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समविगत मागयदशयन 

स्वास््य कायगक्रमहरूको प्रभावकारी कायागन्त्वयन तथा एकरूिता कायगक्रम सञ्चािन गनग सहजीकरण गराईने ईद्दशे्यिे ष्टनम्न बमोष्टजम  

समष्टिगत मागगदर्गन तयार गररएको छ ।  कायगक्रम सम्िन्त्न भएिश्चात संघीय  स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रािय तथा कायगक्रमसंग 

सम्बष्टन्त्धत महार्ाखामा ष्टनम्न बमोष्टजमका प्रष्टतवेदनहरु िठाईनिुने छ । 

 

 कायगक्रमहरूको भौष्टतक तथा ष्टवष्टिय ष्टववरण चौमाष्टसक  र वाष्टषगक रुिमा रूिमा राष्टरिय योजना अयोगको केन्त्रीय ऄनगुमन, 

मलू्याकंन फाराम नं. २ बमोष्टजम िठाईन ुिनेछ । 

 सम्बष्टन्त्धत कायागिय, स्वास््य संस्था र स्वास््यकमी  तथा प्रष्टतष्टनष्टधहरुिे कायगक्रम सम्िन्त्नताको ष्टवस्ततृ  प्रगष्टत प्रष्टतवेदन   

गनुगिनेछ । प्रष्टतवेदनको ढााँचा ईििब्ध गराआएका ष्टक्रयाकिािहरुका िाष्टग सोही बमोष्टजम प्रष्टतवेदन गनुगिनेछ । 

 प्रदरे्को अन्त्तररक स्रोतवाट सञ्चाष्टित स्वास््य कायगक्रमहरूको ष्टववरण समेत प्रष्टतवेदनमा समावेर् गनुगहुन ऄनरुोध छ । 

प्रादषे्टर्क तह मातहतका सबै स्वास््य संस्थाहरुिे प्रवाह गरेको स्वास््य सेवाको त्याङ्कीय ष्टववरण स्वास््य ब्यवस्थािन सचूना 

प्रणािीमा माष्टसक रुिमा प्रष्टवि गनुग, गराईन ुिनेछ । साथै ऄन्त्य ब्यवस्थािन सचूना प्रणािीको मािदण्ड ऄनसुार त्याङ्कको प्रष्टवष्टि 

तथा प्रष्टतवेदन गनुगिनेछ । 

 

कायगक्रमको प्रभावकारी कायागन्त्वयनका िाष्टग अवश्यक सहयोग र सहष्टजकरणका िाष्टग संघस्तरमा रहकेा सम्बष्टन्त्धत महार्ाखा तथा 

केन्त्रहरुसाँग समन्त्वय गनग सष्टकनेछ । साथै संघस्तरमा रहकेा कायगक्रमसाँग सम्बष्टन्त्धत महार्ाखा तथा केन्त्रहरुबाट कायगक्रमको ऄनगुमन हुन 

सक्नेछ । 

 

सर्तग ऄनदुानका रुिमा ष्टबष्टनयोष्टजत रकम कायगक्रम सञ्चािनका िाष्टग कम हुन गएमा वा कायगक्रम ष्टवस्तार गरी सञ्चािन गनग 

अवश्यक भएमा प्रादरे्ीक तहमा थि श्रोत िररचािन गरी कायगक्रम सञ्चािन गनग सष्टकनेछ । 

 

कायगक्रमका िाष्टग बजेट बााँडफााँडका अधार ईल्िेख गररएकोमा सोही बमोष्टजम तथा बााँडफााँडका अधार ईल्िेख नभएकामा 

ष्टक्रयाकिािको ईद्दशे्य र ऄिेष्टक्षत िक्ष्य ऄनरुुि हुने गरी स्थानीय अवश्यकता ऄनसुार बााँडफााँड गरी ष्टक्रयाकिाि सञ्चािन गनुग िनेछ । 

स्वीकृत दरबन्त्दी तथा बजेटको िररष्टध रहरे मार सेवा प्रवाह सचुारूिाइ प्राथष्टमकता ष्टदइ सेवा करारका कमगचारीको ब्यवस्थािन गनुगिनेछ। 

औषष्टध तथा औषधीजन्त्य सामाग्री खररद गदाग संघस्तरवाट प्राप्त नहुने वा कम मारामा प्राप्त हुने र प्रादषे्टर्क तथा स्थानीय तहमा बष्टढ 

अवश्यक िने औषष्टध तथा सामाग्रीहरूिाआग प्राथष्टमकता ष्टदनिुनेछ ।  

 

प्रदरे् ऄन्त्तरगतका स्वास््य सम्वन्त्धी कायगहरू कायगक्रमको प्रकृष्टत ऄनसुार सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय, प्रादषे्टर्क स्वास््य ष्टनदरे्नािय, 

प्रादषे्टर्क स्वास््य कायागिय, ऄस्िताि िगायतका यस मागगदर्गनमा ब्यवस्था गररए बमोष्टजम सञ्चािन हुने व्यवस्था गराईने। 

 

ऄस्िताि तथा स्थानीय तहसम्म औषष्टध, खोि िगायतका स्वास््य सामाग्रीहरूको अिषू्टतग व्यवस्थािन  सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय 

ऄन्त्तरगतका प्रादषे्टर्क स्वास््य ष्टनदरे्नािय,साष्टवकका जनस्वास््य कायागिय एवं प्रादषे्टर्क स्वास््य कायागिय माफग त हुने भएकोिे 

सोही ऄनरुूि कायगक्रम सञ्चािन गने, गराईने । 

 

महामारी तथा महामारीजन्त्य  ऄवस्थाको व्यवस्थािनको िाष्टग अवश्यकता ऄनसुार संघ तथा सम्बष्टन्त्धत स्थानीय तहसंगको समन्त्वय 

तथा सहकायगमा अवश्यकतानसुार कायगक्रम सञ्चािन गने, गराईने  । 

 

स्वीकृत कायगक्रम तथा प्राप्त ऄष्टख्तयारी ऄनसुारको ष्टनदरे्नर खचग गदाग सावगजष्टनक खररद ऐन २०६३ र ष्टनयमाविी २०६४, कायगष्टवष्टध 

ऐन २०५५ र ष्टनयमाविी २०६४ तथा भ्रमण खचग ष्टनयमाविी २०६४, ऄथग मन्त्राियवाट जारी गररएको कायग सञ्चािन ष्टनदषे्टर्का 

२०७३ को प्रष्टक्रया ऄनसुार कायगक्रम सञ्चािन गनुग िनेछ । 
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१) रावरिय  क्षयरोग काययक्रम 

 

१) काययक्रमको नाम : प्रदेशस्तरीय कल्चर ल्याबका लागी ल्याव कमयचारीको वनरन्तता 

िररचय प्रदरे्स्तररय कल्चर ल्याव संचािनका िाष्टग अवश्यक स्थाइ कमगचारीहरुको दरवष्टन्त्द नभएकािे सेवा करारमा 

अवश्यक कमगचारी व्यवस्थािन गरर कल्चर सेवा सचुारु गनग यो कायगक्रम राष्टखएको हो । 

ईद्दशे्य प्रदरे्स्तरमा जष्टटि एवं बहुऔषष्टध प्रष्टतरोधी क्षयरोगको प्रभावकारी एवं सिुभ ष्टनदान तथा ईिचार 

व्यवस्थािनका िाष्टग कल्चर÷ष्टड.एस.ष्टट. सेवा संचािन गन े। 

कायागन्त्वयन गने 

ष्टनकाय 

कणागिी प्रदरे् ऄन्त्तरगत रहकेो साष्टवकको मध्य िष्टश्चम क्षेष्टरय ऄस्िताि, सखुेत र प्रदरे् न.ं ४ ऄन्त्तगगत रहकेो 

Regional TB Center  मा संचाष्टित कल्चर तथा ष्टड.एस.ष्टट. ल्याव । 

सञ्चािन प्रकृया 

 

न्त्यनूतम र्ैष्टक्षक योग्यता  

क) ष्टक्िष्टनकि माइक्रोबाइिोष्टजिः मान्त्यता प्राप्त र्ैष्टक्षक संस्थाबाट बी.एस्सी. एम.एि.टी.÷ बी.एम.एि.टी. 

ईष्टतणग गरी ष्टक्िष्टनकि माइक्रोबाइिोजीमा (३ बष)े स्नातकोिर ईष्टतणग गरी नेिाि स्वास््य व्यवसायी 

िररषदमा ष्टवष्टर्ि श्रेणीको ष्टनदान समहूमा दताग भएको वा मान्त्यता प्राप्त र्ैष्टक्षक संस्थाबाट 

एम.बी.बी.एस.ईष्टतणग गरी ष्टक्िष्टनकि माइक्रोबाइिोजीमा (३ बष)े स्नातकोिर ईष्टतणग गरी नेिाि मेष्टडकि 

काईष्टन्त्सिमा दताग भएको हुन ुिने । 

ख) मेष्टडकि माइक्रोबाइिोष्टजिः मान्त्यता प्राप्त र्ैष्टक्षक संस्थाबाट बी.एस्सी एम एि टी÷ बी.एम.एि.टी. ईष्टतणग 

गरी मेष्टडकि माइक्रोबाइिोजीमा (२ बष)े स्नातकोिर ईष्टतणग गरी नेिाि स्वास््य व्यवसायी िररषद्मा 

कष्टम्तमा ब ्ऄष्टबककको ष्टनदान समहूमा दताग भएको हुन ुिने । 

ग) मेष्टडकि ल्याव टेक्नोिोष्टजिः मान्त्यता प्राप्त र्ैष्टक्षक संस्थाबाट मे.ल्या.टे ष्टवषयमा स्नातक (बी.एस्सी एम 

एि टी, बी.एम एि टी) ईष्टतणग गरी नेिाि स्वास््य व्यवसायी िररषदमा ब ्ऄष्टबककको ष्टनदान समहूमा दताग 

भएको ।  

घ) ल्याव टेष्टक्नष्टसयनः मान्त्यता प्राप्त र्ैष्टक्षक संस्थाबाट मे.ल्या.टे ष्टवषयमा प्रष्टवणता प्रमाणिर तह (सी.एम एि 

टी) ईष्टतणग गरी नेिाि स्वास््य व्यवसायी िररषदमा ऄष्टबककको ष्टनदान समहूमा दताग भएको हुन ुिने  

ङ) प्रयोगर्ािा सहयोगी कमगचारीः एस.इ.इ., एस एि सी ईिीणग । 

छनौट प्रष्टक्रया 

 िरामर्ग सेवामा (सेवा करारमा) ष्टिआने सम्िणूग िदको कायगष्टववरण तयार गने । 

 ष्टवद्यमान प्रर्ासष्टनक तथा अष्टथगक ऐन तथा ष्टनयमाविी ऄनसुारको प्रकृया ऄिनाईने । 

 ष्टवषयगत कायगमा कष्टम्तमा एक वषगको ऄनभुव भएका व्यष्टििाइ प्राथष्टमकता ष्टदन े

 छनौट भएका कमगचारीहरुसंग ऄनसुचूी ५ बमोष्टजमको ढााँचामा सम्झौता गने । 

 छनौट भएका कमगचारीहरुको कायगसम्िादनको ष्टनयष्टमत मलु्याङकन र ऄनगुमन गने । 

िद संख्या एवं प्रकार  

क्षेष्टरय क्षयरोग केन्त्र, िोखरा, एवं मध्य िष्टश्चम क्षेष्टरय ऄस्िताि, सखुेतमा संचाष्टित प्रदरे् स्तरीय क्षयरोग 

कल्चर तथा ल्यावको िाष्टग 

 माआक्रोवायोिोष्टजि (ष्टक्िष्टनकि) १ जना 

 माआक्रोवायोिोष्टजि (मेष्टडकि) १ जना 

 ल्याब टेक्नोिोष्टजि १ जना 

 ल्याव टेष्टक्नष्टसयन २ जना 

 प्रयोगर्ािा सहयोगी कमगचारी १ जना 

अष्टथगक वााँडफााँड प्रष्टत व्यष्टि ऄष्टधकतम माष्टसक तिब: ष्टक्िष्टनकि माइक्रोबाइिोष्टजि रु ७०,०००।– मेष्टडकि 

माइक्रोबाइिोष्टजि रु ६०,०००।–  मेष्टडकि ल्याव टेक्नोिोष्टजि रु ५०,०००।– मेष्टडकि ल्याव टेष्टक्नष्टसयन रु 

३०,०००।– प्रयोगर्ािा सहयोगी कमगचारी रु १८,०००।– 

ऄष्टभिेख प्रष्टतवेदन कमगचारी छनौट गदाग ऄिनाइएका प्रकृया, र्ैष्टक्षक योग्यताका प्रमाण िर, कायगष्टववरण, सम्झौता िर िगायतका 
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ष्टववरणहरुको प्रष्टतवेदन राख्ने । 

 

२) काययक्रमको नाम: प्रदेश गुणस्तर वनयन्रण प्रयोगशालाका लावग कमयचारी वनरन्तरता 

िररचय क्षयरोग कायगक्रमको प्रमखु महत्विणुग ष्टक्रयाकिाि मध्ये प्रदरे्स्तररय गणुस्तर ष्टनयन्त्रण प्रयोगर्ािािे  ष्टवष्टभन्त्न 

माइक्रोसकोष्टि सेन्त्टरमा गररएका खकार जााँचको गणुस्तर सषु्टनष्टश्चत गनग व्यवस्था भएका स्थाइ कमगचारीहरुको 

दरवष्टन्त्द ऄिगु भएकािे सेवा करारमा अवश्यक कमगचारी व्यवस्थािन गरर गणुस्तर ष्टनधागरण कायगक्रम 

प्रभावकारी रुिमा संचािन गनग यो कायगक्रम राष्टखएको हो । 

ईद्दशे्य प्रदरे् गणुस्तर ष्टनयन्त्रण प्रयोगर्ािामा खकार नमनुा िरीक्षण गनग जनर्ष्टिको ष्टनरन्त्तर ईििब्धता सषु्टनष्टश्चत गने  

 

 

सञ्चािन प्रकृया 

कायायन्वयन गने वनकायः स्वास््य ष्टनदरे्नािय ऄन्त्तगगतका स्िटुम माइक्रोसकोष्टि गणुस्तर केन्त्रहरू 

न्यूनतम शैवक्षक योग्यता: 

ल्याब टेष्टक्नष्टसयन – ल्याब टेष्टक्नष्टसयन वा सो सरह कोषग ईिीणग गरी नेिाि स्वास््य व्यवसायी िरीषदमा 

Class B मा ष्टनदान समहूमा दताग भएको हुन ुिने । 

प्रयोगर्ािा सहयोगी कमगचारीः एस.इ.इ./एस एि सी ईिीणग । 

िनुश्चः  ष्टवषयगत सेवामा ऄनभुव प्राप्त व्यष्टििाइ प्राथष्टमकता ष्टदने । 

छनौट प्रवक्रया: 

 ष्टवद्यमान प्रर्ासष्टनक तथा अष्टथगक ऐन तथा ष्टनयमाविी ऄनसुारको प्रकृया ऄिनाइ कमगचारीहरु सेवा 

करारबाट छनौट गने ।  

 अबश्यक प्रष्टक्रया िरुा गरर छनौट भएका ल्याब टेष्टक्नष्टसयन र सहयोगी कमगचारीसंग ऄनसुचुी ५ 

बमोष्टजमको ढााँचामा सम्झौता गरी कामकाजमा िगाईने  । 

 छनौट भएका ल्याब टेष्टक्नष्टसयन र सहयोगी कमगचारीको कायगसम्िादन, मलु्याङकन र ऄनगुमन गने । 

िद संख्या एवं प्रकार: ल्याब टेष्टक्नष्टसयन–१ र प्रयोगर्ािा सहयोगी (ल्याव ब्वाय) – १ जना  

अष्टथगक वााँडफााँड प्रवत व्यवि मावसक: मेष्टडकि ल्याव टेष्टक्नष्टसयन रु ३०,०००। प्रयोगर्ािा सहयोगी रु १८,०००।  

ऄष्टभिेख प्रष्टतवेदन कमगचारी छनौट प्रकृयाको ष्टववरण, र्ैष्टक्षक योग्यताका प्रमाण िर, कायगष्टववरण, सम्झौता ष्टववरण अष्टदको 

प्रष्टतवेदन राख्ने । 

 

३) काययक्रमको नाम: क्षयरोग रेकवडयङ्, ररपोवपटयङ्मा समस्या भएका ईपचार केन्र पवहचान गरी त्यांकको 

 गुणस्तरीयता सवुनवित गनय स्थलगत ऄनुवशक्षण 

िररचय क्षयरोग कायगक्रमको प्रभावकारीता सषु्टनष्टश्चत गनुगका साथै सेवा तथा त्यांकको गणुस्तररयता मािन गने एवं 

सधुारका िाष्टग सम्वष्टन्त्धत स्वास््य संस्थािाइ िषृ्ठिोषण ष्टदनका िाष्टग यो कायगक्रम राष्टखएको छ । 

ईद्दशे्य क्षयरोग ष्टनयन्त्रण कायगक्रमिाइ ष्टबरामी केष्टन्त्रत, व्यवष्टस्थत र ईिचारमखुी बनाईन स्वास््यकमीहरुको कायग 

क्षमता ऄष्टभबषृ्टि गने तथा ष्टदआएको सेवाको गणुस्तररयता मािन गने । 

कायागन्त्वयन गने 

ष्टनकाय 

सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय, स्वास््य ष्टनदरे्नािय, ष्टजल्िा स्वास््य कायागियहरु  

  सिुररवेक्षण प्रकृया: सिुररवेक्षण कायग ताष्टिका ऄनसुार तथा कायग प्रगष्टत सन्त्तोषजनक नदषे्टखएका साथै 

त्यांकको गणुस्तररयता कमजोर भएका स्वास््य संस्थाहरु ।  

 वाष्टषगक स्वीकृत कायगक्रम तथा बजेट, राष्टरिय क्षयरोग कायगक्रमको सचुकहरु ऄनसुार कम प्रगष्टत भएका 

ष्टजल्िाहरु समेतको ष्टवशे्लषण गरी सिुररवेक्षण कायगयोजना तयार गने । 

 राष्टरिय क्षयरोग कायगक्रमिे ष्टनष्टदगि गरेको सिुररवेक्षण चेक ष्टििको प्रयोग गन े। 

 सिुररबेक्षणका क्रममा प्राप्त सचुनाहरुको समयमै ऄध्ययन÷ष्टबशे्लषण गरर िषृ्ठिोषण (Feedback) 

सम्बष्टन्त्धत ष्टनकायहरुमा िठाईने ।  

 सिुररवेक्षणमा संिग्न हुने कमगचारी: सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्राियका एवं प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्नाियका 
सम्वष्टन्त्धत िदाष्टधकारी, क्षयकुष्ठ ऄष्टधकृत तथा क्षेरीय क्षयरोग गणुस्तर ष्टनयन्त्रण प्रयोगर्ािाका कमगचारी  
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 सिुररवेक्षण ऄवष्टध तथा कायग ताष्टिका: भ्रमण खचग ष्टनयमाविी २०७२ ऄनसुार 

अष्टथगक वााँडफााँड भ्रमण खचग ष्टनयमाविी २०७२ ऄनसुार वााँडफााँड गन े। 

ऄष्टभिेख प्रष्टतवेदन सिुररवेक्षण प्रष्टतवेदन राष्टरिय क्षयरोग केन्त्रमा समेत िठाईने । 

 

४) काययक्रमको नाम :मेवडकल स्टोर बाट वजल्लासम्म औषवध ढुवानी तथा काययक्रम सम्बवन्ध सपुररबेक्षण 

िररचय मेष्टडकि स्टोरबाट ष्टजल्िासम्म औषष्टध ढुवानी तथा कायगक्रम सम्बष्टन्त्ध सिुररबेक्षण 

प्रदरे् ऄन्त्तगगतका क्षयरोग ईिचार केन्त्रहरुमा गररने क्षयरोगका (ष्टड.अर. क्षयरोग समेत) औषष्टध तथा ल्याव 

िगायत ऄन्त्य सामष्टग्रहरुको ष्टनयष्टमत ष्टवतरण बाहके अकष्टस्मकरुिमा ष्टवतरण गनग अवश्यक दषे्टखएमा एवं 

सम्वष्टन्त्धत ष्टनकायका कमगचारीहरुिे क्षयरोग औषष्टधको गणुस्तररय भण्डारण, ष्टवतरण एवं रेकष्टडगङ तथा 

ररिोष्टटङ अष्टदको सिुेररवेक्षणका िाष्टग यो कायगक्रम राष्टखएको हो । 

ईद्दशे्य क्षेर, प्रदरे् ऄन्र्तगतका क्षयरोग ईिचार केन्त्र तथा ईिकेन्त्र (ष्टड.अर. क्षयरोग समेत) हरुमा क्षयरोगको औषष्टध, 

ल्याव सामाष्टग्र एवं कायगक्रम संग सम्वष्टन्त्धत ऄन्त्य सामाष्टग्रहरुको ष्टनयष्टमत ईििव्धता एवं व्यवस्थािन हुन े। 

कायागन्त्वयन गने 

ष्टनकाय 

सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय÷स्वास््य ष्टनदरे्नािय, ष्टजल्िा स्वास््य कायागियहरु 

कायागन्त्वयन प्रकृया  मेष्टडकि स्टोर (साष्टवकको क्षेष्टरय मेष्टडकि स्टोर) बाट सम्बष्टन्त्धत प्रदरे् ऄन्त्तरगतका ष्टजल्िा स्टोर, 

क्षयरोगका ईिचार केन्त्रहरुमा अकष्टस्मक ऄवस्थामा ढुवाष्टन गनुगिने औषष्टध, ल्याव सामाष्टग्र तथा ऄन्त्य 

कायगक्रम संग सम्वष्टन्त्धत सामाष्टग्र ढुवाष्टन गने । 

 क्षयरोगका औषष्टध एवं ऄन्त्य समाष्टग्रको भण्डारण, व्यवस्थािन ईष्टचत प्रकारिे भए नभएको ऄनगुमन 

मलु्यांकन गरर िषृ्ठिोषण गने । 

 ऄनगुमन िश्चात प्रष्टतवेदन तयार गरर ष्टजल्िा, क्षेरमा ऄष्टनवायग िषृ्ठिोषण िठाईने र एक प्रष्टत प्रष्टतवेदन 

रा.क्ष.के. र क्ष.ेस्वां.ष्टन.मा िठाईने । 

अष्टथगक वााँडफााँड क्षयरोग कायगक्रमका समाष्टग्र ढुवाष्टन तथा स्थिगत ऄनगुमन गने । 

 

५) काययक्रमको नाम: वड.अर होम बन्दीपुरमा एमवडअर र एक्सवडअर वबरामीको ईपचारका लागी शशतय  ऄनुदान 

िररचय ष्टड.अर होम बन्त्दीिरुमा एमष्टडअर र एक्सष्टडअर ष्टबरामीको ईिचारका िागी र्र्तग ऄनदुान  घरबाट दषै्टनक 

अवतजावत गरी ईिचार केन्त्र बाट औषष्टध सेवन गनग कष्टठनाइ िने औषष्टध प्रष्टतरोष्टध क्षयरोग  (DR TB) का 

ष्टवराष्टमिे सफितािवुगक िरुा ऄवष्टधको ईिचार ष्टिएको सषु्टनष्टश्चत गनग ईिचार केन्त्रको नष्टजकै अवासको 

व्यवस्था गरर ईिचार ऄवष्टधमा खाना तथा बासको व्यवस्था ईििव्ध गराइ ईिचार केन्त्रबाट मआ्त् ििष्टतबा ट 

ईिचार भएको सषु्टनष्टश्चत गनग यो कायगक्रम राष्टखएको हो । 

ईद्दशे्य औषष्टध प्रष्टतरोष्टध क्षयरोग (DRTB) का ष्टवरामीहरुको ईिचारको ऄवष्टधसम्म ष्टनयष्टमत ईिचार , ईष्टचत 

वसोवास तथा सन्त्तुष्टित भोजनको व्यवस्था गरी रोग ष्टनको िाने । 

ऄिेष्टक्षत ईििब्धी औषष्टध प्रष्टतरोध क्षयरोगको ष्टनको हुने दरमा बषृ्टि हुने र मतृ्य ुदर घट्ने । 

ष्टवरामी क्षमता १५ जना 

सञ्चािनका िाष्टग 

मािदण्ड 

कायायन्वयन गने वनकायः बन्त्दीिरु ऄस्िताि, तनहुाँ 

वड.अर. होममा राख्नु पने वबरामीहरु: 

 औषष्टध प्रष्टतरोष्टध क्षयरोगका ईिचारका दताग भएका ष्टवरामीहरु  

 औषष्टध प्रष्टतरोष्टध क्षयरोगका कारण नाजकु र्ारररीक ऄबस्था भइ ष्टबर्ेष हरेचाह गनुग िने ष्टबरामीहरु  

 ष्टवरामीको हरेचाह ईिचारमा सहयोग गनग िररवारमा ऄन्त्य सदस्य नभएका बेसहारा ष्टवरामी । 

 ईिचारका िागी बाष्टहरी ष्टजल्िाबाट अएका र अष्टथगक ऄबस्था कमजोर भएका, साथै घरबाट ईिचारको 

िाष्टग दषै्टनक अवत जावत गनग नसक्ने ष्टवरामी । 

 आन्त्टेनष्टसि फेज ऄवष्टधको ऄष्टन्त्तम मष्टहनाको खकारको कल्चर जााँचमा नेगेष्टटभ भएका ष्टवराष्टम घरिाआक 

ईिचार केन्त्रमा जान चाहमेा होमबाट सम्वष्टन्त्धत ईिचार केन्त्रमा रेफर गरर िठाईने ।  
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वड.अर होममा ईपलव्ध गराईनु पने सेवा: 

 ष्टवरामीिाइ ईष्टचत बासको व्यवस्था 

 ष्टवरामीिाइ ष्टदनमा चार िटक ष्टचष्टकत्सकको सल्िाह बमोष्टजमको िोष्टषिो खाना – मखु्य खाना २ िटक , 

खाजा २ िटक ईििव्ध गराईन ुिने । साथै ईिचारमा अवश्यक हुने ष्टवर्ेष थि खरुाक जस्तो दष्टह , केरा 

अष्टद अवश्यकता ऄनसुार ईििव्ध गराईने । 

 ष्टवरामीिाइ अवश्यक हरेचाह तथा सामान्त्य औषधोिचारको व्यवस्था गराईने । 

 ष्टड.अर होममा ईिचार केन्त्रका रुिमा ष्टवराष्टमको ईिचार एव सोको ऄष्टभिेख राष्टख ष्टनयष्टमत रुिमा ष्टज.  

स्वा. का., प्रा. स्वा.ष्टन, एवं रा.क्ष.के. मा अवष्टधक प्रष्टतवेदन ईििव्ध गराईने । 

अष्टथगक वााँडफााँड ऄनसुषु्टच ७ ऄनसुार कायग योजना बनाइ कायगक्रम सञ्चािन गने ।  

रकम बचत भएमा अवश्यकता िषु्टि हुने ऄन्त्य ष्टर्षगक एवं ष्टदआएका अन्त्तररक ष्टर्षगकमा खचग गनग सष्टकने  

ऄष्टभिेख प्रष्टतवेदन ईििव्ध फरमेटमा माष्टसक प्रष्टतवेदन सम्वष्टन्त्धत ष्टनकाय र राष्टरिय क्षयरोग केन्त्रमा ईििव्ध गराईने । 

 

६) काययक्रमको नाम: वजन एक्स्पटय मेवसनको कायय सचंालन तथा ममयत खचय 

िररचय संचािनमा रहकेा ष्टजन  एक्सिटगबाट खकार िररक्षण सेवाको ष्टनरन्त्तरताका िाष्टग अवश्यक हुने सामाष्टग्र तथा 

ष्टजन एक्सिटग मष्टर्न संचािनका िाष्टग अवश्यक ऄन्त्य ईिकरण जस्तै िावर व्याकऄि ब्याष्टि , आन्त्भटगर, 

वायररङ, कम््यटुर, ष्टप्रन्त्टर, ए.सी. अष्टदको ममगत तथा िररवतगन गनग यो कायगक्रम राष्टखएको हो । 

ईद्दशे्य ष्टजन एक्सिटग सेन्त्टर ष्टनयष्टमत रुिमा संचािन भै ष्टवराष्टमको रोग ष्टनदान एवं ईिचार व्यवस्थािन सहज हुने  

कायागन्त्वयन प्रकृया ष्टजन एक्सिटग मष्टर्नको कायग संचािन ष्टनयष्टमत गराईन अवश्यक हुने सामाग्रीहरू (िावर व्याकऄि जस्तो 

आन्त्भटगर, व्याष्टि, सोिार ्यानेि, कम्ियटुर, ष्टप्रन्त्टर, एयर कष्टन्त्डसन, इन्त्टरनेट ष्टडभाआस, ऄटोक्िेभ, भोटेक्स, 

फष्टनगचर, दराज, यागक अष्टदको ममगत सम्भार तथा िररवतगन अष्टद) अवश्यकता ऄनसुार ईििव्ध गराईने । 

कायायन्वयन गने वनकायः प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्नािय माफग त स्वास््य कायागियहरु । 

अष्टथगक वााँडफााँड खचग वाडफााँड गरर अवश्यकता ऄनसुारका समाष्टग्र तथा सम्वष्टन्त्धत ऄन्त्य कायग गने । 

 

७) काययक्रमको नाम: प्रयोगशाला कमयचारीहरुलाइ एल.क्यु.ए.एस. तावलम 

िररचय प्रयोगर्ािामा कायगरत कमगचारीहरुिाइ खकार जााँचको External Quality Assurance का िाष्टग 

अवश्यक Lot Quality Assurance Sampling (LQAS) Method िगायत ऄन्त्य ल्याव संग सम्वष्टन्त्धत 

ष्टवषय बस्तुमा ज्ञान र ष्टर्िको ऄष्टभबषृ्टि गरर प्रभावकारी खकार िररक्षण सेवा सषु्टनश्चत गनग यो कायगक्रम 

राष्टखएको छ । 

ईद्दशे्य प्रयोगर्ािामा कायगरत कमगचारीहरुिाइ खकार जााँचसंग सम्बष्टन्त्धत External Quality Assurance 

ऄन्त्तरगत Lot Quality assurance System (LQAS _ सम्वष्टन्त्ध ज्ञान र ष्टर्ि ऄष्टभबषृ्टि गने । 

सहभागीहरू TB Microscopy Center मा काम गने प्रयोगर्ािा कमगचारी 

सहभागीको संख्या २०–२५ जना 

श्रोत व्यष्टि प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्क, प्रयोगर्ािा ष्टवज्ञ 

सहजकताग एि.क्य.ूएस. ताष्टिम प्राप्त माइक्रोबायोिोष्टजि, ल्याव टेक्नोिोष्टजि÷ल्याव टेष्टक्नष्टसयन, ल्याव ऄष्टसस्टेन्त्ट 

ताष्टिम ऄवष्टध ३ ष्टदन 

कायगक्रम तयारी  कायगक्रमको िाष्टग सहभाष्टगहरुको सचूी तयार गने र सम्वष्टन्त्धत ठाईमा िराचार गने । 

 बजेटको तयारी गने । 

 ताष्टिमको कायगयोजना बनाईने र एक प्रष्टत प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्नाियमा िठाईने । 

 ताष्टिमका िागी अबश्यक िने ताष्टिम सामग्रीको ब्यबस्थािन गने । 

कायायन्वयन गने वनकायः स्वास््य ष्टनदरे्नािय ऄन्त्तगगतका स्िटुम माइक्रोसकोष्टि क्य.ुसी. सेन्त्टर 

ष्टवष्टध प्रयोगर्ािा कमगचारीहरुिाइ Lot Quality Assurance ताष्टिम ष्टनदषे्टर्का ऄनसुार 

सन्त्दभग सामाग्री  TB Microscopy Manual / Modules I/II/III 
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 Infection control guidelines/ Waste management guidelines  

 Algorithm of GeneXpert 

 LQAS Sampling table  

अष्टथगक वााँडफााँड ऄनसुचूी १ ऄनसुार 

ऄष्टभिेख प्रष्टतवेदन ऄनसुचूी ४ ऄनसुारको ढााँचाको प्रष्टतवेदन र सहभागीहरुको नाम, ठेगाना एवं सम्िकग  नम्वर सष्टहतको ष्टववरण 

तयार गरी राख्ने र राष्टरिय क्षयरोग केन्त्रमा समेत िठाईन े। 

सन्त्दभग सामग्री Lot Quality Assurance ताष्टिम ष्टनदषे्टर्का 

 

८) काययक्रमको नाम: अधारभुत जेड.एन. माइक्रोस्कोपी तावलम 

िररचय राष्टिय क्षयरोग कायगक्रम ऄन्र्तग क्षयरोगको ष्टनदान गने प्रयोगर्ािामा कायगरत कमगचारीहरुिाइ जेड एन ष्टवष्टध 

द्रारा खकार िररक्षण गनग अवश्यक ज्ञान तथा ष्टर्िको ष्टवकास गनग र यो कायगक्रम राष्टखयको छ । 

ईद्दशे्य प्रयोगर्ािामा कायगरत कमगचारीहरुको गणुस्तरीय खकार िरीक्षण सम्वष्टन्त्ध ज्ञान र सीि ऄष्टभबषृ्टि गने । 

कायागन्त्वयन गने 

ष्टनकाय 

प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्नािय माफग त स्िटुम माइक्रोसकोष्टि क्य.ुसी. सेन्त्टर (साष्टवक क्षेष्टरय क्य.ुसी. सेन्त्टर) 

सहभागीहरू Microscopy Center मा काम गने प्रयोगर्ािा कमगचारी  

सहभागीको संख्या १० – १२ जना 

श्रोत व्यष्टि प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्क, प्रयोगर्ािा ष्टवज्ञ 

सहजकताग जेड.एन.माआक्रोस्कोिी ताष्टिम प्राप्त माइक्रोबायोिोष्टजि, ल्याव टेक्नोिोष्टजि÷ल्याव टेष्टक्नष्टसयन, ल्याव 

ऄष्टसस्टेन्त्ट 

ताष्टिम ऄवष्टध ६ ष्टदन 

कायागन्त्वयन प्रकृया  ताष्टिममा सकभर एक सहभागीिाइ एक माइक्रोस्कोि ईििब्ध गराईन े। 

 ताष्टिम सञ्चािन हुने प्रयोगर्ािमा िानी, ष्टबजिुी िगायत ऄन्त्य सामाग्रीहरु ब्यवस्थािन गने । 

 संिग्न वजेट बााँडफााँडको अधारमा सहजकताग, सहभागी तथा श्रोत ब्यष्टिको छनोट गने  

अवश्यक तयारी  सहभाष्टगहरुको सषू्टच तयार गने र सम्वष्टन्त्धत संस्थािाइ िराचार गने  

 ताष्टिमको कायगयोजना बनाईने र एक प्रष्टत प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्नाियमा िठाईने । 

 ताष्टिमका िागी अबश्यक िने ताष्टिम सामग्रीको ब्यबस्थािन गने । 

ष्टवष्टध अधारभतु जेड एन माइक्रोस्कोिी ताष्टिम ष्टनदषे्टर्का ऄनसुार   

अष्टथगक वााँडफााँड अ.ब. २०७४।७५ को बाष्टषगक कायगक्रम तथा बजेटको िरराधष्टभररही ऄनसुचूी १ ऄनसुार 

ऄष्टभिेख प्रष्टतवेदन ऄनसुचूी ४ ऄनसुारको ढााँचाको प्रष्टतवेदन र सहभागीहरुको नाम, ठेगाना एवं सम्िकग  नम्वर सष्टहतको ष्टववरण 

तयार गरी राख्ने र आमेि माफग त राष्टरिय क्षयरोग केन्त्रमा िठाईन े। 

 

९) काययक्रमको नाम: ववश्व क्षयरोग वदवस मनाईने 

िररचय क्षयरोग कायगक्रम प्रष्टत ष्टनष्टत ष्टनमागण तहसम्मको प्रभावकारी प्रष्टतविता हाष्टसि गनग साथै यस रोग बाट मतृ्य ु

भएका व्यष्टिहरुको सम्झना स्वरुि ष्टवश्व क्षयरोग ष्टदवस मनाईन यो कायगक्रम राष्टखएको हो । 

ईद्दशे्य राजनीष्टतज्ञ, समाज सेष्टव,बषु्टिजीष्टव,नीष्टत ष्टनमागताहरु तथा ष्टवष्टभन्त्न क्षेरमा काम गने व्यष्टित्वहरुिाइ क्षयरोग 

ष्टनयन्त्रणमा ईष्टनहरुको प्रष्टतबिता ष्टिने तथा िैरवीको िाष्टग िररचािन गने । 

ऄिेष्टक्षत ईििष्टब्ध  नीष्टत ष्टनमागता तथा राजनीष्टतज्ञहरुको क्षयरोग ष्टनयन्त्रण कायगक्रममा प्रष्टतबिता बढ्ने । 

 समदुायमा क्षयरोग प्रष्टतरहकेो नकारात्मक धारणामा कमी अईने । 

सहभागीहरू  राजनीष्टतज्ञ, समाजसेवी, वषु्टिजीष्टव, समदुायका नेततृ्व तहका व्यष्टि, नीष्टत ष्टनमागता, िरकार, कायागिय 

प्रमखुहरु तथा ऄन्त्य नागरीकहरु . 

 सहभागीको संख्या कायगक्रमको अधारमा ष्टनधागररत गन े. 
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श्रोत व्यष्टि प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्क, क्षयकुष्ठ ऄष्टधकृत, मे. स.ु तथा ष्टवषय ष्टवषेर्ज्ञहरु . 

सहजकताग कायगक्रमको कायगताष्टिका बमोष्टजम अवश्यकता ऄनसुार ष्टनधागरण गने । 

सञ्चािन प्रकृया 

 
 प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्कको ऄध्यक्षतामा सरकारी तथा गैरसरकारी ष्टनकाय सष्टम्मष्टित प्रदरे् स्तरको संयोजन 

सष्टमष्टत गठन गने ।  

 सष्टमष्टतको वैठकमा ईििब्ध श्रोतहरु छिफि गरी सोष्टह ऄनसुार कायग योजना बनाइ सोष्टह ऄनसुार 

कायागन्त्वयन गने ।     

 ऄष्टतष्टथहरुिाइ ष्टनमन्त्रणा र सहभागीहरुको अवश्यक व्यवस्थािन, कायगक्रम स्थि छनौट तथा व्यवस्थािन  

 अवश्यकता ऄनसुारका सामाग्रीहरु तयार तथा व्यवस्थािन गने । 

कायायन्वयन गने वनकायः प्रदरे् सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय, प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्नािय 

सञ्चािन हुने सम्भाष्टवत ष्टक्रयाकिािहरु 

 ष्टर्क्षा, सचूना र सञ्चारका सामाग्रीहरुको प्रदर्गनी तथा ष्टवतरण । 

 क्षयरोग चेतनामिुक सांस्कृष्टतक कायगक्रम, बादष्टववाद, हाष्टजरी जवाफ, ¥यािी अष्टद । 

 स्थानीय रेष्टडयो र टेष्टिष्टभजन तथा स्थानीय ऄन्त्य संचार माध्यम माफग त क्षयरोग बारे सन्त्दरे् प्रवाह गने । 

 िरकार ऄन्त्तरष्टक्रया, ऄन्त्तरसंवाद । 

अष्टथगक वााँडफााँड ईििव्ध बजेट अवश्यकता ऄनसुारका ष्टवष्टभन्त्न ष्टर्षगकमा बााँडफााँड गरर कायग सञ्चािन गने . 

 

१०) काययक्रमको नाम: वड.अर. वबरामीको अय अजयन सम्बन्धी काययक्रम 

िररचय क्षयरोगका ष्टवराष्टमिाइ ष्टजष्टवकािाजगनका िाष्टग अवश्यक ज्ञान र ष्टर्िको ष्टवकास गरी अत्मष्टनभगर बनाइ 

समाजमा सम्मानजनक स्थाष्टित गनग यो कायगक्रम राष्टखएको हो । 

ईद्दशे्य औषष्टध प्रष्टतरोष्टध क्षयरोगका ष्टवरामीहरुको ईिचार ऄवष्टधमा  ष्टजवन ष्टनवागह सम्वष्टन्त्ध ष्टर्िको ष्टवकास गरर 

समदुायमा स्थाष्टित गराईन । 

ऄिेष्टक्षत ईििष्टब्ध अष्टथगक रुिमा स्वष्टनभगर बष्टन समाजमा सम्मानजनक स्थाष्टित हुने । 

सञ्चािन प्रकृया 

 

सहभागीहरुको छनौट: औषष्टध प्रष्टतरोष्टध क्षयरोगका ईिचारका िागी राष्टरिय क्षयरोग कायगक्रम ऄन्त्तगगत दताग 

भइ ईिचारको Continuation Phase मा रहकेा र खकारको कल्चर नष्टतजा नेगेष्टटभ भएका ष्टनम्न मािदण्ड 

प्राथष्टमकता ष्टदआ ष्टवरामीहरुको छनौट गने । 

 ताष्टिम ष्टिन आच्छुक र र्ाररररक रुिमा सक्षम ।  

 अष्टथगक ऄवस्था कमजोर भएका र िररवारमा ऄष्टभभावकत्वको ष्टजम्मेवारी भएका 

 िररवारमा ऄन्त्य सदस्य नभएका बेसहारा ष्टवरामी । 

 ताष्टिम िश्चात स्वरोजगार गनग आच्छुक सम्भव भएसम्म ष्टवराष्टमको रुष्टच ऄनसुार ताष्टिम समहु ष्टनमागण गरर 

ताष्टिम संचािन गने । 

 ताष्टिम ष्टदने संस्था जस्तो साना घरेिु ईद्योग, ऄन्त्य सरकारी÷गैह्र सरकारी वा ष्टनष्टज ताष्टिम केन्त्रहरुको 

सहकायगमा ष्टड.अर क्षयरोगको ईिचार केन्त्र ष्टवर्ेष गरेर ष्टट.ष्टब. रेफरि सेन्त्टर भएका स्थानमा ऄन्त्य ईिचार 

केन्त्र तथा ईि केन्त्रका ष्टवराष्टमिाइ  

 ताष्टिमका िाष्टग होस्टेिको व्यवस्था भएका ईिचार केन्त्र वा रेफरि सेन्त्टरमा ष्टवराष्टमको बास तथा 
खानाको व्यवस्था ष्टमिाईने वा ष्टनयमानसुार रकम ईििव्ध गराईन े

सहभागीको संख्या: १५ दषे्टख २० जना  

कायागन्त्वयन गने ष्टनकायः क्षेष्टरय क्षयरोग केन्त्र, िोखरा 

ताष्टिमको ष्टवषयवस्तु:  

 स्वरोजगार सम्वष्टन्त्ध ताष्टिम 

 िर्िुािन– गाइ, वंगरु, कुखरा, हााँस, माछा, मौरी अष्टद 

 नगद ेवाष्टि– ऄदवुा, ऄिैष्टच, च्यााँई, ऄमररसो, तरकारी, फिफुि खेती अष्टद 
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 कम््यटुर, मोवाआि, घष्टड, टेष्टिष्टभजन, सवारी साधन ममगत तथा संचािन 

 ष्टसिाइ बनुाइ– किडा, व्याग अष्टद, मैन बष्टि तयारी, सवारी चािक, कम््यटुर अष्टद 

अष्टथगक वााँडफााँड ताष्टिम ऄनसुारको बजेट ष्टवभाजन गरर कायगक्रम सञ्चािन गने । 

ऄष्टभिेख प्रष्टतवेदन ऄनसुचूी ४ ऄनसुारको ढााँचाको प्रष्टतवेदन र सहभागीहरुको ष्टववरण तयार गरी राख्ने र राष्टरिय क्षयरोग केन्त्रमा 

समेत िठाईन े। 

 

११) काययक्रमको नाम: प्रदेश स्तरीय ऄधयवावषयक योजना तजुयमा तथा सवमक्षा काययक्रम 

िररचय क्षयरोग कायगक्रमको प्रभावकारीता एवं कायगक्रम संचािन एवं िक्ष्य प्राष्टप्तमा दषे्टखएका समस्या तथा 

चनुौष्टतहरुको ष्टवशे्लषण गरर समाधानका िाष्टग कायगयोजनाको ष्टनमागण गने । क्षयरोग कायगक्रमका त्यांक तथा 

एवं सेवाको गणुस्तररयताको ष्टवशे्लषण गरर कायगयोजना ष्टनमागण गनग यो कायगक्रम राष्टखएको हो । 

ईद्दशे्य  क्षयरोग त्याङ्क ष्टबशे्लषण ष्टववेचना गने । 

 कायगक्रम संचािन गदाग अइ िरेका समस्या िष्टहचान गरी समाधानका ईिायको खोजी गन े।  

सहभागीहरू  स्थानीय ष्टनकायका स्वास््य संयोजक , क्षयकुष्ठ ऄष्टधकृत ,  क्षेरीय प्रयोगर्ािा गणुस्तर ष्टनयन्त्रण केन्त्रका 

ल्या.टे.,ल्या.ऄ. र सम्वष्टन्त्धत क्षेरमा काम गने गैर सरकारी संघसंस्थाका ष्टजम्वेवार ऄष्टधकारी  

 सहभागीको संख्या: २५–३५ जना 

श्रोत व्यष्टि सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय, प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्नािय र राष्टरिय क्षयरोग केन्त्रका प्रष्टतष्टनष्टध 

सहजकताग सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय÷प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्नाियका क्षयरोग कायगक्रमका िाष्टग तोष्टकएका कमगचारी, 

वररष्ठ जन स्वास््य प्रर्ासक, क्षयकुष्ठ ऄष्टधकृत, त्यांक ऄष्टधकृत, क्षेरीय प्रयोगर्ािा प्रमखु 

ताष्टिम ऄवष्टध २ ष्टदन 

सञ्चािन प्रकृया 

 

 

 

कायायन्वयन गने वनकायः प्रदरे् सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय माफग त प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्नािय 

कायायन्वयनको लावग मापदण्ड:  

 ऄन्त्तरगतका ष्टजल्िाहरुका क्षयकुष्ठ ऄष्टधकृत , सिुररबेक्षक, गणुस्तर ष्टनयन्त्रण केन्त्रका प्रयोगर्ािाका  

कमगचारी र क्षयरोग ष्टनयन्त्रण कायगमा संिग्न संघ संस्थाका ष्टजम्मेवार ऄष्टधकारीहरुिाइ सहभागी गराईने  

 क्षयकुष्ठ ऄष्टधकृत अईन नसकेमा सो कायगक्रम हनेे व्यष्टि वा त्यांक ऄष्टधकृत मार सहभागी हुने ।  

 स्वास््य ब्यवस्थािन सचुना प्रणािीको ऄष्टभिेख प्रष्टतबेदनको अधारमा कोहटग ष्टबशे्लषण भए बमोष्टजम नै 

सष्टमक्षा गने ब्यबस्था ष्टमिाईने । 

पूवय तयारीहरू: 

 गोष्ठीको कायग योजना र कायग ताष्टिका वनाईने र एक प्रष्टत राष्टरिय क्षयरोग केन्त्रको योजना , ऄनगुमन तथा 

मलू्यांकन र्ाखामा िठाईने । 

 गोष्ठीमा प्रस्तुतीकरणको िाष्टग राष्टरिय क्षयरोग केन्त्रिे ईििब्ध गराएको प्रस्तुष्टतकरणको ढााँचा सम्बष्टन्त्धत 
सहभागीिाइ िठाईने । 

 सहभागीहरु र वाहय श्रोत व्यष्टि भए िराचार गन े

 अवश्यक फारमहरु तथा सामाष्टग्रहरु तयार गने तथा समयमै िराचार गन े

 ष्टवगतका चौमाष्टसकहरुका गोष्ठीमा औल्याइएका समस्याहरुको समाधान सष्टहतको प्रस्तुष्टतकरणको तयारी 

गने । 

समेट्नु पने ववषयवस्तु तथा वक्रयाकलापहरु: 

 राष्टरिय क्षयरोग कायगक्रमको नीष्टत रणनीष्टतहरुमा भएका िररमाजगन बारे जानकारी गराईने । 

 राष्टरिय क्षयरोग कायगक्रमिे िक्ष्य तोकेका कायगक्रमहरु ( म्च्त्द्य समेतको) ष्टनष्टदगि सचूकांकहरुमा अधाररत 

सम्िन्त्न भए नभएको ष्टजल्िा ऄनसुार प्रस्तुष्टतकरण गनग िगाइ िेखाजोखा गन,े ऄष्टभिेख राख्न े। 

 स्वास््यकष्टमगहरुिाइ कायगक्रमका िाष्टग अवश्यक ज्ञान तथा ष्टर्िमा ऄध्यावष्टधक गने जस्तै क्षयरोग 

ईिचारका ष्टवष्टध तथा रेष्टनमेनमा भएका िररवतगन, कायगक्रमको रेकष्टडगङ तथा ररिोष्टटङ सम्वन्त्धमा 
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स्वास््यकष्टमगहरुको ज्ञान तथा ष्टर्ि ऄष्टभवषृ्टि अष्टद ।  

 अिषू्टतग तथा िेखासंग सम्वष्टन्त्धत समस्या िष्टहचान तथा ष्टवशे्लषण गने र ऄष्टभिेख राख्ने  

 ष्टजल्िामा चौमाष्टसक ऄवष्टधमा क्षयरोगको ष्टनदानका िाष्टग ल्याव िररक्षण कायग (ष्टजन एक्सिटग समेत) को 

मलु्यांकन, चनुौष्टत र समाधानमा गररएका कायगको ष्टवशे्लषण र ष्टय कायगको क्य.ुष्टस. सम्वष्टन्त्ध कायगको 

िेखाजोखा गने । 

 कायगक्रम सञ्चािनमा अआिरेका समस्या तथा चनुौष्टतहरुको समाधानका ईिाय खोज्ने । 

 ईत्कृि कायगसम्िादन गने ष्टजल्िाको ऄनभुव अदान प्रदान गने । 

 अगामी चौमाष्टसक कायगयोजना वनाईने । 

 ष्टवगतका चौमाष्टसकहरुका गोष्ठीमा औल्याइएका समस्याहरुको समाधान सष्टहतको प्रस्तुष्टतकरणको तयारी 

गने  

वबवध: समहु छिफि, प्रस्तुष्टतकरण, ष्टनणगय सम्िादन 

अष्टथगक वााँडफााँड बाष्टषगक कायगक्रम तथा बजेटको िरराधष्टभररही ऄनसुचूी १ ऄनसुार 

ऄष्टभिेख प्रष्टतवेदन ऄनसुचूी ४ ऄनसुारको ढााँचामा ष्टववरण तयार गने र ष्टववरण राष्टरिय क्षयरोग केन्त्रमा समेत िठाईने । 

TABUCS मा भौष्टतक प्रगष्टत प्रष्टवि गने । 

 

१२) काययक्रमको नाम :प्रदेशस्तरमा ऄधयवावषयक वड.अर.ईपचार केन्रस्तर ईपचार मुल्यांकन समीक्षा गोष्ठी 

िररचय औषष्टध प्रष्टतरोष्टध क्षयरोगको ईिचार तथा व्यवस्थािन प्रभावकारीरुिमा भएको तथा ष्टवराष्टमको ष्टनदान तथा 

ईिचारमा अएका समस्याहरुको ष्टवशे्लषण गरर समाधानका भाष्टव कायग योजना ष्टनमागण गनग यो कायगक्रम 

राष्टखएको हो । 

ईद्दशे्य  ष्टड.अर.ईिचार केन्त्र स्तरमा औषष्टध प्रष्टतरोधी क्षयरोगका ष्टवरामीहरुको त्याङ्क ष्टबशे्लषण गन,े  

 रोग ष्टनदान तथा ईिचार व्यवस्थािनमा अइ िरेका समस्याहरु िष्टहचान गरी समाधानका ईिायको खोष्टज 

गने । 

कायागन्त्वयन गने 

ष्टनकाय 

प्रदरे् सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय माफग त प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्नािय 

सहभागीहरू सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय तथा स्वास््य ष्टनदरे्नाियका प्रष्टतष्टनष्टध, राष्टरिय क्षयरोग केन्त्रका प्रष्टतष्टनष्टध 

सहजकताग  क्षयकुष्ठ ऄष्टधकृत , राष्टरिय क्षयरोग केन्त्रका प्रष्टतष्टनष्टध , क्षेरीय क्षयरोग केन्त्रका प्रष्टतष्टनष्टध र कल्चर ल्यावका 

प्रष्टतष्टनष्टध 

श्रोत व्यष्टि ष्टजल्िा क्षयकुष्ठ ऄष्टधकृत , ष्टड.अर.सेन्त्टर÷सब सेन्त्टरका फोकि िसगन , ईिचार केन्त्रमा रहकेो प्रयोगर्ािा 

कमगचारी, मेष्टडकि स्टोरका प्रष्टतष्टनष्टध र सरोकारवािा संघसंस्थाका प्रष्टतष्टनष्टध । 

सहभागीको संख्या २५–३० जना 

ताष्टिम ऄवष्टध १ ष्टदन 

सञ्चािन प्रकृया  प्रदरे् स्तरीय चौमाष्टसक योजना तजुगमा तथा सष्टमक्षा कायगक्रम संगै िष्टहिो ष्टदन यो गोष्ठी संचािन गने 

व्यवस्था ष्टमिाईने । 

 ष्टबगत चौमाष्टसक ऄबष्टधमा म्च ्त्द्य ष्टबरामीका ईिचार काडग , रष्टजिर र ऄन्त्य ऄष्टभिेख प्रष्टतबेदन 

ऄद्याबष्टधक गरर राष्टरिय क्षयरोग कायगक्रमिे तोकेका ष्टनष्टदगि सचूकांकहरुमा अधाररत ढााँचामा 

प्रस्तुष्टस्तकरण तयार गरर सष्टमक्षा गोष्टष्ठ संचािन गने ब्यबस्था ष्टमिाईने । 

 ष्टबगत चौमाष्टसकमा ििा िागेका DRTB ष्टबरामीको अधारमा अबश्यक िने औषष्टधको िेखाजोखा गरर 

माग फाराम संकिन गने ब्यबस्था ष्टमिाईने । 

 ष्टबगतमा औल्याआएका समस्या तथा चनुौतीहरु समाधानका िागी गररएका िहिहरुको समीक्षा गनुगका 

साथै िररबष्टतगत ष्टबषयबस्तुहरुको समेत प्रस्तुती गने ब्यबस्था ष्टमिाईने  

 प्रस्तुतीकरण, समहु छिफि तथा ष्टनणगय र ऄष्टभिेष्टखकरणको ष्टवष्टध ऄिनाईने । 
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अष्टथगक वााँडफााँड ऄनसुचूी १ ऄनसुार बजेट बााँडफााँड गरी कायगक्रम सञ्चािन गने । 

ऄष्टभिेख प्रष्टतवेदन ऄनसुचूी ४ ऄनसुारको ढााँचामा ष्टववरण तयार गने र इमेि माफग त राष्टरिय क्षयरोग केन्त्रमा समेत िठाईने ।  

TABUCS मा भौष्टतक प्रगष्टत प्रष्टवि गने । 

 

१३) काययक्रमको नाम :प्रदेश कल्चर ल्याबका लागी अबश्यक कायायलय सचंालन खचय एबं वजल्लाहरुबाट 

 खकार ल्याइ परीक्षण गनय कुररयर सेवा वलने 

िररचय प्रदरे् कल्चर ल्याबका िागी अबश्यक कायागिय संचािन खचग एबं ष्टजल्िाहरुबाट खकार ल्याइ िरीक्षण 

गनग कुररयर सेवा अवश्यक हुन्त्छ । 

ईद्दशे्य  समयमै खकार िरीक्षण गरी क्षयरोगका ष्टवरामी ििा िाग्ने र औषधी प्रष्टतरोधी क्षयरोगका ष्टबरामी ििा 

िगाईने । 

 क्षेरीय कल्चर ल्याब संचािन गनग अबश्यक कायागिय संचािन सामाग्री ईििब्ध हुने  

 ष्टबष्टभन्त्न ष्टजल्िाहरुबाट कल्चरका िागी प्रदरे् कल्चर ल्यावमा िठाइएका खकार नमनुा ढुवानी गनग 

सहजता हुने । 

कायागन्त्वयन गने 

ष्टनकाय 

कणागिी प्रदरे् ऄ न्त्तरगत साष्टवकको क्षेष्टरय मध्य िष्टश्चम ऄस्िताि , सखुेत । गण्डकी प्रदरे् क्षेष्टरय क्षयरोग 

केन्त्र, िोखरा ।  

प्रदरे् नं १ ऄन्त्तरगत BPKIHS 

कायगक्रम कायागन्त्वयन 

प्रकृया 

 साबगजाष्टनक खररद ऐन , २०६३ र सावगजष्टनक खररद ष्टनयमाविी , २०६४ (संसोधन सष्टहत) ऄनसुार 

ऄनसुचूी ६ (क) ऄनसुारका सामग्री अिषू्टतगहतेु तथा ष्टजल्िाहरुबाट खकार नमनुा ढुवानी गरी ल्याईन 

सम्बष्टन्त्धत संस्थािाइ सषु्टचकृत हुन अव्हान गने ।   

 ऄनसुचूी ६ (क) ऄनसुारको सामग्रीहरु अिषू्टतग गनग न्त्यनु अष्टथगक प्रस्ताव िेर् गने सचुीकृत संस्थाहरुबाट 

कायागिय संचािन सामग्रीहरु खररद गने । 

 सषु्टचकृत संस्थाबाट खकार नमनुा कुरीयर गनग न्त्यनुतम दररेट िेर् गने कुरीयर सेवा प्रवाह गने संस्था वा 

कम्िनी छनौट गने  । 

 कल्चर ल्याबका िागी खकार नमनुा कुरीयर गनग छनौट भएको संस्था वा कम्िनीसंग ऄटुट रुिमा सेवा 

संचािन हुने सषु्टनष्टश्चत गरर सम्झौता गने । 

अष्टथगक वााँडफााँड  बाष्टषगक कायगक्रम तथा बजेटको िररधी ष्टभर रही स्िटुम खकार कुररयर सेवा ष्टिंदा प्रादषे्टर्क कल्चर 

ष्टड.एस.ष्टट. ल्याव सम्म प्रष्टत खकार नमनूा ऄष्टधकतम ष्टहमािी ष्टजल्िाको हकमा रु.  ५००।, िहाडी 

ष्टजल्िाको हकमा रु. ३००। र तराइका ष्टजल्िाको हकमा रु. २५०। सम्म खचग गनग सष्टकने छ ।  

 कायागिय संचािन खचगको हकमा साबगजाष्टनक खररद ऐन , २०६३ र सवागजष्टनक खररद ष्टनयमाविी , 

२०६४ ऄनसुार ऄनसुचूी ६ (क) मा ईल्िेष्टखत सामग्रीहरु मध्ये वा सम्वष्टन्त्धत ष्टवज्ञको राय ऄनसुारको 

व्यवस्थिन गने । 

ऄष्टभिेख प्रष्टतवेदन  कुररयर सेवा करारमा ष्टिदा ऄिनाइएका प्रकृया , संस्थासंग भएको सम्झौता र संस्थाको नाम ठेगाना 

सष्टहतको ष्टववरण सम्बष्टन्त्धत र्ाखामा ऄष्टभिेख राख्ने । 

 प्रादषे्टर्क कल्चर ल्याबका िागी खररद भएका ऄनसुचूी ६ (क) ऄनसुारको कायागिय संचािन सामग्रीहरु 

भण्डारमा दष्टखिा गने र सामग्री खररद गनग ऄिनाइएको प्रकृया , खररद गररएका सामग्रीहरुको तथा खचग  

सष्टहतको ष्टववरण ऄष्टभिेख राख्ने । 

 

१४) काययक्रमको नाम :प्रदेश गुणस्तर वनयन्रण प्रयोगशालाहरुलाइ कायायलय सचंालन खचय 

िररचय गणुस्तर ष्टनयन्त्रण प्रयोगर्ािाको संचािनका िाष्टग अवश्यक स्टेसनरी , संचार तथा िाष्टन , बष्टि महर्िु , 

ल्यावका िाष्टग अवश्यक कन्त्जमुेवल्स , ष्टडष्टस्टल्ड वाटर , जष्टकग न अष्टदको व्यवस्थाका िाष्टग यो कायगक्रम 

राष्टखएको हो । 

ईद्दशे्य क्षेरीय गणुस्तर ष्टनयन्त्रण प्रयोगर्ािाहरुमा खकार नमनुा िरीक्षण गनग अबश्यक कायगक्रम÷कायागिय संचािन 

सामाग्री ष्टनयष्टमत अिषु्टतग भइ िरीक्षण कायगमा सहजता अईने  
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कायगक्रम कायागन्त्वयन 

प्रकृया 

 कायगक्रम संचािन गनग अवश्यक सामाष्टग्र जस्तै ष्टडष्टस्टि वाटर , केष्टमकि अिषु्टतग गने जष्टकग न अष्टदको 

सषु्टच बनाईने र सोष्टह ऄुनसार अवश्यकाता हरेी खररद गने  

 कायगक्रम संचािन गनग अवश्यक िने स्टेर्नरी , कागजिर, फमग फरमेट ष्टप्रष्टन्त्टङ अष्टद ष्टर्षगकमा 

अवश्यकता ऄनसुार खचग गने । 

 कायगक्रम प्रयोजनमा रहकेा समान ईिकरण ममगत तथा सम्भार एवं संचार, इन्त्टरनेट खचग  

 कायगक्रम संचािनका िाष्टग अवश्यक ऄन्त्य सामाग्री ऄनसुषु्टच ६ ऄनसुार खचग गने  

अष्टथगक वााँडफााँड प्रचष्टित अष्टथगक ऐन ष्टनयम ऄनसुार । 

ऄष्टभिेख प्रष्टतवेदन ऄनसुचूी ६ (ख) ऄनसुारको सामग्रीहरु भण्डारमा दष्टखिा गने र सामग्री खररद गनग ऄिनाइएको प्रकृया, खररद 

गररएका सामग्रीहरु तथा खचगसष्टहतको ष्टववरण राख्ने । 

 

१५) काययक्रमको नाम: जीन एक्सपटय परीक्षण व्यवस्थापन खचय 

िररचय ष्टजन एक्सिटग िररक्षण गने कमगचारीिे ष्टनयष्टमत कायागिय समयभन्त्दा ऄष्टघिष्टछको समयमा खकार िररक्षण 

गनुगिने एवं िररक्षणका िाष्टग संकिन भएका खकारको जष्टत सक्दो ष्टछटो िररक्षण गरर क्षयरोगको ष्टनदान गदाग 

क्षयरोगका ष्टवराष्टमिाइ चाडो ईिचारमा राष्टख यस्को संक्रमणिाइ ष्टनयन्त्रण गनग कमगचारीिाइ ईत्पे्ररणा स्वरुि 

यो कायगक्रमको व्यवस्था गररएको हो । 

ईद्दशे्य क्षयरोग तथा औषधी प्रष्टतरोध क्षमता ष्टवकास भएका क्षयरोग ष्टवरामी समयमै ििा िगाईन जीन एक्सिटगबाट 

खकार िरीक्षणगरी क्षयरोग ष्टनदान सेवािाइ प्रभावकारी बनाईने । 

सञ्चािन प्रकृया  

 राष्टरिय क्षयरोग ष्टनयन्त्रण कायगक्रमिे तोके बमोष्टजम सम्भाब्य क्षयरोगी ष्टबरामीहरुको ष्टजन एक्सिटग 
िरीक्षण गने ब्यबस्था ष्टमिाईन जीन एक्िटग सञ्चािनमा रहकेा स्वास््य संस्था तथा प्रदरे् स्वास््य 

कायागियिाइ िराचार गने । 

 स्वास््य संस्थाहरुबाट जीन एक्सिटग िरीक्षण गनग पे्रषण गरीएका सम्भाष्टवत क्षयरोगीहरुको ईि ष्टबष्टधबाट 
िरीक्षण भएको सषु्टनष्टश्चत गने ।  

 जीन एक्सिटग िरीक्षणको प्रष्टतबेदन माष्टसक रुिमा सम्बष्टन्त्धत र्ाखामा ईििब्ध गराईने तथा ष्टजन एक्सिटग 
इ रेकष्टडगङ् सफ्टवेयरमा प्रष्टवष्टि गराईने । 

 जीन एक्सिटगबाट िरीक्षण गरी नष्टतजा िोजेष्टटभ भएका ष्टबरामीहरुिे क्षयरोगको ईिचार िाए निाएको 
सषु्टनष्टश्चत गने । 

 जीन एक्सिटग िरीक्षणको ऄष्टभिेख प्रष्टतबेदन ऄद्याबष्टधक राख्ने । 

 प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्नािय तथा प्रदरे्स्तर गणुस्तर ष्टनयन्त्रण प्रयोगर्ािाबाट जीन एक्सिटग 
प्रयोगर्ािाको ष्टनयष्टमत ऄनगुमन गने ब्यबस्था ष्टमिाईने । 

 जीन एक्स्िटग िरीक्षण सफि भएको संख्याको अधारमा जीन एक्सिटग गने संस्थािाइ एकमिु रकम 

ईििब्ध गराईने । ष्टजन एक्सिटग जााँच भएको तर ऄसफि नष्टतजा जस्तो भचचयच , िय 

चभकगष्टतररिखबष्टरम चभकगष्टत नष्टतजा अएका िररक्षणको रकम ईििव्ध नहुने । 

 प्राप्त रकम सम्बष्टन्त्धत स्वास््य संस्थािे ष्टजन एक्स्िटग िरीक्षण कायगमा प्र त्यक्ष संिग्न 

प्रयोगर्ािाकमीहरुिाइ ग ईििब्ध गराईने ।  

 ष्टवतरण गररएको रकम ष्टनयमानसुार भए नभएको ऄनगुमन गने । 

अष्टथगक वााँडफााँड रु. ५० प्रष्टत सफि िरीक्षण 

ऄष्टभिेख प्रष्टतवेदन  जीन एक्सिटगबाट ष्टनदान भएका नयााँ क्षयरोगी तथा औषष्टध प्रष्टतरोध क्षमता ष्टवकास भएका 

क्षयरोगीहरुको ऄष्टभिेख माष्टसक रुिमा ऄद्याबष्टधक गरी ऄष्टिभेख राख्ने . 

 क्षयरोगीको एकमिु संख्या र ष्टवतरण रकम ष्टववरण माष्टसक रुिमा इमेि माफग त रा.क्ष.के.मा िठाईन े। 

 

१६) काययक्रमको नाम: एम वड अर टी वी ववरामीका लावग पोषण, यातायात र बसोवास खचय स्वरुप भत्ता 
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िररचय क्षयरोग प्रष्टतरोष्टध ष्टड.अर. का ष्टवरामीहरुको सफि ईिचारका िाष्टग अवश्यक िोषण, ईिचार केन्त्रमा दषै्टनक 

औषष्टध सेवनका िाष्टग यातायात खचग स्वरुि सहायता ईििव्ध गराईन यो कायगक्रमको व्यवस्था गररएको हो  

ईद्दशे्य औषष्टध प्रष्टतरोधी क्षयरोगका ष्टवरामीहरुिाइ ईिचार ष्टनयमष्टतता गरी ष्टनको हुने दर बढाईने  

भिा िाईने ष्टवरामीहरू औषष्टध प्रष्टतरोधी क्षयरोग भइ ष्टनयष्टमत ईिचारमा रहकेा ष्टवरामीहरु 

भिा िाईने ऄवष्टध ईिचार ऄबष्टध भर (माष्टसक÷चौमाष्टसक रुिमा) 

कायग सञ्चािन 

प्रकृया 
 मातहतका ष्टजल्िा स्वास््य जनस्वास््य कायागियिाइ ऄन्त्तरगतका ईिचार केन्त्दमा दताग भएका ष्टबरामी 

मध्ये अवास सषु्टवधा प्रयोग गने र दषै्टनक अवत जावत गने ष्टवरामीहरुको ष्टववरण ईििब्ध गराईन 

िराचार÷माग गने । 

 ईिचार केन्त्रिे ष्टजल्िा स्वास््य जनस्वास््य कायागियसंग समन्त्वय गरी ईिचारत ष्टबरामीहरुको िायक िने 

बैकमा खाता खोल्न िगाईने र सो को ष्टववरण िठाईन ष्टजल्िा स्वास््य जनस्वास््य कायागियिाइ 

िराचार गने । 

 ईिचार केन्त्रमा दताग भएका अवास सषु्टवधा प्रयोग गने र दषै्टनक अवत जावत गने ष्टबरामीहरु मध्ये 

माष्टसक रुिमा ईिचार ष्टिएका ष्टबरामीहरुको ष्टववरण िठाईन ष्टजल्िा स्वास््य÷जनस्वास््य कायागिय 

िराचार गने । 

 ष्टजल्िा स्वास््य÷जनस्वास््य कायागियिे ईििब्ध गराएको ष्टववरणको अधारमा क्षेरीय क्षयरोग ईिचार 

केन्त्र तथा प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्नाियिे माष्टसक रुिमा सम्बष्टन्त्धत ष्टबरामीको बैक खातामा जम्मा गरर ष्टदने 

। र सो को जानकारी सम्बष्टन्त्धत ष्टजल्िा स्वास््य जनस्वास््य कायागियिाइ ष्टदने । 

िनुश्चः कुनै कारणबस ष्टबरामीको वैक खाता खोल्न संभव नभएको ऄवस्था ष्टजल्िा स्वास््य जनस्वास््य 

कायागिय माफग त ष्टवरामीिाइ रकम ईििब्ध व्यवस्था ष्टमिाईने ।  

कायायन्वयन गने वनकायः प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्नािय माफग त प्रदरे् स्वास््य कायागिय 

अष्टथगक वााँडफााँड क) अवास सषु्टवधा प्रयोग नगने ष्टवरामीिाइ माष्टसक रु ३०००।– 

ख) अबास सषु्टवधा प्रयोग गने ष्टवरामीिाइ माष्टसक रु १०००।– 

ऄष्टभिेख प्रष्टतवेदन  डी अर होस्टेि तथा डी अर होममा बस्ने तथा दषै्टनक अवत जावत गने ष्टवरामीको िगत र ष्टवतरण 

गररएको खचगको ऄष्टभिेख ऄद्याबष्टधक राख्ने .  

 माष्टसक रुिमा एकमषु्ठ संख्या रकम ष्टववरण इमेि माफग त राष्टरिय क्षयरोग केन्त्रमा िठाईन हुने । 

 TABUCS मा भौष्टतक प्रगष्टत प्रष्टवि गने । 

 

१७) काययक्रमको नाम: डी अर सेन्टरमा काम गने स्वास््यकमीहरुलाइ जोवखम भत्ता 

िररचय औषष्टध प्रष्टतरोधी क्षयरोगका ष्टवराष्टमको सफि ईिचार तथा व्यवस्थािनका ष्टनष्टमि यस प्रष्टत कष्टटवि तथा िणुग 

ष्टजम्मेवार स्वास््यकमीको ईििव्धता सषु्टनष्टश्चत गनग जोष्टखम भिाको व्यवस्था गररएको हो । 

ईद्दशे्य औषष्टध प्रष्टतरोधी क्षयरोगको ष्टनदान तथा ईिचार व्यवस्थािनमा संिग्न स्वास््यकमीिाइ ईत्िेर्ररत गने । 

कायग सञ्चािन 

प्रकृया 
 सम्बष्टन्त्धत ष्टजल्िा स्वास््य÷जनस्वास््य कायागियिे औषष्टध प्रष्टतरोधी क्षयरोगका ष्टवरामी ईिचारमा 

रहकेो ऄबष्टधसम्मको प्रष्टत मष्टहना रु.१०००।०० का दरिे हुन अईने जोष्टखम भिा तोष्टकए बमोष्टजमका 

स्वास््यकमीिाइ ईििब्ध गराईने । 

 राष्टरिय क्षयरोग कायगक्रम ऄन्त्तरगत ईिचार केन्त्र वा ईिकेन्त्र, डी अर होस्टेि, डी अर होम, टी वी 

रेफरि सेन्त्टर भष्टन तोष्टकएका तर औषष्टधप्रष्टतरोष्टध क्षयरोगका ष्टवरामीको ईिचार तथा व्यवस्थािन सरुु 

नगरेका वा िामो समय दषे्टख यो सेवा नष्टदएका स्वास््य संस्थाहरुका  स्वास््यकष्टमगहरुिाइ यो भिा 

ईििव्ध हुने छैन ।  

 कल्चर तथा ष्टड.एस.ष्टट. िररक्षण कायग सरुु नगरेका वा िामो समय दषे्टख यो सेवा ऄवरुि भै हाि सम्म 

िष्टन यो सेवा संचािन नभएका कल्चर÷ष्टड.एस.ष्टट. ल्यावका कमगचारीहरुिाइ िष्टन यो जोष्टखम भिा 

ईििव्ध हुने छैन  । 

 डीअर सेन्त्टर, डीअर सव सेन्त्टर, डीअर होस्टेि, डीअर होम, कल्चर÷डीएसटी प्रयोगर्ािा, टीवी 
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रेफरि सेन्त्टरमा काम गने जोष्टखम भिा िाईन योग्य स्वास््यकमीहरुको ष्टववरण स्थानीय तह तथा ष्टजल्िा 

स्वास््य÷जनस्वास््य ष्टफल्ड कायागिय माफग त संकिन गने । 

 ईििब्ध ष्टववरण एष्टकन गरी मािदण्ड बमोष्टजमको रकम ष्टनधागरण गरी चौमाष्टसक रुिमा सम्बष्टन्त्धत 

ष्टजल्िा स्वास््य÷जनस्वास््य कायागियमा िठाईने  । 

कायायन्वयन गने वनकायः प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्नािय माफग त प्रदरे् स्वास््य कायागिय 

जोष्टखम भिा िाईन 

योग्य कमगचारीहरू 

क) ईिचार केन्त्रः ४ जना (प्रयोगर्ािाकमी १ , मेष्टडकि ऄष्टफसर १, स्वास््य प्राष्टबष्टधकहरु २) 

ख) ईिचार ईि केन्त्रः स्वास््यकमीहरु ३ जना  

ग) कल्चर डीएसटी रेफरि प्रयोगर्ािाः प्रयोगर्ािाकमी र कायागिय सहयोगी गरी ४ जना,  

घ) डी अर होस्टेि होमः ५ जना कमगचारी 

ङ) डीअरटीवी रेफरि सेन्त्टरः ल्याव कमगचारी, स्वास््यकमी र का.स. गरी १० जना 

अष्टथगक वााँडफााँड  औषष्टध प्रष्टतरोधी क्षयरोगका ष्टवरामी (DR) ईिचारत रहकेो स्वास््य संस्थािाइ प्रष्टत मष्टहना  रु. 

१०००।०० का दरिे जोष्टखम भिा तोष्टकए बमोष्टजमका स्वास््यकमीिाइ ईििब्ध गराईने ।  

 जोष्टखम भिा ईििव्ध गराईन अवश्यक िने नीष्टत तथा ष्टनदषे्टर्का ष्टस्वकृत गराइ भिा ईििव्ध गराईने । 

ऄष्टभिेख प्रष्टतवेदन  डीअर सेन्त्टर, सवसेन्त्टर, डीअर रेफरि सेन्त्टर, रेफरि प्रयोगर्ािा, डीअर होम तथा होस्टेिमा कायगरत 

जोष्टखम भिा िाईने स्वास््यकमीहरु तथा जोष्टखम भिाको ष्टववरण राख्ने, TABUCS मा भौष्टतक प्रगष्टत 

प्रष्टवि गने । 

 

१८) काययक्रमको नाम :नयााँ स्थापना गररएका डी अर वट.बी. ईपचार केन्र/ईपकेन्र ऄथवा नयााँ स्वास््यकमीहरुको 

 लावग एमवडअर सम्बन्धी ५ वदने बेवसक तावलम 

िररचय औषधी प्रष्टतरोधी क्षयरोग ईिचार केन्त्र र ईिकेन्त्रमा कायगरत स्वास््यकमीहरु तथा नयााँ िदस्थािन भइ अएका 

स्वास््यकमीहरुिाइ औषधी प्रष्टतरोधी क्षयरोगको व्यवस्थािन सम्बन्त्धी ज्ञान , सीि र क्षमता ऄष्टभवषृ्टि गनग 

ताष्टिमको अयोजना गररएको । 

ईद्दशे्य औषधी प्रष्टतरोधी क्षयरोग सम्बन्त्धी ष्टछटो रोग ष्टनदान र ईिचार व्यवस्थािन गनग स्वास््यकमीहरु सक्षम हुनेछन ्

। 

श्रोत व्यष्टि प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्नािय प्रमखु, प्रदरे् मन्त्रािय स्वास््य प्रमखु, राष्टरिय क्षयरोग केन्त्रका ष्टनदरे्क, मेष्टडकि 

सिुररनटेण्डेन्त्ट 

सहजकताग औषधी प्रष्टतरोधी क्षयरोग ईिचार व्यवस्थािन सम्बन्त्धी प्रष्टर्क्षक प्रष्टर्क्षण ताष्टिम ष्टिएको ष्टचष्टकत्सक  

स्वास््यकमी, रा.क्ष.के. िी.एम.ष्टड.ष्टट र्ाखा बाट अएका प्रष्टर्क्षक , प्रदरे्स्तर प्रयोगर्ािा प्रमखु 

(माआक्रोबायोिोष्टजि), प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्नाियका क्षयरोग ष्टनयन्त्रण कायगक्रम हनेे फोकि िसगन , प्रदरे् 

स्वास््य कायागियका ताष्टिम प्राप्त क्षयकुष्ठ ऄष्टधकृत÷सहायक, 

सहभागीहरू मेष्टडकि ऄष्टधकृत, ह.ेऄ., स्टाफ नसग, ऄ.न.मी., ऄ.ह.ेव., ल्यावटेष्टक्नष्टसयन, ल्याव ऄष्टसस्टेन्त्ट 

सहभागी संख्या २०–२५ जना 

ताष्टिव ऄवष्टध ५ ष्टदन 

कायग सञ्चािन 

प्रकृया 

 ताष्टिम सञ्चािनको ईदशे्य , ताष्टिम हुने स्थान , ष्टमष्टत र समय सष्टहत कम्तीमा एक हप्ता ऄगावै स्वास््य 

संस्थािाइ िराचार गने ।  

 स्रोत व्यष्टिको अवश्यकता िने भएमा प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्नािय, रा.क्ष.के.िाइ ऄनरुोध गने । 

 ईिष्टस्थती हाष्टजरी , दषै्टनक तथा भ्रमण खचग ष्टवतरण भिागआ , ताष्टिम मोड्यिु ताष्टिम सामग्री , स्टेर्नरी, 

खाजा, अष्टद तयारी गने । 

 राष्टरिय क्षयरोग केन्त्रबाट ऄध्यावष्टधक गररएको ताष्टिम मोडुि तथा म्यानऄुिका ष्टबषयबस्तु र ताष्टिम 

सञ्चाि ष्टनदषे्टर्का ऄनसुार ताष्टिम सञ्चािन गने ।  

कायायन्वयन गने वनकायः प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्नािय 

ष्टवष्टध प्रस्तुष्टतकरण, समहू कायग, न्त्यजूष्टप्रन्त्ट, प्रेजेन्त्टेर्न, छिफि, ष्टफल्ड ष्टभष्टजट, ऄभ्यास 

अष्टथगक वााँडफााँड स्वीकृत बाष्टषगक कायगक्रम तथा बजेटको िररधीमा रही ऄनसचूी १ ऄनसुार खचग गनग सष्टकनेछ  
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ऄष्टभिेख प्रष्टतवेदन ऄनसुषु्टच ४ ऄनसुारको प्रष्टतवेदन , सहभागी हरुको नाम , ठेगाना सष्टहतको िणुग ष्टववरण रा.क्ष.के , सामाष्टजक 

ष्टवकास मन्त्रािय र प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्नाियमा समेत िठाईने । 

सन्त्दभग सामाग्री प्रष्टर्क्षक ष्टनदषे्टर्का, औषधी प्रष्टतरोधी क्षयरोग ताष्टिम िषु्टस्तका , ऄभ्यास िषु्टस्तका, क्षयरोग सेवा ऄष्टभिेख 

तथा प्रष्टतवेदन फारामहरु 

 

१९) काययक्रमको नाम: इ.वट.वब.रवजिर एवं डी.एच.अआ.एस. २ सम्बन्धी स्थानीय तहलाइ तावलम 

िररचय क्षयरोग कायगक्रमको त्यांक सबै स्वास््यसंस्थाहरुिे ऄष्टभिेख तथा प्रष्टतवेदन राख्न अवश्यक ज्ञान तथा  

ष्टर्िको ष्टवकास गनग स्थानीय तहका स्वास््य संयोजक एवं त्यस स्थानीय तह ऄन्र्तगका स्वास््य संस्था मध्ये 

कुनै एक तोष्टकएको स्वास््य संस्था जस्िे सम्वष्टन्त्ध स्थानीय तह ऄन्र्तगतका सबै स्वास््यसंस्थाहरुको क्षयरोग 

कायगक्रमको त्यांक संकिन , रुज ुतथा कम्िाइिेसन गने ष्टजम्मेवारी ष्टदआएको हुन्त्छ त्यस संस्थाको क्षयरोग 

कायगक्रमको फोकि िसगनिाइ समावेस गरी दइु ष्टदने ताष्टिम संचािन गने । यस ताष्टिममा एच.एम.अइ.एस. 

ऄन्र्तगत क्षयरोग कायगक्रमको ऄष्टभिेख तथा प्रष्टतवेदनका ष्टनष्टमि प्रयोग हुने रेकष्टडगङ तथा ररिोष्टटगङका फमग 

फरमेटका बारेमा १ ष्टदन र ऄको ष्टदन ऄनिाइन सफ्टवेर ETB Register को प्रयोग सम्वष्टन्त्ध ताष्टिम हुनेछ । 

ईद्दशे्य एच.एम.अइ.एस. ऄन्त्तरगत क्षयरोग कायगक्रमको ऄष्टभिेख तथा प्रष्टतवेदनका ष्टनष्टमि प्रयोग हुने रेकष्टडगङ तथा 

ररिोष्टटगङका फमग फरमेट एवं क्षयरोग ईिचार रष्टजिरको ऄनिाइन सफ्टवेर ETB Register को प्रयोग 

सम्वष्टन्त्ध स्वास््यकष्टमगहरु तथा स्थानीय तहका संयोजकहरुको ज्ञान तथा क्षमता ऄष्टभवषृ्टि हुनेछ । 

श्रोत व्यष्टि प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्नािय प्रमखु, प्रदरे् मन्त्रािय स्वास््य प्रमखु 

सहजकताग राष्टरिय क्षयरोग केन्त्रबाट तोष्टक िठाआएका कमगचारीहरु , प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्नाियका क्षयरोग ष्टनयन्त्रण 

कायगक्रम हनेे फोकि िसगन , प्रदरे् स्वास््य कायागियका ताष्टिम प्राप्त क्षयकुष्ठ ऄष्टधकृत ÷सहायक, वा यस 

ष्टवषयमा िवुग ताष्टिम प्राप्त कमगचारी । 

सहभागीहरू स्थानीय तहका स्वास््य संयोजकहरु र क्षयरोग कायगक्रमको त्यांक संकिन तथा कम्िाइिेसनका िाष्टग 

स्थानीय तहबाट तोष्टकएको क्षयरोग कायगक्रमको फोकि िसगन । 

सहभागी संख्या २०–२५ जना 

ताष्टिव ऄवष्टध २ ष्टदन 

कायग सञ्चािन 

प्रकृया 
 राष्टरिय क्षयरोग केन्त्रको सहभाष्टगतामा प्रदरे् स्वास््य कायागिय माफग त संचािन गने । 

 स्थानीय तहिाइ त्यस ऄन्त्तगगत रहकेा सबै स्वास््य संस्थहरुमा भएका क्षयरोग कायगक्रमको त्यांक 

संकिन तथा कम्िाइिेसनको सम्िणुग ष्टजम्मेवारीका िाष्टग स्वास््य संस्थाहरु मध्ये कुनै एक स्वास््य 

संस्था (सकभर तुिनात्मक रुिमा ईिल्िो तहको स्वास््य संस्था) छनौट एवं त्यस स्वास््य संस्थाको कुनै 

एक कमगचारीिाइ क्षयरोग कायगक्रमको फोकि िसगनका रुिमा छनौट गनग स्थानीय तहिाइ जानकारीका 

िाष्टग िराचार गने ।   

 स्थानीय तहबाट छनौट गररएका स्वास््य संस्था र त्यस स्वास््य संस्थाबाट तोष्टकएको स्थानीय तह 

फोकि िसगनहरुको सम्िकग  नम्वर सष्टहतको ष्टववरण संकिन गने । 

 ताष्टिम सहष्टजकरणका िाष्टग कायगक्रम संचािनको ष्टमष्टत तथा स्थानका खिुाइ जानकारी गराईने ।  

 कायगक्रम संचािन िवुग ष्टवषय सषु्टच तथा िाठ्यक्रम तयार गन,े कायगक्रम संचािनका िाष्टग दक्ष सहजकताग 

छनौट गन,े कायगक्रममा सहभाष्टगताका िाष्टग स्थानीय तहिाइ सहभाष्टग संख्या र प्रकार खिुाइ िराचार 

गने  

 िष्टहिो ष्टदन क्षयरोग सम्वष्टन्त्ध प्रयोग हुने एच.एम.अइ.एस रेकष्टडगङ तथा ररिोष्टटङ फमग तथा फरमेट 

सम्वष्टन्त्ध ताष्टिम संचािन गने र दास्रो ष्टदन क्षयरोग ईिचार रष्टजिरको ऄनिाइन सफ्टवेर ETB 

Register को प्रयोग सम्वष्टन्त्ध ताष्टिम ष्टदने ।  

 ETB Register ताष्टिमका िाष्टग क्षयरोग ईिचार रष्टजिर, कम्यटुर र आन्त्टरनेटको ऄष्टनवायग व्यवस्थािन 

गने  

कायायन्वयन गने वनकायः प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्नािय 

ष्टवष्टध िावर ्वाआन्त्ट प्रस्तुष्टतकरण, सहभाष्टगतामिुक ऄभ्यास 
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अष्टथगक वााँडफााँड प्रचष्टित अष्टथगक ऐन तथा ष्टनयमावष्टि एवं ऄथग मन्त्राियको कायग संचािन ष्टनदषे्टर्का २०७३ ऄनसुार 

ष्टदआएको बजेटको ष्टसमा ष्टभर रष्टह खचग गने । 

ऄष्टभिेख प्रष्टतवेदन ऄनसुषु्टच ४ ऄनसुार प्रष्टतवेदन र सहभागीहरूको ष्टववरण तयार गन ेर सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्राियको स्वास््य 

महार्ाखा, प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्नािय, र रा.क्ष.के.मा समेत िठाईन े

सन्त्दभग सामाग्री एच.एम.अइ.एस. फमग तथा फरमेटहरु , रेकष्टडगङ तथा ररिोष्टटङ सम्वष्टन्त्ध एच.एम.अइ.एस. ष्टनदषे्टर्का , क्षरोग 

कायगक्रमको ताष्टिम िषु्टस्तका, ETB Register Training Manual 

 

२०) काययक्रमको नाम :प्रदेशमा वप.वप.एम. सरोकारवाला व्यवि सवम्मवलत युवनट स्थापना एवं सचंालन 

िररचय प्रदरे् ऄन्र्तगत क्षयरोगको ष्टनदान तथा ईिचारमा संिग्न ष्टनष्टज , गैह्र(सरकारी तथा सरकारी संस्थाहरुमा 

क्षयरोगको ष्टनदान तथा ईिचार राष्टरिय क्षयरोग कायगक्रमको गाआडिाआन तथा ष्टनष्टत एवं क्ष्ितभचिबतरयिब 

ष्टािबिमबचमक ाायच त्द्य ऋबचभ ९क्ष्ि्ऋ० ऄनरुुि भएको सषु्टनष्टश्चत गनग तथा क्षयरोगको ईिचारमा 

ष्टनष्टज स्वास््य संस्थहरुिाइ क्षयरोग कायगक्रम ष्टभर समावेस गरी प्रभावकारी सेवाको सषु्टनष्टश्चतता गनग 

प्रदरे्स्तरमा ष्टनष्टज तथा गैह्र  (सरकारी तथा सरकारी स्वास््य संस्थाका प्रष्टतष्टनष्टध सष्टम्मष्टित प्रभावकारी 

समन्त्वय स्थािना गनग प्रदरे्मा ष्टि.ष्टि.एम. कष्टमष्टट स्थािना तथा ष्टनयष्टमत ष्टमष्टटङ संचािन गने । 

ईद्दशे्य ष्टनष्टज, सरकारी तथा गैह्र सरकारी संस्थाहरुका ष्टवचमा प्रभावकारी समन्त्वय स्थािना गरी राष्टिय क्षयरोग 

कायगक्रमको ष्टनष्टत तथा योजना ऄनरुुि क्षयरोग ष्टवरामीको प्रभावकारी ष्टनदान तथा ईिचार व्यवस्थािन गन े

कष्टमष्टट गठन सरकारी तथा ष्टनष्टज ऄस्िताि, प्रदरे् ष्टनदरे्नािय, सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय, ऄन्त्य संघ संस्थाबाट 

कायग सञ्चािन 

प्रकृया 

कायायन्वयन गने वनकायः सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय, प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्नािय 

 सष्टमष्टतको ष्टमष्टटङ चौमाष्टसक रुिमा अयोजना गने तथा अवश्यकता ऄनसुार गनग सष्टकन े। 

 ष्टनष्टज, सरकारी तथा गैह्र सरकारी संस्थाहरु संग साझेदारी ष्टवकास गनग अवश्यक रणष्टनष्टत तथा 

ष्टक्रयाकिािको  ष्टनमागणका सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय तथा ऄन्त्य ष्टनकायिाइ सझुाव ष्टदने । 

 क्षयरोग रोकथाम तथा ष्टनयन्त्रणका िाष्टग अवश्यक ष्टनष्टत तथा साझेदारी रणष्टनष्टत ष्टवकास गनग 

ऄन्त्तमगन्त्रािय तथा ऄन्त्य मन्त्रािय संग समन्त्वय तथा साझेदारीको रणष्टनष्टत ष्टवकास गने । 

 क्षयरोग कायगक्रमको प्रभावकारी संचािनमा ष्टि.ष्टि.एम. सम्वष्टन्त्ध प्रदरे्मा दषे्टखएका समस्या तथा 

चनुौष्टतहरुको ऄष्टभिेख राष्टख सो ईिर छिफि गरी सम्वष्टन्त्धत ष्टनकायमा सझुाव तथा राय िेर् गने । 

अष्टथगक वााँडफााँड ऄथग मन्त्राियको कायग संचािन ष्टनदषे्टर्का २०७३ ऄनसुार गने । 

ऄष्टभिेख प्रष्टतवेदन सष्टमष्टतको ष्टमष्टटङ माआन्त्यटु तथा ष्टनणगयहरु ऄध्यावष्टध गरर राख्न े

 

२१) काययक्रमको नाम: क्षयरोग वनदान धेरै हुने स्वास््य ससं्थामा काययरत ल्याव कमयचारीलाइ सकं्रमण वनयन्रण 

 तथा फोहर व्यवस्थापन सम्बवन्ध तावलम 

िररचय क्षयरोग संक्रमणको ईच्च जोष्टखम हुनेमा ल्याव प्रमखु स्थान भएकािे ल्याव कमगचारी तथा ल्यावको सम्िकग मा 

अईने ऄन्त्य व्यष्टि एवं ल्याव जन्त्य फोहरको सम्िकग बाट फैिन सक्ने संक्रमण बाट सरुष्टक्षत बनाईन ल्याव 

कमगचारीिाइ संक्रमण ष्टनयन्त्रण तथा फोहोर व्यवस्थािन सम्वष्टन्त्ध ताष्टिम ष्टदन यो ताष्टिम गनग िाष्टगएको हो । 

ईद्दशे्य प्रयोगर्ािामा कायगरत कमगचारीहरुिाइसंक्रमण ष्टनयन्त्रण तथा फोहर व्यवस्थािन सम्बष्टन्त्ध ताष्टिम ष्टदइ ज्ञान र 

ष्टसिको ऄष्टभविृी गने । 

सहभागीहरू ष्टट.बी माइक्रोस्कोिी प्रयोगर्ािामा काम गने प्रयोगर्ािा कमगचारी 

सहभागी संख्या २०–२५ जना 

श्रोत व्यष्टि प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्क, प्रयोगर्ािा ष्टवज्ञ 

सहजकताग अइ.िी ताष्टिम प्राप्त माइक्रोबायोिोष्टजि, ल्याव टेक्नोिोष्टजि÷ल्याव टेष्टक्नष्टसयन, ल्याव ऄष्टसस्टेन्त्ट वा 

सम्वष्टन्त्धत ष्टवषय ष्टवज्ञ 

ताष्टिम ऄवष्टध २ ष्टदन 

 

 

कायायन्वयन गने वनकायः सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय, प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्नािय 

कायगक्रमको तयारी: 
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 सञ्चािन प्रकृया  कायगक्रमको िाष्टग सहभाष्टगहरुको सचूी तयार गने र सम्वष्टन्त्धत ठाईमा िराचार गने । 

 बजेटको तयारी गने । 

 ताष्टिमको कायगयोजना बनाईने र एक प्रष्टत प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्नाियमा िठाईने । 

 ताष्टिमका िागी अबश्यक िने ताष्टिम सामग्रीको ब्यबस्थािन गने । 

ष्टवषयवस्त ु

 
 ल्यावमा अईने सेवाग्रही जस्को रोग प्रष्टतरोधात्मक क्षमता कमजोर छ जस्तै एच.अइ.ष्टभ संक्रष्टमत, 

डायवेष्टटक ष्टवरामी अष्टदिाइ क्षयरोगको संक्रमण बाट सरुष्टक्षत राख्न प्रर्ासष्टनक ईिाय ऄविम्वन 

गनुगिने ष्टवषय ताष्टिमको िाठ्यक्रममा समावेस गने  

 प्रयोगर्ािा कमगचारीहरुिाइ संक्रमण ष्टनयन्त्रण तथा फोहर व्यवस्थािन सम्बष्टन्त्ध ताष्टिम ष्टनदषे्टर्का 

ऄनसुार 

ष्टवष्टध प्रयोगर्ािा कमगचारीहरुिाइ संक्रमण ष्टनयन्त्रण तथा फोहर व्यवस्थािन सम्बष्टन्त्ध ताष्टिम ष्टनदषे्टर्का ऄनसुार 

अष्टथगक वााँडफााँड स्वीकृत बाष्टषगक कायगक्रम तथा बजेटको िरराधष्टभररही ऄनसुचूी १ ऄनसुार 

ऄष्टभिेख प्रष्टतवेदन ऄनसुचूी ४ ऄनसुारको ढााँचामा ष्टववरण तयार गन ेतथा राष्टरिय क्षयरोग केन्त्रमा समेत िठाईन े।  

सन्त्दभग सामाग्री Bio-waste management guideline  

 

२२) काययक्रमको नाम :वजन एक्सपटय सेन्टरहरुमा एम.वड.अर. सेन्टर ववस्तार गनय अवश्यक सदुृवढकरण खचय 

 (नयााँ ५, पुरानो ५ स्थानमा) 

िररचय सञ्चािनमा रहकेा ष्टजन एक्सिटग सेन्त्टरहरुमा औषधी प्रष्टतरोधी क्षयरोग ईिचार केन्त्र स्थािना गनग अवश्यक 

सामग्री, औजारहरुको सहज व्यवस्थािन गनगका िाष्टग यो कायगक्रम राष्टखएको हो । 

ईद्दशे्य ष्टजन एक्सिटगबाट ष्टनदान भएका औषधी प्रष्टतरोधी क्षयरोगका ष्टवरामीहरुिाइ सहज रुिमा ईिचार व्यवस्थािन 

गनग सक्नेछन ्। 

खररद गनुगिने 

सामाग्री  

ऄनसुषू्टच ९ मा ईल्िेख भएका सामाष्टग्र मध्ये प्राथष्टमकता ऄनसुारका सामाष्टग्र र अवश्यकता िषु्टि हुने गरी 

ऄन्त्य सामाग्रीहरू खररद गने । 

कायग सञ्चािन 

प्रकृया 

कायायन्वयन गने वनकायः सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय, प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्नािय 

 ष्टजन एक्सिटग सेन्त्टरहरुको िगत तयार गने । 

 ष्टड.अर.का ष्टवराष्टमिाइ िायक िने ष्टजन एक्सिटग सेन्त्टरमा ष्टड.अर.ईिचार केन्त्र स्थािना गने । 

 खरीद भएको सामग्री स्वास््य संस्थामा ईििब्ध गराइ दाष्टखिा गनग िगाईने । 

अष्टथगक वााँडफााँड बजेटको िररष्टध ष्टभर रष्टह अवश्यकता ऄनसुारको कायगमा बजेट ष्टवभाजन गरर प्रचष्टित अष्टथगक तथा खररद 

ऐन तथा ष्टनयमावष्टि ऄनसुार खचग गने । 

ऄिेष्टक्षत ईििष्टब्ध औषधी प्रष्टतराधी क्षयरोग ईिचार केन्त्र स्थािना भएको हुनेछ । 

ऄष्टभिेख प्रष्टतवेदन ऄनसुचूी ४ ऄनसुारको ष्टववरण तयार गरी प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्निाय र राष्टरिय क्षयरोग केन्त्रमा िठाईन े।  

 

२३) काययक्रमको नाम :नयााँ वड.अर.सेन्टर तथा सव सेन्टर ववस्तार गनय अवश्यक सामग्री खररद 

िररचय नयााँ सञ्चाष्टित औषधी प्रष्टतरोधी क्षयरोग ईिचार ईिकेन्त्र संचािन गनग अवश्यक सामग्री, औजारहरुको 

सहज व्यवस्थािन गनगका िाष्टग यो कायगक्रम राष्टखएको छ । 

ईद्दशे्य ष्टनदान भएका औषधी प्रष्टतरोधी क्षयरोगका ष्टवरामीहरुिाइ सहज रुिमा िायक िने स्थानबाट ईिचार 

व्यवस्थािन गनग सक्नेछन ्। 

खररद गनुगिने 

सामाग्री  

ऄनसुषू्टच ९ मा ईल्िेख भएका सामाष्टग्र मध्ये प्राथष्टमकता ऄनसुारका सामाष्टग्र  वा यो ऄनसुषु्टच ९ मा ईल्िेख 

भएको भन्त्दा ऄन्त्य सामाग्री अवश्यक हुने दषे्टखएमा अवश्यकता िषु्टि हुने गरी खररद गन े

कायग सञ्चािन 

प्रकृया 

कायायन्वयन गने वनकायः सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय, प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्नािय 

 ऄस्िताि र प्राथष्टमक स्वास््य केन्त्रहरुको िगत तयार गने । 

 ष्टड.अर. का ष्टवरामी धेरै भएका ष्टजल्िाका ऄस्िताि तथा ष्टि.एच.सी. हरुमा तथा ष्टजन एक्िटग सेन्त्टर र 

बढी रोग ष्टनदान भएको केन्त्रिाइ िष्टहिो प्राथष्टकतामा राख्ने । 
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 सामग्रीहरुको अवश्यकता िष्टहचान गने तथा स्िेष्टसष्टफकेर्न ष्टनधागरण गने । 

 खरीद भएको सामग्री स्वास््य संस्थामा ईििब्ध गराइ दाष्टखिा गनग िगाईने । 

अष्टथगक वााँडफााँड बजेटको िररष्टध ष्टभर रष्टह अवश्यकता ऄनसुारको कायगमा बजेट ष्टवभाजन गरर प्रचष्टित अष्टथगक तथा खररद 

ऐन तथा ष्टनयमावष्टि ऄनसुार खचग गने । 

ऄिेष्टक्षत ईििष्टब्ध औषधी प्रष्टतराधी क्षयरोग ईिचार ईिकेन्त्र स्थािना भएको हुनेछ । 

ऄष्टभिेख प्रष्टतवेदन ऄनसुचूी ४ ऄनसुारको ष्टववरण तयार गरी प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्निाय र राष्टरिय क्षयरोग केन्त्रमा िठाईन े।  

 

२४) काययक्रमको नाम: खकार माआक्रोस्कोपीका लावग प्रदेशबाट अवश्यक ररजेन्टको तथा कन्जुमेबल्स खररद 

िररचय जेड एन माइक्रोस्कोिी तथा फोिोरोसेन्त्स माइकोस्कोिी ष्टवष्टधबाट खकार िररक्षण गरी क्षयरोग ििा िगाईन 

ईिेश्य ऄनसुार ष्टट.बी माइक्रोस्कोिी सेन्त्टरमा अवश्यक िने ररयजेन्त्ट तथा कन्त्जमुेबल्स खररदको िागी यो 

कायगक्रम राष्टखएको हो । 

ईद्दशे्य माइक्रोस्कोिी सेन्त्टरका िागी अवश्यक ररयजेन्त्ट तथा कन्त्जमुेबल्स अितूी 

खररद गनुगिने 

सामाग्री  

ऄनसुषू्टच १० ऄनसुार 

कायग सञ्चािन 

प्रकृया 

कायायन्वयन गने वनकायः सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय, प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्नािय 

 प्रदरे् ऄन्त्तगगत संचाष्टित क्वाष्टिष्टट कन्त्िोि सेन्त्टरको सहयोगमा अवश्यक िररमाण तथा स्िेष्टसष्टफकेसन 

तयार गने एवं सहयोगको अवश्यकता भएमा राष्टरिय क्षयरोग केन्त्र बाट सहयोग ष्टिइ अवश्यक 

सामाग्रीको िररमाण तथा स्िेष्टसष्टफकेसन तयार गने  

 खररद गररएका सामाग्रीहरु क्वाष्टिष्टट कन्त्िोि सेन्त्टर माफग त माइक्रोसकोष्टि सेन्त्टरहरुमा िठाईने  

 प्रदरे् ऄन्त्तरगत माइक्रोस्कोिी सेन्त्टरको िगत तयार गने । 

 प्रत्येक माइकोस्कोिी सेन्त्टरको गत बषगको बाष्टषगक खितको अधार र जनसंख्याको अधारमा क्षयरोग 

िररक्षणको िागी खित हुन सक्ने ररयजेन्त्ट तथा कन्त्जमुेबल्सको ऄनमुाष्टनत खितको िागत तयार गने  

 नयांको हकमा जनसंख्याको अधारमा क्षयरोग िररक्षणको िागी खित हुने िागत तयार गने । 

 बाष्टषगक खितमा २० प्रष्टतर्त बफर थि गरेर खररद प्रकृया गने  

 सामग्रीहरुको अवश्यकता िष्टहचान गने तथा स्िेष्टसष्टफकेर्न ष्टनधागरण गने । 

 खरीद भएको सामग्री स्वास््य संस्थामा ईििब्ध गराइ दाष्टखिा गनग िगाईने । 

अष्टथगक वााँडफााँड प्रचष्टित अष्टथगक तथा खररद ऐन तथा ष्टनयमावष्टि ऄनसुार खचग गने । 

ऄष्टभिेख प्रष्टतवेदन ऄनसुचूी ४ ऄनसुारको ष्टववरण तयार गरी प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्निाय र राष्टरिय क्षयरोग केन्त्रमा िठाईन े। 

 

२५) काययक्रमको नाम :वड.अर तथा फस्टलाइन क्षयरोगका ववरामीका लावग एवन्सलरी औषधी खररद 

िररचय वहुऔषष्टध प्रष्टतरोष्टध क्षयरोगका ष्टवराष्टमरुमा क्षयरोगको औषष्टधबाट हुने प्रष्टतकुि ऄसरहरुिाइ न्त्यषु्टनकरण गनग 

अवश्यक एष्टन्त्सिरी औषष्टधको व्यवस्थाका िाष्टग यो कायगक्रम राष्टखएको हो  

ईद्दशे्य वहुऔषष्टध प्रष्टतरोष्टध क्षयरोगका ष्टवराष्टमरुमा औषष्टधको प्रष्टतकुि ऄसर न्त्यषु्टनकरण हुने । 

खररद गनुगिने सामाग्री ऄनसुषु्टच ११ ऄनसुार वा सम्वष्टन्त्धत ष्टवज्ञ ष्टचष्टकत्सकबाट प्राप्त राय वमोष्टजम 

कायग सञ्चािन 

प्रकृया 
 प्रदरे् ऄन्र्तगत ईिचारगत ष्टड.अर. का ष्टवराष्टमको िगत ष्टनमागण गने । 

 ऄनसुषु्टच ११ ऄनसुारका एष्टन्त्सिरी औषष्टधहरु ष्टवराष्टमको संख्या र २० प्रष्टतर्त जगेडा समेत रहने गरी 

राष्टरिय क्षयरोग केन्त्रको ष्टि.एम.ष्टड.ष्टट र्ाखाको समन्त्वयमा औषष्टधको स्िेष्टसष्टफकेसन तथा अवश्यक 

िररमाण एष्टकन गने । 

 एष्टन्त्सिरी औषष्टध ष्टड.अर ईिचार केन्त्रहरुमा ष्टवराष्टमको संख्या र अवश्यकता गणना गरी ष्टवतरण गने । 

अष्टथगक वााँडफााँड बजेटको िररष्टध ष्टभर रष्टह अवश्यकता ऄनसुारको कायगमा बजेट ष्टवभाजन गरर प्रचष्टित अष्टथगक तथा खररद 

ऐन तथा ष्टनयमावष्टि ऄनसुार खचग गने । 
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ऄष्टभिेख प्रष्टतवेदन प्रष्टतवेदन तयार गरी रा.क्ष.के मा समेत िठाईने । 

 

२६) काययक्रमको नाम: ईपचार केन्रमा काययरत स्वास््यकमीहरूलाआय टी बी मोडयूलर तावलम। नयााँ दरववन्दका 

 स्वास््यकमीहरूलाआय टी बी मोडयूलर तावलम 

िररचय नया ष्टनयिु भइ अएका र कायगरत स्वास््य कमीहरुिाइ  क्षयरोग सम्बन्त्धी ज्ञान .सीि र क्षमता ऄष्टभबषृ्टि गनग 

मोडुिर ताष्टिम राष्टखएको हो । 

ईद्दशे्य क्षयरोग ष्टनदान तथा ईिचार व्यवस्थािनमा स्वास््यकमीको ज्ञान .सीि र क्षमता ऄष्टभबषृ्टि गन े

सहभागीहरू र्हरी स्वास््य केन्त्र, सामदुाष्टयक स्वास््य आकाइ, स्वास््य चौकी, प्राथष्टमक स्वास््य केन्त्र, ऄस्िताि तथा 

ष्टनजी स्वास््य  संस्थामा क्षयरोग ष्टनदान तथा ईिचार व्यवस्थािनमा संिग्न स्वास््यकमीहरु । 

ऄवष्टध र स्थान ३ ष्टदन र िायक िने स्थान 

सहभागी संख्या २० दषे्टख २५ जना प्रष्टत समहू (ऄनसुची  ऄनसुारका स्थानीय तहबाट सहभाष्टगता हुने गरी) 

श्रोत व्यष्टि प्रदरे् स्वास््य कायागिय प्रमखु, मेष्टडकि सिुररटेन्त्डेन्त्ट 

सहजकताग स्वास््य संयोजक/ईि संयोजक, क्षयकुष्ठ ऄष्टधकृत÷सहायक, क्षयरोग मोडुिर ताष्टिम प्राप्त प्रयोगर्ािाकमी 

कायग सञ्चािन 

प्रकृया 

कायायन्वयन गने वनकायः सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय, प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्नािय 

 ताष्टिम सञ्चािनको ईदशे्य, ताष्टिम हुने स्थान, ष्टमष्टत र समय सष्टहत कम्तीमा एक हप्ता ऄगावै स्वास््य 

संस्थािाइ िराचार गने ।  

 स्रोत व्यष्टिको अवश्यकता िने भएमा प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्नािय, रा.क्ष.के.िाइ ऄनरुोध गने  

 ईिष्टस्थती हाष्टजरी, द.ैतथा भ्रमण खचग ष्टवतरण भिागआ, ताष्टिम मोड्यिु ताष्टिम सामग्री, स्टेर्नरी, खाजा, 

अष्टद तयारी गने । 

 राष्टरिय क्षयरोग केन्त्रबाट ऄध्यावष्टधक गररएको ताष्टिम मोडुि तथा म्यानऄुिका ष्टबषयबस्तु र ताष्टिम 

सञ्चाि ष्टनदषे्टर्का ऄनसुार ताष्टिम सञ्चािन गने । 

सन्त्दभग सामाग्री राष्टरिय क्षयरोग कायगक्रम अधारभतू ताष्टिम मोड्यिु, राष्टरिय क्षयरोग कायगक्रम जनरि म्यानऄुि, 

ष्टक्िनीकि म्यानऄुि, क्षयरोग सेवा ऄष्टभिेख तथा प्रष्टतवेदन फारामहरु । 

अष्टथगक वााँडफााँड बजेटको िररधीमा रही ऄनसचूी १ ऄनसुार खचग गनग सष्टकनेछ । 

ऄष्टभिेख प्रष्टतवेदन सहभागीहरूको ष्टववरण समेतको प्रष्टतवेदन बनाइ रा.क्ष.के.मा समेत िठाईने । 

 

२७) काययक्रमको नाम: प्रदेशस्तरमा डी एस टी÷कल्चर ल्याव सेट ऄप खचय 

िररचय प्रदरे्स्तररय कल्चर ल्यावको कायगसंचािनका िाष्टग अवश्यक हुने फष्टनगचर तथा फष्टनगचरजन्त्य सामाष्टग्र 

खररदका िाष्टग यो कायगक्रम राष्टखएको हो ।   

ईद्दशे्य कल्चर ष्टड.एस.ष्टट ल्याव संचािनिाइ अवश्यक  फष्टनगष्टसङ गरर सेवा सचुारु गने । 

सञ्चािन प्रकृया  

 

कायायन्वयन गने वनकायः सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय, प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्नािय 

मापदण्ड 

 फष्टनगष्टसङ कायग गनुगिवुग रा.क्ष.के. रेफरेन्त्स प्रयोगर्ािाबाट खररद गररने सामाग्रीको स्िेष्टसष्टफकेसनमा राय 

ष्टिइ सोष्टह वमोष्टजम गररन ुिने । 

 खररद गररने सामाष्टग्र प्रत्यक्ष रुिमा कल्चर÷ष्टड.एस.ष्टट ल्यावमा प्रयोग गररने हुन ुिने छ । 

 ष्टर्षगकऄनसुार कल्चर÷ष्टड.एस.ष्टट. ल्याविाइ अवश्यक िने सबै खािका फष्टनगष्टसङ सम्वष्टन्त्ध कायग गनग 

सष्टकने 

खररद गनुयपने सामाग्री: 

 Table, Chair, Bench and cupboards for Culture and DST Lab 

 Room partition (Aluminum/ Glass partition)/ Movable doors and window for 

Culture and DST Lab 

 Duting for Bio seafty cabinet for Culture and DST Lab 
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 Emergency exit door renovation and seal of unneceassary doors and window for 

Culture and DST Lab 

 Trolley table with rack SS for Culture  purpose 

 

२८) काययक्रमको नाम: डी अर सेन्टर एवं होस्टेलहरुमा  इन्फेक्सन कन्िोलका लावग भेवन्टलेसन, एक्जहस्ट फ्यान, 

 भवन, यु भी लाइट अवदको ममयत सम्भार तथा पररवतयन गने । 

िररचय क्षयरोगको संक्रमणबाट ऄन्त्य व्यष्टि तथा समदुायिाइ सरुष्टक्षत राख्न बहुऔषष्टध प्रष्टतरोष्टध ईिचार केन्त्र तथा 

हास्टेिहरुमा अवश्यक ईिकरण , भवन तथ कोठाको ममगत सम्भार गरर दोहोरो हावा अवतजावत अष्टद 

कायगका िाष्टग यो कायगक्रम राष्टखएको हो । 

ईद्दशे्य ष्टड.अर. ईिचार केन्त्र एवं होस्टेिहरुमा क्षयरोग संक्रमण बाट ऄन्त्य ष्टवरामी वा व्यष्टिहरुिाइ  सरुष्टक्षत राख्न । 

 

सञ्चािन प्रकृया 

 ष्टड.अर. ईिचार केन्त्र एवं होस्टेिहरुको संक्रमण ष्टनयन्त्रणको वतगमान ऄवस्था  िष्टहचान फमग ष्टबकास 

गरर सम्वष्टन्त्घत संस्थको अवश्यकता िष्टहचान गने र ईििव्ध बजेट ऄनसार प्राथष्टमकता ष्टनधागरण गरर 

गनुग िने कायगको सषु्टच बनाईने । 

 सषु्टच ऄनसुारको अवश्यक सामाष्टग्र नेिाि सरकारको प्रचष्टित अष्टथगक ऐन ष्टनयम तथा सावगजष्टनक 

खररद ष्टनयमाविी ऄनसुार खररद गरर ईििव्ध गराईने वा सम्वष्टन्त्धत संस्थाबाट सामाष्टग्रको प्रकार , 

संख्या र सो को स्िेष्टसष्टफकेसन संकिन गरर िेष्टश्क स्वरुि रकम ईििव्ध गराइ नेिाि सरकारको 

अष्टथगक ऐन ष्टनयम ऄनसुार कायग सम्िन्त्न गन े। 

 भवन तथा ईिकरणको ममगत सम्भार गनुग िने भएमा स्थिगत मलु्यांकनबाट अवश्यकता िष्टहचान गरर 

सोष्टह बमोष्टजम कायग गने । 

कायायन्वयन गने वनकायः सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय, प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्नािय 

खररद गनुगिने सामाग्री होल्डर सष्टहतको यषु्टभ िाइट र जडान खचग । 

 एक्जहस्ट फ्यान र यस्को जडान खचग 

 दोहोरो हावा अवतजावत गनग झ्याि तथा ढोका िररवतगन, ममगत 

 फोहोर व्यवस्थािन गनग अवश्यक िवुागधार ष्टनमागण तथा सदुृष्टढकरण 

 ल्याविाइ संक्रमण मिु राख्न अवश्यक हुने जस्त} drainage, भइुमा टायष्टिङ, तथा Slab मा ग्रेनाआट 

िगाईन,े ष्टभिामा glossing paint िगाईने जस्ता अवश्यक कायग गने । 

ष्टवराष्टमको cross infection व्यवस्थािन गनग भवन, र्ौचािय अष्टदको अवश्यक ममगत तथा सधुार  

 

२९) काययक्रमको नाम :प्रदेशका कल्चर तथा डी.एस.वट. प्रयोगशाला सदुृवढकरण गने तथा ममयत सम्भार एबम 

 ईपकरण खररद 

िररचय कल्चर/ष्टड.एस.ष्टट ल्याव सेवाको ष्टनरन्त्तर सेवा सषु्टनष्टश्चत गनग अवश्यक हुने िषु्टजगत सधुार तथा ममगतका 

िाष्टग यो कायगक्रम ऄन्र्तगत बजेट ष्टवष्टनयोजन भएको हो । 

ईद्दशे्य कल्चर/ष्टड.एस.ष्टट ल्याव सेवाको ष्टनरन्त्तरता सषु्टनष्टश्चत हुन े। 

कायागन्त्वयन गने 

ष्टनकाय  

सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय माफग त कणागष्टि प्रदरे्को साष्टवकको मध्य िष्टश्चम क्षेष्टरय ऄस्िताि सखुेत,  प्रदरे् 

नं १ को BP Koiral Institue of Health Science (BPKIHS) 

मािदण्ड  प्रयोगर्ािा सदुृष्टढकरण गनग अवश्यक कायगका िाष्टग राष्टिय क्षयरोग केन्त्रबाट खटाआएका ष्टवज्ञको 

सझुाव तथा राय ऄनसुारका कायग गने । 

 ति ष्टदआएका सषु्टच ऄनसुारको वा ष्टवज्ञ बाट ष्टदआएको ष्टिस्ट ऄनसुारका अवश्यक सामाष्टग्र नेिाि 

सरकारको प्रचष्टित अष्टथगक ऐन ष्टनयम तथा सावगजष्टनक खररद ष्टनयमाविी ऄनसुार खररद गने । 

 कल्चर/ष्टड.एस.ष्टट.मा प्रयोग हुने ईिकरणका िाट िजुाग िररवतगन वा ममगत अवश्यकता ऄनसुार िररवतगन 

गन े
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खररद गनुगिने सामाग्री  कल्चर/ष्टड.एस.ष्टट ल्यावको संचािनमा अवश्यक दषे्टखएका ल्याव सम्वष्टन्त्ध ईिकरण वा यस संग 

प्रत्यक्ष सम्वष्टन्त्धत ईिकरण जस्तै ष्टिजर, आन्त्सष्टिसेटर, कम््यटुर, ष्टप्रन्त्टर, िावर व्याकऄि, य.ुष्टि.एस. 

अष्टदको खररद एवं ममगत गने । 

 कल्चर÷ष्टड.एस.ष्टट ल्यावको िावर व्याकऄिका िाष्टग द्यबततभचथ, क्ष्िखभचतभच अष्टदको खररद 

एवं जडान खचग । 

 अवश्यकता ऄनसुार Hepa filter,  bio seafty cabinet को क्याष्टिवे्रसन, ममगत तथा िररवतगन 

 ममगत गरेर िष्टन बन्त्न नसक्ने कल्चर ल्यावका ऄन्त्य ईिकरणहरू 

माष्टथ ईल्िेष्टखत सामाग्री बाहके कल्चर ÷ष्टड.एस.ष्टट ल्यावमा अवश्यक हुने ऄन्त्य सामाग्री अवश्यकता 

ऄनसुार खररद तथा ममगत गने । 

 

३०) काययक्रमको नाम:प्रदेशस्तरका कल्चर ल्याबमा नेगेवटभ पे्रसरका लागी अवश्यक भौवतक पुबायधार तयार गने 

िररचय प्रदरे्स्तरका कल्चर ल्याब सेवा सरुष्टक्षत रुििे संचािन गनग तथा यस ल्यावमा कायगरत कमगचारीिाइ 

क्षयरोगको संक्रमण बाट सरुष्टक्षत राख्न ल्यावको भौष्टतक िवुागधार सधुार गनग अवश्यक नेगेष्टटभ पे्रसर 

स्थािनाथग तथा ल्यावको भौष्टतक सधुारका िाष्टग सम्वष्टन्त्धत ष्टवज्ञ (रा.क्ष.के.बाट तोष्टकएको) बाट अवश्यक 

ठाष्टनएका ऄन्त्य कायग गरर ल्याव सेवा संचािन गनग यो कायगक्रम राष्टखएको हो । 

ईद्दशे्य  कल्चर÷ष्टड.एस.ष्टट ल्यावमा कायग गने कमगचारीिाइ क्षयरोगको संकम्रण बाट सरुष्टक्षत राख्न । 

 कल्चर÷ष्टड.एस.ष्टट ल्यावका िाष्टग अवश्यक ऄन्त्य भौष्टतक िवुागधार सधुार गरी ल्याव सेवा सचुारु गनग । 

कायागन्त्वयन गने 

ष्टनकाय  

सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय माफग त कणागष्टि प्रदरे्–साष्टवकको मध्य िष्टश्चम क्षेष्टरय ऄस्िताि सखुेत,  प्रदरे् नं 

१ को BP Koiral Institue of Health Science (BPKIHS), धरान 

मािदण्ड  कल्चर ल्याव संचािनका िाष्टग ष्टवज्ञबाट अवश्यक ठाष्टनएको ल्याव सधुारका िाष्टग अवश्यक ऄन्त्य 

भौष्टतक सधुारका कायग िष्टन गने । 

 कल्चर÷ष्टड.एस.ष्टट ल्यावमा नेगेष्टटभ पे्रसर तथा ल्यावको ऄन्त्य भौष्टतक िवुागधार गनुग िवुग यस कायगको 

ष्टवर्ेषज्ञ बाट स्िेष्टर्ष्टफकेसन तथा आष्टस्टमेर्न तयार गराइ राष्टिय क्षयरोगक केन्त्रिे तोकेको ष्टवज्ञ बाट राय 

ष्टिइ सो ऄनसुार कायग गने । 

 रा.क्ष.के.को रेफरेन्त्स प्रयोगर्ािाको संिग्नतामा सम्वष्टन्त्धत ष्टवज्ञ बाट नेगेष्टटभ पे्रसरको प्रभावकाररता 

सषु्टनष्टश्चत गने । 

 नेगेष्टटभ पे्रसर तथा ल्यावको भौष्टतक सधुारका िाष्टग अवश्यक ईिकरण, जडान िगायत िाररश्रष्टमक . 

 कायग सम्िन्त्न भए िश्चात रा.क्ष.के. िाइ िराचार गरर जानकारी ष्टदने । 

खररद गनुयपने सामाग्रीः अवश्यकता ऄनसुारको कायगमा ईििब्ध बजेट ष्टवभाजन गरर खररद गने । 

 

३१) काययक्रमको नाम: प्रदेशस्तरमा कल्चर ल्याब सेवा ववस्तार गनय भौवतक पूवायधार सधुार 

िररचय प्रदरे्मा कल्चर ल्याव सेवा संचािन गनग ईििव्ध भवनमा कल्चर ल्याव संचािनाथग भौष्टतक िवुागधार तयार 

गनग यो कायगक्रम राष्टखएको हो । 

ईद्दशे्य कल्चर ष्टड.एस.ष्टट ल्याव संचािनका िाष्टग अवश्यक भौष्टतक िवुागधार ष्टनमागण तयार भै सेवा संचािन हुने । 

मािदण्ड  कल्चर ल्यावका िाष्टग अवश्यक भवनको व्यवस्थ गरर ईि भवनमा ल्यावका िाष्टग अवश्यक 

भौष्टतक िवुागधारका िाष्टग सधुारका गनुगिने कायगको सषु्टच सम्वष्टन्त्धत ष्टवज्ञ बाट तयार गने । 

 अवश्यक भौष्टतक िवुागधारका िाष्टग िष्टहचान गररएका अवश्यक कायगको सषु्टच ऄनसुारका सामाग्री 

तथा  ष्टनमागण कायगहरुका िाष्टग सम्वष्टन्त्धत ष्टवर्ेषज्ञ बाट स्िेष्टर्ष्टफकेसन बनाईने र ईि 

स्िेष्टर्ष्टफकेसनिाइ  राष्टरिय क्षयरोग केन्त्रिे तोकेको ष्टवज्ञको राय ष्टिइ कायग ऄगाष्टड बढाईने । 

 कायग सम्िन्त्न भए िश्चात रा.क्ष.के. िाइ िराचार गरर जानकारी ष्टदने । 

कायायन्वयन गने वनकायः प्रदरे् नं २, स्वास््य ष्टनदरे्नािय माफग त तोष्टकएका ऄस्िताि वा संस्था 



 

 

21 

 

तयार गनुगिने िवूागधार  कल्चर ल्यावका िाष्टग अवश्यक भौष्टतक िबुागधार जस्तै भवनको ममगत, रंगरोगन, तथा थि कोठा वाि, 

गेट अष्टदको ममगत तथा ष्टनमागण कायग गने । 

 नेगेष्टटभ प्रेसर ष्टनमागणका िाष्टग अवश्यक दषे्टखएको भवन तथा कोठा ममगत । 

बजेट वााँडफााँड बजेट वााँडफााँड स्वीकृष्टत गरी प्रचष्टित अष्टथगक तथा खररद ऐन तथा ष्टनयमावष्टि ऄनसुार गन े 

 

३२) काययक्रमको नाम :के्षरीय क्षयरोग केन्र, पोखराको प्रयोगशाला तथा ऄन्य ईपकरण ममयत सम्भार (कल्चर 

 ल्याब समेत) 

ईद्दशे्य कल्चर/ष्टड.एस.ष्टट ल्याव सेवाको ष्टनरन्त्तरता सषु्टनष्टश्चत हुन े

मािदण्ड  सषु्टच ऄनसुारको अवश्यक सामाष्टग्र नेिाि सरकारको प्रचष्टित अष्टथगक ऐन ष्टनयम तथा सावगजष्टनक 

खररद ष्टनयमाविी ऄनसुार खररद गने । 

 कल्चर ष्टड.एस.ष्टट.मा प्रयोग हुने ईिकरणका िाटिजुाग िररवतगन वा ममगत अवश्यकता नसुार िररवतगन गन े

खररद गनुगिने सामाग्री कायायन्वयन गने वनकायः क्षेष्टरय क्षयरोग केन्त्र, िोखरा 

 कल्चर ष्टड.एस.ष्टट ल्यावको संचािनमा अवश्यक दषे्टखएका ल्याव सम्वष्टन्त्ध ईिकरण वा यस संग प्रतक्ष 

सम्वष्टन्त्धत ईिकरण जस्तै ष्टिजर , आन्त्सष्टिसेटर, कम््यटुर, ष्टप्रन्त्टर, िावर व्याकऄि , ब्याटरी, आन्त्भटगर, 

य.ुष्टि.एस. अष्टदको खररद एवं ममगत गने । तेस्तै container Based BSL-II lab का िाष्टग अवश्यक 

िवुागधार सम्वष्टन्त्ध कायग गने । 

 अवश्यकता ऄनसुार Hepa filter,  bio seafty cabinet को क्याष्टिवे्रसन, ममगत तथा िररवतगन गने । 

 ममगत गरेर िनी बन्त्न नसक्ने कल्चर ल्यावका ईिकरणहरु खररद तथा िररवतगन गने । 

 क्षयरोगका ष्टनदान तथा व्यवस्थािनमा प्रयोग हुने ईिकरण जस्तै एक्स रे, एनािाआजर, माआक्रोसकोि तथा 

ऄन्त्य ईिकरणको ममगत सम्भार गने । 

 कल्चर÷ष्टड.एस.ष्टट ल्यावमा अवश्यक हुने ऄन्त्य सामाग्री अवश्यकता ऄनसुार खररद गने । 

अष्टथगक वााँडफााँड बजेट ष्टवभाजन गरर प्रचष्टित अष्टथगक तथा खररद ऐन तथा ष्टनयमावष्टि ऄनसुार खचग गने । 

 

३३) काययक्रमको नाम :प्रदेश स्तरमा एल.पी.ए. सेवाका मवसन जडानका लावग पुबायधार ववकास 

िररचय प्रदरे् नं २ र ५ मा एि.ष्टि.ए. सेवा ष्टवस्तार गरर क्षयरोगका ष्टवराष्टममा औषष्टधको सेन्त्सीष्टटष्टभटी िररक्षण गरर 

ष्टड.अर. ष्टवराष्टमको ष्टनदानका िाष्टग एि.ष्टि.ए सेवा स्थािना गनग यो कायगक्रम व्यवस्था गररएको हो । 

ईद्दशे्य कल्चर ष्टड.एस.ष्टट ल्यावमा एि.ष्टि.ए. सेवा ष्टवस्तार गरर क्षयरोगको ष्टर्घ्र ष्टनदान तथा ईिचार व्यवस्थािन हुने 

। 

कायागन्त्वयन गने 

ष्टनकाय  

प्रदरे् नं २ र ५ का सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय, स्वास््य ष्टनदरे्नािय माफग त तोष्टकएका ऄस्िताि वा संस्था 

मािदण्ड  ल्यावमा एि.ष्टि.ए जडानका िाष्टग अवश्यक भौष्टतक िवुागधार ष्टनमागणका िाष्टग सम्वष्टन्त्धत ष्टवर्ेषज्ञ 

बाट स्िेष्टर्ष्टफकेसन तयार गराईने र सो रा.क्ष.के. को रेफरेन्त्स प्रयोगर्ािाको राय ऄनसुार कायग गने । 

 कायग सम्िन्त्न भए िश्चात रा.क्ष.के. िाइ िराचार गरर जानकारी ष्टदने । 

खररद गनुगिने सामाग्री  अल्मषु्टनयम तथा ग्िासको प्रयोग गरेर अवश्यकता ऄनसुार ढोका सष्टहतको कोठाको ष्टवभाजन गने । 

 Duting for Bio seafty cabinet for LPA Lab 

 Emergency exit door renovation and seal of unneceassary doors and window for 

LPA Lab 

 एि.ष्टि.ए. सेवाका िाष्टग अवश्यक हुने ऄन्त्य िबुागधार ष्टवज्ञको सझुाव ऄनसुार गने । 

अष्टथगक वााँडफााँड अवश्यकता ऄनसुारको कायगमा बजेट ष्टवभाजन गरर प्रचष्टित अष्टथगक तथा खररद ऐन तथा ष्टनयमावष्टि 

ऄनसुार खचग गने । 
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३४) काययक्रमको नाम :माआक्रोस्कोपी केन्रहरुका पुराना माआक्रोस्कोप बदल्न एवं नयााँ माआक्रोस्कोप सेन्टर ववस्तार 

 गनय माआक्रोस्कोप खररद 

िररचय  जेड.एन. माइक्रोस्कोिी ष्टवष्टधबाट खकार िररक्षण गरी क्षयरोग ििा िगाईन ईिेश्य ऄनसुार ष्टट.बी नयां 

माइक्रोस्कोिी सेन्त्टरमा अवश्यक िने माइक्रोस्कोि तथा संचािन भएका माइक्रोस्कोिी सेन्त्टरमा िरुाना 

माइक्रोस्कोि बदल्नको िागी बाआनाकुिर माइक्रोस्कोि खररदको िागी यो कायगक्रम राष्टखयको छ । 

 प्रदरे् स्तरमा जेड एन माइक्रोस्कोिी ताष्टिम र ष्टट.बी क्वाष्टिट कन्त्िोि ल्याबको िागी अवश्यक िने 

माइक्रोस्कोि खररद गने सष्टकने छ । 

ईद्दशे्य माइक्रोस्कोिी सेन्त्टरका तथा प्रदरे् स्तरीय क्वािीटी कन्त्िोि ल्याबको िागी अवश्यक माइक्रोस्कोि अितूी 

कायागन्त्वयन प्रकृया  प्रदरे् ऄन्त्तरगत स्िटुम माइक्रोसकोष्टि क्वािीटी कन्त्िोि सेन्त्टर माफग त माइक्रोस्कोिी सेन्त्टरको िगत तयार 

गने र जनसंख्या तथा क्षयरोगका सम्भाष्टवत ष्टवराष्टमको ओ.ष्टि.ष्टड. ष्टभष्टजटको िोड ष्टवशे्लषण गरर क्षयरोग 

को ष्टनदानका िाष्टग सेवा ष्टवस्तार गनुगिने स्वास््य संस्थाको संख्या एष्टकन गने साथै िरुाना बदल्निुने 

माइक्रोसकोिको संख्या िष्टन एष्टकन गने र सो बमोष्टजम खररद गनुगिने  संख्या एष्टकन गने । 

 ऄनसुचुी १२ ऄनसुार माइकोस्कोिको स्िेष्टसष्टफकेर्न तयार गने । 

 खरीद भएको सामग्री स्वास््य संस्थामा ईििब्ध गराइ दाष्टखिा गनग िगाईने । 
खररद गनुयपने सामाग्रीः ऄनसुषू्टच १२ ऄनसुार 

कायायन्वयन गने वनकायः सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय, प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्नािय 

अष्टथगक वााँडफााँड ष्टवष्टनयोष्टजत बजेट ऄनसुार सावगजष्टनक खररद ऐन , २०६३ तथा सावगजष्टनक खररद ष्टनयमाविी , २०६४ 

(संर्ोधन सष्टहत) ऄनसुार अवश्यक प्रष्टक्रया िरूा गरर अवश्यक सामग्री खररद गने  । 

ऄष्टभिेख प्रष्टतवेदन खररद गररएका माआक्रोसकोिको संख्या तथा प्रकार र ष्टवतरण गररएका संस्थाको ष्टववरण सष्टहतको प्रष्टतवेदन  

तयार गरी रा.क्ष.के.मा समेत िठाईने । 

 

३५) काययक्रमको नाम :वजन एक्सपटय केन्रहरुको लावग एसी, वप्रन्टर, व्याकऄप लगायतका ऄन्य अवश्यक  सामग्री 

 खररद एवं वफवटंग 

िररचय ष्टजन एक्सिटग ष्टवष्टधमाफग त  खकार िररक्षण गरी क्षयरोग ििा िगाईने ईिेश्य ऄनसुार  नयां तथा संचािनमा 

रहकेा ष्टजन एक्सिटग सेन्त्टरमा अवश्यक िने एष्टस, ष्टप्रन्त्टर, ष्टबधतु व्याकऄि िगायत ऄन्त्य अवश्यक सामाग्री 

खररद एंव जडानका िागी यो कायगक्रम राष्टखएको छ । 

ईद्दशे्य ष्टजन एक्सिटग ष्टवष्टधमाफग त खकार िररक्षण सेवा ष्टनयष्टमत राख्ने । 

अवश्यक 

सामाग्रीहरू 

AC, Battery/solar power back up, Vortex, Double door refrigerator, Autoclave,  

Printer, Furniture ( chair, table, cupboard, falcon Tube rack). 

कायागन्त्वयन प्रकृया कायायन्वयन गने वनकायः सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय, प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्नािय 

 प्रदरे् ऄन्त्तरगगतका संचाष्टित तथा नयााँ स्थािना गररने ष्टजन एक्सिटग सेन्त्टरको िगत तयार गने र ईि 

सेन्त्टरहरुिाइ ऄनसुषु्टच १३ मध्ये  अवश्यक दषे्टखएका सामागीर्हरुको प्रकार र संख्या िष्टहचान गने ।  

 ष्टजन एक्सिटग सेन्त्टरहरुको अवश्यकताको प्राथष्टमष्टककरण गदाग क्रमसः ए.सी. , व्याष्टि तथा सोिार िावर 

व्याकऄिको ष्टसस्टम, भोटेक्स, ऄटोक्िेभ, रेष्टिजेरेटर  

 िष्टहचान गररएका सामाग्रीहरुको प्राथष्टमष्टककरण गरर ईििव्ध बजेटिाइ बााँडफााँड गने र ईि 

सामाष्टग्रहरुको स्िेष्टसष्टफकेर्न तयार गने केष्टह महत्विणुग सामाग्रीहरुको स्िेष्टर्ष्टफकेसन ऄनसुषु्टच १३ मा 

ष्टदआएको छ । 

 खरीद भएको सामग्री स्वास््य संस्थामा ईििब्ध गराइ दाष्टखिा गनग िगाईने । 

अष्टथगक वााँडफााँड बजेटको िररष्टध ष्टभर रही  सावगजष्टनक खररद ऐन , २०६३ तथा सावगजष्टनक खररद ष्टनयमाविी , २०६४ 

(संर्ोधन सष्टहत) ऄनसुार अवश्यक प्रष्टक्रया िरूा गरर अवश्यक सामग्री खररद गने । 

ऄष्टभिेख प्रष्टतवेदन ऄनसुचूी ४ ऄनसुारको ष्टववरण तयार गरी प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्निाय र राष्टरिय क्षयरोग केन्त्रमा िठाईन े। 
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३६) काययक्रमको नाम :माआक्रोस्कोवपक सेन्टरका वबवग्रएका माआक्रोस्कोप ममयत ढुवानी समेत 

िररचय जेड.एन. माइक्रोस्कोिी ष्टवष्टधबाट खकार िररक्षण गरी क्षयरोग ििा िगाईन ईिेश्य ऄनसुार ष्टट.बी . 

माइक्रोस्कोिी सेन्त्टरमा अवश्यक िने माइक्रोस्कोि ममगतको िागी यो कायगक्रम राष्टखएको छ । 

ईद्दशे्य माइक्रोस्कोिी सेन्त्टरका तथा प्रदरे्स्तरीय क्वािीटी कन्त्िोि ल्याबको िागी अवश्यक माइक्रोस्कोि ममगत 

गरी प्रयोगमा ल्याईन । 

कायागन्त्वयन प्रकृया कायायन्वयन गने वनकायः सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय, प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्नािय 

 प्रदरे् ऄन्त्तरगत ष्टवष्टग्रएका माइक्रोस्कोिी सेन्त्टरको िगत तयार गने र सो ऄनसुार अवश्यक िाटिजूागको 

िररमाण तथा िागत तयार गने । 

 अवश्यक िाटिजुागको स्िेष्टर्ष्टफकेसन सम्वष्टन्त्धत ष्टवज्ञ वा दक्ष ल्यावकष्टमग बाट गराईने । 

 माइक्रोसकोि ममगतको ज्यािा एवं यस्को ढुवाष्टन यसै खचग ष्टर्षगक बाट गने । 

 माइक्रोस्कोि ममगत सम्भव भएसम्म बायोमेडीकि इन्त्जीनीयर वा माइक्रोस्कोि ममगत सम्बन्त्धी ताष्टिम 
प्राप्त व्यष्टि बाट गराईने ।  

 ममगत गदाग प्रयोग भएका िाट िजूागहरुको स्वास््य संस्थामा ईििब्ध गराइ दाष्टखिा गनग िगाईने । 

अष्टथगक वााँडफााँड प्रचष्टित अष्टथगक तथा खररद ऐन तथा ष्टनयमावष्टि ऄनसुार गने । 

ऄष्टभिेख प्रष्टतवेदन ऄनसुचूी ४ ऄनसुारको ष्टववरण तयार गरी प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्निाय र राष्टरिय क्षयरोग केन्त्रमा िठाईने । 
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 ऄनुसूचीहरु 

अनुसूची १ 

तालिम, गोष्ठी, कार्यशािा सञ्चािन सम्बन्धी खचयको माऩदण्ड  

 

l;=g+ ljj/0f s]Gb|÷If]q:t/ lhNnf :t/ :yfgLo :t/ 
! ;|f]t JolQm÷;xhstf{  

k|lt sIff -! 306f #) ldg]6_ Ps hgf 

*))=)) &))=)) ^))=)) 

@ sfo{kq !@))=)) !)))=)) !)))=)) 

# :yfgLo ;xefuL eQf -b}=e|=e gkfpg]sf] xsdf 

6LKk0fL tyf cfb]zdf pNn]v u/L :jLs[t u/fP/ 

dfq vr{ n]Vg x'g_ 

&))=)) &))=)) &))=)) 

$ ;+of]hs %))=)) $))=)) #))=)) 

% ;xof]uL -@ hgf ;Dd_ %))=)) $))=)) #))=)) 

^ sfof{no ;xof]uL !%)=)) !%)=)) !%)=)) 

& k|ltj]bs tyf 8f6f sDkfOn]zg k|lt sfo{qmd  !)))=)) !)))=)) !)))=)) 

* vfhf -;|f]t JolQm,;xefuL ;+of]hs, k|ltj]bs, 

;xof]uL_ 

@))=)) @))=)) @))=)) 

( d;nGb k|lt ;xefuL !))=)) !))=)) %)=)) 

!) d;nGb k|lzIf0f -dfs{/, kmf]6f]skL, d]6fsf8{, 

dfl:sª 6]k, cflb_ 

@%))=)) @%))=)) !)))=)) 

!! ljljw -Jofg/,k|df0fkq, kfgL, ;/;kmfO{ cflb_ !%))=)) !)))=)) %))=)) 

!@ b}lgs eQf e|d0f vr{ lgodfanL @)&@ -;+zf]wg ;d]t_ cg';f/ 

!# oftfoft vr{M k|rlnt b//]6 cg';f/ -Kn]g l6s6 / af]l8{ª kf; clgjfo{_ 

!$ tflnd ;'ljwf -tflnd sIf,pks/0f_: k|rlnt b//]6 cg';f/ 

 

सहभागीको घर वा हाि बसोवास स्थिबाट दषै्टनक ओहोर दोहोर गनग नभ्याइन े

 स्रोत व्यष्टि अयोजक संस्थाबाट भएमा स्रोत व्यष्टि भिा निाईने कायगिर वाित मार िाईने । 

 कायगिर ७५० र्व्दको प्रबन्त्ध हुन ुिदगछ । 

 

नोटः भ्रमण खर्च बाहके ऄन्य अयमा १५ प्रततशत पाररश्रतमक कर कट्टी गननच पदचछ । 

ताष्टिम हि भाडा भिूानी संस्था म.ूऄ.करमा दताग भए म.ुऄ.कर र दताग नभएको भए १० प्रष्टतर्त करकट्टी गनुगिदगछ  

मलु्य ऄष्टभबषृ्टिकर मा दताग नभएका संस्थाहरुिाइ भिूानी गदग १.५ प्रष्टतर्त ऄष्टग्रम अयकर कर कट्टी गनुग िदगछ । 

 

स्रोतः ऄथच मन्रालयबाट जारी गररएको कायच सञ्र्ालन तनदतेशका,२०७३ छैठो संस्करण  
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ऄनसुचूी २ 

वटप्पणी र अदेश (नमुना) 

 

ष्टवषयः कायगक्रम सञ्चािन स्वीकृती सम्बन्त्धमा । 

 

श्रीमान, 

राष्टरिय क्षयरोग केन्त्रको अ.व. २०७ ५÷७६ को बाष्टषगक स्वीकृत कायगक्रम ऄनसुार ........... कायगक्रम सञ्चािन गनग नेिाि 

सरकार/जेफम्याट/एि एच एि तफग  खचग ष्टर्षगक नं.........  मा रु ..............  ष्टबष्टनयोजन भै खचग गने ऄष्टख्तयारी प्राप्त भएकोिे तिसीि 

बमोष्टजम हुने गरर कायगक्रम सञ्चािन स्वीकृतका िाष्टग ष्टनणगयाथग िेर् गरेको छु  

 

तिसीि 

क)  स्रोत व्यष्टि, सहजकताग, सहभागी,सहयोगी ष्टववरण 

ख)  स्थान ष्टमष्टत र समय 

ग)  ऄनमुाष्टनत खचग रकमको ष्टवस्ततृ ष्टववरण 

घ)  ताष्टिम गोष्ठी बाहके ऄन्त्य कायगक्रमको हकमा कायगक्रमको संष्टक्षप्त कायगसञ्चािन ÷कायागन्त्वयन प्रकृया ष्टववरण   

 

 

दस्तखत. 

