्िचेन आकष्स्मक िुवानी, प्राववर्धक परिचालन आर्दको वजेट सोवह 

प्रादेष्शक आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्रमा नै ववर्नर्ोजन भएको र्ि हाल र्हा ंअन्र्गिर्का ष्जल्लाको खोप कोल्िचेन 
ववर्िण साववक भ्र्ाष्क्सन स्टोि हेटौिा, केन्रीर् भ्र्ाष्क्सन स्टोि पथलैर्ा ि वविाटनगिवाट व्र्वस्थापन गिी सोको 
आर्थिक व्र्वस्थापन प्रादेष्शक आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्रले गनुिपने छ। 

• गाभी नगद अनदुान श्रोर् र्र्ि बाट ववर्नर्ोष्जर् वक्रर्ाकलाप िकम रु्कुवा भएपर्छ मार ि र्ोवकएका वक्रर्ाकलाप 
मार सञ्चालन गनुिपनछे। कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् बाकँी िकम वर्र्ाि सवहर्को छुटै्ट खचिको र्ाँटबािी र्ोवकएको 
िाँचामा सम्बष्न्धर् र्नकार्मा पठाउन ुपनेछ। 

• दार्ाको संर्िु कोर् श्रोर् र्र्ि बाट ववर्नर्ोष्जर् बजेट र्था वक्रर्ाकलापहरु सञ्चालनको लार्ग पवहलो रैमार्सकमा 
रु्कुवा नचावहने ि अन्र् रमैार्सकमा रु्कुवा भए पर्छ मार र्नकासा हनेु भएकोले सोही अनसुाि कार्िक्रम सञ्चालन 
गनुि पनेछ। 
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िाष्टिर् खोप कार्िक्रम अन्र्गिर् ववर्नर्ोष्जर् वक्रर्ाकलापहरु आ.व. २०७८/७९ 
१. कोर्भि–१९ ववरुद्धको खोप अर्भर्ान सञ्चालन र्था व्र्वस्थापन खचि (ए.ई.एर्.आई) व्र्वस्थापन ि वटम परिचालन, 
बैठक, अर्भमषु्खकिण, जनशष्ि परिचालन, प्रचाि प्रसाि र्था सामाष्जक परिचालन, सपुरिवेक्षण अनगुमन, खोप र्था 
कोल्िचेन सामाग्री ववर्िण र्था िुवानी आदी) श्रोर्ः नेपाल सिकाि) 
२. र्नजी र्था ग्रैह सिकािी अस्पर्ालहरुमा कोर्भि–१९ ववरुद्धको खोप अर्भर्ान सञ्चालनको लार्ग खोप केन्र व्र्वस्थापन 
र्था जनशष्ि परिचालन खचि (झापा, मोिङ्ग, सनुसिी, धनरु्ा, पसाि, ष्चर्वन, काठमािौँ, लर्लर्पिु भिपिु, काभ्र,े कास्की, 
रुपन्देही, पाल्पा, बाँके, जमु्ला ि कैलाली)। (श्रोर्ः नेपाल सिकाि) 
३. प्रदेश स्र्िमा टाईिर्ाइि खोप अर्भर्ान सञ्चालन र्था व्र्वस्थापन खचि (प्रदेश स्र्रिर् र्ोजना गोष्टठ, खोप र्था खोप 
सामाग्री िुवानी, अनगुमन सपुरिवेक्षण, समन्वर् सर्मर्र् ि संचािकमीहरुको अर्भमषु्खकिण ि अर्भर्ान शभुािम्भ कार्िक्रम 
(प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर् ि प्रदेश आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्रको लार्ग)। (श्रोर्ः गाभी नगद अनदुान) 
४. प्रदेश स्र्िः र्नर्र्मर् खोप कार्िक्रममा टाईिर्ाइि खोप शरुुवार्को लार्ग िुवानी र्था अनगुमन, सपुरिवेक्षण (प्रदेश 
स्वास््र् र्नदेशनालर् ि प्रदेश आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्रको लार्ग)। (श्रोर्ः गाभी नगद अनदुान) 
५. प्रदेश र्था ष्जल्लास्र्िमा: अर्भर्ानहरुको सर्मक्षा, पूणखोप घोर्णा ि र्दगोपना एवं सिसर्ाई प्रवद्धिन कार्िक्रमको 
र्निन्र्िर्ाको लार्ग सर्मक्षा ि सकु्ष्म र्ोजना र्र्ािी गोष्टठ २ र्दन ७ वटै प्रदेश ि ७७ वटै ष्जल्लामा प्रदेश स्वास््र् 
र्नदेशनालर् ि स्वास््र् कार्ािलर् मार्ि र्। (श्रोर्ः दार्ाको संर्िू कोर्) 
६. खोपकोल्िचेन व्र्वस्थापनको लार्ग ईन्धन र्था ववद्यरु् महशलु भिुानी (प्रदेश आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्र ि स्वास््र् 
कार्ािलर्हरुको लार्ग)। (श्रोर्ः नेपाल सिकाि) 
७. र्नर्र्मर् खोप सेवा ि आकष्स्मक अबस्थामा प्रदेश र्था ष्जल्लाबाट भ्र्ाष्क्सन र्था खोप सामग्रीको व्र्वस्थापन, ववर्िण 
र्था िुवानी खचि (प्रदेश आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्र ि स्वास््र् कार्ािलर्हरुको लार्ग)। (श्रोर्ः नेपाल सिकाि) 
८. खोपकोल्िचेन सामार्ग्रको ममिर् ि आकष्स्मक व्र्वस्थापन, िेवफ्रष्जिेटि भ्र्ान समेर्, प्रादेष्शक भ्र्ाष्क्सन स्टोि, ष्जल्ला 
भ्र्ाष्क्सन स्टोि (प्रदेश आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्र ि स्वास््र् कार्ािलर्हरुको लार्ग)। (श्रोर्ः नेपाल सिकाि) 
९. गणुस्र्िीर् खोप सेवा सञ्चालन र्था सिसर्ाई प्रवद्धिनमा संलग्न स्वास््र्कमीको दक्षर्ा बृष्द्ध गनि नर्ाँ र्था खोप र्ार्लम 
नर्लएका स्वास््र्कमीहरुलाई खोप, कोल्िचेन व्र्वस्थापन, ए.ई.एर्.आई., सर्भिलेन्स ि सिसर्ाई प्रवद्धिन सम्वष्न्ध 
आधािभरु् ४ र्दन ेर्ार्लम (१२० ब्र्ाच, ३००० जना)। (श्रोर्ः दार्ाको संर्िू कोर्) 
१०. ष्जल्ला ष्स्थर् अस्पर्ाल /एम.र्स.एच. ष्क्लर्नकमा सञ्चालन हनेु खोप सेसन सञ्चालन व्र्वस्थापन, र्ार्लम, गोष्टठहरु 
व्र्वस्थापन ि सहष्जकिण र्था ष्जल्ला भ्र्ाष्क्सन स्टोि सञ्चालन व्र्वस्थापनको लार्ग जनशष्ि व्र्वस्थापन (किाि सेवा) 
(श्रोर्ः दार्ाको संर्ूि कोर्) 
११. खोप र्था कोल्िचेन व्र्वस्थापनमा ष्जल्ला स्र्िमा अनसाईि कोष्चङ्, कोल्िचेन सामार्ग्र ममिर्को लार्ग टेष्क्नर्सर्न 
परिचालन ए.ई.एर्.आई.को अनगुमन, अनसुन्धानमा वटम परिचालन, खोपबाट बचाउन सवकन ेिोगहरुको महामािी र्नर्न्रण 
ि कार्िक्रमको सपुरिवेक्षण अनगुमन समेर्, प्रादेष्शक आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्र ि प्रादेष्शक स्वास््र् र्नदेशनालर्बाट। 
(श्रोर्ः दार्ाको संर्ूि कोर्) 
१२. खोप र्था पूणि खोपकोबािेमा जनचेर्ना बिाई खोप उपर्ोग बृष्द्धको लार्ग स्थानीर् भार्ामा शैष्क्षक सामार्ग्र उत्पादन, 
स्थानीर् िेर्िर्ो, एर्.एम बाट सूचना प्रशािणलगार्र् अन्र् संचािका कृर्ाकलाप सञ्चालन ७७ ष्जल्ला। (श्रोर्ः दार्ाको 
संर्ूि कोर्) 
१३. ष्जल्ला स्र्ि: टाईिर्ाइि खोप अर्भर्ान सञ्चालन र्था र्नर्र्मर् खोपमा टाईिर्ाइि खोप शरुुवार्को साथै र्नर्र्मर् 
खोप सदुिीकिण ि सिसर्ाई प्रबन्धनको लार्ग व्र्वस्थापन खचि (अर्भमषु्खकिण र्था र्ोजना गोष्टठ, स्वास््र्कमी ि 
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स्वरं्मसेवक र्ार्लम, ववद्यालर् ष्शक्षक अर्भमषु्खकिण र्था ववद्यालर्मा कक्षा सञ्चालन, जनशष्ि परिचालन, सपुरिवेक्षण 
अनगुमन ि अर्भर्ान सञ्चालन)। (श्रोर्ः गाभी नगद अनदुान) 
१४. र्नर्र्मर् खोपमा टाईर्ाईि खोप शरुुवार् कार्िक्रम (अर्भर्ानको सर्मक्षा ि र्नर्र्मर् खोपमा टाईर्ाईि खोप शरुुवार् 
ि सिसर्ाई प्रवद्धिनको लार्ग र्ोजना गोष्टठ, खोप र्था खोप सामाग्री ववर्िण ि िुवानी, अनगुमन र्था सपुरिवेक्षण)। 
(श्रोर्ः गाभी नगद अनदुान) 
१५. ष्जल्लाबाट पार्लका र्था स्वास््र् संस्थास्र्िमा खोप, सिसर्ाई प्रवद्धिन कार्िक्रम र्था पूणि खोप भेरिवर्केसन ि 
र्दगोपनाको लागी सहजीकिण, सपुरिवेक्षण एवम ्पूणि खोप घोर्णा सभा व्र्वस्थापन खचि। (श्रोर्ः दार्ाको संर्िू कोर्) 
१६. खोप कार्िक्रम (र्नर्र्मर् खोप र्था अर्भर्ानहरु) सञ्चालन गदाि संक्रमण िोकथाम र्था स्वास््र्कमीको सिुक्षा ि 
सिसर्ाई प्रवद्धिन कक्षा सञ्चालन समेर्को लागी सष्जिकल मास्क, हर्ाण्ि सेर्नटाइजि ि हार् धुन ेसाबनु, खरिद र्था 
ववर्िण खचि, ७७ ष्जल्ला मार्ि र् कार्िक्रम सञ्चालन। (श्रोर्ः दार्ाको संर्िू कोर्) 
१७. खोपको पहुंच बिाई छुट वच्चालाई खोप र्दलाई पूणिखोप सरु्नष्श्चर् गनि वैशाख मवहनालाइ खोप मवहना सञ्चालन 
गने र्था पार्लकास्र्िमा र्ोजना र्नमािण समेर्। (श्रोर्ः दार्ाको संर्ूि कोर्) 
१८. खोप र्था कोल्ि चेन व्र्वस्थापनको लार्ग कोल्िचेन ववस्र्ाि गनि पार्लकाहरु सँग अर्भमषु्खकिण ि र्ोजना कार्िक्रम 
दईु र्दन (झापा, संखुवासभा, र्सिहा, काभ्र,े वागलङु, नवलपिु, बर्दिर्ा, रुकुम पूवि, सखेुर्, कैलाली ष्जल्लाका पार्लकाबाट 
प्रमखु प्रशासवकर् अर्धकृर्, स्वास््र् शाखा प्रमखु ि पार्लका अन्र्गिर् खोप भण्िािण/ववर्िण केन्र िहेको स्वास््र् संस्था 
बाट १ जना समेर् गिी ३ जना) (श्रोर्ः दार्ाको संर्िू कोर्) 
 
१. कोर्भि १९ ववरुद्धको खोप अर्भर्ान सञ्चालन र्था व्र्वस्थापन खचि (ए.ई.एर्.आई व्र्वस्थापन ि वटम परिचालन, 
बैठक, अर्भमषु्खकिण, जनशष्ि परिचालन, प्रचाि प्रसाि र्था सामाष्जक परिचालन, सपुरिवेक्षण अनगुमन, खोप र्था 
कोल्िचेन सामाग्री ववर्िण र्था िुवानी आदी)। 
परिचर् कोर्भि १९ िोग िोकथाम र्था र्नर्न्रणको लार्ग कोर्भि १९ ववरुद्धको खोप अर्भर्ान सञ्चालन 

गनुिपन ेभएकाले, सो अर्भर्ान सञ्चालन गदाि गनुिपन ेआवश्र्क व्र्वस्थापन, अनगुमन सपुरिवेक्षण, 
अर्भर्ानका सामाग्री िुवानी र्था ववर्िण, कोर्भि १९ खोप सञ्चालनको लार्ग स्वास््र्कमी र्था 
स्वरं्सेवक परिचालन, सामाष्जक परिचालनका वक्रर्ाकलाप, ववर्भन्न संचाि माध्र्महरु परिचालन 
गिी कार्िक्रम सम्पन्न गनि र्ो कार्िक्रम र्था बजेट ववर्नर्ोजन गरिएको हो। 

उदे्दश्र् नेपाल सिकािले प्राथर्मकर्ा र्नधाििण गिेका लष्क्षर् समूहहरुलाई चिणबद्ध रुपमा कोर्भि १९ 
ववरुद्धको खोप प्रदान गने 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल प्राथर्मकर्ामा पिेका उमेि समूहहरुले खोप प्राप्त गिी कोर्भि १९ िोग िोकथाम र्था र्नर्न्रणमा 
सघाउ हनेु 

वक्रर्ाकलाप र्था 
सञ्चालन प्रकृर्ा 

कोर्भि खोप अर्भर्ान सञ्चालनको लागी नेपाल सिकािले जािी गिेको र्नदेष्शका २०७७/७८, 
सो पर्छ जािी भएका र्नदेष्शका ि र्नदेशनहरुको आधािमा बजेटको परिर्धमा िवह प्रदेश र्था 
ष्जल्ला र्हमा र्ोजना र्र्ाि गिी र्नम्न वक्रर्ाकलापहरु सञ्चालन गने: 
१. अर्भर्ानको सर्मक्षा, अर्भमषु्खकिण ि र्ोजना गोष्टठ प्रदेश स्र्िमा २ र्दन ि ष्जल्ला र्हमा 
१ र्दन (र्ो खोप अर्भर्ान ववगर् बर्ि देष्ख नै र्निन्र्ि सञ्चालन भईिहेकोले कुन ैनर्ाँ खोप आई 
सोको अर्भमषु्खकिण ि ववशेर् र्ोजना गनुिपन ेअवस्थामा स्वास््र् सेवा ववभागको समन्वर्मा प्रदेश 
र्था ष्जल्लामा र्ो कार्िक्रम सञ्चालन व्र्वस्था गने) 
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२. अर्भर्ान सञ्चालनको लागी जनशष्ि परिचालन- अर्भर्ानका ववर्भन्न चिणमा खोप कार्िक्रम 
सञ्चालन गनि आवश्र्क जनशष्ि परिचालन गने (जनशष्ि परिचालनका आधािहरु र्नदेष्शकामा 
उल्लेख भएको) 
३. सपुरिवेक्षण र्था अनगुमन खचि (प्रदेशबाट ष्जल्ला, पार्लका ि ष्जल्लाबाट पार्लका, स्वास््र् 
संस्था समेर्मा सपुरिवेक्षणको लार्ग) 
४. कार्िक्रम व्र्वस्थापन खचि (ए.ई.एर्.आई और्र्ध खरिद, व्र्वस्थापन र्था वटम परिचालन, 
खोप र्था खोप जन्र् सामाग्री िुवानी/ववर्िण, खोपजन्र् र्ोहोि व्र्वस्थापन, स्थानीर् एर्.एम 
िेर्िर्ो, संचाि माध्र्महरुको परिचालन ि अर्भर्ान खोप िष्जटटि छपाई) 
नोट: कार्िक्रम नं ४ मा उल्लेख भएका वक्रर्ाकलापहरु ष्जल्लाको र्ोजना अनसुाि र्नदेष्शका 
बमोष्जम गन ेि सो मध्र् खोपजन्र् र्ोहोि व्र्वस्थापनको लार्ग न.पा ि गा.पाको प्रर्र् विा रु 
७५० ि उप/महा न.पाको प्रर्र् विा रु १०००को दिले व्र्वस्था गनुिपदिछ।  
५. आवश्र्कर्ा अनसुाि कोर्भि खोप अर्भर्ान समन्वर् र्था अनगुमन सर्मर्र् (प्रदेश र्था ष्जल्ला) 
को बैठक। 

बजेट बाँिर्ाँि प्राप्त बजेटबाट र्ोवकएका वक्रर्ाकलापहरु ष्जल्लाको आवश्र्कर्ा अनसुाि पूनःर्ोजना बनाई नेपाल 
सिकािको आर्थिक ऐन र्नर्मानसुाि अर्ग्रम स्वीकृर् गिाई खचि गने व्र्वस्था गनुिपदिछ। ष्जल्लाले 
अर्भर्ानहरु सञ्चालन गनुि पूवि प्रत्र्क चिणको सकु्ष्म र्ोजना (खोप केन्र संख्र्ा, खोप र्दन े
स्वास््र्कमीको संख्र्ा, स्वमं सेवक संख्र्ा, सञ्चालन अवर्ध, खोप कोल्ि चेन ववर्िण र्ोजना ि 
सपुरिवेक्षण) र्ोजना र्र्ाि गिी स्वीकृर् गिेि सोही अनसुाि खचि व्र्वस्थापन गनुि पदिछ। जनशष्ि 
व्र्वस्थापन गदाि प्रर्र् खोप केन्र प्रर्र् र्दन २ जना स्वरं् सेवक ि र्नदेष्शकमा उल्लेख भए 
बमोष्जम खोप र्दन ेस्वास््र्कमी परिचालन गने। 

सन्दभि सामाग्री कोर्भि-१९ िोग ववरुद्धको खोप अर्भर्ान कार्ि सञ्चालन र्नदेष्शका २०७७/७८, अन्र्रिम 
र्नदेष्शका, स्वास््र् र्था जनसंख्र्ा मन्रालर् र्था स्वास््र् सेवा ववभागबाट जािी र्नदेशनहरु 

 
२. संघीर् ि प्रादेष्शक सिकािी अस्पर्ाल, र्नजी र्था ग्रहै सिकािी अस्पर्ालहरुमा कोर्भि खोप अर्भर्ान सञ्चालनको लार्ग 
खोप केन्र व्र्वस्थापन र्था जनशष्ि परिचालन खचि (झापा, मोिङ्ग, सनुसिी, धनरु्ा, पसाि, ष्चर्वन, काठमािौँ, लर्लर्पिु 
भिपिु, काभ्र,े कास्की, रुपन्देही, पाल्पा, बाकेँ, जमु्ला ि कैलाली)। 
परिचर् कोर्भि १९ िोग िोकथाम र्था र्नर्न्रणको लार्ग र्नजी र्था ग्रैह सिकािी अस्पर्ालहरुमा 

कोर्भि खोप अर्भर्ान सञ्चालनको लार्ग खोप केन्र व्र्वस्थापन र्था जनशष्ि परिचालन गनिको 
लागी र्ो कार्िक्रम र्था बजटे ववर्नर्ोजन गरिएको छ। 

उदे्दश्र् नेपाल सिकािले प्राथर्मकर्ा र्नधाििण गिेका लष्क्षर् समूहहरुलाई र्ोवकएका अस्पर्ालहरुबाट 
चिणबद्ध रुपमा कोर्भि १९ ववरुद्धको खोप प्रदान गन े

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल प्राथर्मकर्ामा पिेका उमेि समूहहरुले खोप प्राप्त गिी कोर्भि १९ िोग िोकथाम र्था र्नर्न्रणमा 
सघाउ हनेु 

वक्रर्ाकलाप र्था 
सञ्चालन प्रकृर्ा 

१. र्ो वक्रर्ाकलाप र्ोवकएका ष्जल्लाहरुको र्ोवकएको अस्पर्ाल, मरे्िकल कलेज ि स्वास््र् 
संस्थाहरुमा ववगर् अर्भर्ान जस्रै् केन्र र्ोवक रँ्हाकै जनशष्ि परिचालन गिी खोप अर्भर्ान 
सञ्चालन गदाि खोप केन्र व्र्वस्थापन सञ्चालनको लार्ग आवश्र्कर्ा अनसुाि बैठक, 
अर्भमषु्खकिण ि जनशष्ि परिचालन सपुरिवेक्षक/कार्िक्रम संर्ोजन गने व्र्ष्ि, खोप र्दन े
स्वास््र्कमी ि स्वरं् सेवकको लार्ग व्र्वस्था गरिएको छ। कोर्भि १९ ववरुद्धको खोप 
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अर्भर्ानको लार्ग ववर्नर्ोष्जर् बजेटबाट अपूग भएमा ि र्ो वक्रर्ाकलापको बजेट बचर् भएमा 
बचर् िकमबाट ष्जल्ला र्भरका अन्र् खोप केन्रहरुमा समेर् जनशष्ि (खोप र्दन ेस्वास््र्कमी 
ि स्वरं् सेवक परिचालन गनुि पनेछ।  
२. मार्थ उल्लेष्खर् स्वास््र् संस्थाहरुमा कुनै र्नष्श्चर् लष्क्षर् समहुको लार्ग ि र्स्र्ा स्वास््र् 
संस्था केन्रीर् खोप केन्र स्थापना गिी खोप सञ्चालन गदाि सो अवस्थामा कार्िक्रम व्र्वस्थापनको 
लार्ग अर्भमषु्खकिण ि र्ोजना बैठक गने ि र्ी अस्पर्ालहरुबाट कार्िक्रम सञ्चालन अवर्धभि 
एक जना कार्िक्रम सपुरिवेक्षक/संर्ोजक र्ोकी खोप र्दने स्वास््र्कमी ि स्वरं् सेवक समेर् 
र्नधाििण गिी सोही अनसुाि खचि व्र्वस्थापन गने। अन्र् खोप अर्भर्ानहरुमा समेर् र्ी स्वास््र् 
संस्थाहरुमा खोप केन्र सञ्चालन भएमा अर्भर्ानको अवर्ध ि परिचालन भएका जनशष्िलाई 
सोही अनसुाि खचि व्र्वस्थापन गने। 
३. नेपाल सिकािले ववशेर् समहु र्नधाििण गिी त्र्स्र्ा समहुहरुलाई र्निन्र्ि खोप उपलब्ध 
गिाउन कुनै अस्पर्ाल र्ोकी सेवा सञ्चालन गनुिपन ेभएमा सोको र्ोजना बैठक ि र्ोजना ( खोप 
सञ्चालन हनेु र्दन, खोप र्दने स्वास््र्कमीको र्नधाििण, सपुरिवेक्षक, खोप कोल्ि चेन व्र्वस्थापन 
ि अर्भलेख प्रर्र्वेदन आर्द) गिी सेवा सञ्चालन गनुिपनछे। र्स्र्ो सेवा प्रदान गदाि खोप र्दन े
स्वास््र्कमीलाई मार्सक र्ार्ार्ार् खचि रु ३००० ि संर्ोजकलाई र्ार्ार्ार् खचि रु ४००० 
उपलब्ध गिाउने। र्र्द र्ो कार्िक्रममा ववर्नर्ोष्जर् बजेटबाट िकम अपूग भएमा कोर्भि खोप 
अर्भर्ानमा ववर्नर्ोष्जर् जनशष्ि परिचालन ि अनगुमन सपुरिवेक्षणको िकमबाट खचि व्र्वस्थापन 
गनि सवकनेछ। र्ि र्ो अवस्थामा खोप सेवा सञ्चालन गदाि स्वरं् सेवक परिचालन नहनेु। र्स 
प्रकािको खोप सेवा हप्ताको एक वा दईु र्दन र्ोकेि उपलब्ध गिाउन ुपनेछ। 

बजेट बाँिर्ाँि प्राप्त बजेटबाट र्ोवकएका वक्रर्ाकलापहरु ष्जल्लाको आवश्र्कर्ा अनसुाि र्ोजना बनाई नेपाल 
सिकािको आर्थिक ऐन र्नर्मानसुाि अर्ग्रम स्वीकृर् गिाई खचि गने व्र्वस्था गनुिपदिछ। दैर्नक 
भ्र भत्ता, पारिश्रर्मक र्नर्मानसुाि, बैठक खाजा रु २०० प्रर्र् व्र्ष्ि, सपुरिवेक्षक/संर्ोजक रु 
१,००० प्रर्र् व्र्ष्ि प्रर्र् र्दन, खोप र्दन ेस्वास््र्कमी रु ७०० प्रर्र् व्र्ष्ि प्रर्र् र्दन ि स्वरं् 
सेवक प्रर्र् व्र्ष्ि प्रर्र् र्दन रु ४०० का दिले र्ार्ार्ार् खचि, र्ोहोि मैला व्र्वस्थापन रु 
१,००० प्रर्र् चिण  

सन्दभि सामाग्री कोर्भि १९ िोग ववरुद्धको खोप अर्भर्ान कार्ि सञ्चालन र्नदेष्शका २०७७/७८, अन्र्रिम र्नदेष्शका, 
स्वास््र् र्था जनसंख्र्ा मन्रालर् र्था स्वास््र् सेवा ववभागबाट जािी र्नदेशनहरु 

 
३. प्रदेश स्र्िमा टाईिर्ाइि खोप अर्भर्ान सञ्चालन र्था व्र्वस्थापन खचि (प्रदेश स्र्रिर् र्ोजना गोष्टठ, खोप र्था खोप 
सामाग्री िुवानी, अनगुमन सपुरिवेक्षण, समन्वर् सर्मर्र् ि संचािकमीहरुको अर्भमषु्खकिण ि अर्भर्ान शभुािम्भ कार्िक्रम 
(प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर् ि प्रदेश आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्रको लार्ग)। 
परिचर् टाईर्ाइि खोप अर्भर्ान सर्लर्ापूविक सञ्चालन गनिको लार्ग प्रदेश स्र्िमा स्वास््र् कार्ािलर् 

प्रमखु, कार्िक्रम र्ोकल पसिन ि कोल्िचेन अर्धकृर्/ अर्सस्टेन्टहरुसँग ष्जल्ला र्हको र्ोजना 
गोष्टठ, प्रदेशबाट स्वास््र् कार्ािलर्सम्म खोप र्था खोपजन्र् सामाग्री िुवानी र्था ववर्िणको लागी, 
प्रदेश स्र्िमा प्रदेश खोप समन्वर् सर्मर्र् र्था संचािकमीहरुको अर्भमषु्खकिण, प्रदेश स्र्िमा 
कार्िक्रम शभुािम्भ ि अर्भर्ान पूवि, अर्भर्ान सञ्चालनको समर्मा ि अर्भर्ान पश्चार् अनगुमन 
सपुरिवेक्षण गनिको लागी र्ो कार्िक्रम र्था बजेट ववर्नर्ोजन गरिएको हो। 
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उदे्दश्र् • प्रदेशस्र्िमा टाईर्ाइि खोप अर्भर्ानको लागी ष्जल्लास्र्रिर् र्ोजना र्जुिमा गोटठी सञ्चालन 
गने 
• टाईर्ाइि खोप अर्भर्ान सञ्चालनको लागी आवश्र्क खोप र्था खोप सामाग्री प्रदेश 

मार्ि र् स्वास््र् कार्ािलर्मा ववर्िण गने 
• सिोकािवालाहरुसँग समन्वर् र्था अन्र्िवक्रर्ा गने साथै अर्भर्ानको सपुरिवेक्षण अनगुमन 

गने 
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल • टाईर्ाइि खोप अर्भर्ान सञ्चालनको लागी ष्जल्लास्र्िको र्ोजना र्जुिमा हनेु 

• समर्मै खोप र्था खोपजन्र् सामाग्रीहरुको ष्जल्लामा उपलब्ध हनेु 
• टाईर्ाइि खोप अर्भर्ानकोबािेमा सिोकािवाला र्नकार्हरु जानकाि हनेु ि आवश्र्क सहर्ोग 

उपलब्ध हनेु 
• अर्भर्ान सर्लर्ापूविक सञ्चालन हनेु 

वक्रर्ाकलाप र्था 
सञ्चालन प्रकृर्ा 

टाईर्ाइि खोप अर्भर्ान सञ्चालनको लार्ग अर्भर्ान सञ्चालन अगावै अर्भर्ान सञ्चालन र्नदेष्शका 
२०७८/७९ जािी हनेुछ, सो र्नदेष्शकामा उल्लेख भए बमोष्जम र्नम्नानसुािका कार्िक्रम मार 
सञ्चालन गनुि गिाउन ुपनछे: 
• प्रदेशस्र्िमा अर्भमषु्खकिण र्था र्ोजना र्जुिमा गोष्टठ २ र्दन 
• प्रदेशबाट ष्जल्लास्र्िमा खोप र्था खोपजन्र् ि प्रचाि प्रसाि सामाग्री िुवानी र्था ववर्िण 
• प्रदेशस्र्रिर् खोप समन्वर् सर्मर्र्को बैठक, अर्भमषु्खकिण र्था पैिवी 
• प्रदेशस्र्िबाट अर्भर्ानको क्रममा ष्जल्ला र्था पार्लकास्र्िमा अनगुमन, सपुरिवेक्षण ि अर्भर्ान 

शरुुवार् शभुािम्भ कार्िक्रम 
बजेट बाँिर्ाँि टाईर्ाइि खोप अर्भर्ान सञ्चालन र्नदेष्शका २०७८/७९ मा कार्िक्रमको बजेट बाँिर्ाँि गिी 

परिवाि कल्र्ाण महाशाखा मार्ि र् पठाईनछे, सो अनसुाि र्नदेष्शकामा उल्लेख भएको वक्रर्ाकलाप 
नेपाल सिकािको आर्थिक ऐन, र्नर्मानसुाि बजेटको परिर्ध र्भर िही खचि गनुिपनछे। 

सन्दभि सामाग्री टाईर्ाइि खोप अर्भर्ान सञ्चालन र्नदेष्शका २०७८/७९, सूचना संचािका सामाग्री, प्रस्र्रु्ीकिण, 
सकु्ष्म र्ोजना र्जुिमा र्ािाम आर्द। 

 
४. प्रदेश स्र्िः र्नर्र्मर् खोप कार्िक्रममा टाईिर्ाइि खोप शरुुवार्को लार्ग िुवानी र्था अनगुमन, सपुरिवेक्षण (प्रदेश 
स्वास््र् र्नदेशनालर् ि प्रदेश आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्रको लार्ग)। 
परिचर् टाईर्ाइि खोप अर्भर्ान पश्चार् र्त्कालै र्नर्र्मर् खोपमा टाईर्ाइि खोप शरुुवार्को लार्ग खोप 

र्था खोप जन्र् सामाग्री प्रदेश आपूर्र्ि केन्रबाट ष्जल्लास्र्िमा िुवानी ि प्रदेश स्वास््र् 
र्नदेशनालर्बाट ष्जल्ला र्था पार्लका र्हमा आवश्र्क पटुठपोर्ण, अनगुमन ि सपुरिवेक्षण प्रदान 
गनिको लार्ग र्ो कार्िक्रम र्था बजेट ववर्नर्ोजन गरिएको हो। 

उदे्दश्र् • र्नर्र्मर् खोप कार्िक्रममा टाईर्ाइि खोप सञ्चालनको लागी आवश्र्क खोप र्था खोप सामाग्री 
ववर्िण गने 

• र्नर्र्मर् खोप कार्िक्रममा टाईर्ाइि खोप सञ्चालनको सरु्नष्श्चर्र्ाको लार्ग सपुरिवेक्षण 
अनगुमन ि सहष्जकिण गने 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल • र्निन्र्ि रुपमा खोप र्था खोपजन्र् सामाग्रीहरुको ष्जल्लामा उपलब्ध हनेु 
• र्नर्र्मर् खोपमा टाईर्ाइि खोप शरुुवार् र्था सञ्चालन हनेु 
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वक्रर्ाकलाप र्था 
सञ्चालन प्रकृर्ा 

टाईर्ाइि खोप अर्भर्ान सञ्चालन पश्चार् र्नर्र्मर् खोपमा टाईर्ाइि खोप शरुुवार् हनेु ि सोको 
लार्ग टाईर्ाइि खोप अर्भर्ान सञ्चालन र्नदेष्शकामा उल्लेख भए बमोष्जम र्नम्नानसुािका कार्िक्रम 
सञ्चालन गनुि गिाउन ुपनछे: 
• प्रदेशबाट ष्जल्लास्र्िमा खोप र्था खोपजन्र्, सामाग्री िुवानी र्था ववर्िण 
• प्रदेशस्र्िबाट र्नर्र्मर् खोप कार्िक्रममा टाईर्ाइि खोप सञ्चालनको ष्जल्ला र्था पार्लकास्र्िमा 

अनगुमन, सपुरिवेक्षण ि सहष्जकिण 
बजेट बाँिर्ाँि टाईर्ाइि खोप अर्भर्ान सञ्चालन र्नदेष्शका २०७८/७९ मा कार्िक्रमको बजेट बाँिर्ाँि गिी 

परिवाि कल्र्ाण महाशाखा मार्ि र् पठाईनेछ, सो अनसुाि र्नदेष्शकामा उल्लेख भएको वक्रर्ाकलापमा 
नेपाल सिकािको आर्थिक ऐन, र्नर्मानसुाि बजेटको परिर्ध र्भर िही खचि गनि सवकनेछ। 

सन्दभि सामाग्री टाईर्ाइि खोप अर्भर्ान सञ्चालन र्नदेष्शका २०७८/७९, सूचना संचािका सामाग्री, प्रस्र्रु्ीकिण, 
सकु्ष्म र्ोजना र्जुिमा र्ािाम आदी 

 
५. प्रदेश र्था ष्जल्लास्र्िमा: अर्भर्ानहरुको सर्मक्षा, पूणि खोप घोर्णा ि र्दगोपना एवं सिसर्ाई प्रवद्धिन कार्िक्रमको 
र्निन्र्िर्ाको लार्ग सर्मक्षा ि सकु्ष्म र्ोजना र्र्ािी गोष्टठ २ र्दन ७ वटै प्रदेश ि ७७ वटै ष्जल्लामा प्रदेश स्वास््र् 
र्नदेशनालर् ि स्वास््र् कार्ािलर् मार्ि र्। 

परिचर् विा, स्वास््र् संस्था ि पार्लका स्र्िको समेर् खोप कोल्िचने र्था सिसर्ाई प्रवद्धिन कार्िक्रम 
सञ्चालन, प्रगर्र्को सर्मक्षा ि सधुािको लार्ग र्हगर् सकु्ष्मर्ोजना बनाउन पार्लका र्था स्वास््र् 
संस्थाको क्षमर्ा ववकास गिी कार्िक्रम प्रभावकािी बनाउन एवं स्थानीर् र्हको कार्िक्रम सञ्चालनमा 
क्षमर्ा ववकास गनिको लार्ग र्ो कार्िक्रमको व्र्वस्था गरिएको छ। स्थानीर् र्हमा सञ्चालन हनेु 
कार्िक्रमको सर्मक्षा ि पार्लका र्था स्वास््र् संस्थाहरुसँग समन्वर्, सहकार्ि बिाउन अत्र्न्र् 
महत्वपूणि हनेु भएकोले स्वास््र् र्नदेशनालर् र्था स्वास््र् कार्ािलर्ले र्ो कार्िक्रम प्रभावकािी रुपमा 
आर्ोजना ि सञ्चालन गनि पदिछ . 

उद्दशे्र् • साववक ष्जल्ला/पार्लका/स्वास््र् संस्था स्र्िको खोप कार्िक्रमको उपलष्ब्ध, प्रगर्र्को अवस्था 
ववश्लेर्ण एवं समीक्षा गिी सधुािको लार्ग स्वास््र् संस्था एवं पार्लका र्हको सकु्ष्म र्ोजना 
बनाउन क्षमर्ा ववकास गने  

• खोप कार्िक्रमबाट प्राप्त उपलष्ब्ध कार्म िाख्दै गणुस्र्िीर् खोप सेवा मार्ि र् पूणि खोप सरु्नष्श्चर् 
गनि उपलब्ध श्रोर् साधनको उष्चर् परिचालनको र्ोजना बनाउन े 

• पूणि खोप सरु्नष्श्चर्र्ा घोर्णा ि र्दगोपनाको र्ोजना बनाई कार्ािन्वर्न गने  
• खोप कोल्िचेन सामाग्रीको वास्र्ववक आवश्र्कर्ाको आधािमा र्ोजना बनाउने  
• स्वीकृर् ववर्नर्ोष्जर् पार्लका र्था स्वास््र् संस्था स्र्िका कार्िक्रमहरु सञ्चालनको र्ोजना वनाई 

समन्वर्ात्मक र्विले सहष्जकिण ि सहर्ोग गनि जानकािी गिाउने साथै कार्िक्रम सञ्चालन 
र्ार्लका र्था प्रस्र्रु्र्किण सामाग्री र्र्ािी ि उपलब्ध गिाउने  

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल • स्थानीर् विा, स्वास््र् संस्था ि पार्लका र्हको कार्ि प्रगर्र्, उपलष्ब्ध, सधुाि गनुिपन ेपक्षहरुको 
पवहचान भई गणुस्र्िीर् ि प्रभावकािी खोप सेवा सञ्चालन गनि र्ोजना र्नमािण गनि क्षमर्ा ववकास 
हनेुछ।  

• खोप प्रगर्र्मा वृष्द्ध, खोप खेि जान ेदिमा कमी हनुका साथै पूणि खोप सरु्नष्श्चर्र्ा ि र्दगोपना 
कार्िक्रम सञ्चालन हनेुछ। 
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वक्रर्ाकलाप र्था 
सञ्चालन प्रकृर्ा 

लष्क्षर् समूहः 
• प्रदेशस्र्िको सर्मक्षा र्था अर्भमषु्खकिण गोष्टठ २ र्दन 

 
सहभागीः स्वास््र् कार्ािलर् प्रमखु, खोप कार्िक्रम र्ोकल पसिन, कोल्ि चेन अर्धकुर्/अर्सस्टेन्ट 
आवश्र्कर्ा अनसुाि महानगि, उपमहानगिका स्वास््र् शाखा प्रमखु र्था वजेटको परिर्धमा िवह 
अन्र् सिोकािवालाहरु 
 
ष्जल्लास्र्िको सर्मक्षा र्था अर्भमषु्खकिण गोष्टठ २ र्दन 
सहभागीः सवै स्वास््र् संस्था प्रमखुहरु, पार्लकाबाट स्वास््र् शाखा प्रमखु ि वजेटको परिर्धमा िवह 
सह संर्ोजकहरु समेर्, खोप सेवामा संलग्न अन्र् संघ संस्था प्रर्र्र्नर्धहरु साथै नगि स्वास््र् केन्र, 
सामदुार्ीक स्वास््र् केन्र, विा स्वास््र् केन्रबाट समेर् सहभागी गिाउन ुपदिछ  
 
सञ्चालन गने अवर्धः 
• स्वीकृर् कार्िक्रममा उल्लेख भए अनसुाि प्रदेशको र्ोजना र्था अर्भमषू्खकिण कार्िक्रम पश्चार् 

सकेसम्म दोश्रो रैमार्सकमा शरुु गन े.  
 
सञ्चालन प्रकृर्ा  
• र्ो कार्िक्रम प्रदेश स्र्िमा सम्पन्न भए पश्चार् ष्जल्लामा ि ष्जल्ला स्र्िमा सम्पन्न पश्चार् मार 

पार्लका र्हमा सञ्चालन गनुि पन े भएकोले र्ावकएको रमैार्सकमा सकेसम्म चाँिै सञ्चालन 
गनुिपदिछ। 

• सकु्ष्म र्ोजना र्र्ािी गोष्टठ संघ, प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्, साझेदाि र्नकार्बाट समेर् श्रोर् 
व्र्ष्ि/सहजकर्ािको प्रत्र्क्ष संलग्नर्ामा आर्ोजना गनुिपन ेभएकोले स्वास््र् र्नदेशनालर्ले परिवाि 
कल्र्ाण महाशाखासँग ि ष्जल्लाले स्वास््र् र्नदेशनालर्सँग अर्ग्रम समन्वर् गिी गोष्टठको र्मर्र् 
र्ोक्नपुदिछ। 

• र्ो कार्िक्रम र्स अष्घ प्रदेश स्र्िमा सकु्ष्मर्ोजना र्र्ािीमा संलग्न, प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ार्लममा 
सहभागी सहजकर्ािबाट सञ्चालन गनुि पदिछ। र्र्द स्वास््र् कार्ािलर् अन्र्गिर् त्र्स्र्ा जनशष्ि 
नभएमा प्रदेश वा अन्र् स्वास््र् कार्ािलर्हरुसँग समेर् समन्वर् गिी सहजकर्ािको व्र्वस्था गिेि 
मार कार्िक्रम सञ्चालन गिी प्रभावकािी बनाउन ुपदिछ। 

• स्वास््र् कार्ािलर्ले र्ो गोष्टठ सञ्चालन पूवि सकु्ष्मर्ोजना र्ािममा गर् आ. व.को पूणि ववविण ि 
र्स आ. व.को श्रावण देष्ख हालसम्मको ववविण अर्नवार्ि रुपमा भिेि ल्र्ाउन साथै खोप कोल्िचेन 
समाग्रीको मौज्दार् ववविण, खोप सेसन सञ्चालन अवस्था, सिसर्ाई प्रवद्धिन सेसन सञ्चालन 
अवस्था, नर्ा ँगरिएका कृर्ाकलापहरु आर्द समेर् र्लइ आउन परबाट जानकािी गिाउने। 
स्वास््र् संस्थाबाट खोप कार्िकर्ािसँग छलर्ल गिी खोप केन्र स्र्िको ज.ेई. ि दादिुा खोपको 
आवश्र्कर्ा र्नधाििण गिेि आउन जानकािी गिाउन।े 

• प्रदेश स्र्िको सर्मक्षामा आउँदा स्वास््र् कार्ािलर्ले समेर् पार्लका र्था स्वास््र् संस्था स्र्िको 
सकु्ष्म र्ोजनाबाट समार्ोजन भएको ष्जल्लाको सकु्ष्म र्ोंेजना (खोपको ३ वर्िको प्रगर्र् संख्र्ा, 
गर् वर्िको कभिेज, खोप खेि जान ेदि, पूणि खोप सरु्नष्श्चर्र्ा घोर्णाको अवस्था, पवहचान भएका 
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समस्र्ाहरु आर्द) र्र्ाि गिी र्लई आउन स्वास््र् र्नदेशनालर्बाट जानकािी एवं समन्वर् गनुि 
पदिछ।  

र्ो गोष्टठमा 
पवहलो र्दन 
१. िाष्टिर् खोप कार्िक्रमको लक्ष्र्, उदे्दश्र्, उपलष्ब्ध, चनुौर्र्बािे प्रस्र्रु्र्किण गिी जानकािी गिाउने 
२. ष्जल्ला, पार्लका ि विा स्र्िको खोप, कोल्िचेन अवस्था, प्रगर्र् अवस्था, सिसर्ाई प्रवद्धिन 
कार्िक्रमको अवस्था, पूणि खोपको अवस्था, मखु्र् उपलष्ब्ध समस्र्ा ि चनुौर्र्हरु प्रस्र्रु्र्किण ि 
छलर्ल गिाउने 
३. उच्च प्रगर्र् ि कम प्रगर्र् भएका ष्जल्ला, पार्लका ि विाहरुको कािण, सधुािको उपार्बािे 
छलर्ल गिाउने 
४. स्थानीर्स्र्िमा ववर्नर्ोष्जर् कार्िक्रमहरु ि सञ्चालनको अवस्थाबािे प्रस्र्रु्र्किण ि छलर्ल गिाउने  
५. सकु्ष्म र्ोजनाको आवश्र्कर्ा, र्र्ािी प्रकृर्ा ि ववशेर्र्ाबािे जानकािी गिाउने। 
 
दोस्रो र्दन  
१. सवै ष्जल्ला/पार्लका/स्वास््र् संस्था स्र्िबाट माग गरिएको र््र्ाकं भएको र्वकन गने वा 
उपलब्ध गिाउने ि ष्जल्ला पार्लकाअनसुाि समहू वनाईः  
१.१ सकु्ष्मर्ोजना र्ािम अध्र्र्न ि अभ्र्ास शरुु गिाउने। सहजकर्ािले प्रदशिन गदै प्रत्र्के र्ािम 
भदै सहभागीहरुको अभ्र्ासको अनगुमन गने ि प्रटट पादै सवैको क्षमर्ा ववकास भए नभएको 
(सकु्ष्मर्ोजना र्ािम भनि, र्ािमको प्रर्ोग गनि, र््र्ांक ववश्लेर्ण गनि ) र्वकन हनेु। 
१.२ खोप कोल्िचेन सामाग्रीको र्ोजना वनाउँदा वास्र्ववक र्ोजना वनाई अभाव र्था खेि जानबाट 
बचाउन र्ोवकएको लक्ष्र्, खोप केन्र ि ३ वर्िको सिदि प्रगर्र्को समेर्को आधािमा र्ोजना गिाउन 
अभ्र्ास गिाउने।  
१.३ सवैको अभ्र्ास सवकएपर्छ कुन ैएक संस्थालाई प्रस्र्रु्र्किण गिाउदै सवैलाई भेरिर्ाई गिाउदै 
प्रटट पान े
नोट: र्ो गोष्टठ सहजकर्ािको क्षमर्ा ववकास गने र्स पर्छ र्निन्र्ि ष्जल्ला, पार्लका ि स्वास््र् 
संस्थामा स्र्िमा सकु्ष्मर्ोजना वनाई खोप सेवा सधुाि गनुि पन ेभएकोले सवैले समान बझु्न ुपनेमा जोि 
गिी महशसु गिाउने। स्वास््र् संस्था प्रमखु ि संर्ोजकले सहष्जकिण गिी विा, पार्लकाको वावर्िक 
सकु्ष्म र्ोजना र्र्ाि गन ेि कार्ािन्वर्न गनुि पनमेा ववशेर् जोि र्दन।े 
 
२. स्वास््र् संस्थाको र्र्ािी सकु्ष्मर्ोजनाबाट पार्लकाको समार्ोजन गिाउने  
३. र्र्ािी सकु्ष्मर्ोजना १ प्रर्र् सम्वष्न्धर् संस्थामा िाख्न ेि १ प्रर्र् मार्थल्लो र्नकार्मा पठाउन 
जानकािी गिाउने। 
४. सवै पार्लकाको सकु्ष्म र्ोजनाबाट समार्ोजन गिेि ष्जल्लाको सकु्ष्म र्ोजना र्र्ाि गिी कार्ािन्वर्न 
गने। 
कार्िक्रमको दोस्रो र्दनको खाजा पर्छ सिसर्ाई प्रवद्धिन कार्िक्रमको औष्चत्र् ि अवस्थाबािे जानकािी 
गिाई प्रत्र्के पार्लकाले स्वास््र् संस्था स्र्िमा सेसन सञ्चालन ्र्ाकेजको अर्भमषु्खकिणको गनि पन े
हदुाँ सोबािेमा ्र्ाकेजको पूनर्ािजगी गने ि पार्लका पार्लकाको समहु वनाई अभ्र्ास समेर् गिाउने। 
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६. खोप कोल्िचेन व्र्वस्थापनको लार्ग ईन्धन र्था ववधरु् महशलु भिुानी (प्रदेश आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्र ि स्वास््र् 
कार्ािलर्हरुको लार्ग) 

१. र्ो पूनर्ािजगी र्ार्लम सञ्चालन गनि र्स अष्घ ष्जल्लामा उपलब्ध गिाएको र्ार्लम ्र्ाकेजको 
प्रर्ोग गने 
२. र्स अष्घ र्ार्लम र्लएका संर्ोजक र्था स्वास््र् संस्था प्रमखुहरुबाट समेर् सहष्जकिण गिाउन 
सवकन्छ। 
३. खोप सेवा मार्ि र् सेसन सञ्चालन गनि पे्ररिर् गने साथ ै स्थानीर् र्ह बाट आवश्र्क सामाग्री 
व्र्वस्था गनि छलर्ल गने — हार्धुन ेसामाग्री, र्र्निचि आर्द।  
 
नोट:  
१. र्ो कार्िक्रममा एक समहुमा बविमा २०- २५ जनाको सहभागी गिाउन ुपदिछ। 
२. एक पार्लकाको सहभागीहरु एकै समहुमा हनेु गिी सहभागी गिाउन ुपदिछ। 
३. बजेट र्था ष्जल्लाको अवस्था अनसुाि कार्िक्रम सञ्चालन स्थान ष्जल्ला र्था पार्लका स्र्िमा 
आर्ोजना गनि सवकन ेछ। 
४. प्रदेश स्र्िको अर्भमषु्खकिण, सर्मक्षा पर्छ मार र्ो कार्िक्रम सञ्चालन गने। 
अन्र्मा पूणिखोप सरु्नष्श्चर्र्ा ि र्दगोपनाको औष्चत्र्, प्रकृर्ा ि ष्जम्मेवािी र्था सिसर्ाई प्रवद्धिनबािे 
छलर्ल गदै समापन गने 

बजेट बािँर्ािँ प्राप्त बजेटबाट नेपाल सिकािको आर्थिक ऐन र्नर्मानसुाि दैर्नक भ्रमण भत्ता, र्ार्ार्ार्, स्टेशनिी, 
शैष्क्षक सामाग्री, हल र्था जेनेिेटि भािा, खाजा, व्र्ानि, ववववध (र्ोटोकपी, श्रोर् व्र्ष्ि र्था 
सहजकर्ािको पारिश्रर्मक (केन्र, प्रदेश समेर्) आर्दको लार्ग खचिको ववविण अर्ग्रम र्ोजना बनाई 
स्वीकृर् गिाई खचि गने व्र्वस्था गनुिपदिछ। 

सन्दभि सामाग्री प्रस्र्रु्र्किण स्लाईि, ष्जल्ला, पार्लकाको सकु्ष्मर्ोजना र्ािम 

परिचर् खोप सेवालाई र्नर्र्मर् ि गणुस्र्िीर् बनाउन सवै र्हमा कोल्िचेन सामार्ग्र र्निन्र्ि सञ्चालनमा 
सहर्ोग पगुोस भने्न हेर्लेु र्ो कार्िक्रमको व्र्वस्था गरिएको छ।  
र्ो कार्ि र्नर्र्मर् रुपमा मार्सक, रैमार्सक, वावर्िक र्ोजना अनसुाि सञ्चालन गनुि पदिछ। 

उद्दशे्र् • भ्र्ाष्क्सनको उपर्िु कोल्िचेन व्र्वस्थापन गिी गणुस्र्िीर् खोप सेवा उपलब्ध गिाउन ु 
• ववद्यरु् नभएको स्थान र्था समर्मा ईन्धनबाट िेवफ्रजेिेटि र्था जनेेिेटि सञ्चालन गिी खोप 

कोल्िचेन व्र्वस्थापन गने 
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल • खोप कोल्िचेन भण्िािणमा गणुस्र्ि कार्म हनेुछ। 

• खोप सेवा र्निन्र्ि ि गणुस्र्िीर् हनेुछ। 
• भ्र्ाष्क्सन खेि जाने दि समेर् घट्नेछ। 

वक्रर्ाकलाप र्था 
सञ्चालन प्रकृर्ा 

लष्क्षर् समूहः 
• खोप कोल्िचेन भण्िािण र्था ववर्िण गने भ्र्ाष्क्सन स्टोि, सब स्टोि ि स्वास््र् संस्थाहरु 
सञ्चालन गने अवर्ध 
• खोप कोल्िचेन भण्िािणमा गणुस्र्ि कार्म गनि आवश्र्कर्ा अनसुाि र्निन्र्ि 
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७. र्नर्र्मर् खोप सेवा ि आकष्स्मक अबस्थामा प्रदेश र्था ष्जल्लाबाट भ्र्ाष्क्सन र्था खोप सामग्रीको व्र्वस्थापन, ववर्िण 
र्था िुवानी खचि (प्रदेश आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्र ि स्वास््र् कार्ािलर्हरुको लार्ग)। 

सञ्चालन ववर्धः 
• स्वास््र् कार्ािलर् ष्जल्ला कोल्िरुम ि मार्हर्को कोल्िरुम र्था प्रादेष्शक स्वास््र् आपूर्र्ि 

केन्र भ्र्ाष्क्सन स्टोिका लार्ग उपलब्ध गिाइएको इन्धन कोल्िचेन उपकिणको (वफ्रज, 
िेवफ्रजेिेटि) र्ापक्रम कार्म िाख्नको लार्ग प्रर्ोग गनुिपनेछ 

• सार्बकका ष्जल्ला भ्र्ाष्क्सन स्टोिहरुबाट ष्जल्ला र्भरका भ्र्ाष्क्सन सव स्टोिमा इन्धन उपलब्ध 
गिाउनपुने भएमा सोको औष्चत्र् सवहर् र्ोजना बनाई कम्र्ीमा ३मवहनाको लार्ग उपलब्ध 
गिाउन ुपदिछ। 

• प्रत्र्ेक भ्र्ाष्क्सन स्टोिले मष्ट्टरे्ल/र्िजेलबाट चल्न ेिेवफ्रजेिेटि, जेनेिेटिको लगबकु अध्र्ावर्धक 
गिी प्रर्र्वेदन समेर् पेश गनुिपनछे 

• ष्जल्ला अन्र्गिर्का भ्र्ाष्क्सन सब स्टोि ि भ्र्ाष्क्सन ववर्िण केन्रहरुमा कोल्िचेन सामार्ग्रहरु 
र्निन्र्ि सञ्चालन गनि ववद्यरु् नभएका र्था र्निन्र्िर्ा नहनेु भ्र्ाष्क्सन स्टोिहरुलाई प्राथर्मकर्ामा 
िाष्ख ईन्धन उपलब्ध गिाई ववविण अध्र्ावर्धक गनुिपनछे 

• खोप कार्िक्रमको लार्ग उपलब्ध भएका मोटिसाइकलहरू खोप कोल्िचेन कार्िको अनगुमन 
र्था सपुरिवेक्षणमा प्रर्ोग हनेु हुँदा सोको र्ोजना बनाई लगबकु समेर् िाष्ख अर्ग्रम कार्िर्ोजना 
स्वीकृर् गिाई इन्धन प्रर्ोग गनि सवकनछे। र्ि र्सिी प्रर्ोग गदाि कोल्िचेन सञ्चालनमा समस्र्ा 
नआउने गिी बिीमा १० र्ल. प्रर्र् मवहना मार र्स प्रर्ोजनमा प्रर्ोग गनि सवकनछे। प्रादेष्शक 
भ्र्ाष्क्सन स्टोिबाट ष्जल्ला र्हमा खोप र्था कोल्िचेन िुवानी गदाि िेवफ्रजेिेटि भ्र्ान सञ्चालन 
गदाि आवश्र्कर्ा ि औष्चत्र्को आधािमा ईन्धन प्रर्ोग गनि सवकन ेछ। 

• सम्वष्न्धर् ष्जल्ला भ्र्ाष्क्सन स्टोि र्था खोप कोल्िचेन उपकिण िहेका ि खोप भण्िािण र्था 
ववर्िण कार्ि गने स्वास््र् संस्था (अस्पर्ाल, प्रा. स्वा. के, हे.पो. आर्द) हरुमा खोप कोल्िचेनमा 
ववधुर् प्रर्ोग भई महशलु भिुानीमा समस्र्ा भएि सेवा अवरुद्ध हनेु अवस्था भएमा र्ो िकमबाट 
आंष्शक रुपमा ववधुर् महशलु भिुानी गनि सवकन ेछ। र्ि र्ो प्रर्ोजनमा सो स्वास््र् संस्थाको 
कुल महशलु मध्र् ेअर्धकर्म २५ प्रर्र्शर् मार र्ो वजेटबाट भिुानी गनुि पन ेछ। र्ि खोप 
कोल्िचेन उपकिण सञ्चालनमा ईन्धन अभाव हनु र्दन हून्न। ववधुर् महशलु भिुानी गिेमा 
सक्कलै ववल िाष्ख भिुानी गनुि पदिछ। 

बजेट बािँर्ािँ चाल ुआ.व.को लार्ग स्वीकृर् ववर्नर्ोष्जर् िकमको परिर्धर्भर िही नेपाल सिकािको आर्थिक 
ऐन/र्नर्म ि साविजर्नक खरिद ऐन/र्नर्मअनसुाि खचि गनुिपने छ।  
इन्धनमा भएको खचिको अर्भलेख र्निन्र्ि रूपमा िाख्नपुदिछ ि र्सको प्रर्र्वेदन कार्ािलर्को आर्थिक 
प्रशासन शाखामा िाख्नपुदिछ। 

सन्दभि सामाग्री कार्ि सञ्चालन र्नदेष्शका ि अथि मन्रालर्को खचि गन ेर्नदेष्शका 

परिचर् र्नर्र्मर् सञ्चालन हनेु खोप सेवाको लार्ग प्रादेष्शक भ्र्ाष्क्सन स्टोि ि ष्जल्ला भ्र्ाष्क्सन स्टोि मार्हर्मा 
खोप ववर्िण र्था व्र्वस्थापन गनि र्ो कार्िक्रमको मार्ि र् बजटे उपलब्ध गिाउन व्र्वस्था गरिएको 
छ। र्ो कार्ि र्नर्र्मर् रुपमा मार्सक, रैमार्सक, वावर्िक र्ोजना अनसुाि सञ्चालन गनुि पदिछ। 
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उद्दशे्र् • भ्र्ाष्क्सन स्टोि ि स्थानीर् स्वास््र् संस्थासम्म र्नर्र्मर् रूपमा खोप र्था खोपजन्र् सामाग्री 
ववर्िण/िुवानी गने गिाउने। 

• खोप सेवा सञ्चालन पर्छ बाँकी िहेका भ्र्ाष्क्सनहरू स्थानीर् स्वास््र् संस्थाबाट सबसेन्टि वा 
ष्जल्ला भ्र्ाष्क्सन स्टोिमा वर्र्ाि गिाउने। 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल • भ्र्ाष्क्सन र्था अन्र् खोप सामाग्रीको आपूर्र्ि/ववर्िण व्र्वष्स्थर् हनु गई र्नर्र्मर् रूपमा खोप 
सेवा सञ्चालन भएि खोप सेवाको प्रगर्र् ि गणुस्र्रिर् खोप सेवा प्रवाह हनेुछ। 

वक्रर्ाकलाप र्था 
सञ्चालन प्रकृर्ा 

लष्क्षर् समूहः  
बालबार्लकाहरुलाई र्निन्र्ि गणुस्र्िीर् खोप सेवा उपलब्ध गिाउन भ्र्ाष्क्सन स्टोि र्था खोप ववर्िण 
केन्रबाट कार्ािलर् सहर्ोगी र्था अन्र् माध्र्मबाट खोप र्था कोल्िचेन सामाग्री ववर्िण, िुवानी ि 
व्र्वस्थापन कार्ि गनि संलग्न व्र्ष्ि र्था र्नकार्। 
 
सञ्चालन गने अवर्धः 
खोप र्था कोल्िचेन सामागी्ि ववर्िण वावर्िक र्ोजना अनसुाि मार्सक, र्नर्र्मर् ि आकष्स्मक अवस्थामा 
 
सञ्चालन ववर्धः 
• र्स प्रर्ोजनको लार्ग ववर्नर्ोजन भएको िकमस्वीकृर् ववर्नर्ोष्जर् वजेट बमोष्जम स्वास््र् 

कार्ािलर्ले मार्हर्को स्वास््र् संस्थासम्म मार्सक, र्नर्र्मर् ि आकष्स्मक अवस्थामा खोप 
कोल्िचेन सामाग्री ववर्िण र्था व्र्वस्थापनको लार्ग आफ्नो कोल्िचेन र्ोजना अनसुाि आ.व.को 
शरुुमा नै खचि र्ोजना र्र्ाि गनुि पदिछ, प्रादेष्शक भ्र्ाष्क्सन स्टोिले मार्हर्का ष्जल्ला भ्र्ाष्क्सन 
स्टोि र्था स्वास््र् संस्थाहरुमा र्नर्र्मर् र्था आकष्स्मक खोप र्था कोल्िचेन सामाग्री िुवानीको 
लार्ग ेलार्ग वजेट ववर्नर्ोजन गरिएको हो। 

• ष्जल्लाको कोल्िचेन र्ोजना अनसुाि र्बगर् झै खोप सामाग्री बझुीलाने स्वास््र् संस्था/व्र्ष्िलाई 
मार्सक रुपमा उपलब्ध गिाउन ुपन ेदैर्नक भ्रमण भत्ता/र्ार्ार्ार्/िुवानी िकमको अर्ग्रम र्ोजना 
स्वीकृर् गिाई कार्ि सञ्चालनको व्र्वस्था गनुि पदिछ।  

• प्रादेष्शक भ्र्ाष्क्सन स्टोि, ष्जल्ला भ्र्ाष्क्सन स्टोि, न.पा, गा.पा. ि स्वास््र् संस्थाहरुको खोप 
र्था कोल्िचेन सामाग्री प्राष्प्त ि ववर्िण र्ोजना अनसुाि लागर् ि वास्र्ववक खचि ववविण सम्बष्न्धर् 
भ्र्ाष्क्सन स्टोिमा सबैले देख्न ेगिी टाँस गनुिपदिछ ि र्सिी ववर्िण/िुवानी गदाि दिुीको आधािमा 
मनुार्सव बाँिर्ाँि गिी सम्बष्न्धर् व्र्ष्िलाई अर्ग्रम जानकािी गिाई पािदशी गनुिपदिछ। स्वास््र् 
कार्ािलर्हरुले अष्घल्लो मवहनाको सामाग्री िुवानीको ववविण र्स मवहनामा अर्नवार्ि उपलब्ध 
गिाउने व्र्वस्था गनुि पदिछ। सो कार्िको अनगुमन प्रदेश र्नदेशनालर्, स्वास््र् आपूर्र्ि व्र्वस्थापन 
केन्रले गनुिपछि।  

नोट: मार्सक खचि र्ोजना अनसुाि अष्घल्लो मवहनाको भिुानी र्ो मवहनामा र्दन कोल्िचेन शाखाबाट 
ववल भिपाई रुज ुगिी कार्ािलर् प्रमखुबाट प्रमाष्णर् गिाई खोप र्लन आउदा सो िकम बझुाउने ि 
सोको एक प्रर्र् कोल्िचेन शाखामा सवैले देख्ने गिी टांस्ने व्र्वस्था कार्ािलर् प्रमखु/ लेखा शाखाबाट 
गने  
• भ्र्ाष्क्सन र्था अन्र् खोप सामाग्री ववर्िण/िुवानी गिाउँदा उपलब्ध जम्मा िकमलाई आधाि 

बनाई वावर्िक कार्ि र्ोजना बनाई खचि गनुिपनेछ ि उपलब्ध िकममा अपगु िकम वास्र्ववक 
र्ोजना ि खचिको आधािमा प्रदेश मन्रालर्बाट व्र्वस्थापन गनुिपदिछ। 
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८. खोप कोल्िचेन सामाग्रीको ममिर् ि आकष्स्मक व्र्वस्थापन, िेवफ्रष्जिेटि भ्र्ान समेर्, प्रादेष्शक भ्र्ाष्क्सन स्टोि, ष्जल्ला 
भ्र्ाष्क्सन स्टोि (प्रदेश आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्र ि स्वास््र् कार्ािलर्हरुको लार्ग)। 

• भ्र्ाष्क्सन र्था अन्र् खोप सामाग्री ववर्िण/िुवानी गदाि भ्र्ाष्क्सन प्रत्र्के मवहना ि अन्र् खोप 
सामार्ग्रहरु र्सरिञ्ज, सेफ्टी बक्स, खोप कािि ववर्िण र्ोजना, सूक्ष्म र्ोजना अनसुाि शरुुमा ३ 
मवहनाको लार्ग ि त्र्सपर्छ प्रत्र्के २–२ मवहनामा ववर्िण गन ेव्र्वस्था गनुि पछि। खोप र्था 
कोल्िचेन सामाग्री कार्ािलर्को गािी िेवफ्रजेिेटि भ्र्ान बाट सम्बष्न्धर् न.पा/गा.पा, सब-सेन्टि, 
स्वास््र् संस्थामा िुवानी गदाि ईन्धन र्था दै.भ्र.भ खचि गनि सवकनेछ। र्ि खोप कोल्िचेन ववर्िण 
बाहेक अन्र् प्रर्ोजनमा खचि गनि पाईन ेछैन। 

बजेट बािँर्ािँ • चाल ु आ.व.को लार्ग स्वीकृर् ववर्नर्ोष्जर् बजेट नेपाल सिकािको प्रचर्लर् आर्थिक 
ऐन/र्नर्मअनसुाि दै.भ.भ, र्ार्ार्ार्, ईन्धन आर्दमा खचि गनुिपन ेछ। 

• खोप कोल्िचेन सामाग्री शरुु मवहना देष्ख नै र्निन्र्ि आपूर्र्ि ववर्िण गिी खोप सेवा र्निन्र्ि 
गनुिपन ेहुंदा प्राप्त वजेटको समर्म ैबाँिर्ाँि र्ोजना र्र्ाि गिी कार्ि सञ्चालनको व्र्वस्था गनुि 
पदिछ  

• र्स आ.व. मा ववर्नर्ोजन भएकोबाट खोप कोल्िचेन ववर्िणलाई कर्म भएमा अपगु िकम प्रादेष्शक 
मन्रालर्बाट समेर् थप उपलब्ध गिाउने व्र्वस्था गिी कार्ि सञ्चालन गने व्र्वस्था गनुिपदिछ। 

• नोट: प्रदेश स्वास््र् आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्रमा ववर्नर्ोष्जर् र्ो वजेट खोप कोल्िचेन सामाग्रीको 
आकष्स्मक िुवानी र्था ववर्िणको लार्ग भएकोले र्नर्र्मर् िुवानी र्नर्र्मर् वजटेबाट गने व्र्वस्था 
गनुिपदिछ। 

सन्दभि सामाग्री कार्ि सञ्चालन र्नदेष्शका ि अथि मन्रालर्को खचि गन ेर्नदेष्शका 

परिचर् साववक ष्जल्ला भ्र्ाष्क्सन स्टोि ि सब स्टोि र्था प्रादेष्शक भ्र्ाष्क्सन स्टोिको कोल्िचेन सामाग्री ि 
िेवफ्रजेिेटि भ्र्ान समेर्को र्नर्र्मर् ि आकष्स्मक ममिर् संभाि गिी सेवा अबरुद्ध हनु नर्दन र्था खोप 
कोल्िचेन व्र्वस्थापन ि गणुस्र्रिर् खोप सेवाको लार्ग प्रादेष्शक स्वास््र् आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्रबाट 
ष्जपलक ि र्ोम ्र्ाि खरिद गिी ष्जल्लाहरुमा उपलब्ध गिाउन समेर् स्वास््र् आपूर्र्ि व्र्वस्थापन 
केन्र ि स्वास््र् कार्ािलर्हरुमा बजटे ववर्नर्ोजन गरिएको हो। SOP/EVM अनसुाि कोल्िरुममा 
भएका उपकिणहरुको र्नर्र्मर् र्था आकष्स्मक ममिर् संभाि गिी उपकिणहरुको सञ्चालन र्था 
गणुस्र्ि कार्म िाख्न र्था गणुस्र्रिर् खोप सेवा प्रदान गनि आवश्र्क कोल्िचेन व्र्वस्थापनको लार्ग 
र्ो बजेटबाट कार्ि सञ्चालन गनुि पदिछ।  
र्ो कार्ि र्नर्र्मर् रुपमा मार्सक, रैमार्सक, वावर्िक र्ोजना अनसुाि सञ्चालन गर्रनुि पदिछ 

उद्दशे्र् • कोल्िचेन व्र्वस्थापन सम्बन्धी औजाि उपकिण र्बर्ग्रएमा समर्म ै ममिर् गिी दीघिकालसम्म 
प्रर्ोगमा ल्र्ाउन।ु 

• कोल्िचेन भण्िािण भवन, कोठा, छर् ि िल र्नकासको व्र्वस्थापन गिी गणुस्र्िीर् भण्िािण 
व्र्वस्था कार्म िाख्न। 

• कोल्िचेन व्र्वस्थापन ि गणुस्र्िीर् खोप सेवालाई अर्भवृष्द्ध गनुि। 
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अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल • र्नर्र्मर् ममिर् सम्भािबाट कोल्िचेन सामाग्रीहरु व्र्वष्स्थर् भई गणुस्र्िीर् खोप सेवा र्निन्र्ि 
सञ्चालन हनेुछ। 

• र्निन्र्ि रुपमा ष्जपलक, र्ोम्र्ाि उपलब्ध गिाईि खोप कोल्िचेनको गणुस्र्ि कार्म गनि मदर् 
पगु्नेछ। 

वक्रर्ाकलाप र्था 
सञ्चालन प्रकृर्ा 

लष्क्षर् समूहः  
साववकका ष्जल्ला भ्र्ाष्क्सन स्टोि, सबस्टोिहरु 
प्रादेष्शक भ्र्ाष्क्सन स्टोिहरु 
सञ्चालन गने अवर्धः  
र्निन्र्ि र्था आकष्स्मक अवस्थामा 
 
सञ्चालन ववर्धः 

• सम्बष्न्धर् कोल्िरुममा भएको कोल्िचेन सामाग्रीको सम्पूणि ववविण सामाग्रीको नाम, ब्रान्ि, 
बनेको स्थान, प्राप्त र्मर्र्, सञ्चालन भएको अवर्ध, क्षमर्ा, उपलब्ध गिाउने र्नकार्, मूल्र् 
आर्द अध्र्ावर्धक गिी िाख्न।े 

• ममिर् गनुिपन ेसामाग्रीको ववविण र्र्ाि गिी सम्बष्न्धर् शाखा/कमिचािीले कार्ािलर् प्रमखुबाट 
ममिर्को लार्ग अनमुार्नर् लागर् स्वीकृर् गिाउने। 

• ववर्नर्ोष्जर् बजेटबाट खोप कोल्िचेन कार्िमा प्रर्ोग हनेु सम्बष्न्धर् शाखाको 
मोटिसाईकल/स्कुटि/िेवफ्रजेिेटि भ्र्ान समेर् र्नर्र्मर् सर्भिर्सङ/ममिर् गिी चाल ुअवस्थामा 
िाख्ने। 

• कोल्िरुम आवश्र्कर्ा अनसुाि भईुं, छर्, छाना, िल, ववद्यरु् वाईरिङ आर्द ममिर्को लार्ग 
समेर् र्सै बजेटबाट ममिर् कार्ि गिाउने 

• र्सिी ममिर् सम्भाि गिाउँदा साविजर्नक खरिद ऐन र्नर्मको परिर्धमा िवह गिाउने ि सोको 
प्रर्र्वेदन, अर्भलेख समेर् िाख्न ेव्र्वस्था गने। 

• खोप र्था कोल्िचेन सामाग्रीको हेिचाह, व्र्वस्थापन गने ष्जम्मेवािी सम्बष्न्धर् कमिचािीको 
हनेु भएकोले लापिवाहीको कािणले सामाग्रीहरु र्बग्रन गएमा सम्बष्न्धर् व्र्ष्ि ष्जम्मेवाि 
हनेुछ। 

• ममिर् गने सामाग्रीको सूची आर्थिक वर्िको शरुूमा ि ममिर् भइसकेका सामाग्रीको सूची आर्थिक 
वर्िको अन्र्मा सम्बष्न्धर् मार्थल्लो र्नकार्मा अर्नवार्ि रूपमा र्नधािरिर् िाँचामा प्रर्र्वेदन पेश 
गने। 

प्रादेष्शक स्वास््र् आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्रले र्ो वजेटबाट 
• खोप भण्िािण कोठा ममिर्, सिसर्ाई, ववद्यरु्र्किण, कोल्िचेन सामाग्री ि िेवफ्रजेिेटि भ्र्ानको 

ममिर् गने साथ ैममिर्को लागी आवश्र्क सामाग्रीहरु खरिद गन े 
• ममिर् गनुिपन ेसामाग्रीको ववविण ि ममिर् गरिएको सामाग्रीको ववविण मार्थ उल्लेख भए 

अनसुाि नै र्ोजना र्था अध्र्ावर्धक गने 
• ष्जल्लाको स्वास््र् संस्थाको ववविण (प्रा.स्वा.के., स्वास््र् चौकी ि अन्र् खोप सञ्चालन गने 

संस्थाहरु) र्लई सोवह अनसुाि बजेटको परिर्धमा िवह प्रत्र्के स्वास््र् संस्थालाई २ वपस 
र्ोम्र्ाि ि कष्म्र्मा २० वटा ष्जपलक उपलब्ध हनेु गिी खरिद र्ोजना बनाई खोप 
कोल्िचेन संग ैउपलब्ध गिाउने व्र्बस्था गने। 
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९. गणुस्र्िीर् खोप सेवा सञ्चालन र्था सिसर्ाई प्रवद्धिनमा संलग्न स्वास््र्कमीको दक्षर्ा बृष्द्ध गनि नर्ा ँर्था खोप र्ार्लम 
नर्लएका स्वास््र्कमीहरुलाई खोप, कोल्िचेन व्र्वस्थापन, ए.ई.एर्.आई., सर्भिलेन्स ि सिसर्ाई प्रवद्धिन सम्वष्न्ध 
आधािभरु् ४ र्दन ेर्ार्लम (१२० ब्र्ाच, ३००० जना)। 

• र्ोम्र्ाि स्थानीर् स्र्िमा खरिद गदाि ववगर्मा नर्ा ँभ्र्ाष्क्सन क्र्ारिर्ि प्राप्त हुंदा उपलब्ध 
र्ोम्र्ािको नमनुा अनसुाि (मोटाई, साईज ि िङ्ग आर्द) खरिद गिी गणुस्र्ि कार्म गने  

• ष्जल्ला स्र्िको कोल्िचेन सामाग्री ममिर् संभािको र्निन्र्ि अनगुमन, सहष्जकिण, सहर्ोग ि 
पटृठपोर्ण गने। 

नोट: 
प्रदेश नं २ मा हाल कोल्िचेन भण्िािण नभएकोले र्ो ष्शर्िकमा र्ोम्र्ाि ि ष्जपलक खरिदको मार 
वजेट ववर्नर्ोजन भएको छ। प्रदेश स्वास््र् आपूर्र्ि केन्रले सोवह अनसुाि मार्हर्को ष्जल्लाको 
र्ोम्र्ाि ि ष्जपलक खरिद गिी ववर्िण व्र्वस्था गनुि पदिछ। 

बजेट बािँर्ािँ प्राप्त बजेट नेपाल सिकािको प्रचर्लर् आर्थिक ऐन र्नर्म अनसुाि आवश्र्क सामाग्रीको परिमाण र्नधाििण 
र्था गणुस्र्ि र्वकन गिी खरिद ि ममिर्को लार्ग भिुानी गिी अर्भलेख अध्र्ावर्धक गनुिपनेछ। 

सन्दभि सामाग्री कार्ि सञ्चालन र्नदेष्शका, कार्ि र्ोजना ि अथि मन्रालर्को खचि र्नदेष्शका, साविजर्नक खरिद ऐन, 
र्नर्मावली र्था खोप कोल्िचेन ममिर् संभाि र्नदेष्शका ि ववगर्को नमनुाहरु 

परिचर् खोप सेवा संवेदनष्शल भएको, िाष्टिर् खोप कार्िक्रममा नर्ाँ खोपहरु थप भै िहेको खोप ऐन ि र्नर्मावली 
बमोष्जम कार्ािन्वर्न गिाउन, खोप सम्बन्धी कार्िदक्षर्ा अर्भबृष्द्ध गनि खोप सेवामा संलग्न नर्ाँ र्था ३ 
वर्ि र्र्ा र्ार्लम नर्लएका स्वास््र्कमीहरुको ज्ञान, र्सप अध्र्ावर्धक गिाई खोप सेवा प्रभावकािी बनाउन 
र्ो र्ार्लमको व्र्वस्था गरिएको छ। 
र्ो र्ार्लम मखु्र्रुपमा सम्बष्न्धर् ष्जल्लाहरुमा नै र्ार्लम सञ्चालन गने गिी बजेट ववर्नर्ोजन गरिएको 
साथै ष्जल्लास्र्िबाट समेट्न नसकेको अवस्थामा ष्जल्ला, पार्लका/ र्नजी संघ संस्थाहरुमा खोप सेवा 
प्रदान गने स्वास््र्कमीहरुलाई प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्बाट र्ार्लम सञ्चालन गने गिी स्वास््र् 
कार्ािलर्/र्नदेशनालर्लाई वजेट ववर्नर्ोजन गरिएको छ। 

उद्दशे्र् • खोप कार्िक्रममा संलग्न स्वास््र्कमीहरूको ज्ञान ि सीप अर्भवृष्द्ध गनुि। 
• िाष्टिर् खोप कार्िक्रमबािे आधािभरु् जानकािी गिाई खोप कार्िक्रमको व्र्वस्थापन क्षमर्ा ववकास 

गनुि। 
• ए.ई.एर्.आई र्था खोपबाट बचाउन सवकने िोगहरुको खोजपड्र्ाल र्था पवहचान गने र्सप ववकास 

गनुि, नर्ाँ खोप, खोप ऐन र्था र्नर्मावलीबािे जानकािी गिाई कार्ािन्वर्नमा सहजर्ा ल्र्ाउन।ु 
• र्नर्र्मर् खोप मार्ि र् सिसर्ाई प्रवद्धिन ्र्ाकेजकोबािेमा स्वास््र्कमीको क्षमर्ा अर्भबृष्द्ध गनुि। 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल • गणुस्र्िीर् खोप सेवा सञ्चालनमा क्षमर्ा ववकास भई खोप सेवा प्रभावकािी हनेुछ। 
• स्वास््र्कमीहरुले गणुस्र्िीर् खोप सेवा सञ्चालनमा ष्जम्मेवािी बहन गनेछन।् 

वक्रर्ाकलाप र्था 
सञ्चालन प्रकृर्ा 

लष्क्षर् समूहः 
• खोप सेवा प्रदान गिी िहेका नर्ा ँस्वास््र्कमी र्था खोप सेवा सञ्चालन गिी िहेका ३ वर्ि र्र्ा 

खोपको आधािभरु् र्ार्लम नपाएका स्वास््र्कमीहरु (स्वास््र् चौकी, प्रा.स्वा.के, नगि स्वास््र् 
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केन्र, सामदुावर्क स्वास््र् ईकाई, खोप सेवा सञ्चालन हनु) MCH Clinic, खोप किाि सेवामा 
र्नर्षु्ि भएका खोप सेवामा संलग्न स्वास््र्कमीहरु, र्नजी र्था सामदुावर्क संघसंस्थामा र्नर्र्मर् 
खोप सेवा सञ्चालन गन ेस्वास््र्कमी ि क्रमश अन्र् स्वास््र्कमीहरु। 
 

सञ्चालन गने अवर्धः 
• स्वीकृर् कार्िक्रममा उल्लेख भए अनसुाि दोस्रो ि रे्श्रो रैमार्सक र्भर सम्पन्न गनुिपदिछ 

 
सञ्चालन ववर्धः 
• स्वास््र् कार्ािलर्ले कार्िक्रम संर्ोजक, खोप अर्धकृर्हरुसँग समन्वर् गिी मार्हर्का स्थानीर् र्ह 

ि स्वास््र् संस्थाहरुमा खोप कार्िक्रममा संलग्न ि खोप र्ार्लम नपाएका स्वास््र्कमीहरुको ववविण 
पवहलो रैमार्सक र्भर माग गिी अध्र्ावर्धक गन।े 

• ववर्नर्ोष्जर् वजटे ि र्ार्लमको सहभागी संख्र्ाको आधािमा बजटेको परिर्धमा िवह साववकका ष्जल्ला 
वा पार्क पन ेपार्लकामा समेर् केन्र र्ोवक र्ालीम सञ्चालनको व्र्वस्था गनुि पदिछ। र्ि र्ार्लम 
सञ्चालन हनेु स्थान नष्जक खोप सेसन सञ्चालन हनेु MCH Clinic, खोप केन्र िहेको हनु ुपदिछ। 
र्सले गदाि र्ार्लमको समर्मा प्रर्ोगात्मक अभ्र्ास गनि सहज हनु्छ। 

• खोप र्ार्लममा एकरुपर्ा ल्र्ाई प्रभावकािीर्ा ल्र्ाउन र्स महाशाखाबाट खोप र्ार्लम प्रष्शक्षक 
प्रष्शक्षण र्नदेष्शका ि प्रस्र्रु्र्किण सामागी्ि र्र्ाि गरिएको छ। खोप कार्िक्रमका कृर्ाकलापहरु 
सञ्चालनको लार्ग गर् आ.व.मा सवै प्रदेशमा प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण कार्िक्रम समेर् सञ्चालन गिी सो 
वािे जानकािी गिाईएको हुँदाउि कार्िक्रममा संलग्न सहजकर्ािहरु (एक समहुमा कष्म्र्मा २ जना) 
बाट मार र्ो र्ार्लम कार्िक्रम सञ्चालन गने। 

• र्ार्लम र्ोजना र्र्ाि गिी प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्, परिवाि कल्र्ाण महाशाखामा अग्रीम जानकािी 
गिाई समन्वर् गने। 

• स्वास््र् र्नदेशनालर्ले ष्जल्लाको र्ोजना अनसुाि र्ार्लम प्रभावकािी बनाउन सहजकर्ािको व्र्वस्था 
गनि समन्वर् गिी प्रदेश र्था अन्र् स्वास््र् कार्ािलर्हरुबाट समरे् सहजकर्ाि परिचालनमा आवश्र्क 
सहर्ोग ि समन्वर् गिी वर्वस्थापन समेर् गने . 

• उपलब्ध र्नदेष्शका, र्ार्लम सामाग्रीको पूणि अध्र्र्न ि पालना गिी र्ार्लम सञ्चालन गने।  
• एक समूहमा बिीमा २५ जनासम्म सहभागीको समूह बनाई र्ार्लम सञ्चालन गने। 
• सम्बष्न्धर् स्वास््र् कार्ािलर् ि स्वा.र्न. का कार्िक्रम संर्ोजकसँग समन्वर् गिी खोप र्ार्लम प्राप्त 

गनि बाँकी संख्र्ाको आधािमा प्राथर्मकर्ा र्नधाििण गिी प्रत्र्के स्वास््र् संस्थाबाट प्रर्र्र्नर्धत्व हनेु 
गिी 

१. खोप सेवामा संलग्न नर्ाँ स्वास््र्कमी 
२. खोप सेवामा संलग्न भई िहेका र्ि ३ वर्ि र्र्ा र्ार्लम नर्लएका पिुाना स्वास््र् कमीहरु 
३. र्नजी र्था सामदुावर्क संघसंस्थामा र्नर्र्मर् खोप सेवा सञ्चालन गने स्वास््र्कमी 
४. अन्र् स्वास््र्कमी क्रमश: प्राथर्मकर्ा र्नधाििण गिी सहभागी व्र्वस्था गनुिपदिछ।  
• प्रदेश र्था ष्जल्ला स्र्िमा र्ो र्ार्लम सञ्चालन गनिका लार्ग हाल ि र्स अष्घ प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण 

र्ार्लम र्लएका प्रदेश अन्र्गिर्का खोप अर्धकृर्हरु, अन्र् सहजकर्ािहरु र्था स्वा.र्न. मार्ि र् र्स 
अष्घ र्ार्लममा सहष्जकिण गिेका मध्र्ेबाट सहजकर्ाि छनौटगरि र्ार्लम सञ्चालनको व्र्वस्था 
गनुिपदिछ। र्ार्लममा सहष्जकिणको लार्ग केन्र खोप शाखा, WHO-IPD, UNICEF, WaterAid 
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१०. ष्जल्ला ष्स्थर् अस्पर्ाल, एम.र्स.एच ष्क्लर्नकमा सञ्चालन हनेु खोप सेसन सञ्चालन व्र्वस्थापन, र्ार्लम, गोष्टठहरु 
व्र्वस्थापन ि सहष्जकिण र्था ष्जल्ला भ्र्ाष्क्सन स्टोि सञ्चालन व्र्वस्थापनको लार्ग जनशष्ि व्र्वस्थापन (किाि सेवा) 
इलाम, संखवुासभा, सनुसिी, उदर्पिु, धनरु्ा, िौर्हट, पसाि, लर्लर्पिु, भिपिु, ष्चर्वन, र्नहुँ, लमजङु्ग, रुपन्देही, दाङ्ग, 
बाकेँ, बर्दिर्ा, सखेुर्, कैलाली, ििेलधिुा ि कंचनपिु 

बाट समेर् सहजकर्ाि व्र्वस्था गिेि र्ार्लम सञ्चालन गनुि पदिछ। बाह्र् सहजकर्ािको आर्थिक 
व्र्वस्थापन कार्िक्रमबाट नै व्र्होि गनुिपदिछ। 

• र्ो र्ालीम ४ र्दनको हनेुछ। उि ४ र्दन मध्र्े सीप ववकास गनि उि र्ालीम MCH Clinic, 
पार्क पने खोप केन्रमा र्ार्लमको रे्श्रो र्दन आधा र्दन खोप सेवा सञ्चालन भएको र्दन हनेु गिी 
र्ालीम समर् र्मलाउन ु पदिछ। उि र्ार्लममा सम्बष्न्धर् ष्जल्ला भ्र्ाष्क्सन स्टोि/स्वास््र् 
संस्थासँगको समन्वर्मा प्रर्ोगात्मक अभ्र्ासको लार्ग र्ार्लम सञ्चालन र्नदेष्शका अनसुाि खोप, 
कोल्िचेन सामाग्रीको व्र्वस्था पवहलो र्दन नै गनुिपदिछ।  

• र्ार्लम सञ्चालन गनि प्राप्त बजेटको परिर्धमा िही खचि ववविण अर्ग्रम र्र्ाि गिी स्वीकृर् गिाइ 
सोको १ प्रर्र् ववविण बाल स्वास््र् र्था खोप सेवा शाखामा पठाउनपुनछे।  

• प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्मा ववर्नर्ोष्जर् बजेटबाट खोप र्ार्लम सञ्चालन गदाि कुन ैष्जल्लामा र्ार्लम 
पाउन वाकँी भएमा, खोप सञ्चालन गिी िहेका र्नजी र्थासामदुावर्क, अस्पर्ाल, MCH Clinic, नगि 
स्वास््र् केन्र आर्दबाट सहभागी गिाई र्ार्लम सञ्चालन गनुि पदिछ. 

नोट: 
१. स्वीकृर् बजटेबाट र्ोजना र्र्ाि गदाि र्ोवकएको संख्र्ामा थप गिेि समेर् र्ार्लम सञ्चालन गनि सवकन े
छ 
२. बजेटको परिर्धमा िवह र्ार्लम सञ्चालन र्नदेष्शका, सहभागी पषु्स्र्का, र्ार्लम प्रर्र्वेदन र्र्ािी र्था 
छपाई र्सै वजेटबाट गनि सवकने छ, र्ि र्ोवकएको संख्र्ामा सहभागी घट्न ेभएमा र्ो प्रर्ोजनमा खचि 
गनि पाईने छैन.  
प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्बाट खोप सञ्चालनको लार्ग आबश्र्क सामाग्री सन्दभि सामाग्री, प्रष्शक्षक 
र्नदेष्शका, सकु्ष्मर्ोजना र्ािम, DQSA र्नदेष्शकाहरुको छपाईको बजेट व्र्बस्था गिी आबश्र्क मारामा 
छपाई गिी समर्म ैववर्िण व्र्बस्था गनुि पदिछ। 

बजेट बािँर्ािँ र्सिी खचिगदाि नेपाल सिकािको प्रचर्लर् आर्थिक ऐन ि र्नर्मानसुाि गनुिपनछे। उि र्ार्लममा आउने 
सबै श्रोर् व्र्ष्ि र्था सहजकर्ािहरुको खचि समेर् कार्िक्रमबाटै व्र्वस्था गनुिपनछे। प्राप्त बजेटबाट 
पारिश्रमीक, दैर्नक भ्रमण भत्ता, र्ार्ार्ार्, खाजा, स्टेशनिी, हल भािा, र्ार्लम, शैष्क्षक सामाग्री, व्र्ानि 
ि ववववध आर्दमा खचि र्ोजना र्र्ाि गिी अर्ग्रम स्वीकृर् गिाएि खचि गने व्र्वस्था गनुिपनेछ। 

सन्दभि सामाग्री खोप र्ार्लम सञ्चालन प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्नदेष्शका, खोप र्ार्लम पषु्स्र्का 

परिचर् ष्जल्लाष्स्थर् स्वास््र् कार्ािलर्/अस्पर्ालहरु वा एम.र्स.एच ष्क्लर्नकमा सञ्चालन हनेु खोप सेसन सञ्चालन 
र्था व्र्वस्थापन ि स्वास््र् कार्ािलर्बाट सञ्चालन हनेु खोप कार्िक्रमका वक्रर्ाकलापहरुमा सहजीकिण 
समेर् गनिको लार्ग जनशष्ि कम ि अभावको कािणले कर्ठनाई नहोस भने्न हेर्लेु ष्जल्ला र्हबाट 
समर्मै जनशष्ि व्र्वस्था गनिको लार्ग र्ो कार्िक्रमको व्र्वस्था गरिएको छ। 
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उद्दशे्र् • एम.र्स.एच ष्क्लर्नकमा र्नर्र्मर् खोप सेसन प्रभावकािी ि र्निन्र्ि गने 
• ष्जल्ला पार्लका र्हमा सञ्चालन गरिन ेर्नर्र्मर् खोप र्था अर्भर्ानका वक्रर्ाकलापहरुको व्र्वस्थापन, 

सञ्चालन ि सहष्जकिणमा थप सहर्ोग परु्ािउने 
अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

• एम.र्स.एच ष्क्लर्नकको र्नर्र्मर् खोप सेवा र्निन्र्ि ि प्रभावकािी रुपमा सञ्चालन भई वालवार्लकाले 
पूणि खोप प्राप्त गनेछन।् 

• पूणि खोप सरु्नष्श्चर्र्ा ि र्दगोपनाको कार्िक्रममा र्निन्र्िर्ा हनेुछ। 
• ष्जल्ला र्था पार्लका र्हको वक्रर्ाकलापहरु मा प्राववर्धक सहर्ोग उपलब्ध भई कार्िक्रमहरु 

प्रभावकािी हनेुछन।् 
वक्रर्ाकलाप 
र्था सञ्चालन 
प्रकृर्ा 

कार्िक्रम सञ्चालन गनुिपने समर्ः 
• खोप सेवा र्निन्र्ि सञ्चालन गनुिपन ेभएकोले आर्थिक वर्िको सरुुमा नै किाि सेवामा कमिचािी र्लन े

ि सेवा किाि र्लन ेकार्ि गनुिपदिछ। 
ववर्धः  
• कार्िक्रममा बजेट ववर्नर्ोष्जर् भएका ष्जल्लाहरुले आर्थिक वर्िको शरुुमा नै कमिचािी भनािको व्र्वस्था 

गनुि पदिछ। किाि सेवामा कमिचािी भनाि गदाि साविजर्नक खरिद ऐन ि र्नर्मावलीको अर्धनमा िही 
गनुिपनेछ।  

• सम्बष्न्धर् ष्जल्लामा छुट्टर्ाइएको संख्र्ा ि उपलब्ध बजेटको आधािमा नेपाल सिकािको प्रचर्लर् 
आर्थिक ऐन/र्नर्म बमोष्जम सेवा किािको व्र्वस्थापन गने ि नर्ीजा प्राप्त गने गिाउने ष्जम्मेवािी 
सम्बष्न्धर् ष्जल्लाको हनेुछ।  

• खोप सेवा अर्र् संवेदनशील सेवा भएकोले कमिचािी किािमा र्लँदा वा सेवा किाि र्लँदा र्स अष्घ 
खोप सेवामा संलग्न अनभुवी, दक्ष ि सकेसम्म खोप र्ार्लम र्लएको व्र्ष्ि किािमा र्लन ुपदिछ।  

• र्नर्र्मर् कार्िक्रम अन्र्गिर् ष्जल्ला, प्रदेशमा सञ्चालन हनेु खोप र्ार्लममा सहभागी गिाउने व्र्वस्था 
गनुिपदिछ।  

सेवा किाि गदाि अवलम्बन गनुिपने कार्ि ववर्ध र्नम्नानसुाि हनेुछ। 
 
न्रू्नर्म शैष्क्षक र्ोग्र्र्ा 
र्ो कार्िको लार्ग किाि सेवामा र्नर्षु्ि हनेु व्र्ष्िको न्र्ूनर्म शैष्क्षक र्ोग्र्र्ा हे.अ. वा स्टार् नसि 
कोर्ि उत्तीणि भई सम्बष्न्धर् काउष्न्सल दर्ाि भएको हनुपुनेछ।  
सेवा किािमा गने कार्ि प्रवक्रर्ा 
सेवा किाि गदाि नेपाल सिकािको ववद्यमान प्रचर्लर् ऐन ि र्नर्मानसुाि गनुिपने। 
प्राथर्मकर्ा र्दनपुने आधािहरू 
• ववगर् देष्ख खोप सेवा प्रदान गिी कामको अनभुव प्राप्त व्र्ष्ि 
• स्थानीर् ष्जल्लाको बार्सन्दा। 
• स्वास््र्कमीका लार्ग प्रदान गरिएको खोप सम्बन्धी ि अन्र् स्वास््र् सेवा सम्बन्धी र्ार्लम र्लएको। 
• र्सिी किाि र्नर्िु भएका व्र्ष्िलाई कार्ि ष्जम्मेवािी र्दन ुअगािी आधािभूर् खोप कोल्िचेन 

सम्बन्धी ज्ञान अर्भवृष्द्ध गनि कष्म्र्मा १ हप्ता स्वास््र् प्रमखु, खोप अर्धकृर् ि कोल्िचेन अर्धकृर्हरुले 
ष्जल्ला कोल्िरुम, ष्जल्ला ष्स्थर् MCH Clinic वा नष्जकको खोप केन्रमा अभ्र्ास गिाउने ि 
अर्भमषु्खकिण समेर् गिेि मार कामकाजको ष्जम्मेवािी र्दने व्र्वस्था गनुिपदिछ। 
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मखु्र् ष्जम्मेवािी 
• MCH ष्क्लर्नक वा अस्पर्ालमा सञ्चालन हनेु खोप केन्र, खोप सेसन सञ्चालनको व्र्वस्थापन ि 

भ्र्ाष्क्सन र्था अन्र् खोप सामाग्रीहरुको व्र्वस्थापन गन,े 
• र्ोवकएका र्दनहरुमा खोप केन्रमा समर्मै उपष्स्थर् भई र्नर्र्मर् खोप सेवा प्रदानमा सहर्ोग गने, 
• र्नधािरिर् र्ािाम/िष्जटटिमा िेकिि िाख्न ेि सो आधािमा मार्सक प्रर्र्वेदन र्र्ाि गिी सम्बष्न्धर् 

स्वास््र् कार्ािलर् वा सम्बष्न्धर् पार्लकामा बझुाउने, 
• ष्जल्ला खोप भण्िािणको व्र्वस्थापन ि सञ्चालनमा सहर्ोग गने  
• स्वास््र् कार्ािलर्को र्नदेशन ि अनगुमनमा खोपसँग सम्बष्न्धर् र्ार्लम, गोष्टठ बैठकहरुको सञ्चालन 

व्र्वस्थापन ि सहष्जकिणमा सहर्ोग गने  
• ष्जल्ला अन्र्गिर् पूणि खोप सरु्नष्श्चर्र्ा र्नदेष्शका अनसुाि पूणि खोप सरु्नष्श्चर्र्ा ि र्दगोपनाको 

कार्िमा प्रत्र्क्ष संलग्न भई कार्ि गने। 
• अर्भर्ानको रूपमा सञ्चालन हनेु खोप कार्िक्रममा सहर्ोग ि सहष्जकिण गने, 
• ष्जल्लाभरिको खोप कार्िक्रमको प्रगर्र्को समार्ोजन, ववश्लेर्ण ि पटृठपोर्ण कार्िमा सहर्ोग गने 
• स्वास््र् कार्ािलर्ले र्दएको थप कार्ि ि किािनामामा सम्झौर्ा भए अनसुािको ष्जम्मेवािी बहन 

गने। 
किाि भङ्ग गने ि नर्ा ँकिाि गन े
• किाि सेवामा र्लएको व्र्ष्िले सम्झौर्ा अनसुाि कुन ैमवहनामा सेवा प्रदान नगिेमा वा कार्ािलर्ले 

र्दएको ष्जम्मेवािी बहन नगिेमा र्नज व्र्ष्िसँग भएको किाि सम्झौर्ा जनुसकैु बेला भङ्ग गिी अको 
व्र्ष्िबाट सेवा सञ्चालन गने व्र्वस्था र्मलाउने। 

• किाि सेवामा र्लएका व्र्ष्िको सेवा सन्र्ोर्जनक भएमा ि बजेट व्र्वस्था भएमा अको आ.ब मा 
समेर् र्नजको सेवा र्निन्र्ि गनि सवकनेछ। र्सिी सेवा किाि अवर्ध थप गदाि प्राप्त बजेट ि 
कार्िक्रमको परिर्धर्भर िही गनुिपनेछ। 

पारिश्रर्मक िकमः 
र्ोवकएको संस्था अन्र्गिर् मवहनाभिी सञ्चालन हनेु सबै खोप ष्क्लर्नकहरू, पूणि खोप घोर्णा ि र्दगोपना 
कार्िक्रम लगार्र् स्वास््र् कार्ािलर्ले र्ोकेका अन्र् कार्िहरु समेर् सञ्चालन गने गिी ववर्नर्ोष्जर् 
बजेटबाट मार्सक नेपाल सिकािले र्ोकेको र्लब स्केलमा उपलब्ध गिाउने गिी बजेट व्र्वस्था गरिएको 
छ। सो बजेट र्भर िही साविजर्नक खरिद ऐन र्नर्मावर्लको प्रवक्रर्ा ि प्रदेश सिकािको कार्िववर्ध 
अनसुाि र्ोवकएको संख्र्ा भन्दा धेिै पर्न किाि र्नर्षु्ि गिी सेवा प्रवाह गनि सवकनछे। अन्र् सेवा 
सवुवधाको हकमा साविजर्नक खरिद ऐन, र्नर्मावली ि सम्झौर्ामा उल्लेख भए बमोष्जम हनेुछ। 
 
सेवा र्दन/ेकार्िक्रम सञ्चालन गने र्नकार्ः  
• र्ो कार्िक्रमको व्र्वस्थापन, सञ्चालन ि अनगुमन गने प्रमखु ष्जम्मेवािी सम्बष्न्धर् स्वास््र् कार्ािलर् 

ि खोप र्था कोल्िचेन शाखाको हनेुछ।  
• कमिचािी किाि सेवा र्लन ेप्रमखु ष्जम्मेवािी सम्बष्न्धर् स्वास्थर् कार्ािलर्को हनेुछ। 

बजेट बािँर्ािँ मार्थ उल्लेख भए अनसुाि भिुानीको व्र्वस्था गने 
सन्दभि सामाग्री साविजर्नक खरिद ऐन ि र्नर्मावली 
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११. खोप र्था कोल्िचेन व्र्वस्थापनमा ष्जल्लास्र्िमा अनसाईि कोष्चङ्, कोल्िचेन सामार्ग्र ममिर्को लार्ग टेष्क्नर्सर्न 
परिचालन, ए.ई.एर्.आई. को अनगुमन, अनसुन्धानमा वटम परिचालन, खोपबाट बचाउन सवकने िोगहरुको महामािी 
र्नर्न्रण ि कार्िक्रमको सपुरिवेक्षण अनगुमन समेर्, प्रादेष्शक आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्र ि प्रादेष्शक स्वास््र् 
र्नदेशनालर्बाट। 

परिचर् र्ो कार्िक्रम प्रदेश अन्र्गिर्का ष्जल्ला कोल्िरुम, भ्र्ाष्क्सन सव स्टोिमा िहेका कोल्िचेन सामाग्रीको 
र्नर्र्मर् र्था आकष्स्मक ममिर् संभाि गिी कोल्िचेन सामाग्री र्निन्र्ि सञ्चालन ि गणुस्र्ि कार्म 
िाख्न, प्रदेश अन्र्िगर् ए.ई.एर्.आई. र्था खोपबाट बचाउन सवकन ेिोगको महामािी भएमा सोको 
अनसुन्धान, उपचाि ि व्र्वस्थापन र्त्काल गनि ष्चवकत्सक लगार्र् प्राववर्धक टोली परिचालन गनि ि 
खोप कार्िक्रम ि कोल्िचेन अवस्थामा सधुाि ल्र्ाउन सहष्जकिण ि सपुरिवेक्षण समेर्को लार्ग बजेट 
ववर्नर्ोजन गरिएको छ। र्ो वजेटबाट: 
 १ प्रदेश स्वास््र् आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्रबाट 
• खोप कोल्िचेन सामाग्री ममिर् संभािको लार्ग टेष्क्नर्सर्न ि कोल्िचेन प्राववर्धक परिचालन गनि 
• ष्जल्लाहरुमा खोप कोल्िचेन ववर्िण र्ोजना र्र्ािी, खोप कोल्िचेन अवस्थाको अनगुमन गिी 

सहष्जकिण, अनसाईि कोष्चङ्ग आर्द गिी सधुािको लार्ग कोल्िचेन प्राववर्धक कमिचािी परिचालन 
गनि 

• ए.ई.एर्.आई. र्था महामािी भएमा र्नर्न्रण ि व्र्वस्थापनको लार्ग प्रदेश स्र्िको वटमसँग 
प्राववर्धकहरु परिचालन गनि  

 २ प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्बाट 
• प्रदेश अन्र्िगर् कुन ैए.ई.एर्.आई., खोपबाट बचाउन सवकने िोगहरुको महामािी भएमा र्त्काल 

सामाष्जक ववकास मन्रालर्/स्वास््र् र्था जनसंख्र्ा मन्रालर्, सम्बष्न्धर् ष्जल्ला ि पार्लकाहरुसँग 
समन्वर् गिी सोको अनसुन्धान, िोग र्नर्न्रण र्था व्र्वस्थापनको लार्ग प्राववर्धक कमिचािी 
परिचालन ि आवश्र्कर्ा अनसुाि महामािी प्रर्र्कार्िको लागी खोप कार्िक्रम ORI समेर् सञ्चालन 
गनि 

• प्रदेश मार्हर् ष्जल्ला, पार्लकाहरुमा खोप कार्िक्रमको सदुृिीकिण ि पूणि खोप घोर्णा र्था 
र्दगोपना ि सिसर्ाई प्रवद्धिन कार्िक्रमको र्निन्र्िर्ा ि सञ्चालनको लार्ग सहष्जकिण ि सपुरिवेक्षण 
गनि प्राववर्धक कमिचािी परिचालन गनि 

• प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्को लार्ग वाँिर्ाँि ववर्नर्ोष्जर् कुल बजेटबाट महामािीको व्र्वस्थापन, 
ORI सञ्चालन ि ए.ई.एर्.आई. अनसुन्धान र्था व्र्वस्थापनको लार्ग आवश्र्क बजटे अर्ग्रम 
छुट्याएि िाख्न ुपन ेछ। 

उद्दशे्र् • र्नर्र्मर् खोप सदुृिीकिण, पूणि खोप घोर्णा र्था र्दगोपना ि सिसर्ाई प्रवद्धिन कार्िलाई प्रभावकािी 
वनाई सवै र्हमा र्निन्र्िर्ा र्दन े

• खोप कोल्िचेन सामाग्रीको र्नर्र्मर् ममिर् संभाि ि र्नर्र्मर् सञ्चालन गनि अनसाईि कोष्चङ्ग गने, 
खोप कोल्िचेन आपूर्र्ि ववर्िणको वास्र्ववक र्ोजना र्र्ािीमा सहष्जकिण ि सहर्ोग गिी खोप 
खेि जान ेदि घटाउने ि खोप र्था खोप सामाग्रीको उष्चर् उपर्ोग ि गणुस्र्ि कार्म गने  

• महामािी र्था ए.ई.एर्.आई.को र्त्काल अनसुन्धान, उपचाि, व्र्वस्थापन गने 
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अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

• प्रभावकािी ि गणुस्र्िीर् खोप सेवा सञ्चालन भई पूणि खोप सरु्नष्श्चर्र्ामा र्र्ब्रर्ा आउने छ 
• खोप कोल्िचेन सामाग्रीहरुको र्नर्र्मर् ममिर् संभाि, सञ्चालन भई खोपको गणुस्र्ि कार्म हनेु 

छ। 
• महामािी र्था ए.ई.एर्.आई. भएमा र्त्काल उपचाि ि व्र्वस्थापन हनेु छ। 

वक्रर्ाकलाप 
र्था सञ्चालन 
प्रकृर्ा 

लष्क्षर् समूहः 
प्रादेष्शक स्वास््र् र्नदेशनालर्, स्वास््र् आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्रका प्रमखु र्था र्ोकल पसिनहरु र्था 
सपुरिवेक्षकहरुबाट। 
सञ्चालन गने अवर्धः 
• पूणि खोप घोर्णा र्था र्दगोपनाको लार्ग प्रकृर्ाको अनगुमन ि भेरिर्ीकेसन गनि र्था र्नर्र्मर् 

खोप कार्िक्रमको सदुृविकिण गिी खोप कभिेज बिाउन, रपआउट घटाउन, पूणि खोप सरु्नष्श्चर्र्ा 
ि र्दगोपना कार्म गनि, खोप कोल्िचेनको गणुस्र्िमा सधुाि ल्र्ाउन अर्ग्रम र्ोजना बनाई र्हगर् 
रुपमा र्निन्र्ि अनगुमन, सपुरिवेक्षण गने 

• स्वास््र् आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्रबाट खोप कोल्िचेन सामाग्रीको र्नर्र्मर् ममिर् संभाि ि खोप 
कोल्िचेन व्र्वस्थापनको लार्ग प्रत्र्ेक ष्जल्लामा कष्म्र्मा ३ मवहनामा १ पटक ि अन्र् आकष्स्मक 
अवस्थामा र्त्कालै प्राववर्धकहरु परिचालन गिी सचुारु एवं अद्यावर्धक गने 

• खोपबाट बचाउन सवकन ेिोगहरुको महामािी ि ए.ई.एर्.आई. भएमा स्वास््र् र्नदेशनालर्बाट 
सामाष्जक ववकास मन्रालर्/स्वास््र् जनसंख्र्ा मन्रालर् समेर्को समन्वर्मा र्त्कालै वटम 
परिचालन व्र्वस्थापन गने 

सञ्चालन ववर्धः 
प्रादेष्शक स्वास््र् र्नदेशनालर्बाट 
• ष्जल्लाहरुमा र्निन्र्ि समन्वर्, अनगुमन गिी पूणि खोप घोर्णा र्था र्दगोपनाको अवस्थाका 

जानकािी र्लई कार्िक्रममा र्र्व्रर्ा र्दन प्रोत्साहन, सहर्ोग ि सहष्जकिण गने प्रदेश अन्र्िगर्को 
ष्जल्लाहरुमा खोपको कभिेज कम भएका, पूणि खोप घोर्णा ि र्दगोपना र्निन्र्ि नभएका, सकु्ष्म 
र्ोजना र्र्ािी ि कार्ािन्वर्न प्रभावकािी नभएका ष्जल्लाहरुमा प्राथर्मकर्ा र्नधाििण गिी 
सपुरिवेक्षणको र्ोजना बनाएि प्राववर्धक कमिचािीहरु परिचालन गने व्र्वस्था गने 

• खोपबाट बचाउन सवकने िोगहरुको महामािी भएमा, ए.ई.एर्.आई.को घटना भएमा र्त्काल 
िोकथाम, र्नर्न्रण, उपचाि ि व्र्वस्थापनको लार्ग टोली परिचालन गने र्था आवश्र्क समन्वर् 
ि सहर्ोग गने 

• पूणि खोप सरु्नष्श्चर्र्ाको लार्ग प्रदेशअन्र्गिर्को ष्जल्ला, पार्लकाहरुको भेरिवर्केसन गिी अर्भलेख 
अद्यावर्धक गनुिपदिछ। 

प्रादेष्शक स्वास््र् आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्रबाट 
ष्जल्लाहरुको कोल्िचेन सामाग्रीको र्नर्र्मर् ममिर् संभाि ि आकष्स्मक ममिर् संभाि र्था खोप कोल्िचेन 
व्र्वस्थापनमा क्षमर्ा ववकास गनि, खोप कोल्िचेनको वास्र्ववक ववर्िण र्ोजना र्र्ाि गनि सहष्जकिण 
गनिको लार्ग प्राववर्धकहरु (िे.टे., कोल्िचेन अर्धकृर्/सहार्क) परिचालनको र्ोजना वनाई खटाउने 
ि ववविण समेर् अध्र्ावर्धक गिाउने 
• र्नर्र्मर् ममिर् संभािकै समर्मा ष्जल्ला स्र्िमा खोप कोल्िचेन व्र्वस्थापनमा सधुाि, खोप 

कोल्िचेन सामाग्री ववर्िण र्ोजना अध्र्ावर्धक ि र्र्ािी गनि गिाउन अनसाईट कोष्चङ्ग ि 
सहष्जकिण गिी व्र्वष्स्थर् गिाउने ि सोवह अनसुाि प्रदेशको समेर् र्ोजना र्र्ाि गन।े 
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१२. खोप र्था पूणि खोपकोबािेमा जनचेर्ना बिाई खोप उपर्ोग बृष्द्धको लार्ग स्थानीर् भार्ामा शैष्क्षक सामाग्री उत्पादन, 
स्थानीर् िेर्िर्ो, एर् एम बाट सूचना प्रशािण लगार्र् अन्र् संचािका कृर्ाकलाप सञ्चालन ७७ ष्जल्ला। 

बजेट बािँर्ािँ • प्राप्त बजेट नेपाल सिकािको प्रचर्लर् आर्थिक ऐन र्नर्म अनसुाि र्था प्रादेष्शक मन्रालर्को खचि 
गने कार्िववर्ध अनसुाि 

• दै.भ्र.भ., र्ार्ार्ार् खचि कोल्िचेन सामाग्री ममिर् संभािको लार्ग िे.टे. नभएमा वा बाह्र् थप दक्ष 
प्राववर्धक आबश्र्क भएमा पिामशि सेवा वा किािमा र्लई परिचालन गनिको लार्ग पारिश्रर्मक, 
भ्र.भत्ता, र्ार्ार्ार् आर्द 

• महामािी र्नर्न्रण, ए.ई.एर्.आइ.को व्र्वस्थापन गनि वटम परिचालन गदाि पारिश्रर्मक, र्ार्ार्ार्, 
दै.भ्र. भत्ता ि गोष्टठ, बैठक सञ्चालन गनुि पिेमा खाजा, स्टेशनिी आर्द समेर्मा खचि र्ोजना र्र्ािी 
ि स्वीकृर् गिाएि सञ्चालन गने। 

 
नोट:  
• उपर्ुिि उल्लेष्खर् कार्िहरु सञ्चालन गनि गिाउन 
• प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर् ि प्रदेश स्वास््र् आपूर्र्ि केन्रले अर्ग्रम र्ोजना बनाई स्वीकृर् गिाएि 

मार कार्ि सञ्चालन गने 
• र्ोवकएको कार्िक्रमहरु उद्देश्र् प्राष्प्त हनेु गिी सञ्चालन गने ि उपलष्ब्धको ववविण अध्र्ावर्धक 

गिी िाख्न े 
• कार्ि सम्पन्न भए पर्छ उपलष्ब्ध ि कार्ि ववविण सवहर् प्रर्र्वेदन गने व्र्वस्था गने  
• र्ो कार्िको लार्ग प्रादेष्शक स्वास््र् र्नदेशनालर् ि प्रदेश स्वास््र् आपूर्र्ि केन्रबाट कार्िक्रम 

सञ्चालन गने गिी बजेट ववर्नर्ोजन भएकोले उि कार्िको लार्ग प्रचर्लर् आर्थिक ऐन र्नर्म ि 
प्रादेष्शक मन्रालर्को खचि गने कार्िववर्ध अनसुाि सेवा सञ्चालन गनुिपन ेछ। 

सन्दभि सामाग्री पूणि खोप सरु्नष्श्चर्र्ा घोर्णा र्नदेष्शका, चकेर्लटट, सपुरिवेक्षण चेक र्लटट, खोप कोल्िचेन ममिर् 
संभाि र्नदेष्शका 

परिचर् खोप सेवा प्रभावकािी बनाई सवै र्हमा शर् प्रर्र्शर् कभिेज गनि र्था विा र्ह देष्खन ैपूणि खोप घोर्णा 
ि र्दगोपना, सिसर्ाई प्रवद्धिनको र्निन्र्िर्ा कार्म गनि ववर्भन्न कार्िक्रमहरु सञ्चालनको व्र्वस्था गरिएको 
छ। खोप सेवामा सवैको जानकािी ि सहभागीर्ा बिाई अझ प्रभावकािी वनाउन सूचना, ष्शक्षा र्था 
संचािका वक्रर्ाकलापहरु सञ्चालनको लार्ग र्ो कार्िक्रमको व्र्वस्था गरिएको छ। सवै ष्जल्लाहरुले 
आफ्नो आवश्र्कर्ा अनसुािको स्वास््र् ष्शक्षा, संचािको कृर्ाकलापहरु र्ोजना गिी प्रभावकािी रुपले 
सञ्चालन गनुि पदिछ। र्ो वजेटबाट र्नर्र्मर् खोप सेवाको सदुृिीकिणको लार्ग र्था नर्ाँ खोपहरु शरुुवार् 
गदाि समेर् संचािका कृर्ाकलापहरु सञ्चालन गनुि पदिछ। 

उदे्दश्र् खोप सेवाको महत्व, उपलब्ध खोप ि लगाउने समर् र्ार्लकाको समेर् आम समदुार्मा जानकािी गिाई 
खोप सेवाको कभिेज बृष्द्ध गने। 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल सवै र्ह, समदुार्मा खोपको जानकािी सहजै उपलब्ध भई खोप उपभोग दि ि खोप कभिेजमा बृष्द्ध भई 
रपआउट घट्ने छ। 

वक्रर्ाकलाप र्था 
सञ्चालन प्रकृर्ा 

सञ्चालन गने अवर्ध  
र्ो कार्िक्रम आर्थिक वर्िको शरुुवाट नै सञ्चालन गिाउन ुपदिछ। 
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सञ्चालन ववर्ध 
र्ो वजेटबाट खोप सेवामा सवै वगि, के्षर, समदुार्लाई सेवा र्लन उत्पे्ररिर् गिाई खोप सेवा उपलब्ध 
गिाउनको लार्ग कृर्ाकलापहरुको र्ोजना गनुि पदिछ। र्सको लार्ग: 
१. स्थानीर्स्र्िमा िहेका संचाि माध्र्महरु िेर्िर्ो, एर् एम, परपर्रकाहरुको सूची र्र्ाि गने। 
२. प्रशािण गरिने सन्देशहरु परिवाि कल्र्ाण महाशाखा, प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्, WHO /UNICEF 
सँग समेर् समन्वर् गिी र्र्ाि गने। 
३. अन्र् स्वास््र् ष्शक्षा सामाग्रीको आवश्र्कर्ा पवहचान गने। 
४. स्थानीर् आवश्र्कर्ाको आधािमा स्थानीर् कुन कुन भार्ा ि माध्र्मबाट सूचना प्रशािण गने हो र्वकन 
गने ि सोवह अनसुाि उत्पादन, ववर्िण ि प्रर्ोग गिाउन र्वकन गने। 
५. र्ो बजेटबाट सवै पार्लका ि स्वास््र् संस्थामा कष्म्र्मा १–१ वटा नर्ा ँखोप र्ार्लका र्र्ाि गिी 
सवैले देख्न ेठाँउमा प्रदशिन गनि उपलब्ध गिाउन ुपदिछ। 
नोट:  
१. उपर्ुिि उल्लेष्खर् कृर्ाकलापहरु पवहचान ि र्वकन गनि शरुुमा नै ष्जल्ला खोप समन्वर् सर्मर्र्का 
प्रर्र्र्नर्धहरु, नष्जकको पार्लकाबाट संर्ोजक, स्वास््र् संस्था प्रमखु, खोप र्दने स्वास््र्कमी, स्वरं् सेववका 
ि स्थानीर्स्र्िमा िहेका स्वास््र्सँग सम्वष्न्धर् संघ संस्थाका प्रर्र्र्नर्धहरु सवहर् १५–२० जनाको 
सहभागीर्ामा छलर्ल गिी कृर्ाकलापहरु ि सञ्चालन प्रकृर्ाको र्नणिर् गिाउन ुपदिछ। 
२. र्स कार्िक्रमबाट स्वास््र् ष्शक्षा सूचना संचािको कृर्ाकलाप सञ्चालन गदाि ष्जल्ला खोप समन्वर् 
सर्मर्र्को साझेदािी ि समन्वर्मा गदाि प्रभावकािी एवं अपनत्व हनेु भएकोले स्वास््र् कार्ािलर् ि 
ष्ज.खो.स.सर्मर्र्बाट संर्िु प्रशािण गिाउन छलर्ल गिी कार्ािन्वर्न गने।  

बजेट बाँिर्ाँि • र्ो कार्िक्रममा ववर्नर्ोष्जर् बजेट नेपाल सिकािको आर्थिक ऐन, र्नर्म ि साविजर्नक खरिद ऐन 
र्नर्मावर्ल अनसुाि खचि र्ोजना र्र्ाि गिी स्वीकृर् कृर्ाकलाप सचालन गनुि पदिछ। खचि र्ोजना 
र्था बजेट वांिर्ांि र्ोजना अग्रीम कार्ािलर् प्रमखुबाट स्वीकृर् गिाएि मार कार्िक्रम सञ्चालन गनुि 
पदिछ। 

र्ो वजटेवाट  
• ष्जल्लामा ष्जल्ला खोप समन्वर् सर्मर्र् ि सिोकािवालाहरुको र्ोजना र्र्ािी गोष्टठीमा खाजा, र्ार्ार्ार् 

ि प्रष्शक्षक पारिश्रर्मक आर्द 
• िेर्िर्ो, एर् एम र्था परपर्रकाबाट सूचना प्रशािण 
• शैष्क्षक सामाग्री: खोप र्ार्लका व्र्ानि, पोटटि, र्नमन्रणा कािि, रप आउट िेर्सङ्ग पर आर्द र्र्ािी 

र्था ववर्िण 
• सूचना सन्देश र्था ष्जङ्गल र्र्ािी आर्दमा खचि गनि सवकने छ। 
नोट: िेर्िर्ो एर् एम बाट सूचना प्रसािण गिाउँदा धेिै के्षर कभिेज भएको, प्राईम समर्मा सूचना प्रसािण 
गरिर्दनेस्थानीर् संचाि माध्र्मलाई प्राथर्मकर्ामा िाष्ख प्रसािण गिाउने व्र्वस्था गनुि पदिछ। र्सिी प्रसािण 
गिाउँदा वर्ि भरिको लार्ग सम्झौर्ा गिी र्निन्र्ि अनगुमन समेर् गिेि रैमार्सक मलु्र्ाकंन समेर् गिेि 
आवश्र्कर्ाको आधािमा सूचनाहरु रे्िवदल गिाउने, प्रभावकारिर्ा मलु्र्ाकंन गने आर्द गनुि पदिछ। 

सन्दभि सामाग्री कार्ि सञ्चालन र्नदेष्शका, खचि गने र्नदेष्शका, साविजर्नक खरिद ऐन ि र्नर्मावली 
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१३. ष्जल्ला स्र्िः टाईिर्ाइि खोप अर्भर्ान सञ्चालन र्था र्नर्र्मर् खोपमा टाईिर्ाइि खोप शरुुवार्को साथै र्नर्र्मर् 
खोप सदुिीकिण ि सिसर्ाई प्रवद्धिनको लार्ग व्र्वस्थापन खचि (अर्भमषु्खकिण र्था र्ोजना गोष्टठ, स्वास््र्कमी ि 
स्वरं्मसेवक र्ार्लम, ववद्यालर् ष्शक्षक अर्भमषु्खकिण र्था ववद्यालर्मा कक्षा सञ्चालन, जनशष्ि परिचालन, सपुरिवेक्षण 
अनगुमन ि अर्भर्ान सञ्चालन)। 
परिचर् टाईर्ाइि खोप अर्भर्ान सर्लर्ापूविक सञ्चालन गनिको लागी र्था र्नर्र्मर् खोपमा टाईर्ाइि खोप 

शरुुवार् साथै र्नर्र्मर् खोप सदुृिीकिण ि सिसर्ाई प्रवद्धिन कार्िक्रमको र्निन्र्िर्ाको लागी ष्जल्ला 
स्र्िमा स्वास््र् संस्था प्रमखु, पार्लका संर्ोजकहरुलाई अर्भमषु्खकिण र्था र्ोजना गोष्टठ, प्रत्र्के 
स्वास््र् संस्थाबाट अर्भर्ान सञ्चालनको क्रममा खोप प्रदान गने स्वास््र्कमी र्था अर्भर्ानमा खवटने 
स्वरं्सेवकलाई १ र्दन े र्ार्लम र्था जनशष्ि परिचालन, ववद्यालर्मा स्वास््र् ष्शक्षा कार्िक्रम 
सञ्चालनको लागी ववद्यालर्का सम्बष्न्धर् ष्शक्षकहरुलाई अर्भमषु्खकिण र्था परिचालन ि अर्भर्ान 
पूवि, अर्भर्ान सञ्चालनको समर्मा, अर्भर्ान पश्चार् अनगुमन सपुरिवेक्षण र्था अर्भर्ानको व्र्वस्थापन 
गनिको लागी र्ो कार्िक्रम र्था बजेट ष्जल्लास्र्िमा ववर्नर्ोजन गरिएको हो। 

उदे्दश्र् • ष्जल्लास्र्िमा टाईर्ाइि खोप अर्भर्ानको लागी पार्लका/स्वास््र् संस्था स्र्रिर् र्ोजना र्जुिमा 
गोटठी सञ्चालन गने 

• टाईर्ाइि खोप अर्भर्ान सञ्चालनको लागी आवश्र्क खोप र्था खोप सामाग्री ष्जल्ला मार्ि र् 
स्वास््र् संस्था र्था खोप केन्रसम्म ववर्िण गने 

• खोपकार्िकर्ाि, स्वरं्सेवक, ष्शक्षकहरुलाई टाईर्ाइि खोप अर्भर्ान र्था र्नर्र्मर् खोपमा 
टाईर्ाइि खोप शरुुवार् साथ ैर्नर्र्मर् खोप सदुृिीकिण ि सिसर्ाई प्रवद्धिनबािे अर्भमषु्खकिण 
गने 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

• टाईर्ाइि खोप अर्भर्ान सञ्चालनको लागी पार्लका र्था स्वास््र् संस्थास्र्िको र्ोजना र्जुिमा 
हनेु 

• समर्मै खोप र्था खोपजन्र् सामाग्रीहरुको स्वास््र् संस्था र्था खोप केन्रमा उपलब्ध हनेु 
• टाईर्ाइि खोप अर्भर्ानकोबािेमा खोप कार्िकर्ाि, स्वर्सेवक र्था ववद्यालर् ष्शक्षकहरु परिचालन 

हनेु 
• अर्भर्ान सर्लर्ापूविक सञ्चालन हनेु 

वक्रर्ाकलाप 
र्था सञ्चालन 
प्रकृर्ा 

टाईर्ाइि खोप अर्भर्ान सञ्चालनको लागी टाईर्ाइि खोप अर्भर्ान सञ्चालन र्नदेष्शका २०७८/७९ 
परिवाि कल्र्ाण महाशाखा मार्ि र् छुटै्ट जािी हनेु, सो र्नदेष्शकामा उल्लेख भए बमोष्जमका 
र्नम्नानसुािका कार्िक्रम मार सञ्चालन गने गिाउने: 
१. ष्जल्ला स्र्िमा टाईर्ाइि खोप अर्भर्ान, र्नर्र्मर् खोपमा टाईर्ाइि खोप शरुुवार्, र्नर्र्मर् 
खोप सदुृिीकिण ि सिसर्ाई प्रवद्धिनको लार्ग २ र्दन ेअर्भमषु्खकिण र्था र्ोजना गोष्टठ  
२. खोप र्दन ेस्वास््र्कमीहरुको १ र्दन ेअर्भमषु्खकिण 
३. स्वरं् सेवकहरुको अर्भमषु्खकिण (विा र्था पार्लका र्हमा) 
४. ष्जल्ला खोप समन्वर् सर्मर्र् एवं संचािकमीहरुको अर्भमषु्खकिण 
५. ववद्यालर् ष्शक्षकहरुको अर्भमषु्खकिण (विा र्था पार्लका र्हमा) 
६. स्वास््र्कमी ि स्वरं् सेवक परिचालन र्ार्ार्ार् खचि 
७. सपुरिवेक्षण र्था अनगुमन खचि (ष्जल्ला, पार्लका ि स्वास््र् संस्था समेर्) 
८. कार्िक्रम व्र्वस्थापन खचि (ए.ई.एर्.आई. और्र्ध खरिद, व्र्वस्थापन र्था वटम परिचालन, खोप 
र्था खोप जन्र् सामाग्री िुवानी/ववर्िण, खोपजन्र् र्ोहोि व्र्वस्थापन, स्थानीर् एर् एम िेर्िर्ो ि 
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संचाि माध्र्महरुको परिचालन, शहिी के्षरमा माईवकङ, ववद्यालर्मा कक्षा सञ्चालनको लागी र्ार्ार्ार् 
खचि, ष्जल्लास्र्िमा कार्िक्रमको शभुािम्भ खचि) 

