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समष्टटगर् मागिदशिन 
 
स्वास््य के्षरसँग संबद्ध कायिक्रमहरू र्नर्दिटट उदेश्य बमोष्जम कायि सञ्चालनमा एकरूपर्ा र्था प्रभावकािी रुपमा 
कायािन्वयनका लार्ग सहजीकिण गिाउने उदे्दश्यले समष्टटगर् रुपमा देहाय बमोष्जमको मागिदशिन गरिएको छ। 
कायिक्रम सम्पन्न भएपश्चार् स्वास््य र्था जनसंख्या मन्रालय एवं कायिक्रमसँग सम्बद्ध ववभाग, महाशाखा , केन्र 
लगायर्का र्नकायमा उल्लेष्खर् कायिक्रम सम्बन्धी प्रर्र्वेदन पठाउनपुनछे। स्थानीय र्हको आन्र्रिक श्रोर्बाट 
सञ्चार्लर् स्वास््य के्षर सम्बष्न्धर् कायिक्रमहरुको ववविण समेर् प्रर्र्वेदनमा समावेश गनुिहनु अनिुोध छ। 

• कोर्भड-१९ को ववद्यमान संक्रमणको िोकथाम र्था जोष्खम न्यूर्नकिणका लार्ग जनस्वास््यका 
मापदण्डहरुको पालना गने, गिाउने र्था प्रोटोकल बमोष्जम संक्रर्मर्हरुको आवश्यक उपचाि र्था 
व्यवस्थापनका लार्ग समन्वय र्था सहजीकिण लगायर्का कायिहरुलाई ववशेर् प्राथर्मकर्ा र्दन ुहनेुछ।  

• कायिक्रम र्था स्वास््य सेवाको प्रवाह एवं सेवाको उपयोगबािेको ववविणका आधािमा कायिक्रमहरुको 
र्नयर्मर् अनगुमन रुपमा गरिने हुँदा स्थानीय र्ह अन्र्गिर् प्रदान गरिन ेस्वास््य सेवाको र््याङ्कीय ववविण 
स्वास््य सूचना प्रणालीमा र्नयर्मर् रुपमा प्रववटट गनुि, गिाउनपुनेछ। साथ ै अन्य व्यवस्थापन सूचना 
प्रणालीको मापदण्ड अनसुाि आपूर्र्ि लगायर्का र््याङ्कको सम्बष्न्धर् प्रणालीमा प्रववष्टट र्था प्रर्र्वेदन 
गनुिपनेछ। 

• कायिक्रमहरुको प्रभावकािी कायािन्वयनका लार्ग आवश्यक प्राववर्धक सहयोग र्था सहजीकिणका लार्ग 
प्रदेश कायािलय, स्वास््य र्नदेशनालय, सामाष्जक ववकास मन्रालयका साथ ै संघीय र्हका कायिक्रमसँग 
सम्बष्न्धर् महाशाखाहरु, केन्र लगायर्का र्नकायहरुसँग समन्वय गनुि हनेुछ। प्रदेश र्था संघस्र्िबाट 
आवश्यकर्ा अनसुाि कायिक्रमहरुको सञ्चालनमा सहजीकिण र्था अनगुमनको व्यवस्था गनुिहनेुछ। 

• कायिक्रमका लार्ग ववर्नयोष्जर् िकम कायिक्रम सञ्चालन गनिका लार्ग कम हनु गएमा वा कायिक्रम ववस्र्ाि 
गिी सञ्चालन गनि आवश्यक भएमा दोहोिो बजेट नहनेु गिी स्थानीय र्हबाट थप श्रोर् परिचालन गिी 
कायिक्रम सञ्चालन गनुिहनेुछ। 

• स्थायी कमिचािीहरुको र्लब, महगी भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोर्ाक लगायर् अर्नवायि दावयत्वका कायिलाई 
प्राथर्मकर्ाका र्दई कायिक्रम प्रभाववर् नहनेु गिी बजेटको व्यवस्थापन गनुिपनेछ। अर्नवायि दावयत्व र्था 
र्नष्श्चर् कायिक्रमका लार्ग ववर्नयोष्जर् िकम सोवह प्रयोजन ि उदे्दश्य अनरुुप खचि गनुिपनेछ।  

• कायिक्रम सञ्चालनका लार्ग ववर्नयोष्जर् बजेट सम्बन्धमा यस र्नदेष्शकामा बाँडर्ाँडका आधाि उल्लेख 
गरिएकोमा सोवह बमोष्जम र्था बाँडर्ाँडका आधाि उल्लेख नगरिएकोमा कायिक्रम र्था वक्रयाकलापको 
उदे्दश्य ि अपेष्क्षर् लक्ष्य अनरुुप हनेु गिी स्थानीय आवश्यकर्ा अनसुाि बजेटको बाँडर्ाँड गिी कायिक्रम 
र्था वक्रयाकलापहरु सञ्चालन गनुिपनेछ। 

• स्वीकृर् दिबन्दी र्था बजेको परिर्धर्भर िहेि मार सेवा सचुारूलाई प्राथर्मकर्ा र्दई सेवा किािका 
कमिचािीको व्यवस्थापन गनुिपनछे।  

• ववद्यमान कोर्भड महामािी लगायर् अन्य महामािीजन्य अवस्थाको प्रभावकािी व्यवस्थापन र्था र्नयन्रणका 
लार्ग आवश्यकर्ा अनसुाि प्रदेश र्था संघसँग समन्वय र्था सहकायि गनुिहनेुछ। 

• और्र्ध र्था और्धीजन्य सामग्री खरिद गदाि संघ र्था प्रदेशबाट प्राप्त नहनेु वा कम मारामा प्राप्त हनेु र्था 
स्थानीय र्हमा बवि आवश्यक हनेु और्र्ध र्था सामग्रीहरुलाई प्राथर्मकर्ा र्दनपुनछे । 

• स्वीकृर् कायिक्रम र्था प्राप्त अष्ख्र्यािी अनसुािको र्नदेशन ि खचि गदाि साविजर्नक खरिद ऐन २०६३, 
र्नयमावली २०६४, कायिववधी ऐन २०५५ ि र्नयमावली २०६४ र्था भ्रमण खचि र्नयमावली २०६४ का 
साथै अथि मन्रालयबाट जािी गरिएको कायि सञ्चालन र्नदेष्शका ि बजेट कायािन्वयन मागिदशिन अनरुुप 
कायिक्रम सञ्चालन गनुिपनेछ।  
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• कायिक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा कुनै समस्या हनु गएमा वा थप जानकािी आवश्यक भएमा कायिक्रमसँग 
संबद्ध यस मन्रालय अन्र्गिर्का ववभाग, महाशखा, केन्र वा शाखा लगायर्का र्नकायसँग समन्वय 
गनुिहनेुछ।  
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कायिक्रम: स्थानीय र्हमा कायििर् स्वास््य संबद्ध कमिचािीहरुको र्लब, भत्ता, पोर्ाक लगायर्को 

प्रशासनीक खचि 
 
परिचय स्थानीय र्ह अन्र्गिर् िहेका स्वास््य संस्थाहरुमा कायििर् कमिचािीहरुको र्लब, भत्ता, पोर्ाक 

लगायर् अर्नवायि दावयत्व ि प्रशासनीक खचि समेर्को लार्ग यो कायिक्रम िाष्खएको हो। 

उदे्दश्य स्थानीय र्हमा िहेका स्वास््य संस्थामा कायििर् स्थायी कमिचािीहरु,छारबृष्त्तका 
ष्चवकत्सकहरू ि दिबन्दीमा िहेका किािका  कमिचािीले समयमै र्लव भत्ता  प्राप्त गिी कायि 

।यािउनेसम्पादनमा सहयोग पु  
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल स्थानीय र्हहरूमा िहेका स्वास््य संस्थामा कायििर् स्थायी कमिचािीहरू छारबृष्त्तका 

ष्चवकत्सकहरू ि दिबन्दीमा िहेका किािका कायािलय सहयोगीहरूले र्लव भत्ताहरू समयम ै
प्राप्त गिेको हनेु । 

सञ्चालन प्रकृया स्वास््य संस्थामा कायििर् देहाय अनसुािका कमिचािीहरूको र्नयमानसुाि र्लव भत्ता भकु्तानी 
गने 
• स्वीकृर् दिबन्दी अनसुाि स्थानीय र्हको स्वास््य संस्थामा कायििर् कमिचािी ि कायािलय 

सहयोगी,  
• दिबन्दीमा िहेका किािका कायािलय सहयोगीहरू , 
• ष्चवकत्सा परिचालन र्नदेष्शका अनसुाि खवट आएका छारबृष्त्तका ष्चवकत्साहरू । 

बजेट बाँडर्ाँड कमिचािीहरुको र्लब, महगी भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोर्ाक लगायर् अर्नवायि दावयत्वमा पयािप्त 
िकम ववर्नयोजन नगिी यस ष्शर्िकवाट अन्य ष्शर्िकमा िकम ववर्नयोजन गनि पाइन ेछैन । 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

प्रचर्लर् कानून अनसुाि सम्वष्न्धर् र्नकायमा प्रर्र्वेदन पेश गने 
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व्यवस्थापन कायिक्रम 
 
वक्रयाकलापको नाम: पार्लकास्र्िमा स्वास््य संस्थाहरुको मार्सक बैठक, डाटा भेरिवर्केशन एवं गणुस्र्ि सधुाि 
साथै चौमार्सक एवं बावर्िक सर्मक्षा 
कायिक्रमको 
परिचय 

स्थानीय र्हहरुमा स्वास््य सूचना व्यवस्थापनलाई सदुृि ि व्यवष्स्थर् बनाउन ेउदे्दश्यले स्वास््य 
संस्थाबाट प्रदान गिेका सेवाको अर्भलेख अनसुािको प्रर्र्बेदन भए नभएको एकीन गनुिको साथै 
स्वास््य कायािलयले र्ोकेको स्वास््य संस्थामा प्रत्यके मवहनामा मवहला स्वास््य स्वयं सेववका, 
खोप ष्ललर्नक, गाउँघि ष्ललर्नक, सिकािी र्था गैि सिकािी स्वास््य संस्थाहरु ि स्वास््य 
कमीहरुबाट प्रदान गरिएका सेवाहरुलाई लेखाजोखा गिी संचार्लर् स्वास््य कायिक्रमको लक्ष्य 
प्रगर्र्को समीक्षा, सूचना संकलन, प्राप्त सूचनालाई भेरिवर्केशन साथै सूचनाको गणुस्र्ि सधुाि 
गने ि स्थानीय र्हहरुमा प्राप्त सूचनाहरुलाई र्ड एच आइि एस, एल एम आइि एस लगायर् 
ववर्भन्न प्रणालीहरुमा अनलाईन रिपोवटिङ गने कायिका लार्ग सवै पार्लकार्हहरुमा यो 
वक्रयाकलाप समावेश गरिएको छ। 

उदेश्य • स्वास््य संस्थाबाट प्रदान गरिएका सेवाहरुको अर्भलेख अनसुािको अनलाईन रिपोवटिङ र्ड 
एच आइि एस, एल एम आइि एस मा प्रववष्टट भए नभएको एकीन गने। 

• स्वास््य संस्थाहरुबाट प्रदान गरिएका सेवाहरुलाई लेखाजोखा गिी संचार्लर् स्वास््य 
कायिक्रमको लक्ष्य प्रगर्र्को समीक्षा, सूचना संकलन, प्राप्त सूचनालाई भेरिवर्केशन साथ ै
सूचनाको गणुस्र्ि सधुाि गने। 

• स्थानीय र्हहरुमा स्वास््य सूचना व्यवस्थापनलाई सदुृि ि व्यवष्स्थर् बनाउने।  
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल • स्वास््य संस्थाबाट प्रदान गरिएका सेवाहरुको अर्भलेख अनसुािको अनलाईन रिपोवटिङ र्ड 

एच आइि एस, एल एम आइि एस मा प्रववटटी भएको हनेुछ।  
• मार्सक रूपमा संकर्लर् सूचना भेरिर्ाइ भइि गणुस्र्ि सधुाि भएको सरु्नष्श्चर् हनेुछ। 
• स्वास््य संस्थाहरुबाट प्रदान गरिएका सेवाहरुको र््याकंमा आधारिर् चौमार्सक सर्मक्षा 

भएको हनेुछन।्  
• स्थानीय र्हहरुको स्वास््य सूचना व्यवस्थापन सदुृि ि व्यवष्स्थर् भएको हनेुछ। 

सञ्चालन प्रकृया • यस वक्रयाकलाप बमोष्जम प्रत्यके स्थानीय र्हका स्वास््य शाखाहरुले प्रत्येक मवहनाको ७ 
गरे् र्भर सम्बष्न्धर् स्वास््य संस्थाहरुबाट र्ड एच आइि एस ि एल एम आइि एस मा 
प्रत्येक रैमार्सक भकु्तान भए पश्चार् प्रर्र्वेदन अर्नवायि रुपमा स्थानीय र्हमा प्राप्त गने 
प्रबन्ध गनुि पनछे।  

• प्राप्त भएको प्रर्र्वेदन सम्बष्न्धर् स्वास््य संस्थाको अर्भलेखसँग र्मलान गिी डाटा 
भेरिवर्केशन सवहर् मार्सक बैठक गनुि पनेछ।  

• डाटा भेरिवर्केशन पश्चार् १५ गरे् र्भरमा अनलाईन रिपोवटिङ र्ड एच आइि एस २ मा 
प्रववटटी स्थानीय र्हको स्वास््य शाखाले गनुि पने हनु्छ।  

• अनलाईन प्रववटट भएको डाटालाई आधािमानी चौमार्सकरुपमा सर्मक्षा गनुि पनछे। 
बजेट बाँडर्ाँड पार्लकाहरुमा प्राप्त ववर्नयोष्जर् बजेट खचि गदाि अथि मन्रालय द्वािा जािी कायिक्रम सञ्चालन 

र्नदेष्शका (पर्छल्लो संस्किण), साविजर्नक खरिद ऐन, र्नयमावली र्था आर्थिक व्यवस्थापन 
सम्बन्धी र्नयम अर्नवायि पालना गनुि पनेछ। 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

डाटा भेरिवर्केशन पश्चार् १५ गरे् र्भर अर्नवायि रूपमा अनलाईन रिपोवटिङ र्ड एच आइि एस 
२ मा प्रववटटी स्थानीय र्हको स्वास््य शाखाले अर्नवायि गनुि पनछे। 
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वक्रयाकलापको नाम: स्वास््य सूचना साथै आइ एम यू सदुृिीकिण कायिक्रम 
कायिक्रमको 
परिचय 

स्थानीय, प्रदेश ि संघीय र्हबाट आरू् अन्र्गिर्का स्वास््य संस्थाको मार्सक प्रर्र्वेदन केन्रीय 
सूचना प्रणालीमा प्रववटठ गने र्था अन्य सूचनाहरू समेर् स्वास््य संस्थाहरूबाट स्थानीय र्हमा, 
स्थानीय र्हले स्वास््य कायािलयहरूमा, स्वास््य कायािलयहरूले प्रदेश स्वास््य र्नदेशनालयहरूमा 
ि प्रदेश स्वास््य र्नदेशनालयहरूले स्वास््य सेवा ववभागमा पठाउने संस्थागर् व्यवस्था गिी 
स्थानीय देष्ख संघीय र्हसम्म र्नयर्मर्, र्नष्स्चर् समय र्समा र्भर पूणि ववविण सवहर्को प्रर्र्वेदन 
गने-गिाउने व्यवस्था र्मलाउने भनी नेपाल सिकाि मन्रीपरिर्दको र्नणिय नं २० 
(२०७६।०३।२४) को र्नणियानसुाि ववर्भन्न र्नकायबाट प्रर्र्वेदन गने सम्बन्धमा र्नणिय भएको 
छ।  
 
देश संघीयर्ामा गइसकेको अवस्थामा ७५३ बटा पार्लका स्र्िबाटै स्वास््यका सूचकहरुको 
र्नयर्मर् प्रर्र्वेदन गनुि पने छ। हाल ववश्वमा रै्र्लएको कोिोनाका कािणले कोिोना प्रर्र्कायिका 
लार्ग चार्लने सबै कायिहरुको अर्नवायि िेकर्डिग र्था रिपोवटिग गनुि पने भएको छ। यी 
अवस्थाहरुलाई मध्यनजि गिी स्वास््य सेवा ववभाग, व्यवस्थापन महाशाखा अन्र्गिर् एवककृर् 
स्वास््य सूचना व्यवस्थापन शाखा मार्ि र् स्वास््य सेवाका प्रत्येक इष्न्डकेटि अनसुाि िेकर्डिग 
र्था रिपोवटिग गिी सूचना व्यवस्थापनलाई सदुृविकिण र्था चसु्र् दरुुस्र् बनाउन ुपने आवश्यकर्ा 
टड्कािो देष्खन आएकोले स्वास््य र्था जनसंख्या मन्रालय अन्र्गिर् संचार्लर् सूचनासँग 
सम्बष्न्धर् प्रणालीहरु HMIS/DHIS 2, IMU, eLMIS, EWARS, HIIS लगायर्का प्रणाली 
सञ्चालन पार्लका र्हहरुबाटै सञ्चालन र्था ववस्र्ाि भै िहेको छ। 

उदेश्य • प्रत्येक पार्लकाले स्वास््य सेवाका र्नयर्मर् िेकर्डिग र्था रिपोवटिग कायिका लार्ग ल्यापटप, 
वप्रन्टि, एलटनिल हाडि र्डस्क साथै शष्क्तशाली इन्टिनेट सेवा खरिद गिी स्वास््य शाखा 
मार्ि र् र्नयर्मर् सेवा प्रवाह गन।े  

• सवै पार्लकाहरुका स्वास््य शाखालाई सूचना प्रववर्धकोमा आवद्ध गिाई एवककृर् स्वास््य 
सूचना प्रणाली सदुृिीकिण गने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

• प्रत्येक पार्लकाले आर्थिक बर्ि २०७८/०७९ देष्ख स्वास््य सेवाका र्नयर्मर् िेकर्डिग र्था 
रिपोवटिग कायिका लार्ग ल्यापटप, वपन्टि, एलटनिल हाडि र्डस्क साथै शष्क्तशाली इन्टिनेट 
सेवा खरिद गिी स्वास््य शाखा मार्ि र् र्नयर्मर् सेवा सञ्चालन भएको हनेुछ।  

• सवै पार्लकाहरुका स्वास््य शाखालाई सूचना प्रववर्धकोमा आवद्ध गिाई एवककृर् स्वास््य 
सूचना प्रणाली सदुृिीकिण हनेु। 

सञ्चालन प्रकृया • प्रत्येक पार्लकामा स्वास््य सूचना साथै आई. एम. यू. सदुृविकिण कायिक्रम अन्र्गिर् रु. २ 
लाखका दिेले आर्थिक बर्ि २०७८।०७९ मा कायिक्रम समावेश गरिएको छ।  

• यस्का लार्ग संलग्न स्पेष्शवर्केशन अनसुािका सामाग्री आर्थिक बर्िको शरुुवार् अथािर् श्रावण 
वा विलोमा भार मवहना र्भरै खरिद गिी जडान र्था सञ्चालन गनुि पनेछ।  

• यो वक्रयाकलाप स्वास््य र्था जनसंख्या मन्रालय मार्ि र् स्वास््य सूचना साथै आई. एम. यू. 
सदुृविकिणका लार्ग भनी सशर्ि अनदुानमा समावेश भएकोले यी सामाग्री र्था इन्टिनेट 
स्वास््य शाखाले नै प्रयोग गनुि पनछे।  

बजेट बाँडर्ाँड खचि गदाि अथि मन्रालय द्वािा जािी कायिक्रम सञ्चालन र्नदेष्शका (पर्छल्लो संस्किण), साविजर्नक 
खरिद ऐन, र्नयमावली र्था आर्थिक व्यवस्थापन सम्बन्धी र्नयम अर्नवायि पालना गनुि पनेछ। 
स्पेष्शवर्केशन अनसुाि उल्लेष्खर् सामाग्रीहरूको अनमुार्नर् लागर् देहाय बमोष्जम िहेको छ।  

• ल्यापटप रू. १ लाख २७ हजाि सम्म (भ्याट सवहर्)  
• वप्रन्टि रू. २५ हजाि सम्म (भ्याट सवहर्) 
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• एस्टनिल हार्डिलस रू. ७ हजाि सम्म (भ्याट सवहर्) 
• इन्टिनेट सेवा (वावर्िक) रू. ३३ हजाि सम्म (भ्याट सवहर्) 
• अन्य ववववध सपोवटिग सामाग्रीहरूमा आवश्यकर्ा अनसुाि माउस, माउस प्याड, 

मष्ल्टप्लग, र्ािहरू, कम्प्यूटि टेवल, कुसिहरू समेर्को लार्ग एकमटुट रू. ८ हजाि।  
 
स्पेष्शवर्केशन  

Branded Laptop  
Purchesers requirements 
Brand: Dell, Acer, Lenovo, HP, Toshiba 

Processor: 8th Generation Intel Core i7 CPU @ 2.00 GHz or higher 

Memory:  8 GB DDR4 RAM (1 x 8 GB) 
Storage: 256 GB SSD  
Graphic: Intel HD Graphics  
Display: 14.0" FHD Touch Display 360 Rotate 
Battery: 4 Cell Li-Ion Battery 
Web Cam HD Webcam 
Wifi: Wifi802.11b/g/n (1x1) 
Bluetooth Bluetooth 4.0 
Network Integrated 10/100 BASE-T Ethernet LAN 
Card Reader 3-in-1 Card Reader (SD, SDHC, SDXC) 
Audio 2 speakers 

I/O Ports 1 USB 3.0, 2 USB 2.0, 1 HDMI, 1 RJ-45, 1 head 
phone/microphone 

Warranty:  1 Year Parts and Service 

  
Printer  
Purchesers requirements 
Printer Type:  Laser 
power supply:  AC 230 V 
Frequency Required:   50/60 Hz 
Print Speed:  Up to 12 ppm - B/W - A4 
Connectivity:  USB 
First Print Out Time:  8 sec 
Paper:  150 sheets 
Consumables:  1 x toner cartridge (black) - up to 2000 pages 
Resolution:  600 x 600 dpi 
Warranty:  1 Year Parts and Service 

 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

कायि सम्पन्न भए पश्चार् स्वा से वव व्यवस्थापन महाशाखालाइि कायिक्रम सञ्चालन ि खचिको समग्र 
प्रर्र्वेदन र्याि गिी पेश गनुि पन।े साथ साथै पार्लका, ष्जल्ला, प्रदेश ि संघीय स्र्िबाट समाधान 
गनुि गिाउन ुपन ेववर्यहरू औल्याइि र्र् ्र्र् ्र्नकायहरूमा प्रर्र्वेदन गनुि पने छ।  
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 उपचािात्मक सेवा कायिक्रम 
कायिक्रमको नाम: आधािभरू् र्था आकष्स्मक सेवाको लार्ग और्र्ध खरिद 
परिचय आधािभूर् र्था आकष्स्मक सेवाको लार्ग और्र्ध खरिद गने। 
उदेश्य आधािभूर् र्था आकष्स्मक स्वास््य सेवाकोलार्ग चावहने अर्र्आवश्यक र्नशलु्क और्र्धहरु 

समयमै खरिद भै उपलब्धर्ा सरु्नष्श्चर् गने। 
अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

आधािभूर् र्था आकष्स्मक स्वास््य सेवाको लार्ग चावहने अर्र् आवश्यक र्नशलु्क और्र्धहरुको 
समयमै आपूर्र्ि हदुा अभाव नहनेु l 

कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

स्थानीय र्ह l 

सञ्चालन प्रवक्रया  • आधािभूर्र्था आकष्स्मक सेवाको लार्ग और्र्ध खरिद गनि पवुािनमुान र्याि गने। 
• आधािभूर् और्र्ध स्र्िीय उपचाि पद्धर्र्मा आधारिर् भै खिीद योजना बनाउन ुपने। 
• केन्र, प्रदेश र्था ष्जल्लामा िहेका स्वास््य कायािलयबाट स्टक र्लई सोही बमोष्जम और्र्ध 

एलस्पायि नहनेु वा स्टक मौज्दार् अत्यर्धक नहनेु गिी खिीद गने। 
आर्थिक 
वाँडर्ाँड 
 

साविजर्नक खिीद ऐन र्था र्नयमावली अनसुाि सम्भव भए सम्म ई ववर्डङ्ग प्रणालीबाट खिीद 
गने। 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्बेदन  

कायिक्रम सम्पन्न भए पश्चार् उपचािात्मक सेवा महाशाखामा प्रर्र्बेदन अर्नवायि पठाउन ुपनेछ  

सन्दभि सामग्री  साबिजर्नक खरिद ऐन र्था र्नयमावली l  

 
कायिक्रमको नामः उपचािात्मक सेवा अन्र्गिर्का कायिक्रमहरु (न्यनुर्म सेवा मापदण्ड कायिक्रम सञ्चालन र्था 
सदुृविकिण ि आखँा, नाक, कान, घाटंी र्था मखु स्वास््यसम्वन्धी अर्भमखुीकिण र्था र्बद्यालय स्क्रीर्नंग कायिक्रम 
(कायिसञ्चालन र्नदेष्शकामा उल्लेख भए बमोष्जम सञ्चालन गने ) 
परिचय उपचािात्मक सेवा अन्र्गिर्का कायिक्रमहरु 

१. न्यनुर्म सेवा मापदण्ड कायिक्रम सञ्चालन र्था सदुृविकिण 
२. आखँा, नाक, कान, घांटी र्था मखु स्वास््य सम्वन्धी अर्भमखुीकिण र्था र्बद्यालय स्क्रीर्नंग 

कायिक्रम 
उदेश्य न्यनुर्म सेवा मापदण्ड कायिक्रम सञ्चालन र्था सदुृविकिण 

• स्वास््य चौकीको न्यनुर्म सेवा उपलव्धर्ाको अवस्थाबािे मूल्याङ्कन हनेु ि सोही अनसुाि 
मापदण्ड लाग ुहनेु। 

• कमी कमजोिीको आधािमा योजना बनाउन सवकने l  
आखँा, नाक, कान, घांटी र्था मखु स्वास््य सम्वन्धी अर्भमखुीकिण र्था र्बद्यालय स्क्रीर्नंग 
कायिक्रम 

• आखँा, नाक, कान, घाटंी र्था मखु स्वास््य सम्वन्धी अर्भमखुीकिण कायिक्रम 
स्वास््यकमी , म.स्वा.स्वय.से. ि र्बद्यालय ष्शक्षक को लार्ग सञ्चालन हनेु l  

• ववद्यालयका ववद्याथीहरुको स्वास््य जांच हनेु l  
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अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

• स्वास््य चौकीको न्यनुर्म सेवा मापदण्डको सर्मक्षाबाट कायिक्रमको हालसम्मको 
उपलष्ब्ध ि समस्या को पवहचान भै आगामी र्दनमा सेवा प्रवाह गनि सहज हनेु l 

• अर्भमखुीकिणका सहभागीहरु आखँा, नाक, कान, घांटी र्था मखु स्वास््य सम्वन्धी 
प्राथर्मक उपचाि गनि सक्षम हनेु।  

•  ववद्याथीहरुको स्वास््य जांच भइ समयमै र्नदान र्था उपचाि पाउन सष्जलो हनेु।  
कायािन्वयन गने 
र्नकाय 

स्थानीय र्ह  

सञ्चालन प्रवक्रया न्यनुर्म सेवा मापदण्ड कायिक्रम सञ्चालन र्था सदुृविकिण 
• स्वास््य चौकी प्रमखु ि व्यवस्थापन सर्मर्र् अध्यक्ष लाइ सहभागी गिाई स्वास््य चौवकको 

न्यनुर्म सेवा मापदण्ड सम्वन्धी १ र्दने अर्भमखुीकिण र्था १ र्दने सर्मक्षा सर्मक्षा गने। 
• सर्मक्षा गदाि कायिक्रम सञ्चालन मा देखापिेका िाम्रा पक्ष ि समस्या र्था चनुौर्ी ि सोको 

समाधानबािे छलर्ल गने l 
• न्यनुर्म सेवा मापदण्ड सम्बन्धी बर्िको दइु पटक र्लो अप गने l  
• स्वास््य संस्था को गणुस्र्िीय सेवा ि सरु्रर्धकिंको लार्ग न्यनुर्म सेवा मापदण्ड मा देखा 

पिेका समस्या पवहचान गिी समाधानको लार्ग आवश्यक औजाि,उपकिण लगायर्का अन्य 
सामग्री हरु खरिद गनि सवकनछे l  

आखँा, नाक, कान, घांटी र्था मखु स्वास््य सम्वन्धी अर्भमखुीकिण र्था र्बद्यालय स्क्रीर्नंग 
कायिक्रम 
• आखँा, नाक, कान, घांटी र्था मखु स्वास््य सम्वन्धी अर्भमखुीकिण कायिक्रम स्वास््यकमी 

ि म.स्वा.स्वय.से. / ष्शक्षकलाइ छुट्टा छुटै्ट अर्भमखुीकिण कायिक्रम सञ्चालन गने l 
• बाँकी बजटेबाट र्बद्यालयहरु छनौट गिी आखँा, नाक, कान, घांटी र्था दांर् ि मखु स्वास््य 

सम्वन्धी स्वास््य जांच कायिक्रम सञ्चालन गने l 
• बजेट अपगु भएमा स्थानीय र्हको आन्र्रिक श्रोर्को समेर् प्रयोग गनि सवकने छ  
• सहभागी छनौट गदाि उपचािमा संलग्न स्वास््यकमी छनौट गन े 

आर्थिक 
वाँडर्ाँड 

अथि मन्रालयको कायि सञ्चालन र्नदेष्शका ि प्रचर्लर् आर्थिक ऐन काननू अनसुाि खचि गनुिपने छ 
। 
• न्यनुर्म सेवा मापदण्ड कायिक्रम सञ्चालन र्था सदुृविकिण (६५% बजेट) 
• आखँा, नाक, कान, घांटी र्था मखु स्वास््य सम्वन्धी अर्भमखुीकिण र्था र्बद्यालय स्क्रीर्नंग 

कायिक्रम (३५% बजेट)  
अर्भलेख र्था 
प्रर्र्बेदन 

कायिक्रम सम्पन्न भए पश्चार् उपचािात्मक सेवा महाशाखालाई अर्नवायि प्रर्र्बेदन पठाउन ुपनेछ  

सन्दभि सामग्री स्वस््य चौकीको न्यनुर्म सेवा मापदण्ड सम्बन्धी tools ि र्नदेष्शका आखँा, नाक, कान, घांटी ि 
मखु स्वास््य सम्वन्धी अर्भमखुीकिण र्नदेष्शका  

 
कायिक्रमको नाम: उपचािात्मक सेवा अन्र्गिर्का कायिक्रमहरु (आधािभरू् र्था आकष्स्मक सेवाको लार्ग और्र्ध 
खरिद, न्यनुर्म सेवा मापदण्ड कायिक्रम सञ्चालन र्था सदुृविकिण ि आखँा, नाक, कान, घाटंी र्था मखु स्वास््य 
सम्वन्धी अर्भमखुीकिण र्था र्बद्यालय स्क्रीर्नंग कायिक्रम कायि सञ्चालन र्नदेष्शकामा उल्लेख भए बमोष्जम सञ्चालन 
गने) 
नोट: कुनै स्थानीय र्हमा मार्थ उल्लेष्खर् ष्शर्िकमा बजेट आएको भए र्पष्शल अनसुाि बाँडर्ाँड गिी मार्थ 
उल्लेष्खर् र्नदेष्शका बमोष्जम कायिक्रम सञ्चालन गने  
आधािभूर् र्था आकष्स्मक सेवाको लार्ग और्र्ध खरिद ७५ % बजेट  
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न्यनुर्म सेवा मापदण्ड कायिक्रम (स्वास््य चौकी र्था आधािभूर् अस्पर्ाल) सञ्चालन र्था 
सदुृविकिण 

१५ % बजेट  

आखँा, नाक, कान, घांटी र्था मखु स्वास््य सम्वन्धी अर्भमखुीकिण र्था र्बद्यालय स्क्रीर्नंग 
कायिक्रम कायि सञ्चालन र्नदेष्शकामा उल्लेख भए बमोष्जम सञ्चालन गने 

१० % बजेट  
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नर्सिङ्ग र्था सामाष्जक सिुक्षा व्यवस्थापन कायिक्रम 
 
वक्रयाकलापको नाम: धरु्लखेल अस्पर्ालमा एकद्वाि संकट व्यवस्थापन केन्र, सामाष्जक स्वास््य इकाई ि जेटठ 
नागरिक स्वास््य सेवा सञ्चालन कायिक्रम  
परिचय नेपालको संववधानको धािा ३५ मा प्रत्यके नार्गिकलाई िाज्यबाट आधािभूर् स्वास््य सेवा 

र्नःशलु्क प्राप्त गने हक हनेुछ ि कसैलाई पर्न आकष्स्मक स्वास््य सेवाबाट वष्ञ्चर् गरिने छैन 
भर्न स्वास््य सेवालाई नेपाली नागरिकको मौर्लक हक अन्र्गिर् िाखेको छ। 

उदेश्य क) लष्क्षर् समूहका र्बिामीहरूको स्वास््य सेवामा समर्ामूलक पहुँच एवम ्उपयोग वृष्द्ध गने। 
ख) लष्क्षर् समूहसम्म र्नःशलु्क र्था आंष्शक छुटमा ववशेर्ज्ञ सेवाहरू उपलब्ध गिाउने। 
ग) स्वास््य र्बमा, ववपर नागरिक उपचाि कोर्, ज्येटठ नागरिक (जरेियाविक) स्वास््य सेवा 

नवजार् ष्शश ुस्वास््य, गिीब र्था ववपन्न वगिका लार्ग र्नःशलु्क आकष्स्मक सेवा लगायर् 
सबै सामाष्जक सिुक्षा कायिक्रमहरूको संयोजन एवम ् सहजीकिण गने ि सेवाको छुटमा 
दोहोिोपन हनु ्नर्दने। 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल आधािभूर् स्वास््य सेवाबाट लष्क्षर् समूहको स्वास््यमा सधुाि भई गणुस्र्िीय स्वास््य सेवामा 
पहचु पगेुको हनुेछ | 

सञ्चालन प्रवक्रया धुर्लखेल अस्पर्ाल, काभ्रकेा लार्ग एकद्वाि संकट व्यवस्थापन केन्र, सामाष्जक स्वास््य इकाई 
ि जेटठ नागरिक स्वास््य सेवा सञ्चालन कायिक्रमको लार्ग छुट्टाइएको िकम धुर्लखेल 
नगिपार्लकाले धुर्लखेल अस्पर्ालसँग आवश्यक समन्वय गिी बजेट र्नकासा गनुिपनेछ।  

बजेट बाँडर्ाँड यस आ.वका लार्ग जम्मा रू. ११,९९९,०००/- ववर्नयोजन गरिएको छ। जस अन्र्गिर्  
एकद्वाि संकट व्यवस्थापन केन्र सेवा सञ्चालनको लार्ग रू३०,००,०००/- 
सामाष्जक स्वास््य इकाईको सेवा सञ्चालन रू ४०,००,०००/- 
जेटठ नागरिक स्वास््य सेवा कायिक्रम सञ्चालनको लार्ग रू ४९,९९,०००/-  

प्रर्र्वेदन  मार्सक रुपमा सेवा प्रदान गिेको सेवाग्राहीहरुको प्रर्र्वेदन स्वास््य र्था जनसंख्या मन्रालयको 
लैष्ङ्गक समानर्ा र्था सामाष्जक समावेशीकिण शाखाको ईमेल ठेगाना 
gesimohp@gmail.com, ि स्वास््य सेवा ववभाग, नर्सिङ्ग र्था सामाष्जक सिुक्षा महाशाखाको 
ईमेल ठेगाना nursing2075@gmail.com ि सम्बष्न्धर् प्रदेशका स्वास््य र्नदेशनालयमा ईमेल 
गिी पठाउन ुपनछे। 

सन्दभि सामग्री सामाष्जक सेवा एकाई सञ्चालन र्नदेष्शका, २०७८ 
जेरियाविक (जेटठ नागरिक) स्वास््य सेवा सञ्चालन र्नदेष्शका, २०७७ 
एकद्वाि संकट व्यवस्थापन केन्र सञ्चालन र्नदेष्शका, २०७७ 

 
 
वक्रयाकलापको नाम: मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववका र्दवस  
परिचय मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरूले सामदुावयक स्वास््य के्षरमा गिेको कामको 

सम्मान स्वरूप ि उर्नहरूको मनोबललाई कायम िाख्नका लार्ग प्रत्येक बर्िको 5th December 
को र्दन िाष्टिय मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववका र्दवस मनाउँदै आईिहेको छ।  

उदेश्य • मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाले पुय्ाउदै आएको र्नस्वाथि सेवाको सम्मान गने। 
• मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववका कायिक्रमलाई सर्ल ि र्दगो बनाउन समदुायको 

सहयोग उपलब्ध गिाउने। 
• मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरुले पयुािएको सेवा र्था कायिक्रमहरुबािे 

mailto:gesimohp@gmail.com
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सिोकािवाला र्था जनसमदुायलाई जानकािी गिाउने।  
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरुलाई सामदुावयक स्वास््य कायिक्रमहरूमा काम गनि 

थप प्रोत्साहन भएको हनेुछ।  
सञ्चालन प्रवक्रया • र्दवस आउन ुभन्दा कम्र्ीमा १ हप्ता अगाडी र्दवसमा के के वक्रयाकलाप सञ्चालन गने हो 

सो को र्यािी बैठक स्थानीय स्र्िका सिोकािवालाहरु, सिकािी र्था गैि सिकािी 
संस्थाहरु ि नीष्ज के्षरको संलग्नर्ामा सञ्चालन गनुि पनेछ। 

• उक्त बैठकमा थप स्रोर्को खोजी ि पवहचान समेर् गनि सवकनछे।  
• र्यािी बैठकमा र्य गरिएका वक्रयाकलापहरू र्दवसको र्दन सञ्चालन गिी र्दवस मनाउन ु

पनेछ।  
• यस र्दवसमा उत्कृटर् मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरुलाई पिुटकृर् ि सम्मान 

गनि सलनेछ।  
• साथै स्थानीय र्हले मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरूको प्रोत्साहनका लार्ग अन्य 

थप िचनात्मक कायिक्रमहरू सञ्चालन गनि सलनछेन।्  
• सो को प्रर्र्वेदन नर्सिङ्ग र्था सामाष्जक सिुक्षा महाशाखामा कायिक्रम सवकएको ७ र्दन 

र्भरमा पठाउन ुपनछे।  
बजेट बाँडर्ाँड यस र्दवस मनाउनका लार्ग LMBIS Code 2.7.22.67 मा प्रत्येक गाउँपार्लकाको लार्ग रु 

१०,०००।–, नगिपार्लकाको लार्ग रु १५,०००।–, उपमहानगिपार्लकाको लार्ग रु 
२०,०००।– ि महानगिपार्लकाको लार्ग रु २५,०००।– ववर्नयोजन गरिएको छ ि िकम 
नपगु भएमा स्थानीय र्हले बजेट व्यवस्थापन गनि सलनछेन।् 

प्रर्र्वेदन  कायिक्रम संञ्चालन सञ्चालन भए पश्चार् सम्बष्न्धर् स्थानीय र्हको स्वास््य शाखाले प्रदेशको 
स्वास््य र्नदेशनालय ि स्वास््य सेवा ववभागको नर्सिङ र्था सामाष्जक सिुक्षा महाशाखाको 
ईमेल आई र्डः nursing2075@gmail.com ि socialhealth2075@gmail.com मा प्रर्र्वेदन 
पठाउन ुपनछे।  

सन्दभि सामग्री मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववका कायिक्रम िणनीर्र् २०६७( पवहलो संशोधन २०७६), 
आर्थिक कायिववर्ध र्था ववष्त्तय उत्तिदावयत्व ऐन २०७६, भ्रमण खचि र्नयमावली २०७२, 
ववर्भन्न स्वास््य सेवा सम्बन्धी स्वास््य ष्शक्षा र्था सचेर्ना सामाग्रीहरू। 

 
वक्रयाकलापको नाम: िाष्टिय मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववका कायिक्रमको बावर्िक समीक्षा बैठक  
परिचय मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरुलाई स्वास््य कायिक्रमहरुबािे जानकािी गिाउन, 

प्रर्र्वेदन संकलन र्था आगामी कायिक्रमहरुबािे छलर्ल गनिको लार्ग सर्मक्षा बैठक गने 
गरिएको छ।  

उदे्दश्य समदुायस्र्िमा सञ्चालन गरिने स्वास््य कायिक्रमहरुबािे छलर्ल, वडा िष्जटटि अध्यावर्धक 
भए/नभएकोबािे जानकािी र्था आगामी कायिक्रमबािे कायियोजना र्य गने।  

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल • मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरूले उक्त आ.व.मा गिेको कायिहरू र्था 
कायिक्रमको प्रगर्र्कोबािेमा सबैमा जानकािी हनेुछ। 

• मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरूले सञ्चालन गिेका वक्रयाकलापहरूको र््यांक 
अध्यावर्धक भएको हनेुछ।  

सञ्चालन प्रवक्रया िाष्टिय मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववका कायिक्रमको वावर्िक सर्मक्षा बैठक २ र्दन 
गनुिपनेछ। र्ि स्थानीय र्हले आफ्नै खचिमा आवश्यकर्ा अनसुाि अधिबावर्िक सर्मक्षा गोटठी 
गनि सलनेछन।् उक्त समीक्षा बैठक हिेक स्थानीय र्हमा स्वास््य कायािलयको समन्वयमा 
सम्पन्न गनुि पनेछ। यस गोटठीमा र्नम्न र्लष्खर् कायिहरु सम्पन्न गने। 

mailto:nursing2075@gmail.com
mailto:socialhealth2075@gmail.com
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• मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरुले िष्जस्टिमा िेकडि भिे/नभिेको यवकन गिी 
अध्यावर्धक गने। 

• मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववका िष्जस्ििमा उल्लेष्खर् सम्पूणि ववविणहरू 
अध्यावर्धक गने। 

• परिवाि योजनाका साधनको सम्भाववर् प्रयोगकर्ाि संख्याको यवकन लगायर् उनीहरुले प्रयोग 
गिे नगिेकोबािे वववेचना गने। 

• परिवाि योजनाको स्थायी साधन प्रयोग गनि चाहने दम्पर्ीहरुको लागर् संकलन गने।  
• मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरुले सञ्चालन गिेका अन्य वक्रयाकलापहरु, खोप, 

गभिवर्ी ि सतु्केिी जाँच, उनीहरुका समस्या र्था सो को समाधानकाबािेमा छलर्ल गन।े  
• मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरुबाट प्राप्त प्रर्र्वेदनहरु संकलन गने।  
• प्रत्येक स्थानीय र्हले आफ्नो कायिके्षर अन्र्गिर् कायििर् मवहला सामदुावयक स्वास््य 

स्वयंसेववकाहरुको व्यष्क्तगर् ववविणमा नाम थि, आई. र्ड. नं (केष्न्रय ि स्थानीय), उमेि, 
शैष्क्षक योग्यर्ा, र्ार्लम, सम्पकि  नं, इमेल आई. र्ड. समेर्को ववविण अर्नवायि रुपमा 
अद्यावर्धक गिी सम्बष्न्धर् स्थानीय र्ह, प्रदेश स्वास््य र्नदेशनालय ि नर्सिंङ्ग र्था 
सामदुावयक सिुक्षा महाशाखामा अर्नवायि प्रर्र्वेदन गने ि सफ्टवेयिमा प्रववटट गने।  

• मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववका कोर्बािे छलर्ल गिी कोर्को अर्धकर्म एवं 
प्रभावकािी प्रवाह ि परिचालन गनि प्रोत्साहन एवं सहयोग गने साथै कोर्को परिचालन 
सर्मर्र्, कोर्को हाल सम्मको िकम मौज्दार्, परिचालन भएको िकम सवहर् सम्बष्न्धर् 
स्थानीय र्ह ि नर्सिंङ्ग र्था सामदुावयक सिुक्षा महाशाखामा प्रर्र्वेदन गने। 

• स्वास््य आमा समूह वैठकको माईन्यूट ि प्रत्येक मवहनामा स्वास््य संस्थामा प्रर्र्वेदन 
बझुाएको अर्भलेख ि स्वास््य सम्बन्धी छलर्ल गिेको अर्भलेख मार्थ सर्मक्षा गने।  

• स्थानीय र्हले न ैमवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववका कोर्को अर्डट भए नभएको हने 
ि नभएको पाइएमा अर्डट गने व्यवस्था र्मलाउने। 

बजेट बाँडर्ाँड यस आर्थिक बर्िको LMBIS Code 2.7.22.67 मा उपलब्ध िकमलाई प्रष्शक्षक भत्ता, स्वास््य 
स्वयंसेववकालाई यार्ायार् खचि, खाजा, स्टेशनिी र्था अन्य आवश्यकर्ा अनसुाि बाँडर्ाँड गिी 
खचि गनुि पदिछ। नर्सिङ्ग र्था सामाष्जक सिुक्षा महाशाखाबाट यस आ.व. मा बावर्िक सर्मक्षाको 
लार्ग मार बजेट र्बर्नयोजन गिेको हुँदा अधिबावर्िक सर्मक्षाको लार्ग लागर् सहभागीर्ामा 
सम्बष्न्धर् स्थानीय र्हले न ैबजेटको व्यवस्थापन गनुि पनेछ।  

प्रर्र्वेदन  कायिक्रम सञ्चालन भए पश्चार् सम्बष्न्धर् स्थानीय र्हको स्वास््य शाखाले प्रदेशको स्वास््य 
र्नदेशनालय ि स्वास््य सेवा ववभागको नर्सिङ र्था सामाष्जक सिुक्षा महाशाखाको ईमेल आई 
र्डः nursing2075@gmail.com ि socialhealth2075@gmail.com मा प्रर्र्वेदन पठाउन ु
पनेछ। 

सन्दभि सामग्री िाष्टिय मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववका कायिक्रम िणनीर्र् २०६७( पवहलो संशोधन 
२०७६) मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववका र््याङ्क समायोजन र्ािम, आधािभरु् र्ार्लम 
सामग्री।कायि सचांलन र्नदेष्शका, २०७७ (अथि मन्रालय)  

 
वक्रयाकलापको नाम: मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरुलाई पोशाक प्रोत्साहन 
परिचय नर्सिङ्ग र्था सामाष्जक सिुक्षा महाशाखाले देशभिका मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयं 

सेववकाहरुको पोशाकमा एकरुपर्ा ल्याउनका लार्ग परिमाष्जिर् िाष्टिय मवहला सामदुावयक 
स्वास््य स्वयंसेववकाकायिक्रम िणनीर्र् २०६७ (पवहलो संशोधन २०७६) मा पोशाकको नमूना 
र्नधाििण गिेको छ।  
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उदेश्य नेपाल भिीमा कायििर् मवहला स्वास््य स्वयंसेववकाहरुको पवहचानमा एकरुपर्ा ल्याउने।  
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल • मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरुको पोशाकमा एकरुपर्ा कायम भएको हनेुछ।  

• उनीहरुको मनोवल उच्च भई सामदुावयक स्वास््य सेवामा सधुाि भएको हनेुछ।  
सञ्चालन प्रवक्रया • मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयं सेववकाहरुको पोशाक भत्ताको िकम प्रचर्लर् ऐन, र्नयम 

अनसुाि एकमटुट वझुाउन ुपनेछ। 
• िकम ववर्िण गदाि सोझै नगद वा वैंक खार्ामा जम्मा गनि सवकनेछ। 
• मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाको पोशाकको नमनुा र्नम्नानसुािको हनुपुनेछ। 

साडीको वकनािामा मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाको लोगो झल्काउने अकाशे 
र्नलो वकनािामा सेर्ो ४ वटा गोलो घेिा।  

बजेट बाँडर्ाँड आ.व. २०७७/७८मा यस महाशाखामा प्राप्त ववविण अनसुाि ि परिवाि कल्याण महाशाखामा 
दर्ाि भएका मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाको संख्या आधािमा दोहोिो नपने गिी 
जनही रु. १०,०००। का दिले पोशाक भत्ताको लार्ग LMBIS Code. 2.7.22.67 मा 
आवश्यक बजेट नेपाल सिकािको स्रोर्बाट ववर्नयोजन गरिएको छ ि पोशाक भत्तामा सामाष्जक 
सिुक्षा कि लाग्नछे।यर्द िकम नपगु भएमा स्थानीय र्हले बजेट व्यवस्थापन गनि सलनेछन। 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन  

स्थानीय र्हको स्वास््य शाखाले मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरूको पोशाक भत्ता 
ववर्िण गरिएको अर्भलेख िाष्ख त्यसको प्रर्र्वेदन प्रदेशको स्वास््य र्नदेशनालय ि स्वास््य 
सेवा ववभागको नर्सिङ र्था सामाष्जक सिुक्षा महाशाखाको ईमेल आई र्डः 
nursing2075@gmail.com र्था socialhealth2075@gmail.com मा पठाउन ुपनेछ।  

सन्दभि सामग्री िाष्टिय मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववका कायिक्रम िणनीर्र् २०६७( पवहलो संशोधन 
२०७६)  

 
वक्रयाकलापको नाम: मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाको लार्ग यार्ायार् खचि  
परिचय मलुकुभि करिव ५२ हजाि मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरूले स्वास््य के्षरमा 

पयुािउदै आएको योगदानको उच्च कदि गदै उनीहरूको सेवालाई थप प्रोत्साहन गनि गर् 
आ.व. २०७७/७८ को बजेट वक्तब्यमा प्रत्येक मवहला सामदुावयक स्वास््य 
स्वयंसेववकाहरूलाई यार्ायार् वापर् रू ६,०००/- र्दने व्यवस्थाको साथ ैआ.ब. २०७८/७९ 
को बजेट वक्तब्यको बदुा नं. ३६ मा "मलुकुभिका ५२ हजाि मवहला सामदुावयक स्वास््य 
स्वयंसेववकालाई प्रदान गरिदै आएको यार्ायार् खचिमा शर्प्रर्र्शर् वृष्द्ध गिी रू. १२ हजाि 
पयुािएको" बमोष्जम मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरूलाई यार्ायार् खचि प्रदान गरिदै 
आएको छ।  

उदे्दश्य  मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरूले प्रदान गने सेवाहरूमा थप प्रोत्साहान गने।  
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल • यार्ायार् खचि र्दए पश्वार् उनीहरूको आवर्जावर्मा सहज हनुकुा साथै मनोवल उच्च 

हनेुछ।  
• उनीहरूको मनोबल उच्च भई सामदुावयक स्वास््य सेवामा सधुाि भएको हनेुछ।  

सञ्चालन प्रवक्रया • यार्ायार् खचि प्रदान गनुि अष्घ स्थानीय र्हका स्वास््य संस्थाले आफ्नो मार्हर्का मवहला 
सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाको अर्भलेख र्यािी गनुिपनेछ।  

• स्वास््य संस्था प्रमखुले प्रत्यके मवहनामा प्रर्र्वेदन बझुाउन आउँदा मवहला सामदुावयक 
स्वास््य स्वयंसेववकाहरूको लार्ग र्निन्र्ि क्षमर्ा अर्भबृष्द्ध सामाग्रीको कुनै एक मोडुयलमा 
छलर्ल गिेको हनुपुनेछ ि मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाले स्वास््य आमा 
समूहको वैठकमा यो ववर्यमा छलर्ल गिेको बैठकको माइन्यवुटङ वा अर्भलेखमा 
प्रमाष्णर् गिेपर्छ मार यार्ायार् खचि ववर्िण गनुिपनेछ।  
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• मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकालाई र्नयामानसुाि यार्ायार् खचि ववर्िण 
गनुिपनेछ।  

बजेट बाँडर्ाँड यस आ.व. २०७८/७९ मा प्रर्र् मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाको लार्ग जनही 
रू.६,०००/- का दिले LMBIS Code 2.7.22.67 मा यार्ायार् खचि िकम प्रववटट गरिएको 
छ भने बजेट वक्तब्यमा उल्लेख गरिए अनसुािको थप िकम बजेट सरु्नष्श्चर् भएपश्चार् 
ववत्तीय हस्र्ान्र्िणबाट व्यवस्थापन गरिनछे।  

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन  

स्थानीय र्हको स्वास््य शाखाले मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरूको यार्ायार् खचि 
ववर्िण गरिएको अर्भलेख िाष्ख त्यसको प्रर्र्वेदन स्वास््य सेवा ववभागको नर्सिङ्ग र्था 
सामाष्जक सिुक्षा महाशाखाको ईमेल ठेगानाः nursing2075@gmail.com ि 
socialhealth2075@gmail.com मा पठाउन ुपनेछ।  

सन्दभि सामग्री िाष्टिय मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववका कायिक्रम िणनीर्र् २०६७ (पवहलो संशोधन 
२०७६), बजेट वक्तव्य २०७८/७९, मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरूको लार्ग 
र्निन्र्ि क्षमर्ा अर्भवृष्द्ध सामाग्री, २०७६।  

 
वक्रयाकलापको नाम: स्वास््य आमा समूहको वैठकमा m-health tools प्रयोग गिी मवहला सामदुावयक स्वास््य 
स्वयंसेववकाद्वािा स्वास््य ष्शक्षा प्रदान गने ि सोको अनगुमन सपुरिवेक्षण कायिक्रम  
परिचय नर्सिङ्ग र्था सामाष्जक सिुक्षा महाशाखाले मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरूको क्षमर्ा 

अर्भवृष्ि गनि m- health tools(मोवाइल चौर्ािी) को प्रयोग गिी स्वास््य ष्शक्षा प्रदान गने 
हेर्लेु ७ वटा स्थानीय र्हमा यो कायिक्रम शरुू गिेको छ।  

उदे्दश्य  मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरूले प्रदान गने सूचनाहरू सवह रूपमा सवै स्वास््य 
आमा समूहको वैठकमा छलर्ल गने।  

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

• m-health tools (मोवाइल चौर्ािी) को प्रयोग मार्ि र् स्वास््य सूचना प्रवाह गिी स्वास््य 
आमा समूहका व्याष्क्तहरूको स्वास््य व्यवहािमा परिवर्िन ल्याउन सहयोग हनेुछ।  

सञ्चालन प्रवक्रया • स्वास््य आमा समहूको प्रत्यके बैठकमा छलर्ल गदाि m-health tools (मोवाइल 
चौर्ािी) प्रयोग गिी मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाले स्वास््य ष्शक्षा प्रदान गनुि 
पनेछ।  

• सो को लार्ग आवश्यक सामग्री speaker खरिद गने।  
• प्रत्येक स्वास््य आमा समूहको बैठकमा स्वास््य संस्था/चौकीबाट स्वास््यकमी गई 

सहजीकिण गने ि स्वास््य सूचना र्दन सहयोग गन।े 
• र्नयर्मर् अनगुमन ि सपुरिवेक्षण गने।  

बजेट बाँडर्ाँड यस आ. व. २०७८/७९ मा लालीगुँिास नगिपार्लका, कटहिीया नगिपार्लका, दगुािभगवर्ी 
गाउँपार्लका, यमनुामाई गाउँपार्लका, लेकम गाउँपार्लका, नौगाड गाउँपार्लका, शैल्यष्शखि 
नगिपार्लकाको लार्ग प्रर्र् पार्लका जनही रू.२०,०००/- का दिले LMBIS Code 
2.7.22.7491 मा खचि िकम प्रववटट गरिएको छ। सो िकमले स्थानीय र्हले आवश्यकर्ा 
अनसुाि speaker खरिद गिी स्वास््य आमा समहूको बैठकमा प्रयोगको लार्ग मवहला 
सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरूलाई र्दने, र्नयर्मर् अनगुमन गने साथ ैकायिक्रम प्रभावकािी 
गनि अन्य कायिक्रम गने।  
नोटः अर्नवायि दावयत्व यार्ायार् खचि र्था पोसाक प्रोत्साहनलाई पवहलो प्राथर्मकर्ा र्दई बाकँी 
वजेटले वावर्िक सर्मक्षा सञ्चालन गनुिपनेछ।  

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन  

स्थानीय र्हको स्वास््य शाखाले मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरूले स्वास््य आमा 
समूहमा m-health tools (मोवाइल चौर्ािी) को लार्ग speaker खरिद गिेको साथै अनगुमन 

mailto:nursing2075@gmail.com
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सपुरिवेक्षण गिेको अर्भलेख िाष्ख त्यसको प्रर्र्वेदन स्वास््य सेवा ववभागको नर्सिङ्ग र्था 
सामाष्जक सिुक्षा महाशाखाको ईमेल ठेगानाः nursing2075@gmail.com ि 
socialhealth2075@gmail.com मा पठाउन ुपनेछ।  

सन्दभि सामग्री मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववका आधािभूर् र्ार्लम कायि सञ्चालन पषु्स्र्का, २०७८, 
मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाको र्निन्र्ि क्षमर्ा अर्भवृष्ि सामग्री, २०७७, 
साविजर्नक खरिद र्नयमावली, भ्रमण खचि र्नयमावली २०७२(संशोधन चौथो) 

 
कायिक्रमको नामः ष्जउँदो शवहद मकेुश कायस्थको लार्ग नर्सिङ्ग सेवा प्रदान गनिको लार्ग अनदुान 
कायिक्रमको परिचय जनआन्दोलनका क्रममा घाईरे् भएका बनेपा नगिपार्लकाका मकेुश कायस्थको लार्ग 

र्नयर्मर् स्वास््य सेवा परु् याउन एक जना स्याहािकर्ाि व्यवस्था गनिका लार्ग बनेपा 
नगिपार्लकामा यो कायिक्रम प्रस्र्ाव गरिएको छ। 

उदे्दश्य मकेुश कायस्थको लार्ग र्नयर्मर् स्वास््य स्याहाि प्रदान गने। 
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल मकेुश कायस्थले र्नयर्मर् स्वास््य स्याहािप्राप्त गिेको हनेु। 
सञ्चालन प्रवक्रया १. स्थानीय र्हले जनआन्दोलनका क्रममा घाईरे् भएका मकेुश कायस्थलाई र्नयर्मर् (२४ 

घण्टा) स्वास््य सेवा र्दनको साथै स्याहाि गनिका लार्ग एक जना स्याहािकर्ािको 
व्यवस्था गनुिपनेछ। 

२. मकेुश कायस्थको स्वास््य अवस्थाको र्नयर्मर् जाँच ि स्याहािकर्ािले प्रदान गिेको 
सेवाको अनगुमन गनिका लार्ग स्थानीय र्हले नीजको घि भएको वडाको स्वास््य 
संस्थाका स्वास््यकमीहरुलाई र्ोलन ु पनेछ ि सो को लार्ग सम्बष्न्धर् वडाका 
वडाअध्यक्षले सहष्जकिण गनुि पनछे। 

३. प्रदान गरिएको सेवाको प्रर्र्वेदन रैमार्सक रुपमा स्थानीय र्हलाई ि नर्सिङ्ग र्था 
सामाष्जक सिुक्षा महाशाखालाई पेश गनुिपन ेछ। 

४. सेवा प्रदान गने क्रममा सेवाको गणुस्र्ि स्याहािकर्ािको सेवा सरु्बधा लगायर् अन्य 
व्यवस्था "घिमा आधारिर् स्वास््य सेवा मापदण्ड ि कायिववर्ध, २०७६" बमोष्जम 
व्यवस्था गनुिपनेछ। 

(मकेुश कायस्थको जनआन्दोलन पश्चार् घाइरे् भए देष्ख परिवािको सदस्य ि आमाले 
स्याहाि प्रदान गदै आउन ुभएकोले गणुस्र्िीय स्वास््य सेवा र्दएको सरु्नष्स्चर् गिी प्रचर्लर् 
र्नयम अनसुाि रैमार्सक रुपमा पारिश्रर्मक सम्बष्न्धर् व्यष्क्तको बैक खार्ामा पठाउन ुहनु) 

बजेट बाँडर्ाँड सम्बष्न्धर् स्थानीय र्हले स्वास््य स्याहािकर्ािको लार्ग प्रचर्लर् दिको पारिश्रर्मकको लार्ग 
(२४ घण्टा स्याहाि गनुि पने अवस्थालाई मनन गिी) बजेट बाँडर्ाँड गिी रैमार्सक रुपमा 
सम्बष्न्धर् व्यष्क्तको बैक खार्ामा पठाउन ु पनेछ।यस कायिक्रमको लार्ग LMBIS code 
२ .७.२२.योजन२२९ मा बजेट ववर्न गरिएको छ। 

अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन प्रदान गरिएको सेवाको रमैार्सक ववविण सम्बष्न्धर् स्थानीय र्हले नर्सिङ्ग र्था सामाष्जक 
सिुक्षा महाशाखाको ईमेलः nursing2075@gmail.com मा प्रर्र्वेदन पठाउनपुनेछ। 

सन्दभि सामाग्री घिमा आधारिर् स्वास््य सेवा मापदण्ड ि कायिववर्ध ,२०७६ 
 
कायिक्रमको नामः ववद्यालय स्वास््य र्था नर्सिङ्ग सेवा कायिक्रम  
परिचय ववद्यालय स्वास््य कायिक्रमलाई ष्शक्षा के्षरसँग समन्वय गदै ववद्यालय र्हबाटै बालबार्लकालाई 

स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन र्था समग्र स्वास््य सधुािको आवश्यकर्ालाई मध्यनजि गदै 
जनस्वास््य ऐन २०७५ र्था िाष्टिय स्वास््य नीर्र् २०७६ बमोष्जम सार्वटै प्रदेशमा ववद्यालय 

mailto:nursing2075@gmail.com
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स्वास््य र्था नर्सिङ्ग सेवा कायिक्रम लाग ूगरिएको छ। प्रदेश नं १ ि बागमर्ी प्रदेशले आफ्नै 
पहलमा ववद्यालय स्वास््य र्था नर्सिङ्ग सेवा कायिक्रम सञ्चालनमा ल्याईसकेको हुँदा यी प्रदेश 
बाहेकका ५ वटा प्रदेशका केवह स्थानीय र्हहरुमा यो कायिक्रम सञ्चालन गरिएको छ। 

उदे्दश्य • ववद्यालय र्हबाटै वालवार्लकाहरुलाई स्वस्थ जीवन शैली अपनाउन पे्ररिर् गने। 
• ववद्यालयमा आधारिर् स्वास््य र्था पोर्ण सेवाको पहुँच पयुािउने। 
• ववद्यालयमा स्वस्थ, सर्ा ि र्सकाइ मैरी वार्ाविण र्याि गने। 
• वकशोि वकशोिीहरुको यौन र्था प्रजनन स्वास््य र्था वकशोिीहरुको मवहनावािीसँग 

सम्बष्न्धर् समस्याहरूको समाधान गनि सहयोग गने। 
• ववद्यालय उमेिका वालवार्लकाहरुको मानर्सक स्वास््यमा प्रबधिन गने  
• स्वास््यसँग सम्बष्न्धर् अन्य कायिक्रमहरु कायािन्वयन गन।े 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल छनौट गिीएका स्थानीय र्हहरुमा ववद्यालय स्वास््य कायिक्रम सञ्चालन भई ववद्यालय र्हवाटै 
बालबार्लकाको समग्र स्वास््य, सिसर्ाई ि वकशोि वकशोिीको यौन र्था प्रजनन ् स्वास््यमा 
सधुाि भएको हनेुछ। 

सञ्चालन प्रवक्रया आ.व. २०७६/७७ मा १२ वटा स्थानीय र्ह, आ.व. २०७७/७८ मा थप १० वटा स्थानीय 
र्ह ि आ.व.२०७८/७९ मा थप २ वटा स्थानीय र्ह गिी जम्मा २४ वटा स्थानीय र्हका 
२२२ वटा माध्यार्मक ववद्यालयहरुमा ववद्यालय स्वास््य र्था नर्सिङ्ग सेवा कायिक्रम सञ्चालन 
गरिएको छ।  
अष्घल्लो आ.व.हरुमा यो कायिक्रम सञ्चालन गिीएका स्थानीय र्हको हकमा ववद्यालय नसिहरुको 
मार्सक र्लब ि कायिक्रमको वावर्िक सर्मक्षाको लार्ग मार बजेट ववर्नयोजन गरिएको छ। ि 
ववद्यालय स्वास््य र्था नर्सिङ्ग सेवा कायिक्रम सञ्चालन गनि आवश्यक िहने उपकिण, और्र्ध, 
अन्य सामाग्रीहरु स्थानीय र्ह स्वयंले न ैव्यवस्थापन गनुि पने हनु्छ।साथै सबै स्थानीय र्हहरुले 
वर्िको अष्न्र्म रैमार्सकमा कायिक्रमको सर्मक्षा गनुिपनेछ। सर्मक्षाको क्रममा प्रदेश ि संघका 
पदार्धकािीहरुको प्रर्र्र्नर्धत्व समेर् गिाउनपुनेछ। 
यस आ.व.मा कायिक्रम शरुुवार् गनि प्रस्र्ाववर् स्थानीय र्हहरुको हकमा र्पर्सल अनसुािको 
ववर्ध अपनाई कायिक्रम सञ्चालन गनुिपनेछः 
यस ष्शर्िकमा ववर्नयोजन गरिएको वजेट िकम ववद्यालय स्वास््य र्था नर्सिङ्ग सेवा कायिक्रम 
सञ्चालन गनिका लार्ग चावहने जनशष्क्त र्नयकु्त गनि, पारिश्रर्मक र्दन, सेवा प्रवेश र्ार्लम 
सञ्चालन गनि, आवश्यक और्र्ध उपकिण खरिद गनि ि कायिक्रमको वावर्िक सर्मक्षा ि अनगुमन 
गनि वाहेक अन्य ष्शर्िकमा खचि गनि पाइने छैन। यस ष्शर्िकमा ववर्नयोष्जर् िकम अपगु भएमा 
सम्बष्न्धर् स्थानीय र्हवाट वजेट व्यवस्थापन गिी कायिक्रमलाई र्निन्र्िर्ा र्दन सवकने छ। 
ववद्यालय स्वास््य र्था नर्सिङ्ग सेवा र्नदेष्शका, २०७६ अनसुाि यो कायिक्रम सञ्चालन गनुि 
पनेछ। 
कायिक्रम सञ्चालनका लार्ग देहायनसुािको प्रवक्रया अपनाउनपुनछे  
१.ववद्यालय छनोटः 

• सविप्रथम देहाय अनसुािको शर्ि पिुा गने गिी ववद्यालय छनोट गनुिपछि 
• ववद्याथी संख्याः ५०० भन्दा बवि  
• वकशोिीहरुको संख्या बवि भएको 

• सम्बष्न्धर् स्थानीय र्हले ववद्यालय छनोट गिी ववद्यालय सँग सम्झौर्ा गिी कायिक्रम 
लागू गनुि पनछे। 

 २. जनशष्क्त व्यवस्थापनः 
• कायिक्रम सञ्चालन हनेु प्रत्येक ववद्यालयमा १ जना ववद्यालय नसि र्नयकु्त गिी कायिक्रम 
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लागू गनुिपनछे। 
• ववद्यालय नसिको योग्यर्ाः 

• न्यूनर्म शैष्क्षक योग्यर्ा: नेपाल सिकािबाट मान्यर्ा प्राप्त ष्शक्षण संस्थाबाट 
नर्सिङ ववर्यमा प्रवीणर्ा प्रमाणपर र्ह उत्तीणि गिेको। 

• नेपाल नर्सिङ परिर्दमा दर्ाि भएको (Staff nurse)। 
• सम्बष्न्धर् स्थानीय र्हका उम्मेदवािलाई प्राथर्मकर्ा। 

• ववद्यालय स्वास््य र्था नर्सिङ्ग सेवा र्नदेष्शका, २०७६ को परिच्छेद ३ को दर्ा ६ 
बमोष्जम प्रवक्रया पिुा गिी ववद्यालय नसि र्नयकु्त गनुि पने छ। 

• ववद्यालय नसिको पारिश्रर्मक नेपाल सिकाि स्वास््य सेवा का पाँचौ र्हका 
कमिचािहरुको सरुु स्केल अनसुाि हनेुछ। 

• ववद्यालय नसिको अन्य सेवा सवुवधाको हकमा ववद्यालय स्वास््य र्था नर्सिङ्ग सेवा 
र्नदेष्शका, २०७६ अनसुाि हनेुछ।  

३. कायि ववविणः 
• ववद्यालय नसिको कायिववविण ववद्यालय स्वास््य र्था नर्सिङ्ग सेवा र्नदेष्शका, २०७६ 

को अनसूुची- १ बमोष्जम हनेुछ। 
४. सेवा प्रवेश र्ार्लमः 

• सम्बष्न्धर् सबै स्थानीय र्हले ववद्यालय नसि र्नयकु्त गिेपर्छ उनीहरुलाई अर्नवायि 
रुपमा सेवा प्रवेश र्ार्लम प्रदान गनुि पनेछ। 

• र्ार्लममा प्रष्शक्षण कायिका लार्ग सम्बष्न्धर् ववर्यबस्र्मुा प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण 
र्ार्लम र्लएका वा यस्रै् प्रकािको र्ार्लम सञ्चालन गिेको अनभुव भएका प्रष्शक्षक 
छनोट गनुिपने छ। 

५. और्र्ध र्था और्र्धजन्य सामाग्री ि भौर्र्क पूवािधाि व्यवस्थापनः 
• सम्बष्न्धर् स्थानीय र्हले ववद्यालय नसिको लार्ग ववद्यालय स्वास््य र्था नर्सिङ्घ 

सेवा कायिक्रम र्नदेष्शका, २०७६ मा उल्लेख भए बमोष्जमका और्र्ध ि 
और्र्धजन्य सामाग्रीको व्यवस्थापन गनुि पनेछ। 

• सम्बष्न्धर् स्थानीय र्हले छनोट भएका ववद्यालयसँगको समन्वयमा ववद्यालय 
नसिको लार्ग आवश्यक पने भौर्र्क पूवािधािका साथै काम गनिका लार्ग अनकूुल 
वार्ाविणको सरु्नष्श्चर् गनुिपनछे। 

• यस आ.व. मा कायिक्रम ववस्र्ाि गनि लार्गएको स्थानीय र्हको हकमा यस 
प्रायोजनको लार्ग प्रर्र् ववद्यालय रु. ५०,०००।- का दिले बजेट ववर्नयोजन 
गरिएको छ। 

६. कायिक्रमको अनगुमन ि सर्मक्षाः 
• सम्बष्न्धर् स्थानीय र्हले यस कायिक्रमको र्नयर्मर् अनगुमन ि सपुरिवेक्षण गनि 

सलनेछन।् 
• अनगुमनमा जाँदा अनगुमनकर्ािले ववद्यालय नसिले "ववद्यालय स्वास््य र्था नर्सिङ्घ 

सेवा कायिक्रम र्नदेष्शका, २०७६" बमोष्जम Child Assessment Form भिे 
नभिेको यवकन गनुिका साथै मार्सक प्रर्र्बेदन अनसुािको वक्रयाकलापको अर्भलेख 
समेर्को अवलोकन गनुि पने हनु्छ।अर्भलेष्खकिण ि प्रर्र्वेदनलाई चसु्र्दरुुस्र् 
गनिको लार्ग Software ववकास गरिएको हुँदा सोवह Software प्रयोग गिी 
ववद्याथीको स्वास््य प्रोर्ाईल िाख्न,े सेवाको अर्भलेख िाख्ने ि मार्सक प्रर्र्वेदन पेश 
गनुिपदिछ। 
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• Software मा अर्भलेख िाख्नको लार्ग ववद्यालय नसिलाई सम्बष्न्धर् स्थानीय 
र्ह/ववद्यालयले Laptop/Computer ि Internet को व्यवस्था गनुिपनेछ। 

• अनगुमन गने स्थानीय र्हका प्रर्र्र्नर्धहरुले ववद्यालय स्वास््य सेवा कायिक्रम 
सञ्चालन गने क्रममा ववद्यालय स्र्िमा हनेु समस्या समाधानका लार्ग समेर् 
सम्बष्न्धर् ववद्यालय व्यवस्थापनसँग समन्वय ि सहष्जकिण गनुि पनेछ। 

७. कायिक्रम लागू हनेु स्थानीय र्ह ि ववद्यालय संख्या 
प्रदेश ष्जल्ला क्र.सं स्थानीय र्ह  ववद्यालय 

संख्या 

प्रदेश नं २ सलािही १ हरिवन नगिपार्लका ६ 
प्रदेश नं २ िौर्हट २ चन्रपिु नगिपार्लका १२ 
गण्डकी प्रदेश बाग्लङु्ग ३ बाग्लङु्ग नगिपार्लका ५ 
गण्डकी प्रदेश म्याग्दी ४ बेर्न नगिपार्लका ५ 
प्रदेश नं ५ बाँके ५ िाष्प्तसोनािी गाँउपार्लका ५ 
प्रदेश नं ५ िोल्पा ६ र्रवणेी गाँउपार्लका ११ 
कणािली प्रदेश कार्लकोट ७ खाडँाचक्र नगिपार्लका १० 
कणािली प्रदेश डोल्पा ८ रीपिुासनु्दिी नगिपार्लका ५ 
कणािली प्रदेश जमु्ला ९ चन्दननाथ नगिपार्लका ५ 
कणािली प्रदेश सखेुर् १० वविेन्रनगि नगिपार्लका २० 
कणािली प्रदेश रुकुम पष्श्चम ११ मरु्सकोट नगिपार्लका १० 
कणािली प्रदेश सखेुर् १२ भेरिगंगा नगिपार्लका १० 
आ.ब.२०७७/७८ मा ववस्र्ारिर्   
प्रदेश नं २ बािा १३ कलैया उपमहानगिपार्लका १० 
प्रदेश नं २ सप्तिी १४ िाजवविाज नगिपार्लका १० 
गण्डकी प्रदेश गोिखा १५ गोिखा नगिपार्लका १० 
गण्डकी प्रदेश नवल पिासी 

(पूवि) 
१६ गैँडाकोट नगिपार्लका १० 

प्रदेश नं ५ अघािखाँची १७ भरु्मकास्थान नगिपार्लका १० 

प्रदेश नं ५ रुपन्देही  १८ र्र्लोत्तमा नगिपार्लका १० 
कणािली प्रदेश सल्यान १९ शािदा नगिपार्लका १० 
कणािली प्रदेश दैलेख २० नािायण नगिपार्लका १० 
सदुिु पष्श्चम प्रदेश डडेल्धुिा २१ अमिगवि नगिपार्लका १० 
सदुिु पष्श्चम प्रदेश अछाम २२ मंगलसने नगिपार्लका १० 

आ.ब.२०७८/७९ मा ववस्र्ारिर्   
कणािली प्रदेश जाजिकोट २३ छेडागाड नगिपार्लका १४ 

कणािली प्रदेश हमु्ला २४ साकेगाड गाँउपार्लका ४ 
कूल जम्मा २२२ 
नोटः सम्बष्न्धर् स्थानीय र्हले कष्म्र्मा मार्थ उल्लेष्खर् संख्यामा ववद्यालय नर्सिङ्ग सेवा 
कायिक्रम लागू गनुि पनेछ।यस कायिक्रमका लार्ग ववर्नयोष्जर् बजेटमा आफ्नो र्हबाट बजेट 
थप गिी थप ववद्यालयमा समेर् यो कायिक्रम लागू गनि सलनेछन्। 
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बजेट बाँडर्ाँड यो कायिक्रम सञ्चालन गनि LMBIS Code: २.७.२२.६६ मार्ि र् बजेट ववर्नयोजन गरिएको 
छ। सो ववर्नयोष्जर् िकम र्पर्सल अनसुाि खचि गनि सवकनछे। 

• ववद्यालय नसिको पारिश्रर्मकका लार्ग प्रर्र् ववद्यालय नसि प्रर्र् मवहना रु. २८,२००।- 
का दिले। 

• और्र्ध र्था और्र्ध जन्य सामार्ग्र खरिदका लार्गः रु. ५००००।- प्रर्र् ववद्यालय। 
• कायिक्रम अनगुगमन ि सर्मक्षाः रु. २५०००।- प्रर्र् स्थानीय र्ह। 

बाँकी बजेट सेवा प्रवेश र्ार्लम सञ्चालनका लार्ग ि थप ववद्यालयमा यो कायिक्रम लागू गनिका 
लार्ग खचि गनि सवकनेछ। 
अष्घल्लो आ.व. मा कायिक्रम सञ्चालन गरिएको स्थानीय र्हको हकमा भने ववर्नयोष्जर् 
बजेटबाट ववद्यालय नसिको लार्ग १२ मवहनाको पारिश्रर्मक प्रदान गनि ि कायिक्रमको अनगुमन 
ि सर्मक्षामा मार खचि गनि सवकनेछ। 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

सम्बष्न्धर् स्थानीय र्हले ववद्यालय नसि र्नयषु्क्त गिी सकेपर्छ सो को ववविण ि सेवा प्रवेश 
र्ार्लम प्रदान गिेको ववविण समेर् स्वास््य सेवा ववभागको नर्सिङ्ग र्था सामाष्जक सिुक्षा 
महाशाखामा पेश गनुि पने हनु्छ। अर्भलेख ि प्रर्र्वेदनको लार्ग ववद्यालय स्वास््य सूचना 
प्रणाली (School Health Information System) मा ववद्यालयको प्रोर्ाईल, ववद्याथी, ष्शक्षक, 
कमिचािीहरुको स्वास््य र््याकं ि ववद्यालय नसिले प्रदान गिेको सेवाको अर्भलेष्खकिण 
गनुिपनेछ। यस सूचना प्रणाली खोल्न www.shis.dohs.gov.np र्लंक प्रयोग गिी खोल्न 
सवकन्छ।  

सन्दभि सामाग्री ववद्यालय स्वास््य र्था नर्सिङ्ग सेवा र्नदेष्शका, २०७६, आर्थिक कायिववर्ध र्था ववत्तीय 
उत्तिदावयत्व ऐन २०७६ , कायि सञ्चालन र्नदेष्शका २०७७, भ्रमण खचि र्नयमावली २०७२, 
साविजर्नक खरिद र्नयमावली, २०६४ (दशौँ संशोधन, २०७७), साविजर्नक खरिद ऐन 
२०६३, ववद्यालय नसिको लार्ग सेवा प्रवेश र्ार्लम प्याकेज, २०७७। 

 
कायिक्रमको नामः ववद्यालयमा अध्ययनिर् ववद्याथीहरुको आखँा, मखु, नाक, कान घाटँी ि मटुुिोग सम्बन्धी स्वास््य 
परिक्षण (Health Screening) कायिक्रम 
कायिक्रमको 
परिचय 

ववद्यालय जाने उमेिका बालबार्लका ि वकशोि वकशोिीहरुमा ववर्भन्न खालका स्वास््य 
समस्याहरु आदँछन ्ववशेर्र्ः नाक, कान, घाँटी, आखँा, मकु ि मटुु सम्बन्धी समस्याहरु धैिै 
देष्खन े गदिछ। समयमा नै यी स्वास््य समस्याहरुको र्नवािण ि उपचाि गनि सवकयो भने 
भववटयमा हनेु जवटल स्वास््य समस्यालाई िोकथाम गनि सवकन्छ। यस आ.व. को बजटे 
भार्णमा पर्न ववद्याथीहरुको भनािको बेलामा स्वास््य परिक्षण गने भर्न उल्लेख समेर् भएको 
हुँदा यो कायिक्रम प्रस्र्ाव गरिएको छ। 

उदे्दश्य ववद्यालयमा अध्ययनिर् ववद्याथीहरुको आखँा, मखु, नाक, कान, घाँटी ि मटुुको स्वास््य 
समस्याको पवहचान गिी सामान्य उपचाि सेवा प्रदान गने ि आवश्यकर्ा अनसुाि मार्थल्लो 
र्हको स्वास््य संस्थामा थप उपचािको लार्ग पे्रर्ण गने। 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल • ववद्याथीहरुको आखँा, मखु, नाक, कान, घाँटी मटुुको स्वास््य समस्याको पवहचान 
भएको हनेु। 

• ववद्याथीहरुलाई स्वास््य सवक्रर्नङ् कै क्रममा सामान्य स्वास््य सेवा प्रदान भएको 
हनेु। 

• गष्म्भि खालको स्वास््य समस्याको पवहचान गिी उपचािमा सहष्जकिण भएको हनेु। 

http://www.shis.dohs.gov.np/
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सञ्चालन प्रवक्रया १. ववद्यालयमा अध्ययनिर् ववद्याथीहरुको आखँा, मखु, नाक, कान घाँटी ि मटुुिोग सम्बन्धी 
स्वास््य परिक्षण (Health Screening) कायिक्रममा ववर्नयोष्जर् बजेटबाट ववद्यालयमा 
स्वास््य ष्शववि सञ्चालन गनिका लार्ग गनुिपने सबै खाले वक्रयाकलापहरु सम्पन्न 
गनुिपनेछ।ि सम्बष्न्धर् स्थानीय र्हका सबै ववद्यालयमा यो कायिक्रम सञ्चालनका लार्ग 
बजेट ववर्नयोजन गरिएको छ। 

२. बृहर् स्वास््य ष्शववि सञ्चालन गने क्रममा ववद्यालय नसिले सविप्रथम ववद्यालयका 
प्रधानध्यापकसँग कवहले यो कायिक्रम सञ्चालन गनि सवकन्छ सल्लाह गिीसकेपर्छ एउटा 
समय र्ोवक स्थानीय र्हसँग समन्वय गनुिपनेछ। 

३. सोही अनसुाि स्थानीय र्हले आफ्नो मार्हर्का सबै ववद्यालय नसिहरु, प्रदेश र्नदेशनालय, 
स्वास््य कायािलय, समबष्न्धर् के्षरका ववशेर्ज्ञ (वपड्याविर्सयन, नाक, कान, घाँवट ववशेर्ज्ञ, 
आखँा िोग ववशेर्ज्ञ, मटुुिोग ववशेर्ज्ञ, ल्याबका कमिचािी) आदीसँग समन्वय गिी 
कायिक्रमको र्यािी गनुि पनेछ। 

४. स्थानीय र्हले ववद्यालयमा अध्ययनिर् ववद्याथीहरुको संख्याको आधािमा आवश्यक पने 
ववशेर्ज्ञ ष्चवकत्सक, नसि, अन्य स्वयंसेवकको संख्या, आवश्यक और्र्ध उपकिण, 
कागजार्, र्ािम लगायर्का सामाग्रीहरुको लागर् र्याि पानुिपदिछ। 

५. ववशेर्ज्ञ ष्चवकत्सक ि अन्य सहयोगीहरु सँग ि ववद्यालयसँग समन्वय गिी कायिक्रमको 
र्मर्र् र्य गने ि सोही अनसुाि सबै ववद्यालय ि ववद्याथीहरुलाई खबि गनुिपदिछ। 

६. कायिक्रम सञ्चालनका लार्ग आवश्यक और्र्ध उपकिणको व्यवस्थापनमा ववर्नयोष्जर् 
बजेटबाट खरिद गनि पर्न सवकने ि केवह और्र्ध उपकिण अन्य र्नकायहरुबाट पर्न 
सहयोग र्लन सवकन्छ।  

७. नर्सिङ्ग र्था सामाष्जक सिुक्षा महाशाखासँग समन्वय गिी कायिक्रम सञ्चालन गनुि पनेछ। 
८. कायिक्रम सञ्चालन गदाि प्रत्यके ववद्यालयमा छुट्टाछुटै्ट ष्शववि सञ्चालन गनुिपनछे। ष्शववि 

सञ्चालन गने क्रममा कष्म्र्मा अनसूुची-१ मा उल्लेख गरिएका समस्याहरुको पवहचान हनेु 
गिी ववशेर्ज्ञहरुको ि अन्य सामाग्री ि उपकिणहरुको व्यवस्था गनुिपने छ। 

बजेट बाँडर्ाँड यस कायिक्रम सञ्चालन गनि प्रर्र् ववद्यालय रु. २,००,०००।– का दिले LMBIS code 
२.७.२२.२२७ मार्ि र् केही छनौट गरिएका स्थानीय र्हमा वजेट ववर्नयोजन गरिएको 
छ।ववर्नयोष्जर् बजेटबाट स्थानीय सहयोगी ि स्वयंसेवकको यार्ायर् खचि, भत्ता, बाह्य 
ववशेर्ज्ञको लार्ग दैर्नक भ्रमण भत्ता, यार्ायार् खचि, खाजा, आवश्यक और्र्ध उपकिण 
लगायर् अन्य सामाग्रीको व्यवस्थापनको लार्ग खचि गनि सवकनछे। 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

ष्शवविमा जाँच गरिएका हिेक ववद्याथीको अर्भलेख िाख्नपुनछे ि कायिक्रम पश्चार् त्यसको 
प्रर्र्वेदन र्याि पारि नर्सिङ्ग र्था सामाष्जक सिुक्षा महाशाखामा पेश गनुिपनेछ। ष्शववि 
सञ्चालनका क्रममा देष्खएका ववद्याथीहरुको समस्याको अर्भलेष्खकिण गनि ववद्यालय स्वास््य 
सूचना प्रणाली (School Health Information System) (www.shis.dohs.gov.np) मा 
प्रर्बटट गनुिपनेछ। 

सन्दभि सामाग्री कायि सञ्चालन र्नदेष्शका २०७७,, भ्रमण खचि र्नयमावली २०७२, आर्थिक कायिववधी र्था 
ववष्त्तय उत्तिदावयत्व ऐन, २०७६, साविजर्नकखरिद ऐन,२०६३, साविजर्नक खरिद र्नयमावली 
२०६४। 

 
कायिक्रमः सामदुावयक स्वास््य र्था नर्सिङ सेवा घिदैलो कायिक्रम 
कायिक्रमको 
परिचय 

समदुायमा परिवाि केष्न्रर् स्वास््य सेवा र्था जीवनपथको अबधािणा अनरुुप प्रत्यके 
व्यष्क्तलाई आधािभूर् स्वास््य सेवा घि परिवािसम्म परु् याउन र्था सिुष्क्षर् मार्तृ्व, बाल 

http://www.shis.dohs.gov.np/
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स्वास््य, वकशोि-वकशोिी स्वास््य र्था प्रजनन ् स्वास््य, मानर्सक स्वास््य, सने र्था नसन े
िोगहरुको िोकथाम र्था र्नयन्रण र्था जेटठ नागिीक लगायर्का सेवाको ववकास र्था 
र्बस्र्ाि गनि नमनुा कायिक्रमको रुपमा प्रदेश नं २ ि बागमर्ी प्रदेशका एक-एक वटा स्थानीय 
र्हमा यो कायिक्रम लाग ूगरिएको छ। 

उदे्दश्य • स्वास््यको समदुायमा हनेु ववर्भन्न कायिक्रमहरुलाई एकीकृर् गिी समदुायमा एकीकृर् 
स्वास््य सेवा पयुािउन। 

• स्वस््य जीवनशैली घिबाटै ि सानो बच्चा देष्ख शरुु गिी जेटठ नागिीक स्वास््य प्रबधिन 
लगायर् नसन ेिोगहरु कम गिाउन। 

• जीवनपथको अवधािणा अनरुुप गभिवर्ी, सतु्केिी , सतु्केिी पश्चार्,नवष्शश ुस्वास््य, बाल 
स्वास््य, वकशोि वकशोिी, बयस्क देष्ख जेटठ नागिीकहरुलाई र्नयर्मर् स्वास््य प्रवद्धिन ि 
सूचना र्दई आवश्यकर्ा अनसुाि सम्वष्न्धर् ठाँउमा पे्रर्ण गने। 

• वकशोि वकशोिीको यौन र्था प्रजनन ् स्वास््य प्रबधिन साथ ै मवहनावािी स्वास््य 
व्यवस्थापन गने। 

• परिवािका प्रत्यके व्यष्क्तको स्वास््य ि जीवन लागर् (CRBS) िाखी र्नयमीर् 
अध्यावर्धक गने। 

• आवश्यकर्ा अनसुाि प्राथर्मक उपचाि सेवा प्रदान गने। 
• र्बर्भन्न स्वास््य समस्याहरुको स्क्रीर्नंग (Screening) गने जस्रै्: िक्तचापको जाँच, 

वपसावमा albumin, sugar, िगर्मा sugar को जाँच, समदुायमा व्यष्क्तहरुको शरििको 
र्ौल ि वजनको जाँच, self breast examination (SBE), Body Mass Index(BMI) 
ि Visual inspection with acetic acid (VIA) आर्दको जाचँ गने। 

• स्वास््य ि अन्य सामाष्जक सूचकहरु र्नयर्मर् अध्यावर्धक (update)गिी िेकडि रिपोटि 
गने। 

• व्यवहाि परिवर्िनमा आधारिर् स्वास््य ष्शक्षा प्रदान गने जस्रै् स्वस्थ जीवनशैली ि 
सन्र्रु्लर् खाना प्रोत्साहन ि धुम्रपान र्था मध्यपान र्नरुत्सावहर् गने। 

• समयमा नै स्वास््य समस्याको िोकथाम, पवहचान र्था उपचाि गिी आवश्यकर्ा अनसुाि 
सम्बष्न्धर् स्वास््य संस्थामा पे्रर्ण गने। 

• नेपाल स्वास््य सेवा र्बमामा समावेश भएका ि यसको दायिा विाउनको लार्ग आवश्यक 
पिामशि गने। 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल समदुायका व्यष्क्तहरुको स्वास््य सचुाङ्कको अर्भलेष्खकिण हनेु साथै व्यष्क्तहरुको ष्शघ्र स्वास््य 
पवहचान गिी पे्रर्ण गने ि समस्र् समदुायले स्वास््य जीवन शैलीको अनसुिण गनि सहयोग गने 

सञ्चालन प्रवक्रया कायिक्रम प्रस्र्ाव भएका प्रत्येक स्थानीय र्हले “सामदुावयक स्वास््य: नमनुा स्थानीय र्ह 
कायिक्रम र्नदेष्शका, २०७८” बमोष्जम कायिक्रम सञ्चालन गनुिपनेछ। कायिक्रम सञ्चालन गने 
स्थानीय र्हले र्पर्सल अनसुाि कायिक्रम सञ्चालन गनुि पनेछ। 

१. जनशष्क्तको छनौटः 
➢ र्नदेष्शकामा उल्लेष्खर् भए बमोष्जम सामदुावयक नसि र्था सामदुावयक स्वास््य अर्धकृर्को 

र्नयषु्क्त गनि सवकन्छ। प्रत्यके वडामा एक जना सामदुावयक नसिलाई र्नयषु्क्त गनि सवकन्छ 
ि एक स्थानीय र्हमा एक जना सामदुावयक स्वास््य अर्धकृर् र्नयषु्क्त गनि सवकनछे। 

➢ सामदुावयक स्वास््य अर्धकृर्को न्यूनर्म शैष्क्षक योग्यर्ा: नेपाल सिकािबाट मान्यर्ा 
प्राप्त ष्शक्षण संस्था बाट नर्सिङ्ग वा जनस्वास््य ववर्यमा न्यूनर्म स्नार्क र्ह (BN/ BNS 
/Bsc Nursing/BPH ) उष्त्तणि गिी समबष्न्धर् परिर्द् मा दर्ाि भएको ि सामदुावयक 
स्वास््य के्षरमा कायिअनभुव भएको उम्मेद्वािलाई छनौटमा प्रथार्मकर्ा र्दनपुने छ। 
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➢ सामदुावयक नसिको न्यूनर्म शैष्क्षक योग्यर्ा: नेपाल सिकािबाट मान्यर्ा प्राप्त ष्शक्षण 
संस्था बाट नर्सिङ ववर्यमा प्रवीणर्ा प्रमाण पर र्ह उत्तीणि गिेको ि सम्बष्न्धर् परिर्द् मा 
दर्ाि भएको। 
२. कायि ववविण 

सामदुावयक नसि र्था सामदुावयक स्वास््य अर्धकृर्हरुको कायिववविण “सामदुावयक स्वास््य: 
नमनुा स्थानीय र्ह कायिक्रम र्नदेष्शका, २०७८” को अनसूुची ६ बमोष्जम हनेुछ ि सो को 
साि संके्षप र्नम्नानसुाि हनेुछ। 

सामदुावयक स्वास््य अर्धकृर्को कायिववविण 
➢ सामदुावयक स्वास््य सेवा कायिक्रम चसु्र् ि दरुुस्र् कायािन्वयन गनिको लार्ग सामदुावयक 

स्वास््य टीमको प्रबन्ध ि नेर्तृ्व गने। 
➢ स्थानीय र्हको बावर्िक कायिक्रम योजना ि बजेटको सरु्नष्श्चर्र्ाको लार्ग प्रस्र्ाव गने। 
➢ र्नयर्मर् रुपमा के्षर गर् भ्रमण गिी कायिक्रमको कायािन्वयनमा आएका वा आउन सलने 

चनुौर्ी बझुी र्र्नीहरुलाई समाधान गनि ववर्भन्न व्यष्क्त ि र्नकायहरुसँग सहकायि गने। 
➢ कायिक्रमको मार्सक, चौमार्सक प्रगर्र् ववविण ि सझुाबहरु गाउँपार्लका/नगिपार्लका 

कायािलय, समन्वय सर्मर्र्, सल्लाहकाि सर्मर्र् लगायर्का अन्य सिोकालवालाहरुलाई 
बझुाउने ि कायिक्रमलाई अझै सदुृि गनि आवश्यक छलर्ल गन।े 

➢ सामदुावयक स्वास््य सेवा कायिक्रमलाई िणनीर्र्क मागिदशि र्दनको लार्ग ि आवश्यक 
स्रोर् साधन जटुाउन, गाउँपार्लका /नगिपार्लका, प्रादेष्शक ि िाष्टियस्र्िका 
सिोकालवाला ि साझेदािहरुसँग समन्वय ि सहकायि गने। 

➢ स्वस्थ ि समनु्नर् स्थानीय र्ह र्नमािण गनि सिोकािवाला र्नकायसँग सहकायि गिी ववर्भन्न 
सूचांकहरु पिुा गने। 

➢ आफ्नो मार्हर्मा िहेका वडाका सामदुावयक स्वास््य नसिलाई सपुरिवेक्षण गिी क्षमर्ा 
अर्भबृष्द्ध गन।े  

 
सामदुावयक नसिको कायिववविण 

➢ समदुायमा ववर्भन्न उमेि, समहू ि अवस्थाहरुलाई लष्क्षर् गिी गणुस्र्िीय स्वास््य सेवा 
प्रदान गने। 

➢ स्वास््य सेवाको र्निन्र्िर्ा (Continumm of care ) अनसुाि सबै उमेि समहुको 
स्वास््य आवश्यकर्ा अनसुाि प्रर्र्कािात्मक, प्रबद्धिनात्मक ि उपचािात्मक सेवाको साथ ै
समयमै पे्रर्ण सेवा र्दने। 

➢ समदुायमा दीघििोगका जोष्खम कािकहरु (जस्रै् जीवनशैली, बानी व्यवहाि) पवहचान गिी 
सो को परिमाजिन गनिको लार्ग आवश्यक कायिक्रम हरु सञ्चालन गने| 

➢ समदुाय, स्वास््य संस्थ, मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववका, Roaming ANM, 
कायिक्रमहरु बीचमा समन्वय गने। 

➢ कायिक्रम ि समदुाय को सम्बष्न्धर् र््यांक ि जानकािीको व्यवस्थापन गन।े 
➢ आफ्नो कायि के्षरको सूचकहरु सिोकािवालाहरु सँग सर्मक्ष गिी मार्सक ,रैमार्सक ि 

बावर्िक कायियोजना र्जुिमा गिी कायािन्वयन गने। 
➢ स्वस्थ ि समनु्नर् स्थानीय र्ह र्नमािण गनि सिोकािवाला र्नकाय सँग सहकायि गिी ववर्भन्न 

सूचांकहरु सदुृविकिणको कायि गने। 
मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयं सेववकाको भूर्मका 

➢ सामदुावयक नसिलाई घि दैलो भेटघाट कायिक्रम ि घि ि व्यष्क्तगर् सूचना र्लन ि 
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update गनि सहयोग गन।े 
➢ सामदुावयक नसिसँग र्मलेि मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वय सेववकाहरुले स्वास््य आमा 

समूहको माध्यम द्धािा समदुायका घि घिमा स्वास््य सम्बन्धी सचेर्ना अर्भबृष्द्ध गने। 
➢ सामदुावयक नसि सँग र्मलेि मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वंय सेववकाहरुले आरु्ले गिेको 

मार्सक र्था बावर्िक कायिको ववविण स्वास््य आमा समहु र्था स्थानीय स्वास््य 
संस्थालाई र्ोवकएको िाँचा र्था अवर्धमा जानकािी गिाउने। 

➢ सामदुावयक नसिसँग र्मलेि मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वंय सेववकाहरुले हजाि र्दनका 
आमा भएका घि परिवािको सामाष्जक नलसाङकन गने छन। साथ ै सिकािले ववशेर् 
स्वास््य अर्भयानहरु सञ्चालन गदाि आवश्यकर्ा अनसुाि घिधुिी भ्रमण गनेछन ि पिामशि 
र्था स्वास््य सेवा प्रबद्धिन गने। 

➢ आवश्यकर्ा अनसुाि सेवाको उपयोगमा बृष्द्ध गनिका लार्ग स्वास््य संस्थामा पे्रर्ण गने। 
➢ स्वास््य सम्बन्धी स्थानीयस्र्िमा भएका जोष्खमहरु पवहचान गिी त्यसको न्यनुीकिणमा 

सहयोग गने। 
३. अर्भमषु्खकिणः 

➢ नर्सिङ र्था सामष्जक सिुक्षा महाशाखाले सामदुावयक नसि, सामदुावयक स्वास््य अर्धकृर्, 
मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववका ि अन्य सिोकािवाला र्नकायहरुलाई कायिक्रम 
सम्बन्धी ि सूचना प्रणाली सम्बन्धी अर्भमषु्खकिण र्दईनछे। 

➢ यसको लार्ग स्थानीय र्हले कमिचािी र्नयकु्त भएपर्छ नर्सिङ्ग र्था सामाष्जक सिुक्षा 
महाशाखासँग समन्वय गनुिपनछे। 
४. कायि सञ्चालन प्रवकया  

➢ स्थायी दिवन्दी सृजना नभएसम्म स्थानीय र्हले किाि सेवामा प्रत्येक स्थानीय र्हमा एक 
जना सामदुावयक स्वास््य अर्धकृर् ि प्रत्यके वडामा न्यनुर्म एकजना सम्म सामदुावयक 
नसि र्नयषु्क्त गरिनछे। 

➢ स्वीकृर् र्ािम ि सचुाङ्क अनसुाि Visiting Service Providers (VSP), Roaming 
Nurse जस्र्ा कायिक्रमहरु सँचालन भईिाखेका स्थानीय र्ह ि मवहला सामदुावयक 
स्वास््य स्वयंसेववका (FCHV) को सहयोगमा सामदुावयक नसिले प्रत्येक घिघिमा गई 
स्वास््यको साथै अन्य सम्पणुि ववविणहरु र्लन े ि समयसमयमा अध्यावर्धक गने।साथ ै
health risk अनसुाि follow-up गने। 

➢ सबै सूचनाहरु Software मा प्रववस्ट गिी अनगुमन सचुाङक अनसुाि घिघिमा र्लोअप 
गनि योजना बनाइ आवश्यकर्ा अनसुाि स्वास््यसेवा, सूचना प्रवद्धिन, पे्रर्ण ि अन्यकायिहरु 
गने। 

➢ उक्त योजना अनसुाि दैर्नक/साप्तावहक, मार्सक रुपमा व्यष्क्त/, परिवाि केष्न्रर् घिभेट 
गिी स्वास््य सूचना/सेवा प्रदान गने। 

➢ सामदुावयक नसिको कायि के्षर वडा कायिलयमा बनाई आर्नो वडाको प्रत्यके नागरिकको 
Health profile र्याि गने ि स्थानीय र्हले सबै वडावाट Health profile जम्मा गिी 
आफ्नो स्थानीय र्हको सबै नागरिकको स्वास््य ष्स्थर्ी ि सचुाङक Digitalized गने। 

➢ सामदुावयक स्वास््य अर्धकृर्ले सामदुावयक नसिहरुसँग र्नयर्मर् छलर्ल गिी 
साप्तावहक/मार्सक/बावर्िक कायियोजना बनाई काम गने। 

➢ स्थानीय र्हले कायिक्रमको अधिबावर्िक ि बावर्िक सर्मक्षा गिी थप व्यबष्स्थर् गदे यो 
कायिक्रमलाई र्निन्र्िर्ा र्दन।े 

➢ सामदुावयक नसिहरुले कायिक्रममा Community Health Toolkit (CHT) को माध्यमबाट 
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स्वास््य ि अन्य सामाष्जक सचुाङ्कहरु र्नयर्मर् update गिी िेकडि रिपोटि गने। 
५. और्र्ध र्था और्र्धजन्य सामाग्री ि भौर्र्क पूवािधाि व्यवस्थापनः 

➢ सम्बष्न्धर् स्थानीय र्हले “सामदुावयक स्वास््य: नमनुा स्थानीय र्ह कायिक्रम र्नदेष्शका , 
२०७८” अनसूुची-२ मा उल्लेख भए बमोष्जमका और्र्ध ि और्र्धजन्य सामाग्रीहरुको 
व्यवस्थापन गनुि पनेछ। 

➢ सम्बष्न्धर् स्थानीय र्हले छनोट भएको वडा कायािलयसँगको समन्वयमा सामदुावयक नसि 
र्था सामदुावयक स्वास््य अर्धकृर्का लार्ग आवश्यक पने भौर्र्क पूवािधाि, आवश्यक 
अन्य सामाग्री साथै काम गनिका लार्ग अनूकूल वार्ाविणको सरु्नष्श्चर् गनुिपनछे। 

➢ सामदुावयक नसिको कायि कक्ष सम्बष्न्धर् वडा कायािलयको भवनमा व्यवस्थापन गनुि 
पनेछ। 

 
६. सामदुावयक नसिले गने दैर्नक, साप्तावहक, मार्सक ि वावर्िक कायिको ववविण 

अनसूुची-२ बमोष्जम हनेु छ।  
 

७. कायिक्रमको अनगुमन, मूल्याकंन ि अर्भलेष्खकिणः 
➢ कायिक्रमको र्नयर्मर् अनगुमन ि र्नयमन गने ष्जम्मा स्थानीय र्हको िहनछे ि संघ को 

स्वास््य र्था जनसंख्या मन्रालय वा स्वास््य सेवा ववभागका प्रर्र्र्नर्धबाट पर्न 
कायिक्रमको बेला बेलामा अनगुमन हनेुछ। 

➢ सामदुावयक नसिले प्रदान गिेको सेवाको अभीलेष्खकिण ि प्रर्र्वेदनको लार्ग नर्सिङ्ग र्था 
सामाष्जक सिुक्षा महाशाखाले सूचना प्रणाली ववकास गिी लाग ूगनेछ। 

➢ सम्बष्न्धर् स्थानीय र्ह ि सामदुावयक स्वास््यकमीहरुलाई यसबािे अर्भमषु्खकिण 
गिीनेछ। 

➢ सफ्टवेयिमा र््यांक ि सेवाको प्रववटठ गनिको लार्ग प्रत्यके सामदुावयक नसिलाई ट्याबलेट 
ि सामदुावयक स्वास््य अर्धकृर्लाई ल्यापटप प्रदान गनुिपनेछ। यी सामान खरिद गदाि 
साविजर्नक खरिद ऐन ि र्नयमावली अनसुाि गनुि पनेछ। 

बजेट बाँडर्ाँड यस कायिक्रम सञ्चालन गनि ववर्नयोष्जर् बजेटबाट र्पर्सल अनसुािको ष्शर्िकमा खचि गनुिपनछे। 
➢ स्वास््यकमीहरुको पारिश्रर्मक, 
➢ सामदुावयक स्वास््य अर्धकृर्को लार्ग ल्यापटप ि प्रत्येक सामदुावयक नसिको लार्ग 

ट्याबलेट खरिद गनि 
➢ कायिक्रमको अनगुमन ि सपुरिवेक्षण ि सर्मक्षा कायिक्रम गनि  
बजेट ववर्नयोजन गदाि सविप्रथम अर्नवायि दावयत्वका ववर्यमा वजेट छुट्टाएपर्छ मार अनगुमन ि 
सपुरिवेक्षणमा बजेट खचि गनुिपनेछ। यस कायिक्रम सञ्चालन गनिको लार्ग LMBIS code 
२.७.२२.२२८ मार्ि र् बजेट र्बर्नयोजन गरिएको छ। 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

स्थानीय र्हले सामदुावयक स्वास््य सेवाको अर्भलेख िाखी त्यसको प्रर्र्वेदन सम्बष्न्धर् 
प्रदेशको स्वास््य र्नदेशनालय ि स्वास््य सेवा ववभागको नर्सिङ र्था सामाष्जक सिुक्षा 
महाशाखामा पठाउन ुपनेछ। अर्भलेख ि प्रर्र्वेदनको लार्ग सहष्जकिण गनिका लार्ग नर्सिङ्ग 
र्था सामाष्जक सिुक्षा महाशाखाले र्याि गिेको सूचना प्रणालीको प्रयोग गनुिपनेछ। 

सन्दभि सामग्री सामदुावयक स्वास््य: नमनुा स्थानीय र्ह कायिक्रम र्नदेष्शका २०७८, कायि सञ्चालन र्नदेष्शका 
२०७७, भ्रमण खचि र्नयमावली २०७२, आर्थिक कायिववधी र्था ववष्त्तय उत्तिदावयत्व ऐन, 
२०७६, साविजर्नक खरिद ऐन २०६३, साविजर्नक खरिद र्नयमावली २०६४  
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अनसूुची-१ 
ववद्यालयका बालबार्लकाको स्वास््य परिक्षणको क्रममा हेनुिपने समस्याहरु 
System/ Organ Screening of problems 
Eye Any lesions, vision problems, refractive errors, infections, cataracts, etc. 
Ear Any lesions, signs of infections, hearing problems, use of any hearing aids, 

any surgeries, or any other problems 
Nose and Sinuses Any sign of infections, physical injuries, sinus pains, obstructions, 

deviations, difficulty in breathing/nasal flaring, etc. 
Mouth and Throat Dental caries, dental hygiene, deformities (acquired or congenital), sore 

throat, other signs of infections, sign of nutrition deficiencies,  
Chest and respiratory 
system 

Trouble breathing, choking episodes, cough, wheezing, cyanosis, exposure 
to tuberculosis, dyspnea, hemoptysis. 

Cardiac Any problems of palpitation, cyanosis, edema, rheumatic fever, chest pains, 
rheumatic heart disease, signs of any other congenital heart diseases, 
abnormal heart sounds. 

Gastrointestinal Bowel movements, frequency, color, regularity, consistency, discomfort, 
constipation or diarrhea, abdominal pain, bleeding, flatulence, nausea or 
vomiting, increased or decreased appetite, distension, stool examination 

Genito-Urinary Frequency, urgency, dysuria, dribbling, strength of urinary stream, enuresis, 
hematuria, epispadias or hypospadias, phimosis, urine RE/ME 

Behavioural problems Obsessive-compulsive disorder, anxiety disorder, attention deficit 
hyperactivity disorder (ADHD), bipolar disorder, conduct disorder, delirium, 
dementia, depression, obsessive-compulsive disorder, any other learning 
problems, any suspects of autism spectrum disease, etc. 