नाम 

िद 

ष्टमष्टत 
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ऄनसुचूी ३ 

काययक्रम सञ्चालनाथय पेश्की वनवेदन नमूना 

 

श्रीमान प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्ानािय ज्य ू 

................... क्षेरीय स्वास््य ष्टनदर्ेर्नािय 

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

 

ष्टवषयः िेश्की ईििब्ध गराइ ष्टदने वारे । 

 

 

महोदय 

ईिरोि सम्बन्त्धमा यस ष्टनदरे्नाियको ष्टमष्टत २०७५÷ ÷  को ष्टनणगयानसुार ..................... कायगक्रम सञ्चािन गनग अवश्यक िने 

रु......................... िेश्की ईििब्ध गराआ ष्टदन हुन ऄनरुोध गदगछु । 

 

 

ष्टनवेदक 

 

 

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

क्षयकुष्ठ ऄष्टधकृत  

ष्टमष्टतः 

 

नोट तनवेदन साथ स्वीकृत टीप्पणी, बातषचक कायचक्रम र बजेटको फोटोकपी ऄतनवायच रुपमा राख्नन पनेछ । 
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gd"gf  

ऄनसुचूी ४ 

काययक्रम सम्पन्न प्रवतवेदनको नमुना 

 

१.  कायगक्रमको नामः 

२.  स्वीकृत बजेट र खचग ष्टर्षगक न ं

३.  कायगक्रमको संष्टक्षप्त िररचय तथा ईदशे्यः   

४.  कायगक्रम सञ्चािन प्रकृयाः  

५.  कायगक्रम सञ्चािन स्थान र ष्टमष्टतः 

६.  कायगक्रममा संिग्न जनर्िीको नामाबिीः 

७.  कायगक्रमका सवि िक्षः  

८.  कायगक्रममा सधुार गनुग िने िक्षः 

९.  खचग रकमको ष्टवस्ततृ ष्टववरण-Statement of Expenditure 

l;=g ljj/0f lalgof]lht /sd vr{ /sd afsL 

! ;xefuL eQf %)))=)) #)))=)) @)))=)) 

@     

#    

hDdf    

 

१०.  फोटो तथा ऄन्त्य ष्टववरणः 
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ऄनसुचूी ५ 

करार सेवा सम्झौता 

 

.......................... ष्टनदरे्नािय÷कायागिय (यसिष्टछ प्रथम िक्ष भष्टनएको ) र ..................गा.िा. ÷न.िा. वडा नं. .... बस्ने 

बषग............को श्री ................................(यसिष्टछ दोश्रो िक्ष भष्टनएको) का बीच यस ष्टनदरे्नािय÷कायागियको िाष्टग अवश्यक 

............................................िदको कायग सेवा (करार)मा ईििव्ध गराईनका िाष्टग दहेायको र्तग तथा यसै साथ संिग्न कायगक्षेरगत 

र्तगहरुको ऄष्टधनमा रष्टह सेवा करार गने बारे यो सम्झौता गरी एक एक प्रष्टत ष्टियौ ष्टदयौ । 

 

करारका शतयहरु 

१. दोश्रो िक्षिे प्रथम िक्षिाइ संिग्न सेवाका र्तग  (TOR) का अधारमा ......................कायगहरु सम्बष्टन्त्ध सेवा ईििव्ध गराईन ु

िनेछ । 

२.  दोस्रो िक्षिे दषै्टनक कायागिय समय ष्टभर ईिष्टस्थत भइ कायागिय प्रमखुको प्रत्यक्ष ष्टनदरे्नमा रष्टह कायगहरु गनुग िनेछ । प्रथम 

िक्षिाइ अवश्यक िरेको खण्डमा दोस्रो िक्षिे सावगजष्टनक ष्टवदाका ष्टदन समेत सेवा ईििब्ध गराईन ुिनेछ ।  

३.  यो करार सम्झौताको ऄबष्टध .................. गते दषे्टख िाग ुभइ .............. सम्मको िाष्टग हुनेछ । प्रथम िक्षिाइ ष्टचि नबझेुमा जनु 

सकैु बेिा सम्झौता भंग हुन े। तर प्रथम िक्षिे अवश्यक ठानेमा काननू बमोष्टजम ऄको करार संम्झौता गनग सष्टकने छ। 

४. .............................को रुिमा सेवा प्रदान गरे वाित दोश्रो िक्षिाइ िष्टहिो िक्षिे माष्टसक रु ...................................(ऄक्षरेिी 

........................................... ) भिुानी गने छ । दोश्रो िक्षिे चाडवाड खचग , महगंी भिा ,िोर्ाक भिा, िगायत कुनै िष्टन 

सषु्टवधा िाईने छैन ।  

५.  दोश्रो िक्षिे ऄष्टनवायग रुिमा ष्टनजामती कमगचारीका िाष्टग तोष्टकए बमोष्टजमको िोर्ाकमा कायागियमा ईिष्टस्थत हुन ुिने छ । साथै 

सेवा सम्बन्त्धी प्रचष्टित काननूमा व्यवस्था भएका अचरण िािना गनुग िने छ । 

६.  दोश्रो िक्ष र्ारररीक रुिमा ऄस्वस््य भइ वा ऄन्त्य कुनै कारणिे सेवा ष्टदन ऄसमथग भएमा वा काम सन्त्तोषजनक नभएमा वा 

अचारण सम्बष्टन्त्ध कुराहरु बराबर ईिंघन गरेमा वा प्रथम िक्षिाइ सेवाको अवश्यकता नभएमा जनु सकैुाै बेिा िष्टन सेवावाट 

हटाईन सक्नेछ । 

७.  दोश्रो िक्षिे सेवा ष्टदन ऄसमथग भएको वा कायागियमा हाष्टजर नभएको ऄवष्टधको िाररश्रष्टमक ष्टदन प्रथम िक्ष वाध्य हुने छैन । 

८. दोश्रो िक्षिे कायागियको चि ऄचि सम्िष्टतको ष्टहनाष्टमना गरेमा वा हानी नोक्सानी गरेमा ष्टबगो ऄनरुुिको रकम दोश्रो िक्षवाट 

ऄसिु ईिर गररनेछ । 

९. यस सम्झौता मा ईल्िेख भएका ष्टबषयहरु सोही बमोष्टजम र ईल्िेख नभएका ष्टबषयहरु सावगजष्टनक खररद ऐन , २०६३ सावगजष्टनक 

खररद ष्टनयमाविी २०६४, तथा ऄन्त्य प्रचष्टित काननू बमोष्टजम हुनेछ  

 

िष्टहिो िक्षको तफग बाटः                        दोश्रो िक्षको तफग बाट 

 

दस्तखतः                                    दस्तखतः 

नामः                            नामः   

िदः                                    िदः  

ष्टमष्टतः ष्टमष्टतः 
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सेवा करार सम्झौता 

 

 

........................  कायागिय ष्टमष्टत .................... को ष्टनणगयानसुार यस ....................कायागिय (यसिष्टछ प्रथम िक्ष 

भष्टनएको)....................... बस्ने बषग.................को (यसिष्टछ दोश्रो िक्ष भष्टनएको) का बीच....................... को िाष्टग तिष्टर्िमाका 

र्तगहरुको ऄष्टधनमा रही कायग गने गरी सावगजष्टनक खरीद ऐन २०६३ को ष्टनयम ५२ को काननूी व्यवस्था बमोष्टजवम यो िरामर्ग सेवा 

ष्टिन ष्टदन एक,एक प्रष्टत ष्टियौ ष्टदयौ । 

 

करारका र्तगहरु 

 

१. दोश्रो िक्षिे प्रथम िक्षिाइ संिग्न त्आच ्समेतका अधारमा .............. सम्बष्टन्त्ध सेवा ईििव्ध गराईन ुिनेछ  ।  सो सेवा ईििव्ध 

गराए वाित िष्टहिो िक्षिे दोश्रो िक्षिाइ माष्टसक रु.................  (ऄक्षेरेिी.................) िाररश्रष्टमक ईििव्ध गराईने छ । सो 

रकम मा प्रचष्टित काननू बमोष्टजम िाग्ने िारीश्रष्टमक कर कट्ठी गररनेछ । 

२. दोश्रो िक्षिे कायागिसमयमा ................................... मा हाष्टजर भइ ......................... प्रमखुको सिुररवेक्षण तथा ष्टनरीक्षणमा 

रष्टह तोष्टकए बमोष्टजमको ष्टजम्मेवारी वहन गनुग िने छ । र िष्टहिो िक्षिाइ अवश्यक िरेको खण्डमा सावगजष्टनक ष्टवदाका ष्टदन समेत 

िरामर्ग सेवा ईििब्ध गराईन ुिने छ । 

३. दोश्रो िक्षिाइ िष्टहिो िक्षबा६ कुनै ष्टकष्टसमको औषष्टध ईिचार खचग , ष्टबरामी ष्टबदाको सषु्टवधा र चाडिवग खचग वाित को सषु्टबधा 

ईििव्ध हुनेछैन।   

४. यो करार सम्झौताको ऄबष्टध ................ गते दषे्टख िाग ुभइ  ............... सम्मको िाष्टग हुनेछ । प्रथम िक्षिाइ ष्टचि नबझेुमा 

जनुसकैु बेिा सम्झौता भंग हुनेछ तर प्रथम िक्षिे अवश्यक ठानेमा काननू बमोष्टजम ऄकी करार संम्झौता गनग सक्ने छ । 

५. दोश्रो िक्ष र्ाररररक रुिमा ऄस्वस््य भइ वा ऄन्त्य कुनै कारणिे सेवा ष्टदन ऄसमथग भएमा वा काम सन्त्तोषजनक नभएमा वा 

अचारण सम्बष्टन्त्ध कुराहरु बराबर ईिंघन गरेमा वा करारका र्तगहरु ईिंधन गरेमा वा प्रथम िक्षिाइ सेवाको अवश्यकता नभएमा 

िष्टहिो िक्षिे ७ ष्टदनको सचूना ष्टदइ सम्झौता भगं गने सक्ने। 

६. दोश्रो िक्षिे कायागियको चि ऄचि सम्िष्टतको नोक्सानी वा ष्टहनाष्टमना गरेमा दोश्रो िक्षवाट ष्टबगो ऄनरुुिको रकम ऄसिु ईिर 

भराइनेछ । 

७. दोश्रो िक्षिे अफनो सेवा प्रदान गने ष्टसिष्टसिामा थाहा भएका कायागिय सम्बष्टन्त्ध गो्य कुराहरु वा कागजात कुनै ऄनष्टधकृत  

संस्था, व्यष्टतm वा पे्रर्िाइ ईििव्ध गराईन तथा गोिष्टनयता भंग गनग िाइने छैन । सो गरेमा प्रचष्टित काननू बमोष्टजम कारवाही 

गररनेछ ।  

८. यो सम्झौतामा ईल्िेख भएका ष्टबषयहरुमा सोही बमोष्टजम र ईल्िेख नभएका ष्टबषयहरुका सन्त्दभगमा सावगजष्टनक खररद ऐन , 

२०६३, सावगजष्टनक खररद ष्टनयमाविी, २०६४, करार ऐन, २०५६ तथा प्रचष्टित नेिाि सरकारको काननू बमोष्टजम हुनेछ । 

 

िष्टहिो िक्षको तफग बाटः                        दोश्रो िक्षको तफग बाट 

दस्तखतः                                     दस्तखतः 

नामः  नामः  

िदः   िदः  

ष्टमष्टतः  
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ऄनुसचूी ६ 

 

क) प्रदेर् कल्चर ल्याबको िाष्टग अवश्यक दैष्टनक कायागिय संचािन सामाग्रीहरुको सचूी  

 Eggs for media preparation 

 Aluminum Foil 

 Glass Wares; Beaker, Conical Flask, Measuring Cylinder 

 Distilled Water for reagent preparation 

 Sputum falcon tube Safety cold chain Box for transportation  

 Ice Packs 

 Fumication Equipment   

 Lysol and Cleaning Solution 

 Infection Prevention का िाष्टग अवश्यक सामग्रीहरु M Surgical Attaire, Virex etc. 

 Health Care Waste Management  का िाष्टग अवश्यक सामग्रीहरु 

 जेनेरेटरको िाष्टग इन्त्धन 

 कायागिय सञ्चािन स्टेर्नरी  

 साबुन, तौिीया, कुचो, भ्याकुम क्िीनर 

 आन्त्टरनेट सेवा Gene X-pert Center, Culture Lab., DRTB Center िाइ टेष्टिफोन सञ्चार महसिू वाित प्रष्टत मष्टहना रु.२५०÷– 

 

ख) प्रदेर् गुणस्तर ष्टनयन्त्रण ल्याबकोिाष्टग कायागिय संचािन सामाग्री हरुको सचुी  

 ररयजेन्त्ट राख्ने जार जष्टकग न 

 Power Backup को िागी सोिार इ ाँन्त्भटर 

 Reagent बनाईने Glasswares 

 Beaker, Conical Flask, Measuring Cylinder 

 Wash Bottle, Dropping Bottle.  

 Electronic Balance Digital Pocket type 

 Distilled Water 

 Lysol and Cleaning Solution 

 सामान्त्य स्टेर्नरी सम्बन्त्धी सामान छिाइ 

 साबुन, तौिीया, कुचो, भ्याकुम ष्टकिीनर Infection Prevention sfnflu cfjZos ;fdu|Lx? M Surgical Attaire, Virex etc. 

 Health Care Waste Management  का िाष्टग अवश्यक सामग्रीहरु 

 fire extinguisher 

ग) ररजनि ष्टड एस टी कल्चर सेन्त्टर प्रयोगर्ािा सेटऄि गनग अवश्यक सामग्रीहरुको सचुी  

 Power Backup: सोिार इन्त्भटर, ब्यािी ब्याक ऄि 

 जेनेरेटर 

 एसी 

 फष्टनगचर  

 धारा ष्टबजिुी जडान  

 आन्त्टरनेट  

 कम््यटूर ष्टप्रन्त्टरInfection Prevention का िाष्टग अवश्यक सामग्रीहरु Surgical Attaire, Virex etc. 

 Health Care Waste Management  का िाष्टग अवश्यक सामग्रीहरु    

 fire extinguisher 
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ऄनसुचूी ७ 

औषवध प्रवतरोध क्षमता ववकास भएका क्षयरोग ववरामीका लावग होस्टल सचंालन खचय वनदेवशका 

 
laj/0f ;+Vof dlxgf b/ hDdf 

xf]:6]n O{Grfh{ -x]Ny cl;:6]06, :6fkm g;{_ 1 12 30000 360000 

xf]:6]n ;j O{Grfh{ -c=x]=j=÷c=g=dL_ 1 12 25000 300000 

sfof{no ;xof]uL 1 12 16000 192000 

efG;]]  1 12 16000 192000 

;'/Iff uf8{ 1 12 16000 192000 

Uof; -vfgf ksfpg]]_ 3 12 1500 54000 

la/fdLnfO{ vfB ;fdu|L  15 12 6000 1080000 

;fO{8 Okm]S6 Joj:yfkg tyf cGo ;fdfGo /f]u pkrf/  

tyf cf}iflw vr{ 1 12 7000 84000 

lj/fdLsf]] knf]ck hfFrsf nflu vsf/ 9'jflg tyf cGo 

pkrf/sf nflu lj/fdLnfO{ oftfoft vr{  1 12 3000 36000 

xf]:6]n ;~rfng -kfgL, lah'nL, 6]lnkmf]g OTofbL_ 1 12 10000 120000 

sfof{{{no ;~rfng vr{ -:6];g/L, d;nGb tyf efF8fs'l6_ 1 12 3000 36000 

;/;kmfO{ ;fdfu|L 1 12 3000 36000 

lj/fdL j]8, tGgf, sDjn,tlsof, vf6 cflb kl/jt{g Pj+ 

dd{t ;Def/ 1 12 2850 34200 

l8=cf/ xf]d dd{t ;Def/ Pj+ s/];fjf/L Joj:yfkg 1 12 7000 84000 
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ऄनसुचूी ८ 

औषवध प्रवतरोध क्षमता ववकास भएका क्षयरोग ववरामीलाइ पोषण खचय ववतरण भरपाइ 

 

नेिाि सरकार 

स्वास््य मन्त्रािय 

स्वास््य सेवा ष्टवभाग 

........................  के्षरीय स्वास््य ष्टनदेर्नािय 

ष्टजल्िा स्वास््य/जन स्वास््य कायागिय 

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

 

क्षयरोग ईिचार केन्त्र/होस्टेि संचािक संस्थाः........................ 

िोषण भिा ष्टवतरण  मष्टहनाः........................ 

 

ष्टस.नं. ष्टवरामीको नाम थर ठेगाना दताग न.ं रकम हस्ताक्षर 

      

      

      

      

      

      

      

 

नोटः पोषण भत्ता पाउने तबरामीको उपर्ार काडच तथा तवरामीको पररर्य खनल्ने प्रमाणपरको फोटोकपी ऄतनवायच रुपमा राख्ननहोला । 

 

तयार गने रुज ुगने प्रमाष्टणत गने  

 

हस्ताक्षर........................ हस्ताक्षर ........................ हस्ताक्षर ........................ 

नामः........................ नामः ........................ नामः ........................ 

िदः........................ िदः ........................ िदः ........................ 
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ऄनसुषू्टच ९ 

वड अर वटवी ईपचार ईप केन्रहरुको लागी समान खरीदको लागी स्पेसीवफकेशन 

तपसशलमा ईल्लेवखत समान रु ८०००० (ऄसी हजार) मध्यबाट खररद गरीने 

 

l; g+ kl/0ffd ;+Vof O{sfO{ s}lkmot 

! :6Ln b/fh @@ u]h !* u]h # lkm6 rf}8fO{, % lkm6 ,prfO ! थान   

@ :6Ln kfgL  lkmN6/ @ SoflG8n  ;lxtsf] !) ln6/  ! थान   

# :6]gn]; :6Ln hu @ ln6/ se/ ;lxt ! थान   

$ tf}n d]l;g gg l8hL6n ! थान   

% lkmN6/ 6''n sf7sf] @ lkm6 prfO{,!++=% lkm nDafO{=!=% rf}8fO{ ! थान   

^ Metal Seat Chair (4 Seated ) ! थान   

& sf7sf] 6]j'n $ lkm prfO{{ @ lkm6 rf}8fO{ @=% nDafO{ ! थान   

* sf7 s';L{ ;v'jf u2f;lxt ! थान   

( :6Ln lunf; @@ u]h %)) dL nL ! थान   

!) :6of08 ˆofg ! थान   

!! Knfli6s jfN6Lg @) ln6/ se/ ;lxt ! थान   

!@ PShi6 ˆofg lkm6LË ;lxt ! थान   

!# 8jn 8f]/ lk|mh  ! थान  

!$ sDKo'6/ tyf lk|G6/ !÷! थान  

  hDdf        
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ऄनसुषु्टच (१०) 

खकार माइक्रोस्कोपीका लागी अवश्यक ररयजेन्ट तथा कन्जुमेवल्स खररद 

 

 Basic fuchsin powder 

 Phenol crystal 

 Sulphuric Acid 

 Methylene Blue 

 Ethanol 

 Sprit 

 Sprit lamp 

 Staining rack 

 Distilled water 

 Plastic Jarkin for reagent storage (2.5 L, 5L, 10L, 20L) 

 Bambo stick 

 Autoclave 12x12 Portable small for sterilization (ISO and CE certified company)  
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ऄनसुषु्टच ११ 

औषवध प्रवतरोवध क्षयरोग (वड.अर. वट.वब.) औषवधका सामान्यतय हुने प्रवतकुल ऄसर \र यसको व्यवस्थापनका लावग 

गररने औषवधको सवुच 

 

Adverse reaction Suspected agents Suggested management 

Anorexia Z, Pto, Eto  Appetite stimulant ( for example, pizotifen) 

Arthralgia Z  
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs(NSAIDs); 
paracetamol; exercise  

Change in behaviour 
(talkativeness, irritability) 

Cs, Ofx 
Haloperidol; pyridoxine 50mg/250 mg of Cs,  up to 
200 mg/day maximum 

Cutaneous reaction 
H, R, Z, E, Pto,Eto, Cs, 
PAS, S and other 
aminoglycosides 

Antihistamines;hydrocortisone creams 

Depression Cs,H, Pto, Eto 
Selective serotonin reuptake inhibitors (fluoxetine, 
sertraline); tricyclic antidepressants (amitriptyline) 

Diarrhoea PAS Rehydration; loperamide 

Excessive salivation Eto, Pto Ice chips; metoclopramide 

Flu-like syndrome R Paracetamol 

Gastritis PAS, Pto, Eto 
Antacids (for example, calcium carbonate); H2 blockers; 
proton pump inhibitors 

Gynaecomastia Pto, Eto Reassurance; surveillance 

Headaches Pto, Eto 
Nonsteroidal  anti-inflammatory drugs(NSAIDs); 
paracetamol; exercise  

Insomnia Ofx, Lfx, Mfx Antihistamine; zolpidem 

Metallic taste Pto, Eto Reassurance 

Musculoskeletal pain No specific medicine 
Nonsteroidal  anti-inflammatory drugs(NSAIDs); 
paracetamol 

Nausea and vomiting Pto, Eto, PAS, R H, Z, E 
Rehydration; metoclopramide; divide dose (morning 
and afternoon) only if both doses can be supervised 

Olfactory hallucination Pto, Eto Reassurance 

Peripheral neuropathy 
I, N, H, Cs, S, Km, Pto, 
Eto, FQ 

Increase pyridoxine to maximum daily dose (200 
mg/day); tricyclic antidepressants (for example, 
amitriptyline) 

Pain at injection site S, Km, Am, Cm Cold compress 

Photophobia Pto, Eto Reassurance 

Vertigo or dizziness S, Km, Cm, Pto, Eto Betahistine;cinnarizine 
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ऄनसुषु्टच १२ 

माइक्रोस्कोप खररद स्पेसीवफकेसन 

 

  Binocular Microscope (LED) 

  Manufacturer 

  Brand 

  Type / Model 

  Country of Origin 

1 Description of Function 

1.1 A microscope fitted with double eyepieces for vision with both eyes is a Binocular Microscope. Compound 

microscope consists of two or more than two magnifying lenses. One can view individual cells, even living 

ones. It has high magnification. 

2 Operational Requirements 

2.1 System complete with illumination system required. 

3 System Configuration 

3.1 Binocular Microscope (LED) with complete accessories. 

4 Technical Specifications 

4.1 Optical System:   

a Infinity optical system 

b Plan achromatic lenses and parts with anti-fungal coating. 

4.2 Magnification must be 40X - 1000X. 

4.3 Illumination: Built in transmitted illumination. The Illumination must be with LED(0.5 Watt) illumination 

having life time 20,000 hours of operation or more. 

4.4 Focusing:  

a Coaxial coarse and fine adjustment 

b Fine graduation: 2.5 um. (approx.) 

d Total travel range: 15mm or more 

e Facility for light intensity adjustment while viewing the object. 

f Facility of stopper mechanism to prevent specimen damage while focusing 

4.5 Revolving nosepiece: Quadruple 

4.6 Observation tube:  

a Observation tube must be of Binocular design with two working heights at minimum 370 & 430mm with an 

ergonomic head inclination at 30°. 

b Interpupillary distance adjustment must be from 48-75mm 

c Facility of locking mechanism to prevent observation tube from falling off 

d Mechanism for diopter adjustment 

4.7 Stage:  

a Wire movement mechanism, fixed stage 

b Travel range 76 x 30 mm (approx.) having Specimen position Scale. 

c Single specimen holder 

4.8 Condenser: 

a Type - Abbe condenser. 

b  N.A. - 1.25 

4.9 The Objectives: must be antifungal Plan Achromatic Objectives 

a 4x/0.1, 10x/0.25, 40x/0.65, 100/1.25 Oil immersion 

b 40x & 100x Objectives spring loaded. 

4.10 Marking for the Objectives: Each objective must be engraved with the following information:-    

a Name of the manufacturer 

b Magnification and numerical aperture, for example, 10x/0.25 

c 100x objective must be engraved with the word ‘Oil’ 

4.11 Eye Pieces must be WF-10X/ F.N. 20. 

4.12 Weight of microscope must be less then 6 kg. 

4.13 Body of the microscope offered to be made of Aluminium dye casting metal frame with protective covering. 

4.14 Microscope should have storage compartment on the back side to store power cable when not in use. 

4.15 Must have a built in security slot to prevent theft during unattended hours. 

5 Accessories, spares and consumables 
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5.1 Accessories: • Dust cover, Wooden Storage box, mirror unit-1 pc. 

5.2 All standard accessories, consumables and parts required to operate the equipment, including all standard 

tools and cleaning and lubrication materials, to be included in the offer. Bidders must specify the quantity of 

every item included in their offer (including items not specified above). 

6 Operating Environment 

6.1 
The system offered shall be designed to store and to operate normally under the conditions of the purchaser's 

country. The conditions include Power Supply, Climate, Temperature, Humidity, etc. 

6.2 Power supply: 220-240V/ 50 Hz AC Single phase fitted with appropriate plugs to meet purchaser’s country 

requirements. The power cable must be minimum 3 metres long.  

7 Standards and Safety Requirements 

7.1 Must submit ISO 9001 or ISO 13485:2003/AC: 2007 AND 

7.2 CE approved product certificate. 

8 User Training 

8.1 Must provide user training (including how to use and maintain the equipment). 

9 Warranty 

9.1 Comprehensive Warranty for 1 year and extra 1 year free AMC 

10 Maintenance Service during Warranty Period 

10.1 During warranty period supplier must ensure corrective/breakdown maintenance whenever required. 

11 Installation and Commissioning 

11.1 Supplier must accomplish proper installation & commissioning of equipment onsite. 

12 Documents 

12.1 User (Operating) manual in English. 

12.2 Service (Technical / Maintenance) manual in English. 

12.3 List of important spare parts and accessories with their part number and costing. 
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ऄनसुषु्टच १३ 

वजन एक्सपटय सेन्टरको लागी अवश्यक पने एसी, व्याक ऄप सम्बन्धी स्पेवसवफकेसन 

 

१. पावर व्याकअप 

UPS(Inverter) Specification  Battery Specification 

Output Power:  850VA Capacity:  (150 X 2) 300 AH 

Volt 24 V Battery Type: Tubular Battery 

Wave Form:  Sinewave Warranty 3 Years 

 Warranty:  2 Years Battery Type Lead Acid 

Segments:  Home, Office Nominal Voltage 12 V X 2 

 

२. एअर कन्डिसन (ए.सी.) 
1. Description of Function 

1.1 A device to alter the properties of air (primarily temperature and humidity) to more comfortable 
conditions, typically with the aim of distributing the conditioned air to an occupied space. 

2. Specifications 

2.1 Cooling Capacity: Min. 12000 btu/h 

2.2 Heating Capacity: Min. 12000 btu/h 

2.3 Refrigerant: R 410A 

3. Accessories, spares and consumables: 

3.1 - All standard accessories/consumables/parts required for the proper operation of the above item shall 
be included in the offer.  
- Bidders shall specify, in a separate Excel worksheet, the quantity and details of any items included in 
this offer which have not been specified in this Technical Specifications Form. 

3.2 - All standard maintenance tools and cleaning/lubrication materials where applicable shall be included. 
- Bidders shall specify, in a separate Excel worksheet, the quantity and details of any items included in 
this offer which have not been specified in this Technical Specifications form. 

4. Operating Environment 

4.1 Power supply: 220-240 VAC, 50Hz fitted with appropriate plug. The power cable must be at least 3 
meters in length. 

5. Standards & Safety Requirements: 

5.1 Outdoor unit resistance class: IP 24 

5.2 All the Quality and Safety standards met by the product offered have to be listed as part of the 
Manufacturer’s Certificate(s). 

6. User Training 

6.1 The supplier shall conduct user training for this equipment to enable operators to use the equipment 
properly. The training shall include the use of operational functions of the equipment, as well as routine 
checks and maintenance expected by users. 

7. Warranty 

7.1 The warranty period offered after the acceptance of the Goods. 

8. Maintenance Service During Warranty Period 

8.1 Preventive and Corrective maintenance services during warranty period shall be included. 

9. Installation and Commissioning 

9.1 It shall be installed and commissioned by the Supplier at the final destination(s). 

10. Documentation 

10.1 It must be supplied with detailed operating, service and maintenance manuals of technical information 
in the English Language. 
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२) एड्स तथा यौनरोग वनयन्रण काययक्रम 

 

पररचय 

नेिािमा एचअइभी केष्टन्त्रकृत महामारीको रुिमा रहकेो छ । ८० प्रष्टतसत भन्त्दा वढी एचअइभीको संक्रमण मष्टहिा िरुुष ष्टवच हुन े

ऄसरुष्टक्षत यौन सम्िकग को माध्यमवाट भएको िाइएको छ । सइूद्घारा िाग ूिदाथग ष्टिनेहरु, यौनकमी मष्टहिाहरु, िरुुष समष्टिंगीहरुिाइ 

एचअइभी संक्रमणको ईच्च जोष्टखममा रहकेो समहु माष्टनन्त्छ । अप्रवासी कामदारहरु र यौनकमी मष्टहिाका ग्राहकहरुिे नेिािमा वढी 

जोष्टखममा रहकेा समहुवाट ऄन्त्य माष्टनसहरुमा एचअइभीको संक्रमण फैिाईन सेतुको काम गरररहकेा छन ्। नेिािमा ३१०२० जनामा 

एचअइभी संक्रमण भएको ऄनमुान गररएको छ, जसमा मष्टहिाको तुिनामा िरुुषको संख्या वढी भएको िाआएको छ । नेिािको 

वयस्कहरुमा एचअइभी ष्टप्रष्टभिेन्त्स०.१५ प्रष्टतर्त (सन ्२०१७) रहकेो छ  भन े ष्टडसेम्वर २०१७ सम्म १५२६०जनाि ेएअरटी  सेवा 

ष्टिइरहकेा छन ् । हाि नेिािमा एचअइभीसंग सम्वष्टन्त्धत सेवाहरु जस्तैः एचअइभी िरामर्ग तथा िररक्षण, ष्टिएमष्टटसीटी, िष्टक्षत 

समदुायमा एचअइभी रोकथाम कायगक्रम, ईिचार, हरेचाह तथा सहयोग र यौनरोगको रोकथाम तथा ष्टनयन्त्रण कायगक्रम ७ वटै प्रदरे् तथा 

७७ वटै ष्टजल्िाहरुमा ऄवष्टस्थत ष्टवष्टभन्त्न स्वास््य संस्थाहरु माफग त प्रदान गररद ैअएको छ । 

 

रावरिय लक्ष्य  

एच अइ भी रोकथाम, ईिचार, हरेचाह र सहयोगमा सवगव्यािी िहुाँच ियुागईन े  

 

रावरिय ईदे्दश्य  

 मखु्य समहूहरू ९० प्रष्टतर्त को िष्टहचान, ष्टसफाररस तथा िरीक्षण गन े। 

 एचअइभी ष्टनदान भएका ९०प्रष्टतर्त व्यष्टिहरूको ईिचार गन े। 

 एचअइभी ष्टनदान भएका ९०% व्यष्टिहरूिाइ एष्टन्त्टरेिोभाआरि ईिचारमा राख्न े। 

अमाबाट बच्चामा हुन ेसङ्क्रमणको ष्टनवारण गन ेर अमाहरूिाइ स्वस्थ राख्ने । 

 जन्त्मजात ष्टसफष्टिस ईन्त्मिून गन े। 

 नयााँ एचअइभी सङ्क्रमणमा ७५ प्रष्टतर्त िे कमी ल्याईन े। 

 

ऄपेवक्षत रावरिय ईपलवधध 

सन ्२०२० सम्ममा नयााँ सङ्क्रमण ७५ प्रष्टतर्त िे कम हुनेछ  

 सन ्२०२० सम्ममा ९०।९०।९० र सन ्२०३० सम्ममा ९५।९५।९५ ईिचार िक्ष्य हाष्टसि हुनेछ 

 सन ्२०२० सम्ममा र्नू्त्य भेदभावको िक्ष्य हाष्टसि हुनेछ 

 बािबाष्टिकामा हुन ेनयााँ सङ्क्रमण सन ्२०२० सम्ममा ऄन्त्त्य हुनेछ, 

 

१. काययक्रमको नामः ओ एस टी साइटमा रहेका कमयचारी को तलव, ओएसवट साआट सचंालन खचय 

क) ओएसटी साइटका कमयचारीको लावग तलव 

िररचय  नेिािमा सइुद्रारा िाग ूिदाथग प्रयोगकतागमा एच.अआ.भी संक्रमण ऄरु सामान्त्य माष्टनसहरुमा भन्त्दा बष्टढ िाइएको छ 

। ईनीहरु ऄरु सामान्त्य माष्टनसहरु भन्त्दा एचअआभी संक्रमणको बष्टढ जोष्टखममा छन ्। यही कुरा िाइ मध्य नजर गरी 

ईनीहरुिाइ एच.अआ.भी. संक्रमणबाट बचाईनको िाष्टग नेिाि सरकार स्वास््य तथा जन संख्या मंरािय राष्टरिय 

एड्स तथा यौन रोग ष्टनयन्त्रण केन्त्रिे मौष्टखक  ओिोआडप्रष्टतस्थािन ििती( ओ.एस.टी) कायगक्रमिाइ ईच्च 

प्रथष्टमकतामा राष्टख संचािन गद ैअएको छ । 

ईद्दशे्य संस्थामा काम गने कमगचारीहरको  तिव भिा ष्टवतरण गन े

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि सआूवाट िाग ूऔषध प्रयोगकतागको संख्या कम हुनेछ । 

सन्त्चािन प्रकृया  सावगजष्टनक खररद ऐन ष्टनयामाविी 

बजेट वााँडफााँड  जनशविः  

Medical officer १, Staff Nurse/Paramedic २, Admin/Logistic १ र Security Guard १  

ऄवधकतम मावसक तलव: 

मेष्टडकि ऄष्टफसर रु. ४२०००, स्टाफ नसग रु.२३५००, प्रर्ासष्टनक कमगचागरी रु.२३५०० र गाडग रू १५०००  

कमगचारी ष्टनयषु्टि गदाग नेिाि सरकारको ष्टनयमानसुार गनुग िनेछ ।  प्रष्टत साआटका िाष्टग रू. १६३८००० को व्यवस्था 
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गररएको छ ।  प्रदरे्िे ऄन्त्तगगतका ओएसटी साआटका िाष्टग यो रकम िठाईन ुिनेछ । कमगचारीहरुको १२ मष्टहनाको 

तिव साथै एक मष्टहना तिव वरावर चाड िबग भिाको रकम ष्टवष्टनयोजन गररएको छ। 

सन्त्दभग सामाग्री कायग संचािन ष्टनदषे्टर्का,२०७३ 

 

ख) ओएसटी साइट सचंालन खचय 

िररचय  मेथाडोन वा ब्यपेु्रनष्टफग न सेवन गरररहकेा िाग ूिदाथग प्रयोगकतागिाष्टग सेवामा िह ाँच िरुयाईन स्थािना गररएका 

साइटको दषै्टनक कायग संचािनको िाष्टग बजेट ष्टबष्टनयोजन गररएको छ ।  ति ईल्िेष्टखत खचग र्ीषगकमा नबढ्ने गरी 

अबश्यकता ऄनसुार नेिाि सरकारको ष्टनयमानसुार खचग गनग िाआने छ । 

ईद्दशे्य मेथाडोन वा ब्यपेु्रनष्टफग न सेवन गरररहकेा िाग ूिदाथग प्रयोगकतागिाष्टग सेवामा िह ाँच वढाईने , ममगतसम्भार, संचार, 

स्टेर्नरी, इन्त्टरनेट, िानी, कि अष्टदको िाष्टग खचग गन े

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि सआूवाट िाग ूऔषध प्रयोगकतागको संख्या कष्टमहुने र जोष्टखम ब्यबहार मा कष्टम हुनेछ । 

सन्त्चािन प्रकृया  ओ एस टी साइट मा रहकेा कमगचारी को तिव, ओएसष्टट साआट संचािन खचगष्टर्षगक ऄन्त्तगगत वजेटको िररष्टध ष्टभर 

रही प्रदरे् ष्टभरका ओएसटी साआटका िाष्टग प्रदरे् माफग त यो वजेट िठाईनेछ । 

बजेट वााँडफााँड  प्रष्टत ओएसटी साइट संचािन वजेट रू.१८३००० को व्यवस्था गररएको छ ।  

सन्त्दभग सामाग्री कायग संचािन ष्टनदषे्टर्का,२०७३ 

 

२) काययक्रमको नामः माआगे्रन्टका लावग कम्प्रीहेन्सीव काययक्रम सचंालन 

िररचय   हाि नेिािमा कामका िाष्टग ष्टवदरे् गएर फष्टकग एका नेिािीहरूमा एचअआभीको संक्रमण दषे्टखनकुा साथै 

ईनीहरूको िररवारमा एचऄआभीको संक्रमण दखेीएको ऄवस्था छ यो ऄवस्थािाआ न्त्यषू्टनकरण गनग यो कायगक्रमको 

ऄवश्यकता रहकेो छ । 

ईद्दशे्य ष्टवदरे् गएर नेिाि फष्टकग एका नेिािीहरूमा एचअआभीको  जनचेतना वषृ्टि, िान्त्छना तथा भेदभावमा कष्टम ियाईने 

र जांच गरर ईनीहरूका िररवारका सदस्यिाआ एचअआभी संक्रमण हुनवाट वचाईने र संक्रष्टमत भएका हरुिाइ 

ईिचारको व्यवस्था गने । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि काम का िाष्टग ष्टवदरे् गएर फष्टकग एका नेिािीहरू तथा ईनका िररवारहरूमा एचअआभी संक्रमणको ष्टप्रभीिेन्त्स 

घटेको हुनेछ । 

सन्त्चािन प्रकृया  ष्टवदरे् गएर फष्टकग एका नेिािीहरूमा एचऄआभी संक्रमण हुन नष्टदन यस क्षेरमा काम गने गैर सरकारी संस्था छनोट 

गरर ईि संस्था माफग त यो कायगक्रम संचािन गररने छ, साथै ईि संस्थािाआ छुट्याआएको रकम सम्वष्टन्त्धत प्रदरे्िे 

भिुानी गनेछ । सावगजष्टनकखररद ऐन , २०६३ सावगजष्टनक खररद ष्टनयमाविी , २०६४ ऄनसुार िरामर्ग सेवा खररद 

गनुग िनेछ । केन्त्रसंग समन्त्वय गरर संस्था छनोट गनुग िनेछ । 

सन्त्दभग सामाग्री कायग संचािन ष्टनदषे्टर्का, २०७३ 

 

३) काययक्रमको नामः कैदीवन्दीकालावग कम्प्रीहेन्सीव काययक्रम सचंालन  

िररचय  एचऄआभी को संक्रमण भएका कैदमा रहकेा कैदीहरू वा एचऄआभीको संक्रमण भएर िष्टन थाह निाएका कैदीका 

िाष्टग यो कायगक्रम यस क्षेरमा काम गने गैर सरकारी संस्था माफग त संचािन गररने छ । 

ईद्दशे्य एचऄआभी संक्रष्टमतहरूिाआ ईिचार गने र नभएका हरूमा एचऄआभीको िररक्षाण गने  

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि संक्रष्टमतहरूिे समयमै ईिचार िाआ ईनीहरूको अय ूवढ्रने छ । 

सन्त्चािन प्रकृया  सरकारी स्वास््य संस्था माफग त ऄथवा स्थानीय गैर सरकारी संस्था छनोट गरर ईि संस्था माफग त प्रदरे्मा रहकेा 

जेिहरूमा यो कायगक्रम संचािन गररने छ, साथै ईि संस्थािाआ प्रदरे् ऄनसुार छुट्याआएको रकम सम्वष्टन्त्धत 

प्रदरे्िे भिुानी गनेछ । स्थानीय गैर सरकारी संस्था छनोट गरेको खण्डमा सावगजष्टनक खररद ऐन,२०६३ सावगजष्टनक 

खररद ष्टनयमाविी,२०६४ ऄनसुार  िरामर्ग सेवा खररद गनुग िनेछ ।  अवश्यक िरेमा प्रदरे्िे केन्त्र संग समन्त्वय गनग 

सक्नेछ । 

बजेटवााँडफााँड यस कायगक्रमको वजेट ििु फण्ड ऄन्त्तगगत रहकेो छ । 

सन्त्दभग सामाग्री कायग संचािन ष्टनदषे्टर्का, २०७३ 
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४) काययक्रमको नामः ल्याव कमयचारीहरुका लावग एचअइ वभ र एसवटअआ वनदान तावलम  

िररचय  ऄझै िष्टन दरे्का ष्टवष्टभन्त्न स्थानमा रहकेा ल्यावमा काम गने केष्टह स्वास््यकमीहरूिे  एचअइष्टभिररक्षण र 

एसष्टटअइ को ताष्टिम निाएको ऄवस्था रहकेो छ । 

ईद्दशे्य गणुस्तररय  एचअइष्टभ िररक्षण का िाष्टग ताष्टिमको ऄयोजना गने  

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि  गणुस्तररय एचअइष्टभ िररक्षण भएको हुनेछ । 

सन्त्चािन प्रकृया  ल्यावका कमगचारीहरुिाइ एचअइष्टभ र एसष्टटअआ िररक्षण गनग सक्षम बनाईने ईद्रशे्यिे राष्टखएको यो ताष्टिम ३ 

ष्टदनको हुनेछ र ताष्टिम राष्टरिय स्तरमा ष्टवद्यमान ताष्टिम ्याकेज ( नेिाि सरकारको ष्टनयमानसुार ऄनसुार) प्रयोग 

गररवजेटको िररष्टध ष्टभर रही संचािन  गररने छ । 

बजेट वााँडफााँड यस कायगक्रममा  प्रदरे् १,५र ७ का िाष्टग प्रष्टत प्रदरे् रु ३७२००० ष्टबष्टनयोजन गररएको छ ।  

सन्त्दभग सामाग्री कायग संचािन ष्टनदषे्टर्का,२०७३ 

 

५) काययक्रमको नामः वसवडफोरको वारेमा ल्यावको कमयचारीहरुकालावग तावलम    

िररचय  ऄझै िष्टन दरे्का ष्टवष्टभन्त्न स्थानमा रहकेा ल्यावमा काम गने केष्टह स्वास््यकमीहरूिे ष्टसष्टडफोरको ताष्टिम निाएको 

ऄवस्था रहकेो छ । 

ईद्दशे्य स्वास््यकमीहरूको िाष्टग ष्टसष्टडफोर  को ताष्टिम अयोजना गन े

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि ष्टसष्टडफोरको ताष्टिम  निाएका स्वास््यकमीहरूिे  ष्टसष्टडफोर  को ताष्टिम  िाईने छन । 

सन्त्चािन प्रकृया  नयााँ तथा िरुाना स्थािना गररएका ष्टसष्टडफोर साइटका ल्याव कमगचारीहरुको िागी यो ताष्टिम प्रदान गररने छ र यो 

ताष्टिम ३ ष्टदनको हुनेछ । ईि ताष्टिम प्रदरे् वाट  राष्टरिय जन स्वास््य प्रयोगर्ािाद्घारा ईल्िेष्टखत रकमको िररष्टध 

ष्टभर रही ऄन्त्य प्रदरे्का प्रयोगर्ािा मा CD4 सम्वन्त्धी काम गने कमगचारी समेत समेटीराष्टरिय एड्स तथा यौन रोग 

ष्टनयन्त्रण केन्त्र संग समन्त्वय गरर संचािन गनुग िने छ । 

बजेट वााँडफााँड प्रदरे् न.ं ३ कािाष्टग रु.९९९००० ष्टवष्टनयोष्टजत गररएको छ । नेिाि सरकारको ष्टनयमाऄनसुार खचग गनुग िनेछ  

सन्त्दभग सामाग्री कायग संचािन ष्टनदषे्टर्का,२०७३ 

 

६) काययक्रमको नामः वजन एक्सपटय मेवसन को प्रयोग गरर भाइरललोड जांच गने तावलम  

िररचय  दरे्का ष्टवष्टभन्त्न स्थानमा ष्टजन एक्सिटग रहकेा ल्यावमा काम गने स्वास््यकमीहरूिाआ ष्टजन एक्सिटग  मेष्टसन  को 

प्रयोग गरर भाइरििोड जांच गने ताष्टिम को ऄवश्यकता भएको हुदा यो ताष्टिमको व्यवस्था गररएको हो । ष्टजन 

एक्सिटग  मेसीन भएका स्थानमा कायगरत ल्याव कमगचारीहरुको िागी यो ताष्टिम प्रदान गररने छ । ताष्टिम िश्चात 

ईनीहरु ष्टजनएक्सिटग मेष्टर्नको प्रयोग गरी भाइरििोड गणना गनग सक्षम हुनेछन ्। 

ईद्दशे्य ष्टजन एक्सिटग मष्टसनको प्रयोग गररस्वास््यकमीहरूको  भाइरििोड जांच गने ताष्टिम ऄयोजना गन े

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि ष्टजन एक्सिटग मष्टसन को प्रयोग गरर  स्वास््यकमीहरूिे  भाइरििोड जांच गने ताष्टिम  िाईने छन । 

सन्त्चािन प्रकृया  ईि ताष्टिम प्रदरे् वाट  राष्टरिय जन स्वास््य प्रयोगर्ािाद्घारा ईल्िेष्टखत रकमको िररष्टध ष्टभर रही ऄन्त्य प्रदरे्का 

प्रयोगर्ािामा  ष्टजनएक्सिटग सम्वष्टन्त्ध काम गने कमगचारी समेत समेटीराष्टरिय एड्स तथा यौन रोग ष्टनयन्त्रण केन्त्र 

संग समन्त्वय गरर संचािन गनुग िने छ । 

ताष्टिम राष्टरिय जन स्वास््य प्रयोगर्ािाद्घारा संचािन गररने छ । 

बजेट वााँडफााँड प्रदरे् ३ मा संचािन गने गरी रकम ष्टवष्टनयोष्टजत गररएको छ । राष्टरिय जन स्वास््य प्रयोगर्ािाद्घारा ईल्िेष्टखत 

रकमको िररष्टध ष्टभर रही नेिाि सरकारको ष्टनयमाऄनसुार खचग गनुग िने छ ।  

सन्त्दभग सामाग्री कायग संचािन ष्टनदषे्टर्का, २०७३ 

 

७) काययक्रमको नामः आअआडी सम्ववन्ध तावलम  

िररचय  दरे्का ष्टवष्टभन्त्न स्थानमा रहकेा ल्यावमा काम गने स्वास््यकमीहरूिाआ  आअआडी  सम्वन्त्धी ताष्टिम को 

ऄवश्यकता भएको हुदा यो ताष्टिमको व्यवस्था गररएको हो । िरुाना तथा नयााँ स्थािना गररएका आअआडी साइटका 

ल्याव कमगचारीहरुको िागी यो ताष्टिम प्रदान गररने छ ।  यो ताष्टिम ३ ष्टदनको हुनेछ । 

ईद्दशे्य  स्वास््यकमीहरूको िाष्टग  आअआडी  ताष्टिमको ऄयोजना गने । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि स्वास््यकमीहरूिे  आअआडी  ताष्टिम  िाईने छन । ताष्टिम िश्चात ईनीहरु कुर्ििवुगक आअआडीको नमनुा संकिन 
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गरी NPHL  मा िठाईन सक्षम हुनेछन ्। 

सन्त्चािन प्रकृया  ईि ताष्टिम प्रदरे् वाट  राष्टरिय जन स्वास््य प्रयोगर्ािाद्घारा ईल्िेष्टखत रकमको िररष्टध ष्टभर रही ऄन्त्य प्रदरे्का 

प्रयोगर्ािा मा  आअआडीसम्वष्टन्त्ध काम गने कमगचारी समेत समेटीराष्टरिय एड्स तथा यौन रोग ष्टनयन्त्रण केन्त्र संग 

समन्त्वय गरर संचािन गनुग िने छ । 

बजेट वााँडफााँड प्रदरे् न.ं ३ िाआ बजेट ष्टवष्टनयोष्टजत गररएको छ । बजेट नेिाि सरकारको ष्टनयमाऄनसुार खचग गनुग िनेछ ।  

सन्त्दभग सामाग्री कायग संचािन ष्टनदषे्टर्का,२०७३ 

 

८) काययक्रमको नामः सेन्टर ऄफ एक्सेलेन्सको लावग मे.ऄ.को तलव, PLHIV को रेफरल तथा जांच खचय  

 क) सेन्टर ऄफ एक्सेलेन्सको लावग मे.ऄ.को तलव 

िररचय  नेिाि भररका ऄस्ितािहरु जहां ईिचारमा रहकेा संक्रष्टमतहरुको संख्या तुिनात्मक रुििे बष्टढ छ । सेती ऄंचि 

ऄस्ितािमा एच.अआ.भीं र एड्स सम्बष्टन्त्ध कम्प्रीहने्त्सीभ सेवािाआ नमनुाको रुिमा ष्टवकार् गरर यो ऄस्िताििाइ 

एच.अआ.भीं सम्बष्टन्त्ध ईदाहरणीय ष्टसकाइ केन्त्रको रुिमा ष्टवकार् गने ऄवधारणा राष्टखएको छ 

ईद्दशे्य गणुाष्टस्तरय एचअआभी सेवा ष्टदन ु 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि  ष्टवष्टभन्त्न स्थानवाट ऄएका संक्रष्टमतहरूिे गणुस्तररय एचअआभी सेवा िाएका हुनेछन ।  

सन्त्चािन प्रकृया  १ जना ष्टचष्टकत्सककरार सेवामा कायगरत हुने छन ्। ष्टनजको १२ मष्टहनाको तिव साथै एक मष्टहनाको तिव वरावर 

चाडिवग खचग ष्टबष्टनयोजन गररएको छ । मेष्टडकिऄष्टफसर को िाष्टग माष्टसक रु. ४२,००० ब्यवस्था गररएको छ ।   

कमगचारी ष्टनयषु्टि गदाग नेिाि सरकारको ष्टनयमानसुार गनुग िनेछ । कायगक्रम कायागन्त्वयनका िाष्टग प्रदरे्बाट  

सम्वष्टन्त्धत ष्टनकायमा बजेट िठाईन ुिनेछ । 

सन्त्दभग सामाग्री सावगजष्टनक खररद एन  २०६३ सावगजष्टनक खररद ष्टनयमाविी २०६४ 

 

 ख) सेन्टर ऄफ एक्सेलेन्समा PLHIV का लावग रेफरल तथा जााँच  

िररचय  ऄवसरबादी संक्रमणको ष्टनदान तथा ईिचार व्यवस्थाको िाष्टग गररने टेिहरु जस्तै सीटीस्क्यान , रेष्टडयोिोजीको 

िाष्टग सेन्त्टर ऄफ एक्सेिेन्त्स साइट (सेती ऄन्त्चि ऄस्िताि धनगढी) मा िठाईन र अवस्यक भएमा तहााँबाट 

ऄन्त्यर िठाईनका िाष्टग रेफरि तथा जााँच खचगको व्यवस्था गररएको छ 

ईद्दशे्य सेन्त्टर ऄफ एक्सेिेन्त्स साइट वाट संक्रमण  को ष्टनदान तथा ईिचार व्यवस्थाको िाष्टग गररने टेिहरु जस्तै 

सीटीस्क्यान, रेष्टडयोिोजीको ष्टनर्लु्क गन े

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि एचअआभी संक्रष्टमतमा  ऄवसरबादी संक्रमण  को ष्टनदान तथा ईिचार हुनेछ । 

सन्त्चािन प्रकृया  यो रकम सेन्त्टर ऄफ एक्सेिेन्त्स साइटहरुमा िठाइने छ ।  रेफरि तथा जााँच खचगका िाष्टग बजेट ष्टवष्टनयोजन गररएको 

छ र ष्टवष्टनयोष्टजत बजेट नेिाि सरकारको ष्टनयमाऄनसुार खचग गनुग िने छ  । 

सन्त्दभग सामाग्री सावगजष्टनक खररद एन २०६३, सावगजष्टनक खररद ष्टनयमाविी २०६४ 

 

९)   काययक्रमको नामः एअरवट साआट (कन्सलुर तलब, सचंालन खचय, चौमावसक बैठक, एचअआभीमा हुने  लान्छना  

तथा भेदभाव न्युवनकरण काययक्रम सचालन, मवहला स्वास््य स्वयंसेववकालाआ खोजपडताल भत्ता  

 क) एअरटी काईन्सीलरको लावग तलव  

िररचय  एअरटी सेन्त्टरमा एअरटी सेवन गरररहकेा ष्टबरामीहरुिाइ गणुस्तरीय सेवा प्रदान गनग हरेक ष्टजल्िा ऄस्िताि वा सो 

भन्त्दा माष्टथका ऄस्िताि मा रहकेा सेन्त्टरमा करार सेवाको एकजना काईष्टन्त्सिरको व्यवस्था गररएको छ । ईि सेवा 

करार ष्टनयमानसुार सम्वन्त्धीत ऄस्ितािवाट हाि कायगरतिाआ प्राथष्टमकता ष्टदआ ष्टनयषु्टि गनग सष्टकने छ । 

ईद्दशे्य एअरटी सेन्त्टरमा एअरटी सेवन गरररहकेा ष्टबरामीहरुिाइ गणुस्तरीय सेवा प्रदान  गनग कमगचारीिाआ करारमा ष्टनयिु 

गने । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि दरे् भरर १९००० एचअआभी संष्टक्रमतहरूिाआ एअरटी सेवा ष्टदएको हुनेछ । 

सन्त्चािन प्रकृया   सावगजष्टनक खररद एन २०६३  सावगजष्टनक खररद ष्टनयमाविी २०६४ ऄनसुार कमगचारी छनोट गने  

 काईष्टन्त्सिरको १२ मष्टहनाको तिव तथा एक मष्टहनाको तिव वरावर चाडवाड खचग समेत समावेर् गरी 

माष्टसक तिव  नेिाि सरकारको ष्टनयमानसुार  रकम ष्टवष्टनयोष्टजत गररएको छ  कमगचारी ष्टनयषु्टि गदाग नेिाि 

सरकारको ष्टनयमानसुार गनुग िनेछ ।  
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 प्रष्टत एअरटी काईन्त्सीिर २३५०० प्रष्टत मष्टहनाका दरिे प्रदरे् ष्टभरका सवै एअरटी साआटमा रकम िठाईन ु

िनेछ ।  

प्रदरे्िे ऄनसुचुी १ मा रहकेो अफुमातहतका एअरटी साआटमा कायागन्त्वयनका िाष्टग यो रकम िठाईन ुिनेछ । 

सन्त्दभग सामाग्री  सावगजष्टनक खररद एन २०६३  सावगजष्टनक खररद ष्टनयमाविी २०६४  

 

  ख) एअरवट साआट सचंालन खचय 

िररचय  ए.अर.ष्टट सेन्त्टरको सेवािाइ ष्टनयष्टमत र प्रभावकारी रुिमा संचािन गनग यो वजेटको व्यवस्था गररएको छ । यसवाट 

ए.अर.ष्टट सेन्त्टरमा अवश्यक िने कायागिय संचािन स्टेर्नरी, ममगत तथा संचार अष्टदका िाष्टग वजेटको व्यवस्था 

गररएको छ । 

ईद्दशे्य एअरटी सेन्त्टरमा एअरटी सेवन गरररहकेा ष्टबरामीहरुिाइ गणुस्तरीय सेवा प्रदान  गन े

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि एअरटी सेन्त्टरमा अवश्यक िने सामाग्रीको खररद भएको हुनेछ । 

सन्त्चािन प्रकृया  ए.अर.ष्टट सेन्त्टरमा अवश्यक िने कायागिय संचािन स्टेर्नरी, ममगत तथा संचार अष्टदका िाष्टग वजेटको व्यवस्था 

गररएको छ ।  ऄनसुचुी १ मा रहकेो मातहतका एअरटी साआटमा कायग सञ्चािनका िाष्टग यो रकम िठाईन ुिनेछ । 

 

 ग) अरटी कवमटीका लावग चौमावसक बैठक 

िररचय  एअरटी  सेन्त्टरको सेवािाइ ष्टनयष्टमत र प्रभावकारी रुिमा संचािन गनग यो वजेटको व्यवस्था गररएको छ । यसवाट 

एअरटी  सेन्त्टरको वारेमा ष्टवष्टभन्त्न सरोकारविाहरु संग चौमासीक वैठक वसी सेवा ऄझ प्रवाभकारी वनाईनका 

िाष्टग  यो वैठकको अयेजना गररने छ । 

ईद्दशे्य कायगक्रम संचािनमा अआ िरेका समस्या समाधान गनगका िाष्टग यो वैठकको अयोजना गनुग हो । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि कायगक्रम संचािनमा दषे्टखएका समस्याहरूको समाधान हुनेछ । 

सन्त्चािन प्रकृया  यो रकम खाजा वाित खचग गनुगिने र ष्टवष्टनयोष्टजत बजेट नेिाि सरकारको ष्टनयमऄनसुार खचग गनुग िनेछ ।  

प्रदरे्िे ऄनसुचुी १ ऄनसुार मातहतका एअरटी साआटमा यो रकम िठाईन ुिनेछ । श्रोतः नेिाि सरकार । 

सन्त्दभग सामाग्री कायग संचािन ष्टनदषे्टर्का,२०७३ 

 

 घ)  एचअआभीमा हुने लान्छना भेदभाव न्यूवनकरण काययक्रम सचंालन 

िररचय  एचअआभी ष्टभजन २०२० िे ष्टनदरे् गरे ऄनसुार नेिािका िुकेर वसेका एचअआभी संक्रष्टमतहरुिाआ ििा िगाआ 

ईनीहरुिाआ ओषष्टधमा ष्टनरन्त्तरता ष्टदन र भाआिोड सपे्रसन जाच गनग मा सवै भन्त्दा वाधा एचअआभीमा हुने  िान्त्छना 

भेदभाविे हुने गरेको िाआएको छ । 

ईद्दशे्य िान्त्छना भेदभावन्त्यषू्टनकरण गनग स्थानीय स्तरमा रहकेा िरकार समाजसेवी राजनीष्टतक दिका िदाष्टधकारी र जन 

प्रष्टतष्टनष्टधहरुिाआ यस कायगक्रम सम्वन्त्धमा जानकारी गराआ एचअआभीमा हुने भेदभाव न्त्यषू्टनकरण गनुग हो  । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि दषे्टखएका समस्याहरूको समाधान हुनेछ । 

सन्त्चािन प्रकृया  नेिाि सरकारको ष्टनयमानसुार एक ष्टदने कायगक्रम संचािन गनुग िनेछ ।  

सन्त्दभग सामाग्री कायग संचािन ष्टनदषे्टर्का, २०७३ 

 

 ङ) मवहला स्वास््य स्वयं सेववकालाआ खोजपडताल भत्ता ववतरण  

िररचय  एचअआभी ष्टभजन २०२० िे ष्टनदरे् गरे ऄनसुार िष्टहिो ९० ऄन्त्तगगत एचअआभी संक्रष्टमतहरुिाआ ििा िगाईन ु   

हो । ऄतः एचअआभी संक्रमण हुन सक्ने व्यष्टििाआ एचअआभी िररक्षण तथा िरामर्ग सेवामा िु यागएर  ईि व्यष्टि 

एचअआभी संक्रष्टमत भएको दषे्टखएमा सम्वष्टन्त्धत स्थानीय ष्टनकायवाट भिा ष्टवतरण गररने छ । 

ईद्दशे्य िुकेर वसेका संक्रष्टमत ििा िगाआ िष्टहिो ९० को िक्षय ऄनसुार प्रगष्टत प्राप्त गनुग हो । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि िुकेर वसेका एचअआभी संक्रष्टमत ििा िागेका हुनेछन । 

सन्त्चािन प्रकृया  एचअआभी संक्रमण हुन सक्ने व्यष्टििाआ एचअआभी िररक्षण तथा िरामर्ग सेवामा िु ¥याएर यष्टद ईि व्यष्टि 

एचअआभी संक्रष्टमत भएको दषे्टखएमा सम्वष्टन्त्धत स्थानीय ष्टनकायवाट  प्रष्टत संक्रष्टमत ििा िगाए वाित मष्टहिा 

स्वास्य स्वयं सेष्टवकािाआ रु.१००० भिा ष्टदनका िाष्टग सम्वन्त्धीत स्थानीय ष्टनकायमा यो रकम िठाईन ुिनेछ । 

बजेट वााँडफााँड  एईटा स्थानीय ष्टनकायका िाष्टग वषगमा वढीमा ४१ िक्ष्य ष्टनधागरण गरी वजेट योजना गररएको छ ।   
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सन्त्दभग सामाग्री कायगक्रम संचािन गदाग केन्त्रको िररिर ऄनसुार गनुग िदगछ । 

 

१०) काययक्रमको नामः यौन रोग औषवध खररद 

िररचय  यौनरोगीहरुिाआ एचअआभी संक्रमण हुने सम्भावना भएकोिे ईनीहरूको समयमै ष्टनर्लु्क यौनरोगको ईिचार गनुग 

ऄवश्यक छ । 

ईद्दशे्य यौनरोगीहरुिाआ ष्टनर्लु्क यौनरोगको औषष्टध ईििव्ध गराईन ुयस कायगक्रमको ईददशे्य हो । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि िष्टक्षत वगगिे योनरोगको  औषष्टध ष्टनर्लु्क िाईने छन । 

सन्त्चािन प्रकृया  यौनरोगीहरुिाआ ष्टनर्लु्क यौनरोगको औषष्टध ईििव्ध गराईन सम्वष्टन्त्धत  प्रदरे्िे वजेटको िररष्टध ष्टभर रही 

सावगजष्टनक खररद ऐन २०६३,सावगजष्टनक खररद ष्टनयमाविी २०६४ ऄनसुार औषष्टध खररद गनुग िनेछ । 

सन्त्दभग सामाग्री सावगजष्टनक खररद ऐन २०६३,सावगजष्टनक खररद ष्टनयमाविी २०६४  

  

११) काययक्रमको नामः  वदवस सचंालन (ववश्व एड्स वदवस) 

िररचय  हरेक बषग ष्टडसेम्बर १ ताररख िाइ ष्टवश्व एड्स ष्टदवसको रुिमा मनाईने गररन्त्छ । ईि ऄवसरमा स्थानीय स्तरमा 

एचअइभी र एड्सको रोकथाम र ष्टनयन्त्रण सम्बष्टन्त्ध जन चेतना जगाईने ष्टक्रयाकिािहरु संचािन गरीने छ । 

ईद्दशे्य एचअआभीको क्षेरमा भएको प्रगष्टत सवैिाआ जानकारी गराईन ुहो । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि एचअआभीको क्षेरमा भएका प्रगष्टतको वारेमा सवैिाआ जानकारी हुनेछ । 

सन्त्चािन प्रकृया  हरेक बषग ष्टडसेम्बर १ ताररख िाइ ष्टवश्व एड्स ष्टदवसको रुिमा मनाईने गररन्त्छ । ईि ऄवसरमा स्थानीय स्तरमा 

एचअइभी र एड्सको रोकथाम र ष्टनयन्त्रण सम्बष्टन्त्ध जन चेतना जगाईने ष्टक्रयाकिािहरु जस्तैः अइसी 

सामाग्रीहरुको ष्टवतरण , स्थानीय ष्टट.भी. , रेष्टडयो तथा एफ्.एम माफग त सन्त्दरे् प्रवाह , रयािी ऄन्त्तष्टकग या अदीको 

अयोजना गने गररन्त्छ ।  

 

१२) काययक्रमको नामः एनवपएचएल र सेती ऄंचल ऄस्पताल को लावग जनशिी तलव 

िररचय  एचअआभी संक्रष्टमतको ष्टवष्टभन्त्न िररक्षण जस्तै ष्टसष्टडफोर जांच भाआरििोडको जांच समय समयमा गनग दक्ष 

कमगचारी करारमा राख्न ऄवस्यक दषे्टखन्त्छ । 

ईद्दशे्य संक्रष्टमतको भाआरििोड टेस्ट िगायत ष्टवष्टभन्त्न िररक्षण गनगका िाष्टग कमगचारी करार मा राख्ने । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि एचअआभी संक्रष्टमतको ष्टवष्टभन्त्न ष्टनदान भएको हुनेछ । 

सन्त्चािन प्रकृया   राष्टरिय जनस्वास््य प्रयोगर्ािामा ग्िोबि फण्डको सहयोगमा करारमा राष्टखएका िााँच जना कमगचारी 

(माइक्रोबाआिोष्टजि–१ , मेष्टडकि टेक्नोिोष्टजस्ट–१ , ल्याव टेष्टक्नष्टसयन–१ र डाटा म्यानेजर–१) र सेष्टत 

ऄञ्चि ऄस्ितािको िाष्टग मेष्टडकि टेक्नोिोष्टजस्ट एक जनाको तिबको िाष्टग रकम राष्टखएको । 

 कमगचारीहरुको तिव १२ मष्टहना र एक मष्टहना वरावर चाडवाड खचगको समेत ब्यवस्था गररएको छ । 

अवश्यक वजेट सम्वष्टन्त्धत प्रदरे्िे सम्वन्त्धीत संस्थािाआ ईििव्ध गराईने छ ।  

 कमगचारी ष्टनयिु गदाग नेिाि सरकारको ष्टनयानसुार ष्टनयिु गनुग िनेछ ।  

 कमगचारीको तिव तिष्टसि ऄनसुार रहको छ । 
 

 
यषु्टनट माष्टसक तिब 

Microbiologist (1) प्रष्टत ब्यष्टि ५४००० 

Technologist (2) (One for SZH) प्रष्टत ब्यष्टि ३८००० 

Lab technicians (1) प्रष्टत ब्यष्टि २३००० 

Data manager (1) प्रष्टत ब्यष्टि २३००० 

सन्त्दभग सामाग्री ग्िोवि फण्ड र नेिाि सरकारको सम्झौता ऄनसुार तिव भिा ष्टदन े

 

१३) काययक्रमको नामः प्रदेश स्तररय एचअआभी डाटा ररभ्यू भेररवफकेसन वकय सप 

िररचय  कायगक्रमको ऄवस्था के कस्तो छ भनेर थाह िाईन ऄवश्यक भएको हुदा यो ररभ्यकुो ऄवश्यकता िरेको हो । 

ईद्दशे्य  प्रदरे् ष्टभर रहकेा संस्थाहरूिे एचअआभीको क्षेरमा गरेको प्रगष्टत ष्टववरण थाह िाईन र यष्टद िक्षय ऄनसुार प्रगष्टत 
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नभएको भए प्रगष्टत कम हुनका कारण ििा िगाआ ईि समस्या हटाईने समाधानको ईिाय ििा िगाईने  

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि प्रदरे् ष्टभर एचअआभीको प्रगष्टतको ऄवस्था थाहा हुनेछ । 

सन्त्चािन प्रकृया   यो कायगक्रम प्रदरे्िे राष्टरिय एड्स तथा योन रोग ष्टनयन्त्रण केन्त्र संग समन्त्वय गरी संचािन गनुग िनेछ र यस 

कायगक्रम ऄन्त्तगगत प्रदरे्मा रहकेा एचअआभीको क्षेरमा काम गने सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाको प्रगष्टत 

संकिन गररने छ ।   

 स्थानीय ष्टनकायको संख्या ऄनसुार एचअआभीको संकिन भएको त्यांकिाआ सदुृष्टढकरण गनगका िाष्टग यो 

कायगक्रमको अयोजना गररने छ, यो कायगक्रमको ऄवष्टध ३ ष्टदन हुनेछ । 

 केन्त्रको फरमेट ऄनसुार कायगक्रम संचािन गरर प्रगष्टत ष्टववरण तयार गने । 

सन्त्दभग सामाग्री केष्टन्त्रय तहबाट ईििब्ध हुने फरमेट  

 

१४) काययक्रमको नामः प्रदेशवाट स्थानीय स्तर सम्म औषवध तथा स्वास््य सामाग्री ढ्वानी र प्याकेवजंग  

िररचय  कायगक्रम सचुारु रुििे संचािनगनग अवश्यक सामाग्रीहरू को ब्यबस्थािन गनग औषष्टध तथा स्वास््य सामाग्री 

ढ्वानी र ्याकेष्टजंग को अवश्यकता िदगछ । 

ईद्दशे्य प्रदरे् ष्टभर रहकेा संस्थाहरूमा एचअआभी संग सम्वन्त्धीत  औषष्टध, टेस्ट ष्टकट र ऄन्त्य सामाग्री ढुवानी गन े

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि प्रदरे् ष्टभर रहकेा ष्टवष्टभन्त्न संस्थाहरूमा ऄवश्यक सामाग्री ढुवानी भएको हुनेछ । 

सन्त्चािन प्रकृया   एचअआभी कायगक्रम ऄन्त्तगगत प्रदरे्िे स्थानीय स्वास््य संस्था का िाष्टग खररद गरेको औषष्टध ,  टेस्ट ष्टकट तथा 

ऄन्त्य सामाग्री ढुवानी ्याकेष्टजंग अष्टद को व्यवस्थािन गनग प्रत्येक प्रदरे्को िाष्टग वजेटको व्यवस्था गररएको छ । 

प्रदरे्िे ईि वजेटको िररष्टध ष्टभर रही वजेट खचग गनुग िनेछ ।  

सन्त्दभग सामाग्री  कायग संचािन ष्टनदषे्टर्का,२०७३ 

 

१५) काययक्रमको नामः सेवा प्रदायकहरुको लावग  वपएमवटवसटी  तावलम   

िररचय  गभवगती मष्टहिाहरूिे गभगजांच गराईन ऄईदा एचअआभीको िष्टन जांच ऄष्टनवायग रूिमा गनग िगाईन ुिदगछ यसरी 

एचअआभी जांच गराईदा यष्टद कुनै मष्टहिा संक्रष्टमत दखेीएमा ष्टनज मष्टहिािाआ एअरटी ईिचार मा राखेमा ष्टनजवाट 

जन्त्मेन वच्चािाइ एचअआभी संक्रमण हुन वाट जोगाईन सष्टकन्त्छ । 

ईद्दशे्य स्वास््य संस्थाका सेवाप्रदायकहरुिाइ गणुस्तरीय PMTCT सेवा ष्टदन सक्षम वनाईन े

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि स्थानीय ष्टनकाय ष्टभर रहकेा  ताष्टिम निाएका  स्वास््य  संस्था प्रमखु वा ऄन्त्य स्वास््य कमी िे यो ताष्टिम िाएका 

हुनेछन । 

सन्त्चािन प्रकृया   सेवाप्रदायकहरुिाइ दइु ष्टदनको ताष्टिम प्रदरे् स्तरमा व्यवस्था गररएको छ । ताष्टिम श्री राष्टिय एड्स तथा यौन रोग 

ष्टनयन्त्रण केन्त्र संग समन्त्वय गरी संचािन गनुग िनेछ ।  

बजेट वााँडफााँड वजेटको िररष्टध ष्टभर रही ताष्टिमको सहभागीहरू र िटक ष्टनधागरण गनुग िनेछ । 

सन्त्दभग सामाग्री कायग संचािन ष्टनदषे्टर्का,२०७३ 

 

१६) काययक्रमको नामः एचअआभी काययक्रम ऄनुगमन मुल्यांकन क्षमता ऄवभवृवि काययक्रम सचंालन 

िररचय  एचअआभीको क्षेरमा काम गने ष्टवष्टभन्त्न संस्थाहरूिे ष्टदने सेवा के कस्तो छ भनेर ऄनगुमन गने कमगचारीहरूिाआ यस 

सम्वन्त्धमा क्षमता वढाईन ऄवश्यक भएको हुदा यो ताष्टिमको ऄवश्यकता िरेको हो । 

ईद्दशे्य ऄनगुमन मलु्याकन ष्टभरका १२ वटा कम्िानेन्त्टका वारेमा जानकारी गराईन े

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि सहभागीहरूिाआ  ऄनगुमन मलु्याकन ष्टभरका १२ वटा कम्िानेन्त्टका वारेमा जानकारी भएको हुनेछ । 

सन्त्चािन प्रकृया    ऄनगुमन मलु्याकन ष्टभरका १२ वटा कम्िानेन्त्टका वारेमा प्रदरे् ष्टभरका एचअआभी को क्षेरमा काम गने सरकारी 

तथा गैर सरकारी संस्थाका प्रष्टतष्टनष्टधहरुिाआ सहभागी गराआ ३ ष्टदने ताष्टिमको अयोजना गनुग िनेछ,  

नेिाि सरकारको ष्टनयमानसुार रकम खचग गनुग िनेछ ।  

सन्त्दभग सामाग्री कायग संचािन ष्टनदषे्टर्का,२०७३ 

 

 १७) काययक्रमको नामः प्रदेशवाट बाट स्थानीयमा  मोवनटररङ 

िररचय  प्रदरे् ष्टभर रहकेा ष्टवष्टभन्त्न स्वास्थय संस्थाहरूिे संचािन गरेको एचअआभी कायगक्रमको ऄवस्था ऄनगुमन गनग 
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ऄवश्यक दषे्टखएको हुदा यो कायगक्रम तयार गररएको हो । 

ईद्दशे्य कायगक्रमको ऄवस्था थाह िाईन ऄनगुमन गन े

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि कायगक्रमको वास्तष्टवक ऄवस्था के कस्तो छ भनेर जानकारी हुनेछ । 

सन्त्चािन प्रकृया  राष्टरिय एच.्अइ.भी. एड्स कायगक्रमको प्रदरे्स्तरवाट स्थानीयमा ऄनगुमन गराइ कायगक्रमको गणुस्तर सषु्टनष्टश्चत गने 

तथा कायगक्रमको ऄिनत्व वषृ्टद्र गनग ऄनगुमनको िागी  रकम व्यवस्था गररएको छ । सो रकम दषै्टनक भ्रमण भिामा 

ष्टनयमानसुार खचग गनग सष्टकने छ ।  

 

१८) काययक्रमको नामः स्वास््यकमीलाआ एचअआभी वटवी  मानव ऄवधकार मेवडकल आवथक्स सम्वन्धमा तावलम 

िररचय  एचअआभी संक्रष्टमतहरुमा हुन सक्ने को-आन्त्फेक्सन मध्ये ष्टटवी हो समयमै ष्टटवी को ईिचार हुन नसके संकष्टमतको 

मतृ्य ुहुन सक्दछ । त्यस्तै संक्रष्टमतहरुिे ष्टनर्लु्क स्वास््य सेवा िाईन ुईनीहरुको ऄष्टधकार हो, सो ऄष्टधकारिाआ 

स्वास््यकमीिे थाह िाईन अवश्यक छ । 

ईद्दशे्य स्वास््यकमीिाआ एचअआभी ष्टटवी मानव ऄष्टधकार मेष्टडकि आष्टथक्स सम्वन्त्धमा जनकारी गराईने । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि स्वास््यकमीिाआ एचअआभी ष्टटवी मानव ऄष्टधकार मेष्टडकि आष्टथक्स सम्वन्त्धमा जनकारी हुनेछ । 

सन्त्चािन प्रकृया  संक्रष्टमतिाआ गणुस्तररय स्वास्य सेवा के कसरी ष्टदन सष्टकन्त्छ भनेर स्थानीय तहका सरकारी तथा गैर सरकारी 

क्षेरमा काम गने स्वास््यकमीहरुका िाष्टग २ ष्टदने ताष्टिम संचािन गनुग िने छ । यसका िाष्टग केन्त्रसंग समन्त्वय गनग 

सष्टकनेछ । 

सन्त्दभग सामाग्री कायग संचािन ष्टनदषे्टर्का,२०७३ 

 

१९) काययक्रमको नामः एअरवटमा रहेका व्यविको ल्याव जाच सोधभनाय 

िररचय  एचअइभी संक्रष्टमतहरुको ऄवस्था िेखाजोखा गन,े औषधी र्रुुवात िवूग तथा औषधी सेवन गरर रहकेाहरुको 

स्वास््य ष्टस्थतीको वारेमा अधारभतु प्रयोगर्ािा िररक्षण ष्टनःर्लु्क प्रदान गने स्वास््य ष्टनकायहरुिाइ सो वाितको 

रकम सम्वष्टन्त्धत प्रदरे्वाट ईि प्रदरे् ऄन्त्तगगतका ऄस्ितािहरुका िाष्टग ष्टवष्टनयोष्टजत गररएको छ । 

ईद्दशे्य सम्वन्त्धीत ऄस्ितािवाट ष्टदआने ल्याव सेवा एचअआभी संक्रष्टमतका िाष्टग ष्टनर्लु्क गराईन े

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि  एचअआभी संक्रष्टमतिाआ ष्टनर्लु्क सेवा िाआएको हुनेछ । 

सन्त्चािन प्रकृया   ऄस्ितािहरुिे एचअआभी संक्रष्टमतिाआ ष्टनःर्लू्क सेवा गराए वाित ऄस्ितािहरुिे सोध भनागको रुिमा िाईने छन 

र बजेटको िररष्टध ष्टभर रही नेिाि सरकारको ष्टनयमाऄनसुार खचग भिूानी गनग सष्टकने छ । यस वाितको रकम 

सम्वष्टन्त्धत ष्टनकायमा प्रदरे्िे िठाईन ुिनेछ । 

सन्त्दभग सामाग्री िाग्ने खचग नेिाि सरकारिे जारी गरेको ‗कायग संचािन ष्टनदषे्टर्का,२०७३‘ ऄनसुार गनुग िने छ । 

 

२०) काययक्रमको नामः नयां स्वास््यकमीहरुलाआ एचअआभी ऄवभमुवखकरण काययक्रम 

िररचय   नयां स्वास््यकमीहरूिाआ एचअआभी को वारेमा स्िस्ट जानकारी नहुन सक्ने भएको हुदा ईहांहरूिाआ स्िस्ट 

जानकारी गराईन ुऄवश्यक छ । 

ईद्दशे्य नयां स्वास््यकमीहरुिाआ एचअआभी ऄष्टभमषु्टखकरण गराईन े

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि नयां स्वास््यकमीहरुिे एचअआभी सम्वन्त्धी जानकारी िाएका हुनेछन । 

सन्त्चािन प्रकृया    प्रदरे् ऄन्त्तगगत नया अएका कमगचारीहरुिाआ एचअआभी सम्वन्त्धी जानकारी गराईन राष्टरिय एड्स तथा यौन रोग 

ष्टनयन्त्रण केन्त्र संग समन्त्वय गरी स्वीकृत वजेटको िररष्टध ष्टभर रही दइु ष्टदने एचअआभी ऄष्टभमषु्टखकरण कायगक्रम  

संचािन गररने छ ।   

सन्त्दभग सामाग्री कायग संचािन ष्टनदषे्टर्का,२०७३ 

 

२१) काययक्रमको नामः लवजस्टीक मेनेजमेन्ट तावलम 

िररचय  केन्त्र वाट एचअआभी सेवा संचािन गनग प्रदरे्मा िठाआएको ष्टवष्टभन्त्न सामाग्रीको व्यवस्थािन गनग अवश्यक 

दषे्टखएको हुदा यो ताष्टिमको ऄयोजना गररएको हो । 

ईद्दशे्य सहभागीहरूिाआ िष्टजस्टीक मेनेजमेन्त्ट ताष्टिम ष्टदन े

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि सहभागीहरूिे िष्टजस्टीक मेनेजमेन्त्ट ताष्टिम िाएका हुनेछन । 
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सन्त्चािन प्रकृया  प्रदरे् ऄन्त्तगगत सम्वन्त्धीत कमगचारीहरुिाआ एचअआभी िष्टजस्टीक मेनेजमेन्त्ट सम्वन्त्धमा जानकारी गराईन राष्टरिय 

एड्स तथा यौन रोग ष्टनयन्त्रण केन्त्र संग समन्त्वय गरी स्वीकृत वजेटको िररष्टध ष्टभर रही तीन ष्टदने िष्टजस्टीक 

मेनेजमेन्त्ट ताष्टिम  संचािन गनुग िनेछ । 

सन्त्दभग सामाग्री नेिाि सरकारिे जारी गरेको ‘कायग संचािन ष्टनदषे्टर्का,२०७३‘  

 

२२) काययक्रमको नामः ल्याव कमयचारीहरुका लावग एचअइ वभ र एसवटअआ वनदान तावलम 

िररचय  ऄझै िष्टन दरे्का ष्टवष्टभन्त्न स्थानमा रहकेा ल्यावमा काम गने केष्टह स्वास््यकमीहरूिे  एचअइष्टभ  िररक्षण र 

एसष्टटअइ को ताष्टिम निाएको ऄवस्था रहकेो छ । 

ईद्दशे्य गणुस्तररय  एचअइष्टभ  िररक्षण का िाष्टग ताष्टिमको ऄयोजना गने  

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि  गणुस्तररय एचअइष्टभ िररक्षण भएको हुनेछ । 

सन्त्चािन प्रकृया  ल्यावका कमगचारीहरुिाइ एचअइष्टभ र एसष्टटअआ िररक्षण गनग सक्षम बनाईने ईद्रशे्यिे राष्टखएको यो ताष्टिम ३ 

ष्टदनको हुनेछ र ताष्टिम राष्टरिय स्तरमा ष्टवद्यमान ताष्टिम ्याकेज ( नेिाि सरकारको ष्टनयमानसुार ऄनसुार) प्रयोग 

गरर संचािन  गररने छ  

सन्त्दभग सामाग्री नेिाि सरकारिे जारी गरेको ‘कायग संचािन ष्टनदषे्टर्का,२०७३‘ । 

 

२३) काययक्रमको नामः सकं्रवमतहरुको लावग हुने ऄवसरवादी सकं्रमणको ईपचार गनय औषवध खररद  

िररचय  एचअआभी  संक्रष्टमत हुने ऄवसरवादी संक्रमणको ईिचार गनग अवश्यक दषे्टख प्रदरे् स्तरमा यो वजेट िठाआएको हो  

ईद्दशे्य प्रदरे् ष्टभरका स्थानीय ष्टनकायका िाष्टग ऄवश्यक  औषष्टध खररद गनुग 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि  प्रदरे् ष्टभरका स्थानीय ष्टनकायमा ऄवश्यक  औषष्टध समयमै िगुेको हुनेछ । 

सन्त्चािन प्रकृया  एचअआभी संक्रष्टमतहरुिाआ हुन सक्ने ऄवसरवादी संक्रमणको ईिचार गनग प्रदरे् ष्टभरका सम्वन्त्धीत स्वास््य 

संस्थाका िाष्टग अवश्यक हुने औषष्टध स्वीकृत वजेटको िररष्टध ष्टभर रही प्रदरे्िे केन्त्र संग समन्त्वय गरर खररद 

गनुगिनेछ र खररद भएको औषष्टध सम्वन्त्धीत स्थानीय ष्टनकायमा समयमै प्रदरे्िे िठाईन ुिनेछ । 

सन्त्दभग सामाग्री  औषष्टध खररद सावगजष्टनक खररद ऐन २०६३, सावगजष्टनक खररद ष्टनयमाविी २०६४  

 

२४) काययक्रमको नामः कण्डम खररद 

िररचय   एचअआभी  तथा यौन रोग संक्रमणवाट वच्न ऄवश्यक िने कन्त्डम खररद गरी सम्वन्त्धीत प्रदरे्िे अफु ऄन्त्तगगतका 

स्थानीय ष्टनकायिाआ िठाईन यो कायगक्रम अवश्यक िरेको हो । 

ईद्दशे्य एचअआभी  तथा यौन रोग संक्रमणवाट वच्न प्रदरे् ष्टभरका सम्वन्त्धीत सरकारी तथा गैर सरकारी स्वास््य संस्थाका 

िाष्टग अवश्यक हुने कण्डमहरु खररद गनुग िनेछ 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि एचअआभी तथा यौन रोग संक्रमणवाट वच्न प्रदरे् ष्टभरका सम्वन्त्धीत स्वास््य संस्थाका िाष्टग अवश्यक हुने 

कण्डमहरु खररद भएका हुनेछन । 

सन्त्चािन प्रकृया  एचअआभी  तथा यौन रोग संक्रमणवाट वच्न प्रदरे् ष्टभरका सम्वन्त्धीत स्वास््य संस्थाका िाष्टग अवश्यक हुने 

कण्डमहरु स्वीकृत वजेटको िररष्टध ष्टभर रही प्रदरे्िे खररद गनुगिनेछ र खररद भएको क०डम सम्वन्त्धीत स्थानीय 

ष्टनकायमा समयमै प्रदरे्िे िठाईन ुिनेछ ।  

सन्त्दभग सामाग्री सावगजष्टनक खररद ऐन २०६३, सावगजष्टनक खररद ष्टनयमाविी २०६४  

नोट : नेपाल सरकार , ग्लोबल फण्ड तथा सेभ द तर्ल्रेन बीर् जेफम्याट स्रोत ऄन्तगचतका  कायचक्रमलाई प्रभाबकारी रूपमा संर्ालन 

गनचको लातग गररएको रीपतिय सम्झौता बमोतजम बस्तन तथा सेवामा लाग्ने मनल्य ऄतभबतृि कर (१३%) नेपाल सरकारमाफच त दात ृ

तनकायलाई सोधभनाच गररने ब्यबस्था भए ऄननरूप तनयम बमोतजम गररने सम्पणूच खर्चहरुमा अउने मनल्य ऄतभबतृि कर छन टै्ट लेखा राख्ननपने 

छ र सो  मनल्य ऄतभबतृि करको रकम केन्रलाई अतथचक प्रततबेदन पठाउदा सो रकम छन ट्याएर दखेाउनन /  कायाचलयको पर माफच त 

केन्रलाई जानकारी गराउनन पने छ । 
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ऄनुसूचीहरू 

 

ऄनसुचूी–१ 

Name list of ART sites in Nepal 

SN ART site 
Municipality/ Rural 

Municipality/Metropolitan city 
Current District 

Province 

No 

1 Mahakali Zonal Hospital Bhimdatta Municipality Kanchanpur 7 

2 Seti Zonal Hospital Dhangadhi Sub Metropolitian Kailali 7 

3 Sub Regional Hospital-Dadeldhura Amargadi Municipality Dadeldhura 7 

4 District Hospital-Baitadi Dashrathchand Munipality Baitadi 7 

5 District Hopital-Darchula Mahakali Municipality Darchula 7 

6 District Hospital-Bajura Badimalika Municipality Bajura 7 

7 District Hospital-Bajhang Chainpur Municipality Bajhang 7 

8 District Hospital-Doti Dipayal silgadhi Municipality Doti 7 

9 District Hospital-Achham Mangalsen Municipality Achham 7 

10 District Hospital-Kalikot Khadachakra Municipality Kalikot 6 

11 District Hospital-Dailekh Narayan Municipality Dailekh 6 

12 District Hospital-Salyan Sharada Municipality Salyan 6 

13 Mid Western Regional Hospital Birendranagar Municipality Surkhet 6 

14 District Hospital-Rukum Musikot Municipality Rukum West 6 

15 Lumbini Zonal Hospital Butwal Sub-Metropolitian Rupandehi 5 

16 Bhim Hospital Sidharthanagar Municipality Rupandehi 5 

17 District Hospital-Rolpa Rolpa Municipality Rolpa 5 

18 District Hospital-Bardiya Gulariya Municipality Bardiya 5 

19 Bheri Zonal Hospital Nepalgunj Sub-Metropolitan Banke 5 

20 Rapti Sub regional Hospital Ghorahi Sub-Metropolitan Dang 5 

21 Rapti Zonal Hospital Tulsipur Sub-Metropolitan Dang 5 

22 District Hospital-Pyuthan Pyuthan Municipality Pyuthan 5 

23 District Hospital-Argakhanchi Sandhikharka Municipality Argakhanchi 5 

24 District hospital- Kapilvastu Kapilvastu Municipality Kapilvastu 5 

25 District Hospital-Nawalparasi Ramgram Municipality Nawalparasi 5 

26 Mission Hospital-Palpa Tansen Municipality Palpa 5 

27 District hospital-Gulmi Resunga Municipality Gulmi 5 

28 District Hospital-Tanahun Byas Municipality Tanahun 4 

29 District Hospital-Syangja Putalibazzar Municipality Syangja 4 

30 Western Regional Hospital Pokhara Lekhnath Metropolitian Kaski 4 

31 Dhaulagiri Zonal Hospital Baglung Municipality Baglung 4 

32 District Hospital-Parbat Kushma Municipality Parbat 4 

33 District Hospital-Myagdi Beni Municipality Myagdi 4 

34 District Hospital-Lamjung Besishahar Municipality Lamjung 4 

35 District Hospital-Gorkha Gorkha Municipality Gorkha 4 

36 Maternity Hospital-Kathmandu Kathmandu Metropolitan Kathmandu 3 

37 Bharatpur Hospital Bharatpur Metropolitan Chitwan 3 

38 District Hospital-Sindupalchowk Chautara Sangachokgadhi Municipality Sindupalchowk 3 

39 Dhulikhel Hospital Dhulikhel Municipality Kavrepalanchowk 3 

40 District Hospital-Sindhuli Kamalamai Municipality Sindhuli 3 

41 Trisuli Hospital Bidur Municipality Nuwakot 3 
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42 District Hospital-Dhading Nilakantha Municipality Dhading 3 

43 Narayani Subregional Hospital Birgunj Metropolitian Parsha 2 

44 District Hospital-Bara Kalaiya Sub-Metropolitian Bara 2 

45 District Hospital-Rautahat Gaur Municipality Rautahat 2 

46 District Hospital-Sarlahi Malangwa Municipality Sarlahi 2 

47 District Hospital-Mahottari Jaleswor Municipality Mahottari 2 

48 Janakpur Zonal Hospital Janakpur Sub-Metropolitian Dhanusha 2 

49 Sagarmatha Zonal Hospital Rajbiraj Municipality Saptari 2 

50 Koshi Zonal Hospital Biratnagar Metrololitan Morang 1 

51 Inaruwa Hospital Inaruwa Municipality Sunsari 1 

52 BPKHIS Dharan Sub Meropilitain city Sunsari 1 

53 Mechi Zonal Hospital Bhadrapur Municipality Jhapa 1 

54 District Hospital-Dhankuta Dhankuta Municipality Dhankuta 1 

55 District Hospital-Sankhuwasabha Khandbaari Municipality Sankhuwasabha 1 

56 District hospital-Okhaldhunga Siddhicharan Municipality Okhaldhunga 1 

57 District hospital-Ilam Ilam Municipality Ilam 1 

58 Udayapur District Hospital Triyuga Municipality Udayapur 1 

 

OST Sites In Nepal 
SN SDPs Local Authority Districts 

1 Koshi Zonal Hospital Biratnagar Metrololitan Morang 

2 Mechi Zonal Hospital Bhadrapur Municipality Jhapa 

3 Narayani Subregional Hospital Birgunj Metropolitian Parsa 

4 Lumbini Zonal Hospital Butwal Sub-Metropolitian Rupendehi 

5 Bheri Zonal Hospital Nepalgunj Sub-Metropolitan Banke 

6 Western Regional Hospital Pokhara Lekhnath Metropolitian Kaski 
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३) स्वास््य  वशक्षा, सूचना तथा संचार काययक्रम 

 

काययक्रमको नामः स्वास््य सम्बन्धी सन्देश एफ.एम.रेवडयोबाटप्रसारण 

िररचय समदुायमा स्वास््य सम्वन्त्धी सचूना तथा सन्त्दरे्हरु िष्टक्षत समहू/सहभागी समहूसम्म नेिािी भाषा िगायत स्थानीय 

भाषाहरुमा प्रचारप्रसार वा प्रवाह गनग स्थानीय एफ.एम.रेष्टडयो एक प्रभावकारी माध्यम हो। समदुायका माष्टनसहरुको 

स्वास््य सम्बन्त्धी ष्टवष्टभन्त्न धारणा र व्यवहारमा सकारात्मक िररवतगन ल्याईन एफ.एम.रेष्टडयोको भषू्टमका महत्विणूग 

हुन्त्छ । स्थानीय एफ.एम. रेष्टडयो स्टेर्नको माध्यमबाट स्वास््य सम्बन्त्धी सन्त्दरे्/सचूनाहरु प्रवाह गरी समदुायका 

माष्टनसहरुिाइ स्वास््यका ष्टवष्टभन्त्न ष्टवषयहरुबारे जानकारी गराइ ईनीहरुको ज्ञान तथा चेतना ऄष्टभबषृ्टि गरर 

व्यवहारमा सकारात्मक िररवतगन गनग सष्टकन्त्छ । त्यसैिे ष्टवष्टभन्त्न स्थाष्टनय भाषाहरुमा स्वास््य सम्बन्त्धी सन्त्दरे्हरु 

स्थाष्टनय एफ.एमरेष्टडयोहरुबाट प्रवाह गनग यो कायगक्रमको अवश्यकता िरेको हो । 

ईिेश्य 

 

 स्थानीय भाषाभाषी, चािचिनिाइ ष्टबर्ेष ध्यानमा राखी स्थानीय अवश्यकता ऄनसुार स्थानीय 

एफ.एम.रेष्टडयोहरुबाट अमसमदुायमा स्वास््य सम्बन्त्धी जानकारीमिूक सन्त्दरे्हरू प्रवाहगन े। 

 स्थानीय स्वास््य समस्यािाइ ध्यानमा राखी त्यसिाइ सम्बोधन हुने गरी सन्त्दरे्हरु प्रसारण गने। 

 एफ.एम.रेष्टडयो माफग त सन्त्दरे् प्रसारण गरी स्वास््य सम्बन्त्धी ज्ञान ऄष्टभबषृ्टि गरी व्यवहारमा सकारात्मक 

िररवतगन गनग र ईििव्ध स्वास््य सेवाको ऄष्टधकतम ईिभोग गनग ऄष्टभप्रेररत गन े। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि 

 

स्वास््य सम्बन्त्धी ष्टवष्टभन्त्न जानकारीमिूक सन्त्दरे्हरू प्रर्ारण भइ स्वास््य सम्बन्त्धी ज्ञान ऄष्टभवषृ्टि तथा व्यवहारमा 

सकारात्मक िररवतगन हुने साथै ईििव्ध स्वास््य सेवाको ऄष्टधकतम ईिभोग हुन े। 

सन्त्चािन प्रकृया 

 

काययक्रम सचंालन हुने स्थानः प्रदरे्स्तरमा 

लवक्षत समूह/सहभागी समूह: 

 अमजनसमदुाय 

 समदुायस्तरमा स्वास््य सन्त्दरे् प्रवाह गनेहरु जस्तैः मष्टहिा स्वास््यस्वयंसेष्टवका, ष्टवद्याथी, ष्टर्क्षक, 

स्वास््यकमी अष्टद। 

 ष्टकर्ोर/ष्टकर्ोरीहरु, यवुा/यवुतीहरु, अमाहरु, गभगवती मष्टहिाहरुअष्टद। 

सन्देशहरु समावेश गनय सवकने ववषयहरुः 

 नेिाि सरकार, स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्राियबाट संचाष्टित स्वास््य सेवाहरु तथा कायगक्रमहरुको बारेमा 

 प्रदरे् एवं स्थानीय स्तरमा दषे्टखएका प्रमखु स्वास््य समस्याहरु जस्तैः Morbidity and Mortality को 

अधारमा ष्टवषय छनौट गने। 

 स्वास््य सम्बन्त्धी ष्टवष्टभन्त्न ष्टवषयहरु जस्तैः झाडािखािा, श्वासप्रश्वास, क्षयरोग, कुष्ठरोग, औिो, कािाजार, 

यौनरोग, एच.अइ.भी तथा एड्स, सरुष्टक्षत माततृ्व/िररवार ष्टनयोजन, ष्टकर्ोरावस्था, बाि स्वास््य, सनुौिा 

१००० ष्टदन संचार ऄष्टभयान, मेरो वषग ऄष्टभयान, नसन ेरोगहरु, वातावरणीय र व्यष्टिगत सरसफाइ र स्वच्छता, 

सावनुिानीिे हातधनु,े ष्टनःर्लु्क स्वास््य सेवा िगायत ऄन्त्य ऄत्यावश्यकीय स्वास््यसेवाका ष्टवषयवस्तुहरु 

अष्टद। 

 सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय र प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्नाियमा कायगरत स्वास््यकमीहरु तथा ऄन्त्य 

सरोकारवािाहरुसंग कायगक्रमबारे छिफि गरी प्रदरे् तथा स्थानीय अवश्यकताको अधारमा स्वास््यका 

ष्टवषयवस्तुहरु चयन गने।  

िनुश्चः कुन ै ष्टवषयमा स्थाष्टनय भाषामा सन्त्दरे् ईत्िादन गरी प्रसारण गनुगिरेमा सम्बष्टन्त्धत एफ.एमहरुिे केन्त्रिे प्राप्त 

गराएको सन्त्दरे्िाइ स्थाष्टनय भाषामा रुिान्त्तरण गरी प्रसारण गनुगिनेछ। केन्त्रबाट ष्टसष्टड िष्टन ईििव्ध हुनेछ । 

वववधः पूवयतयारी  

 मौसम ऄनसुार दखेािन ेगरेका रोगको प्रकोिहरुको त्याङ्क केिाईने। 

 त्याङ्कहरु ष्टवशे्लषण गरेिष्टछ दषे्टखएका स्वास््य समस्याहरुको प्राथष्टमकता सचूी तयार गने। 

 प्राथष्टमकता सचूीमा िरेका कुनकुन ष्टवषयमा सन्त्दरे् प्रसारण गन ेभन्त्न ेसम्बन्त्धमा केन्त्रसंग समन्त्वय गरी ष्टनणगय 

गन/ेगराईने। 
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 सन्त्दरे् प्रसारणको स्िेर्ीष्टफकेर्न तयार गने। 

 स्िेर्ीष्टफकेर्न ऄनसुारको सन्त्दरे् प्रसारणको िाष्टग स्थानीय एफ.एम.स्टेसन/ष्टमष्टडया हाईससंग ष्टनयमानसुार 

प्रष्टक्रया ऄष्टघबढाईने। 

सन्देशप्रसारण: 

 ष्टनयमानसुार स्थानीय एफ.एम.रेष्टडयो स्टेसन/ष्टमष्टडया हाईस चयन गरी संझौता गने। 

 सन्त्दरे् स्िि र छोटो र संवादमिूक वा गीष्टत वा सचूनामिूक हुनेछ। 

 स्वीकृत वाष्टषगक िक्ष्यऄनसुार एफ.एम.रेष्टडयोबाट सन्त्दरे् प्रसारण गने। 

 सन्त्दरे् प्रसारण भएको/नभएको ऄनगुमन गने। 

सन्देशप्रसारणपिातः 

 स्थानीय भाषामा रुिान्त्तरण गरेको सन्त्दरे् प्रसारणको ष्टस.डी. वा Electronic copy सामाष्टजक ष्टवकास 

मन्त्रािय वा प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्नाियमा दाष्टखिा गने। 

 कायगक्रम वा सन्त्दरे् प्रसारण गरेिश्चात सबै एफ.एमस्टेसनहरुबाट प्रसारण गररएको कायगक्रमको प्रसारण प्रमाणिर 

खचग गन ेकायागियमा िेर् गने। 

ऄववधः स्वीकृत बाष्टषगक िक्ष्य ऄनसुार तोष्टकएको चौमाष्टसकमा । 

बजेट बााँडफााँड ष्टनयमानसुार 

 
काययक्रमको नामः प्रदेश ऄन्तगयतका स्थावनय टेवलवभजनबाट स्वास््य सन्देश र सचूना प्रवाह गने 

िररचय समदुायमा स्वास््य सम्वन्त्धी सचूना तथा सन्त्दरे्हरु िष्टक्षतसमहु/सहभागी समहू सम्म स्थानीय भाषामा प्रचार प्रसार 

वा प्रवाह गनग स्थानीय केबिु टेष्टिष्टभजन  च्यानिहरु  एक  प्रभावकारी  माध्यमहो।  स्थानीय  केविु  टष्टिष्टभजन  

च्यानिको माध्यमबाट स्वास््य सम्बन्त्धी सन्त्दरे्/सचूनाहरुप्रवाह गरी समदुायका माष्टनसहरुको स्वास््यका ष्टवष्टभन्त्न 

ष्टवषयहरुमा ज्ञान ऄष्टभबषृ्टि गराइ ईनीहरुको धारणार व्यवहारमा सकारात्मक िररवतगन ल्याईन टष्टिष्टभजनको भषू्टमका 

महत्विणूग हुन्त्छ। 

ईिेश्य  स्थानीय भाषा भाषी, चािचिनिाइ ध्यानमाराखी स्थानीय अवश्यकता ऄनसुार स्थानीय केविु टष्टिष्टभजन 

च्यानिहरुबाट समदुायमा स्वास््य सम्बन्त्धी जानकारीमिूक सन्त्दरे्हरू प्रवाह गने। 

 स्थानीय स्वास््य समस्यािाइ ध्यानमाराखी त्यसिाइ सम्बोधन हुनेगरी सन्त्दरे्हरु प्रसारण गने। 

 स्थानीय केविु टष्टिष्टभजन च्यानिहरुमाफग त सन्त्दरे् प्रसारणगरी स्वास््यसम्बन्त्धीज्ञान ऄष्टभबषृ्टिगन ेर ईििव्ध 

स्वास््यसेवाको ईिभोग गनग ऄष्टभप्रेररतगने। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि स्वास््य सम्बन्त्धी  ष्टवष्टभन्त्न जानकारीमिूकसन्त्दरे्हरू प्रर्ारणभइ स्वास््यसम्बन्त्धीज्ञान ऄष्टभवषृ्टि तथा व्यवहारमा 

सकारात्मक िररवतगनहुन ेसाथै ईििव्ध स्वास््यसेवाकोऄष्टधकतम ईिभोग हुने। 

सन्त्चािन प्रकृया काययक्रमसचंालनहुनेस्थानःप्रदरे्स्तरमा 

लवक्षतसमूह/सहभागीसमूह: 

 अमजनसमदुाय 

 समदुायस्तरमा स्वास््यसन्त्दरे् प्रवाहगनेहरुजस्तैःमष्टहिा स्वास््य स्वयंसेष्टवका, ष्टवद्याथी, ष्टर्क्षक, स्वास््यकमी 

अष्टद। 

 ष्टकर्ोर/ ष्टकर्ोरीहरु, यवुा/यवुतीहरु, अमाहरु, गभगवती मष्टहिाहरु अष्टद। 

काययक्रमसचंालनगनेअधारहरुः 

 प्रदरे्  एवं  स्थानीयस्तरमा  दखेािरेका  महामारी  तथा  ऄन्त्य  प्रकोिहरुको प्रभाव, रोग  फैिन  सक्ने  सम्भाव्य  र  

ष्टवगतका प्रष्टतवेदन र त्याङ्क ष्टवशे्लषण गनग ईििब्ध त्याङ्क/सचूनाहरु केिाईने। 

 मौसम ऄनसुार दखेािनेगरेको रोगकोप्रकोिहरुको त्याङ्क केिाईने। 

 त्याङ्कहरु ष्टवशे्लषण गरेिष्टछ दषे्टखएका स्वास््य समस्याहरुको प्राथष्टमकता सचूी तयारगने। 

 प्राथष्टमकता सचूीमा िरेका कुन कुन ष्टवषयमा कुन प्रकृष्टतको स्वास््य ष्टर्क्षा कायगक्रम संचािन गदाग ईियिु हुन्त्छ 
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ष्टनणगय गन/ेगराईने। 

 प्रदरे्  एवं  स्थानीयस्तरमा  दषे्टखएका  प्रमखु  स्वास््य  समस्याहरुजस्तैः Morbidity and Mortality को  

अधारमा ष्टवषय छनौट गनेअष्टद। 

सन्देशमासमावेशगनयसवकनेववषयवस्तुहरुः 

 स्वास््य  सम्बन्त्धी  ष्टवष्टभन्त्न  ष्टवषयहरुजस्तैःझाडािखािा, श्वासप्रश्वास, क्षयरोग, कुष्ठरोग, औिो, कािाजार, 

यौनरोग, एच.अइ.भी तथा एड्स, सरुष्टक्षतमाततृ्व/िररवारष्टनयोजन, ष्टकर्ोरावस्था, िैङ्ष्टगकष्टहसंा, बािस्वास््य, 

नसनेरोगहरु, सनुौिो १००० ष्टदन, मेरो वषग ऄष्टभयान, वातावरणीय र व्यष्टिगत सरसफाइ र स्वच्छता, सावनु 

िानीिे हातधनु,े ष्टनःर्लु्क स्वास््य सेवा िगायत ऄन्त्य ऄत्यावश्यष्टकय स्वास््यसेवाका ष्टवषयवस्तुहरुअष्टद। 

 मौसम ऄनसुारहुन ेप्रकोिहरु। 

 प्रदरे् एवं स्थानीयस्तरमा दषे्टखएका प्रमखु स्वास््य समस्याहरु। 

सन्देश प्रसारण सम्बन्धी ववषय वस्तुचयन: 

सामाष्टजक  ष्टवकासमन्त्रािय  र  प्रदरे्  स्वास््य  ष्टनदरे्नाियमा  कायगरत  स्वास््यकमीहरु  तथा  ऄन्त्य  

सरोकारवािाहरुसंग  कायगक्रमबारे  छिफिगरी  प्रदरे्  तथा  स्थानीय  अवश्यकताको  अधारमा  स्वास््यका  

ष्टवषयवस्तुहरु चयन गने। 

वववधःपूवयतयारी  

 HMIS प्रष्टतवेदनको ष्टवशे्लषणगरी प्रमखु स्वास््य समस्याहरु िष्टहचान गने। 

 स्थानीयस्तरमा  दखेािरेका  महामारी  तथा  ऄन्त्य  प्रकोिहरुको  त्याङ्क  ष्टवशे्लषण  गनग  ईििब्ध  

त्याङ्क/सचूनाहरु केिाईने। 

 मौसम ऄनसुार दखेािन ेगरेको रोगको प्रकोिहरुको त्याङ्क केिाईने। 

 त्याङ्कहरु ष्टवशे्लषण गरेिष्टछ दषे्टखएका स्वास््य समस्याहरुको प्राथष्टमकता सचूी तयार गने। 

 प्राथष्टमकता  सचूीमा  िरेका  ष्टवषयहरुबाट  कुन  कुन  ष्टवषयमा  सन्त्दरे्प्रसारण  गनेहो  भनी  ष्टवषयवस्तुको  

ष्टनणगयगन/ेगराईने। 

 ष्टवषय  वस्तु  छनौट  भैसके  िष्टछ, सो  ष्टवषयसंग  सम्बष्टन्त्धत  ष्टवज्ञहरुबाट  कायगक्रम वा  सन्त्दरे्को  स्क्री्ट  िेखन, 

िररमाजगन तथा ऄष्टन्त्तम रुिष्टदन ेकायग गराईने। 

 सन्त्दरे् ईत्िादन र प्रसारणको स्िेर्ीष्टफकेर्न तयार गने। 

 स्िेर्ीष्टफकेर्न  ऄनसुारको  सन्त्दरे्  ईत्िादन  र  प्रसारणको  िाष्टग  स्थानीय  केविु  टष्टिष्टभजनच्यानि/ष्टमष्टडया  

हाईससंग ष्टनयमानसुार प्रष्टक्रया ऄष्टघ बढाईने। 

सन्देशप्रवाह: 

 ष्टनयमानसुार टेष्टिष्टभजनच्यानि/ष्टमष्टडया हाईसको चयनगरी संझौता गने। 

 सन्त्दरे् ईत्िादन/प्रसारणगदाग स्िि, छोटो, संवादमिूक वा गीष्टत वा सचूना मिूक गनग सष्टकन्त्छ। 

 स्वीकृत वाष्टषगक िक्ष्य ऄनसुार सन्त्दरे् प्रसारण गने। 

 सन्त्दरे् प्रसारणको ऄनगुमन गने। 

सन्देशईत्पादनरप्रसारणपिातः 

कायगक्रम वा  सन्त्दरे् प्रसारण गरे िश्चात सबै  स्थाष्टनय केविु टेष्टिष्टभजन च्यानिबाट प्रसारणगररएको कायगक्रमको 

प्रसारण प्रमाणिर प्रदरे् स्वास््यष्टनदरे्नािय वा प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्नाियमा िेर् गने। 

ऄववधःस्वीकृत बाष्टषगक िक्ष्य ऄनसुार तोष्टकएको चौमाष्टसकमा। 

बजेट बााँडफााँड ष्टनयमानसुार 

 
परकार तथा ऄन्य स्वास््य सचंारकमीहरुलाइ स्वास््य सम्बन्धी ववषयमा ऄन्तरवक्रया 

िररचय स्वास््य  सम्बन्त्धी  सही  सचूना  िाईनु  अम नेिािी नागररकको ऄष्टधकार  हो  ।  समाजमा रहकेा  गित ऄवधारणा 

रऄन्त्धष्टवश्वास हटाईनको िाष्टग िरकारको महत्विणूग भषू्टमका हुन्त्छ । स्वास््य प्रबगिन गनग तथा ष्टनरोगी हुन स्वास््य 
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सम्बन्त्धी चेतना, ज्ञान, सीि ऄष्टभबषृ्टिगनग , ईियिु र स्वस्थ व्यवहार ऄिनाईन सहयोग िगु्न ेसचूना र सन्त्दरे् िरकार 

र संचारकमीमाफग त प्रवाहगनग सष्टकन्त्छ। त्यसैिे यस ऄन्त्तष्टक्रया कायगक्रम माफग त िष्टक्षतवगगहरुमा अवश्यक ज्ञान, सीि 

एवं सकारात्मक धारणाको ष्टवकासगरी समदुायमा ईििब्ध स्वास््यसेवाको ईियोग गन े र स्वस्थ जीवनयािनगन े

बानीको ष्टवकास हुनेऄिेक्षा गररएकोछ। 

ईिेश्य  िरकाररसंचारकमीहरुिाइस्वास््यसम्बन्त्धीजानकारीगराआअमनेिािीनागररकहरुमाचेतनाफैिाईनसहयोगगने। 

 िरकाररसंचारकमीहरुमाफग तईििव्धस्वास््यसेवाहरुकोईिभोगगनुगिदगछभन्त्नेसकारात्मकधारणाकोष्टवकासगराइई

ििव्धस्वास््यसेवाहरुकोईिभोगऄष्टधकतमरुिमागनगऄष्टभप्रेररतगने। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि िरकारहरुमाफग त अम जनसमदुायको स्वास््य सम्बन्त्धी ज्ञान ऄष्टभवषृ्टि तथा व्यवहारमा सकारात्मक िररवतगनहुन े

साथै ईििव्ध स्वास््यसेवाको ऄष्टधकतम ईिभोग हुने। 

सन्त्चािन प्रकृया काययक्रमसचंालनहुनेस्थानःप्रदरे् तथा स्थानीय तह। 

लवक्षतसमूह/सहभागीसमूह: प्रदरे् तथा स्थानीयस्तरका िरकार र संचारकमीहरु 

ऄन्तरवक्रया काययक्रममा समावेश गररने वबषयबस्तुहरु : 

िररवार ष्टनयोजन, सनुौिा१०००ष्टदन, सरुष्टक्षतमाततृ्व, नसनेरोग , मेरो वषग ऄष्टभयान, सरुवारोग िगायतका 

समसामष्टयक ष्टवषयबस्त ु

सहजकताय: 

 प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्क वा नीजिे तोकेकोऄष्टधकृत                            – १जना 

 ताष्टिम तथा स्वास््य प्रवधगन र्ाखाका प्रमखु वा नीजिे तोकेको व्यष्टि    – १जना 

  प्रदरे् स्तरमा कायगक्रम हनेे कमगचारीहरुमध्येबाट          – १जना 

वववधःपूवयतयारी  

 प्रदरे् स्तरको िाष्टग प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्नाियका ष्टनदरे्क तथा स्वास््य ताष्टिम तथा स्वास््य प्रबधगन  

र्ाखाका प्रमखु, स्वास््य ष्टर्क्षा (स्वास््य प्रबधगन) कायगक्रमका  कमगचारीहरुसंग  छिफिगरी  ष्टवस्ततृ  

कायगयोजना तयार गने। 

 अवश्यक स्वास््यष्टर्क्षा, सचूना तथा सञ्चार सम्बन्त्धी सामग्री ष्टवतरण तथा प्रयोगको िाष्टग तयारी राख्ने। 

 कायगक्रम  सञ्चािन  हुने  ष्टमष्टत, समय  र  स्थान  ष्टनधागरण  गरी  कायगक्रमका  सहभागीहरूिाइ  ियागप्त  समयष्टदइ  

अमन्त्रणगन ेब्यवस्था ष्टमिाईन ुिनेछ। ऄतःगनुगिन ेकामको सचूी तयारगरी ष्टजम्मेवारी तोक्ने। 

 ऄन्त्तर ष्टक्रयाकायगक्रमको िाष्टग छनौट गररएका ष्टवषयहरुको प्रस्तुतीकरणको सिाइडसो हरु तयार गन े

 प्रस्तुतीकरणको  तयारी  कायगक्रमसाँग  सम्बष्टन्त्धत  िाठ्यसामाग्री, Manual, स्वास््य  प्रवधगन  िषु्टस्तका, 

संचारकािाष्टग स्वास््यसम्बन्त्धी प्राष्टवष्टधक ष्टवषयवस्तुहरु सम्बन्त्धी िषु्टस्तकाको अधारमा गनुगिनेछ। 

काययक्रमसञ्चालन: 

 ऄन्त्तरष्टक्रया कायगक्रम एकष्टदन ऄथागत िरैू ६ घण्टाको कायगसमय हुनिुनेछ। 

 सहभागीहरूिाइ ईियिु स्वास््य ष्टर्क्षा सामग्रीिोिर, व्रोसर, िचाग, िाम्ििेट, िषु्टस्तका अष्टद ईििव्ध गराईन े। 

 कायगक्रममा श्रब्यदृश्य सामग्रीको माध्यमबाट समसामष्टयक ष्टवषयवस्तुहरुमा छिफि तथाऄन्त्तरष्टक्रया गनुगिनेछ। 

 कायगक्रमको  ऄन्त्त्यमा सहभागीहरू  मध्येबाट  कायगयोजना  सष्टहत प्रष्टतबिताष्टिनेजस्तै :  कायगक्रममा  ष्टसकेका  

कुराहरु घर, िररवार र समदुायमा सम्प्रेषणगरी व्यवहारमा िागगुनग प्रेररत गने प्रष्टतबिता व्यि गदगछु। 

 ऄन्त्तरष्टक्रयामा  ईठेका  मखु्यमखु्यकुराहरू  बुंदागतरूिमा  ऄष्टभिेख  राख्न  सहजकताग  मध्येका  एकजनािाइ  

ष्टजम्मेवारी तोक्न ुिनेछ। 

 सहजकतागिे न ैिणूग प्रष्टतवेदन तयार गनुगिदगछ। 

ऄववधःस्वीकृत बाष्टषगकिक्ष्य ऄनसुार तोष्टकएको चौमाष्टसकमा। 

बजेट बााँडफााँड प्रदरे्मा  बजेट  बााँडफााँड  भए  ऄनसुार  सेवा/ष्टक्रयाकिािहरु  संचािनमा  सहभागीसंख्याको  िाष्टग  ष्टनयमानसुारका  

दषै्टनक  भ्रमणभिा, सहजकताग  िाररश्रष्टमक, सहभाष्टगभिा,  खाजाखचग, ष्टनयमानसुारकोयातायातखचग,  स्टेर्नरी, 

ष्टवष्टवध अष्टद भिुानीकादरहरु ऄथगमन्त्राियको स्वीकृतअष्टथगक कायगष्टवष्टध ऄनसुार हुनेछ। 
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ऄनलाइन माध्यमबाट स्वास््य सन्देश र समाचार प्रसार 

िररचय २१औाँर्ताब्दीमा  संचार  प्रष्टवष्टधको  ष्टवकास  तीव्ररुिमा  ऄष्टघबष्टढरहकेोछ  ।  स्वास््यसम्बन्त्धी  जानकारीिाईन  

संचारमाध्यमको प्रयोगिे सहयोग ियुागईन ेगदगछ। ष्टवष्टभन्त्न संचार माध्यम मध्य ेऄनिाइन माध्यम एक हो। 

ईिेश्य ऄनिाइनको  माध्यमबाट  स्वास््य  सम्बन्त्धी  सन्त्दरे्/सचूनाहरु  प्रवाहगरी  समदुायका  माष्टनसहरुिाइ  

स्वास््यकाष्टवष्टभन्त्न  ष्टवषयहरुबारे  जानकारी  गराइ  ईनीहरुमा  ज्ञानऄष्टभबषृ्टि  र  व्यवहारमा  सकारात्मक  िररवतगन  

ल्याईनेछ। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि स्वास््य सम्बन्त्धी ष्टवष्टभन्त्न जानकारी मिूकसन्त्दरे्हरू प्रर्ारणभइ स्वास््य सम्बन्त्धीज्ञान ऄष्टभवषृ्टि तथा व्यवहारमा 

सकारात्मक िररवतगनहुन ेसाथै ईििव्ध स्वास््यसेवाको ऄष्टधकतम ईिभोग हुने। 

सन्त्चािन प्रकृया काययक्रम सचंालनहुने स्थानःप्रदरे्स्तरमा 

लवक्षतसमूह/सहभागीसमूह: 

 अमजनसमदुाय 

 समदुायस्तरमा  स्वास््य  सन्त्दरे्  प्रवाह  गनेहरु  जस्तैःमष्टहिा  स्वास््य  स्वयं  सेष्टवका, ष्टवद्याथी, ष्टर्क्षक, 

स्वास््यकमी अष्टद। 

 ष्टकर्ोर/ष्टकर्ोरीहरु, यवुा/यवुतीहरु, अमाहरु, गभगवतीमष्टहिाहरु अष्टद। 

ऄनलाइन प्रसार सम्बन्धी ववषयवस्तु: 

 नेिािसरकार, स्वास््य मंराियबाट संचाष्टित स्वास््यसेवाहरु तथा कायगक्रमहरुको वारेमा । 

 प्रदरे्  एवं  स्थानीयस्तरमा  दषे्टखएका  प्रमखु  स्वास््य  समस्याहरु  जस्तैः Morbidity and Mortality को 

अधारमा ष्टवषय छनौट गने। 

 स्वास््य सम्बन्त्धी ष्टवष्टभन्त्न ष्टवषयहरु जस्तैः झाडािखािा, श्वासप्रश्वास, क्षयरोग, कुष्ठरोग, औिो, कािाजार, 

यौनरोग, एच. अइ. भी तथा एड्स, सरुष्टक्षत माततृ्व/िररवार ष्टनयोजन, ष्टकर्ोरावस्था, बािस्वास््य, सनुौिा 

१०००ष्टदन संचार ऄष्टभयान, मेरो वषग ऄष्टभयान, नसनेरोगहरु, वातावरणीय र व्यष्टिगत सरसफाइ र स्वच्छता, 

सावनुिानीिे हातधनु,े ष्टनःर्लु्क स्वास््यसेवा िगायत ऄन्त्य ऄत्यावश्यष्टकय स्वास््यसेवाका ष्टवषयवस्तुहरु 

अष्टद। 

(सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय र प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्नाियमा कायगरत स्वास््यकमीहरु तथा सरोकारवािाहरुसंग 

कायगक्रमबारे छिफि गरी प्रदरे् तथा स्थानीय अवश्यकताको अधारमा स्वास््यका ष्टवषयवस्तुहरु चयन गन)े 

वववधःपूवयतयारी  

 मौसम ऄनसुारदखेा िन ेगरेको रोगको प्रकोिहरुको त्याङ्क केिाईन े। 

 त्याङ्कहरु ष्टवशे्लषणगरेिष्टछ दषे्टखएका स्वास््य समस्याहरुको प्राथष्टमकता सचूी तयार गने। 

 प्राथष्टमकता सचूीमा िरेका कुन कुन ष्टवषयमा सन्त्दरे्प्रसार  गन ेभन्त्न ेसम्बन्त्धमा ष्टनणगयगने /गराईन े र केन्त्रबाट 

प्राप्तगराएको सन्त्दरे्िाइ स्थाष्टनय भाषामा रुिान्त्तरण गने । 

 सन्त्दरे्प्रसारको स्िेर्ीष्टफकेर्न तयार गने। 

 स्िेर्ीष्टफकेर्नऄनसुारको सन्त्दरे् प्रसारकोिाष्टग ऄनिाइन माफग त ष्टनयमानसुार प्रष्टक्रयाऄष्टघ बढाईने। 

सन्देशप्रसार: 

 ष्टनयमानसुार ऄनिाइन/ष्टमष्टडया हाईस चयन गरी संझौता गने। 

 सन्त्दरे् स्िि र छोटो हुनिुन ेछ वा सचूना मिूक हुनेछ। 

 स्वीकृत वाष्टषगक िक्ष्य ऄनसुार ऄनिाइन ष्टमष्टडयाबाट सन्त्दरे् प्रसार गने। 

 सन्त्दरे् प्रसार भएको/नभएको ऄनगुमन गन े। 

सन्देश प्रसार पिातः 

 स्थाष्टनयभाषामा रुिान्त्तरणगरी प्रर्ारण गरेको ऄनिाइन सन्त्दरे्को ष्टनयमानसुार ऄष्टभिेख राख्ने। 

 सब ैऄनिाइनबाट प्रसारण गररएको सन्त्दरे् प्रसारण प्रमाणिर खचग िेख्न ेकायागियमा िेर् गने। 
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बजेट बााँडफााँड ष्टनयमानसुार 

 

 
स्वास््य वशक्षा काययक्रम (स्वास््यप्र बधयन) को सपुरीवेक्षण तथा ऄनुगमन 

िररचय स्वास््य संस्थाहरु र समदुायस्तरमा संचािन हुन ेस्वास््य ष्टर्क्षा, सचूना तथा संचार कायगक्रमहरु योजना ऄनसुार 

संचािन भए नभएको एष्टकन गरी सवि र कमजोरिक्षहरु िष्टहचान गरी भष्टवरयमा सधुार गनग तथा कायगक्रमहरु 

संचािनमा सहयोग ि¥ुयाईन स्वास््य ष्टर्क्षा, सचूना तथा संचार कायक्रमहरुको सिुररवेक्षण तथा ऄनगुमन गररन्त्छ । 

यो ष्टनयष्टमत कायगक्रम हो । यसबाट स्वास््य ष्टर्क्षा, सचूना तथा संचार कायगक्रमहरुमा समदुायको सहभाष्टगता, 

कायगक्रमहरुको गणुस्तरर प्रभावकाररता िष्टन बषृ्टि हुन सहयोग िगु्दछ । 

ईिेश्य  स्वास््य संस्थाहरु र समदुायस्तरमा संचािन हुन ेस्वास््य ष्टर्क्षा कायगक्रमहरु योजना ऄनरुुि संचािन भए 

नभएको एष्टकन गरी सवि र कमजोर िक्षहरु िष्टहचान गरी भष्टवरयमा सधुार गनग सहयोग िगु्ने । 

 स्वास््य संस्थाहरु र समदुायस्तरमा संचािन हुन ेस्वास््य ष्टर्क्षा कायगक्रमहरु संचािन गनग सहयोग गन े। 

 स्वास््य ष्टर्क्षा कायगक्रमहरुमा समदुायको सहभाष्टगता र माध्यमको प्रभावकाररता थाहा िाईन े। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि स्वास््य संस्थाहरु र समदुायस्तरमा संचािन हुन ेस्वास््य ष्टर्क्षा कायगक्रमहरुको िक्ष्य ऄनरुुि प्रगती हाष्टसि हुन े । 

अगामी बषगको योजना तजुगमा गनग समेत सहज हुने । 

सन्त्चािन प्रकृया काययक्रम सचंालन हुने स्थानःप्रदरे् तथा स्थानीय तह । 

लवक्षत समूह/सहभागी समूह: 

 स्वास््य संस्थाहरु र समदुाय 

 स्वास््य ष्टर्क्षा, सचूना तथा संचार कायगक्रमहरु संचाि नगन ेस्वास््यकमी, म.स्वा.स्व.से. 