बजेट बाँिर्ाँि टाईर्ाइि खोप अर्भर्ान सञ्चालनको लागी टाईर्ाइि खोप अर्भर्ान सञ्चालन र्नदेष्शका २०७८/७९ 
परिवाि कल्र्ाण महाशाखा मार्ि र् छुटै्ट जािी हनेु, सो र्नदेष्शकामा उल्लेख भए बमोष्जमका 
र्नम्नानसुािका कार्िक्रम मार सञ्चालन गने गिाउने: 
टाईर्ाइि खोप अर्भर्ान सञ्चालन र्नदेष्शका २०७८/७९ मा कार्िक्रमको बजेट बाँिर्ाँि गिी 
परिवाि कल्र्ाण महाशाखा मार्ि र् पठाईनेछ, सो अनसुाि र्नदेष्शकामा उल्लेख भएको वक्रर्ाकलापमा 
नेपाल सिकािको आर्थिक ऐन, र्नर्मानसुाि बजेटको परिर्ध र्भर िही खचि गनि सवकनछे ि बाँकी 
िकम सवहर्को खचि र्ाटँबािी र्ोवकएको िाचँामा सम्बष्न्धर् र्नकार्मा पठाउन ुपनेछ। 

सन्दभि सामाग्री टाईर्ाइि खोप अर्भर्ान सञ्चालन र्नदेष्शका २०७८/७९, सूचना संचािका सामाग्री, प्रस्र्रु्ीकिण, 
सकु्ष्म र्ोजना र्जुिमा र्ािाम आदी 

 
१४. र्नर्र्मर् खोपमा टाईर्ाईि खोप शरुुवार् कार्िक्रम (अर्भर्ानको सर्मक्षा ि र्नर्र्मर् खोपमा टाईर्ाईि खोप शरुुवार् 
ि सिसर्ाई प्रवद्धिनको लार्ग र्ोजना गोष्टठ, खोप र्था खोप सामाग्री ववर्िण ि िुवानी, अनगुमन र्था सपुरिवेक्षण)। 
परिचर् र्नर्र्मर् खोपमा टाईर्ाइि खोप अर्भर्ान पश्चार् स्वास््र् संस्था ि पार्लका संर्ोजक हरुलाई 

अर्भर्ानको सर्मक्षा र्था टाईर्ाइि खोप शरुुवार्, पूणिखोपको र्दगोपना र्था सिसर्ाई प्रवद्धिनको 
र्निन्र्िर्ाको लागी र्ोजना र्जुिमा गोष्टठ, खोप र्था खोप जन्र् सामाग्री ष्जल्लाबाट स्वास््र् संस्थास्र्िमा 
िुवानी ि ष्जल्लाबाट अर्भर्ान सम्पन्न पश्चार् र्नर्र्मर् खोपमा टाईर्ाइि खोपको सञ्चालनको अनगुमन 
र्था सपुरिवेक्षण पार्लका, स्वास््र् संस्था ि खोप केन्र स्र्िमा आवश्र्क पटुठपोर्ण प्रदान गनिको लागी 
र्ो कार्िक्रम र्था बजेट ववर्नर्ोजन गरिएको हो। 

उदे्दश्र् • अर्भर्ानको सर्मक्षा र्था र्नर्र्मर् खोपमा टाईर्ाइि खोप शरुुवार्, पूणिखोपको र्दगोपना र्था 
सिसर्ाई प्रवद्धिनको र्निन्र्िर्ाको लागी र्ोजना र्जुिमा गने 

• र्नर्र्मर् खोप कार्िक्रममा टाईर्ाइि खोप सञ्चालनको लागी आवश्र्क खोप र्था खोप सामाग्री 
ववर्िण गने 

• र्नर्र्मर् खोप कार्िक्रममा टाईर्ाइि खोप सञ्चालनको सपुरिवेक्षण अनगुमन गने 
अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

• र्निन्र्ि रुपमा खोप र्था खोपजन्र् सामाग्रीहरुको स्वास््र् संस्थामा उपलब्ध हनेु 
• र्नर्र्मर् खोपमा टाईर्ाइि खोप शरुुवार् र्था सञ्चालन हनेु 

वक्रर्ाकलाप 
र्था सञ्चालन 
प्रकृर्ा 

टाईर्ाइि खोप अर्भर्ान सञ्चालनको लागी टाईर्ाइि खोप अर्भर्ान सञ्चालन र्नदेष्शका २०७८/७९ 
परिवाि कल्र्ाण महाशाखा मार्ि र् छुटै्ट जािी हनेु, सो र्नदेष्शकामा उल्लेख भए बमोष्जमका र्नम्नानसुािका 
कार्िक्रम मार सञ्चालन गने गिाउने: 
• अर्भर्ान सम्पन्न पश्चार् अर्भर्ानको सर्मक्षा र्था र्नर्र्मर् खोप कार्िक्रममा टाईर्ाइि खोप 

शरुुवार्, पूणिखोपको र्दगोपना र्था सिसर्ाई प्रवद्धिन कार्िक्रमको र्निन्र्िर्ाको लागी र्ोजना र्जुिमा 
गोष्टठ 

• ष्जल्लाबाट स्वास््र् संस्थास्र्िमा खोप र्था खोपजन्र्, सामाग्री िुवानी र्था ववर्िण 
• र्नर्र्मर् खोप कार्िक्रममा टाईर्ाइि खोप सञ्चालनको पार्लका, स्वास््र् संस्था र्था खोप 

केन्रस्र्िमा अनगुमन, सपुरिवेक्षण 
बजेट बाँिर्ाँि टाईर्ाइि खोप अर्भर्ान सञ्चालन र्नदेष्शका २०७८/७९ मा कार्िक्रमको बजेट बाँिर्ाँि गिी परिवाि 

कल्र्ाण महाशाखा मार्ि र् पठाईनेछ, सो अनसुाि र्नदेष्शकामा उल्लेख भएको वक्रर्ाकलापमा नेपाल 
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सिकािको आर्थिक ऐन, र्नर्मानसुाि बजेटको परिर्ध र्भर िही खचि गनि सवकनछे ि बाँकी िकम 
सवहर्को खचि र्ाँटबािी र्ोवकएको िाँचामा सम्बष्न्धर् र्नकार्मा पठाउन ुपनछे। 

सन्दभि सामाग्री टाईर्ाइि खोप अर्भर्ान सञ्चालन र्नदेष्शका २०७८/७९, सूचना संचािका सामाग्री, प्रस्र्रु्ीकिण, सकु्ष्म 
र्ोजना र्जुिमा र्ािाम आर्द 

 
१५. ष्जल्लाबाट पार्लका र्था स्वास््र् संस्थास्र्िमा खोप, सिसर्ाई प्रवद्धिन कार्िक्रम र्था पूणि खोप भेरिवर्केसन ि 
र्दगोपनाको लागी सहजीकिण, सपुरिवेक्षण एवं पूणि खोप घोर्णा सभा व्र्वस्थापन खचि। 

परिचर् र्ो कार्िक्रम ष्जल्ला अन्र्गिर्का पार्लका र्था स्वास््र् संस्थाहरुमा र्नर्र्मर् खोप कार्िक्रमको 
सदुृिीकिण गिी खोप कभिेजमा बृष्द्ध र्था पूणि खोप सरु्नष्श्चर् गनि पार्लका र्हमा सहष्जकिण, सहर्ोग 
ि कार्िक्रमको अनगुमन, पटृठपोर्ण गिी समग्र खोप कार्िक्रममा सधुाि गनिको लार्ग बजटे ववर्नर्ोजन 
गरिएको हो। ष्जल्ला अन्र्गिर् हनेु ए.ई.एर्.आई. र्था खोपबाट बचाउन सवकन ेिोगको महामािी भएमा 
सोको अनसुन्धान, उपचाि ि व्र्वस्थापन र्त्काल गनि ष्चवकत्सक लगार्र् प्राववर्धक टोली परिचालन 
गनि ि खोप कार्िक्रम ि कोल्िचेन अवस्थामा सधुाि ल्र्ाउन समेर् र्ो वजेट बाट व्र्वस्था गनुि पदिछ। 

उद्दशे्र् • र्नर्र्मर् खोप सदुृिीकिण, पूणि खोप घोर्णा र्था र्दगोपना कार्िलाई प्रभावकािी बनाउन पार्लका 
र्था स्वास््र् संस्थाको क्षमर्ा ववकास गने 

• विास्र्ि देष्ख नै सकु्ष्मर्ोजना र्र्ािी गने गिाउने 
• प्रत्र्ेक वर्ि र्नदेष्शका बमोष्जम विा र्ह देष्ख नै पूणि खोप सरु्नष्श्चर्र्ा ि र्दगोपना कार्म गनि 

सहर्ोग, सहष्जकिण, भेरिवर्केसन गिी ववविण अध्र्ावर्धक गन े
• महामािी र्था ए..ई.एर्.आई को र्त्काल अनसुन्धान, उपचाि, व्र्वस्थापन गने 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

• प्रभावकािी ि गणुस्र्िीर् खोपसेवा सञ्चालन भई पूणिखोप सरु्नष्श्चर्र्ामा र्र्व्रर्ा आउने छ  
• सवै र्हमा सकु्ष्मर्ोजना र्र्ािी भई खोप कार्िक्रमको सदुृिीकिण हनेु र्था स्थानीर् र्हको अपनत्व 

ववकास हनेु छ। 
• र्नदेष्शका बमोष्जम सवै र्हमा पूणि खोप घोर्णा ि र्दगोपना कार्िक्रम प्रभावकािी ि अध्र्ावर्धक 

हनेु छ। 
• महामािी र्था ए.ई.एर्.आई भएमा र्त्काल उपचाि ि व्र्वस्थापन हनेु छ। 

वक्रर्ाकलाप 
र्था सञ्चालन 
प्रकृर्ा 

लष्क्षर् समूहः 
स्वास््र् कार्ािलर्का प्रमखु, र्ोकल पसिनहरु, र्था सपुरिवेक्षकहरुबाट। 
सञ्चालन गने अवर्धः 
• पूणि खोप घोर्णा र्था र्दगोपनाको लार्ग प्रकृर्ाको अनगुमन ि भेरिवर्केसन गनि र्था र्नर्र्मर् खोप 

कार्िक्रमको सदुृविकिण गिी खोप कभिेज बिाउन, रपआउट घटाउन, पूणि खोप सरु्नष्श्चर्र्ा ि 
र्दगोपना कार्म गनि, खोप कोल्िचेनको गणुस्र्िमा सधुाि ल्र्ाउन अर्ग्रम र्ोजना बनाई र्निन्र्ि 
अनगुमन, सपुरिवेक्षण गने 

 
सञ्चालन ववर्ध 
स्वास््र् कार्ािलर्बाट 
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• पार्लका र्था स्वास््र् संस्थाहरुमा र्निन्र्ि समन्वर्, अनगुमन गिी पूणि खोप घोर्णा र्था 
र्दगोपनाको अवस्थाका जानकािी र्लई कार्िक्रममा र्र्व्रर्ा र्दन प्रोत्साहन, सहर्ोग ि सहष्जकिण 
गने 
• खोपको कभिेज कम भएका, पूणिखोप घोर्णा ि र्दगोपना र्निन्र्ि नभएका, सकु्ष्म र्ोजना 

र्र्ािी ि कार्ािन्वर्न प्रभावकािी नभएका पार्लकाहरु ि स्वास््र् संस्थाहरुलाई प्राथर्मकर्ा 
र्नधाििण गिी सपुरिवेक्षणको र्ोजना बनाएि प्राववर्धक कमिचािीहरु परिचालन गने व्र्वस्था गने 

• र्नर्र्मर् खोपमा टाईर्ाइि खोप कार्िक्रको शरुुवार् ि सिसर्ाई प्रवद्धिन र्निन्र्िर्ामा ववशेर् 
जोि र्दई सहष्जकिण ि सहर्ोग गने 

• खोपबाट बचाउन सवकन ेिोगहरुको महामािी भएमा, ए.ई.एर्.आई.को घटना भएमा र्त्काल 
िोकथाम, र्नर्न्रण, उपचाि ि व्र्वस्थापनको लार्ग टोली परिचालन गने र्था आवश्र्क 
समन्वर् ि सहर्ोग गने 

• पार्लका स्र्िमा ववर्नर्ोष्जर् खोपको कार्िक्रमहरु सञ्चालनमा सहर्ोग ि समन्वर् गिी 
कार्िक्रमको प्रभावकारिर्ा ि क्षमर्ा ववकासमा ववशेर् जोि र्दन े

• ष्जल्ला स्र्िको अर्भमषु्खकिण, र्ोजना गोष्टठमा र्र्ाि भएको र्ोजना अनसुाि कार्ि भए नभएको 
र्निन्र्ि अनगुमन, पटृठपोर्ण ि सहर्ोगी सपुरिवेक्षण गने 

• पूणि खोप सरु्नष्श्चर्र्ाको पार्लकाहरुको भेरिवर्केसन गिी अर्भलेख अध्र्ावर्धक गनुिपदिछ 
• घोर्णा सभामा आबश्र्क सहर्ोग गने ि सवै पार्लकाबाट ववविण प्राप्त भए पर्छ पार्लकाको 

भेरिवर्केसन गने, भेरिवर्केसन पश्चार् ष्जल्ला खोप समन्वर् सर्मर्र्बाट प्रमाष्णकिण गिाउन 
अर्भमषु्खकिण, वैठक आर्द समेर् र्सै बजेटबाट गने। 

 
नोट: र्ो कार्िक्रम र्था बजेटबाट र्ोवकए बमोष्जमको वक्रर्ाकलाप सञ्चालन गिी 
१. पार्लका र्ह देष्खको सकु्ष्मर्ोजना र्र्ाि भएको हनु ुपदिछ। 
२. सवै विा र्था पार्लका र्ह बाट पूणिखोप घोर्णा र्था र्दगोपना कार्म भई ववविण अध्र्ावर्धक ि 
ष्जल्लाबाट प्रमाष्णकिण भएको हनु ुपदिछ। 
३. खोप कभिेजमा बृष्द्ध, रपआउटमा कर्म, खोप खेि जान ेदिमा कमी भई र्नर्र्मर् खोप सदुृिीकिण 
भएको हनु ुपदिछ। 
४. खोप कोल्िचेन व्र्वस्थापनमा सधुाि ि गणुस्र्ि कार्म भएको हनु ुपन ेछ। 
५. र्नर्र्मर् खोप सेवा मार्ि र् सिसर्ाई प्रवद्धिनको कार्िक्रमको र्निन्र्िर्ा हनु ुपदिछ। 

बजेट बािँर्ािँ महामािी र्नर्न्रण, ए.ई.एर्.आइ.को व्र्वस्थापन गनि वटम परिचालन गदाि पारिश्रर्मक, र्ार्ार्ार्, ईन्धन, 
दै.भ्र. भत्ता ि पूणि खोपको लार्ग गोष्टठ, बैठक सञ्चालन गनुि पिेमा खाजा, स्टेशनिी आर्द समेर्मा खचि 
र्ोजना र्र्ािी ि स्वीकृर् गिाएि कार्ि सञ्चालन गने। साथ ैपूणि खोप घोर्णा सभामा शैष्क्षक सामाग्री 
(व्र्ानि, प्रमाणपर, र्मि र्िमेट छपाई आर्द) व्र्वस्थापन ि ववववध खचि गनि सवकन ेछ। खचि गदाि 
नेपाल सिकािको आर्थिक र्नर्मानसुाि परिर्धमा िही गनुिपनछे। 

सन्दभि सामाग्री पूणि खोप सरु्नष्श्चर्र्ा घोर्णा र्नदेष्शका, चकेर्लटट, सपुरिवेक्षण चेकर्लटट, खोप कोल्िचेन ममिर् संभाि 
र्नदेष्शका 



 
 

216 
 

१६. खोप कार्िक्रम (र्नर्र्मर् खोप र्था अर्भर्ानहरु) सञ्चालन गदाि संक्रमण िोकथाम र्था स्वास््र्कमीको सिुक्षा ि 
सिसर्ाई प्रवद्धिन कक्षा सञ्चालन समेर्को लार्ग सष्जिकल मास्क, हर्ाण्ि सेर्नटाइजि ि हार् धनेु साबनु, खरिद र्था 
ववर्िण खचि, ७७ ष्जल्ला मार्ि र् कार्िक्रम सञ्चालन। 
परिचर् र्नर्र्मर् खोप कार्िक्रम र्था अर्भर्ानहरु सञ्चालन गदाि संक्रमण िोकथाम र्था स्वास््र्कमीको सिुक्षा 

ि सिसर्ाई प्रवद्धिन कक्षा सञ्चालन समेर्को लागी स्वास््र् कार्ािलर् मार्ि र् सष्जिकल मास्क, 
अलकोहलर्िु हर्ाण्ि सेर्नटाइजि ि हार् धुने साबनु आर्द खरिद गिी खोपकोल्िचेन िुवानी संग ै
स्वास््र् संस्थाहरुमा समर्मै उपलब्ध गिाउन र्ो वजेटको व्र्वस्था गरिएको हो। गर् आ.व. देष्ख 
खोप कार्िक्रमसंग ैसिसर्ाई प्रवद्धिन कार्िक्रम पर्न सञ्चालन भएको साथै कोर्भि-१९ लगाएर् अन्र् 
संक्रामक िोगहरुबाट सेवा प्रदार्क र्था सेवाग्राहीलाई समेर् वचाउन अर्र् आबश्र्क भएकोले र्ोवकए 
बमोष्जमको सामाग्री सकेसम्म श्रावण र्भरै खरिद गिी उपलब्ध गिाउन ुपदिछ। 

उदे्दश्र् • र्नर्र्मर् र्था अर्भर्ानहरुमा खोप सेवा सञ्चालन गदाि सेवा प्रदार्क ि सेवाग्राहीलाई संक्रामक 
िोगहरुबाट सिुक्षा गने 

• र्नर्र्मर् खोप सेवा मार्ि र् सञ्चालन हनेु सिसर्ाई प्रवद्धिन कार्िक्रम प्रभावकािी बनाउने। 
अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

गणुस्र्िीर् खोप सेवा सञ्चालन भई सेवाग्राही ि सेवा प्रदार्कमा संक्रामक िोगहरु सनिबाट बच्नकुा 
साथै खोप सेवा र्लन ि र्दन हौसला बढ्न ेछ। 

वक्रर्ाकलाप 
र्था सञ्चालन 
प्रकृर्ा 

लष्क्षर् समूहः 
र्नर्र्मर् ि अर्भर्ानहरुमा खोप सेवा सञ्चालन गने सवै स्वास््र् संस्था, बाह्र् खोप केन्र ि खोप सेवा 
प्रदार्क स्वास््र्कमी ि सेवाग्राही 
 
सञ्चालन गने अवर्धः  
श्रावण मवहना र्भर।  
र्ो कार्िक्रम दार्ाको संर्िुकोर् श्रोर्को भएकोले पवहलो रैमार्सकमा र्सको लार्ग रु्कुवा आबश्र्क 
नहनेु ि कार्िक्रम सञ्चालन गनि सवकन ेभएकोले समर्मै खरिद गनुि पदिछ।  
 
सञ्चालन ववर्धः 
स्वास््र् कार्ािलर्बाट  
• स्वास््र् संस्थाबाट सञ्चालन हनेु खोप सेसन साथै अर्भर्ानको समर्मा सञ्चालन हनेु खोप केन्र 

संख्र्ा र्वकन गने 
• प्राप्त वजेटको आधािमा एक खोप सेसनमा सिदि २ जना खोप र्दन ेस्वास््र्कमीहरुको लार्ग 

प्रत्र्ेक पटक खोप सञ्चालन गदाि खोप र्दन ेस्वास््र्कमी र्था सो केन्रमा खवटने स्वरं् सेवकलाई 
सष्जिकल मास्क (नाकमा िहन े िि भएको) १ गोटा, एक खोप सेसनमा मार्सक 
antiseptic/germicide भएको ७५ ग्राम मार्थको सावनु १ गोटा (सेवाग्राहीलाई हार् धुनको 
लागी) ि सवै खोप सेसनको लार्ग प्रत्र्के मवहना ७० प्रर्र्शर् अल्कोहलर्िु हर्ाण्ि सेर्नटाइजि 
१०० एमएलको १ बोटल उपलब्ध गिाउने गिी खचि र्ोजना र्र्ाि गने। 

• प्राप्त वजेटबाट केवह बर्ि स्टोक समेर् हनेु गिी पिैु वजेटको सामग्री खरिद गने। 
• र्ी सामाग्रीहरु सवै ष्जल्लामा स्थानीर् स्र्िमा प्राप्त गनि कर्ठन हनेु भएकोले प्रदेश अन्र्गिर्को 

और्र्ध, उपकिण स्लाई गने थोक ववके्रर्ाहरु बाट खरिद गनि गणुस्र्ि ि स्पेर्सर्ीकेसनको लार्ग 
प्रदेश स्वास््र् आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्रसँग समन्वर् गन।े 
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• सामान खरिद गिी शरुुमा ३ मवहनाको लार्ग प्रर्ोग ववर्ध ि प्रर्ोजनकोबािेमा समेर् जानकािीका 
साथ पर सवहर् पठाउने ि प्रर्ोगकोबािेमा अनगुमन गने। प्रत्र्ेक ३ मवहनामा पनु उपलब्ध 
गिाउने व्र्वस्था गने र्था अर्भर्ानको समर्मा आवश्र्कर्ा अनसुाि थप आपूर्र्ि व्र्वस्था 
र्मलाउने। 

• पार्लका, ष्जल्लास्र्िमा सञ्चालन हनेु कार्िक्रमहरुमा र्ी सामाग्रीको उपलब्धर्ा, प्रर्ोग ि 
प्रर्ोजनकोबािेमा सर्मक्षा र्था थप जानकािी गिाउने 

बजेट बाँिर्ाँि लष्क्षर् समूहः 
र्नर्र्मर् ि अर्भर्ानहरुमा खोप सेवा सञ्चालन गने सवै स्वास््र् संस्था, बाह्र् खोप केन्र ि खोप सेवा 
प्रदार्क स्वास््र्कमी ि सेवाग्राही 
 
प्राप्त बजेट नेपाल सिकािको प्रचर्लर् आर्थिक ऐन र्नर्म अनसुाि र्था प्रादेष्शक मन्रालर्को खचि गने 
कार्िववर्ध अनसुाि बाँिर्ाँि गने ि खरिद र्ोजना बनाउन े

सन्दभि सामाग्री कोर्भि-१९को र्नर्न्रण र्था िोकथामको लार्ग जािी र्नदेष्शका, मापदण्िहरु (स्वास््र् र्था जनसंख्र्ा 
मन्रालर्, ववश्व स्वास््र् संगठन) 

 
१७. खोपको पहुंच बिाई छुट वच्चालाई खोप र्दलाई पूणि खोप सरु्नष्श्चर् गनि वैशाख मवहनालाई खोप मवहना सञ्चालन 
गने र्था पार्लकास्र्िमा र्ोजना र्नमािण समेर्। 

परिचर् ववश्वमा नै वैशाख मवहनालाई खोप मवहनाको रुपमा मनाउने ि नेपालमा पर्न ८ मवहनाको प्रगर्र्को 
ववश्लेर्ण ि खोपबाट वष्ञ्चर् बच्चाको खोष्ज गिी खोप प्रदान गनि र्था पूणि खोप घोर्णा र्नदेष्शका 
बमोष्जम पूणि खोप घोर्णा ि र्दगोपनाको लार्ग सबै र्हमा कार्ि गनि गिाउन र्ो कार्िक्रमको व्र्वस्था 
गरिएको छ।  
पार्लका र्था विा स्र्िमा पूणि खोप र्नदेष्शका बमोष्जम कार्ि भए नभएको अनगुमन, सहष्जकिण गिी 
पूणि खोप घोर्णा ि र्दगोपना र्था र्नर्र्मर् खोपको सदुृिीकिण गनि थप कार्िक्रमहरु सञ्चालनको लार्ग 
स्वास््र् कार्ािलर्मा र्ो कार्िक्रम र्था वजेट ववर्नर्ोजन गरिएको छ। 

उदे्दश्र् • खोप सेवाबाट बष्न्चर् िहेका बस्र्ी, समूह, के्षरको पवहचान गिी खोप सेवा प्रदान गनि।  
• रप आउट बच्चाहरुको खोजी गिी खोप प्रदान गनि।  
• पूणि खोप सरु्नष्श्चर्र्ा ि र्दगोपनाको प्रमाष्णकिण कार्िलाई प्रभावकािी बनाउन ि विा स्र्ि देष्ख 

नै पूणि खोप सरु्नष्श्चर्र्ाको प्रमाष्णकिण भएको र्वकन गिी ववविण अध्र्ावर्धक गनि 
अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

• खोप सेवाबाट वष्न्चर् िहेका बस्र्ी, समहू, के्षरको पवहचान भई बालबार्लकाले पूणि खोप प्राप्त 
गने छन।्  

• रप आउट बच्चाहरुको खोजी गिी पूणि खोप प्राप्त भएको हनेुछ।  
• र्नदेष्शका बमोष्जम पूणि खोप सरु्नष्श्चर्र्ा ि र्दगोपनाको र्निन्र्ि भएको हनेुछ।  

वक्रर्ाकलाप 
र्था सञ्चालन 
प्रकृर्ा 

लष्क्षर् समूहः 
ष्जल्ला, पार्लका स्र्िका स्वास््र् संस्था ि विाहरुमा खोप सेवाबाट वष्न्चर्ीकिणमा िहेका समूह 
/बस्र्ीहरु/समदुार्/के्षर 
सवै विा/पार्लकाहरु 
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१८. खोप र्था कोल्ि चेन व्र्वस्थापनको लार्ग कोल्िचेन ववस्र्ाि गनि पार्लकाहरु सँग अर्भमषु्खकिण ि र्ोजना कार्िक्रम 
दईु र्दन (झापा, संखवुासभा, र्सिहा, काभ्र,े वागलङु, नवलपिु, बर्दिर्ा, रुकुम पूवि, सखेुर्, कैलाली ष्जल्लाका पार्लकाबाट 
प्रमखु प्रशासवकर् अर्धकृर्, स्वास््र् शाखा प्रमखु ि पार्लका अन्र्गिर् खोप भण्िािण/ववर्िण केन्र िहेको स्वास््र् संस्था 
बाट १ जना समेर् गिी ३ जना) 

सञ्चालन गने अवर्धः 
स्वीकृर् कार्िक्रममा उल्लेख भए अनसुाि र्ोवकएको रमैार्सकको चैर/वैशाख र्भर सम्पन्न गनुिपदिछ। 
 
सञ्चालन ववर्धः 

• नेपाल सिकािबाट उपलब्ध हनेु सबै खोपहरु सबै बालबार्लकाले प्राप्त गिेको सरु्नष्श्चर् गिी 
खोप सेवाबाट वष्न्चर् भएका, सेवाको पहुँचबाट टािा िहेका बालबार्लकाहरुलाई खोप 
उपलब्ध गिाई ववश्वव्र्ापी रुपमा खोप मवहनाको रुपमा मनाइन ेबैशाख मवहनामा र्ो कार्िक्रम 
सञ्चालन गनि ष्जल्लास्र्िमा बजेट व्र्वस्था गरिएको छ। र्सथिः  

• आफ्नो ष्जल्लाको श्रावण देष्ख चैर मवहनासम्मको स्वास््र् संस्था र्था विा स्र्िको प्रगर्र्को 
ववश्लेर्ण गिी प्रगर्र् कम भएका ि रप आउट धेिै भएका के्षर, बस्र्ी ि समहूको पवहचान 
गिी र्ो कार्िक्रम सञ्चालन गनुिपदिछ।  

• र्ो बजेटबाट त्र्स्र्ा पवहचान भएका स्थानमा घिधुिी सवेक्षण, छुट बच्चालाई खोप र्दने र्था 
सामष्जक परिचालन आर्द जस्र्ा वक्रर्ाकलापहरु सञ्चालनको लार्ग स्वास््र् संस्था/विास्र्िमा 
विा खोप समन्वर् सर्मर्र् ि सिोकािवालाहरुको बैठक अन्र्िवक्रर्ा कार्िक्रम सञ्चालन गिी 
पूणि खोप सरु्नष्श्चर् गने वक्रर्ाकलापहरु सञ्चालन गनुिपदिछ।  

र्ो कार्िक्रम पार्लका ि स्वास््र् संस्थाको समन्वर्मा सञ्चालन गिी सो कार्िक्रमबाट प्राप्त 
उपलब्धीहरुको सम्बष्न्धर् र्नकार्मा प्रर्र्वेदन गनुिपनेछ।  
नोट: र्ो बजेटबाट खोपको अवस्थामा कमजोि भएका पार्लका र्था स्वास््र् संस्था, विाहरुमा सञ्चालन 
हनेु खोप र्था पूणि खोपका कृर्ाकलापहरु प्रभावकािी बनाउन प्राथर्मकर्ामा िाष्ख अर्भमषु्खकिण, 
बैठक, र्ोजना र्र्ािी र्था सहष्जकिण ि सहर्ोग आर्द कार्िहरु गिी पणुिखोप सरु्नष्श्चर् ि प्रमाष्णकिण 
गिाउने कार्िमा खचि गनुि पदिछ। र्ो कार्िक्रम सञ्चालन पश्चार् भएका उपलष्व्धहरु सकु्ष्म र्ोजना 
र्ािम र्था पूणि खोप सरु्नष्श्चर्र्ा पश्चार् गरिने प्रर्र्वेदनमा समेर् प्रर्र्वेदन गनुि पदिछ। 

बजेट बाँिर्ाँि र्ो कार्िक्रम सञ्चालन गदाि नेपाल सिकािको प्रचर्लर् आर्थिक ऐन ि र्नर्मअनसुाि गनुिपनछे। बैठक, 
अन्र्िवक्रर्ा, घिधुिी सवेक्षण, खोप सेवा सञ्चालन जस्र्ा वक्रर्ाकलापहरु सञ्चालन गदाि दैर्नक भ्रमण 
भत्ता, र्ार्ार्ार्, खाजा, आर्दमा खचि र्ोजना र्र्ाि गिी अर्ग्रम स्वीकृर् गिाएि खचि गने व्र्वस्था 
गनुिपनेछ।  

सन्दभि सामाग्री पूणि खोप र्नदेष्शका ि खोप सेवाको र्हगर् अर्भलेख प्रर्र्वेदन। 

परिचर् गणुस्र्रिर् खोप सेवा प्रदान र्था हालको संिचना अनसुाि पार्लका र्हसम्म खोप कोल्िचेनको 
व्र्वस्थापन ि र्बस्र्ािको लार्ग स्थानीर् र्हको क्षमर्ा ववकास ि समन्वर्को लार्ग र्ो कार्िक्रमको 
व्र्वस्था गरिएको हो। 

उदे्दश्र् • ष्जल्लाष्स्थर् पार्लकाहरुको खोप कोल्िचेन अवस्थाको पवहचान, ववश्लेर्ण गन े
• खोप कोल्िचेन ववस्र्ािको प्रवक्रर्ाबािे जानकािी गिाउने 
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• स्थानीर् र्हको अपनत्व ि साझेदािीमा खोप कोल्िचेन ववस्र्ािको र्ोजना बनाउने 
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल • गणुस्र्रिर् खोप सेवा प्रदान गनि खोप कोल्िचेन भण्िािणको व्र्वस्थापन र्बस्र्ाि भई खोप सेवा 

सञ्चालनमा सहज हनेु र्था स्थानीर् र्हको अपनत्व ववकास हनेुछ।  
वक्रर्ाकलाप र्था 
सञ्चालन प्रकृर्ा 

लष्क्षर् समूहः 
पार्लकाबाट प्रमखु प्रशासवकर् अर्धकृर्, स्वास््र् शाखा प्रमखु ि पार्लका अन्र्गिर् खोप 
भण्िािण/ववर्िण केन्र िहेको स्वास््र् संस्थाबाट १ जना समरे् गिी ३ जना  

 
सञ्चालन गने अवर्धः 
स्वीकृर् कार्िक्रममा उल्लेख भए अनसुाि र्ोवकएको रैमार्सक र्भर सम्पन्न गनुिपदिछ र्ि र्ो कार्िक्रमको 
लार्ग संघीर्स्र्िमा हनेु अर्भमषु्खकिण कार्िक्रम पश्चार् ि परिवाि कल्र्ाण महाशाखाबाट उपलब्ध 
भएको प्रस्र्रु्ीकिण ि र्ार्लका अनसुाि गनुिपने छ। 

 
सञ्चालन ववर्धः 
• संघीर्र्हमा भएको अर्भमषु्खकिण पश्चार् ष्जल्लाले पार्लकाहरु सँग समन्वर् गिी कार्िक्रम 

सञ्चालनको र्मर्र् र्र् गिी परिवाि कल्र्ाण महाशाखामा समेर् समन्वर् गन े 
• र्ोवकएका सहभागीहरुको सरु्नष्श्चर्ाको लार्ग कार्ािलर् प्रमखु ि र्ोकल पसिनले पार्लका र्था 

पार्लका स्वास््र् शाखामा र्निन्र्ि समन्वर् गिी कार्िक्रमको महत्व बझुाउन ुपदिछ। 
• र्ो कार्िक्रममा आउँदा पार्लका र्था स्वास््र् संस्थाले आरू् मार्हर् िहेका कोल्िचेन सामाग्रीको 

ववविण र्पष्शलको र्ािाममा र्लई आउन र्ािाम समेर् उपलब्ध गिाई जानकािी गिाउन 

सामाग्रीको नाम परिमाण 

सञ्चालनको अवस्था 
संख्र्ामा 

प्राप्तीको 
श्रोर् -
नेपाल 
सिकाि, 
स्थानीर् 
र्ह, 
अन्र् 

लागर् कैवर्र्र् 
िहेको निहेको 

आइ.एल.आि       
वफ्रजि       
घिेल ुिेवफ्रजेिेटि       
कोल्ि बक्स       
भ्र्ाष्क्सन क्र्ारिर्ि       
अन्र्       
       

• र्ो कार्िक्रमको सहजीकिण संघीर् र्हमा सहभागी सहजकर्ाि, प्रदेश र्था परिवाि कल्र्ाण 
महाशाखा ि ववकास साझेदाि र्नकार्का सहजकर्ािहरुबाट समेर् गनि गिाउन अर्ग्रम समन्वर् गिी 
व्र्वस्था गनुिपने छ। 

• र्ो कार्िक्रम पश्चार् ष्जल्लाष्स्थर् पार्लकाहरुमा िहेको कोल्िचने सामाग्री सञ्चालन व्र्वस्थापन ि 
थप कोल्िचेन ववस्र्ािको लार्ग ष्जम्मेवािी सवहर् र्ोजना बनाई कार्ािन्वर्न गनुिपन ेछ।  
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बजेट बाँिर्ाँि र्ो कार्िक्रम सञ्चालन गदाि नेपाल सिकािको प्रचर्लर् आर्थिक ऐन ि र्नर्म अनसुाि गनुिपनछे। र्ो 
वक्रर्ाकलापहरु सञ्चालन गदाि दैर्नक भ्रमण भत्ता, र्ार्ार्ार्, खाजा, स्टेशनिी, हल भािा, पारिश्रर्मक, 
बैठक खाजा खचि आर्दमा खचि र्ोजना र्र्ाि गिी अर्ग्रम स्वीकृर् गिाएि खचि गने व्र्वस्था गनुिपनछे। 
र्ो वक्रर्ाकलापमा ववर्नर्ोष्जर् बजेट अपगु भएमा स्थानीर् र्हको साझेदािर्मा थप आर्थिक व्र्वस्थापन 
गिी कार्िक्रम सञ्चालन गनुिपने छ। 

सन्दभि सामाग्री र्नदेष्शका, प्रस्र्रु्ीकिण सामाग्री, कार्ि सञ्चालन र्ार्लका ि र्मि र्म्र्ािट आदी 
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अनसुचूीहरुः प्रदेश र्था स्वास््र् कार्ािलर्हरुको वक्रर्ाकलाप अनसुाि वजेट वािंर्ािं ववविण 
नेपाल सिकाि 

स्वास््र् र्था जनसंख्र्ा मन्रालर् 
परिवाि कल्र्ाण महाशाखा, बाल स्वास््र् र्था खोप सेवा शाखा 

प्रदेश र्था ष्जल्ला स्र्िको कार्िक्रम र्था वजेट आ.व. २०७८/०७९ 

क्र.सं कृर्ाकलाप 
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1 

कोर्भि १९ खोप अर्भर्ान सञ्चालन र्था 
व्र्वस्थापन खचि (ए.ई.एर्.आई 
व्र्वस्थापन ि वटम परिचालन, बठैक, 
अर्भमषु्खकिण, जनशष्ि परिचालन, 
प्रचाि प्रसाि र्था सामाष्जक परिचालन, 
सपुरिवेक्षण अनगुमन, खोप र्था 
कोल्िचेन सामाग्री ववर्िण र्था िुवानी 
आदी) नेप
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2 

र्नजी र्था गै्रह सिकािी अस्पर्ालहरुमा 
कोर्भि खोप अर्भर्ान सञ्चालनको लार्ग 
खोप केन्र व्र्वस्थापन र्था जनशष्ि 
परिचालन खचि (झापा, मोिङ्ग, सनुसिी, 
धनरु्ा, पसाि, ष्चर्वन, काठमािौँ, 
लर्लर्पिु भिपिु, काभ्र,े कास्की, 
रुपन्देही, पाल्पा, बाँके, जमु्ला ि 
कैलाली) नेप

ाल
 स

िक
ाि 

      20
0 

        20
0 

50
0 

            

3 

प्रदेश स्र्िः टाईिर्ाइि खोप अर्भर्ान 
सञ्चालन र्था व्र्वस्थापन खचि (प्रदेश 
स्र्रिर् र्ोजना गोष्टठ, खोप र्था खोप 
सामाग्री िुवानी, अनगुमन सपुरिवेक्षण, गा

र्भ
 

                            16
35

 

42
0 
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क्र.सं कृर्ाकलाप 
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समन्वर् सर्मर्र् ि संचािकमीहरुको 
अर्भमषु्खकिण ि अर्भर्ान शभुािम्भ 
कार्िक्रम  

4 
प्रदेश स्र्िः र्नर्र्मर् खोप कार्िक्रममा 
टाईिर्ाइि खोप शरुुवार्को लार्ग िुवानी 
र्था अनगुमन, सपुरिवेक्षण गा

र्भ
 

                            65
 

35
0 

5 

प्रदेस र्था ष्जल्लास्र्िमा: अर्भर्ानहरुको 
सर्मक्षा, पूणखोप घोर्णा ि र्दगोपना एवं 
सिसर्ाई प्रवद्धिन कार्िक्रमको 
र्निन्र्िर्ाको लार्ग सर्मक्षा ि सकु्ष्म 
र्ोजना र्र्ािी गोष्टठ २ र्दन ७ वटै प्रदेश 
ि ७७ वटै ष्जल्लामा प्रदेश स्वास््र् 
र्नदेशनालर् ि स्वास््र् कार्ािलर् मार्ि र् दा
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37
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65
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42
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85
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50
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50

 

64
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70
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11
80

 

  

6 

खोप कोल्िचेन व्र्वस्थापनको लार्ग 
ईन्धन र्था ववधुर् महशलु भिुानी 
(प्रदेश आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्र ि 
स्वास््र् कार्ािलर्हरुको लार्ग) नेप

ाल
 स
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ाि 

15
0 

12
0 

15
0 

11
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12
9 

91
 

18
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10
8 

11
5 

14
9 

93
 

23
1 

13
8 

16
5 

  50
0 

7 

र्नर्र्मर् खोप सेवा ि आकष्स्मक 
अबस्थामा प्रदेश र्था ष्जल्लाबाट 
भ्र्ाष्क्सन र्था खोप सामग्रीको 
व्र्वस्थापन, ववर्िण र्था िुवानी खचि 
(प्रदेश आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्र ि 
स्वास््र् कार्ािलर्हरुको लार्ग) नेप
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 स
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11
79

 

98
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12
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74
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8 

खोपकोल्िचेन सामार्ग्रको ममिर् ि 
आकष्स्मक व्र्वस्थापन, िेवफ्रष्जिेटि 
भ्र्ान समेर्, प्रादेष्शक भ्र्ाष्क्सन स्टोि, 
ष्जल्ला भ्र्ाष्क्सन स्टोि (प्रदेश आपूर्र्ि 
व्र्वस्थापन केन्र ि स्वास््र् 
कार्ािलर्हरुको लार्ग) नेप

ाल
 स

िक
ाि 

92
 

77
 

77
 

92
 

71
 

58
 

11
6 

69
 

98
 

12
6 

58
 

14
4 

88
 

10
3 

  58
3 

9 

गणुस्र्िीर् खोप सेवा सञ्चालन र्था 
सिसर्ाई प्रवद्धिनमा संलग्न 
स्वास््र्कमीको दक्षर्ा बषृ्द्ध गनि नर्ा ँ
र्था खोप र्ार्लम नर्लएका 
स्वास््र्कमीहरुलाई खोप, कोल्िचेन 
व्र्वस्थापन, ए.ई.एर्.आई., सर्भिलेन्स ि 
सिसर्ाई प्रवद्धिन सम्वष्न्ध आधािभरु् ४ 
र्दन े र्ार्लम (१२० ब्र्ाच, ३००० 
जना) दा

र्ा
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ो सं

र्िु
 क

ोर् 

40
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40
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50
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50
0 

45
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30
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70
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35
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50
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60
0 

35
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70
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45
0 

45
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12
00

 

  

10 

 ष्जल्ला ष्स्थर् अस्पर्ाल /एम.र्स.एच. 
ष्क्लर्नकमा सञ्चालन हनु े खोप ससेन 
सञ्चालन व्र्वस्थापन, र्ार्लम, गोष्टठहरु 
व्र्वस्थापन ि सहष्जकिण र्था ष्जल्ला 
भ्र्ाष्क्सन स्टोि सञ्चालन व्र्वस्थापनको 
लार्ग जनशष्ि व्र्वस्थापन (किाि सवेा)  दा

र्ा
क
ो सं

र्िु
 क

ोर् 

    36
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  36
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      36
0 
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11 

खोप र्था कोल्िचेन व्र्वस्थापनमा 
ष्जल्ला स्र्िमा अनसाईि कोष्चङ्, 
कोल्िचेन सामार्ग्र ममिर्को लार्ग 
टेष्क्नर्सर्न परिचालन ए.ई.एर्.आई.को 
अनगुमन, अनसुन्धानमा वटम परिचालन, 
खोपबाट बचाउन सवकन े िोगहरुको 
महामािी र्नर्न्रण ि कार्िक्रमको 
सपुरिवेक्षण अनगुमन समेर्, प्रादेष्शक 
आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्रबाट ि प्रादेष्शक 
र्नदेशनालर्बाट दा

र्ा
क
ो सं

र्िु
 क

ोर् 

                            51
0 

30
0 

12 

खोप र्था पूणि खोपकोबािेमा जनचेर्ना 
बिाई खोप उपर्ोग बषृ्द्धको लार्ग 
स्थानीर् भार्ामा शैष्क्षक सामार्ग्र 
उत्पादन, स्थानीर् िेर्िर्ो, एर्.एम बाट 
सूचना प्रशािणलगार्र् अन्र् संचािका 
कृर्ाकलाप सञ्चालन ७७ ष्जल्ला दा

र्ा
क
ो सं

र्िु
 क

ोर् 

15
0 

15
0 

15
0 

20
0 

15
0 

15
0 

15
0 

15
0 

20
0 

20
0 

15
0 

15
0 

15
0 

15
0 

    

13 

ष्जल्ला स्र्ि: टाईिर्ाइि खोप अर्भर्ान 
सञ्चालन र्था र्नर्र्मर् खोपमा टाईिर्ाइि 
खोप शरुुवार्को साथै र्नर्र्मर् खोप 
सदुिीकिण ि सिसर्ाई प्रबन्धनको 
लार्ग व्र्वस्थापन खचि (अर्भमषु्खकिण 
र्था र्ोजना गोष्टठ, स्वास््र्कमी ि 
स्वरं्मसवेक र्ार्लम, ववद्यालर् ष्शक्षक 
अर्भमषु्खकिण र्था ववद्यालर्मा कक्षा 
सञ्चालन, जनशष्ि परिचालन, गा

र्भ
 

51
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03

 

91
62
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43
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24
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सपुरिवेक्षण अनगुमन ि अर्भर्ान 
सञ्चालन) 

14 

र्नर्र्मर् खोपमा टाईर्ाईि खोप शरुुवार् 
कार्िक्रम (अर्भर्ानको सर्मक्षा ि र्नर्र्मर् 
खोपमा टाईर्ाईि खोप शरुुवार् ि 
सिसर्ाई प्रवद्धिनको लार्ग र्ोजना गोष्टठ, 
खोप र्था खोप सामाग्री ववर्िण ि 
िुवानी, अनगुमन र्था सपुरिवेक्षण) गा

र्भ
 

46
1 

40
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48
5 

49
3 

42
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29
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58
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37
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46
7 

62
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35
2 

60
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44
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49
7 

    

15 

ष्जल्लाबाट पार्लका र्था स्वास््र् 
संस्थास्र्िमा खोप, सिसर्ाई प्रवद्धिन 
कार्िक्रम र्था पूणि खोप भरेिवर्केसन ि 
र्दगोपनाको लागी सहजीकिण, 
सपुरिवेक्षण एवम ्पूणि खोप घोर्णा सभा 
व्र्वस्थापन खचि दा

र्ा
क
ो सं

र्िु
 क

ोर् 

47
5 

42
5 

47
5 

42
5 

48
5 

32
5 

59
0 

40
5 

37
5 

47
5 

43
5 

60
0 

0 48
5 

    

16 

खोप कार्िक्रम (र्नर्र्मर् खोप र्था 
अर्भर्ानहरु) सञ्चालन गदाि संक्रमण 
िोकथाम र्था स्वास््र्कमीको सिुक्षा ि 
सिसर्ाई प्रवद्धिन कक्षा सञ्चालन 
समेर्को लागी सष्जिकल मास्क, हर्ाण्ि 
सेर्नटाइजि ि हार् धुने साबनु, खरिद 
र्था ववर्िण खचि, ७७ ष्जल्ला मार्ि र् 
कार्िक्रम सञ्चालन दा
र्ा
क
ो सं

र्िु
 क

ोर् 

58
0 

50
0 

62
0 

60
0 

50
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39
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78
0 

46
0 

62
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81
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41
0 

90
0 

58
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66
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17 

खोपको पहुंच बिाई छुट वच्चालाई खोप 
र्दलाई पूणिखोप सरु्नष्श्चर् गनि वैशाख 
मवहनालाइ खोप मवहना सञ्चालन गन े
र्था पार्लकास्र्िमा र्ोजना र्नमािण समेर् दा

र्ा
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18 

खोप र्था कोल्ि चेन व्र्वस्थापनको 
लार्ग कोल्िचेन ववस्र्ाि गनि पार्लकाहरु 
सँग अर्भमषु्खकिण ि र्ोजना कार्िक्रम 
२ र्दन (पार्लकाबाट प्रमखु प्रशासवकर् 
अर्धकृर् ि स्वास््र् शाखा प्रमखु र्था 
पार्लका अन्र्गिर् खोप भण्िािण/ववर्िण 
केन्र िहेको स्वास््र् संस्थाबाट १ जना 
समेर् गिी ३ जना)  दा

र्ा
क
ो सं

र्िु
 क

ोर् 

      44
0 

42
5 

                      

 

क्र.सं कृर्ाकलाप 

श्रो
र् 

सप्त
िी 

र्स
िाह

ा 

धन
र्ा 

मह
ोत्त
िी 

सल
ािही

 

िौर्
हट

 

बा
िा 

पस
ाि 

प्रदे
श 

स्व
ास््

र् 
र्न
देश

ना
लर्

 
प्रादे

ष्श
क
 

स्व
ास््

र् 
आ

पूर्र्
ि के

न्र
 

1 

कोर्भि (१९ खोप अर्भर्ान सञ्चालन र्था व्र्वस्थापन खचि 
(ए.ई.एर्.आई व्र्वस्थापन ि वटम परिचालन, बठैक, 
अर्भमषु्खकिण, जनशष्ि परिचालन, प्रचाि प्रसाि र्था सामाष्जक 
परिचालन, सपुरिवेक्षण अनगुमन, खोप र्था कोल्िचेन सामाग्री 
ववर्िण र्था िुवानी आदी) नेप

ाल
 स

िक
ाि 

13
61

5 

13
48

7 

14
58

6 

12
15

5 

16
50

5 

14
07

3 

14
27

4 

11
99

2 

13
99

 

57
6 

2 

र्नजी र्था गै्रह सिकािी अस्पर्ालहरुमा कोर्भि खोप अर्भर्ान 
सञ्चालनको लार्ग खोप केन्र व्र्वस्थापन र्था जनशष्ि परिचालन 
खचि (झापा, मोिङ्ग, सनुसिी, धनरु्ा, पसाि, ष्चर्वन, काठमािौँ, 
लर्लर्पिु भिपिु, काभ्र,े कास्की, रुपन्देही, पाल्पा, बाँके, जमु्ला ि 
कैलाली) नेप
ाल
 स

िक
ाि 

    20
0 

        20
0 
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3 

प्रदेश स्र्िः टाईिर्ाइि खोप अर्भर्ान सञ्चालन र्था व्र्वस्थापन 
खचि (प्रदेश स्र्रिर् र्ोजना गोष्टठ, खोप र्था खोप सामाग्री िुवानी, 
अनगुमन सपुरिवेक्षण, समन्वर् सर्मर्र् ि संचािकमीहरुको 
अर्भमषु्खकिण ि अर्भर्ान शभुािम्भ कार्िक्रम  गा

र्भ
 

                10
97

 

14
4 

4 
प्रदेश स्र्िः र्नर्र्मर् खोप कार्िक्रममा टाईिर्ाइि खोप शरुुवार्को 
लार्ग िुवानी र्था अनगुमन, सपुरिवेक्षण 

गा
र्भ
 

                16
 

12
0 

5 

प्रदेस र्था ष्जल्लास्र्िमा: अर्भर्ानहरुको सर्मक्षा, पूणखोप घोर्णा 
ि र्दगोपना एवं सिसर्ाई प्रवद्धिन कार्िक्रमको र्निन्र्िर्ाको लार्ग 
सर्मक्षा ि सकु्ष्म र्ोजना र्र्ािी गोष्टठ २ र्दन ७ वटै प्रदेश ि ७७ 
वटै ष्जल्लामा प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर् ि स्वास््र् कार्ािलर् 
मार्ि र् दा

र्ा
क
ो सं

र्िु
 क

ोर् 

11
00

 

11
00

 

94
0 

77
0 

10
00

 

90
0 

90
0 

80
0 

69
0 

  

6 
खोप कोल्िचेन व्र्वस्थापनको लार्ग ईन्धन र्था ववधरु् महशलु 
भिुानी (प्रदेश आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्र ि स्वास््र् कार्ािलर्हरुको 
लार्ग) नेप

ाल
 

सि
का

ि 

21
0 

21
0 

20
6 

16
7 

21
0 

19
5 

19
5 

18
2 

  0 

7 

र्नर्र्मर् खोप सवेा ि आकष्स्मक अबस्थामा प्रदेश र्था ष्जल्लाबाट 
भ्र्ाष्क्सन र्था खोप सामग्रीको व्र्वस्थापन, ववर्िण र्था िुवानी 
खचि (प्रदेश आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्र ि स्वास््र् कार्ािलर्हरुको 
लार्ग) नेप

ाल
 स

िक
ाि 

20
09

 

19
74

 

16
24

 

13
12

 

17
64

 

16
77

 

16
77

 

14
33

 

  15
6 

8 

खोपकोल्िचेन सामार्ग्रको ममिर् ि आकष्स्मक व्र्वस्थापन, 
िेवफ्रष्जिेटि भ्र्ान समेर्, प्रादेष्शक भ्र्ाष्क्सन स्टोि, ष्जल्ला 
भ्र्ाष्क्सन स्टोि (प्रदेश आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्र ि स्वास््र् 
कार्ािलर्हरुको लार्ग) नेप

ाल
 स

िक
ाि 

21
6 

21
0 

17
4 

14
1 

18
8 

18
0 

18
0 

15
3 

  14
6 
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क्र.सं कृर्ाकलाप 
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ाि 
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श 
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ष्श
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स्व
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र् 
आ
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ि के

न्र
 

9 

गणुस्र्िीर् खोप सेवा सञ्चालन र्था सिसर्ाई प्रवद्धिनमा संलग्न 
स्वास््र्कमीको दक्षर्ा बृष्द्ध गनि नर्ाँ र्था खोप र्ार्लम नर्लएका 
स्वास््र्कमीहरुलाई खोप, कोल्िचेन व्र्वस्थापन ,ए.ई.एर्.आई., 
सर्भिलेन्स ि सिसर्ाई प्रवद्धिन सम्वष्न्ध आधािभरु् ४ र्दने र्ार्लम 
(१२० ब्र्ाच, ३००० जना) दा

र्ा
क
ो सं

र्िु
 क

ोर् 

70
0 

70
0 

70
0 

70
0 

70
0 

70
0 

70
0 

70
0 

90
0 

  

10 

 ष्जल्ला ष्स्थर् अस्पर्ाल /एम.र्स.एच. ष्क्लर्नकमा सञ्चालन हनु े
खोप सेसन सञ्चालन व्र्वस्थापन, र्ार्लम, गोष्टठहरु व्र्वस्थापन ि 
सहष्जकिण र्था ष्जल्ला भ्र्ाष्क्सन स्टोि सञ्चालन व्र्वस्थापनको 
लार्ग जनशष्ि व्र्वस्थापन (किाि सेवा)  दा

र्ा
क
ो 

संर्
िु

 
क
ोर् 

    36
0 

    36
0 

  36
0 

    

11 

खोप र्था कोल्िचेन व्र्वस्थापनमा ष्जल्ला स्र्िमा अनसाईि 
कोष्चङ्, कोल्िचेन सामार्ग्र ममिर्को लार्ग टेष्क्नर्सर्न परिचालन 
ए.ई.एर्.आई.को अनगुमन, अनसुन्धानमा वटम परिचालन, खोपबाट 
बचाउन सवकने िोगहरुको महामािी र्नर्न्रण ि कार्िक्रमको 
सपुरिवेक्षण अनगुमन समेर्, प्रादेष्शक आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्रबाट 
ि प्रादेष्शक र्नदेशनालर्बाट दा

र्ा
क
ो सं

र्िु
 क

ोर् 

                21
5 

17
0 

12 

खोप र्था पूणि खोपकोबािेमा जनचेर्ना बिाई खोप उपर्ोग बषृ्द्धको 
लार्ग स्थानीर् भार्ामा शैष्क्षक सामार्ग्र उत्पादन, स्थानीर् िेर्िर्ो, 
एर्.एम बाट सूचना प्रशािणलगार्र् अन्र् संचािका कृर्ाकलाप 
सञ्चालन ७७ ष्जल्ला दा

र्ा
क
ो 

संर्
िु

 
क
ोर् 

20
0 

20
0 

20
0 

20
0 

20
0 

20
0 

17
5 

17
5 

    

13 

ष्जल्ला स्र्ि: टाईिर्ाइि खोप अर्भर्ान सञ्चालन र्था र्नर्र्मर् 
खोपमा टाईिर्ाइि खोप शरुुवार्को साथै र्नर्र्मर् खोप सदुिीकिण 
ि सिसर्ाई प्रबन्धनको लार्ग व्र्वस्थापन खचि (अर्भमषु्खकिण 
र्था र्ोजना गोष्टठ, स्वास््र्कमी ि स्वरं्मसेवक र्ार्लम, ववद्यालर् 
ष्शक्षक अर्भमषु्खकिण र्था ववद्यालर्मा कक्षा सञ्चालन, जनशष्ि 
परिचालन, सपुरिवेक्षण अनगुमन ि अर्भर्ान सञ्चालन) गा

र्भ
 

11
21

9 

10
94

8 

11
26

7 

93
54

 

12
40

8 

10
86

4 

11
15

9 

88
05
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14 

र्नर्र्मर् खोपमा टाईर्ाईि खोप शरुुवार् कार्िक्रम (अर्भर्ानको 
सर्मक्षा ि र्नर्र्मर् खोपमा टाईर्ाईि खोप शरुुवार् ि सिसर्ाई 
प्रवद्धिनको लार्ग र्ोजना गोष्टठ, खोप र्था खोप सामाग्री ववर्िण ि 
िुवानी, अनगुमन र्था सपुरिवेक्षण) गा

र्भ
 

78
7 

74
9 

75
3 

60
0 

80
5 

71
6 

71
9 

57
0 

    

15 

ष्जल्लाबाट पार्लका र्था स्वास््र् संस्थास्र्िमा खोप, सिसर्ाई 
प्रवद्धिन कार्िक्रम र्था पूणि खोप भेरिवर्केसन ि र्दगोपनाको लागी 
सहजीकिण, सपुरिवेक्षण एवम ्पूणि खोप घोर्णा सभा व्र्वस्थापन 
खचि दा

र्ा
क
ो 

संर्
िु

 
क
ोर् 

52
5 

52
5 

50
5 

45
0 

52
5 

52
5 

52
5 

47
5 

    

16 

खोप कार्िक्रम (र्नर्र्मर् खोप र्था अर्भर्ानहरु) सञ्चालन गदाि 
संक्रमण िोकथाम र्था स्वास््र्कमीको सिुक्षा ि सिसर्ाई प्रवद्धिन 
कक्षा सञ्चालन समेर्को लागी सष्जिकल मास्क, हर्ाण्ि सरे्नटाइजि 
ि हार् धुन ेसाबनु, खरिद र्था ववर्िण खचि, ७७ ष्जल्ला मार्ि र् 
कार्िक्रम सञ्चालन दा

र्ा
क
ो सं

र्िु
 क

ोर् 

13
20

 

13
00

 

10
70

 

88
0 

11
60

 

11
10

 

11
00

 

97
0 

    

17 
खोपको पहुंच बिाई छुट वच्चालाई खोप र्दलाई पूणिखोप सरु्नष्श्चर् 
गनि वैशाख मवहनालाइ खोप मवहना सञ्चालन गन े र्था 
पार्लकास्र्िमा र्ोजना र्नमािण समेर् दा

र्ा
क
ो 

संर्
िु

 क
ोर् 

15
0 

15
0 

15
0 

15
0 

15
0 

15
0 

15
0 

15
0 

    

18 

खोप र्था कोल्ि चेन व्र्वस्थापनको लार्ग कोल्िचेन ववस्र्ाि गनि 
पार्लकाहरुसँग अर्भमषु्खकिण ि र्ोजना कार्िक्रम २ र्दन 
(पार्लकाबाट प्रमखु प्रशासवकर् अर्धकृर् ि स्वास््र् शाखा प्रमखु 
र्था पार्लका अन्र्गिर् खोप भण्िािण/ववर्िण केन्र िहेको स्वास््र् 
संस्थाबाट १ जना समेर् गिी ३ जना)  दा

र्ा
क
ो सं

र्िु
 क

ोर् 

  52
0 
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क्र.सं कृर्ाकलाप 
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छा
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ा 
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न्ध

ुपाल्
चो
क 

िस
वुा 

धा
र्दंग

 

नवु
ाक

ोट
 

क
ाठ
मा
िौँ
 

लर्
लर्

पिु
 

भि
पिु

 

क
ाभ्र
पेल

ाञ्च
ोक

 

मक
वा
नप

िु 

ष्च
र्व

न 

प्रदे
श 

स्व
ास््

र् 
र्नदे

शन
ाल
र् 

प्रादे
ष्श
क
 स्
वा
स््
र् 

आ
पूर्र्

ि 
के
न्र

 

1 

कोर्भि (१९ खोप अर्भर्ान सञ्चालन र्था व्र्वस्थापन 
खचि (ए.ई.एर्.आई व्र्वस्थापन ि वटम परिचालन, 
बैठक, अर्भमषु्खकिण, जनशष्ि परिचालन, प्रचाि 
प्रसाि र्था सामाष्जक परिचालन, सपुरिवेक्षण अनगुमन, 
खोप र्था कोल्िचेन सामाग्री ववर्िण र्था िुवानी 
आदी) नेप

ाल
 स

िक
ाि 

70
94

 

56
59

 

61
38

 

85
01

 

26
88

 

89
88

 

76
94

 

26
50

2 

85
55

 

52
32

 

10
85

5 

92
23

 

10
50

5 

20
37

 

11
44

 

2 

र्नजी र्था गै्रह सिकािी अस्पर्ालहरुमा कोर्भि खोप 
अर्भर्ान सञ्चालनको लार्ग खोप केन्र व्र्वस्थापन 
र्था जनशष्ि परिचालन खचि (झापा, मोिङ्ग, सनुसिी, 
धनरु्ा, पसाि, ष्चर्वन, काठमािौँ, लर्लर्पिु भिपिु, 
काभ्र,े कास्की, रुपन्देही, पाल्पा, बाँके, जमु्ला ि 
कैलाली) नेप

ाल
 स

िक
ाि 

              10
00

 

60
0 

10
0 

10
0 

  30
0 

    

3 

प्रदेश स्र्िः टाईिर्ाइि खोप अर्भर्ान सञ्चालन र्था 
व्र्वस्थापन खचि (प्रदेश स्र्रिर् र्ोजना गोष्टठ, खोप 
र्था खोप सामाग्री िुवानी, अनगुमन सपुरिवके्षण, 
समन्वर् सर्मर्र् ि संचािकमीहरुको अर्भमषु्खकिण ि 
अर्भर्ान शभुािम्भ कार्िक्रम  गा

र्भ
 

                          15
70

 

28
6 

4 प्रदेश स्र्िः र्नर्र्मर् खोप कार्िक्रममा टाईिर्ाइि खोप 
शरुुवार्को लार्ग िुवानी र्था अनगुमन, सपुरिवेक्षण गा

र्भ
 

                          65
 

26
0 

5 

प्रदेस र्था ष्जल्लास्र्िमा: अर्भर्ानहरुको सर्मक्षा, 
पूणखोप घोर्णा ि र्दगोपना एवं सिसर्ाई प्रवद्धिन 
कार्िक्रमको र्निन्र्िर्ाको लार्ग सर्मक्षा ि सकु्ष्म 
र्ोजना र्र्ािी गोष्टठ २ र्दन ७ वटै प्रदेश ि ७७ वटै 
ष्जल्लामा प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर् ि स्वास््र् 
कार्ािलर् मार्ि र् दा

र्ा
क
ो सं

र्िु
 क

ोर् 

70
0 

75
0 

70
0 

10
00

 

30
0 

70
0 

86
0 

77
0 

47
5 

25
0 

11
00

 

60
0 

50
0 

10
35
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6 
खोप कोल्िचेन व्र्वस्थापनको लार्ग ईन्धन र्था 
ववधरु् महशलु भिुानी (प्रदेश आपूर्र्ि व्र्वस्थापन 
केन्र ि स्वास््र् कार्ािलर्हरुको लार्ग) नेप

ाल
 

सि
का

ि 
13

5 

17
3 

16
1 

22
8 

54
 

14
9 

19
6 

19
3 

12
0 

72
 

26
4 

12
9 

11
4 

  50
0 

7 

र्नर्र्मर् खोप सेवा ि आकष्स्मक अबस्थामा प्रदेश 
र्था ष्जल्लाबाट भ्र्ाष्क्सन र्था खोप सामग्रीको 
व्र्वस्थापन, ववर्िण र्था िुवानी खचि (प्रदेश आपूर्र्ि 
व्र्वस्थापन केन्र ि स्वास््र् कार्ािलर्हरुको लार्ग) नेप

ाल
 स

िक
ाि 

13
23

 

14
20

 

13
23

 

18
77

 

43
3 

12
27

 

16
12

 

15
88

 

98
7 

55
3 

21
65

 

10
59

 

93
8 

  34
4 

8 

खोपकोल्िचेन सामार्ग्रको ममिर् ि आकष्स्मक 
व्र्वस्थापन, िेवफ्रष्जिेटि भ्र्ान समेर्, प्रादेष्शक 
भ्र्ाष्क्सन स्टोि, ष्जल्ला भ्र्ाष्क्सन स्टोि (प्रदेश आपूर्र्ि 
व्र्वस्थापन केन्र ि स्वास््र् कार्ािलर्हरुको लार्ग) नेप

ाल
 स

िक
ाि 

10
3 

11
1 

10
3 

14
6 

34
 

96
 

12
6 

12
4 

77
 

43
 

16
9 

83
 

73
 

  50
4 

9 

गणुस्र्िीर् खोप सेवा सञ्चालन र्था सिसर्ाई 
प्रवद्धिनमा संलग्न स्वास््र्कमीको दक्षर्ा बृष्द्ध गनि 
नर्ा ँर्था खोप र्ार्लम नर्लएका स्वास््र्कमीहरुलाई 
खोप, कोल्िचेन व्र्वस्थापन ,ए.ई.एर्.आई., 
सर्भिलेन्स ि सिसर्ाई प्रवद्धिन सम्वष्न्ध आधािभरु् ४ 
र्दन ेर्ार्लम (१२० ब्र्ाच, ३००० जना) दा

र्ा
क
ो सं

र्िु
 क

ोर् 

40
0 

40
0 

40
0 

40
0 

30
0 

30
0 

40
0 

30
0 

30
0 

22
5 

50
0 

40
0 

40
0 

90
0 

  

10 

 ष्जल्ला ष्स्थर् अस्पर्ाल /एम.र्स.एच. ष्क्लर्नकमा 
सञ्चालन हनु ेखोप सेसन सञ्चालन व्र्वस्थापन, र्ार्लम, 
गोष्टठहरु व्र्वस्थापन ि सहष्जकिण र्था ष्जल्ला 
भ्र्ाष्क्सन स्टोि सञ्चालन व्र्वस्थापनको लार्ग 
जनशष्ि व्र्वस्थापन (किाि सेवा)  दा

र्ा
क
ो सं

र्िु
 क

ोर् 

                36
0 

36
0 

    36
0 

    

11 

खोप र्था कोल्िचेन व्र्वस्थापनमा ष्जल्लास्र्िमा 
अनसाईि कोष्चङ्, कोल्िचेन सामार्ग्र ममिर्को लार्ग 
टेष्क्नर्सर्न परिचालन ए.ई.एर्.आई.को अनगुमन, 
अनसुन्धानमा वटम परिचालन, खोपबाट बचाउन सवकन े
िोगहरुको महामािी र्नर्न्रण ि कार्िक्रमको 
सपुरिवेक्षण अनगुमन समेर्, प्रादेष्शक आपूर्र्ि 
व्र्वस्थापन केन्रबाट ि प्रादेष्शक र्नदेशनालर्बाट दा
र्ा
क
ो सं

र्िु
 क

ोर् 

                          38
5 

22
0 
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12 

खोप र्था पूणि खोपकोबािेमा जनचेर्ना बिाई खोप 
उपर्ोग बृष्द्धको लार्ग स्थानीर् भार्ामा शैष्क्षक सामार्ग्र 
उत्पादन, स्थानीर् िेर्िर्ो, एर्.एम बाट सूचना 
प्रशािणलगार्र् अन्र् संचािका कृर्ाकलाप सञ्चालन 
७७ ष्जल्ला दा

र्ा
क
ो सं

र्िु
 क

ोर् 

15
0 

15
0 

15
0 

15
0 

10
0 

15
0 

15
0 

25
0 

25
0 

10
0 

20
0 

15
0 

20
0 

    

13 

ष्जल्ला स्र्ि: टाईिर्ाइि खोप अर्भर्ान सञ्चालन र्था 
र्नर्र्मर् खोपमा टाईिर्ाइि खोप शरुुवार्को साथै 
र्नर्र्मर् खोप सदुिीकिण ि सिसर्ाई प्रबन्धनको 
लार्ग व्र्वस्थापन खचि (अर्भमषु्खकिण र्था र्ोजना 
गोष्टठ, स्वास््र्कमी ि स्वरं्मसेवक र्ार्लम, ववद्यालर् 
ष्शक्षक अर्भमषु्खकिण र्था ववद्यालर्मा कक्षा 
सञ्चालन, जनशष्ि परिचालन, सपुरिवेक्षण अनगुमन ि 
अर्भर्ान सञ्चालन) गा

र्भ
 

60
64

 

54
43

 

58
77

 

80
12

 

24
23

 

74
55

 

70
64

 

14
57

7 

57
14

 

38
64

 

99
68

 

71
19

 

68
79

 

    

14 

र्नर्र्मर् खोपमा टाईर्ाईि खोप शरुुवार् कार्िक्रम 
(अर्भर्ानको सर्मक्षा ि र्नर्र्मर् खोपमा टाईर्ाईि 
खोप शरुुवार् ि सिसर्ाई प्रवद्धिनको लार्ग र्ोजना 
गोष्टठ, खोप र्था खोप सामाग्री ववर्िण ि िुवानी, 
अनगुमन र्था सपुरिवेक्षण) गा

र्भ
 

51
1 

46
6 

48
4 

68
9 

19
6 

56
7 

60
2 

56
2 

30
3 

16
5 

83
9 

52
3 

35
3 

    

15 

ष्जल्लाबाट पार्लका र्था स्वास््र् संस्थास्र्िमा खोप, 
सिसर्ाई प्रवद्धिन कार्िक्रम र्था पूणि खोप 
भेरिवर्केसन ि र्दगोपनाको लागी सहजीकिण, 
सपुरिवेक्षण एवम ्पूणि खोप घोर्णा सभा व्र्वस्थापन 
खचि दा

र्ा
क
ो सं

र्िु
 क

ोर् 

50
0 

51
0 

50
0 

58
5 

30
0 

47
5 

55
0 

47
5 

38
5 

27
5 

69
5 

42
5 

42
5 

    

16 

खोप कार्िक्रम (र्नर्र्मर् खोप र्था अर्भर्ानहरु) 
सञ्चालन गदाि संक्रमण िोकथाम र्था स्वास््र्कमीको 
सिुक्षा ि सिसर्ाई प्रवद्धिन कक्षा सञ्चालन समेर्को 
लागी सष्जिकल मास्क, हर्ाण्ि सेर्नटाइजि ि हार् धुन े
साबनु, खरिद र्था ववर्िण खचि, ७७ ष्जल्ला मार्ि र् 
कार्िक्रम सञ्चालन दा
र्ा
क
ो सं

र्िु
 क

ोर् 

66
0 

70
0 

65
0 

90
0 

25
0 

61
0 

80
0 

88
0 

55
0 

31
0 

10
40

 

55
0 

50
0 
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17 
खोपको पहुंच बिाई छुट वच्चालाई खोप र्दलाई 
पूणिखोप सरु्नष्श्चर् गनि वैशाख मवहनालाइ खोप मवहना 
सञ्चालन गन ेर्था पार्लकास्र्िमा र्ोजना र्नमािण समेर् दा

र्ा
क
ो 

संर्
िु

 क
ोर् 

15
0 

17
0 

15
0 

17
0 

15
0 

15
0 

15
0 

15
0 

17
0 

15
0 

19
0 

15
0 

15
0 

    

18 

खोप र्था कोल्ि चेन व्र्वस्थापनको लार्ग कोल्िचेन 
ववस्र्ाि गनि पार्लकाहरु सँग अर्भमषु्खकिण ि र्ोजना 
कार्िक्रम २ र्दन (पार्लकाबाट प्रमखु प्रशासवकर् 
अर्धकृर् ि स्वास््र् शाखा प्रमखु र्था पार्लका 
अन्र्गिर् खोप भण्िािण/ववर्िण केन्र िहेको स्वास््र् 
संस्थाबाट १ जना समेर् गिी ३ जना)  दा

र्ा
क
ो सं

र्िु
 क

ोर् 

                    45
0 
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क्र.सं कृर्ाकलाप 

श्रो
र् 

स्र्
ांज
ा 

र्न
ह ु ँ

गो
िख

ा 

मन
ाङ
 

लम
जङु

 

क
ास्क

ी 

पब
िर् 

बा
गल

ङु 

म्र्
ाग्द

ी 

मस्
र्ा
ङ 

नव
ल 

पूव
ि 

प्रदे
श 

स्व
ास््

र् 
र्नदे

शन
ाल
र् 

प्रादे
ष्श
क
 स्
वा
स््
र् 

आ
पूर्र्

ि 
के
न्र

 

1 

कोर्भि-१९ खोप अर्भर्ान सञ्चालन र्था व्र्वस्थापन खचि 
(ए.ई.एर्.आई व्र्वस्थापन ि वटम परिचालन, बैठक, अर्भमषु्खकिण, 
जनशष्ि परिचालन, प्रचाि प्रसाि र्था सामाष्जक परिचालन, 
सपुरिवेक्षण अनगुमन, खोप र्था कोल्िचेन सामाग्री ववर्िण र्था 
िुवानी आदी) नेप

ाल
 स

िक
ाि 

78
47

 

76
97

 

76
71

 

26
64

 

61
02

 

86
42

 

51
00

 

73
44

 

39
59

 

25
58

 

74
15

 

17
39

 

13
20

 

2 

र्नजी र्था गै्रह सिकािी अस्पर्ालहरुमा कोर्भि खोप अर्भर्ान 
सञ्चालनको लार्ग खोप केन्र व्र्वस्थापन र्था जनशष्ि परिचालन 
खचि (झापा, मोिङ्ग, सनुसिी, धनरु्ा, पसाि, ष्चर्वन, काठमािौँ, 
लर्लर्पिु भिपिु, काभ्र,े कास्की, रुपन्देही, पाल्पा, बाँके, जमु्ला ि 
कैलाली) नेप

ाल
 स

िक
ाि 

          30
0 

              

3 

प्रदेश स्र्िः टाईिर्ाइि खोप अर्भर्ान सञ्चालन र्था व्र्वस्थापन खचि 
(प्रदेश स्र्रिर् र्ोजना गोष्टठ, खोप र्था खोप सामाग्री िुवानी, 
अनगुमन सपुरिवेक्षण, समन्वर् सर्मर्र् ि संचािकमींहृरुको 
अर्भमषु्खकिण ि अर्भर्ान शभुािम्भ कार्िक्रम  गा

र्भ
 

                      13
65

 

33
0 

4 
प्रदेश स्र्िः र्नर्र्मर् खोप कार्िक्रममा टाईिर्ाइि खोप शरुुवार्को 
लार्ग िुवानी र्था अनगुमन, सपुरिवेक्षण गा

र्भ
 

                      65
 

22
0 

5 

प्रदेस र्था ष्जल्लास्र्िमा: अर्भर्ानहरुको सर्मक्षा, पूणखोप घोर्णा ि 
र्दगोपना एवं सिसर्ाई प्रवद्धिन कार्िक्रमको र्निन्र्िर्ाको लार्ग 
सर्मक्षा ि सकु्ष्म र्ोजना र्र्ािी गोष्टठ २ र्दन ७ वटै प्रदेश ि ७७ 
वटै ष्जल्लामा प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर् ि स्वास््र् कार्ािलर् मार्ि र् दा

र्ा
क
ो 

संर्
िु

 
क
ोर् 

76
0 

65
0 

95
0 

20
0 

80
0 

60
0 

70
0 

80
0 

60
0 

25
0 

45
0 

89
5 

  

6 

खोप कोल्िचेन व्र्वस्थापनको लार्ग ईन्धन र्था ववधरु् महशलु 
भिुानी (प्रदेश आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्र ि स्वास््र् कार्ािलर्हरुको 
लार्ग) 

नेप
ाल
 स

िक
ाि 

19
6 

14
1 

21
0 

42
 

18
0 

14
4 

15
8 

17
9 

15
0 

48
 

11
1 

  45
0 
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7 

र्नर्र्मर् खोप सेवा ि आकष्स्मक अबस्थामा प्रदेश र्था ष्जल्लाबाट 
भ्र्ाष्क्सन र्था खोप सामग्रीको व्र्वस्थापन, ववर्िण र्था िुवानी खचि 
(प्रदेश आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्र ि स्वास््र् कार्ािलर्हरुको लार्ग) 

नेप
ाल
 स

िक
ाि 

16
12

 

11
55

 

16
60

 

31
3 

14
44

 

11
31

 

12
99

 

14
68

 

98
7 

36
1 

91
4 

  28
1 

8 

खोपकोल्िचेन सामार्ग्रको ममिर् ि आकष्स्मक व्र्वस्थापन, 
िेवफ्रष्जिेटि भ्र्ान समेर्, प्रादेष्शक भ्र्ाष्क्सन स्टोि, ष्जल्ला भ्र्ाष्क्सन 
स्टोि (प्रदेश आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्र ि स्वास््र् कार्ािलर्हरुको 
लार्ग) नेप

ाल
 स

िक
ाि 

12
6 

90
 

12
9 

24
 

11
3 

88
 

10
1 

11
4 

77
 

28
 

42
2 

  47
6 

9 

गणुस्र्िीर् खोप सवेा सञ्चालन र्था सिसर्ाई प्रवद्धिनमा संलग्न 
स्वास््र्कमीको दक्षर्ा बृष्द्ध गनि नर्ाँ र्था खोप र्ार्लम नर्लएका 
स्वास््र्कमीहरुलाई खोप, कोल्िचेन व्र्वस्थापन ,ए.ई.एर्.आई., 
सर्भिलेन्स ि सिसर्ाई प्रवद्धिन सम्वष्न्ध आधािभरु् ४ र्दने र्ार्लम 
(१२० ब्र्ाच, ३००० जना) दा

र्ा
क
ो सं

र्िु
 क

ोर् 

35
0 

35
0 

35
0 

25
0 

35
0 

35
0 

35
0 

35
0 

35
0 

25
0 

35
0 

90
0 

  

10 

 ष्जल्ला ष्स्थर् अस्पर्ाल /एम.र्स.एच. ष्क्लर्नकमा सञ्चालन हनु ेखोप 
ससेन सञ्चालन व्र्वस्थापन, र्ार्लम, गोष्टठहरु व्र्वस्थापन ि 
सहष्जकिण र्था ष्जल्ला भ्र्ाष्क्सन स्टोि सञ्चालन व्र्वस्थापनको 
लार्ग जनशष्ि व्र्वस्थापन (किाि सेवा)  दा

र्ा
क
ो 

संर्
िु

 
क
ोर् 

  36
0 

    36
0 

                

11 

खोप र्था कोल्िचेन व्र्वस्थापनमा ष्जल्ला स्र्िमा अनसाईि कोष्चङ्, 
कोल्िचेन सामार्ग्र ममिर्को लार्ग टेष्क्नर्सर्न परिचालन 
ए.ई.एर्.आई.को अनगुमन, अनसुन्धानमा वटम परिचालन, खोपबाट 
बचाउन सवकन े िोगहरुको महामािी र्नर्न्रण ि कार्िक्रमको 
सपुरिवेक्षण अनगुमन समेर्, प्रादेष्शक आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्रबाट 
ि प्रादेष्शक र्नदेशनालर्बाट दा

र्ा
क
ो सं

र्िु
 क

ोर् 

                      38
5 

21
5 

12 

खोप र्था पूणि खोपकोबािेमा जनचेर्ना बिाई खोप उपर्ोग बषृ्द्धको 
लार्ग स्थानीर् भार्ामा शैष्क्षक सामार्ग्र उत्पादन, स्थानीर् िेर्िर्ो, 
एर्.एम बाट सूचना प्रशािणलगार्र् अन्र् संचािका कृर्ाकलाप 
सञ्चालन ७७ ष्जल्ला दा

र्ा
क
ो 

संर्
िु

 
क
ोर् 

15
0 

15
0 

15
0 

10
0 

15
0 

15
0 

15
0 

15
0 

15
0 

10
0 

15
0 
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13 

ष्जल्ला स्र्ि: टाईिर्ाइि खोप अर्भर्ान सञ्चालन र्था र्नर्र्मर् खोपमा 
टाईिर्ाइि खोप शरुुवार्को साथै र्नर्र्मर् खोप सदुिीकिण ि 
सिसर्ाई प्रबन्धनको लार्ग व्र्वस्थापन खचि (अर्भमषु्खकिण र्था 
र्ोजना गोष्टठ, स्वास््र्कमी ि स्वरं्मसवेक र्ार्लम, ववद्यालर् ष्शक्षक 
अर्भमषु्खकिण र्था ववद्यालर्मा कक्षा सञ्चालन, जनशष्ि परिचालन, 
सपुरिवेक्षण अनगुमन ि अर्भर्ान सञ्चालन) गा

र्भ
 

73
58

 

62
52

 

73
02

 

21
79

 

61
32

 

61
01

 

53
45

 

66
24

 

40
73

 

23
26

 

58
67

 

    

14 

र्नर्र्मर् खोपमा टाईर्ाईि खोप शरुुवार् कार्िक्रम (अर्भर्ानको 
सर्मक्षा ि र्नर्र्मर् खोपमा टाईर्ाईि खोप शरुुवार् ि सिसर्ाई 
प्रवद्धिनको लार्ग र्ोजना गोष्टठ, खोप र्था खोप सामाग्री ववर्िण ि 
िुवानी, अनगुमन र्था सपुरिवेक्षण) गा

र्भ
 

61
9 

49
8 

61
8 

15
9 

51
6 

45
4 

43
9 

55
4 

33
9 

17
0 

33
4 

    

15 

ष्जल्लाबाट पार्लका र्था स्वास््र् संस्थास्र्िमा खोप, सिसर्ाई 
प्रवद्धिन कार्िक्रम र्था पूणि खोप भेरिवर्केसन ि र्दगोपनाको लागी 
सहजीकिण, सपुरिवेक्षण एवम ् पूणि खोप घोर्णा सभा व्र्वस्थापन 
खचि दा

र्ा
क
ो 

संर्
िु

 
क
ोर् 

47
5 

46
5 

59
0 

22
5 

46
0 

48
5 

48
5 

54
0 

44
0 

22
5 

40
0 

    

16 

खोप कार्िक्रम (र्नर्र्मर् खोप र्था अर्भर्ानहरु) सञ्चालन गदाि 
संक्रमण िोकथाम र्था स्वास््र्कमीको सिुक्षा ि सिसर्ाई प्रवद्धिन 
कक्षा सञ्चालन समेर्को लागी सष्जिकल मास्क, हर्ाण्ि सरे्नटाइजि 
ि हार् धनु ेसाबनु, खरिद र्था ववर्िण खचि, ७७ ष्जल्ला मार्ि र् 
कार्िक्रम सञ्चालन दा

र्ा
क
ो सं

र्िु
 क

ोर् 

80
0 

59
0 

82
0 

20
0 

72
0 

60
0 

64
0 

72
0 

52
0 

22
0 

46
0 

    

17 

खोपको पहुंच बिाई छुट वच्चालाई खोप र्दलाई पूणिखोप सरु्नष्श्चर् 
गनि वैशाख मवहनालाइ खोप मवहना सञ्चालन गन ेर्था पार्लकास्र्िमा 
र्ोजना र्नमािण समेर् 

दा
र्ा
क
ो 

संर्
िु

 
क
ोर् 

15
0 

17
0 

18
0 

15
0 

17
0 

17
0 

17
0 

18
0 

18
0 

15
0 

15
0 

    

18 

खोप र्था कोल्ि चेन व्र्वस्थापनको लार्ग कोल्िचेन ववस्र्ाि गनि 
पार्लकाहरु सँग अर्भमषु्खकिण ि र्ोजना कार्िक्रम २ र्दन 
(पार्लकाबाट प्रमखु प्रशासवकर् अर्धकृर् ि स्वास््र् शाखा प्रमखु र्था 
पार्लका अन्र्गिर् खोप भण्िािण/ववर्िण केन्र िहेको स्वास््र् 
संस्थाबाट १ जना समेर् गिी ३ जना)  दा

र्ा
क
ो सं

र्िु
 क

ोर् 

              35
0 

    27
5 
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1 

कोर्भि-१९ खोप अर्भर्ान सञ्चालन र्था व्र्वस्थापन खचि 
(ए.ई.एर्.आई व्र्वस्थापन ि वटम परिचालन, बठैक, 
अर्भमषु्खकिण, जनशष्ि परिचालन, प्रचाि प्रसाि र्था 
सामाष्जक परिचालन, सपुरिवेक्षण अनगुमन, खोप र्था 
कोल्िचेन सामाग्री ववर्िण र्था िुवानी आदी) नेप

ाल
 स

िक
ाि 

52
91

 

69
30

 

77
62

 

66
25

 

16
56

5 

10
48

7 

64
13

 

59
39

 

10
59

4 

91
37

 

80
65

 

27
70

 

19
24

 

14
40

 

2 

र्नजी र्था गै्रह सिकािी अस्पर्ालहरुमा कोर्भि खोप 
अर्भर्ान सञ्चालनको लार्ग खोप केन्र व्र्वस्थापन र्था 
जनशष्ि परिचालन खचि (झापा, मोिङ्ग, सनुसिी, धनरु्ा, 
पसाि, ष्चर्वन, काठमािौँ, लर्लर्पिु भिपिु, काभ्र,े 
कास्की, रुपन्देही, पाल्पा, बाँके, जमु्ला ि कैलाली) नेप

ाल
 स

िक
ाि 

  10
0 

    30
0 

        20
0 

        

3 

प्रदेश स्र्िः टाईिर्ाइि खोप अर्भर्ान सञ्चालन र्था 
व्र्वस्थापन खचि (प्रदेश स्र्रिर् र्ोजना गोष्टठ, खोप र्था 
खोप सामाग्री िुवानी, अनगुमन सपुरिवके्षण, समन्वर् 
सर्मर्र् ि संचािकमीहरुको अर्भमषु्खकिण ि अर्भर्ान 
शभुािम्भ कार्िक्रम  गा

र्भ
 

                        14
64

 

36
0 

4 
प्रदेश स्र्िः र्नर्र्मर् खोप कार्िक्रममा टाईिर्ाइि खोप 
शरुुवार्को लार्ग िुवानी र्था अनगुमन, सपुरिवेक्षण गा

र्भ
 

                        65
 

24
0 

5 

प्रदेश र्था ष्जल्लास्र्िमा: अर्भर्ानहरुको सर्मक्षा, पूणखोप 
घोर्णा ि र्दगोपना एवं सिसर्ाई प्रवद्धिन कार्िक्रमको 
र्निन्र्िर्ाको लार्ग सर्मक्षा ि सकु्ष्म र्ोजना र्र्ािी गोष्टठ 
२ र्दन ७ वटै प्रदेश ि ७७ वटै ष्जल्लामा प्रदेश स्वास््र् 
र्नदेशनालर् ि स्वास््र् कार्ािलर् मार्ि र् दा

र्ा
क
ो सं

र्िु
 क

ोर् 

60
0 

79
0 

10
00

 

44
0 

70
0 

78
0 

65
0 

60
0 

45
0 

49
0 

35
0 

25
0 

10
50

 

  

6 
खोप कोल्िचेन व्र्वस्थापनको लार्ग ईन्धन र्था ववधरु् 
महशलु भिुानी (प्रदेश आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्र ि 
स्वास््र् कार्ािलर्हरुको लार्ग) नेप
ाल
 

सि
का

ि 
12

0 

18
7 

23
4 

84
 

15
3 

16
7 

14
9 

14
1 

84
 

10
4 

81
 

54
 

  50
0 
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7 

र्नर्र्मर् खोप सेवा ि आकष्स्मक अबस्थामा प्रदेश र्था 
ष्जल्लाबाट भ्र्ाष्क्सन र्था खोप सामग्रीको व्र्वस्थापन, 
ववर्िण र्था िुवानी खचि (प्रदेश आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्र 
ि स्वास््र् कार्ािलर्हरुको लार्ग) नेप

ाल
 स

िक
ाि 

98
7 

15
40

 

19
25

 

66
5 

12
08

 

13
13

 

12
27

 

11
55

 

66
5 

82
3 

57
8 

38
5 

  31
3 

8 

खोपकोल्िचेन सामार्ग्रको ममिर् ि आकष्स्मक व्र्वस्थापन, 
िेवफ्रष्जिेटि भ्र्ान समेर्, प्रादेष्शक भ्र्ाष्क्सन स्टोि, ष्जल्ला 
भ्र्ाष्क्सन स्टोि (प्रदेश आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्र ि 
स्वास््र् कार्ािलर्हरुको लार्ग) नेप

ाल
 स

िक
ाि 

77
 

12
0 

15
0 

71
 

12
9 

14
1 

96
 

90
 

71
 

88
 

62
 

42
6 

  53
1 

9 

गणुस्र्िीर् खोप सेवा सञ्चालन र्था सिसर्ाई प्रवद्धिनमा 
संलग्न स्वास््र्कमीको दक्षर्ा बृष्द्ध गनि नर्ाँ र्था खोप 
र्ार्लम नर्लएका स्वास््र्कमीहरुलाई खोप, कोल्िचेन 
व्र्वस्थापन ,ए.ई.एर्.आई., सर्भिलेन्स ि सिसर्ाई 
प्रवद्धिन सम्वष्न्ध आधािभरु् ४ र्दने र्ार्लम (१२० ब्र्ाच, 
३००० जना) दा

र्ा
क
ो सं

र्िु
 क

ोर् 

35
0 

35
0 

35
0 

35
0 

70
0 

35
0 

35
0 

35
0 

35
0 

35
0 

35
0 

35
0 

90
0 

  

10 

 ष्जल्ला ष्स्थर् अस्पर्ाल /एम.र्स.एच. ष्क्लर्नकमा 
सञ्चालन हनु ेखोप ससेन सञ्चालन व्र्वस्थापन, र्ार्लम, 
गोष्टठहरु व्र्वस्थापन ि सहष्जकिण र्था ष्जल्ला 
भ्र्ाष्क्सन स्टोि सञ्चालन व्र्वस्थापनको लार्ग जनशष्ि 
व्र्वस्थापन (किाि सवेा)  दा

र्ा
क
ो सं

र्िु
 क

ोर् 

        36
0 

      36
0 

36
0 

36
0 

      

11 

खोप र्था कोल्िचेन व्र्वस्थापनमा ष्जल्ला स्र्िमा 
अनसाईि कोष्चङ्, कोल्िचेन सामार्ग्र ममिर्को लार्ग 
टेष्क्नर्सर्न परिचालन ए.ई.एर्.आई.को अनगुमन, 
अनसुन्धानमा वटम परिचालन, खोपबाट बचाउन सवकन े
िोगहरुको महामािी र्नर्न्रण ि कार्िक्रमको सपुरिवेक्षण 
अनगुमन समेर्, प्रादेष्शक आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्रबाट ि 
प्रादेष्शक र्नदेशनालर्बाट दा

र्ा
क
ो सं

र्िु
 क

ोर् 

                        34
5 

25
5 
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12 

खोप र्था पूणि खोपकोबािेमा जनचेर्ना बिाई खोप 
उपर्ोग बृष्द्धको लार्ग स्थानीर् भार्ामा शैष्क्षक सामार्ग्र 
उत्पादन, स्थानीर् िेर्िर्ो, एर्.एम बाट सूचना 
प्रशािणलगार्र् अन्र् संचािका कृर्ाकलाप सञ्चालन ७७ 
ष्जल्ला दा

र्ा
क
ो सं

र्िु
 क

ोर् 

15
0 

15
0 

15
0 

15
0 

20
0 

20
0 

15
0 

15
0 

15
0 

20
0 

15
0 

15
0 

    

13 

ष्जल्ला स्र्ि: टाईिर्ाइि खोप अर्भर्ान सञ्चालन र्था 
र्नर्र्मर् खोपमा टाईिर्ाइि खोप शरुुवार्को साथै र्नर्र्मर् 
खोप सदुिीकिण ि सिसर्ाई प्रबन्धनको लार्ग 
व्र्वस्थापन खचि (अर्भमषु्खकिण र्था र्ोजना गोष्टठ, 
स्वास््र्कमी ि स्वरं्मसवेक र्ार्लम, ववद्यालर् ष्शक्षक 
अर्भमषु्खकिण र्था ववद्यालर्मा कक्षा सञ्चालन, जनशष्ि 
परिचालन, सपुरिवेक्षण अनगुमन ि अर्भर्ान सञ्चालन) गा

र्भ
 

47
92

 

67
43

 

77
10

 

51
27

 

10
58

5 

76
95

 

56
86

 

53
17

 

66
59

 

61
17

 

51
19

 

25
82

 

    

14 

र्नर्र्मर् खोपमा टाईर्ाईि खोप शरुुवार् कार्िक्रम 
(अर्भर्ानको सर्मक्षा ि र्नर्र्मर् खोपमा टाईर्ाईि खोप 
शरुुवार् ि सिसर्ाई प्रवद्धिनको लार्ग र्ोजना गोष्टठ, खोप 
र्था खोप सामाग्री ववर्िण ि िुवानी, अनगुमन र्था 
सपुरिवेक्षण) गा

र्भ
 

37
5 

56
5 

67
8 

31
1 

60
8 

48
7 

48
1 

43
6 

37
7 

35
3 

29
6 

17
2 

    

15 

ष्जल्लाबाट पार्लका र्था स्वास््र् संस्थास्र्िमा खोप, 
सिसर्ाई प्रवद्धिन कार्िक्रम र्था पूणि खोप भरेिवर्केसन 
ि र्दगोपनाको लागी सहजीकिण, सपुरिवेक्षण एवम ् पूणि 
खोप घोर्णा सभा व्र्वस्थापन खचि दा

र्ा
क
ो 

संर्
िु

 
क
ोर् 

47
5 

47
5 

57
5 

37
5 

47
5 

47
5 

45
0 

47
5 

37
5 

37
5 

37
5 

27
5 

    

16 

खोप कार्िक्रम (र्नर्र्मर् खोप र्था अर्भर्ानहरु) सञ्चालन 
गदाि संक्रमण िोकथाम र्था स्वास््र्कमीको सिुक्षा ि 
सिसर्ाई प्रवद्धिन कक्षा सञ्चालन समेर्को लागी सष्जिकल 
मास्क, हर्ाण्ि सेर्नटाइजि ि हार् धनुे साबनु, खरिद र्था 
ववर्िण खचि, ७७ ष्जल्ला मार्ि र् कार्िक्रम सञ्चालन दा

र्ा
क
ो सं

र्िु
 क

ोर् 

50
0 

77
0 

94
0 

49
0 

84
0 

90
0 

61
0 

60
0 

50
0 

60
0 

44
0 

22
0 
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17 
खोपको पहुंच बिाई छुट वच्चालाई खोप र्दलाई पूणिखोप 
सरु्नष्श्चर् गनि वैशाख मवहनालाइ खोप मवहना सञ्चालन 
गने र्था पार्लकास्र्िमा र्ोजना र्नमािण समेर् दा

र्ा
क
ो 

संर्
िु

 क
ोर् 

15
0 

15
0 

15
0 

15
0 

15
0 

15
0 

15
0 

15
0 

15
0 

15
0 

15
0 

15
0 

    

18 

खोप र्था कोल्ि चेन व्र्वस्थापनको लार्ग कोल्िचेन 
ववस्र्ाि गनि पार्लकाहरुसँग अर्भमषु्खकिण ि र्ोजना 
कार्िक्रम २ र्दन (पार्लकाबाट प्रमखु प्रशासवकर् अर्धकृर् 
ि स्वास््र् शाखा प्रमखु र्था पार्लका अन्र्गिर् खोप 
भण्िािण/ववर्िण केन्र िहेको स्वास््र् संस्थाबाट १ जना 
समेर् गिी ३ जना)  दा

र्ा
क
ो सं

र्िु
 क

ोर् 

                    27
5 

15
0 
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1 

कोर्भि-१९ खोप अर्भर्ान सञ्चालन र्था व्र्वस्थापन खचि 
(ए.ई.एर्.आई व्र्वस्थापन ि वटम परिचालन, बैठक, 
अर्भमषु्खकिण, जनशष्ि परिचालन, प्रचाि प्रसाि र्था 
सामाष्जक परिचालन, सपुरिवेक्षण अनगुमन, खोप र्था 
कोल्िचेन सामाग्री ववर्िण र्था िुवानी आदी) नेप

ाल
 स

िक
ाि 

37
81

 

54
50

 

39
84

 

51
24

 

66
56

 

57
93

 

71
85

 

87
47

 

61
88

 

77
79

 

16
27

 

14
00

 

2 

र्नजी र्था गै्रह सिकािी अस्पर्ालहरुमा कोर्भि खोप अर्भर्ान 
सञ्चालनको लार्ग खोप केन्र व्र्वस्थापन र्था जनशष्ि 
परिचालन खचि (झापा, मोिङ्ग, सनुसिी, धनरु्ा, पसाि, ष्चर्वन, 
काठमािौँ, लर्लर्पिु भिपिु, काभ्र,े कास्की, रुपन्देही, पाल्पा, 
बाँके, जमु्ला ि कैलाली) नेप

ाल
 स

िक
ाि 

      10
0 

                

3 प्रदेश स्र्िः टाईिर्ाइि खोप अर्भर्ान सञ्चालन र्था 
व्र्वस्थापन खचि (प्रदेशस्र्रिर् र्ोजना गोष्टठ, खोप र्था खोप गा
र्भ
 

                    12
16

 

35
0 
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सामाग्री िुवानी, अनगुमन सपुरिवेक्षण, समन्वर् सर्मर्र् ि 
संचािकमीहरुको अर्भमषु्खकिण ि अर्भर्ान शभुािम्भ कार्िक्रम  

4 प्रदेश स्र्िः र्नर्र्मर् खोप कार्िक्रममा टाईिर्ाइि खोप 
शरुुवार्को लार्ग िुवानी र्था अनगुमन, सपुरिवेक्षण गा

र्भ
 

                    65
 

30
0 

5 

प्रदेस र्था ष्जल्लास्र्िमा: अर्भर्ानहरुको सर्मक्षा, पूणखोप 
घोर्णा ि र्दगोपना एवं सिसर्ाई प्रवद्धिन कार्िक्रमको 
र्निन्र्िर्ाको लार्ग सर्मक्षा ि सकु्ष्म र्ोजना र्र्ािी गोष्टठ २ 
र्दन ७ वटै प्रदेश ि ७७ वटै ष्जल्लामा प्रदेश स्वास््र् 
र्नदेशनालर् ि स्वास््र् कार्ािलर् मार्ि र् दा

र्ा
क
ो सं

र्िु
 क

ोर् 

35
0 

35
0 

38
0 

40
0 

40
0 

35
0 

60
0 

70
0 

45
0 

75
0 

93
1 

  

6 
खोप कोल्िचेन व्र्वस्थापनको लार्ग ईन्धन र्था ववधरु् महशलु 
भिुानी (प्रदेश आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्र ि स्वास््र् 
कार्ािलर्हरुको लार्ग) नेप

ाल
 

सि
का

ि 
90

 

90
 

90
 

96
 

96
 

79
 

90
 

13
8 

10
0 

15
6 

  40
0 

7 

र्नर्र्मर् खोप सेवा ि आकष्स्मक अबस्थामा प्रदेश र्था 
ष्जल्लाबाट भ्र्ाष्क्सन र्था खोप सामग्रीको व्र्वस्थापन, ववर्िण 
र्था िुवानी खचि (प्रदेश आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्र ि स्वास््र् 
कार्ािलर्हरुको लार्ग) नेप

ाल
 स

िक
ाि 

60
2 

57
8 

62
6 

72
2 

69
8 

65
0 

11
31

 

12
27

 

81
8 

13
96

 

  40
6 

8 

खोपकोल्िचेन सामार्ग्रको ममिर् ि आकष्स्मक व्र्वस्थापन, 
िेवफ्रष्जिेटि भ्र्ान समेर्, प्रादेष्शक भ्र्ाष्क्सन स्टोि, ष्जल्ला 
भ्र्ाष्क्सन स्टोि (प्रदेश आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्र ि स्वास््र् 
कार्ािलर्हरुको लार्ग) नेप

ाल
 स

िक
ाि 

47
 

45
 

49
 

56
 

54
 

51
 

88
 

96
 

64
 

10
9 

  46
3 

9 

गणुस्र्िीर् खोप सवेा सञ्चालन र्था सिसर्ाई प्रवद्धिनमा संलग्न 
स्वास््र्कमीको दक्षर्ा बृष्द्ध गनि नर्ाँ र्था खोप र्ार्लम 
नर्लएका स्वास््र्कमीहरुलाई खोप, कोल्िचेन व्र्वस्थापन 
,ए.ई.एर्.आई., सर्भिलेन्स ि सिसर्ाई प्रवद्धिन सम्वष्न्ध 
आधािभरु् ४ र्दने र्ार्लम (१२० ब्र्ाच, ३००० जना) दा

र्ा
क
ो सं

र्िु
 क

ोर् 

40
0 

40
0 

40
0 

42
5 

45
0 

40
0 

40
0 

50
0 

45
0 

45
0 

75
0 
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10 

 ष्जल्ला ष्स्थर् अस्पर्ाल /एम.र्स.एच. ष्क्लर्नकमा सञ्चालन 
हनु े खोप ससेन सञ्चालन व्र्वस्थापन, र्ार्लम, गोष्टठहरु 
व्र्वस्थापन ि सहष्जकिण र्था ष्जल्ला भ्र्ाष्क्सन स्टोि 
सञ्चालन व्र्वस्थापनको लार्ग जनशष्ि व्र्वस्थापन (किाि 
सेवा)  दा

र्ा
क
ो सं

र्िु
 क

ोर् 

              36
0 

        

11 

खोप र्था कोल्िचेन व्र्वस्थापनमा ष्जल्ला स्र्िमा अनसाईि 
कोष्चङ्, कोल्िचेन सामार्ग्र ममिर्को लार्ग टेष्क्नर्सर्न 
परिचालन ए.ई.एर्.आई.को अनगुमन, अनसुन्धानमा वटम 
परिचालन, खोपबाट बचाउन सवकन े िोगहरुको महामािी 
र्नर्न्रण ि कार्िक्रमको सपुरिवेक्षण अनगुमन समेर्, प्रादेष्शक 
आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्रबाट ि प्रादेष्शक र्नदेशनालर्बाट दा

र्ा
क
ो सं

र्िु
 क

ोर् 

                    38
5 

30
0 

12 

खोप र्था पूणि खोपकोबािेमा जनचेर्ना बिाई खोप उपर्ोग 
बृष्द्धको लार्ग स्थानीर् भार्ामा शैष्क्षक सामार्ग्र उत्पादन, 
स्थानीर् िेर्िर्ो, एर्.एम बाट सूचना प्रशािणलगार्र् अन्र् 
संचािका कृर्ाकलाप सञ्चालन ७७ ष्जल्ला दा

र्ा
क
ो 

संर्
िु

 
क
ोर् 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

20
0 

10
0 

15
0 

    

13 

ष्जल्ला स्र्ि: टाईिर्ाइि खोप अर्भर्ान सञ्चालन र्था र्नर्र्मर् 
खोपमा टाईिर्ाइि खोप शरुुवार्को साथै र्नर्र्मर् खोप 
सदुिीकिण ि सिसर्ाई प्रबन्धनको लार्ग व्र्वस्थापन खचि 
(अर्भमषु्खकिण र्था र्ोजना गोष्टठ, स्वास््र्कमी ि 
स्वरं्मसवेक र्ार्लम, ववद्यालर् ष्शक्षक अर्भमषु्खकिण र्था 
ववद्यालर्मा कक्षा सञ्चालन, जनशष्ि परिचालन, सपुरिवेक्षण 
अनगुमन ि अर्भर्ान सञ्चालन) गा

र्भ
 

32
52

 

40
93

 

34
72

 

42
22

 

50
61

 

51
50

 

60
42

 

79
28

 

49
04

 

67
87

 

    

14 

र्नर्र्मर् खोपमा टाईर्ाईि खोप शरुुवार् कार्िक्रम 
(अर्भर्ानको सर्मक्षा ि र्नर्र्मर् खोपमा टाईर्ाईि खोप 
शरुुवार् ि सिसर्ाई प्रवद्धिनको लार्ग र्ोजना गोष्टठ, खोप 
र्था खोप सामाग्री ववर्िण ि िुवानी, अनगुमन र्था 
सपुरिवेक्षण) गा

र्भ
 

25
0 

32
2 

27
4 

34
0 

38
2 

33
8 

48
5 

53
2 

37
7 

55
8 
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15 

ष्जल्लाबाट पार्लका र्था स्वास््र् संस्थास्र्िमा खोप, सिसर्ाई 
प्रवद्धिन कार्िक्रम र्था पूणि खोप भेरिवर्केसन ि र्दगोपनाको 
लागी सहजीकिण, सपुरिवके्षण एवम ् पूणि खोप घोर्णा सभा 
व्र्वस्थापन खचि दा

र्ा
क
ो 

संर्
िु

 
क
ोर् 

37
5 

37
5 

37
5 

47
5 

47
5 

37
5 

42
5 

53
5 

52
5 

52
5 

    

16 

खोप कार्िक्रम (र्नर्र्मर् खोप र्था अर्भर्ानहरु) सञ्चालन गदाि 
संक्रमण िोकथाम र्था स्वास््र्कमीको सिुक्षा ि सिसर्ाई 
प्रवद्धिन कक्षा सञ्चालन समेर्को लागी सष्जिकल मास्क, हर्ाण्ि 
सेर्नटाइजि ि हार् धुने साबनु, खरिद र्था ववर्िण खचि, ७७ 
ष्जल्ला मार्ि र् कार्िक्रम सञ्चालन दा

र्ा
क
ो सं

र्िु
 क

ोर् 

36
0 

36
0 

38
4 

42
0 

42
0 

37
0 

58
0 

64
0 

43
0 

70
0 

    

17 
खोपको पहुंच बिाई छुट वच्चालाई खोप र्दलाई पूणिखोप 
सरु्नष्श्चर् गनि वैशाख मवहनालाइ खोप मवहना सञ्चालन गन े
र्था पार्लकास्र्िमा र्ोजना र्नमािण समेर् दा

र्ा
क
ो 

संर्
िु

 क
ोर् 

15
0 

15
0 

15
0 

15
0 

15
0 

15
0 

15
0 

17
0 

15
0 

15
0 

    

18 

खोप र्था कोल्ि चेन व्र्वस्थापनको लार्ग कोल्िचेन ववस्र्ाि 
गनि पार्लकाहरु सँग अर्भमषु्खकिण ि र्ोजना कार्िक्रम २ 
र्दन (पार्लकाबाट प्रमखु प्रशासवकर् अर्धकृर् ि स्वास््र् शाखा 
प्रमखु र्था पार्लका अन्र्गिर् खोप भण्िािण/ववर्िण केन्र 
िहेको स्वास््र् संस्थाबाट १ जना समेर् गिी ३ जना)  दा

र्ा
क
ो सं

र्िु
 क

ोर् 

              27
5 
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1 
कोर्भि-१९ खोप अर्भर्ान सञ्चालन र्था व्र्वस्थापन खचि 
(ए.ई.एर्.आई व्र्वस्थापन ि वटम परिचालन, बैठक, 
अर्भमषु्खकिण, जनशष्ि परिचालन, प्रचाि प्रसाि र्था सामाष्जक नेप
ाल
 

सि
का

ि 
14

01
7 

58
25

 

76
82

 

58
00

 

77
07

 

52
79

 

71
95

 

46
70

 

85
07

 

15
12

 

10
80
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परिचालन, सपुरिवके्षण अनगुमन, खोप र्था कोल्िचेन सामाग्री 
ववर्िण र्था िुवानी आदी) 

2 

र्नजी र्था गै्रह सिकािी अस्पर्ालहरुमा कोर्भि खोप अर्भर्ान 
सञ्चालनको लार्ग खोप केन्र व्र्वस्थापन र्था जनशष्ि 
परिचालन खचि (झापा, मोिङ्ग, सनुसिी, धनरु्ा, पसाि, ष्चर्वन, 
काठमािौँ, लर्लर्पिु भिपिु, काभ्र,े कास्की, रुपन्देही, पाल्पा, 
बाँके, जमु्ला ि कैलाली) नेप

ाल
 स

िक
ाि 

10
0 

                    

3 

प्रदेश स्र्िः टाईिर्ाइि खोप अर्भर्ान सञ्चालन र्था व्र्वस्थापन 
खचि (प्रदेश स्र्रिर् र्ोजना गोष्टठ, खोप र्था खोप सामाग्री 
िुवानी, अनगुमन सपुरिवके्षण, समन्वर् सर्मर्र् ि 
संचािकमींृहरुको अर्भमषु्खकिण ि अर्भर्ान शभुािम्भ कार्िक्रम  गा

र्भ
 

                  11
67

 

27
0 

4 
प्रदेश स्र्िः र्नर्र्मर् खोप कार्िक्रममा टाईिर्ाइि खोप 
शरुुवार्को लार्ग िुवानी र्था अनगुमन, सपुरिवेक्षण गा

र्भ
 

                  65
 

22
5 

5 

प्रदेस र्था ष्जल्लास्र्िमा: अर्भर्ानहरुको सर्मक्षा, पूणखोप 
घोर्णा ि र्दगोपना एवं सिसर्ाई प्रवद्धिन कार्िक्रमको 
र्निन्र्िर्ाको लार्ग सर्मक्षा ि सकु्ष्म र्ोजना र्र्ािी गोष्टठ २ 
र्दन ७ वटै प्रदेश ि ७७ वटै ष्जल्लामा प्रदेश स्वास््र् 
र्नदेशनालर् ि स्वास््र् कार्ािलर् मार्ि र् दा
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40
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6 
खोप कोल्िचेन व्र्वस्थापनको लार्ग ईन्धन र्था ववधरु् महशलु 
भिुानी (प्रदेश आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्र ि स्वास््र् 
कार्ािलर्हरुको लार्ग) नेप
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90
 

44
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0 

7 

र्नर्र्मर् खोप सेवा ि आकष्स्मक अबस्थामा प्रदेश र्था 
ष्जल्लाबाट भ्र्ाष्क्सन र्था खोप सामग्रीको व्र्वस्थापन, ववर्िण 
र्था िुवानी खचि (प्रदेश आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्र ि स्वास््र् 
कार्ािलर्हरुको लार्ग) नेप
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 स

िक
ाि 

71
8 

12
27

 

17
81

 

67
4 

11
79

 

96
3 

16
11

 

57
8 

35
0 

  28
1 



 
 

245 

 

 

क्र.सं कृर्ाकलाप 

श्रो
र् 

कै
ला
ली
 

िो
टी
 

अछ
ाम
 

बा
जिु

ा 

बझ
ाङ
 

दा
चुिल

ा 

बैर्
िी
 

ििे
लध

ुिा 

कं
चन

पिु
 

प्रदे
श 

स्व
ास््

र् 
र्न
देश

ना
लर्

 
प्रादे

ष्श
क
 

स्व
ास््

र् 
आ

पूर्र्
ि के

न्र
 

8 

खोपकोल्िचेन सामार्ग्रको ममिर् ि आकष्स्मक व्र्वस्थापन, 
िेवफ्रष्जिेटि भ्र्ान समेर्, प्रादेष्शक भ्र्ाष्क्सन स्टोि, ष्जल्ला 
भ्र्ाष्क्सन स्टोि (प्रदेश आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्र ि स्वास््र् 
कार्ािलर्हरुको लार्ग) नेप

ाल
 स
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ाि 

77
 

96
 

13
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53
 

92
 

75
 

12
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48
 

53
 

  49
7 

9 

गणुस्र्िीर् खोप सेवा सञ्चालन र्था सिसर्ाई प्रवद्धिनमा संलग्न 
स्वास््र्कमीको दक्षर्ा बृष्द्ध गनि नर्ाँ र्था खोप र्ार्लम नर्लएका 
स्वास््र्कमीहरुलाई खोप, कोल्िचेन व्र्वस्थापन 
,ए.ई.एर्.आई., सर्भिलेन्स ि सिसर्ाई प्रवद्धिन सम्वष्न्ध 
आधािभरु् ४ र्दने र्ार्लम (१२० ब्र्ाच, ३००० जना) दा
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30
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30
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30
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30
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30
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71
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10 

 ष्जल्ला ष्स्थर् अस्पर्ाल /एम.र्स.एच. ष्क्लर्नकमा सञ्चालन हनु े
खोप ससेन सञ्चालन व्र्वस्थापन, र्ार्लम, गोष्टठहरु व्र्वस्थापन 
ि सहष्जकिण र्था ष्जल्ला भ्र्ाष्क्सन स्टोि सञ्चालन 
व्र्वस्थापनको लार्ग जनशष्ि व्र्वस्थापन (किाि सेवा)  दा
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36
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0 

36
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11 

खोप र्था कोल्िचेन व्र्वस्थापनमा ष्जल्ला स्र्िमा अनसाईि 
कोष्चङ्, कोल्िचेन सामार्ग्र ममिर्को लार्ग टेष्क्नर्सर्न परिचालन 
ए.ई.एर्.आई.को अनगुमन, अनसुन्धानमा वटम परिचालन, 
खोपबाट बचाउन सवकने िोगहरुको महामािी र्नर्न्रण ि 
कार्िक्रमको सपुरिवेक्षण अनगुमन समेर्, प्रादेष्शक आपूर्र्ि 
व्र्वस्थापन केन्रबाट ि प्रादेष्शक र्नदेशनालर्बाट दा

र्ा
क
ो सं

र्िु
 क

ोर् 

                  30
0 

21
5 

12 

खोप र्था पूणि खोपकोबािेमा जनचेर्ना बिाई खोप उपर्ोग 
बृष्द्धको लार्ग स्थानीर् भार्ामा शैष्क्षक सामार्ग्र उत्पादन, स्थानीर् 
िेर्िर्ो, एर्.एम बाट सूचना प्रशािणलगार्र् अन्र् संचािका 
कृर्ाकलाप सञ्चालन ७७ ष्जल्ला दा
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13 
ष्जल्ला स्र्ि: टाईिर्ाइि खोप अर्भर्ान सञ्चालन र्था र्नर्र्मर् 
खोपमा टाईिर्ाइि खोप शरुुवार्को साथै र्नर्र्मर् खोप गा

र्भ
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सदुिीकिण ि सिसर्ाई प्रबन्धनको लार्ग व्र्वस्थापन खचि 
(अर्भमषु्खकिण र्था र्ोजना गोष्टठ, स्वास््र्कमी ि स्वरं्मसवेक 
र्ार्लम, ववद्यालर् ष्शक्षक अर्भमषु्खकिण र्था ववद्यालर्मा कक्षा 
सञ्चालन, जनशष्ि परिचालन, सपुरिवेक्षण अनगुमन ि अर्भर्ान 
सञ्चालन) 

14 

र्नर्र्मर् खोपमा टाईर्ाईि खोप शरुुवार् कार्िक्रम (अर्भर्ानको 
सर्मक्षा ि र्नर्र्मर् खोपमा टाईर्ाईि खोप शरुुवार् ि सिसर्ाई 
प्रवद्धिनको लार्ग र्ोजना गोष्टठ, खोप र्था खोप सामाग्री ववर्िण 
ि िुवानी, अनगुमन र्था सपुरिवेक्षण) 

गा
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29
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30
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15 

ष्जल्लाबाट पार्लका र्था स्वास््र् संस्थास्र्िमा खोप, सिसर्ाई 
प्रवद्धिन कार्िक्रम र्था पूणि खोप भेरिवर्केसन ि र्दगोपनाको 
लागी सहजीकिण, सपुरिवेक्षण एवम ् पूणि खोप घोर्णा सभा 
व्र्वस्थापन खचि दा
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42
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खोप कार्िक्रम (र्नर्र्मर् खोप र्था अर्भर्ानहरु) सञ्चालन गदाि 
संक्रमण िोकथाम र्था स्वास््र्कमीको सिुक्षा ि सिसर्ाई 
प्रवद्धिन कक्षा सञ्चालन समेर्को लागी सष्जिकल मास्क, हर्ाण्ि 
सेर्नटाइजि ि हार् धुन ेसाबनु, खरिद र्था ववर्िण खचि, ७७ 
ष्जल्ला मार्ि र् कार्िक्रम सञ्चालन दा
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83
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34
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17 
खोपको पहुंच बिाई छुट वच्चालाई खोप र्दलाई पूणिखोप 
सरु्नष्श्चर् गनि वैशाख मवहनालाइ खोप मवहना सञ्चालन गने र्था 
पार्लकास्र्िमा र्ोजना र्नमािण समेर् दा
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18 

खोप र्था कोल्ि चेन व्र्वस्थापनको लार्ग कोल्िचेन ववस्र्ाि 
गनि पार्लकाहरु सँग अर्भमषु्खकिण ि र्ोजना कार्िक्रम २ र्दन 
(पार्लकाबाट प्रमखु प्रशासवकर् अर्धकृर् ि स्वास््र् शाखा प्रमखु 
र्था पार्लका अन्र्गिर् खोप भण्िािण/ववर्िण केन्र िहेको 
स्वास््र् संस्थाबाट १ जना समेर् गिी ३ जना)  दा
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पोर्ण कार्िक्रम 
 
पृटठभरु्म  
अन्र्ििष्टिर् रुपमा नै कुपोर्णको समस्र्ालाई र्निाकिण गने कार्िलाई सामाष्जक, आर्थिक र्था मानववर् ववकासका साथै 
र्दगो ववकास लक्ष्र् प्राप्त गने आधािको रुपमा र्लइएको छ। न्र्नु पोर्णको समस्र्ाले बालबार्लकाको शारिरिक, मानर्सक, 
र्था संवेगात्मक ववकासमा बाधा परु्ािई देशको समग्र सामाष्जक, आर्थिक र्था मानववर् ववकासमा प्रर्र्कुल प्रभाव पदिछ 
र्था ष्शश ुअवस्था वा वाल्र्काल मै मतृ्र् ुहनेु जोष्खममा बृष्द्ध हनु्छ भने जीववर् िहेकाहरुको समेर् क्षमर्ाको क्षर् हनु्छ। 
र्सका असिहरु गष्म्भि हनु्छन,् जसलाई परिवर्िन गनि सवकंदैन ि जीवनभि िहन्छन्। ववश्वमा पांच वर्ि मरु्नका करिव 
४५ प्रर्र्शर् बालबार्लकाको मतृ्र् ुकुपोर्णको कािणले हनेु गिेको अध्र्र्नहरुले देखाएका छन ्(Lancet Child Health 
and Nutrition Series, 2013)। नेपाल जनसाषं्ख्र्क र्था स्वास््र् सवेक्षण, २०१६ अनसुाि नेपालका पाँच वर्िमरु्नका 
बालबालवकाहरुमा ३६ प्रर्र्शर् पडु्कोपन, २७ प्रर्र्शर् कम र्ौल र्था १० प्रर्र्शर् ख्र्ाउटेपन िहेको छ। त्र्सैगिी ६ 
देष्ख ५९ मवहनाको बालबार्लकामा ५३ प्रर्र्शर्, १५ देष्ख १९ बर्ि र्भरका वकशोिीहरुमा ४४ प्रर्र्शर् ििअल्पर्ाको 
समस्र्ा िहेको छ। साथै प्रजनन ्(१५-४९ वर्ि) उमेि समहुका मवहलाहरुमा ४१ प्रर्र्शर् ििअल्पर्ाको समस्र्ा र्था 
१७ प्रर्र्शर् दीघि शष्िको कर्म िहेको अवस्था छ (NDHS, २०१६)।ववगर्को र्लुनामा नेपालले पोर्णको के्षरमा केवह 
प्रगर्र् गिेको देष्खन्छ।  
 
बालबार्लका, मवहला र्था वकशोिवकशोिीहरुको पोर्ण अवस्था सधुाि गनि ववगर् लामो समर् देष्ख ववर्भन्न प्रर्ासहरु हुँदै 
आएको देष्खन्छ। र्सै सन्दभिमा नेपालको संववधानले प्रत्र्के नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हनेु व्र्वस्था गिेको अवस्था 
छ। सन १९७० को दशक देष्ख ववर्भन्न पोर्ण सवेक्षण, आवर्धक र्ोजनामा पोर्णलाई प्राथर्मकर्ा, िाष्टिर् पोर्ण नीर्र् 
र्था िणनीर्र् (२००४)को ववकास, िाष्टिर् पोर्ण िणनीर्र् (२०७६) सवेक्षणको आधािमा बालबार्लकालाई र्भटार्मन ए 
क्र्ा्सलु ि बहसुकु्ष्म र्त्व (बालर्भटा) र्था गभिवर्ी ि सतु्केिी मवहलालाई आइिन र्ोर्लक एर्सि चष्क्क ववर्िण लगार्र् 
कुपोर्णको समस्र्ालाई सम्वोधन गनि बहकेु्षर्रर् र्नकार्को संर्िु प्रर्ासको लार्ग बहकेु्षर्रर् पोर्ण र्ोजना पवहलो (२०६९-
२०७३) ि दोस्रो (२०७५/७६-२०७९/८०)को ववकास भएको देष्खन्छ। पोर्णको ववद्यमान अवस्था सधुानिको लार्ग 
पोर्ण सम्बन्धी सेवाहरुको ववस्र्ाि (Scaling up Nutrition) अर्भर्ानको माध्र्मबाट पोर्ण सम्बन्धी बानी व्र्वहािलाई 
सकिात्मक र्दशा र्र्ि  रुपान्र्िण गनि आवश्र्क छ। 
बहकेु्षर्रर् पोर्ण र्ोजना दोस्रोले र्नर्दिटट गिे अनसुाि स्वास््र् र्था जनसंख्र्ा मन्रालर्ले बालबार्लका, वकशोिवकशोिी, 
र्था मवहलाहरुको पोर्ण अवस्था सधुाि गनि पोर्ण लष्क्षर् कार्िक्रमहरु सञ्चालन गदै आएकोले सो कार्िक्रमहरु सचुारु 
िङ्गले गनि ससर्ि कार्िक्रम मार्ि र् प्रदेश र्था स्र्ार्नर् र्हमा बजेट र्था कार्िक्रम व्र्वस्थापन गरिएको छ। 
लक्ष्र् 
समग्र नेपालीहरुको पोर्ण ष्स्थर्र्मा सधुाि ल्र्ाई देशको आर्थिक र्था सामाष्जक ववकासमा उनीहरुको र्ोगदान बिाउन।ु 
 

१. प्रदेश स्र्िीर् पोर्ण कार्िक्रमको सर्मक्षा र्था कार्ि र्ोजना र्र्ािी (सबै प्रदेशहरुमा )  
परिचर्  मवहला र्था बालबार्लकाको पोर्ण अवस्था सधुाि गनि ववगर् लामो समर् देष्ख ववर्भन्न कार्िक्रम हरु 

कार्ािन्वर्न हदैु आइिहेका छन।् नेपालको संववधानले प्रत्र्ेक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी मौर्लक 
हक हनेु व्र्वस्था गिेको छ। बालबार्लका, वकशोिवकशोिी, र्था मवहलाहरुको कुपोर्णको समस्र्ालाई 
सम्वोधन गनि बहकेु्षर्रर् र्नकार्को संर्िु प्रर्ासको लार्ग बहकेु्षर्रर् पोर्ण र्ोजना पवहलो (२०६९–
२०७३) ि दोस्रो (२०७५/७६–२०७९/८०)को ववकास भएको देष्खन्छ। पोर्णको ववद्यमान 
अवस्था सधुानिको लार्ग पोर्णसम्बन्धी सेवाहरुको ववस्र्ाि अर्भर्ानको माध्र्मबाट पोर्णसम्बन्धी बानी 
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व्र्वहािलाई सकिात्मक र्दशा र्र्ि  रुपान्र्िण गनि आवश्र्क छ। नेपाल सिकािले स्वास््र् र्था 
जनसंख्र्ा मन्रालर् अन्र्गिर् ववर्भन्न पोर्ण लष्क्षर् कार्िक्रमहरु सञ्चालन गदै आएको छ जस्रै्: 
(Maternal Infant and Young Child Nutrition (MIYCN), Growth Monitoring and 
Counseling, Micronutrient Programs, Flour Fortification, Integrated Management of 
Acute Malnutrition (IMAM), Inpatient Treatment Centre (ITC), Nutrition Rehabilitation 
Home (NRHs), School health and nutrition program/ School Aged Children/ 
Adolescent Nutrition Programme School health and nutrition program, Nutrition 
Friendly Health Facilities, Iron Folic Acid (IFA) supplementation Programs, Infant 
and Young Child Feeding (IYCF) Practices linking with Child Cash Grant (CCG). र्ी 
कार्िक्रमहरुलाई प्रभावकािी रुपमा सञ्चालन गनिको लार्ग र्नर्र्मर् रुपमा सर्मक्षा गोटटी आर्ोजना 
गनुिपने भएकोले बजेटमा र्ो वक्रर्ाकलापको व्र्वस्था गरिएको हो। 

उद्दशे्र् • पोर्ण कार्िक्रमको गर् आ.ब २०७७ /२०७ ८ को प्रगर्र्को प्रस्र्रु्र् गने।  
• प्रस्र्रु्ीकिणको आधािमा SWOC (Strength , Weakness, opportunities, challenges) 

ववश्लेर्ण गने। 
• नवजार् ष्शशु  ,ष्शशु ,बालबार्लका , वकशोिवकशोिी ि गभिवर्ी आमाको पोर्ण प्रवधिनका 

लार्ग कार्िक्रमले के -कर्र् समवेटएको  छ भने्न सरु्नष्श्चर्ाको लार्ग थप र्बबेचना ि ववश्लेर्ण 
गने। 

• वपछर्िएको वगि ,पहचु बावहिको वगि ,असहार्  ,र्बपन्न समहुको लार्ग कार्िक्रमले के -कर्र्  
समेवटएको छ भने्न सरु्नष्श्चर्ाको लार्ग थप र्बबेचना ववश्लेर्ण गने। 

• चाल ुआ.ब ि आगामी आ.बको पोर्ण कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्ोजना बनाउने।  
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल • आर्थिक बर्ि २०७७/२०७८ को पोर्ण कार्िक्रमको सर्मक्षा भएको हनेुछ। 

• नवजार् ष्शश,ु ष्शश,ु बालबार्लका, वकशोिवकशोिी ि गभिवर्ी आमाको पोर्ण प्रवधिनका लार्ग 
कार्िक्रमले के -कर्र् समेवटएको  छ भने्न सरु्नष्श्चर्ाको लार्ग थप र्बबेचना ि ववश्लेर्ण गरिएको 
हनेुछ। 

• वपछर्िएको वगि, पहचु बावहिको वगि, असहार्, र्बपन्न समहुको लार्ग कार्िक्रमले के  -कर्र्  
समेवटएको छ भने्न सरु्नष्श्चर्ाको लार्ग थप र्बबेचना ि ववश्लेर्ण गरिएको हनेुछ। 