 
अनसूुची-२ 
सामदुावयक स्वास््य अर्धकृर्ले ि सामदुावयक नसि गने दैर्नक, साप्तावहक, मार्सक ि वावर्िक वक्रयाकलाप 
ष्जम्मेवाि 
व्यष्क्त 

ष्जम्मेवािीहरु 
दैर्नक  साप्तावहक मार्सक  चौमार्सक  अधि-बावर्िक/बावर्िक 

सामदुावय
क 
स्वास््य 
अर्धकृर्  

र्बद्यरु्ीय सूचना प्रणालीमा 
िाष्खएका ववविणहरु/ 
र््यांक cross verify 
गने; र्त्यांकको 
accuracy and 
completeness चेक 
गने; कुनै data errors 
भेवटएमा र्रुुन्र् 
सामदुावयक नसिसँग 
समन्वय गिेि 
सच्याउने;  
 data errors tracking 
sheet लाई अद्यावर्धक 
गने। 

आवश्यकर्ा अनसुाि 
आफ्नो कायि के्षरमा 
सामदुावयक नसिको 
काम 
सपुरिवेक्षण/अनगुमन 
गनि field visit गने;  
हप्ता भरिको data का 
रटुी हरु सर्मक्षा error 
tracking sheet 
अनसुाि सामदुावयक 
नसि सँग समन्वय गिी 
सच्याउने;  
Data system मा कुनै 
असहज /अफ्यािो 
(troubleshooting) 
आई पिेमा गाउँ/नगि 
पार्लका कायािलयमा 
र्ोवकएको व्यष्क्त लाई 

आवश्यकर्ा अनसुाि 
आफ्नो कायि के्षरमा 
सामदुावयक नसि को काम 
सपुरिवेक्षण/अनगुमन गनि 
field visit गने;  
अनसूुचीमा र्ोवकए 
अनसुािको मार्सक रिपोटि 
र्याि पाने; 
रिपोटि गाउँ/नगि पार्लका 
ि सम्बष्न्धर् र्नकायमा 
बझुाउने;  
सामदुावयक नसि सँग, 
पार्लका, सामदुावयक 
स्वास््य समन्वय सर्मर्र् 
ि अन्य सम्बष्न्धर् 
र्नकायमा र््यांकको 
सर्मक्षा गने (for 
example, meaning, 

अनसूुचीमा र्ोवकए 
अनसुािको चौमार्सक 
रिपोटि र्याि पाने; 
रिपोटि गाउँ/नगि 
पार्लका ि 
सम्बष्न्धर् र्नकायमा 
बझुाउने;  
सामदुावयक नसिसँग, 
पार्लका, सामदुावयक 
स्वास््य समन्वय 
सर्मर्र् ि अन्य 
सम्बष्न्धर् र्नकायमा 
कायिक्रमको प्रगर्र् 
सर्मक्षा गने, सुझाब 
हरु संकलन गने, 
कायिक्रम को सधुाि 
गनुि पने के्षरहरु 
औल्याउने; सोवह 

अनसूुचीमा र्ोवकए 
अनसुािको वावर्िक 
रिपोटि र्याि पाने; 
रिपोटि गाउँ/नगि 
पार्लका ि सम्बष्न्धर् 
र्नकायमा बझुाउने;  
सामदुावयक नसिसँग, 
पार्लका, सामदुावयक 
स्वास््य समन्वय 
सर्मर्र् ि अन्य 
सम्बष्न्धर् र्नकायमा 
कायिक्रमको प्रगर्र् 
सर्मक्षा गने, सुझाब 
हरु संकलन गने, 
कायिक्रम को सधुाि 
गनुि पने के्षरहरु 
औल्याउने; सोवह 
अनरुुप बावर्िक कायि 
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सम्पकि  गने। trend/progress, gaps) 
ि कायिक्रम को सधुाि 
गनुि पने के्षरहरु 
औल्याउने; सोवह अनरुुप 
सामदुावयक नसि लाई 
मार्सक कायि योजना 
बनाउन सहयोग गने। 

चौमार्सक कायि 
योजना बनाउने। 

योजना बनाउने। 
  

सामदुावय
क नसि 

आरु्ले गिेको कायिहरु 
ि समदुायमा परु् याएको 
हिेक स्वास््य सेवाको 
ववविण मोबाइलबाट 
(Offline) सम्बष्न्धर् 
र्मिहरु भिेि र्बद्यरु्ीय 
सूचना प्रणालीमा 
अद्यावर्धक गने  
Offline संकलन गिेको 
ववविण र्बद्युर्ीय सूचना 
प्रणालीमा इन्टिनेटको 
पहुँच हनुे र्बष्त्तकै 
अपलोड गने  
र््यांक िेकडि गदाि 
भएका साना 
गष्ल्र्/रटुीहरु र्रुुन्रै् 
सच्याउने 
(for example, 
duplication of forms, 
missing values) 
प्रत्येक व्यष्क्तको health 
risk अनसुाि Follow-
up, स्वास््य ष्शक्षा, 
स्वास््य प्रवद्धिन, 
Screening, पे्रर्ण ि 
आवश्यकर्ा अनसुाि 
अन्य कायि गने। 

र्बद्यरु्ीय सूचना 
प्रणालीमा िेकडि िाख्दा 
कुनै रटुी/अपिुो 
ववविण भएमा 
सामदुावयक स्वास््य 
अर्धकृर्सँग सहकायि 
गिेि सच्चाउने। 
व्यष्क्तगर् ि 
घिपरिवािको स्वास््य 
Profile अनसुाि ववर्भन्न 
वक्रयाकलाप गने। 

आफ्नो कायि के्षरको 
संष्क्षप्त मार्सक ववविण 
र्याि गने; मवहला 
सामदुावयक स्वास््य स्वयं 
सेववकासँग ि स्थानीय 
स्वास््य संस्था सँग 
समन्वय गने;  
सामदुावयक स्वास््य 
अर्धकृर्लाई आवश्यकर्ा 
अनसुाि मार्सक रिपोटि 
र्याि पानि सहयोग गने; 
कायिक्रमको प्रगर्र् ि थप 
सधुाि गनुि पने ठाउँ 
हरुको सर्मक्षा गने ि 
सोवह अनसुाि मार्सक 
कायि योजना बनाउने।  
Indicator अनसुाि 
आफ्नो वडाको सूचांकहरु 
अर्धकृर्लाई बझुाउने ि 
सर्मक्षा गिीथप 
कायियोजना बनाउने। 

स्थानीय वडा 
कायािलय, स्वास््य 
संस्था, सामदुावयक 
स्वास््य अर्धकृर् ि 
सम्बष्न्धर् र्नकायमा 
कायिक्रमको सर्मक्षा 
गने, सझुाबहरु 
संकलन गने ि थप 
सधुािका के्षरहरु 
औलँ्याउने; सोवह 
अनरुुप चौमार्सक 
कायि योजना 
बनाउन।े 

स्थानीय वडा 
कायािलय, स्वास््य 
संस्था, सामदुावयक 
स्वास््य अर्धकृर् ि 
सम्बष्न्धर् र्नकायमा 
कायिक्रमको सर्मक्षा 
गने, ि थप सधुािका 
के्षरहरु औल्याउने ि 
सोवह अनरुुप बावर्िक 
कायि योजना 
बनाउने। 
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क्षयिोग र्नयन्रण कायिक्रम 
 
कम्यरु्नवट डट्स कायिक्रम सञ्चालन, महानगि र्था उप महानगि पार्लकामा क्षयिोग मकु्त पार्लका सम्बन्धी 
कायिक्रम 
परिचय दैर्नक स्वास््य संस्थामा गइि क्षयिोगको उपचाि र्लन लष्क्षर् वगिका लार्ग सहज नभएकोले 

समदुायकै व्यष्क्त मार्ि र् र्बिामीको घिपायकमै क्षयिोगको उपचाि उपलब्ध गिाई क्षयिोग र्नको 
हनेु दिमा बृष्द्ध गनि यो कायिक्रम िाष्खएको हो। 

उदे्दश्य प्रत्येक र्दन स्वास््य संस्थामा आई प्रत्यक्ष र्नगिानीमा उपचाि र्लन नसलने क्षयिोगका 
र्बिामीहरूलाई समदुायस्र्िम ैक्षयिोग उपचाि सेवा उपलब्ध गिाउने। 

लष्क्षर् समूह शािीरिक रुपले असक्त ि र्िक क्षमर्ा भएका क्षयिोगका र्बिामी, ६० बर्ि मार्थ उमेि पगुेका 
क्षयिोगका र्बिामी, बालबार्लकाहरु, पूणिरुपले आिाम गनुिपन े क्षयिोगका र्बिामी, गभिवर्ी र्था 
सतु्केिी अवस्थाका क्षयिोगका र्बिामी, मानर्सक असनु्र्लन भएका क्षयिोगका र्बिामी, दघुिटनामा 
पिी वहडडुल गनि नसलने, ववद्याथी, कमिचािी, मजदिु आर्द (स्वास््य संस्था खुला िहेको अवर्धमा 
आई उपचाि र्लन असमथि)  

सञ्चालन 
प्रकृया 

• समदायमा आधारिर् क्षयिोग उपचाि कायिक्रम मापदण्ड अनसुाि स्वास््य संस्था (उपचाि 
केन्र) मा िहेका र्बिामीहरुको लगर् र्याि गने। 

• समदुायमा आधारिर् क्षयिोग उपचाि सेवामा िाष्खन ु पने क्षयिोगका र्बिामीहरुको (जम्मा 
र्बिामीको अर्धकर्म ४० प्रर्र्शर्) ववविण स्वास््य संस्था (उपचाि केन्र) अनसुाि प्राप्त गिी 
र्बर्नयोष्जर् िकम हेिी सम्बष्न्धर् स्वास््य संस्था (उपचाि केन्र) लाई अनमुर्र् प्रदान गने  

• र्बिामीलाई उपचाि अवर्धभि सेवा र्दए वापर् सेवा प्रदायकलाई ि उपचािमा िहेका 
र्बिामीलाई उपचाि अनगुमन गिे वापर् स्वास््यकमीलाई र्ोवकएको िकम उपलब्ध 
गिाउने।  

• समदुायमा आधारिर् उपचाि व्यवस्थापनमा िहेको र्बिामीको पिीक्षण र्था अनगुमनको 
व्यवस्था गने। 

• समदुायमा आधारिर् क्षयिोग उपचाि व्यवस्थापन गने स्वास््य संस्था प्रमखु वा कायिक्रम 
र्ोकल पशिनलाई पेश्की स्वरूप केही िकम उपलब्ध गिाइ खचिको आधािमा (र्बल भौचि 
अनसुाि) पेश्की र्छयौट गदै लैजान ुपदिछ। 

• क्षयिोग मकु्त सम्बन्धी कृयाकलाप सञ्चालन सम्बष्न्धर् स्थानीय र्हका लार्ग छुटै्ट र्नदेष्शका 
पर्छ पठाइन ेछ। 

बजेट 
बाँडर्ाँड 

क) स्वास््यकमीः कम्यूर्नटी डट्समा उपचाििर् र्बिामीको घिमा गई अनगुमन गिे वापर् प्रर्र् 
र्बिामी (मतृ्यू भएको ि उपचाि पिुा गिेको) एकमूस्ट यार्ायार् खचि रु ५००।०० 
ख) समदुायमा आधारिर् क्षयिोग उपचाि सेवा प्रदायकः उपचाि अवर्धभि सेवा र्दएवापर् प्रर्र् 
र्बिामी (मतृ्यू भएको ि उपचाि पिुा गिेको) एकमूटठ यार्ायार् खचि रु.१५००।०० 
नोटः उपिोक्तानसुाि खचि गदाि र्बर्नयोष्जर् िकम ि जम्मा र्बिामीको अर्धकर्म ४० प्रर्र्शर् 
र्बिामीलाई र्दइने िकम मध्ये जनु कम छ सोही अनसुाि गनि हनु।  

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

प्रत्येक र्दन स्वास््य संस्थामा आई प्रत्यक्ष र्नगिानीमा उपचाि र्लन नसलने क्षयिोगका र्बिामीलाई 
समदुायस्र्िमै क्षयिोग उपचाि सेवा उपलब्ध भएको हनेुछ। 

अर्भलेख 
प्रर्र्वेदन 

सामदुायमा आधारिर् डट्स कायिक्रम र्नदेष्शकामा र्ोके बमोष्जमको अर्भलेख िाखी समदुायमा 
आधारिर् उपचाि सेवामा िहेका जम्मा र्बिामीको ववविण इमले मार्ि र् िाष्टिय क्षयिोग र्नयन्रण 
केन्रमा पठाउन हनु। 
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स्वास््य संस्थामा आकष्स्मक अवस्थामा और्र्ध एवं ल्याब सामाग्री िुवानी, िेकर्डिङ र्था रिपोवटिङका लार्ग र्मि 
र्िमेट छपाइ र्था र्ोटोकपी, ई-वट.र्ब िष्जस्टि अध्यावर्धक, ववश्व क्षयिोग र्दवस सम्बन्धी कायिक्रम 
 
परिचय • और्र्ध अभावका कािण क्षयिोगका र्बिामी र्नदान र्था उपचाि अविोध हनु नर्दन 

आवश्यक पिेका बखर् और्र्ध र्था ल्याव सामग्री िुवानी गनि, 
• क्षयिोगका र्बिामीको अर्भलेख चाहेका बखर् प्राप्त गनि अद्यावर्धक गनि,  
• क्षयिोग र्नदान र्था उपचाि कायिक्रम सञ्चालनमा आईपिेका समस्या र्था समाधानका 

उपायबािे छर्र्ल र्था क्षयिोगका र्बिामीको उपचाि नर्र्जाको ववश्लेर्ण गनि यो 
कायिक्रम िाष्खएको हो। 

उदे्दश्य • क्षयिोग र्नदानका लार्ग आवश्यक प्रयोगशाला सामग्री र्था क्षयिोगका और्र्धको अभाव 
(stock out) हनु नर्दने  

• क्षयिोगका र्बिामीको उपचाि सम्बन्धी अर्भलेख eTB Master Register अद्यावर्धक 
िाख्ने, 

• कायिक्रमका लार्ग आवश्यक र्ोटोकपी मसलन्द उपलब्ध गिाउने। 
• कायिक्रमको अनगुमन गिी स्थलगर् अनषु्शक्षण र्दने। 
• क्षयिोग र्नयन्रण कायिक्रमका सूचकहरुका आधािमा चौमार्सक प्रगर्र् ववश्लेर्ण र्था 

र्बवेचना गने। 
• कायिक्रम कायािन्वयनमा आई पिेका समस्या पवहचान र्था समाधानका उपायहरु वािे 

ववश्लेर्ण गने। 
• आकष्स्मक अवस्थाको व्यवस््पन गने  

कायिक्रम 
सञ्चालन 
/कायािन्वयन 
प्रकृया 

क) औसधी एवं ल्याब सामाग्री िुवानी 

• उपचाििर् र्था अनमुार्नर् थप हनेु नयाँ र्बिामीको आधािमा आवश्यक पने और्र्ध र्था 
प्रयोगशाला केर्मकल्सको अनमुार्नर् लगर् र्याि गने। 

• उपचाि केन्रमा आवश्यक भएका बखर् क्षयिोगका और्र्ध, प्रयोगशाला केर्मकल्स र्था 
अन्य सामग्रीहरू िुवानी गने । 

• िुवानी गदाि स्थानीय यार्ायार् र्था र्छटो छरिर्ो साधनको प्रयोग गने। 
थप व्याख्याः हालसम्म स्वास््य संस्थाले क्षयिोगका और्र्ध ि ल्याव सामाग्रीहरू स्वास््य 
कायािलबाट र्सधै ल्याउने गिेकोले िुवानी खचि वापर् लाग्ने अनमुार्नर् िकम स्वास््य 
संस्थालाइि उपलब्ध गिाइि वर्िको अन्र्मा र्र्छ्यौट गने व्यवस्था गने। 

ख) कायिक्रमका लार्ग आवश्यक स्टेशनिी र्था र्मि र्िमेट र्ोटोकपी 

• क्षयिोग उपचाि िष्जटटि अनसुािको अर्भलेख ववद्यरु्ीय िष्जटटि (eTB Master register) 
मा अद्यावर्धक गनि अनसूुची ३ अनसुािको र्ािाम र्बिामी सख्याको अनपुार्ामा १२ 
मवहना लाइि पगु्ने गिी छपाउने। 

• अनसूुची अनसुािको ट्याली सीट १६ प्रर्र् (१२ मवहनाका लार्ग १२ प्रर्र् , चौमार्सक 
अवर्धका लार्ग ३ प्रर्र् ि वावर्िक १ प्रर्र्) छपाउने। 

• क्षयिोग अर्भलेख ि प्रर्र्वेदनमा भएको परिवर्िन भएको र्ि परिवर्िन अनसुाि मार्सक 
प्रर्र्वेदन ९.३ छपाइि हनुनसकेकोले मार्सक प्रर्र्वेदन ९.३ को ६ ि ७ नं पेज 
आवश्यक मारामा छपाइ गने वा र्ोटोकपी गने, (प्रर्र्वेदन र्याि गदाि यसै बमोष्जम 
गिी ९.३ मा ष्स्टच गने) 
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• कायिक्रम सञ्चालन गनि अन्य आवश्यक मसलन्द छपाइि र्ोटोकपी आर्द खरिद गने। 
ग) ई-वट.र्ब िष्जस्टि अद्यावर्धक 
• अन्र्गिर्का स्वास््य संस्थामा उपचाििर् क्षयिोगका र्बिामी सवहर्को क्षयिोग मास्टि 

िष्जस्टि र्याि गने। 
• क्षयिोग उपचाि िष्जटटि अनसुािको अर्भलेख ववद्यरु्ीय िष्जटटि (eTB Master register) 

मा अद्यावर्धक गनि अनसूुची ३ अनसुािको र्ािाम र्बिामी सख्याको अनपुार्मा १२ 
मवहना लाइि पगु्ने गिी प्रत्येक उपचाि केन्रमा उपलब्ध गिाउने  

• उक्त र्ािामका आवश्यक महलहरू भिी मार्सक प्रर्र्वेदन (HMIS 9.2/9.3) का साथ 
संलग्न िाखी पठाउन अनिुोध गने। 

• उक्त र्ािामको आधािमा क्षयिोग मास्टि िष्जस्टि अद्यावर्धक गनि। 
• क्षयिोग मास्टि िष्जस्टि अनसुाि eTB Master register अद्यावर्धक गने। 
घ) ववश्व क्षयिोग र्दवस मनाउने 
र्पसील बमोष्जमका कृयाकलाप मध्ये उपयकु्त कृयाकलाप सञ्चालन गिी माचि २४ का र्दन 
ववश्व क्षयिोग र्दवस मनाउने  

• ष्शक्षा, सूचना ि सञ्चािका सामाग्रीहरुको प्रदशिनी र्था ववर्िण। 
• क्षयिोग चेर्नामलुक सांस्कृर्र्क कायिक्रम, वादवववाद, हाष्जिी जवार्, प्रभार्रे्िी आर्द। 
• िेर्डयो ि टेर्लर्भजन माध्यम मार्ि र् क्षयिोगबािे सन्देश प्रवाह गने। 
• परकाि अन्र्िवक्रया, अन्र्िसंवाद सडकनाटक सास्कृर्र्क कायिक्रम। 
• क्षयिोगका र्बिामी र्था स्वयम सेवकलाइि पूिस्काि र्था सम्मान 
• क्षयिोग सम्बन्धी जानकािी र्दने फ्लेलस, होर्डिङ वोडि र्याि गने 
थप व्याख्याः उपयुिक्त अनसुािका कायिक्रम सञ्चालन पश्चार् वचर् हनु गएको िकम 
र्नम्नानसुाि खचि गनि सवकनेछ  

१ आर्थिक ष्स्थर्र् कमजोि भएका सम्भाववर् क्षयिोगका र्बिामीहरूलाइि जीन एलस्पटि 
पिीक्षण सवुवधा भएको स्वास््य संस्थामा पिीक्षण गनि पठाउदा लाग्ने यार्ायार् खचि। 

२ र्नयर्मर् उपचाि खान छुटेका क्षयिोगका र्बिामीको अनगुमन खचि 
३ आर्थिक ष्स्थर्र् कमजोि भएका क्षयिोग र्बिामीलाइि पोर्ण र्था यार्ायार् खचि 
४ प्रयोगशालामा क्षयिोग संक्रमण र्नयन्रण सम्बन्धी खचि 
५ कोहटि गोटठीमा सहभागी स्वास््य कायिकलयका प्रर्र्र्नर्धको दैर्नकर्था भ्रमण खचि 
६ कोहटि समीक्षा वाहेक अन्य अवस्था स्थानीय र्हमा आउदा वा स्वास््य कायािलयमा जाँदा 

स्वास््यकमीको दैर्नक र्था भ्रमण खचि 
७ र्बद्यालय स्वास््य ष्शक्षा कायिक्रम सञ्चालन 
८ अन्य आकष्स्मक व्यवस्थापन  

आर्थिक 
बाडँर्ाडँ 

• चौमार्सक कोहटि समीक्षा अनसूुची १ (क) अनसुाि  
• eTB Master register अद्यावर्धक गनि रू ३० (प्रथम पटक दर्ाि भए देष्ख उपचाि पिुा 

गिेको अबर्ध सम्मको)। 
• ववश्व क्षयिोग र्दवस बिीमा रू १००००। ०० 
• अन्य कायिक्रम खचि प्रचर्लर् आर्थिक ऐन र्नयम अनसुाि  

अर्भलेख 
प्रर्र्वेदन 

• अनसूुची २ बमोष्जमको प्रर्र्वेदन र्याि गिी आर्थिक प्रशासनमा पेश गने  
• क्षयिोग उपचाि िष्जटटि अनसुािको अर्भलेख ववद्यरु्ीय िष्जटटि (eTB Master register) 

मा अद्यावर्धक गिी सोही अनसुाि मार्सक प्रर्र्वेदन ९.२ (DHIS 2) मा प्रववटट गने। 
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क्षयिोग आधािभरू् र्था पनुर्ािजगी र्ार्लम 
परिचय नयाँ र्नयकु्त भई आएका ि कायििर् स्वास््यकमीहरुलाई क्षयिोग सम्बन्धी ज्ञान, सीप ि 

क्षमर्ा अर्भबृष्द्ध गनि मोडु्यलि र्ार्लम िाष्खएको हो। 
उदे्दश्य क्षयिोग र्नदान र्था उपचाि व्यवस्थापनमा स्वास््यकमीको ज्ञान, सीप ि क्षमर्ा अर्भबृष्द्ध गने 
सहभागी ि 
संख्या 

शहिी स्वास््य केन्र, सामदुावयक स्वास््य इकाई, स्वास््य चौकी, प्राथर्मक स्वास््य केन्र, 
अस्पर्ाल र्था र्नजी स्वास््य संस्थामा क्षयिोग र्नदान र्था उपचाि व्यवस्थापनमा संलग्न 
स्वास््यकमीहरु ( १५ देष्ख २० जना सम्म) 

अवर्ध ि स्थान ३ र्दन ि पायक पने स्थान 
सहजकर्ाि क्षयिोग मोडुलि र्ार्लम प्राप्त स्वास््यकमी / प्रयोगशालाकमी, क्षयिोग कायिक्रम हेने सम्पकि  

व्यष्क्त 
सञ्चालन प्रकृया • र्ार्लम सञ्चालनको उदेश्य, र्ार्लम सञ्चालन हनेु स्थान, र्मर्र् ि समय सवहर् कष्म्र्मा एक 

हप्ता अगावै स्वास््य संस्थालाई पराचाि गने।  
• थप स्रोर् व्यष्क्त आवश्यक भए स्वास््य कायािलय, स्वास््य र्नदेशनालय र्था िाष्टिय 

क्षयिोग र्नयन्रण केन्रलाइ अनिोध गने उपष्स्थर्ी हाष्जिी, दैर्नक र्था भ्रमण खचि ववर्िण 
भपािइ, र्ार्लम मोडु्यल र्ार्लम सामग्री, स्टेशनिी, खाजा आर्द र्यािी गन।े 

• िाष्टिय क्षयिोग केन्रबाट अध्यावर्धक गरिएको र्ार्लम मोडुल र्था म्यानअुलका र्बर्यबस्र् ु
ि र्ार्लम सञ्चाल र्नदेष्शका अनसुाि र्ार्लम सञ्चालन गने  

सन्दभि सामाग्री िाष्टिय क्षयिोग कायिक्रम आधािभूर् र्ार्लम पष्स्र्का, िाष्टिय क्षयिोग कायिक्रम जनिल 
म्यानअुल, ष्ललनीकल म्यानअुल, क्षयिोग सेवा अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन र्ािामहरु। 

बजेट बाँडर्ाँड  र्बर्नयोष्जर् बजेटको परिर्धमा िही अनसूुची अनसुाि खचि गनि सवकनछे। 
अर्भलेख / 
प्रर्र्वेदन 

अनसूुची बमोष्जमको प्रर्र्वेदन र्याि गिी आर्थिक प्रशासनमा पेश गने ि र्ार्लम पाएका 
कमिचािीहरूको ववविण इमेल मार्ि र् िाष्टिय क्षयिोग र्नयन्रण केन्रमा पठाउन हनु। 

 
 

क्षयिोगका जोष्खम समहु र्था स्वास्थ सेवाको पहचु कम भएका समदुायमा सकृय क्षयिोग खोजपडर्ाल कायिक्रम, 
घिपरिवािका सदस्यहरूको सम्पकि  परिक्षण, समदुायमा क्षयिोगका वविामीहरूको खोजपडर्ालका लार्ग क्षमर्ा 
अर्भवृष्द्ध र्था परिचालन। 
परिचय आ.ब. २०७५/७६ मा सम्पन्न क्षयिोग पे्रभालेंस सबेका अनसुाि नेपालमा बावर्िक क्षयिोगका 

र्बिामी ६९,००० अनमुान गरिएको छ भने बावर्िक रुपमा िोग पत्ता लार्ग उपचािमा आउने 
संख्या लगभग ३२,००० िहेको छ। हाल ५४% क्षयिोगका भई समदुायमा िहेका ब्यष्क्तहरुको 
िोग पत्ता लगाई उपचािमा ल्याउन नसवकएको यथािथर्ा िहेकोछ   l  यी पत्ता लगाउन बाकी िहेका 
ब्यष्क्तहरु मध्य ेआधा भन्दा बिी अर्र् संक्रार्मर् खालका हनु्छन जसलाई यथासलय चाडो खोज 
गिी उपचािमा ल्याई क्षयिोग संक्रमण दिलाई कम गनि यस अर्भयान सहयोगी सार्बर् हनुछे   l   

उद्दशे्य • समदुायमा िहेका सम्भाववर् क्षयिोगका र्बिामीहरु पत्ता लगाई उपचािको दायिामा ल्याई 
क्षयिोगको र्नवािणमा लक्ष्य हार्सल गनि मद्दर् गने  l   

• यस अर्भयान मार्ि र् नेपालमा िहेका ५१ ,४६० मवहला स्वास््य स्वयं सेववका ि लगभग 
देशभिीबाट २३,५४० इच्छुक आमा समहुका सदस्यहरु परिचार्लर् गने l   

लष्क्षर् समूह  ३०००० समदुायमा िहेका सम्भाववर् क्षयिोगका ब्यष्क्तहरू, परिवाि, छिर्छमेक र्था समदुायका 
ब्यष्क्तहरु  

सञ्चालन प्रवक्रया  • िाष्टिय क्षयिोग र्नयन्रण केन्रबाट वक्रयाकलाप सञ्चालन र्नदेष्शकाको र्याि गरिनेछ l   



31 
 

• प्रदेश स्वास््य र्नदेशनालयलाई यस र्नदेष्शकाकाबािेमा कायिशाला गोटठी वा इमेल मार्ि र् 
अनषु्शक्षण वा जानकािी गरिनछे l   

• प्रदेश स्वास््य र्नदेशनालयका क्षयिोग र्ोकल पसिनले ष्जल्ला ष्स्थर् स्वास््य कायािलयका 
क्षयिोग र्ोकल पसिनलाई यस वक्रयाकलापकाबािेमा अनषु्शक्षण वा जानकािी गनेछन  l   

• स्वास््य कायािलयका क्षयिोग र्ोकल पसिनले सम्बष्न्धर् स्थानीय र्हका क्षयिोग र्ोकल 
पसिनलाई यस वक्रयाकलापकाबािेमा अनषु्शक्षण वा जानकािी गनेछन  l   

• स्थानीय र्हका क्षयिोग र्ोकल पसिनले सम्बष्न्धर् स्वास््य सस्थाका क्षयिोग र्ोकल 
पसिनलाई यस वक्रयाकलापकाबािेमा अनषु्शक्षण वा जानकािी गनेछन l   

• स्वास््य सस्थाका क्षयिोग र्ोकल पसिनले मवहला स्वास््य स्वयं सेववकाको मार्सक बैठकमा 
यस वक्रयाकलाप, प्रवकया ि प्रोत्साहन भत्ताकाबािेमा जानकािी गिाउने छन्  l   

• यस अर्भयानबाट प्राप्त अनभुव र्था प्रगर्र्को मवहला स्वास््य स्वयं सेववकाको मार्सक 
बैठकमा छलर्ल गिी अर्भलेखीकिण गरिनछे  l   

• आमा समूहका सदस्य परिचार्लर् भएका वडाहरुमा सम्बष्न्धर् मवहला स्वास््य स्वयं सेववकाले 
अनगुमन गिी सोको प्रर्र्वेदन समेर् म. स्वा. स्व. सेववकाको वैठकमा छलर्ल गरिनछे। 
प्रोत्साहन भत्ता समेर् म. स्वा. स्व. सेववका मार्ि र् उपलब्ध गिाउने व्यवस्था गनुिपनेछ   l   

बजेट बाडँर्ाडँ • मवहला स्वास््य स्वयं सेववका वा आमा समूहका सदस्यले क्षयिोग सम्भाववर् ब्यष्क्तलाई 
स्वास््य सस्था पे्रर्ण गिी वा ल्याई क्षयिोग पत्ता लागमेा रु ५०० प्रर्र् र्बिामी २ जना 
र्बिामी पत्ता लागेमा रु १०००, ३ जना पत्ता लागेमा रु २५०० ि ३ जना भन्दा बिी पत्ता 
लागेमा रु ५ ,००० उपलव्ध गिाउन।े  

• प्रोत्साहन भत्ता ववर्िण गनि सम्बष्न्धर् स्वास््य सस्थाले यस अर्भयान अन्र्गिर् क्षयिोग र्नदान 
भएका र्बिामीको छुटै अर्भलेख िाखी प्रर्र्वेदन सम्बष्न्धर् पार्लकाको स्वास््य शाखामा 
पठाउन ुपनेछ ि यसिी पठाएको प्रर्र्बेदनमा स्वास््य शाखा प्रमखुले सरु्नष्श्चर् गिी स्थानीय 
र्हको आर्थिक प्रशासन शाखालाई र्सर्ारिश गिी भकु्तानीको व्यवस्था र्मलाउन ुपनछे।  

• सवै भन्दा बिी क्षयिोगी पत्ता लगाउने मवहला स्वास््य स्वयं सेववकालाई अन्र्िािष्टिय क्षयिोग 
र्दवसका र्दन पिुस्कृर् गरिनछे। 

• अन्य वक्रयाकलापको हकमा नेपाल सिकािको आर्थिक र्नयमानसुाि हनेुछ  l   
अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल  

आ.ब. २०७८/७९ मा ३०००० क्षयिोगी पत्ता लगाई उपचािको दायिामा ल्याइनेछ   l   

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

अर्भलेखका लार्ग सूचाकंहरु 
• मवहला स्वास््य स्वयं सेववका वा आमा समूहका सदस्यले भ्रमण गिेका घिधुिीको संख्या 
• सम्भाववर् क्षयिोगका ब्यष्क्तहरुको छनौट संख्या  
• नष्जकको िोग र्नदान केन्रमा सम्भाववर् क्षयिोगका ब्यष्क्तहरुलाई खकाि र्था स्वास््य 

जाँचका लार्ग पे्रर्ण गिेको संख्या  
• पे्रर्ण गिेका ब्यष्क्तहरु मध्ये खकाि जाच गने ब्यष्क्तको संख्या  
• खकाि जाँच गिेकामध्ये क्षयिोग पत्ता लागकेा र्बिामीको संख्या  
• क्षयिोग पत्ता लार्ग उपचािका दर्ाि भएका र्बिामीको संख्या  
• उपचािमा दर्ाि भएका मध्ये र्नको हनेु र्बिामीको संख्या  

यी सूचकका आधािमा स्थानीय स्वास््य संस्थाले अर्भलेख िाख्न ुपनछे।  
 
प्रर्र्वेदन  

• यस अर्भयान अन्र्गिर् क्षयिोग पत्ता लागेका ि िोग र्नको भएका र्बिामीहरुको ववविण 
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स्थानीय स्वास््य सस्था बाट HDIS 2 वा eTB Register मा प्रववटठ गिी प्रर्र्वेदन 
गनुिपनेछ  l   

नोट: लक्षणका आधािमा क्षयिोग पवहचान गने र्ािम यसै र्नदेष्शकाको अनसूुचीमा संलग्न गरिएको छ l   
 
परिचय स्वास््य संस्था टािा भएका कािण क्षयिोग जचाउन नआएका सम्भाववर् क्षयिोगका 

र्बिामीहरुको स्थानीय स्र्िमा र्नदान गनि यो कायिक्रम िाष्खएको हो। 
उदे्दश्य क्षयिोग र्नदान र्था उपचाि गने स्वास््य संस्था टािा भएका कािण र्नदानमा नआएका 

क्षयिोगका र्बिामी पत्ता लगाई उपचािमा ल्याउने। 
अवर्ध १ र्दन अर्भमषु्खकिण, ि १ र्दन लयाम्प सञ्चालन 
सहजकर्ाि 
/लयाम्प 
सञ्चालक 

प्रयोगशालाकमी, स्वास््य संस्था प्रमखु वा क्षयिोग सम्पकि  व्यष्क्त, स्थानीय र्ह स्वास््यकमी 

सञ्चालन 
प्रकृया 

के्षर छनौटः  
• धेिै जनसंख्या भएका गाँउबस्र्ी, र्समान्र्कृर् र्था वपछर्डएका वगि बसोवास गिेको के्षर, 

मौसमी बसाई सिाई हनेु स्थल जस्रै्ः इट्टाभट्टा, खकि , पाटन, खच्चि, भेडा पडावहरु), 
चिेुभावि के्षरको आसपास ि नदी वकनािामा िहेको बस्र्ी, धार्मिक मेलापवि गमु्वा, ववद्यायल 

अर्भमषु्खकिणः  
• मवहला स्वयंसेववका, समाजसेवी मध्येबाट ५ देष्ख १० जनालाई स्वयम सेवकको रुपमा 

छनौट गने 
• माईक्रोस्कोपी लयाम्प सञ्चालन गरिने र्दनको ३ र्दन पवहले सम्बष्न्धर् स्वास््य संस्थाले 

स्वयमसेवक अर्भमषु्खकिण सञ्चालन गनुिपदिछ। 
प्रचािप्रसाि 
• स्थानीय सञ्चाि माध्यम (एर् एम िेर्डयो टेर्लर्भजन) बाट लयाम्प सञ्चालन हनेु स्थान, र्मर्र् 

ि समयबािे प्रचाि प्रसाि गने 
• स्वयम सेवक परिचालन गिी घि दैलो कायिक्रम मार्ि र् प्रत्यके घिधूिीसम्म लयाम्प सञ्चालन 

हनेु स्थान, र्मर्र् ि समयबािे पचाि पम्पप्लेट छपाई प्रचािप्रसाि गने 
• छनौट भएका के्षरका र्बद्यालयमा गई ष्शक्षक ववद्याथी मार्ि र् प्रचाि प्रसाि गने। 
लयाम्प सञ्चालन र्यािी 
• आवश्यक उपकिण (माईक्रोस्कोप, स्लाइड, रिएजने्ट इत्यार्द), र्र्निचि, र्मि, र्िम्याट ि 

अन्य आवश्यक सामाग्रीको व्यवस्था गने।  
• स्वयम सेवक परिचालन गिी घि दैलो कायिक्रम सञ्चालन गदाि सम्भाववर् क्षयिोगीका 

र्बिामीलाई ववहानको पवहलो खकाि र्लई आउन खकाि संकलन गने प्लाष्टटकको बट्टा 
ववर्िण गनि लगाउने। 

लयाम्प सञ्चालन 
• उपष्स्थर् सेवाग्राहीलाई क्षयिोग पवहचानका लार्ग स्क्रीर्नङ गिी खकाि जाँच (२ नमूना 

गने। 
• खकाि नमूना पोजेवटभ भएका ब्यष्क्तलाई स्वास््य ष्शक्षा र्दई क्षयिोग उपचाि व्यवस्थापन 

गने  
• खकाि नमूना नेगवेटभ भएर्ापर्न क्षयिोग लक्षण देष्खएका ि पूनः िोग बष्ल्झएका क्षयिोगका 

र्बिामीलाई थप र्नदान र्था उपचािका लार्ग पे्रर्ण पूजाि भिी नष्जकको जीन एलसपटि 
सेन्टिमा पे्रर्ण गने। 
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• लयाम्प अवर्धमा समय अभावका कािण खकाि पिीक्षण गनि नसवकएका सम्भाववर् 
क्षयिोगका र्बिामीको खकाि नमूना संकलन गिी सवुवधायकु्त स्वास््य संस्थामा पिीक्षण 
गिाई सो को नर्र्जा सम्वष्न्धर् स्वास््य संस्थामार्ि र् र्बिामीलाई उपलब्ध गिाउने। 

• उपचािमा िहेका र्था ववगर्मा उपचाि र्लईसकेका क्षयिोगका र्बिामीको घिपरिवािका 
सम्पूणि सदस्यहरुको खकाि अर्नवायि रुपमा पिीक्षण गने। 

• छनौट भएको स्थलमा माईक्रोस्कोप सञ्चालन गनि र्बद्यरु् सवुवधा नभएको अवस्थामा खकाि 
नमूना संकलन गिी नष्जकको स्वास््य संस्था वा ववद्यरु्को सवुवधा भएको स्थानमा 
माइक्रोस्कोवपक जाँचको व्यवस्था गिी खकाि पिीक्षणको नर्र्जा यथाष्शघ्र उपलब्ध गिाउने 
व्यवस्था र्मलाउने। 

बजेट 
बाँडर्ाँड 

प्रचर्लर् आर्थिक ऐन र्नयम अनसुाि 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

समदुायमा लकेुि बसेका क्षयिोगी पवहचान भै उपचाि दायिामा आउने। 

 
अर्भलेख 
प्रर्र्वेदन 

र्नम्न िाँचामा अर्भलेख िाखी लयाम्पसञ्चालन गििी पत्ता लागकेा क्षयिोगका र्बिामीको एकमटुठ 
संख्या इमेल मार्ि र् िाष्टिय क्षयिोग र्नयन्रण केन्रमा पठाउन हनु  
लयाम्प सञ्चालन भएको र्मर्र्ः लयाम्प सञ्चालन भएको स्थानः 
क्र
सं 

ष्स्क्र
र्नङ 
गरि
एको 
व्य
ष्क्त
को 
नाम 

ठेगा
ना 

पवहले 
क्षयिोग भए 
नभएको 

क्षयिोग 
िोगको 
लक्षण भए 
नभएको 

खकाि नमूना 
जाँचको 
नमूना 

पे्रर्ण 
गरिएको 
संस्थाको 
नाम पवह

लो 
नमू
ना 

दो
श्रो 
न
मू
ना 

 

 
स्थलगर् अनषु्शक्षण गिी स्वास््यकमीहरूको क्षमर्ा अर्भवृष्ध्द एवं र््याङंकको गणुस्र्ि सरु्नष्श्चर्, क्षयिोगका 
कायिक्रमको अधि वावर्िक समीक्षा र्था उपचाि नर्र्जाको कोहटि ववश्लेर्ण 
परिचय क्षयिोग र्नदान र्था उपचाि सेवाको अनगुमन गिी कायिक्रम सञ्चालन गदाि आई पिेको समस्या 

समाधान गनि र्था उपचािमा संलग्न स्वास््यकमींहरुलाई अद्यावर्धक गिाउन र्था क्षयिोगका 
र्बिामीको र्नदान ि उपचाि नर्र्जाको ववश्लेर्ण गनि यो कायिक्रम िाष्खएको हो। 

उदे्दश्य • क्षयिोग र्नयन्रण कायिक्रमलाई र्बिामी केष्न्रर्, व्यवष्स्थर्, उपचािमखुी ि उपलब्धी 
मलुक बनाउन कायिक्रम सञ्चालनमा देष्खएका समस्याहरुलाई समयमा सम्बोधन गन।े 

• उपचाि उपकेन्रहरुमा कायििर् स्वास््यकमीहरुलाई क्षयिोग उपचाि व्यवस्थापनबािे ज्ञान 
सीप अध्यावर्धक गने। 

• क्षयिोग र्नयन्रण कायिक्रमका सूचकहरुको प्रगर्र् ववश्लेर्ण र्था र्बवेचना गने। 
• कायिक्रम कायािन्वयनमा आई पिेका समस्या पवहचान र्था समाधान ि मार्थल्लो 

र्नकायबाट गरिन ुपने समाधानका उपायहरु ववश्लेर्ण गने। 
सपुरिवेक्षण गने 
पदार्धकािी 

स्वास््य संयोजक, प्रयोगशालाकमी, स्वास््यकमी प्रमखु प्रशासकीय अर्धकृर्ले र्ोकेको 
सपुरिवेक्षक। 

चौमार्सक 
समीक्षा 
गोटठीका 

• स्थानीय र्ह अन्र्गिर्का स्वास््य संस्थाबाट (क्षयिोग उपचाि केन्र) क्षयिोग र्ोकल 
पसिन १ जना 

• माईक्रोस्कोपी जीन एलसपटि सेन्टिबाट प्रयोगशालाकमी १ जना 
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सहभागी/सहज
कर्ाि 

• डी आि सेन्टि क्षयिोग र्ोकल पसिन १ जना 
• स्थानीय र्ह स्वास््यकमी, र््याकं अर्धकृर्/सहायक, स्वास््य कायिलयका क्षयिोग 

सम्पकि  व्यष्क्त 
सपुरिवेक्षण 
अवर्ध 

स्वीकृर् सपुरिवेक्षण अनगुमन कायियोजना अनसुाि 

सञ्चालन प्रकृया क) र्नयर्मर् अनगुमन र्था स्थलगर् अनषु्शक्षण 
• सपुरिवेक्षण अनगुमन गनुि अगावै चौमार्सक अनगुमन/सपुरिवेक्षण कायियोजना 

(सपुरिवेक्षण गने व्यष्क्त, स्थान र्था अवर्ध खुल्ने गिी) र्याि गने। 
• यस ष्शर्िकमा र्बर्नयोष्जर् िकम न्यून िहेकोले कायियोजना र्याि गदाि क्षयिोग र्नदान 

र्था उपचाि व्यवस्थापन सचुकाङ्क कमजोि भएका उपचािकेन्रहरुलाई प्राथर्मकर्ा र्दने। 
• स्वास््य संस्थाले क्षयिोग सेवा अर्भलेख (ल्याव िष्जटटि, क्षयिोग सेवा, र्था क्षयिोग 

काडि) अद्यावर्धक गिे नगिेको र्था र्था स्थानीय र्ह र्था स्वास््य कायािलयमा मार्सक 
प्रर्र्वेदन पठाए नपठाएको सरु्नष्श्चर् गने। 

• क्षयिोग र्नदान र्था उपचाि व्यवस्थापनसँग सम्बष्न्धर् र्नदेष्शकाहरु स्वास््य संस्थामा 
भए नभएको र्था पालना गिे नगिेको अनगुमन गने ि र्नदेष्शका उपलब्ध नभए र्त्काल 
आपूर्र्ि गने गिाउने। 

• क्षयिोगको और्र्धको उपलव्धर्ा, उपयकु्त भण्डािण ि ष्जन्सी वकर्ाब अद्यावर्धक भए 
नभएको अनगुमन गने।  

• Supportive Supervision को ममि अनसुाि सपुिर्भजन गदाि सम्वष्न्धर् स्वास््य 
संस्थाका कमिचािीहरुको दक्षर्ा अर्भबृष्द्ध हनेु गिी गनुिपनेछ।  

• संलग्न सपुरिवेक्षण चेक र्लटट अनसुािका ववर्य बस्र्मुा स्वास््य संस्था प्रमखु ि अन्य 
कमिचािीहरुसँग छलर्ल गने 

ख) कोहटि ववश्लेर्ण र्था कायिक्रमको चौमार्सक समीक्षा 
• र्ोवकएको िाचा अनसुाि संकर्लर् क्षयिोग र््यांकका आधािमा क्षयिोग कायिक्रमको 

ववश्लेर्ण ि वववेचना गने। 
• र्पसील बमोष्जमका बदुाहरुमा केष्न्रर् िही कायिक्रम सञ्चालनका क्रममा आई पिेका 

समस्याहरुको पवहचान र्था समाधानका उपायबािे छलर्ल गने। 
• समस्या समाधानका लार्ग आगामी अबधीमा गनुिपने कायिहरुको सूची र्याि गने।  
• अकाि स्वास््य संस्थाबाट स्थानान्र्िण भई आएका र्था अकाि संस्थामा स्थानान्र्िण भइ 

गएका क्षयिोगका र्बिामीहरुको उपचाि नर्र्जा र्मलान गने।  
• िाष्टिय क्षयिोग कायिक्रम अन्र्िगर् अद्यावर्धक भएका ववर्यबस्र्बुािे जानकािी 

गिाउने। 
बजेट बाँडर्ाँड चौमार्सक समीक्षाः र्बर्नयोष्जर् बजेटको परिधीमा िही अनसूुची अनसुाि। 

स्थलगर् अनगुमनः स्वीकृर् कायिक्रम र्था बजेटको परिर्धमा िही भ्रमण खचि र्नयमाबली, 
२०६४ (संशोधन सवहर्) अनसुाि। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

क्षयिोग र्नदान र्था उपचाि व्यवस्थापन प्रभावकािी भएको हनेुछ। 
क्षयिोग र्नदान र्था उपचािको र््यांक संकलन भएको हनुेछ। 

अर्भलेख 
प्रर्र्वेदन 

• र्ोवकएका िाचँामा संकलन गरिएको र््याकं स्वास््य र्नदेशनालय र्था स्वास््य 
कायािलयमा पठाउने  
• चौमार्सक समीक्षामा पस्र्रु् भए बमोष्जमको र््याकं एच एम आइ एस अद्यावर्धक 
गने  
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• अनसूुची २ बमोष्जमको प्रर्र्वेदन र्याि गने 
नोटः खोटागं ष्जल्लाको जन्रे्िंुगा गाउँपार्लकामा कृयाकलापको स्थानमा V मार टाइप हनु गएकोले सो V लाई 
यही कृयाकलाप मानी कायािक्रम सञ्चालन गनुि गिाउन ुहनु। 
 

क्षयिोग मकु्त स्थानीय र्ह अर्भयानका साथै सूक्ष्म योजना र्जुिमाका ववर्भन्न वक्रयापलापहरू 
यो कृयाकलाप सञ्चालनको लार्ग छुटै्ट र्नदेष्शका पर्छ पठाइने छ। 
 

अनसूुची १ 
र्ार्लम गोटठी सञ्चालन सम्बन्धी खचिको मापदण्ड 
क) चौमार्सक कोहटि गोटठी  
र्स.नं ववविण स्थानीयस्र्ि 
१ स्रोर् व्यष्क्त १ जना  ८००.०० 
२ स्रोर् व्यष्क्त सहजकर्ाि ३ जना सम्म ७००.०० 
३ सहभागी भत्ता (दैर्नक र्था भ्रमण खचि नपाउन े) ७००.०० 
४ सहभागी (दैर्नक भ्रभण पाउन)े र्ह अनसुाि र्ोवकएका सहभागी ि बजटेको परिर्ध र्भर 
५ प्रशासन सहयोगी २ जना सम्म ५००.०० 
६ कायािलय सहयोगी १५०.०० 
७ कायिक्रम संयोजक ५००.०० 
८ खाजा (स्रोर् व्यष्क्त सहभागी सहयोगी संयोजक)  २००.०० 
९ मसलन्द (माकि ि, र्ोटोकपी, मेटाकाडि, माष्स्कङ टेप, 

आर्द) 
१०००.०० 
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अनसूुची २ 
कायिक्रम सम्पन्न प्रर्र्वेदन नमूना 
 
१. कायिक्रमको नामः 
२. स्वीकृर् बजेट ि खचि शीर्िक नंः 
३. कायिक्रमको संष्क्षप्त परिचय र्था उदेश्यः  
४. कायिक्रम सञ्चालन प्रकृयाः  
५. कायिक्रम सञ्चालनस्थान ि र्मर्र्ः 
६. कायिक्रममा संलग्न जनशष्क्तको नामावलीः  
७. कायिक्रमका सवल पक्षः  
८. कायिक्रममा सधुाि गनुि पन ेपक्षः 
९. खचि िकमको ववस्र्रृ् ववविण 
र्स.न ववविण प्रस्र्ाववर्/र्बर्नयोष्जर् िकम खचि िकम बाँकी 
१ सहभागी भत्ता ५०००.०० ३०००.०० २०००.०० 
२     
३    
जम्मा    
 
१०= सहभागीहरुको नाम ि कायािलयः 
११ र्ोटो र्था अन्य ववविण 
 
अनसूुची ३ 
/fli6«o Ifo/f]u sfo{qmd 

;+lIfKt Dffl;s k|ltj]bg kmf/fd  

-On]S6«f]lgs 6L jL /lhi6/ cBfalws ug{] k|of]hgsf nflu_ 

pkrf/ s]Gb|sf] gfdM    cf=a= @)& ÷   k|ltj]bg u/]sf] dlxgfM  

!_ o; dlxgf pkrf/df btf{ ePsf lj/fdLsf] ljj/0fM 

q
m=
;
+= 

b
t
f{ 
g
+= 

btf{ ldlt 

-u÷d÷;f_ 
lj/fdLsf] gfd, y/ 

p
d
]/
 

ln
u
+ 7]ufgf -lhNnf÷g=kf=÷ 

uf=kf÷j8f g+=_ 
;+Dks{ g+= 

k|]if0f÷lgbfg 

-P÷C÷T_ 

         

         

         

         

 

/f]usf] lsl;d 

-PBC÷PCD÷EP_ 

pkrf/ z'? 

ldlt 

btf{ jlu{s/0f 

(Column no 
20-26) p

k
r
f/
 

S
o
f6
fu

f]/
L 

H
I
V
 

I
n
fe

c
t
io

n
 

Ifo/f]u lgbfg ubf{sf] ;dodf k|of]uzfnf 

glthf 

glthf Nofj g+= ldlt 

        

        

        

        

        

 

@_ o; dlxgf kmnf]ck vsf/ kl/If0f u/fPsf lj/fdLsf] ljj/0fM 

b
t
f{ 

g
+= btf{ ldlt 

-u÷d÷;_ 
lj/fdLsf] gfd, y/ @÷# dlxgfsf] kmnf]ck % dlxgfsf] kmnf]ck 
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glth

f 

Nofj 

g+= 

ldlt -

u÷d÷;f_ 

glt

hf 

Nofj 

g+= 

ldlt -

u÷d÷;f_ 

         

         

         

         

         

#_ o; dlxgf pkrf/ k'/f u/]sf lj/fdLsf] ljj/0fM 

b
t
f{ 
g
+= btf{ 

ldlt 

 

lj/fdLsf] gfd, y/ 

pkrf/sf] cGtdf Nofj glthf pkrf/ glthf 

glt

hf 
Nofj g+= ldlt  
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अनसूुची ४ 
क्षयिोग स्क्रीर्नङ्ग र्ािम 
 

नेपाल सिकाि 
स्वास््य र्था जनसंख्या मन्रालय 
िाष्टिय क्षयिोग र्नयन्रण केन्र 

क्षयिोग स्क्रीर्नङ्ग र्ािम 
र्स .न : र्मर्र् : 
क्षयिोग भएको व्यष्क्तको नाम वा घिमलुीको नाम : 
 

उमेि : म प ु

क्षयिोगको प्रकाि  और्र्ध 
प्रर्र्िो
धी  

और्र्ध 
सम्बेदनशी
ल 

क्षयिो
ग 
नभए
को  

दर्ाि नम्बि ..........(यर्द क्षयिोग भएको भए) 

उपचािका लार्ग दर्ाि र्मर्र् : उपचाि सरुु गिेको र्मर्र् : 
ठेगाना  प्रदेश : ष्जल्ला : न. पा. /गा. पा.: 

वडा न : टोल : सम्पकि  नम्बि : 
परिवाि संख्या : 
र्स .न परिवािका सदस्यको नाम  उमेि  क्षयिोगका 

र्बिामी वा 
घिमलुीसँगको 
समबन्ध  

 कैवर्यर्  
म प ु छैन  छ यर्द छ भने र्लका लक्ष्यण 

अनसुाि गोलो घेिा लगाउनहुोस ् 
 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 
१  

 
     १ २ ३ ४ ५ ६ ७  

२       १ २ ३ ४ ५ ६ ७  

86\; kmf]sn JolQmsf] gfd y/ M 

kb M  

;Dks{ g+= M 

;lx M  

ldlt M 

k|dfl0ft ug]{sf] gfd y/ M 

kb M  
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३  

 
     १ २ ३ ४ ५ ६ ७  

४  
 

     १ २ ३ ४ ५ ६ ७  

५  
 

     १ २ ३ ४ ५ ६ ७  

६  
 

     १ २ ३ ४ ५ ६ ७  

७  
 

     १ २ ३ ४ ५ ६ ७  

८  
 

     १ २ ३ ४ ५ ६ ७  

९  
 

     १ २ ३ ४ ५ ६ ७  

बयस्क व्यष्क्तहरुमा हनुे क्षयिोगका लक्ष्यणहरु  बच्चामा हनुे क्षयिोगका लक्ष्यणहरु  
१. खोकी लाग्नु्न २. ज्विो आउन ू १. खोकी लाग्नु्न २. ज्विो आउन ू
३. िार्ी पर्सना आउनू  ४. खानामा अरुष्च 

हनु ु 
३. खाना िाम्रिी नखान ु ४. शिीिको र्ौल घट्दै 

जान ु
५. शिीिको र्ौल घट्दै जान ु ६. छार्ी दखु्न ु ५. बच्चाको िाम्रो सँग 

अर् टाउन ु
६. जर्र् बेिै थकान 

महससु गनुि  
७. कवहले काही खकािमा िगर् देष्खन ु ७. खेल्न मन नापिाउन ु 

 
र्थांक संकलन गनेको नाम : 
र्मर्र् : 
सही : 
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एड्स र्था यौनिोग र्नयन्रण कायिक्रम 
 
१. ए आि वट कन्सलुिको र्लब,ए आि वट सञ्चालन खचि (कायािलय मसलन्द सामान खचि), एआिटी कर्मटीका 

लार्ग चौमार्सक बैठक र्था पोशाक भत्ता l  

 कायिक्रमको नामः एआिटी काउन्सेलिको लार्ग र्लव 

      
 
कायिक्रमको नामः ए.आि.वट साइट सञ्चालन खचि  

परिचय  एआिटी केन्रमा र्बिामीहरुलाई गणुस्र्िीय सेवा प्रदान गनि र्ोवकएको एआिटी केन्रमा किाि 
सेवाको एकजना काउन्सेलिको व्यवस्था गरिएको छ। उक्त सेवा किाि र्नयमानसुाि 
सम्बष्न्धर् स्वास््य संस्थामा हाल कायििर्लाई प्राथर्मकर्ा र्दई र्नयषु्क्त गनि सवकने छ। 

उदे्दश्य एआिटी केन्रमा र्बिामीहरुलाई गणुस्र्िीय सेवा प्रदान गनि कमिचािीलाई किािमा र्नयकु्त गने l  

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल एचआइभी संवक्रमर्हरूलाई र्नशलु्क एआिटी सेवा र्दइएको हनेुछ। 

सञ्चालन प्रवक्रया  कमिचािी र्नयषु्क्त गदाि नेपाल सिकािको र्नयमानसुाि गनुि पनछे। स्थानीय अन्र्गिर् िहेको ए 
आि वट साइट हरु को लार्ग अनसूुची-१ हेनपुन ेछ 

बजेट वाँडर्ाँड / 
श्रोर् 

काउन्सेलिको १२ मवहनाको र्लव र्था एक मवहनाको र्लव विावि चाडवाड खचि र्था 
पोशाक भत्ता समेर्को यो बजेटमा समाबेस गरिएको छ l प्रर्र् एआिटी काउन्सेलि 
२८,२००/- प्रर्र् मवहनाका दिले र्था १०,००० पोशक भत्ता समेर् गिी सवै स्थानीय 
र्नकाय अन्र्िगर् पने एआिटी साइटको बजेट र्बर्नयोजन गरिएको छ l प्रर्र् एआिटी 
काउन्सेलिका लार्ग वावर्िक रू.३,७६,६००/- र्बर्नयोजन गरिएको छ l यो कायिक्रम ससर्ि 
अनदुान को 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 र्नकाय स्वमले गनुि पन ेछ ि खचि ि 
कायिक्रमको प्रर्र्बेदन िाष्टिय एड्स र्था यौन िोग र्नयन्रण केन्र ि सम्बष्न्धर् र्नकायलाई 
लाई रैमार्सक रुपले र्दन ुपनेछ l 

परिचय  एआिवट केन्रको सेवालाई र्नयर्मर् ि प्रभावकािी रुपमा सञ्चालन गनि यो वजेटको व्यवस्था 
गरिएको छ। यसवाट एआिवट केन्रमा आवश्यक पने कायािलय सञ्चालन स्टेशनिी, 
ममिर्,संचाि आर्दका लार्ग वजेटको व्यवस्था गरिएको छ। 

उदे्दश्य एआिटी केन्रमा एआिटी सेवन गरििहेका र्बिामीहरुलाई सहजरुपमा गणुस्र्िीय सेवा प्रदान 
गने 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल एआिटी केन्रमा आवश्यक पने सामग्रीको खरिद भएको हनेुछ। 

सञ्चालन प्रवक्रया  एआिवट केन्रमा आवश्यक पने कायािलय सञ्चालन स्टेशनिी, ममिर्, संचाि र्था इन्टिनेट 
सेवा आर्दका लार्ग वजेटको व्यवस्था गरिएको छ। सम्बष्न्धर् स्थानीयले अनसूुची-१ मा 
िहेको आरु् मार्हर्का केन्रहरुमा यो वजटे पठाउन ुपदिछ। 
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कायिक्रमको नामः एआिटी कर्मटीका लार्ग चौमार्सक बैठक 
 

 
२. कायिक्रमको नामः एआिवटमा िहेका व्यष्क्तको ल्याव जाच सोधभनाि ,अस्पर्ालका लार्ग 

बजेट 
वाँडर्ाँड।श्रोर् 

प्रर्र् एआिवट केन्र सञ्चालनका र्नर्मत्त वावर्िक रु.११,४००/-बजेट ववर्नयोजन गरिएको छ। 
यो कायिक्रम ससर्ि अनदुानको नेपाल सिकाि श्रोर् र्र्ि  िहेको छ। 

सन्दभि सामग्री ART साईटलाई र्नयर्मर् रुपमा सञ्चालनको लार्ग आवश्यक पने कायािलय सम्बन्धी खचि l  

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्बेदन 

खचि गने संस्थाले अर्भलेख गिी लेखा परिक्षण सम्बष्न्धर् र्नकाय स्वयमले गनुि पन ेछ ि खचि 
ि कायिक्रमको प्रर्र्बेदन िाष्टिय एड्स र्था यौन िोग र्नयन्रण केन्र ि सम्बष्न्धर् र्नकायलाई 
लाई रैमार्सक रुपले र्दन ुपनेछ l 

परिचय  एआिटी केन्रको सेवालाई र्नयर्मर् ि प्रभावकािी रुपमा सञ्चालन गनि यो वजटेको व्यवस्था 
गरिएको छ। यसवाट एआिटी केन्रको वािेमा ववर्भन्न सिोकािवलाहरु सँग चौमार्सक वैठक 
बसी सेवा अझ प्रवाभकािी वनाउनका लार्ग यो वैठकको आयोजना गरिने छ। 

उदे्दश्य कायिक्रम सञ्चालनमा आइ पिेका समस्या समाधान गनिका लार्ग यो वैठकको आयोजना गने। 
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल कायिक्रम सञ्चालनमा देष्खएका समस्याहरूको समाधान हनेुछ। 
सञ्चालन प्रवक्रया  यो िकम खाजा वापर् खचि गनुिपने ि ववर्नयोष्जर् बजेट नेपाल सिकािको र्नयमानसुाि खचि 

गनुि पनेछ। यस वापर्को िकम स्थानीयले आरु् मार्हर्का एआिटी केन्रमा पठाउन ुपनछे। 

बजेट 
वाँडर्ाँड।श्रोर् 

रु. ४,०००/- प्रर्र् बैठक गिी जम्मा रु. १२,०००/- वजेट ववर्नयोजन गरिएको छ l यो 
कायिक्रम ससर्ि अनदुानको नेपाल सिकाि श्रोर् र्र्ि  िहेको छ। 

सन्दभि सामग्री एआिटी केन्र व्यवस्थापन सर्मर्र् बैठक सञ्चालन र्नदेष्शका 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्बेदन 

खचि गने संस्थाले अर्भलेख गिी लेखा परिक्षण सम्बष्न्धर् र्नकाय स्वमले गनुि पने छ ि खचि ि 
कायिक्रमको प्रर्र्बेदन िाष्टिय एड्स र्था यौन िोग र्नयन्रण केन्र ि सम्बष्न्धर् र्नकायलाई 
लाई रैमार्सक रुपले र्दन ुपनेछ l 

परिचय  एचआईभी संक्रर्मर्हरुको अवस्था लेखाजोखा गने, और्र्ध शरुुवार् पूवि र्था और्र्ध सेवन गिी 
िहेकाहरुको स्वास््य ष्स्थर्ीको वािेमा आधािभरु् प्रयोगशाला परिक्षण र्नःशलु्क प्रदान गने 
स्वास््य र्नकायहरुलाई सो वापर्को िकम सोधभनािका लार्ग ववर्नयोष्जर् गरिएको छ। 

उदे्दश्य अस्पर्ालवाट र्दइने ल्याव सेवा एचआइभी संक्रर्मर्का लार्ग र्नशलु्क गिाउने l  
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल एचआइभी संक्रर्मर्लाई र्नशलु्क ल्याब जाचँ सेवा र्दइएको हनेुछ। 
सञ्चालन प्रवक्रया  अस्पर्ालहरुले एचआइभी संक्रर्मर्लाई र्नःशूल्क ल्याब जाचँ सेवा उपलब्ध गिाए वापर् 

अस्पर्ालहरुले सोध भनािको रुपमा िकम पाउने छन ि ववर्नयोष्जर् बजेटको परिर्ध र्भर िही 
नेपाल सिकािको र्नयमाअनसुाि खचि भूक्तानी गनि सवकन ेछ। यस वापर्को िकम सम्वष्न्धर् 
स्थानीयले एआिवट केन्रको और्र्ध खाने व्यष्क्तहरुको संख्याका आधािमा वाँडर्ाँड गिी 
सम्बष्न्धर् ए आि वट केन्रमा पठाउन ुपनेछ l एच आइ भी संक्रर्मर्का लार्ग आवश्यक ल्याब 
जाँचको सूची अनसूुची २ हेनि सवकन्छ l  

बजेट वाँडर्ाँड / यो कायिक्रम ससर्ि अनदुानको दार्ाको संयकु्त कोर् श्रोर् र्र्ि  िहेको छ। 
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उल्लेष्खर् कायिक्रमहरु सञ्चालन गनि/गिाउन ि खचि अर्भलेख ि प्रर्र्बेदन कायिका लार्ग र्पर्सलका ऐन, र्नयम, 
र्नदेष्शका ि मापदण्डहरुको लार्ग अर्नवायि पालना गनुिपनेछ l  

• साविजर्नक खरिद ऐन २०६३ 
• आर्थिक कायिववर्ध र्था ववर्र्य उर्िदावयत्व ऐन २०७६  
• साविजर्नक खरिद र्नयमावली २०६४  
• आर्थिक कायिववर्ध र्था ववर्र्य र्नयमावली २०७७ 
• भ्रमण खचि र्नयमावली २०६४  
• आ.व.२०७८/०७९ को बजेट कायािन्वयन र्नदेष्शका  
• कायि सञ्चालन र्नदेष्शका २०७५ (सार्ौ संस्किण) 
• अन्य सान्दर्भिक ऐन,र्नयम, र्नदेष्शका र्था मापदण्डहरु  

 
अनसूुची-१  
स्थानीय अन्र्िगिर् पने एआिटी केन्रहरु  
सी.न. नाम ष्जल्ला प्रदेश स्थानीय र्नकायहरु  
1 गह्रौ प्राथर्मक अस्पर्ाल  स्याङ्जा गण्डकी वार्लंग नगिपार्लका 

2 
चोिमािा प्राथर्मक स्वास््य केन्र नवलपिासी 

(पवुि) गण्डकी 
मध्यर्बन्द ुनगिपार्लका 

3 महािाजगञ्ज प्राथर्मक स्वास््य केन्र कवपलवस्र् ु लषु्म्बनी महािाजगञ्ज नगिपार्लका  
4 लाकान्र प्राथर्मक स्वास््य केन्र दैलेख कणािली आठर्बस नगिपार्लका  
5 कमलबजाि प्राथर्मक स्वास््य केन्र अछाम स.ुप. कमल बजाि नगिपार्लका 
6 चौिमाण्डु प्राथर्मक स्वास््य केन्र अछाम स.ुप. चौिपावट गाउँपार्लका 
7 केशिपिु प्राथर्मक स्वास््य केन्र बैर्डी स.ुप. मेलौली नगिपार्लका  
8 दोधािा प्राथर्मक स्वास््य केन्र कंचनपिु स.ुप. माहाकाली नगिपार्लका 
9 जोगबडुा अस्पर्ाल  डडेलधुिा स.ुप. पिसिुाम नगिपार्लका 
10 दमक अस्पर्ाल  झापा  प्रदेश एक  दमक नगिपार्लका 
 
अनसूुची-२  
एच आइ भी संक्रर्मर्का लार्ग आवश्यक ल्याब जाचँको सूची 

श्रोर् 
सन्दभि सामग्री सम्बष्न्धर् ART साईटमा उपचाििर् र्था अन्य सेवा र्लईिहेका PLHIV हरु l  
अर्भलेख र्था 
प्रर्र्बेदन 

खचि गने संस्थाले अर्भलेख गिी लेखा परिक्षण सम्बष्न्धर् र्नकाय स्वमले गनुि पन ेछ ि खचि ि 
कायिक्रमको प्रर्र्बेदन िाष्टिय एड्स र्था यौन िोग र्नयन्रण केन्र ि सम्बष्न्धर् र्नकायलाई 
लाई रैमार्सक रुपले र्दन ुपनेछ l 
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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. 
 
नोट -: नेपाल सिकाि, ग्लोबल र्ण्ड र्था सेभ द ष्चल्रेन बीच जेर्म्याट स्रोर् अन्र्गिर्का कायिक्रमलाई प्रभाबकािी रूपमा 
सञ्चालन गनिको लार्ग गरिएको रीपष्क्षय सम्झौर्ा बमोष्जम बस्र् ु र्था सवेामा लाग्ने मलु्य अर्भबृष्द्द कि (१३%) नेपाल 
सिकािमार्ि र् दार् ृ र्नकायलाई सोधभनाि गरिने व्यवस्था भए अनरुूप र्नयम बमोष्जम गरिन े सम्पूणि खचिहरुमा आउने मलु्य 
अर्भबषृ्द्द कि छुटै्ट लेखा िाख्नपुन ेछ ि सो मलु्य अर्भबषृ्द्द किको िकम केन्रलाई आर्थिक प्रर्र्बेदन पठाउदा सो िकम छुट्याएि 
देखाउन ि मलु्य अर्भबृष्द्द कि लागेको र्बलको र्ोटो कवप सवहर् कायािलयको पर मार्ि र् केन्रलाई जानकािी गिाउन ुपने छ। 
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स्वास््य ष्शक्षा, सूचना र्था संचाि कायिक्रम 
 
कायिक्रमको नाम र्बद्यालय स्वास््य ष्शक्षा कायिक्रम 
परिचय स्वास््य ष्शक्षा, सूचना र्था संचाि कायिक्रमहरू मध्ये एउटा प्रभावकािी कायिक्रम ववद्यालय 

स्वास््य ष्शक्षा पर्न हो। ववद्याथी जीवनमा ववद्याथीहरुले धेिै कुिा र्सलदछन।् यस अवस्थामा 
उनीहरुले र्सकेका िाम्रा ि सकािात्मक कुिाहरु घि परिवाि, दौर्िी ि समदुायमा उनीहरुबाट 
प्रचाि प्रसाि हनु सलदछ। यही अवस्थामा उनीहरुको प्रजनन अंगका साथ ैशािीरिक, मानर्सक 
ि सामाष्जक ववकास समेर् हनेु भएकोले उनीहरुलाई र्त्सम्बन्धी सैद्धाष्न्र्क ि व्यवहारिक ज्ञान 
र्दन ु अर्र् उपयोगी हनु्छ। र्सथि ववद्यालयमा पढ्ने ववद्याथी, ष्शक्षकष्शष्क्षका र्था 
कमिचािीहरूको ज्ञान, र्सप, धािणा र्था व्यवहाि लगायर् त्यस ववद्यालयको समस्र् वार्ाविणमा 
परिवर्िन ल्याउन ववद्यालय स्वास््य ष्शक्षा कायिक्रमको महत्वपूणि भूर्मका िहन्छ। साथ ै
ववद्यथीहरूमा स्वस्थ बानी व्यहोिा अपनाउन अर्भपे्ररिर् गने र्था ववर्भन्न प्रवद्धिनात्मक ि 
प्रर्र्कािात्मक स्वास््य सेवाको जानकािी प्रदान गदै उपभोग गनि समेर् अर्भपे्ररिर् गनि यो 
कायिक्रमको आवश्यकर्ा पिेको हो। 

उदे्धश्य • ववद्याथीहरुलाई समदुायमा देखा पन ेप्रमखु िोगहरुको र्नयन्रणका लार्ग प्रवद्धिनात्मक, 
प्रर्र्कािात्मक उपायहरुबािे जानकािी र्दन े ि चेर्ना अर्भबृष्द्ध गने र्था ष्शक्षक 
ष्शष्क्षकाहरुलाई स्वास््य सम्बन्धी ववर्भन्न ववर्यहरुमा अर्भमूष्खकिण गने, 

• उमेि अनसुािको अत्यावश्यक स्वास््य सेवाहरुको उपलव्धर्ा र्था त्यसको उपभोगको 
महत्वबािेमा सकािात्मक धािणाको ववकास गने, 

• स्वास््यकमीहरुसँग दोहोिो अन्र्िवक्रया मार्ि र् वकशोिावस्थामा हनेु शािीरिक र्था 
मानर्सक परिवर्िनहरु, प्रजनन स्वास््य आर्द ववर्यमा ववद्याथीहरूको ज्ञान र्था सचेर्ना 
अर्भबृष्द्ध गने, 

• स्वस्थ आनीवानीको ववकास गनि/गिाउन प्रोत्सावहर् गने। 
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल ववद्याथी र्था ष्शक्षक ष्शष्क्षकाहरुको स्वास््य सम्बन्धी समसामवयक ववर्यमा ज्ञान र्था चेर्ना 

अर्भवृष्द्ध भई स्वस्थ बानीव्यहोिाको र्बकास हनेु। 
सञ्चालन प्रकृया कायिक्रम सञ्चालन हनेु स्थानः सम्बष्न्धर् स्थानीय र्ह र्भरका माध्यर्मक र्था उच्च माध्यर्मक 

ववद्यालयहरुमा। 
लष्क्षर् समूह/सहभागी समहू: 
कक्षा ६ देष्ख १२ सम्मका ववद्याथीहरु र्था ववद्यालयका स्वास््य ष्शक्षा ि सामाष्जक ष्शक्षा 
अध्यापन गने ष्शक्षक ष्शष्क्षकाहरु।  
सहजकर्ाि: 

• स्थानीय र्ह स्वास््य संयोजक वा सह संयोजक        – १ जना 
• स्थानीय स्वास््य संस्था प्रमखु वा अन्य स्वास््यकमी  – १ जना 

ववर्धः   
• सम्बष्न्धर् स्थानीय र्हका ष्शक्षा शाखाबाट ववद्यालयको ववविण र्लन,े  
• स्वास््य सूचकांकलाई ध्यानमा िाखी समस्या ि प्राथर्मकर्ाको आधािमा ववद्यालय ि 

ववर्यबस्र् ुछनौट गने, 
• स्वास््य र्था जनसंख्या मन्रालयबाट र्ोवकएको सम्पूणि अत्यावश्यकीय स्वास््य 

सेवाहरु समावेश गने, 
• सम्पूणि अत्यावश्यकीय स्वास््य सेवाहरुको ववर्यबस्र्हुरु समावेश गिी प्रत्यके ववर्यको 
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स्र्िीय पाठ योजना ि आवश्यक पाय सामग्रीहरू समेर् र्याि गने, 
• ववद्यालय स्वास््य ष्शक्षा कायिक्रम सञ्चालन गनुि पूवि सम्बष्न्धर् ववद्यालयसँग समन्वय 

गिी कायिक्रमको र्दन र्नष्श्चर् गिी ववद्यालयको सिसर्ाई, शौचालय, खानेपानीको 
महुान र्था श्रोर्को सिसर्ाई गिाउने, 

• ववद्याथीहरुको सामान्य स्वास््य पिीक्षण गने ि मौज्दार् भए स्वास््य पिीक्षण 
अनसुािको और्र्ध ववर्िण गने, 

• उच्च माध्यर्मक ववद्यालय र्था माध्यर्मक ववद्यालयमा प्रत्यके कक्षामा र्हगर् रुपमा 
उमेि सहुाउँदो ववर्यमा प्रष्शक्षण गने,  

• कक्षागर् ष्शक्षण व्यावहारिक र्था अभ्यास ववर्धमा आधारिर् भएि गनुिपदिछ। र्ि 
आधािभूर् ववर्यहरु जस्रै्: सिसर्ाई, सावनु पानीले हार् धुन,े शौचालयको प्रयोग, 
परिवाि र्नयोजनको साधन, वकशोिावस्थाकोबािेमा छुटाउन ुहुँदैन,  

• ववद्यालयका स्वास््य ष्शक्षा, सामाष्जक ष्शक्षा अध्यापन गने ष्शक्षक ष्शष्क्षकाहरुलाई 
िाष्टिय स्वास््य कायिक्रमहरु, नीर्र्, लक्ष्य, स्वास््य सेवाहरु आर्दको जानकािी 
गिाउने, 

• ववद्यालयमा स्वास््य ष्शक्षा ववर्यमा िाष्टिय स्वास््य कायिक्रमहरु, नीर्र्, लक्ष्य, 
स्वास््य सेवाहरु अनरुुप पठनपाठनको लार्ग अर्भपे्ररिर् गने। 

 
कायिक्रममा समावेश गनि सवकने ववर्यहरुः 

• वकशोिावस्था, सिुष्क्षर् मार्तृ्व, परिवाि र्नयोजनबािे जानकािी,  
• कोर्भड-१९, धुम्रपान र्था सरु्ीजन्य पदाथि, क्षयिोग, औलो, डेंग ु जापार्नज 

इन्सेर्लाइवटस, कालाजाि िोकथाम ि अन्य सन े र्था नसने िोगहरु ि पिष्जवी 
(जकुा) को कािण, लक्षण ि िोकथामका उपायबािे जानकािी, 

• स्वास््य संस्थाबाट उपलव्ध हनेु सेवाहरु ि समय समयमा सञ्चालन गरिन े
अर्भयानकाबािेमा जानकािी, 

• महामािी िोकथाम ि र्नयन्रणकाबािेमा जानकािी, 
• व्यष्क्तगर् र्था वार्ाविणीय सिसर्ाई, शौचालयको प्रयोग, सावनु पानीले हार् धुन े

सम्बन्धी जानकािी,  
• ववर्यबस्र्सँुग सम्बष्न्धर् उपलब्ध शैष्क्षक सामग्रीहरु प्रयोग गने , 
• ष्शक्षक ष्शष्क्षकाहरूको जानकािीका लार्ग िाष्टिय स्वास््य नीर्र्, िणनीर्र्, लक्ष्य, 

कायिक्रम, सेवाहरु, िाष्टिय स्वास््य ष्स्थर्र् ि स्वास््य सूचकाकंहरु, र्बद्याथीहरुलाई 
र्दनपुने स्वास््य ववर्यको ज्ञान, सीप ि उनीहरुले उपभोग गनुि पन ेस्वास््य सेवाहरु 
आर्द ववर्य पर्न समावेश गने। 

अवर्धः स्वीकृर् बावर्िक लक्ष्य एवं खरिद योजना अनसुाि र्ोवकएको रैमार्सकमा। 
 

 
कायिक्रमको नामः आमा समहु र्था मवहला स्वास््य स्वयंसेववकाहरूका लार्ग सामाष्जक व्यवहाि परिवर्िन 

कायिक्रम 
परिचय स्वास््य ष्शक्षा, सूचना र्था संचाि कायिक्रमहरू मध्ये एउटा प्रभावकािी कायिक्रम ववद्यालय 

स्वास््य ष्शक्षा पर्न हो। ववद्याथी जीवनमा ववद्याथीहरुले धेिै कुिा र्सलदछन।् यस अवस्थामा 
उनीहरुले र्सकेका िाम्रा ि सकािात्मक कुिाहरु घि परिवाि, दौर्िी ि समदुायमा उनीहरुबाट 
प्रचाि प्रसाि हनु सलदछ। यही अवस्थामा उनीहरुको प्रजनन अंगका साथ ैशािीरिक, मानर्सक 



45 
 

ि सामाष्जक ववकास समेर् हनेु भएकोले उनीहरुलाई र्त्सम्बन्धी सैद्धाष्न्र्क ि व्यवहारिक ज्ञान 
र्दन ु अर्र् उपयोगी हनु्छ। र्सथि ववद्यालयमा पढ्न े ववद्याथी, ष्शक्षकष्शष्क्षका र्था 
कमिचािीहरूको ज्ञान, र्सप, धािणा र्था व्यवहाि लगायर् त्यस ववद्यालयको समस्र् वार्ाविणमा 
परिवर्िन ल्याउन ववद्यालय स्वास््य ष्शक्षा कायिक्रमको महत्वपूणि भूर्मका िहन्छ। साथ ै
ववद्यथीहरूमा स्वस्थ बानी व्यहोिा अपनाउन अर्भपे्ररिर् गने र्था ववर्भन्न प्रवद्धिनात्मक ि 
प्रर्र्कािात्मक स्वास््य सेवाको जानकािी प्रदान गदै उपभोग गनि समेर् अर्भपे्ररिर् गनि यो 
कायिक्रमको आवश्यकर्ा पिेको हो। 

उदे्धश्य • ववद्याथीहरुलाई समदुायमा देखा पन ेप्रमखु िोगहरुको र्नयन्रणका लार्ग प्रवद्धिनात्मक, 
प्रर्र्कािात्मक उपायहरुबािे जानकािी र्दन े ि चेर्ना अर्भबृष्द्ध गने र्था ष्शक्षक 
ष्शष्क्षकाहरुलाई स्वास््य सम्बन्धी ववर्भन्न ववर्यहरुमा अर्भमूष्खकिण गने, 

• उमेि अनसुािको अत्यावश्यक स्वास््य सेवाहरुको उपलव्धर्ा र्था त्यसको उपभोगको 
महत्वबािेमा सकािात्मक धािणाको ववकास गने, 

• स्वास््यकमीहरुसँग दोहोिो अन्र्िवक्रया मार्ि र् वकशोिावस्थामा हनेु शािीरिक र्था 
मानर्सक परिवर्िनहरु, प्रजनन स्वास््य आर्द ववर्यमा ववद्याथीहरूको ज्ञान र्था सचेर्ना 
अर्भबृष्द्ध गने, 

• स्वस्थ आनीवानीको ववकास गनि/गिाउन प्रोत्सावहर् गने। 
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल ववद्याथी र्था ष्शक्षक ष्शष्क्षकाहरुको स्वास््य सम्बन्धी समसामवयक ववर्यमा ज्ञान र्था चेर्ना 

अर्भवृष्द्ध भई स्वस्थ बानीव्यहोिाको र्बकास हनेु। 
सञ्चालन प्रकृया कायिक्रम सञ्चालन हनेु स्थानः सम्बष्न्धर् स्थानीय र्ह र्भरका माध्यर्मक र्था उच्च माध्यर्मक 

ववद्यालयहरुमा। 
लष्क्षर् समूह/सहभागी समहू: 
कक्षा ६ देष्ख १२ सम्मका ववद्याथीहरु र्था ववद्यालयका स्वास््य ष्शक्षा ि सामाष्जक ष्शक्षा 
अध्यापन गने ष्शक्षक ष्शष्क्षकाहरु।  
सहजकर्ाि: 

• स्थानीय र्ह स्वास््य संयोजक वा सह संयोजक    – १ जना 
• स्थानीय स्वास््य संस्था प्रमखु वा अन्य स्वास््यकमी  – १ जना 

ववर्धः   
• सम्बष्न्धर् स्थानीय र्हका ष्शक्षा शाखाबाट ववद्यालयको ववविण र्लन,े  
• स्वास््य सूचकाकंलाई ध्यानमा िाखी समस्या ि प्राथर्मकर्ाको आधािमा ववद्यालय ि 

ववर्यबस्र् ुछनौट गने, 
• स्वास््य र्था जनसंख्या मन्रालयबाट र्ोवकएको सम्पूणि अत्यावश्यकीय स्वास््य 

सेवाहरु समावेश गने, 
• सम्पूणि अत्यावश्यकीय स्वास््य सेवाहरुको ववर्यबस्र्हुरु समावेश गिी प्रत्येक ववर्यको 

स्र्िीय पाठ योजना ि आवश्यक पाय सामग्रीहरू समेर् र्याि गने, 
• ववद्यालय स्वास््य ष्शक्षा कायिक्रम सञ्चालन गनुि पूवि सम्बष्न्धर् ववद्यालयसँग समन्वय 

गिी कायिक्रमको र्दन र्नष्श्चर् गिी ववद्यालयको सिसर्ाई, शौचालय, खानेपानीको 
महुान र्था श्रोर्को सिसर्ाई गिाउने, 

• ववद्याथीहरुको सामान्य स्वास््य पिीक्षण गने ि मौज्दार् भए स्वास््य पिीक्षण 
अनसुािको और्र्ध ववर्िण गने, 

• उच्च माध्यर्मक ववद्यालय र्था माध्यर्मक ववद्यालयमा प्रत्यके कक्षामा र्हगर् रुपमा 
उमेि सहुाउँदो ववर्यमा प्रष्शक्षण गने,  
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• कक्षागर् ष्शक्षण व्यावहारिक र्था अभ्यास ववर्धमा आधारिर् भएि गनुिपदिछ। र्ि 
आधािभूर् ववर्यहरु जस्रै्: सिसर्ाई, सावनु पानीले हार् धुन,े शौचालयको प्रयोग, 
परिवाि र्नयोजनको साधन, वकशोिावस्थाकोबािेमा छुटाउन ुहुँदैन,  

• ववद्यालयका स्वास््य ष्शक्षा, सामाष्जक ष्शक्षा अध्यापन गने ष्शक्षक ष्शष्क्षकाहरुलाई 
िाष्टिय स्वास््य कायिक्रमहरु, नीर्र्, लक्ष्य, स्वास््य सेवाहरु आर्दको जानकािी 
गिाउने, 

• ववद्यालयमा स्वास््य ष्शक्षा ववर्यमा िाष्टिय स्वास््य कायिक्रमहरु, नीर्र्, लक्ष्य, 
स्वास््य सेवाहरु अनरुुप पठनपाठनको लार्ग अर्भपे्ररिर् गने। 

 
कायिक्रममा समावेश गनि सवकने ववर्यहरुः 

• वकशोिावस्था, सिुष्क्षर् मार्तृ्व, परिवाि र्नयोजनबािे जानकािी,  
• कोर्भड-१९, धुम्रपान र्था सरु्ीजन्य पदाथि, क्षयिोग, औलो, डेंग ु जापार्नज 

इन्सेर्लाइवटस, कालाजाि िोकथाम ि अन्य सन े र्था नसने िोगहरु ि पिष्जवी 
(जकुा) को कािण, लक्षण ि िोकथामका उपायबािे जानकािी, 

• स्वास््य संस्थाबाट उपलव्ध हनेु सेवाहरु ि समय समयमा सञ्चालन गरिन े
अर्भयानकाबािेमा जानकािी, 

• महामािी िोकथाम ि र्नयन्रणकाबािेमा जानकािी, 
• व्यष्क्तगर् र्था वार्ाविणीय सिसर्ाई, शौचालयको प्रयोग, सावनु पानीले हार् धुन े

सम्बन्धी जानकािी,  
• ववर्यबस्र्सँुग सम्बष्न्धर् उपलब्ध शैष्क्षक सामग्रीहरु प्रयोग गने , 
• ष्शक्षक ष्शष्क्षकाहरूको जानकािीका लार्ग िाष्टिय स्वास््य नीर्र्, िणनीर्र्, लक्ष्य, 

कायिक्रम, सेवाहरु, िाष्टिय स्वास््य ष्स्थर्र् ि स्वास््य सूचकाकंहरु, र्बद्याथीहरुलाई 
र्दनपुने स्वास््य ववर्यको ज्ञान, सीप ि उनीहरुले उपभोग गनुि पन ेस्वास््य सेवाहरु 
आर्द ववर्य पर्न समावेश गने। 

अवर्धः स्वीकृर् बावर्िक लक्ष्य एवं खरिद योजना अनसुाि र्ोवकएको रैमार्सकमा। 
 
 
परिचय मवहला स्वास््य स्वयंसेववकाहरूले सिुष्क्षर् मार्तृ्व, बालस्वास््य, परिवाि र्नयोजन लगायर्का 

सेवाहरूको प्रबद्धिन गदै समदुायमा व्याप्त अन्य स्वास््य समस्याहरूकोबािेमा समदुायमा सूचना, 
सन्देश र्था जानकािीहरू प्रदान गनुिका साथै आमा समहु मार्ि र् स्वस्थ बानीव्यहोिा ि 
जीवनशैलीको प्रबद्धिनका लार्ग वकालर् समेर् गदै आएका छन।् स्वास््य सम्बन्धी र्बर्भन्न 
र्बर्यमा समदुायमा सचेर्ना रै्लाउन आमासमहुको बैठक एक प्रभावकािी माध्यम भएको छ। 
आमा समहु र्था मवहला स्वास््य स्वयंसेववकाहरूका लार्ग सामाष्जक व्यवहाि परिवर्िन कायिक्रम 
सञ्चालन गिी आमा समहुका सदस्यहरू ि मवहला स्वास््य स्वयंसेववकालाइि स्वस्थ व्यवहाि ि 
जीवनशैलीबािे सचेर् र्था जानकाि गिाउँदा उनीहरूमार्ि र् समाजमा व्याप्त अस्वस्थकि 
व्यवहािहरूलाइि परिवर्िन गनि सवकन्छ।  

उदे्धश्य 
 

स्थानीय चालचलन ि संस्कािलाइि ध्यानमा िाखी आमासमहु मार्ि र् समदुायमा स्वास््य सम्बन्धी 
जानकािीमलुक सन्देशहरू प्रवाह गन।े 
आमा समहु ि मवहला स्वास््य स्वयंसेववका मार्ि र् स्वस्थ बानीव्यहोिा ि जीवनशैली अपनउन 
समदुायलाइि अर्भपे्ररिर् गने। 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल समदुायकै सहभागीर्ामा घिघिमा स्वास््य सम्बन्धी सचेर्ना अर्भबृष्द्ध र्था सामाष्जक व्यवहाि ि 
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 जीवनशैलीमा सकािात्मक परिवर्िन हनेु साथै उपलब्ध स्वास््य सेवाको अर्धकर्म उपभोग हनेु। 

सञ्चालन प्रकृया 
 

कायिक्रम सञ्चालन हनेु स्थानः स्थानीय र्हका ववर्भन्न समदुाय। 
लष्क्षर् समूह/सहभागी समूह: मवहला स्वास््य स्वयंसेववका, आमा समहुका सदस्य लगायर् 
स्थानीय मवहलाहरू। 
कायिक्रममा समावेश गनि सवकने र्बर्य बस्र्हुरु: 
व्यष्क्तगर् सिसर्ाई 
वार्ाविणीय सिसर्ाइ 
पेशागर् स्वास््य 
स्वस्थ पानी  
स्वस्थ खाना  
र्ोहिमैला व्यवस्थापन 
सिुष्क्षर् मार्तृ्व, बालस्वास््य, खोप, परिवाि र्नयोजन 
साबनु पानीले हार् धुन ुपन ेअवस्था र्था र्ाइदाहरु 
कोर्भड-१९, धुम्रपान र्था सरु्ीजन्य पदाथि, क्षयिोग, औलो, डेंग ु जापार्नज इन्सेर्लाइवटस, 
कालाजाि िोकथाम ि अन्य सन ेर्था नसने िोगहरु ि पिष्जवी (जकुा) को कािण, लक्षण ि 
िोकथामका उपायबािे जानकािी। 
सहभागीः एउटा कायिक्रममा ४० जना सम्म। 
सहजकर्ाि: 
स्वास््य संयोजक वा सहसंयोजक   – १ जना 
सम्बष्न्धर् स्वास््य संस्था प्रमखु   – १ जना 
(यस कायिक्रमको र्नधािरिर् बजेटलाई ध्यानमा िाखेि सम्बष्न्धर् स्थानीय र्हले ववर्य ववज्ञलाई 
सहजकर्ािको रुपमा र्ोलन सवकन ेछ)। 
 
ववर्धः पूवि र्यािी  
समदुाय स्र्िीय कायिक्रमको लार्ग छलर्ल गिी ववस्र्रृ् कायि योजना र्याि गने,  
आवश्यक स्वास््य ष्शक्षा, सूचना र्था सञ्चाि सम्बन्धी सामग्री ववर्िण र्था प्रयोगको लार्ग र्यािी 
िाख्ने, 
कायिक्रम सञ्चालन हनेु र्मर्र्, स्थान ि समय र्नधाििण गिी कायिक्रमका सहभागीहरूलाई पयािप्त 
समय र्दई आमन्रण गने व्यवस्था र्मलाउने। अर्ः गनुि पन ेकामको सूची र्याि गिी ष्जम्मेवािी 
र्ोलन,े  
कायिक्रमको लार्ग छनौट गरिएका ववर्यहरुको प्रस्र्रु्ीकिणको स्लाईडहरु र्याि गने,  
प्रस्र्रु्ीकिणको र्यािी गदाि कायिक्रमसँग सम्बष्न्धर् पाय सामाग्री, Manual, स्वास््य प्रबद्धिन 
पषु्स्र्का, संचािका लार्ग स्वास््य सम्बन्धी प्राववर्धक ववर्य वस्र्हुरु सम्बन्धी पषु्स्र्काको 
आधािमा गनुिपनेछ।  
कायिक्रम सञ्चालन: 
समदुाय स्र्िीय कायिक्रम एक र्दन अथािर् पूिै ६ घण्टाको कायि समय हनुपुनेछ, 
सहभागीहरूलाई उपयकु्त स्वास््य ष्शक्षा सामग्रीहरू जस्रै्ः पोटटि, पाम्पलेट, पषु्स्र्का इत्यार्द 
उपलव्ध गिाउने, 
कायिक्रममा श्रब्य दृश्य सामग्रीको माध्यमबाट ववर्भन्न ववर्यबस्र्हुरु जस्रै्ः व्यष्क्तगर् ि 
वार्ाविणीय सिसर्ाई (आफ्नो शिीिलाई सर्ा िाख्न,े र्दनहुँ नहुाउने, कपडा रे्न,े कपडाहरुलाई 
पारिलो घाममा सकुाउने), Oral Hygiene आर्द (५० र्मनेट); साबनु पानीले हार् धुन े
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अवस्थाहरु, यसका र्ाइदाहरु ि र्रिकाहरु (५० र्मनेट); स्वस्थ खाना ि सर्ा पानीका 
र्ाइदाहरु ि पानी शषु्द्धकिण गने र्रिकाहरु (५० र्मनेट); वार्ाविण सिसर्ाई ि यसका 
र्ाइदाहरु, चपीको प्रयोग, र्ोहि मैला व्यवस्थापन गने र्रिका (५० र्मनेट); आर्द 
ववर्यवस्र्हुरुमा अर्नवायि रुपमा छलर्ल गनुिपनछे, 
कायिक्रममा सहभागीहरूबाट कायि योजना सवहर्को प्रर्र्वद्धर्ा र्लन।े जस्रै्ः कायिक्रममा र्सकेका 
कुिाहरुलाई घि, परिवाि ि समदुायमा पर्न जानकािी गिाई आरु्, आफ्नो परिवाि ि समदुायको 
स्वस्थ व्यवहाि प्रबद्धिन गनि गिाउन प्रर्र्वद्धर्ा व्यक्त गदिछु। 
कायिक्रममा उठेका मखु्य मखु्य कुिाहरू बुँदागर् रूपमा अर्भलेख िाख्न एक जनाले वटप्ने, 
सहजकर्ािले नै पूणि प्रर्र्वेदन र्याि गनुि पदिछ। 

बजेट बाँडर्ाँड 
 

र्नयमानसुाि 

ववष्त्तय 
व्यवस्थापन 

साविजर्नक खरिद ऐन, र्नयमावली र्था अथि मन्रालयको स्वीकृर् आर्थिक कायिववर्ध अनसुाि 
कायािलय प्रमखुबाट स्वीकृर् गिाइि कायिक्रम सम्पन्न गने। 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

कायिक्रम सम्पन्न भएपर्छ सोको अर्भलेख िाख्ने ि मार्सक प्रगर्र्को अनसूुची २ बमोष्जमको 
िाँचामा प्रर्र्वेदन र्याि गिी िाष्टिय स्वास््य ष्शक्षा, सूचना र्था संचाि केन्रमा पठाउन ुपनेछ। 

सन्दभि सामाग्री स्वास््य प्रबद्धिन पषु्स्र्का, संचािका लार्ग स्वास््य सम्बन्धी प्राववर्धक ववर्यबस्र्हुरू सम्बन्धी 
पषु्स्र्का, www.nheicc.gov.np  
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स्वास््य र्ार्लम कायिक्रम 
 
१) मवहला स्वास््य स्वयं सेववकाको िेफे्रसि र्ालीम (३ र्दन) 
 
परिचय: िाष्टिय मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववका कायिक्रम नेपाल सिकािको प्राथर्मकर्ा प्राप्त कायिक्रम हो। 
ग्रामीण के्षरका आमा ि बच्चाको स्वास््य स्र्िमा सधुाि ल्याउन आवश्यक प्रर्र्कािात्मक र्था प्रबधिनात्मक सेवा 
पयुािउने उद्देश्यले यो कायिक्रम वव.स. २०४५ साल (इि.सं. १९८८/१९८९) देष्ख शरुू भएको हो। यस कायिक्रम 
अन्र्िगर् नेपालमा २८ ष्जल्लामा जनसंख्या अनसुाि ि बावँक ष्जल्लाहरूमा साववकका वडाको संख्या अनसुाि मवहला 
सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरू िाष्खएको र्थयो। हाल िाष्टिय स्वास््य नीर्र् २०७६ अनसुाि मवहला 
सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरूको परिचालन र्था व्यवस्थापन ष्जम्मेवािी स्थानीय र्हवाट हनेु व्यवस्था गरिएको 
छ। िाष्टिय मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववका कायिक्रम व्यवस्थापनमा एकरूपर्ा ल्याउन ि स्थानीय र्हलाइि 
मागिदशिन गनिका लार्ग स्वास््य र्था जनसंख्या मन्रालयले िाष्टिय मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववका िणनीर्र् 
२०६७ (पवहलो संशोधन २०७६) जारि गिेको छ।उक्त िणनीर्र्मा मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकालाइि 
र्नधािरिर् पायक्रम अनसुाि आधािभूर् र्ार्लमको व्यवस्था गने िणनीर्र् भए अनसुाि यो र्ार्लम सामग्री ववकास 
गरिएको छ। आधािभूर् र्ार्लम नर्लएका मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरूलाइि १० र्दनको आधािभूर् 
र्ार्लम प्रदान गनिका लार्ग प्रष्शक्षक र्याि गनि यो र्ालीम िाष्खएको हो। 
 
उद्दशे्य: स्वयं सेवा मार्ि र् समदुायमा स्वास््य सम्वन्धी प्रवधिनात्मक र्था प्रर्र्कािात्मक कृयाकलापहरू सञ्चालन गनि 
छनोट गरिएका मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयं सेववकाहरूको स्वास््य सम्वन्धी ज्ञान र्था र्सप अर्भवृद्दी गने यो 
कायिक्रमको उदे्दश्य िहेको छ। 
 
सहभागी छनौटको मापदण्ड: आधािभूर् र्ार्लम नर्लएका मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरू ि नयाँ छनोट 
भएका मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरू यस र्ार्लममा सहभागीको रुपमा िहनछेन।  
 
प्रष्शक्षकको मापदण्ड: केन्र वा प्रदेश वा स्थानीय र्हवाट प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ार्लम र्लएका व्यष्क्तहरू यो र्ार्लमको 
प्रष्शक्षक वा सहजकर्ािको रूपमा िहन सलनछेन।् 
 
कायि सञ्चालन ववर्ध: कायािलयले र्ोकेको कमिचािीले आवश्यक समन्वय गिी सहभागी छनौट गने ि रैमार्सक लक्ष्य 
र्था ववर्नयोष्जर् बजेटको परिर्धमा िही खचिको बाँडर्ाँड वटप्पणी प्रमखुबाट स्वीकृर् गिाई सिोकािवालाहरुको 
सहभागीर्ामा मापदण्ड अनसुािको सहभागी र्था प्रष्शक्षकहरुको व्यवस्थापन गिी कायिक्रम सञ्चालन र्था र्नयमानसुाि 
समयमा सम्पन्न गनुि पनेछ। 
  
ववष्त्तय व्यवस्थापन: कायिक्रमको खचि प्रवक्रया साविजर्नक खरिद ऐन, २०६३ ि र्नयमावली, २०६४ र्था भ्रमण 
खचि र्नयमावली, २०६४ अनसुाि गनुिपदिछ।र्ालीममा संलग्न प्रष्शक्षाथीहरु र्था अन्य जनशष्क्तलाई आर्थिक सवुवधा 
अथि मन्रालयको कायिक्रम खचि सञ्चालन र्नदेष्शका – २०७५ को बमोष्जम गनुिपनछे। 
 
अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन: कायिक्रम सञ्चालन गने ष्जम्मेवािी पाएको कमिचािीले कायिक्रम सम्पन्न भएको अर्भलेख 
अर्नवायि रुपमा िाख्न ुपदिछ। सम्पन्न कायिक्रमको प्रगर्र् ववविण २१ र्दनर्भर योजना शाखा र्था लेखा शाखामा 
र्ोवकएको िाँचामा अर्नवायि रुपमा र्ोवकएको व्यष्क्तले बझुाउन ु पदिछ।योजना शाखाले रमैार्सक प्रगर्र् ववविण 
िाष्टिय योजना आयोगको अनसूुची–२ बमोष्जम र्याि गिी सम्बष्न्धर् र्नकायमा पेश गनुिपदिछ। 
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२) ष्चवकत्सक/नर्सिङ्ग स्टार्लाई पाठेघिको मखुको लयान्सि परिक्षण र्था उपचाि (VIA with Cold 
coagulation) र्ालीम 
 
परिचय: ववकासोन्मखु देशहरुमा पाठेघिको मखुको लयान्सि सबै लयान्सिहरु मध्ये एउटा प्रमखु समस्या हो।यो िोग 
शरुु अवस्थामा नै पत्ता लगाउन सकेमा यसको िोकथाम गनि सवकन्छ। Single Visit Approach-Visual 
Inspection with Acetic Acid with Cold Coagulation ववर्ध प्रयोग गिीपाठेघिको मखुको लयान्सि ष्स्क्रर्नङ्ग ि 
िोकथाम िाष्टिय र्नदेष्शका – २०१० बमोष्जम पाठेघिको मखुको लयान्सि िोगको ष्स्क्रर्नङ्ग ि िोकथामको लार्ग 
स्वास््य जनशष्क्तलाई र्ालीम र्दने ष्जम्मेवािी यस केन्रलाई र्ोवकए अनसुाि VIA/Cold coagulation ववर्ध प्रयोग 
गिी पाठेघिको मखुको लयान्सि प्रािष्म्भक पवहचान गनिका लार्ग दक्ष जनशष्क्त र्याि गनि यो र्ालीम िाष्खएको छ।  
 
उद्दशे्य: Single Visit Approach- Visual Inspection with Acetic Acid with Cold Coagulation ववर्ध प्रयोग 
गिी पाठेघिको मखुको लयान्सिको पवहचान र्था िोकथाम कायिक्रम कायािन्वयन गनिका लार्ग दक्ष जनशष्क्त र्याि 
गने यस र्ालीमको उदे्दश्य िहेको छ। 
  
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल: सेवाप्रदायकको ज्ञान ि सीपमा अर्भवृष्द्ध गिी सेवाग्राहीलाई VIA with Cold coagulation ववर्ध 
प्रयोग गिी पाठेघिको मखुको लयान्सि प्रािष्म्भक पवहचान गिी पत्ता लगाउन सलने दक्ष जनशष्क्तको ववकास भएको 
हनेु छ।  
 
सहभागी छनौटको मापदण्ड: सेवा प्रदान गने मान्यर्ा प्राप्त स्वास््य संस्थाहरुमा कायििर् ष्चवकत्सक ि नर्सिङ्ग सेवाक 
स्वास््यकमीहरु यो र्ालीममा सहभागी हनेुछन।् 
 
प्रष्शक्षकको मापदण्ड: CTS र्ालीम र्लएको ि पाठेघिको मखुको लयान्सि प्रािष्म्भक पवहचान र्था िोकथाम 
र्ालीमको प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्लएका दक्ष जनशष्क्तलाई यस र्ालीममा प्रष्शक्षकका रुपमा सहभागी गिाईने छ। 
 
कायि सञ्चालन ववर्ध: कायािलयले र्ोकेको कमिचािीले आवश्यक समन्वय गिी सहभागी छनौट गने ि रैमार्सक लक्ष्य 
र्था ववर्नयोष्जर् बजेटको परिर्धमा िही खचिको बाँडर्ाँड वटप्पणी प्रमखुबाट स्वीकृर् गिाई सिोकािवालाहरुको 
सहभागीर्ामा मापदण्ड अनसुािको सहभागी र्था प्रष्शक्षकहरुको व्यवस्थापन गिी कायिक्रम सञ्चालन र्था र्नयमानसुाि 
समयमा सम्पन्न गनुि पनेछ। यो र्ालीम ३ र्दन अबर्धको हनेुछ। 
 
ववष्त्तय व्यवस्थापन: कायिक्रमको खचि प्रवक्रया साविजर्नक खरिद ऐन, २०६३ ि र्नयमावली, २०६४ र्था भ्रमण 
खचि र्नयमावली, २०६४ अनसुाि गनुिपदिछ।र्ालीममा संलग्न प्रष्शक्षाथीहरु र्था अन्य जनशष्क्तलाई आर्थिक सवुवधा 
अथि मन्रालयको कायिक्रम खचि सञ्चालन र्नदेष्शका – २०७५ को बमोष्जम गनुिपनछे। 
 
अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन: कायिक्रम सञ्चालन गने ष्जम्मेवािी पाएको कमिचािीले कायिक्रम सम्पन्न भएको अर्भलेख 
अर्नवायि रुपमा िाख्न ुपदिछ। सम्पन्न कायिक्रमको प्रगर्र् ववविण २१ र्दनर्भर योजना शाखा र्था लेखा शाखामा 
र्ोवकएको िाँचामा अर्नवायि रुपमा र्ोवकएको व्यष्क्तले बझुाउन ु पदिछ। योजना शाखाले रैमार्सक प्रगर्र् ववविण 
िाष्टिय योजना आयोगको अनसूुची–२ बमोष्जम र्याि गिी सम्बष्न्धर् र्नकायमा पेश गनुिपदिछ। 
 
३) ष्चवकत्सक/नर्सिङ्ग स्टार्/स्वास््यकमीलाई संक्रमण िोकथाम (Infection Prevention) र्ालीम 
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परिचय: स्वास््य संस्थाजन्य संक्रमणलाई न्यरू्नकिण गनि ववर्भन्न र्हका स्वास््य संस्थामा कायििर् 
स्वास््यकमीहरुलाई संक्रमण िोकथाम, र्नयन्रण र्था स्वास््य सँस्थाजन्य र्ोहोिमैला व्यवस्थापनबािे आवश्यक 
दक्षर्ा अर्भवृद्वी गनि यो कायिक्रम िाष्खएको हो।  
 
उद्दशे्य: स्वास््य संस्थामा कायििर् सेवा प्रदायकहरुलाई संक्रमण िोकथाम र्था स्वास््य सँस्थाजन्य र्ोहोिमैला 
व्यवस्थापन गने ज्ञान र्था र्सपको ववकास गने यो कायिक्रमको उदे्दश्य िहेको छ। 
 
सहभागी छनौटको मापदण्ड: स्वास््य सँस्थामा काम गने ष्चवकत्सक, स्वास््य अर्धकृर्, नर्सिङ स्टार्, 
पािामेडीलसहरु यस र्ालीमका सहभागी हनेुछन। 
 
प्रष्शक्षकको मापदण्ड: िा.स्वा.र्ा.के. वा प्रदेश स्वा.र्ा.के मा सूचीकृर् संक्रमण िोकथाम र्था स्वास््य सँस्थाजन्य 
र्ोहोिमैला व्यवस्थापन ववर्यववज्ञ ि यस सम्बन्धी प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ालीम प्राप्त स्वास््यकमीहरु प्रष्शक्षक 
हनेुछन। 
  
कायि सञ्चालन ववर्ध: कायािलयले र्ोकेको कमिचािीले आवश्यक समन्वय गिी सहभागी छनौट गने ि रैमार्सक लक्ष्य 
र्था ववर्नयोष्जर् बजेटको परिर्धमा िही खचिको बाँडर्ाँड वटप्पणी प्रमखुबाट स्वीकृर् गिाई सिोकािवालाहरुको 
सहभागीर्ामा मापदण्ड अनसुािको सहभागी र्था प्रष्शक्षकहरुको व्यवस्थापन गिी कायिक्रम सञ्चालन र्था र्नयमानसुाि 
समयमा सम्पन्न गनुि पनेछ।  
 
ववष्त्तय व्यवस्थापन: कायिक्रमको खचि प्रवक्रया साविजर्नक खरिद ऐन, २०६३ ि र्नयमावली, २०६४ र्था भ्रमण 
खचि र्नयमावली, २०६४ अनसुाि गनुिपदिछ।र्ालीममा संलग्न प्रष्शक्षाथीहरु र्था अन्य जनशष्क्तलाई आर्थिक सवुवधा 
अथि मन्रालयको कायिक्रम खचि सञ्चालन र्नदेष्शका – २०७५ को बमोष्जम गनुिपनछे। 
 
अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन: कायिक्रम सञ्चालन गने ष्जम्मेवािी पाएको कमिचािीले कायिक्रम सम्पन्न भएको अर्भलेख 
अर्नवायि रुपमा िाख्न ुपदिछ। सम्पन्न कायिक्रमको प्रगर्र् ववविण २१ र्दनर्भर योजना शाखा र्था लेखा शाखामा 
र्ोवकएको िाँचामा अर्नवायि रुपमा र्ोवकएको व्यष्क्तले बझुाउन ु पदिछ।योजना शाखाले रमैार्सक प्रगर्र् ववविण 
िाष्टिय योजना आयोगको अनसूुची–२ बमोष्जम र्याि गिी सम्बष्न्धर् र्नकायमा पेश गनुिपदिछ। 
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परिवाि कल्याण कायिक्रम 
पोर्ण कायिक्रम 
पृटठभरु्म  
अन्र्ििष्टिय रुपमा नै कुपोर्णको समस्यालाई र्निाकिण गने कायिलाई सामाष्जक, आर्थिक र्था मानववय ववकासका 
साथै र्दगो ववकास लक्ष्य प्राप्त गने आधािको रुपमा र्लइएको छ। न्यनु पोर्णको समस्याले बालबार्लकाको 
शारिरिक, मानर्सक, र्था संवेगात्मक ववकासमा बाधा पयुािई देशको समग्र सामाष्जक, आर्थिक र्था मानववय 
ववकासमा प्रर्र्कुल प्रभाव पदिछ र्था ष्शश ुअवस्था वा वाल्यकाल मै मतृ्य ुहनेु जोष्खममा बृष्द्ध हनु्छ भन ेजीववर् 
िहेकाहरुको समेर् क्षमर्ाको क्षय हनु्छ। यसका असिहरु गष्म्भि हनु्छन,् जसलाई परिवर्िन गनि सवकंदैन ि 
जीवनभि िहन्छन।् ववश्वमा पांच वर्ि मरु्नका करिव ४५ प्रर्र्शर् बालबार्लकाको मतृ्य ुकुपोर्णको कािणले हनेु 
गिेको अध्ययनहरुले देखाएका छन ्(Lancet Child Health and Nutrition Series, 2013)। नेपाल जनसाषं्ख्यक 
र्था स्वास््य सवेक्षण, २०१६ अनसुाि नेपालका पाँच वर्िमरु्नका बालबालवकाहरुमा ३६ प्रर्र्शर् पडु्कोपन, २७ 
प्रर्र्शर् कम र्ौल र्था १० प्रर्र्शर् ख्याउटेपन िहेको छ। त्यसैगिी ६ देष्ख ५९ मवहनाको बालबार्लकामा ५३ 
प्रर्र्शर्, १५ देष्ख १९ बर्ि र्भरका वकशोिीहरुमा ४४ प्रर्र्शर् िक्तअल्पर्ाको समस्या िहेको छ। साथै प्रजनन ्
(१५ –४९ वर्ि) उमेि समहुका मवहलाहरु मा ४१ प्रर्र्शर् िक्तअल्पर्ाको समस्या र्था १७ प्रर्र्शर् दीघि 
शष्क्तको 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 समय देष्ख ववर्भन्न प्रयासहरु 
हुँदै आएको देष्खन्छ। यसै सन्दभिमा नेपालको संववधानले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हनेु व्यवस्था 
गिेको अवस्था छ। सन १९७० को दशक देष्ख ववर्भन्न पोर्ण सवेक्षण, आवर्धक योजनामा पोर्णलाई प्राथर्मकर्ा, 
िाष्टिय पोर्ण नीर्र् र्था िणनीर्र् (२००४) को ववकास, िाष्टिय पोर्ण िणनीर्र् (२०७६) सवेक्षणको आधािमा 
बालबार्लकालाई र्भटार्मन ए लयाप्सलु ि बहसुकु्ष्म र्त्व (बालर्भटा) र्था गभिवर्ी ि सतु्केिी मवहलालाई आइिन 
र्ोर्लक एर्सड चष्ि ववर्िण लगायर् कुपोर्णको समस्यालाई सम्वोधन गनि बहकेु्षर्रय र्नकायको संयकु्त प्रयासको 
लार्ग बहकेु्षर्रय पोर्ण योजना पवहलो (२०६९–२०७३) ि दोस्रो (२०७५/७६–२०७९/८०) को ववकास 
भएको देष्खन्छ। पोर्णको ववद्यमान अवस्था सधुानिको लार्ग पोर्ण सम्बन्धी सेवाहरुको ववस्र्ाि (Scaling up 
Nutrition) अर्भयानको माध्यमबाट पोर्ण सम्बन्धी बानी व्यवहािलाई सकिात्मक र्दशा र्र्ि  रुपान्र्िण गनि 
आवश्यक छ। बह ु के्षर्रय पोर्ण योजना दोस्रोले र्नर्दिस्ट गिे अनसुाि स्वास््य र्था जनसंख्या मन्रालयले 
बालबार्लका, वकशोिवकशोिी, र्था मवहलाहरुको पोर्ण अवस्था सधुाि गनि पोर्ण लष्क्षर् कायिक्रमहरु सञ्चालन गदै 
आएकोले सो कायिक्रमहरु सचुारु िङ्गले गनि ससर्ि कायिक्रम मार्ि र् प्रदेश र्था स्र्ार्नय र्हमा बजेट र्था कायिक्रम 
व्यवस्थापन गरिएको छ। 
 
लक्ष्य 
समग्र नेपालीहरुको पोर्ण ष्स्थर्र्मा सधुाि ल्याई देशको आर्थिक र्था सामाष्जक ववकासमा उनीहरुको योगदान 
बिाउन।ु 
 
१. स्थानीय र्ह पोर्ण कायिक्रमको समीक्षा र्था कायि योजना र्यािी (७५३ पार्लकाहरुबाट)  
परिचय  मवहला र्था बालबार्लकाको पोर्ण अवस्था सधुाि गनि ववगर् लामो समय देष्ख ववर्भन्न कायिक्रम 

हरु कायािन्वयन हदैु आइिहेका छन।् नेपालको संववधान ले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी 
मौर्लक हक हनेु व्यवस्था गिेको छ। बालबार्लका, वकशोिवकशोिी, र्था मवहलाहरुको 
कुपोर्णको समस्यालाई सम्वोधन गनि बहकेु्षर्रय र्नकायको संयकु्त प्रयासको लार्ग बहकेु्षर्रय 
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पोर्ण योजना पवहलो (२०६९–२०७३) ि दोस्रो (२०७५/७६–२०७९/८०) को ववकास 
भएको देष्खन्छ। पोर्णको ववद्यमान अवस्था सधुानिको लार्ग पोर्णसम्बन्धी सेवाहरुको ववस्र्ाि 
अर्भयानको माध्यमबाट पोर्णसम्बन्धी बानी व्यवहािलाई सकिात्मक र्दशा र्र्ि  रुपान्र्िण गनि 
आवश्यक छ । नेपाल सिकािले स्वास््य र्था जनसंख्या मन्रालय अन्र्गिर् ववर्भन्न पोर्ण 
लष्क्षर् कायिक्रमहरु 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, Nutrition Friendly Health Facilities, School health 
and nutrition program/ School Aged Children/ Adolescent Nutrition Programme, 
Iron Folic Acid (IFA) supplementation Programs, Infant and Young Child 
Feeding (IYCF) Practices linking with Child Cash Grant (CCG). यी कायिक्रमहरुलाई 
प्रभावकािी रुपमा सञ्चालन गनिको लार्ग र्नयर्मर् रुपमा सर्मक्षा गोटटी आयोजना गनुिपने 
भएकोले बजेटमा यो वक्रयाकलापको व्यवस्था गरिएको हो। 

उद्दशे्य • पोर्ण कायिक्रम को गर् आ.ब २०७७/२०७८ को प्रगर्र्को प्रस्र्रु्र् गने।  
• प्रस्र्रु्ीकिणको आधािमा SWOC (strength, Weakness, opportunities, challenge) 

ववश्लेर्ण गने। 
• नवजार् ष्शश,ु ष्शश,ु बालबार्लका, वकशोिवकशोिी ि गभिवर्ी आमाको पोर्ण प्रवद्धिनका 

लार्ग कायिक्रमले के-कर्र् समेवटएको छ भने्न सरु्नष्श्चर्ाको लार्ग थप र्बबेचना ि ववश्लेर्ण 
गने। 

• वपछर्डएको वगि, पहचु बावहिको वगि, असहाय, र्बपन्न, अर्र् र्बपन्न समहुको लार्ग 
कायिक्रमले के-कर्र् समेवटएको छ भने्न सरु्नष्श्चर्ाको लार्ग थप र्बबेचना ववश्लेर्ण गने। 

• चाल ुआ.ब ि आगामी आ. ब को पोर्ण कायिक्रम सञ्चालन कायियोजना बनाउने।  
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल • आर्थिक बर्ि २०७७/२०७८ को पोर्ण कायिक्रमको सर्मक्षा भएको हनुछे। 

• नवजार् ष्शश,ु ष्शश,ु बालबार्लका, वकशोिवकशोिी ि गभिवर्ी आमाको पोर्ण प्रवद्धिनमा के-
कर्र् समेवटएको छ भने्न सरु्नष्श्चर्ाको लार्ग थप र्बबेचना ि ववश्लेर्ण गरिएको हनेुछ। 

• वपछर्डएको वगि, पहचु बावहिको वगि, असहाय, र्बपन्न, अर्र् र्बपन्न समहुको लार्ग 
कायिक्रमले के-कर्र् समवेटएको छ भने्न सरु्नष्श्चर्ाको लार्ग थप र्बबेचना ि ववश्लेर्ण 
गरिएको हनेुछ। 

• चाल ुआ.ब ि आगामी आ. ब को पोर्ण कायिक्रम सञ्चालन कायियोजना र्याि भएको 
हनेुछ।  

सञ्चालन प्रकृया  यस वक्रयाकलाप सञ्चालनको लार्ग र्नम्नानसुाि गर्र्ववर्ध सञ्चालन गनुिपनेछ। 
यो कायिक्रम सबै स्थानीय र्हहरुमा गरिनछे। स्थनीय र्हबाट प्रमखु, उप प्रमखु, प्रमखु 
प्रशासवकय अर्िकृर्, पोर्णसँग सम्बष्न्धर् शाखा प्रमखु वा प्रर्र्र्नर्धहरु, स्वास््य शाखाका 
स्वास््यकमीहरु, लेखा, प्रशासन, स्टोि स्थनीय र्हमा िहेका सबै स्वास््य सस्थाका प्रमखु ि 
पोर्ण हेने र्ोकल पसिनहरु सहभागी हनेुछन।् 
सञ्चालन ववर्ध: 

• यो गोटठी पवहलो ि रे्स्रो रैमार्सक गिेि बर्िमा दईु पटक २ र्दनको हनेुछ। 
• पवहलो रमैार्सक गदाि पवहलो र्दनमा गर् आ. ब. को वर्ि र्दनसम्म भएका पोर्णका 

सबै कायिक्रमहरुको समीक्षा गने ि वावर्िक प्रर्र्वेदनमा छलर्ल गने ि दोस्रो र्दनको 
समीक्षामा भएको पोर्ण कायिक्रमको ववश्लेर्ण, मूल्याकंन गिी वावर्िक कायियोजना 
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र्याि गिी आगाडी बढ्ने।  
• रे्स्रो रैमार्सक गदाि चाल ुआ.ब. को अधि वावर्िक प्रगर्र्को सर्मक्षा गने ि पवहलो 

रैमार्सकमा गरिएको कायियोजना अनसुाि कायिक्रमको मूल्याकंन ि र््याकं ववश्लेर्ण 
गिी पोर्ण कायिक्रमलाई आगार्ड बिाउने।  

• सर्मक्षा गदाि त्यस स्थानीय र्हमा भैिहेको सम्पणुि पोर्णसँग सम्बष्न्धर् मार्थ उल्लेष्खर् 
सबै कायिक्रमहरु छलर्ल गिेको समाबेश भएको हनुपुछि ि सर्मक्षा पश्चार् 
कायियोजना र्याि गदाि पर्न सम्पणुि पोर्णसँग सम्बष्न्धर् कायिक्रमहरु समाबेश गिी 
र्याि गनुि पछि। 
नवजार् ष्शश,ु ष्शश,ु बालबार्लका, वकशोिवकशोिी ि गभिवर्ी आमाको पोर्ण प्रवद्धिनका 
लार्ग कायिक्रमले के-कर्र् समवेटएको ? छैन वा न्यून छ भने उपयकु्त कायियोजना 
बनाई कायािन्वयन गने।  

• वपछर्डएको वगि, पहचु बावहिको वगि, असहाय, र्बपन्नसमहुको लार्ग पोर्ण कायिक्रमले 
के-कर्र् समेवटएको छ? छैन वा न्यून छ भने उपयकु्त कायियोजना बनाई कायािन्वयन 
गने। 

• समीक्षाको टेम्प्लेट (target vs achievement, recording/reporting, logistics, 
lesson learned, issues, strength, weakness, opportunities and challenges 
आर्द ववर्यवस्र् ु समावेश भएको) र्याि गिी सोही अनसुािको स्थानीय र्ह स्र्रिय 
पोर्ण समीक्षा र्याि गने।  

• पोर्ण कायिक्रमको सर्मक्षा गदाि त्यहा ँ आ-आफ्नो प्रदेश/ष्जल्लासँग समन्वय गिी 
र््याकं ि पोर्ण हेने व्यष्क्तलाई समावेश गिी पोर्णमा िहेका कर्म कमजोरि र्नकालेि 
कायि योजना र्याि गने।  

• यो सर्मक्षा सकेको भोर्ल पल्ट कायिक्रम न ६ मा िहेको र्बद्यालय स्वास््य र्था पोर्ण 
कायिक्रम को सर्मक्षा सञ्चालन गनुिपनेछ। 

कायिक्रम अनगुमन र्था सपुरिबेक्षण: परिवाि कल्याण महाशाखा/प्रादेष्शक र्नकायले 
आवश्यकर्ानसुाि कायिक्रमको अनगुमन गने छ। 

बजेट वाडँर्ाडँ यस कायिक्रमको लार्ग महानगिपार्लकामा १ लाख २० हजाि, उप-महानगिपार्लकामा १ लाख 
१० हजाि, नगिपार्लकामा ९० हजाि ि गाउपार्लकामा ८० हजाि को दिले िकम र्बर्नयोजन 
गरिएको छ। आर्थिक ऐन कानूनको परिर्ध र्भर िवह आवश्यकर्ा अनसुाि दईु वटै रैमार्सकको 
सर्मक्षा कायिक्रमको लार्ग बाँडर्ाँड गनुि पने छ।  

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

• प्रादेष्शक मन्रालय/संघीय मन्रालय,स्वास्थ सेवा ववभाग, परिवाि कल्याण महाशाखा, 
पोर्ण शाखा, टेकुमा कायिक्रम सम्पन्न भए पश्चार् र्नम्न प्रर्र्बेदनहरु पठाउनपुनेछ: 

• सम्बष्न्धर् स्वास््य संस्था ि स्थानीय र्हका स्वास््यकमी र्था प्रर्र्र्नर्धहरुले कायिक्रम 
सम्पन्नर्ाको र्बस्र्रृ् प्रगर्र् प्रर्र्वेदन  

सम्बष्न्धर् स्थानीय र्हले रमैार्सक ि बावर्िक रुपमा एक प्रर्र् आर्थिक र्था भौर्र्क प्रगर्र् 
प्रर्र्बेदन (अनसूुची-२ ) 

सन्दभि सामग्री बृहर् पोर्ण लष्क्षर् कायिक्रमहरुको स्वास््य कायिकर्ािहरुको आधािभरु् क्षमर्ा अर्भवृष्द्ध 
पषु्स्र्का, IHMIS को अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन र्ािामहरु, आर्द। 

 
२ . नेपालीहरुका लार्ग असल खानपान सम्बन्धी मागिदशिन पसु्र्कामा उल्लेख भएका संदेशहरु स्थानीय आवश्यकर्ा 
अनसुाि प्रत्येक स्वास््य संस्थामा स्थानीय भार्ामा संदेश बनाइ टासँ गने साथै स्थानीय FM बाट प्रसािण गने (७५३ 
पार्लकाहरुमा)  
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परिचय  नेपालीहरुका लार्ग असल खानपान सम्वन्धी मागिदशिन हिेक उमेि ि समूहका व्यष्क्तहरूले 
हिेक र्दन उपभोग गने खाद्य वस्र्बुाट आरू्लाई आवश्यक पने पौष्टटक र्त्वहरू प्राप्त होस ्ि 
त्यसको र्लस्वरुप स्वस्थ एवं सकृय जीवनयापन गनि मद्दर् पगुोस ्भने्न उदे्दश्यले र्याि गरिएको 
हो। उक्त मागिदशिनमा नेपालीहरुको असल खानपान को लार्ग र्पष्शलका १९ ओटा व्यवहाि 
र्सर्रिश गरिएको छ। 
१. हिेक र्दन ववर्भन्न थिीका खानकुेिाहरू खानपुने।  
२. हिेक र्दन पयािप्त मारामा र्लरू्ल ि हरिया सागसब्जी खानपुने।  
३. हिेक र्दन दाल ि गेडागडुी खानपुन।े  
४. माछा, मास ुवा अण्डा र्नयर्मर् रूपमा खानपुन।े  
५. हिेक र्दन दूध ि दूधजन्य खानेकुिाहरू खानपुने।  
६. खाना पकाउँदा रे्ल वा ष्घउ थोिै मारामा प्रयोग गनपुने।  
७. स्वास््यमा हानी पयुािउने खानपानसम्बन्धी अन्धववश्वासबाट सावधान हनपुन।े  
८. खानामा कम मारामा सधैं आयोर्डनयकु्त ननु मार प्रयोग गने। ि पालनेबेलामा मार प्रयोग 
गिी यसको बार्बाट ननु खेि जान नर्दने।  
९. गरु्लया ि ष्चल्ला खानेकुिा कम मारामा उपभोग गने।  
१०. हिेक र्दन र्ाजा ि सर्ा खाना खानपुने ि पयािप्त मारामा सर्ा पानी वपउनपुने।  
११. र्नयर्मर् रूपमा शािीरिक परि श्रम गने।  
१२. पिम्पिागर् र्था स्थानीयस्र्िमा पाईने पौष्टटक खाना खानपुने।  
१३. पौष्टटक र्त्व कम भएका एवम ् बिी गरु्लया, ष्चल्ला ि नरु्नला र्यािी खानेकुिा कम 
मारामा खानपुने।  
१४. मर्दिाजन्य पेय पदाथि उपभोग नगने।  
१५. ष्शशलुाई पयािप्त मारामा स्र्नपान गिाउने।  
१६. ष्शश ु६ मवहना पिुा भएपर्छ स्र्नपानको साथसाथ ैथप खाना खुवाउँनपुने।  
१७. गभिवर्ी ि स्र्नपान गिाउने आमाले थप पोवर्ला खानकुेिा खानपुने।  
१८.बढ्दो उमेिका वकशोि वकशोिीहरूले खानपान सम्वन्धी स्वस्थ बानी बसाल्ने। 
१९. ज्येटठ नागरिकको खानपानमा ववशेर् ध्यान र्दने। 

उद्दशे्य सम्पणुि नेपालीहरुलाई असल खानपान सम्बन्धी जानकािी र्दएि व्यवहाि परिवर्िन गिाउने।  
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल आम नेपालीहरूमा खानपानको असल व्यवहािको अभ्यास भई खानपानबाट र्सजिना हनेु ववर्भन्न 

िोगहरूमा कमी ल्याउन।ु 
सञ्चालन प्रकृया  सम्पणुि ७५३ स्थानीय र्हहरुको प्रत्येक स्वास््य संस्थामा नपेालीहरुका लार्ग असल खानपान 

सम्बन्धी मागिदशिन पषु्स्र्कामा उल्लेख भएका संदेशहरु स्थानीय आवश्यकर्ा अनसुाि प्रत्यके 
पार्लकाको कायािलयमा, स्वास््य संस्थामा, वडा कायािलयमा स्थानीय भार्ामा संदेश बनाइ टासँ 
गने साथै स्थानीय एर् एमबाट आर्थिक बर्ि २०७८/२०७९ को दोस्रो रमैार्सक र्भर प्रसािण 
गने।  
कायिक्रम अनगुमन र्था सपुरिबेक्षण: परिवाि कल्याण महाशाखा/प्रादेष्शककायािलयहरुले 
आवश्यकर्ा अनसुाि कायिक्रमको अनगुमन गने छन।् 

बजेट वाडँर्ाडँ यस कायिक्रमको लार्ग महानगिपार्लकामा १८ हजाि, उप-महानगिपार्लकामा १५ हजाि, 
नगिपार्लकामा १२ हजाि ि गाउपार्लकामा १० हजािका दिले िकम र्बर्नयोजन गरिएको छ। 
आर्थिक ऐन कानूनको परिर्ध र्भर िवह आवश्यकर्ा अनसुाि बाडँर्ाँड गनि सवकने छ। 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

प्रादेष्शक मन्रालय/संघीय मन्रालय, स्वास्थ सेवा ववभाग, परिवाि कल्याण महाशाखा, पोर्ण 
शाखा, टेकुमा कायिक्रम सम्पन्न भए पश्चार् र्नम्न प्रर्र्बेदनहरु पठाउन ुपनछे। 
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• सम्बष्न्धर् स्वास््य संस्था ि स्थानीय र्हका स्वास््यकमी र्था प्रर्र्र्नर्धहरुले कायिक्रम 
सम्पन्नर्ाको र्बस्र्रृ् प्रगर्र् प्रर्र्वेदन  

• सम्बष्न्धर् स्थानीय र्हले रैमार्सक ि बावर्िक रुपमा एक प्रर्र् आर्थिक र्था भौर्र्क 
प्रगर्र् प्रर्र्बेदन (अनसूुची २) 

सन्दभि सामग्री नेपालीहरुका लार्ग असल खानपान सम्बन्धी मागिदशिन पषु्स्र्का  
 
३. र्भटार्मन ए लयाप्सलु आम ववर्िण कायिक्रमका लार्ग म.स्वा.स्व.से. परिचालन खचि (२ चिण कार्र्िक ि 
वैशाख)  
परिचय ६ देष्ख ५९ मवहनाका बालबार्लकाहरुलाई र्भटार्मन ए लयाप्सलु ि १२ देष्ख ५९ 

मवहनासम्मका बालबार्लकाहरुलाई जकुाको और्र्ध ि ६ देष्ख २३ मवहनाका बालबार्लकाको 
लार्ग बहसूुक्ष्मपोर्क र्त्व भएको पाउडि बाल र्भटा (बाल-र्भटा कायिक्रम लाग ु भएको 
ष्जल्लाहरुमा) बर्िमा २ पटक (बैशाख ि कार्र्िक मवहनामा) खुवाउने कायिक्रममा परिचालन हनेु 
म.सा.स्वा.स्व.से.हरुलाई एक पटकमा २ र्दन गिी चाि र्दनको यार्ायार् खचि उपलब्ध 
गिाईएकोमा सो को र्निन्र्िर्ाका लार्ग यो वक्रयाकलापको व्यवस्था गरिएको छ। 

उद्दशे्य मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयम ् सेववकाले लष्क्षर् उमेिका बालबार्लकाहरुलाई र्भटार्मन ए 
लयाप्सलु र्था जकुाको और्र्ध, बहसूुक्ष्मपोर्क र्त्व भएको पाउडि बाल र्भटा उपलब्ध गिी 
खुवाउन सहजर्ाका लार्ग यार्ायार् खचि उपलव्ध गिाउने। 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल बैशाख ६ ि ७ ि कार्र्िक २ ि ३ गरे् र्भटार्मन ए लयाप्सलु र्था जकुाको और्र्ध आम ववर्िण 
अर्भयान अन्र्गिर् मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयम ् सेववकाले लष्क्षर् उमेिका ६ देष्ख ५९ 
मवहनाका बालबार्लकाहरुलाई र्भटार्मन ए लयाप्सलु र्था १ वर्ि भन्दा मार्थका 
बालबार्लकाहरुलाई जकुाको और्र्ध (अल्बेन्डाजोल ) / ६ देष्ख २३ मवहनाका बालबार्लकाले 
बहसूुक्ष्मपोर्क र्त्व भएको पाउडि बाल र्भटा खुवाएको हनेुछन।् 

सञ्चालन प्रकृया  सञ्चालन र्बर्ध: 
बैशाख ६ ि ७ ि कार्र्िक २ ि ३ गरे् र्भटार्मन ए र्था जकुाको और्र्ध, बहसूुक्ष्मपोर्क र्त्व 
भएको पाउडि बाल र्भटा आम ववर्िण अर्भयान सम्पन्न भए पश्चार् ्म. सा. स्वा.स्व.से.हरुलाई 
यो परिचालन खचि उपलब्ध गनुिपनछे। यस कायिक्रमको बजेट महा/उप महा/न.पा./गां.पा. मा 
उपलब्ध गिाईएको छ। कायिक्रम सम्पन्न भएको एक हप्ता र्भर म. सा. स्वा.स्व.से.ले पैसा 
बझेुको भिपाई सवहर् र्भटार्मन ए ि अल्बेन्डाजोल, बहसूुक्ष्मपोर्क र्त्व भएको पाउडि बाल 
र्भटा खुवाएको रिपोटि सम्बष्न्धर् स्थानीय र्हमा बझुाउन ुपनेछ।  
कायिक्रम अनगुमन र्था सपुरिबेक्षण: परिवाि कल्याण महाशाखा/प्रादेष्शक र्नकाय साथ ैस्थानीय 
र्नकायको स्वास््य शाखा प्रमखु ि स्वास््य कमीहरुले आवश्यकर्ानसुाि कायिक्रमको अनगुमन 
गने छ।  

बजेट वाडँर्ाडँ यो कायिक्रमको बजेट बाँडर्ाँडको लार्ग पोर्ण खण्डको बजटे बाँडर्ाँडमा हेनुिहोला। म. सा. 
स्वा.स्व.से.हरुलाई प्रर्र् र्दन नेपाल सिकािको श्रोर् बाट रु ४०० को दिले यार्ायार् खचि 
र्दनेछ। प्रचर्लर् आर्थिक एन कानूनको परिर्ध र्भर िवह आवश्यकर्ा अनसुाि बाँडर्ाँड गनि 
सवकन ेछ।  

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

प्रादेष्शक मन्रालय/संघीय मन्रालय, स्वास्थ सेवा ववभाग, परिवाि कल्याण महाशाखा, पोर्ण 
शाखा, टेकुमा कायिक्रम सम्पन्न भएपश्चार् र्नम्न प्रर्र्बेदनहरु पठाउनपुनछे: 

• सम्बष्न्धर् स्वास््य संस्था ि स्थानीय र्हका स्वास््यकमी र्था प्रर्र्र्नर्धहरुले कायिक्रम 
सम्पन्नर्ाको र्बस्र्रृ् प्रगर्र् प्रर्र्वेदन  

सम्बष्न्धर् स्थानीय र्हले रैमार्सक ि बावर्िक रुपमा एक प्रर्र् आर्थिक र्था भौर्र्क प्रगर्र् 
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प्रर्र्बेदन (अनसूुची  - २)  
सन्दभि सामग्री सम्बष्न्धर् कायिववर्ध ि र्नदेष्शका अनसुाि । 
 
४. पोर्ण सम्बन्धी िाष्टिय र्दवस सञ्चालन स्र्नपान सप्ताह, आयोर्डन मवहना, र्बद्यालय स्वास््य र्था पोर्ण सप्ताह 
आर्द लगायर् कायि सञ्चालनको लार्ग  
(महानगिपार्लकाहरुमा ५० हजाि, उप- महानगिपार्लकाहरुमा ४५ हजाि, नगिपार्लकाहरुमा ४० हजाि ि 
गाउपार्लकाहरुमा ३० हजािको दिले िकम ववर्नयोष्जर् गरिएको छ ि यस िकमलाई आवश्यकर्ा अनसुाि सबै 
पोर्ण सम्बन्धी िाष्टिय र्दवसहरु सञ्चालन गिी प्रभावकािी बनाउन खचि गनुि पनछे।) 
क) स्र्नपान संिक्षण र्था सम्बद्धिन सप्ताह सञ्चालन  
परिचय  नेपाल स्वास््य र्था जनसांष्ख्यक सवेक्षण २०१६ अनसुाि नेपालमा किीव ९९ प्रर्र्शर् 

मवहलाहरुले आफ्ना बच्चाहरुलाई कष्म्र्मा १ पटक स्र्नपान गिाउने गिेको देखाएको छ। 
र्ि स्र्नपानका लार्ग र्सर्ारिस गरिएका मखु्य व्यवहािहरु (समय म ैस्र्नपानको सरुुवार्, ६ 
मवहनासम्म पणुि स्र्नपान ि कष्म्र्मा २ बर्िसम्म स्र्नपानको र्निन्र्िर्ा) सम्बन्धी र््याकं भने 
अझैपर्न आशार्र्र् छैनन।्  
बढ्दो शहिीकिण ि आमाको दूधको सट्टामा पाइने खानेकुिाको कािणले शहिी समदुायका 
बच्चाहरुलाई प्राय जसो बट्टाको दूध खुवाउने प्रचलन बिेको पाइन्छ। स्र्नपान नगिाउनाले 
बच्चाहरुलाई िोग लाग्ने ि मतृ्यदु ि बढ्न ेमार नभई, बच्चाहरुको शाििीक वृष्द्ध, ववकासलाई 
पर्न प्रर्र्कूल प्रभाव परििहेको हनु्छ। बट्टाको दूध र्था अन्य खानाहरु खुवाउने खचि पर्न बढ्न 
जान्छ।साथै उक्त दूध र्था अन्य खाना ष्झकाउनका र्नर्मत्त सष्ञ्चर् िकम पर्न खचि हनु्छ।  
 