वववधःपूवय तयारी  

 वाष्टषगक एष्टककृत सिुररवेक्षण कायगक्रम तथा ऄन्त्य कायगक्रमसंग समन्त्वय गरी स्वास््य ष्टर्क्षा कायगक्रमको 

सिुररवेक्षण तथा ऄनगुमनको ऄग्रीम कायग ताष्टिका तयार गन े। 

 प्रदरे्भरर संचािन हुने स्वास््य ष्टर्क्षा कायगक्रमको योजना ऄनसुार सिुररवेक्षण तथा ऄनगुमनको ष्टमष्टत र स्थान 

स्वीकृत गराईन े। 

 स्वास््य ष्टर्क्षा कायगक्रमको प्रगती कम भएका स्वास््य संस्थाहरुको िष्टहचान गन े

 चेक ष्टिि तयार गन े। 

 प्रदरे्स्तरीय योजना ऄनसुार कायगक्रम कायागन्त्वयन गन े। 

काययक्रम सञ्चालन: 

 स्वीकृत सिुररवेक्षण तथा ऄनगुमनको ऄष्टग्रम कायगताष्टिका ऄनसुार सिुररवेक्षण गने । 

 सम्बष्टन्त्धत संस्थामा स्वास््य ष्टर्क्षा, सचूना तथा संचार सामग्रीहरु भए नभएको एष्टकन गन े। 

 सम्बष्टन्त्धत स्वास््य संस्थामा स्वास््य ष्टर्क्षा कनगर ष्टनयष्टमत रुिमा संचािन भए नभएको एष्टकन गन े। 

 फोटो ष्टखच्न े। 

 सम्बष्टन्त्धत संस्थािाइ तत्काि सहयोग गन ेर सझुावहरु ष्टदन े। 

 चेक ष्टिि भन े। 

काययक्रम समावि पवछ गनुयपने काययहरू: 

 प्रष्टतवेदन तयार गने, 

 सम्बष्टन्त्धत संस्थािाइ सल्िाह सझुावहरु ष्टदन,े 

 सम्बष्टन्त्धत संस्थामा दषे्टखएका सबि र कमजोर िक्षकेिाइ सबििक्षको प्रसंसा गद ैकमजोर िक्षमा सधुार गनग 

िषृ्ठिोषण गने । 

बजेट बााँडफााँड ष्टनयमानसुार 
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स्वास््य ससं्थाहरुमा स्वास््य वशक्षा सामग्रीहरु ववतरण 

िररचय समदुायमा प्रभावकारी रुिमा स्वास््य ष्टर्क्षा, सचूना तथा संचार कायगक्रमहरु संचािन गनगको िाष्टग प्रदरे्ष्टभरका 

सम्िणूग स्वास््य संस्थाहरुमा अवश्यकता ऄनसुारको स्वास््य ष्टर्क्षा सामग्रीको अितूी हुन ुजरुरी हुन्त्छ। प्रदरे् 

ष्टभरका सम्िणूग स्वास््य संस्थाहरुमा ती सामग्रीहरु ष्टवतरण गरी समषु्टचत ढंगिे त्यसको प्रयोग गरी समदुायका 

माष्टनसमा स्वास््य सम्बन्त्धी ष्टवष्टभन्त्न ष्टवषयहरुमा जनचेतना बढाईन ेईद्दशे्यिे यो कायगक्रम राष्टखएको छ । 

ईिेश्य  प्रदरे्मा ष्टवकास गररएका र केन्त्रबाट प्राप्त भएको स्वास््य ष्टर्क्षा सामग्रीहरुको भण्डारण व्यवष्टस्थत तवरिे गन े। 

 प्रदरे्मा ष्टवकास गररएका र केन्त्रबाट प्राप्त भएको स्वास््य ष्टर्क्षा सामग्रीहरुको  सब ै स्वास््य संस्थाहरुमा 

समषु्टचत ढंगिे अवश्यकता ऄनसुार ष्टवतरण गरी प्रभावकारी रुिमा स्वास््य ष्टर्क्षा कायगक्रमहरु संचािन गन े। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि प्रदरे्मा ष्टवकास गररएका र केन्त्रबाट प्राप्त भएको स्वास््य ष्टर्क्षा सामग्रीहरुको व्यवष्टस्थत भण्डारण तथा सब ै

स्वास््य संस्थाहरुमा समषु्टचत ढंगिे अवश्यकता ऄनसुार ष्टवतरण भइ स्वास््य ष्टर्क्षा कायगक्रमहरु प्रभावकारी रुिमा 

संचािन हुन े। 

सन्त्चािन प्रकृया काययक्रम सचंालन हुने स्थानःप्रदरे् तथा स्थानीय तह । 

लवक्षत समूह/सहभागी समूह: 

 प्रदरे् ष्टभरका सम्िणूग स्वास््य संस्थाहरु 

 अम जनसमदुायहरु 

 मष्टहिा स्वास््य स्वयंसेष्टवकाहरु 

वववधःपूवय तयारी  

 कुन कुन सामग्रीहरु, कुन समयमा के, कष्टत मारामा केन्त्रबाट प्राप्त भएका छन,् सो को एष्टकन गनग Inventory 

बनाईन े। 

 कुन ष्टक्रयाकिािका िाष्टग के कस्ता सामग्रीहरु कहााँ, कष्टहि,े के, कष्टत मारामा अवश्यकछ त्यसका िाष्टग माग 

सचूी (Demand List) तयार गन े। 

 ष्टवतरण गरेका सामग्रीहरुको ऄष्टभिेख राख्न े। 

 ष्टक्रयाकिािहरुका िाष्टग चौमाष्टसक ष्टवभाजन ऄनसुार सामग्रीको ियागप्तता बारे ऄष्टग्रम रुिमा एष्टकन गन े। 

 प्राप्त सामग्री वा ईत्िाष्टदत सामग्री सरुष्टक्षत तवरिे भण्डारण गन ेव्यवस्था ष्टमिाईन े। 

 भण्डारबाट सामग्री खचग गदाग त्यसको िगत राख्न ेव्यवस्था ष्टमिाईन े। 

 ईििब्ध सामग्रीहरु क्र.सं., ष्टमष्टत, स्वास््य ष्टर्क्षा सामग्री िठाइन े संस्था वा व्यष्टिको नाम, स्वास््य ष्टर्क्षा 

सामग्रीको नाम, संख्या, बषु्टझष्टिनको सष्टह, कैष्टफयत भएको ष्टवतरण ताष्टिका बनाआ ष्टवतरणको व्यवस्था 

ष्टमिाईन े। 

 ष्टवतरणका िाष्टग िष्टन ईियिु ष्टवतरण ताष्टिका (ढााँचा) तयार गन ेर सो ऄनसुार रेकडग रहन ेगरी (दबैु ठाईाँमा 

िाईन ेर िठाईन)े ष्टवतरण गन े। 

 ष्टवष्टभन्त्न स्वास््य संस्था, गा.ष्टव.स., ष्टवद्यािय, सावगजष्टनक स्थि, ष्टक्िष्टनक, सरकारी तथा गैरसरकारी 

संघसंस्थाहरु, माष्टनसहरु जमघट हुने स्थान, ष्टचया िसिहरुमा राख्न/ेटााँस्न ेअष्टदको ष्टवचार गरी ष्टवतरण कायग 

ताष्टिका बनाईन े। 

 सामग्री ष्टवतरणको हस्तान्त्तरण फाराम बनाइ िठाईन े। 

काययक्रम सचंालनः 

 ष्टवतरणका िाष्टग ्याष्टकङ गरी स्वास््य संस्थाहरुमा िठाईन ेव्यवस्था ष्टमिाईन े। 

 ष्टवतरणको ईष्टचत भरिदो माध्यम िष्टहचान गरी ष्टनयमानसुार छनौट गरेर कायागिय प्रमखुबाट स्वीकृत गराईन े। 

 भरिदो व्यवस्था िश्चात ष्टवतरणको कायग गराईन े। 

 ष्टवतरणको कायग गराईाँदा त्यसको िगत राख्न े। 

 बझुाएको भिागआ संकिन गरी सामग्री िगु ेनिगुेको एष्टकन गन े। 
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 सामग्री िठाईाँदा सम्बष्टन्त्धत ष्टनकायिाइ ष्टहफाजत साथ राख्न िगाईन ेर ष्टवतरणको व्यवस्था ष्टमिाईन े। 

 िष्टक्षत समहूका िाष्टग कष्टहि,े कहााँ, कुन सामग्री ष्टवतरण गररएको हो त्यसको िगत राख्न िगाईन े। 

 स्थानीय समदुाय जमघट हुने स्थानहरुमा (हाटबजार, मेिा, धाष्टमगक स्थि, बसिाकग , बजार क्षेर, ष्टवद्याियको 

वरिर) स्वास््य ष्टर्क्षा सामग्री टााँस्न/ेटााँस्न िगाईन े। 

काययक्रम पिात गनुयपने केही कुराहरु:  

 सम्बष्टन्त्धत स्थानमा सामग्री िगु ेनिगुेको एष्टकन गन े। 

 हस्तान्त्तरण फाराम संकिन गरी ऄष्टभिेख राख्न े। 

बजेट बााँडफााँड  

 
छापा सचंार माध्यमबाट स्वास््य सन्देश प्रकाशन 

 

िररचय प्रदरे् तथा स्थानीयस्तरमा ईििब्ध दषै्टनक, साप्ताष्टहक, माष्टसक, तथा ऄन्त्य छािा माध्यमहरुमा अवश्यकता ऄनसुार 

स्वास््य सन्त्दरे् प्रकार्न गरी िाठक वगगहरुिाइ स्वास््य सम्बन्त्धी सन्त्दरे्हरु र ऄन्त्य जानकारीहरुको प्रचार प्रसार 

गराईन अवश्यक छ । अम संचारको माध्यमहरु मध्य ेिरिष्टरका िष्टन एक महत्विणूग माध्यम भएकोिे यस माफग त 

स्वास््य सम्बन्त्धी सचूनाहरु प्रवाह गदाग अमसमदुायमा सष्टजिै संग िगु्न जान्त्छ । जसिे गदाग माष्टनसहरुमा ज्ञान र 

चेतनाको स्तर ऄष्टभबषृ्टि हुन्त्छ । समदुायको अवश्यकता ऄनसुारका स्वास््य सम्बन्त्धी सचूना, सन्त्दरे्, िेख रचना 

एवं ष्टवज्ञष्टप्त अष्टद तयार गरर स्थानीयस्तरका िरिष्टरका माफग त प्रकार्न गन/ेगराईन ेकायगिे स्थानीयस्तरमा स्वास््य 

सम्बन्त्धी समस्याको प्रवधगनात्मकर प्रष्टतकारात्मक ईिायहरुको बारे ष्टछटो, छररतो र सहज ष्टकष्टसमिे एकै साथ प्रचार 

प्रसार र जानकारी प्रदान गनग मद्दत ियुागईाँछ । तसथग यो कायगक्रमिे सब ैसाक्षर जनसमदुायमा स्वास््य ष्टर्क्षा र 

चेतनाको ष्टवकास गराइ ऄन्त्य ब्यष्टिहरुमा समेत व्यािक प्रचार प्रसार र जानकारी प्रदान गनग सघाई ियुागईाँछ । 

हाम्रो दरे्मा धेरै भाषा भाषीहरु रहकेा छन ् ष्टवष्टभन्त्न ष्टजल्िा तथा प्रदरे्हरुबाट ष्टवष्टभन्त्न भाषामा दषै्टनक, साप्ताष्टहक, 

िाष्टक्षक, माष्टसक, रैमाष्टसक, ऄधगवाष्टषगक तथा वाष्टषगक िरिष्टरकाहरु प्रकार्न हुन ेगदगछन ् । स्थानीय जनताहरुिाइ 

खोि िगाईनका फाआदा, प्रजनन स्वास््य, झाडा िखािा, सने र नसन े रोग, क्षयरोग, कुष्ठरोग, तथा ऄन्त्य रोगहरु 

िाग्नबाट बच्न ेईिायहरुका साथै स्वस्थ जीवन र्ैिी बारे जानकारी ष्टदन स्थानीय छािा संचार माध्यममा स्वास््य 

सन्त्दरे्हरु प्रकार्न गनग अवश्यकता महससु गरी यो कायगक्रम राष्टखएको हो । 

ईिेश्य  प्रदरे् तथा स्थानीयस्तरमा प्रकार्न हुने दषै्टनक, साप्ताष्टहक, िाष्टक्षक, माष्टसक तथा ऄन्त्य प्रकार्नहरुमा स्वास््य 

सन्त्दरे् प्रकार्न गन े। 

 िाठक वगगहरुिाइ प्रकाष्टर्त स्वास््य सन्त्दरे्हरु प्राप्त गरी त्यसिाइ ऄनसुरण गनग र ईनीहरु माफग त समदुायमा 

िष्टन स्वास््य सन्त्दरे् प्रचार प्रसार गराईन े। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि प्रदरे् तथा स्थानीयस्तरमा प्रकार्न हुन े दषै्टनक, साप्ताष्टहक, िाष्टक्षक, माष्टसक तथा ऄन्त्य प्रकार्नहरुमा स्वास््य 

सन्त्दरे् प्रकार्न भइ िाठक वगगहरुिे प्रकाष्टर्त स्वास््य सन्त्दरे्हरु प्राप्त गरी त्यसिाइ समदुायमा प्रचार प्रसार गरी 

त्यसबाट अफु, अफ्नो िररवार र समदुायको व्यवहार िररवतगन हुनकुो साथै ईििब्ध स्वास््य सेवाको ईिभोगमा 

ऄष्टभवषृ्टि हुने । 

सन्त्चािन प्रकृया काययक्रम सचंालन हुने स्थानःप्रदरे् तथा स्थानीय तह । 

लवक्षत समूह/सहभागी समूहः 

प्रदरे् तथा स्थानीयस्तरमा प्रकार्न हुन ेदषै्टनक, साप्ताष्टहक, िाष्टक्षक, माष्टसक तथा ऄन्त्य प्रकार्नहरुका िाठक वगगहरु  

वववधःपूवय तयारी  

 प्रदरे्स्तरमा छािामा ध्यमबाट सन्त्दरे् प्रकार्न गनग सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय र प्रदरे् स्वास््य 

ष्टनदरे्नाियमा कायगरत स्वास््यकमीहरु तथा ऄन्त्य सरोकारवािाहरुसंग कायगक्रमबारे छिफि गरी प्रदरे् तथा 

स्थानीय अवश्यकताको अधारमा स्वास््यका ष्टवषय वस्तुहरु चयन गन े। 

 प्रदरे् तथा स्थानीयस्तरमा दखेा िरेका महामारी तथा ऄन्त्य प्रकोिहरुको प्रभाव, रोग फैिन सक्ने सम्भाव्यको 

बारेमा त्याङ्क ष्टवशे्लषण गनग ईििब्ध त्याङ्क/सचूनाहरु केिाईन े। 

 मौसम ऄनसुार दखेा िन ेगरेको रोगको प्रकोिहरुको त्याङ्क केिाईन े। 
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 त्याङ्कहरु ष्टवशे्लषण गरे िष्टछ दषे्टखएका स्वास््य समस्याहरुको प्राथष्टमकता सचूी तयार गन े। 

 सन्त्दरे्को िेखन प्राष्टवष्टधक, नीष्टतगत र ईििव्ध स्वास््य सेवाको अधारमा गन े र अष्टधकाररताको िाष्टग 

सरकारको िोगो छा्न े। 

काययक्रम सञ्चालनः 

 समय सान्त्दष्टभगक र अवश्यकता ऄनसुारका सन्त्दरे्हरु प्रकार्न गन े। 

 सन्त्दरे्को छिाइ सम्भव भएसम्म रंष्टगन, ष्टचर, तस्वीरहरु सष्टहत छा्न े। 

 सन्त्दरे्को छिाइ बजेटको ईििब्धताको अधारमा रही बषु्टझन ेगरी सकेसम्म ठूिो साआजमा प्रकार्न गन े। 

 सन्त्दरे् प्रकाष्टर्त भएको िरिष्टरका र ऄन्त्य सव ैप्रकार्नहरु संकिन एवं ऄनगुमन गन े। 

 बीि भिुानीको िाष्टग िेर् गदाग सम्बष्टन्त्धत िक्षि ेबीिसाँग सन्त्दरे् प्रकार्न भएको िरिष्टरका र  ऄन्त्य सव ै

प्रकार्नहरुको एक प्रष्टत संिग्न राखी िेर् गन े। 

 
महामारी तथा सरुवा रोग रोकथाम तथा वनयन्रणका लावग स्वास््य वशक्षा 

िररचय समदुायमा ष्टवष्टभन्त्न ष्टकष्टसमका महामारी तथा सरुवा रोगहरुको कारण धेरै माष्टनसहरुिे ज्यान गमुाईन ुिरेको ऄवस्था 

छ । यस्तो हुनमुा यस बारे सही र ियागप्त जानकारी जनमानसमा नहुन ुएक प्रमखु कारण हो । त्यसैिे यी ष्टवषयहरुमा 

ष्टर्क्षा ष्टदइ जनसमदुायको स्वास््य प्रष्टतको व्यवहारमा सकारात्मक िररवतगन ल्याईन अवश्यक छ । महामारी तथा 

सरुवा रोगहरुको रोकथाम तथा ष्टनयन्त्रणका ईिायहरु बारे ष्टर्क्षा प्रदान गनागिे समदुायका माष्टनसहरुको महामारी, 

सरुवा रोग सम्बन्त्धी चेतनाको स्तरमा ऄष्टभबषृ्टि हुन्त्छ र ईनीहरुको धारणा र व्यवहारमा सकारात्मक िररवतगन ल्याईन 

सहयोग ि¥ुयाईन मद्दत गछग । सोही कारणयो कायगक्रमको अवश्यकता भएको हो । 

ईिेश्य  महामारी तथा सरुवा रोग रोकथाम तथा ष्टनयन्त्रणका िाष्टग ष्टवष्टभन्त्न स्वास््य ष्टर्क्षा कायगक्रमहरु संचािन गरी 

समय समयमा फैिन ेगरेका वा फैष्टिन सक्न ेमहामारी बारे जानकारी ष्टदन े। 

 जनसमदुायको सो सम्बन्त्धी ज्ञान ऄष्टभबषृ्टि गरी व्यवहारमा सकारात्मक िररवतगन ल्याईन ेर ईििव्ध स्वास््य 

सेवा ईिभोग गनग ऄष्टभप्रेररत गन े। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि समय समयमा फैिन ेगरेका वा फैष्टिन सक्न ेमहामारी रोकथाम तथा ष्टनयन्त्रण बारे जनसमदुायमा जानकारी भइ 

महामारी तथा सरुवा रोगरोकथाम तथा ष्टनयन्त्रणमा सहयोग िगु्ने । 

सन्त्चािन प्रकृया काययक्रम सचंालन हुने स्थानःप्रदरे् तथा स्थानीय तह । 

लवक्षत समूह/सहभागी समूह: 

 अम जनसमदुाय 

 समदुायस्तरमा स्वास््य सन्त्दरे् प्रवाह गनेहरु जस्तैःमष्टहिा स्वास््य स्वंयसेष्टवका, ष्टवद्याथी, ष्टर्क्षक, 

स्वास््यकमी अष्टद । 

 ष्टकर्ोर/ष्टकर्ोरीहरु, यवुा/यवुतीहरु, अमाहरु, गभगवती मष्टहिाहरु अष्टद । 

सहजकतायः 

 प्रदरे् स्वास््यष्टनदरे्क वा नीजिे तोकेको ऄष्टधकृत                            – १ जना 

 ताष्टिम तथा स्वास््य प्रवधगन र्ाखाका प्रमखु वा नीजिे तोकेको व्यष्टि    – १ जना 

  प्रदरे् स्तरमा कायगक्रम हनेे कमगचारीहरु मध्येबाट          – १ जना 

स्वास््य वशक्षा काययक्रम ऄन्तरगत गनय सवकने वक्रयाकलापहरुः 

 ऄन्त्तरष्टक्रया कायगक्रम 

 ऄष्टभमखुीकरण कायगक्रम 

 सचेतना कायगक्रम 

 रेष्टडयो र टेष्टिष्टभजन सन्त्दरे् ईत्िादन र प्रर्ारण 

 स्वास््य ष्टर्क्षा सामग्रीहरु जस्तैःिोस्टर, िाम््िेट, ब्रोसर अष्टद ईत्िादन, छिाइ र ष्टवतरण । 
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 जोष्टखम संचार (Risk Communication) अष्टद कायगक्रमहरु । 

काययक्रम सचंालन गने अधारहरुः 

 प्रदरे् तथा स्थानीयस्तरमा दखेा िरेका महामारी तथा ऄन्त्य प्रकोिहरुको प्रभाव, रोग फैिन सक्ने सम्भाव्य र 

ष्टवगतका प्रष्टतवेदन र त्याङ्क ष्टवशे्लषण गनग ईििब्ध त्याङ्क/सचूनाहरु केिाईन े। 

 मौसम ऄनसुार दखेा िन ेगरेको रोगको प्रकोिहरुको त्याङ्क केिाईन े। 

 त्याङ्कहरु ष्टवशे्लषण गरेिष्टछ दषे्टखएका स्वास््य समस्याहरुको प्राथष्टमकता सचूी तयार गन े। 

 प्राथष्टमकता सचूीमा िरेका कुन कुन ष्टवषयमा कुन प्रकृष्टतको स्वास््य ष्टर्क्षा कायगक्रम संचािन गदाग ईियिु हुन्त्छ 

ष्टनणगय गने/गराईन े। 

वववधःपूवयतयारी  

 स्वास््य ष्टर्क्षा कायगक्रमको िाष्टग ष्टवस्ततृ कायग योजना तयार गन े । ऄतःगनुग िने कामको सचूी तयार गरी 

ष्टजम्मेवारी तोक्न े। 

 कायगक्रमको प्रकृष्टत र प्राथष्टमकता सषू्टचमा िरेका कुन कुन ष्टवषयमा कायगक्रम गन े भनी ष्टवषय वस्तु चयन 

गन/ेगराईन े। 

 स्िेर्ीष्टफकेर्न वा Terms Of Reference (TOR) बनाइ सोही ऄनरुुि कायगक्रमहरु ष्टनयमानसुार प्रष्टक्रया गरी 

संचािन गन े। 

काययक्रममा समावेश गनय सवकने ववषयहरु: 

समदुायको स्वास््य समस्याको ष्टवशे्लषण गरी तय गरेको ष्टवषय वस्तु स्वास््य ष्टर्क्षा कायगक्रममा समावेर् गन े । 

जस्तैः झाडािखािा, औिो, जािाष्टनज आन्त्सेफिाइष्टटस, कािाजार, जष्टन्त्डस, डेंग,ु बडगफ्ल्य,ु स्वाआनफ्ल्य,ु 

िाण्डेष्टमकआन्त्फ्िुएन्त्जा ‗ए‘, कुष्ठरोग, ऄन्त्य महामारी जन्त्य रोगहरु अष्टद । 

बजेट बााँडफााँड प्रदरे्मा बजेट बााँडफााँड भए ऄनसुार सेवा/ष्टक्रयाकिािहरु संचािनमा सहभागी संख्याको िाष्टग ष्टनयमानसुारका 

दषै्टनक भ्रमण भिा, सहजकताग िाररश्रष्टमक, सहभाष्टगभिा,  खाजा खचग, ष्टनयमानसुारको यातायात खचग,  स्टेर्नरी, 

ष्टवष्टवध अष्टद भिुानीका दरहरु ऄथग मन्त्राियको स्वीकृत अष्टथगक कायगष्टवष्टध ऄनसुार हुनेछ। 

 

ववद्यालय स्वास््य वशक्षा काययक्रम 

िररचय स्वास््य ष्टर्क्षा, सचूना तथा संचार कायगक्रमका ष्टवष्टभन्त्न माध्यमहरु मध्य ेएईटा राम्रो र सर्ि माध्यम ष्टवद्यािय 

स्वास््य ष्टर्क्षा िष्टन हो । ष्टवद्याथी जीवनमा ष्टवद्याथीहरुिे धेरै कुरा ष्टसक्दछन । यस ऄवस्थामा ईनीहरुिे ष्टसकेका 

राम्रा र सकारात्मक कुराहरु घरिररवार, दौतरी र समदुायमा ईनीहरुबाट प्रचार प्रसार हुन सक्दछ । यही ऄवस्थामा 

ईनीहरुको प्रजनन ऄंगका साथै र्ारीररक, मानष्टसक र सामाष्टजक ष्टवकास समेत हुने भएकोिे ईनीहरुिाइ तत्सम्बन्त्धी 

सैिाष्टन्त्तक र व्यवहाररक ज्ञान ष्टदन ुऄष्टत ईियोगी हुन्त्छ । तसथग ष्टवद्याियमा िढ्न े ष्टवद्याथी, ष्टर्क्षक िगायत त्यस 

ष्टवद्याियको समस्त वातावरणमा िररवतगन ल्याईन स्वास््य सम्बन्त्धी प्रवधगनात्मक र प्रष्टतकारात्मक स्वास््य सेवा 

सम्बन्त्धी ज्ञान, धारणा र सीिमा ऄष्टभबषृ्टि गरी व्यवहारमा सकारात्मक िररवतगन गनग तथा स्वस्थ बानी व्यहोरा 

ऄिनाईनकुा साथै यसको प्रचार प्रसार गराईन यो कायगक्रमको अवश्यकता िरेको हो । 

ईिेश्य  ष्टवद्याथीहरुिाइ समदुायमा दखेा िने प्रमखुरोगहरुको ष्टनयन्त्रणका िाष्टग प्रवधगनात्मक, प्रष्टतकारात्मक 

ईिायहरुबारे जानकारी ष्टदन ेर चेतना ऄष्टभबषृ्टि गन ेतथा ष्टर्क्षकहरुिाइ स्वास््य सम्बन्त्धी ष्टवष्टभन्त्न ष्टवषयहरुमा 

ऄष्टभमषू्टखकरण ष्टदन े। 

 ईमेर ऄनसुारको ऄत्यावश्यक स्वास््य सेवाहरुको ईििव्धता तथा त्यसको ईिभोगको महत्व बारेमा 

सकारात्मक धारणाको ष्टवकास गन े। 

 स्वास््यकमीहरुसाँग दोहोरो ऄन्त्तरष्टक्रया माफग त ष्टकर्ोरावस्थामा हुने र्ारीररक तथा मानष्टसक िररवतगनहरु, 

प्रजनन स्वास््य अष्टद जस्ता ष्टवषयहरुमा ज्ञान र चेतनाको ऄष्टभबषृ्टिगन े। 

 स्वस्थ अनी वानीको ष्टवकास गनग/गराईन प्रोत्साष्टह गन े। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि ष्टवद्याथी र ष्टर्क्षकहरुको स्वास््य सम्बन्त्धी समसामष्टयक ष्टवषयमा ज्ञान तथा चेतना ऄष्टभवषृ्टि भइ स्वस्थबानी 

व्यहोराको ष्टबकास हुन े। 
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सन्त्चािन प्रकृया काययक्रम सचंालन हुने स्थानः सम्बष्टन्त्धत प्रदरे् तथा स्थानीयतह ष्टभरका माध्यष्टमक तथा ईच्च माध्यष्टमक 

ष्टवद्याियहरुमा । 

लवक्षत समूह/सहभागी समूह: 

कक्षा ६ दषे्टख १२ सम्मका ष्टवद्याथीहरु तथा स्वास््य ष्टर्क्षा र सामाष्टजक ष्टर्क्षा ऄध्यािन गन ेष्टर्क्षकहरु । 

सहजकतायः 

 प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्क वा नीजिे तोकेको ऄष्टधकृत                            – १ जना 

 ताष्टिम तथा स्वास््य प्रवधगन र्ाखाका प्रमखु वा नीजिे तोकेको व्यष्टि    – १ जना 

  प्रदरे् स्तरमा कायगक्रम हनेे कमगचारीहरु मध्येबाट                                 – १ जना 

वववधः  

 सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय तथा सम्वष्टन्त्धत स्थानीय तहका ष्टर्क्षा कायागियबाट ष्टबद्याियको ष्टववरण ष्टिन े

 स्वास््य सचूकांकिाइ ध्यानमा राखी समस्या र प्राथष्टमकताको अधारमा ष्टवद्यािय र ष्टवषय वस्त ुछनौट गन े

 स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्राियबाट तोष्टकएको सम्िणूग ऄत्यावश्यकीय स्वास््य सेवाहरु समावेर् गन े

 सम्िणूग ऄत्यावश्यकीय स्वास््य सेवाहरुको ष्टवषय वस्तुहरु समावेर् गरी प्रत्येक ष्टवषयको छुट्टा छुटै्ट प्रदरे्स्तरमा 

स्तरीय िाठयोजना तयार गरी सोको िाष्टग अवश्यक िठन िाठन सामग्रीहरु तयार गरी स्वास््य संस्थाहरुमा 

िठाईन ेर सोष्टह ऄनसुार कायगक्रम संचािन गनग ष्टनदरे्न ष्टदन े

 ष्टबद्यािय स्वास््य ष्टर्क्षा कायगक्रम संचािन गनुग िवूग सम्बष्टन्त्धत ष्टबद्यािय संग समन्त्वय गरी कायगक्रमको ष्टदन 

ष्टनष्टश्चत गरी ष्टवद्याियको सरसफाइ, र्ौचािय, खानेिानीको महुान तथा श्रोतको सरसफाइ गराईन े

 ष्टवद्याथीहरुको सामान्त्य स्वास््य िरीक्षण गन ेर मौज्दात भए स्वास््य िरीक्षण ऄनसुारको औषष्टध ष्टवतरण गन े

 कक्षा ६ दषे्टख १२ सम्म ईच्च माध्यष्टमक ष्टवद्याियमा र कक्षा ६ दषे्टख १० सम्म माध्यष्टमक ष्टवद्याियमा प्रत्येक 

कक्षामा तहगत रुिमा ईमेर सहुाईाँदो ष्टवषयमा प्रष्टर्क्षण गन े

 कक्षागत ष्टर्क्षण व्यावहाररक तथा ऄभ्यास ष्टवष्टधमा अधाररत भएर गनुग िदगछ । तर अधारभतू ष्टवषयहरु जस्तै : 

सरसफाइ, सावनु िानीिे हात धनु,े र्ौचाियको प्रयोग, िररवार ष्टनयोजनको साधन, ष्टकर्ोरावस्थाको बारेमा 

छुटाईन ुहुाँदनै 

 ष्टवद्याियका स्वास््य ष्टर्क्षा, सामाष्टजक ष्टर्क्षा ऄध्यािन गने ष्टर्क्षकहरुिाइ राष्टरिय स्वास््य कायगक्रमहरु, 

नीष्टत, िक्ष्य, स्वास््य सेवाहरु, अष्टदको ऄष्टभमषु्टखकरण गने 

 ष्टवद्याियमा स्वास््य ष्टर्क्षा ष्टवषयमा राष्टरिय स्वास््य कायगक्रमहरु, नीष्टत, िक्ष्य, स्वास््य सेवाहरु ऄनरुुि 

िठनिाठनको िाष्टग ऄष्टभप्रेररत गन े

काययक्रममा समावेश गनय सवकने ववषयहरुः 

 स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्राियबाट तोष्टकएको सम्िणूग ऄत्यावश्यकीय स्वास््य सेवाहरु 

 ष्टकर्ोरावस्था, सरुष्टक्षत माततृ्व, िररवार ष्टनयोजन बारे जानकारी 

 क्षयरोग, औिो, जािाष्टनज आन्त्सेफिाआष्टटस, कािाजार रोकथाम र ऄन्त्य सने तथा नसन े रोगहरु र िरष्टजवी 

(जकुा) को कारण, िक्षण र रोकथामका ईिाय बारे जानकारी 

 स्वास््य संस्था बाट ईििव्ध हुन ेसेवाहरु र समय समयमा संचािन गररन ेऄष्टभयानका बारेमा जानकारी 

 महामारी रोकथाम र ष्टनयन्त्रणका बारेमा जानकारी 

 व्यष्टिगत तथा वातावरणीय सरसफाइ, र्ौचाियको प्रयोग, सावनु िानीिे हात धनुे सम्बन्त्धी जानकारी ष्टदन े

 ष्टवषयसाँग सम्बष्टन्त्धत ईििब्ध र्ैष्टक्षक सामग्रीहरु प्रयोग गन े

 ष्टर्क्षक ऄष्टभमषू्टखकरणका िाष्टग राष्टरिय स्वास््य नीष्टत, रणनीष्टत, िक्ष्य, कायगक्रम, सेवाहरु,राष्टरिय स्वास््य 

ष्टस्थष्टत र स्वास््य सचूाङ्कहरु, ष्टबद्याथीहरुिाइ ष्टदन ुिन ेस्वास््य ष्टवषयको ज्ञान, सीि र ईनीहरुिे ईिभोग गनुग 

िन ेस्वास््य सेवाहरु अष्टद ष्टवषय िष्टन समावेर् गने । 
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वातावरणीय तथा पेशागत स्वास््य र सरसफाइ (स्वस्थ खाना, पानी र साबुन पानीले हात धुने व्यवहार प्रवधयन तथा 

सरसफाइ) सम्बन्धी समुदायस्तरीय काययक्रम 

िररचय यो कायगक्रम संचािन िष्टछ समदुायमा वातावरणीय तथा िेर्ागत स्वास््य र सरसफाइ जस्तैः (स्वस्थ खाना, िानी र 

साबनु िानीिे हात धनुे व्यवहार प्रवधगन तथा सरसफाइ) सम्वन्त्धी चेतना जागतृ भइ वातावरणीय तथा िेर्ागत 

स्वास््य र सरसफाइ कायगमा योगदान ष्टदन तत्िरता दषे्टखन ेछ । वातावरण स्वच्छ राख्नकुा साथै अफ्नो िेर्ागत 

स्वास््यमा समेत स्वस्थ व्यवहार ऄिनाईन यो कायगक्रमिे ऄष्टभप्रेररत गन ेछ । 

ईिेश्य  समदुायस्तरमा वातावरणीय तथा िेर्ागत स्वास््य र सरसफाइ जस्तैः स्वस्थ खाना, िानी र साबनु िानीिे हात 

धनुे व्यवहार प्रवधगन तथा सरसफाइ सम्वन्त्धी चेतना जगाईन े। 

 समदुायस्तरमा वातावरणीय तथा िेर्ागत स्वास््य र सरसफाइ जस्तैः स्वस्थ खाना, िानी र साबनु िानीिे हात 

धनुे व्यवहार प्रवधगन तथा सरसफाइ सम्बन्त्धी व्यष्टि, िररवार र समदुायको व्यवहारमा सकारात्मक िररवतगन 

ल्याईन सहयोग ियुागईन े। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि वातावरणीय तथा िेर्ागत स्वास््य र सरसफाइ जस्तैः स्वस्थ खाना, िानी र साबनु िानीिे हात धनुे व्यवहार प्रवधगन 

तथा सरसफाइ सम्बन्त्धी व्यष्टि, िररवार र समदुायको व्यवहारमा सकारात्मक िररवतगन ल्याईन योकायगक्रमिे 

ऄष्टभप्रेररत गन ेछ । 

सन्त्चािन प्रकृया काययक्रम सचंालन हुने स्थानःप्रदरे् तथा स्थानीयतहका ष्टवष्टभन्त्न समदुाय । 

लवक्षत समूह/सहभागी समूह:समदुायका ष्टबष्टभन्त्न िेर्ाका व्यष्टिहरु 

काययक्रममा समावेश गनय सवकने वबषय बस्तुहरु: 

 व्यष्टिगत सरसफाइ 

 वातावरणीय सरसफाआ 

 िेर्ागत स्वास््य 

 स्वस्थ िानी 

 स्वस्थ खाना 

 फोहरमैिा व्यवस्थािन 

 साबनु िानीिे हात धनु ुिन ेऄवस्था तथा फाआदाहरु 

सहभागीःप्रष्टत १ कायगक्रममा ४० जना सम्म हुनेछ । 

सहजकतायः 

 प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्क वा नीजिे तोकेको ऄष्टधकृत                            – १ जना 

 ताष्टिम तथा स्वास््य प्रवधगन र्ाखाका प्रमखु वा नीजिे तोकेको व्यष्टि    – १ जना 

  प्रदरे् स्तरमा कायगक्रम हनेे कमगचारीहरुमध्येबाट          – १ जना 

(ष्टनधागररत बजेटिाइ ध्यानमा राखेर प्रदरे्िे ष्टवषय ष्टवज्ञ व्यष्टिहरुिाइ सहजकतागको रुिमा तोक्न सष्टकन ेछ ) 

वववधःपूवयतयारी  

 समदुाय स्तरीय कायगक्रमको िाष्टग छिफि गरी ष्टवस्ततृ कायग योजना तयार गन े। 

 अवश्यक स्वास््य ष्टर्क्षा, सचूना तथा सञ्चार सम्बन्त्धी सामग्री ष्टवतरण तथा प्रयोगको िाष्टग तयारी राख्न े। 

 कायगक्रम सञ्चािन हुन े ष्टमष्टत, स्थान र समय ष्टनधागरण गरी कायगक्रमका सहभागीहरूिाइ ियागप्त समय ष्टदइ 

अमन्त्रण गने ब्यवस्था गन े। ऄतःगनुगिन ेकामको सषू्टच तयार गरी ष्टजम्मेवारी तोक्न े। 

 कायगक्रमको िाष्टग छनौट गररएका ष्टवषयहरुको प्रस्तुतीकरणको सिाइडहरु तयार गन े

 प्रस्तुतीकरणको तयारी गदाग कायगक्रमसंग सम्बष्टन्त्धत िाठ्य सामाग्री, Manual, स्वास््य प्रवधगन िषु्टस्तका, 

संचारका िाष्टग स्वास््य सम्बन्त्धी प्राष्टवष्टधक ष्टवषय वस्तुहरु सम्बन्त्धी िषु्टस्तकाको अधारमा गनुगिन ेछ । 

 कायगक्रमिाइ प्रदरे्स्तर दषे्टख स्थानीयतहमा संचािन गने गरी कायग योजना बनाईन े। 

काययक्रम सञ्चालन: 

 समदुायस्तरीय कायगक्रम एक ष्टदन ऄथागत िरैू ६ घण्टाको कायग समय हुन ुिनेछ । 
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 सहभागीहरूिाइ ईियिु स्वास््य ष्टर्क्षा सामग्री िोिर, व्रोसर, िचाग, िाम्ििेट, िषु्टस्तका आत्याष्टद ईििव्ध 

गराईन े। 

 कायगक्रममा श्रब्य दृश्य सामग्रीको माध्यमबाट ष्टवष्टभन्त्न ष्टवषय बस्तुहरु जस्तैः व्यष्टिगत र वातावरणीय सरसफाइ 

(अफ्नो र्रीरिाइ सफा राख्न,े ष्टदनहुाँ नहुाईने , किडा फेन,े किडाहरुिाइ िाररिो घाममा सकुाईने ), Oral 

Hygiene अष्टद (५०ष्टमनेट); साबनु िानीिे हात धनु ेऄवस्थाहरु, यसका फाआदाहरु र तररकाहरु (५०ष्टमनेट);  

स्वस्थ खाना र सफा िानीका फाआदाहरु र िानी र्षु्टिष्टधकरण गन ेतररकाहरु(५०ष्टमनेट);  वातावरण सरसफाइ र 

यसका फाआदाहरु, चिीको प्रयोग, फोहरमैिा व्यवस्थािन गन े तररका (५०ष्टमनेट);  अष्टद ष्टवषय वस्तुहरुमा 

ऄष्टनवायग रुिमा छिफि गनुगिन ेछ । 

 कायगक्रममा सहभागीहरूबाट कायग योजना सष्टहतको प्रष्टतबिता ष्टिन े। जस्तैः कायगक्रममा ष्टसकेका कुराहरुिाइ 

घर, िररवार र समदुायमा िष्टन जानकारी गराइ अफु, अफ्नो िररवार र समदुायको स्वस्थ व्यवहार प्रवधगन गनग 

गराईन प्रष्टतबिता व्यि गदगछु । 

 कायगक्रममा ईठेका मखु्यमखु्य कुराहरू बुंदागत रूिमा ऄष्टभिेख राख्न एकजनाि ेष्टट्न े। 

 सहजकतागिे न ैिणूग प्रष्टतवेदन तयार गनुग िदगछ । 

बजेट बााँडफााँड प्रदरे्मा बजेट बााँडफााँड भए ऄनसुार सेवा/ष्टक्रयाकिािहरु संचािनमा सहभागी संख्याको िाष्टग ष्टनयमानसुारका 

दषै्टनक भ्रमण भिा, सहजकताग िाररश्रष्टमक, सहभाष्टगभिा,  खाजा खचग, ष्टनयमानसुारको यातायात खचग,  स्टेर्नरी, 

ष्टवष्टवध अष्टद भिुानीका दरहरु ऄथग मन्त्राियको स्वीकृत अष्टथगक कायगष्टवष्टध ऄनसुार हुनेछ। 

 
ववश्व स्वास््य वदवस लगायत वववभन्न स्वास््य वदवसहरु मनाईने 

िररचय केन्त्रबाट प्राप्त भएका नाराहरुका साथ ष्टवश्व स्वास््य ष्टदवस िगायत स्वास््य सम्बन्त्धी ष्टदवसहरु जस्तैः स्वास््य सेवा 

ष्टदवस, ष्टवश्व हात धनुे ष्टदवस, ष्टवश्व धमु्रिान ष्टदवस, सरुष्टक्षत माततृ्व ष्टदवस अष्टद मनाईन ेगररन्त्छ । यस्ता ष्टदवसको 

ऄवसरमा ष्टवष्टभन्त्न ष्टकष्टसमका कायगक्रमहरु जस्तै: Rally, ऄष्टभयान, ऄन्त्तष्टक्रया, माआष्टकङ, ष्टवद्याियस्तरीय स्वास््य 

कायगक्रम अष्टद अयोजना गरी मनाईन सष्टकन्त्छ । समदुायका माष्टनसहरुिाइ सहभागी गराइ स्वास््य सम्बन्त्धी 

ष्टदवसहरु मनाईनाि े समदुायका माष्टनसहरुको चेतनास्तरमा ऄष्टभवषृ्टि हुने गदगछ र ईनीहरुको स्वास््य सम्बन्त्धी 

धारणा एवं व्यवहारमा सकारात्मक िररवतगन ल्याइ ईििब्ध स्वास््य सेवाको ईियोग गनग समेत ऄष्टभप्रेररत गदगछ । 

यस्ता ष्टदवसहरु प्रदरे् स्वास््य महार्ाखा, स्वास््य ष्टनदरे्नािय तथा स्थानीयतहको नेततृ्व र ष्टवष्टभन्त्नसंघ/संस्थाको 

समन्त्वयमा ईििब्ध स्थानीय श्रोत र साधनको ईियोग गरी मनाईन सष्टकने छ । यी िगायत ऄन्त्य स्वास््य सम्बन्त्धी 

ष्टदवसहरु िष्टन स्थाष्टनयस्रोत र साधनको ईियोग गरी ष्टवष्टभन्त्न कायगक्रमहरुको अयोजना गरी मनाईन सष्टकन्त्छ । 

ईिेश्य  स्वास््य सम्बन्त्धी ष्टदवसहरु ष्टवष्टभन्त्न कायगक्रमहरुको अयोजना गरी मनाईन े। 

 यस्ता ऄवसरिारी समदुायमा स्वास््य सम्बन्त्धी ष्टवषयहरुको बारेमा जानकारी गराइ ज्ञानको स्तर ऄष्टभवषृ्टि गनग, 

स्वस्थ व्यवहार ऄिनाईन र ईििब्ध स्वास््य सेवाको ईियोग गनग समेत ऄष्टभप्रेररत गन े। 

 प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्नािय तथा स्थानीयतहको समन्त्वयमा ष्टवष्टभन्त्न संघ/संस्थाको ईिष्टस्थतीमा ईििब्ध 

स्थानीय श्रोत र साधनको ईियोग गरी ष्टदवसहरु मनाईन े। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि समदुायमा स्वास््य सम्बन्त्धी ष्टवषयहरुको बारेमा जानकारी भइ ज्ञानको स्तर ऄष्टभवषृ्टिहुनकुो साथै स्वस्थ व्यवहार 

प्रवधगन तथा ईििब्ध स्वास््य सेवाको ईियोगमा ऄष्टभवषृ्टि हुन े। 

सन्त्चािन प्रकृया काययक्रम सचंालन हुने स्थानः प्रदरे् तथा स्थानीय तह । 

लवक्षत समूह/सहभागी समूह: सवगसाधारण, मष्टहिा, बािबाष्टिका, िरकार, मष्टहिा स्वास््य स्वंयसेष्टवका, 

स्वास््यकमी, ष्टवद्याथी, यवुा समहु, स्थानीय ऄगवुा, स्थानीय नेता, समाज सेवीहरु, ष्टिछष्टडएका वगग, अमा समहु  

सहजकतायः 

 प्रदरे् मन्त्राियको स्वास््य महार्ाखा प्रमखु  

 प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्क 

 सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय र प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्नाियमा कायगरत स्वास््य कमीहरु 

 सम्बष्टन्त्धत स्थानीयतह स्वास््य संयोजक 
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 सम्बष्टन्त्धत सेवा प्रदायक संस्था प्रमखु 

(ष्टनधागररत बजेटिाइ ध्यानमा राखेर सम्बष्टन्त्धत ष्टनकायिे ष्टवषयष्टवज्ञहरुिाइ सहजकतागको रुिमा तोक्न सष्टकने छ) 

वववधःपूवयतयारी  

 ष्टदवस मनाईनको िाष्टग ष्टवस्ततृ कायगयोजना तयार गन,े कुन कायगक्रम प्रदरे् तथा स्थानीयतहको कुन स्थानमा 

संचािन गन ेहो भन्त्न ेकुरा ष्टनधागरण गन ेर कायगक्रममा सबैको भषू्टमका स्िि िान े। 

 कायगक्रम संचािनको ष्टमष्टत, स्थान र समय ष्टनधागरण गन े। 

 कायगक्रम संचािनको िाष्टग अवश्यक सामग्री, सन्त्दरे्, प्रस्तुतीकरणको तयारी गन े। 

काययक्रम ऄन्तरगत मनाईन सवकने वदवसहरुः 

 स्वास््य सेवा ष्टदवस 

 ष्टवश्व हातधनु ेष्टदवस 

 ष्टवश्व धमु्रिान ष्टदवस 

 ष्टवश्व स्वास््य ष्टदवस 

 िररवार ष्टनयोजन ष्टदवस 

 राष्टरिय मष्टहिा स्वास््यस्वंयसेष्टवका ष्टदवस 

 ष्टवश्व एड्स ष्टदवस 

(ऄन्त्य स्वास््य सम्बन्त्धी राष्टरिय तथा ऄन्त्तराष्टरिय ष्टदवसहरु अवश्यकता ऄनसुार मनाईन सष्टकनेछ)  

वदवस मनाईने क्रममा गने सवकने वक्रयाकलापहरुः 

 समदुायमा िोिररङ्ग, िाम्ििेष्टटङ्ग गन,े व्यानर टााँग्न े

 माइष्टकङ्ग गन,े 

 व्यानर र ्िेकाडग सष्टहत समदुायको सहभाष्टगतामा –यािी प्रदर्गन गन,े 

 स्वास््य ष्टर्क्षा सामाग्री ष्टवतरण गन,े 

 स्वास््य सम्बन्त्धी ष्टदवसको मखु्य नारा ऄनसुारको ष्टक्रयाकिािहरु गने, 

 स्वास््य सम्बन्त्धी ष्टदवस ऄन्त्तगगत ऄन्त्तरष्टक्रया वा छिफि, ष्टवद्याियमा हाष्टजरी जवाफ अष्टद कायगक्रम िष्टन 

अयोजना गने, 

 कायगक्रममा ईिष्टस्थतहरुको ईिष्टस्थती संकिन गन,े 

 कायगक्रमको फोटोहरु ष्टखच्न े

बजेट बााँडफााँड प्रदरे्मा बजेट बााँडफााँड भए ऄनसुार सेवा/ष्टक्रयाकिािहरु संचािनमा सहभागी संख्याको िाष्टग ष्टनयमानसुारका 

दषै्टनक भ्रमण भिा, सहजकताग िाररश्रष्टमक, सहभाष्टग भिा,  खाजा खचग, ष्टनयमानसुारको यातायात खचग,  स्टेर्नरी, 

ष्टवष्टवध अष्टद भिुानीका दरहरु अष्टथगक कायगष्टवष्टध ऄनसुार हुनेछ। 

 
वववत्तयव्यवस्थापनः 

सावगजष्टनक खररद ऐन तथा ष्टनयमाविी तथा ऄथग मन्त्राियको स्वीकृत अष्टथगक कायग ष्टवष्टध ऄनसुार कायागिय प्रमखुबाट स्वीकृत गराइ 

कायगक्रम सम्िन्त्न गने। 

 

ऄवभलेख तथा प्रवतवेदनः 

कायगक्रम सम्िन्त्न भएिष्टछ सोको ऄष्टभिेख राख्न ेर माष्टसक प्रगष्टतको ऄनसुचूी २ बमोष्टजमको ढााँचामा प्रष्टतवेदन तयार गरी राष्टरिय 

स्वास््य ष्टर्क्षा, सचूना तथा संचार केन्त्रमा िठाईन ुिनेछ। 

 

सन्दभय सामाग्रीः 

स्वास््य प्रवधगन िषु्टस्तका, संचारका िाष्टग स्वास््य सम्बन्त्धी प्राष्टवष्टधक ष्टवषयवस्तुहरु सम्बन्त्धीि ुष्टस्तका, www.nheicc.gov.np 

ऄनसुचूी–२ 
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वनयम २१ को ईपवनयम (२ )र २५ को ईपवनयम (१ )साँग सम्ववन्धत  

 

कायगक्रम संयोजक वा कायागियिे तोकेको कमगचारीिे कायगक्रम सम्िन्त्न भएको ऄष्टभिेख ऄष्टनवायग रुिमा राख्न ुिदगछ । सम्िन्त्न 

कायगक्रमको प्रगष्टत ष्टववरण ऄनसुषू्टच –३ बमोष्टजमको फाराम भरी २१ ष्टदनष्टभर योजना र्ाखा तथा िेखा र्ाखामा तोष्टकएको ढांचामा 

ऄष्टनवायग रुिमा तोष्टकएको व्यष्टिको बझुाईन ूिदगछ । चौमाष्टसक प्रगष्टत ष्टववरण राष्टरिय योजना अयोगको ऄनसुषू्टच–२ मा भरर सम्बष्टन्त्धत 

सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय, प्रादषे्टर्क स्वास््य ष्टनदरे्नािय र राष्टरिय स्वास््य तािीम केन्त्रमा िठाईन ुिदगछ । 

 

प्रगवत प्रवतवेदन फाराम 

वजेट ईिष्टर्षगक नं .३७०१२४       प्रथम . दोस्रो, तेस्रो चौमाष्टसक          अष्टथगक वषग ......... 

sfo{qmd÷ lqmofsnfk rf}dfl;s nIo ef}lts k|ult 
ljlQo vr{  

-k|ult_ 
>f]t s}lkmot 

 
nIo ef/ ah]6 ef}lts  ljlQo vr{ k|ltzt 

  

k"++lhut vr{ cGt/utsf 

sfo{qmdx? 
                  

                    

                    

                    

rfn" vr{ cGtu{tsf sfo{qmdx?                   

                    

                    

                    

                    

                    

                    

s'n hDdf                   

ljlgof]lht hDdf /sd   

      hDdf vr{   

      o; cjlwsf] ljlQo k|utL k|ltzt   

      o; cjlwsf] ef}lts k|utL k|ltzt   

                

tof/ ug]{  n]vf      k|dfl0ft ug]   
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४) रावरिय स्वास््य तावलम काययक्रम  

 

१) काययक्रमको नाम: प्रादेवशक स्वास््य तालीम केन्रका लावग मेवसनरी सामग्री खररद 

िररचय प्रादषे्टर्क स्वास््य ष्टनदरे्नािय ऄन्त्तगगत तािीम र्ाखा  र ताष्टिम साइटहरुमा तािीम सञ्चािनका िाष्टग 

अवश्यक िने ल्यािटि , डेस्कटि, प्रोजेक्टर िगायत ष्टवष्टभन्त्न आिेक्िोष्टनक्स सामग्री तथा ऄन्त्य मेष्टसनरी सामग्री 

खररदका िाष्टग यो कायगक्रम रहकेो छ ।  

ईदशे्य सचूना प्रष्टवष्टध साँग सम्बष्टन्त्धत िगायत ऄन्त्य तािीम सञ्चािन गनगका िाष्टग अवश्यक िवूागधार तयार गनुग यस 

कायगक्रमको ईद्दशे्य रहकेो छ ।  

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि ताष्टिम संचािनकािाष्टग अबश्यक िबुागधार ष्टबकास भआ गणुस्तरीय ताष्टिम संचािन हुने। 

संचािन प्रष्टक्रया वाष्टषगक कायगक्रम ष्टभर रही चौमाष्टसक िक्षको अधारमा तयार भइ स्वीकृत भएको वाष्टषगक खररद योजना ऄनसुार 

खररद इकाइको बैठकको ष्टनणगय बमोष्टजम ष्टनमागण कायग , मािसामान र सेवा खररदको कायगक्रम ष्टवष्टनयोष्टजत 

बजेटको िररष्टधमा रही िागत ऄनमुान कायागिय प्रमखु र ष्टनदरे्कबाट स्वीकृत गराईन ुिदगछ । तत् िश्चात 

सावगजष्टनक खररद ऐन, २०६३ तथा ष्टनयमाविी, २०६४ ऄनसुार ईियिु खररद ष्टवष्टध छनौट गरी सोही ऐन , ष्टनयम 

बमोष्टजम बजेटको ऄष्टधनमा रही कायगक्रम सञ्चािन गनुग िनेछ । 

बजेट बााँडफााँड खरीद कायगयोजना स्वीकृत गरी सावगजष्टनक खररद ऐन, २०६३ र ष्टनयमाविी, २०६४ ऄनसुार गनुगिदगछ ।  

प्रष्टतबेदन ऄनसुचूी २ र ३ ऄनसुार 

सन्त्दभग सामाग्री सावगजष्टनक खररद ऐन, २०६३ र ष्टनयमाविी, २०६४ 

 

२) काययक्रमको नाम  : वक्लवनकल तालीम साआटहरुका लावग कायायलय सञ्चालन खचय 

िररचय स्वास््य ष्टनदरे्नािय्र मातहतका तािीम साआटहरुमा अवश्यक तािीम सञ्चािनका िाष्टग कायागिय सञ्चािन 

गनुग अवश्यक भएकोिे यो कायगक्रम राष्टखएको छ । 

ईदशे्य तािीम सञ्चािनका िाष्टग अवश्यक कायागिय सञ्चािन खचग ईििब्ध गराईने । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि ताष्टिम संचािनकािाष्टग अबश्यक सञ्चािन खचग ईििब्ध भआ गणुस्तरीय ताष्टिम संचािन हुने। 

संचािन प्रष्टक्रया अफ्नो प्रदरे् ऄन्त्तगगत रहकेा ष्टवष्टभन्त्न ताष्टिम साइट हरु िष्टहचान गरर सो तािीम साआटहरुमा अवश्यक तािीम 

सञ्चािनका िाष्टग कायागिय सञ्चािन गनुग अवश्यक प्राप्त रकमबाट बाडफाड ष्टनयमऄनसुार रकम सम्बष्टन्त्धत 

साइटिाइ ष्टदन ुिदगछ  । तत् िश्चात सम्बष्टन्त्धत साइटर ऄस्िताििे वाष्टषगक कायगक्रम ष्टभर रही चौमाष्टसक िक्षको 

अधारमा तयार भइ स्वीकृत भएको वाष्टषगक खररद योजना ऄनसुार खररद इकाइको बैठकको ष्टनणगय बमोष्टजम 

ष्टनमागण कायग, मािसामान र सेवा खररदको कायगक्रम ष्टवष्टनयोष्टजत बजेटको िररष्टधमा रही िागत ऄनमुान कायागिय 

प्रमखु र ष्टनदरे्कबाट स्वीकृत गरर ईियिु खररद ष्टवधी छनौट गरी सोही ऐन , ष्टनयम बमोष्टजम बजेटको ऄष्टधनमा 

रही कायगक्रम सञ्चािन गनुग िनेछ । 

बजेट बााँडफााँड ताष्टिममा सहभागीहरुको संख्या , प्रष्टर्क्षक, सहयोगी कमगचारी , ताष्टिम सामाग्री , स्थान अष्टद ईल्िेख गरी 

ष्टवष्टनयोष्टजत रकमको बााँडफााँड गरी कायगयोजना बनाएर कायगक्रम सञ्चािन गनुगिदगछ । 

प्रष्टतबेदन ऄनसुचूी २ र ३ ऄनसुार 

 

३) काययक्रमको नाम: कवम्प्रहेवन्सभ पररवार वनयोजन तथा परामशय तालीम स्वास््य तालीम 

िररचय स्थानीय स्तरको िररवार ष्टनयोजन सेवा प्रदायक स्वास््यकमीहरुको िाष्टग यो तािीम अयोजना गररएको हो । 

स्वास््यकमीहरुमा िररवार ष्टनयोजन सेवा सम्वष्टन्त्ध हाि भइरहकेो ज्ञान , सीि तथा धारणमा ऄष्टभवषृ्टि गरी सेवा 

प्रदायकिाइ गणुस्तरीय िररवार ष्टनयोजन सेवा तथा िरामर्ग प्रदान गनगका िाष्टग कष्टम्प्रहषे्टन्त्सभ िररवार ष्टनयोजन तथा 

िरामर्ग तािीमको व्यवस्था गररएको हो । 

ईदशे्य स्वास््य संस्थामा ईििब्ध िररवार ष्टनयोजन साधानको गणुस्तरीय सेवा तथा िरामर्ग ष्टदइ िररवार ष्टनयोजनको प्रयोग 

दर बढाईनका साथै अवश्यक ईियिु पे्रषण सेवा प्रदान गनग सक्ने दक्ष जनर्ष्टि ईत्िादन गने।  

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि सेवाप्रदायकको ज्ञान र र्ीिमा ऄष्टभबषृ्टि गरर ग्राहकिाइ िररवार ष्टनयोजनको सेवा तथा िरामर्ग सेवा गणुस्तररय 

रुिमा  संचािन गनग सक्षम जनर्ष्टिको ष्टवकास हुने। 

संचािन प्रष्टक्रया रा.स्वा.ता.के.संगको समन्त्वयमा प्रष्टर्क्षकहरुको व्यवस्थािन  गरी  ष्टनयमानसुार समयमा सम्िन्त्न गनुग िनेछ । यो 
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कायगक्रममा २ ष्टदन ऄष्टनबायग  ष्टक्िष्टनकि ऄभ्यार् िैजान ुिने भएकोिे िररवार ष्टनयोजनको सेवाको केस िोड 

भएको ऄस्िताि नष्टजक रहकेो प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्नािय र ऄन्त्तगगतका ऄस्ितािहरु ,कायागियहरूमा यो 

कायगक्रम संचािन गनग सष्टकनेछ। 

सहभागी छनौटको मापदण्ड 

सम्बष्टन्त्धत िररषद्मा दताग भएका नेिाि सरकारका ष्टवष्टभन्त्न तहका स्वास््य संस्थाहरुमा ्यारामेष्टडक्स तथा नष्टसगङ्ग 

सेवामा कायगरत वा िररवार ष्टनयोजन सेवामा प्रत्यक्ष रुिमा संिग्न रहकेा संघ संस्थाका स्वास््यकमीहरु समेत यो 

तािीमको िाष्टग सहभागी हुन योग्य माष्टननेछन ्।  

प्रवशक्षकको मापदण्ड 

या तािीम सञ्चािन गनग कष्टम्तमा ३ जना CoFP Counselling को अधारभतू तािीमका साथै CTS तािीम 

समेत ष्टिएका प्रष्टर्क्षकहरु तथा एकजना CoFP Counselling प्रष्टर्क्षक प्रष्टर्क्षण ष्टिएका Non Clinical 

Trainer वा DToT ष्टिइ एच.ए., स्टाफ नसग िषृ्ठभषू्टम भइ CoFP को अधारभतू तािीम ष्टिएका गरी कुि जम्मा 

४ जना प्रष्टर्क्षकहरु रहने छन ्। ऄन्त्य मािदण्ड ऄनसुचूी ४ ऄनसुार गनुगिने छ । 

बजेट बााँडफााँड ऄनसुचुी १ ऄनसुार 

प्रष्टतबेदन ऄनसुचूी २ र ३ ऄनसुार 

सन्त्दभग सामाग्री राष्टरिय स्वास््य ताष्टिम केन्त्रिे तयार गरेको प्रष्टर्क्षक ष्टनदषे्टर्का , सन्त्दभग िषु्टस्तका, सहभागी िषु्टस्तका िगाएत 

ष्टवष्टभन्त्न ऄभ्यार् मोडेिहरु र  प्रष्टर्क्षक ष्टनदषे्टर्कामा तोष्टकए ऄनसुारका र्ैष्टक्षक सामाग्री प्रयोग गरर  ताष्टिम 

संचािन  गनुग  िदगछ । ताष्टिम  िषु्टस्तकाको िाष्टग  राष्टरिय  स्वास््य  ताष्टिम  केन्त्रमा  समन्त्वय गनुग  िदगछ । ताष्टिम 

िषु्टस्तका www.nhtc.gov.np मा समेत रहकेो छ 

 

४) काययक्रमको नाम: ऄनमीको तावलम (एसएलसी ईवतणय पदनाम ऄनमी) को वनरन्तरता 

िररचय नेिाि सरकारको स्थायी िदमा कायगरत एसएिसी ईष्टतणग िदनाम ऄनमी  िाइ १८ मष्टहनाको तािीम प्राष्टवष्टधक 

ष्टर्क्षा तथा व्यवसायीक तािीम िररषदको   मािदण्ड ऄनसुारको िाठ्यक्रम ऄनसुार िष्टश्चमाञ्चि क्षेरीय स्वास््य 

तािीम केन्त्र, िोखरामा छारवषृ्टि ढााँचामा संचािन भइरहकेो छ । यो कोषग ष्टसष्टटआष्टभष्टटबाट मान्त्यता प्राप्त तािीम 

हो । यस तािीमिे सेवामा रहकेा कमगचारीहरुको ज्ञान, सीि र धारणामा थि ष्टवकास गरर ईनीहरुको गणुस्तरीय 

कायग सम्िादनमा सधुार र िेर्ागत वषृ्टि ष्टवकासमा सहयोग गदगछ । यो तािीमको प्रष्टर्क्षाथी छनौट स्वास््य तथा 

जनसंख्या मन्त्राियबाट स्वीकृत मािदण्ड बमोष्टजम सम्बष्टन्त्धत क्षेष्टरय स्वास््य ष्टनदरे्नाियबाट भएको हो । यस 

अ ब. मा २०७४/७५ को ष्टनरन्त्तरता समेत रहकेो छ ।  

ईदशे्य यस तािीमको िाष्टग मािदण्ड िगुेका नेिाि सरकारको स्थायी िदमा कायगरत िदनाम ऄनमीहरुको िेर्ागत 

क्षमतामा ऄष्टभवषृ्टि गरी ईनीहरूको व्यवसाष्टयक वषृ्टि ष्टवकासमा सहयोग गने ।  

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि ऄनमीहरुको िेर्ागत क्षमतामा ऄष्टभवषृ्टि भआग गणुस्तरीय स्वास््य सेवा प्रदान गनग सक्षम हुन े

संचािन प्रष्टक्रया कायगक्रम संयोजक वा कायागियिे तोकेको कमगचारीिे ष्टवष्टनयोष्टजत बजेटको िररष्टधमा रही खचगको बााँडफााँड 

ष्टट्िणी ष्टनदरे्क÷प्रमखुबाट ष्टस्वकृत गराइ यो तािीम कायगक्रम सञ्चािन गनुग िदगछ । यो तािीम ष्टसष्टटआष्टभष्टटबाट  

सम्बन्त्धन तथा समन्त्वयमा संन्त्चािन हुने भएको हुदााँ कक्ष तथा िरीक्षा सञ्चािनमा ष्टसष्टटआष्टभटीसाँग समन्त्वय 

गनुगिदगछ्द । 

प्रवशक्षकको मापदण्ड 

क्षेरीय स्वास््य तािीम केन्त्रमा हुने सैिाष्टन्त्तक कक्षाको िाष्टग MBBS or above, BPH/MPH, 

DHPE/MHPE, HA, SN, PHN अष्टद र ऄन्त्य िाठ्यक्रमको माग बमोष्टजम र्ैष्टक्षक योग्यता हाष्टसि गरेको 

जनर्ष्टििाइ यो तािीममा प्रष्टर्क्षकको रुिमा सहभागी गराइन्त्छ । ष्टस .ष्टट.इ.ष्टभ.ष्टट.को मािदण्ड ऄनसुार तािीम 

केन्त्रमा रहकेा िारामेष्टडक्स वा नष्टसगग ंप्रष्टर्क्षक निगु रहमे करारमा राष्टख कक्षा सञ्चािन गररने छ । यो तािीमको 

ऄवष्टधमा तािीममा संिग्न जनर्ष्टिहरुको मािदण्ड ऄनसुचूी ४ मा ईल्िेख गरे बमोष्टजमको हुनेछ । 

बजेट बााँडफााँड ऄनसुचुी १ ऄनसुार 

प्रष्टतबेदन ऄनसुचूी २ र ३ ऄनसुार 
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५) ञ 

िररचय नेिाि सरकारको स्थायी िदमा कायगरत एसएिसी  .ईतीणग  गरेका  िदनाम  ऄ.ह.ेब.हरुिाइ  १८  मष्टहनाको  

प्राष्टवष्टधक ष्टर्क्षा तथा व्यवसाय िररषदको कोषग मािदण्ड िरूा भएका क्षे .स्वा.ता.के .धनकुटामा छारवषृ्टि ढााँचामा 

सञ्चािन  गररन्त्छ  ।  यो  कोषग  ष्टस.ष्टट.इ.ष्टभ.ष्टट.बाट  मान्त्यता  प्राप्त  तािीम  हो  ।  तािीम  प्रष्टर्क्षण  सम्वष्टन्त्धत  

क्ष.ेस्वा.ता.के., ऄस्िताि  तथा िररक्षा  प्रणािी  ष्टस.ष्टट.इ.ष्टभ.ष्टट.को  ढााँचामा संचािन गररन्त्छ । यो तािीममा 

सैिाष्टन्त्तक ज्ञान र  प्रयोगात्मक सीिको प्रष्टर्क्षण गररन्त्छ । यस अ.व.मा प्रा.स्वा.ता.के., धनकुटामा मार ऄ .ह.ेब. 

तािीम कायगक्रम राष्टखएको छ । यस अ.व.मा २०७४।७५ को ष्टनरन्त्तरता रहकेो छ । 

ईदशे्य यस तािीमको िाष्टग मािदण्ड िगुेका नेिाि सरकारको स्थायी िदमा कायगरत िदनाम ऄ .ह.ेब  .हरुको िेर्ागत 

क्षमतामा ऄष्टभवषृ्टि गरी ईनीहरुको व्यावसाष्टयक वषृ्टि ष्टवकासमा सहयोग गने।  

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि नेिाि सरकारको स्थायी िदमा कायगरत िदनाम ऄ .ह.ेब  . .हरुको िेर्ागत क्षमतामा ऄष्टभवषृ्टि गरी ईनीहरुको  

व्यावसाष्टयक वषृ्टि ष्टवकासमा सहयोग गरर गणुस्तरीय स्वास््य सेवा प्रदान गनग सक्षम सेवाप्रदयक ईत्िादन हुने। 

संचािन प्रष्टक्रया 

 
 प्रष्टर्क्षाथी छनौट सष्टहत तािीम सञ्चािनको प्रष्टक्रयामा रा .स्वा.ता.के., सम्वष्टन्त्धत प्रा.स्वा.ष्टन .तथा ऄन्त्य 

सरोकारवािा  अवश्यक  समन्त्वय  तथा  सहकायग गनुग िदगछ । मािदण्ड ऄनसुारको प्रष्टर्क्षाथी छनौट तथा 

प्रष्टर्क्षकहरुको व्यवस्थािन गरी कायगक्रम सञ्चािन तथा ष्टनयमानसुार समयमा सम्िन्त्न गनुग िनेछ । यो 

तािीमको िरीक्षा सञ्चािन ष्टस .ष्टट.इ.ष्टभ.टको  िरीक्षा  ििती  बमोष्टजमबाट  सम्िन्त्न  हुने  भएकोिे  सोको  

िाष्टग ष्टस.ष्टट.इ.ष्टभ.ष्टट। संग समन्त्य गनुग िछग ।  
सहभागी छनौटको मापदण्ड 

 स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्राियबाट स्वीकृत मािदण्ड बमोष्टजम सम्बष्टन्त्धत क्षेष्टरय स्वास््य ष्टनदरे्नाियबाट 

यो तािीममा सहभागीहरुको छनौट गररएको हो । 

प्रवशक्षकको मापदण्ड 

 क्षेरीय स्वास््य ताष्टिम केन्त्रमा हुने सैिाष्टन्त्तक कक्षाको MBBS or above, BPH/MPH, 

DHPE/MHPE, HA, SN, PHN अष्टद र ऄन्त्य िाठ्यक्रमको माग बमोष्टजम र्ैष्टक्षक योग्यता हाष्टसि 

गरेको जनर्ष्टििाइ यो तािीममा प्रष्टर्क्षकको रुिमा सहभागी गराइन्त्छ 

 तािीममा संिग्न जनर्ष्टिहरुको मािदण्ड ऄनसुचूी ४ मा ईल्िेख गरे बमोष्टजमको हुनेछ । 

बजेट बााँडफााँड ऄनसुचुी १ ऄनसुार 

प्रष्टतबेदन ऄनसुचूी २ र ३ ऄनसुार 

 

६) काययक्रमको नाम : अधारभुत अआ.य.ुवस.डी तावलम (नवसयङ स्टाफ) 

िररचय नेिाि सरकारको ष्टवष्टभन्त्न तहका स्वास््य संस्थाहरुमा कायगरत नष्टसगङ्ग स्टाफहरुको िाष्टग यो तािीमको ष्टवकास 

गररएको हो । तािीम प्राप्त दक्ष नष्टसगङ्ग स्टाफहरुबाट अइ.य.ुष्टस.डी .सेवा प्रदान गनग यो तािीम सञ्चािन 

गररएको हो । सबै स्वास््य चौकी स्तरमा अइ.य.ुष्टस.ष्टड .सेवाको ईििब्धता तथा सेवा प्रदान गन ेप्रष्टतविता 

सरकारिे ष्टिइसकेको छ । यो ष्टनतान्त्त ष्टसिमिूक तािीम हो । 

ईदशे्य नेिाि सरकारको स्वास््य संस्थाहरुमा कायगरत नष्टसगङ्ग स्टाफहरुको अइ.य.ुष्टस.ष्टड.सेवा प्रदान गनग दक्षता ष्टवकास 

गरी गणुस्तरीय सेवाको िहुाँच बढाईन । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि गणुस्तरीय ि.ष्टन.सेवाको िहुाँच बढाईन स्वास््य संस्थाहरुमा कायगरत नष्टसगङ्ग स्टाफहरुको अइ.य.ुष्टस.ष्टड.सेवा 

प्रदान गन ेज्ञान तथा र्ीिको ष्टवकास ष्टवकास हुन े। 

संचािन प्रष्टक्रया  यो ताष्टिम ष्टभष्टबन्त्न ऄस्ितािहरुमा र ताष्टिम साआटहरुमा संचािन गररन्त्छ । ताष्टिम संचािनका िभुागधार 

भएका ऄस्ितािहरु र ताष्टिम साआटहरु ऄनसुचूी ६मा ष्टदइएको छ । मािदण्ड ऄनसुारको सहभागी तथा 

प्रष्टर्क्षकहरुको व्यवस्थािन ९अबश्यक भएमा रा .स्वा.ता.के.साँग अवश्यक समन्त्वय गरी०   गरर कायगक्रम 

सञ्चािन तथा ष्टनयमानसुार समयमा सम्िन्त्न गनुग िनेछ ।  

 सहभागी छनौटको मािदण्ड 
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 नेिाि सरकारको स्वास््य संस्थाहरुमा कायगरत नष्टसगङ्ग स्टाफहरु  (नष्टसगङ्ग काईष्टन्त्सिमा दताग  भएक) िाइ 

मार यस तािीममा सहभागीको रुिमा छनौट गररन्त्छ ।  

 प्रष्टर्क्षकको मािदण्ड 

 सम्वष्टन्त्धत काईष्टन्त्सििमा दताग भइ अधारभतू अइ .य.ुष्टस.ष्टड.सेवा तािीम प्राप्त ऄष्टत दक्ष सेवा प्रदायक  

(ष्टचष्टकत्सक  तथा  स्टाफ  नसग  वा  सो  भन्त्दा  माष्टथ) मध्ये  ष्टक्िष्टनकि  ष्टस्कि  तािीम  प्राप्त  साथै 
अइ.य.ुष्टस.ष्टड.सेवा  ष्टवषयष्टवज्ञहरु  केन्त्रको  तािीम  प्रष्टर्क्षकको  सचूीमा  सषू्टचकृत  व्यष्टि  यो  तािीमको 

प्रष्टर्क्षक हुनेछ । 

 यो तािीमको ऄवष्टधमा तािीममा संिग्न जनर्ष्टिहरुको मािदण्ड ऄनसुचूी ४ मा ईल्िेख गरे बमोष्टजमको 

हुनेछ । 

बजेट /बाडफाड ऄनसुचुी १ ऄनसुार 

प्रष्टतबेदन ऄनसुचूी २ र ३ ऄनसुार 

 

७) काययक्रमको नाम: स्वास््यकमीलाइ आम्प्लान्ट तालीम 

िररचय नेिाि सरकारको ष्टवष्टभन्त्न तहका स्वास््य संस्थाहरुमा कायगरत ्यारामेष्टडक्स नष्टसगङ स्टाफहरुबाट सरुष्टक्षत 

गणुस्तरीय आम््िान्त्ट सेवा प्रदान गनगको िाष्टग यो सीिमिूक तािीमको ष्टवकास गररएको हो  । सबै स्वास््य चौकी 

स्तरमा आम््िान्त्ट सेवाको ईििब्धता तथा सेवा प्रदान गन ेप्रष्टतविता सरकारिे ष्टिइसकेको छ । यो ष्टनतान्त्त 

ष्टसिमिूक तािीम हो । 

ईदशे्य नेिाि सरकारको स्वास््य संस्थाहरुमा कायगरत ्यारामेष्टडक्स÷नष्टसगङ्ग स्टाफहरुको इम्ििान्त्ट सेवा प्रदान गनग दक्षता 

ष्टवकास गरी गणुस्तरीय सेवाको िहुाँच बढाईने। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि गणुस्तरीय ि.ष्टन.सेवाको िहुाँच बढाईन स्वास््य संस्थाहरुमा कायगरत ्यारामेष्टडक्स,नष्टसगङ्ग स्टाफहरुको इम्ििान्त्ट 

सेवा प्रदान गन ेज्ञान तथा र्ीियिु जनर्ष्टिको ष्टवकास हुन े। 

संचािन प्रष्टक्रया यो ताष्टिम ष्टभष्टबन्त्न ऄस्ितािहरुमा र ताष्टिम साआटहरुमा संचािन गररन्त्छ । ताष्टिम संचािनका िभुागधार भएका 

ऄस्ितािहरु र ताष्टिम साआटहरु ऄनसुचूी ६मा ष्टदइएको छ । मािदण्ड ऄनसुारको सहभागी तथा प्रष्टर्क्षकहरुको 

व्यवस्थािन ९अबश्यक भएमा रा .स्वा.ता.के.साँग  अवश्यक  समन्त्वय  गरी०   गरर  कायगक्रम सञ्चािन तथा 

ष्टनयमानसुार समयमा सम्िन्त्न गनुग िनेछ ।  

सहभागी छनौटको मापदण्ड 

नेिाि सरकारको स्वास््य संस्थाहरुमा हे.ऄ., ष्टस.ऄ.ह.ेव., नष्टसगङ ऄष्टधकृत, स्टाफ नसग, ष्टस.ऄ.न.ष्टम., ऄ.ह.ेव., 

ऄ.न.मी.अष्टद िदमा कायगरत तथा सम्वष्टन्त्धत िररषदमा दताग भइ आम््िान्त्ट सेवा  प्रदान गनग आच्छुक स्वास््यकमीहरु 

यो तािीममा सहभागी हुनेछन ्।  

प्रवशक्षकको मापदण्ड 

सम्वष्टन्त्धत काईष्टन्त्सििमा दताग भइ इम्ििान्त्ट सेवा तािीम प्राप्त ष्टचष्टकत्सक, ह.ेऄ .तथा नष्टसगङ्ग स्टाफहरु मध्य े

ष्टक्िष्टनकि ष्टस्कि तािीम प्राप्त साथै इम्ििान्त्ट सेवा ष्टवषयष्टवज्ञहरु केन्त्रको तािीम प्रष्टर्क्षकको सचूीमा सषू्टचकृत 

व्यष्टि यो तािीमको प्रष्टर्क्षक हुनेछ ।  

तािीममा संिग्न जनर्ष्टिहरुको मािदण्ड ऄनसुचूी ४ मा ईल्िेख गरे बमोष्टजमको हुनेछ । 

बजेट बााँडफााँड ऄनसुचुी १ ऄनसुार 

प्रष्टतबेदन ऄनसुचूी २ र ३ ऄनसुार 

 

८) काययक्रमको नाम  : वकशोरवकशोरीहरुको यौन तथा प्रजनन स्वास््य सम्बन्धी तालीम 

िररचय ष्टकर्ोरष्टकर्ोरीहरुको यौन तथा प्रजनन ्स्वास््य कायगक्रम सरकारको प्राथष्टमकता प्राप्त कायगक्रम हो । ष्टकर्ोरष्टकर्ोरी 

ईमेरमा ईनीहरुको र्ारीररक , मानष्टसक र सामाष्टजक िररवगतनसाँगै यौन तथा प्रजनन ्स्वास््य सम्वष्टन्त्ध चासो , 

जागरुकता, कौतुिता, जोष्टखम व्यवहार अष्टदको सहज समाधानको अवश्यक ष्टवर्ेष प्रकारको ज्ञान तथा ष्टसि 

हुन्त्छ । तसथग ष्टकर्ोरष्टकर्ोरीहरुमा ष्टकर्ोरष्टकर्ोरी मैरी तवरबाट यौन तथा प्रजनन ्स्वास््य कायगक्रम घिुष्टमिको 

वातावरणमा ष्टसक्ने ष्टसकाईने अवश्यक ज्ञान तथा ष्टसिको दक्षता ष्टवकास गनग यस तािीमको अयोजना गररएको 
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हो । ष्टकर्ोरष्टकर्ोरीहरुको यौन तथा प्रजनन ्स्वास््य सेवा प्रदायक गने सरकारी स्वास््य संस्थाहरुमा कायगरत 

स्वास््यकमीहरुिाइ यो तािीममासहभागी गररन्त्छ । 

ईदशे्य तािीम प्राप्त स्वास््यकमीहरुिे कायगरतस्वास््य संस्थाहरुमा यौन तथा प्रजनन ्स्वास््य सेवा बारे ष्टकर्ोरष्टकर्ोरी 

मैरीिणूग वातावरणमा सेवा प्रदान गनग अवश्यक ज्ञान तथा ष्टसिमा दक्षता ष्टवकास गराईने। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि यौन तथा प्रजनन ्स्वास््य सेवा बारे ष्टकर्ोरष्टकर्ोरी मैरीिणूग वातावरणमा सेवा प्रदान गनग अवश्यक ज्ञान तथा 

ष्टसिमा दक्षता भएको स्वास््यकमीको ष्टवकास हुने । 

संचािन प्रष्टक्रया यो ताष्टिम ष्टभष्टबन्त्न ऄस्ितािहरुमा र ताष्टिम साआटहरुमा संचािन गररन्त्छ । ताष्टिम संचािनका िभुागधार भएका 

ऄस्ितािहरु र ताष्टिम साआटहरु ऄनसुचूी ६  मा ष्टदइएको छ । मािदण्ड ऄनसुारको सहभागी तथा प्रष्टर्क्षकहरुको 

व्यवस्थािन (अबश्यक भएमा रा.स्वा.ता.के.साँग समन्त्वय गरी) गरी कायगक्रम समयमै सम्िन्त्न गनुग िनेछ । 

सहभागी छनौटको मापदण्ड 

सम्वष्टन्त्धत िररषदमा दताग भएको तथा ष्टजल्िास्तरको ष्टकर्ोरष्टकर्ोरीहरुको यौन तथा प्रजनन ्स्वास््य सेवा 

प्रदायकगने सरकारी स्वास््य संस्थाहरुमा कायगरत स्वास््यकमीहरु यो तािीममा सहभागी हुन योग्य माष्टनन्त्छ ।  

प्रवशक्षकको मापदण्ड 

सम्वष्टन्त्धत िररषदमा दताग भएको , ष्टकर्ोरष्टकर्ोरीहरुको यौन तथा प्रजनन ्स्वास््य प्रष्टर्क्षक प्रष्टर्क्षण तािीम प्राप्त 

तथा सम्वष्टन्त्धत ष्टवषयष्टवज्ञ समेत राष्टरिय स्वास््य ताष्टिम केन्त्रको प्रष्टर्क्षकको सचूीमा सषू्टचकृत दक्ष व्यष्टििाइ 

प्रष्टर्क्षकमा सहभागी गराइनेछ ।  

तािीममा संिग्न जनर्ष्टिहरुको मािदण्ड ऄनसुचूी ४ मा ईल्िेख गरे बमोष्टजमको हुनेछ । 

बजेट बााँडफााँड ऄनसुचुी १ ऄनसुार 

प्रष्टतबेदन ऄनसुचूी २ र ३ ऄनसुार 

 

९) काययक्रमको नाम: सरुवक्षत गभयपतन तालीम (CAC) स्टाफ नसय र मे.ऄ. 

िररचय स्वास््य संस्थाहरुमा कायगरत ष्टचष्टकत्सक र स्टाफ नसगहरुिाइ सरुष्टक्षत गभगितन ष्टनदषे्टर्कािे तोके ऄनसुार 

सरुष्टक्षत गभगितन गनग दक्षता हाष्टसि गराईन यस अ.व.मा तािीमको व्यवस्था गररएको छ । 

ईदशे्य ष्टचष्टकत्सक तथा स्टाफ नसगहरुिाइ तािीम प्रदान गरी ऄसरुष्टक्षत गभगितन हुनबाट हुने जोष्टखम कम  गरर 

मष्टहिाको ऄष्टधकारिाइ मध्यनजर गद ैunwanted pregnancy घटाइ सरुष्टक्षत गवगितन गने र्ीि प्रदान 

गन े। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि सरुष्टक्षत गभगितन ष्टनदषे्टर्कािे तोके ऄनसुार सरुष्टक्षत गभगितन गने ज्ञान र्ीिमा ऄष्टभबषृ्टध गरर  स्वास््य 

संस्थाहरुमा कायगरत ष्टचष्टकत्सक र स्टाफ नसगहरुको क्षमता ष्टबकार् हुने। 

संचािन प्रष्टक्रया यो ताष्टिम ष्टभष्टबन्त्न ऄस्ितािहरुमा र ताष्टिम साआटहरुमा संचािन गररन्त्छ । ताष्टिम संचािनका िभुागधार 

भएका ऄस्ितािहरु र ताष्टिम साआटहरु ऄनसुचूी ६ मा ष्टदइएको छ । मािदण्ड ऄनसुारको सहभागी तथा 

प्रष्टर्क्षकहरुको व्यवस्थािन (अबश्यक भएमा रा .स्वा.ता.के.साँग  समन्त्वय  गरी) गरी कायगक्रम सञ्चािन 

तथा ष्टनयमानसुार समयमा सम्िन्त्न गनुग िनेछ ।  

सहभागी छनौटको मापदण्ड 

ष्टवष्टभन्त्न ऄस्ितािहरु , प्राथष्टमक स्वास््य संस्था स्तर सम्म कायगरत ष्टचष्टकत्सक तथा स्टाफ नसगहरु तथा 

ष्टस.ऄ.न.मी. कोषग  िरुा  गरी दरबन्त्दी समेत कायम भएका, सम्वष्टन्त्धत काईष्टन्त्सिमा दताग भएका ष्टचष्टकत्सक 

तथा नष्टसगङ स्टाफहरु यो तािीममा सहभागी हुन सक्छन ्।  

प्रवशक्षकको मापदण्ड 

सरुष्टक्षत गभगितन तािीमको प्रष्टर्क्षक प्रष्टर्क्षण तािीम र ष्टक्िष्टनकि स्कीि तािीम प्राप्त ष्टचष्टकत्सक, स्टाफ 

नसग तथा सरुष्टक्षत गभगितन सेवा सम्वष्टन्त्ध ष्टवषयष्टवज्ञ साथैाे केन्त्रको तािीम प्रष्टर्क्षकमा सषू्टचकृत ष्टवज्ञ 

व्यष्टि यो तािीमको प्रष्टर्क्षक हुनेछ ।  

तािीममा संिग्न जनर्ष्टिहरुको मािदण्ड ऄनसुचूी ४ मा ईल्िेख गरे बमोष्टजमको हुनेछ । 

बजेट /बाडफाड ऄनसुचुी १ ऄनसुार 

प्रष्टतबेदन ऄनसुचूी २ र ३ ऄनसुार 
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१०) काययक्रमको नाम:  दक्ष प्रसवूत सेवा तालीम वचवकत्सक, नसय तथा ऄ.न.मी.लाइ 

िररचय सरुष्टक्षत प्रसतुी सेवाका िाष्टग दक्ष प्रसतुी तािीम प्राप्त ष्टचष्टकत्सक तथा नष्टसगङ्ग स्टाफको भषु्टमका महत्विणुग 

हुन्त्छ । अमा तथा नवष्टर्र् ुदवैुको ज्यान जोष्टखमबाट बचाआ मात ृतथा नवष्टर्र् ुमतृ्यदुर र रोग दर घटाईन दक्ष 

प्रसतूी सेवा तािीम स्टाफ नसग,नष्टसिंग ऄष्टधकृत र ऄ. न. मी. िाइ ब्यवस्था गररएको छ ।  

ईदशे्य नेिाि सरकारको स्वास््य संस्थाहरुमा कायगरत नष्टसगङ्ग स्टाफहरुमा सरुष्टक्षत प्रसतुी सेवा गराईन सक्ने 

अवश्यक ज्ञान ष्टसि तथा धारणाको ऄष्टभवषृ्टि गने। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि सरुष्टक्षत प्रसतुी सेवा गराईन सक्ने अवश्यक ज्ञान, ष्टसिमा ऄष्टभवषृ्टि भइ मात ृतथा नवष्टर्र् ुमतृ्यदुर र रोग दर 

घटाईन सहयोग िगु्ने । 

संचािन प्रष्टक्रया यो ताष्टिम ष्टभष्टबन्त्न ऄस्ितािहरुमा र ताष्टिम साआटहरुमा संचािन गररन्त्छ । ताष्टिम संचािनका िबुागधार 

भएका ऄस्ितािहरु र ताष्टिम साआटहरु ऄनसुचूी ६  मा ष्टदइएको छ । मािदण्ड ऄनसुारको सहभागी तथा 

प्रष्टर्क्षकहरुको व्यवस्थािन (अबश्यक भएमा रा.स्वा.ता.के.संग समन्त्वय गरी) गरी कायगक्रम सञ्चािन तथा 

ष्टनयमानसुार समयमा सम्िन्त्न गनुग िनेछ ।  

सहभागी छनौटको मापदण्ड 

 नेिाि सरकारको स्वास््य संस्थाहरुमा कायगरत तथा सम्वष्टन्त्धत काईष्टन्त्सिमा दताग भएका नष्टसगङ्ग 

स्टाफहरुको िाष्टग यो तािीमको ष्टवकास गररएको हो ।  

प्रवशक्षकको मापदण्ड 

 ष्टक्िष्टनकि ष्टस्कि तािीम प्राप्त ऄष्टत दक्ष सरुष्टक्षत प्रसतुी  सेवा प्रदायक  (सम्वष्टन्त्धत काईष्टन्त्सििमा 

दताग  भएको ष्टच ष्टकत्सक तथा स्टाफ नसग ) साथै प्रसतुी सेवा ष्टवषयष्टवज्ञहरु मध्ये केन्त्रको तािीम 

प्रष्टर्क्षकमा सषू्टचकृत ष्टवषयष्टवज्ञ व्यष्टि यो तािीमको प्रष्टर्क्षक हुनेछ ।  

 ताष्टिमको ऄवष्टधमा संिग्न जनर्ष्टिहरुको मािदण्ड ऄनसुचूी ४ मा ईल्िेख गरे बमोष्टजमको हुनेछ । 

बजेट बााँडफााँड ऄनसुचुी १ ऄनसुार 

प्रष्टतबेदन ऄनसुचूी २ र ३ ऄनसुार 

 

११) काययक्रमको नाम: नसने रोगहरु (PEN Package) को स्वास््यकमीको तालीम 

िररचय स्वास््य संस्थाहरुमा मेष्टडकि ऄष्टफसर तथा ऄन्त्य स्वास््यकमीहरुिे नसने रोगको ईष्टचत  व्यवस्थािनको िाष्टग 

अवश्यक ज्ञान, सीि र धारणा ष्टवकास गनग नसने रोगहरु सम्बष्टन्त्ध तािीमको अयोजना गररएको हो ।  

ईदशे्य नसने रोग सम्बष्टन्त्ध कायगक्रम सञ्चािन तथा सेवा प्रदान गनगका िाष्टग दक्ष जनर्ष्टि ईत्िादन गने ईद्दशे्य रहकेो छ । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि नसने रोगको ईष्टचत  व्यवस्थािन गराईन सक्ने अवश्यक ज्ञान, ष्टसिमा ऄष्टभवषृ्टि भइ नसने रोग सम्बष्टन्त्ध कायगक्रम 

सञ्चािन तथा प्रोटोकि ऄनसुार सेवा प्रदान गनग र रोग दर घटाईन र्क्षम मेष्टडकि ऄष्टफसर तथा ऄन्त्य 

स्वास््यकमीहरुको ष्टवकास हुने। 

संचािन प्रष्टक्रया  यो ताष्टिम प्रादषे्टर्क स्वास््य ष्टनदरे्नािय  र ऄन्त्तगगतका ष्टवष्टभन्त्न स्वास््य कायागियमा संचािन गररन्त्छ । 

ताष्टिम संचािनका िाष्टग आष्टिष्टडष्टमयोिोजी तथा रोग ष्टनयन्त्रण महार्ाखाको समन्त्वयमा  NCD PEN 

संचािन हुने ष्टजल्िा र स्थानीय तह ऄन्त्तगगतका संस्था छनौट गरर िवूग योजना बनाइ संचािन गनुग िदगछ ।  

 मािदण्ड  ऄनसुारको सहभागी तथा प्रष्टर्क्षकहरुको व्यवस्थािन  गरी कायगक्रम सञ्चािन तथा ष्टनयमानसुार 

समयमा सम्िन्त्न गनुग िनेछ ।  
सहभागी छनौटको मापदण्ड 

 नेिाि सरकार, प्रदरे् सरकार, स्थानीय तह  मातहत रहकेा स्वास््यसंस्थामा कायगरत म.े ऄ. तथा ्यारामेष्टडक्स 

समहूका कमगचारीिाइ सहभागी गराआनेछ ।  
प्रवशक्षकको मापदण्ड 

 नसने रोग सम्बष्टन्त्ध तािीमको ष्टवज्ञ, प्रष्टर्क्षक प्रष्टर्क्षण तािीम प्राप्त स्वास््यकमी, ष्टक्िष्टनकि ष्टस्कि तािीम 

प्राप्त रा. स्वा. ता. के. को सचूीमा सषू्टचकृत प्रष्टर्क्षक साथै सम्वष्टन्त्धत ष्टवषयष्टवज्ञिाइ यो तािीमको प्रष्टर्क्षकमा 

सहभागी गराइन्त्छ ।  

 यो तािीमको ऄवष्टधमा तािीममा संिग्न जनर्ष्टिहरुको मािदण्ड ऄनसुचूी ४ मा ईल्िेख गरे बमोष्टजमको 
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हुनेछ । 

बजेट बााँडफााँड ऄनसुचुी १ ऄनसुार 

प्रष्टतबेदन ऄनसुचूी २ र ३ ऄनसुार 

 

१२) काययक्रमको नाम: स्वास््यकमीका लावग MLP तावलम  

िररचय हले्थ ऄष्टसस्टेन्त्ट र ऄ. ह.े ब. हरुका िाष्टग तयार भएको क्षमतामा अधाररत ६० ष्टदने ष्टक्िष्टनकि तािीम हो । यो 

तािीमिे ष्टक्िष्टनकि मेष्टडष्टसनको अधारभतू कुराहरु समावेर् गररएको छ । यसमा मध्यमस्तरीय स्वास््यसेवा 

प्रदायकहरु (हले्थ ऄष्टसस्टेन्त्ट र ऄहबेह रू) िे History Taking,  Physical Examination,  मखु्य २० वोटा 

common problems, मखु्य २० वटा procedure, Emergency Obstetric First Aid, Major Chronic 

Problems िगायत ष्टवष्टभन्त्न समस्याहरुबारे थाहा िाइ ष्टबरामीिाइ गणुस्तरीय सेवा प्रदान गनग ष्टक्िष्टनकि सीि 

ऄष्टभवषृ्टि गनुग यो तािीमको ईद्दशे्य रहकेो छ ।  

ईदशे्य मध्यमस्तरीय स्वास््यसेवा प्रदायकहरुिे ष्टवष्टभन्त्न स्वास््य समस्याहरुबारे थाहा िाइ ष्टबरामीिाइ गणुस्तरीय सेवा 

प्रदान गनग ष्टक्िष्टनकि सीि ऄष्टभवषृ्टि गनुग। 

ऄिेष्टक्षत 

प्रष्टतफि 

ष्टवष्टभन्त्न ष्टक्िष्टनकि समस्याहरु तथा अकष्टस्मक ऄवस्थाको ईष्टचत  व्यवस्थािन गराईन सक्ने अवश्यक ज्ञान , 

ष्टसिमा ऄष्टभवषृ्टि भइ प्रोटोकि ऄनसुार सेवा प्रदान गनग र रोग तथा मतृ्यदुर घटाईन सक्षम मध्यमस्तरीय स्वास््य  

सेवा प्रदायकहरुको क्षमता ष्टवकास हुने ।  

संचािन प्रष्टक्रया मािदण्ड ऄनसुारको सहभागी तथा प्रष्टर्क्षकहरुको व्यवस्थािन गरी कायगक्रम सञ्चािन तथा ष्टनयमानसुार समयमा 

सम्िन्त्न गनुग िनेछ 

सहभागी छनौटको मापदण्ड 

 नेिाि सरकार , प्रदरे् सरकार , स्थानीय तह  मातहत रहकेा स्वास््यसंस्थामा कायगरत र २ वषग सेवा ऄवष्टध 

िगुेका स्थायी ्यारामेष्टडक्स समहूका कमगचारीिाइ सहभागी गराआनेछ ।  

प्रवशक्षकको मापदण्ड 

 एमएििी सम्बष्टन्त्ध तािीमको ष्टवज्ञ , प्रष्टर्क्षक प्रष्टर्क्षण तािीमPTC TOT प्राप्त स्वास््यकमी , ष्टक्िष्टनकि 

ष्टस्कि तािीम प्राप्त , रा.स्वा.ता.के  .को सचूीमा सषू्टचकृत प्रष्टर्क्षक साथै सम्वष्टन्त्धत ष्टवषय ष्टवज्ञिाइ यो 

तािीमको प्रष्टर्क्षकमा सहभागी गराइन्त्छ ।  

 तािीममा संिग्न जनर्ष्टिहरुको मािदण्ड ऄनसुचूी ४ मा ईल्िेख गरे बमोष्टजमको हुनेछ ।  

 रा.स्वा.ता.के.िे सषू्टचकृत गरेको तािीम साआटहरुमा ऄनसुचूी ६ ऄनसुारका यो तािीम सञ्चािन गनुगिनेछ 

बजेट /बाडफाड ऄनसुचुी १ ऄनसुार 

प्रष्टतबेदन ऄनसुचूी २ र ३ ऄनसुार 

 

काययक्रमको नाम  : स्वास््य ससं्थाका सम्पूणय कमयचारीका लावग सङ्क्रमण रोकथाम तथा स्वास््य ससं्थाजन्य फोहोर मैला 

धयवस्थापन तालीम (Wholesite Orientation) 

िररचय संक्रमण रोकथाम गणुस्तरीय स्वास््य सेवाको एक ऄष्टभन्त्न ऄङ्ग हो । स्वास््य सेवा ष्टदने क्रममा ष्टबरामी र स्वास््य 

सेवा प्रदान गने व्यष्टि , स्वास््य संस्थाका सहयोगी कमगचारी र स्वास््य संस्थामा अईने ऄन्त्य व्यष्टििाइ समेत 

सम्भाष्टवत संक्रमणबाट बचावट गनग स्वास््यकमीको व्यवहार िररवतगन गनग मद्दत िु यागईने ईद्दशे्यिे  स्वास््य 

संस्थाहरुमा नै गइ सम्िणूग कमगचारीहरुिाइ तािीम ष्टदन कायगक्रम राष्टखएको छ ।  

ईदशे्य ष्टजल्िा ऄस्िताि र सो भन्त्दा तिका स्वास््य संस्थाहरुको स्वास््यकमीहरुको साथै कायगरत सबै कमगचारीहिाइ 

सङ्क्रमण रोकथाम तथा फोहोरमैिा ब्यबस्थािन सम्बन्त्धी क्षमता ऄष्टभवषृ्टि गराइ ष्टसि तथा धारणामा िररबतगनमा 

सहयोग ियुागईने । 

ऄिेष्टक्षत 

प्रष्टतफि 

सङ्क्रमण रोकथाम तथा फोहोरमैिा ब्यबस्थािन सम्बन्त्धी क्षमता ऄष्टभवषृ्टि गराइ ष्टसि तथा धारणामा िररबतगनको 

िाष्टग सहयोग ियुागईन स्वास््य संस्थाहरुको स्वास््यकमीहरुको साथै कायगरत सबै कमगचारीहको ष्टवकार् हुन।ु 

संचािन प्रष्टक्रया  मािदण्ड ऄनसुारको सहभागी तथा प्रष्टर्क्षकहरुको व्यवस्थािन (अबश्यक  भएमा  रा.स्वा.ता.के.साँग  

अवश्यक  समन्त्वय  गरी   )गरर  कायगक्रम  सञ्चािन  तथा  ष्टनयमानसुार  समयमा  सम्िन्त्न  गनुग  िनेछ  ।  यो  
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ताष्टिमका प्रष्टर्क्षक हरु सम्बष्टन्त्धत स्वास््य संथामा नै गआ संचािन गररनेछर सवगप्रथम सो कायगक्रमका िाष्टग 

अवश्यक सामग्री ऄनसूषु्टच ५ मा भए ऄनसुार स्थानीय श्रोत साधनर प्रादषे्टर्क बजेटबाट ईििब्ध गराईने 

ब्येबस्थािन गनुगिने छर 

सहभागी छनौटको मापदण्ड 

 कायगक्रम सञ्चािन हुने प्रदरे्रनगर (गाई िाष्टिका ऄन्त्तगगतका  स्वास््य संस्थामा कायगरत स्वास््यकमी तथा 

ऄन्त्य कमगचारीहरुिाइ यस तािीममा सहभागीको रुिमा छनौट गररन्त्छ ।  
प्रवशक्षकको मापदण्ड 

 संक्रमण रोकथाम ष्टवषयका ष्टवज्ञहरु मध्यबाट प्रष्टर्क्षक प्रष्टर्षण तािीम ष्टिएका कष्टम्तमा ३ जना ष्टक्िष्टनकि 

र १ जना DTOT प्राप्त र केन्त्रको तािीम प्रष्टर्क्षकको सचूीमा सषू्टचकृत व्यष्टि यो तािीमको प्रष्टर्क्षक हुनेछ ।  

 यो तािीमको ऄवष्टधमा तािीममा संिग्न जनर्ष्टिहरुको मािदण्ड ऄनसुचूी ४ मा ईल्िेख गरे बमोष्टजमको 

हुनेछ । 

बजेट बाडफाड ऄनसुचुी १ ऄनसुार 

प्रष्टतबेदन ऄनसुचूी २ र ३ ऄनसुार 
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 ऄनुसूचीहरू 

cg';"lr–! 

g]kfn ;/sf/ 

:jf:Yo tyf hg;+Vof  dGqfno 

:jf:Yo ;]jf ljefu 

/fli6«o :jf:Yo tfnLd s]Gb|, 6]s' 

cf=j= @)&%÷&^ sf nflu sfo{qmd ;~rfng ubf{ ah]6 vr{ ug{sf nflu lgb]{lzsf 

sfo{qmdsf] vr{ k|lqmof cfly{s k|zf;g lgodfjnL, @)^$, ;fj{hlgs vl/b P]g, @)^# / lgodfjnL @)^$ tyf e|d0f vr{ 

lgodfjnL, @)^$ cg';f/ ug'{kb{5 . tfnLddf ;+nUg k|lzIffyL{x? tyf cGo hgzlQmnfO{ cfly{s ;'ljwf cy{ dGqfnosf] sfo{qmd 

;~rfng lgb]{lzsf,  @)&# sf] 5}7f} -;+zf]wg_ sf] cfwf/df tof/ ul/Psf] cg';"lr –! adf]lhd Joj:yf ul/G5 .  
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 & 

lbg;D

d 

 *—@! 

lbg 

;Dd 

 @@ 

lbgb]lv @ 

dlxgf;Dd 

 ^! lbgb]lv 

!*) lbg;Dd  

!*! 

lbgb]lv 

dfly 

1 eQf      

s >f]t JolQm @ Hfgf 

!$)) 

-@ 

lbg_ 

!$))  

-# 

lbg_ 

!$))  

-% lbg 

k|lt dlxgf 

!$)) -k|lt dlxgf % lbg_   

v ljlzi6 JolQmTj  !$)) !$)) !$)) !$)) pb\3f6g / ;dfkgdf dfq 

u sG;N6]]G6 k|lt sfo{qmd ! Hfgf k|lt ;];g !$)) !$)) !$)) &)) 
sG;N6]G6sf] Joj:yf ul/Psf] 

cfwf/df k|lt ;];g 

3 k|lzIfs÷;xhstf{ k|lt ;];g  !$)) !$)) !$)) &)) 

– ! Hfgfn] al9df @ ;];g 

k|lt lbg,  

^! lbgb]vL dfyLsf] tfnLddf 

cflz+s ?kdf sIff lng]  

– aflx/L k|lzIfssf] xsdf 

k|lt ;];g !$))  

– aflx/L k|lzIfsnfO{ 

lgodfg';f/ oftfoft vr{ 

pknAw u/fpg] ;lsg] 

ª sfo{kq @))) k|lt sfo{kq k|lt ;];g 
;Gbe{ ;fdfu|L tof/ gePsf] 

tfnLdsf] xsdf 

r 
sfo{qmd ;+of]hs s]Gb|÷If]q:t/ -sfo{qmd 

cl3kl5 ;d]t_ 
%)) k|ltlbg !% lbg;Dd, !% lbgkl5 @%) k|ltlbg ! sfo{qmddf ! hgf 

;+of]hsnfO{ sfo{qmdsf] 

k|ltj]bg a'emfPkl5 lbg]  5 
sfo{qmd ;+of]hs :yfgLo :t/ -sfo{qmd 

cl3kl5 ;d]t_ 
%)) k|ltlbg !% lbg;Dd / To;kl5 @%) k|ltlbg  

h sfo{qmd ;x;+of]hs !%) k|ltlbg !% lbg;Dd / To;kl5 &% k|ltlbg  
! sfo{qmddf ! hgf ;x–

;+of]hsnfO{  

em n]vf÷k|zf;g -sfo{qmd ;xof]uL_ 

%))  

-# 

lbg_ 

%))  

-% 

lbg_ 

%))  

-% lbg k|ltdlxgf_ 

Pp6f sfo{qmddf a9Ldf @ 

hgf;DdnfO lbg ;lsg] 

` ;xefuL -aflx/sf]_ 

e|d0f vr{ 

lgodfjnL, @)^$ 

-kfFrf} ;+zf]wg 

@)&@_ cg';f/ 

5fqj[lQ lgjf{x vr{ cg'';f/ -*$)) k|lt 

dlxgf_ 

e|d0f vr{ lgodfjnL @)^$, 

kfFrf} ;+zf]wg @)&@_ df 

ePsf] Joj:yf cg';f/ !$ 

lbg;Ddsf] k"/f b}=e|=e tyf 

;f]eGbf dfyL @! lbg;Dd 

b}=e|=esf] %) k|ltzt dfq 

pknAw x'g] 

6 ;xefuL -:yflgo_ &)) k|lt lbg 
5fqj[lQ lgjf{x vr{ cg'';f/ -*$)) k|lt 

dlxgf_ 
oftfoft vr{ lgodfg';f/ 

7 sfof{no ;xof]uL !%) k|ltlbg !% lbg;Dd / To;kl5 &% k|ltlbg  
tfnLdsf] k|s[ltsf] cfwf/df 

al9df @ hgf 
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2 5fqj[lQ lgjf{x vr{ 

e|d0f vr{ 

lgodfjnL, @)^$ 

-kfFrf} ;+zf]wg 

@)&@_ cg';f/ 

*$)).– k|lt dlxgf  

– lhNnf leq eGgfn] 

;b/d'sfd jf cGoq hxfF 

;~rfng ul/g] ePtf klg 

;xefuLsf] -cfˆgf] 3/ jf 

;fljssf] a;f]af; :ynaf6 

b}lgs cf]xf/ bf]xf]/ ug{ 

gEofO{g] $ sf];eGbf a9L 

eO{_ cfjf;sf] Joj:yf ug'{kg]{ 

tfnLd ;Demg'kb{5 . 

– l;=l6=O{=le=l6 sf] 

sfo{qmdx?df ^$)).– Dffl;s 

lgjf{x vr{ lbg] . 

– @! lbgeGbf a9L cjlwsf] 

tfnLdsf] xsdf tfnLd z'? 

ePsf] lbg b]lv g} cjlw 

u0fgf u/L b}=e|=e= pknAw 

gu/fO{ lgjf{x vr{ pknAw 

x'g] . 

3 ;xeflu :6]zg/L k|lt sfo{qmd  !)) k|lt ;xeflu   

4 sIffsf]7f ;fdu|L  

@))) 

k|lt 

sfo{qm

d 

 @%)) 

k|lt 

sfo{qmd 

#))) k|lt dlxgf   

5 tfnLd ;fdu|L 

s lSnlgsn ;fdu|L  

 

k|rln

t 

ahf/ 

b/n] 

@))) 

k|lt 

sfo{qm

d 

 

k|rlnt 

ahf/ 

b/n] 

#))) 

k|lt 

sfo{qm

d 

%))) k|lt sfo{qmd   

v 

lSnlgsn lkmN8 vr{ -nfdf] cjwLsf] nflu 

dfq_ -uh, s6g, PlG6;]lK6s, Unf]e, l;l/Gh, 

l:k|6 cflb 

      
k|rlnt ahf/ b/n] !)))) 

k|lt ;fO6 

;fO{6sf] nflu -l;=c=x]=a=sf] 

MLP, l;=c=g=ld=sf] SBA, 

c=x]=a, c=g=dL=_ 

u kmf]6f]skL -x]G8cfp6 tyf cGo _ 
 k|rlnt ahf/ b/n] @))) k|lt 

sfo{qmd 

 k|rlnt ahf/ b/n] !))) 

k|lt dlxgf 
  

3 emf]nf, Pendrive h:tf ;fdfu|L al9df !%)) ;Dd k|lt JolQm    

ª cf]=h]=l6= vr{          

gf]6sf] 

aF'bf g+= 

! 

adf]]lh

d 

lkmN8sf] nflu -c=x]=j=/ 

c=g=ld=_ 

r ;d''bfo lg?k0f vr{ k|lt ;d"x       %))) k|lt ;fO6 
;fO{6sf] nflu -l;=c=x]=j=, 

l;=c=g=ld, c=x]=a, c=g=dL==_ 

5 O{Gwg 

 

k|rln

t 

ahf/ 

b/n] 

@%)) 

k|lt 

sfo{qm

d 

 

k|rlnt 

ahf/ 

b/n] 

#%)) 

k|lt 

sfo{qm

d 

 k|rlnt 

ahf/ b/n] 

%))) k|lt 

sfo{qmd 

 k|rlnt ahf/ b/n] !)))) 

k|lt sfo{qmd 

sfo{qmd k|of]hg tyf 

h]g]/]6/sf] nflu 

6 vfhf k|lt JolQm @)) k|lt lbg  
l;l6O{le6Lsf] sfo{qmdx?df 

nfu" gx'g] 

7 tfnLd ;'ljwf -xn ef8f _ k|rlnt ahf/ b/ 
xnef8fdf lnO{ ltg{ cfjZos 

kg]{ ePdf dfq 

8 pb\3f6g tyf ;dfkg sfo{qmd vr{ @)) k|lt JolQm 
sfo{qmd pb\3f6g tyf 

;dfkgsf] pkl:ylt /fVg'kg]{ 

9 k|ltj]bg n]vg  !))) k|lt k|ltj]bg !%)) k|lt k|ltj]bg   

10 ;+:yfut vr{ gf]6sf] aF'bf g+= $ adf]]lhd -;+:yfut b/ leq_   

11 nfdf] tfnLdsf] 5gf}6 k|lqmof    

;ldlt a}7s eQf, vfhf, 

lj1fkg, oftfoft vr{ / 

b}=e|=v= nufotsf vr{ 

ah]6sf] kl/wL leq /xL 
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lgodfg';f/ sfo{qmdaf6 vr{ 

ul/g] 

12 nfdf] tfnLdsf] kl/Iff ;Grfng vr{   

;ldlt a}7s eQf, vfhf, 

k||Zgkq lgdf{0f, s]Gb|fofIf 

nufot, pQ/k'l:tsf hfFr, 

sf]l8ª, l8sf]l8ª, k|ljli6, 

k|df0fkq, oftfoft vr{ / 

b}=e|=e= nufotsf vr{ 

ah]6sf] kl/wL leq /xL 

lgodfg';f/ sfo{qmdaf6 vr{ 

ul/g] 

13 lkmN8 b}+ e=eQf, k|lzIfs tyf cGo :6fkm  e|d0f vr{ lgodfjnL, @)^$ -kfFrf} ;+zf]wg @)&@_ cg';f/   

14 l;=6L=O{=eL=l6= / Joj;flos kl/ifb z'Ns   tf]lsP cg';f/   

15 ljljw 

!%)) 

k|lt 

sfo{qm

d 

@))) 

k|lt 

sfo{qm

d 

@%)) k|lt sfo{qmd 
k|df0fkq, Aofg/, kfgL, kmf]6f], 

w'nfO{, ;/;kmfO{ cflb 

 

 नोटः           

१.  CTS, ToT, Medicolegal, BMET, SBA, ASBA, Mental Health, High Altitude िगायत तािीममा कुनै सामाग्री 

अवश्यक भएमा तथा ऄन्त्य कुनै खचग गनुग िने भएमा बजेटको िररष्टध ष्टभर रही वास्तष्टवक अवश्यकता ऄनसुार ऄष्टख्तयारवािाको 

िवूगस्वीकृती बमोष्टजम खचग गनग सक्नेछ । 

२.  एक कक्षाको समयावष्टध एक घण्टा तीस ष्टमनेट (१ाः३०) को हुनेछ ।      

३.  तािीम साइटहरुको िवूागधार भन्त्दा बाष्टहर तािीम सञ्चािन गनुग िरेमा तोष्टकए बमोष्टजम हि भाडामा खचग गनग सष्टकनेछ ।  

४.  तािीम साइटमा सञ्चािन हुने नेिाि सरकारको स्वीकृत बजेट तथा कायगक्रम बाहकेका तािीमको हकमा कुि व्यवस्थािकीय 

खचगको १० प्रष्टतर्त संस्थागत खचग िाग्नेछ ।  

५.  िाठ्यसामग्री तयार भएको कायगक्रमहरु जस्तै ऄ.ह.ेब. , ऄ.न.मी., एम.एि.िी., एस.ष्टब.ए.अष्टद मा कायगिर वाित सषु्टवधा िाईने छैन  

६.  यस ष्टनदषे्टर्कामा समावेर् नभएका ऄन्त्य ष्टवषयहरुको हकमा ऄथग मन्त्रािय कायगसञ्चािन ष्टनदषे्टर्का , २०७३ बमोष्टजम हुनेछ ।  
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ऄनसुचूी–२ 

वनयम २१ को ईपवनयम (२) र २५ को ईपवनयम (१) साँग सम्ववन्धत 

 

कायगक्रम संयोजक वा कायागियिे तोकेको कमगचारीिे कायगक्रम सम्िन्त्न भएको ऄष्टभिेख ऄष्टनवायग रुिमा राख्न ुिदगछ । सम्िन्त्न 

कायगक्रमको प्रगष्टत ष्टववरण ऄनसुषू्टच –३ बमोष्टजमको फाराम भरी २१ ष्टदनष्टभर योजना र्ाखा तथा िेखा र्ाखामा तोष्टकएको ढांचामा 

ऄष्टनवायग रुिमा तोष्टकएको व्यष्टिको बझुाईन ूिदगछ । चौमाष्टसक प्रगष्टत ष्टववरण राष्टरिय योजना अयोगको ऄनसुषू्टच–२ मा भरर सम्बष्टन्त्धत 

सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय, प्रादषे्टर्क स्वास््य ष्टनदरे्नािय र राष्टरिय स्वास््य तािीम केन्त्रमा िठाईन ुिदगछ । 

 

प्रगवत प्रवतवेदन फाराम 

वजेट ईिष्टर्षगक न.ं३७०१२४       प्रथम/दोस्रो/तेस्रो चौमाष्टसक          अष्टथगक वषग ......... 

sfo{qmd÷ lqmofsnfk 

rf}dfl;s nIo ef}lts k|ult 
ljlQo vr{  

-k|ult_ 
>f]t s}lkmot 

nIo ef/ ah]6 ef}lts  ljlQo vr{ k|ltzt 

k"++lhut vr{ cGt/utsf sfo{qmdx? 
                  

                
  

  

                
  

  

                    

rfn" vr{ cGtu{tsf sfo{qmdx? 
                  

                    

                    

                    

                    

                    

                    

s'n hDdf 
  

  

  

            

ljlgof]lht hDdf /sd   

      
hDdf vr{   

      
o; cjlwsf] ljlQo k|utL k|ltzt   

      

o; cjlwsf] ef}lts k|utL k|ltzt   

      

          तयार गने  िेखा      प्रमाष्टणत गन े  
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ऄनसुचूी ३ 

काययक्रमको प्रगवत प्रवतवेदन फाराम 

 

श्री योजना र्ाखा 

बजेट ईिष्टर्षगक न.ं ३७०१२४ − ३ र ४   चौमाष्टसकः प्रथम/ दोस्रो/ तेस्रो   अ .व. ......................... 

 

qm=

;+= 
sfo{qmd÷ lqmofsnfk 

jflif{s  
rf}dfl;s 

nIo 

rf}dfl;s 

k|ult 

sfo{qmd 

cjwL 
:yf

g 

>f]

t 

s}lkm

ot 
nIo ah]6 

kl/d

f0f 

ah]

6 

ef}l

ts 

ljl

Q

o 

z'

? 
cGTo 

  
k'+lhut vr{ cGt/utsf 

sfo{qmdx? 
                

      

!                         

@ 
                        

  

rfn' vr{ vr{ cGt/utsf 

sfo{qmdx? 
                

      

! 
                        

@ 
                        

# 
                        

$ 
                        

% 
                        

  
s'n hDdf                       

 

नोटः कायचक्रम समाप्त भएको २१ तदन तभर तववरण उपलब्ध गराउन हुन ।  

 

 तयार गनेको नामः कायगक्रम संयोजकको नामः    

 िदः िदः     

 दस्तखतः दस्तखतः      

  ष्टमष्टतः   
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ऄनसुचूी ४  

तावलममा सलंग्न प्रवशक्षाथी तथा ऄन्य जनशविहरूको मापदण्ड 

 

qm=

;+ 
tfnLdsf] gfd lbg cjlw 

;xefuL 

;+Vof 

>f]t 

JolQm 

k|lzIfs 

;+Vof 

;xof]uL 

sd{rf/L 
sf; s}lkmot 

१ slDk|x]lG;e kl/jf/ lgof]hg tyf k/fdz{ tfnLd -k=lg= ;]jf 

k|bfos_ 
* lbg 12 2 4 2 1 

  

२ c=g=dL= tfnLd -P;\=Pn\=;L= plQ0f{ kbgfd c=g=dL=nfO{_sf] 

lg/Gt/tf 
!* d= 20–30 2 4 2 1 

  

३ c=x]=j=tfnLd -P;\=Pn\=;L= plQ0f{{ kbgfd c=x]=a=nfO{_ sf] 

lg/Gt/tf #) hgf k|lt ;d"x 
!% d= 20–30 2 4 2 1 

  

४ cfwf/e"t cfO=o'=l;=8L= tfnLd -gl;{ª :6fkm_ * lbg 4 2 2 2 1 
  

५ ODKnfG6 tfnLd -gl;{Ë :6fkm÷Kof/fd]l8S;\_ * lbg 4 2 2 2 1   

६ lszf]/lszf]/Lx?sf] of}g tyf k|hgg :jf:Yo ;DjGwL tfnLd -

If]q:t/_ 
% lbg 15 2 4 2 1 

  

७ ;'/lIft ue{ktg tfnLd -:6fkm g;{ / lrlsT;s_ !$ lbg 10 2 4 2 1   

८ bIf k|;"lt ;]jf tfnLd lrlsT;s, g;{ tyf c=g=dL=nfO{ ^) lbg 10 2 4 2 1   

९ g;g]{ /f]ux? (PEN Package) sf] :jf:YosdL{sf] tfnLd % lbg 20–30 2 6 2 1   

१० :jf:YosdL{sf nflu MLP tfnLd &) lbg 08–10 2 4 2 1   

११ 
:jf:Yo ;+:yfsf ;Dk"0f{ sd{rf/Lx?sf nflu ;+qmd0f /f]syfd tyf 

:jf:Yo ;+:yfhGo kmf]xf]/ d}nf Joj:yfkg tfnLd (Wholesite 
Orientation) 

# lbg 8–15 1 3 2 1 

  
 

  



 

 

79 

 

ऄनसुचूी ५ 

सकं्रमण वनयन्रण तथा स्वास््यजन्य फोहोर व्यवस्थापनका लावग चावहने सामाग्रीहरू 

 

क्र.सं. सामाग्रीको नाम संख्या कैष्टफयत 

१ ऄटोक्िेभ (Mini Autoclave) १ प्रा.स्वा.के.को िाष्टग ठूिो अकारको 

२ Needle Destroyer ४   

३ ििी (Trolley) अवश्यकता ऄनसुार   

४ ष्टवष्टभन्त्न रङका बाष्टल्टनहरू अवश्यकता ऄनसुार 

Health Care Waste Management Guideline 

2014, Ministry of Health, DoHS मा तोष्टकए 

बमोष्टजम  

५ ष्टचम्टा अवश्यकता ऄनसुार फोहोर समात्नको िाष्टग 

६ बटु, एप्रोन, मास्क, क्याि अष्टद  अवश्यकता ऄनसुार   

७ ठूिो ड्रम २ 
फोहोर संकिन तथा ऄटोक्िेभ भएिष्टछ 

८ बोरा २ 

९ Vierx, Phenyl अष्टद अवश्यकता ऄनसुार   
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ऄनसुचूी ६ 

वववभन्न तालीम सञ्चालन हुनसक्ने हालसम्म रा.स्वा.ता.के.बाट पूवायधार तयार भएका स्वास््य तालीम साआटहरु 

 

क्र.स.ं तावलमको नाम क्र.स.ं पुवयधार तयार भएका स्वास्थ तावलम साइटहरु कैवफयत 

१ 

cfwf/e"t cfO=o'=l;=8L= 

tfnLd -gl;{ª :6fkm_,ODKnfG6 

tfnLd -gl;{Ë 

:6fkm÷Kof/fd]l8S;\ 

1 sf]zL c~rn c:ktfn, lj/f6gu/   

2 g]=k=lg=;+3 rf/cfnL, emfkf\   

3 g]=k=lg=;+3 O6x/L, ;'g;/L   

4 hgsk'/ c~rn c:ktfn, hgsk'/   

5 g]=k=lg= ;+3, hgsk'/   

6 g]=k=lg= ;+3, lrtjg   

7 k/f]ksf/ k|;'tL u[x, sf7df8f}+   

8 kl/jf/ sNof0f s]Gb|, If]qkf6L   

9 nlntk'/ ;+:yfut lSnlgs, nlntk'/   

10 g]=k=lg=;+3, nlntk'/   

11 PdP;cfO{ lSnlgs, ;ftbf]af6f], nlntk'/   

12 klZrdf~rn If]qLo c:ktfn, kf]v/f   

13 g]=k=lg=;+3, a'6jn, ?kGb]xL   

14 PdP;cfO{, rGb|f}6f, slknj:t'   

15 g]=k=lg=;+3, 3f]/fxL, bfª   

16 e]/L c~rn c:ktfn, g]kfnu~h, afFs]   

17 ;]tL c~rn c:Ktfn, wgu9L   

18 g]=k=lg= ;+3, s~rgk'/   

२ lszf]/lszf]/Lx?sf] of}g tyf 

k|hgg :jf:Yo ;DjGwL tfnLd  

1 sf]zL c~rn c:ktfn, lj/f6gu/   

2 e/tk'/ c:ktfn, lrtjg   

3 k/f]ksf/ k|;'tL u[x, sf7df8f}+   

4 klZrdf~rn If]qLo c:ktfn, kf]v/f   

5 e]/L c~rn c:ktfn, g]kfnu~h, afFs]   

6 ;]tL c~rn c:Ktfn, wgu9L   

३ 

;'/lIft ue{ktg tfnLd -

:6fkm g;{ / lrlsT;s_ 

1 sf]zL c~rn c:ktfn, lj/f6gu/   

2 g]=k=lg=;+3 O6x/L, ;'g;/L   

3 k/f]ksf/ k|;'tL u[x, sf7df8f}+   

4 PdP;cfO{ lSnlgs, ;ftbf]af6f], nlntk'/   

5 g]=k=lg=;+3, nlntk'/   

6 klZrdf~rn If]qLo c:ktfn, kf]v/f   

7 e/tk'/ c:ktfn, lrtjg   

8 n'lDagL c~rn c:ktfn, a'6jn, ?kGb]xL   

9 ;]tL c~rn c:Ktfn, wgu9L   

४ 
bIf k|;"lt ;]jf tfnLd 

lrlsT;s, g;{ tyf 

c=g=dL=nfO{ 

1 sf]zL c~rn c:ktfn, lj/f6gu/   

2 cfDbf c:ktfn, bds   

3 uh]Gb|gf/fo0f l;+x ;u/dfyf c:ktfn, /fhlj/fh   

4 hgsk'/ c~rn c:ktfn, hgsk'/   

5 k/f]ksf/ k|;'tL u[x, sf7df8f}+   

6 e/tk'/ c:ktfn, lrtjg   

7 gf/fo0fL pkIf]qLo c:ktfn, jL/u~h, k;f{   

8 ndh'ª ;fd'bflos c:ktfn, ndh'ª   

9 klZrdf~rn If]qLo c:ktfn, kf]v/f   

10 wf}nflu/L c~rn c:ktfn, afun'ª   

11 ld;g c:ktfn, tfg;]g   

12 n'lDagL c~rn c:ktfn, a'6jn, ?kGb]xL   

13 cfDbf c:ktfn, a'6jn   
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14 eLd c;ktfn, e}/xjf   

15 /flKt pkIf]qLo c:Ktfn, bfª   

16 e]/L c~rn c:ktfn, g]kfnu~h, afFs]   

17 dWokl|Zrdf~rn If]qLo c:ktfn, ;'v]{t   

18 ;]tL c~rn c:Ktfn, wgu9L   

19 dxfsfnL c~rn c:ktfn, s~rgk'/   

१० 

:jf:YosdL{sf nflu MLP 

tfnLd 

1 d]rL c~rn c:ktfn, emfkf   

2 cfDbf c:ktfn, bds   

3 ;fd'bflos c:ktfn, cf]vn9'ªf   

4 x]6f}+8f c:ktfn, x]6ff}+f dsjfgk'/   

5 e/tk'/ c:ktfn, lrtjg   

6 ;fd'bflos c:ktfn, ndh'ª   

7 wf}nflu/L c~rn c:ktfn, afun'ª   

8 ld;g c:ktfn, tfg;]g, kfNkf   

9 /flKt pkIf]qLo c:Ktfn, bfª   

10 ;]tL c~rn c:ktfn, wgu9L   

11 aonkf6f c:ktfn, c5fd   
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५) इवपवडवमयोलोजी  तथा रोग वनयन्रण काययक्रम 

 

१) काययक्रमको नामः रावरिय औलो ईपचार वनदेवशकाको बारेमा वनजी स्वास््य प्रदायक ससं्थाहरुलाइ जानकारी 

 वदने, औलो वनयन्रण काययको लागी अवश्यक वववभन्न सामानहरु (प्रयोगशाला तथा औलो फााँटको लागी 

 अवश्यक ऄन्य सामानहरु )खरीद गने । 

 क) रावरिय औलो ईपचार वनदेवशकाको बारेमा वनजी स्वास््य प्रदायक ससं्थाहरुलाइ जानकारी वदने । 

िररचय  

ष्टबरामीहरु ष्टनजी स्वास््य संस्थाहरुबाट िष्टन स्वास््य सम्बन्त्धी सेवाहरु ष्टिन ेक्रम बढ्द ैगइरहकेो ऄवस्थामा 

सरकारिे ष्टिएको औिो ष्टनवारण िक्ष्य प्राप्तीका िाष्टग सरकारी स्वास््य संस्थाहरुमा कायगरत  स्वास््यकमीहरु 

िगायत ष्टनजी स्वास््य संस्थाहरुमा कायगरत स्वास््यकष्टमगहरु िष्टन राष्टरिय औिो ईिचार िद्दती २०१५ बारे 

जानकार हुन ुअवश्यक छ ।  साथै िररक्षण ईिचार िाएका र्ंकास्िद औिो ष्टबरामीको रेकष्टडगङ एवं ररिोष्टटगङ  कायग 

िष्टन महत्विणूग छ ।  

ईद्दशे्य 
औिो प्रभाष्टवत क्षेरका ष्टनजी स्वास््य संस्थाहरुबाट प्रदान गररन ेऔिोको ष्टनदान तथा ईिचार राष्टरिय औिो 

ईिचार िद्दती ऄनरुूि हुन े। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि औिो प्रभाष्टवत क्षेरका ष्टनजी स्वास््य संस्थाहरुबाट राष्टरिय औिो ईिचार िद्दती ऄनसुार ईिचार प्रदान हुनेछ  

सञ्चािन  

प्रकृया  

औिोरोगीको ईिचार गरररहकेा तथा औिो प्रभाष्टवत क्षेरमा रहकेा ष्टनजी स्वास््य प्रदायकसंस्थाहरु छनौट गरी 

अवश्यकता ऄनसुारको संख्यामा  स्वास््यकमीहरुिाइ सहभागी गराइ राष्टरिय औिो ईिचार िद्दतीबारे ताष्टिम 

ष्टदन ुिदगछ ।  प्रष्टर्क्षक प्रष्टर्क्षण तािीम (TOT) ष्टिआसकेका प्रष्टर्क्षकहरु माफग त १ ष्टदन ेऄष्टभमषु्टखकरण ताष्टिम 

संचािन गनुग िनेछ । ईि ताष्टिममा राष्टरिय औिो ईिचार िद्दती र सोको रेकष्टडगङ्ग ररिोष्टटगङ सष्टहत  कष्टम्तमा 

ष्टनम्नानसुारका ष्टवषयबस्त ुसमावेर् गनुग िनेछ । 

 Objectives of orientation 

 Overview of malaria program 

 Discuss about Malaria Treatment Protocol 2015 

 Importance of HMIS, Completeness and timely reporting 

Role of private sector to reduce malaria disease etc 

बजेट वााँडफााँड 
ऄष्टभमषु्टखकरण कायगक्रमका िाष्टग सहभागीहरुको संख्या, प्रष्टर्क्षक, सहयोगी कमगचारी, ताष्टिम सामाग्री, स्थान 

अष्टद ईल्िेख गरी ष्टवष्टनयोष्टजत रकमको बााँडफााँड गरी कायगयोजना बनाएर कायगक्रम सञ्चािन गनुगिदगछ । 

सन्त्दभग सामाग्री 
राष्टरिय स्वास््य ताष्टिम केन्त्रिे जारी गरेको ताष्टिम ष्टनदषे्टर्का, राष्टरिय औिो ईिचार ष्टनदषे्टर्का,  कायग सञ्चािन 

ष्टनदषे्टर्का २०७३, ऄन्त्य अवश्यक ष्टनदषे्टर्काहरु,  www.edcd.gov.np   

 

 ख) औलो वनयन्रण काययको लागी अवश्यक वववभन्न सामानहरु (प्रयोगशाला तथा औलो फााँटको  
 लागी अवश्यक ऄन्य सामानहरु )खरीद गने) 

िररचय  
नेिािबाट औिो रोग ष्टनवारण गनग िाष्टगएको र औिो ष्टनयन्त्रण कायगक्रम राष्टरिय प्राथष्टमकता प्राप्त कायगक्रम समेत 

भएकािे  औिो ष्टनयन्त्रण कायगको िागी अवश्यक सामाग्रीहरुको प्रवन्त्ध गनुगिन ेहुन्त्छ । 

ईद्दशे्य औिो ष्टनयन्त्रण कायगका िाष्टग अवश्यक िन ेसामाग्रीहरुको प्रवन्त्ध गरी सेवा प्रवाहिाआग प्रभावकारी बनाईन े। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि 
औिो ष्टनयन्त्रण कायगका िाष्टग सामाग्रीहरुको मौज्दात अवश्यक मारामा राखी कायगक्रम सचुारु रुिमा संचािन 

हुनेछ । 

सञ्चािन  

प्रकृया  

अफ्नो मातहतका कायागियमा औिो  ष्टनवारण कायगको िाष्टग अवश्यक िन ेसामाग्रीहरु (जस्तैः स्टेर्नरी, 

ष्टप्रन्त्टीङ्गको िाष्टग अवश्यक सामाग्री, प्रयोगर्ािा सम्बष्टन्त्ध सामाग्री) खरीद गनग सष्टकन ेछ ।  

बजेट वााँडफााँड 
राष्टरिय औिो ईिचार ििष्टतको ऄष्टभमषु्टखकरण तथा औिो रोग ष्टनयन्त्रण कायगक्रम सञ्चािनका िाष्टग अवश्यक 

सामाग्रीहरु खररदका िाष्टग  ष्टवष्टनयोष्टजत रकमको बााँडफााँड गरी कायगयोजना बनाएर कायगक्रम सञ्चािन गनुगिदगछ ।  

सन्त्दभग सामाग्री 
राष्टरिय स्वास््य ताष्टिम केन्त्रिे जारी गरेको ताष्टिम ष्टनदषे्टर्का, राष्टरिय औिो ईिचार ष्टनदषे्टर्का,  कायग सञ्चािन 

ष्टनदषे्टर्का २०७३, ऄन्त्य अवश्यक ष्टनदषे्टर्काहरु,  www.edcd.gov.np   
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२) काययक्रमको नामः  महामारी तथा प्रकोपजन्य रोगहरुको ऄबस्थामा RRT/CRRT पररचालन गने,  चौमावसक 

 बैठक वनयवमत सञ्चालन गने तथा प्रकोपको ऄवस्थामा बहुवनकाय समन्वय काययक्रम गने 

िररचय  
 कुनै िष्टन समय र स्थानमा जनुसकैु रोगको महामारी/प्रकोि हुनसक्छ । तसथग सम्बि ष्टनकायहरु ष्टबच छिफि तथा 

समन्त्वय गरी प्रकोि व्यवस्थािनका िाष्टग तयारी ऄवस्थामा रहन ुिन ेहुन्त्छ ।  

ईद्दशे्य महामारी/प्रकोि/ष्टविदको समयम ैब्यवस्थािन गरी संभ्याब्य क्षष्टत न्त्यनुीकरण गने । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि 

भष्टवरयमा हुनसक्न े प्रकोि/महामारी/ष्टविद  व्यवस्थािनका िाष्टग तयारी ऄवस्थामा रहन े। 

ष्टबगतमा गरेका कायगबाट ष्टसकाइ र कमजोरीका अधारमा कायगक्रममा क्रमर् :सधुार अईन े। 

महामारी/प्रकोि/ष्टविदको समयम ैब्यवस्थािन गरी संभ्याब्य क्षष्टत न्त्यनुीकरण हुन े। 

सञ्चािन प्रकृया  

 कायगक्रमको ष्टवस्ततृ कायग योजना बनाआ बजेटको यथोष्टचत बााँडफाड गरी कायगक्रम गन,े  

 अवश्यक औषष्टध, ईिकरण तथा सामग्रीहरुको व्यवस्थािन गन,े 

 प्रकोि व्यवस्थािनका िाष्टग RRT िररचािन गन,े 

 जोष्टखम ष्टवशे्लषणको अधारमा प्रकोि/महामारी/ष्टविद हुन सक्ने स्थानको िष्टहचान गन,े  

 जोष्टखम क्षेरका RRT हरु, महामारीमा प्रत्यक्ष रुिमा संिग्न हुन े स्वास््यकमी तथा सम्बष्टन्त्धत ष्टनकायका 

प्रष्टतष्टनष्टधहरुिाइ िष्टक्षत गन,े 

िररचाष्टित टोिीको प्रमाष्टणत प्रष्टतवेदन प्रकोि/महामारी/ष्टविद ष्टनयन्त्रण भए िश्चात यथासक्य ष्टछटो  स्वास््य तथा 

जनसंख्या मन्त्राियमा िठाईन े। 

बजेट वााँडफााँड 
अवश्यकता ऄनसुार RRT/CRRT  िररचािन गनग, चौमाष्टसक बैठक सञ्चािगनग तथा 

प्रकोिको ऄवस्थामा बहुष्टनकाय समन्त्वय कायगक्रम संचािन गनग बजेट बााँडफााँड गनग सष्टकनेछ । 

सन्त्दभग सामाग्री RRT guideline तथा यससाँग सम्बष्टन्त्धत िररिर तथा ऄन्त्य ष्टनदरे्नहरु, www.edcd.gov.np 

 

३) काययक्रमको नामः महामारी/प्रकोपजन्य ऄवस्थामा अबश्यक पने औषवध तथा औषवधजन्य  सामग्री खररद 

 गरर स्टक पाआवलंग गने । 

िररचय  
कुनै िष्टन समय र स्थानमा सरुवा रोगको महामारी/प्रकोि हुनसक्न ेभएकािे  अवश्यक  औषष्टध, ईिकरण तथा 

औषष्टधजन्त्य सामग्रीहरु खररद गरी तयारी ऄवस्थामा  राख्निुन ेहुन्त्छ । 

ईद्दशे्य 
ईत्िन्त्न महामारी/प्रकोि/ष्टविदक्ो कारण हुन सक्न ेठूिो जनधनको क्षष्टत हुनबाट जोगाईन  अवश्यक िन े

औषष्टधजन्त्य  सामग्रीहरु तत्काि  स्थानीय तवरमा व्यवस्थािन  गन े। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि 
प्रकोि/महामारी/ष्टविदका समयका िाष्टग तयारी ऄवस्थामा रहन तत्काि बाष्टहरबाट औषष्टध, ईिकरण  तथा 

औषष्टधजन्त्य समाग्री अइिगु्न समय िाग्न ेभएकािे हुनसक्न ेसम्भाष्टवत  जनधनको क्षष्टतबाट  जोगाईछ  । 

सञ्चािन प्रकृया  

 चौमाष्टसक बााँडफााँड ऄनसुार ष्टस्वकृत कायगक्रमको खररद योजना बनाआ खररद गन,े 

 खररद गररन ेऔषष्टधहरु कष्टम्तमा १८ मष्टहना म्याद रहकेो हुनिुन े। 

 RRT को ष्टसफाररस तथा ष्टवगतको ऄवस्था तथा Risk Analysis हरेी औषष्टध, ईिकरण र  सामग्रीको 

खररद ष्टिि तयार गरी Stock Pilling गने । 

 स्टक िाआष्टिंग औषष्टधहरु महामारीको ऄवस्थामा मार ैप्रयोगमा ल्याईन ुिन ेभएिष्टन औषष्टधको म्याद जान े

ऄवस्था भएमा नयााँ खररद गररएको औषष्टध स्टकमा राष्टख स्टकमा रहकेो औषष्टध म्याद सष्टकन ुऄष्टघन ै

प्रयोगमा ल्याईन ुिदगछ । 

खररद गरर प्रदरे्मा रहकेो औषष्टध, ईिकरण र सामग्रीबारे ष्टसमा जोष्टडएको प्रदरे्हरु तथा EDCD मा रैमाष्टसक 

रुिमा प्रष्टतवेदन ष्टदन े। 

बजेट वााँडफााँड 
अवश्यक  औषष्टध, ईिकरण तथा औषष्टधजन्त्य सामग्रीहरुमा  ष्टवष्टनयोष्टजत रकमको बााँडफााँड गरी खररद 

कायगयोजना बनाएर खररद गनुगिदगछ । 

 

  

http://www.edcd.gov.np/


 

 

84 

 

४) काययक्रमको नामः पवधलक, प्राआभेट सेक्टरका EWARS Sentinel Sites मा काययरत (पारामेवडकल र  मेवडकल 

 प्राक्टीशनर ) हरुलाइ प्रकोप जन्य रोगहरुको वारेमा ऄवभमुवखकरण 

िररचय  

EWARS सेष्टन्त्टनि साइटहरुबाट एक हप्ताभरर दषे्टखएका ष्टवष्टभन्त्न संक्रामक तथा महामारीजन्त्य रोगहरुको 

साप्ताष्टहक रुिमा प्रष्टतवेदन गरररहनिुन ेहुन्त्छ । सोका िाष्टग प्रदरे् ऄन्त्तगगत  EWARS Sentinel Sites का रुिमा 

रहकेा ष्टवष्टभन्त्न सावगजष्टनक, ष्टनष्टज तथा सामदुाष्टयक ऄस्ितािबाट ष्टनयष्टमत रुिमा प्रष्टतवेदन गनुगिदगछ । 

ईद्दशे्य ष्टवष्टभन्त्न संक्रामक तथा महामारीजन्त्य रोगहरुको ष्टनयष्टमत रुिमा रेकष्टडिंग तथा ष्टर्घ्र ररिोष्टटंग हुन े। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि 
सावगजष्टनक, ष्टनष्टज तथा सामदुाष्टयक ऄस्ितािका ष्टचष्टकत्सक तथा स्वास््यकमीहरुिे ष्टवष्टभन्त्न संक्रामक तथा 

महामारीजन्त्य रोगहरुको गणुस्तरीय ररिोष्टटगङ हुनेछ । 

सञ्चािन प्रकृया  

 प्रदरे् ऄन्त्तरगत रहका EWARS सेष्टन्त्टनि साआट कायम भएका ऄस्िताि (क्षेरीय, ईिक्षेरीय, ऄञ्चि, 

कान्त्ती, ष्टब िी धरान, िाटन, रामकुमार िहान, र्कु्रराज, कणागिी एकेडेमी िगायतका) िाइ रकम ईििव्ध 

गराईन ुिनेछ । 

 ऄष्टभमखुीकरण कायगक्रम सञ्चािनको ष्टजम्मेवारी मेष्टडकि रेकडगर (ऄष्टधकृत) को हुनेछ । 

 EWARS साँग सम्बष्टन्त्धत ष्टजम्मेवार व्यष्टििे  कायगक्रमको  ष्टमष्टत, समय र स्थान तय गरी ष्टवस्ततृ कायग 

योजना बनाआ बजेटको यथोष्टचत बााँडफाड गरी कायगक्रम संचािन गनुगिनेछ । 

 ऄष्टभमखुीकरण कायगक्रम सेष्टन्त्टनि साआटमा सञ्चािन गनुगिदगछ । 

 एक समहुमा कररब  २५-३० जना सम्म सहभागी गराईन सष्टकनेछ । 

 यस ऄष्टभमषु्टखकरण /ऄन्त्तरकृया कायगक्रम २ ष्टदनको हुनेछ  तथा कायगक्रममा कष्टम्तमा ष्टनम्न  ऄनसुारका 

ष्टवषयबस्त ुसमावेर् गनुगिन ेहुन्त्छ ।  

 Overview of EWARS and importance of timely reporting 

 HMIS, DHIS2, MDIS 

 Principles of Disease Surveillance 

 Outbreak Investigation 

 Standard Case Definitions of reportable diseases 

 Role of Laboratory in case detection 

 Group work and presentation etc 

ऄष्टभिेख तथा प्रष्टतवेदनः  कायगक्रम सम्िन्त्न गरे िश्चात सो सम्बन्त्धी प्रष्टतवेदन तयार गनुगिदगछ । 

बजेट वााँडफााँड 

िष्टहचान गररएका सेष्टन्त्टनि साइटहरुिे कायगक्रमका िाष्टग स्वीकृत रकम प्राप्तगरी प्रकोि जन्त्य रोगहरुको वारेमा 

ऄष्टभमषु्टखकरणका िाष्टग स्वीकृत रकमबाट कररब ८० प्रष्टतर्त र आवासग सेष्टन्त्टनेि साआटहरुकािाष्टग कायग संचािन 

तथा ऄन्त्य खचगका िाष्टग कररब २० प्रष्टतर्त हुनेगरी बजेट वााँडफााँड गरी कायगयोजना बनाइ कायगक्रम सञ्चािन 

गनुगिदगछ । 

सन्त्दभग सामाग्री 
कायगक्रम सञ्चािन तथा सन्त्दभग सामाग्रीहरुको िाष्टग इष्टिष्टडष्टमयोिोजी तथा रोग ष्टनयन्त्रण महार्ाखामा समन्त्वय 

गनग सष्टकनेछ । 

 

५) काययक्रमको नामः  कालाजार, डेंगू,  वचकनगुवनया, स्क्रब टाआफस, जीका र ऄन्य कीटजन्य रोग वनयन्रणबारे 

 स्वास््यकमी, म.स्वा.से  .तथा ऄन्य सरोकारवालालाइ ऄवभमुवखकरण/ऄन्तरवक्रया र कालाजारका रोगीकेा 

 ईपचार तथा केसबेस सवभयलेन्स सरोकारवालालाइ ऄवभमूवखकरण/ऄन्तरवक्रया 

िररचय  

कािाजार, डेंग,ु ष्टचकनगषु्टनया, स्क्रि टाइफस, जीका र ऄन्त्य कीटजन्त्य रोगी वारम्वार भेष्टटएका तथा नयााँ रोगी 

भेष्टटएका ष्टजल्िाहरु र ऄन्त्य कीटजन्त्य रोगहरु भेष्टटएका स्थानहरुमा सो रोग ष्टनयन्त्रण तथा ष्टनवारण सम्बन्त्धमा 

सरोकारवािाहरुमा  जनचेतना ऄष्टभवषृ्टि गनग जरुरी छ । कािाजारका नयााँ ष्टवरामी ििा िागेको स्थानमा ऄन्त्य 

व्यष्टिहरुमा समेत सो रोग सनग सक्ने भएकोिे संभाष्टवत कािाजारका ष्टवरामीहरुको खोजिडताि गनुग िष्टन 

अवश्यक छ । 
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ईद्दशे्य 

कीटजन्त्य रोग साने भेक्टर तथा ष्टतनीहरुको रोकथाम, ईिचार र  वच्ने ईिायहरु वारे सरोकारवािा तथा ऄन्त्य 

संबि संघ, संस्था तथा ब्यष्टिहरु जानकार भआ रोग  ष्टनयन्त्रण तथा ष्टनवारणमा सहयोग िगु्नेछ । कािाजारका नयााँ 

ष्टवरामीहरु ििा िाग्नेछन ्। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि 

कीटजन्त्य रोग सान ेभेक्टरहरु तथा ष्टतनीहरुको रोकथाम तथा वच्ने ईिायहरुवारे सरोकारवािा संघ, संस्था तथा 

ब्यष्टिहरु जानकार हुनेछन । केसबेस  सष्टभगिेन्त्सवाट  कािाजारका थि नयााँ ष्टवरामी ििा िाष्टग समयम ैईिचार 

हुनेछ । 

सञ्चािन प्रकृया  

 प्रभाष्टवत क्षेरिाइ मध्यनजर गरी स्थानीय स्वास््यकमी, सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था, स्थानीय 

राजष्टनष्टतक दि, समाजसेवी, म।स्वा।से, स्वयंम सेवक, िरकारहरुको समेत सहभागीतामा कायगक्रम 

संचािन गनुग िन ेछ । 

 केसबेस सष्टभगिेन्त्समा खष्टटन े स्वास््यकमीहरु (Medical Officer, lVCI/VCS, MI, Lab 

Assistant/Technician)  गरर जम्मा ३ जना रहनेछन ् र अवश्यकता ऄनसुार व्यवस्थािकिे तोकेका 

ऄन्त्य स्वास््यकमीहरु समेत खटाईन सक्नेछन ्।  

 खष्टटएका कमगचारीबाट केसको खोज िडताि फाराम ऄष्टनवायग ऄद्यावष्टधक गनुग िनेछ । ईि कायगक्रम 

संचािन गदाग एक िटकमा बष्टढमा रु. ५०,००० (िचास  हजार) सम्म खचग गनग सष्टकनेछ ।  

 ईि कायगक्रम एक स्थानमा बष्टढमा ३ ष्टदन सम्म गनग सष्टकनेछ । 

थि रोगी खोजिड्तािका िाष्टग िष्टहिो कािाजार रोगी भेष्टटएको घर  तथा स्थानिाइ अधार मानी  क्िस्टर 

वाडग गााँई बस्तीहरुमा कम्तीमा २५ दषे्टख ५० घर सभे गरर कायगक्रम संचािन गनुगिनेछ । 

बजेट वााँडफााँड 
कायगक्रमका िाष्टग सहभागीहरुको संख्या, प्रष्टर्क्षक, सहयोगी कमगचारी, सामाग्री अष्टद ईल्िेख गरी ईििब्ध 

रकमको बााँडफााँड गरी कायगयोजना बनाएर कायगक्रम सञ्चािन गनुगिदगछ ।  

सन्त्दभग सामाग्री यससाँग सम्बष्टन्त्धत िररिर तथा ऄन्त्य ष्टनदरे्नहरु, www.edcd.gov.np 

 

६) काययक्रमको  नामः  कीटजन्य  रोगहरू  औलो, कालाजार, डेंगु, हात्तीपाइले, जे.आ, जीका, स्क्रब  टाइफस  साने  

 भेक्टरहरूको एवककृत सवभयलेन्स 

िररचय  

नेिािमा जनस्वास््यको समस्याको रुिमा कीटजन्त्य रोगहरु औिो, कािाजार, डेंग,ु ष्टचकुनगषु्टनया, जािाष्टनज 

आन्त्सेफिाआष्टटस, हािीिाआिे रहद ैअएको छ र स्क्रव टाइफसिे महामारीको रुि ष्टिन सक्न ेर ष्टजका िागायत 

ऄन्त्य रोग सान ेभेक्टर समेत ष्टवद्यमान रहकेोि े प्रदरे्स्तरवाट ष्टनयष्टमत रुिमा कीटजन्त्य रोगको भेक्टर सभ ेगनगको 

िाष्टग  यो  कायगक्रम राष्टखएको छ । 

ईद्दशे्य  कीटजन्त्य रोग सान ेभेक्टर सभे तथा ऄनसुन्त्धान  गन े। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि  कीटजन्त्य रोग साने भेक्टरको अनीवानी थाहािाइ समयमा ईियिु ष्टनयन्त्रणका ईिायहरु ऄविम्वन हुन े।  

सञ्चािन प्रकृया  

 प्रादषे्टर्क अवश्यकता ऄनसुार कीटजन्त्य रोग सान ेभेक्टर सभ ेतथा ऄनसुन्त्धान गनग सष्टकनेछ  ।  

 सभेमा खष्टटने कमगचारीहरुमा आन्त्टोमोिोष्टजि १ जना, जषु्टनयर आन्त्टोमोिोष्टजि २ जना, आन्त्सेक्ट किेक्टर १ 

जना, भे.क.ष्टन. १  जना  र  भ.ेक.स.ु वा  म.इ. मध्ये  १  जना  रहनेछन्  । यस कायगमा खष्टटन े कमगचारीहरु 

सम्वष्टन्त्धत ष्टवषयमा जानकार भएको हुन ुिनेछ ।   

 वजेटको िररष्टध र भौगोष्टिक िररवेर् कायग ऄवष्टध ऄनसुार प्रदरे्िे तोक्न सक्नेछ ।  

 सभ ेतथा ऄनसुन्त्धान कायगक्रम कायागिय प्रमखुको सिुररवेक्षणमा हुनेछ । यस सभ ेतथा ऄनसुन्त्धान कायगको 

िाष्टग प्रदरे्िे अवश्यकता ऄनसुार वजेटको िररष्टध ष्टभर रष्टह गाष्टड समेत भाडामा ष्टिइ कायग सम्िन्त्न गनग 

सष्टकनेछ ।  

सवेक्षण कायगका िाष्टग थि ष्टवर्ेषज्ञ सेवा अवश्यक िरेमा स्वास््य सेवा ष्टवभाग, आष्टिष्टडष्टमयोिोजी तथा रोग 

ष्टनयन्त्रण महार्ाखामा समन्त्वय गनग सष्टकने छ । 

बजेट वााँडफााँड  अवश्यकताका अधारमा ष्टवस्ततृ कायग योजना तयार गरी कायगक्रमा गनुग िदगछ । 
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७) काययक्रमको नामः ववश्व औलो वदवस मनाईने, औलो वनवारणमा सहयोग पाईनको लावग बहूससं्थागत वैठक 

 गने, औलो सम्वन्धी प्रदेशस्तरमा वावषयक सवमक्षा वैठक सचंालन गने र ऄनुगमन तथा मूल्यांकन  

 क) ववश्व औलो वदवस मनाईने  

िररचय  
औिो ष्टनवारणका िाष्टग ष्टबष्टभन्त्न सरोकारवािा तथा जनस्तरमा जनचेतना ऄष्टभवषृ्टिका िाष्टग प्रदरे्स्तरमा 

ष्टबष्टभन्त्न जनचेतनामिूक कायगक्रमहरु संचािन गने ।   

ईद्दशे्य संबि ष्टनकाय एवं जनसमदुायहरुमा औिो रोगबारे  जनचेतना ऄष्टभवषृ्टि हुन े ।   

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि 
औिो रोगबारे  जनचेतना ऄष्टभवषृ्टि भइ रोग िाग्नबाट बच्ने ईिाय, ईिचार तथा सम्बष्टन्त्धत ऄन्त्य ष्टक्रयाकिाि 

बारे जनसमदुाय जानकार भइ औिो ष्टनवारणमा सहयोग िगु्नेछ । 

सञ्चािन प्रकृया  

प्रदरे्िे मातहतका ष्टजल्िा तथा स्थानीय तहमा औिो रोग सम्बष्टन्त्ध भएको कायगक्रमको सष्टमक्षा तथा जनचेतना 

ऄष्टभवषृ्टद्घ गन े ईद्दशे्यिे सरोकारवािाहरुसाँग ऄन्त्तरकृया, दोहोरी गीत, ष्टनवन्त्ध र सडक नाटक जस्ता 

जनचेतनामिूक कायगक्रम साथै रयािीको अयोजना गन े।  

कायगक्रमको िाष्टग अवश्यक ष्टवश्व औिो ष्टदवसको नारा िष्टछ तय गररनेछ । 

बजेट वााँडफााँड 

यस ष्टर्षगकको चौमाष्टसकमा छुट्टाइएको रकम मध्येबाट ष्टवश्व औिो ष्टदवस मनाईनका िाष्टग २० प्रष्टतर्त रकम 

नबढ्न े गरी खचग गनग सष्टकनेछ । सो रकम िष्टक्षत कायगक्रम ऄनसुार बांडफांड गरी कायग योजना तयार गरी 

संचािन गनुग िनेछ । 

सन्त्दभग सामाग्री 
औिो रोग ष्टदवस मनाईनका िाष्टग अवश्यक सामाग्रीहरु Poster, Pamphlet, banner, Miking etc  प्रयोग 

गनग सष्टकन्त्छ । 

 

 ख) औलो वनवारणमा सहयोग पाईनको लावग बहुससं्थागत वैठक गने  

िररचय  

नेिाि औिो रणष्टनष्टतक योजना २०१४–२०२५ मा ईल्िेख भएका ईद्दशे्यहरुबारे प्रदरे् स्तरमा रहकेा 

सरोकारवािाहरुिाइ जानकारी गराइ प्रदरे् स्तरमा औिो ष्टनवारण कायगक्रममा सहयोगको वातावरण सजृनाका 

िाष्टग यस ऄन्त्तरष्टक्रया कायगक्रम राष्टखएको छ ।   

ईद्दशे्य 
औिो ष्टनवारण कायगमा संघ, प्रदरे् तथा स्थानीय तहमा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुद्रारा ऄविम्वन 

गररएका  नीष्टत, रणनीष्टत तथा  ष्टक्रयाकिािहरु सम्बन्त्धी ऄन्त्तरष्टक्रया तथा सचेतना ऄष्टभवषृ्टि गन े।   

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि 
औिो रोगबारे  सरकारको नीष्टत, रणनीष्टत र संचाष्टित ष्टक्रयाकिािहरुबारे जनचेतना ऄष्टभवषृ्टि भइ औिो 

ष्टनवारण कायगमा सहयोग िगु्नेछ । 

सञ्चािन प्रकृया  

- प्रदरे्िे सरकारको नीष्टत तथा रणनीष्टतका साथै सम्बष्टन्त्धत ष्टजल्िा तथा स्थानीय तहमा औिो रोग 

कायगक्रमको सष्टमक्षा तथा जनचेतना ऄष्टभवषृ्टिका िाष्टग ऄन्त्तरष्टक्रया, कायगक्रम अयोजना गन े। 

- औिो सम्बष्टध कायग गरी रहकेा सरकारी, गैर सरकारी संघ संस्था प्रष्टतष्टनष्टध, नागररक ऄगवुा, ष्टबष्टभन्त्न 

स्थानीय संघसंस्था प्रष्टतष्टनष्टधहरु िगायतका सरोकारवािाहरु ष्टबच ऄन्त्तरष्टक्रया गराईन े।  

कायगक्रमका िाष्टग अवश्यक ष्टवश्व औिो ष्टदवसको नारा तथा ऄन्त्य सामाग्री आष्टिष्टडष्टमयोिोजी तथा रोग ष्टनयन्त्रण 

महार्ाखाबाट िष्टछ ईििब्ध गराइनेछ । 

बजेट वााँडफााँड 
यस ष्टर्षगकमा छुट्टाइएको रकम मध्येबाट ष्टवश्व औिो ष्टदवस मनाईनका िाष्टग २० प्रष्टतर्त रकम नबढ्न ेगरी खचग 

गनग सष्टकनेछ । सो रकम िष्टक्षत कायगक्रम ऄनसुार कायग योजना तयार गरी संचािन गनुग िनेछ । 

 

 ग) औलो सम्वन्धी वावषयक सवमक्षा वैठक  सचंालन गने  । 

िररचय  

प्रदरे् मातहतका औिो प्रभाष्टवत ष्टजल्िाहरुको सहभागीतामा स्थानीय तहमा संचाष्टित कायगक्रमहरु र औिो 

रणष्टनष्टतक योजना २०१४–२०२५ मा ईल्िेख भएका ईद्दशे्यहरु  तथा औिो रोग ष्टनवारणमा भए गरेका  कायगहरुको 

प्रगष्टत सम्बन्त्धी सष्टमक्षा गन े। 

ईद्दशे्य औिो प्रभाष्टवत ष्टजल्िाहरुको औिो सम्वष्टन्त्ध त्याङ्क  ऄद्यावष्टधक  तथा प्रमाष्टणकरण गन े। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि 
औिो सम्वष्टन्त्ध त्याङ्कको गणुस्तरता वषृ्टि भइ औिो ष्टनवारणका  िाष्टग अवश्यक योजना तजुगमा गनग सहयोग 

िगु्नेछ । 

सञ्चािन प्रकृया   औिो प्रभाष्टवत ष्टजल्िाका स्वास््य कायागियहरुबाट प्राप्त भएका ल्याब रष्टजिर, एच.एम.अआ.एस ५.२, 
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ईिचार रष्टजिर एच.एम.अआ.एस ५.३, एच.एम.अआ.एस  ९.३, ९.४, ९.५ तथा औिो रोगीहरुको ष्टववरण 

सष्टहतको एकमिु त्याङ्क तथा स्वास््य व्यवस्थािन सचूना प्रणािीद्रारा ईििब्ध गराआएको त्याङ्क 

प्रमाणीकरण गनुगिनेछ । 

 साथै औिो रोग  ष्टनवारण सम्बन्त्धी राष्टरिय स्तरको नीष्टत, योजना र रणनीष्टतक योजनामा समेत छिफि 

गनुगिनेछ । 

 प्रदरे् मातहतका स्वास््य संस्थाहरुमा कायगरत फोकि िसगन, ल्याव टेक्नेष्टसयन,  ष्टवषय ष्टवज्ञ, औिोसाँग 

सम्बष्टन्त्धत सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रष्टतष्टनष्टधिाइ सहभागी हुनेछन ।   

 सहजकतागका रुिमा सम्वष्टन्त्धत महार्ाखाका प्रमखु वा प्रष्टतष्टनष्टध,  प्रदरे् स्वास््य प्रमखु, सम्बष्टन्त्धत ष्टवषयका 

र्ाखा प्रमखु १, फोकि िसगन १, त्याङ्क ऄष्टधकृत हुनेछन । 

 सष्टमक्षा गोष्ठीमा प्रस्तुतीकरणको ढााँचा EDCD बाट प्राप्त गनग सष्टकनेछ ।  

बजेट वााँडफााँड 
खचगको सम्वन्त्धमा चाि ु अ.व.को चौमाष्टसक वजेट ष्टर्षगकिाइ ध्यानमा राष्टख खचगको ष्टनदषे्टर्का ऄनसुार 

वाडफाड गरर कायगक्रम संचािन गनुगिनेछ । 

 

 घ) ऄनुगमन तथा मूल्यांकन  

िररचय  

औिो ष्टनवारणसंग सम्वष्टन्त्धत ष्टवष्टभन्त्न कायगक्रमहरुको गणुस्तर सषु्टनष्टश्चतताका िाष्टग प्रदरे् मातहतका स्वास््य 

संयोजक, ष्टनदरे्क, र्ाखा प्रमखु र फोकि िसगन मध्येवाट औिो कायगक्रमको ऄनगुमन तथा सिुररवेक्षण 

अवश्यक हुन्त्छ । 

ईद्दशे्य 
औिो ष्टनवारण सम्बष्टन्त्ध ष्टजल्िा तथा क्षेरमा भए गरेका ष्टवष्टभन्त्न कायगहरु तोष्टकएको ढााँचामा संचािन गनग सहयोग 

िरुयाईन े। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि 
औिो ष्टनवारण कायगसाँग सम्बष्टन्त्धत ष्टवष्टभन्त्न कायगक्रमहरु कायगक्रमिे तयार िारेको ढााँचामा प्रभावकारी रुिमा 

संचािन हुनेछ । 

सञ्चािन प्रकृया  

 सम्बष्टन्त्धत कायगसाँग ष्टजम्मेवार व्यष्टि (कायागिय प्रमखु, कायगक्रमको सम्िकग  व्यष्टि, त्याङ्क  

ऄष्टधकृत/सहायक, प्रयोगर्ािासाँग सम्बष्टन्त्धत व्यष्टि, कायागिय प्रमखुिे तोकेको कायगक्रमसाँग सम्बष्टन्त्धत 

व्यष्टि) िे कायगयोजना तयार गरर सम्बष्टन्त्धत कायागियको मातहतमा रहकेा  स्वास््य संस्थाहरुको ऄनगुमन 

तथा मलु्यांकन गनुगिनेछ । 

 औिो कायगक्रममा सहभागी तथा ष्टनयष्टमत कायगक्रमसाँग सम्बष्टन्त्धत रेकष्टडगङ्ग ररिोष्टटगङ्ग (HMIS 

५.२,५.३,९.३,९.४,९.५, गभगवती मष्टहिाहरुिाइ ष्टवतरण गररएको ष्टकटनार्क झिूको ष्टववरण, औषधी तथा 

प्रयोगर्ािासाँग सम्बष्टन्त्धत ष्टवष्टभन्त्न सामाग्रीहरुको मौज्दात) प्रमाणीकरण गन े

 कायगक्रम सञ्चािन सम्बन्त्धी अवश्यक ष्टनदरे्न तथा सझुाव प्रदान गनुगिनगछ । 

 ऄनगुमन तथा मलू्यांकनमा खष्टटन ेकमगचारीि ेचेकष्टिि ऄनसुारको प्रष्टतवेदन तयार गनुगिनेछ । 

बजेट वााँडफााँड वाडफाड गरर कायागिय प्रमखुवाट स्वीकृत गराइ कायगक्रम गनुगिनेछ । 

 

८) काययक्रमको नामः हात्तीपाआले आन्डेवमक स्थानमा मोवीवडटी म्यावपंग गने 

िररचय  

नेिािबाट सन ्२०२० सम्म हािीिाआगिे रोग ष्टनवारण गने िक्ष्य ऄनरुूि नेिाि सरकारद्रारा सब ैहािीिाआगिे रोग 

प्रभाष्टवत ष्टजल्िाहरूमा अम औषधी सेवन ऄष्टभयानका माध्यमबाट संक्रमणको दर घटाईन ेतथा यस रोगका कारण 

िक्षण दखेा िररसकेका माष्टनसहरूिाआग सहज जीवन यािनका िाष्टग हाआगड्रोष्टर्ि भएकाहरूको ष्टनर्लु्क ऄप्रेर्न 

तथा हात खटु्टा सषु्टन्त्नयका माष्टनसहरूका िाष्टग संक्रष्टमत ऄंगहरूको स्व-ईिचार गन ेष्टसि र ज्ञान प्रदान गनगका िाष्टग 

स्वास््यकमी, मष्टहिा स्वास््य स्वयंसेष्टवका र ष्टबरामी सम्मिाआग ताष्टिम प्रदान गनुगका साथै नेिािका हािीिाआगिे 

रोग संक्रष्टमत ष्टजल्िाहरूमा यस रोगका कारण भएको ष्टबरामीहरूको यथाथग संख्या ििा िगाईन ेईदशे्यका साथ यो 

कायगक्रम सञ्चािन हुाँद ैअआगरहकेोछ ।  

ईद्दशे्य 

 हािीिाआगिे रोगका कारण भएको ष्टबरामीहरूको यथाथग ष्टबवरण संकिन गनुग । 

 सब ैतहमा कायगरत स्वास््यकमीहरुिाइ हािीिाआगिे रोगका कारण ईत्िन्त्न हुनसक्न ेसमस्या (हाइड्रोष्टसि) को 

ईिचार तथा व्यवस्थािन गनग सक्षम बनाईन ु। 
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 समदुाय तहमा सेवारत मष्टहिा स्वास््य स्वयंसेष्टबकाहरूिाआग हािीिाआगिेका कारण हुन े रोगको ईिचार तथा 

ब्यवस्थािन बारे जानकारी प्रदान गनुग । 

 हािीिाआगिे रोगका कारण भएका ष्टबरामी िरेकाहरुिाइ ईिचार तथा व्यवस्थािन बारे ज्ञान तथा सीि प्रदान गनुग  

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि 

 रोग ष्टनवारणका िाष्टग दरे्भरर भएका ष्टबरामीहरूको त्याङ्क  ऄद्यावष्टधक हुन े। 

 यस रोगका कारण संक्रष्टमत भआगसकेका ष्टबरामीहरूिाआग ईिचार तथा ब्यवस्थािन बारे ज्ञान तथा सीि प्रदान गरर 

थि ऄंगभंग हुनबाट बचाआग सहज जीवनयािनका िाष्टग सहयोगी हुन े। 

सञ्चािन प्रकृया  

चाि ुअ.व.मा १६ ष्टजल्िाहरू ( तेह्रथमु, सनुसरी, ईदयिरु, रौतहट, िसाग, ष्टसन्त्धिुी, नवुाकोट, मकवानिरु, तनहुाँ, 

स्याङजा, ऄघागखााँची, ्यठुान, सखुेत, सल्यान, ऄछाम र दाचुगिा) मा कायगक्रम सञ्चािन गररनेछ । ईि कायगक्रम 

EDCD को समन्त्वयमा सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय माफग त सञ्चािन हुनेछ । 

क) वजल्लास्तर 

 Morbidity Mapping तथा Morbidity Management and Disability Prevention (MMDP) 

कायग क्रमर् सब ैहािीिाआगिे आगन्त्डेष्टमक ष्टजल्िाहरूमा गररनेछ ।  

 यो कायगक्रमका िाष्टग अवश्यक िने मोवाआगि फोन, छिाआग तथा फोटोकिी यसै र्ीषगकमा रहकेो बजेटबाट 

व्यवस्थािन गररनेछ ।  

 सब ै प्रा.स्वा.केन्त्र तथा स्वास््य चौकीहरूबाट एकजना आगन्त्चाजग र एकजना मोबाआगि चिाईन सक्षम 

स्वास््यकमी तथा स्थानीय तहहरूबाट स्वास््य संयोजक सहभागी गराआग ष्टजल्िा सदरमकुाम, न.िा., गा.िा., 

वा िायक िने प्रष्टतबेदन केन्त्रमा  २० दषे्टख २५ जनाको समहुमा एकष्टदन ेऄष्टभमषु्टखकरण ताष्टिम सञ्चािन 

गररनेछ ।  

 ताष्टिममा सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय स्वास््य र्ाखाबाट स्वास््यकमी एक  ,ष्टजल्िाका ऄस्िताि वा 

प्रा.स्वा.के.बाट मेष्टडकि ऄष्टफसर एक र स्वास््य कायागियबाट एक गरर प्रष्टर्क्षक प्रबन्त्ध गने सष्टकनेछ ।  

 यष्टद SMS बेर्मा सभे गररन ेभएमा ताष्टिममा सहभागी हुन अएका र SMS कायगमा प्रत्यक्ष संिग्न हुन े

स्वास््यकमीहरूि ेप्रष्टत ब्यष्टि रू. ३०० मोवाआगि ररचाजगका िाष्टग प्रदान गनग सष्टकनेछ । 

 ताष्टिममा सहभाष्टग भएका स्वास््यकमीहरूि ेसमदुायमा सञ्चािन हुन ेस्वास््यकमी तथा मष्टहिा स्वास््य 

स्वयंसेष्टवकाहरूको ताष्टिम सञ्चािन गनुगका साथै ष्टबरामीहरू खोज्न ेतथा प्रष्टतबेदन गन ेकायगमा म.स्वा.से. 