• चाल ुआ.ब ि आगामी आ .बको पोर्ण कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्ोजना र्र्ाि भएको हनेुछ।  
सञ्चालन प्रकृर्ा  र्स वक्रर्ाकलाप सञ्चालनको लार्ग र्नम्नानसुाि गर्र्ववर्ध सञ्चालन गनुि पनेछ। 

• र्ो सर्मक्षा कार्िक्रम २ र्दन ि चाल ुआ.बको दोस्रो रैमार्सकमा सञ्चालन गनुि पनछे। 
• स्थानीर् र्हको बावर्िक सर्मक्षा पवहलो रैमार्सकमा भैसकेपर्छ सबै स्वास््र् कार्ािलर् प्रमखु ,

पोर्ण र्ोकल व्र्ष्ि गिी ष्जल्ला बाट २ जना  ,प्रदेश बाट सामाष्जक ववकास 
मन्रालर् /प्रादेष्शक  स्वास््र् मन्रालर् ,प्रदेश नीर्र् र्था र्ोजना आर्ोग ,प्रादेष्शक स्वास््र् 
र्नदेशानलर्, प्रादेष्शक स्वास््र् आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्र, प्रादेष्शक स्वास््र् र्ार्लम केन्र 
ि सम्बष्न्धर् प्रदेशको पोर्ण पनुस्थािपना गृहको व्र्वस्थापकहरुको समन्वर् ि सहभागीमा 
प्रादेष्शक स्वास््र् र्नदेशनालर्ले सम्पन्न गनुि पने छ। 

• सर्मक्षा गदाि स्थानीर् र्हमा भैिहेको सम्पणुि पोर्णसँग सम्बष्न्धर् सबै कार्िक्रमहरु छलर्ल 
गिेको समाबेश भएको हनुपुछि। सर्मक्षा पश्चार् कार्िर्ोजना र्र्ाि गदाि पर्न सम्पणुि पोर्णसँग 
सम्बष्न्धर् कार्िक्रमहरु समाबेश गिी र्र्ाि गनुि पछि।  
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• सर्मक्षाको टेम््लेट (target vs achievement, recording/reporting, logistics, lesson 
learned, issues, strength, weakness, opportunities and challenges आर्द 
ववर्र्वस्र् ुसमावेश भएको  (र्र्ाि गिी सोही अनसुािको  प्रदेश स्र्रिर् पोर्ण सर्मक्षा गने।  

• पोर्ण कार्िक्रमको सर्मक्षा गदाि सम्बष्न्धर् प्रदेश/ ष्जल्ला / स्थानीर् र्हसँग समन्वर् गिी 
र््र्ाकं ि पोर्ण हेन ेव्र्ष्िलाई समावेश गिी पोर्णमा िहेका कर्म कमजोिी र्नकालेि कार्ि 
र्ोजना र्र्ाि गने।  

• र्ो कार्िक्रम गदाि परिवाि कल्र्ाण महाशाखा, पोर्ण शाखाको अर्नबार्ि उपष्स्थर्र्मा सञ्चालन 
गने। 

कार्िक्रम अनगुमन र्था सपुरिबेक्षण: परिवाि कल्र्ाण महाशाखा/प्रादेष्शक र्नकार्ले आवश्र्कर्ानसुाि 
कार्िक्रमको अनगुमन गने छ। 

बजेट वािँर्ािँ प्रदेश स्र्रिर् पोर्ण कार्िक्रम सर्मक्षा गोटठीको लार्ग प्रदेश १ मा ६ लाख, प्रदेश २ मा ४ लाख, 
बागमर्ी प्रदेशमा ५ लाख, गण्िकी प्रदेशमा ४ लाख, लषु्म्बनी प्रदेशमा ४ लाख, कणािली प्रदेशमा ६ 
लाख ि सदुिुपष्श्चम प्रदेशमा ६ लाखको दिले िकम ववर्नर्ोष्जर् गरिएको छ।आर्थिक ऐन काननुको 
परिर्ध र्भर िवह आवश्र्कर्ा अनसुाि सर्मक्षा कार्िक्रमको लार्ग बजेट बाँिर्ाँि गनुि पने छ।  

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

संघीर् मन्रालर्, स्वास्थ सेवा ववभाग, परिवाि कल्र्ाण महाशाखा, पोर्ण शाखा, टेकु / प्रादेष्शक 
मन्रालर्मा कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् र्नम्न प्रर्र्बेदनहरु पठाउन ुपनेछ। 
सम्बष्न्धर् स्थानीर् र्हले रैमार्सक ि बावर्िक रुपमा एक प्रर्र् आर्थिक र्था भौर्र्क प्रगर्र् प्रर्र्बेदन 
(अनसूुची-२) 

सन्दभि सामग्री बृहर् पोर्ण लष्क्षर् कार्िक्रमहरुबािे स्वास््र् कार्िकर्ािहरुको लार्ग आधािभरु् क्षमर्ा अर्भवृष्द्ध 
पषु्स्र्का. स्वास््र् व्र्वस्थापन सूचना प्रणालीमा भएको पोर्णको अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन र्ािामहरु 
आर्द। 

 
२. पोर्ण सामाग्री िुवानी (ष्जल्ला, स्थानीर् र्हमा सञ्चार्लर् पोर्ण ववर्ेश कार्िक्रमका लार्ग आि.र्.ुवट.एर्, बालर्भटा, 

पौष्टटक आहाि आर्द िुवानीका लार्ग)- ७ ओटै प्रदेश 
परिचर्  अष्घल्लो आर्थिक वर्ि देष्ख िाष्टिर् पोर्ण कार्िक्रम अन्र्गिर् स्वास््र् संस्थाहरुबाट पोर्ण सेवा प्रवाहको 

लार्ग आवश्र्क पोर्णजन्र् और्र्ध र्था सामार्ग्रहरु खरिद, भण्िािण ि ववर्िणको व्र्वस्था प्रदेशस्र्िबाट 
नै सम्पन्न गनुिपन ेगिी बजेटको व्र्वस्था गरिएको छ। जस अनसुाि प्रदेशबाट स्वास््र् कार्ािलर् हदैु 
स्थानीर् र्हसम्म पोर्ण ववशेर् कार्िक्रमहरु पोर्ण जन्र् सामाग्रीहरु (जस्रै्: र्भटार्मन ए, जकुाको 
और्र्ध, आइिन र्ोर्लक एर्सि ट्याब्लेट, बालर्भटा, RUTF, F 75 /F 100 , रिसोमोल, पौष्टटक 
आहाि आर्द) ि अरु पोर्ण सामग्रीहरु जस्रै् (anthropometric equipment's, recording and 
reporting tools) का लार्ग आवश्र्क सामाग्री िुवानी र्था ववर्िणको लार्ग पिुक बजेटको रुपमा 
र्नर्र्मर् िुवानीको अर्र्रिि र्ो वक्रर्ाकलाप ि बजेट व्र्वस्था गिीएको छ। 

उदे्दश्र् सेवा प्रदार्क र्नकार्मा पोर्ण सामाग्रीको सहज ि समर्मै उपलव्ध गिाउने। 
अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

पोर्णजन्र् सेवा प्रवाहका लार्ग सामाग्रीहरुको अभाव आपूर्र्िजन्र् अविोध हटेको हनेु। 

सञ्चालन प्रकृर्ा  • प्रदेशबाट खरिद हनेु र्था प्रदेश भण्िािमा िहेको पोर्णजन्र् सामार्ग्रहरुको ववर्िण र्ार्लका 
र्र्ाि गने। 



 
 

251 

 

 

• पोर्ण सम्बन्धी कार्िक्रम र्था अर्भर्ानहरुको वावर्िक कार्ि र्ार्लका र्र्ाि गने। 
• र्नर्र्मर् ि आवर्धक/आकष्स्मक िुवानी गनुि पन ेसामाग्रीहरुको अलग र्ार्लका (Projection 

List) र्र्ाि गने। 
• र्ो ष्शर्िकबाट पोर्ण सम्बन्धी अर्भर्ान/ववर्ेश कार्िक्रमहरुको लार्ग आवश्र्क पन े

सामाग्रीहरुको मार िुवानी ि खचि गने। 
 
कार्िक्रम अनगुमन र्था सपुरिबेक्षण : 
परिवाि कल्र्ाण महाशाखाले आवश्र्कर्ानसुाि कार्िक्रमको अनगुमन गनेछ। 

बजेट वाँिर्ाँि • पोर्ण सामाग्री िुवानी ष्जल्ला/स्थानीर् र्ह संचालीर् पोर्ण ववर्ेश कार्िक्रमका लार्ग आि  .र्ु.वट.एर् , 
बालर्भटा, पौष्टटक आहाि, र्भटार्मन ए, जकुाको और्र्ध, आइिन र्ोर्लक एर्सि ट्याब्लेट ि अरु 
पोर्ण सामग्रीहरु जस्रै् (anthropometric equipment's, recording and reporting tools) 
का आर्द िुवानीका लार्ग प्रदेश नं १ मा २० लाख, प्रदेश नं २ मा १६ लाख, बागमर्ी प्रदेशमा 
२० लाख, गण्िकी प्रदेशमा १६ लाख, लषु्म्बनी प्रदेशमा १६ लाख, कणािली प्रदेशमा २४ लाख 
ि सदुिुपष्श्चम प्रदेशमा २६ लाखको दिले प्रत्र्के रमैार्सकमा िकम ववर्नर्ोष्जर् गरिएको छ।  

सी. नं  प्रदेश  
प्रत्रे्क रैमार्सक खचि (रु हजािमा) 
पवहलो दोस्रो  रे्स्रो  चौथो  जम्मा  

१  प्रदेश नं १  ५०० ५०० ५०० ५०० २००० 
२  प्रदेश नं २  ४०० ४०० ४०० ४०० १६०० 
३  प्रदेश नं ३  ५०० ५०० ५०० ५०० २००० 
४  गण्िकी प्रदेश  ४०० ४०० ४०० ४०० १६०० 
५  लषु्म्बनी प्रदेश  ४०० ४०० ४०० ४०० १६०० 
६  कणािली प्रदेश  ६०० ६०० ६०० ६०० २४०० 
७  सदुिुपष्श्चम प्रदेश  ६०० ६०० ८०० ६०० २६०० 

 
• प्रचर्लर् आर्थिक एन काननुको परिर्ध र्भर िवह आवश्र्कर्ा अनसुाि बाँिर्ाँि गनि सवकने छ। 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्बेदन  

संघीर् स्वास््र् र्था जनसंख्र्ा मन्रालर्, स्वास्थ सेवा ववभाग, परिवाि कल्र्ाण महाशाखा, पोर्ण शाखा, 
टेकुमा कार्िक्रमसम्पन्न भए पश्चार् र्नम्न प्रर्र्बेदनहरु पठाउनपुने छ। 
• सम्बष्न्धर् प्रादेष्शक र्नकार्हरु सामाष्जक ववकास मन्रालर्,  ,स्वास््र् शाखा/प्रादेष्शक स्वास्थ  

र्नदेशनालर्, प्रादेष्शक आपूर्र्ि केन्रहरुले कार्िक्रम सम्पन्नर्ाको र्बस्र्रृ् प्रगर्र् प्रर्र्वेदन। 
• सम्बष्न्धर् प्रादेष्शक र्नकार्ले चौमार्सक ि बावर्िक रुपमा एक प्रर्र् आर्थिक र्था भौर्र्क प्रगर्र् 

प्रर्र्बेदन (अनसूुची २) मा पठाउन ुपनछे। 
सन्दभि सामाग्री प्रादेष्शक स्वास््र् आपूर्र्ि केन्र, व्र्वस्थापन महाशाखाको र्नदेष्शका  

 
३. कुपोर्ण व्र्वस्थापनको लार्ग पोर्ण पनुथािपना गहृ सञ्चालन अस्पर्ाल मार्ि र्: ओखलिंुगा, मेची, जनकपिु, , 

हेटौिा, र्सन्धपुाल्चोक, धवलार्गिी, पबिर्, लषु्म्बनी, सखेुर्, दैलेख, महाकाली ि सेर्ी अस्पर्ाल 
 
परिचर्  अझैपर्न कुपोर्णलाई स्वास््र् मस्र्ाका रुमपा नबझु्न ेि स्वास््र् संस्थामा समर् म ैनल्र्ाउने वा विलो गिी 

ल्र्ाउने र्था ल्र्ाइ हालेपर्न र्त्कार्लक िोगको मार उपचाि गने परिपाटी व्र्ाप्त छ। अकोर्र्ि अस्पर्ालमा 
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समर् ि आवश्र्क बेि संख्र्ाको अभावमा पर्न कुपोवर्र् बालबार्लकाको उपचाि प्रर्र् त्र्र्र् ध्र्ान पगु्न 
सवकिहेको छैन। अस्पर्ालमा उपचाि पश्चार् ् र्िस्चाजि भएि गएका बालबार्लकालाई पिुान ै िोगले रे्िी 
सर्ाउने वा नर्ाँ िोग लाग्ने िि हनु्छ। र्स्र्ो अवस्थामा बच्चामा बौष्द्दक र्था शािीरिक अपाङ्घर्ा, ष्शघ्र 
कुपोर्ण हनेु र्था मतृ्र् ुसमेर् हनु सक्छन।् समदुार् स्र्िमा ष्शघ्र कुपोर्णको एवककृर् व्र्वस्थापना कार्िक्रम 
सञ्चालनमा निहेको वा िहेपर्न ववर्भन्न कािणले बालबार्लका सम्बष्न्धर् बवहिंग उपचाि केन्रमा भनाि भई 
उपचाि गिाउन नसक्न ेअवस्थामा पोर्ण पनुस्थापना गृहमा भनाि गिी उपचाि गनिका लार्ग अस्पर्ालहरुमा 
पोर्ण पनुस्थािपना गृह स्थापना ि सञ्चालन गने िणनीर्र् ल्र्ाइएको हो। र्सै अनरुुप नेपालका अस्पर्ालहरुमा 
नेपाल सिकाि ि दार् ृसंस्थाहरुको आर्थिक, प्राववर्धक र्था व्र्वस्थापवकर् सहर्ोगमा पोर्ण पनुस्थािपना गृह 
सञ्चालन कार्ि भइिहेका छन।् 

उदे्दश्र् • बालबार्लकाको ष्शघ्र कुपोर्णको उपचाि र्था व्र्वस्थापन गन।े 
• बालबार्लकाका साथै हेिचाह गने अर्भभाबकहरुलाई पोर्णसम्बन्धी ज्ञान र्था सीप प्रदान गने 
• पोर्ण पनुःस्थापना गृहमा ० देष्ख ५९ मवहनाका ष्शघ्र कुपोवर्र् बच्चाहरुलाई भनाि गिी २४ सै घण्टा 

स्वास््र्कमीहरुको र्नगिानीमा िाष्ख उपचाि गने। 
अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

ष्शघ्र कुपोर्णको उपचाि व्र्वस्थापनद्धािा ० देष्ख ५९ मवहनाका बालबार्लकालाई अकाल मतृ्र् ु हनुबाट 
बचाउने ि अर्भभावकहरुमा खाना र्था पोर्णकोबािेमा चेर्ना अर्भवृष्द्ध गने। 

सञ्चालन प्रकृर्ा  • र्स वक्रर्ाकलाप सञ्चालनका पोर्ण पनुस्थािपना गृह सञ्चालन र्नदेष्शका २०७० अनसुाि (परिमाजिन भइ 
आएमा सो अनरुुप) कार्िक्रम सञ्चालन गनि गिाउन ुपनेछ। 

• कार्ि सञ्चालनको लार्ग अस्पर्ाल प्रमखुले लेखा शाखाको सहर्ोगमा पोर्ण पनुस्थािपना गृह 
व्र्वस्थापकलाई र्नर्मानसुाि पेस्की उपलब्ध गिाउन ुपनेछ। खचि गदाि प्रचर्लर् र्नर्म काननुको अर्धनमा 
िही र्ही आर्थिक बर्ि र्भर खचि गनुि पनेछ। सो अस्पर्ालको बाल िोग र्बशेर्ज्ञ ि मेर्िकल अर्धकृर्ले 
पोर्ण पनुस्थािपना गृहमा िहेका बालबार्लकाहरुको उपचािमा र्बशेर् दावर्त्व हनेुछ। 

• पोर्ण पनुथािपना गृहमा भनाि भइ उपचाि पाएका बच्चाका आमा ि बबुा वा हेिाललुाई बच्चाको कुपोर्ण 
र्नको भइ भइ घि र्कि ने बेला वास्र्ववकर्ाको आधािमा एकमसु्ट र्ार्ार्ार् खचि उपलब्ध गिाउने। 

कार्िक्रम अनगुमन र्था सपुरिबेक्षण : 
परिवाि कल्र्ाण महाशाखाले आवश्र्कर्ानसुाि कार्िक्रमको अनगुमन गनेछ। 

बजेट वाँिर्ाँि प्रदेश अन्र्गिर्का र्पष्शल अस्पर्ालमा सञ्चार्लर् पोर्ण पनुस्थािपना गृह सञ्चालनका लार्ग र्नम्नानसुाि बजेट 
उपलब्ध गिाइएको छ।  

सी नं  प्र नं अस्पर्ालहरु 
वावर्िक बजटे 
(रु.०००) 

१ १ मेची अस्पर्ाल, भरपिु, झापा ६५०० 
2 १ ओखलिंुगा अस्पर्ाल , ओखलिंुगा ५००० 
३ २ जनकपिु अस्पर्ाल, जनकपिु, धनरु्ा ६००० 
४ ३ हेटौंिा अस्पर्ाल, मकवानपिु, हेटौिा  ३००० 
5 ३ र्सन्धुपाल्चोक अस्पर्ाल, र्सन्धुपाल्चोक  ३५०० 
६ ४ पविर् अस्पर्ाल, पबिर्  ३५०० 
७ ४ धवलागीिी अस्पर्ाल, बाग्लङु्ग ४५०० 
८ ५ लमु्बीनी अस्पर्ाल, बटुवल, रुपन्देही ५००० 
९ ६ प्रादेष्शक अस्पर्ाल , वविेन्रनगि, सखेुर् ५००० 
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१० ६ दैलेख अस्पर्ाल, दैलेख  ४००० 
११ ७ महाकाली अस्पर्ाल, महेन्रनगि, कन्चनपिु ५००० 
१२ ७ सेर्ी अस्पर्ाल, धनगिी, कैलाली ५००० 

 
कार्िक्रम अनगुमन र्था सपुरिबेक्षण : 
प्रदेश मन्रालर्/ स्वास््र् र्था जनसंख्र्ा मन्रालर्, परिवाि कल्र्ाण महाशाखाले आवश्र्कर्ानसुाि कार्िक्रमको 
अनगुमन गनेछ। 
 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 
 

संघीर् स्वास््र् र्था जनसंख्र्ा मन्रालर्, स्वास््र् सेवा ववभाग, परिवाि कल्र्ाण महाशाखा, पोर्ण शाखा, 
टेकुमा कार्िक्रम सम्पन्न भएपश्चार् र्नम्न प्रर्र्बेदनहरु पठाउनपुने छ।  

• सम्पूणि पोर्ण पनुस्थापना गहृहरुले सेवाको प्रर्र्बेदन प्रादेष्शक स्वास््र् र्नदेशनालर् र्था परिवाि 
कल्र्ाण महाशाखा, पोर्ण शाखामा मार्सक रुपमा पठाउन ुपनछे।  

• सम्बष्न्धर् प्रादेष्शक र्नकार्हरु (सामाष्जक ववकास मन्रालर्, स्वास््र् शाखा ि प्रादेष्शक स्वास््र् 
र्नदेशनालर्) का सम्बद्ध स्वास््र्कमी र्था प्रर्र्र्नर्धहरुले कार्िक्रम सम्पन्नर्ाको र्बस्र्रृ् प्रगर्र् 
प्रर्र्वेदन सम्बष्न्धर् प्रादेष्शक र्नकार्ले चौमार्सक ि बावर्िक रुपमा एक प्रर्र् आर्थिक र्था भौर्र्क 
प्रगर्र् प्रर्र्बेदन (अनसुचुी २) 
 

सन्दभि सामाग्री पोर्ण पनुस्थािपना गहृ सञ्चालन परिमाष्जिर् र्नदेष्शका २०७0 (परिमाष्जिर् भइ आए सो अनरुुप) को मापदण्ि 
अनसुाि गने  

 
४. पोर्ण सम्बन्धी क्लस्टि अर्भमखुीकिण र्था बैठक सञ्चालन, पोर्ण सम्बन्धी िाष्टिर् र्दवस  /मवहनाहरु मनाउने  

)स्र्नपान सप्ताह , र्बद्यालर् स्वास््र् र्था पोर्ण सप्ताह, आर्ोर्िन मवहना आर्द (सारै् प्रदेश) 
मार्थ उल्लेष्खर् ४ नम्बिको सबै कार्िक्रमको लार्ग प्रत्र्के प्रदेशहरुलाइि रु ६ लाखको दिले िकम ववर्नर्ोजन गरिएको 
छ। र्स कार्िक्रमलाई प्रभावकािी बनाउन पवहलो, रे्स्रो ि चौथो रमैार्सकमा २-२ लाखको दिले गिी ६ लाखको िकम 
सबै प्रदेशमा उपलब्ध भएको छ। 
 
क) स्वास््र् ि पोर्ण क्लस्टि (Health and Nutrition Cluster) स्थापना र्था अर्भमखुीकिण 
परिचर्  मलुकुमा दैवी प्रकोप उद्धाि ऐन, २०३९ अनरुुप ववपद् प्रर्र्कार्िका वक्रर्ाकलापहरु भईिहेको र्था 

ववपद् व्र्वस्था िाष्टिर् िणनीर्र्, २०६६ अनसुाि ववपद् जोष्खम व्र्वस्थापनका सबै कार्िहरुको 
सचुारु रुपमा समन्वर् र्था सञ्चालनको लार्ग नेपाल सिकाि, गृह मन्रालर्ले िाष्टिर् ववपद् 
प्रर्र्कार्िको कार्ििाचँा (National Disaster Response Framework)को र्नमािण गिेको छ। र्स 
कार्ििाँचाको बँूदा ५ (िाष्टिर् र्था अन्र्िािष्टिर् सहार्र्ा र्था समन्वर् िाँचा) अन्र्गिर्को उपबुँदा 
२ मा नेपालमा ववपद् प्रर्र्कार्िमा कार्ििर् ११ वटा र्बर्र्गर् के्षरहरुको नेर्तृ्व ि सहर्ोगी र्नकार्हरु 
र्ोवकएको छ। र्ी ११ वटा र्बर्र्गर् के्षरहरुमध्र्े पोर्ण र्बर्र्गर् के्षर पर्न एक हो।  
ववपद् प्रर्र्कार्िमा आकष्स्मक पोर्ण प्रर्र्कार्िलाई प्रभावकािी रुपमा सञ्चालन गनि र्था सो अन्र्गिर् 
कार्ािन्वर्न भएका वक्रर्ाकलापहरुको प्रर्र्र्ल, उपलष्ब्धहरु मापनका सूचकहरुबािे र््र्ाङ्क सङ्कलन 
र्था अद्यावर्धक गनिको लार्ग िाष्टिर् पोर्ण र्बर्र्गर् के्षरको समन्वर् संिचना र्था सूचना 
व्र्वस्थापन प्रणालीको पर्न ववकास गरिएको छ। सोही बमोष्जम प्रदेशस्र्िमा पर्न ववपद प्रर्र्कार्िमा 
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आपर्कालीन पोर्ण कार्िक्रमलाई सचुारु रुपमा सञ्चालन गिी आवश्र्क र््र्ाङ्क सङ्कलन र्था 
अद्यावर्धक गनिको लार्ग प्रदेशस्र्िीर् पोर्ण र्बर्र्गर् के्षरको समन्वर् संिचना ि सूचना व्र्वस्थापन 
प्रणाली ववकास गनुि जरुिी हनेु भएकोले र्स वक्रर्ाकलापको व्र्वस्था गरिएको हो। 

उदे्दश्र् प्रदेश स्र्रिर् पोर्ण र्बर्र्गर् के्षर गठन वा सदुृिीकिण गनिका साथै अर्भमखुीकिण गनि सहर्ोग 
गने 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल प्रदेशस्र्िमा पोर्ण र्बर्र्गर् के्षर गठन वा सदुृिीकिण भै अर्भमखुीकिण भएको हनेुछ। 
सञ्चालन प्रकृर्ा  प्रदेशस्र्िीर् ववपद् व्र्वस्थापन सर्मर्ले अनमुान गिेको ववपद् आउनसक्ने समर् अगावै सामाष्जक 

ववकास मन्रालर्/ स्वास््र् र्था जनसंख्र्ा मन्रालर्ले प्रदेशष्स्थर् पोर्णमा काम गने सिकािी र्था 
गैिसिकािी संस्थाहरु ि पोर्ण सम्बद्ध सिोकािवालाहरुको बैठक आव्हान गिी प्रदेशस्र्िीर् पोर्ण 
क्लस्टि स्थापना गने।  
नोट स्वास््र् ि पोर्ण क्लस्टि स्थापना गने बेलामा नेपाल सिकाि, गृह मन्रालर्बाट ववपद् 
प्रर्र्कार्िको लार्ग प्रदेशस्र्िमा र्बर्र्गर् के्षरहरुको स्थापना गनिको लार्ग प्राप्त अष्न्र्म र्नदेशानसुाि 
गनुिपनेछ।  
• ववपदबाट श्रषृ्जर् प्रकोपको अवस्था -प्रभाववर् के्षर, जनसंख्र्ा, क्षर्र्, दैर्नक ष्जवनर्ापनमा पिेको 

असि, जोष्खममा पिेका समूहहरुको स्वास््र् र्था पोर्ण अवस्था ि सो अनरुुप कार्ािन्वर्न 
गनुिपने आकष्स्मक पोर्ण प्रर्र्कार्िको स्र्ि अनसुाि क्लस्टि समन्वर् संिचना र्नधाििण गनुिपन े
हनु्छ।  

• पोर्ण क्लस्टिको समन्वर् संिचनाको लार्ग कुनै छुटै्ट वकर्समको नमूना संिचना र्नधाििण गरिएको 
छैन। स्थानीर् आवश्र्कर्ा, प्राथर्मकर्ा, उपलब्ध स्रोर् साधन, सिुक्षा व्र्वस्था, स्थानीर् क्षमर्ा 
ि ववद्यमान सिोकािवालाहरुको आधािमा पोर्ण क्लस्टि समन्वर् संिचनाको ववकास गनि 
सवकनछे। 

• ववश्वव्र्ापी रुपमा सबै र्बर्र्गर् के्षरहरुको नेर्तृ्वदार्ी र्नकार्मा संर्िु िाटि संघीर् र्नकार्हरु 
िहेको भएर्ापर्न नेपालको हकमा सिकािले सम्बष्न्धर् सिकािी र्नकार्हरुलाई र्बर्गर्र् के्षरको 
नेर्तृ्वदार्ी र्नकार् र्ोकेको छ। सो अनरुुप स्वास््र् र्था जनसंख्र्ा मन्रालर्को पोर्ण कार्िक्रम 
हेन े र्नकार् परिवाि कल्र्ाण महाशाखाको पोर्ण शाखा पोर्ण र्बर्र्गर् के्षरको सिकािी 
नेर्तृ्वदार्ी र्नकार् (Lead Agency) ि र्रु्नसेर् नेपालको पोर्ण शाखा सहनेर्तृ्वदार्ी र्नकार् 
(Co-Lead Agency) िहेको छ। र्ही िाँचा अनरुुप प्रदेशस्र्िमा र्नम्न बमोष्जम पोर्ण 
क्लस्टिको स्थापना गनुिपनछे: 
• प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्, पोर्ण हेने शाखाले नेर्तृ्वदार्ी र्नकार् (Lead Agency) को 

रुपमा काम गने 
• र्रु्नसेर् नेपालको सम्बष्न्धर् के्षरीर् कार्ािलर्ले सह नेर्तृ्वदार्ी र्नकार् (Co-Lead 

Agency) को रुपमा काम गने,  
• सदस्र्हरुमा प्रदेशमा कार्ििर् पोर्ण सम्बन्धी कार्िक्रम सञ्चालन गने वा सेवा र्दने अन्र् 

सिकािी र्था गैि सिकािी र्नकार्हरु, पोर्ण सम्बद्ध सिोकािवालाहरु, प्रदेशस्र्िीर् ववपद् 



 
 

255 

 

 

व्र्वस्थापन सर्मर्र्को प्रर्र्र्नर्धलाई समावेश गनि सवकनेछ ि आवश्र्कर्ाको आधािमा 
सदस्र् संख्र्ा थपघट गनि सवकनेछ। 

• प्रादेष्शक पोर्ण क्लस्टिको स्थापना वा सदुृिीकिण गनि संघीर्स्र्िको पोर्ण शाखाबाट 
प्राववर्धक सहर्ोग प्राप्त हनेुछ।  

कार्िक्रम अनगुमन र्था सपुरिबेक्षण : 
परिवाि कल्र्ाण महाशाखाले आवश्र्कर्ानसुाि कार्िक्रमको अनगुमन गनेछ। 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 
 

• संघीर् स्वास््र् र्था जनसंख्र्ा मन्रालर्, स्वास्थ सेवा ववभाग, परिवाि कल्र्ाण महाशाखा, 
पोर्ण शाखा, टेकुमा कार्िक्रमसम्पन्न भए पश्चार् र्नम्न प्रर्र्बेदनहरु पठाउनपुने छ : 

• सम्बष्न्धर् प्रादेष्शक र्नकार्हरु सामाष्जक ववकास मन्रालर्, प्रादेष्शक स्वास्थ 
र्नदेशनालर्ले कार्िक्रम सम्पन्नर्ाको र्बस्र्रृ् प्रगर्र् प्रर्र्वेदन 

• सम्बष्न्धर् प्रादेष्शक र्नकार्ले चौमार्सक ि बावर्िक रुपमा एक प्रर्र् आर्थिक र्था भौर्र्क 
प्रगर्र् प्रर्र्बेदन )अनसूुची २(  

सन्दभि सामाग्री पोर्ण क्लस्टि सञ्चालन र्नदेष्शका, ववपद व्र्वस्थापन प्रर्र्कार्ि िांचा, पोर्ण क्लस्टि स्थापना ि 
सञ्चालन र्नदेष्शका आर्द। 

 
ख ) स्र्नपान संिक्षण र्था सम्बधिन सप्ताह सञ्चालन 
परिचर्  नेपाल स्वास््र् र्था जनसांष्ख्र्क सवेक्षण २०१६ अनसुाि नेपालमा किीव ९९ प्रर्र्शर् मवहलाहरुले 

आफ्ना बच्चाहरुलाई कष्म्र्मा १ पटक स्र्नपान गिाउने गिेको देखाएको छ। स्र्नपान ष्शशकुो 
लार्ग पवहलो खाद्य प्रणाली हो, त्र्सैले र्सको ष्शशहुरुको र्निन्र्ि खाद्य आहािको सरु्नष्श्चर्र्ाको 
लार्ग र्स खाद्य प्रणालीको सिुक्षा, प्रवधिन ि बचाउ गनि अर्र् जरुिी छ। र्ि स्र्नपानका लार्ग 
र्सर्ारिस गरिएका मखु्र् व्र्वहािहरु (समर्मै स्र्नपानको सरुुवार्, ६ मवहनासम्म पणुि स्र्नपान ि 
कष्म्र्मा २ बर्िसम्म स्र्नपानको र्निन्र्िर्ा) सम्बन्धी र््र्ाकं भने अझैपर्न आशार्र्र् छैनन्।  
बढ्दो शहिीकिण ि आमाको दूधको सट्टामा पाइने खानकुेिाको कािणले शहिी समदुार्का 
बच्चाहरुलाई प्रार्जसो बट्टाको दूध खुवाउने प्रचलन बिेको पाइन्छ। स्र्नपान नगिाउनाले 
बच्चाहरुलाई िोग लाग्न ेि मतृ्र्दु ि बढ्न ेमार नभई, बच्चाहरुको शाििीक वृष्द्ध, ववकासलाई पर्न 
प्रर्र्कूल प्रभाव परििहेको हनु्छ। बट्टाको दूध र्था अन्र् खानाहरु खुवाउने खचि पर्न बढ्न जान्छ।साथ ै
उि दूध र्था अन्र् खाना ष्झकाउनका र्नर्मत्त सष्ञ्चर् िकम पर्न खचि हनु्छ।  
 
अझै पर्न नेपालमा बालमतृ्र् ुदि उच्च छ। झािापखाला र्था श्वासप्रश्वास सम्बन्धी िोग लागेि 
वर्ेनी धेिै बालबार्लकाको मतृ्र् ुहनेु गदिछ। आमाको दधु खुवाउनाले मार पर्न धेिै बालबार्लकालाई 
झािापखाला र्था श्वासप्रश्वाससम्बन्धी िोगको कािण हनेु अकाल मतृ्र्वुाट जोगाउन सवकन्छ। 
नेपाल जनसाषं्ख्र्क स्वास््र् सवेक्षण २०१६को र््र्ाकं अनसुाि पूणिस्र्न पान गिाउनेको संख्र्ा ६६ 
प्रर्र्शर्, ष्शशजुन्मकेो १ घण्टा र्भर स्र्नपान गिाउनेको संख्र्ा ५५ प्रर्र्शर् छ। र्सैगिी स्र्नपान 
गिाउन ुअष्घ १० जना नवजार् ष्शशहुरु मध्र् े३ जना नवजार् ष्शशहुरुलाई घ्र्ू, मह, ष्चर्नचटाउने 
गिेको पाइएकोछ। ष्शश ुजन्मेदेष्ख १ मवहनासम्मपूणि स्र्नपान गिाउने संख्र्ा भने ८० प्रर्र्शर्िहेको 
छ। त्र्सैगिी र्ो र््र्ांक घट्दै ष्शश ु२ देष्ख ३ मवहनासम्मको हुँदा पूणिस्र्नपान गिाउने संख्र्ा ७२ 
प्रर्र्शर् मार िहेको छ। त्र्स्रै् ष्शश ु४ देष्ख ५मवहनाको उमिे समहुमा स्र्नपानको ष्स्थर्र् हेन ेहो 
भने ४१ प्रर्र्शर्ले मार पूणि स्र्नपान गिाएको देष्खन्छ। अर्ः स्र्नपानलाई प्रवद्धिन गनि ववश्वव्र्ापी 
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रुपमा मनाइने ववश्व स्र्नपान सप्ताहका अवसिमा ववर्भन्न गर्र्ववर्धहरु सञ्चालन गिी स्र्नपानको 
प्रवद्धिन गने उदे्दश्र्ले र्ो कार्िक्रमको व्र्वस्था गरिएको हो। 

उदे्दश्र् स्र्नपानको महत्वबािे स्थानीर् जनसमदुार्मा चेर्ना अर्भवृष्द्ध गिाउने 
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल स्र्नपानसम्बन्धी र्सर्ारिश गरिएका व्र्वहाि अपनाउने आमा र्था बालबार्लकाहरुको संख्र्ा वृष्द्ध 

भएको हनेुछ। 
सञ्चालन प्रकृर्ा  स्र्नपान सप्ताह मनाइने स्थानहरुः 

• प्रदेश र्ह  
• स्वास््र् संस्था र्था अस्पर्ालहरु  
• स्थानीर् र्हहरु 
• संघ संस्था, क्लब, समूह, सहकािीहरु आर्द 

ष्जम्मेवाि व्र्ष्ि/ संस्था: 
सामाष्जक ववकास मन्रालर्  
श्रोर् व्र्ष्ि: 
सामाष्जक ववकास मन्रालर्, स्वास््र् र्नदेशनालर्, स्वास््र् कार्ािलर्बाट प्रमखु, पोर्ण सम्पकि  व्र्ष्ि, 
स्वास््र् सम्बद्ध व्र्ष्िहरु, गाउँपर्लका नगिपार्लका का स्वास््र् संर्ोजकहरु,अस्पर्ाल, प्रा.स्वा.के. 
का. कमिचािीहरु, स्वास््र्चौकी, मवहला सामदुावर्क स्वास््र् स्वंर्सेववकाहरु, ि पोर्णमा कामगने 
अन्र् संघ संस्थाका व्र्ष्िहरु श्रोर् व्र्ष्िहरु हनु। 
स्र्नपान सप्ताहव्र्ापी कार्िक्रमहरुः 
सहभागीर्ामूलक सचेर्ना कार्िक्रमः 
• प्रदेश सिकाि मार्हर्का सम्पूणि स्वास््र् संस्थाहरु, स्थानीर् संचािकमी, स्थानीर् स्र्िमा कार्ििर् 

सिकािी र्था गैह्रसिकािी संघसंस्थाहरु (एन.ष्ज.ओ., .एन.ष्ज.ओ.), जनप्रर्र्र्नर्ध र्था कमिचािीहरु 
सवहर्को एवककृर् कार्िक्रम आर्ोजना गिी स्र्नपान सप्ताह सञ्चालन र्था स्र्नपानको महत्वलाई 
प्रकाश पािी ष्शश ुर्था वाल्र्कार्लन पोर्णबािेमा जानकािीमलूक सन्देश संचाि हनेु खालको 
कार्िक्रम गनुि पनछे। 
• मार्थ उल्लेख गिे बमोष्जमका श्रोर् व्र्ष्िहरु, बहकेु्षरीर् पोर्ण कार्िक्रम अन्र्गिर्को पोर्ण 

र्था खाद्य सिुक्षा र्नदेशक सर्मर्र्का सदरुर्हरु, जनप्रर्र्नीधीहरु र्था अन्र् 
सिोकिवालाहरुसँग ववगर्का वर्िहरुमा भएका स्र्नपान सप्ताहबािे अन्र्िवक्रर्ा ि छलर्ल 
गिी र्स बर्ि स्र्नपान सप्ताह मनाउन कसिी र्ोजना गने भर्न छलर्ल गने। 

• समदुार्स्र्िमा मवहला स्वास््र् स्वंर्सेववका, आमा समहुहरुलाई स्र्नपानको महत्व एवं 
स्र्नपानसम्बन्धी उष्चर् आसन ि सम्पकि बािे अभ्र्ास प्रदशिन गने, ष्शश ुर्था बाल्र्कार्लन 
पोर्णबािे बर्ाउने ि स्र्नपान गिाउनाले ि नगिाउनाले के के हनु्छ भने्नबािे अन्र्िवक्रर्ात्मक 
िंगबाट छलर्ल गनि सवकनछे। 

• साविजर्नक स्थलहरुमा स्र्नपानसम्बन्धी ब्र्ानि, पोटटि –पम््लेटहरु ववर्िण गने साथै आम  
संचािका माध्र्मबाट सप्ताहभिी नै स्र्नपानको महत्वबािे चेर्नामूलक संन्देश प्रसािण गने। 

र्स बाहेक अन्र् कुनै र्सजिनात्मक कार्िक्रमहरु छन भन ेसोही अनसुाि प्रभावकािी रुपले सञ्चालन गनि 
सवकनछे जस्रै्ः र्बद्यालर्मा स्र्नपान सम्न्बन्धी बादवववाद, सिक नाटक, स्थानीर् िेर्िर्ोमा छलर्ल 
कार्िक्रम आर्द। 
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र्ल उल्लेष्खर् स्र्नपानको महत्वबािे सन्देशहरु समदुार् स्र्िमा स्र्नपान सम्वष्न्ध अन्र्िवक्रर्ा र्था 
छलर्ल जस्र्ा कार्िक्रमहरु सञ्चालन हनेुबेला प्रर्ोग गने 
 
स्र्नपानको महत्व सम्बन्धी सन्देशहरु: 
• आमाको दूध ष्शशहुरुका लार्ग एक मार सवोत्तम खाना हो। 
• आमाको दूध जन्मेदेष्ख ६मवहनासम्मका ष्शशहुरुको शािीरिक एवं मानर्सक वृष्द्ध ि ववकासका 

लार्ग अत्र्न्र् आवश्र्क पदिछ। र्ो सम्पूणि पौष्टटक र्त्वहरुले भरिपूणि हनु्छ। र्सथि ६मवहनासम्म 
ष्शशलुाई आमाको दूध बाहेक अन्र् कुनैपर्न ष्चजहरु र्था पानी पर्न खुवाउन ुआवश्र्क पदैन। 

• आमाको दूध सधैं र्र्ािी अवस्थामा पाइन्छ। ष्शशलेु चाहेको वेलामा जवहलेपर्न जहाँपर्न खुवाउन 
सवकन्छ। 

• आमाको दूध ष्शशकुा लार्ग पवहलो खोप हो। र्समा िोगसँग लड्न सक्न ेर्त्व हनु्छ। 
• ष्शशजुन्मे पर्छ केहीर्दनसम्म आउने बाक्लो, पहेंलो र्बगौर्ी दूध (Colostrum) मा िोगसँग लड्न 

सक्न ेएक प्रकािको प्रर्र्िोधात्मक र्त्व िहेको हनु्छ जसले हार्नकािक ि संक्रामक जीवाणु ि 
वकटाणुलाई नटट पािी ष्शशलुाई संक्रामक िोग लाग्नबाट बचाउँछ।  

• ववर्भन्न अध्र्र्नअनसुाि आमाको दूधखान पाएका ष्शशहुरुलाई झािापखाला, श्वासप्रश्वास ि अन्र् 
िोग लाग्नबाट सिुष्क्षर् िही ष्शश ुमन ेदिमा २५ प्रर्र्शर्ले कमी आएको पाइएको छ। 

• स्र्नपान गिाउने आमाहरुको स्र्न ि पाठेघिमा क्र्ान्सि हनेु सम्भावना पर्न धेिै कम हनु्छ। 
• जन्मान्र्ि कार्म िाख्न स्र्नपानले सहर्ोग परु्ािउँछ। 
• स्र्नपान गनि नपाएका ष्शशहुरु पर्छ गएि झगिाल ुस्वभावका हनेु, अरुसँग घलुर्मल गनि नसक्न े

ि अपिार्धक कार्िहरुमा लाग्नेकुिा पर्न अनसुन्धानबाट पत्ता लागेको छ। 
कार्िक्रम अनगुमन र्था सपुरिबेक्षण : 
परिवाि कल्र्ाण महाशाखाले आवश्र्कर्ानसुाि कार्िक्रमको अनगुमन गने छ। 
 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 
 

• संघीर् स्वास््र् र्था जनसंख्र्ा मन्रालर्, स्वास्थ सेवा ववभाग, परिवाि कल्र्ाण महाशाखा, 
पोर्ण शाखा, टेकुमा कार्िक्रम सम्पन्न भएपश्चार् र्नम्न प्रर्र्बेदनहरु पठाउनपुने छ : 

• सम्बष्न्धर् प्रदेशले कार्िक्रम सम्पन्नर्ाको र्बस्र्रृ् प्रगर्र् प्रर्र्वेदन 
• सम्बष्न्धर् प्रदेशले चौमार्सक ि बावर्िक रुपमा एक प्रर्र् आर्थिक र्था भौर्र्क प्रगर्र् (अनसुचुी 

२) 
सन्दभि सामाग्री स्र्नपान सप्ताह सञ्चालन र्नदेष्शका  

 
ग) आर्ोर्िन मवहना सञ्चालन 
परिचर्  आर्ोर्िन शािीरिक वृष्द्ध र्था मानर्सक ववकासको लार्ग आवश्र्क एक महत्वपूणि पोर्क र्त्व हो। 

प्रर्र् र्दन एक बर्स्कलाई १५० माइक्रोग्राम आर्ोर्िन आवश्र्क पछि। नेपालमा हाल दईु 
बालबार्लका ष्चन्ह अंवकर् ननुको प्रर्ोग दि करिब ९२ प्रर्र्शर् छ। र्ो पोर्क र्त्व मानव 
शरििलाई अर्र् कम मारामा चावहन्छ, र्ि दैर्नक र्सको अर्नवार्ि आवश्र्कर्ा हनु्छ, अन्र्था 
शरििमा र्सको कमी हनुगई शािीरिक र्था मानर्सक रुपले धेिै नकािात्मक असिहरु पनि सक्छ। 
आर्ोिीनको कमीले गलगाँि देष्ख शािीरिक र्था मानर्सक रुपको ववकलाकं, के्रवटन, लाटो, लठ्यौिो 
पर्न हनु सक्दछ। लाटो—लठ्यौंिाहरु सामाष्जक रुपले अपहेर्लर् हनुका साथै ष्जवनभि उर्नहरु 
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अकािको भिमा बाँच्नपुने बाध्र्ात्मक अवस्था सृजना हनु्छ। त्र्स्रै्गिी उर्नहरु ववर्भन्न आर्थिक र्था 
सामाष्जक गर्र्ववर्धका लार्ग कम उपर्ोगी हनु पगु्छन।् परिणामर्ः समग्र देशको आर्थिक सामाष्जक 
ववकासका वाहक नवपसु्र्ा मानर्सक र्था शािीरिक रुपले पछौटेपनमा पदाि उनका परिवािको मार 
नभएि देशको भववटर् नअैन्धकाि र्र्ि  धकेर्लन सक्छ। 
 
र्बशेर्गिी गभिवस्था, ष्शश ुर्था बाल्र्ावस्थामा आर्ोर्िनको कमी भएमा र्सको असि जीवनभिीलाई 
हनु्छ। र्सथि र्ी अवस्थाहरुमा पर्ािप्त मारामा आर्ोर्िनको सेवन गनि अर्र् जरुिी हनु्छ। नेपालको 
भौगोर्लक अवस्थाले गदाि र्हाँ पाईन ेखाद्य पदाथिहरुमा आर्ोिन पर्ािप्त नपाईने भएकोले सिकािले 
सबै खाले खानेनूनमा आर्ोर्िन सष्म्मश्रण गिी बजािमा उपलब्ध गिाउँदै आएको छ। पर्ािप्त मारामा 
आर्ोर्िन र्मसाईएको ननुको पवहचानको लार्ग नेपाल सिकािले नूनको पाकेटमा दईु बालबार्लकाको 
लोगो अंवकर् गिी र्सर्ारिश गिेको छ। 
आर्ोर्िन मवहनामा खासगिी आर्ोर्िनको कर्मले हनेु ववकृर्र् र्नर्न्रणका लार्ग जनचेर्ना जगाउने 
ववशरु् मवहनाको रुपमा ववववध कार्िक्रमहरु सञ्चालन गिीदैआएको छ ि र्ी गर्र्ववर्धहरुलाई 
र्निन्र्िर्ा र्दन र्स आ.व.मा पर्न बजेटको व्र्वस्था गरिएको हो। 

उदे्दश्र् आर्ोर्िन मवहनाको उदे्दश्र्ः 
• आर्ोर्िनको कर्मबाट जनमानसमा आईपने स्वास््र् सम्बन्धी समस्र्ाबािे सचेर् गिाउंने। 
• आर्ोर्िनको आवश्र्कर्ा ि सोको कर्मबाट मार्नसहरुको स्वास््र्मा पन ेअसिहरुकोबािेमा 

स्थानीर् जनसमदुार्लाई सचेर् गिाउने। 
• जनसमदुार्ले उपर्िु मारामा आर्ोर्िन प्राप्त गनिको लार्गनेपाल सिकािबाट प्रमाष्णर् दईु 

बालबार्लकाको ष्चन्ह अंवकर् आर्ोर्िनर्िु ननुको उपभोग गनि प्रोत्सावहर् गने। 
• आर्ोर्िन सष्म्मश्रण नभएको ननुको प्रर्ोगलाई र्नरुत्सावहर् गने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

• समदुार्मा आर्ोर्िनको महत्वबािे ज्ञान धािणा अर्भबृष्द्ध हनेुछ।  
• दईु बालबार्लकाको ष्चन्ह अंवकर् प्रर्ाप्त मारामा आर्ोर्िन र्मसाइएको ननुको उपभोगमा बृष्द्ध 

हनेुछ। 
सञ्चालन प्रकृर्ा  र्सकार्िक्रमलाई प्रदेश सिकाि मार्हर्का सम्पूणि स्वास््र् संस्थाहरु र्था आवश्र्कर्ानसुाि अन्र् 

साविजर्नक स्थानहरुमा मनाउन सवकनछे, जस्रै्: 
• प्रादेष्शक स्वास््र् र्नदेशनालर्  
• प्रादेष्शक स्वास््र् कार्ािलर् 
• नगि/गाउँपार्लका 
• प्राथर्मक स्वास््र् केन्र 
• स्वास््र् चौकी 
• ववद्यालर् 
• विा कार्ािलर् 
• आमा समूहहरुमा 
• समदुार् 
कार्ि सञ्चालन प्रवक्रर्ा: 
रे्व्रअुिी मवहनालाई “आर्ोर्िन मवहना”को रुपमा सञ्चालन गदाि र्नम्न बमोष्जम वक्रर्ाकलापहरु 
मवहनाव्र्ापी रुपमा गनि गिाउन सवकन्छ। 
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पवहलो, दोस्रो हप्ता (समन्वर्ात्मक, जानकािी मूलक, सहभागीर्ामूलक कार्िक्रम) 
प्रदेश सिकाि मार्हर्का सम्पूणि स्वास््र् संस्थाहरु, स्थानीर् संचािकमी, स्थानीर्स्र्िमा कार्ििर् 
सिकािी र्था गैह्रसिकािी संघसंस्थाहरु (एन.ष्ज.ओ., आई.एन.ष्ज.ओ.), जनप्रर्र्र्नर्ध र्था 
कमिचािीहरु ि स्थानीर् साल्ट िेर्िङ्ग कपोिेशनको कार्ािलर्हरु सवहर्को एवककृर् कार्िक्रम आर्ोजना 
गिी आर्ोर्िन मवहना सञ्चालन र्था आर्ोर्िनको कमीले हनेु ववकृर्ीहरु न्र्ूर्नकिणको लार्ग अपनाउन 
सवकन ेउपार्हरु, दूईबालबार्लका ष्चन्ह अंकीर् आर्ोर्िनर्िु ननूको उपर्िु प्रर्ोग ि स्वास््र् र्था 
पोर्ण ष्शक्षाको वािेमा जानकािीमूलक सन्देश संचाि हनेुखालको कार्िक्रमगने।साथ ै नेपालका 
र्समावर्ी के्षरहरु, भािर् र्था ष्चनबाट अवैध रुपमा पैठािी हनेु समस्र्ा पर्न नेपालका र्समाके्षरका 
समस्र्ाहनु, र्सिी नेपाल र्भर नेनूनहरु प्रार् आवश्र्क मारामा आर्ोर्िनर्िु नहनेु पाइएकोले 
त्र्सको िोकथामको लार्ग र्समाके्षरका सिुक्षाकमीहरु, भन्साि कार्ािलर्हरु र्था उद्योगी 
व्र्ापािीहरुलाई समेर्लाई सहभागी गिाई र्सखालको ववकृर्ीहरुलाई कम गनि गिाउनको लार्ग 
सहभागीर्ामूलक सचेर्ना कार्िक्रमहरु सञ्चालन गने। 
 
प्रचाि प्रसाि 
साविजर्नक स्थलहरुमा र्था बवि भन्दा बवि मार्नसहरु आवर् जावर् हनेु स्थानहरुमा आर्ोर्िन 
सम्बन्धी व्र्ानि, पोटटि, पम््लेट (आर्ोर्िनर्िु नून, आर्ोर्िन खेि जान नर्दने र्िीका, आर्ोर्िनको 
कर्मबाट लाग्ने संभाववर् िोगहरु सवहर्को पिामशि कािि), स्टीकि आर्द िाख्ने र्था ब्रोर्सर्िहरु 
ववर्िण गने, आम संचािका माध्र्मबाट मवहनाव्र्ापी रुपमा आर्ोर्िनको कर्मले हनेु ववकृर्ीहरुको 
िोकथामको लार्ग चेर्नामूलक संन्देश प्रसािण गने।  
 
रे्स्रो हप्ता (ष्शक्षा मूलक कार्िक्रम) 
स्वास््र् संस्थाहरु, स्थानीर् संचािकमी, स्थानीर्स्र्िमा कार्ििर् सिकािी र्था गैह्र सिकािी संघ 
संस्थाहरु (एन.ष्ज.ओ., आई.एन.ष्ज.ओ.), जनप्रर्र्र्नर्ध र्था कमिचािीहरु ि स्थानीर् साल्ट टेर्िङ्ग 
कपोिेशन आर्दको सहर्ोगमा ववद्यालर्, क्र्ाम्पस, स्थानीर् क्लवहरुमा स्थानीर् जनसमूदार्को पर्ािप्त 
सहभागीर्ामा आर्ोर्िनको महत्व, दूई बालबार्लका ष्चन्ह अंकीर् आर्ोर्िनर्िु नूनका ब्राण्िहरुः 
(आर्ो, शष्ि, भान ु ि रे्ज ननू) कोबािेमा जानकािी र्दन,े दूई बालबार्लका ष्चन्ह अंकीर् 
आर्ोर्िनर्िु नूनको उपर्िु प्रर्ोग गने र्रिका, खाना बनाउँदा आर्ोर्िन बचाउने र्रिका, 
आर्ोर्िनको कमीले हनेु ववकृर्ीहरु, त्र्सको र्दघिकार्लन प्रभाव आर्दका वािेमा ष्शक्षामूलक कक्षाहरु 
सञ्चालन गने। 
 
चौथो हप्ता (प्रर्ोगात्मक प्रदशिनी) 
आर्ोर्िन मवहनाको अन्र्ीम हप्तामा साविजर्नक स्थलहरु जस्रै्ः स्वास््र् संस्था, ववद्यालर्, क्र्ाम्पस, 
स्थानीर् क्लव लगार्र् ववर्भन्न स्थलहरुमा दूई बालबार्लका ष्चन्ह अंकीर् आर्ोर्िनर्िु नूनको 
प्रर्ोग प्रदशिनी (Practical Demonstration)को कार्िक्रम सञ्चालन गनि सवकन्छ। साथै स्थानीर् 
स्र्िमा वववक्र भइिहेका नूनहरुमा आर्ोर्िन टेटट वकटको प्रर्ोग गिी आर्ोर्िन भए नभएको हेन/ेजाँच 
गने। जसले जनमानसमा आरू्ले आर्ोर्िनर्िु भर्न प्रर्ोग गिीिहेको नूनकोबािेमा सचेर् गिाउन 
मद्धर् र्मल्छ। 



 
 

260 

 

 

समदुार्का मार्नसहरुलाई बोलाएि आर्ोर्िनको प्रर्ोग वकन, कसिी ि कुन स्रोर्बाट प्राप्त गने 
भने्नबािेमा बर्ाउंन।े र्सको लार्ग आवश्र्क सामाग्रीहरुको प्रदशिनी गन ेि प्रर्ोग गने र्िीकाकोबािेमा 
बर्ाउंने। 
आर्ोर्िनर्िु नूनको शदु्धर्ा जाँच र्था प्रर्ोगका र्नम्र्ी चावहने आवश्र्क सामाग्रीहरुः 
• आर्ोर्िन टेटट वकट  
• आर्ोर्िनर्िु ्र्ाकेटको नून  
कार्िक्रम अनगुमन र्था सपुरिबेक्षण : 
परिवाि कल्र्ाण महाशाखाले आवश्र्कर्ानसुाि कार्िक्रमको अनगुमन गने छ। 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 
 

• स्वास्थ सेवा ववभाग, परिवाि कल्र्ाण महाशाखा, पोर्ण शाखा, टेकुमा कार्िक्रम सम्पन्न भए 
पश्चार् र्नम्न प्रर्र्बेदनहरु पठाउनपुने छ : 

• सम्बष्न्धर् स्वास््र् संस्था ि पार्लकाका स्वास््र्कमी र्था प्रर्र्र्नर्धहरुले कार्िक्रम सम्पन्नर्ाको 
र्बस्र्रृ् प्रगर्र् प्रर्र्वेदन  

• सम्बष्न्धर् प्रदेशले चौमार्सक ि बावर्िक रुपमा एक प्रर्र् आर्थिक र्था भौर्र्क प्रगर्र् प्रर्र्बेदन 
)अनसूुची २(  

सन्दभि सामाग्री आर्ोर्िन मवहना सञ्चालन र्नदेष्शका 
 
घ) ववद्यालर् स्वास््र् र्था पोर्ण सप्ताह सञ्चालन 

परिचर्  ववद्यालर् स्वास््र् र्था पोर्ण सप्ताह प्रत्र्ेक बर्िको जेटठ १ देष्ख ७ गरे्सम्म लगार्ाि सार् र्दन 
मनाइनछे। स्थानीर् आवश्र्कर्ा ि उपर्िुर्ाको आधािमा र्हाँ उल्लेख भएभन्दा बाहेकका कार्िक्रम 
र्र्गिी सप्ताहको अवर्धर्भर थप कार्िक्रम समावेस गनि सवकन्छ।सप्ताह मनाउँदा प्रत्र्के र्दन कुन ै
न कुनकैार्िक्रमको आर्ोजना गने कुिालाई ववशेर् ध्र्ान र्दनपुनेछ।स्वास््र् संस्था एवं ववद्यालर् 
स्वास््र् र्था पोर्ण कार्िक्रम लाग ूभएका ववद्यालर्हरूले आपसमा समन्वर्गिी छुट्टा—छुटै्ट वा संर्िु 
रुपमा कार्िक्रमहरूको आर्ोजना गिी ववद्यालर् स्वास््र् र्था पोर्ण सप्ताह मनाउन सक्नेछन।् सोको 
लार्ग वावर्िक कार्िक्रममा बजेट व्र्वस्था गिीएको छ।प्रत्र्ेक पार्लकाले सप्ताहव्र्ापी कार्िक्रमहरु 
बनाई नेपाल सिकािको आर्थिक ऐन र्नर्मानसुाि गनि गिाउन ुपनेछ। 

उदे्दश्र् • ववद्यालर् जाने उमेिका बालबार्लकाहरूको पोर्ण ष्स्थर्र्मा सधुाि गने। 
• ववद्यालर्का बालबार्लका, ष्शक्षक ि समदुार्लाई स्वास््र् प्रर्र् जागरुक बनाउने ि 

उनीहरूमा चेर्ना अर्भवृष्द्ध गने। 
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल • र्बद्यालर्हरुमा स्वास््र् सेवा र्था स्वास््र्ष्शक्षाको उपलब्धर्ामा गणुात्मक ववकास हनेुछ।  

• र्बद्यालर्का बालबार्लकाहरुमा स्वास््र् सम्बन्धी चेर्नामा अर्भबृष्द्ध हनुकुा साथ ैउपलब्ध 
स्वास््र् सरु्बधाको उपभोग गने बानीको ववकास हनेुछ।  

• र्बद्याथीहरुको माध्र्मबाट आमाबाब ुर्था घिपरिवािमा स्वस्थकि आर्नबानीको ववकास 
हनेुछ। 

सञ्चालन प्रकृर्ा  र्स वक्रर्ाकलापका लार्ग सार्वटै प्रदेशर्हहरुमा नेपाल सिकािको श्रोर्र्र्ि बाट र्स आर्थिक वर्िको 
वावर्िक कार्िक्रमबाट बजेट र्था कार्िक्रम व्र्वस्था गरिएको छ। 
मनाइन ेस्थानहरू: 

• स्वास््र् संस्था, साबिजर्नक ववद्यालर्हरू 
• कुन ैस्थानीर् चािपवि वा ववशेर् कार्िक्रम पिेको भए त्र्स्र्ो स्थानमा 
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ववद्यालर् स्वास््र् र्था पोर्ण सप्ताह कार्िक्रमलाई सर्लर्ाका साथ संपन्न गनिको लार्ग ष्जम्मेवाि 
व्र्ष्िको रुपमा सामाष्जक ववकास मन्रालर् /जनस्वास््र् शाखा/ प्रादेष्शक  स्वास््र् र्नदेशनालर्का 
प्रमखु र्था पोर्ण कार्िक्रम सम्बद्ध व्र्ष्ि िहनेछन। सप्ताह मनाउने कार्िक्रममा र्नम्नानसुािका 
व्र्ष्िहरूले श्रोर् व्र्ष्िको रुपमा सहर्ोग गनुिहनेुछ।  

• सामाष्जक ववकास मन्रालर्/ ष्शक्षा शाखा/ ष्शक्षा ववकास र्नदेशनालर्का ववद्यालर् स्वास््र् 
र्था पोर्ण कार्िक्रम हेन ेसम्वद्ध व्र्ष्ि, ववद्यालर् र्निीक्षकहरू (SSs) ि श्रोर् व्र्ष्िहरू 
(RPs) र्था ष्शक्षक/ष्शष्क्षकाहरुले र्स कार्िमा सहर्ोग गनि पनेछ  

सप्ताह व्र्पी रुपमा सञ्चालन गनि सवकन ेवक्रर्ाकलापहरू: 
पवहलो र्दनः पोर्ण प्रदशिनी कार्िक्रम: ववद्याथीका अर्भभावकहरू, ववद्यालर्का छारछाराहरू, 
समदुार्का मार्नसहरूमाझ वकशोिावस्था र्था बालबार्लकाहरुलाई पोर्णको महत्व वकन छ? पोवर्लो 
खानकुेिाहरु कसिी बनाएि खुवाउन सवकन्छ? जस्र्ा ववर्र्मा छलर्ल र्था प्रदशिनी गने।  
 
दोस्रो र्दनः जनचेर्ना जगाउन ेर्था अर्भमषु्खकिण कार्िक्रम 

• स्वास््र् र्था पोर्ण सम्बन्धमा ववद्यालर्मा ववशेर् गिी वकशोिावस्था, बाल पोर्ण ि मार् ृ
पोर्णकोबािेमा १ देष्ख २ घण्टासम्मको कक्षा सञ्चालन गने।  

• सिकािी र्था र्नजी ववद्यालर्का १ देष्ख १० कक्षासम्मका सवै बालबार्लकाहरूलाई लष्क्षर् 
गिी सवै ववद्यालर्मा उनीहरूका ष्शक्षक र्था अर्भभावकहरूलाई समेर् जकुाको संक्रमण 
ि र्सको प्रभावकोबािेमा सचेर् गिाउने खालका कार्िक्रम आर्ोजना गने।  

• ववद्याथीहरूका लार्ग पोवर्लो ववद्यालर् खाजाको व्र्वस्थाका लार्ग अर्भभावहरूसँग छलर्ल 
एवं पिामशि गने। 

• वकशोि वकशोिी (१० देष्ख १९ वर्ि) हरूका लार्ग पोर्णको महत्वकोबािेमा कक्षा सञ्चालन 
गने  

• वकशोि वकशोिी (१० देष्ख १९ वर्ि) हरूलाई िगर्को कमी िोक्नका लार्ग साप्तावहक 
रुपले खुवाइन ेआइिन र्ोर्लक एर्सि चक्कीबािे जानकािी र्दन।े  

• र्स कार्िक्रमलाई अझ व्र्ापक बनाउनका लार्ग स्थानीर् श्रोर् जटुाउने ि माइवकङ्ग, 
र्भत्तेलेखन आर्द जस्र्ा अन्र् कार्िक्रमहरू पर्न गनि सवकन्छ।  

• पौष्टटक खाद्यपदाथिहरू बालबार्लकाको र्ार्लका अनसुािका खानाकोबािेमा स्थानीर् एर््.एम ्
र्था िेर्िर्ोहरूमा सन्देशमूलक सामग्री प्रचाि प्रसाि गनि सवकन्छ।  

 
रे्स्रो ि चौथो र्दनः जकुाको और्र्ध खुवाउने कार्िक्रम 
सिकािी र्था र्नजी ववद्यालर्का १ देष्ख १० कक्षासम्मका सवै बालबार्लकाहरूलाई जकुाको और्र्ध 
खुवाउने कार्िक्रम गने, खास गिी चौथो र्दनमा अष्घल्लो र्दन जकुाको और्र्ध खान छुटेकाहरूलाई 
और्र्ध खुवाउने। जकुाको और्र्ध सम्बष्न्धर् स्थानीर् र्हले व्र्वस्था गनुिपनछे। स्थानीर् र्हले 
ववद्यालर्लाई जकुाको और्र्ध उपलव्ध गिाई ववर्िण कार्िमा सहर्ोग गनुि पनेछ। और्र्ध ववर्िण 
कार्िको लार्ग छुटै्ट बजेटको व्र्वस्था गिीएको छैन। बैशाख मवहनामा र्भटार्मन ए संग ैजकुाको 
और्र्ध खाएका बालबार्लका भए उनीहरुलाई र्ो पटकमा नखवुाउने। 
पाँचौ र्दन: सिसर्ाई कार्िक्रम 
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• ववद्यालर् परिसिको सिुक्षा ि स्वस््र् वार्ाविणका लार्ग कक्षा कोठा ि ववद्यालर् हार्ाको 
सिसर्ाइ गन,े 
• ववद्याथीहरूको व्र्ष्िगर् स्वास््र् ि सिसर्ाइको र्नर्र्मर् जाचँ गने, 
• पिजीवी र्नर्न्रण गनि प्रत्र्के ६ मवहनाको र्िकमा जकुाको और्र्ध खुवाउन ेप्रवन्धका 

लार्ग श्रोर्को खोजी गन,े 
• ववद्यालर्मा बाल क्लबको गठन नभएको अवस्थामा बाल क्लबको गठन गिी उनीहरूको 

अग्रसिर्ामा कार्िक्रम सञ्चालन गने गिी र्ोजना बनाउने ि सञ्चालन गने,  
• प्रत्र्ेक शैष्क्षक सरको प्रािम्भमा अर्नवार्ि रुपमा ि सम्भव भएमा अको एक पटक गिी 

वर्िमा २ पटक ववद्याथीहरूको स्वास््र् पिीक्षणका लार्ग नष्जकको स्वास््र् संस्थासँग 
समन्वर् गन।े 

छैठौँ र्दनः अर्र्रिि कार्िक्रम 
• प्राथर्मक र्हका बालबार्लकाहरूलाई संभव भएसम्म ववद्यालर् खाजा कार्िक्रम सञ्चालन 

गिी (घिबाटै ल्र्ाउन लगाएि भएपर्न) र्सै अवर्धमा उनीहरूलाई पोर्णर्िु 
खानपानसम्बन्धी व्र्वहाि र्सकाउने र्था व्र्ष्िगर् सिसर्ाइका लार्ग अर्भपे्ररिर् गने  

• हाष्जिीजवार्, र्नबन्ध, कथा, लोक गीर् जस्र्ा अर्र्रिि वक्रर्ाकलाप सञ्चालन गने  
• ववद्यालर् र्था साविजर्नक स्थलहरूमा जन–चेर्नामूलक ÷र्ाली, गीर्, नाच र्था सिक 

नाटक प्रदशिन गने 
सार्ौँ र्दन: ववद्यालर्मा स्वास््र् ि सिसर्ाइको ष्स्थर्र्को सर्मक्षा कार्िक्रम। 
ववद्यालर् स्वास््र् र्था पोर्ण सन्दभिमा हालसम्म भए गिेका कार्िक्रम, त्र्सको उपलष्ब्ध, उि 
कार्िक्रम सञ्चालनका चनुौर्ी ि आगामी र्दनमा र्ी कार्िक्रमलाई अझ प्रभावकािी िंगबाट कसिी 
सञ्चालन गनि सवकन्छ ? भने्न सन्दभिमा स्थानीर् स्वास््र्कर्रमीहरू, ववद्यालर्का ष्शक्षकहरू, श्रोर् 
व्र्ष्िहरू समेर्लाई सहभागी गिाई छलर्ल र्था अन्र्र्वक्रर्ा कार्िक्रम गन े ि पटृठपोर्ण ( 
Feedback) र्लने।  
कार्िक्रम अनगुमन र्था सपुरिबेक्षण : 
परिवाि कल्र्ाण महाशाखा ले आवश्र्कर्ानसुाि कार्िक्रमको अनगुमन गने छ। 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 
 

संघीर् मन्रालर्, स्वास्थ सेवा ववभाग, परिवाि कल्र्ाण महाशाखा, पोर्ण शाखा, टेकुमा 
कार्िक्रमसम्पन्न भए पश्चार् र्नम्न प्रर्र्बेदनहरु पठाउनपुने छ : 
• कार्िक्रम सम्पन्नर्ाको र्बस्र्रृ् प्रगर्र् प्रर्र्वेदन 
सम्बष्न्धर् सामाष्जक ववकास मन्रालर्लेचौमार्सक ि बावर्िक रुपमा एक प्रर्र् आर्थिक र्था भौर्र्क 
प्रगर्र् प्रर्र्बेदन )अनसूुची २(  

सन्दभि सामाग्री र्बद्यालर् स्वास््र् र्था पोर्ण सप्ताह सञ्चालन र्नदेष्शका  
 
५. सतु्केिी र्था गभिवर्ी आमा ि र्बद्यालर् स्वास््र् र्था पोर्ण कार्िक्रमको लार्ग वकशोिीहरुलाइ साप्तावहक आइिन 
र्ोर्लक एर्सि ि Albendazole (जकुाको और्र्ध) खरिद सम्बन्धमा 
परिचर्  प्रदेश र्हबाट िाष्टिर् पोर्ण कार्िक्रम सञ्चालन लार्ग आवश्र्क हनेु पोर्णजन्र् सामाग्री आइिन 

र्ोर्लक एर्सि चक्की, जकुाको और्र्ध खरिद, भण्िािण, ववर्िणको व्र्वस्थापनको लार्ग बजेट 
र्बर्नर्ोजन गरिएको छ। र्ी सामाग्रीहरुको लागर् अनमुान गिी आवश्र्कर्ाको आधािमा खरिद 
गनुिपन ेछ। 
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उदे्दश्र् आइिन र्ोलीक एर्सि चक्की, जकुाको और्र्धको र्नर्र्मर् आपूर्र्ि गने 
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल आइिन र्ोलीक एर्सि चक्की, जकुाको और्र्धको आपूर्र्ि र्नर्र्मर् हनेुछ। 
सञ्चालन प्रकृर्ा  • र्स कार्िक्रमको लार्ग बजटेको व्र्वस्था प्रादेष्शक स्वास््र् आपूर्र्ि केन्रमा गरिएको छ। 

• सामग्रीहरुको वावर्िक खपर्को आधािमा बिी खरिद नहनेु गिी व्र्वस्थापन महाशाखाबाट हनेु 
आपूर्र्िलाई समेर् ध्र्ानमा िाखी र्स आर्थिक वर्ि र्भर सम्बष्न्धर् प्रदेशले खरिद गिी आवश्र्कर्ा 
अनसुाि मार्हर्का स्थानीर् स्वास््र् संस्थाहरूमा ववर्िण गनुिपनेछ।  

• प्रर्र् एकाई मलु्र् र्था कार्िक्रमको लष्क्षर् जनसंख्र्ालाई आधाि मानी सामग्रीको लागर् अनमुान 
र्र्ाि गनुिपनेछ। 

कार्िक्रम अनगुमन र्था सपुरिबेक्षण : 
• परिवाि कल्र्ाण महाशाखाले प्रादेष्शक स्वास््र् र्नदेशानलर्ले आवश्र्कर्ानसुाि कार्िक्रमको 

अनगुमन गनेछ। 
बजेट वाँिर्ाँि र्स कार्िक्रमको लार्ग प्रदेश १ मा ४ किोि २० लाख ४४ रुपैर्ा, प्रदेश २ मा ३ किोि ६० 

लाख, बागमर्ी प्रदेशमा ४ किोि ६० लाख, गण्िकी प्रदेशमा ३ किोि ६० लाख, लषु्म्बनी प्रदेशमा 
५ किोि २० लाख, कणािली प्रदेशमा ३ किोि २० लाख ि सदुिुपष्श्चम प्रदेशमा ३ किोि ८० 
लाखको दिले िकम ववर्नर्ोष्जर् गरिएको छ  
• मार्थ उल्लेष्खर् िकम पवहलो चौमार्सकमा खरिद सरुु गनि र्बर्नर्ोजन गरिएको हो।  
• प्रचर्लर् आर्थिक ऐन काननुको परिर्ध र्भर िही आवश्र्कर्ा अनसुाि बाँिर्ाँि गनि सवकने छ  

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 
 

• सम्बष्न्धर् प्रादेष्शक र्नकार्हरु सामाष्जक ववकास मन्रालर् , प्रादेष्शक र्नदेशनालर् /प्रादेष्शक 
स्वास््र् आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्रले कार्िक्रम सम्पन्नर्ाको र्बस्र्रृ् प्रगर्र् प्रर्र्वेदन। 

• सम्बष्न्धर् प्रादेष्शक र्नकार्ले चौमार्सक ि बावर्िक रुपमा आर्थिक र्था भौर्र्क प्रगर्र् प्रर्र्बेदन 
)अनसूुची २(  

सन्दभि सामाग्री व्र्वस्थापन महाशाखासँग समन्वर् गिी कार्िववर्ध  ,स्पेर्सवर्केशनको साथै प्रचर्लर् साबिजर्नक खरिद  

ऐन ,२०६३  र्था र्नर्मावली  २०६४  )संसोधन सवहर्( , आर्थिक ऐन र्नर्मानसुाि अनसुाि उपिोि 
सामग्री खरिद गनुि पनेछ। 

 
६. कणािली प्रदेशको ५ ष्जल्ला (कार्लकोट, जमु्ला, मगु,ु हमु्ला ि िोल्पा) ि प्रदेश १ (सोलखुमु्बकुा) लष्क्षर् समहुमा 
MCHN कार्िक्रम र्निन्र्िर्ा र्था आपर्कालीन पोर्णको लार्ग समेर् र्ोटीर्ाइि वपठो (Supercereal) खरिद 
परिचर्  मार्,ृ ष्शश ुस्वास््र् र्था पोर्ण कार्िक्रमम अन्र्िगर् ववर्िण गरिने पोर्णजन्र् सामाग्री र्ोटीर्ाइि 

पोवर्लो वपठो (Supercereal) खरिद र्था भण्िािण व्र्वस्थापनको लार्ग बजेट र्बर्नर्ोजन गरिएको 
छ। र्ी सामाग्रीहरु लागर् अनमुान गिी आवश्र्कर्ाको आधािमा खरिद गनुिपन ेछ। कणािली 
प्रदेशको लार्ग ष्जल्लार्भर िुवानी गने कार्ि WFP मार्ि र् हनेु भएकोले खरिदको लार्ग मार बजेट 
र्बर्नर्ोजन गरिएको ि सोलखुमु्ब ुष्जल्लाको लार्ग नेपाल सिकािले नै िुवानी व्र्वस्थापन गनुि पन े
भएकोले सो समेर्लाई मध्र्नजि गिी बजेट र्बर्नर्ोजन गरिएको छ। 

उदे्दश्र् मार्,ृ ष्शश ुस्वास््र् र्था पोर्ण कार्िक्रमम अन्र्िगर् ववर्िण गरिन ेर्ोटीर्ाइि पोवर्लो वपठोको 
आपूर्र्ि ि र्नर्र्मर् कार्िक्रम सञ्चालन गन े. 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल मार्,ृ ष्शश ुस्वास््र् र्था पोर्ण कार्िक्रमम अन्र्िगर् ववर्िण गरिने र्ोटी र्ाइि पोवर्लो वपठोको 
आपूर्र्ि र्नर्र्मर् भई् कार्िक्रम सञ्चालन भएको हनेुछ। 
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सञ्चालन प्रकृर्ा  • र्स कार्िक्रमको लार्ग बजेटको व्र्वस्था प्रादेष्शक स्वास््र् आपूर्र्ि केन्रमा चाल ुआर्थिक वर्ि 
र्भरको लार्ग गरिएको छ। 

• सामग्रीहरुको वावर्िक खपर्को आधािमा बिी खरिद नहनेु गिी ि व्र्वस्थापन महाशाखाबाट 
हनेु आपूर्र्िलाई समेर् ध्र्ानमा िाखी सम्बष्न्धर् प्रदेशले खरिद गिी आवश्र्कर्ा अनसुाि 
मार्हर्का स्थानीर् स्वास््र् संस्थाहरूमा ववर्िण गनुिपनेछ।  

• प्रर्र् एकाई मलु्र् र्था कार्िक्रमको लष्क्षर् जनसंख्र्ालाई आधाि मानी सामग्रीको लागर् अनमुान 
र्र्ाि गनुिपनेछ। 

कार्िक्रम अनगुमन र्था सपुरिबेक्षण : 
• परिवाि कल्र्ाण महाशाखा/ प्रादेष्शक स्वास््र् र्नदेशानलर्ले आवश्र्कर्ानसुाि कार्िक्रमको 

अनगुमन गनेछ। 
बजेट वाँिर्ाँि • कणािली प्रदेशलाइ रु ७ किोि ९९ लाख ७१ हजाि ि प्रदेश नं १ लाइ रु ३ किोि पवहलो 

चौमार्सकमा (प्रदेश १ लाई िुवानी सवहर्) िकम र्बर्नर्ोजन गरिएको छ।  
• मार्थ उल्लेष्खर् िकम पवहलो चौमार्सकमा खरिद सरुु गनि र्बर्नर्ोजन गरिएको हो।  
• प्रचर्लर् आर्थिक ऐन काननुको परिर्ध र्भर िही आवश्र्कर्ा अनसुाि बाँिर्ाँि गनि सवकने छ  

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 
 

संघीर् स्वास््र् र्था जनसंख्र्ा मन्रालर्, स्वास्थ सेवा ववभाग, परिवाि कल्र्ाण महाशाखा, पोर्ण 
शाखा, टेकुमा कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् र्नम्न प्रर्र्बेदनहरु पठाउनपुने छ  

• सम्बष्न्धर् प्रादेष्शक र्नकार्हरु सामाष्जक ववकास मन्रालर् , प्रादेष्शक र्नदेशनालर् 
/प्रादेष्शक स्वास््र् आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्रले कार्िक्रम सम्पन्नर्ाको र्बस्र्रृ् प्रगर्र् 
प्रर्र्वेदन। 

• सम्बष्न्धर् प्रादेष्शक र्नकार्ले चौमार्सक ि बावर्िक रुपमा आर्थिक र्था भौर्र्क प्रगर्र् 
प्रर्र्बेदन पठाउन े(अनसूुची २) 

सन्दभि सामाग्री व्र्वस्थापन महाशाखासँग समन्वर् गिी कार्िववर्ध, स्पेर्सवर्केशनको साथै प्रचर्लर् साबिजर्नक खरिद 
ऐन २०६३, र्था र्नर्मावली, २०६४ (संसोधन सवहर्) आर्थिक ऐन र्नर्मानसुाि अनसुाि उपिोि 
सामग्री खरिद गनुि पनेछ। 

 
७. पोर्ण कार्िक्रमको अनगुमन र्था सपुरिवेक्षण (प्रदेश ि ष्जल्ला स्र्रिर्)  
परिचर्  पोर्ण कार्िक्रम लाग ु भएका सम्पूणि प्रदेश ि स्थानीर् र्हहरुबाट सञ्चालन हनेु पोर्ण सम्बन्धी 

कार्िक्रमहरु प्रभावकािी ि गणुस्र्िीर् बनाउने ि कार्िक्रममा सधुाि ल्र्ाउने अर्भप्रार्ले सेवा प्रवाह गने 
र्नकार् वा व्र्ष्िले अवलम्बन गिेको प्रवक्रर्ाहरुको प्रत्र्क्ष अनगुमन र्था सपुरिवेक्षण गनिका लार्ग 
उल्लेष्खर् ष्शर्िकमा बजेट व्र्वस्था गरिएको छ। 

उदे्दश्र् प्रदेश अन्र्गिर् सञ्चार्लर् पोर्ण कार्िक्रमहरुको कार्ािन्वर्नको अवस्थाबािे स्थलगर् अबलोकन गिी 
कार्िके्षर र्हबाट हनुपुने सधुािका लार्ग र्त्काल पटृठपोर्ण र्दने ि कार्ािन्वर्नको ष्शलष्शलामा देष्खएको 
अबिोधलाई हटाउन सहजीकिण गने र्था स्थलगर् अनभुवको आधािमा नीर्र् र्नमािण र्हमा आबश्र्क 
सझुाब पेश गने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

पोर्ण कार्िक्रमका सचुाकंमा, सामग्री व्र्वस्थापनमा सधुाि भएको हनेुछ। 

सञ्चालन प्रकृर्ा  • र्स कार्िक्रमको लार्ग सारै् प्रदेश ि ७७ ष्जल्लाहरुमा बजेट ववर्नर्ोष्जर् गरिएको छ। 
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• मार्थ उल्लेष्खर् सपुरिवेक्षण, अनगुमनका वक्रर्ाकलापहरुमा ववर्नर्ोष्जर् बजेटबाट सपुरिवेक्षण कार्ि 
र्ोजना बनाउँदा सधुािको महससु गरिएका ष्जल्ला, पार्लकाहरु छनोट गिी सपुरिवेक्षण कार्ि र्ार्लका 
र्र्ाि गने। 

• सपुरिवेक्षण कार्िक्रमको लार्ग ववर्र्वस्र्मुा दक्ष र्था कार्िक्रमसँग सम्बष्न्धर् व्र्ष्ि मार 
परिचालनको र्ोजना बनाउने। 

• सपुरिवेक्षण कार्ि र्ोजना र्था अन्र् र्नर्र्मर् कार्िमा खटी जान ेकमिचािीहरुले सपुरिवेक्षण पश्चार् 
कार्िक्रमको अवस्था, गरिएका कार्िहरु ि सझुाव सवहर् अर्नवार्ि रुपमा चके र्लटट सवहर् सर्मक्षा 
ि पटृठपोर्ण र्दएको कार्िको अर्भलेख िाखी एक कपी स्वा.से.वव, परिवाि कल्र्fण महाशाखा, पोर्ण 
शाखालाई उपलब्ध गिाउन ुपनेछ। 

• सपुरिवेक्षण कार्िक्रम गदाि प्रदेश अन्र्गिर्का प्रादेष्शक स्वास््र् आपूर्र्ि केन्र ,पोर्ण पनुस्थापना गृह , 
स्वास््र् कार्ािलर्, अस्पर्ालहरु, स्थानीर् र्ह ष्स्थीर् स्वास््र् संस्थाहरु , म.स्वा.स्वं. सेववकाहरु 
हनेुछ। 

कार्िक्रम अनगुमन र्था सपुरिबेक्षण : 
परिवाि कल्र्ाण महाशाखाले, प्रदेशले आवश्र्कर्ानसुाि कार्िक्रमको अनगुमन गनेछ। 

बजेट वाँिर्ाँि प्रदेश अन्र्गिर् प्रादेष्शक स्वास््र् र्नदेशानलर्मा प्रत्र्ेक रैमार्सकमा र्ल उल्लेष्खर् अनसुाि बजेट 
ववर्नर्ोष्जर् गरिएको छ। 

सी. नं  प्रदेश  
प्रत्रे्क चौमार्सकमा खचि (रु हजािमा) 

पवहलो दोस्रो  रे्स्रो  चौथो  जम्मा  
१  प्रदेश नं १  २०० २०० २०० २०० ८०० 
२  प्रदेश नं २  १५० १५० १५० १५० ६०० 
३  प्रदेश नं ३  २०० २०० २०० २०० ८०० 
४  गण्िकी प्रदेश  १५० १५० १५० १५० ६०० 
५  लषु्म्बनी प्रदेश  १५० १५० १५० १५० ६०० 
६  कणािली प्रदेश  २०० २०० २०० २०० ८०० 
७  सदुिुपष्श्चम प्रदेश  २०० २०० २०० २०० ८०० 

 
• प्रत्र्ेक ष्जल्लाहरुमा १ लाख २० हजािको दिले िकम ववर्नर्ोष्जर् गरिएको छ। प्रत्र्ेक रमैार्सकमा 

३० हजािको दिले सबै ष्जल्लाहरुले पोर्ण कार्िक्रमको अनगुमन र्था सपुरिवेक्षण गने ि पोर्ण 
कार्िक्रमलाई प्रभावकािी बनाउने। 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 
 

• संघीर् स्वास््र् र्था जनसंख्र्ा मन्रालर्, स्वास्थ सेवा ववभाग, परिवाि कल्र्ाण महाशाखा, पोर्ण 
शाखा, टेकुमा कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् र्नम्न प्रर्र्बेदनहरु पठाउनपुने छ। 

• सम्बष्न्धर् प्रादेष्शक कार्ािलर्/ ष्जल्लाहरुले कार्िक्रम सम्पन्नर्ाको र्बस्र्रृ् प्रगर्र् प्रर्र्वेदन। 
• सम्बष्न्धर् प्रादेष्शक र्नकार्ले चौमार्सक ि बावर्िक रुपमा एक प्रर्र् आर्थिक र्था भौर्र्क प्रगर्र् 

प्रर्र्बेदन )अनसूुची २(  
सन्दभि सामाग्री  पोर्ण कार्िक्रम अनगुमन चेकर्लस्ट /कार्िक्रम र्नदेष्शका, कार्िववर्ध आर्द 

 
८. पोर्ण सम्बन्धी Mount Board छपाई र्था ववर्िण 
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परिचर्  िाष्टिर् पोर्ण कार्िक्रम अन्र्गिर् स्वास््र् सस्था र्था स्थानीर् र्हहरुबाट स्वास््र् र्था पोर्णसम्बन्धी 
सेवा र्था सूचना प्रसािण र्था प्रवाह गनिको लार्ग प्रादेष्शक स्वास््र् र्नदेशनालर्बाट Mount Board 
छपाई र्था ववर्िण कार्िक्रमको व्र्वस्थापन गरिएको छ। र्स कार्िक्रमले गभिवर्ी र्था स्र्नपान 
गिाउने मवहलाहरु, वकशोिवकशोिी एवं बाल-बार्लकाहरुको (ववशेर् गिी अपाङ्गर्ा सवहर् जीवनर्ापन 
गिी गिेकाहरुको) स्र्ाहाि गने अर्भभावकहरु माझ स्वास््र् र्था पोर्ण सम्बन्धी सचेर्ना गिाउने 
छ। सो कार्िको र्नष्म्र् र्स बर्ि प्रदेश र्नदेशनालर्मा पोर्ण सम्बन्धी Mount Board छपाई र्था 
ववर्िण गनि र्ल उल्लेष्खर् आवश्र्कर्ा अनसुाि बजेट छुट्याईएको छ।  

उदे्दश्र् समदुार् र्था गभिवर्ी र्था स्र्नपान गिाउने मवहलाहरु, वकशोिवकशोिी एवं बाल-बार्लकाहरुको (ववशेर् 
गिी अपाङ्गर्ा सवहर् जीवनर्ापन गिी गिेकाहरुको) स्र्ाहाि गने अर्भभावकहरुको स्वास््र् र्था पोर्ण 
सम्बन्धी सचेर्ना अर्भबृष्द्द गन।े 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

समदुार् र्था परिवाि बाट गभिवर्ी र्था स्र्नपान गिाउने मवहलाहरु, वकशोिवकशोिी एवं बाल-
बार्लकाहरुको (ववशेर् गिी अपाङ्गर्ा सवहर् जीवनर्ापन गिी गिेकाहरुको) लार्ग उपलब्ध स्वास््र् 
र्था पोर्ण सेवा सम्बन्धी सूचना प्रसािण भएको हनेुछ। 

सञ्चालन प्रकृर्ा  • पोर्ण सम्बन्धी Mount Board छपाई र्था ववर्िणको लार्ग सवै प्रादेष्शक स्वास््र् र्नदेशनालर्मा 
५ लाखको दिले पवहलो रैमार्सकमा िकम ववर्नर्ोष्जर् गरिएको छ। 

• सो अनसुाि पोर्णका सचेर्नामलुक संदेश िाष्ख Mount Board खरिद र्था िुवानी गिी महत्वपूणि 
स्थानहरुमा स्थावपर् गिाउने। 

• पोर्णका सचेर्नामलुक संदेश र्र्ाि गदाि परिवाि कल्र्ाण महाशाखा, पोर्ण शाखासँग एकरुपर्ाको 
लार्ग समन्र्व गिी अगािी बिाउने।  

कार्िक्रम अनगुमन र्था सपुरिबेक्षण : 
परिवाि कल्र्ाण महाशाखाले आवश्र्कर्ानसुाि कार्िक्रमको अनगुमन गनेछ। 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

पोर्ण सम्बन्धी Mount Board खरिद र्था िुवानी सम्पन्न भए पश्चार् ्आर्थिक र्था भौर्र्क प्रगर्ी 
प्रर्र्वेदन सम्बष्न्धर् प्रदेशले र्ोवकएको िाचा ँ(अनसूुची २) मा पठाउन ुपनछे। सोही अनसुाि उि 
आर्थिक ि भौर्र्क प्रगर्ी प्रर्र्वेदन TABUS मा प्रववष्टट गनुिपनछे। 

सन्दभि सामाग्री बृहर् पोर्ण ्र्ाकेज र्ार्लम पषु्स्र्का, ववर्भन्न पोर्णका ष्फ्लप चाटिहरु। 
 
९. एर्. एम, िेर्िर्ो मार्ि र् पोर्ण सम्बन्धी सचेर्ना कार्िक्रम ववकास र्था प्रसािण  
परिचर्  िाष्टिर् पोर्ण कार्िक्रम अन्र्गिर् स्वास््र् सस्था र्था स्थानीर् र्हहरुबाट स्वास््र् र्था पोर्ण सम्बन्धी 

उपलब्ध स्वास््र् र्था पोर्ण सेवाको सूचनाहरु प्रसािण र्था प्रवाह गनिको लार्ग प्रादेष्शक स्वास््र् 
र्नदेशनालर् बाट एर्. एम िेर्िर्ो, परपर्रका, अनलाइन मार्ि र् पोर्ण सम्बन्धी सचेर्ना कार्िक्रम 
ववकास र्था प्रसािण गने गिी र्ल उल्लेष्खर् आवश्र्कर्ा अनसुाि बजेट र्बर्नर्ोजन गरिएको छ।  

उदे्दश्र् स्वास््र् सस्था र्था स्थानीर् र्हहरुबाट स्वास््र् र्था पोर्ण सम्बन्धी उपलब्ध सेवाहरु सबिसाधािणको 
जानकािीको लार्ग सूचनाहरु प्रसािण र्था प्रवाह गन।े  

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

स्वास््र् सस्था र्था स्थानीर् र्हहरु बाट स्वास््र् र्था पोर्ण सम्बन्धी उपलब्ध सेवाहरुको प्रर्ोगमा 
वृष्द्ध भएको हनेुछ। 
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सञ्चालन प्रकृर्ा  • एर्. एम, िेर्िर्ो, परपर्रका, अनलाइन मार्ि र् पोर्ण सम्बन्धी सचेर्ना कार्िक्रम ववकास र्था 
प्रसािणको लार्ग सवै प्रादेष्शक स्वास््र् र्नदेशनालर्मा ५ लाखको दिले पवहलो रमैार्सकमा िकम 
ववर्नर्ोष्जर् गरिएको छ। 

• सो अनसुाि पोर्ण सम्बन्धी उपलब्ध सेवाहरु र्था सचेर्नामलुक संदेशहरु एर् एम, िेर्िर्ो, 
परपर्रका, अनलाइन मार्ि र् प्रसािण गने।  

• पोर्णका सचेर्नामलुक संदेश र्र्ाि गदाि परिवाि कल्र्ाण महाशाखा, पोर्ण शाखासँग एकरुपर्ाको 
लार्ग समन्र्व गिी अगािी बिाउने।  

कार्िक्रम अनगुमन र्था सपुरिबेक्षण : 
परिवाि कल्र्ाण महाशाखाले आवश्र्कर्ानसुाि कार्िक्रमको अनगुमन गनेछ। 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

एर् एम िेर्िर्ो मार्ि र् पोर्ण सम्बन्धी सचेर्ना कार्िक्रम ववकास र्था प्रसािण सम्पन्न भए पश्चार् ्
आर्थिक र्था भौर्र्क प्रगर्ी प्रर्र्वेदन सम्बष्न्धर् प्रदेशले र्ोवकएको िाचाँ (अनसूुची २) मा पठाउन ु
पनेछ। सोही अनसुाि उि आर्थिक ि भौर्र्क प्रगर्ी प्रर्र्वेदन TABUS मा प्रववष्टट गनुिपनेछ। 

सन्दभि सामाग्री बृहर् पोर्ण ्र्ाकेज र्ार्लम पषु्स्र्का, ववर्भन्न पोर्णका ष्फ्लप चाटिहरु आर्द। 
 
१०. बृहर् पोर्ण ्र्ाकेज सम्बन्धमा  
परिचर्  मवहला, बालबार्लका र्था वकशोिवकशोिीहरुको पोर्ण अबस्थामा सधुाि गने नेपाल सिकािको िणनीर्र् 

र्था कार्िर्ोजना अनरुुप नेपालमा मवहला, वकशोिी र्था बालबार्लका लष्क्षर् पोर्ण सम्बन्धी ववर्भन्न 
कार्िक्रमहरु सञ्चालन भैिहेको व्र्होिा अवगर् नै छ। र्बगर् केवह वर्ि देष्ख सिकािी र्था गैह्र सिकािी 
संघ संस्थाका प्रार्बर्धक कमिचािीहरु, मवहला सामदुावर्क स्वास््र् स्वर्म ्सेववकाहरुलाई पोर्ण सम्बन्धी 
ज्ञान ि ष्शपको अर्भवृष्द्धको लार्ग कुपोर्ण व्र्वस्थापन, सकु्ष्म पोशक र्त्व ववर्िण, पोर्ण व्र्वहाि 
परिबर्िन का लार्ग पिामशि लगार्र्का पोर्ण सम्बन्धी ववर्भन्न र्ार्लमहरु सञ्चालन भैिहेको परिपेक्ष्र्मा 
नेपाल सिकािले पोर्ण र्बशेर् र्बर्र् वस्र् ुसम्बद्ध छरिएि िहेका र्ार्लम अर्भमखुीकिणलाई एवककृर् 
गिी हाल बह ुके्षरीर् पोर्ण अबधािणामा िाष्टिर् पोर्ण नीर्र्, िाष्टिर् कार्ि र्ोजना र्था र्मर्ब्र्र्ी श्रोर् 
व्र्वस्थापन समेर्लाई मध्र्नजि गिी नेपालमा ववद्यमान न्र्ून पोर्णलाई सम्बोधन गने हेर्लेु बृहर् 
पोर्ण वेर्ेश कार्िक्रम सम्बन्धी स्वास््र् कार्िकर्ािहरुका लार्ग आधािभूर् बृहर् पोर्ण ्र्ाकेज सम्बन्धी 
प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ार्लमको व्र्वस्था गरिएको छ। 

उद्दशे्र् स्वास््र्कमीहरूलाई पोर्ण सम्बन्धी ववर्र्हरुमा ज्ञान, र्सप अर्भवृष्द्ध गिी पोर्ण कार्िक्रम प्रभावकािी 
रुपमा सञ्चालन गने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

स्वास््र्कमी र्था पोर्ण सेवा प्रदार्कहरुको क्षमर्ा अर्भबृष्द्ध भइ पोर्ण सेवा प्रवाहमा गणुस्र्रिर्र्ा 
कार्म हनेुछ। 

सञ्चालन प्रकृर्ा  कार्िक्रम सञ्चालन गदाि ध्र्ान र्दन ुपने कुिाहरु   
• र्ो र्ार्लम सार् र्दनको हनेुछ।  
• बृहर् पोर्ण ्र्ाकेज र्ार्लमको लार्ग प्रदेश १ मा रु ३० लाख, बागमर्ी प्रदेशमा ४० लाख, 

गण्िकी प्रदेशमा ६० लाख, लषु्म्बनी प्रदेशमा ६० लाख, कणािली प्रदेशमा ४० लाख ि सदुिुपष्श्चम 
प्रदेशमा ३० लाखको दिले सारै् प्रदेशको प्रादेष्शक स्वास््र् र्ार्लम केन्रमा बजटे र्बर्नर्ोजन 
गरिएको छ।  
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• प्रदेश २ मा र्िुोवपर्न र्रु्नर्न श्रोर्बाट ३५ लाख रुपैर्ा बजटे र्बर्नर्ोजन गरिएको ि सो िकम 
संघीर् मार्मला र्था सामान्र् प्रशासन मन्रालर् मार्ि र् प्रादेष्शक स्वास््र् र्ार्लम केन्रमा पठाइएको 
छ।  

• र्ार्लम सञ्चालन गदाि परिवाि कल्र्ाण महाशाखा ि प्रादेष्शक स्वास््र् र्नदेशनालर्को समन्वर् ि 
प्राववर्धक सहर्ोगमा सञ्चालन गिी गणुस्र्िीर्र्ा कार्म गनुि पनछे।  

•  प्रदेश अन्र्गिर्का पोर्ण र्ोकल व्र्ष्िहरु २ जना (स्वास््र् कार्ािलर्) ि स्थानीर् र्हका 
स्वास््र् शाखा प्रमखु वा स्वास््र्कमी मध्र्े एकजना हे अ वा स्टार् नसि मध्र्े एकजना गिी 
प्रत्र्ेक स्थानीर् र्हबाट २ जना सहभागीका रुपमा बोलाई र्ार्लमलाई प्रभावकािी बनाउने। 

• र्ार्लम नर्लएका स्थानीर् र्हका स्वास््र् शाखा प्रमखु वा स्वास््र्कमी भएमा र्नजहरुलाई समेर् 
समाबेश गनि सवकने। 

• कार्िक्रम सञ्चालन गदाि चावहन ेब्र्ाग ,पेन राइभ  ,र्ार्लम  पषु्स्र्का ि अरु आवश्र्क सामग्रीहरु 
उपलब्ध गिाई र्ार्लम अझ प्रभावकािी बनाउने। 

र्ार्लम सञ्चालन गनुि पने स्थानीर् र्ह ि ष्जल्लाहरु  
प्रदेश १: भोजपिु, सोलखुुम्ब,ु उदर्पिु, खोटाङ्गका सबै स्थानीर् र्हहरु ि स्वास््र् कार्ािलर्हरु 
प्रदेश २: र्सिहा ष्जल्लाको सबै स्थानीर् र्ह ि ८ वटै स्वास््र् कार्ािलर्हरु  
बागमर्ी प्रदेश: काठमािौँ, लर्लर्पिु, भिपिु, नवुाकोट ि िसवुाका सबै स्थानीर् र्हहरु ि स्वास््र् 
कार्ािलर्हरु 
गण्िकी प्रदेश: सबै स्थानीर् र्ह ि स्वास््र् कार्ािलर्हरु  
लषु्म्बनी प्रदेश: सबै स्थानीर् र्ह ि स्वास््र् कार्ािलर्हरु (बाकेँ, बर्दिर्ा ि रुपन्देही ष्जल्ला ि स्थानीर् 
र्हहरु बाहेक) 
कणािली प्रदेश: िोल्पा, मगु,ु हमु्ला, कार्लकोट, जमु्लाका सबै स्थानीर् र्हहरु ि स्वास््र् कार्ािलर्हरु  
सदुिुपष्श्चम प्रदेश: स्वास््र्कार्ािलर्हरु सबै  
कार्िक्रम अनगुमन र्था सपुरिबेक्षण : परिवाि कल्र्ाण महाशाखा/ सम्बष्न्धर् प्रादेष्शक र्नकार्ले 
आवश्र्कर्ानसुाि कार्िक्रमको अनगुमन गने छ। 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन: 

प्रादेष्शक मन्रालर्/संघीर् मन्रालर्,स्वास्थ सेवा ववभाग, परिवाि कल्र्ाण महाशाखा, पोर्ण शाखा, 
टेकुमा कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् रिपोटि पठाउनपुनछे।  

सन्दभि सामग्री बृहर् पोर्ण लष्क्षर् कार्िक्रमको र्ार्लम पषु्स्र्का, स्वास््र् व्र्वस्थापन सूचना प्रणालीको पोर्ण सम्बन्धी 
अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन र्ािामहरु, आर्द  

 
११. आपर्कार्लन अवस्थामा पोर्ण कार्िक्रमको क्षमर्ा अर्भवृष्द्ध 
परिचर्  आकष्स्मक अवस्थामा मवहला र्था बालबार्लकाहरुको पोर्णको अबस्थामा सधुाि गने नेपाल सिकािको 

िणनीर्र् र्था कार्िर्ोजना अनरुुप नेपालमा मवहला र्था बालबार्लका लष्क्षर् पोर्ण सम्बन्धी पूवि र्र्ािी 
र्ोजना र्नमािण गनि, पोर्ण सम्बन्धी आवश्र्क प्रर्र्कार्ि ि पनुलािभ कार्िक्रम सञ्चालन गनि स्वास््र् 
कार्ािलर्, प्रादेष्शक स्वास््र् र्नदेशनालर्, प्रादेष्शक स्वास््र् आपूर्र्ि केन्र र्था प्रादेष्शक स्वास््र् 
र्ार्लम केन्रका सम्बष्न्धर् स्वास््र् र्था पोर्ण कार्िकर्ािहरुको क्षमर्ा ववकास गने गिी र्ो कार्िक्रम 
िाष्खएको छ। 

उद्दशे्र् स्वास््र् कार्ािलर्, प्रादेष्शक स्वास््र् र्नदेशनालर्, प्रादेष्शक स्वास््र् आपूर्र्ि केन्र र्था प्रादेष्शक 
स्वास््र् र्ार्लम केन्रका सम्बष्न्धर् स्वास््र् र्था पोर्ण कार्िकर्ािहरुको क्षमर्ा अर्भवृष्द्ध गने। 



 
 

269 

 

 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल आकष्स्मक अवस्थामा प्रभावकािी र्रिकाले पोर्ण सम्बन्धी पूवि र्र्ािी र्ोजना र्नमािण भई पोर्ण 
सम्बन्धी आवश्र्क प्रर्र्कार्ि ि पनुलािभ कार्िक्रम सञ्चालन भएको हनेुछ। 

सञ्चालन प्रकृर्ा  कार्िक्रम सञ्चालन गदाि ध्र्ान र्दन ुपने कुिाहरु   
• र्ो र्ार्लम पाच र्दनको हनेुछ।  
• र्स कार्िक्रमको लार्ग सारै् प्रदेशको प्रादेष्शक स्वास््र् र्ार्लम केन्रमा बजेट र्बर्नर्ोजन गरिएको 

छ।  
• र्स कार्िक्रमको लार्ग प्रदेश १ मा ६ लाख, प्रदेश २ मा ५ लाख, बागमर्ी प्रदेशमा ५ लाख, 

गण्िकी प्रदेशमा ५ लाख, लषु्म्बनी प्रदेशमा ५ लाख, कणािली प्रदेशमा ५ लाख ि सदुिुपष्श्चम 
प्रदेशमा ५ लाख गिी दोस्रो रैमार्सकमा खचि गने गिी िकम ववर्नर्ोष्जर् भएको छ। 

• र्स र्ार्लम कार्िक्रममा प्रत्र्ेक स्वास््र् कार्ािलर्बाट २ जना- पोर्ण र्ोकल पसिन अर्नबार्ि, 
प्रादेष्शक स्वास््र् र्नदेशनालर्बाट -१ जना, प्रादेष्शक स्वास््र् आपूर्र्ि केन्रबाट -१ जना र्था 
प्रादेष्शक स्वास््र् र्ार्लम केन्रबाट-१ जना र्था साझेदाि सस्थाहरु बाट १-१ जनाको 
सहभागीर्ा गिाउन ुपनेछ। 

• र्ार्लम सञ्चालन गदाि परिवाि कल्र्ाण महाशाखा ि प्रादेष्शक स्वास््र् र्नदेशनालर्को समन्वर् ि 
प्राववर्धक सहर्ोगमा सञ्चालन गिी गणुस्र्िीर्र्ा कार्म गनुि पनछे।  

• कार्िक्रम सञ्चालन गदाि चावहने ब्र्ाग, पेन राइभ, र्ार्लम पषु्स्र्का ि अरु आवश्र्क सामग्रीहरु 
उपलब्ध गिाई र्ार्लम अझ प्रभावकािी बनाउने। 

कार्िक्रम अनगुमन र्था सपुरिबेक्षण : परिवाि कल्र्ाण महाशाखा/ सम्बष्न्धर् प्रादेष्शक र्नकार्ले 
आवश्र्कर्ानसुाि कार्िक्रमको अनगुमन गने छ। 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन: 

प्रादेष्शक मन्रालर्/संघीर् मन्रालर्, स्वास्थ सेवा ववभाग, परिवाि कल्र्ाण महाशाखा, पोर्ण शाखा, 
टेकुमा कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् रिपोटि पठाउनपुनछे।  

सन्दभि सामग्री आपर्कार्लन अवस्थामा गरिने पोर्ण सम्बन्धी प्रर्र्कार्ि ि पनुािलाभ कार्िक्रम सम्बन्धी र्ार्लम पषु्स्र्का, 
बृहर् पोर्ण लष्क्षर् कार्िक्रमको र्ार्लम पषु्स्र्का, स्वास््र् व्र्वस्थापन सूचना प्रणालीको पोर्ण सम्बन्धी 
अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन र्ािामहरु, आर्द 

 
१२. अन्र्िंग उपचाि केन्र अन्र्गिर्का अस्पर्ालहरुलाई क्षमर्ा अर्भवृष्द्ध कार्िक्रम 
परिचर्  किा ष्शघ्र कुपोवर्र् बाल-बार्लकाहरूमा हनु सक्ने मेर्िकल जवटलर्ाहरु र्त्काल रुपमा आवश्र्क 

उपचाि र्था व्र्वस्थापन गनि प्रादेष्शक र्था ष्जल्ला अस्पर्ालहरुका स्वास््र्कमीहरुको (ष्चवकत्सक, 
नसिहरु) र्था ्र्ािामेर्िकल स्टार्हरुको क्षमर्ा अर्भवृष्द्ध गनि र्ो र्ार्लम कार्िक्रम िाष्खएको छ। 

उद्दशे्र् प्रादेष्शक र्था ष्जल्ला अस्पर्ालहरुका स्वास््र्कमीहरुको (ष्चवकत्सकहरु, नसिहरु र्था ्र्ािामेर्िकल 
स्टार् नसिहरुको क्षमर्ा अर्भवृष्द्ध गने। 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल प्रादेष्शक र्था ष्जल्ला अस्पर्ालहरुका स्वास््र्कमीहरुको (ष्चवकत्सकहरु, नसिहरु र्था ्र्ािामेर्िकल 
स्टार् नसिहरुको अर्भवृष्द्ध भई किा ष्शघ्र कुपोवर्र् बाल-बार्लकाहरुको मरे्िकल जवटलर्ाको र्निन्र्ि 
उपचाि भई स्वास््र् र्था पोर्ण अवस्थामा सधुाि भएको हनेुछ। 

सञ्चालन प्रकृर्ा  कार्िक्रम सञ्चालन गदाि ध्र्ान र्दन ुपने कुिाहरु   
• र्ो र्ार्लम पाच र्दनको हनेुछ।  
• र्स कार्िक्रमको लार्ग सारै् प्रदेशको प्रादेष्शक स्वास््र् र्ार्लम केन्रमा बजेट र्बर्नर्ोजन 

गरिएको छ।  
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• र्स कार्िक्रमको लार्ग प्रदेश १ मा ६ लाख, प्रदेश २ मा ४ लाख, बागमर्ी प्रदेशमा ५ लाख, 
गण्िकी प्रदेशमा ४ लाख, लषु्म्बनी प्रदेशमा ४ लाख, कणािली प्रदेशमा ६ लाख ि सदुिुपष्श्चम 
प्रदेशमा ५ लाख गिी दोस्रो रैमार्सकमा खचि गने गिी िकम ववर्नर्ोष्जर् भएको छ। 

• र्स र्ार्लम कार्िक्रममा प्रत्र्के प्रादेष्शक र्था ष्जल्ला अस्पर्ालहरुबाट २ जना (१ जना 
ष्चवकत्सक ि १ जना नसि), प्रादेष्शक स्वास््र् र्नदेशनालर्बाट १ जना, प्रादेष्शक स्वास््र् 
आपूर्र्ि केन्रबाट १ जना र्था प्रादेष्शक स्वास््र् र्ार्लम केन्रबाट १ जना ि सम्बष्न्धर् 
प्रदेशमा िहेको पोर्ण पनुस्थािपना गृहबाट १-१ जनाको सहभागीर्ा गिाउन ुपनेछ।  

• र्ार्लम सञ्चालन गदाि परिवाि कल्र्ाण महाशाखा ि प्रादेष्शक स्वास््र् र्नदेशनालर्को समन्वर् 
ि प्राववर्धक सहर्ोगमा सञ्चालन गिी गणुस्र्िीर्र्ा कार्म गनुि पनेछ।  

• कार्िक्रम सञ्चालन गदाि चावहने ब्र्ाग, पेन राइभ, र्ार्लम पषु्स्र्का ि अरु आवश्र्क सामग्रीहरु 
उपलब्ध गिाई र्ार्लम अझ प्रभावकािी बनाउने। 

कार्िक्रम अनगुमन र्था सपुरिबेक्षण : परिवाि कल्र्ाण महाशाखा / सम्बष्न्धर् प्रादेष्शक र्नकार्ले 
आवश्र्कर्ानसुाि कार्िक्रमको अनगुमन गने छ। 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन: 

प्रादेष्शक मन्रालर्/संघीर् मन्रालर्,स्वास्थ सेवा ववभाग, परिवाि कल्र्ाण महाशाखा, पोर्ण शाखा, 
टेकुमा कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् रिपोटि पठाउनपुनछे।  

सन्दभि सामग्री Training manual for Inpatient Mangement for Severe Acute Malnutrition, बृहर् पोर्ण 
लष्क्षर् कार्िक्रमको र्ार्लम पषु्स्र्का, स्वास््र् व्र्वस्थापन सूचना प्रणालीको पोर्ण सम्बन्धी अर्भलेख 
र्था प्रर्र्वेदन र्ािामहरु, आर्द  

 
१३. स्र्नपान कक्ष (प्रत्रे्क प्रदेशमा ३ ओटा) 
परिचर्  नेपाल स्वास््र् र्था जनसाषं्ख्र्क सवेक्षण २०१६ अनसुाि नेपालमा किीव ९९ प्रर्र्शर् मवहलाहरुले 

आफ्ना बच्चाहरुलाई कष्म्र्मा १ पटक स्र्नपान गिाउने गिेको देखाएको छ। र्ि स्र्नपानका लार्ग 
र्सर्ारिस गरिएका मखु्र् व्र्वहािहरु (समर् म ैस्र्नपानको सरुुवार्, ६ मवहनासम्म पणुि स्र्नपान ि 
कष्म्र्मा २ बर्िसम्म स्र्नपानको र्निन्र्िर्ा) सम्बन्धी र््र्ाकं भने अझैपर्न आशार्र्र् छैनन्।  
बढ्दो शहिीकिण ि आमाको दूधको सट्टामा पाइन ेखानेकुिाको कािणले शहिी समदुार्का बच्चाहरुलाई 
प्रार् जसो बट्टाको दूध खुवाउने प्रचलन बिेको पाइन्छ। स्र्नपान नगिाउनाले बच्चाहरुलाई िोग लाग्ने 
ि मतृ्र्दु ि बढ्ने मार नभई, बच्चाहरुको शाििीक वृष्द्ध, ववकासलाई पर्न प्रर्र्कूल प्रभाव परििहेको 
हनु्छ। बट्टाको दूध र्था अन्र् खानाहरु खुवाउने खचि पर्न बढ्न जान्छ।साथै उि दूध र्था अन्र् 
खाना ष्झकाउनका र्नर्मत्त सष्ञ्चर् िकम पर्न खचि हनु्छ।  
 
अझै पर्न नेपालमा बालमतृ्र् ुदि उच्च छ। झािापखाला र्था श्वासप्रश्वास सम्बन्धी िोग लागेि वर्ेनी 
धेिै बालबार्लकाको मतृ्र् ु हनेु गदिछ। आमाको दधु खुवाउनाले मार पर्न धेिै बालबार्लकालाई 
झािापखाला र्था श्वासप्रश्वाससम्बन्धी िोगको कािण हनेु अकाल मतृ्र्वुाट जोगाउन सवकन्छ। 
नेपाल जनसाखं्र्ीक स्वास््र् सवेक्षण २०१६को र््र्ाकं अनसुाि पूणिस्र्न पान गिाउनेको संख्र्ा ६६ 
प्रर्र्शर्, ष्शशजुन्मकेो १ घण्टा र्भर स्र्नपान गिाउनेको संख्र्ा ५५ प्रर्र्शर् छ। र्सैगिी स्र्नपान 
गिाउन ुअष्घ १० जना नवजार् ष्शशहुरु मध्र्े ३ जना नवजार् ष्शशहुरुलाई घ्र्ू, मह, ष्चनी चटाउने 
गिेको पाइएकोछ। ष्शश ुजन्मेदेष्ख १ मवहनासम्मपूणि स्र्नपान गिाउने संख्र्ा भने ८० प्रर्र्शर्िहेको 
छ। त्र्सैगिी र्ो र््र्ांक घट्दै ष्शश ु२ देष्ख ३ मवहनासम्मको हुँदा पूणिस्र्नपान गिाउने संख्र्ा ७२ 
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प्रर्र्शर् मार िहेको छ। त्र्स्रै् ष्शश ु४ देष्ख ५मवहनाको उमेि समहुमा स्र्नपानको ष्स्थर्र् हेन ेहो 
भने ४१ प्रर्र्शर्ले मार पूणि स्र्नपान गिाएको देष्खन्छ।  
स्र्नपान जीवनको आधाि पर्न िहेको हदुाँ र्सलाई संिक्षण, प्रविधन, र्था सघाउन आमा ि ष्शश ुमैरी 
वार्ाविण सृजना गनिको र्नष्म्र् साविजर्नक स्थलहरुमा स्र्नपान कक्ष स्थापनाको लार्ग बजटे ववर्नर्ोजन 
गरिएको छ। 

उद्दशे्र् प्रदेश र्भरका साविजर्नक, र्नजी, औपचारिक स्थानहरुमा स्र्नपानलाई प्रवद्धिन र्था सहज वार्ाविण 
र्नमाणि गनि स्र्नपान कक्षको स्थापना गने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

प्रदेश र्भरका साविजर्नक, र्नजी, औपचारिक स्थलहरुमा स्र्नपान कक्षको स्थापना भई स्र्नपानलाई 
प्रवद्धिन र्था सहज वार्ाविण र्नमाणि गनि सहर्ोग पगु्नछे। 

सञ्चालन प्रकृर्ा  • स्र्नपान कक्ष स्थापनाको लार्ग प्रत्र्के प्रदेशमा १ लाख ५० हजािको दिले दोस्रो ,रे्स्रो ि चौथो 
रैमार्सक गिी प्रत्र्के रैमार्सकमा ५० हजाि िकम ववर्नर्ोष्जर् गरिएको छ।  

• र्ो िकम मार्ि र् र्ल उल्लेष्खर् आवश्र्कर्ा अनसुाि प्रत्र्ेक प्रदेशमा ३ वटा स्र्नपान कक्ष 
स्थापना भएको हनुपुछि।  

• स्र्नपान कक्ष स्थापनाको लार्ग आवश्र्क पने सामान जस्रै् कुसी, दिाज, पदाि ि हार् धुने 
व्र्वस्थापन गनिको िकम छुटाईएको छ।  

• स्र्नपान कक्ष स्थापना गदाि साविजर्नक, र्नजी, औपचारिक के्षरमा जस्रै् ववमानस्थल, बसपाकि , 
ष्जल्ला कार्ािलर्, अस्पर्ाल आर्द जस्र्ा बिी आवर्जावर् हनेु स्थान हेिी स्थापना गनुिपनेछ। 

• प्रादेष्शक स्वास््र् र्नदेशानलर्ले प्राप्त बजेटको आधािमा मार्थ उल्लेष्खर् ववर्भन्न के्षरमा एउटा 
कोठा सहर्ोग र्लई स्र्नपान कक्ष खोल्ने।  

कार्िक्रम अनगुमन र्था सपुरिबेक्षण: परिवाि कल्र्ाण महाशाखा/प्रादेष्शक र्नकार्ले आवश्र्कर्ानसुाि 
कार्िक्रमको अनगुमन गने छ। 

बजेट वािँर्ािँ स्र्नपान कक्ष स्थापनाको लार्ग प्रत्र्ेक प्रदेशमा १ लाख ५० हजािको दिले दोस्रो, रे्स्रो ि चौथो 
रैमार्सक गिी प्रत्र्के रैमार्सकमा ५० हजाि िकम ववर्नर्ोष्जर् गरिएको छ।  

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

प्रादेष्शक मन्रालर्/संघीर् मन्रालर्, स्वास्थ सेवा ववभाग, परिवाि कल्र्ाण महाशाखा, पोर्ण शाखा, 
टेकुमा कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् र्नम्न प्रर्र्बेदनहरु पठाउनपुनेछ: 
• सम्बष्न्धर् स्वास््र् संस्था ि स्थानीर् र्हका स्वास््र्कमी र्था प्रर्र्र्नर्धहरुले कार्िक्रम सम्पन्नर्ाको 

र्बस्र्रृ् प्रगर्र् प्रर्र्वेदन। 
• सम्बष्न्धर् स्थानीर् र्हले चौमार्सक ि बावर्िक रुपमा एक प्रर्र् आर्थिक र्था भौर्र्क प्रगर्र् प्रर्र्बेदन 

)अनसूुची २( । 
सन्दभि सामग्री स्र्नपान कक्ष स्थापना गनिको लार्ग कष्म्र्मा ओछ्यान सेट, ठूलो आिामदार्क कुसी, हार् धुनको 

लार्ग (ट्याप, साबनुको साथ बाष्ल्टन, र्ौर्लर्ा) भइँुमा गलैंचा, आमा ि बच्चाको पोस्टि 
(स्र्नपानकोबािेमा) आर्द। 

 
१४. स्वास््र्लाई हानी गने अस्वस्थकि खानेकुिालाई र्नरुत्सावहर् गनि गिाउन समष्न्धर् सिोकािवालासंगको समन्वर्/पैिवी 
बैठक  
परिचर्  अस्वस्थकि खानकुेिाहरुको उपभोग नसने िोगहरुको मखु्र् कािण िहेको छ। मवहला, बाल-बार्लका, 

वकशोि-वकशोिीहरुमा हनेु कुपोर्ण न्र्ूनीकिणको मखु्र् बाधकको रुपमा पर्न अस्वस्थकि खानकुेिाहरुको 
उपभोगलाई र्लन ेगरिन्छ।अस्वस्थकि खानकुेिालाई उत्पादन, उपभोगलाई र्नरुत्सावहर् गदै स्वच्छ, स्वस्थ 
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ि पोर्ण उि खानेकुिाहरुलाई प्रबधिन गनि गिाउन समबष्न्धर् प्रदेशका सिोकािवालाहरु माझ 
समन्वर्/पैिवी बैठक सञ्चालन बैठक सञ्चालन गनिको लार्ग र्स कार्िक्रम िाष्खएको छ। 

उदे्दश्र् स्वच्छ, स्वस्थ ि पोर्ण र्िु खानकुेिाहरुलाई प्रबधिनको लार्ग सहर्ोग गने। 
अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

स्वच्छ, स्वस्थ ि पोर्ण र्िु खानेकुिाहरुलाई प्रबधिनको लार्ग सहर्ोग भएको हनेु। 

सञ्चालन प्रकृर्ा  • र्ो कार्िक्रम एक र्दनको हनेुछ।  
• र्स अर्भमखुीकिण कार्िक्रममा बह-ुके्षरीर् पोर्ण र्ोजना अन्र्िगिर् िहेका सिोकािवालाहरु, नीर्र् 

र्था र्ोजना आर्ोगका उपाध्र्क्ष, सदस्र्हरु, सदस्र् सष्चव, प्रदेश सष्चब र्था सामाष्जक ववकास 
मन्रालर्का सष्चव, प्रादेष्शक लेखा प्रमखु, प्रादेष्शक कोर् र्था लेखा र्नर्न्रक कार्ािलर्, प्रादेष्शक 
स्वास््र् र्नदेशनालर्, प्रादेष्शक स्वास््र् आपूर्र्ि केन्र, प्रादेष्शक स्वास््र् र्ार्लम केन्रको उपष्स्थर्र्मा 
कार्िक्रम सञ्चालन गनि सवकने छ।  

• सम्बष्न्धर् प्रदेशको खाद्य प्रर्बर्ध र्था गणु र्नर्न्रण कार्ािलर्, परकाि महासंघ, उपभोिा वहर् 
संिक्षण मंच, प्रादेष्शक उद्योग बाष्णज्र् संघ ि पोर्ण के्षरमा काम गने साझेदाि सस्थाहरु। 

• र्ो कार्िक्रम गदाि परिवाि कल्र्ाण महाशाखा, पोर्ण शाखाको समन्वर् ि प्राववर्धक सहर्ोगमा 
सञ्चालन गिी गणुस्र्िीर्र्ा कार्म गनुि पनछे।  

कार्िक्रम अनगुमन र्था सपुरिबेक्षण : 
स्वास््र् र्था जनसंख्र्ा मन्रालर्, परिवाि कल्र्ाण महाशाखाले आवश्र्कर्ानसुाि कार्िक्रमको अनगुमन 
गनेछ। 

बजेट वाँिर्ाँि • र्स कार्िक्रमको लार्ग सबै प्रदेश १ लाखको दिले प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्मा िकम ववर्नर्ोष्जर् 
गरिएको छ। 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

• सम्बष्न्धर् र्नकार्ले चौमार्सक ि बावर्िक रुपमा एक प्रर्र् आर्थिक र्था भौर्र्क प्रगर्र् प्रर्र्बेदन 
अनसूुची २ अनसुाि पठाउन ुपनछे। 

सन्दभि सामाग्री सन्दभि सामाग्रीको लार्ग परिवाि कल्र्ाण महाशाखा, पोर्ण शाखासँग समन्वर् गने। 
 
१५. बाजिुा अस्पर्ालमा कुपोर्ण व्र्वस्थापनको लार्ग पोर्ण पनुथािपना गहृको स्थापना 
परिचर्  अझैपर्न कुपोर्णलाई स्वास््र् मस्र्ाका रुमपा नबझु्न ेि स्वास््र् संस्थामा समर् म ैनल्र्ाउने वा विलो 

गिी ल्र्ाउने र्था ल्र्ाइ हालेपर्न र्त्कार्लक िोगको मार उपचाि गने परिपाटी व्र्ाप्त छ। अकोर्र्ि 
अस्पर्ालमा समर् ि आवश्र्क बेि संख्र्ाको अभावमा पर्न कुपोवर्र् बालबार्लकाको उपचाि प्रर्र् त्र्र्र् 
ध्र्ान पगु्न सवकिहेको छैन। अस्पर्ालमा उपचाि पश्चार् ्र्िस्चाजि भएि गएका बालबार्लकालाई पिुान ै
िोगले रे्िी सर्ाउने वा नर्ाँ िोग लाग्ने िि हनु्छ। र्स्र्ो अवस्थामा बच्चामा बौष्द्दक र्था शािीरिक 
अपाङ्घर्ा, ष्शघ्र कुपोर्ण हनेु र्था मतृ्र् ुसमेर् हनु सक्छन।् समदुार् स्र्िमा ष्शघ्र कुपोर्णको एवककृर् 
व्र्वस्थापना कार्िक्रम सञ्चालनमा निहेको वा िहेपर्न ववर्भन्न कािणले बालबार्लका सम्बष्न्धर् बवहिंग 
उपचाि केन्रमा भनाि भई उपचाि गिाउन नसक्न ेअवस्थामा पोर्ण पनुस्थापना गृहमा भनाि गिी उपचाि 
गनिका लार्ग अस्पर्ालहरुमा पोर्ण पनुस्थािपना गृह स्थापना ि सञ्चालन गने िणनीर्र् ल्र्ाइएको हो। र्सै 
अनरुुप नेपालका अस्पर्ालहरुमा नेपाल सिकाि ि दार् ृसंस्थाहरुको आर्थिक, प्राववर्धक र्था व्र्वस्थापवकर् 
सहर्ोगमा पोर्ण पनुस्थािपना गृह सञ्चालन कार्ि भइिहेका छन।् 
 र्स आर्थिक बर्िमा बाजिुा अस्पर्ालमा कुपोर्ण व्र्वस्थापनको लार्ग पोर्ण पनुथािपना गृह स्थापना गिी 
सञ्चालनमा ल्र्ाइने छ। 
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उदे्दश्र् • बालबार्लकाको किा ष्शघ्र कुपोर्णको उपचाि र्था व्र्वस्थापन गने। 
• बालबार्लकाका साथै हेिचाह गने अर्भभाबकहरुलाई पोर्ण सम्बन्धी ज्ञान र्था सीप प्रदान गन।े 
• पोर्ण पनुथािपना गहृमा किा ष्शघ्र कुपोवर्र् बालबार्लकाहरुलाई भनाि गिी २४ सै घण्टा 

स्वास््र्कर्मिहरुको र्नगिानीमा िाखी उपचाि गने। 
अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

किा ष्शघ्र कुपोर्णको व्र्वस्थापन गिी बालबार्लकाहरूलाई मतृ्र् ुहनुबाट बचाउने ि अर्भभावकहरुमा 
खाना र्था पोर्णकोबािेमा चेर्ना अर्भवृष्द्ध गन।े 

सञ्चालन प्रकृर्ा  • पोर्ण पनुस्थािपना गृह सञ्चालनको लार्ग बाजिुा अस्पर्ालमा ७० लाख रुपैर्ा बजेट ववर्नर्ोष्जर् 
गरिएको छ। उि िकम अनसुाि पोर्ण पनुस्थािपना गृह सञ्चालनको प्रवक्रर्ा सरुु गनुि पन ेछ। 

• र्स वक्रर्ाकलाप सञ्चालन गनि पोर्ण पनुस्थािपना गहृ सञ्चालन र्नदेष्शका २०७० अनसुाि (परिमाजिन 
भइ आएमा सो अनरुुप) बाजिुा अस्पर्ालमा स्थापना गिी सञ्चालन गनुि पनेछ।  

• पोर्ण पनुस्थािपना गृहको नव र्नर्िु कमिचािीहरुलाई परिवाि कल्र्ाण महाशाखाले Nepal Youth 
Foundation (NYF) को समन्वर् ि सहर्ोगमा र्ार्लम उपलब्ध गिाउने छ। र्ार्लममा सहभागी 
हनुको लार्ग लाग्ने खचि र्सै कार्िक्रमको बजेट बाट भिुानी गरिनेछ। 