अझै पर्न नेपालमा बालमतृ्य ु दि उच्च छ। झाडापखाला र्था श्वासप्रश्वास सम्बन्धी िोग 
लागेि वर्नेी धेिै बालबार्लकाको मतृ्य ु हनेु गदिछ। आमाको दधु खुवाउनाले मार पर्न धेिै 
बालबार्लकालाई झाडापखाला र्था श्वासप्रश्वाससम्बन्धी िोगको कािण हनेु अकाल मतृ्यवुाट 
जोगाउन सवकन्छ। 
नेपाल जनसाखं्यीक स्वास््य सवेक्षण २०१६ को र््यांक अनसुाि पूणिस्र्न पान गिाउनेको 
संख्या ६६ प्रर्र्शर्, ष्शशजुन्मकेो १ घण्टा र्भर स्र्नपान गिाउनेको संख्या ५५ प्रर्र्शर् छ। 
यसैगिी स्र्नपान गिाउन ुअष्घ १० जना नवजार् ष्शशहुरु मध्ये ३ जना नवजार् ष्शशहुरुलाई 
घ्यू, मह, ष्चर्न चटाउने गिेको पाइएकोछ। ष्शश ु जन्मेदेष्ख १ मवहना सम्मपूणि स्र्नपान 
गिाउने संख्या भन े८० प्रर्र्शर्िहेको छ। त्यसैगिी यो र््याकं घट्दै ष्शश ु२ देष्ख ३ मवहना 
सम्मको हुँदा पूणिस्र्नपान गिाउने संख्या ७२ प्रर्र्शर् मार िहेको छ। त्यस्रै् ष्शश ु४ देष्ख 
५ मवहनाको उमेि समहुमा स्र्नपानको ष्स्थर्र् हेने हो भने ४१ प्रर्र्शर्ले मार पूणि स्र्नपान 
गिाएको देष्खन्छ। अर्ः स्र्नपानलाई प्रबद्धिन गनि ववश्वव्यापी रुपमा मनाइन े ववश्व स्र्नपान 
सप्ताहका अवसिमा ववर्भन्न गर्र्ववर्धहरु सञ्चालन गिी स्र्नपानको प्रबद्धिन गने उदे्दश्यले यो 
कायिक्रमको व्यवस्था गरिएको हो। 

उद्दशे्य स्र्नपानको महत्वबािे स्थानीय जनसमदुायमा चेर्ना अर्भवृष्द्ध गिाउने। 
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल स्र्नपान सम्बन्धी र्सर्ारिश गरिएका व्यवहाि अपनाउने, आमा र्था बालबार्लकाहरुको संख्या 

वृष्द्ध भएको हनेुछ। 
सञ्चालन प्रकृया  स्र्नपान सप्ताह मनाइने स्थानहरुः 

स्वास््य संस्थाहरु (संघ देष्ख समदुायसम्म) 
स्थानीय र्हहरु 
स्थानीय संघ संस्था, ललब, आमा समहू, सहकािीहरु आर्द  
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ष्जम्मेवाि व्यष्क्तः 
स्थानीय र्हका स्वास््य शाखा प्रमखु श्रोर् व्यष्क्त: 
ष्जल्लाका स्वास््य कायािलय प्रमखु, पोर्ण सम्पकि  व्यष्क्त, ष्जल्ला स्वास््य कायािलयका सम्बद्ध 
व्यष्क्तहरु, गाउँपर्लका, नगिपार्लकाका स्वास््य शाखा प्रमखु, उपप्रमखु, प्रा.स्वा.के. का 
कमिचािीहरु, स्वास््य चौकी, मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वंय सेववकाहरु ि पोर्णमा काम गने 
अन्य संघ संस्थाका व्यष्क्तहरु। 
स्र्नपान सप्ताह व्यापी कायिक्रमहरुः 
सहभागीर्ामूलक सचेर्ना कायिक्रमः 
• स्र्ार्नय सिकाि मर्हर्का सम्पूणि स्वास््य संस्थाहरु, स्थानीय संचािकमी, स्थानीयस्र्िमा 

कायििर् सिकािी र्था गैह्र सिकािी संघ संस्थाहरु (एन.ष्ज.ओ, आई.एन.ष्ज.ओ.), 
जनप्रर्र्र्नर्ध र्था कमिचािीहरु सवहर्को एवककृर् कायिक्रम आयोजना गिी स्र्नपान सप्ताह 
सञ्चालन र्था स्र्नपानको महत्वलाई प्रकाश पािी ष्शश ु र्था बाल्यकालीन पोर्णबािेमा 
जानकािीमूलक सन्देश संचाि हनेु खालको कायिक्रम गनि सलन ेछ।  

• मार्थ उल्लेख गिे बमोष्जमका श्रोर् व्यष्क्तहरु, बहकेु्षरीय पोर्ण कायिक्रम अन्र्गिर्को 
पोर्ण र्था खाद्य सिुक्षा र्नदेशक सर्मर्र्का सदरुयहरु, जनप्रर्र्नीधीहरु र्था अन्य 
सिोकिवालाहरुसँग ववगर्का वर्िहरुमा भएका स्र्नपान सप्ताहबािे अन्र्िवक्रया ि छलर्ल 
गिी यस बर्ि स्र्नपान सप्ताह मनाउन कसिी योजना गने भर्न छलर्ल गने  

• समदुायस्र्िमा मवहला स्वास््य स्वंयसेववका, आमा समहुहरुलाई स्र्नपानको महत्व एवं 
स्र्नपानसम्बन्धी उष्चर् आसन ि सम्पकि बािे अभ्यास प्रदशिन गने, ष्शश ुर्था बाल्यकार्लन 
पोर्णबािे बर्ाउने ि स्र्नपान गिाउनाले ि नगिाउनाले के के हनु्छ भने्नबािे 
अन्र्िवक्रयात्मक िंगबाट छलर्ल गनि सवकनेछ। 

• साविजर्नक स्थलहरुमा स्र्नपानसम्बन्धी ब्यानि, पोटटि–पम्प्लेटहरु ववर्िण गने साथै आम 
संचािका माध्यमबाट सप्ताहभिी नै स्र्नपानको महत्वबािे चेर्नामूलक संन्देश प्रसािण गने। 

• यस बाहेक अन्य कुनै र्सजिनात्मक कायिक्रमहरु छन भने सोही अनसुाि प्रभावकािी रुपले 
सञ्चालन गनि सवकनछे जस्रै्ः र्बद्यालयमा स्र्नपान सम्न्बन्धी वादवववाद, सडक नाटक, 
स्थानीय िेर्डयोमा छलर्ल कायिक्रम आर्द 

• र्ल उल्लेष्खर् स्र्नपानको महत्वबािे सन्देशहरु समदुाय स्र्िमा स्र्नपान सम्वन्धी 
अन्र्िवक्रया र्था छलर्ल जस्र्ा कायिक्रमहरु सञ्चालन हनेुबेला प्रयोग गने 

स्र्नपानको महत्व सम्बन्धी सन्देशहरु: 
• आमाको दधु ष्शशहुरुका लार्ग एकमार सवोत्तम खाना हो।  
• आमाको दधु जन्मेदेष्ख ६ मवहनासम्मका ष्शशहुरुको शािीरिक एवं मानर्सक वृष्द्ध ि 

ववकासकालार्ग अत्यन्र् आवश्यक पदिछ। यो सम्पूणि पौष्टटक र्त्वहरुले भरिपणुि हनु्छ। 
र्सथि ६ मवहनासम्म ष्शशलुाई आमाको दधु बाहेक अन्यकुनै पर्न ष्चजहरु र्था पानी पर्न 
खुवाउन ुआवश्यक पदैन। 

• आमाको दधु सधैं र्यािी अवस्थामा पाइन्छ। ष्शशलेु चाहेको वेलामा जवहले पर्न जहाँपर्न 
खुवाउन सवकन्छ।  

• आमाको दधु ष्शशकुा लार्ग पवहलो खोप हो। यसमा िोगसँग लड्न सलन ेर्त्व हनु्छ। 
• ष्शश ु जन्मेपर्छ केही र्दनसम्म आउने बाललो, पहेंलो र्बगौर्ी दधु (Colostrum) मा 

िोगसँग लड्न सलन ेएक प्रकािको प्रर्र्िोधात्मक र्त्व िहेको हनु्छ जसले हार्नकािक ि 
संक्रामक जीवाणु ि वकटाणुलाई नटटपािी ष्शशलुाई संक्रामक िोग लाग्नबाट बचाउँछ। 
र््याङ्क अनसुाि आमाको दधु खानपाएका ष्शशहुरुलाई झाडा पखाला, श्वास प्रश्वास ि 
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अन्य िोग लाग्नबाट सिुष्क्षर् िही ष्शश ु मन े दिमा २५ प्रर्र्शर्ले कमी आएको पर्न 
पाइएको छ।  

• स्र्नपान गिाउने आमाहरुको स्र्न ि पाठेघिमा लयान्सि हनेु सम्भावना पर्न धेिै कम 
हनु्छ।  

• जन्मान्र्ि कायम िाख्न स्र्नपानले सहयोग पयुािउँछ।  
• स्र्नपान गनि नपाएका ष्शशहुरु पर्छ गएि झगडाल ुस्वभावका हनेु, अरुसँग घलुर्मल गनि 

नसलन ेि अपिार्धक कायिहरुमा लाग्ने कुिा पर्न अनसुन्धानबाट पत्ता लागेको छ।  
कायिक्रम अनगुमन र्था सपुरिबेक्षण: 
परिवाि कल्याण महाशाखा/प्रादेष्शक र्नकायले आवश्यकर्ानसुाि कायिक्रमको अनगुमन गनेछ। 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 
 

प्रादेष्शक मन्रालय/संघीय मन्रालय,स्वास्थ सेवा ववभाग, परिवाि कल्याण महाशाखा, पोर्ण 
शाखा, टेकुमा कायिक्रम सम्पन्न भए पश्चार् र्नम्न प्रर्र्बेदनहरु पठाउनपुनछे: 

• सम्बष्न्धर् स्वास््य संस्था ि स्थानीय र्हका स्वास््यकमी र्था प्रर्र्र्नर्धहरुले कायिक्रम 
सम्पन्नर्ाको र्बस्र्रृ् प्रगर्र् प्रर्र्वेदन  

• सम्बष्न्धर् स्थानीय र्हले रैमार्सक ि बावर्िक रुपमा एक प्रर्र् आर्थिक र्था भौर्र्क 
प्रगर्र् प्रर्र्बेदन (अनसूुची २) 

सन्दभि सामग्री स्र्नपान सप्ताह सञ्चालन र्नदेष्शका  
 
ख) आयोर्डन मवहना सञ्चालन  
परिचय  आयोर्डन शािीरिक वृष्द्ध र्था मानर्सक ववकासको लार्ग आवश्यक एक महत्वपूणि पोर्क र्त्व 

हो। प्रर्र् र्दन एक बयस्कलाई १५० माइक्रोग्राम आयोर्डन आवश्यक पछि । नेपालमा हाल 
दईु बालबार्लका ष्चन्ह अंवकर् ननुको प्रयोग दि करिब ९२ प्रर्र्शर् छ। यो पोर्क र्त्व 
मानव शरििलाई अर्र् कम मारामा चावहन्छ, र्ि दैर्नक यसको अर्नवायि आवश्यकर्ा हनु्छ, 
अन्यथा शरििमा यसको कमी हनुगई शािीरिक र्था मानर्सक रुपले धेिै नकािात्मक असिहरु 
पनि सलछ। आयोडीनको कमीले गलगाँड देष्ख शािीरिक र्था मानर्सक रुपको ववकलाकं, 
के्रवटन, लाटो, लयौिो पर्न हनु सलदछ। लाटो—लयौंिाहरु सामाष्जक रुपले अपहेर्लर् हनुका 
साथै ष्जवनभि उर्नहरु अकािको भिमा बाचँ्नपुने बाध्यात्मक अवस्था सृजना हनु्छ। त्यस्रै्गिी 
उर्नहरु ववर्भन्न आर्थिक र्था सामाष्जक गर्र्ववर्धका लार्ग कम उपयोगी हनु पगु्छन।् 
परिणामर्ः समग्र देशको आर्थिक सामाष्जक ववकासका वाहक नवपसु्र्ा मानर्सक र्था शािीरिक 
रुपले पछौटेपनमा पदाि उनका परिवािको मार नभएि देशको भववटय नैअन्धकाि र्र्ि  धकेर्लन 
सलछ। 
र्बशेर्गिी गभिवस्था, ष्शश ु र्था बाल्यावस्थामा आयोर्डनको कमी भएमा यसको असि 
जीवनभिीलाई हनु्छ। र्सथि र्ी अवस्थाहरुमा पयािप्त मारामा आयोर्डनको सेवन गनि अर्र् जरुिी 
हनु्छ। नेपालको भौगोर्लक अवस्थाले गदाि यहाँ पाईने खाद्य पदाथिहरुमा आयोडन पयािप्त नपाईने 
भएकोले सिकािले सबै खाले खानेनूनमा आयोर्डन सष्म्मश्रण गिी बजािमा उपलब्ध गिाउँदै 
आएको छ। पयािप्त मारामा आयोर्डन र्मसाईएको ननुको पवहचानको लार्ग नेपाल सिकािले 
नूनको पाकेटमा दईु बालबार्लकाको लोगो अंवकर् गिी र्सर्ारिश गिेको छ। 
आयोर्डन मवहनामा खासगिी आयोर्डनको कर्मले हनेु ववकृर्र् र्नयन्रणका लार्ग जनचेर्ना 
जगाउने ववशरु् मवहनाको रुपमा ववववध कायिक्रमहरु सञ्चालन गिीदैआएको छ ि र्ी 
गर्र्ववर्धहरुलाई र्निन्र्िर्ा र्दन यस आ.व. मा पर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको हो। 

उद्दशे्य • आयोर्डनको कर्मबाट जनमानसमा आईपने स्वास््य सम्बन्धी समस्याबािे सचरे् गिाउंने  
• आयोर्डनको आवश्यकर्ा ि सोको कर्मबाट मार्नसहरुको स्वास््यमा पन ेअसिहरुकोबािेमा 
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स्थानीय जनसमदुायलाई सचेर् गिाउने।  
• जनसमदुायले उपयकु्त मारामा आयोर्डन प्राप्त गनिको लार्ग नेपाल सिकािबाट प्रमाष्णर् दईु 

बालबार्लकाको ष्चन्ह अंवकर् आयोर्डनयकु्त ननुको उपभोग गनि प्रोत्सावहर् गने। 
• आयोर्डन सष्म्मश्रण नभएको ननुको प्रयोगलाई र्नरुत्सावहर् गने। 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल • समदुायमा आयोर्डनको महत्वबािे ज्ञान धािणा अर्भबृष्द्ध हनेुछ।  
• दईु बालबार्लकाको ष्चन्ह अंवकर् प्रयाप्त मारामा आयोर्डन र्मसाइएको ननुको उपभोगमा 

बृष्द्ध हनेुछ। 
सञ्चालन प्रकृया  यस कायिक्रमलाई स्थानीय सिकाि मार्हर्का सम्पूणि स्वास््य संस्थाहरु र्था आवश्यकर्ानसुाि 

अन्य साविजर्नक स्थानहरुमा मनाउन सवकनेछ, जस्रै्: 
• प्रादेष्शक स्वास््य कायािलय  
• नगि/गाउँ स्थानीय र्ह  
• प्राथर्मक स्वास््य केन्र  
• स्वास््य चौकी  
• ववद्यालय 
• वडा कायािलय 
• आमा समूहहरुमा 
• समदुाय 

कायि सञ्चालन प्रवक्रया: 
रे्व्रअुिी मवहनालाई “आयोर्डन मवहना” को रुपमा सञचालन गदाि र्नम्न बमोष्जम 
वक्रयाकलापहरु मवहना व्यापीरुपमा गनि गिाउन सवकन्छ  
 
पवहलो , दोस्रो हप्ता (समन्वयात्मक, जानकािी मूलक, सहभागीर्ामूलक कायिक्रम) 
स्थानीय सिकाि मार्हर्का सम्पूणि स्वास््य संस्थाहरु, स्थानीय संचािकमी, स्थानीयस्र्िमा 
कायििर् सिकािी र्था गैह्रसिकािी संघसंस्थाहरु (एन.ष्ज.ओ., आई.एन.ष्ज.ओ.),जनप्रर्र्र्नर्ध र्था 
कमिचािीहरु ि स्थानीय साल्टिेर्डङ्ग कपोिेशनको कायािलयहरु सवहर्को एवककृर् कायिक्रम 
आयोजना गिी आयोर्डन मवहना सञ्चालन र्था आयोर्डनको कमीले हनेु ववकृर्ीहरु न्यरू्नकिणको 
लार्ग अपनाउन सवकने उपायहरु, दूईबालबार्लका ष्चन्ह अंकीर् आयोर्डनयकु्त नूनको उपयकु्त 
प्रयोग ि स्वास््य र्था पोर्ण ष्शक्षाको वािेमा जानकािीमलूक सन्देश संचाि हनेुखालको 
कायिक्रम गने। साथै नेपालका र्समावर्ी के्षरहरु, भािर् र्था ष्चनबाट अवैध रुपमा पैठािी हनेु 
समस्या पर्न नेपालका र्समाके्षरका समस्याहनु, यसिी नेपाल र्भर नेनूनहरु प्राय आवश्यक 
मारामा आयोर्डनयकु्त नहनेु पाइएकोले त्यसको िोकथामको लार्ग र्समाके्षरका सिुक्षाकमीहरु, 
भन्साि कायािलयहरु र्था उद्योगी व्यापािीहरुलाई समेर्लाई सहभागी गिाई यसखालको 
ववकृर्ीहरुलाई कम गनि गिाउनको लार्ग सहभागीर्ामूलक सचरे्ना कायिक्रमहरु सञ्चालन गने। 
प्रचाि प्रसाि 
साविजर्नक स्थलहरुमा र्था बवि भन्दा बवि मार्नसहरु आवर् जावर् हनेु स्थानहरुमा आयोर्डन 
सम्बन्धी व्यानि, पोटटि, पम्प्लेट (आयोर्डनयकु्त ननू, आयोर्डन खेि जान नर्दने र्िीका, 
आयोर्डनको कर्मबाट लाग्न ेसंभाववर् िोगहरु सवहर्को पिामशि काडि), स्टीकि आर्द िाख्न ेर्था 
ब्रोर्सयिहरु ववर्िण गने, आम संचािका माध्यमबाट मवहनाव्यापी रुपमा आयोर्डनको कर्मले हनेु 
ववकृर्ीहरुको िोकथामको लार्ग चेर्नामूलक संन्देश प्रसािण गन।े  
रे्स्रो हप्ता (ष्शक्षा मूलक कायिक्रम) 
स्वास््य संस्थाहरु, स्थानीय संचािकमी, स्थानीय स्र्िमा कायििर् सिकािी र्था गैह्र सिकािी संघ 
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संस्थाहरु (एन.ष्ज.ओ, आई.एन.ष्ज.ओ) जनप्रर्र्र्नर्ध र्था कमिचािीहरु ि स्थानीय साल्ट िेर्डङ्ग 
कपोिेशन आर्दको सहयोगमा ववद्यालय, लयाम्पस, स्थानीय ललवहरुमा स्थानीय जनसमदुायको 
पयािप्त सहभागीर्ामा आयोर्डनको महत्व, दईु बालबार्लका ष्चन्ह अंकीर् आयोर्डनयकु्त ननुका 
ब्राण्डहरुः (आयो, शष्क्त, भान ुि रे्ज ननु) कोबािेमा जानकािी र्दन,े दईु बालबार्लका ष्चन्ह 
अंकीर् आयोर्डनयकु्त ननुको उपयकु्त प्रयोग गने र्रिका, खाना बनाउँदा आयोर्डन बचाउने 
र्रिका, आयोर्डनको कमीले हनेु ववकृर्ीहरु, त्यसको र्दघिकार्लन प्रभाव आर्दका वािेमा ष्शक्षा 
मलुक कक्षाहरु सञ्चालन गने। 
चौथो हप्ता (प्रयोगात्मक प्रदशिनी) 
आयोर्डन मवहनाको अन्र्ीम हप्तामा साविजर्नक स्थलहरु जस्रै्ः स्वास््य संस्था, ववद्यालय, 
लयाम्पस, स्थानीय ललव लगायर् आष्न्र्म ववर्भन्न स्थलहरुमा दईु बालबार्लका ष्चन्ह अंकीर् 
आयोर्डनयकु्त ननुको प्रयोग प्रदशिनी (Practical Demonstration) को कायिक्रम सञ्चालन गनि 
सवकन्छ। साथै स्थानीय स्र्िमा वववक्र भइिहेका ननुहरुमा आयोर्डन टेटट वकटको प्रयोग गिी 
आयोर्डन भए नभएको हेने/जाँच गने। जसले जनमानसमा आरु्ले आयोर्डनयकु्त भर्न प्रयोग 
गरििहेको ननुकोबािेमा सचेर् गिाउन मद्धर् र्मल्छ। समदुायका मार्नसहरुलाई बोलाएि 
आयोर्डनको प्रयोग वकन, कसिी ि कुन स्रोर् बाट प्राप्त गने भने्नबािेमा बर्ाउन।े यसको लार्ग 
आवश्यक सामग्रीहरुको प्रदशिनी गने ि प्रयोग गने र्िीकाको र्रिकाकोबािेमा बर्ाउने। 
आयोर्डन यकु्त ननुको शदु्धर्ा जाचँ र्था प्रयोगका र्नम्र्ी चावहन ेआवश्यक सामग्रीहरुः 

• आयोर्डन टेटट वकट  
• आयोर्डनयकु्त प्याकेटको नून  

कायिक्रम अनगुमन र्था सपुरिबेक्षण : 
• परिवाि कल्याण महाशाखा/प्रादेष्शक र्नकायले आवश्यकर्ानसुाि कायिक्रमको अनगुमन 

गने छ।  
अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 
 

प्रादेष्शक मन्रालय/संघीय मन्रालय,स्वास्थ सेवा ववभाग, परिवाि कल्याण महाशाखा, पोर्ण 
शाखा, टेकुमा कायिक्रम सम्पन्न भए पश्चार् र्नम्न प्रर्र्बेदनहरु पठाउन ुपनछे: 

• सम्बष्न्धर् स्वास््य संस्था ि स्थानीय र्हका स्वास््यकमी र्था प्रर्र्र्नर्धहरुले कायिक्रम 
सम्पन्नर्ाको र्बस्र्रृ् प्रगर्र् प्रर्र्वेदन  

• सम्बष्न्धर् स्थानीय र्हले चौमार्सक ि बावर्िक रुपमा एक प्रर्र् आर्थिक र्था भौर्र्क 
प्रगर्र् प्रर्र्बेदन 

सन्दभि सामग्री आयोर्डन मवहना सञ्चालन र्नदेष्शका 
 
 
ग) ववद्यालय स्वास््य र्था पोर्ण सप्ताह सञ्चालन 
परिचय  ववद्यालय स्वास््य र्था पोर्ण सप्ताह प्रत्येक बर्िको जेटठ १ देष्ख ७ गरे् (मे १५–२१) सम्म 

लगार्ाि सार् र्दन मनाइनछे। स्थानीय आवश्यकर्ा ि उपयकु्तर्ाको आधािमा यहाँ उल्लेख भए 
भन्दा बाहेकका कायिक्रम र्य गिी सप्ताहको अवर्ध र्भर थप कायिक्रम समावेस गनि सवकन्छ। 
सप्ताह मनाउँदा प्रत्येक र्दन कुन ैन कुन ैकायिक्रमको आयोजना गने कुिालाई ववशेर् ध्यान र्दन ु
पनेछ। स्वास््य संस्था एवं ववद्यालय स्वास््य र्था पोर्ण कायिक्रम लाग ुभएका ववद्यालयहरूले 
आपसमा समन्वय गिी छुट्टा छुटै्ट वा संयकु्त रुपमा कायिक्रमहरूको आयोजना गिी ववद्यालय 
स्वास््य र्था पोर्ण सप्ताह मनाउन सलनेछन।् सोको लार्ग वावर्िक कायिक्रममा बजेट व्यवस्था 
गरिएको छ। प्रत्येक स्थानीय र्हले सप्ताह व्यापी कायिक्रमहरु बनाई नेपाल सिकािको आर्थिक 
ऐन र्नयमानसुाि गनि गिाउनपुनछे। 
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उद्दशे्य • ववद्यालय जाने उमेिका बालबार्लकाहरूको पोर्ण ष्स्थर्र्मा सधुाि गने। 
• ववद्यालयका बालबार्लका, ष्शक्षक ि समदुायलाई स्वास््यप्रर्र् जागरुक बनाउने ि 

उनीहरूमा चेर्ना अर्भवृष्द्ध गन।े 
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल • र्बद्यालयहरुमा स्वास््य सेवा र्था स्वास््य ष्शक्षाको उपलब्धर्ामा गणुात्मक ववकास 

हनेुछ। 
• र्बद्यालयका बाल बार्लकाहरुमा स्वास््य सम्बन्धी चेर्नामा अर्भबृष्द्ध हनुकुा साथै उपलब्ध 

स्वास््य सरु्बधाको उपभोग गने बार्नको र्बकाश हनेु छ। 
• र्बद्याथीहरुको माध्यमबाट आमा बाब ु र्था घि परिवािमा स्वास््य कि आनीबानीको 

ववकास हनेु छ। 
सञ्चालन प्रकृया  यस वक्रयाकलापका लार्ग ७७ ष्जल्लाका ७५३ स्थानीय र्हहरुमा नेपाल सिकािको श्रोर् 

र्र्ि बाट यस आर्थिक वर्िको वावर्िक कायिक्रमबाट बजेट र्था कायिक्रम व्यवस्था गरिएको छ।  
मनाइन ेस्थानहरू:  

• स्वास््य संस्था स्थानीय साबिजर्नक ववद्यालयहरू 
• कुनै स्थानीय चाड पवि वा ववशेर् कायिक्रम पिेको भए त्यस्र्ो स्थानमा  
• प्रष्शक्षक, सहभागी, र्ार्लम सामाग्री  

 
ववद्यालय स्वास््य र्था पोर्ण सप्ताह कायिक्रमलाई सर्लर्ाका साथ संपन्न गनिको लार्ग 
ष्जम्मेवाि व्यष्क्तको रुपमा गाउँ/पार्लका, जनस्वास््य शाखाका इन्चाजि र्था पोर्ण कायिक्रम 
सम्बद्ध व्यष्क्त िहनछेन। सप्ताह मनाउन ेकायिक्रममा र्नम्नानसुािका व्यष्क्तहरूले श्रोर् व्यष्क्तको 
रुपमा सहयोग गनुिहनेुछ। ष्जल्ला ष्शक्षा ववकास र्था समन्वय इकाईका ववद्यालय स्वास््य र्था 
पोर्ण कायिक्रम हेन ेसम्वद्ध व्यष्क्त, PHC/ HP इन्चाजि, ववद्यालय र्निीक्षकहरू (SSs) ि श्रोर् 
व्यष्क्तहरू (RPs) र्था ष्शक्षक/ष्शष्क्षकाहरुले यस कायिमा सहयोग गनुिहनेुछ।  
सप्ताह ब्यापीरुपमा सञ्चालन गनि सवकन ेवक्रयाकलापहरू: 
पवहलो र्दनः पोर्ण प्रदशिनी कायिक्रम: ववद्याथीका अर्भभावकहरू, ववद्यालयका छारछाराहरू, 
समदुायका मार्नसहरूमाझ वकशोिावस्था र्था बालबार्लकाहरुलाई पोर्णको महत्व वकन छ? 
पोवर्लो खानेकुिाहरु कसिी बनाएि खुवाउन सवकन्छ? जस्र्ा ववर्यमा छलर्ल र्था प्रदशिनी 
गने। दोस्रो र्दनः जनचेर्ना जगाउने र्था अर्भमषु्खकिण कायिक्रम 
• स्वास््य र्था पोर्ण सम्बन्धमा नष्जकैको ववद्यालयमा ववशेर् गिी बालपोर्ण ि मार् ृ

पोर्णकोबािेमा १ देष्ख २ घण्टा सम्मको कक्षा सञ्चालन गने।  
• सिकािी र्था र्नजी ववद्यालयका १ देष्ख १० कक्षासम्मका सवै बालबार्लकाहरूलाई लष्क्षर् 

गिी सवै ववद्यालयमा उनीहरूका ष्शक्षक र्था अर्भभावकहरूलाई समेर् जकुाको संक्रमण ि 
यसको प्रभावकोबािेमा सचेर् गिाउने खालका कायिक्रम आयोजना गने।  

• ववद्याथीहरूका लार्ग ववद्यालय खाजाको व्यवस्थाका 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 िोलनका लार्ग साप्तावहक 
रुपले खुवाइन ेआइिन र्ोर्लक एर्सड चिीबािे जानकािी र्दन।े  

• यस कायिक्रमलाई अझ व्यापक बनाउनका लार्ग स्थानीयमा हनेु श्रोर्हरु जटुाउने ि 
माइवकङ्ग, र्भत्तेलेखन आर्द जस्र्ा अन्य कायिक्रमहरू पर्न गनि सवकन्छ।  

• पौष्टटक खाद्यपदाथिहरू बालबार्लकाको र्ार्लका अनसुािका खानाकोबािेमा स्थानीय एर््.एम ्
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र्था िेर्डयोहरूमा सन्देशमूलक सामग्री प्रचाि प्रसाि गनि सवकन्छ।  
रे्स्रो ि चौथो र्दनः जकुाको और्र्ध खवुाउने कायिक्रम 
• सिकािी र्था र्नजी ववद्यालयका १ देष्ख १० कक्षासम्मका सवै बालबार्लकाहरूलाई 

जकुाको और्र्ध खुवाउने कायिक्रम गने, खास गिी चौथो र्दनमा अष्घल्लो र्दन जकुाको 
और्र्ध खान छुटेकाहरूलाई और्र्ध खुवाउने।  

• स्थानीय र्हले ववद्यालयलाई जकुाको और्र्ध उपलव्ध गिाई ववर्िण कायिमा सहयोग 
गनुिपनेछ। और्र्ध ववर्िण कायिको लार्ग छुटै्ट बजेटको व्यवस्था गरिएको छैन।  

• बैशाख मवहनामा र्भटार्मन ए सँगै जकुाको और्र्ध खाएका बालबार्लका भए उनीहरुलाई 
यस पटक नखवुाउने। 

पाचँौ र्दन: सिसर्ाई कायिक्रम 
• ववद्यालय परिसिको सिुक्षा ि स्वस््य वार्ाविणका लार्ग कक्षा कोठा ि ववद्यालय वरिपरि 

सिसर्ाइ गन,े 
• ववद्याथीहरूको व्यष्क्तगर् स्वास््य ि सिसर्ाइको र्नयर्मर् जाचँ गने, 
• परिष्जवी र्नयन्रण गनि प्रत्येक ६ मवहनाको र्िकमा जकुाको और्र्ध खुवाउने प्रवन्धका 

लार्ग श्रोर्को खोजी गने, 
• ववद्यालयमा बाल ललबको गठन नभएको अवस्थामा बाल ललबको गठन गिी उर्नहरुको 

अग्रसिर्ामा कायिक्रम सञ्चालन गने गिी योजना बनाउने ि सञ्चालन गने,  
• प्रत्येक शैष्क्षक सरको प्रािम्भमा अर्नवायि रुपमा ि सम्भव भएमा अको एक पटक गिी 

वर्िमा २ पटक ववद्याथीहरूको स्वास््य पिीक्षणका लार्ग नष्जकको स्वास््य संस्थासँग 
समन्वय गन।े 

छैठौँ र्दनः अर्र्रिक्त कायिक्रम 
• प्राथर्मक र्हका बालबार्लकाहरूलाई संभव भएसम्म ववद्यालय खाजा कायिक्रम सञ्चालन गिी 

(घिबाटै ल्याउन लगाएि भएपर्न) यसै अवर्धमा उनीहरूलाई पोर्ण यकु्त खानपान सम्बन्धी 
व्यवहाि र्सकाउने र्था व्यष्क्तगर् सिसर्ाइका लार्ग अर्भपे्ररिर् गने। 

• हाष्जरिजवार्, र्नबन्ध, कथा, लोक गीर् जस्र्ा अर्र्रिक्त वक्रयाकलाप सञ्चालन गने। 
• ववद्यालय र्था साविजर्नक स्थलहरूमा जनचेर्नामूलक यािली, गीर्, नाच र्था सडक नाटक 

प्रदशिन गने। 
सार्ौँ र्दन: ववद्यालयमा स्वास््य ि सिसर्ाइको ष्स्थर्र्को समीक्षा कायिक्रम। 
ववद्यालय स्वास््य र्था पोर्ण सन्दभिमा हाल सम्म भए गिेका कायिक्रम, त्यसको उपलष्ब्ध, 
उक्त कायिक्रम सञ्चालनका चनुौर्ी ि आगामी र्दनमा यी कायिक्रमहरुलाई अझ प्रभावकािी 
िंगबाट कसिी सञ्चालन गनि सवकन्छ भने्न सन्दभिमा स्थानीय स्वास््यकमीहरू, ववद्यालयका 
ष्शक्षकहरू, श्रोर् व्यष्क्तहरू समेर्लाई सहभागी गिाई छलर्ल र्था अन्र्िवक्रया कायिक्रम गने 
ि पटृठपोर्ण (Feedback) र्लन े 
कायिक्रम अनगुमन र्था सपुरिबेक्षण: 
परिवाि कल्याण महाशाखा/प्रादेष्शक र्नकाय ले आवश्यकर्ानसुाि कायिक्रमको अनगुमन गने 
छ। 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन: 
 

प्रादेष्शक मन्रालय/संघीय मन्रालय,स्वास्थ सेवा ववभाग, परिवाि कल्याण महाशाखा, पोर्ण 
शाखा, टेकुमा कायिक्रम सम्पन्न भए पश्चार् र्नम्न प्रर्र्वेदनहरु पठाउनपुनछे: 
• सम्बष्न्धर् स्वास््य संस्था ि स्थानीय र्हका स्वास््यकमी र्था प्रर्र्र्नर्धहरुले कायिक्रम 

सम्पन्नर्ाको र्बस्र्रृ् प्रगर्र् प्रर्र्वेदन  
• सम्बष्न्धर् स्थानीय र्हले चौमार्सक ि बावर्िक रुपमा एक प्रर्र् आर्थिक र्था भौर्र्क प्रगर्र् 
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प्रर्र्बेदन (अनसूुची २) 
सन्दभि सामग्री र्बद्यालय स्वास््य र्था पोर्ण सप्ताह सञ्चालन र्नदेष्शका  
 
५. पोर्ण कनिि स्थापना सम्पणुि स्थानीय र्हहरुमा  
परिचय  पोर्ण कनिि हिेक स्थानीय र्हहरुमा स्थापना गनुिको मखु्य उदेश्य समदुायमा उपलब्ध भएको 

ववर्भन्न वकर्समका खानपानसम्वन्धी पिामशि र्दनकुा साथै खानपानमा सधुाि ल्याउन ुहो। पोर्ण 
कनिि स्थापना गनुिको मखु्य उदेश्य खानपान सम्वन्धी मागिदशिन बर्न हिेक उमेि ि समहुका 
व्यष्क्तहरूले हिेक र्दन उपभोग गने खाद्य वस्र् ु ि साथै पोशक र्त्व को जानकािी आरु्लाई 
आवश्यक पन ेपौष्टटक र्त्वहरू प्राप्त होस ्ि त्यसको र्लस्वरुप स्वस्थ एवं सकृय ष्जवनयाँपन 
गनि मद्दर् पगुोस ्भने्न उदे्दश्यले र्याि गरिएको हो। नेपाल सिकािले र्य गिेका मागिदशिनलाई 
आधाि मार्न नेपालको ववष्शटटर्ालाई समेर् ध्यान र्दई पिामशि पोर्ण कनिि सञ्चालनमा ल्याइएको 
हो। 

उद्दशे्य सम्पणुि स्थानीय र्ह, स्वास््य संस्थामा, अस्पर्ालहरुमा कष्म्र्मा एउटा पोर्ण कनिि स्थापना भइ 
पिामशि गनि सहयोग हनेु। 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल सम्पणुि स्थानीय र्ह, स्वास््य संस्थामा, अस्पर्ालहरुमा कष्म्र्मा एउटा पोर्ण कनिि स्थापना 
भएको हनेुछ। 

सञ्चालन प्रकृया  पोर्ण कनिि स्थापना गदाि चाि समहुलाई िाखेि बनाइएको पोर्ण सामग्री, स्थानीय स्र्िमा 
पाइने खाने कुिाको समहुलाई समावेश गिी आर्थिक वर्ि २०७८/२०७९ पवहलो रमैार्सक 
र्भर कायिक्रम सम्पन्न गनुिपनछे। 

क.  .स्र   पोर्ण कनिि स्थापनाको लार्ग सामग्री  मारा  
१ पेपिमा पोर्ण कनिि भनिे लेष्खएको  १ 
२ मेटा काडिमा हिेक बाि खाना चाि भनेि लेष्खएको १ 
३ मेटा काडिमा शष्क्त र्दने खाना भनेि लेष्खएको १ 
४ मेटा काडिमा गेडागडुी भनेि लेष्खएको १ 
५ मेटा काडिमा साग र्था र्लरु्ल भनेि लेष्खएको  १ 
६ मेटा काडिमा पश ुपन्छी जन्य खाना भनेि लेष्खएको  १ 
७ अन्न जिा ि कन्दमलु    

  चामल २०० ग्राम  
  मकै  २०० ग्राम  
  िाई  २०० ग्राम  
  बार्लि  २०० ग्राम  
  गह ु २०० ग्राम  
  आल ु २०० ग्राम  
  याम  २०० ग्राम  
  स्वीट पोटेटो  २०० ग्राम  
८ गेडागडुी ि दालहरु    
  मसुिुी को दाल  २०० ग्राम  
  िहि को दाल  २०० ग्राम  
  चना को दाल  २०० ग्राम  
  चना  २०० ग्राम  
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  भट्मास  २०० ग्राम  
  मास को दाल  २०० ग्राम  
  मटि  २०० ग्राम  
  िाज्मा  २०० ग्राम  
९ र्लरु्ल ि सागपार्  
  स्याउ  एउटा  
  केिा  एउटा  
  आप  एउटा  
  सनु्र्ला  एउटा  
  मेवा  एउटा  
  र्िबजु  एउटा  
  अंगिु  एउटा  
  िायो को साग  १ मठुा  
  लटे को साग  १ मठुा  
  मलुा  २०० ग्राम  
  गाजि  २०० ग्राम  
  र्सी  २०० ग्राम  
  काउली  २०० ग्राम  
  बन्दाकोवप  २०० ग्राम  
  र्सर्म  २०० ग्राम  
  र्भंडी  २०० ग्राम  
  पविल  २०० ग्राम  
  ब्रोकॉली  २०० ग्राम  
  किेला  २०० ग्राम  
  काक्रा  २०० ग्राम  
१० पशजुन्य खाना   
  मास ु २०० ग्राम  
  कलेजो  २०० ग्राम  
  दधु  २०० ग्राम  
  ष्घउ  २०० ग्राम  
  दवह  २०० ग्राम  
  पर्नि  २०० ग्राम  
  ष्चज  २०० ग्राम  
अन्य 
११ नाङ्ग्लो  २ 
१२ िावक ठुलो (सबै सागपार् ि र्लरु्ल िाख्नको लार्ग) १ 
१३  ठेकी दवह, दधु िाख्नको लार्ग  ५ 
१४ िावक सानो  १६ 
१५ टेबल सबै सामान िाखन को लार्ग  १२ 
सेवा ि कायिक्रम सञ्चालन गनुिपने समयः आर्थिक वर्ि २०७८/२०७९ पवहलो चौमार्सक र्भर 
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कायिक्रम सम्पन्न गनुिपनछे। 
कायिक्रम अनगुमन र्था सपुरिबेक्षण: परिवाि कल्याण महाशाखा/प्रादेष्शक र्नकाय ले आवश्यकर्ा 
अनसुाि कायिक्रमको अनगुमन गने छ। 

बजेट वाडँर्ाडँ यस कायिक्रमको सम्पणुि स्थानीय र्हहरुमा २० हजािको दिले िकम ववर्नयोष्जर् गरिएको छ। 
प्रचर्लर् आर्थिक एन कानूनको परिर्ध र्भर िवह आवश्यकर्ा अनसुाि बाँडर्ाँड गनि सवकने छ।  

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

प्रादेष्शक मन्रालय/संघीय मन्रालय, स्वास्थ सेवा ववभाग, परिवाि कल्याण महाशाखा, पोर्ण 
शाखा, टेकुमा कायिक्रम सम्पन्न भए पश्चार् र्नम्न प्रर्र्बेदनहरु पठाउनपुनछे: 
• सम्बष्न्धर् स्वास््य संस्था ि स्थानीय र्हका स्वास््यकमी र्था प्रर्र्र्नर्धहरुले कायिक्रम 

सम्पन्नर्ाको र्बस्र्रृ् प्रगर्र् प्रर्र्वेदन  
• सम्बष्न्धर् स्थानीय र्हले चौमार्सक ि बावर्िक रुपमा एक प्रर्र् आर्थिक र्था भौर्र्क प्रगर्र् 

प्रर्र्बेदन (अनसूुची २) 
सन्दभि सामग्री Food pyramid खाद्य प्रववर्ध र्था गणु र्नयन्रण ववभाग (DFTQC) ले बनाएको अनसुाि, FOOD 

COMPOSITION TABLE 2012, नेपालीहरुका लार्ग असल खानपान सम्बन्धी मागिदशिन 
पषु्स्र्का आर्द.  

 
६. र्बद्यालय स्वास््य र्था पोर्ण कायिक्रमको सर्मक्षा ७५३ स्थानीय र्ह  
परिचय  प्रत्येक र्बद्यालयहरुमा ववद्यालय स्वास््य र्था पोर्ण कायिक्रम अन्र्गिर् र्बद्याथीहरुको स्वास््य ि 

पोर्ण ष्स्थर्र्मा सधुाि गने, ववद्यालयको वार्ाविणलाई स्वस्थकि बनाउन सधुाि गने, स्वास््य 
र्था पोर्णसम्बन्धी बार्न व्यवहािमा सधुाि गने, सामदुावयक सहयोग प्रणाली ि नीर्र्गर् वार्ाविण 
सधुाि र्था सदुृि गने उदेश्यका साथ गर् आ. ब देष्ख ७५३ वटै स्थानीय र्ह अन्र्गिर् िहेका 
र्बद्यालयहरुमा कायिक्रम सरुु भैसकेकोले सो को र्निन्र्िर्ाको लार्ग यस आ. ब देष्ख उक्त 
कायिक्रमको प्रभावकािीर्ा मलु्याकंन गनि यो सर्मक्षा कायिक्रम िाष्खएको छ। 

उद्दशे्य र्बद्यालयमा अध्यनिर् र्बद्याथीहरुको स्वास््य ि पोर्ण ष्स्थर्र्मा सधुािका लार्ग र्बद्यालय स्वास््य 
र्था पोर्ण कायिक्रमको प्रभावकारिर्ा बिाउने । 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल र्बद्यालय स्वास््य र्था पोर्ण कायिक्रमको प्रभाबकारिर्ा वृष्द्ध भएको हनेुछ।  
सञ्चालन प्रकृया  • यो सर्मक्षा कायिक्रम एक र्दनको हनेुछ। 

• पोर्ण कायिक्रमको सर्मक्षा सवकएको भोर्लपल्ट यो सार्मक्षा सञ्चालन गनुि पनछे। 
• बजेटको परिर्ध र्भर िवह र्बद्यालयको संख्याको आधािमा एक भन्दा बिी समहुमा पर्न 

सर्मक्षा गनि सवकनेछ। यसो गदाि पर्न बजेट अपगु हनेु देष्खएमा स्थानीय र्हले आवश्यक 
व्यवस्थापन गनि सवकनछे। 

• स्थनीय र्ह बाट प्रमखु, उप प्रमखु, स्वास््य ि ष्शक्षा र्बर्यगर् के्षर हेन े संयोजक, प्रमखु 
प्रशासवकय अर्िकृर्, स्वास््य शाखा प्रमखु, ष्शक्षा शाखा प्रमखु,  

• स्वास््य सस्था प्रमखु, स्वास््य शाखाका स्वास््य कमीहरु, स्वास््य सस्थाका पोर्ण र्ोकल 
व्यष्क्त ि सामदुावयक र्था संस्थागर् र्बद्यालयबाट प्रधानाध्यापक, स्वास््यको र्ोकल 
ष्शक्षक, र्बद्यालय नसि (भएको अवस्थामा) ि दईु जना वकशोिवकशोिीको पर्र्र्नधी सहभागी 
हनेु छन।् 

• सर्मक्षा हनु ु एक हप्ता अगार्ड स्थानीय र्ह स्वास््य शाखाले सम्बष्न्धर् स्वास््य सस्था 
मार्ि र् र्बद्यालयहरुलाई सर्मक्षा गने प्रस्र्रु्र्को िाँचा उपलब्ध गिाउन ु पने छ। सो को 
आधािमा सम्बष्न्धर् र्बद्यालयले प्रस्र्रु्र् गनुि पन ेछ।  

• सबै र्बद्यालयको प्रस्र्रु्र् पश्चार् आवश्यक छलर्ल गिी र्बद्यालय स्वास््य र्था पोर्ण 
कायिक्रममा देष्खएका समस्याहरुलाई समाधान गनि उपयकु्त कायियोजना बनाई कायािन्वयन 
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गने व्यवस्था र्मलाउन ुपने छ। 
यस कायिक्रम सञ्चालन गदाि र्ल उल्लेष्खर् कायिहरुको सर्मक्षा भएको हनुपुछि।  
उदेश्य १: ववद्याथीहरूबाटै उनीहरूको स्वास््य ि पोर्ण ष्स्थर्र्मा सधुाि गने जस अन्र्गिर्:  

• प्राथर्मक र्हमा वावर्िक रुपमा शािीरिक जाच 
उचाई ि र्ौल नाप, श्रवण, दृष्टट, दाँर्को पिीक्षण 

• ७५३ वटै स्थानीय र्हका सामदुावयक र्था संस्थागर् ववद्यालयमा पढ्ने १ देष्ख १० 
कक्षासम्मका बार्लबार्लकाहरुलाई अधि—वावर्िक रुपमा जकुाको और्र्ध ववर्िण कायिक्रम 

• प्राथर्मक र्हका बालबार्लकाहरुलाई प्राथर्मक उपचाि बाकस सम्बन्धी सोधभनाि र्था 
दरुुस्र् िाख्ने प्रणाली कायिक्रम। 

• ६ देष्ख १० कक्षासम्मका ववद्यालयका वकशोिीहरुलाई आइिन चिी ववर्िण 
कायिक्रम।  

• र्दवा खाजा कायिक्रममा उल्लेख भएको (नगद, वस्र्गुर् सहयोग ि वटवर्न वलस 
मोडेल) 

उद्दशे्य २: ववद्यालयको वार्ाविणलाई स्वस्थकि बनाउन सधुाि गने 
• ष्शक्षा ववभागको र्नदेष्शका, र्डजाइन, नलसा, नम्सि अनसुाि खाने पानी धािा र्था 

शौचालय र्नमािण, ममिर्, सम्भाि  
• ववद्यालयमा बाल मरैीपूणि र्र्निचि एवं कक्षाकोठा ि उष्चर् हावा र्था प्रकाशको 

व्यवस्था जस्र्ा सवुवधाको र्नमािण र्था ममिर् 
• हार् धुन साबनु पानीको सवुवधा हनु ुपने 
• ववद्यालयका ष्शक्षकहरु एवम ्र्बद्यालय नसिलाई स्वास््य पोर्ण सम्बन्धी अर्भमखुीकिण 

कायिक्रम। 
• बाल र्था वकशोिवकशोिी ललबको मार्सक १ र्दने बैठक ि पोर्ण सम्बन्धी अन्र्िवकया 

कायिक्रम। 
उद्दशे्य ३: स्वास््य र्था पोर्णसम्बन्धी बार्न व्यवहािमा सधुाि गने  

• ववद्यालय सूची जाँच ि हाष्जिी पषु्स्र्का  
• बालललव परिचालन गने 
• ववद्यालय स्वास््य र्था पोर्ण कायिक्रम सम्बन्धी शैष्क्षक ष्शक्षा संचाि, व्यवहाि 

परिवर्िन संचाि  
• ववद्यालय स्वास््य र्था पोर्ण सप्ताह  
• ववद्यालय स्वास््य र्था पोर्ण सीपमा आधारिर् ष्शक्षा 

उद्दशे्य ४: सामदुावयक सहयोग प्रणाली ि नीर्र्गर् वार्ाविण सधुाि र्था सदुृि गने 
• स्थानीय र्नकायका/प्रदेश/ संघीय मन्रालयका ववर्भन्न के्षर जस्रै् स्वास््य, ष्शक्षा, कृवर्, 

मवहला र्था बालबार्लका, ि अन्य सम्बष्न्धर् के्षरहरु बीच स्वास््य र्था पोर्ण 
कायिक्रमलाई संस्थागर् गिी समन्वय प्रणालीको सदुृिीकिण गने 

• ववद्यालय स्वास््य र्था पोर्णको काननुी संिचना स्थापना गने 
कायिक्रम अनगुमन र्था सपुरिबेक्षण: 
परिवाि कल्याण महाशाखा/प्रादेष्शक र्नकाय ले आवश्यकर्ानसुाि कायिक्रमको अनगुमन गन ेछ  

बजेट वाडँर्ाडँ यस कायिक्रमको लार्ग महानगिपार्लकामा ५० हजाि, उप-महानगिपार्लकामा ४५ हजाि, 
नगिपार्लकामा ४० हजाि ि गाउपार्लकामा ३० हजाि को दिले िकम र्बर्नयोजन गरिएको 
छ। आर्थिक ऐन कानूनको परिर्ध र्भर िवह आवश्यकर्ा अनसुाि दईु वटै रमैार्सकको सर्मक्षा 
कायिक्रमको लार्ग बाँडर्ाँड गनुि पने छ। प्रचर्लर् आर्थिक एन कानूनको परिर्ध र्भर िवह 
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आवश्यकर्ा अनसुाि बाँडर्ाँड गनि सवकन ेछ।  
अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 
 

• प्रादेष्शक मन्रालय/संघीय मन्रालय,स्वास्थ सेवा ववभाग, परिवाि कल्याण महाशाखा, पोर्ण 
शाखा, टेकुमा कायिक्रम सम्पन्न भए पश्चार् र्नम्न प्रर्र्बेदनहरु पठाउनपुनछे: 

• सम्बष्न्धर् स्वास््य संस्था ि स्थानीय र्हका स्वास््यकमी र्था प्रर्र्र्नर्धहरुले कायिक्रम 
सम्पन्नर्ाको र्बस्र्रृ् प्रगर्र् प्रर्र्वेदन  

• सम्बष्न्धर् स्थानीय र्हले चौमार्सक ि बावर्िक रुपमा एक प्रर्र् आर्थिक र्था भौर्र्क प्रगर्र् 
प्रर्र्बेदन (अनसूुची २) 

सन्दभि सामग्री बृहर् पोर्ण लष्क्षर् कायिक्रमको र्ार्लम पषु्स्र्का, वकशोिीहरुलाई आइिन र्ोर्लक एर्सड ववर्िण 
सम्बन्धी कायिक्रम सञ्चालन र्नदेष्शका, र्त्सम्बष्न्ध अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन र्ािमहरु ि ववद्यालय 
स्वास््य र्था पोर्ण कायिक्रम सञ्चालन सम्बन्धी पषु्स्र्का आर्द। 

 
 
७. स्र्नपान कक्षमा स्र्नपानको सवह आसन ि सवह सम्पकि कोबािेमा फ्लेकस र्था पोटटि र्नमािण र्था प्रदशिन 
परिचय  नेपाल स्वास््य र्था जनसाषं्ख्यक सवेक्षण २०१६ अनसुाि नेपालमा किीव ९९ प्रर्र्शर् 

मवहलाहरुले आफ्ना बच्चाहरुलाई कष्म्र्मा १ पटक स्र्नपान गिाउने गिेको देखाएको छ। र्ि 
स्र्नपानका लार्ग र्सर्ारिस गरिएका मखु्य व्यवहािहरु (समयम ै स्र्नपानको सरुुवार्, ६ 
मवहनासम्म पणुि स्र्नपान ि कष्म्र्मा २ बर्िसम्म स्र्नपानको र्निन्र्िर्ा) सम्बन्धी र््याकं भन े
अझैपर्न आशार्र्र् छैनन।्  
बढ्दो शहिीकिण ि आमाको दूधको सट्टामा पाइने खानकुेिाको कािणले शहिी समदुायका 
बच्चाहरुलाई प्राय जसो बट्टाको दूध खुवाउने प्रचलन बिेको पाइन्छ। स्र्नपान नगिाउनाले 
बच्चाहरुलाई िोग लाग्ने ि मतृ्यदु ि बढ्ने मार नभई, बच्चाहरुको शाििीक वृष्द्ध, ववकासलाई 
पर्न प्रर्र्कूल प्रभाव परििहेको हनु्छ। बट्टाको दूध र्था अन्य खानाहरु खुवाउने खचि पर्न बढ्न 
जान्छ।साथै उक्त दूध र्था अन्य खाना ष्झकाउनका र्नर्मत्त सष्ञ्चर् िकम पर्न खचि हनु्छ।  
 
अझै पर्न नेपालमा बालमतृ्य ुदि उच्च छ। झाडापखाला र्था श्वासप्रश्वास सम्बन्धी िोग लागेि 
वर्ेनी धेिै बालबार्लकाको मतृ्य ु हनेु गदिछ। आमाको दधु खुवाउनाले मार पर्न धेिै 
बालबार्लकालाई झाडापखाला र्था श्वासप्रश्वाससम्बन्धी िोगको कािण हनेु अकाल मतृ्यवुाट 
जोगाउन सवकन्छ। नेपाल जनसांख्यीक स्वास््य सवेक्षण २०१६ को र््यांक अनसुाि पूणिस्र्न 
पान गिाउनेको संख्या ६६ प्रर्र्शर्, ष्शशजुन्मकेो १ घण्टा र्भर स्र्नपान गिाउनेको संख्या ५५ 
प्रर्र्शर् छ। यसैगिी स्र्नपान गिाउन ुअष्घ १० जना नवजार् ष्शशहुरु मध्य े३ जना नवजार् 
ष्शशहुरुलाई घ्य,ू मह, ष्चर्नचटाउने गिेको पाइएकोछ।ष्शश ु जन्मेदेष्ख १ मवहना सम्मपूणि 
स्र्नपान गिाउने संख्या भने ८० प्रर्र्शर्िहेको छ। त्यसैगिी यो र््याकं घट्दै ष्शश ु२ देष्ख 
३ मवहना सम्मको हुँदा पूणिस्र्नपान गिाउने संख्या ७२ प्रर्र्शर् मार िहेको छ। त्यस्रै् ष्शश ु
४ देष्ख ५ मवहनाको उमेि समहुमा स्र्नपानको ष्स्थर्र् हेने हो भने ४१ प्रर्र्शर्ले मार पूणि 
स्र्नपान गिाएको देष्खन्छ। स्र्नपान जीवनको आधाि पर्न िहेको हदुा ँ यसलाई संिक्षण, 
प्रविधन, र्था सघाउन आमा ि ष्शश ुमरैी वार्ाविण सृजना गनिको र्नष्म्र् साविजर्नक स्थलहरुमा 
स्र्नपान कक्ष स्थापनाको लार्ग बजेट ववर्नयोजन गरिएको छ। 

उद्दशे्य कामकाजी आमाले कामको क्रममा पर्न बालबार्लकालाई आरू्सँगै िाखी र्छटो र्छटो दूध 
खुवाउन प्रोत्सान गनुिका साथै आमाले घि बावहि र्नलदा पर्न र्नधािि भएि आफ्नो बच्चालाई 
आरु्सँगै र्लएि वहड्न सकुन। स्थानीय र्हहरुको साविजर्नक, र्नजी, औपचारिक के्षरमा ष्शशकुो 
स्र्नपान गने पवहलो अर्धकािलाई सरु्नष्श्चर् गनिको र्नम्र्ी गर् आर्थिक बर्ि सम्म स्र्नपान 
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कक्षको स्थापना भएको ि त्यसलाई अझ प्रभावकािी ि र्लदायक बनाउन स्र्नपान कक्षमा 
Flex, Posters ि पोर्ण सम्बन्धी चावहने सामानहरु िाख्ने ि टास्ने। 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल २ वर्ि मरु्नका बालबार्लकाले ववर्भन्न कािणले गदाि स्र्नपान गनिबाट बष्न्चर् हनेु छैन ् ि 
स्र्नपानको प्रबद्धिन, संिक्षण ि सहयोगमा र्र्व्रर्ा आउनेछ। 

सञ्चालन प्रकृया  स्थानीय र्हहरुको साविजर्नक, र्नजी, औपचारिक के्षरमा ष्शशकुो स्र्नपान गने पवहलो 
अर्धकािलाई सरु्नष्श्चर् गनिको र्नष्म्र् सबै स्थानीय र्हहरुमा स्र्नपान कक्षको स्थापना भैसकेको 
ि त्यसलाई अझ प्रभावकािी ि र्लदायक बनाउन स्र्नपान कक्षमा स्र्नपानको सवह आसन ि 
सवह सम्पकि कोबािेमा फ्लेकस, पोस्टि ि पोर्ण सम्बन्धी चावहने सूचना मलुक पोस्टिहरु, 
प्रािष्म्भक बालववकास सम्बन्धी चेर्नाहरु यस आर्थिक बर्िको पवहलो रमैार्सक र्भर खरिद गिी 
स्र्नपान कक्ष अझ व्यवष्स्थर् बनाउने। 
लष्क्षर् समहु: 

• १००० र्दनका आमाहरु 
• सेवा र्दने ि कायिक्रम सञ्चालन गने र्नकाय 
• सम्बष्न्धर् स्थानीय र्नकायको स्वास््य ईकाइले गनुिपनेछ।  

कायिक्रम अनगुमन र्था सपुरिबेक्षण: परिवाि कल्याण महाशाखा/प्रादेष्शक र्नकायले 
आवश्यकर्ानसुाि कायिक्रमको अनगुमन गने छ। 

बजेट वाडँर्ाडँ यो कायिक्रम अझ प्रभावकािी बनाउनको लार्ग सबै स्थानीय र्हहरुमा २० हजािको दिले िकम 
ववर्नयोष्जर् गरिएको छ। प्रचर्लर् आर्थिक एन कानूनको परिर्ध र्भर िवह आवश्यकर्ा अनसुाि 
बाँडर्ाँड गनि सवकने छ। 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

प्रादेष्शक मन्रालय/संघीय मन्रालय, स्वास्थ सेवा ववभाग, परिवाि कल्याण महाशाखा, पोर्ण 
शाखा, टेकुमा कायिक्रम सम्पन्न भए पश्चार् र्नम्न प्रर्र्बेदनहरु पठाउनपुनछे: 
• सम्बष्न्धर् स्वास््य संस्था ि स्थानीय र्हका स्वास््यकमी र्था प्रर्र्र्नर्धहरुले कायिक्रम 

सम्पन्नर्ाको र्बस्र्रृ् प्रगर्र् प्रर्र्वेदन  
• सम्बष्न्धर् स्थानीय र्हले रमैार्सक ि बावर्िक रुपमा एक प्रर्र् आर्थिक र्था भौर्र्क प्रगर्र् 

प्रर्र्बेदन (अनसूुची २) 
सन्दभि सामग्री बृहर् पोर्ण र्बशेर् कायिक्रम सम्बन्धी स्वास््य कायिकर्ािहरुको लार्ग आधािभरु् क्षमर्ा अर्भवृष्द्ध 

पषु्स्र्का  
 
८. बाल -बार्लकाहरुको पोर्ण अवस्था लेखाजोखा र्था सधुाि कायिक्रम 
परिचय  बालबार्लकाको उमेि अनसुाि उचाई वा र्ौल ि उचाई अनसुाि र्ौल मापन गिी बृष्द्धको 

मूल्याङ्कन गने कायिलाई वृष्द्ध अनगुमन भर्नन्छ।बृष्द्ध अनगुमन र्था प्रबद्धिन कायिक्रम २ बर्ि 
मनुीका ष्शश ु र्था बालबार्लकाहरुको मार्सक रुपमा पोर्ण लेखाजोखा गने ि पोर्ण अवस्था 
अनसुाि पिामशि गने कायिक्रम हो।बालबार्लकाहरुके र्नयर्मर् पोर्ण लोखाजोखा गदाि कुपोर्ण 
भएका पाइएमा र्त्काल उपचािका लार्ग पे्रर्ण गनि ि कुपोर्ण नभएकाहरुलाई पोर्णसम्बन्धी 
पिामशिमार्ि र् उष्चर् बानी व्यवहाि अवलम्वन गनिका लार्ग सहयोग पगु्नछे। अर्ः र्नयर्मर् बृष्द्ध 
अनगुमन ि प्रबद्धिन गदाि बालबार्लकाहरुमा भववटयमा हनु सलने कुपोर्णको जोष्खम कम गनिका 
साथै कुपोवर्र्हरुको समय म ै उपचाि गिी थप जवटल हनुबाट बचाउन मद्धर् पगु्दछ। बृष्द्ध 
अनगुमन र्था प्रबद्धिन कायिक्रम मलुकुभिीका सबै स्वास््य स्वास््य संस्थाहरु मार्ि र् सञ्चालन 
भइिहेको भएर्ा पर्न यसको कभिेज अझैपर्न आशार्र्र् हनु सकेको छैन। बृष्द्ध अनगुमन र्था 
प्रबद्धिन कायिक्रमको कभिेज ि प्रभावकािीर्ा बृष्द्ध गनुि पोर्ण अवस्था सधुाि गनिका लार्ग अत्यन्रै् 
हनु्छ। अर्ः यस कायिक्रमको प्रभावकािीर्ा बृष्द्ध गनिका लार्ग समदुाय मै आधारिर् अवधािणाको 
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प्रभावकािीर्ाको परिक्षण गनिका लार्ग आ.ब. २-७८/७९ मा प्रदेश १ को झापा, मोिंग ि 
सनुसिी ष्जल्लाका स्थानीय र्हहरुमा सञ्चालन हनेु गिी यो वक्रयाकलापबा लार्ग बजेट ववर्नयोजन 
गरिएको हो। 

उद्दशे्य बृष्द्ध अनगुमन र्था प्रबद्धिन कायिक्रमको कभिेज ि प्रभावकािीर्ा बृष्द्ध गने। 
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल कायिक्रम सञ्चालन भएका स्थानीय र्हहरुमा बृष्द्ध अनगुमन र्था प्रबद्धिन कायिक्रमको कभिेज ि 

प्रभावकािीर्ा बृष्द्ध भएको हनेुछ। 
सञ्चालन प्रकृया  यस वक्रयाकलाप सञ्चालनको लार्ग र्नम्नानसुाि गर्र्ववर्ध सञ्चालन गनुिपनेछ।  

• यो वक्रयाकलाप प्रदेश नं. १ का झापा, मोिङ ि सनुसिी ष्जल्लाका सबै स्थानीय र्हहरुमा 
कायािन्वयन गनुि पनेछ।  

• सबै स्थानीय र्हका वडा संख्याका आधािमा यस वक्रयाकलापका लार्ग बजेट ववर्नयोजन 
गरिएको छ।  

• अर्ः प्रत्यके वडामा िहेका स्वास््य संस्थाहरु मार्ि र् यो वक्रयाकलाप सञ्चालन गनुि पनेछ  
• जन्मेदेष्ख २ बर्िसम्मका ष्शश ु र्था बालबार्लकाहरुको मार्सक रुपमा र्नयर्मर् बृष्द्ध 

अनगुमन सरु्नष्श्चर् गनि गनिका लार्ग प्राथर्मक स्वास््य केन्र, स्वास््य चौकी, गाउघि 
ष्ललर्नक, सहिी स्वास््य ष्ललर्नक, सामदुायीक स्वास््य इकाइलगायर्का स्वास््य संस्थाबाट 
र्नयर्मर् बृष्द्ध अनगुमन गनुि पनेछ।  

• मार्थ उल्लेष्खर् स्वास््य संस्था बाहेक समदुाय म ै स्वास््य आमा समहूको बैठकमा 
बालबार्लकाको बृष्द्ध अनगुमन र्था प्रबद्धिन गनिका लार्ग यस वक्रयाकलापमा बजेट 
ववर्नयोजन गरिएको हो।  

• अर्ः मार्सक रुपमा सञ्चालन हनेु स्वास््य आमा समूहको बैठकमा सम्बष्न्धर् स्वास््य 
संस्थाबाट १ जना स्वास््यकमी सहभागी भई बृष्द्ध अनगुमन गने, पोर्ण पिामशि गने ि शीघ्र 
कुपोवर्र् भेवटएमा र्रुुन्र् बवहिंग उपचाि केन्र वा पोर्ण पनुस्थापना गहृमा पे्रर्ण गनुि 
पनेछ। 

• त्यसिी सञ्चालन गरिएको स्वास््य आमा समूहको बैठकमा सहभागीहरुलाई खाजाको 
व्यवस्था ि सहभागी हनु जाने स्वास््यकमीको भ्रमण/यार्ायार् खचिका लार्ग आर्थिक ऐन, 
र्नयमको परिर्धमा िवह यस वक्रयाकलापका लार्ग ववर्नयोष्जर् बजेट खचि गनि सवकनछे।  

• यसका अर्र्रिक्त र्नयर्मर् बृष्द्ध अनगुमनको सरु्नष्श्चर्ा ि पोर्ण लेखाजोखाका लार्ग स्थानीय 
र्ह वा संस्था संस्थाहरुले आवश्यकर्ा अनसुाि समदुायमा अर्भयानकै रुपमा पोर्ण 
लेखाजोखा र्था पे्रर्ण अर्भयान (Screening and referral) सञ्चालन गनि सलनेछन।्  

• यस वक्रयाकलाप अनसुाि बृष्द्ध अनगुमन गदाि स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको पोर्ण 
िष्जटटि अनसुाि बालबार्लकाहरुको उमेि अनसुािको र्ौल मापन गनुिका अर्र्रिक्त 
बालबार्लबाहरुको उचाई ि र्ौल र्लइ उचाई अनसुािको र्ौल ि उमेि अनसुािको उचाई 
पर्न र्नकाल्न ुपनेछ। त्यसका अर्भलेख िाख्नका लार्ग आइमाम कायिक्रम अन्र्िगर् पोर्ण 
लेखाजोखाको अर्भलेख िाष्खने र्ािमहरु प्रयोग गनि सवकनेछ।  

• परिवाि कल्याण महाशाखाले उपलब्ध गिाएको अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन र्ािममा सबै 
अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन िाख्न ुपनेछ। 

कायिक्रम अनगुमन र्था सपुरिबेक्षण: परिवाि कल्याण महाशाखा/प्रादेष्शक र्नकायले 
आवश्यकर्ानसुाि कायिक्रमको अनगुमन गने छ। 

बजेट वाडँर्ाडँ • यो वक्रयाकलाप प्रदेश नं. १ का झापा (हष्ल्दबिी नगिपार्लका बाहेक), मोिङ ि 
सनुसिी ष्जल्लाका सबै स्थानीय र्हहरुमा कायािन्वयन गनुि पनछे।  

• हष्ल्दबािी नगिपार्लकामा स्थानीय बजटे बाट कायिक्रम कायािन्वयन गनि हनु अनिुोध छ 
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। 
• यो कायिक्रमको बजेट बाँडर्ाँड को लार्ग पोर्ण खण्डको बजटे बाँडर्ाँडमा हेनुिहोला। 

प्रचर्लर् आर्थिक एन कानूनको परिर्ध र्भर िवह आवश्यकर्ा अनसुाि बाँडर्ाँड गनि 
सवकन ेछ। 

सन्दभि सामग्री स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली अनसुािका पोर्ण िष्जटटि, आइमाम िष्जटटि, गाँउघि 
ष्ललर्नक िष्जटटि, बाल स्वास््य काडि, मसास्वास्वसे वडा िष्जटटि आर्द। 

 
९. स्वास््यकमीहरुलाई बृहर् पोर्ण प्याकेज क्षमर्ा अर्भवृष्द्ध कायिक्रम 
परिचय  सतु्केिी र्था गभिवर्ी मवहला, वकशोि वकशोिी र्था बालबार्लकाहरुको पोर्ण अवस्थामा सधुाि 

गने नेपाल सिकािको िणनीर्र् र्था कायियोजना अनरुुप नपेालमा मवहला र्था बालबार्लका 
लष्क्षर् पोर्ण सम्बन्धी ववर्भन्न कायिक्रमहरु सञ्चालन भैिहेको व्यहोिा अबगर् नै छ। र्बगर् केवह 
वर्ि देष्ख सिकािी र्था गैि सिकािी संघ संस्थाका प्रार्बर्धकहरु, मवहला सामदुावयक स्वास््य 
स्वयम ् सेववकाहरुलाई पोर्ण सम्बन्धी ज्ञान ि ष्शपको अर्भवृष्द्धको लार्ग कुपोर्ण व्यवस्थापन, 
सकु्ष्म पोशाक र्त्व ववर्िण, पोर्ण व्यवहाि परिबर्िन का लार्ग पिामशि लगाएर्का पोर्ण 
सम्बन्धी ववर्भन्न र्ार्लमहरु सञ्चालन भैिहेको परिपेक्ष्यमा नेपाल सिकािले पोर्ण र्बर्ेश र्बर्य 
बस्र् ुसम्बद्ध छरिएि िहेका र्ार्लम अर्भमखुीकिण लाई एवककृर् गिी हाल बह ु के्षरीय पोर्ण 
अबधािणामा िाष्टिय पोर्ण नीर्र्, िाष्टिय कायि योजना र्था र्मर्ब्ययी श्रोर् व्यवस्थापन समेर् 
लाई मध्यनजि गिी नेपालमा ववद्यमान न्यून पोर्ण लाई सम्बोधन गने हेर्लेु “बृहर् पोर्ण र्बर्ेश 
कायिक्रम सम्बन्धी स्वास््य कायिकर्ािहरुका लार्ग आधािभूर् क्षमर्ा अर्भवृष्द्ध पषु्स्र्का २०७६” 
र्याि गिी आगामी र्दनहरुमा पोर्ण सम्बन्धी ज्ञान ि र्सपमा अर्भवृष्द्ध भइ वकशोिी, बालबार्लका, 
मवहला, र्था घि परिवािको पोर्ण सम्बन्धी ब्यबहािमा परिवर्िन आउने छ ि कुपोर्णबाट वपर्डर् 
मवहला र्था बालबार्लकाको जीवन िक्षा गनि सहयोग पगु्ने अपेक्षा गरिएको छ। 

उद्दशे्य स्वास््यकमीहरु लाई पोर्ण सम्बन्धी ववर्यहरुमा ज्ञान, र्सप अर्भवृष्द्ध गिी पोर्ण कायिक्रम 
प्रभावकािीका साथ सञ्चालन गने। 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल पोर्ण सेवामा सधुाि हनुकुो साथै ५ वर्ि मरु्नका बालबार्लकाहरु, वकशोि- वकशोिीहरु गभिवर्ी 
र्था सतु्केिी आमाहरुको पोर्ण ष्स्थर्र् सधुाि हनेुछ। 

सञ्चालन प्रकृया  यो सार् र्दने र्ार्लम कायिक्रम स्थानीय र्हका स्वास््य प्रमखु, उप-प्रमखुहरुले, परिवाि कल्याण 
महाशाखा, पोर्ण शाखा, सम्बष्न्धर् प्रदेश र्नदेशनालय, स्वास््य कायािलय, पोर्ण सम्बद्ध 
व्यष्क्तको सहयोगमा प्राप्त बजेटको आधािमा आफ्नो मार्हर्का सबै स्थानीय र्हको 
स्वास््यकमीहरु, स्टोि हने कमिचािी, र््याङ हने कमिचािी, लेखा हन ेकमिचािी, सहभागी संख्या, 
भौगोर्लक के्षर ि स्वास््य संस्थाको आधािमा स्थानीय र्हहरुमा केन्र र्ोवक कायिक्रम 
सञ्चालनको व्यवस्था गनुिपदिछ। 
कायिक्रम सञ्चालन गदाि ध्यान र्दन ुपने कुिाहरु  

• यो र्ार्लम सार् र्दनको हनेुछ।  
• र्ार्लम सञ्चालन गदाि स्थानीय र्ह स्वास््य प्रमखु, उप-प्रमखु वा प्रदेश र्नदेशनालय, 

सम्बष्न्धर् स्वास््य कायािलय वा पोर्ण शाखा, परिवाि कल्याण महाशाखा बाट बृहर् 
पोर्ण प्याकेज र्ार्लम प्राप्त गिेको सहजकर्ािको सहयोगमा र्ार्लम प्रभावकािी बनाउने। 

• यो र्ार्लम गदाि ववर्भन्न पोर्ण कायिक्रम/ बृहर् पोर्ण प्याकेज र्ार्लम प्राप्त नभएका 
स्वास््यकमीहरुलाई प्राथर्मकर्ा र्दइ सकेसम्म बजेट प्राप्त अनसुाि सबै स्वास््यका 
कमिचािीहरुलाई समटेेि र्ार्लम र्दने। 

• कायिक्रम सञ्चालन गदाि पोर्ण शाखा, परिवाि कल्याण महाशाखाबाट सहजकर्ािको लार्ग 
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सहयोग र्लन सवकन ेछ साथै कायिक्रम सञ्चालन पूवि उक्त कायिक्रम कवहले ि कहा ँ
सञ्चालन गने भने्नबािे सूचना स्वास््य कायािलय ि परिवाि कल्याण महाशाखालाई 
र्दनपुने छ। 

• यस र्ार्लमलाई अझ प्रभावकािी बनाउन चावहन े समान जस्रै् र्ार्लम पषु्स्र्का, पेन 
राइभ, अर्भलेख र्था प्रर्र्बेदन र्ािम ि र्ार्लम सञ्चालन गनि अर्र् आवश्यक पन े
सामाग्रीहरु खरिद गने सवकनछे। 

कायिक्रम सञ्चालन हनु ु पने ४५ ष्जल्ला अन्र्गिर्का सबै पार्लकाहरु: र्ाप्लेजङु्ग ,पाँचथि ,
संखुवासभा ,भोजपिु ,सोलखुम्ब ु ,खोटाङ्ग ,उदयपिु ,र्सिाहा ,धनरु्ा ,महोत्तिी ,सलािही ,िौर्हट ,
बािा ,पसाि ,काभ्रपेलान्चोक ,स्याङ्गजा ,र्नहुँ , गोिखा ,मानाङ्ग ,लम्जङु्ग ,कास्की ,पविर् ,बाग्लङु्ग, 
म्याग्दी, मसु्र्ाङ्ग, नवलपिासी )बदिघाट ससु्र्ा पूवि( , नवलपिासी, रूपन्देही, कवपलवस्र्,ु अघािखाचँी, 
पाल्पा, गलु्मी, िोल्पा, प्यठूान, दाङ्ग, बाकेँ, बर्दिया, रूकुम पूवि, मगु,ु डोल्पा, हमु्ला, जमु्ला, 
कार्लकोट, बाजिुा, बैर्डीका स्वास््यकमीहरुलाई यसै आर्थिक बर्ि र्भर सम्पन्न गनुि पनछे। 
पाचँथि, काभ्रपेलान्चोक ि जमु्ला ष्जल्ला ि ष्जल्लाका स्थानीय र्हहरुले कायिक्रम सञ्चालन गनुि 
अष्घ परिवाि कल्याण महाशाखा ,पोर्ण शाखासँग समन्वय गनुि पने छ। 
कायिक्रम अनगुमन र्था सपुरिबेक्षण: परिवाि कल्याण महाशाखा/प्रादेष्शक र्नकायले 
आवश्यकर्ानसुाि कायिक्रमको अनगुमन गने छ। 

बजेट वाडँर्ाडँ ४५ ष्जल्ला अन्र्गिर्का सबै पार्लकाहरु: (र्ाप्लेजङु्ग, पाँचथि, संखुवासभा, भोजपिु, सोलखुम्ब,ु 
खोटाङ्ग, उदयपिु, र्सिाहा, धनरु्ा, महोत्तिी, सलािही, िौर्हट, बािा, पसाि, काभ्रपेलान्चोक, स्याङ्गजा, 
र्नहुँ, गोिखा, मानाङ्ग, लम्जङु्ग, कास्की, पविर्, बाग्लङु्ग, म्याग्दी, मसु्र्ाङ्ग, नवलपिासी (बदिघाट 
ससु्र्ा पूवि), नवलपिासी, रूपन्देही, कवपलवस्र्,ु अघािखाँची, पाल्पा, गलु्मी, िोल्पा, प्यूठान, दाङ्ग, 
बाँके, बर्दिया, रूकुम पूवि, मगु,ु डोल्पा, हमु्ला, जमु्ला, कार्लकोट, बाजिुा, बैर्डीका 
स्वास््यकमीहरुको लार्ग कायिक्रम र्य गरिएको छ। यो कायिक्रमको बजटे बाँडर्ाँड को लार्ग 
पोर्ण खण्डको बजेट बाँडर्ाँडमा हेनुिहोला। प्रचर्लर् आर्थिक एन कानूनको परिर्ध र्भर िवह 
आवश्यकर्ा अनसुाि बाँडर्ाँड गनि सवकन ेछ।  

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

 प्रादेष्शक मन्रालय/संघीय मन्रालय,स्वास्थ सेवा ववभाग, परिवाि कल्याण महाशाखा, पोर्ण 
शाखा, टेकुमा कायिक्रम सम्पन्न भए पश्चार् र्नम्न प्रर्र्बेदनहरु पठाउनपुनछे। सम्बष्न्धर् 
स्वास््य संस्था ि स्थानीय र्हका स्वास््यकमी र्था प्रर्र्र्नर्धहरुले कायिक्रम सम्पन्नर्ाको र्बस्र्रृ् 
प्रगर्र् प्रर्र्वेदन सम्बष्न्धर् स्थानीय र्हले चौमार्सक ि बावर्िक रुपमा एक प्रर्र् आर्थिक र्था 
भौर्र्क प्रगर्र् प्रर्र्बेदन 

सन्दभि सामग्री बृहर् पोर्ण लष्क्षर् कायिक्रमको र्ार्लम पषु्स्र्का, स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा पोर्ण 
को अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन र्ािामहरु, आर्द 

 
१०. मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयं सेववकाको बृहर् पोर्ण प्याकेज क्षमर्ा अर्भबृर्द कायिक्रम 
परिचय  मवहला र्था बालबार्लकाहरुको पोर्ण अवस्थामा सधुाि गने नेपाल सिकािको िणनीर्र् र्था कायियोजना 

अनरुुप नेपालमा मवहला र्था बालबार्लका लष्क्षर् पोर्ण सम्बन्धी ववर्भन्न कायिक्रमहरु सञ्चालन भैिहेको 
व्यहोिा अवगर् नै छ। र्बगर् केवह वर्ि देष्ख सिकािी र्था गैह्र सिकािी संघ संस्थाका प्रार्बर्धकहरु, 
मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयम ् सेववकाहरुलाई पोर्ण सम्बन्धी ज्ञान ि ष्शपको अर्भवृष्द्धको लार्ग 
कुपोर्ण व्यवस्थापन, सकु्ष्म पोशक र्त्व ववर्िण, पोर्ण व्यवहाि परिबर्िनका लार्ग पिामशि लगायर्का 
पोर्ण सम्बन्धी ववर्भन्न र्ार्लमहरु सञ्चालन भैिहेको परिपेक्ष्यमा नेपाल सिकािले पोर्ण र्बर्ेश र्बर्य बस्र् ु
सम्बद्ध छरिएि िहेका र्ार्लम अर्भमखुीकिणलाई एवककृर् गिी हाल बह ु के्षरीय पोर्ण अबधािणामा 
िाष्टिय पोर्ण िणनीर्र् र्था र्मर्ब्ययी श्रोर् व्यवस्थापन समेर्लाई मध्यनजि गिी नेपालमा ववद्यमान न्यून 
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पोर्णलाई सम्बोधन गने हेर्लेु “बृहर् पोर्ण र्बर्ेश कायिक्रम सम्बन्धी मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयं 
सेववकाहरुको लार्ग क्षमर्ा अर्भवृष्द्ध गनि यो र्ार्लम कायिक्रम िाष्खएको छ। 

उद्दशे्य मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयं सेववकाहरूलाई पोर्ण सम्बन्धी ववर्यहरुमा ज्ञान, र्सप अर्भवृष्द्ध गिी 
पोर्ण कायिक्रम प्रभावकािीका साथ सञ्चालन गने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

पोर्ण सेवामा सधुाि हनुकुो साथै ५ वर्ि मरु्नका बालबार्लका, वकशोि वकशोिीहरु, गभिवर्ी र्था सतु्केिी 
आमाहरुको पोर्ण ष्स्थर्र् सधुाि हनेुछ। 

सञ्चालन 
प्रकृया  

कायिक्रम सञ्चालन गदाि ध्यान र्दन ुपने कुिाहरु   
• यो र्ार्लम ३ र्दनको हनेुछ।  
• बृहर् पोर्ण प्याकेज र्ार्लमको लार्ग ववर्भन्न स्थानीय र्हमा बजेट र्बर्नयोजन गरिएको छ।  
• र्ार्लम सञ्चालन गदाि परिवाि कल्याण महाशाखा, प्रादेष्शक स्वास््य र्नदेशनालय, स्वास््य 

कायािलयसँग समन्वय ि प्राववर्धक सहयोगमा सञ्चालन गिी गणुस्र्िीयर्ा कायम गनुि पनेछ  
• यो र्ार्लम गदाि स्थानीय र्ह अन्र्गिर् सबै मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयं सेववकाहरुलाई 

समेवटएि र्ार्लम र्दन ुपछि। 
• र्ार्लमलाई प्रभावकािी बनाउन चावहने ववर्भन्न पोर्ण सामाग्रीहरु आवश्यकर्ा अनसुाि स्थानीय 

र्हमा छलर्ल गिी यस आर्थिक बर्ि र्भर खरिद गनि सवकन ेछ। 
कायिक्रम सञ्चालन हनु ुपने ५३१ स्थानीय र्हहरु 
• प्रदेश १ अन्र्गिर् पने धनकुटाको ष्जल्लाको स्थानीय र्हहरु बाहेक अरु सबै स्थानीय र्हहरुमा  
• प्रदेश २ को सबै स्थानीय र्हहरुमा  
• बाग्मर्ी प्रदेशको काभ्रपेलान्चोक ष्जल्लाको स्थानीय र्हहरुमा मार ै 
• गण्डकी प्रदेशको सबै स्थानीय र्हहरुमा  
• कणािली प्रदेशको सबै स्थानीय र्हहरुमा  
• सदुिुपष्श्चम प्रदेशको सबै स्थानीय र्हहरुमा  
 
पाचँथि , सप्तिी, काभ्रपेलान्चोक ि जमु्ला ष्जल्ला ि ष्जल्लाका स्थानीय र्हहरुले कायिक्रम सञ्चालन गनुि 
अष्घ परिवाि कल्याण महाशाखा, पोर्ण शाखासँग समन्वय गनुि पने छ। 
कायिक्रम अनगुमन र्था सपुरिबेक्षण: परिवाि कल्याण महाशाखा/प्रादेष्शक र्नकाय ले आवश्यकर्ानसुाि 
कायिक्रमको अनगुमन गने छ। 

बजेट 
वाडँर्ाडँ 

मार्थ उल्लेष्खर् स्थनीय र्हहरुको बजेट बाँडर्ाँडको लार्ग पोर्ण खण्डको बजेट बाँडर्ाँडमा हेनुिहोला। 
प्रचर्लर् आर्थिक एन कानूनको परिर्ध र्भर िवह आवश्यकर्ा अनसुाि बाँडर्ाँड गनि सवकने छ। 

अर्भलेख 
र्था 
प्रर्र्वेदन 

प्रादेष्शक मन्रालय/संघीय मन्रालय,स्वास्थ सेवा ववभाग, परिवाि कल्याण महाशाखा, पोर्ण शाखा टेकुमा 
कायिक्रम सम्पन्न भए पश्चार् र्नम्न प्रर्र्बेदनहरु पठाउनपुनेछ। 

सन्दभि 
सामाग्री 

आइमाम र्नदेष्शका, बृहर् पोर्ण लष्क्षर् कायिक्रमको र्ार्लम पषु्स्र्का, बृहर् पोर्ण लष्क्षर् कायिक्रम, 
२०७४ पिामशि पषु्स्र्का, स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा पोर्णको अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन 
र्ािामहरु, FCHV अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन र्ािामहरु आर्द। 

 
११. ष्जिी अस्पर्ालमा कुपोर्ण व्यवस्थापनको लार्ग पोर्ण पनुस्थािपना गहृको स्थापना 
परिचय  अझैपर्न कुपोर्णलाई स्वास््य मस्याका रुमपा नबझु्ने ि स्वास््य संस्थामा समय मै नल्याउने वा विलो 

गिी ल्याउने र्था ल्याइ हालेपर्न र्त्कार्लक िोगको मार उपचाि गने परिपाटी व्याप्त छ। अकोर्र्ि 
अस्पर्ालमा समय ि आवश्यक बेड संख्याको अभावमा पर्न कुपोवर्र् बालबार्लकाको उपचाि प्रर्र् 
त्यर्र् ध्यान पगु्न सवकिहेको छैन। अस्पर्ालमा उपचाि पश्चार् ् र्डस्चाजि भएि गएका 
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बालबार्लकालाई पिुानै िोगले रे्िी सर्ाउने वा नयाँ िोग लाग्ने डि हनु्छ। यस्र्ो अवस्थामा बच्चामा 
बौष्द्दक र्था शािीरिक अपाङ्घर्ा, शीघ्र कुपोर्ण हनेु र्था मतृ्य ुसमेर् हनु सलछन।् समदुाय स्र्िमा 
शीघ्र कुपोर्णको एवककृर् व्यवस्थापना कायिक्रम सञ्चालनमा निहेको वा िहेपर्न ववर्भन्न कािणले 
बालबार्लका सम्बष्न्धर् बवहिंग उपचाि केन्रमा भनाि भई उपचाि गिाउन नसलन ेअवस्थामा पोर्ण 
पनुस्थािपना गृहमा भनाि गिी उपचाि गनिका लार्ग अस्पर्ालहरुमा पोर्ण पनुस्थािपना गृह स्थापना ि 
सञ्चालन गने िणनीर्र् ल्याइएको हो। यसै अनरुुप नेपालका अस्पर्ालहरुमा नेपाल सिकाि ि दार् ृ
संस्थाहरुको आर्थिक, प्राववर्धक र्था व्यवस्थापवकय सहयोगमा पोर्ण पनुस्थािपना गृह सञ्चालन कायि 
भइिहेका छन।् 

उद्दशे्य • बालबार्लकाको कडा शीघ्र कुपोर्णको उपचाि र्था व्यवस्थापन गने। 
• बालबार्लकाका साथै हेिचाह गने अर्भभावकहरुलाई पोर्ण सम्बन्धी ज्ञान र्था सीप प्रदान गन े 
• पोर्ण पनुस्थािपना गृहमा कडा शीघ्र कुपोवर्र् बालबार्लकाहरुलाई भनाि गिी २४ सै घण्टा 

स्वास््यकर्मिहरुको र्नगिार्नमा िाष्ख उपचाि गने। 
अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

कडा शीघ्र कुपोर्णको व्यवस्थापन गिी बालबार्लकाहरूलाई मतृ्य ुहनुबाट बचाउने ि अर्भभावकहरुमा 
खाना र्था पोर्णकोबािेमा चेर्ना अर्भवृष्द्ध गने। 

सञ्चालन प्रकृया  • पोर्ण पनुस्थािपना गृह सञ्चालनको लार्ग ष्जिी नगिपार्लकामा १ किोड रुपैया बजेट ववर्नयोष्जर् 
गरिएको छ। उक्त िकम ष्जिी नगिपार्लकाले यस बर्िको श्रावण मवहना र्भरमा ष्जिी 
अस्पर्ाललाई िकम उपलब्ध गिाई पोर्ण पनुस्थािपना गहृ सञ्चालनको प्रवक्रया सरुु गनुि पन ेछ। 

• यस वक्रयाकलाप सञ्चालन गनि पोर्ण पनुिस्थापना गृह सञ्चालन र्नदेष्शका २०७० अनसुाि 
(परिमाजिन भइ आएमा सो अनरुुप) ष्जिी अस्पर्ालमा स्थापना गिी सञ्चालन गनुि पनछे।  

• पोर्ण पनुिस्थापना गृहको नव र्नयकु्त कमिचािीहरुलाई परिवाि कल्याण महाशाखाले Nepal 
Youth Foundation (NYF) को समन्वय ि सहयोगमा र्ार्लम उपलब्ध गिाउने छ। र्ार्लममा 
सहभागी हनुको लार्ग लाग्ने खचि यसै कायिक्रमको बजेटबाट भकु्तानी गरिनेछ। 

• पोर्ण पनुस्थािपना गृहको लार्ग चावहन ेभवनको मापदण्ड, आवश्यक सामाग्रीहरु र्था जनशष्क्त 
सम्बन्धी माप दण्ड पोर्ण पनुिस्थापना गृह सञ्चालन र्नदेष्शका २०७० अनसुाि (परिमाजिन भइ 
आएमा सो अनरुुप) हनेुछ। 

• कायि सञ्चालनको लार्ग अस्पर्ाल प्रमखुले लेखा शाखाको सहयोगमा पोर्ण पनुिस्थापना गृह 
व्यवस्थापकलाई र्नयमानसुाि पेस्की उपलब्ध गिाउन ुपनछे। खचि गदाि प्रचर्लर् र्नयम कानूनको 
अर्धनमा िही यही आर्थिक बर्ि र्भर खचि गनुि पनछे। सो अस्पर्ालको बाल िोग 
र्बशेर्ज्ञ/मरे्डकल अर्धकृर्ले पोर्ण पनुस्थािपना गृहमा िहेका बाल-बार्लकाहरुको उपचािमा 
र्बशेर् दावयत्व हनेु छ । 

कायिक्रम अनगुमन र्था सपुरिबेक्षण : 
स्वास््य र्था जनसंख्या मन्रालय, परिवाि कल्याण महाशाखाले आवश्यकर्ानसुाि कायिक्रमको 
अनगुमन गनेछ  

बजेट वाडँर्ाडँ • पोर्ण पनुस्थािपना गृह सञ्चालनको लार्ग ष्जिी नगिपार्लकामा १ किोड रुपैया बजेट ववर्नयोष्जर् 
गरिएको छ। उक्त िकम ष्जिी नगिपार्लकाले यस बर्िको श्रावण मवहना र्भरमा ष्जिी 
अस्पर्ाललाई िकम उपलब्ध गिाई पोर्ण पनुस्थािपना गहृ सञ्चालनको प्रवक्रया सरुु गनुि पन ेछ। 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 
 

• सबै पोर्ण पनुस्थािपना गृहले प्रत्येक मवहनाको ७ गरे् र्भर प्रगर्र् प्रर्र्बेदन अस्पर्ालको 
मेर्डकल िेकडि र्ाँट, सम्बष्न्धर् स्थानीय र्नकाय, प्रदेश स्वास््य र्नदेशनालय, प्रदेश 
सामाष्जक ववकास मन्रालय ि स्वास््य सेवा ववभाग, परिवाि कल्याण महाशाखा, पोर्ण 
शाखामा पठाउन ुपदिछ।  

• सम्बष्न्धर् र्नकायले चौमार्सक ि बावर्िक रुपमा एक प्रर्र् आर्थिक र्था भौर्र्क प्रगर्र् 
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प्रर्र्बेदन अनसूुची २ अनसुाि पठाउन ुपनछे। 
सन्दभि सामाग्री पोर्ण पनुस्थािपना गृह सञ्चालन र्नदेष्शका २०७०, (परिमाष्जिर् भई आएमा सो अनरुुप)  
 
श्रोर्: यिुोवपयन यरु्नयन/नेपाल सिकाि  
१) पोर्ण सामग्री िुवानी सबै स्थानीय र्हहरुमा 
परिचय  िाष्टिय पोर्ण कायिक्रम अन्र्गिर् स्वास््य संस्थाहरुबाट पोर्ण सेवा प्रवाहको लार्ग आवश्यक पोर्णजन्य 

और्र्ध र्था सामार्ग्रहरु खरिद, भण्डािण ि ववर्िणको व्यवस्था प्रदेश ि स्थानीय र्हमा नै सम्पन्न गनुिपन े
गिी बजेट को व्यवस्था गरिएको छ। जस अनसुाि पोर्ण जन्य सामाग्रीहरु (जस्रै्: र्भटार्मन ए, जकुाको 
और्र्ध, आइिन र्ोर्लक एर्सड ट्याब्लेट, बालर्भटा , RUTF , F 75 /F 100 , रिसोमोल, पौष्टटक 
आहाि आर्द) प्रदेशबाट स्वास््य कायािलय हदैु स्थानीय र्ह सम्म ि आन्र्रिक व्यवस्थापनको लार्ग 
आवश्यक सामाग्री िुवानी र्था ववर्िण गनि पिुक बजेटको रुपमा र्नयर्मर् िुवानीको अर्र्रिक्त यो 
वक्रयाकलाप ि यस अन्र्गिर् बजेट व्यवस्था गरिएको छ। 

उद्दशे्य सेवा प्रदायक र्नकायमा पोर्ण सामाग्रीको सहज ि समयमै उपलव्ध गिाउने। 
अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

पोर्णजन्य सेवा प्रवाहका लार्ग सामाग्रीहरुको अभाव/ आपूर्र्िजन्य अविोध हटेको हनेु। 

सञ्चालन 
प्रकृया  

स्थानीय र्हमा चावहने पोर्णजन्य सामार्ग्रहरुको ववर्िण र्ार्लका र्याि गने। 
• पोर्ण सम्बन्धी कायिक्रम र्था अर्भयानहरुको वावर्िक कायि र्ार्लका र्याि गने। 
• आकष्टमक िुवानी गनुि पने सामाग्रीहरुको अलग र्ार्लका (Projection List) र्याि गने। 
• यो ष्शर्िकबाट पोर्ण सम्बन्धी कायिक्रमहरुको लार्ग आवश्यक पने सामाग्रीहरुको मार िुवानी ि खचि 

यस आर्थिक बर्ि र्भर गने। 
• दवुानी गदाि स्वास््य कायािलय बाट स्थानीय ि स्थानीय र्ह बाट स्वास््य सम्म िुवानी गनुि पनेछ। 
 
कायिक्रम अनगुमन र्था सपुरिबेक्षण : 
परिवाि कल्याण महाशाखा र्था प्रदेश स्वास््य आपूर्र्ि व्यवस्थापन केन्र, प्रादेष्शक र्नदेशनालय 
आवश्यकर्ानसुाि कायिक्रमको अनगुमन गनेछ । संघीय स्वास््य र्था जनसंख्या मन्रालय, स्वास्थ सेवा 
ववभाग, परिवाि कल्याण महाशाखा, पोर्ण शाखा टेकुमा कायिक्रम सम्पन्न भए पश्चार् सम्बष्न्धर् स्थानीय 
र्नकायले चौमार्सक ि बावर्िक रुपमा एक प्रर्र् आर्थिक र्था भौर्र्क प्रगर्र् प्रर्र्बेदन (अनसूुची २) 

बजेट 
वाडँर्ाडँ 

• यस कायिक्रमको लार्ग सबै स्थानीय र्हहरुमा ४० हजािको दिले िकम ववर्नयोष्जर् गरिएको छ  
• बजेट कायिक्रमको र्बस्र्रृ् ववविण संघीय मार्मला र्था सामान्य प्रशासन मन्रालयबाट उपलब्ध 

गिाई सवकएको छ । 
• प्रचर्लर् आर्थिक एन कानूनको परिर्ध र्भर िवह आवश्यकर्ा अनसुाि खचि गनि सवकने छ। 

अर्भलेख 
र्था 
प्रर्र्वेदन 

संघीय स्वास््य र्था जनसंख्या मन्रालय, स्वास्थ सेवा ववभाग, परिवाि कल्याण महाशाखा, पोर्ण शाखा 
टेकुमा कायिक्रम सम्पन्न भए पश्चार् सम्बष्न्धर् स्थानीय र्नकायले चौमार्सक ि बावर्िक रुपमा एक प्रर्र् 
आर्थिक र्था भौर्र्क प्रगर्र् प्रर्र्बेदन (अनसूुची २) 

सन्दभि 
सामाग्री 

• आपूर्र्ि व्यवस्था शाखा , व्यवस्थापन महाशाखाबाट र्नर्दिटट र्नदेष्शका अनसुिण गनि सवकनेछ। 
 

 
२) बवहिंग उपचाि केन्र (OTC) को स्थापना वा सदुृिीकिण वा पोर्णको लेखाजोखा  
परिचय  पोर्ण कायिक्रम अन्र्गिर् ष्शघ्र कुपोर्ण व्यवस्थापन एउटा महत्वपणुि कायि हो। स्वास््य सस्था 

स्र्िमा ६-५९ मवहनासम्मको कडा ष्शघ्र कुपोर्ण भएका र्था खानाको रुष्च भएका एबम मरे्डकल 
जवटलर्ा नभएका बालबार्लकाहरुलाई बवहिंग उपचाि केन्र (OTC) मा भनाि गिेि सेवा प्रदान 
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गरिन्छ। िाष्टिय पोर्ण िणनीर्र् अनसुाि एक स्थानीय र्हमा कष्म्र्मा एक वा एकभन्दा बवि 
बवहिंग उपचाि केन्र (OTC) सञ्चालन भएको हनु ुपदिछ। बवहिंग उपचाि केन्र (OTC) यर्द नया 
स्थापना गने हो भने स्थापना गदाि कुपोवर्र् बालबार्लकाको संख्या र्था पायक पने नपने कुिालाई 
ध्यानमा िाखी र्नधाििण गनुि पदिछ। यर्द कुनै स्थानीय र्नकाय अन्र्िगर् बवहिंग उपचाि केन्र 
(OTC) स्थापना भैसकेको भए सोको सदुृर्दकिण गिी प्रभावकािी र्रिकाले ष्शघ्र कुपोवर्र् 
बालबार्लकाहरुको उपचाि गनुि पदिछ। सोको लार्ग बवहिंग उपचाि केन्र (OTC) लाई र्नयर्मर् 
रुपमा आईमाम र्नदेष्शकामा उल्लेख भए अनसुािको सामाग्रीहरु आपूर्र्ि गने, स्वास््य कमीहरुलाई 
र्नयर्मर् रुपमा स्थलगर् भ्रमणबाट क्षमर्ा अर्भबृष्द्ध गने, र्बर्भन्न माध्यमबाट ५ बर्ि मरु्नका 
बालबार्लकाहरुको पोर्णको लेखाजोखा गने, समदुाय स्र्िमा मार्सक रुपमा मआुक टेपको प्रयोग 
गिी मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयं सेर्बकाहरुबाट पोर्णको लेखाजोखा गिी ष्शघ्र कुपोवर्र् 
बालबार्लकाहरुलाई स्वास््य संस्थामा उपचािको लार्ग पे्रर्ण गने, कायिक्रमको र्नयर्मर् अनगुमन 
गनि, र्नयर्मर् प्रर्र्बेदन र्याि गिी समयमानै पेश गने र्था समय समयमा कायिक्रमको 
पनुिावलोकन गने।  
 

उद्दशे्य • बालबार्लकाको कडा शीघ्र कुपोर्णको उपचाि र्था व्यवस्थापन गने। 
• बालबार्लकाका साथ ै हेिचाह गने अर्भभाबकहरुलाई पोर्ण सम्बन्धी ज्ञान र्था सीप प्रदान 

गने  
• ६ मवहना मरु्नका ष्शश,ु मेर्डकल जवटलर्ा भएका, भोक जांच पास नभएका, सकेुनाश 

सवहर्को रु्केनाश भएका ि कुपोर्ण जन्य कािणले सषु्न्नएको र्ह रे्स्रो भएका ६ मवहना देष्ख 
५९ मवहनाका बालबार्लकालाई अन्र्िंग उपचाि केन्र (ITC) वा पोर्ण पनुिस्थापना गृहमा 
पे्रर्ण गने  

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

कडा शीघ्र कुपोर्णको व्यवस्थापन गिी बालबार्लकाहरूलाई मतृ्य ु हनुबाट बचाउने ि 
अर्भभावकहरुमा खाना र्था पोर्णकोबािेमा चेर्ना अर्भवृष्द्ध गरिएको हनेुछ । 

सञ्चालन प्रकृया  पोर्ण र्था खाध्य सिुक्षा र्नदेशक सर्मर्र्को बैठक बसी ष्शघ्र कुपोर्ण व्यवस्थापनको लार्ग बवहिंग 
उपचाि केन्र (OTC) आबस्यकर्ा पवहचान देहाय बमोष्जमको आधािमा गने  

➢ कुपोवर्र् बालबार्लकाको अनमुार्नर् संख्या बिी भएको  
➢ बहसंुख्यक जनसंख्याको सहज पहुचँ पगु्ने स्वास््य सस्था  
➢ स्वास््य सस्थाको व्यवस्थापन क्षमर्ा  
➢ भौगोर्लक अवस्था  

 
आवश्यकर्ा पवहचानको आधािमा पवहले न ैस्थापना भइ िाम्रोसँग सञ्चालन नभएका बवहिंग उपचाि 
केन्र (OTC) लाई प्रभाबकािी रुपमा सञ्चालन गनि सदुृर्दकिण गने। सो गनिको लार्ग स्वास््य 
सस्थामा होर्डंग बोडि िाख्ने, आबश्यक पोर्ण सामग्री जस्रै् र्ौल र्था उचाई र्लने मेर्सन, MUAC 
टेप, RUTF, र्भटार्मन ए, अल्बेण्डाजोल, एमोष्लसर्सर्लन लगायर्का और्र्ध, आइमाम िष्जस्टि 
लगायर्का अर्भलेख र्था प्रर्र्बेदन र्ािमहरूको व्यवस्थापन गने, स्वास््य कमीहरुलाई स्थलगर् 
अर्भमखुीकिण गने। पवहले स्थापना नभएका ठाउमा आवश्यकर्ा पवहचानको आधािमा स्थापना 
गने। स्थापना ि सदुृिीकिण भैसकेको पार्लकहरुमा पोर्णको लेखा जोखा गनि यस आर्थिक बर्ि 
र्भर सम्बष्न्धर् स्थानीय र्हहरुले स्वास््य सस्थाको सहयोगमा ववर्भन्न माध्यमहरु अपनाइ र्ल 
उष्ल्ल्खर् र्नम्न अनसुाि पोर्णको लेखा गिी ष्शघ्र कुपोवर्र् ६ -५९ मवहनाका बाल बार्लकाहरुलाई 
बवहिंग उपचाि केन्र (OTC) बाट उपचाि र्दने।  

• स्थानीय र्हले स्वास््य शाखा प्रमखु को नेर्तृ्वमा सम्बद्ध सबै स्वास््य सस्था प्रमखुहरुको 
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बैठक गिी पािदशी रुपमा कायियोजना र्नमािण गने।  
• सबै स्वास््य सस्था प्रमखुहरुले सम्बष्न्धर् वडा सर्मर्र्मा स्वास््य कमी र्था मवहला 

सामदुावयक स्वयं सेववका सवहर् को संयकु्त बैठक िाखी आ- आफ्नो कायियोजना बनाउने  
• कायािन्वन गनि पहल गने ि आवर्धक रुपमा अनगुमन गन।े  
• प्रत्येक टोलमा ६-५९ मवहनाका सम्पणुि बालबार्लकाहरुको MUAC Tape को 

सहयोगबाट पाखुिाको नाप र्लने ि र्र् बालबार्लकाहरुको पोर्णको अवस्था पत्ता 
लगाउने।  

बजेट वाडँर्ाडँ • यस कायिक्रमको बजेट बाँडर्ाँडको लार्ग पोर्ण खण्डको बजेट बाँडर्ाँडमा हेनुिहोला।  
• बजेट कायिक्रमको र्बस्र्रृ् ववविण संघीय मार्मला र्था सामान्य प्रशासन मन्रालयबाट 

उपलब्ध गिाई सवकएको छ । 
• प्रचर्लर् आर्थिक एन कानूनको परिर्ध र्भर िवह आवश्यकर्ा अनसुाि बाँडर्ाँड गनि सवकन े

छ। 
कायिक्रम अनगुमन र्था सपुरिबेक्षण : 
स्वास््य र्था जनसंख्या मन्रालय, परिवाि कल्याण महाशाखाले आवश्यकर्ानसुाि कायिक्रमको 
अनगुमन गनेछ । 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 
 

• सबै सम्बष्न्धर् स्थानीय र्नकायले बवहिंग उपचाि केन्र स्थापना र्था सदुृर्दकिण भएको ि 
धेिै भन्दा धेिै बालबार्लकाहरुले बवहिंग उपचाि केन्रबाट सेवापाई सो को जानकािी 
प्रदेश स्वास््य र्नदेशनालय, प्रदेश सामाष्जक ववकास मन्रालय ि स्वास््य सेवा ववभाग, 
परिवाि कल्याण महाशाखा, पोर्ण शाखामा पठाउन ुपदिछ।  

• सम्बष्न्धर् र्नकायले चौमार्सक ि बावर्िक रुपमा एक प्रर्र् आर्थिक र्था भौर्र्क प्रगर्र् 
प्रर्र्बेदन अनसूुची २ अनसुाि पठाउन ुपनछे। 

सन्दभि सामाग्री बृहर् पोर्ण प्याकेज र्ार्लम पषु्स्र्का, आइमाम र्नदेष्शका, िाष्टिय पोर्ण िणनीर्र् २०७७ 
 
३) स्थानीय र्हमा िहेका बवहिंग उपचाि केन्र (ओटीसी) हरू सञ्चालनको लार्ग स्वास््यकमीहरू ि मवहला 

सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेवीका लार्ग संचाि, यार्ायार् र्था उत्प्रिेणा खचि 
परिचय  प्रत्येक मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयं सेववकाहरु र्था स्वास््यकर्मिहरुबाट ५ बर्िमरु्नका ष्शघ्र 

कुपोवर्र् बालबार्लकाहरु समयमा न ैपत्ता लगाई उपचािमा ल्याई पूणि उपचाि गिाउनको लार्ग 
यो वक्रयाकलाप समाबेश गरिएको छ। यो वक्रयाकलाप अन्र्िगर् प्रत्येक मवहला सामदुावयक 
स्वास््य स्वयं सेववकाहरुलाई एकजना कडा ष्शघ्र कुपोवर्र् बालबार्लकालाई लेखाजोखाबाट पत्ता 
लगाई आइमाम कायिक्रममा भनाि गिाई र्नको गिाए बापर् रु. ५०० उपलब्ध गिाउन ुपनेछ। 
सोवह बच्चालाई उपचाि गिेबापर् सम्बष्न्धर् स्वास््य संस्था लाइ रु.२०० उपलब्ध गिाउन ु
पनेछ। अर्भलेख र्था प्रर्र्बेदन, आबश्यक आपूर्र्ि व्यवस्थापन साथै समन्वय ि सहजीकिणको 
लार्ग स्थानीय र्हको स्वास््य शाखालाई रु. ५० उपलब्ध गिाउन ुपद्छि। यसिी एउटा SAM 
बच्चा समयमानै पवहचान गिी स्वास््य सस्थामा ल्याई उपचाि गनि भनाि गिी समय समयमा 
अनगुमन गिी पूणि र्नको गिे बापर् रु ७५० खचि गिी बच्चाको स्वास््य ि पोर्ण अवस्था सधुाि 
गरिनेछ। प्रत्यके र्हमा बालबार्लकाहरुको लेखाजोखा गिेको, उपचािमा ल्याएको र्था पूणि 
उपचाि गिेको संख्या र्नयर्मर् रुपमा िेकडि गिी प्रर्र्बेदन र्याि गिी समयमान ैDHIS 2 मार्ि र् 
पेश गनुि पदिछ जसले गदाि अको बर्िका लार्ग उत्पे्रिणा खचिको योजना बनाउन सहयोग पगु्नछे।  



78 
 

उद्दशे्य • समदुायमा िहेका कडा शीघ्र कुपोवर्र् बालबार्लकाहरु समयमा नै पवहचान हनेु। 
• बालबार्लकाको कडा शीघ्र कुपोर्णको उपचाि र्था व्यवस्थापन गने। 
• बालबार्लकाका साथै हेिचाह गने अर्भभाबकहरुलाई पोर्ण सम्बन्धी ज्ञान र्था सीप प्रदान 

गने  
• ६ मवहना मरु्नका ष्शश,ु मरे्डकल जवटलर्ा भएका, भोक जाचं पास नभएका, सकेुनाश 

सवहर्को रु्केनाश भएका ि कुपोर्ण जन्य कािणले सषु्न्नएको र्ह रे्स्रो भएका ६ मवहना 
देष्ख ५९ मवहनाका बालबार्लकालाई अन्र्िंग उपचाि केन्र (ITC) वा पोर्ण पनुस्थािपना 
गृहमा पे्रर्ण गने  

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल समदुायमा िहेका सम्पूणि कडा शीघ्र कुपोवर्र् बालबार्लकाहरु समयमा नै पवहचान गिेि उष्चर् 
व्यवस्थापन गिी बालबार्लकाहरूलाई मतृ्य ु हनुबाट बचाउने ि अर्भभावकहरुमा खाना र्था 
पोर्णकोबािेमा चेर्ना अर्भवृष्द्ध गरिएको हनेुछ । 

सञ्चालन प्रकृया  प्रत्येक मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयं सेववकाहरु र्था स्वास््यकर्मिहरुबाट ५ बर्िमरु्नका ष्शघ्र 
कुपोवर्र् बालबार्लकाहरु पत्ता लगाई उपचािमा ल्याई पूणि उपचाि गिाउनको लार्ग यो 
वक्रयाकलाप समाबेश गरिएको छ। यो वक्रयाकलाप अन्र्िगर् प्रत्यक मवहला सामदुावयक 
स्वास््य स्वयं सेववकाहरुलाई एकजना कडा ष्शघ्र कुपोवर्र् बालबार्लकाहरुलाई लेखाजोखाबाट 
पत्ता लगाई आइमाम कायिक्रममा भनाि गिेि र्नको गिाए बापर् रु. ५०० उपलब्ध गिाउन ु
पनेछ।सोवह बच्चालाई आइमाम कायिक्रममा भनाि गिेि र्नको गिेबापर् सम्बष्न्धर् स्वास््य 
संस्थालाइ रु. २०० उपलब्ध गिाउन ु पनेछ। साथै सोवह बच्चाको अर्भलेख र्था प्रर्र्बेदन, 
आबश्यक आपूर्र्ि व्यवस्थापन साथै समन्वय ि सहजीकिणको लार्ग स्थानीय र्हको स्वास््य 
शाखालाई रु. ५० उपलब्ध गिाउन ुपनेछ। यसिी एउटा SAM बच्चा समयमानै पवहचान गिी 
स्वास््य सस्थामा ल्याई उपचाि गनि भनाि गिी समय समयमा अनगुमन गिी पूणि र्नको गिे बापर् 
रु ७५० खचि गिी बच्चाको स्वास््य ि पोर्ण अवस्था सधुाि गरिनछे। यो िकम आइमाम 
कायिक्रम लाग ुभएका ६७५ स्थानीय र्हमा र्बर्नयोजन गरिएको छ ि स्वास््य शाखाले कायिक्रम 
यहेी आर्थिक बर्ि र्भर सञ्चालन गनुि पनेछ। साथै प्रत्यके र्हमा बालबार्लकाहरुको लेखाजोखा 
गिेको, उपचािमा ल्याएको र्था पूणि उपचाि गिेको संख्या र्नयर्मर् रुपमा स्वास््य व्यवस्थापन 
सूचना प्रणालीमा गनुिपदिछ जसले गदाि अको बर्िका लार्ग उत्पे्रिणा खचिको योजना बनाउन 
सहयोग पगु्नेछ।  
कायिक्रम अनगुमन र्था सपुरिबेक्षण : 
स्वास््य र्था जनसंख्या मन्रालय, परिवाि कल्याण महाशाखा ि प्रदेश स्वास््य र्नदेशनालयले 
आवश्यकर्ानसुाि कायिक्रमको अनगुमन गनछे । 

बजेट वाडँर्ाडँ • यस कायिक्रमको बजेट बाँडर्ाँडको लार्ग पोर्ण खण्डको बजेट बाँडर्ाँडमा हेनुिहोला।  
• बजेट कायिक्रमको र्बस्र्रृ् ववविण संघीय मार्मला र्था सामान्य प्रशासन मन्रालयबाट 

उपलब्ध गिाई सवकएको छ । 
• प्रचर्लर् आर्थिक ऐन कानूनको परिर्ध र्भर िवह आवश्यकर्ा अनसुाि बाँडर्ाँड गनि 

सवकन ेछ। 
अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

• र्नयर्मर् स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रर्र्बेदन गने।  
• सम्बष्न्धर् र्नकायले चौमार्सक ि बावर्िक रुपमा एक प्रर्र् आर्थिक र्था भौर्र्क प्रगर्र् 

प्रर्र्बेदन अनसूुची २ अनसुाि पठाउन ुपनछे 
सन्दभि सामाग्री आइमाम र्नदेष्शका, िाष्टिय पोर्ण िणनीर्र् २०७७  
 
३ . पोर्ण मैरी स्वास््य संस्था घोर्णा (प्रत्येक पार्लकामा) 
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परिचय  मवहला बालबार्लका सेवा र्लन आउदा कुनै बाधा अड्चन र्बना गणुस्र्रिय पोर्ण सेवा पाउन ु
उर्नहरुको नैसार्गिक अर्धकाि हो। र्र् सेवा पाउन को लार्ग स्वास््य सस्थाहरु पोर्ण मरैी 
भएपर्छ मार सम्भव हनेु भएकाले पोर्ण मरैी स्वास््य सस्था को अबधािण आएको हो।  
पोर्ण मरैी स्वास््य संस्था भन्नाले उल्लेष्खर् सूचकहरु अनसुािको मापदण्ड पिुा गिेका स्वास््य 
संस्थालाई बषु्झनछे। पोर्ण मरैी स्वास््य संस्था र्ोकेको मापदण्ड पिुा भएपर्छ घोर्णा गरिन्छ ि 
सो को र्निन्र्िर्ा को लार्ग आउदो बर्िहरुमा पूणि चकेर्लस्ट भिी र्नधािरिक सूचकहरु नघटेको 
एवकन गनुिपदिछ।  

उद्दशे्य र्ोवकएको मापदण्ड पिुा गिी प्रत्यके स्थानीय र्हबाट कष्म्र्मा एउटा स्वास््य सस्थालाई पोर्ण 
मैरी घोर्णा गने। पोर्ण मैरी स्वास््य संस्था घोर्णा ि त्यसको स्थावयत्वका लार्ग 
सिोकािवालाहरुलाई संलग्न गने। 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल आफ्नो स्थानीय र्हस्र्िमा बालबार्लका, वकशोि वकशोिी, र्था मवहलाहरुको पोर्ण अवस्थामा 
सधुाि भएको हनेुछ।  

सञ्चालन प्रकृया  स्थानीय स्र्िमा बैठक बर्स (स्वास््य शाखा प्रमखु, स्थानीय र्नकायका स्वास््यकमी, स्वास््य 
सस्थाका इन्चाजि, सम्बष्न्धर् स्थानीय र्नकायका मयेि, उपमेयि, प्रमखु प्रशासवकय अर्धकृर्, वडा 
अध्यक्ष) कुन स्वास््य सस्थाले परिवाि कल्याण महाशाखा, पोर्ण शाखाको पोर्ण मैरी स्वास््य 
सस्थाको सूचक वा (र्ल उल्लेष्खर्) अनसुाि कायि सम्पन्न भएको भर्न ववश्लेर्ण, मलु्यांकन गने 
ि त्यस पश्चार् सबै सूचक अनसुाि मापदण्ड पिुा भएको/नभएको स्वास््य सस्थाहरुलाई पोर्ण 
मैरी स्वास््य सस्था को रुपमा घोर्णा गने भर्न र्नणिय गनुिपदिछ। 
सोवह र्नणियको आधािमा सम्बष्न्धर् स्वास््य व्यवस्थापन सर्मर्र्लाई कायािन्वयनको लार्ग 
पराचाि गनुिपदिछ। सम्बष्न्धर् स्वास््य सस्थाले स्वास््य व्यवस्थापन सर्मर्र्को बैठक बोलाई 
उक्त बैठकमा पोर्ण मैरी स्वास््य सस्थाको महत्वबािे जानकािी गिाई पोर्ण मैरी स्वास््य 
सस्थाको घोर्णा कवहले ि कसिी गने भने्न सन्दभिमा र्नणिय गने।  
यसै महलमा उल्लेष्खर् पोर्ण मैरी स्वास््य सस्थाको (र्ल उल्लेष्खर्) सूचकको मापदण्ड कुन ै
पर्न स्वास््य सस्थाको अपगु भएमा यस कायिक्रम अन्र्गिर् स्थानीय र्हलाई र्दएको िकमलाई 
स्वास््य शाखा प्रमखुको र्सर्ारिशमा स्थानीयस्र्िको बैठक मार्ि र् स्वास््य सस्थाहरुको मापदण्ड 
पिुा गनि खचि गिी मापदण्ड पगुकेो एवकन गने। यस पश्चार् सम्बष्न्धर् स्थानीय र्हमा अनगुमन 
को लार्ग अनिुोध गने ि स्थानीय र्हबाट अनिुोध भए बमोष्जम मापदण्ड पगुेको /नपगुेको 
एवकन गने यर्द मापदण्ड पगुेको देष्खएमा सोवह अनसुाि स्थानीय र्ह प्रमखु प्रशासवकय 
अर्धकृर्लाई जानकािी गिाई पवुि र्नधािरिर् र्नणिय अनसुाि पोर्ण मैरी स्वास््य सस्था घोर्णा गने 
र्बर्ध मार्थ छलर्ल गिी प्रवकया अगाडी बिाउने। घोर्णा र्बर्ध स्थानीय र्ह अनसुाि र्िक 
र्िक हनुसलछ। जस्रै् सम्पणुि वाडिबाट र्नष्श्चर् प्रर्र्र्नर्ध बोलाई स्थानीय र्हले र्ोकेको 
स्थानमा घोर्णा सभा सञ्चालन गने अथवा सम्बष्न्धर् स्वास््य सस्थाको प्रांगणमा घोर्णा सभा 
आयोजना गने। 
कायिक्रम अनगुमन र्था सपुरिबेक्षण: परिवाि कल्याण महाशाखा/प्रादेष्शक कायािलयहरुले 
आवश्यकर्ा अनसुाि कायिक्रमको अनगुमन गने छन।् 

बजेट वाडँर्ाडँ • यस कायिक्रमको लार्ग सबै स्थानीय र्हहरुमा एक लाखको दिले िकम र्बर्नयोजन गरिएको 
छ।  

• बजेट कायिक्रमको र्बस्र्रृ् ववविण संघीय मार्मला र्था सामान्य प्रशासन मन्रालयबाट 
उपलब्ध गिाई सवकएको छ। 

• प्रचर्लर् आर्थिक ऐन कानूनको परिर्ध र्भर िवह आवश्यकर्ा अनसुाि बाँडर्ाँड गनि सवकन े
छ। 
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अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

• प्रादेष्शक मन्रालय/संघीय मन्रालय, स्वास्थ सेवा ववभाग, परिवाि कल्याण महाशाखा, 
पोर्ण शाखा, टेकुमा कायिक्रम सम्पन्न भए पश्चार् र्नम्न प्रर्र्बेदनहरु पठाउनपुनेछ। 

• सम्बष्न्धर् स्वास््य संस्था ि स्थानीय र्हका स्वास््यकमी र्था प्रर्र्र्नर्धहरुले कायिक्रम 
सम्पन्नर्ाको र्बस्र्रृ् प्रगर्र् प्रर्र्वेदन  

• सम्बष्न्धर् स्थानीय र्हले चौमार्सक ि बावर्िक रुपमा एक प्रर्र् आर्थिक र्था भौर्र्क 
प्रगर्र् प्रर्र्बेदन (अनसूुची २) 

सन्दभि सामग्री पोर्ण मैरी स्वास््य संस्था घोर्णा सम्बन्धी मापदण्डहरु 
• हिेक स्वास््य संस्थामा पोर्ण कनिि स्थापना भएको हनुपुछि।  
• पोर्ण सम्बन्धी ववर्भन्न सूचना मलुक पोस्टिहरु स्वास््य सस्थामा प्रदशिन गिेको हनु ुपछि।  
• IMNCI Register मा िहेको पोर्ण सम्बष्न्धर् सूचना १०० प्रर्र्शर् भरिएको हनुपुछि। 
• Nutrition Register मा िहेको पोर्ण सम्बष्न्धर् सूचना १०० प्रर्र्शर् भरिएको हनुपुछि। 
• हिेक स्वास््य संस्थामा पोर्ण सग सम्बष्न्धर् Nutrition Commodities (Vitamin A, Iron 

Folic Acid (IFA), Deworming tablets, MUAC tape, Salter scale, Reporting and 
Recording formats) प्रयाप्त मारमा हनु ुपछि।  

• हिेक स्वास््य सस्थाको २४ मवहनासम्मका बालकार्लकाहरुले र्नयर्मर् बृष्द्ध अनगुमन 
गिेको (२ वर्ि सम्म मवहनामा एकपटक गिी २४ पटक) ९५ प्रर्र्शर् भन्दा मार्थ 
हनुपुछि।  