हरूिाआग नेततृ्व प्रदान गनेछन ्। 

ख) स्थानीय स्वास््य ससं्था स्तर 

 ष्टजल्िास्तरको ताष्टिम प्राप्त स्वास््यकमीहरू माफग त स्वास््य संस्था स्तरमा मष्टहिा स्वास््य 

स्वयंसेष्टवकाहरूिाआग एकष्टदन े ऄष्टभमषु्टखकरण सञ्चािन गनुगिनेछ । यसमा स्वास््य संस्थामा रहकेा ऄन्त्य 

स्वास््यकमी समेत सहभाष्टग हुनेछन भन े  ष्टजल्िास्तरको ताष्टिम प्राप्त दआुग जना स्वास््यकमीहरू प्रष्टर्क्षक 

हुनेछन ्। 

 ईि ताष्टिममा मष्टहिा स्वास््य स्वयंसेष्टवकाहरूिाआग प्रत्येक घरघरमा गआग त्याकं संकिनका िाष्टग 

ऄष्टभमषु्टखकरण ताष्टिममा सहभाष्टग सब ैस्वयंसेष्टवकाहरूिे अ-अफ्नो कायगक्षेर ष्टभर तीन ष्टदन सम्म भ्रमण 

गरर हािीिाआगिेका कारण भएका ष्टबरामीहरूको यथाथग ष्टबबरण संकिन गरर ईििब्ध गराआगएको फारममा 

ऄष्टभिेख राष्टख स्वास््य संस्थामा िेर् गनेछन ् भन े तोष्टकएका स्वास््यकमीहरूि े ष्टबरामी एष्टकन गरर 

सम्बष्टन्त्धत कायागियमा प्रष्टतबेदन गनेछन । 

ग)  प्रमावणकरण(Verification) कायय 

 स्थानीय स्तरमा स्वास््य संस्थाका स्वास््यकमी तथा मष्टहिा स्वास््य स्वयंसेष्टवकाहरूबाट ईल्िेष्टखत कायग 

भआगरहकेो समयमा प्रदरे्, ष्टजल्िा तथा न.िा., गा.िा. हरूि ेऄनगुमन कायग गनुगिनेछ ।  

 साथै सभे कायग सम्िन्त्न भआगसकेिष्टछ प्रष्टतबेदन गररएका ष्टबरामीहरू मध्य े१० प्रष्टतर्त ष्टबरामीहरूको Clinical 

Verification गरर केन्त्रमा प्रष्टतबेदन गनुगिनेछ ।  

 Clinical Verification मेष्टडकि ऄष्टफसरको नेततृ्वमा स्वास््यकमी सष्टहतको ष्टटम बनाआग गनुगिनेछ भन ेसो 

ष्टटम िररचािन हुाँदा यसै र्ीषगकमा रहकेो रकमबाट नेिाि सरकारको ष्टनयमानसुार द.ैभ्र.भिा तथा यातायात 
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खचग भिुानी गररनेछ । 

 

९) काययक्रमको  नामः  हात्तीपाआले  रोग  वबरुद्धको  औषवध  खुवाईने  ऄवभयानको  योजना गोष्ठी, हात्तीपाआले  रोग  

 वबरुद्धको  औषवध  पावलका  सम्म  ढुवानी, हात्तीपाआले  रोग वबरुद्धको  औषवध  खुवाईने  ऄवभयानको  ऄनुगमन  

 तथा सपुरवभजन 

िररचय  

नेिािबाट सन ्२०२० सम्म हािीिाआगिे रोग ष्टनवारण गन ेिक्ष्य ऄनरुूि नेिाि सरकार द्रारा सब ैहािीिाआगिे रोग 

प्रभाष्टवत ष्टजल्िाहरूमा अम औषधी सेवन ऄष्टभयान  कायगक्रम सञ्चािन हुाँद ैअआगरहकेोछ ।  सन ्२००३ मा एक 

ष्टजल्िा (िसाग) बाट र्रुू गररएको ऄष्टभयान सन ्२०१३ मा सब ै६१ वटै ष्टजल्िाहरूमा ष्टबस्तार भआग हाि २५ वटा 

ष्टजल्िाहरूमा कायगक्रम सञ्चािन हुन गआगरहकेोछ, यस ऄष्टभयानमा हािीिाआगिे रोग ष्टबरूिको औषधी खान योग्य 

सब ैब्यिीहरूिाआग औषधी खवुाईने ईद्दशे्यिे योजना गोष्ठी ,औषधी तथा सामग्रीहरूको ढुवानी तथा ऄष्टभयानको 

ऄनगुमन तथा सिुरष्टभजन गनुग जरूरी छ । 

ईद्दशे्य 

 अम औषधी सेवन ऄष्टभयानिाआग प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चािन गन े। 

 अम औषधी सेवन ऄष्टभयानका िाष्टग अवश्यक औषधी तथा सामग्री समयम ै सम्बष्टन्त्धत स्वास््य 

संस्थाहरूिाआग ईििब्ध गराईन े। 

 अम औषधी सेवन ऄष्टभयानमा औषधी सेवन गनुगिन े सब ै नागररकिे सहज ढंगिे औषधी सेवन गन े

वातावरण सजृना गन े। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि 
राष्टरिय हािीिाआगिे रोग ष्टनवारण कायगक्रमको िक्ष बमोष्टजम सन ्२०२० सम्म हािीिाआगिे रोगिाआग जनस्वास््य 

समस्याका रूिमा रहन नष्टदन रोगको प्रीभािेन्त्स एक प्रष्टतर्त भन्त्दा ति ल्याईन े। 

सञ्चािन प्रकृया  

क) हात्तीपाआयले रोग वबरूद्धको औषधी  खुवाईने ऄवभयानको योजना गोष्ठी 

 अम औषधी सेवन ऄष्टभयान प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चािन गनग सकु्ष्म योजना सष्टहत कायगक्रमको तयारी 

गनुगिनेछ । 

 प्रदरे् तहमा अम औषधी सेवन ऄष्टभयान सञ्चािन हुन े ष्टमष्टत भन्त्दा कष्टम्तमा एक मष्टहना ऄगाष्टड २ ष्टदन े

योजना तजुगमा गोष्ठी सञ्चािन गनुगिनेछ ।  

 सो कायगका िाष्टग सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्राियिे कायगक्रम सञ्चािन हुने सम्बष्टन्त्धत ष्टजल्िाहरूको सब ै

स्थानीय तहहरूबाट स्वास््य संयोजक, ष्टजल्िा ऄस्ितािबाट मेष्टडकि ऄष्टफसर र स्वास््य कायागियबाट 

कायागिय प्रमखु सहभागी गराआन्त्छ । 

 गोष्ठीमा प्राष्टबष्टधक तथा कायगक्रम सम्बि प्रस्तुतीकरणका िाष्टग आग.ष्टड.ष्टस.ष्टड. संग समन्त्वय गनग सष्टकनेछ ।  

 ष्टबष्टनयोष्टजत बजेट बााँडफााँड स्वीकृत गराआग सहभाष्टगहरूको द.ैभ्र.भिा तथा यातायात खचग यसै र्ीषगकबाट 

ब्यवस्थािन गररनेछ । 

ख) हात्तीपाआयले रोग वबरूद्धको औषधी  तथा सामग्री स्थानीय तहसम्म ढुवानी 

अम औषधी सेवन ऄष्टभयान कायगक्रमका िाष्टग अवश्यक औषधी, रष्टजिर तथा IEC सामग्रीहरू केन्त्रबाट 

प्रदरे्मा प्राप्त भआगसकेिष्टछ ती सामग्रीहरू सम्बष्टन्त्धत स्थानीय तह सम्म समयम ै ढुवानी गराईनका िाष्टग यस 

र्ीषगकमा राष्टखएको बजेट ईियोग गनग सष्टकनेछ । 

ग)  हात्तीपाआयले रोग वबरूद्धको औषधी  खुवाईने ऄवभयानको ऄनुगमन तथा सपुरवभजन 

 अम औषधी सेवन ऄष्टभयान सञ्चािन हुन ुिवुगका ष्टबष्टभन्त्न गष्टतष्टबष्टधहरू के कसरर सञ्चािन भआगरहकेा छन 

 ?अवश्यक सामग्रीहरूको ईििब्धता छ, छैन ? अम औषधी सेवन ऄष्टभयान सञ्चािन भआगरहकेो समयमा 

िष्टक्षत बगग सम्म औषधीको िहुाँच िगु े निगुेको सषु्टनश्चतताका िाष्टग सिुरष्टभजन चेकष्टिि प्रयोग गरर 

सिुरष्टभजन गनग सष्टकनेछ । 

 ष्टफल्ड तहमा कायगरत स्वास््यकमीहरूिाआग प्राष्टवष्टधक सहयोग अवश्यक िरेका बखत समेत यस र्ीषगकको 

रकम ईियोग गनग सष्टकनेछ । 

बजेट वााँडफााँड कायगक्रम सञ्चािनका िाष्टग बजेटको बााँडफाड योजना, तजुगमा गोष्ठीमा ईििब्ध गराइए ऄनसुार गन े। 

 

१०) काययक्रमको नामः खानेपानी गुणस्तर वनगरानी गनय पानी जााँच गने मेवसन  Demonstration 
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िररचय  

खानेिानी सरुक्षा योजना (WSP) िाग ूभएका समदुायमा प्रत्यक्ष मलु्यांकनिारा खानेिानी ष्टनगरानी गन ेर सरुष्टक्षत 

िानीको यष्टकन गनग  संघबाट ईििव्ध मेष्टसन प्रयोग गरी खानेिानीको जााँच गनग सक्षम जनर्ष्टि तयार िानग यो 

कायगक्रम राष्टखएको हो । 

ईद्दशे्य प्रदरे्स्तरमा खानेिानी जााँच गने दक्ष जनर्ष्टि तयार गरर खानेिानी गणुस्तर ष्टनगरानी कायग  सदुृढीकरण गने ।  

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि 

 खानेिानीको गणुस्तर ष्टनगरानीमा अवश्यकता ऄनसुार िानीको नमनुा िररक्षण स्थानीय स्तरमा  समेत सम्भव 

हुनेछ ।  

 खानेिानीको गणुस्तर ष्टनगरानी ष्टनयष्टमत भइ दषु्टषत खान ेिानीका कारणिे दखेा िन ेिानीजन्त्य रोगहरुमा कष्टम 

अईनेछ । 

सञ्चािन प्रकृया  
संघको समन्त्वयमा गणुस्तर जााँच गन ेमेष्टसन ईििव्ध गराईन ुऄगाव ैजनु ष्टजल्िािाइ मेष्टसन हस्तान्त्तरण गन ेहो ती 

स्थानका प्रयोगर्ािामा कायगरत टेक्नीष्टसयन,  प्राष्टवष्टधकहरुिाइ तािीमको व्यवस्था  ष्टमिाईन ुिदगछ  । 

सन्त्दभग सामाग्री 
राष्टरिय खानेिानी गणुस्तर सष्टभगिेन्त्स (Surveillance) ष्टनदषे्टर्का २०७० र नेिाि सरकारबाट  प्रकाष्टर्त  ष्टबष्टभन्त्न 

ष्टनदषे्टर्का, कायगष्टवष्टध, मािदण्डहरु, www.edcd.gov.np  

 

११) काययक्रमको नामः औलो वनवारण काययक्रमका लावग प्रयोगशालामा काययरत कमयचारीहरुलाइ अधारभुत 

 तथा पुनयताजगी औलो माआक्रोरकोपी तावलम वदने । 

िररचय  

औिो रोगको ष्टनवारणका िाष्टग सो रोगको वाहुल्यता भएका सम्िणूग प्रभाष्टवत ष्टजल्िाहरुबाट भौगोष्टिक ष्टस्थती 

ऄनसुार सहभागी गराइ स्वास््य संस्थाहरुका प्रयोगर्ािामा कायगरत स्वास््यकमीहरुको औिो माआक्रोरकोिी 

सम्वष्टन्त्ध ज्ञान र ष्टसि ऄष्टभवषृ्टि गनुग जरुरी छ । 

ईद्दशे्य 
प्रयोगर्ािामा कायगरत स्वास््यकमीहरुको औिो रोगको ष्टनदान सम्वष्टन्त्ध क्षमता ऄष्टभवषृ्टि गरी रोग ष्टनवारण 

सहयोग ियुागईन े। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि औिोका िरष्टजवीहरुको िष्टहचान गरी  रोगको कारण ििा िागी औिो ष्टनवारण कायगक्रमा योगदान िगु्न े 

सन्त्चािन प्रकृया  

 प्रयोगर्ािामा कायगरत स्वास््यकमीहरुको सहभागीता गराइ कायगक्रम संचािन गन े। 

 एक ष्टटममा २० जनासम्मिाइ सहभागीता  गराईन सष्टकन े।  

 ताष्टिम केन्त्र भएका प्रदरे्हरुिे समन्त्वयत्मक रुिमा सम्बष्टन्त्धत ताष्टिम केन्त्रहरुमा संचािन गनग सष्टकन े ।  

ताष्टिम केन्त्र नभए ताष्टिम केन्त्र भएका प्रदरे्हरुसाँग समन्त्वय गरी ताष्टिम सञ्चािन गनग सष्टकन े। 

 ताष्टिम ष्टिन ेस्वास््यकमीको ष्टववरण तथा कायगक्रमको ष्टवस्ततृ प्रष्टतवेदन तयार गनुगिनेछ । 

सन्त्दभग सामाग्री रा.स्वा.ताष्टिम केन्त्रिे जारी गरेको ताष्टिम ष्टनदषे्टर्काको साथै ऄन्त्य ष्टनदषे्टर्काहरुको सहयोग ष्टिइ सष्टकनेछ । 

 

१२) काययक्रमको नामः ऄस्पतालहरुमा हात्ती पाआले सवभलेन्स काययका लागी रि नमुना सकंलन तथा जाच कायय 

 गने (केन्रीय, के्षरीय, ईपके्षरीय, ऄञ्चल तथा वजल्ला ऄस्पतालहरू) 

िररचय  

नेिािबाट सन ्२०२० सम्म हािीिाआगिे रोग ष्टनवारण गन ेिक्ष्य ऄनरुूि नेिाि सरकार द्रारा सब ैहािीिाआगिे रोग 

प्रभाष्टवत ष्टजल्िाहरूमा अम औषधी सेवन ऄष्टभयान कायगक्रम र ष्टबरामीहरूको ब्यवस्थािन तथा ऄिाङ्गता  

रोकथाम कायगक्रम सञ्चािन हुाँद ैअआगरहकेो छ ।  हािसम्म ष्टजल्िाका रोग प्रभाष्टवत ६३(६१) मध्य े३८(३६)  

ष्टजल्िाहरूमा ऄिेष्टक्षत नष्टतजा हाष्टसि भआग अम औषधी सेवन ऄष्टभयान कायगक्रम बन्त्द गरर ष्टनयष्टमत सष्टभगिेन्त्सका 

कायगहरू सञ्चािन हुाँद ैअआगरहकेा छन,् अम औषधी सेवन ऄष्टभयान कायगक्रम बन्त्द भएका ष्टजल्िाका 

ऄस्ितािहरूमा रोगको नयााँ संक्रमणको ऄवस्था िेखाजोखा गनगका िाष्टग यो कायगक्रम सञ्चािन गररएको छ । 

ईद्दशे्य 

 ऄस्ितािमा भनाग भएका ष्टबरामीहरूको रातीको समयमा संकिन गररएको रि नमनुामा हािीिाआगिेको 

िरजीष्टव भए नभएको यष्टकन गन े। 

 अम औषधी सेवन ऄष्टभयान बन्त्द गररएका ष्टजल्िाहरूमा रोगको संक्रमणको ऄवस्थाको िेखाजोखा गन े। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि 
हािीिाआगिे रोगिाआग जनस्वास््य समस्याका रूिमा रहन नष्टदन रोगको ष्टप्रभ्यािेन्त्स एक प्रष्टतर्त भन्त्दा ति कायम 

राख्न गररएका प्रयासको मलु्याङ्कन गनग सष्टकन े। 

सञ्चािन प्रकृया  
 हािीिाआगिे रोग ष्टनवारण कायगक्रमको ष्टनयष्टमत सष्टभगिेन्त्सका िाष्टग अम औषधी सेवन ऄष्टभयान बन्त्द गररएका 

ष्टजल्िाहरूको ऄस्ितिामा भनाग भएका ष्टबरामीहरूको रातीको रि नमनुा संकिन गरर हािीिाआगिे रोगका 

http://www.edcd.gov.np/


 

 

91 

 

िरजीष्टव भए नभएको एष्टकन गनगका िाष्टग ऄस्ितािहरूि ेयस र्ीषगकको रकम खचग गनेछन ्।  

 ईि कायगका िाष्टग ऄस्ितािमा ताष्टिम प्राप्त ल्याव टेष्टक्नष्टसयन/ल्याव ऄष्टसिने्त्ट तथा आगन्त्डोरमा कायगरत नष्टसगङ 

स्टाफहरूिे रि नमनुा संकिन तथा जााँच गनेछन ्।  

बजेट वााँडफााँड 
जााँच कायगका िाष्टग अवश्यक सामग्री खररद गरर कायग सञ्चािन गररनेछ भन ेनमनुा संकिनका िाष्टग प्रष्टत केस 

रू. २० र जााँच कायगका िाष्टग प्रष्टत केस रू. ३० प्रोत्साहनको रूिमा यसै र्ीषगकबाट खचग गररनेछ । 

 

१३) काययक्रमको नामः कालाजार रोगीहरुलाइ ईपचारका लावग ऄस्पताल सम्म अईने यातायात खचय ऄनुदान 

 (प्रवत केस रू १०००), कालाजार ववरामीहरुको वववभन्न पररक्षण गने (प्रवत केस रू. ५००० सम्म) (के्षरीय, 

 ईपके्षरीय, ऄञ्चल, कान्ती, वब पी धरान, पाटन, रामकुमार लहान, शुक्रराज, कणायली एकेडेमी) 

िररचय  

नेिाि सरकारिे कािाजारका ष्टवरामीहरुको ष्टनदान तथा ईिचार समयमान ैिाईन ्भन्त्न ेईदशे्यका साथ ष्टवगत वषगहरु 

दषे्टखनै   ष्टवरामीहरुिाआ यातायात खचग  वाित रु.१०००। ईििव्ध गराईदै  अएकोछ ।  सो  कायगक्रमिे कािाजार 

ष्टनवारणमा सहयोग िगु्न ेऄिेक्षा समेत रहकेोछ । 

ईद्दशे्य कािाजार ष्टवरामीहरु समयमान ैऄस्ितािमा अइ रोगको ष्टनदान तथा ईिचार गनेछन ्। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि ष्टवरामीि ेसमय र ष्टनयष्टमत औषष्टध सेवन गरी  कािाजार ष्टनवारणमा सहयोग िगु्नेछ । 

सञ्चािन प्रकृया  

 कािाजार रोगीका िाष्टग यातायात खचग वाित रु. १,०००।– (एकहजार) ष्टदआनेछ ।  

 ईि  सषु्टवधा  नेिाि  सरकारिे  तोकेको  स्वास््य  संस्था  तथा  कािाजार  रोगीको  ष्टनदान  र  ईिचार  गने  

ऄस्ितािहरुबाट ईििब्ध गराईन ुिनेछ ।  

 नेिािी नागररकका िाष्टग मार यातायात  खचग  सषु्टवधा प्राप्त हुन े हुनािे ष्टवरामीि े नेिािी नागररकताको 

प्रष्टतष्टििी, ष्टडस्चाजग ष्टसट  ऄष्टनवायग िेर् गनिुनेछ ।  

 नाबािक भएमा जन्त्म दताग प्रमाण िर वा ऄष्टभभावकको नागररकताको प्रमाणबाट भिुानी ष्टदन सष्टकन े। 

 यातायात खचग वाित रु. १,०००।– प्राप्त गने ष्टवरामीहरुको ष्टववरण चसु्त दरुुस्त ऄष्टभिेख राख्निुदगछ  

बजेट वााँडफााँड कािाजार रोगीका िाष्टग यातायात खचग वाित रु. १,०००।– (एकहजार) का दरिे ब्यवस्थािन गन े।  

 

१४) काययक्रमको नामः कालाजार ववरामीहरुको वववभन्न पररक्षण गने (प्रवत केश रू. ५००० सम्म) (के्षरीय, ईपके्षरीय, 

 ऄञ्चल, कान्ती, वब पी धरान, पाटन, रामकुमार लहान, शुक्रराज, कणायली एकेडेमी) 

िररचय  

कािाजार ष्टवरामीहरुको ष्टनदानको िाष्टग ऄस्ितािहरुमा ष्टनःर्लु्क रुिमा ईििव्ध भएका िरीक्षण वाहके ऄन्त्य थि 

िरीक्षणहरु (TC, DC, ESR, HB, Platelets, LFT, RFT, Bone Marrow/Lymph Node Aspiration, 

USG etc) गनुगिन े भएकोिे सो ष्टवषयिाइ मध्यनजर राष्टख यस चाि ुअ.व. दषे्टख कािाजारको ष्टनदान तथा 

ईिचार हुने क्षेरीय ऄस्िताि, ऄञ्चि ऄस्ितािका िाष्टग सेवा वाित भिुानीको प्रबन्त्ध गररएको छ । 

ईद्दशे्य ष्टवरामीि ेष्टनःर्लु्क रुिमा जााँच िाइ कािाजार ष्टनवारणमा सहयोग िगु्नेछ । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि कािाजार ष्टनवारणमा सहयोग िगु्नेछ । 

सञ्चािन प्रकृया  

 मेष्टडकि किेज,  केन्त्रीय, क्षेरीय,  ईि क्षेरीय, ऄञ्चि, ष्टजल्िा ऄस्िताि, काष्टन्त्त, ष्टव.ष्टि.धरान तथा ऄन्त्य 

ऄस्ितािहरुिाइ कािाजारको ष्टनदान तथा ईिचार िश्चात प्रष्टत व्यष्टि रु. ५,०००।– (िााँच हजार) को दरिे 

भिुानीको व्यवस्था ष्टमिाईन ुिनेछ ।  

 ईि रकम ऄस्ितािहरुिे ष्टवरामीको ष्टववरण सष्टहत अवश्यक िरीक्षण तथा ष्टनदानको ष्टववरण राष्टख सोधभनाग 

माग गनुग िन ेछ  सो रकम सम्बष्टन्त्धत प्रदरे् तथा स्थानीय तहि ेईििव्ध गराईनिुनेछ ।  

कािाजारको ष्टनदान तथा ईिचार िाएका ष्टवरामीहरुको ष्टववरण चसु्त दरुुस्त राख्न ुिदगछ ।  

बजेट वााँडफााँड 
कािाजारको ष्टनदान तथा ईिचार िश्चात प्रष्टत व्यष्टि रु. ५,०००।– (िााँच हजार) को दरिे भिुानीको व्यवस्था 

ष्टमिाईन ुिनेछ 

 

१५) काययक्रमको नामः वनयवमत रूपमा खानेपानी गुणस्तर वनगरानी गने (के्षरीय, ईपके्षरीय, ऄञ्चल, कान्ती, वब. पी. 

 धरान, पाटन, रामकुमार लहान, शुक्रराज, कणायली एकेडेमी) 

िररचय  खानेिानी सरुक्षा योजना (water safety plan) िाग ूभएका समदुायमा खानेिानी सरुक्षा योजनाको  प्रत्यक्ष वा 
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ऄप्रत्यक्ष िेखाजोखा Audit गरेर सरुष्टक्षत खानेिानीको एष्टकन गन े।  गणुस्तरता सधुार गनुगिन ेअवश्यकता 

दषे्टखएमा सम्वष्टन्त्धत ष्टनकायिाइ जानकारी गराईन े। 

ईद्दशे्य 
दरे्का ष्टवष्टभन्त्न भागहरुमा प्रदषु्टषत खानेिानीका कारणिे दखेा िन ेिानीजन्त्य रोगहरुको (Water Borne 

Diseases )न्त्यषू्टनकरण गन े। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि 

खानेिानीको गणुस्तर सम्वष्टन्त्ध जनचेतनामा ऄष्टभबषृ्टि हुने । 

 खानेिानीको गणुस्तर िररक्षण गन ेबानीको ष्टवकास हुनेछ । 

प्रदषु्टषत खान ेिानीका कारणिे दखेा िन ेिानीजन्त्य रोगहरुमा कष्टम अईनेछ । 

सञ्चािन प्रकृया  

 खानेिानी सरुक्षा योजना  WSP िाग ुभएका  खानेिानी योजनाको  ष्टववरण प्राप्त गरर ती समदुायमा गएर 

खानेिानी गणुस्तरको सष्टभगिेन्त्स कायग गनुगिनेछ ।  

 यस कायगमा नमनूाको गणुस्तर सषु्टनष्टश्चताको िाष्टग प्रयोगर्ािामा कायगरत जनर्ष्टिको सहभागीता हुनिुनेछ  

 साथै सम्वष्टन्त्धत समदुाय ष्टभर िन ेस्वास््य संस्थाहरुको सहयोग ष्टिन सष्टकनेछ ।  

 खानेिानी गणुस्तर ष्टनगरानी गने ष्टवष्टध सम्वष्टन्त्ध ष्टवस्ततृ ष्टववरण राष्टरिय खानेिानी गणुस्तर सष्टभगिेन्त्स -

(Surveillance) ष्टनदषे्टर्का २०७० मा ईल्िेख गररएको छ । 

 कायगक्रम सम्िन्त्न गरे िश्चात सो सम्बन्त्धी प्रष्टतवेदन तयार गनुगिदगछ । 

सन्त्दभग सामाग्री राष्टरिय खानेिानी गणुस्तर सष्टभगिेन्त्स (Surveillance) ष्टनदषे्टर्का २०७०, www.edcd.gov.np   

 

१६) काययक्रमको नामः  पवधलक, प्राआभेट सेक्टरका EWARS Sentinel Sites मा काययरत पारामेवडकल र  मेवडकल 

 प्राक्टीशनरहरुलाइ प्रकोप जन्य रोगहरुको वारेमा ऄवभमुवखकरण, आवासय सेवन्टनेल साआटहरुकालागी कायय 

 सचंालन तथा ऄन्य खचय (के्षरीय, ईपके्षरीय, ऄञ्चल, कान्ती, वब पी धरान, पाटन,  रामकुमार लहान, शुक्रराज, 

 कणायली एकेडेमी)  

 क) पवधलक, प्राआभेट सेक्टरका EWARS Sentinel Sites मा काययरत (पारामेवडकल र मेवडकल   

  प्राक्टीशनरहरुलाइ प्रकोप जन्य रोगहरुको वारेमा ऄवभमुवखकरण) 

िररचय  

EWARS सेष्टन्त्टनि साइटहरुबाट एक हप्ताभरर दषे्टखएका ष्टवष्टभन्त्न  ष्टवष्टभन्त्न संक्रामक तथा महामारीजन्त्य रोगहरुको 

साप्ताष्टहक रुिमा प्रष्टतवेदन गरररहनिुन ेहुन्त्छ । सोका िाष्टग प्रदरे् ऄन्त्तगगत  EWARS Sentinel Sites का रुिमा 

रहकेा ष्टवष्टभन्त्न सावगजष्टनक, ष्टनष्टज तथा सामदुाष्टयक ऄस्ितािबाट ष्टनयष्टमत रुिमा प्रष्टतवेदन गनुगिदगछ । 

ईद्दशे्य 
ष्टवष्टभन्त्न संक्रामक रोगहरुको रेकष्टडिंग तथा ष्टर्घ्र ररिोष्टटंगको महत्वबारे ष्टचष्टकत्सक तथा  स्वास््यकमीहरुिाइ  

ऄष्टभमषु्टखकरण गरी साप्ताष्टहक रुिमा प्रष्टतवेदन हुनेछ । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि 

  िष्टब्िक, प्राइभेट ऄस्िताि, सामदुाष्टयक ऄस्ितािका ष्टचष्टकत्सक तथा स्वास््यकमीहरुिे ष्टवष्टभन्त्न संक्रामक 

तथा महामारीजन्त्य रोगहरुको ररिोष्टटगङ्गको महत्वबारे जानकारी भइ  गणुस्तरीय ररिोष्टटगङ्ग गनग  सक्नेछन ्। 

 समयमै महामारीको संकेत तथा िष्टहचान भइ तुरुन्त्त रोग ष्टनयन्त्रण र रोकथामका िाष्टग सहयोग िगु्नेछ । 

सञ्चािन प्रकृया  

 EWARS सेष्टन्त्टनि साआट कायम भएका ऄस्िताि (क्षेरीय, ईिक्षेरीय, ऄञ्चि, कान्त्ती, ष्टब िी धरान, िाटन, 

रामकुमार िहान, र्कु्रराज, कणागिी एकेडेमी) िाइ बजेट ईििव्ध गराइ कायग सञ्चािन गनुगिदगछ  

 ऄष्टभमखुीकरण कायगक्रम सञ्चािनको ष्टजम्मेवारी मेष्टडकि रेकडगर (ऄष्टधकृत) को हुनेछ । 

 EWARS साँग सम्बष्टन्त्धत ष्टजम्मेवार व्यष्टििे  कायगक्रम  सञ्चािनाथग  कायगयोजना  तयार गरर  कायागिय 

प्रमखुबाट स्वीकृत गराइ कायगक्रम सञ्चािन गनुगिनेछ । ऄष्टभमखुीकरण कायगक्रम सेष्टन्त्टनि साआटमा सञ्चािन 

गनुगिदगछ । 

 एक समहुमा कररब  २५-३० जना सम्म सहभागी गराईन सष्टकनेछ । 

 यस ऄष्टभमषु्टखकरण  /ऄन्त्तरकृया कायगक्रम २ ष्टदनको हुनेछ  तथा कायगक्रममा कष्टम्तमा ष्टनम्न  ऄनसुारका 

ष्टवषयबस्तु समावेर् गनुगिनेहुन्त्छ ।  

 Overview of EWARS and importance of timely reporting 

 HMIS, DHIS2, MDIS 

 Principles of Disease Surveillance 
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 Outbreak Investigation 

 Standard Case Definitions of reportable diseases 

 Role of Laboratory in case detection 

 Group work and presentation etc 

 सहजीकरणका िाष्टग इष्टिष्टडष्टमयोिोजी तथा रोग ष्टनयन्त्रण महार्ाखासाँग समन्त्वय गनग सष्टकनेछ । 

 कायगक्रम सम्िन्त्न गरे िश्चात सो सम्बन्त्धी प्रष्टतवेदन तयार गनुगिदगछ । 

बजेट वााँडफााँड 
प्रकोि जन्त्य रोगहरुको वारेमा ऄष्टभमषु्टखकरणका िाष्टग ८० प्रष्टतर्त र कायग संचािन तथा ऄन्त्य खचगका िाष्टग 

कररब २० प्रष्टतर्त हुनेगरी बजेट वााँडफााँड गरी कायगयोजना बनाइ कायगक्रम कायागन्त्वयन गनुगिदगछ । 

 

 ख) आवासय सेवन्टनेल साआटहरुकालावग कायय सचंालन तथा ऄन्य खचय  

िररचय  

EWARS सेष्टन्त्टनि साआट कायम भएका ऄस्ितािहरुमा ररिोष्टटगङ्ग कायगमा प्रयोग हुन ेगष्टतष्टवधीहरु तथा ऄन्त्य 

ष्टवष्टभन्त्न सामान तथा सेवा हरुको सदुृष्टढकरण गनगको िाष्टग बजेट ष्टवष्टनयोजन गररएको हो, ऄस्ितािको 

रेकडग/त्याङ्क र्ाखािाइ सदुृढ गनग र मेष्टडकि रेकष्टडगङ ररिोष्टटिंग कायगिाइ व्यवष्टस्थत गनुग िनेछ । 

ईद्दशे्य Early Warning and Reporting System (EWARS )सेष्टन्त्टनेि साइटहरुको क्षमता ऄष्टभवषृ्टद्द गन े। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि 
EWARS सेष्टन्त्टनेि साइटहरुमा श्रोत साधनको ईििव्धता भइ  मेष्टडकि रेकडगर माफग त EWARS तथा ऄन्त्य 

महामारी सम्वष्टन्त्ध त्याङ्क ब्यवष्टस्थत तथा समयम ैप्राप्त हुने । 

सञ्चािन प्रकृया  

 बजेट  सामाष्टजक ष्टवकास  मन्त्रािय माफग त प्रबन्त्ध गररएकोि े तहााँवाट EWARS सेष्टन्त्टनि साआट कायम 

भएका ऄस्िताि (क्षेरीय, ईिक्षेरीय, ऄञ्चि, कान्त्ती, ष्टब िी धरान, िाटन, रामकुमार िहान, र्कु्रराज, 

कणागिी एकेडेमी) हरुिाआग ईििव्ध गराईन ुिनेछ ।  

 कायगक्रम सञ्चािनको ष्टजम्मेवारी मेष्टडकि रेकडगर (ऄष्टधकृत) को हुनेछ ।  यसको िाष्टग सेष्टन्त्टनेि साइटको 

कायागिय प्रमखु तथा  अष्टथगक प्रर्ासन र्ाखाको िरामर्ग ऄनसुार आन्त्टरनेट ऄिडेट गनग, यएुसबी मोडेम तथा 

ष्टसम खररद, डाटाकाडग ररचाजग गनग, कम््यटुर ममगत गनग, ष्टप्रन्त्टर खरीद तथा ममगत गनग, ररिोष्टटगङ्ग कायगमा 

अवश्यक िन ेऄन्त्य  सामान खरीद तथा ममगत गनग यो रकम खचग गनग सष्टकनेछ ।  

सेष्टन्त्टनेि साआटमा सचुना प्रवाहका िाष्टग प्रष्टत मष्टहना रु. ३०० का दरिे मेष्टडकि रेकडगर (ऄष्टधकृत) का िाष्टग 

मोवाइि ररचाजग काडग काडगका िाष्टग यो ष्टर्षगकबाट खचग गनग सष्टकनेछ । 

बजेट वााँडफााँड 

ईल्िेष्टखत सेष्टन्त्टनि साइटहरुिे कायगक्रमका िाष्टग स्वीकृत रकम प्राप्तगरी प्रकोि जन्त्य रोगहरुको वारेमा 

ऄष्टभमषु्टखकरणका िाष्टग स्वीकृत रकमबाट कररब ८० प्रष्टतर्त र आवासग सेष्टन्त्टनेि साआटहरुकािाष्टग कायग संचािन 

तथा ऄन्त्य खचगका िाष्टग कररब २० प्रष्टतर्त हुनेगरी बजेट वााँडफााँड गरी कायगयोजना बनाइ खचग गनुगिदगछ । 

 

१७) काययक्रमको नामः  वववभन्न ऄस्पतालहरुमा हाआड्रोवसल वबरामीहरुको ऄपे्रशन गने (केन्रीय, के्षरीय, ईपके्षरीय, 

 ऄञ्चल तथा वजल्ला ऄस्पतालहरू) 

िररचय  

नेिािबाट सन ्२०२० सम्म हािीिाआगिे रोग ष्टनवारण गन ेिक्ष्य ऄनरुूि नेिाि सरकार द्रारा अम औषधी सेवन 

ऄष्टभयान तथा Morbidity Management and Disability Prevention कायगक्रम सञ्चािन हुाँद ैअआगरहकेो 

छ । हािीिाआगिे रोगका कारण हुन ेहाआगड्रोष्टर्िको ष्टबष्टभन्त्न ऄस्ितािहरू माफग त ष्टन:र्लु्क र्ल्यष्टक्रया सेवा ईििब्ध 

गराआग यसका कारण हुनसक्न ेरोगको भार न्त्यषु्टनकरण गन ेप्रयास गररनकुा साथै र्ल्यष्टक्रया िश्चात हुनसक्न ेजष्टटिता 

ब्यवस्थािनमा समेत ध्यान ष्टदआएको छ ।  

ईद्दशे्य हाआगड्रोष्टर्िका कारण हुन सक्ने/भएको ऄर्िता हटाआग दषै्टनक जीवनयािन सहज बनाईन े। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि हाआगड्रोष्टर्िका ष्टबरामीहरू  ष्टन:र्लु्क र्ल्यकृया माफग त रोगमिु हुन े। 

सञ्चािन प्रकृया  

 ष्टबष्टभन्त्न केन्त्रीय, क्षेरीय ,ईि क्षेरीय ,ऄञ्चि तथा ष्टजल्िा ऄस्ितािहरू माफग त सेवा प्रदान गररन े। 

 ऄस्िताििाआग प्राप्त एकमिु बजेट मध्येबाट रू. िचास हजार ष्टबरामीहरूिाआग सेवाका बारेमा जानकारी प्रदान 

गने ईद्दशे्यिे िरकार भेटघाट, ष्टबज्ञािन, िचाग, िम््िेट तथा ष्टजल्िा ष्टभरका स्वास््य संस्थाहरूमा गआग 

स्वास््यकमी तथा म.स्वा.से. संग गररन ेऄन्त्तरकृया कायगक्रमहरूमा खचग गनग सष्टकनेछ । 

 तत् िश्चात बााँकी रकमबाट तीन प्रष्टतर्त रकम समयमै कायग सम्िन्त्न गनगका िाष्टग ऄस्ितािमा सञ्चािन गररन े
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स्टाफ ष्टमष्टटङ तथा ऄप्रेर्न ष्टटमको खाजा, िानी अष्टदमा खचग गनग सष्टकनेछ । 

 बााँकी रकमबाट सजगरीका िाष्टग अवश्यक सामग्री खररद तथा ष्टबरामीको Pre-up Investigation का िाष्टग 

रू. ३,००० र ऄप्रेर्न कायगमा संिग्न कमगचारीहरूिाआग आगन्त्सेष्टन्त्टभको रूिमा रू. ३,००० ( सम्बष्टन्त्धत 

ऄस्ितािमा न ैबााँडफााँड स्वीकृत गराआग) गरर प्रष्टत ऄप्रेर्न रू ६,००० का दरिे खचग गनग सष्टकनेछ । 

 ऄप्रेर्न कायगमा प्रत्यक्ष्य/ऄप्रत्यक्ष्य सम्मन्त्ध राख्न ेकमगचारीहरूबाट ऄप्रेर्न ष्टटम तयार गनग सष्टकनेछ । 

 सम्बष्टन्त्धत ऄस्ितािमा ऄप्रेर्नका िाष्टग अवश्यक जनर्िी नभएमा ऄन्त्य सरकारी तथा गैर सरकारी 

ऄस्िताि बाट प्रचष्टित अष्टथगक ऐन बमोष्टजम सम्झौता  गरर प्रष्टत केर् तोष्टकएको रकममा नबढ्न े गरर 

जनर्िी मार ष्टिआग वा ती ऄस्ितािहरूबाट िष्टन ऄप्रेर्न कायग गराईन सष्टकनेछ । 

 तोष्टकएको िक्ष्य हाष्टसि गनगका िाष्टग ऄस्ितािहरूि ेघमु्ती ष्टर्ष्टवरहरू सञ्चािन गरर कायगक्रम सञ्चािन 

गनग सक्नेछ, सो का िाष्टग प्रष्टत ष्टबरामी ऄप्रेर्न खचग तोष्टकएको दरमा बढाईन िाआगनेछैन । 

 केस धेरै भएका स्थानमा स्थानीय स्वास््य संस्थाको समन्त्वयमा ष्टर्ष्टवर सञ्चािन गनुगिन ेर ष्टर्ष्टवर सञ्चािन 

गदाग प्रष्टत ष्टर्ष्टवर बढीमा ६ जनाका िाष्टग द.ैभ्र.भ. यसै र्ीषगकबाट खचग गनग सष्टकनेछ, ष्टर्ष्टवर सञ्चािन भएको 

प्रमाणका िाष्टग सम्बष्टन्त्धत स्थानीय तहि ेकायगक्रम सम्िन्त्न भएको िर तयार गररष्टदनिुनेछ ।  

 हाआगड्रोष्टर्ि सजगरी िश्चात जष्टटिता ईत्िन्त्न भआग ररफर गनुग िन ेभएमा ष्टजल्िाको प्रचष्टित एम्बिेुन्त्स भाडादर 

ऄनसुारको रकम सम्बष्टन्त्धत ष्टबरामीिाआग यष्टह र्ीषगकको रकमबाट ईििब्ध गराईन सष्टकनेछ । साथै जष्टटिता 

ब्यवस्थािनमा भएको खचगको र्ोधभनाग समेत गनग सष्टकनेछ । 

बजेट वााँडफााँड ष्टस्वकृत कायगक्रमको कायग योजना बनाआ सोष्टह ऄनसुार कायगक्रम सञ्चािन गन े। 

 

१८) काययक्रमको नामः हात्तीपाआले रोग वनवारण काययक्रमको औषवध सेवनबाट गम्भीर ऄसर देवखएका तथा 

 हाआड्रोवसल ऄपे्रशनको जवटलता देवखएकाको ईपचार गने (केन्रीय, के्षरीय, ईपके्षरीय, ऄञ्चल तथा वजल्ला 

 ऄस्पतालहरू 

िररचय  

नेिािबाट सन ्२०२० सम्म हािीिाआगिे रोग ष्टनवारण गन ेिक्ष्य ऄनरुूि नेिाि सरकार द्रारा अम औषधी सेवन 

ऄष्टभयान तथा Morbidity Management and Disability Prevention कायगक्रम सञ्चािन हुाँद ैअआगरहकेो 

छ ।  हािीिाआगिे रोगका कारण हुने हाआगड्रोष्टर्िको ष्टबष्टभन्त्न ऄस्ितािहरू माफग त ष्टन:र्लु्क र्ल्यष्टक्रया सेवा 

ईििब्ध गराआग यसका कारण हुनसक्न ेरोगको भार न्त्यषु्टनकरण गन ेप्रयास गररनकुा साथै र्ल्यष्टक्रया िश्चात हुनसक्न े

जष्टटिता ब्यवस्थािनमा समेत ध्यान ष्टदआएको छ । साथै अम औषष्टध सेवन िश्चात हुन सक्न ेAdverse Event 

तथा Serious Adverse Event को ब्यवस्थािन गने प्रयास गररएको छ  

ईद्दशे्य 

 हाआगड्रोष्टर्ि सजगरी िश्चात हुन सक्न ेजष्टटिताको समयम ैब्यवस्थािन गन े। 

 अम औषधी सेवन िश्चात हुन सक्ने Adverse Event तथा Serious Adverse Event  को समयम ै

ब्यवस्थािन गने । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि 

 अम औषधी सेवन िश्चात हुन सक्न ेAdverse Event तथा Serious Adverse Event  का नकारात्मक 

प्रचार न्त्यनूीकरण गरर अम औषधी सेवन कायग सवगस्वीकायग हुन े। 

 हाआगड्रोष्टर्ि सजगरी िश्चात हुन सक्न ेजष्टटिताको समयम ैब्यवस्थािन गरर ष्टबरामीको स्वास््य सधुार हुन े

सञ्चािन प्रकृया  

 ष्टस्वकृत कायगक्रमको कायग योजना बनाआ कायगक्रम सञ्चािन गन े। 

 सेवा प्रदान गन ेष्टनकायहरु ष्टबष्टभन्त्न केन्त्रीय, क्षेरीय, ईि क्षेरीय, ऄञ्चि तथा ष्टजल्िा ऄस्ितािहरू हुनेछन । 

 हाआगड्रोष्टर्ि सजगरी िश्चात जष्टटिता ईत्िन्त्न भआग ररफर गनुग िन ेभएमा ष्टजल्िाको प्रचष्टित एम्बिेुन्त्स भाडादर 

ऄनसुारको रकम सम्बष्टन्त्धत ष्टबरामीिाआग यष्टह र्ीषगकको रकमबाट ईििब्ध गराईन सष्टकनेछ । साथै जष्टटिता 

ब्यवस्थािनमा भएको खचगको र्ोधभनाग समेत गनग सष्टकनेछ । 

 अम औषधी सेवन िश्चात जष्टटिता  SAE/AE ईत्िन्त्न भआग ऄस्ितािमा ईिचार गराईन अएका 

ष्टबरामीहरूको ष्टनःर्लु्क ईिचार ब्यवस्थािन, अम औषधी सेवन ऄष्टभयान सञ्चािनका समयमा थि 

स्वास््यकमीहरू ड्यटूीमा खटाईनिुन े भएमा नीजहरूको िाररश्रष्टमकमा तथा हाआगड्रोष्टर्ि सजगरी िश्चात 

जष्टटिता ईत्िन्त्न भआग ररफर भआग अएका ष्टबरामीहरूको ब्यवस्थानमा समेत खचग गनग सष्टकनेछ । 
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१९) काययक्रमको नामः Sickle cell Anaemia को ईपचार तथा व्यवस्थापन (भेरी ऄञ्चल ऄस्पताल) 

िररचय 
Sickle cell Anaemia & Thalassaemia को प्रभाष्टवत क्षेरका ष्टबरामीहरुको ष्टर्घ्र ष्टनदान र ईिचारका िाष्टग 

भेरी ऄञ्चि ऄस्ितािमा संचाष्टित कायगक्रमिाइ ष्टनरन्त्तरता ष्टदन राष्टखएको कायगक्रम । 

ईदशे्य 

 समदुायमा भएका Sickle cell Anaemia & Thalassaemia को िष्टहचान गरी ईिचार गन े। 

 जनचेतना ऄष्टभवषृ्टि गन े। 

 रोकथाम र व्यवस्थािनको िाष्टग प्रष्टतविता वढाईन े। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि 
 Sickle cell Anaemia & Thalassaemia को बारेमा जनचेतना ऄष्टभवषृ्टि भएको हुन े।  

 र्रुुकै ऄवस्थामा  रोगको ष्टनदान गरी ईिचार भएको हुन े। 

वजेट वााँडफाड 

 दइु जना स्टाफ नसग, ह े.ऄ. र दइु जना ल्याव टेक्नीष्टसयन गरी चार जना करारमा भनाग गरी कामकाज िगाईन े।  

 कायगक्रमसंग सम्बष्टन्त्धत सरसामन एष्टकन गरी अवश्यकता दषे्टखएका सामन खररद गने । 

 Electrophoresis र HPLC machines ममगत सम्भार गन े 

 ष्टवष्टभन्त्न ष्टनकायसंग समन्त्वय गरी माष्टसक रुिमा वैठक बस्ने। 

 माष्टसक रुिमा स्टाफ ष्टमष्टटंग बसी कायगक्रमको सष्टमक्षा गन े 

 कायगक्रमसंग सम्बष्टन्त्धत फारम छिाइ गन े। 

सन्त्दभग सामग्री 
National Guideline for Sickle Cell Disease and Thalassemia Management, 

www.edcd.gov.np 

 

२०) काययक्रमको नामः ववश्व कुष्ठरोग वदवसको ईपलक्ष्यमा काययक्रम  

िररचय  
समदुायमा कुष्ठरोग बारे चेतना बषृ्टि गनग र यस रोग प्रष्टत  समाजमा रहकेो गित धारणामा सकारात्मक िरीवतगन  

ल्याईन हरेक बषग जनवरीको ऄष्टन्त्तम अआतवारिाआ ष्टवश्व कुष्ठरोग ष्टदवसको रूिमा मनाईन ेगररन्त्छ । 

ईद्दशे्य 

 समदुायमा कुष्ठरोगबारे जनचेतना बषृ्टि गन े। 

 समदुायमा कुष्ठरोग बाट हुन ेऄिाङ्गता वारे जनचेतना बषृ्टि गन े। 

 स्थानीय राजनीष्टतकमी तथा सरोकारवािाहरुबाट कुष्ठरोग तथा ऄिाङ्गता को रोकथाम, ष्टनयन्त्रण तथा 

व्यवस्थािनको िाष्टग प्रष्टतविता बढाईन े। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि 
 कुष्ठरोग सम्वन्त्धी जनचेतना ऄष्टभबषृ्टि हुन े। 

 र्रुुकै ऄवस्थामा  कुष्ठरोगको ष्टनदान तथा ईिचारमा सहयोग िगु्न े। 

सञ्चािन प्रकृया  

 प्रदरे् ष्टस्थत कुष्ठरोग तथा ऄिाङ्गता  सम्बष्टन्त्ध कायग गन ेसंघ संस्था, सरकारी ष्टनकायहरुसाँग समन्त्वय गरी  

कायगयोजना  तयार गन े। 

 ष्टवश्व कुष्ठरोग ष्टदवस मनाईन र प्रचारप्रसारको िाष्टग श्रोत ऄनसुारका सञ्चार सामाग्रीहरु तयार गन े। 

 चमगरोग ष्टर्ष्टवर, रयािी, िरकार ऄन्त्तरष्टक्रया, कुष्ठरोग सम्वष्टन्त्ध सांस्कृष्टतक कायगक्रम, ष्टचरकिा प्रदगर्नी, 

वादष्टववाद, हाष्टजरीजवाफका साथै ऄन्त्य जनचेतनामिूक कायगक्रमहरु सञ्चािन गनग सष्टकन े। 

 

२१) काययक्रमको नामः ऄधयबावषयक कायय प्रगवत सवमक्षा (सकं्रमण वनयन्रण समेत) 

िररचय  

कुष्ठरोग ष्टनयन्त्रण कायगक्रम तफग  संचाष्टित ष्टबष्टभन्त्न सचूकहरुका वारेमा भए गरेका कायग प्रगष्टतको सष्टमक्षा तथा 

अवष्टधक ऄनगुमन र सो को अधारमा समयम ैसमस्या तथा कमी कमजोरीहरुिाइ ष्टनराकरण गरर  गणुस्तरीय 

स्वास््य सेवा ईििब्ध गराईन अवष्टधक रूिमा  सष्टमक्षा  कायगक्रम संचािन गररन्त्छ । 

ईद्दशे्य 

 कुष्ठरोग सम्वष्टन्त्ध त्याङ्कहरु  िनुराविोकन  तथा प्रमाष्टणकरण गन े।  

 कुष्ठरोग ष्टनयन्त्रण कायगक्रम सम्बष्टन्त्ध ष्टबष्टभन्त्न सचूकहरुका वारेमा कायग प्रगष्टतको सष्टमक्षा तथा अवष्टधक 

ऄनगुमन गने  

http://www.edcd.gov.np/
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 समयमै समस्या तथा कमी कमजोरीहरुिाइ ष्टनराकरण गने । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि 

 कुष्ठरोग कायगक्रम ऄन्त्तगगत संचाष्टित ष्टबष्टभन्त्न सचूकहरुका वारेमा िक्ष्य तथा कायग प्रगष्टतको सष्टमक्षा हुने तथा 

कायगक्रम संचािनमा ऄझै प्रभावकाररता अईने । 

 कायगक्रम संचािनमा दषे्टखएका समस्याहरुको समाधान गनग िहि हुने । 

 गणुस्तरीय ईिचार सेवा तथा िक्ष्य ऄनसुारको प्रगष्टत हाष्टसि गनगमा सघाई  िगु्ने ।   

सञ्चािन प्रकृया  

 प्रत्येक छ मष्टहनामा ऄधगवाष्टषगक सष्टमक्षा  संचािन गने ।  

 प्रदरे् स्तरमा कुष्ठरोग ष्टनयन्त्रण कायगक्रममा कायगरत सहयोगी संस्थाको प्रस्तुती तथा संिग्नता गराईने ।   

 सष्टमक्षामा प्रदरे्को रोग ष्टनयन्त्रण सम्वन्त्धी तोष्टकएको ऄष्टधकृत , त्याङ्क ऄष्टधकृत ,  क्षयकुष्ठ ऄष्टधकृत , 

कुष्ठरोग कायगक्रम हने ेफोकि िसगन, सहयोगी संस्थाका प्रष्टतष्टनधीहरु सहभागी गराईने ।  

 कायगक्रम संचािन गदाग राष्टरिय क्षयरोग कायगक्रमको समन्त्वयमा एष्टककृत रुिमा १ ष्टदन कुष्ठरोग सम्वन्त्धी 

सष्टमक्षा संचािन गने ।  

 सष्टमक्षामा आष्टिष्टडष्टमयोिोष्टज तथा रोग ष्टनयन्त्रण महार्ाखाबाट ष्टनदरे्क , कायगक्रम ऄष्टधकृत  र त्याङ्क 

ऄष्टधकृत सहभागी हुने ब्यबस्था ष्टमिाईने  ।  

 

२२) काययक्रमको नामः प्रावबवधक सपुररवेक्षण, ऄनुगमन 

िररचय  
ष्टवष्टभन्त्न स्थानीय तहमा हस्तान्त्तरण गररएका कायगक्रमको कायागन्त्वयनको ऄवस्थाको िेखाजोखा समयम ैअवश्यक 

सधुार गरर गणुस्तरीय सेवा प्रवाहको सषु्टनष्टश्चत गनग यो कायगक्रम संचािन गररन्त्छ । 

ईद्दशे्य 
कुष्ठरोग, छािारोग तथा ऄिाङ्गता तफग  ष्टबष्टभन्त्न स्थानीय तहहरुमा कायगक्रम संचािनको ऄनगुमन, ष्टबरामी ईिचार 

सेवाको रेखदखे गन े। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि 

समयमै कायगक्रम सम्िादन, ईििब्धीको िेखाजोखा र समस्याको समाधान तथा ष्टनराकरणका िाष्टग प्रदरे् स्तरबाट 

सिुररवेक्षण रेखदखे तथा ऄनगुमन ष्टनयष्टमत रुिमा भइ िक्ष्य ऄनसुारको प्रगती हाष्टसि हुनेछ ।  

कायगक्रम तथा ष्टबरामीको सेवामा थि प्रभावकारीतामा सहयोग ष्टमल्नेछ । 

सञ्चािन प्रकृया  

कुष्ठरोग, छािारोग तथा ऄिाङ्गताको समस्या भएको स्वास््य संस्था,  ष्टबरामी तथा कुष्ठ प्रभाष्टवतहरुको घरदिैो 

सम्म िगुी रोग ष्टनदान, ईिचारको व्यवस्थािन, ष्टबरामीको िनुः िररक्षण, स्वास््यकमीहरुमा िरेको प्राष्टबष्टधक 

समस्याहरुको ष्टनराकरण, यातायात खचग ष्टबतरण, स्वयं हरेचाह कायगक्रम, अय अजगन कायगक्रम, िनुगस्थािना 

सेवाको ऄनगुमन, ऄष्टभिेख प्रष्टतबेदन ऄद्यावष्टधक, समन्त्वयात्मक कायग, ऄनगुमन अष्टद कायग गन े।  

 

२३) काययक्रमको नामः कुष्ठरोगको जवटलता तथा ऄशि ऄवस्थाका वबरामीहरु पे्रषण केन्रहरुमा ईपचारका 

 लावग अईंदा जांदाको यातायात खचय  

िररचय  
कुष्ठरोगको कारणबाट ईिचारको समयमा तथा ईिचार िछी हुन सक्ने जष्टटिता (Complication) हरुको 

व्यवस्थािन गरर ऄिाङ्गता  बचावटका िागी यो कायगक्रम संचािन गररन्त्छ । 

ईद्दशे्य 

कुष्ठरोगको कारणबाट ईिचारको समयमा तथा ईिचार िछी हुन सक्ने जष्टटिता (Complication) हरुको 

व्यवस्थािनका िाष्टग  प्रेषण केन्त्रहरुबाट ईििब्ध सेवामा बषृ्टि गरर थि ऄिाङ्गताबाट बचाईन सष्टकन े। 

ईिचार सेवामा सव ैष्टवरामी तथा  प्रभाष्टवतहरुको िहुाँच ियुागईन सष्टकनेछ । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि 
जष्टटिता भएका ष्टवरामीहरु प्रेषण केन्त्रमा समयम ैअईन ेभएकोिे थि ऄिाङ्गता हुनबाट बच्न सक्न े। ष्टवषेर् गरी 

अष्टथगक ऄवस्था कमजोर भएका ष्टवरामीहरु बढी िाभाष्टन्त्वत हुनेछन ्। 

सञ्चािन प्रकृया  

 ष्टबरामीि ेिामो समय (२–३ मष्टहना) सम्म प्रेषणकेन्त्र, ऄस्ितािमा ईिचार गराईन ुिन ेऄवस्थािाइ मध्यनजर 

गरी ऄस्िताि, प्रेषण केन्त्रमा भनाग भएको ऄवष्टधमा हुन ेईस्को अम्दानीको नोक्सानी र अईंदा जांदाको बाटो 

खचगको ऄभाव हुन ेऄवस्थािाइ ष्टबचार गरी प्रष्टत ष्टबरामी प्रष्टत िटक कम्तीमा ७ ष्टदन वा सो भन्त्दा बढी समय 

भनाग भएमा यातायात खचग वाित रु. १०००। ईििव्ध गराईन े।  

 प्रेषण केन्त्र तथा ऄस्ितािहरुमा भनाग गरी ईिचार गनुगिन ेजष्टटि ऄवस्थाका ष्टबरामीहरुिाइ मार भनाग गनुग िन े

छ । 
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 ईिचार िश्चात ष्टबरामी भनाग हुन ुिन ेकारण, भनाग भएको ऄवष्टध, ष्टबरामीको नाम, ठेगाना समेतको ष्टबवरण 

प्रेषण केन्त्र, ऄस्िताििे सम्वन्त्धीत स्वास््य ष्टनदरे्नाियिाइ ईििब्ध गराइ रकम सोधभनाग माग गनेछन ्यस 

सम्वन्त्धी जानकारी स्वास््य ष्टनदरे्नाियबाट अफनो प्रदरे् ऄन्त्तगगतका कुष्ठरोग प्रेषण केन्त्र, ऄस्िताि तथा 

ष्टजल्िािाइ जानकारी गराईन ेर समन्त्वय गनुग िदगछ  । 

 चौमाष्टसक रुिमा जष्टटिता ईिचार व्यवस्थािन तथा यातायात खचग ष्टबवरण स्वास््य तथा जनसंख्या 

मन्त्राियिाइ प्रष्टतबेदन गनुग िनेछ ।  

बजेट वााँडफााँड ईिचारका िाष्टग यातायात खचग वाित प्रष्टत ष्टबरामी रु. १०००। (रु.एक हजार) 

 

२४) काययक्रमको नामः कुष्ठरोगको कारणले ऄसमथय भएका प्रभाववतहरुको सहजीकरणका लागी सहयोगी  सामग्री, 

 Chemoprophylaxis  औषवध खररद तथा वबतरण 

िररचय  
कुष्ठरोगको कारणिे ऄसमथग भएका प्रभाष्टवतहरुको सहजीकरण गनग र कुष्ठरोगको संक्रमण ष्टनयन्त्रण गनग यो 

कायगक्रम संचािन गररन्त्छ । 

ईद्दशे्य 

कुष्ठ प्रभाष्टवतहरुको दषै्टनक ष्टक्रयाकिािमा सहजीकरण ियुागईन े। 

कुष्ठरोगको कारण दखेा िन ेजष्टटिताहरु (ररयाक्सन, न्त्यरूाइष्टटस, ऄल्सर अष्टद) समय म ैस्थानीय स्तरमा ष्टनःर्लु्क 

ईिचार सेवा ईििव्ध गराइ ऄर्िता र ऄिाङ्गता को न्त्यनूीकरण गन े। 

कुष्ठरोग बढी प्रभाष्टवत ष्टजल्िाका कुष्ठरोगको चाि बढी भएका स्थानहरुमा कुष्ठरोगको िररवार तथा ष्टछमेकीहरुिाइ 

कुष्ठरोग ष्टबरुद्घको औषष्टध Rifampicin ऄथवा Leprosy Post Exposure Prophylaxis (LPEP) ष्टबष्टधबाट 

कुष्ठरोग संक्रमणिाइ न्त्यनूीकरण गनगको िाष्टग औषष्टध खररद गन े।  

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि 

 कुष्ठरोगका ष्टवरामीहरु तथा प्रभाष्टवतहरुको दषै्टनक ष्टक्रयाकिाि सहज हुनेछ । 

 कुष्ठ प्रभाष्टवतहरुिे समयम ैईिचार िाइ थि ऄिाङ्गता  हुनबाट बच्नेछन ्। 

 समयमै औषष्टधको व्यवस्थािन भइ कुष्ठरोग बढी प्रभाष्टवत ष्टजल्िाका कुष्ठ प्रभाष्टवत िररवार तथा ष्टछमेकीहरुिे 

ष्टनःर्लु्क औषष्टध  प्राप्त गरी सेवन गने भएकोिे कुष्ठरोगको संक्रमणबाट बच्नेछन ्। 

सञ्चािन प्रकृया  

 कुष्ठरोगको कारणिे ऄसमथगता, ऄिाङ्गता  भएकाहरुको रष्टजिर खडा गरी ईनीहरुको र्ारीररक ऄिाङ्गता 

को ष्टस्थष्टत सष्टहतको सषू्टच तयार गन े।  

 सषू्टच ऄनसुार ष्टजल्िाको अवश्यकता मांग गरी सहयोगी सामाग्री खररदको िाष्टग अफ्नो क्षेरमा कुष्ठरोग 

ष्टनयन्त्रणका क्षेरमा कायगरत सहयोगी संस्थाहरु  तथा  गैह्र नाफामिूक संस्थाको सहयोगमा तथा समन्त्वयमा 

अबश्यक सहयोगी सामाग्रीको िररमाण तथा िागत ऄनमुान तयार गरी प्रष्टक्रया ऄष्टघ बढाईन े।  

 ष्टचष्टकत्सक, ष्टफष्टजयोथेराष्टििि ेऄिाङ्गताको Assessment गरी अबश्यक सामाग्रीको सषू्टच तयार गन े 

 ष्टचष्टकत्सक तथा ष्टफष्टजयोथेराष्टिि द्रारा अबश्यक िने सहयोगी सामग्री प्रयोग गन े ष्टबष्टध सष्टहत िरामर्ग तथा 

प्रयोगात्मक ष्टबष्टध समेत को सेवा ष्टदन े।  

 प्रदरे् ऄन्त्तगगतका ष्टजल्िा तथा प्रेषण केन्त्र र ऄस्ितािहरुमा कुष्ठरोगको कारणिे जष्टटिता भइ ईिचारमा 

अईने ऄनमुाष्टनत ष्टवरामी संख्या ईििव्ध गराइ औषष्टध खररद योजना तयार गने । 

 प्रेषण केन्त्रहरुमा जष्टटिताको ईिचार गनुगिन ेर ईिचार गररएका ष्टवरामीहरुको ऄष्टभिेख राख्न िगाईन े। 

 जष्टटिताको ईिचाथग अवश्यक िने प्रेडनीसोिन ५ ष्टमिी ग्राम, िाराष्टसटामोि ५०० ष्टमष्टि ग्राम, गज, 

ब्याण्डेज अष्टद अवश्यकतानसुार  खररद गन े। 

 ईिचार गररएको प्रत्येक जष्टटिताको प्रकार, ईिचार व्यवस्थािन तथा माष्टथल्िो ष्टनकायमा प्रेषण गररएको 

ष्टववरण राख्न िगाईन े। 

 प्रदरे् ऄन्त्तगत ष्टजल्िामा Rifampicin खवुाईन ुिने व्यष्टिहरुको त्याङ्क  प्रदरे् स्वास््य कायागियिाइ  

एष्टकन गनग िगाइ अबश्यक कुि संख्या ष्टनधागरण गन े। 

 ष्टनधागरण गररएको संख्याको अधारमा वच्चा र वयस्कको संख्या ऄनसुार Rifampicin को मारा ष्टनधागरण 

गरी खररद योजना तयार गन े। 
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 ष्टजल्िामा Single dose Rifampicin खवुाईन ु भन्त्दा १ मष्टहना ऄगाव ै औषष्टध खररद गरर अिषु्टतगको 

ब्यबस्था गन े-कुष्ठरोग प्रेषण केन्त्रबाट सहयोगी सामाग्री ष्टबतरण गने ब्यबस्था ष्टमिाईन े। 

 यस कायगक्रममा भएको बजेट ष्टवष्टनयोष्टजत रकम ऄनसुार अष्टथगक ष्टनयम तथा अष्टथगक ष्टनयम तथा खररद ऐन 

बमोष्टजम सहयोगी सामाग्री तथा औषष्टध ष्टनम्नानसुारको Specification बमोष्टजम खररद गने । 

 सहयोगी सामग्रीहरुको ष्टबतरण ष्टबरामीको ऄवस्था र अबश्यिा ऄनसुार दक्ष जनर्ष्टिको िरीक्षणद्रारा 

ष्टबरामी वा प्रभाष्टवतहरुिाइ ष्टजल्िा ष्टल्कनीक तथा प्रेषण केन्त्रहरुबाट ष्टबतरण गनुग िनेछ । स्थानीय तहबाट 

स्िि रुिमा नाि ष्टिन ेर ष्टवतरणको सषु्टनष्टश्चतता सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्राियबाट गररन ेछ । 

 

२५) काययक्रमको नामः कुष्ठरोग सम्बवन्ध सरोकारवाला ससं्थाहरु सगं समन्वयात्मक बैठक 

िररचय  
कुष्ठरोग ष्टनयन्त्रण, छािा रोगको ईिचार तथा व्यवस्थािन र ऄिाङ्गता को व्यवस्थािनमा श्रोत साधनको 

ऄष्टधकतम िररचािन गरर समन्त्वयात्मक तवरिे कायग संचािन गनग सहजताको िागी यो कायगक्रम संचािन गररन्त्छ  

ईद्दशे्य 

कुष्ठरोग ष्टनयन्त्रण, छािा रोगको ईिचार तथा व्यवस्थािन र ऄिाङ्गता को व्यवस्थािन बारेमा एक ऄकाग संस्थाहरु 

ष्टबचमा जानकारी  अदान प्रदान गन े। 

कायगक्रम संचािनमा एकरुिता कायम गन े। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि कुष्ठरोगसाँग सम्बष्टन्त्धत  कायग संचािनमा एकरुिता हुन ेर श्रोत साधनको समषु्टचत प्रयोग हुन े। 

सञ्चािन प्रकृया  

 सरोकारवािा संघ संस्थाहरुको सचुी तयार गन े। 

 बैठकको ष्टमष्टत तय गरर बैठक संचािन गन े। 

 सम्िणूग संघसंस्थाहरुिे अ अफ्नो संस्था वाट संचािन  भए गरेका कायगक्रमको प्रस्तुष्टतकरण गन े। 

 चौमाष्टसक तथा बाष्टषगक कायग योजना तयार गन े। 

 

२६) काययक्रमको नामः कुष्ठरोग रेफरल सेन्टर सचंालन (सेती, लुवम्बनी तथा कोशी ऄञ्चल ऄस्पताल) 

िररचय  
सेती, िुष्टम्बनी तथा कोर्ी ऄञ्चि ऄस्ितािमा कुष्ठरोग सम्बष्टन्त्ध ष्टबर्ेषज्ञ सेवा ईििब्ध गराईन यो कायगक्रम 

संचािन गररन्त्छ । 

ईद्दशे्य प्रेषण भइ अएका तथा कुष्ठरोगको प्रष्टतष्टक्रया तथा जष्टटिता भएका ष्टबरामीहरुिाइ ष्टबर्ेषज्ञ सेवा ईििब्ध गराईन े। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि कुष्ठरोगको ईिचार व्यवस्थािन, प्रष्टतष्टक्रया तथा जष्टटिता भएका ष्टबरामीहरुको िागी ष्टबर्ेषज्ञ सेवा ईििब्ध हुनेछ । 

सञ्चािन प्रकृया  

 ऄस्ितािमा कायगरत चमगरोग ष्टबर्ेषज्ञ तथा ईििब्ध ष्टचष्टकत्सक िाइ कुष्ठरोग रेफरि सेन्त्टरको ष्टजम्मेवार 

ब्यष्टि तोक्न े। 

 ओ.ष्टि.डी.मा अएका चमगरोगका तथा स्नायमुा समस्या भएका ष्टबरामीहरुमा कुष्ठरोगको संकास्िद ष्टबरामी 

िष्टहचान तथा ष्टनदान गरर ईिचार व्यवस्थािन गन े। 

 हात गोडामा चेतना र्ष्टि हराएको, घाई भएका, अंखामा समस्या भएका ष्टबरामीहरुको जााँच (VMT/ST) 

गरर गणुस्तरीय ईिचार व्यवस्थािन गन े। 

 ऄिाङ्गता  भएका वा हुन सक्न े कुष्ठरोग ष्टबरामीिाइ स्वयं हरेचाह सम्बष्टन्त्ध िरामर्ग ष्टदन े र अबश्यिा 

ऄनसुार स्वयं हरेचाह ष्टकट ईििब्ध गराईन े। 

 मातहतका स्थानीय स्वास््य संस्थाका स्वास््यकमीहरुिाइ कुष्ठरोग सम्बष्टन्त्ध क्षमता  ऄष्टभबषृ्टि  गने । 

 कुष्ठरोग सम्बष्टन्त्ध जष्टटिताको ईिचार व्यवस्थािन गन े। 

 र्ल्यष्टक्रया गनग अबश्यक िन ेष्टबरामीिाइ प्रेषण गन े। 

 ष्टनदान तथा ईिचारमा रहकेा ष्टबरामीको ऄष्टभिेख राख्न ेतथा माष्टसक रुिमा प्रष्टतबेदन गन े। 

 स्थानीय स्वास््य संस्थाहरुमा कुष्ठरोग ष्टनयन्त्रण कायगक्रमको ऄनगुमन तथा रेखदखे गन े। 

बजेट वााँडफााँड 
 कुष्ठरोग जष्टटिता व्यवस्थािनको िागी औषष्टध खररद रु. २,००,०००।— 

 क्िीष्टनक संचािन खचग (सरसफाइ, िानी, ष्टबजिुी अदी) रु. ५०,०००।— 
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 रोग ष्टनदान, हात गोडा र अाँखामा समस्या भएका ष्टबरामीिाइ स्वयं हरेचाह गनग ष्टसकाईन े(स्वयं हरेचाह ष्टकट 

खररद तथा ष्टबतरण) रु. १,००,०००।–     

 कायगक्रम ऄनगुमन तथा रेखदखे  रु. १,००,०००।— 

 चमगरोग ष्टबर्ेषज्ञ िाररश्रष्टमक,भिा रु. ४,८०,०००।—  

 सम्िकग  िररक्षण, ष्टडफल्टर ऄनगुमन रु. ७०,०००।— 

 

२७) काययक्रमको नामः वनयवमत ईपचार पुरा गने ववरामीलाइ यातायात खचय 

िररचय  
कुष्ठरोग ईिचारमा प्रभावकारीता ल्याईन तथा ईिचार गराआ रहकेा ष्टबरामीहरूको ष्टनको हुन े दरमा बढोतरी गनग 

ष्टनयष्टमत ईिचार गरर ईचार िरुा गन ेष्टबरामीका िागी रकम ईििब्ध गराआन े। 

ईद्दशे्य 
ष्टवरामीिाइ ष्टनधागररत समयष्टभर न ैष्टनयष्टमत रुिमा ईिचार िरुा गराईन प्रोत्साहन स्वरुि यातायात खचग वाित रकम 

प्रदान गन े। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि 
ष्टवरामीहरुिे ष्टनधागररत समय ष्टभर न ैईिचार िरुा गने भएकोिे रोग ष्टनको हुन,े ऄिाङ्गता  हुनबाट बच्नकुा साथसाथै 

समदुायमा रोगको संक्रमणमा समेत कमी हुनेछ । 

सञ्चािन प्रकृया  

 कुष्ठरोगको ईिचार ६ दषे्टख १२ मष्टहना सम्म गनुगिन ेभएकोिे ष्टवरामीिाइ ष्टनयष्टमत ईिचारमा ल्याआ समयम ै

ईिचार िरुा गरेमा प्रोत्साहन स्वरुि यातायात खचग वाित प्रष्टत ष्टवरामी रु. १,०००। (एक हजार) का दरिे 

ईिचारको ऄन्त्तमा प्रदान गररनेछ । 

 यो सषु्टवधाबाट ष्टवरामीि ेसमयम ैष्टनयष्टमत ईिचार िरुा गनेछन ्र रोग ष्टनयन्त्रणमा िणूग सफिता ष्टमल्नकुा साथै 

ऄष्टभिेख, प्रष्टतवेदन िष्टन ऄद्याबष्टधक हुनेछ । यसरी ष्टवरामीिाइ ष्टवतरण गररएका यातायात खचगको 

ष्टनयष्टमतताको ऄनगुमन मन्त्रािय,  स्वास््य कायागिय, स्वास््य ष्टनदरे्नािय र ऄन्त्य सम्बष्टन्त्धत ष्टनकायबाट 

अबश्यिानसुार गररनेछ ।  

 यसको ष्टवतरण  नगर तथा गााँईिाष्टिका तहमा ईिचारबाट मिु भएका ष्टवरामी बोिाआ स्थानीय तहका 

प्रष्टतनीधी र स्थानीय समाजसेवीको रोहवरमा गनुगिछग । नेिािी नागररकका िाष्टग मार यातायात  खचग  सषु्टवधा 

प्राप्त हुने हुनािे ष्टवरामीि ेनेिािी नागररकताको प्रष्टतष्टििी, ष्टडस्चाजग ष्टसट  ऄष्टनवायग िेर् गनिुनेछ । नाबािक 

भएमा जन्त्म दताग प्रमाण िर वा ऄष्टभभावकको नागररकताको प्रमाणबाट िष्टन भिुानी ष्टदन सष्टकनेछ ।  

 सिुररवेक्षण, ऄनगुमन वा कायगक्रम सञ्चािनको समयमा स्थानीय तहम ैरकम भिुानीको व्यवस्था ष्टमिाईन ु

िनेछ । 

बजेट वााँडफााँड ष्टनयष्टमत ईिचार िरुा गन ेप्रष्टत ष्टवरामी यातायात खचग (ष्टि.ष्टव.६ मष्टहना, एम.बी. १२ मष्टहना) रू. १,००० 

 

२८) काययक्रमको नामः ऄपाङ्गताको वशघ्र पवहचान तथा परामशय र रेफरल सेवा सम्बवन्ध ऄवभमुवखकरण  

िररचय  

राष्टरिय जनगणना २०६८ ऄनसुार नेिािको कुिजनसंख्याको १.९४ प्रष्टतर्तमा ऄिाङ्गता रहकेोछ । ऄिाङ्गता 

को ष्टर्घ्र िष्टहचान हुन नसष्टक सेवाबाट बष्टन्त्चत ऄिाङ्गता  भएकाहरूिाआ िष्टहचान, िरामर्ग तथा रेफरि गनग यो 

कायगक्रम संचािन गररन्त्छ । 

ईद्दशे्य 

 समदुायमा  रहकेा ऄिाङ्गता  सम्बन्त्धी व्यष्टिहरुको स्वास््य संस्था बाट र्ीघ्र िष्टहचान, िरामर्ग तथा प्रेषण 

हुनेछ  ।  

 कुष्ठरोग बाट हुन सक्न े जष्टटिता व्यवस्थािन सम्बन्त्धी जानकारी हुनेछ  । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि समदुायमा  रहकेा ऄिाङ्गता  सम्बन्त्धी व्यष्टिहरुको र्ीघ्र िष्टहचान गरर  ष्टचष्टकत्सष्टकय िनुगस्थािना  हुन ेछ  ।  

सञ्चािन प्रकृया  

 ऄष्टभमखुीकरण कायगक्रम संचािन गदाग आष्टिष्टडष्टमयोिोष्टज तथा रोग ष्टनयन्त्रण महार्ाखासाँग समन्त्वय गरी 

तयारी बैठक संचािन गन े। 

 िवुग तयारी बैठकमा सहभागीहरु छनौट गन ेतथा ष्टमष्टत तय गरी िराचार गन े। 

 ऄिाङ्गता  क्षेरमा कायग गन ेसंघसंस्थासंग समन्त्वय गरी ३ ष्टदन कायगक्रम संचािनको कायगयोजना तयार गन े। 

 ताष्टिम संचािनका िाष्टग अवश्यक श्रोत व्यष्टिहरुको व्यवस्थािन गन े। 

 नगर तथा गााँईिाष्टिकामा खष्टटएका स्वास््य संयोजक २० दषे्टख २५ जना प्रष्टत समहु सहभागी हुनेछन । 
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सन्त्दभग सामाग्री कुष्ठरोग रणनीष्टत २०१६ — २०२०,  ऄिाङ्गता  सष्टम्बन्त्धी १० बष ेरणनीष्टत 

 

२९) काययक्रमको नामः मेवडकलस्टोर माफय त औषवध ढुवानी, गुणस्तर वनयन्रण तथा प्रावबवधक सहयोग 

िररचय  
प्रत्येक चार मष्टहनामा कुष्ठरोगको ईिचारत ष्टबरामीको अधारमा स्वास््य कायागियहरूमा कुष्ठरोग ष्टबरामीका िाष्टग 

औषष्टध अिषु्टतग व्यवस्थािन गररन्त्छ । 

ईद्दशे्य 
कुष्ठरोग कायगक्रम तफग  ष्टबष्टभन्त्न ष्टजल्िाहरुमा कुष्ठरोगका िागी अबश्यक िन े औषष्टध भण्डारणको गणुस्तर 

ष्टनयन्त्रण, प्राष्टवष्टधक सहयोग तथा सिुररवेक्षण गरी औषष्टध स्टक अईट तथा ओभर स्टक हुन नष्टदन े। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि 
कुष्ठरोग कायगक्रम तफग  ष्टबष्टभन्त्न ष्टजल्िाहरुमा कुष्ठरोगका िागी अबश्यक िन ेऔषष्टध भण्डारणको गणुस्तर कायम 

गरर औषष्टध स्टकअईट तथा ओभरस्टक नहुन े। 

सञ्चािन प्रकृया  

 यस कायगक्रम संचािनको िाष्टग कुष्ठरोग ष्टवरामी चाि र समस्या दषे्टखएका ष्टजल्िा तथा स्वास््य संस्थाको 

प्राथष्टमकता ष्टनधागरण गरी सो बमोष्टजमको वाष्टषगक कायगताष्टिका  तयार गन े।  

 चौमाष्टसक रुिमा ष्टजल्िाहरुका िागी अबश्यक िन ेऔषष्टध तथा ऄन्त्य सामाग्रीको माग र अिषु्टतगको सचुना 

ऄद्याबष्टधक गन ेर सोही ऄनसुार औषष्टध अिषू्टतग तथा ब्यवस्थािन गने । 

 चौमाष्टसक रुिमा मातहतका ष्टजल्िाहरुमा औषष्टध ढुवानी गन ेकायग ताष्टिका बनाईन े। 

 कुष्ठरोगको समस्या भएका ष्टजल्िा तथा स्वास््य संस्थाहरुमा औषष्टध भण्डारण सम्बष्टन्त्ध स्थिगत ऄनगुमन 

गरर औषष्टधको गणुस्तर कायम राख्न स्वास््य कमीहरुिाइ स्थिगत जानकारी गराईन े। 

 

३०) काययक्रमको नामः सवक्रय वबवधबाट नयााँ कुष्ठरोग वबरामी खोजपड्ताल 

िररचय  

कुष्ठरोग प्रभाष्टवत ष्टजल्िाका नगर तथा गााँईिािीकाहरुमा सष्टक्रय ष्टबष्टधबाट कुष्ठरोग ष्टबरामीको िष्टहचान गरी समयम ै

रोग ष्टनदान र ईिचारको व्यवस्थािन गरी कुष्ठरोगको ष्टनकोहुनेदरमा वषृ्टि गन ेर कुष्ठरोगको कारणबाट हुन ेऄिाङ्गता  

र संक्रमण न्त्यषू्टनकरण गनग यो खोज िड्ताि ऄष्टभयान संचािन गररन ेछ । 

ईद्दशे्य 

 र्रुुकै ऄवस्थामा कुष्ठरोग तथा छािारोग ष्टवरामीको ष्टनदान र ईिचारको व्यवस्थािन  हुन े। 

 जनचेतनाको ऄष्टभवषृ्टि भ ैकुष्ठरोग ष्टवरामी प्रष्टतको भेदभाविाइ न्त्यषू्टनकरण गनग सहयोग िगु्ने । 

 कुष्ठरोगको कारणवाट हुने ऄिाङ्गता  र संक्रमण न्त्यषू्टनकरण हुन े। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि 

 र्रुुकै ऄवस्थामा ष्टवरामी ििा िाष्टग ईिचारमा अईने र समदुायमा रोगको संक्रमण कमी हुन े। 

 कुष्ठरोगको कारणिे हुने ऄिाङ्गता मा कमी अइ ग सामाष्टजक भेदभावमा कमी अईन े। 

 समदुायको कुष्ठरोग सम्वन्त्धी जनचेतनामा ऄष्टभबषृ्टि हुन े। 

सञ्चािन प्रकृया  

 कुष्ठरोग प्रभाष्टवत ष्टजल्िाका स्थानीय तहहरु (स्वास््य संस्थाहरु), ष्टिछष्टडएको वगग, दष्टित समदुाय िगायत 

जोष्टखममा रहकेा समदुायको  छनौट गन े। 

 छनौटमा िरेका िाष्टिकाहरु ऄन्त्तगगतका स्वास््य संस्थाका ष्टचष्टकत्सक, स्वास््यकमीहरु, मष्टहिा स्वयं 

सेवकहरु तथा कुष्ठ प्रभाष्टवतहरुिाइ (Norms) मा ईल्िेख भए ऄनसुार बजेट िररष्टध ष्टभर रही ऄष्टभमखुीकरण 

गने ।  

 ष्टबरामी खोज िड्ताि कायगक्रममा मष्टहिा स्वास््य स्वयं सेष्टवका, कुष्ठ प्रभाष्टवत, स्वास््यकमी, ष्टचष्टकत्सकहरु 

संिग्न रहनेछन ्। ईि कायगक्रममा १ जना  स्वास््यकमी, १ जना मष्टहिा स्वयं सेवक, १ जना कुष्ठ प्रभाष्टवत, 

ष्टचष्टकत्सकहरु मध्येबाट कम्तीमा १ जना मष्टहिा हुने गरी २ जनाको एईटा टोिी बनाईन े। 

 यस कायगको ऄष्टभमषु्टखकरण, ऄनगुमन तथा सिुररवेक्षणमा स्वास््य कायागिय प्रमखु, ष्टचष्टकत्सक, क्षय कुष्ठ 

ऄष्टधकृत/सहायक, स्वास््य ष्टनदरे्नाियका ष्टनदरे्क, केन्त्रीय स्तरबाट छािारोग ष्टवर्ेषज्ञ, कायगक्रम 

ऄष्टधकृतहरु, सहयोगी संस्थाहरुबाट संस्थाका प्रष्टतष्टनष्टधहरु, सिुरभाआजरको प्रत्यक्ष सहभाष्टगतामा कायगक्रम 

संचािन हुनेछ । 

 प्रारम्भमा ष्टजल्िास्तरीय ऄष्टभमखुीकरण, सकु्ष्म योजना (Micro Plan) गरर माष्टथ ईल्िेष्टखतको सहभाष्टगता 

गराइ ईििब्धी हाष्टसि हुन ेगरी कायगक्रम संचािन गररनेछ । 
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३१) काययक्रमको नामः कुष्ठरोग बढी प्रभाववत वजल्लामा काययक्रम प्रगवत, प्रावववधक ऄन्तरवक्रया, छलफल,  

 व्यवस्थापन तथा समस्या पवहचान 

िररचय  

यो कायगक्रम कुष्ठरोग बढी प्रभाष्टवत तराइका १९ ष्टजल्िाहरुमा चौमाष्टसक रुिमा प्रा.स्वा.के, स्वा.चौ. स्तरमा 

कुष्ठरोगको ऄष्टभिेख प्रष्टतवेदनको ऄध्यावष्टद्यक, कायगक्रममा दषे्टखएका प्राष्टवष्टधक समस्याहरुको िष्टहचान, तथा 

समस्याको समाधानका ईिायहरु, औषधी अिषु्टतग व्यवस्थािनको ऄनगुमन गनग संचािन गररन्त्छ । 

ईद्दशे्य 
कुष्ठरोग ष्टनयन्त्रण कायगक्रमको स्थानीय स्तरमा न ैऄनगुमन, प्राष्टवष्टधक ऄन्त्तरष्टक्रया गरी दषे्टखएका समस्याहरुको 

समाधान गन े। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि 

 कायगक्रम तथा ईिचार सेवामा अइ िरेका प्राष्टवष्टधक समस्याहरु समाधान हुन े। 

 कुष्ठरोगको औषष्टध तथा स्वास््य ष्टर्क्षा सामग्रीहरुको अिषू्टतग व्यवस्थामा सहयोग िगु्ने । 

 ष्टवरामीहरुको ऄष्टभिेख तथा प्रष्टतवेदन ऄध्यावष्टधक हुने । 

सञ्चािन प्रकृया  

 कुष्ठरोग बढी प्रभाष्टवत ष्टजल्िाहरुको िष्टहचान गरर तत ष्टजल्िाका स्वास््य संस्थािाइ सहभागी गराइ नगर 

तथा गााँई िाष्टिका तहमा यो कायगक्रम संचािन  गराइनेछ । 

 यस कायगक्रमको िाष्टग क्षय।कुष्ठ ऄष्टधकृत, त्याङ्क ऄष्टधकृत, हऄे।ष्टसऄहवे सहजकतागको रुिमा  रहनेछन ्। 

सम्बष्टन्त्धत सहयोगी संस्थाका प्रष्टतनीधीहरुिाइ ऄष्टनवायग रुिमा सहभागी गराआ कायगक्रमिाइ थि सहजीकरण 

तथा समन्त्वय गन े। 

 प्रा.स्वा.के., स्वा.चौ. स्तरीय ऄनगुमन कायग सष्टकए िष्टछ सो कायगमा भाग ष्टिएका सहजकतागहरु ऄन्त्य 

सम्बन्त्धीत व्यष्टिहरु सष्टहत स्वास््य कायागिय प्रमखुको ऄध्यक्षतामा प्रा.स्वा.के., स्वा.चौ. स्तरीय मष्टनटररंग, 

ऄनगुमनमा गररएका गष्टतष्टवष्टध र दषे्टखएका समस्याहरुको ष्टवषयमा छिफि एवं सष्टमक्षा गन े। 

 सष्टमक्षाबाट अएका त्याङ्क एवं प्रष्टतवेदनहरुको ऄद्यावष्टधक तथा Verification  गनुगिदगछ । यष्टद फरक 

िाआएमा तुरुन्त्त त्यसको िषृ्ठिोषण  सम्बष्टन्त्धत स्वास््य संस्थािाआ ष्टदनिुदगछ ।  

 

३२) काययक्रमको नाम: मानवसक रोग सम्ववन्ध वचवकत्सक, स्वास््य कमीहरु, नवसयङ स्टाफ तथा म.स्वा.से.हरुका लावग 

 थप नयां १४ वजल्लाहरुमा तावलम 

िररचय  

ष्टवश्वव्यािी रुिमा दषे्टखएका सव ै ष्टकष्टसमका स्वास््य समस्याहरु मध्य े १४% समस्या वा रोगको भार मानष्टसक 

स्वास््य समस्या, नसा तथा िागऔुषध दवु्र्यसनिे ओगेटेको छ । सन ् २०१७ मा ष्टवश्व स्वास््य संगठनिे 

सावगजष्टनक गरेको प्रष्टतवेदन ऄनसुार ष्टवश्वभर ३२२ ष्टमष्टियन जनसंख्या ष्टडप्रेर्न र २४४ ष्टमष्टियन जनसंख्या 

ष्टचन्त्ताजन्त्य समस्याबाट ग्रष्टसत रहकेो िाइएको छ । यस्तो खािको समस्याबाट नेिाि िष्टन ऄछुतो रहन सकेको छैन 

। त्यसैिे मानष्टसक स्वास््य तथा अधारभतू तािीम कायगक्रमहरुिाइ ्याकेजको रुिमा ष्टवकास गरर एकै साथ 

सञ्चािन गररएका छन ्। 

ईद्दशे्य 

 मानष्टसक रोगीको िष्टहचान गनुग । 

 स्वास््य कमीहरुिाइ मानसीक रोग वारेमा जानकारी गराआ मनोसामाजीक िरामर्ग सष्टहत ईिचार गनग सक्न ेदक्ष 

वनाईने । 

 मानसीक रोगीिाआ ईिचारको दायरामा ल्याईन ु। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि मानसीक रोगीहरुको दरमा कमी अईने र मानसीक रोगवाट मतृ्यहुुनेदरमा समेत कमी अईनेछ । 

सञ्चािन  

प्रकृया  

 प्रस्तुत कायगक्रममा ३ प्रकारका तािीम तिसीि वमोष्टजमका ष्टजल्िाहरुमा संचािन गररनेछ ।  

 मेष्टडकि ऄष्टधकृत,  MDGP र हले्थ ऄष्टसस्टेण्टहरुिाइ मानष्टसक रोग सम्बष्टन्त्धत ६ ष्टदन े मोष्टडयिू दइु 

ऄनसुार ताष्टिम ष्टदन े। 

 मानष्टसक स्वास््यको कुन ै िष्टन ताष्टिम निाएका ऄ.ह.ेव., ष्टस.ऄ.ह.ेव., ह.ेऄ., स्टाफ नसग र ऄ.न.ष्टम. र 

ल्याबमा काम गने स्वास््य कमीहरुिाइ२ ष्टदन ेमानष्टसक स्वास््य ऄष्टभमषु्टखकरण  मोष्टडयिू १ ऄनसुार  

 स्टाफ नसग र ऄ.न.ष्टम िाइ Focous psychological Support ताष्टिम मोष्टडयिू ३ ऄनसुार िााँच ष्टदनको 

ताष्टिम ष्टदन े। 
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 मष्टहिा स्वास््य स्वयंसेष्टवकाहरुिाइ मोष्टडयिू चार ऄनसुार दइुष्टदनको मानष्टसक स्वास््य सम्वष्टन्त्ध ताष्टिम 

ष्टदन े 

 कायगक्रम संचािन गररन ेनयााँ ष्टजल्िाहरुः तेह्रथमु, सिागही, िसाग, मोरंग, ष्टसन्त्धिुाल्चोक, मकवानिरु, िवगत, 

स्यांगजा, ऄघागखााँची, गलु्मी, जमु्िा, कािीकोट, डोटी र दाचुगिा । 

सन्त्दभग सामाग्री मानष्टसक स्वास््य सम्वष्टन्त्ध अधारभतू ताष्टिम िषु्टस्तका 

 

३३) काययक्रमको नाम: कैदीबन्दीहरुका लावग मानसीक स्वास््य सम्ववन्ध काययक्रम 

िररचय  
कैदीहरुमा मानसीक रोगवाट कैदी जीवन िष्टछ हुन सक्न े प्रभाविाआ ध्यानमा राखी ईनीहरुको ऄवस्था जान्त्न े

ऄष्टभप्रायिे यो कायगक्रम िाग ूगररएको छ । 

ईद्दशे्य कैष्टदहरुको मनोसामाष्टजक ससु्वास््यको ऄवस्था ििा िगाईन ेर ईिचारको व्यबस्था गन े । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि कैदीहरुमा मानसीक रोगको िष्टहचान गरर न्त्यनूीकरण गने । 

सञ्चािन  

प्रकृया  

 साप्ताष्टहक वा मासीक रुिमा वन्त्दीगहृमा कैदीहरुको स्वास््य जांच गरर मानसीक रोगी भए नभएको ििा िगाआ 

मनोसामाजीक िरामर्ग तथा ईिचार गन े। 

 मनोसामाष्टजक िरामर्गदाता, ताष्टिम प्राप्त स्वास््यकमीिाआ िररचािन गरी कायगक्रम संचािन गन े।  

 

३४) काययक्रमको नाम: जीवनशैली र स्वस्थ वानी व्यवहार पररवतयन सम्ववन्ध काययक्रम 

िररचय  

नसने रोगहरु िाग्नकुा प्रमखु ४ वटा कारक तत्वहरुमा र्ारीररक ष्टनष्टस्क्रयता, धमु्रिान/मद्यिान, मोटोिना तथा 

ऄस्वस्थ खानिान िदगछन ् । माष्टनसको खानिान रहनसहन र अनीवानी अष्टदि े गदाग हाम्रो स्वास््यमा िरेको 

ऄसरिे गदाग ष्टवश्वमा ष्टदनानषु्टदन रोगीको संख्यामा बषृ्टि भैरहकेो छ । यसिाआ न्त्यनूीकरण गनग हाम्रो अनीवानी 

खानिान तथा रहनसहनमा सधुार गरेमा रोगवाट वच्न सष्टकन्त्छ भन्त्न ेजनचेतना बढाईन यो कायगक्रम िाग ूगररएको 

हो ।  

ईद्दशे्य माष्टनसको खानिान र अनीवानीमा सधुार ल्याईन ु।  

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि नसने रोगबाट बच्नका िाष्टग जीवनर्ैिी र बानीव्यवहार िररवतगन हुने ।  

सञ्चािन  

प्रकृया  

 नसन े रोगको त्याङ्क  प्राप्तगरी सोका अधारमा नसनेरोगको चाि रहकेा ष्टजल्िाहरुमा  ष्टिछष्टडएका 

ष्टसमान्त्तकृत वगगिाइसमेटी जीवनर्ैिी र स्वस्थ वानी व्यवहारका वारेमा चेतनामिूक सन्त्दरे् प्रवाह गन े। 

 कायगक्रम गदाग स्थानीयसाँग समन्त्वयगरी ऄष्टभमखुीकरण, स्क्रीष्टनंग क्याम्ि, िरकारसाँग ऄन्त्तरष्टक्रया जस्ता 

कायगक्रमहरु सञ्चािन गनग सष्टकनेछ । 

 

३५) काययक्रमको नाम: नसनेरोग सम्ववन्ध काययक्रमका लावग ईपकरण खररद 

िररचय  

ष्टवश्व तथा दष्टक्षण िवूी एष्टर्यामा बढ्दो र्हरीकरण र िररवष्टतगत ष्टजवनर्ैिी, जनसांष्टख्यक, अष्टथगक तथा सामाष्टजक 

िररवतगन संगसंग ैनसन ेरोगको प्रकोि बष्टढरहकेो छ सन्त्दभगमा नेिाि िष्टन यसको प्रकोिबाट ऄछुतो रहकेो छैन । 

फिस्वरुि हाि नेिािमा सरुवा रोगको तुिनामा नसन े रोगवाट  हुन े मतृ्यदुर बढ्दो छ । यसै सन्त्दभगमा नेिाि 

सरकारिे नसन े रोगको रोकथाम तथा ईिचार कायगिाइ सर्ि रुिमा ऄष्टघ बढाईन ष्टवश्व स्वास््य संगठनको  

Package for Essential Non Communicable Disease (PEN)  ऄवधारणािाइ ऄनमुोदन गरेको छ । 

PEN Package  ऄन्त्तगगत मटुु तथा रिनिीको रोग, मधमुेह, क्यान्त्सर तथा दीघग श्वासप्रश्वास सम्बन्त्धी रोग समेत 

गरी ४ वटा समेष्टटएको छ । यी नसने रोगहरु िाग्नकुा प्रमखु ४ वटा कारक तत्वहरुमा र्ारीररक ष्टनष्टस्क्रयता, 

धमु्रिान/मद्यिान, मोटोिना तथा ऄस्वस्थ खानिान िदगछ । 

ईद्दशे्य नसने रोग सम्वष्टन्त्ध ईिकरण खररद गरर सम्वष्टन्त्धत स्वास््य संस्थामा ईििव्ध गराईन े। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि नसने रोगवाट हुन ेष्टवरामी दर र मतृ्यदुरमा कष्टम अईनेछ । 

सञ्चािन  

प्रकृया  

चाि ुअ.व.मा कायगक्रम सञ्चािन गनग िाष्टगएका १४ ष्टजल्िाहरु (सोिुखमु्ब,ु झािा, महोतरी, िसाग, भििरु, 

ष्टसन्त्धिुी, कास्की, तनहु,ं कष्टििवस्त,ु रोल्िा, डोल्िा, हुम्िा, वाजरुा र वैतडी) को िाष्टग प्राथष्टमकतामा राष्टख 

ऄनसुचूीमा ईल्िेख भएऄनसुारको स्िेसीष्टफकेसनको अधारमा अवश्यक ईिकरणहरुको खररद गने । 

खररद गनुगिन ेईिकरणहरु  तथा Reagent 
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 Glucometer,  glucometer  strip,  lancet,  Uristick,   weighing scale,  Measuring tape,  

Sphygnomanometer with stethscope, pick fiometer etc. 

 Reagent(glucose,urea,cretanine,Na+,k+ (प्रोयोगर्ािा भएका संस्थाहरुमा) 

 ईिकरण तथा  Reagent को स्िेष्टसष्टफकेसनका ष्टिष्टड काडग समेत छिाइ गनुगिनेछ । 

खररद गररएका ईिकरणहरु १४ ष्टजल्िाका िाष्टग प्रयागप्त भइ बचत हुन ेभएमा ऄन्त्य ष्टजल्िामा कायगक्रम ष्टवस्तारका 

िाष्टग प्रयोग गनग सष्टकनेछ । 

 

३६) काययक्रमको नाम: नसनेरोग सम्ववन्ध काययक्रम  

िररचय  

नसने रोगको रोकथाम तथा व्यवस्थािनको िाष्टग स्वास््यकमीको क्षमता ऄष्टभबषृ्टि गनुग अवश्यक छ । 

स्वास््यकमीको क्षमता ऄष्टभबषृ्टिको िाष्टग PEN ताष्टिम PACKAGE को ष्टवकास गररएको छ । यो ताष्टिम 

नसने रोगकायगक्रम संचािन हुन े ष्टजल्िाहरुमा रहकेा ष्टजल्िा ऄस्िताि, प्राथष्टमक स्वास््य केन्त्र  तथा स्वास््य 

चौकीमा सेवा प्रदायक स्वास््यकमीहरुको िाष्टग सञ्चािन हुनेछ । यो कायगक्रम १६ ष्टजल्िा (कैिािी, वाग्िुंग, 

आिाम, िाल्िा, मकवानिरु, सखुेत, रौतहट, ऄछाम, म्याग्दी, बष्टदगया, ष्टचतवन, जमु्िा, जाजरकोट, धाष्टदड, नवुाकोट 

र गोरखा) मा र्रुु भइसकेको र सोिुखमु्ब,ु झािा, महोतरी, िसाग, भििरु, ष्टसन्त्धिुी, कास्की, तनहु,ं कष्टििवस्त,ु 

रोल्िा, डोल्िा, हुम्िा, वाजरुा र वैतडी गरी १४ यस अ.व.मा ष्टवस्ता गररने कायगक्रम रहकेो छ । अगामी तीन बषग 

ष्टभर दरे्भर िाग ुगररसक्न ेिक्ष्य रहकेोछ । 

ईद्दशे्य 
प्रमखु नसन ेरोगहरु (मटुु तथा रिनिीको रोग, मधमुेह, क्यान्त्सर तथा दीघग श्वासप्रश्वास सम्बष्टन्त्ध रोग )को ईिचार 

तथा रोकथाम बारे  जनचेतना फैिाईन े। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि नसने रोगवाट प्रभाष्टवतको ष्टवरामी दर र मतृ्यदूरमा  कष्टम  अईनेछ । 

सञ्चािन  

प्रकृया  

 नसन े रोग सम्बष्टन्त्ध  प्रष्टर्क्षक प्रष्टर्क्षण तािीम (TOT) ष्टिएका स्वास््यकमी प्रष्टर्क्षकहरुबाट नसन े रोग 

सम्बष्टन्त्ध ताष्टिमको ्याकेज ऄनसुार सञ्चािन गररनेछ ।  

 ताष्टिममा सहभागी  

 ष्टजल्िा ऄस्ितािबाट ३ जना (२ जना मे.ऄ. र १ जना ह.ेऄ.) 

 प्राथष्टमक स्वास््य केन्त्रबाट मे.ऄ. २ जना (२ मे.ऄ. नभएमा मे.ऄ. १ र ह.ेऄ. १ गरी २ जना) 

 स्वास््य चौकीबाट  ह.ेऄ. र ऄहवे गरी २ जना 

 १ ब्याचमा बढीमा ३० जना सहभागीहरु समावेर् गनुग िनेछ । 

 ताष्टिम ऄवष्टध : 

ष्टजल्िास्तरीय ताष्टिम कायगक्रम ४ कायग ष्टदनको हुनेछ । सो ऄवष्टध ष्टभर PEN को ताष्टिम ष्टनदषे्टर्का र 

Training Manual मा भएका सम्िणूग ष्टवषयबस्तुहरु समेष्टटन ेगररे ताष्टिम गराईन ुिनेछ ।   

 ताष्टिम सामाग्रीको व्यवस्था 

प्रष्टर्क्षकको िाष्टग ताष्टिम ष्टनदषे्टर्का र सहभाष्टगको िाष्टग  Participants Training Manual को छिाइ 

ताष्टिमको िाष्टग ष्टबष्टनयोष्टजत बजेटबाट व्यवस्था गनुग िनेछ । ताष्टिममा  Demonstration को िाष्टग 

अवश्यक िन ेऔजार/ईिकरणको व्यवस्था समेत गनुग िनेछ । 

ताष्टिम संचािन गदाग आष्टिष्टडयोमोिोष्टज तथा रोग ष्टनयन्त्रण महार्ाखासंग समन्त्वय गनग सष्टकनेछ ।  

सन्त्दभग सामाग्री NCD Protocol 
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६) ऄस्पताल वनमायण सुधार तथा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली 

 

१) काययक्रमको नामः नयााँ वनयुिी भएका त्यांक धयवस्थापकहरुलाइ स्वास््य सचूना धयवस्थापन सम्बन्धी 

 ववस्तृत तावलम (त.ऄ./त.स. तथा मे.रे.ऄ.) 

िररचय अ.व. २०५१ /०५२ मा एष्टककृत स्वास््य व्यवस्थािन सचूना प्रणािी िाग ूभए िश्चात स्वास््य सेवाहरुको 

सचूनाहरु एकद्रार प्रणािीबाट ईििव्ध गररने प्रावधान रहकेो छ । स्वास््य व्यवस्थािन सचूना प्रणािीको ष्टवकास 

क्रमसंगै यसका िाष्टग अवश्यक िने ऄष्टभिेख तथा प्रष्टतवेदन फारामहरु समय सािेक्ष रुिमा ऄध्यावष्टधक हुदं ै

अएका छन ्। यसै क्रममा NHSS, MDG र SDG बमोष्टजमका सचूकहरु मािनका िाष्टग अवश्यक सचूनाहरु 

ईििव्ध हुने गरी अ.ब. २०७१ /०७२ दषे्टख ७५ वटै ष्टजल्िाहरुमा एकैसाथ कायागन्त्वयमा ल्याइ  यो कायगक्रमको 

कायागन्त्वयन तथा सदुृढीकरण भआरहकेो छ । 

ईदशे्य स्वास््य क्षेरमा कायगरत कमगचारीहरुिाइ िररमाष्टजगत ऄष्टभिेख तथा प्रष्टतवेदन प्रणािी सम्बन्त्धी ज्ञान , सीि प्रदान 

गरी त्यांकको गणुस्तर ऄष्टभबिृी गनुग यस ताष्टिमको मखु्य ईिेश्य हो । यस ताष्टिमका ष्टबष्टर्ि ईिेश्यहरु 

ष्टनम्नानसुार रहकेा छन ्।  

 एकीकृत स्वास््य व्यवस्थािन सचूना प्रणािी (HMIS) सम्बन्त्धी ज्ञान प्रदान गने । 

 िररमाष्टजगत HMIS Recording / Reporting tools भने सीि ष्टवकास गराइ प्रष्टतवेदनमा एकरुिता ल्याईने ।  

 त्यांकको ष्टवशे्लषण गने सीि ष्टवकास गराईने ।   

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि त्यांक ब्यवस्थािन तथा िररमाष्टजगत  HMIS Recording / Reporting tools सम्बन्त्धी ज्ञान , सीि हाष्टसि भै 

समयमै प्रष्टतवेदन प्राप्त हुने । 

सञ्चािन 

प्रष्टक्रया 

यो कायगक्रम सम्िन्त्न गनग ष्टनम्न वमोष्टजमका ष्टक्रयाकिािहरु सञ्चािन गनुगिदगछ । 

 प्राप्त बजेट तथा कायगक्रम एष्टकन गने ।  

 प्रदरे् ऄन्त्तगगतका ष्टबष्टभन्त्न ष्टनकायमा कायगरत कमगचारीहरु मध्येबाट यस िवूग िररमाष्टजगत HMIS Recording 

/ Reporting tools सम्बन्त्धी ताष्टिम निाएका कमगचारीहरुको नामाविी तयार गनुगिनेछ ।  

 चािु अ.ब.मा यसै प्रयोजनको िाष्टग ष्टबष्टनयोष्टजत बजेटको िररष्टधष्टभर रही प्राथष्टमकताको अधारमा 

ताष्टिमका सहभागीहरुको संख्या ष्टनधागरण गनुगिनेछ । 

ताष्टिम ऄवष्टध: तीन ष्टदन 

प्रष्टर्क्षक: ४ (चार जना सम्म) प्रष्टत ष्टदन । 

 ब.ज.स्वा.प्रर्ासक/ज.स्वा.प्रर्ासक/ब.ज.स्वा.ऄष्टधकृत/ज.स्वा. ऄष्टधकृत तथा सम्बष्टन्त्धत ष्टवषय ष्टबज्ञ 

 त्याक ऄष्टधकृत/सहायक, मेष्टडकि रेकडगर र अवश्यकता ऄनसुार िररमाष्टजगत HMIS Tools मा ToT प्राप्त 

मध्येका तत्काष्टिन ष्टजल्िा सिुरभाइजरहरु 

 स्वा.से.ष्टव., ब्यवस्थािन महार्ाखा, अइ.एच.एम.अइ.एस.का िदाष्टधकारीहरु (अवश्यक भएमा)  

सहभागी: स्वास््य कायागिय , स्थानीय तहका स्वास््य संयोजक , ईिसंयोजक, स्वास््य ष्टनदरे्नाियका सम्बि 

रेकष्टडगङ्ग ररिोटररङ्गमा संिग्न कमगचारीहरू । 

सहभागी संख्या: ईििब्ध बजेटको अधारमा (२० दषे्टख २५ जनाको एक समहू) । 

ताष्टिम स्थान: अवश्यकता ऄनसुार छनौट गरेको स्थान 

ऄन्त्य (ताष्टिम सामग्री) :  

 तािीम संचािनका िाष्टग ऄष्टनवायग रुिमा प्रत्येक सहभाष्टगिाइ िररमाष्टजगत ताष्टिम िषु्टस्तकाहरुको ब्यवस्था 

गनुगिनेछ । 

 ताष्टिम संचािन प्रष्टतवेदन   (Proceeding Report) स्वास््य सेवा ष्टवभागको व्यवस्थािन महार्ाखामा  

ऄष्टनवायग रुिमा िठाईन ुिनेछ । 

 

२) काययक्रमको नामः स्थानीय तहका स्वास््य शाखाबाट ऄनलाआन डाटा आन्िीका लावग DHIS 2 तावलम 

िररचय अ.व. २०५१ /२०५२ मा एष्टककृत स्वास््य व्यवस्थािन सचूना प्रणािी िाग ूभए िश्चात स्वास््य सेवाहरुको 
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सचूनाहरु एकद्रार प्रणािीबाट ईििव्ध गररने प्रावधान रहकेो छ । अ.ब. २०७३/०७४ दषे्टख ष्टजल्िाबाट DHIS 2 

ऄनिाआन सफ्टवेयरमा प्रष्टतवेदन प्रष्टबि गने कायग र्रुु गररएको हो । सोही अ.ब. मा प्रत्येक ष्टजल्िा जन /स्वास््य 

कायागियका त्यांक ऄष्टधकृत र सहायक , ष्टबष्टभन्त्न तहका सरकारी ऄस्ितािमा कायगरत मेष्टडकि रेकडग ऄष्टधकृत 

र सहायकहरुिाइ DHIS 2 सम्बन्त्धी ताष्टिम प्रदान गरर सष्टकएको छ । ऄनिाइन ररिोष्टटगङ गने कायगिाइ स्वास््य 

संस्था स्तरमा ष्टवस्तार गद ैजाने कायगक्रम बमोष्टजम चािु अ.ब. मा ७५३ बटै स्थानीय तहहरुका स्वास््य 

संस्थाहरुमा ऄष्टभिेख तथा प्रष्टतवेदन कायगमा प्रत्यक्ष सम्िग्न रहकेा कमगचारीहरुिाइ ताष्टिम ष्टदने ईिेश्यिे यो 

कायगक्रम राष्टखएको हो । 

ईदशे्य स्वास््य क्षेरमा कायगरत कमगचारीहरुिाइ  DHIS 2 संचािन सम्बन्त्धी ज्ञान , सीि प्रदान गरी ल्यािटि , कम््यटूर, 

आन्त्टरनेटको सषु्टवधाहरु िगुेका स्वास््य संस्थाहरुबाट ऄनिाआननै ररिोष्टटगङ्ग गने गरी तथा ईल्िेष्टखत िवूागधारहरु 

नभएका स्थानमा भने कष्टम्तमा स्थानीय तह स्तरबाट ऄनिाआन ररिोष्टटगङ्ग गनग सक्षम बनाईन ुयस ताष्टिमको मखु्य 

ईिेश्य हो । यस ताष्टिमका ष्टबष्टर्ि ईिेश्यहरु ष्टनम्नानसुार रहकेा छन ्।  

 DHIS 2 संचािान सम्बन्त्धी ज्ञान, सीि प्रदान गने । 

 E-Governance मा सहयोग ियुागईने । 

 सचूना प्रष्टबष्टधको माध्यमबाट त्यांकको ष्टवशे्लषण गने सीि ष्टवकास गराईने ।  

 स्वास््य त्यांकको गणुस्तर ऄष्टभबषृ्टि गने ।  

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि DHIS 2 कायागन्त्वयन भआग समयमै प्रष्टतवेदन प्राप्त हुने । 

सञ्चािन 

प्रष्टक्रया 

यो कायगक्रम सम्िन्त्न गनग ष्टनम्न वमोष्टजमका ष्टक्रयाकिािहरु सञ्चािन गनुगिदगछ । 

 स्थानीय तहहरुमध्येबाट दहेायका अधारमा क्रमैसंग ईियिु स्थानीय तहहरुको छनौट गनुगिनेछः 

o आन्त्टरनेट सषु्टबधा ईििब्ध हुन सक्न/ेभएको । 

o कम््यटुर चिाईने सीि भएका जनर्ष्टि कायगरत रहकेा । 

o ऄनिाआन ररिोष्टटगङिाइ ष्टनरन्त्तरता ष्टदन सक्ने ।  

o ष्टनयष्टमत ष्टवद्यतु अिषू्टतग भएको ।  

 DHIS 2 ताष्टिम संचािन गनग कम््यटुर ऄिररहायग भएकािे ताष्टिम ऄगाबै चािु अ.ब.को बाष्टषगक 

कायगक्रममा ईल्िेख भए ऄनसुार कम््यटूर तथा आन्त्टरनेट जडान र संचािनका िाष्टग अवश्यक िने सम्िणूग 

ईिकरणहरु खररद गरर सक्न ुिनेछ । 

 DHIS 2 को प्रष्टर्क्षक प्रष्टर्क्षण ताष्टिम प्राप्त प्रष्टर्क्षक बाट ताष्टिम संचािन गनुगिने हुदंा सो का िाष्टग 

व्यवस्थािन महार्ाखा, व्यवस्थािन सचूना र्ाखाको समन्त्वयमा ताष्टिमको ष्टमष्टत तय गनुग िनेछ ।  

 DHIS 2 ताष्टिम Practical based ताष्टिम भएकोिे प्रत्येक सहभाष्टगहरुिाइ ताष्टिम ऄवष्टधभर १ /१ बटा 

कम््यटूर/ल्यािटि ईििब्ध हुने ब्यवस्था ष्टमिाईन ुिनेछ ।   

ताष्टिम ऄवष्टधः तीन दषे्टख चार ष्टदन 

प्रष्टर्क्षकः DHIS 2 ताष्टिम प्राप्त व्यष्टिहरु मध्येबाट अवश्यकता ऄनसुार । 

सहभागीः छनौट भएका प्रत्येक स्थानीय तहबाट ऄनिाइन ररिोटररङ्गमा संिग्न कमगचारी एक जना  । 

सहभागी संख्याः बजेटको िररष्टधष्टभर रही प्रष्टत समहू ऄष्टधकतम २० जना । 

ताष्टिम स्थानः आन्त्टरनेट सषु्टबधा ईििब्ध भएको स्थान । 

 

३) काययक्रमको नामः ५० शैया क्षमताका ऄस्पतालहरुमा करार सेवामा ऄस्पताल धयवस्थापक रावखएकाहरुलाइ 

 ऄवभमुवखकरण 

िररचय गणुस्तरीय स्वास््य सेवा सवै नागररकहरुको सहज िहुचंमा ियुागईने नीष्टत ऄनरुुि गणुस्तरीय ईिचारात्मक स्वास््य 

सेवा प्रवाहका िाष्टग ऄस्ितािबाट प्रदान गररने स्वास््य सेवािाइ समयानकुुि ष्टवकास र ष्टवस्तार गने क्रममा 

अ.ब. २०७४/०७५ दषे्टख केही ऄस्ितािहरुमा ऄस्िताि ब्यवस्थािक राख्ने कायगक्रम कायागन्त्वयन भ आरहकेो छ । 

हािको ऄवस्थामा ष्टजल्िास्तर तथा स्थानीय तहमा रहकेा ऄस्ितािहरुबाट प्रदान गररने सेवाहरुमा जनताको 

अकांक्षा, अवश्यकता ऄनसुार सधुार गनुग िने दषे्टखएको र जनमानसमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ऄस्ितािहरुिाआग 

ब्यवस्थािकीय दृष्टििे ऄझ सक्षम बनाइ त्यहांबाट ष्टदइने सेवािाइ गणुस्तरीय तथा प्रभावकारी बनाईन ुिने छ । यस 
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कायगका िाष्टग अ.ब. २०७१ /०७२ दषे्टखनै स्वास््य सेवा ष्टवभाग व्यवस्थािन महार्ाखािे ५० र्ैया सम्मका 

ष्टजल्िा ऄस्ितािहरुिाइ सदुृढीकरण तथा सेवा संचािन गनग ष्टवष्टभन्त्न ष्टक्रयाकिाि ष्टर्षगकमा केही रकम 

ष्टवष्टनयोजन गरेको र सो बजेटबाट अजको ऄवस्था सम्म धेरै ऄस्ितािहरुको ऄवस्था सधुार भएको दषे्टखद ै

अएको छ । साथै यस अ.ब.को िाष्टग ऄस्िताि ब्यवस्थािन ऄष्टधकृतिाइ करार सेवामा ष्टनयिु गने गरी कायगक्रम 

राष्टखएको छ ।  

ईदशे्य ऄस्िताि ब्यवस्थािन ऄष्टधकृतिाइ काम, कतगब्य र ऄष्टधकारको बारेमा ऄष्टभमषु्टखकरण गने । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि ऄस्िताि ब्यवस्थािन ऄष्टधकृतहरुिे ऄस्िताि ब्यवस्थािनका ष्टवषयमा ज्ञान र ष्टसि हाष्टसि गरी प्राष्टवष्टधक 

सहयोग गनग सक्षम हुनेछन ।  

सञ्चािन 

प्रष्टक्रया 

प्रचष्टित ष्टनयम ऄनसुारको कुि बजेटको िररष्टध ष्टभर रहीः 

 सहभाष्टगः ऄस्िताि ब्यवस्थािन ऄष्टधकृत , ऄस्िताि ब्यवस्थािन ऄष्टधकृत नभएमा ऄस्ितािको 

ब्यवस्थािन हनेे ऄस्ितािको फोकि िसगन, (ऄष्टधकतम २० जना) 

 ऄवष्टधः तीन ष्टदन  

 श्रोत ब्यष्टिः यस क्षेरमा ष्टक्रयाष्टर्ि रहकेा ष्टवष्टभन्त्न महार्ाखा/र्ाखाहरु एवं ष्टनक साआमन्त्स आष्टन्त्टच्यटूबाट श्रोत 

ब्यष्टि एवं सहयोग ष्टिने गरी गनग सष्टकने छ ।  

 संचािन गने ष्टनकायः प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्नािय 

सन्त्दभग सामाग्री ऄष्टभमषु्टखकरणका मखु्य ष्टवषय बस्तुः 

1
st
 Day 

Hospital Management officer Job Description 

Introduction to hospital management in Nepal 

Hospital Strengthening program and Minimum service Standard 

Financial Management in Hospital 

Hospital Strengthening Program Grant 

2
nd

 Day 

Hospital HMIS 

Practical exercise- Hospital HMIS 

Annual Report of hospital 

Hospital Pharmacy 

Hospital Waste Management 

Biomedical Equipment repair and maintenance 

3
rd

 day 

Hospital Logistic Supply 

Procurement system 

Public Procurement Act / Rules 

Teamwork and understanding roles and responsibilities 

MSS self-assessment exercise Action planning 

सन्दभय सामग्री   

 

Health Care Waste management guideline 2014, Hospital Minimum service standard 

(MSS), Hospital Pharmacy Guideline 

 

४) काययक्रमको नामः स्वास््य ससं्थाजन्य फोहरमैला धयवस्थापन, ऄनसाआट कोवचङ र फलोऄप 

िररचय ष्टवष्टभन्त्न स्वास््य संस्थाहरुबाट सेवा ष्टदने क्रममा ष्टदनहु जसो ष्टवष्टभन्त्न प्रकारका फोहारहरु ईत्िादन भै राखेको हुन्त्छ । 

यी ष्टवष्टभन्त्न प्रकारका जोष्टखम ईि ( Risk) र जोष्टखम रष्टहत ( Non-Risk) फोहरहरुिाइ व्यवष्टस्थत तवरिे 

व्यवस्थािन गनुग िने हुन्त्छ । यसको िाष्टग सम्वष्टन्त्धत स्वास््य संस्थामा स्वास््यकमी र ऄन्त्य कमगचारीहरुिाइ ज्ञान 

र्ीि प्रदान हतेु ऄनसाआट कोष्टचङ्ग/फिोऄि गररन्त्छ । 

ईदशे्य प्रभावकारी रुिमा स्वास््य संस्थाजन्त्य फोहर व्यवस्थािन गरी मानव स्वास््य र बातावरणमा िने ऄसरिाइ न्त्यनु गने 
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। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि स्वास््य संस्थाजन्त्य फोहोरमैिाको प्रभावकारी रुिमा व्यवस्थािन भएको । 

सञ्चािन 

प्रष्टक्रया 

 िष्टक्षत समहूः स्वास््य संस्थामा कायगरत सम्िणूग कमगचारीहरु 

 सेवा ष्टदन/ेकायगक्रम संचािन गने ष्टनकायः सम्वष्टन्त्धत प्रदरे् 

 सेवा/कायगक्रम संचािन गनुग िने स्थान : यो कायगक्रम सम्वष्टन्त्धत स्वास््य संस्थामा गररन्त्छ ।  

सचंालन वववधः 

 जम्मा २ ष्टदनको हुनेछ । 

 िष्टहिो ष्टदन (अधा ष्टदन) – छोटो भाषण, छिफि, प्रश्नोिर, समहु कायग 

 िष्टहिो अधा ष्टदनमा सहभागीहरुः  – सम्वष्टन्त्धत स्वास््य संस्थाका सम्िणुग कमगचारी (डाक्टर , िारामेष्टडकि, 

स्टाफ नसगहरु िगायत, प्रर्ासन/िेखा/स्टोर, फोहोरमैिा प्रत्यक्ष रुिमा सम्वष्टन्त्धत कमगचारीहरु, का.स., स्वीिर 

अदी िाइ स्वास््य संस्थाजन्त्य फोहोर व्यवस्थािन सम्वष्टन्त्ध जानकारी ष्टदआन्त्छ । 

 दोश्रो ष्टदनः छोटो भाषण, छिफि, सम्वष्टन्त्धत स्वास््य संस्थामा Practical कायग गररने ।   

 दोश्रो ष्टदनमा सहभागीहरुः फोहोरमैिा प्रत्यक्ष रुिमा सम्वष्टन्त्धत कमगचारीहरु का.स.  स्वीिर, waste handler 

अष्टद । (िारामेष्टडकि स्टाफहरु िष्टन रहन सक्नेछन) 

 सेवा/कृयाकिाि संचािनमा सहभागी संख्या तथा भिुानीका दरहरुः 

 िष्टहिो अधा ष्टदनमा सहभागीहरुः  सम्वष्टन्त्धत स्वास््य संस्थाका कमगचारी (डाक्टर , िारामेष्टडकि, स्टाफ 

नसगहरु िगायत , प्रर्ासन/िेखा/स्टोर, फोहोरमैिा प्रत्यक्ष रुिमा सम्वष्टन्त्धत कमगचारीहरु , का.स., स्वीिर 

अदीिाइ स्वास््य संस्थाजन्त्य फोहोर व्यवस्थािन सम्वष्टन्त्ध जानकारी ष्टदआन्त्छ । (४०– ५० जना सम्म) 

 दोश्रो ष्टदनः फोहोरमैिा प्रत्यक्ष रुिमा सम्वष्टन्त्धत कमगचारीहरु का.स.स्वीिर, Waste handler अष्टद ।  

 (िारामेष्टडकि स्टाफहरु िष्टन रहन सक्नेछन) (२० जना सम्म) 

 

५) काययक्रमको नामः स्थानीय तहहरुलाइ स्वास््य काययक्रमहरुको बारेमा क्षमता ऄवभबृद्धी तथा  ऄवभमुवखकरण 

 काययक्रम 

िररचय समिृ नेिाि, सखुी नेिािीको िक्ष्य प्राष्टप्तका िाष्टग स्वास््य सेवा सदुृढ गरी स्वस्थ जनर्ष्टि माफग त समग्र अष्टथगक 

ष्टवकासमा योगदान ियुागईन ुस्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्राियको समष्टिगत दृष्टिकोण रहकेो छ । नेिािको 

संष्टवधानिे अधारभतू स्वास््य सेवािाइ नागरीकको मौष्टिक ऄष्टधकारको रुिमा स्थाष्टित गरेको छ । नागररकिाइ 

स्वस््य बनाईन राज्यिे जनस्वास््यको क्षेरमा अवश्यक िगानी ऄष्टभबिृी गद ैजाने र गणुस्तरीय स्वास््य सेवामा 

सबैको सहज , सिुभ र समान िहुाँच सषु्टनष्टश्चत गने नीष्टत समेत संष्टवधानमा ईल्िेष्टखत छ । यही संवैधाष्टनक 

ब्यवस्थाका साथै राष्टरिय तथा ऄन्त्तराष्टरिय प्रष्टतबिता ऄनरुुि गणुस्तरीय स्वास््य सेवामा सबै नागररकको िहुाँच 

सषु्टनष्टश्चत गने कायगमा स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रािय ष्टक्रयार्ीि रहद ैअएको छ । यसै सन्त्दभगमा दीगो ष्टवकास 

िक्ष्य, अवष्टधक योजना , राष्टरिय स्वास््य नीष्टत एवं नेिाि स्वास््य क्षेर रणनीष्टत र यसको कायागन्त्वयन योजना 

बमोष्टजमका ष्टबष्टभन्त्न कायगक्रमहरु कायागन्त्वयन हुदं ैअएका छन ्। यसै कायागन्त्वयन योजनािाइ मतुगरुि ष्टदनका िाष्टग 

स्वास््य सेवा ष्टवभाग ब्यवस्थािन महार्ाखािे प्रदरे्हरुबाट स्थानीय तहहरुका स्वास््य कायगक्रमहरुिाइ 

प्रभावकारी रुिमा संचािन गनग, सेवाहरुिाइ ष्टनरन्त्तरता ष्टदन, ष्टदएका सेवाहरुको सष्टमक्षा गनग, सष्टमक्षाको ष्टवषयिाइ 

समेटेर ऄझै प्रभावकारी सेवा कसरी संचािन गने भनेर कमगचारीहरुको क्षमता ऄष्टभबिृी तथा ऄष्टभमषु्टखकरण 

सम्बन्त्धी ष्टक्रयाकिाि राष्टखएको हो  

ईदशे्य स्वास््य संस्थाहरुबाट प्रदान भइ रहकेा सेवाहरुिाइ बढी भन्त्दा बढी प्रभावकारी रुिमा संचािन गनग र संचाष्टित 

ष्टक्रयाकिािहरु ष्टनयष्टमत रेकष्टडगङ ररिोष्टटगङ साथै गणुस्तरीय स्वास््य सेवामा सबैको सहज , सिुभ र समान िहुाँच 