• पोर्ण पनुस्थािपना गहृको लार्ग चावहने भवनको मापदण्ि , आवश्र्क सामाग्रीहरु र्था जनशष्ि 
सम्बन्धी माप दण्ि पोर्ण पनुस्थािपना गृह सञ्चालन र्नदेष्शका २०७० अनसुाि (परिमाजिन भइ आएमा 
सो अनरुुप) हनेुछ। 

• कार्ि सञ्चालनको लार्ग अस्पर्ाल प्रमखुले लेखा शाखाको सहर्ोगमा पोर्ण पनुस्थािपना गहृ 
व्र्वस्थापकलाई र्नर्मानसुाि पेस्की उपलब्ध गिाउन ुपनेछ। खचि गदाि प्रचर्लर् र्नर्म काननुको 
अर्धनमा िही र्ही आर्थिक बर्ि र्भर खचि गनुि पनछे। सो अस्पर्ालको बाल िोग र्बशेर्ज्ञ/मरे्िकल 
अर्धकृर्ले पोर्ण पनुस्थािपना गृहमा िहेका बालबार्लकाहरुको उपचािमा र्बशेर् दावर्त्व हनेु छ। 

कार्िक्रम अनगुमन र्था सपुरिबेक्षण : 
स्वास््र् र्था जनसंख्र्ा मन्रालर्, परिवाि कल्र्ाण महाशाखाले आवश्र्कर्ानसुाि कार्िक्रमको अनगुमन 
गनेछ। 

बजेट वाँिर्ाँि पोर्ण पनुस्थािपना गृह सञ्चालनको लार्ग बाजिुा अस्पर्ालमा ७० लाख रुपैर्ा बजेट ववर्नर्ोष्जर् गरिएको 
छ।  

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 
 

• सबै पोर्ण पनुस्थािपना गृहले प्रत्र्के मवहनाको ७ गरे् र्भर प्रगर्र् प्रर्र्बेदन अस्पर्ालको मेर्िकल 
िेकिि र्ाट, सम्बष्न्धर् स्थानीर् र्नकार् , प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्, प्रदेश सामाष्जक ववकास मन्रालर् 
ि स्वास््र् सेवा ववभाग, परिवाि कल्र्ाण महाशाखा, पोर्ण शाखामा पठाउन ुपदिछ।  

• सम्बष्न्धर् र्नकार्ले चौमार्सक ि बावर्िक रुपमा एक प्रर्र् आर्थिक र्था भौर्र्क प्रगर्र् प्रर्र्बेदन 
अनसूुची २ अनसुाि पठाउन ुपनछे। 

सन्दभि सामाग्री पोर्ण पनुस्थािपना गृह सञ्चालन र्नदेष्शका २०७०, (परिमाष्जिर् भई आएमा सो अनरुुप)  
 
१६. स्थानीर् र्हको उच्च व्र्ष्िहरुलाई पोर्ण सम्बन्धी अर्भमखुीकिण र्था पैिवी २ र्दनको  
परिचर्  नेपालमा मवहला, बालबार्लका र्था वकशोिवकशोिीहरुमा हनेु कुपोर्णको न्र्नीकिण गदै स्वस्थ मानव 

पुँजी ववकास गने उदे्दश्र्ले बहकेु्षरीर् पोर्ण र्ोजनाको अवधािणा अनरुुप ववर्भन्न कार्िक्रमहरु 
कार्ािन्वर्न भइिहेका छन।् उपलब्ध दृटटान्र्, संवैधार्नक व्र्वस्था, र्था नीर्र्/र्नदेष्शकाको अर्धनमा 
िवह संघ, प्रदेश र्था स्थानीर् र्हहरुमा पोर्णसम्बन्धी कार्िक्रमहरु र्जुिमा र्था प्रभावकािी िंगले 
कार्ािन्वर्न गनि सकेमा मार कुपोर्णको समस्र्ा र्दगो रुपमा समाधान हनु सक्दछ। अर्ः स्थानीर् 
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र्हमा उपलब्ध स्रोर्, साधनको उपर्ोग गिी पोर्ण कार्िक्रम र्जुिमा, संघ र्था प्रदेशबाट र्जुिमा 
गरिएका कार्िक्रमहरुको प्रभावकािी कार्ािन्वर्न गनि मोिङ्ग ष्जल्लाका स्थानीर् र्हका जनप्रर्र्र्नर्ध 
र्था उच्च पदस्थ कमिचािीहरुको क्षमर्ा ववकास गनि र्स कार्िक्रमको र्जुिमा गरिएको हो। उच्च 
स्र्िको स्थानीर् र्हको नीर्र् र्था र्ोजना र्नमािण ि कार्ािन्वर्न र्हमा िहन ुभएका जन प्रर्र्र्नर्ध 
र्था िाटिसेवकहरुले नीर्र्गर् र्नणिर्र्लदा, कार्िर्ोजना बनाउदा र्था कार्िक्रम बनाउदा ि कार्ािन्वर्न 
गदािको सन्दभिमा र्नणिर् क्षमर्ा अर्भवृष्द्ध गनि सहर्ोग गने उदेश्र्ले सम्बोधन गनि र्स कार्िक्रमले 
सहर्ोग परु्ािउने छ। 

उद्दशे्र् स्थनीर् र्हहरुमा पोर्णको महत्वकोबािेमा अर्भमखुीकिण र्था पैिवी गने। 
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल स्थनीर् र्हहरुमा पोर्णको महत्वकोबािेमा अर्भमखुीकिण र्था पैिवी भएको हनेुछ। 
सञ्चालन प्रकृर्ा  कार्िक्रम सञ्चालन गदाि ध्र्ान र्दन ुपने कुिाहरु   

• र्ो र्ार्लम दईु र्दनको हनेुछ।  
• मोिङ्ग ष्जल्लामा िहेका सबै स्थानीर् र्हको प्रमखु, उप -प्रमखु , प्रमखु प्रशासकीर् अर्धकृर्हरू, 

लेखा प्रमखुहरुको पोर्ण सम्बन्धी क्षमर्ा अर्भवृष्द्ध गने उदेश्र्ले र्ो कार्िक्रम िाष्खएको छ। 
• प्रदेश १ अन्र्गिर् बह-ुके्षरीर् पोर्ण र्ोजना अन्र्िगिर् िहेका सिोकािवालाहरु ि नीर्र् र्था 

र्ोजना आर्ोगका उपाध्र्क्ष, सदस्र्हरु, सदस्र् सष्चव, प्रदेश सष्चव र्था सामाष्जक ववकास 
मन्रालर्का सष्चव, प्रादेष्शक लेखा प्रमखु, प्रादेष्शक कोर् र्था लेखा र्नर्न्रक कार्ािलर्, 
प्रादेष्शक स्वास््र् र्नदेशनालर्, प्रादेष्शक स्वास््र् आपूर्र्ि केन्र ि प्रादेष्शक स्वास््र् र्ार्लम 
केन्रको उपष्स्थर्र्मा कार्िक्रम सञ्चालन गनि सवकने छ।  

• र्ार्लम सञ्चालन गदाि परिवाि कल्र्ाण महाशाखा, पोर्ण शाखाको समन्वर् ि प्राववर्धक सहर्ोगमा 
सञ्चालन गिी गणुस्र्िीर्र्ा कार्म गनुि पनछे।  

कार्िक्रम अनगुमन र्था सपुरिबेक्षण : परिवाि कल्र्ाण महाशाखा/ सम्बष्न्धर् प्रादेष्शक र्नकार् ले 
आवश्र्कर्ानसुाि कार्िक्रमको अनगुमन गने छ। 

बजेट बािँर्ािँ र्स कार्िक्रमको लार्ग स्वास््र् कार्ािलर्, मोिङ्गमा १२ लाख रुपैर्ा बजेट र्बर्नर्ोजन गरिएको छ।  
 अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन: 

प्रादेष्शक मन्रालर्/संघीर् मन्रालर्,स्वास्थ सेवा ववभाग, परिवाि कल्र्ाण महाशाखा, पोर्ण शाखा, 
टेकुमा कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् रिपोटि पठाउनपुनछे।  

सन्दभि सामग्री बृहर् पोर्ण लष्क्षर् कार्िक्रमको र्ार्लम पषु्स्र्का, स्वास््र् व्र्वस्थापन सूचना प्रणालीमा पोर्णका 
र््र्ाकंहरु आर्द 

 
१७. पोर्ण सम्बन्धी िष्जस्टि, र्ािमहरू छपाई र्था ववर्िण 
परिचर्  गर् आर्थिक वर्ि देष्ख िाष्टिर् पोर्ण कार्िक्रम अन्र्गिर् स्वास््र् संस्थाहरुबाट पोर्ण सेवा प्रवाहको लार्ग 

आवश्र्क पोर्ण सम्बन्धी स्वास््र् सूचना व्र्वस्थापन र्ािमहरु प्रदेश ि स्थानीर् र्हबाट नै सम्पन्न गनुिपन े
गिी बजटेको व्र्वस्था गरिएको र्थर्ो। जस अनसुाि र्स बर्ि प्रदेश र्नदेशनालर्मा पोर्ण सम्बन्धी पोर्ण 
सम्बन्धी िष्जस्टि, र्ािमहरू छपाई र्था ववर्िण गनि र्ल उल्लेष्खर् आवश्र्कर्ा अनसुाि बजेट छुट्याईएको 
छ।  

उदे्दश्र् सेवा प्रदार्क र्नकार्मा पोर्ण सम्बन्धी िष्जस्टि, र्ािमहरू छपाई र्था ववर्िण आर्द सहज ि समर्म ै
उपलव्ध गिाउन सिुष्क्षर् भण्िािण गने।  
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अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

पोर्ण सेवा प्रवाहका लार्ग पोर्ण सम्बन्धी िष्जस्टि, र्ािमहरू छपाई र्था ववर्िण भइ अभाव हटेको हनेु। 

सञ्चालन 
प्रकृर्ा  

• पोर्ण सम्बन्धी िष्जस्टि, र्ािमहरू छपाई र्था ववर्िणको लार्ग सवै प्रादेष्शक स्वास््र् 
र्नदेशनालर्मा २० लाखको दिले पवहलो रैमार्सकमा िकम ववर्नर्ोष्जर् गरिएको छ। 

• सो अनसुाि खरिद र्था िुवानी गिी सबै स्वास््र् सस्थाहरुमा पोर्ण सम्बन्धी िष्जस्टि ि र्ािमहरू 
उपलब्ध गिाउने।  

• पोर्ण सम्बन्धी िष्जस्टि ,र्ािमहरू छपाई गदाि परिवाि कल्र्ाण महाशाखा, पोर्ण शाखासँग 
एकरुपर्ाको लार्ग समन्र्व गिी अगािी बिाउने।  

कार्िक्रम अनगुमन र्था सपुरिबेक्षण : 
परिवाि कल्र्ाण महाशाखाले आवश्र्कर्ानसुाि कार्िक्रमको अनगुमन गनेछ। 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

पोर्ण सम्बन्धी िष्जस्टि, र्ािमहरू खरिद र्था िुवानी सम्पन्न भए पश्चार् ्आर्थिक र्था भौर्र्क प्रगर्ी 
प्रर्र्वेदन सम्बष्न्धर् प्रदेशले र्ोवकएको िाचा ँ(अनसूुची २) मा पठाउन ुपनेछ। सोही अनसुाि उि आर्थिक 
ि भौर्ीक प्रगर्ी प्रर्र्वेदन TABUS मा प्रववष्टट गनुिपनेछ। 
 

सन्दभि 
सामाग्री 

परिवाि कल्र्ाण महाशाखा, पोर्ण शाखा ि एवककृर् स्वास््र् सूचना व्र्वस्थापन प्रणाली र्नर्दिस्ट र्नदेष्शका 
समेर् अनसुिण गनि सवकनेछ  

 
मार् ृर्था नवजार्ष्शश ु
स्वास््र् कार्ािलर् र्था अस्पर्ाहरुमा सञ्चालन हनेु कार्िक्रम 
स्वास््र् कार्ािलर्मार्ि र् मार् ृर्था नवष्शश ुकार्िक्रम सञ्चालन ि अस्पर्ालमार्ि र् मार् ृर्था नवष्शश ुकार्िक्रम सञ्चालन 
 
१ स्वास््र् कार्ािलर्बाट स्थानीर् र्हमा (आमा सिुक्षा) एम.वप.िी.एस.आि. कार्िक्रम लगार्र् कार्िक्रमको अनसाइट 
कोष्चंग, अनगुमन र्था सहष्जकिण 
परिचर् स्थानीर् र्हका स्वास््र् संस्था र्था प्रदेश अस्पर्ालहरुमा र्नर्र्मर् रुपमा सञ्चालन भई िहेका 

कार्िक्रमहरुको र्नर्र्मर् अनगुमन र्था सहष्जकिणका लार्ग र्ो कार्िक्रम िाष्खएको हो।र्सका अलवा 
समदुार्स्र्िीर् एम.वप.िी.एस.आि. कार्िक्रम सञ्चालन भएका ष्जल्लाका स्थानीर् र्हहरुमा समदुार्स्र्िीर् 
मार्मृतृ्र् ु पवहचान गने, सूचीर्र्किण गने, सर्मक्षा गने ि सर्मक्षाबाट प्राप्त सझुाब बमोष्जम मार् ृ
स्वास््र्को गणुस्र्ि बिाउनको लार्ग र्निन्र्ि रुपमा सर्भिलेन्स र्था िेस्पोन्स गनि आवश्र्क िहेको हुँदा 
एम.वप.िी.एस.आि. कार्िक्रमको र्निन्र्ि रुपमा अनगुमन र्था स्थानीर् र्हमा गएि अनसाइट कोष्चङ 
गनिको लागी बजेट र्बर्नवर्जन गरिएको छ। 

उदे्दश्र् 
 

र्नर्र्मर् रुपमा सञ्चालन भई िहेका कार्िक्रमहरुको र्नर्र्मर् अनगुमन र्था सहष्जकिण गने। 
समदुार्स्र्िीर् एम.वप.िी.एस.आि. कार्िक्रम सञ्चालन भईिहेका स्थानीर् र्हहरुमा एम.वप.िी.एस.आि. 
र्नदेष्शकाले र्नदेशन गिे बमोष्जम समदुार्मा हनेु सबै मार्मृतृ्र्कुो पवहचान गने, सूचीर्र्किण गने, 
सर्मक्षा गन ेि सर्मक्षाबाट प्राप्त सझुाब बमोष्जम मार् ृस्वास््र्को गणुस्र्ि सधुािको लार्ग कार्िर्ोजना 
बनाइ लाग ुगने कार्ि प्रभावकािी रुपमा सञ्चालन गिाई मार्मृतृ्र् ुघटाउने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

एम.वप.िी.एस.आि. कार्िक्रमका साथै मार् ृर्था नवष्शश ुकार्िक्रमको र्नर्र्मर् अनगुमन गने। 
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कार्िक्रम 
सञ्चालन प्रकृर्ा 
 

वजेटको परिर्धर्भर िही मार् ृर्था नवष्शश ुकार्िक्रम अनगुमन सहष्जकिण र्था अनसाइट coaching 
सवहर् समदुार् स्र्िीर् एम.वप.िी.एस.आि.कार्िक्रम सञ्चालन भएका स्वास््र् कार्ािलर्बाट र्ो कार्िक्रम 
सञ्चालन गनुिपनछे। र्सिी अनसाइट कोष्चङ गनि जाँदा स्वास््र् कार्ािलर्को एम.वप.िी.एस.आि. 
सर्मर्र्का सदस्र्हरु गएि गनुि पनेछ। र्स कार्िक्रमको ष्जम्मेवािी सर्मर्र्को सदस्र् सष्चवको हनेुछ। 
समदुार्स्र्िीर् एम.वप.िी.एस.आि.कार्िक्रम लाग ुभएका ष्जल्लाका स्थानीर् र्हहरुमा एम.वप.िी.एस.आि. 
कार्िक्रमको अनसाइट कोष्चङसाथै र्नम्न कार्िहरु गनुि पनेछ:  
• समदुार्स्र्िीर् एम.वप.िी.एस.आि. कार्िक्रम सञ्चालन भईिहेका सम्पूणि स्थानीर्हरुमा चौमार्सक/ 

अधिबावर्िक/ बावर्िक रुपमा स्थानीर् र्हमा अनगुमन/ अनसाइट कोष्चंग गने  
• समदुार्स्र्िीर् एम.वप.िी.एस.आि. कार्िक्रम सम्बन्धी अर्भलेख िष्जस्टि र्था प्रर्र्बेदन र्ािमको 

अबलोकन गने ि अनगुमन गिी अनसूुची २को चके र्लस्ट भनुिपनेछ ि उि प्रर्र्बेदन परिवाि 
कल्र्ाण महाशाखामा पठाउनपुनेछ। 

• समदुार्स्र्िीर् एम.वप.िी.एस.आि. कार्िक्रम सम्बन्धी र्ािमहरु) सूचीर्ीकिण, प्रािष्म्भक पवहचान 
ि मौष्खक परिक्षण (VA र्ािम) भिे नभिेको र्वकन गने ि र्ािम सवह र्रिकाले भनि सहजीकिण 
गने। 

• र्नर्र्मर् रुपमा मार्मृतृ्र्कुो सर्मक्षा भए नभएको र्वकन गने ि सर्मक्षा गिेको भए सर्मक्षाको 
गणुस्र्ि र्था सर्मक्षाबाट र्र्ाि गरिएको कार्िर्ोजना कार्ािन्वन भए नभएको र्वकन गने। 

• कार्िक्रम सञ्चालन गनि कुन ैकर्ठनाई भए सोको पवहचान गिी सधुािका लार्ग सझुाब र्दन।े 
• सबै र्ािमहरु एम.वप.िी.एस.आि.को अनलाइन प्रणाली मार्ि र् प्रदेश र्था परिवाि कल्र्ाण 

महाशाखामा प्रर्र्बेदन गिेको र्वकन गने। 
• अनसाइट कोष्चंग र्था अनगुमनबाट पवहचान भएका र्सर्ारिस, चनुौर्ी ि कर्म-कमजोिीहरुलाई 

प्रदेशको बावर्िक कार्िक्रममा समाबेश गदै लैजाने ि प्राप्त सझुाबहरु स्वास््र् र्नदेशनालर् ि परिवाि 
कल्र्ाण महाशाखामा पठाउनपुनेछ साथै प्राप्त सझुावको आधािमा गणुस्र्ि सधुािका कार्िहरु 
गनुिपनेछ। 

 कार्िक्रमको बजेट बाँिर्ाँि : 
र्नर्र्मर् रुपमा सञ्चालन भई िहेका मार् ृ र्था नवष्शश ु कार्िक्रमहरुको र्नर्र्मर् अनगुमन र्था 
सहष्जकिण ि समदुार्स्र्िीर् एम.वप.िी.एस.आि. कार्िक्रमको अनगुमन र्सै ष्शर्िकको बजेटवाट 
गनुिपनेछ। स्वास््र् कार्ािलर्हरुको बजेट अनसूुची ६ मा िाष्खएको छ। 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

कार्िक्रम पश्चार् ् उि कार्िक्रमको प्रर्र्वेदन प्रदेश र्नदेशनालर्मा अर्भलेखमा िाख्नपुनछे ि सोको 
बोधाथि परिवाि कल्र्ाण महाशाखामा पठाउनपुनेछ। 

सन्दभि सामग्री एम.वप.िी.एस.आि. र्नदेष्शका र्था कार्िसञ्चालन र्नदेष्शका २०७८ 

 
२. MNH Roadmap, MNH update (गभािवस्था देष्ख सतु्केिी अवस्थासम्म सेवा र्निन्र्िर्ा (Continnum of care -
ANC to PNC) को लार्ग सेवा प्रदार्कहरुलाई अर्भमखुीकिण र्था PNC कार्िक्रम सञ्चालन (प्रदेश TOT, ष्जल्ला update) 
 
परिचर् सिुष्क्षर् मार्तृ्व र्था प्रजनन स्वास््र् सेवाको सविव्र्ापी पहुँच ि मवहलाको अर्धकािलाई सरु्नष्श्चर्र् ि 

स्वास््र् सेवा प्रणालीलाई सदुृविकिणका लार्ग स्वास््र् सेवा ववभाग, परिवाि कल्र्ाण महाशाखाले Safe 
Motherhood and Neonatal Heatlh Roadmap 2030,२०७७ मा जािी गिेको छ। त्र्सै गिी 
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जीवनचक्र सैलीमा स्वास््र् सेवाको महत्वलाई सम्बोदन गरि Continuum of care (ANC to PNC) ि 
सिुष्क्षर् गभिपर्न सेवाको पहुँचका लार्ग सिुष्क्षर् गभिपर्न सेवा कार्िक्रम व्र्वस्थापन र्था कार्िववर्ध 
र्नदेष्शका २०७८ पर्न परिवाि कल्र्ाण महाशाखाले २०७८ मा जारि गने छ। 

उदे्दश्र् Safe Motherhood and Neonatal Heatlh Roadmap 2030, २०७७ Continuum of care (ANC 
to PNC) ि सिुष्क्षर् गभिपर्न सेवा कार्िक्रम व्र्वस्थापन र्था कार्ि ववर्ध र्नदेष्शका २०७८बािे 
अर्भमषु्खकिण गने 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

र्ौन र्था प्रजनन स्वास््र् सेवा जस्रै् सिुष्क्षर् मार्तृ्व सेवालाई बढ्न,ु Contraceptive prevalence 
rate बढ्न,ु सिुष्क्षर् गभिपर्न सेवा, वकशोिवकशोिी सेवाको प्रर्ोग बवि मार् ृमतृ्र्मुा कमी आउने छ। 

सञ्चालन प्रकृर्ा 
 
 

Safe Motherhood and Neonatal Heatlh Roadmap 2030, Continuum of care (ANC to 
PNC) ि सिुष्क्षर् गभिपर्न सेवा कार्िक्रम व्र्वस्थापन र्था कार्िववर्ध र्नदेष्शका २०७८ को 
अर्भमखुीकिणका लार्ग र्नम्न अनसुाि गरिनेछ:  
• र्ी ३ र्बर्र्हरु समेटी परिवाि कल्र्ाण महाशाखा मार् ृर्था नवाष्शश ुशाखाले ३ र्दने अर्भमखुीकिण 

्र्ाकेज बनाई पवहलो चौमार्सकमा उपलब्ध गिाउनेछ . 
• र्स कार्िक्रमको लार्ग संघीर् र्हमा बजेट र्बर्नर्ोजन गनि नसवकएकोले प्रदेश ि स्थानीर् र्हमा 

अर्भमषु्खकिणको लार्ग ववर्नर्ोष्जर् गरिएको छ। 
• प्रदेश स्र्िमा र्बर्नवर्ष्जर् बजेटबाट र्नम्न अनसुाि कार्िक्रमहरु सम्पन्न गनुि पनेछ: 

- ३ र्दने अर्भमखुीकिण ्र्ाकेज प्राप्त भएपछी प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालार्ले सम्पूणि स्वास््र् 
कार्ािलर्बाट MNH focal व्र्ष्िहरुलाई ३ र्दने अर्भमखुीकिण गनुिपनेछ। 

- प्रदेश र्हबाट अर्भमखुीकिण प्राप्त गरिसकेपर्छ मार स्वास््र् कार्ािलर्हरुले प्रत्र्ेक स्थानीर् 
र्हहरुलाई (MNH focal व्र्ष्िहरुलाई) ३ र्दने अर्भमखुीकिण गनि सक्नेछन। 

- अर्भमखुीकिण कार्िक्रम सञ्चालन गनि प्रदेशले परिवाि कल्र्ाण महाशाखाबाट सहजकर्ाि 
आमन्रण गनि सक्नछेन। 

- स्वास््र् र्नदेशनालर्का MNH कार्िक्रम हेन े व्र्ष्िले र्ो कार्िक्रमको र्ोकल व्र्ष्िको 
रुपमा काम गनुिपनछे। 

• प्रदेश स्वास््र् कार्ािलर् स्र्िमा र्बर्नवर्ष्जर् बजेटबाट र्नम्न अनसुाि कार्िक्रमहरु सम्पन्न गनुिपनेछ: 
- प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालार्ले सम्पूणि स्वास््र् कार्ािलर्बाट MNH focal व्र्ष्िहरुलाई ३ 

र्दने अर्भमखुीकिण सम्पन्न गरिसकेपर्छ मार स्वास््र् कार्ािलर्का अर्भमखुीकिण प्राप्त र्ोकल 
व्र्ष्िहरुले स्थानीर् र्हलाई ३ र्दने अर्भमखुीकिण गिाउनेछन।् 

- स्वास््र् कार्ािलर्मा कार्ििर् PHN हरुले ि PHN नभएको खण्िमा MNH कार्िक्रम हेन े
व्र्ष्िले र्ो कार्िक्रमको र्ोकल व्र्ष्िको रुपमा काम गनुिपनछे। 

- स्वास््र् कार्ािलर्बाट अर्भमखुीकिण प्राप्त गरिसकेपर्छ प्रत्र्के स्थानीर् र्हले आ-आफ्ना 
स्वास््र् संस्थाका स्वास््र् कमीहरुलाई अर्भमखुीकिण गनि सवकनेछ। 

स्थानीर् र्हमा अर्भमखुीकिण कार्िक्रम सञ्चालन गनि स्थानीर् र्हमै बजेट र्बर्नर्ोजन गरिएको छ। 
वजेट बाँिर्ाँि 
 

स्वास््र् र्नदेशनालर् र्हमा: 
- र्स कार्िक्रमको अर्भमखुीकिण सञ्चालन गनि सबै प्रदेशहरुमा रु. १० लाखको दिले बजेट 

र्बर्नर्ोजन गरिएको छ। 
स्वास््र् कार्ािलर् र्हमा: 
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- र्स कार्िक्रमको अर्भमखुीकिण सञ्चालन गनि सबै ७७ वटै प्रदेश स्वास््र् कार्ािलर्हरुमा 
बजेट र्बर्नर्ोजन गरिएको छ। 

- सबैजसो स्वास््र् कार्ािलर्मा रु. ३ लाखको दिले बजेट र्बर्नर्ोजन गरिएको छ। 
- र्ि स्थानीर् र्हहरुको संख्र्ा हेिी कुनै ष्जल्लामा ३ लाख भन्दा केवह कम वा धेिै बजेट 

पर्न ववर्नर्ोष्जर् गरिएकोछ, जस्र्ो भिपिु ि रुकुम पूविमा २/२ लाख, प. नवलपिासीमा 
२.५ लाख ि र्िाईमा धनरु्ा, महोत्तिी, सलािही, ि िौर्हर्मा रु. ४ लाखको दिले 
ववर्नर्ोष्जर् गरिएको छ  

 
बजेट कार्िक्रम नेपाल सिकािको प्रचर्लर् र्नर्म अनसुाि खचि गनि सवकनेछ . 

अर्भलेख 
प्रर्र्वेदन 

सिुष्क्षर् गभिपर्न सेवा कार्िक्रम व्र्वस्थापन र्था कार्िववर्ध र्नदेष्शका २०७८ को अर्भमखुीकिणका 
लार्ग र्ी ३ कागजपरका लार्ग ३ र्दने ्र्ाकेज बनाउने। र्स अर्भमखुीकिण गोटठीका लार्ग र्र् ्
प्रदेशमा ि ष्जल्लाका लार्ग अर्भमखुीकिण स्वास््र्कमीहरुका लार्ग र्दन ुपनेछ। 

सन्दभि सामग्री ३ र्दने अर्भमखुीकिण कार्िक्रमको ्र्ाकेज (PPT सवहर्), Safe Motherhood and Neonatal Heatlh 
Roadmap 2030, २०७७, Continuum of care (ANC to PNC) ि सिुष्क्षर् गभिपर्न सेवा कार्िक्रम 
व्र्वस्थापन र्था कार्िववर्ध र्नदेष्शका २०७८ र्नदेष्शका 

परिचर् सिुष्क्षर् मार्तृ्व र्था प्रजनन स्वास््र् सेवाको सविव्र्ापी पहुँच ि मवहलाको अर्धकािलाई सरु्नष्श्चर्र् ि 
स्वास््र् सेवा प्रणालीलाई सदुृविकिणका लार्ग स्वास््र् सेवा ववभाग, परिवाि कल्र्ाण महाशाखाले Safe 
Motherhood and Neonatal Heatlh Roadmap 2030, २०७७ मा जािी गिेको छ। त्र्सै गिी 
जीवनचक्र सैलीमा स्वास््र् सेवाको महत्वलाई सम्बोधन गिी Continuum of care (ANC to PNC) 
ि सिुष्क्षर् गभिपर्न सेवाको पहुँचका लार्ग सिुष्क्षर् गभिपर्न सेवा कार्िक्रम व्र्वस्थापन र्था कार्िववर्ध 
र्नदेष्शका २०७८ पर्न परिवाि कल्र्ाण महाशाखाले २०७८ मा जारि गने छ। 

उदे्दश्र् Safe Motherhood and Neonatal Heatlh Roadmap 2030, २०७७, Continuum of care (ANC 
to PNC) ि सिुष्क्षर् गभिपर्न सेवा कार्िक्रम व्र्वस्थापन र्था कार्िववर्ध र्नदेष्शका २०७८बािे 
अर्भमषु्खकिण गने 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

र्ौन र्था प्रजनन स्वास््र् सेवा जस्रै् सिुष्क्षर् मार्तृ्व सेवालाई बढ्न,ु Contraceptive prevalence 
rate बढ्न,ु सिुष्क्षर् गभिपर्न सेवा, वकशोिवकशोिी सेवाको प्रर्ोग बवि मार् ृमतृ्र्मुा कमी आउने छ। 

सञ्चालन प्रकृर्ा 
 
 

Safe Motherhood and Neonatal Heatlh Roadmap 2030 २०७७, Continuum of care (ANC 
to PNC) ि सिुष्क्षर् गभिपर्न सेवा कार्िक्रम व्र्वस्थापन र्था कार्िववर्ध र्नदेष्शका २०७८ को 
अर्भमखुीकिणका लार्ग र्ी ३ कागजपरका लार्ग ३ र्दने ् र्ाकेज बनाउने। र्स अर्भमखुीकिण गोटठीका 
लार्ग TOT प्रदेशमा ि ष्जल्लाका लार्ग अर्भमखुीकिण स्वास््र्कमीहरुका लार्ग र्दन ुपनेछ। 

अर्भलेख 
प्रर्र्वेदन 

सिुष्क्षर् गभिपर्न सेवा कार्िक्रम व्र्वस्थापन र्था कार्िववर्ध र्नदेष्शका २०७८ को अर्भमखुीकिणका 
लार्ग वर् ३ कागजपरका लार्ग ३ र्दने ्र्ाकेज बनाउने। र्स अर्भमखुीकिण गोटठीका त्र्स प्रदेशमा 
ि ष्जल्लाका लार्ग अर्भमखुीकिण स्वास््र्कमीहरुका लार्ग र्दन ुपनेछ। 

सन्दभि सामग्री Safe Motherhood and Neonatal Heatlh Roadmap 2030, २०७७, Continuum of care (ANC 
to PNC) ि सिुष्क्षर् गभिपर्न सेवा कार्िक्रम व्र्वस्थापन र्था कार्िववर्ध र्नदेष्शका २०७८ र्नदेष्शका 

 
३. समदुार्स्र्िमा MPDSR कार्िक्रमको सर्मक्षा र्था अर्भमखुीकिण 
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परिचर् नेपालले र्दगो ववकास लक्ष्र् अनसुाि सन ्२०३०सम्ममा नेपालले हाल २३९ िहको मार् ृमतृ्र् ुदि )प्रर्र्  
लाखमा (लाइि ७० , नवजार् ष्शश ुमतृ्र्लुाइि १२ मा ि बाल मतृ्र्लुाइि २० मा झान ेलक्ष्र् िाखकेो छ। 

सो लक्ष्र् हार्सल गनिको लार्ग नेपाल सिकाि स्वास््र् र्था जनसंख्र्ा मन्रालर्ले अस्पर्ालमा मार् ृर्था 
पेरिनेटल मतृ्र् ुर्था समदुार्मा मार् ृमतृ्र्कुो पवहचान गने, सूचीर्र्किण गन,े सर्मक्षा गने ि सर्मक्षाबाट 
प्राप्त सझुाब बमोष्जम मार् ृर्था पेरिनेटल स्वास््र्को गणुस्र्ि बिाउनको लार्ग र्निन्र्ि रुपमा र्नगिानी 
र्था प्रर्र्कार्ि संचलान गरििहेको छ।र्सै सन्दभिमा उि कार्िक्रमको सर्मक्षा गिी मतृ्र्कुा कािण पत्ता 
लगाउने, कार्िर्ोजना बनाउने ि 
आगामी र्दनमा मार् ृमतृ्र्लुाई कसरि घटाउन सवकन्छ भनेि सर्मक्षा गदै स्थानीर् र्हको क्षमर्ा अर्भबृष्द्ध 
गनिको लागी बजेट 
ववनीर्ोजन गरिएको छ। 

कार्िक्रमको 
उधेश्र्  

समदुार्स्र्िको एम.वप.िी.एस.आि. कार्िक्रम सञ्चालन भईिहेका ष्जल्लाहरुमा सबै पार्लकाहरुबाट 
ष्जल्लास्र्िमा भेला गिी एम.वप.िी.एस.आि. सञ्चालनको अनभुव ि र्सकाई र्था कार्िक्रम सञ्चालनमा 
आइपिेका समस्र्ा एकआपसमा छलर्ल गने।  
प्रभावकािी वक्रर्ाकलापहरु अन्र् अस्पर्ालले लाग ुगन ेि समस्र्ा समाधानका उपार्हरुको पवहचान गिी 
एम.वप.िी.एस.आि. कार्िक्रमलाई संस्थागर् गने ि कार्िक्रम सञ्चालनको लार्ग स्थानीर् र्हको क्षमर्ा 
अर्भबृष्द्ध गने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 
 

र्स कार्िक्रम सञ्चालन पश्चार् एम.वप.िी.एस.आि. कार्ि सञ्चालन र्नदेष्शकाले र्नदेशन गिे बमोष्जम 
समदुार्मा हनेु सबै मार्मृतृ्र्कुो पवहचान, सूचीर्र्किण र्था सर्मक्षा गिेि आगामी र्दनमा त्र्स्रै् प्रकृर्र्को 
अरु मतृ्र् ुहनु नर्दन, गणुस्र्ि सधुािका कार्ि सञ्चालन गिी मार् ृर्था पेरिनेटल मतृ्र् ुकम गने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

समदुार्स्र्िमा एम.वप.िी.एस.आि. कार्िक्रम सञ्चालन भइिहेका पर्लकाहरुमा भएका सबै मार् ृमतृ्र्कुो 
सर्मक्षा गने ि स्थानीर् र्हको क्षमर्ा अर्भबृष्द्ध गने। 

सञ्चालन 
प्रकृर्ा 
 
 

र्स कार्िक्रम सञ्चालन गनिको लार्ग स्वास््र् कार्ािलर्मा बजेट र्बर्नर्ोजन गरिएको छ ि कार्िक्रम 
सञ्चालनको ष्जम्मेवािीप .हे.न  / मार् ृर्था नवजार् ष्शश ु(MNH) कार्िक्रम र्ोकल व्र्ष्िको हनेुछ। र्ो 
कार्िक्रम सञ्चालन गदाि र्नम्न कार्िहरु गनुि पने छ: 
• र्स कार्िक्रम सञ्चालन गदाि समदुार्स्र्िमा एम.वप.िी.एस.आि. कार्िक्रम सञ्चालन गरििहेका 

पर्लकाहरुबाट स्वास््र् प्रमखु, स्वास््र् सहप्रमखु, प.हे.न/नर्सिंङ्ग कमिचािी ि र््र्ाकं 
अर्धकृर्/सहार्क गिी प्रत्र्के पार्लकाबाट ४ जनालाई पार्क पन ेठाउँमा बोलाइ २ र्दनको सर्मक्षा 
सञ्चालन गनुिपदिछl 

• कार्िक्रम सञ्चालन गदाि प्रत्र्के स्थानीर् र्हबाट सहभागीहरुले कार्िक्रममा छलर्लगनिको लार्ग 
आफ्नो पार्लकामा भएका मार् ृमतृ्र्कुो सूचीर्ीकिण, प्रािष्म्भक पवहचान ि मौष्खक परिक्षण- VA 
र्ािम र्लएि आउनपुनेछ। साथै प्रत्र्के पार्लकाले आफ्नो पार्लकाको मार् ृमतृ्र्कुो र्दइएको िांचामा 
प्रस्र्रु्र्किण गनुिपनेछ। 

• र्सिी कार्िक्रम सञ्चालन गदाि १ र्दन सर्मक्षा ि १ र्दन एम.वप.िी.एस.आि. कार्िक्रमको 
अर्भमखुीकिण गनुिपनछे। 

• अर्भमखुीकिण गदाि एम.वप.िी.एस.आि. कार्िक्रमका नर्ाँ र््र्, जानकािी, नर्ाँ र्नदेष्शका, र्ािम 
भन ेर्रिका, अनलाइन रिपोटि गने, कार्ि र्ोजना बनाउने र्था कार्ािन्वर्न गने लगार्र्का सम्पूणि 
र्बर्र्बस्र् ुसमावेश गनुिपनछे। समीक्षाको टेम्लेट, कार्िक्रमको र्ार्लका र्था अर्भमखुीकिणको 
्र्ाकेज www.fwd.gov.np मा िाष्खएको छ। 

http://www.fwd.gov.np/
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• सर्मक्षा सञ्चालनको लार्ग प्रष्शक्षकको रुपमा आवश्र्कर्ा अनसुाि समदुार् अस्पर्ाल, प्रदेशका 
सामाष्जक ववकास मन्रालर्का स्वास््र् महाशाखा, अस्पर्ालका स्री र्था प्रसरु्ी िोग ववशेर्ज्ञ/बाल 
िोग ववशेर्ज्ञ, स्वास््र् कार्ािलर् र्था परिवाि कल्र्ाण महाशाखाका प्रर्र्र्नर्ध, र््र्ांक अर्धकृर् 
आर्द बाट एम.वप.िी.एस.आि. र्ार्लम प्राप्त प्रष्शक्षक बोलाउन सवकनछे। 

कार्िक्रमको बजेट बाँिर्ाँि: 
र्स कार्िक्रमको लार्ग स्वास््र् कार्ािलर्मा बजटे व्र्वस्था गरिएको छ।उि िकमको बाँिर्ाँि गिी 
नेपाल सिकािको आर्थिक ऐन र्नर्म अनसुाि कार्िक्रम सञ्चालन गनुिपनेछ। साथै र्स कार्िक्रमको लार्ग 
बजेट अनसूुची ६ मा िाष्खएको छ। 
 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

कार्िक्रम पश्चार् ्उि कार्िक्रमको प्रर्र्वेदन स्वास््र् कार्ािलर्मा िाख्नपुनेछ ि सोको बोधाथि प्रदेश 
र्नदेशनालर्, परिवाि कल्र्ाण महाशाखामा पठाउनपुनेछ। 

सन्दभि 
सामग्री  

एम.वप.िी.एस.आि. र्नदेष्शका ि कार्ि सञ्चालन र्नदेष्शका२०७८ 

 
४. अस्पर्ालहरुमा एम.वप.िी.एस.आि. र्था जन्मजार् ववकलागं र्नगिानी कार्िक्रम सञ्चालन 
परिचर् एम.वप.िी.एस.आि. कार्िक्रम द्वािा मार् ृर्था पेरिनेटल मतृ्र्कुो पवहचान गने, सूचीर्र्किण गने, सर्मक्षा 

गने ि सर्मक्षाबाट प्राप्त सझुाव बमोष्जम मार् ृर्था पेरिनेटल स्वास््र्को गणुस्र्ि बिाउन ुपनछे ि साथ ै
जन्मजार् ववकलांग र्नगिानी कार्िक्रम सञ्चालन गनुि पनेछ। 

उदे्दस्र् 
 

• अस्पर्ालहरुमा हनेु मार् ृर्था पेरिनेटल मतृ्र्हुरुको सर्मक्षा गिी मतृ्र्कुा कािण पत्ता लगाउने ि 
आगामी र्दनमा त्र्स्र्ा मतृ्र् ु हनु नर्दन आवश्र्क गणुस्र्ि सधुािका उपार्हरु पवहचान गिी 
कार्ािन्वर्नका लार्ग कार्िर्ोजना र्र्ाि गन ेि मतृ्र् ुसम्वन्धी सूचना प्रणालीलाई व्र्वष्स्थर् गने। 

• जन्मजार् ववकलांग र्नगिानीको र्नर्र्मर् खोजपिर्ाल गिी प्रर्र्बेदन गने। 
अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

र्ोवकएका अस्पर्ालमा पवहचान भएका सबै मार् ृ र्था पेरिनेटल मतृ्र्कुो सर्मक्षा गने ि र्ोवकएका 
अस्पर्ालमा सबै जन्मजार् ववकलांग र्नगिानी केसहरुको पवहचान गने। 

सञ्चालन 
प्रवक्रर्ा 

कार्िक्रम सञ्चालन गने र्नकार्: 
बजेट र्बर्नर्ोजन भएका अस्पर्ालहरु 
र्स ् कार्िक्रम लागू भएका अस्पर्ालहरुमा मार् ृ र्था पेरिनेटल मतृ्र् ु र्नगिानी र्था प्रर्र्कार्ि 
(एम.वप.िी.एस.आि) र्नदेष्शका अनसुाि मार् ृमतृ्र् ुभएमा हिेक पटक ि पेरिनेटल मतृ्र्कुो मार्सक 
रुपमा समीक्षा गनुिपन ेछ ि सर्मक्षाबाट प्राप्त सझुावको आधािमा गणुस्र्ि सधुािका कार्िहरु गनुिपने 
छ। अस्पर्ाल स्र्िीर् समीक्षा वैठक अस्पर्ाल स्र्िीर् मार् ृर्था पेरिनेटल मतृ्र् ुपनुिावलोकन सर्मर्र्का 
पदार्धकािीहरु ि आमष्न्रर् सदस्र्हरु समेर् सहभागी गिाई सञ्चालन गनुि पनेछ। त्र्सै गिी जन्मजार् 
ववकलांग र्नगिानी कार्िक्रम लाग ु भएका अस्पर्ालहरुमा जन्मजार् ववकलांग र्नगिानी कार्िक्रम, 
जन्मजार् ववकलांग र्नगिानी र्नदेष्शका अनसुाि सञ्चालन गनुि पनेछ। र्स कार्िक्रमको लागी बजेट 
र्नमानसुाि र्मलाउनपुनछे: 
➢ र्बर्नर्ोजीर् बजेटबाट बजेटको परिर्धमा िही बैठकको लार्ग खाजा, र्मि, र्मेट र्ोटोकपी ि वप्रन्ट, 

प्रर्र्बेदन र्र्ािी, इन्टिनेट लगार्र् कार्िक्रम सँग सम्बष्न्धर् अन्र् ष्शर्िकमा खचि गनि सवकनछे। 
 



 
 

281 

 

 

अस्पर्ाल ववकास सर्मर्र्को र्नणिर्अनसुाि र्ािमभनेििाटा इन्िी गने व्र्ष्िलाई बजेटको परिर्ध र्भर 
िही र्नम्नानसुाि पारिश्रर्मक भत्ता र्दन सवकनछे: 
• मार् ृमतृ्र्मुा प्रर्र् केस रु ५०० (र्ािम भने ि इन्िी गने दबैु जोिेि) 
• पेरिनेटल मतृ्र्मुा प्रर्र् र्ािम भिेको रु १०० (PDR र्ािम भिेको मार) 
• पेरिनेटल मतृ्र् ुर्नगिानी मार्सक सािांश र्ािम (PDR Summary form) भिेको ि इन्िी गिेको 

रु २०० (र्ािम भन ेि इन्िी गने दबैु जोिेि) 
• जन्मजार् ववकलागं र्नगिानीमा प्रर्र् र्ािम भिेि इन्िी गिेको रु २०० (र्ािम भने ि इन्िी गने 

दबैु जोिेि) 
 
कार्िक्रमको बजेट बांिर्ाि: र्स कार्िक्रमको लार्ग अस्पर्ालहरुमा बजेट र्बर्नर्ोजन गरिएको छ। 
र्स कार्िक्रमको लार्ग बजटे अनसूुची ६ मा िाष्खएको छ। 
 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

कार्िक्रम पश्चार् ्उि कार्िक्रमको प्रर्र्वेदन अस्पर्ालमा िाख्न ुपनेछ सोको बोधाथि प्रदेश र्नदेशनालर् 
ि परिवाि कल्र्ाण महाशाखामा पठाउन ुपनेछ। 

सन्दभि सामग्री  एम.वप.िी.एस.आि. र्नदेष्शका, जन्मजार् ववकलागं र्नगिानी र्नदेष्शका, कार्ि सञ्चालन र्नदेष्शका २०७८ 

 
५. प्रदेशस्र्िका अस्पर्ालहरुमा प्रसरु्ी सेवा प्रदार्कहरुलाई अनसाईट कोष्चङ ि गणुस्र्ि सधुाि कार्िक्रम सञ्चालन गनिको 
लार्ग Skill Lab सामानको खरिद 
परिचर् नेपालमा आमा र्था नवजार् ष्शशकुो मतृ्र्ूलाई उल्लेखनीर् रुपमा घटाई गणुस्र्िीर् सेवा प्रदान गनि 

दक्ष प्रसरु्ीकमीको भूर्मका िहेको पाइन्छ। अस्पर्ालहरुमा प्रसरु्ी सेवा प्रदार्कहरुले र्निन्र्ि रुपमा 
गणुस्र्िीर् प्रसरु्ी सेवा प्रदान गनि िाम्रिी सीप अभ्र्ास गनि नपाएका प्रसरु्र् सेवा प्रदार्क (SBA and 
non-SBA) हरुलाई उनीहरुको आफ्न ैकार्िस्थलमा onsite Coaching/Mentoring द्धािा सामान्र् 
प्रसरु्ी सेवा र्था प्रसरु्ी जवटलर्ा व्र्वस्थापन गनि सक्न ेक्षमर्ा अर्भबृष्द्धको लार्ग र्ो कार्िक्रम लाग ू
गरिएको छ। onsite Coaching/Mentoring प्रवक्रर्ासँगै गणुस्र्िीर् मार् ृर्था नवष्शश ुस्वास््र् सेवा 
प्रदान गनि SBA onsite coaching/mentoring guideline अनसुाि गणुस्र्िीर् प्रसरु्ी सेवा उपलब्ध 
गिाउन र्र्ािी अवस्थामा िहनको लार्ग MNH Readiness Hospital Quality Improvement Process 
(HQIP) टूलको प्रर्ोग गिी ६/६ मवहना self-assessment गने ि र्सको अवस्था अनसुाि गणुस्र्ि 
सेवाको लार्ग कार्िर्ोजना बनाई कार्ािन्वर्न गनुिपने अपरिहार्ि भएको छ l 

उदे्दश्र् प्रसरु्ी केन्रहरुमा गणुस्र्िीर् प्रसरु्ी सेवा सरु्नष्श्चर् गनि र्था जवटलर्ा व्र्वस्थापन गनिको लार्ग 
Coaching/Mentoring ववर्धमार्ि र् delivery service unit मा कार्ििर् नर्सिङ्ग कमिचािीहरुको क्षमर्ा 
अर्भबृष्द्ध गने ि MNH Readiness HQIP self-assessment गिी सेवा प्रदान गनि र्र्ारि अवस्थामा 
िहने। 

सञ्चालन 
प्रवक्रर्ा 

र्स ष्शर्िकको बजेटवाट Coaching,Mentoring कार्िक्रमको लार्ग आवश्र्क पने Skill Labको सामान 
खरिद गनुिपदिछ। र्सको लार्ग आवश्र्क पन े सामानको Specification व्र्स्थापन महाशाखाको 
Website मा िाष्खएको छ। 
Skill Lab सामान 

i) Birthing Model with baby and Plasenta 
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ii) Newborn resuscitation baby set. 
MAMA U आवश्र्क अन्र् सामाग्रीहरु 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

गणुस्र्िीर् Skill lab सामान प्रर्ोग गिी प्रसरु्र् सेवा प्रदार्क (SBA and non-SBA) हरुलाई onsite 
Coaching/Mentoring गिी गणुस्र्िीर् प्रसरु्ी सेवा उपलब्ध हनेुछ। 

 
६. समदुार् स्र्िमा एम.वप.िी.एस.आि. कार्िक्रमको र्बस्र्ाि र्था कार्ािन्वर्न 
परिचर् नेपाल ववश्वव्र्ापी रूपमा देशको उच्च मार् ृर्था वाल मतृ्र्लुाइि न्र्ून सहश्राष्व्द ववकास लक्ष्र् पिुा 

गिी सिुष्क्षर् मार् ृर्था वाल स्वास््र् सधुािमा गिेको र्ोगदानलाइि ष्चनाइि ववर्भन्न अन्र्िाष्टिर् पिुस्काि 
समेर् पाउन सर्ल हो। आगामी र्दनमा उि उपलष्व्धलाइि संस्थागर् गदै देशको परिवर्ीर् संिचनामा 
नेपालले र्दगो ववकास लक्ष्र्मा २०३०सम्ममा पिुा गने प्रर्र्वद्दर्ा व्र्ि गिेका लक्ष्र्हरू पिुा गनुि 
प्रमखु चनुोर्ी वनकेो छ। सहश्राष्व्द ववकास लक्ष्र् अनसुाि सन ्२०३०सम्ममा नेपालले हाल २३९ 
िहको मार् ृमतृ्र् ुदि (प्रर्र् लाखमा) लाइि ७०, नवजार् ष्शश ुमतृ्र्लुाइि १२ मा ि वाल मतृ्र्लुाइि 
२० मा झाने लक्ष्र् िाखकेो छ। हाल नेपालमा वर्ेनी १ हजाि पाँच सर् भन्दा ववि आमाहरूले 
गभिवर्ी भएकै कािणले मतृ्र् ुहनु ुपिेको अवस्थामा ववश्व स्वास््र् संगठनको प्रत्र्के मतृ्र्लुाइि गणना 
गने (Count Every Death) िणनीर्र् अनसुाि सवै मार् ृमतृ्र् ु सूचीर् गने, अध्र्र्न गने ि त्र्स्रै् 
प्रकृर्र्का कािणले थप मतृ्र् ुहनु नर्दन कृर्ाकलापहरू सञ्चालन गने जस्र्ा कृर्ाकलापहरू सञ्चालन 
गिे मार नेपालले र्दगो ववकास लक्ष्र् प्राप्त गनि सक्ने अवस्था भएको हनुाले र्ो कार्िक्रम सञ्चालन 
गरिएको हो। हालसम्म समदुार्स्र्िमा ११ ष्जल्लामा एम.वप.िी.एस.आि. कार्िक्रम सञ्चालन भैिहेको 
ि र्स आर्थिक बर्िमा र्ो कार्िक्रम थप ष्जल्लाहरुमा र्बस्र्ाि गनि र्ो कार्िक्रममा बजेट र्बर्नर्ोजन 
गरिएको छ। 

उदेश्र्  
 

सबै मार् ृमतृ्र्कुो पवहचान गने, सूचीर्र्किण गने, सर्मक्षा गने ि सर्मक्षाबाट प्राप्त सझुाब बमोष्जम 
मार् ृस्वास््र्को गणुस्र्ि सधुािको लार्ग कार्िर्ोजना बनाइ लाग ुगने कार्ि प्रभावकािी रुपमा सञ्चालन 
गिाई मार् ृर्था पेरिनेटल मतृ्र् ुघटाउने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

एम.वप.िी.एस.आि. कार्िक्रम मार्ि र् मार् ृमतृ्र्कुो पवहचान गने, सूचीर्र्किण गने, सर्मक्षा गने ि 
सर्मक्षा बाट प्राप्त सझुाब बमोष्जम मार् ृर्था पेरिनेटल स्वास््र्को गणुस्र्ि बिाई मार् ृर्था पेरिनेटल 
मतृ्र् ुकम गिाउने। 

सञ्चालन प्रकृर्ा 
 

र्ो कार्िक्रम सञ्चालनको लार्ग सम्बष्न्धर् ष्जल्लाको स्वास््र् कार्ािलर्मा बजेट र्बर्नर्ोजन गरिएको 
छ। स्वास््र् कार्ािलर्ले ष्जल्लाका ष्जल्ला समन्वर् सर्मर्र्, मवहला र्था बालबार्लका सम्बष्न्धर् 
प्रर्र्र्नर्धहरु, ष्जल्लाका अन्र् सिोकािवालाहरु, सम्पूणि स्थानीर् र्हका मेर्ि/अध्र्क्ष ि 
उपमेर्िहरु/उपाध्र्क्ष, कार्िकािी अर्धकृर्हरु ि अन्र् सिेकािबालाहरू सँग १ र्दनको अर्भमखुीकिण 
कार्िक्रम सञ्चालन गनुिपनछे। र्र् ्पश्चार् ष्जल्ला र्भरका सम्पणुि स्थानीर् र्हका स्वास््र् संर्ोजक, 
सह संर्ोजक, र््र्ाकं अर्धकृर्/सहार्क वा िाटा इन्िी गने व्र्ष्ि ि नर्सिंङ्ग कमिचािीहरु,अस्पर्ालका 
एम.वप.िी.एस.आि.सँग सम्बष्न्धर् स्वास््र्कमीहरुलाई पवहलो चिणमा २ र्दनको र्ालीम सञ्चालन ि 
स्थानीर् र्हका सबै विाका अध्र्क्ष, सामाष्जक ववकास शाखा संर्ोजक, स्वास््र् संस्थाका व्र्वस्थापन 
सर्मर्र् अध्र्क्ष, मवहला र्था बालबार्लका शाखा प्रर्र्र्नर्ध, ष्शक्षक, सामाष्जक अर्भर्न्र्ा लगार्र्का 
सिोकािवालाहरुलाई १ र्दनको अर्भमखुीकिण गनुि पनछे।  
त्र्सपर्छ दोस्रो चिणमा क्रमशः सबै पार्लका र्भरका सम्पूणि स्वास््र् संस्थाहरुका स्वास््र्कमीहरु 
(स्वास््र् संस्था इन्चाजि, स्टार् नसि/अनमी/ ्र्ािामेर्िकस)लाई र्बर्भन्न ब्र्ाचमा २ र्दनको र्ालीम 
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सञ्चालन गनुि पनछे र्सिी र्ालीम सञ्चालन गदाि काममा बाधा नपने गिी ि बजेटको परिधी र्भर िही 
र्ालीम उपलब्ध गिाउनपुनछे। र्सैगिी सबै स्थानीर् र्हका म.सा.स्वा.स्व.से.लाई पर्न १ र्दनको 
अर्भमखुीकिण कार्िक्रम सञ्चालन गनुिपनेछ। र्सिी र्ालीम र्था अर्भमखुीकिण सञ्चालन गदाि प्रदेश 
स्वास््र् र्नदेशनालर्का र्ालीम प्राप्त कार्िक्रम सम्बष्न्धर् प्रर्र्र्नर्ध, सामाष्जक ववकास मन्रालर्का 
र्ालीम प्राप्त कार्िक्रम सम्बष्न्धर् प्रर्र्र्नर्ध, परिवाि कल्र्ाण महाशाखाका कार्िक्रम सम्बष्न्धर् प्रर्र्र्नर्ध, 
स्वास््र् कार्ािलर्का र्ालीम प्राप्त कार्िक्रम सम्बष्न्धर् व्र्ष्ि, र््र्ाकं अर्धकृर् आर्दलाई प्रर्ोग गनुि 
पनेछ। र्सका लागी अथि मन्रालर्को कार्िर्बर्ध र्नदेष्शका २०७५ का आधािमा गनुिपनछे ि ष्जल्ला 
स्र्िमा कार्िक्रम सञ्चालन गदाि परिवाि कल्र्ाण महाशाखा सँग समन्वर् गनुिपनेछ।साथै र्ो कार्िक्रम 
सञ्चालन गदाि एम.वप.िी.एस.आि. र्नदेष्शका,कार्ि सञ्चालन र्नदेष्शका ि एम.वप.िी.एस.आि. र्ालीम 
्र्ाकेज प्रर्ोग गिी गनुि पनेछ। समपूणि सामग्रीहरु परिवाि कल्र्ाणको वेबसाइट www.fwd.gov.np 
मा िाष्खएको छ। 
सबै र्हको र्ार्लम र्था अर्भमखुीकिण सञ्चालन भइसकेपर्छ स्थानीर् र्हहरुले एम.वप.िी.एस.आि. 
र्नदेष्शका अनसुाि समदुार्स्र्िीर् एम.वप.िी.एस.आि. कार्िक्रम सञ्चालन सरुु गनुि पनेछ। सो का लार्ग 
स्थानीर् र्हमा बजेट र्बर्नर्ोजन गरिएको छ।  

 र्ो कार्िक्रम सञ्चालनको लागी परिवाि कल्र्ाण महाशाखाबाट आ.ब २०७६/७७ मा प्रदेश ि ष्जल्ला 
स्र्िमा एम.वप.र्ि.एस.आि प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ार्लम सञ्चालन भइसकेकोले स्वास््र् कार्ािलर्हरुले 
र्ोकीएको बजेटको परिर्धर्भर िवह कार्िक्रम सञ्चालन गनुिपनछे। सो का लागी बजेटको व्र्वस्थापन 
र्पसील बमोष्जम िहेको छ। र्स कार्िक्रमको लार्ग बजेट अनसूुची ६ मा िाष्खएको छ। 
  
एम.वप.िी.एस.आि. र्बस्र्ाि गनुिपने नर्ाँ ष्जल्लाहरु: पाँचथि, मोिंङ, पसाि, अघािखाँची, रुकुम पूवि, 
्र्ठुान, दांङ, बर्दिर्ा, िोल्पा, िोटी ि दाच ुिला 
एम.वप.िी.एस.आि.को र्बस्र्ािको लार्ग र्ार्लम सरुु भइ सकेको र्ि र्ार्लम पिुा नभएि र्स आ.ब. 
थप बजेट गएका ष्जल्लाहरु: म्र्ाग्दी, दैलेख ि बझाङ्ग 

अर्भलेख 
प्रर्र्वेदन 

कार्िक्रम पश्चार् ् उि कार्िक्रमको प्रर्र्वेदन स्वास््र् कार्ािलर्मा अर्भलेख िाखी स्वास््र् 
र्नदेशनालर्मा ि परिवाि कल्र्ाण महाशाखामा पठाउन ुपनछे। 

सन्दभि सामाग्री एम.वप.िी.एस.आि. र्नदेष्शका ि कार्िसञ्चालन र्नदेष्शका २०७८ 
 
७. PNC कार्िक्रम ववस्र्ाि गनि स्थानीर् र्हको क्षमर्ा अर्भबृष्द्ध 
परिचर् हाम्रो देशको मार् ृर्था नाबजार् ष्शश ुमतृ्र् ुदि उल्लेखनीर् रुपमा घटाउन नसवकिहेको अवस्थामा, 

आमा ि नवजार् ष्शशहुरुको मतृ्र् ुसतु्केिी भएको २४ घण्टा ि ७ र्दन र्भरमा सबै भन्दा धेिै हनेु 
भएको हनुाले सतु्केिी अवस्थामा घिभेट गिेि आमाहरु ि नवजार् ष्शशहुरुको स्वास््र् जाँच गिी 
जवटलर्ाहरु समर्मै पवहचान गने, ब्र्स्थापनगन ेि सोको ब्र्स्थापन गनि नसक्ने अवस्थामा र्रुुन्र् 
पे्रर्ण गिी आमा ि नवजार् ष्शशकुो मतृ्र् ुहनुबाट जोगाउन बजेट र्था कार्िक्रम व्र्वस्था गरिएको 
हो l  

उदे्दश्र् सतु्केिी अवस्थामा मवहला र्था नवजार् ष्शशमुा देष्खन ेजवटलर्ाहरू समर्मै पत्ता लगाइि व्र्वस्थापन 
गिी मार् ृर्था नवजार् ष्शश ुमतृ्र्ू कम गने।  

http://www.fwd.gov.np/
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अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

बजेट र्बर्नर्ोजन भएका सम्पणुि स्थानीर् र्हहरूले PNC home visit कार्िक्रम सञ्चालन गिी आमा 
ि नवजार् ष्शशहुरुलाई प्रोटोकल अनसुािको (२४ घण्टामा, ३ र्दनमा, ७ देष्ख १४ र्दन ि ४२ 
र्दनमा) ४ पटक PNC जाचँ ि सेवा प्रदान भएको हनेुछ ि सेवाको पहुँचमा बृष्द्द हनेुछ l  

सञ्चालन प्रकृर्ा • PNC कार्िक्रम ववस्र्ाि गनि स्थानीर् र्हको क्षमर्ा अर्भबृष्द्द ष्शर्िकको कार्िक्रम सम्पन्न गनिको 
लार्ग र्नम्न प्रवक्रर्ा अपनाउनपुने हनु्छ: 

• र्स ष्शर्िकमा प्राप्त िकमवाट स्वास््र् कार्ािलर्ले र्स आ.ब. २०७८/२०७९ मा PNC home 
visit कार्िक्रम सञ्चालन गनि बजटे र्बर्नर्ोजन गरिएका स्थानीर् र्हहरूबाट (प्रत्र्के स्थानीर् 
र्हका स्वास््र् शाखाबाट २ जनाको दिले) सहभागी बोलाइि PNC home visit कार्िक्रमको २ 
र्दने अर्भमखुीकिण सम्पन्न गनुि पनेछ भने ष्जल्ला र्भरका PNC home visit कार्िक्रम लाग ु
भइ सकेका पार्लकालाई बोलाई समीक्षा गनुि पनछे। 

• अर्भमखुीकिण कार्िक्रम सञ्चालन गदाि स्थानीर् र्हमा PNC घिभेट कार्िक्रमको शकु्ष्मर्ोजना 
र्था सञ्चालन मागिदशिन (Home visitMicro-planning Guideline) २०७८ को प्रर्ोग गिेि 
गनुिपनेछ l उपिोि र्नदेष्शका परिवाि कल्र्ाण महाशाखाको वेबसाइट www.fwd.gov.np मा 
िाष्खएको छ। 

• PNC home visit अर्भमखुीकिण कार्िक्रम सञ्चालन भैसकेपर्छ मार र्ो आ ब मा कार्िक्रम 
सरुु हनेु स्थानीर् र्हरुले PNC home visit कार्िक्रम सरुु गनुिपनेछ। त्र्सैले स्वास््र् 
कार्ािलर्हरुले आर्थिक वर्िको सरुुवार्मै सकेसम्म र्छटो अर्भमखुीकिण कार्िक्रम गनुिपनछे।  

• हालको COVID-१९को ववश्वब्र्ापी महामािीको अवस्थालाई मध्र्नजि गिी लामो समर्सम्म 
महामािीको अवस्था िवहिहेमा ि भौर्र्क रुपमा उपष्स्थर् भई कार्िक्रम सञ्चालन गनि नसवकने 
अवस्था भएमा Virtual Platform ववर्धबाट अर्भमखुीकिण गनि सवकनेछ। स्वास््र् कार्ािलर्ले 
पार्लकाहरुबाट सहभागी बोलाउदा वा सहभागी गिाउदा जनु पर्लकाहरुमा र्ो कार्िक्रमको लार्ग 
बजेट र्बर्नर्ोजन गरिएको छ सोवह पर्लकाहरुबाट बोलाउन ुपनछे l पर्लकाहरूको र्लस्ट स्थानीर् 
र्हको कार्िक्रम सञ्चालन र्नदेष्शकामा स्थानीर् र्हहरुमा PNC home visit कार्िक्रम ष्शर्िकमा 
र्दईएको छ।  

• स्थानीर् र्हहरुमा PNC home visit कार्िक्रम र्निन्र्िर्ाको लार्ग ि नर्ाँ थप गनुिपनेहरुको 
लार्ग स्थानीर् र्हहरुमै बजेट र्बर्नर्ोजन गरिएको छ। 

अर्भलेख 
प्रर्र्वेदन 

कार्िक्रम पश्चार् ्उि कार्िक्रमको प्रर्र्वेदन प्रदेश र्नदेशनालर्मा अर्भलेखमा िाख्नपुनेछ ि सोको 
बोधाथि परिवाि कल्र्ाण महाशाखामा पठाउन ुपनेछ। 

सन्दभि सामाग्री स्थानीर् र्हमा PNC घिभेट कार्िक्रमको शकु्ष्मर्ोजना र्था सञ्चालन मागिदशिन (Home visit Micro-
planning Guideline) २०७८ 

 
८. सेवा प्रदार्क किाि गिी २४ घण्टा र्स.इ.ओ.एन.सी सेवा सञ्चालन (CEONC Fund) 
परिचर् संघीर् सिकािले प्रत्र्के नागरिकको मौर्लक हक सरु्नष्श्चर्र्ा गनिका लार्ग कुनैपर्न गभिवर्ी 

मवहलाहरुलाई अकाल मतृ्र्ूबाट जोगाउनका लार्ग आकष्स्मक प्रसरु्र् शल्र्वक्रर्ा सेवा CEONC 
(Comprehensive Emergency Obestetric and Neonatal care) कार्िक्रम सेवा सरुु गरिएको 
छ। 
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उदे्दश्र् स्वास््र् सेवाको पहुँचबाट टािा िहेका सबै गभिवर्ी मवहलाहरुलाई अस्पर्ालहरुमा दक्ष जनशष्िको 
व्र्वस्थापन गिी गणुस्र्िीर् आकष्स्मक प्रसरु्र् सेवा (CEONC) कार्िक्रम सञ्चालन गिी मार् ृर्था 
नवष्शश ुमतृ्र्ूदि घटाउने। 

अष्षक्षर् प्रर्र्र्ल  स्वास््र् सेवाको पहुँचबाट टािा िहेका सबै गभिवर्र् मवहलाहरुलाई अस्पर्ालहरुमा दक्ष जनशष्िको 
व्र्वस्थापन गिी गणुस्र्िीर् आकष्स्मक प्रसरु्र् सेवा (CEONC) प्रदान गिी मार् ृर्था नवजार् ष्शश ु
मतृ्र्ूदि कम हनेुछ। 

सञ्चालन प्रकृर्ा र्ो कार्िक्रम सञ्चालन गनिको लार्ग सम्बष्न्धर् अस्पर्ालहरुमा बजेट र्बर्नर्ोजन गरिएको छ।र्स 
ष्शर्िकमा ववर्नर्ोजन गरिएको वजेट CEONC सेवा प्रदान गनिको लार्ग चावहने जनशष्ि र्नर्िु गनि, 
पारिश्रर्मक र्दन ि सेवाअनसुाि प्रोत्साहन िकम मा खचि गनुि पनेछ ि र्ो बाहेक अन्र् ष्शर्िकमा र्ो 
िकम बाट खचि गनि पाइिने छैन। 
CEONC कार्िक्रम सञ्चालनको लागी जनशष्ि व्र्वस्थापन र्नम्नानसुाि गनुिपनेछ। 
१. जनशष्ि व्र्वस्थापन 
१.१.२४ घण्टा CEONC सेवाका लार्ग चावहन ेआबश्र्क जनशष्िको व्र्वस्थापनकिाि सेवार्नदेष्शका 
अनसुाि गनुिपने छ।   
२.आवश्र्क जनशष्ि  
२.१ ष्चवकत्सक 
 प्राथर्मकर्ाको आधािमा स्री िोग र्बशेर्ज्ञ (Gynecologist) / एम.र्ि.ष्ज.वप. 
(MDGP)/DGO/ASBA) हरुबाट क्रमश छनौट गनुि पनछे। साथै मार्थ उल्लेष्खर् शैष्क्षक र्ोग्र्र्ा 
हाष्शल गिी शल्र्वक्रर्ा सवहर्को प्रसरु्र् सेवामा कष्म्र्मा २ बर्ि अनभुव गिेकालाई प्राथर्मकर्ा र्दने।  
२.२ एनेस्थेर्सर्ा अर्सस्टेन्ट (कष्म्र्मा १ बर्िको र्ार्लम र्लएको हनुपुने) 
२.३ स्टार् नसि (OT managementको र्ालीम र्लएको ) 
२.४ ल्र्ाब टेष्क्नर्सर्न/अर्सस्टेन्ट ि कार्ािलर् सहर्ोगी आवश्र्कर्ा अनसुाि 
३. पारिश्रर्मक र्नधाििण 
३.१. र्स कार्िक्रमको लार्ग पारिश्रर्मक र्नधाििण गदाि सेवा किाि र्नदेष्शका २०५९ अनसुाि गनुि 
पनेछ। साथै सेवा प्रदार्कहरुको प्रोत्साहनको लार्ग थप सरु्बधा र्दन अस्पर्ाल ववकास सर्मर्र्को 
र्नणिर्ानसुाि गनि सवकनछे। 
४. सेवा किाि र्नदेष्शका २०५९ अनसुाि र्नर्िु भएका जनशष्िले काम छोड्न ुभन्दा १ मवहना 
पूवि सूचना र्दई मार छोड्न र्मल्ने छ। पूवि सूचना र्बना काम छोिेमा र्नजले खाईपाई आएको १ 
मवहना बिाबिको र्लब कट्टी गरिनछे।  
५. माथी उल्लेष्खर् जनशष्िले कार्िक्रमलाई प्राथमीकर्ा र्दई आवश्र्कर्ानसुाि अस्पर्ालका अन्र् 
सेवाहरु पर्न प्रदान गनि सक्नछेन। 
६. CEONC सेवा लाग ुभएका अस्पर्ालहमा र्ोकीएको जनशष्ि उपलब्ध नभएमा सोही अस्पर्ाल 
वा अन्र् अस्पर्ालबाट माथी उल्लेष्खर् र्ोग्र्र्ा पगुेका ष्चवकत्सकहरु उपलब्ध भएमा दोहिो नपने 
गिी र्नजलाई थप सरु्बधा प्रदान गिी काममा लगाउन सवकनेछ। 
७. NSIको सहर्ोगमा सञ्चालन भएका CEONC site हरूमा १ जना नसि र्था १ जना कार्ािलर् 
सहर्ोगी र्नर्िु गनुिपनेछ। र्र्द उल्लेष्खर् जनशष्िहरू पर्ािप्त भएमा CEONC site मा आवश्र्क 
पने अन्र् जनशष्ि पर्न र्नर्षु्ि गनि सवकनछे। 
८. कार्ि ववविण 
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८.१ CEONC सेवा प्रदान गने िाक्टि, नसि, एनेस्थरे्सर्ा, ल्र्ाव ि सहर्ोगी कमचाििीको कार्िववविण 
अनसूुची ४ मा उल्लेख भए वमोष्जम काम गनि गिाउन पनछे। 
अस्पर्ालहरुमा र्निन्र्ि रुपमा CEONC सेवा प्रदान गनिका लागी चावहन ेआवश्र्क जनशष्ि सेवा 
किाि र्नदेष्शका २०५९ अनसुाि र्नर्िु गिी पािीश्रर्मक र्था अन्र् सरु्बधाका लागी सम्झौर्ा भए 
बमोष्जम सेवा र्निन्र्िर्ाको सरु्नश्चर्र्ा गनुिपदिछ। सम्झौर्ा गदाि र्ल उल्लेष्खर् अनसूुची ६ बमोष्जम 
TOR मा उल्लेख भएका बदुाहरुलाई समेर् समेटने गिी सेवालाई गणुस्र्िीर् बनाउन ध्र्ान र्दनपुनछे। 
 
कार्िक्रम सञ्चालन गनुिपने अस्पर्ालहरूमा बजेट वाँिर्ाँि: 
र्ो कार्िक्रमको लार्ग सम्बष्न्धर् अस्पर्ालहरुमा बजेट र्बर्नर्ोजन भएको छ 
र्स ष्शर्िकमा िकम अपगु भएमा अस्पर्ाल व्र्वस्थापन सर्मर्र् आरै् वा प्रदेश सामाष्जक ववकास 
मन्रालर्सँग समन्वर् गिी थप िकम व्र्वस्था गनि सवकने छ। 

 कार्िक्रम सञ्चालन गने र्नकार्: र्ो कार्िक्रमको बजेट उल्लेष्खर् ष्जल्लाका सम्बष्न्धर् अस्पर्ालहरुमा 
र्बर्नर्ोजन भएको छ ि अस्पर्ालहरुले सोवह अनसुाि कार्िक्रम संचलन गनुि पनेछ। 

अर्भलेख 
प्रर्र्वेदन 

कार्िक्रम पश्चार् ्उि कार्िक्रमको प्रर्र्वेदन प्रदेश र्नदेशनालर्मा अर्भलेखमा िाख्नपुनेछ ि सोको 
बोधाथि परिवाि कल्र्ाण महाशाखामा पठाउन ुपनेछ। 

सन्दभि सामग्री  कार्िसञ्चालन र्नदेष्शका २०७८, सेवा किाि र्नदेष्शका २०५९ 
परिचर् संघीर् सिकािले प्रत्र्के नागरिकको मौर्लक हक सरु्नष्श्चर्र्ा गनिका लार्ग कुनैपर्न गभिवर्ी 

मवहलाहरुलाई अकाल मतृ्र्ूबाट जोगाउनका लार्ग आकष्स्मक प्रसरु्र् शल्र्वक्रर्ा सेवा CEONC 
(Comprehensive Emergency Obestetric and Neonatal care) कार्िक्रम सेवा सरुु गरिएको 
छ।  

उदे्दश्र् स्वास््र् सेवाको पहुँचबाट टािा िहेका सबै गभिवर्ी मवहलाहरुलाई अस्पर्ालहरुमा दक्ष जनशष्िको 
व्र्वस्थापन गिी गणुस्र्िीर् आकष्स्मक प्रसरु्र् सेवा (CEONC) कार्िक्रम सञ्चालन गिी मार् ृर्था 
नवष्शश ुमतृ्र्ूदि घटाउने। 

अष्षक्षर् प्रर्र्र्ल  स्वास््र् सेवाको पहुँचबाट टािा िहेका सबै गभिवर्र् मवहलाहरुलाई अस्पर्ालहरुमा दक्ष जनशष्िको 
व्र्वस्थापन गिी गणुस्र्िीर् आकष्स्मक प्रसरु्र् सेवा (CEONC) प्रदान गिी मार् ृर्था नबजार् ष्शश ु
मतृ्र्ूदि कम हनेुछ। 

सञ्चालन प्रकृर्ा र्ो कार्िक्रम सञ्चालन गनिको लार्ग सम्बष्न्धर् अस्पर्ालहरुमा बजेट र्बर्नर्ोजन गरिएको छ। र्स 
ष्शर्िकमा ववर्नर्ोजन गरिएको वजेट CEONC सेवा प्रदान गनिको लार्ग चावहने जनशष्ि र्नर्िु गनि, 
पारिश्रर्मक र्दन ि सेवाअनसुाि प्रोत्साहन िकममा खचि गनुि पनेछ ि र्ो बाहेक अन्र् ष्शर्िकमा र्ो 
िकमबाट खचि गनि पाइिने छैन। 
CEONC कार्िक्रम सञ्चालनको लागी जनशष्ि व्र्वस्थापन र्नम्नानसुाि गनुिपनेछ। 
१. जनशष्ि व्र्वस्थापन 
१.१.२४ घण्टा CEONC सेवाका लार्ग चावहन ेआबश्र्क जनशष्िको व्र्वस्थापनकिाि सेवार्नदेष्शका 
अनसुाि गनुिपने छ।   
२.आवश्र्क जनशष्ि  
२.१ष्चवकत्सक 
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 प्राथर्मकर्ाको आधािमा स्री िोग र्बशेर्ज्ञ (Gynecologist) /एम.र्ि.ष्ज.वप. 
(MDGP)/DGO/ASBA) हरुबाट क्रमश छनौट गनुि पनछे। साथै मार्थ उल्लेष्खर् शैष्क्षक र्ोग्र्र्ा 
हाष्शल गिी शल्र्वक्रर्ा सवहर्को प्रसरु्ी सेवामा कष्म्र्मा २ बर्ि अनभुव गिेकालाई प्राथर्मकर्ा र्दने।  
२.२ एनेस्थेर्सर्ा अर्सस्टेन्ट (कष्म्र्मा १ बर्िको र्ार्लम र्लएको हनुपुने ) 
२.३ स्टार् नसि (OT management को र्ालीम र्लएको) 
२.४ ल्र्ाब टेष्क्नर्सर्न/अर्सस्टेन्ट ि कार्ािलर् सहर्ोगी आवश्र्कर्ा अनसुाि 
३. पारिश्रर्मक र्नधाििण 
३.१. र्स कार्िक्रमको लार्ग पारिश्रर्मक र्नधाििण गदाि सेवा किाि र्नदेष्शका २०५९ अनसुाि गनुि 
पनेछ। साथै सेवा प्रदार्कहरुको प्रोत्साहनको लार्ग थप सरु्बधा र्दन अस्पर्ाल ववकास सर्मर्र्को 
र्नणिर्ानसुाि गनि सवकनछे। 
४. सेवा किाि र्नदेष्शका २०५९ अनसुाि र्नर्िु भएका जनशष्िले काम छोड्न ुभन्दा १ मवहना 
पूबि सूचना र्दई मार छोड्न र्मल्ने छ। पूवि सूचना र्बना काम छोिेमा र्नजले खाईपाई आएको १ 
मवहना बिाबिको र्लब कट्टी गिीनछे।  
५. माथी उल्लेष्खर् जनशष्िले कार्िक्रमलाई प्राथमीकर्ा र्दई आवश्र्कर्ानसुाि अस्पर्ालका अन्र् 
सेवाहरु पर्न प्रदान गनि सक्नछेन। 
६. CEONC सेवा लाग ुभएका अस्पर्ालहमा र्ोकीएको जनशष्ि उपलब्ध नभएमा सोही अस्पर्ाल 
वा अन्र् अस्पर्ालबाट माथी उल्लेष्खर् र्ोग्र्र्ा पगुेका ष्चवकत्सकहरु उपलब्ध भएमा दोहिो नपने 
गिी र्नजलाई थप सरु्बधा प्रदान गिी काममा लगाउन सवकनेछ। 
७. NSIको सहर्ोगमा सञ्चालन भएका CEONC site हरूमा १ जना नसि र्था १ जना कार्ािलर् 
सहर्ोगी र्नर्िु गनुिपनेछ। र्र्द उल्लेष्खर् जनशष्िहरू पर्ािप्त भएमा CEONC site मा आवश्र्क 
पने अन्र् जनशष्ि पर्न र्नर्षु्ि गनि सवकनछे। 
८. कार्ि ववविण 
८.१ CEONC सेवा प्रदान गने िाक्टि, नसि, एनेस्थेर्सर्ा, ल्र्ाव ि सहर्ोगी कमचाििीको कार्ि ववविण 
अनसूुची ४ मा उल्लेख भए वमोष्जम काम गनि गिाउन पनछे। 
अस्पर्ालहरुमा र्निन्र्ि रुपमा CEONC सेवा प्रदान गनिका लागी चावहन ेआवश्र्क जनशष्ि सेवा 
किाि र्नदेष्शका २०५९ अनसुाि र्नर्िु गिी पािीश्रर्मक र्था अन्र् सरु्बधा का लागी सम्झौर्ा भए 
बमोष्जम सेवा र्निन्र्िर्ाको सरु्नश्चर्र्ा गनुिपदिछ। सम्झौर्ा गदाि र्ल उल्लेष्खर् अनसूुची ६ बमोष्जम 
TOR मा उल्लेख भएका बुँदाहरुलाई समेर् समेटने गिी सेवालाई गणुस्र्िीर् बनाउन ध्र्ान र्दनपुनछे। 
 
कार्िक्रम सञ्चालन गनुिपन ेअस्पर्ालहरूमाबजटे वाँिर्ाँि: 
र्ो कार्िक्रमको लार्ग सम्बष्न्धर् अस्पर्ालहरुमा बजेट र्बर्नर्ोजन भएको छ 
र्स ष्शर्िकमा िकम अपगु भएमा अस्पर्ाल व्र्वस्थापन सर्मर्र् आरै् वा प्रदेश सामाष्जक ववकास 
मन्रालर्सँग समन्वर् गिी थप िकम व्र्वस्था गनि सवकने छ। 

 कार्िक्रम सञ्चालन गने र्नकार्: र्ो कार्िक्रमको बजेट उल्लेष्खर् ष्जल्लाका सम्बष्न्धर् अस्पर्ालहरुमा 
र्बर्नर्ोजन भएको छ ि अस्पर्ालहरुले सोवह अनसुाि कार्िक्रम सञ्चालन गनुि पनछे। 

अर्भलेख 
प्रर्र्वेदन 

कार्िक्रम पश्चार् ्उि कार्िक्रमको प्रर्र्वेदन प्रदेश र्नदेशनालर्मा अर्भलेखमा िाख्नपुनेछ ि सोको 
बोधाथि परिवाि कल्र्ाण महाशाखामा पठाउन ुपनेछ। 

सन्दभि सामग्री  कार्िसञ्चालन र्नदेष्शका २०७८, सेवा किाि र्नदेष्शका २०५९ 
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९. प्रसूर्र् चाप विी भएका अस्पर्ालहरुमा एनेस्थेर्सर्ोलोष्जटट/ गाइनाकोलोष्जटट/ वपर्िर्ावटर्सर्न /एनेस्थेर्सर्ा सहार्क 
किािमा र्नर्िुी 
परिचर् प्रसूर्ी चाप ववि भइ ववर्भन्न सिकािी अस्पर्ालहरूमा उपलव्ध भएका जनशष्िहरूले गणुस्र्रिर् प्रसूर्ी 

सेवा प्रदान गनि समस्र्ा भएको ि प्रसूर्ी सेवा र्लन अस्पर्ालसम्म पगुकेा मवहलाहरूले समेर् समर्मा 
सेवा नपाएको अवस्थामा उि अस्पर्ालहरूमा थप आवश्र्क जनशष्ि व्र्वस्थापन गनुि पने देष्खएको 
हनुाले बजेट र्बर्नर्ोजन गरिएको छ। 

उदे्दश्र् प्रसूर्ी चाप ववि भएका अस्पर्ालहरूमा थप जनशष्ि व्र्वस्थापन गिी गणुस्र्रिर् प्रसूर्ी सेवा प्रदान 
गने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

प्रसूर्र् चाप विी भएका अस्पर्ालहरुबाट गणुष्स्र्िर् सेवा प्रदान हनेुछ। 

सञ्चालन 
प्रकृर्ा 

र्स ष्शर्िकमा ववर्नर्ोष्जर् िकमबाट अस्पर्ालहरूले आमा सिुक्षा कार्िक्रमलाइि थप प्रभावकािी वनाउन 
ि अस्पर्ालको क्षमर्ा विाउनको लार्ग आवश्र्क जनशष्ि र्नर्िुी गनुि पनेछ। र्सिी र्नर्षु्ि गदाि 
सेवा किाि र्नदेष्शका २०५९ अनसुाि गनुि पनछे। र्सिी र्नर्षु्ि गरिएका सेवा प्रदार्क हरुलाई प्रसरु्ी 
वािि, अपिेसन र्थएटि, नवजार् ष्शश ुवाििहरुमा मार खटाउन ुपनेछ साथै अनसूुची ६ मा भएको TOR 
अनसुाि गिाउन ुपनछे। 
र्स ष्शर्िकमा सम्बष्न्धर् अस्पर्ालहरुमा बजटे ववर्नर्ोजन गरिएको।  
र्स ष्शर्िकमा िकम अपगु भएमा अस्पर्ाल व्र्वस्थापन सर्मर्र् आरै् वा प्रदेश सामाष्जक ववकास 
मन्रालर्सँग समन्वर् गिी थप िकम व्र्वस्था गनि सवकने छ। 
नोट: र्ो कार्िक्रमको ष्शर्िकमा एउटा अस्पर्ालमा दोहोिो बजटे आएको खण्िमा एउटा मार ष्शर्िकको 
बजेट खचि गनुि पनेछ। दोहोिो पनि गएको बजटेको पनु िकमान्र्ि हनेुछ। 

अर्भलेख 
प्रर्र्वेदन 

कार्िक्रम पश्चार् ्उि कार्िक्रमको प्रर्र्वेदन प्रदेश र्नदेशनालर्मा अर्भलेखमा िाख्नपुनछे ि सोको बोधाथि 
परिवाि कल्र्ाण महाशाखामा पठाउन ुपनेछ। 

सन्दभि सामग्री  कार्िसञ्चालन र्नदेष्शका २०७८, सेवा किाि र्नदेष्शका २०५९ 
 

१०. अस्पर्ालहरुबाट ि BC/BEONC बाट प्रसरु्ी सम्बन्धी आकष्स्मक रुपमा िेर्ि (प्रदेशका CEONC अस्पर्ाल) 
परिचर् मार् ृर्था नवजार् ष्शश ुमतृ्र्कुा र्बर्भन्न कािणहरु मध्र् ेसमर्मै स्वास््र् संस्था पगु्नमा हनेु विलाई 

एक हो। स्वास््र् संस्थामा सेवा र्लनेबािे र्नणिर् गनि हनेु विलाई र्था र्ार्ार्ार्को क्रममा हनेु 
विलाई ि स्वास््र् संस्थामा सेवा र्दन हनेु विलाइिले मार् ृर्था नवजार् ष्शश ुमतृ्र् ुहनेु सम्भावनालाई 
बिाउँछ। अर्ः र्बर्भन्न वकर्समका विलाईहरु नहनु ्भन्नको लार्ग सदुृि पे्रर्ण प्रणली आवश्र्क 
हनु्छ। 

उदे्दश्र् प्रसरु्ी र्था सिुष्क्षर् गभिपर्न जवटलर्ा भएमा समर्मै गभिवर्ी वा सतु्केिीलाई सम्बष्न्धर् स्थानमा 
पे्रर्ण गिी मार् ृमतृ्र् ुकम गनि प्रभावकािी पे्रर्ण प्रणलीको व्र्वस्था गने ि कुनै पर्न गभिवर्ी वा 
सतु्केिी मवहलालाई आर्थिक अवस्था कमजोि भएकै कािण थप उपचािको लार्ग अन्र् अस्पर्ालमा 
पगु्न नसक्ने अवस्था नआओस भन्नको र्नर्मत्त आर्थिक अवस्था अत्र्न्रै् कमजोि भएका र्था 
असहार्हरुलाई र्नशलु्क पे्रर्णको व्र्वस्था र्मलाउने। 
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अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

प्रसरु्ी र्था सिुष्क्षर् गभिपर्न जवटलर्ा भएमा समर्मै गभिवर्ी वा सतु्केिीलाई सम्बष्न्धर् स्थानमा 
पे्रर्ण गिी मार्मृतृ्र् ुकम गनि प्रभावकािी पे्रर्ण प्रणलीको व्र्वस्था हनेु ि 
कुनै पर्न गभिवर्ी वा सतु्केिी मवहलालाई आर्थिक अवस्था कमजोि भएकै कािण थप उपचािको 
लार्ग अन्र् अस्पर्ालमा पगु्न नसक्ने अवस्था नआओस भन्नको र्नर्मत्त आर्थिक अवस्था अत्र्न्रै् 
कमजोि भएका र्था असहार्हरुलाई र्नशलु्क पे्रर्णको व्र्वस्था गनुि पनेछ। 

सञ्चालन प्रकृर्ा कार्िक्रम सञ्चालन गने र्नकार्: प्रदेश अन्र्गिर्का अस्पर्ालहरु।  
र्ो कार्िक्रम प्रभावकािी रुपले सम्पन्न गनि अस्पर्ालका Maternity Department head सँगको 
समन्वर्मा Maternity का nursing incharge ि SBA Clinical Mentor ले र्ोकल व्र्ष्िको 
रुपमा काम गनुिपनछे l  
र्स कार्िक्रम अन्र्गिर् रिरे्िल सेवाका लार्ग सम्बष्न्धर् अस्पर्ालहरुले मखु्र् र्नम्न वक्रर्ाकलापहरु 
गनुिपने छ:  
 पे्रर्ण खचिको दि िेट र्नधाििण गने  

• बजेट ववर्नर्ोजन भएका अस्पर्ालले ष्जल्ला एम्बलेुन्स सर्मर्र्को बैठक आर्ोजना गिी 
ष्जल्ला र्भरका BC/BEONC र्था समदुार् बाट refer भइ अस्पर्ाल आइपगु्न लाग्ने 
सम्भाववर् खचि ि अस्पर्ालबाट िेर्ि भई जाने संभाववर् सबैभन्दा नष्जकको 
अस्पर्ालहरुसम्म पगु्न लाग्न ेखचि अनसुािको दि र्नधाििण गनुि पने छ। र्र्द पवहले नै 
सर्मर्र्ले दि िेट र्ोवकएको भएमा सोवह दिलाई आधाि मान्न सवकने छ। दि र्नधाििण 
गदाि एम्बलेुन्स र्था एम्बलेुन्सको उपलब्धर्ा नभएको अवस्थामा प्रचर्लर् र्ार्ार्ार्को 
साधनको प्रर्ोग गनि सवकने गिी र्नधाििण गनुिपनेछ l  

पे्रर्ण मापदण्िको पवहचान गने  
• प्रसरु्ी सम्बन्धी आकष्स्मक जवटलर्ा भई समर्म ैउपचाि गनि नसकी ज्र्ान जानसक्ने 

ष्स्थर्र् र्सजिना भएको अवस्थाका अर्र् गरिब ि र्समान्र्कृर् समहुका मवहलाहरुलाई मार 
पे्रर्ण खचि उपलब्ध गिाउन सवकनेछ। आकष्स्मक अवस्था भएपर्न सेवाग्राही आरै्ले पे्रर्ण 
सम्बन्धी व्र्वस्थापन गनि सक्ने ष्स्थर्र् भएकालाई र्ो पे्रर्ण बजेट सहर्ोग उपलब्ध नगिाउने 
र्ाकी अर्र् गरिब मवहलाहरुको ज्र्ान बचाउन भूर्मका खेल्न सवकर्ोस l  

• BC/BEONC site वा समदुार्बाट प्रसरु्ी जवटलर्ा भई CEONC अस्पर्ाल आएका 
मवहलाहरुलाई ि CEONC अस्पर्ालबाट सबै भन्दा नष्जकको referral hospital मा पे्रर्ण 
गिी पठाउन ुपने आकष्स्मक अवस्थामा मार पे्रर्ण खचि उपलब्ध गिाउन सवकनछे l  

• र्लको सन्दभि सामग्रीमा र्दइएको, आमाहरुलाई पे्रर्ण गनुिपन े ष्स्थर्र्मध्र्े आपर्कालीन 
मार् ृपे्रर्ण गनुिपने ष्स्थर्र् भएकालाई मार र्ो खचि उपलब्ध गिाउन सवकने छ l  

• प्रसरु्ी जवटलर्ा भएका आमाहरुको अवस्था (पे्रर्ण खचि उपलब्ध अिाउन ुपने वा नपने) 
को र्नणिर् गने ष्जम्मेवािी प्रसरु्ी ववभागका ववभागीर् प्रमखु ि nursing इन्चाजिको 
र्सर्ारिसमा मरे्िकल superintendent को हनेुछ।  

सिोकािवालाहरुलाई अर्भमखुीकिण 
• बजेट ववर्नर्ोजन भएका अस्पर्ालहरुले र्बर्भन्न र्ार्लम, गोटठीहरुको समर्मा र्बर्भन्न 

सिोकािवालाहरु जस्रै् स्थानीर् र्नकार्का जनप्रर्र्र्नर्धहरु, स्वास््र् शाखा प्रमखु ि स्वास््र् 
संस्थाका अन्र् स्वास््र्कमीहरु, गैिसिकािी संस्थाका प्रर्र्र्नर्धहरु, नागिीक समाज 
आर्दलाई पे्रर्ण कार्िक्रमबािे अर्भमखुीकिण गनुिपनेछ। अर्भमखुीकिण कार्िक्रमको लार्ग 
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र्स शीर्िकमा िकमको व्र्वस्था गरिएको छैन। अन्र् कार्िक्रमहरु गदाि ि SBA Clinical 
Mentor ले onsite mentoring कार्िक्रममा स्वास््र् संस्थामा जाँदा पे्रर्ण खचिबािे 
जानकािी गिाउन सवकनेछ l  

• अर्र् दगुिम के्षरमा आपर्कालीन प्रसरु्ी पे्रर्ण सम्बन्धी व्र्वस्था गभिवर्ी र्था सतु्केिीको 
अवस्थामा ज्र्ादै जवटलर्ा आएमा ि एम्वलेुन्स द्वािा नष्जकैको CEONC सेवा प्रदान गने 
अस्पर्लमा परु्ािउन सम्भव नभएमा मवहला र्था जेटठ नागरिक मन्रालर्मा समन्वर् गिी 
हवाईजहाज र्था हेलीक्टि समेर् प्रर्ोग गिेि आवश्र्कर्ा अनसुाि दगुिम के्षरका 
मवहलाहरुको लार्ग हवाई उद्दाि कार्िक्रम कार्िववर्ध र्नदेष्शका अनसुाि उल्लेख भएका 
ष्जल्लाहरुका लार्ग Air-lifting गने व्र्वस्था गरिएको छ। उि कार्िववर्ध र्नदेष्शकामा 
AirLifting गिी पे्रर्ण गनिका लार्ग प्रत्र्के प्रदेशमा िेर्िल अस्पर्ालहरु र्ोवकएको छ। 
सोको लार्ग बजेट मवहला बालबालीका र्था जेटठ नागिीक मन्रालर्मा व्र्वस्था गरिएको 
छ।  

• र्ो Air Lifting गिी पे्रर्ण गने अवस्थाको लार्ग प्रमखु ष्जल्ला अर्धकािी (CDO) मार्ि र् 
मवहला बालबालीका र्था जेटठ नागिीक मन्रालर्मा समन्वर् गिी पठाउन ुपनछे साथै 
र्सको र्बस्र्रृ् जानकािीको लार्ग दगुिम के्षरका ज्र्ान जोष्खममा पिेका गभिवर्ी र्था 
सतु्केिी मवहलाहरुको लार्ग हवाई उद्धाि सम्बन्धी कार्िववर्ध २०७५ अनसुाि गनुि पनेछ।  

 वजेट बाँिर्ाँि ि श्रोर् व्र्वस्थापन  
• र्स ष्शर्िकमा िहेको बजेट प्राप्त गिेका CEONC अस्पर्ालहरुले, एम्बलेुन्स सर्मर्र्ले र्नणिर् 

गिे अनसुाि अस्पर्ालमा पे्रर्ण भई आउने वा पे्रर्ण भई जाने प्रसरु्ी जवटलर्ा भएका 
आमाहरुलाई मार्थ उल्लेष्खर् मापदण्ि अनसुाि बजेट सहर्ोग उपलब्ध गिाउने l 

• आकष्स्मक प्रसरु्ी जवटलर्ा भएका अर्र् गिीब र्था र्समान्र्कृर् मवहलाहरुलाई पे्रर्ण िकम 
सहर्ोग गनि र्स ष्शर्िकमा न्र्ूनर्म बजेट ववर्नर्ोष्जर् गरिएकोले सम्पणुि प्रसरु्ी जवटलर्ा 
भएका आमाहरुलाई िकम सहर्ोग गनि नसवकने हनुाले अस्पर्ालले प्रदेश ि स्थानीर् 
र्हहरुका जनप्रर्र्र्नर्ध ि स्वास््र् महाशाखा/शाखा प्रमखुहरुसँगको समन्वर्मा प्रदेश ि 
स्थानीर् र्हहरुबाट प्रसरु्ी पे्रर्ण बजेटको श्रोर् व्र्वस्थापन गनि सकेको खण्िमा सम्पणुि 
प्रसरु्ी जवटलर्ा भएका आमाहरुलाई सहर्ोग गनि सवकनछे l  

• आकष्स्मक प्रसरु्ी पे्रर्णका लार्ग प्रदेश र्था स्थानीर् र्ह हरुले Free Ambulence को 
व्र्वस्था पर्न र्मलाउन सवकनछे। र्सको लार्ग अस्पर्ाल प्रशासन ि प्रसरु्ी ववभागले 
समन्वर्कािी भूर्मका खेल्न अर्र् महत्वपणुि छ।  

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

अस्पर्ालले िेर्िल बापर् प्रदान गने पे्रर्ण िकमको अर्भलेख र्था प्रर्र्बेदन दरुुस्र् िाख्नपुनेछ l 
समदुार् वा BC/BEONC बाट पे्रर्ण भई आएका वा पे्रर्ण गिी पठाउने आकष्स्मक प्रसरु्ी जवटलर्ा 
भएका मवहलाहरुको पे्रर्ण पजुाि ि पे्रर्ण खचि उपलब्ध गिाउने र्नणिर्को एकप्रर्र् प्रसरु्ी ववभागका 
र्ोकल व्र्ष्िले कार्िक्रमको लेखा परिक्षणको लार्ग दरुुस्र् िाख्ने ि अस्पर्ालको लेखाशाखासँग 
समन्वर् गने l  

सन्दभि सामग्री  कार्िसञ्चालन र्नदेष्शका २०७८ 

 
११. अस्पर्ालमा २४ घण्टा प्रसरु्ी सेवा सञ्चालन गनि किािमा स्टार् नसि र्नर्षु्ि 
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परिचर् प्रसरु्ी हनु आउने मवहलाहरुको संख्र्ा बिी भएका अस्पर्ालहरुमा स्थाई जनशष्ि कम िहेको 
अवस्थामा २४ सै घण्टा र्निन्र्ि रुपमा गणुस्र्िीर् सेवा सञ्चालन गनिको लार्ग थप स्टार् नसि 
किािमा र्नर्िुी गिी प्रसरु्ी सेवा सञ्चालन गनि र्ो कार्िक्रमको व्र्वस्था गरिएको छ। 

उदे्दश्र् गणुस्र्िीर् प्रसरु्ी सेवालाई २४ सै घण्टा सचुारु िङ्गले सञ्चालन गने। 
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल गणुस्र्िीर् प्रसरु्ी सेवा २४ सै घण्टा सचुारु िङ्गले सञ्चालन हनेुछन।् 
सञ्चालन प्रकृर्ा सेवा किाि र्नदेष्शका २०५९ अनसुाि स्टार् नसि किािमा र्नर्िुी गने ि TOR बनाइ काम गनि 

लगाउन ुपनेछ। स्टार् नसिको TOR र्नम्नानसुािको िहने छ।  
१. स्टार् नसि र्नर्षु्ि गदाि ववगर् देष्ख कार्ििर् स्टार् नसिको कार्ि सम्पादन मूल्र्ाङकन 

गदाि सन्र्ोर्जनक पाईएमा बजेटको परिर्ध र्भर िही र्नर्मानसुाि र्निन्र्िर्ा र्दन 
सवकनछे।  

२. स्टार् नसिलाई र्नर्षु्ि र्दँदा कार्ि गनुिपने संस्था र्ोक्नपुने छ ि र्ोवकएको स्थानमा िही 
स्टार् नसिले सेवा र्दनपुने छ। 

३. २४ सै घण्टा प्रसूर्र् सेवा उपलब्ध गिाउने सम्बन्धमा स्थार्ी ि किािको स्टार् नसि 
बीचमा Shift Rotationको व्र्वस्था गिी २४ सै घण्टा प्रसूर्र् सेवा सचुारु गनुि पनछे। 
किािमा र्नर्िु गदाि SBA र्ार्लम र्लएका ि संस्थागर् प्रसूर्र् सेवा उपलब्ध गिाइ 
िहेकालाई प्राथर्मकर्ा र्दन।े 

र्सिी किािमा र्नर्िुी भएका स्टार् नसिहरुले अस्पर्ालको प्रसरु्ी वािि, पोटट नेटल वािि, प्रसरु्ी 
पोस्ट अपिेवटभ वािि ि OT मा मार खटाउन ुपनेछ साथै अनसूुची ६ मा भाटको TOR अनसुाि 
गिाउन ुपनछे। स्टार् नसि र्नर्िुीका लार्ग मार्सक २८२००। का दिले बजेटको व्र्वस्था 
गरिएको छ। 

 र्स ष्शर्िकमा सम्वष्न्धर् अस्पर्ालहरुमा बजेट र्बर्नर्ोजन गरिएको छ। उि अस्पर्ालहरूले 
ववगर्मा र्नर्िु जनशष्िको र्निन्र्िर्ा वा नर्ाँ र्नर्िुी गनि सक्नेछन।्  
र्स ष्शर्िकमा िकम अपगु भएमा अस्पर्ाल व्र्वस्थापन सर्मर्र् आरै् वा प्रदेश सामाष्जक ववकास 
मन्रालर्सँग समन्वर् गिी थप िकम व्र्वस्था गनि सवकने छ। 

अर्भलेख 
प्रर्र्वेदन 

कार्िक्रम पश्चार् ्उि कार्िक्रमको प्रर्र्वेदन प्रदेश र्नदेशनालर्मा अर्भलेखमा िाख्नपुनेछ ि सोको 
बोधाथि परिवाि कल्र्ाण महाशाखामा पठाउन ुपनेछ। 

सन्दभि सामग्री कार्िसञ्चालन र्नदेष्शका २०७८ 
 
१२. स्वास््र् कार्ािलर्वाट ष्क्लर्नक mentoring coaching कार्िक्रम 
 
परिचर् नेपालमा आमा र्था नवजार् ष्शशकुो मतृ्र्ूलाई उल्लेखनीर् रुपमा घटाई गणुस्र्िीर् सेवा प्रदान गनि 

दक्ष प्रसरु्ीकमीको भूर्मका िहेको पाइन्छ। अस्पर्ालहरुमा प्रसरु्ी सेवा प्रदार्कहरुले र्निन्र्ि रुपमा 
गणुस्र्िीर् प्रसरु्ी सेवा प्रदान गनि िाम्रिी सीप अभ्र्ास गनि नपाएका प्रसरु्र् सेवा प्रदार्क (SBA and 
non-SBA) हरुलाई उनीहरुको आफ्न ैकार्िस्थलमा Onsite Clinical Coaching/Mentoring द्धािा 
सामान्र् प्रसरु्ी सेवा र्था प्रसरु्ी जवटलर्ा व्र्वस्थापन गनि सक्न ेक्षमर्ा अर्भबृष्द्धको लार्ग र्ो कार्िक्रम 
लागू गरिएको छ। Onsite Clinical Coaching/Mentoring प्रवक्रर्ासँगै गणुस्र्िीर् मार् ृर्था नवष्शश ु
स्वास््र् सेवा प्रदान गनि SBA onsite clinical coaching/mentoring guideline अनसुाि गणुस्र्िीर् 
प्रसरु्ी सेवा उपलब्ध गिाउन र्र्ािी अवस्थामा िहनको लार्ग MNH Readiness Hospital Quality 
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Improvement Process (HQIP) टूलको प्रर्ोग गिी गणुस्र्ि सेवाको लार्ग कार्िर्ोजना बनाई 
कार्ािन्वर्न गनुिपने अपरिहार्ि भएको छ l 

उदे्दश्र् प्रसरु्ी केन्रहरुमा गणुस्र्िीर् प्रसरु्ी सेवा सरु्नष्श्चर् गनि र्था जवटलर्ा व्र्वस्थापन गनिको लार्ग 
Onsite clinical Coaching/Mentoring ववर्धमार्ि र् delivery service unit मा कार्ििर् नर्सिङ्ग 
कमिचािीहरुको क्षमर्ा अर्भबृष्द्ध गने ि MNH Readiness HQIP self-assessment गिी सेवा प्रदान 
गनि र्र्ािी अवस्थामा िहन।े 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

प्रसरु्र् सेवा प्रदार्क (SBA and non-SBA) हरुको आफ्नै कार्िस्थलमा onsite Clinical 
Coaching/Mentoring द्धािा ज्ञान ि सीपको अर्भबृष्द्ध भई उनीहरुको सामान्र् प्रसरु्ी सेवा र्था प्रसरु्ी 
जवटलर्ा व्र्वस्थापन गनि सक्न ेक्षमर्ा अर्भबृष्द्ध भएको हनेुछ ि गणुस्र्िीर् प्रसरु्ी सेवा उपलब्ध 
गिाउन स्वास््र् संस्था र्र्ािी अवस्थामा िहने छ। 

सञ्चालनप्रकृर्ा र्ो कार्िक्रम सञ्चालन गदाि र्नम्न प्रवक्रर्ा अपनाउनपुने हनु्छ: 
• ष्क्लर्नकल कोष्चंग/मेंटोरिंग कार्िक्रम कार्ािन्वर्नको लार्ग ष्जल्लामा िहेका ष्क्लर्नकल 

मेंटिहरुलाई परिचालन गनुिपनेछ। 
• र्ो कार्िक्रम कार्ािन्वर्नको लार्ग पे्रत्र्ेक स्थानीर् र्हहरुमा ४० हजािको दिले मार बजटे 

र्बर्नर्ोजन गरिएको छ त्र्सैले ष्जल्लाबाट मटेोरिंग गदाि स्थानीर् र्हसँग समन्वर् गिी 
BC/BEONC नदोहोरिन ेगिी सञ्चालन गनुिपनछे। 

• र्ो कार्िक्रम आफ्नै कार्िस्थलमै (onsite) गएि सञ्चालन गनुिपनेछ। 
• र्ो कार्िक्रम स्वास््र् कार्ािलर्का PHN ि एकजना ष्क्लर्नकल मेंटि स्वास््र् संस्थामै गई ३ 

र्दन संस्थाम ै िही प्रसरु्ी सेवा प्रदार्कहरुलाई प्रसरु्ी सम्बष्न्धष्क्लर्नकल सेवाहरुकोबािेमा 
कोष्चंग/मेंटोरिंग गने, whole site IP practice गने ि सम्पूणि संस्थाका स्वास््र्कमी ि 
व्र्वस्थापन सर्मर्र्लाई िाखी MNH readiness QI assessment गने, Gap पवहचान गिी 
सधुािको लार्ग कार्िर्ोजना बनाई कार्ािन्वर्न गने। 

बजेट बाँिर्ाँि र्स कार्िक्रम सञ्चालनको लार्ग प्रत्र्के स्वास््र् कार्ािलर्मा २ लाखको दिले बजेट र्बर्नर्ोजन 
गरिएको छ l र्स ष्शर्िकमा उपलब्ध बजेटबाट र्नम्न वक्रर्ाकलापहरु गनुिपनछे: 
• ष्जल्लाबाट कोष्चंग/मेंटोरिंग कार्िक्रमको लार्ग PHN ि ष्क्लर्नकल मेंटि २ जनामार परिचालन 

हनुपुनेछ l २ जनाको लार्ग दैर्नक भ्रमण भत्ता ि र्ार्ार्ार्को लार्ग खचि गनि सवकन्छ। 
• कोष्चंग/मेंटोरिंग गदाि प्रसरु्र्कमीहरुलाई participant allowance ि ष्चर्ा/खाजाको व्र्वस्था 

र्मलाउन। 
• कोष्चंग/मेंटोरिंग कार्िक्रमको लार्ग चावहन े सम्पूणि चेकर्लस्ट, टूल, QI स्कोि कािि फ्लेक्स, 

स्टेशनिी आर्दको व्र्वस्था गनि। 
• कोष्चंग/मेंटोरिंग कार्िक्रमसञ्चालन गनि नभईनहनेु Skill Lab का सामानहरु पर्न र्सै बजेटबाट 

खरिद गिी व्र्वस्थापन गनि सवकनेछ। 

अर्भलेख 
प्रर्र्वेदन 

कार्िक्रम पश्चार् ्उि कार्िक्रमको प्रर्र्वेदन SBA Clinical Mentor हरुले ODK Mobile Reporting 
APP द्वािा ष्क्लर्नकल mentoring ि MNH Readiness QIP को अर्भलेख परिवाि कल्र्ाण 
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महाशाखामा पठाउनपुनेछ l कार्िक्रम सम्बन्धी प्रर्र्बेदनको ववश्लेर्ण गिी FWD ले प्रदेश 
र्नदेशनालर्हरुसँग छलर्ल गने ि सेवाको गणुस्र्िमा सधुाि गने प्रवक्रर्ा अगािी बिाईनेछ l  

सन्दभि सामाग्री SBA Clinical Coaching Guideline for Clinical Mentor र्नदेष्शका, SBA Coaching and 
Mentoring Tool for MNH Service Providers (SBA and non-SBA) tool, skill lab खरिदको 
लार्ग specification परिवाि कल्र्ाण महाशाखाको वेबसाइट www.fwd.gov.np मा िाष्खएको छ l 

 
१३. प्रसरु्ी पश्चार् हनेु ििश्राव (PPH) िोकथामका लार्ग मार् ृसिुक्षा चक्की सर्मक्षा कार्िक्रम र्था छपाइि 
परिचर् नेपाल सिकािले संस्थागर् सतु्केिी बिाउने लक्ष्र् िाखी ववर्भन्न कार्िक्रम गरििहेको अवस्था हुँदा हुँदै 

पर्न अझै पर्न घिमै सतु्केिी हनेुको संख्र्ा बिी नै िहेको छ। र्सिी घिमै सतु्केिी हुँदा वच्चा जन्मी 
सकेपछी हनुसक्ने अत्र्ार्धक ििश्रावका कािण घिम ैहनुसक्ने मतृ्र्लुाइ कम गनिको लार्ग मार् ृ
सिुक्षा चक्की अर्भमखुीकिण कार्िक्रम िाष्खएको छ। हालसम्म र्ो कार्िक्रम ५४ ष्जल्लामा सञ्चालन 
भैिहेको छ। 

कार्िक्रमको 
उदे्दश्र् 

र्स कार्िक्रमको मखु्र् उदेश्र् घिमै सतु्केिी हुँदा वच्चा जन्मी सकेपर्छ हनुसक्ने अत्र्ार्धक 
ििश्रावलाइ िोकथाम गरि र्सकाकािण हनुसक्ने मतृ्र्लुाइ कम गनुििहेको छ। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

सतु्केिी भएपश्चार् हनुसक्ने अत्र्ार्धक ििश्रावलाइ िोकथाम गिी र्सवाट हनेु मार् ृमतृ्र्ूलाइि वचाउन 
सवकन।े 

सञ्चालन प्रकृर्ा 
 

र्ो कार्िक्रम सम्बष्न्धर् स्वास््र् कार्ािलर्हरुले सञ्चालन गनुि पनेछ। 
र्स ष्शर्िक अन्र्गिर् ववर्नर्ोष्जर् गरिएको बजेट र्था कार्िक्रम र्नम्नानसुाि गनुि पनेछ। 
क) सबै स्थानीर् र्हहरुबाट स्वास््र् शाखा प्रमखु र्था प.हे.न. हरुलाई स्वास््र् कार्ािलर्मा बोलाई 
कार्िक्रमको सर्मक्षा ि अर्भमषु्खकिण कार्िक्रम सञ्चालन गनुि पनेछ। 
ख) समीक्षा गरिसकेपर्छ बाकँी भएको बजटेबाट र्स काक्रि मको लार्ग आवश्र्क पन ेवर्र्लपचाटि 
जीवन सिुक्षा कािि र्था अन्र् र्मिर्म्र्ािट छपाई र्बर्िण गनुि पदिछ। 

अर्भलेख 
प्रर्र्वेदन 

कार्िक्रम पश्चार् ्उि कार्िक्रमको प्रर्र्वेदन प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्मा अर्भलेखमा िाख्न ुपनेछ ि 
सोको बोधाथि परिवाि कल्र्ाण महाशाखामा पठाउन ुपनेछ। 

सन्दभि सामग्री जीवन सिुक्षा कार्िक्रम घिमै सतु्केिी हुँदा बच्चा जष्न्मसकेपर्छ हनुसक्ने अत्र्र्धक ििश्राव 
िोकथामका लार्ग मार् ृसिुक्षा चष्क्क कार्िक्रमको कार्ि सञ्चालन र्नदेष्शका २०७५, कार्ि सञ्चालन 
र्नदेष्शका २०७८ 

 
 

१२.  वहमाली ष्जल्लामा Maternity Waiting Home सञ्चालन 
परिचर् नेपाल सिकािले संस्थागर् सतु्केिी बिाउने लक्ष िाखी ववर्भन्न कार्िक्रम गरििहेको अवस्था हदुा-हदैु, घिमै 

सतु्केिी हनेु संख्र्ा अझै पर्न बिी नै िहेको छ। जसकाकािणले गदाि मारी र्था नवजार् ष्शश ुमतृ्र्दुि 
पर्न बिी न ैिहेको छ। र्ोवकएका वहमाली ष्जल्लाहरुमा घि देष्ख स्वास््र् संस्थासम्मको दूिी धेिै भएका 
कािणले Maternity Waiting Homeको व्र्वस्था र्ल उल्लेष्खर् ष्जल्लाहरुमा गरिएको छ। 
बजेट व्र्वस्था गरिएका ष्जल्लाहरु 
 

१. र्ा्लेजङु्ग अस्पर्ाल, र्ा्लेजङु्ग 

http://www.fwd.gov.np/
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२. खाँदवािी अस्पर्ाल, स खुवासभा 
३. र्ा्ल ुअस्पर्ाल, सोलखुम्ब ु
४. चौर्ािा अस्पर्ाल, र्सन्धुपाल्चोक 
५. िसवुा अस्पर्ाल, िसवुा 
६. मनाङ अस्पर्ाल, मनाङ 
७. मसु्र्ाङ अस्पर्ाल, मसु्र्ाङ 
८. िोल्पा अस्पर्ाल, िोल्पा 
९. मगु ुअस्पर्ाल, मगु ु

१०. हमु्ला अस्पर्ाल, हमु्ला 
११. कार्लकोट अस्पर्ाल, कार्लकोट 
१२. बझाङ्ग अस्पर्ाल, बझाङ्ग 
१३. दाच ुिला अस्पर्ाल, दाच ुिला 
१४. बाजिुा अस्पर्ाल, बाजिुा 

 
उदे्दश्र् संस्थागर् प्रसरु्ी दि बिाउनकुा साथै गणुस्र्िीर् सेवा प्रदान गन।े 
अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

गणुस्र्िीर् प्रसरु्ी सेवा प्रदान गिी जवटलर्ार्िु प्रसरु्ी घटाई मार् ृमतृ्र् ुदि कम हनेुछ 

सञ्चालन प्रकृर्ा अस्पर्ालहरुमा गभिवर्ी र्था कुरुवाको लार्ग Maternity Waiting Home र्पष्शल बमोष्जम सञ्चालन गनुि 
पनेछ: 
१. आवास – आवाशको व्र्वस्था नभएका अस्पर्ालहरुले आवासको लार्ग बजेटको परिर्ध र्भर िही 

घि भािामा र्लन ुपनेछ 
२. खाना/खाजा– गभिवर्ी र्था एक जना कुरुवाको लार्ग प्रर्र् र्दन Maternity Waiting Home 

र्नदेष्शका २०७८ बमोष्जम हनेुछ। 
अर्भलेख 
प्रर्र्वेदन 

कार्िक्रम पश्चार् ्उि कार्िक्रमको प्रर्र्वेदन प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्मा अर्भलेखमा िाख्नपुनेछ ि सोको 
बोधाथि परिवाि कल्र्ाण महाशाखामा पठाउन ुपनेछ। 

 
१५. आमा सिुक्षा कार्िक्रम सेवा प्रदान शोधभनाि, र्ार्ार्ार् खचि, गभिवर्ी र्था सतु्केिी उत्पे्रिणा सेवा (4th ANC), आमा 
सिुक्षा कार्िक्रमको लार्ग ििसंचाि सेवा, र्नशलु्क गभिपर्न सेवा र्था ष्जल्ला अस्पर्ाल ि सोभन्दा र्लका सिकािी स्वास््र् 
सस्थाहरुमा प्रसूर्र् हनेु सतु्केिी र्था नवजार् ष्शशलुाई न्र्ानो झोला (लगुासेट) 
परिचर् संस्थागर् सतु्केिी बृष्द्ध गिी आमा र्था नवजार् ष्शश ुमतृ्र्लुाई कम गनि नेपाल सिकािले आमा सिुक्षा 

कार्िक्रमलाई प्राथर्मकर्ा प्राप्त कार्िक्रमको रुपमा सञ्चालन गदै आएको छ। र्स कार्िक्रम अन्र्गिर् 
आमा सिुक्षा कार्िक्रम लाग ुभएका स्वास््र् संस्थाहरुमा र्नशलु्क २४सै घण्टा प्रसरु्ी सेवा, न्र्ानो झोला, 
र्भटार्मन K1, र्नशलु्क गभिपर्न ि र्नशलु्क ििसन्चाि सेवा कार्िक्रमका साथ संस्थागर् सतु्केिी गिाउने 
हिेक मवहलालाई र्ार्ार्ार् खचि पर्न प्रदान गरिने छ। 

उदे्दश्र् संस्थागर् सतु्केिी संख्र्ा बृष्द्ध गिाई मार् ृमतृ्र् ुर्था नवजार् ष्शश ुमतृ्र्ूमा कमी ल्र्ाउने। 
अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

संस्थागर् सतु्केिी संख्र्ा बृष्द्ध गिाई मार् ृमतृ्र् ुर्था नवजार् ष्शश ुमतृ्र्ूमा कमी आउने। 
असिुष्क्षर् गभिपर्नबाट हनेु मार्मृतृ्र् ुि रुग्णर्ाको अवस्था न्र्नूीकिण गिी मवहलाको प्रजनन ्स्वास््र् 
अर्धकाि सरु्नष्श्चर् हनेु। 
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आमा सिुक्षा कार्िक्रमको लार्ग समर्मै र्नशलु्क िगर् व्र्वस्था हनेु। 
सञ्चालन प्रकृर्ा 
 
 

आमा सिुक्षा कार्िक्रमको लार्ग आवश्र्क बजेट सम्बष्न्धर् अस्पर्ालमा र्बर्नर्ोजन गरिएको छ। 
 १. आमा सिुक्षा र्था ANC उत्पे्रिणा िकम 

२०७५।०७६को वजेट विव्र्को वुँदा नं ३० मा उल्लेख भए अनसुाि आमा सिुक्षा कार्िक्रममा 
प्रदान गरिन ेर्ार्ार्ार् खचि वहमाली, पहािी ि र्िाईका ष्जल्लामा प्रसूर्र् हनेु सेवाग्राहीलाइ क्रमश 
रु ३०००, रु २०००, ि रु १००० हनेुछ। र्सैगिी गभिवर्ी उत्पे्रिणा सेवा वापर् प्रोटोकल 
अनसुाि गभिवर्ी जाँच गिी स्वास््र् संस्थामा सतु्केिी हनेु सेवाग्राहीलाई रु ८०० उपलब्ध गिाउन ु
पनेछ। 
 
• आमा सिुक्षा कार्िक्रमको लार्ग ििसंचाि सेवा 
ववगर्मा शल्र्कृर्ा ववर्धवाट अप्रशेन सेवा सरुू भएका सिकािी अस्पर्ालहरूमा वा नष्जक भएका 
िि संचाि केन्रहरूवाट मखु्र् गिी नेपाल िेिक्रस सोसाइिटी वा संस्था आरै् वा अन्र् संस्थाको 
सहर्ोगमा सशलु्क िि संचाि सेवा उपलव्ध भैिहेको छ। CEONC सेवा ववस्र्ाि संग ैअपे्रशन सेवा 
भएका अस्पर्ालमा िि संचाि सेवा सवुवधा नहुँदा वा भएकोमा पर्न सशलु्क सेवा हुँदा मवहलाहरूले 
समर्मा िगर् व्र्वस्था गनि नसवक अकालमा मतृ्र्ू हनेु गिेको पाइिएकोले आमा सिुक्षा कार्िक्रम 
अन्र्िगर् सेवा र्लन ेमवहलाहरूलाइि र्नशलु्क िगर् उपलव्ध गिाउनको लार्ग र्न:शलु्क िगर्को 
व्र्वस्थ गनुि पनछे। 
 
र्स कार्िक्रम अन्र्गिर् CEONC सेवा प्रदान गने सिकािी अस्पर्ालको आवश्र्कर्ा अनसुाि उपलव्ध 
भएको िि सञ्चालन केन्र वाट केन्रको र्नर्मानसुाि लाग्ने शलु्क केन्रलाइि भिुानी गिी CEONC 
सेवा र्लने मवहलाहरूलाइि र्न:शलु्क िगर् व्र्वस्था गनुि पनेछ। र्ो कार्िक्रम सञ्चालनको लार्ग 
अस्पर्ाल हरुले र्सै ष्शर्िकमा ववर्नर्ोष्जर् बजटे बाट प्रर्र् वपन्ट रु १००० खचि गनुि पनछे। 
• आमा सिुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन बापर् संस्थाले पाउने सोधभनाि  

स्वास््र् संस्थाले र्नशलु्क आमा सिुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन गिे बापर् पर्र् केस इकाई मूल्र् 
आमा र्था नवजार् ष्शश ुकार्िववर्ध र्नदेष्शका २०६५, पवहलो संसोधन २०७३ अनसुाि पाउने 
छ। स्वास््र् संस्थालाइ प्राप्त हनेु इकाई मूल्र्बाट प्रसरु्ी सेवा र्दनको लार्ग आवश्र्क सामग्री, 
और्र्ध (Oxytocin, calcium gluconate, magnesium sulphate) लगार्र् अन्र् र्नदेष्शकामा 
र्ोके बमोष्जमले खचि गनि सवकनेछ। आमा सिुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन गिे बार्र् पाउने इकाइ 
मलु्र्बाट खिीद गने व्र्वस्था र्मलाउन ुपने छ। 
 
नोट: हालको COVID-१९ महामािीको अवस्थामा प्रशरु्ी र्दन र्दंदा र्नदेष्शकाले र्ोके 
बमोष्जमको आवश्र्क PPE लगाई सेवा र्दन ुपने हनु्छ।आवश्र्कर्ा अनसुािका PPE हाम्रो 
आपूर्र्ि केन्रहरुबाट supply भैिहेको छ। र्ि कवहलेकावहँ समर्मा PPE नआइपगु्ने समस्र्ाहरु 
हनेु हुँदा र्स्र्ो अवस्थाको लार्ग सेवा र्ददा चावहने आवश्र्क PPE (मास्क, पन्जा, face shield) 
आर्द आवश्र्कर्ा अनसुाि सोवह इकाई मूल्र्बाट नै खरिद गिी व्र्वस्थापन गनि सवकन ेछ। 
 

२. Vitamin K1 
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नवजार् ष्शशहुरुमा र्भटार्मन k1को मारा कम हनु्छ। र्भटार्मन k1 मार्नसमा दईु प्रकािले, खानाको 
मध्र्म र्था आान्रा र्भर िहेका ब्र्ाक्टेरिर्ा बाट प्राप्त हनु्छ। नवजार् ष्शशलेु खाने खाना आमाको 
दधुबाट प्राप्त हनेु र्भटार्मन k1 ििश्राप िोक्न प्रर्ाप्त हुँदैन साथै नवजार् ष्शशमुा आन्रार्भर िहेका 
ब्र्ाक्टेरिर्ा पर्न सवक्रर् रुपमा हुँदैनन,् जसले गदाि नवजार् ष्शशमुा र्भटार्मन k1को कर्म हनु्छ ि सो 
अवस्थामा र्भटार्मन k1 मा र्नभिि भई िगर् जम्न सहर्ोग गने र्त्वहरु (Vitamin k dependent 
cloting factors)को पर्न कमी भै शरििमा कुनै कािणले चोटपटक हनु गएमा ििस्राव भैिहने हनु 
सक्छ।  
अन्र्िाष्टिर्स्र्िको र््र्ाकं हेदाि प्राइमिी VKDB (vitamin k deficiency bleeding) (जन्मकेो पवहलो 
हप्तामा) ६० देष्ख २५० नवजार् ष्शशमुध्र्े एकजनामा ि late VKDB (vitamin k deficiency 
bleeding (जन्मकेो २ देष्ख १२ हप्तामा) १४,००० देष्ख २५,००० नवजार् ष्शश ुमध्र् े१ जनामा 
हनेु गिेको देष्खएको छ।  
VKDBको समस्र्ा बढ्दै गएको ि ििश्रावबाट ष्शशहुरुको मतृ्र् ु समेर् हनेु गिेको हुंदा र्ो गष्म्भि 
समस्र्ाको न्र्ूर्नकिण गिी ष्शशहुरुको स्वास््र् िक्षा गनि अर्र् आबश्र्क देष्खएकोले र्नशलु्क रुपमा 
सञ्चालन भैिहेको आमा सिुक्षा कार्िक्रममा समावेश गिी देशैभि नवष्शश ुजन्मनासाथ मासमुा (IM) 
र्भटार्मन k1 इन्जेक्सन र्दइ नवजार् ष्शश ुमतृ्र्दुि कम गिी र्दगो ववकास लक्ष्र् प्राप्त गनिको लार्ग खोप 
पश्चार् हनुसक्ने अवाष्न्छर् घटना अनसुन्धान (AEFI) सर्मर्र्को र्सर्ारिस ि स्वास््र् र्था जनसंख्र्ा 
मन्रालर्को नीर्र्गर् र्नणिर् भई परिवाि कल्र्ाण महाशाखाको मार् ृर्था नवष्शश ुशाखा मार्ि र् आमा 
सिुक्षा कार्िक्रमको प्रर्र् एकाइ मूल्र्बाट vitamin k1 ि १ ml syringe खरिद गने गिी 
आ.व.२०७७/७८ देष्ख सरुुवार् गने र्नणिर् भइ र्ो कार्िक्रम सरुुवार् गरिएको छ। 
 
कार्िक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा: 

• सबै सस्थागर् िेर्लभिी भएको स्वास््र् संस्थाबाट नवष्शशलुाई र्ौल र्लएि आमाको दधु खुवाए 
पश्चार् र्भटार्मन k1 को सईु मासमुा र्दन।े 

•  आमा र्र्द घिमा सतु्केिी भएको अवस्थामा प्रथम PNC Visit मा स्वास््र् संस्थामा र्दन।े 
• र्सिी र्दन ुअगार्ि बच्चाको स्वास््र् अवस्थाको जाँच गिी अर्भभावकबाट मौष्खक सहमर्र् 

र्लन।े 
• र्र्द PNC Visit मा पर्न आमा नआएमा first contact वा BCG खोप लगाउने समर्मा भएपर्न 

र्दने, vitamin K1 इन्जेक्शन जष्न्मने र्बष्त्तकै देष्ख २८ र्दन र्भरमा र्दए मार प्रभावकािी 
हनु्छ। 

•  मारा ० .५ ml (० .५ ml= १mg/१ ampoule उपलब्ध हनु्छ)  
• जन्म र्ौल १००० gram भन्दा बवि छ भने १ र्म.ग्रा र्दन।े नव ष्शशकुो र्ौल १००० ग्रा. 