• हिेक स्वास््य संस्थामा स्र्नपान सम्बन्धी पोस्टि टासेको हनुपुछि। 
• पणुि स्र्नपान गिाउने आमाहरु ९० प्रर्र्शर् भन्दा मार्थ हनुपुछि।  
• ६ मवहनापर्छ थप खानकुेिाहरु मार् ृ ष्शश ु र्था बाल्यकालीन पोर्णको मापदण्ड अनसुाि 

खुवाएको ९० प्रर्र्शर् भन्दा मार्थ हनुपुछि। 
• स्वास््य संस्था भएको वाडि र्भर कुनै पर्न बालबार्लकामा कुपोर्ण नभएको सरु्नष्श्चर् 

गनुिपदिछ  
• र्बद्यालय स्वास््य र्था पोर्णमा कायिक्रम अन्र्गिर् स्कुल जाने बालबार्लकाले अधिबावर्िक 

रुपमा जकुाको और्र्ध कष्म्र्मा ९५ % ले खाएको हनु ुपछि।  
• र्बद्यालय स्वास््य र्था पोर्ण/ क्रम अन्र्गिर् र्ण कायिको लार्ग पोशोिीहरुवकशोिवक

वकशोिीहरुले साप्तावहक रुपले आइिन र्ोर्लक एर्सड चिी कष्म्र्मा ९०% ले खाएको हनु ु
पछि। 

• कष्म्र्मा ९५ % गभिवर्ी र्था सतु्केिी मवहलाले २२५ चिी आइिन र्ोर्लक एर्सड 
खाएको हनु ुपछि।  

• ६-५९ मवहनाका बार्लबार्लकाहरुले अधि बावर्िक रुपमा र्भटार्मन ए ि १२-५९ मवहनाका 
बार्लबार्लकाहरुले जकुाको और्र्ध ९५ % ले खाएको हनुपुछि  

• स्वास््य संस्थामा आउने सम्पणुि आमा र्था ष्शशहुरुलाई पोर्ण सम्बन्धी पिामशि र्दएको 
हनुपुछि।  

• नागरिक वडा परमा पोर्ण कायिक्रम समावेश भएको हनु ुपछि।  
• अर्भलेख र्था प्रर्र्बेदन र्ोवकए बमोष्जम हनु ुपछि।  

 
५. पोर्ण कायिक्रमहरुको अनगुमन र्था सपुरिबेक्षण 

परिचय  ७५३ स्थानीय र्हहरुबाट सञ्चालन हनेु पोर्ण सम्बष्न्धर् कायिक्रमहरु प्रभावकािी ि गणुस्र्रिय 
बनाउने ि कायिक्रममा सधुाि ल्याउने अर्भप्रायले सेवा प्रवाह गने र्नकाय वा व्यष्क्तले अवलम्बन 
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पोर्ण कायिक्रमको बजेट बाडँर्ाडँ 

ष्जल्ला  स्थानीय र्ह  

र्भटार्मन 
ए 
लयाप्सलु 
आम 
ववर्िण 
कायिक्रम
का लार्ग 
म.स्वा.स्व
. से . 
परिचालन 
खचि  

बाल -
बार्लकाहरु
को पोर्ण 
अवस्था 
लेखाजोखा 
र्था सधुाि 
कायिक्रम  

स्वास््यकमीहरु
लाई बृहर् पोर्ण 
प्याकेज क्षमर्ा 
अर्भबृर्द 
कायिक्रम 

मवहला 
सामदुावय
क 
स्वास््य 
स्वयं 
सेववका
को बृहर् 
पोर्ण 
प्याकेज 
क्षमर्ा 
अर्भबृर्द 
कायिक्रम 

पोर्ण 
सामग्री 
िुवानी सबै 
पार्लकहरु
मा  

ओटीसी
को 
स्थापना 
वा 
सदुृिीकि
ण वा 
पोर्णको 
लेखा 
जोखा  

पार्लका
मा िहेका 
ओटीसीह
रू 
सञ्चालन
को 
लार्गला
र्ग 
संचाि, 
यार्ायार् 
र्था 
उत्प्रेिणा 
खचि  

पोर्ण 
मैरी 
स्वा
स््य 
सस्था  

पोर्ण 
कायिक्रम
को 
अनगुमन 
र्था 
सपुरिबेक्ष
ण  

र्ाप्लेजङु्ग रु्ङलीङ नगिपार्लका 175   800 251 40 100 30 100 30 

र्ाप्लेजङु्ग आठिाईर्रवेणी गाउँपार्लका 117   600 168 40 100 30 100 30 

र्ाप्लेजङु्ग र्क्ताङलङु गाउँपार्लका 168   600 242 40 100 30 100 30 

र्ाप्लेजङु्ग र्मलवाखोला गाउँपार्लका 103   600 148 40 100 30 100 30 

गिेको प्रवक्रयाहरुको प्रत्यक्ष सपुरिवेक्षण गनिका लार्ग यो ष्शर्िकमा बजेट व्यवस्था गरिएकोछ। 
उद्दशे्य स्थानीय र्हहरुले आफ्नो के्षर अन्र्गिर्का स्वास््य संस्थाहरुमा पोर्ण सम्बन्धी कायिक्रमहरुको 

अनगुमन गिी प्रार्बर्धक पटृठपोर्ण उपलब्ध गिाउन।ु स्थानीय र्हहरुले आफ्नो के्षर अन्र्गिर्का 
स्वास््य संस्थाहरुमा पोर्ण सम्बन्धी आपूर्र्ि र्था व्यवस्थापनमा सधुाि ल्याउन।ु 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल पोर्ण कायिक्रमको कायािन्वयनको अवस्था ि सचुाकंमा सधुाि भएको हनेुछ। 
सञ्चालन प्रकृया  • मार्थ उल्लेष्खर् सपुरिवेक्षण, अनगुमनका वक्रयाकलापहरुमा ववर्नयोष्जर् बजेटबाट सपुरिवेक्षण 

कायि योजना बनाउँदा सधुािको महससु गरिएका स्वास््य संस्था छनोट गिी सपुरिवेक्षण कायि 
र्ार्लका र्याि गिी यस बर्ि र्भर खचि गनुि पनेछ। 

• सपुरिवेक्षण कायिक्रमको लार्ग ववर्यवस्र्मुा दक्ष र्था कायिक्रमसँग सम्बष्न्धर् व्यष्क्त मार 
परिचालनको योजना बनाउने। 

• सपुरिवेक्षण र्था अनगुमनको लार्ग आवश्यक पने चेक र्लटट सामाष्जक ववकास मन्रालय , 
प्रदेश र्नदेशनालय, जनस्वास््य महाशाखाले उपलब्ध गिाउने छ। 

• सपुरिवेक्षण कायि योजना र्था अन्य र्नयर्मर् कायिमा खटाई जाने कमिचािीहरुले सपुरिवेक्षण 
पश्चार् कायिक्रमको अवस्था, गरिएका कायिहरु ि सझुाव सवहर् अर्नवायि रुपमा चके र्लटट 
सवहर् समीक्षा ि पटृठपोर्ण र्दएको कायिको अर्भलेख िाखी एक कपी सामाष्जक ववकास 
मन्रालय, प्रदेश र्नदेशनालय, जनस्वास््य महाशाखालाई उपलब्ध गिाउन ुपनेछ। 

कायिक्रम अनगुमन र्था सपुरिबेक्षण: परिवाि कल्याण महाशाखा/प्रादेष्शक र्हबाट 
आवश्यकर्ानसुाि कायिक्रमको अनगुमन गनछे। 

बजेट वाडँर्ाडँ यस कायिक्रमको लार्ग सबै स्थानीय र्हहरुमा ३० हजािको दिले बजेट र्बर्नयोजन गरिएको छ। 
प्रचर्लर् आर्थिक ऐन कानूनको परिर्ध र्भर िवह आवश्यकर्ा अनसुाि बाँडर्ाँड गनि सवकने छ। 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

• प्रादेष्शक मन्रालय/संघीय मन्रालय, स्वास्थ सेवा ववभाग, परिवाि कल्याण महाशाखा, पोर्ण 
शाखा, टेकुमा कायिक्रम सम्पन्न भए पश्चार् र्नम्न प्रर्र्बेदनहरु पठाउनपुनछे  

• सम्बष्न्धर् स्वास््य संस्था ि स्थानीय र्हका स्वास््यकमी र्था प्रर्र्र्नर्धहरुले कायिक्रम 
सम्पन्नर्ाको र्बस्र्रृ् प्रगर्र् प्रर्र्वेदन  

• सम्बष्न्धर् स्थानीय र्हले चौमार्सक ि बावर्िक रुपमा एक प्रर्र् आर्थिक र्था भौर्र्क प्रगर्र् 
(अनसूुची-२) 

सन्दभि सामग्री पोर्ण कायिक्रम अनगुमन चेकर्लस्ट, कायिक्रम, र्नदेष्शका/कायिववर्ध आर्द 
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ष्जल्ला  स्थानीय र्ह  

र्भटार्मन 
ए 
लयाप्सलु 
आम 
ववर्िण 
कायिक्रम
का लार्ग 
म.स्वा.स्व
. से . 
परिचालन 
खचि  

बाल -
बार्लकाहरु
को पोर्ण 
अवस्था 
लेखाजोखा 
र्था सधुाि 
कायिक्रम  

स्वास््यकमीहरु
लाई बृहर् पोर्ण 
प्याकेज क्षमर्ा 
अर्भबृर्द 
कायिक्रम 

मवहला 
सामदुावय
क 
स्वास््य 
स्वयं 
सेववका
को बृहर् 
पोर्ण 
प्याकेज 
क्षमर्ा 
अर्भबृर्द 
कायिक्रम 

पोर्ण 
सामग्री 
िुवानी सबै 
पार्लकहरु
मा  

ओटीसी
को 
स्थापना 
वा 
सदुृिीकि
ण वा 
पोर्णको 
लेखा 
जोखा  

पार्लका
मा िहेका 
ओटीसीह
रू 
सञ्चालन
को 
लार्गला
र्ग 
संचाि, 
यार्ायार् 
र्था 
उत्प्रेिणा 
खचि  

पोर्ण 
मैरी 
स्वा
स््य 
सस्था  

पोर्ण 
कायिक्रम
को 
अनगुमन 
र्था 
सपुरिबेक्ष
ण  

र्ाप्लेजङु्ग मेरिङदेन गाउँपार्लका 156   600 224 40 100 30 100 30 

र्ाप्लेजङु्ग मैवाखोला गाउँपार्लका 111   600 158 40 100 30 100 30 

र्ाप्लेजङु्ग याङविक गाउँपार्लका 154   600 221 40 100 30 100 30 

र्ाप्लेजङु्ग र्सर्दङ्वा गाउँपार्लका 170   600 280 40 100 30 100 30 

र्ाप्लेजङु्ग र्सिीजङ्घा गाउँपार्लका 218   600 324 40 100 30 100 30 

पाँचथि वर्र्दम नगिपार्लका 135   800 194 40 100 30 100 30 

पाँचथि कुम्मायक गाउँपार्लका 58   600 83 40 300 30 100 30 

पाँचथि र्मु्वेवा गाउँपार्लका 58   600 83 40 300 30 100 30 

पाँचथि र्ालेलङु गाउँपार्लका 71   600 102 40 300 30 100 30 

पाँचथि र्ाल्गनुन्द गाउँपार्लका 87   600 125 40 300 30 100 30 

पाँचथि र्मललाजङु गाउँपार्लका 95   600 136 40 300 30 100 30 

पाँचथि याङविक गाउँपार्लका 72   600 104 40 300 30 100 30 

पाँचथि वहर्लहाङ गाउँपार्लका 58   600 84 40 300 30 100 30 

इलाम ईलाम नगिपार्लका 248     357 40 100 30 100 30 

इलाम देउमाई नगिपार्लका 216     311 40 100 30 100 30 

इलाम माई नगिपार्लका 165     237 40 100 30 100 30 

इलाम सयुोदय नगिपार्लका 284     407 40 100 30 100 30 

इलाम चलुाचलुी गाउँपार्लका 120     173 40 100 30 100 30 

इलाम र्ाकर्ोकथुम गाउँपार्लका 159     228 40 100 30 100 30 

इलाम माईजोगमाई गाउँपार्लका 141     202 40 100 30 100 30 

इलाम माङसेबङु गाउँपार्लका 122     175 40 100 30 100 30 

इलाम िोङ गाउँपार्लका 124     177 40 100 30 100 30 

इलाम सन्दकपिु गाउँपार्लका 141     202 40 100 30 100 30 

झापा अजुिनधािा नगिपार्लका 56 660   85 40 100 30 100 30 

झापा कन्काई नगिपार्लका 34 540   50 40 100 30 100 30 

झापा गौिादह नगिपार्लका 66 540   100 40 100 30 100 30 

झापा दमक नगिपार्लका 82 600   117 40 100 30 100 30 

झापा ववर्ािमोड नगिपार्लका 56 600   100 40 100 30 100 30 

झापा भरपिु नगिपार्लका 124 600   18 0 40 100 30 100 30 

झापा मेचीनगि नगिपार्लका 156 900   224 40 100 30 100 30 

झापा ष्शवसर्ाक्षी नगिपार्लका 66 660   100 40 100 30 100 30 

झापा कचनकवल गाउँपार्लका 96 420   150 40 100 30 100 30 

झापा कमल गाउँपार्लका 39 420   70 40 100 30 100 30 

झापा गौरिगंज गाउँपार्लका 64 360   100 40 100 30 100 30 

झापा झापा गाउँपार्लका 50 420   90 40 100 30 100 30 

झापा बाह्रदशी गाउँपार्लका 50 420   100 40 100 30 100 30 

झापा बदु्धशाष्न्र् गाउँपार्लका 40 420   70 40 100 30 100 30 
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झापा हष्ल्दबािी गाउँपार्लका 37     70 40 100 30 100 30 

संखुवासभा खाँदवािी नगिपार्लका 58   800 83 40 100 30 100 30 

संखुवासभा चैनपिु नगिपार्लका 87   800 124 40 100 30 100 30 

संखुवासभा धमिदेवी नगिपार्लका 44   800 62 40 100 30 100 30 

संखुवासभा पाँचखपन नगिपार्लका 44   800 62 40 100 30 100 30 

संखुवासभा मादी नगिपार्लका 44   800 62 40 100 30 100 30 

संखुवासभा ष्चष्चला गाउँपार्लका 29   600 41 40 100 30 100 30 

संखुवासभा भोटखोला गाउँपार्लका 44   600 62 40 100 30 100 30 

संखुवासभा मकाल ु गाउँपार्लका 72   600 104 40 100 30 100 30 

संखुवासभा सभापोखिी गाउँपार्लका 44   600 62 40 100 30 100 30 

संखुवासभा र्सलीचोङ गाउँपार्लका 71   600 101 40 100 30 100 30 

रे्ह्रथुम म्याङलङु नगिपार्लका 104     165 40 100 30 100 30 

रे्ह्रथुम लालीगिुाँस नगिपार्लका 98     150 40 100 30 100 30 

रे्ह्रथुम आठिाई गाउँपार्लका 160     240 40 100 30 100 30 

रे्ह्रथुम छथि गाउँपार्लका 112     170 40 100 30 100 30 

रे्ह्रथुम रे्दाप गाउँपार्लका 120     180 40 100 30 100 30 

रे्ह्रथुम मेन्छयायेम गाउँपार्लका 58     100 40 100 30 100 30 

भोजपिु भोजपिु नगिपार्लका 116   800 170 40 100 30 100 30 

भोजपिु र्डानन्द नगिपार्लका 144   800 220 40 100 30 100 30 

भोजपिु अरुण गाउँपार्लका 87   600 130 40 100 30 100 30 

भोजपिु आमचोक गाउँपार्लका 116   600 180 40 100 30 100 30 

भोजपिु ट्याम्केमैयमु गाउँपार्लका 116   600 180 40 100 30 100 30 

भोजपिु पौवादङु्मा गाउँपार्लका 87   600 130 40 100 30 100 30 

भोजपिु िामप्रसादिाई गाउँपार्लका 101   600 150 40 100 30 100 30 

भोजपिु साल्पार्सर्लछो गाउँपार्लका 58   600 100 40 100 30 100 30 

भोजपिु हर्वुागिी गाउँपार्लका 87   600 130 40 100 30 100 30 

धनकुटा धनकुटा नगिपार्लका 72       40 100 30 100 30 

धनकुटा पाष्िवास नगिपार्लका 87       40 100 30 100 30 

धनकुटा महालक्ष्मी नगिपार्लका 87       40 100 30 100 30 

धनकुटा 
खाल्सार्छन्र्ाङसवहद
भूर्म 

गाउँपार्लका 
44 

      40 
100 30 

100 
30 

धनकुटा चौर्बस े गाउँपार्लका 101       40 100 30 100 30 

धनकुटा छथिजोिपाटी गाउँपार्लका 101       40 100 30 100 30 

धनकुटा साँगिुीगिी गाउँपार्लका 101       40 100 30 100 30 

सनुसिी इटहिी 
उप-
महानगिपार्लका 221 

1200   350 40 
100 30 

100 
30 

सनुसिी धिान 
उप-
महानगिपार्लका 226 1200   370 40 100 30 100 30 

सनुसिी इनरुवा नगिपार्लका 157 600   240 40 100 30 100 30 
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सनुसिी दहुवी नगिपार्लका 165 720   240 40 100 30 100 30 

सनुसिी बिाह नगिपार्लका 240 660   360 40 100 30 100 30 

सनुसिी िामधुनी नगिपार्लका 159 491   240 40 100 30 100 30 

सनुसिी कोशी गाउँपार्लका 128 480   200 40 100 30 100 30 

सनुसिी गिी गाउँपार्लका 127 360   190 40 100 30 100 30 

सनुसिी देवानगञ्ज गाउँपार्लका 132 420   190 40 100 30 100 30 

सनुसिी बजुि गाउँपार्लका 101 360   160 40 100 30 100 30 

सनुसिी भोक्राहा गाउँपार्लका 103 480   160 40 100 30 100 30 

सनुसिी हरिनगिा गाउँपार्लका 144 420   220 40 100 30 100 30 

मोिङ्ग वविाटनगि महा नगिपार्लका 237 1140   370 40 100 30 100 30 

मोिङ्ग उलािबािी नगिपार्लका 34 540   60 40 100 30 100 30 

मोिङ्ग पथिीशर्नश्चिे नगिपार्लका 48 600   80 40 100 30 100 30 

मोिङ्ग बेलवािी नगिपार्लका 60 660   100 40 100 30 100 30 

मोिङ्ग िंगेली नगिपार्लका 87 540   130 40 100 30 100 30 

मोिङ्ग िर्वुामाई नगिपार्लका 71 551   120 40 100 30 100 30 

मोिङ्ग लेटाङ नगिपार्लका 53 540   90 40 100 30 100 30 

मोिङ्ग सनुवर्ी नगिपार्लका 60 540   100 40 100 30 100 30 

मोिङ्ग सनु्दिहिैचा नगिपार्लका 72 720   120 40 100 30 100 30 

मोिङ्ग कटहिी गाउँपार्लका 44 864   80 40 100 30 100 30 

मोिङ्ग कानेपोखिी गाउँपार्लका 44 420   80 40 100 30 100 30 

मोिङ्ग केिाबािी गाउँपार्लका 66 600   110 40 100 30 100 30 

मोिङ्ग ग्रामथान गाउँपार्लका 87 420   130 40 100 30 100 30 

मोिङ्ग जहदा गाउँपार्लका 66 420   100 40 100 30 100 30 

मोिङ्ग धनपालथान गाउँपार्लका 58 420   100 40 100 30 100 30 

मोिङ्ग बिुीगंगा गाउँपार्लका 61 420   100 40 100 30 100 30 

मोिङ्ग र्मललाजङु गाउँपार्लका 58 540   100 40 100 30 100 30 

सोलखुम्ब ु सोलदुधुकुण्ड नगिपार्लका 130   800 200 40 100 30 100 30 

सोलखुम्ब ु खुम्वपुासाङल्हाम ु गाउँपार्लका 52   600 90 40 100 30 100 30 

सोलखुम्ब ु दधुकोशी गाउँपार्लका 101   600 160 40 100 30 100 30 

सोलखुम्ब ु दधुकौष्शका गाउँपार्लका 52   600 90 40 100 30 100 30 

सोलखुम्ब ु नेचासल्यान गाउँपार्लका 44   600 80 40 100 30 100 30 

सोलखुम्ब ु माहाकुलङु गाउँपार्लका 52   600 80 40 100 30 100 30 

सोलखुम्ब ु र्लखुवपके गाउँपार्लका 44   600 75 40 100 30 100 30 

सोलखुम्ब ु सोर्ाङ गाउँपार्लका 34   600 70 40 100 30 100 30 

खोटाङ्ग रुपाकोटमझवुागिी नगिपार्लका 255   800 380 40 100 30 100 30 

खोटाङ्ग हलेसीर्वुाचङु नगिपार्लका 207   800 310 40 100 30 100 30 

खोटाङ्ग ऐसेलखुकि  गाउँपार्लका 127   600 190 40 100 30 100 30 
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खोटाङ्ग केवपलासगिी गाउँपार्लका 120   600 200 40 100 30 100 30 

खोटाङ्ग खोटेहाङ गाउँपार्लका 172   562 250 40 100 30 100 30 

खोटाङ्ग जन्रे्िंुगा गाउँपार्लका 111   600 170 40 100 30 100 30 

खोटाङ्ग र्दप्रङु गाउँपार्लका 128   650 190 40 100 30 100 30 

खोटाङ्ग लार्मडाँडा गाउँपार्लका 122   600 190 40 100 30 100 30 

खोटाङ्ग विाहपोखिी गाउँपार्लका 133   600 200 40 100 30 100 30 

खोटाङ्ग साकेला गाउँपार्लका 69   600 100 40 100 30 100 30 

उदयपिु कटािी नगिपार्लका 133   800 200 40 100 30 100 30 

उदयपिु चौदण्डीगिी नगिपार्लका 87   800 130 40 100 30 100 30 

उदयपिु र्रयगुा नगिपार्लका 144   800 220 40 100 30 100 30 

उदयपिु वेलका नगिपार्लका 71   800 120 40 100 30 100 30 

उदयपिु उदयपिुगिी गाउँपार्लका 82   600 125 40 100 30 100 30 

उदयपिु र्ाप्ली गाउँपार्लका 72   600 120 40 100 30 100 30 

उदयपिु िौर्ामाई गाउँपार्लका 87   600 130 40 100 30 100 30 

उदयपिु सनुकोशी गाउँपार्लका 76   600 120 40 100 30 100 30 

ओखलिुङ्गा र्सष्द्धचिण नगिपार्लका 465     320 40 100 30 100 30 

ओखलिुङ्गा ष्खजीदेम्वा गाउँपार्लका 124     180 40 100 30 100 30 

ओखलिुङ्गा चम्पादेवी गाउँपार्लका 124     180 40 100 30 100 30 

ओखलिुङ्गा ष्चशंखुगिी गाउँपार्लका 141     220 40 100 30 100 30 

ओखलिुङ्गा मानेभञ्याङ गाउँपार्लका 151     220 40 100 30 100 30 

ओखलिुङ्गा मोलङु गाउँपार्लका 136     200 40 100 30 100 30 

ओखलिुङ्गा र्लखु गाउँपार्लका 132     200 40 100 30 100 30 

ओखलिुङ्गा सनुकोशी गाउँपार्लका 116     175 40 100 30 100 30 

सप्तिी कञ्चनरुप नगिपार्लका 144     240 40 300 30 100 30 

सप्तिी खडक नगिपार्लका 119     200 40 300 30 100 30 

सप्तिी डालनेश्विी नगिपार्लका 130     210 40 300 30 100 30 

सप्तिी िाजवविाज नगिपार्लका 165     250 40 300 30 100 30 

सप्तिी बोदेबिसाईन नगिपार्लका 132     210 40 300 30 100 30 

सप्तिी शम्भनुाथ नगिपार्लका 101     160 40 300 30 100 30 

सप्तिी सरुुगां नगिपार्लका 133     210 40 300 30 100 30 

सप्तिी 
हनमुाननगिकंकार्ल
नी 

नगिपार्लका 138       40 
300 30 

100 
30 

सप्तिी सप्तकोशी नगिपार्लका 48     90 40 300 30 100 30 

सप्तिी 
अग्नीसाइिकृटणासव
िन 

गाउँपार्लका 71     130 40 
300 30 

100 
30 

सप्तिी र्छन्नमस्र्ा गाउँपार्लका 58     144 40 300 30 100 30 

सप्तिी र्र्िहुर् गाउँपार्लका 72     173 40 300 30 100 30 

सप्तिी र्र्लाठीकोईलाडी गाउँपार्लका 95     150 40 300 30 100 30 
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सप्तिी र्बटणुपिु गाउँपार्लका 55     100 40 300 30 100 30 

सप्तिी बेल्हीचपेना गाउँपार्लका 69     130 40 300 30 100 30 

सप्तिी महादेवा गाउँपार्लका 72     130 40 300 30 100 30 

सप्तिी रुपनी गाउँपार्लका 63     130 40 300 30 100 30 

सप्तिी बलान-ववहुल गाउँपार्लका 72     125 40 100 30 100 30 

र्सिाहा कल्याणपिु नगिपार्लका 159   800 240 40 100 30 100 30 

र्सिाहा गोलबजाि नगिपार्लका 130   800 200 40 100 30 100 30 

र्सिाहा धनगिीमाई नगिपार्लका 87   800 130 40 100 30 100 30 

र्सिाहा र्मचैया नगिपार्लका 116   800 170 40 100 30 100 30 

र्सिाहा लहान नगिपार्लका 207   800 310 40 100 30 100 30 

र्सिाहा र्सिहा नगिपार्लका 202   800 300 40 100 30 100 30 

र्सिाहा सखुीपिु नगिपार्लका 101   800 158 40 100 30 100 30 

र्सिाहा कजिन्हा नगिपार्लका 58   800 100 40 100 30 100 30 

र्सिाहा अनिमा गाउँपार्लका 58   600 100 40 100 30 100 30 

र्सिाहा औिही गाउँपार्लका 72   600 120 40 100 30 100 30 

र्सिाहा निहा गाउँपार्लका 58   560 100 40 100 30 100 30 

र्सिाहा नविाजपिु गाउँपार्लका 44   588 80 40 100 30 100 30 

र्सिाहा बरियािपट्टी गाउँपार्लका 72   600 120 40 100 30 100 30 

र्सिाहा भगवानपिु गाउँपार्लका 44   600 80 40 100 30 100 30 

र्सिाहा लक्ष्मीपिुपर्ािी गाउँपार्लका 87   600 147 40 100 30 100 30 

र्सिाहा ववटणुपिु गाउँपार्लका 58   600 115 40 100 30 100 30 

र्सिाहा सखुवानान्कािकट्टी गाउँपार्लका 72   600 125 40 100 30 100 30 

धनरु्ा जनकपिुउपमहा नगिपार्लका 202   1000 374 40 100 30 100 30 

धनरु्ा ष्क्षिेश्विनाथ नगिपार्लका 58   781 120 40 100 30 100 30 

धनरु्ा गणेशमान–चािनाथ नगिपार्लका 58   800 120 40 100 30 100 30 

धनरु्ा धनरु्ाधाम नगिपार्लका 58   800 120 40 100 30 100 30 

धनरु्ा नगिाइन नगिपार्लका 72   766 130 40 100 30 100 30 

धनरु्ा र्मर्थला नगिपार्लका 87   800 135 40 100 30 100 30 

धनरु्ा ववदेह नगिपार्लका 87   780 140 40 100 30 100 30 

धनरु्ा सबैला नगिपार्लका 116   800 187 40 100 30 100 30 

धनरु्ा शवहदनगि नगिपार्लका 130   800 200 40 100 30 100 30 

धनरु्ा कमला नगिपार्लका 87   800 152 40 100 30 100 30 

धनरु्ा र्मर्थलाववहािी नगिपार्लका 72   800 150 40 100 30 100 30 

धनरु्ा हंसपिु नगिपार्लका 116   766 180 40 100 30 100 30 

धनरु्ा औिही गाउँपार्लका 58   600 100 40 100 30 100 30 

धनरु्ा जनकनष्न्दनी गाउँपार्लका 87   600 169 40 100 30 100 30 

धनरु्ा बटेश्वि गाउँपार्लका 58   600 100 40 100 30 100 30 
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धनरु्ा 
मषु्खयापष्ट्टमसुहिर्म
या 

गाउँपार्लका 60   577 110 40 
100 30 

100 
30 

धनरु्ा लक्ष्मीर्नया गाउँपार्लका 58   600 100 40 100 30 100 30 

धनरु्ा धनौजी गाउँपार्लका 58   600 148 40 100 30 100 30 

महोत्तिी गौशाला नगिपार्लका 101   800 160 40 100 30 100 30 

महोत्तिी जलेश्वि नगिपार्लका 128   800 200 40 100 30 100 30 

महोत्तिी बर्दिबास नगिपार्लका 130   800 198 40 100 30 100 30 

महोत्तिी औिही नगिपार्लका 50   800 112 40 100 30 100 30 

महोत्तिी बलवा नगिपार्लका 72   761 120 40 100 30 100 30 

महोत्तिी भँगाहा नगिपार्लका 87   798 140 40 100 30 100 30 

महोत्तिी मवटहानी नगिपार्लका 58   768 100 40 100 30 100 30 

महोत्तिी मनिार्ससवा नगिपार्लका 101   800 160 40 100 30 100 30 

महोत्तिी िामगोपालपिु नगिपार्लका 52   800 100 40 100 30 100 30 

महोत्तिी लोहिपट्टी नगिपार्लका 72   755 125 40 100 30 100 30 

महोत्तिी एकडािा गाउँपार्लका 58   600 100 40 100 30 100 30 

महोत्तिी वपपिा गाउँपार्लका 72   600 125 40 100 30 100 30 

महोत्तिी महोत्तिी गाउँपार्लका 44   600 146 40 100 30 100 30 

महोत्तिी साम्सी गाउँपार्लका 72   600 125 40 100 30 100 30 

महोत्तिी सोनमा गाउँपार्लका 58   561 100 40 100 30 100 30 

सलािही ईश्विपिु नगिपार्लका 162   800 240 40 100 30 100 30 

सलािही गोडैटा नगिपार्लका 148   1200 300 40 100 30 100 30 

सलािही मलंगवा नगिपार्लका 106   800 170 40 100 30 100 30 

सलािही लालबन्दी नगिपार्लका 168   800 250 40 100 30 100 30 

सलािही बिहथवा नगिपार्लका 199   800 290 40 100 30 100 30 

सलािही बलिा नगिपार्लका 111   800 170 40 100 30 100 30 

सलािही बागमर्ी नगिपार्लका 109   800 170 40 100 30 100 30 

सलािही हरिपिु नगिपार्लका 108   800 170 40 100 30 100 30 

सलािही हरिवन नगिपार्लका 127   800 200 40 100 30 100 30 

सलािही हरिपवुाि नगिपार्लका 96   800 150 40 100 30 100 30 

सलािही कर्बलासी नगिपार्लका 125   800 200 40 100 30 100 30 

सलािही चक्रघट्टा गाउँपार्लका 84   600 135 40 100 30 100 30 

सलािही चन्रनगि गाउँपार्लका 109   600 170 40 100 30 100 30 

सलािही धनकौल गाउँपार्लका 77   600 125 40 100 30 100 30 

सलािही ब्रह्मपिुी गाउँपार्लका 80   598 125 40 100 30 100 30 

सलािही िामनगि गाउँपार्लका 84   600 141 40 100 30 100 30 

सलािही ववटण ु गाउँपार्लका 66   600 100 40 100 30 100 30 

सलािही बसबिीया गाउँपार्लका 77   597 135 40 100 30 100 30 

सलािही कौडेना गाउँपार्लका 77   600 125 40 100 30 100 30 
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सलािही पसाि गाउँपार्लका 80   598 129 40 100 30 100 30 

िौर्हट गरुडा नगिपार्लका 130   800 200 40 100 30 100 30 

िौर्हट गौि नगिपार्लका 104   800 170 40 100 30 100 30 

िौर्हट चन्रपिु नगिपार्लका 85   800 135 40 100 30 100 30 

िौर्हट िाजदेवी नगिपार्लका 95   800 179 40 100 30 100 30 

िौर्हट ईशनाथ नगिपार्लका 87   800 135 40 100 30 100 30 

िौर्हट कटहिीया नगिपार्लका 87   800 130 40 100 30 100 30 

िौर्हट गिीमाई नगिपार्लका 87   800 130 40 100 30 100 30 

िौर्हट गजिुा नगिपार्लका 74   776 120 40 100 30 100 30 

िौर्हट देवाहीगोनाही नगिपार्लका 72   800 125 40 100 30 100 30 

िौर्हट पिोहा नगिपार्लका 87   800 140 40 100 30 100 30 

िौर्हट र्र्वुाववजयपिु नगिपार्लका 72   800 141 40 100 30 100 30 

िौर्हट बौधीमाई नगिपार्लका 72   800 120 40 100 30 100 30 

िौर्हट माधवनािायण नगिपार्लका 116   800 204 40 100 30 100 30 

िौर्हट मौलापिु नगिपार्लका 58   800 100 40 100 30 100 30 

िौर्हट िाजपिु नगिपार्लका 72   800 120 40 100 30 100 30 

िौर्हट वृन्दावन नगिपार्लका 72   768 120 40 100 30 100 30 

िौर्हट दगुािभगवर्ी गाउँपार्लका 72   600 127 40 100 30 100 30 

िौर्हट यमनुामाई गाउँपार्लका 64   600 110 40 100 30 100 30 

बािा कलैयाउपमहा नगिपार्लका 280   800 450 40 100 30 100 30 

बािा 
ष्जर्पिु-
र्समिाउपमहा 

नगिपार्लका 120   800 250 40 
100 30 

100 
30 

बािा कोल्हवी नगिपार्लका 124   800 200 40 100 30 100 30 

बािा र्नजगि नगिपार्लका 44   800 90 40 100 30 100 30 

बािा महागिीमाई नगिपार्लका 135   800 220 40 100 30 100 30 

बािा र्सम्रौनगि नगिपार्लका 112   800 180 40 100 30 100 30 

बािा पचिौर्ा नगिपार्लका 104   800 170 40 100 30 100 30 

बािा आदशिकोर्वाल गाउँपार्लका 72   600 125 40 100 30 100 30 

बािा किैयामाई गाउँपार्लका 80   600 130 40 100 30 100 30 

बािा देवर्ाल गाउँपार्लका 66   600 110 40 100 30 100 30 

बािा पिवानीपिु गाउँपार्लका 82   600 134 40 100 30 100 30 

बािा प्रसौनी गाउँपार्लका 53   600 145 40 100 30 100 30 

बािा रे्टा गाउँपार्लका 61   575 110 40 100 30 100 30 

बािा बािागिी गाउँपार्लका 84   600 154 40 100 30 100 30 

बािा सवुणि गाउँपार्लका 76   600 170 40 100 30 100 30 

बािा ववश्रामपिु गाउँपार्लका 58   600 135 40 100 30 100 30 

पसाि वीिगञ्जमहा नगिपार्लका 324   1000 600 40 100 30 100 30 

पसाि पोखरिया नगिपार्लका 72   800 150 40 100 30 100 30 
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पसाि पसािगिी नगिपार्लका 72   800 125 40 100 30 100 30 

पसाि बहुदिमाई नगिपार्लका 101   736 160 40 100 30 100 30 

पसाि र्छपहिमाई गाउँपार्लका 77   600 130 40 100 30 100 30 

पसाि जगिनाथपिु गाउँपार्लका 87   600 140 40 100 30 100 30 

पसाि धोबीनी गाउँपार्लका 72   600 125 40 100 30 100 30 

पसाि पकाहामैनपिु गाउँपार्लका 72   600 120 40 100 30 100 30 

पसाि पटेवािसगुौली गाउँपार्लका 58   600 100 40 100 30 100 30 

पसाि र्बन्दबार्सनी गाउँपार्लका 58   556 100 40 100 30 100 30 

पसाि सखुवाप्रसौनी गाउँपार्लका 87   600 135 40 100 30 100 30 

पसाि ठोिी(सवुणिपिु) गाउँपार्लका 47   600 80 40 100 30 100 30 

पसाि कार्लकामाई गाउँपार्लका 72   600 125 40 100 30 100 30 

पसाि ष्जिाभवानी गाउँपार्लका 72   600 120 40 100 30 100 30 

र्सन्धुली कमलामाई नगिपार्लका 116       40 100 30 100 30 

र्सन्धुली दधुौली नगिपार्लका 144       40 100 30 100 30 

र्सन्धुली गोलन्जोि गाउँपार्लका 87       40 100 30 100 30 

र्सन्धुली घ्याङलेख गाउँपार्लका 72       40 100 30 100 30 

र्सन्धुली र्ीनपाटन गाउँपार्लका 116       40 100 30 100 30 

र्सन्धुली वर्िल गाउँपार्लका 87       40 100 30 100 30 

र्सन्धुली मरिण गाउँपार्लका 44       40 100 30 100 30 

र्सन्धुली सनुकोशी गाउँपार्लका 72       40 100 30 100 30 

र्सन्धुली हरिहिपिुगिी गाउँपार्लका 58       40 100 30 100 30 

िामेछाप मन्थली नगिपार्लका 264       40 100 30 100 30 

िामेछाप िामेछाप नगिपार्लका 173       40 100 30 100 30 

िामेछाप उमाकुण्ड गाउँपार्लका 108       40 100 30 100 30 

िामेछाप खाँडादेवी गाउँपार्लका 168       40 100 30 100 30 

िामेछाप गोकुलगङ्गा गाउँपार्लका 112       40 100 30 100 30 

िामेछाप दोिम्बा गाउँपार्लका 138       40 100 30 100 30 

िामेछाप र्लखु गाउँपार्लका 124       40 100 30 100 30 

िामेछाप सनुापर्र् गाउँपार्लका 120       40 100 30 100 30 

दोलखा ष्जिी नगिपार्लका 165       40 100 30 100 30 

दोलखा र्भमेश्वि नगिपार्लका 186       40 100 30 100 30 

दोलखा कार्लन्चोक गाउँपार्लका 264       40 100 30 100 30 

दोलखा गौिीशङ्कि गाउँपार्लका 215       40 100 30 100 30 

दोलखा र्ामाकोशी गाउँपार्लका 224       40 100 30 100 30 

दोलखा वैरे्श्वि गाउँपार्लका 244       40 100 30 100 30 

दोलखा मेलङु्ग गाउँपार्लका 264       40 100 30 100 30 

दोलखा ववग ु गाउँपार्लका 210       40 100 30 100 30 
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को पोर्ण 
अवस्था 
लेखाजोखा 
र्था सधुाि 
कायिक्रम  

स्वास््यकमीहरु
लाई बृहर् पोर्ण 
प्याकेज क्षमर्ा 
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क्षमर्ा 
अर्भबृर्द 
कायिक्रम 

पोर्ण 
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िुवानी सबै 
पार्लकहरु
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ओटीसी
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सदुृिीकि
ण वा 
पोर्णको 
लेखा 
जोखा  

पार्लका
मा िहेका 
ओटीसीह
रू 
सञ्चालन
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र्ग 
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र्था 
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सस्था  

पोर्ण 
कायिक्रम
को 
अनगुमन 
र्था 
सपुरिबेक्ष
ण  

दोलखा शैलङु्ग गाउँपार्लका 242       40 100 30 100 30 
र्सन्धुपाल्चो
क 

चौर्ािासागाचोकगिी नगिपार्लका 144       40 
100 30 

100 
30 

र्सन्धुपाल्चो
क 

मेलम्ची नगिपार्लका 159       40 
100 30 

100 
30 

र्सन्धुपाल्चो
क 

वाह्रववस े नगिपार्लका 93       40 
100 30 

100 
30 

र्सन्धुपाल्चो
क 

ईन्रावर्ी गाउँपार्लका 101       40 
100 30 

100 
30 

र्सन्धुपाल्चो
क 

जगुल गाउँपार्लका 87       40 
100 30 

100 
30 

र्सन्धुपाल्चो
क 

र्रपिुासनु्दिी गाउँपार्लका 80       40 
100 30 

100 
30 

र्सन्धुपाल्चो
क 

पाँचपोखिीथाङपाल गाउँपार्लका 116       40 
100 30 

100 
30 

र्सन्धुपाल्चो
क 

बलेर्ी गाउँपार्लका 58       40 
100 30 

100 
30 

र्सन्धुपाल्चो
क 

भोटेकोशी गाउँपार्लका 58       40 
100 30 

100 
30 

र्सन्धुपाल्चो
क 

र्लसंखुपाखि गाउँपार्लका 87       40 
100 30 

100 
30 

र्सन्धुपाल्चो
क 

सनुकोशी गाउँपार्लका 87       40 
100 30 

100 
30 

र्सन्धुपाल्चो
क 

हेलम्ब ु गाउँपार्लका 72       40 
100 30 

100 
30 

िसवुा उत्तिगया गाउँपार्लका 72       40 100 30 100 30 

िसवुा कार्लका गाउँपार्लका 85       40 100 30 100 30 

िसवुा गोसाईंकुण्ड गाउँपार्लका 87       40 100 30 100 30 

िसवुा नौकुण्ड गाउँपार्लका 96       40 100 30 100 30 

िसवुा पाविर्ीकुण्ड गाउँपार्लका 55       40 100 30 100 30 

धार्दङ्ग धुनीबेंसी नगिपार्लका 44       40 100 30 100 30 

धार्दङ्ग नीलकण्ठ नगिपार्लका 104       40 100 30 100 30 

धार्दङ्ग खर्नयाबास गाउँपार्लका 44       40 100 30 100 30 

धार्दङ्ग गङ्गाजमनुा गाउँपार्लका 72       40 100 30 100 30 

धार्दङ्ग गजिुी गाउँपार्लका 44       40 100 30 100 30 

धार्दङ्ग गल्छी गाउँपार्लका 37       40 100 30 100 30 

धार्दङ्ग ज्वालामूखी गाउँपार्लका 63       40 100 30 100 30 

धार्दङ्ग र्रपिुासनु्दिी गाउँपार्लका 76       40 100 30 100 30 

धार्दङ्ग थाके्र गाउँपार्लका 64       40 100 30 100 30 

धार्दङ्ग नेरावर्ी गाउँपार्लका 45       40 100 30 100 30 

धार्दङ्ग बेनीघाटिोिाङ्ग गाउँपार्लका 63       40 100 30 100 30 

धार्दङ्ग रुवीभ्याली गाउँपार्लका 45       40 100 30 100 30 

धार्दङ्ग र्सद्धलेक गाउँपार्लका 45       40 100 30 100 30 

नवुाकोट ववदिु नगिपार्लका 271       40 100 30 100 30 

नवुाकोट बेलकोटगिी नगिपार्लका 248       40 100 30 100 30 
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र्था 
सपुरिबेक्ष
ण  

नवुाकोट ककनी गाउँपार्लका 165       40 100 30 100 30 

नवुाकोट वकस्पाङ गाउँपार्लका 112       40 100 30 100 30 

नवुाकोट र्ादीगाउँ गाउँपार्लका 114       40 100 30 100 30 

नवुाकोट र्ािकेश्वि गाउँपार्लका 125       40 100 30 100 30 

नवुाकोट दपु्चेश्वि गाउँपार्लका 146       40 100 30 100 30 

नवुाकोट पञ्चकन्या गाउँपार्लका 116       40 100 30 100 30 

नवुाकोट मेघाङ गाउँपार्लका 108       40 100 30 100 30 

नवुाकोट र्लखु गाउँपार्लका 112       40 100 30 100 30 

नवुाकोट ष्शवपिुी गाउँपार्लका 175       40 100 30 100 30 

नवुाकोट सयुिगिी गाउँपार्लका 109       40 100 30 100 30 

काठमाण्डौं काठमाण्डौंमहा नगिपार्लका 893       40 100 30 100 30 

काठमाण्डौं कागेश्विी–मनोहिा नगिपार्लका 189       40 100 30 100 30 

काठमाण्डौं कीर्र्िपिु नगिपार्लका 181       40 100 30 100 30 

काठमाण्डौं गोकणेश्वि नगिपार्लका 178       40 100 30 100 30 

काठमाण्डौं चन्रार्गिी नगिपार्लका 239       40 100 30 100 30 

काठमाण्डौं टोखा नगिपार्लका 159       40 100 30 100 30 

काठमाण्डौं र्ािकेश्वि नगिपार्लका 228       40 100 30 100 30 

काठमाण्डौं दष्क्षणकाली नगिपार्लका 151       40 100 30 100 30 

काठमाण्डौं नागाजुिन नगिपार्लका 156       40 100 30 100 30 

काठमाण्डौं बिुार्नलकण्ठ नगिपार्लका 194       40 100 30 100 30 

काठमाण्डौं शंखिापिु नगिपार्लका 172       40 100 30 100 30 

लर्लर्पिु लर्लर्पिुमहा नगिपार्लका 804       40 100 30 100 30 

लर्लर्पिु गोदाविी नगिपार्लका 159       40 100 30 100 30 

लर्लर्पिु महालक्ष्मी नगिपार्लका 72       40 100 30 100 30 

लर्लर्पिु कोन्ज्योसोम गाउँपार्लका 72       40 100 30 100 30 

लर्लर्पिु बाग्मर्ी गाउँपार्लका 101       40 100 30 100 30 

लर्लर्पिु महाङ्काल गाउँपार्लका 87       40 100 30 100 30 

भक्तपिु चाँगनुािायण नगिपार्लका 116       40 100 30 100 30 

भक्तपिु भक्तपिु नगिपार्लका 144       40 100 30 100 30 

भक्तपिु मध्यपिुर्थमी नगिपार्लका 72       40 100 30 100 30 

भक्तपिु सूयिववनायक नगिपार्लका 116       40 100 30 100 30 
काभ्रपेलान्चो
क 

धुर्लखेल नगिपार्लका 116   1000 180 40 
300 30 

100 
30 

काभ्रपेलान्चो
क 

नमोबदु्ध नगिपार्लका 132   993 200 40 
300 30 

100 
30 

काभ्रपेलान्चो
क 

पनौर्ी नगिपार्लका 192   1000 332 40 
300 30 

100 
30 

काभ्रपेलान्चो
क 

पांचखाल नगिपार्लका 135   1000 226 40 
300 30 

100 
30 

काभ्रपेलान्चो बनेपा नगिपार्लका 98   1000 160 40 300 30 100 30 



92 
 

ष्जल्ला  स्थानीय र्ह  

र्भटार्मन 
ए 
लयाप्सलु 
आम 
ववर्िण 
कायिक्रम
का लार्ग 
म.स्वा.स्व
. से . 
परिचालन 
खचि  

बाल -
बार्लकाहरु
को पोर्ण 
अवस्था 
लेखाजोखा 
र्था सधुाि 
कायिक्रम  

स्वास््यकमीहरु
लाई बृहर् पोर्ण 
प्याकेज क्षमर्ा 
अर्भबृर्द 
कायिक्रम 

मवहला 
सामदुावय
क 
स्वास््य 
स्वयं 
सेववका
को बृहर् 
पोर्ण 
प्याकेज 
क्षमर्ा 
अर्भबृर्द 
कायिक्रम 

पोर्ण 
सामग्री 
िुवानी सबै 
पार्लकहरु
मा  

ओटीसी
को 
स्थापना 
वा 
सदुृिीकि
ण वा 
पोर्णको 
लेखा 
जोखा  

पार्लका
मा िहेका 
ओटीसीह
रू 
सञ्चालन
को 
लार्गला
र्ग 
संचाि, 
यार्ायार् 
र्था 
उत्प्रेिणा 
खचि  

पोर्ण 
मैरी 
स्वा
स््य 
सस्था  

पोर्ण 
कायिक्रम
को 
अनगुमन 
र्था 
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क 

काभ्रपेलान्चो
क 

मण्डनदेउपिु नगिपार्लका 108   969 180 40 
300 30 

100 
30 

काभ्रपेलान्चो
क 

खानीखोला गाउँपार्लका 72   800 120 40 
300 30 

100 
30 

काभ्रपेलान्चो
क 

चौंिीदेउिाली गाउँपार्लका 130   800 232 40 
300 30 

100 
30 

काभ्रपेलान्चो
क 

रे्माल गाउँपार्लका 101   800 197 40 
300 30 

100 
30 

काभ्रपेलान्चो
क 

बेथानचोक गाउँपार्लका 80   800 130 40 
300 30 

100 
30 

काभ्रपेलान्चो
क 

भमु्ल ु गाउँपार्लका 138   1200 250 47.5 
900 52.5 

200 
30 

काभ्रपेलान्चो
क 

महाभािर् गाउँपार्लका 72   800 120 40 
300 30 

100 
30 

काभ्रपेलान्चो
क 

िोशी गाउँपार्लका 144   628 220 40 
300 30 

100 
30 

मकवानपिु हेटौंडा 
उप-
महानगिपार्लका 

149       40 
100 30 

100 
30 

मकवानपिु थाहा नगिपार्लका 87       40 100 30 100 30 

मकवानपिु ईन्रसिोवि गाउँपार्लका 58       40 100 30 100 30 

मकवानपिु कैलाश गाउँपार्लका 68       40 100 30 100 30 

मकवानपिु बकैया गाउँपार्लका 96       40 100 30 100 30 

मकवानपिु बाग्मर्ी गाउँपार्लका 45       40 100 30 100 30 

मकवानपिु र्भमरे्दी गाउँपार्लका 82       40 100 30 100 30 

मकवानपिु मकवानपिुगिी गाउँपार्लका 66       40 100 30 100 30 

मकवानपिु मनहिी गाउँपार्लका 31       40 100 30 100 30 

मकवानपिु िाष्लसिाङ्ग गाउँपार्लका 61       40 100 30 100 30 

ष्चर्वन भिर्पिुमहा नगिपार्लका 333       40 100 30 100 30 

ष्चर्वन कार्लका नगिपार्लका 58       40 100 30 100 30 

ष्चर्वन खैिहनी नगिपार्लका 58       40 100 30 100 30 

ष्चर्वन माडी नगिपार्लका 61       40 100 30 100 30 

ष्चर्वन ित्ननगि नगिपार्लका 98       40 100 30 100 30 

ष्चर्वन िाप्ती नगिपार्लका 74       40 100 30 100 30 

ष्चर्वन इच्छाकामना गाउँपार्लका 58       40 100 30 100 30 

स्याङ्गजा गल्याङ नगिपार्लका 104   800 155 40     100 30 

स्याङ्गजा चापाकोट नगिपार्लका 87   800 130 40     100 30 

स्याङ्गजा परु्लीबजाि नगिपार्लका 162   800 240 40     100 30 

स्याङ्गजा भीिकोट नगिपार्लका 84   800 125 40     100 30 

स्याङ्गजा वार्लङ नगिपार्लका 159   800 230 40     100 30 

स्याङ्गजा अजुिनचौपािी गाउँपार्लका 61   600 95 40     100 30 

स्याङ्गजा आरँ्धखोला गाउँपार्लका 84   600 125 40     100 30 

स्याङ्गजा कालीगण्डकी गाउँपार्लका 58   600 90 40     100 30 
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स्याङ्गजा रे्दीखोला गाउँपार्लका 58   600 90 40     100 30 

स्याङ्गजा र्बरुवा गाउँपार्लका 74   600 120 40     100 30 

स्याङ्गजा हरिनास गाउँपार्लका 53   600 85 40     100 30 

र्नहँु भान ु नगिपार्लका 116   800 170 40     100 30 

र्नहँु र्भमाद नगिपार्लका 77   800 120 40     100 30 

र्नहँु व्यास नगिपार्लका 176   800 260 40     100 30 

र्नहँु शलुलागण्डकी नगिपार्लका 87   800 130 40     100 30 

र्नहँु आबँखैुिेनी गाउँपार्लका 44   600 75 40     100 30 

र्नहँु ऋवर्ङ्ग गाउँपार्लका 74   600 120 40     100 30 

र्नहँु ष्घरिङ गाउँपार्लका 44   600 70 40     100 30 

र्नहँु देवघाट गाउँपार्लका 56   600 90 40     100 30 

र्नहँु म्याग्दे गाउँपार्लका 42   600 75 40     100 30 

र्नहँु बष्न्दपिु गाउँपार्लका 37   600 65 40     100 30 

गोिखा गोिखा नगिपार्लका 101   791 150 40 100 30 100 30 

गोिखा पालङुटाि नगिपार्लका 104   800 151 40 100 30 100 30 

गोिखा अष्जिकोट गाउँपार्लका 72   600 110 40 100 30 100 30 

गोिखा आरूघाट गाउँपार्लका 72   600 110 40 100 30 100 30 

गोिखा गण्डकी गाउँपार्लका 87   600 130 40 100 30 100 30 

गोिखा चमुनवु्री गाउँपार्लका 101   600 150 40 100 30 100 30 

गोिखा धाचे गाउँपार्लका 87   600 130 40 100 30 100 30 

गोिखा र्भमसेन गाउँपार्लका 87   600 130 40 100 30 100 30 

गोिखा शवहदलखन गाउँपार्लका 87   600 130 40 100 30 100 30 

गोिखा र्सिानचोक गाउँपार्लका 103   600 150 40 100 30 100 30 

गोिखा सलुीकोट गाउँपार्लका 101   600 150 40 100 30 100 30 

मानाङ्ग चामे गाउँपार्लका 15   600 30 40     100 30 

मानाङ्ग नारु्ि  गाउँपार्लका 29   588 50 40     100 30 

मानाङ्ग नाशोङ गाउँपार्लका 101   600 195 40     100 30 

मानाङ्ग नेस्याङ गाउँपार्लका 45   600 98 40     100 30 

लम्जङु्ग बेसीशहि नगिपार्लका 189   800 275 40     100 30 

लम्जङु्ग मध्यनेपाल नगिपार्लका 180   800 260 40     100 30 

लम्जङु्ग िाईनास नगिपार्लका 106   800 160 40     100 30 

लम्जङु्ग सनु्दिबजाि नगिपार्लका 162   800 299 40     100 30 

लम्जङु्ग लव्होलासोथाि गाउँपार्लका 111   600 165 40     100 30 

लम्जङु्ग दूधपोखिी गाउँपार्लका 85   600 130 40     100 30 

लम्जङु्ग दोदी गाउँपार्लका 135   600 200 40     100 30 

लम्जङु्ग मस्यािङदी गाउँपार्लका 106   600 160 40     100 30 

कास्की पोखिालेखनाथ महा-नगिपार्लका 1047   1000 1600 40     100 30 
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कास्की अन्नपूणि गाउँपार्लका 183   600 275 40     100 30 

कास्की माछापछेु्र गाउँपार्लका 170   600 255 40     100 30 

कास्की मादी गाउँपार्लका 160   600 240 40     100 30 

कास्की रूपा गाउँपार्लका 119   600 180 40     100 30 

पविर् कुश्मा नगिपार्लका 160   800 235 40     100 30 

पविर् र्लेवास नगिपार्लका 144   800 210 40     100 30 

पविर् जलजला गाउँपार्लका 104   600 160 40     100 30 

पविर् पैयंू गाउँपार्लका 88   600 130 40     100 30 

पविर् महाष्शला गाउँपार्लका 101   600 155 40     100 30 

पविर् मोदी गाउँपार्लका 117   600 174 40     100 30 

पविर् ववहादी गाउँपार्लका 87   600 125 40     100 30 

बाग्लङु्ग गल्कोट नगिपार्लका 204   800 300 40 100 30 100 30 

बाग्लङु्ग जैर्मनी नगिपार्लका 221   768 320 40 100 30 100 30 

बाग्लङु्ग िोिपाटन नगिपार्लका 112   800 170 40 100 30 100 30 

बाग्लङु्ग बाग्लङु नगिपार्लका 328   756 480 40 100 30 100 30 

बाग्लङु्ग काठेखोला गाउँपार्लका 156   600 277 40 100 30 100 30 

बाग्लङु्ग र्मानखोला गाउँपार्लका 61   600 90 40 100 30 100 30 

बाग्लङु्ग र्ािाखोला गाउँपार्लका 88   600 135 40 100 30 100 30 

बाग्लङु्ग र्नसीखोला गाउँपार्लका 106   600 160 40 100 30 100 30 

बाग्लङु्ग वर्डगाड गाउँपार्लका 165   600 245 40 100 30 100 30 

बाग्लङु्ग विेङ गाउँपार्लका 101   600 150 40 100 30 100 30 

म्याग्दी बेनी नगिपार्लका 116   800 170 40 100 30 100 30 

म्याग्दी अन्नपूणि गाउँपार्लका 116   600 170 40 100 30 100 30 

म्याग्दी धवलार्गिी गाउँपार्लका 103   600 150 40 100 30 100 30 

म्याग्दी मंगला गाउँपार्लका 60   600 95 40 100 30 100 30 

म्याग्दी मार्लका गाउँपार्लका 85   600 130 40 100 30 100 30 

म्याग्दी िघगंुगा गाउँपार्लका 116   600 170 40 100 30 100 30 

मसु्र्ाङ्ग घिपझोङ गाउँपार्लका 32   600 50 40     100 30 

मसु्र्ाङ्ग थासाङ गाउँपार्लका 55   600 85 40     100 30 

मसु्र्ाङ्ग दालोम े गाउँपार्लका 44   600 75 40     100 30 

मसु्र्ाङ्ग लोमन्थाङ गाउँपार्लका 44   600 75 40     100 30 

मसु्र्ाङ्ग वाह्रगाउँमषु्क्तक्षेर गाउँपार्लका 58   600 90 40     100 30 

नवलपिु  कावासोर्ी नगिपार्लका 77   800 110 40 100 30 100 30 

नवलपिु  गैंडाकोट नगिपार्लका 63   800 98 40 100 30 100 30 

नवलपिु  देवचलुी नगिपार्लका 66   800 95 40 100 30 100 30 

नवलपिु  मध्यववन्द ु नगिपार्लका 96   800 139 40 100 30 100 30 

नवलपिु  बङु्दीकाली गाउँपार्लका 87   600 125 40 100 30 100 30 
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नवलपिु  बरु्लङटाि गाउँपार्लका 82   600 125 40 100 30 100 30 

नवलपिु  ववनयी गाउँपार्लका 58   600 95 40 100 30 100 30 

नवलपिु  हुप्सेकोट गाउँपार्लका 45   600 75 40 100 30 100 30 

नवलपिासी बदिघाट नगिपार्लका 68   800   40 100 30 100 30 

नवलपिासी िामग्राम नगिपार्लका 133   735   40 100 30 100 30 

नवलपिासी सनुवल नगिपार्लका 45   800   40 100 30 100 30 

नवलपिासी ससु्र्ा गाउँपार्लका 56   600   40 100 30 100 30 

नवलपिासी पाल्हीनन्दन गाउँपार्लका 84   600   40 100 30 100 30 

नवलपिासी प्रर्ापपिु गाउँपार्लका 96   600   40 100 30 100 30 

नवलपिासी सिावल गाउँपार्लका 88   600   40 100 30 100 30 

रूपन्देही बटुवलउपमहा नगिपार्लका 287   953   40 100 30 100 30 

रूपन्देही र्र्लोत्तमा नगिपार्लका 284   800   40 100 30 100 30 

रूपन्देही देवदह नगिपार्लका 156   800   40 100 30 100 30 

रूपन्देही लषु्म्वनीसांस्कृर्र्क नगिपार्लका 212   800   40 100 30 100 30 

रूपन्देही र्सद्धाथिनगि नगिपार्लका 162   800   40 100 30 100 30 

रूपन्देही सैनामैना नगिपार्लका 114   800   40 100 30 100 30 

रूपन्देही ओमसर्र्या गाउँपार्लका 122   600   40 100 30 100 30 

रूपन्देही कन्चन गाउँपार्लका 95   600   40 100 30 100 30 

रूपन्देही कोटहीमाई गाउँपार्लका 133   600   40 100 30 100 30 

रूपन्देही गैडहवा गाउँपार्लका 128   578   40 100 30 100 30 

रूपन्देही मचिवािी गाउँपार्लका 106   622   40 100 30 100 30 

रूपन्देही मायादेवी गाउँपार्लका 133   600   40 100 30 100 30 

रूपन्देही िोवहणी गाउँपार्लका 23   602   40 100 30 100 30 

रूपन्देही शदु्धोधन गाउँपार्लका 101   600   40 100 30 100 30 

रूपन्देही सम्मिीमाई गाउँपार्लका 122   600   40 100 30 100 30 

रूपन्देही र्सयािी गाउँपार्लका 112   610   40 100 30 100 30 

कवपलवस्र् ु कवपलवस्र् ु नगिपार्लका 220   800   40 100 30 100 30 

कवपलवस्र् ु कृटणनगि नगिपार्लका 162   800   40 100 30 100 30 

कवपलवस्र् ु बाणगंगा नगिपार्लका 180   800   40 100 30 100 30 

कवपलवस्र् ु बदु्धभमुी नगिपार्लका 229   800   40 100 30 100 30 

कवपलवस्र् ु महािाजगञ्ज नगिपार्लका 228   800   40 100 30 100 30 

कवपलवस्र् ु ष्शविाज नगिपार्लका 183   800   40 100 30 100 30 

कवपलवस्र् ु मायादेवी गाउँपार्लका 159   600   40 100 30 100 30 

कवपलवस्र् ु यसोधिा गाउँपार्लका 170   600   40 100 30 100 30 

कवपलवस्र् ु ववजयनगि गाउँपार्लका 106   600   40 100 30 100 30 

कवपलवस्र् ु शदु्धोधन गाउँपार्लका 133   600   40 100 30 100 30 

अघािखाँची भरु्मकास्थान नगिपार्लका 239   788   40     100 30 
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अघािखाँची ष्शर्गंगा नगिपार्लका 231   800   40     100 30 

अघािखाँची सष्न्धखकि  नगिपार्लका 248   800   40     100 30 

अघािखाँची छरदेव गाउँपार्लका 208   600   40     100 30 

अघािखाँची पाष्णनी गाउँपार्लका 220   600   40     100 30 

अघािखाँची मालािानी गाउँपार्लका 208   600   40     100 30 

पाल्पा र्ानसेन नगिपार्लका 143   800   40     100 30 

पाल्पा िामपिु नगिपार्लका 72   800   40     100 30 

पाल्पा र्र्नाउ गाउँपार्लका 63   600   40     100 30 

पाल्पा र्नस्दी गाउँपार्लका 101   600   40     100 30 

पाल्पा पूविखोला गाउँपार्लका 88   600   40     100 30 

पाल्पा बगनासकाली गाउँपार्लका 124   600   40     100 30 

पाल्पा माथागिी गाउँपार्लका 101   640   40     100 30 

पाल्पा िम्भा गाउँपार्लका 74   600   40     100 30 

पाल्पा रिब्दीकोट गाउँपार्लका 116   600   40     100 30 

पाल्पा िैनादेवीछहिा गाउँपार्लका 116   600   40     100 30 

गलु्मी मरु्सकोट नगिपार्लका 191   800   40     100 30 

गलु्मी िेसुंगा नगिपार्लका 133   800   40     100 30 

गलु्मी इस्मा गाउँपार्लका 108   600   40     100 30 

गलु्मी कालीगण्डकी गाउँपार्लका 127   600   40     100 30 

गलु्मी गलु्मीदिबाि गाउँपार्लका 133   600   40     100 30 

गलु्मी चन्रकोट गाउँपार्लका 138   600   40     100 30 

गलु्मी छरकोट गाउँपार्लका 138   600   40     100 30 

गलु्मी धुकोट गाउँपार्लका 125   600   40     100 30 

गलु्मी मदान े गाउँपार्लका 116   600   40     100 30 

गलु्मी मार्लका गाउँपार्लका 120   600   40     100 30 

गलु्मी रुरु गाउँपार्लका 124   600   40     100 30 

गलु्मी सत्यवर्ी गाउँपार्लका 143   600   40     100 30 

िोल्पा िोल्पा नगिपार्लका 101   800   40 100 30 100 30 

िोल्पा र्रवेणी गाउँपार्लका 72   600   40 100 30 100 30 

िोल्पा थवाङ गाउँपार्लका 44   600   40 100 30 100 30 

िोल्पा दईुखोली  गाउँपार्लका 72   600   40 100 30 100 30 

िोल्पा माडी गाउँपार्लका 58   600   40 100 30 100 30 

िोल्पा रुन्टीगिी गाउँपार्लका 92   600   40 100 30 100 30 

िोल्पा लङुग्री गाउँपार्लका 72   600   40 100 30 100 30 

िोल्पा सवुकदह गाउँपार्लका 53   600   40 100 30 100 30 

िोल्पा सनुछहिी गाउँपार्लका 85   600   40 100 30 100 30 

िोल्पा सवुणािवर्ी गाउँपार्लका 88   600   40 100 30 100 30 
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र्था 
सपुरिबेक्ष
ण  

प्यूठान प्यूठान नगिपार्लका 109   800   40 100 30 100 30 

प्यूठान स्वगिद्वािी नगिपार्लका 101   800   40 100 30 100 30 

प्यूठान ऐिावर्ी गाउँपार्लका 77   600   40 100 30 100 30 

प्यूठान गौमखुी गाउँपार्लका 84   600   40 100 30 100 30 

प्यूठान ष्झमरुक गाउँपार्लका 76   600   40 100 30 100 30 

प्यूठान नौबवहनी गाउँपार्लका 87   600   40 100 30 100 30 

प्यूठान मल्लिानी गाउँपार्लका 56   600   40 100 30 100 30 

प्यूठान माण्डवी गाउँपार्लका 64   600   40 100 30 100 30 

प्यूठान सरुमािानी गाउँपार्लका 55   600   40 100 30 100 30 

दाङ्ग घोिाहीउपमहा नगिपार्लका 372   1000   40 100 30 100 30 

दाङ्ग र्लु्सीपिुउपमहा नगिपार्लका 349   1000   40 100 30 100 30 

दाङ्ग लमही नगिपार्लका 116   800   40 100 30 100 30 

दाङ्ग गिवा गाउँपार्लका 133   600   40 100 30 100 30 

दाङ्ग दंगीशिण गाउँपार्लका 82   600   40 100 30 100 30 

दाङ्ग बंगलाचलुी गाउँपार्लका 87   600   40 100 30 100 30 

दाङ्ग बबई गाउँपार्लका 88   600   40 100 30 100 30 

दाङ्ग िाजपिु गाउँपार्लका 84   600   40 100 30 100 30 

दाङ्ग िाप्ती गाउँपार्लका 100   600   40 100 30 100 30 

दाङ्ग शाष्न्र्नगि गाउँपार्लका 77   600   40 100 30 100 30 

बाँके नेपालगञ्जउपमहा नगिपार्लका 322   1000   40 100 30 100 30 

बाँके कोहलपिु नगिपार्लका 114   800   40 100 30 100 30 

बाँके खजिुा गाउँपार्लका 173   600   40 100 30 100 30 

बाँके जानकी गाउँपार्लका 130   600   40 100 30 100 30 

बाँके डुडुवा गाउँपार्लका 95   600   40 100 30 100 30 

बाँके निैनापिु गाउँपार्लका 109   599   40 100 30 100 30 

बाँके बैजनाथ गाउँपार्लका 148   561   40 100 30 100 30 

बाँके िाप्तीसोनािी गाउँपार्लका 176   572   40 100 30 100 30 

बर्दिया गलुरिया नगिपार्लका 175   800   40 100 30 100 30 

बर्दिया ठाकुिबाबा नगिपार्लका 133   842   40 100 30 100 30 

बर्दिया बाँसगिी नगिपार्लका 165   800   40 100 30 100 30 

बर्दिया मधुवन नगिपार्लका 173   800   40 100 30 100 30 

बर्दिया िाजापिु नगिपार्लका 216   800   40 100 30 100 30 

बर्दिया बािबर्दिया नगिपार्लका 208   800   40 100 30 100 30 

बर्दिया गेरुवा गाउँपार्लका 119   600   40 100 30 100 30 

बर्दिया बिैयार्ाल गाउँपार्लका 159   600   40 100 30 100 30 

रूकुम पूवि पथुाउत्तिगंगा गाउँपार्लका 87   672   40 100 30 100 30 

रूकुम पूवि भूम े गाउँपार्लका 74   600   40 100 30 100 30 
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रूकुम पूवि र्सस्न े गाउँपार्लका 68   600   40 100 30 100 30 

मगु ु छायाँनाथिािा नगिपार्लका 72   800 120 40 100 30 100 30 

मगु ु खत्याड गाउँपार्लका 101   600 145 40 100 30 100 30 

मगु ु मगुमुकामाििोंग गाउँपार्लका 72   600 120 40 100 30 100 30 

मगु ु सोरु गाउँपार्लका 101   600 160 40 100 30 100 30 

डोल्पा ठूलीभेिी नगिपार्लका 58   800 100 40 100 30 100 30 

डोल्पा र्रपिुासनु्दिी नगिपार्लका 72   800 120 40 100 30 100 30 

डोल्पा काईके गाउँपार्लका 29   600 60 40 100 30 100 30 

डोल्पा छाकािर्ाङसोङ गाउँपार्लका 29   600 55 40 100 30 100 30 

डोल्पा जगदलु्ला गाउँपार्लका 29   600 55 40 100 30 100 30 

डोल्पा डोल्पोबदु्ध गाउँपार्लका 29   600 55 40 100 30 100 30 

डोल्पा मडु्केचलुा गाउँपार्लका 44   600 75 40 100 30 100 30 

डोल्पा शेर्ोलसनु्डो गाउँपार्लका 44   600 75 40 100 30 100 30 

हुम्ला अदानचलुी गाउँपार्लका 29   600 65 40 100 30 100 30 

हुम्ला खापुिनाथ गाउँपार्लका 58   600 100 40 100 30 100 30 

हुम्ला चंखेली गाउँपार्लका 58   600 100 40 100 30 100 30 

हुम्ला र्ाँजाकोट गाउँपार्लका 29   600 65 40 100 30 100 30 

हुम्ला नाम्खा गाउँपार्लका 58   600 100 40 100 30 100 30 

हुम्ला सकेगाड गाउँपार्लका 85   600 150 40 100 30 100 30 

हुम्ला र्समकोट गाउँपार्लका 72   600 120 40 100 30 100 30 

जमु्ला चन्दननाथ नगिपार्लका 144   799 225 40 100 30 100 30 

जमु्ला कनकासनु्दिी गाउँपार्लका 138   600 220 40 300 30 100 30 

जमु्ला गरु्ठचौि गाउँपार्लका 82   600 120 40 300 30 100 30 

जमु्ला र्ार्ोपानी गाउँपार्लका 140   600 220 40 300 30 100 30 

जमु्ला र्र्ला गाउँपार्लका 103   600 160 40 300 30 100 30 

जमु्ला पार्ािासी गाउँपार्लका 106   600 165 40 300 30 100 30 

जमु्ला र्संजा गाउँपार्लका 117   600 175 40 300 30 100 30 

जमु्ला वहमा गाउँपार्लका 80   600 125 40 300 30 100 30 

कार्लकोट खाँडाचक्र नगिपार्लका 61   800 100 40 100 30 100 30 

कार्लकोट र्र्लागरु्ा नगिपार्लका 74   800 120 40 100 30 100 30 

कार्लकोट िास्कोट नगिपार्लका 50   800 90 40 100 30 100 30 

कार्लकोट कार्लका गाउँपार्लका 44   600 75 40 100 30 100 30 

कार्लकोट निहरिनाथ गाउँपार्लका 79   600 120 40 100 30 100 30 

कार्लकोट पचालझिना गाउँपर्लका 42   600 75 40 100 30 100 30 

कार्लकोट पलार्ा गाउँपार्लका 48   600 75 40 100 30 100 30 

कार्लकोट महावै गाउँपार्लका 32   600 70 40 100 30 100 30 

कार्लकोट सान्नीर्रवेणी गाउँपार्लका 47   600 80 40 100 30 100 30 
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रूकुम आठर्बसकोट नगिपार्लका 76     125 40 100 30 100 30 

रूकुम चौिजहािी नगिपार्लका 61     140 40 100 30 100 30 

रूकुम मरु्सकोट नगिपार्लका 76     125 40 100 30 100 30 

रूकुम र्रवेणी गाउँपार्लका 60     95 40 100 30 100 30 

रूकुम बाँवर्कोट गाउँपार्लका 60     95 40 100 30 100 30 

रूकुम सानीभेिी गाउँपार्लका 63     110 40 100 30 100 30 

सल्यान बागचौि नगिपार्लका 87     135 40 100 30 100 30 

सल्यान बनगाँडकुवपण्ड े नगिपार्लका 101     155 40 100 30 100 30 

सल्यान शािदा नगिपार्लका 101     160 40 100 30 100 30 

सल्यान कपिुकोट गाउँपार्लका 60     95 40 100 30 100 30 

सल्यान कार्लमाटी गाउँपार्लका 58     95 40 100 30 100 30 

सल्यान कुमाखमार्लका गाउँपार्लका 72     120 40 100 30 100 30 

सल्यान छरेश्विी गाउँपार्लका 58     95 40 100 30 100 30 

सल्यान िोिचौि गाउँपार्लका 44     75 40 100 30 100 30 

सल्यान र्रवेणी गाउँपार्लका 58     95 40 100 30 100 30 

सल्यान दामाि गाउँपार्लका 44     80 40 100 30 100 30 

सखेुर् गभुािकोट नगिपार्लका 250     370 40 100 30 100 30 

सखेुर् पञ्चपिुी नगिपार्लका 154     240 40 100 30 100 30 

सखेुर् भेिीगंगा नगिपार्लका 196     295 40 100 30 100 30 

सखेुर् लेकबेसी नगिपार्लका 165     245 40 100 30 100 30 

सखेुर् बीिेन्रनगि नगिपार्लका 285     420 40 100 30 100 30 

सखेुर् ष्चङ्गाड गाउँपार्लका 100     155 40 100 30 100 30 

सखेुर् चौकुने गाउँपार्लका 138     225 40 100 30 100 30 

सखेुर् बिाहर्ाल गाउँपार्लका 140     225 40 100 30 100 30 

सखेुर् र्सम्र्ा गाउँपार्लका 157     240 40 100 30 100 30 

जाजिकोट छेडागाड नगिपार्लका 84     281 40 100 30 100 30 

जाजिकोट र्रवेणीनलगाड नगिपार्लका 72     147 40 100 30 100 30 

जाजिकोट भेिी नगिपार्लका 58     95 40 100 30 100 30 

जाजिकोट कुसे गाउँपार्लका 61     95 40 100 30 100 30 

जाजिकोट जनुीचाँदे गाउँपार्लका 58     95 40 100 30 100 30 

जाजिकोट बािेकोट गाउँपार्लका 58     95 40 100 30 100 30 

जाजिकोट ष्शवालय गाउँपार्लका 44     75 40 100 30 100 30 

दैलेख आठबीस नगिपार्लका 112     175 40 100 30 100 30 

दैलेख चामणु्डार्बन्रासैनी नगिपार्लका 100     155 40 100 30 100 30 

दैलेख दलु्ल ु नगिपार्लका 221     325 40 100 30 100 30 

दैलेख नािायण नगिपार्लका 130     195 40 100 30 100 30 

दैलेख गिुाँस गाउँपार्लका 127     195 40 100 30 100 30 
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दैलेख ठाँटीकाँध गाउँपार्लका 82     125 40 100 30 100 30 

दैलेख डुंगेश्वि गाउँपार्लका 88     135 40 100 30 100 30 

दैलेख नौमलु े गाउँपार्लका 127     195 40 100 30 100 30 

दैलेख भगवर्ीमाई गाउँपार्लका 130     195 40 100 30 100 30 

दैलेख भैिवी गाउँपार्लका 88     135 40 100 30 100 30 

दैलेख महाब ु गाउँपार्लका 98     155 40 100 30 100 30 

कैलाली धनगिीउपमहा नगिपार्लका 343     525 40 100 30 100 30 

कैलाली गोदाविी नगिपार्लका 167     250 40 100 30 100 30 

कैलाली गौिीगंगा नगिपार्लका 119     190 40 100 30 100 30 

कैलाली घोडाघोडी नगिपार्लका 135     205 40 100 30 100 30 

कैलाली वटकापिु नगिपार्लका 192     295 40 100 30 100 30 

कैलाली भजनी नगिपार्लका 157     250 40 100 30 100 30 

कैलाली लष्म्कचहुा नगिपार्लका 146     225 40 100 30 100 30 

कैलाली कैलािी गाउँपार्लका 200     300 40 100 30 100 30 

कैलाली चिेु गाउँपार्लका 100     155 40 100 30 100 30 

कैलाली जानकी गाउँपार्लका 160     245 40 100 30 100 30 

कैलाली जोशीपिु गाउँपार्लका 98     155 40 100 30 100 30 

कैलाली बदिगोरिया गाउँपार्लका 71     125 40 100 30 100 30 

कैलाली मोहन्याल गाउँपार्लका 128     190 40 100 30 100 30 

डोटी र्दपायलर्सलगिी नगिपार्लका 93     145 40 100 30 100 30 

डोटी ष्शखि नगिपार्लका 202     300 40 100 30 100 30 

डोटी आदशि गाउँपार्लका 133     200 40 100 30 100 30 

डोटी के.आई.र्सं. गाउँपार्लका 119     180 40 100 30 100 30 

डोटी जोिायल गाउँपार्लका 127     190 40 100 30 100 30 

डोटी पूवीचौकी गाउँपार्लका 103     155 40 100 30 100 30 

डोटी बडीकेदाि गाउँपार्लका 84     130 40 100 30 100 30 

डोटी बोगटान गाउँपार्लका 130     195 40 100 30 100 30 

डोटी सायल गाउँपार्लका 77     125 40 100 30 100 30 

आछाम कमलबजाि नगिपार्लका 149     275 40 100 30 100 30 

आछाम पंचदेवलववनायक नगिपार्लका 146     220 40 100 30 100 30 

आछाम मंगलसेन नगिपार्लका 186     275 40 100 30 100 30 

आछाम साँरे्वगि नगिपार्लका 226     350 40 100 30 100 30 

आछाम चौिपाटी गाउँपार्लका 148     220 40 100 30 100 30 

आछाम िकािी गाउँपार्लका 111     170 40 100 30 100 30 

आछाम र्मुािखाँद गाउँपार्लका 143     225 40 100 30 100 30 

आछाम बान्नीगिीजयगि गाउँपार्लका 122     180 40 100 30 100 30 

आछाम मेल्लेख गाउँपार्लका 146     220 40 100 30 100 30 
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र्था 
सपुरिबेक्ष
ण  

आछाम िामािोशन गाउँपार्लका 133     200 40 100 30 100 30 

बाजिुा र्रवेणी नगिपार्लका 44   800 75 40 100 30 100 30 

बाजिुा बर्डमार्लका नगिपार्लका 58   800 100 40 100 30 100 30 

बाजिुा बिुीगंगा नगिपार्लका 44   800 75 40 100 30 100 30 

बाजिुा बिुीनन्दा नगिपार्लका 52   800 80 40 100 30 100 30 

बाजिुा गौमलु गाउँपार्लका 47   600 75 40 100 30 100 30 

बाजिुा छेडेदह गाउँपार्लका 72   600 120 40 100 30 100 30 

बाजिुा पाण्डवगरु्ा गाउँपार्लका 28   600 50 40 100 30 100 30 

बाजिुा स्वामीकार्र्िक गाउँपार्लका 45   600 75 40 100 30 100 30 

बाजिुा वहमाली गाउँपार्लका 40   600 75 40 100 30 100 30 

बझाङ्ग जयपृ्वी नगिपार्लका 88     145 40 100 30 100 30 

बझाङ्ग बुंगल नगिपार्लका 74     130 40 100 30 100 30 

बझाङ्ग काँडा गाउँपार्लका 15     50 40 100 30 100 30 

बझाङ्ग केदािस्युँ गाउँपार्लका 58     95 40 100 30 100 30 

बझाङ्ग खप्तडछान्ना गाउँपार्लका 87     200 40 100 30 100 30 

बझाङ्ग छर्बसपार्थभेिा गाउँपार्लका 58     95 40 100 30 100 30 

बझाङ्ग र्लकोट गाउँपार्लका 60     95 40 100 30 100 30 

बझाङ्ग थलािा गाउँपार्लका 72     200 40 100 30 100 30 

बझाङ्ग दगुािथली गाउँपार्लका 44     75 40 100 30 100 30 

बझाङ्ग मटटा गाउँपार्लका 58     95 40 100 30 100 30 

बझाङ्ग ववत्थडष्चि गाउँपार्लका 47     200 40 100 30 100 30 

बझाङ्ग सूमाि गाउँपार्लका 31     55 40 100 30 100 30 

दाच ुिला महाकाली नगिपार्लका 72     110 40 100 30 100 30 

दाच ुिला शैल्यष्शखि नगिपार्लका 87     130 40 100 30 100 30 

दाच ुिला अवपवहमाल गाउँपार्लका 37     65 40 100 30 100 30 

दाच ुिला दहँुु गाउँपार्लका 58     90 40 100 30 100 30 

दाच ुिला नौगाड गाउँपार्लका 58     90 40 100 30 100 30 

दाच ुिला व्याँस गाउँपार्लका 72     110 40 100 30 100 30 

दाच ुिला मामाि गाउँपार्लका 64     118 40 100 30 100 30 

दाच ुिला मार्लकाजुिन गाउँपार्लका 87     130 40 100 30 100 30 

दाच ुिला लेकम गाउँपार्लका 58     90 40 100 30 100 30 

बैर्डी दशिथचन्द नगिपार्लका 205   800 310 40 100 30 100 30 

बैर्डी पाटन नगिपार्लका 175   800 300 40 100 30 100 30 

बैर्डी पचुौडी नगिपार्लका 202   800 310 40 100 30 100 30 

बैर्डी मेलौली नगिपार्लका 112   800 175 40 100 30 100 30 

बैर्डी डीलासैनी गाउँपार्लका 112   600 175 40 100 30 100 30 

बैर्डी दोगडाकेदाि गाउँपार्लका 140   600 220 40 100 30 100 30 
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िुवानी सबै 
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मा  

ओटीसी
को 
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वा 
सदुृिीकि
ण वा 
पोर्णको 
लेखा 
जोखा  
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र्था 
सपुरिबेक्ष
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बैर्डी पंचेश्वि गाउँपार्लका 93   600 140 40 100 30 100 30 

बैर्डी ष्शवनाथ गाउँपार्लका 74   600 120 40 100 30 100 30 

बैर्डी र्सगास गाउँपार्लका 114   600 175 40 100 30 100 30 

बैर्डी सनुिया गाउँपार्लका 106   600 160 40 100 30 100 30 

डडेलधुिा अमिगिी नगिपार्लका 125     180 40 100 30 100 30 

डडेलधुिा पिशिुाम नगिपार्लका 130     190 40 100 30 100 30 

डडेलधुिा अजयमेरु गाउँपार्लका 122     180 40 100 30 100 30 

डडेलधुिा आर्लर्ाल गाउँपार्लका 88     135 40 100 30 100 30 

डडेलधुिा गन्यापधुिा गाउँपार्लका 95     140 40 100 30 100 30 

डडेलधुिा नवदगुाि गाउँपार्लका 104     155 40 100 30 100 30 

डडेलधुिा भागेश्वि गाउँपार्लका 87     135 40 100 30 100 30 

कंचनपिु कृटणपिु नगिपार्लका 165     240 40 100 30 100 30 

कंचनपिु पनुवािस नगिपार्लका 162     240 40 100 30 100 30 

कंचनपिु बेदकोट नगिपार्लका 136     200 40 100 30 100 30 

कंचनपिु बेलौिी नगिपार्लका 189     290 40 100 30 100 30 

कंचनपिु र्भमदत्त नगिपार्लका 244     360 40 100 30 100 30 

कंचनपिु माहाकाली नगिपार्लका 135     200 40 100 30 100 30 

कंचनपिु शलुलार्ाँट नगिपार्लका 149     220 40 100 30 100 30 

कंचनपिु बेलडाँडी गाउँपार्लका 79     120 40 100 30 100 30 

कंचनपिु लालझाडी गाउँपार्लका 61     95 40 100 30 100 30 
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परिवाि योजना र्था प्रजनन स्वास््य कायिक्रम 
 
परिवाि कल्याण कायिक्रम अन्र्गिर् “परिवाि र्नयोजन वकशोि वकशोिी र्था प्रजनन स्वास््य सेवा कायिक्रम" ष्शर्िक 
र्भर िहेको बजेटमा उल्लेख भएको िकमलाइि र्नम्नानसुािका कायिक्रमहरू सञ्चालन गने गिी वाँडर्ाँड गिी कायिक्रम 
सञ्चालन गनुिपन ेछ। कायिक्रम सञ्चालन सम्वन्धी कुनै दवुवधा वा समस्या भएमा परिवाि कल्याण महाशाखा, प्रजनन 
स्वास््य शाखाको इिमेल ठेगाना fprhsectionfwd@gmail.com मा सम्पकि  गिी समन्वयमा कायिक्रम सञ्चालन गनुि 
पनेछ। 
 
कायिक्रमहरू 
१. परिवाि र्नयोजन सेवा सञ्चालन 

१.१. र्नयर्मर् आइि.य.ुर्स.डी, इिम्प्लान्ट सेवा प्रदान 
१.२. स्याटेलाइिट ष्ललर्नक सञ्चालन  
१.३. Visiting Service Provider (VSP) बाट सेवा सञ्चालन 
१.४. Roving ANM वाट Disadvantaged Community लाई परिवाि योजना सेवाको पहुँच पयुािउने। 

२. पाचँ आधरु्नक साधनहरुको उपलब्धर्ा, सरु्नष्श्चर् कायिक्रम 
३. वकशोि वकशोिी लष्क्षर् कायिक्रम 
४. प्रजनन ्स्वास््य रुग्णर्ा सेवा सञ्चालन 
५. आकष्स्मक गभिर्निोधक चिी खरिद 
 
कृयाकलापको 
नाम 

१.१ र्नयर्मर् आइि.य.ुर्स.डी, इिम्प्लान्ट सेवा प्रदान 

उदे्दश्य स्थानीय र्हका सवै स्वास््य संस्थाहरूवाट गणुस्र्रिय लामो समय काम गने परिवाि र्नयोजनका 
अस्थायी साधनहरू (IUCD, Implant) र्नयर्मर् रूपमा प्रदान गने । 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

यस कायिक्रमले स्थानीय र्ह अन्र्िगर्का सवै स्वास््य संस्थाहरूमा IUCD ि इिम्प्लान्ट सेवालाइि 
प्रभावकािी रूपमा प्रदान गरिएको हनेुछ। 

सञ्चालन प्रकृया स्थानीय र्हमा यस ष्शर्िकमा प्राप्त िकम वाट र्नम्नानसुाि िकम वाँडर्ाँड गिी खचि गनुि पनेछ  
१. IUCD/Implant सेवा प्रदान गनिका लार्ग National Medical Standard for 

Reproductive Health Vol. 1: Contraceptive Services 2020 मा उल्लेख भए 
वमोष्जमका सामाग्रीहरू खरिद गनि।  

२. सेवा प्रदायकहरूलाइि IUCD/Implant र्नयर्मर् सेवा र्था प्रसूर्ी र्था गभिपर्न पर्छको 
IUCD ि Implant (PPFP) सेवा प्रदान गिे वापर् र्पष्शल अनसुाि िकम भकु्तानी 
गनुिपनेछ।  

आइि य ुर्स डी (िाखे्न / ष्झलने प्रर्र् केश) इिम्प्लान्ट (िाख्ने / ष्झलने प्रर्र् केश) 
ववविण जना  दि ववविण  जना दि 
सेवा प्रदायक १ १०० सेवा प्रदायक  १ ५० 
मवहला स्वयं सेववका १ ७० मवहला स्वयं सेववका १ ५० 

और्र्ध र्था संक्रमण 
िोकथाम सामाग्री    ५० 

और्र्ध र्था संक्रमण 
िोकथाम सामाग्री (प्रर्र् 
केश) 

  ५० 

जम्मा   २२० जम्मा   १५० 
 

अर्भलेखन/ आइि.य.ुर्स.डी. र्था इिम्प्लान्ट सेवाको प्रर्र्वेदन मार्सक रूपमा HMIS 9.3 प्रर्र्वेदनमा 
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कृयाकलापको 
नाम 

१.३. Visiting Service Provider (VSP/VP- र्भ.वप.) सेवा मार्ि र् परिवाि योजनाको सदुृडीकिण 

परिचय नेपालमा ववशेर् गिी लामो समय काम गने परिवाि र्नयोजनका साधनहरू (IUCD and Implant) 

प्रर्र्वेदन गनुिपनेछ। 
सन्दभि सामाग्री National Medical Standard for Reproductive Health Vol. 1: Contraceptive Services 

2020 
 
कृयाकलापको 
नाम 

१. २ स्याटेलाइिट ष्ललर्नक सञ्चालन 

परिचय नेपालमा लामो अवर्धको परिवाि र्नयोजनका साधनहरू (IUCD/Impant) र्सर्मर् स्वास््य 
संस्थाहरूमा मार उपलव्ध छन।् त्यसैले IUCD/Impalnt सेवा र्लन चाहने र्ि वय साधनहरूको 
सेवा उपलवध नभएका स्वास््य संस्थाहरूमा ग्राहकहरूलाइि पवुिर्नधािरिर् समयममा र्नयर्मर् 
समयको अन्र्िालमा र्ार्लम प्राप्त स्वास््य कायिकर्ािहरूले IUCD/Implant लगाएर्का अन्य 
परिवाि र्नयोजनका साधनहरू सम्वन्धी पिामशि ि सेवा र्दन े गिी स्याटेलाइिट ष्ललर्नक िाख्न े
प्रावधान गरिएको हो।  

उदे्दश्य पहुंच वावहि पिेका समदुायलाई लष्क्षर् गिी लामो समय काम गने परिवाि र्नयोजनका 
साधनहरूको सेवाको लार्ग स्याटेलाइिट ष्ललर्नक सञ्चालन गने। 

कायि सञ्चालन 
प्रकृया 

• स्याटेलाइट ष्ललर्नक सञ्चालन गने स्थानको छनौटः आइि .य ु .र्स .र्ड., इिम्प्लान्ट सेवा 
नभएका सम्भाववर् ग्राहकहरूको संख्या धेिै भएका ि संक्रमण िोकथाम सवहर् गोपर्नयर्ाका 
साथ सेवा प्रदान गनि र्मल्न ेगिी स्थान ि र्र्निचि उपलब्ध भएका स्वास््य संस्थाहरूको 
छनोट गने।  

• सञ्चालन गने र्मर्र् ि संख्या र्ोलनेः र्ोवकएको स्थानहरूमा र्नष्श्चर् र्मर्र् ि अन्र्िालमा 
कष्म्र्मा १ स्थानमा वावर्िक ३ पटक सम्म स्याटेलाइिट ष्ललर्नकहरू सञ्चालन गनुिपनछे। 

• सेवाप्रदायकको छनौट एवं परिचालनः आइि.य ु.र्स.र्ड ि इिम्प्लान्ट सेवा प्रदान गनि सलन े
नष्जकको स्वास््य संस्थामा सेवा प्रदान गने र्ार्लम प्राप्त नर्सिङ स्टार् वा र्ार्लम प्राप्त 
स्वास््यकमी ि सहयोगीलाइि सेवा प्रदायकको रूपमा खटाउने, सामाग्रीको व्यवस्थापन गनि 
लगाउने ि अन्य कामको लार्ग ष्ललर्नक सञ्चालन हनेु स्थानका स्थानीय स्वास््यकमीहरू 
परिचालन गनि सवकनेछ।  

• अर्ग्रम जानकािी गिाउनपुनेः ष्ललर्नक सञ्चालन हनेु संस्थामा मवहला स्वास््य स्वयं सेववका, 
आमा समूह लगायर् स्थानीय स्र्िमा उपलव्ध श्रोर्को परिचालन गिी प्रचाि प्रसाि गने। 
प्रचाि प्रसाि कायिमा स्थानीयस्र्िमा कायििर् अन्य गैिसिकािी संस्थाहरूसँग समन्वय गिी 
प्रचाि प्रसाि गने।  

मवहला स्वास््य स्वयं सेववकाले ष्ललर्नक सञ्चालन हनेु र्दन ग्राहक र्लएि आएमा यार्ायार् खचि 
र्दन सवकनछे।  

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

कायिक्रम सञ्चालन भए पश्चार् IUCD Implant सेवा र्दएको ववविण सेवा प्रदान गने स्वास््य 
संस्थामा िष्जटटिमा अर्भलेख िाख्न ुपनछे। साथै सोही संस्थावाट HMIS मा समेर् प्रर्र्वेदन गनुि 
पनछे।  

सन्दभि सामाग्री National Medical Standard for Reproductive Health Vol. 1: Contraceptive Services 
2020 
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को प्रयोग र्ार्लम प्राप्त सेवा प्रदायकहरू कम हुँदा वा अन्य ववर्भन्न कािणहरु ले गदाि सेवाको 
उपलव्धर्ा कम भएको कािणले प्रयोग समेर् कम िहेको छ। यसै ववर्यलाइि मध्य नजि गदै 
स्थार्न र्हमा लामो समय काम गने प. र्न. का साधनहरूको सेवा प्रदान गनि सलने र्ार्लम प्राप्त 
जनशष्क्तको व्यवस्था गिी सेवा र्दन सकेमा लामो अवर्धको साधनहरूको प्रयोग वढ्न गइ अपरिपरु्ि 
माग कम गनि सहयोग पगु्ने देष्खन्छ।  

कायिक्रम 
उदे्दश्य 

लष्क्षर् समदुायमा लामो अवर्धका प. र्न. का साधनहरू इिम्प्लान्ट ि आइि.य.ुर्स.र्ड. को प्रयोग 
विाउन ि स्वास््य संस्थाहरूमा स्वास््य कमीहरूको र्सप अर्भवृद्दी गने।  

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

लामो अवर्ध काम गने प. र्न. का साधनहरूको प्रयोग वढ्न ेि इिम्प्लान्ट आइि.य.ुर्स.डी. को सेवा 
प्रदान गने स्वास््य संस्थाहरूको संख्यामा वृद्दी हनेु।  

कायिक्रम 
सञ्चालन 
प्रकृया 
 
 

स्थानीय र्हमा (पार्लका) कायिक्रम सञ्चालन गनिको लार्ग र्नम्नानसुाि कृयाकलाप सञ्चालन गनुि 
पनेछ।  
क. सेवा प्रदायक (र्भ.वप.) र्नयषु्क्त  
• स्थार्नर् र्हमा आइि.य.ुर्स.डी ि इिम्प्लान्ट र्ार्लम र्लएको ि सेवा प्रदान गनि सलने अ.न.मी. 

वा नसि किाि सेवामा र्नयषु्क्त गने।  
• किाि सेवामा र्ार्लम प्राप्त अ.न.मी. वा नसि उपलव्ध हनु नसकेमा स्थानीय र्हमा कायििर् 

र्ार्लम प्राप्त अ.न.मी. वा नसि छनोट गिी कायिक्रम सञ्चालन ि र्निन्र्िर्ा र्दन ुपने छ।  
ख. कायिक्रम सञ्चालन गने  
• र्नयकु्त भएका वा छनोट भएका र्भ.वप. सेवा प्रदायकलाइि कायिक्रम ि सेवा सवुवधावािे 

अर्भमषू्खकिण कायिक्रम सञ्चालन गने।  
• र्नयकु्त सेवा प्रदायकलाइि आवश्यकर्ा अनसुाि वर्ल्ड स्र्िमा काम गनिका लार्ग चावहन े

सामाग्रीहरू उपलव्ध गिाउने।  
• र्भ.वप. ले स्वास््य शाखा प्रमखु वा र्ोकल पसिन सँग समन्वय गिी प.र्न. सेवाको उपलव्धर्ा 

ि सेवाको ववटलेर्ण गिी लामो समय काम गने प.र्न. का सेवा र्दन ुपने संस्थाहरू छनोट 
गने।  

• स्थानीय र्ह अन्र्िगर्का संस्थाहरूमा कायििर् IUCD/Implant र्ार्लम र्लएका र्ि िाख्न ि 
ष्झलन दक्षर्ा नभएि सेवा नर्दएका स्वास््य कमीहरू पवहचान गने ि उनीहरूलाइि 
कोष्चङ/मेनटोरिंग गनिका लार्ग कायि योजना बनाइ कायािन्वयन गने।  

• प्रत्येक मवहना वर्ल्डमा गइ सेवा र्दन ुपन ेसंस्थाहरूको ववविण ि कोष्चङ गने संस्थाहरूको 
ववविण उल्लेख गिी कायि योजना वनाइि ष्स्वकृर् गिाउने  

• र्भ.वप. ले IUCD/Implant सेवा नभएका स्वास््य संस्थाहरूमा र्नयर्मर् सेवा प्रदान गनिका 
लार्ग सेवा नभएका स्वास््य संस्थाहरूको संख्या, आवश्यकर्ा अनसुाि हप्ताको कुन ै र्नष्श्चर् 
र्दन वा मवहना वा २,३ मवहनाको अन्र्िमा कुनै र्नष्श्चर् र्दन र्ोकी र्र् संस्थािहरूमा गइ 
र्नयर्मर् सेवा र्दन ुपने छ।  

• र्भ.वप. ले सम्बर्धर् न.पा., गा. पा. को जनस्वास््य शाखा प्रमखु, खोप कावयक्रम र्ोकल 
व्यष्क्त ि स्वास््य संस्था प्रमखु को समन्वय ि सहजीकिण मा खोप केन्रहरु (बाह्य खोप 
केन्र लगायर्) बाट पर्न IUCD/Implant सेवा को पिामशि र्था सेवा र्दन सलनछे।  

• र्भ.वप. ले अन्य स्वा्य सेवाहरु जस्रै् बृहर् प्रजनन स्वा्य ष्शववि, स्कुल हेल्थ, वकशोि 
वकशोिी मरैी सेवा केन्रहरुमा पर्न आवश्यकर्ा अनसुाि सेवा प्रदान गनि सलने छ।  

 
(रु हजािमा) 

 

प्रदे
श 

१ 

सोलखुम्ब ु  

लु ष्म्ब नी
 

प्रदे
श गलु्मी  

थुलङु दधुकौष्शका गाउँपार्लका 350 कालीगण्डकी गाउँपार्लका 350 



106 
 

सोलदुधुकुण्ड नगिपार्लका 350 मरु्सकोट नगिपार्लका 350 
रे्ह्रथमु  मदाने गाउँपार्लका 350 
लालीगिुाँस नगिपार्लका 350 पाल्पा  
छथि गाउँपार्लका 350 पूविखोला गाउँपार्लका 350 
पाचँथि  दाङ्ग  
वहर्लहाङ गाउँपार्लका 350 शाष्न्र्नगि गाउँपार्लका 350 
कुम्मायक गाउँपार्लका 350 

क
णा
िली
 प्र
देश

 

मगु ु  
र्मललाजङु गाउँपार्लका 350 मगुमुकामाििोंग गाउँपार्लका 350 

प्रदे
श 
२ 

र्सिाहा  हमु्ला  
ववटणुपिु गाउँपार्लका 350 खापुिनाथ गाउँपार्लका 350 
अनिमा गाउँपार्लका 350 बाजिुा  

बा
ग्म
र्ी 

प्रदे
श 

दोलखा  

सदु
िुप
ष्श्च

म 
प्रदे
श 

बर्डमार्लका नगिपार्लका 350 
गौिीशङ्कि गाउँपार्लका 350 बझाङ्ग  
मेलङु्ग गाउँपार्लका 350 साईपाल (कॉडा) गाउँपार्लका 350 
काठमाण्डौं  जयपृ् वी नगिपार्लका 350 
बिुार्नलकण्ठ नगिपार्लका 350 थलािा गाँउपार्लका 350 
भक्तपिु  खप्तडछान्ना गाँउपार्लका 350 
मध्यपिु र्थमी नगिपार्लका 350 दाच ुिला  
िामेछाप  महाकाली नगिपार्लका 350 
खाँडादेवी गाउँपार्लका 350 डँडेल्धुिा  

गण्
डक

ी प्र
देश

 
 

लम्जङु्ग  नवदगुाि गाउँपार्लका 350 
दोदी गाउँपार्लका 350 गन्यापधुिा गाउँपार्लका 350 
मध्यनेपाल नगिपार्लका 350  
र्नहुँ  
देवघाट गाउँपार्लका 350 
आबँखुैिेनी गाउँपार्लका 350 
बाग्लङु्ग  
काठेखोला गाउँपार्लका 350 
र्ािाखोला गाउँपार्लका 350 

 

िकम 
वाँडर्ाँड  
 

जम्मा ३५ वटा कायिक्रम र्य गरिएका स्थानीय र्हहरूले यो कायिक्रम सञ्चालन गनिका लार्ग प्रर्र् 
स्थानीय र्ह रू. ३ लाख ५० हजािका दिले “परिवाि र्नयोजन, वकशोि वकशोिी र्था प्रजनन ्
स्वास््य सेवा कायिक्रम" ष्शर्िकवाट यस कायिक्रमको लार्ग वजेट ववर्नयोजन गनुि पने छ। यसिी 
ववर्नयोष्जर् िकमलाइि VSP/VP को र्नयषु्क्त प्रकृया, र्लव भत्ता, अर्भमषू्खकिण र्ार्लम, भ्रमण गदाि 
यार्ायार् खचि, भ्रमण भत्ता, होटेल वास खचि, वर्ल्ड जानको लार्ग चावहने सामाग्रीहरू, खाजा खचि, 
झोला लगायर्का सेवा र्दन चावहने सामाग्रीहरू खरिद गिी VP लाइि उपलव्ध गिाउन खचि गनि 
सवकन े छ। र्ार्लम प्राप्त स्थानीय र्हको स्वास््य कमिचािी र्भ.वप. को रुपमा उपलब्ध नभएको 
अवस्थामा मार IUCD वा Implant को र्ार्लम को लार्ग समरे् खचि गनि सवकनछे।  

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 
 

यस कायिक्रम अन्र्िगर् सेवा र्दएको ववविण र्नयर्मर् HMIS पद्दर्ीमा अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन गनुि 
पनेछ। साथ ै यस कायिक्रमको मार्सक प्रर्र्वेदन र्पष्शलको िाँचामा लेष्ख स्थानीय र्ह स्वास््य 
शाखा प्रमूखलाइि पेश गनुि पनेछ। र्पष्शल  
र्स.नं. स्थानीय 

र्हको 
नाम 

र्मर्र् इिम्प्लान्ट आइि.य.ुर्स.डी. सल्लाह 
सझुाव 

   िाखेको 
संख्या 

ष्झकेको 
संख्या 

प्रष्शक्षण 
गिेको 

िाखेको 
संख्या 

ष्झकेको 
संख्या 

प्रष्शक्षण 
गिेको 
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सन्दभि 
सामाग्री 

किाि सेवा र्नयमावली, प.र्न सेवा सम्बन्धी र्नदेष्शका 

 
कृयाकलाप
को नाम 

१  ४ .Roving ANM (िोर्भङ अ.न.मी.) वाट Disadvantaged Community लाई परिवाि योजना सेवाको 
पहुँच पयुािउने।  

भरु्मका   प. र्न. सेवाको पहुँच कम भएका वगि र्था समदुायहरूमा प. र्न. सेवा लगायर् सिुष्क्षर् मार्तृ्वका अन्य 
सेवाहरूवािे ज्ञान, सूचना ि प्रयोग बिाउन केही स्थानीय र्हहरुमा िोर्भङ अ.न.मी.को व्यवस्था गरिएको 
छ। 

उदे्दश्य स्थानीय स्र्िमा प. र्न. सेवामा पहुँच ि प्रयोग कम भएका समदुायको पवहचान गिी उक्त समदुायमा 
स्थानीय स्र्िबाट अ.न.मी. परिचालन गिी समदुाय र्था घि घिमा गइि प. र्न. सेवा र्दन ेि अन्य सिुष्क्षर् 
मार्तृ्व, नवष्शश ुलगायर् का सेवा प्रदान गिी मवहला र्था वालवार्लको स्वास््य सधुाि गने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

स्थानीय स्र्िमा प. र्न. सेवामा पहुँच ि प्रयोग कम भएका समदुायको पवहचान गिी उक्त समदुायमा 
स्थानीय स्र्िबाट अ.न.मी. परिचालन गिी समदुाय र्था घि घिमा गइि प. र्न. सेवा र्दन ेि अन्य सिुष्क्षर् 
मार्तृ्व, नवष्शश ुलगायर् का सेवा प्रदान गिी मवहला र्था वालवार्लको स्वास््य सधुाि हनेुछ।  

कायिक्रम 
सञ्चालन 
प्रकृया 

सेवा प्रदायक (िोर्भङ अ.न.मी.) र्नयषु्क्त  
• स्थानीय स्र्िको अ.न.मी. वा नसि किाि सवेामा र्नयकु्त गिी कायिक्रम सञ्चालन ि र्निन्र्िर्ा र्दन ुपने छ। सेवा 

किाि गदाि सम्भव भए सम्म पवहचान गरिएको समदुायको अ.न.मी. वा नसि किाि सेवामा र्नयकु्त गन।े  
कायिक्रम सञ्चालन गने  
• सवि प्रथम स्वास््य संयोजक वा र्ोकल व्यष्क्तले प. र्न. को सवेाको पहुँच ि उपभोगको आधािमा नलसांकन 

(mapping) गिी सेवा पहुँच कम भएका समदुाय पवहचान गने ि र्र् स्थानहरूमा मार िोर्भङ अ.न.मी. लाइि 
परिचालन गन।े  

• र्नयकु्त िोर्भङ अ.न.मी. लाई कायिक्रम ि सेवाबािे जानकािी र्दन।े 
• अर्भमूष्खकिण पश्चार् स्थानीय स्वास््य संस्थासँग समन्वय गन ेगिी समदुाय र्था घि घिमै गइि प. र्न., सतु्केिी 

पश्चार्को जाँच ि पिामशि लगायर् अन्य सेवाहरू प्रदान गनि परिचालन गने। 
• िोर्भङ अ.न.मी. ले मार्सक रूपमा कम्र्ीमा २१ र्दन वर्ल्डमा खवटने गिी सेवा सम्झौर्ा गनुि पनछे। बाँकी 

र्दनहरूमा सम्वष्न्धर् स्वास््य संस्थामा गई अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन गनुि पनेछ।  
• वर्ल्डका लार्ग प्रत्येक मवहनाको सरुूवार्ीमा वर्ल्ड कायिर्ार्लका बनाइि स्वास््य शाखाबाट स्वीकृर् गिाउनपुनछे। 

उक्त वर्ल्ड कायिर्ार्लका अनसुाि स्वास््य शाखाले अनगुमन गनुिपनछे।  
िोर्भङ अ.न.मी.को काम ि कर्िव्य 
• समदुाय र्था घि घिमै गई प. र्न. को अस्थायी साधन साधनहरू (र्डपो, वपल्स, कण्डम) सवेा र्दने।  
• स्थायी र्था लामो अवर्धको प.र्न. को सवेाको लार्ग सम्भाववर् ग्राहकहरूको खोजी गिी सेवा उपलव्ध भएको 

स्वास््य संस्थामा पे्रर्ण गन।े  
• अन्य प. र्न. सवेाको लार्ग पिामशि गिी नष्जकको स्वास््य संस्था वा ष्शववि, स्याटेलाइिट ष्ललर्नकहरूमा पे्रर्ण गन े 
• गभिवर्ी र्था सतु्केिी मवहलाहरूमा खर्िाका ष्चन्हहरूको जाँच गन े ि र्नयर्मर् गभिजाँच, प्रसूर्ी सेवा ि सतु्केिी 

जाँचका लार्ग स्वास््य संस्थामा पे्रर्ण गने,।  
• सतु्केिी जाँच सेवा र्दन ेि उक्त समयमा पािी प र्न सेवा पिामशि पर्न उपलब्ध गिाउन।े  
• नवजार् ष्शशूको र्नयर्मर् जाँच विाउन पिामशि ि पे्रर्ण सवेा। 
• प.र्न., मार् ृस्वास््य, नवष्शशू र्था वाल स्वास््य सेवा सम्वन्धी स्वास््य आमा समूहहरूमा चेर्नामूलक कायिक्रम 

सञ्चालन गन।े  
• मवहला स्वास््य स्वयं सवेवकाहरू र्था स्वास््य आमा समूहसँग र्नयर्मर् भटे र्था समन्वय गिी सवेा र्दने  
• िोर्भङ अ.न.मी.ले सम्बर्धर् स्थानीय र्हको स्वास््य शाखा प्रमखु, खोप कावयक्रम र्ोकल व्यष्क्त ि स्वास््य संस्था 

प्रमखु को समन्वय ि सहजीकिण मा खोप केन्रहरु (बाह्य खोप केन्र लगायर्) बाट प.र्न. सेवा (र्डपो, वपल्स, 
कण्डम) को पिामशि र्था सवेा र्दन सलनछे।  
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• िोर्भङ अ.न.मी ले अन्य स्वा्य सेवाहरु जस्रै् बृहर् प्रजनन स्वा्य ष्शर्बि, स्कुल हेल्थ, वकशोि वकशोिी मैरी सवेा 
केन्रहरुमा पर्न आवश्यकर्ा अनसुाि सवेा प्रदान गनि सलनछे। 

प्रदेश ष्जल्ला  गाउपार्लका 
प्रदेश १ र्ाप्लेजङु्ग र्मलवाखोला गाउँपार्लका 

 

संखवुासभा र्सलीचोङ गाउँपार्लका  
सोलखुम्ब ु महाकुलङु गाउँपार्लका, सोर्ाङ गाउँपार्लका, थुलङु दधुकौष्शका गाउँपार्लका  
ओखलिुङ्गा र्सष्द्धचिण नगिपार्लका  
खोटाङ्ग र्दके्तल रुपाकोट मझवुागिी नगिपार्लका  
र्ेह्रथुम लालीगिुाँस नगिपार्लका, छथि गाउँपार्लका  
पाँचथि वहर्लहाङ गाउँपार्लका, कुम्मायक गाउँपार्लका, र्मललाजङु गाउँपार्लका  
उदयपिु चौदण्डीगिी नगिपार्लका  

बाग्मर्ी दोलखा गौिीशङ्कि गाउँपार्लका, वैरे्श्वि गाउँपार्लका, मेलङु्ग गाउँपार्लका 

 

र्सन्धुपाल्चोक चौर्ािा सागाचोकगिी नगिपार्लका. र्रपिुासनु्दिी गाउँपार्लका 
काठमाण्डौं बिुार्नलकण्ठ नगिपार्लका, र्ािकेश्वि नगिपार्लका 
भक्तपिु चाँगनुािायण नगिपार्लका, मध्यपिु र्थमी नगिपार्लका 
काभ्रपेलान्चोक बेथानचोक गाउँपार्लका 
िामेछाप खाडँादेवी गाउँपार्लका 
र्सन्धुली दधुौली नगिपार्लका 
कास्की रूपा गाउँपार्लका 
िामेछाप खाडँादेवी गाउँपार्लका 
र्सन्धुली दधुौली नगिपार्लका 

गण्डकी कास्की रूपा गाउँपार्लका 

 

लम्जङु्ग दोदी गाउँपार्लका  
र्नहु ँ व्यास नगिपार्लका, आबँखैुिेनी गाउँपार्लका  
नवलपिासी  बरु्लङटाि गाउँपार्लका, हपु्सकेोट गाउँपार्लका, देवचलुी नगिपार्लका  
पविर्  ववहादी गाउँपार्लका  
बाग्लङु्ग काठेखोला गाउँपार्लका, बिेङ गाउँपार्लका  

लषु्म्बनी, रूकुम पूवि पथुा उत्तिगंगा गाउँपार्लका 

 अघािखाँची भरु्मकास्थान नगिपार्लका, ष्शर्गंगा नगिपार्लका 
कवपलवस्र् ु बाणगंगा नगिपार्लका, ववजयनगि गाउँपार्लका, यसोधिा गाउँपार्लका 

कणािली,  मगु ु खत्याड गाउँपार्लका  

 

हमु्ला  खापुिनाथ गाउँपार्लका, अदानचलुी गाउँपार्लका 
कार्लकोट पलार्ा गाउँपार्लका, सान्नी र्रवेणी गाउँपार्लका 
दैलेख  नौमलेु गाउँपार्लका, महाब ुगाउँपार्लका  
रूकुम पष्श्चम सानीभेिी गाउँपार्लका, बावँर्कोट गाउँपार्लका, चौिजहािी नगिपार्लका  

स.ु पष्श्चम बाजिुा बर्डमार्लका नगिपार्लका 

 

बझाङ्ग जयपृ् वी नगिपार्लका, थलािा गाँउपार्लका, खप्तडछान्ना गाँउपार्लका 

डडेलधुिा आर्लर्ाल गाउँपार्लका, गन्यापधुिा गाउँपार्लका 

डोटी सायल गाउँपार्लका 

आछाम चौिपाटी गाउँपार्लका 
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वजेट 
बांडर्ाँड 

यो कायिक्रम र्ोवकएका ५९ स्थानीय र्हहरूमा र्निन्र्िर्ाका लार्ग नेपाल सिकािबाट एकमटुट रू ३ लाख 
“परिवाि र्नयोजन वकशोि वकशोिी र्था प्रजनन ्स्वास््य सेवा कायिक्रम" ष्शर्िकमा ववर्नयोजन गरिएको छ। 
कायिक्रम सञ्चालनको लार्ग र्नयषु्क्त प्रकृया, अर्भमषू्खकिण र्ार्लम, नेपाल सिकािको र्नयमानसुाि अ.न.मी. 
को र्लव र्था वर्ल्ड भत्ता, भ्रमण खचि, इिन्धन खचि, अ.न.मी. ले सेवा र्दनका लार्ग अन्य आवश्यक 
सामाग्रीहरू खरिद गनि लगायर् कायिक्रमको लार्ग अनगुमन ि अन्य ष्शर्िकमा अग्रीम वजेट बाँडर्ाँड गिी 
सोवह अनसुाि खचि गनि पने छ।  

अर्भलेखन/ 
प्रर्र्वेदन 

िोर्भङ अ.न.मी.ले समदुाय र्था घि घिमै गई प. र्न. लगायर् अन्य सेवा र्दंदा गाउँघि ष्ललर्नक िष्जटटिमा 
सेवा ववविण अर्भलेख गिी उक्त सेवा लाइि संस्थामा आइि संस्थाको सेवा िष्जटटिमा हिेक मवहनाको अन्र्मा 
अर्भलेख अद्यावर्धक गनुि पने छ ि मवहनाको अन्र्मा एकमटुट प्रर्र्वेदन स्वास््य शाखा प्रमखूलाइि वझुाउन ु
पने छ।  
र्पष्शल 
र्स.नं
. 