सषु्टनष्टश्चत गने ।  

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि स्वास््य संस्थाहरुबाट प्रदान भइ रहकेा सेवाहरुिाइ बढी भन्त्दा बढी प्रभावकारी रुिमा संचािन गनग र संचाष्टित 

ष्टक्रयाकिािहरु ष्टनयष्टमत रेकष्टडगङ ररिोष्टटगङ साथै गणुस्तरीय स्वास््य सेवामा सबैको सहज , सिुभ, समान िहुाँचका 

िाष्टग क्षमता ष्टवकास तथा ऄष्टभमषु्टखकरण सषु्टनष्टश्चत भएको हुनेछ ।  
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सञ्चािन 

प्रष्टक्रया 

लवक्षत समूहः स्वास््य संस्थाहरु एवं प्रदरे्मा रहकेा स्वास््य प्राष्टवष्टधक तथा कमगचारीहरु  

सेवा/कायगक्रम संचािन गनुग िने समय / ऄवष्टधः 

 क्षमता ऄष्टभबषृ्टि हुने ष्टक्रयाकिािहरु बढीमा ३ ष्टदन सम्म । 

 ऄष्टभमषु्टखकरण सम्बन्त्धी ष्टक्रयाकिािहरु बढीमा १ ष्टदन । 

क्षमता ऄवभबृद्धी तथा ऄवभमुवखकरणका ववषय बस्तुहरुः 

 एच.एम.अइ.एस./डी.एच.अइ.एस. सम्बन्त्धी ष्टक्रयाकिािहरु 

 Routine Data Quality Assessment (RDQA) सम्बन्त्धी ष्टक्रयाकिाि 

 स्वास््य संस्थाहरुमा भएका सष्टमष्टतका िदाष्टधकारीहरु 

 स्वास््य संस्थाहरुमा स्वास््य संस्था जन्त्य फोहरमैिा सम्बन्त्धी 

 सावगजष्टनक खररद कायग सम्बन्त्धमा  

 स्वास््य संस्थाहरुमा स्वास््य संस्थाहरुको गणुस्तर सधुार सम्बन्त्धी 

 स्वास््य संस्थाहरुमा स्वास््य संस्थाहरुको भवन ष्टनमागण/स्तरोन्त्नती सम्बन्त्धी 

 स्वास््य संस्थाहरुका िाष्टग स्वास््य संस्था स्थािना , संचािन तथा स्तरोन्त्न ती मािदण्ड सम्वन्त्धी 

ष्टनदषे्टर्का  

 प्रदरे् स्तरबाट स्थानीय तह/ऄस्िताि/संघ संग गररने सहकायग/समन्त्वय सम्बन्त्धी  

 जनस्वास््य सचूकहरुको ष्टवशे्लषण तथा प्रयोग (Public Health Analytics) सम्बन्त्धी 

 प्रदरे् स्तरबाट स्थानीय तह/ऄस्िताि/संघ संग गररने ष्टवष्टभन्त्न सष्टमक्षाहरु सम्बन्त्धी 

 स्वास््य सेवा ष्टवस्तार तथा सदुृढीकरण 

सचंालन प्रवक्रयाः 

ष्टवषयबस्तु तथा ष्टवष्टधको तयारी , सहभाष्टगहरुको छनौट, स्तर र संख्या , प्रष्टर्क्षक/श्रोतब्यष्टिहरुको छनौट, स्तर र 

संख्या, ष्टक्रयाकिाि संचािन, प्रष्टतवेदन  

सन्त्दभग सामग्री Routine Data Quality Assessment (RDQA) सम्बन्त्धी ष्टनदषे्टर्का, www.mohp.gov.np 

 

६) काययक्रमको नामः स्वास््यजन्य फोहरमैला धयवस्थापन (सी.टी.एफ) / PPP मोडल सम्बन्धमा ऄन्तरवक्रया 

िररचय ष्टवष्टभन्त्न सरकारी  / गैर सरकारी स्वास््य संस्थाहरुिे स्वास््य सेवा ष्टदने क्रममा दषै्टनक रुिमा स्वास््य संस्थाजन्त्य 

फोहोरमैिा ईत्िादन गररराखेको हुन्त्छ । व्यवष्टस्थत र प्रभावकारी रुिमा फोहोरको व्यवस्थािन गने सम्वन्त्धमा  फोहोर 

व्यवस्थािन ऐन २०६८ मा िष्टन ईल्िेख गररएको छ । कष्टतिय स्वास््य संस्थािे फोहोर व्यवस्थािनको र्रुुवात 

गररसको छ भने कष्टतिय गने क्रममा छन । कष्टतिय स्वास््य संस्थाहरुिे फोहरहरु राम्ररी वष्टगगकरण गरेर 

छुट्याएतािष्टन ऄष्टन्त्तम ष्टवसजगन एकै स्थानमा गने गरेको दषे्टखन्त्छ । स्रोत साधन र ऄन्त्य ष्टवष्टभन्त्न कारणिे फोहोर को 

ऄष्टन्त्तम व्यवस्थािन स्वास््य संस्थामा गनग नसष्टकएको िाआएको हुनािे यस्तो स्वास््य संस्थाबाट अईने फोहोरिाइ 

CTF (Central Treatment Facility) मा ल्याएर ईष्टचत र प्रभावकारी व्यवस्थािन गनुग िने दषे्टखन्त्छ । यसको 

िागी सम्वष्टन्त्धत स्थानीय ष्टनकाय (म.न.िा., ई.म.न.िा, न.िा., गाईं स्थानीय तह) र सम्वष्टन्त्धत सरकारी गैर सरकारी 

ष्टनकाय सष्टहत यो CTF / PPP मोडिको िाष्टग ऄन्त्तरष्टक्रया गनुग िने हुन्त्छ । यस्तो CTF (Central Treatment 

Facility) स्थािना गदाग सकभर ऄस्िताि वा स्वास््य संस्थाको क्षेर ष्टभर नगरर बाष्टहर छुटै्ट स्थानमा स्थािना गनुग 

राम्रो हुन्त्छ । CTF मा ष्टवष्टभन्त्न स्वास््य संस्थाहरुिे राम्ररी छुट्याएर राखेको जोष्टखम यिु र जोष्टखम रष्टहत 

फोहोरिाआर,् छुट्याएरै संकिन गरी ईष्टचत र प्रभावकारी रुिमा व्यवस्थािन गररन्त्छ । सम्भव भएसम्म यस्तो CTF 

स्थािना गदाग मानव वस्ती भन्त्दा टाढा गनुग ईष्टचत हुन्त्छ ।  

ईदशे्य स्वास््य संस्थाजन्त्य फोहोरमैिाको व्यवस्थािन CTF र PPP मोडेिमा स्थािना गनग , सम्वष्टन्त्धत ष्टनकाय (स्थानीय 

ष्टनकाय, सरकारी तथा गैर सरकारी ष्टनकायहरु) संग ऄन्त्तरकृया गने । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि CTF / PPP मोडि बारे जानकारी हाष्टसि भै र्रुुवात गनग CTF / PPP खाका तयार । 

सञ्चािन 

प्रष्टक्रया 
 िष्टक्षत समहु: CTF र PPP मोडिको ऄन्त्तरकृया स्थानीय ष्टनकाय (म.न.िा.  / ई.म.न.िा, / न.िा. / गाईं 
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स्थानीय तह र सम्वष्टन्त्धत सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाका प्रष्टतष्टनधीहरु 

 सेवा ष्टदने / कायगक्रम संचािन गने ष्टनकायः सम्वष्टन्त्धत प्रदरे् र सहयोगको िाष्टग ऄन्त्य सम्वष्टन्त्धत ष्टनकायका 

िदाष्टधकारीिाइ अमन्त्रण गनग सष्टकने छ । 

 सेवा/कायगक्रम संचािन गनुग िने समयः १ ष्टदन  

 संचािन ष्टवष्टधः छोटो भाषण, छिफि, प्रश्नोिर, समहुगत कायग 

 

  



 

 

110 

 

 औषवध ईपकरण अपूवतय काययक्रम 

१) काययक्रमको नामः टेण्डर डकुमेण्ट तयार गने, बोलपरको सचूना प्रकाशन गने, तेस्रो पक्ष वबमा, सवारी कर र 

 अपूवतय सेवा सम्बन्धी काययहरु अवद 

िररचय ष्टवद्यमान स्वास््य सेवािाइ सरुष्टक्षत, भरिदो तथा गणुस्तरीय बनाईन, औषष्टध, सामग्री तथा औजार ईिकरणहरु 

खररद भइ सेवाग्राहीहरुिाइ ष्टनरन्त्तर ईििब्ध गराईनका िाष्टग  खररद कायग समयमै सम्िन्त्न गनुगिने हुन्त्छ । यसका 

िाष्टग बोििरसम्बन्त्धी कागजात तयार िानुगका साथै समयमै सचूना प्रकाष्टर्त समेत गनुगिदगछ । त्यसैगरी भष्टवरयमा 

अआिने जोष्टखमिाइ कम गनगका िाष्टग कायागियमा भएका सवारी साधनहरुको तेस्रो िक्ष ष्टबमा गनैिने हुन्त्छ यष्टद 

यस ऄष्टघ तेस्रो िक्ष ष्टबमा गररसकेको भए म्याद समाप्त हुन ऄगावै नवीकरण गनुगिदगछ । साथै कायागियको 

स्वाष्टमत्वमा भएका सवारी साधनहरुको वाष्टषगक रुिमा ष्टतनुगिने कर समेत समयमै भिुानी गनुग अवश्यक हुन्त्छ। यी र 

यससाँग सम्बष्टन्त्धत ष्टवष्टभन्त्न कायगहरु सम्िन्त्न गनगका िाष्टग यस कायगक्रम ऄन्त्तगगत बजेट ष्टवष्टनयोजन गररएको छ । 

ईद्दशे्य ष्टनःर्लु्क तथा कायगक्रम सम्बन्त्धी औषष्टधहरुको खररद प्रष्टक्रया समयम ैसम्िन्त्न गनग सहयोग िगु्नेछ भन ेअिषू्टतग 

सम्बन्त्धी कायग समेत ष्टनरन्त्तर हुने। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि स्थानीय ष्टनकाय ऄन्त्तगगतका स्वास््य संस्थाहरुमा ष्टनयष्टमत रुिमा औषष्टधहरु ईििव्ध हुने। 

संचािन ष्टवष्टध सचंालन गने वनकायः प्रदरे् सरकार 

 बोििर कागजात तयार गने कायगमा गररन ेसम्िणूग खचगहरु यसमा समावेर् गनुगिनेछ ।  

 बोििरको सचूना प्रकाष्टर्त गनुगिन ेऄवस्थामा राष्टरिय तथा स्थानीय स्तरका िरिष्टरमा ष्टदआने सचूना सम्बन्त्धी 

खचगहरु यसमा समावेर् गनुगिनेछ ।  

 कायागियको स्वाष्टमत्वमा रहकेा सवारी साधनहरुको भष्टवरयमा िनगसक्न ेभष्टवतव्य तथा जोष्टखमिाइ कम 

गराईनको िाष्टग ऄष्टनवायग रुिमा तेस्रो िक्ष बीमा गराईन ुिन ेहुन्त्छ । यसरी तेस्रो िक्ष बीमा रकमको भिुानी समेत 

यस कायगक्रममा समावेर् गनुगिन ेहुन्त्छ ।  

 त्यसैगरी कायागियको स्वाष्टमत्वमा भएका सवारी साधनहरुको प्रत्येक वषग नेिाि सरकारिे तोके बमोष्टजम 

सवारी कर भिुानीिाइ यसमा समावेर् गररएको छ ।  

 साथै ऄन्त्य अिषू्टतग सेवा सम्बन्त्धी कायगहरु भन्त्नािे कायागियिाइ अवश्यक िने सामान जस्तै: स्टेर्नरी, 

कायागिय संचािन सामाग्री खररद तथा अिषू्टतग कायग  

 ऄष्टभिेख फायि खडा गरी राख्न ुिनेछ भने प्रष्टतवेदन ऄनसुषू्टच १ र २ मा भएको फाराममा व्यवस्थािन 

महार्ाखामा प्रगष्टत प्रष्टतवेदन िठाईन ुिनेछ । 

िष्टक्षत समहू ष्टनःर्लु्क कायगक्रम ऄन्त्तरगगतका सेवाग्राहीहरु सब ै

 

२) काययक्रमको नामः भ्यावक्सन सरुक्षाको लावग आन्धन 

िररचय नेिािमा प्रत्येक बषग करीव ६ िाख ६० हजारभन्त्दा बढी नवष्टर्र्हुरु जन्त्मन्त्छन ्र ती सबै बािबाष्टिकाहरुिे िणूग 

खोि प्राप्त गनुग ईनीहरुको नैसष्टगगक ऄष्टधकार हो । खोि सेवा नेिाि सरकारकोाे िष्टहिो प्राथष्टमकता प्राप्त कायगक्रम 

हो । बािबाष्टिकाको मतृ्यदुर र ष्टवरामीदर घटाईनमा खोि सेवाको महत्विणूग योगदान रहकेो छ । जनसांष्टख्यक 

स्वास््य सभेक्षण २०१६ ऄनसुार ऄझै १० प्रष्टतर्त बािबाष्टिकािे अंष्टर्क र ३ प्रष्टतर्त बािबाष्टिकािे कुनैिष्टन 

खोि सेवा प्राप्त गरेका छैनन,् जनु चनुौतीको ष्टबषय रहकेो छ । 

ईद्दशे्य खोि िाईने समयसम्म भ्याष्टक्सनको कोल्डचेन कायम गरी गणुस्तररय खोि ईििव्ध गराईनेगणुस्तरीय तथा ष्टदगो 

खोि सेवा प्रदान गनुग 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि सत प्रष्टतर्त बािबाष्टिकाि ेखोिताष्टिका ऄनसुार गणुस्तरीय खोिहरु प्राप्त गनग सक्नेछन।् 

संचािन गन े

ष्टनकाय  

प्रदरे् सरकार 

संचािन ष्टवष्टध  खोि कोल्डचेन व्यवस्थािन कायगक्रम साँग सम्बष्टन्त्धत ष्टिज, ष्टडिष्टिज तथा जेनेरेटर सञ्चािन गनगका िाष्टग 

अवश्यक आन्त्धन  खररदको रकम भिुानी यस कायगक्रमबाट गनग सष्टकने छ। 

 खोि कोल्डचेन कायगक्रमसाँग सम्बष्टन्त्धत ईिकरण सञ्चािनगनग अवश्यक िन ेआन्त्धन बाहके ऄन्त्य खचग र्ीषगक 

ऄन्त्तगगतको गनग िाआन ेछैन 
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िष्टक्षत समहू खोि िाईने वािवाष्टिका र गभगवती मष्टहिाहरु । 

ऄष्टभिेख तथा 

प्रष्टतवेदन 

ऄष्टभिेख फायि खडा गरी राख्न ुिनेछ भने प्रष्टतवेदन ऄनसुषू्टच १ र २ मा भएको फाराममा व्यवस्थािन 

महार्ाखामा प्रगष्टत प्रष्टतवेदन िठाईन ुिनेछ । 

 

३) काययक्रमको नामः के्षरीय/प्रादेवशक मेवडकल स्टोरहरु तथा स्थानीय तहहरुको लावग औषवध, भ्यावक्सन तथा 

 भ्यावक्सन जन्य सामग्री, ररप्यावकङ तथा ढुवानी र पुनःववतरण समेत 

िररचय कुनै िष्टन कायगक्रमिाइ सफिता िवूगक सञ्चािन गनगको िाष्टग अवश्यक औषष्टध, भ्याष्टक्सन, भ्याष्टक्सनजन्त्य 

सामग्रीहरु, औजार, ईिकरण, ऄष्टभिेख तथा प्रष्टतवेदन फारामहरू तथा ऄन्त्य सामग्रीहरू अवश्यक िररमाण, 

ईियिु सयममा तथा तोष्टकएकै स्थान माईििब्ध गराईन सष्टकएमा मार कायगक्रमिे ऄिेक्षा गरेको िक्ष्य हाष्टसि 

गनग सक्दछ। साथै अवश्यक औषष्टध तथा सामग्रीहरु समयम ैअिषू्टतग गरी स्वास््य संस्थाहरू मा वषग भरर न ै

ईििब्ध गराईन ेव्यवस्था भएमा सेवाग्राहीहरू िाइ गणुस्तरीय स्वास््य सेवा प्रदान गनुगका साथै स्वास््य संस्था 

प्रष्टत सवगसाधारण जनताको ष्टवश्वास समेत बढ्दछ। प्रादषे्टर्क मेष्टडकि स्टोरहरुको िाष्टग औषष्टध, भ्याष्टक्सन तथा 

भ्याष्टक्सनजन्त्य सामग्री, साधन, सामान, रर्याष्टकङ तथा ढुवानी र िनुःष्टवतरण गनगका िाष्टग यस र्ीषगक ऄन्त्तगगत 

बजेटको व्यवस्था गररएको छ। 

ईद्दशे्य  स्थानीय स्वास््य संस्थाहरुबाट गणुस्तरीय स्वास््य सेवा प्रदान गन ेकायगको िाष्टग अवश्यक ष्टनःर्लु्क 

ऄत्यावश्यक औषष्टधहरुको ष्टनरन्त्तर अिषू्टतग । 

 स्थानीय स्वास््य संस्थाहरुमा औषष्टधको मौजदात कायम राख्न । 

 औषष्टधको रैमाष्टसक ष्टवतरण र िनूः ष्टवतरण गन ेव्यवस्था ष्टमिाईन । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि स्थानीय ष्टनकाय ऄन्त्तगगतका स्वास््य संस्थाहरुमा ष्टनयष्टमत रुिमा औषष्टधहरु ईििव्ध हुन े

संचािन गन े

ष्टनकाय  

 प्रदरे् सरकार,  

 महानगरिाष्टिका, ईि महानगरिाष्टिका, नगरिाष्टिका, गाईिाष्टिका 

संचािन ष्टवष्टध  ऄन्त्तगगतका स्वास््य संस्थाहरू कष्टत दरुीमा छन ढुवानीको माध्यम (भररया, खच्चड, सवारी साधन अष्टद) के के 

छन?् एक िटक ष्टनष्टश्चत िररमाणमा (तौि। भारी) सामान ढुवानी गदाग कष्टत खचग िाग्छ अष्टदको ष्टववरण तयार 

गरी बषगभरिाइ अवश्यक िन ेरकमको िागत ऄनमुान तयार गनुग िदगछ। आष्टिमेट तयार गन ेफाराम ऄनसुचूी३ 

मासमावेर् गररएको छ। सो का िाष्टग ष्टजल्िा समन्त्वय सष्टमष्टत । स्थानीय ष्टनकायबाट स्वीकृत ढुवानी दररेटिाइ 

अधार मान्त्न सष्टकने छ । 

 औषष्टध औजार ईिकरण रर्याष्टकङ्ग तथा ढुवानी कायग एकीकृत ढुवानीको ऄवधारणा बमोष्टजम न ैसम्िन्त्न गनुग 

िदगछ ऄथागत ्ईििब्ध गराईन ुिने स्वास््यका ष्टवष्टभन्त्न कायगक्रमका सरसामानहरू छुट्टा छुटै्ट ढुवानी नगरी सम्भव 

भए सम्म एकै िटक एकीकृत रुिमा ढुवानी गनुग िदगछ। 

 ढुवानी कायगको िाष्टग अवश्यक िने ्याष्टकङ सामग्रीहरू (जस्तै काटुगन, काटुगनटेि, माकग र),  ्याष्टकङ ज्यािा 

अष्टद समेत यस कायगक्रमऄन्त्तगगत खचग गनग सष्टकने छ। 

 यस बजेट ष्टर्षगक ऄन्त्तगगत राष्टखएको बजेटिाइ मखु्य गरी औषष्टध, साधन तथा ईिकरणको ढुवानी तथा 

्याष्टकङ सम्बन्त्धी कायगमा मार खचग गनग िाआन ेछ। 

 स्वास््य संस्थाहरु बाट प्राप्त LMIS रैमाष्टसक प्रष्टतवेदनको अधारमा स्वास््य संस्थामा भएको मौज्दातिाइ 

अधारमानी औषष्टध, साधनहरू रैमाष्टसक रूिमा स्थानीय ष्टनकायहरुमा (महानगरिाष्टिका, 

ईिमहानगरिाष्टिका, नगरिाष्टिका र गाईिाष्टिका सम्म) ष्टनयष्टमत अिषू्टतग गन ेव्यवस्था ष्टमिाईन ुिदगछ। 

 यो फाराम तयार गरी कायागन्त्वयनमा ल्याईन ुिदगछ। केन्त्रमा योफाराम िठाईन ुिदनै। 

 स्थानीय स्तरमा ढुवानी गन ेसंस्थाहरू रहकेो ऄवस्थामा ष्टसिबन्त्दी दरभाईिर वा बोििर अव्हान गरी ढुवानी 

सम्बन्त्धी कायग गनग सष्टकने छ। 

ष्टववरण संकिन 

 स्वास््य संस्थाहरू बाट रैमाष्टसक LMIS प्रष्टतवेदन संकिन गने रैमाष्टसक समाप्त भएको िष्टहिो मष्टहनाको ७ 

गते दषे्टख१४ गते सम्म, 



 

 

112 

 

 स्वास््य संस्थाहरू को माग तथा अवश्यकता ऄनसुार ष्टनकार्ा गनुगिन ेिररमाण ष्टनधागरण गरी ह.फा. तयार गन े। 

रैमाष्टसकसमाप्तभएकोिष्टहिोमष्टहनाको१५गतेदषे्टख२०गतेसम्म 

 स्वास््य संस्थाहरू को िाष्टग औषष्टध सामग्री ्याष्टकङ्ग गन े। रैमाष्टसक भिूान भएको िष्टहिो मष्टहनाको २० 

गते बाट २५ गते सम्म 

औषष्टध / सामग्री ष्टवतरण 

 (ढुवानी) गने रैमाष्टसक भिूान भएको िष्टहिो मष्टहनाको २५ गते बाट ऐ मसान्त्त सम्म 

ष्टवतरणको िाष्टग गनुगिन ेकायगहरूः 

 स्वास््य संस्थाहरूिे रैमाष्टसक भिूानी भएको िष्टहिो मष्टहनाको ७ गते ष्टभर LMIS प्रष्टतवेदन िठाईन ुिन े

भएकोिे निठाईन ेस्वास््य संस्थाहरू िाइ ताकेता गरी रैमाष्टसक प्रष्टतवेदन प्राप्त गने। 

 प्राप्त रैमाष्टसक LMIS प्रष्टतवेदनका सब ैकोिमहरू ठीक साँग भरे नभरेको जााँच गने। 

 स्वास््य संस्थाहरूको ASL तथा रैमाष्टसकको ऄन्त्तको मौज्दात िररमाणिाइ अधार मानी ष्टनकार्ा गनुगिन े

िररमाण ष्टनधागरण गने। ष्टनकार्ा िररमाण ष्टनधागरण गन ेफाराम ऄनसुचूी ४ मा राष्टखएको छ। 

 ष्टनकार्ा िररमाण ष्टनधागरण गदाग स्टोरमा भएको मौजदुा िररमाणिाइ समेत ध्यान ष्टदने। स्टोरमा भएको मौज्दात 

स्वास््य संस्थाबाट माग भएको िररमाण भन्त्दा कम भएको ऄवस्थामा टाढाका स्वास््य संस्थाहरु िाइ िरूा 

िररमाणमा र नष्टजक का स्वास््य संस्थाहरूको हकमा सके सम्म ASL र EOP को बीचको िररमाण नघट्ने गरी 

ष्टवतरण गन ेव्यवस्था ष्टमिाईने। 

 ऄन्त्तरगतका सम्िणूग स्वास््य संस्थाहरूको िाष्टग ष्टनकार्ा गनुग िन ेिररमाण ष्टनधागरण गररसके िष्टछ प्रत्येक 

स्वास््य संस्थाहरूको िाष्टग वेग्िा वेग्िै हस्तान्त्तरण फाराम तयार गने। हस्तान्त्तरण फाराममा प्रत्येक अआटमको 

मलू्य समेत ईल्िेख गनुग िनेछ। 

 हस्तान्त्तरण फाराम बमोष्टजम बेग्िा बेग्िै स्वास््य संस्थाहरूको  िाष्टग छुट्टा छुटै्ट ्याष्टकङ्ग गने। 

 ्याष्टकङ्ग गररसकेिष्टछ सरुष्टक्षत ष्टकष्टसमिे ष्टजल्िाको भौगोष्टिक ऄवस्था ऄनसुार भररया, खच्चड तथा 

सवारीका साधनबाट ढुवानीको व्यवस्था गने। 

 औषष्टध, साधन अष्टद ढुवानी गररसके िष्टछ स्वास््य संस्थाहरू बाट दाष्टखिा प्रष्टतवेदन प्राप्त गरी ष्टनकार्ा 

िररमाण ऄनसुार अम्दानी बााँधेको छ छैन सषु्टनष्टश्चत गने। 

 ष्टनकार्ा गररएको औषष्टध साधन ह.फा. ऄनसुार ष्टजन्त्सी खातामा खचग कटाईन े(एकमिु खचग नकटाईने।) 

ऄवष्टध स्वास््य संस्थाहरुमा औषष्टध, साधन, औजार, ईिकरण तथा ऄन्त्य सामग्रीहरु ष्टवतरण गदाग ष्टनम्ननसुार गनुग िदगछः 

ऄवष्टध २०७५ श्रावण १ गते दषे्टख २०७६ साि अषाढ मसान्त्त सम्म 

िष्टक्षत समहू ष्टनर्लु्क कायगक्रम ऄन्त्तरगगतका सेवाग्राहीहरु सब ै

ऄष्टभिेख तथा 

प्रष्टतवेदनः 

ऄष्टभिेख फायि खडा गरी राख्न ुिनेछ भने प्रष्टतवेदन ऄनसुषू्टच १ र २ मा भएको फाराममा व्यवस्थािन 

महार्ाखामा प्रगष्टत प्रष्टतवेदन िठाईन ुिनेछ । 

 

४) काययक्रमको नामः औषवध तथा ईपकरण गुणस्तर परीक्षण 

िररचय नेिािको संष्टवधान २०७२ िे प्रत्येक नागररकिाइ राज्यबाट अधारभतू स्वास््य सेवा ष्टनःर्लु्क प्राप्त गने हक हुनेछ 

र कसैिाइ िष्टन अकष्टस्मक स्वास््य सेवाबाट वष्टञ्चत गररने छैन भनी ष्टनःर्लु्क स्वास््य सेवािाइ सषु्टनष्टश्चत गरेको 

छ । यसका िाष्टग तोष्टकएका गणुस्तरीय ष्टनःर्लु्क औषष्टधहरु खररद गनुगिने हुन्त्छ । गणुस्तरीय सामग्रीहरुिे 

सेवाग्राहीहरुमा सेवाप्रष्टत ष्टवश्वसनीयता बढाईाँछ । स्वास््य सेवा प्रयोग हुने औषष्टध र सामग्रीहरुको गणुस्तरिाइ 

ध्यान ष्टदन ुिने हुाँदा गणुस्तर सषु्टनष्टश्चतताका िाष्टग अष्टधकाररक तथा वैज्ञाष्टनक प्रयोगर्ािाको ईियोग गनुगिने हुन्त्छ । 

ईद्दशे्य  गणुस्तर सषु्टनष्टश्चततािाइ एकीन गनग 

 सेवाग्राहीहरु मा स्वास््य संस्था तथा सेवा प्रष्टत ष्टवश्वसनीयता बढाईन 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि स्थानीय ष्टनकाय ऄन्त्तगगतका स्वास््य संस्थाहरुमा गणुस्तरीय औषष्टधहरु ईििब्ध हुने। 

संचािन ष्टवष्टध सचंालन गने वनकायः प्रदरे् सरकार  
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 खररद भएका तथा खररद हुन ेऔषष्टधहरुको गणुस्तर सषु्टनष्टश्चतताका िाष्टग सावगजष्टनक खररद ऐन तथा 

ष्टनयमाविी िाइ िणूग िािना गद ैप्रयोगर्ािा छनौट तथा िरीक्षण सम्बन्त्धी कायग गनुग िदगछ। 

 ष्टनःर्लु्क कायगक्रम ऄन्त्तगगत खररद गररएका औषष्टधहरुको गणुस्तर सम्बन्त्धमा कुन ैिष्टन ष्टर्कायत प्राप्त भएको 

ऄवस्थामा ईि औषष्टधको राष्टरिय औषष्टध प्रयोगर्ािामा िरीक्षण गन ेव्यवस्था ष्टमिाईन ुिदगछ। 

ऄवष्टध २०७५ श्रावण १ गते दषे्टख २०७६ साि अषाढ मसान्त्तसम्म 

िष्टक्षत समहू ष्टनर्लु्क कायगक्रम ऄन्त्तरगगतका सेवाग्राहीहरु सब ै

ऄष्टभिेख तथा 

प्रष्टतवेदनः 

ऄष्टभिेख फायि खडा गरी राख्न ुिनेछ भने प्रष्टतवेदन ऄनसुषू्टच १ र २ मा भएको फाराममा व्यवस्थािन 

महार्ाखामा प्रगष्टत प्रष्टतवेदन िठाईन ुिनेछ । 

 

५) काययक्रमको नामः सपुररवेक्षण, समन्वय र प्रावववधक सहयोग 

िररचय स्वास््य संस्थाहरु बाट ष्टनःर्लु्क कायगक्रम सम्बन्त्धी औषष्टधहरु ष्टनरन्त्तर ईििब्धता सषु्टनष्टश्चत गनग, भण्डार 

व्यवस्थािन, अिषू्टतग व्यवस्थािन का साथै अिषू्टतग व्यवस्थािन सचूना प्रणािी तयार गरी समयम ै माष्टथल्िो 

ष्टनकायमा िठाईनकुा साथै ईि सचूना प्रणािीका त्यांकहरु सही रुिमा प्रयोग भआरहकेो कायग िाइ ष्टनरन्त्तरता 

ष्टदनका िाष्टग स्वास््य संस्थाहरुको सिुररवेक्षण, समन्त्वय तथा प्राष्टवष्टधक सहयोग भ्रमणिाइ कायगक्रममा समावेर् 

गररएको छ। 

ईद्दशे्य ष्टनःर्लु्क औषष्टध, खोि सेवा िगायत अिषू्टतग व्यवस्थािनका सम्िणूगिक्षहरु (खररद, भण्डार व्यवस्थािन, ढुवानी, 

ऄष्टभिेख तथा प्रष्टतवेदन अष्टद) सचुारु रुििे सञ्चािन भआररृको बारे यकीन गनग 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि ष्टनःर्लु्क औषष्टध, साधन तथा खोि सेवा ष्टनयष्टमत तथा सचुारु रुििे सञ्चािन हुने 

संचािन ष्टवष्टध यो कायगक्रम ऄन्त्तगगत अिषू्टतग व्यवस्थािनका ष्टवष्टभन्त्निक्षहरुको सिुररवेक्षण, ऄनगुमन, समन्त्वय र प्राष्टवष्टधक 

सहयोग भ्रमणकायगहरु सम्िन्त्न गनुग िनेछ। ष्टनम्न बुाँदाहरुिाइ ऄनसुरण गद ैकायगक्रम संचािन गनुग िनेछः 

 ष्टजन्त्सी ष्टकताबमा अम्दानी बााँष्टधएका र नबााँष्टधएका ष्टजन्त्सी मािसामानहरुको ऄवस्था। 

 ष्टनःर्लु्क कायगक्रमका ऄत्यावश्यक औषष्टध तथा साधनहरु न्त्यनू मौज्दात भएका स्वास््य संस्थाहरु। 

 रैमाष्टसक LMIS प्रष्टतवेदन निठाएका वा समयमा निठाईन ेस्वास््य संस्थाहरु। 

 रैमाष्टसक LMIS प्रष्टतवेदन ठीक संग नभरेका स्वास््य संस्थाहरु। 

 अिषू्टतग व्यवस्थािनको कायग तथा कायगक्रममा समस्या दषे्टखएका स्वास््य संस्थाहरु। 

 म्याद नाधेका तथा प्रयोगमा अईन नसक्न ेऔषष्टधहरु छुट्याएर राख्न ेगरेकोछ/छैन। 

 FEFO को ष्टसिान्त्त ऄनसुार भण्डार व्यवस्थािन गररएकोछ/छैन। 

 Cold Chain Sub Center भएका स्वास््य संस्थािे 

 तािक्रमको रेकडग राख्न ेगरेको छ/छैन। 

 अवश्यकता ऄनसुार ष्टिज ष्टनयष्टमत रुिमासंचािन गररएको छ/छैन। 

 प्राप्त भएका र खचग भएका भ्याष्टक्सन तथा ष्टसररन्त्जहरुको ष्टजन्त्सीखातामा ऄष्टभिेख राखी ऄद्यावष्टधक गने 

गररएको छ/छैन। 

 रैमाष्टसक LMIS प्रष्टतवेदनमा भ्याष्टक्सन तथा ष्टसररन्त्जको प्रष्टतवेदन समावेर् गन ेगररएको छ/छैन 

िष्टक्षत समहू ष्टनर्लु्क कायगक्रम ऄन्त्तरगगतका सेवाग्राहीहरु सब ै

ऄष्टभिेख 

प्रष्टतवेदन 

अिषु्टतग व्यवस्थािन सम्बन्त्धी सिुररवेक्षण, समन्त्वय र प्राष्टवष्टधक सहयोग िश्चात ष्टनररक्षणकतागिे िरेका समस्या तथा 

समाधानका ईिायहरुको प्रष्टतवेदन कायागिय प्रमखुिाइ ऄष्टनवायगरुिमा िेर् गनुग िदगछ। सिुररवेक्षण, समन्त्वय र 

प्राष्टवष्टधक सहयोग िश्चात समस्या समाधानको िाष्टग गनुग िने फिोऄि गनुग िदगछ। ष्टजन्त्सी ष्टनरीक्षणको ढााँचा 

ऄनसुषू्टच ५ मा संिग्न गररएको छ । ऄनसुचूी १ र २ बमोष्टजम प्रगष्टत व्यवस्थािन महार्ाखामा िठाईन ुिदगछ। 

 

६) काययक्रमको नामः प्रा.स्वा.के., स्वास््य चौकीको लावग औजार ईपकरण खररद (वव.वप. सेट, स्टेथेस्कोप, 

 थमायवमटर, ऄटोस्कोप, डेण्टल सेट अवद) 
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िररचय नेिािको संष्टवधानिे ष्टनष्टदगि गरे बमोष्टजम नागररकिाइ राज्यबाट अधारभतू स्वास््य सेवा ष्टनःर्लु्क ईििब्ध 

गराईन ेष्टसिष्टसिामा स्वास््य संस्थाहरुमा प्रारष्टम्भक िरीक्षण सम्बन्त्धी सामान्त्य ईिहरणहरु अवश्यक िरररहन्त्छन।् 

यस्ता ईिकरणहरु सेवा प्रदान गन े ष्टसिष्टसिामा ष्टबष्टग्रन सक्ने र सामान्त्य तयाः यस्ता ईिकरणहरु ममगत िष्टन हुन 

सक्दनै जसिाइ नयााँ ईिकरणहरुिे न ैप्रष्टतस्थािन गनुग िन ेहुन्त्छ। स्वास््य संस्थाहरुबाट प्रदान गररन ेसेवा ष्टनयष्टमत र 

गणुस्तरीय ईिकरणहरुको ऄभाविे सेवा प्रदान गन ेकायगमा ऄवरोध नहोस भन्त्नाका िाष्टग प्रदरे्तहमा प्रा.स्वा.के., 

स्वास््य चौकीको िाष्टग औजार ईिकरण खररद का िाष्टग बजेट ष्टवष्टनयोजन गररएको छ। 

ईद्दशे्य स्वास््य संस्थाहरु बाट गणुस्तरीय र ष्टनरन्त्तर सेवा ईििब्ध गराईन ेकायग सहज हुन े

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि स्वास््य संस्था बाट प्रदान गररन ेसेवा ष्टनरनतर तथा सहज रुिमा सञ्चािन भआरहन े

संचािन ष्टवष्टध यस कायगक्रम ऄन्त्तगगत ष्टनम्न औजार ईिकरणहरु खररद गनग सष्टकने छः  

(१) ष्टव.ष्टि. सेट  (२) स्टेथेस्कोि  (३) थमागष्टमटर (४) ऄटोस्कोि (५) डेन्त्टिसेट (६) Delivery 

Set/Episiotomy Set/I & D Set Dressing Set/Suture Set अष्टद 

 खररद गररन ेऔजार तथा ईिकरणहरु गणुस्तरीय हुनिुनेछ। गणुस्तर सषु्टनष्टश्चतताका िाष्टग खररद गररन ेऔजार 

ईिकरणहरु ISO र CE गणुस्तर प्रमाण प्राप्त हुन ुिनेछ। 

 गणुस्तरीय स्िेष्टसष्टफकेर्न व्यवस्थािन महार्ाखाको वेवसाआट बाट ष्टिन सष्टकन ेछ । 

 खरीद कायग नेिाि सरकारिे जारी गरेको सावगजष्टनक खरीद ऐन २०६३ तथा सावगजष्टनक खरीद ष्टनयमाविी 

२०६४ को ऄष्टधनमा रही खरीद गनुग िनेछ। 

िष्टक्षत समहू ष्टनर्लु्क कायगक्रम ऄन्त्तरगगतका सेवाग्राहीहरु सब ै

ऄष्टभिेख 

प्रष्टतवेदन 

ऄष्टभिेख फायि खडा गरी राख्न ुिनेछ भने प्रष्टतवेदन ऄनसुषू्टच १ र २ मा भएको फाराममा व्यवस्थािन 

महार्ाखामा प्रगष्टत प्रष्टतवेदन िठाईन ुिनेछ । 

 

७) काययक्रमको नामः पुराना म्याद गुजे्रका, टुटे फुटेका औषवध तथा ऄन्य स्वास््य सम्बन्धी प्रयोगमा नअईने 

 सामग्रीहरु धुल्याईने तथा नि गने 

िररचय स्वास््य संस्थाहरु बाट सेवा प्रदान गन ेष्टसिष्टसिामा ष्टवष्टभन्त्न औषष्टध, सामग्री, औजार तथा ईिकरणहरुको प्रयोग 

गनुग िन े हुन्त्छ। जीवनरक्षक औषष्टध तथा ऄन्त्य ऄत्यावश्यक औषष्टधहरु सावधानी ऄिनाईाँदा ऄिनाईाँद ै िष्टन 

म्यादगजेु्रर, टुट फुट भइ वा प्रयोग भइ बााँकी रहकेो िररमाण िनु: प्रयोग गनग नसक्न ेऄवस्थामा हुन्त्छन।् त्यसैगरी 

औजार ईिकरणहरु सेवा प्रदान गन ेप्रष्टक्रयामा टुट फुट भइ प्रयोग गनग नसष्टकन ेऄवस्थामा िगु्दछन।् यसरी प्रयोगमा 

अईन नसक्न,े म्याद गजेु्रका औषष्टध तथा भ्याष्टक्सनहरु वतावरणीय ऄसर निनेगरी सरुष्टक्षत साथ नि गनुग िन ेहुन्त्छ। 

ऄन्त्य औजार ईिकरण अष्टद को हकमा ममगत हुन नसक्न ेवा ममगत खचग बढी िाग्न ेभएमा ष्टनयमानसुार ष्टििाम 

ष्टबक्रीको प्रष्टक्रयामा िैजान ुिन ेहुन्त्छ 

ईद्दशे्य  प्रयोगमा नअईन ेमािसामानहरूिे ओगटी राखेको स्थान खािी गरी भण्डार क्षमतामा वषृ्टि गनग। 

 भण्डार िनु: व्र्यवष्टस्थतगनग र सरसफाइमा सघाई ियुागईन। 

 ऄनावश्यक रुिमा रहकेा मािसामानहरूको िीिाम ष्टवक्रीबाट राजश्व बषृ्टिमा सघाई ियुागईन। 

 ष्टजन्त्सी खाता तथा भण्डारको मौज्दात ऄद्यावष्टधक राख्न। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि ष्टजन्त्सी ष्टववरण तथा भण्डार व्यवस्था ऄद्यावष्टधक हुन े

संचािन ष्टवष्टध म्याद गजेु्रर, टुट फुट भइ वा प्रयोग भइ बााँकी रहकेो िररमाण िनु: प्रयोग गनग नसक्न ेऄवस्थामा रहकेा औषष्टधहरु 

अष्टथगक कायगष्टवष्टध ऐन, अिषू्टतग व्यवस्था महार्ाखाबाट प्रकाष्टर्त ष्टििाम ष्टबक्री, ष्टमन्त्हा तथा धलु्याईने सम्बन्त्धी 

कायग ष्टवष्टध ष्टनदरे्का, तथा ष्टवश्व स्वास््य संगठनको म्याद गषु्टज्रएका औषष्टधहरु नि गन ेष्टनदषे्टर्का बमोष्टजम नि गनुग 

िनेछ । 

ऄवष्टध २०७५ श्रावण १ गतेदषे्टख २०७६ साि अषाढ मसान्त्तसम्म 

िष्टक्षत समहू ष्टनर्लु्क कायगक्रम ऄन्त्तरगगतका सेवाग्राहीहरु सब ै

ऄष्टभिेख तथा 

प्रष्टतवेदनः 

ऄष्टभिेख फायि खडा गरी ऄनसुषू्टच १ र २ ऄनसुारको प्रष्टतवेदन  व्यवस्थािन महार्ाखामा प्रगष्टत प्रष्टतवेदन 

िठाईन ुिनेछ । 
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८) काययक्रमको नामः औजार ईपकरणहरु, ढुवानीका साधन तथा सवारी साधन ममयत 

िररचय ष्टवद्यमान स्वास््य सेवा िाइ सरुष्टक्षत, भरिदो तथा गणुस्तरीय बनाईनको िाष्टग कायागियमा भएका सरसामान, 

औजार ईिकरण, ढुवानी तथा कायागिय प्रयोजनमा अईन ेसवारी साधनहरु सही तथा सचुारु रहन ुजरुरी हुन्त्छ। 

तसथग भआरहकेा साधनहरु चसु्त दरुुस्त राखी सेवा सचुारु गनग ष्टनयष्टमत रुिमा ममगत सम्भार गनुग िन ेहुन्त्छ। यस 

कायगक्रमबाट कायागियमा भएका मािसामान समय मै ममगत सम्भार गरी चसु्त दरुुस्त राख्नका िाष्टग बजेट 

ष्टवष्टनयोजन गररएको छ। ममगत गदाग िष्टन प्रयोगमा नअईन ेवा ममगत खचग बढी िाग्न ेभएमा ष्टनयमानसुार ष्टििाम 

ष्टबक्रीको प्रष्टक्रयामा िैजान ुिन ेहुन्त्छ। 

ईद्दशे्य  प्रदान गररन ेसेवामा ष्टनरन्त्तरता अईने। 

 समयम ैममगत हुन ेहुाँदा औजार, ईिकरण तथा सवारी साधनको अय ुबढ्न े

 ष्टनयष्टमत ममगत सम्भारबाट ममगत खचग समेत कम हुने। 

 स्रोत तथा साधनको सदिुयोग। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि ष्टवद्यमान कायागिय संचािन िद्दष्टतिाइ चसु्त दरुुस्त राखी समयम ैकायग सम्िादनमा सहयोग िगु्ने। 

संचािन ष्टवष्टध  कायागियमा भएका कम््यटुर, ष्टप्रण्टर, स्क्यानर, फोटोकष्टि मेष्टर्न, यषु्टिएस, फ्याक्स िगायत कायागियमा 

प्रयोग भएका ऄन्त्य ईिकरणहरुको ममगत सम्भार अष्टथगक कायगष्टवष्टध ष्टनयमाविी ऄनसुार गनुगिदगछ ।  

 कायागियमा प्रयोगमा रहकेा सवारी साधनहरु गाडी, मोटरसाआकि, साआकि अष्टदको यस ऄन्त्तगगत ममगत 

सम्भार गनग सष्टकनेछ । मोटर साआकिको हकमा भन ेवषगमा १ िटकका िाष्टग मार ष्टनष्टश्चत रकम तोकेर ममगत 

गनग सष्टकनेछ  

 वायोमेष्टडकि ईिकरणहरुको ममगत संभार ष्टनयष्टमत रुिमा गनुग िदगछ । स्थानीयस्तरम ैममगत हुन सक्ने सानोष्टतनो 

ममगत गरी कायग सञ्चािनमा ल्याईन ुिनेछ । वायोमेष्टडकि ईिकरणहरुको ठूिो (Major) ममगत संभार गनुग 

िरेमा व्यवस्थािन महार्ाखािाइ जानकारी ष्टदइ गनुग िनेछ ।  

 खोि कायगमा प्रयोग भआरहकेो जेनेरेटरको ममगत सम्भार यथासंभव चााँडो ष्टमिाईन ुिनेछ ।  

 िरुाना ममगत गदाग िष्टन प्रयोगमा ल्याईन नसष्टकने मािसामानहरुको ष्टििाम ष्टवक्रीको गनुग िनेछ ।  

 ममगत संभारको कायग गदाग सावगजष्टनक खररद ऐन र अष्टथगक कायगष्टवष्टध ष्टनयमाविीको िािना िणूग रुिमा 

गनुगिनेछ । 

िष्टक्षत समहू ष्टन र्लु्क कायगक्रम ऄन्त्तरगगतका सेवाग्राहीहरु सब ै

ऄष्टभिेख तथा 

प्रष्टतवेदनः 

ऄष्टभिेख फायि खडा गरी राख्न ेतथा प्रष्टतवेदन ऄनसुषू्टच १ र २ मा भएको फाराममा स्वास््य तथा जनसंख्या 

मन्त्राियमा प्रगष्टत प्रष्टतवेदन िठाईन ुिनेछ । 

 

९) काययक्रमको नामः ईपभोगखचय (पानी, बत्ती, सचंार, ममयत ववववध अवद) 

िररचय कायागियको दषै्टनक संचािनका ष्टनष्टमि ऄत्यावश्यक खचगहरु खासगरी धारा, ष्टवजिुी, संचारखचग, कायागिय 

प्रयोजनका िाष्टग अवश्यक मसिन्त्दहरु, िष्टरका तथा िसु्तकहरु, हुिाक तथा कायागिय का भौष्टतक सामानहरु, 

मेष्टर्नरी औजार अष्टद का ष्टनयष्टमत ममगत खचगहरु, भाडा, कायागिय संचािनका िाष्टग ष्टिआएका सेवाहरुका खचग 

अष्टद कायािगय संचािन खचग ऄन्त्तगगत िदगछन ्। 

ईद्दशे्य  कायागियको कामकाज ष्टवना ऄवरोध सचुारु रुिमा सञ्चािन गन।े 

 कायागिय सञ्चािनका िाष्टग अवश्यक िन ेसामाग्री तथा ऄत्यावश्यक सेवाहरुको ष्टनरन्त्तर अिषु्टतगको 

प्रबन्त्ध गने  

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि कायागियको कामकाज सचुारु रुिमा सञ्चािन हुन े

संचािन गन ेष्टनकाय  प्रदरे् सरकार 

संचािन ष्टवष्टध  खररद सम्बन्त्धमा सावगजष्टनक खररद ऐन, ष्टनयमाविी तथा अष्टथगक कायगष्टवष्टध ष्टनयमाविीमा भएको 

व्यवस्थािाइ ऄष्टनवायग िािना गनुग िनेछ । 

 समयम ैमहसिु ष्टतरी ष्टमतव्यष्टयता ऄिनाईन ूिन े
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 मागफारम, खरीदअदरे्, दाष्टखिा ररिोटग अष्टद स्वीकृत फारमहरु प्रयोग गनूगिन े।  

 भौष्टतक ष्टनरीक्षणको व्यवस्था हुनिुन,े  

 मलु्यवान िसू्तकहरुको ष्टजन्त्सीखातामा ऄष्टभिेख राख्निुन ेर िरिष्टरका र्लू्क सम्बष्टन्त्ध ऄष्टभिेख राख्न ूिन,े  

 सचुना एवं ष्टवज्ञािन छाष्टिएको िरिष्टरका राख्न ुिन े। 

 भाडा भिानी गदाग अयकर ऐन बमोष्टजम कर कट्टी गनुगिन े। 

 ममगत ऄष्टभिेख (म.िे.ि. फा.न.ं २) राख्निुन,े   

 ममगत गदाग फेररएका सामानको ऄष्टभिेख राख्न,े 

 वीि भरिाइ प्राप्त नह न ेखचगहरु ऄष्टधकार प्राप्त ऄष्टधकारीि ेप्रमाष्टणत गरी खचग िेख्निुन े।  

 कायगक्रम ऄनसुारको छुट्टा छुटै्ट ऄष्टभिेख दषे्टखन ेगरी राख्निून े। 

ऄष्टभिेख प्रष्टतवेदन ऄनसुषू्टच १ र २ मा भएको फाराममा व्यवस्थािन महार्ाखामा प्रगष्टत प्रष्टतवेदन िठाईन ुिनेछ 

 

१०)  काययक्रमको नामः धनगढी स्टोर भवनको पुनःवनमायण 

िररचय स्वास््य संस्थाहरुबाट सेवा प्रदान गन ेष्टसिष्टसिामा ष्टवतरण हुने औषष्टधहरु गणुस्तरीय हुन सकेमा सेवाको 

गणुस्तर समेत बढ्न जान्त्छ। यसका िाष्टग ईियिु भण्डारको अवश्यकता िदगछ। गणुस्तरीय र ईियिु स्टोर 

भवनको ऄभावमा जष्टतसकैु गणुस्तरीय औषष्टधहरु खररद भएता िष्टन औषष्टधहरुको गणुस्तरिाइ यथाष्टस्थष्टतमा 

कायम राख्न सष्टकंदनै। साष्टवक क्षेत्रीय मेष्टडकि स्टोर धनगढी, धेरै वषग िष्टहिा ष्टनमागण भएको र हाि ईि 

भण्डार भवन जीणग हुनकुा साथै ओस, ष्टचसो अष्टद कारणिे औषष्टध भण्डारमा प्रयोग गनग सष्टकन ेगणुस्तरको 

नभएको हुाँदा यसिाइ भत्काइ ईि स्थानमा ईियिु तथा स्तरीय नयााँ स्टोर भवन बनाईन ुिन ेअवश्यकता 

दषे्टखएको हुाँदा यस र्ीषगक ऄन्त्तगगत बजेट ष्टवष्टनयोजन गररएको छ। 

ईद्दशे्य औषष्टध, औजार, ईिकरण तथा भ्याष्टक्सन भण्डारनका िाष्टग ईियिु तथा स्तरीय स्टोर भवनको ष्टनमागण 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि ईियिु तथा स्तरीय स्टोर भवनको प्रयोगबाट औषष्टध, औजार तथा ईिकरणहरुको गणुस्तर यथाष्टस्थष्टतमा रहन े

तथा खेर जान ेदरमा ष्टनयन्त्रण। 

संचािन ष्टवष्टध सावगजष्टनक खररद ऐन २०६३, सावगजष्टनक खररद ष्टनयमाविी २०६४, अष्टथगक कायगष्टवष्टध ऐन २०५५, अष्टथगक 

कायगष्टवष्टध ष्टनयमाविी २०६४ र ऄथग मन्त्राियको कायगसंचािन ष्टनदषे्टर्का २०७० मा ईल्िेष्टखत खचग सम्वष्टन्त्ध 

मािदण्डको िररधी ष्टभर रही खचग गनुग िनेछ।  

यस ऄन्त्तगगत ष्टनम्न कायगक्रमहरु संचािन तथा सम्िन्त्न गनुग िनेछः 

 स्टोर भवनिे चचेको जग्गाको ष्टववरण, साआट ्िान तथा भवन योजना, स्टोर भवनको ष्टवस्ततृ नक्सा, 

स्िक्चरि ष्टडजाआन, ष्टवस्ततृ िागत ऄनमुान, हाि भएका िरुाना भवनहरु भत्काईनका िाष्टग िाग्न ेिगत 

ष्टस्टमेट 

िष्टक्षत समहू ष्टन र्लु्क कायगक्रम ऄन्त्तरगगतका सेवाग्राहीहरु सब ै

ऄष्टभिेख प्रष्टतवेदन प्रष्टतवेदन ऄनसुषू्टच १ र २ मा भएको फाराममा व्यवस्थािन महार्ाखामा प्रगष्टत प्रष्टतवेदन िठाईन ुिनेछ । 
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  ऄनुसूचीहरू 

ऄनसुचूी १ 

नेिाि सरकार                                                         

        अ.व. ................... को ............................ चौमावसक प्रगवत वववरण                                                         (औषवध, ईपकरण अपूवतय) 

क्र.सं. कायगक्रम तथा ष्टक्रयाकिाि आकाआग 

अ.व. ..................को 

कैष्टफयत बाष्टषगक िक्ष्य 
यस चौमाष्टसक सम्मको 

िक्ष्य 

यस चौमाष्टसक सम्मको भौष्टतक 

प्रगष्टत 

यस ऄवष्टधसम्मको 

खचग 

सचूक भार बजेट सचूक भार बजेट सचूक भाररत प्रष्टतर्त रकम (रू.) प्रष्टतर्त 

! @ # $ % ^ & * ( !) !! !@ !# !$ !% 

१ 
टेण्डर, डकुमेण्ट तयार गने, बोििरको सचूना प्रकार्न गने, तेस्रो िक्ष 

ष्टबमा, सवारी कर र अिषू्टतग सेवा सम्बन्त्धी कायगहरु अष्टद   
िटक 

            

२ भ्याष्टक्सन सरुक्षाको िाष्टग आन्त्धन िटक             

३ 
के्षरीय/प्रादेष्टर्क मेष्टडकि स्टोरहरुको िाष्टग औषष्टध, भ्याष्टक्सन तथा 

भ्याष्टक्सनजन्त्य सामग्री, रर्याष्टकङ तथा ढुवानी र िनुःष्टवतरण समेत 
िटक 

            

४ औषष्टध तथा ईिकरण गुणस्तर िरीक्षण िटक             

५ सिुररवेक्षण, समन्त्वय र प्राष्टवष्टधक सहयोग िटक             

६ 
प्रा.स्वा.के., स्वास््य चौकीको िाष्टग औजार ईिकरण खररद (ष्टव.ष्टि. 

सेट, स्टेथेस्कोि, थमागष्टमटर, ऄटोस्कोि, डेण्टिसेट अष्टद) 
िटक 

            

७ 
िरुाना म्याद गुजे्रका, टुटेफुटेका औषष्टध तथा ऄन्त्य स्वास््य सम्बन्त्धी 

प्रयोगमा नअईने सामग्रीहरु धलु्याईने तथा नि गने 
िटक 

            

८ औजार ईिकरणहरु, ढुवानीका साधन तथा सवारी साधन ममगत  िटक             

९ 
एि.एम.अइ.एस., ऄनिाइन कायगक्रम संचािनको िाष्टग 

कम्यटूर सहायक सेवा करार 
संख्या 

            

१० ईिभोगखचगः िानी, बिी, संचार, ममगत ष्टवष्टवध अष्टद  िटक             

११ धनगढी स्टोर भवनको िनुःष्टनमागण संख्या             

कुि जम्मा             

तयार गनेः प्रमाष्टणत गनेः  

नामः   नामः  

िदः   िदः  

ष्टमष्टतः  ष्टमष्टतः    नोटः अफ्नो कायाचलयलाई प्राप्त कायचक्रमहरुको मार उल्लेतखत महलहरुमा भरी पठाउनन पनेछ ।  
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ऄनसुचूी @ 

नेिाि सरकार                                                         

दै्वमावसक प्रगवत वववरण  

१. अ.व. ................... 

२. बजेट ईिष्टर्षगक नं.                 (औषष्टध, ईिकरण अिषू्टतग) 

क्र.सं. कायगक्रम तथा ष्टक्रयाकिाि आकाआग 

अ.व. ०७५।७६ को 

बाष्टषगक िक्ष्य  

अ.व. ०७५।७६ sf] द्रैमाष्टसक प्रगष्टत 

कैष्टफयत 
c;f]h÷sflt{s d+l;/÷k'if df3÷kmfNu'g r}t÷j}zfv h]i7÷c;f/ 

िररमाण बजेट 
िररमाण 

सम्म खचग 

रकम 
िररमाण 

सम्म खचग 

रकम 
िररमाण 

सम्म खचग 

रकम 
िररमाण 

सम्म खचग 

रकम 
िररमाण 

सम्म खचग 

रकम 

१ 
टेण्डर, डकुमेण्ट तयार गने, बोििरको सचूना प्रकार्न गने, तेस्रो 

िक्ष ष्टबमा, सवारी कर र अिषू्टतग सेवा सम्बन्त्धी कायगहरु अष्टद  
िटक 

             

२ भ्याष्टक्सन सरुक्षाको िाष्टग आन्त्धन िटक              

३ 

के्षरीय/प्रादेष्टर्क मेष्टडकि स्टोरहरुको िाष्टग औषष्टध, भ्याष्टक्सन 

तथा भ्याष्टक्सनजन्त्य सामग्री, रर्याष्टकङ तथा ढुवानी र 

िनुःष्टवतरण समेत 

िटक 

             

४ औषष्टध तथा ईिकरण गुणस्तर िरीक्षण िटक              

५ सिुररवेक्षण, समन्त्वय र प्राष्टवष्टधक सहयोग िटक              

६ 
प्रा.स्वा.के., स्वास््य चौकीको िाष्टग औजार ईिकरण खररद 

ष्टव.ष्टि. सेट, स्टेथेस्कोि, थमागष्टमटर, ऄटोस्कोि, डेण्टिसेट अष्टद 
िटक 

             

७ 
िरुाना म्याद गुजे्रका, टुटेफुटेका औषष्टध तथा ऄन्त्य स्वास््य 

सम्बन्त्धी प्रयोगमा नअईने सामग्रीहरु धलु्याईने तथा नि गने 
िटक 

             

८ औजार ईिकरणहरु, ढुवानीका साधन तथा सवारी साधन ममगत  िटक              

९ 
एि.एम.अइ.एस. ऄनिाइन कायगक्रम संचािनको िाष्टग 

कम्यटूर सहायक सेवा करार 
संख्या 

             

१० ईिभोगखचगः िानी, बिी, संचार, ममगत ष्टवष्टवध अष्टद  िटक              

११ धनगढी स्टोर भवनको िनुःष्टनमागण संख्या              

कुि जम्मा               

तयार गनेः प्रमाष्टणत गनेः  

नामः   नामः  

िदः   िदः  

ष्टमष्टतः  ष्टमष्टतः       नोटः अफ्नो कायाचलयलाई प्राप्त कायचक्रमहरुको मार उल्लेतखत महलहरुमा भरी पठाउनन पनेछ ।  
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ऄनसुचूी ३ 

नेिाि सरकार 

अ.व. ...................... को लावग ढुवानी रकम आविमेट गने फाराम 

qm=

;+ 
:jf:Yo ;+:yfsf] gfd 

b'/L 
b/ -k|lt 

s]=hL=÷k|lt sf]if_ 

k|To]s q}dfl;sdf ;KnfO{ ug'{ kg}{ / 9'jfgLdf nfUg} /sd 

hDdf /sd k|yd q}dfl;s bf];|f] r}dfl;s t];|f] q}dfl;s rf}yf] q}dfl;s 

sf]if ls=ld= sf]if ls=ld= tf}n hDdf /sd tf}n hDdf /sd tf}n hDdf /sd tf}n hDdf /sd 

! @ # $ % ^ & *=-

#××%×&_+ -

$××^×&_ 

( !) =-

#××%×(_+   

-$××^×(_ 

!! !@ =-#××%×(_+ 

-$××^×(_ 

!# !$ =-

#××%×!#_+ 

-$××^×!#_ 

!%= 

-*+×!)+!@+!$_ 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

hDdf /sd            

ष्टववरण तयार गनेको नामः   स्वीकृत गनेको नामः   

िदः िदः  

ष्टमष्टतः ष्टमष्टतः  

 

नोटः सवारी साधनबाट ढनवानी गननचपन ेऄवस्थामा एकै पटक धेरै स्वास््य संस्थामाहरुमा ढनवानी गनच सतकन ेहुुँदा त्यस्ता स्वास््य संस्थाहरुको ग्रनप बनाई (स्वास््य संस्थाको नाम महल २ मा एकमनष्ट तौल र ढनवानी 

रकम उल्लेख गन)े  
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ऄनसुचूी ४ 

Re-supply Needs Quantification by Quarter, FY 075/76 

 

Item Name:  Unit:   District Balance: 

S. 

N. 
Name of HFs 

Leve

l 
ASL EOP 

1
st
 Qtr 2

nd
 Qtr 3

rd
 Qtr 4

th
 Qtr 

Total Qty 

Supplied 

Bala

nce 
Qty to be 

supplied 

Balanc

e 

Qty to be 

supplied 
Balance 

Qty to be 

supplied 

Bala

nce 

Qty to 

be 

supplied 

1 2 3 4 5 6 7=(4-6) 8 9=(4-8) 10 11=(4-10) 12 13=(4-

12) 

14= 

7+9+11+13 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

 

  



 

 

121 

 

ऄनसुचूी ५ 

म.िे.ि.फा.न.ं ४९  

नेिाि सरकार  

................ मन्त्रािय 

............................ ष्टवभाग 

.................................. कायागिय 

वजन्सी वनरीक्षण फाराम 

(अष्टथगक वषग .......................)  

क्र.सं. 

खाता 

िाना 

नं. 

ष्टजन्त्सी 

बगीकरण 

संकेत नं. 

ष्टबवरण आकाआग 

ष्टजन्त्सी खाता 

बमोष्टजमको मौज्दात  
स्िेष्टसष्टफकेसन भौष्टतक िररक्षण गदाग चािु हाितमा 

कैष्टफयत िररमाण मलू्य ष्टमिान 

भएको 

संख्या 

ष्टमिान 

नभएको 

संख्या 

घट 

(संख्या) 

बढ 

(संख्या) 

घटबढ 

मलु्य 

रहकेो नरहकेो 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ 

               

               

               

               

               

               

               

               

 

फााँटवािाको दस्तखतः  र्ाखा प्रमखुको दस्तखतः ष्टजन्त्सी ष्टनरीक्षकको दस्तखतः 

ष्टमष्टतः ष्टमष्टतः नामः 

  िदः 

  ष्टमष्टतः
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ऄनसुचूी ६ 

अपूवतय व्यवस्थापन ऄवग्रम सपुररवेक्षण कायय तावलका 

क्र.सं. सिुररवेक्षकको नाम र िद 
सिुररवेक्षण गने स्वास््य संस्थाको 

नाम 

सिुररवेक्षण गररने ऄवष्टध 
कैष्टफयत 

दषे्टख सम्म 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

तयार गनेः स्वीकृत गनेः 

नामः  नामः 

िदः  िदः 

ष्टमष्टतः  ष्टमष्टतः 
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ऄनसुचूी ७ 

अपूवतय व्यवस्थापन सम्बन्धी सपुररवेक्षण प्रवतवेदन फाराम 

 

सिुररवेक्षण गररएको कायागियः ........................................ सिुररवेक्षण भएको ष्टमष्टतः ............... सम्म .......... 

 

सिुररवेक्षकको नामः ........................................................ प्रष्टतवेदन िेर् गरेको ष्टमष्टतः .......................... 

 

१. सिुररवेक्षणको क्रममा दषे्टखएका अिषू्टतग व्यवस्थािन सम्बन्त्धी राम्रा िक्षहरुः   

   

   

   

   

 

२. िष्टहिा भएका सिुररवेक्षणको क्रममा दषे्टखएका अिषू्टतग व्यवस्थािन सम्बन्त्धी समस्या समाधानकौ िाष्टग गररएको फिोऄिको 

ऄवस्थाः   

   

   

   

   

   

 

३. सिुररवेक्षणको क्रममा दषे्टखएका अिषू्टतग व्यवस्थािन सम्बन्त्धी समस्या तथा समाधानका ईिायहरुः     

 

क्र.सं. 
सिुररवेक्षणको समयमा 

दषे्टखएका समस्याहरू 

समस्याका संभाष्टवत 

कारणहरू 

समस्या समाधानका 

िाष्टग सिुररवेक्षकवाट 

भएका िहिहरू 

समस्या समाधानका िाष्टग ष्टदआएका 

सझुावहरू 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

सिुररवेक्षकको दस्तखतः 

िदः 
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ऄनसुचूी ८ 

वजल्ला ऄन्तरगयत एल.एम.अइ.एस.÷ऄनलाइन काययक्रमको लावग कम्प्यूटर सहायक करार सेवाको वजेट पठाएको 

पावलकाहरु 

qm= ;+= k|b]z g+= lhNnf kflnsfsf] gfd 

! ! tfKn]h''Ë km''ËlnË gu/kflnsf 

@  KffFry/ lkmlbd gu/kflnsf 

#  O{nfd Onfd gu/kflnsf 

$  emfkf eb|k'/ gu/kflnsf 

%  ;+v'jf;ef VffFbjf/L gu/kflnsf 

^  t]x|y'd DofËn''Ë gu/kflnsf 

&  Ef]fhk'/ Eff]hk'/ gu/kflnsf 

*  Wfgs'6f Wfgs'6f gu/kflnsf 

(  ;'g;/L Og?jf gu/kflnsf 

!)  df]/Ë lj/f6gu/ dxfgu/kflnsf 

!!  ;f]n''v'Dj'' ;f]n''b''ws'08 gu/kflnsf 

!@  vf]6fË ?kfsf]6 dem''jfu9L gu/kflnsf 

!#  pbok''/ lqo"uf gu/kflnsf 

!$  cf]vn9''Ëf l;b\lwr/0f gu/kflnsf 

!% @ ;Kt/L /fhlj/fh gu/kflnsf 

!^  l;/xf l;/xf gu/kflnsf 

!&  wg''iff hgsk''/ pkdxfgu/kflnsf 

!*  dxf]Q/L hn]:j/ gu/kflnsf 

!(  ;nf{xL dn+ujf gu/kflnsf 

@)  /f}tx6 uf}/ gu/kflnsf 

@!  jf/f sn}of pkdxfgu/kflnsf 

@@  k;f{ lj/u+h dxfgu/kflnsf 

@# # l;Gw'nL sdnfdfO{ gu/kflnsf 

@$  /fd]5fk /fd]5fk gu/kflnsf 

@%  bf]nvf led]:j/ gu/kflnsf 

@^  l;Gw''kfNrf]s rf}tf/f ;fufrf]su9L gu/kflnsf 

@&  /;''jf uf];fO{s''08 ufpFkflnsf 

@*  wflbË lgns07 gu/kflnsf 

@(  g''jfsf]6 ljb'/ gu/kflnsf 

#)  sf7df08f} sf7df08f} dxfgu/kflnsf 

#!  nlntk''/ nlntk''/ dxfgu/kflnsf 

#@  eStk''/ eStk''/ gu/kflnsf 

##  sfe|]knfGrf]s w'lnv]n gu/kflnsf 

#$  Dfsjfgk''/ x]6f}8f pkdxfgu/kflnsf 

#%  lrtjg e/tk'/ dxfgu/kflnsf 

#^ गण्डकी :ofËhf k''tnLjhf/ gu/kflnsf 

#&  tgx'' Jof; gu/kflnsf 

#*  uf]/vf uf]/vf gu/kflnsf 

#(  dgfË rfd] ufpFkflnsf 

$)  Nfdh''Ë j]zL;x/ gu/kflnsf 

$!  sf:sL kf]v/f n]vgfy dxfgu/kflnsf 

$@  kj{t s'Zdf gu/kflnsf 

$#  Jffun''Ë Jffun''Ë gu/kflnsf 

$$  DofUbL j]gL gu/kflnsf 
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$%  d'':tfË 3/kf]5Ë ufpFkflnsf 

$^  Gfjnk/f;L -k"j{_ dWoljGb'' gu/kflnsf 

$& % Gfjnk/f;L -klZrd_ /fdu|fd gu/kflnsf 

$*  ?kGb]xL l;4fy{gu/ gu/kflnsf 

$(  slknj:t'' slknj:t'' gu/kflnsf 

%)  c3f{vfrL ;lGwvs{ gu/kflnsf 

%!  kfNkf Tfg;]g gu/kflnsf 

%@  u''NdL /];''Ëf gu/kflnsf 

%#  /f]Nkf /f]Nkf gu/kflnsf 

%$  Ko"7fg Ko"7fg gu/kflnsf 

%%  bfË 3f]/fxL pkdxfgu/kflnsf 

%^  Jffs] g]kfnu+h pkdxfgu/kflnsf 

%&  jlb{of u''nl/of gu/kflnsf 

%*  ?s''d k"j{ l;:g] ufpFkflnsf 

%( कणागिी d''u'' 5fofFgfy/f/f gu/kflnsf 

^)  8f]Nkf 7''nLe]/L gu/kflnsf 

^!  x''Dnf l;dsf]6 ufpFkflnsf 

^@  h''Dnf rGbggfy gu/kflnsf 

^#  sflnsf]6 ltnfu''kmf gu/kflnsf 

^$  ?s''d klZrd d''l;sf]6 gu/kflnsf 

^%  ;Nofg Zff/bf gu/kflnsf 

^^  ;''v]{t jL/]Gb|gu/ gu/kflnsf 

^&  Hffh/sf]6 e]/L gu/kflnsf 

^*  b}n]v Gf/fo0f gu/kflnsf 

^( & s}nfnL Wfgu9L pkdxfgu/kflnsf 

&)  8f]6L lbkfon l;nu9L gu/kflnsf 

&!  cf5fd sdnjhf/ gu/kflnsf 

&@  Jffh''/f lqj]0fL gu/kflnsf 

&#  jemfË Hfok[YjL gu/kflnsf 

&$  bfr''{nf dxfsfnL gu/kflnsf 

&%  j}t8L bz/yrGb gu/kflnsf 

&^  88]nw''/f cd/u9L gu/kflnsf 

&&  sGrgk''/ ledbQ gu/kflnsf 
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७) पररवार कल्याण महाशाखाको  

खण्ड १  पररवार स्वास््य काययक्रम 

१. काययक्रमको नामः PNC कम भएका वजल्लाका पावलकाहरूमा माआक्रोप्लावनङ including ANC  

Delivery/FP follow up 

िररचय हाम्रो दरे्को मात ृमतृ्य ुदर ईल्िेख ष्टनय रुिमा घटाईन नसष्टकरहकेो ऄवस्थामा अमाहरुको मतृ्य ुसतु्केरी 

ऄवस्थामा धेरै हुने भएको हुनािे, सतु्केरी ऄवस्थामा अमाहरुको स्वास््य जााँच गरी जष्टटिताहरु समयमै िष्टहचान 

गरी सो को व्यवस्थािन गने र सो को व्यवस्थािन गरी अमा र बच्चाको मतृ्य ुहुनबाट जोगाईन बजेट तथा 

कायगक्रम व्यवस्था गरीएको हो । 

ईद्दशे्य सतु्केरी ऄवस्थामा मष्टहिा तथा नवजात ष्टर्र्मूा दषे्टखने जष्टटिताहरू समयमै ििा िगाआग व्यवस्थािन गने ।  

मात ृतथा नवजात ष्टर्र् ुमतृ्य ुकम  गने ।  

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि FP,ANC, delivery,PNCकमभएकाष्टजल्िाका स्थानीयतह हरूमामाआक्रो्िाष्टनङ माध्यमबाट सेवाको िहुाँच 

बढ्नेछ । 

सञ्चािन प्रकृया यस र्ीषगकमा प्राप्त रकमबाट प्रदरे् सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्राियिे ति ईष्टल्िष्टखत स्थानीय तहहरुमा PNC 

Microplanning कायगक्रमको िाष्टग बजेट ईििब्ध गराईन ुिनेछ ।  

बजेट ष्टबष्टनयोजन  भएका स्थानीय तहहरु िाइ प्रदरे् स्तरमा  ऄष्टभमषु्टखकरण कायगक्रम केन्त्रबाट सन्त्चािन गररनेछ 

। 

तय गररएका स्थानीय तहहरूका स्वास््य संयोजकहरुिाइ बोिाआ गत अ ब मा कायगक्रम सन्त्चािन गररसकेका 

स्थानीय तहरुको सष्टमक्षा समेत गरी २ ष्टदनको PNC Microplanning गोष्ठी संचािन गनुग िनेछ। 

गोष्ठी संचािन गनुग िवूग संवष्टन्त्धत िाष्टिकाको स्वास््य संयोजकिे कायगताष्टिकामा ईििब्ध गराआएको ताष्टिका न 

२ को गाईाँिाष्टिकास्तरको प्रस्तुष्टतकरणको िाष्टग ईििब्ध गराआएको गत अ .ब.को त्यांक ष्टिइ अईनिुनेछ । 

यसरी प्रदरे्स्तरको गोष्ठी कायगक्रम िश्चात स्थानीय तहका स्वास््य संयोजकहरुिे अफ्नो िाष्टिकामा , बष्टथगङ्ग 

सेन्त्टर भएका ह.े िो. का आन्त्चाजग , स्थानीयतहका ष्टनवागष्टचत ऄध्यक्ष , बष्टथगङ्ग सेन्त्टर भएका ह.ेिों का  नष्टसगङ्ग 

स्टाफसाँग १ ष्टदने छिफि अयोजना गनुगिनेछ । 

ईि ऄष्टभमषु्टखकरण कायगक्रममा नष्टसगङ स्टाफहरुिे PNC Home Visit गदाग गनुगिने कायग , ष्टिइ जानिुने 

सामाग्रीहरु,दरुी ऄनसुार यातायात खचग तय गने अदीबारे छिफि गनुग िनेछ ।  

प्रदरे् स्तरबाट बजेट ष्टबष्टनयोजन गररएका स्थानीय तहहरुिे िररवार कल्याण महार्ाखाको स्थानीय तहको िागी 

कायगक्रम सञ्चािन मागगदर्गन ऄनसुार PNC माइक्रो्िष्टन्त्नङ कायगक्रम सन्त्चािन गनुग िनेछ । 

२ ष्टदने PNC Microplanningगोष्ठी सञ्चािन गदागष्टनम्न ताष्टिका ऄनसुार गनुग िनेछ । 

SN Content Process of Facilitation 

Day 1 

1 Introduction, welcome of participants Province/Facilitator 

2 Overview of the PNC microplanning 

meeting 

Agenda preparation and presentation by Facilitator 

3 Orientation on overall MNH status of 

Nepal and Palika wise planned FHD 

activities based on AWPB and role of 

palika   

Facilitator will have overall MNH status presentation 

slides, Printed copy of Palika wise planned FHD 

activities based on AWPB FY 2075/2076 

4 Palika level major health indicators 

(Presentation)  

 

Health coordinator will be asked to prepare a 

presentation in news print about major health 

indicators based on given format in table no 2. He/She 

will have prepared presentation before coming in the 

Micro-planning workshop. 

5 Individual health facility data 

presentation preparation in news print. 

Individual HF in-charge and nurse will be asked to 

prepare ward wise data presentation on MNH, EPI and 

FP from service register based on given format - table 

no 1. 

They will participate in workshop with prepared 
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presentation format.  

 Outreach services mapping by 

individual health facility   

VDC Mapping with following 

services: 

PHC/ORC 

EPI clinic 

CHU 

Mapping the walking distance to the 

service points from health facility  

Individual health facility will do mapping based on the 

ward of old VDC 

They should indicate the distance (hour of walking) 

from health facility to each ward/cluster   

 

 Health facility wise HR availability 

status presentation preparation 

Prepare HR status presentation based on sanction and 

fulfilled post by permanent or contract staff 

 Day 2 

1 HR availability status, ward wise 

health indicators and outreach service 

mapping presentation by each BC 

HP in-charge and nursing staff will present HR 

availability, ward wise service utilization data and 

outreach service mapping-one by one 

2 Whole group discussion after 

completion of HF presentation based 

on issues.  

After completion of each HF presentation, the group 

members will discussion on the following: 

Why poor services? 

Where is under served group of people and area?  

Over/under staffing based on service utilization data? 

Staff retention, capacity? 

Other issues etc. 

3 Develop plan of action based on 

identified areas of improvement (gaps) 

found by group 

Presentation/discussion: 

Develop plan of action for 

improvement of services 

Develop the plan for PNC home visit 

by each BC  

Health facility wise group will develop the action plan 

for service improvement (short and long term).  

Health facility wise group will develop the plan for 

PNC home visit by distance and need to allocate 

transport cost minimum to maximum (200 to 500 

NPR). 

 

Table 1: Ward wisedata presentation   

HMIS target population of old VDC:Total population:                      Expected pregnancy:                       

Expected live birth:                                     <1 year population:                    <5years population: 

Total MWRA:  

 

Table 2: Local (palika) level presentation  

Total population:Expected pregnancy:  

Expected live birth:              <1 year population: 

<5years population:Total MWRA:  

  FY:  Ward wise data (old VDC) 

 Major indicators 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Other Total 

1 Number of ANC 1
st
any time                       

2 Number of ANC 1
st
 as per protocol                       

3 Number of ANC 4
th
protocol                       

4 Number of HF delivery                       

5 Number of PNC 3
rd
 protocol                       

6 Number of BCG vaccine received                       

7 

Total number of FP modern method 

users            

  FY: Ward wise data  
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२ वदने गोष्ठीमा छलफल गनुय पने महत्वपूणय ववषयहरु 

PNC Microplanning को महत्वको बारेमा छिफि गरी PNC Service बढाईन प्रयोग गरीनिुने रणष्टनष्टत 

एवं िाग्ने ऄनमुाष्टनत खचगको बारे । 

स्टाफ नसग र ष्टस/ऄ.न.मी.हरुिे घरभेट गनग जााँदा दरुी र भौगोष्टिक  ष्टवकटताको अधारमा रू २०० दषे्टख रु ५०० 

सम्म यातायात खचग ईििब्ध गराईनिुने बारे। 

यसरी घरभेट यातायात खचग तय गदाग कायगताष्टिका ऄनसुारको नक्साङ्कन साँगसाँगै दरुी र भौगोष्टिक ष्टवकटताको 

अधारमा गनुगिने बारे।   

स्टाफ नसग तथा ऄनमीहरुिे PNC घर ष्टभष्टजट गनग जााँदा ऄष्टनवायग रुिमा स्थानीय तहको कायगक्रम सञ्चािन 

मागगदर्गनको ऄनसुचुी ५ मा ष्टदआएको PNC Check up Job Aid प्रयोग गरी गनुगिने बारे। 

बष्टथगङ्ग सेन्त्टर भएका ह.े िो. का आन्त्चाजग , स्थानीयतहका ष्टनवागष्टचत ऄध्यक्ष , बष्टथगङ्ग सेन्त्टर भएका ह.ेिो. का 

नष्टसगङ्ग स्टाफसाँग १ ष्टदने छिफि अयोजना गनुगिने बारे। 

PNC Microplanning काययक्रमका लावग प्रदेशबाट बजेट वबवनयोजन गनुयपने  स्थानीय तहहरू 

वजल्ला स्थानीयतह 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

वजल्ला स्थानीयतह 

भोजिरु  तयम्खेमैयमु  गाईाँिाष्टिका बारा बारागढी  गाईाँिाष्टिका 

 ऄरुण गाईाँिाष्टिका  फेटा गाईाँिाष्टिका 

धनकुटा चौष्टबसे   गाईाँिाष्टिका ष्टसराहा ऄनगमा  गाईाँिाष्टिका 

 छ थर जोरिाटी  गाईाँिाष्टिका  औराही  गाईाँिाष्टिका 

खोटाङ ष्टदप्रङु  गाईाँिाष्टिका रौतहट गष्टढमाआ  गाईाँिाष्टिका 

 खोटेहाङ  गाईाँिाष्टिका  आर्ानाथ  गाईाँिाष्टिका 

ऄछाम मेल्िेख  गाईाँिाष्टिका कैिािी जोष्टर्िरु  गाईाँिाष्टिका 

 ढाकारी  गाईाँिाष्टिका  बदगगोररया  गाईाँिाष्टिका 

डोटी अदर्ग  गाईाँिाष्टिका   

 बष्टडकेदार  गाईाँिाष्टिका   

 
 

 Major indicators 

H

P 

H

P 

H

P 

H

P 

H

P 

H

P 

H

P 

H

P 

H

P Other Total 

1 % of ANC 1
st
  any time                       

2 

% of ANC 1
st
 as per 

protocol                       

3 

% of ANC 4
th
 as per 

protocol                       

4 % of HF delivery                       

5 

% of PNC 3
rd
 visit as per 

protocol                       

6 

% of BCG vaccine 

received (coverage)                       

7 

% CPR (Contraceptive 

Prevalence Rate) modern 

method            

बजेट बााँडफााँड माष्टथ ईल्िेष्टखत स्थानीय तहहरुमा २ िाखको दरिे रकम ष्टबष्टनयोजन गनुग िनेछ । यस कायगक्रमको िाष्टग प्रदरे् नं. 

१, २ र ७ मा रकम ष्टवष्टनयोजन  गररएकोछ । 

सन्त्दभग सामाग्री Microplanning, DMT Tool रWHO MEC, PNC,साथै ऄन्त्य ष्टनदषे्टर्काहरू 

 

२. काययक्रमको नामः DMT ToolरWHO MEC Wheel को माध्यमबाट and FP Microplanning बाट पररवार 

वनयोजन सेवा सदुृवढकरण 

२.१  DMT Tool  WHO MEC Wheel को माध्यमबाट पररवार वनयोजन सेवा सदुृवढकरण 

िररचय  नेिाि जनसांष्टख्यक स्वास््य सवेक्षण २०१६ ऄनसुार ष्टवगत १५ वषग दषे्टख अधषु्टनक िररवार ष्टनयोजनका 
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साधनहरूको प्रयोग बढ्न सकेको छैन । ष्टस्थर रहकेो अधषु्टनक साधनहरूको िहुाँच र प्रयोग बढाईन िररवार 

ष्टनयोजन सेवािाआग Decision Making Tool (DMT) र WHO Medical Eligibility 

Criteria(MEC)Wheel सदुृष्टढकरण गरी थि प्रभावकारीर गणुस्तरीय गराईनको िाष्टग प्रदरे् स्तरमा यस 

कायगक्रमको िाष्टग बजेट ष्टवष्टनयोजन गरीएको छ । 

ईद्दशे्य िररवार ष्टनयोजन िरामर्ग र सेवािाआग थि प्रभावकारी तथा गणुस्तरीय बनाईन WHO MEC wheel र DMTको 

प्रयोग गरी िररवार ष्टनयोजनको सेवा बढाईने । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि  गणुस्तरीय सेवा ईििब्ध भइ सेवाको प्रभावकारीता बढ्नेछ । 

सञ्चािन प्रकृया  Decision Making Tool Flip chart स्वास््यकमीसंग िररष्टचत गराईाँद ैिररवार ष्टनयोजन सेवा सदुृष्टढकरणका 

िाष्टग सरकारी ऄस्िताि , प्राथष्टमक स्वास््य केन्त्र , स्वास््य चौकीमा कायगरत स्वास््यकमीहरुिाइ २ ष्टदने 

ऄष्टभमषु्टखकरण कायगक्रम सञ्चािन गनुग िनेछ। 

सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्राियिे अफनो प्रदरे्को ब जेटबाट प्रदरे् न.ं ३ िे ष्टसन्त्धिुी , प्रदरे् न.ं४ िम्जङु , मनाङ, 

मसु्ताङ, म्याग्दी , िवगत , स्याङजा , प्रदरे् नं. ५ िे गलु्मी , कष्टििवस्तु , िरासी , दाङ , ्यठुान , कणागिी प्रदरे्िे 

हुम्िा, जाजरकोट र प्रदरे् नं. ७ िे कन्त्चनिरु ष्टजल्िामा DMT र WHO MEC कायगक्रम सञ्चािन गनुग िनेछ।  

कायगक्रम सञ्चािन गनुग िने ष्टजल्िा ष्टभरका सबै स्थानीय तहमा रहकेा सबै स्वास््य संस्थाहरू समेट्ने गरी िररवार 

ष्टनयोजन सेवा प्रदान स्वास््यकमीहरूको संख्या यष्टकन गने ।  

बजेटको िररष्टध ऄनसुार ष्टजल्िामा रहकेा सबै स्वास््य संस्थामा कायगरत िररवार ष्टनयोजन सेवा प्रदान 

स्वास््यकमीहरू समेटने गरी सम्बष्टन्त्धत ष्टजल्िा गआग वा प्रदरे्मा बोिाएर वा प्रदरे् मन्त्राियिे स्थानीय तहहरूसाँग 

समन्त्वय गरी प्रष्टत ब्याच २० दषे्टख २६ जना सम्म स्वास््यकमीहरूको सहभागीता रहने गरी कष्टत ब्याचमा कुन 

कुन स्थानमा ताष्टिम ष्टदाँदा सबै संस्थािाआग समेट्न सष्टकन्त्छ योजना बनाईने ।  

ऄष्टभमषु्टखकरण सञ्चािन गनगका िाष्टग सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्राियबाट प्रष्टर्क्षक प्रष्टर्क्षण ष्टिएका ताष्टिम 

ष्टिएका स्वास््यकमीहरू , साष्टवकमा ष्टजल्िास्तरमा रहाँदा प्रष्टर्क्षक प्रष्टर्क्षण ष्टिएका सिुरभाआगजर तथा 

स्वास््यकमीहरू िगायतिाआग िररचािन गरी प्रष्टत ब्याच कष्टम्तमा ३ जना सम्म प्रष्टर्क्षकहरू िष्टहचान गरी 

िररचािन गने । कायगक्रम सञ्चािन भए िश्चात प्रत्येक संस्थामा DMTर WHO MEC Wheel ईििब्ध भएको 

सषु्टनष्टश्चत गने । सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्राियिे अफै वा ष्टवष्टभन्त्न संघ संस्थाहरूसाँग समन्त्वय गरी थि श्रोत 

िररचािन गनग सष्टकन्त्छ ।  

बजेट बााँडफााँड DMT tool र WHO MECको माध्यमबाट िररवार ष्टनयोजन सेवा सदुृष्टढकरण र्ीषगकमा प्रदरे् स्तरमा एकमिु 

रकम ष्टवष्टनयोजन गरीएको छ । यो रकमबाट कायगक्रम सञ्चािन ष्टवष्टधमा ईल्िेख भए ऄनसुार २ ष्टकष्टसमका 

कृयाकिािहरू सञ्चािन गनुग िनेछ । ष्टजल्िा ष्टभरका स्थानीय तहहरूमा िररवार ष्टनयोजन सेवाको कम प्रयोग 

भएका स्थानीय तहहरूिाआग प्राथष्टमकता ष्टदआग सोही ऄनसुार रकम ष्टवष्टनयोजन गरी कायगक्रम सञ्चािन गनुग िनेछ  

वववनयोवजत रकम, काययक्रम सञ्चालन गनुयपने वजल्ला र सञ्चालन गनुयपने वक्रयाकलाप 

प्रदरे् 

नं. ३ 

िररवार ष्टनयोजन सदुृष्टढकरणका िाष्टग DMTर 

WHO MEC wheel को प्रयोग 

ष्टसन्त्धिुी ३०० 

प्रदरे् 

नं. ४ 

िररवार ष्टनयोजन सदुृष्टढकरणका िाष्टग DMTर 

WHO MEC wheel को प्रयोग 

िम्जङु, मनाङ, मसु्ताङ, म्याग्दी, 

िवगत, स्याङजा  

३०० प्रष्टत 

ष्टजल्िा 

प्रदरे् 

नं. ५ 

िररवार ष्टनयोजन सदुृष्टढकरणका िाष्टग DMT 

र WHO MEC wheel को प्रयोग 

गलु्मी, कष्टििवस्त,ु 

िरासी,दाङ,्यठुान 

३०० प्रष्टत 

ष्टजल्िा 

प्रदरे् 

नं. ६ 

िररवार ष्टनयोजन सदुृष्टढकरणका िाष्टग DMTर 

WHO MEC wheel को प्रयोग 

हुम्िा, जाजरकोट ३०० प्रष्टत 

ष्टजल्िा 

प्रदरे् 

नं.७ 

िररवार ष्टनयोजन सदुृष्टढकरणका िाष्टग DMTर 

WHO MEC wheel को प्रयोग 

कन्त्चनिरु ३०० 

 

DMTर MECकायगक्रम सञ्चािन गदाग यसै र्ीषगकबाट Toolछिाआग तथा ष्टवतरण कायग समेत गनग िनेछ ।कायगक्रम 

सम्िन्त्न भए िश्चात कायगक्रमको प्रष्टतवेदन स्थानीय स्तरमा तयार गरी प्रदरे् स्तरमा समायोजन गरी संघमा समेत गनुग 

िनेछ । 

सन्त्दभग सामाग्री DMT Tool रWHO MEC ष्टनदषे्टर्का २०७५ 
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२.२  FP Microplanning बाट पररवार वनयोजन सेवा सदुृवढकरण 

िररचय  सेवाको िहुाँचमाकमी हुनु , सेवाबारे ियागप्त जानकारी नहुनु , सेवाको सीष्टमत ईििब्धता , गणुस्तरीय सेवाको 

प्रत्याभषु्टत र ताष्टिम प्राप्त स्वास््यकमीहरूको सीष्टमत ईििब्धता अष्टद कारणहरूिे नेिािमा गत केही वषग दषे्टख 

िररवार ष्टनयोजनका अधषु्टनक साधनहरूको प्रयोग बढ्न सकेको छैन । नेिाि जनसांष्टख्यक स्वास््य सवेक्षण 

२०१६ ऄनसुार ष्टवगत १५ वषग दषे्टख अधषु्टनक िररवार ष्टनयोजनका साधनहरूको प्रयोग बढ्न सकेको छैन ।यसको 

मखु्य कारण hard to reach group मा सेवाको िहुाँच नहुन ुरहकेो छ। यसै त्यिाइ मध्यनजर गद ैि.ष्टन. सेवा दर 

कम भएका स्थानीय तहहरूमा सकू्ष्म योजनाको कायगक्रम सञ्चािन गनग प्रदरे् स्तरमा ष्टक्रयाकिािराष्टखएको छ।  

ईद्दशे्य िष्टक्षत समदुायहरु खास गरी ष्टिछष्टडएको वगग जाष्टत , समदुायमा िररवार ष्टनयोजनको ऄिररितूग माग सम्बोधन गरी 

िररवार ष्टनयोजनको सकू्ष्म कायग योजना माफग त िररवार ष्टनयोजनका साधनहरूको ईििब्धता , िहुाँच र प्रयोग 

बढाईनको िाष्टग FP Micro Planning गने । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि ऄिररितूग माग सम्बोधन गद ैगणुस्तरीय सेवाको प्रत्याभषु्टत गरी ि.ष्टन. सेवाको प्रयोग दर बढ्ने । 

सञ्चािन प्रकृया  सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्राियिे अफ्नो प्रदरे्को बजेटबाट प्रदरे् नं. १ िे ईदयिरु ,प्रदरे् न.ं२ष्टसराहा र प्रदरे् नं. ७ 

िे डडेिधरुा ष्टजल्िामा FP Microplanningकायगक्रम सञ्चािन गनुग िनेछ।बजेटको िररष्टध ऄनसुार ष्टजल्िामा 

रहकेा सबै कमCPRभएका  िाष्टिकाहरू प्राथष्टमकता ष्टदआग कायगक्रम सञ्चािन गनग सष्टकनेछ । यसरी छनोट low 

CPR भएका िाष्टिकामा २ ष्टदनको सकू्ष्म योजना(Micro Planning) गनुग िनेछ । िाष्टिका स्तरमा सकू्ष्म योजना 

तजुगमा ष्टक्रयाकिाि सञ्चािन गनगको सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्राियबाट वा ष्टजल्िास्तरमा प्रष्टर्क्षक प्रष्टर्क्षण 

ष्टिएका सहजकतागहरूिे सहजीकरण गनुग िनेछ । FP Micro Planning अईाँदा स्थानीय तहको स्वास््य 

संस्थाबाट अवश्यक त्यांक ष्टिएर अईन ुिनेछ । स्थानीय तहमा प्रष्टर्क्षक कायगक्रम २ ष्टदनको हुनेछ । यस 

ष्टक्रयाकिािमा स्थानीय तहमा रहकेा सम्िणुग स्वास््य संस्थाबाट 

स्थानीय तहको स्वास््य र्ाखा २ जना 

स्वास््य संस्था प्रमखु १ जना 

ि.ष्टन सेवा प्रदायक नष्टसिंग स्टाफ १, िारामेष्टडकस १ 

ष्टनवागष्टचत वडा ऄध्यक्ष १ जनागरी कायगक्रममा सहभागी गराईन सष्टकने छ। 

यसरी स्थानीय तहमा FP microplanning गदाग वडा /स्वास््य संस्था ऄनसुारको  गनुग िनेछ। स्थानीय तहमा 

स्वास््य संस्थाको सकू्ष्म योजना गदाग ष्टनम्म बमोष्टजम गनग सष्टकन्त्छ । 

िररवार ष्टनयोजन सेवाग्राहीको जातजाती ,वगग, ष्टिङ्ग, भौगोष्टिकक्षेर, ताष्टिम प्राप्त जनर्िी , साधनको 

ईििब्धता ष्टवशे्लषण गने । त्यस्ता क्षेरहरुको नक्साङ्कन गरी अवश्यकता िष्टहचान गने । अवश्यकताको 

अधारमा ताष्टिम , ि.ष्टन. साधनको साथै स्याटेिाइट ष्टक्िष्टनक तथा बन्त्ध्याकरण सेवा सञ्चािन गने तथा 

चेतनामिूक कायगक्रम, स्याटेिाइट ष्टक्िष्टनक तथा बन्त्ध्याकरण सेवा सञ्चािन गने  

बजेट बााँडफााँड FP Microplanningबाट िररवार ष्टनयोजन सेवा सदुृष्टढकरण र्ीषगकमा प्रदरे् स्तरमा एकमिु रकम ष्टवष्टनयोजन 

गरीएको छ ।ष्टजल्िा ष्टभरका स्थानीय तहहरूमा िररवार ष्टनयोजन सेवाको कम प्रयोग भएका स्थानीय तहहरूिाआग 

प्राथष्टमकता ष्टदआग सोही ऄनसुार रकम ष्टवष्टनयोजन गरी कायगक्रम सञ्चािन गनुग िनेछ  

प्रदेश ऄनुसार वववनयोवजत रकम, काययक्रम सञ्चालन गनुयपने वजल्ला र सञ्चालन गनुयपने वक्रयाकलाप 

प्रदरे्  ष्टक्रयाकिाि ष्टजल्िा  रकम रू हजारमा 

प्रदरे् नं. १ िररवार ष्टनयोजन सकू्ष्म योजना (FP 

Microplanning) 

ईदयिरु १२०० 

प्रदरे् नं. २ िररवार ष्टनयोजन सकू्ष्म योजना (FP 

Microplanning) 

ष्टसराहा १२०० 

प्रदरे् नं.७  िररवार ष्टनयोजन सकू्ष्म योजना (FP 

Microplanning) 

डडेिधरुा ११०० 

स्थानीयस्तरमा काम गने गैरसरकारी संस्थाहरूसाँग समन्त्वय गरी सञ्चािन गनग सष्टकने छ । 

सन्त्दभग सामाग्री िररवार ष्टनयोजन सकू्ष्म योजना ष्टनदषे्टर्का 

 

३. काययक्रमको नामः ससं्थागत पररवार वनयोजन सेवा केन्रहरूको सदुृवढकरण 

िररचय  िररवार ष्टनयोजन गणुस्तरीय सेवा १२ मष्टहनै Static Service बाट प्रदान गने ईद्दशे्यिे अ .व. २०४५/४६ बाट 
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संस्थागत िररवार ष्टनयोजन सेवा २१ ष्टजल्िाहरुमा २४ सेवा केन्त्रहरुको स्थािना भइ सेवा प्रदान भइरहकेोमा ष्टवगत 

केही वषगदषे्टख सेवा सञ्चािनमा कमीकमजोरी दषे्टखन अएकोिे यस सेवा केन्त्रहरुको सर्ष्टिकरण गनगको िाष्टग 

यो कायगक्रमको व्यवस्था गरीएको छ। 

ईद्दशे्य संस्थागत िररवार ष्टनयोजन सेवा केन्त्र Institutionalized Family Planning Sevice Center (IFPSC) 

ष्टक्िष्टनकबाट ष्टनयष्टमत रूिमा िररवार ष्टनयोजन सेवा ईििब्ध गराईने । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि बाह ैमष्टहना िामो समयको िररवार ष्टनयोजन सेवाको सषु्टनष्टश्चतता भएको हुनेछ । 

सञ्चािन प्रकृया  प्रदरे् स्तरमा ष्टनम्न ऄस्िताि ऄन्त्तगगत रहकेा संस्थागत ष्टक्िष्टनकहरूमा कायगयोजनाबनाआग सोही ऄनसुार बजेट 

बााँडफााँड कायगक्रम सञ्चािन गने । 

प्रदेश नं. १ का मेची ऄञ्चि ऄस्िताि, कोर्ी ऄञ्चि ऄस्िताि, सनुसरी ष्टजल्िा ऄस्िताि आगनरूवा 

प्रदेश नं. २  का सगरमाथा ऄञ्चि ऄस्िताि , जनकिरु ऄञ्चि ऄस्िताि , जिेश्वर ऄस्िताि , नारायणी 

ईिक्षेरीय ऄस्िताि, ष्टजल्िा ऄस्िताि मिङवा 

प्रदेश नं. ३ का क्षेरीय ऄस्िताि हटेौ ाँडा , भरतिरु ऄस्िताि, संस्थागत िररवार ष्टनयोजन केन्त्र िष्टितिरु , भििरु 

ऄस्िताि, िरोिकार प्रसतूी तथा स्त्री रोग ऄस्िताि , थािाथिी, संस्थागत िररवार ष्टनयोजन सेवा केन्त्र वीर 

ऄस्िताि 

गण्डकी प्रदेश का ष्टजल्िा ऄस्िताि गोरखा, क्षेरीय ऄस्िताि िोखरा, िरासी ऄस्िताि, नवििरासी,  

प्रदेश नं. ५का ष्टभम ऄस्िताि रूिन्त्दहेी , िुष्टम्बनी ऄञ्चि ऄस्िताि , दाङ ईिक्षेरीय ऄस्िताि , भेरी ऄञ्चि 

ऄस्िताि,  

प्रदेश नं. ७ का सेती ऄञ्चि ऄस्िताि र महाकािी ऄञ्चि ऄस्िताि 

ऄस्ितािका मे.स.ु , स्थानीय तहका प्रमखु वा प्रष्टतष्टनष्टध , सरोकारवािा संस्था , प्रदरे् प्रष्टतष्टनष्टध , ऄस्ितािको 

प्रसतूी ष्टवभाग प्रमखु , िेखा , प्रर्ासन , स्टोर िगायतको संिग्नतामा बैठक गरी सदुृष्टढकरण गनगको िाष्टग 

प्राथष्टमकताको अधारमा कायगयोजना बनाआग ईि कायगयोजना कायागन्त्वयन गनग यो र्ीषगकको रकम खचग गनग सष्टकने 

छ ।  

कायययोजनामा वनम्न वक्रयाकलापहरू सलंग्न गनय सवकने छ । 

केन्त्रमा अवश्यक ममगतसम्भार तथा रंग रोगन गनग। 

सेवा प्रदान गनग अवश्यक औजार, ईिकरण, औषष्टध, ि.ष्टन. साधनहरू अष्टद सामाग्रीहरू खररद गनग । 

केस िोड बढाईन प्रचार प्रसार र सामाष्टजक िररचािन  

र्ल्यष्टक्रया कक्षमा एयर कष्टन्त्डसष्टनङ्गको िाष्टग 

ष्टवष्टभन्त्न कोठा कोिाष्टटगसन गनग 

ष्टनमष्टिगकरण तथा सरसफाइ र स्वास््य संस्था जन्त्य फोहरमैिा व्यवस्थािनको िाष्टग अवश्यक बाष्टल्टन तथा 

बाटा, ष्टनडिकटर, क्िोररन जस्ता अवश्यक सामाग्रीको खररद गनग सष्टकनेछ। 

र्ैष्टक्षक सामाग्री खररदको िाष्टग खचग गनग सष्टकनेछ,  

मोडेिहरु जस्तैः अमगमोडि, जोइमोडि, स्क्रोटिमोडि िगायतका सामाग्री खररद गनग 

ष्टवद्यतु, िानी, रकम अष्टद व्यवस्था गनग 

संस्थागत िररवार ष्टनयोजन केन्त्र िष्टितिरुको हकमा अफ्नै भवन नभएकोिे यस बजेटबाट घर भाडा खचगमा िष्टन 

प्रयोग गनग सष्टकने छ ।    

बजेट बााँडफााँड प्रदेश ससं्था वदनुपने रकम 

प्रदरे्नं. १ 

  

  

मेची ऄञ्चिऄस्िताि 200 

कोर्ी ऄञ्चिऄस्िताि 500 

सनुसरीष्टजल्िा ऄस्िताि आगनरूवा 200 

प्रदेश नं. १ जम्मा 900 

प्रदरे्नं. २ 

  

  

  

  

सगरमाथा ऄञ्चि ऄस्िताि 400 

जनकिरु ऄञ्चि ऄस्िताि 300 

जिेश्वर ऄस्िताि 300 

नारायणी ईिक्षेरीय ऄस्िताि 400 

ष्टजल्िा ऄस्िताि मिङवा 400 
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प्रदेश नं. २ जम्मा 1800 

प्रदरे्नं. ३ 

  

  

  

  

  

क्षेरीय ऄस्िताि हटेौ ाँडा 100 

भरतिरु ऄस्िताि 200 

संस्थागत ि.ष्टन केन्त्र िष्टितिरु 1100 

भििरु ऄस्िताि 100 

िरोिकार प्रसतूी तथा स्त्री रोग ऄस्िताि, थािाथिी 200 

संस्थागत िररवार ष्टनयोजन सेवा केन्त्र वीर ऄस्िताि 100 

प्रदेश नं. ३ जम्मा 1800 

प्रदरे् नं. ४ 

 

ष्टजल्िा ऄस्िताि गोरखा 200 

क्षेरीय ऄस्िताि िोखरा 200 

िरासीऄस्िताि, नवििरासी 200 

प्रदेश नं. ४ जम्मा 600 

प्रदरे्नं. ५ 

  

  

  

ष्टभम ऄस्िताि रूिन्त्दहेी 300 

िुष्टम्बनी ऄञ्चि ऄस्िताि 300 

दाङ ईिक्षेरीय ऄस्िताि 400 

भेरी ऄञ्चि ऄस्िताि 500 

प्रदेश नं. ५ जम्मा 1500 

प्रदरे्नं. ७ 

  

सेती ऄञ्चि ऄस्िताि 400 

महाकािी ऄञ्चि ऄस्िताि 200 

प्रदेश नं. ७ जम्मा 600 
 

सन्त्दभग सामाग्री िररवार ष्टनयोजन ष्टनदषे्टर्का, कायगष्टवष्टध, मािदण्ड अष्टद । 

 

४. काययक्रमको नामः Vault Prolapse तथा वफिुलाको शल्यकृया 

िररचय िाठेघर खसेका मष्टहिाहरुको र्ल्यष्टक्रया िश्चात जष्टटिता दषे्टखएकोिे सोको ईिचारका िाष्टग Vault Prolapse 

र ष्टफस्टुिाको र्ल्यष्टक्रयाको िाष्टग बजेटको व्यवस्था गरीएको छ ।  

ईद्दशे्य Vault Prolapse तथा Obstetric Fistula को समस्या व्यवस्थािनको िाष्टग ऄस्ितािहरुबाट ष्टनर्लु्क सेवा 

ईििब्ध गराईने । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि Vault Prolapse तथा Obstetric Fistula भएका मष्टहिाहरू ऄस्ितािहरुबाट ष्टनर्लु्क र्ल्यष्टक्रया 

सेवागनगिाईनेछन ्। 

सञ्चािन प्रकृया Vault Prolapse तथा Obstetric Fistula को र्ल्यष्टक्रया गनग सक्ने सरकारी तथा ष्टनजी तथा गैरसरकारी 

संस्थाहरू तथा मेष्टडकि किेजहरु माफग त यो सेवा ष्टदन ुिनेछ । सोको िाष्टग र्ल्यष्टक्रया गनग सक्ने प्रदरे् 

ऄन्त्तगगतका ऄस्िताि तथा मेष्टडकि किेज िष्टहचान गरी सम्झौता बमोष्टजम सेवा सञ्चािन गनग सष्टकनेछ । 

बजेट बााँडफााँड Vault Prolapse तथा Obstetric Fistula को िाष्टग प्रष्टत केर् रु २५०००। - का दरिे सामाष्टजक ष्टवकास 

मन्त्राियमा ष्टवष्टनयोजन गरीएको छ । 

सन्त्दभग सामाग्री ष्टनदषे्टर्का 

 

५. काययक्रमको नामः  पाठेघर खस्ने रोगको शल्यवक्रयाद्वारा ईपचार 

िररचय िाठेघर खसेका मष्टहिाहरुको ष्टनर्लु्क र्ल्यष्टक्रयाका िाष्टग केन्त्रीय ऄस्िताि , क्षेरीय ऄस्ितािहरु , ईिक्षेरीय 

ऄस्ितािहरु, ऄंचि ऄस्ितािहरु तथा केही ष्टजल्िाका ऄस्ितािहरु र प्रदरे्मा बजेट व्यवस्था गरीएको छ । 

छनोट ष्टर्ष्टवरबाट र्ल्यष्टक्रयाको िाष्टग रेफर भै अएका िाठेघर खसेका मष्टहिाहरुको ईिचार ष्टनर्लु्क गरीनेछ । 

ईद्दशे्य अङ्ग खस्ने समस्याबाट िीष्टडत मष्टहिाहरुिाइ ष्टनर्लु्क ईिचारको व्यवस्था ष्टमिाईने । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि िाठेघर खस्ने समस्या भएका मष्टहिाहरूकोर्ल्यष्टक्रया द्राराष्टनर्लु्कईिचार हुनेछ । 

सञ्चािन प्रकृया अङ्ग खस्ने समस्याको ईिचार तथा र्ल्यष्टक्रया सम्बष्टन्त्ध कायगष्टवष्टध ष्टनदषे्टर्का २०६५ दोश्रो संर्ोधन २०६८ 

बमोष्टजम गनुग िनेछ । ष्टनम्नानसुार ऄस्िताि तथा प्रदरे्मा बजेट ष्टवष्टनयोजन ऄनसुार कायगक्रम सञ्चािन गनुग िनेछ 
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।  

रकम ईपलधध गराआयएको वनकाय लक्ष्य रकम 

मेची ऄञ्चि ऄस्िताि, झािा ७५ १५०० 

कोर्ी ऄञ्चि ऄस्िताि, मोरंग १०० २००० 

आिाम ऄस्िताि २५ ५०० 

सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय, प्रदरे्नं. १ १०० २००० 

प्रदेशनं. १ जम्मा ३०० ६००० 

सगरमाथा ऄञ्चि ऄस्िताि, सप्तरी १०० २००० 

जनकिरु ऄञ्चि ऄस्िताि, जनकिरु, धनषुा १०० २००० 

नारायणी ईिक्षेरीय ऄस्िताि, िसाग १०० २००० 

सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय, प्रदरे्नं. २ १०० २००० 

प्रदेशनं. २ जम्मा ४०० ८००० 

भििरु ऄस्िताि, भििरु १०० २००० 

भरतिरु ऄस्िताि, ष्टचतवन १०० २००० 

ष्टसन्त्धिुी ऄस्िताि ५० १००० 

ष्टजरी ऄस्िताि २५ ५०० 

हटेौ ाँडा ऄस्िताि २५ ५०० 

रत्ननगर ऄस्िताि २५ ५०० 

सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय, प्रदरे्नं. ३ १०० २००० 

प्रदेशनं. ३ जम्मा ४२५ ८५०० 

िष्टश्चमाञ्चि क्षेरीय ऄस्िताि, कास्की १०० २००० 

धौिाष्टगरी ऄञ्चि ऄस्िताि, बाग्िुङ २५ ५०० 

सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय, प्रदरे्नं. ४ ७५ १५०० 

प्रदेशनं. ४ जम्मा २०० ४००० 

िुष्टम्बनी ऄञ्चि ऄस्िताि, रुिन्त्दहेी ७५ १५०० 

राप्ती ऄञ्चि ऄस्िताि, दाङ ५० १००० 

राप्ती ईिक्षेरीय ऄस्िताि, दाङ ७५ १५०० 

भेरी ऄञ्चि ऄस्िताि, बााँके १०० २००० 

सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय, प्रदरे्नं. ५ १०० २००० 

प्रदेशनं. ५ जम्मा ४०० ८००० 

मध्यिष्टश्चमाञ्चि क्षेरीय ऄस्िताि, सखुेत १०० २००० 

सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय, कणागिीप्रदरे् १५० ३००० 

प्रदेशनं. ६ जम्मा २५० ५००० 

सेती ऄंचि ऄस्िताि, कैिािी १०० २००० 

ईिक्षेरीय ऄस्िताि, डडेिधरुा ५० १००० 

महाकािी ऄञ्चि ऄस्िताि, कंचनिरु ५० १००० 

सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय, प्रदरे्नं. ७ १०० २००० 

प्रदेशनं. ७ जम्मा ३०० ६००० 
 

बजेट बााँडफााँड यस र्ीषगकमा ष्टवष्टनयोजन गरेको बजेट ऄस्ितािको क्षमता र केर् िोड हरेी अङ्ग खस्ने समस्याको ईिचार तथा 

र्ल्यष्टक्रया सम्बष्टन्त्ध कायगष्टवष्टध ष्टनदषे्टर्का २०६५ दोश्रो संर्ोधन २०६८ ऄनसुार प्रदरे् ष्टभर रहकेा माष्टथ 

ईल्िेष्टखत सरकारी ऄस्ितािहरूिाआग िक्ष्य सष्टहत रकम ईििब्ध गराईन ुिनेछ । सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्राियिे 

प्राप्त बजेटबाट माष्टथ ईल्िेष्टखत ऄस्ितािहरूमा रकम ऄिगु भएमा थि गनग सक्नेर माष्टथ ईल्िेख भएका बाहके 

ऄन्त्य सरकारी, संस्थागत तथा ष्टनजी ऄस्ितािहरूबाट ष्टनदषे्टर्का ऄनसुार सेवा प्रदान गनग रकम ईििब्ध गराईन ु

िनेछ ।  
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सन्त्दभग सामाग्री ष्टनदषे्टर्का 

 

६. काययक्रमको नामः पाठेघर खस्ने समस्याको कन्जरभेवटभ म्यानेजमेन्ट तथा FCHV कोष पररचालनको लावग 

प्रवशक्षक तावलम 

िररचय िाठेघर खस्ने समस्या मष्टहिाहरुमा हुने प्रमखु समस्या मध्ये एक समस्या हो । यसको व्यवस्थािन व्यायाम तथा 

ष्टसष्टिकन ररङ्ग िेर्रीबाट गनग सष्टकन्त्छ । यसको िाष्टग ताष्टिम सञ्चािन गनग सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्राियमा 

बजेटको व्यवस्थािन गरीएको छ । 

ईद्दशे्य ऄस्िताि तथा बष्टथगङ्ग सेन्त्टरमा कायगरत नष्टसगङ्ग कमगचारीहरुिाइ िाठेघर खस्ने समस्याको कन्त्जरभेष्टटभ 

म्यानेजमेण्टको ताष्टिम ष्टदआग गणुस्तरीय सेवा प्रदान गने । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि ऄस्िताि तथा बष्टथगङ्ग सेन्त्टरमा कायगरत नष्टसगङ्ग कमगचारीहरुिाइ िाठेघर खस्ने समस्याको कन्त्जरभेष्टटभ 

म्यानेजमेण्टको ताष्टिम ष्टदआग गणुस्तरीय सेवा प्रदान हुनेछ । 

सञ्चािन प्रकृया कायगक्रम सञ्चािन गने ष्टनकाय: सात वटै प्रदेशमा रहेका सामावजक ववकास मन्रालयहरु 

यस रकमबाट मन्त्राियिे िाठेघर खस्ने समस्या बढी भएका , सेवा नभएका , ष्टवगतमा ताष्टिम प्राप्त नगरेका 

स्थानीय तहका स्वास््य संस्था तथा ऄस्ितािमा कायगरत नष्टसगङ स्टाफहरू छनोट गरी २ ष्टदनको ताष्टिम 

अयोजना गनुग िनेछ । ताष्टिमको दोश्रो ष्टदन ऄनवुायग रूि सहभागीहरुिाआग ऄभ्यासको िाष्टग RH screening 

camp अयोजना गरी सहभागीहरूिाआग ररङ राख्न र सेवा ष्टदन ऄभ्यास गराईन ुिनेछ । ताष्टिम िश्चात ताष्टिम प्राप्त 

नष्टसगङ्ग कमगचारीिे ष्टनयष्टमत रुिमा अफ्नो स्वास््य संस्थामा िाठेघरको ष्टस्क्रष्टनङ्ग तथा प्राथष्टमक व्यवस्थािन 

गनग ष्टमल्ने मष्टहिाहरुको प्राथष्टमक व्यवस्थािन Kegelsव्यायाम तथा ष्टसिीकन ररङ्ग िेर्रीको प्रयोग द्रारा ईिचार 

गने व्यवस्था ष्टमिाईन ुिनेछ । र्ल्यष्टक्रयाको अवश्यकता भएका मष्टहिाहरुिाइ र्ल्यष्टक्रयाका िाष्टग सम्बष्टन्त्धत 

स्वास््य संस्थामा रेफर गनग िनेछ । सेवा ष्टदनको िाष्टग चाष्टहने ररङ िेर्री खररद गनगको िाष्टग स्थानीय स्तरमै रकम 

ष्टवष्टनयोजन गरीएको छ ।  

यस कायगक्रमको र्ीषगक ऄनसुार FCHV Fund को िररचािनको िाष्टग प्रष्टर्क्षक ताष्टिम सञ्चािन गने 

कायगक्रम ईल्िेख भएतािष्टन यस र्ीषगकमा ईल्िेख भएको रकमबाट िाठेघर खस्ने समस्याको कन्त्जरभेष्टटभ 

म्यानेजमेन्त्टको मार ष्टक्रयाकिाि सञ्चािन गनुग िनेछ ।  

बजेट बााँडफााँड प्रत्येक प्रदरे् मन्त्राियमा रू १० िाखको दरिे रकम ष्टवष्टनयोजन गरीएको छ । बजेटिाआग ताष्टिम तथा ष्टर्ष्टवरको 

िाष्टग चाष्टहने औषष्टध तथा ररङिेर्री खररद , ढुवानी खचग , दषै्टनक भ्रमण भिा , ताष्टिमको िाष्टग चाष्टहने ऄन्त्य 

र्ीषगकमा ऄथग मन्त्राियको कायगसञ्चािन ष्टनदषे्टर्का २०७३ ऄनसुार बााँडफााँड गरी खचग गनुग िनेछ । 

सन्त्दभग सामाग्री ष्टनदषे्टर्का 

 

७. काययक्रमको नामः शल्यवक्रयाद्दारा सतु्केरी हुने ऄस्पतालहरू (CEONC) का लावग स्वास््य ईपकरण खररद 

िररचय स्वास््य मन्त्राियिे प्रत्येक वषग स्थानीय अवश्यकताको अधारमा नयााँ Comprehensive Emergency 

Obstetric and neonatal Care (CEONC) कायगक्रम थि गद ैजाने िक्ष्य ष्टिएको छ । दगुगम क्षेरका मष्टहिा 

तथा नवजात ष्टर्र्हुरुको मतृ्य ुदर घटाईनको िाष्टग २४ घण्टा प्रसतूी र्ल्यष्टक्रया सेवा ष्टदनयो कायगक्रम राष्टखएको 

छ । 

ईद्दशे्य दगुगम क्षेरमा २४ सै घण्टा प्रसषू्टत र्ल्यष्टक्रया सेवा ईििब्ध गराईने । 

ईि क्षेरको मष्टहिा तथा नवजात ष्टर्र्हुरुमा प्रसतूीजन्त्य जष्टटिताबाट हुने मतृ्य ु दर घटाईने । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि दगुगम क्षेरमा २४ सै घण्टा प्रसतूी र्ल्यष्टक्रया सेवा ईििब्ध गराईने । 

ईि क्षेरको मष्टहिा तथा नवजात ष्टर्र्हुरुमा प्रसतूीजन्त्य जष्टटिताबाट हुने मतृ्य ु दर घट्नेछ । 

सञ्चािन प्रकृया सञ्चािन गने ष्टनकायः 

सोिुखमु्बकुो सोताङ्ग प्रा स्वा के , बाजरुाको कोल्टी प्रा स्वा के (नयााँ सेवा ष्टबस्तार गनग अवश्यक भएका 

संस्थाहरू भएकािे प्रदरे् स्तरबाट रकम ईििब्ध गराईनिुने) 

सञ्चािन ष्टवष्टधः 

बजेट ष्टवष्टनयोजन भएका ष्टजल्िाका न्त्यनुतम िवूागधार िगुेका ऄस्ितािहरुमा नयााँ CEONC सेवा सरुु 

गनगकोिाष्टग अवश्यक ईिकरण खररद गरी सेवा सञ्चािन गनगकोिाष्टग यो बजेट ष्टवष्टनयोजन गरीएको छ  ।  

ऄनसुचूी १ मा ईल्िेख गरेको स्िेष्टर्ष्टफकेसन ऄनसुारका अवश्यक औजार ईिकरणहरु खरीद गनुगिनेछ । खरीद 
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प्रष्टक्रया वा सो को िाष्टग ष्टवस्ततृ स्िेष्टसष्टफकेसन अवश्यक भएमा अिषू्टतग व्यवस्था महार्ाखाबाट प्राप्त गरी 

सावगजष्टनक खरीद ऐन २०६३ तथा सावगजष्टनक खरीद ष्टनयमाविी २०६४ ऄनसुार खरीद गनुगिदगछ ।  

बजेट बााँडफााँड CEONCसेवा स्थािना गनगको िाष्टग नेिाि सरकारबाट बजेट व्यवस्था गरीएको छ । 

सन्त्दभग सामाग्री ष्टनदषे्टर्का 

 

८. काययक्रमको नामः प्रदेश तहमा औषवध तथा ईपकरण खररद –वभटावमन के-४३७५ , कटरी सेट-४३२ , 

एन.यस.भी.सेट १९२५ ,  वमवनल्यापवकट ५९२९ , ऄवक्सटोवसन-२०२१४,  ग्लुकोनेट-३५, म्याग्नेवसयम सल्फेट-

२५००, मातृ सरुक्षा चक्की-७८००, २० वम.वल.वसररन्ज १४० लगायत ऄन्य 

िररचय सरुष्टक्षत माततृ्व कायगक्रम नेिाि सरकारको प्राथष्टमकता प्राप्त कायगक्रम हो । ईि कायगक्रमिाआग अवश्यक िने 

संवेदनर्ीि औषष्टध तथा ईिकरणको िाष्टग यस र्ीषगकमा बजेट ष्टवष्टनयोजन गरीएको छ । यस कायगक्रम िश्चात 

सरुष्टक्षत माततृ्व , िररवार ष्टनयोजन , नवजात ष्टर्र् ुस्याहार तथा जष्टटिता व्यवस्थािनको िाष्टग अवश्यक िने 

औषष्टध, औजार तथा ईिकरण खररद गरी सम्बष्टन्त्धत सेवा प्रदान गने ऄस्िताि , प्रा.स्वा.के. तथा स्वास््य 

चौकीहरूमा ष्टवतरण गनुगिने छ  । 

ईद्दशे्य अमा तथा नवष्टर्र् ुकायगक्रमका िाष्टग अवश्यक औषष्टध , ईिकरण तथा औजार खररद गरी गणुस्तररय सेवा 

प्रदान गद ैमात ृतथा ष्टर्र् ुमतृ्य ुकम गनुग हो ।  

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि अमा तथा नवष्टर्र् ुकायगक्रमका िाष्टग अवश्यक औषष्टध , ईिकरण तथा औजार खररद गरी गणुस्तररय सेवा 

प्रदान गद ैमात ृतथा ष्टर्र् ुमतृ्य ुकम हुनेछ । 

सञ्चािन प्रकृया सञ्चािन गने ष्टनकायः सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय  

प्रचष्टित अष्टथगक ष्टनयमानसुार ईल्िेष्टखत औषष्टध तथा ईिकरण प्रदरे्को ऄनमुाष्टनत प्रसतूी संख्या तथा जीष्टवत 

जन्त्मको अधारमा अवश्यकता ऄनसुार ऄनमुाष्टनत संख्या यष्टकन गरी खररद गरी सेवा प्रदान गने स्वास््य संस्था 

तथा ऄस्ितािहरूिाआग ईििब्ध गराईन ुिनेछ ।  

बजेट बााँडफााँड यस कायगको िाष्टग ष्टनम्नानसुार रकम ष्टवष्टनयोजन गरीएको छ ।  

प्रदरे् नं. १ ७४ िाख      प्रदरे् नं. २ ८७ िाख  

प्रदरे् नं. ३ ९० िाख      प्रदरे् नं. ४४० िाख  

प्रदरे् नं. ५ ७५ िाख      कणािी प्रदरे् २६ िाख  

प्रदरे् नं. ७ ४३ िाख  

 

९. काययक्रमको नामः ऄस्पतालहरूमा पाठेघरको मुखको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर र वफस्टुलाको वनशुल्क परीक्षण 

िररचय मष्टहिाहरुमा हुने प्रजनन स्वास््य समस्याहरु मध्ये िाठेघरको मखुको क्यान्त्सर , स्तन क्यान्त्सर र ऄब्स्टेष्टिक्स 

ष्टफिुिा िष्टन मखु्य समस्याहरु हुन ्। जसिे मष्टहिाहरुिाइ किकर जीवनयािन गनग बाध्य तुल्याएको छ । 

मष्टहिाहरुिाइ िाठेघरको मखुको क्यान्त्सर, स्तन क्यान्त्सर हुन सक्ने ऄवस्थाको िष्टहचान गरी समय मै व्यवस्थािन 

गनगको िाष्टग यस र्ीषगकमा बजेट ष्टवष्टनयोजन गरीएको छ । 

ईद्दशे्य स्वास््य संस्थामा र ष्टस्क्रष्टनङ्ग ष्टर्ष्टवरमा अएका मष्टहिाहरुको िाठेघरको मखु , स्तनको क्यान्त्सर र ष्टफिुिाको 

ष्टनदान गरी सम्बष्टन्त्धत ष्टनकायमा सेवा प्रदानको िाष्टग प्रेषण गने । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि स्वास््य संस्थामा र ष्टस्क्रष्टनङ्ग ष्टर्ष्टवरमा अएका मष्टहिाहरुको िाठेघरको मखु , स्तनको क्यान्त्सर र ष्टफिुिाको 

ष्टनदान गरी सम्बष्टन्त्धत ष्टनकायमा सेवा प्रदानको िाष्टग प्रेषण गरीनेछ । 

सञ्चािन प्रकृया  सञ्चािन गने ष्टनकायःसामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय 

यस र्ीषगकमा प्राप्त रकम सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्राियिे ऄस्ितािको क्षमता तथा केस िोड ऄनसुार 

ऄस्ितािहरूिाआग बजेट ष्टवष्टनयोजन गनुग िनेछ ।   

ऄस्ितािहरुिे यस र्ीषगकबाट ष्टवष्टनयोजन भएको रकमबाट िाठेघरको मखुको क्यान्त्सर , स्तनको क्यान्त्सर , 

ष्टफिुिा सम्बष्टन्त्ध जााँच गनगको िाष्टग अवश्यक औषष्टध तथा ईिकरणहरु खररद गनग सक्ने छन ्।  

ऄस्ितािहरुिे यो सेवा ष्टनरन्त्तररुिमा बष्टहरङ्ग आकाआमा ऄष्टनवायगरुिमा सञ्चािन गनुग िनेछ । बजेट ष्टवष्टनयोजन 

भएका ऄस्ितािहरुमा यो सेवा सञ्चािन गनग ताष्टिम प्राप्त जनर्िी ईििब्ध नभएमा ताष्टिमको िाष्टग प्रदरे् 

राष्टरियस्वास््यताष्टिमकेन्त्रसाँगसमन्त्वय गरी ताष्टिमको िाष्टग िहि गनेछ । 

साथै यसै बजेटको िररष्टधमा रही ऄस्िताि ष्टभर वा ऄस्िताि नष्टजकै १ ष्टदनको ष्टनर्लु्क िरीक्षण ष्टर्वीर 
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सञ्चािन समेत गनग सक्नेछन ्।  

अवश्यक औषष्टध र ईिकरण खररद गदाग नेिाि सरकारको सावगजष्टनक खररद ऐन २०६३ या सावगजष्टनक खररद 

ष्टनयमाविी २०६४ मा ईल्िेख भए ऄनसुार गनग िनेछ । 

बजेट बााँडफााँड यस कायगक्रम सञ्चािन गनगको िाष्टग प्रदरे् सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्राियमा ष्टनम्नानसुार बजेट ष्टवष्टनयोजन गरीएको 

छ ।  

प्रदेश नं. रकम रू हजारमा 

प्रदरे् नं. १ 675 

प्रदरे् नं. २ 450 

प्रदरे् नं. ३ 675 

गण्डकी 450 

प्रदरे् नं. ५ 450 

कणागिी 450 

प्रदरे् नं. ७ 450 

ईिरोि रकम सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्राियिे प्रदरे् ष्टभरका सरकारी ऄस्ितािहरू(ष्टजल्िा ऄस्िताि , ऄञ्चि 

ऄस्िताि, सामदुाष्टयक ऄस्िताि तथा ऄन्त्य सरकारी ऄस्ितािहरू) मा केर् िोड तथा सेवा ईििब्धता हरेी 

रकम ईििब्ध गराईन ुिने छ र ऄस्िताििे ईि रकमबाट ष्टस्क्रष्टनङ कायगको िाष्टग चाष्टहने औजार , ईिकरण, 

औषष्टधहरूखररद गनग सक्ने छन ्।  

 

१०. काययक्रमको नामः सरभाइकल क्यान्सर स्क्रवनङ, क्रायोथेरापी, मातृ सरुक्षा चक्की, PPP, AFS सेन्टरको वबस्तार, 

एवोसयन लगायतका काययक्रम सम्बवन्ध ऄवभमुवखकरण 

ईद्दशे्य ष्टवष्टभन्त्न कायगक्रमहरुको ऄष्टभमषु्टखकरण कायगक्रम सञ्चािन गने 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि ष्टवष्टभन्त्न कायगक्रमहरुको ऄष्टभमषु्टखकरण कायगक्रम सञ्चािन हुने । 

सञ्चािनगने 

ष्टनकाय 

सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय 

बजेट बााँडफााँड  प्रदेश नं. रकम रू हजारमा 

प्रदरे् नं. १ 1200 

प्रदरे् नं. २ 1000 

प्रदरे् नं. ३ 1200 

गण्डकी 1200 

प्रदरे् नं. ५ 1000 

कणागिी 1200 

प्रदरे् नं. ७ 1200 

ईि रकमको बााँडफााँड ति ईल्िेष्टखत भए ऄनसुारको कायगक्रममा खचग गनग सष्टकने छ।  

 

१०.१ सरभाइकल क्यान्सर वस्क्रवनङ , क्रायोथेरापी 

ईद्दशे्य सरभाआकि क्यान्त्सरको भएका मष्टहिाहरूको समस्याको ष्टनदान गन े। 

सञ्चािन ऄवधी  िष्टहिो चौमाष्टसक 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि सहभागीहरूिे Cervical Cancer Screening र cryotherapyगनग सक्षम हुनेछन ्।  

सञ्चािन प्रकृया 

 

 

राष्टरिय स्वास््य ताष्टिम केन्त्रसाँग समन्त्वयमा मातहतका ऄस्िताि र प्राथष्टमक स्वास््य केन्त्रहरूबाट डाक्टर तथा 

स्टाफ नसगिाआग बोिाइ Training site मा ताष्टिम सञ्चािन गने । Cervical cancer screening and 

Prevention ष्टनदषे्टर्का बमोष्टजम गनुगिनेछ ।  

सन्त्दभग सामाग्री ष्टनदषे्टर्का 
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१०.२ मातृ सरुक्षा चक्की 

िररचय घरमै सतु्केरी हुाँदा बच्चा जष्टन्त्मसकेिष्टछ हुन सक्ने ऄत्याष्टधक रिश्रावका कारण हुन सक्ने मतृ्यिुाआग कम गनग जरुरी 

छ । 

ईद्दशे्य घरमै सतु्केरी हुाँदा बच्चा जष्टन्त्मसकेिछी हुन सक्ने ऄत्याष्टधक रिश्रावका कारण हुन सक्ने मतृ्यिुाआग कम गने । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि सतु्केरी भए िश्चात हुन सक्ने ऄत्याष्टधक रिश्रावबाट हुने मात ृमतृ्यिुाआग बचाईन सष्टकने । 

सञ्चािन प्रकृया 

 

 

संस्थागत सतु्केरी कम भएका स्थानीयतहहरूका नष्टसग ाँग तथा िारामेष्टडष्टकसहरूिाआग सहभागी गराआने छ । यसको 

थि जानकारीको िाष्टग जीवन सरुक्षा कायगक्रम घरमै सतु्केरी हुाँदा बच्चा जष्टन्त्मसके िष्टछ हुन सक्ने ऄत्यष्टधक 

रिश्राव रोकथामका िाष्टग मात ृसरुक्षा चक्की कायगक्रमको कायग सञ्चािन ष्टनदषे्टर्का ऄनसुार गनुग िनेछ ।  

सन्त्दभग सामाग्री ष्टनदषे्टर्का 

 

१०.३ Public Private Partnerships (PPP) काययक्रम 

िररचय  नेिािमा िररवार ष्टनयोजन तथा सरुष्टक्षत माततृ्व सेवामा सरकारी तथा गैरसरकारी र ष्टनष्टज क्षेरको समेत भषु्टमका 

रहकेो छ । ष्टनजी ऄस्ितािहरूिे ऄन्त्य स्वास््य सेवा प्रभावकारी रूिमा ष्टदएको िररप्रेक्ष्यमा ती ऄस्ितािबाट 

सरुष्टक्षत माततृ्व सेवा र ि.ष्टन. सेवा ष्टबस्तार गने िक्ष्यिे यो कायगक्रम राष्टखएको हो ।  

ईद्दशे्य ष्टनजी तथा गैरसरकारी ऄस्ितािहरूबाट समेत िररवार ष्टनयोजन सेवा र सरुष्टक्षत माततृ्व सेवा ष्टबस्तार गरी ईि 

सेवाको प्रयोग बढाईने । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि यस कायगक्रम सञ्चािन िश्चात िररवार ष्टनयोजन तथा सरुष्टक्षत माततृ्व सेवा ष्टनजी , गैरसरकारी ऄस्िताि तथा 

मेष्टडकि किेजमा ष्टबस्तार हुनेछ । 

सञ्चािन प्रकृया  ष्टनजी तथा गैरसरकारी ऄस्िताि र मेष्टडकि किेजका सेवा प्रदायक , व्यवस्थािक तथा स्वास््य सेवा प्रदायक 

स्वास््यकमी सहभागी गराआग ती ऄस्ितािबाट िररवार ष्टनयोजन , मात,ृ नवष्टर्र् ुस्वास््य सम्बष्टन्त्ध प्रवगधनात्मक 

सेवा सरुू गराईने र ती सेवाहरू बारे ऄष्टभिेख तथा प्रष्टतवेदन सम्बष्टन्त्धत स्थानीय तहमा गराईने व्यवस्था ष्टमिाईन ु

िनेछ । 

बजेट बााँडफााँड खाजा खचग तथा यातायात खचग प्रचष्टित अष्टथगक ष्टनयमानसुार गने । 

संस्थाको फिोऄिको व्यवस्था गनुग िनेछ । 

ष्टक्रयाकिाि प्रिसाँग ईल्िेख गरी ि.ष्टन. ऄष्टभिेख व्यवस्थािनको िाष्टग िष्टन यो बजेट खचग गनग सष्टकने छ ।  

सन्त्दभग सामाग्री िररवार ष्टनयोजन ष्टनदषे्टर्का, कायगष्टवष्टध, मािदण्ड अष्टद । 

 

१०.४ AFS सेन्टरको वबस्तार 

िररचय  ष्टवष्टभन्त्न ऄध्ययन ऄनसुन्त्धानिे दखेाए बमोष्टजम सरकारी स्वास््य संस्थाहरुमा ष्टकर्ोरष्टकर्ोरी तथा यवुाहरु 

नअईनकुो प्रमखु कारण हाम्रो स्वास््य संस्थाहरु ष्टकर्ोरष्टकर्ोरी तथा यवुा मैरी नहुन ुिष्टन मखु्य कारण मध्ये एक 

हो । यसै त्यिाइ मध्यनजर गद ै ASRHकायगक्रम िाग ूभएका स्वास््य संस्थाहरुहरुमा ष्टकर्ोरष्टकर्ोरी मैरी 

केन्त्रको स्थािना गरी ष्टकर्ोष्टकर्ोरी तथा यवुाहरुिाइ अवश्यक सेवा सषु्टवधागोिष्टनयताका साथ सवगसिुभ रुिमा 

सेवा प्रदान गने गरीएको छ । 

ईद्दशे्य ष्टकर्ोरष्टकर्ोरी मैरी स्वास््य संस्था ष्टबस्तार गने । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि स्वास््य संस्थाहरूमा ष्टकर्ोरष्टकर्ोरी मैरी स्वास््य सेवा , िरामर्ग र सचूना सामाग्रीहरू ईििब्ध हुने।कायगक्रम िाग ु

भएका स्वास््य संस्थाहरूमा सेवा ष्टिने ष्टकर्ोरष्टकर्ोरीको संख्यावदृ्दी हुने । 

सञ्चािन प्रकृया  यस कायगक्रम ऄन्त्तगगत हाि सम्म AFSसेवा ष्टबस्तार नभएका तर सेवा प्रदानका िाष्टग अवश्यक िवुागधार भएका 

स्वास््य संस्थाहरूका सेवा प्रदायकिाआग ष्टकर्ोरष्टकर्ोरी मैरी स्वास््य सेवा सम्बष्टन्त्ध ऄष्टभमषु्टखकरण कायगक्रम 

सञ्चािन गनुग िनेछ । 

बजेट बााँडफााँड ऄष्टभमषु्टखकरण कायगक्रम सञ्चािनको िाष्टग अवश्यक र्ीषगकहरूमा ऄथग मन्त्राियको कायगसञ्चािन ष्टनदषे्टर्का 

बमोष्टजम बााँडफााँड गरी िवूग स्वीकृष्टत गराआग सञ्चािन गनुग िनेछ । 

सन्त्दभग सामाग्री ष्टकर्ोरष्टकर्ोरी राष्टरिय रणनीष्टत २००० , राष्टरिय ष्टकर्ोरष्टकर्ोरी यौन तथा प्रजनन स्वास््य कायगक्रम २०६८ , 

कायगक्रम सञ्चािन ष्टनदषे्टर्का,अष्टद, ASRH job aid, 8 booklet etc. 
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१०.५ सरुवक्षत गभयपतन सेबा ( Safe Abortion Service) 

िररचय नेिािमा ऄसरुष्टक्षत गभगिनतको कारणिे मष्टहिाहरूिे ऄकािमा ज्यान गमुाईनकुा साथै ष्टवष्टभन्त्न प्रजनन स्वास््य 

समस्या भोग्न बाध्य भएको िररपे्रक्ष्यनेिाि सरकारिे मष्टहिाहरूको प्रजनन ऄष्टधकार सरुष्टक्षत गनग र सवगसिुभ 

रूिमा सरुष्टक्षत गभगिन सेवा ष्टनर्लु्क रूिमा स्थानीय स्तरसम्म ईििब्ध गराईन 

रयसकायगक्रमकोबारेमाजनकारीगराईनकोिाष्टगयोऄष्टभमषु्टखकरणकायगक्रमराष्टखएकोहो। 

ईद्दशे्य ऄसरुष्टक्षत गभगित नबाट हुन ेमात ृमतृ्य ुर रुग्नतािाइ न्त्यनुीकरण गने। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि ऄसरुष्टक्षत गभगित नबाट हुन ेमात ृमतृ्य ुर रुग्नता न्त्यनुीकरण हुनेछ । 

सञ्चािन प्रकृया कायगक्रम सञ्चािन गने ष्टनकाय: सामाष्टजक ष्टबकास मन्त्रािय 

ऄष्टभमषु्टखकरण कायगक्रम सञ्चािन गदाग सरुष्टक्षत गभगितन कायगक्रम कायगष्टवष्टध ष्टनदषे्टर्का २०६८–दोस्रो संर्ोधन 

२०७४ बमोष्टजम गनुगिदगछ । 

बजेटबााँडफााँड ऄष्टभमषु्टखकरण कायगक्रम सञ्चािनको िाष्टग अवश्यक र्ीषगकहरूमा ऄथग मन्त्राियको कायगसञ्चािन ष्टनदषे्टर्का 

वमोष्टजम बााँडफााँड गरी िवूग स्वीकृष्टत गराआग सञ्चािन गनुग िनेछ । 

सन्त्दभग सामाग्री सरुष्टक्षतग भगितन कायगक्रम कायगष्टवष्टध ष्टनदषे्टर्का २०६८–दोस्रो संर्ोधन २०७४, कायग सञ्चािन ष्टनदषे्टर्का  

 

११. काययक्रमको नामः प्रसतूी चाप बढी भएका ऄस्पतालहरूमा एनेस्थेवसयोलोवजि/ गाआयनेकोलोवजि/ पेवडयाविवसयन 

वचवकत्सक करार वनयुवि 

िररचय प्रसतूी चाि बढी भै ष्टवष्टभन्त्न सरकारी ऄस्ितािहरूमा ईििब्ध भएका जनर्िीहरूिे गणुस्तरीय प्रसतूी सेवा 

प्रदान गनग समस्या भएको र प्रसतूी सेवा ष्टिन ऄस्िताि सम्म िगुेका मष्टहिाहरूिे समेत समयमा सेवा निाएको 

ऄवस्थामा ईि ऄस्ितािहरूमा थि अवश्यक जनर्िी व्यवस्थािन गनुग िने दषे्टखएकोिे यो कायगक्रम सञ्चािन 

गनग बजेट ष्टवष्टनयोजन गरीएकोछ । 

ईद्दशे्य प्रसतूी चाि बढी भएका ऄस्ितािहरूमा थि जनर्िी व्यवस्थािन गरी गणुस्तरीय प्रसतूी सेवा प्रदान गने । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि प्रसतूी चाि बढी भएका ऄस्ितािहरूमा थि जनर्िी व्यवस्थािन भआग गणुस्तरीय प्रसतूी सेवा प्रदान हुने । 

सञ्चािन प्रकृया सञ्चािन गने ष्टनकायः 

सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्राियहरू  

प्रदेश नं. १ का मेची ऄञ्चि ऄस्िताि रू ३िाख, कोर्ी ऄञ्चि ऄस्िताि रू ४िाख,  

प्रदेश नं. २ सगरमाथा ऄञ्चि ऄस्िताि रू २ िाख, जनकिरु ऄ.ऄ. रू ४ िाख, नारायणी ईिक्षेरीय ऄस्िताि 