भन्दा कम छ भने ० .५ र्म.ग्रा र्दने। 
• site: र्र्घ्राको अगािीको भागमा मासमुा (IM) 
• syringe १ mlको सईुको मार प्रर्ोग गने। 

५. प्रर्र्बेदन िाख्नपुन े
 र्भटार्मन K1 र्दएकोबािेमा MNH Register मा बाल स्वास््र् कािि ि HMIS मा उल्लेख गनुि पनछे। 
र्ो कार्िक्रम सञ्चालनको लार्ग आमा सिुक्षा कार्िक्रमको एकाइ मूल्र् बाट vitamin K1 १ ml syringe 
खरिद गिी व्र्वस्थापन गनुि पनछे। 
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• र्ो कार्िक्रम सञ्चालनको लार्ग आमा सिुक्षा कार्िक्रमको एकाइ मूल्र् बाट vitamin k1 ि १ ml 
syringe खरिद गिी व्र्वस्थापन गनुि पनछे। 

 
३. र्नशलु्क गभिपर्न सेवा  
सिुष्क्षर् गभिपर्न सेवाको लार्ग प्रदेश अन्र्गिर्का सवै सिकािी अस्पर्ालहरूमा कार्िक्रम सञ्चालन गदाि 
सिुष्क्षर् गभिपर्न सेवा कार्िक्रम र्नदेष्शकाको आधािमा गनुि पदिछ। सिुष्क्षर् गभिपर्न सेवा र्ार्लम प्राप्त 
ि सचुीकृर् सेवा प्रदार्क ि सचुीकृर् स्वास््र् संस्थाबाट मार प्रदान गनुि पदिछ। र्स शीर्िक अन्र्गिर् 
ववर्नर्ोष्जर् िकम सिुष्क्षर् गभिपर्न कार्िक्रम कार्िववर्ध र्नदेष्शका २०६८- दोस्रो संशोधन २०७४ मा 
उल्लेख गिे बमोष्जमको िकम बाँिर्ाँि ि अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन गनुि पनेछ। 
 
र्ो कार्िक्रमको लार्ग “सिुष्क्षर् गभिपर्न कार्िक्रम कार्ि ववर्ध र्नदेष्शका २०६८ (दोस्रो संशोधन 
२०७४)” अनसुाि बजेटको व्र्वस्था र्नम्न बमोष्जमको इकाई मलु्र् अनसुाि बजेटको व्र्वस्था गरिएको 
छ। 
१२ हप्तासम्मको (MA/MVA) सेवाको लागी प्रर्र् केस रु ८००। 
१२ हप्ता पर्छको (D&E /MVA) सेवाको लागी प्रर्र् केस रु २०००।  
अन्र् स्थानबाट वा आरै्गभिपर्न भई समान्र् जवटलर्ाको व्र्वस्थापन गनि पन ेभएमा गभिपर्न पश्चार्को 
सेवा (PAC)को लार्ग प्रर्र् केशको रु ८००। 
इकाई मलु्र् बापर् स्वास््र् संस्थालाई प्राप्त िकम र्नम्नानसुाि खचि गनुिपने छ। 
सिुष्क्षर् गभिपर्न सेवाका लार्ग आवश्र्क और्र्ध (Combipack), उपकिण खिीद (MVA/ Cannula) 
लगार्र् संक्रमण िोकथाम, सामान्र् जवटलर्ा र्था अन्र् व्र्वस्थापनका लार्ग ७० प्रर्र्शर् 
सेवा प्रदार्कको उत्पे्रिणा वापर् २० प्रर्र्शर् 
सहर्ोगी कमिचािीलाई उत्पे्रिणा वापर् १० प्रर्र्शर् 
मार्थ उल्लेष्खर् उत्पे्रिणा वापर्को िकम अस्पर्ाल व्र्वस्थापन सर्मर्को र्नणिर् अनसुाि बाँिर्ाँि गनुि 
पनेछ। 
 
नोटः गष्म्भि जवटलर्ा व्र्वस्थापन गनुिपने भएमा आमा र्था नवष्शश ुसिुक्षा कार्िक्रम अनसुाि र्नशलु्क 
सेवा प्रदान गनुिपने छ। 
 
४. न्र्ानो झोला कार्िक्रम: 
नोट: न्र्ानो झोलाको हकमा सार्बकका ष्जल्ला अस्पर्ालहरुको लार्ग मार बजेट र्बर्नर्ोजन गरिएको 
छ। न्र्ानो झोला खरिदको specification र्पसील बमोष्जम छ:  
➢ ईकाई मूल्र् 
प्रत्र्ेक न्र्ानो झोलाका लार्ग वहमाली ष्जल्लामा रु. १०००।– र्था पहािी/र्िाई ष्जल्लाका लार्ग रु. 
९००।– का दिले बजेटको व्र्वस्था गरिएको छ। अस्पर्ालहरूले साविजर्नक खरिद ऐन २०६३ र्था 
र्नर्मावली २०६४ अनसुाि र्ोवकएको Specification अनसुािको न्र्ानो झोला खरिद गनुि पनेछ। न्र्ानो 
झोला आपूर्र्ि भै सकेपर्छ अस्पर्ालहरुले Specification अनसुाि गणुस्र्ि भए नभएको एवकन गनि 
आर्धकािीक र्हबाट गणुस्र्ि चके जाँच गिाई भिुानी र्दन ुपनेछ। 
➢ न्र्ानो झोलामा हनु ुपने मापदण्ि 
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र्ो न्र्ानो झालामा नवजार् ष्शशकुा लार्ग २ वटा टोपी, २ वटा पेटे भोटो, २ वटा दौिा, एउटा र्ािपि, 
ि बेबी म्र्ाट एकार्र्ि  ्लाष्टटक ि अकोर्र्ि  र्लावटनको कपिा भएको ि आमालाई एउटा म्र्ाक्सी हनु ु
पनेछ। न्र्ानो झोलामा प्रर्ोग हनेु र्लावटन कपिाको गणुस्र्ि कम्र्ीमा १२० GSMको १०० प्रर्र्शर् 
cotton हनुपुने। 
र्भरी भागमा प्रर्ोग हनेु कपिा सरु्ी/कोिा (१०० प्रर्र्शर् कटन हनुपुने)। 
 
➢ न्र्ानो झोलामा हनेु लगुाहरुको नाम ि Specification 
म्र्ाक्सी  म्र्ाक्सी  म्र्ाक्सी  

लम्वाइि:५१ इन्च 
मोटाइि:४२ इन्च 
र्र्िा:१६ इन्च 
बाहलुाको लम्वाइि:१७ इन्च 

लम्वाइि:५१ इन्च 
मोटाइि:४२ इन्च 
र्र्िा:१६ इन्च 
बाहलुाको लम्वाइि:१७ इन्च 

लम्वाइि:५१ इन्च 
मोटाइि:४२ इन्च 
र्र्िा:१६ इन्च 
बाहलुाको लम्वाइि:१७ 
इन्च 

वच्चाको भोटो वच्चाको भोटो वच्चाको भोटो 
लम्वाइि ११ इिन्च 
छार्ी: २० इन्च 

लम्वाइि ११ इिन्च 
छार्ी:२० इन्च 

लम्वाइि ११ इिन्च 
छार्ी:२० इन्च 

 

 
अर्भलेख 
प्रर्र्वेदन 

कार्िक्रम पश्चार् ्उि कार्िक्रमको प्रर्र्वेदन प्रदेश र्नदेशनालर्मा अर्भलेखमा िाख्नपुनेछ ि सो को 
बोधाथि परिवाि कल्र्ाणण महाशाखामा पठाउन ुपनेछ। 

सन्दभि सामग्री आमा सिुक्षा र्था नवाजार् ष्शश ुर्नदेष्शका २०७३ सिुष्क्षर् गभिपर्न सेवाकार्िक्रम कार्िववर्ध र्नदेष्शका 
२०७४, कार्ि सञ्चालन र्नदेष्शका २०७७  

सञ्चालन प्रकृर्ा र्ो कार्िक्रम सञ्चालनको लार्ग सम्बष्न्धर् अस्पर्ालहरुमा बजेट र्बर्नर्ोजन भएको छ।आमा सिुक्षा 
कार्िक्रम सेवा प्रदान शोधभनाि, र्ार्ार्ार् खचि, गभिवर्ी र्था सतु्केिी उत्पे्रिणा सेवा ( (4th ANC), आमा 
सिुक्षा कार्िक्रमको लार्ग ििसंचाि सेवा, र्नशलु्क गभिपर्न सेवा र्था ष्जल्ला अस्पर्ाल ि सो भन्दा 
र्लका सिकािी स्वास््र् सस्थाहरुमा प्रसूर्र् हनेु सतु्केिी र्था नवजार् ष्शशलुाई न्र्ानो झोला (लगुा सेट) 
सवै सार्बकका ष्जल्ला अस्पर्ालहरुमा वजेट प्रस्र्ाव गिी सवकएको छ। प्रदेश अन्र्िगर्का 
अस्पर्ालहरुमा चाल ुआ.व. मा वजेट अपगु भएको अवस्थामा सामाष्जक ववकास मन्रालर्मा प्रस्र्ाव 
गरिएको वजेटबाट प्रगर्र् प्रर्र्वेदनका आधािमा थप िकम माग गने अस्पर्ालमा थप िकम उपलब्ध 
गिाउन ुपनेछ।  

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

सामाष्जक ववकास मन्रालर्ले थप वजटे उपलब्ध गिाएको जानकािी परिवाि कल्र्ाण महाशाखामा 
गिाउन ुपनेछ। 

सन्दभि सामाग्री आमा र्था नवजार् ष्शश ुसिुक्षा कार्िक्रम कार्िववर्ध र्नदेष्शका, २०६५ (रे्स्रो संसोधन २०७३) 
 
ख) प्रदेश अन्र्िगर् सामाष्जक ववकास मन्रालर्, स्वास््र् र्नदेशनालर् आपूर्र्ि केन्र र्था र्ार्लम केन्रबाट सञ्चालन हनेु 
कार्िक्रमहरु 
 
१. Oxytocin, Ma.sul, Cal.gluconate, Vitamin k1, Mesoprostol, Tranexamin acid खिीद 
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परिचर् संस्थागर् सिुष्क्षर् र्था गणुस्र्िीर् प्रसरु्ी सेवा उपलव्ध गिाउन आवश्र्क और्र्धहरु प्रदेशस्र्िमा 
खरिद गिी स्थानीर् र्हका बर्थिंग सेन्टिहरुमा आवश्र्कर्ा अनसुाि आपूर्र्ि गनिको लार्ग प्रदेशस्र्िमा 
र्ो बजेट र्बर्नर्ोजन गरिएको छ। 

उदे्दश्र् संस्थागर् सिुष्क्षर् र्था गणुस्र्िीर् प्रसरु्ी सेवा उपलव्ध गिाउन आवश्र्क और्र्धको व्र्वस्था गने। 
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल प्रसरु्ी सेवाको लार्ग आवश्र्क अत्र्ावश्र्क और्र्धको व्र्वस्था गिी सिुष्क्षर् र्था गणुस्र्िीर् 

संस्थागर् प्रसरु्ी सेवा उपलव्ध गिाउने। 
सञ्चालन प्रकृर्ा र्ो कार्िक्रम सञ्चालनको लार्ग प्रदेश आपूर्र्ि केन्रमा बजेट र्बर्नर्ोजन गरिएको छ। 

बजेट प्राप्त भएका प्रदेश आपूर्र्ि केन्रले र्ो ष्शर्िकको िकमबाट Inj. Vitamin k1 with syringe, 
Magnesium Sulphate, Calcium Gluconate, oxytocin, र्था मार् ृ सिुक्षा चक्की खरिद गनुि 
पनेछ। खरिद भइ सकेपर्छ सबै बर्थिंग सेन्टिहरुमा खरिद गिी सम्बष्न्धर् पार्लका मार्ि र् बर्थिंग 
सेन्टिहरुमा ववर्िण गनुि पनेछ। 
नोट: स्थानीर् र्ह अन्र्गिर्का बर्थिंग सेन्टिहरुमा vitamin K1 को लार्ग प्रदेश बाट समर्मै खरिद 
गिी पठाउन ुपनछे। 
• खरिद गदाि नेपाल सिकािले जािी गिेको साविजर्नक खरिद ऐन २०६३ र्था साविजर्नक 

र्नर्मावली २०६४ अनसुाि खरिद गनुिपनेछ। 
अर्भलेख 
प्रर्र्वेदन 

कार्िक्रम पश्चार् ् उि कार्िक्रमको प्रर्र्वेदन प्रदेश आपूर्र्ि केन्रमा िाख्नपुनेछ ि सोको बोधाथि 
परिवाि कल्र्ाण महाशाखामा पठाउन ुपनेछ। 

सन्दभि सामग्री  कार्िसञ्चालन र्नदेष्शका २०७८, साविजर्नक खरिद ऐन २०६३ र्था साविजर्नक र्नर्मावली २०६४ 
 
२. MNH सम्बन्धी Onsite coaching mentoring को लागी दक्ष प्रसूर्र्कमीहरुलाई क्षमर्ा अर्भबृष्द्ध (Mentor 
Development) 
परिचर् नेपालमा आमा र्था नवजार् ष्शशकुो मतृ्र्लुाई उलेखनीर् रुपमा घटाई गणुस्र्िीर् सेवा प्रदान गनि 

दक्ष प्रसरु्ीकमीको भूर्मका िहेको पाइन्छ। अस्पर्ालहरुमा प्रसरु्ी सेवा प्रदार्कहरुले र्निन्र्ि रुपमा 
गणुस्र्िीर् प्रसरु्ी सेवा प्रदान गनि िाम्रिी सीप अभ्र्ास गनि नपाएका प्रसरु्र् सेवा प्रदार्क (SBA and 
non-SBA) हरुलाई उनीहरुको आफ्न ैकार्िस्थलमा onsite clinical coaching/ Mentoring द्वािा 
सामान्र् प्रसरु्ी सेवा र्था प्रसरु्र् जवटलर्ा व्र्वस्थापन गनि सक्ने क्षमर्ा अर्भबृष्द्धको लार्ग र्ो कार्िक्रम 
लाग ूगरिएको छ। र्स कार्िक्रमको लार्ग SBA clinical mentor develop गनिको लार्ग बजेट 
र्बर्नर्ोजन गरिएको छ। 

उदेश्र्  प्रसरु्ी केन्रहरुमा गणुस्र्िीर् प्रसरु्र् सेवा सरु्नष्श्चर् गनि र्था जवटलर्ा व्र्वस्थापन गनिको लार्ग 
clinical coaching/mentoring ववर्धमार्ि र् maternity ward मा कार्ििर् नर्सिङ्ग कमिचािीहरुको 
क्षमर्ा अर्भबृष्द्ध गनिको लार्ग criteria अनसुाि SBA clinical mentor develop गने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

SBA clinical mentor ले प्रसरु्र् सेवा प्रदार्क (SBA and non-SBA) हरुको आफ्नै कार्िस्थलका 
साथै Birthing सेन्टिहरुमा onsite clinical Coaching/Mentoring द्वािा प्रसरु्र् कमीहरुको ज्ञान ि 
सीपको अर्भबृष्द्ध गिाई उनीहरुको सामान्र् प्रसरु्ी सेवा र्था प्रसरु्ी जवटलर्ा व्र्वस्थापन गनिसक्ने 
क्षमर्ा अर्भबृष्द्ध भइ गणुस्र्िीर् प्रसरु्र् सेवा उपलब्ध गिाउन स्वास््र् संस्था र्र्ाि हनेुछ। 

सञ्चालन प्रकृर्ा मखु्र् वक्रर्ाकलाप 
र्ो कार्िक्रमको लागी budget प्रदेश स्वास््र् र्ार्लम केन्रमा र्बर्नर्ोजन गरिएको छ। 
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• र्ो कार्िक्रमको लार्ग हिेक प्रदेशमा कम्र्ीमा १ वटा clinical mentor development training 
site भएको हनुपुछि। र्र्द clinical mentor development training site नभएको अवस्थामा 
सम्बष्न्धर् प्रदेशले पवहला आफ्नो प्रदेशमा clinical mentor training site ववकास ि सदुृविकिण 
गनुिपछि। र्ो र्ार्लम SBA training site हरुमा सञ्चालन गनुिपछि। र्सको लार्ग परिवाि कल्र्ाण 
महाशाखा र्था िाष्टिर् स्वास््र् र्ार्लम केन्रसँग समन्वर् गनुिपछि। 

• र्र्द clinical mentor training site आफ्नो प्रदेशमा र्ो आर्थिक वर्िमा develop गनि नसकेको 
अवस्थामा अको प्रदेशको training site मा पर्न SBA clinical mentor development training 
सञ्चालन गनि सवकनेछ। 

• प्रदेश र्ार्लम केन्रले SBA clinical mentor development र्ार्लम चलाउन ु भन्दा अगार्ि 
सम्बष्न्धर् training site सँग समन्वर् गनुिपछि ि guideline मा र्दए अनसुाि mentor trainer 
छनौट गनुि पछि। 

➢ Mentor trainer छनौट गदाि सबैभन्दा पवहला mentor training र्लएको SBA 
trainerलाई प्राथर्मकर्ा र्दने  

➢ र्र्द mentor training र्लएको SBA trainer नभएको खण्िमा SBA trainerको छनौट 
गनुिपछि। 

➢ Trainer ि participantको अनपुार् १:२ हनुपुछि। 
➢ Clinical mentor development training ७ र्दनको हनु्छ। 
➢ र्ो र्ार्लम र्लसकेको participant हरुलाई कम्र्ीमा ३ वटा site हरुमा clinical 

mentoring गरिसकेपर्छ मार certificate प्रदान गरिनेछ। 
 
• प्रदेश र्ार्लम केन्रले र्ो कार्िक्रमको लार्ग ष्जल्लाको आवश्र्कर्ाको आधािमा र्ल उल्लेष्खर् 

selection criteria अनसुाि बिीमा १० जना nursing कमिचािीहरु छनौट गनुिपने छ l  
➢ कम्र्ीमा पर्न staff nurse पिेको हनुपुछि l 
➢ Staff nurse CEONC/BEONC अथवा referral अस्पर्ालबाट छनौट गनुिपनेछ। 
➢ Skilled Birth attendant (SBA) र्ार्लम र्लएको ि हाल clinical सेवामा कार्ििर् 

भएको हनुपुछि। 
➢ कम्र्ीमा पर्न २ बर्िको अनभुव भएको हनुपुनेछ। 

बजेट बाँिर्ाँि 
र्स शीर्िकमा उपलब्ध बजेटबाट र्नम्न मखु्र् वक्रर्ाकलापहरु गनुि पनेछ। 

➢ र्स शीर्िकमा प्राप्त बजेटबाट प्रदेश र्ार्लम केन्रले SBA clinical mentor development 
र्ार्लम सञ्चालन गनुि पनछे ि सो र्ार्लमको बजेट व्र्वस्थापन नेपाल सिकािको “कार्िक्रम 
सञ्चालन र्था बजटे खचि र्नदेष्शका” अनसुाि गनुिपनेछ। 

➢ आफ्नो प्रदेशमा िहेको SBA clinical mentor development training site को ववकास ि 
सदुृविकिणको लार्ग पर्न र्सै बजेटबाट खचि गनि सवकनछे। 

➢ र्ार्लमको आवश्र्कर्ा अनसुाि चावहने सम्पूणि सामग्री र्था उपकिणहरु र्सै बजेटबाट खिीद 
गिी व्र्वस्थापन गनि सवकनछे। 

अर्भलेख 
प्रर्र्वेदन 

SBA clinical Mentor development र्ार्लम पश्चार्, उि कार्िक्रमको प्रर्र्वेदन प्रदेश स्वास््र् 
र्ार्लम केन्रमा अर्भलेख िाख्नपुनछे ि सोको बोधाथि परिवाि कल्र्ाण महाशाखामा पठाउन ुपनछे। 
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सन्दभि सामाग्री: SBA Clinical Coaching/mentoring Guideline for Clinical Mentor र्नदेष्शका, SBA Coaching 
and Mentoring Tool for MNH Service Providers (SBA and non-SBA) tool, मार् ृर्था 
नवष्शश ुस्वास््र् सेवाको लार्ग गणुस्र्ि सधुाि र्ािम (MNH Readiness HQIP Toolkit) ि QIP 
score Card Flex, SBA Clinical mentor development Guideline, SBA clinical mentor 
criteria, training schedule, परिवाि कल्र्ाण महाशाखाको वेबसाइट www.fwd.gov.np मा 
िाष्खएको छ l 

 
३. दगुिम क्षरेमा कार्ििर् BC/CEONC सेवा प्रदार्कहरुको skill retentionको लार्ग अस्पर्ालमा placement कार्िक्रम 
परिचर् हाल नेपालमा ७७ ष्जल्लामध्र्े ७२ ष्जल्लामा प्रसरु्ी सम्बन्धी जवटलर्ा भई शल्र्वक्रर्ाद्वािा प्रसरु्ी 

गिाउने सरु्बधा उपलब्ध भएको छ। शल्र्वक्रर्ा सेवा उपलब्ध भएको अस्पर्ाललाई 
Comprehensive Emergency Obstetric and Newborn Care (CEONC) सेवा केन्र भर्नन्छ 
l र्ो सेवा उपलब्ध नभएमा कर्ठन प्रसव व्र्था भई बच्चा जन्माउन नसक्ने अवस्था र्सजिना भई 
मार् ृमतृ्र् ुहनेु सम्भावना हनु्छ l त्र्सैले CEONC सेवा केन्रमा कार्ििर् CEONC सेवा प्रदान गने 
स्वास््र्कमीहरुको ज्ञान ि सीप (skill) सधैभिी ष्स्थि ि नर्ाँ नर्ाँ सीपहरु अर्भबृष्द्ध गरिहन ुपछि l 
र्सको लागी उि सेवा भएका अस्पर्ालमा कार्ििर् शल्र्वक्रर्ा गने doctor ि उि अस्पर्ालमा 
वा ष्जल्लाको अन्र् स्वास््र् संस्थामा काम गने SBA Clinical मेन्टिहरुलाई (nursing स्टार्) 
सबैभन्दा नष्जकको Referral अस्पर्ाल जहाँ मवहनामा ३००-४०० भन्दा बिी प्रसरु्ी हनु्छ ि सोवह 
अनसुाि प्रसरु्ी सम्बन्धी शल्र्वक्रर्ा धेिै हनेु अस्पर्ालमा प्रत्र्के ६ मवहनामा १ हप्ताको दिले (बर्िमा 
२ पटक शल्र्वक्रर्ा सेवा साथै प्रसरु्ी सम्बन्धी सेवा प्रदान गने अभ्र्ास गनि सो अस्पर्ालमा पठाउने 
(Placement) कार्िक्रमको लार्ग र्स ष्शर्िकमा बजेट र्बर्नर्ोजन गरिएको हो।  

कार्िक्रम उदेश्र्  CEONC सेवा उपलब्ध भएका अस्पर्ालमा कार्ििर् शल्र्वक्रर्ा गने doctor ि ष्क्लर्नकल मने्टिको 
Skill Retention गने ि उनीहरुको प्रसरु्ी सेवा सम्बन्धी ज्ञान ि दक्षर्ा (skill) अर्भबृष्द्ध गिी 
गणुस्र्ि प्रसरु्ी सेवा प्रदान गन ेl  

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल र्स कार्िक्रम सञ्चालन पश्चार् आगामी र्दनमा शल्र्वक्रर्ा गने doctor द्वािा दगुिम के्षरमा C/S 
सम्बन्धी गणुस्र्ि सेवा प्रदान गरिएको हनेुछ भने SBA Clinical Mentor द्वािा प्रसरु्ी सेवा सम्बन्धी 
दक्षर्ा हाँर्सल गिी आरु् कार्ििर् अस्पर्ालका अन्र् प्रोसरु्ी सेवा प्रदार्क स्टार् हरुलाई साथ ै
ष्जल्ला र्भरका birthing center हरुमा कार्ििर् nursing स्टार्हरुलाई onsite म ै clinical 
mentoring गिी प्रसरु्ी सेवाको गणुस्र्ि कार्म भएको हनेुछ l  

सञ्चालन प्रकृर्ा 
 
 

र्ो कार्िक्रम सञ्चालन गनिको लार्ग बजटे र्बर्नर्ोजन भएका अस्पर्ालहरुले र्नम्न प्रवक्रर्ा अपनाउनपुन े
हनु्छ: 

• र्ो कार्िक्रमको र्ोकल व्र्ष्ि C/S गने doctor ि SBA ष्क्लर्नकल मेन्टि हनेुछन l 
र्ोकल व्र्ष्िले आरू् कार्ििर् अस्पर्ाल प्रशाशन ि ष्जल्लाष्स्थर् स्वास््र् कार्ािलर्का 
PHN सँगको समन्वर्मा Referral अस्पर्ालमा placement practice गनि अनमुर्र्को 
लार्ग पहल गने l  

• Referral अस्पर्ालमा प्रसरु्ी ववभागीर् प्रमखु ि Nursing इन्चाजिको सहमर्र्मा अस्पर्ाल 
प्रशासन प्रमखु/superintendent सँग अनमुर्र्को लार्ग पहल गने l  
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• Placement Practice गने अवर्ध बर्िको २ पटक (प्रत्र्के ६ मवहनामा १ पटक) १ 
पटकमा पिुा ७ र्दनको हनेुछ l ७ र्दनको पिुा डु्यटी प्रसरु्ी ववभागमा िही ववभागीर् प्रमखु 
ि नर्सिङ्ग इन्चाजिको सपुरिवेक्षणमा गिेको हनुपुनेछ l  

• Placement Practice गने अवर्धमा प्रसरु्ी सम्बन्धी आ-आफ्नो skill कुन के्षरमा अर्भबृष्द्ध 
गनुिपने हो सोवह अनसुािको सेवा प्रदान गनि र्त्पि हनुपुनेछ l उदाहिणको लार्ग दगुिममा 
C/S सेवा र्लने धेिै नहनेु भएकोले skill र्बसेको भए practice गने साथ ैSBAष्क्लर्नकल 
मेन्टिले जवटल प्रसरु्ी सम्बन्धी व्र्वस्थापन गने skill हरु जस्र्ो, PPH management, 
Vacuum Delivery, Eclampsia management, condom temponed आर्द l  

• बजेट र्बर्नर्ोजन भएका CEONC सेवा प्रदान गने अस्पर्ालमा कार्ििर् nursing स्टार्हरु 
मध्र्े कसैले पर्न SBA Clinical mentoringको र्ार्लम प्राप्त गिेको छैन र्ि ष्जल्ला ष्स्थर् 
अस्पर्ाल बाहेकका स्वास््र् संस्थामा कार्ििर् स्टार्ले प्राप्त गिेको छ भन ेपर्न ववर्नर्ोष्जर् 
बजेटबाट placement practice गनि व्र्वस्था गनुिपनेछ l  

• र्सकोलागी स्वास््र् कार्ािलर्का PHN हरुसँग समन्वर् गिी अस्पर्ाल बाहेकका स्वास््र् 
संस्थाका मेन्टि पवहचान गिी उनीहरुको skill retentionको लार्ग referral अस्पर्ालमा 
placement गने व्र्वस्था र्मलाउने l  

• Referral अस्पर्ालमा १ हप्ताको डु्यटी पिुा गिी र्कि ने समर्मा प्रसरु्ी ववभागीर् प्रमखु ि 
nursing inchargeको हस्र्ाक्षि सवहर्को डु्यटी सम्पन्न गिेको ष्चठी र्लएि मार र्कि न 
पाईने छ ि उि ष्चठी आ-आफ्नो कार्ििर् संस्थाको प्रशासनमा बझुाउनपुनेछ। 

• बजेट र्बर्नर्ोजन भएका अस्पर्ालहरुमा CEONC सेवा उपलब्ध छैन र्ि ष्जल्ला ष्स्थर् 
PHCC मा CEONC सेवा उपलब्ध भएमा अस्पर्ालले उि स्वास््र् संस्थामा कार्ििर् 
CEONC सेवा प्रदार्क doctor ि ष्क्लर्नकल मेन्टिलाई पर्न placement practice 
डु्यटीको लार्ग referral अस्पर्ालमा पठाउन र्ो ववर्नर्ोष्जर् बजेट खचि गनि सवकनछे l  

• बजेट र्बर्नर्ोजन भएका अस्पर्ालहरुमा CEONC सेवा उपलब्ध छैन र्ि SBA Clinical 
Mentor हरु ष्जल्ला ष्स्थर् अन्र् स्वास््र् संस्थामा कार्ििर् छन ्भने पर्न अस्पर्ालले उि 
स्वास््र् संस्थामा कार्ििर् BC/BONC सेवा प्रदार्क ष्क्लर्नकल मेन्टिलाई पर्न 
placement practice डु्यटीको लार्ग referral अस्पर्ालमा पठाउन र्ो ववर्नर्ोष्जर् बजेट 
खचि गनि सवकनछे l 

सन्दभि सामाग्री: कार्ि सञ्चालन र्नदेष्शका 
अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

कार्िक्रम पश्चार् ्placement practice मा समावेश भएका CEONC सेवा प्रदार्कहरुले बिीमा २ 
पेजको कार्िक्रमबािे प्रर्र्वेदन र्र्ाि गनुिपने छ l उि प्रर्र्बेदनको एकप्रर्र् आ-आफ्नो कार्ििर् 
संस्थाको प्रशासनमा ि एक प्रर्र् परिवाि कल्र्ाण महाशाखाको मार् ृर्था नवष्शश ुशाखामा practice 
डु्यटी सम्पन्न गिेको १ हप्तार्भर पठाउनपुने छ l र्नम्न प्रर्र्बेदनको नमनुा  
Placement practice सम्बन्धी प्रर्र्बेदन 
नाम:                                            
पद:         
कार्ििर् स्वास््र् संस्था:   
Placement practice गनि गएको अस्पर्ालको नाम:  
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Placement practice डु्यटीमा भएको र्सकाईहरु, मखु्र् गिी प्रसरु्ी सम्बन्धी र्सकेका Skillls 
हरु बुंदागर् रुपमा लेख्ने: 
 
प्रर्र्बेदन र्र्ाि गिेको र्मर्र्:  
प्रर्र्बेदन र्र्ाि गनेको हस्र्ाक्षि: 
  

सन्दभि सामग्री प्रदेश स्र्िको कार्िसञ्चालन र्नदेष्शका २०७८ 
 

४. MNH programm अनगुमन र्था सपेुरिभेक्षण (SAS, PNC, clinical mentoring and QI) 
 
परिचर् कुनै पर्न कार्िक्रमको प्रभावकािी कार्ािन्वर्न साथै गणुस्र्िीर् सेवाका लार्ग नेपाल सिकािले 

र्नर्र्मर् अनगुमन र्था सपुरिवेक्षण गने र्ोजना िाखेको छ। 

उदे्दश्र् र्नर्र्मर् अनगुमन र्था सपुरिवेक्षणद्वािा सिुष्क्षर् गभिपर्न सेवा, उत्ति प्रसरु्ी घिभेट सेवा, Clinical  
mentoring, गणुस्र्ि सधुाि र्था MPDSRको VA गणुस्र्ि बिाउने। 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल सिुष्क्षर् गभिपर्न सेवा, उत्ति प्रसरु्ी घिभेट सेवा, ि MPDSRको गणुस्र्ि मा अर्भवृष्द्ध भएि मार् ृ
मतृ्र् ुदिमा कर्म आउने। 

सञ्चालन प्रकृर्ा सिुष्क्षर् गभिपर्न सेवा, उत्ति प्रसरु्ी घिभेट सेवा, MPDSRको गणुस्र्ि ि र्नर्र्मर्र्ा र्नधाििण गनि 
ि गणुस्र्िीर् सेवाहरू प्रदान गनि सहर्ोगात्मक Clinical mentoring, गणुस्र्ि सधुाि र्था 
MPDSRको सपेुरिवेक्षण गनुिपछि। प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्ले स्वास््र् संस्था ि सेवा प्रदार्कको 
अनगुमन गनुिपछि। र्स्र्ो भ्रमणको दौिानमा सपुरिभेक्षकले स्वास््र् संस्थासँग गणुस्र्िीर् सिुष्क्षर् 
सेवाका लार्ग एकीकृर् सपुरिभेक्षण चेकर्लस्ट प्रर्ोग गनुि पछि। सपुरिवेक्षण गरिसकेपर्छ 
सपुरिवेक्षकले संस्थामा सधुानुि पने पक्षहरू, भ्रमणबाट र्नकार्लएका र्नस्कर्िहरुलाई संस्थाका सबै 
संबष्न्धर् कमिचािीहरूसँग छलर्ल गनुिपनेछ। छलर्लको क्रममा सपुरिवेक्षकले िाम्रा अभ्र्ासको 
र्निन्र्िर्ा सरु्नष्श्चर् गनि कमिचािीहरुलाई प्रोत्साहन गनुिपनछे ि स्वास््र् संस्थाले समस्र्ाको 
समाधानका लार्ग कार्िर्ोजना बनाउन ुपनछे। 

अर्भलेख 
प्रर्र्वेदन 

कार्िक्रम पश्चार् ्उि कार्िक्रमको प्रर्र्वेदन प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्मा अर्भलेखमा िाख्नपुनछे 
ि सोको बोधाथि परिवाि कल्र्ाण महाशाखामा पठाउन ुपनेछ। 

 
५. C- section monitoring गनि CS rate उच्च िहेका अस्पर्ालहरुमा Robson classification system अर्भमखुीकिण 
र्था लाग ुगने 
 
वक्रर्ाकलापको 
नाम 

सी-सेक्शन िेट मर्नटरिङ्ग गनि सी- सेक्शन िेट उच्च िहेका अस्पर्ालहरुमा िब्सन वगीकिण प्रणाली 
अर्भमषु्खकिण र्था लाग ुगने 

परिचर् स-सेक्सनको बढ्दो दिलाई सम्बोधन गनि ि केस लेखाजोखा ि पटृठपोर्णको प्रणाली ववकास गनि 
मवहलाहरु सतु्केिी गिाउन अस्पर्ाल आउँदा भनाि गने समर्मा िब्सनको १० समहू भएको वगीकिण 
प्रणाली प्रर्ोग गिी हिेक प्रसरु्ी हनु आउने मवहलाहरुलाई वगीकिण गरिन्छ। र्ो सी-सेक्सन सेवा 
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र्दन ेसबै स्वास््र् संस्थाहरुका लार्ग हो ि र्सको कार्ािन्वर्न ि प्रर्र्वेदन कसिी गने भनी एक 
स्र्िीकृर् ववर्ध प्रस्र्रु् गदिछ। वगीकिणले स्वास््र् संस्थाको र्हमा हनेु सी–सेक्सन दि सम्बन्धी 
बझुाइलाई सबल बनाउँछ ि र्सको अनावश्र्क प्रर्ोग िोक्न जनसंख्र्ाको िणनीर्र्क समूह पवहचान 
गनि सहर्ोग परु्ािउने सबै सार्वटै प्रदेशहरुका सिकािी र्था र्नजी अस्पर्ालमा िब्सन वगीकिण 
प्रणालीको अर्भमषु्खकिण गनिको लागी बजेट र्बर्नवर्जन गरिएको छ। 
 
िब्सनका १० समूह ि र्र्नका उप-समूह 
सतु्केिीका लार्ग भनाि हनु आएका मवहलाहरुलाई ६ वटा मखु्र् भेरिर्वलहरु प्रर्ोग गिी र्नम्न 
र्लष्खर् र्ार्लकामा देखाएजस्र्ो १० वटा समहूमा वगीकिण गनि सवकन्छ। 
 
िब्सन वगीकिण ि उपसमूहहरु 
समूह प्रसूर्र् जनसंख्र्ा 
१ पवहलो पटक बच्चा जन्माउन लागेकी, एउटा मार सरे्ार्लक (सलु्टो) ष्स्थर्र्को गभि भएकी ३७ 

हप्ता वा बिीको गभि भएकी, स्वस्रु्र्ि प्रसववेदना भएकी मवहला 
२ 
 

पवहलो पटक बच्चा जन्माउन लागेकी, एउटा मार सरे्ार्लक (सलु्टो) ष्स्थर्र्को गभि भएकी, ३७ 
हप्ता वा बिीको गभि भएकी, अन्र् उपार् अपनाएि प्रसव वेदना शरुु भएकी वा प्रसव वेदना नहुदैँ 
सी-सके्सन गरिएकी मवहला 
२क* अन्र् उपार् अपनाएि प्रसव वेदना शरुु गिाईएकी 
२ख** प्रसव वेदनान हुँदै सी-सके्सन गरिएकी 

३ पवहले बच्चा जन्माइ सकेकी, पवहले सी-सके्सन नगिेकी, एउटा मार सरे्ार्लक (सलु्टो) ष्स्थर्र्को 
गभि भएकी, ३७ हप्ता वा बिीको गभि भएकी, स्वस्रु्र्ि प्रसव वेदना भएकी मवहला 

४ 
 

पवहले बच्चा जन्माइ सकेकी, पवहले सी-सके्सन नगिेकी, एउटा मार सरे्ार्लक (सलु्टो) ष्स्थर्र्को 
गभि भएकी, ३७ हप्ता वा बिीको गभि भएकी, अन्र् उपार् अपनाएि प्रसव वेदना शरुु भएकी वा 
प्रसव वेदनान हुँदै सी-सके्सन गरिएकी मवहला 
४क* अन्र् उपार् अपनाएि प्रसव वेदना शरुु गिाईएकी 
४ख** प्रसव वेदना नहुँदै सी-सके्सन गरिएकी 

५ 
 

पवहले बच्चा जन्माइसकेकी, पवहले कष्म्र्मा एक पटक सी-सेक्स नगिेकी, एउटा मार सरे्ार्लक 
(सलु्टो ष्स्थर्र्को गभि भएकी, ३७ हप्ता वा बिीको गभि भएकी)  
५.१ पवहले बच्चा जन्माइसकेकी ि पवहले एक मार सी-सेक्सन 

गिेकी 
५.२ पवहले बच्चा जन्माइसकेकी ि पवहले एक भन्दा बिी सी-

सेक्सन गिेकी 
६ पवहलो पटकबच्चा जन्माउन लागेकी, एउटा मार र्ब्रच (खटु्टा र्लर्र्ि पिेको) ष्स्थर्र्को गभि 

भएकी सबै मवहला 
७ पवहले बच्चा जन्माइ सकेकी,एउटा मार र्ब्रच (खुट्टा र्लर्र्ि पिेको) ष्स्थर्र्को गभि भएकी सब ै

मवहला पवहले सी-सेक्सन गिाएकी मवहला सवहर् 
८ गभिमा धेिै वटा बच्चा भएकी सबै मवहला पवहले सी-सेक्सन गिाएकी मवहला सवहर् 
९ गभिमा एउटा मार िान्सभजिवाअष्ब्लक (र्सेो वा छड्के पिेको) ष्स्थर्र्को बच्चा भएकी सब ै

मवहला पवहले सी-सेक्सन गिाएकी मवहला सवहर् 
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१० एउटा मार सरे्ार्लक (सलु्टो) ष्स्थर्र्को गभि भएकी, ३७ हप्ता भन्दा कमको गभि भएकी सब ै
मवहला, पवहले सी-सके्सन गिाएकी मवहला सवहर् 

*२ क वा ४ क: क्रमशः पवहले बच्चा नजन्माएका वा जन्माएका मवहला जोर्मजोप्रोस्टोल, अष्क्सटोर्सन, 
एष्म्नर्ोटोमी वा इन्िासवविक लर्ोर्लजक्र्ाथेटि वा अरु केही प्रर्ोग गिी प्रसव व्र्था शरुु गरिएका ि 
र्त्पश्चार् र्ोर्न मार्ि र् वा सी-सेक्सन गिी बच्चा जन्माएका 
**२ख वा ४ ख: क्रमशः पवहले बच्चा नजन्माएका वा जन्माएका मवहला, जसलाई भनाि गिी प्रसव शरुु 
नहदैु सी-सके्सन गिी सतु्केिी गिाइएका। र्ी उपसमूहका सबै मवहलाको सी-सेक्सन गरिने भएकोले र्ी 
उपसमूहमा सी-सेक्सन दि जवहले पर्न शर्प्रर्र्शर् हनु्छ 

 
िब्सनका १० समूहहरु आधािभूर् प्रसूर्र् ववशेर्र्ाहरुमा आधारिर् हनु्छ जनु सूचना प्रार्ः गभािवस्थामा 
ि सतु्केिी हनु भनाि हुँदा र्नर्र्मर् रुपमा संकलन गरिन्छ। र्र्द वविामीको अर्भलेखमा एक वा बिी 
भेरिर्वलहरुको सूचना पाउन वा बझु्नन सवकएमा सतु्केिी हनु आएकी मवहलालाई मार्थका कुनै 
पर्न १० समूह अन्र्गिर् वगीकिण गनि सवकँदैन। र्सिी ‘वगीकिण नगरिएको समहू' का मवहलालाई 
िब्सन वगीकिण प्रर्र्वेदन र्ार्लकाको अङ्गका रुपमा र्ार्लकाको पछुािमा सकभि रु्ट नोटको 
रुपमा उल्लेख गनुिपदिछ। 

उदे्दश्र् 
 

िब्सन वगीकिण कार्ािन्वर्न र्नदेष्शकाले र्नदेशन गिे बमोष्जम नेपालका अस्पर्ालहरुमा िब्सन 
वगीकिणका आधािमा सी-सेक्सन अनगुमन कसिी गने भनी स्पटट र्नदेशन उपलब्ध गिाउने साथ ै
सी-सेक्सन दिलाई प्रर्र्वेदनका लार्ग र्नर्र्मर् रुपमा प्रर्ोग गिी सी-सेक्सन सेवा र्दन ेस्वास््र् 
संस्थाहरुमा र्सको कार्ािन्वर्न ि प्रर्र्वेदन गने। 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल सी-सेक्सनको प्रर्ोगलाई अनकुुलन गने सम्बन्धी िणनीर्र् वा कार्िक्रमहरुको प्रभावकारिर्ा मूल्र्ाङ्कन 
गने ि र्नष्श्चर् समूहका मवहलाहरुको परिणामलाई ववश्लेर्ण गिेि सेवाको गणुस्र्ि ि ष्क्लर्नकल 
व्र्वस्थापन अभ्र्ासहरुको मूल्र्ाङ्कन गिी सो र््र्ाङ्कको महत्व, ब्र्ाख्र्ा ि प्रर्ोगबािे सेवा 
प्रदार्कहरूको सचेर्ना बिाउने साथै एउटा स्वास््र् संस्था र्हमा र्नष्श्चर् मवहलाहरुको समूहमा 
हनेु अभ्र्ासहरुलाई अन्र् अपेष्क्षर् परिणाम भएका संस्था वा अस्पर्ालहरूसँग र्लुना गने ि 
अभ्र्ासहरुमा परिवर्िन गने। 

कार्िक्रम सञ्चालन 
प्रकृर्ा 
 

र्ो कार्िक्रम प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्मार्ि र् सञ्चालन गनुिपनछे। प्रदेश अन्र्गिर्का सिकािी र्था 
र्नजी स्वास््र् संस्थाहरुको सी- सेक्शन िेटको र्बश्लेर्ण गिी उच्च सी-सेक्शन िेट भएका 
अस्पर्ालहरुमा िब्सन अर्भमखुीकिण गिी कार्िक्रम कार्ािन्वर्न प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्ले 
गनेछ। 
 
• प्रदेश अन्र्गिर्का सिकािी र्था र्नजी स्वास््र् संस्थाहरुमा उच्च सी-सेक्शन िेट भएका 

अस्पर्ालहरुको पवहचान गने। 
• मेटर्निटी वाििको सम्पूणि प्राववर्धक कमिचािीलाई अर्भमखुीकिण गने ि अर्भमखुीकिण गदाि 

िब्सन बर्गिकिण र्नदेष्शकाको प्रर्ोग गने (िब्सन बर्गिकिण र्नदेष्शका परिवाि कल्र्ाण 
महाशाखा ि स्वास््र् र्था जनसंख्र्ा मन्रालर्को वेबसाइटमा उपलब्ध हनेुछ)। 

• र्ो वगीकिणलाई कार्ािन्वर्न गनि अर्भमखुीकिण कार्िक्रममा नै प्रत्र्के अस्पर्ालको िब्सन 
कार्ािन्वर्नको लार्ग सम्पकि  व्र्ष्ि (ष्क्लर्नर्सर्न, नसिजो मार् ृवाििमा काम गछि) र्ोक्न ुपनछे 
जो र््र्ाङ्क सङ्कलन गनि ि मार्सक रुपमा िब्सन प्रर्र्वेदन र्ार्लका र्र्ाि पानि ष्जम्मेवाि हनु्छ।  
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• अर्भमखुीकिण कार्िक्रम सम्पन्न भएपश्चार् अर्भमखुीकिण श्रोर् व्र्ष्िले सपोवटिव सपुरिवेक्षण 
गनुि पनेछ। 

• िब्सन वगीकिणबाट उपलब्ध सूचनाको स्थानीर् संस्थाहरुमा अर्धकर्म उपर्ोग ि र्र्नीहरुबीच 
र्लुनाका लार्ग र््र्ाङ्क स्र्िीकृर् िाचँामा िाख्न ुजरुिी हनु्छ। 

 वजेट बाँिर्ाँि (िकम रू हजािमा) 
र्बर्नर्ोजन गरिएको बजेट आवश्र्कर्ाको आधािमा र्नम्नअनसुाि बजेट बाँिर्ाँि गनि सवकनछे। 
• अस्पर्ालको स्वास््र्कमीलाई (ष्क्लर्नर्सर्न, नसि जो मार् ृवाििमा काम गछि) अर्भमषु्खकिण 
• कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गनिको लार्ग चावहने सामान (फ़्लेक्स, टूल वप्रष्न्टंग) 
• अर्भलेख, र््र्ाङ्क र्बश्लेर्न, प्रर्र्बेदन 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

िब्सन समूहसम्बन्धी ि र्र्नीहरुको सतु्केिी ववर्धबािे र््र्ाङ्क सङ्कलन गनि सम्पकि  व्र्ष्ि ष्जम्मेवाि 
हनेुछ ि प्रत्र्के मवहनाको अष्न्र्ममा प्रर्र्वेदन र्ार्लका भनेछ। भरिएको र्ार्लका परिवाि कल्र्ाण 
महाशाखा ि प्रादेष्शक स्वास््र् र्नदेशनालर्मा मवहनाको पवहलो सार्ार्भर पठाउनपुनछे। 

सन्दभि सामग्री नेपालमा िब्सन वगीकिण ववर्ध प्रर्ोग गिी साविजर्नक र्था र्नजी स्वास््र् संस्थामा सी- सेक्सन 
अनगुमनको परिचर् ि व्र्वस्थापनका लार्ग कार्ािन्वर्न र्नदेष्शका २०७८ 

 
६. मार् ृर्था नवष्शश ुस्वास््र् कािि (Maternal and Newborn Health Card - HMIS 3.5 छपाई (सिुष्क्षर् गभिपर्न 
सेवा सूचीकिण प्रमाणपर समेर्)  
 
परिचर् मार् ृ र्था नवष्शश ु स्वास््र् सेवाबािे स्वास््र् संस्थाको अर्भलेष्खकिण ि प्रर्र्बेदन लार्ग र्स 

काििबाट गरिन्छ।  
सिुष्क्षर् मार्तृ्व र्था प्रजनन स्वास््र् अर्धकाि ऐन २०७५ ि र्नर्ामावली २०७७ अनसुाि 
संघीर्/प्रादेष्शक/स्थानीर् र्हले आफ्नो मार्हर्मा िहेका सिुष्क्षर् गभिपर्न सेवाको संस्था र्था सेवा 
प्रदार्कको सूचीकिण गने अर्धकाि र्दएको छ। 

उदे्दश्र् मार् ृर्था नवष्शश ु स्वास््र् सेवा कािि, प्रादेष्शक र्था स्थानीर् र्हका लार्ग सिुष्क्षर् गभिपर्न 
सेवाको संस्था र्था सेवा प्रदार्कको सूचीकिण प्रमाणपरको छपाई लगार्र् अन्र् आवश्र्क र्मि 
र्म्र्ािट। 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल मार् ृर्था नवष्शश ुस्वास््र् सेवाको अर्भलेष्खकिण ि प्रर्र्बेदनमा र्नर्र्मर्र्ा आउने र्था सिुष्क्षर् 
गभिपर्न सेवाको संस्था र्था सेवाप्रदार्कको संख्र्ामा वृष्द्ध मार् ृमतृ्र्मुा कमी आउने छ। 

सञ्चालन प्रकृर्ा 
 
 

मार् ृर्था नवष्शश ुस्वास््र् कािि ि सिुष्क्षर्गभिपर्न सेवाको संस्थार्था सेवाप्रदार्कको सूचीकिण 
प्रमाणपर छपाई गनुि पनछे। साथै सिुष्क्षर् गभिपर्न सेवाको संस्था र्था सेवा प्रदार्कको सूचीकिण 
प्रमाणपर परिवाि कल्र्ाण महाशाखाले प्रदान गिे अनसुािको िाचँामा छपाई गनुि पनेछ। 

अर्भलेख प्रर्र्वेदन कार्िक्रमपश्चार् ्उि कार्िक्रमको प्रर्र्बेदन प्रदेश र्नदेशनालर्मा अर्भलेखमा िाख्नपुछि ि सोको 
बोधाथि परिवाि कल्र्ाण महाशाखामा पठाउन ुपनेछ। 

सन्दभिसामग्री स्वास््र् व्र्वस्थापन सूचना प्रणाली अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन सम्बन्धी र्नदेष्शका दोस्रो संस्किण 
२०७५ ि सिुष्क्षर् मार्तृ्व र्था प्रजनन स्वास््र् अर्धकाि ऐन २०७५ ि र्नर्ामावली २०७८ 

 
७. परिवाि कल्र्ाण महाशाखाको कार्िक्रमका लागी नर्सिंङ्ग अर्धकृर् र्नर्षु्ि 
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परिचर् परिवाि कल्र्ाण महाशाखा अन्र्गिर् मार् ृ र्था नवष्शश ुकार्िक्रमहरु प्रदेश अन्र्गिर् सञ्चालन 
गनिको लार्ग प्रदेशस्र्िमा नर्सिङ्ग अर्धकृर् र्नर्िु गने व्र्वस्था गरिएको छ। 

उदे्दश्र् MNH कार्िक्रम सचुारु िङ्गले सञ्चालन हनेुछन ्
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल प्रदेश अन्र्िगर्का र्नकार्हरुमा MNH सम्बन्धी कार्िक्रमहरु सञ्चालन हनेुछन।् 
सञ्चालन प्रकृर्ा  सेवा किाि र्नदेष्शका २०५९ अनसुाि नर्सिंङ्ग अर्धकृर् किािमा र्नर्िु गनुिपनछे। 
बजेट बाँिर्ाँि  र्स ष्शर्िक अन्र्गिर् सम्वष्न्धर् प्रदेशहरुमा बजेट र्बर्नर्ोजन गरिएको छ। 
अर्भलेख प्रर्र्वेदन कार्िक्रम पश्चार् ्जानकािी परिवाि कल्र्ाण महाशाखामा पठाउन ुपनेछ। 
सन्दभि सामग्री कार्िसञ्चालन र्नदेष्शका २०७८ 

 
८. SRHR/PRHCC/ TWC कार्िक्रम सञ्चालन 
परिचर् प्रादेष्शक र्हमा गणुस्र्िीर् र्ौन र्थाप्रजनन स्वास््र् सेवाको सविव्र्ापी पहुँच ि मवहलाको 

अर्धकािलाई सरु्नष्श्चर् ि स्वास््र् सेवा प्रणालीलाई सदुृविकिणका लार्ग स्वास््र् र्नदेशनलार्को 
अध्र्क्षर्ामा PRHCC (Provincial Reproductive Health Coordination Committee) / 
TWC (Technical Working Committee) गठन गरिएको छ। र्स PRHCC ि TWC मा 
प्रदेशमा कार्ििर् ववर्भन्न सिकािी, गैि सिकािकािी र्था र्नजी सिोकािवालाहरु सदस्र् छन।् 

उदे्दश्र् र्ो PRHCC वा TWC को मखु्र् उदे्दश्र् गणुस्र्िीर् र्ौन र्था प्रजनन स्वास््र् सेवाको सविव्र्ापी 
पहुँचका लार्ग प्राववर्धक सहर्ोग र्दने छ 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल र्ौन र्था प्रजनन स्वास््र् सेवा जस्रै् सिुष्क्षर् मार्तृ्व सेवालाई बढ्न,ु Contraceptive prevalence 
rate बढ्न,ु सिुष्क्षर् गभिपर्न सेवा, वकशोिवकशोिी सेवाको प्रर्ोग बवि मार् ृमतृ्र्मुा कमी आउने 
छ। 

सञ्चालन प्रकृर्ा 
 
 

प्रदेष्शक र्हमा गठन भएको PRHCC / TWC २०७८/७९को बजेटमा उल्लेख भएअनसुाि ७ 
प्रादेष्शक स्वास््र् र्नदेशनालर्ले हिेक रमैार्सक रुपमा बैठक नेपाल सिकािको र्नर्मअनसुाि 
सञ्चालन गनुिपनेछ। र्स सर्मर्र्का बैठक संचालान गदाि र्स सर्मर्र्का सदस्र्काको साथ ै
आमष्न्रर् सदस्र्हरुको छलर्ल गनुिपने ववर्र्हरु संकलन गिी सो अनसुाि बैठकको एजेण्िा 
िाखेि बैठक सञ्चालन गनुिपछि। 

अर्भलेख प्रर्र्वेदन कार्िक्रम पश्चार् ्उि कार्िक्रमको प्रर्र्बेदन प्रदेश र्नदेशनालर्मा अर्भलेखमा िाख्नपुछि ि सोको 
बोधाथि परिवाि कल्र्ाण महाशाखामा पठाउन ुपनेछ। 

सन्दभि सामग्री परिवाि कल्र्ाण महाशाखाबाट २०७७/७८ मा स्वीकृर् गरिएका PRHCC/TWC को TOR 
 
९. प्रदेशवाट अस्पर्ाल र्था समदुार्मा एम.वप.र्ि.एस.आि. र्था birth difect कार्िक्रमको अनसाइट कोष्चङ 
परिचर् अस्पर्ालस्र्िीर् एम.वप.र्ि.एस.आि. र्था जन्मजार् ववकलांग र्नगिानी कार्िक्रममा पवहचान गने, 

सूचीर्र्किण गने, सर्मक्षा गने ि सर्मक्षा बाट प्राप्त सझुाब बमोष्जम मार् ृर्था पेरिनेटल स्वास््र्को 
गणुस्र्ि बिाउनको लार्ग र्निन्र्ि रुपमा र्नगिानी र्था प्रर्र्कार्ि गनि आवश्र्क छ। सोको लार्ग 
एम.वप.र्ि.एस.आि. कार्िक्रमको र्निन्र्ि रुपमा अनगुमन र्था अस्पर्ालमा नै गएि अनसाइट कोष्चङ 
गनिको लागी बजेट र्बर्नवर्जन गरिएको छ। 

उदे्दश्र् 
 

एम पी र्ि एस आि ि जन्मजार् ववकलांग र्नगिानी कार्िक्रम सञ्चालन भइिहेका अस्पर्ालमा एम पी 
र्ि एस आि ि जन्मजार् ववकलांग र्नगिानी र्नदेष्शकाले र्नदेशन गिे बमोष्जम अस्पर्ालमा हनेु सबै 
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मार् ृर्था पेरिनटेल मतृ्र्कुो पवहचान गने, सूचीर्र्किण गने, सर्मक्षा गने ि सर्मक्षाबाट प्राप्त सझुाब 
बमोष्जम मार् ृर्था पेरिनेटल स्वास््र्को गणुस्र्ि सधुािको लार्ग कार्िर्ोजना बनाइ लाग ुगने ि कार्ि 
प्रभावकािी रुपमा सञ्चालन गिाई मार् ृर्था पेरिनेटल मतृ्र् ुघटाउने। त्र्सै गिी जन्मजार् ववकलांग 
र्नगिानी र्नदेष्शकाले र्नदेशन गिे बमोष्जम अस्पर्ालमा हनेु सबै जन्मजार् ववकलांग र्नगिानी केसहरुको 
पवहचान गने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

एम पी र्ि एस आि र्था जन्मजार् ववकलांग र्नगिानी कार्िक्रम सञ्चालन भइिहेका अस्पर्ालमा भएका 
सबै मार् ृर्था पेरिनेटल मतृ्र् ुि जन्मजार् ववकलांग र्नगिानी चेसहरुको अनगुमन गने। 

कार्िक्रम 
सञ्चालन प्रकृर्ा 
 

सामाष्जक ववकास मन्रालर्ले प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्बाट र्ो कार्िक्रम सञ्चालन गनुिपनेछ l 
अनसाइट कोष्चङ, प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्को एम पी र्ि एस आि सर्मर्र्का सदस्र्हरु गएि गनुि 
पनेछ l साथै आवश्र्कर्ा अनसुाि नष्जकैको अस्पर्ालबाट एम पी र्ि एस आि र्ार्लम प्राप्त स्री र्था 
प्रसरु्ी िोग ववशेर्ज्ञ/ बाल िोग ववशेर्ज्ञ /मेर्िकल अर्धकृर्लाई पर्न समावेश गनि सवकनेछ l र्स 
कार्िक्रमको ष्जम्मेवािी एम पी र्ि एस आि सर्मर्र्को सदस्र् सष्चवको हनेुछ। एम पी र्ि एस आि 
कार्िक्रम लाग ुभएका अस्पर्ालहरुमा एम पी र्ि एस आि मारै ि एम पी र्ि एस आि ि जन्मजार् 
ववकलांग र्नगिानी दवैु कार्िक्रम लाग ुभएका अस्पर्ालहरुमा दबैु कार्िक्रमको अनसाइट कोष्चङ गनुि 
पनेछ l 
एम पी र्ि एस आि ि जन्मजार् ववकलागं र्नगिानी कार्िक्रम लाग ुभएका अस्पर्ालहरुमा र्नम्नकार्िहरु 
गनुि पदिछ : 
➢ एम पी र्ि एस आि र्था जन्मजार् ववकलागं र्नगिानी कार्िक्रम सञ्चालन भइ िहेका सम्पूणि 

अस्पर्ालहरुमा चौमार्सक/अधिबावर्िक /बावर्िक रुपमा अस्पर्ालमा गएि अनगुमन र्था अनसाइट 
कोष्चंग गनुि पनेछ l 

➢ एम पी र्ि एस आि र्था जन्मजार् ववकलांग र्नगिानी कार्िक्रम सम्बन्धी अर्भलेख िष्जस्टि र्था 
प्रर्र्बेदन र्ािमको अबलोकन गनुि पछि ि साथै अनगुमन अनसूुची १को चके र्लस्ट भनुि पनछेl 
उि प्रर्र्बेदन परिवाि कल्र्ाण महाशाखामा पठाउन ुपनेछ l 

➢ एम पी र्ि एस आि र्था जन्मजार् ववकलांग र्नगिानी कार्िक्रम सम्बन्धी र्ािमहरु भिे नभिेको 
र्वकन गनुिपछि ि र्ािम सवह र्रिकाले भनि सहजीकिण गनुि पदिछl 

➢ र्नर्र्मर्रुपमा एम पी र्ि एस आि र्था जन्मजार् ववकलागं र्नगिानी समीक्षा भए नभएको र्वकन 
गनुि पछि ि र्र्द एम.वप.र्ि.एस.आि. र्था जन्मजार् ववकलागं र्नगिानी सर्मक्षा गिेको भए 
सर्मक्षाको गणुस्र्ि र्था सर्मक्षाबाट र्र्ाि गरिएको कार्िर्ोजना कार्ािन्वर्न भए नभएको पर्न 
र्वकन गनुि पदिछ। 

➢ कार्िक्रम सञ्चालन गनि कुन ैकर्ठनाई भए सोको पवहचान गिी सधुािका लार्ग सझुाब र्दन ुपदिछ। 
➢ सबै र्ािमहरु एम.वप.र्ि.एस.आि.को अनलाइन प्रणाली मार्ि र् प्रदेश र्था परिवाि कल्र्ाण 

महाशाखामा प्रर्र्बेदन गिेको र्वकन गनुि पदिछ र्था जन्मजार् ववकलांग र्नगिानी 
र्ािमहरूजन्मजार् ववकलागं र्नगिानी प्रणाली मार्ि र् प्रर्र्बेदन गिेको र्वकन गनुि पदिछl 

➢ अनसाइट कोष्चंग र्था अनगुमनबाट पवहचान भएका र्सर्ारिस, चनुौर्ी ि कर्म-कमजोिीहरुलाई 
प्रदेशको बावर्िक कार्िक्रममा समाबेश गदै लैजान ुपछि ि प्राप्त सझुाबहरु परिवाि कल्र्ाण महाशाखा 
पठाउन ुपनछे। साथ ैप्राप्त सझुावको आधािमा गणुस्र्ि सधुािका कार्िहरु गनुिपनछे l 
 

 कार्िक्रमको बजेट बाँिर्ाँि 
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एम.वप.र्ि.एस.आि. र्था जन्मजार् ववकलांग र्नगिानी कार्िक्रमको अनसाइट कोष्चङको लागी सबै 
प्रदेशमा बजटे व्र्वस्था गरिएको छ। उि कार्िक्रम नेपाल सिकािको आर्थिक ऐन र्नर्म अनसुाि 
सञ्चालन गनुिपनेछ। र्ो बजेटबाट एम. वप. र्ि. एस. आि. र्था जन्मजार् ववकलांग र्नगिानी कार्िक्रम 
सञ्चालन भइिहेका अस्पर्ालमा र्नम्न कार्िहरु गनुि पनेछ: 
➢ एम.वप.र्ि.एस.आि. र्था जन्मजार् ववकलागं र्नगिानी कार्िक्रमलाई प्रभावकािी बनाउन 

आवश्र्कर्ा अनसुाि अनसाइट कोष्चंग गनि दैर्नक र्था भ्रमण भत्ताको लार्ग र्वह बजेटबाट खचि 
र्मलाउन ुपदिछ l 

 
बजेट बाँिर्ाँि (िकम रू हजािमा): 
क्र.सं. प्रदेश कार्ािलर् वजटे 
१ प्रदेश नं. १ स्वास््र् र्नदेशनालर् ३०० 
२ प्रदेश नं २ स्वास््र् र्नदेशनालर् २०० 
३ बागमर्ी प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर् ३०० 
४ गण्िकी प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर् २५० 
५ लषु्म्बनी प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर् ३०० 
६ कणािली प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर् ३०० 

७ सदुिुपष्श्चम प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर् २५० 

एम.वप.िी.एस.आि. र्था जन्मजार् ववकलांग र्नगिानी कार्िक्रम सञ्चालन भएका अस्पर्ालको ववविण: 

 क्र.स प्रदेश अस्पर्ालको नाम ष्जल्ला ववकल्प 

१ 

प्रदेश एक 

पाँचथि अस्पर्ाल पाँचथि 

एम.वप.िी.एस.आि. र्था 
जन्मजार् ववकलांग 
र्नगिानी 

२ इलाम अस्पर्ाल इलाम एम.वप.िी.एस.आि.  

३ मेची अस्पर्ाल झापा एम.वप.िी.एस.आि.  

४ लाईर्लाइन अस्पर्ाल झापा एम.वप.िी.एस.आि.  

५ आम्दा अस्पर्ाल, दमक झापा एम.वप.िी.एस.आि.  

६ कोशी अस्पर्ाल मोिङ 

एम.वप.िी.एस.आि. र्था 
जन्मजार् ववकलांग 
र्नगिानी 

७ नोबेल मेर्िकल कलेज मोिङ एम.वप.िी.एस.आि.  
८ इनरुवा अस्पर्ाल सनुसिी एम.वप.िी.एस.आि.  

९ 
इटहिी सामदुावर्क 
अस्पर्ाल 

सनुसिी एम.वप.िी.एस.आि.  

१० दहुबी अस्पर्ाल सनुसिी एम.वप.िी.एस.आि.  
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११ 
वव.वप. कोईिाला स्वास््र् 
र्बज्ञान प्रर्र्टठान 

सनुसिी एम.वप.िी.एस.आि. र्था 
जन्मजार् ववकलांग 
र्नगिानी 

१२ 
ओखलिंुगा सामदुावर्क 
अस्पर्ाल ओखलिंुगा 

एम.वप.िी.एस.आि.  

१३ सोलखुुम्ब ुअस्पर्ाल सोलखुुम्ब ु एम.वप.िी.एस.आि.  

१४ 

प्रदेश दईु 

िाम िाजा प्रशाद र्संह 
स्वास््र् र्बज्ञान प्रर्र्टठान 
(सगिमाथा अस्पर्ाल) सप्तिी 

एम.वप.िी.एस.आि.  

१५ र्सिाहा अस्पर्ाल र्सिाहा एम.वप.िी.एस.आि.  

१६ जनकपिु अस्पर्ाल धनरु्ा 

एम.वप.िी.एस.आि. र्था 
जन्मजार् ववकलांग 
र्नगिानी 

१७ महोत्तिी अस्पर्ाल महोत्तिी एम.वप.िी.एस.आि.  

१८ 
सलािही (मलंगवा) 
अस्पर्ाल सलािही 

एम.वप.िी.एस.आि.  

१९ नमनुा अस्पर्ाल, सलािही सलािही एम.वप.िी.एस.आि.  

२० FPAN सलािही सलािही एम.वप.िी.एस.आि.  

२१ गौि अस्पर्ाल, िौर्हट िौर्हट एम.वप.िी.एस.आि.  

२२ नािार्णी अस्पर्ाल पसाि एम.वप.िी.एस.आि.  

२३ 

बागमर्ी 
प्रदेश 

पाटन स्वास््र् र्बज्ञान 
प्रर्र्टठान लर्लर्पिु 

एम.वप.िी.एस.आि. र्था 
जन्मजार् ववकलांग 
र्नगिानी 

२४ 
वकस्ट (KIST)मेर्िकल 
कलेज लर्लर्पिु 

एम.वप.िी.एस.आि. र्था 
जन्मजार् ववकलांग र्नगिानी 

२५ 
पिोपकाि म्र्ाटिर्नवट 
अस्पर्ाल 

काठमाण्ि ु एम.वप.िी.एस.आि. र्था 
जन्मजार् ववकलांग र्नगिानी 

२६ काठमाण्िु मेर्िकल कलेज 
काठमाण्ि ु एम.वप.िी.एस.आि. र्था 

जन्मजार् ववकलांग र्नगिानी 

२७ ओम अस्पर्ाल काठमाण्ि ु एम.वप.िी.एस.आि. 

२८ र्सववल अस्पर्ाल 

काठमाण्ि ु एम.वप.िी.एस.आि. र्था 
जन्मजार् ववकलांग 
र्नगिानी 

२९ मोिेल अस्पर्ाल काठमाण्ि ु एम.वप.िी.एस.आि.  

३० नेपाल मेर्िकल कलेज काठमाण्ि ु एम.वप.िी.एस.आि.  

३१ वकर्र्िपिु अस्पर्ाल काठमाण्ि ु एम.वप.िी.एस.आि.  
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३२ वटष्चंग अस्पर्ाल 

काठमाण्ि ु एम.वप.िी.एस.आि. र्था 
जन्मजार् ववकलांग 
र्नगिानी 

३३ धार्दंग अस्पर्ाल धार्दंग एम.वप.िी.एस.आि.  

३४ हेटौिा अस्पर्ाल मकवानपिु एम.वप.िी.एस.आि.  

३५ भिर्पिु अस्पर्ाल ष्चर्वन 

एम.वप.िी.एस.आि. र्था 
जन्मजार् ववकलांग 
र्नगिानी 

३६ 
कलेज अर् मेर्िकल 
साइन्ससे (CoMS) 

ष्चर्वन 
एम.वप.िी.एस.आि. 

३७ ष्चर्वन मेर्िकल कलेज 

ष्चर्वन एम.वप.िी.एस.आि. र्था 
जन्मजार् ववकलांग 
र्नगिानी 

३८ 

गण्िकी 
प्रदेश 

गोिखा अस्पर्ाल गोिखा एम.वप.िी.एस.आि.  

३९ 
लमजङु्ग सामदुावर्क 
अस्पर्ाल लम्जुंग 

एम.वप.िी.एस.आि.  

४० 
पोखिा स्वास््र् र्बज्ञान 
प्रर्र्टठान कास्की 

एम.वप.िी.एस.आि. र्था 
जन्मजार् ववकलांग र्नगिानी 

४१ मष्णपाल मेर्िकल कलेज 
कास्की एम.वप.िी.एस.आि. र्था 

जन्मजार् ववकलांग र्नगिानी 

४२ गण्िकी मेर्िकल कलेज कास्की एम.वप.िी.एस.आि.  

४३ मार् ृष्शश ुर्मर्ेिी अस्पर्ाल कास्की एम.वप.िी.एस.आि.  

४४ र्ससवुा अस्पर्ाल कास्की एम.वप.िी.एस.आि.  

४५ धौलार्गिी अस्पर्ाल बाग्लुंग एम.वप.िी.एस.आि.  

४६ 

लषु्म्बनी 
प्रदेश 

पाल्पा र्मसन अस्पर्ाल पाल्पा एम.वप.िी.एस.आि.  

४७ लषु्म्बनी मेर्िकल कलेज पाल्पा 

एम.वप.िी.एस.आि. र्था 
जन्मजार् ववकलांग 
र्नगिानी 

४८ भीम अस्पर्ाल रुपन्देही एम.वप.िी.एस.आि. 

४९ लषु्म्बनी अस्पर्ाल 

रुपन्देही एम.वप.िी.एस.आि. र्था 
जन्मजार् ववकलांग 
र्नगिानी 

५० देवदह मेर्िकल कलेज रुपन्देही एम.वप.िी.एस.आि.  

५१ 

र्नुीवसिल कलेज अर्् 
मेर्िकल साएंससे 
(UCMS) 

रुपन्देही एम.वप.िी.एस.आि.  

५२ आम्दा अस्पर्ाल, बटुवल रुपन्देही एम.वप.िी.एस.आि.  
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५३ िोल्पा अस्पर्ाल िोल्पा एम.वप.िी.एस.आि.  

५४ 
िाप्ती स्वास््र् र्बज्ञान 
प्रर्र्टठान दांग 

एम.वप.िी.एस.आि.  

५५ भेिी अस्पर्ाल बाँके एम.वप.िी.एस.आि.  

५६ बर्दिर्ा अस्पर्ाल बर्दिर्ा एम.वप.िी.एस.आि.  

५७ परृ्थवी चन्र अस्पर्ाल नवलपिासी एम.वप.िी.एस.आि.  

५८ नेपालगंज मेर्िकल कलेज बाँके 

एम.वप.िी.एस.आि. र्था 
जन्मजार् ववकलांग 
र्नगिानी 

५९ 
नेपालगंज मेर्िकल कलेज, 
कोहलपिु बाँके 

एम.वप.िी.एस.आि.  

६० 

कणािली 
प्रदेश 

कणािली प्रादेष्शक 
अस्पर्ाल सखेुर् 

एम.वप.िी.एस.आि.  

६१ मेहलकुना अस्पर्ाल सखेुर् एम.वप.िी.एस.आि.  

६२ कार्लकोट अस्पर्ाल कार्लकोट एम.वप.िी.एस.आि.  

६३ 
कणािली स्वास््र् र्बज्ञान 
प्रर्र्टठान जमु्ला 

एम.वप.िी.एस.आि.  

६४ दनुै अस्पर्ाल िोल्पा एम.वप.िी.एस.आि.  

६५ मगु ुअस्पर्ाल मगु ु एम.वप.िी.एस.आि.  

६६ हमु्ला अस्पर्ाल हमु्ला एम.वप.िी.एस.आि.  

६७ 

सदुिु 
पष्श्चम 
प्रदेश 

प्रादेश अस्पर्ाल, सदुिु 
पष्श्चम, धनगिी कैलाली 

एम.वप.िी.एस.आि.  

६८ घोिा घोिी अस्पर्ाल कैलाली एम.वप.िी.एस.आि.  

६९ 
नवजीवन 
अस्पर्ाल,धनगिी 

कैलाली एम.वप.िी.एस.आि.  

७० वटकापिु अस्पर्ाल कैलाली एम.वप.िी.एस.आि.  

71 महाकाली अस्पर्ाल कंचनपिु एम.वप.िी.एस.आि.  

७२ ििेलधुिा अस्पर्ाल ििेलधुिा एम.वप.िी.एस.आि.  

७३ िोटी अस्पर्ाल िोटी एम.वप.िी.एस.आि.  

७४ अछाम अस्पर्ाल अछाम एम.वप.िी.एस.आि.  

७५ बाजिुा अस्पर्ाल बाजिुा एम.वप.िी.एस.आि.  

७६ बझांग अस्पर्ाल बझांग एम.वप.िी.एस.आि.  

७७ बैर्िी अस्पर्ाल बैर्िी एम.वप.िी.एस.आि.  
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एम.वप.िी.एस.आि. ि जन्मजार् ववकलांग र्नगिानी कार्िक्रमको लार्ग िकम अपगु भएको खण्िमा 
प्रदेश अन्र्गिर्का अस्पर्ालहरुले प्रर्र्बेदन सवहर् सामाष्जक ववकास मन्रालर्मा थप िकमको लार्ग 
सम्पकि  गनुि पनेछ। 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

कार्िक्रम पश्चार् ्उि कार्िक्रमको प्रर्र्वेदन प्रदेश र्नदेशनालर्मा अर्भलेखमा िाख्नपुनछे ि सोको 
बोधाथि परिवाि कल्र्ाण महाशाखामा पठाउन ुपनेछ। 

सन्दभि सामग्री एम.वप.िी.एस.आि. र्नदेष्शका, जन्मजार् ववकलांग र्नगिानी र्नदेष्शका र्था कार्ि सञ्चालन र्नदेष्शका 
२०७८ 

 
१०. अस्पर्ालमा MPDSR र्था Birth defect कार्िक्रमको सर्मक्षा र्था अर्भमखुीकिण 
परिचर् मार् ृर्था पेरिनेटल मतृ्र्कुो पवहचान गने, सूचीर्र्किण गने, सर्मक्षा गने ि सर्मक्षाबाट प्राप्त सझुाब 

बमोष्जम मार् ृर्था पेरिनेटल स्वास््र्को गणुस्र्ि बिाउनको लार्ग र्निन्र्ि रुपमा सर्भिलेन्स र्था 
िेस्पोन्स गनि आवश्र्क िहेको हुँदा एम.वप.िी.एस.आि. र्था जन्मजार् ववकलांग र्नगिानी कार्िक्रमको 
सर्मक्षा गनिको लागी बजेट ववर्नर्ोजन गरिएको छ। 

उदे्दश्र् एम.वप.िी.एस.आि. र्था जन्मजार् ववकलांग र्नगिानी कार्िक्रम सञ्चालन भई िहेका अस्पर्ालहरुलाई 
एक ठाऊँमा भेला गिी एम.वप.िी.एस.आि. र्था जन्मजार् ववकलांग र्नगिानी सञ्चालनको अनभुव ि 
र्सकाई र्था कार्िक्रम सञ्चालनमा आइपिेका समस्र्ा एक आपसमा छलर्ल गने। एम.वप.िी.एस.आि. 
कार्िक्रम सञ्चालन गनिको लार्ग क्षमर्ा अर्भबृष्द्ध गनुिका साथै प्रभावकािी वक्रर्ाकलापहरु अन्र् 
अस्पर्ालले लाग ु गने ि समस्र्ा समाधानका उपार्हरुको पवहचान गिी एम.वप.िी.एस.आि. र्था 
जन्मजार् ववकलांग र्नगिानी कार्िलाई संस्थागर् गने।  

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 
 

र्स कार्िक्रम सञ्चालन पश्चार् एम.वप.िी.एस.आि. कार्ि सञ्चालन र्नदेष्शकाले र्नदेशन गिे बमोष्जम 
अस्पर्ाल र्हमा हनेु सबै मार् ृर्था पेरिनेटल मतृ्र्कुो पवहचान, सूचीर्र्किण र्था सर्मक्षा भई आगामी 
र्दनमा त्र्स्रै् प्रकृर्र्को अरु मतृ्र् ुहनु नर्दन गणुस्र्ि सधुािका कार्ि सञ्चालन गिी मार् ृर्था पेरिनेटल 
मतृ्र् ुकम गने। 

सञ्चालन प्रकृर्ा 
 
 

र्ो कार्िक्रम सञ्चालन प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्ले गनुि पनछे ि कार्िक्रम सञ्चालनको ष्जम्मेवािी 
एम.वप.िी.एस.आि. र्ोकल व्र्ष्िको हनेुछ। र्स कार्िक्रम सञ्चालन गदाि र्नम्न कार्िहरु गनुि पन े
छ: 
➢ एम.वप.िी.एस.आि. र्था जन्मजार् ववकलांग र्नगिानी कार्िक्रम सञ्चालन गरििहेका अस्पर्ालबाट 

स्री र्था प्रसरु्ी िोग ववशेर्ज्ञ, बाल िोग ववशेर्ज्ञ, मेिोन, म्र्ाटिर्नवट नर्सिङ्ग प्रमखु ि र््र्ाकं 
अर्धकृर् गिी प्रत्र्ेक अस्पर्ालबाट ५ जनालाई पार्क पने ठाउँमा बोलाइ २ र्दनको सर्मक्षा 
सञ्चालन गनुि पदिछ l 

➢ प्रदेशका सामाष्जक ववकास मन्रालर्- स्वास््र् महाशाखा, स्वास््र् र्नदेशनालर्, सम्बष्न्धर् 
अस्पर्ाल िहेको स्वास््र् कार्ािलर् ि स्थानीर् र्हबाट पर्न सहभागी गिाउन ुपनछे। 

➢ कार्िक्रमको सर्मक्षा सञ्चालन गदाि प्रत्र्के अस्पर्ालबाट सहभागीहरुले कार्िक्रममा छलर्ल गनिको 
लार्ग आफ्नो अस्पर्ालमा भएका मार् ृ र्था पेरिनेटल मतृ्र्कुा र्ािम ि जन्मजार् ववकलागं 
र्नगिानीका र्ािमहरु र्लएि आउन ुपनछे। साथै प्रत्र्के अस्पर्ालले आफ्नो अस्पर्ालको मार् ृ
र्था पेरिनेटल मतृ्र्कुा र्ािम ि जन्मजार् ववकलागं र्नगिानीको र्दइएको िांचामा प्रस्र्रु्र्किण 
गनुि पनेछ। 
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➢ सर्मक्षा कार्िक्रम सञ्चालन गदाि १ र्दन सर्मक्षा ि १ र्दन एम.वप.िी.एस.आि. र्था जन्मजार् 
ववकलांग र्नगिानी कार्िक्रमको अर्भमखुीकिण गनुि पनछे।  

➢ अर्भमखुीकिण गदाि एम.वप.िी.एस.आि. र्था जन्मजार् ववकलांग र्नगिानी कार्िक्रमका नर्ाँ र््र्, 
जानकािी, नर्ाँ र्नदेष्शका, र्ािम भने र्रिका, अनलाइन रिपोटि गने, कार्ि र्ोजना बनाउने र्था 
कार्ािन्वर्न गने लगार्र्का सम्पूणि ववर्र्बस्र् ु समावेश गिी गनुि पनेछ। समीक्षाको टेम्लेट 
(template), कार्िक्रमको र्ार्लका र्था अर्भमखुीकिणको ्र्ाकेज www.fwd.gov.np मा 
िाष्खएको छ। 

➢ र्नजी अस्पर्ालमा एम.वप.िी.एस.आि. र्था जन्मजार् ववकलागं र्नगिानी कार्िक्रम सञ्चालनको 
लार्ग स्थानीर् र्हमा बजेट र्बर्नर्ोजन हनेु हनुाले अस्पर्ाल ि स्थानीर् र्ह र्बचमा कार्िक्रम 
सञ्चालनको लार्ग आवश्र्क समन्वर्को लार्ग छलर्ल गिी सहजीकिण पर्न गिाउन ुपनेछ। 

➢ सर्मक्षा सञ्चालनको लार्ग प्रष्शक्षकको रुपमा आवाश्र्कर्ा अनसुाि प्रदेशका सामाष्जक ववकास 
मन्रालर्का स्वास््र् महाशाखा, स्वास््र् र्नदेशनालर्, अस्पर्ालका एम.वप.िी.एस.आि. र्ार्लम 
र्लएका स्री र्था प्रसरु्ी िोग ववशेशज्ञ/ बाल िोग ववशेर्ज्ञ/मेर्िकल अर्धकृर् / र््र्ाकं अर्धकृर् 
र्था परिवाि कल्र्ाण महाशाखाबाट एम.वप.िी.एस.आि. र्ार्लम प्राप्त प्रष्शक्षक बोलाउन सवकनेछ। 

➢ र्र्द कोर्भि -१९ वा सो समान अन्र् महामािी लामो समर्सम्म िहने अवस्था िहेको खण्िमा 
सामाष्जक दिुी कार्म गदै भेला भएि वा अनलाइनबाट पर्न कार्िक्रम सञ्चालन गनि सवकनेछ। 

र्सको लार्ग प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्मा बजेट व्र्वस्था गरिएको छ। उि िकमको बाँिर्ाँि गिी 
नेपाल सिकािको आर्थिक ऐन र्नर्म अनसुाि कार्िक्रम सञ्चालन गनुि पनेछ।  
 
कार्िक्रमको बजेट बाँिर्ाँि: 

क्र.सं  प्रदेश कार्ािलर् 
वजटे 
(रु हजािमा ) 

1 प्रदेश नं. १ स्वास््र् र्नदेशनालर् ५०० 
2 प्रदेश नं. २ स्वास््र् र्नदेशनालर् ४०० 
3 बागमर्ी प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर् ५०० 
4 गण्िकी प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर् ५०० 
5 लषु्म्बनी प्रदेश  स्वास््र् र्नदेशनालर् ५०० 
6 कणािली प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर् ५०० 
7 सदुिुपष्श्चम प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर् ५०० 

 

 
अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

कार्िक्रम पश्चार् ्उि कार्िक्रमको प्रर्र्वेदन प्रदेश र्नदेशनालर्मा अर्भलेखमा िाख्नपुनेछ ि सोको 
बोधाथि परिवाि कल्र्ाण महाशाखामा पठाउन ुपनेछ। 

सन्दभि सामग्री एम.वप.िी.एस.आि. र्नदेष्शका, अर्भमखुीकिण ्र्ाकेज, जन्मजार् ववकलांग र्नगिानी र्नदेष्शका र्था 
कार्िसञ्चालन र्नदेष्शका २०७८ 

 
११. MNH Roadmap, MNH update (गभािवस्था देष्ख सतु्केिी अवस्थासम्म सेवा र्निन्र्िर्ा (Continnum of care -
ANC to PNC)को लार्ग अर्भमषु्खकिण र्था PNC कार्िक्रम सञ्चालन 
 

http://www.fwd.gov.np/
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परिचर् सिुष्क्षर् मार्तृ्व र्था प्रजननस्वास््र् सेवाको सविव्र्ापी पहुँच ि मवहलाको अर्धकािलाई सरु्नष्श्चर्र् 
िस्वास््र् सेवा प्रणालीलाई सदुृविकिणका लार्ग स्वास््र् सेवा ववभाग, परिवाि कल्र्ाण महाशाखाले 
Safe Motherhood and Neonatal Heatlh Roadmap 2030, २०७७ मा जािी गिेको छ। 
त्र्सै गरि जीवनचक्र सैलीमास्वास््र् सेवाको महत्वलाई सम्बोधन गिी Continuum of care 
(ANC to PNC) ि सिुष्क्षर् गभिपर्न सेवाको पहुँचका लार्ग सिुष्क्षर् गभिपर्न सेवा कार्िक्रम 
व्र्वस्थापन र्था कार्िववर्ध र्नदेष्शका २०७८ पर्न परिवाि कल्र्ाण महाशाखाले २०७८ मा जािी 
गने छ। 

उदे्दश्र् Safe Motherhood and Neonatal Heatlh Roadmap 2030 २०७७, Continuum of care 
(ANC to PNC) ि सिुष्क्षर् गभिपर्न सेवा कार्िक्रम व्र्वस्थापन र्था कार्िववर्ध र्नदेष्शका 
२०७८बािे अर्भमषु्खकिण गने। 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल र्ौन र्था प्रजननस्वास््र् सेवा जस्रै् सिुष्क्षर् मार्तृ्व सेवालाई बढ्न,ु Contraceptive prevalence 
rate बढ्न,ु सिुष्क्षर् गभिपर्न सेवा, वकशोिवकशोिी सेवाको प्रर्ोग बवि मार् ृमतृ्र्मुा कमी आउन े
छ। 

सञ्चालन प्रकृर्ा 
 
 

Safe Motherhood and Neonatal Heatlh Roadmap 2030 २०७७, Continuum of care 
(ANC to PNC) ि सिुष्क्षर् गभिपर्न सेवा कार्िक्रम व्र्वस्थापन र्था कार्िववर्ध र्नदेष्शका २०७८ 
को अर्भमखुीकिणका लार्ग ३ र्दन े ्र्ाकेज बनाउने। र्स अर्भमखुीकिण गोटठीका लार्ग र्ी 
प्रदेशमा ि ष्जल्लाका स्वास््र्कमीहरुका लार्ग अर्भमखुीकिण र्दन ुपनेछ। 

अर्भलेख प्रर्र्वेदन कार्िक्रम पश्चार् ्उि कार्िक्रमको प्रर्र्बेदन प्रदेश र्नदेशनालर्मा अर्भलेखमा िाख्नपुछि ि सोको 
बोधाथि परिवाि कल्र्ाण महाशाखामा पठाउन ुपनेछ। 

सन्दभि सामग्री Safe Motherhood and Neonatal Heatlh Roadmap 2030 २०७७, Continuum of care 
(ANC to PNC) ि सिुष्क्षर् गभिपर्न सेवा कार्िक्रम व्र्वस्थापन र्था कार्िववर्ध र्नदेष्शका २०७८ 

 
 
१२. MNH सम्बन्धी ष्क्लर्नकल मेन्टि पनुर्ािजगी, सर्मक्षा र्था र्ोजना र्जुिमा कार्िक्रम 
परिचर् नेपालमा आमा र्था नवजार् ष्शशकुो मतृ्र्ूलाई उल्लेखनीर् रुपमा घटाई गणुस्र्िीर् सेवा प्रदान गनि 

दक्ष प्रसरु्ी कमीको भूर्मका िहेको पाइन्छ।अस्पर्ालहरुमा प्रसरु्ी सेवा प्रदार्कहरुले र्निन्र्ि रुपमा 
गणुस्र्िीर् प्रसरु्ी सेवा प्रदान गनि िाम्रिी सीप अभ्र्ास गनि नपाएका प्रसरु्र् सेवा प्रदार्क (SBA and 
non-SBA) हरुलाई उनीहरुको आफ्नै कार्िस्थलमा Onsite Clinical Coaching/Mentoring द्धािा 
सामान्र् प्रसरु्ी सेवा र्था प्रसरु्ी जवटलर्ा व्र्वस्थापन गनि सक्न ेक्षमर्ा अर्भबृष्द्धको लार्ग र्ो कार्िक्रम 
लाग ूगरिएको छ। र्स कार्िक्रम SBA clinical mentor पनुर्ािजगी, सर्मक्षा र्था र्ोजना र्जुिमा 
गनिको लार्ग प्रदेश स्वास््र् र्ार्लम केन्रमा बजेट र्बर्नर्ोजन गरिएको छ। 

उदे्दश्र् प्रसरु्ी केन्रहरुमा गणुस्र्िीर् प्रसरु्ी सेवा सरु्नष्श्चर् गनि र्था जवटलर्ा व्र्वस्थापन गनिको लार्ग SBA 
clinical mentor हरुको क्षमर्ा अर्भबृष्द्ध गनुिका साथै SBA clinical mentoring कार्िक्रमको समीक्षा 
र्था र्ोजना र्जुिमा गने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

SBA clinical mentor हरुको क्षमर्ा अर्भबृष्द्ध गिेि अस्पर्ाल र्था birthing center मा कार्ििर् 
प्रसरु्र् सेवा प्रदार्क (SBA and non-SBA) हरुको आफ्न ै कार्िस्थलमा onsite Clinical 
Coaching/Mentoring द्धािा ज्ञान ि सीपको अर्भबृष्द्ध गिी उनीहरुको सामान्र् प्रसरु्ी सेवा र्था 
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प्रसरु्ी जवटलर्ा व्र्वस्थापन गनि सक्न ेक्षमर्ा अर्भबृष्द्ध भएको हनेुछ ि गणुस्र्िीर् प्रसरु्ी सेवा उपलब्ध 
गिाउन स्वास््र् संस्था र्र्ािी अवस्थामा िहने छ। 

सञ्चालन 
प्रकृर्ा 

मखु्र् कृर्ाकलाप 
• र्ो कार्िक्रम सञ्चालन गनि प्रदेश स्वास््र् र्ार्लम केन्रमा बजेट र्बर्नर्ोजन गरिएको छ  
• प्रदेश स्वास््र् र्ार्लम केन्रले आफ्नो प्रदेशमा िहेका सम्पूणि SBA clinical mentors ि 

स्वास््र् कार्ािलर्का सम्पूणि public health nurse हरुलाई बोलाएि २ र्दनको कार्िक्रम 
गनुि पनेछ। 

• प्रदेश स्वास््र् र्ार्लम केन्रले SBA clinical mentor पनुर्ािजगी कार्िक्रम सञ्चालन गनि 
सम्बष्न्धर् clinical mentor development training site बाट mentor trainer हरु 
बोलाई श्रोर् व्र्ष्िको रुपमा व्र्वस्था गनुिपनछे। 

• र्सको साथै परिवाि कल्र्ाण महाशाखा र्था िाष्टिर् स्वास््र् र्ार्लम केन्रसँग पर्न समन्वर् 
गनुिपछि। 

• २ र्दनको कार्िक्रमको schedule अनसुाि गनुि पनेछ। पनुर्ािजगी कार्िक्रमको लार्ग 
कार्िक्रमको कार्िर्ार्लका ि PPT लार्ग परिवाि कल्र्ाण महाशाखाको MNH Section मा 
सम्पकि  गनुिपनछे। 

 
वजेट वाँिर्ाँि  
र्स शीर्िकमा उपलब्ध बजेटबाट र्नम्न मखु्र् वक्रर्ाकलापहरु गनुि पनेछ। 

➢ र्स शीर्िकमा प्राप्त बजेटबाट प्रदेश र्ार्लम केन्रले SBA clinical mentor पनुर्ािजगी 
(Refresher), समीक्षा र्था र्ोजना र्र्ाि गनुिपनेछ ि सोको बजेट व्र्वस्थापन नेपाल 
सिकािको “कार्िक्रम सञ्चालन र्था बजेट खचि र्नदेष्शका” अनसुाि गनुिपनेछ। 

➢ सबै प्रदेश स्वास््र् र्ार्लम केन्रहरुमा बजेट र्बर्नर्ोजन गरिएको छ (प्रदेश २, गण्िकी ि 
कणािलीमा ३ लाख ि बावँक अन्र् प्रदेशमा ५ लाख) 

➢ पनुर्ािजगी कार्िक्रम सञ्चालन गनि सम्बष्न्धर् clinical mentor development training site 
बाट mentor trainer हरु बोलाई श्रोर् व्र्ष्िको रुपमा व्र्वस्था गनुिपनछे। 

➢ SBA clinical mentors पनुर्ािजगीको लार्ग आवश्र्क सम्पूणि सामग्री र्था उपकिणहरु र्सै 
बजेटबाट खिीद गिी व्र्वस्थापन गनि सवकनछे। 

➢ र्स कार्िक्रमको लार्ग चावहन ेआवश्र्क skill lab material र्था birthing model हरुको 
व्र्वस्थापन गनुिपछि। 

अर्भलेख 
प्रर्र्वेदन 

SBA clinical Mentors पनुर्ािजगी पश्चार्, उि कार्िक्रमको प्रर्र्वेदन प्रदेश स्वास््र् र्ार्लम केन्रमा 
अर्भलेख िाख्नपुनछे ि सोको बोधाथि परिवाि कल्र्ाण महाशाखामा पठाउन ुपनछे। कार्िक्रम पश्चार् ्
SBA Clinical Mentors हरुले ODK Mobile Reporting APP द्वािा SBA clinical mentoring 
कार्िक्रमको अर्भलेख ि MNH Readiness HQIP/QIPको अर्भलेख परिवाि कल्र्ाण महाशाखामा 
पठाउनपुनछे l कार्िक्रम सम्बन्धी प्रर्र्बेदनको ववश्लेर्ण गिी FWD ले प्रदेश र्नदेशनालर्हरुसँग 
छलर्ल गने ि सेवाको गणुस्र्िमा सधुाि गने प्रवक्रर्ा अगािी बिाईनेछ l  

सन्दभि 
सामाग्री 

SBA Clinical Coaching Guideline for Clinical Mentor र्नदेष्शका, SBA Coaching and 
Mentoring Tool for MNH Service Providers (SBA and non-SBA) tool, skill lab खरिदको 
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लार्ग specification, कार्िक्रमको schedule, PPT, ि clinical mentor हरुको प्रदेश आनसुािको 
र्लस्ट परिवाि कल्र्ाण महाशाखाको MNH section बाट उपलब्ध हनेुछ l 

 
अनसूुची १ 

प्रदेशवाट अस्पर्ाल र्था समदुार्मा एम  .वप.र्ि.एस.आि.र्था  birth defect कार्िक्रमको अनसाइट कोष्चङ  
Checklist forMonitoring 

Maternal and Perinatal Death Surveillance and Response Activitiesat Hospitals 
Name of the Hospital:    District: 

SN Requirements Yes No Remarks 
1. MPDSR Committee    Number of meetings 

conducted: 
2. Data (FY 2074/75) (Shrawan to Jestha) 
 Total deliveries   Number: 
 Total live births   Number: 
 Total maternal deaths   Number: 
 Total still births   Number: 
 Total early neonatal deaths   Number: 
3. Maternal Death Review 
 MDR Form filled within 24 hours of all maternal deaths   Number: 
 MPDSR Review committee meeting within 72 hours of each 

maternal death 
  Number: 

 Action Plans developed after each maternal death review   Number: 
 Action Plans implemented after each maternal death review   Number: 
4. Perinatal Death Review    
 PDR Form filled within 24 hours of all stillbirths and early 

neonatal deaths 
  Number: 

 Monthly MPDSR Review committee meeting to review 
perinatal deaths 

  Number: 

 Action Plans developed after each monthly perinatal death 
review 

  Number: 

 Action Plans implemented after monthly perinatal death 
review 

  Number: 

5. Reporting 
 MDR forms entered in web-based system   Number: 
 PDR Summary forms are entered in web-based system   Number: 
6. Logistics 
 MPDSR Guideline    
 MDR form    
 PDR form    
 PDR summary form    
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Issues identified: 
Actions advised: 
Lessons learned: 
 
अनसूुची २ 
Checklist forMonitoring Community Maternal and Perinatal Death Surveillance and Response  
District: 

Issues identified: 
Actions advised: 
Lessons learned: 
 
अनसूुची ३ क 

District: Service availabily by palika  
Date of update: 

SN Requirements Yes No Remarks 
1. District MPDSR Committee     
2. District Verbal Autopsy Team    
3. MPDSR Committees at Health Facilities    Number: 
4. FCHV orientation on MPDSR    
 Data (FY 78/79 Shrawan to Ashar)) 
1. Total deaths notified    Number: 
2. Total deaths screened    Number: 
3. Total pregnancy-related deaths identified    Number: 
4. Total VA conducted   Number: 
5. Cause of death identified from VA   Number: 
6. Cause of deaths    
7. District MPDSR Committee meeting conducted   Number: 
8. Action plans developed after review meeting   Number: 
9. Action Plans implemented   Number: 
 Reporting 
1 Notification forms entered in web-based system   Number: 
2. Screening forms entered in web-based system   Number: 
3. VA forms entered in web-based system   Number: 
4. Number of VA forms approved in web-based system    
 Logistics 
1. MPDSR Guideline    
2. Notification form    
3. Screening form    
4. VA form    
5. Cause of death assignment form    
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information: 

      SMNH service 
Family 
Planning 

Abortion 
Service       

Blood 
transfu
sion 

Lab 
servi
ce 

S
n 

Name of 
Palika 

Name of 
HF 

CEO
NC 

BEO
NC BC 

Impl
ant  

IUC
D 

M
A 

CA
C 

VI
A 

AF
HS 

PMT
CT     

      Y/N Y/N 
Y/
N Y/N 

Y/
N 

Y/
N 

Y/
N 

Y/
N 

Y/
N Y/N Y/N Y/N 

                              
                              
                              
                              

Prepared by:           
  
                

Approved by:              
 
अनसूुची ३ ख 

Training need information by palika 
District:  
Date of updating 
information:     
S
N 

Name of 
Palika 

Name of 
H.F CEONC/BEONC/BC related training  

SAS 
Training 

Family 
Planning       

      ASBA 
A
A 

OT 
manageme
nt 

SBT 
for 
LA/
LT 

SB
A MA

 

CA
C 

Im
pla

nt
 

IU
CD

 

AS
RH

 

VI
A 

PM
TC

T 

                              
                              
                              
Prepared by:              
Approved by:              

 
अनसूुची ४ 
CEONC कमिचािीहरुको कार्ि ववविण 
ववशेर्ज्ञ ष्चवकत्सकको कार्ि ववविण 
• प्रसरु्र् शल्र्वक्रर्ामा चावहने औजाि उपकिणको दैर्नक अवलोकन र्नरिक्षण साथै उपलब्धर्ाको सरु्नष्श्चर् गने। 
• र्ोवकएको अस्पर्ालको टीममा बसेि सम्पूणि आकष्स्मक प्रसूर्र् सेवा लगार्र् शल्र्वक्रर्ाद्घािा बच्चा जन्माउने, 

आकष्स्मक ल्र्ापिोटोमी, र्था नवजार् ष्शश ुपनुिजीववकिण (Resuscition) गने। र्सको लार्ग र्नधािरिर् मापदण्ि 
प्रर्ोग गिी सिुष्क्षर् मार्तृ्व सेवा, साथै प्रसूर्र् जवटलर्ाको व्र्वस्थापन ि परिवाि र्नर्ोजन सेवा समेर् प्रदान गने। 
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• OPD, Indoor सेवा प्रदान गने।  
• अस्पर्ालमा िाक्टि, नसि, ्र्ािामरे्िक्सहरुलाई गणुस्र्िीर् आकष्स्मक प्रसूर्र् सेवा प्रदान गनि र्नर्र्मर् CME Class 

सञ्चालन र्था सहर्ोग गने। 
• सिुष्क्षर् मार्तृ्व र्था परिवाि र्नर्ोजनका र्ार्लम गर्र्ववर्धलाई सहष्जकिण गने। 
• अस्पर्ालका कमिचािीसँग मार् ृर्था पेरिनेटल मतृ्र्कुो सर्मक्षा गिी अस्पर्ालमा प्रदान गिीन ेसेवाको सदुृिीकिण गने। 
• ष्जल्ला र्ोजना, समीक्षा र्था मूल्र्ाकन र्था अनसुन्धान कार्िमा सहभागी भइ सेवा सदुृिीकिणमा नेर्तृ्वदार्ी भूर्मका 

वहन गने। 
• र्स बाहेक अस्पर्ाल प्रमखुले र्ोकेका कार्िहरु गने र्था आरू्ले हार्सल गिेको ववशेर्ज्ञर्ा अनसुाि अन्र् सेवा र्दने। 
• सेवा अबरुद्ध नहनेु गरि मवहनाको एक र्दन र्बदा पाइनछे। र्बदा र्लदा १५ र्दन अगार्ि अस्पर्ालका प्रमखु ि स्थानीर् 

र्हलाई अर्नवार्ि रुपमा जानकािी गिाउन ुपनेछ। 
• CEONC कोर्बाट र्नर्षु्ि भएका िाक्टिले र्नजी स्वास््र् संस्थामा काम गनि पाउने छैन। 
 
एनेस्थेर्सर्ा सेवा उपलब्ध गिाउने कमिचािीको कार्ि ववविण 
• २४ सै घण्टा आवश्र्कर्ा अनसुाि प्रसूर्र् शल्र्वक्रर्ा सेवा उपलब्ध गिाउन शल्र्वक्रर्ा सेवा र्दन े ष्चवकत्सकसँग 

समन्वर् गिी काम गने। 
• प्रसरु्र् शल्र्वक्रर्ा सेवाबाहेक आफ्नो कार्िके्षरर्भर िही अन्र् सेवामा सहर्ोग प्रदान गने। 
• प्रसरु्र् ववभाग प्रमखुले र्ोके बमोष्जम अन्र् सेवा प्रवाह सहर्ोग गने। 
• शल्र्वक्रर्ा कक्षमा आवश्र्क एनेस्थरे्सर्ा सम्बन्धी सम्पूणि औजाि उपकिण र्था और्र्ध २४ सै घण्टा र्र्ािी अवस्थामा 

िाख्ने। 
२. एनेस्थेर्सर्ा सेवा उपलब्ध गिाउने कमिचािीको कार्ि ववविण 
• २४ सै घण्टा आवश्र्कर्ा अनसुाि प्रसरु्र् शल्र्वक्रर्ा सेवा उपलब्ध गिाउन शल्र्वक्रर्ा सेवा र्दन े ष्चवकत्सकसँग 

समन्वर् गिी काम गने। 
• प्रसरु्र् शल्र्वक्रर्ा सेवाबाहेक आफ्नो कार्िके्षरर्भर िही अन्र् सेवामा सहर्ोग प्रदान गने। 
• प्रसरु्र् ववभाग प्रमखुले र्ोके बमोष्जम अन्र् सेवा प्रवाहमा सहर्ोग गने। 
• शल्र्वक्रर्ा कक्षमा आवश्र्क एनेस्थरे्सर्ा सम्बन्धी सम्पूणि औजाि उपकिण र्था और्र्ध २४ सै घण्टा र्र्ािी अवस्थामा 

िाख्न े
 

 CEONC सेवा उपलब्ध गिाउने नसिको कार्ि ववविण 
• शल्र्वक्रर्ा कक्षमा आवश्र्क औजाि उपकिण र्था आकष्स्मक और्र्ध र्था २४ सै घण्टा शल्र्वक्रर्ा प्रसरु्र् सेवा 

प्रदान गनि र्र्ािी अवस्थामा िाख्न।े 
• औजाि उपकिण र्था र्लनेन र्ािपिहरु र्नमिलीकृर् भएको ि शल्र्वक्रर्ा कक्षको र्नर्र्मर् सिसर्ाई र्था संक्रमण 

र्नवािणको सरु्नष्श्चर्र्ा गने 
• गणुस्र्िीर् प्रसूर्र् सेवा उपलब्ध गिाउन संक्रमण िोकथाम (Infection Prevention) सम्बन्धी गिीन े वक्रर्ाकलाप 

गने, गिाउने ि गणुस्र्ि कार्म भए नभएको सरु्नष्श्चर् गने (IP Guideline अनसुाि)। 
• उपलब्ध गिाईएको सेवाको िेकिि/रिपोटि िाख्न र्था र्र्ाि गनि वािि इन्चाजिलाई सहर्ोग गने। 
• सेवा उपलब्ध गिाउन ईन्चाजिले र्ोकेको कार्िसम्पादन गने। 
• सेवा उपलब्ध गिाउन टीममा समन्वर् कार्म गने। 
• सेवा सम्बन्धी र्नदेष्शकाहरुको र्र्ािी साथै कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउने। 
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• CEONC कोर्बाट र्नर्षु्ि भएका नसिले र्नजी स्वास््र् संस्थामा काम गनि पाउने छैन। 
• सेवा अबरुद्ध नहनेु गिी मवहनाको एक र्दन र्बदा पाइनछे। र्बदा र्लदा १५ र्दन अगार्ि अस्पर्ालका प्रमखु ि स्थानीर् 

र्हलाई अर्नवार्ि रुपमा जानकािी गिाउनपुनेछ। 
 

प्रर्ोगशाला सेवा उपलब्ध गिाउन ेकमिचािीको कार्ि ववविण 
• २४ सै घण्टा CEONC सेवा उपलब्ध गिाउन प्रर्ोगशालामा गनुिपने Investigation हरु र्छटोछरिर्ो गने। 
• गणुस्र्िीर् सेवा उपलब्ध गिाउन प्रर्ोगशालामा संक्रमण िोकथाम (Infection Prevention) सम्बन्धी गरिने 

वक्रर्ाकलाप गने/गिाउने ि गणुस्र्ि कार्म भए नभएको सरु्नष्श्चर् गने (IP Guideline अनसुाि)। 
• प्रर्ोगशालालाई २४ सै घण्टा र्र्ािी अवस्थामा िाख्न।े Blood Transfusionको लार्ग र्र्ािी अवस्थामा िहने र्था 

आवश्र्कर्ा अनसुाि red cross सँग समन्वर् गन।े 
• सेवा उपलब्ध गिाउन अस्पर्ालको प्रर्ोगाशालाका अन्र् कमिचािीसँग समन्वर् गिी काम गने। 
• प्रसरु्र् ववभाग प्रमखु ि प्रर्ोगशाला प्रमखुले र्ोके बमोष्जमका अन्र् प्रर्ोगशाला सम्बन्धी कार्िमा सहर्ोग गने। 
• CEONC कोर्बाट र्नर्षु्ि भएका ल्र्ाव सेवा र्दने कमिचािीले र्नजी स्वास््र् संस्थामा काम गनि पाउने छैन। 
• सेवा अबरुद्ध नहनेु गरि मवहनाको एक र्दन र्बदा पाइनछे। र्बदा र्लदा १५ र्दन अगार्ि अस्पर्ालका प्रमखु ि स्थानीर् 

र्हलाई अर्नवार्ि रुपमा जानकािी गिाउनपुनेछ। 
 
सहर्ोगी कमिचािीको कार्िववविण 

• CEONC सेवामा सहर्ोगी कमिचािीले अन्र् सहर्ोगी कमिचािीसँग र्मलि OT सर्ाइ कार्ि गने। 
• उि स्थान बाहेक इन्चाजिले लगाएको अन्र् कार्िमा सहर्ोग गने। 
• औजाि उपकिण र्नमिलीकिणको लार्ग र्र्ािी गने। 
• दैर्नक रुपमा सर्ाई कार्ि गने। 
 
अनसूुची ५: Skill Lab सामानको र्लस्ट 

Skill Lab Material list for onsite coaching and mentoring to BC/BEONC service providers 

  Equipment & 
Material set 

Name and description of Items needed  

No. 
of 
set 
need 

1 

Birthing 
model with 
Baby and 
placenta 

Product description: Mama Birthie- birthing model with 

1 set Baby-1 set 

Placenta– 1 set 

2 

New born 
resuscitation 
baby and 
sets, 

 Product description:NeoNatalie Complete Kit with  

1 set 
Ambu bag for Newborn resuscitation-1 
Masks 0 and 1 number-2 
Penguin suction or Dele suction)- 1 set 

3 MAMA U Product description: Mama U- condom tamponade 1 set 

4 
Vacuum 
extractor set 

Product Description: Hand Held Vacuum Extractor complete set with 
1 set 

Silicon cup – 2 size  
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5 Standard 
Delivery set 

Product –Pakistani and its number and standard size:  

1 set 

long Artery Forceps (Haemostatic, Rankin – Crile or Rochester – Pean) 
24 cm -2 pc 

Cord Cutting Scissor (Umbilicus – Blunt – 1 pc) 
Sponge Holding Forceps (Forester; Straight; Serrated) 20cm -2 pc 
Small Gally Pot – 1 pc  
Big Bowl more than 750 ml. – 1 pc 

6 MVA set 

Product –Pakistani and its number:  

1 set 

Double Valve Speculum (small, medium, large size)- 3 speculum in 1 set  
Velselum- 1 pc 
Sponge holder – 1 pc 
Small Gally pot – 1pc 
Kidney Tray (500 ml) – 1pc 
MVA syringe for post abortion care (Mva USA) with cannula in different 

size- 1 complete set 
7 Plastic box Large box for preparing eclampsia and shock management box (2 sets) 2 pcs 

8 
Emergency 
medicine and 
supplies 

Severe pre-eclampsia management Box (critical items): 

1 set 

1. Inj. Magnesium sulfate 50% -16 gm. 
2. Inj. Calcium Gluconate- 2 gm.  
3. IV cannula 16 G and or 18 G – 2 
4. IV set – 2 
5. Inj. RL at least – 1 bottle  
6. Foley‘s catheter – 1 pc 
7. Urobag – 1 pc 
8. Syringe 10 ml – 2 pcs 
9. Syringe 20 ml – 1 pc 
10. Inj. 2% Xylocaine – 1 vial 
11. Cap Nifedipine 5 mg at least 5 caps 
12. Gudal Air way for (Adult) – 1 pc 
  
Shock (due to PPH) management box (critical items): 
1. Inj. RL - 3 litters 
2. IV cannula 16 G or 18 G – 2 pcs 
3. IV sets- 2 pcs  
4. Inj. Oxytocin at least 20 unit. 
5. Foley‘s catheter – 1 pc 
6. Urobag – 1 pc 
7. Gudal air way – 1 (Adult) 
8. Inj. Ergometrine 0.2mg – 2 ampule if available  
9. Syringe 2 or 5 ml – 3 pcs 

9 KMC set 1.        Wrapper for baby- 2 pc 1 set 
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2.        Long wrapper for mother - At least 3 meter 
3.        Gown for mother- 1pc 
4.        socks for baby- 1 pair 
5.        cap for baby- 1 set 
6.        gloves for baby-1 pair 
7.        Napkin for baby- 1 pc 

 
अनसूुची ६ 
स्वास््र् कार्ािलर् र्था अस्पर्ालको वजेट वाँिर्ाँि 
स्वास््र् कार्ािलर् मार्ि र् मार् ृर्था नवष्शश ुकार्िक्रम सञ्चालन ि अस्पर्ाल मार्ि र् मार् ृर्था नवष्शश ुकार्िक्रम सञ्चालन 

प्रदेशर्र्ि  स्वास््र् कार्ािलर् र्था अस्पर्ालर्र्ि को बजटे 

र्स.नं. कार्िक्रम 

१ 
स्वास््र् कार्ािलर्वाट स्थानीर् र्हमा आमा सिुक्षा, एम.वप.र्ि.एस.आि. लगार्र् कार्िक्रमको अनसाइट कोष्चङ, अनगुमन 
र्था सहजीकिण 

२ 
MNH Roadmap, MNH update (गभािवस्थादेष्ख सतु्केिी अवस्थासम्म सवेा र्निन्र्िर्ा (Continnum of care -ANC 
to PNC)को लार्ग सेवा प्रदार्कहरुलाई अर्भमषु्खकिण र्था PNC कार्िक्रम सञ्चालन 

३ समदुार्स्र्िमा MPDSR कार्िक्रमको सर्मक्षा र्था अर्भमखुीकिण 
४ अस्पर्ालहरुमा MPDSR र्था ववकलांग र्नगिानी कार्िक्रमको सञ्चालन 

५ 
प्रदेशस्र्िका अस्पर्ालहरुमा प्रसरु्ी सेवा प्रदार्कहरुलाई अनसाईट कोष्चङ ि गणुस्र्ि सधुाि कार्िक्रम सञ्चालन गनिको 
लार्ग Skill Lab सामानको खरिद 

६ समदुार्स्र्िमा MPDSR कार्िक्रमको ववस्र्ाि र्था कार्ािन्वर्न 

७ PNC कार्िक्रम ववस्र्ाि गनि स्थानीर् र्हको क्षमर्ा अर्भबृष्द्ध 

८ सेवा प्रदार्क किाि गिी २४ घण्टा CEONC सवेा सञ्चालन कार्िक्रम सञ्चालन (CEONC FUND) 

९ 
प्रसूर्र् चाप बिी भएका अस्पर्ालमा एनेस्थर्सर्ोलोष्जटट/ गाइनोकोलोष्जटट/ वपर्िवर्वटर्सर्न/ एनेस्थेर्सर्ा सहर्क किािमा 
र्नर्िुी 

१० अस्पर्ालहरुबाट ि BC/BEONC वाट प्रसरु्ी सम्बन्धी आकष्स्मक रुपमा िेर्ि (प्रदेशका CEONC अस्पर्ाल) 

११ अस्पर्ालमा २४ घण्टा प्रसूर्र् सवेा सञ्चालन गनि किािमा स्टार् नसि र्नर्िुी 

१२ स्वास््र् कार्ािलर्वाट ष्क्लर्नक mentoring coaching कार्िक्रम 

१३ प्रसरु्ी पश्चार् हनु ेििश्राव (PPH) िोकथामका लार्ग मार् ृसिुक्षा चक्की सर्मक्षा कार्िक्रम र्था छपाइि 

Inforormation of palika 
District: 
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१४ वहमाली ष्जल्लाहरुमा Maternity waiting Home सञ्चालन 
 
स्वास््र् कार्ािलर्को स्वास््र् कार्ािलर् मार्ि र् मार् ृर्था नवष्शशकुार्िक्रम सञ्चालन र्था अस्पार्ालको अस्पर्ाल मार्ि र् मार् ृर्था नवष्शश ु
कार्िक्रम सञ्चालनको वजटे वाँिर्ाँि 
र्स
.नं
. 