र्मर्र् सेवा प्रदान 
गिेको स्थान 

सेवा को प्रकाि (FP, MNH, Immunization, 
Nutrition, Growth monitoring, HMG 
meeting, ASRH, referrals etc)  

सेवाग्राही 
को संख्या  

वटप्पणी 
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वक्रयाकलापको 
नाम 

३. स्थानीय स्र्िका वकशोि वकशोिी लष्क्षर् कायिक्रम सञ्चालन ि सदुृविकिण  

कायिक्रमको 
उदे्दश्य 

वकशोिवकशोिी मरैी स्वास््य संस्थाहरुलाइि सदुृिीकिण गिी वकशोि वकशोिीहरुलाइि उपलब्ध 
सेवा सवुवधा, स्वास््य सम्बन्धी पिामशि ि जानकािी सहज रुपमा प्रदान गनुि हो। हाल नेपाल 
भरि िहेका वकशोि वकशोिी मैरी स्वास््य संस्थाहरूवाट उक्त सेवा र्निन्र्ि गिी वकशोिवकशोिी 
मैरी बार्ाविण र्नमािण गने ।  

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल वकशोिवकशोिी मरैी स्वास््य संस्थाहरुलाइि सदुृिीकिण गिी वकशोि वकशोिीहरुलाइि उपलब्ध 
सेवा सवुवधा, स्वास््य सम्बन्धी पिामशि ि जानकािी सहज रुपमा प्रदान गनुि हो। हाल नेपाल 
भरि िहेका वकशोि वकशोिी मैरी स्वास््य संस्थाहरूवाट उक्त सेवा र्निन्र्ि गिी वकशोिवकशोिी 
मैरी बार्ाविण र्नमािण हनेुछ।  

कृयाकलापको 
नाम 

२. पाचँ आधरु्नक साधनहरूको उपलब्धर्ा, सरु्नष्श्चर् कायिक्रम (१ पार्लका १ स्वास््य संस्था) 

कायिक्रम 
उदे्दश्य 

प्रत्येक स्थानीय र्हहरूमा कष्म्र्मा एक स्वास््य संस्थाबाट पाचँ आधुर्नक परिवाि र्नयोजन साधन 
उपलब्ध भएको सरु्नष्श्चर् गिी परिवाि र्नयोजन प्रयोगकर्ािमा बृष्द्व गनुि।  

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

यस कायिक्रम सञ्चालन पश्चार् एक पार्लकाको कष्म्र्मा १ स्वास््य संस्था पाचँ वटा आधुर्नक 
परिवाि र्नयोजन साधन उपलब्ध भएको सरु्नष्श्चर् भइि परिवाि र्नयोजन सेवाको पहुँचमा बृष्द्व 
हनुकुा साथै परिवाि र्नयोजन प्रयोगकर्ािमा बृष्द्व हनेुछ। 

कायिक्रम 
सञ्चालन प्रकृया 
 

• यस कायिक्रम सञ्चालनका लार्ग स्थानीय र्हले कष्म्र्मा(महानगिपार्लकाले ४ वटा, उप 
महानगिपार्लमाले ३ वटा, नगिपार्लकाले २ वटा ि गाउँपार्लकाले १ वटा) स्वास््य 
संस्थाको छनौट गनुिपनेछ।  

• यसिी छनौट भएका स्वास््य संस्थामा र्पष्शलका कृयाकलापहरू भए नभएको सरु्नष्श्चर् 
गनुिपनेछ।  
र्पष्शल:- १. पाँच वटा आधुर्नक गभि र्निोधका साधनहरू (र्डपो, इिम्प्लान्ट, वपल्स, 
कण्डम ि आइियरू्सर्ड) को उपलब्धर्ा ।  
२. सो सेवा भएको जानकािी सवहर् नागरिक वडापरमा उल्लेख भएको। 
३. र्ार्लम प्राप्त स्वास््यकमीको सरु्नष्श्चर्र्ा।  
४. स्थानीय समदुायलाइि सेवा उपलब्ध भएकोबािे िेर्डयो, परपर्रका, वट.र्भ. लगायर् 

अन्य स्थानीयस्र्िमा गरिने प्रचाि प्रसािका र्बर्धहरूबाट प्रचाि प्रसाि गने।  
५. उक्त स्वास््य संस्थाम पाँच आधुर्नक परिवाि र्नयोजन साधनहरूको उपलब्ध भएको 

सरु्नष्श्चर् भएको घोर्णा गनुिपनेछ।  
६. सम्बष्न्धर् स्थानीय र्हको अन्य स्वास््य संस्थामा आइि. यू. र्स.र्ड. ि इिम्प्लान्ट सेवा 

उपलब्ध गिाउन नसकेको खण्डमा घोर्णा भएको स्वास््य संस्थाले नै पे्रर्ण केन्रको 
रूपमा सेवा प्रदान गनुिपनेछ। 

िकम वाँडर्ाँड  यस कायिक्रमको लार्ग सबै स्थानीय र्हमा रु ५० हजािको दिले बजेट ववर्नयोजन गरिएको छ। 
मार्थ उल्लेष्खर् कायिक्रम सञ्चालन गदाि नेपाल सिकािको आर्थिक र्नयमानसुाि गनुिपनछे।  

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

सम्बष्न्धर् स्थानीय र्हहरूले कायिक्रम पश्चार् ् उक्त कायिक्रमको प्रर्र्वेदन ईमेल 
fprhsectionfwd@gmail.com मार्ि र् परिवाि कल्याण महाशाखामा पठाउन ु पनेछ। घोर्णा 
गरिएका स्वास््य संस्थाको सूची सम्बष्न्धर् स्वास््य कायािलय मार्ि र् परिवाि कल्याण महाशाखामा 
पठाउन ुपनछे। 
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कायिक्रम 
सञ्चालन प्रकृया 
 
 

• प्रत्येक स्थानीय र्हले आफ्नो कायिके्षरका वकशोि वकशोिी ि यूवामा कायििर् संघ 
संस्थाहरूको सूची र्याि गने। सूची अनरुूपका प्रर्र्र्नर्धहरूसँग छलर्ल गिी 
वकशोिवकशोिी लष्क्षर् कस्र्ा कायिक्रमहरू स्थानीयस्र्िमा गनि सवकन्छ सोबािे बावर्िक 
कायियोजना र्याि गने। उक्त छलर्ल कायिक्रममा वकशोिवकशोिीहरूको अर्धकर्म 
सहभागी गिाउने।  

• उक्त कायियोजना र्याि गदाि िाष्टिय वकशोिवकशोिी स्वास््य र्था र्बकास िणनीर्र् २०७५, 
अनसूुची १ ले र्नधाििण गिेको प्राथर्मकर्ाका कृयाकलापहरूलाइि समावेश गनुिपनछे।  

• उक्त कृयाकलापहरू समदुायमा सञ्चालन गनुिपनछे। आवश्यकर्ा अनसुाि स्थानीय र्हबाट 
पर्न थप बजेटको व्यवस्थापन गनुिपनेछ। 

िकम बाँडर्ाँड  प्रत्येक स्थानीय र्हका लार्ग रु ५० हजािका दिले िकम ववर्नयोजन गरिएको छ।  
अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

सम्बष्न्धर् स्थानीयहरूले स्वास््य कायािलय मार्ि र् कायिक्रम पश्चार् ्उक्त कायिक्रमको प्रर्र्वेदन 
परिवाि कल्याण महाशाखामा पठाउन ुपनेछ। 

सन्दभि सामाग्री िाष्टिय वकशोिवकशोिी स्वास््य र्था ववकास िणनीर्र् २०७५  
 

कृयाकलापको 
नाम 

३. प्रजनन स्वास््य रुग्णर्ा सेवा सञ्चालन  

उदे्दश्य लष्क्षर् समदुायहरूको प्रजनन स्वास््य रुग्णर्ा (स्र्न लयान्सि, अब्स्िेवटक वर्स्टुला, आङ खस्ने 
समस्या ि पाठेघिको मखुको लयान्सिको) र्न:शलु्क ष्स्क्रर्नङ्ग, पिीक्षण, व्यवस्थापन ि थप 
उपचािको लार्ग आवश्यक सेवा उपलब्ध भएको स्वास््य संस्थाहरूमा पे्रर्ण गने। 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल लष्क्षर् समदुायहरूको प्रजनन स्वास््य रुग्णर्ा (स्र्न लयान्सि, अब्स्िेवटक वर्स्टुला, आङ खस्ने 
समस्या ि पाठेघिको मखुको लयान्सिको) र्न:शलु्क ष्स्क्रर्नङ्ग, पिीक्षण, व्यवस्थापन ि थप 
उपचािको लार्ग आवश्यक सेवा उपलब्ध भएको स्वास््य संस्थाहरूमा पे्रर्ण हनेुछन।् 

कायिक्रम 
सञ्चालन प्रकृया 

यस ष्शर्िकमा प्राप्त िकमवाट स्वास््य संस्थाहरुले आवश्यकर्ा अनसुाि र्पष्शल अनसुािका 
कृयाकलापहरू सञ्चालन गनि सवकने छ: 
१. सम्बष्न्धर् साझेदािहरूसँग प्रजनन स्वास््य सम्बन्धी अर्भमखुीकिण र्था पैिवी गनुिपनेछ।  
२. पाठेघिको मखुको लयान्सि र्था स्र्न लयान्सि लगायर् प्रजनन स्वास््य रूग्णर्ाको 
पवहचानका लार्ग र्नयर्मर् रूपमा सेवा सञ्चालन गनुिपनछे। र्नयर्मर् सेवा सञ्चालन हनु नसलने 
अवस्थामा घमु्र्ी ष्शववि मार्ि र् सेवा सञ्चालन गनि सवकनेछ। 
३. प्रािष्म्भक उपचाि ि पे्रर्ण सेवा उपलब्ध गिाउनपुनछे।  
४. र्बर्नयोजन गरिएको िकम बाट ष्जल्ला ष्स्थर् स्वास््य कायािलिी सङ्ग समान्वय गिी स्वास््य 
सेवा प्रदायकलाई प्रजनन स्वास््य रुग्णर्ा सम्बन्धी कुन ैपर्न र्ार्लम प्रदान गनि सवकने छ। 

वजेट बांडर्ाँड यस कायिक्रमको लार्ग सबै स्थानीय र्हमा रु ५० हजािका दिले बजेट ववर्नयोजन गरिएको 
छ।माथी उल्लेष्खर् कायिक्रमहरू सञ्चालन गदाि नेपाल सिकािको आर्थिक र्नयमानसुाि 
गनुिपनेछ। थप बजेट आवश्यक पने भएमा सम्बष्न्धर् स्थानीय र्हले व्यवस्था गनि सलनछे।  

अर्भलेखन/ 
प्रर्र्वेदन 

सम्बष्न्धर् स्थानीय र्हहरूले कायिक्रम पश्चार् ्उक्त कायिक्रमको प्रर्र्वेदन सम्बष्न्धर् स्वास््य 
कायािलयहरू मार्ि र् सेवा संख्या समेर् परिवाि कल्याण महाशाखामा पठाउन ुपनछे।  
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कृयाकलापको 
नाम 

५. आकष्स्मक गभि र्निोधक सेवा  

 मवहलाहरूमा अर्नष्च्छर् गभि िोकी मतृ्य ुहनुबाट समेर् बचाउन आकष्स्मक गभिर्निोधक चिीले 
महत्वपूणि भूर्मका र्नबािह गने र्बर्भन्न अध्ययनले देखाएको हुँदा आकष्स्मक गभिर्निोधक 
चिीलाइि सिकािी स्वास््य संस्थाहरू मार्ि र् र्नयर्मर् सेवाको रूपमा उपलब्ध गिाई सिुष्क्षर् 
मार्तृ्व र्था प्रजनन स्वास््य ऐनले ब्यवष्स्थर् गिेको मवहलाको संववधान प्रदत्त हक सरु्नष्स्चर् 
गने।  

उदे्दश्य आकष्स्मक गभि र्निोधक चिी प्रयोग गिी अर्नष्च्छर् गभिलाई न्यरु्नकिण गने । 
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल अर्नष्च्छर् गभि िोलन आवश्यक पने आकष्स्मक गभि र्निोधक सेवा स्वास््य संस्थाहरुमा 

र्नयर्मर् उपलब्ध भएको सरु्नष्श्चर् हनेुछ। 
कायिक्रम सञ्चालन 
प्रकृया 

• आकष्स्मक गभि र्निोधक चिी नेपाल सिकािको प्रचर्लर् साविजर्नक खिीद ऐन बमोष्जम 
खिीद गनुिपनेछ। 

• स्वास््य सेवा ववभागबाट स्वीकृर् प्रार्बर्धक स्पेर्सवर्केशन प्रयोग गनुिपनछे। 
• स्थानीय र्हले स्वास््यकमीहरूलाइि सेवा सञ्चालनबािे अर्भमखुीकिण कायिक्रम सञ्चालन 

गने। 
• मार्सक बैठकमा म स्वा स्व से हरूलाइि सो सेवाबािे जानकािी गिाउने। 
• म.स्वा स्व से हरूले सोको जानकािी स्वास््य आमा समहूमा गिाउन ुपनेछ ि सो समूहले 

उक्त सेवाबािे जानकािी समदुायमा भएका लष्क्षर् समूहमा गिाउन ुपनेछ।  
वजेट बांडर्ाँड यस कायिक्रमको लार्ग स्थानीय र्हमा वजेट र्बर्नयोजन गरिएको “परिवाि र्नयोजन, वकशोि 

वकशोिी र्था प्रजनन ् स्वास््य सेवा कायिक्रम " ष्शर्िकवाट वजेट छुट्ट्याउन ु पनछे। सबै 
स्थानीय र्हमा रू. ३२ हजािका दिले बजेट र्बर्नयोजन गरिएको छ। थप बजेट आबश्यक 
पने भएमा स्थानीय र्हले व्यवस्थापन गनि सलनछे।  

अर्भलेखन/ 
प्रर्र्वेदन 

सेवाग्रावहको सख्या HMIS face sheet मा अध्यावर्धक गिी अर्भलेखीकिण गने ि 
HMIS/DHIS2 मा प्रर्बटट गन।े 

सन्दभि सामग्री साविजर्नक खिीद ऐन 
 
कृयाकलापको 
नाम 

६. FP-EPI Integration को अर्भमषु्खकिण र्था सेवा सञ्चालन 

उदे्दश्य खोप सेवासँग प.र्न. सेवालाइ एवककृर् गिी सतु्केिी पश्चार्का मवहलाहरूमा प.र्न. सेवाको पहुचँमा 
वृष्द्ध गन।े 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

• खोप सेवासँग गणुस्र्रिय प.र्न. सेवा एवककृर् रूपमा सञ्चालन हु्रने छ। 
• सतु्केिी पश्चार् परिवाि र्नयोजन सेवा र्लन ईच्छुक मवहलाहरूले प.र्न. सेवाको प्रयोग गिेका 

हनेुछन।् 
• प.र्न. का साधनहरु र्लन ईच्छुक मवहलाहरूलाई खोप केन्रमा सेवा उपलब्ध नभए उपलब्ध हनेु 

स्थानमा पे्रर्ण हनेुछन।्  
कायिक्रम • स्थानीय र्हले सम्बष्न्धर् स्वास््य कायािलय सँगको समन्वयमा आवश्यक प्राववर्धक सहयोग र्लएि 

सन्दभि सामाग्री सम्बष्न्धर् र्नदेष्शकाहरू 
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सञ्चालन 
पकृया 

कायिक्रम सञ्चालन गनुि पनछे। स्वास््य कायािलय मार्ि र् प्रदेश स्वास््य र्नदेशनालय सँग पर्न 
आवश्यक प्राववर्धक सहयोग र्लन सवकनछे। 

• एकीकृर् प.र्न. र्था खोप सेवा सञ्चालन र्था ववस्र्ाि कायिक्रम सञ्चालन गनि स्वास््य संस्थालाइ 
आवश्यक पने FP/EPI Flex/Job Aid/IEC हरु व्यवस्थापन आरै् अथवा स्वास््य कायािलय 
को सहयोगमा उपलब्ध (छपाइ समेर्) गिाउनपुनछे।  

• गणुस्र्िीय एवककृर् प.र्न. र्था खोप सेवा सञ्चालनको लार्ग परिमाष्जिर् Integration of Family 
Planning Services into Expanded Program of Immunization (EPI) in Nepal, 2077 
कायिक्रम सञ्चालन मागि र्नदेष्शका अनसुाि सञ्चालन गनि सवकनेछ। यो र्नदेष्शका को लार्ग 
परिवाि कल्याण माहाशाखा मा सम्पकि  (इिमेल ठेगाना:- fprhsectionfwd@gmail.com) गनि 
सवकनछे। 
 

क. स्थानीय र्ह स्र्िीय अर्भमखुीकिण प्रष्शक्षण कायिक्रम 
• कायिक्रमको अवर्धः २ र्दन  
• सहजकर्ािः ष्जल्लामा उपलब्ध FP/EPI MTOT/TOT र्लएका स्वास््यकर्मिहरू र्था आवश्यकर्ा 

अनसुाि प्रदेश र्था केन्रबाट पर्न सहजकर्ाि व्यवस्थापन गनि सवकनछे। 
• सहभागी ि सहभागी संख्याः पार्लकाका स्वास््य शाखा प्रर्र्र्नर्ध, स्वास््य संस्थामा प.र्न. सेवा 

र्दने स्वास््यकमी, स्वास््य संस्थामा खोप सेवा र्दने स्वास््यकमी, लगायर् स्वास््य संस्था 
सञ्चालन र्था व्यवस्थापन सर्मर्र्का प्रर्र्र्नर्धहरु ि वडा खोप सर्मर्र्का सदस्य समाबेस गनि 
सवकनछे। सहभागी संख्या-- २० देष्ख २५ जना हनेुछ। 
 

ख. स्वास््य संस्था र्था EPI clinic मा परिवाि र्नयोजन सेवा र्बस्र्ाि  
• पार्लका अन्र्गिर् स्वास््य संस्था हरु बाट कायिक्रम सँग सम्बष्न्धर् सेवाप्रदायक, स्वास््य संस्था 

सञ्चालन र्था व्यवस्थापन सर्मर्र्का प्रर्र्र्नर्ध, वडा खोप सर्मर्ीका सदस्यलाइ कायिक्रमबािे 
जानकािी गिाउने।  

• मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयम ् सेववकाहरुलाई मार्सक सर्मक्षा बैठकमा कायिक्रमबािे 
जानकािी गनुिपनछे।  

• एवककृर् प.र्न. र्था खोप सेवा र्नयर्मर् खोप केन्र र्था (EPI clinic) (बाह्य खोप केन्र 
लगायर्) बाट समेर् जनशष्क्त र्था स्रोर् साधन को पयािप्तर्ा हेिी र्नयर्मर् सञ्चालन गनुिपनेछ। 

र्नयर्मर् खोप केन्रबाट एवककृर् प.र्न. ि खोप सेवा र्दने चिणहरू 
चिणहरू स्थान र्था समय कायिहरू सामाग्रीहरू 
पवहलो खोप केन्रमा खोप 

शरुू गनुि अर्ध 
यर्द बच्चा ६ हप्ता भन्दा कम छ भने समहुमा 
उपयकु्त गभािधान समय र्था गभािन्र्ि सम्बन्धी 
स्वास््य ष्शक्षा र्दन।े यर्द बच्चा ३ मवहना 
भन्दा बविको भएमा प.र्न. बािे प्रोत्साहन गन।े 

खोप र्था उपयकु्त 
गभािधान समय र्था 
गभािन्र्ि सम्बन्धी 
फ्लेलस चाटि 

दोश्रो खोप र्दइिहेको 
समयमा आमार्सर् 
कुिाकानी गन े

बच्चालाइ खोप सवेा र्दने र्था आमालाइि 
जन्मान्र्ि र्था स्थायी प.र्न.को चाहनाबािे 
सोध्ने (प्रजनन लक्ष्य मूल्यांकन/आकलन 
गने)।  

 

र्ेश्रो प.र्न. बािे थप 
ष्जज्ञाशा भएका 
आमाहरू 

आवश्यकर्ा पवहचान गन े Screening फ्लोचाटि 

mailto:fprhsectionfwd@gmail.com
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चौथो  प.र्न. बािे थप 
ष्जज्ञाशा भएका 
आमाहरू 

प.र्न. बािे व्यष्क्तगर् पिामशि सन्र्रु्लर् पिामशिबािे 
ष्फ्लप चाटि 

पाँचौ प.र्न. सेवा र्था पे्रशण। 
सेवा प्रदानः जानकािी उपलब्त्ध गिाएका आधािमा ग्राहकले छनौट गिेका प.र्न. सेवा (कण्डम 
वा वपल्स वा र्डपो सइु ) प्रदान गन।े 

छैठौ सेवा र्दइसकेपर्छ अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन गाँउघि ष्ललर्नक 
िष्जटटि  

 

वजेट 
बाँडर्ाँड 

प्रदेश १ प्रदेश २ वागमर्ी प्रदेश गण्डकी प्रदेश लषु्म्बनी प्रदेश कणािली प्रदेश स.ुप. प्रदेश 
सोलखम्ब,ु 
र्ाप्लेजङु 

िौर्हट, 
सलािही 

दोलखा, िसवुा वागलङु्ग, 
र्नहुं 

अघािखाँची, 
कवपलवस्र् ु

हमु्ला, डोल्पा बाजिुा, दाच ुिला 

मार्थ उल्लेष्खर् ष्जल्लाका सबै स्थानीय र्हहरूमा “परिवाि र्नयोजन, वकशोिवकशोिी र्था प्रजनन स्वास््य 
कायिक्रम” अन्र्गिर् ववर्नयोष्जर् बजटेको परिर्धर्भर िही कायिक्रम सञ्चालन गनुिपनछे।  

 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

कायिक्रम समापन पश्चार् उक्त कायिक्रमको प्रर्र्वेदन प्रदेश र्नदेशनालयमा पेश गने पनेछ ि सो को 
वोधाथि परिवाि कल्याण महाशाखामा पठाउन ुपनेछ। 

सन्दभि 
सामाग्री 

खोप केन्रबाट खोप र्था परिवाि र्नयोजनको एवककृर् सेवा ववस्र्ािका लार्ग Integration of 
Family Planning Services into Expanded Program of Immunization (EPI) in Nepal, 
Implementation Guideline, 2077, FWD, फ्लेलस चाटि, प.र्न. ष्फ्लप चाटि, पोस्टि, Balance 
Counselling Strategy (BCS) Algorithm, FP method Brochures, DMT tool, MEC wheel 
र्था िाष्टिय खोप र्ार्लका।  
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िाष्टिय खोप कायिक्रम 
पृटठभरू्म 
खोप कायिक्रम एउटा शष्क्तशाली एंव लागर् प्रभावकािी (cost efficetive) जनस्वास््य कायिक्रम हो। वव.सं. 
२०३४ सालमा र्बर्ि उन्मूलन भए पश्चार् नेपालमा खोप कायिक्रम ववस्र्ारिर् खोप आयोजनाको रुपमा र्बर्सजी ि 
र्डवपटी खोप सेवाबाट प्रािम्भ गिी क्रर्मक रुपमा अन्य ष्जल्लाहरुमा ववस्र्ाि गदे २०४५ साल सम्ममा ७५ वटै 
ष्जल्लाहरुमा ६ वटा िोगहरु क्षयिोग, भ्यागरेु्िोग, धनटंुटंकाि, लहिेखोकी, पोर्लयो ि दादिुा ववरुद्धका खोपहरु 
समावेश गरियो। यसैगिी २०६० पर्छ हालसम्म क्रमशः नयां खोपहरु थप गदै हाल १२ वटा िोगहरुको ववरुद्ध 
खोप र्दईदै आएको छ। िाष्टिय खोप कायिक्रमको उदे्दश्य अनरुुप नंया टाईर्ाईड खोप यसै आर्थिक वर्िमा र्नयर्मर् 
खोप कायिक्रममा समावेश हनु गइिहेको छ। 
 
िाष्टिय खोप कायिक्रमको परिचय 
िाष्टिय खोप कायिक्रम अन्र्गिर् हाल नेपालमा १५ मवहना मरु्नका बालबालवकाहरु ि गभिवर्ी महर्लाहरुका लाग 
र्नशलु्क खोप सेवा प्रदान गरिदै आएको छ। जसमध्ये १५ मवहना मरु्नका बालबालवकाहरुलाई वर्भष्न्न सरुवा 
िोगहरु (क्षयिोग, भ्यागरेु् िोग, लहिेखोकी, धनटुटंकाि, हेपाटाइवटस र्स, हेमोर्र्लस इन्फ्ल्यूएञ्जा बी, पोर्लयो, दादिुा, 
रुबेला, न्यमूोकोकस, जापार्नज इन्सेर्लाइवटस ि िोटा भाइिस) र्बरुद्ध र्था गभिवर्ी मवहलाहरुका लार्ग टी.डी 
(Td) खोप उपलब्ध गिाउँदै आइएको छ। बहबुर्ीय खोप योजना (सन ्२०११–२०१६, २०१७– २०२१) 
अनसुाि िाष्टिय खोप कायिक्रममा क्रमशः नयाँ खोपहरु समावेश गदै जाने योजना भए अनसुाि यस आ ब मा 
टाईर्ाईड िोग ववरुद्ध, टाईर्ाईड खोप शरुुवार् गने कायिक्रम िहेको छ।  
ववश्व स्वास््य सँगठनको सझुाव र्था नेपाल सिकािको र्नणियानसुाि िोटा, टाईर्ाईड, कोलेिा जस्र्ा ईन्टेरिक 
खोपहरु शरुुवार् गदाि खोपसँगै सिसर्ाई प्रबद्धिन कायिक्रम पर्न सञ्चालन गनुिपन ेभएकोले िोटा खोप शरुुवार्सँगै 
र्नयर्मर् खोप मार्ि र् सिसर्ाई प्रबद्धिन कायिक्रम पर्न गर् आ व देष्ख एवककृर् रुपमा सञ्चालन भईिहेको छ ि 
यसलाई र्निन्र्िर्ा र्दन ुपनछे। 
खोप सेवा देशभिका १६००० भन्दा बिी खोप केन्र ि १७००० भन्दा धेिै खोप सेसनहरु, जसमा स्वास््य संस्था, 
बाह्य खोप केन्र ि घमु्र्ी खोप सेवाका साथ ै र्नजी र्था गैिसिकािी स्वास््य संस्थाहरु मार्ि र् र्नयर्मर् रुपमा 
सञ्चालन गरिँदै आएको छ। खोप कायिक्रमबाट प्राप्त उपलष्ब्धको अवस्थालाई कायम िाख्दै कायिक्रमको िाष्टिय 
उदे्धश्य अनरुुप खोपवाट वचाउन सवकन े िोगहरुलाई शनु्य अवस्थामा पयुािई िोगहरु र्नयन्रण, र्नवािण ि 
उन्मूलनको कायिमा र्र्व्रर्ा र्दई खोपबाट बचाउन सवकने िोगहरुको िोगाणुदि, अपाङ्गर्ादि ि मतृ्यदुिमा कर्म 
ल्याउन ुनै यो कायिक्रमको प्रमखु लक्ष्य िहेको छ।  
हाल ववश्वव्यापी महामािीको रुपमा रै्र्लएको कोर्भड १९ िोगको िोकथाम र्था र्नयन्रणको लार्ग खोप 
उपलब्धर्ाको आधािमा १५ बर्ि भन्दा मार्थ उमेि समूहका सबै नागरिकहरुलाई प्राथर्मकर्ाको आधािमा खोप 
उपलब्ध गिाउने नेपाल सिकािको लक्ष्य िहेको छ। जस अनसुाि गर् आ व देष्ख नै ववर्भन्न लष्क्षर् समहुमा 
ववर्भन्न चिणमा अर्भयान सञ्चालन भएको ि यस आ. व. मा पर्न सञ्चालन गरिनछे।  
खोप कायिक्रमको मूख्य उपलब्धी 

- र्बर्ि िोगको उन्मूलन  
- बाल मतृ्यदुिमा उल्लेख्य कमी  
- सन ्२००५ देष्ख मार् ृर्था नवष्शश ुधनटुटङ्काि िोग र्नवािण  
- सन ्२०१० देष्ख पोर्लयो िोग शून्य अवस्था ि उन्मूलनको नष्जक  
- जापार्नज ईन्सेर्लाईवटस िोग र्नयन्रण 
- रुवेला र्था र्स आि एस (CRS -Congenital Rubella Syndrome) र्नयन्रण (सन ्२०१८) ि दादिुा 

रुबेला िोग र्नवािणर्र्ि  उन्मूख  
- बालबार्लकामा हेपाटाईवटस र्ब र्नयन्रण (सन ्२०१९) 
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- खोपद्धािा वचाउन सवकने अन्य िोगहरुमा उल्लेखनीय कमी 
- पूणि खोप सरु्नष्श्चर्र्ा घोर्णा र्था दीगोपनामा र्निन्र्िर्ा  
- खोप ऐन ि र्नयमावली जािी आर्द 
- ५ वर्ि उमेि समहुका खोप छुट बालबार्लकाहरुलाई खोप र्दन ेर्ार्लका (Delay vaccination Schedule) 

जािी भएको  
 

बहबुर्ीय खोप योजना (सन ्२०१७ –२०२१) 
दिु दृष्टट (Vission) 
नेपालमा खोपवाट वचाउन सवकने िोगहरुलाई शनु्य अवस्थामा पयुािउने।  
ध्येय (Mission) 
िाष्टिय खोप कायिक्रम मार्ि र् र्ोवकएका सवै खोपहरु सवैको पहुंचमा हनेु गिी प्रत्येक बालबार्लका ि गभिवर्ी 
मवहलालाई गणुस्र्रिय, सिुष्क्षर् ि सविसलुभ खोप सेवा र्निन्र्ि रुपमा प्रदान गने। 
खोप कायिक्रमको लक्ष्य 
बालबार्लकामा खोपबाट बचाउन सवकन े र्बिामीदि, अपाङ्गदि ि मतृ्यदुिलाई कम गनुि नै खोप कायिक्रमको प्रमखु 
लक्ष्य हो। 
िाष्टिय खोप कायिक्रम र्था बहबुर्ीय खोप योजना (२०१७-२१) का प्रमखु उद्दशे्यहरु  
नेपालमा खोपबाट िोकथाम गनि सवकन े िोगहरुलाई शनु्य अवस्थामा पिुायाउन बहबुर्ीय खोप योजनाले र्नम्न 
उदे्वश्यहरु र्लएको छ  

• प्रत्येक बालबार्लकाले पूणि खोप लगाएको सरु्नष्श्चर् गने 
• वडा र्ह देष्ख नै सवै र्हमा सबै खोपहरुको कभिेज कम्र्ीमा ९५ प्रर्र्शर् भन्दा माथी पयुािउने ि कायम 

िाख्न े
• खोपबाट बचाउन सवकने िोगहरुको र्नयन्रण, र्नवािण ि उन्मूलनलाई र्र्व्रर्ा र्दई सोको र्दगोपन कायम 

िाख्न े
• गणुस्र्िीय खोप सेवाको लार्ग आपरु्ी व्यवस्था र्था खोप व्यवस्थापन प्रणालीलाई सदुृि गने  
• खोप कायिक्रमको लार्ग र्दगो ववष्त्तय व्यवस्थापनको सरु्नष्श्चर् गने  
• खोप कायिक्रममा अनसुन्धानलाई प्रबद्र्घन गने, सामाष्जक परिचालनमा जोड गदै ि नयाँ कायिहरुको ववस्र्ाि 

गने  
• नयाँ खोपहरुलाई िाष्टिय खोप कायिक्रममा समावेश गिी खोपबाट वचाउन सवकने िोगहरुको र्नयन्रणलाई 

अझै बिावा र्दने  
• खोपबाट बचाउन सवकने िोगहरुको खोजपड्र्ाल (सर्भिलेन्स) कायिलाई सदुृविकिण ि ववस्र्ाि गने  
• एक बर्िभन्दा बिी उमेि समूहको लार्ग पर्न खोप सेवा ववस्र्ाि गदै लैजाने।  

 
कायिक्रम सञ्चालन र्नदेष्शका:  
खोप कायिक्रम आधािभरु् स्वास््य सेवा मध्य अत्यन्र् महत्वपूणि ि प्रमखु सेवा हो। नेपालको संववधान अनसुाि 
आधािभरु् स्वास््य सेवा स्थानीय र्हबाट उपलब्ध हनेु व्यवस्था भए अनसुाि सवै बालबार्लकालाई पूणि खोपको 
सरु्नष्श्चर् गिी िोगहरु र्नयन्रण, र्नवािण ि उन्मलुन गने िाष्टिय, अन्र्िाष्टिय लक्ष्य हार्सल गनि कायिक्रमको 
व्यवस्थापन ि सञ्चालनको वक्रयाकलापहरु ि बजेट स्थानीय र्हमा समेर् ववर्नयोष्जर् भएका छन।् गर् आ.व.मा 
समेर् नेपाल सिकािको नीर्र् र्था कायिक्रममा वडा स्र्ि देष्खनै पूणिखोप घोर्णा ि सरु्नष्श्चर्र्ा गरिन ेकुिा उल्लेख 
भएकोले ववर्नयोष्जर् कायिक्रमहरु सञ्चालन ि सम्पन्न भए पर्छ सवै वडा ि पार्लकाहरु पूणिखोप घोर्णा र्था 
र्दगोपना कायम भएको सरु्नष्श्चर् ि प्रमाष्णकिण हनुपुन ेछ। यी वक्रयाकलापहरु प्रभावकािी रुपमा सञ्चालन गनि यो 
मागिदशिनले सहजीकिण गनेछ। 
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आ व ०७८/०७९ को लार्ग स्थानीय र्हमा शशर्ि वजेट मार्ि र् उपलब्ध कृयाकलापहरुको सञ्चालन प्रकृया: 
१ स्थानीय र्हबाट सञ्चालन गरिन ेकायिक्रमहरु मखु्य ४ वटा ष्शर्िकमा वजेट ववर्नयोजन गरिएको छ, र्ि र्ल 
कायिक्रम सञ्चालन र्नदेष्शकामा उल्लेख भए अनसुाि कृयाकलापहरु सञ्चालन गनुि पन ेछ।  
२ कायिक्रमको उदे्दश्य अनसुाि सञ्चालन प्रकृया, सहजकर्ाि र्था सहभागी र्ोवकए अनसुाि साथै अर्ग्रम योजना बनाएि 
कायिक्रम सञ्चालन व्यवस्था गनुि पदिछ। साथ ैवजेट बांडर्ांड योजना बनाएि अष्ख्र्यािवाला अर्धकािीबाट स्वीकृर् 
गिाएि मार कायिक्रम सञ्चालन गने गिाउने व्यवस्था गनुि पदिछ।  
३ कायिक्रम सञ्चालनमा ववर्नयोष्जर् एकमटुट िकम बाट सो अन्र्गिर्का कृयाकलाप सञ्चालन गनि मागि दशिनमा 
उल्लेख भए अनसुाि अर्ग्रम वजेट बांडर्ांड ि योजना र्यािी गिेि मार सञ्चालन गनुि पदिछ। खचि योजना आर्थिक 
ऐन र्नयम र्था स्थानीय र्हको कायिववर्ध अनसुाि गनुि पदिछ। कृयाकलाप सञ्चालनमा वजेट अपगु भएमा स्थानीय 
र्ह बाट थप व्यवस्था गिी कायिक्रम सम्पन्न गनुि पदिछ। 
४ कायिक्रमसँग सम्वष्न्धर् र्नदेष्शका, सन्दभि सामाग्री, प्रस्र्रु्र्किण सामग्री आर्द स्वास््य कायािलय ि सिोकािवाला 
र्नकायबाट पूणि रुपमा प्राप्त गिी अनशुिण ि आवश्यक्ता अनसुाि ववर्िण गनुि पदिछ।  
५ पार्लका स्र्िको अर्भमषु्खकिण, सकु्ष्मयोजना गोष्टठ आर्द सञ्चालनमा गणुस्र्ि ि प्रभावकािी बनाउन स्वास््य 
कायािलय सँग समन्वय गिी सहजकर्ािको व्यवस्थापन गिेि सञ्चालन गने व्यवस्था गनुि पदिछ। 
६ पार्लका स्वास््य महाशाखा, शाखाले ववर्नयोष्जर् कायिक्रमहरुको अध्ययन गिी र्नदेष्शकामा उल्लेख भए अनसुाि 
सर्मक्षा, अर्भमषु्खकिण ि सकु्ष्मयोजना र्ोवकएको रैमार्सकमा सम्पन्न गनि योजना वनाई कायिक्रम सञ्चालन गने। 
ष्जल्ला स्र्िमा सञ्चालन हनेु प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्था अर्भमषु्खकिणमा सहभागी भएि सो पर्छ पार्लका स्र्िको 
कायिक्रम सञ्चालन गने सोवह अनसुाि पार्लका स्र्िको सम्पन्न भए पर्छ मार वडा, स्वास््य संस्था स्र्िको कायिक्रम 
सञ्चालन गने व्यवस्था गनुि पदिछ। 
७ वडा/ स्वास््य संस्था स्र्िमा सञ्चालन गनुि पन ेकायिक्रमहरु प्रभावकािी वनाउन पार्लका स्र्िको कायिक्रममा 
अर्भमषु्खकिण गने, पार्लका बाट समेर् सहष्जकिण गने र्था प्रस्र्रु्र्किण सामाग्री उपलब्ध गिाउन ु पदिछ। 
कायिपार्लकाको वैठकमा समेर् जानकािी गिाई कायिक्रम प्रभावकािी वनाई उदे्दश्य हाष्शल गनि वडा अध्यक्षहरु बाट 
कायिक्रम संयोजनको व्यवस्था गनुि पदिछ। 
८ कायिक्रम सञ्चालनको लार्ग आबश्यक सामाग्रीहरु पूणिखोप घोर्णा र्नदेष्शका, सकु्ष्मयोजना र्ािम आर्द स्वास््य 
कायािलय, प्रदेश स्वास््य र्नदेशनालयहरुसँग समन्वय गिी समयम ै प्राप्त गने र्था व्यवस्थापन गिेि स्वास््य 
संस्गाहरुलाई समेर् उपलब्ध गिाउन ुपदिछ। 
 
कृयाकलाप र्था सञ्चालन मागिदशन 
वक्रयाकलाप नं १ कोर्भड १९ ववरुद्ध खोप अर्भयान सञ्चालन व्यवस्थापन खचि (पार्लकास्र्रिय योजना ि पार्लका 
र्था स्वास््य सस्था स्र्रिय सपुरिवेक्षण) 
वक्रयाकलाप नं २ पार्लका स्र्िमा: टाईिर्ाइड खोप अर्भयान सञ्चालन र्था र्नयर्मर् खोपमा टाईिर्ाइड खोप 
शरुुवार्को साथ ै र्नयर्मर् खोप सदुिीकिण ि सिसर्ाई प्रबद्धिनको लार्ग पार्लका ि वडा खोप समन्वय सर्मर्ी ि 
सिोकािवालाहरुको अर्भमषु्खकिण बैठक १ र्दन 
वक्रयाकलाप नं ३ किाि: अहेब, अनमी (खोप सेवा कायिक्रम सञ्चालनको लार्ग र्ोवकएका उच्च वहमाली, पहाडी 
ष्जल्लाहरु ि महा र्था उप महानगिपार्लका, संस्थागर् ष्ललर्नक न.पा हरु) ९० जना 
वक्रयाकलाप नं ४ र्नयर्मर् खोप सदुृिीकिण, पूणि खोपको दीगोपना ि सिसर्ाई प्रबद्धिन कायिक्रम र्निन्र्िर्ाको 
लार्ग सकु्ष्मयोजना अद्यावर्धक ि पार्लका समन्वय सर्मर्र्को अर्भमषु्खकिण ि योजना २ र्दन ि पूणिखोप न.पा., 
गा.पा. सरु्नष्श्चर्र्ाको लार्ग स्वास््यकर्मिबाट वडामा घिधुिी सवेक्षण, पार्लका बाट वडा भेरिवर्केसन, अनगुमन 
र्था घोर्णा सभा व्यवस्थापन घोर्णा बांकीमा घोर्णा र्था घोर्णा भएकामा र्दगोपना कायम गनि 
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४.१ पार्लकास्र्िमा खोप ऐन, र्नयमावली, ए.ई.एर्.आई को जानकािी खोप कायिक्रमको सर्मक्षा, र्नयर्मर् खोप 
सदुृिीकिण, पूणि खोपको दीगोपना ि सिसर्ाई प्रबद्धिन कायिक्रम र्निन्र्िर्ाको लार्ग सकु्ष्मयोजना अद्यावर्धक २ र्दन े
७५३ र्ह (स्वास््य संस्था प्रमखु, खोप कायिकर्ाि समेर्) 
४.२ पूणि खोपको दीगोपनाको लार्ग साझेदाि ि स्थानीय स्वास््य संस्था सञ्चालन र्था व्यवस्थापन सर्मर्र्का सदस्य 
ि वडा खोप समन्वय सर्मर्र्हरुसँग अन्र्िवक्रया, स्थानीय योजना र्नमािण (७५३ पार्लकाका सबै स्वास््य संस्था 
स्र्िमा) 
४.३ पूणिखोप न.पा., गा.पा. सरु्नष्श्चर्र्ाको लार्ग स्वास््यकमीबाट वडामा घिधुिी सवेक्षण, पार्लका, ष्जल्लाबाट 
वडा भेरिवर्केसन, अनगुमन र्था घोर्णा सभा व्यवस्थापन, घोर्णा गनि बांकी भएकामा घोर्णा र्था घोर्णा भएकामा 
र्दगोपना कायम गनि (७५३ पार्लका ि सवै स्वास््य संस्था) 
४.४ खोपको पहुंच बिाई छुट भएका वच्चालाई खोप र्दलाई पूणिखोप सरु्नष्श्चर् गनि वैशाख मवहनालाइ खोप मवहना 
सञ्चालन गने 
 
सञ्चालन प्रकृया 
१. कोर्भड १९ ववरुद्ध खोप अर्भयान सञ्चालन व्यवस्थापन खचि (पार्लकास्र्रिय योजना ि पार्लका र्था स्वास््य 
सस्था स्र्िीय सपुरिवेक्षण) 

परिचय कोर्भड १९ िोग िोकथाम र्था र्नयन्रणको लार्ग कोर्भड १९ ववरुद्धको खोप अर्भयान सञ्चालन गनुिपन े
ि सो को लार्ग पार्लका वडा र्हमा गनुिपन े आवश्यक पूवि र्यािी, सामाष्जक परिचालनका 
वक्रयाकलापहरु आर्द अर्भमषु्खकिण र्था योजना र्यािी ि पार्लका ि वडाहरुमा अर्भयानको समयमा 
सहयोग ि सहष्जकिणको लार्ग सपुरिवेक्षण र्था अनगुमन समेर् गनिको लार्ग यो कायिक्रम र्था बजेट 
ववर्नयोजन गरिएको हो। यस आ. व. मा कोर्भड १९ ववरुद्धको खोप अर्भयानको लष्क्षर् समहु, संख्या ि 
चिणहरु र्नष्श्चर् भइ नसकेको ि खोप उपलब्धर्ाको आधािमा नेपाल सिकािको र्नणियानसुाि सञ्चालन 
गनुिपने भएकोले ववर्नयोष्जर् बजेटबाट वास्र्ववक आवश्यकर्ाको आधािमा खचि योजना र्याि गने ि 
अपूग भएमा स्थानीय श्रोर्को व्यवस्थापन गनुिपनेछ। 

उद्दशे्य नेपाल सिकािले प्राथर्मकर्ा र्नधाििण गिेका लष्क्षर् समूहहरुलाई पार्लका र्था वडा र्हमा प्रभावकािी 
योजना बनाई चिणबद्ध रुपमा कोर्भड १९ ववरुद्धको खोप प्रदान गन े

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

प्राथर्मकर्ामा पिेका उमेि समहूहरुले खोप प्राप्त गिी कोर्भड १९ िोग िोकथाम र्था र्नयन्रणमा सघाउ 
हनेु 
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२. पार्लका स्र्िमा: टाईिर्ाइड खोप अर्भयान सञ्चालन र्था र्नयर्मर् खोपमा टाईिर्ाइड खोप शरुुवार्को साथै 
र्नयर्मर् खोप सदुिीकिण ि सिसर्ाई प्रबद्धिनको लार्ग पार्लका ि वडा खोप समन्वय सर्मर्र् ि सिोकािवालाहरुको 
अर्भमषु्खकिण बैठक १ र्दन 

 
परिचय टाईर्ाइड खोप अर्भयान सर्लर्ापूविक सञ्चालन गनिको लार्ग र्था र्नयर्मर् खोपमा टाईर्ाइड खोप 

शरुुवार् साथ ैर्नयर्मर् खोप सदुृिीकिण ि सिसर्ाई प्रबद्धिन कायिक्रमको र्निन्र्िर्ा ि स्थानीय र्हको 
अपनत्वको लार्ग पार्लका स्र्िमा पार्लका ि वडा खोप समन्वय सर्मर्ी एवं सिोकािवालाहरुको 
अर्भमषु्खकिण र्था योजना गोष्टठको लार्ग यो कायिक्रम र्था बजेट पार्लकार्हमा ववर्नयोजन गरिएको 

वक्रयाकलाप 
र्था 
सञ्चालन 
प्रकृया 

कोर्भड-१९ खोप अर्भयान सञ्चालनको लार्ग नेपाल सिकािले जािी गिेको र्नदेष्शका २०७७/७८, सो 
पर्छ जािी भएका र्नदेष्शका ि र्नदेशनहरुको आधािमा खोप अर्भयान सञ्चालन गनि बजेटको परिर्धमा 
िही पार्लका र्था वडा र्हमा र्नम्न अनसुाि वक्रयाकलापहरु सञ्चालन गने: 
१. अर्भयानको सर्मक्षा, अर्भमषु्खकिण ि योजना गोष्टठ यो खोप अर्भयान ववगर् वर्ि देष्ख नै र्निन्र्ि 
सञ्चालन भईिहेको छ। यस आ व मा कुन ैनया ँखोप आई सो को अर्भमषु्खकिण ि ववशेर् योजना 
गनुिपने अवस्था र्था यस आ व मा सञ्चालन हनेु अर्भयानहरुको योजना र्यािी गनुिपन ेअवस्था भई 
स्वास््य सेवा ववभाग, प्रदेश, ष्जल्लाबाट जानकािी भए पश्चार् यो कायिक्रम सञ्चालन व्यवस्था गने। यो 
कायिक्रम सञ्चालन गदाि कोर्भड खोप अर्भयान सञ्चालन र्नदेष्शका अनसुाि गने।  
२. सपुरिवेक्षण र्था अनगुमन खचि – कोर्भड-१९ खोप अर्भयान सञ्चालन हुँदा अर्भयानको व्यवस्थापन, 
खोप केन्र, सेसनमा सहयोग ि सहष्जकिण र्था ए. ई. एर्. आई. को अनगुमन ि व्यवस्थापनमा 
सहजर्ाको लार्ग यो िकम पार्लका र्हमा नै ववर्नयोजन गरिएको हो। यो बजटेबाट कोर्भड-१९ खोप 
अर्भयान सञ्चालन हुँदा र्नम्नानसुाि योजना ि खचि गने व्यवस्था गनुिपदिछ।  
२.१ पार्लका वडा र्हमा खोप अर्भयान सञ्चालन हुँदा खोप सञ्चालन हनेु स्वास््य संस्थाबाट खोप 
सञ्चालन अवर्धमा स्वास््य संस्था प्रमखु वा अन्य स्वास््यकमी खोप केन्रमा सहयोग ि ए. ई. एर्. 
आई. अनगुमन व्यवस्थापनका लार्ग अर्नवायि परिचालन गने ि सो बापर् प्रर्र् र्दन रु ८०० यार्ायार् 
खचि बापर् भकु्तार्न गने। 
२.२ पार्लका अन्र्गिर् सञ्चालन हनेु अर्भयानमा सहयोग सहष्जकिण ि व्यवस्थापनको लार्ग वडा, 
स्वास््य संस्था स्र्िमा ववशेर् गिी अर्भयान पूवि अनगुमन र्था सपुरिवेक्षणको लार्ग पार्लका स्वास््य 
महाशाखा/शाखाबाट प्रमखु वा अन्य स्वास््यकमी परिचालन गिी अर्भयान प्रभावकािी बनाउन ुपदिछ। यो 
बजेटबाट यस आ. व. भिी सञ्चालन हनेु अर्भयानहरुको लार्ग खचि व्यवस्थापन गनुिपदिछ। र्सथि 
पार्लकाबाट कमिचािी परिचालन गदाि वडा, समदुाय स्र्िमा सञ्चालन हनेु अर्भयानहरुमा वडा स्वास््य 
संस्था प्राथर्मकर्ा र्नधािण गिी जनशष्क्त परिचालन ि अवर्ध र्नधाििण गनुि पदिछ। सो वापर् परिचालन 
हनेु सपुरिवेक्षकलाई प्रर्र् र्दन रु १००० का दिले यार्ायार् खचि भकु्तानी गने। 
नोट: ववर्नयोष्जर् बजटेबाट कायिक्रम व्यवस्थापन र्था सपुरिवेक्षण अनगुमनमा अपूग हनेु बजटे स्थानीय 
र्हबाट व्यवस्थापन गिी पार्लका वडा र्हका थप वक्रयाकलापहरु अर्भमषु्खकिण, बैठक ि सपुरिवेक्षण 
आर्द सञ्चालन गिी कोर्भड िोग िोकथाम र्था र्नयन्रणको लार्ग र्ोवकएका लष्क्षर् समहुलाई कोर्भड 
ववरुद्धको खोप शर् प्रर्र्शर् उपलब्ध गिाउने व्यवस्था गनुि पदिछ। 

बजेट 
बाडँर्ाडँ 

प्राप्त बजेटबाट र्ोवकएका वक्रयाकलापहरु पार्लकाको आवश्यकर्ा अनसुाि योजना बनाई नेपाल 
सिकािको आर्थिक ऐन र्नयमानसुाि खचिको ववविण अर्ग्रम योजना बनाई स्वीकृर् गिाई खचि गने 
व्यवस्था गनुिपदिछ। 

सन्दभि 
सामाग्री 

कोर्भड १९ िोग ववरुद्धको खोप अर्भयान कायि सञ्चालन र्नदेष्शका २०७७/७८, अन्र्रिम र्नदेष्शका, 
स्वास््य र्था जनसंख्या मन्रालय र्था स्वास््य सेवा ववभागबाट जािी र्नदेशनहरु 
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हो। यो कायिक्रम ष्जल्ला र्हको अर्भमषु्खकिण पश्चार् ि पार्लका वडा र्हमा अर्भयान सञ्चालन पूवि 
(एक हप्ता अगार्ड) सञ्चालन गनुि पदिछ।  
नोट: यो अर्भयान सञ्चालन र्था र्नयर्मर् खोपमा टाईर्ाइड खोप शरुुवार्को लार्ग सबै र्हको सकु्ष्म 
योजना र्यािी भई नसकेको कािण गाभीको सहयोगमा प्राप्त हनेु िकमबाट जनशष्क्त परिचालन, खोप 
र्दने स्वास््य कमी ि स्वयंसेवक अर्भमषु्खकिण ि परिचालन, सपुरिवेक्षण आर्दको िकम स्वास््य 
कायािलयहरुमा ववर्नयोजन भएको छ। ष्जल्लाको सकु्ष्म योजना र्यािी पश्चार् पार्लका वडाको लार्ग 
आवश्यक िकम स्वास््य कायािलयको समन्वयमा प्राप्त गिी कायिक्रम सञ्चालन व्यवस्थापन गनुिपनछे। 
ष्जल्लाको सकु्ष्म योजना र्था पार्लकाको वास्र्ववक आवश्यकर्ाको आधािमा ववर्नयोष्जर् बजेटबाट 
अपूग भएमा स्थानीय श्रोर्को व्यवस्थापन गनुिपनेछ। 

उद्दशे्य • पार्लकास्र्िमा टाईर्ाइड खोप अर्भयान ि र्नयर्मर् खोपमा टाईर्ाइड खोप शरुुवार्को लार्ग 
अर्भमषु्खकिण ि योजना र्जुिमा गिी कायिक्रमलाई प्रभावकािी बनाउने  

• अर्भयान प्रभावकािी बनाउन, र्नयर्मर् खोप सदुृिीकिण ि सिसर्ाई प्रबद्धिन कायिक्रमको 
र्निन्र्िर्ाको लार्ग साझेदािी ि अपनत्व ववकास गने 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

• टाईर्ाइड खोप अर्भयान प्रभावकािी हनेु ि र्नयर्मर् खोपमा टाईर्ाईड खोप शरुुवार् भई 
सिसर्ाई प्रबद्धिन कायिक्रम समेर् र्निन्र्ि सञ्चालन हनेुछ। 

वक्रयाकलाप 
ि सञ्चालन 
प्रकृया 

टाईर्ाइड खोप अर्भयान सञ्चालनको लार्ग नेपाल सिकाि, स्वास््य सेवा ववभागबाट टाईर्ाइड खोप 
अर्भयान सञ्चालन र्नदेष्शका २०७८/७९ जािी हनेु ि सो बमोष्जम र्नम्नानसुािका कायिक्रम सञ्चालन 
गनुि गिाउन ुपनछे: 
१. पार्लका स्र्िमा टाईर्ाइड खोप अर्भयान, र्नयर्मर् खोपमा टाईर्ाइड खोप शरुुवार्, र्नयर्मर् खोप 
सदुृिीकिण ि सिसर्ाई प्रबद्धिनको लार्ग १ र्दन ेअर्भमषु्खकिण र्था योजना गोष्टठ  
२. वडा खोप समन्वय सर्मर्र् एवं संचािकमीहरुको अर्भमषु्खकिण 

बजेट 
बाडँर्ाडँ 

टाईर्ाइड खोप अर्भयान सञ्चालन र्नदेष्शका २०७८/७९ मा कायिक्रमको बजेट बाँडर्ाँड गिी 
परिवाि कल्याण महाशाखा मार्ि र् पठाईनछे, सो अनसुाि र्नदेष्शकामा उल्लेख भएको वक्रयाकलापमा 
नेपाल सिकािको आर्थिक ऐन, र्नयमानसुाि बजेटको परिर्ध र्भर िही खचि गनि सवकनेछ। 

सन्दभि 
सामाग्री 

टाईर्ाइड खोप अर्भयान सञ्चालन र्नदेष्शका २०७८/७९, सूचना संचािका सामाग्री, प्रस्र्रु्र्किण, 
सकु्ष्म योजना र्जुिमा र्ािम आर्द। 

 
३. किािः अहेब, अनमी (खोप सेवा कायिक्रम सञ्चालनको लार्ग र्ोवकएका उच्च वहमाली, पहाडी ष्जल्लाहरु ि महा 
र्था उप महानगिपार्लका, संस्थागर् ष्ललर्नक) ९० जना 

परिचय जनशष्क्त कम ि अभावको कािणले खोप सेवा सञ्चालनमा कर्ठनाई नहोस भने्न हेर्लेु स्थानीय र्हबाट 
समयमै जनशष्क्त व्यवस्था गनिको लार्ग यो कायिक्रमको व्यवस्था गरिएको छ। 

उद्दशे्य • दिबन्दी अनसुािका दिबन्दी पूर्र्ि नभएमा वा लामो समयसम्म स्वास््यकमीले र्बदा र्लएमा वा कुनै 
कािणले अनपुष्स्थर् िहेमा वा उपलब्ध जनशष्क्त अपगु भएमा खोप सेवा सचुारू गनि  

• लष्क्षर् सबै बालबार्लका ि गभिवर्ी मवहलाहरूलाई पूणि खोप सेवा प्रदान गनुि यस कायिक्रमको 
उदे्दश्य िहेको छ। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

• स्थानीय सूक्ष्म योजना अनसुाि खोप सेसन र्निन्र्ि ि प्रभावकािी रुपमा सञ्चालन हनेुछन।्  
• र्निन्र्ि खोप सेवा सञ्चालन भई बालबार्लकाले पूणि खोप प्राप्त गनेछन।् 
• पूणि खोप सरु्नष्श्चर्र्ा ि र्दगोपनाको कायिक्रममा र्निन्र्िर्ा हनेुछ। 

वक्रयाकलाप 
ि सञ्चालन 

सञ्चालन लष्क्षर् समहूः  
• खोप सेवा सञ्चालन गनि जनशष्क्त अभाव भएका महानगि, उपमहानगि, नगिपार्लका ि वहमाली 
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प्रकृया र्था उच्च पहार्ड न.पा., गा.पा. (कायिक्रम समावेश भएका) हरु 
कायिक्रम सञ्चालन गनुिपन ेसमयः 

• खोप सेवा र्निन्र्ि सञ्चालन गनुिपन ेभएकोले आर्थिक वर्िको शरुुमा नै किाि सेवामा कमिचािी 
र्लन ेि सेवा किाि र्लन ेकायि गनुिपदिछ। 

सञ्चालन ववर्धः  
• कायिक्रममा बजेट ववर्नयोष्जर् भएका म.न.पा., उपम.न.पा., न.पा. ि गा. पा. हरुमा किाि 

सेवामा र्निन्र्ि कायि गिाउन आर्थिक वर्िको शरुुमा नै कमिचािी भनािको व्यवस्था गनुि पदिछ। 
किाि सेवामा कमिचािी भनाि गदाि साविजर्नक खरिद ऐन ि र्नयमावर्लको अर्धनमा िही 
गनुिपनेछ।  

• पार्लका महाशाखा/शाखाबाट स्वास््य कायािलय, खोप र्ाटँ ि खोप र्ोकल पसिनहरुसँग 
समन्वय गिेि किािमा र्लन,े र्ार्लमको व्यवस्था गने गनुिपदिछ। सम्बष्न्धर् स्थानीय र्हमा 
छुट्टयाइएको संख्या ि उपलब्ध बजेटको आधािमा नेपाल सिकािको प्रचर्लर् आर्थिक ऐनर्नयम 
बमोष्जम सेवा किािको व्यवस्थापन गने ि नर्ीजा प्राप्त गन े गिाउने ष्जम्मेवािी सम्बष्न्धर् 
न.पा., गा.पा. को हनेुछ।  

• खोप सेवा अर्र् संवेदनष्शल सेवा भएकोले कमिचािी किािमा र्लँदा वा सेवा किाि र्लँदा यस 
अष्घ खोप सेवामा संलग्न अनभुवी, दक्ष सके सम्म खोप र्ार्लम र्लएको व्यष्क्त किािमा र्लन ु
पदिछ।  

• र्नयर्मर् कायिक्रम अन्र्गिर् ष्जल्ला, के्षर, प्रदेशमा सञ्चालन हनेु खोप र्ार्लममा सहभागी गिाउन े
व्यवस्था गनुिपदिछ।  

न्यूनर्म शैष्क्षक योग्यर्ाः 
• खोप सेवा र्दन ेव्यष्क्तको न्यनूर्म शैष्क्षक योग्यर्ा कष्म्र्मा अ.न.मी. वा र्स.एम.ए. कोर्ि उत्तीणि 

भई सम्बष्न्धर् काउष्न्सल दर्ाि भएको हनुपुनेछ।  
सेवा किािमा गने कायि प्रवक्रया 

• सेवा किाि गदाि नेपाल सिकािको ववद्यमान प्रचर्लर् ऐन ि र्नयमानसुाि गनुिपन।े 
प्राथर्मकर्ा र्दनपुने आधािहरू 

• ववगर्देष्ख खोप सेवा प्रदान गिी कामको अनभुव प्राप्त व्यष्क्त। 
• स्थानीय न.पा., गा.पा. को बार्सन्दा। 
• स्वास््यकमीका लार्ग प्रदान गरिएको खोपसम्बन्धी र्ार्लम र्लएको। 
• यसिी किाि र्नयकु्त गदाि पार्लकामा उपलब्ध बजेटको आधािमा सबै संख्या एकै समयमा 

किािमा र्लई र्नजहरुलाई खोप कोल्डचेन सम्बन्धी ज्ञान अर्भवृष्द्ध गनि ष्जल्ला स्वास््य प्रमखु, 
खोप अर्धकृर् ि कोल्डचेन अर्धकृर्हरुको समन्वयमा कष्म्र्मा १-२ र्दन अर्भमषु्खकिण ि 
स्वास््य संस्था, :ऋज ्ऋर्ष््अलर्अ् वा नष्जकको खोप केन्रमा १-२ सेसनमा अष्टलर्अ्ब ष्  
अभ्यास गिाएि मार कायि ष्जम्मेवािी र्दने व्यवस्था गनुिपदिछ। 

मखु्य ष्जम्मेवािी 
• पार्लका अन्र्गिर्का वडा स्वास््य संस्था ि खोप केन्रहरुमा र्नयर्मर् खोप र्था अर्भयानहरु 

सञ्चालन गने, 
• र्ोवकएको स्थानबाट भ्याष्लसन ि अन्य खोप सामाग्री बषु्झर्लने, अर्भलेख प्रर्र्वेदन गने 
• र्नधािरिर् र्ािम/िष्जटटिमा अर्भलेख िाख्न े ि सो आधािमा मार्सक प्रर्र्वेदन र्याि गिी 

सम्बष्न्धर् स्वास््य संस्था/र्नकायमा बझुाउने, 
• आफ्नो पार्लका/वडा/स्वास््य संस्था अन्र्गिर् पूणि खोप सरु्नष्श्चर्र्ा र्नदेष्शका अनसुाि पूणि 

खोप सरु्नष्श्चर्र्ा ि र्दगोपनाको कायिमा प्रत्यक्ष संलग्न भई वावर्िक पूण खोप सरु्नश्चर्र्ाको 
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४. र्नयर्मर् खोप सदुृिीकिण, पूणि खोपको दीगोपना ि सिसर्ाई प्रबद्धिन कायिक्रम र्निन्र्िर्ाको लार्ग सकु्ष्मयोजना 
अद्यावर्धक ि पार्लका समन्वय सर्मर्र्को अर्भमषु्खकिण ि योजना २ र्दन ि पूणिखोप न.पा., गा.पा. सरु्नष्श्चर्र्ाको 
लार्ग स्वास््यकर्मिबाट वडामा घिधिुी सवेक्षण, पार्लकाबाट वडा भेरिवर्केसन, अनगुमन र्था घोर्णा सभा 
व्यवस्थापन घोर्णा बाकंीमा घोर्णा र्था घोर्णा भएकामा र्दगोपना कायम गनि 
४.१ पार्लकास्र्िमा खोप ऐन, र्नयमावली, ए.ई.एर्.आई. को जानकािी खोप कायिक्रमको सर्मक्षा, र्नयर्मर् खोप 
सदुृिीकिण, पूणि खोपको दीगोपना ि सिसर्ाई प्रबद्धिन कायिक्रम र्निन्र्िर्ाको लार्ग सकु्ष्मयोजना अद्यावर्धक २ र्दन े
७५३ र्ह (स्वास््य संस्था प्रमखु, खोप कायिकर्ाि समेर्) 

लार्ग कायि गने  
• खोपको महत्वबािे स्थानीय समदुायमा प्रचािप्रसाि गिी पूणि खोपको लार्ग उत्पे्ररिर् गने, 
• सम्बष्न्धर् पार्लका/वडा/स्वास््य संस्थाको इन्चाजिले र्दएको खोपसम्बन्धी ष्जम्मेवािी बहन गने, 
• किाि नामामा सम्झौर्ा भए अनसुािको ष्जम्मेवािी बहन गने। 
• किाि सेवामा र्नयकु्त भएका कमिचािीहरुको मूख्य ष्जम्मेवािी खोप सेवा सञ्चालन गनुि भएर्ापर्न 

अन्य समयमा न.पा., गा.पा. ि स्वास््य संस्थाले र्ोवकएको स्वास््य संस्थामा (स्वास््य चौकी, 
नगि स्वास््य केन्र, दैर्नक खोप सेसन सञ्चालन हनेु खोप केन्र) र्नयर्मर् कायि गनुिपदिछ। 

• कोर्भड खोप अर्भयानमा पार्लकाले खटाएको ठाँउमा सेवा प्रदान गने 
किाि भङ्ग गने ि नयाँ किाि गने 

• सेवा किािमा र्लएको व्यष्क्तले सम्झौर्ाअनसुाि सेवा प्रदान नगिेमा र्नज व्यष्क्तसँग भएको किाि 
जनु सकैु बेला भङ्ग गिी अको व्यष्क्तबाट सेवा सञ्चालन गने व्यवस्था र्मलाउन।े 

• सेवा किाि र्दएका व्यष्क्तको सेवा सन्र्ोर्जनक भएमा स्थानीय वडा, स्वास््य संस्थाको 
र्सर्ारिशमा अको आ. व. मा समेर् र्नजको सेवा र्निन्र्ि गनि सवकनेछ। यसिी सेवा किाि 
अवर्ध थप गदाि प्राप्त बजेट ि कायिक्रमको परिर्ध र्भर िही गनुिपनेछ। 

पारिश्रर्मक िकमः 
• र्ोवकएको स्वास््य संस्था अन्र्गिर् मवहनाभिी सञ्चालन हनेु सबै खोप ष्ललर्नकहरू, पूणि खोप 

घोर्णा ि र्दगोपना कायिक्रम लगायर् स्वास््य संस्थाले र्ोकेका अन्य कायिहरु समेर् सञ्चालन 
गने गिी ववर्नयोष्जर् बजटेबाट मार्सक कष्म्र्मा रु. २०,०००।– उपलब्ध गिाउने गिी बजटे 
व्यवस्था गरिएको छ। सो बजेट र्भर िही साविजर्नक खरिद ऐन र्नयमावर्लको प्रवक्रया ि 
स्थानीय र्हको कायिववर्ध अनसुाि र्ोवकएको संख्या भन्दा धेिै पर्न किाि र्नयषु्क्त गिी सेवा 
प्रवाह गनि सवकनछे। अन्य सेवा सवुवधाको हकमा साविजर्नक खरिद ऐन, सम्झौर्ामा उल्लेख 
भए अनसुाि र्था स्थानीय र्नकायले र्ोके बमोष्जम हनेुछ। 

सेवा र्दनेकायिक्रम सञ्चालन गने र्नकायः  
• यो कायिक्रमको व्यवस्थापन, सञ्चालन ि अनगुमन गने प्रमखु ष्जम्मेवािी सम्बष्न्धर् न.पागा.पा. 

ि अन्र्गिर्का स्वास््य संस्थाको हनेुछ।  
• कमिचािी किाि सेवा र्था सेवा किाि र्लन े प्रमखु ष्जम्मेवािी सम्बष्न्धर् न.पा. गा.पा. को 

हनेुछ। 
• उक्त कायिमा प्राववर्धक र्था व्यवस्थापवकय सहयोगको लार्ग स्वास््य कायािलय, खोप र्ोकल 

पसिनहरुसँग समन्वय गनुि पनेछ। 
बजेट 
बाडँर्ाडँ 

मार्थ उल्लेख भए अनसुाि भकु्तानीको व्यवस्था गने 

सन्दभि 
सामाग्री 

साविजर्नक खरिद ऐन ि र्नयमावली 
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परिचय पार्लका अन्र्गिर् स्वास््य संस्थाहरुमा सञ्चालन भएको खोप कायिक्रम ि सिसर्ाई प्रबद्धिन 
कायिक्रमको अवस्थाको सर्मक्षा एवं सकु्ष्म योजना र्यािी गनि कायािन्वयन गनि यो कायिक्रम व्यवस्था 
गरिएको हो। यो कायिक्रम पश्चार् प्रत्यक वर्ि वडा र्ह देष्ख सकु्ष्म योजना र्याि भई पार्लका 
ष्जल्लाको समेर् सकु्ष्म योजना र्यािी भई र्नयर्मर् खोप सदुृिीकिण भएको हनुपुनेछ। 

उद्दशे्य • पार्लका स्र्िको गर् आ.व.को प्रगर्र् ववश्लेशण, समस्याको पवहचान ि समाधानको उपायहरु 
• पूणि खोप वडा, गाउँपार्लका, न.पा. घोर्णा ि र्दगोपनाको अवस्थाको सर्मक्षा गने। 
• पूणि खोप घोर्णा र्नदेष्शका बमोष्जम घोर्णा र्था र्दगोपनाको योजना बनाउने। 
• पूणि खोप सरु्नष्श्चर्र्ाको लार्ग स्थानीय र्ह, स्वास््य संस्था ि अन्य साझेदाि र्नकायको भूर्मका, 

साझेदािी ि ष्जम्मेवािी बाँडर्ाँड गने। 
• सिसर्ाई प्रबद्धिन कायिक्रम र्निन्र्िर्ाको लार्ग सिोकािवालाहरु माझ छलर्ल गिी योजना 

बनाउने 
• वडा/न.पा./गा.पा. स्र्िीय खोप सूक्ष्म योजना र्यािी ि अध्यावर्धक गने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

• पार्लका र्ह अन्र्गिर्का वडा/स्वास््य संस्थाहरुको समस्याको पवहचान भई स्थानीय स्र्िमा 
समाधानका लार्ग सिोकािवालाहरुको खोप सेवामा साझेदािी, सहभागीर्ा वृष्द्ध भई लष्क्षर् 
बालबार्लकाहरुले र्ोवकएका सबै खोप र्निन्र्ि पाएको सरु्नष्श्चर् हनेुछ।  

• स्थानीय र्हको योजनामा खोप सेवा र्था सिसर्ाई प्रबद्धिन कायिक्रम समावेश भई अपनत्व 
ववकास हनेुछ। 

• सम्बष्न्धर् वडा, न.पा. ि गा.पा. हरुको खोप सूक्ष्म योजना र्याि भई गणुस्र्िीय र्था सलुभ 
खोप सेवा सञ्चालन हनेुछ। 

• पूणि खोप सरु्नष्श्चर्र्ा ि र्दगोपनाको र्निन्र्िर्ा हनुेछ। 
वक्रयाकलाप ि 
सञ्चालन प्रकृया 

सञ्चालन ववर्धः  
• यो कायिक्रम ष्जल्लास्र्िमा सञ्चालन हनेु सकु्ष्म योजना अर्भमषु्खकिण र्था अध्यावर्धक गोष्टठ 

सञ्चालन भए पर्छ मार र्हाँ सहभागी भएका सहजकर्ािहरुबाट सञ्चालन गन े व्यवस्था गनुि 
पदिछ। 

• पार्लका, स्वास््य शाखा संयोजकले स्वास््य कायािलय/खोप र्ोकल पसिन, जनस्वास््य अर्धकृर् 
वा उपल्लो र्नकायमा समन्वय गिी प्रस्र्रु्र्किणको सामाग्री -औष्चत्य, सञ्चालन प्रवक्रया अर्ग्रम 
र्यािी गिी योजना बनाउने। 

• स्थान, र्मर्र्को र्यािी ि सूचना न.पा./गा.पा. (जनस्वास््य शाखा) बाट गने। 
• यो गोष्टठमा आउँदा सम्बष्न्धर् स्वास््य संस्थाले गर् आ व (२०७७/७८) को पूणि ववविण 

भिेको सकु्ष्म योजना र्ािम ि यो आ. व २०७८/७९ को श्रावण देष्खको ववविण अध्यावर्धक 
गिी अर्नवायि ल्याउन आवश्यक र्ािम र्मेट ि सकु्ष्मयोजना टेम्प्लेट स्वास््य संस्थालाई अर्ग्रम 
उपलब्ध गिाउने। 

• उक्त कायिक्रममा स्वास््य कायािलयबाट समेर् सहष्जकिणको समन्वय गिी र्नदेष्शका बमोष्जम 
पूणि खोप घोर्णाको औष्चत्य ि ववर्भन्न र्नकायको भूर्मकाबािेमा समेर् प्रस्र्रु्र्किण गने। 

• सकु्ष्म योजना र्ािम अनसुाि वडा ि स्वास््य संस्था अनसुाि खोप सूक्ष्म योजना (खोप 
कायिक्रमको प्रगर्ी ववश्लेर्ण, समस्याको पवहचान, खोप कायिक्रमको सधुािको योजना, खोप केन्र 
थपघट, सञ्चालन समय, लष्क्षर् जनसंख्या, आवश्यक खोप र्था कोल्डचेन सामाग्री, पूणि खोप 
सरु्नश्चर्र्ा ि र्दगोपना साथै खोप कोल्डचेन ववर्िण योजना, ष्जम्मेवािी ि स्थानीय श्रोर् आर्द 
समावेश गिी) र्यािी गने। 

• यो कायिक्रम कायिपार्लकाको र्नयर्मर् मार्सक बैठकको अष्घल्लो र्दन शरुु गिी भोर्लपल्ट 
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४.२ पूणि खोपको दीगोपनाको लार्ग साझेदाि, सिसर्ाई प्रबद्धिन कायिक्रमको र्निन्र्िर्ा ि स्थानीय स्वास््य संस्था 
सञ्चालन र्था व्यवस्थापन सर्मर्र्का सदस्य ि वडा खोप समन्वय सर्मर्र्हरुसँग अन्र्िवक्रया, स्थानीय योजना र्नमािण 
(७५३ पार्लकाका सबै स्वास््य संस्थास्र्िमा) 

बैठकमा र्याि भएको सकु्ष्म योजना ि पूणि खोप सरु्नष्श्चर्र्ा योजना समेर् कायिपार्लका बैठकमा 
प्रस्र्रु् गिी स्वीकृर् गिाई कायािन्वयन गिाउने।  

सेवा र्दन/ेकायिक्रम सञ्चालन गने र्नकायः  
• यो कायिक्रमको आयोजना व्यवस्थापन गने प्रमखु ष्जम्मेवािी सम्बष्न्धर् न.पा./गा.पा. को हनेुछ।  
• कायिक्रमको र्यािी सञ्चालनमा स्वास््य कायािलयका खोप र्ोकल पसिन, न.पा., गा.पा. को 

जनस्वास््य/स्वास््य शाखाको खोप सेवा हेन ेर्ोकल पसिनले नेर्तृ्व गने। 
• यो कायिक्रममा जनस्वास््य/खोप अर्धकृर्/खोसलुाई सहजकर्ािको रुपमा अर्नवायि आमन्रण ि 

सहभागीर्ाको व्यवस्था गनुिपदिछ। 
सहभागीः  
यो कायिक्रममा सम्बष्न्धर् गा.पा., न.पा. अन्र्गिर्का सबै स्वास््य संस्था प्रमखुहरु, खोप कायिकर्ािहरु 
अर्नवायि रुपमा सहभागी गिाउन ुपनछे। यर्द बजेट अपगु भएमा पार्लकाको समेर् साझेदािीमा वडा 
अध्यक्षहरु, गा.पा., न.पा., प्रमखु ि अन्य सिोकािवालाहरु एवं साझेदाि संघ संस्थाका प्रर्र्र्नर्ध 
समेर्को सहभागीर्ामा सञ्चालन गनुिपनछे। 
 
कायिक्रम सञ्चालन गनुिपन ेसमयः 
स्वीकृर् कायिक्रममा उल्लेख भए अनसुाि र्ोवकएको रमैार्सकको शरुुमा 

बजेट बाडँर्ाडँ अथि मन्रालयको कायिक्रम सञ्चालन र्नदेष्शका र्था आर्थिक ऐन र्नयम अनसुाि यो कायिक्रममा बजेट 
खचि दैर्नक भ्रमण भत्ता, र्नयमानसुाि सहजकर्ाि पारिश्रर्मक, सहभागी भत्ता, खाजा खचि, यार्ायार् 
र्नयमानसुाि/र्ोके बमोष्जम स्टेसनिी, ववववध आर्द। 

सन्दभि सामाग्री खोप ऐन, र्नयमावली, सकु्ष्मयोजना र्यािी र्नदेष्शका, पूणिखोप र्नदेष्शका, सिसर्ाई प्रबद्धिन प्याकेज 

परिचय खोप र्था पूणिखोपको अवस्थाको सर्मक्षा गिी सधुािको योजना, ष्जम्मेवािी बाँडर्ाँड गिी पूणिखोप 
घोर्णा ि र्निन्र्िर्ाको साथै सिसर्ाई प्रबद्धिन कायिक्रमको र्निन्र्िर्ाको लार्ग यो कायिक्रम व्यवस्था 
गरिएको हो। 

उद्दशे्य • पूणि खोपको महत्व/औष्चत्यवािे जानकािी गिाउने। 
• खोप प्रगर्र्, पूणि खोप घोर्णा, र्दगोपनाको अवस्था, सिसर्ाई प्रबद्धिन कायिक्रमकोको सर्मक्षा ि 

योजना बनाउने। 
• वडामा प्रभावकािी खोप सेवा सञ्चालन ि पूणि खोप घोर्णा, प्रमाष्णकिणको लार्ग वडा खोप 

समन्वय सर्मर्र् गठन ि परिचालन गने। 
• स्थानीय श्रोर् साधनको व्यवस्थापन, साझेदािी ि ष्जम्मेवािी बाडँर्ाँड गने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

• खोप सेवामा स्थानीय सहभागीर्ा, साझेदािी ि अपनत्वको ववकास भई गणुस्र्िीय खोप सेवा 
सञ्चालनबाट पूणि खोपको र्दगोपना कायम हनेु छ। 

• खोप सेवाको लार्ग स्थानीय वडाको कायिक्रममा वावर्िक रुपमा योजना बनाई समावेश हनेुछ। 
• स्वास््य संस्था स्र्िीय खोप पनुयोजना (सूक्ष्म योजना) भई खोप सेवा प्रभावकािी हनेुछ।  

वक्रयाकलाप ि सञ्चालन ववर्धः  
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सञ्चालन प्रकृया यो कायिक्रम पार्लका र्हमा हनेु सकु्ष्म योजना अध्यावर्धक ि अर्भमषु्खकिण गोष्टठ पश्चार् सञ्चालन 
गनुि पदिछ ि यो कायिक्रम पश्चार् प्रत्येक वर्ि पूणि खोप वडा प्रमाणीकिण र्था सिसर्ाई प्रबद्धिन 
कायिक्रम र्निन्र्ि भएको हनुपुनेछ। 

• कायिक्रमको औष्चत्य, सञ्चालन प्रवक्रयाबािे स्थानीय स्वास््य संस्थासँग समन्वय गिी पार्लका 
जनस्वास््य शाखाले पार्लका स्र्िीय कायिक्रमको अवसिमा कायिक्रम सञ्चालन गनि योजना 
बनाई सञ्चालन व्यवस्थापनका लार्ग स्वास््य संस्थाहरुलाई वजटे उपलब्ध गिाउन ुपदिछ। 

• स्वास््य संस्थाले आफ्नो सेवा के्षर र्भरको खोपको प्रगर्र् अवस्था, पूणि खोपको अवस्था, 
वडा खोप समन्वय सर्मर्र्को भूर्मका आर्द अर्ग्रम र्यािी गिी प्रस्र्रु्र्किण गनुिपदिछ। 

• व्यवस्थापन सर्मर्र्/वडा खोप समन्वय सर्मर्र् ि वडा अध्यक्षको समन्वयमा स्थान, र्मर्र्, 
सहभागी यवकन गनुिपदिछ। 

• सो को योजना स्वास््य संस्थाबाट न.पा./गा.पा. मा अर्ग्रम पठाई बजेटको लार्ग व्यवस्था 
गनुिपदिछ। 

• सम्बष्न्धर् न.पा., गा.पा. ि र्हाकँो जनस्वास््य शाखा प्रमखु, खोप कायिक्रम र्ोकल ि 
स्वास््य संस्था प्रमखुले कायिक्रमको सहष्जकिण गनुिपदिछ। 

• पूणि खोप सरु्नष्श्चर्र्ा र्नदेष्शका बमोष्जम वडा खोप समन्वय सर्मर्र्को अगवुाईमा 
प्रभावकािी खोप सेवा सञ्चालन, पूणि खोप घोर्णा ि र्दगोपनाको योजना बनाई ष्जम्मेवािी 
बाँडर्ाँड गिी चैर र्भर घिधुिी सवेक्षण ि वैशाख मवहनामा पूणि खोप सरु्नष्श्चर्र्ा र्दगोपना 
गने कायि गनुिपदिछ। 

• वडा खोप समन्वय सर्मर्र् मार्ि र् खोप र्था पूणि खोप कायिक्रम वडाको वावर्िक योजनामा 
समावेश गनि छलर्ल गिी र्नणिय गिाउन ुपछि। 

सेवा र्दन/ेकायिक्रम सञ्चालन गने र्नकायः  
• यो कायिक्रमको सञ्चालन मूख्य रुपमा व्यवस्थापन सर्मर्र्को अध्यक्ष/वडा अध्यक्षको 

समन्वयमा सम्बष्न्धर् स्वास््य संस्था प्रमखुले गनुिपन ेछ। 
• कायिक्रमको योजना र्था अनगुमन ि सहष्जकिण पार्लका स्वास््य शाखा ि स्वास््य संस्था 

प्रमखुबाट गनुिपनेछ।  
लष्क्षर् समूहः  
–स्वास््यकमीहरु 
–स्थानीय स्वास््य संस्था सञ्चालन र्था व्यवस्थापन सर्मर्र् ि वडा खोप समन्वय सर्मर्र्का 
पदार्धकािीहरु 
–स्थानीय संघसंस्थाका प्रर्र्र्नर्धहरु 
–अन्य सिोकािवालाहरु (ष्शक्षा, नागरिक समाज, आमा समूह, यवुा समहू, वृद्ध आर्द) 
 
कायिक्रम सञ्चालन गनुिपने समयः 

• पार्लकाको अर्भमषु्खकिण गोष्टठ पश्चार् स्वीकृर् कायिक्रममा उल्लेख भए अनसुाि 
र्ोवकएको रैमार्सक र्भर। 

बजेट बाडँर्ाडँ अथि मन्रालयको कायिक्रम सञ्चालन र्नदेष्शका एवं पार्लकाको कायिववर्ध अनसुाि यो कायिक्रममा 
बजेट खचि, दैर्नक भ्रमण भत्ता र्नयमानसुाि सहजकर्ाि पारिश्रर्मक, खाजा खचि, यार्ायार् 
र्नयमानसुाि/र्ोके बमोष्जम 

सन्दभि सामाग्री पूणि खोप घोर्णा र्नदेष्शका, स्वास््य संस्थाको प्रगर्र्, आर्द। 
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४.३ पूणिखोप न.पा., गा.पा. सरु्नष्श्चर्र्ाको लार्ग स्वास््यकमीबाट वडामा घिधिुी सवेक्षण, पार्लकाबाट वडा 
भेरिवर्केसन, अनगुमन र्था घोर्णा सभा व्यवस्थापन, घोर्णा गनि बाकंी भएकामा घोर्णा र्था घोर्णा भएकामा 
र्दगोपना कायम गनि (७५३ पार्लका ि सवै स्वास््य संस्था) 

परिचय स्वास््य संस्था स्र्िबाट पूणि खोप र्नदेष्शका बमोष्जम पूणि खोप घोर्णा र्था र्दगोपनाका कृयाकलापहरु 
सञ्चालन ि प्रकृयाहरुको अनगुमन, भेरिवर्केसन गिी पूणि खोप घोर्णा ि र्निन्र्िर्ालाई प्रभावकािी 
बनाउन यो कायिक्रम व्यवस्था गरिएको हो। 

उद्दशे्य • पूणि खोप घोर्णा सरु्नष्श्चर्र्ा र्नदेष्शका बमोष्जम चैर र्भर घिधुिी सवेक्षण ि छुट बच्चालाई खोप 
र्दलाई पूणिखोप सरु्नष्श्चर् गन े

• पूणि खोप घोर्णा सरु्नष्श्चर्र्ा र्नदेष्शका अनसुाि पार्लकाबाट भेरिवर्केसन कायि गने। 
• पूणि खोप घोर्णाको प्रवक्रया एवं गणुस्र्ि सरु्नष्श्चर् गनि। 
• पूणि खोप घोर्णामा र्र्व्रर्ा र्दने एवं पूणि खोपको वडास्र्ि देष्ख नै प्रमाष्णकिण गन।े 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

• पार्लकाकाको नेर्तृ्वमा मार्हर्का स्वास््य संस्थाबाट पूणि खोप घोर्णा ि र्निन्र्िर्ामा र्र्व्रर्ा ल्याई 
पूणि खोप प्राष्प्त भएको अनमुोदन ि प्रमाष्णकिण हनेुछ। 

• पूणि खोप सरु्नष्श्चर्र्ा ि र्दगोपनामा साझेदािी ि सहकायिको ववकास हनेुछ। 
वक्रयाकलाप 
ि सञ्चालन 
प्रकृया 

सञ्चालन ववर्धः  
–पार्लका स्र्िमा हनेु अर्भमषु्खकिण ि सकु्ष्म योजना गोष्टठमा घिधुिी सवेक्षण र्था पूणिखोप 
सरु्नष्श्चर्र्ा गने कायिको अर्ग्रम योजना वनाउने। 
–सम्बष्न्धर् पार्लका अन्र्गिर्का स्वास््य संस्थाहरुको योजना अनसुाि र्नदेष्शका बमोष्जम पूणि खोपको 
वक्रयाकलाप सञ्चालन भए नभएको पटक पटक समन्वय ि अनगुमन गने।  
–वडा स्र्िबाट घिधुिी सवेक्षणको प्राप्त अर्भलेख -र्नदेष्शका अनसुािकोअनसूुची_ ि परको सर्मक्षा 
गने। 
–पार्लकाले आफ्नो योजना अनसुाि पूणिखोप सवेक्षणको लार्ग वडा, स्वास््य संस्थाहरुलाई घिधुिी 
सवेक्षणको लार्ग वजेट उपलब्ध गिाउने। यो कायि पूणिखोपको अर्र् महत्वपूणि कायि भएकोले वजेट 
योजना गदाि यो कायिलाई प्राथर्मकर्ामा िाख्ने साथै वजेट अभाव भएमा पार्लका बाट समेर् वजेटको 
व्यवस्था गने।  
–सवै वडाबाट सवेक्षण प्रर्र्वेदन प्राप्त भए पर्छ सम्बष्न्धर् स्वास््य संस्थाको वडाहरुमा पार्लका खोप 
समन्वय सर्मर्र् बाट र्नणिय गिी भेिीवर्केसन वटम गठन गिी भेरिवर्केसन गिाउने। 
 
भेरिवर्केसन वटममाः 
–पार्लका खोप समन्वय सर्मर्र् प्रर्र्र्नर्ध  
–पार्लका, जनस्वास््य शाखा (खोप र्ोकल पसिन) 
–वडा अध्यक्ष, स्वास््यकर्मि र्था अन्यलाइ सिोकािवालालाइ समावेश गन े (र्िक स्वास््य संस्था ि 
र्िक वडामा समावेश गन)े 
–सम्बष्न्धर् पार्लकाले मार्हर्का वडाहरुस्वास््य संस्थाहरु सवेक्षण र्था भेरिवर्केसन भएपर्छ घोर्णा 
ि प्रमाष्णकिण गदै पार्लका समेर् र्नदेष्शका बमोष्जम घोर्णा कायिक्रमको आयोजना गनुिपदिछ। 
 
सेवा र्दन/ेकायिक्रम सञ्चालन गने र्नकायः  

• मखु्य रुपमा पार्लका खोप समन्वय सर्मर्र्, स्वास््य शाखाले सम्बष्न्धर् गा.पा/न.पा. ि वडा, 
स्वास््य संस्थाहरुसँग समन्वय गिी सम्बष्न्धर् स्वास््य संस्थाको समेर् समन्वयमा कायिसञ्चालन 
गनुिपछि। 
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४.४ खोपको पहुंच बिाई छुट भएका वच्चालाई खोप र्दलाई पूणिखोप सरु्नष्श्चर् गनि वैशाख मवहनालाइ खोप मवहना 
सञ्चालन गने 

कायिक्रम सञ्चालन गनुिपने समयः 
• पार्लका, स्वास््य संस्था ि वडाको पूणि खोप घोर्णाको योजना अनसुाि स्वास््य संस्था स्र्िबाट 

माघ देष्खनै घिधुिी सवेक्षण शरुु गिेि चैर र्भरमा सवेक्षण ि छुट खोप पिुा गिाई वडाबाट 
अनगुमनको माग भए पर्छ प्रत्यके वर्ि चैर र्भर वा वैशाखको शरुुमान ैवडा भेरिवर्केसन गिेि 
वैशाख र्भरमा वडा, पार्लका प्रमाष्णकिण गनुि पदिछ।  

• पार्लका खोप समन्वय सर्मर्र्को र्नणिय अनसुाि पूणि खोप घोर्णा, अनगुमन, भेरिवर्केसन पूणि 
खोप र्नदेष्शकाको अनसुिण गिी गने। 

बजेट 
बाडँर्ाडँ 

अथि मन्रालयको कायिक्रम सञ्चालन र्नदेष्शका र्था पार्लकाको कायिववर्ध अनसुाि  
यो कायिमा पार्लका जनस्वास््य शाखा, खोप र्ोकल पसिनहरुबाट स्वास््य संस्था र्था वडा स्र्िमा पूणि 
खोप सरु्नष्श्चर्र्ा कायिक्रमको घिधुिी सवेक्षणलाई प्राथर्मकर्ामा िाष्ख बांकी िकमबाट भेिीवर्केसन, 
सपुिर्भजन ि घोर्णा र्था प्रमाष्णकिण कायिको लार्ग बजेट वांडर्ांड गिी समयमै स्वास््य संस्थालाई 
उपलब्ध गिाउन ुपदिछ।  
नोटः पूणि खोपको सवेक्षण, भेरिवर्केसन, सपुरिवेक्षण, घोर्णा सभामा सहभागी आर्द वक्रयाकलापलाई 
प्राथर्मकर्ामा िाष्ख बजेट खचिको योजना बनाउन ु पदिछ। पार्लका र्था स्वास््य संस्थास्र्िको 
अर्भमषु्खकिण र्था योजना गोष्टठमा नै यो कायिक्रमको योजना बनाएि सो अनसुाि सञ्चालन गने ि यो 
कायिक्रम पश्चार् वर्ेनी सवै वडा र्ह देष्ख पूणिखोप घोर्णा ि र्दगोपना भएको हनुपुदिछ। 

सन्दभि 
सामाग्री 

पूणि खोप घोर्णा र्नदेष्शका, पार्लका, स्वास््य संस्थाको पूणि खोप घोर्णा ि र्दगोपना योजना एवं 
अर्भलेख, प्रर्र्वेदन। 

परिचय ववगर् १० मवहनाको प्रगर्र्को सर्मक्षा गिी छुट बच्चाको पवहचान ि खोप पिुा गिाउन, पूणि खोप 
घोर्णा ि सरु्नष्श्चर्र्ाको लार्ग ववववध कायिक्रम सञ्चालन गिी खोप मवहना सञ्चालनको लार्ग यो 
कायिक्रम अर्र् महत्वपूणि हनुेछ। 

उद्दशे्य • खोप सेवाको प्रगर्र् सर्मक्षा गिी प्रगर्र् अनगुमन, रप आउट पवहचान गने। 
• खोप प्रगर्र् विाउन रप आउट बच्चालाई खोप र्दलाई पूणि खोपको सरु्नष्श्चर्र्ा गने। 
• खोप सेवामा चेर्ना अर्भवृष्द्ध र्था जनसहभागीर्ा विाउन समदुाय परिचालनका वक्रयाकलापहरु 

सञ्चालन गने। 
अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

• स्थानीय र्नकायको साझेदािी, नेर्तृ्वमा खोप सेवा सदुृविकिण गनि ववर्भन्न वक्रयाकलाप सञ्चालन भई 
खोपको कभिेज बढ्न ेि पूणि खोपको र्निन्र्िर्ा हनेुछ। 

• खोप सेवाबाट वष्ञ्चर् बालबार्लकाहरुले खोप सेवाको अवसि प्राप्त गनेछन ्
वक्रयाकलाप 
ि सञ्चालन 
प्रकृया 

सञ्चालन ववर्धः  
• यो कायिक्रम न.पा./गा.पा. ि स्वास््य संस्थाको खोप प्रगर्र्, पूणि खोपको अवस्थाबािे ववविण 

र्याि गिी स्वास््य संस्थामा सर्मक्षा गने साथै स्वास््य संस्था स्र्िमा सञ्चालन गनुिपन े
कायिक्रमको योजना बनाई न.पा./गा.पा. सँग समन्वय गिी बजेट व्यवस्था र्था कायािन्वयन 
गने। 

• पार्लकाको योजना गोष्टठमा र्याि भएको सकु्ष्मयोजना अनसुाि छुट बच्चाहरुलाई खोजी खोप 
र्दन ेि पूणिखोप सरु्नष्श्चर् गनि पणुिखोपको र्नदेष्शका अनसुाि पूणि खोप घोर्ण र्था र्दगोपन 
कायम गने प्रकृया अनसुाि चैर र्भरमा घिधुिी सवेक्षण ि खोप पिुा गिाउने कायि सम्पन्न 
नभएको भए सोवह कायिको लार्ग यो वजेटबाट योजना वनाई कृयाकलाप सञ्चालन व्यवस्था गनुि 
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अनसूुची १: कायिक्रम सम्पन्न भए पर्छ वावर्िक रुपमा र्नम्नानसुािको आर्थिक र्था भौर्र्क प्रर्र्वेदन र्याि गिी स्वास््य 
कायािलयमा पठाउन ुपन ेछ। 

 
पार्लकाको नामः आ.व. 
र्स.न ं कृयाकलाप इकाई लक्ष प्रगर्र् ववर्नयोष्जर् 

वजटे 
खचि 
िकम 

वजटे 
श्रोर् 

कैवर्यर् 

१ कोर्भड १९ ववरुद्ध खोप अर्भयान सञ्चालन व्यवस्थापन खचि -पार्लकास्र्रिय योजना ि पार्लका र्था स्वास््य सस्था स्र्रिय 
सपुरिवेक्षण- 

१.१ कोर्भड १९ ववरुद्ध खोप अर्भयान सञ्चालनको 
लार्ग पार्लकास्र्रिय योजना र्था 
अर्भमषु्खकिण 

       

१.२ कोर्भड १९ ववरुद्ध खोप अर्भयान अनगुमन 
र्था सपुरिवेक्षण 

       

२. पार्लका स्र्िमा: टाईिर्ाइड खोप अर्भयान सञ्चालन र्था र्नयर्मर् खोपमा टाईिर्ाइड खोप शरुुवार्को साथै र्नयर्मर् खोप 
सदुिीकिण ि सिसर्ाई प्रबद्धिनको लार्ग पार्लका ि वडा खोप समन्वय सर्मर्ी ि सिोकािवालाहरुको अर्भमषु्खकिण बठैक १ 
र्दन 

२.१ टाईर्ाइड खोप अर्भयान सञ्चालन र्था 
सिसर्ाई प्रबद्धिन कायिक्रम र्निन्र्िर्ाको लार्ग 
पार्लकास्र्रिय १ र्दन ेअर्भमषु्खकिण 

       

२.२ टाईर्ाइड खोप अर्भयान सञ्चालन र्था 
सिसर्ाई प्रबद्धिन कायिक्रम र्निन्र्िर्ाको लार्ग 

       

पदिछ। 
यो कायिक्रम पश्चार्: रप आउट ि खोप वष्ञ्चर् बच्चाको खोप सेवा पिुा भएको, खोप प्रगर्र्मा सधुाि 
भएको र्था पूणिखोप सरु्नष्श्चर् भएको हनुपुने छ।  
सेवा र्दने/कायिक्रम सञ्चालन गने र्नकायः  

• सम्बष्न्धर् न.पा/गा.पा. को जनस्वास््य शाखा/खोप शाखा 
• सम्बष्न्धर् स्वास््य संस्था 

कायिक्रम सञ्चालन गनुिपने समयः 
• प्रत्येक वर्िको चैर ि वैशाख 

बजेट 
बाडँर्ाडँ 

अथि मन्रालयको कायिक्रम सञ्चालन र्नदेष्शका अनसुाि  
यो कायिक्रममा बजेट खचिः 
–दैर्नक भ्रमण भत्ता र्नयमानसुाि 
–सहजकर्ाि पारिश्रर्मक (यर्द गोष्टठ बैठक सञ्चालनको योजना भई सञ्चालन भएमा) 
–खाजा खचि  
–यार्ायार् र्नयमानसुाि/र्ोके बमोष्जम 
नोटः वक्रयाकलाप सञ्चालनको योजना अनसुाि ववर्नयोष्जर् बजेटले अपगु भएमा स्थानीय र्नकायको 
साझेदािी बाट कायिक्रम सञ्चालन गिी बैशाख मवहनामा सबै वडाहरु पूणिखोप सरु्नष्श्चर्र्ा घोर्ण गिाउन ु
पदिछ। 

सन्दभि 
सामाग्री 

ववगर् ८ मवहनाको खोपको प्रगर्र्, पूणिखोप घोर्णाको अवस्था ि प्रर्र्वेदन, पूणिखोप घोर्णा र्नदेष्शका 
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र्स.न ं कृयाकलाप इकाई लक्ष प्रगर्र् ववर्नयोष्जर् 
वजटे 

खचि 
िकम 

वजटे 
श्रोर् 

कैवर्यर् 

वडास्र्रिय १ र्दने अर्भमषु्खकिण 
३. किाि: अहेब, अनमी (खोप सेवा कायिक्रम 

सञ्चालनको लार्ग र्ोवकएका उच्च 
वहमाली,पहाडी ष्जल्लाहरु ि महा र्था उप 
महानगिपार्लका, संस्थागर् ष्ललर्नक न.पा 
हरु) 

       

४ र्नयर्मर् खोप सदुृिीकिण, पूणि खोपको दीगोपना ि सिसर्ाई प्रबद्धिन कायिक्रम र्निन्र्िर्ाको लार्ग सकु्ष्मयोजना अद्यावर्धक ि 
पार्लका समन्वय सर्मर्र्को अर्भमषु्खकिण ि योजना २ र्दन ि पूणिखोप न.पा., गा.पा. सरु्नष्श्चर्र्ाको लार्ग स्वास््यकर्मिबाट 
वडामा घिधुिी सवके्षण, पार्लका बाट वडा भरेिवर्केसन, अनगुमन र्था घोर्णा सभा व्यवस्थापन घोर्णा बांकीमा घोर्णा र्था 
घोर्णा भएकामा र्दगोपना कायम गनि 

४.१ पार्लकास्र्िमा खोप ऐन, र्नयमावली, 
ए.ई.एर्.आई. को जानकािी खोप कायिक्रमको 
सर्मक्षा, र्नयर्मर् खोप सदुृिीकिण, पूणि 
खोपको दीगोपना ि सिसर्ाई प्रबद्धिन 
कायिक्रम र्निन्र्िर्ाको लार्ग सकु्ष्मयोजना 
अद्यावर्धक २ र्दने ७५३ र्ह (स्वास््य संस्था 
प्रमखु, खोप कायिकर्ाि समेर्) 

       

४.२ पूणि खोपको दीगोपनाको लार्ग साझेदाि ि 
स्थानीय स्वास््य संस्था सञ्चालन र्था 
व्यवस्थापन सर्मर्र्का सदस्य ि वडा खोप 
समन्वय सर्मर्र्हरुसँग अन्र्िवक्रया, स्थानीय 
योजना र्नमािण (७५३ पार्लकाका सब ैस्वास््य 
संस्था स्र्िमा) 

       

४.३ पूणिखोप न.पा., गा.पा. सरु्नष्श्चर्र्ाको लार्ग 
स्वास््यकमीबाट वडामा घिधुिी सवेक्षण, 
पार्लका, ष्जल्ला बाट वडा भेरिवर्केसन, 
अनगुमन र्था घोर्णा सभा व्यवस्थापन, 
घोर्णा गनि बाकंी भएकामा घोर्णा र्था 
घोर्णा भएकामा र्दगोपना कायम गनि (७५३ 
पार्लका ि सवै स्वास््य संस्था) 

       

४.४ खोपको पहुंच बिाई छुट भएका वच्चालाई 
खोप र्दलाई पूणिखोप सरु्नष्श्चर् गनि वैशाख 
मवहनालाइ खोप मवहना सञ्चालन गन े

       

नोट: मार्थ कैवर्यर् महलमा प्रत्येक कायिक्रमको र्नदेष्शकामा उल्लेख भए अनसुाि सहभागीर्ा, उपष्स्थर्र्, र्यािी गनुिपने सामाग्री 
(सकु्ष्मयोजना, पूणिखोप योजना ि अर्भलेख, वडा भेरिवर्केसन) मखु्य उपलष्ब्ध ि प्रकृया समेर् उल्लेख गन।े 
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आईएमएनर्सआई कायिक्रम 

वक्रयाकलाप १: (ब.ष्श.नं. ६.२.२.२९४) आईएमएनर्सआई Onsite कोष्चंङ्ग ि समर्ा र्था पहुँच कायिक्रम। (सबै 
स्थानीय र्ह) 
वक्रयाकलाप १.१: आईएमएनर्सआई सर्मक्षा कायिक्रम। (सबै स्थानीय र्ह ) 

परिचय  संघ/ प्रदेश/ स्थानीय र्हको आइएमएनर्सआई र्था नवजार् ष्शश ु कायिक्रमबािे छलर्ल गिी 
आ.ब. २०७८/७९ को स्थानीय र्ह स्र्िीय कायिक्रम कायािन्वयनको योजना बनाउने व्यवस्था 
र्मलाईएको छ। 

उद्दशे्य • संघ/ प्रदेश/ स्थानीय स्र्िको आइएमएनर्सआई र्था नवजार् ष्शश ुकायिक्रमबािे छलर्ल गिी 
आ.ब. २०७८/७९ को स्थानीय र्ह स्र्िीय कायिक्रम कायािन्वयनको योजना बनाउने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

• संघ, प्रदेश र्था स्थानीयस्र्िको आइएमएनर्सआई र्था नवजार् ष्शश ुकायिक्रमबािे छलर्ल 
गिी आ.ब. २०७८/७९ को स्थानीय र्ह स्र्िीय कायिक्रम कायािन्वयनको योजना बनकेो 
हनेुछ।  

सञ्चालन प्रकृया  लष्क्षर् समूहः   
• स्थानीयस्र्िमा अवष्स्थर् स्वास््य संस्थाहरु। 

सेवा/कायिक्रम सञ्चालन गने अवर्धः 
• आ.व. २०७८/७९ को दोस्रो चौमार्सक (IMNCI र्था नवजार् ष्शश ुकायिक्रम अन्र्गिर् 

गनुि पने सब भन्दा पवहले गनुि पने कायिक्रम)  
सञ्चालन ववर्धः 
• स्वास््य कायािलय/ प्रदेशसँग समन्वय गिी पार्लकाद्वािा एकर्दने सर्मक्षा र्था योजना र्जुिमा 

कायिक्रम सञ्चालन गनुि पने छ। 
• यस कायिक्रममा स्वास््य कायािलय, पार्लकामा अवष्स्थर् सबै स्वास््य संस्था (स्वास््य चौकी, 

अस्पर्ाल, प्रा.स्वा.के. आर्द) का प्रमखु वा प्रर्र्र्नर्ध लगायर्लाई सहभागी गिाउन ुपने छ।  
• सो पार्लकामा कायििर् IMNCI र्था नवजार् ष्शश ुसम्बन्धी काम गने सहयोगी संस्थाहरुलाई 

पर्न कायिक्रममा सहभागी गिाउन ुपने छ। 
• सो कायिक्रममा र्हा ँ पार्लका अन्र्गिर्का सबै स्वास््य संस्थाको सीबीआईएमएनर्सआई 

कायिक्रमसँग सम्बष्न्धर् सूचांकहरुकाबािेमा ववश्लेर्ण गिी छलर्ल गनुि पन े छ। साथ ै
onsite coaching ि समर्ा र्था पहुँच कायिक्रम सञ्चालन सम्बन्धी अर्भमखुीकिण गिी 
योजना र्जुिमा गनुि पने छ। 

• सो कायिक्रम सञ्चालनका लार्ग स्वास््य कायािलयले कायि र्ार्लका उपलब्ध गिाउने छ ि 
पार्लकाले आवश्यकर्ा अनसुाि र्ार्लका परिमाजिन गनि सलने छ। 

बजेट वाडँर्ाडँ आईएमएनर्सआई सर्मक्षा, कोष्चंङ्ग कायिक्रम र्था समर्ा पहुँच र्र्न वटै कायिक्रम सञ्चालन गनिको 
लार्ग प्रत्यके पर्लकालाई रू. २ लाख र्बर्नयोजन गरिएको छ।सर्मक्षाका लार्ग रु पचास हजाि 
भन्दा नबढ्ने गिी कायिक्रम सञ्चालन गनुि पने छ। 
क्र.स.  कायिक्रम  बजेट  
१  सर्मक्षा र्था योजना र्जुिमा  रु. ५०,०००  
२  स्थलगर् र्नरिक्षण  रु. ९०,०००  
३  समर्ा र्था पहुँच कायिक्रम  रु. ६०,०००   

सन्दभि सामाग्री सम्बष्न्धर् प्रदेशको बावर्िक स्वीकृर् कायिक्रम, प्रदेश स्र्रिय बावर्िक कायिक्रम र्नदेष्शका-२०७८/ 
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वक्रयाकलाप १.२ आईएमएनर्सआई कोष्चंङ्ग कायिक्रम। (सबै स्थानीय र्ह ) 

वक्रयाकलाप ३. आईएमएनसीआई समर्ा र्था पहुँच कायिक्रम 

७९, आर्थिक बर्ि २०७८/७९मा ससर्ि अनदुान र्र्ाि स्थानीय र्ह बाट कायािन्वयन गरिन े
स्वास््य र्था जनसंख्या सम्बन्धी कायिक्रमहरुका लार्ग सञ्चालन मागिदशिन  

परिचय  नवजार् ष्शश ुर्था IMNCI सेवाको सचुकाकंहरु कमजोि िहेको पार्लका/स्वास््य संस्थाहरुको पवहचान 
गने ि स्वास््यकमीहरुको र्बध्यमान ज्ञान, सीप ि धािणामा अर्भवृष्द्ध गनि स्थलगर् अनषु्शक्षण र्था 
सहयोगात्मक सपुरिबेक्षण र्ार्लम र्था कायिक्रम सञ्चालन गने व्यवस्था र्मलाईएको छ। 

उद्दशे्य • स्वास््यकमीको र्बधमान ज्ञान ि सीप अर्भबृर्द गने। 
• कायिक्रमका समस्या पवहचान गने ि र्र् समस्याहरु समाधानका लार्ग संयकु्त रुपमा कायियोजना र्याि 

गने। 
अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

• IMNCI सेवाको गणुस्र्ि सधुाि हनेुछ। 
• IMNCI सेवाको सचुकाकंहरुमा सधुाि हनेुछ। 

सञ्चालन 
प्रकृया  

लष्क्षर्समहूः  
IMNCI सेवा प्रदान गने स्वास््यकमीहरु 
सञ्चालनववर्धः 

• कायिक्रम शरुु गनुि पूवि स्वास््य कायािलयसँग समन्वय गिी कायिक्रम सञ्चालन गनुिपनेछ। 
• स्वास््य कायािलयले सञ्चालन गिेको कोच र्यािी र्ार्लम पश्चार् सोवह र्ार्लम प्राप्त IMNCI 

Coach मार्ि र् सेवाको सूचाकंहरु कमजोि िहेको स्वास््य संस्थाहरु (स्वास््य चौकी, 
अस्पर्ालहरु) मा IMNCI Coaching कायिक्रम सञ्चालन गनुिपनछे। 

• स्वास््य संस्थाहरुमा IMNCI Coaching कायिक्रम सञ्चालन IMNCI Coaching Guidelines मा 
उल्लेख भए बमोष्जम गनुिपनेछ।  

• IMNCI Coaching सँग सम्बष्न्धर् Coach छनोट, अन्य वक्रयाकलाप र्था रिपोवटङ्ग IMNCI 
Coaching Guidelines मा उल्लेख भए बमोष्जम गनुिपनछे। 

• कोष्चङ्ग गनि जादा र्ार्लम प्राप्त कोच ि पार्लकाको स्वास््य शाखाबाट एकजना र्था सम्भव 
भएसम्म स्वास््य कायािलयको एक जनासँगै गई स्वास््य संस्थामा onsite coaching गनुि पन े
छ। 

• कोष्चङ्गमा जाँदा पार्लकाबाट जाने व्यष्क्त ि र्ार्लम प्राप्त कोचलाई नेपाल सिकािको नम्सि 
अनसुाि भत्ता उपलब्ध गिाउन ुपने छ।साथै २ र्दन कोष्चङ्ग कायिक्रम सञ्चालन गदाि स्वास््य 
संस्थामा खाजा खचि नेपाल सिकािको नम्सि अनसुाि गनि सवकन ेछ। 

बजेट 
वाडँर्ाडँ 

आईएमएनर्सआई सर्मक्षा, कोष्चंङ्ग कायिक्रम र्था समर्ा पहुँच र्र्न वटै कायिक्रम सञ्चालन गनिको लार्ग 
प्रत्येक पर्लकालाई रू. २ लाख र्बर्नयोजन गरिएको छ। 
क्र.स
.  

कायिक्रम  बजेट  

१  सर्मक्षा र्था योजना र्जुिमा  रु. ५०,०००  
२  स्थलगर् र्नरिक्षण  रु. ९०,०००  
३  समर्ा र्था पहुँच कायिक्रम  रु. ६०,०००   

सन्दभि 
सामाग्री 

IMNCI Coaching Guidelines ि अथिमन्रालय कायिसञ्चालन र्नदेष्शका,२०७५ – सार्ौं संस्किण 



132 
 

 
वक्रयाकलाप ४: (व.ष्श.नं. ६.२.२.२९३) र्नशलु्क नवजार् ष्शश ुसोधभनाि कायिक्रम  

परिचय  आइएमएनर्सआई कायिक्रम अन्र्गिर् स्वास््य सेवाको पहुंच ि उपयोर्गर्ा बिाउनका लार्ग समदुाय 
परिचालन गने व्यवस्था र्मलाईएको छ। 

उद्दशे्य स्थानीय समदुायको व्यापक परिचालन गिी गिीव, ववपन्न, ववकट, भौगोर्लक के्षर, स्वास््य सेवाको 
पहुँच नपगुेको स्थानहरुमा नवजार् ष्शश ुर्था बाल स्वास््य सेवाको पहुँच र्था उपभोगमा वृष्द्ध 
गिाउने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

बष्न्चर्ीकिणमा पिेका र्था पहुँच नपगेुका समदुायमा नवजार् ष्शश ुर्था बाल स्वास््य सेवाको पहुँच 
र्था उपभोगमा वृष्द्ध हनेुछ। 

सञ्चालन प्रकृया  लष्क्षर्समहूः  
• बञ्चीर्ीकिणमा पिेका र्था नवजार् ष्शश ु र्था बाल स्वास््य सेवाको पहुँच नपगेुका 

समदुाय। 
सञ्चालनववर्धः 
• सबै पार्लका अन्र्गिर् CBIMNCI कायिक्रमको सूचांक कम भएका स्वास््य संस्थाहरुको छनोट 

गिी कायिक्रम सञ्चालन गनुि पने छ। 
• कायिक्रम सञ्चालन गदाि गाँउपार्लका/नगिपार्लका/उप/महानगिपार्लका र्हमा मार् ृ र्था 

नवजार् ष्शश ु ि बाल स्वास््यमा कायि गने साझेदाि संस्थाहरुसँग समन्वय गिी कायिक्रम 
सञ्चालन गने। आइएमएनर्सआई कायिक्रम अन्र्गिर् स्वास््य सेवाको पहुँच ि उपयोग 
बिाउनका लार्ग समदुाय परिचालन (समर्ा र्था पहुँच) कायिक्रम सञ्चालन गदाि “सेवाको पहुँच 
ि उपयोर्गर्ा कायिक्रम र्नदेष्शका २०७८” मा उल्लेख भए बमोष्जम गने। 

• कायिक्रम शरुु गनुि पूवि स्वास््य कायािलयसँग समन्वय गिी कायिक्रम सञ्चालन गने। 
• छनोट भएका स्वास््य संस्थासँग समन्वय गिी कायिक्रम सञ्चालन गने। 

बजेट वाडँर्ाडँ आईएमएनर्सआई सर्मक्षा, कोष्चंङ्ग कायिक्रम र्था समर्ा पहुचँ र्र्न वटै कायिक्रम सञ्चालन गनिको 
लार्ग प्रत्यके पर्लकालाई रू. २ लाख र्बर्नयोजन गरिएको छ। 
क्र.स
.  