रू ४ िाख,  

प्रदेश नं. ३: भििरु ऄस्िताि रू २ िाख, भरतिरु ऄस्िताि रू ५ िाख,  

गण्डकी प्रदेश: िष्टश्चमाञ्चि क्षेरीय ऄस्िताि, कास्की रू ४ िाख, धौिाष्टगरी ऄञ्चि ऄस्िताि रू ३ िाख  

प्रदेश नं. ५: िुष्टम्बनी ऄञ्चि ऄस्िताि रू ३ िाख ५० हजार, भेरी ऄञ्चि ऄस्िताि ३ िाख िचास हजार,  

कणायली प्रदेश: म.ि. क्षेरीय ऄस्िताि सखुेत रू ७ िाख ,  

प्रदेश नं. ७:सेती ऄञ्चि ऄस्िताि रू ५ िाख, ईिक्षेरीय ऄस्िताि डडेिधरुा रू २ िाख, महाकािी ऄञ्चि 

ऄस्िताि रू ८ िाख  

यस र्ीषगकमा रकम ऄिगु भएमा ऄस्िताि व्यवस्थािन सष्टमष्टत अफैाँ वा प्रदरे् सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्राियसाँग 

समन्त्वय गरी थि रकम व्यवस्था गनग सष्टकने छ । 

सञ्चािन ष्टवष्टधः 

यस र्ीषगकमा प्राप्त रकमबाट ऄस्िताििे अमा सरुक्षा कायगक्रमिाआग थि प्रभावकारी बनाईन र ऄस्ितािको 

क्षमता बढाईनको िाष्टग अवश्यक जनर्िी व्यवास्थािन गनगको िाष्टग खचग गनग सक्ने छ । साथै यस र्ीषगकको 

रकमबाट र्ीषगकमा ईल्िेख भए ऄनसुार करार सेवामा अवश्यकता ऄनसुार ष्टवर्ेषज्ञ ष्टचष्टकत्सक ष्टनयषु्टि गनग 

सष्टकने छ । 

बजेटबााँडफााँड यस र्ीषगकमा ष्टवष्टनयोजन गरीएको रकमिाआग सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्राियिे सम्बष्टन्त्धत प्रदरे् ष्टभरका ष्टनम्न 

ऄस्ितािहरूिाआग माष्टथ ईल्िेख गरीए ऄनसुार रकम ईििब्ध गराईन ुिनेछ । साथै ईि ऄस्ितािहरूिे ष्टवगतमा 

यसै र्ीषगकबाट करार सेवामा जनर्िी व्यवस्था गरेको हुाँदा ईनीहरूिाआग यसै र्ीषगकको रकमबाट सेवा ष्टनरन्त्तर गनुग 

िनेछ । 

सन्त्दभग सामाग्री ष्टनदषे्टर्का 
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१२. काययक्रमको नामः गभयवती तथा सतु्केरी मवहलाहरूलाआय जवटलता व्यवस्थापनका लावग सवुवधा सम्पन्न 

ऄस्पतालमा Air Lifting 

िररचय िररवार स्वास््य कायगक्रमको ईद्दशे्यहरु मध्ये मात ृमतृ्य ुदर घटाईने एक प्रमखु ईद्दशे्य हो। कुनै िष्टन गभगवती वा 

सतु्केरी मष्टहिािे ऄस्िताि सम्म िगु्न नसकेर ज्यान गमुाईन निरोस ्भनी ईनीहरुिाइ अवश्यक िरेको खण्डमा 

तुरुन्त्त ऄस्ितािमा पे्रषण गनग सष्टजिो होस भनी यो कायगक्रमको व्यवस्था गरीएको हो ।  

ईद्दशे्य दगुगम क्षेरका गभगवती तथा सतु्केरी मष्टहिाहरुमा जष्टटिता अएमा समयमै जष्टटिता व्यवस्थािनका िाष्टग सषु्टवधा 

सम्िन्त्न नष्टजकैको CEONCसेवा ष्टदने सरकारी ऄस्िताि वा ष्टनर्लु्क अमा सरुक्षा कायगक्रम ष्टिएका ष्टनजी तथा 

गैरसरकारी संस्थाहरू,सामदुाष्टयक,ष्टर्क्षण ऄस्ितािहरूमा पे्रषण गनेुगिने छ । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि दगुगम क्षेरका गभगवती तथा सतु्केरी मष्टहिाहरुमा जष्टटिता अएमा समयमै जष्टटिता व्यवस्थािनका िाष्टग सषु्टवधा 

सम्िन्त्न नष्टजकैको CEONCसेवा ष्टदने सरकारी ऄस्िताि वा ष्टनर्लु्क अमा सरुक्षा कायगक्रम ष्टिएका ष्टनजी तथा 

गैरसरकारी संस्थाहरू,सामदुाष्टयक,ष्टर्क्षण ऄस्ितािहरूमा प्रेषण गरीनेछ । 

सञ्चािन प्रकृया सञ्चािन गने ष्टनकायः 

बजेट ष्टवष्टनयोजन भएका प्रदरे् (प्रदरे् नं. १, ३, गण्डकी प्रदरे्, प्रदरे् नं. ५, कणागिी प्रदरे्, प्रदरे् न.ं ७)  

सञ्चािन ष्टवष्टधः 

गभगवती तथा सतु्केरीिाइ पे्रषण गदाग ष्टनम्न कुराहरुमा ध्यान ष्टदइ बजेटमा व्यवस्था भए बमोष्टजम खचग गनुग िनेछ  

गभगवती तथा सतु्केरीको ऄवस्था ज्याद ैनाजकु भएमा तथा सषु्टवधा सम्िन्त्न ऄन्त्य ऄस्ितािमा थि ईिचार गनुगिने 

भनी ष्टचष्टकत्सकिे ष्टसफाररस गरेमा यसै र्ीषगकमा खचग गनग सष्टकने छ । 

तत्कािै पे्रषण नगरेमा जीई ज्यान खतरामा िनग सक्ने ऄवस्था अएमा र सो संस्थामा C/S हुन नसक्ने भएमा । 

गभयवती तथा सतु्केरी वसफाररस प्रवक्रया 

गभगवती तथा सतु्केरीिे ईिचार गराएको सम्बष्टन्त्धत स्वास््य संस्थाको ऄनरुोधमा सम्बष्टन्त्धत स्थानीय तहको 

ष्टसफाररसको साथै सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्राियसाँग समन्त्वय गरी नष्टजकैको सषु्टवधा सम्िन्त्न CEONCसेवा 

भएकासरकारी ऄस्िताि वाष्टनर्लु्क अमा सरुक्षा कायगक्रम ष्टिएका ष्टनजी तथा गैरसरकारी संस्थाहरू , 

सामदुाष्टयक तथा ष्टर्क्षण ऄस्ितािहरूमा पे्रषण गनुगिने । 

पे्रषणको लावग प्रयोग गनुयपने सवारी साधन 

गभगवती तथा सतु्केरीको ऄवस्थामा ज्याद ैजष्टटिता अएमा र एम्विेुन्त्सद्रारा नष्टजकैको सरकारी ऄस्ितािमा 

ियुागईन सम्भव नभएमा बजेटको िररष्टध ष्टभर रही प्रदरे् मन्त्राियिे हवाइजहाज तथा हषे्टिक्टर समेत प्रयोग गरी 

अवश्यकता ऄनसुार सषु्टवधा सम्िन्त्न सरकारी ऄस्िताि/अमा सरुक्षा कायगक्रम िाग ुभएका 

ष्टनष्टज/सामदुाष्टयक/ष्टर्क्षण ऄस्ितािमा  ियुागईने व्यवस्था गने । 

यसरी गभगवती तथा सतु्केरीिाइ नष्टजकैको सषु्टवधा सम्िन्त्न अमा सरुक्षा कायगक्रम िाग ुभएका ऄस्ितािसम्म 

ियुागईदा भएको खचग यो र्ीषगकबाट गनग सष्टकनेछ । 

भिुानी माग गदाग अवश्यक िने कागजातहरु:   

पे्रषण िजुाग 

ईिचार गरेको ष्टववरण (भनागको कागजात िगायत ऄन्त्य) 

एयरिाइन्त्सको सक्कि ष्टबि 

पे्रषण गने स्वास््य संस्थाको ष्टसफाररस 

बजेटबााँडफााँड प्रदरे् नं. १ मा ५ िाख , प्रदरे् नं. ३ मा ५ िाख , गण्डकीप्रदरे्मा ४ मा ५ िाख , प्रदरे् न.ं ५मा ५ 

िाख,कणागिीमा ५० िाख, प्रदरे् न.ं ७ मा ५ िाख व्यवस्था गरी एकमिुबजेट ष्टवष्टनयोजन गरीएको । 

सन्त्दभग सामाग्री ष्टनदषे्टर्का 

  

१३. काययक्रमको नामः अमा सरुक्षा काययक्रम सेवा प्रदान शोधभनाय, यातायात खचय, गभयवती तथा सतु्केरी ईत्पे्ररणा 

सेवा (4
th

ANC), वनशुल्क गभयपतन, अमा सरुक्षा काययक्रमको लावग रिसचंार सेवा, वजल्ला ऄस्पताल र सो 

भन्दा तलका सरकारी स्वास््य ससं्थाहरुमा प्रसतूी हुने सतु्केरी तथा नवजात वशशुलाइ न्यानोझोला लुगासेट 

माष्टथ ईल्िेष्टखत सबै र्ीषगकहरूको िाष्टग प्रदरे् सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्राियमा ष्टनम्नानसुार बजेट ष्टवष्टनयोजन गरीएको छ । ईिरोि 

रकमिाआग प्रदरे् ष्टभरका सबै तोष्टकएका स्वास््य संस्था तथा ऄस्ितािहरूमा कायगक्रम कायागन्त्वयन गनग अवश्यक रकमको िेखाजोखा 
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गरी सोही ऄनसुार बााँडफााँड गरीसम्बष्टन्त्धत स्वास््य संस्थािाआग रकम ईििब्ध गराईन ुिनेछ । स्वास््य संस्था तथा ऄस्ितािहरूमा रकम 

बााँडफााँड गदाग गत वषग यसै र्ीषगकहरूमा भएको खचग र सेवा संख्याको अधारमा रकम ईििब्ध गराईने व्यवस्थािन ष्टमिाईन ुिनेछ ।  

नोट: न्त्यानो झोिाको हकमा ष्टजल्िा ऄस्िताि वा सो भन्त्दा तिका ऄस्ितािहरुको िाष्टग मार बजेट ष्टवष्टनयोजन गरीएको छ । ऄन्त्यको 

हकमा ष्टनम्नानसुारका ऄस्ितािहरुमा बजेटको व्यवस्था गरीएको छ । 

ष्टस.नं. प्रदरे् बजेट रू हजारमा 

१ १ 105700 

२ २ 134035 

३ ३ 106800 

४ ४ 89950 

५ ५ 125750 

६ कणागिी 40300 

७ ७ 32800 

 

१३.१ अमा सरुक्षा काययक्रम सेवा प्रदान शोधभनाय ,यातायात खचय तथा सतु्केरी ईत्पे्ररणा सेवा (4
th

ANC) 

िररचय अमा सरुक्षा कायगक्रमिेसंस्थागतसतु्केरीसंख्यावषृ्टिगराइगभगवती तथा प्रसतूीसेवा संख्यामा वषृ्टि िनेछ। 

ईद्दशे्य संस्थागत सतु्केरी संख्या बषृ्टि गराइ मात ृमतृ्य ुतथा नवजात ष्टर्र् ुमतृ्यमुा कमी ल्याईने। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि संस्थागत सतु्केरी संख्या बषृ्टि गराइ मात ृमतृ्य ुतथा नवजात ष्टर्र् ुमतृ्यमुा कमी अईनेछ । 

सञ्चािनतथा 

बजेट व्यवस्थािन  

अमा सरुक्षा कायगक्रमको िाष्टग अवश्यक बजेट रकम र श्रोतको व्यवस्थािन प्रदरे् सरकारमा ईल्िेष्टख त 

र्ीषगकमा ष्टवष्टनयोष्टजत रकमबाट ईििब्ध गराईन ुिनेछ । 

ष्टवगतमा प्रदान गरेको गभगवती तथा प्रसतूी सेवा संख्याको अधारमा अमा सरुक्षा कायगक्रम सञ्चािन गने 

स्वास््य संस्था तथा ऄस्िताििाइ अवश्यक िने ऄनमुाष्टनत बजेटको बााँडफााँड गनुग िनेछ । 

सन्त्दभग सामाग्री ष्टनदषे्टर्का 

 

बजेट व्यवस्था गनुय पने ऄस्पतालहरु 

अमा सरुक्षा कायगक्रम सेवा प्रदान र्ोधभनाग , यातायात खचग , गभगवती तथा सतु्केरी ईत्पे्ररणा सेवा ( 4th ANC), ष्टनर्लु्क गभगितन , 

अमा सरुक्षा कायगक्रमको िाष्टग रिसंचार सेवा , ष्टजल्िा ऄस्िताि र सो भन्त्दा तिका सरकारी स्वास््य संस्थाहरुमा प्रसतूी हुने सतु्केरी 

तथा नवजात ष्टर्र्िुाइ न्त्यानोझोिा (िुगासेट) 

वस.नं. प्रदेश वजल्ला स्थानीयवनकायकोनाम वकवसम ऄस्पताल 

१ 

१ 

झािा मेची ऄञ्चि ऄस्िताि भरिरु नगरिाष्टिका मेची ऄञ्चि ऄस्िताि 

२ मोरङ्ग कोर्ी ऄञ्चि ऄस्िताि ष्टवराटनगरम.न.िा. कोर्ी ऄञ्चि ऄस्िताि 

३ ता्िेजङ्ुग फुङिीङ नगरिाष्टिका ता्िेजङ्ुग ऄस्िताि 

४ िााँचथर ष्टफष्टदम नगरिाष्टिका िााँचथर ऄस्िताि 

५ आिाम इिाम नगरिाष्टिका आिाम ऄस्िताि 

६ झािा दमक नगरिाष्टिका दमक ऄस्िताि 

७ संखवुासभा खााँदवारी नगरिाष्टिका खााँदवारी ऄस्िताि 

८ तेह्रथमु म्याङिुङ नगरिाष्टिका तेह्थमु ऄस्िताि 

९ भोजिरु भोजिरु नगरिाष्टिका भोजिरु ऄस्िताि 

१० धनकुटा धनकुटा नगरिाष्टिका धनकुटा ऄस्िताि 

११ सनुसरी आनरुवा नगरिाष्टिका आनरुवा ऄस्िताि 

१२ मोरङ्ग ईिागबारी नगरिाष्टिका ईिागवरी ऄस्िताि 

१३ मोरङ्ग रंगेिी नगरिाष्टिका राँगेिी ऄस्िताि 

१४ सोिुखम्ब ु दधुकोर्ी गाईाँिाष्टिका सोिखमु्व ुऄस्िताि 

१५ खोटाङ्ग रुिाकोट मझवुागढी नगरिाष्टिका खोटाङ्ग ऄस्िताि 

१६ ईदयिरु कटारी नगरिाष्टिका कटारी ऄस्िताि 
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१७ ईदयिरु ष्टरयगुा नगरिाष्टिका ईदयिरु ऄस्िताि 

१८ ओखिढुङ्गा ष्टसष्टिचरण नगरिाष्टिका ओखिढुङ्गा ऄस्िताि 

१९ 

२ 

सप्तरी     सगरमाथा ऄञ्चि ऄस्िताि 

२० धनषुा     जनकि ुरऄञ्चिऄस्िताि 

२१ िसाग     नारायणी ईिक्षेरीय ऄस्िताि 

२२ सप्तरी हनमुाननगर कंकाष्टिनी नगरिाष्टिका रामकुमार स्मारक ऄस्िताि 

२३ ष्टसराहा िहान नगरिाष्टिका सगरमाथा ऄञ्चि ऄस्िताि 

२४ ष्टसराहा ष्टसरहा नगरिाष्टिका ष्टसरहा ऄस्िताि 

२५ महोिरी जिेश्वर नगरिाष्टिका जिेश्वर ऄस्िताि 

२६ महोिरी बष्टदगबास नगरिाष्टिका वष्टदगवास ऄस्िताि 

२७ सिागही मिंगवा नगरिाष्टिका मिंगवा ऄस्िताि 

२८ रौतहट गौर नगरिाष्टिका गौर ऄस्िताि 

२९ रौतहट चन्त्रिरु नगरिाष्टिका चन्त्रष्टनगाहािरु ऄस्िताि 

३० बारा किैयाईिमहा नगरिाष्टिका किैया ऄस्िताि 

३१ िसाग िोखररया नगरिाष्टिका िोखररया ऄस्िताि 

३२ 

३ 

भििरु     भििरु ऄस्िताि 

३३ ष्टचतवन     भरतिरु ऄस्िताि 

३४ ष्टसन्त्धिुी कमिामाइ नगरिाष्टिका ष्टसन्त्धिुी ऄस्िताि 

३५ रामेछाि रामेछाि नगरिाष्टिका रामेछाि ऄस्िताि 

३६ दोिखा ष्टजरी नगरिाष्टिका ष्टजरी ऄस्िताि 

३७ ष्टसन्त्धिुाल्चोक चौतारा सागाचोकगढी नगरिाष्टिका ष्टसन्त्धिुाल्चोक ऄस्िताि 

३८ रसवुा गोसाइकुंण्ड गाईाँिाष्टिका रसवुा ऄस्िताि 

३९ धाष्टदङ्ग नीिकण्ठ नगरिाष्टिका धाष्टदङ्ग ऄस्िताि 

४० नवुाकोट ष्टवदरु नगरिाष्टिका ष्टरर्िुी ऄस्िताि 

४१ काठमाण्डौं कीष्टतगिरु नगरिाष्टिका ष्टवरणदुवेी ऄस्िताि 

४२ काभ्रेििान्त्चोक नमोबिु नगरिाष्टिका मेष्टथनीकोट ऄस्िताि 

४३ मकवानिरु हटेौंडा ईि-महानगरिाष्टिका हटेौंडा ऄस्िताि 

४४ ष्टचतवन माडी नगरिाष्टिका वघौडा ऄस्िताि 

४५ ष्टचतवन रत्ननगर नगरिाष्टिका रत्ननगर ऄस्िताि 

४६ 

४ 

कास्की   
िोखरािेखनाथ 

महानगरिाष्टिका 
िष्टश्चमाञ्चि क्षेरीय ऄस्िताि 

४७ बाग्िुङ   बाग्िुङ नगरिाष्टिका धौिाष्टगरी ऄञ्चि  ऄस्िताि 

४८ स्याङ्गजा चािाकोट नगरिाष्टिका चािाकोट ऄस्िताि 

४९ स्याङ्गजा ितुिीबजार नगरिाष्टिका स्याङ्गजा ऄस्िताि 

५० तनहुाँ व्यास नगरिाष्टिका दमौिी ऄस्िताि 

५१ तनहुाँ बष्टन्त्दिरु गाईाँिाष्टिका बष्टन्त्दिरु ऄस्िताि 

५२ गोरखा गोरखा नगरिाष्टिका गोरखा ऄस्िताि 

५३ गोरखा िािुङटार नगरिाष्टिका अाँिष्टििि ऄस्िताि 

५४ मानाङ्ग चाम े गाईाँिाष्टिका मानाङ्ग ऄस्िताि 

५५ िम्जङ्ुग बेसीर्हर नगरिाष्टिका िम्जङ्ुग सामदुाष्टयक ऄस्िताि 

५६ िम्जङ्ुग सनु्त्दरबजार नगरिाष्टिका सनु्त्दर ऄस्िताि 

५७ कास्की िोखरािेखनाथ महा-नगरिाष्टिका ष्टमतेरी ऄसिताि 

५८ िवगत कुश्मा नगरिाष्टिका िवगत ऄस्िताि 
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५९ म्याग्दी बेनी नगरिाष्टिका म्याग्दी ऄस्िताि 

६० मसु्ताङ्ग घरिझोङ गाईाँिाष्टिका मसु्ताङ्ग ऄस्िताि 

६१ 

५ 

रुिन्त्दहेी     िुष्टम्बनी ऄञ्चि ऄस्िताि 

६२ दाङ     राप्ती ऄञ्चि ऄस्िताि 

६३ दाङ     राप्ती ईिक्षेरीय ऄस्िताि 

६४ बााँके   
 

भेरी ऄञ्चि ऄस्िताि 

६५ नवििरासी बदगघाट नगरिाष्टिका ष्टचसािानी ऄस्िताि 

६६ नवििरासी रामग्राम नगरिाष्टिका िृ् वीचन्त्र ऄस्िताि 

६७ रूिन्त्दहेी ष्टसिाथगनगर नगरिाष्टिका ष्टभम ऄस्िताि 

६८ कष्टििवस्त ु कष्टििवस्त ु नगरिाष्टिका तौष्टिहवा ऄस्िताि 

६९ कष्टििवस्त ु कृरणनगर नगरिाष्टिका ष्टर्वराज ऄस्िताि 

७० कष्टििवस्त ु बाणगंगा नगरिाष्टिका ष्टििरा ऄस्िताि 

७१ ऄघागखााँची सष्टन्त्धखकग  नगरिाष्टिका ऄघागखााँची ऄस्िताि 

७२ िाल्िा तानसेन नगरिाष्टिका िाल्िा ऄस्िताि 

७३ िाल्िा रामिरु नगरिाष्टिका रामिरु ऄस्िताि 

७४ गलु्मी रेसुंगा नगरिाष्टिका रेसुंगा ऄस्िताि 

७५ रोल्िा रोल्िा नगरिाष्टिका रोल्िा ऄस्िताि 

७६ ्यठूान ्यठूान नगरिाष्टिका ्यठुान ऄस्िताि 

७७ दाङ्ग िमही नगरिाष्टिका िमही ऄस्िताि 

७८ बष्टदगया गिुररया नगरिाष्टिका वष्टदगया ऄस्िताि 

७९ 

६ 

सखुेत     म.ि.क्षे. ऄस्िताि 

८० मगु ु छायााँनाथरारा नगरिाष्टिका मगु ुऄस्िताि 

८१ डोल्िा ठूिीभेरी नगरिाष्टिका डोल्िा ऄस्िताि 

८२ हुम्िा ष्टसमकोट गाईाँिाष्टिका हुम्िा ऄस्िताि 

८३ काष्टिकोट खााँडाचक्र नगरिाष्टिका काष्टिकोट ऄस्िताि 

८४ रूकुम मषु्टसकोट नगरिाष्टिका रुकुम ऄस्िताि 

८५ सल्यान र्ारदा नगरिाष्टिका सल्यान ऄस्िताि 

८६ सखुेत गभुागकोट नगरिाष्टिका मेहिकुना ऄस्िताि 

८७ जाजरकोट भेरी नगरिाष्टिका जाजरकोट ऄस्िताि 

८८ दिेैख दलु्ि ु नगरिाष्टिका दलु्िु ऄस्िताि 

८९ दिेैख नारायण नगरिाष्टिका दिेैख ऄस्िताि 

९० 

७ 

कैिािी     सेती ऄञ्चिऄस्िताि 

९१ डडेिधरुा     ईिक्षेरीय ऄस्िताि 

९२ कंचनिरु     महाकािी ऄञ्चिऄ स्िताि 

९३ कैिािी गोदावरी नगरिाष्टिका मािाखेती ऄस्िताि 

९४ कैिािी ष्टटकािरु नगरिाष्टिका ष्टटकािरु ऄस्िताि 

९५ डोटी ष्टदिायि ष्टसिगढी नगरिाष्टिका डोटी ऄस्िताि 

९६ अछाम मंगिसेन नगरिाष्टिका ऄछाम ऄस्िताि 

९७ बाजरुा बष्टडमाष्टिका नगरिाष्टिका बाजरुा ऄस्िताि 

९८ बझाङ्ग जयिृ् वी नगरिाष्टिका बझाङ्ग ऄस्िताि 

९९ दाचुगिा महाकािी नगरिाष्टिका दाचुगिा ऄस्िताि 

१०० दाचुगिा र्ैल्यष्टर्खर नगरिाष्टिका गोकुिेश्वर ऄस्िताि 

१०१ बैतडी दर्रथचन्त्द नगरिाष्टिका बैतडी ऄस्िताि 

१०२ डडेिधरुा िरर्रुाम नगरिाष्टिका जोगबढुा ऄस्िताि 



 

 

143 

 

 

१३.२  वनःशुल्क गभयपतन सेवा  

िररचय नेिािमा ऄसरुष्टक्षत गभगितनको कारणिे मष्टहिाहरूिे ऄकािमा ज्यान गमुाईनकुा साथै ष्टवष्टभन्त्न प्रजनन स्वास््य 

समस्या भोग्न बाध्य भएको िररपे्रक्ष्यनेिाि सरकारिे मष्टहिाहरूको प्रजनन ऄष्टधकार सरुष्टक्षत गनग र सवगसिुभ 

रूिमा सरुष्टक्षत गभगिन सेवा ष्टनर्लु्क रूिमा स्थानीय स्तरसम्म ईििब्ध गराईन यो कायगक्रम तय गरीएको हो ।  

ईद्दशे्य ऄसरुष्टक्षत गभगितनबाट हुन ेमात ृमतृ्य ुर रुग्नतािाइ न्त्यनुीकरण गने। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि ऄसरुष्टक्षत गभगितनबाट हुन ेमात ृमतृ्य ुर रुग्नता न्त्यनुीकरण हुनेछ । 

सञ्चािन प्रकृया सरुष्टक्षत गभगितन सेवाको िाष्टग सचुीकृत सबै सरकारी ऄस्ितािहरूमा कायगक्रम सञ्चािन गदाग सरुष्टक्षत गभगितन 

सेवा सम्बष्टन्त्ध नीष्टत र ष्टनदषे्टर्काको अधारमा गनुगिदगछ। सरुष्टक्षत गभगितन सेवा ताष्टिम प्राप्त र सचुीकृत सेवा 

प्रदायक र सचुीकृत स्वास््य संस्थाबाट मार प्रदान गनुगिदगछ । यष्टद अफ्नो कायगक्षेर ष्टभर सचुीकृत सेवा प्रदायक र 

सचुीकृत स्वास््य संस्था नभएमा यस र्ीषगकमा रकम खचग गनग िाआगने छैन। यसका साथै ष्टनजी तथा गैरसरकारी 

संस्थाहरुसाँगको समन्त्वयमा समेत ताष्टिम प्राप्त दक्ष तथा सचुीकृत स्वास््य सेवा प्रदायक-ष्टचष्टकत्सक, स्टाफ नसग 

तथा ऄ.न.मी. र सचुीकृत स्वास््य संस्था माफग त सरुष्टक्षत गभगितन सेवा प्रदान गनग सष्टकन्त्छ। सरुष्टक्षत गभगितन 

कायगक्रम कायगष्टवष्टध ष्टनदषे्टर्का २०६८–दोस्रो संर्ोधन २०७४ मा ईल्िेख गरे बमोष्टजमको रकम बााँडफााँड र 

ऄष्टभिेख तथा प्रष्टतवेदन गनुगिदगछ। 

बजेटबााँडफााँड ष्टनःर्लु्क गभगितन सेवाको िाष्टग ‗सरुष्टक्षत गभगितन कायगक्रम कायगष्टवष्टध ष्टनदषे्टर्का २०६८ (दोस्रो संर्ोधन 

२०७४)‘ ऄनसुार बजेटको व्यवस्था ष्टनम्न बमोष्टजमको आकाइ मलु्य ऄनसुार बजेटको व्यवस्था गरीएको छ। 

१२ हप्तासम्मको (MA/MVA) सेवाको िाष्टग प्रष्टत केस रु ८००/- 

१२ हप्तािष्टछको (D&C/MVA) सेवाको िाष्टग प्रष्टत केस रु २०००/- 

ऄन्त्य स्थानबाट वा अफैाँ गभगितन भइ सामान्त्य जष्टटिताको व्यवस्थािन गनगिन ेभएमा गभगितन िश्चातको सेवा 

(PAC) को िाष्टग प्रष्टतकेर्को रु८००/- 

आकाइ मलु्य बाित स्वास््य संस्थािाइ प्राप्त रकम ष्टनम्नानसुार खचग गनुगिने छ । 

सरुष्टक्षत गभगितन सेवाका िाष्टग अवश्यक औषष्टध (Combipack), ईिकरण खरीद (MVA/Cannula 

िगायत), ममगत र संक्रमण रोकथाम, सामान्त्य जष्टटिता तथा ऄन्त्य व्यवस्थािनका िाष्टग ७० प्रष्टतर्त 

सेवा प्रदायकको ईत्प्रेरणा बाित २० प्रष्टतर्त 

सहयोगी कमगचारीिाइ ईत्प्रेरणा बाित १० प्रष्टतर्त 

माष्टथ ईल्िेष्टखत ईत्पे्ररणा बाितको रकम स्वास््य संस्थाको व्यवस्थािन सष्टमष्टतको ष्टनणगय ऄनसुार बााँडफााँड गनुग 

िनेछ ।  

सन्त्दभग सामाग्री ष्टनःर्लु्क गभगितन ष्टनदषे्टर्का 

 

१३.३ अमा सरुक्षा काययक्रमको लावग रिसचंार सेवा  

िररचय ष्टवगतमा र्ल्यकृया ष्टवष्टधबाट ऄप्रर्ेन सेवा सरुू भएका ऄस्ितािहरूमा वा नष्टजक भएका रिसंचार केन्त्रहरूबाट 

मखु्य गरी नेिाि रेडक्रस सोसाआगटी वा संस्था अफैाँ वा ऄन्त्य संस्थाको सहयोगमा सर्लु्क रिसंचार सेवा ईििब्ध 

भैरहकेो छ । तर हाि केही सेवा CEONCसेवा ष्टबस्तारसाँगै ऄपे्रर्न सेवा भएका ऄस्ितािमा रि संचार सेवा 

सषु्टवधा नहुाँदा वा भएकोमा िष्टन सर्लु्क सेवा हुाँदा मष्टहिाहरूिे समयमा रगत व्यवस्था गनग नसकी ऄकािमा मतृ्य ु

हुने गरेको िाआगएकोिे अमा सरुक्षा कायगक्रम ऄन्त्तगगत सेवा ष्टिने मष्टहिाहरूिाआग ष्टनर्लु्क रगत ईििब्ध गराईन ुिने 

ऄवस्था रहकेो छ।  

ईद्दशे्य अमा सरुक्षा कायगक्रमको िाष्टग समयमै ष्टनर्लु्क रगत व्यवस्था गराईने । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि अमा सरुक्षा कायगक्रमको िाष्टग समयमै ष्टनर्लु्क रगत व्यवस्था हुने । 

सञ्चािनप्रकृया सञ्चािनगनेष्टनकाय:CEONC सेवा ष्टदआगरहकेा वा सेवा सरुू गनगिागेका ऄस्ितािहरू 

यस कायगक्रम ऄन्त्तगगत CEONC सेवा प्रदान गने ऄस्ितािको अवश्यकता ऄनसुार ईििब्ध भएको रि 

सञ्चािन केन्त्रबाट केन्त्रको ष्टनयमानसुार िाग्ने र्लु्क केन्त्रिाआग भिुानी गरी CEONCसेवा ष्टिने मष्टहिाहरूिाआग 

ष्टन:र्लु्क रगत व्यवस्था गनुग िनेछ र यष्टद रि संचार केन्त्र ईििब्ध नभएमा ऄस्िताििे अफै Emergency 

Blood Transfusion Service सञ्चािन गनग सष्टकनेछ । अफै रि संचार केन्त्र सरुू गनगको िाष्टग चाष्टहने 

रेष्टिजरेटर, ब्िड ब्याग, ररएजेन्त्ट िगायतका औजार ईिकरणको िाष्टग समेत यसै र्ीषगकबाट रकम खचग गनुग िनेछ । 
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Emergency Blood transfusion(EBT) सेवा गदाग राष्टरिय जनस्वास््य प्रयोगर्ािासाँग समन्त्वय गनुग िनेछ । 

साथै सेवा National Guideline on Management of Blood Transfusion Service in Nepal 

Revised Edition 2015 (NPHL) ऄनसुार गनुग िनेछ ।  

बजेट व्यवस्था  सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्राियबाट CEONCसेवा भएका कुन कुन ऄस्ितािमा Blood transfusion Service 

नयााँ सरुू गनुग िने हो वा कुन कुन ठाईाँमा EBTसेवा ष्टनरन्त्तर गनुग िने हो सो को िेखाजोखा गरी माष्टथ ईल्िेष्टखत 

र्ीषगकबाट रकम छुट्याईन ुिनेछ ।  

सन्त्दभग सामाग्री ष्टनदषे्टर्का 

 

१३.४  वजल्ला ऄस्पताल र सो भन्दा तलका सरकारी स्वास््य सस्थाहरुमा प्रसतूी हुने सतु्केरी तथा नवजात वशशुलाइ 

न्यानोझोला (लुगासेट) 

ईद्दशे्य 

 

ष्टजल्िा तहका सबै सरकारी ऄस्ितािहरूमानवजात ष्टर्र्हुरुिाइ ष्टसताङ्ग र संक्रमणबाट जोगाईन रेफरि 

ऄस्ितािहरुमा प्रसतूी गराईनेको संख्या धेरै भएको तथा बष्टथगङ्ग सेन्त्टरहरुमा प्रसतूी गराईनेहरुको संख्या कम 

भएको सन्त्दभगमा यो कायगक्रमिे बष्टथगङ्गसेन्त्टरमा प्रसतूी गराईने मष्टहिाहरुको संख्या वषृ्टि हुने िक्ष्य राष्टखएको छ । 

यो कायगक्रम सरकारी बष्टथगङ्गसेन्त्टर दषे्टख ष्टजल्िा ऄस्ितािसम्म िाग ुहुनेछ । 

नोट: न्त्यानो झोिाको हकमा ष्टजल्िा ऄस्िताि वा सोभन्त्दा तिका ऄस्ितािहरुको िाष्टग मार बजेट 

ष्टवष्टनयोजनगरीएको छ । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि ष्टजल्िा तहका सबै सरकारी ऄस्ितािहरूमानवजात ष्टर्र्हुरुिाइ ष्टसताङ्ग र संक्रमणबाट जोगाईन रेफरि 

ऄस्ितािहरुमा प्रसतूी गराईनेको संख्या धेरै भएको तथा बष्टथगङ्ग सेन्त्टरहरुमा प्रसतूी गराईनेहरुको संख्या कम 

भएको सन्त्दभगमा यो कायगक्रमिे बष्टथगङ्गसेन्त्टरमा प्रसतूी गराईने मष्टहिाहरुको संख्या वषृ्टि हुनेछ । यो कायगक्रम 

सरकारी बष्टथगङ्गसेन्त्टर दषे्टख ष्टजल्िा ऄस्ितािसम्म िाग ुहुनेछ । 

सञ्चािन प्रकृया सञ्चालन गने वनकायः ष्टजल्िा ऄस्िताि वा सो भन्त्दा तिका ऄस्ितािहरुको िाष्टग मार 

सञ्चालन वववधः  ऄस्ितािहरूिे सावगजष्टनक खररद ऐन २०६३ तथा ष्टनयमाविी २०६४ ऄनसुार तोष्टकएको 

Specificationऄनसुारको न्त्यानो झोिा खररद गनुग िनेछ । 

न्त्यानो झोिा अिषू्टतग भै सकेिष्टछ ऄस्ितािहरुिे Specificationऄनसुार गणुस्तर भए नभएको यष्टकन गनग 

अष्टधकाररक तहबाट गणुस्तर चेक जााँच गराइ भिुानी ष्टदन ुिनेछ । 

न्त्यानो झोिामा हुन ुिने मािदण्डः 

यो न्त्यानो झोिामा नवजात ष्टर्र्कुा िाष्टग २ वटा टोिी, २ वटा िेटे भोटो, २ वटा दौरा, एईटा रयािर, र बेबी म्याट 

एकातफग  ्िाष्टिक र ऄकोतफग  फिाष्टटनको किडा भएको र अमािाइ एईटा म्याक्सी हुन ुिनेछ ।न्त्यानो झोिामा 

प्रयोग हुने फिाष्टटन किडाको गणुस्तर कम्तीमा १२० GSMको १०० प्रष्टतर्त cotton हुनिुने । 

ष्टभरीभागमाप्रयोगहुनेकिडासतुीकोरा१०० प्रष्टतर्त कटनहुनिुने। 

न्त्यानो झोिामा हुने 

िुगाहरुको नाम र  

Specification  

म्याक्सी  म्याक्सी  म्याक्सी  

िम्बाआग:५१ आन्त्च 

मोटाआग:४२ आन्त्च 

ष्टतरा:१६ आन्त्च 

बाहुिाको िम्बाआग: १७ आन्त्च 

िम्बाआग:५१ आन्त्च 

मोटाआग:४२ आन्त्च 

ष्टतरा:१६ आन्त्च 

बाहुिाको िम्बाआग:१७ आन्त्च 

िम्बाआग:५१ आन्त्च 

मोटाआग:४२ आन्त्च 

ष्टतरा:१६ आन्त्च 

बाहुिाको िम्बाआग:१७ आन्त्च 

बच्चाको भोटो बच्चाको भोटो बच्चाको भोटो 

िम्बाआग: ११ आगन्त्च 

छाती:२० आन्त्च 

िम्बाआग: ११ आगन्त्च 

छाती:२० आन्त्च 

िम्बाआग: ११ आगन्त्च 

छाती:२० आन्त्च 

बजेट बााँडफााँड प्रत्येक न्त्यानो झोिाका िाष्टग ष्टहमािी ष्टजल्िामा रु. १०००। –, िहाडी /तराइ ष्टजल्िाका िाष्टग रु. ९००। – का 

दरिे बजेटको व्यवस्था गरीएको छ । प्रचष्टित ष्टनयमानसुार खररद गरी सेवा प्रदान गने संस्थाहरू मा ष्टवतरण गनुग 

िदगछ साथै यसै रकमबाट ढुवानीको समेत व्यवस्था गनुग िनेछ। 

सन्त्दभग सामाग्री ष्टनदषे्टर्का 

 

१४. काययक्रमको नामः बवथयङ्ग सेन्टरका लावग स्वास््य ईपकरण खररद 

िररचय  नेिाि सरकारिे प्रत्येक वषग स्थानीय अवश्यकताको अधारमा नयााँ बष्टथगङ्ग सेन्त्टर थि गद ैजाने र िरुानो 
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बष्टथगङ्ग सेन्त्टरमा गणुस्तरीय प्रसतूी सेवा ईििब्ध गराईन बष्टथगङ्ग सेन्त्टरमा अवश्यक िने  औजार ईिकरण खररद 

गनग यो र्ीषगकमा बजेट ष्टवष्टनयोजन गरीएको छ । 

ईद्दशे्य संस्थागत सरुष्टक्षत तथा गणुस्तरीय प्रसतूी सेवा ईििब्ध गराईन अवश्यक औजार ईिकरणको व्यवस्था गने  

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि संस्थागत सरुष्टक्षत तथा गणुस्तरीय प्रसतूी सेवा ईििब्ध गराईन अवश्यक औजार ईिकरणको व्यवस्था हुने  

सञ्चािन प्रकृया सञ्चािन गने ष्टनकायःबजेट प्राप्त भएका प्रदरे् मन्त्राियहरु । 

सञ्चािन ष्टवष्टधः 

बजेट प्राप्त भएका प्रदरे् मन्त्राियहरुिे बष्टथगङ्ग सेन्त्टरहरुको िाष्टग औजार ईिकरण खररद गनग बजेट ष्टवष्टनयोजन 

नभयका स्थानीय तहहरुका िाष्टग मार , नयााँबष्टथगङ्ग सेन्त्टर खोल्निुने ऄष्टत अवश्यक भएमा वा िरुानै बष्टथगङ्ग 

सेन्त्टर भए िष्टन ऄष्टत अवश्यक औजार ईिकरण नभएको अवश्यकता िष्टहचान गरेर स्थानीय तहहरुिे माग गरे 

ऄनसुार बजेट ईििब्ध गराईन सष्टकने छ lऔजार ईिकरण खररद गदागऄस्ितािमा प्रसतूी सेवा ष्टदने नसगको 

सल्िाह ऄनसुार औजार ईिकरण खररद प्रष्टक्रया र्रुु गनुग िदगछ । 

औजार ईिकरण खररद गदाग ऄनसुचूी २ मा ईल्िेष्टखत औजार ईिकरणहरुको स्िेष्टर्ष्टफकेसन ऄनसुार खररद गनुग 

िनेछ । 

यसरी औजार ईिकरण खररद गदाग नेिाि सरकारिे जारी गरेको सावगजष्टनक खररद ऐन २०६३ तथा सावगजष्टनक 

ष्टनयमाविी २०६४ को ऄष्टधनमा रही खररद गनुगिनेछ । 

ऄन्त्य सहयोगी संस्थाहरुिे बष्टथगङ्ग सेन्त्टरमा अवश्यक िने औजार तथा ईिकरण ईििब्ध गराईन चाहकेो 

खण्डमा िष्टन यसै ष्टनदषे्टर्काको स्िेष्टर्ष्टफकेसन ऄनसुार नै सामग्री ईििब्ध गराईन ुिनेछ । 

बजेटबााँडफााँड यस कायगक्रमको िाष्टग ष्टनम्न ऄनसुार सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्राियमा रकम ष्टवष्टनयोजन गरीएको छ ।  

प्रदेश नं. रकम रू हजारमा 

प्रदरे् नं. १ ३७० 

प्रदरे् नं. २ ३७० 

प्रदरे् नं. ३ ३७० 

गण्डकी ३७० 

प्रदरे् नं. ५ ३७० 

कणागिी ३७० 

प्रदरे् नं. ७ ३७० 
 

सन्त्दभग सामाग्री ष्टनदषे्टर्का 

 

१५. काययक्रमको नामः प्रजनन स्वास््य काययक्रमको ऄनुगमन मुल्याङकन 

िररचय प्रदरे् मन्त्रािय र स्थानीय तहको िाष्टिकाहरुबाट अफ्नो मातहतका सरकारी तथा ष्टनजी स्वास््य संस्थाहरुमा 

सञ्चािन भै रहकेा िररवार स्वास््यका ष्टवष्टभन्त्न कायगक्रमहरुको ऄनगुमन तथा सिुरष्टभजन गनग यो बजेटको 

व्यवस्थािन गरीएको छ । 

ईद्दशे्य प्रदरे् मन्त्रािय र स्थानीय तहको िाष्टिकाहरुबाट अफ्नो मातहतका सरकारी तथा ष्टनजी स्वास््य संस्थाहरुमा 

सञ्चािन भै रहकेा कायगक्रमको ऄनगुमन तथा सिुरष्टभजन गरी समयमा नै सधुारका कायगक्रम सञ्चािन गने । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि प्रदरे् मन्त्रािय र स्थानीय तहको िाष्टिकाहरुबाट अफ्नो मातहतका सरकारी तथा ष्टनजी स्वास््य संस्थाहरुमा 

सञ्चािन भै रहकेा कायगक्रमको ऄनगुमन तथा सिुरष्टभजन गरी समयमा नै सधुारका कायगक्रम सञ्चािन हुनेछ  

सञ्चािन प्रकृया सञ्चािन गने ष्टनकायःबजेट ष्टवष्टनयोजन भएका मन्त्रािय । 

सञ्चािन ष्टवष्टधः 

यस र्ीषगकमा ष्टवष्टनयोजन भएको रकमबाट सरुष्टक्षत माततृ्व कायगक्रम ऄन्त्तगगत अमा सरुक्षा बष्टथगङ्ग सेन्त्टर EOC, 

BEONC, CEONC साआटबाट ईििब्ध हुने सामान्त्य प्रसतूी , अकष्टस्मक प्रसतूी , सरुष्टक्षत गभगितन सेवा , 

सरभाआकि क्यान्त्सर सेवा अष्टद सेवाहरुको गणुस्तर कायम गनग ऄष्टनवायग रुिमा ऄनगुमन गने र िररवार 

स्वास््यका ऄन्त्य कायगक्रमहरु िररवार ष्टनयोजन मष्टहिा स्वास््य स्वयंसेष्टवका कायगक्रम , प्राथष्टमक स्वास््य सेवा , 

गाईाँघर ष्टक्िष्टनक , ष्टकर्ोरष्टकर्ोरी यौन तथा प्रजनन स्वास््य कायगक्रम िगायत ऄन्त्य प्रजनन स्वास््य 

कायगक्रमहरुको ऄनगुमन तथा सिुरीवेक्षण गनग ष्टनष्टश्चत योजना बनाआग िाग ुगनुग िनेछ । 

ऄनगुमन गनगका िाष्टग सम्बष्टन्त्धत मन्त्राियिे ऄनगुमन टोिी बनाईन ुिनेछ । ईि टोिीमा प्रमखु सष्टहत फोकि 
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िसगन ऄष्टनवायग रुिमा सहभागी हुन ुिनेछ । 

प्रत्येक िटक ऄनगुमन गदाग सम्बष्टन्त्धत ऄनसुचूी ३ बमोष्टजम चेकष्टिि भरी फोटोहरु सष्टहतको प्रष्टतवेदन केन्त्रको 

सम्बष्टन्त्धत मन्त्राियमा िेर् गनुग िनेछ । 

कुनै िष्टन ष्टजल्िा ष्टभरका स्थानीय तहमा प्रदरे् स्वास््य मन्त्राियबाट ष्टवष्टनयोष्टजत बजेटका कायगक्रमहरु 

सञ्चािन गनग coachingको अवश्यकता िरेमा यसै र्ीषगकमा ष्टवष्टनयोष्टजत रकमबाट नै सम्बष्टन्त्धत फोकि िसगन 

गआग coachingगनुग िनेछ । 

बजेटबााँडफााँड भ्रमण खचग ष्टनयमाविी ऄनसुार 

सन्त्दभग सामाग्री ष्टनदषे्टर्का 

 

१६. काययक्रमको नामः ऄस्पतालमा २४ घण्टा प्रसतूी सेवा सञ्चालन गनय करारमा स्टाफ नसय वनयुवि 

िररचय प्रसतूी हुन अईने मष्टहिाहरुको संख्या बढी भएका ऄस्ितािहरुमा जनर्िी कम हुने भएकोिे गणुस्तरीय सेवाको 

िाष्टग स्टाफ नसग करारमा ष्टनयषु्टि गरी प्रसतूीसेवा सञ्चािन गनग यो कायगक्रमको व्यवस्था गरीएको छ  

ईद्दशे्य गणुस्तरीय प्रसतूी सेवािाइ २४ घण्टा सचुारु ढङ्गिे सञ्चािन गने । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि गणुस्तरीय प्रसतूी सेवािाइ २४ घण्टा सचुारु ढङ्गिे सञ्चािन हुनेछन ्। 

सञ्चािनगने 

ष्टनकाय 

प्रदरे् मन्त्राियमा प्राप्त रकमबाट ष्टनम्न ऄस्ितािहरूिे कायगक्रम सञ्चािन गने छन ्। 

प्रदरे् ऄस्ितािहरुकोनाम िक्ष्य रकम 

१ 
मेची ऄञ्चि ऄस्िताि, झािा ६ १६९२ 

कोर्ी ऄञ्चि ऄस्िताि, मोरंग ७ १९७४ 

२ 

सगरमाथा ऄञ्चि ऄस्िताि, सप्तरी ५ १४१० 

जनकिरु ऄञ्चि ऄस्िताि जनकिरु, धनषुा ६ १६९२ 

नारायणी ईिक्षेरीय ऄस्िताि, िसाग ५ १४१० 

३ 

भििरु ऄस्िताि, भििरु ३ ८४६ 

भरतिरु ऄस्िताि, ष्टचतवन ७ १९७४ 

ष्टसन्त्धिुी ऄस्िताि १ २८२ 

ष्टरर्िुी ऄस्िताि १ २८२ 

गण्डकी 

िष्टश्चमाञ्चि क्षेरीय ऄस्िताि, कास्की ६ १६९२ 

धौिाष्टगरी ऄञ्चि ऄस्िताि, बाग्िुङ २ ५६४ 

िवगत ऄस्िताि १ २८२ 

५ 

िुष्टम्बनी ऄञ्चि ऄस्िताि, रुिन्त्दहेी ८ २२५६ 

राप्ती ऄञ्चि ऄस्िताि, दाङ ३ ८४६ 

राप्ती ईिक्षेरीय ऄस्िताि, दाङ ६ १६९२ 

भेरी ऄञ्चि ऄस्िताि, बााँके ८ २२५६ 

कणागिी मध्यिष्टश्चमाञ्चिक्षेरीय ऄस्िताि, सखुेत ५ १४१० 

७ 

सेती ऄञ्चि ऄस्िताि, कैिािी ४ ११२८ 

ईिक्षेरीय ऄस्िताि, डडेिधरुा २ ५६४ 

महाकािी ऄञ्चि ऄस्िताि, कंचनिरु १ २८२ 

जम्मा २४५३४ 
 

सञ्चािन प्रकृया सावगजष्टनक खररद ऐन २०६३ र ष्टनयमाविी २०६४ ऄनसुार स्टाफ नसग करारमा ष्टनयषु्टि गने र TORबनाआग काम 

गनग िगाईन िछग । यसरी ष्टनयषु्टि भएका स्टाफ नसगहरुिे ऄस्ितािको प्रसतूी वाडग प्रसतूी कक्ष िोि ऄिरेष्टटङ्ग 

वाडग र OT मा काम गनुगिनेछ । माष्टसक रू. २३५००/- का दरिे बजेटको व्यवस्था गरीएको छ । 

बजेटबााँडफााँड प्रदरे् सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्राियिे प्राप्त बजेटिाआग माष्टथ ईल्िेष्टखत ऄस्िताि ऄनसुार रकम सम्बष्टन्त्धत 

ऄस्िताििाआग ईििब्ध गराईन ुिनेछ। ईि ऄस्ितािहरूिे ष्टवगतमा ष्टनयिु जनर्िीको ष्टनरन्त्तरता वा नयााँ 

ष्टनयषु्टि गनग सक्ने छन ्।  

सन्त्दभग सामाग्री ष्टनदषे्टर्का 
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१७. काययक्रमको नामः ऄस्पताल तथा बवथयङ्ग सेन्टरमा २४ घण्टा प्रसतूी सेवा सञ्चालन गनय करारमा ऄनमी वनयुवि 

िररचय प्रसतूी हुन अईने मष्टहिाहरुको संख्या बढी भएका ऄस्ितािहरु तथा बष्टथगङ्ग सेन्त्टरमा जनर्िी कम हुने 

भएकोिे गणुस्तरीय सेवाको िाष्टग ऄ.न.मी. करारमा ष्टनयषु्टि गरी प्रसतूी सेवा सञ्चािन गनग यो कायगक्रमको 

व्यवस्था गरीएको छ । 

ईद्दशे्य गणुस्तरीय प्रसतूी सेवािाइ २४ घण्टा सचुारु ढङ्गिे सञ्चािन गने । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि गणुस्तरीय प्रसतूी सेवािाइ २४ घण्टा सचुारु ढङ्गिे सञ्चािन हुनेछन ्। 

सञ्चािन प्रकृया सञ्चािन गने ष्टनकायःसम्बष्टन्त्धत ऄस्ितािहरू  

सञ्चािन ष्टवष्टधः 

प्रदरे् सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्राियिे माष्टथ ईल्िेख भए ऄनसुारकार ऄस्िताि तथा स्वास््य संस्थाहरूिाआग 

ईल्िेख भए ऄनसुारको रकम सम्बष्टन्त्धत ऄस्िताििाआग ईििब्ध गराईन ुिने छ । ऄस्ितािहरूिे सावगजष्टनक 

खररद ऐन २०६३ र ष्टनयमाविी २०६४ ऄनसुार ऄ.न.मी. करारमा ष्टनयषु्टि गने र TORबनाआग काम गनग िगाईन 

िछग । यसरी करारमा ष्टनयषु्टि भएका ऄ.न.मीहरुिे ऄस्ितािको प्रसतूी वाडग प्रसतूी कक्ष िोि ऄिरेष्टटभ वाडग र 

OTमा काम गनग िनेछ । नेिाि सरकारको ष्टनयमानसुार ऄ.न.मी. ष्टनयषु्टिका िाष्टग माष्टसक २२१७० /- का दरिे 

बजेटको व्यवस्था गरीएको छ । िष्टहिे यसै र्ीषगकबाट ष्टनयषु्टि भएका जनर्िीिाआग समेत ऄस्ितािहरूिे 

ष्टनरन्त्तरता ष्टदन सक्ने छन ्।  

बजेटबााँडफााँड प्रदेश ऄस्पतालकोनाम िक्ष्य रकम 

१ मेची ऄञ्चिऄस्िताि, झािा १ २६६ 

कोर्ी ऄञ्चि ऄस्िताि, मोरंग २ ५३३ 

िााँचथर ऄस्िताि १ २६६ 

आिाम ऄस्िताि २ ५३२ 

भोजिरु ऄस्िताि १ २६६ 

धनकुटा ऄस्िताि १ २६६ 

सोिुखमु्ब ुऄस्िताि १ २६६ 

खोटाङ्ग ऄस्िताि १ २६६ 

ईदयिरु ऄस्िताि १ २६६ 

प्रदरे् नं. १ जम्मा २९२७ 

२ ष्टसराहािहान ऄस्िताि ३ ७९८ 

किैया ऄस्िताि २ ५३२ 

प्रदरे् नं. २ जम्मा १३३० 

३ भििरुऄस्िताि, भििरु १ २६६ 

ष्टसन्त्धिुी ऄस्िताि ३ ७९८ 

ष्टसन्त्धिुाल्चोक ऄस्िताि १ २६६ 

धाष्टदङ्ग ऄस्िताि १ २६६ 

ष्टरर्िुी ऄस्िताि १ २६६ 

रत्ननगर ऄस्िताि ३ ७९८ 

प्रदरे्नं. ३ जम्मा २६६० 

गण्डकी िष्टश्चमाञ्चिक्षेरीय ऄस्िताि, कास्की २ ५३२ 

धौिाष्टगरी ऄञ्चि ऄस्िताि, बाग्िुङ १ २६६ 

स्याङ्गजा ऄस्िताि १ २६६ 

दमौिी ऄस्िताि १ २६६ 

बषु्टतगबाङ्ग ऄस्िताि १ २६६ 

जम्मा १५९६ 

५ िुष्टम्बनीऄञ्चि ऄस्िताि, रुिन्त्दहेी २ ५३२ 
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राप्ती ऄञ्चि ऄस्िताि, दाङ १ २६६ 

राप्ती ईिक्षेरीय ऄस्िताि, दाङ १ २६६ 

भेरी ऄञ्चि ऄस्िताि, बााँके १ २६६ 

िृ् वी चन्त्र ऄस्िताि १ २६६ 

प्रदरे् नं. ५ जम्मा १५९६ 

कणागिी मध्यिष्टश्चमाञ्चिक्षेरीय ऄस्िताि, सखुेत ४ १०६४ 

मगु ुऄस्िताि १ २६६ 

दनुही ऄस्िताि १ २६६ 

हुम्िा ऄस्िताि १ २६६ 

रुकुम ऄस्िताि १ २६६ 

सल्यान ऄस्िताि २ ५३२ 

ष्टजल्िा ऄस्िताि, दिेैख १ २६६ 

कणागिीप्रदरे् जम्मा २९२६ 

७ सेती ऄञ्चिऄस्िताि, कैिािी ४ १०६४ 

ईिक्षेरीय ऄस्िताि, डडेिधरुा २ ५३२ 

महाकािी ऄञ्चि ऄस्िताि, कंचनिरु १ २६६ 

प्रदरे्नं. ७ जम्मा १८६२ 

कुि जम्मा १४८९७ 
 

सन्त्दभग सामाग्री ष्टनदषे्टर्का 

 

१८.  काययक्रमको नामः ऄस्पताल तथा बवथयङ्ग सेन्टरहरुबाट अकवस्मक रुपमा रेफर 

िररचय 

 

मात ृतथा नवजात ष्टर्र् ुमतृ्यकुा ष्टवष्टभन्त्न कारणहरुमध्ये समयमै स्वास््य संस्था िगु्नमा हुने ष्टढिाइ एक हो । 

स्वास््य संस्था सेवा ष्टिने बारे ष्टनणगय गनग हुने ष्टढिाइ तथा यातायातको क्रममा हुने ष्टढिाइ र स्वास््य संस्थामा 

सेवा ष्टदन हुने ष्टढिाआगिे मात ृतथा नवजात ष्टर्र् ुमतृ्य ुहुने सम्भावनािाइ बढाईाँछ । ऄतःष्टवष्टभन्त्न ष्टकष्टसमका 

ष्टढिाइहरु नहुन ्भन्त्नको िाष्टग सदुृढ पे्रषण प्रणािी अवश्यक हुन्त्छ । 

ईद्दशे्य प्रसतूी तथा सरुष्टक्षत गभगितन जष्टटिता भएमा समयमै गभगवती वा सतु्केरीिाइ सम्बष्टन्त्धत स्थानमा पे्रषण गरी 

मातमृतृ्य ुकम गनग प्रभावकारी पे्रषण प्रणािीको व्यवस्था गने र 

कुनै िष्टन गभगवती वा सतु्केरी  मष्टहिािाइ अष्टथगक ऄवस्था कमजोर भएकै कारण थि ईिचारको िाष्टग ऄन्त्य 

ऄस्ितािमा िगु्न नसक्ने ऄवस्था नअओस ्भन्त्नको ष्टनष्टमि अष्टथगक ऄवस्था ऄत्यन्त्तै कमजोर भएका तथा 

ऄसहायहरुिाइ ष्टनर्लु्क पे्रषणको व्यवस्था ष्टमिाईने । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि प्रसतूी तथा सरुष्टक्षत गभगितन जष्टटिता भएमा समयमै गभगवती वा सतु्केरीिाइ सम्बष्टन्त्धत स्थानमा पे्रषण गरी 

मातमृतृ्य ुकम गनग प्रभावकारी पे्रषण प्रणािीको व्यवस्था हुने र 

कुनै िष्टन गभगवती वा सतु्केरी मष्टहिािाइ अष्टथगक ऄवस्था कमजोर भएकै कारण थि ईिचारको िाष्टग ऄन्त्य 

ऄस्ितािमा िगु्न नसक्ने ऄवस्था नअओस ्भन्त्नको ष्टनष्टमि अष्टथगक ऄवस्था ऄत्यन्त्तै कमजोर भएका तथा 

ऄसहायहरुिाइ ष्टनर्लु्क पे्रषणको व्यवस्था ष्टमल्नेछ । 

सञ्चािन प्रकृया सञ्चािन गने ष्टनकायःष्टजल्िा तथा ष्टजल्िा भन्त्दा तिका ऄस्ितािहरु । 

सञ्चािन ष्टवष्टधः यस कायगक्रम ऄन्त्तगगत ष्टनम्न ष्टक्रयाकिािहरु गनुगिने छ । 

वजल्ला वभर वा बावहर हुने पे्रषण खचयको दर रेट वनधायरण गने : 

बजेट ष्टवष्टनयोजन भएका ऄस्िताििे ष्टजल्िा एम्बिेुन्त्स सष्टमष्टतको बैठक अयोजना गरी ष्टजल्िा ष्टभरबाट रेफर 

भइ अईने संभाष्टवत िाष्टिका/स्वास््य संस्था दषे्टख सबैभन्त्दा नष्टजकको CEONC (ष्टजल्िा ष्टभर र ष्टजल्िा 

बाष्टहरका) ऄस्ितािहरु सम्म िगु्न िाग्ने खचग ऄनसुारको दर ष्टनधागरण गनुग िनेछ। यष्टद िष्टहिे नै सष्टमष्टतिे दर रेट 

तोष्टकएको भएमा सोष्टह दरिाइ अधार मान्त्न सष्टकने छ । 

ऄस्पतालहरुलाइ वनशुल्क पे्रषणको लावग रकम ईपलधध गराईने 

प्रदरे् मन्त्राियिे अफ्नो मातहतका ष्टजल्िातहका ऄस्िताि( CEONC) हरुिाइ ऄनमुाष्टनत अितकाष्टिन 

रेफरिको संख्या ऄनसुार बजेटको िररष्टध ष्टभर रही रकम ईििब्ध गराईन ुिनेछ । 
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ऄस्पतालहरुले ऄत्यन्तै गरीब र ऄसहायहरुलाइ वनशुल्क पे्रषण सेवाको व्यवस्था गने 

रकम प्राप्त भए िश्चात ऄस्ितािहरुिे ऄसहाय , ऄष्टत गरीबगभगवती तथा सतु्केरी मष्टहिाहरुिाइरेफर गनुग िरेको 

खण्डमा मार ष्टजल्िा एम्बिेुन्त्स सष्टमष्टतिे तोकेको दर रेट ऄनसुारको रकममा नबढ्ने गरी एम्बिेुन्त्स वा ऄन्त्य 

सवारी साधनको प्रयोग गरी रेफर गनुगिनेछ । ऄस्ितािको प्राइभेट वाडग वा क्याष्टबनमा बसी सेवा ष्टिने व्यष्टििाइ 

पे्रषण अवश्यक िरेको खण्डमा पे्रषण गरेबाितको रकम ईििब्ध गराइने छैन । समदुायका बष्टथगङ्ग सेन्त्टर वा ऄन्त्य 

स्वास््य संस्थाबाट रेफर भइ अएका ऄसहाय र ऄष्टत गररब गभगवती मष्टहिा वा नवजात ष्टर्र्िुाइ िष्टन यसैबाट 

रकम ईििब्ध गराईन सष्टकने छ । तर सो को िाष्टग स्वास््य संस्थािे रेफर गरेको रेफरि ष्टस्िि ऄष्टनवायग रुिमा 

िेर् गनुग िनेछ । 

सरोकारवालाहरुलाइ ऄवभमुखीकरण 

बजेट ष्टवष्टनयोजन भएका ऄस्ितािहरुिे ष्टवष्टभन्त्न ताष्टिम , गोष्ठीहरुको समयमा ष्टवष्टभन्त्न सरोकारवािाहरु जस्तै 

स्वास््यकमीहरु, गैरसरकारी संस्थाका प्रष्टतष्टनष्टधहरु, नागरीक समाज अष्टदिाइ पे्रषण कायगक्रमबारे ऄष्टभमखुीकरण 

गनुगिनेछ । ऄष्टभमखुीकरण कायगक्रमको िाष्टग यस र्ीषगकमा रकमको व्यवस्था गरीएको छैन । 

ऄस्िताििे रेफरि बाित प्रदान गने रकमको भरिाइ राख्न ुिनेछ । 

अष्टथगक वषगको ऄन्त्त हुन ुऄष्टघ ऄस्िताििे खचगको ष्टववरण सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्राियमा िेर् गनुगिने छ । 

गभगवती तथा सतु्केरीको ऄवस्थामा ज्याद ैजष्टटिता अएमा र एम्विेुन्त्स द्रारा नष्टजकैको CEONCसेवा प्रदान गने 

ऄस्ितािमा ियुागईन सम्भव नभएमा प्रदरे् मन्त्राियसाँग समन्त्वय गरी हवाइजहाज तथा हषे्टिक्टर समेत प्रयोग 

गरेर अवश्यकता ऄनसुार सषु्टवधा सम्िन्त्न CEONCसेवा प्रदान गने ऄस्िताि तथा ष्टनर्लु्क अमा सरुक्षा 

कायगक्रम िाग ुभएका ष्टनजी गैरसरकारी तथा सामदुाष्टयक ऄस्िताि तथा ष्टर्क्षण ऄस्ितािहरूमा ियुागईनका 

िाष्टग बाट व्यवस्था गने। प्रदरे् मन्त्राियमा ‗गभगवती तथा सतु्केरी मष्टहिाहरुिाइ जष्टटिता व्यवस्थािनका िाष्टग 

सषु्टवधा सम्िन्त्न ऄस्ितािमा Air-liftingका िाष्टग बजेट ब्यवस्था गरीएकोछ। 

बजेटबााँडफााँड सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रियिे यस र्ीषगकमा प्राप्त रकमिाआग ष्टनम्न स्वास््य संस्थाहरूिाआग ईल्िेख भए ऄनसुार 

बााँडफााँड गरी ष्टवतरण गनुग िनेछ ।  

ससं्था रकम रू हजारमा 

मेची ऄञ्चि ऄस्िताि, झािा १०० 

कोर्ी ऄञ्चि ऄस्िताि, मोरंग १०० 

ता्िेजङ्ुग ऄस्िताि ३०० 

िााँचथरऄस्िताि २०० 

आिाम ऄस्िताि १०० 

खााँदबारी ३०० 

म्याङिुङ २०० 

भोजिरु ऄस्िताि ३०० 

सोिुखमु्ब ुऄस्िताि २०० 

खोटाङ्गऄस्िताि ३०० 

रूम्जाटार ऄस्िताि ३०० 

प्रदेश नं. १ जम्मा २४०० 

सगरमाथा ऄञ्चि ऄस्िताि, सप्तरी १०० 

जनकिरु ऄञ्चि ऄस्िताि जनकिरु, धनषुा १०० 

नारायणी ईिक्षेरीय ऄस्िताि, िसाग १०० 

ष्टसराहा िहान ऄस्िताि २०० 

जिेश्वर ऄस्िताि १०० 

सिागही ऄस्िताि १०० 

किैया ऄस्िताि १०० 

िोखररया ऄस्िताि १०० 

प्रदेश नं. २ जम्मा ९०० 

भरतिरु ऄस्िताि, ष्टचतवन १०० 
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ष्टसन्त्धिुी ऄस्िताि २०० 

रामेछाि ऄस्िताि २०० 

ष्टजरी ऄस्िताि २०० 

ष्टसन्त्धिुाल्चोक ऄस्िताि १०० 

धाष्टदङ्ग ऄस्िताि २०० 

ष्टरर्िुी ऄस्िताि २०० 

हटेौडा ऄस्िताि १०० 

माडी ऄस्िताि १०० 

रत्ननगर ऄस्िताि २०० 

प्रदेश नं. ३ जम्मा १६०० 

िष्टश्चमाञ्चि क्षेरीय ऄस्िताि, कास्की १०० 

धौिाष्टगरी ऄञ्चि ऄस्िताि, बाग्िुङ १०० 

स्याङ्गजा ऄस्िताि २०० 

दमौिी ऄस्िताि २०० 

गोरखा ऄस्िताि १०० 

चाम े २०० 

बेसीर्हर २०० 

िवगत ऄस्िताि २०० 

बषु्टतगबाङ्ग ऄस्िताि ३०० 

बेनी २०० 

घरिझोङ २०० 

गण्डकीजम्मा २००० 

िुष्टम्बनी ऄञ्चि ऄस्िताि, रुिन्त्दहेी १०० 

राप्ती ऄञ्चि ऄस्िताि, दाङ २०० 

राप्ती ईिक्षेरीय ऄस्िताि, दाङ २०० 

भेरी ऄञ्चि ऄस्िताि, बााँके १०० 

िृ् वी चन्त्र ऄस्िताि १०० 

ष्टभम ऄस्िताि १०० 

ऄघागखााँचीऄस्िताि २०० 

रामिरु ऄस्िताि १०० 

रोल्िा ऄस्िताि २०० 

्यठुान ऄस्िताि २०० 

िमही १०० 

गिुररया २०० 

प्रदेश नं. ५ जम्मा १८०० 

मध्यिष्टश्चमाञ्चि क्षेरीय ऄस्िताि, सखुेत २०० 

मगु ुऄस्िताि २०० 

दनुही ऄस्िताि २०० 

हुम्िा ऄस्िताि २०० 

रुकुम ऄस्िताि २०० 

सल्यान ऄस्िताि २०० 

मेहिेकुना ऄस्िताि १०० 

जाजरकोट ऄस्िताि २०० 

ष्टजल्िा ऄस्िताि, दिेैख २०० 
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दलु्िु ऄस्िताि १०० 

कणायली प्रदेश जम्मा १८०० 

सेतीऄञ्चि ऄस्िताि, कैिािी २०० 

ईिक्षेरीय ऄस्िताि, डडेिधरुा २०० 

महाकािी ऄञ्चि ऄस्िताि, कंचनिरु ३०० 

ष्टटकािरु ऄस्िताि ३०० 

ऄछाम ऄस्िताि १५० 

गोकुिेश्वर ऄस्िताि १५० 

बैतडी ऄस्िताि २०० 

प्रदेश नं. ७ जम्मा १५०० 
 

सन्त्दभग सामाग्री ष्टनदषे्टर्का 

 

१९.  काययक्रमको नामः  गैरसरकारी  ससं्था वा सेवा प्रदायक टीम वा ससं्थाले अवश्यक पने जनशिी करार गरी २४ 

घण्टा वसआओसी सेवा सञ्चालन 

िररचय नेिािको संष्टवधानिे प्रत्येक नागररकको मौष्टिक हक सषु्टनष्टश्चतता गनगका िाष्टग नेिािका कुनै िष्टन गभगवती 

मष्टहिाहरुिाइ ऄकाि मतृ्यबुाट जोगाईनका िाष्टग अकष्टस्मक प्रसतूी र्ल्यष्टक्रया २४ घण्टा सेवा CEONC 

(Comprehensive Emergency Obestetric+Neonatal Care) कायगक्रम सेवा सरुु गररएको छ। 

ईद्दशे्य स्वास््य सेवाको िहुाँचबाट टाढा रहकेा सबै गभगवती मष्टहिाहरुिाइ अकष्टस्मक प्रसतूी CEONC कायगक्रम माफग त 

त्यहााँष्टस्थत ऄस्ितािहरुमा दक्ष जनर्िीको व्यवस्थािन गरी मात ृतथा नवजात ष्टर्र्मुतृ्य ुदर घटाईने । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि स्वास््य सेवाको िहुाँचबाट टाढार हकेा सबै गभगवती मष्टहिाहरुिाइ अकष्टस्मक प्रसतूी CEONC कायगक्रम माफग त 

त्यहााँष्टस्थत ऄस्ितािहरुमा दक्ष जनर्िीको व्यवस्थािन गरी मात ृतथा नवजात ष्टर्र् ुमतृ्यदुर घट्नेछ । 

सञ्चािन गने 

ष्टनकाय 

कायगक्रम सञ्चािन भएका ष्टजल्िाहरुअ.व. २०७४ र ०७५ मा ७७ ष्टजल्िा मध्येमा ७२ ष्टजल्िामा 

CEONCसेवा सञ्चािनभइरहकेो छ । अ .व. २०७५ र ०७६ मा सोिुखमु्ब ुष्टजल्िाको सोताङ्ग PHC मा र 

बाजरुा ष्टजल्िाको कोल्टी PHC मा २ वटा CEONC सेवा थि गरीएको छ । CEONC सेवा सञ्चािनमा 

ल्याईन यस अष्टथगक वषगमा तिष्टर्िका ष्टजल्िा ऄस्िताि एवम ्PHC (Upgraded Hospital) बजेट व्यवस्था 

गररएको छ। 

प्रदेश नं वजल्ला काययक्रम सञ्चालन हुने स्थान रकम(रू हजारमा) 

१ िााँचथर िााँचथर ऄस्िताि 2200 

आिाम आिाम ऄस्िताि 900 

भोजिरु भोजिरु ऄस्िताि 1200 

धनकुटा धनकुटा ऄस्िताि 600 

सनुसरी आनरुवा ऄस्िताि 1600 

मोरङ्ग रंगेिी ऄस्िताि 1700 

सोिुखम्ब ु सोिुखमु्ब ुऄस्िताि 1000 

सोिुखम्ब ु सोताड प्रा.स्वा.के. 2200 

ईदयिरु ईदयिरु ऄस्िताि 600 

जम्मा 12000 

२ ष्टसराहा ष्टसराहा िहान ऄस्िताि 1200 

सिागही सिागही ऄस्िताि 700 

रौतहट रौतहट ऄस्िताि 900 

बारा किैया ऄस्िताि 1200 

जम्मा 4000 

३ भििरु भििरु ऄस्िताि, भििरु 800 

ष्टचतवन भरतिरु ऄस्िताि, ष्टचतवन 1500 
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ष्टसन्त्धिुी ष्टसन्त्धिुी ऄस्िताि 1600 

रामेछाि मन्त्थिी ऄस्िताि 2500 

ष्टसन्त्धिुाल्चोक ष्टसन्त्धिुाल्चोक ऄस्िताि 1200 

धाष्टदङ धाष्टदङ ऄस्िताि 1700 

नवुाकोट ष्टरर्िुी ऄस्िताि 1200 

मकवानिरु हटेौ ाँडा ऄस्िताि 1500 

ष्टचतवन रत्ननगर ऄस्िताि 1500 

    13500 

गण्डकी स्याङ्गजा स्याङ्गजा ऄस्िताि 1400 

तनहुाँ दमौिी ऄस्िताि 900 

गोरखा गोरखा ऄस्िताि 600 

िवगत िवगत ऄस्िताि 1300 

बाग्िुङ्ग बषु्टतगबाङ्ग ऄस्िताि 2300 

    6500 

५ रुिन्त्दहेी िुष्टम्बनी ऄञ्चि ऄस्िताि, रुिन्त्दहेी 2000 

दाङ राप्ती ऄञ्चि ऄस्िताि, दाङ 1500 

दाङ राप्ती ईिक्षेरीय ऄस्िताि, दाङ 1500 

बााँके भेरी ऄञ्चि ऄस्िताि, बााँके 2000 

नवििरासी िृ् वी चन्त्र ऄस्िताि 1700 

रूिन्त्दहेी ष्टभम ऄस्िताि 2300 

रोल्िा रोल्िा ऄस्िताि 2500 

    13500 

कणायली मगु ु मगु ुऄस्िताि 2000 

डोल्िा दनुही ऄस्िताि 2800 

हुम्िा हुम्िा ऄस्िताि 2400 

रूकुम रुकुम ऄस्िताि 2000 

जाजरकोट जाजरकोट ऄस्िताि 1300 

दिेैख ष्टजल्िा ऄस्िताि, दिेैख 1000 

    11500 

७ डडेल्धरुा  ईिक्षेरीय ऄस्िताि, डडेिधरुा 1000 

कन्त्चनिरु महाकािी ऄञ्चि ऄस्िताि, कंचनिरु 300 

कैिािी ष्टटकािरु ऄस्िताि 1000 

अछाम ऄछाम ऄस्िताि 2000 

बैतडी  बैतडी ऄस्िताि 700 

बाजरुा कोल्टी प्रा.स्वा.के. 2000 

दाचुगिा गोकुिेश्वर ऄस्िताि 2000 

    9000 

प्रदेशमा जम्मा रकम 70000 
 

सञ्चािन प्रकृया यस र्ीषगकमा ष्टवष्टनयोजन गरीएको बजेट रकम CEONC सेवा ष्टनरन्त्तर (४५siteमा) र बााँकी २ वटा siteमा सेवा 

ष्टबस्तार गनगका िाष्टग चाष्टहने जनर्िी ष्टनयिु गनग , िाररश्रष्टमक ष्टदन र सेवा ऄनसुार प्रोत्साहन रकम ष्टदन बाहके 

ऄन्त्य र्ीषगकमा खचग गनग िाआगने छैन । नयााँ ष्टबस्तार हुने siteहरूमा चाष्टहने सामाग्री, औजार ईिकरणहरूको िाष्टग 

ऄिग र्ीषगकबाट रकम ष्टवष्टनयोजन गररएकोिे यस र्ीषगकबाट खचग गनग िाआगने छैन । जनर्ष्टि व्यवस्थािन गदाग 
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ष्टनम्नऄनसुारका जनर्िी अवश्यकता र ईििब्धता ऄनसुार व्यवस्था गरी सेवा प्रदान गनग सष्टकने छ । यस 

र्ीषगकमा ईििब्धबजेटबाट रकम ऄिगु नभएमा प्रदरे्स्तरबाट रकम ष्टवष्टनयोजन गरी सेवा सचूारू गनग सष्टकने छ । 

साथै अमा सरुक्षा र्ीषगकमा ऄस्िताि ष्टवकास सष्टमष्टतिाआग प्राप्त हुने संस्थागत ऄनदुानको रकमबाट समेत 

जनर्िी व्यवस्थािन गनग सष्टकने हुाँदा कायगक्रमिाआग ष्टनरन्त्तर रूिमा सचूारू गनग रकम ऄभाव हुन नष्टदने व्यवस्था 

ष्टमिाईन ुिनेछ ।  

१.CEONC बजेटबाट ष्टिने जनर्ष्टिको ऄवष्टध  

१.१. २०७६ साि ऄसार मसान्त्तसम्मको िाष्टग बजेट व्यवस्थािनगररएको छ  

१.२. यष्टद कायग सन्त्तोषजनक भएमा सोही जनर्िीिाइ अगामी बजेट ऄनसुार ष्टनरन्त्तरता ष्टदन सष्टकनेछ, 

२.जनर्ष्टिव्यवस्थािन 

२.१ ष्टवज्ञािन गने  

२४ घण्टा CEONC सेवाका िाष्टग चाष्टहने अवश्यक जनर्ष्टिको िदिषू्टतग राष्टरिय दषै्टनक िष्टरकामा ष्टवज्ञािन 

माफग त गनुगिनेछ । ष्टवज्ञािन गदाग अवश्यक जनर्िीको िदिषू्टतग गनग नसकेमा सम्बष्टन्त्धत ष्टनकायमा समन्त्वय गरी 

स्थानीय  िष्टरकामा ष्टवज्ञािन गरी िदिषू्टतग गनग सष्टकनेछ ।  

२.२ अवश्यक जनर्ष्टि 

२.२.१ ष्टचष्टकत्सक  

स्त्री रोग ष्टवर्ेषज्ञ (MD, MDGP)– १ वा स्त्री रोग ष्टवर्ेषज्ञ DGO– १ वा ASBA– १ दषे्टख २ जना  

माष्टथ ईल्िेष्टखत र्ैष्टक्षक योग्यता हाष्टर्ि गरी प्रसतूी र्ल्यष्टक्रयामा कष्टम्तमा २ बषग ऄनभुव गरेकािाइ प्राथष्टमकता 

ष्टदने ।  

२.२.२ एनेस्थेष्टटक ऄष्टसस्टेन्त्ट (कष्टम्तमा १ वषगको ताष्टिम ष्टिएको हुनिुने ।) 

२.२.३ स्टाफ नसग, ल्याब टेष्टक्नष्टसयन/ऄष्टसस्टेन्त्ट र कायागिय सहयोगी अवश्यकता ऄनसुार करार ष्टनयिु गने। 

३. िाररश्रष्टमक ष्टनधागरण ष्टवष्टध  

३.१. दगुगम ष्टजल्िाका अधारमा 

३.२. र्ैष्टक्षक योग्यताका अधारमा  

३.३. Performance अधारमा  

३.४. क्षमता ऄष्टभवषृ्टि ताष्टिम (Refreshment Training) 

४. करार सम्झौता भआग काम गद ैअएका जनर्िीिे िवूग सचुना ष्टदइ मार गद ैअएको काम छाड्न ष्टमल्ने । सो 

नभएको खण्डमा ष्टनजिे खाइिाइ अएको १ मष्टहना बराबरको तिब कट्टी गररनेछ ।  

५.२५ र्ैयाभन्त्दा कम भएका ऄस्ितािमा MDGP डाक्टरिाइ प्राथष्टमकता ष्टदइ यी जनर्िीिे थि र्ल्यष्टक्रया 

जस्तै Appendicitis, Hernia, Hydrocoel र हाडजोनी ईिचार गनुगिनेछ । यस्ता थि ईिचार गरेबाित ष्टनणगय 

गराइ भिा ईििब्ध गराईन सष्टकने छ ।  

६. CEONC सेवा िाग ूभएका ष्टजल्िाहरुमा CEONC बजेटबाट ष्टवज्ञािन गदाग िष्टन जनर्िी निाएमा नेिाि 

सरकारको स्थायी वा ऄस्थायी जनर्िीिाइ स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्राियबाट खटाइ सेवा सचुारु गररनेछ । 

यी स्थायी वा ऄस्थायी जनर्िीिाआग माष्टथ ईल्िेष्टखत िाररश्रष्टमक ष्टनधागरण ष्टवष्टधको Performance का अधार 

र क्षमता ऄष्टभवषृ्टि ताष्टिमको थि सषु्टवधा दोहोरो निने गरी नेिाि सरकारको ष्टनयमानसुार थि भिुानी ष्टदन 

सष्टकनेछ। 

७.  कायग ष्टववरण 

७.१ कायग ष्टववरण CEONC सेवा प्रदान गने डाक्टर , नसग, एनेस्थेष्टसया, ल्याब र सहयोगी कमचागरीको 

कायगष्टववरण ऄनसुचूी ४ मा ईल्िेख भएवमोष्टजम काम गनग गराईन िनेछ । 

८. दगुगम क्षेरमा रहकेाऄस्ितािहरुमा ष्टनरन्त्तर रूिमा CEONC सेवा प्रदान गनग का िाष्टग चाष्टहने ष्टचष्टकत्सक , 

एनेस्थेष्टसया, ल्याब , नष्टसगङ जनर्िी र ऄन्त्य सहयोगी कमगचारीिाआग ष्टवद्यमान करार ष्टनयमाविी ऄनसुार ष्टनयिु 

गरी िाररश्रष्टमक तथा ऄन्त्य सेवा सषु्टवधाका िाष्टगसम्झौताaमोष्टजम गरी सेवा ष्टनरन्त्तरताको सषु्टनष्टश्चतता गनुग िने छ । 

सम्झौता गदाग ऄनसुषु्टच ४ बमोष्टजम TOR मा ईल्िेख भएका बुाँदाहरूिाआग समेत समेटने गरी सेवा प्रदाहकिाआग 

गणुस्तरीय बनाईन ध्यान ष्टदन ुिने छ । 

बजेटबााँडफााँड CEONC सेवा ष्टदन चाष्टहने जनर्िी व्यवस्थािन र्ीषगकमा सम्बष्टन्त्धत संस्थािे बााँडफााँड गरी खचग गनुग िने छ र 

ईि संस्थािाआग प्रदरे् स्तरबाट रकम ईििब्ध गराईन ुिने छ ।  
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२०.  काययक्रमको नामः  प्रदेशबाट एम.वप.वड.एस.अर. तथाVP माफय तप.वन. सेवा काययक्रमको ऄनसाआट कोवचङ 

२०.१ प्रदेशबाटएम.वप.वड.एस.अर. काययक्रमको ऄनसाआट कोवचङ  

िररचय MPDSR मात ृतथा िेररनेटि मतृ्यकुो िष्टहचान गने , सषु्टचष्टतकरण गने , सष्टमक्षा गने र सष्टमक्षाबाट प्राप्त सझुाव 

बमोष्टजम मात ृतथा िेररनेटि स्वास््यको गणुस्तर बढाईन ुिनेछ। 

ईद्दशे्य  MPDSR र Birth Defect कायगक्रम सञ्चािन भै रहकेा ऄस्ितािमा MPDSR ष्टनदषे्टर्कािे ष्टनदरे्न गरे 

बमोष्टजम ऄस्ितािमा हुने सबै मात ृतथा िेररनेटि मतृ्यकुो िष्टहचान गने , सषु्टचष्टतकरण गने , सष्टमक्षा गने र 

सष्टमक्षाबाट प्राप्त सझुाव बमोष्टजम मात ृतथा िेररनेटि स्वास््यको गणुस्तर सधुारको िाष्टग कायगयोजनाबनाआग 

िाग ुगने कायग प्रभावकारी रुिमा सञ्चािन गराइ मात ृतथा िेररनेटि मतृ्य ुघटाईने । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि MPDSR तथा Birth Defect कायगक्रम सञ्चािन भैरहकेा ऄस्ितािमा भएका सबै मात ृतथा िेररनेटि मतृ्य ु

र Birth Defect सष्टमक्षा हुने । 

सञ्चािन प्रकृया 

 

MPDSR कायगक्रम सञ्चािन भै रहकेा र मात ृतथा िेररनेटिमतृ्य ुबढीहुनेऄस्िताि छनोट  गरी ऄस्िताि 

ष्टभष्टजट गने ।  MPDSR तथा Birth Defect कायगक्रम सम्बष्टन्त्ध ऄष्टभिेख रष्टजस्टर तथा प्रष्टतवेदन फारमको 

ऄविोकन गने । ष्टनयष्टमत रुिमा MPDSR सष्टमक्षा भएनभएको यष्टकन गने र MPDSR सष्टमक्षा गरेको भए 

सष्टमक्षाको गणुस्तर तथा सष्टमक्षाबाट तयार गररएको कायगयोजना कायागन्त्वन भए नभएको यष्टकन गने ।  

MPDSR तथा Birth Defect सम्बष्टन्त्धफारमहरु Online MPDSR तथा Birth Defect Software 

माentry गरे नगरेको यष्टकन गने ।कायगक्रम सञ्चािन गनग कुनै कष्टठनाइ भए सोको िष्टहचान गरी सधुारका िाष्टग 

सझुाव ष्टदने ।  सबै फारमहरु Web Based MPDSR तथा Birth Defect Surveillance System माफग त 

प्रदरे् तथा िररवार कल्याण महार्ाखामा प्रष्टतवेदन गरेको यष्टकन गने । 

बजेट बााँडफााँड 

 

प्रदरे्बाट एम.ष्टि.ष्टड.एस.अर. तथा VP माफग त ि.ष्टन. सेवा कायगक्रमको ऄनसाआट कोष्टचङको िाष्टग सबै 

प्रदरे्मा ६ िाखकादरिे बजेट व्यवस्था गररएको छ। ईि रकममध्ये यो कायगक्रमको िाष्टग सबै प्रदरे्मा २ 

िाखको दरिे बााँडफााँड गरी प्रचष्टित अष्टथगक ऐन ष्टनयम ऄनसुार सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्राियबाट कायगक्रम 

सञ्चािन गनग सष्टकने छ l मात ृतथा िेररनेटि मतृ्य ुबढी हुने र MPDSR तथा Birth Defect कायगक्रम 

सञ्चािन भै रहकेा ऄस्ितािमा गआग MPDSR कायगक्रमिाआग प्रभवबकारी बनाईन अवश्यकता ऄनसुार 

Onsite Coaching गनग दषै्टनक तथा भ्रमण भिाको िाष्टग यो बजेट खचग गनुग िदगछ l 

सन्त्दभग सामाग्री MPDSR तथा Birth Defect ष्टनदषे्टर्का 

MPDSR तथा Birth Defect कायगक्रम सञ्चािन भएका ऄस्ितािको ष्टववरण  

SN Names of Hospitals Province District Remarks 

1 Panchthar Hospital 

One 

Panchthar MPDSR 

2 Ilam Hospital Ilam MPDSR 

3 Mechi Zonal Hospital Jhapa  MPDSR 

4 Lifeline Hospital  Jhapa MPDSR 

5 AMDA Hospital  Jhapa MPDSR 

6 Koshi Zonal Hospital Morang MPDSR & Birth Defect 

7 Nobel Medical College  Morang MPDSR 

8 Inaruwa Hospital Sunsari MPDSR 

9 Itahari Community Hospitals Sunsari MPDSR 

10 Duhabi Hospital Sunsari MPDSR 

11 BPK Institute of Health Sceinces Sunsari MPDSR & Birth Defect 

12 Okhaldhunga Community Hospital Okhaldhunga MPDSR 

13 Solukhumbu Hospital Solukhumbu MPDSR 

14 Sagarmatha Zonal Hospital 

Two 

Saptari MPDSR 

15 Siraha Hospital Siraha MPDSR 

16 Janakpur Zonal Hospital Dhanusha MPDSR & Birth Defect 

17 Mahottari Hospital Mahottari MPDSR 
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18 Sarlahi (Malangwa) Hospital Sarlahi MPDSR 

19 Namuna Hospital Sarlahi Sarlahi MPDSR 

20 FPAN Sarlahi Sarlahi MPDSR 

21 Rautahat Hospital Rautahat MPDSR 

22 Narayani Sub Rigion Hospital Parsa MPDSR 

23 Patan Academy of Health Sciences 

Three 

Lalitpur MPDSR & Birth Defect 

24 KIST Medical College Lalitpur MPDSR & Birth Defect 

25 Paropakar Maternity and Women's Hospital Kathmandu MPDSR & Birth Defect 

26 Kathmandu Medical College Kathmandu MPDSR & Birth Defect 

27 Om Hospital Kathmandu MPDSR 

28 Civil Hospital Kathmandu MPDSR & Birth Defect 

29 Model Hospital Kathmandu MPDSR 

30 Nepal Medical College  Kathmandu MPDSR 

31 Kirtipur Hospital Kathmandu MPDSR 

32 TU Teaching Hospital Kathmandu MPDSR & Birth Defect 

33 Dhading Hospital Dhading MPDSR 

34 Hetauda Hospital Makawanpur MPDSR 

35 Bharatpur Hospital Chitwan MPDSR & Birth Defect 

36 College of Medical Science  Chitwan MPDSR 

37 Chitwan Medical College  Chitwan MPDSR & Birth Defect 

38 Gorkha Hospital 

Gandaki 

Gorkha MPDSR 

39 Lamjung Community Hospital Lamjung MPDSR 

40 Western Regional Hospital Kaski MPDSR & Birth Defect 

41 Manipal Medical College Kaski MPDSR & Birth Defect 

42 Gandaki Medical College Kaski MPDSR 

43 Matri Siishu Miteri Hospital Kaski MPDSR 

44 Sisuwa Hospital Kaski MPDSR 

45 Dahulagiri Zonal Hospital Baglung MPDSR 

46 Palpa Mission Hospital 

Five 

Palpa MPDSR 

47 Lumbini Medical College Palpa MPDSR & Birth Defect 

48 Bhim Hospital Rupandehi MPDSR 

49 Lumbini Zonal Hospital Rupandehi MPDSR & Birth Defect 

50 Devdaha Medical College Rupandehi MPDSR 

51 Universal College of Medical Science  Rupandehi MPDSR 

52 AMDA Hospital  Rupandehi MPDSR 

53 Rolpa Hospital Rolpa MPDSR 

54 Rapti Sub Regional Hospital Dang MPDSR 

55 Bheri Zonal Hospital Banke MPDSR 

56 Nepalgunj Medical College Banke MPDSR & Birth Defect 

57 Kohalpur Medical College Banke MPDSR 

58 Nepalgunj Nursing Home Banke MPDSR 

59 Mid Western Regional Hospital 

Karnali 

Surkhet MPDSR 

60 Mehalkuna Hospital Surkhet MPDSR 

61 Kalikot Hospital Kalikot MPDSR 

62 Karnali Institute of Health Science Jumla MPDSR 

63 Dolpa Hospital Dolpa MPDSR 

64 Mugu Hospital Mugu MPDSR 

65 Humla Hospital Humla MPDSR 
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66 Seti Zonal Hospital 

Seven 

Kailali MPDSR 

67 Ghodaghodi Hospital Kailali MPDSR 

68 Navajeevan Hospital Kailali MPDSR 

69 Tikapur Hospital Kailali MPDSR 

70 Malakheti Hospital Kailali MPDSR 

71 Mahakali Zonal Hospital Kanchanpur MPDSR 

72 Dadeldhura Sub Regional Hospital Dadeldhura MPDSR 

73 Doti Hospital Doti MPDSR 

74 Achham Hospital Accham MPDSR 

75 Bajura Hospital Bajura MPDSR 

76 Bajhang Hospital Bajhang MPDSR 

77 Baitadi Hospital Baitadi MPDSR 

 

२०.२  VP माफय त सेवा काययक्रम 

िररचय कम्तीमा िष्टन एईटा िररवार ष्टनयोजनको ज्ञान सवगष्टवष्टदत (९९प्रष्टतर्त) हुाँदाहुाँदै  िष्टन िररवार ष्टनयोजनको 

ऄिररितुगमाग २४ प्रष्टतर्त छ। ऄिररितुगमाग केही मारामा घटेको छ तर िष्टन केही समदुायमा यो दर ऄझ धेरै छ । 

ष्टवर्ेषगरी नेिािमािामो ऄवष्टधका िररवार ष्टनयोजनका ऄस्थायी साधन (Implant and IUCD) को प्रयोगदर 

ऄष्टत न्त्यनु दषे्टखएको छ। त्यसैगरी एकाष्टत रLong Acting Reversible Contraceptive (LARC) सेवामा 

ताष्टिम प्राप्त स्वास््यकमीको संख्या कम रहकेो र ऄकोष्टतर ताष्टिम प्राप्त स्वास््यकमीहरुिे ताष्टिम िश्चात यथेि 

दक्षता र ऄनभुवको ऄभावमा सेवा प्रदान नगरररहकेो ऄवस्था ष्टवद्यमान छ । यो कायगक्रमिाइ व्यवष्टस्थतरुिमा 

सञ्चािन गनग व्यस्थािक तथा फोकि िसगनि ेष्टवर्ेष ध्यान ष्टदनिुनेछ ।  

ईद्दशे्य िष्टक्षत समदुायमा िामो ऄवष्टधका िररवार ष्टनयोजनका ऄस्थायी साधन Implant र IUCD को प्रयोग बढाईन र 

स्वास््य संस्थाका Implant र IUCDमा ताष्टिम प्राप्त स्वास््यकमीको सीि बढाईन यसकायगक्रमिे मद्दत ियुागईने 

ईद्दशे्य ष्टिआएको छ । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि सेवाको िहुाँच नभएका समदुायका ऄस्थायी साधन Implant र IUCD को प्रयोगबढ्ने र स्वास््य संस्थाका 

Implant र IUCD सेवाको प्रयोग दर बढ्ने । 

सञ्चािन प्रकृया IUCD, Implant ताष्टिम प्राप्त, सेवा ष्टदन सक्ने र Mentoring र coaching गनग ऄनभुवी ऄ.न.मी. वा स्टाफ 

नसग करार सेवामा ष्टनयिु गने ।  

ताष्टिम प्राप्त जनर्िीईििब्ध नभएमा यसै र्ीषगकको रकमबाट सेवा ष्टदन र mentoring, coaching गनग सक्ने 

स्वास््यकमीहरूिाआग िररचािन गरी कायगक्रम गनग सष्टकने ।  

ष्टनयिु गररएको जनर्िीिाआग ऄष्टभमषु्टखकरण, सामाग्री, ईिकरण ईििब्ध गराईने । 

ताष्टिम प्राप्त सेवा प्रदायकिे सेवा नभएका स्वास््य संस्थाहरूमा Rotation गरी अवश्यकताको अधारमा 

स्वीकृत कायगताष्टिका ऄनसुार कायगक्रम गनुगिने छ ।  

स्थानीय  स्तरमा कायगक्रम र सेवा बारे प्रचार प्रसार गने व्यवस्था ष्टमिाईन े

मखु्य काम : IUCD, Implant सेवा प्रदान गने र ताष्टिम ष्टिएका तर सेवा नष्टदने वा सेवा ष्टदन सरुू नगरेका 

स्वास््यकमीिाआग Mentoring र coaching गरी संस्थामा सेवा सरुू गने वा ष्टनरन्त्तर गनग सहयोग गने ।  

ष्टजल्िा छनौट गदाग सबै भन्त्दा कम स्वास््य संस्थाहरूमाफग त IUCD Implant सेवा प्रदान गने ष्टजल्िािाआग 

प्राथष्टमकतामा राखी VP खटाईन ुिनेछ ।  

बजेटबााँडफााँड यस र्ीषगकमा ष्टवष्टनयोष्टजत जम्मा ६ िाख रकम मध्ये MPDSR कायगक्रमको िाष्टग २ िाख र VP माफग त ि.ष्टन. 

सेवा ष्टदन ४ िाख रकम खचग गनगसष्टकने छ । VPको िाष्टग प्राप्त रकम करार सेवामा ष्टनयषु्टिको िाष्टग , माष्टसक 

तिब, भ्रमण भिा , यातायात खचग , ऄष्टभमषु्टखकरण खचग , सेवा ष्टदन चाष्टहने सामाग्री तथा ईिकरण खररद गनग 

अष्टद र्ीषगकमा बजेटबााँडफााँडगरी िवूग स्वीकृष्टत गराआग खचग गनुगिने छ । प्रदरे्मा प्राप्त रकमबाट IUCD, Implant 

सेवा कम भएका ष्टनम्न ष्टजल्िाहरूमा खटाईन ुिनेछ ।  

सन्त्दभग सामाग्री ष्टनदषे्टर्का 
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२१. काययक्रमको नामः  वकशोरवकशोरी  काययक्रमको क्षमता ऄवभवृवद्ध, वकशोरवकशोरी मैरी सचूना केन्र स्थापना, 

वकशोरवकशोरीको मानवसक स्वास््य लगायतका काययक्रम सञ्चालन 

२१.१ वकशोरवकशोरी काययक्रमको क्षमता ऄवभवृवद्ध  

िररचय  ष्टकर्ोरष्टकर्ोरी तथा यवुाहरु िष्टक्षत कायगक्रमहरु सञ्चािन गनगको िाष्टग यो बजेट ष्टवष्टनयोजन गररएको हो । 

जसिे िररवार ष्टनयोजन , िोषण, मष्टहनावारी अष्टद बारे िरामर्ग तथा सेवा ईििब्ध गराईने ईद्दशे्यिे यस 

कायगक्रमसाँग सम्बि कमगचारीहरुिाइ ऄष्टभमखुीकरण गरी क्षमता ऄष्टभवषृ्टि  गने गररएको छ । 

ईद्दशे्य ष्टकर्ोरष्टकर्ोरीको प्रजनन दर घटाईन िररवार ष्टनयोजन िरामर्ग तथा सेवा (िोषण समेत) ष्टबस्तार गरी 

ष्टकर्ोरष्टकर्ोरीको िोषण ष्टस्थष्टतमा सधुार ल्याईन नष्टसगग स्टाफको क्षमता ऄष्टभवषृ्टि गने रहकेो छ ।   

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि यस कायगक्रम सञ्चािन िश्चात ष्टकर्ोरष्टकर्ोरी िररवार ष्टनयोजन (तथा िोषण) ऄिररितुग माग ििा िगाइ त्यसको 

समाधान गनग सक्नेगरी नष्टसगङ्ग स्टाफहरुको क्षमता ऄष्टभवषृ्टि हुनेछ जसको कारणिे ष्टकर्ोरष्टकर्ोरीको प्रजनन दर 

घट्ने छ । 

सञ्चािन प्रकृया  यो कायगक्रम प्रदरे् नं. २ र कणागिी प्रदरे्मा रहकेो छ । यसका िाष्टग यस प्रदरे् ऄन्त्तगगतरहकेाऄस्िताि तथा ऄन्त्य 

स्वास््य संस्थामा रहकेा नष्टसगङ्ग  कमगचारीहरुिाइ सहभागी गराईन सष्टकन्त्छ । 

बजेट बााँडफााँड प्रचष्टित अष्टथगक ऐन ष्टनयम ऄनसुार सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्राियबाट कायगक्रम सञ्चािन गनग सष्टकने छ । 

कायगक्रम िश्चात ईि कायगक्रमको प्रष्टतवेदन िररवार स्वास््य महार्ाखामा िठाईन ुिनेछ। 

सन्त्दभग सामाग्री ष्टकर्ोरष्टकर्ोरी राष्टरिय रणनीष्टत २००० , राष्टरिय ष्टकर्ोरष्टकर्ोरी यौन तथा प्रजनन स्वास््य कायगक्रम २०६८ , 

कायगक्रम सञ्चािन ष्टनदषे्टर्का,अष्टद । 

 

२१.२ ववद्यालयमा वकशोरवकशोरी मैरी सचुना केन्र स्थापना गने  

िररचय  सरकारी स्वास््य संस्थाहरुमा ष्टकर्ोरष्टकर्ोरीहरु सेवा ष्टिन नअईनकुो प्रमखु कारण ईनीहरुिाइ यौन तथा प्रजनन 

स्वास््य सम्बष्टन्त्ध जानकारी नहुन ुहो । तसथग ष्टकर्ोरष्टकर्ोरी मैरी यौन तथा प्रजनन स्वास््य कायगक्रम िाग ूभएका 

वा कायगक्रमिाग ूगनग छनौट गररएका प्रत्येक स्वास््य संस्थाहरुको नष्टजकैको ष्टवद्याियमा ष्टकर्ोरष्टकर्ोरी मैरी 

सचूना केन्त्रको स्थािना गनगको िाष्टग यस र्ीषगक ऄन्त्तगगत बजेट ष्टवष्टनयोजन गररएको हो र ष्टवद्यािय छनौट गदाग 

िसु्तकािय भएको , ष्टकर्ोरष्टकर्ोरी मैरी सचूना केन्त्रको स्थािना गनगको िाष्टग इच्छुक , ईच्च माध्यष्टमक वा 

माध्यष्टमक ष्टवद्यािय र ष्टकर्ोरष्टकर्ोरी मैरी यौन तथा प्रजनन स्वास््य कायगक्रम िाग ूभएको स्वास््य संस्थाहरुको 

नष्टजकैको ष्टवद्यािय हुन ुिने कुराहरुिाइ ऄष्टनवायग रुिमा ध्यान ष्टदन ुिनेछ ।   

ईद्दशे्य ष्टवद्याियहरुमा ष्टकर्ोरष्टकर्ोरी मैरी सचुना केन्त्र स्थािना गरी ष्टकर्ोरष्टकर्ोरीको ज्ञान , क्षमता र व्यवहारमा 

सकारात्मक िररवतगन ल्याईने रहकेो छ ।   

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि ष्टकर्ोरष्टकर्ोरी मैरी सचुना केन्त्र स्थाष्टित हुनेछ । ष्टकर्ोरष्टकर्ोरीिे सचुना केन्त्रको प्रयोग गरी ईनीहरुको प्रजनन 

स्वास््य सम्बष्टन्त्ध ज्ञान, क्षमता र व्यवहारमा सकारात्मक िररवतगन हुनेछ । 

सञ्चािन प्रकृया  यो कायगक्रम प्रदरे् नं. २ र कणागिी प्रदरे्मा रहकेो छ ।  

प्रत्येक िाष्टिकामा ष्टकर्ोरष्टकर्ोरी मैरी सचुना केन्त्र स्थािना गनग न्त्यनुतम िवुागधार (एईटा छुटै्ट कोठा , अवश्यक 

फष्टनगचर) भएको कष्टम्तमा एईटा माध्यष्टमक ष्टवद्याियको िष्टहचान गररनेछ ।  

ष्टवद्याियका सम्िणुग ष्टर्क्षकष्टर्ष्टक्षकािाइ कायगक्रम सञ्चािन गनुगिवूग ऄष्टभमषु्टखकरण गनुगिनेछ ।  

सम्बष्टन्त्धत ष्टवद्याियको स्वास््य ष्टवषय ऄध्यािन गराईने ष्टर्क्षक फोकि िसगन रहने व्यवस्था रहकेोछ ।  

ष्टकर्ोरष्टकर्ोरी मैरी सचुना केन्त्रका िाष्टग अवश्यक स्रोत, िसु्तक-िषु्टस्तका र ऄन्त्य सामाग्रीको व्यवस्थाको िाष्टग 

िररवार कल्याण महार्ाखासाँग समन्त्वय गनुगिनेछ । 

बजेट बााँडफााँड प्रचष्टित अष्टथगक ऐन ष्टनयम ऄनसुार सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्राियबाट कायगक्रम सञ्चािन गनग सष्टकने छ । 

प्रष्टतवेदन िररवार कल्याण महार्ाखामा िठाईन ुिनेछ। 

सन्त्दभग सामाग्री ष्टकर्ोरष्टकर्ोरी राष्टरिय रणनीष्टत २००० , राष्टरिय ष्टकर्ोरष्टकर्ोरी यौन तथा प्रजनन स्वास््य कायगक्रम २०६८ , 

कायगक्रम सञ्चािन ष्टनदषे्टर्का, अष्टद, ASRH Job aid, 8 booklet etc. 

 

२१.३ ववद्यालय वशक्षक तथा स्वास््यकमीहरुलाइ मानवसक स्वास््य बारे ऄवभमुवखकरण काययक्रम सञ्चालन गने  

िररचय  ष्टकर्ोरष्टकर्ोरी मैरी यौन तथा प्रजनन स्वास््य कायगक्रम ष्टर्क्षक  तथा स्वास््यकमीहरुिाइ मानष्टसक स्वास््यबारे 

जनचेता बढाईने ।   
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ईद्दशे्य ष्टवद्याियका ष्टर्क्षक तथा स्वास््यकमीहरुिाइ मानष्टसक स्वास््य बारे ऄष्टभमषु्टखकरण गरी ष्टवद्यािय र स्वास््य 

संस्थामा अईने ष्टकर्ोरष्टकर्ोरीहरुको मानष्टसक स्वास््यको समस्या िष्टहचान गरी ईष्टचत समाधानको गनग सक्षम 

हुने रहकेो छ ।   

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि ष्टवद्याियका ष्टर्क्षक तथा स्वास््यकमीहरुिे ष्टवद्यािय र स्वास््य संस्थामा अईने ष्टकर्ोरष्टकर्ोरीहरुको मानष्टसक 

स्वास््य समस्या िष्टहचान हुनेछ र समयमै ईष्टचत समाधान हुनेछ । 

सञ्चािन प्रकृया  दोस्रो चौमाष्टसक, एक ष्टदनको ऄष्टभमषु्टखकरण कायगक्रम  

बजेट बााँडफााँड यो कायगक्रम प्रदरे् नं. २ र कणागिी प्रदरे्मा रहकेो छ ।  

ष्टकर्ोरष्टकर्ोरी मैरी सचुना केन्त्र रहकेो ष्टवद्याियका ष्टर्क्षकष्टर्ष्टक्षका र स्वास््य संस्थाको कमगचारीिाइ 

ष्टकर्ोरष्टकर्ोरीको मानष्टसक स्वास््य, स्वास््य समस्याको िष्टहचान एवं समाधानबारे ऄष्टभमषु्टखकरण गनुगिनेछ  

ऄष्टभमषु्टखकरण गने ्याकेज/ष्टनदषे्टर्काका िाष्टग िररवार कल्याण महार्ाखासाँग समन्त्वय गनुगिनेछ । 

सन्त्दभग सामाग्री ष्टकर्ोरष्टकर्ोरी राष्टरिय रणनीष्टत २००० , राष्टरिय ष्टकर्ोरष्टकर्ोरी यौन तथा प्रजनन स्वास््य कायगक्रम २०६८ , 

कायगक्रम सञ्चािन ष्टनदषे्टर्का, अष्टद, ASRH Job aid, 8 booklet etc. 

 

२१.४ ववद्यालय स्वास््य काययक्रम माफय त ववद्यालयहरुमा मानवसक स्वास््य सम्बवन्ध स्क्रीवनंग काययक्रम सञ्चालन गने  

िररचय  ष्टवद्याियहरुमा मानष्टसक स्वास््य सम्बष्टन्त्ध स्क्रीष्टनंग कायगक्रम सञ्चािन गरेर ष्टकर्ोरष्टकर्ोरीहरुमा िुकेर रहकेो 

मानष्टसक स्वास््य समस्याको िष्टहचान गनुग िदगछ। 

ईद्दशे्य ष्टवद्याियहरुमा मानष्टसक स्वास््य सम्बष्टन्त्ध स्क्रीष्टनंग कायगक्रम सञ्चािन गरेर ष्टकर्ोरष्टकर्ोरीहरुमा िुकेर रहकेो 

मानष्टसक स्वास््य समस्याको िष्टहचान गरी समयमै ईष्टचत समाधान गनेरहकेो छ ।   

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि ष्टकर्ोरष्टकर्ोरीहरुमा िुकेर रहकेो मानष्टसक स्वास््य समस्याको िष्टहचान गरी समयमै ईष्टचत समाधान हुनेछ। 

सञ्चािन प्रकृया  यो कायगक्रम प्रदरे् नं. २ र कणागिी प्रदरे्मा रहकेो छ ।  

स्क्रीष्टनंग कायगक्रम सञ्चािन गनगका ष्टनष्टम्त सम्बष्टन्त्धत सेवामा ष्टवज्ञ ष्टचष्टकत्सक एवम ्स्वास््यकमीहरुको िष्टहचान 

गनुगिनेछ । 

प्रदरे्िे अवश्यक ष्टवद्याियको िष्टहचान गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा ष्टवद्यािय नछुट्ने गरी बजेटको िररष्टधमा रही 

यो स्क्रीष्टनंग कायगक्रम सञ्चािन गनुग िनेछ । 

स्क्रीष्टनंग क्याम्िका िाष्टग अवश्यक औषष्टध, ईिकरण र सामग्रीहरुको व्यवस्था कायगक्रमबाट गनुगिनेछ ।  

प्राष्टवष्टधक सहयोग अवश्यक भएमा िररवार कल्याण महार्ाखामा समन्त्वय गनग सष्टकनेछ । 

बजेट बााँडफााँड प्रचष्टित अष्टथगक ऐन ष्टनयम ऄनसुार सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्राियबाट कायगक्रम सञ्चािन गनग सष्टकने छ । 

कायगक्रमको प्रष्टतवेदन िररवार कल्याण महार्ाखामा िठाईन ुिनेछ । 

सन्त्दभग सामाग्री ष्टकर्ोरष्टकर्ोरी राष्टरिय रणनीष्टत २००० , राष्टरिय ष्टकर्ोरष्टकर्ोरी यौन तथा प्रजनन स्वास््य कायगक्रम २०६८ , 

कायगक्रम सञ्चािन ष्टनदषे्टर्का, ASRH Job aid, 8 booklet etc. 

 

२२. काययक्रमको नामः  MPDSR तथा वकशोरवकशोरी काययक्रमको योजना तथा सवमक्षा 

२२.१ MPDSR योजना तथा सवमक्षा 

िररचय MPDSR मात ृतथा िेररनेटि मतृ्यकुो िष्टहचान गन,े सषु्टचष्टतकरण गन,े सष्टमक्षा गने  

ईद्दशे्य MPDSR कायगक्रम सञ्चािन भै रहकेा ऄस्ितािहरुिाइएक ठाईाँमा भेिा गरी MPDSRसञ्चािनको ऄनभुव र 

ष्टसकाइ तथा कायगक्रम सञ्चािनमा अआिरेका समस्या एक अिसमा छिफि गरीप्रभावकारी ष्टक्रयाकिाि ऄन्त्य 

ऄस्िताििे िाग ुगने र समस्या समाधानकाईिायहरुको िष्टहचान गरीMPDSR कायगिाआग संस्थागत गने । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि 

 

MPDSR कायगसञ्चािन ष्टनदषे्टर्कािे ष्टनदरे्न गरे बमोष्टजम ऄस्िताितहमा हुने सबै मात ृतथा िेररनेटि मतृ्यकुो 

िष्टहचान, सषु्टचष्टतकरण तथा सष्टमक्षा भै अगामी ष्टदनमा त्यस्तै प्रकृष्टतको थि मतृ्य ुहुन नष्टदन गणुस्तर सधुारका 

कायगसञ्चािन गरी मात ृतथा िेररनेटि मतृ्य ुकम हुने l 

सञ्चािन प्रकृया 

 

 

MPDSR कायगक्रम सञ्चािन गरररहकेा ऄस्ितािबाट Obstetrician, Pediatrician, Nursing Incharge र 

Medical Recorder गरीप्रत्येकऄस्ितािबाट ४ जनािाआग िायक िने ठाईाँमा बोिाआग २ष्टदनको सष्टमक्षा सञ्चािन 

गनुग िदगछ l 

सष्टमक्षा सञ्चािनको िाष्टग प्रष्टर्क्षकको रुिमा अवश्यकता ऄनसुार प्रदरे्का सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्राियका 

स्वास््य महार्ाखा , प्रेषण ऄस्ितािका Obs/Gyne/Paediatrician तथा िररवार कल्याण महार्ाखाबाट 
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प्रष्टर्क्षक बोिाईन सष्टकनेछ । 

MPDSR कायगक्रम सञ्चािन भएका ऄस्ितािको ष्टववरण यसै ष्टनदषे्टर्कामा ईल्िेख गररएको छ । 

बजेट बााँडफााँड  MPDSR तथा ष्टकर्ोरष्टकर्ोरी कायगक्रमको योजना तथा सष्टमक्षाको िाष्टग प्रदरे् नं. ७ मा ७ िाख र ऄन्त्य प्रदरे्मा 

८ िाख ५० हजार व्यवस्था गररएको छ। जस मध्ये MPDSR कायगक्रमको योजना तथा सष्टमक्षाको िाष्टग प्रदरे्  न. 

७ मा ४ िाखर ऄन्त्य प्रदरे्मा ५ िाख व्यवस्था गरीएको छ। ईि रकमको बााँडफााँड गरी प्रचष्टित अष्टथगक ऐन 

ष्टनयम ऄनसुार सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्राियबाट कायगक्रम सञ्चािन गनग सष्टकने छ।  

सन्त्दभग सामाग्री MPDSR तथा Birth Defect ष्टनदषे्टर्का 

 

२२.२  वकशोरवकशोरी काययक्रमको योजना तथा सवमक्षा  

िररचय  ASRH कायगक्रम िाग ूभएका स्वास््य संस्थाहरुमा ष्टकर्ोरष्टकर्ोरी मैरी केन्त्रको स्थािना गरी ष्टकर्ोष्टकर्ोरी तथा 

यवुाहरुिाइ अवश्यक सेवा सषु्टवधा  गोिष्टनयताका साथ सवगसिुभ रुिमा सेवा प्रदान गने गररएको छ त्यसैिे 

ष्टकर्ोरष्टकर्ोरी कायगक्रमको योजना तथा सष्टमक्षा गने रहकेो छ । 

ईद्दशे्य ष्टकर्ोरष्टकर्ोरी कायगक्रमको सष्टमक्षा गरी कायगक्रमिाआग सदुृष्टढकरण गनग योजना सष्टहत छिफि गने । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि 

 

ष्टकर्ोरष्टकर्ोरी कायगक्रमको समस्या िष्टहचान गरी समाधानको िाष्टग िहि गने तथा अगामी ष्टदनको ऄष्टग्रम योजना 

बनाईन सहयोग िगु्नेछ । 

सञ्चािन प्रकृया 

 

 

प्रदरे् ऄन्त्तगगत रहकेो ष्टकर्ोरष्टकर्ोरी मैरी प्रमाष्टणत स्वास््य संस्था प्रमखु ईि िाष्टिकाको र्ाखा प्रमखु 

यष्टद प्रदरे् ऄन्त्तगगत ष्टकर्ोरष्टकर्ोरी मैरी प्रमाष्टणत स्वास््य संस्था नभएमा २० वटा भन्त्दा कम भएमा प्रदरे् ऄन्त्तगगत 

राम्रो सेवा ष्टदआगरहकेो ष्टकर्ोरष्टकर्ोरी मैरी स्वास््य संस्थाबाट स्वास््य संस्था प्रमखु ईि िाष्टिकाको र्ाखा प्रमखु , 

ष्टजल्िाबाट कम्तीमा १ स्वास््य संस्था प्रमखु ईि िाष्टिकाको र्ाखा प्रमखु बोिाईन सष्टकनेछ। 

बजेट बााँडफााँड  MPDSR तथा ष्टकर्ोरष्टकर्ोरी कायगक्रमको योजना तथा सष्टमक्षाकोिाष्टग प्रदरे् नं. ७ मा ७ िाख र ऄन्त्य प्रदरे्मा 

८ िाख ५० हजार व्यवस्था गरीएको छ। जसमध्ये ष्टकर्ोरष्टकर्ोरी कायगक्रमको योजना तथा सष्टमक्षाको िाष्टग प्रदरे् 

नं. ७ मा ३ िाख ५० हजार र ऄन्त्य प्रदरे्मा ३ िाख ५० हजार व्यवस्था गरीएको छ । ईि रकमको बााँडफााँड गरी 

प्रचष्टित अष्टथगक ऐन ष्टनयम ऄनसुार सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्राियबाट कायगक्रम सञ्चािन गनग सष्टकने छ।  

सन्त्दभग सामाग्री ष्टकर्ोरष्टकर्ोरी राष्टरिय रणनीष्टत २००० , राष्टरिय ष्टकर्ोरष्टकर्ोरी यौन तथा प्रजनन स्वास््य कायगक्रम २०६८ , 

कायगक्रम सञ्चािन ष्टनदषे्टर्का, अष्टद । 

 

२३. काययक्रमको नामः  ऄस्पतालहरुमा MPDSR तथा Birth Defect काययक्रमको सञ्चालन 

ईद्दशे्य  ऄस्ितािहरुमा हुने मात ृतथा िेररनेटि मतृ्यहुरुको सष्टमक्षा गरी मतृ्यकुा कारण ििा िगाईने र अगामी ष्टदनमा 

त्यस्ता मतृ्य ुहुन नष्टदन अवश्यक गणुस्तर सधुारका ईिायहरु िष्टहचान गरी कायागन्त्वयनका िाष्टग कायगयोजना तयार 

गने र मतृ्य ुसम्बष्टन्त्ध सचूना प्रणािीिाइ व्यवष्टस्थत गने । बथग ष्टडफेक्टको ष्टनयष्टमत खोज िडताि गरी प्रष्टतवेदन गने । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि 

 

तोष्टकएकाऄस्ितािमािष्टहचान भएका सबै मात ृतथा िेररनेटि मतृ्यकुोसष्टमक्षा भआग मतृ्यकुोकारण ििा िाग्नेछ । 

तोष्टकएका ऄस्ितािमािष्टहचान भएका सबै बथग ष्टडफेफेक्ट िष्टहचान हुनेछ । 

सञ्चािन गने ष्टनकाय  

SN Names of Hospitals Province District Budget 

1 Panchthar Hospital 

One 

Panchthar 150 

2 Ilam Hospital Ilam 150 

3 Mechi Zonal Hospital Jhapa  150 

6 Koshi Zonal Hospital (Including Birth Defect) Morang 400 

8 Inaruwa Hospital Sunsari 150 

9 Itahari Community Hospital Sunsari 150 

10 Duhabi Hospital Sunsari 150 

12 Okhaldhunga Community Hospital Okhaldhunga 150 

13 Solukhumbu Hospital Solukhumbu 150 

14 Sagarmatha Zonal Hospital 
Two 

Saptari 150 

15 Siraha Hospital Siraha 150 
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16 Janakpur Zonal Hospital (Including Birth Defect) Dhanusha 350 

17 Mahottari Hospital Mahottari 150 

18 Sarlahi (Malangwa) Hospital Sarlahi 150 

21 Rautahat Hospital Rautahat 150 

22 Narayani Sub Region Hospital Parsa 150 

25 Paropakar Maternity and Women's Hospital 

  

Kathmandu 600 

33 Dhading Hospital Dhading 150 

34 Hetauda Hospital Makawanpur 150 

35 Bharatpur Hospital (Including Birth Defect) Chitwan 400 

38 Gorkha Hospital 

Four 

Gorkha 150 

39 Lamjung Community Hospital Lamjung 150 

40 Western Regional Hospital (Including Birth Defect) Kaski 450 

43 Matri Sishu Miteri Hospital Kaski 150 

44 Sisuwa Hospital Kaski 150 

45 Dahulagiri Zonal Hospital Baglung 350 

48 Bhim Hospital 

  

Rupandehi 150 

49 Lumbini Zonal Hospital Rupandehi 400 

53 Rolpa Hospital Rolpa 150 

54 Rapti Sub Regional Hospital Dang 300 

55 Bheri Zonal Hospital Banke 300 

59 Mid Western Regional Hospital 

Six 

Surkhet 350 

60 Mehalkuna Hospital Surkhet 150 

61 Kalikot Hospital Kalikot 150 

63 Dolpa Hospital Dolpa 150 

64 Mugu Hospital Mugu 150 

65 Humla Hospital Humla 150 

66 Seti Zonal Hospital 

Seven 

Kailali 300 

69 Tikapur Hospital Kailali 150 

70 Malakheti Hospital Kailali 150 

71 Mahakali Zonal Hospital Kanchanpur 250 

72 Dadeldhura Sub Regional Hospital Dadeldhura 150 

73 Doti Hospital Doti 150 

74 Achham Hospital Accham 150 

75 Bajura Hospital Bajura 150 

76 Bajhang Hospital Bajhang 150 

77 Baitadi Hospital Baitadi 150 

Total 9700 

सञ्चािन प्रकृया यो कायगक्रम िाग ूभएका ऄस्ितािहरुमा मात ृतथा िेररनेटि मतृ्य ुिनुराविोकन (MPDSR) ष्टनदषे्टर्का तथा 

ऄनसुार मात ृमतृ्य ुभएमा हरेक िटक र िेररनेटि मतृ्यकुो माष्टसक रुिमा सष्टमक्षा गनुगिने छ र सष्टमक्षाबाट प्राप्त 

सझुावको अधारमा गणुस्तर सधुारका कायगहरु गनुगिने छ । ऄस्ितािस्तरीय सष्टमक्षा बैठक ऄस्ितािस्तरीय मात ृ

तथा िेररनेटि मतृ्य ुिनुराविोकन सष्टमष्टतका िदाष्टधकारीहरु र अमष्टन्त्रत सदस्यहरु समेत सहभागी गराइ 

सञ्चािन गनुग िनेछ । 

बजेट बााँडफााँड सरकारीऄस्ितािमाMPDSRतथा Birth Defect Surveillance सञ्चािनको िाष्टग नेिाि सरकारको श्रोतमा 

माष्टथ ईल्िेष्टखत ऄस्ितािमा कायगक्रम सञ्चािन गनगप्रदरे्तहमा बजेट व्यवस्था गररएको छ । 

सन्त्दभग सामाग्री MPDSR तथा Birth Defect ष्टनदषे्टर्का 

 

२४. काययक्रमको नामः  पररवार वनयोजन स्थायी बन्ध्याकरण 
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िररचय  िररवार ष्टनयोजन स्थायी बन्त्ध्याकरण सेवा नेिािमा घमु्ती ष्टर्ष्टवर तथा संस्थागत रूिमा ऄस्िताि, ि.ष्टन. 

संस्थागत ष्टक्िष्टनक, प्रा.स्वा.के. तथा गैरसरकारी संस्थाहरूबाट सञ्चािन भएका ष्टक्िष्टनकहरूबाट सेवा ष्टदआग ाँद ै

अआगएको छ। नेिाि जनसांष्टख्यक स्वास््य सवेक्षण २०१६ का ऄनसुार जम्मा ४२.८ प्रष्टतर्तिे अधषु्टनक 

साधनको प्रयोग गरेकामा िरुूष बन्त्ध्याकरण जम्मा ५.५ प्रष्टतर्त र मष्टहिा बन्त्ध्याकरण १४.७ प्रष्टतर्तिे गरेको 

िाआगएको छ ।  ि.ष्टन.सेवामा ष्टनकै प्रभावकारी र कम खष्टचगिो (Cost effective) यो ष्टवष्टधिाआग ष्टवष्टभन्त्न 

ऄस्ितािहरूबाट संस्थागत रूिमा सेवा ष्टदन र ऄस्ितािबाटै अवश्यकता एवं माग ऄनसुार घमु्ती सेवा समेत 

ष्टदनका िाष्टग नेिाि सरकारको श्रोतमा बजेट व्यवस्था गररएको छ। 

ईद्दशे्य संस्थागत ष्टक्िष्टनकहरू तथा ऄस्ितािहरूबाट ष्टनयष्टमत र एकीकृत रूिमा स्थायी बन्त्ध्याकरण सष्टहत ि.ष्टन. सेवा 

प्रदान गने ।  

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि 

 

ऄस्ितािहरू र संस्थागत ष्टक्िष्टनकहरू ष्टनयष्टमत र एकीकृत रूिमा स्थायी बन्त्ध्याकरण सष्टहत ि.ष्टन. सेवा प्रदान 

गने ।  

सञ्चािन गने 

ष्टनकाय 

 

प्रदरे् सरकार  

प्रदरे्नं. संस्था िक्ष्य रकम 

१ 

मेची ऄञ्चि ऄस्िताि १०० १०० 

कोर्ी ऄञ्चि ऄस्िताि ८०० ९५० 

ईदयिरु ऄस्िताि ५० ६५ 

आिामऄसिताि ५० ६५ 

प्रदरे् सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय 
 

१५७० 

जम्मा 
 

२७५० 

२ 

सगरमाथा ऄञ्चि ऄस्िताि १२०० ११०० 

िहान ऄस्िताि,ष्टसराहा १०० १०० 

जनकिरु ऄञ्चि ऄस्िताि ८०० १०३९ 

नारायणी ईिक्षेरीय ऄस्िताि ५०० ५०५ 

सिागही ऄस्िताि ५०० ५५५ 

किैया ऄस्िताि २०० २०० 

प्रदरे् सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय 
 

११५१ 

जम्मा 
 

४६५० 

३ 

भरतिरु ऄस्िताि २०० ३०० 

भििरु ऄस्िताि ५० ६५ 

प्रसतूी गहृ, काठमाडों ५०० ४५५ 

ष्टरर्िुी ऄस्िताि ५० ६५ 

हटेौ ाँडाऄस्िताि १०० २०० 

प्रदरे् सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय 
 

८१५ 

जम्मा 
 

१९०० 

गण्डकी 

िष्टश्चमाञ्चि क्षेरीय ऄस्िताि िोखरा २०० ३०० 

गोरखाऄस्िताि ५० ६५ 

प्रदरे् सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय 
 

८३५ 

जम्मा 
 

१२०० 

५ 

ष्टभम ऄस्िताि १५० १२५ 

िुष्टम्बनी ऄञ्चि ऄस्िताि २५० २५० 

धौिाष्टगरी ऄञ्चि ऄस्िताि, बाग्िुङ ५० ६५ 

दाङ ईिक्षेरीय ऄस्िताि १०० १०० 

राप्ती ऄञ्चि ऄस्िताि ५० ६५ 
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भेरी ऄञ्चि ऄस्िताि, नेिािगंज ३०० ५०० 

प्रदरे् सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय 
 

८९५ 

जम्मा 
 

२००० 

कणागिी 

जमु्िा ऄस्िताि ५० ६५ 

म.ि.क्षेरीय ऄस्िताि, सखुेत १०० १०० 

प्रदरे् सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय 
 

८३५ 

जम्मा 
 

१००० 

७ 

सेती ऄञ्चि ऄस्िताि, धनगढी ३७५ ४५० 

ष्टटकािरु ऄस्िताि १७५ २९२ 

महाकािी ऄञ्चि ऄस्िताि २०० २०० 

प्रदरे् सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय 
 

५५८ 

जम्मा १५०० 
 

सञ्चािन प्रकृया बन्त्ध्याकरण सेवा र अआग.य.ुष्टस.डी , आगम््िान्त्ट सेवा ष्टनरन्त्तर गनगकािाष्टग प्रदरे्िे ऄस्िताि र संस्थागत 

ष्टक्िष्टनकिाआग एकमिु रकम ईििब्ध गराईने ।  

बजेटबााँडफााँड यस र्ीषगकमा प्राप्त रकम तोष्टकए ऄनसुार ऄस्ितािहरूिाआग ईििब्ध गराईन ुिने छ । यष्टद ईििब्ध गराएको रकम 

ऄस्िताििाआग ऄिगु भएमा प्रदरे्बाट रकम थि गनग सष्टकने छ । ऄस्िताििाआग ईििब्ध गराएर बााँकी रकमबाट 

ष्टनष्टज तथा गैरसरकारी संस्थाहरूसाँग समन्त्वय गरी प्रदरे् स्तरबाट ष्टर्ष्टवर माफग त बन्त्ध्याकरण सेवा सष्टहतको 

एकीकृत िररवार ष्टनयोजन ष्टर्ष्टवर सञ्चािन गनग सष्टकने छ ।  

संस्थागत ष्टक्िष्टनक तथा ऄस्ितािमा िररवार ष्टनयोजन सेवा प्रदान गदाग प्रष्टत केर्को अधारमा गररने खचग (Per 

case expenditure) र ष्टनधागररत कायग सञ्चािन खचग (Fixed Operating Cost) ऄन्त्तगगतका र्ीषगकहरूमा 

खचग गनग सष्टकने छ भने ष्टर्ष्टवर माफग त स्थायी बन्त्ध्याकरण सेवा प्रदान गदाग घमु्ती ष्टर्ष्टवरको अधारमा हुने खचग 

(Mobile Outreach Expenditure) मा ईल्िेख गरीएका र्ीषगकहरूमा समेत खचग गनग सष्टकने छ ।  

सेवाको प्रकार (घमु्ती वा संस्थागत) ऄनसुार बजेटिाआग ष्टनम्न र्ीषगकमा बााँडफााँड गरी स्वीकृत गराआग खचग गनग 

सष्टकने छ ।  

प्रष्टतकेर्को अधारमा (Per Case Amount Expenditure)  

घमु्ती ष्टर्ष्टवरको अधारमा हुन ेखचग (Mobile Outreach Expenditure)  

ष्टनधागररत कायग सञ्चािन खचग (Fixed Operating Cost) 

प्रवतकेशको अधारमा (Per Case Amount Expenditure) 

खाद्य अहार 

यो घमु्ती ष्टर्ष्टवर तथा ऄन्त्य संस्थागत िररवार ष्टनयोजन सेवा केन्त्रबाट िररवार ष्टनयोजनको स्थायी साधन 

भ्यासेक्टोमी, ष्टमष्टनल्याि गरेका व्यष्टििाइ खाजा खचग बाित प्रष्टतव्यष्टि रु. १५०।– नगद ैभिुानी ष्टदनको ष्टनष्टमि 

व्यवस्था भएको बजेट रकम हो। ि.ष्टन. बन्त्ध्याकरण गरेका व्यष्टिको िाष्टग यो रकम नगद ैबझुाइ अवश्यक भिागआ 

गराईन ुिदगछ । कायागिय अफैाँिे ष्टचया, ष्टबस्कुट, खाजा अष्टद ष्टकनेर खवुाईन ुहुाँदनै । 

आन्धन तथा ऄन्य आन्धनः 

घमु्ती ष्टर्ष्टवर तथा संस्थागत िररवार ष्टनयोजन सेवा केन्त्रबाट िररवार ष्टनयोजनको स्थायी साधन बन्त्ध्याकरण 

सेवाको ष्टवष्टभन्त्न कामको िाष्टग प्रयोग हुन ेआन्त्धन (ऄन्त्य) जस्तै जेनरेटरको िाष्टग िेिोि, मोष्टबि, स्टोभको िाष्टग 

मट्टीतेि, टचगको िाष्टग ब्यािी, ग्यास िगायतमा खचग गनगको िाष्टग बजेटमा व्यवस्था भएको छ। यो बजेट रकम 

खचग गदाग तराइमा प्रष्टत केर्को रु. ४०।– र िहाड र ष्टहमािी ष्टजल्िामा रु. ६०।– मा नबढाइ खचग गनग सष्टकन्त्छ । 

औषवधखरीदः 

यस र्ीषगक ऄन्त्तगगत ष्टवष्टनयोष्टजत बजेट िररवार ष्टनयोजनको स्थायी साधन बन्त्ध्याकरण सेवा ष्टिएका व्यष्टि 

(Client) िाइ Infection नहुन,े नदखु्न े र राहतको िाष्टग अवश्यक औषष्टधहरु,  आमरजेन्त्सी ड्रग, ऄप्रेर्न 

ष्टथएटरमा प्रयोग हुने गाईन, मास्क, टोिी, बेडष्टसट, गाआनेष्टसट, औजार तथा सामान सफा गनग प्रयोग गररन े०.५% 

Chlorine, क्िोरीन बनाईन चाष्टहन े ्िाष्टस्टक बाटा, बाल्टीन, मग, ऄप्रेर्न ष्टथएटर सफा राख्न प्रयोग हुन े

औषष्टध र सष्टजगकि Suture तथा ब्िेड अष्टद खरीद गनगको िाष्टग व्यवस्था गररएको हो । यो बजेट रकमिाइ 

प्रष्टतकेर् रु. ३००/– मा नबढाइ खचग गनग सष्टकन्त्छ । 
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औषष्टध खरीद गदाग गतवषगको ईििष्टब्धिाइ मध्यनजर गन े र यस वषग हाष्टसि गनग सष्टकन ेईििष्टब्धको ऄष्टग्रम 

कायगयोजना बनाइ सोको अधारमा खरीद गनुगिदगछ। जम्मा ऄप्रेर्न गररएको केर्िाइ चाष्टहन ेभन्त्दा बढी र कम 

खचग गनुग हुाँदनै। 

खचग गनग सष्टकन ेऔषष्टधहरुको ष्टववरणको हकमा Nepal Medical Standard For Reproductive Health, 

Volume I: Contraceptive Services ष्टकताबमा ईल्िेख भएऄनसुार समयसमयमा केन्त्रिे तोके ऄनसुारका 

औषष्टधहरुमा खरीद गनग सष्टकनेछ। सो बाहके खरीद गनुगिन ेऔषष्टधको हकमा ि.ष्टन. बन्त्ध्याकरण गन े डाक्टर 

(Surgeon) िे कारण सष्टहत ष्टसफाररस गरेमा मार खरीद गनग सष्टकनेछ। 

ववववध खचय: 

धिुाइ कायगका िाष्टग रकम खचग गनग िनेछ । िररवार ष्टनयोजनको स्थायी साधन बन्त्ध्याकरणको कायगमा प्रयोग 

भएको गाईन, मास्क, टोिी, बेडष्टसट, रुमाि, गाआन े ष्टसट तथा ऄन्त्य सामानहरु धोए बाित प्रष्टतकेर्रु. १०/– मा 

नबढाइ खचग गनग सष्टकन्त्छ। 

घुम्ती वशववरको लावग हुने खचयः (Mobile Outreach Expenditure)  

दैवनक तथा भ्रमण भत्ता: 

ष्टजल्िा ऄन्त्तगगत व्यवस्था गरीएको ि.ष्टन. बन्त्ध्याकरण ष्टर्ष्टवरको योजना ऄनसुार ि.ष्टन. बन्त्ध्याकरण कायगको िाष्टग 

काजमा खष्टटएका डाक्टर, नसग र ऄन्त्य कमगचारीहरुिाइ द.ै तथा भ्र. भिा भिुानी ष्टदनको ष्टनष्टमि व्यवस्था गररएको 

बजेट रकम हो। एईटा घमु्ती ष्टर्ष्टवर सञ्चािन गनग अवश्यक िन ेप्राष्टवष्टधक, प्रर्ासष्टनक कमगचारीहरुको संख्या 

यष्टकन गरी सोही ऄनसुार काजमा खटाईने व्यवस्था गनुगिदगछ। प्रचष्टित अष्टथगक ऐनष्टनयम ऄनसुार घमु्ती ष्टर्ष्टवरमा 

प्रष्टतष्टदन रु. १०,०००।– मा नबढाइ दषै्टनक भ्रमण भिा खचग गनग सष्टकनेछ। ष्टदन भन्त्नािे ष्टर्ष्टवरमा अतेजाते तथा 

ष्टर्ष्टवर एकठाईाँबाट ऄकोठाईाँमा Shift हुन े ष्टदनिाइ समेत जनाईाँछ। ष्टनयष्टमत ि.ष्टन. कायगक्रमको हकमा जस्तै 

क्याम्ि ्िाष्टनङ, फिोऄि, र सिुरष्टभजनको िाष्टग समेत दषै्टनक भ्रमण भिा र्ीषगकबाट समेत खचग गनग सष्टकनेछ। 

भाडा: 

िररवार ष्टनयोजनको स्थायी बन्त्ध्याकरण सेवाको िाष्टग योजना गररएको घमु्ती ष्टर्ष्टवरमा ि.ष्टन. सेवा ष्टिन े

सेवाग्राहीिाइ ल्याईन िरुयाईन तथा ष्टर्ष्टवरको िाष्टग सामान ओसारिसार गन ेकायगको िाष्टग कायागियमा गाडी 

नभएमा वा भएर िष्टन निगु भएमा भाडा सम्बष्टन्त्ध सम्झौता गरेर मार अवश्यकता ऄनसुार गाडी भाडामा ष्टिआग 

तथा भररया ष्टिआग कायगक्रम सञ्चािन गनुगिनेछ। यो रकमबाट घरभाडा भिुानी गनग ष्टमल्नेछैन। 

गाडी भाडामा ष्टिनिन ेभएमा ि.ष्टन. बन्त्ध्याकरण घमु्ती ष्टर्ष्टवर ऄवष्टधभर स्थानीय स्वीकत दषै्टनक दररेटमा नबढ्न े

गरी एक गाडी भाडामा ष्टिइ खचग गनग सष्टकनेछ। तर ष्टसजनमा क्िाइन्त्टको संख्या बढी भइ एईटा गाडीिे मार 

नभ्याईने भएको ऄवस्थामा बढीमा दइुवटा सम्म गाडी भाडामा ष्टिन सष्टकनेछ। गाडी भाडामा प्रयोग नभएको 

ऄवस्थामा वा भाडामा ष्टिन नसक्न ेऄवस्थामा अवश्यकता ऄनसुार ग्राहकिाइ अतेजाते ष्टनयमानसुार गाडी 

भाडा यसैर्ीषगकबाट ष्टदन सष्टकनेछ।  

आन्धन तथा ऄन्य आन्धनः 

िररवार ष्टनयोजनको बन्त्ध्याकरण कायगको िाष्टग प्रयोग हुन ेकायागियको तथा भाडामा ष्टिआएको गाडीिाइ आन्त्धन 

खचग बाित व्यवस्था गररएको रकम हो। िररवार ष्टनयोजनको स्थायी बन्त्ध्याकरण घमु्ती ष्टर्ष्टवरको ष्टदनमा सञ्चािन 

हुने गाडीमा खचग हुन ेआन्त्धन प्रष्टतष्टिटर बाट कम्तीमा ५ ष्टकिोष्टमटर गाडी गडेुको हुनिुनेछ। यसका िाष्टग िग बकु 

राख्निुनेछ। गाडीको िाष्टग (िेिोि, ष्टडजि, मोष्टबि तथा ऄन्त्यआन्त्धन) खरीद गनग सष्टकनेछ। 

ववववधः 

बन्त्ध्याकरण घमु्ती ष्टर्ष्टवर भएका बखत ष्टर्ष्टवरमा सहभागी ष्टटमको िाष्टग जििानमा प्रष्टतव्यष्टि रु, २००/– का 

दरिे खचग गनग बजेटको व्यवस्था गररएकोछ। योरकमिाइ घमु्ती ष्टर्ष्टवरको ऄप्रेर्न भएको ष्टदन र ऄप्रेर्न कक्ष 

तयारी गने ष्टदनमा प्रष्टतष्टदन रु.३,०००/— मा नबढाइ जििानमा खचग गनग सष्टकन्त्छ। ष्टटमका ईिष्टस्थत सदस्यहरुको 

हाष्टजरी गराइ रेकडग राख्निुदगछ। 

नोट:ईिरोिानसुारि.ष्टन  .स्थायी बन्त्ध्याकरण घमु्ती ष्टर्ष्टवरका अधारमा हुन े सब ै बजेट र्ीषगक संस्थागत 

ष्टनयष्टमतरुिमा ि.ष्टन. सेवा ष्टदन ेऄस्िताि वा संस्थागत ष्टक्िष्टनकमा खचग गनग िाआगने छैन। ष्टसजनि रुिमा संस्थागत 

ष्टक्िष्टनक वा ऄस्ितािमा सञ्चािन हुन ेष्टर्ष्टवरमा भन ेघमु्ती ष्टर्ष्टवरको अधारमा हुन ेबजेट र्ीषगक ऄष्टख्तयारीमा 

ईल्िेष्टखत रकममा नबढाइ खचग गनगसक्नेछ। 

वनधायररत कायय सञ्चालन खचय (Fixed Operating Cost) 
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धारा तथा वबजुलीः 

िररवार ष्टनयोजन कायगक्रममा कायागिय तथा ऄिरेर्न ष्टथएटरमा खचग भएको धारा तथा ष्टवद्यतु महर्िुमा िागेको 

खचगको भिुानी िेख्न सष्टकनेछ। यो रकम एकमषु्ठ व्यवस्था गररएकोछ, सोमा नबढाइ खचग गनुगिदगछ। धारा तथा 

ष्टबजिुीको रकम िेश्की ष्टिन हुाँदनै। 

टेवलफोन िंकल खचयः 

िररवार ष्टनयोजनको कायगक्रम तथा ि.ष्टन. बन्त्ध्याकरण क्याम्िको ष्टसिष्टसिामा केन्त्द/प्रदरे् तथा  स्थानीय मा 

टेष्टिफोन गदाग िागेको खचगको भिुानी िेख्निुनेछ। 

कायायलय सम्बवन्ध खचयः 

ि.ष्टन. बन्त्ध्याकरणको िाष्टग अवश्यक ष्टनम्नऄनसुारका कायगमा िाग्न ेखचगको िाष्टग रकम बााँडफााँड गरी खचग गनग 

सष्टकनेछ। सामानहरु ढुवानी गदाग िाग्ने खचग, िररवार ष्टनयोजन कायगक्रम सञ्चािनको िाष्टग अवश्यक मसिन्त्द 

सामान खरीद बाित िाग्न ेखचग, िररवार ष्टनयोजनको कायगक्रममा अवश्यक िन ेऄन्त्य सामानहरुमा िाग्न ेखचग, 

िररवार ष्टनयोजनको कायगक्रम सञ्चािनको िाष्टग अवश्यक िने ष्टवष्टभन्त्न छिाइको िाष्टग (जस्तैःिोिर, िम्ि्िेट, 

िचागअष्टद) खचग, िररवार ष्टनयोजन स्थायी बन्त्ध्याकरण सेवाबारे ष्टवष्टभन्त्न छािामाध्यम संचारमाध्यम, टेष्टिष्टभजन, 

माआगष्टकङ अष्टद बाट प्रचारप्रसार गनग िाग्न ेखचग 

ममयत तथा सधुारः 

ऄप्रेर्न ष्टथएटर, रंगरोगन ऄटोक्िेभ, सष्टजगकि ड्रम, औजार, सामान, स्टोभ, बन्त्ध्याकरणसाँग सम्बष्टन्त्धत ऄन्त्य 

सरसामान, िररवार ष्टनयोजन कायगक्रममा प्रयोग हुने सवारी साधन ममगतको िाष्टग व्यवस्था भएको बजेट रकम हो। 

यस र्ीषगकमा राष्टखएको एकमषु्ठ रकममा नबढाइ अवश्यकता ऄनसुार खचग गनुगिनेछ। 

ज्याला सोधभनाय तथा कमयचारी सहयोग/ईत्पे्ररणा खचय/रकम:  

ि.ष्टन. बन्त्ध्याकरण गरेका व्यष्टििाइ ज्यािा सोधभनाग (WageCompensation) बा ित बन्त्ध्याकरण गरेका 

प्रष्टतव्यष्टििाइ रु. १००/ भ्यासेक्टोमी, ष्टमष्टनल्याि, आगम््िान्त्ट र किरटीको सेवा प्रदानमा संिग्न हुन े

कमगचारीहरूिाआग सहयोग खचग गनग बजेटमा रकम व्यवस्था गररएको छ। ष्टजल्िाष्टभरका गैरसरकारीसंस्थाहरुिे 

ष्टदएको ष्टन:र्लु्क बन्त्ध्याकरण सेवाको िाष्टग समेत प्रष्टतकेर्को दरिे हुन अईन े रकम सेवा ष्टदएको प्रमाण 

(Facesheet) प्राप्त भए िश्चात यसैर कमबाट ष्टनम्नऄनसुार भिुानी ष्टदनिुनेछ। 

पररवार वनयोजन सेवा प्रदायक सहयोग खचय(Support cost) 

मवहला बन्ध्याकरण पुरूष बन्ध्याकरण 

जनर्िी  सं

ख्या 

दर ज

म्मा 

जनर्िी संख्या दर जम्मा 

f डाक्टर १ ७५ ७५ डाक्टर १ ७५ ७५ 

औटी आगन्त्चाजग, ष्टस्क्रष्टनङ गन े २ २० ४० नसग, ह.ेऄ., ऄ.ह.ेब., 

ऄ.न.मी., सहयोगी 

३ 

 

१५ ४५ 

नसग, ह.ेऄ., ऄ.ह.ेब., 

ऄ.न.मी., सहयोगी  

४ १५  

का.स., चािक  २ ५ १० 

कायागिय सहयोगी  

ष्टस्विर 

१ 

१ 

५ 

५ 

५ 

५ 

स्वयंसेष्टवका 

 

१ 

 

२५ २५ 

 ऄन्त्य कमगचारीहरू, ि.ष्टन. 