कार्ािलर् ष्ज
ल्ला 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ कुल 
वजटे 

1 

स्वास््र् कार्ािलर् 
र्ा्लेजङु्ग 500 300         200         200     1200 

र्ा्लेजङु्ग अस्पर्ाल, 
र्ा्लेजङु्ग 

        100     600   200 339     100 1339 

2 

स्वास््र् कार्ािलर्, 
पाँचथि 

500 300       30
00 

200         200 700   4900 

पाँचथि अस्पर्ाल, 
पाँचथि 

      150 100     600   200 339       1389 

3 स्वास््र् कार्ािलर्, 
ईलाम 

500 300         200         200     1200 

  ईलाम अस्पर्ाल, 
ईलाम 

      150 100         200 339       789 

4 

स्वास््र् कार्ािलर्, 
संखवुासभा 

500 300         200 100
0 

      200 700   2900 

खाँदवािी अस्पर्ाल, 
स खवुासभा 

      150 100     600   200 339     100 1489 

5 

स्वास््र् कार्ािलर्, 
र्ेह्थुम 

500 300         200         200 700   1900 

र्ेह्रथुम अस्पर्ाल, 
र्ेह्रथुम         100     600     339       1039 

6 

स्वास््र् कार्ािलर्, 
धनकुटा 500 300         200         200     1200 

धनकुटा अस्पर्ाल, 
धनकुटा         100     

200
0     339       2439 

7 

स्वास््र् कार्ािलर्, 
भोजपिु 500 300         200         200     1200 

भोजपिु अस्पर्ाल, 
भोजपिु         100     600     339       1039 

8 

स्वास््र् कार्ािलर्, 
खोटाङ 500 300         200         200 700   1900 

खोटाङ अस्पर्ाल, 
खोटाङ         100     600     339       1039 

9 
स्वास््र् कार्ािलर्, 
सोलखुम्ब ु 500 300 

10
00       200         200     2200 
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र्ा्ल ु अस्पर्ाल, 
सोलखुम्ब ु       150 101     

200
0     339     100 2690 

10 

स्वास््र् कार्ािलर्, 
ओखलिुङगा 500 300         200         200     1200 

रुम्जाटाि अस्पर्ाल, 
ओखलङुगा       150 100                   250 

11 

स्वास््र् कार्ािलर्, 
उदर्पिु 500 300         200         200     1200 

उदर्पिु अस्पर्ाल, 
उदर्पिु         100     600     339       1039 

12 

स्वास््र् कार्ािलर्, 
झापा 500 300         200         200     1200 

मेची अस्पर्ाल, झापा       200 150     
150
0 

10
00   

135
6       4206 

13 
स्वास््र् कार्ािलर्, 
मोिङ 300 300       

35
00 200         200     4500 

14 

स्वास््र् कार्ािलर्, 
सनुसिी 

300 300 13
00 

      200               2100 

स्वास््र् कार्ािलर्, 
सनुसिी 

      150 100     100
0 

    339 200     1789 

15 स्वास््र् कार्ािलर्, 
सप्तिी 

300 400         200         200     1100 

16 

स्वास््र् कार्ािलर्, 
र्सिाहा 

300 400         200         200     1100 

िामकुमाि उमाप्रसाद 
स्मािक अस्पर्ाल, 
र्सिाहा 

        100     600     339       1039 

र्सिाहा अस्पर्ाल, 
र्सिाहा 

      150 100     150
0 

    339       2089 

17 

स्वास््र् कार्ािलर्, 
धनरु्ा 

300 400         200         200     1100 

जनकपिु अस्पर्ाल, 
धनरु्ा 

      400 147     150
0 

15
00 

  101
7 

      4564 

18 

स्वास््र् कार्ािलर्, 
महोत्तिी 300 400         200         200     1100 

जलेश्वि अस्पर्ाल, 
महोत्तिी       150 100     600     339       1189 

19 

स्वास््र् कार्ािलर्, 
सलािही 300 400 

18
00       200         200     2900 

मलंगवा अस्पर्ाल, 
सलािही       150 200     600     339       1289 



 
 

326 

 

 

20 

स्वास््र् कार्ािलर्, 
िौर्हट 300 400         200         200     1100 

िौर्हट अस्पर्ाल, 
िौर्हट       150 200     600     339       1289 

21 

स्वास््र् कार्ािलर्, 
वािा 300 300         200         200     1000 

कलैर्ा अस्पर्ाल, 
वािा         100     600     339       1039 

22 
स्वास््र् कार्ािलर्, 
पसाि 300 300       

30
00 200         200     4000 

23 
स्वास््र् कार्ािलर्, 
दोलखा 300 300         200               800 

  
ष्जिी अस्पर्ाल, 
दोलखा               

250
0             2500 

24 

स्वास््र् कार्ािलर्, 
िामेछाप 300 300         200         200     1000 

िामेछाप अस्पर्ाल, 
िामेछाप 

      150 100                   250 

25 

स्वास््र् कार्ािलर्, 
र्सन्धुली 

300 300         200         200     1000 

र्सन्धुली अस्पर्ाल, 
र्सन्धुली 

      150 200     150
0 

    678       2528 

26 स्वास््र् कार्ािलर्, 
काभ्रपेलान्चोक 

300 300         200         200     1000 

27 

स्वास््र् कार्ािलर्, 
र्सन्धुपाल्चोक 

300 300         200         200 700   1700 

चौर्ािा अस्पर्ाल, 
र्सन्धुपाल्चोक 

      150 100     250
0 

          100 2850 

28 

स्वास््र् कार्ािलर्, 
िसवुा 

300 300         200         200     1000 

िसवुा अस्पर्ाल, 
िसवुा 

      150 150                 100 400 

29 

स्वास््र् कार्ािलर्, 
नवुाकोट 500 300         200         200     1200 

र्रशलुी अस्पर्ाल, 
नवुाकोट       150 200     600     678       1628 

30 

स्वास््र् कार्ािलर्, 
धार्दङ 500 300 

10
00       200         200     2200 

धार्दङ अस्पर्ाल, 
धार्दङ       150 100     

150
0             1750 
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31 
स्वास््र् कार्ािलर्, 
ष्चर्वन 300 300         200         200     1000 

32 

स्वास््र् कार्ािलर्, 
मकवानपिु 300 300         200         200     1000 

हेटौिा अस्पर्ाल, 
मकवानपिु       200 250     

300
0     678       4128 

33 

स्वास््र् कार्ािलर्, 
भिपिु 100 200         200         200     700 

भिपिु अस्पर्ाल, 
भिपिु       150 200     

250
0 

10
00   

203
3       5883 

34 
स्वास््र् कार्ािलर्, 
लर्लर्पिु 200 300         200         200     900 

35 
स्वास््र् कार्ािलर्, 
काठमाण्िौ 200 300         200               700 

36 

स्वास््र् कार्ािलर्, 
गोिखा 500 300         200         200 700   1900 

गोिखा अस्पर्ाल, 
गोिखा 

      150 200     150
0 

            1850 

37 

स्वास््र् कार्ािलर्, 
लमजङु 

500 300         200         200 700   1900 

लमजङु सामदुावर्क 
अस्पर्ाल, लमजङु 

      150       150
0 

            1650 

38 

स्वास््र् कार्ािलर्, 
र्नहु ँ

500 300         200         200 700   1900 

दमौली अस्पर्ाल, 
र्नहु ँ

      150 200     100
0 

    678       2028 

39 

स्वास््र् कार्ािलर्, 
कास्की 

500 300 90
0 

      200         200     2100 

मार् ृ ष्शश ु र्मर्ेिी 
अस्पर्ाल, कास्की 

      200       200
0 

            2200 

40 

स्वास््र् कार्ािलर्, 
मनाङ 

100 300         200         100     700 

मनाङ अस्पर्ाल, 
मनाङ         150                 100 250 

41 

स्वास््र् कार्ािलर्, 
मसु्र्ाङ 100 300         200         100     700 

मसु्र्ाङ अस्पर्ाल, 
मसु्र्ाङ         150                 100 250 

42 
स्वास््र् कार्ािलर्, 
पविर् 500 300         200         200     1200 

पविर् अस्पर्ाल, पविर्       150 100     600     339       1189 



 
 

328 

 

 

43 

स्वास््र् कार्ािलर्, 
स्र्ाङजा 500 300         200         200     1200 

स्र्ाङजा अस्पर्ाल, 
स्र्ाङजा       150 200     600     339       1289 

44 

स्वास््र् कार्ािलर्, 
म्र्ाग्दी 500 300       

15
00 200         200 700   3400 

वेनी अस्पर्ाल, 
म्र्ाग्दी       150 100     600             850 

45 

स्वास््र् कार्ािलर्, 
वागलङु 500 300         200         200     1200 

धवलार्गिी अस्पर्ाल, 
वागलङु       200 100     

200
0 

10
00   678       3978 

46 
स्वास््र् कार्ािलर्, 
नवलपिासी पूवि 300 300         200         200     1000 

47 
स्वास््र् कार्ािलर्, 
नवलपिासी पष्श्चम 300 250         200         200     950 

नवलपिासी अस्पर्ाल       150 150     600     339       1239 

48 

स्वास््र् कार्ािलर्, 
रुपन्देही 

300 300 12
00 

      200         200     2200 

बटुवल अस्पर्ाल 
      400 100     200

0 
15
00 

  135
6 

      5356 

र्भम अस्पर्ाल 
      200 100     200

0 
    678       2978 

49 

स्वास््र् कार्ािलर्, 
कवपलवस्र् ु

300 300         200         200     1000 

कवपलवस्र् ुअस्पर्ाल 
      150 200     200

0 
            2350 

50 

स्वास््र् कार्ािलर्, 
पाल्पा 

500 300         200         200     1200 

िामपिु अस्पर्ाल, 
पाल्पा 

      150 150                   300 

र्ानसने अस्पर्ाल, 
पाल्पा       150 150                   300 

51 

स्वास््र् कार्ािलर्, 
अघािखाँची 500 300       

25
00 200         200 700   4400 

अघािखाँची अस्पर्ाल, 
अघािखाँची       150 100     600             850 

52 

स्वास््र्, कार्ािलर्, 
गलु्मी 500 300         200         200 700   1900 

गलु्मी अस्पर्ाल, 
गलु्मी       150 100     

350
0             3750 
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53 
स्वास््र् कार्ािलर्, 
रुकुम पवुि 300 200       

15
00 200         200 700   3100 

रुकुमपवुि अस्पर्ाल         200                   200 

54 

स्वास््र् कार्ािलर्, 
िोल्पा 500 300         200         200     1200 

िोल्पा अस्पर्ाल 
िोल्पा       150 100     600             850 

55 

स्वास््र् कार्ािलर्, 
्र्ठुान 500 300       

20
00 200         200     3200 

्र्ठुान अस्पर्ाल, 
्र्ठुान       150 100     600             850 

56 

स्वास््र् कार्ािलर्, 
दाङ्ग 300 300       

35
00 200         200     4500 

र्लुसीपिु अस्पर्ाल, 
दाङ्ग 

      150 300     150
0 

15
00 

  678       4128 

57 स्वास््र् कार्ािलर्, 
बाँके 

300 300 10
00 

      200         200     2000 

58 

स्वास््र् कार्ािलर्, 
बर्दिर्ा 

300 300       35
00 

200         200     4500 

बर्दिर्ा अस्पर्ाल, 
बर्दिर्ा 

      150       600             750 

59 

स्वास््र् कार्ािलर्, 
रुकुम पष्श्चम 

300 300         200         200     1000 

रुकुम अस्पर्ाल 
        100     350

0 
    339       3939 

60 
स्वास््र् कार्ािलर् 
सल्र्ान 

500 300         200         200     1200 

सल्र्ान अस्पर्ाल         200     600             800 

61 

स्वास््र् कार्ािलर्, 
िोल्पा 500 300       

20
00 200         200 700   3900 

िोल्पा अस्पर्ाल       150 200     
550
0           100 5950 

62 
जनस्वास््र् सेवा 
कार्ािलर्, जमु्ला 500 300 

10
00       200         200 700   2900 

63 

स्वास््र् कार्ािलर्, 
मगु ु 500 300 

10
00       200         200     2200 

मगु ुअस्पर्ाल, मगु ु       150 200     
400
0           100 4450 

64 
स्वास््र् कार्ािलर्, 
हमु्ला 500 300         200         200     1200 
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हमु्ला अस्पर्ाल, 
हमु्ला       150 200     600           100 1050 

65 

स्वास््र् कार्ािलर्, 
कार्लकोट 500 300         200         200     1200 

कार्लकोट अस्पर्ाल, 
कार्लकोट       150 100     600           100 950 

66 

स्वास््र् कार्ािलर्, 
जाजिकोट 500 300         200         200     1200 

स्वास््र् कार्ािलर्, 
जाजिकोट         200     600             800 

67 

स्वास््र् कार्ािलर्, 
दैलेख 500 300       

25
00 200         200 700   4400 

दैलेख अस्पर्ाल, 
दैलेख         100     600             700 

68 

जनस्वास््र् सेवा 
कार्ािलर्, सखेुर् 500 300         200         200     1200 

प्रदेश अस्पर्ाल, 
सखेुर् 

    10
00 

200       200
0 

15
00 

  101
7 

      5717 

मेहलकुना अस्पर्ाल, 
सखेुर् 

      150 100     150
0 

            1750 

  
कणािली प्रदेश 

                            2331
2 

69 

स्वास््र् कार्ािलर्, 
बझाङ्ग 

500 300       30
00 

200         200 700   4900 

बझाङ्ग अस्पर्ाल, 
बझाङ्ग 

      150 100     600           100 950 

70 
स्वास््र् कार्ािलर्, 
िोटी 

500 300       20
00 

200         200 700   3900 

िोटी अस्पर्ाल, िोटी       150 200     600             950 

71 

स्वास््र् कार्ािलर्, 
अछाम 

500 300         200         200     1200 

अछाम अस्पर्ाल, 
अछाम       150 100     

400
0             4250 

72 

स्वास््र् कार्ािलर्, 
दाच ुिला 500 300       

35
00 200         200 700   5400 

दाच ुिला अस्पर्ाल, 
दाच ुिला         100     600           100 800 

73 

स्वास््र् कार्ािलर्, 
बैर्िी 500 300 

10
00       200         200     2200 

बैर्िी अस्पर्ाल, 
बैर्िी       150 100     

300
0     339       3589 
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74 
स्वास््र् कार्ािलर्, 
ििेल्धुिा 500 300         200         200     1200 

75 

स्वास््र् कार्ािलर्, 
कंचनपिु 300 300         200         200     1000 

महाकाली अस्पर्ाल, 
कंचनपिु       200 150     

200
0 

10
00   678       4028 

76 

स्वास््र् कार्ािलर्, 
कैलाली 300 300 

10
00       200         200     2000 

सेर्ी अस्पर्ाल, 
कैलाली       200 150     

200
0 

20
00   

101
7       5367 

वटकापिु अस्पर्ाल, 
कैलाली       150 200     

100
0   200 678       2228 

77 

स्वास््र् कार्ािलर्, 
बाजिुा 500 300         200         200     1200 

बाजिुा अस्पर्ाल, 
बाजिुा       150 100     600   200       100 1150 
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इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण कार्िक्रम 
NTD/VBD 
कृर्ाकलापको नाम: NTD/VBD (औलो, कालाजाि, िेंग,ु हात्तीपाईले, जे.इ, जीका, स्क्रब टाईर्स) कार्िक्रमको बावर्िक 
प्रदेश स्र्िीर् सर्मक्षा बैठक सञ्चालन गने।  
 

 

कृर्ाकलापको नाम: िाष्टिर् औलो उपचाि र्नदेष्शकाकोबािेमा सिकािी र्था गैिसिकािी स्वास््र् संस्थाका स्वास््र् 
प्रदार्कहरुलाई जानकािी र्दन।े 

कार्िक्रमको 
परिचर् 

औलो, कालाजाि, िेंग,ु हात्तीपाईले, जे.इ, जीका, स्क्रब टाईर्स लगार्र् अन्र् वकटजन्र् िोगहरूबाट 
प्रभाववर् ष्जल्ला र्था स्थानीर् र्हमा सञ्चार्लर् कार्िक्रमहरु कसरि सञ्चालन भइििहेका छन ्ि कार्िक्रमको 
प्रगर्र् र्था र्बिार्महरूको र्नदान र्था व्र्वस्थापन कसरि गरिएको छ भने्न र्बर्र्मा छलर्ल गिी 
आगामी बर्िहरूमा सञ्चालन हनेु कार्िक्रमको प्रभावकारिर्ा बिाउनका लार्ग र्ो कार्िक्रम सञ्चालन 
हनेुछ। 

उदे्दश्र् औलो, कालाजाि, िेंग,ु हात्तीपाईले, जे.इ, जीका, स्क्रब टाईर्स लगार्र् अन्र् वकटजन्र् िोगहरू 
प्रभाववर् ष्जल्लाहरुको उि िोगहरूसँग सम्वष्न्धर् र््र्ाङ्क अद्यावर्धक र्था प्रमाष्णकिण गने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

वकटजन्र् िोगहरू सम्वष्न्ध र््र्ाङ्कको गणुस्र्िर्ा वृष्द्ध भई र्नवािणका लार्ग आवश्र्क र्ोजना र्जुिमा 
गनि सहर्ोग पगु्नछे। 

सञ्चालन प्रकृर्ा 

प्रभाववर् ष्जल्लाका स्वास््र् कार्ािलर्हरु बाट प्राप्त भएका ल्र्ाब िष्जटटि, एच.एम.आइ.एस, िष्जटटि 
र्था वकटजन्र् िोगीहरुको ववविण सवहर्को एकमटुट र््र्ाङ्क र्था स्वास््र् व्र्वस्थापन सूचना प्रणालीद्वािा 
उपलब्ध गिाइएको र््र्ाङ्क प्रमाणीकिण गनुिपनछे। साथ ैर्बर्भन्न वकटजन्र् िोगहरूको र्नवािण सम्बन्धी 
िाष्टिर् स्र्िको नीर्र्, र्ोजना ि िणनीर्र्क र्ोजनामा समेर् छलर्ल गनुिपनेछ। 
सहभागीहरुको हकमा बजेटको परिर्ध र्भर िवह प्रदेश मार्हर्का स्वास््र् कार्ािलर्हरूबाट कार्ािलर् 
प्रमखु, कार्िक्रमका र्ोकल पसिन, र््र्ाङ्क शाखा, सिकािी र्था गैि सिकािी अस्पर्ालका मेर्िकल 
िेकििि, सम्बष्न्धर् सिकािी र्था गैिसिकािी संस्थाका प्रर्र्र्नर्ध हनेुछन। सहजकर्ािका रुपमा सम्वष्न्धर् 
प्रदेश सामाष्जक ववकास मन्रालर्का स्वास््र् शाखा प्रमखु, स्वास््र् र्नदेशनालर्का र्नदेशक, र्ोकल 
पसिन ि र््र्ाङ्क अर्धकृर् हनेुछन।् 
सर्मक्षामा इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखाबाट र्नदेशक, शाखा प्रमखु, कार्िक्रम अर्धकृर्, 
भे.क.र्न. ि र््र्ाङ्क अर्धकृर् पर्न सहभागी हनेुछन।्  
सर्मक्षा गोटठीमा प्रस्र्रु्ीकिणको िाँचाका लार्ग इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखामा समन्वर् 
गनि सवकनछे। खचिको सम्वन्धमा चाल ुआ. व.को वजेट परिर्ध र्भर िवह खचिको र्नदेष्शका अनसुाि 
वाँिर्ाँि गिी कार्िक्रम सञ्चालन गनुिपनेछ। 

बजेट बाँिर्ाँि खचिको सम्वन्धमा चाल ुआ. व.को वजेट परिर्ध र्भर िवह खचिको र्नदेष्शका अनसुाि वाँिर्ाँि गिी 
कार्िक्रम सञ्चालन गनुिपनेछ। 

अर्भलेख 
प्रर्र्बेदन सञ्चालन भएका कार्िक्रमहरूको प्रर्र्बेदन र्र्ाि गिी प्रर्र्बेदन गनुिपनेछ। 
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कार्िक्रमको 
परिचर्  

र्बिामीहरु गैिसिकािी स्वास््र् संस्थाहरुमा जाने क्रम बढ्दै गईिहेका अवस्थामा सिकािले र्लएको 
औलो र्नवािण लक्ष्र् प्राप्तीका लार्ग सिकािी स्वास््र् संस्थाहरुमा कार्ििर् स्वास््र्कर्मिहरु लगार्र् 
र्नजी स्वास््र् संस्थाहरुमा कार्ििर् स्वास््र्कर्मिहरु पर्न िाष्टिर् औलो उपचाि पद्दर्ी २०१९बािे 
जानकाि हनु ु अत्र्ावश्र्क िहेको र्था परिक्षण ि उपचाि पाएका शंकास्पद/औला र्बिामीको 
िेकर्िङ्/रिपोवटङ् सम्बष्न्धर् के्षरमा गनुि पने भएकोले प्रभाववर् के्षरमा िहेका सिकािीका साथ ै
गैिसिकािी स्वास््र् संस्थाहरुमा कार्ििर् स्वास््र्कर्मिहरुलाई अर्भमषू्खकिण गनुि जरूिी छ। 

उदे्दश्र् औलो प्रभाववर् ष्जल्लामा अवष्स्थर् सिकािी र्था गैिसिकािी स्वास््र् संस्थाहरुमा कार्ििर् 
स्वास््र्कमीहरुलाई िाष्टिर् औलो उपचाि पद्दर्ीबािे जानकाि गिाउने। 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल 
औलो प्रभाववर् के्षरका सिकािी र्था गैिसिकािी स्वास््र् संस्थाहरुमा कार्ििर् स्वास््र्कमीहरुले 
िाष्टिर् औलो उपचाि पद्दर्ी अनसुाि उपचाि प्रदान गने छन,् जसबाट औलो र्नवािण कार्िमा मद्दर् 
पगु्नेछ। 

सञ्चालन प्रकृर्ा  

प्रदेश र्था ष्जल्ला 
औलो प्रभाववर् के्षरमा िहेका सिकािी र्था गैिसिकािी स्वास््र् संस्थाहरुमा कार्ििर् 
स्वास््र्कर्मिहरुको छनौट गिी आवश्र्कर्ा अनसुािको संख्र्ामा कमिचािीहरुलाई सहभागी गिाई 
िाष्टिर् औलो उपचाि पद्दर्ीबािे र्ार्लम र्दन ुपदिछ। िाष्टिर् औलो उपचाि पद्दर्ीबािे प्रष्शक्षक 
प्रष्शक्षण र्ालीम (TOT) र्लइसकेका प्रष्शक्षकहरु मार्ि र् सिकािीका साथ ैग्रैिसिकािी स्वास््र् 
संस्थाहरुमा कार्ििर् कमिचािीहरुलाई उि उपचाि पद्दर्ी ि सोको िेकर्ििङ्ग रिपोवटिङ्गका वािेमा १ 
र्दने अर्भमषु्खकिण कार्िक्रम सञ्चालन गनुिपदिछ।  

• अर्भमषु्खकिण कार्िक्रममा कष्म्र्मा र्नम्नानसुािका ववर्र्बस्र् ु समावेश गनुि पनेछ। 
Objectives of orientation 

• Overview of malaria program 
• Discuss about Malaria Treatment Protocol 2019 
• MDIS & case based investigation  
• Importance of HMIS system & timely reporting 

उि कार्िक्रम सञ्चालन गनि प्रदेशले ष्जल्लालाइ आवश्र्कर्ा अनसुाि बजेट ववर्नर्ोजन गनि सक्नेछ 
ि प्रदेशबाट सोही कार्िकमको लार्ग बजेट ववर्नर्ोजन भइ आएमा ष्जल्लाले थप कार्िक्रम गनि 
सक्नेछ। 
 

बजेट वाँिर्ाँि 
र्स ष्शर्िक अन्र्गिर् िाष्टिर् औलो उपचाि पद्धर्र्को अर्भमषु्खकिण र्था औलो िोग र्नर्न्रण 
कार्िक्रम सञ्चालनका लार्ग आवश्र्क सामाग्रीहरु खरिद गने गिी एकमटुठ िकम स्वीकृर् भएकाले 
दवैु कार्िक्रमलाई महत्व र्दई आवश्र्कर्ा अनसुािको बजेट बािँर्ाँि गनुिपदिछ। 

अर्भलेख प्रर्र्बेदन र्नर्दिटट िाँचामा अर्भलेख िाष्ख सम्बष्न्धर् र्नकार्मा प्रर्र्बेदन गनुिपनेछ। 

सन्दभि सामाग्री िाष्टिर् स्वास््र् र्ार्लम केन्रले जािी गिेको र्ार्लम र्नदेष्शका, िाष्टिर् औलो उपचाि र्नदेष्शका, 
कार्ि सञ्चालन र्नदेष्शका २०७५, अन्र् आवश्र्क र्नदेष्शकाहरु 
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कृर्ाकलापको नाम: कालाजाि िोगीको उपचाि र्था केस बेस सर्भिलेन्स, कालाजाि र्बिामीहरूको र्ार्ार्ार् ि र्नदान खचि 
बापर् सोधभनाि।  

कार्िक्रमको 
परिचर् 

कालाजािका नर्ा ँवविामी पत्ता लागकेो स्थानमा अन्र् व्र्ष्िहरुमा समेर् सो िोग सनि सक्न ेभएकोले 
संभाववर् कालाजािका वविामीहरुको खोजपिर्ाल गरिनेछ। कालाजािका र्बिामीहरू उपचािका लार्ग 
अस्पर्ालसम्म आउनका लार्ग लाग्ने खचि ि अस्पर्ालमा उपचािका लार्ग आवश्र्क अन्र् जाँचका 
लार्ग अस्पर्ालहरूले गने खचिको सोधभनाि समेर् गरिनछे। 

उदे्दश्र् कालाजािका नर्ाँ वविामीहरु पत्ता लाग्नेछन।् साथै नर्ाँ वविामीहरुले समर्मा नै उपचाि पाउने 
छन।् 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल 
केसबेस सर्भिलेन्सबाट कालाजािका थप नर्ाँ वविामी पत्ता लार्ग समर्मा नै उपचाि हनेुछ। कालाजाि 
वविामीहरु समर्मा न ैअस्पर्ालमाआई िोगको र्नदान र्था उपचाि गनेछन।् कार्िक्रमले कालाजाि 
र्नवािणमा सहर्ोग पगु्नेछ। 

सञ्चालन प्रकृर्ा 

क) कालाजाि िोगीको उपचाि र्था केस बेस सर्भिलेन्स 
प्रदेशः प्रभाववर् के्षरलाई मध्र्नजि गिी प्रदेश अन्र्गिर्का स्वास््र् कार्ािलर्हरूसँग समन्वर् गिी 
कालाजािको केसबेस सर्भिलेन्स गनुि पने छ। सर्भिलेन्समा Medical Officer, lVCI/VCS, MI, Lab 
Assistant/Technician गिी जम्मा ३ जना स्वास््र्कमीहरु खवटने छन ्ि आवश्र्कर्ा अनसुाि 
व्र्वस्थापकले अन्र् स्वास््र्कमीहरु समेर् खटाउन सक्नछेन।् खवटएका कमिचािीबाट केसको खोज 
पड्र्ाल र्ािाम अर्नवार्ि अद्यावर्धक गनुिपनेछ। उि कार्िक्रम सञ्चालन गदाि एक पटकमा बविमा 
रु. २५,००० (पष्च्चस हजाि)सम्म खचि गनि सवकनछे। उि कार्िक्रम एक स्थानमा बविमा ३ 
र्दनसम्म सञ्चालन गनि सवकनछे। कार्िक्रममा स्थानीर् मवहला स्वास््र् स्वरं् सेववका ि सम्बष्न्धर् 
स्वास््र् संस्थाको प्रमखू वा पार्लकाको स्वास््र् संर्ोजकलाइ पर्न परिचालन गिी नेपाल सिकािको 
र्नर्मानसुाि भिुानी गनुि पदिछ। उि कार्िक्रम सञ्चालन गनि प्रदेशले ष्जल्लालाइ आवश्र्कर्ा 
अनसुाि बजेट ववर्नर्ोजन गनि सक्नेछ।  
ष्जल्लाः कालाजािको केसबेस सर्भिलेन्समा Medical Officer, lVCI/VCS, MI, Lab 
Assistant/Technician गिी जम्मा ३ जना स्वास््र्कमीहरु खवटने छन ्ि आवश्र्कर्ा अनसुाि 
व्र्वस्थापकले अन्र् स्वास््र्कमीहरु समेर् खटाउन सक्नछेन।् खवटएका कमिचािीबाट केसको खोज 
पड्र्ाल र्ािाम अर्नवार्ि अद्यावर्धक गनुिपनेछ। उि कार्िक्रम सञ्चालन गदाि एक पटकमा बविमा 
रु. २५,००० (पष्च्चस हजाि)सम्म खचि गनि सवकनछे। उि कार्िक्रम एक स्थानमा बविमा ३ 
र्दनसम्म सञ्चालन गनि सवकनछे। कार्िक्रममा स्थानीर् मवहला स्वास््र् स्वरं् सेववका ि सम्बष्न्धर् 
स्वास््र् संस्थाको प्रमखू वा पार्लकाको स्वास््र् संर्ोजकलाइ पर्न परिचालन गिी नेपाल सिकािको 
र्नर्मानसुाि भिुानी गनुि पदिछ। प्रदेशबाट सोही कार्िकमको लार्ग बजेट ववर्नर्ोजन भइ आएमा 
ष्जल्लाले थप कार्िक्रम गनि सक्नछे। 
थप िोगी खोजपड्र्ालका लार्ग पवहलो कालाजाि िोगी भेवटएको घि र्था स्थानलाई आधाि मानी 
क्लस्टि वािि गाँउ बस्र्ीहरुमा कम्र्ीमा २५ देष्ख ५० घि सभे गिी कार्िक्रम सञ्चालन गनुिपनछे।  
ख) कालाजाि उपचािका लार्ग प्रादेष्शक र्था ष्जल्ला अस्पर्ालहरूमा आउने र्बिामीहरूको र्ार्ार्ार् 
खचि बापर् सोधभनाि 
प्रदेशः नेपाल सिकािले र्ोकेको स्वास््र् संस्था र्था कालाजाि िोगीको र्नदान ि उपचाि गने 
अस्पर्ालहरुबाट उपलब्ध गिाउन ुपनेछ। नेपाली नागरिकका लार्ग मार र्ार्ार्ार् खचि सवुवधा 
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प्राप्त हनेु हनुाले वविामीले नेपाली नागरिकर्ाको प्रर्र्र्लपी, र्िटचाजि र्सट अर्नवार्ि पेश गनपुनेछ। 
नाबालक भएमा जन्म दर्ाि प्रमाण पर वा अर्भभावकको नागरिकर्ाको प्रमाणबाट पर्न भिुानी र्दन 
सवकनछे। उि िकम प्रदेशवाट सम्बष्न्धर् ष्जल्लाको समन्वर्मा अस्पर्ालहरुले माग गिे वमोष्जम 
प्रर्र् कालाजाि केश रू.२०००। र्ार्ार्ार् खचि बापर् उपलव्ध गिाउन ुपनछे। प्रदेश र्भर संघको 
मार्हर्का अस्पर्ालहरुले माग गिे वमोष्जम सम्बष्न्धर् ष्जल्लाको समन्वर्मा प्रर्र् कालाजाि केश 
र्ार्ार्ार् खचि बापर् रू.२०००। समेर् सोधभनाि िकम उपलव्ध गिाउन ुपनेछ। उि कार्िक्रमको 
लार्ग प्रदेशले ष्जल्लालाइ आवश्र्कर्ा अनसुाि बजेट ववर्नर्ोजन गनि सक्नेछ। 
ष्जल्लाः नेपाल सिकािले र्ोकेको स्वास््र् संस्था र्था कालाजाि िोगीको र्नदान ि उपचाि गने 
अस्पर्ालहरु बाट उपलब्ध गिाउन ुपनछे। नेपाली नागरिकका लार्ग मार र्ार्ार्ार् खचि सवुवधा 
प्राप्त हनेु हनुाले वविामीले नेपाली नागरिकर्ाको प्रर्र्र्लपी, र्िटचाजि र्सट अर्नवार्ि पेश गनपुनेछ। 
नाबालक भएमा जन्म दर्ाि प्रमाण पर वा अर्भभावकको नागरिकर्ाको प्रमाणबाट पर्न भिुानी र्दन 
सवकनछे। उि िकम सम्बष्न्धर् ष्जल्लाले अस्पर्ालहरुले माग गिे वमोष्जम प्रर्र् कालाजाि केश 
रू.२०००। र्ार्ार्ार् खचि बापर् उपलव्ध गिाउन ु पनछे। प्रदेशर्भर संघको मार्हर्का 
अस्पर्ालहरुले माग गिे वमोष्जम सम्बष्न्धर् ष्जल्लाले प्रर्र् कालाजाि केश रू.२०००। र्ार्ार्ार् 
खचि बापर् समेर् सोधभनाि िकम उपलव्ध गिाउन ुपनछे। प्रदेशबाट सोही कार्िकमको लार्ग बजेट 
ववर्नर्ोजन भइ आएमा सो िकमबाट पर्न ष्जल्लाले थप कालाजाि िोगीहरूको लागी सोधभनाि 
उपलब्ध गिाउन सक्नछे। 
 
ग) कालाजािको र्नदान खचि बापर्को सोधभनाि (अस्पर्ालहरूलाइि) 
प्रदेशः ववर्नर्ोष्जर् िकमबाट सामाष्जक ववकास मन्रालर्ले सम्बष्न्धर् ष्जल्लाको समन्वर्मा 
कालाजािको र्नदान र्था उपचाि गरिने ववर्भन्न अस्पर्ालहरुलाई कालाजािको र्नदान र्था उपचाि 
पश्चार् प्रर्र् व्र्ष्ि रु. ५,०००।– (पाँच हजाि)को दिले उपलब्ध गिाउनपुनेछ। अस्पर्ालहरुले 
वविामीको ववविण सवहर् आवश्र्क पिीक्षण र्था र्नदानको ववविण िाष्ख सोधभनाि माग गिेपर्छ र्ो 
िकम उपलव्ध गिाउन ुपनेछ। प्रदेश र्भर संघको मार्हर्का अस्पर्ालहरुले सम्बष्न्धर् ष्जल्लाको 
समन्वर्मा माग गिे वमोष्जम समेर् सोधभनाि िकम उपलव्ध गिाउन ुपनेछ। उि कार्िक्रमको 
लार्ग प्रदेशले ष्जल्लालाइ आवश्र्कर्ा अनसुाि बजेट ववर्नर्ोजन गनि सक्नेछ।  
 
ष्जल्लाः ववर्नर्ोष्जर् िकमबाट ष्जल्लाले कालाजािको र्नदान र्था उपचाि गरिने ष्जल्ला र्भरका 
अस्पर्ालहरुलाई कालाजािको र्नदान र्था उपचाि पश्चार् प्रर्र् व्र्ष्ि रु. ५,०००।– (पाँच 
हजाि)को दिले उपलब्ध गिाउनपुनेछ। अस्पर्ालहरुले वविामीको ववविण सवहर् आवश्र्क पिीक्षण 
र्था र्नदानको ववविण िाष्ख सोधभनाि माग गिेपर्छ र्ो िकम उपलव्ध गिाउन ुपनेछ। ष्जल्ला र्भर 
संघको मार्हर्का अस्पर्ालहरुले माग गिे वमोष्जम समेर् सोधभनाि िकम उपलव्ध गिाउन ुपनेछ। 
प्रदेशबाट सोही कार्िकमको लार्ग बजटे ववर्नर्ोजन भइ आएमा सो िकमबाट ष्जल्लाले थप कालाजाि 
वविामीहरुको र्नदानको लार्ग लागी सोधभनाि उपलब्ध गिाउन सक्नेछ। 
 

बजेट बाँिर्ाँि सञ्चालन प्रकृर्ामै बजेट बाँिर्ाँिबािे उल्लेख गरिएको छ। 
अर्भलेख 
प्रर्र्बेदन कार्ि सम्पन्न भइिसकेपर्छ प्रगर्र् प्रर्र्बेदन र्र्ाि गनुिपनेछ। 
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कृर्ाकलापको नाम: कीटजन्र् िोगहरू औलो, कालाजाि, िेंग,ु हात्तीपाईले, जे.इ, जीका, स्क्रब टाईर्स साने भेक्टिहरूको 
एवककृर् सर्भिलेन्स।  

  

कार्िक्रमको 
परिचर् 

नेपालमा जनस्वास््र्को समस्र्ाको रुपमा कीटजन्र् िोगहरु औलो, कालाजाि, िेंग,ु ष्चकुनगरु्नर्ा, 
जापार्नज इन्सेर्लाइवटस, हात्तीपाइले िहदै आएको छ ि स्क्रव टाईर्सले महामािीको रुप 
र्लनसक्ने ि ष्जका लागार्र् अन्र् िोग साने भेक्टि समेर् ववद्यमान िहेकोले प्रदेश स्र्िवाट 
र्नर्र्मर् रुपमा कीटजन्र् िोगको भेक्टि सभे गनिको लार्ग र्ो कार्िक्रम िाष्खएको छ। 

उदे्दश्र् स्थानीर् जनसमदुार्मा औलो िोगबािे जनचेर्ना अर्भवृष्द्ध हनेुछ।  

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल कीटजन्र् िोग सान ेभेक्टिको आनीवानी थाहापाई समर्मा सवह र्नर्न्रणको उपार्हरु अवलम्वन 
गनि सहर्ोगी हनेुछ। 

सञ्चालन प्रकृर्ा  

प्रदेशः सम्वष्न्धर् प्रदेशले आवश्र्कर्ा अनसुाि कीटजन्र् िोग सान ेभेक्टि सभे र्था अनसुन्धान 
गनि सक्नेछ। सभेमा खवटने कमिचािीहरुमा इन्टोमोलोष्जटट १ जना, इन्सेक्ट कलेक्टि १ जना, 
भे.क.र्न. १ जना ि भे.क.स.ु वा म.ई. मध्र्े १ जना िहनछेन।् र्स कार्िमा खवटने कमिचािीहरु 
सम्वष्न्धर् ववर्र्मा जानकाि भएको हनु ुपनेछ। र्स कार्िको लार्ग कार्ि अवर्ध वजेटको परिर्ध 
र्भर भौगोर्लक परिवेश अनसुाि र्िक हनु सक्नेछ। र्स अन्र्िगर् गरिने सभे र्था अनसुन्धान 
कार्िक्रम कार्ािलर् प्रमखुको सपुरिवेक्षणमा हनेुछ। र्स सभे र्था अनसुन्धान कार्िको लार्ग 
आवश्र्कर्ा अनसुाि वजेटको परिर्ध र्भर िवह गार्ि समेर् भािामा र्लई कार्ि सम्पन्न गनि सवकनेछ।  
सवेक्षण कार्िका लार्ग थप ववशेर्ज्ञ सेवा आवश्र्क पिेमा स्वास््र् सेवा ववभाग, इवपर्िर्मर्ोलोजी 
र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखामा समन्वर् गनि सवकने छ। उि कार्िक्रमको लार्ग प्रदेशले 
ष्जल्लालाइ आवश्र्कर्ा अनसुाि बजेट ववर्नर्ोजन गनि सक्नछे। 
ष्जल्लाः सम्वष्न्धर् ष्जल्लामा आवश्र्कर्ा अनसुाि कीटजन्र् िोग साने भेक्टि सभे र्था अनसुन्धान 
गनि सक्नेछ। सभेमा खवटने कमिचािीहरुमा इन्टोमोलोष्जटट १ जना, इन्सेक्ट कलेक्टि १ जना, 
भे.क.र्न. १ जना ि भे.क.स.ु वा म.ई. मध्र्े १ जना िहनछेन।् र्स कार्िमा खवटने कमिचािीहरु 
सम्वष्न्धर् ववर्र्मा जानकाि भएको हनु ुपनेछ। र्स कार्िको लार्ग कार्ि अवर्ध वजेटको परिर्ध 
र्भर भौगोर्लक परिवेश अनसुाि र्िक हनु सक्नेछ। र्स अन्र्िगर् गरिने सभे र्था अनसुन्धान 
कार्िक्रम कार्ािलर् प्रमखुको सपुरिवेक्षणमा हनेुछ। र्स सभे र्था अनसुन्धान कार्िको लार्ग 
आवश्र्कर्ा अनसुाि वजेटको परिर्ध र्भर िवह गार्ि समेर् भािामा र्लई कार्ि सम्पन्न गनि सवकनेछ।  
सवेक्षण कार्िका लार्ग थप ववशेर्ज्ञ सेवा आवश्र्क पिेमा स्वास््र् सेवा ववभाग, इवपर्िर्मर्ोलोजी 
र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखामा समन्वर् गनि सवकने छ। उि कार्िक्रमको लार्ग प्रदेशले 
ष्जल्लालाइ आवश्र्कर्ा अनसुाि बजेट ववर्नर्ोजन गनि सक्नेछ। प्रदेशबाट सोही कार्िकमको लार्ग 
बजेट ववर्नर्ोजन भइ आएमा ष्जल्लाले थप कार्िक्रम गनि सक्नछे। 

बजेट वाँिर्ाँि  

अर्भलेख प्रर्र्बेदन कार्ि सम्पन्न भइिसकेपर्छ प्रगर्र् प्रर्र्बेदन र्र्ाि गिी इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण 
महाशाखामा पठाउनपुनेछ। 

सन्दभि सामाग्री औलो र्दवसको नािा केन्रबाट उपलब्ध गिाइिनछे। 
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कृर्ाकलापको नाम: ववश्व औलो र्दवस मनाउने, वकटजन्र् िोगहरूको परिमाष्जिर् र्नदेष्शका बमोष्जम प्रार्बर्धकहरूबाट 
अनगुमन र्था अनसाइिट कोष्चङ। 

 
कृर्ाकलापको नाम: औलो र्था कालाजाि िोग प्रभाववर् क्षरेहरूमा िोग र्नर्न्रण गनि र्बर्ादी र्छड्काउका लार्ग 
स्वास््र्कमीहरूलाइि र्ार्लम। 

कार्िक्रमको 
परिचर् 

औलो र्नवािणका लार्ग र्बर्भन्न सिोकािवाला र्था जनस्र्िमा जनचेर्ना अर्भवृष्द्धका लार्ग ष्जल्ला 
स्र्िमा र्बर्भन्न जनचेर्नामूलक कार्िक्रमहरु सञ्चालन गने।  

उदे्दश्र् 
स्थानीर् जनसमदुार्मा औलो िोगबािे जनचेर्ना अर्भवृष्द्ध हनेुछ। वकटजन्र् िोगहरू सम्बन्धी 
परिमाष्जिर् र्नदेष्शका र्था अन्र् प्रार्बर्धक कुिाहरूबािे स्थानीर् स्र्िमै जानकािी प्राप्त हनु गइ िोगको 
र्नदान, उपचाि र्था िेकर्ििङ ि रिपोवटिङबािे चेर्ना अर्भवृष्द्ध हनेुछ।  

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

जनसमदुार्मा औलो िोगबािे जनचेर्ना अर्भवृष्द्ध भई िोग लाग्नबाट बच्ने उपार्, उपचाि र्था 
सम्बष्न्धर् अन्र् वक्रर्ाकलापबािे जनसमदुार् जानकाि भई औलो र्नवािणमा सहर्ोग पगु्नछे। साथ ै
वकटजन्र् िोगहरूको र्बर्बध पक्षबािे जनचेर्ना अर्भवृष्द्ध भई िोग लाग्नबाट बच्ने उपार्, उपचाि 
र्था सम्बष्न्धर् अन्र् वक्रर्ाकलापबािे जनसमदुार् जानकाि भई औलो वकटजन्र् िोगहरू र्नर्न्रणा 
र्था र्नवािणमा सहर्ोग पगु्नछे। 

सञ्चालन प्रकृर्ा  

क) ववश्व औलो र्दवस मनाउने  
ष्जल्लाले मार्हर्का स्थानीर् र्हमा औलो िोग सम्बन्धी भएको कार्िक्रमको सर्मक्षा र्था जनचेर्ना 
अर्भवृष्द्घ गने उदे्दश्र्ले सिोकािवालाहरुसँग अन्र्िकृर्ा, दोहोिी गीर्, र्नवन्ध ि सिक नाटक जस्र्ा 
जनचेर्नामूलक कार्िक्रम साथै र्ािलीको आर्ोजना गने। कार्िक्रमको लार्ग आवश्र्क ववश्व औलो 
र्दवसको नािा पर्छ र्र् गरिनेछ। 
 
ख) वकटजन्र् िोगहरूको परिमाष्जिर् र्नदेष्शका बमोष्जम प्रार्बर्धकहरूबाट अनगुमन र्था अनसाइिट 

कोष्चङ 
ष्जल्ला ष्स्थर् वकटजन्र् िोगहरूको उपचाि र्था व्र्वस्थापन हनेु स्वास््र् संस्थाहरूको अनगुमन गिी 
आवश्र्क जानकािी प्रदान गने, पटृठपोर्ण र्दने र्था िोग र्नदान ि र्बिामी व्र्वस्थापनमा सहर्ोग 
गने। 

बजेट वाँिर्ाँि 

र्स ष्शर्िकमा छुट्टाईएको िकम मध्र्ेबाट ववश्व औलो र्दवस मनाउनका लार्ग २० प्रर्र्शर् िकम ि 
वकटजन्र् िोगहरूको परिमाष्जिर् र्नदेष्शका बमोष्जम प्रार्बर्धकहरूबाट अनगुमन र्था अनसाइिट कोष्चङ 
लार्ग ८० प्रर्र्शर् िकममा नबढ्ने गिी खचि गनि सवकनेछ। सो िकम लष्क्षर् कार्िक्रम अनसुाि 
बाँिर्ाँि गिी स्वीकृर् गिाई सञ्चालन गनुि पनेछ। 

अर्भलेख 
प्रर्र्बेदन कार्िक्रमको अर्भलेख िाष्ख प्रर्र्बेदन र्र्ाि गनुिपनछे। 

सन्दभि सामाग्री वकटजन्र् िोगहरूको ल्र्ाव र्था उपचाि िष्जटटिका साथै मार्सक रिपोवटङ्ग (HMIS 9.3/9.4/9.5) 
र्ािाम 
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कृर्ाकलापको नाम: हात्तीपाइले इन्िेर्मक ष्जल्लाहरूमा मोवीर्िटी म्र्ावपंग, र्बिामी व्र्वस्थापन र्था अपागँर्ा िोकथाम 
सम्बन्धी कार्िक्रम सञ्चालन गन।े 

कार्िक्रमको परिचर्  
औलो र्था कालाजाि प्रभाववर् ष्जल्लाहरुका र्बर्भन्न र्नकार्मा कार्ििर् स्वास््र्कर्मिहरुलाई प्रष्शक्षक 
प्रष्शक्षण र्ार्लम र्लएका ब्र्ष्िहरूबाट िोग र्नर्न्रणका लार्ग र्बर्ादी र्छड्काउका र्ार्लम 
र्ार्लमको आवश्र्कर्ा पदिछ।  

उदे्दश्र् औलो र्था कालाजाि प्रभाववर् के्षरहरुमा स्थानीर् स्र्िमै र्ार्लम प्राप्त स्वास््र्कर्मि उपलब्ध हनु 
गई भर्बटर्मा आवश्र्क पिेको बेला र्रुुन्रै् परिचालन गनि सवकनेछ।  

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल 
र्ार्लम प्राप्त स्वास््र्कर्मि स्थानीर् स्र्िम ै उपलब्ध हनेु भइकाले आवश्र्कर्ा अनसुाि र्रुुन्रै् 
परिचालन गनि सहज हनु गई िोग िोकथाम र्था र्नर्न्रण सहर्ोग पग्नछे। 

सञ्चालन प्रकृर्ा  
प्रदेश अन्र्गिर्का औलो र्था कालाजाि प्रभाववर् ष्जल्ला र्था पार्लकाहरुमा कार्ििर् 
स्वास््र्कर्मिहरुको छनौट गिी र्बर्ादी र्छड्काउ सम्बन्धी प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ार्लम र्लईसकेका 
स्वास््र्कर्मिहरु मार्ि र् प्रदेशस्र्िमा र्ार्लमको सञ्चालन गने। 

बजेट वाँिर्ाँि नेपाल सिकािको प्रचर्लर् र्नर्म बमोष्जम बजेट बाँिर्ाँि गिी कार्िक्रम सञ्चालन गनुिपनछे। 
अर्भलेख प्रर्र्बेदन  
सन्दभि सामग्री प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ार्लमका क्रममा उपलब्ध गिाईएका सामग्रीहरु 

कार्िक्रमको परिचर्  

नेपालबाट सन ्२०३० सम्म हात्तीपाइिले िोग र्नवािण गने लक्ष्र् अनरुूप नेपाल सिकािद्वािा सबै 
हात्तीपाइिले िोग प्रभाववर् ष्जल्लाहरूमा आम और्र्ध सेवन अर्भर्ानकंो माध्र्मबाट संक्रमणको दि 
घटाउने र्था र्स िोगका कािण लक्षण देखा परिसकेका मार्नसहरूलाइि सहज जीवनर्ापनका लार्ग 
हाइिरोष्शल भएकाहरूको र्न:शलु्क अपे्रशन र्था हार् खटु्टा सषु्न्नर्का मार्नसहरूका लार्ग संक्रर्मर् 
अंगहरूको स्व-स्र्ाहाि गने र्सप ि ज्ञान प्रदान गनिका लार्ग स्वास््र्कमी , मवहला स्वास््र् 
स्वरं्सेववकाहरू ि र्बिामीहरूसम्मलाइि र्ार्लम र्था र्सप प्रदान गनुिका साथै नेपालका हात्तीपाइिले 
िोग संक्रमण िहेका ष्जल्लाहरूमा िहेका र्बिामीहरूको र्थाथि संख्र्ा पत्ता लगाउनका लार्ग र्ो 
कार्िक्रम सञ्चालन हुँदै आइििहेको छ।  

उदे्दश्र् 

क) हात्तीपाइिले िोगका कािण भएका र्बिामीहरूको एथाथि ववविण संकलन गनुि। 
ख) सबै र्हमा कार्ििर्  स्वास््र्कमीहरुलाई हात्तीपाइिलेका कािण हनेु िोगको उपचाि र्था 
व्र्वस्थापन गनि सक्षम बनाउन।ु 
ग) समदुार् स्र्िमा सेवािर् मवहला स्वास््र् स्वरं्सेववकाहरूलाइि हात्तीपाइिलेका कािण हनेु िोगको 
उपचाि र्था व्र्वस्थापनबािे जानकािी प्रदान गनुि। 
घ) हात्तीपाइिलेका कािण भएका र्बिामीहरूलाइि र्सको स्वरं् हेिचाह र्था व्र्वस्थापनबािे ज्ञान 
र्था सीप प्रदान गनुि। 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल 

क) र्ो िोग र्नवािणका लार्ग सबै संक्रर्मर् ष्जल्लाहरूमा िहेका वविामीको संख्र्ा संकलन गनुि 
जरूिी भएकोले सो संख्र्ा हार्सल हनेु। 
ख) र्स िोगका कािण संक्रर्मर् भइिसकेका र्बिामीहरूलाइि िोगको स्व-हेिचाह र्था व्र्वस्थापनबािे 
ज्ञान र्था सीप प्रदान गिी थप अंगभंग हनुबाट बचाइि सहज जीवनर्ापनका लार्ग सहर्ोगी हनेु। 
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सञ्चालन प्रकृर्ा 

क) स्वास््र् कार्ािलर् र्था स्थानीर् र्ह  
 Morbidity Mapping र्था Morbidity Management and Disability Prevention (MMDP) 
कार्ि क्रमश सबै हात्तीपाइिले इिन्िेर्मक ष्जल्लाहरूमा सञ्चालन गरिनेछ। र्ो कार्िक्रम इि  .र्ि.र्स.र्ि. , 
सामाष्जक ववकास मन्रालर् र्था स्वास््र् र्नदेशनालर्हरूको समन्वर्मा स्वास््र् कार्ािलर् (ष्जल्ला) 
मार्ि र् सञ्चालन हनेुछ। र्ो कार्िक्रमका लार्ग आवश्र्क पने छपाइि र्था र्ोटोकपी र्सै शीर्िकमा 
िहेको बजेटबाट व्र्वस्थापन गरिनछे।  
- केन्रमा सञ्चालन हनेु प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ार्लम पश्चार् ष्जल्लाका सबै स्थानीर् र्हहरूबाट 

स्वास््र् शाखा प्रमखु ि अन्र् एक स्वास््र्कमी र्था ष्जल्लामा िहेको अस्पर्ाल र्था प्राथर्मक 
स्वास््र् केन्रका केही मरे्िकल अर्धकृर्हरू सहभागी गिाइि स्वास््र् कार्ािलर्ले एकर्दन ेप्रष्शक्षक 
प्रष्शक्षण र्ार्लम सञ्चालन गनुिपनेछ।  
- र्ार्लममा सहभागी भएका स्वास््र् शाखा प्रमखु ि अन्र् एक स्वास््र्कमीले स्थानीर् र्हमा 
सञ्चालन हनेु स्वास््र्कमीहरूको र्ार्लम (प्राथर्मक स्वास््र् केन्र र्था स्वास््र् चौकीहरूबाट २ -
२ जनाको दिले) सञ्चालन गनुिका साथै समदुार् स्र्िमा सञ्चालन हनेु र्ार्लम र्था र्बिामीहरू खोज्ने 
र्था प्रर्र्बेदन गने कार्िमा अनगुमन गनेछन।् 
 
ख) स्थानीर् स्र्ि (स्वास््र् संस्था) 
- समदुार् (स्वास््र् संस्था) स्र्िमा घिघिै भ्रमण गिी र््र्ाङ्क संकलनका लार्ग मवहला स्वास््र् 
स्वरं्सेववकाहरूलाइि एकर्दने अर्भमषु्खकिण सञ्चालन गरिनेछ। जसमा स्वास््र् संस्थामा िहेका 
अन्र् स्वास््र्कमी समेर् सहभागी हनेुछन भने न.पा./ गा.पा. मा सञ्चालन भएको र्ार्लममा सहभागी 
भएका दइुिजना स्वास््र्कमीहरू प्रष्शक्षक हनेुछन।् 
- अर्भमषु्खकिण र्ार्लममा सहभागी सबै स्वरं्सेववकाहरूले आफ्नो कार्िके्षर र्भर र्ीन र्दनसम्म 
भ्रमण गिी हात्तीपाइिलेका कािण भएका र्बिामीहरूको र्थाथि र्बबिण संकलन गिी उपलब्ध 
गिाइिएको र्ािममा अर्भलेख िाष्ख स्वास््र् संस्थामा पेश गनेछन ्भने न.पा./ गा.पा. स्र्िको 
र्ार्लममा सहभागी भएका स्वास््र्कमीहरूले र्ीन र्दनको कार्ि पश्चार् र्बिामी एवकन गिी ष्जल्लामा 
प्रर्र्बेदन गनेछन। 
 
ग) भेरिवर्केसन कार्ि 
स्थानीर् स्र्िमा स्वास््र् संस्थाका स्वास््र्कमी र्था मवहला स्वास््र् स्वरं्सेववकाहरूबाट उल्लेष्खर् 
कार्ि भइििहेको समर्मा र्नदेशनालर्, ष्जल्ला र्था न.पा./गा.पा  हरूले अनगुमन कार्ि गनुिपनेछ ।  
साथै सभे कार्ि सम्पन्न भइिसकेपर्छ प्रर्र्बेदन गरिएका र्बिामीहरू मध्र्े Random Selection मा 
पिेका १० प्रर्र्शर् र्बिामीहरूको Clinical Verification गिी केन्रमा प्रर्र्बेदन गनुिपनेछ। Clinical 
Verification का लार्ग मेर्िकल अवर्सिको नेर्तृ्वमा स्वास््र्कमी सवहर्को वटम बनाइि गनुिपनेछ 
भने सो वटम परिचालन हुँदा र्सै शीर्िकमा िहेको िकमबाट नेपाल सिकािको र्नर्मानसुाि दै.भ्र. 
भत्ता भिुानी गरिनछे। 

बजेट बाँिर्ाँि कार्िक्रम सञ्चालन हनेु ष्जल्लाहरूमा बजेट िकम एवकन गिी र्सर्ारिस भएको छ, िकम बाँिर्ाँिमा 
कुनै ष्द्धववधा भएमा ईवपिेर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखामा समन्वर् गनि सवकनछे। 

अर्भलेख प्रर्र्बेदन कार्ि सम्पन्न भइिसकेपर्छ र्नर्दिटट िाँचामा प्रर्र्बेन र्र्ाि गिी स्वास््र् संस्थाहरूले स्थानीर् र्हमा, 
स्थानीर् र्हले स्वास््र् संस्थाहरूको कम्पाइिल गिी ष्जल्लामा ि ष्जल्लाले स्थानीर् र्हहरूको 
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कार्िक्रमको परिचर्: हात्तीपाइले िोग र्बरुद्धको और्र्ध खवुाउने अर्भर्ानको र्ोजना र्था सर्मक्षा गोटठी, हात्तीपाइले िोग 
र्बरुद्धको और्र्ध खवुाउने अर्भर्ान, मर्बिर्िटी म्र्ापीङ र्था र्न:शलु्क हाइिरोष्शल सजििीको अनगुमन र्था सपुिर्भजन 
(स्वास््र् र्नदेशनालर्)।  

कम्पाइिल गिी सम्बष्न्धर् स्वास््र् र्नदेशनालर् ि इिवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखामा 
पठाउनपुनछे। 

सन्दभि सामाग्री Post card, Self-care brochure को नमनुा र्था प्रश्र्रु्ीकिणका ववर्र्वस्र्हुरू ईवपर्िर्मर्ोलोजी 
र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखाबाट सञ्चालन हनेु प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ार्लममा प्रदान गरिनेछ। 

कार्िक्रमको परिचर् 

नेपालबाट सन ्२०३० सम्म हात्तीपाइिले िोग र्नवािण गने लक्ष्र् अनरुूप नेपाल सिकाि द्वािा सबै 
हात्तीपाइिले िोग प्रभाववर् ष्जल्लाहरूमा आम और्र्ध सेवन अर्भर्ान कार्िक्रम सञ्चालन हुँदै आइििहेको 
छ। सन ् २००३ मा एक ष्जल्ला (पसाि) बाट शरुूवार् गरिएको कार्िक्रम हालसम्म ५१ 
ष्जल्लाहरूमा िोगको प्रीभालेन्स १ प्रर्र्शर् भन्दा र्ल पाइिएकोले बन्द गरिसवकएको छ भने १२ 
वटा ष्जल्लाहरूमा अझै आम और्र्ध सेवन अर्भर्ान सञ्चालन भइििहेको छ। कार्िक्रमको दोश्रो 
पक्ष र्बिामी व्र्वस्थापन र्था अपागँर्ा िोकथाम सम्बन्धी कार्िक्रमले हाइिरोष्शल भएका 
र्बिामीहरूको र्न:शलु्क शल्र्वक्रर्ा र्था खुट्टा र्था हार् सषु्न्नएका ब्र्ष्िहरूको सहज जीवनर्ापनका 
लार्ग उल्लेख्र् भरु्मका र्नबािह गनेछ। ष्जल्ला र्था स्थानीर् स्र्िमा सञ्चालन हनेु कार्िक्रमलाइि 
प्रदेश सिकािले स्वामीत्व ग्रहण गदै कार्िक्रमको प्रभावकािी कार्ािन्वर्न ि व्र्वस्थापनका लार्ग 
समन्वर् ि सहकार्ि हनेु अपेक्षा गरिएको छ। 

उदे्दश्र् 

क) आम और्र्ध सेवन अर्भर्ानलाइि प्रभावकािी िंगबाट सञ्चालन गने। 
ख) आम और्र्ध सेवन अर्भर्ानमा और्र्ध सेवन गनुिपने सबै नागरिकले सहज िंगले और्र्ध सेवन 

गने वार्ाविण सृजना गने। 
ग) प्रदेश र्था स्थानीर् स्र्िमा सञ्चालन गरिने कार्िक्रमहरूमा समन्वर्, सहकार्ि, प्रार्बर्धक सहर्ोग 

र्था सहर्ोगी अनगुमन हनेु।  

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल िाष्टिर् हात्तीपाइिले िोग र्नवािण कार्िक्रमको लक्ष्र् बमोष्जम सन ्२०३०सम्म हात्तीपाइिले िोगलाइि 
जनस्वास््र् समस्र्ाका रूपमा िहन नर्दन िोगको प्रीभालेन्स एक प्रर्र्शर् भन्दा र्ल ल्र्ाउने। 

सञ्चालन प्रकृर्ा  

आम और्र्ध सेवन अर्भर्ान सञ्चालन हनु ुपवुि प्रदेश स्र्िमा सञ्चालन गरिने र्ोजना र्जुिमा गोटठी 
सञ्चालन गनि ष्जल्ला र्था स्थानीर् स्र्िमा र्बर्भन्न गर्र्र्बर्धहरू के कसिी सञ्चालन भइििहेका छन? 
आवश्र्क सामग्रीहरूको उपलब्धर्ा छ/छैन, आम और्र्ध सेवन अर्भर्ान सञ्चालन भइििहेको 
समर्मा लष्क्षर् बगिसम्म और्र्धको पहुँच पगेु नपगेुको सरु्नश्चर्र्ाका लार्ग सपुिर्भजन चेकर्लटट 
प्रर्ोग गिी सपुिर्भजन गनि ि वर्ल्ि र्हमा कार्ििर् स्वास््र्कमीहरूलाइि आवश्र्क पिेका बखर् 
सहर्ोग समेर् गनिका लार्ग प्रदेश र्नदेशनालर्हरूले र्स शीर्िकको िकम खचि गनि सक्नछेन।् 
साथै मर्बिर्िवट म्र्ावपङ कार्िक्रम सञ्चालन हनेु ष्जल्लाहरू ि र्न:शलु्क हाइिरोष्शल सजििीका कार्िक्रम 
िहेका अस्पर्ालहरूमा समेर् अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल हार्सल गनिका लार्ग अनगुमन र्था सपुिर्भजन गनि 
सवकनछे।  

बजेट बाँिर्ाँि 
प्राप्त कुल बजेट िकमबाट र्ोजना र्जुिमा गोटठीमा सहभागीहरूका लार्ग स्टेशनिी, कार्िक्रमको 
ब्र्ानि र्था अस्पर्ाल, सामाष्जक ववकास मन्रालर् ि र्नदेशनालर्बाट सहभागी हनेु सहभागीहरूको 
दै. भ्रमण भत्ता व्र्वस्थापन ि बाकँी बजेटबाट कार्िक्रमको अनगुमन र्था मलु्र्ाङ्कन गरिनेछ। 
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कृर्ाकलापको नाम: हात्तीपाइले िोग र्बरुद्धको और्र्ध खवुाउने अर्भर्ानको र्ोजना र्था सर्मक्षा गोटठी, ष्जल्लाबाट 
पार्लकासम्म और्र्ध र्था IEC िुवानी, ष्जल्ला समन्वर् सर्मर्र्को र्मवटङ, परकाि अन्र्कृि र्ा, र्बज्ञापन, छपाइि, हात्तीपाइले 
िोग र्बरुद्धको और्र्ध सेवन पश्चार् असि देष्खएका र्बिामीहरूको उपचािका लार्ग अस्पर्ालहरूमा हनेु खचिको सोधभनाि 
र्था अनगुमन ि मलु्र्ाङ्कन (ष्जल्ला)।  

अर्भलेख प्रर्र्बेदन सम्पन्न भएका कार्िक्रमहरूको र्नर्दिटट िाँचामा अर्भलेख िाष्ख सम्बष्न्धर् र्नकार्हरूमा प्रर्र्बेदन 
गनुिपनेछ। 

सन्दभि सामाग्री सपुिर्भजन चेकर्लटट। 

कार्िक्रमको परिचर् 

नेपालबाट सन ्२०३० सम्म हात्तीपाइिले िोग र्नवािण गने लक्ष्र् अनरुूप नेपाल सिकाि द्वािा सबै 
हात्तीपाइिले िोग प्रभाववर् ष्जल्लाहरूमा आम और्र्ध सेवन अर्भर्ान कार्िक्रम सञ्चालन हुँदै आइििहेको 
छ। सन ् २००३ मा एक ष्जल्ला (पसाि) बाट शरुूवार् गरिएको कार्िक्रम हालसम्म ५१ 
ष्जल्लाहरूमा िोगको वप्रभालेन्स १ प्रर्र्शर् भन्दा र्ल पाइिएकोले बन्द गरिसवकएको छ भने १२ 
वटा ष्जल्लाहरूमा अझै आम और्र्ध सेवन अर्भर्ान सञ्चालन भइििहेको छ। कार्िक्रम सञ्चालन हनेु 
ष्जल्लाहरूमा प्रभावकािी रूपमा कार्िक्रम सञ्चालन गिी आम और्र्ध सेवन अर्भर्ानमा और्र्ध खान 
र्ोग्र् सबै नागरिकहरूलाइि और्र्ध सेवन गिाउन ुजरूिी छ। 

उदे्दश्र् 

क) आम और्र्ध सेवन अर्भर्ानलाइि प्रभावकािी िंगबाट सञ्चालन गनिका लार्ग प्रभावकािी 
र्ोजना र्नमािण गने। 

ख)  आम और्र्ध सेवन अर्भर्ानका लार्ग आवश्र्क और्र्ध र्था सामग्री छपाइि गिी समर्म ै
सम्बष्न्धर् स्वास््र् संस्थाहरूलाइि उपलब्ध गिाउने। 

ग) आम और्र्ध सेवन अर्भर्ानमा और्र्ध सेवन गनुिपने सबै नागरिकले सहज िंगले और्र्ध 
सेवन गने वार्ाविण सृजना गने। 

घ) आम और्र्ध सेवन अर्भर्ानलाइि प्रभावकािी बनाउनका लार्ग ष्जल्ला कार्ि सर्मर्र्को 
बैठक र्था परकाि अन्र्कृि र्ा कार्िक्रम सञ्चालन गिी र्बज्ञापन गने। 

ङ) स्थानीर् स्र्िमा सञ्चालन गरिने कार्िक्रमहरूमा समन्वर्, सहकार्ि, प्रार्बर्धक सहर्ोग र्था 
सहर्ोगी अनगुमन हने। 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल िाष्टिर् हात्तीपाइिले िोग र्नवािण कार्िक्रमको लक्ष्र् बमोष्जम सन ्२०३०सम्म हात्तीपाइिले िोगलाइि 
जनस्वास््र् समस्र्ाका रूपमा िहन नर्दन िोगको प्रीभालेन्स एक प्रर्र्शर् भन्दा र्ल ल्र्ाउने। 

सञ्चालन प्रकृर्ा  

क) हात्तीपाइिले िोग र्बरूद्धको और्र्ध खवुाउने अर्भर्ानको प्रदेश स्र्िीर् र्ोजना र्जुिमा गोटठी 
आम और्र्ध सेवन अर्भर्ान प्रभावकािी िंगबाट शकु्ष्म र्ोजना सवहर् सम्पन्न गनिका लार्ग स्वास््र् 
कार्ािलर्हरूबाट प्रमखु ि र्ोकल पसिन, सबै स्थानीर् र्हहरूबाट प्रमखु कार्िकािी अर्धकृर् एकजना 
ि स्वास््र् शाखा प्रमखु एकजना गिी जम्मा २ जना ि ष्जल्ला ष्स्थर् अस्पर्ालहरूका मे.स.ु सहभागी 
हनेुगरि स्वास््र् र्नदेशनालर्हरूले प्रदेश र्हमा आम और्र्ध सेवन अर्भर्ान सञ्चालन हनेु र्मर्र् 
भन्दा कष्म्र्मा दइुि मवहना अगार्ि १ र्दने र्ोजना र्जुिमा गोटठी सञ्चालन गनुिपनेछ। सो गोटठीमा 
प्रार्बर्धक र्था कार्िक्रम सम्बद्ध प्रश्र्रु्ीकिणका लार्ग इि.र्ि.र्स.र्ि., सामाष्जक ववकास मन्रालर् 
र्था स्वास््र् र्नदेशनालर्हरूले समन्वर् गनेछन।् ष्जल्लाबाट सहभागी हनेु सहभागीहरूको भत्ता 
र्था दै.भ्र. भत्ता ि इिन्धन बापर् रू. पन्ि हजािसम्म र्सै शीर्िकबाट खचि गनि सवकनछे। 
अस्पर्ालबाट सहभागी हनु मे.स.ु हरूको दै.भ्र.भत्ता र्नदेशनालर्हरूले भिुानी गनेछन।् स्थानीर् 
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र्हबाट सहभागी हनेुहरूको र्ार्ार्ार् खचि र्था भ्रमण भत्ता स्थानीर् र्हको बजेट कार्िक्रमम ै
समाबेस गरिएको छ। 
 
ख) हात्तीपाइिले िोग र्बरूद्धको और्र्ध र्था सामग्री स्थानीर् र्हसम्म िुवानी 
आम और्र्ध सेवन अर्भर्ान कार्िक्रमका लार्ग आवश्र्क और्र्ध केन्रबाट ष्जल्लामा प्राप्त 
भइिसकेपर्छ ि ष्जल्लामा छपाइि गनुिपने सामर्ग्रहरू र्र्ाि भइिसकेपर्छ र्ी सामग्रीहरू सम्बष्न्धर् 
पार्लकासम्म समर्म ैिुवानी गिाउनका लार्ग र्स शीर्िकमा िाष्खएको बजेट िकमबाट प्रर्र् पार्लका 
रू. पाँच हजािसम्म खचि गनि सवकन ेगिी बजेट व्र्वस्थापन गरिएको छ।  
 
ग) ष्जल्ला स्र्िीर् LF MDA समन्वर् सर्मर्र्को र्मवटङ 
िाष्टिर् हात्तीपाईले िोग र्नवािण कार्िक्रम, आम और्र्ध सेवन अर्भर्ान सम्पन्न गनि ष्जल्ला स्र्िीर् 
समन्वर् सर्मर्र्को वैठक बस्नपुनेछ। सम्बष्न्धर् र्बर्र्बस्र्कुो प्रश्र्रु्ीकिणका लार्ग अस्पर्ालका 
मे.स.ुको सहर्ोग र्लन सवकनेछ। र्ो वैठकले ष्जल्ला र्भरका सबै सिोकािवालाहरुलाई आम 
और्र्ध सेवन कार्िक्रमलाई सहर्ोग गने वार्ाविण सृजना गदिछ। सो कार्िक्रममा र्सै शीर्िकमा 
र्बर्नर्ोष्जर् बजेटको परिर्ध र्भर िवह र्नम्नानसुाि खचि गनुिपनछे। 

र्बबिण संख्र्ा दि र्दन 
सहजकर्ाि २ १००० १ 

कार्ािलर् सहर्ोगी १ १५० १ 
सहभागी भत्ता /र्ार्ार्ार् नेपाल सिकािको र्नर्मानसुाि 
खाजा  २०० १ 
स्टेशनिी  १०० १ 
र्ार्लम सामग्री र्था ब्र्ानि १ २००० १ 
हलभािा  ३०००  

 
घ) परकाि अन्र्कृि र्ा 
िाष्टिर् हाष्त्तपाईले िोग र्नवािण कार्िक्रम, आम और्र्ध सेवन अर्भर्ान कुसलर्ापबुिक सम्पन्न 
गनिका लार्ग और्र्ध सेवन गनि र्ोग्र् सबै नागरिक ि समदुार्सम्म सवह सूचना संपे्रर्ण गनुि नेपाल 
सिकािको दावर्त्व हो ि र्सका लार्ग सञ्चाि माध्र्मको भरु्मका महत्वपणुि ि अपरिहार्ि छ। त्र्सैले 
र्ो कार्िक्रम सञ्चालन हनेु सबै ष्जल्लाहरूमा कार्िक्रम शरुू हनु भन्दा एक हप्ता अगार्ि नै ष्जल्ला 
र्भरका सबै स्थानीर् र्हहरूमा वक्रर्ाष्शल संचािकमीहरूलाइि समेवट परकाि अन्र्कृि र्ा कार्िक्रम 
सञ्चालन गनुिपनछे। सम्बष्न्धर् र्बर्र्बस्र्कुो प्रश्र्रु्ीकिणका लार्ग अस्पर्ालका मे.स.ुको सहर्ोग 
र्लन सवकनछे। र्स कार्िक्रमका लार्ग झापा, मोिङ, दाङ, बाँके ि कैलाली ष्जल्लाहरूले ५० 
जनासम्म सहभागी हनेु गिी ि धनकुटा, बािा, लमजङु, पविर्, बागलङु, कवपलबस्र् ु ि बर्दिर्ा 
ष्जल्लाहरूले ४० जनासम्म सहभागी हनेु गिी कार्िक्रम सञ्चालन गनुिपनेछ। 

र्बबिण संख्र्ा दि र्दन 
सहजकर्ाि २ १००० १ 

कार्ािलर् सहर्ोगी १ १५० १ 
सहभागी र्ार्ार्ार्  १००० १ 
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खाजा  २०० १ 
स्टेशनिी  १०० १ 
र्ार्लम सामग्री र्था ब्र्ानि १ २००० १ 
हलभािा १ ३००० १ 

 
ङ) र्बज्ञापन गन े
सम्बष्न्धर् ष्जल्लाले आम और्र्ध सेवन अर्भर्ानको सूचना र्र्ाि गिी र्बज्ञापन/सूचना ष्जल्ला 
स्र्िबाट प्रकाष्शर् हनेु पर्रकाहरुमा र्दनपुनेछ। र्स कार्िका लार्ग ष्जल्लाहरूले सबै स्थानीर् 
र्हमा भएका परपर्रका, िेर्िर्ो, एर्.एम., टेर्लर्भजनलाइ पर्न समेट्न ुपनेछ। पर्रका दैर्नक 
प्रकाशन हनेु भएमा र्बज्ञापन दैर्नक पर्रकामा र्दन ुउपर्िु हनेुछ। र्ो सूचना िेर्िर्ो, एर्.एम., 
टेर्लर्भजनबाट और्र्ध खुवाउने र्दन भन्दा कम्र्ीमा २ हप्ता अगािी देष्ख शरुु गनुिपनछे। र्स 
कार्िक्रमका लार्ग झापा, मोिङ, दाङ, बाकेँ ि कैलाली ष्जल्लाका लार्ग रू. एक लाख ि धनकुटा, 
बािा, लमजङु, पविर्, बागलङु, कवपलबस्र्,ु बर्दिर्ा ि कञ्चनपिुका लार्ग रू. पचहत्ति हजािसम्म 
खचि गनि सवकनछे। 
 
च) छपाइि 
िाष्टिर् हाष्त्तपाईले िोग र्नवािण कार्िक्रम, आम और्र्ध सेवन अर्भर्ान सञ्चालनका लार्ग आवश्र्क 
सूचना सामर्ग्रहरू, और्र्ध सेवन गिाउने स्वास््र्कमीका लार्ग कार्िक्रम सञ्चालन र्नदेष्शका, 
अर्भलेखका लार्ग िष्जटटि, प्रर्र्बेदन र्ािम आर्द छपाइिका लार्ग झापा, मोिङ, दाङ, बाकेँ, 
कवपलबस्र् ुि कैलालीका लार्ग रू. एक लाख, धनकुटा, बािा, लमजङु, पविर्, बागलङु ि बर्दिर्ाका 
लार्ग रू. पचहत्ति हजाि खचि गनि सवकने गिी बजेट व्र्वस्थापन गरिएको छ।  
 
छ) हात्तीपाइले िोग र्बरुद्धको और्र्ध सेवन पश्चार् असि देष्खएका र्बिामीहरूको उपचािका लार्ग 
अस्पर्ालहरूमा हनेु खचिको सोधभनाि 
आम और्र्ध सेवन अर्भर्ान पश्चार् सामान्र् र्था गष्म्भि असि देष्खइि सिकािी र्था र्नजी 
अस्पर्ालमा उपचाि गिाउन जाने र्बिामीहरूको खचिको सोधभनाि गने उदे्दश्र्ले सबै कार्िक्रम 
सञ्चालन हनेु ष्जल्लाहरूले रू. पचास हजािसम्म खचि गनि सक्नेगरि बजेट व्र्वस्थापन गरिएको 
छ। 
  
ज) हात्तीपाइिले िोग र्बरूद्धको और्र्ध खवुाउने अर्भर्ानको अनगुमन र्था सपुिर्भजन 
अर्भर्ान सञ्चालन हनु ुपवुिका र्बर्भन्न गर्र्र्बर्धहरू के कसरि सञ्चालन भइििहेका छन? आवश्र्क 
सामग्रीहरूको उपलब्धर्ा छ/छैन, आम और्र्ध सेवन अर्भर्ान सञ्चालन भइििहेको समर्मा लष्क्षर् 
बगिसम्म और्र्धको पहुँच पगेु नपगेुको सरु्नश्चर्र्ाका लार्ग सपुिर्भजन चेकर्लटट प्रर्ोग गिी 
सपुिर्भजन गनि ि वर्ल्ि र्हमा कार्ििर् स्वास््र्कमीहरूलाइि आवश्र्क पिेका बखर् सहर्ोग 
गनिका लार्ग ि आम और्र्ध सेवन पश्चार् हनु सक्ने अबाष्न्छर् घटनाहरूको व्र्वस्थापनका लार्ग 
समन्वर् गनि ष्जल्लाहरूले सपुिर्भजन र्था अनगुमन गनेछन।् उि कार्िका लार्ग र्सै शीर्िकमा 
िाष्खएको बजेट खचि गनि सवकनेछ। र्स शीर्िकमा कार्िक्रम सञ्चालन हनेु सबै ष्जल्लाहरूले बिीमा 
रू. एक लाखसम्म खचि गनि सक्नेछन।् 
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कृर्ाकलापको नाम: प्रादेष्शक ि ष्जल्ला अस्पर्ालहरूमा हाइरोर्सल र्बिामीहरुको अप्रशेन गने, हात्तीपाइले िोग र्नवािण 
कार्िक्रमको और्र्ध सेवनबाट असि देष्खएका र्था हाइरोर्सल अप्रशेनको जवटलर्ा देष्खएकाहरूको उपचाि गने।  

बजेट बाँिर्ाँि सञ्चालन प्रकृर्ामा उल्लेख गरिएको छ। 

अर्भलेख प्रर्र्बेदन 

कार्ि सम्पन्न भइिसकेपर्छ र्नर्दिटट िाँचामा प्रर्र्बेदन र्र्ाि गिी स्वास््र् संस्थाहरूले पार्लकामा, 
पार्लकाले स्वास््र् संस्थाहरूको कम्पाइिल गिी ष्जल्लामा ि ष्जल्लाले पार्लकाहरूको कम्पाइिल गिी 
प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्, सामाष्जक ववकास मन्रालर् ि इिवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण 
महाशाखामा पठाउनपुनेछ। 

सन्दभि सामाग्री प्रश्र्रु्ीकिणका ववर्र्वस्र्हुरू र्था छपाइि गनुिपने सामग्रीको नमनुाहरू प्रदेशस्र्िमा सञ्चालन हनेु 
र्ोजना र्जुिमा गोटठीमा प्रदान गरिनछे। 

कार्िक्रमको परिचर् 

नेपालबाट सन ्२०३० सम्म हात्तीपाइिले िोग र्नवािण गने लक्ष्र् अनरुूप नेपाल सिकािद्वािा आम 
और्र्ध सेवन अर्भर्ान र्था Morbidity Management and Disability Prevention कार्िक्रम 
सञ्चालन हुँदै आइििहेको छ। हात्तीपाइिले िोगका कािण हनेु हाइिरोष्शलको र्बर्भन्न अस्पर्ालहरू 
मार्ि र् र्न:शलु्क अपे्रशन सेवा उपलब्ध गिाइि र्स िोगको कािण हनेु भाि न्र्रु्नकिण गने प्रर्ास 
गरिनकुा साथ ैशल्र्वक्रर्ा पश्चार् हनुसक्ने जवटलर्ा व्र्वस्थापनमा समेर् ध्र्ान र्दइएको छ। साथ ै
आम और्र्ध सेवन पश्चार् हनु सक्ने अबाष्न्छर् घटनाहरूको कार्िक्रम सञ्चालन हनेु ष्जल्ला र्था 
प्रदेशमा िहेका अस्पर्ालहरूले र्न:शलु्क उपचाि र्था व्र्वस्थापन गनेछन।् 

उदे्दश्र् 

क) हाइिरोष्शलका कािण हनु सक्ने असहजर्ा हटाइि दैर्नक जीवनर्ापन सहज बनाउने।   
ख) आम और्र्ध सेवन पश्चार् हनु सक्ने Adverse Event र्था Serious Adverse Event को 
व्र्वस्थापन गिी नकािात्मक प्रचाि न्र्ूनीकिणका साथ आम और्र्ध सेवनलाइि सवि स्वीकार्ि 
बनाउने। 
ग) हाइिरोष्शल सजििी पश्चार् हनु सक्ने जवटलर्ाको समर्मै व्र्वस्थापन गिी र्बिामीको स्वास््र् 
जगेनाि गने। 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल 

िाष्टिर् हात्तीपाइिले िोग र्नवािण कार्िक्रमको दोश्रो िणनीर्र् बमोष्जम सन ्२०३० सम्म हात्तीपाइिले 
िोगका कािण भएका रूग्णर्ा दिलाइि घटाउँदै जाने लक्ष्र् अनरुूप हाइिरोष्शलका र्बिामीहरूलाइि 
र्न:शलु्क शल्र्वक्रर्ा उपलब्ध गिाउने र्था आम और्र्ध सेवन पश्चार् हनु सक्ने अबाष्न्छर् 
घटनाहरूको व्र्वस्थापन हनेु। 

सञ्चालन प्रकृर्ा 

-अपे्रशन कार्िमा प्रत्र्क्ष वा अप्रत्र्क्षसम्मन्ध िाख्न ेकमिचािीहरूबाट अपे्रशन वटम र्र्ाि गिी कार्ि 
सम्पन्न गनि सवकनछे। 
 -सम्बष्न्धर् अस्पर्ालमा अपे्रशनका लार्ग आवश्र्क जनशष्ि नभएमा अन्र् सिकािी र्था गैि 
सिकािी अस्पर्ालहरूसँग प्रचर्लर् आर्थिक ऐन बमोष्जम सम्झौर्ा गिी प्रर्र् केश र्ोवकएको िकममा 
नबढ्न ेगिी जनशष्ि मार र्लइि वा र्ी अस्पर्ालहरूबाट पर्न अपे्रशन कार्ि गिाउन सवकनेछ। 
- र्ोवकएको लक्ष्र् हार्सल गनिका लार्ग अस्पर्ालहरूले घमु्र्ी ष्शवविहरू सञ्चालन गिी कार्ि सम्पन्न 
गनि सक्नेछन ्र्ि प्रर्र् अपे्रशन रू. सार् हजाि भन्दा बवि खचि गनि पाइिन ेछैन।   
- हाइिरोष्शल सजििी पश्चार् जवटलर्ा उत्पन्न भइि रिर्ि गनुि पन ेभएमा ष्जल्लाको प्रचर्लर् एम्बलेुन्स 
भािादि अनसुािको िकम सम्बष्न्धर् र्बिामीलाइि र्वह शीर्िकको िकमबाट उपलब्ध गिाउन 
सवकनछे। साथै जवटलर्ा व्र्वस्थापनमा भएको खचिको शोधभनाि समेर् गनि सवकनेछ। 
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कृर्ाकलापको नाम: प्रादेष्शक अस्पर्ालहरूमा MMDP (Morbidity Management and Disability Prevention) Care 
and Support Center स्थापना र्था सञ्चालन (बर्दिर्ा अस्पर्ाल, सखेुर् अस्पर्ाल ि महाकाली अस्पर्ाल)। 

 - र्स शीर्िकको िकम आम और्र्ध सेवन पश्चार् जवटलर्ा (SAE) उत्पन्न भइि अस्पर्ालमा उपचाि 
गिाउन आएका र्बिामीहरूको र्नःशलु्क उपचाि व्र्वस्थापन, आम और्र्ध सेवन अर्भर्ान सञ्चालनका 
समर्मा थप स्वास््र्कमीहरू डू्यटीमा खटाउनपुने भएमा नीजहरूको पारिश्रर्मकमा र्था हाइिरोष्शल 
सजििी पश्चार् जवटलर्ा उत्पन्न भइि रिर्ि भइि आएका र्बिामीहरूको व्र्वस्थानमा समेर् खचि गनि 
सवकनछे। 
(सामाष्जक ववकास मन्रालर्मा िहेको र्स शीर्िकको बजेट िकम हाइिरोष्शलको शल्र्वक्रर्ा हनुसक्ने 
प्रदेश र्था ष्जल्ला स्र्िीर् अस्पर्ालहरूसँग समन्वर् गिी र्न:शलु्क हाइिरोष्शल शल्र्कृर्ा सेवा 
उपलब्ध गिाउन सवकनेछ ि प्रर्र्टठानस्र्िका ि संघीर् अस्पर्ालहरूमा सोझै प्राप्त बजेट समेर् र्सै 
र्नदेष्शकाको परिर्ध र्भर खचि गिी सेवा सञ्चालन गनि सवकनछे, गर् बर्ि बजेट प्राप्त नभएका प्रर्र्टठान 
स्र्िका ि संघीर् अस्पर्ालहरूले र्स बर्ि प्राप्त बजेटबाट गर् बर्िको खचि सोधभनाि गिी बाकँी 
िकमबाट र्स बर्िको सेवा सञ्चालन गनि सक्नछेन।्) 

बजेट बाँिर्ाँि 

- प्रदेश अन्र्गिर् िहेका हाइिरोष्शलको र्न:शलु्क शल्र्वक्रर्ा हनु सक्ने अस्पर्ालहरू छनौट गिी प्राप्त 
बजेट िकमबाट र्ी अस्पर्ालहरूलाइि लक्ष र्नधाििण गिी एकमटुट बजेट पठाउन सवकनेछ। 
- हाइिरोष्शलको शल्र्वक्रर्ा गनि छनौट गरिएका अस्पर्ालहरूले प्राप्त बजेट िकमबाट सेवाकोबािेमा 
जानकािी गिाउने उद्देश्र्ले ब्र्ानि, पचाि, र्बज्ञापन, परकाि भेटघाट, स्वास््र् संस्थाहरूमा गइि 
मवहला स्वास््र् स्वरं्सेववका र्था स्वास््र्कमीहरूसँग गरिन े अन्र्िकृर्ा कार्िक्रमका लार्ग रू. 
५०,००० (पचास हजाि)सम्म खचि गनि सक्नछेन। 
- र्र् ्पश्चार् बाँकी िकमबाट र्ीन प्रर्र्शर् िकम समर्मै कार्ि सम्पन्न गनिका लार्ग अस्पर्ालमा 
सञ्चालन गरिने स्टार् र्मवटङ र्था अपे्रशन वटमको खाजा, पानी आर्दमा खचि गनि सवकनछे। 
- बाँकी िकमबाट सजििीका लार्ग आवश्र्क और्र्ध, सामग्री खरिद र्था र्बिामीको Pre-up 
Investigation का लार्ग रू. ४,००० (चाि हजाि) ि अपे्रशन कार्िमा प्रत्र्क्ष रूपमा संलग्न हनेु 
कमिचािीका लार्ग इिन्सेष्न्टभको रूपमा रू. ३,००० (र्ीन हजाि) गिी प्रर्र् र्बिामी रू ७,००० 
(सार् हजाि) खचि गनि सवकनेछ।   

अर्भलेख प्रर्र्बेदन कार्िक्रम सम्पन्न भइिसकेपर्छ प्रगर्र् प्रर्र्बेदन र्र्ाि गिी स्वास््र् र्नदेशनालर् ि इिवपर्िर्मर्ोलोजी 
र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखामा पठाउनपुनेछ। 

सन्दभि सामाग्री  

कार्िक्रमको परिचर् 

नेपालबाट सन ्२०३०सम्म हात्तीपाइिले िोग र्नवािण गने लक्ष्र् अनरुूप नेपाल सिकािद्वािा आम 
और्र्ध सेवन अर्भर्ान र्था Morbidity Management and Disability Prevention कार्िक्रम 
सञ्चालन हुँदै आइििहेको छ। र्स िोगलाइि जनस्वास््र् समस्र्ाको रूपबाट र्नवािण गनिका लार्ग 
सबै इिन्िेर्मक र्रु्नट (ष्जल्ला) हरूमा कष्म्र्मा एउटा Morbidity Management and Disability 
Prevention Care and Support Center स्थापना गिी सञ्चालन गनुि जरूिी छ। 

उदे्दश्र् क) हात्तीपाइिले िोगका कािण हाइिरोष्शल भएका र्बिामीहरूलाइि र्न:शलु्क हाइिरोष्शल शल्र्वक्रर्ा 
सेवा प्रदान गन।े 
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Zoonotic: 

१) िेर्बज, सपिदंश आर्द जूनोवटक र्था अन्र् सरुवािोग कार्िक्रम (अर्भमषु्खकिण, जनचेर्ना, प्रचािप्रसाि र्दवसमनाउने, 
िेर्बजिोग (सिोकािवालाहरू, ववद्यालर्का ववद्याथी र्था स्वास््र्कमीहरूलाइ) र्था िेर्बजभ्र्ाष्क्सन प्रर्ोग 
(स्वास््र्कमीहरूलाइ) सम्बन्धी अर्भमषु्खकिण कार्िक्रम, व्र्वसार्ीकरूपमा कृवर्कार्ि र्था पशपुालनमा 
संलग्नहरुको जनस्वास््र् सम्बन्धी कार्िक्रम) 

कार्िक्रमको 
परिचर्  

नेपाल िेर्बज, सपिदंश र्था अन्र् जनुोवटक िोगहरुको उच्च जोष्खमा िहेको पाईन्छ। ववशेर्र्: 
ग्रार्मण के्षरहरुमा पशपंुक्षी ि मार्नसहरु ववच बाक्लो संसगि िहन ेि र्ी पशपंुक्षी मार्ि र् मार्नसमा 
ववर्भन्न प्रकािका िोगहरु सनि सक्ने भएकोले स्वास््र् सेवामा खवटएका स्वास््र्कमी , ववद्याथी, 
ष्शक्षक र्था अन्र् सिोकािवाला र्नकार्हरुलाई जनुोवटक िोग सम्बन्धी ववववध 
कृर्ाकलापहरुकासाथअैर्भमूष्खकिण कार्िक्रम सञ्चालन गनि प्रस्र्ाव गरिएको छ। 

ख) हात्तीपाइिले िोगका कािण खुट्टा र्था अन्र् अंग सषु्न्नएका र्बिामीहरूलाइि स्व-हेिचाहकाबािेमा 
सीप प्रदान गने र्था संक्रमण भइि उपचािका लार्ग आएका र्बिामीहरूलाइि र्न:शलु्क सेवा प्रदान 
गने। 
ग) स्थापना भएका केन्रहरूले हप्तामा कम्र्ीमा दइुि पटक OPD मार्ि र् हात्तीपाइिले िोगका कािण 
भएका र्बिामीहरूका लार्ग ष्क्लर्नक सञ्चालन गन।े 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल 
िाष्टिर् हात्तीपाइिले िोग र्नवािण कार्िक्रमको दोश्रो िणनीर्र् बमोष्जम सन ्२०३० सम्म हात्तीपाइिले 
िोगका कािण भएका रूग्णर्ा दिलाइि घटाउँदै जाने लक्ष्र् अनरुूप हाइिरोष्शलका र्बिामीहरूलाइि 
र्न:शलु्क शल्र्वक्रर्ा उपलब्ध गिाउने र्था अपाँगर्ाको िोकथाम गने। 

सञ्चालन प्रकृर्ा  

- कार्िक्रम सञ्चालन हनेु सबै अस्पर्ालहरू (प्रर्र्टठान स्र्ि र्था संघीर् समेर्) ले हप्तामा कष्म्र्मा 
दइुि र्दन OPD सञ्चालन गनि सवकने गिी व्र्वस्थापन गनुिपनेछ। 
- OPD सञ्चालन गरिन े कोठाका लार्ग आवश्र्क साइिनबोिि, टेबल, कुसी, बेन्च, स्टेशनिी 
लगार्र्का सामर्ग्रहरू र्सै बजेटबाट खरिद गनि सवकनेछ। 
- र्बिामीका लार्ग आवश्र्क Antibiotics and Analgesics Capsule, Tablet, Ointment साथ ै
स्व-हेिचाहका र्बर्धहरू प्रदशिन गिी देखाउनका लार्ग चावहने बाटा, बाष्ल्टन, साबनु, रूमाल आर्द 
समेर् खरिद गनि सवकनेछ। 
-र्र्द अस्पर्ालले र्स प्रर्ोजनका लार्ग छुटै्ट कोठा उपलब्ध गिाउन सक्ने भएमा र्बिामीहरूको 
िेकिि िाख्नका लार्ग र्सै शीर्िकको बजेटबाट एउटा िेस्कटप कम््र्टुि वा ल्र्ापटप समेर् खरिद 
गिी िाख्न सक्नेछ।  

बजेट बाँिर्ाँि र्स प्रर्ोजनका लार्ग अस्पर्ालहरूलाइि रू. र्ीन लाख बजेट िकम व्र्वस्था गरिएको छ। सो 
िकमबाट उल्लेष्खर् कृर्ाकलापहरू सञ्चालन हनेु गिी खचि गनुिपनेछ। 

अर्भलेख प्रर्र्बेदन कार्िक्रम सम्पन्न भइिसकेपर्छ प्रगर्र् प्रर्र्बेदन र्र्ाि गिी स्वास््र् र्नदेशनालर् ि इिवपर्िर्मर्ोलोजी 
र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखामा पठाउनपुनेछ। 
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कृर्ाकलापको 
नाम  

िेर्बज, सपिदंश आर्द जनूोवटक र्था अन्र् सरुवािोग कार्िक्रम (अर्भमषु्खकिण, जनचेर्ना, 
प्रचािप्रसाि र्दवसमनाउने, िेर्बजिोग (सिोकािवालाहरू, ववद्यालर्का ववद्याथी र्था 
स्वास््र्कमीहरूलाइ) र्था िेर्बजभ्र्ाष्क्सन प्रर्ोग(स्वास््र्कमीहरूलाइ) सम्बन्धी अर्भमषु्खकिण 
कार्िक्रम, व्र्वसार्ीकरूपमा कृवर्कार्ि र्था पशपुालनमा संलग्नहरुको जनस्वास््र् सम्बन्धी 
कार्िक्रम)  

उदे्धश्र्  

र्स कार्िक्रमका उदे्धश्र्हरु देहार्बमोष्जम िहेका छन:्  
• जनुोवटक िोगसँग सम्बष्न्धर् प्रदेशस्र्िीर् वावर्िक सर्मक्षा गोष्टठ सञ्चालन गने। 
• िेर्बज भ्र्ाष्क्सन प्रर्ोग र्था सपिदंश उपचाि सम्बन्धी स्वास््र्कमीहरूलाई 

अर्भमषु्खकिण र्ार्लम प्रदान गने, 
• ववर्भन्न कार्िक्रमहरु आर्ोजना गिी २८ से्टेम्बिका र्दन ववश्व िेववज र्दवस मनाउने, 
• िेर्बज, सपिदंश, AMR र्था अन्र् जनुोवटक िोगसँग सम्बष्न्धर् पोटटि, पम््लेट र्र्ािी, 

छपाई र्था अन्र् सूचना प्रकाशन, प्रशािण गने, 
• जनुोवटक िोग सम्बन्धी माध्र्ार्मक ववद्यालर् र्था सो भन्दा मार्थका ववद्यालर्हरूमा 

स्वास््र् ष्शक्षा कार्िक्रम सञ्चालन गन,े 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल जोष्खममा िहेको मार्नसहरुमा िेर्बज, सपिदंश र्था अन्र् जनुोवटक िोगहरुको न्र्रू्नकिण हनेु 
र्था स्वास््र्कमीहरुमा उि िोग सम्बन्धी जनचेर्ना अर्भवृष्द्ध हनेु। 

सञ्चालन प्रकृर्ा 

र्ो कार्िक्रम देहार्बमोष्जम सञ्चालन गनुिपनछे, 
१) िेर्बज भ्र्ाष्क्सन प्रर्ोग र्था सपिदंश उपचाि सम्बन्धी स्वास््र्कमीहरूलाई अर्भमषु्खकिण 
र्ार्लम  
ववर्र्बस्र्हुरूः जनाविको टोकाई, सपिदंश, ववच्छीदंश, ARV को Intradermal प्रर्ोग, ASVS 
प्रर्ोग, Immunoglobulin प्रर्ोग, CPR गने र्रिका, AMR सम्बन्धी जानकािी ि अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन आर्द।  
र्ार्लममा सहभागीहरूः सपिदंश उपचाि केन्रमा कार्ििर् स्वास््र्कमीहरू, एष्न्ट िेववज भ्र्ाष्क्सन 
प्रर्ोग गन ेस्वास््र्कर्मिहरू र्था अन्र् स्वास््र्कर्मिहरू ि स्वास््र् अर्भलेख प्रर्र्वेदन सम्बन्धी 
कार्ि गनेहरु। 
श्रोर् ब्र्ष्िः सम्बष्न्धर् ववर्र् ववज्ञ, इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखाका सम्बष्न्धर् 
ब्र्ष्िहरू, प्रादेष्शक स्वास््र् र्ार्लम केन्रका सम्बष्न्धर् ववर्र्का ववज्ञ। 
र्ार्लम अबर्धः कष्म्र्मा ३ र्दन। 
 
२) प्रदेशस्र्ि सर्मक्षा गोष्टठ सञ्चालन गनि सामाष्जक ववकास मन्रालर्, स्वास््र् र्नदेशनालर्, 
स्वास््र् कार्ािलर्हरू, प्रदेश आपूर्र्ि व्र्वस्था केन्र, प्रादेष्शक स्वास््र् र्ार्लम केन्र, प्रदेश 
र्भरका अस्पर्ालहरू, स्थानीर् र्हका स्वास््र् संर्ोजक र्था स्वास््र् संस्थाका प्रमखुहरू ि 
र््र्ाकं िेकिि गने कमिचािी, इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखाका प्रर्र्र्नर्धहरू ि 
पशपंुक्षी र्था मत्स्र् ववकास र्नदेशनालर् र्था बन्र्जन्र् ुके्षरमा कार्ििर् सम्बष्न्धर् प्रर्र्र्नर्धलाई 
सहभागी गिाई सर्मक्षा गोष्टठ सञ्चालन गनुिपनछे। 



 
 

348 

 

 

सञ्चालन र्दनः कष्म्र्मा २ र्दन। 
सर्मक्षाको ववर्र्बस्र्हुरू वर्िभिी सञ्चार्लर् सपिदंश, िेववज र्था अन्र् जनुोटीक िोगहरूको 
अवस्थाको प्रस्र्रु्र्किण गिी सर्मक्षा र्था र्ोजना र्जुिमा गने साथै प्रदेश र्भर पशपंुक्षीमा त्र्स्र्ा 
वकर्समका िोगहरूको अवस्था समेर् प्रस्र्रु्र्किण गनुि पनछे।र्ी िोगहरु सम्बन्धी ववद्यमान नीर्र्, 
र्नर्म, र्नदेष्शका, कार्िववर्ध अर्दको प्रस्र्कुिण गनुिपनछे।सर्मक्षाको प्रस्र्रु्र्किणको िाँचा 
इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखासँग समन्वर् गिी र्र्ाि गनि सवकने छ। 
३) ववश्व िेववज र्दवश मनाउने (२८ से्टेम्बिका र्दन) 
सहभागीहरूः स्वास््र्कर्मिहरू, ववद्याथी, ष्शक्षक र्था अन्र् सिोकािवालाहरु संलग्न भई ववववध 
कार्िक्रमहरु गिी मनाउने। 
४) ववद्यालर् स्वास््र् ष्शक्षा कार्िक्रम सञ्चालन गने 
ववर्र्बस्र्हुरूः जनाविको टोकाइ र्था सपिदंशकोबािेमा सामान्र् जानकािी, ष्चन्ह ि लक्षणहरु, 
उपचाि पिामशि, िोकथाम, AMR सम्बन्धी जानकािी, जनाविबाट सनिसक्ने ईन्रु्एन्जा, बििफ्ल,ु 
र्सष्टटसकोर्सस, टक्सो्लाज्मोर्सस, ब्रसेुलोर्सस, इबोला, ले्टोस्पाइिोर्सस आदी िोगहरुबािे 
सामान्र् जानकािी। 
सहभागीहरूः उच्चमाध्र्ार्मक, माध्र्ार्मक र्हमा अध्र्र्न गने ववद्याथीहरु, ष्शक्षक र्था 
कमिचािीहरु। 
श्रोर् ब्र्ष्िः ष्चवकत्सक र्था स्वास््र्कमीहरु 
कक्षा संख्र्ाः एउटा ववद्यालर्मा कष्म्र्मा २ वटा कक्षा सञ्चालन गनुिपनेछ। साथ ैएउटा कक्षामा 
कष्म्र्मा ४० जना सहभागी गिाउन ुपनछे। 
५) िेववज, सपिदंश AMR र्था अन्र् जनुोवटक िोगसँग सम्बष्न्धर् पोटटि, पम््लेट र्र्ािी, छपाई 
एवम ्ववर्िण र्था आवश्र्क ववर्भन्न सूचना प्रकाशन गनि   
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बजेट बाँिर्ाँि 

कार्िक्रममा र्सै शीर्िकमा र्बर्नर्ोष्जर् बजेटको परिर्ध र्भर िवह र्नर्मअनसुाि खचि गनि 
सवकनछे। 

क्र 
स 

वक्रर्ाकलाप अनमुार्नर् िकम (रु हजािमा) 
प्रदेश 
नं  
१ 

प्रदेश 
नं २ 

बागमर्ी 
प्रदेश 

गण्िकी 
प्रदेश 

लषु्म्बनी 
प्रदेश 

कणािली 
प्रदेश 

सदुिु 
पष्श्चम 
प्रदेश 

१ िेर्बज भ्र्ाष्क्सन 
प्रर्ोग र्था 
सपिदंश उपचाि 
सम्बन्धी 
स्वास््र्कमीहरू
लाई 
अर्भमषु्खकिण 
र्ार्लम (कष्म्र्मा 
२० जना।  

४,००
। 

६,००
। 

४,००
। 

४,००
। 

५,००
। 

३,००
। 

३,००
। 

२ प्रदेशस्र्ि सर्मक्षा 
गोष्टठ सञ्चालन 
गनि  

७,००
। 

८,००
। 

७,००
। 

५,००
। 

८,००
। 

५,००
। 

५,००
। 

३ ववश्व िेववज र्दवश 
मनाउने (२८ 
से्टेम्बिका र्दन)  

१,००
। 

१,००
। 

१,००
। 

१,००
। 

१,००
। 

१,००
। 

१,००
। 

४ ववद्यालर् स्वास््र् 
ष्शक्षा कार्िक्रम 
सञ्चालन गने  

३,००
। 

३,००
। 

३,००
। 

२,००
। 

३,००
। 

३,००
। 

३,००
। 

५ िेववज, सपिदंश 
AMR र्था अन्र् 
जनुोवटक िोगसँग 
सम्बष्न्धर् पोटटि, 
पम््लेट र्र्ािी, 
छपाई एवम ्
ववर्िण र्था 
आवश्र्क ववर्भन्न 
सूचना प्रकाशन 
गनि िकम  

२,००
। 

३,००
। 

२,००
। 

२,००
। 

२,००
। 

२,००
। 

२,००
। 

 जम्मा िकम १७,०
०। 

२०,०
०। 

१७,०
०। 

१४,०
०। 

१९,०
०। 

१३,०
०। 

१३,०
०। 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् सोको प्रर्र्वेदन सम्वष्न्धर् संस्थामा, स्वास््र् र्नदेशनालर् ि 
इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखामा अर्नवार्ि रुपमा पठाउन ुपनेछ।   
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सन्दभि सामाग्री इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखा, ववश्व पश ुस्वास््र् संगठनको वेभसाइट, ववश्व 
स्वास््र् संगठनको वेभसाइटमा उपलब्ध सामाग्रीहरु   

 
 

२) एक स्वास््र् अवधािणा अनसुाि आवश्र्क संिचना र्र्ािी र्था बैठक सिोकािवालको बैठक। 

कार्िक्रमको 
परिचर्  

जनुोवटक िोगहरुको एक स्वास््र् िणनीर्र्मा आधारिर् भएि िोगको प्रर्र्कािात्मक, प्रविधनात्मक, 
उपचािात्मक र्था पनुस्थापना स्वास््र् सेवालाई गणुस्र्रिर् एवं व्र्वष्स्थर् र्निका र्नर्मत्त बहआुर्ार्मक 
र्नकार्हरुको सहकार्ि जरुिी पने भएकोले बहरु्नकार् पदार्धकािी सष्म्मर्लर् एक स्वास््र् अवधािणा 
अनसुाि बैठक सञ्चालन गनि र्ो कार्िक्रम प्रस्र्ाव गरिएको छ।  

कृर्ाकलापको 
नाम  एक स्वास््र् अवधािणा अनसुाि आवश्र्क संिचना र्र्ािी र्था बैठक सिोकािवालको बैठक।  

उदे्धश्र्  

र्स कार्िक्रमका उदे्धश्र्हरु देहार् बमोष्जम िहेका छन।् 
• एक स्वास््र् अवधािणासँग सम्बष्न्धर् सिोकािवालाहरु समावेश हनेु गिी संिचना गिी गने।  
• जनुोवटक िोगहरुको िोकथाम, उपचाि ि व्र्वस्थाको लार्ग एक स्वास््र् अवधािणा अनसुाि बैठक 

सञ्चालन गने।  
• महामािीजन्र् जनुोवटक िोगहरुको अन्वेर्ण, अनसुन्धान ि पवुिर्र्ािीको बैठक सञ्चालन गने।  

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

जोष्खममा िहेको मार्नसहरुमा जनुोवटक िोगहरुको कािणले हनु सक्ने जोष्खमलाई न्र्रू्नकिण हनेु र्था 
स्वास््र्कमीहरुमा उि िोग सम्बन्धी अन्र्िकृर्ाको वार्ाविण सृजना हनेु। 

सञ्चालन प्रकृर्ा 
र्ो कार्िक्रम देहार्बमोष्जमका र्नकार्हरु संगको अन्र्िकृर्ा बैठक गिी सञ्चालन गनुिपनेछ।  
सामाष्जक ववकास मन्रालर्, स्वास््र् सेवा महाशाखा, स्वास््र् र्नदेशनालार्, प्रादेष्शक स्वास््र् 
कार्ािलर्हरु, अस्पर्ालहरु ि शैष्क्षक प्रर्र्टठानहरु, भेटेरिनिी अस्पर्ाल र्था पश ुसेवा ववज्ञ केन्र, भरु्म 
व्र्वस्था कृवर् र्था सहकािी मन्रालर् आर्द।  

बजेट बाँिर्ाँि कार्िक्रममा र्सै शीर्िकमा र्बर्नर्ोष्जर् बजेटको परिर्ध र्भर िवह र्नर्मअनसुाि खचि गनि सवकनछे। 
र्बर्नर्ोष्जर् िकम: रु ५०,०००/- (पचास हजाि मार )। 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् सोको प्रर्र्वेदन सम्वष्न्धर् संस्थामा, स्वास््र् र्नदेशनालर् ि इवपर्िर्मर्ोलोजी 
र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखामा अर्नवार्ि रुपमा पठाउन ुपनेछ।   

सन्दभि सामाग्री इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखा, ववश्व पश ुस्वास््र् संगठनको वेभसाइट, ववश्व स्वास््र् 
संगठनको वेभसाइटमा उपलब्ध सामाग्रीहरु।   

 
३) सपिदंश उपचाि पद्धर्र् अनसुाि उपचािमा खवटएका स्वास््र्कमीलाई र्ार्लम। 
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कार्िक्रमको 
परिचर्  

नेपालमा ५,०८० (आ. व. २०७६-७७) सपिदंशका वविामीहरु हनेु गिेको जसमध्र्े ४,२०३ ववर् 
नभएका सपिदंश ि ८७७ ववर्ाल ुसपिदंशबाट वपर्िर् वविामीहरु िहेको पाईन्छ। सपिदंशका कािण 
अकालमा ज्र्ान गमुाउन ुपने अवस्था आउन नर्दन सपिदंशको उपचािमा खवटएका स्वास््र्कमीहरुलाई 
अर्भमषु्खकिण र्ार्लम सञ्चालन गने र्स कार्िक्रम प्रस्र्ाव गरिएको।  

कृर्ाकलापको 
नाम  सपिदंश उपचाि पद्धर्र् अनसुाि उपचािमा खवटएका स्वास््र्कमीलाई र्ार्लम। 

उदे्धश्र्  

र्स कार्िक्रमका उदे्धश्र्हरु देहार् बमोष्जम िहेका छन ्
• सपिदंश उपचािमा खवटएका स्वास््र् कमीहरुलाई सपिदंश उपचाि पद्धर्र् सम्बन्धी अर्भमषु्खकिण 

र्ार्लम प्रदान गन।े 
• सपिदंश उपचािमा खवटएका व्र्ष्िहरुको सीप, ज्ञान ि दक्षर्ामा अर्भवृष्द्ध हनेु। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

सपिदंशका कािण हनेु मानववर् क्षर्र्को न्र्रू्नकिण र्था स्वास््र्कमीहरुमा उि िोग सम्बन्धी 
जनचेर्ना अर्भवृष्द्ध हनेु। 

सञ्चालन प्रकृर्ा 
सपिदंश उपचािमा खवटएका स्वास््र्कमीहरुको लार्ग सपिदंश उपचाि पद्धर्र् सम्बन्धी र्ार्लम सञ्चालन 
गनुिपनेछ। प्रर्र् समहुमा सिदिमा २० देष्ख २५ जना स्वास््र्कमीहरु सहभागी हनेुछन।् श्रोर् 
व्र्ष्ि: इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखा, स्वास््र् र्नदेशनालर्, ववर्र् ववज्ञ आर्द।  

बजेट बाँिर्ाँि कार्िक्रममा र्सै शीर्िकमा र्बर्नर्ोष्जर् बजेटको परिर्ध र्भर िवह र्नर्मअनसुाि खचि गनि सवकनछे। 
र्बर्नर्ोष्जर् िकम: रु ४,००,००० (चाि लाख) 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् सोको प्रर्र्वेदन सम्वष्न्धर् संस्थामा, स्वास््र् र्नदेशनालर् ि 
इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखामा अर्नवार्ि रुपमा पठाउन ुपनेछ।   

सन्दभि सामाग्री इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखा।   
 

४) सपिदंश एवंम िेववज िोग उपचािका लार्ग आवश्र्क भ्र्ाष्क्सन एवंम और्र्ध प्रके्षणे सम्बन्धी सर्मक्षा। 

कार्िक्रमको 
परिचर्  

सपिदंश एवंम िेववज िोग उपचािका लार्ग आवश्र्क भ्र्ाष्क्सन एवं और्र्धको उष्चर् प्रर्ोग ि ववर्िण 
सम्बन्धमा सिोकािवाला र्नकार्हरुसँगको अन्र्िकृर्ा गनािले समस्र्ाको पवहचान, ववश्लेर्ण ि सल्लाह 
सझुाव संकलन गनि र्स कार्िक्रम प्रस्र्ाव गरिएको।  

कृर्ाकलापको 
नाम  सपिदंश एवंम िेववज िोग उपचािका लार्ग आवश्र्क भ्र्ाष्क्सन एवंम और्र्ध पे्रके्षण सम्बन्धी सर्मक्षा।  

उदे्धश्र्  

र्स कार्िक्रमका उदे्धश्र्हरु देहार् बमोष्जम िहेका छन ्
• सपिदंश एवंम िेववज िोग उपचािका लार्ग आवश्र्क भ्र्ाष्क्सन एवंम और्र्ध पे्रके्षण सम्बन्धी  

अनर्िकृर्ा गनि 
• सपिदंश उपचािका लार्ग प्रर्ोग गरिएका और्र्ध ववर्िण, उपर्ोग ि अभाबबािेमा जानकािी हार्सल 

गनि।  
• िेववज भ्र्ाक्सीनको प्रर्ोग, ववर्िण िणनीर्र् ि उष्चर् प्रर्ोगको सरु्नष्श्चर्र्ा कार्म गनि।  



 
 

352 

 

 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

 सपिदंश ि िेववज िोगका कािण हनेु मानववर् के्षर्र्को न्र्रू्नकिण र्था आवश्र्क भ्र्ाष्क्सन एवंम 
और्र्धको सरु्नष्क्षर् ववर्िणको व्र्वस्था कार्म हनेु। 

सञ्चालन प्रकृर्ा 

सपिदंश एवंम िेववज िोग उपचािका लार्ग आवश्र्क भ्र्ाष्क्सन एवंम और्र्ध पे्रके्षण सम्बन्धी 
सिोकािवालाहरुलाई सहभागी गिाइ सर्मक्षा कार्िक्रम सञ्चालन गने। 
सहभागीहरु:- सपिदंश एवंम िेववज िोग उपचािका लार्ग आवश्र्क भ्र्ाष्क्सन एवंम और्र्ध पे्रके्षण सम्बन्धी 
सिोकािवालाहरु 
स्रोर् व्र्ष्ि:- सामाष्जक ववकास मन्रालर्, स्वास््र् र्नदेशनालर्, स्वास््र् कार्ािलर्हरू, प्रदेश आपूर्र्ि 
व्र्वस्था केन्र, , प्रदेश र्भरका िेववज भ्र्ाष्क्सन ववर्िण गरिएको अस्पर्ालहरू ि सपिदंश उपचाि केन्र, 
EDCD का सम्बष्न्धर् व्र्ष्ि,। 

बजेट बाँिर्ाँि कार्िक्रममा र्सै शीर्िकमा र्बर्नर्ोष्जर् बजेटको परिर्ध र्भर िवह र्नर्मअनसुाि खचि गनि सवकनछे। 
र्बर्नर्ोष्जर् िकम: रु २,००,००० (दईु लाख)  

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् सोको प्रर्र्वेदन सम्वष्न्धर् संस्थामा, स्वास््र् र्नदेशनालर् ि इवपर्िर्मर्ोलोजी 
र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखामा अर्नवार्ि रुपमा पठाउन ुपनेछ।   

सन्दभि सामाग्री इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखा।   
 
र्नगिानी र्था अनसुन्धान: २. ७.५.१०  
कृर्ाकलापको नामः कोर्भि १९ लगार्र् ववर्भन्न संक्रामक िोगहरुको सर्भिलेन्स कार्िक्रम (सेष्न्टनल साईट ववस्र्ाि, नर्ा ँ
र्था संघीर् अस्पर्ाल हरुमा ईवासि अर्भमषु्खकिण EWARS वाट प्राप्त र््र्ाकं भेरिवर्केसन, खाद्य गणुस्र्ि र्नगिानी, 
खानेपानी गणुस्र्ि र्नगिानी, WSP Mapping, खानेपानी नमूना परिक्षणका लार्ग रिएजेन्ट ि मेर्सन ममिर्, ल्र्ापटप १ 
खरिद, महामािीको सर्भिलेन्स आर्द) 
परिचर्ः र्स ष्शर्िक अन्र्िगर्को िकम सेष्न्टनल साईटहरुमा ईवासि सम्बन्धी अर्भमखुीकिण, सेष्न्टनल साईटहरुको 
सञ्चालन खचि, थवपएका सेष्न्टनल साईटहरु (मरे्िकल कलेज, र्नजी अस्पर्ालहरु समेर्) मा प्रदेशस्र्िबाट अर्भमखुीकिण, 
प्रदेश अन्र्िगर् िहेका सेष्न्टनल साईटहरुका मे.स.ु, मरे्िकल िेकििि र्था अस्पर्ालमा कार्ििर् स्वास््र्कमीहरु 
(प्रर्ोगशालामा काम गने स्वास््र्कमी, नर्सिङग स्टार् र्था अन्र् स्वास््र्कमीहरुलाई) सहभागी गिाई सर्मक्षा र्था 
ईवासिबाट प्राप्त र््र्ाङ्कको भेरिवर्केसन कार्िक्रम, खानेपानी, खाद्य गणुस्र्ि र्नगिानी, महामािीको सर्भिलेन्स, र्नदेशनालर्बाट 
ईवासि सम्बन्धी र््र्ाङ्क व्र्वस्थापनका लार्ग ल्र्ापटप खरिद, खानेपानी परिक्षणका लार्ग रिएजेन्ट र्था अन्र् ममिर् कार्िका 
लार्ग खचि गनि सवकनेछ। 

• खचिको बाँिर्ाँि गदाि सेष्न्टनल साइटमा ईवासि अर्भमूखीकिण र्था सञ्चालन खचिका लार्ग प्रत्र्के साईट (प्रदेश 
नं. १- १४ वटा, प्रदेश नं. २- ८ वटा, प्रदेश नं. ३- ८ वटा, गण्िकी प्रदेश- ८ वटा, प्रदेश नं. ५- ९ वटा, 
कणािली प्रदेश- ९ वटा, सदुिुपष्श्चम प्रदेश- ९ वटा) मा कष्म्र्मा रु. १,०००००।- देष्ख अर्धकर्ममा रु. 
३,०००००।-सम्म ववर्नर्ोजन गनुि पनेछ। 

• संलग्न प्रदेश अन्र्िगर् िहेका थप गरिएका सेष्न्टनल साईटहरुमा अर्भमूखीकिण, ईवासि सर्मक्षा, खानेपानी 
गणुस्र्ि र्नगिानी, खाद्य गणुस्र्ि र्नगिानी, महामािीको सर्भिलेन्स, रिएजने्ट ि अन्र् सामाग्री खरिद र्था मेर्सन 
ममिर्का लार्ग र्पर्सल बमोष्जम िकम ववर्नर्ोजन गरिएको छ। 
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नोट 
उपिोि कार्िक्रमहरु मध्र्े ईवासि सम्बन्धी अर्भमषु्खकिण र्था सेष्न्टनल साईटहरुको सञ्चालन खचि साववकका सेष्न्टनल 
साईटहरुमा अष्ख्र्र्ािी प्रदान गिी साईटमा नै कार्िक्रम सञ्चालन गनुिपदिछ।  
नर्ाँ कार्म भएका साईटहरुमा प्रदेशस्र्िबाटै अर्भमषु्खकिण कार्िक्रम र्र् गिी साईटहरुमा कार्ििर् स्वास््र्कमीहरुको 
सहभागीर्ामा सञ्चालन गनि सवकनेछ। 
खानेपानी गणुस्र्ि र्नगिानी, खाद्य गणुस्र्ि र्नगिानी, महामािी सर्भिलेन्सको हकमा प्रदेशस्र्िबाट वा आवश्र्कर्ा अनसुाि 
ष्जल्लास्र्िमा कार्ि सञ्चालन गनि सवकनेछ साथै ईवासि सर्मक्षामा प्रदेश अन्र्िगर् िहेका सेष्न्टनलसाईटहरुका मेर्िकल 
सपुरिटेन्िेन्ट र्था मरे्िकल िेकिििहरु सहभागीगिाई सर्मक्षार्था िाटा भेरिवर्केसन कार्िक्रम सञ्चालन प्रदेशस्र्िमा नै 
गनुिपदिछ। 
 
ईवासि सम्बन्धी अर्भमषु्खकिण, सेष्न्टनल साईटहरुको सञ्चालन खचि 

कार्िक्रम 
प्रदेश 

१ २ वागमर्ी गण्िकी लषु्म्वर्न कणािली सदुिुपष्श्चम 
कोर्भि १९ लगार्र् ववर्भन्न संक्रामक 
िोगहरुको सर्भिलेन्स कार्िक्रम जम्मा 
खचि िकम। 

३००० ३००० ४००० ३००० ३५०० ३००० २५०० 

ईवासि सम्बन्धी अर्भमषु्खकिण र्था 
सेष्न्टनेलसाईटहरुको सञ्चालन खचि 

२१०० १००० १४५० १३०० १३२५ ११२५ १४५० 

खानेपानी गणुस्र्ि र्नगिानी, खाद्य 
गणुस्र्ि र्नगिानी , महामािीको 
सर्भिलेन्स, खानपेानी परिक्षणका लार्ग 
रिएजेन्ट ि अन्र् सामाग्री खरिद 
(ल्र्ापटप) र्थामेर्सन ममिर्  

९००० २००० २५५० १७०० २१७५ २३७५ १०५० 

परिचर् 

र्ोवकएका सेष्न्टनल साईटहरुबाट कोर्भि १९ लगार्र् ववर्भन्न संक्रामक र्था महामािीजन्र् िोगहरुको 
र्त्काल ि साप्तावहक रुपमा र्निन्र्ि प्रर्र्वेदन गने प्रणाली नै Early Warning and Reporting 
System (EWARS) हो। िोगहरूको र्निन्र्ि ि गणुस्र्िीर् प्रर्र्वेदन गनिका लार्ग EWARS Sentinel 
Sites मा कार्ििर् ष्चवकत्सक र्था स्वास््र्कमीहरुलाइ अर्भमखुीकिण कार्िक्रम र्था साईटहरुको 
सञ्चालन आवश्र्कर्ा पदिछ। 

वक्रर्ाकलापको 
नाम 

ईवासि सम्बन्धी अर्भमषु्खकिण, सेष्न्टनल साईटहरुको सञ्चालन खचि 
 

उदे्दश्र् 

• EWARS सेष्न्टनल साईटमा कार्ििर् ष्चवकत्सक र्था स्वास््र्कमीहरुलाई ईवासिको महत्व र्था 
महामािीजन्र् िोगहरुबािे ररु् जानकािी गिाउँदा पनि सक्ने सकािात्मक प्रभावबािे जानकािी 
गिाउने।  

• संक्रामक िोगहरुको र््र्ाकं अर्भलेख व्र्वस्थापन ि ष्शघ्र प्रर्र्वेदनको सरु्नष्श्चर्ा गने। 
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल EWARS मा प्रर्र्वेदन गनुिपने िोगहरुको र्ोवकएको समर्मा र्नर्र्मर् प्रर्र्वेदन हनेुछ। 
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र्नर्र्मर् गणुस्र्िीर् प्रर्र्वेदनको सरु्नष्श्चर्र्ा हनेुछ। 
सेष्न्टनल साईटमा देखा पिेका वकटजन्र् िोग र्था महामािी जन्र् िोगहरुको अवस्था वािे जानकािी 
प्राप्त हनेुछ। 

सञ्चालन प्रकृर्ा  

• र्ो ष्शर्िकको िकमबाट प्रदेश अन्र्गिर् िहेका EWARS सेष्न्टनल साइट कार्म भएका 
अस्पर्ालहरूले कार्िक्रम सञ्चालन गनुि पनछे। 

• अर्भमखुीकिण कार्िक्रम सञ्चालनको ष्जम्मेवािी अस्पर्ालको मेर्िकल िेकििि (अर्धकृर्) वा सो 
कार्ि गने ष्जम्मेवाि व्र्ष्िले गनुि पछि।ि र्नजले कार्िर्ोजना र्र्ाि गिी स्वीकृर् गिंाइ कार्िक्रम 
सञ्चालन गनुिपदिछ।  

• अर्भमखुीकिण कार्िक्रम सेष्न्टनल साइटमा सञ्चालन गनुिपदिछ। 
• कार्िक्रम सञ्चालनको श्रोर् ब्र्ष्िमा अस्पर्ालको मे.स.ु, EDCD, स्वास््र् र्नदेशनालर्, र्ार्लम 

प्राप्त व्र्ष्ि ि मरे्िकल िेकििि हनुसक्नेछन।् 
• एक समहुमा करिब ३०-४० जनासम्म सहभागी गिाउन ुपदिछ।  
• सेष्न्टनल साईटमा कार्ििर् ष्चवकत्सक र्था स्वास््र्कमीहरू, स्वास््र् कार्ािलका प्रमखु, RRT 

सम्पकि  ब्र्ष्ि अर्भमखुीकिण कार्िक्रममा सहभागी हनेु छन।् 
• अर्भमषु्खकिण/ अन्र्िकृर्ा कार्िक्रम २ र्दन सञ्चालन गनुिपछि। कार्िक्रममा कष्म्र्मा 

र्नम्नअनसुािका ववर्र्बस्र् ुसमावेश हनु ुपदिछ। 
 

➢ Principles and practice of Disease Surveillance 
➢ Overview of EWARS and importance of timely reporting 
➢ EWARS in DHIS2 
➢ Data consistency from EWARS and HMIS 
➢ Case Definitions of reportable diseases 
➢ Role of Laboratory in case detection 
➢ Role and responsibilities of MS, MO, Nursing staff, Paramedics, Lab 

personnel 
➢ Group work and identification of issues on data error etc. 

कार्िसञ्चालन र्था अन्र् खचि सम्बन्धमा आवश्र्कर्ा पवहचान र्था िाँचा र्र्ाि गिी अस्पर्ालको 
िेकिि/ र््र्ाङ्क शाखाका लार्ग इन्टिनेट सञ्चालन, िाटाकािि रिचाजि गनि, कम््र्टुि ममिर् गनि, वप्रन्टि 
खिीद र्था ममिर् गनि, रिपोवटिङ्ग कार्िमा आवश्र्क पने अन्र् सामान खरिद र्था ममिर् गनि र्ो िकम 
खचि गनि सवकनेछ। सेष्न्टनल साइटमा सूचना प्रवाहका लार्ग प्रर्र् मवहना रु. ३०० का दिले मरे्िकल 
िेकििि (अर्धकृर्)का लार्ग मोवाईल रिचाजि स्वरुप र्ो ष्शर्िकबाट खचि गनि सवकनछे। 
बजेट वाँिर्ाँि: प्रकोपजन्र् िोगहरुको वािेमा अर्भमषु्खकिण कार्िक्रमका लार्ग स्वीकृर् िकम बाट 
करिब ७५ प्रर्र्शर् ि साईट सञ्चालन खचिका लार्ग करिव २५ प्रर्र्शर् हनेुगिी बजेट वाँिर्ाँि गिी 
कार्ि सञ्चालन गनुिपदिछ। 
कार्िक्रम सञ्चालन र्था सन्दभि सामाग्रीहरुको लार्ग इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखामा 
समन्वर् गनि सवकनछे। 

अर्भलेख 
प्रर्र्वेदन 

कार्िक्रम सम्पन्न गिे पश्चार् सो सम्बन्धी प्रर्र्वेदन र्र्ाि गनुिका साथै प्रकोपजन्र् िोगहरुको र्नर्र्मर् 
प्रर्र्वेदनको सरु्नष्श्चर्र्ा हनुपुछि। 
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खानेपानी गणुस्र्ि र्नगिानी 

 
खाद्य गणुस्र्ि र्नगिानी 

सन्दभि सामाग्री A guide to EWARS, EDCD, Presentation, Data from the DHIS2 system 

परिचर्  
खानेपानी आर्ोजनावाट ववर्रिर् वपउने पानीको गणुस्र्ि सरु्नष्श्चर् गनिको लार्ग खानेपानी सिुक्षा र्ोजना 
लाग ुभएका आर्ोजनामा वार्ाविणीर् अनगुमन गने, सिुक्षा र्ोजना नभएका आर्ोजनामा खानेपानी सिुक्षा 
र्ोजना लाग ुगने ि पानीजन्र् िोग रै्र्लएका स्थानहरुमा खानेपानी गणुस्र्ि सर्भिलेन्स कार्ि गनुिपदिछ। 

वक्रर्ाकलापको 
नाम खानेपानी गणुस्र्ि र्नगिानी 

उदे्दश्र् प्रदवुर्र् खानेपानीबाट देखा पने पानीजन्र् िोगहरुको (Water Borne Diseases) न्र्ूर्नकिण गनिका 
लार्ग खानेपानी गणुस्र्ि र्नगिानी गनेसाथ ैखानेपानी सिुक्षा र्ोजना लाग ुगने। 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल खानेपानी सिुक्षा र्ोजना स्थापना गने परिपाटीको ववकास भइ प्रदवुर्र् खानेपानीका कािणले देखा पन े
पानीजन्र् महामािी िोगहरुको संख्र्ामा कर्म आउनेछ। 

सञ्चालन प्रकृर्ा  

र्स अन्र्गिर् २ वटा वक्रर्ाकलाप सञ्चालन गनि सवकने छ। 
• खानेपानी आर्ोजनाहरुको Mapping गने ि खानेपानी सिुक्षा र्ोजना लाग ु भएका आर्ोजनाको 

वार्ाविणीर् पिीक्षण अवलोकन गने ि अवलोकन पश्चार् सधुाि गनुि पने वुँदाहरु वािे उपभोिा 
सर्मर्र्लाई जानकािी गिाउने।र्र्द खानेपानी पिीक्षण गनुिपिेमा पिीक्षणको व्र्वस्था र्मलाउने ि 
परिक्षणको परिणाम सम्वष्न्धर् र्नकार्लाई उपलब्ध गिाउने। 

• WSP Mapping: Geo coordinate अनसुाि Mapping गिेि compile गने ि िीपोट र्र्ाि गने। 
• पानीजन्र् िोग रै्र्लएका स्थानको खानेपानीको स्रोर् वा ववर्िण प्रणालीको अनगुमन ि सधुािका 

लार्ग खानेपानी परिक्षण सझुाव ि जनचेर्ना जगाउने वक्रर्ाकलापहरु सञ्चालन गने। 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन कार्िक्रम सम्पन्न गिे पश्चार् सो सम्बन्धी प्रर्र्वेदन र्र्ाि गने।  

सन्दभि सामाग्री िाष्टिर् खानेपानी गणुस्र्ि सर्भिलेन्स (Surveillance) र्नदेष्शका, www.edcd.gov.np 

परिचर्  

खाध्र् पदाथिको छनौट, भंिािण, र्र्ािी र्था प्रर्ोग गदाि सिुष्क्षर् र्रिकाले गने बानीको ववकास 
गनिको लार्ग सम्वष्न्धर् र्नकार्हरुलाई उत्पे्ररिर् गनुिको साथ ै खाध्र् पदाथिका कािणले महामािी 
रै्र्लएमा त्र्सको कािणवािे अवगर् भइ समर्मा नै िोकथाम ि र्नर्न्रण गनिको लार्ग खाद्य गणुस्र्ि 
र्नगिानी गरिन्छ। 

वक्रर्ाकलापको 
नाम खाद्य गणुस्र्ि र्नगिानी 
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NCD: 
नसने िोगहरू सम्बन्धी कार्िक्रमको परिचर्: ववश्व र्था दष्क्षण पूवी एष्शर्ामा बढ्दो शहिीकिण ि परिवर्र्िर् ष्जवनशैली, 
जनसाषं्ख्र्क, आर्थिक र्था सामाष्जक परिवर्िन सँगसँगै नसन ेिोगको प्रकोप बवििहेको छ। र्स सन्दभिमा नेपाल पर्न 
र्सको प्रकोपबाट अछुर्ो िहेको छैन, र्लस्वरुप हाल नेपालमा सरुवा िोगको र्लुनामा नसने िोगवाट हनेु मतृ्र्दुि बढ्दो 
छ। नेपाल सिकािले नसने िोगको िोकथाम र्था उपचाि कार्िलाई सशि रुपमा अष्घ बिाउन ववश्व स्वास््र् संगठनको 
Package of Essential Non Communicable Disease (PEN) अवधािणालाई अनमुोदन गिेको छ। PEN Package 
अन्र्गिर् मटुु र्था ििनलीको िोग, मधुमहे, क्र्ान्सि र्था दीघि श्वासप्रश्वास सम्बन्धी िोग समेर् गिी ४ वटा िोगहरू 
समेवटएको छ। र्ी नसने िोगहरु लाग्नकुा प्रमखु ४ वटा कािक र्त्वहरुमा शािीरिक र्नष्स्क्रर्र्ा, धुम्रपान/मद्यपान, 
मोटोपना र्था अस्वस्थ खानपान पदिछ। कार्िक्रम सञ्चालन गनि सम्बष्न्धर् प्रदेशले सबै ष्जल्लाहरूमा कार्िक्रम र्निन्र्िर्ाका 
लार्ग र्ार्लम सञ्चालन र्था औजाि उपकिण खरिद गनुि पनेछ। 
 
नसने िोगको िोकथाम र्था व्र्वस्थापनको लार्ग स्वास््र्कमीहरूको क्षमर्ा अर्भबृष्द्ध गनुि आवश्र्क छ। 
स्वास््र्कमीहरूको क्षमर्ा अर्भबृष्द्धको लार्ग PEN र्ार्लमको ववकास गरिएको छ। र्ो र्ार्लम नसने िोग कार्िक्रम 
सञ्चालन हनेु ष्जल्लाहरूका ष्जल्ला अस्पर्ाल, प्राथर्मक स्वास््र् केन्र र्था स्वास््र् चौकीहरूमा कार्ििर् स्वास््र्कमीहरूका 
लार्ग हनेुछ। र्ो कार्िक्रम हाल ७७ वटा ष्जल्लाहरूमा सञ्चालनमा आइिसकेको छ। आ .व. ०७४।७५ मा १६ वटा 
ष्जल्लाबाट शरुूवार् गरिएको र्स कार्िक्रम र्स आ .व.  ०७७।७८ देष्ख सबै ष्जल्लाहरूमा सञ्चालनमा आएको हो। 
कृर्ाकलापको नाम १. नसने िोग सम्बन्धी कार्िक्रम  

उदे्दश्र् 
खाद्य ववशािर्ाका कािणले हनुसक्ने ववर्भन्न िोगहरू (Food Borne Diseases) को कािण पत्ता 
लगाइ रै्लन नर्दने ि िोग रै्र्लन सक्ने अवस्था पवहचान गिी िोकथाम गनुि कार्िक्रमको मखु्र् 
उदे्दश्र् हो।  

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल 
खाद्य पदाथिको गणुस्र्ि सम्वष्न्ध जनचेर्नामा अर्भबृष्द्ध हनु गई खानेकुिाको गणुस्र्ि  कार्म िाख्न े
बानीको ववकास हनेुछ ि अन्र्र्ः प्रदवुर्र् खानकुेिाका कािणले देखा पने खाद्य ववशािर्ा सम्बन्धी 
िोगहरुमा कर्म आउनेछ। 

सञ्चालन प्रकृर्ा  

• खाद्य पदाथिका कािणले कुन ैिोग रै्र्लएमा िोग रै्लावटको कािण सोको िोकथाम ि भववश्र्मा 
िोगको पनुिावृष्त्त िोक्ने वक्रर्ाकलाप सञ्चालन गनुि पछि। 

• खाध्र् सिसर्ाई, खाध्र् सिुक्षा ि खाध्र्जन्र् िोगहरुको कािण, िोकथाम र्नर्न्रण सम्वन्धमा 
सिोकािवालाहरुको सहभागीर्ामा प्रदेश र्था ष्जल्ला स्र्िमा अर्भमखुीकिण कार्िक्रम समेर् 
सञ्चालन गनि सवकनेछ। 

• अर्भमखुीकिण कार्िक्रममा होटल ब्र्वसार्ी संघ, नागरिक समाज, सिुक्षा र्नकार्,उद्योग वाष्णज्र् 
संघ,स्वास््र्कमी, अन्र् संघ संस्थाहरु र्था सिोकािवालाहरूको सहभागीर्ामा सञ्चालन गने। 

• अर्भमषु्खकिण कार्िक्रम सञ्चालनको लार्ग स्वास््र् र्नदेशक, स्वास््र् कार्ािलर्का प्रमखु, र्ार्लम 
प्राप्त ब्र्ष्ि, मे.स.ु, खाध्र् प्रववर्ध र्था गणु र्नर्न्रण कार्ािलर्को प्रर्र्र्नर्ध आर्द व्र्ष्ि स्रोर् 
व्र्ष्िका रुपमा सहजीकिण कार्ि गिाउन सवकने छ। 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन कार्िक्रम सम्पन्न गिे पश्चार् सो सम्बन्धी प्रर्र्वेदन र्र्ाि गने।  

सन्दभि सामाग्री  http://dftqc.gov.np/ 

http://dftqc.gov.np/
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उद्दशे्र् प्रमखु नसने िोगहरु मटुु र्था ििनलीको िोग, मधुमेह, क्र्ान्सि र्था दीघि श्वासप्रश्वास सम्बन्धी 
िोगको उपचाि र्था िोकथामबािे जनचेर्ना रै्लाउने। 

सञ्चालन प्रकृर्ा  

कार्िक्रम 
 

प्रदेशका लार्ग ववर्नर्ोष्जर् िकम 
१ २ बाग्मर्ी गण्िकी लषु्म्बनी कणािली सदुिुपष्श्चम 

PEN TOT 
र्ार्लम 

६लाख  ६लाख ६लाख ६लाख ६लाख ६लाख ६लाख 

PENर्ार्लम ८२ 
लाख 
३० 
हजाि  

८२ 
लाख 
१७ 
हजाि  
 

८१ लाख 
७५ हजाि 

८१ लाख 
५६ हजाि  

८२ लाख 
३७ हजाि 

८२ लाख 
३६ हजाि 

८२१ लाख ११ 
हजाि  
 

नसने िोग 
सम्बन्धी र्दवस 
मनाउने 

१ लाख १ लाख १ लाख १ लाख १ लाख १ लाख १ लाख 

PEN 
कार्िक्रमका 
लार्ग अनगुमन 

१ लाख १ लाख १ लाख १ लाख १ लाख १ लाख १ लाख 

जम्मा ९० 
लाख 
३० 
हजाि  

९० 
लाख 
१७ 
हजाि  

८९ लाख 
७५ हजाि  

८९ लाख 
५६ हजाि  

९० लाख 
३७ हजाि  

९० लाख 
३७ हजाि  

९० लाख ११  
हजाि  

        
नसने िोग 
सम्बन्धी और्र्ध 
खरिद 

१ 
किोि 

१ 
किोि 

१ किोि १ किोि १ किोि १ किोि १ किोि 

मानर्सक िोग 
सम्बन्धी और्र्ध 
खरिद 

५० 
लाख 

५० 
लाख 

५० लाख ५० लाख ५० लाख ५० लाख ५० लाख 

NCD कार्िक्रम 
औजाि उपकिण 
खरिद 

१५ 
लाख 

१५ 
लाख 

२५ लाख १५ लाख २० लाख २० लाख १५ लाख 

र्सकल सेल 
एर्नर्मर्ा र्था 
थालासेर्मर्ा 

० ० ० ५ लाख १५ लाख १५ लाख १० लाख 

 
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल नसने िोगकाबािेमा स्वास््र्कमीहरुको क्षमर्ा अर्भबृष्द्ध गिी िोगभाि ि मतृ्र्दुि घटेको हनेुछ।  
सन्दभि सामाग्री PEN Trainers Guide, Participants Training Manual 

 

कृर्ाकलापको नाम २. नसने िोगहरू सम्बन्धी कार्िक्रमका लार्ग उपकिण खरिद 
उद्दशे्र् नसने िोग सम्वष्न्ध उपकिण खरिद गिी सम्वष्न्धर् स्वास््र् संस्थामा उपलव्ध गिाउने। 
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स्पेसीवर्केसन 
S.N. Purchaser‘s Specifications  
  Manufacturer 
  Brand 
  Type / Model 
  Country of Origin 
1 Description of Function 
1.1 Portable, Handheld, Battery operated system for testing Lipid panel 
2 Technical Specifications 
2.1 Device should be compact and light weight 
2.2 Should be hand held device for Near Patient Testing 
2.3 Should be able to perform Lipid Panel 

2.4 
Should perform Total Cholesterol, Triglycerides, HDL Cholesterol and also provide calculated results 
for LDL and Total Cholesterol/HDL Ratio 

2.5 Sample volume for single or panel test should not be more than 40uL. 
2.6 Should perform test from finger prick  
2.7 Result time must not exceed 90 sec for Lipid Panel testing 
2.8 Measurement range for HDL Chol must be upto 120mg/dL 
2.9 Test strips must be available in Lipid Panel as well as individual test parameter 
2.10 Should have 2 level controls for the test parameters 
3 Accessories, spares and consumables 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल नसने िोगवाट हनेु वविामी दि ि मतृ्र्दुिमा कर्म आउनेछ। 

सञ्चालन प्रकृर्ा  

गर् आ.व. ०७७।०७८ मा COVID-19 का कािणले समेट्न नसवकएका ष्जल्लाहरु ि र्स 
आ.ब. मा कार्िक्रम लाग ुगनुिपने ष्जल्लाहरुमा र्ोवकएको स्पेसीवर्केसनको आधािमा आवश्र्क 
उपकिणहरुको खरिद गिी प्रदेश अन्र्गिर्का सबै ष्जल्ला ववर्िण गनुि पने हनु्छ  
खरिद गनुिपने उपकिणहरुर्था Reagent 

1. Glucometer,  
2. Glucometer strip,  
3. lancet,  
4. Uristick,  
5. Weighing scale,  
6. Measuring tape,  
7. Sphygmomanometer with stethoscope, 
8.  Peak flometer etc. 
9. Reagent (Glucose, Urea, Creatinine, Na+,k+ (प्रर्ोगशाला भएका संस्थाहरुमा) 

बजेट बािँर्ािँ  
अर्भलेख प्रर्र्वेदन कार्िक्रम सञ्चालनको अर्भलेख िाखी प्रदेश र्था केन्रमा प्रर्र्वेदन गनुिपनेछ। 
सन्दभि सामाग्री उपकिणको स्पेर्सवर्केसन लगार्र् थप जानकािीका लागी महाशाखामा समन्वर् गनि सवकनछे। 
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3.1 
All standard accessories, consumables and parts required to operate the equipment, to be included 
in the offer. Bidders must specify the quantity of every item included in their offer (including items 
not specified above). 