कायिक्रम  बजेट  

१  सर्मक्षा र्था योजना र्जुिमा  रु. ५०,०००  
२  स्थलगर् र्नरिक्षण  रु. ९०,०००  
३  समर्ा र्था पहुँच कायिक्रम  रु. ६०,०००   

सन्दभि सामाग्री सेवाको पहुँच ि उपयोर्गर्ा कायिक्रम र्नदेष्शका २०७८ ि अथि मन्रालयको कायि सञ्चालन 
र्नदेष्शका, २०७५– सार्ौ संस्किण अनसुाि हनुपुने। 

परिचय  नेपाल सिकािबाट स्थानीय र्हमा सञ्चालन हनेु सम्पणुि र्ोवकएका अस्पर्ालहरुबाट र्नशलु्क रुपमा 
नवजार् ष्शश ु(जन्मेदेष्ख २८ र्दन) लाई उपचािको व्यवस्था र्मलाईएको छ। 

उद्दशे्य वविामी नवजार् ष्शशलुाई र्निन्र्ि र्नःशलु्क उपचाि सेवा उपलब्ध गिाउने। 
अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

• वविामी नवजार् ष्शशकुो र्नःशलु्क उपचाि गिी वविामीदि ि मतृ्यदुिमा कर्म ल्याउने।  

सञ्चालन प्रकृया  सञ्चालन ववर्धः 
• “र्बिामी नवजार् ष्शश ु र्नःशलु्क उपचाि सेवा कायिक्रम कायि ववर्ध र्नदेष्शका २०७८” मा 
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उल्लेख भए अनसुाि गनुिपने छ। 
• नवजार् ष्शश ुभनाि भई उपचाि गदाि उपचाििर् िहँदासम्मको लार्ग सम्पूणि उपचाि (जस्रै् ल्याव, 

जाँच, और्र्ध, भनाि आर्द) सेवा र्नःशलु्क रुपमा उपलब्ध गिाउन ुपनेछ ) 
• सोही अस्पर्ालमा प्रसरु्ी पश्चार् नवजार् ष्शशलुाई भनाि गनुिपन ेभएको अवस्थामा नवजार् ष्शशकुो 

र्डस्चाजि वा अन्य मार्थल्लो र्नकायमा पे्रर्ण नभएसम्म सतु्केिी मवहलालाई समेर् बस्न े व्यवस्था 
र्मलाउन ुपनेछ।  

• नवजार् ष्शशलुाई लामो समयसम्मको लार्ग उपचाि गनि आवश्यक पिेको खण्डमा ष्शशलुाई भनाि 
गदािको उमेि २८ र्दन र्भर हो र्ि २८ र्दनर्भर वविामी वच्चा उपचािका लार्ग आएमा त्यसलाई 
आधाि मानी बाकँी जर्र् र्दन उपचाि सेवा प्रदान गनुिपने हो सो अवर्धको पर्न र्नःशलु्क उपचाि 
गनुि पदिछ।  

• एक पटक उपचाि गिी घि पठाइएको नवजार् ष्शश ु२८ र्दनको हदुा सम्म पनुः उपचाि र्लन 
आएमा वा उपचािको लार्ग भनाि गनुिपने भएमा पर्न सो नवजार् ष्शशलुाई पनुः र्नःशलु्क उपचाि 
गनुिपनेछ। 

लष्क्षर् समूहः  
• २८ र्दनका र्बिामी नवजार् ष्शशहुरू। 

सेवा/कायिक्रम सञ्चालन गने अवर्धः 
• बर्ै भिी (आ.व. २०७८ /७९ ) 

सेवा/कायिक्रम सञ्चालन गने र्नकायः 
• स्थानीय र्ह अन्र्गिर्का अस्पर्ालहरुबाट नवजार् ष्शशलुाई र्नःशलु्क सेवा उपलब्ध गिाउन ु

पनेछ। 
सन्दभि सामाग्री र्बिामी नवजार् ष्शश ुर्नःशलु्क उपचाि सेवा कायिक्रम कायिववर्ध र्नदेष्शका २०७८ 
बजेट वाडँर्ाडँ यस कायिक्रमका लार्ग प्रत्येक स्थानीय र्ह अन्र्गिर् िहेका अस्पर्ाललाई र्नम्न बमोष्जम िकम 

र्बर्नयोजन गरिएको छ। 
क्र.स.  अस्पर्ाल  स्थानीय र्ह  सोधभनाि िकम  
१ दमक अस्पर्ाल, झापा  दमक नगिपार्लका  २,००,०००  
२ िंगेली अस्पर्ाल, मोिंग  िंगेली नगिपार्लका २,००,०००  
३ मंगलबािे अस्पर्ाल, मोिंग  उलािबािी नगिपार्लका २,००,०००  
४ कटािी अस्पर्ाल, उदयपिु  कटािी नगिपार्लका २,००,०००  
५ भािदह अस्पर्ाल, सप्तिी  हनमुाननगि कंकाली न.पा.  २,००,०००  
६ लाहान अस्पर्ाल, र्सिाहा  लहान न.पा.  २,००,०००  
७ बर्दिबास अस्पर्ाल, महोत्तिी  बर्दिबास न.पा.  २,००,०००  
८ चपिु अस्पर्ाल, िौर्हट  चन्रपिु न.पा.  २,००,०००  
९ पोखरिया अस्पर्ाल, पसाि  पोखरिया न.पा. २,००,०००  
१० ष्जिी अस्पर्ाल, दोलखा  ष्जिी न.पा. ३,००,०००  
११ मेर्थनकोट अस्पर्ाल, काभ्रपेलाञ्चोक  नवबदु्ध न.पा.  २,००,०००  
१२ बकुलहि ित्ननगि अस्पर्ाल, ष्चर्वन  ित्ननगि न.पा. ३,००,०००  
१३ बघौडा अस्पर्ाल, ष्चर्वन  माडी न.पा.  २,००,०००  
१४ चापागाउँ अस्पर्ाल, लर्लर्पिु  गोदाविी न.पा.  ३,००,०००  
१५ र्बटणुदेबी अस्पर्ाल, काठमाडौँ  वकर्र्िपिु न.पा. २,००,०००  
१६ आपँवपपल अस्पर्ाल, गोिखा  पालङु्गटाि न.पा. २,००,०००  
१७ सनु्दिबजाि अस्पर्ाल, लमजङु्ग  सनु्दिबजाि न.पा. २,००,०००  
१८ बन्दीपिु अस्पर्ाल, र्नहुँ  बन्दीपिु न.पा. २,००,०००  
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वक्रयाकलाप ५: नवष्शश ुसेवा ववस्र्ाि/ सदुृविकिण कायिक्रम  

 
वक्रयाकलाप ६: र्सर्बआईएमएनर्सआई र्ार्लम 

१९ चापाकोट अस्पर्ाल, स्याङ्गजा  चापाकोट न.पा.  २,००,०००  
२० ष्शशवुा अस्पर्ाल, कास्की  पोखिा महानगिपार्लका  २,००,०००  
२१ ष्चसापानी अस्पर्ाल, नवलपिासी  बदिघाट न.पा. २,००,०००  
२२ ष्शविाज अस्पर्ाल, कवपलवस्र् ु कृटणनगि न.पा. २,००,०००  
२३ वपपिा अस्पर्ाल, कवपलवस्र् ु वाणगंगा न.पा . २,००,०००  
२४ लमही अस्पर्ाल, दाङ लमही न.पा.  २,००,०००  
२५ चौिजहािी अस्पर्ाल, रुकुम  चौिजहािी न.पा.  ३,००,०००  
२६ दूल्ल ुअस्पर्ाल, दैलेख  दलु्ल ुन.पा.  २,००,०००  

२७ जोगबडुा अस्पर्ाल, डडेल्धुिा  
पिशिुाम नगिपार्लका, 
डडेल्धुिा  

२,००,०००  

२८ गोकुलेश्वि अस्पर्ाल, दाच ुिला  
शैलेष्शखि नगिपार्लका, 
दाच ुिला  

२,००,०००  

२९ मालाखेर्ी अस्पर्ाल, कैलाली  गोदाविी नगिपार्लका, कैलाली  २,००,०००  
 

परिचय  मार् ृर्था नवाष्शश ुसेवा कायिक्रमलाई थप मजबरु् ि सरु्िि गनि नवष्शश ुसेवा ववस्र्ाि/ सदुृविकिण 
कायिक्रमको व्यवस्था र्मलाईएको छ। 

उद्दशे्य मार् ृर्था नवाष्शश ुसेवा कायिक्रम थप सदुृि हनेु। 
अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

मार् ृर्था नवाष्शश ुसेवा कायिक्रम सञ्चालन थप सदुृि हनेुछ।।  

सञ्चालन प्रकृया  सञ्चालन ववर्धः 
• यस कायिक्रम अन्र्गिर् स्वास््य संस्थाले मार् ृर्था नवाष्शश ु सेवा कायिक्रमलाई थप मजबरु् ि 

सदुृि गनि सेवा ववस्र्ाि गनि सवकने छ।  
• यस कायिक्रम अन्र्गिर् स्वास््य संस्थामा आवश्यकर्ा बमोष्जम कमिचािी किाि सेवामा र्लन 

सवकन ेछ। 
• साथ ै मार् ृ र्था नवाष्शश ु स्वास््य सेवा ववस्र्ािका लार्ग आवश्यक पन े औजाि, उपकिण, 

ल्याबका सामग्री खरिद गनि सवकने छ।  
• यस कायिक्रम अन्र्गिर् आवश्यकर्ा अनसुाि स्वास््य संस्थाको ममिर् सम्भाि गनि सवकन े 
सेवा/कायिक्रम सञ्चालन गने अवर्धः 

• बर्ैभिी (आ.व. २०७८/७९) 
सेवा/कायिक्रम सञ्चालन गने र्नकायः 

• स्वास््य संस्था  
सन्दभि सामाग्री नेपाल सिकािको आर्थिक ऐन/र्नयमवाली, साविजर्नक खिीद ऐन २०६३ ि साविजर्नक खरिद 

र्नयमावली २०७६ (नवौं संसोधन) 
IMNCI र्था नवजार् ष्शश ुकायिक्रम र्नदेष्शका। 

बजेट वाडँर्ाडँ यस कायिक्रम अन्र्गिर् पार्लकामा आवश्यकर्ा अनसुाि बजेट र्बर्नयोजन गरिएको छ। 
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परिचय  पार्लकामा अवष्स्थर् स्वास््य संस्थाहरुमा र्सर्बआइएमएनर्सआई कायिक्रम सदुृविकिण गनि र्ार्लमको 
व्यवस्था र्मलाईएको छ। 

उद्दशे्य पार्लकामा अवष्स्थर् स्वास््य संस्थामा काम गने स्वास््यकमीको नवजार् ष्शश ु र्था बालिोगको 
एकीकृर् व्यवस्थापनमा (CBIMNCI) र्ार्लम र्दई क्षमर्ा अर्भवृष्द्ध गन।े 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

 पार्लकामा अवष्स्थर् स्वास््य संस्थामा कायििर् स्वास््यकमीहरु समदुायमा आधारिर् नवजार् ष्शश ु
र्था बालिोगको एकीकृर् व्यवस्थापन सेवा प्रदान गनि सक्षम हनेुछन।् 

सञ्चालन 
प्रकृया  

सेवा/कायिक्रम सञ्चालन गने र्नकायः पार्लका 
लष्क्षर्समहूः 

• पार्लकामा अवष्स्थर् स्वास््य संस्था/ अस्पर्ालमा काम गने CBIMNCI र्ार्लम नर्लएका 
स्वास््यकमीहरु। 

सञ्चालन ववर्धः 
▪ CBIMNCI र्ार्लमका लार्ग आवश्यक सहभागी पषु्स्र्का, प्रष्शक्षक र्नदेष्शका र्था उपचाि 

पषु्स्र्का परिवाि कल्याण महाशाखाको बाल स्वास््य र्था खोप सेवा शाखाबाट प्राप्त गिी 
र्ार्लम सञ्चालन गनुि पने छ। यसिी र्ार्लम सामग्री माग गदाि अर्नबायि रुपमा र्ार्लमको 
योजना पेश गनुि पन ेछ। 

▪ Chart flex का र्बर्यबस्र् ु परिवाि कल्याण महाशाखाबाट प्राप्त गिी यसै कायिक्रमको 
बजेटबाट छपाई गनुि पन ेछ।  

▪ प्रष्शक्षक अर्नवायि रुपमा CBIMNCI TOT र्लएको हनुपुनेछ। 
▪ र्ार्लम अवर्ध छ र्दनको हनु ुपने छ। 

बजेट 
वाडँर्ाडँ 

पार्लकालाई र्ार्लम सञ्चालन गनि आवश्यकर्ा अनसुाि बजेट र्बर्नयोजन गरिएको छ। 

सन्दभि सामाग्री • अथि मन्रालयको कायि सञ्चालन र्नदेष्शका, २०७५– सार्ौं संस्किण 
• CB-IMNCI र्ार्लम सहभागी पषु्स्र्का  
• CB-IMNCI र्ार्लम प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्नदेष्शका 



136 

 

वक्रयाकलाप ७: SNCU सेवा ववस्र्ाि 

 
१. पार्लकाहरुमा PNC home visit कायिक्रम सञ्चालन 
परिचय हाम्रो देशको मार् ृमतृ्य ुदि उल्लेखनीय रुपमा घटाउन नसवकिहेको अवस्थामा, आमाहरुको मतृ्य ुसबै 

भन्दा धेिै सतु्केिी अवस्थामा भएको हनुाले, सतु्केिी अवस्थामा आमाहरुको स्वास््य जांच गिी जवटलर्ाहरु 
पवहचान गिी सो को व्यवस्थापन गिी आमा ि बच्चाको मतृ्य ुहनुबाट जोगाउन बजेट र्था कायिक्रम 
व्यवस्था गरिएको हो। 

उदे्दश्य सतु्केिी अवस्थामा आमा र्था नवजार् ष्शशकुो जाँच गिी जवटलर्ाका अवस्थाहरु समयम ै पवहचान 
व्यवस्थापन र्था पे्रर्ण गिी मार् ृर्था ष्शश ुमतृ्य ुकम गने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

कायिक्रम सञ्चालन भए पश्चार् सतु्केिी पर्छको जाँचमा उल्लेख्य सधुाि भै समयमै जवटलर्ाहरू पवहचान , 
व्यवस्थापन र्था पे्रर्ण भइ मार् ृमतृ्यू कम हनुछे। 

सञ्चालन 
प्रकृया 

PNC home visit कायिक्रम सरुु नगिेका )नयाँ (स्थानीय र्हहरुले स्वास््य कायािलयबाट  PNC home 
visit कायिक्रमको अर्भमखुीकिण सञ्चालन भैसकेपर्छ प्रत्यके स्थानीय र्हहरुले एकर्दन ेगोटठी सञ्चालन 
गिेि PNC घिभेट (होम र्भष्जट) सरुु गनुि पनेछ। गर् बर्ि कायिक्रम सरुु भएका स्थानीय र्हहरुले सो 
कायिक्रमको सर्मक्षा गदै PNC होम र्भष्जट र्निन्र्िर्ा र्दन ुपनेछ। यसरि गोटठी/सर्मक्षा सञ्चालन गदाि 
स्थानीय र्हमा PNC घिभेट कायिक्रमको सकु्ष्मयोजना र्था सञ्चालन मागिदशिन (PNC Home visit 
Micro-planning Guideline) २०७८ 
अनसुाि गनुि पनछे। 
• यो कायिक्रमको र्ोकल व्यष्क्तको ष्जम्मेवािी स्थानीय र्हमा कायििर् नर्सिंग ले र्लनपुनछेस्टार् । 
• कायिक्रम सञ्चालन गनुि पवुि कायिक्रमका र्ोकल ब्यष्क्तले, स्थानीय र्ह का र्नवािष्चर् अध्यक्ष, बर्थिङ्ग 

सेन्टि भएका स्वास््य संस्थाका इन्चाजि , नर्सिङ्ग स्टार्सँग १ र्दने गोटठी  / सर्मक्षा कायिक्रम आयोजना 

परिचय  पार्लकामा अवष्स्थर् अस्पर्ालमा SNCU स्थापना र्था सञ्चालन गनि चावहने जनशष्क्त र्था औजाि 
उपकिण खरिद गने व्यवस्था र्मलाईएको छ। 

उद्दशे्य पार्लकामा अवष्स्थर् अस्पर्ालमा SNCU सञ्चालन गनि चावहन ेजनशष्क्त र्था औजाि उपकिण खरिद 
गिी SNCU मार्ि र् गणुस्र्िीय नवजार् ष्शश ुसेवा प्रदान गन।े 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

पार्लकामा अवष्स्थर् अस्पर्ालमा SNCU सञ्चालन गनि चावहन ेजनशष्क्त र्था औजाि उपकिण खरिद 
गिी SNCU मार्ि र् गणुस्र्िीय नवजार् ष्शश ुसेवा प्रदान भएको हनेुछ। 

सञ्चालन प्रकृया  लष्क्षर् समहुः 
पार्लकामा अवष्स्थर् अस्पर्ाल  
सञ्चालनववर्ध: 

• र्हाँ पार्लका अन्र्गिर् िहेका अस्पर्ालमा आवश्यकर्ा अनसुाि SNCU मा चावहने 
अत्यावश्यक उपकिण खरिद गिी व्यवस्थापन र्था सञ्चालनमा सहयोग गनुि पने छ। 

• प्रदेशले SNCU मा चावहने सामग्रीहरुको सूची परिवाि कल्याण महाशाखासँग समन्वय गिी 
प्राप्त गनुि पने छ । 

बजेट वाडँर्ाडँ ववर्नयोष्जर् बजेटको परिर्ध र्भर िही आवश्यकर्ा अनसुाि बजटे बाँडर्ाँड गने। 
सन्दभि सामाग्री अथि मन्रालयको कायिसञ्चालन र्नदेष्शका २०७५ सार्ौं (संसोधन सवहर्); साविजर्नक खिीद ऐन 

२०६३ ि साविजर्नक खरिद र्नयमावली २०७६ (नवौं संसोधन) 
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गनुि पनेछ। यसै कायिक्रममा PNC home visit को महत्वकोबािेमा छलर्ल गिी PNC Service 
बिाउन प्रयोग गरिन ुपन ेिणर्नर्ी एवं लाग्ने अनमुार्नर् खचिकोबािे छलर्ल गनुि पनेछ। 

• यसिी PNC बिाउने िणर्नर्ी र्जुिमा गदाि मखु्यर्या र्ल उल्लेष्खर् िणर्नर्र्लाई ध्यानमा िाखेि योजना 
र्याि गनुि पनछे : 

• स्थानीय बर्थिङ्ग सेन्टिमा कायििर् नर्सिंग स्टार्ले संस्थागर् सतु्केिी भएको २४ घन्टामा आफ्न ै
संस्थामा ि ३ ि ७ र्दनमा घिभेट मा गई आमा र्था नवष्शशकुो जाँच गनुि पनछे। यर्द घिम ै
सतु्केिी भएको खण्डमा प्रोटोकल अनसुािको २४ घण्टा , ३ ि ७ र्दनमा घिमै गई PNC visit गनुि 
पनेछ। 

• यसिी बर्थिङ्ग सेन्टिमा कायििर् नर्सिंग स्टार्हरुलाई घि भेट गनि जाँदा दिुी ि भोगोर्लक ववकटर्ाको 
आधािमा रू २०० देष्ख रु ५०० सम्म यार्ायार् /प्रोत्साहन  खचि उपलब्ध गिाउन ुपनछे। 

• बर्थिङ्ग सेन्टि नभएका स्वास््य संस्थामा कायििर् नर्सिंगस्टार्हरुलाई पर्न आ-आफ्नो वडा र्भर PNC 
घिभेट गनिको लार्ग अर्भमखुीकिण पश्चार् परिचालन गनि सवकनेछ। 

• कुनै कािणले स्वास््य संस्थामा प्रसरु्ी हनु जान नसकी घिैमा प्रसरु्ी भएका मवहला र्था 
नवाष्शशहुरुलाई पर्न PNC घिभेटकायिक्रमले समेट्न ुपनछे। 

• यस आर्थिक बर्िमा COVID-१९ को र्बश्वब्यापी महामािीको अवस्थाले नेपालमा पर्न संक्रमण 
रै्र्लिहेको ि यसको अन्त्य कवहले हनेु टंुगो नभएको अवस्थामा प्रोटोकल अनसुाि ४ पटक (४, ६, 
८ ि ९ मवहनामा) गभिवर्ी जाँच ि सतु्केिी जाँच (बच्चा जम्मेको २४ घन्टा र्था ३ ि ७ र्दनमा) 
माआ  ि नवष्शशकुो जाँच गनुिपनमेा स्वास््य मन्रालयले जािी गिेको RMNCH अन्र्रिम Guideline 

मा उल्लेख भए अनसुाि आवश्यकर्ा भएमा सेवा प्रदायक ि सेवाग्राहीको र्बच सामाष्जक दिुी कायम 
िाख्नपुने भएकोले टेर्लर्ोन मार्ि र् ANC/PNC से  हनु्छवा उपलब्ध गिाउनपुने । यसिी टेर्लर्ोन 
मार्ि र् PNC/ANC  से गिाउने सेवा प्रदायक वा उपलब्ध  नर्सिंग कमिचािीहरुलाई संचाि खचि यसै 
ष्शर्िकबाट उपलब्ध गिाउन सवकन ेछ। 

वजेटबाँडर्ाँड 
• गोटठी/सर्मक्षा कायिक्रम सञ्चालन गनि 
• यार्ायार्/ प्रोत्साहन खचि (नर्सिंग स्टार्हरुको लार्ग) सेवा प्रदायक नर्सिंग स्टार्हरुलाई संचाि खचि  
• CPN घि भेट गनि जानको लार्ग  home visit Bag रू १५०० सम्म 
• PNC job aid flex, home visit ब्यागमा िहने equipment हरु (B.P instruments, 

stethoscope, Thermometer, gloves, Torchlight, measuringtape, dressing set, betadine) 
लगायर्का स्वास््य संस्थामा नभएका सामग्रीहरु मार आवश्यकर्ा अनसुाि खरिद गनि सवकनछे। 

अर्भलेख 
प्रर्र्वेदन 

यसिी सतु्केिी मवहलाहरुको घिभेट गिी सेवा प्रदान गने नर्सिंग स्टार्ले सतु्केिी मवहला ि नवष्शशहुरुलाई 
अर्नबायि रुपमा अनसूुचीको PNC Job Aid को प्रयोग गिी PNC checkup गने ि स्वास््य ष्शक्षा प्रदान 
गनुि पनेछ। PNC job Aid स्थानीय र्हमा PNC घिभेट कायिक्रमको सकु्ष्म योजना र्था सञ्चालन 
मागिदशिन २०७७ मा िाष्खएको छ ि सोवह अनसुाि प्रयोग गनुि पनेछ। प्रत्यके पटकको घिभेटमा आमा 
र्था नवजार् ष्शशकुो जाँच गिी प्रसरु्ी सेवा िष्जटटिमा चिाउन ुपनेछ। 

सन्दभि 
सामग्री  

स्थानीय र्हमा PNC घिभेट कायिक्रमको सकु्ष्म योजना र्था सञ्चालन मागिदशिन २०७७, कायि सञ्चालन 
र्नदेष्शका २०७८  

 
२. आमा सिुक्षा ि प्रजनन स्वास््य कायिक्रमहरु को अनगुमन /मलु्याकंन 
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परिचय प्रजनन स्वास््य कायिक्रम नेपाल सिकािको प्राथर्मकर्ा प्राप्त कायिक्रम िहको ि यस कायिक्रममा 
र्निन्र्ि अनगुमन, मलु्याङकन, कोष्चङ आवश्यक पन े भएको हुँदा र्यगरिएका कायिक्रमहरूको 
प्रभावकािी कायािन्वयन गनि ि र्निन्र्ि सहयोगात्मक सपुरिवेके्षण र्था Coaching गनि आवश्यक 
हनु्छ। 

उदे्दश्य स्थानीय र्हले आफ्नो मार्हर्का स्वास््य संस्थामा परिवाि स्वास््य कल्याण कायिक्रम अन्र्गिर् 
भइिहेका कायिक्रमको अनगुमन, मलु्याङ्कन र्था Onsite Coaching गिी समयमै सधुािको कायिक्रम 
सञ्चालन गने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

स्वास््य संस्थाहरूमा सञ्चालन भएका प्रजनन स्वास््य कायिक्रम अन्र्िगर्का कायिक्रमहरू प्रभावकािी 
रूपमा कायािन्वयन भै सेवाको गणुस्र्ि सधुाि हनेु, उपभोगमा वृष्द्द हनेु ि मार् ृर्था नवजार् ष्शशकुो 
स्वास््य सधुाि हनेु। 

सञ्चालन 
ववर्ध 

• यस ष्शर्िकमा ववर्नयोजन भएको िकमबाट सिुष्क्षर् मार्तृ्व कायिक्रम परिवाि र्नयोजन कायिक्रम 
वकशोि वकशोिी यौन र्था प्रजनन स्वास््य कायिक्रम ि सिुष्क्षर् गभिपर्न कायिक्रमको अनगुमन 
र्था सपुरिवेक्षण गनुि पनिछ। 

• यसिी अनगुमन गदाि वावर्िक सपुरिवेक्षण र्ार्लका वनाइि कायािलय प्रमखुवाट ष्स्वकृर् गिाइि सवै 
स्वास््य संस्थाहरूलाइि समेट्ने गिी गनुि पनछे। 

• प्रत्येक पटक अनगुमन गदाि अनसूुची बमोष्जमको चकेर्लटट भिी र्ोटोहरु सवहर्को प्रर्र्वेदन 
सम्बष्न्धर् पार्लकामा पेश गनुि पनेछ। साथ ैअनगुमन गदाि ववगर्मा सधुाि गनुि पन े ववर्यहरूमा 
सधुाि भए नभएको ि आगार्म र्दनमा सधुाि गनुि पन ेववर्यमा समेर् सम्वन्धीर् स्वास््य संस्थाका 
कमिचारिहरूसँग समन्वय गिी कायि योजना वनाउन ुपनेछ। 

• आमा सिुक्षा कायिक्रमको सपुरिवेक्षण गदाि स्वास््य संस्थामा सतु्केिी हनेु मवहलाहरूले र्नदेष्शका 
अनसुाि सवुवधा पाए नपाएको मवहलाको घिमै गई अन्र्िवार्ाि गने समेर् यसै ष्शर्िकवाट प्रवन्ध 
र्मलाउन ुपनेछ।  

• कायिक्रमको अनगुमन र्था सपुरिवेक्षण कायिक्रमसँग सम्वन्धीर् र्ोकल व्यष्क्तहरूले मार गनुि 
पनेछ। 

अर्भलेखप्र
र्र्वेदन 

पार्लकाको सम्बष्न्धर् र्ोकल व्यष्क्तले अनगुमन गिी सो को प्रर्र्वेदन रमैार्सक रुपमा स्वास््य 
कायािलय, प्रदेश र्नदेशनालय र्था परिवाि कल्याण महाशाखामा पठाउन ुपनछे। 

सन्दभि 
सामग्री  

कायि सञ्चालन र्नदेष्शका २०७८ 

 
३. अस्पर्ाल र्था Birthing Centre िहेका स्वास््य संस्थाहरुमा २४ सै घण्टा प्रसरु्ी सेवा सञ्चालन गनि, स्थायी जन 
शष्क्तको कर्म भएको स्वास््य संस्थामा जनशष्क्त व्यवस्थापन गनि किािमा अ.न.मी. र्नयषु्क्त 
परिचय हाल नेपाल सिकािको ष्स्वकृर् दिवष्न्द अनसुाि स्वास््य चौकी र्था प्रा.स्वा .के .मा उपलब्ध नर्सिङ 

जनशष्क्तले २४ सै घण्टा प्रशरु्ी सेवा र्दन नसलने अवस्था भएको हुँदा प्रसूर्ी सेवा र्निन्र्ि गनि थप 
जनशष्क्त आवश्यक भएको हुँदा यो कायिक्रम र्था बजेट ववर्नयोजन गरिएको छ। 

उदे्दश्य प्रसूर्र् सेवालाई २४ सै घण्टा सचुारु िंगले सञ्चालन गने। 
अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

सेवालाई २४ सै घण्टा सचुारु िंगले सञ्चालन गिी र्निन्र्ि गणुस्र्िीय प्रसरु्ी सेवा प्रदान हनेुछ। 

सञ्चालन • किाि सेवामा भनाि गदाि किाि र्नदेष्शका वमोष्जम गनुि पनछे। 
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प्रकृया • किाि र्नदेष्शका अनसुाि SBA र्लएका स्थानीय , अनभुवी अ.न.मी. लाइि प्राथर्मकर्ा र्दइि 
किािमा र्नयकु्त गने। 

• किाि सेवा सम्झौर्ा अनसुाि TOR वनाइि अ.न.मी. लाइि प्रसूर्ी केन्रमा खटाउन ुपनछे। 
• अ.न.मी. र्नयषु्क्त गदाि ववगर् देष्ख कायििर् अ.न .मी .को कायि सम्पादन मूल्याङकन गदाि सन्र्ोर् 

जनक पाईएमा बजेटको परिर्ध र्भर िही र्नयमानसुाि र्निन्र्िर्ा र्दन सवकने छ। 
• स्थानीय र्ह अन्र्र्गर् किािमा र्नयकु्त अ.न.मी.लाई अर्नवायि रुपमा बर्थिङ्ग सेन्टिमा मार ै

खटाउन ुपनछे। 
• किाि अनमीलाई पदस्थापन गदाि जनु बर्थिङ्ग सेन्टिहरुमा प्रसूर्र् संख्या बिीछ ि भौगोर्लक 

दृष्टटकोणले ववकट छ त्यस्र्ो संस्थालाई प्राथर्मकर्ा र्दन ुपनेछ। 
• अनमीलाई र्नयषु्क्त र्दँदा कायि गनुि पन ेसंस्था र्ोलन ुपनछे ि र्ोवकएको स्थानमा िही अनमीले 

सेवा र्दन ुपनछे। 
• स्थायी अनमी कायििर् बर्थिङ्ग सेन्टिमा मवहनामा प्रर्र् अनमी औसर् ५ वा सो भन्दा कम प्रसूर्र् 

भएको खण्डमा त्यस्र्ा बर्थिङ्ग सेन्टिमा किािको अ.न.मी. खटाउन पाईन ेछैन। र्ि अनमीको 
दिबन्दी भए पर्न अनमी कायििर् निहेको अवस्थामा भने किािको अनमी खटाउन सवकने छ। 

• २४ सै घण्टा प्रसूर्र् सेवा उपलब्ध गिाउने सम्बन्धमा स्थायी ि किािको अ.न.मी बीचमा 
Shift Rotation को व्यवस्था गिी २४ सै घण्टा प्रसूर्र् सेवा सचुारु गनुि पनेछ। 

• बर्थिङ्ग सेन्टिमा बावर्िक रुपमा अनमुार्नर् गभिवर्ीको कम्र्ीमा ७० प्रर्र्शर् सतु्केिी गिाउने 
लक्ष्य र्लने। यसको लार्ग हिेक मवहना प्रसूर्ी केन्रमा कायििर् अ.न.मी.हरूले स्वास््य आमा 
समूहसँग भेट गिी संस्थागर् प्रसूर्ी संख्या विाउनेबािे छलर्ल गने। 

• किािमा र्नयकु्त गदाि SBA र्ार्लम र्लएका ि संस्थागर् प्रसूर्र् सेवा उपलब्ध गिाइ िहेकालाई 
प्राथर्मकर्ा र्दन।े 

• प्रसूर्ी केन्रमा स्थायी/अस्थायी ि किािमा र्नयकु्त गिेको अ .न. र्म सवहर् कम्र्ीमा २ जना हनेु गिी 
व्यवस्था गनुि पनेछ। यसो गदाि प्रर्र् मवहना औसर्मा शून्य अथािर् 0 delivery भएको संस्थामा 
किािको अनमी थप गनुि पन ेआवश्यक नभएको र्ि 0 Delivery हनुकुा कािण पत्ता लगाई २४ सै 
घण्टा प्रसूर्र् सेवा सधुाि गनेबािे सिसल्लाह गिी सधुाि गने र्र्ि  आवश्यक पहल गने। 

•  
वजेट व्यवस्था 
नेपाल सिकािले र्ोकेको सहायक चौथो र्हको र्लब दि अनसुाि प्रर्र् अनमी प्रर्र् मवहना रु 
२६६१० का दिले हनेु गिी बजेट ववर्नयोजन गरिएकोछ। स्थानीय र्हमा अनमी किाि र्नयषु्क्तको 
लार्ग आएको जम्मा बजटे लाइ र्ोवकएको र्लब दिले भाग गदाि आउने संख्या अनसुाि कमिचािी भनाि 
गनुि पनेछ ि र्नदेष्शकामा र्ोवकए बमोष्जमको र्लब दिमा नघटाई सोवह दि अनसुािको र्लब र्दन ु
पनेछ। 

अर्भलेखप्रर्र्
वेदन 

यस कायिक्रम सम्पन्न भै सकेपछी सम्बष्न्धर् स्थानीय र्ह, प्रदेश र्था केन्रमा अर्भलेख र्था प्रर्र्बेदन 
पठाउन ुपनछे। 

सन्दभि 
सामग्री 

कायि सञ्चालन र्नदेष्शका २०७८ 

 
४. एम .वप .र्ड .एस .आि . कायिक्रमको कायािन्वयन 
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परिचय  नेपाल ववश्वव्यापी रूपमा देशको उच्च मार् ृर्था वाल मतृ्यलुाइि न्यून सहश्राष्व्द ववकास लक्ष्य पिुा 
गिी सिुष्क्षर् मार् ृर्था वाल स्वास््य सधुािमा गिेको योगदानलाइि ष्चनाइि ववर्भन्न अन्र्िाष्टिय पिुस्काि 
समेर् पाउन सर्ल हो। आगामी र्दनमा उक्त उपलष्ब्धलाइि संस्थागर् गदै देशको परिवर्ीर् संिचनामा 
नेपालले र्दगो ववकास लक्ष्य (Sustainable Development Goal) मा २०३० सम्ममा पिुा गने 
प्रर्र्वद्दर्ा व्यक्त गिेका लक्ष्यहरू पिुा गनुि प्रमखु चनुौर्ी बनकेो छ। र्दगो ववकास लक्ष्य अनसुाि सन ्
२०३० सम्ममा नेपालले हाल २३९ िहको मार् ृमतृ्य ुदि(प्रर्र् लाखमा) लाइि ७० मा, नवजार् ष्शश ु
मतृ्यलुाइि १२ मा ि वाल मतृ्यलुाइि २० मा झान ेलक्ष्य िाखकेो छ। हाल नेपालमा वर्ेनी ११ सय 
भन्दा ववि आमाहरूले गभिवर्ी भएकै कािणले मतृ्य ुहनु ुपिेको अवस्थामा ववश्व स्वास््य सँगठनको 
प्रत्येक मतृ्यलुाइि गणना गने (Count Every Death) िणर्नर्ी अनसुाि सवै मार् ृमतृ्य ु सूचीर् गने, 
अध्ययन गने ि त्यस्रै् प्रकृर्ीका कािणले थप मतृ्य ु हनु नर्दन कृयाकलापहरू सञ्चालन गने जस्र्ा 
कृयाकलापहरू सञ्चालन गिे मार नेपालले र्दगो ववकास लक्ष्य प्राप्त गनि सलने अवस्था भएको हनुाले 
यो कायिक्रम सञ्चालन गरिएको हो। हाल सम्म समदुाय स्र्िमा १२ ष्जल्लामा MPDSR कायिक्रम 
सञ्चालन भैिहेको ि यस आर्थिक बर्िमा यो कायिकम थप ष्जल्लाहरुमा ववस्र्ाि गिी कायािन्वयन गनियो 
कायिक्रममा बजेट र्बर्नयोजन गरिएको छ। 

उदे्दश्य 
 

समदुायमा भएका मार् ृ मतृ्य ु मतृ्यकुो पवहचान गन,े सर्मक्षा गिी मतृ्यकुा कािणको पवहचान गने ि 
भववटयमा त्यस्र्ा मतृ्यहुरु हनु नर्दन गणुस्र्ि सधुािको लार्ग समदुाय र्था स्वास््य संस्था स्र्िमा 
उपयकु्त वक्रयाकलाप सञ्चालन गने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

समदुायमा हनेु सबै १२ देष्ख ५५ वर्िका मवहलाहरूको मतृ्य ु सूष्चर् भइ मार् ृमतृ्य ुपवहचान हनेु ि 
कािण पत्ता लगाइि भववटयमा हनु सलने मार् ृमतृ्य ुकम गने  

सञ्चालन ववर्ध 
 

कायिक्रम सञ्चालन हनेु स्थानहरू: 
➢ सोलखुुम्ब,ु सनुसिी, सलािही, धार्दंग, कास्की, रुपन्देही, बाकेँ, सखेुर्, जमु्ला, मगु,ु कैलाली ि 

बैर्डी ष्जल्लाका सम्पूणि गाउँपार्लका र्था नगिपार्लकाहरूमा कायिक्रमको र्निन्र्िर्ा। 
➢ यो कायिक्रम सञ्चालन भएका ष्जल्लाहरु मध्ये सोलखुमु्ब,ु सनुसिी, सलािही, धार्दंग, कास्की, 

रुपन्देही, बाँके, सखेुर्, जमु्ला, कैलाली ि बैर्डी अन्र्गिर्का सबै गाउँपार्लका र्था 
नगिपार्लकामा अस्पर्ाल, स्वास््य कायािलय, प्रा.स्वा.से.के, स्वा.चौ. र्था मवहला सामदुावयक 
स्वास््य स्वयम सेववकाको अर्भमखुीकिण भै सकेको छ। 

➢ यस कायिक्रमको लार्ग स्थानीय र्हमा ४० हजाि देष्ख ८० हजाि सम्म बजेट र्बर्नयोजन 
गरिएको छ। 

➢ कायिक्रममा ववर्नयोष्जर् बजटेबाट एम.वप.डी.एस.आि. र्नदेष्शकामा उल्लेख भए बमोष्जम प्रर्र् 
मार् ृ मतृ्यकुो लार्ग बिीमा रु. २०,००० सम्म खचि गनि सवकने छ। िकमको बाँडर्ांड 
र्नमानसुाि गनि सवकने छ: 
❖ १२ देष्ख ५५ वर्ि उमेिका मवहलाको मतृ्यकुो सूचना, सम्बष्न्धर् स्वास््य संस्थामा गिे बापर् 

मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयम सेववकालाई प्रर्र् मतृ्य ुसूचनाको रु. १०० र्दन सवकन े
छ। 

❖ स्वास््य संस्थाबाट, स्वास््य कमी मतृ्य ुभएको मवहलाको घिमा गइ उक्त मतृ्य ुमार् ृमतृ्य ु
भए नभएको यवकन (स्क्रीर्नङ्ग) गिे बापर् प्रत्यके मतृ्यकुो रु. १००० र्दन सवकने छ। 

❖ मौष्खक परिक्षणको आधािमा ष्चवकत्सकले मार् ृ मतृ्यकुो मखु्य कािण पत्ता लगाउने 
ष्चवकत्सकको पारिश्रर्मक भत्ता प्रर्र् मतृ्यकुो लार्ग रु. १००० र्दन सवकने छ। 
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➢ उक्त मतृ्य,ु मार् ृ मतृ्य ु भएमा स्थानीय र्हबाट सबै मार् ृ मतृ्यकुो मौष्खक परिक्षण (VA) गनि 
र्नमानसुाि खचि र्मलाउन सवकन्छ; 
❖ दैर्नक र्था भ्रमण भत्ता, लाग ुहनेु ठाउँमा सिकािी दि ि मानदण्ड अनसुाि र्दन सवकन्छ  
❖ अनलाइन रिपोटि गने व्यष्क्तलाई पारिश्रर्मक भत्ता प्रर्र् मार् ृ मतृ्य ुर्ािम इन्िीको रु 

५०० 
➢ एम.पी.र्ड.एस.आि. का र्ािाम छपाइि गनि, भववटयमा त्यस्रै् प्रकृर्र्का थप मार् ृमतृ्य ुहनु नर्दन 

समदुाय र्था स्वास््य संस्थार्हमा गणुस्र्ि सधुाि र्था जन चेर्ना कायिक्रम सञ्चालन गनि 
➢ मार् ृमतृ्य ुसर्मक्षा पछी गनुि पने र्त्काल प्रर्र्वक्रया गनि 
➢ र्त्काल गनि सवकने गणुस्र्िका कायिहरु गनि  
यस कायिक्रम सञ्चालन गनिको लार्ग आवश्यक एम.पी.र्ड.एस.आि.का र्ािम र्था आर्द सामग्रीहरु ि 
एम.पी.र्ड.एस.आि. र्नदेष्शका , परिवाि कल्याण महाशाखाको वेबसाइट www.fwd.gov.np मा 
िाष्खएको छ ।  
स्थानीय स्र्िमा यो कायिक्रम सञ्चालन गदाि एम.पी.र्ड.एस.आि. र्नदेष्शका २०७८ अनसुाि सञ्चालन 
गनुि पनेछ। 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्बेदन  

समदुाय र्था अस्पर्ालमा भएका सबै मार् ृ मतृ्यहुरुको पवहचान भए पर्छ र्ोवकएको िाँचामा 
सूष्चर्ीकिण र्ािम, प्रािष्म्भक पवहचान र्ािम ि मौष्खक परिक्षण (VA) र्ािमहरु भनुि पदिछ ि  
 समीक्षा सम्पन्न हनेु ववष्त्तकै सबै र्ािमहरु एम.पी.र्ड.एस.आि. अनलाइन इन्िी गनुि पछि ि ववद्यरु्ीय 
वा अन्य र्छटो माध्यमबाट प्रर्र्वेदन परिवाि कल्याण महाशाखा ि प्रदेशमा पठाउन ुपनछे।  
यस कायिक्रमको लार्ग आवश्यक खचि अथि मन्रालयको मानदण्ड अनसुाि यसै ष्शपिकबाट र्नम्नानसुाि 
खचि गनि सवकन्छ : 

❖ र््याकं व्यवस्थापनको लार्ग आवश्यक पने र्ािमको र्ोटोकवप, वप्रन्ट र्था इन्टिनेट सेवा 
वापर्को िकम  

❖ सर्मक्षा वैठकको प्रर्र्वेदन र्यािीको लार्ग आवश्यक खचि 
समीक्षामा प्रस्र्रु् गने प्रयोजनका लार्ग मार् ृ मतृ्यकुा कािण सवहर्को प्रस्र्रु्ीको िाँचा र्याि गनि 
संष्क्षप्त र्ार्लका र्याि गिी सर्मक्षा गनुि पनछे साथै एक प्रर्र्वेदन र्याि गिी अर्भलेख गनुि पनेछ।  
नोटः र्ालीम पश्चार् कायिक्रम कायािन्वयन र्था सञ्चालनको लार्ग सम्बष्न्धर् ष्जल्लाहरुका स्थानीय 
र्हहरुमाबजेट र्बर्नयोजन गरिएको छ।  

सन्दभि सामग्री  एम.पी.र्ड.एस.आि. कायिसञ्चालन र्नदेष्शका २०७८ 
 
५. एम.वप.र्ड.एस.आि. कायिक्रमको ववस्र्ाि र्था कायािन्वयन (नयाँ ष्जल्लामा) 
परिचय  नेपाल ववश्वव्यापी रूपमा देशको उच्च मार् ृर्था वाल मतृ्यलुाइि न्यून सहश्राष्व्द ववकास लक्ष्य पिुा 

गिी सिुष्क्षर् मार् ृर्था वाल स्वास््य सधुािमा गिेको योगदानलाइि ष्चनाइि ववर्भन्न अन्र्िाष्टिय पिुस्काि 
समेर् पाउन सर्ल हो। आगामी र्दनमा उक्त उपलष्ब्धलाइि संस्थागर् गदै देशको परिवर्ीर् संिचनामा 
नेपालले र्दगो ववकास लक्ष्य (Sustainable Development Goal) मा २०३० सम्ममा पिुा गने 
प्रर्र्वद्दर्ा व्यक्त गिेका लक्ष्यहरू पिुा गनुि प्रमखु चनुौर्ी बनकेो छ। र्दगो ववकास लक्ष्य अनसुाि सन ्
२०३० सम्ममा नेपालले हाल २३९ िहको मार् ृमतृ्य ुदि(प्रर्र् लाखमा) लाइि ७० मा, नवजार् ष्शश ु
मतृ्यलुाइि १२ मा ि वाल मतृ्यलुाइि २० मा झान ेलक्ष्य िाखकेो छ। हाल नेपालमा वर्ेनी ११ सय 
भन्दा ववि आमाहरूले गभिवर्ी भएकै कािणले मतृ्य ुहनु ुपिेको अवस्थामा ववश्व स्वास््य संगठनको 
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प्रत्येक मतृ्यलुाइि गणना गने (Count Every Death) िणर्नर्ी अनसुाि सवै मार् ृमतृ्य ु सूचीर् गने, 
अध्ययन गने ि त्यस्रै् प्रकृर्ीका कािणले थप मतृ्य ु हनु नर्दन कृयाकलापहरू सञ्चालन गने जस्र्ा 
कृयाकलापहरू सञ्चालन गिे मार नेपालले र्दगो ववकास लक्ष्य प्राप्त गनि सलने अवस्था भएको हनुाले 
यो कायिक्रम सञ्चालन गरिएको हो। हाल सम्म समदुाय स्र्िमा १२ ष्जल्लामा MPDSR कायिक्रम 
सञ्चालन भैिहेको ि यस आर्थिक बर्िमा यो कायिकम थप ष्जल्लाहरुमा ववस्र्ाि गिी कायािन्वयन गनियो 
कायिक्रममा बजेट र्बर्नयोजन गरिएको छ। 

उदेश्य 
 

समदुायमा भएका मार् ृ मतृ्य ु मतृ्यकुो पवहचान गने, सर्मक्षा गिी मतृ्यकुा कािणको पवहचान गने ि 
भववटयमा त्यस्र्ा मतृ्यहुरु हनु नर्दन गणुस्र्ि सधुािको लार्ग समदुाय र्था स्वास््य संस्थास्र्िमा 
उपयकु्त वक्रयाकलाप सञ्चालन गने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

समदुायमा हनेु सबै १२ देष्ख ५५ वर्िका मवहलाहरूको मतृ्य ु सूचीर् भइ मार् ृमतृ्य ुपवहचान हनेु ि 
कािण पत्ता लगाइि भववटयमा हनु सलने मार् ृमतृ्य ुकम गने  

सञ्चालन ववर्ध 
 

कायिक्रम सञ्चालन हनेु स्थानहरू: 
➢ र्ाप्लेजुंग, िौर्हट, नवुाकोट, म्याग्दी, पाल्पा, दैलेख ि बझांग ष्जल्लाका सम्पूणि गाउँपार्लका र्था 

नगिपार्लकाहरू नयाँ थवपएका ष्जल्लाहरु जसमा कायिक्रमको सञ्चालन सरुु। 
➢ वय ७ वटा ष्जल्लाहरू; र्ाप्लेजुंग, िौर्हट, नवुाकोट, म्याग्दी, पाल्पा, दैलेख, बझांगमा 

आ.ब.२०७७ / ७८ मा परिवाि कल्याण महाशाखाबाट प्रदेशस्र्िमा, प्रदेश र्था स्वास््य 
कायािलयको समहूलाई प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ार्लम भइ सकेको छ भने यो आ.ब . मा स्वास््य 
कायािलयबाट सम्पूणि स्थानीय र्ह, सम्पूणि स्वास््य कमीहरु लगायर् सम्पूणि मवहला सामदुावयक 
स्वास््य स्वय मसेववका सम्म अर्भमखुीकिण कायिक्रम सञ्चालन हनेुछ। 

➢ यसकायिक्रमको लार्ग स्थानीय र्हमा ४० हजाि देष्ख ८० हजाि सम्म बजेट र्बर्नयोजन गरिएको 
छ। 

➢ कायिक्रममा ववर्नयोष्जर् बजटेबाट एम.वप.डी.एस.आि. र्नदेष्शकामा उल्लेख भए बमोष्जम प्रर्र् 
मार् ृ मतृ्यकुो लार्ग बिीमा रु. २०,००० सम्म खचि गनि सवकने छ। िकमको बाँडर्ाँड 
र्नयमानसुाि गनि सवकने छ: 
❖ १२ देष्ख ५५ वर्िउमेिका मवहलाको मतृ्यकुो सूचना, सम्बष्न्धर् स्वास््य संस्थामा गिे बापर् 

मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयम सेववकालाई प्रर्र् मतृ्य ु सूचना को रु. १०० र्दन 
सवकन ेछ। 

❖ स्वास््य संस्था बाट, स्वास््य कमी मतृ्य ुभएको मवहलाको घिमा गइ उक्त मतृ्य ुमार् ृमतृ्य ु
भए नभएको यवकन (स्क्रीर्नङ्ग) गिे बापर् प्रत्यके मतृ्यकुो रु. १००० र्दन सवकने छ। 

❖ मौष्खक परिक्षणको आधािमा ष्चवकत्सकले मार् ृ मतृ्यकुो मखु्य कािण पत्ता लगाउने 
ष्चवकत्सकको पारिश्रर्मक भत्ता प्रर्र् मतृ्यकुो लार्ग रु. १००० र्दन सवकने छ। 

➢ उक्त मतृ्य,ु मार् ृ मतृ्य ु भएमा स्थानीय र्हबाट सबै मार् ृ मतृ्यकुो मौष्खक परिक्षण (VA) गनि 
र्नमानसुाि खचि र्मलाउन सवकन्छ; 
❖ दैर्नक र्था भ्रमण भत्ता, लाग ुहनेु ठाउँमा सिकािी दि ि मानदण्ड अनसुाि र्दन सवकन्छ  
❖ अनलाइन रिपोटि गने व्यष्क्तलाई पारिश्रर्मक भत्ता प्रर्र् मार् ृ मतृ्य ुर्ािम इन्िीको रु 

५०० 
➢ एम.पी.र्ड.एस.आि. र्ािम छपाई गनि, भर्बटयमा त्यस्रै् प्रकृर्र्का थप मार् ृ मतृ्य ु हनु नर्दन 

समदुाय र्था स्वास््य संस्थार्हमा गणुस्र्ि सधुाि र्था जनचेर्ना कायिक्रम सञ्चालन गनि 
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➢ मार् ृमतृ्य ुसर्मक्षा पछी गनुि पने र्त्काल प्रर्र्वक्रया गनि 
➢ र्त्काल गनि सवकने गणुस्र्िका कायिहरु गनि  
 
यस कायिक्रम सञ्चालन गनिको लार्ग आवश्यक एम.पी.र्ड.एस.आि.का र्ािम र्था आर्द सामग्रीहरु ि 
एम.पी.र्ड.एस.आि. र्नदेष्शका, परिवाि कल्याण महाशाखाको वेबसाइट www.fwd.gov.np मा 
िाष्खएको छ ।  
स्थानीयस्र्िमा यो कायिक्रम सञ्चालन गदाि एम.पी.र्ड.एस.आि. र्नदेष्शका २०७८ अनसुाि सञ्चालन गनुि 
पनेछ। 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्बेदन  

समदुाय र्था अस्पर्ालमा भएका सबै मार् ृ मतृ्यहुरुको पवहचान भए पर्छ र्ोवकएको िाँचामा 
सूष्चर्ीकिण र्ािम, प्रािष्म्भक पवहचान र्ािम ि मौष्खक परिक्षण (VA) र्ािमहरु भनुि पदिछ ि 
समीक्षा सम्पन्न हनेु ववष्त्तकै सबै र्ािमहरु एम.पी.र्ड.एस.आि. अनलाइन इन्िी गनुि पछि ि ववद्यरु्ीय वा 
अन्य र्छटो माध्यमबाट प्रर्र्वेदन परिवाि कल्याण महाशाखा ि प्रदेशमा पठाउन ुपनेछ।  
यस कायिक्रमको लार्ग आवश्यक खचि अथि मन्रालयको मानदण्ड (norms) अनसुाि यसै ष्शपिकबाट 
र्नम्नानसुाि खचि गनि सवकन्छ : 

❖ र््याकं व्यवस्थापनको लार्ग आवश्यक पने र्ािमको र्ोटोकवप, वप्रन्ट र्था इन्टिनेट सेवा 
वापर्को िकम  

❖ सर्मक्षा वैठकको प्रर्र्वेदन र्यािीको लार्ग आवश्यक खचि 
समीक्षामा प्रस्र्रु् गने प्रयोजनका लार्ग मार् ृ मतृ्यकुा कािण सवहर्को प्रस्र्रु्ीको िाँचा र्याि गनि 
संष्क्षप्त र्ार्लका र्याि गिी सर्मक्षा गनुि पनछे साथै एक प्रर्र्वेदन र्याि गिी अर्भलेख गनुि पनेछ।  
नोटः र्ालीम पश्चार् कायिक्रम कायािन्वयन र्था सञ्चालनको लार्ग सम्बष्न्धर् ष्जल्लाहरुका स्थानीय 
र्हहरुमा बजटे र्बर्नयोजन गरिएको छ।  

सन्दभि सामग्री  MPDSR र्नदेष्शका कायिसञ्चालन र्नदेष्शका २०७८ 
 
 
७. वथीङ सेन्टिमा कायििर् प्रसूर्र्कमीहरुलाई ANC to PNC Continum of care, MNH road map कायिक्रम 
सञ्चालन, Clinical Mentoring कायिक्रम 
यस शीर्िक र्भर िहेको बजेट बाट र्नम्नानसुाि ३ वटा शीर्िकमा कायिक्रमहरु सञ्चालन गनुिपने छ जसमा MNH 
roadmap, onsite clinical mentoring ि ANC to PNC continuum of care कायिक्रमको अर्भमखुीकिण गनुिपने छ  
वक्रयाकलापको 
नाम 

ANC to PNC Continuum of care  

परिचय सिुष्क्षर् मार्तृ्व कायिक्रममा नेपाल सिकाि ले मार् ृर्था नवष्शश ुमतृ्य ुकम गिाउने ठुलो उपलब्धी 
हासील गिेर्ापर्न गविवर्ी प्रसरु्र् ि उत्ति प्रसरु्र् सेवाको र्निन्र्िर्ा ि गणुस्र्ि कायम गिी सन ्
२०३० सम्ममा मार् ृमरृ्दुि ७० प्रर्र् लाख जीववर् जन्ममा ि नवाष्शश ुमतृ्यदुि१२ प्रर्र् हजािमा 
पिुयाई दीगो र्बकाश लक्ष हाष्शल गनुिपने महत्वपूणि ष्जम्मेवािी पिुागनि यो ANC to PNC 
continuum of care को कायिक्रम सञ्चालन लार्ग एको हो। 

उदे्दश्य ANC ि PNC सेवाको गणुस्र्ि बिाउने, सेवाको र्निन्र्िर्ा र्दने साथै मार् ृर्था नव ष्शश ुमरृ्दुि 
घटाउने। 
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अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल स्थानीय र्ह अन्र्गिर्का स्वास््य सस्थाहरूमा सेवा र्लन आउने मवहलाहरुले ANC देष्ख PNC 
सम्मको र्निन्र्ि सेवा प्राप्त गिेको संख्या बिेको हनेुछ। 

सञ्चालन प्रकृया यो कायिक्रम सञ्चालन गनुि अगाडी प्रदेश स्वास््य कायािलयले प्रत्यके स्थानीय र्हहरुलाई SMNH 
Roadmap ि ANC to PNC continnum of care सम्बन्धी अर्भमखुीकिण कायिक्रम सम्पन्न 
गिेपर्छ मार सम्पूणि स्वास््य संस्थाहरुबाट नर्सिङ्ग कमिचािीहरुलाई बोलाई अर्भमखुीकिण 
गनुिपनछे। अर्भमखुीकिण कायिक्रमको लार्ग मागिदशिन ि प्रस्र्रु्ीकिण (PPT) सम्बष्न्धर् स्वास््य 
कायािलयहरुबाट प्राप्त हनेुछ।यो कायिक्रम सञ्चालनको लार्ग प्रत्यके स्थानीय र्हले सम्बष्न्धर् 
ष्जल्लाको स्वास््य कायािलयबाट PHN ि PHNनभएको खण्डमा MNH Focal व्यष्क्तको प्रार्बर्धक 
सहयोगमा सम्पन्न गनि सवकनछे ।कायिक्रमको खचि नेपाल सिकािको आर्थिक र्नयमावली २०६८ 
अनसुाि गनि सवकने छ। 

अर्भलेख प्रर्र्वेदन यो कायिक्रम सञ्चालन गरिसकेपर्छ सम्पूणि अर्भलेख दरुुस्र् िाखी अर्डटको लार्ग र्याि गिी िाख्न े
यो कायिक्रम सञ्चालन पश्चार् गभिवर्ी, प्रसरु्ी, ि उत्ति प्रसरु्ी सेवाको उपयोग बृद्दी भएनभएको ि 
सेवाको र्निन्र्िर्ा कायम भएनभएको अर्भलेख HMIS प्रर्र्बेदनको आधािमा ववश्लेर्ण गिी सधुाि 
गदै जानपुनछे। 

सन्दभि सामग्री  ANC to PNC continnum of care सम्बन्धी मागिदशिन ि प्रस्र्रु्ीकिण (PPT)। 
वक्रयाकलापको 
नाम 

SMNH road map कायिक्रम सञ्चालन अर्भमखुीकिण 

परिचय SMNH road map २०३० ले आमा र्था नवजार् ष्शशकुो स्वस्थ जीवनलाई सरु्नष्स्चर् गने लक्ष 
र्लएको छ।यो िोडम्यापले र्दगो र्बकाश लक्ष अनसुाि सन ्२०३० सम्ममा मार् ृमतृ्य ु२३९ बाट 
७० प्रर्र्लाखमा, नवजार् ष्शश ुमतृ्य ुदि २१ बाट १२ प्रर्र्हजािमा ि मरृ् जन्म (still birth) 
दिलाई १८ बाट १२.५ प्रर्र्हजाि जीववर् जन्ममा पयुाियउने उदे्दश्य र्लईएको छ। यो उदे्दश्य 
हाँर्सल गनि स्थानीय र्हमा नै SMNH roadmap को अर्भमखुीकिण र्था योजना बनाई कायािन्वयन 
गनि यो कायिक्रमको लार्ग बजेट र्बर्नयोजन गरिएको छ। 

उदे्दश्य प्रत्येक स्थानीय र्हहरुले आ-आफ्नो र्हमा िाष्टियस्र्िको SMNH roadmap को मागिदशिन 
सम्बन्धी अर्भमखुीकिण गिाउने ि सोवह अनसुाि योजना बनाई कायािन्वयन गने। 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल प्रत्येक स्थानीय र्हहरुले आ-आफ्नो र्हमा िाष्टिय स्र्िको SMNH roadmap को मागिदशिन 
सम्बन्धी अर्भमखुीकिण गिाई सोवह अनसुाि योजना बनाई कायािन्वयन गिेको ि मार् ृमतृ्य ुदि, 
नवजार् ष्शश ुमतृ्य ुदि, साथै मतृ्य ुजन्म (still birth) दि कम भएको हनेुछ। 

सञ्चालन प्रकृया यो कायिक्रम सञ्चालन गनुि अगाडी प्रदेश स्वास््य कायािलयले प्रत्यके स्थानीय र्हहरुलाई SMNH 
Roadmap सम्बन्धी अर्भमखुीकिण कायिक्रम सम्पन्न गिेपर्छ मार सम्पूणि स्वास््य संस्थाहरुबाट 
स्वास््य संस्था प्रमखु ि नर्सिंग कमिचािी, साथै प्रत्येक वडाका वडा अध्यक्षहरुलाई बोलाई 
अर्भमखुीकिण साथै स्र्ाहर्नय र्हको कायियोजना बनाई कायािन्वयन गनुिपनछे। अर्भमखुीकिण 
कायिक्रमको लार्ग मागिदशिन ि प्रस्र्रु्ीकिण (PPT) सम्बष्न्धर् स्वास््य कायािलयहरुबाट प्राप्त 
हनेुछ। यो कायिक्रम सञ्चालनको लार्ग प्रत्यके स्थानीय र्हले सम्बष्न्धर् ष्जल्लाको स्वास््य 
कायािलयबाट PHN ि PHN नभएको खण्डमा MNH Focal व्यष्क्तको प्रार्बर्धक सहयोगमा सम्पन्न 
गनि सवकनेछ । 

अर्भलेख प्रर्र्वेदन यो कायिक्रम सञ्चालन गरिसकेपर्छ सम्पूणि अर्भलेख दरुुस्र् िाखी अर्डटको लार्ग र्याि गिी िाख्न े
यो कायिक्रम सञ्चालन पश्चार् प्रत्यके स्थानीयले आ-आफ्नो स्थानीय र्हको MNH roadmapको 
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कायियोजना र्नमािण गिी कायािन्वयन कोलार्ग स्थानीय र्हको बावर्िक योजनामा बजेट र्बर्नयोजन 
गिेको ि कायािन्वन प्रवक्रया सरुु गरिएको अर्भलेख प्रर्र्बेदन दरुुस्र् िाख्नपुनछे। 

सन्दभि सामग्री  नेपाल SMNH Roadmap २०३० (स्वास््य र्था जनसंख्या मन्रालयको वेवसाइट बाट डाउनलोड 
गनि सवकनछे)। अर्भमखुीकिण कायिक्रमको लार्ग मागिदशिन ि प्रस्र्रु्ीकिण (PPT) सम्बष्न्धर् 
स्वास््यकायािलय हरुबाट प्राप्त हनेुछ। 

  
  
वक्रयाकलापको 
नाम 

वथीङ सेन्टिमा कायििर् प्रसूर्र् कमीहरुलाई MNH सम्बन्धी अनसाईट Coaching/mentoring 
 

परिचय नेपालमा आमा र्था नवजार् ष्शशकुो मतृ्यलुाई उल्लेखनीय रुपमा घटाई गणुस्र्िीय सेवा प्रदान गनि 
दक्ष प्रसरु्ीकमीको भूर्मका िहेको पाइन्छ। र्ि प्रसरु्ी कम हनेु बर्थिङ्ग सेन्टिहरुमा अभ्यास कम 
हनेु हुँदा SBA का core skill हरुको संिक्षण चनुौर्ी बढ्दै आएको छ। अर् संस्थागर् प्रसरु्ी कम 
हनेु ठाउँमा र्था िाम्रिी सीप अभ्यास गनि नपाएका प्रसरु्र् सेवा प्रदायक (SBA andnon-SBA) 
हरुलाई उनीहरुको आफ्न ैकायिस्थलमा onsite Coaching/Mentoring द्धािा सामान्य प्रसरु्ी सेवा 
र्था प्रसरु्ी जवटलर्ा व्यवस्थापन गनि सलन ेक्षमर्ा अर्भबृष्द्धको लार्ग यो कायिक्रम लाग ूगरिएको 
छ। 

उदे्दश्य प्रसरु्ी केन्रहरुमा गणुस्र्िीय प्रसरु्ी सेवा सरु्नष्श्चर् गनि र्था जवटलर्ा व्यवस्थापन गनिको लार्ग 
onsite Coaching/Mentoring ववर्ध मार्ि र् त्यहाँ कायििर् नर्सिङ्ग कमिचािीहरुको क्षमर्ा अर्भबृष्द्ध 
गने। 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल संस्थागर् प्रसरु्ीकम हनेु ठाउँमा र्था िाम्रिी सीप अभ्यास गनि नपाएका प्रसरु्र् सेवा प्रदायक (SBA 
and non-SBA) हरुलाई उनीहरुको आफ्नै कायिस्थलमा onsite Clinical Mentoring द्धािा 
सामान्य प्रसरु्ी सेवा र्था प्रसरु्ी जवटलर्ा व्यवस्थापन गनि सलन ेक्षमर्ा अर्भबृष्द्ध भएको हनेुछ ि 
स्थानीय स्वास््य संस्था व्यवस्थापन सर्मर्र्को सहभागीर्ामा गणुस्र्रिय सेवा सञ्चालन गने उपयकु्त 
वार्ाविण हनेुछ। 

सञ्चालन प्रकृया मखु्य कृयाकलाप 
• यस कायिक्रम सञ्चालनको लार्ग सम्बष्न्धर् बजेट र्बर्नयोजन भएका स्थानीय र्हको 

स्वास््य शाखामा कायििर् nursing कमिचािी र्था MNH र्ोकल व्यष्क्तले भूर्मका र्नबािह 
गनुिपनेछ l  

• यस कायिक्रम सञ्चालनको लार्ग सम्बष्न्धर् न.पा र्था गा.पा.मा SBA  Clinical Mentor 
को व्यवस्था हनु ुपनेछ। बजेट ववर्नयोजन भएका पार्लकामा सो कायिक्रम सञ्चालन गनि 
SBA clinical Mentor उपलव्ध नभएमा र्ार्लमको लार्ग ष्जल्लाष्स्थर् स्वास््य कायािलय, 
प्रदेश र्ार्लम केन्र, िाष्टिय र्ार्लम केन्र ि परिवाि कल्याण महाशाखा सँग समन्वय गनुि 
पनेछ। 

• यर्द आफ्नो पार्लकामा उपयकु्त र्ार्लम प्राप्त SBA Clinical mentor नभएमा अन्य 
पार्लकासँग समन्वय गिी SBAClinical mentor को व्यवस्थापन गनुि पनेछ। 

SBA Clinical mentor छनोट गदाि र्नम्न कूिाहरू ध्यान र्दन ुपनछे। 
• SBA Training Site भएका ष्जल्लाहरुमा clinical Mentor छनोट गदाि SBA Trainer 
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हरुमध्येबाट छनोट गनुि पनेछ। 
• Clinical mentor र्ार्लम प्रदान गनि स्टार् छनोट गदाि स्थानीय ष्जल्ला ष्स्थर् CEONC 

सेवा उपलब्ध भएको अस्पर्ाल वा मवहनामा कष्म्र्मा १५ वटा भन्दा बिी सतु्केिी 
गिाउने PHCC मा कायििर् SBA र्ार्लम प्राप्त ि कष्म्र्मा ववगर् २ वर्ि देष्ख र्निन्र्ि 
प्रसरु्ी सेवा प्रदान गरििहेको, Staff Nurse पिेको, नेपाल सिकािको स्थायी र्था स्थानीय 
व्यष्क्त ि वर्ल्डमा गई काम गनि सलन ेकमिचािी हनु ुपनेछ। 

• SBA Clinical mentor ले सम्बष्न्धर् प्रसरु्ी केन्रमा गइ SBA Clinical 
coaching/mentoring Guideline for Clinical Mentor नामको र्नदेष्शका अनसुाि 
SBA Coaching and Mentoring Tool for MNH Service Providers (SBA and 
non-SBA) नामको tool को प्रयोग गिी Onsite clinical coaching/mentoring गने। 
गणुस्र्िीय प्रसरु्ी सेवाको लार्ग स्वास््य संस्थामा उष्चर् वार्ाविण सृजना गने। 

• बर्थिङ्ग सेन्टिमा प्रसरु्ी सेवा सम्बन्धी गणुस्र्ि सधुाि गनि, बर्थिंग सेन्टिमा मार् ृ र्था 
नवजार् ष्शश ुस्वास््य सेवाको लार्ग गणुस्र्ि सधुाि र्ािम (MNH Service Readiness 
Toolkit) को प्रयोग गिी गणुस्र्ि सधुाि प्रवक्रया सरुुवार् गने ि त्यसलाई र्निन्र्िर्ा 
र्दने। 

सञ्चालन प्रकृया 
• बर्थिङ्ग सेन्टिमा गणुस्र्िीय सेवा सरु्नष्श्चर् गिाउन संकमण िोकथामका वक्रयाकलाप 

सञ्चालन गने। 
• यो कायिक्रमको र्ोकल पसिन स्थानीय र्हका स्वास््य शाखामा कायििर् nursing स्टार् 

वा MNH र्ोकल पसिन िहने छन।् 
• कोष्चङ्ग / मेन्टोरिंग कायिक्रम गनुि भन्दा अगाडी आफ्नो ष्जल्लामा उपलब्ध र्ार्लम प्राप्त 

clinical mentor हरुसँग समन्वय गिी स्वास््य संस्थामा गइ कोष्चङ्ग / मने्टोरिंग गनुि 
पनेछl clinical mentoring गनिको लार्ग आवश्यक सामग्री ि skill lab material 
(birthing model) हरुको पर्न व्यवस्थापन गनुि पनछे। 

• कायिक्रमको र्ोकल पसिनले Clinical Mentor सँग छलर्ल गिी बजेटको परिर्ध र्भर 
िही कर्र्वटा बर्थिङ्ग सेन्टिमा mentoring गन,े सो को योजना र्याि पानुि पदिछ। 

• Onsite clinical mentoring को लार्ग बर्थिङ्ग सेन्टि छनोट गदाि र्नम्न कुिामा ध्यान 
र्दन ुपनछे। 

• Clinical Mentoring गन ेsite प्रसरु्ी केन्र हनु ुपदिछ। 
• धेिै भन्दा धेिै जनसंख्या लाभाष्न्वर् हनु सलन ेहनु ुपदिछ। 
• सामाष्जक आर्थिक अवस्था कमजोि भएको समदुायमा ष्स्थर् (DAG VDC) स्वास््य 

संस्थालाई प्राथर्मकर्ा र्दन ुपदिछ। 
• बर्थिङ्ग सेन्टिमा onsite mentoring गनि जान े clinical mentor ले सविप्रथम SBA 

Coaching and Mentoring Tool for MNH Service Providers (SBA and non-
SBA) नामको tool को प्रयोग गिी छनोट भएका संस्थामा गइ SBA ि non SBA को 
assessment गनुि पदिछ। 

• त्यहाँ कायििर् सेवा प्रदायक SBA/Non SBA को लार्ग gap अनसुाि clinical Coaching 
/ Mentoring गनुिपछि। यसिी onsite clinical Coaching/Mentoring गदाि ३ र्दनको 
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कायिक्रम बनाइ २ र्दन clinical Mentoring ि IP Process गने ि १ र्दन बर्थिंग 
सेन्टिमा मार् ृर्था नवजार् ष्शश ु स्वास््य सेवाको लार्ग गणुस्र्ि सधुाि र्ािम (MNH 
Service Readiness Tool kit) प्रयोग गिी assessment गने ि कायि योजना बनाइ 
कायािन्वयन गनि लगाउने गनुि पछि l  

• बर्थिंग सेन्टि छनौट गदाि गर् अर्थिक बर्िमा कोष्चङ मेन्टारिङ्ग गिेका बर्थिंग सेन्टिहरू 
मध्येबाट यस वर्ि रे्िी र्लोअप कोष्चङ मने्टारिङ्ग गने योजना बनाउन ुपनेछ सकेसम्म 
सबै birthing सेन्टिहरुलाई बिाबि अवसि र्दनपुछि  ) । 

• Onsite Clinical mentoring कायिक्रम सम्बष्न्धर् स्वास््य संस्थाम ै उपष्स्थर् भई 
कायिक्रम अवर्धभि उक्त संस्थामा बसी Mentoring गनुि पदिछ। वा कायिक्रम सञ्चालन 
गदाि सम्बष्न्धर् स्वास््य संस्थामा कायििर् कमिचािीका लार्ग सोही संस्थामा मार सञ्चालन 
गनि पाइनछे। 

• हालको COVID-१९ को ववस्वब्यापी महामािीको अवस्थालाई मध्यनजि गिी (लामो समय 
सम्म महामािीको अवस्था िवहिहेमा face to face कायिक्रम सञ्चालन गदाि सामाष्जक दिुी 
ि RMNCH Interim Guideline अनसुाि उष्चर् Infection Prevention and Control 
(IPC) र्बर्धहरु अपनाएि मार गनि सवकनछे। 

 
ववर्नयोष्जर् बजेट र्नम्न ष्शर्िकमा खचि गनि सवकनछे: 

• SBA clinical mentor हरुको लार्ग नेपाल सिकािको र्नयमानसुािको दैर्नक भ्रमण भत्ता 
उपलव्ध गिाउने। 

• onsite clinical mentoring गदािको र्दनमा SBA clinical mentor, नर्सिङ्ग सहभागी ि १ 
जना कायािलय सहयोगीलाई खाजा उपलव्ध गिाउने ि नर्सङ्सहभागी ि १ जना कायािलय 
सहयोगीलाई सहभागी भएको र्दनको यार्ायार् खचि यसै बजेटबाट उपलव्ध गिाउने। 

• कायिक्रम सञ्चालनको लार्ग अवश्यक सन्दभि सामाग्री छपाई र्था र्ोटोकपी ि clinical 
mentoring को बेलामा चावहन े अर्र् आवश्यक medicine र्था supplies हरु यसै 
ष्शर्िकबाट गनुि पनेछ। 

• SBA Clinical Mentor ले ODK Mobile Reporting APP को प्रयोग गिी परिवाि 
कल्याण महाशाखामा प्रर्र्बेदन पठाउन ु पनेछ। यसको लार्ग ष्ललर्नकल मेन्टिलाई 
mobile डाटा प्याक वकनु्नपने हनुसलछ त्यसैले एक आर्थिक बर्िमा onsite ष्ललर्नकल 
mentoring गिेको सम्पणुि स्वास््य संस्थाको प्रर्र्बेदन पठाए वापर् रु ५०० मा नबढ्न े
गिी उपलब्ध गिाउन सवकन्छ। 

• यो कायिक्रमलाई र्निन्र्िर्ा र्दई प्रसरु्ी सेवाको गणुस्र्ि अर्भबृष्द्ध गनि प्रसरु्र्कर्मिहरुको 
क्षमर्ा ववकाश/अर्भबृष्द्ध गनि प्रत्यके स्थानीय र्हमा Coaching/Mentoring कायिक्रमको 
लार्ग Skill Lab को औजाि उपकिणहरु/ बर्थिंग मोडेल हरुको व्यवस्था गनुिपने भएकोले 
सो को लार्ग स्थानीय र्हले बजेट र्बर्नयोजन गनुिपने छ। 

•  प्रत्येक स्थानीय र्हमा SBA onsite Coaching/Mentoring कायिक्रमको लार्ग प्रादेष्शक 
स्वास््य र्ार्लमकेन्रसँग समन्वय गिी कष्म्र्मा १ जना ष्ललर्नकल मेंटि develop 
गनुिपनेछ। 

अर्भलेख प्रर्र्वेदन SBA clinical mentoring ि गणुस्र्ि सधुाि र्ािम (MNH Service Readiness Tool kit ) 
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प्रयोग गिी गरिने assessment को अर्भलेख िाखी सो को प्रर्र्वेदन पठाऊन SBA Clinical 
Mentor ले ODK Collect नामक Mobile Reporting APP को प्रयोग गिी परिवाि कल्याण 
महाशाखामा पठाउन ुपनेछ। 

सन्दभि सामग्री  SBA clinical coaching mentoring guideline ि कायिसञ्चालन  का २०७७र्नदेष्श   
 
७. र्नजी अस्पर्ाल र्था मेर्डकल कलेजहरुमा एम .वप .डी .एस .आि . र्था जन्मजार् ववकलागं (Birth Defect) र्नगिानी 
कायिक्रम सञ्चालन 
परिचय नेपाल ववश्वव्यापी रूपमा देशको उच्च मार् ृर्था वाल मतृ्यलुाइि न्यून सहश्राष्व्द ववकास लक्ष्य पिुा 

गिी सिुष्क्षर् मार् ृ र्था वाल स्वास््य सधुािमा गिेको योगदानलाइि ष्चनाइि ववर्भन्न अन्र्िाष्टिय 
पिुस्काि समेर् पाउन सर्ल हो। आगामी र्दनमा उक्त उपलष्व्धलाइि संस्थागर् गदै देशको 
परिवर्ीर् संिचनामा नेपालले र्दगो ववकास लक्ष्य (Sustainable Development Goal) मा 
२०३० सम्ममा पिुा गन ेप्रर्र्वद्दर्ा व्यक्त गिेका लक्ष्यहरू पिुा गनुि प्रमखु चनुोर्ी वनकेो छ। 
र्दगो ववकास लक्ष्य अनसुाि सन ्२०३० सम्ममा नेपालले हाल २३९ िहको मार् ृमतृ्य ुदि(प्रर्र् 
लाखमा) लाइि ७०, नवजार् ष्शश ुमतृ्यलुाइि १२ मा ि वाल मतृ्यलुाइि २० मा झाने लक्ष्य िाखकेो 
छ। हाल नपेालमा वर्ेनी १ हजाि पाँच सय भन्दा ववि आमाहरूले गभिवर्ी भएकै कािणले मतृ्य ु
हनु ु पिेको अवस्थामा ववश्व स्वास््य सँगठनको प्रत्येक मतृ्यलुाइि गणना गने (Count Every 
Death) िणर्नर्ी अनसुाि सवै मार् ृमतृ्य ु सूचीर् गने, अध्ययन गने ि त्यस्रै् प्रकृर्ीका कािणले 
थप मतृ्य ुहनु नर्दन कृयाकलापहरू सञ्चालन गने जस्र्ा कृयाकलापहरू सञ्चालन गिे मार नेपालले 
र्दगो ववकास लक्ष्य प्राप्त गनि सलने अवस्था भएको हनुाले यो कायिक्रम सञ्चालन गरिएको हो। 
हाल सम्म ७७ वटा र्नजी र्था सिकािी अस्पर्ालमा एम. वप. र्ड. एस. आि. कायिक्रम सञ्चालन 
भइिहेको ि यस आर्थिक बर्िमा यो कायिकम थप नया ँष्जल्लामा ववस्र्ाि गिी कायािन्वयन गनियस 
कायिक्रममा बजेट र्बर्नयोजन गरिएको छ। 

उदेश्य 
 

अस्पर्ालमा भएका मार् ृमतृ्य ुर्था पेिीनेटल मतृ्यकुो पवहचान गने, सर्मक्षागिी मतृ्यकुा कािणको 
पवहचान गने ि भववटयमा त्यस्र्ा मतृ्यहुरु हनुनर्दन गणुस्र्ि सधुािको लार्ग अस्पर्ालहरुमा उपयकु्त 
वक्रयाकलाप सञ्चालन गने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

कायिक्रम सञ्चालन भए पश्चार् अस्पर्ालमा हनेु मार् ृर्था नवजार् ष्शश ुमतृ्य ुि मरृ् जन्म (ष्स्टल 
वथि) को समेर् कािण ववटलेर्ण गिी भववटयमा त्यस्र्ा मार् ृर्था पेनरिनेट मतृ्य,ु नवजार् ष्शश ु
मतृ्य ुि मरृ् कम हनेु।  

सञ्चालन प्रकृया  
 

कायिक्रम सञ्चालन प्रवक्रया: 
यस कायिक्रम लाग ुभएका अस्पर्ालहरुमा मार् ृर्था पेरिनेटल मतृ्य ुर्नगिानी र्था प्रर्र्कायि (एम. 
वप. र्ड. एस. आि.) र्नदेष्शका अनसुाि मार् ृमतृ्य ुभएमा हिेक पटक ि पेरिनेटल मतृ्यकुो मार्सक 
रुपमा समीक्षा गनुिपने छ ि सर्मक्षाबाट प्राप्त सझुावको आधािमा गणुस्र्ि सधुािका कायिहरु गनुिपने 
छ। अस्पर्ाल स्र्िीय समीक्षा वैठक अस्पर्ाल स्र्िीय एम .वप.डी.एस.आि.  सर्मर्र्का 
पदार्धकािीहरु ि आमष्न्रर् सदस्यहरुलाई समेर् सहभागी गिाई सञ्चालन गनुि पनछे। 
यस कायिक्रम सञ्चालन अन्र्गिर् र्नम्न कायिहरु गनुि पनछे : 

➢ र्नजी र्था गैह्रसिकािी अस्पर्ालहरुको स्थानीय र्हमा कायििर् स्वास््य संयोजक अथवा 
र्ोवकएको स्वास््य कमीले पेस्की र्लई सम्बष्न्धर् अस्पर्ालका मरे्डकल िेकडििसँग समन्वय 
गिी एम. वप. र्ड. एस. आि. सर्मर्र् बैठक सञ्चालन गनुि पनेछ ि साथै िकम भकु्तानी पर्न 
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गनुिपनेछ।  
➢ कायिक्रम लाग ु भएका सम्पूणि अस्पर्ालहरुमा एम. वप. र्ड. एस. आि. र्था जन्मजार् 

ववकलांग र्नगिानीसँग सम्बष्न्धर् र्ािमहरुको व्यवस्थापन, छपाइ, प्रर्र्वेदन र्यािी र्था 
र्ािमहरुको अनलाइन इन्िी, इन्टिनेट सेवा वापर्को वावर्िक एकमटुठ खचि, र्था गणुस्र्ि 
सधुािका वक्रयाकलापमा भकु्तानी गरिनछे। 

➢ र्बर्नयोष्जर् बजेटबाट बजेटको परिर्धमा िही सर्मर्ी बैठकको लार्ग खाजा, र्मि, र्ािम 
र्ोटोकपी ि वप्रन्ट, प्रर्र्बेदन र्यािी, इन्टिनेट लगायर् कायिक्रमसँग सम्बष्न्धर् अन्य 
ष्शर्िकमा खचि गनि सवकनछे। 

➢ यस िकमबाट हिेक मवहना र्भरमा सर्मक्षा भएका एम.वप.डी.एस.आि. र्ािमहरु इन्िी गने 
र्था प्रत्यके समीक्षा वैठक पर्छ प्रर्र्वेदन र्याि गिी अर्भलेख गिेको हनु ुपनेछ।  

➢ अस्पर्ालमा भएका सबै मार् ृर्था पेरिनेटल मतृ्यहुरुको सर्मक्षा सम्पन्न हनेु ववष्त्तकै र्ािमहरु 
अनलाइन इन्िी गिी स्थानीय र्ह, परिवाि कल्याण महाशाखा ि प्रदेशमा ववद्यरु्ीय माध्यमबाट 
प्रर्र्वेदन पठाउन ुपनछे।  

➢ स्वास््य सेवा ववभागमार्ि र् सञ्चालन हनेु प्रादेष्शक ि केन्रीय सर्मक्षाहरुमा र्ोवकएको िाचँामा 
प्रस्र्रु् गनुिपनेछ। 

➢ कायिक्रम सञ्चालन गदाि यसै र्नदेष्शकाको कायिक्रम बाँडर्ाँड ि बजेट व्यवस्था अन्र्गिर् अथि 
मन्रालयका मानदण्ड बमोष्जम गनुिपन ेछ। 

➢ जन्मजार् ववकलांग र्नगिानी कायिक्रम सञ्चालनको लार्ग जन्मजार् ववकलांग र्नगिानी 
कायिक्रम र्नदेष्शका अनसुाि गनुि पनेछ। 

 
िकम वाडँर्ाडँ : 
र्नजी अस्पर्ाल र्था मेर्डकल कलेजमा एम.वप.डी.एस.आि. र्था जन्मजार् ववकलांग र्नगिानी 
कायिक्रम सञ्चालनको लार्ग नेपाल सिकािको श्रोर्मा उल्लेष्खर् अस्पर्ालमा कायिक्रम सञ्चालन गनि 
स्थानीय र्हमा बजेट व्यवस्था गरिएको छ। 

ष्जल्ला 
अस्पर्ाल िहेको 
पार्लका 

एम.वप.डी.एस.आि. कायिक्रम 
सञ्चालन गने अस्पर्ाल 

जन्मजार् ववकलागं र्नगिानी 
कायिक्रम सञ्चालन गने 
अस्पर्ाल 

िकम  
)०००रु १(  

झापा मेची नगिपार्लका १  .लाइर्लाइन अस्पर्ाल    ३०० 

झापा दमक नगिपार्लका २ .AMDA अस्पर्ाल  ४०० 

सनुसिी 
इटहिी उप-
महानगिपार्लका 

३ .इटहिीसामदुावयक 
अस्पर्ाल  १०० 

सनुसिी 
धिान उप-
महानगिपार्लका 

४  .वव .वप.कोईिाला स्वास््य 
र्बज्ञान प्रर्र्टठान 

वव  .वप.ईिाला स्वास््य को
र्र्टठानन प्रर्बज्ञा  ६०० 

 सनुसिी दहुवी नगिपार्लका 
५  .दहुबी सामदुावयक 
अस्पर्ाल   ५० 
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मोिङ्ग 
वविाटनगि 
महानगिपार्लका ६  .नोबेल मेर्डकल कलेज    २५० 

उदयपिु र्लम्चङुबुङ गाउँपार्लका   १९७ 

सलािही मलंगवा नगिपार्लका 
७  .नमनुा अस्पर्ाल ,८ .
FPAN सलािही   २०० 

काठमाण्डौं काठमाण्डौं 
महानगिपार्लका 

९  .ठमाका ण्डौं मेर्डकल 
कलेज, १०  .ओम अस्पर्ाल , 
११  .र्सववल अस्पर्ाल , 
१२  .मोडेल अस्पर्ाल , 
13 . वटष्चंग अस्पर्ाल 

काठमाण्डौं मेर्डकल कलेज, 
र्सववल अस्पर्ाल, वटष्चंग 
अस्पर्ाल १६०० 

गोकणेश्विनगिपार्लका 14 . नेपाल मेर्डकल कलेज नेपाल मेर्डकल कलेज २०० 

कीर्र्िपिु कीर्र्िपिुनगिपार्लका १५. वकर्र्िपिु अस्पर्ाल वकर्र्िपिु अस्पर्ाल २०० 

लर्लर्पिु 
लर्लर्पिु 
महानगिपार्लका 

१६. वकस्ट मेर्डकल कलेज 
(KIST)  
१७. पाटन स्वास््य र्बज्ञान  
प्रर्र्टठान 

वकस्ट मेर्डकल कलेज 
(KIST)  
पाटन स्वास््य र्बज्ञान  
प्रर्र्टठान ६८० 

ष्चर्वन 
भिर्पिु 
महानगिपार्लका 

१८. ष्च ल कमेर्ड वनर्
कलेज, १९. कलेज अर् 
मेर्डकल साइन्सेस (CoMS)  ४०० 

कास्की पोखिा महानगिपार्लका 

२०. मष्णपाल मेर्डकल 
कलेज,  
२१. गण्डकी मेर्डकल 
कलेज 
२२. र्ससवुा अस्पर्ाल मष्णपाल मेर्डकल कलेज ५०० 

रूपन्देही 
बटुवल 
उपमहानगिपार्लका 

२३. आम्दा (AMDA) 
अस्पर्ाल   २०० 

रूपन्देही देवदहनगिपार्लका २४. दे कल कलेजवदह मेर्ड    १५० 

रूपन्देही 
र्सद्धाथि नगि 
नगिपार्लका 

२५. युर्नवसिल कलेज अर् 
मेर्डकल साएन्सेस (UCMS)   ३०० 

पाल्पा र्ानसेन नगिपार्लका 

२६ .पाल्पा र्मसन अस्पर्ाल, 
२७  .लषु्म्बनी मेर्डकल 
कलेज  लषु्म्बनी मेर्डकल कलेज ४५० 

जमु्ला चन्दननाथ नगिपार्लका 
२८  . स््यली स्वाकणाि

न प्रर्र्टठानर्बज्ञा    ३०० 

बाँके 
नेपालगञ्ज 
उपमहानगिपार्लका 

२९  .नेपालगंज मेर्डकल 
कलेज ,बाँके  नेपालगंज मेर्डकल कलेज ३५० 

बाँके कोहलपिु नगिपार्लका 
३०  .नेपालगंज मेर्डकल 
कलेज, कोहलपिु   ३०० 
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कैलाली 
धनगिी 
उपमहानगिपार्लका 

३१  .र्ालघोडाघोडी अस्प , 
३२  .स्पर्ालनवजीवन अ     ३०० 

 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्बेदन  

सर्मक्षा भएका एम.वप.डी.एस.आि. र्ािमहरु इन्िी गनुि पछि र्था प्रत्यके समीक्षा वैठक पर्छ 
प्रर्र्वेदन र्याि गिी अर्भलेख स्थानीय र्ह ि अस्पर्ालमा िाख्न ुपनेछ ि प्रर्र्बेदन परिवाि कल्याण 
महाशाखामा पठाउन ुपनेछ। 

सन्दभि सामग्री  एम.वप.डी.एस.आि. र्नदेष्शका, कायिसञ्चालन र्नदेष्शका २०७८ 
 

 
८. CEONC सेवा स्थापना र्था सञ्चालन 
परिचय नेपालको संववधानले प्रत्यके नागरिकको मौर्लक हक सरु्नष्श्चर्र्ा गनिका लार्ग नेपालका कुन ैपर्न 

गभिबर्र् मवहलाहरुलाई अकाल मतृ्यूबाट जोगाउनका लार्ग आकष्स्मक प्रसरु्र् शल्य वक्रया 
(Comprehensive Emergency Obstetric Neonatal Care (CEONC) सेवा २४ सै घण्टा 
कायिक्रम सेवा सरुु गरिएको छ। CEONC कायिक्रम सञ्चालन गिी मार् ृमतृ्यू घटाउने उधेश्यले यो 
कायिक्रम र्था बजेट र्बर्नयोजन गरिएको छ। 

उदे्दश्य स्वास््य सेवाको पहुँचबाट टािा िहेका सबै गभिवर्र् मवहलाहरुलाई आकष्स्मक प्रसरु्र् (CEONC) 
कायिक्रम सञ्चालन गिी मार् ृर्था नबजार् ष्शश ुमतृ्यू दि घटाउने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

स्वास््य सेवाको पहुँचबाट टािा िहेका सबै गभिवर्र् मवहलाहरुलाई आकष्स्मक प्रसरु्र् (CEONC) 
कायिक्रम मार्ि र् त्यहा ँ ष्स्थर् अस्पर्ालहरुमा दक्ष जनशष्क्तको व्यवस्थापन गिी मार् ृर्था नबजार् 
ष्शश ुमतृ्यू दि घट्नछे  

सञ्चालन 
प्रकृया 

यस ष्शर्िकमा ववर्नयोजन गरिएको वजेट िकम CEONC सेवा र्निन्र्ि ि सेवा ववस्र्ाि गनिका लार्ग 
चावहने जन शष्क्त र्नयकु्त गनि, पारिश्रर्मक र्दन ि सेवा अनसुाि प्रोत्साहन िकममा खचि गनुि पनेछ 
त्यस बाहेक अन्य ष्शर्िकमा खचि गनि पाइिन े छैन। जन शष्क्त व्यवस्थापन गदाि र्नम्न अनसुािका 
जन शक्ती आवश्यकर्ा ि उपलव्धर्ा अनसुाि व्यवस्था गिी सेवा प्रदान गनि सवकन े छ। यस 
ष्शर्िकमा उपलव्ध वजेटवाट िकम अपगु भएमा स्थानीय र्हबाट िकम ववर्नयोजन गिी सेवा सूचारू 
गनि सवकने छ। साथ ैअस्पर्ाल ववकास सर्मर्ीवाट समेर् जनशष्क्त व्यवस्थापन गनि सवकन ेहुँदा 
कायिक्रमलाइि र्निन्र्ि रूपमा सूचारू गनि िकम अभाव हनु नर्दने व्यवस्था र्मलाउन ुपनेछ। 
जनशष्क्त व्यवस्थापन 
१. २४ घन्टा CEONC सेवाका लार्ग चावहने आवश्यक जनशष्क्तको व्यवस्थापन ब्यष्क्त किाि सेवा 
र्नयमावली अनसुाि गनुि पनछे  
२. आवश्यक जनशष्क्त 
२.१ ष्चवकत्सक 
प्राथर्मकर्ाका आधािमा स्रीिोग र्बशेर्ज्ञ एम.र्ड.ष्ज.वप (MD,MDGP)/DGO/ ASBA हरूवाट 
क्रमश छनोट गनुिपनेछ। 
मार्थ उल्लेष्खर् शैष्क्षक योग्यर्ा हाष्शल गिी प्रसरु्र् शल्यवक्रयामा कष्म्र्मा २ बर्ि अनभुव 
गिेकालाई प्राथर्मकर्ा र्दने। 
२.२ एनेस्थेर्सय एर्सटटेन्ट (कष्म्र्मा १ बर्िको र्ार्लम र्लएको हनु ुपने।) 
२.३ स्टार्नसि (OT management training र्लएको) 
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२.४. ल्याबटेष्लनर्सयन/अर्सस्टेन्ट ि कायािलय सहयोगी आवश्यकर्ा अनसुाि किाि र्नयकु्त गने 
३. पारिश्रर्मक र्नधाििण 
३.१ यस कायिक्रमको लार्ग पािीश्रमीक र्नधाििण गदाि ब्यष्क्त किाि सेवा र्नयमावली अनसुाि गनुि 
पन ेछ साथै अन्य दगुिमममा काम गने सेवा प्रदायकको प्रोत्साहनको लार्ग कमिचािीहरुको लार्ग थप 
सवुवधा अस्पर्ाल र्बकास सर्मर्र्को र्नणिय अनसुाि गनि सवकनछे। 
४. ब्यष्क्त किाि सेवा र्नयमावली अनसुाि र्नयक्त भएका जनशष्क्तले काम छोडन ुभन्दा १ मवहना 
पूबि सूचना र्दई मार काम छाड्न र्मल्नेछ। पूबि सूचना र्बना काम छोडेमा र्नजले खाई पाई 
आएको १ मवहना बिाबिको र्लब कट्टी गरिनछे। 
५. माथी उल्लेखीर् जन शष्क्तले CEONC कायिक्रमलाई प्राथमीकर्ा र्दई आवश्यकर्ानसुाि 
अस्पर्ालका अन्य सेवाहरु पर्न प्रदान गनि सलनेछन। 
६. CEONC सेवा लाग ुभएका अस्पर्ालहरुमा र्ोवकएको जनशष्क्त उपलब्ध नभएमा सोही अस्पर्ाल 
वा अन्य अस्पर्ालबाट मार्थ उल्लेष्खर् योग्यर्ा पगुेका ष्चवकत्सकहरु उपलब्ध भएमा दोहिोन पन े
गिी र्नजलाई थप सेवा सरु्बधा प्रदान गिी काममा लगाउन सवकनेछ। 
७. कायि ववविण 
७.१ कायि ववविण CEONC सेवा प्रदान गने डालटि, नसि, एनेस्थेर्सया, ल्याव ि सहयोगी 
कमचाििीको कायि ववविण अनसूुची १ मा उल्लेख भए वमोष्जम काम गनि गिाउन पनछे। 
अस्पर्ालहरुमा र्निन्र्ि रुपमा CEONC सेवा प्रदान गनिका लार्ग चावहने आवश्यक जनशष्क्त 
प्रचर्लर् र्नयमानसुाि र्नय ुक्त गिी पािीश्रर्मक र्था अन्य सरु्बधाका लार्ग सम्झौर्ा भए बमोष्जम 
सेवा र्निन्र्िर्ाको सरु्नश्चर्र्ा गनुि पदिछ। 
सम्झौर्ा गदाि र्ल उल्लेखीर् अनसूुची १ बमोजीम TOR मा उल्लेख भएका बदुाहरुलाई समेर् 
समेटने गिी सेवालाई गणुस्र्िीय बनाउन ध्यान र्दन ुपनछे। 
कायिक्रम सञ्चालन हनेु स्थान ि िकम व्यवस्थापन 
र्ल उल्लेखीर् स्थानीय र्ह मा भएका CEONC Site हरुको लार्ग आवश्यकर्ानसुाि CEONC सेवा 
प्रदान गने टीम वा ब्यष्क्त किािमा खचि गनि सवकने छ। 

स्थानीय र्ह ष्जल्ला 

सोर्ाङ गाउँपार्लका सोलखुम्ब ु
ष्जिी नगिपार्लका दोलखा 
मन्थली नगिपार्लका  िामेछाप 
माडी नगिपार्लका )नया  (  ष्चर्वन 
पालङुटाि नगिपार्लका )नया (  गोिखा 
बष्न्दपिु गाउँपार्लका )नया (  र्नहु ँ
िोिपाटन नगिपार्लका बाग्लङु्ग 
िामपिु नगिपार्लका पाल्पा 
र्सस्ने गाउँपार्लका रूकुम पूवि 
बिुी नन्दानगिपार्लका बाजिुा 
शैल्य ष्शखि नगिपार्लका दाच ुिला    

अर्भलेख यस कायिक्रम सञ्चालन भए पश्चार् सम्वष्न्धर् प्रदेश स्वास््य र्नदेशनालय र्था परिवाि कल्याण 
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प्रर्र्वेदन महाशाखामा प्रर्र्वेदन गनुि पनेछ। 
सन्दभि 
सामग्री 

कायिसञ्चालन र्नदेष्शका २०७८, व्यष्क्त किाि सेवा र्नदेष्शका 

 
९. ग्रार्मण अल्टा साउण्ड कायिक्रम 
परिचय दगुिम र्था ग्रार्मण के्षरमा अल्िा साउन्डको सहायर्ाले गभिवर्ी मवहलाहरुको समय मै जवटलर्ा पत्ता 

लगाई मार् ृर्था नवजार् ष्शशकुो मतृ्य ुदि घटाउनको लार्ग कायिक्रम र्था बजेट र्बर्नयोजन गरिएको 
छ  

उदे्दश्य अल्िा साउण्ड सम्बन्धी र्ार्लम प्राप्त स्टार् नसि, र्स/अनमीले ग्रामीण अल्िा साउण्ड सेवा मार्ि र् 
गभिवर्ी मवहलाहरुको जवटलर्ा पत्ता लगाइ समय मै CEONC Site मा िेर्ि गिी जवटलर्ाको 
व्यवस्थापन गिी मार् ृर्था नवजार् ष्शश ुमतृ्य ुदि घटाउने उदे्दश्यले यो कायिक्रम गरिएको हो। 

सञ्चालन ववर्ध • यो कायिक्रम लाग ूभएका पार्लकाका र्ार्लम प्राप्त स्टार् नसि /र्स. अ. न. मी. हरुले र्ोवकएको 
दगुिम र्था ग्रामीण के्षरमा िहेको स्वास््य संस्था र्था गाउँघि clinic मा गई गभिवर्ी मवहलाको 
गभिवर्ी जाँचका समयमा र्न:शलु्क अल्िा साउण्ड सेवा कायि र्ार्लका वनाइि सोही अनसुाि प्रदान 
गनुि पनेछ। 

• साथै र्ार्लम प्राप्त नर्सिङ्ग स्टार्हरुले कम्र्ीमा प्रत्येक मवहनामा १ पटकमा कम्र्ीमा ३ वटा 
स्वास््य संस्थाको ANC Clinic मागइ USG गनुि पनछे। यस अन्र्गिर् यस कायिक्रमको समन्वय 
सम्बष्न्धर् पार्लकाको स्वास््यको र्ोकल व्यष्क्तले गनुि पनेछ. 

• जवटलर्ा यकु्त गभिवर्ी मवहलालाइि CEONC सेवा भएको अस्पर्ालमा समन्वय गिी ववशेर्ज्ञ 
ष्चवकत्सकसँग पिामशि र्लन वा जाचँ गनि पठाउन ुपनछे। 

िकम वाडँर्ाडँ र्था व्यवस्थापन 
• USG गने नसि ि १ जना सहायक (हेल्पि) को लार्ग र्नयमानसुाि दैर्नक भ्रमण भत्ता। 
• USG गने नसि ि १ जना सहायक (हेल्पि) को लार्ग बावर्िक १।१ वटा व्याग (प्रर्र्व्याग रु 

१५००।- सम्मको)। 
• Rain Coat खरिद गनि (रु १०००।-) सम्मको १ पटक मार। 
• िष्जटटि र्ािम छपाइ गने 
• आवश्यक र्ाअनसुाि Gel, wiper खरिद गने। 
• यस कायिक्रममा ववर्नयोष्जर् िकम अन्य कायिक्रमको वक्रयाकलापमा खचि गनि पाइने छैन। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

गभिसँग सम्वष्न्धर् जवटलर्ाहरू समयमै पवहचान भै व्यवस्थापन हनेु ि मार् ृर्था पेरिनेटल मतृ्य ुकम 
हनेुछ। 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

यस कायिक्रम अन्र्गिर् सम्पन्न वक्रयाकलापको िेकडि अनसूुची ३ अनसुाि प्रर्र्वेदन भिी अर्नवायि रुपमा 
स्थानीय र्हले प्रदेश, स्वास््य कायािलय र्था परिवाि कल्याण महाशाखामा पठाउन ुपनछे। 
 

 
१०. अस्पर्ाल, प्राथर्मक स्वास््य केन्र र्था वर्थिङसेन्टिहरुवाट गभिवर्ी र्था सतु्केिी मवहलालाइ आकष्स्मक रुपमा 
पे्रर्ण 
परिचय मार् ृर्था नवजार् ष्शश ुमतृ्यकुा र्बर्भन्न कािणहरु मध्ये समयमै स्वास््य संस्था पगु्नमा हनेु विलाई 

एक हो। स्वास््य संस्था सेवा र्लनेबािे र्नणिय गनि हनेु विलाई र्था यार्ायार्को क्रममा हनेु विलाई 
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ि स्वास््य संस्थामा सेवा र्दन हनेु विलाइि ले मार् ृ र्था नवजार् ष्शश ु मतृ्य ु हनेु सम्भावनालाई 
बिाउँछ। अर्ः र्बर्भन्न वकर्समका विलाईहरु नहनु ् भन्नको लार्ग सदुृि पे्रर्ण प्रणली आवश्यक 
हनु्छ। 

उदे्दश्य • प्रसरु्ी र्था सिुष्क्षर् गभिपर्न जवटलर्ा भएमा समयमै गभिवर्ी वा सतु्केिीलाई सम्बष्न्धर् 
स्थानमा पे्रर्ण गिी मार् ृमतृ्य ुकम गनि प्रभावकािी पे्रर्ण प्रणलीको व्यवस्था गने ि 

• कुनै पर्न गभिवर्ी वा सतु्केिी मवहलालाई आर्थिक अवस्था कमजोि भएकै कािण थप उपचािको 
लार्ग अन्य अस्पर्ालमा पगु्न नसलन ेअवस्था नआओस भन्नको र्नर्मत्त आर्थिक अवस्था अत्यन्रै् 
कमजोि भएका र्था असहायहरुलाई र्नशलु्क पे्रर्णको व्यवस्था र्मलाउने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

• प्रसरु्ी र्था सिुष्क्षर् गभिपर्न जवटलर्ा भएमा समयमै गभिवर्ी वा सतु्केिीलाई सम्बष्न्धर् 
स्थानमा पे्रर्ण गिी मार् ृमतृ्य ुकम गनि प्रभावकािी पे्रर्ण प्रणलीको व्यवस्था हनेुछ l  

• कुनै पर्न गभिवर्ी वा सतु्केिी मवहलालाई आर्थिक अवस्था कमजोि भएकै कािण थप उपचािको 
लार्ग अन्य अस्पर्ालमा पगु्न नसलन ेअवस्था नआओस भन्नको र्नर्मत्त आर्थिक अवस्था अत्यन्रै् 
कमजोि भएका र्था असहायहरुलाई र्नशलु्क पे्रर्णको व्यवस्था गनुि पनेछ। 

सञ्चालन प्रकृया कायिक्रम सञ्चालन गने र्नकाय स्थानीय र्ह अन्र्गिर्का अस्पर्ाल, प्राथर्मक स्वास््य केन्र र्था 
वर्थिङ केन्रहरु । 
यस कायिक्रम अन्र्गिर् र्नम्न वक्रयाकलापहरु गनुिपने छ। 

• प्ररे्ण खचिको दििेट र्नधाििण गने: 
स्थानीय र्हहरुले एम्बलेुन्स सर्मर्र्को बैठक आयोजना गिी स्वास््य संस्था बाट िेर्ि भई जान े
संभाववर् सबैभन्दा नष्जकको सञ्चालनमा िहेको र्स.इ.ओ.एन.र्स. अस्पर्ालहरु सम्म पगु्न लाग्ने खचि 
अनसुािको दि र्नधाििण गनुि पने छ। यर्द पवहले नै सर्मर्र्ले दि िेट र्ोकेको भएमा सोवह दिलाई 
आधाि मान्न सवकने छ। 

• सिोकािवालाहरुलाई अर्भमखुीकिण 
बजेट ववर्नयोजन भएका स्थानीय र्हहरुले र्बर्भन्न र्ार्लम, गोटठीहरुको समयमा र्बर्भन्न 
सिोकािवालाहरु जस्रै् स्वास््यकमीहरु, गैिसिकािी संस्थाका प्रर्र्र्नर्धहरु, नागिीक समाज आर्दलाई 
पे्रर्ण कायिक्रमबािे अर्भमखुीकिण गनुिपनेछ। अर्भमखुीकिण कायिक्रमको लार्ग यस शीर्िकमा 
िकमको व्यवस्था गरिएको छैन। 

• र्नशलु्क प्ररे्णको लार्ग व्यवस्थापन गने  
स्थानीय र्हहरुले आफ्नो मार्हर्का स्वास््य संस्था बाट गभिवर्ी र्था सतु्केिी मवहलाहरुलाइ पे्रर्ण 
गनुि पने अवस्थामा र्नधािरिर् दि िेट अनसुाि एम्बलेुन्सलाइ िकम प्रदान गिी मवहलालाइ र्नशलु्क 
पे्रर्ण गिाउन ुपनछे। 
• स्थानीय र्हहरुले िेर्िल बापर् प्रदान गने िकमको भिपाई िाख्न ुपने छ। 
• गभिवर्ी र्था सतु्केिीको अवस्थामा ज्यादै जवटलर्ा आएमा ि एम्वलेुन्सद्वािा नष्जकैको CEONC 

सेवा प्रदान गने अस्पर्लमा पयुािउन सम्भव नभएमा मवहला र्था जेटठ नागरिक मन्रालयमा 
समन्वय गिी हवाईजहाज र्था हेर्लकप्टि समेर् प्रयोग गिेि आवश्यकर्ा अनसुाि दगुिम के्षरका 
मवहलाहरुको लार्ग हवाई उद्दाि कायिक्रम कायिववर्ध र्नदेष्शका अनसुाि उल्लेख भएका ष्जल्ला 
हरुका लार्ग Air-lifting गने व्यवस्था गरिएको छ।उक्त कायिववर्ध र्नदेष्शकामा Air-lifting गिी 
पे्रर्ण गनिका लार्ग प्रत्यके प्रदेशमा िेर्िल अस्पर्ालहरु र्ोवकएका छन।् सो को लार्ग बजेट 
मवहला बालबार्लका र्था जेटठ नागिीक मन्रालयमा व्यवस्था गरिएको छ। यसिी Air-lifting 
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गिी पे्रर्ण गदाि प्रदेश स्वास््य र्नदेशनालयमा पर्न समन्वय गनुि पनेछ। 
 वजेट बाडँर्ाडँ 

यो कायिक्रमको लार्ग स्थानीय र्हमा बजेट र्बर्नयोजन गरिएको छ। यो बजेटबाट स्थानीय र्ह 
मार्हर्का गभिवर्ी र्था सतु्केिी मवहलाहरुलाई आकष्टमक पे्रर्ण गनुि पने अवस्थामा र्नशलु्क 
पे्रर्णको व्यवस्था गनुि पनछे। 

अर्भलेख 
प्रर्र्वेदन 

कायिक्रम पश्चार् ्उक्त कायिक्रमको प्रर्र्वेदन प्रदेश र्नदेशनालयमा अर्भलेखमा िाख्नपुनछे ि सोको 
बोधाथि परिवाि कल्याण महाशाखामा पठाउन ुपनेछ। 

सन्दभि सामग्री  कायि सञ्चालन र्नदेष्शका २०७८ 
 

११. सतु्केिी भत्ता 
परिचय प्रजनन ्स्वास््य ऐनमा व्यवस्था भए वमोष्जम ववपन्न सतु्केिीलाई भत्ता व्यवस्था गरिएको हो।  
उदे्दश्य वहमाली ष्जल्लाका स्थानीय र्हका सिकािी स्वास््य संस्थाहरुमा सतु्केिी हनेु सेवाग्राहीलाई पोर्ण यकु्त 

खाना र्था सतु्केिी एवं वच्चाको स्याहािका लार्ग सहयोग पगुोस भनेि सतु्केिी भत्ताको व्यवस्था 
गरिएको हो। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

सतु्किीको स्वास््य अवस्था सदुृि हनेु र्था स्वास््य संस्थामा प्रसूर्र् हनेु दि वृष्द्ध हनेु।  

सञ्चालन प्रकृया वहमाली ष्जल्लाका स्थानीय र्हरुमा सतु्केिी भत्ता ववर्िणको लार्ग सम्वष्न्धर् वडावाट ववपन्न हो भने्न 
खुल्ने व्यहोिाको र्सर्ारिसका आधािमा सतु्केिी भएको स्वास््य संस्थावाट सतु्केिी भत्ता बार्र् िकम 
रु ५००० मार उपलब्ध गिाउन ुपने छ । 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

सतु्केिीले र्लएको सतु्केिी भत्ताको ववविण सम्वष्न्धर् स्वास््य संस्थाले मार्सक रुपमा सूचना पावटिमा 
टाँस्न ु पनेछ साथै एक प्रर्र् स्थानीय र्हमा उपलब्ध गिाउन ु पनेछ। सम्वष्न्धर् स्थानीय र्हले 
सम्वष्न्धर् स्वास््य कायािलय, र्नदेशनालय र्था परिवाि कल्याण महाशाखामा जानकािी र्दन ुपने छ  

सन्दभि सामग्री  कायिसञ्चालन र्नदेष्शका २०७८  
 
१२. मार् ृसिुक्षाचिी कायिक्रमको सर्मक्षा 
परिचय नेपाल सिकािले संस्थागर् सतु्केिी बिाउने लक्ष्य िाखी ववर्भन्न कायिक्रम गरििहेको अवस्था हुँदाF हुँदै 

पर्न अझै पर्न घिम ैसतु्केिी हनेुको संख्या अझै पर्न बिी नै िहेको छ। यसिी घिमै सतु्केिी हुँदा 
वच्चा जन्मीसकेपछी हनु सलने अत्यार्धक िक्तश्रावका कािण घिमै हनु सलने मतृ्यलुाइ कम गनिको 
लार्ग मार् ृ सिुक्षा चिी अर्भमखुीकिण कायिक्रम िाष्खएको छ।हाल सम्म यो कायिक्रम ५४ 
ष्जल्लामा सञ्चालन भैिहेको छ  

कायिक्रमको 
उदे्दश्य 

यस कायिक्रमको मखु्य उदेश्य घिमै सतु्केिी हुँदा वच्चा जन्मीसकेपछी हनु सलन ेअत्यार्धक िक्तश्राव 
लाइ िोकथाम गिी यसका कािण हनु सलने मतृ्यलुाइ कम गनुि िहेको छ। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

सतु्केिी भए पश्चार् हनु सलने अत्यार्धक िक्त श्रावलाइ िोकथाम गिी यसबाट हनेु मार् ृमतृ्यूलाइि 
वचाउन सवकन।े 

सञ्चालन प्रकृया यो कायिक्रम सम्बष्न्धर् स्थानीय र्ह हरुले सञ्चालन गनुि पनछे। 
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यस ष्शर्िक अन्र्गिर् ववर्नयोष्जर् गरिएको बजेट र्था कायिक्रम र्नम्नानसुाि गनुिपनेछ  
क) सबै स्थानीय र्हहरुबाट स्वास््य संस्था प्रमखु र्था सिुष्क्षर् मार्तृ्व कायिक्रमका र्ोकल 
पसिनहरुलाई स्वास््य शाखामा बोलाई सर्मक्षा ि अर्भमषु्खकिण कायिक्रम सञ्चालन गनुिपनछे। 
ख) सर्मक्षा गरिसकेपर्छ बाकँी भएको बजेटवाट वजेटको परिर्ध र्भर िवह अन्य स्वास््य कमी र्था 
म.स्वा.स्वं.से. हरूलाइि अर्भमषु्खकिण गनुि पदिछ। 

अर्भलेख 
प्रर्र्वेदन 

कायिक्रम पश्चार् ्उक्त कायिक्रमको प्रर्र्वेदन अनसूुची ६ ि ६ क बमोष्जम स्वास््य कायािलय, प्रदेश 
स्वास््य र्नदेशनालयमा ि परिवाि कल्याण महाशाखामा पठाउन ुपनेछ। 

सन्दभि सामग्री  ष्जवन सिुक्षा कायिक्रम घिमै सतु्केिी हुँदा बच्चा जष्न्मसके पर्छ हनु सलने अत्यर्धक िक्तश्राव 
िोकथामका लार्ग मार् ृ सिुक्षा चष्ि कायिक्रमको कायि सञ्चालन र्नदेष्शका २०७४, कायिसञ्चालन 
र्नदेष्शका २०७८ 

 
१३. मार् ृ र्था नवष्शश ुकायिक्रम अन्र्िगर् आमा सिुक्षा गभिवर्ी उत्प्रिणा सेवा न्यानो झोला ि र्नशलु्क गभिपर्न 
कायिक्रम 
परिचय संस्थागर् सतु्केिी वृष्द्ध गिी आमा र्था नवजार् ष्शश ुमतृ्यलुाई कम गनि नेपाल सिकािले आमा 

सिुक्षा कायिक्रमलाई प्राथर्मकर्ा प्राप्त कायिक्रमको रुपमा सञ्चालन गदै आएको छ। यस कायिक्रम 
अन्र्गिर् आमा सिुक्षा कायिक्रम लाग ु भएका स्वास््य संस्थाहरुमा र्नशलु्क २४ सै घण्टा प्रसरु्ी 
सेवा, न्यानो झोला, र्भटार्मन K1, र्नशलु्क गभिपर्न ि र्नशलु्क िक्तसन्चाि सेवा कायिक्रमका साथ 
संस्थागर् सतु्केिी गिाउने हिेक मवहलालाई यार्ायार् खचि पर्न प्रदान गरिने छ। 

उदे्दश्य संस्थागर् सतु्केिी संख्या बृष्द्ध गिाई मार् ृमतृ्य ुर्था नवजार् ष्शशू मतृ्यूमा कमी ल्याउने। 
अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

संस्थागर् सतु्केिीमा बृष्द्ध गिाई मार् ृमतृ्य ुर्था नवजार् ष्शशू मतृ्यूमा कमी आउने। 
असिुष्क्षर् गभिपर्नबाट हनुे मार् ृ मतृ्य ु ि रुग्णर्ाको अवस्था न्यूनीकिण गिी मवहलाको प्रजनन ्
स्वास््य अर्धकाि सरु्नष्श्चर् हनेु। 
आमा सिुक्षा कायिक्रमको लार्ग समयमै र्नशलु्क िगर् व्यवस्था हनेु। 

सञ्चालन प्रकृया 
 
 

आमा सिुक्षा कायिक्रमको लार्ग आवश्यक बजेट सम्बष्न्धर् स्थानीय र्हमा र्बर्नयोजन गरिएको छ 
। 
• आमा सिुक्षार्था ANC उत्पे्रिणा िकम 

२०७५/०७६ को वजेट वक्तव्यको वुँदा नं ३० मा उल्लेख भए अनसुाि आमा सिुक्षा 
कायिक्रममा प्रदान गरिने यार्ायार् खचि वहमाली, पहाडी ि र्िाईका ष्जल्लामा प्रसूर्र् हनेु 
सेवाग्राहीलाइ क्रमश रु ३०००, रु २०००, ि रु १००० हनेुछ। यसै गिी गभिवर्ी उत्पे्रिणा 
सेवा वापर् प्रोटोकल अनसुाि गभिवर्ी जाचँ गिी स्वास््य संस्थामा सतु्केिी हनेु सेवाग्राहीलाई रु 
८०० उपलब्ध गिाउन ुपने छ। 
 

• आमा सिुक्षा कायिक्रमको लार्ग िक्तसंचाि सेवा 
ववगर्मा शल्यकृया ववर्धवाट अप्रशेन सेवा सरुू भएका सिकािी अस्पर्ालहरूमा वा नष्जक 
भएका िक्त संचाि केन्रहरूवाट मखु्य गिी नेपाल िेडक्रस सोसाइिटी वा संस्था आरै् वा अन्य 
संस्थाको सहयोगमा सशलु्क िक्त संचाि सेवा उपलव्ध भैिहेको छ। CEONC सेवा ववस्र्ािसँगै 
अपे्रशन सेवा भएका अस्पर्ालमा िक्त संचाि सेवा सवुवधा नहुँदा वा भएकोमा पर्न सशलु्क सेवा 
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हुँदा मवहलाहरूले समयमा िगर् व्यवस्था गनि नसवक अकालमा मतृ्यू हनेु गिेको पाइिएकोले 
आमा सिुक्षा कायिक्रम अन्र्िगर् सेवा र्लने मवहलाहरूलाइि र्नशलु्क िगर्को व्यवस्था गनुि 
पनेछ । 
 
यस कायिक्रम अन्र्गिर् CEONC सेवा प्रदान गने सिकािी अस्पर्ालको आवश्यकर्ा अनसुाि 
उपलव्ध भएको िक्त सञ्चालन केन्र वाट केन्रको र्नयमानसुाि लाग्ने शलु्क केन्रलाइि भकु्तानी 
गिी CEONC सेवा र्लने मवहलाहरूलाइि र्न:शलु्क िगर् व्यवस्था गनुि पने छ । यो कायिक्रम 
सञ्चालनको लार्ग अस्पर्ाल हरुले यसै ष्शर्िकमा ववर्नयोष्जर् बजेट बाट प्रर्र् वपन्ट (पोका) रु 
१००० खचि गनुि पनेछ । 

• आमा सिुक्षा कायिक्रम सञ्चालन बापर् संस्थाले पाउने सोधभनाि  
स्वास््य संस्थाले र्नशलु्क आमा सिुक्षा कायिक्रम सञ्चालन गिे बापर् पर्र् केस इकाई मूल्य 
आमा र्था नवजार् ष्शश ुकायिववर्ध र्नदेष्शका २०६५, पवहलो संसोधन २०७३ अनसुाि 
पाउने छ।स्वास््य संस्था लाइ प्राप्त हनेु इकाई मूल्य बाट प्रशरु्ी सेवा र्दनको लार्ग 
आवश्यक सामग्री, और्र्ध (Oxytocin, calcium gluconate, magnesium sulphate) 
लगायर् अन्य र्नदेष्शकामा र्ोके बमोष्जमले खचि गनि सवकनेछ।आमा सिुक्षाकायिक्रम 
सञ्चालन गिे बार्र् पाउने इकाइ मलु्य बाट खिीद गने व्यवस्था र्मलाउन ुपने छ। 
 

नोट: हालको COVID-१९ महामािीको अवस्थामा प्रशरु्ी र्दन र्दंदा र्नदेष्शकाले र्ोके बमोष्जमको 
आवश्यक PPE लगाई सेवा र्दन ुपने हनु्छ। आवश्यकर्ा अनसुािका PPE हाम्रो आपूर्र्ि केन्रहरु 
बाट supply भैिहेको छ। र्ि कवहले कवह ँसमयमा PPE नआइपगु्ने समस्याहरु हनेु हुदँा यस्र्ो 
अवस्थाको लार्ग सेवा र्ददा चावहने आवश्यक PPE (मास्क, पन्जा, face shield) आर्द आवश्यकर्ा 
अनसुाि सोवह इकाई मूल्य बाट नै खरिद गिी व्यवस्थापन गनि सवकन ेछ। 

 
Vitamin K1 
नवजार् ष्शशहुरुमा र्भटार्मन k1 को मारा कम हनु्छ। र्भटार्मन k1 मार्नसमा दईु प्रकािले- 
खानाको मध्यम र्था आान्रार्भर िहेका ब्यालटेरियाबाट प्राप्त हनु्छ। नवजार् ष्शशलेु खाने खाना 
आमाको दधुबाट प्राप्त हनेु र्भटार्मन k1 िक्तश्राप िोलन प्रयाप्त हुँदैन साथै नवजार् ष्शशमुा आन्रार्भर 
िहेका ब्यालटेरिया पर्न सवक्रय रुपमा हुँदैनन,् जसले गदाि नवजार् ष्शशमुा र्भटार्मन k1 को कर्म 
हनु्छ ि सो अवस्थामा र्भटार्मन k1 मा र्नभिि भई िगर् जम्न सहयोग गने र्त्वहरु (Vitamin k 
dependent cloting factors) को पर्न कमी भै शरििमा कुनै कािणले चोटपटक हनु गएमा 
िक्तस्राव भैिहने हनु सलछ।  
अन्र्िाष्टिय स्र्िको र््यांक हेदाि प्राइमिी VKDB(vitamin k deficiency bleeding) (जन्मकेो 
पवहलो हप्तामा) ६० देष्ख २५० नवजार्ष्शश ु मध्ये एकजनामा ि late VKDB (vitamin k 
deficiency bleeding (जन्मेको २ देष्ख १२ हप्तामा) १४,००० देष्ख २५,००० नवजार् ष्शश ु
मध्ये १ जनामा हनेु गिेको देष्खएको छ।  
VKDB को समस्या बढ्दै गएको ि िलत्श्राबबाट ष्शशहुरुको मतृ्य ुसमेर् हनेु गिेको हुंदा यो गष्म्भि 
समस्याको न्यरू्नकिण गिी ष्शशहुरुको स्वास््य िक्षा गनि अर्र् आबश्यक देष्खएकोले र्नशलु्क रुपमा 
सञ्चालन भै िहेको आमा सिुक्षा कायिक्रम अन्र्िगर् आमा सिुक्षा कायिक्रममा समाबेश गिी समावेश 
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गिी देशैभि नवष्शश ुजन्मनासाथ मासमुा (IM) र्भटार्मन k1 इन्जलेसन र्दइ नवजार् ष्शश ुमतृ्यदुि 
कम गिी र्दगो र्बकास लक्ष्य प्राप्त गनिको लार्ग खोप पश्चार् हनुसलने अवाष्न्छर् घटना अनसुन्धान 
(AEFI) सर्मर्र्को र्सर्ारिस ि स्वास््य र्था जनसंख्या मन्रालयको नीर्र्गर् र्नणिय भई परिवाि 
कल्याण महाशाखाको मार् ृ र्था नवष्शशू शाखा मार्ि र् आमा सिुक्षा कायिक्रमको प्रर्र् एकाइ 
मूल्यबाट vitamin k1 ि १ ml syringe खरिद गने गिी आ.व.२०७७/७८ देष्ख सरुुवार् गने 
र्नणिय भइ यो कायिक्रम सरुुवार् गरिएको छ। 
 
कायिक्रम सञ्चालन प्रवक्रया: 

• सबै सस्थागर् डेर्लभिी भएको स्वास््य संस्थाबाट नवष्शशलुाई र्ौल र्लएि आमाको दधु 
खुवाए पश्चार् र्भटार्मन k1 को सईु मासमुा र्दने। 

• आमा यर्द घिमा सतु्केिी भएको अवस्थामा प्रथम PNC Visit मा स्वास््य संस्थामा र्दन।े 
• यसिी र्दन ुअगार्ड बच्चाको स्वास््य अवस्थाको जाँच गिी अर्भभावकबाट मौष्खक सहमर्र् 

र्लन।े 
• यर्द PNC Visit मा पर्न आमा नआएमा first contact वा BCG खोप लगाउने समयमा 

भएपर्न र्दने, vitamin K1 इन्जेलशन जष्न्मने र्बष्त्तकैदेष्ख 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. र्दन।े 
• site: र्र्घ्राको अगाडीको भागमा मासमुा (IM) 
•  syringe १ ml को सईुको मार प्रयोग गने। 

५. प्रर्र्बेदन िाख्नपुन े
 र्भटार्मन K1 र्दएकोबािेमा MNH Register मा वाल स्वास््य काडि ि HMIS मा उल्लेख गनुि 
पनेछ । 
यो कायिक्रम सञ्चालनको लार्ग आमा सिुक्षा कायिक्रमको एकाइ मूल्यबाट vitamin K1 १ ml 
syringe खरिद गिी व्यवस्थापन गनुि पनछे । 

• यो कायिक्रम सञ्चालनको लार्ग आमा सिुक्षा कायिक्रमको एकाइ मूल्यबाट vitamin k1 ि 
१ ml syringe खरिद गिी व्यवस्थापन गनुि पनेछ। 

 
र्नशलु्क गभिपर्न सेवा  
सिुष्क्षर् गभिपर्न सेवाको लार्ग प्रदेश अन्र्गिर्का सवै सिकािी अस्पर्ालहरूमा कायिक्रम सञ्चालन 
गदाि सिुष्क्षर् गभिपर्न सेवा कायिक्रम र्नदेष्शकाको आधािमा गनुि पदिछ। सिुष्क्षर् गभिपर्न सेवा 
र्ार्लम प्राप्त ि सूचीकृर् सेवा प्रदायक ि सूचीकृर् स्वास््य संस्थाबाट मार प्रदान गनुि पदिछ। यस 
शीर्िक अन्र्गिर् ववर्नयोष्जर् िकम सिुष्क्षर् गभिपर्न सेवा कायिक्रम कायिववर्ध र्नदेष्शका २०६८ 
दोस्रो संशोधन २०७४ मा उल्लेख गिे बमोष्जमको िकम बाँडर्ाँड ि अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन 
गनुिपनेछ। 
यो कायिक्रमको लार्ग “सिुष्क्षर् गभिपर्न कायिक्रम कायि ववर्ध र्नदेष्शका २०६८ (दोस्रो संशोधन 
२०७४)” अनसुाि बजेटको व्यवस्था र्नम्न बमोष्जमको इकाई मलु्य अनसुाि बजटेको व्यवस्था 
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गरिएको छ। 
• १२ हप्तासम्मको (MA/MVA) सेवाको लार्ग प्रर्र् केस रु ८००। 
• १२ हप्ता पर्छको (D&E /MVA) सेवाको लार्ग प्रर्र् केस रु २०००।  
• अन्य स्थानबाट वा आरै्गभिपर्न भई समान्य जवटलर्ाको व्यवस्थापन गनि पन ेभएमा 
• गभिपर्न पश्चार्को सेवा (PAC) को लार्ग प्रर्र् केशको रु ८००। 
• इकाई मलु्य बापर् स्वास््य संस्थालाई प्राप्त िकम र्नम्नानसुाि खचि गनुिपने छ। 

o सिुष्क्षर् गभिपर्न सेवाका लार्ग आवश्यक और्र्ध (Combipack), उपकिण खिीद (MVA/ 
Cannula लगायर् संक्रमण िोकथाम, सामान्य जवटलर्ा र्था अन्य व्यवस्थापनका लार्ग 
७० प्रर्र्शर् 

o सेवा प्रदायकको उत्पे्रिणा वापर् २० प्रर्र्शर् 
o सहयोगी कमिचािीलाई उत्पे्रिणा वापर् १० प्रर्र्शर् 

मार्थ उल्लेष्खर् उत्पे्रिणा वापर्को िकम अस्पर्ाल व्यवस्थापन सर्मर्को र्नणिय अनसुाि बाँडर्ाँड 
गनुि पनेछ। 
नोटः गष्म्भि जवटलर्ा व्यवस्थापन गनुि पने भएमाआमा र्था नवष्शश ु सिुक्षा कायिक्रम अनसुाि 
र्नशलु्क सेवा प्रदान गनुिपने छ। 
 
न्यानो झोला कायिक्रम: 
न्यानो झोला खरिदको specification र्पसील बमोष्जम छ:  
 

➢ ईकाई मूल्य 
प्रत्येक न्यानो झोलाका लार्ग वहमाली ष्जल्लामा रु. १०००।– र्था पहाडी/र्िाई ष्जल्लाका लार्ग 
रु. ९००।– का दिले बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।अस्पर्ालहरूले साविजर्नक खरिद ऐन 
२०६३ र्था र्नयमावली २०६४ अनसुाि र्ोवकएको Specification अनसुािको न्यानो झोला खरिद 
गनुि पनेछ।न्यानो झोला आपूर्र्ि भै सकेपर्छ अस्पर्ालहरुले Specification अनसुाि गणुस्र्ि भए 
नभएको एवकन गनि आर्धकािीक र्हबाट गणुस्र्ि चेक जाँच गिाई भकु्तानी र्दन ुपनछे। 

➢ न्यानो झोलामा हनु ुपने मापदण्ड 
यो न्यानो झालामा नवजार् ष्शशकुा लार्ग २ वटा टोपी, २ वटा पेटे भोटो, २ वटा दौिा, एउटा 
र्यािपि, ि बेबी म्याट एकार्र्ि  प्लाष्टटक ि अकोर्र्ि  र्लावटनको कपडा भएको ि आमालाई एउटा 
म्यालसी हनु ु पनेछ।न्यानो झोलामा प्रयोग हनेु र्लावटन कपडाको गणुस्र्ि कम्र्ीमा १२० GSM 
को १०० प्रर्र्शर् cotton हनुपुन।े 
र्भरी भागमा प्रयोग हनेु कपडा सरु्ी (कोिा) १०० प्रर्र्शर् कटन हनुपुने। 
 

➢ न्यानो झोलामा हनेु लगुाहरुको नाम ि Specification 
म्यालसी  म्यालसी  म्यालसी  

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 
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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 

कायिक्रम पश्चार् ्उक्त कायिक्रमको प्रर्र्वेदन प्रदेश र्नदेशनालयमा अर्भलेखमा िाख्नपुनछे ि सोको 
बोधाथि परिवाि कल्याण महाशाखामा पठाउन ुपनेछ। 

सन्दभि सामग्री आमा सिुक्षा र्था नवाजार् ष्शश ु र्नदेष्शका २०७३ सिुष्क्षर् गभिपर्न सेवा कायिक्रम कायिववर्ध 
र्नदेष्शका २०७४, कायि सञ्चालन र्नदेष्शका २०७८ 

सञ्चालन प्रकृया यो कायिक्रम सञ्चालनको लार्ग सम्बष्न्धर् स्थानीय र्हमा बजटे र्बर्नयोजन भएको छ। उल्लेष्खर् 
ष्शर्िकमा व्यवस्था भएको वजेटवाट प्रसूर्र्का आधािमा अनमुान गिी समयमै खिीद गिी सतु्केिीलाई 
स्वास््य संस्थामै उपलब्ध गिाउन ुपछि।  

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

स्वास््य कायािलय, प्रदेश स्वास््य र्नदेशनालय र्था परिवाि कल्याण महाशाखामा गिाउन ुपनेछ। 

सन्दभि सामाग्री आमा र्था नवजार् ष्शश ुसिुक्षा कायिक्रम" कायिववर्ध र्नदेष्शका, २०६५ (रे्स्रो संसोधन २०७३) 
 
अनूसूची १. CEONC कमिचािीहरूको कायि ववविण 
CEONC कमिचािीरुको कायि ववविण 
१) ववशेर्ज्ञ ष्चवकत्सकको कायि ववविण 
• प्रसरु्र् शल्यवक्रयामा चावहने औजाि उपकिणको दैर्नक अवलोकन र्नरिक्षण साथै उपलब्धर्ाको सरु्नष्श्चर् गने  
• र्ोवकएको अस्पर्ालको टीममा बसेि सम्पूणि आकष्स्मक प्रसूर्र् सेवा लगायर् शल्यवक्रयाद्घािा बच्चा जन्माउने, 

आकष्स्मक ल्यापिोटोमी, र्था नवजार्ष्शश ुपनुिजीववकिण (Resuscition) गने। यसको लार्ग र्नधािरिर् मापदण्ड 
प्रयोग गिी सिुष्क्षर् मार्तृ्व सेवा, साथै प्रसूर्र् जवटलर्ाको व्यवस्थापन ि परिवाि र्नयोजन सेवा समेर् प्रदान गने । 

• OPD, Indoor सेवा प्रदान गने ।  
• अस्पर्ालमा डालटि, नसि, प्यािामरे्डलसहरुलाइ गणुस्र्िीय आकष्स्मक प्रसूर्र् सेवा प्रदान गनि र्नयर्मर् CME Class 

सञ्चालन र्था सहयोग गने। 
• सिुष्क्षर् मार्तृ्व र्था परिवाि र्नयोजनका र्ार्लम गर्र्ववर्धलाई सहष्जकिण गने। 
• अस्पर्ालका कमिचािी समूहसँग मार् ृ र्था पेरिनेटल मतृ्यकुो सर्मक्षा गिी अस्पर्ालमा प्रदान गिीन े सेवाको 

सदुृिीकिण गने। 
• ष्जल्ला योजना, सर्मक्षा र्था मलु्याड्ढन र्था अनसुन्धान कायिमा सहभागी भै सेवा सदुृिीकिणमा नेर्तृ्वदायी भूर्मका 

वहन गने।  
• यस वाहेक अस्पर्ाल प्रमखुले र्ोकेका कायिहरु गन ेर्था आरू्ले हार्सल गिेको ववशेर्ज्ञर्ा अनसुाि अन्य सेवा र्दन े

। 
• सेवा अबरुद्ध नहनेु गिी मवहनाको एक र्दन र्बदा पाइने छ। र्बदा र्लदा १५ र्दन अगार्ड अस्पर्ालका प्रमखु ि 

स्थानीय र्हलाई अर्नवायि रुपमा जानकािी गिाउन ुपनेछ। 
• CEONC कोर्बाट र्नयषु्क्त भएका डालटिले र्नजी स्वास््य संस्थामा काम गनि पाउने छैन। 
 
२) एनेस्थेर्सया सेवा उपलब्ध गिाउने कमिचािीको कायि ववविण  

• २४ सै घण्टा आवश्यकर्ा अनसुाि प्रसूर्र् शल्यवक्रया सेवा उपलब्ध गिाउन शल्यवक्रया सेवा र्दन ेष्चवकत्सकसँग 
समन्वय गिी काम गने। 
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• प्रसरु्र् शल्यवक्रया सेवा बाहेक आफ्नो कायिके्षर र्भर िही अन्य सेवामा सहयोग प्रदान गने। 
• प्रसरु्र् ववभाग प्रमखुले र्ोके बमोष्जम अन्य सेवा प्रवाह सहयोग गने।  
• शल्यवक्रया कक्षमा आवश्यक एनेस्थेर्सया सम्बन्धी सम्पूणि औजाि उपकिण र्था और्र्ध २४ सै घण्टा र्यािी 

अवस्थामा िाख्ने  
• CEONC कोर्बाट र्नयषु्क्त भएका एनेस्थरे्सया सेवा र्दने कमिचािीले र्नजी स्वास््य संस्थामा काम गनि पाउने 

छैन। 
• सेवा अबरुद्ध नहनेु गिी मवहनाको एक र्दन र्बदा पाइने छ। र्बदा र्लदा १५ र्दन अगार्ड अस्पर्ालका प्रमखु 

ि स्थानीय र्हलाई अर्नवायि रुपमा जानकािी गिाउन ुपनेछ। 
 
३) CEONC सेवा उपलब्ध गिाउने नसिको कायि ववविण 

• शल्यवक्रया कक्षमा आवश्यक औजाि उपकिण, आकष्स्मक और्र्ध र्था २४ सै घण्टा शल्यवक्रया प्रसूर्र् सेवा 
प्रदान गनि र्यािी अवस्थामा िाख्ने । 

• औजाि उपकिण र्था र्लनेन यािपि हरु र्नमिलीकृर् भएको ि शल्यवक्रया कक्षको र्नयर्मर् सिसर्ाई र्था 
संक्रमण र्नवािणको सरु्नष्श्चर्र्ा गने। 

• गणुस्र्िीय प्रसूर्र् सेवा उपलब्ध गिाउन संक्रमण िोकथाम (Infection Prevention) सम्बन्धी गिीन े
वक्रयाकलाप गने/गिाउने ि गणुस्र्ि कायम भए नभएको सरु्नष्श्चर् गने (IP Guideline अनसुाि)। 

• उपलब्ध गिाईएको सेवाको िेकडि/रिपोटि िाख्न र्था र्याि गनि Ward Incharge लाई सहयोग गन।े 
• सेवा उपलब्ध गिाउन ईन्चाजिले र्ोकेको कायि सम्पादन गने।  
• सेवा उपलब्ध गिाउन टीममा समन्वय कायम गने। 
• सेवा सम्बन्धी र्नदेष्शका हरु को र्यािी साथ ैकावािन्वयन मा ल्याउने । 
• CEONC कोर्बाट र्नयषु्क्त भएकानसिले र्नजी स्वास््य संस्थामा काम गनि पाउने छैन। 
• सेवा अबरुद्ध नहनेु गिी मवहनाको एक र्दन र्बदा पाइने छ। र्बदा र्लदा १५ र्दन अगार्ड अस्पर्ालका प्रमखु 

ि स्थानीय र्हलाई अर्नवायि रुपमा जानकािी गिाउन ुपनेछ। 
 

४) ल्याव सेवा उपलब्ध गिाउने कमिचािीको कायि ववविण 
• २४ घण्टा CEONC सेवा उपलब्ध गिाउन प्रयोगशालामा गनुि पन ेInvestigation हरु र्छटो छरिर्ो गने। 
• गणुस्र्िीय सेवा उपलब्ध गिाउन प्रयोगशालामा संक्रमण िोकथाम (Infection Prevention) सम्बन्धी गरिने 

वक्रयाकलाप गने/गिाउने ि गणुस्र्ि कायम भए नभएको सरु्नष्श्चर् गने (IP Guideline अनसुाि)। 
• प्रयोगशालालाई २४ सै घण्टा र्यािी अवस्थामा िाख्न।े 
• BloodTransfusion को लार्ग र्यािी अवस्थामा िहन ेर्था आवश्यकर्ा अनसुाि redcross सँग समन्वय गने  
• सेवा उपलब्ध गिाउन अस्पर्ालको प्रयोगाशालाका अन्य कमिचािीसँग समन्वय गिी काम गने। 
• प्रसरु्र् ववभाग प्रमखु ि प्रयोगशाला प्रमखुले र्ोके बमोष्जमका अन्य प्रयोगशाला सम्बन्धी कायिमा सहयोग गन।े  
• CEONC कोर्बाट र्नयषु्क्त भएका ल्याव सेवा र्दन ेकमिचािीले र्नजी स्वास््य संस्थामा काम गनि पाउने छैन। 
• सेवा अबरुद्ध नहनेु गिी मवहनाको एक र्दन र्बदा पाइने छ। र्बदा र्लदा १५ र्दन अगार्ड अस्पर्ालका प्रमखु 

ि स्थानीय र्हलाई अर्नवायि रुपमा जानकािी गिाउन ुपनेछ। 
 
५) सहयोगी कमिचािीको कायि ववविण 
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• CEONC सेवामा सहयोगी कमिचािीले अन्य सहयोगी कमिचािीसँग र्मलेि सिसर्ाइ कायि गने। 
• उक्त स्थानमा unit incharge ले लगाएको अन्य कायिमा सहयोग गने। 
• औजाि उपकिण, लगुा (र्लनेन, यािपिहरु लगायर्) धुन ेि र्नमिलीकिणको लार्ग र्यािी गने । 
• दैर्नक सर्ाई गने र्था OT room scrub लगायर्का कायि गन े। 
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अनसूुची २: ग्रार्मण अल्िा साउड कायिक्रमको सेवा िष्जटटि 
Rural USG Service Register 

District:   

Name of 
HF/MC  Ward no Fiscal year        

S 
N 

Ba
sic

 in
fo
rm

ati
on

 

Na
me

 
of 

W
om

en
 

an
d 

pr
eg

na
nc

y 
inf

or
ma

tio
n 

First 
Trimester 

Status Se
co
nd

 tr
im

es
te
r 

Th
ird

 tr
im

es
te
r 

Ot
he

r v
isi
t 1

 

Ot
he

r v
isi
t 2

 

Ot
he

r v
isi
t 3

 

Ot
he

r c
om

pli
ca
tio

ns
  

Re
fer

 

Re
fer

 t
o…

.. 