मा सहयोग गने  
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 ऄनुसूचीहरू  

ऄनसुचूी १ 

Specification of CEONC OT Equipment 

OT  Equipment Sets 

 OT table full hydraulic with double footstep and liquid/water proof matress 1 

 OT light portable with battery backup (Halogen bulb) 1 

 Oxygen Concentrator Machine 5 liters 1 

 Silicone Resuscitation set- adult 2 

 Silicone Resuscition set-neonate 2 

 Patient monitor 2 

 Cautry Machine for OT (reusable) and 2 cautry pin with coagulation and cutting options 1 

 Refrigerator (minimum 160 liter ) and Cold box (small) 1 

 Electric pump suction,220V with autoclavable poly Jar. 1 

 Foot pump suction with autoclavable poly Jar 1 

 Autoclave with pressure cooker type (for non electric source)  

 
Autoclave with electricity source 2 drum autoclave (with six drums) 1 

 
Gas stove + gas cyliender for autoclave 1 

 
Sphygmomanometer and stethescope (BP set manual) 1 

 
Endo- Tracheal Tube Connection Set for ET tubes  

 
Endo-Tracheal Tube Set (kink free)- for adult and neoborn) 1/1  

 
ALryngoscope set (McIntosh or equivalent) for adult and infant 1/1  

 
Resuscitation Unit- Infant (DS Manandhar) 1  

 
Phototherapy unit for new born  

 
Cheattle forceps (stainless steel) 2 

 
Jar PP 18 cm jar without cover, stainless steel (heavy quality) 2 

Obstetric Laporotomy Pack  2 Sets 

 

Instrument Tray with cover – Stainless Steel 31 x 19.5 x 6.5cm 1 

 

Towel Clips (Backhaus) 13cm 6 

 

Sponge Holding Forceps (Forester; Straight; serrated) 25 cm 4 

 

Artery Forceps Straight – CRILE (Small) 14cm 6 

 

Halstead Mosquito Forceps 12.5cms ( 3 straight, 3 curved) 6 

 

Hysterectomy Forceps straight – (one each of HEANEY 23cm;   MOYNIHAN 23 cm; WERTHEIM 24 

cm straight toothed and WERTHEIM 25cm non – toothed 4 

 

Tissue Forceps 21 cms non – toothed 4 

 

Uterine Tenaculum Forceps – curved sideways, 8mm jaw width 2x2 teeth 25/28cm 1 

 

Needle Holder (Mayo – Hegar) Straight  2 

 

Surgical Knife Handle (One each of no. 3 and No. 4. No. 3 for blade sizes 10,11,12 & 15 and No. 4 for 

blade sizes 20, 21, 22, 23 2 

 

Packet TrianguaLr Point Suture Needles 7.3 cms; size 6 1 

 

packet Round Bodied Needles No. 12; size 6  1 

 

Abdominal Self Retaining Retractor (Balfor‖s)  2 set 

 

Operating Scissors, Curved, blunt Pointed, Mayo, 17 cm 1 

 

Operating Scissors, Straight, Blunt Pointed, Mayo, 17 cm 1 

 

Scissors Straight MAYO Blunt/blunt pointed 23 cms 1 

 

Suction Nozzle (small, medium, long) 3 

 

Suction Tube (Yankauer) 23 cm long, 23 French Gauze (8mm dia)  removable tip and tubing connector 1 

 

Intestinal Clamps, Curved, Dry Pattern 23 cms 2 

 

Intestinal Clamps, Straight, Dry Pattern 23 cms 2 

 

Dressing forceps (Tissue) 18cm – one each of toothed (1x2 teeth) and non –toothed 2 sets 

 

Dressing forceps (Tissue) 25 cm – one each of toothed (1x2 teeth) 1 set 
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ALLIS forceps 20 cm, 4x5 teeth, multiple ratchets used to grip arteries and digestive tissues 4 

 

BABCOCK forceps 20 cm, multiple ratchets used to grip arteries and digestive tissues 2 

 

Mosquito forcep 4 

b. C–Section Set  2 sets 

 

All of the above PLUS:   

 

Uterine Haemostatic forceps (Green Armitage) 21cm 4 

c. Hysterectomy Set  1 set 

All of the above PLUS:   

 

Kocher's forceps 18cm (straight)  6 

 

Kocher‖s forceps 18cm (curved) 6 

 

Abdominal Retractor Double Ended (Richardson – Eastman) set of stainless  

steel two blades: ALrge – 49mm wide x 63mm deep & 38mm wide x 49mm  

deep, total length – 28 cm, Medium and Small – 20mm wide x 28mm deep &  28mm wide x 36mm 

deep, total length – 26cm 1 set 

Perineal/Vaginal/Cervical Repair Pack  1 set 

1. Sponge Holding Forceps (Forester; Straight; Serrated) 20 cm 4 

2. Artery Forceps (Haemostatic, Rochester – Pean) 20 cm 1 

3. Artery Forceps (Haemostatic, Rochester – Pean) 16cm 2 

4. Needle Holder (Mayo – Hegar) 20 cm 1 

5. Scissors (Abdominal, Kelly) 18 cm 1 

6. Suture cutting scissors (long) 1 

7. Dissecting Forceps – Non – toothed, Potts – Smith, 15 cm 1 

8. SIMS vaginal speculum (a complete set of 3 sizes: 60X25-30mm; 70X30-35mm and 80X35-40mm) 1set 

9. Vaginal Speculum (Hamilton Bailey) 1 

 

SN Furniture Unit 

 

Stretcher  1 

 
Wheel chair, adult size 1 

 

Visitor / Patient Stool 1 

 

Patient beds and Matress 1 

 

Foot Step  1 

 
Mayo Table  1 

 

Instrument trolley 1 

 
Patient Trolley 1 

 

Silicone Resuscitation set – adult  1 

 

Silicone Resuscitation set - Infant  1 

 

Electrical/electronic   

 

Combined Pulse Oximeter and ECG monitor 1 

 

Cautry Macine for OT  1 

 

Refrigerator +cold box 1 

 

Electric pump suction, 220V 1 

 

Autoclave with electricity source 2 drum autoclave 1 Set 

 

drums 2  2 

 

Gas stove + gas cylender for autocalve   

 

General Supply   

 

Sphygmomanometer (BP apparatus) 
 

 

Stethoscope (Portable handy pack) 
 

 

Plastic Fetoscope 
 

 

Infant weighing scale (pan-type), Neonate, Mecahnically Operated 
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Endo- Tracheal Tube Connection Setfor ET tubes 
 

 

Endo-Tracheal Tube Set 
 

 

ALryngoscope set (McIntosh or equivalent) Set 

 

Electric equipment, as per Dr D.S.Manandhar design or equivalent)   

 

Resuscitation Unit- Infant (DS Manandhar) 
 

 

Phototherapy unit for new born  ( see sheet #3 ) 
 

 

Delivery Pack  Pack 

 

Episiotomy Pack   Pack 

 

Forceps Delivery Pack Pack 

 

Kidney Tray (600 cc) 
 

 

Cheattle forceps 
 

 

Jar Forceps, PP 18 cm jar without cover, stainless steel (heavy quality) 
 

 

Kocher‖s Forceps 
 

 

Water tank 1000 liter  with pipes for OT/LR   
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ऄनसुचूी २ 

Birthing Centre स्थापना तथा वबस्तारका लावग औजार ईपकरणको Specification 

 

Furniture : 

Examination /ANC bed/table,Chair and bench at waiting room for clients. 

Delivery table with stand pad for leg support 

Double foot Step) 

Mattress with water proof cover for bed-2 

Pillow with water proof cover-2 

Newborn resuscitire- Newborn corner –  

Table 

Mattress 

Suction machine 

Suction tube 

Oxygen canula and mask 

Oxygen cylinder 

Ambu-bag and 2 masks(0 and 1 size) 

Cupboard for medicine and instrument 

Weighing machine pan type for infant. 

Water Tank- 1000 lit 

Equipments and instruments 

Instrument trolley (2) mobile light-1 

Emergency light (1) (Inverter For Electrictal light/SoaLr/battery emergency light) 

I/V  Stand (2) 

Electric Suction/ foot suction combined (adult size) 

Stethescope  

BP Instrument 

Fetoscope (aluminium) 

Room heater (Gas/electricity operated) for Labour room 

Digital thermometer(centigrade) 

Room thermometer 

Standard Delivery set-3 

Cheattle Forcep with Jar 

Surgical drums that fits an autoclave 

 

Delivery Set  3 sets 

 
Artery Forceps (Haemostatic, Rankin–Crile or Rochester–Pean) 24cm  2 

 
Cord Cutting Scissor (Umbilicus – Blunt ) 1 

 
Sponge Holding Forceps ( Forester; Straight; Serrated) 20cm 1 

 
Bowl stainless steel (Big) 750ml 1 

 
GallyPot 1 

 
wrapper (cotton) 1*1 meter(  4      4 pcs cotton) 4 

Perineal repair Pack  2 sets 

 
Episiotomy Scissors – Braun-Stadler (One each of 14.5cm & 22 cm) 2 

 
Needle Holder (Mayo Hegar (20cm) 1 

 
Dissecting Forceps – toothed and non toothed– 14 cm 2 

 
Stitch Cutting Scissors – (Abdominal, Kelly) 18cm 1 

 
Chromic Cat gut (1/0) 1 

Cervical Repair Pack  1 set 

 
Sponge Holding Forceps (Forester; Straight; Serrated) 24 cm 4 

 
Artery Forceps (Haemostatic, Rochester – Pean) 20 cm 1 

 
Artery Forceps (Haemostatic, Rochester – Pean) 16cm 2 
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NeedleHolder(Mayo–Hegar)  20 cm  1 

 
Scissors (Abdominal, Kelly) 18 cm  1 

 
Suture cutting scissors (long) 1 

 
Dissecting Forceps – Non – toothed, Potts – Smith, 15 cm 1 

 

 

SIMS vaginal speculum (a complete set of 3 sizes: 60X25-30mm; 70X30- 

35mm and 80X35-40mm) 
3 

 
Vaginal Speculum (Hamilton Bailey) 1 

Dressing Set  2 sets 

 
Artery Forceps, 140mm 1 

 
Toothed thumb forceps, 155mm  1 

 
Suture cutting scissors, 140mm 1 

 
Kidney Tray  (400mm) 1 

 
Bowl for antiseptic (180ml) 1 

Resuscitation set - Infant (ambu bags and masks, size 0-1) 1 

 
Delee, single use or high – level disinfected/sterile reusable disposal 1 

 
Meconium Aspirators (suctiontubes for newborn Suction ) 1 

 
Cord ties, thread or cord clamp 1 

 
Oxygen Cylinder 1 

 
Baby Heater 1 

 
Ambu bag and Mask baby size (0 and 1)  

MVA PAC set  

 
Cusco speculum (aLrge medium, small) 3 

 
Sponge holding forcep 1 

 
Gallipot 1 

 
Kidney tray 1 

 
Volsellum 1 

 
Cannula different size(5 to 12) 7 

 
MVA syringe for post abortion care  

 

Infection Prevention : 

Coloured Coded Plastic buckets of  20 Lt. (green, blue, black and red) for waste management,  

Bata at least 3 for preparing 0.5% chlorine solution. 

Autoclave drum (2 ) ( That is fitted to autoclave ) 

Protective attire (gloves, plastic apron, goggles, boot, Cap , Mask) 

Gas stove with cylinder or kerosene stove  

Momo cooker (1 nos. in big size) 
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ऄनसुचूी ३ 

प्रजनन स्वास््य काययक्रम गदाय प्रयोग गररने फारम 

 

cg'udg÷;'k/Lj]If0f ul/Psf] ;+:yfsf] gfdM ====================================ldltM =====================  

6]lnkmf]g g+=M ================= sfof{no k|d'vsf] df]jfOn g+=M ============================================== 

ˆofS; g+=M ===============================  

 

l;= 

g+= 

cg'udg÷;'k/Lj]If0f ul/Psf] ljifo÷sfo{qmd( 

subject/program monitored/ supervised) 

sfo{qmdsf] cj:yf÷k|flKt 

(Findings) 

;"rgfsf] >f]t  

(source of information) 

No. of Safe motherhood service Sites 

! No. of Birthing  Centers   

@ No. of BEONC   

# No. of CEONC   

No. of Skilled Birth Attendants 

$  :yfoL   

%  c:yfoL÷s/f/   

No. of Non SBA ANMs/staffs nurses 

^  :yfoL   

& c:yfoL÷s/f/   

CEONC df sfo{/t sd{rf/Lsf] ljj/0f 

*  8fS6/ :yfoL   

c:yfoL÷s/f/    

(  Anesthetics/AA :yfoL   

c:yfoL÷s/f/    

!) OT Nurse :yfoL   

c:yfoL÷s/f/    

!! Lab Assistant/ Lab 

technician 

:yfoL   

c:yfoL÷s/f/    

!@ lhNnfdfcfdf ;'/Iff sfo{qmd lnPsf lghL, 

lzIf0f, tyf u}/ ;/sf/L c:ktfnx?sf] ;+Vof 

  

k"j{ k|;"lt ;]jf -kl5Nnf] rf}dfl;sdf_  

!#  Total Expected live births   

!$  Total no. of 1st ANC checkups   

!%  Total no. of 4th ANC checkups   

!^ 4
th
ANCsf] k|f]T;fxg /sda'em]sf] ;+Vof   

k|;"lt ;]jf -kl5Nnf] rf}dfl;sdf_ 

!& Normal   

!*  Complicated   

!( C/S   

@)  lgMz'Ns gjhft lzz' pkrf/ ;+Vof   

@! cfdf ;'/Iff sfo{qmd af6 oftfoft vr{ 

a'em]sf] ;+Vof 

  

cfª v:g] ;d:ofsf] pkrf/ -kl5Nnf] rf}dfl;sdf_ 

@@  Conservative   

@#  Surgery   

Cervical Cancer Screening and prevention -kl5Nnf] rf}dfl;sdf_ 

@$ No of clients screened with VIA   

@% No of clients referred for cryotherapy   

@^ No of clients received cryotherapy service   

;'/lIft ue{ktg ;]jf 
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@& Total no. of CAC 

Sites 

Government sites   

Others (Private, NGOs)   

@* MVA Sites Government sites   

Others (Private, NGOs)   

@( MA Sites Government sites:   

Others(Private, NGOs)   

Tflnd k|fKt :jf:YosdL{sf] ;+Vof 

#)  MVA tflnd k|fKt :yfoL   

c:yfoL÷s/f/    

#!  MA tflnd k|fKt :yfoL   

c:yfoL÷s/f/    

#@ 2
nd

 Trimester tflnd k|fKt :yfoL   

c:yfoL÷s/f/    

 CAC and PAC services -kl5Nnf] rf}dfl;sdf_ 

## Total no. of CAC  Services   

#$ Total no. of PAC Services   

#%  cGo ==============================   

Dfft[ tyf lzz' d[To'sf] cj:yf -kl5Nnf] cf=j= df_ 

#^ hDdfdft[ d[To'sf] ;+Vof   

#& Dfft[ d[To'sf k|d'v sf/0fx?    

#* hGd]sf] & lbg leqdf d[To' x'g]sf] ;+Vof   

#( hGd]sf] @* lbg leqdf d[To' x'g]sf] ;+Vof   

$) d[t hGd]sf] ;+Vof (no. of still births)   

$! Dfft[ d[To' sd ug{ ul/Psf k|of;x?  !=  

@= 

#= 

$= 

;'/lIft dft[Tj -k'FhLut_ 

$@  Birthing Center sf] nflu pks/0f v/Lb   

$# CEONC sf] nflu pks/0f v/Lb   

$$ sDaLKofs v/Lb   

$% cGo ==============================    

kl/jf/ lgof]hg 

$^ Total no. of Eligible couple   

$& Total no. of IUD/Implant Sites   

$* Total no. of Current users   

Contraceptive Methods New users Stock   

$( Condom    

%) Pills    

%! Depo Provera    

%@ Implants    

%# IUD    

%$ VSC   

kl/jf/ lgof]hgsf nflu cfjZos cGo ;fdfu|L 

%% IUCD insertion Set   

%^ IUCD removal Set   

%& Implant insertion Set   

%* Implant removal set   

%( NSV sets   

^) Minilap sets   

^! cGo ==============================    
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^@ Total no of 

Implants/IUD service  

providers 

:yfoL   

c:yfoL÷s/f/    

kl/jf/ lgof]hg -k'FhLut_  

^#    

^$    

lszf]/ lszf]/L of}g tyf k|hgg :jf:Yo 

^% lszf]/ lszf]/L d}qL ;+:yfsf] ;+Vof   

^^ ष्टकर्ोर ष्टकर्ोरी मैरी  सचुना केन्त्र  सञ्चािन भएका 

ष्टबधाियको संख्या 

  

^& ASRH tflnd k|fKt :jf:YosdL{sf] ;+Vof   

ufFp3/ lSnlgs 

^* hDdf ufpF3/ lSnlgs ;+Vof   

^( lgoldt ;~rfngdf /x]sf ufpF3/ lSnlgs   

Dflxnf :jf:Yo :jo+;]ljsf 

&) hDdf dlxnf :jf:Yo :jo+;]ljsfsf] ;+Vof   

&! Uft cf=j=df cjsfzk|fKt d=:jf=:j=;]= sf] 

;+Vof 

  

&@ cw{jflif{s ;ldIff uf]i6L ;DkGg ePsf 

:jf:Yo ;+:yf 

  

&# Dflxnf :jf:Yo :jo+;]ljsf sf]ifdf hDdf /sd   

&$ cGo ==============================   

 

ल्िािे अफ्न ैिहिमा गरेका ऄन्त्य कायगक्रमहरु 

१) .................................................................................................................................... 

२) .................................................................................................................................... 

ष्टजल्िामा दषे्टखएका प्रमखु समस्याहरु 

१) ................................................................................................................................... 

२) .................................................................................................................................... 

प्रदान गररएका सझुावहरु  

१) .................................................................................................................................. 

२) ................................................................................................................................. 

प्रदरे् तथा केन्त्रका िाष्टग प्राप्त सझुावहरु  

१)..................................................................................................................................... 

२)...................................................................................................................................... 

 

;'k/Lj]If0f ug]{sf] gfd  Kfb lgsfo 

!_   

@_   

#_   

   

 

सिुररवेक्षण गररएको संस्थाको प्रष्टतष्टनधीको  

हस्ताक्षरः  

नामः 

िदः  
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ऄनसुचूी ४ 

CEONC कमयचारीहरुको कायय वववरण 

 

१)  ष्टवर्ेषज्ञ ष्टचष्टकत्सकको कायग ष्टववरणः  

प्रसषु्टत र्ल्यष्टक्रयामा चाष्टहने औजार ईिकरणको दषै्टनक ऄविोकन ष्टनररक्षण साथै ईििब्धताको सषु्टनष्टश्चत गने । 

तोष्टकएको ऄस्ितािको टीम मा बसेर सम्िणूग अकष्टस्मक प्रसषू्टत सेवा िगायत र्ल्यष्टक्रयाद्घारा बच्चा जन्त्माईने , अकष्टस्मक 

ल्यािरोटोमी, तथा नवजातष्टर्र् ुिनुगजीष्टवकरण ९च्भकगकऄरतबतरयि० गने । यसको िाष्टग ष्टनधागररत मािदण्ड प्रयोग गरी सरुष्टक्षत 

माततृ्व सेवा, साथै प्रसषू्टत जष्टटिताको ब्यबस्थािन र िररवार ष्टनयोजन सेवा समेत प्रदान गनुग िनेछ । 

OPD, Indoor सेवामा िष्टन सहयोग गनुग िनेछ  

ऄस्ितािमा डाक्टर , नसग, ्यारामेष्टडक्सहरुिाआ गणुस्तरीय अकष्टस्मक प्रसषू्टत सेवा प्रदान गनग ष्टनयष्टमत CME Class सञ्चािन  

तथा सहयोग गने । 

सरुष्टक्षत माततृ्व तथा िररवार ष्टनयोजनका ताष्टिम गष्टतष्टवष्टधिाइ सहष्टजकरण गन े

ऄस्ितािका कमगचारी समहूसाँग मात ृतथा िेररनेटि मतृ्यकुो सष्टमक्षा गरी ऄस्ितािमा प्रदान गरीने सेवाको सदुृढीकरण गने । 

ष्टजल्िा ष्टभरका प्रा.स्वा.के., स्वा.चौकी तथा प्रसषू्टत आकाइ (Birthing Unit) स्थािना गनग प्राष्टवष्टधक सल्िाह र सहयोग प्रदान गने । 

ष्टजल्िा योजना, सष्टमक्षा तथा मलु्याड्ढन तथा ऄनसुन्त्धान कायगमा सक्दो सहभागी भै सेवा सदुृढीकरणमा नेततृ्वदायी भषू्टमका वहन गने ।  

यस वाहके ऄस्िताि प्रमखुिे तोकेका कायगहरु गने तथा अफूिे हाष्टसि गरेको ष्टवर्ेषज्ञता ऄनसुार ऄन्त्यसेवा ष्टदनसक्ने । 

मष्टहनाको एक ष्टदन ष्टबदा ष्टिन िाईाँछ र जम्मा गरी वषगको ऄन्त्त सम्म १२ ष्टदन ष्टबदा िाईछ । संष्टचत ष्टबदाको िैसा िाईने छैन । 

ऋभआ्ि्ऋ कोषबाट ष्टनयषु्टि भएकाडाक्टरिे ष्टनष्टज स्वास््य संस्थामा काम गनग िाईने छैन । 

ष्टबदा ष्टिदा १५ ष्टदन ऄगाष्टड ऄस्ितािका प्रमखु र िररवार स्वास््य महार्ाखािाआ ऄष्टनवायग रुिमा जानकारी गराईन ुिदगछ । 

कायग कुर्िताको अधारमा ऄको वषग िष्टन ष्टनरन्त्तरता ष्टदआने तथा कायगक्रममा भएको बजेटको अधारमा तिव भिा ईििब्ध गराआने छ । 

 

२)  एनेस्थेष्टसया सेवा ईििब्ध गराईने कमगचारीको कायग ष्टववरण  

२४ सै घण्टा अवश्यकता ऄनसुार प्रसषू्टत र्ल्यष्टक्रया सेवा ईििब्ध गराईन र्ल्यष्टक्रया सेवा ष्टदने ष्टचष्टकत्सकसाँग समन्त्वय गरी काम गन,े 

प्रसषु्टत र्ल्यष्टक्रया सेवा बाहके अफ्नो कायगक्षेर ष्टभर रही ऄन्त्य सेवामा सहयोग प्रदान गन े

प्रसषु्टत ष्टवभाग प्रमखुिे तोके बमोष्टजम ऄन्त्य सेवा प्रवाह सहयोग गने ।  

मष्टहनाको एक ष्टदन ष्टबदा ष्टिन िाईाँछ र जम्मा गरी वषगको ऄन्त्त सम्म १२ ष्टदन ष्टबदा िाईछ । संष्टचत ष्टबदाको िैसा िाईने छैन । 

ऋभआ्ि्ऋ कोषबाट ष्टनयषु्टि भएका एनेस्थेष्टसया सेवा ष्टदने कमगचारीिे ष्टनष्टज स्वास््य संस्थामा काम गनग िाईने छैन । 

ष्टबदाष्टिदा १५ ष्टदन ऄगाष्टड ऄस्ितािका प्रमखु र िररवार स्वास््य महार्ाखािाआ ऄष्टनवायग रुिमा जानकारी गराईन ु िदगछ । 

कायग कुर्िताको अधारमा ऄको वषग िष्टन ष्टनरन्त्तरता ष्टदआने तथा कायगक्रममा भएको बजेटको अधारमा तिव भिा ईििब्ध गराआने छ । 

 

३)  CEONC सेवा ईििब्ध गराईने नसगको कायग ष्टववरण 

कायगक्षेर ष्टभर रही Ldelivery/maternity/OT मा ऄन्त्य Team साँग ष्टमिेर २४ सै घण्टा प्रसषू्टत सेवा सञ्चािन  गने । 

गणुस्तरीय प्रसषू्टत सेवा ईििब्ध गराईन संक्रमण रोकथाम Infection Prevention सम्बन्त्धी गरीने ष्टक्रयाकिाि गने  गराईने र 

गणुस्तर कायम भए नभएको सषु्टनष्टश्चत गने (IP Guideline ऄनसुार) । 

ईििब्ध गराइएको सेवाको रेकडग ररिोटग राख्न तथा तयार गनग Ward Incharge िाइ सहयोग गने । 

OT / Maternity / Delivery सेवा ईििब्ध गराईन यषु्टनट इन्त्चाजगिे तोकेको कायग सम्िादन गने । (यस बाहके ऄरु वाडगमा 

काम गनग िाईने छैन) । 

सेवा ईििब्ध गराईन टीम मा समन्त्वय कायम गने । 

सेवा सम्बन्त्धी guideline (जस्तो SBA Guideline) को प्रयोगमा ल्याईने । 

मष्टहनाको एक ष्टदन ष्टबदा ष्टिन िाईाँछ र जम्मा गरी वषगको ऄन्त्त सम्म १२ ष्टदन ष्टबदा िाईछ । संष्टचत ष्टबदाको िैसा िाईने छैन । 

CEONC कोषबाट ष्टनयषु्टि भएकानसगिे ष्टनष्टज स्वास््य संस्थामा काम गनग िाईने छैन । 

ष्टबदाष्टिदा १५ ष्टदन ऄगाष्टड ऄस्ितािका प्रमखु र िररवार स्वास््य महार्ाखािाआ ऄष्टनवायग रुिमा जानकारी गराईन ुिदगछ । 

कायग कुर्िताको अधारमा ऄको वषग िष्टन ष्टनरन्त्तरता ष्टदआने तथा कायगक्रममा भएको बजेटको अधारमा तिव भिा ईििब्ध गराआने छ । 
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४)  ल्याव सेवा ईििब्ध गराईने कमगचारीको कायग ष्टववरण  

२४ घण्टा CEONC सेवा ईििब्ध गराईन प्रयोगर्ािामा गनुग िनग investigation हरु ष्टछटो छररतो गने। 

सेवा ईििब्ध गराईन ऄस्ितािको प्रयोगार्ािाका ऄन्त्य कमगचारीसाँग समन्त्वय गरी काम गने । 

प्रसषु्टत ष्टवभाग प्रमखु र प्रयोगर्ािा प्रमखुिे तोके बमोष्टजमका ऄन्त्य प्रयोगर्ािा सम्बन्त्धी कायगमा सहयोग गने ।  

मष्टहनाको एक ष्टदन ष्टबदा ष्टिन िाईाँछ र जम्मा गरी वषगको ऄन्त्त सम्म १२ ष्टदन ष्टबदा िाईछ । संष्टचत ष्टबदाको िैसा िाईने छैन । 

CEONC कोषबाट ष्टनयषु्टि भएका ल्याव सेवा ष्टदने कमगचारीिे ष्टनष्टज स्वास््य संस्थामा काम गनग िाईने छैन । 

ष्टबदा ष्टिदा १५ ष्टदन ऄगाष्टड ऄस्ितािका प्रमखु र िररवार स्वास््य महार्ाखािाआ ऄष्टनवायग रुिमा जानकारी गराईन ुिदगछ । 

कायग कुर्िताको अधारमा ऄको वषग िष्टन ष्टनरन्त्तरता ष्टदआने तथा कायगक्रममा भएको बजेटको अधारमा तिव भिा ईििब्ध गराआने छ । 

 

५)  सहयोगी कमगचारीको कायग ष्टववरण  

CEONC सेवामा सहयोगी कमगचारीिे ऄन्त्य सहयोगी कमगचारीसाँग ष्टमिेर Delivery / Maternity / OT मा सफाआ 

कायग गने । ईि स्थानमा unit incharge िे िगाएको ऄन्त्य कायगमा सहयोग गने । जस्तै OT काममा िुगा सफा गने र धनुे दषै्टनक 

आत्सफाइ गने अष्टद । 
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ऄनुसचूी ५ 

Gofgf] emf]nf ljt/0f u/]sf] dfl;s ljj/0f 

lhNnfM ===================         

:jf:Yo ;+:yfsf] gfdM ===============================    

:jf:Yo ;+:yfsf] 7]ufgfM ================  

k|ltj]bg u/]sf] cfly{s jif{M ==========================        

dlxgf  ======================================   

 

ljt/0f u/]sf] :yfg  

 

ljt/0f u/]sf] ljj/0f ======dlxgf;Dd df]Hbft ;+Vof  s}lkmot  

 ;+Vof vr{ /sd 

c:ktfn÷lhNnf c:ktfnjf6           

k|f=:jf=s]=jf6          

:jf=rf} jf6           

hDdf        

 

 

l/kf]6{ tof/ ug]{M           k|dfl0ft ug]{M  

gfd, y/M              gfd, y/M   

kbM                kbM  

ldltM      sfof{nosf] 5fk      ldltM       

 

 

-Gff]6M ;DjlGwt :jf:Yo ;+:yfn] cfFkmgf] ;+:yfsf] dxndf k|ltj]bg ug'{ kg]{5 / lhNnfn] dftxtsf :jf:Yo 

;+:yfx?jf6 k|fKt ljj/0fnfO{ pNn]lvt dxndf Psd'i6 ul/k7fpg' kg]{5_   
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खण्ड २ बाल स्वास््य तथा पोषण काययक्रम  

 

काययक्रमकोनामः खोपसेवा 

वक्रयाकलाप नं १.  खोपकोल्डचेन व्यवस्थापनको लावग इन्धन  (काययक्रम कोडः ३७०११६ LMBISकोडः २.१५.२६.११ 

प्रदेशस्तर) 

वक्रयाकलाप नं २. खोपकोल्डचेन व्यवस्थापनको लावग इन्धन-साववकका मेवडकल स्टोर र साववकका वजल्ला भ्यावक्सन 

स्टोर र सब स्टोरका लावग प्रदेश माफय त ईपलधध गराईने गरी(काययक्रम कोडः ३७०८०४ LMBIS कोडः २.१५.२६.२० 

वजल्लास्तर) 

िररचय  खोि सेवािाइ ष्टनयष्टमत र गणुस्तरीय बनाईन स बै तहमा कोल्डचेन सामाग्री  ष्टनरन्त्तर सञ्चािनमा सहयोग िगुोस ्

भन्त्ने हतेुिे यो कायगक्रमको व्यवस्था गरीएको छ। 

ईद्दशे्य भ्याष्टक्सनको ईियिु कोल्डचेन व्यवस्थािन गरी गणुस्तरीय खोि सेवा ईििब्ध गराईन ु 

ष्टवद्यतु नभएको स्थान तथा समयमा इन्त्धनबाट रेष्टिजेरेटर तथा जेनेरेटर सञ्चािन गरी खोि कोल्डचेन व्यवस्थािन 

गने । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि खोि कोल्डचेन भण्डारणमा गणुस्तर कायम हुनेछ । 

खोि सेवा ष्टनरन्त्तर र गणुस्तरीय हुनेछ । 

भ्याष्टक्सन खेर जाने दर समेत घट्नेछ । 

सञ्चािन प्रकृया  िष्टक्षत समहूः 

खोि कोल्डचेन भण्डारण तथा ष्टवतरण गने भ्याष्टक्सन स्टोर, सब स्टोर र स्वास््य संस्थाहरु 

सञ्चािन गने ऄवष्टधःखोि कोल्डचेन भण्डारणमा गणुस्तर कायम गनग अवश्यकता ऄनसुार ष्टनरन्त्तर 

सञ्चािन ष्टवष्टधः 

साष्टवकका ष्टजल्िा तथा क्षेरीय मेष्टडकि स्टोरका िाष्टग ईििब्ध गराआएको आन्त्धन कोल्डचेन ईिकरणको (ष्टिज , 

रेष्टिजेरेटर) तािक्रम कायम राख्नको िाष्टग प्रयोग गनुगिनेछ । 

साष्टवकका ष्टजल्िा भ्याष्टक्सन स्टोरहरुबाट ष्टजल्िा ष्टभरका भ्याष्टक्सन अिषू्टतग केन्त्र /ईि–केन्त्रमा आन्त्धन ईििब्ध 

गराईनिुने भएमा सोको औष्टचत्य सष्टहत योजना बनाइ कम्तीमा ३मष्टहनाको िाष्टग प्रदरे् मन्त्रािय /प्रादषे्टर्क 

भ्याष्टक्सन स्टोरमा बजेट माग गरी िठाईन ुिदगछ । प्रादषे्टर्क भ्याष्टक्सन स्टोरबाट समेत सोही बमोष्टजम गनुगिनेछ । 

प्रदरे् मन्त्राियको सम्बष्टन्त्धत महार्ाखाबाट प्रादषे्टर्क भ्याष्टक्सन स्टोर र ष्टजल्िा जन/स्वास््यको समन्त्वयमा संिग्न 

ष्टजल्िास्तर र प्रादषे्टर्क भ्याष्टक्सन स्टोरको बजेट बााँडफााँड बमोष्टजम ष्टनयमानसुार ऄष्टग्रम ऄनदुान , िेश्की ईििब्ध 

गराइ कायगसञ्चािन गराईनिुदगछ ।  

प्रत्येक भ्याष्टक्सन स्टोरिे मरट्टतेि /ष्टडजेिबाट चल्ने रेष्टिजेरेटर , जेनेरेटरको िगबकु ऄध्यावष्टधक गरी प्रष्टतवेदन 

समेत िेर् गनुगिनेछ । 

ष्टजल्िा ऄन्त्तगगतका भ्याष्टक्सन सब स्टोर र भ्याष्टक्सन ष्टवतरण केन्त्रहरुमा कोल्डचेन सामाष्टग्रहरु ष्टनरन्त्तर सञ्चािन 

गनग ष्टवद्यतु नभएका तथा ष्टनरन्त्तरता नहुने भ्याष्टक्सन स्टोरहरुिाइ प्राथष्टमकतामा राष्टख इन्त्धन ईििब्ध गराइ ष्टववरण 

ऄध्यावष्टधक गनुगिनेछ ।  

खोि कायगक्रमको िाष्टग ईििब्ध भएका मोटरसाआकिहरू खोि कोल्डचेन कायगको ऄनगुमन तथा सिुररवेक्षणमा 

प्रयोग हुने हुाँदा सो को योजना बनाइ िगबकु समेत राष्टख ऄष्टग्रम कायगयोजना स्वीकृत गराइ आन्त्धन प्रयोग गनग 

सष्टकनेछ । तर यसरी प्रयोग गदाग कोल्डचेन सञ्चािनमा समस्या नअईने गरी बढीमा २० ष्टि. प्रष्टत मष्टहना मार यस 

प्रयोजनमा प्रयोग गनग सष्टकनेछ । कायगक्रम ऄनगुमन , सिुररवेक्षणको योजना तथा औष्टचत्यताको अधारमा सो को 

व्यवस्था गनुगिनेछ । 

यस कायगको ऄनगुमन र सहजीकरणगने कायग प्रदरे् मन्त्रािय र प्रदरे् भ्याष्टक्सन स्टोरको हुनेछ । 

ईियुगि ईल्िेष्टखत प्रयोजन बाहके इन्त्धनको खचग गनग िाइने छैन । िामो समयसम्म ष्टवद्यतु अिषू्टतग बन्त्द भए वा 

अकष्टस्मक ऄवस्था सजृना भइ इन्त्धन धेरै खित हुने ऄवस्थामा तत्काि जानकारी गराइ व्यवस्थािन गराईनिुनेछ ।  

ष्टवद्यतु अिषू्टतग नभएको, अकष्टस्मक ऄवस्था श्रजृना भएको र भोल्टेज कम भइ कोल्डचेन सामाग्री सञ्चािन गनुग 

िरेमा सो को िगबकु ष्टनयष्टमत ऄद्यावष्टद्यक र प्रमाष्टणत गरी राख्न ुिदगछ । 

बजेट बााँडफााँड प्रचष्टित अष्टथगक ऐन/ष्टनयम र सावगजष्टनक खररद ऐन/ष्टनयमऄनसुार खचग गनुगिने छ ।  
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आन्त्धनमा भएको खचगको ऄष्टभिेख राखी अष्टथगक प्रर्ासन र्ाखामा प्रष्टतवेदन राख्निुदगछ । 

ष्टजल्िा भ्याष्टक्सन स्टोर तथा सबस्टोरहरुको समेत ईि प्रयोजनको रकम प्रदरे् मन्त्राियमा ष्टवष्टनयोजन भएकोिे 

ईि कायगसञ्चािनको िाष्टग संिग्न ष्टजल्िाको बजेट बााँडफााँड ऄनसुार ष्टजल्िा भ्याष्टक्सन स्टोरको माग बमोष्टजम 

कम्तीमा ३ मष्टहनाको िाष्टग मन्त्राियको कायगष्टवष्टध, अष्टथगक ऐनष्टनयमानसुार ऄनदुान/िेश्की/खचग भिुानी ईििब्ध 

गराइ कायगसञ्चािनको व्यवस्था गनुगिदगछ । 

सन्त्दभग सामाग्री कायग सञ्चािन ष्टनदषे्टर्का र ऄथग मन्त्राियको खचग गने ष्टनदषे्टर्का 

 

वक्रयाकलाप नं ३. मेवडकल स्टोरमा रेविजेरेटर टेवक्नवसयन (ववराटनगर, पथलैया केन्रीय मेवडकल स्टोर, सखेुत र बुटवलमा 

(१, १ जना गरी जम्मा ४ जना) 

िररचय  सबै तहमा कोल्डचेन ईिकरणहरुको ष्टनयष्टमत र अकष्टस्मक ममगत संभार व्यवष्टस्थत गराईनको कायगक्रमकोव्यवस्था 

गरीएको छ । 

ईद्दशे्य क्षेरीय मेष्टडकि स्टोर, साष्टवकका ष्टजल्िा स्टोर र सब स्टोर स्तरमा रहकेा कोल्डचेन सामाग्रीहरुको साष्टवक क्षेरीय 

मेष्टडकि स्टोरमाफग त ष्टनरन्त्तर ममगत सम्भार र सञ्चािनमा सहयोग गनग । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि खोि कोल्डचेन सामाग्रीहरुको ष्टनरन्त्तर ममगत सम्भार भइ खोि कोल्डचेन भण्डारणको गणुस्तर कायम रहनेछ । 

खोि कोल्डचेन सामाग्रीहरुको ष्टनयष्टमत ममगत सम्भारबाट ष्टदगोरुिमा कायगसञ्चािनमा सहयोग हुनेछ । 

सञ्चािन प्रकृया  करार सेवामा कमगचारी भनाग गदाग सावगजष्टनक खररद ऐन र ष्टनयमाविीको ऄष्टधनमा रही गनुगिनेछ ।  

साष्टवक क्षेरीय भ्याष्टक्सन स्टोर कोल्डचेन फााँट र फोकि िसगनबाट व्यष्टि करार सेवाको िाष्टग प्राप्त बजेटको 

अधारमा समयम ैकरार सेवा खररद योजना तयार गरी प्रादषे्टर्क मन्त्राियमा समन्त्वय गनुगिदगछ । 

सम्बष्टन्त्धत मन्त्राियको स्वास््य महार्ाखा/प्रादषे्टर्क भ्याष्टक्सन स्टोर र करार सेवामा ष्टिएको कमगचारी र सेवा 

करार ष्टदन ेव्यष्टि बीच करार सेवा सम्झौता गनुगिदगछ । तोष्टकएको र्तगहरू िािना गन ेगरी दइु िक्षबीच सम्झौता 

गनुगिदगछ र यस प्रकारको सम्झौतामा सम्बष्टन्त्धत कमगचारी र व्यष्टिको कायगक्षेर र कायग ष्टववरण स्िि ईल्िेख 

गनुगिदगछ ।  

तोष्टकएको संख्या र ईििब्ध बजेटको अधारमा नेिाि सरकारको प्रचष्टित अष्टथगक ऐन/ष्टनयम बमोष्टजम सेवा 

करारको व्यवस्थािन गन ेर नष्टतजा प्राप्त गन ेगराईन ेष्टजम्मेवारी सम्बष्टन्त्धत महार्ाखा र मेष्टडकि स्टोरको हुनेछ 

खोि सेवा ऄष्टत संवेदनर्ीि सेवा भएकोिे कमगचारी करारमा ष्टिाँदा ऄनभुवी, दक्ष कमगचारी ष्टिन ेकायगमा ष्टवर्ेष 

ध्यान ष्टदनिुदगछ । 

यसरी करार ष्टनयिुी भएका रेष्टिजेरेटर टेष्टक्नष्टसयनको प्रमखु ष्टजम्मेवारी कोल्डचेन सामाग्रीहरुको रेखदखे र ममगत 

सम्भार गन ेभएकोिे ष्टनजको सोही ऄनसुार माष्टसक कायग योजना तयार गरी मातहतका ष्टजल्िा कोल्डरुम र सब 

सेन्त्टर सम्म ष्टनयष्टमत( routine)ममगत सम्भार र अकष्टस्मक ऄवस्थामा तत्काि िररचािन गरी ममगत सम्भार 

गराइ सो को ऄष्टभिेख ऄध्यावष्टधक गनुगिदगछ । 

ष्टनजिाइ  खोि  तथा  कोल्डचेन  सम्बष्टन्त्ध  प्राष्टवष्टधक  सहयोग, सहयोगी  सिुररवेक्षण  र  ऄनगुमन  कायगमा  समेत  

सहभागी गराईन ुिदगछ । 

बजेट बााँडफााँड ष्टनदषे्टर्कामा ईल्िेख भए ऄनसुार 

सन्त्दभग सामाग्री सावगजष्टनक खररद ऐन र ष्टनयमाविी 

 

वक्रयाकलाप नं ४. गुणस्तरीय खोप सेवा सञ्चालनमा दक्षता वृवद्ध गनय नयााँ तथा खोप तावलम नवलएका खोपसेवामा सलंग्न 

स्वास््यकमीहरुलाइ खोप, कोल्डचेन व्यवस्थापन, ए.इ.एफ.अइ., सवभयलेन्स सम्बवन्ध अधारभूत ४ वदने तावलम (८० धयाच, 

२००० जना) 

िररचय  खोिसेवा संवेदनर्ीि भएको, नयााँ खोिहरु थि भै रहकेो,खोि ताष्टिका िररवतगन भएको,खोि ऐन र ष्टनयमाविीको 

कायागन्त्वयन गराईन समेत जानकारी गराइ दक्षता वषृ्टिगनग खोि सेवामा संिग्न स्वास््यकमीिाइ ऄध्यावष्टधक गराइ 

खोि सेवा प्रभावकारी बनाईन यो कायगक्रमको सञ्चािन गरीने छ । 

ईद्दशे्य खोि कायगक्रममा संिग्न स्वास््यकमीहरूको ज्ञान र सीि ऄष्टभवषृ्टि गनुग । 

राष्टरिय खोि कायगक्रमबारे अधारभतु जानकारी गराइ खोि कायगक्रमको व्यवस्थािन क्षमता ष्टवकास गनुग । 

नयााँ खोि, खोि ऐन तथा ष्टनयमाविी बारे जानकारी गराइ कायगन्त्वयनमा सहजता ल्याईन ु। 
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ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि गणुस्तरीय खोि सेवा  सञ्चािनमा क्षमता ष्टवकास भइ खोि सेवा प्रभावकारी हुनेछ । 

स्वास््यकमीहरुिे गणुस्तरीय खोि सेवा सञ्चािनमा ष्टजम्मेवारी बहन गनेछन ्। 

सञ्चािन प्रकृया  िष्टक्षत समहूः 

खोि सेवामा संिग्न हुने यस ऄष्टघ खोि ताष्टिम निाएका तथा नयााँ ष्टनयषु्टि भइ अईने स्वास््यकमीहरु (स्वास््य 

चौकी, प्रा.स्वा.के., नगर स्वास््य केन्त्र , सामदुाष्टयक स्वास््य इकाइ , खोि सेवा सञ्चािन हुने MCH Clinic, 

खोि करार सेवामा ष्टनयषु्टि भएका खोि कायगकताग तथा ४ वषग दषे्टख खोि ताष्टिम निाएका खोि सेवामा संिग्न 

स्वास््यकमीहरु । 

प्रदरे् (१)  ३२० जना , प्रदरे् २– ४६० जना , प्रदरे् ३– ३२० जना ,  गण्डकीप्रदरे्– २४० जना , प्रदरे् ५– २९० 

जना, कणागिी प्रदरे् ६– १८० जना, प्रदरे् ७– १९० जना कष्टम्तमा 

सञ्चािन गने ऄवष्टधः 

स्वीकृत कायगक्रममा ईल्िेख भए ऄनसुार तोष्टकएको चौमाष्टसक ष्टभर सम्िन्त्न गनुगिदगछ । 

सञ्चािन ष्टवष्टधः 

साष्टवक ष्टजल्िा स्वास््य कायागिय , क्षेरीय स्वास््य ष्टनदरे्नाियका साष्टवकका कायगक्रम संयोजक , खोि 

ऄष्टधकृतहरुसाँग समन्त्वय गरी मातहतका स्थानीय तह र स्वास््य संस्थाहरुमा खोि कायगक्रममा संिग्न र खोि 

ताष्टिम निाएका स्वास््यकमीहरुको ष्टववरण िष्टहिो चौमाष्टसक ष्टभर माग गरी ऄध्यावष्टधक गने । 

तोष्टकएका खोि ताष्टिम केन्त्रहरू, भौगोष्टिक ष्टवकटता र ताष्टिमको सहभागी संख्याको अधारमाबजेटको िररष्टधमा 

रष्टह साष्टवकका ष्टजल्िा वा िायक िने िाष्टिकामा समेत केन्त्र तोकी तािीम सञ्चािनको व्यवस्था गनुग िदगछ । तर 

ताष्टिम सञ्चािन हुने स्थान नष्टजक खोि सेसन सञ्चािन हुने ( MCH Clinic,खोि केन्त्र) रहकेो हुन ु

िदगछ,ष्टकनष्टक ताष्टिमको समयमा प्रयोगात्मक ऄभ्यास गराईन ुिदगछ । 

खोि ताष्टिममा एकरुिता ल्याइ प्रभावकारीता ल्याईन यस महार्ाखाबाट खोि ताष्टिम प्रष्टर्क्षक प्रष्टर्क्षण 

ष्टनदषे्टर्का र प्रस्तुष्टतकरण सामाष्टग्र तयार गरीएको छ । ईि ष्टनदषे्टर्काको िणूग ऄध्ययन र िािना गरी ताष्टिम 

सञ्चािन गने व्यवस्था गनुगिनेछ ।  

एक समहूमा बढीमा २५ जना सम्म सहभागीको समहू बनाइ ताष्टिम सञ्चािन गनुगिदगछ । 

यस ऄष्टघ र हाि ताष्टिम ष्टिएका स्वास््यकमीहरुको ष्टववरण साष्टवकका ष्टजल्िा र सकेसम्म स्वास््य संस्था 

ऄनसुार ष्टववरण ऄध्यावष्टधक गरी राख्निुनेछ । 

सम्बष्टन्त्धत साष्टवकका ष्टजल्िा /क्षे.स्वा.ष्टन. का कायगक्रम संयोजकसाँग समन्त्वय गरी खोि ताष्टिम प्राप्त गनग बााँकी 

संख्याको अधारमा प्राथष्टमकता ष्टनधागरण गरी सकेसम्म प्रत्येक स्वास््य संस्थाबाट प्रष्टतष्टनष्टधत्व हुने गरी सहभागी 

िठाईने व्यवस्था गनुगिदगछ ।  

यो ताष्टिम सञ्चािन गनगका िाष्टग हाि र यस ऄष्टघ प्रष्टर्क्षक प्रष्टर्क्षण ताष्टिम ष्टिएका खोि ऄष्टधकृतहरु तथा 

क्षे.स्वा.ष्टन. माफग त यस ऄष्टघ ताष्टिममा सहजीकरण गरेका कायगक्रम ऄष्टधकृत /ज.स्वा.ऄ./ताष्टिम ऄष्टधकृतहरु 

मध्येबाट सहजकताग छनौटगरी ताष्टिम सञ्चािनको व्यवस्था गनुगिदगछ । ताष्टिममा सहजीकरणको िाष्टग केन्त्र खोि 

र्ाखा,WHO/IPDबाट समेत सहजकताग व्यवस्था गरेर ताष्टिमसञ्चािन गनुग िदगछ । बाह्य सहजकतागको अष्टथगक 

व्यवस्थािन कायगक्रमबाट नै व्यहोर गनुगिदगछ । 

यो ताष्टिम ४ ष्टदनको हुनेछ । ईि ४ ष्टदन मध्ये सीि ष्टवकास गनग ईि ताष्टिम केन्त्र /MCH Clinic िायक िने खोि 

केन्त्रमा ताष्टिमको तेश्रो ष्टदन १ ष्टदन खोि सेवा सञ्चािन भएको ष्टदन हुने गरी तािीम समय ष्टमिाईन ुिदगछ । ईि 

ताष्टिममा सम्बष्टन्त्धत ष्टजल्िा भ्याष्टक्सन स्टोर /स्वास््य संस्थासाँगको समन्त्वयमा प्रयोगात्मक ऄभ्यासको िाष्टग 

ताष्टिम सञ्चािन ष्टनदषे्टर्का ऄनसुार खोि , कोल्डचेन सामाग्रीको व्यवस्था िष्टहिो ष्टदन नै गनुगिदगछ । सीि 

ष्टवकासको िाष्टग यस ऄष्टघ बाि स्वास््य महार्ाखाबाट सञ्चािन भएको ताष्टिममा सहभागी खोि ताष्टिम 

केन्त्र(कोर्ी ऄञ्चि ऄस्िताि , भरतिरु ऄस्िताि , काष्टन्त्त बाि ऄस्िताि , िष्टश्चमाञ्चि स्वास््य ष्टवज्ञान 

प्रष्टतष्ठान, िुष्टम्बनी ऄञ्चि ऄस्िताि, भेरी ऄञ्चि ऄस्िताि, सेती ऄञ्चि ऄस्ितािका MCH Clicnic) का 

कमगचारीको सहयोगमा MCH Clicnic मा प्रदर्गन तथा ऄभ्यास गराईन ुिदगछ । 

यो ताष्टिममा िररवार कल्याण महार्ाखा , प्रदरे् मन्त्रािय, स्वास््य ताष्टिम केन्त्र , सम्बष्टन्त्धत खोि ताष्टिम केन्त्र 

रहकेो भ्याष्टक्सन स्टोर , खोि ताष्टिम केन्त्रको तािीम प्राप्त कमगचारी र WHO/IPD बाट समेत समन्त्वय गरी श्रोत 

व्यष्टि तथा सहजकतागको व्यवस्था गनुगिदगछ । प्रत्येक समहूमा यस ऄष्टघ खोि सम्बष्टन्त्ध प्रष्टर्क्षक प्रष्टर्क्षण ताष्टिम 

ष्टिएको कष्टम्तमा २ जना सहजकताग (खोि ऄष्टधकृत , जनस्वास््य ऄष्टधकृत , ताष्टिम ऄष्टधकृत) ऄष्टनवायग 



 

 

179 

 

सहजकतागको रुिमा व्यवस्था गनुगिदगछ ।  

बजेट बााँडफााँड प्रचष्टित अष्टथगक ऐन र ष्टनयमऄनसुार गनुगिनेछ । श्रोत व्यष्टि तथा सहजकतागहरुको खचग समेत कायगक्रम बाटै 

व्यवस्था गनुगिनेछ । िाररश्रमीक , दषै्टनक भ्रमण भिा , यातायात, खाजा, स्टेर्नरी, हि भाडा , तािीम र्ैष्टक्षक 

सामाग्री, ब्यानर र ष्टवष्टवध अष्टदमा बााँडफााँड स्वीकृत गराएर खचग गने व्यवस्था गनुगिनेछ । 

सन्त्दभग सामाग्री खोि ताष्टिम सञ्चािन प्रष्टर्क्षक प्रष्टर्क्षण ष्टनदषे्टर्का, खोि ताष्टिम िषु्टस्तका 

 

वक्रयाकलाप नं ५. प्रदेश स्तरमा नयााँ खोप , ए.इ.एफ.अइ.को जानकारी, पूणय खोप काययक्रमको सवमक्षा र सकु्ष्म योजना 

ऄध्याववधक गने (३ वदने काययक्रम) (७ प्रदेश माफय त) 

िररचय  स्वास््य संस्था र िाष्टिका स्तरको समेत खोि तथा कोल्डचेनसञ्चािन र प्रगष्टतको सष्टमक्षा र सधुारको िाष्टग 

तहगत योजना बनाईन, सहकायग र साझेदारी ष्टवकास गरी कायगक्रम प्रभावकारी बनाईन र ष्टजम्मेवारी महर्सु गराईन 

तथा स्थानीय स्तरको कायगक्रम सञ्चािनमा क्षमता ष्टवकास गनगको िाष्टग यो कायगक्रमको व्यवस्था गरीएको छ । 

ईद्दशे्य साष्टवक ष्टजल्िा /िाष्टिका/स्वास््य संस्था स्तरको खोि कायगक्रमको ईििष्टब्ध , प्रगष्टतको ऄवस्था ष्टवशे्लषण एवं 

सष्टमक्षा गरी सधुारको िाष्टग सकु्ष्म योजना बनाईने । 

खोि कायगक्रमबाट प्राप्त ईििष्टब्ध कायम राख्द ैगणुस्तरीय खोि सेवा माफग त िणूग खोि सषु्टनष्टश्चत गनग ईििब्ध श्रोत 

साधनको ईष्टचत िररचािनको योजना बनाईने । 

िणूग खोि सषु्टनष्टश्चतता घोषणा र ष्टदगोिनाको योजना बनाइ कायागन्त्वयन गने । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि स्थानीय स्तरको कायग प्रगष्टत , ईििष्टब्ध, सधुार गनुगिने िक्षहरुको िष्टहचान भइ गणुस्तरीय र प्रभावकारी खोि सेवा 

सञ्चािन गनग योजना ष्टनमागण हुनेछ ।  

खोि प्रगष्टतमा वषृ्टि, खोि खेर जाने दरमा कमी हुनका साथै िणूग खोि सषु्टनष्टश्चतता र ष्टदगोिना कायगक्रम सञ्चािन 

हुनेछ । 

खोि कायगक्रम सञ्चािन संरचना, ििष्टत बारे छिफि भइ समन्त्वय र भषू्टमका बारे बोध हुने छ । 

सञ्चािन प्रकृया  िष्टक्षत समहूः 

प्रदरे् ऄन्त्तगगत ष्टजल्िा , िाष्टिका तहमा खोि कायगक्रमको सहजीकरण , समन्त्वय र ऄनगुमन गने कुनै 

संरचना/ष्टनकायका वा साष्टवकका ष्टजल्िा, क्षेर र मेष्टडकि स्टोरका खोि तथा कोल्डचेन फोकि िसगनहरु, िाष्टिका 

खोि फोकि िसगनहरु 

सञ्चािन गने ऄवष्टधः स्वीकृत कायगक्रममा ईल्िेख भए ऄनसुार चौमाष्टसकको यथार्क्य र्रुुम ै

सञ्चािन ष्टवष्टधः 

यो कायगक्रम सम्िन्त्न भएिष्टछ ष्टजल्िास्तर तथा िाष्टिक स्तरमा कायगक्रम सञ्चािन गनुग ईियिु हुने भएकोिे 

तोष्टकएको चौमाष्टसकमा (यथार्क्य चााँडै) अयोजना गनुगिदगछ । 

यो सष्टमक्षा गोष्ठी बाि स्वास््य तथा खोि र्ाखा , साझेदार ष्टनकायबाट समेत श्रोत व्यष्टि /सहजकतागको प्रत्यक्ष 

संिग्नतामा अयोजना गनुगिने भएकोिे प्रादषे्टर्क मन्त्रािय , स्वास््य महार्ाखा , खोि र्ाखािे ऄष्टग्रम बाि 

स्वास््य महार्ाखा,खोि र्ाखासाँग समन्त्वय गरी गोष्ठीको ष्टतष्टथ ष्टमष्टत तोक्निुदगछ । 

यो गोष्ठीमा साष्टवकका ष्टजल्िाबाट स्वास््य कायगक्रम (बाि स्वास््य , खोि कायगक्रम) को स्थानीय तह र स्वास््य 

संस्था स्तरमा समन्त्वय , ऄनगुमन र सहजीकरण गने ष्टनकायका कायगक्रम फोकि िसगनहरु , साष्टवकका 

खो.स.ुऄ./खो.स.ुहरु र को.चे.ऄ. /को.चे.स. १ जना , क्षेरीय मेडीकि स्टोरबाट प्रमखु र को.चे.ऄ. /को.चे.स. िाइ 

सहभागी गराईने व्यवस्था गनुगिदगछ ।  

यो गोष्ठीमा अईाँदा साष्टवकका ष्टजल्िाहरु/प्रादषे्टर्क ष्टफल्ड कायागियिे  

साष्टवक ष्टजल्िा /िाष्टिका/स्वास््य संस्था स्तरीय खोिको ३ वषगको प्रगष्टत संख्या , गत वषगको कभरेज , खोि खेर 

जाने दर , िणूग खोि सषु्टनष्टश्चतता घोषणाको ऄवस्था र रणनीष्टत /ईििष्टब्ध, कोल्डचेन तथा भ्याष्टक्सनको ऄवस्था 

(मौज्दात ष्टववरण) , खोि कायगक्रममा भए गरेका innovation ष्टदगोिनाको , कायगक्रममा भएका कमी कमजोरी र 

सधुारको िाष्टग सझुाव/योजना अष्टद  

गत वषग तयार भएको साष्टवक ष्टजल्िा स्तरको सकू्ष्म योजना/ष्टनधागररत खोि सेसन र सञ्चािन भएका खोि सेसनको 

ष्टववरण ऄष्टनवायग ष्टिइ अईन (सञ्चािन नभएको भए कारण) 

साष्टवकका प्रत्येक ष्टजल्िािे खोि कभरेज कम भएका र धेरै भएका स्वास््य संस्था िाष्टिकाको ष्टववरण छुट्टाइ स्िि 
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कारणहरु ईल्िेख गरी ष्टजल्िाबाट भए गरेका कायगहरुको ष्टववरण ष्टिइ अईन अवश्यक फमेट सष्टहत ऄष्टग्रम 

जानकारी गराईन ुिदगछ । 

प्रादषे्टर्क मन्त्रािय , स्वास््य महार्ाखाबाट ष्टजल्िा ऄनसुार /सकेसम्म िाष्टिका स्तरको ईियुगि ष्टववरण र 

ष्टक्रयाकिाि र ईििष्टब्धहरु तयारी गरी प्रस्तुष्टतकरण गने। 

प्रादषे्टर्क मेडीकि स्टोरिे वाष्टषगक खोि तथा कोल्डचेन सामाग्री अिषू्टतग ष्टवतरण ष्टववरण ष्टजल्िा वाइज , हािको 

मौज्दात ष्टववरण, सामाग्रीहरुको ऄवस्था, कोल्डचेन सामाग्री ममगत संभार ऄवस्था,योजना,महससु गरीएका समस्या 

र सधुारको िाष्टग योजना एवं सझुाव ऄष्टनवायग तयार गरी इिेक्िोष्टनक र प्रमाष्टणत ष्टववरण सष्टहत ईिष्टस्थत हुन र 

प्रस्तुष्टतकरणको िाष्टग जानकारी गराईन ुिदगछ । 

प्रस्तुष्टतकरण,सष्टमक्षा,ष्टवशे्लषण िश्चात साष्टवक ष्टजल्िा /िाष्टिका स्तरको सकु्ष्म योजना तयारी गनग सहजीकरण गरी 

ऄध्यावष्टधक गरेर सो को अधारमा प्रदरे् स्तरको समेत सकु्ष्म योजना तयार गनुगिदगछ । 

यो कायगक्रम सञ्चािनको िाष्टग केन्त्रसाँग समन्त्वय गरी ष्टमष्टत, स्थान र सहजकतागको व्यवस्थािन गनुगिदगछ ।                         

बजेट बााँडफााँड प्रचष्टित अष्टथगक ऐन ष्टनयमानसुार दषै्टनक भ्रमण भिा , यातायात, स्टेर्नरी, र्ैष्टक्षक सामाग्री , हि तथा जेनेरेटर 

भाडा, खाजा, ब्यानर, ष्टवष्टवध (फोटोकिी , श्रोत व्यष्टि तथा सहजकतागको िाररश्रमीक (केन्त्र , क्षेर, प्रदरे् समेत) 

अष्टदको िाष्टग खचगको ष्टववरण ऄष्टग्रम योजना बनाइ स्वीकृत गराइ खचग गने व्यवस्था गनुगिदगछ । 

सन्त्दभग सामाग्री केन्त्रबाट प्राप्त सञ्चािनताष्टिका, प्रस्तुष्टतकरण स्िाइड, ष्टजल्िा,िाष्टिकाको सकु्ष्म योजना 

 

वक्रयाकलाप नं ६. खोप कोल्डचेन सामाग्री ममयत सम्भार र वजल्ला स्थानीय तहको लावग फोमप्याड र वजपलग खररद र 

ववतरण र प्रादेवशक भ्यावक्सन स्टोर 

िररचय  साष्टवक क्षेरीय भ्याष्टक्सन स्टोरको कोल्डचेन सामाग्रीको ष्टनयष्टमत र अकष्टस्मक ममगत संभार गरी सेवा ऄवरुि हुन 

नष्टदन र ष्टजल्िा स्वास््य संस्थाको िाष्टग फोम्याड र ष्टजििक समयमै ईििब्ध गराईन सष्टजिोको िाष्टग यो 

कायगक्रम तोष्टकए बमोष्टजम सम्िन्त्न गनुग िदगछ । 

ईद्दशे्य प्रभावकारी भ्याष्टक्सन व्यवस्थािनको िाष्टग मातहतका ष्टजल्िा तथा स्वास््य संस्थाााहरुको िाष्टग फोम ्याड , 

ष्टजििग खररद गरी ष्टवतरण गने   

कोल्डचेन व्यवस्थािन सम्बष्टन्त्ध औजार ईिकरण ष्टबष्टग्रएमा समयमै ममगत गरी दीघगकाि सम्म प्रयोगमा ल्याईन ु। 

कोल्डचेन भण्डारण भवन , कोठा, छत र ढि ष्टनकासको व्यवस्थािन गरी गणुस्तरीय भण्डारण व्यवस्था कायम 

राख्न । 

कोल्डचेन व्यवस्थािन र गणुस्तरीय खोि सेवािाइ ऄष्टभवषृ्टि गनुग । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि खोि कोल्डचेन व्यवस्थािनको िाष्टग स्थानीय स्तरमा सामाग्री व्यवस्थािन भइ गणुस्तरीय खोि सेवा सञ्चािन 

हुनेछ ।  

ष्टनयष्टमत ममगत सम्भारबाट कोल्डचेन सामाग्रीहरु व्यवष्टस्थत भइ गणुस्तरीय खोि कोल्डचेन व्यवस्थािन भइ ष्टनरन्त्तर 

कायगक्रम सञ्चािनमा सहयोग िगु्नेछ । 

सञ्चािन प्रकृया  िष्टक्षत समहूः प्रादषे्टर्क भ्याष्टक्सन स्टोर तथा मातहतका ष्टजल्िा कोल्डरुम 

सञ्चािन गने ऄवष्टधः 

यस ऄष्टघका ष्टवष्टभन्त्न गोष्ठी , ताष्टिम तथा ष्टजल्िा स्तरबाट प्राप्त िषृ्ठिोषण र मागको अधारमा भ्याष्टक्सन 

व्यवस्थािनको िाष्टग तत्काि ईििब्ध गराईनिुने सामाग्रीहरु स्थानीय स्तरमा ईििब्ध हुननसक्ने (फोम ्याड , 

ष्टजि िक) भएकोिे प्रदरे् स्तरबाट नै व्यवस्थािन गदाग सहज हुने हुाँदा यो कायगक्रम तथा बजेटको व्यवस्था 

गरीएकोिे स्वीकृत कायगक्रममा तोष्टकएको चौमाष्टसकको सरुुमै खररद एवं तयार गरी ष्टवतरणको व्यवस्थािन 

गनुगिनेछ । 

सञ्चािन ष्टवष्टधः 

प्रादषे्टर्क भ्याष्टक्सन स्टोर, खोि कोल्डचेन फााँटका फोकि िसगनिे बजेटको िररष्टधमा रही ष्टजि िग, फोम ्याडको 

अवश्यक ष्टनधागरण गरी (सम्बष्टन्त्धत ष्टजल्िाको स्वास््य संस्था , खोि केन्त्र अष्टदको अधारमा) योजना तयार गरी 

खररदको िाष्टग ऄष्टख्तयारवािा ऄष्टधकारीबाट स्वीकृत गराईन ुिदगछ । 

सामाग्रीहरुको स्िेष्टसष्टफकेसन, नमनुा र ईििब्धताको िाष्टग ऄष्टग्रम बजार सवेक्षण गरी नमनुा समेत संकिन गरी 

सामाग्री अिषू्टतगको व्यवस्था गनुगिदगछ । 
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खोि कोल्डचेन र्ाखािे ष्टजि िग तथा फोम ्याड अिषू्टतग गरी ष्टजल्िाको अवश्यकताको अधारमा मातहतका 

ष्टनकायमा यथासक्य चााँडै ष्टवतरण व्यवस्था गनुगिदगछ ।  

सम्बष्टन्त्धत कोल्डरुममा भएको कोल्डचेन सामाग्रीको सम्िणूग ष्टववरण (सामाग्रीको नाम , ब्रान्त्ड, बनेको स्थान, प्राप्त 

ष्टमष्टत, सञ्चािन भएको ऄवष्टध, क्षमता, ईििब्ध गराईने ष्टनकाय, मलू्य अष्टद) ऄध्यावष्टधक गरी राख्ने । 

ममगत गनुगिने सामाग्रीको ष्टववरण तयार गरी सम्बष्टन्त्धत र्ाखा /कमगचारीिे प्रादषे्टर्क मन्त्रािय /भ्याष्टक्सन स्टोरमा 

ष्टववरण िेर् गने। 

कायागियबाट ष्टनयष्टमत रुिमा ( routine) र अकष्टस्मक ऄवस्थामा  ममगतको िाष्टग इष्टस्टमेट तयार गराइ यथाष्टर्घ्र 

ममगत गराईने व्यवस्था गने । 

ष्टवष्टनयोष्टजत बजेटबाट खोि कोल्डचेन कायगमा प्रयोग हुने सम्बष्टन्त्धत र्ाखाको मोटरसाइकि /स्कुटर समेत ष्टनयष्टमत 

सष्टभगष्टसङ/ममगत गरी चािु ऄवस्थामा राख्निुदगछ । 

कोल्डरुम अवश्यकता ऄनसुार भइु ,ं छत, छाना, ढि, ष्टवद्यतु वाइररङ अष्टद ममगतको िाष्टग समेत यसै बजेटबाट 

ममगत कायग ऄष्टनवायग रुिमा गराईनिुनेछ । 

यसरी ममगत सम्भार गराईाँदा सावगजष्टनक खररद ऐन ष्टनयमको िररष्टधमा रष्टह गराईने र सो को प्रष्टतवेदन , ऄष्टभिेख 

समेत राख्ने व्यवस्था गनुगिदगछ । 

खोि तथा कोल्डचेन सामाग्रीको हरेचाह ,व्यवस्थािन गने ष्टजम्मेवारी सम्बष्टन्त्धत कमगचारीको हुने भएकोिे 

िािरवाहीको कारणिे सामाग्रीहरु ष्टबग्रन गएमा सम्बष्टन्त्धत व्यष्टि ष्टजम्मेवार हुनिुनेछ । 

ममगत गने सामाग्रीको सचूी अष्टथगक वषगको र्रुूमा र ममगत भआसकेका सामाग्रीको सचूी अष्टथगक वषगको ऄन्त्तमा 

केन्त्रमा बाि स्वास््य तथा खोि र्ाखामा ऄष्टनवायग रूिमा ष्टनधागररत ढााँचामा प्रष्टतवेदन िेर् गनुगिनेछ  

बजेट बााँडफााँड प्रचष्टित अष्टथगक ऐनष्टनयम ऄनसुार अवश्यक सामाग्रीको िररमाण ष्टनधागरण गरी खररद , ममगत सम्भारको िाष्टग 

भिुानी गरी ऄष्टभिेख ऄध्यावष्टधक गनुगिनेछ । ईि कायगको िाष्टग साष्टवक क्षेरीय मेष्टडकि स्टोरबाट योजना बनाइ 

समयमै प्रादषे्टर्क मन्त्राियमा बजेट माग गरी कायगसञ्चािनको व्यवस्था गनुगिदगछ । 

सन्त्दभग सामाग्री खोि कोल्डचेन व्यवस्थािन ष्टनदषे्टर्का र केन्त्रको स्िेष्टर्ष्टफकेसन 

 

वक्रयाकलाप नं ७. खोपकोल्डचेन सामाग्रीको ममयत समं्भार , अकवस्मक व्यवस्थापन र सकू्ष्म योजना फारम , माग अपूवतय 

फारम, खोप मौज्दात वनयन्रण रवजस्टर अवद छपाइ समेत-प्रदेश माफय त साववकका वजल्ला भ्यावक्सन स्टोरको लावग बजेट 

ईपलधध गराईने गरी 

िररचय  साष्टवक ष्टजल्िा भ्याष्टक्सन स्टोर र सबस्टोरको कोल्डचेन सामाग्रीको ष्टनयष्टमत र अकष्टस्मक ममगत संभार गरी सेवा 

ऄवरुि हुन नष्टदन र ष्टजल्िा र स्वास््य संस्थाको िाष्टग खोि अिषू्टतग र ष्टवतरणमा अवश्यक रष्टजिर ,फाराम समयमै 

छिाइ व्यवस्थािन गनग यो कायगक्रम तोष्टकए बमोष्टजम प्रदरे् माफग त बजेट ईििब्ध गराइ सम्िन्त्न गनुग िदगछ । 

ईद्दशे्य प्रभावकारी भ्याष्टक्सन व्यवस्थािनको िाष्टग अवश्यक सामाग्री (सकू्ष्म योजना फारम , माग अिषू्टतग फारम , खोि 

मौज्दात ष्टनयन्त्रण रष्टजिर, ऄनगुमनको िाष्टग फ्िेक्स चाटग अष्टद) स्थानीय स्तरमा जगेडा, व्यवस्थािन र ष्टवतरण गने 

। 

कोल्डचेन व्यवस्थािन सम्बष्टन्त्ध औजार ईिकरण ष्टबष्टग्रएमा समयमै ममगत गरी दीघगकाि सम्म प्रयोगमा ल्याईन ु। 

कोल्डचेन भण्डारण भवन , कोठा, छत र ढि ष्टनकासको व्यवस्थािन गरी गणुस्तरीय भण्डारण व्यवस्था कायम 

राख्न । 

कोल्डचेन व्यवस्थािन र गणुस्तरीय खोि सेवािाइ ऄष्टभवषृ्टि गनुग । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि खोि कोल्डचेन व्यवस्थािनको िाष्टग स्थानीय स्तरमा सामाग्री व्यवस्थािन भइ गणुस्तरीय खोि सेवा सञ्चािन 

हुनेछ ।  

खोि कोल्डचेन व्यवस्थािनको िाष्टग स्थानीय स्तरमा सामाग्री व्यवस्थािन भइ गणुस्तरीय खोि सेवा सञ्चािन 

हुनेछ ।  

ष्टनयष्टमत ममगत सम्भारबाट कोल्डचेन सामाग्रीहरु व्यवष्टस्थत भइ गणुस्तरीय खोि कोल्डचेन व्यवस्थािन भइ ष्टनरन्त्तर 

कायगक्रम सञ्चािनमा सहयोग िगु्नेछ । 

सञ्चािन प्रकृया  िष्टक्षत समहूः  

साष्टवकका ष्टजल्िा भ्याष्टक्सन स्टोर, सबस्टोरहरु र स्वास््य संस्थाहरु 
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सञ्चािन गने ऄवष्टधः 

यस ऄष्टघका ष्टवष्टभन्त्न गोष्ठी , ताष्टिम तथा ष्टजल्िा स्तरबाट प्राप्त िषृ्ठिोषण र मागको अधारमा भ्याष्टक्सन 

व्यवस्थािनको िाष्टग तत्काि ईििब्ध गराईनिुने सामाग्रीहरु स्थानीय स्तरबाट नै  व्यवस्थािन गदाग सहज हुने 

भएकोिे यो कायगक्रम तथा बजेटको व्यवस्था गरीएकोिे स्वीकृत कायगक्रममा तोष्टकएको चौमाष्टसकको सरुुमै खररद 

एवं तयार गरी ष्टवतरणको व्यवस्थािन गनुगिनेछ । 

सञ्चािन ष्टवष्टधः 

ष्टजल्िा भ्याष्टक्सन स्टोर , साष्टवकका ष्टजल्िा ऄन्त्तगगतका स्वास््य संस्थाहरुको संख्या र ष्टवष्टनयोष्टजत बजेटको 

अधारमा खोि फोकि िसगनिे अवश्यक सामाग्रीको योजना तयार गरी खररदको िाष्टग ऄष्टख्तयारवािा 

ऄष्टधकारीबाट स्वीकृत गराईन ुिदगछ । 

सामाग्रीहरुको स्िेष्टसष्टफकेसन , नमनुा र ईििब्धताको िाष्टग केन्त्रमा  बाि स्वास््य तथा खोि र्ाखामा समन्त्वय 

गरी वा ष्टवगतमा ईििब्ध गराएको सामाग्रीको नमनुाको अधारमा छिाइ तथा अिषू्टतगको व्यवस्था गनुगिदगछ । 

भ्याष्टक्सन स्टोरको फोकि िसगनिे ष्टवतरण योजना तयार गरी सम्बष्टन्त्धत स्वास््य संस्थामा हस्तान्त्तरण गरी प्रयोग 

ऄवस्थाको ऄनगुमन गरी ईष्टचत प्रयोगमा जोड ष्टदने । 

खोि कायगक्रमको प्रगष्टत ष्टवशे्लषण तथा खोि कोल्डचेन सामाग्री ष्टवतरणको िाष्टग ष्टजल्िा कोल्डरुम तथा न.िा , 

गा.िा. को िाष्टग फ्िेक्स चाटग तयार गरी त्यसको प्रयोग गने साथै गराईने ।  

बजेटको िररष्टधमा रही स्वास््य संस्थाको अवश्यकताको अधारमा ष्टनष्टदगि नमनुा ऄनसुारको माग अिषू्टतग फारम 

छिाइ, ष्टवतरण तथा प्रयोगको व्यवस्था ष्टमिाईन ुिदगछ ।   

सम्बष्टन्त्धत कोल्डरुममा भएको कोल्डचेन सामाग्रीको सम्िणूग ष्टववरण (सामाग्रीको नाम , ब्रान्त्ड, बनेको स्थान, प्राप्त 

ष्टमष्टत, सञ्चािन भएको ऄवष्टध, क्षमता, ईििब्ध गराईने ष्टनकाय, मलू्य अष्टद) ऄध्यावष्टधक गरी राख्ने । 

ममगत गनुगिने सामाग्रीको ष्टववरण तयार गरी सम्बष्टन्त्धत र्ाखा/कमगचारीिे सम्बष्टन्त्धत ष्टनकायमा ष्टववरण िेर् गने । 

कायागियबाट ष्टनयष्टमत रुिमा ( routine) र अकष्टस्मक ऄवस्थामा  ममगतको िाष्टग इष्टस्टमेट तयार गराइ यथाष्टर्घ्र 

ममगत गराईने व्यवस्था गने । 

ष्टवष्टनयोष्टजत बजेटबाट खोि कोल्डचेन कायगमा प्रयोग हुने सम्बष्टन्त्धत र्ाखाको मोटरसाइकि /स्कुटर समेत ष्टनयष्टमत 

सष्टभगष्टसङ/ममगत गरी चािु ऄवस्थामा राख्निुदगछ । 

कोल्डरुम अवश्यकता ऄनसुार भइु ,ं छत, छाना, ढि, ष्टवद्यतु वाइररङ अष्टद ममगतको िाष्टग समेत यसै बजेटबाट 

ममगत कायग ऄष्टनवायग रुिमा गराईनिुनेछ । 

यसरी ममगत सम्भार गराईाँदा सावगजष्टनक खररद ऐन ष्टनयमको िररष्टधमा रष्टह गराईने र सो को प्रष्टतवेदन , ऄष्टभिेख 

समेत राख्ने व्यवस्था गनुगिदगछ । 

खोि तथा कोल्डचेन सामाग्रीको हरेचाह , व्यवस्थािन गने ष्टजम्मेवारी सम्बष्टन्त्धत कमगचारीको हुने भएकोिे 

िािरवाहीको कारणिे सामाग्रीहरु ष्टबग्रन गएमा सम्बष्टन्त्धत व्यष्टि ष्टजम्मेवार हुनिुनेछ । 

ममगत गने सामाग्रीको सचूी अष्टथगक वषगको र्रुूमा र ममगत भआसकेका सामाग्रीको सचूी अष्टथगक वषगको ऄन्त्तमा 

सम्बष्टन्त्धत माष्टथल्िो ष्टनकायमा ऄष्टनवायग रूिमा ष्टनधागररत ढााँचामा प्रष्टतवेदन िेर् गनुगिनेछ । 

नोटःयो बजेटबाट तोष्टकएका फमग ,फमेट छिाइिाइ प्राथष्टमकतामा राष्टख बााँकी बजेटबाट ममगत संभार गने व्यवस्था 

गनुगिने छ। ममगत संभारमा थि अवश्यक भए प्रादषे्टर्क भ्याष्टक्सन स्टोरसाँग समन्त्वय गरी ममगत संभारको व्यवस्था 

गनुगिदगछ । 

बजेट बााँडफााँड प्रचष्टित अष्टथगक ऐनष्टनयम ऄनसुार अवश्यक सामाग्रीको िररमाण ष्टनधागरण तथा गणुस्तर यष्टकन गरी खररद, छिाइ 

र ममगतको िाष्टग भिुानी गरी ऄष्टभिेख ऄध्यावष्टधक गनुगिनेछ । यस बजेटबाट साष्टवकका ष्टजल्िा भ्याष्टक्सन स्टोर, 

सबस्टोरहरु र स्वास््य संस्थास्तर सम्म कायगसञ्चािनगनुगिने भएकोिे ईि कायगको िाष्टग प्रचष्टित अष्टथगक 

ऐनष्टनयम ऄनसुार , प्रादषे्टर्क मन्त्राियको कायगष्टवष्टधको अधारमा ऄनदुान , िेश्की ऄष्टग्रम ईििब्ध गराइ सेवा 

सञ्चािन गनुगिने छ । 

प्रदरे् मन्त्राियमा ष्टवष्टनयोष्टजत भएको बजेट संिग्न बााँडफााँडिाइ अधार मानी ष्टजल्िाहरुमा ईििब्ध गराईनिुनेछ 

। साष्टवकको ष्टजल्िाको माग तथा योजना ऄनसुार बजेट ऄिगु भएको खण्डमा प्रादषे्टर्क मन्त्राियबाट समेत 

व्यवस्थािन गनुगिदगछ । 

सन्त्दभग सामाग्री खोि कोल्डचेन ममगत संभार ष्टनदषे्टर्का र ष्टवगतको नमनुाहरु 
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वक्रयाकलाप नं ८. भ्यावक्सन तथा खोप सामग्रीको धयवस्थापन तथा ववतरण खचय (वजल्ला तथा मेवडकल स्टोर) (काययक्रम 

कोडः ३७०११६ LMBISकोडः २.१५.२६.१६ प्रदेशस्तर) 

वक्रयाकलाप नं ९. भ्यावक्सन तथा खोप सामग्रीको धयवस्थापन तथा ववतरण खचय-वजल्ला तथा मेवडकल स्टोरको लावग 

प्रदेश माफय त बजेट ईपलधध गराईने(काययक्रम कोडः ३७०८०४ LMBISकोडः  २.१५.२६.२१ वजल्लास्तर) 

िररचय  माष्टसक ष्टनयष्टमत सञ्चािन हुने खोि सेवाको िाष्टग क्षेरीय भ्याष्टक्सन स्टोर र ष्टजल्िा भ्याष्टक्सन स्टोर मातहतमा 

खोि ष्टवतरण तथा व्यवस्थािन गनग यो कायगक्रमको व्यवस्था गरी प्रदरे् माफग त बजेट ईििब्ध गराईन व्यवस्था 

गरीएको छ । तसथग प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्नाियिे समयमै मातहतको ष्टनकायिाइअवश्यक बजेट समयमै ईििब्ध 

गराईने व्यवस्था गनुगिदगछ । 

ईद्दशे्य ष्टनयष्टमत खोि सेवा सञ्चािनको िाष्टग भ्याष्टक्सन तथा ऄन्त्य खोि सामाग्री ष्टजल्िा भ्याष्टक्सन स्टोर र स्थानीय 

स्वास््य संस्थासम्म ष्टनयष्टमत रूिमा ष्टवतरण/ढुवानी गने गराईने । 

खोि सेवा सञ्चािन िष्टछ बााँकी रहकेा भ्याष्टक्सनहरू स्थानीय स्वास््य संस्थाबाट स बसेन्त्टर वा ष्टजल्िा भ्याष्टक्सन 

स्टोरमा ष्टफताग गराईने । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि भ्याष्टक्सन तथा ऄन्त्य खोि सामाग्रीको अिषू्टतग/ष्टवतरण व्यवष्टस्थत हुन गइ ष्टनयष्टमत रूिमा खोि सेवा सञ्चािन 

भएर खोि सेवाको प्रगष्टत र सेवाको गणुस्तरमा ऄझ बढी सधुार अईनेछ । 

सञ्चािन प्रकृया  िष्टक्षत समहूः  

बािबाष्टिकाहरुिाइ ष्टनरन्त्तर गणुस्तरीय खोि सेवा ईििब्ध गराईन भ्याष्टक्सन स्टोर तथा खोि ष्टवतरण केन्त्रबाट 

कायागिय सहयोगी तथा ऄन्त्य माध्यमबाट खोि तथा कोल्डचेन सामाग्री ष्टवतरण , ढुवानी र व्यवस्थािन कायग गनग 

संिग्न व्यष्टि तथा ष्टनकाय । 

सञ्चािन गने ऄवष्टधः 

खोि तथा कोल्डचेन सामाग्री ष्टवतरण वाष्टषगक योजना ऄनसुार ष्टनयष्टमत र अकष्टस्मक ऄवस्थामा 

सञ्चािन ष्टवष्टधः 

यस प्रयोजनको िाष्टग प्रादषे्टर्क मन्त्राियमा ष्टवष्टनयोजन भएको रकम मध्येबाट ष्टजल्िा स्तरको बााँडफााँड बमोष्टजम 

प्रादषे्टर्क भ्याष्टक्सन स्टोरिे मातहतका ष्टजल्िा भ्याष्टक्सन स्टोर तथा स्वास््य संस्थाहरुमा खोि कोल्डचेन सामाग्री 

ष्टवतरण तथा व्यवस्थािनको  िाष्टग ष्टवगतको ष्टवतरण योजना ऄनसुार खचग योजना माग गने र प्रादषे्टर्कभ्याष्टक्सन 

स्टोरिे अफ्नो बजेट ऄनसुार योजना बनाइ मन्त्राियबाटस्वीकृत गराइ कायगसञ्चािन गनुगिदगछ । यो रकमबाट 

अकष्टस्मक ऄवस्थाको समेत व्यवस्थािन गनुगिनेछ । 

साष्टवकका ष्टजल्िा भ्याष्टक्सन स्टोरहरुिे अफ्नो कोल्ड चेन रुट ऄनसुार सम्बष्टन्त्धत स्वास््य संस्थाहरुमा ष्टवतरणको 

योजना बनाइ सो योजना प्रदरे् मन्त्रािय /प्रादषे्टर्क भ्याष्टक्सन स्टोर/प्रादषे्टर्क ष्टफल्ड कायागियमा िेर् गरी ष्टवगत झै 

सो सामाग्री बझुीिाने स्वास््य संस्था /व्यष्टििाइ माष्टसक रुिमा ईििब्ध गराईन ुिने दषै्टनक भ्रमण 

भिा/यातायात/ढुवानी रकमको ऄष्टग्रम योजना स्वीकृत गराइ कायगसञ्चािनको व्यवस्था गनुग िदगछ ।  

प्रादषे्टर्क भ्याष्टक्सन स्टोर , ष्टजल्िा भ्याष्टक्सन स्टोर , न.िा,गा.िा.र स्वास््य संस्थाहरुको खोि तथा कोल्डचेन 

सामाग्री प्राष्टप्त र ष्टवतरण योजना ऄनसुार िागत र वास्तष्टवक खचग ष्टववरण सम्बष्टन्त्धत भ्याष्टक्सन स्टोरमा सबैिे दखे्ने 

गरी टााँस गनुगिदगछ र यसरी ष्टवतरण /ढुवानी गदाग दरुीको अधारमा मनाष्टसव बााँडफााँड गरी सम्बष्टन्त्धत व्यष्टििाइ 

ऄष्टग्रम जानकारी गराइ िारदर्ी गनुगिदगछ । सो कायगको ऄनगुमन प्रदरे् मन्त्रािय /प्रादषे्टर्कष्टफल्ड कायागिय माफग त 

गने व्यवस्था गनुगिनेछ ।   

भ्याष्टक्सन तथा ऄन्त्य खोि सामाग्री ष्टवतरण /ढुवानी गराईाँदा ईििब्ध जम्मा रकमिाइ अधार बनाइ वाष्टषगक कायग 

योजना बनाइ खचग गनुगिनेछ र ईििब्ध रकममा ऄिगु रकम वास्तष्टवक योजना र खचगको अधारमा प्रदरे् 

मन्त्राियबाट व्यवस्थािन गनुगिदगछ । 

भ्याष्टक्सन तथा ऄन्त्य खोि सामाग्री ष्टवतरण /ढुवानी गदाग , भ्याष्टक्सन प्रत्येक मष्टहना र ऄन्त्य खोि सामाग्रीकोहरु 

(ष्टसररञ्ज, सेफ्टी बक्स, खोि काडग) ष्टवतरण योजना (सकू्ष्म योजना) ऄनसुार र्रुुमा ३ मष्टहनाको िाष्टग र त्यस िष्टछ 

प्रत्येक २ –२ मष्टहनामा ष्टवतरण गने व्यवस्था गनुगिछग । खोि तथा कोल्डचेन सामाग्री कायागियको  गाडीबाट 

सम्बष्टन्त्धत न.िा., गा.िा, सब सेन्त्टर,स्वास््य संस्थामा ढुवानी गदाग इन्त्धन तथा द.ैभ्र.भ खचग गनग सष्टकनेछ । तर खोि 

कोल्डचेन ष्टवतरण बाहके ऄन्त्य प्रयोजनमा खचग गनग िाइने छैन । 

बजेट बााँडफााँड प्रचष्टित अष्टथगक ऐन/ष्टनयमऄनसुार द.ैभ्र.भ, यातायात, इन्त्धन अष्टदमा खचग गनुगिने छ । 
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ईि प्रयोजनको िाष्टग प्रादषे्टर्क भ्याष्टक्सन स्टोर तथा साष्टवक ष्टजल्िा भ्याष्टक्सन स्टोरबाट साष्टवकको कोल्डचेन 

रुट, सकु्ष्म योजना र ष्टवगतको खचगको अधारमा माष्टसक/वाष्टषगक भ्याष्टक्सन ष्टवतरण खचग योजना माग गनुगिदगछ । 

प्रादषे्टर्क भ्याष्टक्सन स्टोर र ष्टजल्िािाइ संिग्न बााँडफााँड ष्टववरण ऄनसुार बजेट ईििब्ध गराईने व्यवस्था गनुगिछग । 

सो को अधारमा खोि तथा कोल्ड चेन सामाग्री ष्टवतरणिाइ ष्टनयष्टमत गनग मन्त्रिायको कायगष्टवष्टध , अष्टथगक ऐन , 

ष्टनयमानसुार ऄष्टग्रम ऄनदुान, िेश्की ईििब्ध गराइ कायगसञ्चािनको व्यवस्था गनुगिदगछ । बजेट ष्टवष्टनयोजन ियागप्त 

नभएकोिे खोि कोल्डचेन ष्टवतरणिाइ ईच्च प्राथष्टमकतामा राष्टख ऄिगु रकम प्रादषे्टर्कमन्त्राियबाट थि ईििब्ध 

गराईने व्यवस्था गरी कायगसञ्चािन गने व्यवस्था गनुगिदगछ । 

सन्त्दभग सामाग्री कायगसञ्चािन ष्टनदषे्टर्का, कायगयोजना र ऄथग मन्त्राियको खचग ष्टनदषे्टर्का 

 

वक्रयाकलाप नं १०. न.पा. , गा.पा. प्रमुख , स्वास््य सयंोजक र प्रशासवकय प्रमुखहरुको ऄवभमुवखकरण तथा पूणयखोप 

वदगोपना योजना तयारी १ वदने गोष्ठी सञ्चालन गनय-सबै स्थानीयतहबाट सहभागी गराइ साववक वजल्ला स्तरमा प्रदेश माफय त 

बजेट ईपलधध गराईन 

िररचय  संष्टघय संरचना ऄनसुार स्थानीय तहको भषू्टमका र ष्टजम्मेवारी बारे जानकारी एवं छिफि गरी खोि सेवामा ऄिनत्व 

ष्टवकास गनग र िणूगखोि घोषणा र ष्टदगोिना सषु्टनष्टश्चतताको िाष्टग योजना तयारी र कायागन्त्वयन गनग प्रष्टतबिता ष्टिन 

यो कायगक्रम प्रभावकारी रुिमा सञ्चािन गनुग िदगछ । 

ईद्दशे्य राष्टरिय खोि कायगक्रमको महत्व, ऄवस्था, ईििष्टब्ध र चनुौतीहरुको बारेमा जानकारी गराईन े

खोि सेवा सञ्चािन प्रष्टक्रया, खोि कोल्डचेन व्यवस्थािन बारेमा जानकारी गराईने  

िणूग खोि सषु्टनष्टश्चतता र ष्टदगोिनाको औष्टचत्य र प्रष्टक्रयाको बारेमा जानकारी गराईने  

खोि कायगक्रममा स्थानीय तहको भषू्टमका र ष्टजम्मेवारीको बारेमा छिफि गरी योजना बनाईने  

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि साष्टवक ष्टजल्िाऄन्त्तगगतका िाष्टिका स्तरको खोि कायगक्रमको सष्टमक्षा भआग ऄवस्थाको िष्टहचान हुनेछ । 

खोि कायगक्रममा स्थानीय तहको भषू्टमका र ष्टजम्मेवारी प्रि भइ ऄिनत्व ष्टवकास हुनेछ । 

खोि कायगक्रमको सदुृष्टढकरण, ष्टनयष्टमत सञ्चािन र िणूगखोि घोषणा र ष्टदगोिनाको ष्टनरन्त्तरता हुनेछ । 

खोि सेवा सञ्चािन र सदुृष्टढकरणको िाष्टग योजना ष्टनमागण हुनेछ । 

सञ्चािन प्रकृया  िष्टक्षत समहूः  

सहभागीः िाष्टिका प्रमखु, प्रमखु प्रर्ासष्टकय ऄष्टधकृत, िाष्टिका स्वास््य संयोजक/कायगक्रम फोकि िसगन अष्टद 

सहजकतागः यस कायगक्रमको सहजकताग मिूतः प्रादषे्टर्क स्तरमा खोि कायगक्रम सम्बष्टन्त्ध प्रष्टर्क्षक प्रष्टर्क्षण 

ष्टिएका प्राष्टवष्टधकहरु , साष्टवक क्षे.स्वा.ष्टन. , ष्टज.स्वा.का. का ताष्टिम प्राप्त खोि फोकि िसगन 

(खो.स.ुऄ./खो.स.ु,को.चे.ऄ.), ज.स्वा.ऄ., प्रादषे्टर्क ष्टफल्ड कायागियका कायगक्रम फोकि िसगनहरु र ष्टवकास 

साझेदार ष्टनकायका प्राष्टवष्टधकहरु हुनेछन ्। 

सञ्चािन गने ऄवष्टधः 

यो कायगक्रम साष्टवक ष्टजल्िा स्तरमा सम्िन्त्न भएिष्टछ मार िाष्टिका स्तर र स्वास््य संस्था स्तरमा कायगक्रम 

सञ्चािन गनुगिने भएकोिे स्वीकृत वाष्टषगक कायगक्रममा ईल्िेख भएको चौमाष्टसक ष्टभर यथार्क्य चााँडै सम्िन्त्न 

गनुगिनेछ । 

सञ्चािन ष्टवष्टधः 

प्राप्त बजेटको िररष्टध र संिग्न ष्टजल्िाको बजेट बााँडफााँड ष्टववरण ऄनसुार खचग योजना ऄष्टग्रम तयार गनग 

प्रादषे्टर्कभ्याष्टक्सन स्टोर , प्रादषे्टर्क ष्टफल्ड कायागिय , र ष्टजल्िा/स्वास््यकायागिय/ष्टजल्िा भ्याष्टक्सन स्टोरसाँगको 

समन्त्वयमा कायगक्रम सञ्चािनको ष्टमष्टत, स्थान र समय तोकी कायगक्रम सञ्चािन गने व्यवस्था गनुगिनेछ, 

ईि कायगक्रमको कायगक्रम सञ्चािन ताष्टिका,प्रस्तुष्टतकरण सामाग्री, ष्टवष्टध अष्टद माष्टथ ईल्िेख भएका ताष्टिमप्राप्त 

सहजकतागहरुिे केन्त्र (बाि स्वास््य तथा खोि र्ाखा) साँग समन्त्वय गरी तयारी तथा ईििब्ध गराईने व्यवस्था 

गनुगिनेछ, 

प्रदरे् मन्त्राियको सम्बष्टन्त्धत र्ाखा तथा प्रादषे्टर्क भ्याष्टक्सन स्टोरहरुिे ष्टजल्िा भ्याष्टक्सन स्टोरको फोकि 

िसगनहरुसाँगको समन्त्वयमा ष्टजल्िा /स्वास््य कायागिय /ष्टजल्िा समन्त्वय सष्टमष्टत माफग त सहभागी बोिाआग कायगक्रम 

सञ्चािनको व्यवस्था गरेमा ईियिु हुनेछ, 

ईि कायगक्रममा अईाँदा िाष्टिका स्वास््य संयोजकहरुिे ष्टवगत १ वषगको खोिको प्रगष्टत , िणूग खोि घोषणा र 
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ष्टदगोिनाको ऄवस्था, खोि कायगक्रममा स्थानीय तहबाट गरीएका ष्टक्रयाकिािहरु अष्टदको ष्टववरण ऄष्टनवायग तयार 

गरी कायगक्रममा प्रस्तुष्टतकरण र छिफि गराईने व्यवस्था गनुगिदगछ , 

ईि ऄष्टभमषु्टखकरण कायगक्रमको ऄन्त्तमा ष्टनयष्टमत खोि सदुृष्टढकरण , िणूगखोि घोषणा र ष्टदगोिनाको कायगयोजना 

प्रस्तुत गनुगिनेछ । 

बजेट बााँडफााँड प्रचष्टित अष्टथगक ऐनष्टनयम ऄनसुार श्रोत व्यष्टि, सहजकताग िाररश्रष्टमक, द.ैभ्र.भ., यातायात खचग, स्टेर्नरी, र्ैष्टक्षक 

सामाग्री, हि भाडा, खाजा, फोटोकिी, ब्यानर र ष्टवष्टवध र्ीषगकमा खचग गनग सष्टकनेछ ।  

यस बजेटबाट साष्टवकको ष्टजल्िा स्तरमा कायगक्रम सञ्चािन गनुगिने भएकोिे ईि कायगको िाष्टग प्रचष्टित अष्टथगक 

ऐनष्टनयम ऄनसुार, प्रादषे्टर्क मन्त्रािय वा ष्टजल्िा स्तरको कुनै संरचना भएमा सो माफग त मन्त्राियको कायगष्टवष्टधको 

अधारमा ऄनदुान, िेश्की ऄष्टग्रम ईििब्ध गराइ सेवा सञ्चािन गनुगिने छ । 

प्रदरे् मन्त्राियमा ष्टवष्टनयोष्टजत भएको बजेट संिग्न बााँडफााँडिाइ अधार मानी ष्टजल्िाहरुमा ईििब्ध गराइ 

कायगक्रम सञ्चािन गनुगिदगछ । 

सन्त्दभग सामाग्री िणूगखोि घोषणा ष्टनदषे्टर्का, राष्टरिय खोि कायगक्रम सम्बष्टन्त्ध प्रस्तुष्टतकरण 

 

वक्रयाकलाप नं ११. न.पा.,गा.पा स्तर सम्म रोटा खोप शुरुवात गनय तथा खोप कोल्डचेन सामाग्री ववतरण योजना तयारी तथा 

प्रदेश स्तरमा ऄवभमुखीकरण तथा योजना तजुयमा गोष्ठी २ वदने 

िररचय  नयााँ खोि  रोटा स्वास््य संस्था र खोिकेन्त्र स्तर सम्म प्रभावकारी रुिमा ष्टनयष्टमत खोिसेवा माफग त सञ्चािन 

गराईन ष्टजल्िास्तरमा सञ्चािन  गनुगिने ऄष्टभमषु्टखकरण गोष्ठीसञ्चािन गनग प्रष्टर्क्षक प्रष्टर्क्षण गरी ष्टजल्िा स्तरमा 

कायगक्रम सञ्चािन गराईन प्रदरे्मा यो कायगक्रम केन्त्रको समेत प्राष्टवष्टधक सहयोगमा यो कायगक्रम सञ्चािन गने 

व्यवस्था गनुगिदगछ । 

ईद्दशे्य रोटा खोि र्रुुवातको औष्टचत्य बारे जानकारी गराईने  

रोटा खोि साष्टवक ष्टजल्िा, स्वास््य संस्था स्तरबाट सञ्चािन गराईन ष्टजल्िा स्तरको ताष्टिम सञ्चािनको िाष्टग 

ज्ञान र्ीिको ष्टवकास गने  

ष्टनयष्टमत खोि सेवा माफग त रोटा खोि सरुुवात गराईन 

खोि अिषू्टतग व्यवस्थािन, ऄष्टभिेख प्रष्टतवेदन व्यवस्थािनमा ज्ञान, र्ीि ष्टवकास गने । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि रोटा खोि ष्टनयमीत खोि माफग त सबै स्वास््य संस्थाहरुबाट सञ्चािन गनग योजना ष्टनमागण हुनेछ ।  

ष्टजल्िा तथा स्वास््य संस्था स्तरमा सञ्चािन गरीने कायगक्रमको योजना बन्त्नकुो साथै कायगक्रम सञ्चािनमा 

क्षमता ष्टवकास हुनेछ । 

सञ्चािन प्रकृया  िष्टक्षत समहूः  

प्रादषे्टर्क ष्टफल्ड कायागियका प्रमखु , कायगक्रम फोकि िसगनहरु र साष्टवकका ष्टजल्िा , क्षेर र मेष्टडकि स्टोरका 

कायगक्रम संयोजक तथा खोि कोल्डचेन फोकि िसगनहरु , िाष्टिका खोि फोकि िसगनहरु , साष्टवकको ष्टजल्िा , 

िाष्टिका स्तरमा कायगक्रमको समन्त्वय, सहजीकरण गने प्राष्टवष्टधक कमगचारीहरु मध्येबाट   

सञ्चािन गने ऄवष्टधः 

स्वीकृत कायगक्रममा ईल्िेख भए ऄनसुार चौमाष्टसकको यथार्क्य र्रुुमै  

सञ्चािन ष्टवष्टधः 

यस अ.व. बाट ष्टनयष्टमत खोि माफग त रोटा खोि सरुुवात गरीने र सो को िाष्टग ष्टजल्िा तथा स्वास््य संस्था स्तर 

सम्म स्वास््यकमीहरुिाइ ताष्टिम सञ्चािन गनग गराईन प्रदरे्स्तरीय ऄष्टभमषु्टखकरण तथा ताष्टिम सञ्चािन  

क्षमता ष्टवकास गनग यो कायगक्रम राष्टखएको हो तसथग, 

प्रादषे्टर्क स्तरको िररचयात्मक तथा योजना गोष्ठीमा प्रदरे् मातहत हुने संरचना (क्षेरीय स्वास््य ष्टनदरे्नािय , 

प्रादषे्टर्क ष्टफल्ड कायागिय , ष्टजल्िा, िाष्टिकाहरु) बाट बजेटको िररष्टधमा रष्टह प्रादषे्टर्क ष्टफल्ड कायागिय तथा 

साष्टवक ष्टजल्िाबाट कष्टम्तमा ३ जनाको दरिे सहभागीको व्यवस्था गनुगिदगछ । यो कायगक्रममा संिग्न व्यष्टिहरुबाट 

ष्टजल्िा स्तरमा ताष्टिम कायगक्रम सञ्चािन गनुगिदगछ।  

सहभागी छनौट गदाग साष्टवकका ष्टजल्िा , क्षेरका खोि फोकि िसगन , जनस्वास््य ऄष्टधकृतहरु (यस ऄष्टघ खोि 

ताष्टिमप्राप्त, कायगक्रममा संिग्न) हरु िाइ प्राथष्टमकता ष्टदन ुिदगछ । 

बजेटको िररष्टधमा रही सहभागीहरु र संख्या तोकी ऄष्टग्रम योजना बनाइ बाि स्वास््य तथा खोि र्ाखामा समेत 
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समन्त्वय गनुगिदगछ । 

यो कायगक्रम सञ्चािनको िाष्टग ष्टनदषे्टर्का तथा अवश्यक सामाग्री स्वा.से.ष्टव., अिषू्टतग व्यवस्था महार्ाखा, केन्त्र 

बाि स्वास््य तथा खोि र्ाखाबाट तयार गरी िठाइने साथै ईि गोष्ठीको प्रस्तुष्टतकरण तथा सहजीकरण समेत गरीने 

भएकोिे ऄष्टग्रम बाि स्वास््य तथा खोि र्ाखा िगायत WHO,UNICEF मा समेत समन्त्वय एवं जानकारी 

गराईनिुदगछ । 

बजेट बााँडफााँड प्रचष्टित अष्टथगक ऐन ष्टनयम ऄनसुार श्रोत व्यष्टि, सहजकताग खचग, दषै्टनक भ्रमण भिा, यातायात खचग, खाजा खचग, 

फोटोकिी, स्टेर्नरी तथा प्रष्टर्क्षण सामाग्री, हि, जेनेरेटर भाडा, ष्टवष्टवध, ब्यानर अष्टदमा खचग गने ।  

ईि कायगक्रममा सहजीकरणको िाष्टग अईने बाह्रय सहजकतागहरुको िाष्टग समेत अष्टथगक व्यवस्थािन 

कायगक्रमबाटै व्यवस्था गनुगिनेछ । 

साष्टवकका संरचना (क्षे.स्वा.ष्टन.) माफग त कायगक्रम सञ्चािनको व्यवस्था गनग बजेट ईििब्ध गराईनिुदगछ । 

सन्त्दभग सामाग्री रोटा खोिसञ्चािन ष्टनदषे्टर्का र प्रस्तुष्टतकरण स्िाइड 

 

वक्रयाकलाप नं १२. रोटा खोप शुरुवात गनय साववक वजल्लास्तरमा स्वास््य ससं्था प्रमुख र पावलका सयंोजक तावलम एक 

वदने सबै वजल्ला -साववकका वजल्लामा तावलम सञ्चालन गनय प्रदेश माफय त बजेट ईपलधध गराईन 

िररचय  नयााँ खोि रोटा स्वास््य संस्था र खोि केन्त्र स्तर सम्म प्रभावकारी रुिमा ष्टनयष्टमत खोिसेवा माफग त सञ्चािन 

गराईन र स्वास््यकमीहरुको क्षमता ष्टवकास गनग साथै खोि कोल्डचेनको योजना र व्यवस्थािन गनग समेत ष्टजल्िा 

स्तरमा यो कायगक्रम सञ्चािन गनग प्रदरे् माफग तबजेट ईििब्ध गराएर कायगक्रम सञ्चािन गराईने व्यवस्था गनुग 

िदगछ । 

ईद्दशे्य रोटा खोि र्रुुवातको औष्टचत्य बारे जानकारी गराईने । 

रोटा खोि सरुुवात गनग स्वास््य संस्था स्तरमा स्वास््यकमीहरुको ताष्टिम सञ्चािन गनग क्षमता ष्टवकास गनग 

रोटा खोि प्रदान गनग स्वास््यकमीको दक्षता वषृ्टि गरी ष्टनयमीत खोि सेवा माफग त रोटा खोि र्रुुवात गराईन । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि रोटा खोि सञ्चािनको िाष्टग ताष्टिम सञ्चािनमा दक्षता वषृ्टि स्वास््य संस्था स्तरको ताष्टिम प्रभावकारी हुने छ । 

खोि कायगकतागहरुबाट ष्टनयष्टमत खोि माफग त रोटा खोि सञ्चािनभइ बािबाष्टिकाहरु सरुष्टक्षत हुनेछन ्। 

सञ्चािन प्रकृया  िष्टक्षत समहूः  

स्वास््य संस्था प्रमखु, खोि कायगकताग, िाष्टिका संयोजक वा िाष्टिका खोि कायगक्रम फोकि िसगन  

बजेटको िररष्टधमा रही स्वास््य संस्थाबाट स्वास््य संस्था प्रमखु १ जना र खोि कायगकतागिाइ समेत सहभागी 

गराईने । 

सहजकताग (प्रादषे्टर्क स्तरमा सञ्चािन भएको रोटा खोिको ऄष्टभमषु्टखकरण तथा योजना गोष्ठी सहभागी भएका 

प्राष्टवष्टधकहरु  

बाि स्वास््य तथा खोि र्ाखा , प्रादषे्टर्क मन्त्राियका कायगक्रम ऄष्टधकृत तथा खोि फोकि िसगनहरु र WHO, 

UNICEF, RAVIN अष्टदका सहजकतागहरु 

सञ्चािन गने ऄवष्टधः 

यो कायगक्रम सम्िन्त्न भएिष्टछ मार स्वास््य संस्था स्तरमा स्वास््यकमीहरुको ऄष्टभमषु्टखकरण कायगक्रम सञ्चािन 

गनुगिने भएकोिे स्वीकृत वाष्टषगक कायगक्रममा ईल्िेख भएको प्रथम चौमाष्टसक ष्टभर यथार्क्य चााँडै सम्िन्त्न गनुगिनेछ 

। 

सञ्चािन ष्टवष्टधः 

साष्टवकका ष्टज.स्वा.का., खोि फााँट खोि फोकि िसगन /ष्टजल्िा/िाष्टिका स्तरमा कायगक्रमको समन्त्वय /सहजीकरण 

गने ष्टनकायसाँग समन्त्वय गरी वा साष्टवक ष्टजल्िा स्तरमा स्वास््यको कुनै ष्टनकाय रहमेा सो को समन्त्वयमा योजना 

बनाआग कायगक्रम सञ्चािन गने व्यवस्था ष्टमिाईन ुिदगछ । 

बजेट, सहभागी संख्या, भौगोष्टिक क्षेर र स्वास््य संस्थाको अधारमा साष्टवकको ष्टजल्िा , िाष्टिकामा समेत केन्त्र 

तोकी कायगक्रम सञ्चािनको व्यवस्था गनुगिदगछ । यसको िाष्टग प्रदरे् स्तरको ऄष्टभमखुीकरणमा अईाँदा नै 

सहभागीहरुिाइ अफ्नो ष्टजल्िाको ताष्टिम सञ्चािन योजना र अवश्यक खचग योजना समेत तयार गरी ष्टिइ 

अईन जानकारी गराईन ुिदगछ । 

एक समहूमा २० दषे्टख २५ जना सम्म सहभागीगराइ ताष्टिम सञ्चािन गने व्यवस्था गनुगिदगछ । 
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प्रदरे् स्तरको िररचयात्मक गोष्ठीमा संिग्न व्यष्टिहरुबाट ष्टजल्िा स्तरका कायगक्रमहरु सञ्चािन गनुगिदगछ र ष्टजल्िा 

स्तरमा संिग्न दक्ष व्यष्टिहरुबाट ऄन्त्य ताष्टिमहरु सञ्चािन गने व्यवस्था गनुगिदगछ । 

यो कायगक्रमको बारेमा न.िा., गा.िा.मा जानकारी एवं समन्त्वय गनुगिदगछ ।  

यो खोि ष्टनयमीत खोि सेवासाँगै सञ्चािन गनग अवश्यक योजना तयार गनुगिदगछ । 

बजेट बााँडफााँड प्रचष्टित अष्टथगक ऐन ष्टनयम ऄनसुार श्रोत व्यष्टि, सहजकताग खचग, यातायात खचग, खाजा खचग, फोटोकिी, ब्यानर, 

हि भाडा अष्टदमा खचग गनग सष्टकने छ। साष्टवक ष्टजल्िास्तरमा कायगक्रम सञ्चािन गनग बजेट प्रदरे् मन्त्रािय माफग त 

ईििब्ध गराइएकोिे ष्टजल्िा स्तरको बााँडफााँड ऄनसुार ष्टनयमानसुार ऄनदुान , िेश्की ईििब्ध गराइ कायगक्रम 

सञ्चािन गराईने व्यवस्था गनुगिदगछ । 

सन्त्दभग सामाग्री रोटा खोि सञ्चािन ष्टनदषे्टर्का र प्रस्तुष्टतकरण सामाग्री 

 

वक्रयाकलाप नं १३. खोप वफल्ड वकट धयाग (हब कटर , AEFIवकट औषवध सवहत , वसररन्ज वनवडल बक्स , वनदेवशका) 

सम्बवन्ध १० वजल्लाका स्वास््यकमीहरु (खोपकाययकताय) लाइ १ वदने तावलम (वसरहा , सखुंवासभा, बारा, काभे्र, तनहुाँ, 

नवलपरासी, रुकुम, बााँके, कैलाली र डोटी) 

िररचय  खोि सेवा सञ्चािनमा हुने फोहरमैिाको ईष्टचत व्यवस्थािन गरी वातावरण प्रदषुण हुनबाट बचाईन सेफ्टीबक्सको 

प्रयोग कम गने तथा खोि सेवामा हुन सकने AEFIको घटनाको तत्काि व्यवस्थािन गनग स्वास््यकमीको क्षमता 

ष्टवकास गरी नयााँ कायगको सरुुवात गनगको िाष्टग यो कायगक्रम र्रुुवात गरीद ैछ।गत अ.व.मा मेष्टडकि स्टोर माफग त 

सामाग्री खररद गरी ष्टजल्िामा ईििब्ध गराइएको छ । प्रदरे्िे केन्त्रसाँग समन्त्वय गरी समयमै कायगक्रम सञ्चािनको 

व्यवस्था गनुगिदगछ । 

ईद्दशे्य सरुष्टक्षत सइु नीष्टत ऄनसुार खोि सेवामा प्रयोग हुने ष्टसररन्त्ज ष्टनष्टडि हरुको सरुष्टक्षत ष्टवसजगनमा नयााँ प्रष्टवष्टधको 

थािनी गनुग, 

खोि सेसनस्तरमा नै गम्भीर खािकोAEFIको तत्काि व्यवस्थािन गनुग, 

AEFIव्यवस्थािनमा स्वास््यकमीहरुको ज्ञान, सीिको ष्टवकास गरी ष्टजम्मेवारी महससु गराईन ु

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि सरुष्टक्षत सइु नीष्टत ऄनसुार खोि सेवामा प्रयोग हुने ष्टसररन्त्ज ष्टनष्टडिहरुको सरुष्टक्षत ष्टवसजगनमा नयााँ प्रष्टवष्टधको 

थािनी हुनेछ , 

खोि सेसन स्तरमा नै सामान्त्य र गम्भीर खािको AEFIको तत्काि व्यवस्थािन गनग सक्षम हुनेछन, 

AEFIव्यवस्थािनमा स्वास््यकमीहरुको ज्ञान, सीिको ष्टवकास भआ AEFIको तत्काि व्यवस्थािन गनग सक्षम भआ 

AEFIबाट कायगक्रममा िने ऄसरको व्यवस्थािन हुनेछ । 

सञ्चािन प्रकृया  िष्टक्षत समहूः 

सहभागीः साष्टवक ष्टजल्िा र स्वास््य संस्थामा सञ्चािन हुने खोि सेवामा संिग्न तोष्टकएका ष्टजल्िाका 

स्वास््यकमीहरु  

सहजकतागः मिूतः साष्टवकका क्षेरीय मेष्टडकि स्टोरका प्रमखु िगायत फोकि िसगन , सम्बष्टन्त्धत ष्टजल्िाको खोि 

तथा कोल्डचेन फोकि िसगन र यो कायगक्रमको बारेमा प्रष्टर्क्षक प्रष्टर्क्षण ताष्टिम िाएका प्राष्टवष्टधकहरु 

(खो.स.ुऄ./खो.स.ु,को.चे.ऄ.)र ष्टवकास साझेदार ष्टनकायका प्राष्टवष्टधकहरु हुनेछन ्।  

सञ्चािन गने ऄवष्टधः 

अ.व. २०७४/७५ मा नै सम्बष्टन्त्धत मेष्टडकि स्टोरहरु माफग त ईि ष्टकट ब्याग खररद गरी सम्बष्टन्त्धत ष्टजल्िामा 

िठाआसष्टकएको छ । तसथग यस अ.व.को र्रुु बाट नै ईि ष्टकट प्रयोग गनगको िाष्टग स्वास््यकमीहरुिाइ साष्टवकको 

ष्टजल्िामा स्तरमा कायगक्रम सञ्चािन गनुगिने भएकोिे स्वीकृत वाष्टषगक कायगक्रममा ईल्िेख भएको चौमाष्टसक ष्टभर 

यथार्क्य चााँडै सम्िन्त्न गनुगिनेछ । 

सञ्चािन ष्टवष्टधः 

साष्टवकको मेष्टडकि स्टोरहरुको समन्त्वयमा तोष्टकएका ष्टजल्िाहरुमा सामाग्री िगुे निगुेको यष्टकन गरी तोष्टकएका 

ष्टजल्िाहरुको स्वास््य संस्था र स्वास््यकमीहरुको (सहभागी) ष्टववरण ऄध्यावष्टधक गरी सम्बष्टन्त्धत ष्टजल्िा 

भ्याष्टक्सन स्टोर माफग त ताष्टिम सञ्चािनको व्यवस्था गनुगिदगछ । 

केन्त्रबाट प्रदरे् स्तरमा प्रष्टर्क्षक प्रष्टर्क्षण ताष्टिम सम्िन्त्न भएिष्टछ ईि प्रष्टर्क्षकहरुबाट ष्टजल्िा स्तरको ताष्टिम 

सञ्चािन गनुगिदगछ । 
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यो ताष्टिम सञ्चािनको िाष्टग मखु्य रुिमा साष्टवकको मेष्टडकि स्टोरहरुिे ताष्टिमसञ्चािन ष्टनदषे्टर्का बमोष्टजम 

ष्टजल्िा स्तरमा ताष्टिम सञ्चािन गनग केन्त्र (बाि स्वास््य तथा खोि र्ाखा) साँगको समन्त्वयमा अवश्यक 

व्यवस्था गरी ताष्टिममा एकरुिता कायम गनुगिदगछ । 

प्रादषे्टर्कष्टफल्ड कायागिय, प्रादषे्टर्क भ्याष्टक्सन स्टोरहरु माफग त सम्बष्टन्त्धत ष्टजल्िा भ्याष्टक्सन स्टोरसाँग समन्त्वय गरी 

ताष्टिम सञ्चािन गनुगिदगछ । 

एक स्वास््य संस्थाको िाष्टग एक सेट मार ष्टकट ब्याग ईििब्ध हुने भएकोिे ईि ब्याग खोि सेवा सञ्चािन गनग 

जााँदा तोष्टकएको सामाग्री सष्टहत ष्टिआग जाने र सेसन समाप्त भएिष्टछ स्वास््य संस्थामा नै राख्निुने छ । 

बजेट बााँडफााँड प्रचष्टित अष्टथगक ऐनष्टनयम ऄनसुार श्रोत व्यष्टि, सहजकताग िाररश्रष्टमक, द.ैभ्र.भ., यातायात खचग, स्टेर्नरी, र्ैष्टक्षक 

सामाग्री, हि भाडा, खाजा, फोटोकिी, ब्यानर र ष्टवष्टवध र्ीषगकमा खचग गनग सष्टकनेछ ।  

यस बजेटबाट साष्टवकको ष्टजल्िा स्तरमा कायगक्रम सञ्चािन गनुगिने भएकोिे ईि कायगको िाष्टग प्रचष्टित अष्टथगक 

ऐनष्टनयम ऄनसुार, प्रादषे्टर्क मन्त्रािय ऄन्त्तगगतको कुनै संरचना वा ष्टजल्िा स्तरको कुनै संरचना भएमा सो माफग त 

मन्त्राियको कायगष्टवष्टधको अधारमा ऄनदुान, िेश्की ऄष्टग्रम ईििब्ध गराइ सेवा सञ्चािन गनुगिने छ । 

प्रदरे् मन्त्राियमा ष्टवष्टनयोष्टजत भएको बजेट संिग्न ष्टजल्िा बााँडफााँड ऄनसुचुीिाइ अधार मानी ष्टजल्िाहरुमा 

कायगक्रम सञ्चािन गनुगिदगछ र बजेट ऄिगु भएमा प्रादषे्टर्क मन्त्राियबाट बजेट व्यवस्था गरी खोि सेवामा संिग्न 

सबै स्वास््यकमीहरुिाइ ताष्टिम ष्टदन ुईियिु हुनेछ । 

सन्त्दभग सामाग्री कायग सञ्चािन ष्टनदषे्टर्का, ष्टकट ब्याग, प्रस्तुष्टतकरण सामाग्री 

 

वक्रयाकलाप नं १४. कोल्ड चेन तथा भ्यावक्सनको अकवस्मक व्यवस्थापन (प्रादेवशक भ्यावक्सन स्टोर) 

िररचय  भ्याष्टक्सनिाइ तोष्टकएको मािदण्ड ऄनसुार २४ सै घण्टा गणुस्तरीय भण्डारण गनुगिने हुन्त्छ । कुनै कारणबाट 

भइरहकेो भ्याष्टक्सन भण्डारण तथा कोल्डचेन व्यवस्थािनमा (ष्टवद्यतु अिषू्टतग बन्त्द हुनु , प्राकृष्टतक प्रकोिको कारण 

भण्डार कक्षमा क्षष्टत , ऄष्टधक मौज्दात भइ कोल्डचेन क्षमताको ऄभाव , ऄचानक कोल्डचेन भण्डारण सामाग्री 

सञ्चािन बन्त्द हुन ुअष्टद जस्ता) व्यवस्थािनमा अकष्टस्मक समस्या श्रजृना हुाँदा खोिहरुिाइ सरुष्टक्षत भण्डारणको 

वैकष्टल्िक व्यवस्थािनको िाष्टग बजेटको व्यवस्था गरीएको छ । 

ईद्दशे्य भ्याष्टक्सनको गणुस्तर ष्टनरन्त्तर कायम राख्न तथा अकष्टस्मक ऄवस्थामा भ्याष्टक्सन क्षष्टत हुनबाट बचाईन , खोि 

सेवािाइ सचुारु गनग 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि अकष्टस्मक कारणबाट कोल्डचेन सामाग्रीमा हुन सक्ने ऄवरोधबाट खोिको सरुक्षा भइ कायगक्रम ष्टनरन्त्तर हुने । 

सञ्चािन प्रकृया  िष्टक्षत समहूः 

सहभागीः सबै प्रादषे्टर्क भ्याष्टक्सन स्टोरहरु 

सञ्चािन ष्टवष्टधः 

यस्तो िररष्टस्थष्टत श्रजृना भएमा तत्काि सम्बष्टन्त्धत ष्टनकायमा (प्रादषे्टर्क मन्त्रािय , केन्त्रका ष्टवभागीय र्ाखा) 

जानकारी गराइ ष्टवष्टनयोष्टजत बजेटबाट प्रचष्टित अष्टथगक ऐन ष्टनयमानसुार योजना , इष्टस्टमेट तयार गरी अकष्टस्मक 

व्यवस्थािनको िाष्टग तत्काि कायग र्रुु गरी अवश्यक सामाग्री खररद , ममगत सम्भार, जडान, भाडा, दषै्टनक भ्रमण 

भिा, यातायात, इन्त्धन अष्टद कायगमा प्राप्त बजेटबाट खचग व्यवस्था गरी भ्याष्टक्सनको सरुष्टक्षत भण्डारणको व्यवस्था 

गनुगिदगछ । साथै कोल्डचेन भण्डारणको साष्टवकको ऄवस्था कायम गनग समेत तत्कािै अवश्यक व्यवस्थािन 

गनुगिनेछ । यो बजेटबाट मातहतका ष्टनकायमा अवश्यक िने कोल्डचेन स्िेयर िाट्गस/सामाग्री समेत खररद गरी ममगत 

सम्भार र अकष्टस्मक ऄवस्थाको व्यवस्थािन गनुगिनेछ । यसको िाष्टग ष्टनयष्टमत ममगत सम्भारमा समेत ष्टजल्िा तथा 

मेष्टडकि स्टोरको िाष्टग बजेटको व्यवस्था गरीएको छ । 

बजेट बााँडफााँड प्रचष्टित अष्टथगक ऐन ष्टनयम र सावगजष्टनक खररद ऐन ष्टनयमको िररष्टधमा रही खोि कोल्डचेन अकष्टस्मक 

व्यवस्थािनमा भएको ईियुगि ईल्िेष्टखत खचगहरुको ऄष्टभिेख र प्रष्टतवेदनको व्यवस्था गनुगिनेछ । 

कणागिी प्रदरे् मातहतका ष्टजल्िाहरुमा खोि कोल्डचेन सामाग्री साष्टवक झै नेिािगञ्जको क्षेरीय मेष्टडकि 

स्टोरबाट नै ष्टनरन्त्तर ष्टवतरण व्यवस्था गनुगिने भएकोिे सो बजेट सोही मेष्टडकि स्टोरिाइ नै ईििब्ध गराईने 

व्यवस्था गनुगिदगछ । 

सन्त्दभग सामाग्री कोल्डचेन सामाग्री ममगत संभार ष्टनदषे्टर्का र ताष्टिम िषु्टस्तकाहरु 
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वक्रयाकलाप नं १५. खोप तथा कोल्डचेन व्यवस्थापनमा वजल्ला स्तरमा ऄनसाइड कोवचङ्, ए.इ.एफ.अइ.को ऄनुगमन, 

खोपबाट बचाईन सवकने रोगहरुको महामारी वनयन्रण (७ प्रदेश र ७ प्रादेवशक भ्यावक्सन स्टोर) 

िररचय  ष्टजल्िा स्तरमा कायग गने खोि कोल्डचेन व्यवस्थािनको ऄनगुमन , सिुररवेक्षण र सधुारको िाष्टग संिग्न 

जनर्िीहरुिाइ प्रत्यक्ष स्िोटमा कोष्टचङ्ग गरी कायगक्रममा सधुार ल्याईन मेष्टडकि स्टोरका प्राष्टवष्टधकहरु गएर 

मातहतमा सधुार गने तथा प्रकोि तत्काि ष्टनयन्त्रण गनगको िाष्टग यो कायगक्रमबाट व्यवस्था गरीजनर्िी िररचािन 

गराईने र कायग गराईन ुिदगछ । 

ईद्दशे्य अफ्नो प्रदरे् ऄन्त्तगगतका ष्टजल्िा भ्याष्टक्सन स्टोर , सब स्टोर , िाष्टिका र स्वास््य संस्थाहरुमा खोि कोल्डचेन 

अिषू्टतग तथा ष्टवतरण र व्यवस्थािनमा सधुार ल्याईन,ु 

खोि कोल्डचेन सामाग्रीहरुको अधारभतु ममगत, सम्भार गनगका िाष्टग संिग्न स्वास््यकमीहरुको क्षमता ऄष्टभबषृ्टि 

गनुग, 

प्रदरे् मातहतमा हुने कुनै िष्टन प्रकारका AEFI हरुको तत्काि व्यवस्थािन गनग 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि अफ्नो प्रदरे् ऄन्त्तगगतका ष्टजल्िा भ्याष्टक्सन स्टोर , सब स्टोर , िाष्टिका र स्वास््य संस्थाहरुमा खोि कोल्डचेन 

अिषू्टतग तथा ष्टवतरण र व्यवस्थािनमा सधुार हुनेछ । 

खोि कोल्डचेन सामाग्रीहरुको अधारभतु ममगत, सम्भार गनगका िाष्टग संिग्न स्वास््यकमीहरुको क्षमता ऄष्टभबषृ्टि 

भइ सेवा ष्टनयष्टमत हुनेछ । 

प्रदरे् ऄन्त्तगगत हुने AEFIर प्रकोिको तत्काि ऄनसुन्त्धान र व्यवस्थािन भइ कायगक्रम सञ्चािनमा सहजता हुनेछ ।   

सञ्चािन प्रकृया  िष्टक्षत समहूः 

साष्टवकका ष्टजल्िा कोल्डरुम गा.िा., न.िा, र स्वास््य संस्थाहरु 

सञ्चािन गने ऄवष्टधः 

तोष्टकएको चौमाष्टसक एवं अवश्यकता र कायगयोजना ऄनसुार   

सञ्चािन ष्टवष्टधः 

१.ष्टवष्टनयोष्टजत बजेटबाट प्रादषे्टर्क मन्त्रािय र मेष्टडकि स्टोरबाट सिुररवेक्षण कायग योजना बनाईाँदाः 

भ्याष्टक्सन कोल्डचेन सामाग्रीको व्यवष्टस्थत माग नभएका,  

कोल्डचेन सामाग्री ष्टबष्टग्रएको भष्टन जानकारी गराएका,  

भ्याष्टक्सन खेर जाने दर धेरै भएका,  

िटक िटक भ्याष्टक्सन ऄिगु हुने गरेका,  

ष्टनयष्टमत प्रष्टतवेदन नगने र  

सधुारको महससु गरीएका ष्टजल्िाहरूको छनौट गरी सिुररवेक्षण कायग ताष्टिका तयार गने । 

ईि कायगको िाष्टग ष्टवषयवस्तुमा दक्ष तथा कायगक्रमसाँग सम्बष्टन्त्धत व्यष्टि मार िररचािनको योजना बनाईने ।  

प्रदरे् मन्त्राियका सम्बष्टन्त्धत र्ाखाको फोकि िसगन र प्रादषे्टर्क भ्याष्टक्सन स्टोरको समन्त्वयमा सिुररवेक्षण 

कायगयोजना बनाआग कायागन्त्वयन गनुगिदगछ । 

कायगक्रममा सधुार गनुगिने ष्टजल्िाहरु , न.िा., गा.िा. तथा स्वास््य संस्था स्तर सम्म िष्टन िटक िटक सिुररवेक्षण , 

ऄनगुमन गरी स्थिगत कोष्टचङ्ग गरेर सम्बष्टन्त्धत संिग्न स्वास््यकमीको क्षमता ष्टवकास र िषृ्ठिोषणको व्यवस्था 

गरी सो को ऄष्टभिेख र प्रष्टतवेदन तयार गरी राख्ने ।  

खोि कोल्डचेन ष्टवतरण र व्यवस्थािनको साथ साथै ईियिु ईल्िेष्टखत कायगयोजना ऄष्टग्रम तयारी गरी सम्बष्टन्त्धत 

ष्टवभागीय महार्ाखामा िठाईने साथै कायग प्रगष्टतको ष्टववरण समेत तयार गरी िठाईने । 

२. यो कायगक्रमबाट प्रदरे् मातहतमा खोि सेवा िश्चात हुनसक्ने ऄवाष्टञ्छत घटनाको तत्कािै ऄनसुनधान र 

व्यवस्थािन गरी बािबाष्टिकाको सरुक्षा एवं कायगक्रम व्यवष्टस्थत गनग प्रादषे्टर्क स्तरमा एक AEFI ऄनसुन्त्धान टीम 

तयार गरी िररचािन गनग 

प्रदरे् ऄन्त्तगगत रहकेा सरकारी ऄस्ितािका बािरोग ष्टवर्ेषज्ञ प्रादषे्टर्कमन्त्राियको खोि फोकि िसगन , 

WHO/IPD बाट SMO समेतको टीम बनाईने र SMOमाफग त AEFI र ऄनसुन्त्धानबारे ऄष्टभमषु्टखकरणको 

व्यवस्था गने साथै ष्टनजी तथा गैरसरकारी ऄस्िताि तथा संघसंस्थाहरुबाट समेत ष्टवर्ेषज्ञ िररचािन गनग सष्टकने छ 

।  

कुनै िष्टन स्थानमा AEFIभएमा तत्काि सो ष्टटम िररचािन गरी घटनाको ऄनसुन्त्धान र व्यवस्थािनगराईने साथै 
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तत्काि केन्त्र (बािस्वास््य तथा खोि र्ाखा र WHO/IPD) मा खबर गने । 

ऄनसुन्त्धानको प्रष्टतवेदन तत्काि िठाईने । 

AEFI भएमा सम्बष्टन्त्धत स्वास््य संस्था र िाष्टिकासाँग समेत समन्त्वय गरी ऄनसुन्त्धान र व्यवस्थािनको कायग गने ।    

३. प्रदरे् मातहत कष्टहाँ कतै खोिबाट बचाईन सष्टकने रोगहरुको प्रकोि (outbreak)भएमा तत्कािै यसै 

कायगक्रमबाट ष्टनयन्त्रण रोकथाम र व्यवस्थािन गरी अवश्यक समन्त्वय र प्रष्टतवेदन गनुगिदगछ ।  

ईिरोि कायगहरु सम्िन्त्न गरेिष्टछ कमगचारीहरुिे कायगक्रमको ऄवस्था , गरीएका कायगहरु र सझुाव सष्टहत ऄष्टनवायग 

रुिमा प्रष्टतवेदन िठाईन,े ष्टिन,े सष्टमक्षा र िषृ्ठिोषण ष्टदने कायग गरी ऄष्टभिेख राख्निुदगछ । 

बजेट बााँडफााँड प्रचष्टित अष्टथगक ऐनष्टनयम ऄनसुार द.ैभ्र.भ. , यातायातमा खचग गनग सष्टकनेछ । कणागिी प्रदरे् मातहतका 

ष्टजल्िाहरुमा खोि कोल्डचेन सामाग्री साष्टवक झै नेिािगञ्जको क्षेरीय मेष्टडकि स्टोरबाट नै ष्टनरन्त्तर ष्टवतरण 

व्यवस्था गनुगिने भएकोिे यो प्रयोजनको बजेट सोही मेष्टडकि स्टोरिाइ समेत ईििब्ध गराईने व्यवस्था गनुगिदगछ । 

सन्त्दभग सामाग्री सिुररवेक्षण चेकष्टिि, SOP/EVM ताष्टिम िषु्टस्तका 

 

वक्रयाकलाप नं १६. खोप कभरेज कम भएका , ड्रपअईट धेरै भएका वजल्लाहरुमा वनयवमत खोप सेवाको त्याङ्कको 

गुणस्तरीयताको लेखा–जोखा (प्रत्येक प्रदेशस्तरबाट ३ वजल्ला) 

िररचय  खोि सेवामा भएको ऄष्टभिेख तथा प्रष्टतवेदनको गणुस्तरमा एकरुिता ल्याइ सबै तहमा ऄष्टभिेख प्रष्टतवेदनमा 

सधुार ल्याईन प्रदरे् माफग त त्यांङ्क िेखाजोखा गनग यो कायगक्रम व्यवस्था गरीएको हो । 

ईद्दशे्य समदुाय दषे्टख केन्त्र सम्मको प्रष्टतवेदनमा ईल्िेष्टखत अाँकडाहरूमा एकरूिता र भरिदो छ या छैन मलू्याङ्कन गनुग 

खोि सेवाको ऄनगुमन प्रणािीको गणुस्तर मलू्याङ्कन गनुग । 

ऄष्टभिख तथा प्रष्टतवेदनमा सधुार ल्याईन ु। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि खोि कायगक्रममा भएको स्थानीय स्तरको ऄष्टभिेख तथा प्रष्टतवेदनमा सधुार हुनेछ । 

सम्बष्टन्त्धत स्वास््यकमीहरुको क्षमता ष्टवकास भइ ऄष्टभिेख प्रष्टतवेदनमा एकरुिता भएको हुनेछ । 

खोि सेवाको ऄनगुमन प्रणािीको गणुस्तर मलू्याङ्कन भइ िषृ्ठिोषण प्राप्त हुनेछ । 

सञ्चािन प्रकृया  िष्टक्षत समहूः 

प्रदरे् मातहतका ष्टजल्िा, िाष्टिका र स्वास््य संस्था  

प्रादषे्टर्क मन्त्रािय माफग त प्रत्येक प्रदरे्बाट कष्टम्तमा साष्टवकका ३ ष्टजल्िाका कष्टम्तमा ३० स्वास््य संस्था 

सञ्चािन गने ऄवष्टधः तोष्टकएको चौमाष्टसक ष्टभर  

सञ्चािन ष्टवष्टधः 

अष्टथगक बषग २०७५र७६ मा हरेक प्रदरे् ऄन्त्तगगतका ष्टजल्िाहरूमा DQSAसञ्चािनका िाष्टग ७ वटै प्रदरे् 

मन्त्राियहरुमा बजेट तथा कायगक्रम ईििब्ध गराआएको छ । 

DQSA सञ्चािनका िाष्टग प्रत्येक प्रदरे्/प्रादषे्टर्क ष्टफल्ड कायागियिे ष्टजल्िा भ्याष्टक्सन स्टोरहरुसाँग समन्त्वय गरी 

मातहतको िाष्टिका र स्वास््य संस्था छनौट गनुगिदगछ । 

यसरी छनौट गदाग ऄष्टभिेख प्रष्टतवेदनमा एकरुिता नभएका, खोि कभरेज कम भएका प्रत्येक ष्टजल्िाका कम्तीमा ३ 

वटा िाष्टिका र ६ वटा स्वास््य संस्था छनौट गनुगिदगछ । 

ष्टजल्िा छनोट भआसकेिष्टछ DQSAसञ्चािनका िाष्टग प्रत्येक ष्टजल्िामा प्रदरे् मन्त्राियको सम्बष्टन्त्धत कायगक्रम 

र्ाखाबाट,यस ऄष्टघ DQSAमा संिग्न साष्टवक क्षेरीय स्वास््य ष्टनदरे्नाियका कायगक्रम ऄष्टधकृत, फोकि िसगन, 

खोि ऄष्टधकृतहरु मध्येबाट प्रत्येक ष्टजल्िाको िाष्टग कम्तीमा २ जना सहजकताग छनौट गनुगिनेछ ।  

छनौट भएका सहजकतागहरुको एक ष्टदने DQSA ष्टनदषे्टर्काको ऄष्टभमषु्टखकरण र ष्टफल्ड कायगयोजना तयार गरी 

कायग सञ्चािन गनुगिनेछ । 

DQSA गदाग सम्बष्टन्त्धत ष्टजल्िाको खोि कोल्ड चेन फोकि िसगनहरुको समन्त्वय र सहभागीतामा सञ्चािन 

गनुगिनेछ । 

छनौट भएका ष्टजल्िा , िाष्टिका र स्वास््य संस्थाहरुसाँग समन्त्वय गरी कायगक्रम सञ्चािनको ष्टमष्टत ऄग्रीम ष्टनष्टश्चत 

गनुगिदगछ । 

कायगक्रम सञ्चािनका यस ऄष्टघ केन्त्रबाट ईििब्ध भएका ष्टनदषे्टर्का र नमनुा फारम अवश्यकता ऄनसुार ष्टप्रन्त्ट 

वा फोटोकिी गरी ष्टिइ जाने कायग सम्बष्टन्त्धत र्ाखाको नै हुनेछ । 
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DQSAसञ्चािन गनगका िाष्टग ष्टजल्िाबाट ष्टफल्डमा जानभुन्त्दा िष्टहिे ष्टफल्डमा खष्टटआग जाने सहजकतागहरूका 

िाष्टग १/२ घण्टाको बैठक राखी फारमहरू भने तररका र सचूना सङ्किन गने प्रष्टक्रयाका बारेमा संष्टक्षप्त जानकारी 

गराईनिुनेछ । 

DQSAसम्िन्त्न गरी सबै स्वास््य संस्थाको त्याङ्क समायोजन गरी त्यसको संष्टक्षप्त प्रष्टतवेदन स्वास््य संस्था , 

िाष्टिका र ष्टजल्िास्तरमा सबै बीच छिफि गरी थि सधुारको िाष्टग ष्टनणगय गनुगिदगछ । 

DQSAसम्िन्त्न गरी सबै ष्टजल्िाहरुको समायोजन गरी नष्टतजा र प्रष्टतवेदन ऄष्टनवायगरुिमा केन्त्रमा समेत िठाईनिुने 

छ ।  

बजेट बााँडफााँड ष्टजल्िा छनौट  भएिष्टछ अवश्यक खचग ष्टववरण तयार गरी स्वीकृत गराईन ुिदगछ । प्रचष्टित अष्टथगक ष्टनयमानसुार 

दषै्टनक भ्रमण भिा , यातायात, बैठक खाजा खचग , स्टेर्नरी, फोटोकिी र केन्त्रीय , क्षेरीय सहजकताग खचग अष्टदमा 

खचग गनुगिदगछ । 

सन्त्दभग सामाग्री DQSA ष्टनदषे्टर्का, चेकष्टिि, सम्बष्टन्त्धत ष्टनकायको ऄष्टभिेखहरु 

 

वक्रयाकलाप नं १७. वजल्ला , पावलकास्तरमा विजर, रेविजेरेटर र ऄन्य कोल्ड चेन ईपकरण ममयत गनयको लावग रेिीजेरेटर 

टेवक्नवसयन पररचालन–प्रादेवशक मेवडकल स्टोर माफय त 

िररचय  खोिकोल्डचेन व्यवस्थािनमा गणुस्तर कायम गनग सोसाँग सम्बष्टन्त्धत सामाग्रीहरु ष्टजल्िा तथा सबस्टोर सम्म रहने र 

तहााँ ममगत संभारका जनर्िी नरहने हुाँदा ती सामाग्री ष्टनरन्त्तर सञ्चािनको ऄवस्था कायम गनग मेष्टडकि स्टोरबाट 

प्राष्टवष्टधकहरु िररचािनको िाष्टग बजेटको व्यवस्था गरीएको हो । 

ईद्दशे्य मेष्टडकि स्टोर तथा मातहतका कोल्डरुममा रहकेा कोल्डचेन ईिकरणहरुको ष्टनयष्टमत र अकष्टस्मक ममगत 

सम्भारका साथै खोि कोल्डचेन ष्टवतरण प्रभावकारी बनाइ सेवा गणुस्तरीय र ष्टनयष्टमत गन े

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि कोल्डचेन सामाग्री ष्टनयष्टमत ममगत सम्भार भइ खोि कोल्डचेन भण्डारणमा गणुस्तर कायम हुनेछ । 

खोि कोल्डचेन व्यवस्थािन र ष्टवतरणमा सधुार भआृग कायगक्रम प्रभावकारी हुनेछ । 

सञ्चािन प्रकृया  िष्टक्षत समहूः 

साष्टवकका क्षेरीय मेष्टडकि स्टोरका रेष्टिजेरेटर टेष्टक्नष्टसयन र कोल्डचेनका कमगचारीहरुबाट मातहतका 

कोल्डरुमहरुमा सञ्चािन गने । 

सञ्चािन गने ऄवष्टधः 

स्वीकृत कायगक्रम ऄनसुार तोष्टकएको चौमाष्टसक तथा कायग योजना तथा अवश्यकता ऄनसुार  

सञ्चािन ष्टवष्टधः 

अ-अफ्नो क्षेरीय /प्रादषे्टर्कभ्याष्टक्सनस्टोर, मातहतका ष्टजल्िा भ्याष्टक्सन स्टोर र सबसेन्त्टर समेतको कोल्डचेन 

सामाग्री-ईिकरणको ष्टववरण ऄद्यावष्टद्यक गरी राख्ने ।  

ईि सामाग्रीहरुको ष्टनयमीत गनुगिने ममगत सम्भारको ताष्टिका तयार गने । 

ममगत सम्भार गनुगिने सामाग्रीको सम्बष्टन्त्धत साष्टवक ष्टजल्िा /फााँटको प्रष्टतवेदन ऄनसुार िागत इष्टस्टमेट तयार गने । 

ष्टनयष्टमत र अकष्टस्मक ममगतको िाष्टग अवश्यक स्िेयर सामाग्री समेत स्थानीय स्तरमा खररद गरी यसै बजेटबाट 

व्यवस्थािन गनुगिदगछ । 

कोल्डचेन सामाग्रीको ष्टनयमीत ममगत सम्भार योजना ऄष्टग्रम तयारी गने तथा अकष्टस्मक ऄवस्थामा समेत मे.रे.टे. 