4 Operating Environment 

4.1 
The system offered shall be designed to operate normally under the conditions of the purchaser's 
country. The conditions include Power Supply, Climate, Temperature, Humidity, etc. 

5 Standards and Safety Requirements 
5.1 This unit shall be certified to meet ISO9001:2008 and/or ISO 13485 

5.2 
CE (European) and USFDA approved product certificate. 
Self declared CE certificate will not be acceptable. 

5.4 
Should meet National Cholesterol Education Program (NCEP) Guidelines of the National Institutes of 
Health (NIH). 

5.5 Should be CRMLN certified for CHOL and HDL test strips 
6 User Training 

6.1 Must provide user training for medical paramedical staff (including how to use and maintain the 
equipment). 

7 Warranty 
7.1 Comprehensive warranty for 2 years from acceptance. 
8 Maintenance Service During Warranty Period 
8.1 Not applicable 
9 Installation and Commissioning 
9.1 Must supply preassembled unit, ready to use . 
10 Documentation 
10.1 User (Operating) manual in English 
10.2 List of important spare parts and accessories with their part number and costing. 
10.3 Certificate of calibration and inspection from factory. 

 
Technical Specification of Test Strips with glucometer (Item n. 1 and 2) 

S. N. Purchaser‘s Specifications Bidder‘s 
Remarks 

1 Make  
2 Model  
3 Country of Origin  
4.1 General Technical Requirement for Portable handheld Glucometer with lancing device  
 i. Range/Linearity - 20 to 600 mg/dl.   
 ii. Maximum reading time- Less than 10 seconds.  
 iii. Size of blood samples required for test - Less than 1.5 microliters.   
 iv. Memory capacity - At least 50 test results.  
 v. Accuracy +/- 10%.  
 vi. Reproducibility +/- 5%  

http://www.ptsdiagnostics.com/crmln-and-ncep.html
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vii. Settings- Should have automatic code detection facility, time and date and 
display of sugar in mg/dl.  

 

 
viii. Software-Inbuilt software should be available and should have facility to ensure 
accuracy of measurement. 

 

 ix. Configuration- Should use electro chemical technology.  

 
x. Power requirements- Shall be battery operated 3 volt lithium ion cell battery or 
2x (AAA) Alkaline battery. Battery should be supplied with item and should last at 
least 1000 tests. 

 

 

xi. Atmospheric conditions- The Glucometer should be capable of being stored in 
ambient temperature range 0 to 50 degree centigrade and relative humidity of 15 
to 90%. Further it should be capable of operating continuously in ambient 
temperature of 10 to 50 degree centigrade and relative humidity of 15 to 90%. 

 

 
xii. Cleaning disinfection and sterilisation - The unit should be cleanable and 
sterlizable with alcohol.  

 

 
xiii. Certifications applicable- FDA (US)/CE (EU) - BIS/ISO 13485 2003:ISO:15197-
2013  

 

 xiv. Training - Training for medical, para medical and technical staff to be provided.  
 xv. Warranty-Should have life time replacement warranty for 3 years.  
 xvi. Operating Manual-The operating instructions and manuals are to be supplied.  

 
xvii. Service support- Should be available and details of service centres to be 
declared. Toll free number facility for service complaints should be available.On-
line complaint portal should be declared. 

 

 xviii. Data transfer- Item should have data transfer facility through USB deviceor 
equivalent device 

 

4.2 Requirements for Glucometer Test strips packet  
 i. The Glucostrips shall be available in the local market all over Nepal.   
 ii. The shelf life shall be 12 months.  

 
iii. The cost of the strip for the next 3 years shall be taken into account in the 
General Technical requirement For TE: Page 5 of 6 evaluation considering two 
strips per day. 

 

 iv. Strip should work minimum 3 months from the opening of the pack.  
 v. The strip should be able to use capillary blood samples.  

 
vi. Control solution/calibre stick to check the reliability of the strips to be supplied 
and Quantity Should be 50 control solutions/ strips per glucometer. 

 

 
vii. Standard manual,carrying case, one set of standard battery to be supplied with 
the item. 

 

4.3 
General Technical Requirements for Single Use Pressure Activator auto disable safety 
lancet. 

 

 i. Pre loaded Pressure operated.  
 ii. Easy handling, two step operation and button operated design.  
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iii. The lancet are required to be auto disabled and should be usable only once. 
It should be in a packet of 100 lancets per glucometer. 

 

 iv. Needle is fully shielded before and after use.  
 v. Automatically retracts the needle into casing after sampling.  

 
vi. 3 edged, high quality ultra sharpneedle, which can rapidly penetrate skin to 
reduce patient's pain.  

 

 vii. Penetration depth to suit capillary blood requirement(Adjustable).  
 viii. Test and Diagnosis of blood glucose.  
 ix. Protect the user from risk of blood borne infection.  
4.4 Lancing Device of 5 depth level with ejector  

 
TSN:139124         

Peak Flow Meter 

S.N. Purchaser‘s Specifications Bidder‘s 
Remarks 

 Peak Flow Meter  
 Manufacturer  
 Brand  
 Type / Model  
 Country of Origin  
1 Description of Function  

1.1 

It is used to monitor asthma in patients and to quantify the severity of a crisis, and can 
help to adjust treatment. 
The peak expiratory flow rate is the flow of air generated in the first 0.1 seconds of a 
forced expiration. It can be measured with a portable peak flow meter. The result is 
extrapolated over 1 minute and expressed in litres of expired air per minute. 

 

2 Operational Requirements  
2.1 It shall be suitable for adults and children.  
3 System Configuration  
3.1 Peak Flow Meter, complete unit.   
4 Technical Specifications  
4.1 Hand-held device used to measure the air flow from the lungs in one "fast blast."  

4.2 

Materials: 
• Main body: impact-resistant ABS plastic 
• Cover and handle: high density polypropylene 
• Scale: hot-stamped, alcohol-resistant 

 

4.3 It shall have oval mouth piece shaped.   

4.4 Handle: folds out, keeps hand away from the air stream thus encourages use of the proper 
technique for accurate readings. 

 

4.5 Performance data: 
• Accuracy: +/-10% or 10 litres/minute 
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S.N. Purchaser‘s Specifications 
Bidder‘s 
Remarks 

• Reproducibility: ÷ 12% or 15 litres/minute 
• Linearity: ÷ 5% or 10 litres/minute 
• Resistance to flow: ÷ 0.35kPa/litres/second 
• Frequency response: ÷ 12% or 15 L/minute 
• Scale resolution: 10 litres/minute from 60-700 litres/minute 

 20 litres/minute from 700-800 litres/minute 
4.6 Calibration data: 

• Measurement range: 60-800 litres/minute 
• Resolution: 10 litres/minute 

 

4.7 It shall come with adjustable colour-coded indicator, green, yellow and red (on the scale 
side) for three zone asthma management.  

 

4.8 It shall give multiple results for the same patients for reliability.   
5 Accessories, spares and consumables  
5.1 Accessories: 

• Storage case: 01 no. 
 

6 Operating Environment   
6.1  The product offered shall be designed to be stored and to operate normally under the 

conditions of the purchaser's country. The conditions include Climate, Temperature, 
Humidity, etc. 

 

7 Standards and Safety Requirements  
7.1  Must submit ISO 9001 or ISO13485:2003/AC:2007 for Medical Devices AND  
7.2  CE or USFDA approved product certificate.   
8 User Training  
8.1 Must provide user training (including how to use and maintain the equipment).   
9 Warranty  
9.1 Warranty for 1year after acceptance.   
10 Maintenance Service During Warranty Period  
10.1 Standard warranty condition is applicable.   
11 Installation, Inspections and Commissioning   
11.1 Must supply preassembled unit, ready to use.  
12 Documentation  
12.1 User (Operating) manual in English.  
12.2 Service (Technical / Maintenance) manual in English, if any.   
12.3 List of important spare parts and accessories with their part numbers and costing, if any.   
12.4 Certificate of calibration and inspection from factory.   

 
Item No. 4: Lancets 
S.N.  Purchaser‘s Specifications Bidder‘s Remarks 
 Manufacturer  
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 Brand   
 Type/Model   
 Country of Origin   
 General Technical Requirements for Single use lancets for pressure Activator safety 

lancet device 
 

1 
3 edged, high quality ultra-Sharpe needle, which can rapidly penetrate skin to reduce 
patient‘s pain.  

 

2 Needle tip must be covered with detachable ball for maintaining sterility  
3 Penetration depth to suit capillary blood requirement (Adjustable)   
4 Needle must be suitable to fit in all generally available lancet devices.   

 
Item No. 5 Urine Proteinand Urine Sugar Test Strips 

S. No. Purchaser‘s Specifications Bidder‘s 
Remarks 

 Make  
 Model  
 Country of Origin  
 General Specifications  
1 Urine strip for measurement of Albumin in Urine and Sugar in Urine  
2 Should be sensitive for 15mg/dL  
3 Color chart should be given on the bottle   

4 
The absorption pad must be protected against normal concentration of ascorbic 
acid and should have no interference from ascorbic acid. 

 

5 
Manufacturer must have ISO13485 and CE (European) certificate should be 
provided 

 

6 
Bidder must mention the number of strips in one bottle. Only 50 or 100 strips 
per bottle pack size shall be admissible 

 

Item No. 6 Urine Ketone Test strips 

S. No. Purchaser‘s Specifications 
Bidder‘s 
Remarks 

 Make  
 Model  
 Country of Origin  
 General Specifications  
1 Urine strip for measurement of Ketone in Urine  
2 Based on Sodium Nitropruside method  
3 Color chart should be given on the bottle   

4 
The absorption pad must be protected against normal concentration of ascorbic 
acid and should have no interference from ascorbic acid. 

 

5 
Manufacturer must have ISO13485 and CE (European) certificate should be 
provided 
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6 
Bidder must mention the number of strips in one bottle. Only 50 or 100 strips 
per bottle pack size shall be admissible 

 

 
३. नसने िोगहरु सम्बन्धी र्दवस मनाउने (NCDs Day Celebration) 
परिचर् नसन ेिोगहरुको िोकथाम र्था र्नर्न्रण गनि जनचेर्ना अर्भबृष्द्ध गनुि अत्र्ावश्र्क छ। र्स्र्ा 

िोगहरुकोबािेमा जनचेर्ना अर्भबृष्द्ध गनि मूख्र्मूख्र् िोगहरुसँग सम्बष्न्धर् ि ववश्वव्र्ापी रुपमा 
मनाईने र्दवस मनाउन ुउपर्िु देष्खन्छ। 

उदे्दश्र् नसनेिोगहरुको सम्बन्धमा जनचेर्ना अर्भबृष्द्ध गनुि। 
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल मूख्र् चाि नसने िोगको अन्र्िाष्टिर् र्दवसका र्दन जनचेर्ना बृद्धी हनेु वकर्समका र्ािली, 

प्रभार्रे्िी, विृत्वकला, हाजीरिजवार् लगार्र्का कार्िक्रमहरु सञ्चालन गने। 
ववश्व मधुमहे र्दवस - १४ नोभेम्बि, 
ववश्व COPD र्दवस - २० नोभेम्बि, 
ववश्व Cancer र्दवस - ४ रे्ब्रअुिी, 
ववश्व उच्च ििचाप र्दवस - १७ मे  
र्स कार्िक्रम सञ्चालनका लार्ग हिेक र्दवसका लागी रु. २५,००० का दिले १ लाख बजेटको 
व्र्वस्था गरिएको छ। 

सञ्चालन प्रवक्रर्ा नसन ेिोगहरुको सम्बन्धमा जनचेर्ना अर्भबृष्द्ध भई स्वस्थ जीवनशैलीको ववकास र्था ववस्र्ाि 
हनेुछ। 

अर्भलेख प्रर्र्वेदन कार्िक्रम सञ्चालनको अर्भलेख िाखी केन्रमा सम्बष्न्धर् महाशाखामा र्लष्खर् प्रर्र्वेदन गनुिपनछे। 

सन्दभि सामाग्री  
 
४. PEN प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण (ToT) र्ार्लम 
परिचर् नसनेिोगहरुको िोकथाम र्था र्नर्न्रण गनि समदुार्मा कार्ििर् स्वास््र्कमीहरुको क्षमर्ा ववकास 

गनि प्रदेशस्र्िमा पर्न प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ार्लम सञ्चालन गनुिपदिछ। र्सले ष्जल्लामा अवष्स्थर् 
स्वास््र् कार्ािलर् मार्ि र् र्ार्लम सञ्चालन गनि सहर्ोग पगु्नेछ। 

उदे्दश्र् नसन ेिोगहरुको सम्बन्धमा PEN र्ार्लम सञ्चालन गनि प्रष्शक्षक र्र्ाि हनेुछन।् 
सञ्चालन प्रवक्रर्ा Practical Session को लार्ग PEN Trainers Guide मा उल्लेख गरिएको Stationery & Clinical 

Logistics लगार्र् आवश्र्क सामग्री खरिद गिी र्ार्लम सञ्चालन गनुिपदिछ। प्रदेशस्र्िमा एक 
समूहमा प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ार्लम सञ्चालन गनुिपदिछ 
र्ार्लमको प्रष्शक्षक: PEN र्ार्लमको MToT र्ालीम प्राप्त Medical officers, MDGP, General 
Physicians ि सम्बष्न्धर् ववर्र् ववज्ञ। 
र्ालीमका सहभागीहरु: Medical officer, PHOs, HA with BPH Degree. 
प्रष्शक्षक संख्र्ा: ५ जना 
सहभागी संख्र्ा: २० जना 
र्ार्लम अवधी: ५ र्दन 
र्स कार्िक्रम सञ्चालनका लार्ग प्रत्र्के प्रदेशमा रु ६ लाख बजेटको व्र्वस्था गरिएको छ। 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल नसन ेिोगहरुको PEN र्ार्लम सञ्चालन गनि आवश्र्क संख्र्ाका प्रष्शक्षक उपलब्ध हनेुछन।् 
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अर्भलेख प्रर्र्वेदन नसन ेिोगहरुको PEN र्ार्लम सञ्चालन गनि आवश्र्क संख्र्ाका प्रष्शक्षक उपलब्ध हनेुछन।् 
सन्दभि सामाग्री  PEN Trainers Guide & Trainees Manual,  

Practical Sectionको लार्ग PEN Package Trainers Guide. 
 
५. नसने िोग सम्बन्धी कार्िक्रम (PEN र्ार्लम) 
परिचर् नसने िोगको िोगथाम र्था व्र्वस्थापनको लागी स्वास््र्कमीहरुको क्षमर्ा अर्भबृष्द्ध गनुि आबश्र्क 

छ। स्वास््र्कमीहरुको क्षमर्ा अर्भबृष्द्धको लार्ग PEN र्ार्लमको ववकास गरिएको छ। र्ो र्ार्लम 
नसने िोग कार्िक्रम सञ्चालन हनेु ष्जल्लाहरुका ष्जल्ला अस्पर्ाल, प्राथर्मक स्वास््र् केन्र र्था स्वास््र् 
चौकीहरुमा सेवा प्रदार्क स्वास््र्कमीहरुको लार्ग सञ्चालन हनेुछ। र्स कार्िक्रम आ ब २०७४।०७५ 
बाट शरुु गिी आ ब २०७७।०७८सम्ममा सम्पूणि ७७ ष्जल्लाहरुका सञ्चालनमा ल्र्ाइएको छ।  

उदेश्र् प्रमखु नसने िोगहरु- मटुु र्था िि नर्लको िोग, मधुमेह, क्र्ान्सि र्था दीघि श्वासप्रश्वास सम्बन्धी 
िोगको उपचाि र्था िोकथामबािे जनचेर्ना रै्लाउने। 

सञ्चालन प्रकृर्ा ➢ र्स ष्शर्िकमा PEN र्ार्लम सञ्चालन गदाि प्रत्र्के प्रदेश अन्र्गिर्का र्स अष्घ र्ार्लम नर्लएका सबै 
ष्जल्लाका स्वास््र्कमीहरुको संखर्ाको आधािमा बजेट र्बर्नर्ोजन गिी र्ार्लम सञ्चालन पन े
हनु्छ।) मा गनुि पदिछ।  

➢ नसने िोग सम्बन्धी प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ार्लम (ToT) र्लएका स्वास््र्कमी प्रष्शक्षकहरुबाट १:५ 
(सहजकर्ाि सहभागी अनपुार्) आधािमा नसन ेिोग सम्बन्धी र्ार्लमको ्र्ाकेज अनसुाि र्ार्लम 
प्राप्त (MToT on PEN) सहजकर्ािबाट सञ्चालन गनुि पने छ। 

➢ र्ार्लमका सहभागीहरु 
• र्बर्भन्न अस्पर्ालहरु (ष्जल्ला अस्पर्ाल, १५ शैर्ाका अस्पर्ाल, प्राथर्मक अस्पर्ालहरु, प्राथर्मक 

स्वास््र् केन्रहरु र्था हेल्थ पोटटहरुबाट मे.अ., ्र्ािामेर्िक्स र्था नर्सिंङ्गहरुलाई र्था सम्भब 
भएसम्म सबैलाई सहभागी गिाइ र्ार्लम सञ्चालन गनि सवकन ेछ। ष्जल्ला स्र्रिर् र्ार्लम कार्िक्रम 
४ कार्ि र्दनको हनेुछ। सो अबर्ध र्भर PENको र्ार्लम र्नदेष्शका ि Training Manual मा भएका 
सम्पूणि र्बर्ार्बस्र्हुरु समवेटने गिी र्ार्लम सञ्चालन गनुि पनेछ।) 

• सहभागी संख्र्ाः २५ जना प्रर्र् ब्र्ाच 
• र्ार्लम सामग्रीः र्ार्लम सामाग्रीको व्र्वस्था प्रष्शक्षकको लागी र्ार्लम र्नदेष्शका (PENTrainer 

Guide) ि सहभागीको लार्ग Participants Training Manual, Practical Section Materials, 
र्ोवकएका Stationary & Clinical Logistics, उि सामाग्रीको छपाइ र्ार्लमको लागी र्बर्नर्ोष्जर् 
बजेटबाट व्र्वस्था गनुि पनेछ। र्ार्लमा Demonstrationको लार्ग आवश्र्क र्न े
औजाि/उपकिणको व्र्वस्था समेर् गनुि पनेछ। अर्भलेख र्था प्रर्र्बेदनको लागी र्बिामी दर्ाि 
िष्जस्टि, औ पी र्ि वटकट, मार्सक प्रर्र्बेदन र्ािम समेर् छपाउन ुपनेछ। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

➢ नसने िोगकाबािेमा स्वास््र्कमीहरुको क्षमर्ा अर्भबृष्द्ध गिी िोगभाि ि मतृ्र्दुि घटेको हनेुछ। 

अर्भलेख 
प्रर्र्वेदन 

नसनेिोगहरुको PEN र्ार्लम सञ्चालन गनि आवश्र्क संख्र्ाका प्रष्शक्षक उपलब्ध हनेुछन।् 

सन्दभि सामाग्री  PEN Trainers Guide & Trainees Manual,  
Practical Sectionको लार्ग PEN Trainers Guide . 
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६. अनगुमन र्था सपुरिवेक्षण 
परिचर् नसन े िोगहरुको िोकथाम र्था र्नर्न्रण गनि समूदार्मा कार्ििर् स्वास््र्कमीहरुलाइ र्ार्लम 

लगार्र्का कार्िक्रम अनगुमन ि सपुरिवेक्षण गनुि पनेछ। 
उदे्दश्र् नसनेिोगहरुको सम्बन्धमा स्वास््र्कमी हरु सीप, क्षमर्ा, ज्ञान र्था कार्िक्रमको िेखदेख गने। 
सञ्चालन प्रवक्रर्ा अनगुमन र्था सपुरिवेक्षणका लार्ग रु. १ लाख खचि गनि सवकनेछ। उि कार्िक्रममा सहभागीर्ा 

स्वास््र् कार्ािलर् प्रमखुर्था Focal Personलाइ समेर् सहभागी गिाउनपुनेछ। 
अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

अनगुमन र्था सपुरिवेक्षणबाट सेवाको गणुस्र्ि कार्म हनेुछ। 

अर्भलेख 
प्रर्र्वेदन 

नसनेिोगहरुको अनगुमन र्था सपुरिवेक्षणसम्पन्न भइ सकेपर्छ वप्रर्वेदन र्र्ाि गिी पेश गनुि पनछे। 

सन्दभि सामाग्री  PEN Trainers Guide & Trainees Manual, Practical Sectionको लार्ग PEN Trainers Guide, 
Check list. 
र्स सम्बष्न्धर् सन्दभि सामाग्रीहरु www.edcd.gov.np बाट download गनि सवकने छ। 

 
७. कार्िक्रमको नाम: र्सकलसेल एर्नर्मर्ाको उपचाि र्था व्र्वस्थापन  

परिचर्  

हाल उपलब्ध प्रमाण ि दस्र्ावेजका आधािमा नेपालका लषु्म्बनी, गण्िकी, कणािली र्था सदूुिपष्श्चम 
प्रदेशमा र्सकलसेल एर्नर्मर्ाको िोगभाि ज्र्ादा देष्खएको छ। र्ी समस्र्ाहरुको सम्बोधनका लागी 
ववववध वकर्समका कार्िक्रमहरु सञ्चालनमा िहेका छन।् र्सकलसेल एर्नर्मर्ाका अर्र्रिि 
हेमोग्लोर्बनसँग सम्बष्न्धर् अन्र् समस्र्ाहरु र्बशेर्र् हेमोग्लोर्बन सम्बष्न्धर् र्सकलसेल एर्नर्मर्ा ि 
थालासेर्मर्ाको िोगभाि देष्खदै आएको छ। एर्नर्मर्ा, थालासेर्मर्ा लगाएर्का समस्र्ाहरूको र्बर्र्मा 
समदुार्मा पवहचान, उपचाि र्था व्र्वस्थापनका लार्ग कार्िक्रम सञ्चालन गनुिपदिछ। 

उदे्दश्र् 

मवहला स्वास््र् स्वरं्सेवक, नागरिक समाज, जनप्रर्र्र्नर्ध, धामी, झाँक्रीहरुलाई समदुार्मा भएको 
Hemoglobinopathy (Sickle cell Anaemia & Thalassaemia) सम्पे्रर्ण गनि सक्षम वनाउने। 
जन चेर्ना अर्भवृष्द्ध गने। 
िोकथाम ि व्र्वस्थापनको लार्ग प्रर्र्वद्धर्ा विाउने  

सञ्चालन प्रकृर्ा  

र्स कार्िक्रमलाई र्नम्न बमोष्जमका वक्रर्ाकलापमा र्बभाजन गिी गनुि पनछे। 
र्स कार्िक्रम सञ्चालनका लागी र्नम्नानसुाि बजेटको व्र्वस्था गरिएको छ: - 
गण्िकी प्रदेश–५ लाख 
प्रदेश नं. ५ –१५ लाख  
कणािली प्रदेश १५ लाख  
सदुिु पष्श्चम प्रदेश –१० लाख 
कार्िक्रम: हेमोग्लोर्बनसँग सम्बष्न्धर् र्सकलसेल एर्नर्मर्ा, थालासेर्मर्ा लगार्र्का 
समस्र्ाहरुकाबािेमा समदुार्मा अर्भमखुीकिण सञ्चालन गने। 
एउटा समूह  
मवहला स्वास््र् स्वरं्सेवक, धामी झाक्रीहरु, 
अको समहू 

http://www.edcd.gov.np/
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नागरिक समाज, जनप्रर्र्र्नर्धलाइ समूदार्मा भएको Hemoglobinopathy (Sickle cell Anaemia 
& Thalassaemia) एक र्दने Orientation र्दन।े 
सहभागी संख्र्ा: ३० देष्ख ४० जना 
र्ार्लम अवर्ध: १ र्दन  
िोगभािका आधािमा प्राथर्मकर्ा प्राप्त ष्जल्लाहरु: नवलपिासी बदिघाट ससु्र्ा पवुि, रूपन्देही, 
कवपलबस्र्,ु दाङ, बाकेँ, बर्दिर्ा, सखेुर्, कैलाली, कञ्चनपिु ि ििेलधुिा।  
िोगभािको नर्ाँ र््र् वा सम्भावना देष्खएमा अन्र् ष्जल्ला वा स्थानीर् र्हमा पर्न कार्िक्रम ववस्र्ाि 
गनि सवकनेछ। 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल 
Haemogobinopathy (sickle cell Anaemia & Thalassaemia) को पवहचान हनेु। 
जनचेर्ना अर्भवृष्द्ध भएको हनेु। 
शरुुकै अवस्थामा िोगको र्नदान गिी उपचाि भएको हनेु। 

सन्दभि सामाग्री Haemoglobinopathy (National guideline for Sickle cell anaemia & Thalassaemia 
management) 

कृर्ाकलापको 
नाम 

८. नसने िोगहरू सम्बन्धी कार्िक्रमका लार्ग और्र्ध खरिद 

उद्दशे्र् नसने िोग सम्वष्न्ध और्र्ध खरिद गिी सम्वष्न्धर् स्वास््र् संस्थामा उपलव्ध गिाउने। 
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल नसने िोगवाट हनेु वविामीहरूको उपचाि गिी िोग दि ि मतृ्र्दुिमा कर्म आउनेछ। 

सञ्चालन प्रकृर्ा  

र्स आ.ब. मा मार्थ उल्लेख भएको बजेटबाट र्ोवकएको सूची अनसुािको अवर्र्ध स्पेसीवर्केसन र्र्ाि 
गिी आवश्र्कर्ा बमोष्जम खरिद गिी ववर्िण गनुिपने हनु्छ। 
खरिद गनुिपनेअर्ार्धको सूची 

NCD Drugs List 

S.N. Name of the Medicine 

Forecast 
quantity of FY 
2078/79 Rate Net Total 

1 Metformin 500 mg       
2 Glimepride 1 mg       
3 Enalapril 5 mg       
4 Amolodipine 5 mg       
5 Hydrochlorothiazide 25 mg       
6 Atorvastatin 10 mg       
7 DPI Device       
8 Salbutamol (MDI) 100 mcg       
9 Salbutamol (DPI) 200 mcg        

बजेट बािँर्ािँ माग र्था आवश्र्कर्ाको आधािमा ववर्िण गनि सवकन ेछ। 
अर्भलेख प्रर्र्वेदन कार्िक्रम सञ्चालनको अर्भलेख िाखी प्रदेश र्था केन्रमा प्रर्र्वेदन गनुिपनेछ। 
सन्दभि सामाग्री उपकिणको स्पेर्सवर्केसन लगार्र् थप जानकािीका लागी महाशाखामा समन्वर् गनि सवकनछे। 
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कृर्ाकलापको नाम ९. मानर्सक िोगहरू सम्बन्धी कार्िक्रमका लार्ग और्र्ध खरिद 
उद्दशे्र् मानर्सक िोग सम्वष्न्ध और्र्ध खरिद गिी सम्वष्न्धर् स्वास््र् संस्थामा उपलव्ध गिाउने। 
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल मानर्सक िोगवाट हनेु वविामीहरूको उपचाि गिी िोग दि ि मतृ्र्दुिमा कर्म आउनेछ। 

सञ्चालन प्रकृर्ा  

र्स आ.ब. मा मार्थ उल्लेख भएको बजेटबाट र्ोवकएको सूची अनसुािको अवर्र्ध स्पेसीवर्केसन र्र्ाि 
गिी आवश्र्कर्ा बमोष्जम खरिद गिी ववर्िण गनुिपने हनु्छ। 
खरिद गनुिपनेअर्ार्धको सूची 

SN Name of medicine Quantity 
in Tablets 

Unit 
Cost 

Total Cost Remarks 

1 Amitriptyline 10 mg         
2 Amitryptiline 25 mg         
3 Risperidone 1 mg         
4 Risperidone 2mg         
5 Fluoxetine 10 mg         
6 Fluoxetine 20 mg         
7 Trihexiphenidyl 2 mg         
8 Diazepam 2 mg         
9 Diazepam 5 mg         
10 Sodium Valproate 200 mg         
11 Socium Valproate 300 mg         
12 Thiamine 100 mg         
13 Phenobarbitone 30 mg         
14 Phenobarbitone 60 mg         
15 Carbamazepine 100 mg         
16 Carbamazepine 200 mg         
17 Carbamazepine 400 mg          

बजेट बािँर्ािँ माग र्था आवश्र्कर्ाको आधािमा ववर्िण गनि सवकन ेछ। 
अर्भलेख प्रर्र्वेदन कार्िक्रम सञ्चालनको अर्भलेख िाखी प्रदेश र्था केन्रमा प्रर्र्वेदन गनुिपनेछ। 
सन्दभि सामाग्री और्र्धको स्पेर्सवर्केसन लगार्र् थप जानकािीका लागी महाशाखामा समन्वर् गनि सवकनेछ। 
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मानर्सक स्वास््र् कार्िक्रम  
(सामदुावर्क मानर्सक स्वास््र् कार्िक्रम सार्बक ४३ ष्जल्ला ि थप २१ ष्जल्ला) 
कैर्दबष्न्दहरूका लार्ग, अशि, असहार् र्था बेबारिस मानर्सक वा मनोसामाष्जक समस्र्ा भएकाको उपचािर्था पनुस्थािपना, 
आत्महत्र्ा िोकथाम र्था र्बद्यालर् मानर्सक स्वास््र् सम्बन्धी अर्भमषु्खकिण कार्िक्रम, मानर्सक िोग सम्बन्धी कार्िक्रमको 
ष्क्लर्नकल सपुिर्भजन, सर्मक्षा र्था र्ोजना गोटठी आदी 
 
सामदुावर्क मानर्सक स्वास््र् कार्िक्रम (सार्बक ४३ ष्जल्ला ि थप २१ ष्जल्ला) अर्भमखुीकिण, समीक्षा र्था र्ोजना 
गोटठी आर्द 

 

 
 
  

कार्िक्रमको नाम मानर्सक स्वास््र् ववशेर्ज्ञ सेवा खरिद कार्िक्रम 

परिचर्  

सामदुावर्क मानर्सक स्वास््र् सेवा ्र्ाकेज नेपाल, २०७४ को कार्ािन्वर्नका लार्ग 
स्वास््र्कमीहरुको मानर्सक स्वास््र्का आधािभूर् समस्र्ाहरुको पवहचान ि उष्चर् व्र्वस्थापनका 
साथसाथै सामदुावर्क मानर्सक स्वास््र् कार्िक्रमको आवर्धक ष्क्लर्नकल सपुरिवेक्षणको व्र्वस्था 
गरिएको छ। सामदुावर्क मानर्सक स्वास््र् कार्िक्रम सञ्चालनको र्स अवर्धमा पर्न लक्ष्र् अनसुािको 
ष्क्लर्नकल सपुरिवेक्षण गनि सवकएको छैन। मानर्सक िोग ववशेर्ज्ञ ष्चवकत्सकलाई सेवा पिामशि 
ववर्धबाट ष्क्लर्नकल सपुरिवेक्षणको व्र्वस्था र्मलाउन उपर्िु देष्खन्छ। 

उदे्दश्र् सामदुावर्क मानर्सक स्वास््र् कार्िक्रमको ष्क्लर्नकल सपुरिवेक्षण सरु्नष्श्चर् गने। 

सञ्चालन प्रकृर्ा  

सामदुावर्क मानर्सक स्वास््र् कार्िक्रम सञ्चालन भएका हिेक ष्जल्लामा र्ालीम प्राप्त स्वास््र्कमीले 
पे्रर्ण गिेका र्बमािीहरुको पार्क पने स्वास््र् संस्थामा स्वास््र्कमीको उपष्स्थर्र्मा र्बमािीको 
उपचािको समीक्षा सवहर् २ र्दने ष्क्लर्नकल सपुरिवेक्षणकार्िक्रम गने। 
भौगोर्लक अवस्थाका आधािमा कष्म्र्मा चाि ष्जल्ला ि एक ष्जल्लामा एक पटकले कम्र्ीमा चाि 
पटक – र्बशेर्ज्ञ सेवा कष्म्र्मा २ र्दन सञ्चालन गनुिपनछे  
र्स कार्िक्रम सञ्चालन गनि हिेक प्रदेशमा १ लाख बजेटको व्र्वस्था गरिएको छ। 
ववशेर्ज्ञ सेवा खरिद बिीमा रु ८० हजाि 
स्थानीर् सहभागी भ्रमण भत्ता, खाजा खचि आर्द रू. २० हजाि  

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल सामदुावर्क मानर्सक स्वास््र् कार्िक्रमको ष्क्लर्नकल सपुरिवेक्षणले र्ार्लमप्रार् स्वास््र्कमीको 
सेवामा गणुस्र्ि ि आत्मववश्वास वृष्द्ध हनेुछ। 

अर्भलेख 
प्रर्र्वेदन  संचार्लर् कार्िक्रमको अर्भलेख िाखी सोको प्रर्र्वेदन गने। 

सन्दभि सामाग्री  
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परिचर्  

ववश्वव्र्ापी रुपमा देष्खएका सवै वकर्समका स्वास््र् समस्र्ाहरु मध्र् े१४% समस्र्ा वा िोगको भाि 
मानर्सक स्वास््र् समस्र्ा, नसा र्था लागऔुर्धको प्रर्ोगले ओगेटेको छ। सन ्२०१७ मा ववश्व स्वास््र् 
संगठनले साविजर्नक गिेको प्रर्र्वेदन अनसुाि ववश्वभि ३२२ र्मर्लर्न जनसंख्र्ा र्िपे्रशन ि २४४ र्मर्लर्न 
जनसंख्र्ा ष्चन्र्ाजन्र् समस्र्ाबाट ग्रर्सर् िहेको पाईएको छ। र्स्र्ो खालको समस्र्ाबाट नेपाल पर्न 
अछुर्ो िहन सकेको छैन। मानर्सक स्वास््र् समस्र्ा ि सेवाको अन्र्ि उल्लेखनीर् िहेको छ। र्सलाई 
कम गदै मानर्सक स्वास््र् सेवालाई अन्र् स्वास््र् सेवासंगै एवककृर् गिी समदुार्मा न ैउपलब्ध गिाउनका 
लार्ग सामदुावर्क मानर्सक स्वास््र् सेवा ्र्ाकेज २०७४ जारि गरि लाग ुगरिएको छ। ्र्ाकेज अनसुाि 
समदुार्मा कार्ििर् स्वास््र्कमी र्था मवहला स्वास््र् स्वर्म ्सेववकाहरुको मानर्सक स्वास््र्का ववर्र्मा 
क्षमर्ा ववकासका लार्ग चाि वकर्समका र्ालीम सञ्चालन गरिन्छ। 
हालसम्म र्ो कार्िक्रम र्पष्शलका केवह ष्जल्लामा सञ्चालन गरिएको छ र्थापी बजेटको र्सर्मर्र्ाका 
कािण ष्जल्लाब्र्ापी रूपमा र्निन्र्िर्ा र्दन सवकएको छैन।र्स आर्थिक वर्िको वजेट प्रस्र्ाववर् बजेटको 
र्लुनामा न्र्नू भएकोले थप ष्जल्ला ववस्र्ाि गनि कर्ठनाई पन ेदेष्खन्छ। संसोर्धर् बजेटमा थप िकमको 
व्र्वस्था हनु सकेमा सोवह अनसुाि पूिक र्नदेष्शका जािी गरिने छ। गर् आ.व.मा सञ्चालन गरिएका 
कार्िक्रमहरूलाइि प्रदेशको बजेटबाट र्निन्र्िर्ा र्दन सवकनछे।  
हालसम्म कार्िक्रम लाग ुभईसकेका ष्जल्लाका स्थानीर् र्हका स्वास््र् शाखा प्रमखु, प्रदेशका मानर्सक 
स्वास््र् कार्िक्रमका र्ोकल ब्र्ष्ि, स्वास््र् कार्ािलर् प्रमखुसमाबेस गरि सामदुार्ीक मानर्सक स्वास््र् 
ववर्र्मा ३ र्दनको अर्भमषु्खकिण ि र्ोजना र्जुिमा गोटठी सञ्चालन गनुिपदिछ  
 
सामदुावर्क मानर्सक स्वास््र् कार्िक्रम लागू भईसकेका ४३ ष्जल्लाहरु: 
र्ा्लेजङु, रे्ह्रथमु, इिलाम, पाँचथि, मोिङ, खोटाङ, सनुसिी, सप्तिी, धनरु्ा, र्सिाहा, सलािही, िौर्हट, पसाि, 
िामेछाप, दोलखा, र्सन्धुली, मकवानपिु, धार्दङ, लर्लर्पिु, लमजङु, नवलपिासी बदिघाट ससु्र्ा पवुि, 
स्र्ाङ्जा, पविर्, बागलङु, मसु्र्ाङ, रूपन्देही, कवपलबस्र्,ु अघािखाँची, गलु्मी, पाल्पा, दाङ, ्र्ठुान, बर्दिर्ा, 
सल्र्ान, कार्लकोट, जमु्ला, िोटी, कैलाली, दाच ुिला, बैर्िी, बझाङ, ििेलधुिा ि कञ्चनपिु। 

उदे्दश्र् मानर्सक स्वास््र्को जनस्वास््र् सिोकािकाबािेमा स्वास््र् सेवा व्र्वस्थापकहरुको बझुाईमा एकरुपर्ा 
ल्र्ाई कार्िक्रम सञ्चालन, र्जुिमा, र्बस्र्ाि, र्निन्र्िर्ा, अनगुमन र्था सपुरिबेक्षणका लार्ग अर्भपे्ररिर् गनुि। 

सञ्चालन 
प्रकृर्ा  

प्रस्र्रु् कार्िक्रम सामदुावर्क मानर्सक स्वास््र् सेवा ्र्ाकेज २०७४को अवधािणा अनसुाि प्रत्र्ेक 
प्रदेशस्र्िमा सञ्चालन गरिने छ। 
सामदुावर्क मानर्सक स्वास््र् कार्िक्रम लाग ुभएका ष्जल्लाकासामदुावर्क मानर्सक स्वास््र् कार्िक्रम 
सञ्चालनमा िहेका स्थानीर् र्हलाई प्राथर्मकर्ा र्दई अर्भमखुीकिण, सर्मक्षा ि र्ोजना र्जुिमा कार्िक्रम 
सञ्चालन गनुिपनछे। 
प्रत्र्ेक प्रदेशमा रु ६ लाख २० हजाि देष्ख ८ लाखसम्म बजटेको व्र्वस्था गरिएको छ। 
पवहला नै कार्िक्रम शरुु भईसकेका ष्जल्ला र्था थप ष्जल्लामा प्रदेशको श्रोर्बाट कार्िक्रम बनाई र्स 
कार्िक्रम सरुुवार् , ववस्र्ाि र्था र्निन्र्िर्ा र्दन सवकने छ। 
स्वास््र् सेवा व्र्वस्थापकहरुलाई सामदुावर्क मानर्सक स्वास््र् कार्िक्रम सञ्चालनसम्बष्न्ध३ र्दने 
अर्भमषु्खकिण मोिर्ूल ५ अनसुाि गने। 
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Epidemiology 
१. महामािी प्रर्र्कार्ि ि व्र्वस्थापन कार्िमा सूचना सन्देश प्रवाहलाइ चसु्र् दरुूस्र् बनाउनका लार्ग स्वास््र्कमीहरुलाइ 
Risk Communication सम्बन्धी र्ार्लम कार्िक्रम 
परिचर् कुनै पर्न महामािी व्र्वस्थापनमा जोष्खम संचाि एक महत्वपूणि र्बर्र् हो I महामािीका समर्मा 

वपर्िर् वा जोष्खममा िहेकाहरुलाई सवह सूचना प्रदान गनि सके सोबाट हनेु िि रास कम हनुकुा 
साथै र्सबाट हनुसक्ने थप क्षर्र्लाई पर्न न्र्ूनीकिण गनि सवकन्छ I र्सै सन्दभिमा महामािी 
प्रर्र्कार्ि ि व्र्वस्थापन कार्िमा सूचना सन्देश प्रवाहलाइ चसु्र् दरुूस्र् बनाउनका लार्ग 
स्वास््र्कमीहरुलाइ Risk Communication सम्बन्धी र्ार्लम कार्िक्रम िाष्खएको छ I 

उदेश्र् महामािीका समर्मा गरिने जोष्खम संचािकाबािेमा स्वास््र्कमीहरुलाई अर्भमखुीकिण गने  
जोष्खम संचािका र्ाइदाहरुकाबािेमा व्र्ाख्र्ा गने  
जोष्खम संचािलाई स्वास््र्कमीको ब्र्बहािमा लाग ुगनि मद्दर् गने  
जोष्खम संचाि सम्बन्धी पार्लकास्र्िमा हनेु अर्भमखुीकिण कार्िक्रममा सहजीकिण गनि सक्ने 
सीपको र्बकास गने  

कार्िक्रम सञ्चालन 
प्रवक्रर्ा 

सम्बष्न्धर् प्रदेशका ष्जल्लाहरुका महामािी र्ोकल पसिन, स्वास््र् कार्ािलर् प्रमखु, ररु् प्रर्र्कार्ि 
टोलीका सदस्र्हरु र्था बजेटले भ्र्ाएसम्म अन्र् सिोकािवालाहरुलाई र्स कार्िक्रममा समावेश 
गनुि पनेछ I अर्भमखुीकिण कार्िक्रम सञ्चालन गदाि EDCD सँग समन्वर् गिी सम्बष्न्धर् र्बर्र्का 
र्बज्ञहरुलाई आमष्न्रर् गिी र्ार्लम सञ्चालन गनुि पनछे I 

बजेट र्स कार्िक्रमको लार्ग सम्बन्धीर् प्रदेशमा आवश्र्क बजेटको व्र्वस्था गरिएको छ I 

र्ालीमका श्रोर् व्र्ष्ि: प्रष्शक्षक/ ToT र्ालीम प्राप्त Psychiatrist वा Clinical Psychologist वा MDGP 
वा Medical Officer वा जनस्वास््र् अर्धकृर् वा स्वास््र् सेवा व्र्वस्थापक हनेुछन। 
सहभागी: सामाष्जक ववकास मन्रालर् , स्वास््र् र्नदेशनालर्, स्वास््र् र्ार्लम केन्र, प्रदेश स्वास््र् 
आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्र, स्वास््र् कार्ािलर्, स्वास््र् संर्ोजक, मानर्सक स्वास््र् हेन ेसम्पकि  व्र्ष्ि,  
सहभागी संख्र्ा: २५ जनासम्म 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

मानर्सक स्वास््र्को जनस्वास््र् सिोकािकाबािेमा स्वास््र् सेवा व्र्वस्थापकहरुको बझुाईमा एकरुपर्ा 
आई कार्िक्रम र्जुिमा, सञ्चालन, र्बस्र्ाि, र्निन्र्िर्ाका साथै प्रभावकािी अनगुमन ि सपुरिवेक्षण हनेुछ।  
मानर्सक स्वास््र्काबािेमा सचेर्ना अर्भवृष्द्ध हनेु, िोगको समर्मा नै पवहचान भई समदुार्मा नै उष्चर् 
व्र्वस्थापन हनेु, पे्रर्णको भिपदो पद्दर्र् ववकास हनेुछ ि मानर्सक स्वास््र् समस्र्ा ि सेवाको अन्र्ि घट्ने 
छ। 

अर्भलेख 
/प्रर्र्वेदन  कार्िक्रम सञ्चालनको अर्भलेख िाखी केन्रमा प्रर्र्वेदन गने। 

सन्दभि 
सामाग्री सामदुावर्क मानर्सक स्वास््र् सेवा ्र्ाकेज २०७४  
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अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् प्रर्र्वेदन र्र्ाि गिी सम्बष्न्धर् र्नकर्ामा पठाउन ुपनेछ I 

सन्दभि सामाग्री EDCD द्वािा र्र्ाि गरिएका सन्दभि सामाग्रीहरु र्था अन्र् सन्दभि सामाग्रीहरु  

 
२. महामािी ि ववपद व्र्वस्थापनका लार्ग आबश्र्क पने और्र्ध र्था उपकिण ि औजाि लगार्र्का सामग्री खरिद गरि 
सम्बष्न्धर् ठाउँमा पठाउने 
परिचर् कुनै पर्न महामािी व्र्वस्थापनका लार्ग और्र्ध, औजाि, उपकिण लगार्र् अन्र् प्रर्र्कार्िका 

लार्ग आवश्र्क पने सामाग्रीहरुको महत्व िहन्छ I र्सै सन्दभिमा “महामािी ि ववपद व्र्वस्थापनका 
लार्ग आबश्र्क पने और्र्ध र्था उपकिण ि औजाि लगार्र्का सामग्री खरिद गरि सम्बष्न्धर् 
ठाउँमा पठाउने” कार्िक्रम िाष्खएको छ। 

उदेश्र् महामािीका समर्मा और्र्ध, औजाि, उपकिण लगार्र् अन्र् प्रर्र्कार्िका लार्ग आवश्र्क पने 
सामाग्रीहरुको र्नर्र्मर् आपूर्र्िको व्र्वस्थापन गन े 

कार्िक्रम सञ्चालन 
प्रवक्रर्ा 

सम्बष्न्धर् प्रदेशमा प्राप्त बजटेको परिर्ध र्भर र्हाँ प्रदेश अन्र्गिर् हनु सक्ने महामािीको 
सम्भाव्र्र्ालाई मध्र्नजि गदै आवश्र्क और्र्ध, औजाि उपकिण लगार्र् अन्र् प्रर्र्कार्िका 
लार्ग आवश्र्क पने सामाग्रीहरुको साबिजर्नक खिीद ऐन ि र्नर्मावली अनसुाि गिी भण्िािन गनुि 
पनेछ ि आवश्र्कर्ा अनसुाि आपूर्र्िको व्र्वस्था गनुि पनछे I  

बजेट र्स कार्िक्रमको लार्ग सम्बन्धीर् प्रदेशमा आवश्र्क बजेटको व्र्वस्था गरिएको छ I 
अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् प्रर्र्वेदन र्र्ाि गिी सम्बष्न्धर् र्नकर्ामा पठाउन ुपनेछ I 

सन्दभि सामाग्री साबिजर्नक खिीद ऐन ि र्नर्मावली I 
 
३. खाद्य सिुक्षा, पानी, हवाई सिुक्षा, सिक सिुक्षा, जनुोर्सस, सरुवा िोग, महामािी, िोग र्नगिानी, िसार्र्नक सिुक्षा, 
वववकिण सिुक्षा सम्बन्धी र्ार्लम सञ्चालन। 
परिचर् कुनै पर्न जैववक संक्रमण, सिक वा हवाई दघुिटना, र्बवकिणको चहुावटले मानव स्वास््र्मा 

प्रर्र्कुल असि पानि सक्छ I र्सै र्बर्र्लाई मध्र्नजि गदै मानव स्वास््र्मा प्रभाव पाने कुनै पर्न 
घटनाको लार्ग र्र्ािी अवस्था िहनकुा साथ ैर्सको ररु् प्रर्र्कार्ि गनिसके र्सबाट मानव स्वास््र्मा 
पनि सक्ने क्षर्र्लाई न्र्ूनीकिण गनि सवकन्छ I र्सै र्बर्र्लाई मध्र्नजि गदै “खाद्य सिुक्षा, पानी, 
हवाई सिुक्षा, सिक सिुक्षा, जनुोर्सस, सरुवा िोग, महामािी, िोग र्नगिानी, िसार्र्नक सिुक्षा, 
वववकिण सिुक्षा सम्बन्धी र्ार्लम सञ्चालन” कार्िक्रम िाष्खएको हो I 

उदेश्र् मानव स्वास््र्मा प्रर्र्कुल असि पने जनुसकैु घटनाको आंकलन, पबुिर्र्ािी र्था प्रर्र्कार्ि गनि 
स्वास््र् लगार्र् अन्र् सिोकािवाला र्नकार्हरुको क्षमर्ा अर्भवृष्द्ध गने I 

कार्िक्रम सञ्चालन 
प्रवक्रर्ा 

सम्बष्न्धर् प्रदेशका ष्जल्लाहरुका महामािी र्ोकल पसिन, स्वास््र् कार्ािलर् प्रमखु, ररु् प्रर्र्कार्ि 
टोलीका सदस्र्हरु, खाद्य, पश,ु कृवर्, नागरिक उड्डर्न, िावर्क, नेपाल प्रहिी, िल र्था खाने पानी 
र्था बजटेले भ्र्ाएसम्म अन्र् सिोकािवालाहरुलाई र्स कार्िक्रममा समावेस गनुि पनेछ I 
अर्भमखुीकिण कार्िक्रम सञ्चालन गदाि EDCD सँग समन्वर् गिी सम्बष्न्धर् र्बर्र्का र्बज्ञहरुलाई 
आमष्न्रर् गिी र्ार्लम सञ्चालन गनुि पनेछ I 
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बजेट र्स कार्िक्रमको लार्ग सम्बष्न्धर् प्रदेशमा आवश्र्क बजेटको व्र्वस्था गरिएको छ I 
अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् प्रर्र्वेदन र्र्ाि गरि सम्बष्न्धर् र्नकर्ामा पठाउन ुपनेछ  

सन्दभि सामाग्री EDCD द्वािा र्र्ाि गरिएका सन्दभि सामाग्रीहरु र्था अन्र् सन्दभि सामाग्रीहरु  

 
४. ववर्भन्न महामािीजन्र् िोगहरुको िोकथाम, र्नर्न्रण र्था र्नगिानीका लार्ग सिोकािवालासँगको अन्र्िवक्रर्ा र्था 
स्वास््र्कमी परिचालन 
परिचर् ववर्भन्न समर्मा हनु सक्ने महामािीजन्र् िोगहरु िोकथाम, र्नर्न्रण र्था र्नगिानीका लार्ग 

बहरु्नकार् समन्वर् आवश्र्क हनु्छ I र्सका लार्ग सम्बन्धीर् पार्लकाको ररु् प्रर्र्कार्ि टोलीको 
अहम भूर्मका िहन्छ I महामािी व्र्वस्थापनका लार्ग ररु् प्रर्र्कार्ि टोलीका सदस्र्हरुका साथ ै
अन्र् सिोकािवालाहरुको पर्न महत्वपूणि भूर्मका हनु्छ I स्वास््र् सम्बन्धी र्था अन्र् र्बज्ञहरुलाई 
पर्न र्स कार्िमा समावहर् गनुि जरुिी हनु्छ I महामािीको अवस्थामा र्बज्ञ सवहर्को टोलीलाई 
परिचालन गदाि र्सबाट महामािी व्र्वस्थापन अझ प्रभावकािी हनु गई र्सबाट हनुसक्ने मानवीर् 
र्था भौर्र्क क्षर्र् कम गनि सवकन्छ I  

उदेश्र् मानव स्वास््र्मा प्रर्र्कुल असि पाने जनुसकैु महामािीको आंकलन , पबुिर्र्ािी र्था प्रर्र्कार्ि 
गनि स्वास््र् लगार्र् अन्र् सिोकािवाला र्नकार्हरुको क्षमर्ा अर्भवृष्द्ध गनुिका साथै र्सका लार्ग 
सम्बष्न्धर् र्बज्ञहरुको सचुी र्र्ाि गिी आवश्र्कर्ा अनसुाि परिचालन गनुि I  

कार्िक्रम सञ्चालन 
प्रवक्रर्ा 

सम्बष्न्धर् प्रदेशका ष्जल्लाहरुका महामािी र्ोकल पसिन, स्वास््र् कार्ािलर् प्रमखु, ररु् प्रर्र्कार्ि 
टोलीका सदस्र्हरु र्था बजेटले भ्र्ाएसम्म अन्र् सिोकािवालाहरुलाई र्स कार्िक्रममा समावेस 
गनुि पनेछ I अन्र्िकृर्ा कार्िक्रम सञ्चालन गदाि EDCD सँग समन्वर् गिी सम्बन्धीर् र्बर्र्का 
र्बज्ञहरुलाई आमष्न्रर् गिी गनुि पनेछ I अन्र्िकृर्ा पश्चार् सम्बष्न्धर् र्बर्र् र्बज्ञहरुको सचुी 
र्र्ाि गनुि पनछे I 

बजेट र्स कार्िक्रमको लार्ग सम्बष्न्धर् प्रदेशमा आवश्र्क बजेटको व्र्वस्था गरिएको छ I 
अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् प्रर्र्वेदन र्र्ाि गरि सम्बष्न्धर् र्नकर्ामा पठाउन ुपनेछ। 

सन्दभि सामाग्री EDCD द्वािा र्र्ाि गरिएका सन्दभि सामाग्रीहरु र्था अन्र् सन्दभि सामाग्रीहरु I 
 
कुटठिोग र्नर्न्रण र्था अपाङ्गर्ा व्र्वस्थापन कार्िक्रम 
१. कार्िक्रमको नामः ववश्व कुटठिोग र्दवस र्था अपागंर्ा र्दवसको उपलक्ष्र्मा कार्िक्रम 

कार्िक्रमको 
परिचर् 
 

समदुार्मा कुटठिोग र्था अपांगर्ाबािे चेर्ना बृष्द्ध गनि ि र्स प्रर्र्को सामाष्जक गलर् धािणामा 
सकािात्मक पिीवर्िन गनि हिेक बर्ि जनविीको अष्न्र्म आइर्वािलाई ववश्व कुटठिोग र्दवस 
ि र्िसेम्बि मवहनाको ३ र्ारिखका र्दन अपांगर्ा भएका व्र्ष्िहरुको अन्र्ििाष्टिर् र्दवसको 
रूपमा मनाउने गरिन्छ। 

उदे्दश्र् ववश्व कुटठिोग र्दवस: 
 समदुार्मा कुटठिोगबािेमा जनचेर्ना बृष्द्ध गन।े  
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नोट: स्वास््र् कार्ािलर्हरुले पर्न मार्थ उल्लेख भए अनसुाि कार्ि सञ्चालन गने। 
 
२. कार्िक्रमको नामः कुटठिोग र्नर्न्रण र्था अपाङ्गर्ा कार्िक्रम सम्वन्धी सर्मक्षा, कार्िप्रगर्ी ि प्राववर्धक पटृठपोर्ण 

कुटठिोगबािे भ्रम ि र्थाथिर्ा र्था कुटठिोग प्रभाववर् व्र्ष्ि ि परिवाि प्रर्र् हनेु सामाष्जक 
भेदभावमा कमी ल्र्ाउनका लार्ग छलर्ल,अन्र्िवक्रर्ा गने। 
स्थानीर् िाजनीर्र्कमी, संचािकमी र्था सिोकािवालाहरुबाट कुटठिोगको िोकथाम, र्नर्न्रण ि 
व्र्वस्थापन ि र्ोजनाका लार्ग प्रर्र्वद्धर्ा बिाउने। 
 सेवा प्रदार्ी र्था सेवाग्राहीहरुमा आपसी सहकार्ि र्था समन्वर्मा अर्भवृष्द्ध गने। 
अपांगर्ा भएका व्र्ष्िहरुको अन्र्ििाष्टिर् र्दवस: 
समदुार्मा अपांगर्ाबािे जन चेर्ना अर्भबृष्द्ध गने। 
अपाङ्गर्ा भएका व्र्ष्ि ि परिवाि प्रर्र् हनेु सामाष्जक भेदभावमा कमी ल्र्ाउन र्था समाष्जक 
पनुस्थािपना ि स्वास््र् सेवामा पहुचँर्िुर्ाको लार्ग जनचेर्ना अर्भवृष्द्घ गने। 
स्थानीर् िाजनीर्र्कमी, संचािकमी र्था सिोकािवालाहरुबाट अपांगर्ाको िोकथाम, र्नर्न्रण, 
व्र्वस्थापन ि र्ोजनाका लार्ग प्रर्र्वद्धर्ा बिाउने। 
 सेवा प्रदार्ी र्था सेवाग्राहीहरुमा आपसी सहकार्ि एव  ंसमन्वर्मा अर्भवृष्द्ध गने। 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल कुटठिोग ि अपाङ्गर्ा सम्वन्धी जनचेर्ना अर्भबृष्द्ध हनेु। 
शरुुकै अवस्थामा िोग र्नदान र्था उपचािमा टेवा पगु्ने। 
समदुार्मा अपांगर्ाबािे जनचेर्ना अर्भबृष्द्ध हनेु। 
सेवा प्रदार्ी र्था सेवाग्राहीहरुमा आपसी सहकार्ि र्था समन्वर्मा अर्भवृष्द्ध हनेु। 

सञ्चालन प्रकृर्ा  प्रदेश/ष्जल्ला ष्स्थर् कुटठिोग र्था अपांङ्गर्ा सम्बन्धी कार्ि गन ेसंघसंस्था, सिकािी र्नकार्हरु 
सँग समन्वर् गिी बजेट र्था कार्िर्ोजना र्र्ाि गने। 
र्दवस मनाउन ि प्रचाि-प्रसािको लार्ग उपलब्ध श्रोर् अनसुािका सञ्चाि सामाग्रीहरु र्र्ाि गने। 
र्ािली, परकाि अन्र्िवक्रर्ा, कुटठिोग सम्वष्न्ध सांस्कृर्र्क कार्िक्रम, ष्चरकला प्रदिशनी, 
वादवववाद, हाष्जिीजवार् आर्द वक्रर्ाकलाप गने। 

अर्भलेख प्रर्र्बेदन कार्िक्रम सञ्चालन पश्चार् अर्भलेख प्रर्र्बेदन इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखामा 
अर्नवार्ि रूपमा पठाउन ुपने छ। 

बजेट बाँिर्ाँि अथि मन्रालर्को कार्ि सञ्चालन र्नदेष्शका २०७५ अनसुाि गन।े 

कार्िक्रमको 
परिचर्  

कुटठिोग र्नर्न्रण र्था अपाङ्गर्ा सम्वष्न्ध संचार्लर् कार्िक्रम, र्बर्भन्न सचुकहरुको अवस्था ि कार्ि 
प्रगर्र्को सर्मक्षा गिी र््र्ाकं अध्र्ावर्धक एबं अनगुमन गने। साथै समर्मै समस्र्ा र्था कमी 
कमजोिीहरुलाई पवहचान गिी र्निाकिण गनि ि गणुस्र्रिर् स्वास््र् सेवा उपलब्ध गिाउन आवर्धक 
रूपमा र्ो कार्िक्रम सञ्चालन गरिन्छ। 

उदे्दश्र् कुटठिोग र्नर्न्रण र्था अपाङ्गर्ा सम्वष्न्ध संचार्लर् कार्िक्रम र्बर्भन्न सूचकहरुको ष्स्थर्र्, गिेका 
कार्ि प्रगर्र्को सर्मक्षा गने।  
आवर्धक अनगुमन ि सोको आधािमा समर्मै समस्र्ा र्था कमी कमजोिीहरुलाई र्निाकिण गने। 
गणुस्र्रिर् उपचाि सेवा प्रदान गिी लक्ष्र् अनसुािको प्रगर्र् हारं्सल गनिमा सघाउ परु्ािउने।  

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

कुटठिोग र्था अपाङ्गर्ा सम्वष्न्ध कार्िक्रम अन्र्गिर् संचार्लर् र्बर्भन्न सूचकहरुको ष्स्थर्र्, लक्ष्र् र्था 
प्रगर्र्को र्बश्लेर्ण ि सर्मक्षा हनेु। 
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३. कार्िक्रमको नामः कुटठिोग र्नर्न्रण ि अपाङ्गर्ा व्र्वस्थापन कार्िक्रम सम्वष्न्ध प्रार्बर्धक सपुरिवेक्षण ि अनगुमन 

 कार्िक्रम सञ्चालनमा प्रभावकारिर्ा आउने। 
समर्मै कार्िक्रम सञ्चालनमा देष्खएका समस्र्ाहरुको समाधान गनि पहल हनेु। 

सञ्चालन प्रकृर्ा   र्ीन/र्ीन मवहनामा कार्िक्रम प्रगर्र् ष्स्थर्र्को सर्मक्षा गने।  
खासगिी कुटठिोग बिी प्रभाववर् ष्जल्लामा कुटठिोगको समस्र्ा भएका पार्लका अन्र्गिर्का स्वास््र् 
संस्थाको अर्भलेख र्था प्रर्र्बेदनको अध्र्ाबर्धक गने। 
और्र्ध आपूर्र्ि व्र्वस्थापनको अनगुमन गन।े 
प्रदेश स्र्रिर् सर्मक्षा कार्िक्रम प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्का र्नदेशकको अध्र्क्षर्ामा गने 
प्रदेशस्र्िमा सर्मक्षा कार्िक्रममा प्रदेशको िोग र्नर्न्रण सम्वन्धी र्ोवकएको अर्धकृर्, शाखा प्रमखु, 
र््र्ाकं अर्धकृर्, कुटठिोग कार्िक्रम हेने र्ोकल पसिन, आपूर्र्ि शाखा प्रमखु, सहर्ोगी संस्थाका 
प्रर्र्र्नधीहरु सहभागी हनेुछन। र्सको सञ्चालन एवं समन्वर् स्वास््र् र्नदेशनालर्ले गनुिपनेछ।  
कार्िक्रम सञ्चालन गदाि िाष्टिर् क्षर्िोग कार्िक्रमको समन्वर्मा एवककृर् रुपमा १ र्दन कुटठिोग 
सम्वन्धी सर्मक्षा सञ्चालन गनुिपनेछ।  
स्वास््र् र्नदेशनालर् ि कुटठिोग र्नर्न्रण र्था अपाङ्गर्ा व्र्वस्थापन शाखाको समन्वर्मा उि 
सर्मक्षामा इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखाबाट र्नदेशक ि कार्िक्रम अर्धकृर्बाट 
कार्िक्रममा थप सहजीकिण गनि सहभागीर्ाका लार्ग समन्वर् गने।  
प्रदेशस्र्िमा कुटठिोग र्नर्न्रण कार्िक्रममा कार्ििर् सहर्ोगी संस्थाको प्रस्र्रु्ी र्था संलग्नर्ा / 
सहभार्गर्ा अर्नवार्ि गिाउने।  

बजेट बाँिर्ाँि अथि मन्रालर्को कार्ि सञ्चालन र्नदेष्शका २०७५ अनसुाि गन।े 
अर्भलेख 
प्रर्र्बेदन 

कार्िक्रम सञ्चालन पश्चार् अर्भलेख प्रर्र्बेदन इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखामा 
अर्नवार्ि रूपमा पठाउन ुपने छ। 

सन्दभि सामाग्री कुटठिोग र्नर्न्रण िाष्टिर् कार्ि सञ्चालन र्नर्दिशका २०७५ र्था आर्थिक र्नर्मानसुाि गने। 

कार्िक्रमको 
परिचर्  
 

ष्जल्ला र्था स्थानीर् र्हमा हस्र्ान्र्िण गरिएका कार्िक्रमको कार्ािन्वर्नको अनगुमन, समन्वर् गिी 
समर्मै आवश्र्क सधुािको लार्ग सहजीकिन गनि ि गणुस्र्िीर् सेवा प्रवाहको सरु्नष्श्चर्र्ाका लार्ग 
र्ो कार्िक्रम सञ्चालन गरिन्छ। 

उदे्दश्र् कुटठिोग, छालािोग र्था अपांगर्ा र्र्ि  र्बर्भन्न स्थानीर् र्हहरुमा कार्िक्रम सञ्चालनको अनगुमन, 
समन्वर् ि प्राववर्धक सहर्ोग गन।े 
र्बिामीको र्नदान र्था उपचाि सेवा और्र्ध व्र्वस्थापनको सरु्नष्श्चर्र्ा / िेखदेख गने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

समर्म ैकार्िक्रम सम्पादन, उपलब्धीको लेखाजोखा ि समस्र्ाको समाधान र्था र्निाकिणका लार्ग 
सपुरिवेक्षण िेखदेख र्था अनगुमन र्नर्र्मर् रुपमा भई कार्िक्रमको लक्ष्र् अनसुािको उपलष्ब्ध प्राप्ती 
हनेुछ।  
कार्िक्रमको प्रभाबकािीर्ा र्था र्बिामीको र्नदान, उपचाि सेवामा सहर्ोग ि सहजीकिन हनेु छ।  

सञ्चालन प्रकृर्ा  कुटठिोग, छालािोग र्था अपांगर्ाको समस्र्ा भएको स्वास््र् संस्था, र्बिामी र्था कुटठ प्रभाववर्हरुको 
घिदैलोसम्म पगुी िोग र्नदान, उपचािको व्र्वस्थापन, र्बिामीको पनुः परिक्षण, स्वास््र्कमीहरुमा 
पिेको प्रार्बर्धक समस्र्ाहरुको पवहचान, सहष्जकिण ि र्निाकिण, र्नर्र्मर् उपचाि पश्चार् प्राप्त हनेु 
र्ार्ार्ार् खचि र्बर्िण, स्वरं् हेिचाह कार्िक्रम, आर् आजिन कार्िक्रम, कुटठिोग र्था अपांगर्ाको 
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४. कार्िक्रमको नाम: कुटठिोगको जवटलर्ा र्था अशि अवस्थाका र्बिामीहरू प्ररे्ण केन्रमा उपचािका लार्ग आउँदा 
जादँा र्था र्नर्र्मर् उपचाि पिुा गने वविामीको लार्ग र्ार्ार्ार् खचि 

पनुिस्थापना सेवाको अनगुमन, अर्भलेख प्रर्र्बेदन अद्यावर्धक, समन्वर्, और्र्ध व्वस्थापन आर्द स्वास््र् 
र्नदेशनालर् र्था स्वास््र् कार्ािलर् मार्ि र् गने।  

बजेट बाँिर्ाँि अथि मन्रालर्को कार्ि सञ्चालन र्नदेष्शका २०७५ र्था आर्थिक र्नर्मानसुाि अनसुाि गने  
अर्भलेख 
प्रर्र्बेदन 

कार्िक्रम सञ्चालन पश्चार् अर्भलेख प्रर्र्बेदन इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखामा अर्नवार्ि 
रूपमा पठाउन ुपनछे। 

सन्दभि सामाग्री सपुरिबेक्षण चेक र्लटट, कुटठिोग र्नर्न्रण िाष्टटर् कार्ि सञ्चालन र्नर्दिशका २०७५ अनसुाि गने। 

कार्िक्रमको 
परिचर् 

नेपाल सिकािले कुटठिोग र्बिामीहरुको र्नदान र्था उपचाि समर्मा नै र्लन प्रोत्सावहर् गने उद्देश्र्का 
साथ कुटठिोगको जवटलर्ा र्था अशि अवस्थाका र्बिामीहरू पे्रर्ण केन्रमा उपचािका लार्ग आउँदा 
जाँदा र्था र्नर्र्मर् रुपमा उपचाि पिुा गने वविामीहरुलाई र्ार्ार्ार् खचि वापर् रु. १०००।- 
उपलव्ध गिाउदै आएको छ। सो कार्िक्रमले वविामीहरुले र्नर्र्मर् उपचाि गिी कुटठिोगको 
र्नवािणमा सहर्ोग पगु्ने अपेक्षा िहेको छ। 

उदे्दश्र् कुटठिोगको कािणबाट उपचािको समर्मा र्था उपचाि पछी हनु सक्ने जवटलर्ा (Complication) 
हरुको व्र्वस्थापनका लार्ग पे्रर्ण केन्रहरुबाट उपलब्ध सेवामा बृष्द्ध गिी थप अपाङ्गर्ाबाट बचाउने। 
उपचाि सेवामा सवै वविामी र्था प्रभाववर्हरुको पहुंच परु्ािउने।  
उपचाि पिुा गने र्बिामीको संख्र्ामा अर्भवृष्द्ध हनेु। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

जवटलर्ा भएका वविामीहरु पे्रर्ण केन्रमा समर्मै उपचािको लार्ग आउने भएकोले थप अपाङ्गर्ा 
हनुबाट बच्न सक्ने। 
ववशेर् गिी आर्थिक अवस्था कमजोि भएका वविामीहरु बिी लाभाष्न्वर् हनेुछन।् 
सधुािात्मक शल्र्वक्रर्ाबाट वविामीको दैर्नक जीवनमा सहजीकिण हनेु।  

सञ्चालन प्रकृर्ा  र्बिामीले लामो समर् (२–३ मवहना) सम्म पे्रर्ण केन्र, अस्पर्ालमा उपचाि गिाउन ुपने अवस्थालाई 
मध्र्नजि गिी अस्पर्ाल, पे्रर्ण केन्रमा भनाि भएको अवर्धमा हनेु आम्दानीको नोक्सानी ि आउँदा 
जाँदाको बाटो खचिको अभाव हनेु अवस्थालाई र्बचाि गिी प्रर्र् र्बिामी प्रर्र् पटक कम्र्ीमा ७ र्दन 
वा सो भन्दा बिी समर् भनाि भएमा र्ार्ार्ार् खचि वापर् रु १०००।- उपलव्ध गिाउने।  
पे्रर्ण केन्र र्था अस्पर्ालहरुमा भनाि गिी उपचाि गनुिपन ेजवटल अवस्थाका र्बिामीहरुलाई मार भनाि 
गनुि पन ेछ। उपचाि पश्चार् र्बिामी भनाि हनु ुपन ेकािण, भनाि भएको अवर्ध, र्बिामीको नाम, 
ठेगाना समेर्को र्बविण पे्रर्ण केन्र, अस्पर्ालले सम्बष्न्धर् प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्लाई उपलब्ध 
गिाई िकम सोधभनाि माग गनेछन।् 
साथै र्स सम्वन्धी जानकािी प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्बाट आर्नो प्रदेश अन्र्गिर्का कुटठिोग पे्रर्ण 
केन्र, अस्पर्ाल र्था ष्जल्लालाई जानकािी गिाउने एव  ं समन्वर् गनुि पदिछ। 
रैमार्सक रुपमा प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्हरुबाट स्वास््र् सेवा र्बभाग, इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग 
र्नर्न्रण महाशाखा, कुटठिोग र्नर्न्रण र्था अपांगर्ा व्र्वस्थापन शाखालाई जवटलर्ा उपचाि 
व्र्वस्थापन र्था र्ार्ार्ार् खचि र्बविणको प्रर्र्बेदन गनुि पनेछ। 
प्रदेश अन्र्गिर्का र्नर्र्मर् उपचाि पिुा गने वविामीहरुको र्ार्ार्ार् खचि स्वास््र् कार्ािलर्मा नपगु 
भएमा भिुानी गनि सवकने छ। 
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५. कार्िक्रमको नामः कुटठिोग जवटलर्ा व्र्वस्थापनका लागी और्र्ध, उपकिण ि केमोप्रोर्ाइल्र्ाक्सीसका लागी 
रिर्ाष्म्पसीन खरिद 

बजेट बाँिर्ाँि जवटलर्ा व्र्वस्थापनको लागी पे्रर्ण केन्र अस्पर्ालमा भनाि भइ र्िस्चाजिको समर्मा प्रर्र् र्बिामी रु 
१०००।- (रु. एक हजाि) प्रदान गन।े 
उपचाि पिुा गिे बापर् र्बिामीलाइ प्रदान गरिन ेरू. १००० स्वास््र् संस्थामा नपगु भएमा र्सै 
ष्शर्िकबाट खचि गनि सवकने। 

सन्दभि सामाग्री कुटठिोग र्नर्न्रण िाष्टिर् कार्ि सञ्चालन र्नदेष्शका २०७५ 

कार्िक्रमको 
परिचर्  

कुटठिोगको कािणले असमथि भएका प्रभाववर्हरुको सहजीकिण गनि ि कुटठिोगको संक्रमण र्नर्न्रण 
गनि र्ो कार्िक्रम सञ्चालन गरिन्छ। 

उदे्दश्र् कुटठ प्रभाववर्हरुको दैर्नक वक्रर्ाकलापमा सहजीकिण हनेु। 
कुटठिोगको कािण देखा पने जवटलर्ाहरु (रिर्ाक्सन, न्र्ूिाईवटस, अल्सि आर्द)को व्र्वस्थापन 
हनेु।  
 स्थानीर् स्र्िमा र्नःशलु्क उपचाि सेवा उपलव्ध गिाई अशिर्ा ि अपागंर्ाको न्र्ूनीकिण गने। 
कुटठिोग बिी प्रभाववर् ष्जल्लाका कुटठिोगको चाप बिी भएका स्थानहरुमा िोग स कं्रमण न्र्णुीकिण 
गनिका लार्ग कुटठिोगको परिवाि र्था र्छमकेीहरुलाई कुटठिोग र्बरुद्घको और्र्ध Rifampicin 
अथवा Leprosy Post Exposure Prophylaxis (LPEP) कार्िक्रम सञ्चालनका गनि और्र्ध खरिद 
गने।  

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल कुटठिोगका वविामीहरु र्था प्रभाववर्हरुको दैर्नक वक्रर्ाकलाप सहज हनेु। 
कुटठ प्रभाववर्हरुले स्थानीर् र्हमा समर् मै उपचाि पाई थप अपांगर्ा हनुबाट बच्नछेन।् 
समर् मै और्र्धको व्र्वस्थापन भई कुटठिोग बिी प्रभाववर् ष्जल्लाका कुटठ प्रभाववर् परिवाि र्था 
र्छमकेीहरुले एक मारा Rifampicin अथवा Post Exposure Prophylaxis र्बर्धबाट र्नःशलु्क 
और्र्ध सेवन गिी कुटठिोगको संक्रमणबाट बच्ने छन।् 

सञ्चालन प्रकृर्ा  प्रदेश अन्र्गिर्का ष्जल्ला र्था पे्रर्ण केन्र ि अस्पर्ालहरुमा कुटठिोगको कािणले जवटलर्ा भई 
उपचािमा आउने अनमुार्नर् वविामी संख्र्ा उपलव्ध गिाई और्र्ध खरिद र्ोजना र्र्ाि गने। 
प्रदेश अन्र्गिर्का पे्रर्ण केन्रहरुमा जवटलर्ाको उपचाि गनुिपने ि उपचाि गरिएका वविामीहरुको 
अर्भलेख िाख्न लगाउने। 
जवटलर्ाको उपचाथि आवश्र्क पने पे्रड्नीसोलन ५ र्मली ग्राम, पािार्सटामोल ५०० र्मर्ल ग्राम, 
गज, ब्र्ाण्िेज आर्द आवश्र्कर्ानसुाि खरिद गने। 
उपचाि गरिएको प्रत्र्के जवटलर्ाको प्रकाि, उपचाि व्र्वस्थापन र्था मार्थल्लो र्नकार्मा पे्रर्ण 
गरिएको ववविण िाख्न लगाउने। 
प्रदेश अन्र्गिर् ष्जल्लामा Rifampicin खुवाउन ु पने व्र्ष्िहरुको र््र्ाङ्क स्वास््र् कार्ािलर्लाई 
र्वकन गनि लगाई आवश्र्क कुल संख्र्ा र्नधाििण गने। 
र्नधाििण गरिएको संख्र्ाको आधािमा बच्चा ि वर्स्कको संख्र्ा अनसुाि Rifampicin को मारा 
र्नधाििण गिी खरिद र्ोजना र्र्ाि गन।े 
ष्जल्लामा Single dose Rifampicin खुवाउन ुभन्दा १ मवहना अगावै और्र्ध खरिद गिी आपूर्र्िको 
व्र्वस्था गने 
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६. कार्िक्रमको नामः कुटठिोग र्था अपागंर्ा सम्बन्धी सिोकािवाला संस्थाहरूसँग समन्वर्ात्मक ि प्राववर्धक सर्मर्र् 
बैठक  

 
७. कार्िक्रमको नामः कुटठिोग सम्बन्धी आधािभरु् र्ार्लम (र्ब.एल.वट.), स्वरं् हेिचाह र्था प्रर्र्वक्रर्ा (Reaction) 
व्र्वस्थापन सम्वष्न्ध र्ार्लम। 

कुटठिोग पे्रर्ण केन्रबाट सहर्ोगी सामाग्री ववर्िण गने व्र्वस्था र्मलाउने। 
स्पेष्शवर्केसन Cap. Rifampicin 300mg and 150mg 

Tab. Paracetamol 500 mg 
Prednisolon 5 mg. 
Gaudge 
Bandage, आर्द।  

अर्भलेख 
प्रर्र्बेदन 

कार्िक्रम सञ्चालन पश्चार् ् अर्भलेख प्रर्र्बेदन इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखामा 
अर्नवार्ि रूपमा पठाउन ुपने छ। 

सन्दभि सामाग्री कुटठिोग सम्बन्धी कार्ि सञ्चालन र्नदेष्शका २०७५ 
http://edcd.gov.np/resources/manuals  

कार्िक्रमको परिचर् 
 

कुटठिोग र्नर्न्रण र्था अपांगर्ाको व्र्वस्थापनमा श्रोर् साधनको अर्धकर्म परिचालन गनि 
साझेदाि स  ंस्था र्था सम्बष्न्धर् र्नकार्सँग समन्वर्, सहकार्ि ि सहर्ोगको लार्ग र्ो बैठक 
आवर्धक रुपमा सञ्चालन गरिन्छ। 

उदे्दश्र् कार्िक्रम सञ्चालनमा समन्वर् ि सहकार्ि गने। 
कार्िक्रमबािेमा संस्थाहरु र्बचमा कार्िक्रमको जानकािी आदान-प्रदान गने। 
आवश्र्कर्ा अनसुाि कार्िक्रममा सहर्ोग परु्ािउने। 

सञ्चालन प्रकृर्ा  सिोकािवाला संघ संस्थाहरुको संूची र्र्ाि गने। 
बैठकको र्मर्र् र्र् गरि बैठक सञ्चालन गने। 
सम्पूणि संघ संस्थाहरुले आ-आफ्नो संस्था वाट सञ्चालन हनेु कार्िक्रमको प्रस्र्रु्र्किण गने। 
रमैार्सक र्था बावर्िक कार्ि र्ोजना र्र्ाि गने। 
कार्िक्रममा सहर्ोग र्था समन्वर् गने।  
समन्वर्ात्मक बैठकमा कुटठिोग र्नर्न्रण र्था अपांगर्ा व्र्वस्थापन शाखाबाट प्रर्र्र्नर्धत्व 
हनेु व्र्वस्था र्मलाउने। 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल कार्ि सञ्चालनमा एकरुपर्ा हनेु ि श्रोर् साधनको समषु्चर् प्रर्ोग हनेु। 
अर्भलेख प्रर्र्बेदन कार्िक्रम सञ्चालन पश्चार् अर्भलेख प्रर्र्बेदन इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखामा 

अर्नवार्ि रूपमा पठाउन ुपने छ। 

कार्िक्रमको 
परिचर् 

समदुार्मा िहेका कुटठिोग र्बिामीको स्वास््र् संस्था बाट ष्शघ्र पवहचान, पिामशि र्था पे्रर्ण ि 
प्रर्र्कृर्ा व्र्वस्थापनको लागी २ र्दनको कुटठिोग सम्बन्धी आधािभरु् र्ार्लम कार्िक्रम सञ्चालन 
गरिन्छ। 

http://edcd.gov.np/resources/manuals
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८. कार्िक्रमको नामः Leprosy Post Exposure Prophylaxis (एलपेप) कार्िक्रमको र्निन्र्िर्ा, अर्भमषु्खकिण र्था 
अनगुमन 

उदे्दश्र् स्थानीर् स्वास््र् संस्थामा कार्ििर् स्वास््र्कमीहरूलाइ कुटठिोग सम्बन्धी र्नम्न उदे्दश्र् प्राप्त गनि 
२ र्दने र्ार्लम सञ्चालन गरिने छ। 
कुटठिोग र्नर्न्रण कार्िक्रमको नीर्र्, िणनीर्र् र्था कार्िक्रमको जानकािी प्रदान गने। 
सम्भाववर् कुटठिोगका वविामी र्था त्र्सको प्रर्र्कृर्ाको पवहचान गरि समर्मा नै िोग र्नदान ि 
उपचाि गनि दक्ष बनाउने। 
कुटठिोग र्नर्न्रण कार्िक्रमको प्रभावकािी सञ्चालन ि अर्भलेख र्था प्रर्र्बेदन गनि दक्ष बनाउने। 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल समदुार्मा िहेका कुटठिोग र्बिामीको ष्शघ्र पवहचान गरि समर्मै उपचाि व्र्वस्थापन हनेुछ।  
सञ्चालन प्रकृर्ा  स्वास््र् र्नदेशनालर्ले अर्भमखुीकिण कार्िक्रम सञ्चालन गनि सिोकािवाला संस्थाहरूसँग समन्वर् 

गिी पवुि र्र्ािी बैठक सञ्चालन गन।े 
पवुि र्र्ािी बैठकमा स्वास््र् कार्ािलर्का र्ोकल पसिनले र्ार्लमको आवश्र्कर्ा भएका 
सहभागीहरु छनौट गने र्था र्मर्र् र्र् गिी पराचाि गने। 
कुटठिोग र्नर्न्रणमा कार्ि गने संघ संस्था र्था स्वास््र् कार्ािलर्सँग समन्वर् गिी र्नधािरिर् 
पाठ्यक्रम अनसुाि २ र्दने र्ार्लम कार्िक्रम सञ्चालनको कार्िर्ोजना र्र्ाि गने। 
र्ार्लम सञ्चालनका लार्ग आवश्र्क श्रोर् व्र्ष्िहरुको व्र्वस्थापन गने। 
नगि र्था गाँउपार्लका अन्र्गिर् स्वास््र् संस्थामा कार्ििर् स्वास््र्कर्मि २० देष्ख २५ जना प्रर्र् 
समहु सहभागी गिाउने। 

बजेट बाँिर्ाँि अथि मन्रालर्को कार्ि सञ्चालन र्नदेष्शका २०७५ अनसुाि गन।े 
अर्भलेख 
प्रर्र्बेदन 

कार्िक्रम सञ्चालन पश्चार् अर्भलेख प्रर्र्बेदन इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखामा 
अर्नवार्ि रूपमा पठाउन ुपनछे। 

सन्दभि सामाग्री कुटठिोग िणनीर्र् २०१६-२०२० 
कुटठिोग सम्बष्न्धकार्ि सञ्चालन र्नदेष्शका २०७५ 

कार्िक्रमको 
परिचर्  
 

संक्रमण न्र्ून गनि कुटठिोग र्बिामीको सम्पकि मा िहेका परिवाि, र्छमकेी ि समदुार्को सम्पकि  
परिक्षणको माध्र्मबाट र्बिामी खोजपड्र्ालको साथै र्ो िोग िोकथामको लागी एकमारा 
रिर्ाष्म्पसीन और्र्धको सेवन गिाएि कुटठिोगको संक्रमणलाई कम गने कार्िक्रम हो। 
कार्ािन्वर्नको दृटटीले र्ो कार्िक्रम वकर्ार्र्ी ि प्रभावकािी िहेको छ।  

उदे्दश्र् गाउँ र्था नगिपार्लका अन्र्गिर्का स्वास््र् संस्थाहरुमा कुटठिोग उपचािको लार्ग दर्ाि भएका 
र्बिामी र्था प्रभाववर्हरु (Index Case)को सम्पकि मा िहेका परिवाि र्था र्छमेकीहरुको सम्पकि  
जाचँ गिी कुटठिोग र्बरुद्घको और्र्ध (Rifampicinको एक मारा)को माध्र्मबाट कुटठिोग 
संक्रमणलाई न्र्ूर्नकिण गनि सहजीकिण/ समन्वर् गने।  
 सो कार्िक्रमको और्र्ध र्था र्मि/ र्ामेट/ र्नदेष्शका आर्दको आपूर्र्ि व्र्वस्थापनका साथ ै
अनगुमन ि अर्भमषु्खकिण गने।  

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

 वविामीहरुको सम्पकि मा िहेका व्र्ष्िहरुलाई एक मारा रिर्ाम्पीर्सन और्र्ध खुवाएि समदुार्मा 
िोगको संक्रमण दिमा कमी आउने। 
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९. कार्िक्रमको नामः कुटठिोगको कािणले अशमथिर्ा भएका र्था अपागंर्ा भएका व्र्िीहरूका लागी सहार्क सामाग्री 
खरिद र्था ववर्िण 

सञ्चालन प्रकृर्ा  कार्िक्रम सञ्चालन LPEP Protocolको आधािमा पूणि र्नदेशन र्था स्वास््र् कार्ािलर्को समन्वर्मा 
सञ्चालन गिाउने। 
LPEP कार्िक्रम िहेका पार्लकाहरुको कार्ि र्ोजना बनाउन सहजीकिण गने  
कार्िक्रमबािे अर्भमूष्खकिणमा सहजीकिण गने। 
र्स कार्िक्रममा सम्वष्न्धर् के्षरका सहर्ोगी संस्थाको प्रत्र्क्ष संलग्नर्ा र्था आवश्र्क सहर्ोग 
जटुाउने। 
र्ो कार्िक्रम LPEP Protocol मा उल्लेख भएनसुािका Index Case हरुको परिवाि ि र्छमकेीहरुको 
अर्भलेख र्र्ाि गनि सहजीकिण गने। 
सपुरिवेक्षण अनगुमन गने। 

बजेट बाँिर्ाँि  अथि मन्रालर्को कार्ि सञ्चालन र्नदेष्शका २०७५ अनसुाि गन।े 
अर्भलेख 
प्रर्र्बेदन 

कार्िक्रम सञ्चालन पवुि अर्भमषु्खकिणका लागी ि कार्िक्रम सम्पन्न भैसकेपर्छ अर्भलेख प्रर्र्बेदन 
इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखामा अर्नवार्ि रूपमा पठाउन ुपनेछ। 

सन्दभि सामाग्री कुटठिोग र्नर्न्रण िाष्टिर् कार्ि सञ्चालन र्नर्दिशका २०७५ 
LPEP कार्ि सञ्चालन र्नदेष्शका २०७७  

कार्िक्रमको 
परिचर्  

कुटठिोगको कािणले अशमथिर्ा भएका र्था अपांगर्ा भएका ब्र्िीहरूका लागी सहार्क सामाग्री 
ष्चवकत्सक र्था वर्ष्जर्ोथेिापीको पिामशि अनसुाि खरिद र्था ववर्िण गिी दैर्नक वक्रर्ाकलापमा 
सहजीकिण परु्ािउनका लार्ग र्ो कार्िक्रम सञ्चालन गरिन्छ। 

उदे्दश्र् कुटठिोगको कािणले असमथिर्ा भएका र्था अपागंर्ा भएका ब्र्िीहरूका दैर्नक वक्रर्ाकलापमा 
सहजीकिण पिुर््ाउने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

कुटठिोगका कािणले अशमथिर्ा भएका ि अपाङ्गर्ा भएका व्र्ष्िहरुको दैर्नक वक्रर्ाकलाप सहज 
हनेु। 
कुटठिोगका कािणले अशमथिर्ा भएका ि अपाङ्गर्ा भएका व्र्ष्िहरुले सहार्क सामाग्रीको प्रर्ोगबाट 
अपाङ्गर्ाको थप जवटलर्ा न्र्रु्नकिण हनेु  

सञ्चालन प्रकृर्ा  कुटठिोगको कािणले असमथिर्ा ि अपांगर्ा भएका व्र्ष्िहरु (१० प्रकािका)को अपांगर्ाको ष्स्थर्र् 
सवहर्को सूची र्र्ाि गने।  
सूची अनसुाि आवश्र्कर्ा माग गिी सहार्क सामाग्री खरिदको लार्ग आफ्नो के्षरमा कुटठिोग 
र्नर्न्रण र्था अपाङ्गर्ा व्र्वस्थापन के्षरमा कार्ििर् पे्रर्ण केन्र/पनुस्थािपना केन्रको समन्वर्मा 
आवश्र्क सहार्क सामाग्रीको परिमाण र्था लागर् अनमुान र्र्ाि गिी प्रवक्रर्ा अष्घ बिाउने  
ष्चवकत्सक र्था वर्ष्जर्ोथेिावपटटले अपांगर्ाको Assessment गिी आबश्र्क सहर्ोगी सामाग्रीको 
सूची र्र्ाि गने। 
ष्चवकत्सक र्था वर्ष्जर्ोथेिावपटट द्वािा आबश्र्क पने सहर्ोगी सामग्री प्रर्ोग गने र्बर्ध सवहर् पिामशि 
र्था प्रर्ोगात्मक र्बर्ध समेर्को सेवा र्दन।े  
पे्रर्ण/पनुस्थािपना केन्रबाट सहर्ोगी सामाग्री र्बर्िण गने व्र्वस्था र्मलाउने। 
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१०. कार्िक्रमको नामः अपागंर्ाको ष्शघ्र पवहचान, पिामसि र्था िेर्िल सेवा सम्वष्न्ध अर्भमषु्खकिण 

र्स कार्िक्रममा भएको बजेट ववर्नर्ोष्जर् िकम अनसुाि आर्थिक र्नर्म र्था खरिद ऐन बमोष्जम 
सहर्ोगी सामाग्री खरिद गने। 
सहर्ोगी सामग्रीहरुको र्बर्िण अपाङ्गर्ाको अवस्था ि आबश्र्िा अनसुाि दक्ष जनशष्िको 
पिीक्षणद्वािा र्बिामी वा प्रभाववर्हरुलाई पे्रर्ण/पनुस्थािपना केन्रहरुबाट र्बर्िण गनुि पनेछ। प्रदेश 
र्था स्थार्नर् र्ह अन्र्िगर्का स्वास््र् संस्था बाट स्पटट रुपमा नाप र्लन ेि ववर्िणको सरु्नष्श्चर्र्ा 
प्रदेश स्वास््र् कार्ािलर्बाट गरिने छ।  

स्पेष्शवर्केसन Priority Assistive Product List of Nepal अनसुाि गने। 
अर्भलेख 
प्रर्र्बेदन 

कार्िक्रम सञ्चालन पश्चार् अर्भलेख प्रर्र्बेदन इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखामा 
अर्नवार्ि रूपमा पठाउन ुपने छ। 

सन्दभि सामाग्री कुटठिोग सम्बन्धी कार्ि सञ्चालन र्नदेष्शका २०७५, Priority Assistive Product List of Nepal, 
http://edcd.gov.np/resources/manuals  

कार्िक्रमको 
परिचर् 

नेपाल सिकािले र्नधाििण गिेको १० प्रकािका अपागंर्ाहरु छन।् र्ो शिीिका एक अग ंवा धेिै 
प्रणालीलाई असि पन ेगिी जन्मजार् वा चोटपटकका कािणले अपागंर्ा हनु सक्छ। र्ी अपागंर्ा 
भएका ब्र्िीहरुको आपर्कार्लन उपचाि व्र्वस्थापन गनि समर्मै खोजपड्र्ाल ि पवहचान गिी, 
उनीहरुलाइ पिामशि सवहर् आवश्र्क व्र्वस्थापनको लागी पे्रर्ण गिी अपांगर्ा हनुबाट बचावट 
गनि ि थप अपांगर्ा हनुबाट बचाउने कृर्ाकलापका लागी स्वास््र्कमीहरुलाई अर्भमषु्खकिण 
गने। 

उदे्दश्र् स्वास््र्कमीहरुलाई अपांगर्ाको ष्शघ्र पवहचान, पिामशि र्था िेर्िल सेवा सम्वष्न्ध अर्भमषु्खकिण 
गने 
अपांगर्ा हनुबाट बचावट गनि शिीिका एक अग ंवा धेिै प्रणालीलाई असि पने गिी जन्मजार् 
अपाङ्गर्ा भएका र्था चोटपटक लागकेाहरुलाई आपर्कार्लन उपचाि व्र्वस्थापन गनि पे्रर्ण 
प्रणाली सदुृिीकिण गन।े  
अपांगर्ा हनुबाट बचावट गनि शरििका एक अग ंवा धेिै प्रणालीलाई असि पन ेगिी जन्मजार् 
अपाङ्गर्ा र्था चोटपटकबाट भएका अपागंर्ा पवहचान गिी समर्मै प्राथर्मक उपचाि सवहर् पे्रर्ण 
गनि दक्ष जनशिी र्र्ाि गने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

अपांगर्ा हनुबाट बचावट गनि शरििका एक अगं वा धेिै प्रणालीलाइ असि पनेगिी चोटपटक 
लागेकाहरुलाइ आपर्कार्लन उपचाि व्र्वस्थापन हनेु। समर्मै पे्रर्ण भै थप अपागंर्ा हनुबाट 
बचाउन सवकन।े  

सञ्चालन प्रकृर्ा  अपांगर्ाको ष्शघ्र पवहचान, पिामशि सम्बन्धी अर्भमषु्खकिणको लागी ष्जल्ला छनोट गन।े 
 अपांगर्ाको ष्शघ्र पवहचान, पिामशि सम्बन्धी प्रष्शक्षकको व्र्वस्था गिी र्ार्लम सञ्चालन गने। 
र्ार्लम अर्भमषु्खकिण सपेुिीबेक्षण अनगुमन ि समन्वर् गनि इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण 
महाशाखामा पराचाि गने। 

बजेट बाँिर्ाँि  अथि मन्रालर्को खचि र्नदेष्शका अनसुाि बजेट बाँिर्ाँि गिी वट्पणी ष्स्वकृर् गिाइ कार्िक्रम 
सञ्चालन गने। 

http://edcd.gov.np/resources/manuals
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११. कार्िक्रमको नामः सहर्ोगी संस्थाको समन्वर्मा सधुािात्मक शल्र्वक्रर्ा (Reconstructive Surgery camp) शीवीि 
सञ्चालन 

 
१२. कार्िक्रमको नामः अस्पर्ालमा कार्ििर् ष्चवकत्सक र्था स्वास््र्कमीहरुलाइि अपागंर्ा व्र्वस्थापन र्था पनुस्थािपना 
सम्वष्न्ध अर्भमषु्खकिण 

अर्भलेख 
प्रर्र्बेदन 

कार्िक्रम सञ्चालन पश्चार् अर्भलेख र्था प्रर्र्बेदन इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखामा 
अर्नवार्ि रूपमा पठाउन ुपने छ। 

सन्दभि सामाग्री अपागंर्ा व्र्ावस्थापन र्नर्र्, िणर्नर्ी र्था १० बर्े कार्िर्ोजना २०७३-२०८२ 
पाँच वर्ि मरु्नका अपाङ्गर्ा भएका बालबार्लकाहरुको ष्शघ्र पवहचान ि पे्रर्ण गनि स्वास््र्कमीका 
लार्ग र्ार्लम पषु्स्र्का। 

कार्िक्रमको 
परिचर् 

कुटठिोगको जीवाणुले छाला ि स्नार्मुा प्रभाव पान ेभएकोले समर्मै उपचाि नभएमा अपाङ्गर्ा 
हनु सक्छ। जसको कािण सामाष्जक भेदभावका साथै दैर्नक जीवन र्ापनमा कर्ठनाइ उत्पन्न 
हनु सक्छ। उनीहरुको दैर्नकमा सहजीकिण गनि ि सामाष्जक भेदभाव कम गनि िोगबाट 
उत्पन्न भएको हार् गोिा ि आखँाको अपागंर्ालाई सधुािात्मक शल्र्वक्रर्ा गिी सधुाि गनि 
सवकन्छ। र्सका लागी स्थार्नर् स्र्िमा नै क्र्ाम्प गिी सहर्ोगी सस्थाहरुको सहर्ोगमा ष्शवीि 
सञ्चालन गरिन्छ। 

उदे्दश्र् सधुािात्मक शल्र्वक्रर्ा गिी अपाङ्गर्ा भएका व्र्ष्िहरूको कार्िक्षमर्ा, गर्र्शीलर्ाको अर्भवृष्द्ध 
गरि सामाष्जक जीवनस्र्ि सधुाि गने ि सामाष्जक सहभार्गर्ामा ववस्र्ाि गने  

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल दैर्नक जीवन र्ापनमा सहजीकिण भई सामाष्जक भेदभाव हट्न ेछ।  
सञ्चालन प्रकृर्ा  कुटठिोगका र्बिामीलाई पार्क पन े स्थानको छनोट गिी सधुािात्मक शल्र्कृर्ा क्र्ाम्पको 

कार्िर्ोजना र्र्ाि गिी  
स्वास््र् कार्ािलर् मार्ि र् ष्जल्लाका स्वास््र् संस्थाहरुमा दर्ाि भएका र्था उपचाि पिुा गिेका 
र्बिामी, प्रभाववर्, लष्क्षर् समहु मध्र्े सधुािात्मक शल्र्कृर्ा गनि आवश्र्क पन े र्बिामीहरु 
कुटठिोग कार्िक्रमको िाष्टिर् र्नदेष्शका अनसुाि छनोट गिी सूची र्र्ाि गने। 
क्र्ाम्प सञ्चालन गनि बजटे बाँिर्ाँि र्था र्नणिर् गिाउने। 
सधुािात्मक शल्र्वक्रर्ा सम्बष्न्धर् सहर्ोगी संस्थाको समन्वर्मा गने। 

बजेट बाँिर्ाँि अथि मन्रालर्को खचि र्नदेष्शका ि आर्थिक र्नर्मानसुाि बजेट बाँिर्ाँि गिी वट्पणी स्वीकृर् 
गिाइ कार्िक्रम सञ्चालन गने। 

अर्भलेख प्रर्र्बेदन इवपर्िर्मर्ोलोजी ि िोग र्नर्न्रण महाशाखामा सेवाग्राहीको नाम, उमेि, र्लङ्ग, ठेगाना, अपाङ्गर्ाको 
प्रकाि प्रदान गरिएको सधुािात्मक सेवा ि सहार्क सामाग्रीको वकर्सम ि मूल्र्को ववविण 
पठाउने। 

सन्दभि सामाग्री र्सर्बआि र्नदेष्शका २०६८ 
कुटठिोग कार्िक्रमको िाष्टिर् र्नदेष्शका २०७५ 
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१३. कार्िक्रमको नामः अपाङ्गर्ा भएका व्र्ष्ि कृर्र्म हार् खटु्टा र्था अथोवटक सेवा ववर्िण 

कार्िक्रमको 
परिचर्ः 

पनुिस्थापना सेवा एक बह-ुआर्ार्मक पद्धर्र् (Multi-discilinary Approach) हो। जस अन्र्गिर् 
ष्चवकत्सक र्था स्वास््र्कमी, वर्ष्जर्ोथेिापी, स्पीचथेिापी, अकुपेशनलथेिापी सेवा प्रदार्क, 
कृर्रम अङ्ग र्था सहार्क उपकिण आर्द पदिछन।् र्ो सेवाले व्र्ष्िको कार्ि क्षमर्ामा 
अर्भवृष्द्धका साथै अपाङ्गर्ामा कमी ल्र्ाई समाष्जक पनुस्थािपनामा सहर्ोग गदिछ। स्वास््र् 
सेवामा सविव्र्ापी पहुँचले (Universal Health Coverage) पनुस्थािपनालाई अत्र्ावश्र्क स्वास््र् 
सेवाको रूपमा पवहचान गिेको छ ि उच्च गणुस्र्िका साथै र्बना आर्थिक कर्ठनाइ र्ो सेवा 
सरु्नष्श्चर् गदिछ। िोकथाम, स्वास््र् प्रवद्धिन, उपचाि ि पिामशिका साथै मार्नसको पूणि स्वास््र् 
आवश्र्कर्ा सम्बोधन गनि पनुस्थािपना सेवा महत्वपणुि भएकोले अस्पर्ालमा कार्ििर् ष्चवकत्सक 
र्था स्वास््र्कमीहरुलाइ लष्क्षर् गिी अपागंर्ा व्र्वस्थापन र्था पनुस्थािपना सम्वष्न्ध 
अर्भमषु्खकिण कार्िक्रम गिीन ेछ। 

उदे्दश्र् स्वास््र्कमी र्था ष्चवकत्सकहरुलाई अर्भमषु्खकिणद्धािा पनुस्थािपना सेवाको महत्वबािे 
जानकािीका साथै उष्चर् पनुस्थािपना केन्रमा पे्रर्ण गने क्षमर्ा अर्भबृष्द्ध गिाउने। 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल स्वास््र्कमी र्था ष्चवकत्सकहरुले अपागंर्ा व्र्वस्थापन ि पनुस्थािपनाको महत्त्वबािे जानकािी 
प्राप्त गरि पनुस्थािपना सेवा आवश्र्क भएकाहरुलाई उष्चर् पनुस्थािपना केन्रमा पे्रर्ण गनेछन।् 

सञ्चालन प्रकृर्ा अर्भमषु्खकिण सञ्चालन गनि ववर्भन्न अस्पर्ालहरुसँग समन्वर् गरि सहभागीहरू छनौट गरिनछे। 
वर्ष्जर्ोथेिावपस्ट र्था अन्र् पनुस्थािपनाकमीहरुद्धािा ववर्भन्न अस्पर्ालमा कार्ििर् स्वास््र्कमी 
र्था ष्चवकत्सकहरुलाई अर्भमषु्खकिण प्रदान गरिनछे। 
पावि ्वाइन्टको प्रर्ोगद्वािा अन्र्िवक्रर्ात्मक ववर्धबाट अर्भमषु्खकिण सञ्चालन गरिनेछ; 
अर्भमषु्खकिणमा ववर्भन्न अपाङ्गर्ा र्था ववकािहरुका र्नम्र्ी आवश्र्क पन े पनुस्थािपनाबािे 
छलर्लका साथै उपर्िु पनुस्थािपना केन्रमा पे्रर्णबािे जानकािी र्दइनछे; 
अस्पर्ालले नष्जक िहको शािीरिक पनुस्थािपना केन्रहरूसँग समन्वर् गन े

बजेट बाँिर्ाँि र्बर्नर्ोष्जर् बजेटको परिधी र्भर िवह आर्थिक र्नर्मावली र्था अथि मन्रालर्को खचि र्नदेष्शका 
अनसुाि बजेट बाँिर्ाँि गिी वट्पणी ष्स्वकृर् गिाइ कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गने। 

अर्भलेख प्रर्र्बेदन अर्भमषु्खकिण सम्पन्न भइिसके पश्चार् प्रर्र्वेदन, र्ोटोहरु, हाष्जिी आर्द इवपर्िर्मर्ोलोजी ि 
इवपिीर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखामा पठाउन ुपनेछ। 

सन्दभि सामाग्री पाँच वर्ि मरु्नका अपाङ्गर्ा भएका बालबार्लकाहरुको ष्शघ्र पवहचान ि पे्रर्ण गनि स्वास््र्कमीका 
लार्ग र्ार्लम पषु्स्र्का। 
Priority assistive product list of Nepal, 
https://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/Final_PriorityAs
sistiveProductListV2_12062018.pdf?ua=1 
Training on Rehabilitation of Trauma patients 

https://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/Final_PriorityAssistiveProductListV2_12062018.pdf?ua=1
https://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/Final_PriorityAssistiveProductListV2_12062018.pdf?ua=1
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कार्िक्रमको 
परिचर् 

िाष्टिर् जनगणना २०६८ को प्रर्र्वेदन अनसुाि नेपालको कुल जनसंख्र्ाको लगभग २% अपाङ्गर्ा 
भएका व्र्ष्िहरु िहेका छन।् र्बश्व स्वास््र् संगठनका अनसुाि कुल जनसंख्र्ाको १५ प्रर्र्शर् 
ब्र्िवहरु कुन ैन कुन ैप्रकािको अपाङ्गर्ा िहेको अनमुान छ। “अपाङ्गर्ा भएका व्र्ष्िहरूको 
अर्धकाि सम्बन्धी महासष्न्ध" ि “अपांगर्ा व्र्वस्थापन सम्वन्धी नीर्र्, िणनीर्र् र्था १० वर्े 
कार्िर्ोजना (२०७३-३०८२)" मा अपाङ्गर्ा भएका व्र्ष्िहरूलाई उपर्िु र्था गणुस्र्िीर् 
सहर्ोगी सामाग्री लगार्र् कृर्र्म हार् खटु्टा र्था अथोवटकको उपलब्धर्ा र्था उत्पादन सरु्नष्श्चर् 
गने प्रर्र्वद्धर्ा पिुा गनि र्ो वक्रर्ाकलाप सञ्चालन गरिनेछ। 

उदे्दश्र् अर्र्-गरिब ि वपछर्िएका अपाङ्गर्ा भएका व्र्ष्िको पवहचान गरि उपर्िु कृर्र्म हार् खुट्टा र्था 
अथोवटक सेवाको सरु्नष्श्चर् गने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

कृर्र्म हार् खटु्टा र्था अथोवटक सेवा मार्ि र् अपाङ्गर्ा भएका व्र्ष्िहरूको कार्िक्षमर्ा, 
गर्र्शीलर्ाको अर्भवृष्द्धभई सामाष्जक सहभार्गर्ा हनेु। 
अन्र् स्वास््र् सेवा जस्रै् कृर्र्म हार् खुट्टा र्था अथोवटक सेवा प्रदान हनेु। 

कार्ािन्वर्न 
प्रकृर्ा  

प्रादेष्शक अस्पर्ालले नष्जकको शािीरिक पनुस्थािपना केन्र मार्ि र् सेवा प्रदान गने  
प्रादेष्शक अस्पर्ालले अपाङ्ग महासंघ नेपालको प्रादेष्शक ि ष्जल्ला इकाइहरू सँग समन्वर् गिेि 
कृर्र्म हार् खुट्टा र्था अथोवटक सेवाका लार्ग अपागंर्ा भएका व्र्ष्िहरूको सचुी र्र्ाि गने।सथै 
शािीरिक पनुस्थािपना केन्र मार्ि र् सेवा उपलव्ध गिाउने। 
शािीरिक पनुस्थािपना केन्रमा र्नम्नानसुाि सेवाहरू उपलव्ध गिाउने: 
वर्ष्जर्ोथेिापी  
सहार्क सामग्री  
समदुार्मा आधारिर् सेवा  
सेवाग्राही आवास कक्षको सवुवधा  
वर्ष्जर्ोथेिावपस्ट  
प्रोस्थेवटस्ट - अथोवटस्ट 
शािीरिक पनुस्थािपना केन्रले स्थानीर् र्हमै र्ोकेको स्थानमा घमु्र्ी ष्शवविको आर्ोजना गरि सेवा 
प्रदान गने। घमु्र्ी ष्शववि प्रवक्रर्ा मार्ि र् र्नम्न अनसुािले सेवा उपलब्ध गिाउने। 
नाप जाँचलाई र्ोवकएको र्दनमा शािीरिक पनुस्थािपना केन्रबाट आएको पनुस्थािपना टोली 
(वर्ष्जर्ोथेिावपस्ट ि P&O) ले अपाङ्गर्ाको आवश्र्कर्ा पवहचान गरि सहार्क सामग्रीको नाप जाँच 
गने ि त्र्सै र्दन ववर्िण गनि र्मल्न ेसामाग्रीहरु सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गिाउने। 
वर्वटंगको लार्ग र्ोवकएको समर् (१ मवहनापर्छ) त्र्सै स्थानमा पनुः सेवाग्राहीहरु भेला गिेि 
आवश्र्क र्ार्लमका साथ सहार्क सामग्री प्रदान गने। शािीिको िांचा अनरुुप बनाउन ु पन े
सहार्क सामाग्री जस्रै् कृर्रम हार् खटु्टा, अथोवटक उपकिण, व्हीलचेर्ि, आर्दलाई वर्वटंगको 
लार्ग उपर्िु समर् (१ मवहना) र्ोक्न ेि त्र्सै स्थानमा वर्ट गनि नसवकने सहार्क सामग्रीको 
लार्ग शािीरिक पनुस्थािपना केन्रमा पे्रर्ण गरि सेवा प्रदान गनुि पछि। 
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स्वास््र् ि अपाङ्गर्ा संर्ोजकको समन्वर्ात्म पवहचान भएका अपाङ्गर्ा भएका व्र्ष्िहरुलाई उपर्िु 
र्दन ि समर् र्ोकी शािीरिक पनुस्थािपना केन्रमा पे्रर्ण गरि सेवा प्रदान गने। र्स प्रवक्रर्ा मार्ि र् 
र्नम्न अनसुाि सेवा उपलब्ध गिाउने। 
आवश्र्कर्ा पवहचान भएका व्र्ष्िहरुलाई शािीरिक पनुस््थापना केन्र पे्रर्ण गरि उपर्िु सेवा 
प्रदान गने। 
टािाबाट आउनभुएका सेवाग्राहीहरुको आवास कक्षामै व्र्वस्था गरि सेवा प्रदान गने  
शािीरिक पनुस््थापना केन्रको मापदण्ि अनरुुप सेवा प्रदान गने  
सविप्रथम सेवाग्राहीको वास्र्ववक आवश्र्कर्ाको पवहचान गरि सहार्क सामाग्रीको नाप जाँच गने  
र्वकि न नर्मल्ने सेवाग्राहीहरुलाई आवास कक्षामै िाख्ने ि 
सामाग्री र्र्ाि भएपछी वर्वटंग र्था आवश्र्क र्ार्लम प्रदान गिी सेवाग्राहीलाइ ववर्िण गने। 
६ मवहना र्भरमा अपागंर्ा भएको ब्र्ष्िको प्रकृर्र् अनसुाि उपलब्ध भएको सहार्क सामाग्रीको 
शािीरिक पनुस्थािपना केन्रद्वािा ममिर्, सम्भाि ि र्लोअर् सेवा उपलव्ध गिाउने  
सहार्क सामग्रीको गणुस्र्िीर्र्ा ि उपर्िु स्पेर्सवर्केसनको सरु्नष्श्चर्र्ाको संर्न्र, आर्द 
शािीरिक पनुस््थापना केन्रले ष्शववि आर्ोजन गिेि सेवा (परिक्षण, नापजाँच, र्लोओप) उपलव्ध 
गिाएको सेवाग्राहीको ववविणको प्रर्र्वेदन (सहार्क सामग्री ि मूल्र् सवहर्) नगिपार्लकामा पेश 
गनुिपनेछ। र्सैको आधािमा शािीरिक पनुस्थािपना केन्रले सेवा प्रदान गिेबापर् सोधभनाि प्राप्त 
गनेछ। ववश्व स्वास््र् संगठनको मागिदशिन अनसुाि, सहार्क सामाग्री ववर्िणको लार्ग र्नम्नर्लष्खर् 
कदमहरुको अर्नवार्ि पालना गनुिपनछे।  

अर्भलेख 
प्रर्र्बेदन 

स्वास््र् कार्ािलर् मार्ि र् इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखामा सेवाग्राहीको नाम, उमेि, 
र्लङ्ग, ठेगाना, अपाङ्गर्ाको प्रकाि, सहार्क सामाग्रीको वकर्सम ि मूल्र्को ववविण सवहर् प्रर्र्वेदन 
पेश गने। 

शारििीक 
पनुस्थािपना 
केन्रहरुको 
सचुी 

प्रदेश २: पे्रिणा शािीरिक पनुस्थािपना केन्र, सलािही 
कणाली प्रदेश: नेपालगंज मेर्िकल कलेज, बाकेँ 
सदुिुपष्श्चम प्रदेशः नेपाल िाष्टिर् समाज कल्र्ाण संघ, कन्चनपिु 

बजेट बाँिर्ाँि र्बर्नर्ोष्जर् बजेटको परिधी र्भर िवह आर्थिक र्नर्मावली र्था अथि मन्रालर्को खचि र्नदेष्शका 
अनसुाि बजेट बाँिर्ाँि गिी वट्पणी ष्स्वकृर् गिाइ कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गने।  
र्नम्नर्लष्खर् ष्शर्िकहरु समवेट बजेट पेश गने  
१. सहार्क सामाग्री खरिद ि उत्पादनको लागर् 
२. परिक्षण, नाँपजाँच, वर्टमने्ट र्लोओपको लागर् 
३. ममिर् ि सम्भािको लागर् 
४. शािीरिक पनुस्थािपना केन्रको पनुस्थािपना सेवा र्दन ेटोलीको र्ारा ि आवासको लागर् 

सन्दभि सामाग्री Priority assistive product list of Nepal, 
https://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/Final_PriorityAssis
tiveProductListV2_12062018.pdf?ua=1 
WHO standards on prosthetic and orthotics  
https://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/prosthetics_orthot
ics/en/ 

https://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/Final_PriorityAssistiveProductListV2_12062018.pdf?ua=1
https://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/Final_PriorityAssistiveProductListV2_12062018.pdf?ua=1
https://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/prosthetics_orthotics/en/
https://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/prosthetics_orthotics/en/
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१४. कार्िक्रमको नामः अवटजम सम्वष्न्ध स्वास््र्कमीहरुलाई अर्भमषु्खकिण 

 
१५. कार्िक्रमको नामः कुटठिोग सम्वन्धी और्र्ध र्था सहार्क सामाग्री िुवानी, गणुस्र्ि र्नर्न्रण र्था प्रार्बर्धक 
सहर्ोग। 

कार्िक्रमको 
परिचर् 

अवटजम एक जवटल प्रकािको मष्श्र्टक ववकासात्मक र्था जन्मजार् अपाङ्गर्ा हो। िोग 
र्नर्न्रण र्था िोकथाम केन्र (CDC) का अनसुाि ववश्वमा हिेक ६८ जना जन्मकेा ष्शशहुरु 
मध्र्े १ जनालाई अवटजम भएको पाइन्छ। नेपालमा अवटजमको समस्र्ा भएर्ा पर्न वास्र्ववक 
र््र्ाङ्क उपलव्ध छैन। त्र्सैले ष्चवकत्सक, स्वास््र्कमीहरुलाई अवटजमबािेमा जानकािी गिाई 
समर्मै र्सको पवहचान, पे्रर्ण ि व्र्वस्थापन गनि र्ो कार्िक्रम गरिन्छ। 

उदे्दश्र् ष्चवकत्सक र्था स्वास््र्कमीहरुलाई अवटजम सम्वष्न्ध अर्भमषु्खकिण गने। 
अवटजम भएका बालवार्लकाहरुको समर्मै पवहचान गिी व्र्वस्थापन एवं पे्रर्ण गने  

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

अवटजम सम्वन्धी जनचेर्ना अर्भबृष्द्ध हनेु। 
शरुुकै अवस्थामा िोग र्नदान र्था उपचािमा टेवा पगु्ने। 
पे्रर्ण सेवा उपलव्ध हनेु। 
अवटजमको र्थाङ्कहरु उपलव्ध हनेु। 

सञ्चालन प्रकृर्ा  प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्को नेर्तृ्वमा अवटजम केर्ि नेपाल संगको सहकार्िमा अर्भमषु्खकिण 
गने। 
अवटजम केर्ि नेपालसंगको सहकार्िमा कार्िर्ोजना र्र्ाि गिी प्रष्शक्षक, र्मर्र्, स्थान आर्द 
र्नधाििण गने। 

अर्भलेख 
प्रर्र्बेदन 

कार्िक्रम सञ्चालन पश्चार् अर्भलेख प्रर्र्बेदन इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखामा 
अर्नवार्ि रूपमा पठाउन ुपनछे। 

बजेट बाँिर्ाँि अथि मन्रालर्को कार्ि सञ्चालन र्नदेष्शका २०७५ अनसुाि गन।े 

कार्िक्रमको 
परिचर् 

प्रत्र्ेक र्ीन-र्ीन मवहनामा कुटठिोगको उपचािािर् र्बिामी सख्र्ाको अधािमा आवश्र्िाको पवहचान 
गिी स्वास््र् र्नदेशनालर्हरुबाट आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्र मार्ि र् स्वास््र् कार्ािलर्हरूमा कुटठिोग 
र्बिामीका लार्ग और्र्ध आपूर्र्ि व्र्वस्थापन गरिन्छ। स्वास््र् कार्ािलर्हरूले स्थार्नर् स्वास््र् 
संस्थाको आवश्र्कर्ा अनसुाि सम्बष्न्धर् पार्लकाहरुसम्म और्र्ध आपूर्र्ि व्र्वस्थापन गनछे। 

उदे्दश्र् कुटठिोग कार्िक्रम र्र्ि  र्बर्भन्न ष्जल्लाहरुमा कुटठिोगका लागी आवश्र्क पने और्र्ध र्था सहार्ाक 
सामाग्रीहरुको आपूर्र्ि व्र्वस्थापन गन।े  
भण्िािणको गणुस्र्ि र्नर्न्रण, प्राववर्धक सहर्ोग र्था सपुरिवेक्षण गने। 
 और्र्ध स्टक आउट र्था ओभि स्टक हनु नर्दने।  

सञ्चालन प्रकृर्ा  र्स कार्िक्रम सञ्चालनको लार्ग कुटठिोग वविामीको चाप ि समस्र्ा देष्खएका ष्जल्ला र्था स्वास््र् 
संस्थाको प्राथर्मकर्ा र्नधाििण गिी सो बमोष्जमको वावर्िक कार्ि र्ार्लका र्र्ाि गने।  
रमैार्सक रुपमा ष्जल्लाहरुका लागी र्बिामीको संख्र्ाको आधािमा आबश्र्क पने और्र्ध र्था अन्र् 
सामाग्रीको माग ि आपूर्र्िको सूचना अद्यावर्धक गने ि सोही अनसुाि और्र्ध आपूर्र्ि र्था व्र्वस्थापन 
गने। 
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१६. कार्िक्रमको नामः कुटठिोग बिी प्रभाववर् क्षरे, समदुार्, ववधालर्, लष्क्षर् समहुमा सवक्रर् ववर्धबाट कुटठिोगका 
वविामी खोजपड्र्ाल। 

रमैार्सक रुपमा मार्हर्का ष्जल्लाहरुमा और्र्ध िुवानी गनि कार्ि र्ार्लका बनाउने  
 ष्जल्ला र्था स्वास््र् संस्थाहरुमा और्र्ध भण्िािण सम्बन्धी स्थलगर् अनगुमन गरि और्र्धको 
गणुस्र्ि कार्म िाख्न स्वास््र् कमीहरुलाई स्थलगर् जानकािी गिाउने। 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल कुटठिोग कार्िक्रम र्र्ि  र्बर्भन्न ष्जल्लाहरुमा कुटठिोगका लागी आबश्र्क पने और्र्ध भण्िािणको 
गणुस्र्ि कार्म गरि और्र्ध स्टक आउट र्था ओभि स्टक नहनेु। 

अर्भलेख 
प्रर्र्बेदन 

कार्िक्रम सञ्चालन पश्चार् अर्भलेख प्रर्र्बेदन इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखामा 
अर्नवार्ि रूपमा पठाउन ुपनछे। 

कार्िक्रमको 
परिचर् 

कुटठिोग प्रभाववर् के्षर, समदुार्, ववधालर्, लष्क्षर् समहुमा सवक्रर् र्बर्धबाट खोजपड्र्ालबाट 
कुटठिोग र्बिामीको पवहचान गिी समर्मै िोग र्नदान ि उपचािको व्र्वस्थापन गिी कुटठिोगको 
र्नको हनेु दिमा वृष्द्ध गने ि कुटठिोगको कािणबाट हनेु अपागंर्ा ि संक्रमण न्र्रू्नकिण गनि र्ो 
खोज पड्र्ाल अर्भर्ान सञ्चालन गरिन ेछ। 

उदे्दश्र् शरुुकै अवस्थामा समदुार्मा कुटठिोग र्था छालािोग वविामीको र्नदान ि उपचािको व्र्वस्थापन 
गने। 
जनचेर्नाको अर्भवृष्द्ध गिी कुटठिोग वविामी र्था परिवाि प्रर्र्को सामाष्जक भेदभावलाई न्र्रू्नकिण 
गिने। 
कुटठिोगको कािणवाट हनेु अपांगर्ा ि संक्रमण न्र्रू्नकिण गने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

शरुुकै अवस्थामा वविामी पत्ता लगाइ उपचािमा आउने ि समदुार्मा िोगको संक्रमणमा कमी हनेु। 
कुटठिोगको कािणले हनेु अपागंर्ामा कमी आईि सामाष्जक भेदभावमा कमी आउन।े 
समदुार्को कुटठिोग सम्वन्धी जनचेर्नामा अर्भबृष्द्ध हनेु। 

सञ्चालन प्रकृर्ा  कुटठिोग प्रभाववर् पार्लकाहरु, वपछिा वगि, दर्लर् समदुार् लगार्र् जोष्खममा िहेका समदुार्को 
छनौट गने। 
छनौटमा पिेका पार्लकाहरु अन्र्गिर्का स्वास््र् संस्थाका ष्चवकत्सक, स्वास््र्कमीहरु, मवहला स्वरं् 
सेवकहरु र्था कुटठ प्रभाववर्हरुलाई अथि मन्रालर्को खचि र्नदेष्शका अनसुाि बजेट बाँिर्ाँि गिी 
वट्पणी स्वीकृर् गिाइ (Norms) मा उल्लेख भए अनसुाि बजेट परिर्ध र्भर िही अर्भमखुीकिण 
गने।  
र्बिामी खोज पड्र्ाल कार्िक्रममा मवहला स्वास््र् स्वरं् सेववका, कुटठ प्रभाववर्, स्वास््र्कमी, 
ष्चवकत्सकहरु संलग्न िहनछेन।् उि कार्िक्रममा १ जना स्वास््र्कमी, १ जना मवहला स्वरं् 
सेवक, १ जना कुटठ प्रभाववर्, ष्चवकत्सकहरु मध्र्ेबाट कम्र्ीमा १ जना मवहला हनेु गिी २ जनाको 
एउटा टोली बनाउने। 
र्स कार्िको अर्भमषु्खकिण, अनगुमन र्था सपुरिवेक्षणमा स्वास््र् कार्ािलर् प्रमखु, ष्चवकत्सक, 
र्ोकल पसिन, प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्का र्नदेशक, केष्न्रर् स्र्िबाट छालािोग कुटठिोग ववशेर्ज्ञ, 
कार्िक्रम अर्धकृर्हरु, सहर्ोगी संस्थाहरुबाट संस्थाका प्रर्र्र्नर्धहरु, सपुिभाइजिको प्रत्र्क्ष 
सहभार्गर्ामा कार्िक्रम सञ्चालन हनेुछ। 
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१७. कार्िक्रमको नामः कुटठिोग िेर्िल सेन्टि सञ्चालन (सेर्ी र्था कोशी अस्पर्ाल) 

कार्िक्रम सञ्चालनको लार्ग कार्िक्रमको प्रािम्भमा अर्भमखुीकिण, सकु्ष्म र्ोजना (Micro Plan) गरि 
मार्थ उल्लेष्खर् व्र्ष्िहरुको सहभार्गर्ा गिाई उपलब्धी हार्सल हनेु गिी कार्िक्रम सञ्चालन गने। 
र्बद्यालर्का र्बद्याथीहरुलाइ कुटठिोगबािेमा जानकािी गिाइ उनीहरुको शािीरिक परिक्षण समेर् 
गनुिपदिछ। 

बजेट बाँिर्ाँि खचि ष्शर्िक  
अर्भमषु्खकिण कार्िक्रम सहभागीहरुलाई (कुटठ प्रभाववर् व्र्ष्ि, मवहला स्वा.से/ स्वारं्म सेवक) 
र्ार्ार्ार् खचि 
अर्भमषु्खकिण कार्िक्रम श्रोर् व्र्ष्ि भत्ता  
स्टेश्निी 
खाजा 
ववववध (व्र्ानि, माइवकङ्ग, व्र्ानि, पम््लेट, र्भत्त ेलेखन आर्द) 
वविामी खोजपड्र्ाल स्वास््र्कमी र्ार्ार्ार् खचि 
वविामी खोजपड्र्ाल कुटठप्रभाववर् व्र्ष्ि, मवहला स्वा.से/ स्वारं्म सेवकलाई र्ार्ार्ार् खचि 
र्मि-र्मेट र्ोटोकपी 
Confirmation टोलीलाई सपुिर्भजन, अनगुमनको लागी दै. भ्रमण.भत्ता/ र्ार्ार्ार् खचि र्नर्मानसुाि  
ववववध 
नोटः मार्थका खचि ष्शर्िकहरुमा खचि ववर्नर्ोष्जर् गिी अथि मन्रालर्को कार्ि सञ्चालन र्नदेष्शका 
२०७५ अनसुाि स्वास््र् कार्ािलर् मार्ि र् गनि सवकन्छ। 