Ca
us
e 

of 
re
fer

 

Ou
tco

me
 o

f r
efe

rre
d 

pa
tie

nt
s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

  

MR 
no   

Scan Date 
DD/MM
/YYYY 

Scan date 

DD/M
M/YY
YY 

DD/M
M/YY
YY 

DD/M
M/YY
YY 

DD/M
M/YY
YY 

DD/M
M/YY
YY 

          

  

Period of gestation   
Period of 
gestation           

  
Ecotpic 
pregnancy 

Yes 
1 

Bi-Parietal 
Diameter           

SR 
No 

No 2 

Head 
Circumference           

  
Abdoomen 
Circumference           

Caste 
code 

Number of gestational 
sac   

Femur 
Length           

  
Cardiac activity 

 
+
v
e 

Prese
ntatio
n 

vert
ex   1 1 1 1 

Age 

 
-
v
e 

bree
ch   2 2 2 2 

  Crown Rump Length   

tran
sver
se 
lie   3 3 3 3 

Conta
ct no 

Gravid
a 

Retained 
product of 
conception 
(abortion) Fetal Heart Sound           

      Fetal Weight           
Palika 
name Para 

Fetus  
Live 1 

Fetus 
Live 1 1 1 1 1 

    Dead 2 
Dea
d 2 2 2 2 2 

Ward 
no LMP 

Location of 
Placenta Length of cervix           
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DD/M
M/YY
YY   

Retained product of 
conception 1   1 1 1 

Villag
e/tol
e EDD 

Hydatidiform (Molar 
pregnancy) 1 

Location of 
Placenta           

  

DD/M
M/YY
YY Refer   1 

Polyhydramin
ous 1 1 1 1 1 

  

Refer 
to……………………
…………… 

    
Oligohydrami
nous 1 1 1 1 1 

Cause of 
refer 

Hydatidiform (Molar 
pregnancy) 1 1 1 1 1 

Placenta Previa 1 1 1 1 1 
Outcome of 
referred 
patients 

Abruptio Placenta 1 1 1 1 1 

Fetal abnormalities 1 1 1 1 1 

Number of fetus           

 
अनसूुची ३: Monthly Report of Antenatal Rural Utrasound (USG) 
 
Name of Palika:     District:      Month:  
Description Ward number of HF/mobile camp 
Ward number                       

Fin
din

gs
/C

las
sif
ica

tin
 o

f s
ca
n 

ca
se
s 
in 

nu
m
be

r 

Fir
st 

Tr
im

ist
er
 

Total scan cases                       
Ectopic pregnancy                       
Multiple pregnancy                       
Cardiac activity –ve                       
Retained product of conception 
(abortion)                       
Fetal death                       
Hydatidiform (Molar Pregnancy)                       
Refer                       

Se
co

nd
 T

rim
ist

er
 

Total scan cases                       
Intra-uterine fetal Death                       
Retained product of conception 
(abortion)                       
Polyhydraminous                       
Oligohydraminous                       
Hydatidiform (Molar Pregnancy)                       
Placenta previa                        
Abruptio placenta                        
Fetal abnormalities                       
Multiple pregnancy                       



165 

 

Refer                       

Th
ird

 T
rim

ist
er
 

Total scan cases                       
Presentation- Vertex                       
Presentation- Breech                       
Presentation- Transverse                       
Intra-uterine fetal Death                       
Retained product of conception 
(abortion)                       
Polyhydraminous                       
Oligohydraminous                       
Hydatidiform (Molar Pregnancy)                       
Placenta previa                        
Abruptio placenta                        
Fetal abnormalities                       
Multiple pregnancy                       
Refer                       

Other complication                       
Total scan cases                       
Total New cases                        
Total Repeated cases                       
Total refer cases                       

Re
fer

 c
as
es
 

Details of refer cases 
Refer 
case 1 

Refer 
case 2 

Refer 
case 3 

Refer 
case 4 

Refer 
case 5   

Refer to              

Cause of refer             

Outcome of refer case             

  Prepared by:  Verified by:  

  Name:  Name:  

  Designation:  Designation:  

  Date:  Date:  
 

 
अनसूुची ७ स्थानीय र्हमा मार् ृर्था नवष्शश ुकायिक्रमको (वजेट वाडँर्ाडँ) 
स्थानीय र्हको मार् ृर्था नवष्शश ुकायिक्रमको वजेट वाँडर्ाँड ववविण 
१ पार्लकाहरुमा PNC home visit कायिक्रम सञ्चालन 
२ आमा सिुक्षाि प्रजनन ्स्वास््य कायिक्रमहरुको अनगुमन/मलु्याकंन 
३ अस्पर्ाल र्था Birthing Centre िहेका स्वास््य संस्थाहरुमा २४ सै घण्टा प्रसरु्ी सेवा सञ्चालन गनि, स्थायी 

जनशष्क्तको कर्म भएको स्वास््य संस्थामा जनशष्क्त व्यवस्थापन गनि (किािमा अ०न०मी० र्नयषु्क्त) 
४ एम. वप. र्ड. एस. आि. कायिक्रमको कायािन्वयन 
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५ एम. वप. र्ड. एस. आि. कायिक्रमको ववस्र्ाि र्था कायािन्वयन (नया ष्जल्ला) 
६ वथीङ सेन्टिमा कायििर् प्रसूर्र् कमीहरुलाई ANC to PNC Continum of care, MNH road map कायिक्रम 

सञ्चालन .Clinical Mentoring 
७ र्नजी अस्पर्ाल र्थामेर्डकल कलेजहरुमा MPDSR र्था Birth Defect कायिक्रमको सञ्चालन 
८ CEONC सेवा स्थापना र्था सञ्चालन 
९ ग्रार्मण अल्टासाउण्ड कायिक्रम 
१० अस्पर्ाल, प्राथर्मक स्वास््य केन्र र्था वर्थिङ सेन्टिहरुवाट गभिवर्ी र्था सतु्केिीमवहलालाइ आकष्स्मक रुपमा 

पे्रर्ण 
११ सतु्केिी भत्ता 
१२ मार् ृसिुक्षाचिी कायिक्रमको सर्मक्षा 
 १३ मार् ृर्था नवष्शश ुकायिक्रम अन्र्िगर् आमा सिुक्षा गभिवर्ी उत्प्रिणा सेवा न्यानो झोला ि र्नशलु्क गभिपर्न 

कायिक्रम 
 
आव २०७८।०७९ को मार् ृर्था नवष्शश ुकायिक्रमको स्वीकृर् वजेट रु हजािमा 
र्स
.नं .  नाम ष्जल्ला 

स्थानीय र्ह : र्था नवष्शशु मार्ृ  कायिक्रम नम्वि कुल 
जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२  

1 रु्ङर्लङ नगिपार्लका र्ाप्लेजङु्ग 
280 20 320   

5
0 338     100 60 500 200 1868 

2 आठिाई 
र्रवेणीगाउँपार्लका 

र्ाप्लेजङु्ग 
150 20 320   

5
0 305     85 60 75 200 1265 

3 र्क्ताङलङु गाउँपार्लका र्ाप्लेजङु्ग 
176 20 958   

5
0 342     66 60 90 200 1962 

4 र्मलवाखोला गाउँपार्लका र्ाप्लेजङु्ग 
95 20 320   

5
0 326     100 60 40 200 1211 

5 मेरिङदेन गाउँपार्लका र्ाप्लेजङु्ग 
174 20 958   

5
0 347     100 60 100 200 2009 

6 मैवाखोला गाउँपार्लका र्ाप्लेजङु्ग 
114 20 320   

5
0 282     64 60 35 200 1145 

7 
पार्थभिा 
याङ्विकगाउँपार्लका र्ाप्लेजङु्ग 90 20 320   

5
0 288     100 60 30 200 1158 

8 र्सर्दङ्वा गाउँपार्लका र्ाप्लेजङु्ग 112 20 320   
5
0 300     100 60 40 200 1202 

9 र्सिीजङ्घा गाउँपार्लका र्ाप्लेजङु्ग 83 20 320   
5
0 300     100 60 40 200 1173 

10 वर्र्दम नगिपार्लका पाँचथि 450 20 639     327     66 60   200 1762 

11 कुम्मायक गाउँपार्लका पाँचथि 137 20 320     344     100 60   200 1181 

12 र्मु्वेवा गाउँपार्लका पाँचथि 153 20 320     300     100 60   200 1153 

13 र्ालेलङु गाउँपार्लका पाँचथि 158 20 320     307     100 60   200 1165 

14 र्ाल्गनुन्द गाउँपार्लका पाँचथि 110 20 639     325     100 60   200 1454 

15 र्मललाजङु गाउँपार्लका पाँचथि 100 20 639     255     100 60   200 1374 

16 याङविक गाउँपार्लका पाँचथि 174 20 639     275     100 60   200 1468 

17 वहर्लहाङ गाउँपार्लका पाँचथि 170 20 320     271     100 60   200 1141 
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र्स
.नं .  नाम ष्जल्ला 

स्थानीय र्ह : र्था नवष्शशु मार्ृ  कायिक्रम नम्वि 
कुल 
जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२  

18 ईलाम नगिपार्लका इलाम 200 20 320     300     100 60   200 1200 

19 देउमाई नगिपार्लका इलाम 200 20 320     289     100 60   200 1189 

20 माई नगिपार्लका इलाम 200 20 320     342     80 60   200 1222 

21 सूयोदयनगिपार्लका इलाम 200 20 320     300     100 60   200 1200 

22 चलुाचलुी गाउँपार्लका इलाम 50 20 320     275     100 60   200 1025 

23 र्ाकर्ोकथुम 
गाउँपार्लका 

इलाम 
200 20 320     334     100 50   200 1224 

24 माईजोगमाई 
गाउँपार्लका 

इलाम 
50 20 639     271     61 60   200 1301 

25 माङसेबङु गाउँपार्लका इलाम 200 20 320     286     55 60   200 1141 

26 िोङ गाउँपार्लका इलाम 200 20 320     263     80 60   200 1143 

27 सन्दकपिु गाउँपार्लका इलाम 200 20 320     338     100 60   200 1238 

28 खाँदवािीनगिपार्लका संखुवासभा 150 20 639     313     100 60 750 200 2232 

29 चैनपिु नगिपार्लका संखुवासभा 150 20 1278     341     100 60 200 200 2349 

30 धमिदेवीनगिपार्लका संखुवासभा 150 20 320     261     100 60 75 200 1186 

31 पाँचखपननगिपार्लका संखुवासभा 150 20 320     300     100 60 100 200 1250 

32 मादी नगिपार्लका संखुवासभा 150 20 320     253     100 60 75 200 1178 

33 ष्चष्चला गाउँपार्लका संखुवासभा 150 20 320     332     80 60 160 200 1322 

34 भोटखोला गाउँपार्लका संखुवासभा 150 20 320     322     80 60 25 200 1177 

35 मकाल ुगाउँपार्लका संखुवासभा 150 20 320     349     100 60 75 200 1274 

36 सभापोखिी गाउँपार्लका संखुवासभा 150 20 639     341     100 60 20 200 1530 

37 र्सलीचोङ गाउँपार्लका संखुवासभा 150 20 320     286     80 60 45 200 1161 

38 म्याङलङुनगिपार्लका र्ेह्रथुम 150 20 320     300     100 60   200 1150 

39 लालीगिुाँसनगिपार्लका र्ेह्रथुम 150 20 320     302     100 60   200 1152 

40 आठिाई गाउँपार्लका र्ेह्रथुम 150 20 320     340     100 60   200 1190 

41 छथि गाउँपार्लका र्ेह्रथुम 150 20 639     327     61 60   200 1457 

42 रे्दाप गाउँपार्लका र्ेह्रथुम 150 20 320     271     100 60   200 1121 

43 मेन्छयायेम गाउँपार्लका र्ेह्रथुम 150 20 320     313     100 60   200 1163 

44 धनकुटा नगिपार्लका धनकुटा 150 20 320     300     100 60   200 1150 

45 पाष्िवासनगिपार्लका धनकुटा 150 20 320     297     80 60   200 1127 

46 महालक्ष्मीनगिपार्लका धनकुटा 150 20 639     280     100 60   200 1449 

47 शवहदभूर्म गाउँपार्लका धनकुटा 150 20 320     271     80 60   200 1101 

48 चौर्बसे गाउँपार्लका धनकुटा 150 20 639     286     58 60   200 1413 

49 छथि 
जोिपाटीगाउँपार्लका 

धनकुटा 
100 20 320     299     100 60   200 1099 

50 साँगिुीगिी गाउँपार्लका धनकुटा 150 20 639     265     91 60   200 1425 
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51 भोजपिु नगिपार्लका भोजपिु 200 20 320     300     100 60   200 1200 

52 र्डानन्दनगिपार्लका भोजपिु 178 20 958     329     100 60   200 1845 

53 अरुण गाउँपार्लका भोजपिु 200 20 958     309     100 60   200 1847 

54 आमचोक गाउँपार्लका भोजपिु 111 20 320     295     100 60   200 1106 

55 टयाम्केमैयङुगाउँपार्लका भोजपिु 200 20 639     300     80 60   200 1499 

56 पौवादङु्मा गाउँपार्लका भोजपिु 109 20 320     300     100 60   200 1109 

57 िामप्रसाद 
िाईगाउँपार्लका 

भोजपिु 
217 20 639     300     94 60   200 1530 

58 साल्पार्सर्लछोगाउँपार्ल
का 

भोजपिु 
103 20 320     294     100 60   200 1097 

59 हर्वुागिी गाउँपार्लका भोजपिु 95 20 320     309     100 60   200 1104 

60 
र्दके्तल 
रुपाकोटमझवुागिीनगि
पार्लका 

खोटाङ्ग 
150 20 1278     344     100 60   200 2152 

61 हलेसी 
र्वुाचङुनगिपार्लका 

खोटाङ्ग 
150 20 1598     319     100 60   200 2447 

62 ऐसेलखुकि  गाउँपार्लका खोटाङ्ग 150 20 639     346     100 60   200 1515 

63 केवपलासगिी 
गाउँपार्लका 

खोटाङ्ग 
150 20 320     255     80 60   200 1085 

64 खोटेहाङ गाउँपार्लका खोटाङ्ग 60 20 320     300     100 60   200 1060 

65 जन्र्ेिंुगा गाउँपार्लका खोटाङ्ग 150 20 320     330     95 60   200 1175 

66 र्दप्रङु 
चइुचमु्मागाउँपार्लका 

खोटाङ्ग 
83 20 320     300     100 60   200 1083 

67 िावा वेसी गाउँपार्लका खोटाङ्ग 150 20 320     273     55 60   200 1078 

68 विाहपोखिी गाउँपार्लका खोटाङ्ग 150 20 639     314     100 60   200 1483 

69 साकेला गाउँपार्लका खोटाङ्ग 150 20 320     275     100 60   200 1125 

70 सोलदुधुकुण्डनगिपार्लका सोलखुम्बु 150 20 958 40   345     62 60 145 200 1980 

71 खुम्व ु
पासाङल्हामगुाउँपार्लका 

सोलखुम्बु 
150 20 320 40   322     85 60 21 200 1218 

72 माप्य 
दधुकोशीगाउँपार्लका 

सोलखुम्बु 
150 20 639 40   348     100 60 34 200 1591 

73 थुलङु 
दधुकौष्शकागाउँपार्लका 

सोलखुम्बु 
150 20 320 40   300     100 60 114 200 1304 

74 नेचासल्यान गाउँपार्लका सोलखुम्बु 150 20 320 40   321     100 60 50 200 1261 

75 महाकुलङु गाउँपार्लका सोलखुम्बु 150 20 320 40   329     100 60 65 200 1284 

76 र्लखुवपके गाउँपार्लका सोलखुम्बु 150 20 320 40   301     100 60 30 200 1221 

77 सोर्ाङ गाउँपार्लका सोलखुम्बु 
150 20 959 40   318   

400
0 87 60 85 200 5919 

78 र्सष्द्धचिणनगिपार्लका ओखलिुङ्गा 200 20 1278     300     100 60   200 2158 

79 ष्खजीदेम्वा गाउँपार्लका ओखलिुङ्गा 200 20 639     296     76 60   200 1491 
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80 चम्पादेवी गाउँपार्लका ओखलिुङ्गा 200 20 639     297     100 60   200 1516 

81 ष्चशंखुगिी गाउँपार्लका ओखलिुङ्गा 200 20 639     321     76 60   200 1516 

82 मानेभञ्याङ गाउँपार्लका ओखलिुङ्गा 200 20 1278     310     100 60   200 2168 

83 मोलङु गाउँपार्लका ओखलिुङ्गा 200 20 1278     258     77 60   200 2093 

84 र्लखु गाउँपार्लका ओखलिुङ्गा 200 20 320     314     80 60   200 1194 

85 सनुकोशी गाउँपार्लका ओखलिुङ्गा 200 20 639     329     71 60   200 1519 

86 कटािी नगिपार्लका उदयपिु 341 40 958     350     150 80   200 2119 

87 चौदण्डीगिीनगिपार्लका उदयपिु 200 20 639     300     100 60   200 1519 

88 र्रयगुानगिपार्लका उदयपिु 200 20 639     300     100 60   200 1519 

89 बेलका नगिपार्लका उदयपिु 200 20 320     300     100 60   200 1200 

90 उदयपिुगिी गाउँपार्लका उदयपिु 200 20 320     274     100 60   200 1174 

91 र्ाप्ली गाउँपार्लका उदयपिु 200 20 639     316     76 60   200 1511 

92 िौर्ामाई गाउँपार्लका उदयपिु 200 20 1278     343     100 60   200 2201 

93 र्लम्चङुबङु गाउँपार्लका उदयपिु   20 958     290 197   100 60   200 1825 

94 अजुिनधािानगिपार्लका झापा 200 20 320     300       60     900 

95 कन्काईनगिपार्लका झापा 200 20 320     300       60     900 

96 गौिादह नगिपार्लका झापा 200 20 320     300       60     900 

97 दमक नगिपार्लका झापा 200 20 320     300 400     60     1300 

98 ववर्ािमोडनगिपार्लका झापा 200 20 320     300       60     900 

99 भरपिुनगिपार्लका झापा 200 20 320     300       60     900 

100 मेचीनगिनगिपार्लका झापा 200 20 320     300 300     60     1200 

101 ष्शवसर्ाक्षीनगिपार्लका झापा 200 20 320     300       60     900 

102 कचनकवल गाउँपार्लका झापा 200 20 320     300       60     900 

103 कमल गाउँपार्लका झापा 200 20 320     275       60     875 

104 गौरिगंज गाउँपार्लका झापा 50 20 320     300       60     750 

105 झापा गाउँपार्लका झापा 200 20 320     290       60     890 

106 बाह्रदशी गाउँपार्लका झापा 200 20 640     254       60     1174 

107 बदु्धशाष्न्र्गाउँपार्लका झापा 50 20 320     256       60     706 

108 हष्ल्दबािी गाउँपार्लका झापा 200 20 320     280       60     880 

109 वविाटनगि 
महानगिपार्लका 

मोिङ्ग 
200 20 320     300 250     60     1150 

110 उलािबािीनगिपार्लका मोिङ्ग 200 20 320     300       60     900 

111 पथिी 
शर्नश्चिेनगिपार्लका 

मोिङ्ग 
200 20 320     300       60     900 

112 बेलवािीनगिपार्लका मोिङ्ग 200 20 320     300       60     900 
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113 िंगेली नगिपार्लका मोिङ्ग 200 20 320     300       60     900 

114 िर्वुामाईनगिपार्लका मोिङ्ग 200 20 320     300       60     900 

115 लेटाङ नगिपार्लका मोिङ्ग 200 20 320     300       60     900 

116 सनुवर्ीनगिपार्लका मोिङ्ग 150 20 639     300       60     1169 

117 सनु्दिहिैचानगिपार्लका मोिङ्ग 200 20 320     300       60     900 

118 कटहिी गाउँपार्लका मोिङ्ग 200 20 320     300       60     900 

119 कानेपोखिी गाउँपार्लका मोिङ्ग 200 20 320     300       60     900 

120 केिाबािी गाउँपार्लका मोिङ्ग 200 20 320     300       60     900 

121 ग्रामथान गाउँपार्लका मोिङ्ग 200 20 320     300       60     900 

122 जहदा गाउँपार्लका मोिङ्ग 200 20 320     300       60     900 

123 धनपालथान गाउँपार्लका मोिङ्ग 200 20 320     300       60     900 

124 बिुीगंगा गाउँपार्लका मोिङ्ग 200 20 320     300       60     900 

125 र्मललाजङु गाउँपार्लका मोिङ्ग 200 20 320     304       60     904 

126 
इटहिी उप-
महानगिपार्लका सनुसिी 400 20 320 70   300 100     60     1270 

127 
धिान उप-
महानगिपार्लका सनुसिी 200 20 320 70   300 600     60     1570 

128 इनरुवा नगिपार्लका सनुसिी 200 20 320 50   300       60     950 

129 दहुवी नगिपार्लका सनुसिी 200 20 320 50   300 50     60     1000 

130 बिाहक्षेर नगिपार्लका सनुसिी 200 20 320 60   300       60     960 

131 िामधुनीनगिपार्लका सनुसिी 200 20 320 50   300       60     950 

132 कोशी गाउँपार्लका सनुसिी 200 20 320 40   300       60     940 

133 गिी गाउँपार्लका सनुसिी 200 20 320 40   300       60     940 

134 देवानगञ्ज गाउँपार्लका सनुसिी 200 20 320 40   273       60     913 

135 बजुि गाउँपार्लका सनुसिी 200 20 958 40   300       60     1578 

136 
भोक्राहा 
निर्संहगाउँपार्लका सनुसिी 200 20 320 40   300       60     940 

137 हरिनगि गाउँपार्लका सनुसिी 200 20 320 40   300       60     940 

138 कञ्चनरुपनगिपार्लका सप्तिी 200 20 639     300       60     1219 

139 खडक नगिपार्लका सप्तिी 200 20 639     300       60     1219 

140 डालनेश्विीनगिपार्लका सप्तिी 200 20 639     300       60     1219 

141 िाजवविाजनगिपार्लका सप्तिी 200 20 320     300       60     900 

142 बोदेबिसाईननगिपार्लका सप्तिी 200 20 320     300       60     900 

143 शम्भनुाथनगिपार्लका सप्तिी 200 20 320     300       60     900 

144 सरुुगांनगिपार्लका सप्तिी 200 20 320     315       60     915 

145 हनमुाननगि सप्तिी 200 20 320     300       60     900 
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कंकार्लनीनगिपार्लका 

146 सप्तकोशीनगिपार्लका सप्तिी 200 20 320     300       60     900 

147 अग्नीसाइि 
कृटणासविनगाउँपार्लका 

सप्तिी 
200 20 320     300       60     900 

148 र्छन्नमस्र्ा गाउँपार्लका सप्तिी 200 20 320     323       60     923 

149 र्र्िहरु् गाउंपार्लका सप्तिी 200 20 320     264       60     864 

150 र्र्लाठीकोईलाडीगाउंपा
र्लका 

सप्तिी 
200 20 0     300       60     580 

151 र्बटणुपिु गाउँपार्लका सप्तिी 200 20 0     300       60     580 

152 िाजगि गाउँपार्लका सप्तिी 200 20 320     279       60     879 

153 महादेवा गाउँपार्लका सप्तिी 200 20 320     300       60     900 

154 रुपनी गाउँपार्लका सप्तिी 200 20 0     300       60     580 

155 बलान -ववहलु 
गाउँपार्लका 

सप्तिी 
200 20 320     300       60     900 

156 कल्याणपिुनगिपार्लका र्सिाहा 150 20 320     300       60     850 

157 गोलबजािनगिपार्लका र्सिाहा 150 20 320     300       60     850 

158 धनगिीमाईनगिपार्लका र्सिाहा 150 20 320     300       60     850 

159 र्मचैयानगिपार्लका र्सिाहा 150 20 320     300       60     850 

160 लहान नगिपार्लका र्सिाहा 150 20 320     300       60     850 

161 र्सिहा नगिपार्लका र्सिाहा 150 20 320     300       60     850 

162 सखुीपिु नगिपार्लका र्सिाहा 150 20 320     300       60     850 

163 कजिन्हा नगिपार्लका र्सिाहा 150 20 0     300       60     530 

164 अनिमा गाउँपार्लका र्सिाहा 150 20 0     300       60     530 

165 औिही गाउँपार्लका र्सिाहा 400 20 320     300       60     1100 

166 निहा गाउँपार्लका र्सिाहा 150 20 320     300       60     850 

167 नविाजपिु गाउँपार्लका र्सिाहा 150 20 320     300       60     850 

168 बरियािपट्टीगाउँपार्लका र्सिाहा 150 20 320     300       60     850 

169 भगवानपिु गाउँपार्लका र्सिाहा 150 20 320     300       60     850 

170 
लक्ष्मीपिु 
पर्ािीगाउँपार्लका र्सिाहा 110 20 320     300       60     810 

171 ववटणुपिु गाउँपार्लका र्सिाहा 125 20 320     300       60     825 

172 
सखुवानान्किकट्टीगाउँपा
र्लका र्सिाहा 150 20 320     300       60     850 

173 
जनकपिुधामउपमहानगि
पार्लका धनरु्ा 150 20 0     300       60     530 

174 ष्क्षिेश्विनाथनगिपार्लका धनरु्ा 150 20 320     300       60     850 

175 
गणेशमान–
चािनाथनगिपार्लका धनरु्ा 150 20 320     300       60     850 
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176 धनरु्ाधामनगिपार्लका धनरु्ा 150 20 0     300       60     530 

177 नगिाइन नगिपार्लका धनरु्ा 150 20 320     300       60     850 

178 र्मर्थला नगिपार्लका धनरु्ा 150 20 320     300       60     850 

179 ववदेह नगिपार्लका धनरु्ा 150 20 320     300       60     850 

180 सबैला नगिपार्लका धनरु्ा 150 20 320     300       60     850 

181 शवहदनगिनगिपार्लका धनरु्ा 150 20 320     300       60     850 

182 कमला नगिपार्लका धनरु्ा 150 20 320     300       60     850 

183 र्मर्थला 
ववहािीनगिपार्लका 

धनरु्ा 
150 20 320     300       60     850 

184 हंसपिु नगिपार्लका धनरु्ा 150 20 320     300       60     850 

185 औिही गाउँपार्लका धनरु्ा 150 20 320     300       60     850 

186 जनकनष्न्दनी 
गाउँपार्लका 

धनरु्ा 
150 20 320     300       60     850 

187 बटेश्वि गाउँपार्लका धनरु्ा 150 20 320     300       60     850 

188 मषु्खयापष्ट्ट 
मसुहिर्मयागाउँपार्लका 

धनरु्ा 
150 20 320     300       60     850 

189 लक्ष्मीर्नयागाउँपार्लका धनरु्ा 150 20 320     300       60     850 

190 धनौजी गाउँपार्लका धनरु्ा 150 20 320     300       60     850 

191 गौशाला नगिपार्लका महोत्तिी 150 20 320     301       60   200 1051 

192 जलेश्विनगिपार्लका महोत्तिी 150 20 0     300       60   200 730 

193 बर्दिबासनगिपार्लका महोत्तिी 150 20 320     300       60   200 1050 

194 औिही नगिपार्लका महोत्तिी 150 20 320     300       60   200 1050 

195 बलवा नगिपार्लका महोत्तिी 150 20 320     300       60   200 1050 

196 भँगाहा नगिपार्लका महोत्तिी 150 20 0     300       60   200 730 

197 मवटहानी नगिपार्लका महोत्तिी 150 20 0     300       60   200 730 

198 
मनिा र्ससवा 
नगिपार्लका महोत्तिी 150 20 0     300       60   200 730 

199 
िामगोपालपिु 
नगिपार्लका महोत्तिी 150 20 320     300       60   200 1050 

200 लोहिपट्टी नगिपार्लका महोत्तिी 150 20 320     300       60   200 1050 

201 एकडािा गाउँपार्लका महोत्तिी 150 20 320     300       60   200 1050 

202 वपपिा गाउँपार्लका महोत्तिी 150 20 320     300       60   200 1050 

203 महोत्तिी गाउँपार्लका महोत्तिी 150 20 0     300       60   200 730 

204 सम्सी गाउँपार्लका महोत्तिी 150 20 320     300       60   200 1050 

205 सोनमा गाउँपार्लका महोत्तिी 150 20 0     300       60   200 730 

206 ईश्विपिुनगिपार्लका सलािही 150 20 320 60   300       60     910 

207 गोडैटा नगिपार्लका सलािही 150 20 320 40   300       60     890 
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208 मलंगवानगिपार्लका सलािही 150 20 320 40   300 200     60     1090 

209 लालबन्दीनगिपार्लका सलािही 150 20 320 60   300       60     910 

210 बिहथवा नगिपार्लका सलािही 150 20 320 60   300       60     910 

211 बलिा नगिपार्लका सलािही 150 20 320 40   300       60     890 

212 बागमर्ी नगिपार्लका सलािही 150 20 958 40   341       60     1569 

213 हरिपिु नगिपार्लका सलािही 150 20 320 40   300       60     890 

214 हरिवन नगिपार्लका सलािही 150 20 320 40   300       60     890 

215 हरिपवुािनगिपार्लका सलािही 150 20 320 50   300       60     900 

216 कर्बलासी नगिपार्लका सलािही 400 20 320 40   300       60     1140 

217 चक्रघट्टा गाउँपार्लका सलािही 500 20 320 40   300       60     1240 

218 चन्रनगि गाउँपार्लका सलािही 150 20 320 40   300       60     890 

219 धनकौल गाउँपार्लका सलािही 150 20 320 40   300       60     890 

220 ब्रह्मपिुीगाउँपार्लका सलािही 150 20 0 40   300       60     570 

221 िामनगि गाउँपार्लका सलािही 150 20 320 40   300       60     890 

222 ववटणु गाउँपार्लका सलािही 150 20 0 40   300       60     570 

223 बसबिीया गाउँपार्लका सलािही 140 20 320 40   300       60     880 

224 कौडेना गाउँपार्लका सलािही 150 20 320 40   300       60     890 

225 पसाि गाउँपार्लका सलािही 140 20 320 40   300       60     880 

226 गरुडा नगिपार्लका िौर्हट 150 20 320   
5
0 300       60     900 

227 गौि नगिपार्लका िौर्हट 150 20 320   
5
0 300       60     900 

228 चन्रपिुनगिपार्लका िौर्हट 150 20 320   
5
0 300       60   200 1100 

229 ईशनाथ नगिपार्लका िौर्हट 150 20 320   
5
0 300       60   200 1100 

230 कटहिीया नगिपार्लका िौर्हट 150 20 320   
5
0 300       60   200 1100 

231 गिीमाई नगिपार्लका िौर्हट 
500 20 320   

5
0 300       60   200 1450 

232 गजिुा नगिपार्लका िौर्हट 
150 20 0   

5
0 300       60   200 780 

233 देवाही 
गोनाहीनगिपार्लका 

िौर्हट 
150 20 0   

5
0 300       60   200 780 

234 पिोहा नगिपार्लका िौर्हट 
150 20 320   

5
0 300       60   200 1100 

235 र्र्वुा 
ववजयपिुनगिपार्लका 

िौर्हट 
150 20 320   

5
0 300       60   200 1100 

236 बौधीमाई नगिपार्लका िौर्हट 
150 20 320   

5
0 300       60   200 1100 

237 माधवनािायण िौर्हट 150 20 0   5 300       60   200 780 
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नगिपार्लका 0 

238 मौलापिु नगिपार्लका िौर्हट 
150 20 320   

5
0 300       60   200 1100 

239 िाजपिु नगिपार्लका िौर्हट 
150 20 320   

5
0 300       60   200 1100 

240 वृन्दावन नगिपार्लका िौर्हट 150 20 320   
5
0 300       60   200 1100 

241 िाजदेवी नगिपार्लका िौर्हट 150 20 320   
5
0 300       60   200 1100 

242 दगुािभगवर्ीगाउँपार्लका िौर्हट 150 20 0   
5
0 300       60   200 780 

243 यमनुामाई गाउँपार्लका िौर्हट 150 20 320   
5
0 300       60   200 1100 

244 
कलैया 
उपमहानगिपार्लका बािा 150 20 320     300       60     850 

245 
ष्जर्पिु-
र्समिाउपमहानगिपार्ल
का 

बािा 
150 20 320     300       60     850 

246 कोल्हवी नगिपार्लका बािा 150 20 320     300       60     850 

247 र्नजगि नगिपार्लका बािा 150 20 320     300       60     850 

248 
महागिीमाई 
नगिपार्लका बािा 150 20 639     300       60     1169 

249 र्सम्रौनगि नगिपार्लका बािा 150 20 320     300       60     850 

250 पचिौर्ा नगिपार्लका बािा 150 20 320     300       60     850 

251 
आदशि 
कोटावलगाउँपार्लका बािा 150 20 0     300       60     530 

252 किैयामाई गाउँपार्लका बािा 150 20 320     300       60     850 

253 देवर्ाल गाउँपार्लका बािा 150 20 0     300       60     530 

254 पिवानीपिु गाउँपार्लका बािा 150 20 0     300       60     530 

255 प्रसौनी गाउँपार्लका बािा 150 20 0     300       60     530 

256 रे्टा गाउँपार्लका बािा 150 20 320     300       60     850 

257 बािागिी गाउँपार्लका बािा 150 20 320     300       60     850 

258 सवुणि गाँउपार्लका बािा 150 20 0     300       60     530 

259 ववश्रामपिु गाउँपार्लका बािा 150 20 320     300       60     850 

260 वीिगञ्जमहानगिपार्लका पसाि 150 20 0     300       60   200 730 

261 पोखरियानगिपार्लका पसाि 291 40 639     350       80   250 1650 

262 पसािगिी नगिपार्लका पसाि 150 20 320     300       60   200 1050 

263 बहदुिमाई नगिपार्लका पसाि 150 20 320     300       60   200 1050 

264 र्छपहिमाई गाउँपार्लका पसाि 150 20 0     300       60   200 730 

265 जगिनाथपिु गाउँपार्लका पसाि 150 20 320     300       60   200 1050 
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266 धोबीनी गाउँपार्लका पसाि 150 20 320     300       60   200 1050 

267 पकाहा 
मैनपिुगाउँपार्लका 

पसाि 
150 20 0     300       60   200 730 

268 पटेवाि 
सगुौलीगाउँपार्लका 

पसाि 
150 20 639     300       60   200 1369 

269 र्बन्दबार्सनीगाउँपार्लका पसाि 200 20 0     300       60   200 780 

270 
सखुवा 
प्रसौनीगाउँपार्लका पसाि 200 20 320     300       60   200 1100 

271 ठोिी गाउँपार्लका पसाि 100 20 320     262       60   200 962 

272 
कार्लकामाई 
गाउँपार्लका पसाि 200 20 320     300       60   200 1100 

273 ष्जिाभवानी गाउँपार्लका पसाि 200 20 320     307       60   200 1107 

274 ष्जिी नगिपार्लका दोलखा 150 20 320     300   
100
0   60 185 200 2235 

275 र्भमेश्विनगिपार्लका दोलखा 150 20 320     300       60 845 200 1895 

276 कार्लन्चोक गाउँपार्लका दोलखा 122 20 1278     350       60 151 200 2181 

277 गौिीशङ्कि गाउँपार्लका दोलखा 150 20 639     316       60 65 200 1450 

278 र्ामाकोशी गाउँपार्लका दोलखा 150 20 639     340       60 70 200 1479 

279 वैर्ेश्वि गाउँपार्लका दोलखा 150 20 320     278       60 65 200 1093 

280 मेलङु्ग गाउँपार्लका दोलखा 150 20 320     329     100 60 65 200 1244 

281 ववग ुगाउँपार्लका दोलखा 150 20 639     345       60 125 200 1539 

282 शैलङु्ग गाउँपार्लका दोलखा 150 20 639     315       60 90 200 1474 

283 मन्थली नगिपार्लका िामेछाप 
150 20 639     282   

300
0   60   200 4351 

284 िामेछापनगिपार्लका िामेछाप 150 20 320     300       60   200 1050 

285 उमाकुण्ड गाउँपार्लका िामेछाप 150 20 639     291       60   200 1360 

286 खाँडादेवी गाउँपार्लका िामेछाप 150 20 320     300       60   200 1050 

287 गोकुलगङ्गा गाउँपार्लका िामेछाप 150 20 320     322       60   200 1072 

288 दोिम्बा गाउँपार्लका िामेछाप 150 20 320     318       60   200 1068 

289 र्लखु 
र्ामाकोशीगाउँपार्लका 

िामेछाप 
150 20 320     305       60   200 1055 

290 सनुापर्र् गाउँपार्लका िामेछाप 150 20 320     283       60   200 1033 

291 कमलामाईनगिपार्लका र्सन्धुली 200 20 320     300     75 60   200 1175 

292 दधुौली नगिपार्लका र्सन्धुली 200 20 639     300     75 60   200 1494 

293 गोलन्जोि गाउँपार्लका र्सन्धुली 200 20 320     300     75 60   200 1175 

294 घ्याङलेख गाउँपार्लका र्सन्धुली 200 20 320     303     75 60   200 1178 

295 र्ीनपाटन गाउँपार्लका र्सन्धुली 200 20 639     300     75 60   200 1494 

296 वर्िल गाउँपार्लका र्सन्धुली 200 20 320     276     75 60   200 1151 
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297 मरिण गाउँपार्लका र्सन्धुली 200 20 320     300     75 60   200 1175 

298 सनुकोशी गाउँपार्लका र्सन्धुली 200 20 320     307     75 60   200 1182 

299 हरिहिपिुगिीगाउँपार्लका र्सन्धुली 200 20 320     274     75 60   200 1149 

300 धुर्लखेलनगिपार्लका काभ्रपेलान्चो
क 200 20 320     300       60     900 

301 नमोबुद्धनगिपार्लका काभ्रपेलान्चो
क 200 20 320     300       60     900 

302 पनौर्ी नगिपार्लका काभ्रपेलान्चो
क 200 20 320     300       60     900 

303 पांचखालनगिपार्लका 
काभ्रपेलान्चो
क 200 20 320     300       60     900 

304 बनेपा नगिपार्लका 
काभ्रपेलान्चो
क 200 20 320     300       60     900 

305 मण्डनदेउपिुनगिपार्लका 
काभ्रपेलान्चो
क 200 20 320     300       60     900 

306 खानीखोला गाउँपार्लका 
काभ्रपेलान्चो
क 200 20 639     287       50     1196 

307 चौंिीदेउिालीगाउँपार्लका 
काभ्रपेलान्चो
क 200 20 639     300       50     1209 

308 र्ेमाल गाउँपार्लका 
काभ्रपेलान्चो
क 100 20 639     300       50     1109 

309 बेथानचोक गाउँपार्लका 
काभ्रपेलान्चो
क 200 20 639     316       50     1225 

310 भमु्ल ुगाउँपार्लका 
काभ्रपेलान्चो
क 200 20 639     263       50     1172 

311 महाभािर् गाउँपार्लका काभ्रपेलान्चो
क 161 20 639     300       60     1180 

312 िोशी गाउँपार्लका काभ्रपेलान्चो
क 200 20 639     283       60     1202 

313 
चौर्ािा 
सागाचोकगिीनगिपार्ल
का 

र्सन्धुपाल्चो
क 

150 20 320     300     100 60 190 200 1340 

314 मेलम्चीनगिपार्लका र्सन्धुपाल्चो
क 150 20 639     300     100 60 275 200 1744 

315 वाह्रववसेनगिपार्लका र्सन्धुपाल्चो
क 150 20 320     300     100 60 100 200 1250 

316 ईन्रावर्ी गाउँपार्लका र्सन्धुपाल्चो
क 150 20 639     347     100 60 140 200 1656 

317 जगुल गाउँपार्लका र्सन्धुपाल्चो
क 111 20 639     340     100 60 105 200 1575 

318 र्रपिुासनु्दिीगाउँपार्लका 
र्सन्धुपाल्चो
क 150 20 320     272     100 60 40 200 1162 

319 
पाँचपोखिी 
थाङपालगाउँपार्लका 

र्सन्धुपाल्चो
क 150 20 639     300     100 60 180 200 1649 

320 बलेर्ी गाउँपार्लका 
र्सन्धुपाल्चो
क 150 20 320     265     100 60 70 200 1185 

321 भोटेकोशी गाउँपार्लका 
र्सन्धुपाल्चो
क 150 20 320     338     100 60 45 200 1233 
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322 र्लसंखुपाखि 
गाउँपार्लका 

र्सन्धुपाल्चो
क 150 20 320     330     100 60 45 200 1225 

323 सनुकोशी गाउँपार्लका 
र्सन्धुपाल्चो
क 150 20 639     294     100 60 36 200 1499 

324 हेलम्ब ुगाउँपार्लका 
र्सन्धुपाल्चो
क 150 20 320     300     100 60 110 200 1260 

325 उत्तिगया गाउँपार्लका िसवुा 150 20 320     322     100 60 30 200 1202 

326 कार्लका गाउँपार्लका िसवुा 100 20 320     297     100 60 55 200 1152 

327 गोसाईंकुण्डगाउँपार्लका िसवुा 111 20 639     328     100 60 55 200 1513 

328 नौकुण्ड गाउँपार्लका िसवुा 150 20 320     295     100 60 65 200 1210 

329 आमाछोर्दङमो 
गाउँपार्लका 

िसवुा 
100 17 639     332     100 60 30 200 1478 

330 ववदिु नगिपार्लका नवुाकोट 200 20 639   
5
0 336       60   200 1505 

331 बेलकोटगिीनगिपार्लका नवुाकोट 200 20 639   
5
0 314     100 60   200 1583 

332 ककनी गाउँपार्लका नवुाकोट 150 15 639   
5
0 277     100 50   200 1481 

333 वकस्पाङ गाउँपार्लका नवुाकोट 150 20 639   
5
0 346     100 60   200 1565 

334 र्ादीगाउँ गाउँपार्लका नवुाकोट 200 20 639   
5
0 345       60   200 1514 

335 र्ािकेश्वि गाउँपार्लका नवुाकोट 200 20 639   
5
0 286       60   200 1455 

336 दपु्चेश्वि गाउँपार्लका नवुाकोट 200 20 639   
5
0 312     100 60   200 1581 

337 पञ्चकन्या गाउँपार्लका नवुाकोट 
200 20 319   

5
0 298       60   200 1147 

338 म्यागङ गाउँपार्लका नवुाकोट 
200 20 639   

5
0 265       60   200 1434 

339 र्लखु गाउँपार्लका नवुाकोट 
200 20 639   

5
0 301       60   200 1470 

340 ष्शवपिुी गाउँपार्लका नवुाकोट 
200 20 639   

5
0 282     100 60   200 1551 

341 सयुिगिी गाउँपार्लका नवुाकोट 
200 20 639   

5
0 349       60   200 1518 

342 धुनीबेंसीनगिपार्लका धार्दङ्ग 150 20 958 40   292     100 60   200 1820 

343 नीलकण्ठनगिपार्लका धार्दङ्ग 254 20 1916 80   273     100 60   200 2903 

344 खर्नयाबास गाउँपार्लका धार्दङ्ग 150 20 958 40   256     100 60   200 1784 

345 गङ्गाजमनुा गाउँपार्लका धार्दङ्ग 128 20 1597 40   275     100 60   200 2420 

346 गजिुी गाउँपार्लका धार्दङ्ग 150 20 639 50   300     100 60   200 1519 

347 गल्छी गाउँपार्लका धार्दङ्ग 150 20 639 50   339     100 60   200 1558 

348 ज्वालामूखी गाउँपार्लका धार्दङ्ग 117 20 1278 40   274     100 60   200 2089 

349 र्रपिुासनु्दिीगाउँपार्लका धार्दङ्ग 150 20 1278 40   320     100 60   200 2168 
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350 थाके्र गाउँपार्लका धार्दङ्ग 150 20 1278 40   303     100 60   200 2151 

351 नेरावर्ी 
डबजोङ्गगाउँपार्लका 

धार्दङ्ग 
150 20 1278 40   349     100 60   200 2197 

352 बेनीघाट 
िोिाङ्गगाउँपार्लका 

धार्दङ्ग 
150 20 1597 40   300     100 60   200 2467 

353 रुवी भ्यालीगाउँपार्लका धार्दङ्ग 150 20 639 40   340     100 60   200 1549 

354 र्सद्धलेक गाउँपार्लका धार्दङ्ग 150 20 639 40   297     100 60   200 1506 

355 भिर्पिु महानगिपार्लका ष्चर्वन 150 20 639     300 400     60     1569 

356 कार्लका नगिपार्लका ष्चर्वन 150 20 639     300       60     1169 

357 खैिहनी नगिपार्लका ष्चर्वन 150 20 639     300       60     1169 

358 माडी नगिपार्लका ष्चर्वन 200 20 639     300   600   60     1819 

359 ित्ननगिनगिपार्लका ष्चर्वन 150 20 639     300       60     1169 

360 िाप्ती नगिपार्लका ष्चर्वन 150 20 639     273       60     1142 

361 इच्छाकामना 
गाउँपार्लका 

ष्चर्वन 
356 40 1278     350       80     2104 

362 हेटौंडाउप-
महानगिपार्लका 

मकवानपिु 
150 20 639     300       60     1169 

363 थाहा नगिपार्लका मकवानपिु 150 20 1597     315       60     2142 

364 ईन्रसिोविगाउँपार्लका मकवानपिु 150 20 958     343       60     1531 

365 कैलाश गाउँपार्लका मकवानपिु 150 20 639     300       60     1169 

366 बकैया गाउँपार्लका मकवानपिु 300 20 1278     312       60     1970 

367 बाग्मर्ी गाउँपार्लका मकवानपिु 200 20 639     300       60     1219 

368 र्भमरे्दी गाउँपार्लका मकवानपिु 200 20 1278     337       60     1895 

369 मकवानपिुगिीगाउँपार्ल
का 

मकवानपिु 
200 20 958     289       60     1527 

370 मनहिी गाउँपार्लका मकवानपिु 200 20 958     300       60     1538 

371 िाष्लसिाङ्गगाउँपार्लका मकवानपिु 200 20 958     253       60     1491 

372 चाँगनुािायणनगिपार्लका भक्तपिु 150 20 0     300       60     530 

373 भक्तपिुनगिपार्लका भक्तपिु 150 20 0     300       60     530 

374 मध्यपिु 
र्थमीनगिपार्लका भक्तपिु 150 20 0     300       60     530 

375 सूयिववनायकनगिपार्लका भक्तपिु 150 20 0     300       60     530 

376 लर्लर्पिु 
महानगिपार्लका 

लर्लर्पिु 
150 20 320     286 680     60     1516 

377 गोदाविीनगिपार्लका लर्लर्पिु 150 20 639     302       60     1171 

378 महालक्ष्मीनगिपार्लका लर्लर्पिु   20 958     300       60     1338 

379 कोन्ज्योसोमगाउँपार्लका लर्लर्पिु 150 20 1278     325       51     1824 

380 बाग्मर्ी गाउँपार्लका लर्लर्पिु 150 20 639     302       51     1162 
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381 महाङ्काल गाउँपार्लका लर्लर्पिु   20 639     288       51     998 

382 काठमाण्डौंमहानगिपार्ल
का 

काठमाण्डौं 
  20 0     300 

160
0     60     1980 

383 कागेश्विी–
मनोहिानगिपार्लका 

काठमाण्डौं 
  20 639     300       60     1019 

384 कीर्र्िपिुनगिपार्लका काठमाण्डौं   20 0     300 200     60     580 

385 गोकणेश्विनगिपार्लका काठमाण्डौं   20 958     300 200     60     1538 

386 चन्रार्गिीनगिपार्लका काठमाण्डौं   20 639     264       50     973 

387 टोखा नगिपार्लका काठमाण्डौं   20 0     300       60     380 

388 र्ािकेश्विनगिपार्लका काठमाण्डौं   15 320     300       40     675 

389 दष्क्षणकालीनगिपार्लका काठमाण्डौं   20 0     300       60     380 

390 नागाजुिननगिपार्लका काठमाण्डौं   20 0     300       60     380 

391 बिुार्नलकण्ठनगिपार्ल
का 

काठमाण्डौं 
  20 639     300       51     1010 

392 शंखिापिुनगिपार्लका काठमाण्डौं   20 958     294       60     1332 

393 गोिखा नगिपार्लका गोिखा 150 20 320     300     100 60   200 1150 

394 पालङुटािनगिपार्लका गोिखा 
103 20 1597     312   

250
0   60   200 4792 

395 अष्जिकोट गाउँपार्लका गोिखा 101 20 639     348       60   200 1368 

396 आरूघाट गाउँपार्लका गोिखा 150 20 639     323       60   200 1392 

397 गण्डकी गाउँपार्लका गोिखा 132 20 1597     318     100 60   200 2427 

398 चमुनवु्री गाउँपार्लका गोिखा 110 20 320     281     100 60   200 1091 

399 धाचे गाउँपार्लका गोिखा 147 20 958     273     100 60   200 1758 

400 र्भमसेनथापा गाउँपार्लका गोिखा 150 20 1597     282       60   200 2309 

401 शवहद लखन 
गाउँपार्लका 

गोिखा 
136 20 639     306     100 60   200 1461 

402 र्सिानचोक गाउँपार्लका गोिखा 103 20 1597     322       60   200 2302 

403 बािपाक 
सरु्लकोटगाउँपार्लका 

गोिखा 
150 20 1597     329       60   200 2356 

404 बेसीशहिनगिपार्लका लम्जङु्ग 200 20 1278     300       60   200 2058 

405 मध्यनेपालनगिपार्लका लम्जङु्ग 200 20 1597     292       60   200 2369 

406 िाईनास नगिपार्लका लम्जङु्ग 200 20 1278     272       60   200 2030 

407 सनु्दिबजािनगिपार्लका लम्जङु्ग 200 20 639     300       60   200 1419 

408 
कव्लासोथाि 
गाउँपार्लका लम्जङु्ग 200 20 2874     276       60   200 3630 

409 दधुपोखिी गाउँपार्लका लम्जङु्ग 200 15 639     273       60   200 1387 

410 दोदी गाउँपार्लका लम्जङु्ग 200 20 958     264       60   200 1702 

411 मस्यािङदी गाउँपार्लका लम्जङु्ग 200 20 1278     253       60   200 2011 
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412 भान ुनगिपार्लका र्नहु ँ 200 20 639     276       60   200 1395 

413 र्भमाद नगिपार्लका र्नहु ँ 200 20 639     300       60   200 1419 

414 व्यास नगिपार्लका र्नहु ँ 200 20 639     300       60   200 1419 

415 शलुलागण्डकीनगिपार्ल
का 

र्नहु ँ
200 20 639     300       60   200 1419 

416 आबँखैुिेनी गाउँपार्लका र्नहु ँ 200 20 320     303       60   200 1103 

417 ऋवर्ङ्ग गाउँपार्लका र्नहु ँ 200 20 639     268       60   200 1387 

418 ष्घरिङ गाउँपार्लका र्नहु ँ 200 20 639     346       41   200 1446 

419 देवघाट गाउँपार्लका र्नहु ँ 200 20 639     332       41   200 1432 

420 म्याग्दे गाउँपार्लका र्नहु ँ 200 20 639     322       41   200 1422 

421 बष्न्दपिु गाउँपार्लका र्नहु ँ
200 20 639     262   

100
0   41   200 2362 

422 पोखिा महानगिपार्लका कास्की 200 20 1278 180   300 500     60   200 2738 

423 अन्नपूणि गाउँपार्लका कास्की 200 20 639 40   259       60   200 1418 

424 माछापछेु्र गाउँपार्लका कास्की 200 20 1278 50   258       42   200 2048 

425 मादी गाउँपार्लका कास्की 200 20 1278 50   301       57   200 2106 

426 रूपा गाउँपार्लका कास्की 200 20 639 40   324       60   200 1483 

427 चामे गाउँपार्लका मानाङ्ग 125 20 320     331       60 20   876 

428 नापाि भरु्मगाउँपार्लका मानाङ्ग 150 20 320     300       60     850 

429 नासों गाउँपार्लका मानाङ्ग 150 20 320     300       60 50   900 

430 
मनाङ 
र्दछ याङगाउँपार्लका मानाङ्ग 125 20 320     300       60     825 

431 घिपझोङ गाउँपार्लका मसु्र्ाङ्ग 150 20 639     280       60 50 200 1399 

432 थासाङ गाउँपार्लका मसु्र्ाङ्ग 150 20 639     321       60   200 1390 

433 
लो -ि घेक
दामोदिकुण्डगाउँपार्लका मसु्र्ाङ्ग 150 20 320     317       60   200 1067 

434 लोमन्थाङ गाउँपार्लका मसु्र्ाङ्ग 150 20 320     273       60   200 1023 

435 
वाह्रगाँउमषु्क्तक्षेर 
गाउँपार्लका मसु्र्ाङ्ग 150 20 639     258       60 10 200 1337 

436 कुश्मा नगिपार्लका पविर् 150 20 1278     259       60   200 1967 

437 र्लेवास नगिपार्लका पविर् 142 20 1278     299       60   200 1999 

438 जलजला गाउँपार्लका पविर् 150 20 639     287       60   200 1356 

439 पैयूं गाउँपार्लका पविर् 150 20 639     321       60   200 1390 

440 महाष्शला गाउँपार्लका पविर् 100 20 1278     312       60   200 1970 

441 मोदी गाउँपार्लका पविर् 67 20 1278     318       60   200 1943 

442 ववहादी गाउँपार्लका पविर् 147 20 958     317       60   200 1702 

443 गल्याङ नगिपार्लका स्याङ्गजा 150 20 639     300       60   200 1369 
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444 चापाकोटनगिपार्लका स्याङ्गजा 150 20 639     340       60   200 1409 

445 परु्लीबजािनगिपार्लका स्याङ्गजा 200 20 1278     327       60   200 2085 

446 भीिकोट नगिपार्लका स्याङ्गजा 200 20 639     283       41   200 1383 

447 वार्लङ नगिपार्लका स्याङ्गजा 200 20 639     300       60   200 1419 

448 अजुिनचौपािीगाउँपार्लका स्याङ्गजा 200 16 639     324       60   200 1439 

449 आरँ्धखोलागाउँपार्लका स्याङ्गजा 200 20 639     278       60   200 1397 

450 कालीगण्डकीगाउँपार्लका स्याङ्गजा 200 20 639     339       60   200 1458 

451 रे्दीखोलागाउँपार्लका स्याङ्गजा 200 20 639     321       41   200 1421 

452 ववरुवागाउँपार्लका स्याङ्गजा 200 20 639     265       60   200 1384 

453 हरिनाशगाउँपार्लका स्याङ्गजा 200 20 639     287       51   200 1397 

454 बेनी नगिपार्लका म्याग्दी 
150 20 639   

5
0 318     100 60   200 1537 

455 अन्नपूणि गाउँपार्लका म्याग्दी 
150 20 639   

5
0 260     100 60   200 1479 

456 धवलार्गिी गाउँपार्लका म्याग्दी 
116 20 639   

5
0 285     100 60   200 1470 

457 मंगला गाउँपार्लका म्याग्दी 
111 20 639   

5
0 319     100 60   200 1499 

458 मार्लका गाउँपार्लका म्याग्दी 
111 20 639   

5
0 305     100 60   200 1485 

459 िघगुंगा गाउँपार्लका म्याग्दी 
111 20 639   

5
0 312     100 60   200 1492 

460 गल्कोट नगिपार्लका बाग्लङु्ग 150 20 639     300     100 60   200 1469 

461 जैर्मनी नगिपार्लका बाग्लङु्ग 150 20 639     300     100 60   200 1469 

462 िोिपाटननगिपार्लका बाग्लङु्ग 
126 20 639     327   

400
0 100 60   200 5472 

463 बाग्लङुनगिपार्लका बाग्लङु्ग 150 20 639     300     100 60   200 1469 

464 काठेखोला गाउँपार्लका बाग्लङु्ग 150 20 320     300     100 60   200 1150 

465 र्मानखोला गाउँपार्लका बाग्लङु्ग 150 20 320     293     100 60   200 1143 

466 र्ािाखोला गाउँपार्लका बाग्लङु्ग 131 20 639     320     100 60   200 1470 

467 र्नसीखोला गाउँपार्लका बाग्लङु्ग 150 20 639     300     100 60   200 1469 

468 वविगाड गाउँपार्लका बाग्लङु्ग 150 20 639     260     100 60   200 1429 

469 बिेङ गाउँपार्लका बाग्लङु्ग 150 20 639     350     100 60   200 1519 

470 कावासोर्ीनगिपार्लका नवलपिासी 150 20 639     300       60     1169 

471 गैंडाकोटनगिपार्लका नवलपिासी 150 20 639     300       60     1169 

472 देवचलुीनगिपार्लका नवलपिासी 150 20 639     300       60     1169 

473 मध्यववन्दनुगिपार्लका नवलपिासी 150 20 639     300       60     1169 

474 बौदीकाली गाउँपार्लका नवलपिासी 150 15 639     327       50     1181 
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475 बरु्लङटाि गाउँपार्लका नवलपिासी 150 20 639     283       60     1152 

476 र्बनयी 
र्रवेणीगाउँपार्लका 

नवलपिासी 
150 20 639     300       60     1169 

477 हपु्सेकोट गाउँपार्लका नवलपिासी 150 20 639     332       60     1201 

478 बदिघाटनगिपार्लका प .
नवलपिासी 150 20 639     285       60     1154 

479 िामग्रामनगिपार्लका 
प .
नवलपिासी 150 20 639     273       60     1142 

480 सनुवल नगिपार्लका 
प .
नवलपिासी 150 20 639     262       60     1131 

481 ससु्र्ा गाउँपार्लका 
प . 
नवलपिासी 150 20 639     328       60     1197 

482 पाल्हीनन्दनगाउँपार्लका 
प .

िासीनवलप  150 20 639     272       60     1141 

483 प्रर्ापपिु गाउँपार्लका 
प .
नवलपिासी 150 20 639     300       60     1169 

484 सिावल गाउँपार्लका 
प .
नवलपिासी 150 20 639     335       60     1204 

485 
बटुवल 
उपमहानगिपार्लका रूपन्देही 150 20 639 80   300 200     60     1449 

486 र्र्लोत्तमानगिपार्लका रूपन्देही 150 20 639 80   300       60     1249 

487 देवदह नगिपार्लका रूपन्देही 150 20 639 50   300 150     60     1369 

488 
लषु्म्वनी 
सांस्कृर्र्कनगिपार्लका रूपन्देही 150 20 639 70   300       60     1239 

489 र्सद्धाथिनगिनगिपार्लका रूपन्देही 150 20 639 50   300 300     60     1519 

490 सैनामैनानगिपार्लका रूपन्देही 150 20 639 50   300       60     1219 

491 ओमसर्र्या गाउँपार्लका रूपन्देही 150 20 639 50   280       60     1199 

492 कन्चन गाउँपार्लका रूपन्देही 150 20 320 40   300       60     890 

493 कोटहीमाई गाउँपार्लका रूपन्देही 150 20 639 40   300       60     1209 

494 गैडहवा गाउँपार्लका रूपन्देही 150 20 639 50   300       60     1219 

495 मचिवािी गाउँपार्लका रूपन्देही 150 20 639 40   300       60     1209 

496 मायादेवी गाउँपार्लका रूपन्देही 150 20 320 40   300       60     890 

497 िोवहणी गाउँपार्लका रूपन्देही 150 20 639 40   300       60     1209 

498 शदु्धोधन गाउँपार्लका रूपन्देही 150 20 639 40   300       60     1209 

499 सम्मिीमाई गाउँपार्लका रूपन्देही 150 20 639 40   300       60     1209 

500 र्सयािी गाउँपार्लका रूपन्देही 150 20 320 40   300       60     890 

501 कवपलवस्र्नुगिपार्लका कवपलवस्र् ु 150 20 320     300       60   200 1050 

502 कृटणनगिनगिपार्लका कवपलवस्र् ु 150 20 639     300       60   200 1369 

503 बाणगंगानगिपार्लका कवपलवस्र् ु 150 20 639     300       60   200 1369 

504 बदु्धभमुीनगिपार्लका कवपलवस्र् ु 150 20 639     300       60   200 1369 
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505 महािाजगञ्जनगिपार्लका कवपलवस्र् ु 150 20 639     300       60   200 1369 

506 ष्शविाज नगिपार्लका कवपलवस्र् ु 150 20 320     300       60   200 1050 

507 मायादेवी गाउँपार्लका कवपलवस्र् ु 150 20 639     300       60   200 1369 

508 यसोधिा गाउँपार्लका कवपलवस्र् ु 150 20 320     300       60   200 1050 

509 ववजयनगि गाउँपार्लका कवपलवस्र् ु 150 20 320     300       60   200 1050 

510 शदु्धोधन गाउँपार्लका कवपलवस्र् ु 150 20 320     300       60   200 1050 

511 र्ानसेन नगिपार्लका पाल्पा 
150 20 639   

5
0 300 450     60     1669 

512 िामपिु नगिपार्लका पाल्पा 
150 20 639   

5
0 288   600   60     1807 

513 र्र्नाउ गाउँपार्लका पाल्पा 
150 20 320   

5
0 274       60     874 

514 र्नस्दी गाउँपार्लका पाल्पा 
150 20 639   

5
0 268       60     1187 

515 पूविखोला गाउँपार्लका पाल्पा 
150 20 639   

5
0 305       60     1224 

516 
बगनासकाली 
गाउँपार्लका पाल्पा 150 20 639   

5
0 341       60     1260 

517 माथागिी गाउँपार्लका पाल्पा 130 20 320   
5
0 300       60     880 

518 िम्भा गाउँपार्लका पाल्पा 150 20 1278   
5
0 312       60     1870 

519 रिब्दीकोट गाउँपार्लका पाल्पा 150 20 639   
5
0 327       60     1246 

520 
िैनादेवी 
छहिागाउँपार्लका पाल्पा 150 20 639   

5
0 300       60     1219 

521 भरु्मकास्थाननगिपार्लका अघािखाँची 150 20 639     291       60   200 1360 

522 ष्शर्गंगानगिपार्लका अघािखाँची 150 20 1278     330       60   200 2038 

523 सष्न्धखकि नगिपार्लका अघािखाँची 150 20 1278     300       60   200 2008 

524 छरदेव गाउँपार्लका अघािखाँची 170 20 639     317       60   200 1406 

525 पाष्णनी गाउँपार्लका अघािखाँची 160 20 639     275       60   200 1354 

526 मालािानी गाउँपार्लका अघािखाँची 190 20 639     325       60   200 1434 

527 मरु्सकोटनगिपार्लका गलु्मी 150 20 639     300       60   200 1369 

528 िेसुंगानगिपार्लका गलु्मी 150 20 639     300       60   200 1369 

529 इस्मा गाउँपार्लका गलु्मी 150 20 639     287       60   200 1356 

530 कालीगण्डकी 
गाउँपार्लका 

गलु्मी 
150 20 639     343       60   200 1412 

531 गलु्मीदिबािगाउँपार्लका गलु्मी 150 20 639     301       60   200 1370 

532 चन्रकोट गाउँपार्लका गलु्मी 150 20 639     300       60   200 1369 

533 छरकोट गाउँपार्लका गलु्मी 150 20 639     331       60   200 1400 

534 धुकोट गाउँपार्लका गलु्मी 150 20 639     273       60   200 1342 
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535 मदाने गाउँपार्लका गलु्मी 150 20 639     300       60   200 1369 

536 मार्लका गाउँपार्लका गलु्मी 150 20 1278     308       60   200 2016 

537 रुरु गाउँपार्लका गलु्मी 150 20 639     277       60   200 1346 

538 सत्यवर्ी गाउँपार्लका गलु्मी 150 20 1278     308       60   200 2016 

539 पथुा 
उत्तिगंगागाउँपार्लका 

रूकुम पूवि 
170 20 958     281     100 60   200 1789 

540 भूमे गाउँपार्लका रूकुम पूवि 200 20 958     287     100 60   200 1825 

541 र्सस्ने गाउँपार्लका रूकुम पूवि 
200 20 958     329   

300
0 100 60   200 4867 

542 िोल्पा नगिपार्लका िोल्पा 250 20 1278     340     150 60   200 2298 

543 र्रवेणी गाउँपार्लका िोल्पा 350 20 1278     344     150 60   200 2402 

544 थवाङ गाउँपार्लका िोल्पा 150 20 1278     256     150 60   200 2114 

545 परिवर्िन गाउँपार्लका िोल्पा 250 20 1278     348     150 60   200 2306 

546 माडी गाउँपार्लका िोल्पा 350 20 1278     269     150 60   200 2327 

547 रुन्टीगिी गाउँपार्लका िोल्पा 250 20 1278     300     150 60   200 2258 

548 लङुग्री गाउँपार्लका िोल्पा 400 20 1278     300     150 60   200 2408 

549 गंगादेव गाउँपार्लका िोल्पा 300 20 1278     273     150 60   200 2281 

550 सनुछहिी गाउँपार्लका िोल्पा 200 20 1278     257     150 60   200 2165 

551 सरु्नल स्मृर्र्गाउँपार्लका िोल्पा 350 20 1278     300     150 60   200 2358 

552 प्यूठाननगिपार्लका प्यूठान 150 20 1278     280     150 60   200 2138 

553 स्वगिद्वािीनगिपार्लका प्यूठान 150 20 1278     300     150 60   200 2158 

554 ऐिावर्ी गाउँपार्लका प्यूठान 150 20 1278     331     150 60   200 2189 

555 गौमखुी गाउँपार्लका प्यूठान 150 20 1278     300     150 60   200 2158 

556 ष्झमरुक गाउँपार्लका प्यूठान 150 20 1278     311     150 60   200 2169 

557 नौबवहनी गाउँपार्लका प्यूठान 150 20 1278     300     150 60   200 2158 

558 मल्लिानी गाउँपार्लका प्यूठान 150 20 958     309     150 60   200 1847 

559 माण्डवी गाउँपार्लका प्यूठान 150 20 639     300     150 60   200 1519 

560 सरुमािानी गाउँपार्लका प्यूठान 150 20 639     300     150 60   200 1519 

561 
घोिाही 
उपमहानगिपार्लका दाङ्ग 150 20 1278     300     150 60   200 2158 

562 
र्लु्सीपिुउपमहानगिपार्ल
का दाङ्ग 150 20 1278     278     150 60   200 2136 

563 लमही नगिपार्लका दाङ्ग 150 20 639     300     150 60   200 1519 

564 गिवा गाउँपार्लका दाङ्ग 150 20 639     300     150 60   200 1519 

565 दंगीशिण गाउँपार्लका दाङ्ग 150 20 639     297     150 60   200 1516 

566 बंगलाचलुी गाउँपार्लका दाङ्ग 150 20 639     300     150 60   200 1519 
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567 बबई गाउँपार्लका दाङ्ग 150 20 639     325     150 60   200 1544 

568 िाजपिु गाउँपार्लका दाङ्ग 150 20 639     309     150 60   200 1528 

569 िाप्ती गाउँपार्लका दाङ्ग 150 20 639     300     150 60   200 1519 

570 शाष्न्र्नगि गाउँपार्लका दाङ्ग 150 20 639     339     150 40   200 1538 

571 नेपालगञ्जउपमहानगिपा
र्लका 

बाँके 
150 20 958 75   300 350   150 60     2063 

572 कोहलपिुनगिपार्लका बाँके 150 20 639 80   300 300   150 60     1699 

573 खजिुा गाउँपार्लका बाँके 150 20 1278 50   300     150 60     2008 

574 जानकी गाउँपार्लका बाँके 150 20 639 40   300     150 60   500 1859 

575 डुडुवा गाउँपार्लका बाँके 150 20 639 40   300     150 60   500 1859 

576 निैनापिु गाउँपार्लका बाँके 200 20 1278 40   300     150 60   500 2548 

577 बैजनाथ गाउँपार्लका बाँके 200 20 639 60   302     150 60   500 1931 

578 िाप्तीसोनािीगाउँपार्लका बाँके 200 20 1278 80   300     150 60     2088 

579 गलुरियानगिपार्लका बर्दिया 150 20 639     300     150 60     1319 

580 ठाकुिबाबानगिपार्लका बर्दिया 150 20 639     300     150 60     1319 

581 बाँसगिी नगिपार्लका बर्दिया 150 20 639     300     150 60     1319 

582 मधुवन नगिपार्लका बर्दिया 150 20 639     300     150 60     1319 

583 िाजापिुनगिपार्लका बर्दिया 150 20 639     300     150 60     1319 

584 बािबर्दियानगिपार्लका बर्दिया 150 20 639     300     150 60     1319 

585 गेरुवा गाउँपार्लका बर्दिया 150 20 320     300     150 60     1000 

586 बिैयार्ाल गाउँपार्लका बर्दिया 150 20 639     300     150 60     1319 

587 
आठर्बसकोटनगिपार्ल
का रूकुम 200 20 639     300     150 60   200 1569 

588 चौिजहािीनगिपार्लका रूकुम 200 20 639     300     150 60   200 1569 

589 मरु्सकोटनगिपार्लका रूकुम 200 20 639     329     150 60   200 1598 

590 र्रवेणी गाउँपार्लका रूकुम 150 20 639     300     150 60   200 1519 

591 बाँवर्कोट गाउँपार्लका रूकुम 150 20 639     300     150 60   200 1519 

592 सानीभेिी गाउँपार्लका रूकुम 150 20 639     311     150 60   200 1530 

593 बागचौि नगिपार्लका सल्यान 150 20 639     300     100 60   200 1469 

594 
बनगाँड 
कुवपण्डेनगिपार्लका सल्यान 150 20 1278     345     100 60   200 2153 

595 शािदा नगिपार्लका सल्यान 150 20 639     300     100 60   200 1469 

596 कपिुकोट गाउँपार्लका सल्यान 150 20 639     300     100 60   200 1469 

597 कार्लमाटी गाउँपार्लका सल्यान 150 20 639     300     100 60   200 1469 

598 कुमाख गाउँपार्लका सल्यान 150 20 639     278     81 60   200 1428 

599 छरेश्विी गाउँपार्लका सल्यान 150 20 639     300     100 60   200 1469 



186 

 

र्स
.नं .  नाम ष्जल्ला 

स्थानीय र्ह : र्था नवष्शशु मार्ृ  कायिक्रम नम्वि 
कुल 
जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२  

600 र्सद्ध कुमाखगाउँपार्लका सल्यान 150 20 639     251     76 60   200 1396 

601 र्रवेणी गाउँपार्लका सल्यान 150 20 639     300     100 60   200 1469 

602 दामाि गाउँपार्लका सल्यान 150 20 639     300     100 60   200 1469 

603 ठूलीभेिीनगिपार्लका डोल्पा 150 20 639     267     100 60 125 200 1561 

604 र्रपिुासनु्दिीनगिपार्लका डोल्पा 131 20 639     298     100 60 100 200 1548 

605 काईके गाउँपार्लका डोल्पा 141 20 639     318     100 60 15 200 1493 

606 छाकाि 
र्ाङसोङगाउँपार्लका 

डोल्पा 
80 20 639     319     50 41   200 1349 

607 जगदलु्ला गाउँपार्लका डोल्पा 150 20 639     262     100 60 15 200 1446 

608 डोल्पो बुद्धगाउँपार्लका डोल्पा 150 20 639     266     100 60   200 1435 

609 मडु्केचलुा गाउँपार्लका डोल्पा 141 20 639     331     100 60 60 200 1551 

610 शे र्ोलसनु्डोगाउँपार्लका डोल्पा 146 20 639     290     100 60   200 1455 

611 चन्दननाथ नगिपार्लका जमु्ला 150 20 639 80   318 300   100 60 630 200 2497 

612 कनकासनु्दिीगाउँपार्लका जमु्ला 150 20 639 60   342     100 60 130 200 1701 

613 गरु्ठचौि गाउँपार्लका जमु्ला 150 20 639 40   268     100 60 75 200 1552 

614 र्ार्ोपानी गाउँपार्लका जमु्ला 150 20 639 70   303     100 60 75 200 1617 

615 र्र्ला गाउँपार्लका जमु्ला 150 20 639 60   279     100 60 110 200 1618 

616 पार्ािासी गाउँपार्लका जमु्ला 122 20 958 70   278     100 60 85 200 1893 

617 र्संजा गाउँपार्लका जमु्ला 150 20 639 50   327     100 60 130 200 1676 

618 वहमा गाउँपार्लका जमु्ला 150 20 639 50   303     100 60 110 200 1632 

619 
छायाँनाथ 
िािानगिपार्लका मगु ु 114 20 2236     348     100 60 350 200 3428 

620 खत्याड गाउँपार्लका मगु ु 100 20 639     300     50 60 270 200 1639 

621 
मगुमुकामाििोंगगाउँपार्ल
का मगु ु 131 20 639     300     100 60 35 200 1485 

622 सोरु गाउँपार्लका मगु ु 131 20 639     269     100 60 130 200 1549 

623 अदानचलुी गाउँपार्लका हमु्ला 111 20 639     259     100 60 110 200 1499 

624 खापुिनाथ गाउँपार्लका हमु्ला 116 20 639     343     100 60 115 200 1593 

625 चंखेली गाउँपार्लका हमु्ला 111 20 639     295     100 60 66 200 1491 

626 र्ाँजाकोट गाउँपार्लका हमु्ला 111 20 639     269     100 60 110 200 1509 

627 नाम्खा गाउँपार्लका हमु्ला 150 20 1278     275     100 60   200 2083 

628 सकेगाड गाउँपार्लका हमु्ला 150 20 639     282     100 60 110 200 1561 

629 र्समकोट गाउँपार्लका हमु्ला 136 20 639     282     100 60 190 200 1627 

630 खाँडाचक्रनगिपार्लका कार्लकोट 150 20 639     281     100 60 510 200 1960 

631 र्र्लागरु्ानगिपार्लका कार्लकोट 150 20 639     300     100 60 210 200 1679 

632 िास्कोटनगिपार्लका कार्लकोट 150 20 639     300     100 60 320 200 1789 
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633 शभु कार्लका 
गाउँपार्लका 

कार्लकोट 
150 20 639     300     100 60 205 200 1674 

634 निहरिनाथ गाउँपार्लका कार्लकोट 150 20 639     300     100 60 350 200 1819 

635 पचालझिना गाउँपर्लका कार्लकोट 150 20 639     300     100 60 160 200 1629 

636 पलार्ा गाउँपार्लका कार्लकोट 116 20 639     300     100 60 260 200 1695 

637 महावै गाउँपार्लका कार्लकोट 111 20 639     279     100 60 85 200 1494 

638 सान्नी र्रवेणीगाउँपार्लका कार्लकोट 150 20 639     300     100 60 185 200 1654 

639 छेडागाडनगिपार्लका जाजिकोट 150 20 1278     300     100 60   200 2108 

640 नलगाड नगिपार्लका जाजिकोट 122 20 1278     300     100 60   200 2080 

641 भेिीमार्लका नगिपार्लका जाजिकोट 122 20 1278     263     100 60   200 2043 

642 कुसे गाउँपार्लका जाजिकोट 150 20 639     300     100 60   200 1469 

643 जनुीचाँदे गाउँपार्लका जाजिकोट 150 20 639     277     100 60   200 1446 

644 बािेकोट गाउँपार्लका जाजिकोट 150 20 639     300     100 60   200 1469 

645 ष्शवालय गाउँपार्लका जाजिकोट 150 20 639     322     100 60   200 1491 

646 आठबीस नगिपार्लका दैलेख 
505 20 639   

5
0 300     100 60   200 1874 

647 चामणु्डा 
र्बन्रासैनीनगिपार्लका 

दैलेख 
552 20 639   

5
0 300     100 60   200 1921 

648 दलु्ल ुनगिपार्लका दैलेख 
930 20 639   

5
0 300     100 60   200 2299 

649 नािायण नगिपार्लका दैलेख 
400 20 639   

5
0 346     100 60   200 1815 

650 गिुाँस गाउँपार्लका दैलेख 
355 20 639   

5
0 300     100 60   200 1724 

651 ठाँटीकाँध गाउँपार्लका दैलेख 
515 20 639   

5
0 300     100 60   200 1884 

652 डंुगेश्वि गाउँपार्लका दैलेख 
255 20 639   

5
0 302     100 60   200 1626 

653 नौमलुे गाउँपार्लका दैलेख 
350 20 639   

5
0 268     100 60   200 1687 

654 भगवर्ीमाई गाउँपार्लका दैलेख 354 20 639   
5
0 300     100 60   200 1723 

655 भैिवी गाउँपार्लका दैलेख 314 20 639   
5
0 331     100 60   200 1714 

656 महाब ुगाउँपार्लका दैलेख 200 20 639   
5
0 300     100 60   200 1569 

657 गभुािकोटनगिपार्लका सखेुर् 200 20 1278 70   300       60   200 2128 

658 पञ्चपिुीनगिपार्लका सखेुर् 200 20 639 60   300       60   200 1479 

659 भेिीगंगानगिपार्लका सखेुर् 200 20 639 70   300       60   200 1489 

660 लेकबेसीनगिपार्लका सखेुर् 200 20 639 60   300       60   200 1479 

661 बीिेन्रनगिनगिपार्लका सखेुर् 200 20 1278 80   344       60   200 2182 
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662 ष्चङ्गाड गाउँपार्लका सखेुर् 200 20 639 50   300       60   200 1469 

663 चौकुने गाउँपार्लका सखेुर् 200 20 639 50   300       60   200 1469 

664 बिाहर्ाल गाउँपार्लका सखेुर् 200 20 639 60   308       60   200 1487 

665 र्सम्र्ा गाउँपार्लका सखेुर् 200 20 1278 50   343       60   200 2151 

666 र्रवेणीनगिपार्लका बाजिुा 150 20 639     300     100 60 280 200 1749 

667 बर्डमार्लकानगिपार्लका बाजिुा 150 20 1278     300     100 60 345 200 2453 

668 बिुीगंगानगिपार्लका बाजिुा 150 20 1278     300     100 60 290 200 2398 

669 बिुीनन्दानगिपार्लका बाजिुा 
150 20 1278     295   

300
0 100 60 300 200 5403 

670 गौमलु गाउँपार्लका बाजिुा 127 20 1278     316     100 60 115 200 2216 

671 खप्तड 
छेडेदहगाउँपार्लका 

बाजिुा 
150 20 1278     286     100 60 240 200 2334 

672 जगन्नाथ गाउँपार्लका बाजिुा 122 20 1278     319     100 60 160 200 2259 

673 स्वामीकार्र्िक 
खापिगाउँपार्लका 

बाजिुा 
150 20 1278     316     100 60 120 200 2244 

674 वहमाली गाउँपार्लका बाजिुा 150 20 1278     334     100 60 80 200 2222 

675 जयपृ्वीनगिपार्लका बझाङ्ग 
150 20 1278   

5
0 313     100 60 490 200 2661 

676 बुंगल नगिपार्लका बझाङ्ग 
150 20 1278   

5
0 300     100 60 555 200 2713 

677 साईपाल गाउँपार्लका बझाङ्ग 
122 20 1278   

5
0 261     100 60 35 200 2126 

678 केदािस्युँगाँउपार्लका बझाङ्ग 
150 20 1278   

5
0 300     100 60 270 200 2428 

679 खप्तडछान्नागाँउपार्लका बझाङ्ग 150 20 1278   
5
0 349     100 60 110 200 2317 

680 
छर्बसपार्थभिागाँउपार्ल
का बझाङ्ग 122 20 1278   

5
0 300     100 60 225 200 2355 

681 र्ालकोट गाँउपार्लका बझाङ्ग 142 20 958   
5
0 347     100 60 140 200 2017 

682 थलािा गाँउपार्लका बझाङ्ग 150 20 958   
5
0 300     100 60 185 200 2023 

683 दगुािथलीगाँउपार्लका बझाङ्ग 150 20 958   
5
0 346     100 60 140 200 2024 

684 मटटा गाउँपार्लका बझाङ्ग 150 20 958   
5
0 300     100 60 170 200 2008 

685 ववत्थडष्चिगाँउपार्लका बझाङ्ग 150 20 958   
5
0 300     100 60 250 200 2088 

686 सूमािगाउँपार्लका बझाङ्ग 150 20 958   
5
0 300     100 60 175 200 2013 

687 र्दपायल 
र्सलगिीनगिपार्लका 

डोटी 
200 20 1278     300     100 60   200 2158 

688 ष्शखि नगिपार्लका डोटी 200 20 2236     252     100 60   200 3068 

689 आदशि गाउँपार्लका डोटी 200 20 1278     300     100 60   200 2158 
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690 के .आई.र्सं .गाउँपार्लका  डोटी 200 20 958     300     100 60   200 1838 

691 जोिायल गाउँपार्लका डोटी 200 20 1278     319     100 60   200 2177 

692 पूवीचौकी गाउँपार्लका डोटी 200 20 1278     300     100 60   200 2158 

693 बडीकेदाि गाउँपार्लका डोटी 150 20 958     269     100 60   200 1757 

694 बोगटान 
रु्र्डसलगाउँपार्लका 

डोटी 
150 20 1278     344     100 60   200 2152 

695 सायल गाउँपार्लका डोटी 150 20 958     286     100 60   200 1774 

696 कमलबजािनगिपार्लका आछाम 150 20 1278     254     100 60   200 2062 

697 पंचदेवल 
ववनायकनगिपार्लका 

आछाम 
150 20 1278     300     100 60   200 2108 

698 मंगलसेननगिपार्लका आछाम 150 20 1278     300     100 60   200 2108 

699 साँरे्वगिनगिपार्लका आछाम 150 20 1597     300     100 60   200 2427 

700 चौिपाटी गाउँपार्लका आछाम 150 20 1278     300     100 60   200 2108 

701 िकािी गाउँपार्लका आछाम 200 20 958     300     100 60   200 1838 

702 र्मुािखाँद गाउँपार्लका आछाम 200 20 1278     300     100 60   200 2158 

703 बान्नीगिी 
जयगिगाउँपार्लका 

आछाम 
200 20 958     300     100 60   200 1838 

704 मेल्लेख गाउँपार्लका आछाम 200 20 1278     300     100 60   200 2158 

705 िामािोशन गाउँपार्लका आछाम 200 20 1278     300     100 60   200 2158 

706 महाकालीनगिपार्लका दाच ुिला 150 20 958     300     100 60 420 200 2208 

707 शैल्यष्शखिनगिपार्लका दाच ुिला 
150 20 958     254   

400
0 100 60 300 200 6042 

708 अवपवहमाल गाउँपार्लका दाच ुिला 102 20 958     317     100 60 60 200 1817 

709 दहुुँ गाउँपार्लका दाच ुिला 132 20 958     311     100 60 70 200 1851 

710 नौगाड गाउँपार्लका दाच ुिला 150 20 958     300     100 60 190 200 1978 

711 व्याँस गाउँपार्लका दाच ुिला 150 20 958     329     100 60 65 200 1882 

712 मामाि गाउँपार्लका दाच ुिला 150 20 958     278     100 60 160 200 1926 

713 मार्लकाजुिनगाउँपार्लका दाच ुिला 150 20 1597     252     100 60 110 200 2489 

714 लेकम गाउँपार्लका दाच ुिला 150 20 958     328     100 60 85 200 1901 

715 दशिथचन्दनगिपार्लका बैर्डी 150 20 1916 70   300     100 60   200 2816 

716 पाटन नगिपार्लका बैर्डी 150 20 2555 80   281     100 60   200 3446 

717 पचुौडीनगिपार्लका बैर्डी 150 20 3194 70   300     100 60   200 4094 

718 मेलौली नगिपार्लका बैर्डी 125 20 1597 60   300     100 60   200 2462 

719 डीलासैनी गाउँपार्लका बैर्डी 150 20 1597 50   262     100 60   200 2439 

720 दोगडाकेदाि गाउँपार्लका बैर्डी 352 20 1916 50   278     100 60   200 2976 

721 पंचेश्वि गाउँपार्लका बैर्डी 150 20 2236 50   326     100 60   200 3142 
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722 ष्शवनाथ गाउँपार्लका बैर्डी 150 20 2236 50   300     100 60   200 3116 

723 र्सगास गाउँपार्लका बैर्डी 140 20 2555 50   306     100 60   200 3431 

724 सनुिया गाउँपार्लका बैर्डी 219 20 1597     285     100 60   200 2481 

725 अमिगिी नगिपार्लका डडेलधुिा 150 20 639     300     100 60   200 1469 

726 पिशिुामनगिपार्लका डडेलधुिा 150 20 959     300     100 60   200 1789 

727 अजयमेरु गाउँपार्लका डडेलधुिा 150 20 639     311     100 60   200 1480 

728 आर्लर्ाल गाउँपार्लका डडेलधुिा 106 20 639     266     100 60   200 1391 

729 गन्यापधुिा गाउँपार्लका डडेलधुिा 131 20 639     332     100 60   200 1482 

730 नवदगुाि गाउँपार्लका डडेलधुिा 150 20 639     300     100 60   200 1469 

731 भागेश्वि गाउँपार्लका डडेलधुिा 150 20 639     285     100 60   200 1454 

732 कृटणपिुनगिपार्लका कंचनपिु 150 20 639     300     100 60     1269 

733 पनुवािसनगिपार्लका कंचनपिु 150 20 639     300     100 60     1269 

734 बेदकोट नगिपार्लका कंचनपिु 150 20 639     300     100 60     1269 

735 बेलौिी नगिपार्लका कंचनपिु 150 20 639     300     100 60     1269 

736 र्भमदत्तनगिपार्लका कंचनपिु 150 20 639     300     100 60     1269 

737 माहाकालीनगिपार्लका कंचनपिु 150 20 639     300     100 60     1269 

738 शलुलार्ाँटनगिपार्लका कंचनपिु 150 20 639     300     100 60     1269 

739 बेलडाँडी गाउँपार्लका कंचनपिु 150 20 639     300     100 60     1269 

740 लालझाडी गाउँपार्लका कंचनपिु 150 20 639     300     100 60     1269 

741 
धनगिी 
उपमहानगिपार्लका कैलाली 150 20 639 80   300 300   100 60   200 1849 

742 गोदाविीनगिपार्लका कैलाली 150 20 639 230   300     100 60   200 1699 

743 गौिीगंगानगिपार्लका कैलाली 150 20 639 60   300     100 60   200 1529 

744 घोडाघोडीनगिपार्लका कैलाली 150 20 639 70   300     100 60   200 1539 

745 वटकापिुनगिपार्लका कैलाली 150 20 958 80   300     100 60   200 1868 

746 भजनी नगिपार्लका कैलाली 150 20 639 60   300     100 60   200 1529 

747 लष्म्कचहुानगिपार्लका कैलाली 150 20 639 70   300     100 60   200 1539 

748 कैलािी गाउँपार्लका कैलाली 150 20 958 50   300     100 60   200 1838 

749 चिेु गाउँपार्लका कैलाली 150 12 958 50   298     100 50   200 1818 

750 जानकी गाउँपार्लका कैलाली 150 20 958 50   329     100 60   200 1867 

751 जोशीपिु गाउँपार्लका कैलाली 200 20 958 50   300     100 60   200 1888 

752 बदिगोरिया गाउँपार्लका कैलाली 200 20 958 50   300     100 60   200 1888 

753 मोहन्याल गाउँपार्लका कैलाली   20 958 50   315     100 60   200 1703 
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इवपर्डर्मयोलोजी र्था िोग र्नयन्रण कायिक्रम 
VBD/NTD 
कृयाकलापको नाम: औलो र्था कालाजाि माहामािी हनेु क्षरेको छनौट गिी र्बर्ार्द छकि ने (िेस्पोन्सीभ स्प्रइेङ समेर्), 
वकटजन्य िोग र्नयन्रण कायिक्रमको अनगुमन एवम ् मूल्याङ्कन र्था वकटजन्य िोग र्नयन्रणका लार्ग बहरु्नकाय 
अन्र्कृि या गने। 

परिचय औलो र्था कालाजािबाट प्रभार्बर् गाँउपार्लका/नगिपार्लका ि वडाहरु जहाँ एक वा एक भन्दा 
बिी कालाजाि र्था औलोका स्थानीय र्बिामीहरु भएका र्था ववगर् वर्िहरुमा औलो र्था 
कालाजाि िोगी भेवटएका ि नयाँ िोगी आउन सलन ेसंभावना भएका वडा वा टोलहरु पवहचान गिी 
कायिक्रम सञ्चालन गनुिपनछे। वकटजन्य िोगहरू नेपालबाट र्नवािणको चिणमा िहेकाले यससँग 
सम्बष्न्धर् कायिक्रमहरू जस्रै् िोगको र्नदान, उपचाि र्था प्रर्र्वेदनको ठूलो महत्व िहेको हनु्छ। 
र्सथि वकटजन्य िोगहरू र्नवािण कायिक्रमका लार्ग सम्बष्न्धर्हरू स्थानीय जनप्रर्र्र्नर्धहरु, प्रमखु 
प्रशासकीय अर्धकृर्, स्वास््य शाखा प्रमखु, स्वास््य संस्थामा कायििर् स्वास््यकमीहरूबाट सूक्ष्म 
रूपमा छलर्ल, अनगुमन एवं मूल्यांकन हनु ु आवश्यक छ। नेपालमा वकटजन्य िोगहरू 
र्नवािणको लार्ग उल्लेख भएका उदे्दश्यहरुबािे स्थानीय र्हमा िहेका सिोकािवालाहरुलाई 
जानकािी गिाई स्थानीय र्हमा वकटजन्य िोगहरू र्नवािण कायिक्रममा सहयोगको वार्ाविण 
सृजनाका लार्ग यस अन्र्कृि या कायिक्रम िाष्खएको छ। 

उदे्दश्य क) औलो र्था कालाजाि िोगको प्रसािणलाई िोलन ु
ख) स्थानीय स्र्िमा औलो र्था वकटजन्य िोगहरूका िोगी देष्खए नीजको सहज उपचाि हनेुछ साथ ै
केस खोजपड्र्ाल गिी र्नवािण कायिमा सहयोग पगु्नछे। 
ग) वकटजन्य िोगहरू र्नवािण कायिमा संघ, प्रदेश र्था स्थानीय र्हमा सिकािी र्था गैिसिकािी 
संस्थाहरुद्वािा भए गरिएका नीर्र्, िणनीर्र् ि वक्रयाकलापहरुको अन्र्कृि या र्था सचेर्ना अर्भवृष्द्ध 
गने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 
 

क) िोग र्नयन्रण गिी औलो र्था कालाजाि र्नवािण कायिक्रममा सर्लर्ा हार्सल गन।े 
ख) वकटजन्य िोगहरू र्नवािण कायिसँग सम्बष्न्धर् ववर्भन्न कायिक्रमहरु प्रभावकािी रुपमा सञ्चालन 
भइ औलो र्नवािण सहयोग पगु्नेछ। 
ग) वकटजन्य िोगहरूबािे सिकािको नीर्र्, िणनीर्र् ि सञ्चार्लर् वक्रयाकलापहरुबािे जनचेर्ना 
अर्भवृष्द्ध भई औलो र्नवािण कायिमा सहयोग पगु्नछे। 

 
सञ्चालन प्रकृया 

क) औलो र्था कालाजाि माहामािी हनेु क्षरेमा र्बर्ार्द छकि न े
र्छड्काउ कायिक्रम सञ्चालन सम्वन्धी मागि र्नदेशन: 
क) र्ीन वा चाि वटमको एक समहु हनेुछ (एक वटममा एक जना र्ोिम्यान, चाि जना स्पे्रम्यान 
िहनेछन)् प्रत्यके समहुमा एक जना र्बर्ादी र्बर्िक िहनछे। एक वटमले ३० र्दनमा कालाजािका 
लार्ग ५,००० जनसंख्या ि औलोको लार्ग ३,००० जनसंख्या सिुष्क्षर् गनुि पनेछ। 
ख) स्पे्रईङ्गका लार्ग आबश्यक पम्प र्था अन्य सिसामान स्पे्र र्मर्र्भन्दा अगावै ष्जल्ला र्था 
स्थानीय र्हहरूले ममिर् संभाि गिी र्यािी गनुिपनेछ।  
ग) स्पे्रम्यान भनाि गदाि सकेसम्म स्थानीय ि अनभुवीलाई प्राथर्मकर्ा र्दनपुनेछ ।  
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कृयाकलापको नाम: डेंग ुलगायर्का वकटजन्य िोगहरूको र्नयन्रणका लार्ग लामखटेु्टको बासस्थान खोजी गिी लाभाि नटट 
गने अर्भयान सञ्चालन गने र्था सिोकािवालाहरूसँग अर्भमषु्खकिण गने।  

घ) स्पे्र कायिक्रम सञ्चालन गनुि पूवि स्पे्रमेन, र्ोिमेन र्था र्बर्ादी र्बर्िकलाई २ र्दनको र्ार्लम 
र्दन ुपनेछ। 
ङ) योजना स्वीकृर् गिाउँदा स्थानीय र्हका वडाहरु देष्खने गिी र्याि पािेको नलसा, वडा 
अनसुािको िोगी संख्या, मजदिुलाई र्बर्िण गरिने ष्जल्लाको स्वीकृर् नयाँ ज्याला दििेट, र्बर्ादीको 
मौज्दार् Expiry date, और्र्धको मौज्दार्, चाल ुपम्पको संख्या र्था खचिको र्बविण आवश्यक 
पनेछ। 
छ) पवहलो चिणमा भएको स्पे्रइिङ प्रगर्र् प्रर्र्बेदन एस.वप.आि. ४ संलग्न हनुपुनेछ। 
ज) स्पे्र कायिक्रममा खचि भएको कीट्नाशक र्बर्ार्दको खाली खोल मचुलु्का उठाई प्रर्र्र्नर्ध 
(स्थानीय व्यवस्थापन सर्मर्र्का अध्यक्ष, सदस्य, सम्बष्न्धर् स्थानीय स्वास््य संस्थाका प्रमखु र्था 
अन्य कमिचािी ि स्वास््य कायािलयका प्रर्र्र्नर्धहरुको िोहबिमा जलाउन ुपनछे ि सोको माइन्यवुटङ्ग 
समेर् अद्यावर्धक गिी िाख्नपुनेछ। 
झ) बजेट ि कायिक्रम स्पटट खुल्न ेपरियोजना ि ववर्ार्द छकि ने कायिक्रम (SPR 1) र्याि गिी 
िाख्नपुनेछ। 
कीटनाशक ववर्ार्द र्छड्काउका लार्ग घोल बनाउने र्रिकाः 
र्छड्काउका लार्ग प्रयोग हनेु वकटनाशक ववर्ार्द हेिी एक पम्पमा ८ र्लटि पानीमा एक पोका 
र्मसाउन ुपदिछ जसले २०० वगि र्मटिलाई कभि गनेछ। 
ख) वकटजन्य िोग र्नयन्रण कायिक्रमको अनगुमन एवम ्मूल्याङ्कन 
सम्बष्न्धर् स्थानीय स्र्िमा िहेका स्वास््य संस्थाहरुमा वकटजन्य िोगहरूसँग सम्बष्न्धर् 
कायिक्रमहरू के कसिी कायािन्वयन भइिहेको छ, िेकर्डिङ्ग रिपोवटिङ्ग (HMIS) के कस्र्ो भइिहेको 
छ, सो को अनगुमन गिी आवश्यक र्नदेशन र्था सझुाव र्दन े उदे्दश्यले सम्बष्न्धर् कायिसँग 
ष्जम्मेवाि व्यष्क्तहरूले कायियोजना र्याि गिी अन्र्गिर्का स्वास््य संस्थाहरुको अनगुमन र्था 
मलु्याकंन गनुिपनछे । 
ग) वकटजन्य िोग र्नयन्रणका लार्ग बहरु्नकाय अन्र्कृि या गने 
स्थानीय र्हले सिकािको नीर्र् र्था िणनीर्र्का साथै ष्जल्ला र्था स्थानीय र्हमा वकटजन्य िोगहरू 
िोग सम्बन्धी भएको कायिक्रमको सर्मक्षा र्था जनचेर्ना अर्भवृष्द्ध गने उदे्दश्यले 
सिोकािवालाहरुसँग (वकटजन्य िोगहरू सम्बर्ध कायि गिी िहेका सिकािी, गैि सिकािी संघ संस्था 
प्रर्र्र्नर्ध, नागरिक अगवुा, र्बर्भन्न स्थानीय संघ संस्था प्रर्र्र्नर्धहरु) हरूसँग अन्र्कृि या, कायिक्रम 
आयोजना गने।  

बजेट बाँडर्ाँड स्थानीय र्हमा प्राप्त बजटे िकमबाट सम्बष्न्धर् गर्र्र्बर्धहरूका लार्ग बजेट बाँडर्ाँड गिी सञ्चालन 
गनुिपनेछ। 

अर्भलेख 
प्रर्र्बेदन सम्पन्न कायिक्रमको अर्भलेख िाष्ख सम्बष्न्धर् र्नकायमा प्रर्र्बेदन गनुिपनेछ। 

सन्दभि सामाग्री कायिक्रम सञ्चालन र्नदेष्शका र्था सपुिर्भजन चेकर्लटट 

कायिक्रमको नेपालमा संक्रर्मर् लामखुटे्टको टोकाइिका कािण एक व्यष्क्तबाट अकोमा सने डेंग ु लगायर्का 
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कृयाकलापको नाम: कायिक्रमको नाम: कालाजाि उपचाि गिाउन आउने र्बिामीहरूका लार्ग यार्ायार् ि र्नदान खचि 
बापर् सोधभनाि (र्बिामीको यार्ायार् खचि रू. २००० ि र्नदानका लार्ग सोधभनाि रू. ५०००)। 

परिचय वकटजन्य िोगहरू हिेक बर्ि र्बर्भन्न ष्जल्लाहरूमा देखा पन ेगिेको छ। िोग लार्गसेपर्छ उपचाि ि 
व्यवस्थापन गनुिभन्दा यो िोग लाग्न नर्दनका लार्ग लामखुटे्टको टोकाइिबाट बच्न,ु यो िोग सान े
लामखटेु्टको बृद्धी ि ववकासलाइि िोलनका लार्ग लामखटेु्टको बासस्थान खोजी गिी लाभाि नटट गनि 
सकेमा िोगको महामािीलाइि िोकथाम गनि सवकन्छ। र्सथि डेंग ुलगायर्का वकटजन्य िोगहरूको 
प्रकोप देखा परिसकेका ि पनि सलन ेसम्भाववर् स्थानीय र्हहरूमा यो कायिक्रम िाष्खएको छ। 

उदे्दश्य डेंग ुलगायर्का वकटजन्य िोगहरू साने लामखटेु्टको वासस्थान नटट गिी िोगको प्रसािणलाई िोलने  

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

डेंग ुलगायर्का वकटजन्य िोगहरू सन े प्रवक्रयामा कर्म ल्याई िोगको प्रकोप दिमा कर्म ल्याउन 
सवकनछे। 

सञ्चालन प्रकृया  

यो कायिक्रम सञ्चालन गनुि अगार्ड सिोकािवालाहरुको सहभागीर्ामा १ र्दन ेअर्भमषु्खकिण कायिक्रम 
सञ्चालन गनुिपदिछ साथै कम्र्ीमा दईु देष्ख चाि र्दन सम्म गाँउपार्लका नगिपार्लका प्रमखुको 
नेर्तृ्वमा स्थानीय स्र्िका मवहला स्वास््य स्वयंसेववका, टोलसधुाि सर्मर्ीका प्रर्र्र्नर्ध, सम्वष्न्धर् 
वडाका वडा अध्यक्ष, नागरिक समाज, प्रहिी, सेना, व्यापारिक संघ/संस्था िाजनीर्र्क दल, परकाि 
लगायर् सिोकािवालाहरु समेर्को सहभागीर्ामा डेंग ुलगायर्का वकटजन्य िोगहरू साने लामखुटे्टको 
वासस्थान खोजी गिी लाभाि, प्यपुा नटट गने अर्भयान सञ्चालन गनुिपनेछ। 
लाभाि नटट गदाि गनुि पन ेकायिहरुः  
वासस्थान पत्ता लगाउने: टायि, गमला, ओभिहेड टयाँङ्की, एर्स, कुलि, वोर्ल र्था साना साना 
भाडाहरुमा जम्मा भएको पानी र्ाल्ने । 
वासस्थान नटट गनेः लामखटेु्टको वृष्द्ध ि ववकासलाई िोलन घि वरिपरि िहेका खाल्डा-खुल्डी पनु े
लगायर् प्रभाववर् ि संम्भाववर् स्थानका समदुायलाई वच्न ेउपायहरुका वािेमा जानकािी गिाउने। 
कायिक्रम सञ्चालनमा खवटने मवहला स्वास््य स्वयंसेववकाको लार्ग यार्ायार् खचि वापर् र्दनको चाि 
सय रुपैंया उपलब्ध गिाउनपुनेछ। 

बजेट बाँडर्ाँड 
सिोकािवालाहरूसँगको अर्भमषु्खकिण कायिक्रमका लार्ग अथि मन्रालयको र्नदेशका बमोष्जम र्था 
कायिक्रम सञ्चालनमा खवटने मवहला स्वास््य स्वयंसेववकाको लार्ग यार्ायार् खचि वापर् र्दनको चाि 
सय रुपैंया उपलब्ध गिाउनपुनेछ। 

अर्भलेख 
प्रर्र्बेदन कायिक्रम सम्पन्न गरिसकेपर्छ प्रर्र्बेदन र्याि गिी िाख्नपुनेछ। 

सन्दभि सामाग्री Miking, Poster, Pamphlet , Banner etc । 

कायिक्रमको 
परिचय 

नेपाल सिकािले कालाजािका वविामीहरुको र्नदान र्था उपचाि समयमानै पाउन ्भने्न उदेश्यका साथ 
ववगर् वर्िहरु देष्खनै वविामीहरुलाइि यार्ायार् खचि उपलव्ध गिाउदै आएको छ। सो कायिक्रमले 
कालाजाि र्नवािणमा सहयोग पगु्ने अपेक्षा समेर् िहेको छ। कालाजाि वविामीहरुको र्नदानको लार्ग 
अस्पर्ालहरुमा र्नःशलु्क रुपमा उपलव्ध भएका पिीक्षण वाहेक अन्य थप पिीक्षणहरु (TC, DC, 
ESR, HB, Platelets, LFT, RFT, Bone Marrow/Lymph Node Aspiration, USG etc) गनुिपन े
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कृयाकलापको नाम: मलेरिया, डेंग,ु कालाजाि, स्क्रब टाइर्स आर्द वकटजन्य िोगको डाटा भेरिवर्केशन।  

भएकोले सो ववर्यलाई मध्यनजि िाष्ख कालाजािको र्नदान र्था उपचाि हनेु सबै र्हका 
अस्पर्ालहरूमा वविामी व्यवस्थापन व्यवस्थापन गने गरिएको छ। 

उदे्दश्य क) कालाजाि वविामीहरु समयमानै अस्पर्ालमा आई िोगको र्नदान र्था उपचाि गिाउनेछन्। 
ख) कालाजाि वविामीहरुको सम्पूणि जाँच र्नःशलु्क गिी कालाजाि अन्त्य गने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल वविामीले र्नयर्मर् रुपमा समयमानै और्र्ध सेवन गिी कालाजाि र्नवािणमा सहयोग पगु्नेछ। 

सञ्चालन प्रकृया क) कालाजाि िोगीहरुलाई उपचािका लार्ग अस्पर्ाल सम्म आउने यार्ायार् खचि अनदुान (प्रर्र् केस 
रू. २०००) 
नेपाल सिकािले र्ोकेको स्वास््य संस्था र्था कालाजाि िोगीको र्नदान ि उपचाि गने अस्पर्ालहरु 
बाट उपलब्ध गिाउन ुपनेछ। नेपाली नागरिकका लार्ग मार यार्ायार् खचि सवुवधा प्राप्त हनेु हनुाले 
वविामीले नेपाली नागरिकर्ाको प्रर्र्र्लपी, र्डटचाजि र्सट अर्नवायि पेश गनपुनछे। नाबालक भएमा जन्म 
दर्ाि प्रमाण पर वा अर्भभावकको नागरिकर्ाको प्रमाणबाट पर्न भकु्तानी र्दन सवकनेछ। उक्त िकम 
स्थानीय र्हवाट र्नयमानसुाि अस्पर्ालहरु (प्रदेश ि संघ) लाई उपलव्ध गिाउनपुनेछ। अस्पर्ालहरुले 
वविामीको ववविण सवहर् सम्वष्न्धर् पार्लकाहरूमा सोधभनाि माग गनुिपनेछ।  
ख) कालाजाि वविामीहरुको ववर्भन्न परिक्षण गने (प्रर्र् केस रू. ५००० सम्म) 
कालाजािको र्नदान र्था उपचाि गिेका अस्पर्ालहरूलाइि प्रर्र् र्बिामी व्यवस्थापन रु. ५०००। 
(पाँच हजाि) का दिले उपलब्ध गिाउनपुनछे। उक्त िकमका लार्ग अस्पर्ालहरुले वविामीको ववविण 
सवहर् आवश्यक परिक्षण र्था र्नदानको ववविण िाष्ख सम्वष्न्धर् पार्लकाहरूमा सोधभनाि माग गनुि 
पनछे। उक्त िकम र्नयमानसुाि पार्लकाहरूले अस्पर्ालाइि उपलव्ध गिाउनपुनेछ। 

बजेट बाँडर्ाँड अस्पर्ालमा उपचािका लार्ग आउने र्बिामीहरूका लार्ग प्रर्र् र्बिामी यार्ायार् खचि रू.२०००। (दइुि 
हजाि) ि कालाजािको र्नदान र्था उपचाि गिेका अस्पर्ालहरूलाइि प्रर्र् र्बिामी व्यवस्थापन रु. 
५०००। (पाँच हजाि) का दिले उपलब्ध गिाउनपुनेछ। 

अर्भलेख 
प्रर्र्बेदन 

यार्ायार् खचि प्राप्त गने सम्पूणि वविामीहरुको ववविण र्था अन्य कागजार्हरु संलग्न गिी ष्जल्ला, 
प्रदेश र्था महाशाखामा प्रर्र्वेदन पठाउन ुपनेछ। 

सन्दभि सामाग्री https://edcd.gov.np/ 

कायिक्रमको 
परिचय 

वकटजन्य िोगहरू जस्रै् मलेरिया, डेंग,ु कालाजाि, स्क्रब टाइर्स प्रभाववर् स्थानीय र्हमा प्रदान गरिएको 
ल्याव र्था उपचाि सेवाको मार्सक प्रर्र्बेदन स्वास््य संस्थामा भएका िेकर्डङ्ग िष्जटटिमा भएको 
र्बविणसँग र्मले नर्मलेको रूज ुगिी सकु्षाव र्था सल्लाह सवहर् आवश्यक कायि गने। 

उदे्दश्य वकटजन्य िोगहरूको प्रभाववर् के्षरमा यी िोगहरूसँग सम्बष्न्धर् र््याङ्क अद्यावर्धक र्था प्रमाष्णकिण 
गने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

वकटजन्य िोगहरूसँग सम्वष्न्धर् र््याङ्कको गणुस्र्िर्ा वृष्द्ध भई यी िोगहरूको सवह अवश्थाबािे थाहा हनु 
गइ िोग र्नयन्रण र्था र्नवािणका लार्ग आवश्यक योजना र्जुिमा गनि सहयोग पगु्नछे। 

सञ्चालन प्रकृया  वकटजन्य िोग प्रभाववर् स्थानीयस्र्ि अन्र्गिर्का स्वास््य संस्थाहरूमा भएका ल्याब िष्जटटि 
एच.एम.आइ.एस ५.२, उपचाि िष्जटटि एच.एम.आइ.एस ५.३ (HMIS 5.2 र्था 5.3) र्था मार्सक 

https://edcd.gov.np/


195 

 

 
कृयाकलापको नाम: हात्तीपाइिले िोग र्बरूध्दको आम और्र्ध सेवन (MDA) कायिक्रम सञ्चालन ।  

प्रर्र्बेदन एच.एम.आइ.एस ९.३, ९.४, ९.५ (HMIS 9.3/9.4/9.5) र्था वकटजन्य िोगीहरुको ववविण 
सवहर्को एकमटुट र््याङ्क र्था स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा (HMIS/DHIS2) भएको र््याङ्क 
प्रमाणीकिण गनुिपनेछ। साथै वकटजन्य िोग र्नयन्रण र्था र्नवािण सम्बन्धी िाष्टिय स्र्िको नीर्र्, 
योजना ि िणनीर्र्क योजनामा समेर् छलर्ल गनुिपनेछ। 
यस गोटठी अधि बावर्िक रूपमा सञ्चालन गनुिपनेछ।  

बजेट वाँडर्ाँड खचिको सम्वन्धमा चाल ु वजटे ष्शर्िकलाई ध्यानमा िाष्ख खचिको र्नदेष्शका अनसुाि वांडर्ांड गिी 
कायिक्रम सञ्चालन गनुिपनेछ। 

अर्भलेख 
प्रर्र्बेदन कायिक्रम सम्पन्न गरिसकेपर्छ प्रर्र्बेदन र्याि गिी िाख्नपुनेछ। 

सन्दभि सामाग्री https://edcd.gov.np/  

कायिक्रमको 
परिचय 

नेपालबाट सन ् २०३० सम्म हात्तीपाइिले िोग र्नवािण गने लक्ष्य अनरुूप नेपाल सिकािद्वािा सबै 
हात्तीपाइिले िोग प्रभाववर् ष्जल्लाहरूमा आम और्र्ध सेवन अर्भयान कायिक्रम सञ्चालन हुँदै आइििहेको 
छ। सन ् २००३ मा एक ष्जल्ला (पसाि) बाट शरुूवार् गरिएको कायिक्रम हालसम्म ५१ 
ष्जल्लाहरूमा िोगको प्रीभालेन्स १ प्रर्र्शर् भन्दा र्ल पाइिएकोले बन्द गरिसवकएको छ भने १२ वटा 
ष्जल्लाहरूमा अझै आम और्र्ध सेवन अर्भयान सञ्चालन भइििहेको छ। कायिक्रम सञ्चालन हनु े
ष्जल्लाहरूमा प्रभावकािी रूपमा कायिक्रम सञ्चालन गिी आम और्र्ध सेवन अर्भयानमा और्र्ध खान 
योग्य सबै नागरिकहरूलाइि और्र्ध सेवन गिाउन ुजरूिी छ। 

उदे्दश्य क) आम और्र्ध सेवनका माध्यमबाट संक्रमणको दिलाइि घटाउंदै यस िोगलाइि जनस्वास््य 
समस्याको रूपबाट र्नवािण गने । 
ख) संक्रर्मर् के्षरमा बसोबास गने और्र्ध सेवन गनि योग्य सबै ब्यष्क्तहरूलाइि और्र्ध सेवन गिाउने। 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल िाष्टिय हात्तीपाइिले िोग र्नवािण कायिक्रमको लक्ष बमोष्जम सन ्२०२० सम्म हात्तीपाइिले िोगलाइि 
जनस्वास््य समस्याका रूपमा िहन नर्दन िोगको प्रीभालेन्स एक प्रर्र्शर् भन्दा र्ल ल्याउने। 

सञ्चालन प्रकृया  क) प्रदेश स्र्िमा सञ्चालन हनेु योजना र्जुिमा गोटठी 
आम और्र्ध सेवन अर्भयान सञ्चालन हनु ुभन्दा करिव दइुि मवहना अगार्ड प्रदेश स्वास््य र्नदेशनालयले 
सञ्चालन गने योजना र्जुिमा गोष्टठमा र्बगर् बर्िमा सञ्चालन गरिएको कायिक्रमकाबािेमा छलर्ल गिी 
यस बर्ि सञ्चालन गरिने कायिक्रमकाबािेमा र्बस्र्रृ् योजना र्याि गनुिपदिछ। कायिक्रममा स्थानीय 
र्हहरूबाट प्रमखु कायिकािी अर्धकृर् एक जना ि स्वास््य शाखा प्रमखु एक जना गिी जम्मा दइुि 
जना सहभागी हनुपुनेछ सो का लार्ग यार्ायार् र्था दैर्नक भत्ताका लार्ग रू. पन्ि हजाि सम्म खचि 
गनि सवकनेछ। 

 
ख) स्थानीय र्ह स्र्िीय योजना  र्था बहरु्नकाय गोटठी 
गा.पा./न.पा. का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/मेयि,उपमेयि लगायर्का पदार्धकािीहरू, स्थानीय र्हमा िहेका 
स्वास््य सम्बन्धी कायि सञ्चालन गरििहेका गैिसिकािी संघ/संस्था, नीष्ज अस्पर्ाल र्था नर्सिङ्ग 
होमहरु, प्राथर्मक स्वास््य केन्र ि स्वास््य चौकी प्रमखु (अर्नवायि उपष्स्थर्र्), स्वास््य ि ष्शक्षा 
शाखाका प्रमखु र्था अन्य कमिचािीहरू, लेखा, स्टोि ि प्रशासनका कमिचािीहरु ि ष्जल्ला सदिमकुाम 

https://edcd.gov.np/


196 

 

भएको स्थानीय र्हमा स्वास््य कायािलयका प्रमखु/र्ोकल पसिन ि स्थानीय र्हमा िहेको अस्पर्ालका 
मे.स.ु लगायर् कम्र्ीमा ३० देष्ख ४० जनासम्म सहभागी िहने गिी ववगर्मा MDA सञ्चालन गदािका 
अनभुवहरू सर्मक्षा गदै यस बर्िको योजना र्याि गनुिपनेछ। यस कायिक्रममा सहभागी हनेु 
स्वास््यकमीहरू मवहला स्वास््य स्वयं सेर्बकाको अर्भमषु्खकिणमा प्रष्शक्षक हनेु हुँदा आवश्यक 
र्बर्यगर् प्रस्र्रु्ीहरु गरिनेछ। यस कायिक्रममा ष्जल्ला स्र्िीय योजना र्जुिमा गोटठीमा सहभागी 
स्वास््यकमीहरूले र्बर्यबस्र् ुप्रश्र्रु् गनेछन ्भने यसै शीर्िकमा र्बर्नयोष्जर् बजेटको परिर्ध र्भर िवह 
र्नम्नानसुाि खचि गनि सवकनेछ। 

ववविण संख्या दि र्दन 
सहजकर्ाि २ १००० १ 
कायािलय सहयोगी १ १५० १ 
सहभागी भत्ता/दै.भ्र.भत्ता (ष्जल्ला 
सदिमकुाम भएका पार्लकाहरूमा ४० 
जना अन्यमा ३० जना) 

नेपाल सिकािको र्नयमानसुाि 

खाजा १ २०० १ 
स्टेशनिी १ १०० १ 
र्ार्लम सामग्री/हल र्था ब्यानि १ ३५०० १ 

 
ग) स्वास््यकमीहरूको र्ार्लम  
स्थानीय र्ह अन्र्गिर्का स्वास््य संस्थाहरुमा काम गने सबै स्वास््यकमीहरुको लार्ग स्थानीय र्हले 
हात्तीपाइले िोग र्नबािण कायिक्रम आम और्र्ध सेवन अर्भयानको पनुर्ािजगी अर्भमषु्खकिणको रुपमा 
१ र्दने र्ार्लम सञ्चालन गनुिपनेछ। प्रर्र् समहुमा सिदिमा २० देष्ख २५ जना स्वास््यकमीहरु 
सहभागी हनेुछन।् सो गोटठीमा सम्बष्न्धर् स्वास््य संस्थाहरुमा र्बगर् बर्िमा सञ्चालन गरिएको आम 
और्र्ध सेवन कायिक्रमको सर्मक्षा गदै यस बर्ि सञ्चालन गनुि पने आम और्र्ध सेवन अर्भयानको समग्र 
योजना र्जुिमा गरिनेछ। यो कायिक्रममा प्रदेश स्र्िको योजना र्जुिमा गोटठीमा सहभागी भएका 
प्रार्बर्धक स्वास््यकमी ि स्वास््य कायािलयका प्रष्शक्षक िहनेछन।् कायिक्रममा यसै शीर्िकमा 
र्बर्नयोष्जर् बजेटको परिर्ध र्भर िवह र्नम्नानसुाि खचि गनि सवकनेछ।  

ववविण संख्या दि र्दन 
सहजकर्ाि २ १००० १ 
कायािलय सहयोगी १ १५० १ 
सहभागी भत्ता/दै.भ्र.भत्ता  नेपाल सिकािको र्नयमानसुाि 
खाजा १ २०० १ 
स्टेशनिी १ १०० १ 
र्ार्लम सामग्री/हल र्था ब्यानि १ २५०० १ 
स्थानीय र्हमा िहेका स्वास््य संस्था ि स्वास््यकमीहरूको संख्या अनसुाि र्ार्लमको ब्याच र्नधाििण 
गनुिपनेछ। 

 
घ) मवहला स्वास््य स्वयंसेववकाहरूको अर्भमषु्खकिण 
आम और्र्ध सेवन अर्भयान कायिक्रम सञ्चालन गनि सम्बष्न्धर् पार्लकामा िहेका सबै मवहला स्वास््य 
स्वयं सेववकाहरुलाई आम और्र्ध सेवन अर्भयानकाबािेमा १ र्दने अर्भमषु्खकिण कायि सञ्चालन 
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गरिनेछ। अर्भमषु्खकिण कायिक्रम स्थानीय स्वास््य संस्थाहरुले स्थानीय स्र्िमा नै सञ्चालन गनेछन।् 
कायिक्रममा प्रर्र् समहू सिदिमा २० देष्ख २५ जनासम्म सहभागी गिाउन ुपनेछ। अर्भमषु्खकिण 
कायिमा स्थानीय स्वास््य संस्थाका प्रमखु ि अन्य एक स्वास््यकमी गिी दईु जना प्रष्शक्षकहरु 
िहनेछन।्   हरुको र्ार्लममानै कािणले स्वास््यकमीसाथै कु  सहभागी   स््यकमीहनु छुटेका स्वा  भए 
यस अर्भमषु्खकिणमा सहभागी गिाउन सवकनछे। सो कायिक्रममा यसै शीर्िकमा र्बर्नयोष्जर् बजेटको 
परिर्ध र्भर िवह र्नम्नानसुाि खचि गनि सवकनेछ। 

ववविण संख्या दि र्दन 
सहजकर्ाि २ ७०० १ 

कायािलय सहयोगी १ १५० १ 
सहभागी यार्ायार्  ४०० १ 
खाजा १ २०० १ 
स्टेशनिी १ १०० १ 
र्ार्लम सामग्री  १ ५०० १ 
पार्लकामा िहेका मवहला स्वास््य स्वयंसेववकाहरूको संख्या अनसुाि र्ार्लमको 
ब्याच र्नधाििण गनुिपनेछ। 

 
ङ) समदुाय स्र्िीय अन्र्िकृया कायिक्रम 
म.न.पा./उप म.न.पा./ न.पा./गा.पा. का प्रत्यके वड ामा गठन भएका टोल सधुाि सर्मर्र् वा मवहला 
समहु वा आमा समहुका १५–१८ जना जर्र् सदस्यहरू जम्मा गिी एउटा वडामा कष्म्र्मा पाँच 
स्थानमा सञ्चालन गनि सवकने गिी समदुाय स्र्िीय अन्र्कृि या सञ्चालन गनुिपनेछ। यस कायिक्रममा वडा 
अध्यक्ष वा वडा सदस्यहरुले अध्यक्षर्ा गनेछन भने पार्लकाका स्वास््य शाखा वा स्थानीय स्वास््य 
संस्थाका स्वास््यकमीहरूले हात्तीपाइिले िोग र्बरूद्धको और्र्ध सेवन अर्भयानको महत्व र्था यसका 
र्ाइिदाकाबािेमा बझुाउनेछन।् वडा स्र्िमा िहेका िेडक्रस प्रर्र्र्नर्ध, सिकािी कायािलयका प्रर्र्र्नर्ध, 
र्बद्यालय र्था कलेजका प्रर्र्र्नर्ध, आमा समहुका प्रर्र्र्नर्ध, सामाष्जक कायिकर्ािहरु सहभागी गिाई 
कायिक्रम सञ्चालन गनुिपनेछ। यस कायिक्रममा यसै शीर्िकमा र्बर्नयोष्जर् बजेटको परिर्ध र्भर िवह 
र्नम्नानसुाि खचि गनि सवकनेछ। 

ववविण संख्या दि र्दन 
सहजकर्ाि १ ७०० १ 

खाजा २० २०० १ 
र्ार्लम सामग्री १ ३०० १ 

 
 च) अस्पर्ाल स्र्िीय अन्र्कृि या कायिक्रम 
यो कायिक्रम अस्पर्ाल भएका स्थानीय र्हको हकमा मार लाग ुहनेुछ। अस्पर्ालका स्वास््यकमीहरु 
(इमिजेन्सीमा काम गने समेर्, आम और्र्ध सेवन कायिमा कुनै न कुनै रुपमा परिचालन हनुसलने) 
कष्म्र्मा ३० जनासम्म सहभागी गिाइि एकर्दने अर्भमषु्खकिण कायिक्रम सञ्चालन गनुिपनछे। 
कायिक्रमको प्रष्शक्षकको रूममा अस्पर्ालका मे.स.ु ि स्वास््य संयोजकले र्बर्यबस्र्हुरू प्रश्र्रु् 
गनेछन।् कायिक्रममा यसै शीर्िकमा र्बर्नयोष्जर् बजेटको परिर्ध र्भर िवह र्नम्नानसुाि खचि गनि 
सवकनछे। 

ववविण संख्या दि र्दन 
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सहजकर्ाि २ १००० १ 

कायािलय सहयोगी १ १५० १ 
सहभागी यार्ायार् ३० ५०० १ 
खाजा ३३ २०० १ 
स्टेशनिी ३० १०० १ 
र्ार्लम सामग्री/ ब्यानि १ १५०० १ 