अर्भलेख 
प्रर्र्बेदन 

कार्िक्रम र्ोजना रै्र्ािी पश्चार् अर्भमषु्खकिणको लागी ि सम्पन्न भइ सकेपर्छको अर्भलेख र्था 
प्रर्र्बेदन इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखामा अर्नवार्ि रूपमा पठाउन ुपने छ। 

सन्दभि सामाग्री कुटठिोग सम्बन्धी कार्ि सञ्चालन र्नदेष्शका २०७५,  
कुटठिोग र्नवािण अर्भर्ान र्नदेष्शका। 

कार्िक्रमको 
परिचर् 

केष्न्रर् / प्रदेश अस्पर्ालहरु बाट कुटठिोग सम्बन्धी पे्रर्ण सेवा सविसलुभ रुपमा उपलब्ध गिाउन 
र्ो कार्िक्रम सञ्चालन गरिन्छ। 

उदे्दश्र् कुटठिोगको र्नदान र्था गणुस्र्िीर् उपचािका लागी पे्रर्ण भई आएका र्था कुटठिोगको प्रर्र्वक्रर्ा 
र्था जवटलर्ा भएका र्बिामीहरुलाई र्बशेर्ज्ञ सेवा उपलब्ध गिाउने। 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल कुटठिोगको उपचाि व्र्वस्थापन, प्रर्र्वक्रर्ा र्था जवटलर्ा भएका र्बिामीहरुको लागी र्बशेर्ज्ञ सेवा 
उपलब्ध हनेु। 
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सञ्चालन प्रकृर्ा  अस्पर्ालमा कार्ििर् चमििोग र्बशेर्ज्ञ र्था उपलब्ध ष्चवकत्सक कुटठिोग िेर्िल सेन्टिको ववशेर्ज्ञको 
रुपमा िहनेछन।् 
ओ.वप.िी.मा आएका चमििोगका र्था स्नार्मुा समस्र्ा भएका ि कुटठिोगको शंकास्पद र्बिामीको 
पवहचान र्था र्नदान गरि उपचाि व्र्वस्थापन गन।े 
हार् गोिामा चेर्ना शष्ि हिाएको, घाउंँ भएका, आंँखामा समस्र्ा भएका अपागंर्ा र्बिामीहरुको 
जाँच (VMT/ST) गरि गणुस्र्रिर् उपचाि व्र्वस्थापन गने। 
अपांगर्ा भएका वा हनु सक्ने कुटठिोग र्बिामीलाई स्वरं् हेिचाह सम्बन्धी पिामशि र्दने ि आबश्र्िा 
अनसुाि स्वरं् हेिचाह वकट उपलब्ध गिाउने। 
कुटठिोग सम्बन्धी जवटलर्ाको उपचाि व्र्वस्थापन गने। 
सल्र्वक्रर्ा गनि आबश्र्क पने र्बिामीलाई पे्रर्ण गने। 
र्नदान र्था उपचािमा िहेका र्बिामीको अर्भलेख िाख्ने र्था मार्सक रुपमा प्रर्र्बेदन गने। 
उपचािमा अर्नर्र्मर् भएका वविामीको अनगुमन गन।े 
वविामीको सम्पकि मा िहेका परिवाि र्था र्छमेकीको सम्पकि  परिक्षण गने। 

बजेट बाँिर्ाँि कोशी अस्पर्ालमा जनशष्ि व्र्वस्थापन र्था कार्िक्रम सदुृविकिण बजेट बाँिर्ाँि 
र्स.न ं र्बबिण अनमुार्नर् बजेट 
१ जनशष्ि व्र्वस्थापन हेअ, स्टार्नसि/अ.न.मी, अहेव, ल्र्ाव 

सहर्ोगी, का.स 
१४००००० 

२  कुटठिोग सम्बन्धी जवटलर्ाको उपचाि व्र्वस्थापनका लागी 
और्र्ध खरिद 

१५०००० 

३  धािा बत्ती र्बजलुी पानी, इन्टिनेट आर्द  २५००० 
४  ममिर् सम्भाि २५००० 
५ स्टेशनिी/र्ोटोकपी २५००० 
६ सम्पकि  परिक्षण र्िर्ल्टि अनगुमन १५०००० 
७ ववववध २५००० 
  जम्मा बजटे १८,००,०००/- 

नोटः कोशी अस्पर्ालमा िहेको कुटठिोग िेर्िल सेन्टि सञ्चालनका लार्ग बजेट खचि गदाि स्वास््र् 
कार्ािलर्, मोिङ मार्ि र् गने। 
२. सेर्ी प्रादेष्शक अस्पर्ालमा कुटठिोग कार्िक्रम सदुृविकिण र्था बजेट व्र्वस्थापन 
र्स.न   र्बबिण अनमुार्नर् बजेट 
१ कुटठिोग सम्बन्धी जवटलर्ाको उपचाि व्र्वस्थापनका 

लागी और्र्ध खरिद 
२००००० 

२ सम्पकि  परिक्षण र्िर्ल्टि अनगुमन १००००० 
 जम्मा ३,००,०००  

अर्भलेख 
प्रर्र्बेदन 

कार्िक्रम सञ्चालन पश्चार् ् अर्भलेख प्रर्र्बेदन इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखामा 
अर्नवार्ि रूपमा पठाउन ुपने छ। 

सन्दभि सामाग्री कुटठिोग सम्बन्धी कार्ि सञ्चालन र्नदेष्शका २०७५ 



 
 

390 

 

 

 
१८. कार्िक्रमको परिचर्ः कुटठिोग बिी प्रभाववर् ष्जल्लाहरुका ष्जल्ला ष्स्थर् कुटठिोग ष्क्लर्नक सञ्चालन गनि जनशष्ि 
अभाव भई सेवा प्रवाहमा समस्र्ा आएकोले ष्जल्ला स्र्रिर् पे्रर्ण केन्र व्र्वष्स्थर् गनि किाि सेवामा जनशष्ि व्र्वस्थापन 
गिी सदुृविकिण गनि र्ो कार्िक्रम िाष्खएको छ। 

 
१. कार्िक्रमको नामः समदुार्, ववधालर्, लष्क्षर् समहुमा कुटठिोग सम्वष्न्ध जनचेर्ना कार्िक्रम 

कार्िक्रमको नाम ष्जल्ला ष्स्थर् प्ररे्ण सेवा किाि (स्वास््र् कार्ािलर्) 
उदेश्र् ष्जल्लाहरुमा भएका कुटठिोग ष्क्लर्नक र्नर्र्मर् रूपमा सञ्चालन गने। 
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल पे्रर्ण ष्क्लर्नकमा कुटठिोग वविामीले सहज रुपमा गणुस्र्िीर् उपचाि सेवा प्राप्त गनेछन।् स्थानीर् 

र्हका स्वास््र् स ंस्थाबाट पे्रर्ण भएका वविामीको र्नदान, जवटलर्ा व्र्वस्थापन हनेुछ।  
सञ्चालन प्रकृर्ा  कुटठिोग पे्रर्ण ष्क्लर्नकका लार्ग स्वास््र्कमीको सेवा किाि र्नम्न ToR बमोष्जम हनेुछ।  

र्ोग्र्र्ाः- 
१) हे.अ./ स्टार् नसि 
२) अहेव / अ.न.मी 
३) कुटठिोगको Basic र्ार्लमको साथै POID र्था अपाङ्गर्ा सम्वन्धी र्बशेर् र्ार्लम र्लएका ि 
पवहले काम गिेको अनभुवीलाई र्बशेर् प्राथर्मकर्ा र्दइन ेछ। 
कार्ि र्बविणः–  
दैर्नक कुटठिोगको OPD सञ्चालन सेवा (कुटठिोग र्नदान, वर्गिकिण, उपचाि र्था जवटलर्ा 
व्र्वस्थापन)  
पवहचान र्था व्र्वस्थापन, अनगुमन, VMT/ ST ि अर्भलेख िाख्न।े 
साविजर्नक र्बदाको र्दनमा समेर् और्र्ध व्र्वस्थापन गने। 
र्िर्ल्टि टेर्सङ्ग गने, र्बिामी परिवािको सम्पकि  जाँच गने, कुटठ प्रभाववर्को अपाङ्गर्ा र्बविण 
अद्यावर्धक गने। 
कुटठ प्रभाववर्को लार्ग सहर्ोगी सामग्री उपलब्ध गिाउन समन्वर् गने। 
कुटठ प्रभाववर्को आबश्र्कर्ा अनसुाि पे्रर्ण व्र्वस्थापन गने। 
कुटठिोगको अर्भलेख, प्रर्र्बेदन दरुुस्र् िाख्ने र्था सोको लार्ग सहर्ोग गने। 
कुटठ प्रभाववर्को पनुस्थािपनामा सहर्ोग गने। 
POID ष्क्लर्नक सञ्चालन गने। 

बजेट बाँिर्ाँि किाि सेवा र्नर्मावली ि अथि मन्रालर्को कार्ि सञ्चालन र्नदेष्शका अनसुाि गने। 
अर्भलेख र्था 
प्रर्र्बेदन 

किाि सेवामा र्लएका कमिचािीको जानकािी प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर् ि इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था 
िोग र्नर्न्रण महाशामा पठाउन ुपनेछ। 

सन्दभि सामाग्री किाि सेवा र्नदेष्शका  

कार्िक्रमको परिचर् कुटठिोगबािेमा समदुार्मा िहेको अन्धर्बश्वास ि गलर् धािणाको कािणले कुटठिोग र्बिामी ि 
कुटठप्रभाववर्हरु प्रर्र् हनेु सामाष्जक भेदभावको ििले कुटठिोगको शंका भएर्ा पर्न र्बिामी 
समर्मै उपचािमा नआउने, धेिै पर्छ अपागंर्ा देष्खएपर्छ स्वास््र् संस्थामा आउने जस्र्ा 
समस्र्ाहरुलाई न्र्रु्नकिण गनि ववद्यालर्हरुमा कुटठिोगबािेमा सत्र् र््र् जानकािी गिाइ 
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२. कार्िक्रमको नामः पार्लकास्र्िको कुटठिोग र्था अपाङ्गर्ा कार्िक्रम प्रगर्र्, प्राववर्धक अन्र्िवक्रर्ा, छलर्ल, 
व्र्वस्थापन र्था समस्र्ा पवहचान सम्वष्न्ध सर्मक्षा एवं र्ोजना गोटठी 

र्बद्याथीहरुको शारििीक परिक्षण समेर् गनि ि उर्नहरु मार्ि र् आफ्नो घि परिवाि ि र्छमेकीहरुमा 
कुटठिोग ष्चन्ह लक्षणहरुबािेमा जानकािी गिाउन र्ो कार्िक्रम गरिन्छ। 

उदे्दश्र् कुटठिोगबािेमा जनचेर्ना अर्भबृष्द्ध गने। 
सरुु अवस्थाम ैकुटठिोग र्बिामीलाई उपचािमा ल्र्ाउने। 
सामाष्जक भेदभावमा कमी ल्र्ाउने। 

सञ्चालन प्रकृर्ा  समदुार्, ववधालर्, लष्क्षर् समहुमा कुटठिोगबािेमा जनचेर्ना र्था प्रष्शक्षण गने ष्शलष्शलामा 
सम्बष्न्धर् पार्लकाहरुसँग समन्वर् गिी लष्क्षर् समहु छनोट गने। 
सम्बष्न्धर् स्वास््र् संस्थाका र्ोकल पसिन सम्बष्न्धर् पार्लकामा िहेका स्वास््र् शाखा 
प्रमखुसँगको समन्वर्मा लष्क्षर् समहुमा अन्र्िवक्रर्ा, छलर्ल, गोटठी आर्द सञ्चालन गिी 
कुटठिोगबािेमा जनचेर्ना कार्िक्रम र्नधाििण गने। सो कार्िक्रममा सहर्ोगको लागी कुटठिोग 
कार्िक्रममा कार्ििर् सहर्ोगी संस्थाहरुलाई समावेश गनि सवकन ेछ।  
ववधालर्मा कुटठिोगबािेमा र्बधाथीहरुलाई जनचेर्ना र्था जानकािी गिाएपर्छ र्बधाथीहरुको 
कुटठिोगको ष्चन्ह र्था लक्षण हेनि शारििीक परिक्षण समेर् गने। 
परिक्षणको क्रममा कुटठिोगको लक्षण ि ष्चन्हको शंका लागेमा स्वास््र् सस्थामा बोलाएि 
र्नदान गनुि पने छ। र्समा र्बिामीको गोपर्नर्र्ाको समेर् ख्र्ाल गनुिपने छ  
कुटठिोग सम्पकि मा िहेका समदुार्, र्समान्र्कृर्, दर्लर् र्था जनजार्र्हरुमा कुटठिोगबािेमा 
जनचेर्ना गने। जस्रै्: माइवकङ्ग, पाम्पेर्लवटङ्ग, समहु छलर्ल आर्द। 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल कुटठिोग प्रर्ीको नकािात्मक धािणामा परिबर्िन आउने। 
समर्मै कुटठिोग उपचाि र्था व्र्वस्थापनमा सहर्ोग पगु्ने। 

बजेट बाँिर्ाँि अथि मन्रालर्को खचि र्नदेष्शका र्था आर्थिक र्नर्मावली अनसुाि बजेट बाँिर्ाँि गिी वट्पणी 
ष्स्वकृर् गिाइ कार्िक्रम सञ्चालन गने। 

अर्भलेख प्रर्र्बेदन कार्िक्रम सञ्चालन पश्चार् अर्भलेख प्रर्र्बेदन प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर् र्था सम्बष्न्धर् 
र्नकार्मा अर्नवार्ि रूपमा पठाउन ुपने छ। 

कार्िक्रमको 
परिचर् 

र्ो कार्िक्रम कुटठिोग बिी प्रभाववर् ष्जल्लाहरुमा रमैार्सक रुपमा प्रा.स्वा.के, स्वा.चौ. हरुको 
पार्लकास्र्िमा कुटठिोगको अर्भलेख/ प्रर्र्वेदनको अध्र्ावष्द्यक गनि, कार्िक्रममा देष्खएका प्राववर्धक 
समस्र्ाहरुको पवहचान, र्था समस्र्ाको समाधानका उपार्हरु, और्र्ध आपूर्र्ि व्र्वस्थापनको अनगुमन 
गनि सञ्चालन गरिन्छ। 

उदे्दश्र् र्स अन्र्गिर् कुटठिोग र्नर्न्रण कार्िक्रमको अनगुमन, प्राववर्धक अन्र्िवक्रर्ा गिी देष्खएका 
समस्र्ाहरुको समाधान गने ि वविामी र््र्ाङ्कको अध्र्ावर्धक गिी DHIS-2 मा प्रवृष्टट गने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

कार्िक्रम र्था उपचाि सेवामा आई पिेका प्राववर्धक समस्र्ाहरु समाधान हनेु। 
कुटठिोगको और्र्ध र्था स्वास््र् ष्शक्षा सामग्रीहरुको आपूर्र्ि व्र्वस्थामा सहर्ोग पगु्ने। 
वविामीहरुको अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन अध्र्ावर्धक हनेु। 
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३. कार्िक्रमको नामः अर्भलेख प्रर्र्वेदन अध्र्ावर्दक र्था कार्िक्रम सञ्चालनमा समन्वर् ि प्रववर्धक सहर्ोगका लार्ग 
सपुरिवेक्षण/ अनगुमन 

कार्िक्रम सञ्चालनमा स्थानीर् स्र्ि, प्रदेश स्वास््र् कार्ािलर् र्था सहर्ोगी संस्था बीचमा समन्वर् 
हनेु 

सञ्चालन प्रकृर्ा  स्वास््र् कार्ािलर्बाट सम्बष्न्धर् नगि र्था गाँउ पार्लका र्हमा र्ो कार्िक्रम सञ्चालन गिाउने 
छ।र्ो वक्रर्ाकलाप ३ देष्ख ४ वटा पार्लकाको समहु बनाई पार्क पने स्थान र्नधाििण गिी सञ्चालन 
गरिने छ। 
र्स कार्िक्रमको लार्ग स्वास््र् कार्ािलर्बाट र्ोवकएका, कुटठ अर्धकृर् वा र्ोकल पसिन र््र्ांक 
अर्धकृर्हरु सहजकर्ािको रुपमा िहनछेन।् सम्बष्न्धर् सहर्ोगी संस्थाका प्रर्र्नीधीहरुलाई अर्नवार्ि 
रुपमा सहभागी गिाइ कार्िक्रमलाई थप सहजीकिण र्था समन्वर् गनुिपने छ। 
प्रा.स्वा.के., स्वा.चौ बाट कुटठिोग र्ोकल पसिन पार्लका स्र्िबाट स्वास््र् शाखा प्रमखु सवहर्को 
सहभार्गर्ामा प्रा.स्वा.के., स्वा.चौ. र्था पार्लकाहरुमा गरिएका कुटठिोग सम्वष्न्ध गर्र्ववधी (वविामी 
खोजपड्र्ाल, सम्पकि  परिक्षण, LPEP, आर्द), कुटठिोगको अर्भलेख प्रर्र्वेदनको अध्र्ावर्दक, 
और्र्धको आपूर्र्ि व्र्वस्थापन ि देष्खएका समस्र्ाहरुको ववर्र्मा छलर्ल एवं सर्मक्षा गने। 
सर्मक्षाबाट आएका र््र्ांक एवं प्रर्र्वेदनहरुको समार्ोजन र्था Verification गनुिपदिछ। र्र्द 
अर्भलेख ि प्रर्र्वेदनमा र्िक भएमा र्रुुन्र् त्र्सको पटृठपोर्ण सम्बष्न्धर् पार्लका र्था स्वास््र् 
संस्थालाइ र्दन ु पदिछ। साथै DHIS-2 मा प्रववटट भइ सकेको र््र्ाङ्क समेर् र्र्द र्िक पिेमा 
सच्चाउन ुपदिछ। 

बजेट बाँिर्ाँि अथि मन्रालर्को कार्ि सञ्चालन र्नदेष्शका २०७५ अनसुाि गन।े  

अर्भलेख 
प्रर्र्बेदन 

कार्िक्रम सञ्चालन पश्चार् अर्भलेख प्रर्र्बेदन इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखामा 
अर्नवार्ि रूपमा पठाउन ुपने छ। 

सन्दभि सामाग्री कुटठिोग र्नर्न्रण िाष्टटर् कार्ि सञ्चालन र्नर्दिशका २०७५ 

कार्िक्रमको 
परिचर् 

स्थानीर् र्हमा हस्र्ान्र्िण गरिएका कार्िक्रमको कार्ािन्वर्नको अनगुमन, समन्वर् गिी समर्म ै
आवश्र्क सधुािको लार्ग सहजीकिन गनि ि गणुस्र्िीर् सेवा प्रवाहको सरु्नष्श्चर्र्ाका लार्ग र्ो 
कार्िक्रम सञ्चालन गरिन्छ। 

उदे्दश्र् कुटठिोग, अपांगर्ा व्र्वस्थापन र्था पनुस्थािपना र्र्ि  र्बर्भन्न स्थानंीर् र्हहरुमा कार्िक्रम 
सञ्चालनको अनगुमन गने। 
र्बिामीको र्नदान र्था उपचाि सेवा, अर्भलेख प्रर्र्वेदनको अध्र्ावर्धक और्र्ध व्र्वस्थापनको 
शरु्नष्श्चर्र्ा ि िेखदेख गने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

समर्मै कार्िक्रम सम्पादन, उपलब्धीको लेखाजोखा ि समस्र्ाको समाधान र्था र्निाकिणका लार्ग 
सपुरिवेक्षण िेखदेख र्था अनगुमन र्नर्र्मर् रुपमा भई कार्िक्रमको लक्ष्र् अनसुािको उपलष्ब्ध प्राप्ती 
हनेुछ।  
कार्िक्रमको प्रभावकािीर्ा र्था र्बिामीको र्नदान, उपचाि सेवामा सहर्ोग ि सहजीकिन हनेु छ।  
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४. कार्िक्रमको नामः समदुार्/ ववधालर्/ लष्क्षर् समहु/ स्लम (Slum) वस्र्ीमा सवक्रर् र्बर्धबाट कुटठिोगका र्बिामी 
खोजपड्र्ाल। 

सञ्चालन प्रकृर्ा  कुटठिोग, छालािोग , अपागंर्ा व्र्वस्थापन र्था पनुस्थािपन सेवा भएको स्वास््र् संस्था, र्बिामी 
र्था कुटठ प्रभाववर्हरुको घिदैलोसम्म पगुी िोग र्नदान, उपचािको व्र्वस्थापन, र्बिामीको 
पनुःपरिक्षण, स्वास््र्कमीहरुमा पिेको प्रार्बर्धक समस्र्ाहरुको पवहचान, सहष्जकिण ि र्निाकिण, 
र्नर्र्मर् उपचाि पश्चार् प्राप्त हनेु र्ार्ार्ार् खचि र्बर्िण, स्वरं् हेिचाह कार्िक्रम, आर् आजिन 
कार्िक्रम, कुटठिोग र्था अपांगर्ाको पनुस्थािपना सेवाको अनगुमन, अर्भलेख प्रर्र्बेदन अद्यावर्धक, 
पार्लकाहरु संगको समन्वर्, और्र्ध व्वस्थापन आर्द स्वास््र् कार्ािलर्का र्ोकल पसिन र्था 
प्रमखुबाट गरिने छ।  
र्ो कार्ि रमैार्सक कार्ि र्ोजना बनाई आवश्र्िा अनसुाि गनुि पनेछ। 

बजेट बाँिर्ाँि अथि मन्रालर्को कार्ि सञ्चालन र्नदेष्शका २०७५ र्था आर्थिक र्नर्मानसुाि अनसुाि गने  
अर्भलेख 
प्रर्र्बेदन 

कार्िक्रम सञ्चालन पश्चार् अर्भलेख प्रर्र्बेदन इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखामा 
अर्नवार्ि रूपमा पठाउन ुपनछे। 

सन्दभि सामाग्री सपुरिबेक्षण चेक र्लटट, कुटठिोग र्नर्न्रण िाष्टटर् कार्ि सञ्चालन र्नर्दिशका २०७५ अनसुाि गने। 

कार्िक्रमको 
परिचर् 

स्वास््र् कार्ािलर्बाट कुटठिोग प्रभाववर् ष्जल्लाका नगि र्था गाँउपार्लकाहरुका वपछर्िएको बगि, 
कुटठ प्रभाववर् के्षरमा सवक्रर् र्बर्धबाट खोजपड्र्ाल कुटठिोग र्बिामीको पवहचान गिी समर्मै िोग 
र्नदान ि उपचािको व्र्वस्थापन गिी कुटठिोगको र्नको हनेु दिमा वृष्द्ध गने ि कुटठिोगको 
कािणबाट हनेु अपांगर्ा ि संक्रमण न्र्ूर्नकिण गनि र्ो खोज पड्र्ाल अर्भर्ान सञ्चालन गरिने छ। 

उदे्दश्र् शरुुकै अवस्थामा समदुार्मा कुटठिोग र्था छालािोग वविामीको र्नदान ि उपचािको व्र्वस्थापन 
गने। 
जनचेर्नाको अर्भवृष्द्ध गिी कुटठिोग वविामी र्था परिवािप्रर्र्को सामाष्जक भेदभावलाई न्र्ूर्नकिण 
गने। 
कुटठिोगको कािणवाट हनेु अपांगर्ा ि संक्रमण न्र्रू्नकिण गने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

शरुुकै अवस्थामा वविामी पत्ता लगाइ उपचािमा आउने ि समदुार्मा िोगको संक्रमणमा कमी हनेु। 
कुटठिोगको कािणले हनेु अपागंर्ामा कमी आईि सामाष्जक भेदभावमा कमी आउने। 
समदुार्को कुटठिोग सम्वन्धी जनचेर्नामा अर्भबृष्द्ध हनेु। 

सञ्चालन प्रकृर्ा  कुटठिोग प्रभाववर् पार्लकाहरु, वपछिा वगि, दर्लर् समदुार् लगार्र् जोष्खममा िहेका समदुार्को 
छनौट गने। 
छनौटमा पिेका पार्लकाहरु अन्र्गिर्का स्वास््र् संस्थाका ष्चवकत्सक, स्वास््र्कमीहरु, मवहला 
स्वरं् सेववकाहरु र्था कुटठ प्रभाववर्हरुलाई समावेश गिी कार्ि सञ्चालन गनि अथि मन्रालर्को 
खचि र्नदेष्शका अनसुाि बजेट बाँिर्ाँि गिी वट्पणी स्वीकृर् गिाइ (Norms) मा उल्लेख भए 
अनसुाि बजेट पिीर्ध र्भर िही अर्भमखुीकिण गने।  
र्बिामी खोज पड्र्ाल कार्िक्रममा मवहला स्वास््र् स्वरं् सेववका, कुटठ प्रभाववर्, स्वास््र्कमी, 
ष्चवकत्सकहरु संलग्न िहनछेन।् उि कार्िक्रममा १ जना स्वास््र्कमी, १ जना मवहला स्वरं् 
सेवक, १ जना कुटठ प्रभाववर्, ष्चवकत्सकहरु मध्र्ेबाट कम्र्ीमा १ जना मवहला हनेु गिी २ 
जनाको एउटा टोली बनाउने। 
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५. कार्िक्रमको नामः कुटठिोगको र्नर्र्मर् उपचाि पिुा गने र्बिामीको र्ार्ार्ार् खचि  

र्स कार्िको अर्भमषु्खकिण, अनगुमन र्था सपुरिवेक्षणमा स्वास््र् कार्ािलर् प्रमखु, ष्चवकत्सक, 
र्ोकल पसिन, प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्का र्नदेशक, केष्न्रर्स्र्िबाट छालािोग कुटठिोग ववशेर्ज्ञ, 
कार्िक्रम अर्धकृर्हरु, सहर्ोगी संस्थाहरुबाट संस्थाका प्रर्र्र्नर्धहरु, सपुिभाइजिको प्रत्र्क्ष 
सहभार्गर्ामा कार्िक्रम सञ्चालन हनेुछ। 
कार्िक्रम सञ्चालनको लार्ग कार्िक्रमको प्रािम्भमा अर्भमखुीकिण, सकु्ष्म र्ोजना (Micro Plan) 
गरि मार्थ उल्लेष्खर् व्र्ष्िहरुको सहभार्गर्ा गिाई उपलब्धी हार्सल हनेु गिी कार्िक्रम सञ्चालन 
गने। 
र्बधालर्का र्बधाथीहरुलाइ कुटठिोगबािेमा जानकािी गिाइ उनीहरुको शािीरिक परिक्षण समेर् 
गनुिपदिछ। 

बजेट बाँिर्ाँि खचि ष्शर्िक  
अर्भमषु्खकिण कार्िक्रम सहभागीहरुलाई (कुटठ प्रभाववर् व्र्ष्ि, मवहला स्वा.से/ स्वारं्म सेवक) 
र्ार्ार्ार् खचि 
अर्भमषु्खकिण कार्िक्रम श्रोर् व्र्ष्ि भत्ता  
स्टेश्निी 
खाजा 
ववववध (व्र्ानि, माइवकङ्ग, व्र्ानि, पम््लेट, र्भत्त ेलेखन आर्द) 
वविामी खोजपड्र्ाल स्वास््र्कमी र्ार्ार्ार् खचि 
वविामी खोजपड्र्ाल कुटठप्रभाववर् व्र्ष्ि, मवहला स्वा.से/ स्वारं्म सेवकलाई र्ार्ार्ार् खचि 
र्मि-र्मेट र्ोटोकपी 
Confirmation टोलीलाई सपुिर्भजन, अनगुमनको लागी दै. भ्रमण भत्ता/ र्ार्ार्ार् खचि र्नर्मानसुाि  
ववववध 
नोटः मार्थका खचि ष्शर्िकहरुमा खचि ववर्नर्ोष्जर् गिी अथि मन्रालर्को कार्ि सञ्चालन र्नदेष्शका 
२०७५ अनसुाि स्वास््र् कार्ािलर् मार्ि र् गनि सवकन्छ। 

अर्भलेख 
प्रर्र्बेदन 

कार्िक्रम र्ोजना रै्र्ािी पश्चार् अर्भमषु्खकिणको लागी ि सम्पन्न भै सकेपर्छको अर्भलेख र्था 
प्रर्र्बेदन इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखामा अर्नवार्ि रूपमा पठाउन ुपने छ। 

सन्दभि सामाग्री कुटठिोग सम्बन्धी कार्ि सञ्चालन र्नदेष्शका २०७५,  
कुटठिोग र्नवािण अर्भर्ान र्नदेष्शका। 

कार्िक्रमको 
परिचर्  
 

नेपाल सिकािले कुटठिोग वविामीहरुको र्नदान र्था उपचाि समर्मा न ै र्लन प्रोत्सावहर् गने 
उदेश्र्का साथ र्नर्र्मर् रुपमा उपचाि पिुा गने वविामीहरुलाई र्ार्ार्ार् खचि वापर् ्रु. १०००।- 
उपलव्ध गिाउदै आएको छ। सो कार्िक्रमले वविामीहरुले र्नर्र्मर् उपचाि गिी कुटठिोगको 
र्नवािणमा सहर्ोग पगु्ने अपेक्षा िहेको छ। 

उदे्दश्र् वविामीलाई र्नधािरिर् समर् र्भरनै र्नर्र्मर् रुपमा उपचाि पिुा गिाउने। 
 र्नर्र्मर् उपचाि गनि प्रोत्साहन स्वरुप र्ार्ार्ार् खचि वापर् प्रर्र् वविामी रु. १०००।- (एक 
हजाि) का दिले उपचािको अन्त्र्मा प्रदान गने। 
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६. कार्िक्रमको नामः अस्पर्ालमा स्थावपर् हेमोवर्र्लर्ा र्रु्नटमा आवश्र्क Reagent खरिद र्था फ्र्ाक्टि मेर्सन संभाि 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

वविामीले र्नर्र्मर् रुपमा समर्मानै और्र्ध सेवन गिी कुटठिोग र्नवािण ि कुटठिोगबाट हनेु 
अपागंर्ा िोक्न सहर्ोग पगु्नेछ। 

सञ्चालन प्रकृर्ा  कुटठिोगको उपचाि ६ देष्ख १२ मवहनासम्म गनुिपने भएकोले वविामीलाई र्नर्र्मर् उपचािमा 
ल्र्ाइ समर्मै उपचाि पिुा गिेमा प्रोत्साहन स्वरुप र्ार्ार्ार् खचि वापर् प्रर्र् वविामी रु. १०००।- 
(एक हजाि) का दिले उपचािको अन्र्मा प्रदान गरिनेछ। साथ ैसोको ववविण दरुुस्र् िाख्नपुदिछ।  
र्ार्ार्ार् खचि सवुवधा नेपाली नागरिकका लार्ग मार प्राप्त हनेु हनुाले वविामीले नेपाली नागरिकर्ाको 
प्रर्र्र्लपी, उपचाि पिुा गिेको कािि अर्नवार्ि पेश गनपुनेछ। नाबालक भएमा जन्म दर्ाि प्रमाण 
पर वा अर्भभावकको नागरिकर्ाको प्रमाण बाट पर्न भिुानी र्दन सवकनछे।  
र्सको ववर्िण प्रवक्रर्ा प्रदेश स्वास््र् कार्ािलर् मार्ि र् नगि र्था गाँउपार्लका र्हमा उपचाि 
बाट मिु भएका वविामी सहभागी गिाइ स्थानीर् र्हका स्वास््र्का प्रर्र्नीधी ि स्थानीर् 
जनप्रर्र्र्नधी र्था समाजसेवीको िोहविमा सो िकम ववर्िण गनुि पछि  
र्ो िकम ववर्िण गदाि वविामी वा उसको अर्भभावकको नागरिकर्ाको प्रर्र्लीपी समेर् अर्भलेखमा 
िाख्नपुदिछ। र्र्द नागरिकर्ा नभएमा स्थानीर् र्हको र्सर्ारिश अर्नवार्ि िाष्खन ुपदिछ। 
वविामीको सहमर्र्मा सम्भव भएसम्म साविजर्नक समािोह गिी सो िकम ववर्िण गनि सवकनेछ। 
ववदेशी वविामीलाइ र्ो सवुवधा उपलव्ध छैन। स्वास््र् कार्ािलर्को सपुरिवेक्षण, अनगुमन वा 
कार्िक्रम सञ्चालनको समर्मा स्थानीर् र्हमै िकम भिुानीको व्र्वस्था र्मलाउन ुपनछे। 

बजेट बाँिर्ाँि अथि मन्रालर्को कार्ि सञ्चालन र्नदेष्शका २०७५ अनसुाि गन।े 
अर्भलेख 
प्रर्र्बेदन 

र्ार्ार्ार् खचि प्राप्त गने सम्पूणि वविामीहरुको ववविण र्था अन्र् कागजार्हरु संलग्न गिी स्वास््र् 
कार्ािलर्ले प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर् र्था इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखामा 
अर्नवार्ि रूपमा प्रर्र्वेदन पठाउन ुपनछे। 

सन्दभि सामाग्री कुटठिोग र्नर्न्रण िाष्टिर् कार्ि सञ्चालन र्नदेीशका २०७५ 

कार्िक्रमको 
परिचर्  
 

नेपालको संववधानको धािा ३५को उपधािा १ स्वास््र् सम्वन्धी हक, अपाङ्गर्ा भएका व्र्ष्िहरुको 
अर्धकाि सम्वष्न्ध ऐन-२०७४ को दर्ा २८, अपाङ्गर्ा भएका व्र्ष्ि अर्धकाि सम्वष्न्ध र्नर्मावली-
२०७७ को दर्ा २५, अपांगर्ा व्र्वस्थापन (िोकथाम, उपचाि र्था पनुस्थािपना) नीर्र्, िणनीर्र् 
र्था दश वर्े कार्ि र्ोजना (२०७३-२०८२), अपाङ्गर्ा समावेशी स्वास््र् सेवाका लार्ग िाष्टिर् 
र्नदेष्शका, २०७६ लगार्र्मा हेमोवर्र्लर्ा ववर्र्मा उल्लेष्खर् कानूनी र्था नीर्र्गर् व्र्वस्थाको 
कार्ािन्वर्न र्था केष्न्रर् र्था प्रादेष्शक अस्पर्ालमा स्थावपर् हेमोवर्र्लर्ा र्रु्नटबाट हेमोवर्र्लर्ा 
भएका व्र्ष्िहरुको उपचाि र्था व्र्वस्थापनका लार्ग र्ो कार्िक्रम सञ्चालन गरिने छ।  
हेमोवर्र्लर्ा एक प्रकािको अनवु षं्शर् िोग हो।  

उदे्दश्र् अस्पर्ालमा स्थावपर् हेमोवर्र्लर्ा र्रु्नटमा आवश्र्क Reagent खरिद र्था फ्र्ाक्टि मरे्सन संभाि 
गिी हेमोवर्र्लर्ा भएका व्र्ष्िहरुको उपचाि र्था व्र्वस्थापनमा सहष्जकिण हनेु।  

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल हेमोवर्र्लर्ा भएका व्र्ष्िहरुको उपचाि व्र्वस्थापन भई दैर्नक जीवनर्ापनमा सहर्ोग पगु्ने। 
हेमोवर्र्लर्ा भएका व्र्ष्िहरुको एण्टी हमोवर्र्लक फ्र्ाक्टि सहज रुपमा उपलव्ध हनेु। 
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सञ्चालन प्रकृर्ा  आर्थिक ऐन र्था र्नर्मावली ि आवश्र्कर्ा अनसुाि हेमोवर्र्लर्ा र्रु्नटको लार्ग Reagent गिी 
आपूर्र्ि व्र्वस्थापन गन।े  
फ्र्ाक्टि मरे्सनको र्नर्र्मर् चकेजाँच गिी कुनै खिाबी भएमा र्नर्मानसुाि ममिर्-स भंाि गिी 
मेर्सनलाई चाल ुअवस्थामा िाख्न।े  

बजेट बाँिर्ाँि अथि मन्रालर्को कार्ि सञ्चालन र्नदेष्शका २०७५ र्था आर्थिक र्नर्मावली अनसुाि  
गने। 
Reagent खरिद – रु १,००,०००/- 
ममिर् संभाि- रु ५०,०००/- 

अर्भलेख 
प्रर्र्बेदन 

र्स कार्िको प्रर्र्वेदन इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखा र्था नेपाल हेमोवर्र्लर्ा 
सोसाइटीमा अर्नवार्ि रुपमा पठाउन ुपनेछ। 
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आर्वेुद र्था वैकष्ल्पक ष्चवकत्सा कार्िक्रम 
 
नेपालको संववधान २०७२को भाग ४ को धािा ५१ (ज) को ७ मा ‘नेपालको पिम्पिागर् ष्चवकत्सा पद्दर्र्को रुपमा 
िहेको आर्वेुद, प्राकृर्र्क ष्चवकत्सा ि होर्मर्ो्र्ार्थक लगार्र्का स्वास््र् पद्धर्र्को संिक्षण ि प्रवधिन गने‘ भनी 
प्राथर्मकर्ाका साथ उल्लेख गरिएको छ । संववधानका अनसूुचीहरूमा आर्वेुद र्था वैकष्ल्पक ष्चवकत्साका ववर्भन्न 
आर्ामलाई महत्वपूणि स्थान र्दइएको छ । 
 
पन्धौं पञ्चबवर्िर् र्ोजनामा आर्वेुद प्राकृर्र्क ष्चवकत्सा र्था अन्र् ष्चवकत्सा पद्धर्र्हरुको र्ोजनावद्ध ववकास ि र्बस्र्ाि गने 
िणनीर्र् उल्लेख छ । स्थानीर् स्र्िमा उपलव्ध और्र्धजन्र् जिीवटुी, खर्नज एवं जान्र्व रव्र्को पवहचान, संिक्षण, 
संकलन, प्रवद्धिनको लार्ग संिचना र्नमािण गरिने, प्रचर्लर् प्राकृर्र्क ष्चवकत्सा, वैकष्ल्पक र्था अन्र् ष्चवकत्सा पद्धर्र् र्था 
सेवाहरुलाई र्नष्श्चर् मापदण्िका आधािमा सूचीकृर्,व्र्वष्स्थर् गदै आर्वेुद, पञ्चकमि, र्ोग ि प्राकृर्र्क ष्चवकत्साको 
ववष्शवटकृर् सेवा सवहर्को िाष्टिर् आर्वेुद, र्ोग, ध्र्ान, प्राणार्ाम मनोपिामशि, पञ्चकमि र्था प्राकृर्र्क ष्चवकत्सा सेवा 
केन्रको स्थापना गिी स्वास््र् पर्िटनलाई प्रवद्धिन गरिन ेि “मेिो स्वास््र् मेिो ष्जम्मेवािी” लाई प्रभावकािी वनाउन स्वस्थ 
भान्साको अवधािणा अनरुुप स्वस्थ खानाको प्रर्ोग गनि हिेक नागरिकलाई ससूुचीर् गदै स्वस्थ वार्ाविण ि सवक्रर् 
जीवनशैलीको प्रवद्धिन गनि साइकल लेन, एक घि एक किेसाबािी, साविजर्नक पाकि , व्र्ार्ामहल, र्ोगाभ्र्ास र्था पञ्चकमि 
केन्रको र्नमािण र्था स्थापनाको लार्ग सिोकािवालासँग समन्वर् र्था पैिवी गने उल्लेख छ । 
 
आर्वेुद र्था वैकष्ल्पक ष्चवकत्सा सेवा व्र्वस्थापन र्था प्रवाहका लार्ग संघमा केष्न्रर् आर्वेुद ष्चवकत्सालर् १, प्रदेश 
स्र्िमा १ आर्वेुद ष्चवकत्सालर्, १४ वटा साववकका  अञ्चल आर्वेुद और्धालर्, ६१ वटा ष्जल्ला आर्वेुद स्वास््र् 
केन्र र्था स्थानीर् स्र्िमा ३०५ वटा आर्वेुद और्धालर्वाट आर्वेुद स्वास््र् सेवा प्राप्त भै परिवर्र्िर् सन्दभिमा ७५३ 
स्थानीर् र्ह मध्र्े ३११ मा आर्वेुद स्वास््र् संस्थाको सेवा ववस्र्ारिर् छ भने वाँवक ४४२ स्थानीर् र्हमा सेवा ववस्र्ारिर् 
हनु जरूिी छ। र्सका अलावा पशपुर्र् होर्मर्ो्र्ार्थक ष्चवकत्सालर् ि र्नुानी और्धालर् पर्न िहेका छन ्। र्स 
सन्दभिमा प्रदेश अन्र्गिर् आर्वेुद संस्थाहरूमा संघीर् सशर्ि अनदुानबाट र्स आ.व. मा सञ्चालन हनेु देहार् बमोष्जमका 
कार्िक्रमहरूको गणुस्र्िीर् सञ्चालन, व्र्वस्थापकीर् पक्षको सधुाि र्था कार्िक्रम सञ्चालनमा एकरूपर्ा ल्र्ाउन र्ो 
मागिदशिन र्र्ाि पारिएको छ । 
 

क) प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्को लार्ग  
 
१) कार्िक्रमको नामः नागरिक आिोग्र् कार्िक्रम संचालन अनगुमन समन्वर् र्था आर्वेुद सेवा कार्िक्रम सर्मक्षा। 

परिचर्  प्रत्र्ेक प्रदेशका स्वास््र् र्नदेशनालर् अन्र्गिर्को आर्वेुद शाखा मार्ि र् नागरिक आिोग्र् 
कार्िक्रमका साथ ैप्रदेशमा संचालन हनेु अन्र् आर्वेुद सेवा कार्िक्रमको सम्वन्धमा समन्वर् र्था 
सहष्जकिणका साथै संचार्लर् कार्िक्रमको सर्मक्षा समेर् गिी कार्िक्रमको प्रभावकािीर्ा अर्भवृष्द्ध 
गनि र्ो कार्िक्रम िाष्खएको हो । 

उदे्दश्र् नागरिक आिोग्र् कार्िक्रम र्था अन्र् आर्वेुद सेवा कार्िक्रम संचालन सम्वन्धमा समन्वर् र्था 
सहष्जकिण ि सर्मक्षा समेर् गिी सेवा प्रवाहमा प्रभावकािीर्ा वृष्द्ध गने ।  



 
 

398 

 

 

 
ख) प्रदेश स्र्िीर् अन्र् आर्वेुद स्वास््र् संस्थाको लार्ग 

 
१) कार्िक्रमको नामः र्नःशलु्क आर्वेुद र्था वैकष्ल्पक ष्चवकत्सा स्वास््र् ष्शववि । 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल कार्िक्रमहरू प्रभावकािी रूपमा संचालन भएका हनेु । 
सन्चालन प्रकृर्ा  सञ्चालन गने र्नकार्ः प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर् । 

सन्चालन ववर्धः 
• प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्लाइ प्राप्त बजेट मध्र्ेबाट  नागरिक आिोग्र् कार्िक्रम संचालन 

र्नदिष्शका-२०७६ बमोष्जम एक प्रदेश नागरिक आिोग्र् सर्मर्र् गठन गरि अर्भमषु्खकिण 
गने साथै सम्वष्न्धर् ष्जल्ला नागरिक आिोग्र् सर्मर्र् गठन ि अर्भमषु्खिण गनि सहष्जकिण 
गने। अन्र् कार्िहरू कार्ािन्वर्न र्ोजना (Implementation plan) बमोष्जम गने  ।  

• प्रदेश स्र्िका आर्वेुद स्वास््र् संस्थावाट संचार्लर् कार्िक्रमहरू  संचालनमा आवश्र्क 
सहष्जकिण र्था समन्वर् गने । 

• प्रदेशका सवै प्रदेश स्र्िीर् आर्वेुद स्वास््र् संस्थालाइ सहभार्ग गिाइ कष्म्र्मा वर्िमा 
१पटक आर्वेुद सेवा कार्िक्रम सम्वन्धमा वावर्िक सर्मक्षा गने । 

अवर्धः र्ोवकएको कार्िर्ोजना अनसुाि । 
लष्क्षर् समूहः प्रदेश स्र्िीर् आर्वेुद स्वास््र् संस्थाहरू । 
स्थानः सम्वष्न्धर् कार्ािलर्ले छनौट गन े। 

बजेट वाँिर्ाँि बजेट अष्ख्र्र्ािीमा भए बमोष्जम । 
सन्दभि सामाग्री र्नदेष्शका, कार्िववर्ध, मापदण्ि आर्द र्था अन्र् प्रचर्लर् ऎन र्नर्म । 

परिचर्  आर्वेुद स्वास््र् संस्थाको पहुँच नपगेुका स्थानहरूमा आर्वेुद ष्चवकत्सा सेवा सम्बन्धी सचेर्ना ि 
सेवा प्रवाह गनि आवश्र्क ठानी र्ो कार्िक्रम िाष्खएको हो । 

उदे्दश्र् आर्वेुद स्वास््र् संस्थाको पहुँच नपगेुका स्थानहरूमा आर्वेुद ष्चवकत्सा सेवा सम्बन्धी सचेर्ना ि 
सेवा प्रवाह गन े। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

आर्वेुद  स्वास््र् संस्था नभएका स्थानहरूमा स्वास््र् लाभ हनुका साथै आर्वेुद ष्चवकत्सा  सम्बन्धी 
सचेर्ना अर्भवृष्द्ध समेर् भएको हनेुछ । 

सन्चालन प्रकृर्ा  सञ्चालन गने र्नकार्ः साववकका अञ्चल आर्वेुद और्धालर्/ ष्जल्ला आर्वेुद स्वास््र् केन्र 
सन्चालन ववर्धः 
आर्वेुद सेवाको पहुँच नपगेुका स्थानहरू छनोट गिी साववकका अंचल आ.औ./ ष्ज.आ.स्वा.के.ले 
आवश्र्कर्ा अनसुाि ष्चवकत्सक सवहर्को जनशष्ि परिचालन गिी कार्िर्ोजना अनसुाि ष्शववि 
संचालन गने ि पञ्चकमि (पूविकमि) सेवा संचालन गिेमा अनसूुची १ अनसुाि सेवाग्राहीको ि अनसूुची 
२ अनसुािका रव्र्हरू प्रर्ोग गन े।  
अवर्धः र्ोवकएको कार्िर्ोजना अनसुाि । 
प्राथर्मकर्ाः आर्वेुद सेवाको पहुँच नपगेुका स्थानहरू । 
लष्क्षर् समूहः सेवाग्राही ि आम नागरिकहरू । 
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२) कार्िक्रमको नामः आर्वेुद सेवा सम्वन्धी क्षमर्ा अर्भबृष्द्ध र्ार्लम 

 
३) कार्िक्रमको नामः PHC मा जीवनशैली व्र्वस्थापन कार्िक्रम (पाचँथि, ष्चर्वन, कास्की, नवलपिासी (पष्श्चम) 
सखेुर्, जमु्ला, कञ्चनपिु, वैर्िी, बाजिुा ष्जल्लाको लार्ग मार)। 

स्थानः सम्वष्न्धर् कार्ािलर्ले छनौट गन े। 
बजेट वाँिर्ाँि और्र्धको हकमा और्र्ध खरिद बाट व्र्वस्था हनेु ि  संचालन व्र्वस्थापन खचि बजेट अष्ख्र्र्ािीमा 

भए बमोष्जम । 

सन्दभि सामाग्री र्नदेष्शका, कार्िववर्ध, मापदण्ि आर्द र्था अन्र् प्रचर्लर् ऐन र्नर्म । 

परिचर्  आर्वेुद स्वास््र्कमीहरुको सीप ववकास र्था क्षमर्ा अर्भवृष्द्ध गिी प्रदेश र्भरका आर्वेुद 
संस्थाहरूवाट प्रभावकािी िंगले सेवा प्रवाह, कार्िक्रम संचालन र्था व्र्वस्थापन गनि र्ार्लम कार्िक्रम 
िाष्खएको हो । 

उदे्दश्र् ष्जल्ला र्था स्थानीर्स्र्िमा प्रभावकािी िंगले सेवा प्रवाह र्था कार्िक्रम संचालन गनि आर्वेुद 
स्वास््र्कमीहरुलाई र्ार्लम प्रदान गने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

• आर्वेुद स्वास््र्कमीहरुको सीप ववकास भई दक्षर्ा अर्भवृष्द्ध भएको हनेुछ । 
• आर्वेुदका र्िक्रमहरु प्रभावकािी ि व्र्वष्स्थर् िंगले संचालन गनि सघाउ पगु्नछे । 

सन्चालन प्रकृर्ा  सञ्चालन गने र्नकार्ः साववकका अञ्चल आर्वेुद और्धालर्/ ष्जल्ला आर्वेुद स्वास््र् केन्र 
सञ्चालन गने  ववर्धः 
• साववकका अञ्चल आर्वेुद और्धालर्/ ष्जल्ला आर्वेुद स्वास््र् केन्र र्था ष्जल्ला र्भरका 

आर्वेुद संस्था समेर्बाट सहभागी छनौट गरि आवश्र्कर्ानसुाि उपर्िु समर् ि  स्थानमा 
सम्बष्न्धर् र्ार्लम संचालन गने । 

• संघीर् आर्वेुद र्था वैकष्ल्पक ष्चवकत्सा ववभाग र्था प्रदेश स्वास््र् र्नदेशनालर्बाट जािी भएका 
र्ार्लम सम्वन्धी म्र्ानअुल समेर्लाइि आधाि मानी कष्म्र्मा ३ कार्ि र्दन हनेुगिी प्रर्ोगात्मक 
कक्षालाइि प्राथर्मकर्ा र्दनेगिी र्ार्लम संचालन गने । 

• आवश्र्कर्ानसुाि संघीर् आर्वेुद र्था वैकष्ल्पक ष्चवकत्सा ववभागसँग समन्वर् गने ि र्बविण 
पठाउने । 

कार्िक्रम संचालन गने समर्ः कार्िर्ोजना अनसुाि । 
लष्क्षर् समूहः आर्वेुद ष्चवकत्सक एवं स्वास््र्कमीहरू । 

बजेट वाँिर्ाँि बजेट अष्ख्र्र्ािीमा भए बमोष्जम । 
सन्दभि सामाग्री र्नदेष्शका, कार्िववर्ध, मापदण्ि आर्द र्था अन्र् प्रचर्लर् ऐन र्नर्म । 

परिचर्  प्रत्र्ेक नागरिकलाइि िाज्र्बाट आधािभूर् स्वास््र् सेवा आधुर्नक ष्चवकत्सा पद्धर्र्सँगै आर्वेुद र्था 
वैकष्ल्पक ष्चवकत्सा सवहर्को सेवा एकीकृर् रूपबाट कम लागर्मा एकै स्थानबाट र्नःशलु्क रूपमा 
प्रदान गनि ि सेवाग्राहीलाइ छनोटको अवसि प्रदान गनि र्ो कार्िक्रम नमूनाको रूपमा संचालन गनि 
लार्गएको हो । 
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४) कार्िक्रमको नामः आर्वेुद संस्थालाई और्र्ध र्था अन्र्सामग्री िुवानी । 

उदे्दश्र् प्राथर्मक स्वास््र् केन्रमा आउने सेवाग्राहीहरूलाइ जीवनशैली व्र्वस्थापन सम्बन्धी आर्वेुद सेवा 
प्रदान गने । 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल आवश्र्क आर्वेुद र्था वैकष्ल्पक ष्चवकत्सा सम्वन्धी  प्राववर्धक जनशष्िको आपूर्र्ि भै प्रभावकािी 
रूपमा सेवा प्रवाह भएको हनेुछ । 

सन्चालन प्रकृर्ा  सञ्चालन गने र्नकार्ः साववकका अञ्चल आर्वेुद और्धालर्/ ष्जल्ला आर्वेुद स्वास््र् केन्र 
सञ्चालन गने  ववर्धः  
• अष्घल्ला आ.व.मा कार्िक्रम संचालन भएकोमा र्निन्र्िर्ा हनेुगिी  कार्िक्रम संचालन गने । 
• साबिजर्नक खरिद ऐन २०६३ र्था साबिजर्नक खरिद र्नर्मावली २०६४ बमोष्जम प्राप्त बजेटको 

परिर्ध र्भर िवह १ आर्वेुद ष्चवकत्सक ि १ अभ्रं्गकर्ाि (प्राववर्धक) कार्ििर् िहेकोमा  गर् 
आ.ब. को कार्ि मलु्र्ाकंनको आधािमा प्राथर्मकर्ा र्दने गिी किािमा र्नर्षु्ि गने ि आवश्र्क 
सेवा संचालन खचि समेर् व्र्वस्थापन गने । 

• किािमा कमिचािी र्नर्षु्ि गिेको जानकािी आर्वेुद र्था वैकष्ल्पक ष्चवकत्सा ववभागमा पठाउने 
। 

• छनौट भए अनसुािका पूवािधािर्िु प्राथर्मक स्वास््र् केन्रमा आएका सेवाग्राहीलाइि सद्बतृ्त, आहाि 
ववहाि, र्दनचर्ाि, ऋर्चुर्ािका माध्र्मबाट स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन पिामशि सेवा संचालन गने 
। 

• र्ोग ि प्राणार्ाम आर्दको अभ्र्ास गिाउने, स्नेहन, स्वेदन, ष्शिोधािा, कवटवष्स्र्, जानवुष्स्र् आर्द 
सेवा शरुू गने । 

• ष्जल्ला ष्स्थर् आर्वेुद और्धालर्/ स्वास््र् केन्रबाट आवश्र्क पूवािधाि व्र्वस्थाका लार्ग 
सहष्जकिण गने । 

• कार्िक्रम संचालनको अर्भलेख र्नर्र्मर् रूपमा िाष्ख ववभागबाट जािी गरिएको िाँचामा प्रगर्र् 
ववविण संघीर् आर्वेुद र्था वैकष्ल्पक ष्चवकत्सा ववभागमा पठाउने । 

सेवा संचालन गने समर्ः कार्िर्ोजनानसुाि 
लष्क्षर् समूहः आम सेवाग्राही । 

बजेट वाँिर्ाँि प्रर्र् इकाइ लागर् ९,००,०००।– ि संख्र्ा अनसूुची १० बमोष्जम हनेु । 
सन्दभि सामाग्री र्नदेष्शका, कार्िववर्ध, मापदण्ि आर्द र्था अन्र् प्रचर्लर् ऐन र्नर्म । 

परिचर्  आर्वेुद स्वास््र् संस्थाहरूमा आउने सेवाग्राहीहरूका लार्ग र्नःशलु्क रूपमा ववर्िण गनि आवश्र्क 
पने और्र्ध र्था अन्र् सामग्री र्नर्र्मर् आपूर्र्िको व्र्वस्था र्मलाउन र्ो कार्िक्रम प्रस्र्ाव गिीएको 
हो । 

उदे्दश्र् और्र्ध र्था अन्र् सामग्री िुवानी गने । 
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल • आर्वेुद स्वास््र् संस्थाहरूमा और्र्ध ि अन्र् सामग्रीको र्निन्र्ि आपूर्र्ि भएको हनेुछ । 

• आर्वेुद और्र्धहरू सेवाग्राहीहरूले र्नःशलु्क रूपमा प्राप्त गिेका हनेुछन ्। 
सन्चालन प्रकृर्ा  सञ्चालन गने र्नकार्ः साववकका अञ्चल आर्वेुद और्धालर्/ ष्जल्ला आर्वेुद स्वास््र् केन्र 

सन्चालन ववर्धः  
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५) कार्िक्रमको नामः िाष्टिर् आिोग्र् र्दवस र्था धन्वन्र्रि जर्ष्न्र्, िाष्टिर् र्ोग र्दवस/ अन्र्िािष्टिर् र्ोगर्दवस 

 
६) कार्िक्रमको नामः और्र्ध खरिद 

• ववर्नर्ोष्जर् िकमबाट खिीद भएका और्र्ध र्था अन्र् सामग्री कार्िर्ोजना बमोष्जम िुवानी 
व्र्वस्था र्मलाउने । 

समर्ावर्धः र्ोजना अनसुाि । 
लष्क्षर् समहुः आर्वेुद संस्थाहरू । 
स्थानः कार्िर्ोजना अनसुाि र्ोवकएका स्थान । 

बजेट वाँिर्ाँि बजेट अष्ख्र्र्ािीमा भए बमोष्जम । 
सन्दभि सामाग्री र्नदेष्शका, कार्िववर्ध, मापदण्ि आर्द र्था अन्र् प्रचर्लर् ऐन र्नर्म । 

परिचर्  कार्र्िक मवहनामा धन्वन्र्रिजर्ष्न्र्, माघ मवहनामा  िाष्टिर् र्ोग र्दवस, असाि मवहनामा अन्र्िािष्टिर् 
र्ोग र्दवस मनाउने गरिन्छ । 

उदे्दश्र् र्ोग ि जीवनशैलीको माध्र्मबाट आिोग्र्र्ा प्राष्प्तका लार्ग र्ोवकएका र्दवस अर्भर्ानका रुपमा 
मनाउने । 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल • र्ोगाभ्र्ासबाट हनेु लाभका र्बर्र्मा जनचेर्ना अर्भवृष्द्ध हनेुछ । 
• नसने िोग न्र्रू्नकिणमा सहर्ोग पगु्नेछ । 

सन्चालन प्रकृर्ा  सञ्चालन गने र्नकार्ः साववकका अञ्चल आर्वेुद और्धालर्/ ष्जल्ला आर्वेुद स्वास््र् केन्र 
सन्चालन ववर्धः  
• साववकमा अञ्चल आर्वेुद और्धालर्/ ष्जल्ला आर्वेुद स्वास््र् केन्रको संर्ोजनमा प्रत्र्ेक वर्ि 

धन्वन्र्रि जर्ष्न्र्का र्दन स्वास््र् सम्बन्धी र्बर्भन्न जनचेर्नामूलक कार्िक्रम सवहर् आिोग्र् 
र्दवस मनाउने । 

• प्रत्र्ेक वर्ि माघ १ गरे् ि जनु २१ का र्दन ष्चवकत्सकीर् र्ोगाभ्र्ास सवहर् ष्जल्ला ष्स्थर् 
आर्वेुद और्धालर्को समेर् सहभार्गर्ा हनेुगिी सविसाधािणको उल्लेख्र् सहभार्गर्ा हनुसक्ने 
स्थान छनौट गरि क्रमशः िाष्टिर् र्ोग र्दवस ि अन्र्िाष्टिर् र्ोग र्दवस ववववध कार्िक्रम सवहर् 
अर्भर्ानको रुपमा मनाउने । 

• र्ोग, आर्वेुद ि स्वस्थ जीवनशैलीको महत्ववािे प्रचाि प्रसाि गने । 
• प्रगर्र् र्बविण संङ्घीर् आर्वेुद र्था वैकष्ल्पक ष्चवकत्सा ववभागमा पठाउने । 

बजेट वाँिर्ाँि बजेट अष्ख्र्र्ािीमा भए बमोष्जम । 
सन्दभि सामाग्री र्नदेष्शका, कार्िववर्ध, मापदण्ि आर्द र्था अन्र् प्रचर्लर् ऐन र्नर्म । 

परिचर् गणुस्र्िीर् और्र्ध ि स्वास््र् सामग्रीको सहज र्था प्रभावकािी आपूर्र्ि एवं उपर्ोगलाई सरु्नष्श्चर् 
गदै आर्वेुद स्वास््र् संस्थाहरूमा सेवा र्लन आउने सेवाग्राहीलाइि र्ोवकएका और्र्ध र्नःशलु्क रूपमा 
र्निन्र्ि उपलब्ध गिाउने उदेश्र्ले र्ो कार्िक्रम प्रस्र्ाव गरिएको हो । 
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उदे्दश्र् • स्थानीर् रुपमा देष्खने िोगहरूको प्राथर्मकर्ा अनसुाि र्निन्र्ि व्र्वस्था हनेु गरि आवश्र्क 
आर्वेुद और्र्ध खरिद गने । 

• र्नःशलु्क और्र्ध सवहर्को सेवा र्निन्र्ि प्रवाह गने। 
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल आवश्र्क सेवा ि और्र्धको र्नर्र्मर् उपलब्धर्ा हनेुछ । 

सन्चालन प्रकृर्ा  संचालन गने र्नकार्ः साववकका अञ्चल आर्वेुद और्धालर्/ ष्जल्ला आर्वेुद स्वास््र् केन्र 
संचालन ववर्धः 
• आर्वेुद स्वास््र् संस्थाको वविामी र््र्ांक अनसुाि िोगको प्राथर्मकर्ा र्नधाििण गने। 

प्राथर्मकर्ा र्नधाििण गदाि अष्घल्लो बर्िको र्बिामीको संख्र्ा, िोगको प्रकोप, बजेट आर्दलाई 
ध्र्ानमा िाष्ख प्रदेशस्र्िबाट प्राप्त वजेटलाई समेर् परिचालन गरिनेछ । 

• र्स ष्शर्िकबाट र्नःशलु्क आर्वेुद स्वास््र् ष्शववि, जेटठ नागरिक कार्िक्रम, स्र्नपार्ी आमा, 
पूविकमि (पञ्चकमि), स्वस्थ जीवन, नागरिक आिोग्र् सेवा केन्र र्था PHC मा जीवनशैली 
व्र्वस्थापन लगार्र् सम्पूणि कार्िक्रमका लार्ग समेर् और्र्ध उपलव्ध गिाउने । 

• और्र्ध खरिद गदाि अनसूुची ६ अनसुािका र्नःशलु्क र्बर्िण गरिने अत्र्ावश्र्क आर्वेुद 
और्र्धहरुको र्मर्र् २०७४।७।२३ को स्वीकृर् सूची (२३वटा)  र्था अन्र् कार्िक्रमका 
लार्ग ववगर्मा र्ोवकए अनसुािका और्र्ध खरिद गनुि पनेछ । 

• साविजर्नक खरिद ऐन २०६३ र्था साविजर्नक खरिद र्नर्मावली २०६४ वमोष्जम खरिद 
इकाइ गठन गिी प्राप्त वजेटको परिधीर्भर िवह प्रचर्लर् कानून वमोष्जम  गने । 

• साविजर्नक र्नकालर्ले सोझै खरिद गनुि अष्घ साविजर्नक खरिद ऐनको दर्ा ४१ ि साविजर्नक 
खरिद र्नर्मावली २०६३ को र्नर्म ८६ बमोष्जमका ववर्र् एवकन गिी र्नर्म ४१ (१) क 
मा र्ोवकएको िकम सम्मको रु्टकि खरिद बाहेकको हकमा साविजर्नक खरिद र्नर्मावलीको 
र्नर्म ८५ (६) बमोष्जम खरिदको प्रकृर्र्, कािण ि आधाि सवहर् आपूर्र्ि कर्ािको नाम खुलाइ 
साविजर्नक रूपमा सूचना प्रकाशन गनुिपनेछ । 

• और्र्ध खरिद गदाि उपलव्ध भएसम्म Good Manufacturing Practice (GMP- कूशल 
उत्पादन अभ्र्ास) प्रमाणपर प्राप्त गिेको उद्योगबाट उत्पार्दर् और्र्धलाइ प्राथर्मकर्ा र्दइ   
अनसूुची ७ बमोष्जमको गणुस्र्ि परिक्षण प्रर्र्वेदन ि चणूि और्र्धहरूको हकमा मान्र्र्ा प्राप्त  
और्र्ध परिक्षण प्रर्ोगशालाबाट microbial test पूिा गिेको प्रमाणपर ि और्र्ध दाष्खला 
प्रर्र्वेदनको छार्ाँप्रर्र् सवहर् और्र्ध दाष्खला भएको र्मर्र्ले १ मवहनार्भर र्स ववभागमा 
अर्नवार्ि रूपमा पठाउनपुनछे । 

• और्र्ध खरिद गदाि गणुस्र्ि परिक्षण गिी िेकिि अद्यावर्धक हनुपुनेछ । 
• सम्वष्न्धर् के्षरका प्राववर्धक जनशष्िको संलग्नर्ामा और्र्ध गणुस्र्ि परिक्षण उपसर्मर्र् ठन 

गिी सो सर्मर्र्द्वािा गणुस्र्ि परिक्षण गिेको हनुपुनेछ । 
• और्र्धको गणुस्र्ि पिीक्षण अनसूुची ७ मा र्ोवकए वमोष्जम हनेुछ । खरिद सम्वन्धमा अनसूुची 

९ वमोष्जम को र्ािम भरि अध्र्ावर्धक गनुिपने छ । 
लष्क्षर् समूहः सेवाग्राहीहरू । 
कार्िक्रम संचालन गनुिपने समर्ः कार्िर्ोजना अनसुाि ।  

बजेट वाँिर्ाँि बजेट अष्ख्र्र्ािीमा भए बमोष्जम । 
सन्दभि सामाग्री र्नदेष्शका, कार्िववर्ध, मापदण्ि आर्द र्था अन्र् प्रचर्लर् ऐन र्नर्म । 
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७) कार्िक्रमको नामः अनगुमन, मलु्र्ाकंन, र्निीक्षण र्था समन्वर् । 

 
८) कार्िक्रमको नामःआर्वेुद सम्बन्धी सूचनामूलक सामाग्री उत्पादन, प्रकाशन र्था प्रसािण । 

परिचर्  सक्षम र्था प्रभावकािी अनगुमन र्था मलु्र्ांकन सर्ल कार्िक्रम कार्ािन्वर्न र्था अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल, 
असि, प्रभावप्राप्त गने भिपदो औजाि हो । आर्वेुद स्वास््र् संस्थामा संचार्लर् आर्वेुद स्वास््र् 
कार्िक्रम संचालनका ववववध पक्षहरूको व्र्वस्थापनका साथै  समस्र्ाहरूको दीघिकलीन समाधान 
पवहचान गरि र्नधािरिर् प्रवक्रर्ा अपनाई कार्ि सम्पादनमा प्रभावकारिर्ा अर्भवृष्द्ध गनि अनगुमन, 
मलु्र्ाकंन, र्निीक्षण र्था समन्वर् आवश्र्क हनु्छ । 

उदे्दश्र् • ष्जल्लामा प्रदान गरिन ेआर्वेुद र्था वैकष्ल्पक ष्चवकत्सा सेवाको अनगुमन, मूल्र्ाकंन, र्निीक्षण 
र्था समन्वर् गनि आवश्र्क पक्षहरुको पवहचान गने । 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल • आर्वेुद  र्था वैकष्ल्पक स्वास््र् उपचाि सेवा व्र्वष्स्थर् ि प्रभावकािी भएको हनेुछ । 
• आर्वेुद र्था वैकष्ल्पक ष्चवकत्सा सेवा प्रवाहका लार्ग आवश्र्क समन्वर् ि सहजीकिण हनेुछ 

। 
• प्रगर्र् र्बविण संघीर् आर्वेुद र्था वैकष्ल्पक ष्चवकत्सा ववभागमा प्राप्त भई आगार्म आ.ब.को 

र्ोजना र्जुिमाका लार्ग सहर्ोग पगु्नछे । 
सन्चालन प्रकृर्ा  संचालन गने र्नकार्ः साववकका अञ्चल आर्वेुद और्धालर्/ ष्जल्ला आर्वेुद स्वास््र् केन्र 

संचालन ववधीः 
• कार्िक्रम सम्वन्धी बावर्िक कार्िर्ोजना र्र्ाि गने । 
• ष्जल्ला र्भरका आर्वेुद र्था वैकष्ल्पक ष्चवकत्सा ववधाका सिकािी, र्नजी, सामदुावर्क स्वास््र् 

संस्थाहरु एवं जर्िबटुी र्था और्र्धजन्र् वस्र्हुरुसँग सम्बष्न्धर् र्मि, कम्पनी, उद्योग लगार्र्को 
अनगुमन, मूल्र्ाकंन, र्निीक्षण र्था आवश्र्कर्ानसुाि संघीर् ववभाग ि प्रदेश र्भरका आर्वेुद 
संस्था बीच समन्वर् गने । 

• कार्ािलर्ले संचालन गने जेटठ नागिीक र्था स्र्नपार्ी आमा सम्वन्धी कार्िक्रम मवहला स्वास््र् 
स्वरं्सेववकालाइि समेर् आवश्र्कर्ानसुाि परिचालन गरि संचालन गने । 

बजेट वाँिर्ाँि बजेट अष्ख्र्र्ािीमा भए बमोष्जम । 
सन्दभि सामाग्री र्नदेष्शका, कार्िववर्ध, मापदण्ि आर्द र्था अन्र् प्रचर्लर् ऐन र्नर्म । 

परिचर्  स्वस्थवृत्त (र्दनचर्ाि, ऋर्चुर्ाि, आहाि, ववहाि आर्द), सदवृर्, आचाि िसार्न, आर्वेुद जीवनशैली 
सम्बन्धी सचेर्ना, स्थानीर् स्र्िमा प्राप्त हनेु जर्िवटुीको उपर्ोगीर्ा बािे जानकािी गिाउन र्था  
र्ोगको बािेमा जानकािी र्दने श्रब्र्दृटर् सामाग्री र्र्ाि पािी आर्वेुद सम्बन्धी सचेर्ना जगाउन 
र्ो कार्िक्रम िाष्खएको हो ।   

उदे्दश्र् आर्वेुद ववर्र् समवेटएको सन्देश उत्पादन,प्रसािण र्था प्रकाशन गने । 
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल सेवाग्राही लगार्र् आम नागरिकको ज्ञान अर्भवृष्द्ध भइ उपलब्ध आर्वेुद सेवाको अर्धकर्म 

उपर्ोग हनेुछ । 
संचालन प्रकृर्ा  सञ्चालन गने र्नकार्ः साववकका अञ्चल आर्वेुद और्धालर्/ ष्जल्ला आर्वेुद स्वास््र् केन्र । 
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९) कार्िक्रमको नामः जेटठ नागरिकको लार्ग स्वास््र् प्रबधिन सेवा कार्िक्रम । 

 

संचालन ववर्धः 
• नागरिक आिोग्र् कार्िक्रम समेर्को  ववर्र् समेवटएको सामग्री उत्पादन गने । 
• ववर्भन्न ववधुर्ीर् ,छापा माध्र्म एवं होर्ििङवोिि लगार्र्का माध्र्मबाट कार्िक्रम र्था 

सेवा सम्वन्धमा सूचनामूलक सामार्ग्र प्रसािण र्था प्रकाशन गन े। 
अवर्धः वावर्िक कार्िर्ोजना अनसुाि । 
लष्क्षर् समूहः सिोकािवाला, सेवाग्राहीहरू लगार्र् आम नागरिक । 

बजेट वाँिर्ाँि बजेट अष्ख्र्र्ािीमा भए बमोष्जम । 
सन्दभि सामाग्री र्नदेष्शका, कार्िववर्ध, मापदण्ि आर्द र्था अन्र् प्रचर्लर् ऐन र्नर्म । 

परिचर्  आर्वेुद स्वास््र् संस्थाहरुमा सेवा र्लन आउने जेटठ नागरिक सेवाग्राहीहरुको पवहचान गिी 
र्नर्र्मर् रूपमा स्वास््र् जाँच र्था प्रबधिन गनि र्ो कार्िक्रम प्रस्र्ाव गरिएको हो । 

उदे्दश्र् जेटठ नागरिकहरूको शािीरिक जाँच गिी िसार्न ष्चवकत्सा ि र्ोगको माध्र्मबाट स्वास््र् 
संिक्षण, प्रवधिन ि उष्चर् पिामशि र्दने ।  

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल • जेटठ नागरिकहरूले र्नर्र्मर् रूपमा आवश्र्क सेवा एवं और्धोपचाि प्राप्त गनछेन ्।  
• र्ोग र्था उपर्िु आहाि ववहाि अपनाएि जीवनशैली परिवर्िन गिी स्र्िीर् जीवन र्ापन 

गनि सक्नेछन ्।  
• िसार्न और्र्धहरूको प्रर्ोगबाट जेटठ नागरिकहरूको स्वास््र् संिक्षण ि प्रवधिन भएको 

हनेुछ । 
सन्चालन प्रकृर्ा  कार्िक्रम संचालन गन ेर्नकार्ः साववकका अञ्चल आर्वेुद और्धालर्/ ष्जल्ला आर्वेुद स्वास््र् 

केन्र 
संचालन ववर्धः 
• आर्वेुद स्वास््र् संस्थाहरुमा सेवा र्लन आउने जेटठ नागरिक सेवाग्राहीहरु र्था समदुार्मा 

स्वास््र् सेवाबाट बष्ञ्चर्, आर्थिक रूपले र्बपन्न वगिका जेटठ नागरिकहरूका लार्ग काम 
गरििहेका स्थानीर् संघ संस्थाहरू, बृद्धाश्रम, र्ोग केन्रहरूको समन्वर्मा सेवाग्राहीको 
पवहचान गिी र्नर्र्मर् रूपमा स्वास््र् जाचँ गने । 

• आचाि िसार्न, आहाि-ववहाि, व्र्ार्ाम, र्ोग ववर्धको आधािमा सेवा प्रदान गन े। 
• प्रवधिन कार्िक्रमको अर्भलेख अनसूुची ३ वमोष्जम अद्यावर्धक िाख्न ुपने छ । 
• र्स कार्िक्रमको प्रर्र्वेदन र्ोवकएको िांचामा सम्बष्न्धर् र्नकार्मा पठाउन ुपनछे ।  
कार्िक्रम संचालन गनुि पने समर्ः कार्ािलर् समर्मा र्नर्र्मर् रुपमा । 
लष्क्षर् समूहः जेटठ नागरिकहरु । 

बजेट वाँिर्ाँि संचालन र्था व्र्वस्थापन खचि बजेट ष्शर्िकमा भए बमोष्जम हनेु (और्र्धको हकमा और्र्ध 
खरिद ष्शर्िकबाट व्र्वस्था हनेु) 

सन्दभि सामाग्री र्नदेष्शका, कार्िववर्ध, मापदण्ि आर्द र्था अन्र् प्रचर्लर् ऐन र्नर्म । 
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१०) कार्िक्रमको नामः स्र्नपार्ी आमालाई मार्षृ्शश ु सिुक्षाथि दगु्धबधिक जर्िबटुी जन्र् और्र्ध ववर्िण सम्बन्धी 
कार्िक्रम ।  

 
११) कार्िक्रमको नामः पंचकमि (पूविकमि) कार्िक्रम । 

परिचर्  मार्षृ्शश ु स्वास््र् ि स्र्नपानको महत्व बझुाउन, आमा ि बच्चाको स्वास््र् सधुाि गनि र्था 
कुपोर्णजन्र् िोगबाट बचाउन, सतु्केिी मवहलाको पर्ािप्त दूध बिाउन शर्ाविी चणूि ववर्िण गनि ि 
सेवाग्राहीमा सो सम्बन्धी चेर्नामूलक सामाग्री ववर्िण गनि र्ो कार्िक्रम प्रस्र्ाव गरिएको हो ।  

उदे्दश्र् • आमा ि बच्चाको स्वास््र् सधुाि गने र्था कुपोर्णजन्र् िोगबाट बचाउने  
• स्र्नपानको महत्वबािे स्र्नपार्ी मवहलाहरूलाई जनचेर्नामूलक स्वास््र् ष्शक्षा प्रदान गने ।  
• मार्षृ्शश ुमतृ्र्दुि घटाउने ।  

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

• शर्ाविी चणूि, दशमूल रे्लको समेर् प्रर्ोगबाट ष्शश ुि आमाको स्वास््र्मा सधुाि हनेुछ ।  
• स्र्नपार्ी मवहलाहरू आफ्नो ष्शशलुाई स्र्नपान गिाउन उत्पे्ररिर् हनेुछन ्।  
• बच्चाको शािीरिक ि मानर्सक बृष्द्ध ि ववकासमा सघाउ पगु्नेछ ।  
• कुपोर्णजन्र् िोगहरूको िोकथाम हनेुछ ।  
• बाल मतृ्र्दुि घटाउन मद्धर् पगु्नछे ।  

सन्चालन प्रकृर्ा  कार्िक्रम संचालन गन ेर्नकार्ः साववकका अञ्चल आर्वेुद और्धालर्/ ष्जल्ला आर्वेुद स्वास््र् केन्र 
। 
संचालन ववर्धः 
• मार्षृ्शश ुस्वास््र् ि स्र्नपानको महत्व बझुाउन सिोकािवाला र्नकार्सँग समन्वर् गिी बर्थिङ 

सेन्टि, खोपकेन्र, पूविप्रसूर्र् जाँच गने स्थानहरूमा साववकका अञ्चल आर्वेुद और्धालर्, ष्जल्ला 
आर्वेुद स्वास््र् केन्रले सेवा प्रदान गिी  सेवाग्राहीको अर्भलेख िाख्नपुनछे ।  

• अनसूुची ४ मा र्ोवकए बमोष्जमको और्र्धहरू समावेश गिी सेवा प्रदान गने ।  
• प्रत्र्ेक बर्िको स्र्नपान सप्ताहमा सिोकािवाला र्नकार्सँग समन्वर् गिी र्ोवकएको लष्क्षर् 

समदुार्लाई चेर्नामलुक सामाग्री मार्ि र् प्रचाि प्रसाि गने ।  
• स्वास््र् स्वरं्सेववका समेर्को समन्वर्मा सतु्केिी मवहलाको लगर् संकलन र्था औरं्धी ववर्िण 

कार्िक्रम संचालन गने । 
• ष्शश ुि मवहलाको र्नर्र्मर् रूपमा स्वास््र् जाँच गनुिपनछे ।  
• आवश्र्कर्ानसुाि सतु्केिी मवहलाको पर्ािप्त दूध बिाउन शर्ाविी (कुरिलो चणूि) ६ मवहनासम्म 

खुवाउनपुनेछ । र्त्काल सतु्केिी भएको अवस्था छ भने आमालाई एक मवहनासम्म दशमूल 
रे्लको मार्लस प्रर्ोग गनि र्दनपुनेछ । 

• कार्िक्रमको अर्भलेख अनसूुची ३ वमोष्जम अद्याबर्धक िाख्न ुपनेछ । 
लष्क्षर् समूहः स्र्नपार्ी मवहला (बच्चा जन्मेपर्छ ६ मवहनासम्म) । 
कार्िक्रम संचालन गनुि पने समर्ः आर्वेुद स्वास््र् संस्थाबाट र्नर्र्मर्  

बजेट वाँिर्ाँि संचालन र्था व्र्वस्थापन खचि बजेट ष्शर्िकमा भए बमोष्जम हनेु (और्र्धको हकमा और्र्ध खरिद 
ष्शर्िकबाट व्र्वस्था हनेु) 

सन्दभि सामाग्री र्नदेष्शका, कार्िववर्ध, मापदण्ि आर्द र्था अन्र् प्रचर्लर् ऐन र्नर्म । 
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१२) कार्िक्रमको नामः स्वस्थ जीवन कार्िक्रम 

परिचर्  पूविकमि कार्िक्रमका माध्र्मबाट आर्वेुद स्वास््र् संस्थाहरुमा आउने सेवाग्राहीहरूको स्वास््र् प्रवधिन 
गनि र्ो कार्िक्रम संचालन गरिएको हो । 

उदे्दश्र् आर्वेुद स्वास््र् संस्थाहरुमा आउने सेवाग्राहीहरूको जाँच गिी  पूविकमिको माध्र्मबाट स्वास््र् 
संिक्षण, प्रवधिन, आवश्र्क उपचाि ि उष्चर् पिामशि र्दने ।  

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल • र्स सेवाबाट र्बिामीहरू र्था सेवाग्राहीहरूको स्वास््र् संिक्षण, प्रवधिन ि पनुस्थािपनामा 
सघाउ पगु्नेछ ।  

 
सन्चालन प्रकृर्ा  कार्िक्रम संचालन गने र्नकार्ः साववकका अञ्चल आर्वेुद और्धालर्/ ष्जल्ला आर्वेुद स्वास््र् केन्र 

संचालन ववर्धः 
• साबिजर्नक खरिद ऐन २०६३ र्था साबिजर्नक खरिद र्नर्मावली २०६४ बमोष्जम  प्राप्त 

बजेटको परिर्ध र्भर िवह कार्ििर्लाइि कार्ि मूल्र्ाकंनको आधािमा  प्राथर्मकर्ामा िाखी १ 
मवहला ि १ परुूर् गिी जम्मा २ जना अभ्रं्गकर्ाि र्नर्िु गरि अनसूुची ५ वमोष्जम कार्ि 
गने । 

• पूविकमि कार्िक्रम संचालन भएका आर्वेुद स्वास््र् संस्थाहरुमा सेवा प्रर्ोजनका लार्ग 
अनसूुची १ मा र्ोवकए बमोष्जमको र्ािाम बनाउने । 

• आर्वेुद स्वास््र् संस्थाहरुमा आएका सेवाग्राहीलाई स्वास््र् जाचँ गरि  समस्र्ाको पवहचान 
गिी आवश्र्कर्ा अनसुाि पूविकमि सेवाका लार्ग र्सर्ारिस गने ।  

• पंचकमि अन्र्गिर् पूविकमिको रूपमा आवश्र्कर्ानसुाि स्नेहन, स्वेदन, ष्शिोधािा, कटीवष्स्र्, 
ग्रीवावष्स्र्, नस्र् आर्द संचालन गने । 

• स्वेदन कमि को लार्ग अनसूुची—२ वमोष्जम का रव्र् िोगानसुाि प्रर्ोग गन े। 
लष्क्षर् समूहः आर्वेुद संस्थाहरूमा उपचािाथि आएका सेवाग्राहीहरू । 
कार्िक्रम संचालन गनुि पने समर्ः कार्ािलर् संचालन िहने समर्मा र्नर्र्मर् रुपमा ।  

बजेट वाँिर्ाँि ४,७०,०००।–(अन्र् सेवा शलु्क) ि ५०,०००।– (संचालन र्था व्र्वस्थापन खचि), (और्र्धको 
हकमा और्र्ध खरिद ष्शर्िकबाट व्र्वस्था हनेु) 

सन्दभि सामाग्री र्नदेष्शका, कार्िववर्ध, मापदण्ि आर्द र्था अन्र् प्रचर्लर् ऐन र्नर्म । 

परिचर्  र्ोग ि स्वस्थ जीवलशैलीकोवािेमा जानकािी गिाउन, र्ोगलाइि व्र्वहािमा र्नर्र्मर् अभ्र्ास गनि 
प्रोत्सावहर् गनि ि ष्चवकत्सा सम्वद्ध र्ोग(Therapeutic Yoga) को अभ्र्ास गिाउने प्रर्ोजनका लार्ग 
र्ो कार्िक्रम िाखीएको हो। र्स कार्िक्रमवाट समदुार्का नागरिकलाइि नसने िोगहरू ि र्स्र्ा 
प्रकािका िोगहरूको िोकथामको उपार्हरूको वािेमा जानकािी पर्न गिाइन्छ । 

उदे्दश्र् • स्वास््र् संिक्षण, प्रवधिन, आवश्र्क उपचाि ि उष्चर् पिामशि र्दने ।  
• र्ोग ि स्वस्थ जीवन शैलीको बािेमा जानकािी गिाउने ि व्र्वहािमा ल्र्ाउन प्रोत्सावहर् गने । 

ष्चवकत्सा सम्बद्ध र्ोग (Therapeutic Yoga )को आवश्र्कर्ानसुाि अभ्र्ास गिाउने ।   
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१३) कार्िक्रमको नामः जर्िवटुीवाट चणूि और्र्ध र्नमािण । 

• समदुार्का जनर्ाहरूलाई नसने प्रकािका िोगहरु ि र्स्र्ा प्रकािका िोगहरुको िोकथामको 
उपार्हरुकोबािेमा जानकािी गिाउने ।  

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल •  सेवाग्राहीहरूको स्वास््र् प्रवधिन भै  स्वस्थ ि दीघािर् ुजीवन र्ापन गिंेका हनेुछन ्।   
• सेवाग्राहीहरू नसन ेप्रकािका िोगहरुबाट बच्न सक्नछेन ्।  

सन्चालन प्रकृर्ा  कार्िक्रम संचालन गने र्नकार्ः– आर्वेुद स्वास््र् संस्थाहरु ।   
संचालन ववर्धः– 

• प्रत्र्ेक र्दन ववहानको समर्मा सहभागीलाई र्ोग अभ्र्ास गिाउने । 
• र्ोगको अभ्र्ास सवकसके पर्छ एक मारा ष्शलाजीर् ि अमरृ् ष्चर्ाको सेवन अनसूुची ८ 

अनसुाि गिाउने ।  
• आर्वेुदमा उल्लेख भए अनसुािको आहाि ववहािको व्र्बहाि गनि र्सकाउने । 
• सेवाग्राहीलाई आवश्र्कर्ानसुाि पूविकमि र्था ष्शिोधािा गिाई अर्भलेख िाख्न े। 
• प्रत्र्ेक हप्ता र्स कार्िक्रममा सहभागीको ििचाप, र्ौल मापन गरि अर्भलेख िाख्ने ।  
• मधुमेहका िोगी भएमा प्रत्र्ेक मवहना िगर्मा ष्चनी ि वपसावमा अल्वरु्मनको मारा पिीक्षण 

गनि लगाई  त्र्सको अर्भलेख िाख्ने ।  
• स्वास््र्मा आएको ववशेर् परिवर्िन भएमा त्र्सको समेर् अर्भलेख िाख्ने  

 
लष्क्षर् समूहः कार्िक्रम संचालन हनेु आर्वेुद संस्थामा आउने सेवाग्राहीहरु ।  
कार्िक्रम संचालन गनुि पने समर्ः प्रत्र्के र्दन ववहान । 

बजेट वाँिर्ाँि संचालन र्था व्र्वस्थापन  खचि बजेट ष्शर्िकमा भए बमोष्जम हनेु ( और्र्धको हकमा और्र्ध खरिद 
ष्शर्िकबाट व्र्वस्था  हनेु) 

सन्दभि सामाग्री र्नदेष्शका, कार्िववर्ध, मापदण्ि आर्द र्था अन्र् प्रचर्लर् ऐन र्नर्म । 

परिचर्  स्थानीर् स्र्िमा उपलव्ध हनेु जर्िवटुीहरूको उपर्ोग गिी और्र्ध र्नमािण गिी  और्र्धको अभाव हनु  
नर्दन ि स्थानीर् र्ाजा जर्िवटुको प्रर्ोगलाइि विावा र्दन  र्ो कार्िक्रम िाखीएको हो । 

उदे्दश्र् • वर्िभिी र्निन्र्ि उपर्ोग गरिने आर्वेुद और्र्धको अभाव हनु नर्दने । 
• स्थनीर् स्र्िमा उपलव्ध हनेु जर्िवटुीको प्रर्ोग गिी चणूि और्र्ध र्नमािण गिी ववर्िण गने 

। अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल • स्थानीर् स्र्िमा उपलव्ध हनेु जर्िवटुीहरूको समूष्चर् उपर्ोग भएको हनेुछ । 
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१४) कार्िको नामः मेर्िकल सामार्ग्र,उपकिण र्था मेर्सनिी औजाि खरिद । 

 
१५) कार्िक्रमको नामः स्थानीर् जनप्रर्र्र्नधी समेर्को सहभार्गर्ामा आर्वेुद सेवा कार्िक्रम सम्वन्धी समन्वर्  ि बावर्िक 

सर्मक्षा  र्था र्ोजना र्जुिमा कार्िक्रम । 

सन्चालन प्रकृर्ा  कार्िक्रम संचालन गने र्नकार्ः– साववकका अञ्चल आर्वेुद और्धालर्/ ष्जल्ला आर्वेुद स्वास््र् 
केन्र । 
संचालन ववर्ध  

• िोगको पवहचान भए अनसुाि आवश्र्क पने चणूि और्र्ध र्नमािणका लार्ग स्थानीर् स्र्िमा 
वविमारामा उपलव्ध हनेु जर्िवटुी छनौट गिी स्थानीर्स्र्िमै संकलन वा आवश्र्कर्ानसुाि 
स्थानीर् दििेट अनसुाि हनेुगिी जर्िवटुी खरिद गने । 

• आवश्र्कर्ानसुाि चणूि और्र्ध र्नमािण ववर्ध अपनाइ ्र्ाकेष्जङ ि सिसर्ाइलाइि ध्र्ानमा 
िाष्ख एकल रव्र् र्िु चणूि र्र्ाि गिी अन्र् सेवा केन्रलाइि  समेर् उपलव्ध गिाउने । 

बजेट वाँिर्ाँि बजेट अष्ख्र्र्ािीमा भए बमोष्जम । 

सन्दभि सामाग्री  चणूि और्र्ध र्नमािण र्नदेष्शका, कार्िववर्ध, मापदण्ि आर्द र्था अन्र् प्रचर्लर् ऐन र्नर्म । 
 

परिचर्  आर्वेुद स्वास््र् संस्थाहरूमा ष्चवकत्सा उपर्ोर्ग सामाग्रीको व्र्वस्थापन सहज पानि र्ो कार्िक्रम  
िाष्खएको हो । 

उदे्दश्र् • र्नर्र्मर् आर्वेुद स्वास््र् सेवा प्रदान गनि आवश्र्क उपकिण लगार्र् आवश्र्क सामाग्रीको 
व्र्वस्थापन गने । 

• कोर्भि–१९ ि महामािीजन्र् अवस्थामा आवश्र्क सिुक्षात्मक सामार्ग्र  समेर्को व्र्वस्था गने 
। 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल • आर्वेुद स्वास््र् सेवा प्रदान गनि र्था िोग र्नदान गनि आवश्र्क उपकिणको उपलव्धर्ा 
भएको हनेुछ । 

• महामािीजन्र् अवस्थामा आवश्र्क सिुक्षात्मक उपार् अवलम्वन भएको हनेुछ । 
 
 

सन्चालन प्रकृर्ा  कार्िक्रम संचालन गने र्नकार्ः साववकका अञ्चल आर्वेुद और्धालर्/ ष्जल्ला आर्वेुद स्वास््र् केन्र 
संचालन ववर्धः 

• आवश्र्कर्ानसुाि खरिद र्ोजना वनाउने । 
• साविजर्नक खरिद ऐन २०६३ र्था साविजर्नक खरिद र्नर्मावली २०६४ वमोष्जम खरिद 

इकाइ गठन गिी प्राप्त वजेटको परिधीर्भर िवह प्रचर्लर् कानून वमोष्जम  गने । 
• खरिद गिीएका सामार्ग्रहरूको र्नर्मानसुाि अर्भलेख अद्यावर्धक गरििाख्नपुन ेछ । 

बजेट वाँिर्ाँि बजेट अष्ख्र्र्ािीमा भए बमोष्जम । 

सन्दभि सामाग्री  र्नदेष्शका, कार्िववर्ध, मापदण्ि आर्द र्था अन्र् प्रचर्लर् ऐन र्नर्म । 
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१६) कार्िक्रमको नामः ववद्यालर् आर्वेुद र्था र्ोग ष्शक्षा कार्िक्रम 

परिचर्  प्रत्र्ेक नागरिकलाइ िाज्र्बाट आधािभूर् स्वास््र् सेवा र्नःशलु्क रूपमा प्रदान गन ेभने्न संवैधार्नक 
व्र्वस्था भएकोले आर्वेुद सेवा प्रवाहको सम्वन्धमा स्थानीर् जनप्रर्र्र्नधीसँग छलर्ल गने । 

उदे्दश्र् • आधािभूर् स्वास््र् सेवा अन्र्गिर् आर्वेुद स्वास््र् सेवा प्रवाह ि र्सको व्र्वस्थापन 
सम्वन्धमा स्थानीर् जनप्रर्र्र्नधीहरूलाइि अवगर् गिाउने । 

• बावर्िक सर्मक्षा र्था र्ोजना र्जुिमा कार्िक्रम संचालन गन े। 
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल छलर्ल र्था आवश्र्क समन्वर् पश्चार् आर्वेुद स्वास््र् सेवा प्रवाहको सम्वन्धमा स्थानीर् 

जनप्रर्र्र्नधी अवगर् भै सेवा प्रवाहमा देष्खने समस्र्ा र्था चनुौर्र् समाधनमा सहर्ोग भएको हनेुछ 
। 

सन्चालन प्रकृर्ा  सञ्चालन गने र्नकार्ः साववकका अञ्चल आर्वेुद और्धालर्/ ष्जल्ला आर्वेुद स्वास््र् केन्र 
सञ्चालन गने  ववर्धः 

• प्रत्र्ेक स्थानीर् र्हका प्रमखु/उपप्रमखु ि आर्वेुद स्वास््र् संस्था िहेको  
विाको विा अध्र्क्षको सहभार्गर्ा हनेुगिी सेवा प्रदार्क संस्था प्रमखु समेर्को 
उपष्स्थर्र्मा समन्वर्ात्मक छलर्ल गिी अष्घल्लो आ.ब.मा संचार्लर् कार्िक्रमको 
सर्मक्षा ि आगामी आ.ब.मा संचालन गनुिपने कार्िक्रमको र्ोजना  र्जुिमा समेर् गने । 

कार्िक्रम संचालन गने समर्ः अधिबावर्िक रूपमा । 
लष्क्षर् समूहः स्थानीर् र्हका जनप्रर्र्र्नधीहरू 

बजेट वाँिर्ाँि बजेट अष्ख्र्र्ािीमा भए बमोष्जम । 

सन्दभि सामाग्री र्नदेष्शका, कार्िववर्ध, मापदण्ि आर्द र्था अन्र् प्रचर्लर् ऐन र्नर्म । 

परिचर्  स्वस्थवृत्त (र्दनचर्ाि, ऋर्चुर्ाि, आहािववहाि आदी), सदवृत्त, आचाि िसार्न, जीवनशैली सम्बन्धी 
सचेर्ना र्था स्थानीर्स्र्िमा प्राप्त हनेु जर्िवटुीको उपर्ोगीर्ा बािे जानकािी गिाउन ि र्ोगको 
बािेमा जानकािी र्दनकुा साथै र्ोगका ववर्भन्न वक्रर्ाकलापहरुको अभ्र्ास गिाउन  ववद्यालर् 
आर्वेुद स्वास््र् र्था र्ोग ष्शक्षा कार्िक्रम शरुू भएको हो । 

उदे्दश्र् • आर्वेुद ष्चवकत्सा सेवा प्रदान गने संस्थाहरूबाट पाइने सेवाहरूबािे जानकािी गिाउने ।  
• स्वस्थवृत्त (र्दनचर्ाि, ऋर्चुर्ाि, आहाि, ववहाि आर्द), स्वस्थ जीवनशैली सम्बन्धी सचेर्ना 

गिाउने ।  
• स्वास््र्कमी, ववद्याथी ि समदुार्बीचको सम्बन्ध सकािात्मक ि समन्वर्ात्मक बनाउने ।  
• र्ोगको बािेमा जानकािी र्दने र्था र्ोगका ववर्भन्न वक्रर्ाकलापहरुको अभ्र्ास गिाउने । 
• घि वरिपिीका जर्िबवुट ि वर्नको उपर्ोगको सम्वन्धमा सामान्र् जानकािी गिाउने । 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल • आर्वेुद ष्चवकत्सा सेवा प्रदान गने संस्थाहरूबाट पाइने सेवाहरूबािे जानकािी हनेु छ । 
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१७) कार्िक्रमको नामः प्रर्ोगशालाका लार्ग ल्र्ाव कमिचािीको र्निन्र्िर्ा । 

• स्वस्थवृत्त (र्दनचर्ाि, ऋर्चुर्ाि, आहाि, ववहाि आर्द), स्वस्थ जीवन शैली सम्बन्धी सचेर्ना 
प्राप्त भई स्वस्थ समाज र्नमािण भएको हनेुछ ।  

• स्थानीर्स्र्िमा प्राप्त हनेु जर्िवटुीको उपर्ोर्गर्ा बािे जानकािी  भई ववद्यालर् परिसि र्था 
आफ्नो घिवरिपरि पर्न िो्न प्रोत्सावहर् हनेुछन ्। 

• स्वास््र्कमी, ववद्याथी ि समदुार्बीचको सम्बन्ध सकािात्मक ि समन्वर्ात्मक हनेुछ ।  
• स्वस्थ जीवनका लार्ग र्ोगको महत्व बािेमा जानकािी प्राप्त भई  र्ोगअभ्र्ास आरू्ले पर्न 

गने ि अरुलाई पर्न र्सकाउने छन ्। 
सन्चालन प्रकृर्ा  सञ्चालन गने र्नकार्ः साववकका अञ्चल आर्वेुद और्धालर्/ ष्जल्ला आर्वेुद स्वास््र् केन्र 

संचालन ववधीः 
• एक सामदुावर्क ि एक संस्थागर् का दिले, सामदुावर्कको हकमा ववद्यालर् नर्सिङ 

कार्िक्रम संचालन भएका ववद्यालर्लाइि प्राथर्मकर्ा र्दइि कष्म्र्मा २ माध्र्ार्मक 
ववद्यालर् छनौट गने । 

• प्रत्र्ेक ववद्यालर्का भएमा नर्सिङ कमिचािी ि स्वास््र् र्था शारििीक ष्शक्षा ववर्र्का 
१ ष्शक्षकलाइि कार्िक्रम सम्वन्धमा अर्भमषु्खकिण गिाइ उनीहरू मार्ि र्  ववभागले 
र्र्ाि गिेको Module For Ayurveda and Yoga Education at School मा 
आधारिर् िवह कार्िक्रम संचालन गने ि सम्वष्न्धर् कार्ािलर्ले रैमार्सक रूपमा 
अनगुमन, र्नरिक्षण र्था समन्वर् गने । 

कक्षा संचालन गदाि ध्र्ान र्दनपुने अन्र् र्बर्र्हरू: 
• कार्िक्रमको परिचर् ि उदे्दश्र् अवगर् गिाउने ।  
• कृर्ाकलापमा उल्लेष्खर् र्बर्र्बस्र्हुरू समेटी कक्षा सञ्चालन गने ।  
• अन्र्िवक्रर्ाको अवसि सृजना गने  ।  
• स्वास््र् सम्बन्धी र्बर्र्हरूको पम््लेट, पोटटि, फ्लीपचाटि आर्दको उष्चर् प्रर्ोग गिी 

व्र्वहारिक ज्ञान र्दने । 
• एक कक्षाको अवर्ध कम्र्ीमा ४५ र्मनेटको हनुपुने ।  

र्ोगको सैद्धाष्न्र्क र्था प्रर्ोगात्मक कक्षा संचालनः 
• प्रत्र्ेक कक्षाका २ जनाका दिले ववद्याथी छनौट गरि ष्शक्षकहरुको समेर् सहभार्गर्ामा 

र्ोग प्रष्शक्षकद्वािा पाष्क्षक रूपमा प्रर्ोगात्मक कक्षा संचालन गनुिपनेछ ।  
• अन्र् र्दनमा प्रष्शक्षण र्दएका ववद्याथी ि ष्शक्षकद्वािा आ-आफ्ना कक्षामा अन्र् 

ववद्याथीहरुलाई अभ्र्ास गिाउन प्रोत्सावहर् गने ि त्र्सका लार्ग ववद्यालर्मा र्नर्र्मर् 
समर् छुट्याउन ववद्यालर् व्र्वस्थापन सर्मर्र्सँग छलर्ल गरि पहल गने । 

बजेट वाँिर्ाँि बजेट अष्ख्र्र्ािीमा भए बमोष्जम । 
सन्दभि सामाग्री Module for Ayurveda and Yoga Education at School, र्था अन्र् प्रचर्लर् ऐन र्नर्म 

। 
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१८) कार्िक्रमको नामः नागरिक आिोग्र् कार्िक्रम(नागरिक आिोग्र् सेवा केन्र स्थापना ि ष्जल्ला नागरिक आिोग्र् 
सर्मर्र् गठन ।) 

परिचर्  प्रर्ोगशाला संचालन भैिहेका ष्जल्लाष्स्थर् संस्थाका लार्ग आवश्र्क स्थार्ी कमिचािीको दिवन्दी 
नभएकाले सेवा किािमा आवश्र्क कमिचािी व्र्वस्थापन गरि  प्रर्ोगशाला सेवा सचुारू गनि र्ो 
कार्िक्रम िाष्खएको छ । 

उदे्दश्र् • प्रभावकािी एवं शलुभ र्नदान र्था उपचाि व्र्वस्थापनका लार्ग प्रर्ोगशाला सेवा संचालन गने 
। 

न्र्ूनर्म शैष्क्षक 
र्ोग्र्र्ा 

• ल्र्ाव टेष्क्नर्सर्नः  मान्र्र्ा प्राप्त शैष्क्षक संस्थाबाट मे.ल्र्ा.टे. ववर्र्मा प्रववणर्ा प्रमाणपर 
र्ह (र्स.एम.एल.टी.) उर्र्णि गरि नेपाल स्वास््र् व्र्वसार्ी परिर्दमा B Class र्नदान समूहमा 
दर्ाि भएको हनु ुपने । 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल • प्रभावकािी िोग र्नदानको माध्र्मबाट सेवा प्रभावकािीर्ा अर्भबृष्द्ध भएको हनेुछ । 
सन्चालन प्रकृर्ा  सञ्चालन गने र्नकार्ः साववकका अञ्चल आर्वेुद और्धालर्/ ष्जल्ला आर्वेुद स्वास््र् केन्र 

सञ्चालन गने  ववर्धः 
• पिामशि सेवा (सेवा किाि) मा र्लइने सम्पूणि पदको कार्ि ववविण र्र्ाि गने । 
• ववद्यमान प्रशासर्नक,आर्थिक ऐन र्था र्नर्मावली अनसुािको प्रकृर्ा अपनाउने । 
• ववर्र्गर् कार्िमा कष्म्र्मा १ बर्िको अनभुव भएका व्र्ष्िलाइि प्राथर्मकर्ा र्दन े। 
• सेवा किाि भएका कमिचािीको  कार्िसम्पादनको र्नर्र्मर् मलु्र्ाकंन ि अनगुमन गने । 
• हाल सेवा अवर्ध समाप्त भएका कार्ििर् कमिचािीलाइि सेवा किाि गदाि प्राथर्मकर्ा र्दने 

। 
बजेट वाँिर्ाँि बजेट अष्ख्र्र्ािीमा भए बमोष्जम । 
सन्दभि सामाग्री र्नदेष्शका, कार्िववर्ध, मापदण्ि आर्द र्था अन्र् प्रचर्लर् ऐन र्नर्म । 

परिचर्  संघीर् सिकािको बावर्िक नीर्र् र्था कार्िक्रम अनसुाि र्निोगी नेपाल र्नमािण अर्भर्ान अष्घ बिाउन 
सदुृि साविजर्नक स्वास््र् सेवाका अर्र्रिि स्वच्छ ि सन्र्रु्लर् आहाि, शािीरिक व्र्र्ाम, सिसर्ाइि, 
सवहर्को स्वस्थ जीवनशैली अवलम्वन गिी आर्वेुद लगार्र्का वैकष्ल्पक उपचाि पद्धर्र्को प्रवद्धिन 
गनि स्थानीर् र्ह एवं सामदुावर्क संघ संस्था समेर्को सहभार्गर्ामा आिोग्र् केन्र, खुला व्र्ार्ामशाला 
ि र्ोग केन्र संचालनाथि नागरिक आिोग्र् सेवा केन्र संचालन  गनि लार्गएको हो । 

उदे्दश्र् • स्थानीर् र्हमा नागरिक आिोग्र् सेवा केन्र स्थापना र्था संचालन गने । 
• आधािभूर् आर्वेुद स्वास््र् सेवा समेर् उपलव्ध गिाउने । 
• स्वस्थ जीवनशैली अवलम्वनका लार्ग पार्लकास्र्िीर् अर्भर्ानमलूक कार्िक्रमहरू संचालन गने 

। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

•  सेवाग्राहीहरूको स्वास््र् प्रवधिन भै दीघािर् ुजीवन र्ापन गनछेन ्।   
• सेवाग्राहीहरू ववर्भन्न सने र्था नसन ेिोगहरुबाट बच्न सक्नछेन ्।  
• आर्वेुद स्वास््र् संस्था निहेका स्थानीर् र्हबाट समेर् नागरिकलाइि सो सेवा प्राप्त गनि सहज 

हनेुछ । 
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• नसने िोगबाट हनेु मतृ्र्दुि घटाउन सहर्ोग पगु्नेछ । 
सन्चालन प्रकृर्ा  कार्िक्रम संचालन गने र्नकार्ः साववकका अञ्चल आर्वेुद और्धालर्/ ष्जल्ला आर्वेुद स्वास््र् 

केन्र । 
संचालन ववर्धः 
• प्रत्र्ेक ष्जल्ला स्र्िीर् कार्ािलर्ले नागरिक आिोग्र् कार्िक्रम संचालनको लार्ग नागरिक आिोग्र् 

कार्िक्रम संचालन र्नदिष्शका- २०७६ बमोष्जम एक ष्जल्ला नागरिक आिोग्र् सर्मर्र् गठन 
गने ।  

• नागरिक आिोग्र् सेवा केन्र िहेका पार्लकाहरूमा नागरिक आिोग्र् सर्मर्र् गठन गिी 
पार्लकाहरूको समन्वर्मा implementation Plan बमोष्जम नागरिक आिोग्र् कार्िक्रम 
संचालन गने ।  

• और्धालर्हरू िहेका पार्लकाहरूमा सर्मर्र् गठनको लार्ग  सहष्जकिण गने  ि 
Implementation plan बमोष्जम गनि उत्पे्ररिर् गने । 

• साववकका सेवा केन्र संचालन र्था आर्वेुद स्वास््र् संस्था नभएका पार्लकाहरूलाइि 
प्राथर्मकर्ामा िाष्ख थप आिोग्र् सेवा केन्र क्रमशः स्थापना गदै जाने । 

• नागरिक आिोग्र् सेवा केन्रको सहष्जकिण सम्वद्ध प्रदेश सिकाि अन्र्गिर्का ष्जल्ला ष्स्थर् 
आर्वेुद स्वास््र्  संस्थाबाट हनेुछ । साथ ैसमन्वर् र्था अनगुमन कार्ि संघीर् सिकाि एवं 
साववकका अञ्चल आर्वेुद और्धालर्/ ष्जल्ला आर्वेुद स्वास््र् केन्र ि सम्वष्न्धर् स्थानीर् 
र्हबाट हनेुछ ।  

• र्स आ.व.मा आवश्र्क न्र्ूनर्म जनशष्ि (कवविाज/ वैद्य ) मार्थल्लो शैष्क्षक र्ोग्र्र्ालाइ 
प्राथर्मकर्ा र्दनेगिी १ जना ि सहर्ोगी १ जना र्नर्मानसुाि सेवा किािमा िाष्ख नागिीक 
आिोग्र् सेवा प्रवाह गनुि पने छ । 

• कार्िवोझको आधािमा स्थानीर् र्हको खचिबाट  थप जनशष्ि समेर् व्र्वस्था गनिसक्नछे । 
• नागिीक आिोग्र् सेवा प्रवाहका लार्ग आवश्र्क पने न्र्ूनर्म पूवािधाि सम्वष्न्धर् स्थानीर् र्हले 

व्र्वस्था गनुिपनेछ । 
• आधािभूर् आर्वेुद सेवा,जेटठनागरिक सेवा, स्र्नपार्ी आमा सम्बन्धी सेवा, सेवा,पिामशि सेवा, 

पार्लकास्र्िीर् स्वस्थ जीवनशैली अर्भर्ान लगार्र्का सेवाको समूष्चर् व्र्वस्था सम्वष्न्धर् 
स्थानीर् र्हको समन्वर्मा गनुिपने छ ।  

• साववकका अञ्चल आर्वेुद और्धालर्/ ष्जल्ला आर्वेुद स्वास््र् केन्र /आर्वेुद और्धालर् 
(स्थानीर् र्हबाट संचार्लर् आर्वेुद स्वास््र् संस्था समेर्)िहेको विाको नागरिक आिोग्र् सेवा 
सोही संस्थाबाट प्रदान  गरिनछे । 

• नागरिक आिोग्र् कार्िक्रम संचालन र्नदेष्शका २०७६ बमोष्जमका व्र्वस्थानसुाि कार्िक्रम 
गने । 

लष्क्षर् समूहः कार्िक्रम संचालन हनेु आर्वेुद संस्थामा आउने सेवाग्राहीहरु । 
कार्िक्रम संचालन गनुि पने समर्ः कार्ािलर् समर् । 

बजेट वाँिर्ाँि प्राप्त बजेटबाट १ नागरिक आिोग्र् सर्मर्र् को लार्ग रू. ५०००० प्रर्र् नागरिक आिोग्र् सेवा 
केन्रको कमिचािी व्र्वस्थापनको लार्ग ५,२५,०००।– ि पार्लकास्र्िीर् अर्भर्ान संचालन  खचि 
प्रर्र् केन्र रू. ९५००० हनेुगिी व्र्वस्था गने केन्र संख्र्ा अनसूुची १० वमोष्जम हनेु । 
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अनसूुचीहरू 
 
अनसूुची–१ 
पंचकमि (पूविकमि) सेवा सम्बन्धी र्ािाम 
१.  नाम, थिः–  
२.  उमेिः–  
३.  र्लङ्गः–  
४.  ठेगानाः–    महा/उप/नगिपार्लका/गाउपार्लका    विा नं.  
५.  पेशाः–  
६.  सम्बष्न्धर् र्बिामी वा अर्भभावकको दस्र्खर्ः–  
८.  कार्ािलर् प्रर्ोजनको लार्ग (२ प्रर्र् मध्र्े १ प्रर्र् सेवाग्राहीलाई) 
(क) मूल दर्ाि नं.  
(ख) सहार्क िष्जटटि दर्ाि नं.  
९.  सेवाः र्ोग, पूविकमिः स्नेहन ि स्वेदन,ष्शिोधािा, प्रर्र्मसि नश्र् कम, अन्र् 
 
अनसूुची – २  
 
 स्वेदन कमिको लार्ग आवश्र्क रव्र्हरू  
प्रार्शः पार्हरूको प्रर्ोग गरिन्छ ि र्ल, बोक्रा, जिा वा काण्िको पर्न प्रर्ोग गनि सवकन्छ ।   
र्समली (र्नगुिण्िी) पनुनिवा गहर्   दशमूल   बृहर् पंचमूल  

 
लघपुञ्चमूल  
 

गजुो र्ण्िुल (चामल) शीर्ल ष्चनी (ष्शग्र)ु 
 

र्र्रे्पार्ी 

बरुण (र्सष््लगान)  एिण्ि  
 

अकि (आंक) र्र्ल र्सस्न ुआर्द  
 

 
 

अनसूुची – ३ 
र्नःशलु्क र्बशेर् स्वास््र् सेवाको प्रर्ोजनको लार्ग भरिन ेर्ािम 
१.  नाम,थिः–  
२.  उमेिः–  
३.  र्लङ्गः–  
४.  ठेगानाः–            महा/उप/नगि/गाउंपार्लका विा नं.– 
५.  पेशाः–  
६.  सम्बष्न्धर् र्बिामी वा अर्भभावकको दस्र्खर्ः–  

सन्दभि सामाग्री र्नदेष्शका, कार्िववर्ध, मापदण्ि आर्द र्था अन्र् प्रचर्लर् ऐन र्नर्म । 
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७.  सेवाको वकर्समः–  
(क) जेटठ नागरिक (ख) स्र्नपार्ी आमा  
८.  कार्ािलर् प्रर्ोजनको लार्ग (२ प्रर्र् मध्र्े १ प्रर्र् सेवाग्राहीलाई ) 
(क) मूल दर्ाि नं.  
(ख) सहार्क िष्जटटि दर्ाि नं.  

 
र्स.
नं. 

र्मर्र् सेवाको 
वकर्सम 

और्र्धको नाम र्ार्ल ग्रा./र्म.ग्रा पनुिावृ
र्र् र्मर्र् 

वविामीको 
दस्र्खर् 

दस्र्खर्(और्र्ध 
ववर्िण शाखा) 

   
 

      

 
र्सर्ारिश गने स्वीकृर् गने 
(उपचािमा संलग्न स्वास््र्कमी) संस्था प्रमखु 
नाम  नाम 
पद  पद 
दस्र्खर् दस्र्खर् 
 
अनसूुची –४ 
स्र्नपार्ी आमाका लार्ग और्र्धहरू । 
क्र.सं और्र्धको नाम प्रर्ोग मारा प्रर्ोग ववर्ध प्रर्ोग अवर्ध  

१ ज्वानो जोनीको 
दखुाई,गभािशर् 
शोधकको 
रूपमा, पेट 
दखुाई, 
पीिादार्ी 
मवहनावािी 
र्था प्रसूर्ी 
ज्विमा 

३ –६ 
ग्राम 

ज्वानोको झोल बनाएि 
आवश्र्कर्ानसुाि 
र्दनको ३ पटक सम्म 
र्दन े। 

आवश्र्कर्ानसुाि  

२ शर्ाविी (कुरिलो) चणूि स्र्न्र् वद्धिक, 
पोर्क,िोग 
प्रर्र्िोध शष्ि 
वद्धिक 

चणूि ३–६ 
ग्राम  
स्विस 
१०–२० 
र्म.र्ल.  
क्वाथः 
५०–
१०० 
र्म.र्ल 

िस र्नकालेि, चणूि 
(Powder) बनाएि 
अथवा पकाएि 
क्वाथको रूपमा 

आवश्र्कर्ानसुाि 
सतु्केिी भएको ६ 
मवहना सम्म 
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अनसूुची – ५ 
अन्र् सेवा शलु्क पूविकमि(स्नेहन, स्वेदन), ष्शिोधािा)/पंचकमि संचालन गने अभ्र्ङ्गकर्ाि 
 
अभ्र्ङ्गकर्ािः 
१.  मवहला / परुुर् 
२. कष्म्र्मा ३ मवहनाको र्ार्लम  प्राप्त । 
३. र्ार्लम र्दने र्नकार्ः–मान्र्र्ा प्राप्त ष्शक्षण संस्था/आर्वेुद ष्चवकत्सकको र्नगिानीमा आर्वेुद संस्था । 
४. कम्र्ीमा ८ कक्षा उत्तीणि 
५. स्थानीर् हनुपुने 
 उमेिः १८ – ४० वर्ि(मवहलाको हकमा ४५वर्ि) 
कार्ि र्बविण 
(क) अभ्र्ङ्ग, स्वेदन ि ष्शिोधािा कक्षको आवश्र्क सिसर्ाई गने । 
(ख) आवश्र्क पूविकमिका सामग्रीहरु र्र्ाि गने । 
(ग) ष्चवकत्सकको र्सर्ारिश अनसुाि आर्वेुद स्वास््र् संस्थामा आएका सेवाग्राहीहरुलाई अभ्र्ङ्ग (रे्ल मार्लश), 
स्वेदन, ष्शिोधािा लगार्र्का कामहरु गने । 
(घ) अभ्र्ङ्ग लगार्र् सेवा प्रदान गिेको र्बविणका साथै प्रर्र्वेदन र्र्ाि गनि सहर्ोग गने  
 
 
 
 
 
अनसूुची –६ 
अत्र्ावश्र्क आर्वेुद और्र्ध सूची 
 

१. र्नःशलु्क प्रदान गरिने र्नम्नानसुािका और्र्धहरु र्निन्र्ि रुपमा प्राप्त हनेु व्र्वस्था र्मलाउन ुपनेछ ।  
क्र.
सं. 

िोगको नाम और्र्धको ववबिण कैवर्र्र् 

१ अम्लवपत्त अववपष्त्तकि चणूि  
२ उदि िोग वहंग्वाटटक चणूि  
२.  वार्व्र्ार्ध महार्ोगिाज गगु्गलु, महानािार्ण रै्ल  
३.  श्वशनववकाि  र्सर्ोपलार्द चणूि, टंकण भस्म  
४.  स्रीिोग पटुर्ानगु चणूि  
५.  बालिोग बालामृर्, मृगमदासाव  
६.  उच्च ििचाप सपिगन्धाघन वटी  
७.  त्वकववकाि र्नम्बार्द चणूि, गन्धक िसार्न  
८.  कणि, नासा, मखु, दन्र् ि कण्ठ िोग खर्दिार्द वटी, र्िववन्द ुर्ेल  
९.  आमवार् र्ोगिाज गगु्गलु  
१०.  ज्वि महाशदुशिन चणूि  
११.  अर्र्साि, ग्रहणी  महाशंख वटी, ववल्वार्द चणूि  
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१२.  ब्रण जात्र्ार्द र्ेल  
१३.  वार्िि कैशोि गगु्गलु  
१४.  मूरववकाि, प्रमेह चन्रप्रभावटी   
१५.  ववववध  र्रर्ला, अश्वगन्धा चणूि  

 
२. और्र्ध व्र्वस्थापन  
१)  और्र्ध खरिद  
और्र्ध खरिद गदाि साबिजर्नक खरिद ऐन २०६३ र्था साबिजर्नक खरिद र्नर्मावली २०६४ बमोष्जम खरिद एकाइ 

गठन गरि प्रचर्लर् आर्थिक ऐन र्नर्म बमाष्जम गनुिपने छ ।  
क)  र्बर्नर्ोष्जर् बजेटबाट ऐन र्नर्मको परिर्ध र्भर िही र्ोवकएका और्र्धहरू खरिद गनुिपने छ ।  
ख)  और्र्धको खचि- और्र्धको आम्दानी खचिको अर्भलेख छुट्टा छुटै्ट सहार्क ष्जन्सी खार्ा खिा गिी खचि व्र्वस्थापन 

गनुिपने छ । र्सिी िाष्खएको अर्भलेख भण्िािको अर्भलेख ि उपचाि िष्जटटिको अर्भलेखसँग र्भिेको हनुपुने छ । 
 
अनसूुची– ७ 

और्र्ध गणुस्र्ि सम्बन्धी व्र्वस्था 
क) चणूि और्र्धहरुको र्नम्नानसुाि पिीक्षण व्र्वस्था गनेः 

क्र.स और्र्धको नाम र्ौल रूप/वणि स्पशि िस गन्ध एकरूपर्ा कैवर्र्र् 
         

प्रत्रे्क व्र्ाचको स्वीकृर्र् प्राप्त और्र्ध पिीक्षण प्रर्ोगशालाबाट Microbial Test पूिा गिेको प्रमाणपर संलग्न 
 
(ख) गगु्गलु/वटी और्र्धहरुको र्नम्नानसुाि पिीक्षण व्र्वस्था गनेः 

क्र.स
. 

और्र्धको 
नाम 

र्ौल रूप/
वणि 

स्पशि 
(Hardness) 

एकाई र्ौल 
(Fineness
) 

िस गन्ध एकरूपर्ा कैवर्र्र् 
प्रर्र् ववट प्रर्र् बट्टा 

          
 
(ग) भटम/वपटटी और्र्धहरुको र्नम्नानसुाि पिीक्षण व्र्वस्थ गनेः 

क्र.
स. 

और्र्धको नाम र्ौल स्वरूप 
(form) 

रूप/वणि 
(colour) 

िेखापूणिर्ा वारि
र्ि 

र्नश्च
ष्न्रका 

िस गन्ध कैवर्र्र् 

           
 
(घ) मलहम एवं रै्ल और्र्धहरुको र्नम्नानसुाि पिीक्षण व्र्वस्था गनेः 

क्र.स. और्र्धको 
नाम 

र्ौल रूप/वणि 
(colour) 

स्पशि (smoothness) सान्रर्ा गन्ध एकरूपर्ा कैवर्र्र् 

         
सम्बष्न्धर् र्नकार्बाट हालसालै नववकिण गिी अद्यावर्धक भएको उत्पादन र्था र्बक्री र्बर्िण दर्ाि प्रमाणपर संलग्न हनुपुने । 

 
 



 
 

417 

 

 

अनसूुची –८ 
(स्वस्थ जीवन कार्िक्रम सँग सम्वष्न्धर्) 
१.  र्नःशलु्क प्रदान गरिने सेवाहरूः  
क) शीलाजीर्ः दैर्नक एक जनालाई एक मारा ५०० र्म.ग्रा. 
ख)  अमरृ् ष्चर्ा 
१. गिुुष्च 
२. अमला 
३. हरिर्की 
४. र्लुसी 
५. वरुण 
मार्थ उल्लेख गरिएका जर्िबटुीहरुको समान भाग र्मलाएि ष्चर्ा बनाउने ि स्वस्थ जीवन कार्िक्रममा सहभागीहरुलाई 

५० र्म.ली. ष्चर्ाको रूपमा ि दैर्नक एक जनालाई एक मारा ५०० र्म.ग्रा.दिले दैर्नक सेवन गिाउने ।  
 
अनसूुची – ९ 
अत्र्ावश्र्क आर्वेुद और्र्ध र्था अन्र् खरिद ि ष्जन्सी अध्र्ावर्धक गदाि भनुिपने खपर् ववविण र्ािम 
क्र.
स. 

और्र्धको नाम और्र्धको मार्सक खचि ववविण और्र्ध हस्र्ान्र्िण गिेको 
संस्थाको संख्र्ा 

कैवर्र्र् 

परिणाम इकाइ 
१.      
२.      

 
और्र्धको मौज्दार् ववविण र्ािम 
क्र
. 
सं
. 

और्
र्धको 
नाम 

और्र्ध प्राष्प्तको श्रोर् /कार्िक्रम और्
र्धको 
जम्मा 
परि
माण 

ईकाई 
र्ौल 
खुल्नेग
िी 
के.जी./
ग्राम/ 
र्ाईल 

कै
वर्र्
र् 

गर् 
आ.
व. 
को 
वां
की 
मौ
ज्दा
र् 

आर्ु
वेद 
वव
भाग 
वाट 
प्राप्त 

अत्र्ाव
श्र्क 
आर्वुे
द 
और्र्ध 
खरिद 

चणूि 
औ
र्र्ध 
र्न
माि
ण 

अन्र् 
वाट 
और्र्ध  
खरिद
/प्राप्त 
 

जेटठ 
नाग
रिक 
स्वा
स््र् 
प्रवधि
न 
सेवा 

स्र्न
पार्ी 
आमा 
 
र्था 
ष्शश ु
सेवा 

गांउ
घि 
शह
िी 
ष्ल्क
र्नक 
कार्ि
क्रम 

पञ्च 
क
र्रमि 
(पू
वि 
क
मि) 
को 
ला
र्ग 
औ
र्र्ध 
ख
रिद 

र्नशु
ल्क 
आर्वुे
द 
स्वा
स््र् 
ष्शववि 
सञ्चाल
नको  
लार्ग 
और्
र्ध 
खरिद 

दार् ृ
र्नका
र्वाट 
प्राप्त 
और्
र्ध 
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अनसूुची १०  

क्र.सं. 
साववकका अं.आ.औ/ 
ष्ज.आ.स्वा.के. 

नागरिक 
आिोग्र् 
सेवा केन्र 
संख्र्ा 

PHC मा 
ष्जवनशै
ली 
कार्िक्रम 
संख्र्ा 

क्र.सं
. साववकका अं.आ.औ/ 

ष्ज.आ.स्वा.के. 

नागरिक 
आिोग्र् सेवा 
केन्र संख्र्ा 

PHC मा 
ष्जवनशैली 
कार्िक्रम 
संख्र्ा 

१ मोिङ ५   ४१ मसु्र्ाङ ३  
२ झापा ६   ४२ पविर् ३  
३ इलाम ३   ४३ स्र्ाङजा ४  
४ सनसुिी ४   ४४ म्र्ाष्ग्द ३  
५ अखलिंुगा ४   ४५ वाग्लङु ३  
६ र्ेह्रथुम ३   ४६ नवलपिासी (ससु्र्ापूवि) २  

७ सोल ु
३ 

  ४७ 
नवलपिासी (ससु्र्ा 
पष्श्चम) 

० १ 

८ खोटाङ ४   ४८ रूपन्देही ४  
९ र्ा्लेजङु ४   ४९ कवपलवस्र् ु ५  
१० उदर्पिु ३   ५० पाल्पा ३  
११ पाँचथि ३  १ ५१ अघािखाँची ४  
१२ संखवुासभा ४   ५२ गलु्मी ४  
१३ भोजपिु ४   ५३ रूकुम पूवि ०  
१४ धनकुटा ३   ५४ िोल्पा ४  
१५ सप्तिी ६   ५५ ्र्ठुान ४  
१६ र्सिाहा ५   ५६ दाङ(र्लुसीपिु) ६  
१७ धनरु्ा ५   ५७ बाँके ४  
१८ महोत्तिी ६   ५८ वर्दिर्ा ४  
१९ सलािही ५   ५९ सखेुर् ५ १ 
२० िोर्हट ६   ६० दैलेख ५  
२१ वािा ५   ६१ रूकुम(पष्श्चम) ४  
२२ पसाि ५   ६२ सल्र्ान ४  
२३ दोलखा ४   ६३ जाजिकोट ४  
२४ िामेछाप ४   ६४ जमु्ला ३ १ 
२५ र्सन्धुली ४   ६५ हमु्ला ३  
२६ काभ े ४   ६६ मगु ु ३  
२७ र्सनधपुाल्चोक ४   ६७ कार्लकोट ५  
२८ िसवुा ३   ६८ िोल्पा ३  
२९ नवुाकोट ४   ६९ कैलाली ०  
३० धार्दङ ५   ७० कञ्चनपिु ३ १ 
३१ ष्चर्वन ३  १ ७१ ििेल्धुिा ३  
३२ मकवानपिु ५   ७२ िोटी ३  
३३ भिपिु ३   ७३ बझाङ ५  
३४ लर्लर्पिु ४   ७४ वैर्िी ४ १   
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३५ काठमाण्िौ ४   ७५ दाच ुिला ४  
३६ गोिखा ५   ७६ अछाम ५  
३७ लमजङु ३   ७७ बाजिुा ४ १ 
३८ र्नहु ँ ४          
३९ कास्की ३  १        
४० मनाङ २          

 

 
 
 
 
 

 
  

 