 
छ) ब्यानि र्याि र्था टासँ गन े
स्थानीय र्हहरूले आम और्र्ध सेवन सम्बन्धी सन्देशमूलक ब्यानि र्याि गिी मार्नसहरुको बवि 
आवर्जावर् हनेु साबिजर्नक स्थानमा सबैले देख्ने गिी टाँस गनुिपनेछ। ब्यानि स्थानीय र्हको प्रत्यके 
वडामा कम्र्ीमा ४ वटा स्थानहरुमा िाख्नपुनेछ। ब्यानिको साईज कष्म्र्मा ३X५ वर्टको हनेुछ भने 
लेख्ने सूचना सम्बष्न्धर् स्थानीय र्हको स्वास््य शाखाले न ै र्य गनेछन। प्रर्र् ब्यानि बिीमा रु. 
१००० (एक हजाि) सम्म खचि गनि सवकनछे। और्र्ध खुवाउने र्दनभन्दा कम्र्ीमा २ हप्ता अगाडी 
नै ब्यानि टाँस गनुिपनछे। 
 ज) स्वास््यकमीहरूको झोला 
सम्बष्न्धर् स्थानीय र्हहरूले हात्तीपाइले िोग र्नवािण कायिक्रमबािे संदेश, सूचना समेर् समाबेश हनेु 
गिी झोला र्याि गिी प्रत्येक स्वास््यकमीलाई १ थान र्बर्िण गनुिपनेछ। उनीहरुले यस झोलामा 
और्र्ध चिीहरु, िष्जटटि, कापी, कलम ि अन्य आरु्लाई आबश्यक पने बस्र्हुरु िाख्न प्रयोग 
गदिछन।् यो झोला कायिक्रम सञ्चालनबािे र्दइने र्ार्लमको समयमा न ैआम और्र्ध सेवन कायिमा 
खवटने सबै स्वास््यकमीहरुलाई उपलब्ध गिाउन ुपनेछ, झोला खरिद गनिको लार्ग प्रर्र् झोला रु . 
१,००० (एक हजाि मार) का दिले खचि गनि सवकन ेगिी यसै शीर्िकमा बजेट ववर्नयोष्जन गरिएको 
छ।  
 झ) और्र्ध र्था सामान िुवानी 
स्थानीय र्हबाट सम्बष्न्धर् स्वास््य संस्थाहरुमा और्र्ध र्था अन्य आबश्यक सिसामानहरु िुवानी 
र्था प्यावकङ गनिको लार्ग स्थानीय र्हलाई एकमटुठ रुपमा रू. ७,५०० (सार् हजाि पाचँ सय) 
बजेट छुट्टयाईएको छ। नेपाल सिकािको र्नयमानसुाि स्थानीय र्हले और्र्ध र्था सिसामानको 
आबश्यक िुवानी र्था व्यवस्थापन यसै शीर्िकको बजेटबाट गनेछन।्  
ञ) Adverse Events/Serious Adverse Events व्यवस्थापन 
हात्तीपाइिले िोग र्नवािण कायिक्रम अन्र्गिर् आम और्र्ध Diethylcarbamazine, Ivermectin and 
Albendazole सेवन गनेहरु मध्ये कसैलाई प्रर्र्कुल असि अथवा कसै कसैलाई गम्भीि असि देष्खन 
सलछ, सोको व्यवस्थापनका लार्ग स्थानीय र्हहरुले कायिक्रम सञ्चालन गरिने स्वास््य संस्थाहरुमा 
प्रर्र् असि व्यवस्थापनका लार्ग पवुि र्यािी स्वरूप आवश्यक और्र्धहरु अर्ग्रम खरिद गिी 
पठाउनपुनछे ि प्रर्र् असि व्यवस्थापनका लार्ग RRT परिचालन गनुि पन ेभएमा पर्न यसै शीर्िक बाट 
खचि गिी गनि सवकनेछ। आम और्र्ध सेवन गनेहरु मध्ये कसैलाई प्रर्र्कुल असि देष्खएमा अथवा 
वविामी गम्भीि हनु गएमा स्थानीय स्वास््य संस्था वा अस्पर्ालहरुमा उपचाि गिाउनपुने हनु्छ, 
सिकािी स्वास््य संस्थाहरुमा सबैजसो उपचाि र्नःशलु्क हनेु भएर्ापर्न थप परिक्षणका लार्ग लाग्न े
खचि र्था र्न:शलु्क और्र्ध बाहेकका और्र्ध खरिद गनपुने भएमा हनेु खचि यसै शीर्िकमा छुट्याईएको 
िकमबाट गरिनेछ। यस शीर्िकमा स्वास््य कायािलयहरूमा पर्न बजेट र्बर्नयोजन गरिएको छ, आम 
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और्र्ध सेवन गिेकाहरू मध्य कसैलाई प्रर्र्कुल असि देष्खएमा अथवा वविामी गम्भीि हनु गएमा यी 
अस्पर्ालहरुमा रिर्ि गनि सवकनछे। यस शीर्िकमा प्रर्र् पार्लका रू. १०,००० (दश हजाि) 
र्बर्नयोजन गरिएको छ। 
ट) और्र्ध खवुाउने र्था पिामशि सेवा र्दन े
हात्तीपाइले िोग र्बरुद्धको आम और्र्ध सेवन कायिक्रमको योजना र्जुिमा र्था अर्भमषु्खकिण गोटठीमा 
सहभागी सबै स्वास््यकमीहरुले स्वास््य स्वयं सेववकाहरुको सहयोगमा आरु् कायििर् िहेको स्थानमा 
र््याकं अद्यावर्धक गनुिपनेछ। पवहलो र्दन टोलको पाएक पने स्थानमा बथु िाष्ख और्र्ध खुवाउने ि 
अन्य र्दनमा स्वास््यकमीले मवहला स्वास््य स्वयंसेववकाहरुको सहयोगमा घिदैलोम ैभ्रमण गिी आफ्न ै
प्रत्यक्ष र्नगिानीमा और्र्ध खुवाउन ुपनेछ। शहिी के्षरमा िहेका र्नजी र्था सिकािी अस्पर्ाल र्था 
पोर्लष्ललर्नकहरुमा पर्न आम और्र्ध सेवनको अर्भयान नसवकएसम्म बथु िाष्ख और्र्ध खुवाउने कायि 
सञ्चालन गरिनेछ। यस कायि सम्पन्न गनिको लार्ग स्थानीय र्हमा िहेका घिधुिी संख्या र्था जम्मा 
जनसंख्याको आधािमा स्वास््यकमीहरुलाइ काम सम्पन्न गनि लाग्ने जम्मा र्दनको िकम व्यवस्था 
गरिएको छ, र्िाइिका ष्जल्लाहरूमा प्रर्र् स्वास््यकमी प्रर्र्र्दन २०० जना जनसंख्या र्था पहाडी 
ष्जल्लाहरू ि मोिङ ष्जल्लाको लेटाङ, र्मललाजङु ि केिाबािी, दाङ ष्जल्लाको बंगलाचलुी ि कैलाली 
ष्जल्लाको चिेु ि मोहन्याल गाउंपार्लकाहरूमा प्रर्र् स्वास््यकमी प्रर्र्र्दन १४० जना जनसंख्यालाइि 
और्र्ध सेवन गिाउने गिी ि सोही अनपुार्मा मवहला स्वास््य स्वयंसेववका समेर् परिचालन हनेु गिी 
बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ। सो कायिका लार्ग स्थानीय स्वास््य संस्थाका सबै स्वास््यमकमीहरु 
परिचालन गरिनेछ ि अर्भयानमा धेिै र्दन लाग्ने भएमा गैिसिकािी के्षरमा कायििर् सम्बष्न्धर् 
काउन्सीलमा दर्ाि भएका स्वास््यकमीहरू समेर् परिचालन गिी कायिक्रम सम्पन्न गनि सवकनेछ। सो 
कायिमा परिचालन हुँदा यसै शीर्िकमा र्बर्नयोष्जर् बजटेको परिर्ध र्भर िवह र्नम्नानसुाि खचि गनुि 
सवकनछे।  

ववविण संख्या दि र्दन 
म.स्वा.स्वयंसेववका यार्ायार्  ४००  
म. स्वा. स्वयंसवेवका खाजा  २००  
स्वास््यकमी यार्ायार्  ५००  
स्वास््यकमी खाजा  २००  

 
ठ) अनगुमन र्था र्नरिक्षण 
स्थानीय र्हबाट सम्बष्न्धर् र्बर्यमा ज्ञान र्था र्ार्लम हार्सल गरिसकेका जनशष्क्तबाट और्र्ध 
खुवाउने र्दन ि खुवाइसकेपर्छको प्रभाब, पिामशि सेवा र्था अर्भमषु्खकिण कायिक्रमको स्थलगर् 
र्नरिक्षण र्था अनगुमन गनि गिाउन स्थानीय र्हको ववर्भन्न के्षरमा आवश्यकर्ा अनसुाि कमिचािीहरू 
खटाउनपुने हनु्छ, सपुिर्भजनमा खवटने कमिचािीहरूले अर्नबायि रूपमा सपुिर्भजन चेकर्लटटको प्रयोग 
गनुिपनेछ साथ ै सपुिर्भजन ि मर्नटरिङ कायिलाइि अझ प्रभावकािी बनाउनका लार्ग यस बर्ि पर्न 
Supervisor Coverage Tools को समेर् प्रयोग गरिनेछ ि सपुिर्भजन चेकर्लटट र्था Supervisor 
Coverage Tools प्रगर्ी प्रर्र्बेदनसँगै EDCD मा पठाउनपुनछे। सो को भकु्तानी नेपाल सिकािको 
र्नयमानसुाि अनगुमन र्था सपुरिबेक्षण बजेट शीर्िकबाट हनेुछ। यस शीर्िकमा प्रर्र् पार्लका बविमा 
रू. २५,००० (पष्च्चस हजाि) सम्म खचि गनि सवकनछे। 

बजेट बाँडर्ाँड कृयाकलाप अनसुाि खचि हनेु बजेट कायिक्रम सञ्चालन प्रकृयाम ैउल्लेख गरिएको छ।  
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Epidemiology 
१. कोर्भड -१९ लगायर् ववर्भन्न महामािीजन्य िोगहरुको िोकथाम, र्नयन्रण र्था र्नगिानीका लार्ग सिोकािवालासँगको 
अन्र्िकृया र्था, RRT स्वास््यकमी परिचालन 
परिचय कुनै पर्न समय ि स्थानमा सरुवािोगको महामािी हनुसलने भएकोले सोको िोकथामको योजना 

बनाउनको लार्ग RRT सवहर् स्थानीय र्हमा िहेका ववर्भन्न र्नकायहरुसँग समन्वय, सहकायि गिी 
महामािीको पवुि र्यािीको योजना र्था परिचालन गनिको लार्ग देश भरिका सवै स्थानीय र्हमा यो 
कायिक्रम िाष्खएको छ I 

उदेश्य • गठन नभएका पार्लकहरुमा RRT गठन गने I 
• स्थानीय र्हले आफ्नो के्षरको संभाववर् महामािी पवहचान गने I 
• पवहचान गरिएका महामािी व्यवस्थापनको लार्ग पवुि र्यािी योजना बनाउने I 
• महामािी व्यवस्थापनमा बहरु्नकाय समन्वय र्था सहकायिलाई प्रभावकािी बनाउने I 
• महामािी भएको अवस्थामा RRT परिचालन गने I 

कायिक्रम सञ्चालन 
प्रवक्रया 

सम्बष्न्धर् स्थानीय र्हका ररु् प्रर्र्कायि टोलीका सदस्यहरु र्था स्थानीय र्हमा िहेका 
सिोकािवालाहरुलाई अर्धकर्म सहभागी गिाइ यो कायिक्रम सञ्चालन गनुिपने छ I अर्भमखुीकिण 
कायिक्रम सञ्चालन गदाि सो सम्बन्धी र्ार्लम प्राप्त प्रष्शक्षक सम्बष्न्धर् ष्जल्लाको स्वास््य 
कायािलयबाट आमष्न्रर् गनुि पने छ I 

बजेट यस कायिक्रमको लार्ग गाउँपार्लकामा २५,०००/-, नगिपार्लकामा ५०,०००/- ि उप र्था 
महानगिपार्लकाको लार्ग रू १,००,०००/- बजेटको व्यवस्था गरिएको छ I 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

कायिक्रम सम्पन्न भए पश्चार् प्रर्र्वेदन र्याि गिी सम्बष्न्धर् र्नकयामा पठाउन ुपनेछ I 

सन्दभि सामाग्री RRT Field Guide Book, EDCD 

 
२. अन्र्ििाष्टिय स्वास््य र्नयमावली २००५ अन्र्िगर् स्थापना भएका हेल्थ डेस्कहरु सञ्चालन र्था 
सदुृिीकिण 
परिचय नेपाल IHR-2005 को पक्ष िाटि िहेको छ I यस अन्र्गिर् अन्र्िििाष्टिय सीमा नाकाहरुमा िहेका 

हेल्थ डेस्कहरुलाई ब्यबष्स्थर् गनुि आवश्यक हनु्छ I हाल सञ्चालनमा िहेका र्नम्न हेल्थ 
डेस्कहरुलाई ब्यबष्स्थर् गिी सञ्चालन गनि यो कायिक्रम ल्याइएको हो I 

अर्भलेख 
प्रर्र्बेदन 

आम और्र्ध सेवन कायिक्रम सम्पन्न भइिसकेपर्छ र्नर्दिटट र्ािममा प्रर्र्बेदन र्याि गिी स्वास््य 
संस्थाहरूले ७ र्दनर्भर पार्लकाहरूमा, पार्लकाहरूले मार्हर्का स्वास््य संस्थाहरूको कम्पाइिल गिी 
३ र्दनर्भरमा ष्जल्लामा ि ष्जल्लाहरूले ष्जल्लार्भरका सबै पार्लकाहरूको कम्पाइिल गिी ३ र्दनर्भरमा 
प्रदेश स्वास््य र्नदेशनालय, सामाष्जक ववकास मन्रालय ि इिवपर्डर्मयोलोजी र्था िोग र्नयन्रण 
महाशाखामा पठाउनपुनेछ।  

सन्दभि सामाग्री ब्रोसि, पम्फ्लेट, ब्यानि, स्वास््यकमीको कायिक्रम सञ्चालन र्नदेष्शका, प्रश्र्रु्र्किणका स्लाइिडहरू, 
Supervisor Coverage Tools, सपुिर्भजन चेकर्लटट। 



201 

 

उदेश्य • सीमा नाकामा िहेका हेल्थ डेस्कहरुबाट यारकुो उष्चर् ष्स्क्रर्नङ्ग गनि सहयोग पयुािउन ु 
• नर्र्जा पोष्जवटभ वा नगेेवटभ आएका यारहुरुको उष्चर् व्यवस्थापनमा सहयोग गनि  
• हेल्थ डेस्कबाट उष्चर् िेकर्डिङ रिपोवटिंग गनि सहयोग गन े 
• हेल्थ डेस्कको दैर्नक कायि सञ्चालनलाई थप ब्यबष्स्थर् गने  

कायिक्रम सञ्चालन 
प्रवक्रया 

बजेट व्यवस्थापन भएका स्थानीय र्हहरुका हेल्थ डेस्कहरुको दैर्नक कायि सञ्चालन र्था 
सदुृविकिण गनि आवश्यकर्ा अनसुाि प्राप्त बजेटबाट योजना बनाई खचि गनि सवकनेछ I 

बजेट यस कायिक्रमको लार्ग आवश्यक बजेट सम्बष्न्धर् पार्लकामा व्यवस्थापन गरिएको छ I 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

कायिक्रम सम्पन्न भए पश्चार् प्रर्र्वेदन र्याि गिी सम्बष्न्धर् र्नकयामा पठाउन ुपनेछ I 

 
Zoonotic 
कायिक्रमको 
परिचय  नेपाल िेर्बज, सपिदंश र्था अन्य जनुोवटक िोगहरुको उच्च जोष्खमा िहेको पाईन्छ। ववशेर्र्: 

ग्रार्मण के्षरहरुमा पशपंुक्षी ि मार्नसहरु ववच बाललो संसगि िहने ि र्ी पशपंुक्षी मार्ि र् मार्नसमा 
ववर्भन्न प्रकािका िोगहरु सनि सलने भएकोले स्वास््य सेवामा खवटएका स्वास््यकमी , ववद्याथी, 
ष्शक्षक र्था अन्य सिोकािवाला र्नकायहरुलाई जनुोवटक िोग सम्बन्धी ववववध कृयाकलापहरुका 
साथै अर्भमषू्खकिण कायिक्रम सञ्चालन गनि प्रस्र्ाव गरिएको छ। 

कृयाकलापको 
नाम  

िेर्बज, सपिदंश आर्दको जनचेर्ना सम्बन्धी प्रचाि प्रसाि र्था र्दवस मनाउने, पशपंुक्षी आदीबाट 
हनेु ईन्फ्लएुन्जा, बडिफ्ल,ु AMR र्सष्टटसकोर्सस, टलसोप्लाज्मोर्सस आदी ववर्भन्न सरुवािोग 
सम्बन्धी िोकथाम ि सचेर्ना कायिक्रम। 

उदे्धश्य  िेर्बज, सपिदंश र्था अन्य जनुोवटक िोगहरुको जोष्खमको ववर्यमा जनचेर्ना अर्भबृर्ध गिी 
िोकथामका उपायहरु अवलम्बन गने।  

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल  जोष्खममा िहेको मार्नसहरुमा िेर्बज, सपिदंश र्था अन्य जनुोवटक िोगहरुको न्यरू्नकिण हनेु र्था 
स्वास््यकमीहरुमा उक्त िोग सम्बन्धी जनचेर्ना अर्भवृष्द्ध हनेु। 

सञ्चालन प्रकृया यो कायिक्रम देहायबमोष्जम गनुिपनेछ। 
१) ववश्व िेववज र्दवस मनाउने (२८ सेप्टेम्बिका र्दन) 

 सहभागीहरूः स्वास््यकर्मिहरू, ववद्याथी, ष्शक्षक र्था अन्य सिोकािवालाहरु संलग्न भई 
ववववध कायिक्रमहरु गिी मनाउने। 

२) सपिदंश र्था जनुोवटक िोगको बिी प्रभाववर् हनेु मवहनामार्था अन्य समयमा जनुोवटक 
सम्स्याहरु ि AMRबािे स्थानीय संचाि माध्यमबाट जनचेर्नामलूक सन्देश प्रकाशन,प्रशािण 
गने। 

३) स्थानीय स्वास््यकर्मिहरुलाइ सहभागी गिाइ ववर्भन्न जनुोवटक िोगहरु ि AMR सम्बन्धी 
अर्भमषु्खकिण कायिक्रम सञ्चालन गने। 

− सहभागीहरु:- स्थानीय र्हमा कायििर् स्वास््यकमीहरु 
− ववर्यवस्र्:ु-सपिदंश, जनाविको टोकाई र्था िेर्बज, पशपंुक्षी आर्दबाटहनु सलने 

ववर्भन्न (ईन्फ्लएुन्जा) सरुवा िोगहरु,AMR सम्बष्न्ध 
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स्रोर् व्यष्क्त:-सम्बष्न्धर् ववर्य ववज्ञ, र्ार्लम केन्रको स्रोर् व्यष्क्त, EDCD का सम्बष्न्धर् व्यष्क्त, 
पश ुिोग सम्बष्न्धर् ववज्ञ व्यष्क्त आर्द। 

बजेट बाँडर्ाँड कायिक्रममा यसै शीर्िकमा र्बर्नयोष्जर् बजेटको परिर्ध र्भर िवह र्नयमअनसुाि खचि गनि 
सवकनछे। र्बर्नयोष्जर् िकम: रु २०,००० (र्बस हजाि मार) 

१) ववश्व िेववज र्दवस मनाउने (२८ सेप्टेम्बिका र्दन)- ५ हजाि। 
२)  सपिदंश र्था जनुोवटक िोगको बिी प्रभाववर् हनेु मवहनामार्था अन्य समयमा जनुोवटक 

सम्स्याहरु ि AMR बािे स्थानीय संचाि माध्यमबाट जनचेर्नामलूक सन्देश प्रकाशन,प्रशािण 
गने - रु ५ हजाि। 

३) स्थानीय स्वास््यकर्मिहरुलाई सहभागी गिाइ ववर्भन्न जनुोवटक िोगहरु ि AMR सम्बन्धी 
अर्भमषु्खकिण कायिक्रम सञ्चालन गने - रु १० हजाि। 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्वेदन 

उपिोक्त बमोष्जम गरिएका कृयाकलापहरुको अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन र्याि गिी अर्नवायि रुपमा 
ष्जल्ला, प्रदेश र्था EDCD मा पठाउन ुपनछे।   

सन्दभि सामाग्री इवपर्डर्मयोलोजी र्था िोग र्नयन्रण महाशाखा, ववश्व पश ु स्वास््य संगठनको वेभसाइट, ववश्व 
स्वास््य संगठनको वेभसाइटमा उपलब्ध सामाग्रीहरु   

 
कुटठिोग र्नयन्रण र्था अपाङ्गर्ा व्यवस्थापन कायिक्रम  
कायिक्रमको नामः उच्च जोष्खममा िहेका समदुायमा वविामी खोजपड्र्ाल कायिक्रम 

कायिक्रमको 
परिचय 
 

स्नाय ु ि छालामा असि गने कुटठिोग र्िाई र्था पहाडका ष्जल्लाहरूमा जनस्वास््य समस्याको 
रूपमा िही आएको छ। उच्च जोष्खममा िहेका समदुायमा कुटठिोग खोजपड्र्ाल र्था परिक्षण 
गनि यो कायिक्रम सञ्चालन गरिन्छ। पत्ता नलागेका कुटठिोग र्बिामीलाई घिदैलो ि समदुायमा 
गई वविामीको यवकन गिी बह-ुऔर्र्ध ववर्धद्वािा उपचाि गिाइन्छ। 

उदे्दश्य • उच्च जोष्खममा िहेका समदुाय जस्रै्ः मसुहि, वविामीको सम्पकि मा िहेका समदुायका 
सदस्यहरू, सकुुम्बासी बस्र्ीमा आर्दमा वविामी खोजपड्र्ाल कायिक्रम सञ्चालन गने।  

• कुटठिोगका र्बिामीलाई समयमा नै पत्ता लगाई उपचािको दायिामा ल्याइ अपाङ्गर्ा हनुबाट 
बचाउने। 

• कुटठप्रभाववर् व्यष्क्तलाई खोजपड्र्ाल कायिक्रममा समावेश गिाउने। 
• कुटठिोगकोबािेमा जनसमदुायमा चेर्ना अर्भवृष्द्ध गने।  

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल • शरुुकै अवस्थामा वविामी पत्ता लार्ग उपचािमा आउने ि समदुायमा िोगको संक्रमणमा कमी 
हनेु। 

• िोगको कािणले हनेु अपागंर्ामा कमी आउने। 
सञ्चालन प्रकृया  • स्वास््य कायािलयसँग समन्वय गिी उच्च जोष्खममा िहेका समदुायको छनौट गिी वविामी 

खोजपड्र्ाल कायिक्रम सञ्चालन गनि कायि योजना र्याि गने। 
• कायिक्रम सञ्चालन हनुे स्थान ि र्मर्र् वािेमा नगिपार्लकाका स्वास््यकमी / 

स्वंयसेवक/स्वंयसेववका आर्दका टोलीलाई पवुिजानकािी गिाउने र्था जनसमदुायमा प्रचाि 
प्रसाि गने। 
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कायिक्रमको नामः ववश्व कुटठिोग र्दवश र्था अपांगर्ा र्दवशको उपलक्षयमा कायिक्रम 

• ५ र्दनको वविामी खोजपड्र्ाल कायिक्रममाः  
- पवहलो र्दनको अर्भमषु्खकिण सञ्चालन गने,  
- दाश्रो, रे्श्रो ि चौथो गिी ३ र्दनको घिदैलो वविामी खोजपड्र्ाल कायिक्रम सञ्चालन 

गने 
- चौथो ि पाचौं र्दनमा शंकास्पद वविामीलाई पायक पने स्वास््य केन्रमा पे्रर्ण गिी 

दक्ष स्वास््यकर्मि/ छालािोग ववशेर्ज्ञ (Confirmation Team) बाट िोग र्नदान 
गने 

• कायिक्रममा संलग्न हनेु कुटठप्रभाववर् व्यष्क्त, स्वास््यकमी / स्वंयसेवक/ स्वंयसेववकाको 
खोजकर्ाि टोलीलाई कायिक्रम, कुटठिोगका ष्चन्ह र्था लक्षणहरूकाबािेमा, शंकास्पद 
कुटठिोगका वविामीहरुको स्वास््य केन्द मा पे्रर्ण र्था र्ािम/र्ामेटका कुटठिोग वविामी 
खोजपड्र्ाल र्ािम नं १ ि शंकास्पद वविामी पे्रर्ण र्ािम नं २ भनुिपनबेािेमा अर्भमषु्खकिण 
र्दने । 

• िोग र्नदान भएका वविामी बह ुऔर्र्धको व्यवस्थापन गने र्था िष्जटटिमा अध्यावर्धक गने। 
• कायिक्रम सञ्चालन पश्चार् अनगुमन र्था मलु्याकंन गन।े 

बजेट बाँडर्ाँड ववविण जना दि र्दन 
अर्भमषु्खकिण कायिक्रम सहभागीहरुलाई (कुटठप्रभाववर् व्यष्क्त, मवहला 
स्वा.से/ स्वांयम सेवक) यार्ायार् खचि  

 
६०० १ 

अर्भमषु्खकिण कायिक्रम श्रोर् व्यष्क्त भत्ता  
 

१००० १ 
स्टेश्निी 

 
१०० १ 

खाजा 
 

२०० १ 
ववववध (व्यानि, माइवकङ्ग, व्यानि, पम्प्लेट, र्भते्त लेखन आर्द) 

 
    

वविामी खोजपड्र्ाल स्वास््यकमी यार्ायार् खचि 
 

६०० ३ 
वविामी खोजपड्र्ाल कुटठप्रभाववर् व्यष्क्त, मवहला स्वा.से/ स्वयं 
सेवकलाई यार्ायार् खचि 

 
४०० ३ 

र्मि-र्मेट र्ोटोकपी/छपाई       
Confirmation टोलीलाई सपुिर्भजन, अनगुमनको लार्ग दै. भ्र.भ/ 
यार्ायार् खचि र्नयमानसुाि  

      

जम्मा       

नोटः रू. ५०,०००/- भन्दा बिी बजेट भएका पार्लकाहरूमा यो कायिक्रम २ वा ३ पटकसम्म 
गनि सवकनेछ।  

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्बेदन 

अनसूुचीमा स ंलग्न र्नम्नानसुाि र्ािमहरु भिी पेश गनेः 
• कुटठिोग वविामी खोजपड्र्ाल र्ािम नं १ 
• शंकास्पद वविामी पे्रर्ण र्ािम नं २ 
• खोजपड्र्ालबाट पे्रर्ण गिेका शंकास्पद कुटठिोग वविामी ववविण र्ािाम नं ३ 
• प्रर्र्वेदन र्ािाम नं ४ 
• पत्ता लागेका नयां वविामीहरुको ववविण र्ािम नं ५ 

सन्दभि सामाग्री • कुटठिोग र्नवािण अर्भयान सञ्चालन र्नदेष्शका 
• कुटठिोग कायिक्रमको िाष्टटय र्नदेष्शका २०७५ 



204 

 

 
कायिक्रमको नामः कुटठ प्रभाववर् समहुका लार्ग आय आजिन कायिक्रम 

कायिक्रमको 
परिचय 
 

समदुायमा कुटठिोग र्था अपांगर्ाबािे चेर्ना बृष्द्ध गनि ि यसप्रर्र्को सामाष्जक गलर् धािणामा 
सकािात्मक परिवर्िन गनि हिेक बर्ि जनविीको अष्न्र्म आइर्बािलाई ववश्व कुटठिोग र्दवश ि 
र्डसेम्बि मवहनाको ३ र्ारिखका र्दन अपागंर्ा भएका व्यष्क्तहरुको अन्र्िाष्टिय र्दवसको रूपमा 
मनाउने गरिन्छ। 

उदे्दश्य ववश्व कुटठिोग र्दवश: 
•  समदुायमा कुटठिोगबािे जनचेर्ना बृष्द्ध गने।  
• कुटठिोगबािे भ्रम ि यथाथिर्ा र्था कुटठिोग प्रभाववर् व्यष्क्त ि परिवाि प्रर्र् हनेु सामाष्जक 

भेदभावमा कमी ल्याउनका लार्ग अन्र्िवक्रया, छलर्ल गने। 
• स्थानीय िाजनीर्र्कमी, संचािकमी र्था सिोकािवालाहरुबाट कुटठिोगको िोकथाम, 

र्नयन्रण ि व्यवस्थापन ि योजनाका लार्ग प्रर्र्वद्धर्ा बिाउने। 
• सेवा प्रदायी र्था सेवाग्राहीहरुमा आपसी सहकायि र्था समन्वयमा अर्भवृष्द्ध गने  

 
अपांगर्ा भएका व्यष्क्तहरुको अन्र्िाष्टिय र्दवश: 

• समदुायमा अपांगर्ाबािे जनचेर्ना बृष्द्ध गने। 
• अपाङ्गर्ा भएका व्यष्क्त ि परिवाि प्रर्र् हनेु सामाष्जक भेदभावमा कमी ल्याउनका लार्ग 

र्था समाष्जक पनुस्थािपना र्था स्वास््यमा पहुँचयकु्तर्ाको लार्ग जनचेर्ना अर्भवृष्द्घ गन।े 
• स्थानीय िाजनीर्र्कमी, संचािकमी र्था सिोकािवालाहरुबाट अपांगर्ाको िोकथाम, 

र्नयन्रण ि व्यवस्थापन ि योजनाका लार्ग प्रर्र्वद्धर्ा बिाउने। 
•  सेवा प्रदायक र्था सेवाग्राहीहरुमा आपसी सहकायि र्था समन्वयमा अर्भवृष्द्ध गने। 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल • कुटठिोग सम्वन्धी जनचेर्ना अर्भबृष्द्ध हनेु। 
• शरुुकै अवस्थामा िोग र्नदान र्था उपचािमा टेवा पगु्ने। 
• अपागंर्ा िोकथाम, समाबेशी ि व्यवस्थापनको लार्ग जनचेर्ना ववकास हनेु।  

सञ्चालन प्रकृया  • प्रदेश ष्स्थर् कुटठिोग र्था अपांगर्ा सम्बन्धी कायि गने संघसंस्था, सिकािी र्नकायहरुसँग 
समन्वय गिी बजेट र्था कायियोजना र्याि गने। 

• र्दवस मनाउन ि प्रचािप्रसािको लार्ग उपलब्ध श्रोर् अनसुािका सञ्चाि सामाग्रीहरु र्याि 
गने। 

• यािली, परकाि अन्र्िवक्रया, कुटठिोग सम्वन्धी सांस्कृर्र्क कायिक्रम, ष्चरकला प्रदिशनी, 
वादवववाद, हाष्जिीजवार् आर्द सञ्चालन गने। 

बजेट बाँडर्ाँड अथि मन्रालयको खचि र्नदेष्शका र्था आर्थिक र्नयमावली अनसुाि बजेट बाँडर्ाँड गिी वटप्पणी 
ष्स्वकृर् गिाइ कायिक्रम सञ्चालन गने। 

अर्भलेख प्रर्र्बेदन कायिक्रम सञ्चालन पश्चार् अर्भलेख प्रर्र्बेदन इवपर्डर्मयोलोजी र्था िोग र्नयन्रण महाशाखामा 
अर्नवायि रूपमा पठाउन ुपने छ। 

कायिक्रमको परिचय 
 

कुटठिोग अर्र् प्रभाववर् ष्जल्लाहरुमा कुटठिोगको कािणले असमथिर्ा भएकाहरुको समहूगर् आय 
आजिनमा सघाउ पयुािउन बचर् बृष्द्ध र्था व्यवसाय ि सीप ववकास गिी कुटठिोग प्रर्र्को 
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भेदभावमा कमी ल्याउन र्था सामाष्जक पनुस्थािपना हनेु अपेक्षा सवहर् यो कायिक्रम सञ्चालन गरिन े
छ । 

उदे्दश्य • कुटठिोग प्रभाववर् र्था उपचािमा िहेका वविामीहरुमा िोगको कािणले हनेु साधािण 
समस्याहरु कुटठिोग प्रभाववर् स्वयंले सो को हेिचाह गिी अपागंर्ा ि अंगभंग हनुबाट बच्न ेि 
बचाउने। 

• समहु गठन, आय आजिन र्था सामवुहक बचर् बृष्द्ध गन े साथै ववववध आय आजिन 
वक्रयाकलापहरु सञ्चालन गिी सामाष्जक पनुस्थािपना गिाउने। 

• कुटठिोग प्रर्र्को भेदभावमा कमी ल्याई सामाष्जक पनुस्थािपना गने। 
• सीप ववकास ि आय आजिनमा सघाउ पगुी स्वावलम्वीपनको ववकास गने। 
• आय आजिन समहुको अर्भलेख िाखी र्नयर्मर् अद्यावर्धक गने ि अनगुमन गने। 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल • समूहका सदस्यहरु स्वयं हेिचाहबाट आरु्मा आएको शािीरिक उपलव्धीका वािेमा स्वयं 
सर्मक्षा गनेछन ्ि समस्याहरुका वािेमा छलर्ल गिी समाधानका उपाय र्था उष्चर् अभ्यास 
गने भएकोले ववद्यमान असमथिर्ालाई बढ्न नर्दनकुा साथै थप अपांगर्ा हनुबाट समेर् बच्न 
सलन ेछन।् 

• समूहका सदस्यहरुले बचर् बृष्द्ध कायिक्रमबाट आफ्नो आय आजिनकोलार्ग सिल रुपमा 
सापवट र्लइ आय आजिनको कायि गिी आफ्नो जीवन स्र्ि बिाउने छ। 

सञ्चालन प्रकृया  • कुटठिोगको अर्र् प्रभाववर् ष्जल्लाका पार्लकाहरुमा कुटठिोगको उपचाि पिुा गिेका प्रभाववर् 
ि उपचािमा िहेका वविामी समेर्को पायक पन े स्थानहरुमा गठन भएका “स्वयं हेिचाह 
समूह” लाई नेपाल सिकािबाट ववर्नयोष्जर् बजेट रु ५०,०००/- (पचास हजाि मार) 
Seed money अक्षयकोर्/घमु्र्ी कोर्मा िाख्न।े 

• समूहका सदस्यहरुले बचर् बृष्द्ध कायिक्रमबाट आफ्नो आय आजिनको लार्ग सिल रुपमा 
सापवट र्लइ आय आजिनको कायि गनि सलन ेछन।् 

• यस समूहको कायि सञ्चालनको लार्ग सहजकर्ािको रुपमा स्थानीय स्वास््य संस्थाका र्ोकल 
पसिन ि स्वयं सेवक हनेु ि प्रत्येक मवहनामा समूहको अनगुमन गनुिपने। 

• ष्जल्लामा गठन भएका समहुरुको अर्भलेख र्नयर्मर् अद्यावर्धक गने । 
• नगिपार्लकाको स्वास््य शाखाका अर्धकृर्ले रमैार्सक रुपमा अनगुमन गिी उपलव्धीको 

प्रर्र्वेदन गने। 
• स्थानीय र्हबाट पर्न यस आय-आजिन कायिक्रममा थप सहयोग गनि सवकनछे।  
• सहकायि, समन्वय र्था सहयोगको लार्ग कुटठिोग कायिक्रमसँग सम्वष्न्धर् सहयोगी संस्था 

र्था सम्वष्न्धर् स्वास््य कायािलयहरूलाई समावेश गिाउन पनेछ।  
बजेट बाँडर्ाँड एउटा स्वयं हेिचाह एवं सहायर्ा समूह गठन र्था सञ्चालनका लार्ग रु. ५०,०००।- ि एक 

वटा भन्दा बिी भएमा त्यही अनरुूप एउटा समहुको लार्ग रु. ५०,०००।- दिले बजेट र्दन ुपन े
हनु्छ। पार्लकाबाट बजेट प्राप्त गनिका लार्ग कायिक म प्रस्र्ावना, समहु गठन भएको कागजपर 
आर्द बझुाउन ुपनछे। 

अर्भलेख र्था 
प्रर्र्बेदन 

आय आजिन सर्मर्र् गठन र्था सञ्चालनवािे प्रर्र्वेदन रमैार्सक रुपमा बजेट प्राप्त भएको पार्लका 
ि स्वास््य कायािलय मार्ि र् सम्वष्न्धर् र्नकायमा पठाउन ुपनेछ। 
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कायिक्रमको नामः खोकना, पोखिा, कपन र्था बिुार्नलकण्ठमा िहेका कुटठप्रभाववर्हरुलाई खाना ि बसोबासका लार्ग 
अनदुान 

 

कायिक्रमको 
परिचय  
 

नेपाल कुटठिोग र्नवािण संघ मार्ि र् आवश्यक पने बजेट समेर् अनदुान स्वरुप उपलब्ध गिाउने 
गिी पबुि कुटठिोगीखानामा िहेका कुटठप्रभाववर्हरुलाई सामाष्जक पनुस्थािपना ि अर्र् अशक्त र्था 
जेटठ नागरिकहरुको हेिचाह र्था गास, बास, कपास ि उपचाि व्यवस्थापन गने गिी नेपाल 
सिकािले हस्र्ान्र्िण गिेको र्थयो। सो बमोष्जम नेपाल कुटठिोग र्नबािण सघंले र्त्कार्लन 
कुटठिोगीखानामा िहेका कुटठप्रभाववर्हरुलाई समदुायमा आधारिर् पनुस्थािपनाबाट कुटठप्रभाववर् 
संख्या न्यनु गिी आिोग्य आश्राममा परिणर् भएको छ। र्ी कुटठप्रभाववर्हरुलाई आवश्यक 
व्यवस्थापन गनि मवहला, बालबार्लका र्था जेटठ नागरिक मन्रालय ि स्वास््य र्था जनसंख्या 
मन्रालयले नेपाल कुटठिोग र्नबािण संघलाइ अनदुान उपलब्ध गिाउदै आएको छ। आ.व. 
२०७७/७८ देखी सो अनदुान िकम स्थानीय र्ह मार्ि र् समन्वय/ सहकायिमा गने गिी आिोग्य 
आश्रममा िहेका कुटठ प्रभाववर्हरुको व्यवस्थापन गनि बजेट ववर्नयोजन भएको छ। 

उदे्दश्य • हालको आिोग्य आश्राममा िहेका अर्ी अशक्त कुटठप्रभाववर्हरु र्था जेटठ नागरिकहरुको 
खाना बास र्था उपचाि समेर् व्यवस्था गने। 

• समदुायमा आधारिर् पनुस्थािपना गने। 
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल •  आिोग्य आश्राममा िहेका अर्ी अशक्त कुटठप्रभाववर्हरु र्था जेटठ नागरिकहरुको खाना बास 

र्था उपचािको व्यवस्थापन भै लाभाष्न्वर् हनेुछन।् 
• नेपालको संर्बधान २०७२ अनसुाि नागरिक हकको सरु्नष्श्चर्र्ा हनेुछ। 

सञ्चालन प्रकृया  • नगिपार्लका र्था महा नगिपार्लकामा र्बर्नयोष्जर् अनदुान िकम अनसुाि नेपाल सिकािले 
र्नधाििण गिेको िाशन परिमाण स्केल बमोष्जम नेपाल कुटठिोग र्नबािण संघलाई आवश्यक 
व्यवस्थापन गनि लगाउने। नेपाल सिकािको दििेट ि र्बर्िण प्रणाली अनरुुप खाध सामाग्री ि 
और्र्ध को र्बलभपािइहरु नेपाल कुटठिोग र्नबािण संघबाट प्राप्त भएको र्बल भपािइहरु आर्थिक 
र्नयमावली बमोष्जम खचि भए नभएको यवकन गिी सोधभनाि भकु्तानी गने। 

• दष्क्षणकाली नगिपार्लका र्था पोखिा महानगिपार्लकामा र्बर्नयोजीर् बजेट अनदुान नेपाल 
सिकािले र्ोकेको खाध्य परिमाणको खचि, धािा, र्बजलुी, और्र्ध, बृत्ती र्बकास भत्ता समेर्को 
अनमुार्नर् बजेट बाँडर्ाँड गिी र्नणिय भए अनसुाि खोकना र्था पोखिा आिोग्य आश्राममा 
िहेका कुटठप्रभाववर्हरुका लार्ग नेपाल कुटठिोग र्नवािण संघ वा पार्लका मार्ि र् कायािन्वयन 
गने। 

• आिोग्य आश्राममा िहेका कुटठप्रभाववर्हरुले सम्झौर्ा अनसुाि सेवा सवुवधा उपलव्ध भए 
नभएको सम्वष्न्धर् पार्लकाले अनगुमन सपेुिीबेक्षण गने। 

• यसै गिी बिुार्नलकण्ठ नगिपार्लकामा ववर्नयोष्जर् गरिएको अनदुान बजेट READ NEPAL ि 
नेपाल कुटठ प्रभाववर् संघलाई प्रस्र्ाव अनसुाि सम्झौर्ा गिाइ उपलब्ध गिाउन सवकन्छ। 

बजेट बाँडर्ाँड आर्थिक र्नयमावली र्था सम्झौर्ा अनसुाि गने। 
अर्भलेख 
प्रर्र्बेदन 

कायिक्रम सञ्चालन पश्चार् अर्भलेख प्रर्र्बेदन इवपर्डर्मयोलोजी र्था िोग र्नयन्रण महाशाखामा 
अर्नवायि रूपमा पठाउन ुपने छ। 
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कायिक्रमको परिचयः कुटठिोगबािेमा समदुायमा िहेको अन्धर्बश्वास ि गलर् धािणाको कािणले कुटठिोग र्बिामी ि 
कुटठप्रभाववर्हरु प्रर्र् हनेु सामाष्जक भेदभावको डिले कुटठिोगको शंका भएर्ा पर्न र्बिामी समयमै उपचािमा नआउने, 
धेिै पर्छ अपागंर्ा देष्खएपर्छ स्वास््य संस्थामा आउने जस्र्ा समस्याहरुलाई न्यरु्नकिण गनि ववधालयहरुमा 
कुटठिोगबािेमा सत्य र््य जानकािी गिाइ र्बभाथीहरुको शारििीक परिक्षण समेर् गनि ि उर्नहरु मार्ि र् आफ्नो घि 
परिवाि ि र्छमकेीहरुमा कुटठिोग ष्चन्ह लक्षणहरुबािेमा जानकािी गिाउन यो कायिक्रम गरिन्छ  

 
कायिक्रमको नामः कुटठिोगको वविामी, परिवाि र्था र्छमेकीको सम्पकि  परिक्षण र्था Leprosy Post Exposure 
Prophylaxis (LPEP) सेवाको र्बस्र्ाि। 

कायिक्रमको नाम  ववधालयमा कुटठिोगबािेमा जनचेर्ना र्था परिक्षण 
उदे्दश्य • कुटठिोगबािेमा जनचेर्ना अर्भबृध्दी गने। 

• सरुु अवस्थाम ैकुटठिोग र्बिामीलाइ उपचािमा ल्याउने। सामाष्जक भेदभावमा कमी ल्याउने। 
सञ्चालन प्रकृया  • र्बद्यालयमा कुटठिोगबािेमा जनचेर्ना र्था परिक्षण गने ष्शलष्शलामा सम्बष्न्धर् पार्लकाले 

स्कुलहरुको छनोट गन।े 
• सम्बष्न्धर् स्वास््य संस्थाका र्ोकल पसिन सम्बष्न्धर् पार्लकामा िहेका स्वास््य शाखा प्रमखु 

समेर्ले समन्वय गिी र्बधालयमा स्वास््यबािेमा जनचेर्ना कायिक्रम र्नधाििण गने। सो 
कायिक्रममा सहयोगको लार्ग कुटठिोग कायिक्रममा कायििर् सकयोगी सस्थाहरुलाइ समाबेश 
गनि सवकने छ।  

• र्बद्यालयमा कुटठिोगबािेमा र्बधाथीहरुलाइ जनचेर्ना र्था जानकािी गिाएपर्छ र्बद्याथीहरुको 
शारििीक परिक्षण समेर् गने। 

• परिक्षणको क्रममा कुटठिोगको लक्षण ि ष्चन्हको शंका लागेमा स्वास््य सस्थामा बोलाएि 
र्नदान गनुि पने छ। यसमा र्बिामीको गोपर्नयर्ाको समेर् ख्याल गनुिपने छ। 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल • कुटठिोगप्रर्र्को नकािात्मक धािणामा परिबर्िन आउने 
• समयमै कुटठिोग उपचाि र्था व्यवस्थापनमा सहयोग पगु्न े

बजेट बाँडर्ाँड अथि मन्रालयको खचि र्नदेष्शका र्था आर्थिक र्नयमावली अनसुाि बजेट बाँडर्ाँड गिी वटप्पणी 
ष्स्वकृर् गिाइ कायिक्रम सञ्चालन गने। 

अर्भलेख 
प्रर्र्बेदन 

कायिक्रम सञ्चालन पश्चार् अर्भलेख प्रर्र्बेदन प्रदेश स्वास््य कायािलय र्था सम्बष्न्धर् र्नकायमा 
अर्नवायि रूपमा पठाउन ुपने छ। 

कायिक्रमको 
परिचय 
 

संक्रमण न्यून गनि र्बिामीको परिवाि र्था सम्पकि मा िहेका समदुायमा सम्पकि  परिक्षणको 
माध्यमवाट र्बिामी खोजपडर्ालको साथ ै यो िोग िोकथामको लार्ग एकमारा रिर्ाष्म्पसीन 
और्र्धको सेवन गिाएि कुटठिोगको प्रकोपलाई र्लुनात्मक रुपले कम गनि सवकन्छ। 
कायािन्वयनको दृटटीले यो कायिक्रम वकर्ायर्ी ि प्रभावकािी देष्खन्छ। यो कायिक्रम LPEP 
कायिक्रम सञ्चालन नभएको स्थान/पार्लकामा वविामीको परिवाि र्था सम्पकि मा िहेका व्यष्क्तहरुको 
सम्पकि  परिक्षण गिी LPEP सेवाको र्बस्र्ाि गरिन्छ। 

उदे्दश्य • गाउँ र्था नगि पार्लका अन्र्गिर्का स्वास््य संस्थाहरुमा कुटठिोग उपचािको लार्ग दर्ाि 
भएका र्बिामी र्था प्रभाववर्हरु (Index Case) को सम्पकि मा िहेका परिवाि र्था 
र्छमकेीहरुको सम्पकि  जाँच गिी शरुु अवस्थामा नै िोग पत्ता लगाई उपचाि व्यवस्थापन 
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कायिक्रमको नामः कुटठिोगको वविामी, परिवाि र्था र्छमेकीको सम्पकि  परिक्षण र्था Leprosy Post Exposure 
Prophylaxis (LPEP) सेवाको र्निन्र्िर्ा। 

गने।  
• कुटठिोगको परिवाि र्था र्छमकेीहरुलाई कुटठिोग र्बरुद्घको और्र्ध Rifampicin को एक 

मारा खुवाइ कुटठिोग संक्रमणलाई न्यूर्नकिण गने। 
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल  वविामीहरुको सम्पकि मा िहेका व्यष्क्तहरुलाई एक मारा रिर्ाम्पीर्सन और्र्ध ख्वाएि समदुायमा 

िोगको संक्रमण दिमा कमी आउने  
सञ्चालन प्रकृया  • कायिक्रम सञ्चालन LPEP Protocol को आधािमा छालािोग र्बशेर्ज्ञ, व्यवस्थापक एवं 

स्वास््यकमीहरुको पूणि र्नदेशन र्था समन्वयमा सञ्चालन गने। 
• कायि योजना बनाउने। 
• कायिक्रमबािे अर्भमषू्खकिण गने (स्वास््यकमी २ र्दन, म.स्वा.से अर्भमषु्खकिण १ र्दन, 

स्वास््य व्यवस्थापन सर्मर्र् १ र्दन ) 
• यस कायिक्रममा सम्वष्न्धर् के्षरका सहयोगी संस्थाको प्रत्यक्ष संलग्नर्ा र्था आबश्यक 

सहयोग जटुाउने। 
• केन्र र्था स्वास््य र्नदेशनालयको प्रत्यक्ष सहयोग समन्वयमा यो कायिक्रम सञ्चालन हनेुछ। 
• यो कायिक्रम LPEP Protocol मा उल्लेख भएनसुािका Index Case हरुको परिवाि ि 

र्छमकेीहरुको अर्भलेख र्याि गने। 
• अर्भलेख अनसुाि वविामीको परिवाि र्था र्छमकेी परिवािका सदस्यहरुको स्वास््य परिक्षण 

गने। 
• Protocol मा उल्लेख भए अनसुाि सम्पकि  परिक्षण गिेपर्छ रिर्ाष्म्पर्सनको एक मारा 

खुवाउने। 
• सपुरिवेक्षण अनगुमन गने। 

बजेट बाँडर्ाँड  घिभेट गदाि म.स्वा.से. हरुलाई प्रर्र्र्दन रू. ४०० ि स्वास््यकमीहरुलाई प्रर्र्र्दन रू. ५०० 
यार्ायार् खचि उपलब्ध गिाउन ुपने छ। अथि मन्रालयको खचि र्नदेष्शका अनसुाि बजटे बाँडर्ाँड 
गिी वटप्पणी ष्स्वकृर् गिाइ कायिक्रम सञ्चालन गन।े 

अर्भलेख 
प्रर्र्बेदन 

कायिक्रम सञ्चालन पबुि अर्भमषु्खकिणका लार्ग ि कायिक्रम सम्पन्न भैसकेपर्छ अर्भलेख प्रर्र्बेदन 
इवपर्डर्मयोलोजी र्था िोग र्नयन्रण महाशाखामा अर्नवायि रूपमा पठाउन ुपनेछ। 

सन्दभि सामाग्री • कुटठिोग र्नयन्रण िाष्टिय कायि सञ्चालन र्नर्दिशका २०७५ 
• LPEP कायि सञ्चालन र्नर्दिशका २०७७  

कायिक्रमको 
परिचय  
 

संक्रमण न्यून गनि र्बिामीको परिवाि र्था सम्पकि मा िहेका समदुायमा सम्पकि  परिक्षणको माध्यम 
वाट र्बिामी खोजपडर्ालको साथ ैयो िोग िोकथामको लार्ग एकमारा रिर्ाष्म्पसीन और्र्धको सेवन 
गिाएि कुटठिोगको प्रकोपलाई र्लुनात्मक रुपले कम गनि सवकन्छ। कायािन्वयनको दृटटीले यो 
कायिक्रम वकर्ायर्ी ि प्रभावकािी देष्खन्छ। यो कायिक्रम एक पटक सञ्चालन भइसकेका 
स्थान/पार्लकामा नयाँ र्नदान भएका वविामीको परिवाि र्था सम्पकि मा िहेका व्यष्क्तहरुको सम्पकि  
परिक्षण गिी LPEP कायिक्रम र्निन्र्ि गरिन्छ। 

उदे्दश्य • गाउँ र्था नगि पार्लका अन्र्गिर्का स्वास््य संस्थाहरुमा कुटठिोग उपचािको लार्ग दर्ाि 
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कायिक्रमको नाम: आवश्यकर्ा पवहचान गिी अपाङ्गर्ा भएका व्यष्क्तहरुको लार्ग कृर्रम हार्खटु्टा अथोर्सस र्था 
प्रस्थोर्सस सेवा सामाग्री खरिद र्था ववर्िण 

भएका र्बिामी र्था प्रभाववर्हरु (Index Case) को सम्पकि मा िहेका परिवाि र्था 
र्छमकेीहरुको सम्पकि  जाँच गिी शरुु अवस्थामा नै िोग पत्ता लगाई उपचाि व्यवस्थापन 
गने।  

• कुटठिोगको परिवाि र्था र्छमकेीहरुलाई कुटठिोग र्बरुद्घको और्र्ध Rifampicin को एक 
मारा खुवाइ कुटठिोग संक्रमणलाई न्यूर्नकिण गने। 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल वविामीहरुको सम्पकि मा िहेका व्यष्क्तहरुलाई एक मारा रिर्ाम्पीर्सन और्र्ध ख्वाएि समदुायमा 
िोगको संक्रमण दिमा कमी आउने  

सञ्चालन प्रकृया  • कायिक्रम सञ्चालन LPEP Protocol को आधािमा छालािोग र्बशेर्ज्ञ, व्यवस्थापक एवं 
स्वास््यकमीहरुको पूणि र्नदेशन र्था समन्वयमा सञ्चालन गने। 

• कायि योजना बनाउने। 
• कायिक्रमबािे अर्भमषू्खकिण गने (स्वास््यकमी २ र्दन, म.स्वा.से अर्भमषु्खकिण १ र्दन, 

स्वास््य व्यवस्थापन सर्मर्र् १ र्दन ) 
• यस कायिक्रममा सम्वष्न्धर् के्षरका सहयोगी संस्थाको प्रत्यक्ष संलग्नर्ा र्था आबश्यक 

सहयोग जटुाउने। 
• केन्र र्था स्वास््य र्नदेशनालयको प्रत्यक्ष सहयोग समन्वयमा यो कायिक्रम सञ्चालन हनेुछ। 
• यो कायिक्रम LPEP Protocol मा उल्लेख भएनसुािका Index Case हरुको परिवाि ि 

र्छमकेीहरुको अर्भलेख र्याि गने। 
• अर्भलेख अनसुाि वविामीको परिवाि र्था र्छमकेी परिवािका सदस्यहरुको स्वास््य परिक्षण 

गने। 
•  Protocol मा उल्लेख भए अनसुाि सम्पकि  परिक्षण गिेपर्छ रिर्ाष्म्पर्सनको एक मारा 

खुवाउने। 
• सपुरिवेक्षण अनगुमन गने। 

बजेट बाँडर्ाँड  घिभेट गदाि म.स्वा.से. हरुलाई प्रर्र्र्दन रू. ४०० ि स्वास््यकमीहरुलाई प्रर्र्र्दन रू. ५०० 
यार्ायार् खचि उपलब्ध गिाउन ुपने छ। अथि मन्रालयको खचि र्नदेष्शका अनसुाि बजटे बाँडर्ाँड 
गिी वटप्पणी ष्स्वकृर् गिाइ कायिक्रम सञ्चालन गन।े 

अर्भलेख 
प्रर्र्बेदन 

कायिक्रम सञ्चालन पूवि अर्भमषु्खकिणका लार्ग ि कायिक्रम सम्पन्न भैसकेपर्छ अर्भलेख प्रर्र्बेदन 
इवपर्डर्मयोलोजी र्था िोग र्नयन्रण महाशाखामा अर्नवायि रूपमा पठाउन ुपनेछ। 

सन्दभि सामाग्री • कुटठिोग र्नयन्रण िाष्टिय कायि सञ्चालन र्नर्दिशका २०७५ 
• LPEP कायि सञ्चालन र्नर्दिशका २०७७  

कायिक्रमको 
परिचय 
 

िाष्टिय जनगणना २०६८ को प्रर्र्वेदन अनसुाि नेपालको कुल जनसंख्याको लगभग २% 
अपाङ्गर्ा भएका व्यष्क्तहरु िहेका छन।् ववश्व स्वास््य संगठनका अनसुाि कुल जनसंख्याको १५ 
प्रर्र्शर् ब्यक्तवहरु कुन ै न कुन ै प्रकािको अपाङ्गर्ा िहेको अनमुान छ। “अपाङ्गर्ा भएका 
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व्यष्क्तहरूको अर्धकाि सम्बन्धी महासष्न्ध" ि अपागंर्ा व्यवस्थापन सम्वन्धी नीर्र्, िणनीर्र् र्था 
१० वर्े कायियोजना (२०७३-३०८२) मा अपाङ्गर्ा भएका व्यष्क्तहरूलाई उपयकु्त र्था 
गणुस्र्िीय सहयोगी सामाग्री लगायर् कृर्र्म हार् खुट्टा र्था अथोवटकको उपलब्धर्ा र्था 
उत्पादन सरु्नष्श्चर् गन ेप्रर्र्वद्धर्ा जनाएको छ। 

उदे्दश्य अर्र्-गरिब ि वपछर्डएका अपाङ्गर्ा भएका व्यष्क्तको पवहचान गनि ि उपयकु्त कृर्र्म हार् खुट्टा, 
अथोर्सस र्था प्रस्थोर्सस सेवा उपलब्धर्ा स्थानीय स्र्िमै सरु्नष्श्चर् गने। 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल • कृर्र्म हार् खटु्टा र्था अथोवटक सेवा मार्ि र् अपाङ्गर्ा भएका व्यष्क्तहरूको कायिक्षमर्ा, 
गर्र्शीलर्ाको अर्भवृष्द्ध गिी सामाष्जक सहभागीर्ा हनेु। 

• पर्लकाको स्वास््य शाखाले अन्य स्वास््य सेवा जस्रै् कृर्र्म हार् खुट्टा र्था अथोवटक 
सेवा सेवा प्रदान हनेु। 

कायािन्वयन प्रकृया  सेवा र्र्न चिणमा उपलब्ध गिाउने: 
पवहलो चिण 

• पार्लकाले पायक पने अस्पर्ाल / पनुस्थािपना केन्र र्था अपाङ्ग महासंघ नेपालको 
प्रादेष्शक ि ष्जल्ला इकाइहरूलाई सँग समन्वय गिेि सेवा प्रदान गनिका लार्ग उष्चर् 
समय, र्दन ि स्थान र्ोलन ुपदिछ। 

• प्रादेष्शक अस्पर्ालले नष्जक िहेको शािीरिक पनुिस्थापना केन्र र्था अपाङ्ग महासँघ 
नेपालको प्रादेष्शक ि ष्जल्ला इकाइहरूलाई समावेश/ साझेदािी पश्चार् उपयकु्त सेवा 
प्रदान गने संयन्रको छनौट गने।  
 

शािीरिक पनुिस्थापना केन्रमा र्नम्नानसुाि सेवाहरू उपलव्ध हनुपुने: 
– वर्ष्जयोथेिापी  
– सहायक सामग्री  
– समदुायमा आधारिर् सेवा  
– सेवाग्राही आवास कक्षको सवुवधा  
– वर्ष्जयोथेिावपस्ट  
– प्रोस्थवेटस्ट र्था अथोवटस्ट 
 
संयन्र एक–शािीरिक पनुस्थािपना केन्रले स्थानीय र्हम ै र्ोकेको स्थानमा घमु्र्ी ष्शवविको 
आयोजना गिी सेवा प्रदान गने। घमु्र्ी ष्शववि प्रवक्रया मार्ि र् र्नम्न अनसुािले सेवा उपलब्ध 
गिाउने। 

• नाप जाँचलाई र्ोवकएको र्दनमा शािीरिक पनुस्थािपना केन्रबाट आएको पनुस्थािपना वटम 
(वर्ष्जयोथेिावपस्ट ि पी एण्ड ओ ) ले अपाङ्गर्ाको आवश्यकर्ा पवहचान गिी सहायक 
सामग्रीको नाप जाँच गने ि त्यसै र्दन ववर्िण गनि र्मल्न ेसामाग्रीहरुलाई जस्रै् बैशाखी, 
लठ्ठी, वाकि, आर्द सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गिाउने। 

• वर्वटंगको लार्ग र्ोवकएको समय (१ मवहनापर्छ) त्यसै स्थानमा पनुः सेवाग्राहीहरु भेला 
गिेि आवश्यक र्ार्लमका साथ सहायक सामग्री प्रदान गने। शािीिको िांचा अनरुुप 
बनाउन ुपन ेसहायक सामाग्री जस्रै् कृर्रम हार् खुट्टा, अथोवटक उपकिण, व्हीलचयेि, 
आर्द लाई वर्वटंग को लार्ग उपयकु्त समय (१ मवहना) र्ोलन ेि त्यसै स्थानमा वर्ट 
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गनि नसवकन ेसहायक सामग्रीको लार्ग शािीरिक पनुिस्थापना केन्रमा पे्रर्ण गिी सेवा 
प्रदान गनुि पछि। 

 
संयन्र दईु –पवहचान भएका अपाङ्गर्ा भएका व्यष्क्तहरुलाई उपयकु्त र्दन ि समय र्ोकी 
शािीरिक पनुस्थािपना केन्रमा पे्रर्ण गिी सेवा प्रदान गने। यस प्रवक्रया मार्ि र् र्नम्न अनसुाि 
सेवा उपलब्ध गिाउने। 

– दूिदिाज बाट आउनभुएका सेवाग्राहीहरुको आवास कक्षामै व्यवस्था गिी सेवा प्रदान गने  
– शािीरिक पनुस्थािपना केन्रको मापदण्ड अनरुुप सेवा प्रदान गने  
– सविप्रथम सेवाग्राहीको वास्र्ववक आवश्यकर्ाको पवहचान गिी सहायक सामाग्री को नाप 

जाँच गने  
– र्वकि न नर्मल्ने सेवाग्राहीहरुलाई आवास कक्षामै िाख्ने ि 
– प्रोस्थेर्सस वा अथोर्सस सामाग्री र्याि भएपछी वर्वटंग र्था आवश्यक र्ार्लम प्रदान गिी 

सेवाग्राहीलाई ववर्िण गने। 
रे्स्रो चिण – ६ मवहना र्भरमा अपागंर्ा भएको ब्यष्क्तको प्रकृर्र् अनसुाि उपलब्ध भएको 
सहायक सामाग्रीको पनुिस्थापना केन्र द्वािा ममिर्, सम्भाि ि र्लोअर् सेवा उपलव्ध गिाउने। 
 
प्रोस्थेर्सस वा अथोर्सस सामग्रीको गणुस्र्िीयर्ा ि उपयकु्त स्पेष्शवर्केसनको सरु्नष्स्चर्र्ाको 
संयन्र, आर्द शािीरिक पनुस्थािपना केन्रले ष्शववि आयोजन गिेि सेवा (परिक्षण, नापजाँच, 
र्लोओप) उपलव्ध गिाएको सेवाग्राहीको ववविणको प्रर्र्वेदन (सहायक सामग्री ि मूल्य सवहर्) 
प्रादेष्शक अस्पर्ालमा पेश गनुिपनेछ। यसैको आधािमा शािीरिक पनुस्थािपना केन्रले सेवा प्रदान 
गिेबापर् सोधभनाि प्राप्त गनेछ। 

शारििीक 
पनुस्थािपना 
केन्रहरुको सूची 
 

प्रदेश १: समदुायमा आधारिर् पनुस्थािपना वविाटनगि 
प्रदेश २: पे्रिणा शािीरिक पनुिस्थापना केन्र, सलािही 
बागमर्ी प्रदेश: िाष्टिय अपाङ्ग कोर्- काठमाडौं 
गण्डकी प्रदेश: हरियो खिक अस्पर्ाल र्था पनुिस्थापना केन्र 
प्रदेश ५ ि कणाली प्रदेश: नेपालगजं मेर्डकल कलेज, बाकेँ 
सदुिुपष्श्चम प्रदेशः नेपाल िाष्टिय समाज कल्याण संघ, कन्चनपिु 

अर्भलेख प्रर्र्बेदन र्नम्नर्लष्खर् कागजार्हरुको ववविण सवहर्को प्रर्र्बेदन स्वास््य कायािलय मार्ि र् 
इवपर्डर्मयोलोजी ि िोग र्नयन्रण महाशाखा लगायर् प्रादेष्शक अस्पर्ालमा सेवाग्राहीको नाम, 
उमेि, र्लङ्ग, ठेगाना, अपाङ्गर्ाको प्रकाि, सहायक सामाग्रीको वकर्सम ि मूल्यको ववविण समावेश 
गिी पेश गने। 

बजेट बाँडर्ाँड र्बर्नयोष्जर् बजेटको परिधी र्भर िवह आर्थिक र्नयमावली र्था अथि मन्रालयको खचि र्नदेष्शका 
अनसुाि बजेट बाँडर्ाँड गिी वटप्पणी ष्स्वकृर् गिाइ कायिक्रम कायािन्वयन गने। 

सन्दभि सामाग्री 1. Priority assistive product list of Nepal, 
https://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/Final_PriorityAssisti
veProductListV2_12062018.pdf?ua=1 

2. WHO Provision of Manual Wheelchair in less resource setting , 
https://www.who.int/publications-detail/guidelines-on-the-provision-of-manual-

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/publications-detail/guidelines-on-the-provision-of-manual-wheelchairs-in-less-resourced-settings
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कायिक्रमको नामः अपाङ्गर्ा भएका व्यष्क्तहरुको लार्ग सहायक सामाग्रीको आवश्यकर्ा पवहचान एंव सामाग्री खरिद र्था 
ववर्िण 

wheelchairs-in-less-resourced-settings 
3. WHO standards on prosthetic and orthotics 

https://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/prosthetics_orthoti
cs/en/ 

कायिक्रमको 
परिचयः 
 

अपाङ्गर्ा भएका व्यष्क्तहरुको समाजमा पूणि सहभागीर्ाको लार्ग पनुिस्थापना सेवा अत्यावश्यक छ। 
स्वास््य सेवामा सहायक सामाग्रीको प्रावधान पनुिस्थापना सेवा अन्र्गिर्कै एक महत्वपणुि अंग हो। 
सहायक सामाग्री उपकिणको प्रयोग मार्ि र् व्यष्क्तको कायिक्षमर्ा, गमनशीलर्ा, दृष्टट, सनुाई, 
सञ्चाि ि आर्नो हेिचाहमा अर्भवृष्द्ध गनि मद्दर् र्मल्दछ। स्थानीय र्हमै यस सेवा प्राप्त गनि 
अपांगर्ा भएका व्यष्क्तहरुको आवश्यकर्ा पवहचान गिी उनीहरुको दैर्नक वक्रयाकलापमा 
सहजीकिणको लार्ग यो कायिक्रम सञ्चालन गरिनछे। 

उदे्दश्य • अर्र्-गरिव ि वपछर्डएका अपाङ्गर्ा भएका व्यष्क्तको पवहचान गनि ि उपयकु्त कृर्र्म हार् खटु्टा 
र्था अथोवटक सेवाको उपलब्धर्ा स्थानीयस्र्िमै सरु्नष्श्चर् गन।े 

• अपाङ्गर्ा भएका व्यष्क्तहरूको दैर्नक जीवनमा सहजीकिण गने। 
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल • सहायक सामाग्री सेवा मार्ि र् अपाङ्गर्ा भएका व्यष्क्तहरूको कायिक्षमर्ा, गर्र्शीलर्ाको 

अर्भवृष्द्ध गिी सामाष्जक सहभागीर्ा हनेु। 
• अन्य स्वास््य सेवा जस्रै् सहायक सामाग्री सेवा प्रदान हनेु। 

सञ्चालन प्रकृया  १. पार्लकाहरूमा स्वास््य संयोजकले पार्लकामा िहेको अस्पर्ाल ि शािारिक पनुस्थािपना 
केन्रसँग समन्वय गिेि अपाङ्गर्ा भएका व्यष्क्तहरुलाई सहायक सामग्रीको आवश्यकर्ा 
पवहचान गने।  

२. पार्लकाले नष्जक िहेको शािीरिक पनुस्थािपन केन्रहरूसँग साझेदािी गिेि सेवा प्रदान गने। 
३. अपाङ्गर्ा भएकाहरुको िष्जटटि खडा गिी उनीहरुको शािारिक अपांगर्ाको ष्स्थर्र्को प्रकाि 

सवहर् सूची र्याि गन।े 
शािीरिक पनुस्थािपन केन्रले ष्शववि आयोजन गिेि सेवा (परिक्षण, नाप जाँच, र्लोओप) उपलव्ध 
गिाएको सेवाग्राहीको ववविणको प्रर्र्वेदन (सहायक सामग्री ि मूल्य सवहर्) नगिपार्लकामा पेश 
गनुिपनेछ। यसैको आधािमा शािीरिक पनुस्थािपन केन्रले सेवा प्रदान गिेबापर् प्रर्र्परु्ी प्राप्त 
गनेछन।् 
 
ववश्व स्वास््य संगठनको मागिदशिन अनसुाि, सहायक सामाग्री ववर्िणको लार्ग र्नम्नर्लष्खर् 
कदमहरुको अर्नवायि पालना गने। 

• परिक्षण  
• वर्टमने्ट 
• प्रयोगकर्ाि प्रष्शक्षण 
• र्लो अप, ममिर् ि सम्भाि (maintenance) 

https://www.who.int/publications-detail/guidelines-on-the-provision-of-manual-wheelchairs-in-less-resourced-settings
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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कायिक्रमको 
नाम: 

ववर्भन्न सरुवा िोग, नसने िोग, जनुोवटक. मानर्सक स्वास््य सम्बन्धी अन्र्िवक्रया कायिक्रम र्था 
र्दवसहरु (Hypertension, Diabetes, COPD, Cancer Days, आत्महत्या िोकथाम, मानर्सक 
स्वास््य र्दवस, अल्जाईमि र्दवस, िेववज र्दवस, ववश्व औलो र्दवस) मनाउने 
मानर्सक स्वास््यसम्बन्धी अन्र्िवक्रया कायिक्रम र्था र्दवसहरु (आत्महत्या िोकथाम र्दवस, 
मानर्सक स्वास््य र्दवस, अल्जाईमि र्दवस) मनाउने 

परिचय  समदुायमा मानर्सक स्वास््य समस्या व्यापकरुपमा िहे र्ापर्न यसका ववर्यमा अझै पर्न गलर् 
धािणा ि अन्धववश्वास कायम िहेको पाईन्छ। यस सम्बन्धी आमधािणामा सकिात्मक परिवर्िन 
र्था स्वास््य समस्या ि सेवाप्रर्र्को सचेर्ना अर्भवृद्धी गने अर्भप्रायले मानर्सक स्वास््यसम्बन्धी 
र्दवसहरु मनाउन ु उपयकु्त देष्खन्छ। सहस्राब्दी ववकास लक्ष्यमा आत्महत्या घटाउन िाष्टिय 
प्रर्र्बद्धर्ा िहेकोले चाल ुआ.ब. मा ववश्व आत्महत्या िोकथाम र्दवस, सेप्टेम्बि १० मा मनाउन यो 
कायिक्रम लागू गरिएको छ।पयािप्त िकम ववर्नयोजन गरिएक स्थानीय र्हमा यसै शीर्िकको बजेटबाट 
ि अन्यमा स्थानीय श्रोर् परिचालन गिी ववश्वअल्जाईमि र्दवस (सेलटेम्बि २१) ि ववश्व मानर्सक 
स्वास््य र्दवस (अलटोबि १०) समेर् मनाउन सवकने छ  

उदे्दश्य आत्महत्याकाबािेमा सचेर्ना अर्भवृद्धी गने । 
सञ्चालन प्रकृया  ववश्व आत्महत्या िोकथाम र्दवस, सेप्टेम्बि १०, "आत्महत्या िोकथामका लार्ग सहकायि गिौ” भने्न 

शारििीक 
पनुस्थािपना 
केन्रहरुको सूची 
 

प्रदेश १: समदुायमा आधारिर् पनुस्थािपना वविाटनगि 
प्रदेश २: पे्रिणा शािीरिक पनुिस्थापना केन्र- सलािही, लालगि कुटठिोग अस्पर्ाल र्था सेवा 

केन्र- धनरु्ा 
बागमर्ी प्रदेश: िाष्टिय अपाङ्ग कोर्, काठमाडौं, आनन्दवन अस्पर्ाल-लर्लर्पिु, बाल अपाङ्ग 
अस्पर्ाल र्था पनुस्थािपन केन्र- काभ्र,े Spinal Injury Rehab Centre-Kavre 
गण्डकी प्रदेश: हरियो खिक अस्पर्ाल र्था पनुिस्थापना केन्र, पोखिा 
प्रदेश ५ ि कणाली प्रदेश: नेपालगजं मेर्डकल कलेज, बाकेँ 
सदुिुपष्श्चम प्रदेशः नेपाल िाष्टिय समाज कल्याण संघ, कन्चनपिु 

बजेट बाँडर्ाँड र्बर्नयोष्जर् बजेटको परिधी र्भर िवह आर्थिक र्नयमावली र्था अथि मन्रालयको खचि र्नदेष्शका 
अनसुाि बजेट बाँडर्ाँड गिी वटप्पणी ष्स्वकृर् गिाइ कायिक्रम कायािन्वयन गने।  
र्नम्नर्लष्खर् ष्शर्िकहरु समवेट बजेट पेश गने  
१. सहायक सामाग्री खरिद ि उत्पादनको लागर् 
२. परिक्षण, नाँपजाँच, वर्टमने्ट र्लोओपको लागर् 
३. ममिर् ि सम्भािको लागर् 
४. शािीरिक पनुिस्थापना केन्रको पनुिस्थापना सेवा र्दन ेटोलीको यारा ि आवासको लागर् 

सन्दभि सामाग्री • Priority assistive product list of Nepal, 
https://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/Final_Priorit
yAssistiveProductListV2_12062018.pdf?ua=1 

• WHO standards on prosthetic and orthotics 
https://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/prosthetics_
orthotics/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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नािाकासाथ स्थानीय र्हस्र्िमा छलर्ल / अन्र्िवक्रया र्था प्रभार्रे्िी कायिक्रम सञ्चालन गने। 
यस र्दवस मनाउन प्रत्यके स्थानीय र्हमा बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। 
यस शीर्िकमा पयािप्त िकम र्बर्नयोजन गरिएका स्थानीय र्हका थप वडाहरुमा पर्न यो कायिक्रम 
सञ्चालन गनि सवकने छ। 

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल आत्महत्याकाबािेमा ववद्यमान भ्रम, अन्धववश्वास ि गलर् धािणा कम गने। 
अर्भलेख / 
प्रर्र्वेदन  सञ्चार्लर् कायिक्रमको अर्भलेख िाखी केन्र ि प्रदेशमा सोको प्रर्र्वेदन गने। 

सन्दभि सामाग्री ववश्व आत्महत्या िोकथाम लगायर्का र्दवसका लार्ग ववश्वव्यापी रुपमा र्याि गरिएका ि केन्रले 
र्याि गिेका सम्बष्न्धर् सन्दभि सामाग्रीहरु www.edcd.gov.np बाट download गनि सवकन े
छ। 

 
कायिक्रमको नामः नसने िोग सम्बन्धी कायिक्रम (अर्भमषु्खकिण, नसने िोग र्था मानर्सक स्वास््यसम्बन्धी सचेर्ना 
कायिक्रम (Hypertension, Diabetes, COPD, Cancer days ) 

 
 
 
 

परिचय  

नसने िोगको िोकथाम र्था व्यवस्थापनको लार्ग स्वास््यकमीको क्षमर्ा अर्भबृष्द्ध गनुि आवश्यक छ। 
स्वास््यकमीको क्षमर्ा अर्भबृष्द्धको लार्ग PEN र्ार्लम Package को ववकास गरिएको छ। यो र्ार्लम 
नसने िोग सम्बन्धी कायिक्रम सञ्चालन हनेु ष्जल्लाहरुको अस्पर्ाल, प्राथर्मक स्वास््य केन्र र्था स्वास््य 
चौकीमा सेवा प्रदायक स्वास््यकमीहरुको लार्ग सञ्चालन हनेुछ। यो कायिक्रम ष्जल्लागर् रूपमा ७७ 
ष्जल्लामा लाग ुगरिएको छ साथै स्थानीय र्हको हकमा ७५३ वटै स्थानीय र्हमा कायिक्रम सञ्चालन गनि 
बजेट व्यवस्था गरिएको छ । 

उदे्दश्य प्रमखु नसने िोगहरु- मटुु र्था िक्तनलीको िोग, मधुमेह, लयान्सि र्था दीघि श्वासप्रश्वास सम्बन्धी 
िोगको उपचाि र्था िोकथामबािे जनचेर्ना रै्लाउने। 

सञ्चालन प्रकृया 
र्था बजेट 
बाँडर्ाँड 

मूख्य चाि नसने िोगको अन्र्िाष्टिय र्दवसका र्दन जनचेर्ना बृद्धी हनेु वकर्समका यािली, प्रभार्रे्िी, 
वकृ्तत्वकला, हाष्जिीजवार् लगायर्का कायिक्रमहरु सञ्चालन गने। 
ववश्व मधुमहे र्दवस १४ नोभेम्बि, 
ववश्व COPD र्दवस २० नोभेम्बि, 
ववश्व Cancer र्दवस ४ रे्ब्रअुिी ि  
ववश्व उच्च िक्तचाप र्दवस १७ मे मा मनाउने। 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

नसने िोगवाट प्रभाववर् दि र्था मतृ्यूदिमा कमी आउनेछ। 

सन्दभि सामाग्री PEN Package Trainers Guide, Training Manual, www.edcd.gov.np 

http://www.edcd.gov.np/
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आयवेुद र्था वैकष्ल्पक ष्चवकत्सा कायिक्रम 
 
नेपालको संववधान २०७२को भाग ४ को धािा ५१ (ज) को ७ मा ‘नेपालको पिम्पिागर् ष्चवकत्सा पद्दर्र्को रुपमा 
िहेको आयवेुद, प्राकृर्र्क ष्चवकत्सा ि होर्मयोप्यार्थक लगायर्का स्वास््य पद्धर्र्को संिक्षण ि प्रवधिन गने‘ भनी 
प्राथर्मकर्ाका साथ उल्लेख गरिएको छ । संववधानका अनसूुचीहरूमा आयवेुद र्था वैकष्ल्पक ष्चवकत्साका ववर्भन्न 
आयामलाई महत्वपूणि स्थान र्दइएको छ । 
 
पन्धौं पञ्चबवर्िय योजनामा आयवेुद प्राकृर्र्क ष्चवकत्सा र्था अन्य ष्चवकत्सा पद्धर्र्हरुको योजनावद्ध ववकास ि र्बस्र्ाि गने 
िणनीर्र् उल्लेख छ । स्थान स्र्िमा उपलव्ध और्र्धजन्य जडीवटुी, खर्नज एवं जान्र्व रव्यको पवहचान, संिक्षण, 
संकलन, प्रवद्धिनको लार्ग संिचना र्नमािण गरिने ,प्रचर्लर् प्राकृर्र्क ष्चवकत्सा, वैकष्ल्पक र्था अन्य ष्चवकत्सा पद्धर्र् र्था 
सेवाहरुलाई र्नष्श्चर् मापदण्डका आधािमा सूचीकृर्, व्यवष्स्थर् गदै आयवेुद, पञ्चकमि, योग ि प्राकृर्र्क ष्चवकत्साको 
ववष्शवटकृर् सेवा सवहर्को िाष्टिय आयवेुद, योग, ध्यान, प्राणायाम मनोपिामशि, पञ्चकमि र्था प्राकृर्र्क ष्चवकत्सा सेवा 
केन्रको स्थापना गिी स्वास््य पयिटनलाई प्रवद्धिन गरिने ि “मेिो स्वास््य मेिो ष्जम्मेवािी” लाई प्रभावकािी वनाउन 
स्वस्थ भान्साको अवधािणा अनरुुप स्वस्थ खानाको प्रयोग गनि हिेक नागरिकलाई ससूुचीर् गदै स्वस्थ वार्ाविण ि 
सवक्रय जीवनशैलीको प्रवद्धिन गनि साइकल लेन, एक घि एक किेसाबािी, साविजर्नक पाकि , व्यायामहल, योगाभ्यास र्था 
पञ्चकमि केन्रको र्नमािण र्था स्थापनाको लार्ग सिोकािवालासँग समन्वय र्था पैिवी गने उल्लेख छ । 
 
आयवेुद र्था वैकष्ल्पक ष्चवकत्सा सेवा व्यवस्थापन र्था प्रवाहका लार्ग संघमा केष्न्रय आयवेुद ष्चवकत्सालय १ , 
प्रदेशस्र्िमा १ आयवेुद ष्चवकत्सालय, १४ वटा साववकका अञ्चल आयवेुद और्धालय, ६१ वेद स्वास््य वटा ष्जल्ला आयु

नीय स्र्िमा ३०५केन्र र्था स्था  वटा आयवेुद और्धालयवाट आयवेुद स्वास््य सेवा प्राप्त भै परिवर्र्िर् सन्दभिमा ७५३ 
स्थानीय र्ह मध्ये ३११ मा आयवेुद स्वास््य संस्थाको सेवा ववस्र्ारिर् छ भने वावँक ४४२ स्थानीय र्हमा सेवा 
ववस्र्ारिर् हनु जरूिी छ । यसका अलावा पशपुर्र् होर्मयोप्यार्थक ष्चवकत्सालय ि यनुानी और्धालय पर्न िहेका छन ्। 
यस सन्दभिमा प्रदेश अन्र्गिर् आयवेुद संस्थाहरूमा संघीय सशर्ि अनदुानबाट यस आ.ब.मा सञ्चालन हनेु देहाय 
बमोष्जमका कायिक्रमहरूको गणुस्र्िीय सञ्चालन, व्य सञ्चालनमा एकरूपर्ा  सधुाि र्था कायिक्रमवस्थापकीय पक्षको 
ल्याउन यो गिदशिन र्याि पािीएमा को छ । 
 
नोटः संघीय सशर्ि आयवेुद सेवा कायिक्रम बजेटबाट स्वीकृर् दिवष्न्द बमोष्जमका कमिचािी बाहेकका कमिचािीहरूलाइ 
र्लव भत्ता खचि नलेखी आधािभूर् चाल ुखचिका ववर्भन्न ष्शर्िकमा न्यूनर्म बजेट छुट्याइ र्पशील बमोष्जमका आयवेुद 
सेवा कायिक्रमहरू अर्नवायि रूपमा सञ्चालन गिी सो सम्वन्धी प्रर्र्वेदन रमैार्सक रूपमा प्रदेश स्वास््य र्नदेशनालय ि 
आयवेुद र्था वैकष्ल्पक ष्चवकत्सा ववभागमा पठाउनपुनेछ । 
 
१) कायिक्रमको नामः नागरिक आिोग्य  कायिक्रम । 

परिचय  स्वस्थ जीवनशैलीकोबािेमा नागरिकलाइि जानकािी गिाई “मेिो स्वास््य मेिो ष्जम्मेवािी” भने्न आम 
नागिीकमा वोध गिाइ “र्निोगी नेपाल अर्भयान” लाइि अष्घ बिाउन यो कायिक्रम प्रस्र्ाव गिीएको 
छ । 

उदे्दश्य स्वस्थ जीवनशैली अवलम्वनको माध्यमबाट सन ेर्था नसने िोगको िोकथाम र्था न्यूर्नकिण गने । 
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२) कायिक्रमको नामः ववद्यालय आयवेुद र्था योग ष्शक्षा कायिक्रम 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

• समदुायमा सन ेर्था नसने िोगको रै्लावटमा िोकथाम र्था न्यरू्नकिण भएको हनेुछ । 
• नागरिक शािीरिक, मानर्सक एवं आध्याष्त्मक रूपमा स्वस्थ र्था सवल भै र्निोगी नेपाल 

र्नमािण अर्भयानमा टेवा पगु्नेछ । 
सञ्चालन प्रकृया  कायिक्रम सञ्चालन गने र्नकायः आयवेुद और्धालय 

सञ्चालन ववर्धः 
• नागरिक आिोग्य सेवा कायिक्रम सञ्चालन र्नदेष्शका,२०७६ बमोष्जम स्थानीय र्हसँगको 

समन्वयमा १ स्थानीय नागरिक आिोग्य सर्मर्र् ि वडा स्र्िमा कष्म्र्मा ५ वटा नागरिक 
आिोग्य समूह गठन गिी अर्भमषु्खकिण गने । 

• साववकका नागरिक आिोग्य सेवा ष्ल्कर्नक र्था गर्ठर् नागरिक आिोग्य समहू मार्ि र् नागरिक 
आिोग्य कायिकम सञ्चालन र्नदेष्शका, २०७६ ि  कायािन्वयन योजना (Implementation 
Plan) बमोष्जम  स्वस्थ जीवनशैली सम्वन्धी अर्भयान सञ्चालन गने  

• सामवूहक रूपमा योग एवं सकािात्मक जीवनशैली (आयवेुद जीवनशैली एवं स्वस्थकि आहाि) 
सम्वन्धी जानकािी र्दने व्यवस्था र्मलाउने । 

• स्थानीय जर्डबटुी परिचय, प्रयोग, िोपण एवं संिक्षण समवन्धी अर्भयानमूलक कायिक्रम सञ्चालन 
गने । 

• सम्वष्न्धर् स्थानीय र्हको समन्वयमा स्वस्थ जीवनशैली अर्भयानका लार्ग स्वयंसेवी 
अर्भयन्र्ाहरूलाइ समेर् परिचालन गिी कायिक्रम सञ्चालन गनि सवकनछे। 

 
लष्क्षर् समूहः आम सेवाग्राहीहरु । 

बजेट वाँडर्ाँड २,००,०००।– (सञ्चालन खचि) । 

सन्दभि सामाग्री नागरिक आिोग्य कायिक्रम सञ्चालन र्नदेष्शका र्था अन्य प्रचर्लर्  ऐन  र्नयम । 

परिचय  स्वस्थवृत्त (र्दनचयाि, ऋर्चुयाि, आहािववहाि आदी), सदवृत्त, आचाि िसायन, जीवनशैली सम्बन्धी 
सचेर्ना र्था स्थानीयस्र्िमा प्राप्त हनेु जर्डवटुीको उपयोगीर्ाबािे जानकािी गिाउन ि योगको बािेमा 
जानकािी र्दनकुा साथै योगका ववर्भन्न वक्रयाकलापहरुको अभ्यास गिाउन ववद्यालय आयवेुद स्वास््य 
र्था योग ष्शक्षा कायिक्रम शरुू भएको हो । 

उदे्दश्य • आयवेुद ष्चवकत्सा सेवा प्रदान गने संस्थाहरूबाट पाइने सेवाहरूबािे आम नागरिकलाइि जानकािी 
गिाउने ।  

• स्वस्थवृत्त (र्दनचयाि, ऋर्चुयाि, आहाि, ववहाि आर्द), स्वस्थ जीवनशैली सम्बन्धी सचेर्ना 
गिाउने ।  

• स्वास््यकमी, ववद्याथी ि समदुाय बीचको सम्बन्ध सकािात्मक ि समन्वयात्मक बनाउने ।  
• योगकोबािेमा जानकािी र्दने र्था योगका ववर्भन्न वक्रयाकलापहरुको अभ्यास गिाउने । 
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३) कायिक्रमको नामः जेटठ नागरिकको लार्ग स्वास््य प्रबधिन सेवा कायिक्रम । 

• घि वरिपिीका जर्डबवुट ि वयनको उपयोगको सम्वन्धमा सामान्य जानकािी गिाउने । 
अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

• आयवेुद ष्चवकत्सा सेवा प्रदान गने संस्थाहरूबाट पाइने सेवाहरूबािे आम नागरिकलाइि जानकािी 
हनेु छ । 

• स्वस्थवृत्त (र्दनचयाि, ऋर्चुयाि, आहाि, ववहाि आर्द), स्वस्थ जीवन शैली सम्बन्धी सचेर्ना प्राप्त 
भई स्वस्थ समाज र्नमािण भएको हनेुछ । 

• स्थानीय स्र्िमा प्राप्त हनेु जर्डवटुीको उपयोर्गर्ाकोबािे जानकािी भई ववद्यालय परिसि र्था 
आफ्नो घिवरिपरि पर्न िोप्न प्रोत्सावहर् हनेुछ । 

• स्वास््यकमी, ववद्याथी ि समदुायबीचको सम्बन्ध सकािात्मक ि समन्वयात्मक हनेुछ ।  
• स्वस्थ जीवनका लार्ग योगको महत्वबािेमा जानकािी प्राप्त भई योगअभ्यास आरू्ले पर्न गने ि 

अरुलाई पर्न र्सकाउने छन ्। 
सञ्चालन प्रकृया  सञ्चालन गने र्नकायः आयवेुद और्धालय 

सञ्चालन ववधीः 
• एक सामदुावयक ि एक संस्थागर्का दिले स ाम ुदावयकको हकमा ववद्यालय नर्सिङ 

कायिक्रम सञ्चालन भएका ववद्यालयलाइि प्राथर्मकर्ा र्दइि कष्म्र्मा २ माध्यार्मक ववद्यालय 
छनौट गने । 

• प्रत्येक ववद्यालयका भएमा नर्सिङ कमिचािी ि स्वास््य र्था शारििीक ष्शक्षा ववर्यका १ 
ष्शक्षकलाइि कायिक्रम सम्वन्धमा अर्भमषु्खकिण गिाइ उनीहरू मार्ि र्  ववभागले र्याि 
गिेको Module For Ayurveda and Yoga Education at School मा आधारिर् िवह 
कायिक्रम सञ्चालन गने  ि सम्वष्न्धर् कायािलयले रमैार्सक रूपमा अनगुमन र्नरिक्षण  र्था 
समन्वय गने । 
कक्षा सञ्चालन गदाि ध्यान र्दनपुने अन्य र्बर्यहरू ;— 

• कायिक्रमको परिचय ि उदे्दश्य अवगर् गिाउने ।  
• कृयाकलापमा उल्लेष्खर् र्बर्यबस्र्हुरू समेटी कक्षा सञ्चालन गने ।  
• अन्र्िवक्रयाको अवसि सृजना गने ।  
• स्वास््य सम्बन्धी र्बर्यहरूको पम्प्लेट, पोटटि, फ्लीपचाटि आर्दको उष्चर् प्रयोग गिी 

व्यवहारिक ज्ञान र्दने । 
• एक कक्षाको अवर्ध कम्र्ीमा ४५ र्मनेटको हनुपुने ।  

योगको सैद्धाष्न्र्क र्था प्रयोगात्मक कक्षा संचालनः 
• प्रत्येक कक्षाका २ जनाका दिले ववद्याथी छनौट गरि ष्शक्षकहरुको समेर् सहभार्गर्ामा 

योग प्रष्शक्षकद्वािा पाष्क्षक रूपमा प्रयोगात्मक कक्षा सञ्चालन गनुिपनेछ ।  
• अन्य र्दनमा प्रष्शक्षण र्दएमा ववद्याथी ि ष्शक्षकद्वािा आ–आफ्ना कक्षामा अन्य 

ववद्याथीहरुलाई अभ्यास गिाउन प्रोत्सावहर् गने ि त्यसका लार्ग ववद्यालयमा र्नयर्मर् समय 
छुट्याउन ववद्यालय व्यवस्थापन सर्मर्र्सँग छलर्ल गरि पहल गने ।। 

बजेट वाँडर्ाँड ५०,०००।– 
 सन्दभि सामाग्री Module for Ayurveda and Yoga Education at School र्था अन्य प्रचर्लर् ऐन र्नयम । 
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४) कायिक्रमको नामः स्र्नपायी आमालाई मार्षृ्शश ु सिुक्षाथि दगु्धबधिक जर्डबटुी जन्य और्र्ध ववर्िण सम्बन्धी 
कायिक्रम ।  

परिचय  आयवेुद स्वास््य संस्थाहरुमा सेवा र्लन आउने जेटठ नागरिक सेवाग्राहीहरुको पवहचान गिी र्नयर्मर् 
रूपमा स्वास््य जाँच र्था प्रबधिन गनि यो कायिक्रम प्रस्र्ाव गरिएको हो । 

उदे्दश्य जेटठ नागरिकहरूको शािीरिक जाँच गिी पूविकमि र्था अन्य आवश्यक कमि, िसायन ि योगको 
माध्यमबाट स्वास््य संिक्षण, प्रवधिन ि उष्चर् पिामशि र्दने ।  

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

• जेटठ नागरिकहरूले र्नयर्मर् रूपमा आवश्यक सेवा एवं और्धोपचाि प्राप्त गनेछन ्।  
• पूविकमि, योग, उपयकु्त आहािववहाि अपनाएि जीवनशैली परिवर्िन गिी स्र्िीय जीवनयापन गनि 

सलनेछन ्।  
• िसायन और्र्धहरूको प्रयोगबाट जेटठ नागरिकहरूको स्वास््य संिक्षण ि प्रवधिन भएको हनेुछ 

। 
सञ्चालन प्रकृया  कायिक्रम सञ्चालन गने र्नकायः  आयवेुद और्धालय 

सञ्चालन ववर्धः 
• आयवेुद स्वास््य संस्थाहरुमा सेवा र्लन आउने जेटठ नागरिक सेवाग्राहीहरु र्था समदुायमा 

स्वास््य सेवाबाट बष्ञ्चर्, आर्थिक रूपले र्बपन्न वगिका जेटठ नागरिकहरूका लार्ग काम 
गरििहेका स्थानीय संघ संस्थाहरू, बृद्धाश्रम, योग केन्रहरूको समन्वयमा र्र्नीहरूको 
पवहचान गिी र्नयर्मर् रूपमा स्वास््य जाचँ गने  

• आचाि िसायन, आहाि–ववहाि, व्यायाम, योग ववर्धलाई ववशेर् ध्यान पयुािउन ुपनेछ ।  
• प्रवधिन कायिक्रमको अर्भलेख अनसूुची १ वमोष्जम अद्यावर्धक िाख्न ुपने छ । 
• यस कायिक्रमको प्रर्र्वेदन र्ोवकएको िांचामा सम्बष्न्धर् र्नकायमा पठाउन ुपनछे ।  

कायिक्रम सञ्चालन गनुि पने समयः कायािलय समयमा र्नयर्मर् रुपमा । 
लष्क्षर् समूहः जेटठ नागरिकहरु । 

बजेट वाँडर्ाँड ७५०००।– 

सन्दभि सामाग्री मापदण्ड, कायिववधी, र्नदेष्शका र्था अन्य प्रचर्लर् ऐन र्नयम । 

परिचय  मार्षृ्शश ु स्वास््य ि स्र्नपानको महत्व बझुाउन , आमा ि बच्चाको स्वास््य सधुाि गनि र्था 
कुपोर्णजन्य िोगबाट बचाउन, सतु्केिी मवहलाको पयािप्त दूध बिाउन शर्ाविी चणूि ववर्िण गनि ि 
सेवाग्राहीमा सो सम्बन्धी चेर्नामूलक सामाग्री ववर्िण गनि यो कायिक्रम प्रस्र्ाव गरिएको हो ।  

उदे्दश्य • आमा ि बच्चाको स्वास््य सधुाि गने र्था कुपोर्णजन्य िोगबाट बचाउने  
• स्र्नपानको महत्वबािे स्र्नपायी मवहलाहरूलाई जनचेर्नामूलक स्वास््य ष्शक्षा प्रदान गने 

।  
• मार्षृ्शश ुमतृ्यदुि घटाउने ।  
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५) कायिक्रमको नामः पूविकमि कायिक्रम । 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

• शर्ाविी चणूि, दशमूलको समेर् प्रयोगबाट ष्शश ुि आमाको स्वास््यमा सधुाि हनेुछ ।  
• स्र्नपायी मवहलाहरूले आफ्नो ष्शशलुाई स्र्नपान गिाउन उत्पे्ररिर् हनेुछन ्।  
• बच्चाको शािीरिक ि मानर्सक बृष्द्ध ि ववकासमा सघाउ पगु्नेछ ।  
• कुपोर्णजन्य िोगहरूको िोकथाम हनेुछ ।  
• बाल मतृ्यदुि घटाउन मद्धर् पगु्नछे ।  

सञ्चालन प्रकृया  कायिक्रम सञ्चालन गने र्नकायः आयवेुद और्धालय 
सञ्चालन ववर्धः 

• मार्षृ्शश ु स्वास््य ि स्र्नपानको महत्व बझुाउन सिोकािवाला र्नकायसँग समन्वय गिी 
बर्थिङ सेन्टि, खोपकेन्र, पूविप्रसूर्र् जाँच गने स्थानहरूमा आयवेुद और्धालयले अनसूुची १ 
अनसुाि सेवाग्राहीको अर्भलेख िाख्ने ि अनसूुची—३ मा र्ोवकए बमोष्जमको और्र्धहरू 
समावेश गिी सेवा प्रदान गने ।  

• प्रत्येक बर्िको स्र्नपान सप्ताहमा सिोकािवाला र्नकायसँग समन्वय गिी र्ोवकएको लष्क्षर् 
समदुायलाई चेर्नामलुक सामाग्री मार्ि र् प्रचाि प्रसाि गरिनछे ।  

• मवहला स्वास््य स्वयंसेववकालाइ समावेश गिाइ कायिक्रमको सम्वन्धमा १ र्दन े
अर्भमषु्खकिण कायिक्रम सञ्चालन गने । 

• मवहला स्वास््य स्वयंसेववकासमेर्को समन्वयमा सतु्केिी मवहलाको लगर् संकलन र्था 
औरं्धी ववर्िण कायिक्रम सञ्चालन गने । 

• ष्शश ुि मवहलाको र्नयर्मर् रूपमा स्वास््य जाँच गनुिपनछे।  
• आवश्यकर्ानसुाि सतु्केिी मवहलाको पयािप्त दूध बिाउन शर्ाविी (कुरिलो चणूि) ६ 

मवहनासम्म खुवाउनपुनछे । र्त्काल सतु्केिी भएको अवस्था छ भने आमालाई एक 
मवहनासम्म दशमूल रे्लको मार्लस प्रयोग गनि र्दनपुनेछ । 

लष्क्षर् समूहः स्र्नपायी मवहला (बच्चा जन्मेपर्छ ६ मवहना सम्म) । 
कायिक्रम सञ्चालन गनुि पने समयः आयवेुद स्वास््य संस्थाबाट र्नयर्मर् । 

बजेट वाँडर्ाँड ५०,०००।– 

सन्दभि सामाग्री मापदण्ड, कायिववधी, र्नदेष्शका र्था अन्य प्रचर्लर् ऐन र्नयम । 

परिचय  पूविकमि कायिक्रमका माध्यमबाट आयवेुद स्वास््य संस्थाहरुमा आउने सेवाग्राहीहरूको स्वास््य 
प्रवधिन गनि यो कायिक्रम सञ्चालन गरिएको हो 

उदे्दश्य आयवेुद स्वास््य संस्थाहरुमा आउने सेवाग्राहीहरूको जाँच गिी पूविकमिको माध्यमबाट स्वास््य 
संिक्षण, प्रवधिन, आवश्यक उपचाि ि उष्चर् पिामशि र्दने । 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

• यस सेवाबाट र्बिामीहरू र्था सेवाग्राहीहरूको स्वास््य संिक्षण, प्रवधिन ि पनुस्थािपनामा सघाउ 
पगु्नेछ ।  

सञ्चालन प्रकृया  सेवा र्दने/कायिक्रम सञ्चालन गने र्नकायः आयवेुद और्धालयहरू 
सञ्चालन ववर्धः  
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६) कायिक्रमको नामः और्र्ध खरिद 

• पूविकमि कायिक्रम सञ्चालन भएका आयवेुद स्वास््य संस्थाहरुमा सेवा प्रयोजनका लार्ग 
अनसूुची ४ मा र्ोवकए बमोष्जमको र्ािाम बनाउने । 

• आयवेुद स्वास््य संस्थाहरुमा आएका सेवाग्राहीलाई स्वास््य जाँच गरि समस्याको पवहचान 
गिी आवश्यकर्ा अनसुाि पूविकमि सेवाका लार्ग र्सर्ारिस गने ।  

• पंचकमि अन्र्गिर् पूविकमिको रूपमा आवश्यकर्ानसुाि स्नेहन, स्वेदन, ष्शिोधािा, कटीवष्स्र्, 
ग्रीवावष्स्र्, नस्य आर्द सञ्चालन गने । 

• स्वेदन कमिको लार्ग अनसूुची ५ वमोष्जम का रव्य िोगानसुाि प्रयोग गने । 
• कायिक्रम सञ्चालनको लार्ग वजटे व्यवस्था भएमा अनसूुची ७ मा र्ोवकएवमोष्जम 

अभ्यङ्गकर्ाि र्नयकु्त गने ।  
लष्क्षर् समूहः आयवेुद संस्थाहरूमा उपचािाथि आएका सेवाग्राहीहरू । 
कायिक्रम सञ्चालन गनुि पने समयः कायािलय सञ्चालन  िहने समयमा र्नयर्मर् रुपमा ।  

बजेट वाँडर्ाँड १,००,०००।– 

सन्दभि सामाग्री मापदण्ड,कायिववधी,र्नदेष्शका र्था अन्य प्रचर्लर् ऐन र्नयम । 

परिचय गणुस्र्िीय और्र्ध ि स्वास््य सामग्रीको सहज र्था प्रभावकािी आपूर्र्ि एवं उपयोगलाई सरु्नष्श्चर् 
गदै आयवेुद स्वास््य संस्थाहरूमा सेवा र्लन आउने सेवाग्राहीलाइि  र्ोवकएका और्र्ध र्नःशलु्क रूपमा 
र्निन्र्ि उपलब्ध गिाउने उदेश्यले यो कायिक्रम प्रस्र्ाव गरिएको हो । 

उदे्दश्य • स्थानीय रुपमा देष्खन े िोगहरूको प्राथर्मकर्ा अनसुाि र्निन्र्ि व्यवस्था हनेुगरि आवश्यक 
आयवेुद और्र्ध खरिद गने । 

• र्नःशलु्क और्र्ध सवहर्को सेवा र्निन्र्ि प्रवाह गन े। 
 

अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

आवश्यक सेवा ि और्र्धको र्नयर्मर् उपलब्धर्ा हनेुछ । 
सञ्चालन प्रकृया  सञ्चालन गने र्नकायः आयवेुद और्धालय 

सञ्चालन ववर्धः 
• आयवेुद स्वास््य संस्थाको वविामी र््यांक अनसुाि िोगको प्राथर्मकर्ा र्नधाििण गने। 

प्राथर्मकर्ा र्नधाििण गदाि अष्घल्लो बर्िको र्बिामीको संख्या, िोगको प्रकोप, बजेट आर्दलाई 
ध्यानमा िाष्ख स्थानीय स्र्िबाट प्राप्त वजेटलाई समेर् परिचालन गरिनेछ । 

• यस ष्शर्िकबाट नागरिक आिोग्य सेवा ष्ललर्नक  समेर्लाइि  और्र्ध  उपलव्ध गिाउने । 
• और्र्ध खरिद गदाि अनसूुची ६ अनसुािका र्नःशलु्क र्बर्िण गरिन े अत्यावश्यक आयवेुद 

और्र्धहरुको र्मर्र् २०७४।७।२३ को स्वीकृर् सूची  ) २३ वटा (र्था अन्य कायिक्रमका 
लार्ग ववगर्मा र्ोवकए अनसुािका और्र्ध खरिद गनुि पनेछ । 

• साविजर्नक खरिद ऐन २०६३ र्था साविजर्नक खरिद र्नयमावली २०६४ वमोष्जम खरिद 
इकाइ गठन गिी प्राप्त वजेटको परिधीर्भर िवह प्रचर्लर् कानून वमोष्जम गने । 

• साविजर्नक र्नकालयले साविजर्नक खरिद ऐनको दर्ा ४१ ि साविजर्नक खरिद र्नयमावली 
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७) कायिको नामः मेर्डकल सामार्ग्र मेर्सनिी उपकिण र्था /  औजाि खरिद । 

२०६३ को र्नयम ८६ बमोष्जमका ववर्य एवकन गिी र्नयम ४१ (१)क मा र्ोवकएको िकम 
सम्मको रु्टकि खरिद बाहेकको हकमा साविजर्नक खरिद र्नयमावलीको र्नयम ८५(६) 
बमोष्जम खरिदको प्रकृर्र्, कािण ि आधाि सवहर् आपूर्र्ि कर्ािको नाम खुलाइ साविजर्नक 
रूपमा सूचना प्रकाशन गनुिपनछे । 

• और्र्ध खरिद गदाि उपलव्ध भएसम्म Good Manufacturing Practice (GMP -कूशल 
उत्पादन अभ्यास) प्रमाणपर प्राप्त गिेको उद्योगबाट  उत्पार्दर् और्र्धलाइ प्राथर्मकर्ा र्दइ   
अनसूुची ७ बमोष्जमको गणुस्र्ि परिक्षण प्रर्र्वेदन ि चणूि  और्र्धहरूको हकमा मान्यर्ा प्राप्त  
और्र्ध परिक्षण प्रयोगशालाबाट microbial test पूिा गिेको प्रमाणपर ि और्र्ध दाष्खला 
प्रर्र्वेदनको छायाँप्रर्र् सवहर् और्र्ध दाष्खला भएको र्मर्र्ले १ मवहनार्भर यस ववभागमा 
अर्नवायि रूपमा पठाउनपुनछे । 

• सम्वष्न्धर् के्षरका प्राववर्धक जनशष्क्तको संलग्नर्ामा और्र्ध गणुस्र्ि परिक्षण उपसर्मर्र् गठन 
गिी सो सर्मर्र्द्वािा गणुस्र्ि परिक्षण गिेको हनुपुनेछ । 

• और्र्धको गणुस्र्ि पिीक्षण अनसूुची ८ मा र्ोवकए वमोष्जम हनेुछ । खरिद सम्वन्धमा अनसूुची 
९ वमोष्जम को र्ािम भिी अध्यावर्धक गनुिपने छ 

लष्क्षर्समहूः सेवाग्राहीहरू।  
कायिक्रम सञ्चालन गनुिपने समयः कायियोजना अनसुाि ।  

बजेट वाँडर्ाँड ४,००,०००।– 

सन्दभि सामाग्री र्नदेष्शका, कायिववर्ध, मापदण्ड आर्द र्था अन्य प्रचर्लर् ऐन र्नयम । 

परिचय  आयवेुद स्वास््य संस्थाहरूमा ष्चवकत्सा उपयोर्ग सामाग्रीको व्यवस्थापन सहज पानि यो कायिक्रम  
िाखीएको हो । 

उदे्दश्य • र्नयर्मर् आयवेुद स्वास््य सेवा प्रदान गनि आवश्यक उपकिण लगायर् आवश्यक सामाग्रीको 
व्यवस्थापन गने । 

• कोर्भड–१९  को सम्वन्धमा आवश्यक शिुक्षात्मक सामार्ग्र  समेर्को व्यवस्था गने ।  
अपेष्क्षर् 
प्रर्र्र्ल 

• आयवेुद स्वास््य सेवा प्रदान गनि र्था िोग र्नदान गनि आवश्यक उपकिणको उपलव्धर्ा भएको 
हनेुछ । 

• महामािीजन्य अवस्थामा आवश्यक सिुक्षात्मक उपाय अवलम्वन भएको हनेुछ । 
 
 सञ्चालन 

प्रकृया  
कायिक्रम सञ्चालन गने र्नकायः आयवेुद और्धालय 
सञ्चालन ववर्धः 

• आवश्यकर्ानसुाि खरिद योजना वनाउने । 
• साविजर्नक खरिद ऐन २०६३ र्था साविजर्नक खरिद र्नयमावली २०६४ वमोष्जम खरिद 

इकाइ गठन गिी प्राप्त वजेटको परिधीर्भर िवह प्रचर्लर् कानून वमोष्जम गने । 
• खरिद गिीएका सामार्ग्रहरूको र्नयमानसुाि अर्भलेख अद्यावर्धक गरििाख्नपुन ेछ । 
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पनुश्चः   

• देहायका अर्नवायि दावयत्वका ष्शर्िकहरूमा प्राथर्मकर्ा र्दइि बजटे र्बर्नयोजन गनुिपनछे । 
• अर्नवायि दावयत्वका लार्ग बजेट छुट्याइि मार्थ उल्लेष्खर् कायिक्रम सञ्चालन पश्चार् बावँक िहेको बजेटबाट यस 

अष्घका आ.व.मा र्निन्र्िरूपमा सञ्चालन हुँदै आएका ि आवश्यकर्ानसुािका अन्य थप कायिक्रमहरू पर्न 
सञ्चालन गनि सवकनेछ । 

अर्नवायि दावयत्व 
क 
१ नेपाल सिकािका  स्वीकृर् दिवष्न्दका स्थायी कमिचािीको र्लव (ग्रेड, क.सं. कोर् थप, सावर्धक जीवन ववमा 

थप,चाडपवि खचि) २ नेपाल सिकािका स्थायी कमिचािीका लार्ग आवश्यक हनेु महंगी भत्ता । 
३ नेपाल सिकािका स्थायी कमिचािीका लार्ग आवश्यक हनेु पोर्ाक भत्ता । 
४ र्नयमानसुाि नेपाल सिकािका स्थायी कमिचािीका लार्ग आवश्यक हनेु स्थानीय भत्ता । 
५ कायािलय भाडामा बर्सआएको भएमा घिभाडा । 
६ कायािलयको स्वीकृर् स्थायी दिवष्न्द अनसुाि किाि सेवाका कमिचािीको पारिश्रर्मक 
ख 
१ कायािलयको लार्ग आवश्यक धािा, ववजलुी, टेर्लर्ोन र्था संचाि खचि । 
२ कायािलयको लार्ग आवश्यकर्ानसुाि ममिर् सम्भाि खचि 
३ कायािलयको लार्ग आवश्यक हनेु कायािलय सञ्चालन खचि  
४ कायािलयका लार्ग आवश्यक हनेु इन्धन अन्य प्रयोजन खचि 
५ कायािलयको आवश्यकर्ानसुाि दैर्नक भ्रमण भत्ता िकम  

६ कायािलयको आवश्यकर्ानसुाि ववववध खचि । 
 

बजेट 
वाँडर्ाँड 

५००००।– 

सन्दभि 
सामाग्री 

 र्नदेष्शका, कायिववर्ध, मापदण्ड आर्द र्था अन्य प्रचर्लर् ऐन र्नयम । 
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अनसूुची – १ 
र्नःशलु्क र्बशेर् स्वास््य सेवाको प्रयोजनको लार्ग भरिन ेर्ािम 
१.  नाम, थिः–  
२.  उमेिः–  
३.  र्लङ्गः–  
४.  ठेगानाः–            महा/उप/नगि/गाउंपार्लका वडा नं.– 
५.  पेशाः–  
६.  सम्बष्न्धर् र्बिामी वा अर्भभावकको दस्र्खर्ः–  
७.  सेवाको वकर्समः–  
(क) जेटठ नागरिक (ख) स्र्नपायी आमा  
८.  कायािलय प्रयोजनको लार्ग (२ प्रर्र् मध्ये १ प्रर्र् सेवाग्राहीलाई) 
(क) मूल दर्ाि नं.  
(ख) सहायक िष्जटटि दर्ाि नं.  

 
र्स.नं. र्मर्र् सेवाको वकर्सम और्र्धको नाम र्ायल ग्रा./र्म.ग्रा पनुिावृर्र् 

र्मर्र् 
वविामीको 
दस्र्खर् 

दस्र्खर् (और्र्ध 
ववर्िण शाखा) 

   
 

      

 
र्सर्ारिश गने स्वीकृर् गने 
(उपचािमा संलग्न स्वास््यकमी) संस्था प्रमखु 
नाम  नाम 
पद  पद 
दस्र्खर् दस्र्खर् 
 
 
अनसूुची –२ 
 
र्नःशलु्क ववशेर् उपचािसम्बन्धी व्यवस्था 
१. र्नःशलु्क प्रदान गरिने ववशेर् उपचाि सेवाहरूः  
(अ) जेटठ नागरिकका लार्गः  
(क) पञ्चकमि अन्र्गिर्को पूविकमि स्नेहन ि स्वेदन  
(ख) िसायन योगका लार्ग एकल चणूि और्र्धहरू  
१. अश्वगन्धा चणूि  
२. आमलकी चणूि  
३. अमरृ्ा चणुि  
(आ) स्र्नपायी आमाका लार्ग  
१. शर्ाविी चणूि  
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२. दशमूल रे्ल  
अनसूुची –३ 
स्र्नपायी आमाका लार्ग और्र्धहरू। 
क्र.सं और्र्धको नाम प्रयोग मारा प्रयोग ववर्ध प्रयोग अवर्ध 
१ ज्वानो जोनीको दखुाई, 

गभािशय 
शोधकको रूपमा, 
पेट दखुाई, 
पीडादायी 
मवहनावािी र्था 
प्रसूर्ी ज्विमा 

३ –६ग्राम ज्वानोको झोल बनाएि 
आवश्यकर्ानसुाि र्दनको 
३ पटक सम्म र्दन े। 

आवश्यकर्ानसुाि 

२ शर्ाविी (कुरिलो) चणूि स्र्न्य वद्धिक, 
पोर्क, िोग 
प्रर्र्िोध शष्क्त 
वद्धिक 

चणूि: ३–६ 
ग्राम  
स्विस: 
१०–२० 
र्म.र्ल.  
लवाथः 
५०–१०० 
र्म.र्ल 

िस र्नकालेि , चणूि 
(Powder) बनाएि 
अथवा पकाएि लवाथको 
रूपमा 

आवश्यकर्ानसुाि सतु्केिी 
भएको ६ मवहना सम्म 
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अनसूुची– ४ 
पंचकमि अन्र्गिर् पूविकमि सेवाको प्रयोजनको लार्ग भरिन ेर्ािाम 
 
१.  नाम, थिः–  
२.  उमेिः–  
३.  र्लङ्गः–  
४.  ठेगानाः–    महा/उप/नगिपार्लका/गाउपार्लका    वडा नं.  
५.  पेशाः–  
६.  सम्बष्न्धर् र्बिामी वा अर्भभावकको दस्र्खर्ः–  
८.  कायािलय प्रयोजनको लार्ग (२ प्रर्र् मध्ये १ प्रर्र् सेवाग्राहीलाई) 
(क) मूल दर्ाि नं.  
(ख) सहायक िष्जटटि दर्ाि नं.  
९.  सेवाः योग, पूविकमि (स्नेहन, स्वेदन), ष्शिोधािा, प्रर्र्मसि नश्य कमि, अन्य । 
 
अनसूुची – ५ 
 
स्वेदन कमिका लार्ग आवश्यक रव्यहरू  
प्रायशः पार्हरूको प्रयोग गरिन्छ ि र्ल, बोक्रा, जिा वा काण्डको पर्न प्रयोग गनि सवकन्छ ।   
र्समली (र्नगुिण्डी) पनुनिवा गहर्   दशमूल   बृहर् पंचमूल  

 
लघपुञ्चमूल  
 

गजुो र्ण्डुल (चामल) शीर्ल ष्चनी (ष्शग्र)ु 
 

र्र्रे्पार्ी 

बरुण (र्सष्प्लगान)  एिण्ड  
 

अकि  (आंक) र्र्ल र्सस्न ुआर्द  
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अनसूुची – ६ 
अत्यावश्यक आयवेुद और्र्ध सूची 
 
१. र्नःशलु्क प्रदान गरिने र्नम्नानसुािका और्र्धहरु र्निन्र्ि रुपमा प्राप्त हनेु व्यवस्था र्मलाउन ुपनेछ । 

१.  िोगको नाम और्र्धको ववबिण कैवर्यर् 
२.  अम्लवपत्त अववपष्त्तकि चणूि  
३.  उदि िोग वहंग्वाटटक चणूि  
४.  वार्व्यार्ध महायोगिाज गगु्गलु, महानािायण रै्ल  
५.  श्वशनववकाि  र्सर्ोपलार्द चणूि, टंकण भस्म  
६.  स्रीिोग पटुयानगु चणूि  
७.  बालिोग बालामरृ्, मगृमदासाव  
८.  उच्च िक्तचाप सपिगन्धाघन वटी  
९.  त्वकववकाि र्नम्बार्द चणूि, गन्धक िसायन  
१०.  कणि, नासा, मखु, दन्र् ि 

कण्ठिोग 
खर्दिार्द वटी, र्डववन्द ुरे्ल  

११.  आमवार् योगिाज गगु्गलु  
१२.  ज्वि महाशदुशिन चणूि  
१३.  अर्र्साि, ग्रहणी  महाशंख वटी, ववल्वार्द चणूि  
१४.  व्रण जात्यार्द रे्ल  
१५.  वार्िक्त कैशोि गगु्गलु  
१६.  मूरववकाि , प्रमेह चन्रप्रभावटी   
१७.  ववववध  र्रर्ला, अश्वगन्धा चणूि  

 
२. और्र्ध व्यवस्थापन 
१)  और्र्ध खरिद  

और्र्ध खरिद गदाि साबिजर्नक खरिद ऐन २०६३ र्था साबिजर्नक खरिद र्नयमावली २०६४ बमोष्जम खरिद 
एकाइ गठन गिी प्रचर्लर् आर्थिक ऐन र्नयम बमाष्जम गनुिपने छ ।  

क)  र्बर्नयोष्जर् बजेटबाट ऐन र्नयमको परिर्ध र्भर िही र्ोवकएका और्र्धहरू खरिद गनुिपने छ ।  
ख)  और्र्धको खचिः और्र्धको आम्दानी खचिको अर्भलेख छुट्टा छुटै्ट सहायक ष्जन्सी खार्ा खडा गिी खचि व्यवस्थापन 

गनुिपने छ । यसिी िाष्खएको अर्भलेख भण्डािको अर्भलेख ि उपचाि िष्जटटिको अर्भलेखसँग र्भडेको हनुपुने छ 
। 
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अनसूुची- ७ 
अन्य सेवा शलु्क पूविकमि (स्नेहन, स्वेदन), ष्शिोधािा)/ पंचकमि सञ्चालन गने अभ्यङ्गकर्ाि 
अभ्यङ्गकर्ािः 
१.  मवहला / परुुर् 
२. कष्म्र्मा १ मवहनाको र्ार्लम  प्राप्त । 
३. र्ार्लम र्दने र्नकायः–मान्यर्ा प्राप्त ष्शक्षण संस्था/आयवेुद ष्चवकत्सकको र्नगिानीमा आयवेुद संस्था । 
४. कम्र्ीमा ८ कक्षा उत्तीणि 
५. स्थानीय हनुपुने 
 उमेिः १८ – ३५ वर्ि 
कायि र्बविण: 
(क) अभ्यङ्ग, स्वेदन ि ष्शिोधािा कक्षको आवश्यक सिसर्ाई गने । 
(ख) आवश्यक पूविकमिका सामग्रीहरु र्याि गने । 
(ग) ष्चवकत्सकको र्सर्ारिश अनसुाि आयवेुद स्वास््य संस्थामा आएका सेवाग्राहीहरुलाई अभ्यङ्ग (रे्ल मार्लश), 
स्वेदन, ष्शिोधािा लगायर्का कामहरु गने । 
(घ) अभ्यङ्ग लगायर् सेवा प्रदान गिेको र्बविणका साथै प्रर्र्वेदन र्याि गनि सहयोग गने । 
 
अनसूुची– ८ 
और्र्ध गणुस्र्ि सम्बन्धी व्यवस्था 
क) चणूि और्र्धहरुको र्नम्नानसुाि पिीक्षण व्यवस्था गनेः 
क्र.स और्र्धको नाम र्ौल रूप/वणि स्पशि िस गन्ध एकरूपर्ा कैवर्यर् 
         

 
प्रत्येक व्याचको स्वीकृर्र् प्राप्त और्र्ध पिीक्षण प्रयोगशालाबाट Microbial Test पूिा गिेको प्रमाणपर संलग्न 

 
(ख) गगु्गलु/वटी और्र्धहरुको र्नम्नानसुाि पिीक्षण व्यवस्था गनेः 
क्र.
स. 

और्र्धको नाम र्ौल रूप/वणि स्पशि 
(Hardness) 

एकाई र्ौल 
(Fineness) 

िस गन्ध एकरूपर्ा कैवर्यर् 

          
 
(ग) भटम/वपटटी और्र्धहरुको र्नम्नानसुाि पिीक्षण व्यवस्था गनःे 
क्र.
स. 

और्र्धको नाम र्ौल स्वरूप 
(form) 

रूप/वणि(
colour) 

िेखापूणिर्ा वारिर्ि िस गन्ध र्नश्चष्न्रका कैवर्यर् 

           
 
(घ) मलहम एवं रै्ल और्र्धहरुको र्नम्नानसुाि पिीक्षण व्यवस्था गनेः 
क्र.स
. 

और्र्धको नाम र्ौल रूप/वणि 
(colour) 

स्पशि 
(smoothness) 

सान्रर्ा गन्ध एकरूपर्ा कैवर्यर् 

         
सम्बष्न्धर् र्नकायबाट हालसालै नववकिण गिी अद्यावर्धक भएको उत्पादन र्था र्बक्री र्बर्िण दर्ाि प्रमाणपर संलग्न हनुपुने । 
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अनसूुची – ९ 
अत्यावश्यक आयवेुद और्र्ध र्था अन्य खरिद ि ष्जन्सी अध्यावर्धक गदाि भनुिपने खपर् ववविण र्ािम 
क्र.
स. 

और्र्धको नाम और्र्धको मार्सक खचि ववविण और्र्ध वववर्िण गिेको िोगी 
को संख्या 

कैवर्यर् 

परिणाम इकाइ 
१.      
२.      
 
और्र्धको मौज्दार् ववविण र्ािम 
क्र
. 
सं
. 

और्
र्धको 
नाम 

और्र्ध प्राष्प्तको श्रोर् /कायिक्रम और्
र्धको 
जम्मा 
परिमा
ण 

ईकाई 
र्ौल 
खुल्नेग
िी 
के.जी./
ग्राम/ 
र्ाईल 

कैवर्
यर् 

गर् 
आ.
व. 
को 
वां
की 
मौ
ज्दा
र् 

आयु
वेद 
ववभा
ग 
वाट 
प्राप्त 

अत्याव
श्यक 
आयवुे
द 
और्र्ध 
खरिद 

चणूि 
औ
र्र्ध 
र्न
माि
ण 

अन्य 
वाट 
और्र्ध  
खरिद
/प्राप्त 
 

जेटठ 
नाग
रिक 
स्वा
स््य 
प्रवधि
न 
सेवा 

स्र्न
पायी 
आमा 
 र्था 
ष्शश ु
सेवा 

गांउ
घि 
शह
िी 
ष्ल्क
र्नक 
कायि
क्रम 

पञ्च 
क
र्मि 
(पू
वि 
क
मि) 
को 
ला
र्ग 
औ
र्र्ध 
ख
रिद 

र्नशलु्क
आयवुेद 
स्वास््य 
ष्शववि 
सञ्चालन
को  
लार्ग 
और्र्ध 
खरिद 

सहयोग 
सर्मर्ी/गा.पा./
न.पा./प्रदेश दार्ृ 
र्नकायवाट प्राप्त 
और्र्ध 
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