िररचािनको व्यवस्था गने । 

अफ्नो क्षेरमा सो सम्बष्टन्त्ध प्राष्टवष्टधक नभएमा ऄन्त्य क्षेर वा केन्त्रसाँग समन्त्वय गरी टेष्टक्नष्टसयन िररचािनको 

व्यवस्था गने ।  

खोि कोल्डचेन भण्डारण व्यवस्थािन,ष्टवतरण योजना तयारी र कायागन्त्वयनमा समेत सहयोग र सहजीकरण गनग रे.टे. 

को.चे.ऄ, खो.ऄ. समेत िररचािन गरी खोि कोल्डचेन व्यवस्थािन प्रभावकारी बनाईन ुिदगछ । 

प्रादषे्टर्क भ्याष्टक्सन स्टोरबाट रे.टे. को.चे.ऄ , खो.ऄ. समेत िररचािन गदाग यो रकमबाट दै.भ्र.भिा , यातायात 

अष्टदमा खचग व्यवस्थाको िाष्टग यो रकमको व्यवस्था गरीएको हो । यसरी खचग गदाग कोल्डचेन सामाग्रीको ष्टनयष्टमत 

र अकष्टस्मकममगत संभारिाइ प्राथष्टमकतामा राख्न ुिदगछ । 

प्रादषे्टर्क मन्त्राियबाट बजेट ईििब्ध गराइ कायगक्रमसञ्चािन गने । 

बजेट बााँडफााँड दषै्टनक भ्रमण भिा, यातायात र अवश्यक भएमा स्थानीयस्तरमा ईििब्ध स्िेर िाटगस खररद अष्टदमा खचग गनुगिनेछ 
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। स्िेर िाटगसमा बजेट ऄिगू भएमा कोल्डचेन अकष्टस्मक व्यवस्थािनमा ष्टवष्टनयोष्टजत र्ीषगक तथा कोल्डचेन ममगत 

सम्भारको बजेटबाट खररद गने व्यवस्था गनुगिदगछ । 

कणागिी प्रदरे् मातहतका ष्टजल्िाहरुमा खोि कोल्डचेन सामाग्री साष्टवक झै नेिािगञ्जको क्षेरीय मेष्टडकि 

स्टोरबाट नै ष्टनरन्त्तर ष्टवतरण व्यवस्था गनुगिने भएकोिे यो प्रयोजनको बजेट सोही मेष्टडकि स्टोरिाइ ईििब्ध गराइ 

तहााँ माफग त ईि कायग गराईने व्यवस्था गनुग िदगछ । 

सन्त्दभग सामाग्री टुि कीट सेट,ममगत संभार ष्टनदषे्टर्का 

 

वक्रयाकलाप नं १८. खोप काययक्रम तथा पूणय खोप काययक्रमको वजल्ला तथा पावलकास्तरमा भेररवफकेसन र सपुररवेक्षण-

प्रदेश, मेवडकल स्टोर र साववकका वजल्लाहरुबाट काययक्रम सञ्चालन गनय प्रदेश माफय त बजेट ईपलधध गराईन(काययक्रम 

कोडः ३७०८०४ LMBISकोडः  २.१९.१.८० वजल्लास्तर) 

वक्रयाकलाप नं १९. खोप काययक्रम तथा पूणय खोप काययक्रमको भेररवफकेसन र सपुररवेक्षण (काययक्रम कोडः ३७०११६ 

LMBISकोडः २.१९.१.६१ प्रदेशस्तर) 

वक्रयाकलाप नं २०. पूणयखोप न.पा., गा.पा. भेररवफकेसन, ऄनुगमन तथा घोषणा सभा व्यवस्थापन(काययक्रम कोडः ३७०११६ 

LMBIS कोडः २.१९.१.५९ प्रदेशस्तर) 

िररचय  प्रदरे् मातहत साष्टवक ष्टजल्िा, िाष्टिका र स्वास््य संस्था स्तरमा खोि कायगक्रमको सिुररवेक्षण गरी सधुार गनग तथा 

स्वास््य संस्था, िाष्टिका स्तरमा िणूगखोि घोषणाको प्रकृया र ऄवस्थाको ष्टनदषे्टर्का बमोष्टजम भेररष्टफकेसन गरी सो 

कायगको व्यवस्थािन तथा ष्टतब्रताको िाष्टग तहगत रुिबाट कायग सम्िन्त्न गनग गराईन प्रदरे् माफग त बजेट व्यवस्था 

गरीएको छ । 

ईद्दशे्य ष्टनयष्टमत खोि कायगक्रममा सहयोगी सिुररवेक्षणको माध्यमबाट प्रभावकारी खोि सेवा सञ्चािन गनग  

खोि कभरेज वषृ्टि र ड्रि अईट घटाईन  

िाष्टिकास्तरमा िणूग खोि सषु्टनष्टश्चतता घोषणा र ष्टदगोिनाको िाष्टग ईत्प्रेरणा जगाईने । 

िणूग खोि सषु्टनष्टश्चतता घोषणा र ष्टदगोिना प्रष्टक्रयाको ऄनसगमन तथा सषु्टनष्टश्चत गनग । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि प्रभावकारी र गणुस्तरीय खोि सेवा सञ्चािन भइ िष्टक्षत बािबाष्टिकािे िणूग खोि प्राप्त गरेको सषु्टनष्टश्चत भइ 

बािबाष्टिका सरुष्टक्षत हुनेछन ्। 

िणूग खोि सषु्टनष्टश्चतता घोषणा र ष्टदगोिना कायगक्रम ष्टनरन्त्तरताको िाष्टग ष्टनदषे्टर्का बमोष्टजमका प्रकृयाहरु कायागन्त्वयन 

गराईन सहजता अईनेछ । 

खोिकोल्डचेन व्यवस्थािनमा तहगत सधुार भइ गणुस्तर कायम हुने । 

सञ्चािन प्रकृया  िष्टक्षत समहूः 

प्रादषे्टर्क मन्त्रािय, प्रादषे्टर्क भ्याष्टक्सन स्टोर, ष्टजल्िा भ्याष्टक्सन स्टोर, साष्टवक ष्टजल्िा र िाष्टिकामा खोि सेवाको 

सहजीकरण ऄनगुमन गने तह/ष्टनकायको फोकि िसगनहरु , िाष्टिका कायगक्रम फोकि िसगन , स्वास््य संस्थाहरुमा 

तोष्टकएका फोकि िसगन तथा सिुररवेक्षकहरुबाट । 

सञ्चािन गने ऄवष्टधः 

िणूग खोि घोषणा तथा ष्टदगोिनाको िाष्टग प्रकृयाको ऄनगुमन र भेररफीकेसन गनग तथा ष्टनयष्टमत खोि कायगक्रमको 

सदुृष्टढकरण गरी खोि कभरेज बढाईन , ड्रिअईट घटाईन , िणूग खोि सषु्टनष्टश्चतता र ष्टदगोिना कायम गनग , खोि 

कोल्डचेनको गणुस्तरमा सधुार ल्याईन मातहतका ष्टनकायमा कायगक्रमको ऄवस्थाको ष्टवशे्लषणको अधारमा 

प्राथष्टमकता ष्टनधागरण गरी िष्टहचान भएका केन्त्र तथा स्वास््य संस्थाहरुमा अवश्यकताको अधारमा ऄष्टग्रम योजना 

बनाइ तहगत रुिमा ष्टनरन्त्तर गने । 

सञ्चािन ष्टवष्टधः 

यो कायगक्रम प्रदरे् स्तरबाट ष्टजल्िा तथा िाष्टिका तह , ष्टजल्िाबाट िाष्टिका र स्वास््य संस्था स्तरमा कायगक्रमको 

सिुररवेक्षण, ऄनगुमन र िणूग खोि कायगक्रमको प्रकृया तथा ऄवस्थाको भेररष्टफकेसनको िाष्टग राष्टखएकोिे, 

प्रादषे्टर्क मन्त्रािय , प्रादषे्टर्क भ्याष्टक्सन स्टोर , प्रादषे्टर्क ष्टफल्ड कायागिय वा ष्टजल्िा र िाष्टिका तहमा खोि 

कायगक्रमको समन्त्वय र ऄनगुमन गने कुनै ष्टनकाय भए सो को कायगक्रम र्ाखा ,ष्टजल्िा भ्याष्टक्सन स्टोरका खोि 

फोकि िसगन /कायगक्रम ऄष्टधकृतहरुबाटअफ्नो तहगत सिुररवेक्षण योजना बनाइ सिुररवेक्षण र िणूगखोिको 

भेररष्टफकेसन कायग गराएर प्रष्टतवेदन ऄध्यावष्टधक,ष्टवशे्लषण, िषृ्ठिोषण गने व्यवस्था गनुगिदगछ ।  



 

 

193 

 

सिुररवेक्षण र िणूगखोिको भेररष्टफकेसनकायग खोि फोकि िसगन र कायगक्रमसाँग सम्बष्टन्त्धत प्राष्टवष्टधक कमगचारीबाट 

मार गराईन ुिनेछ ।  

यसरी सिुररवेक्षण गदाग खोि प्रगष्टत कम भएका ,ड्रिअईट र खोि खेर जाने दर धेरै भएका , ऄष्टभिेख प्रष्टतवेदनमा 

समस्या भएका , खोि कोल्डचेन अिषु्टतगमा समस्या भएका ष्टजल्िा , िाष्टिका र स्वास््य संस्थाको िष्टहचान गरी 

प्राथष्टमकता र सबै तह,ष्टनकायमा समानिुाष्टतक हुने गरी सिुररवेक्षणको व्यवस्था गनुगिदगछ । 

यो कायगबाट ष्टनयष्टमत खोि कायगक्रम प्रभावकारी भइ प्रगष्टतमा वषृ्टि र एकरुिता हुने , ड्रि अईट घट्ने , भ्याष्टक्सन 

खेर जाने दर घट्ने , खोि कोल्डचेन सामाग्रीको व्यवष्टस्थत माग अिषू्टतग र ष्टनरन्त्तर ईििब्धताको सषु्टनष्टश्चत भइ िणूग 

खोि सषु्टनष्टश्चतता र ष्टदगोिना हुने ईद्दशे्यका साथ बजेट ष्टवष्टनयोजन गरीएको छ । तसथग ईियुगि ईल्िेष्टखत सधुारका 

कायगहरु गनुग सम्बष्टन्त्धत ष्टनकाय र सिुररवेक्षकको ष्टजम्मेवारी हुनेछ । 

िणूगखोि सषु्टनष्टश्चतताको भेररष्टफकेसन गदाग तहगत (प्रदरे् /प्रादषे्टर्कष्टफल्ड कायागियबाट ष्टजल्िा ,िाष्टिका र 

अवश्यकता ऄनसुार स्वास््य संस्था स्तर , ष्टजल्िाबाट िाष्टिका र स्वास््य संस्था स्तरमा) रुिमा ष्टनदषे्टर्कामा 

संिग्न ऄनसुषु्टच र प्रकृया ऄनसुार गरी ऄष्टभिेख ऄध्यावष्टधक गनुगिदगछ । 

बजेट बााँडफााँड प्रचष्टित अष्टथगक ऐनष्टनयम ऄनसुार तथा प्रादषे्टर्क मन्त्राियको खचग गने कायगष्टवष्टध ऄनसुार सिुररवेक्षण कायगको 

द.ैभ्र.भ.,यातायात खचग र िणूग खोि कायगक्रमको भेररष्टफकेसन र घोषणा सभामा सहभागी हुाँदा द.ैभ्र.भ. , यातायात 

खचग, मातहतको ष्टनकायको घोषणासभामा अवश्यकताको ऄष्टत अवश्यक सहयोग गने (ब्यानर , र्ैष्टक्षक सामाग्री 

तयारी र ष्टवतरण , ष्टवष्टवध अष्टद) ऄवस्थामा खचग गनग सष्टकनेछ । प्रादषे्टर्क मन्त्रािय/प्रादषे्टर्क भ्याष्टक्सन स्टोर र 

साष्टवकको ष्टजल्िा स्तरबाट कायगक्रम सञ्चािन गने गरी प्रादषे्टर्क मन्त्राियमाबजेटष्टवष्टनयोजन भएकोिे ईि 

कायगको िाष्टग प्रादषे्टर्क ष्टफल्ड कायागिय/ष्टजल्िाबाट कायगक्रम सञ्चािन गनग प्रचष्टित अष्टथगक ऐनष्टनयम र 

प्रादषे्टर्क मन्त्राियको खचग गने कायगष्टवष्टध ऄनसुार प्रादषे्टर्क ष्टफल्ड कायागिय/ष्टजल्िा स्तरको कुनै संरचना भएमा 

सो माफग त ऄनदुान, िेश्की वा भिुानी प्रकृयाको माध्यमबाट ईििब्ध गराइ सेवा सञ्चािन गनुगिने छ । 

प्रदरे् मन्त्राियमा ष्टजल्िाको िाष्टग ष्टवष्टनयोष्टजत भएको बजेट संिग्न बााँडफााँड ऄनसुचुीिाइ अधार मानी 

ष्टजल्िाहरुको बााँडफााँड ऄनसुार बजेट ईििब्ध गराइ कायगक्रम सञ्चािन गनुगिदगछ । 

सन्त्दभग सामाग्री िणूग खोि सषु्टनष्टश्चतता घोषणा ष्टनदषे्टर्का, चेकष्टिि 

 

वक्रयाकलाप नं २१. स्वास््यकमीहरुलाइ खोप सम्बन्धी ४ वदने तावलम– ६ धयाच, १५० जना (खोपसेवामा सलंग्न स्वा. कमी, 

वनजी/गैरसरकारी स्वास््य ससं्था तथा शहरी स्वास््य वक्लवनकहरुमा काम गने स्वास््यकमीहरुको लावग) 

िररचय  नेिाि सरकारिे ईििब्ध गराएको खोि नीष्टज ऄस्िताि ,संघसंस्थाबाट समेत सञ्चािन भइरहकेो र तहााँ खोि 

कायगमा संिग्न स्वास््यकमीको ज्ञान ,सीि र क्षमता ष्टवकास गरी गणुस्तरीय खोि सेवा सञ्चािन गराईन केन्त्रको 

समन्त्वयमा ताष्टिम सञ्चािन गनग यो कायगक्रमको व्यवस्था गरीएको हो । 

ईद्दशे्य खोि कायगक्रममा संिग्न ष्टनष्टज तथा गैरसरकारी ऄस्िताि , नष्टसगङ्ग होम अष्टदका स्वास््यकमीहरूको खोि 

सेवासञ्चािनमा ज्ञान र सीि ऄष्टभवषृ्टि गनुग । 

राष्टरिय खोि कायगक्रमबारे अधारभतु जानकारी गराइ खोि कायगक्रमको व्यवस्थािन क्षमता ष्टवकास गनुग । 

नयााँ खोि, खोि ऐन तथा ष्टनयमाविी बारे जानकारी गराइ कायागन्त्यवनमा सहजता ल्याईन ु। 

ष्टनष्टज तथा गैरसरकारी ऄस्िताि , नष्टसगङ्ग होम अष्टदका स्वास््यकमीहरूबाट  नेिाि सरकारिे ईििब्ध गराएका 

खोिहरु ष्टनःर्लु्क रुिमा ईििब्ध गराईन ष्टजम्मेवारी महर्सु गराईने । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि खोि कायगक्रममा संिग्न ष्टनष्टज तथा गैरसरकारी ऄस्िताि , नष्टसगङ्ग होम अष्टदका स्वास््यकमीहरूको खोि सेवा 

सञ्चािनमा ज्ञान र सीि ऄष्टभवषृ्टि भइ गणुस्तरीय खोि सेवा सञ्चािन हुनेछ । 

राष्टरिय खोि कायगक्रम बारे अधारभतु जानकारी प्राप्त गरी खोि कायगक्रमको व्यवस्थािन क्षमता ष्टवकास गनगका 

साथै ष्टजम्मेवारी महसरु् हुनेछ ।  

नयााँ खोि, खोि ऐन तथा ष्टनयमाविी बारे जानकारी गराइ कायागन्त्यवनमासहजता हुनेछ ।  

ष्टनष्टज तथा गैरसरकारी ऄस्िताि , नष्टसगङ्ग होम अष्टदका स्वास््यकमीहरूबाट नेिाि सरकारिे ईििब्ध गराएका 

खोिहरु ष्टनःर्लु्क रुिमा ईििब्ध गराइ सेवा ष्टबस्तार हुनेछ ।   

खोि कोल्डचेन भण्डारण व्यवस्थािनमा सधुार भइ गणुस्तरीय खोि सेवा ईििब्ध हुनेछ । 

सञ्चािन प्रकृया  िष्टक्षत समहूःखोि सेवा प्रदान गने ष्टनष्टज तथा गैरसरकारी ऄस्िताि , नष्टसगङ्ग होम, नगर स्वास््य केन्त्रका खोि 
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प्रदायक स्वास््यकमीहरु प्रदरे् १– ५० जना, प्रदरे् २– २०, प्रदरे् ३– ६० जना, गण्डकी प्रदरे्–२० कष्टम्तमा 

सञ्चािन गने ऄवष्टधः 

स्वीकृत कायगक्रममा ईल्िेख भए ऄनसुार तोष्टकएको चौमाष्टसक ष्टभर सम्िन्त्न गनुगिदगछ । 

सञ्चािन ष्टवष्टधः 

नेिाि सरकारबाट ईििब्ध हुने खोिहरु तथा गैरसरकारी ऄस्िताि, नष्टसगङ्ग होम, नगर स्वास््य केन्त्रहरुबाट समेत 

सञ्चािन भैरहकेोिे खोि कायगक्रमको खोि कोल्डचेन व्यवस्थािन , गणुस्तर र ऄष्टभिेख प्रष्टतवेदन अष्टदका साथै 

नयााँ खोि , AEFI, खोि ऐन ष्टनयमाविी बारे जानकारी गराईन र त्यस्ता संस्थाहरुबाट खोि भण्डारण तथा 

सञ्चािन व्यवस्थािनको िाष्टग ष्टजम्मेवारी बोध गराईन यो ताष्टिम कायगक्रम राष्टखएको हो । तसथगः 

अफ्नो प्रदरे् ऄन्त्तगगत खोि सेवा प्रदान गने त्यस्ता ऄस्िताि तथा ष्टक्िष्टनकहरुको ष्टववरण केन्त्र बािस्वास््य तथा 

खोि र्ाखा , ष्टजल्िा भ्याष्टक्सन स्टोर र WHO/IPDसाँग समन्त्वय गरी ष्टववरण तयार गरेर ताष्टिम सञ्चािनको 

व्यवस्था गनुगिदगछ ।  

यो ताष्टिम सञ्चािनको प्रष्टर्क्षक प्रष्टर्क्षण ष्टनदषे्टर्का र प्रस्तुष्टतकरण सामग्री केन्त्र बाि स्वास््य तथा खोि 

र्ाखाबाट तयार भैरहकेोिे केन्त्रमा समन्त्वय गरी ईििब्ध गने व्यवस्था गनुगिदगछ ।  

१ समहूमा २० दषे्टख २५ जना सम्म मार ताष्टिममा सहभागी गराईन ुिदगछ । खोि सेवासञ्चािन गने त्यस्ता 

संस्थाहरुमा केन्त्रको समन्त्वयमा ताष्टिम सहभागी छनौट गने व्यवस्था गनुगिदगछ ।  

ईि ताष्टिम केन्त्र बाि स्वास््य तथा खोि र्ाखा , WHO/IPD, UNICEFबाट समेत ताष्टिम सञ्चािनमा 

सहजीकरण गरीने हुाँदा ऄष्टग्रम ईि ष्टनकायहरुमा समन्त्वय गरेर मार ताष्टिम सञ्चािनको स्थान , ष्टमष्टत र 

सहजकतागको यष्टकन गरेर मार ताष्टिम सञ्चािन गने व्यवस्था गनुगिदगछ । ईि ताष्टिममा अईने सहजकतागको 

अष्टथगक व्यवस्थािन यसै कायगक्रमबाट गनुगिदगछ ।  

बजेट िगु्ने भएमा तोष्टकएको संख्या भन्त्दा धेरै स्वास््यकमीहरुिाइ ताष्टिम ष्टदन ुिनेछ ।  

यो ताष्टिम ४ ष्टदनको हुनेछ । ईि ४ ष्टदन मध्ये सीि ष्टवकास गनग ताष्टिमको तेश्रो ष्टदन १ ष्टदन खोि सेवा सञ्चािन 

भएको ष्टक्िष्टनकमा िगेर प्रयोगात्मक ऄभ्यास गराईन ुिने भएकोिे ईि ताष्टिम केन्त्र /MCHclinic/िायक िने 

खोि केन्त्रमा खोि सेवा सञ्चािन भएको ष्टदन हुने गरी ताष्टिम समय ष्टमिाईन ुिदगछ ।  

ताष्टिम सञ्चािन गनग प्राप्त बजेटको िररष्टधमा रही खचग ष्टववरण ऄष्टग्रम तयार गरी स्वीकृत गरांआग सोको १ प्रष्टत 

ष्टववरण बाि स्वास््य तथा खोि र्ाखामा िठाईनिुनेछ । 

बजेट बााँडफााँड प्रचष्टित अष्टथगक ऐन र ष्टनयमऄनसुार गनुगिनेछ । ईि ताष्टिममा अईने सबै श्रोत व्यष्टि तथा सहजकतागहरुको खचग 

समेत कायगक्रमबाटै व्यवस्था गनुगिनेछ । प्राप्त बजेटबाट िाररश्रमीक, दषै्टनक भ्रमण भिा, यातायात, खाजा, स्टेर्नरी, 

हि भाडा, ताष्टिम र्ैष्टक्षक सामाग्री, ब्यानर र ष्टवष्टवध अष्टदमा खचग योजना तयार गरी ऄष्टग्रम स्वीकृत गराएर खचग 

गने व्यवस्था गनुगिनेछ । यसै बजेटबाट बाह्य सहजकतागको समेत अष्टथगक व्यवस्थािन गनुगिने छ । 

सन्त्दभग सामाग्री खोि ताष्टिम सञ्चािन प्रष्टर्क्षक प्रष्टर्क्षण ष्टनदषे्टर्का र ताष्टिम िषु्टस्तका 

 

वक्रयाकलाप नं २२. खोपको पहुाँच बढाइ छुट बच्चालाइ खोप वदलाइ पूणय खोप सवुनवित गनय वैशाख मवहनालाइ खोप 

मवहना सञ्चालन गने (प्रदेश माफय त साववकका वजल्लाहरुमा काययक्रम सञ्चालन गनय बजेट ईपलधध गराईन) 

िररचय  ष्टवश्वमा नै वैर्ाख मष्टहनामा खोि मष्टहनाको रुिमा मनाईने र नेिािमा िष्टन ८ मष्टहनाको प्रगष्टतको ष्टवशे्लषण र 

खोिबाट वष्टञ्चत बच्चाको खोष्टज गरी खोि प्रदान गनग तथा िणूगखोि घोषणा ष्टनदषे्टर्का बमोष्टजम िणूगखोि घोषणा र 

ष्टदगोिनाको िाष्टग सबै तहमा कायग गनग गराईन यो कायगक्रमको व्यवस्था गरीएको छ । 

ईद्दशे्य खोि सेवाबाट वष्टन्त्चत रहकेा बस्ती, समहू, क्षेरको िष्टहचान गरी खोि सेवा प्रदान गनग ।   

ड्रि अईट बच्चाहरुको खोजी गरी खोि प्रदान गनग ।  

िणूग खोि सषु्टनष्टश्चतता र ष्टदगोिना कायगिाइ प्रभावकारी बनाईन । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि खोि सेवाबाट वष्टन्त्चत रहकेा बस्ती, समहू, क्षेरको िष्टहचान भइ बािबाष्टिकािे खोि प्राप्त गने छन ्।   

ड्रि अईट बच्चाहरुको खोजी गरी िणूग खोि प्राप्त भएको हुनेछ ।  

िणूग खोि सषु्टनष्टश्चतता र ष्टदगोिनाको िाष्टग समदुाय िररचािन भइ ष्टनरन्त्तर भएको हुनेछ ।    

सञ्चािन प्रकृया  िष्टक्षत समहूः 

ष्टजल्िा, िाष्टिका स्तरका स्वास््य संस्था र वडाहरुमा खोिबाट वष्टन्त्चतीकरणमा रहकेा समहू बस्तीहरु   
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सञ्चािन गने ऄवष्टधः 

स्वीकृत कायगक्रममा ईल्िेख भए ऄनसुार तोष्टकएको चौमाष्टसक ष्टभर सम्िन्त्न गनुगिदगछ । 

सञ्चािन ष्टवष्टधः 

नेिाि सरकारबाट ईििब्ध हुने सबै खोिहरु सबै बािबाष्टिकािे प्राप्त गरेको सषु्टनष्टश्चत गरी खोि सेवाबाट वष्टन्त्चत 

भएका, सेवाको िहुाँचबाट टाढा रहकेा बािबाष्टिकाहरुिाइ खोि ईििब्ध गराइ ष्टवश्वव्यािी रुिमा खोि मष्टहनाको 

रुिमा मनाआने बैर्ाख मष्टहनामा यो कायगक्रम सञ्चािन गनग ष्टजल्िास्तरमा बजेट व्यवस्था गरीएको छ । तसथगः    

अफ्नो ष्टजल्िाको श्रावण दषे्टख चैर मष्टहनासम्मको स्वास््य संस्था तथा वडा स्तरको प्रगष्टतको ष्टवशे्लषण गरी प्रगष्टत 

कम भएका र ड्रि अईट धेरै भएका क्षेर, बस्ती र समहूको िष्टहचान गरी यो कायगक्रम सञ्चािन गनुगिदगछ ।   

यो बजेटबाट त्यस्ता िष्टहचान भएका स्थानमा घरधरुी सवेक्षण , छुट बच्चािाइ खोि ष्टदने तथा सामष्टजक िररचािन 

अष्टद जस्ता ष्टक्रयाकिािहरुसञ्चािन गनुगिदगछ ।   

समदुाय िररचािनको िाष्टग स्वास््य संस्था /वडास्तरमा वडा खोि समन्त्वय सष्टमष्टत र सरोकारवािाहरुको बैठक 

ऄन्त्तरष्टक्रया कायगक्रम  सञ्चािन गरी िणूग खोि सषु्टनष्टश्चत गने ष्टक्रयाकिािहरु सञ्चािन गनुगिदगछ ।   

यो कायगक्रम ष्टजल्िा भ्याष्टक्सन स्टोर, िाष्टिका र स्वास््य संस्थाको समन्त्वयमा सञ्चािन गरी सो कायगक्रमबाट प्राप्त 

ईििब्धीहरुको सम्बष्टन्त्धत ष्टनकायमा प्रष्टतवेदन गनुगिनेछ ।  

कायगक्रमको गणुस्तर तथा सञ्चािनको ऄवस्थाको प्रादषे्टर्क मन्त्रािय /प्रादषे्टर्क ष्टफल्ड कायागियबाट ऄनगुमन 

गने व्यवस्था गनुगिदगछ । 

बजेट बााँडफााँड प्रचष्टित अष्टथगक ऐन र ष्टनयमऄनसुार गनुगिनेछ । ईि कायगक्रम सञ्चािन गदाग बैठक, ऄन्त्तरष्टक्रया,घरधरुी सवेक्षण, 

खोि सेवा सञ्चािन जस्ता ष्टक्रयाकिािहरु सञ्चािन गदाग दषै्टनक भ्रमण भिा , यातायात, खाजा, ब्यानर र ष्टवष्टवध 

अष्टदमा खचग योजना तयार गरी ऄष्टग्रम स्वीकृत गराएर खचग गने व्यवस्था गनुगिनेछ ।  

यो कायगक्रम ष्टजल्िास्तरबाट सञ्चािन गनगको िाष्टग प्रदरे् माफग त बजेट ईििब्ध गराआएकोिे प्रचष्टित अष्टथगक 

ऐन र ष्टनयम तथा प्रादषे्टर्क मन्त्राियको खचग गने कायगष्टवष्टध ऄनसुार ऄनदुान, िेश्की वा खचग भिूानी गने व्यवस्था 

गरी कायगक्रम सञ्चािन गराईन ुिदगछ ।   

सन्त्दभग सामाग्री िणूग खोि ष्टनदषे्टर्का र खोि सेवाको तहगत ऄष्टभिेख प्रष्टतवेदन । 

 

प्रदेश मन्रालय , प्रादेवशक भ्यावक्सन स्टोर , प्रादेवशक वफल्ड ऄवफस /वजल्ला भ्यावक्सन स्टोरहरुबाट काययक्रम सञ्चालन 

गदाय ऄपनाईनु पने काययवववध: 

१.  स्वीकृत कायगक्रमहरु सञ्चािनको िाष्टग एकरुिता एवं प्राष्टवष्टधक सहजीकरणको िाष्टग ष्टनदषे्टर्का तयार गररएकोिे ष्टनदषे्टर्कामा 

ईल्िेख भए ऄनसुार कायगक्रम सञ्चािनको व्यवस्था गनुगिदगछ ।   

२.  स्वीकृत कायगक्रमहरु प्रदरे् /प्राष्टदर्क ष्टफल्ड ऄष्टफस /ष्टजल्िास्तरबाट चौमाष्टसक ष्टभर सम्िन्त्न गनग ऄष्टग्रम योजना तयार गरी 

सम्बष्टन्त्धत ष्टनकायमा समयमै िठाईन ुिदगछ । 

३.  ष्टजल्िा स्तरमा सञ्चािन हुने कायगक्रमको बजेट प्रदरे् मन्त्राियमा ष्टवष्टनयोजन भएकोिे मन्त्राियको कायगष्टवष्टध , ष्टनणगय र प्रचष्टित 

अष्टथगक ऐन ष्टनयमानसुार तोष्टकएको संरचना माफग त नगद ैऄनदुान , िेश्की ऄष्टग्रम ईििब्ध गराइ कायगक्रम सचुारु गनुगिदगछ । प्रदरे् 

मन्त्रािय, प्रादषे्टर्क भ्याष्टक्सन स्टोर र ष्टजल्िाको संिग्न बजेट बााँडफााँड ष्टववरण ऄनसुार बजेट ईििब्ध गराईने तथा खचग गने 

व्यवस्था गनुगिदगछ । 

४.  प्रदरे् माफग त प्रदरे् र ष्टजल्िास्तरमा सञ्चािन हुने कायगक्रमको िाष्टग ष्टजल्िास्तरको संिग्न बााँडफााँड ष्टववरणको अधारमा 

ईििब्ध गराईने व्यवस्था गनुगिनेछ । 

५.  प्रदरे् , ष्टजल्िा र िाष्टिकास्तरमा सञ्चािन हुने कायगक्रमहरुमा प्राष्टवष्टधक सहयोग , सहजीकरण, ऄनगुमन र सिुररवेक्षणका िाष्टग 

केन्त्र र ष्टवकास साझेदार ष्टनकायहरुसाँगको समन्त्वयमा प्रभावकारी रुिमा कायगक्रम सञ्चािन गने व्यवस्था गनुगिदगछ । 

६. ष्टजल्िास्तरमा सञ्चािन हुने कायगक्रमहरुको प्रदरे् मन्त्राियको सम्बष्टन्त्धत कायगक्रम र्ाखाबाट समयमै योजना माग गरी सोही 

ऄनसुार सहजीकरण, सिुररवेक्षण र ऄनगुमनको योजना बनाईन ुिदगछ । 

७.  प्राप्त कायगक्रम र बजेट नेिाि सरकारको प्रचष्टित अष्टथगक ऐन , ष्टनयमानसुार खचग गने गरर ऄष्टग्रम योजना बनाइ ऄष्टख्तयारवािा 

प्राप्त ऄष्टधकारीवाट स्वीकृत गराईन ुिदगछ । 

८.  ष्टजल्िा तथा प्रदरे्स्तरमा सञ्चािन हुने कायगक्रमहरुमा ष्टवष्टनयोष्टजत बजेट ऄिगु भएमा खोिका कायगक्रम तथा ऄन्त्य कायगक्रमसाँग 

समन्त्वय र थि श्रोत व्यवस्था गरेर सञ्चािन गनुग िदगछ । 



 

 

196 

 

९.  कायगक्रम सम्िन्त्न भएिष्टछ तत्कािै भौष्टतक तथा ष्टवष्टिय प्रगष्टत तयार गरर प्रमाष्टणत गरर राख्ने तथा सम्बष्टन्त्धत केन्त्र तथा 

महार्ाखामा समेत ष्टनयमीत (कायगक्रम सम्िन्त्न हुनासाथ) िठाईन ुिदगछ । 

१०.  ष्टजल्िास्तरको कायगक्रम सञ्चािन गनुग ऄष्टघ िष्टहिे प्रदरे् /क्षेरीयस्तरको र समदुायस्तरमा सञ्चािन गनुगिने सम्बष्टन्त्धत कायगक्रमहरु 

(ताष्टिम, गोष्ठी, ऄष्टभमषु्टखकरण अष्टद) िष्टहिे ष्टजल्िास्तरमा सम्िन्त्न गरेिष्टछ मार कायगक्रम सञ्चािन गने व्यवस्था गनुगिदगछ । 

११.  स्वीकृत कायगक्रम तथा ष्टवष्टनयोष्टजत बजेटबाट तोष्टकएको कायगक्रम बाहके ऄन्त्य र खचग गनग िाआने छैन । तोष्टकएको िक्ष्य ऄनसुार 

बजेट बचत भएमा सोही कायगक्रममा संख्या थि गरी सञ्चािन गनग सष्टकनेछ । 

१२.  तोष्टकएका कायगक्रमहरु सम्िन्त्न हुन नसके ईियिु कारण सष्टहत सम्बष्टन्त्धत ष्टनकायमा समयमै जानकारी गराईनिुदगछ । 

१३.  प्रदरे् मन्त्रािय , क्षेरीय स्वास््य ष्टनदरे्नािय/मेष्टडकि स्टोर र ष्टजल्िाहरुिे सम्िणूग कायगक्रमको अष्टथगक, भौष्टतक ष्टववरण, प्रगष्टत, 

innovation, सधुारको िाष्टग सझुाव , गररएका प्रयास , कायगक्रमहरुको योजना , खोि सकू्ष्म योजना अफ्नो िगायत मातहतका 

ष्टनकाय (ष्टजल्िा, न.िा., गा.िा.) समेतको छुट्टाछुटै्ट दषे्टखने गरर वाष्टषगक प्रष्टतवेदन/प्रोफाइि ऄष्टनवायग रुिमा तयार गरर केन्त्रमा समेत 

िठाईन ुिनेछ । 

 

नोट:  

१.  प्रदरे् २ ऄन्त्तगगतका ष्टजल्िाहरुको बजेट सोही प्रादषे्टर्क मन्त्राियमा नै ष्टवष्टनयोजन भएको तर हाि तहााँ ऄन्त्तगगतका ष्टजल्िाको 

खोि कोल्डचेन ष्टवतरण साष्टवक भ्याष्टक्सन स्टोर हटेौ ाँडा र ष्टवराटनगरबाट गराइ माष्टथ ईल्िेख भए ऄनसुार प्रकृयाबाट बजेट 

ईिल्ब्ध गराईन मातहतका ष्टजल्िामा समन्त्वय गरर व्यवस्था गनुग िनेछ । 

२. कणागिी प्रदरे् र ५ नं. प्रदरे्बाट सोही ऄनसुार साष्टवक क्षेरीय मेष्टडकि स्टोरबाट कायग गराइ बजेट ईिल्ब्ध गराईने व्यवस्था गरर 

कायगसञ्चािन गराईन ुिदगछ । 
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अ.व. २०७५÷२०७६ का लावग वक्रयाकलापहरु 

बजेट ईिष्टर्षगक न.ं 

कायगक्रम तथा अयोजनाको नामः राष्टिय खोि कायगक्रम (प्रदरे् स्तरीय) 

प्रादषे्टर्क मन्त्रािय र प्रादषे्टर्क भ्याष्टक्सन स्टोरको बजेट कायगक्रमहरु 

क्र.सं. 
कायगक्रमको 

नाम 
ष्टक्रयाकिािहरू 

कूि 

बजेट 
श्रोत 

प्रदरे् न.ं 

१ 

प्रदरे् न.ं 

२ 

प्रदरे् नं. 

३ 

गण्डकी 

प्रदरे् 

प्रदरे् न.ं 

५ 

कणागिी 

प्रदरे् 

प्रदरे् 

नं. ७ 

1 
2.15.26.11 vf]ksf]N8r]g Joj:yfkgsf] nflu O{Gwg -;fljssf 

d]l8sn :6f]/ / ;fljssf lhNnf EoflS;g :6f]/ / ;a 

:6f]/sf nflu k|b]z dfkm{t pknAw u/fpg] u/L_ 

1400 GoN 200 200 200 150 250 200 200 

2 

2.12.2.38 d]l8sn :6f]/df /]lk|mh]/]6/ 6]lSgl;og s/f/ lgo'QmL -

lj/f6gu/, kyn}of s]lG›o d]l8sn :6f]/, ;'v]{t / 

j'6jndf ! - ! hgf u/L hDdf $ hgf_ k|b]z g+= 

!,@,% / ^ dfkm{t 

1300 GoN 325 325 0 0 325 325 0 

3 

2.15.1.129 u'0f:t/Lo vf]k ;]jf ;+rfngdf  bIftf a[l4 ug{ gofF 

tyf vf]k tflnd glnPsf vf]k;]jfdf ;+nUg 

:jf:YosdL{x?nfO{ vf]k, sf]N8r]g Joj:yfkg 

,P=O{=Pkm=cfO{= ,;le{n]G;  ;DjlGw cfwf/e't $ lbg] 

tflnd -*) Aofr, @))) hgf_ 

32000 Pool 

Fund 

5440 6080 5440 4000 4800 3040 3200 

4 
2.15.2.26 k|b]]; :t/df gofF vf]k, P=O{=Pkm=cfO{= sf] hfgsf/L, 

k"0f{ vf]k sfo{qmdsf] ;ldIff / ;'Id of]hgf 

cWofjlws ug]{ -# lbg] sfo{qmd_ -& k|b]; dfkm{t_ 

6800 Pool 

Fund 

1270 650 1165 975 1000 950 790 

5 
2.15.26.5 vf]k sf]N8r]g ;fdfu|L dd{t ;Def/ lhNnf, :yfgLo 

txsf] nflu kmf]d Kof8 / lhknu vl/b / ljt/0f && 

lhNnf / k|fb]lzs EoflS;g :6f]/sf] nflu 

3500 GoN 580 650 575 455 600 315 325 

6 
2.15.26.16 EoflS;g tyf vf]k ;fdu|Lsf] Aoj:yfkg tyf ljt/0f 

vr{ -lhNnf tyf d]l8sn :6f]/sf] nflu k|b]z dfkm{t 

jh]6 pknAw u/fpg]_ 

1000 GoN 180 120 140 135 145 150 130 

7 

2.15.2.24 
/f]6fM g=kf=, uf=kf.:t/;Dd /f]6f vf]k z'?jft ug{sf] 

nflu of]hgf tof/L tyf k|b]; :t/df cled"vLs/0f 

uf]li7 @ lbg]  

6500 GAVI 1200 700 1000 900 900 1000 800 
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क्र.सं. 
कायगक्रमको 

नाम 
ष्टक्रयाकिािहरू 

कूि 

बजेट 
श्रोत 

प्रदरे् न.ं 

१ 

प्रदरे् न.ं 

२ 

प्रदरे् नं. 

३ 

गण्डकी 

प्रदरे् 

प्रदरे् न.ं 

५ 

कणागिी 

प्रदरे् 

प्रदरे् 

नं. ७ 

8 

2.15.1.127 vf]k lkmN8 ls6 Aofu -xa s6/, AEFI ls6 cf}ifwL 

;lxt, l;l/Gh lgl8n aS;, lgb]l{\zsf_ ;DjlGw  !) 

lhNnfsf -vf]k sfo{stf{_ nfO{ ! lbg] tflnd tf]lsPsf 

lhNnfx?df tflnd ;~rfng ug{ k|b]z dfkm{t jh]6 

pknAw u/fpg] -l;/xf, ;+v'jf;ef, jf/f, sfe|], tgx', 

gjnk/f;L, ?s'd, jf+s], s}nfnL / 8f]6L_  

11000 Pool 

Fund 

900 3050 1600 1500 1600 600 1750 

9 
2.15.26.15 sf]N8 r]g tyf EoflS;gsf] cfsl:ds Aoj:yfkg  

-k|fb]lzs EoflS;g :6f]/sf] nflu k|b]z dfkm{t jh]6 

pknAw u/fpg]_ 

1000 GoN 150 125 150 150 150 150 125 

10 

2.19.1.60 vf]k tyf sf]N8r]g Joj:yfkgdf lhNnf :t/df 

cg;fO{8 sf]lrª\, P=O{=Pkm=cfO{=sf] cg'udg, vf]kaf6 

arfpg ;lsg] /f]ux?sf] dxfdf/L lgoGq0f -& k|b]; / 

& k|fb]lzs EoflS;g :6f]/sf] nflu_  

1400 Pool 

fund 

260 150 170 200 250 200 170 

11 
2.15.26.4 vf]k se/]h sd ePsf, 8«kcfp6 w]/} ePsf 

lhNnfx?df lgoldt vf]k ;]jfsf] tYofÍsf] 

u'0f:t/Lotfsf] n]vf–hf]vf -;j} k|b]zaf6 # lhNnf_ 

3300 Pool 

fund 

500 400 475 450 500 525 450 

12 

2.19.1.62 lhNnf, kflnsf :t/df lk|mh/, /]lk|mh]/]6/ / cGo sf]N8 

r]g pks/0f dd{t ug{sf] nflu /]k|mLh]/]6/ 6]lSgl;og 

kl/rfng vr{ – k|fb]l;s d]l8sn :6f]/ dfkm{t 

;~rfng ug{ jh]6 pknAw u/fpg 

1200 Pool 

fund 

200 100 200 200 250 150 100 

13 
2.19.1.59, 
2.19.1.61 

vf]k sfo{qmd tyf k"0f{ vf]k sfo{qmdsf] lhNnf tyf 

kflnsf :t/df e]l/lkms];g / ;'kl/j]If0f -k|b]z, 

d]l8sm :6f]/ x? af6_ 

2000 Pool 

Fund 

325 200 275 325 350 300 225 

14 

2.15.1.126 vf]kM :jf:YosdL{x?nfO{ vf]k ;DaGwL $ lbg] tflnd–^ 

Aofr, !%) hgf -vf]k ;]jfdf ;+nUg तथा 

lghL÷u}/;/sf/L :jf:Yo ;+:yf tyf zx/L :jf:Yo 

lSnlgsx?df sfd ug]{ :jf:YosdL{x?_ 

3000 Pool 

Fund 

1100 400 1100 400 0 0 0 

 
  hDdf 75400   12630 13150 12490 9840 11120 7905 8265 
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अ.व. २०७५÷२०७६ का लावग प्रस्ताववत वक्रयाकलापहरु 

बजेट ईिष्टर्षगक न.ं 

कायगक्रम तथा अयोजनाको नामः राष्टिय खोि कायगक्रम (प्रदरे् स्तरीय) 

साष्टवक ष्टजल्िा स्तरमा सञ्चािन हुने कायगक्रमहरु (ष्टजल्िा स्तरमा प्रदरे् माफग त बजेट ईििब्ध गराईन)े 

क्र.सं. 
कायगक्रमको 

कोड नं. 
ष्टक्रयाकिािहरू 

ष्टजल्िास्तरमा हुने 

कायगक्रमको िाष्टग 

प्रदरे्वाट ईििब्ध 

गराईन ुिने बजेट 

>f]t 

प्रदरे् 

नं. १ 

प्रदरे् 

नं. २ 

प्रदरे् 

न.ं ३ 

गण्डकी 

प्रदरे् 

प्रदरे् 

न.ं ५ 

कणागिी 

प्रदरे् 

प्रदरे् 

नं. ७ 

1 

2.15.26.20 vf]ksf]N8r]g Joj:yfkgsf] nflu O{Gwg      -

;fljssf d]l8sn :6f]/ / ;fljssf lhNnf EoflS;g 

:6f]/ / ;j :6f]/sf nflu k|b]z dfkm{t pknAw 

u/fpg] u/L_ 

12000 GoN 2073 2277 2055 1540 1804 1065 1186 

2 

2.15.26.21 EoflS;g tyf vf]k ;fdu|Lsf] Aoj:yfkg  tyf 

ljt/0f  vr{ -lhNnf tyf d]l8sn :6f]/sf] nflu 

k|b]z dfkm{t jh]6 pknAw u/fpg]_ 

60000 GoN 9570 9075 9152 9152 9911 6495 6645 

3 

2.19.1.80 vf]k sfo{qmd tyf k"0f{ vf]k sfo{qmdsf] lhNnf tyf 

kflnsf :t/df e]l/lkms];g / ;'kl/j]If0f -k|b]z, 

d]l8sn :6f]/ / ;fljssf lhNnfx? Jff6 sfo{qmd 

;~rfng ug{ k|b]z dfkm{t jh]6 pknAw u/fpg_ 

12500 Pool Fund 2250 2300 2200 1700 1450 1300 1300 

4 

2.15.26.19 vf]ksf]N8r]g ;fdflu|sf] dd{t ;+Def/, cfslids  

Joj:yfkg / ;"Id of]hgf kmf/d, dfu cfk"lt{ kmf/d, 

vf]k df}Hbft lgoGq0f /lh:6/ cflb 5kfO{ ;d]t -

k|b]z dfkm{t ;fljssf lhNnf EoflS;g :6f]/sf] nflu 

jh]6 pknAw u/fpg] u/L_ 

3900 GoN 669 751 665 502 583 346 384 

5 

2.15.2.63 g=kf=,uf=kf k|d'v, :jf:Yo ;+of]hs / k|zf;lso 

k|d'vx?sf] cled'lvs/0f tyf k"0f{vf]k lbuf]kgf 

of]hgf tof/L ! lbg] uf]li7L ;~rfng ug{ -;j} 

:yflgotxaf6 ;xeflu u/fO{ ;fljs lhNnf :t/df 

k|b]z dfkm{t jh]6 pknAw u/fpg_ 

35000 Pool Fund 6200 4800 5700 4800 5300 4200 4000 

6 
2.15.26.18 vf]ksf] kx'+r a9fO{ 5'6 jRrfnfO{ vf]k lbnfO{ 

k"0f{vf]k ;'lglZrt ug{ j}zfv dlxgfnfO vf]k dlxgf 

3200 Pool Fund 585 570 505 390 460 315 375 
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क्र.सं. 
कायगक्रमको 

कोड नं. 
ष्टक्रयाकिािहरू 

ष्टजल्िास्तरमा हुने 

कायगक्रमको िाष्टग 

प्रदरे्वाट ईििब्ध 

गराईन ुिने बजेट 

>f]t 

प्रदरे् 

नं. १ 

प्रदरे् 

नं. २ 

प्रदरे् 

न.ं ३ 

गण्डकी 

प्रदरे् 

प्रदरे् 

न.ं ५ 

कणागिी 

प्रदरे् 

प्रदरे् 

नं. ७ 

;+rfng ug]{ -k|b]z dfkm{t ;fljssf lhNnfx?df 

sfo{qmd ;~rfng ug{ jh]6 pknAw u/fpg_ 

7 

2.15.1.135 /f]6f vf]k z'?jft ug{ ;fljs lhNnf:t/df :jf:Yo 

;+:yf k|d'v / kflnsf ;+of]hs tflnd Ps lbg] -&& 

lhNnf_ ;fljssf lhNnfdf tflnd ;~rfng ug{ 

k|b]z dfkm{t jh]6 pknAw u/fpg_ 

40000 GAVI 7000 6650 7000 5100 5900 4000 4350 

 

  s'n hDdf 166600   28347 26423 27277 23184 25408 17721 18240 
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कायगक्रमको नामःअइ.एम.एन.सी कायगक्रम 

वक्रयाकलाप नं १. बजेट शीषयक २.१५.१.१३०: CBIMNCI/FBIMNCI सम्बवन्ध स्वास््यकमीहरुलाइ तावलम 

(ईद्यमशीलता, रोजगारी मुलक /सशविकरण/सीप ववकास तथा क्षमता ऄवभवृवद्ध तावलम) 

िररचय  साष्टवकका ष्टजल्िाहरूमा सञ्चािन भैआरहकेो CB-IMNCI/FB-IMNCI कायगक्रम सञ्चािन गनग तथा ताष्टिमको 

व्यवस्था ष्टमिाइएको छ ।  

ईद्दशे्य साष्टवकको ष्टजल्िाहरुमा सञ्चािन भै राखेको ष्टसष्टबअआएमएनष्टसअइ कायगक्रम प्रदरे्िे गाईाँिाष्टिका , 

नगरिाष्टिका, ईिमहानगरिाष्टिका र महानगरिाष्टिकाहरुमा सञ्चािन गने । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि सबै स्वास््यकमी तथा मष्टहिा स्वास््य स्वयंसेष्टवकाकाहरुिे ष्टसष्टबअआएमएनष्टसअइ ताष्टिम प्राप्त गरी गणुस्तरीय 

स्वास््य सेवा प्रदान गनग सक्षम हुनेछन।् 

सेवा सम्बष्टन्त्ध रेकष्टडगङ्ग ररिोष्टटगङ्गमा सधुार हुनेछ। 

सञ्चािन प्रकृया  सेवा/काययक्रमसञ्चालनगनेवनकायः 

सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय 

लवक्षतसमूहः 

५ वषग मषु्टनका बािबाष्टिकाहरु । 

सेवा/काययक्रम सञ्चालन गने ऄववधः 

वषैभरी (अ.व. २०७५/७६) 

सञ्चालनवववधः 

साष्टवकका (बझांग , सप्तरी , िसाग , धनषुा , रौतहट , सिागही र खोटांग) ष्टजल्िाहरुमा यषु्टनसेफको सहयोगमा 

अआएमएनष्टसअइ कायगक्रम सञ्चािन भइरहकेो हुाँदा प्रदरे् ऄन्त्तगगतका यी साष्टवकका ष्टजल्िाहरुमा कायगक्रम 

सञ्चािन गनग UNICEF साँग सहकायग गने। 

बजेट बााँडफााँड प्रदरे्िे यषु्टनसेफ साँगको सहकायगमा बजेट बााँडफााँड गनुग िनेछ । 

सन्त्दभग सामाग्री CB-IMNCI कायगक्रम सञ्चािन ष्टनदषे्टर्का (१नम्बरको ष्टकताब) ऄनसुार सञ्चािन हुनिुने। 

 

वक्रयाकलाप नं २. बजेट शीषयक २.१५.२६.१०:वबरामी नवजात वशशुको लावग वनःशुल्क ईपचार खचय - काययक्रम लागु 

भएकाऄस्पताल वनः शुल्क ईपचार 

िररचय  नेिाि सरकारबाट प्रदरे्तहमा सञ्चािन हुन ेसम्िणुग तोष्टकएका ऄस्ितािहरुबाट ष्टनर्लु्क रुिमा नवजात ष्टर्र् ु

(जन्त्मेदषे्टख२८) ष्टदनिाइ ईिचारको व्यवस्था ष्टमिाइएको छ। 

ईद्दशे्य ष्टबरामी नवजात ष्टर्र्िुाइ ष्टनरन्त्तर ष्टनःर्लु्क ईिचार सेवा ईििब्ध गराईने । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि ष्टबरामी नवजात ष्टर्र्कुो ष्टनःर्लु्क ईिचार गरी ष्टबरामी दर र मतृ्यदुरमा कमी ल्याईने। 

प्रदरे् र ऄन्त्तगगत िरेका ऄस्ितािहरुमा गरीएको बजेट ष्टवष्टनयोजन दहेाय ऄनसुार गरीएको छ। 

सञ्चािन प्रकृया  सेवा/काययक्रम सञ्चालन गने वनकायः 

ष्टजल्िा,ऄञ्चि, ईि–क्षेरीय, क्षेरीयऄस्ितािहरुबाटनवजातष्टर्र्िुाइष्टनःर्लु्कसेवाईििब्धगराए बाित भिुानी 

गरीने छ। 

सेवा/काययक्रम सञ्चालन गने ऄववधः 

वषैभरी (अ.व. २०७५/७६) 

सञ्चालन वववधः 

ष्टबरामी नवजात ष्टर्र् ुष्टनःर्लु्क ईिचार सेवा कायगक्रम कायगष्टवष्टध ष्टनदषे्टर्का २०७४ मा ईल्िेख भएऄनसुार ष्टजल्िा, 

ऄञ्चि, ईिक्षेरीय, क्षेरीय ऄस्ितािहरुबाट नवजात ष्टर्र्िुाइ ष्टनःर्लु्क सेवा ईििब्ध गराए बाित भिुानी 

गनुगिनेछ। 

सो ष्टनदषे्टर्काका केही मखु्य बुाँदाहरु ति ईल्िेख गरीए ऄनसुार छन:् 

नवजात ष्टर्र् ुभनाग भइ ईिचार गदाग ईिचाररत रहाँदासम्मको िाष्टग सम्िणूग ईिचार  (जस्तैः ल्याब , जााँच, औषष्टध, 

भनाग अष्टद) सेवा ष्टनःर्लु्करुिमा ईििब्ध गराईन ुिनेछ। 

सोही ऄस्ितािमा प्रसतूी िश्चात नवजात ष्टर्र्िुाइ भनाग गनुगिने भएको ऄवस्थामा नवजात ष्टर्र्कुो ष्टडस्चाजग वा 

ऄन्त्य माष्टथल्िो ष्टनकायमा पे्रषण नभएसम्म सतु्केरी मष्टहिािाइ समेत बस्ने व्यवस्था ष्टमिाईन ुिनेछ। 

नवजात ष्टर्र्िुाइ िामो समयसम्मको िाष्टग ईिचार गनग अवश्यक िरेको खण्डमा ष्टर्र्िुाइ भनाग गदागको ईमेर २८ 
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ष्टदन ष्टभर हो तर २८ ष्टदन ष्टभर कुनग िष्टन ष्टदनमा ष्टबरामी बच्चा ईिचारका िाष्टग अएमा त्यसिाइ अधार मानी बााँकी 

जष्टत ष्टदन ईिचार सेवा प्रदान गनुगिने हो सो ऄवष्टधको िष्टन ष्टनःर्लु्क ईिचार गनुगिदगछ। 

एकिटक ईिचार गरी घर िठाआएको नवजात ष्टर्र्िुाइ िनुः२८ ष्टदन ष्टभरको ष्टर्र् ुईिचार ष्टिन अएमा वा 

ईिचारको िाष्टग भनाग गनुगिने भएमा िष्टन सो नवजात ष्टर्र्िुाइ िनुः ष्टनःर्लु्क ईिचार गनुगिनेछ। 

अ.व.२०७५/७६ मा ष्टनर्लु्क नवजात ष्टर्र् ुईिचार सेवा कायगक्रमको बजेट प्रदरे्स्तरमा िठाइएकोिे प्रदरे् 

ऄन्त्तगगत रहकेा ऄञ्चि , ईि–क्षेरीय, क्षेरीय ऄस्िताहरुिाइ ष्टनःर्लु्क ईिचारको िाष्टग रकमको व्यवस्थािन 

गनुगिनेछ।  

बजेट बााँडफााँड प्रदेश ऄस्पताल बजेट 

प्रदरे् १ मेची ऄञ्चि ऄस्िताि र कोर्ी ऄञ्चि ऄस्िताि १,१०,००,०००/- 

प्रदरे् २ जनकिरु ऄञ्चि ऄस्िताि , सगरमाथा ऄञ्चि ऄस्िताि र 

नारायणी ईिक्षेरीय ऄस्िताि 

२,२०,००,०००/- 

प्रदरे् ३ भरतिरु ऄस्िताि ८०,००,०००/- 

गण्डकी प्रदरे् िोखरा स्वास््य ष्टवज्ञान प्रष्टतष्ठान र धौिाष्टगरी ऄञ्चि ऄस्िताि १,१५,००,०००/- 

प्रदरे् ५ िुम्बीनी ऄञ्चि ऄस्िताि , राप्ती ऄञ्चि ऄस्िताि , भेरी 

ऄञ्चि ऄस्िताि र राप्ती ईि—क्षेरीय ऄस्िताि 

२,२०,००,०००/- 

कणागिी प्रदरे् मध्य िष्टश्चमाञ्चि क्षेरीय ऄस्िताि  ६०,००,०००/- 

प्रदरे् ७ सेती ऄञ्चि ऄस्िताि , महाकािी ऄञ्चि ऄस्िताि र 

डडेिधरुा ईिक्षेरीय ऄस्िताि 

१,१५,००,०००/- 

 

सन्त्दभग सामाग्री ष्टबरामीनवजातष्टर्र्षु्टनःर्लु्कईिचारसेवाकायगक्रमकायगष्टवष्टधष्टनदषे्टर्का२०७४ 

 

वक्रयाकलाप नं ३. बजेट शीषयक २.१५.२६.१३:वसववअआएमएनवसअआय काययक्रम वनरन्तरता 

िररचय  साष्टवकका ष्टजल्िाहरूमा सञ्चािन भैआरहकेो CB-IMNCI कायगक्रम सञ्चािन गनग तथा ताष्टिमको व्यवस्था 

ष्टमिाइएको छ । 

ईद्दशे्य साष्टवकको ष्टजल्िाहरुमा सञ्चािन भै राखेको ष्टसष्टबअआएमएनष्टसअइ कायगक्रम गाईाँिाष्टिका , नगरिाष्टिका, 

ईिमहानगरिाष्टिका र महानगरिाष्टिकाहरुमा सञ्चािन गने। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि सबै स्वास््यकमी तथा मष्टहिा स्वास््य स्वयंसेष्टवकाकाहरुिे ष्टसष्टबअआएमएनष्टसअइ ताष्टिम प्राप्तग रीगणुस्तरीय 

स्वास््य सेवा प्रदान गनग सक्षम हुनेछन।् 

सेवा सम्बष्टन्त्ध रेकष्टडगङ्ग ररिोष्टटगङ्गमा सधुार हुनेछ। 

सञ्चािन प्रकृया  सेवा/काययक्रमसञ्चालनगनेवनकायः 

गााँईिाष्टिका, नगरिाष्टिका, ईिमहानगरिाष्टिका र महानगरिाष्टिका 

लवक्षतसमूहः 

५ वषगमषु्टनका बािबाष्टिकाहरु। 

सेवा/काययक्रम सञ्चालन गने ऄववधः 

वषैभरी (अ.व. २०७५/७६) 

सञ्चालन वववधः 

गाईाँिाष्टिका, नगरिाष्टिका, ईिमहानगरिाष्टिका र महानगरिाष्टिकाहरुमा ति बजेट बााँडफााँडमा ईल्िेष्टखत 

कृयाकिािहरु सञ्चािन गरीनेछ। 

बजेट बााँडफााँड क्र.स ं वक्रयाकलाप बजेट 

१ प्रदरे् ऄन्त्तगगतका गाईाँिाष्टिका , नगरिाष्टिका , ईिमहानगरिाष्टिका र 

महानगरिाष्टिकाहरुका सरोकारवािाहरुिाइ CB-IMNCI कायगक्रम बारे एक ष्टदने 

ऄष्टभमखुीकरण गने। 

४,००,०००/- 

२ ष्टसष्टबअआएमएनष्टसअआग ताष्टिमको िाष्टग अवश्यक सामग्री ईत्िादन  (ह्याण्डबकु, 

चाटगबकुिेट, सहभागीिषु्टस्तका, ईिचारिषु्टस्तका, फ्िेक्ससमेत) 

५,००,०००/- 

३ व्यवहार िररवतगनका िाष्टग सञ्चार (Behaviour Change Communication) को ३,००,०००/- 
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माध्यमबाट सेवाको िहुाँच तथा ईियोग बढाईने ष्टभिे िेखन कायग गनेः अकषगक 

रुिमा केही ष्टनष्टश्चत स्थानमा 

एफ.एम.बाट CB-IMNCI साँग सम्बष्टन्त्धत स्वास््य सन्त्दरे् प्रसारण गन े

४ सहयोगात्मक सिुरीवेक्षण /स्थिगत ऄनषु्टर्क्षण (Techinical Support 

Visit/Onsite Coaching) को िाष्टग तयार गरीएको चेकष्टिि, TSV\Tools प्रयोग 

गरी सहयोगात्मक सिुररवेक्षण गने तथा ष्टवशे्लषणात्मक प्रष्टतवेदन तयार गने। 

३,००,०००/- 

५ गाईाँिाष्टिका, नगरिाष्टिका, ईिमहानगरिाष्टिका र महानगरिाष्टिकाहरुमा CB-

IMNCI ताष्टिम नष्टिएका मष्टहिा स्वास््यस्वयंसेष्टवकाका िाष्टग समदुाय स्तरीय 

ताष्टिम सञ्चािन सञ्चाि नगने। 

 

६ प्रदरे् ऄन्त्तगगतका CB-IMNCI ताष्टिम निाएका स्वास््यकमीहरुका िाष्टग CB-

IMNCI ष्टक्िष्टनकि साइटमा ताष्टिम अयोजना गने। 

 

नोटः क्र.स. ५ र ६ को बजेटका लातग प्रदशेमा तवतनयोतजत “तसतवअईएम एनतसअई कायचक्रम तनरन्तरता ” 

ऄन्तगचत क्र.स. १,२,३ र ४को बजेट जम्मा रु १५,००,०००/-  कन ल बजेटबाट घटाई बाुँकी रहकेो बजेटलाई 

अवश्यकता ऄननसार तवतनयोजन गनच सतकनेछ। 
 

सन्त्दभग सामाग्री (ऄथग मन्त्राियको कायग सञ्चािन ष्टनदषे्टर्का, २०७३– छैटौं संस्करण) ऄनसुार हुनिुने। 

CB-IMNCI कायगक्रम सञ्चािन ष्टनदषे्टर्का (१ नम्बरको ष्टकताब) ऄनसुार सञ्चािन हुनिुने। 

िररवार कल्याण महार्ाखा, बाि स्वास््य तथा खोि सेवा र्ाखासाँग समन्त्वय गरी ष्टसष्टबअआएमएनष्टसअआग ताष्टिम 

िषु्टस्तका (ष्टकताब नं . २) र ष्टसष्टबअआएमएनष्टसअआग ईिचार ताष्टिका िषु्टस्तका  (ष्टकताब नं . ३) तथा ऄन्त्य ताष्टिम 

सामग्रीको ऄद्यावष्टधक किी िररवार कल्याण महार्ाखाबाट प्राप्त गरी छिाआग गने। ष्टकताबको स्िेष्टसष्टफकेसन 

ऄष्टनवायग रुिमा ष्टनम्नानसुारको हुनिुनेछ। 

क. CB-IMNCI Participants Handbook for HF Level (Book No. 2) 

No. of Pages: 168 + cover page;  

Size: A4; 

Colour (Cover): Multi, (text): single;  

Paper (Cover): 250 gsm Artboard, (text): 80 gsm Maplitho; 

Printing: Both sides; 

Binding: Perfect binding: 

Lamination: Gloss on cover pages 

ख.CB-IMNCI  Treatment Chart Booklet for HF Level 

(Book No. 3) 

No. of Pages: 60 + cover page;  

Size: A4; 

Colour (Cover): Multi, (text): Multi;  

Paper (Cover): 250 gsm Artboard, (text): 80 gsm Maplitho; 

Printing: Both sides; 

Binding: Perfect binding: 

Lamination: Gloss on cover pages 

 

वक्रयाकलाप नं ४. बजेट शीषयक २.१५.२६.१४: वसवबअआएमएनसीअआय तथा नवजात वशशु तावलम साआट सदु्दढीकरण (७ 

प्रदेश) (जनस्वास््य सेवा) 

िररचय  प्रदरे्िे सञ्चािन गने CB-IMNCI ताष्टिमका िाष्टग छनौट भएका Clinical Training Site मा ताष्टिम 

सञ्चािन सहजीकरणका िाष्टग ईिकरण र फष्टनगचर खररद गने व्यवस्था ष्टमिाइएको छ । 

ईद्दशे्य कायगक्रम सञ्चािनको ईििब्धीबारे सष्टमक्षा गने। 

ष्टबरामी नवजात ष्टर्र् ुष्टनःर्लु्क सेवा प्रदान गदाग अइिरेका बाधाहरुको ष्टवशे्लषण गरी कायगक्रम सञ्चािनमा 

सहजीकरण गने। 
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कायगक्रम कायागन्त्वयनिश्चातका ष्टसकाइ तथा ती ष्टसकाइका अधारमा अगामी ष्टदनको कायगयोजना बनाइ कायगक्रम 

सञ्चाि नगन े

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि CB-IMNCI ताष्टिमClinical Training Site हरुबाटगणुस्तरीयरुिमासञ्चािनहुनेछ। 

सञ्चािन प्रकृया  लवक्षतसमुहः 

CB-IMNCI Clinical Training Site 

सञ्चालनवववध: 

तिष्टसिका Clinical Site साँग समन्त्वय गरी अवश्यकता ऄनसुार Laptop, Projector, Projector Screen 

तथा ताष्टिम कक्षको िाष्टग फष्टनगचरहरु खररद गरी सम्बष्टन्त्धत Clinical Training Site िाइ ईििब्ध गराईन 

सष्टकनेछ। 

प्रदेशऄस्पतालहरु 

प्रदरे्१ कोर्ी ऄञ्चि ऄस्िताि 

प्रदरे्२ नारायणी ईिक्षेरीय ऄस्िताि 

प्रदरे्३    भरतिरु ऄस्िताि 

प्रदरे्४ िोखरा स्वास््य ष्टवज्ञान प्रष्टतष्ठान 

प्रदरे्५ राप्ती ईिक्षेरीय ऄस्िताि 

प्रदरे्६ मध्यिष्टश्चमाञ्चि क्षेरीय ऄस्िताि 

प्रदरे्७    सेती ऄञ्चि ऄस्िताि 

बजेट बााँडफााँड ष्टवष्टनयोष्टजत बजेट रु एक िाख बााँडफााँड अवश्यकता ऄनसुार 

सन्त्दभग सामाग्री कायग सञ्चािन ष्टनदषे्टर्का २०७३  (संसोधनसष्टहत)/ सावगजष्टनक खरीद ऐन २०६३ र सावगजष्टनक खरीद ष्टनयमाविी 

२०६४ (संसोधन सष्टहत) ऄनसुार गनुगिने । 

 

वक्रयाकलाप नं ५. बजेट शीषयक २.१५.२६.१७:  अआएमएनवसअइ काययक्रम ऄन्तगयत स्वास््य सेवाको पहुाँच र ईपभोवगता 

बढाईनका लावग समुदाय पररचालन (समता तथा पहुाँचकाययक्रम)  

िररचय  अआएमएनष्टसअइ कायगक्रम ऄन्त्तगगत स्वास््य सेवाको िहुाँच र ईियोष्टगता बढाईनका िाष्टग समदुाय िररचािन गनग 

कणागिी प्रदरे् र प्रदरे् नं २ मा गने व्यवस्था ष्टमिाइएको छ । 

ईद्दशे्य स्थानीय समदुायको व्यािक िररचािन गरी ष्टसष्टबअआएमएनष्टसअइ गरीब, ष्टविन्त्न, ष्टवकट, भौगोष्टिक क्षेर, स्वास््य 

सेवाको िहुाँच निगुेको स्थानहरुमा सेवाको िहुाँच तथा ईिभोगमा वषृ्टि गराईने। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि बञ्चीतीकरणमा िरेका र अआएमएनष्टसअआग सेवाको िहुाँच निगुेका समदुायको ५ वषग मषु्टनका बािबाष्टिकामा 

अआएमएनष्टसअइ सेवाको िहुाँच तथा ईिभोग वषृ्टि हुनेछ। 

सञ्चािन प्रकृया  लवक्षतसमूहःबञ्चीतीकरणमा िरेका र ष्टसष्टबअआएमएनष्टसअइ सेवाको िहुाँच निगुेका समदुाय। 

सञ्चालनवववधः 

कायगक्रम र्रुु गनुग िवूग िररवार कल्याण महार्ाखासाँग समन्त्वय गरी कायगक्रम सञ्चािन गने। कायगक्रम सञ्चािन गदाग 

गााँईिष्टिका/नगरिाष्टिका/ईि—महानगरिाष्टिका तहमा मात ृतथा नवजात ष्टर्र् ुर बाि स्वास््यमा कायग गनग 

साझेदार संस्थाहरुसाँग समन्त्वय गरी कायगक्रम सञ्चािन गने। अआएमएनष्टसअइ कायगक्रम ऄन्त्तगगत स्वास््य सेवाको 

िहुाँच र ईियोग बढाईनका िाष्टग समदुाय िररचािन  (समता तथा िहुाँच) कायगक्रम सञ्चािन गदाग ‗सेवाको िहुाँच र 

ईियोष्टगता कायगक्रम ष्टनदषे्टर्का २०७५‘ मा ईल्िेख भएबमोष्टजम गने। 

यो कायगक्रम सञ्चािनका िाष्टग प्रष्टत ष्टजल्िा १२ िाख दषे्टख १५ िाख छुट्याइ कायगक्रम सञ्चािन गनुगिनेछ। 

प्रदरे्न.ं २ मा रु ६० ,००,०००/-  छुट्याइएकोमा प्रदरे् ऄन्त्तगगतका कम्तीमा ५ वटा ष्टजल्िाहरु छनौट गनुगिनेछ र 

प्रदरे् न.ं ५ मा रु ४०,००,०००/- छुट्याइएकोमा कम्तीमा ३ वटा ष्टजल्िाहरु छनौट गरी कायगक्रम सञ्चािन गनुगिछग। 

प्रदरे् ऄन्त्तगगत कुनकुन गााँईिष्टिका/नगरिाष्टिका/ईिमहानगरिाष्टिकामा कायगक्रम सञ्चािन गने हो, ‗सेवाको िहुाँच 

र ईियोष्टगता कायगक्रम ष्टनदषे्टर्का २०७५ ‘  ष्टनदषे्टर्का ईल्िेख भएको मािदण्ड बमोष्टजम प्रदरे्िे छनौट गरी बजेट 

ष्टवष्टनयोजन गने र त्यसको समाष्टजक ष्टवकास मन्त्राियबाट ष्टनणगय गने। 

बजेट बााँडफााँड सेवाको िहुाँच र ईियोष्टगता कायगक्रम ष्टनदषे्टर्का बमोष्टजम अवश्यकता ऄनसुार 

सन्त्दभग सामाग्री सेवाको िहुाँच र ईियोष्टगता कायगक्रम ष्टनदषे्टर्का २०७५ र कायगसञ्चािनष्टनदषे्टर्का, २०७३ ऄनसुार हुनिुने। 
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वक्रयाकलाप नं ६. बजेट शीषयक २.१५.२६.२:बाल स्वास््य काययक्रम सवमक्षा (ववशेष गरी वनशुल्क नवजात वशशु काययक्रमका 

गवतवववध ररभ्यू प्लावनंग तथा कायायन्वयन ववशेष काययक्रम) (७ प्रदेश) 

िररचय  बाि स्वास््य कायगक्रम सष्टमक्षा  ष्टवर्ेषगरी ष्टनर्लु्क नवजात ष्टर्र् ुकायगक्रमका गष्टतष्टवष्टध ररभ्य ू्िाष्टनंग तथा 

कायागन्त्वयन ष्टवर्ेष कायगक्रमको व्यवस्था ष्टमिाइएको छ । 

ईद्दशे्य कायगक्रम सञ्चािनको ईििब्धी बारे सष्टमक्षा गने। 

ष्टवरामी नवजात ष्टर्र् ुष्टनःर्लु्क सेवा प्रदान गदाग अइिरेका बाधाहरुको ष्टवशे्लषण गरी कायगक्रम सञ्चािनमा 

सहजीकरण गने। 

कायगक्रम कायागन्त्वयन िश्चातका ष्टसकाइ तथा ती ष्टसकाइका अधारमा अगामी ष्टदनको कायगयोजना बनाइ कायगक्रम 

सञ्चािन गने । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि ष्टबरामी नवजात ष्टर्र् ुष्टनःर्लु्क कायगक्रम प्रभावकारी रुिमा सञ्चािन हुनेछ। 

सञ्चािन प्रकृया  लवक्षतसमुहः म.ेस.ु, ष्टनर्लु्क नवजात ष्टर्र् ुकायगक्रम हनेे ऄस्ितािको फोकि व्यष्टि। 

सेवा/काययक्रम सञ्चालन गने वनकायः केन्त्रको समन्त्वयमा प्रदरे्ष्टस्थत स्वास््य ष्टनकाय। 

सञ्चालन वववधः 

प्रत्येक प्रदरे्िे कायगक्रम सञ्चािनका िाष्टग केन्त्रसाँगको समन्त्वयमा ष्टबरामी नवजात ष्टर्र् ुष्टनःर्लु्क सेवाको प्रगष्टत 

प्रष्टतवेदन फारम वा ऄन्त्य अवश्यक फारामहरु तयार गरी सो ऄनसुारको सचुना वा त्यांक सम्बष्टन्त्धत 

ऄस्ितािहरुबाट कायगक्रम सञ्चािन हुनिुवुग ईििब्ध गराईने व्यवस्था ष्टमिाईने। 

सम्बष्टन्त्धत ऄस्ितािका मे .स.ु  र ऄस्ितािका नवजात ष्टर्र् ुकायगक्रमका फोकि व्यष्टि गरी एईटा ऄस्ितािबाट 

दइुजना सहभागी गराइ दइुष्टदनको ष्टनर्लु्क नवजात ष्टर्र् ुकायगक्रमका गष्टतष्टवष्टध सष्टमक्षा , योजना तथा कायागन्त्वयन 

कायगक्रम सञ्चािन गने। 

स्वास््य सेवा ष्टवभाग, िररवार कल्याण महार्ाखाबाट सहजकतागको िाष्टग सहभागी गराईने। 

कायगक्रमस ञ्चािन िश्चात ररिोटग तयार गरी िररवार कल्याण महार्ाखािाइ िष्टन ईििब्ध गराईने। 

प्रदरे्मा ष्टवष्टनयोजन गरीएको कायगक्रम र्ीषगकबाट सहभागीहरुको दषै्टनक भ्रमण भिा तथा ऄन्त्य अवश्यक खचगको 

व्यवस्था ष्टमिाईन ुिनेछ। 

बजेट बााँडफााँड ष्टवष्टनयोष्टजत बजेट अवश्यकता ऄनसुार प्रदरे्िे गनुगिने छ । 

सन्त्दभग सामाग्री कायग सञ्चािन ष्टनदषे्टर्का, २०७३– छैटौंसंस्करण 

 

वक्रयाकलाप नं ७. बजेट शीषयक २.१५.२६.३: SNCUतथा NICUसञ्चालनका लावग भवन , कोठा ममयत सम्भार तथा 

व्यवस्थापन 

िररचय  SNCUतथा NICUसञ्चािनका िाष्टग भवन, कोठा ममगत सम्भार तथा व्यवस्थािनको व्यवस्था ष्टमिाइएको छ। 

ईद्दशे्य प्रदरे् ऄन्त्तगगत रहकेा ऄस्ितािहरुमा SNCU तथा NICU सञ्चािनका िाष्टग ईििब्ध भएका भवन , कोठाहरु 

ममगत सम्भार, व्यवस्थािन तथा ऄत्यावश्यक ईिकरण खररद गने। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि SNCUतथाNICUिेसेवासञ्चािनगरीगणुस्तररयसेवाप्रदानगनेछन। 

सञ्चािन प्रकृया  लवक्षतसमुहः प्रदरे् ऄन्त्तगगत रहकेाऄस्ितािहरु। 

सञ्चालनवववध: 

ऄस्ितािहरुको समन्त्वयमा SNCU तथा NICU सञ्चािनका िाष्टग ऄस्ितािष्टभर रहकेा भवन तथा कोठाहरुको 

ममगत सम्भारको अवश्यकता िष्टहचान गरी सो ऄस्ितािहरुमा ममगत सम्भार तथा ऄत्यावश्यक ईिकरण खररद गरी 

व्यवस्थािन तथा सञ्चािनमा सहयोग गने। 

बजेट बााँडफााँड ष्टवष्टनयोष्टजत बजेट अवश्यकता ऄनसुारप्रदरे्िे गनुगिने छ । 

सन्त्दभग सामाग्री कायग सञ्चािन ष्टनदषे्टर्का २०७३ छैटौं (संसोधनसष्टहत)/ सावगजष्टनक खरीद ऐन २०६३ र सावगजष्टनक खरीद 

ष्टनयमाविी २०६४ (संसोधनसष्टहत) ऄनसुार गनुगिने। 

 

वक्रयाकलाप नं ८. बजेट शीषयक २.१८.१.८: अआएमएनवसअआय काययक्रमका लावग चावहने ORS प्याकेट, वजंक चक्की , 

Amoxicilin, Gentamycin खरीद 

िररचय  अआएमएनष्टसअइ सेवा ष्टदनका िाष्टग चाष्टहन ेतिष्टसि बमोष्टजमका ऄत्यावश्यक औषष्टध अवश्यकताको अधारमा 

खररद गनुगिन ेव्यवस्था ष्टमिाइएको छ। 
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ईद्दशे्य प्रदरे् मातहतका स्वास््य संस्थामा IMNCI कायगक्रमको ऄत्यावश्यक औषष्टध कष्टम हुन नष्टदन प्रदरे् तहमा ती 

औषष्टध खररद गने। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि बािरोग ईिचारका िाष्टग IMNCI कायगक्रमसाँग सम्बष्टन्त्धत औषष्टधहरु ऄभाव नहुने तथा औषष्टधहरुको समयमै 

अिषू्टतग भइ ष्टवष्टभन्त्न रोगहरुबाट हुने नवजात ष्टर्र् ुतथा ५ वषग मषु्टनका बािबाष्टिकाहरुमा हुन सक्ने रोग दरर 

मतृ्यदूरमा कमी हुनेछ। 

सञ्चािन प्रकृया  ष्टवष्टनयोष्टजत बजेटको ष्टसमा ऄनसुार प्रचष्टित सावगजष्टनक खरीद ऐन २०६३ र सावगजष्टनक खरीद ष्टनयमाविी २०६४ 

(संसोधनसष्टहत) र अष्टथगक ऐन ष्टनयमानसुार प्रदरे्मा हुने औषष्टध वाष्टषगक खितको अधारमा बढी खररद नहुने गरी र 

व्यवस्थािन महार्ाखा तथा िनुजागगरण महार्ाखाबाट हुने अिषू्टतगिाइ समेत ध्यानमा राखी सम्बष्टन्त्धत प्रदरे्िे 

खररद गरी अवश्यकता ऄनसुार मातहतका स्थानीय स्वास््य संस्थाहरूमा ष्टवतरण गनुगिनेछ। 

१. अआएमएनष्टसअइ सेवा ष्टदनका िाष्टग चाष्टहने तिष्टसि बमोष्टजमका ऄत्यावश्यक औषष्टध अवश्यकताको 

अधारमा खररद गनुगिने। 

Inj. Gentamicin,  

Inj. Ampicillin,  

Insulin Syringe ( for Inj. Gentamicin),  

ORS Packet,  

Zinc Tablet,  

Amoxicillin Dispersible Tablet (250mg) 

Amoxycillin syrup  

Others as per need for IMNCI program 

बजेट बााँडफााँड ५ वषग मषु्टनका बािबाष्टिकाको संख्या र रोग िाग्ने दरका अधारमा ष्टवष्टनयोष्टजत बजेट अवश्यकता ऄनसुार प्रदरे्िे 

गनुगिने छ । 

सन्त्दभग सामाग्री प्रचष्टित सावगजष्टनक खरीद ऐन २०६३ र सावगजष्टनक खरीद ष्टनयमाविी २०६४ (संसोधन सष्टहत ) र अष्टथगक ऐन 

ष्टनयमानसुार । 

 

कायगक्रमको नामःिोषण सेवा 

वक्रयाकलाप नं १. पोषणसम्बन्धी  औषवध तथा सामाग्री खररद  (वभटावमन ए , अआरन फोलीक एवसड चक्की , पौविक 

अहार, बाल वभटा , ऄल्बेण्डाजोल ट्याधलेट तथा कुपोषण  व्यवस्थापनका लावग RUTF,  F100 र F75) (श्रोत: नेिाि 

सरकार) 

िररचय  प्रदरे्तहबाट राष्टरिय िोषण कायगक्रम सञ्चािन िाष्टग अवश्यक हुनेसम्िणुगिोषणजन्त्य सामाग्रीहरु (ष्टभटाष्टमन ए , 

अआरन फोिीक एष्टसड चक्की , िौष्टिक अहार, बाि ष्टभटा, ऄल्बेण्डाजोि ट्याब्िेट तथा कुिोषणव्यवस्थािनका 

िाष्टगRUTF, F100 र F75)खररद, भण्डारण, ष्टवतरणको व्यवस्थािन हुनेगरी व्यवस्थाष्टमिाइएकोछ। यी 

सामाग्रीहरु िागत ऄनमुान गरी अवश्यकताकोअधारमाखररदगनुगिन।े 

ईद्दशे्य िोषण सम्बष्टन्त्ध सेवा ष्टनरन्त्तर सेवाईििब्धगराईने। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि िोषणजन्त्य औषष्टध तथा सामाग्रीहरुको ऄभावनहुनेतथासमयमैअिषू्टतगभइ मष्टहिा तथा बािबाष्टिका र 

ष्टकर्ोरीहरुको ष्टबरामी दर, मतृ्यदुरमाकमील्याइ िोषण ष्टस्थष्टतमा सधुार ल्याईने । 

सञ्चािन प्रकृया  सेवा वदने/काययक्रम सञ्चालन गने वनकायः 

ऄञ्चि, ईि–क्षेरीय, क्षेरीय, ष्टजल्िा ऄस्िताि , स्वास्थ संस्था , मष्टहिा स्वास््य स्वयम ्सेष्टवकाहरुबाट मष्टहिा , 

ष्टकर्ोरी तथा बािबाष्टिकािाइिोषण सेवाईििब्धगराआने छ । 

सेवा/काययक्रम सञ्चालन गने ऄववधः वषैभरी (अ.व. २०७५/७६) 

सञ्चालन वववधः 

सामग्रीहरुको वाष्टषगक खितको अधारमा बढी खररद नहुने गरी र स्वास््य सेवा ष्टवभागवाट हुने अिषू्टतगिाइ समेत 

ध्यानमा राखी सम्बष्टन्त्धत प्रदरे्िे खररद गरी मातहतका स्थानीय स्वास््य संस्थाहरूमा ष्टवतरण गनुगिनेछ। 

िोषण सेवा ष्टदनका िाष्टग चाष्टहने तिष्टसि बमोष्टजमका औषष्टध अवश्यकताको अधारमा खररद गनुगिनेछ । 

तपवशलः 

ष्टभटाष्टमन ए , ऄल्बेन्त्डाजोि चक्की , अआरन फोष्टिक एष्टसड , सकू्ष्म िोषक तत्व- बािष्टभटा , तयारी ईिचारात्मक 
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खाना- RUTF, फमुगिा ष्टमल्क- F100 र F75, िौष्टिक अहार िगायत िोषण सेवा सामग्रीहरु अष्टद  

काययक्रम ऄनुगमन तथा सपुररवेक्षण: 

िररवार कल्याण महार्ाखािे अवश्यकतानसुार कायगक्रमको ऄनगुमन गनेछ । 

ऄवभलेखतथाप्रवतवेदन 

स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रािय ,  स्वास््य सेवा ष्टवभाग , िररवार कल्याण महार्ाखा कम ष्टनम्न प्रष्टतवेदनहरु 

िठाईनिुने छ: 

सम्बष्टन्त्धत प्रादषे्टर्क ष्टनकायहरु सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय , स्वास््य र्ाखा/प्रादषे्टर्क स्वास््य ष्टनदरे्नाियका 

सम्बि स्वास््यकमी तथा प्रष्टतष्टनष्टधहरुिे कायगक्रम सम्िन्त्नताको ष्टवस्ततृ प्रगष्टत प्रष्टतवेदन  

चौमाष्टसक वाष्टषगक रुिमा एक प्रष्टत अष्टथगक तथा भौष्टतक प्रगष्टत प्रष्टतवेदन (ऄनसुचूी २) 

बजेट बााँडफााँड प्रष्टत एकाइ मलु्य तथा कायगक्रमको िष्टक्षत जनसंख्यािाइ अधार मानी सामग्रीको िागत ऄनमुान तयार गनुगिनेछ । 

सन्त्दभग सामाग्री व्यवस्थािन महार्ाखा, अिषू्टतग र्ाखासाँग समन्त्वय गरी र्ाखािे ईििब्ध गराईने कायगष्टवष्टध, स्िेष्टसष्टफकेर्नको साथै 

प्रचष्टित सावगजष्टनक खररद ऐन , २०६३ तथा  ष्टनयमाविी २०६४ (संसोधन सष्टहत) , अष्टथगक ऐन ष्टनयमानसुार 

ईिरोि सामग्री खररद गनुग िनेछ । 

 

वक्रयाकलाप नं २. पोषणसम्बद्ध सचुकहरूको रूटीन डाटा क्वावलटी सेल्फ एवससमेन्ट प्रत्येक प्रदेशबाट५ -५वजल्ला 

ऄन्तगयतका स्वास््यससं्थाहरु (श्रोत :नेिाि सरकार) 

िररचय  नेिािको जनस्वास््य कायगक्रम मध्ये िोषण कायगक्रम एक प्राथष्टमक कायगक्रम हो । ईि कायगक्रम सम्बष्टन्त्ध हाि 

भआरहकेो ऄष्टभिेख तथा प्रष्टतवेदनमा एकरूिता ल्याईन र िोषण सेवाको ऄनगुमन प्रणािीिाइ सदुृढीकरण गने 

ऄष्टभप्रायिे त्याङ्कको गणुस्तर िेखाजोखा ऄष्टत अवश्यक छ । साथै कायगक्रमको प्रभावकारी योजना बनाईन र 

कायगक्रमहरुिाइ प्राथष्टमकता प्रदान गनगका िाष्टग सही त्यांकको खााँचो िरेको ऄवस्थाका कारण त्यांकको 

अष्टधकारीकता र गणुस्तरीयता िष्टन जााँच्न ुअवश्यक हुन्त्छ । तसथग त्यांकको गणुस्तरीयता मािनको िाष्टग 

स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्राियबाट रुटीन डाटा क्वािीटी एष्टसस्मेण्ट सञ्चािन हुाँद ैअएको छ ।  

ईद्दशे्य त्यांकको अष्टधकाररकता र गणुस्तर विृी गने । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि त्यांकको अष्टधकाररकता र गणुस्तर विृी हुनेछ । 

सञ्चािन प्रकृया  प्रदरे्िे मातहतका कष्टम्तमा ५ वटा ष्टजल्िाका १–२ वटा स्वास््य संस्थाहरुमा RDQA सञ्चािनका िाष्टग बजेट 

तथा कायगक्रम ईििब्ध गराआएको छ ।RDQAको िाष्टग स्वास््य संस्था छनौट गदाग सम्बष्टन्त्धत ष्टजल्िासाँग समन्त्वय 

गरीHMIS मा िोषण सम्बष्टन्त्ध सचुकहरु कमजोर (Poor Reporting) भएका स्वास््य संस्था छनौट गनुगिनेछ । 

RDQAसञ्चािन गदाग िररवार कल्याण महार्ाखा /िोषण र्ाखा/HMIS र्ाखाको प्रष्टतष्टनष्टध सष्टहत समन्त्वय गरी 

सञ्चािन गनुग िनेछ ।   

रुटीन डाटा क्वािीटी एष्टसस्मेण्ट(RDQA)सम्बष्टन्त्ध ष्टनदषे्टर्का ऄनसुार यो ष्टक्रयाकिाि सञ्चािन गनुगिनेछ ।  

साथै यस RDQA को ष्टवस्ततृ प्रष्टतवेदन िषृ्ठ िोषण तथा सझुाव सष्टहत बाि स्वास््य महार्ाखा र RDQA 

र्ाखामा िठाईन ुिनेछ । 

काययक्रम ऄनुगमन तथा सपुररवेक्षण: 

िररवार कल्याण महार्ाखािे अवश्यकतानसुार कायगक्रमको ऄनगुमन गनेछ । 

ऄवभलेखतथाप्रवतवेदन 

कायगक्रम सम्िन्त्न भए िश्चात संष्टघय स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रािय ,  स्वास््य सेवा ष्टवभाग , िररवार कल्याण 

महार्ाखा, िोषण र्ाखा, टेकुमा ष्टनम्न प्रष्टतवेदनहरु िठाईनिुने छ: 

सम्बष्टन्त्धत प्रादषे्टर्क ष्टनकायहरु सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय , स्वास््य र्ाखा/प्रादषे्टर्क स्वास््य ष्टनदरे्नाियका 

सम्बि स्वास््यकमी तथा प्रष्टतष्टनष्टधहरुिे कायगक्रम सम्िन्त्नताको ष्टवस्ततृ प्रगष्टत प्रष्टतवेदन  

चौमाष्टसक वाष्टषगक रुिमा एक प्रष्टत अष्टथगक तथा भौष्टतक प्रगष्टत प्रष्टतवेदन (ऄनसुचूी २) 

सन्त्दभग सामाग्री ष्टनदषे्टर्का, कायगष्टवष्टध, मािदण्ड अष्टद । 
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वक्रयाकलाप नं ३. पोषण सामाग्री ढुवानी (स्थानीय तहमा सञ्चावलत पोषण ववषेश काययक्रमका लावग अर .यु.वट.एफ, 

बालवभटा, पौविक अहार अवद ढुवानीका लावग) ७ ओटै प्रदेश (श्रोतः नेपाल सरकार) 

िररचय  यस अष्टथगक वषग दषे्टख राष्टरिय िोषण कायगक्रम ऄन्त्तगगत स्वास््य संस्थाहरुबाट िोषण सेवा प्रवाहको िाष्टग 

अवश्यक िोषणजन्त्य औषष्टध तथा सामाग्रीहरु खररद , भण्डारण र ष्टवतरणको व्यवस्था प्रदरे्स्तरबाटै हुने नै सम्िन्त्न 

गनुगिने गरी बजेट तथा कायगक्रम प्रावधान छ । यसै ऄनसुार प्रदरे्बाट स्थानीय स्वास््य संस्थासम्म िोषण ष्टवर्ेष 

कायगक्रमहरु ( IMAM, IYCF-MNP, िौष्टिक अहार ष्टवतरण कायगक्रम अष्टद) का िाष्टग अवश्यक सामाग्री 

ढुवानी तथा ष्टवतरणको िाष्टग िरुक बजेटको रुिमा ष्टनयष्टमत ढुवानीको ऄष्टतररि यो ष्टक्रयाकिाि र बजेट व्यवस्था 

गरीएको हो । 

ईद्दशे्य सेवा प्रदायक ष्टनकायमा िोषण सामाग्रीको सहज र समयमै ईििब्ध गराईने । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि ऄनवरत ष्टनयष्टमत िोषणजन्त्य सेवा प्रवाहका िाष्टग सामाग्रीहरुको ऄभाव/अिषू्टतगजन्त्य ऄवरोध हटेको हुने  

सञ्चािन प्रकृया  प्रदरे्बाट खररद हुने तथा प्रदरे् भण्डारमा रहकेो िोषणजन्त्य सामाग्रीहरुको ष्टवतरण ताष्टिका तयार गने । 

िोषण सम्बष्टन्त्ध कायगक्रम तथा ऄष्टभयानहरुको वाष्टषगक कायग ताष्टिका तयार गने । 

ष्टनयष्टमत र अवष्टधक/अकष्टस्मक ढुवानी गनुग िने सामाग्रीहरुको ऄिग ताष्टिका (Projection List) तयार गने । 

यो र्ीषगकबाट सकेसम्म िोषण सम्बष्टन्त्ध ऄष्टभयान /ष्टवषेर् कायगक्रमहरुको िाष्टग अवश्यक िने सामाग्रीहरुको मार 

ढुवानी र खचग गने । 

लवक्षत समूहः 

५ वषग मषू्टनका बािबाष्टिका, ष्टकर्ोरी, गभगवती तथा सतु्केरी मष्टहिा िगायत िोषण सेवाका िाभाष्टन्त्वत समहु सबै । 

सेवा/काययक्रम सञ्चालन गनुयपने समयः 

िोषण सम्बष्टन्त्ध कायगक्रम तथा ऄष्टभयानहरुको वाष्टषगक कायग ताष्टिका ऄनसुार कायगक्रम सञ्चािन हुनिुवूग सामाग्री 

ईििब्ध गराईन ुिने । 

ऄवभलेख तथा प्रवतवेदन 

यो कायगक्रम सम्िन्त्न भए िश्चात् अष्टथगक तथा भौष्टतक प्रगष्टत प्रष्टतवेदन सम्बष्टन्त्धत प्रदरे्िे तोष्टकएको ढाचााँ 

(ऄनसुचूी २) मा िठाईन ुिनेछ । सोही ऄनसुार ईि अष्टथगक र भौतीक प्रगष्टत प्रष्टतवेदन TABUCS मा प्रष्टवष्टि 

गनुगिनेछ । 

काययक्रम ऄनुगमन तथा सपुररवेक्षण: 

िररवार कल्याण महार्ाखािे अवश्यकतानसुार कायगक्रमको ऄनगुमन गनेछ । 

ऄवभलेखतथाप्रवतवेदन 

स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रािय, िररवार कल्याण महार्ाखा ष्टनम्न प्रष्टतवेदनहरु िठाईनिुने छ: 

सम्बष्टन्त्धत प्रादषे्टर्क ष्टनकायहरु सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय , स्वास््य र्ाखा/प्रादषे्टर्क स्वास््य ष्टनदरे्नाियका 

सम्बि स्वास््यकमी तथा प्रष्टतष्टनष्टधहरुिे कायगक्रम सम्िन्त्नताको ष्टवस्ततृ प्रगष्टत प्रष्टतवेदन  

चौमाष्टसक वाष्टषगक रुिमा एक प्रष्टत अष्टथगक तथा भौष्टतक प्रगष्टत प्रष्टतवेदन (ऄनसुचूी २) 

सन्त्दभग सामाग्री अिषू्टतग व्यवस्था र्ाखा, व्यवस्थािन महार्ाखाबाट ष्टनष्टदगि ष्टनदषे्टर्का । 

 

वक्रयाकलाप नं ४. कुपोषण व्यवस्थापनको लावग पोषण पुनथायपना गृह सञ्चालन (८ ऄस्पताल माफय त मेची , कोशी, 

सगरमाथा, जनकपुर, नारायणी ईप के्षवरय ऄस्पताल , भरतपुर ऄस्पताल , प.के्ष. पोखरा ऄस्पताल , र हेटौडा ऄस्पताल ) 

(श्रोतःनेिाि सरकार) 

िररचय  ग्रामीण तथा ष्टविन्त्ननेिािी िररवेर् मा कुिोषण भएका बािबाष्टिकािाइ ऄस्ितािमा ल्याईने चिन नभएकोिे 

बािबाष्टिकािाइ ऄन्त्य रोगिे ग्रष्टसत भएिछी मार ऄस्िताि ल्याआने र बच्चािाइ तात्काष्टिक रोगको मार ईिचार 

गने गरीन्त्छ  यद्यष्टि ऄस्ितािमा समय र अवश्यक बेड संख्याको ऄभावमा कुिोष्टषत बािबाष्टिकाप्रष्टत त्यष्टत ध्यान 

िगु्न सष्टकरहकेो छैन । ऄस्ितािमा ईिचार िश्चात् ष्टडस्चाजग भएर गएका बािबाष्टिकािाइ िरुानै रोगिे फेरी सताईने 

वा नयााँ रोग िाग्ने डर हुन्त्छ । यस्तो ऄवस्थामा बच्चामा बौष्टिक तथा र्ारीरीक ऄिाङ्गता, कडा र्ीघ्र कुिोषण हुने 

तथा मतृ्य ुसमेत हुन सक्छ । समदुाय स्तरमा र्ीघ्र कुिोषणको एकीकृत व्यवस्थािन कायगक्रम सञ्चािनमा नरहकेो 

वा रहिेष्टन ष्टवष्टभन्त्न कारणिे बािबाष्टिका सम्बष्टन्त्धत बष्टहरंग ईिचार केन्त्रमा भनाग भइ ईिचार गराईन नसक्ने 

ऄवस्थामा िोषण िनुस्थागिना गहृमा भनाग गरी ईिचार गनगका िाष्टग क्षेरीय, ऄञ्चि र ष्टजल्िा ऄस्ितािहरुमा िोषण 

िनुस्थागिना गहृ स्थािना र सञ्चािन गने रणनीष्टत ऄगाष्टड सारेको हो । यसै ऄनरुुि नेिािका क्षेष्टरय , ईि–क्षेरीय, 
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ऄञ्चि एवं केही ष्टजल्िा ऄस्ितािहरुमा नेिाि सरकार र दात ृसंस्थाहरुको अष्टथगक , प्राष्टवष्टधक तथा 

व्यवस्थािकीय सहयोगमा िोषण िनुस्थागिना गहृसञ्चािन कायग भआरहकेा छन ्। 

ईद्दशे्य बािबाष्टिकाको कडा र्ीघ्र कुिोषणको ईिचार तथा व्यवस्थािन गने । 

बािबाष्टिकाका साथै हरेचाह गने ऄष्टभभावकहरुिाइ िोषण सम्बष्टन्त्ध ज्ञान तथा सीि प्रदान गने । 

िोषण िनुस्थागिना गहृमा ० दषे्टख ५९ मष्टहनाका कडा र्ीघ्र कुिोष्टषत बच्चाहरुिाइ भनाग गरी २४ सै घण्टा 

स्वास््यकमीहरुको ष्टनगरानीमा राखी ईिचार गने । 

ऄिेष्टक्षत 

प्रष्टतफि 

कडा र्ीघ्र कुिोषणको ईिचार व्यवस्थािनद्रारा ० दषे्टख ५९ मष्टहनाका बािबाष्टिकािाइ ऄकाि मतृ्य ुहुनबाट 

बचाईने र ऄष्टभभावकहरुमा खाना तथा िोषणको बारेमा चेतना ऄष्टभवषृ्टि गने । 

सञ्चािन प्रकृया  यस ष्टक्रयाकिाि सञ्चािनका िोषण िनुस्थागिना गहृ सञ्चािन ष्टनदषे्टर्का २०७० ऄनसुार (िररमाजगन भआग अएमा 

सो ऄनरुुि) कायगक्रम सञ्चािन गनग गराईन ुिनेछ । प्रदरे्स्तरमा ईल्िेष्टखत यस बजेट तथा कायगक्रम सम्बष्टन्त्धत 

ऄस्िताि माफग त प्रदरे्बाट िोषण िनुस्थागिना गहृ सञ्चािनाथग ष्टनयमानसुार बजेट ईििब्ध गराईन ुिनेछ ।   

लवक्षत समूहः ० दषे्टख ५९ मष्टहनाका कडा र्ीघ्र कुिोष्टषत बच्चाहरु र ष्टतनका हरेािुहरु । 

सेवावदने/काययक्रम सञ्चालन गने वनकायः 

सम्बष्टन्त्धत ऄन्त्चि, क्षेरीय तथा ईि क्षेरीय ऄस्ितािहरुमा रहकेा िोषण िनुस्थागिना गहृ माफग त 

सेवा/काययक्रम सञ्चालन गनुयपने समयः 

स्वीकृत कायगक्रम तथा ष्टनदषे्टर्का ऄनरुुि वाष्टषगक कायगक्रम ष्टनयष्टमत रुिमा सञ्चािन गनुगिनेछ । 

काययक्रम ऄनुगमन तथा सपुररवेक्षण: 

िररवार कल्याण महार्ाखािे अवश्यकतानसुार कायगक्रमको ऄनगुमन गनेछ । 

ऄवभलेख तथा प्रवतवेदन 

संष्टघयस्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रािय , स्वास््य सेवा ष्टवभाग , िररवार कल्याण महार्ाखा , िोषण र्ाखा , टेकुमा 

कायगक्रमसम्िन्त्न भए िश्चात ष्टनम्न प्रष्टतवेदनहरु िठाईनिुने छ: 

सम्बष्टन्त्धत प्रादषे्टर्क ष्टनकायहरु सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय , स्वास््य र्ाखा/प्रादषे्टर्क स्वास््य ष्टनदरे्नाियका 

सम्बि स्वास््यकमी तथा प्रष्टतष्टनष्टधहरुिे कायगक्रम सम्िन्त्नताको ष्टवस्ततृ प्रगष्टत प्रष्टतवेदन 

चौमाष्टसक र वाष्टषगक रुिमा एक प्रष्टत अष्टथगक तथा भौष्टतक प्रगष्टत प्रष्टतवेदन (ऄनसुचूी २) 

बजेट बााँडफााँड नेिाि सरकार श्रोतबाट प्रदरे् ऄन्त्तगगतका तिष्टर्ि ऄस्ितािमा सञ्चाष्टित िोषण िनुस्थागिना गहृ सञ्चािनका 

िाष्टग ष्टनम्नानसुार बजेट ईििब्ध गराआएको छ । सम्बष्टन्त्धत प्रदरे्िे ष्टनम्नानसुार िोषण िनुस्थागिना गहृिाइ बजेट 

ईििब्ध गराईन ुिनेछ ।                                                                (रू. हजारमा) 

वस.नं पोषण पुनस्थायपना गृह ऄस्पताल  वावषयक बजेट  

१ मेची ऄञ्चि ऄस्िताि,भरिरु, झािा ४००० 

२ कोर्ी ऄञ्चि ऄस्िताि, ष्टवराटनगर, मोरंग ४००० 

३ सगरमाथा ऄञ्चि ऄस्िताि, सप्तरी, राजष्टवराज ४५०० 

४ जनकिरु ऄञ्चि ऄस्िताि, जनकिरु, धनषुा ४३०० 

५ नारायणी ईि–क्षेरीय ऄस्िताि,वीरगञ्ज, िसाग ५००० 

६ भरतिरु ऄस्िताि, ष्टचतवन ४००० 

७ हटेौंडा ऄस्िताि १५०० 

८ िष्टश्चमाञ्चि क्षेरीय ऄस्िताि,िोखरा, कास्की ४३०० 

जम्मा  ३१६०० 

ईिरोि बाहके ष्टनम्नानानसुरका  ऄस्ितािहरुमा अवश्यक बजेट USAID (सोझै भिुानी) श्रोतबाट िररवार 

कल्याण महार्ाखा (साष्टवक बाि स्वास््य महार्ाखा) मा व्यवस्था गरीएको छ ।यो बजेट िररवार कल्याण 

महार्ाखािे ईििब्ध गराईने छ । सम्बष्टन्त्धत प्रदरे्िे यसको जानकारी यी िोषण िनुस्थागिना गहृ/ऄस्ितािहरुिाइ 

गरीष्टदन ुहुन समेत ऄनरुोध छ । 

वस.नं पोषण पुनस्थायपना गृह ऄस्पताल  वावषयक बजेट  

१ भेरी ऄञ्चि ऄस्िताि,नेिािगञ्ज, बााँके ४५०० 

२ मध्य िष्टश्चमान्त्चि क्षेरीय ऄस्िताि, वीरेन्त्रनगर, सखुेत ३५०० 

३ महाकािी ऄञ्चि ऄस्िताि,महने्त्रनगर, कन्त्चनिरु ४००० 
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४ सेती ऄञ्चि ऄस्िताि, धनगढी, कैिािी ३५०० 

५ धविाष्टगरी ऄञ्चि ऄस्िताि, बाग्िुङ्ग २८०० 

६ राप्ती ईि क्षेरीय ऄस्िताि, दाङ्ग  २८०० 

७ िुम्बीनी ऄञ्चि ऄस्िताि, बटुवि, रुिन्त्दहेी २८०० 

८ कान्त्ती बाि ऄस्िताि ६०० 

जम्मा  २४५०० 

साथै तहााँ प्रदरे् ऄन्त्तगगत ष्टनम्नानसुारका तत्काष्टिन ष्टजल्िा ऄस्ितािहरुमा िष्टन िोषण िनुस्थागिना गहृहरु समेत 

सञ्चाष्टित छन ्र यसका िाष्टग सम्बष्टन्त्धत स्थानीय ष्टनकाय (गाईाँ/नगरिाष्टिका) माफग त नेिाि सरकार श्रोतबाट 

बजेट ईििब्ध गरीएको छ - 

वस.नं पोषण पुनस्थायपना गृह ऄस्पताल  

१ वखिढुंगा ष्टजल्िा ऄस्िताि   

२ ष्टसरहा ष्टजल्िा ऄस्िताि   

३ सिागही ष्टजल्िा ऄस्िताि   

४ ष्टसन्त्धिुाल्चोक ष्टजल्िा ऄस्िताि   

५ िवगत ष्टजल्िा ऄस्िताि 

६ दिेैख ष्टजल्िा ऄस्िताि  

बजेट ष्टनम्नानसुारको खचय शीषयकमा बााँडफााँड गरी खचग गनुगिनेछ । 

वस.नं शीषयक 

१ िरामर्ग तथा सेवा र्लु्क/तिब  

२ खाद्यान्त्न तथा अहार 

३ औषष्टध ईिचार 

४ धारा तथा ष्टबजिुी महर्िु 

५ संचार 

६ कायागिय सम्बष्टन्त्ध ष्टवष्टवध खचग 

७ ममगत तथा सम्भार 

८ आन्त्धन तथा ऄन्त्य आन्त्धन 

९ िसु्तक तथा सामाग्री  

१० िोर्ाक 

११ कायगक्रम खचग 
 

सन्त्दभग सामाग्री िोषण िनुस्थागिना गहृ सञ्चािन ष्टनदषे्टर्का २०७०, यसको मािदण्ड ऄनसुार गने । 

 

वक्रयाकलाप नं ५. प्रदेशस्तरीय पोषण तथा खाध्य सरुक्षा वनदेशक सवमवत गठन , सवमवत सदस्य र सरोकारवालाहरुलाइ 

ऄवभमुखीकरण सअुहरा २ माफय त)श्रोतःयएुसएड-सोझै भिुानी( 

िररचय  बहुक्षेरीय िोषण योजना २ िेष्टनष्टदगि गरे बमोष्टजम िोषण सम्ब ष्टन्त्ध कायगक्रमहरुिाइ समन्त्वय तथा ऄनगुमन गनग सबै 

मखु्य तहहरुिाइ सझुाव ष्टदन प्रदरे्स्तरको बहुक्षेरीय िोषण तथा खाद्य सरुक्षा सष्टमष्टत गठनगनुगिने व्यवस्था छ । साथै 

यस सष्टमष्टतको ष्टनयष्टमत रुिमा बैठक िष्टन सञ्चािन गनुगिने हुन्त्छ । जसिे स्थानीय तहमा सञ्चाष्टित िोषण सम्बष्टन्त्ध 

ष्टक्रयाकिािहरुिाइ बहुक्षेरीय िोषण योजनाको ममग ऄनरुुि एकीकृत गनग सहयोग गनग सक्छ ।  

ईद्दशे्य बहुक्षेरीय िोषण योजना २ ऄनसुार प्रदरे् स्तरीय िोषण तथा खाद्य सरुक्षा सष्टमष्टत गठन गनग सहयोग गने । 

प्रदरे् मातहतका बहुक्षेरीय िोषण सम्बष्टन्त्ध ष्टवषयमा छिफि गनग , िोषण सम्बष्टन्त्ध गष्टतष्टवष्टधको ऄनगुमन 

कायगयोजना बनाईन , ऄनगुमनबाट प्राप्त ष्टवषयमा छिफि गरी सधुारात्मक कदम र समस्या समाधानका िाष्टग 

सष्टमष्टतको ष्टनयष्टमत बैठक सञ्चािनमा सहयोग गने ।  

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि प्रदरे्स्तरमा िोषण तथा खाद्य सरुक्षा सष्टमष्टतको गठन भइ ष्टनयष्टमत बैठक सञ्चािन भएको हुने । 

सञ्चािन प्रकृया  बहुक्षेरीय िोषण योजना २ र सोको कायग ष्टवष्टध ऄनसुार संयन्त्र गठन गरी ष्टनयष्टमत बैठक सञ्चािन गने । 

सहभागी सखं्याः  
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बहुक्षेरीय िोषण योजना २ मा व्यवस्था भए ऄनसुारका िोषण तथा खाद्य सरुक्षा सष्टमष्टतको सदस्यहरु बैठकमा 

सहभागी हुनेछन ्। 

लवक्षत समूहः 

बहुक्षेरीय िोषण योजना २ मा व्यवस्था भए ऄनसुारका िोषण तथा खाद्य सरुक्षा सष्टमष्टतको सदस्यहरु(६ वटा प्रदरे्, 

प्र नं २ बाहके) 

सेवावदने/काययक्रम सञ्चालन गने वनकायः 

सम्बष्टन्त्धत प्रदरे्को सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्राियिे बैठक सञ्चािन  गनुगिनेछ ।  

सेवा/काययक्रम सञ्चालन गनुयपने समयः 

बहुक्षेरीय िोषण योजना २ ऄनसुार सष्टमष्टत गठनको िाष्टग १ िटक र सष्टमष्टतको अवष्टधक बैठकहरु अष्टथगक 

वषगभरर सञ्चािन गनुगिने ईियिु संख्या र अवश्यकतानसुार सञ्चािन गनुगिनेछ । 

काययक्रम ऄनुगमन तथा सपुररवेक्षण: 

िररवार कल्याण महार्ाखािे अवश्यकतानसुार कायगक्रमको ऄनगुमन गनेछ । 

ऄवभलेखतथाप्रवतवेदन 

कायगक्रम सम्िन्त्न भए िश्चात संष्टघय स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रािय , स्वास््य सेवा ष्टवभाग , िररवार कल्याण 

महार्ाखा, िोषण र्ाखा, टेकुमा ष्टनम्न प्रष्टतवेदनहरु िठाईनिुने छ: 

सम्बष्टन्त्धत प्रादषे्टर्क ष्टनकायहरु सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय , स्वास््य र्ाखा/प्रादषे्टर्क स्वास््य ष्टनदरे्नाियका 

सम्बि स्वास््यकमी तथा प्रष्टतष्टनष्टधहरुिे कायगक्रम सम्िन्त्नताको ष्टवस्ततृ प्रगष्टत प्रष्टतवेदन  

चौमाष्टसक र वाष्टषगक रुिमा एक प्रष्टत अष्टथगक तथा भौष्टतक प्रगष्टत प्रष्टतवेदन (ऄनसुचूी २) 

सन्त्दभग सामाग्री ष्टनदषे्टर्का, कायगष्टवष्टध, मािदण्ड अष्टद । 

 

वक्रयाकलाप नं ६. पोषण पैरवी , ऄवभमुखीकरण तथा सवमक्षा र अमाको दुध प्रवतस्थापन गने वस्तु वबवक्र ववतरण 

सम्बवन्ध(BMS Monitoring प्रवशक्षक प्रवशक्षण तावलम(प्रदेशस्तरीय बहुके्षरीय पोषण योजना लागु भएका म .न.पा, 

ई.म.न.पा, न.पा, गा.पा.को, BMSmonitors, प्रवतवनवध तथा सरोकारवालाहरुलाइ )-प्रदेशस्तरीय(श्रोतःयषु्टनसेफ-सोझै 

भिुानी) 

िररचय  नेिािमा अमाको दधूिाइ प्रष्टतस्थािन गने वस्तु (ष्टबक्री, ष्टवतरण, ष्टनयन्त्रण) ऐन २०४९ तथा ष्टनयमाविी २०५१ िे 

स्तनिानको संरक्षण सम्बधगन गने राष्टरिय नीष्टत तजुगमा , बाि अहार सम्बष्टन्त्ध सचूना तथा र्ैष्टक्षक सामग्रीहरुको 

प्रचार प्रसार सम्बष्टन्त्ध कामको समन्त्वय गने व्यवस्था गरेको छ । साथै अमाको दधूिाइ प्रष्टतस्थािन गने वस्तु 

(ष्टबक्री, ष्टवतरण, ष्टनयन्त्रण) सम्बष्टन्त्ध महत्विणूग काननुी व्यवस्था िष्टन गरेको छ यस िररपे्रक्ष्यमा प्रादषे्टर्क 

स्तरमाअमाको दधू प्रष्टतस्थािन गने वस्तुको ऄनगुमन तथा प्रवधगनका िाष्टग तोष्टकएका ष्टनरीक्षकहरु तथा ऄन्त्य 

सरोकारवािाहरुिाइ अमाको दधु प्रष्टतस्थािन गने वस्तु ष्टबक्री ष्टवतरण सम्बष्टन्त्ध ससुषु्टचत गनगको ष्टनष्टम्त यस 

कायगक्रममा बजेट व्यवस्था गरीएको छ। 

ईद्दशे्य नेिािको िोषण सम्बष्टन्त्ध िषृ्ठभषू्टम, ष्टस्थष्टत ष्टवशे्लषण, िोषण सम्बष्टन्त्ध नीष्टत तथा रणनीष्टतहरु, नेिाि सकू्ष्म िोषकतत्व 

सवेक्षण ष्टस्थष्टत २०१६ प्रष्टतवेदनकोबारे जानकारी, िोषण सम्बष्टन्त्ध ष्टवद्यमान कायगक्रमहरुको बारे छिफि गने । 

नीष्टत तथा योजनाकारहरुिाइ िोषण सम्बष्टन्त्ध जानकारी भइ भष्टवरयमा कस्तो खािको रणनीष्टत बनाईने , 

ईियुगिखािको कायगक्रम तय गनग क्षमता ऄष्टभवषृ्टि गन,े प्राथमीकरण गने । 

अमाको दधू प्रष्टतस्थािन गने वस्तुको ऄनगुमन तथा प्रवधगनका िाष्टग तोष्टकएका ष्टनरीक्षकहरुको अमाको दधु 

प्रष्टतस्थािन गने वस्तु ष्टबक्री ष्टवतरण सम्बष्टन्त्ध ज्ञान तथा सीिको ऄष्टभवषृ्टि गने तथा ष्टजम्मेवार बनाईने । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि प्रदरे्स्तरीय नीष्टत तथा योजनाहरुमा िोषणका ष्टक्रयाकिािहरुिाइ महत्व ष्टदइ कायगक्रमहरुको तजुगमा हुनेछ ।  

अमाको दधू प्रष्टतस्थािन गने वस्तुको ऄनगुमन तथा प्रवधगनका िाष्टग तोष्टकएका ष्टनरीक्षकहरु द्रारा अमाको दधु 

प्रष्टतस्थािन गने वस्तु ष्टबक्रीष्टवतरणमा ऐन ऄनरुुि काननुको दायरा ष्टभर ल्याआएको हुनेछ । 

सञ्चािन प्रकृया  यो ष्टक्रयाकिाि ष्टनम्नानसुार सञ्चािन गनुगिनेछ । म न्त्राियको जनस्वास््य र्ाखािे स्व.से.ष्टव , िररवार कल्याण 

महार्ाखा, िोषण र्ाखासाँग प्राष्टवष्टधक सहयोगका िाष्टग अवश्यक समन्त्वय गरी गनुगिनेछ । 

१) ४ वदने ऄवभमुखीकरण काययक्रम 

पवहलो २ वदनःबहुक्षेरीय िोषण योजना दोस्रोिे ष्टनष्टदगि गरे ऄनसुारको प्रदरे्स्तरीय िोषण खाद्य सरुक्षा ष्टनदरे्क 

सष्टमष्टतका िदाष्टधकारीहरु , िोषण सरोकारवािा व्यष्टिहरु , ऄस्ितािका नष्टसगङ इन्त्चाजग , प्रसतूी सेवामा संिग्न 
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ष्टचष्टकत्सक, मेष्टडकि ऄष्टधकृत, िरकारहरु, स्थानीय गैरसरकारी संस्थाका िदाष्टधकारीहरुका साथै स्तनिान संरक्षण 

तथा सम्बधगन ईिसष्टमष्टत द्रारा मनोष्टनत BMS Monitors हरुसहभागीतामा िष्टहिो २ ष्टदनिोषण िैरवी गनुगिनेछ ।  

पवछल्लो २ वदनः स्तनिान संरक्षण तथा सम्बधगन ईिसष्टमष्टत द्रारा अमाको दधू प्रष्टतस्थािन गने वस्तुको ऄनगुमन 

तथा प्रवधगनका िाष्टग तोष्टकएका ष्टनरीक्षकहरुको (BMS Monitors) सहभागीतामा िोषण िैरवीका साथै २ ष्टदने 

प्रष्टर्क्षक प्रष्टर्क्षण अयोजना गनुगिनेछ । 

सहभागी सखं्याः  

१) पैरवीः िोषण खाद्य सरुक्षा ष्टनदरे्क सष्टमष्टतका िदाष्टधकारीहरु , प्रदरे्स्तरीय स्वास््य, कृष्टष, खानेिानी, मष्टहिा, 

बािबाष्टिका तथा जेष्ठ नागरीक, ष्टर्क्षा, संघीय माष्टमिा, ऄथग, संचार, वाष्टणज्य तथा अिषू्टतग महार्ाखाका प्रमखु, 

ऄस्िताि नष्टसगङ इन्त्चाजग , प्रसतूी सेवामा संिग्न ष्टचष्टकत्सक , मेष्टडकि ऄष्टधकृत , िरकार, िोषण सरोकारवािा 

व्यष्टिहरु, स्थानीय गैरसरकारी संस्थाका िदाष्टधकारीहरु , स्तनिान संरक्षण तथा सम्बधगन ईिसष्टमष्टत द्रारा 

मनोष्टनतBMS Monitors गरी जम्मा १०० जना  

२)  BMS Monitoring प्रवशक्षक प्रवशक्षणः  स्तनिान संरक्षण तथा सम्बधगन ईिसष्टमष्टत द्रारा मनोष्टनत प्रदरे् 

ऄन्त्तगगत सबै BMS Monitors  

लवक्षतसमूहः 

प्रदरे्स्तरीय िोषण खाद्य सरुक्षा ष्टनदरे्क सष्टमष्टतका सदस्य र सरोकारवािा व्यष्टिहरु , ऄस्ितािका नष्टसगङ इन्त्चाजग, 

प्रसतूी सेवामा संिग्न ष्टचष्टकत्सक , मेष्टडकि ऄष्टधकृत,िरकारहरु, स्थानीय गैरसरकारी संस्थाका िदाष्टधकारीहरुका 

साथै स्तनिान संरक्षण तथा सम्बधगनईिसष्टमष्टत द्रारा मनोष्टनत ष्टनरीक्षकहरु 

सेवावदनेरकाययक्रमसञ्चालनगनेवनकायः 

सम्बष्टन्त्धत प्रदरे्को सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय ऄन्त्तगगतको जनस्वास््य र्ाखािे गनुगिनेछ ।  

सेवारकाययक्रम सञ्चालन गनुयपने समयः 

चािु अष्टथगक वषग २०७५/७६ को प्रथम चौमाष्टसक ष्टभरसञ्चािन गने । 

काययक्रम ऄनुगमन तथा सपुररवेक्षण: 

िररवार कल्याण महार्ाखािे अवश्यकतानसुार कायगक्रमको ऄनगुमन गनेछ । 

ऄवभलेखतथाप्रवतवेदन 

कायगक्रम सम्िन्त्न भए िश्चात संष्टघय स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रािय , स्वास््य सेवा ष्टवभाग , िररवार कल्याण 

महार्ाखा, िोषण र्ाखा, टेकुमा ष्टनम्न प्रष्टतवेदनहरु िठाईनिुने छ: 

सम्बष्टन्त्धत प्रादषे्टर्क ष्टनकायहरु सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय , स्वास््य र्ाखा/प्रादषे्टर्क स्वास््य ष्टनदरे्नाियका 

सम्बि स्वास््यकमी तथा प्रष्टतष्टनष्टधहरुिे कायगक्रम सम्िन्त्नताको ष्टवस्ततृ प्रगष्टत प्रष्टतवेदन  

चौमाष्टसक र वाष्टषगक रुिमा एक प्रष्टत अष्टथगक तथा भौष्टतक प्रगष्टत प्रष्टतवेदन (ऄनसुचूी २) 

सन्त्दभग सामाग्री ष्टनदषे्टर्का, कायगष्टवष्टध, मािदण्ड अष्टद । 

 

वक्रयाकलाप नं ७. त्यांक गुणस्तर सधुारको लावग पोषण सचूक सम्बवन्ध सचूना व्यवस्थापन प्रणाली ववकास र स्थापना 

(लैंवगक समता तथा सामावजक समावेशीकरण तथा ऄपांगता भएका व्यविहरुको त्यांक समेतको समावेश हुने 

गरी)(श्रोतःयषु्टनसेफ-सोझै भिुानी) 

िररचय  एक मज बतु स्वास््य सचूना व्यवस्थािन प्रणािीिे ऄनगुमन सेवाहरुिाइ ऄत्यावश्यक त्याङ्क ईििब्ध 

गराईनकुो साथै सम्बष्टन्त्धत कायगक्रमहरुको योजना , समन्त्वय र कायागन्त्वयन प्रष्टक्रयामा सधुार गनुगिने क्षेरहरुको 

िष्टहचान गरी अवश्यक मागगष्टनदरे्न प्रदान गदगछ र ऄन्त्ततः स्वास््य प्रणािीमा सधुार ल्याईन मित गदगछ । सचूना 

व्यवस्थािन प्रणािीको कायग सम्िादन राम्रो भएमा यसिे नीष्टत ष्टनमागणकतागहरुिाइ कायगयोजना तजुगमा , ईििब्ध 

श्रोत ष्टवष्टनयोजन अष्टद कायगमा महत्विणूग ष्टनणगय गनगको िाष्टग सही सचूना ष्टदइ ईियोगी भषू्टमका खेल्दछ । साथै यस 

प्रणािीिे समसामष्टयक घटना प्रमाणहरु ईििब्ध गराईनकुा साथै त्याङ्क सङ्किन , ऄष्टभिेख तथा प्रष्टतवेदन 

तयारीमा ष्टवद्यमान चनुौती न्त्यनुीकरण गनग तथा सफिताका ऄनभुवहरु अदान प्रदान गरी ष्टतनको सही ष्टसको सघाई 

िरुयाईाँदछ । िोषण कायगक्रमको हकमा कायागन्त्वयनमा रहकेा कायगक्रमहरुको प्रगष्टत िेखाजोखामा प्रयोग हुने 

सचूकहरुको प्रि र प्रमाष्टणत त्याङ्कहरु ईििब्ध छ , यद्यष्टि केष्टह सचूकहरुको िाष्टग नयााँ त्याङ्क ईििब्ध 

गराईन (जस्तैः ष्टकर्ोरीहरुमा अआरन फोष्टिक एष्टसड सेवन) , ष्टवद्यमान त्याङ्कहरुिाइ समयक्रमानसुार क्रमबि 

रुिमा राख्नर ऄन्त्य सवैक्षणबाट ईििब्ध त्याङ्कहरुसाँग तुिनात्मक रुिमा िेखाजोखा गनग (जस्तैः िैंष्टगक तथा 



 

 

213 

 

सामाष्टजक समावेर्ीकरणको अधारमा त्याङ्क ईििब्ध गराईन,े ऄिाङ्गता भएका िष्टक्षत वगगको छुटै्ट त्याङ्क 

ईििब्ध गराईने अष्टद) जरुरी छ । यसबाट िोषण सम्बष्टन्त्ध धेरै सचूकहरुको िाष्टग अवश्यक त्याङ्कहरुको 

ईििब्धतामा भएका ऄभावहरु िररिषू्टतग गनगमा मदत िगु्दछ । साथसाथै संष्टघय संरचना ऄनरुुि कायगक्रम कायागन्त्वयन 

गनग र ष्टतनको प्रगष्टत मलू्याङ्कनको िाष्टग प्रदरे् तथा , स्थानीय सरकारको तहमा िष्टन सचूना प्रणिीको स्थािना र 

व्यवस्थािन गनग जरुरी छ । 

ईद्दशे्य प्रदरे्स्तरमा िोषण सम्बष्टन्त्ध सचूना व्यवस्थािन प्रणािीको स्थािना तथा व्यवस्थािन हुनेछ ।  

प्रदरे्स्तरीय स्वास््य ऄष्टधकृतहरु र ऄन्त्तगगतका गाईाँ तथा नगरिाष्टिकाका स्वास््य संयोजकहरु ‗िोषण 

सचूकहरुको ऄष्टभिेख तथा प्रष्टतवेदन‘ तयार तथा ऄद्यावष्टधक गनगमा प्रष्टर्ष्टक्षत हुनेछन ्। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि प्रदरे् नं. १ ,२,४,५,७ र कणागिी प्रदरे्मा  िोषण सम्बष्टन्त्ध सचूना व्यवस्थािन प्रणािी स्थाष्टित भइ त्याङ्कको 

गणुस्तरमा सधुार हुनेछ ।  

प्रदरे् नं. १ ,२,४,५,७ र कणागिी प्रदरे्मािोषण सम्बष्टन्त्ध योजना ष्टनमागण र ष्टनणगय गनगको िाष्टग गणुस्तरीय सचूना 

ईििब्ध हुनेछ । 

सञ्चािन प्रकृया  सञ्चालन वववध 

सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्राियको स्वास््य सेवा महार्ाखा ऄन्त्तगगतको जनस्वास््य र्ाखा प्रमखु, िोषण कायगक्रम हनेे 

कमगचारी र त्याङ्कको कमगचारी, जनस्वास््य कायगक्रम हनेे कमगचारी, र्ैष्टक्षक योजना, त्याङ्क तथा ऄनसुन्त्धान 

र्ाखाबाट ष्टवद्यािय स्वास््य तथा िोषण कायगक्रम सम्बि कमगचारी , बहुक्षेरीय िोषण योजना ऄन्त्तगगत गष्टठत 

प्रदरे्स्तरीय खाद्य तथा िोषण ष्टनदरे्क सष्टमष्टतबाट प्रष्टतष्टनष्टध (ऄनगुमन तथा मलू्याङ्कन सम्बि सदस्य) , प्रदरे् 

ऄन्त्तगगतका सबै गाईाँ तथा नगरिाष्टिकाका स्वास््य संयोजकहरुिाइ सहभागी गराइ १ ष्टदनको ऄष्टभमखुीकरण गोष्ठी 

सञ्चािन गने । 

सहभागीहरुिाइ िोषण सम्बष्टन्त्ध कायगक्रमको ररिोष्टटगङ िाना/दस्तावेज साथमा ष्टिइ अईन ऄनरुोध गनुगहोस ्।  

सबै सहभागीहरुको िाष्टग स्वास््य व्यवस्थािन सचूना प्रणािीको िषु्टस्तका ईििब्ध गराईनहुोस ्। 

गोष्ठीमा सहभागीहरुिाइ िोषण सम्बष्टन्त्ध सचूकहरु मािन गने तररका (न्त्यषू्टमरेटर र ष्टडनोष्टमनेटर कसरी मािन गने) मा 

केष्टन्त्रत रहरे सचूकहरुको बझुाइ– सम्बष्टन्त्ध प्रस्तुतीकरण (स्िाआड) गनग िगाईने र अवश्यकतानसुार मािन प्रष्टक्रया 

प्रि िाने । 

िोषण सचूकहरुको िाष्टग स्वास््य व्यवस्थािन सचूना प्रणािीको ऄष्टभिेख र प्रष्टतवेदन ढााँचाबारे प्रि िाने ।  

सहभागीहरुिाइ ईहााँहरुिे प्राप्त गनुगभएको भएको िोषण सम्बष्टन्त्ध सचूकहरुको िष्टछल्िो एक वषगको ष्टनरकषग प्रस्तुत 

गनग ऄनरुोध गनुगहोस ्। 

सहभागीहरुिे प्रस्तुत गनुग भएको ष्टनरकषगिाइ ईहााँहरुिे ल्याईनभुएको ऄष्टभिेख र प्रष्टतवेदनसाँग प्रमाणीकरण 

गनुगहोस ् 

गणुस्तर जााँच ( Overreporting, underreporting, wrongreporting, misreporting)को िाष्टग Routine 

Data Quality Assessment (RDQA) को प्रयोग गनुगहोस ्। 

गोष्ठी सञ्चािनको िाष्टग संष्टघयस्तरबाट स्वास््य सेवा ष्टवभाग , िररवार कल्याण महार्ाखा ऄन्त्तगगतको िोषण 

र्ाखाबाट प्राष्टवष्टधक सहयोग ष्टिनिुनेछ । 

सहभागी सखं्याः  

यस ष्टक्रयाकिािमा सहभागी संख्या ष्टनम्नानसुार हुनेछः 

सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्राियको स्वास््य सेवा महार्ाखा ऄन्त्तगगतको जनस्वास््य र्ाखा प्रमखु - १ जना , िोषण 

कायगक्रम हनेे कमगचारी- १ जना, र त्याङ्कको कमगचारी- १ जना, जनस्वास््य ऄष्टधकृत- १ जना 

र्ैष्टक्षक योजना, त्याङ्क तथा ऄनसुन्त्धान र्ाखाबाट ष्टवद्यािय स्वास््य तथा िोषण कायगक्रम सम्बि कमगचारी- १  

बहुक्षेरीय िोषण योजना ऄन्त्तगगत गष्टठत प्रदरे्स्तरीय खाद्य तथा िोषण ष्टनदरे्क सष्टमष्टतबाट प्रष्टतष्टनष्टध (ऄनगुमन 

तथा मलू्याङ्कन सम्बि सदस्य- १ जना 

प्रदरे् ऄन्त्तगगतका सबै गाईाँ तथा नगरिाष्टिकाका स्वास््य संयोजक(प्रत्येक संस्थाबाट १ जना) 

लवक्षत समूहः 

प्रदरे्स्तरीय स्वास््य ऄष्टधकृतहरु त्था स्वास््यकमीहरु । 

सेवा वदनेरकाययक्रम सञ्चालन गने वनकायः 

बहुक्षेरीय िोषण योजना िाग ुभएका प्रदरे्हरुमा सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय ऄन्त्तगगतका स्वास््य सेवा 
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महार्ाखाहरु ।  

सेवारकाययक्रम सञ्चालन गनुयपने समयः 

वषगको एक िटक, योजना ष्टनमागण प्रष्टक्रया सरुु हुन ुऄगाष्टड/ऄगावै । 

काययक्रम ऄनुगमन तथा सपुररवेक्षण: 

िररवार कल्याण महार्ाखािे अवश्यकतानसुार कायगक्रमको ऄनगुमन गनेछ । 

ऄवभलेखतथाप्रवतवेदन 

संष्टघय स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रािय , स्वास््य सेवा ष्टवभाग, िररवार कल्याण महार्ाखा, िोषण र्ाखा, टेकुमा 

कायगक्रम सम्िन्त्न भए िश्चात ष्टनम्न प्रष्टतवेदनहरु िठाईनिुने छ: 

सम्बष्टन्त्धत प्रादषे्टर्क ष्टनकायहरु सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय , स्वास््य र्ाखा/प्रादषे्टर्क स्वास््यष्टनदरे्नाियका 

सम्बि स्वास््यकमी तथा प्रष्टतष्टनष्टधहरुिे कायगक्रम सम्िन्त्नताको ष्टवस्ततृ प्रगष्टत प्रष्टतवेदन  

चौमाष्टसक र वाष्टषगक रुिमा एक प्रष्टत अष्टथगक तथा भौष्टतक प्रगष्टत प्रष्टतवेदन (ऄनसुचूी २) 

सन्त्दभग सामाग्री स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रिायको स्वास््य व्यवस्थािन सचूना प्रणािी ऄन्त्तगगतको िोषण कायगक्रम सम्बष्टन्त्ध 

ऄष्टभिेख तथा प्रष्टतवेदन फारामहरु र साथै ष्टनदषे्टर्काहरु RDQA सम्बष्टध ष्टनदषे्टर्का अष्टद । 

 

वक्रयाकलाप नं ८. पोषण सम्बवन्ध ऄली वावनिंग वसस्टम ववकास र स्थापना (पोषण सवभयलेन्स ) र मानवीय ववपवत्त 

व्यवस्थापनको लावग क्लस्टर कोऄवडयनेसन तथा सचूना व्यवस्थापन प्रणाली ववकास र स्थापना(श्रोत:यषु्टनसेफ-सोझै भिुानी) 

८.१.  पोषण (वनगरानी) को लावग पूवय चेतावनी प्रणालीको स्थापना  

िररचय  िष्टछल्िा दर्कहरुमा नेिाििे िोषण र ष्टवकासका सचूकहरुमा महत्विणूग सधुार ल्याएको छ । यद्यष्टि, कुिोषण ऄझै 

एक समस्याको रुिमा रहकेो छ , जसिे मात ृतथा बािबाष्टिकाको स्वास््यका साथसाथै अष्टथगक ष्टवकासमा बाधा 

िरुयाईद ैअएको छ । हुन त राष्टरिय ष्टवकासका योजनाहरुमा िोषणिे प्राथष्टमकता िाएको छ र राष्टरिय स्वास््य 

नीष्टतहरुिे बािबाष्टिकामा हुने कुिोषण न्त्यनुीकरणको िाष्टग िोषण ष्टवर्ेष कायगक्रमहरु ष्टबस्तार र कायागन्त्वयनमा 

जोड ष्टदाँद ैअएको छ । फिस्वरुि िोषण सम्बष्टन्त्ध ठूिा योजना, िररयोजना तथा कायगक्रमहरुको र्रुुवात भएका छन ्

। तीमध्ये एक महत्विणूग बहुक्षेरीय िोषण योजना (२०१३ –२०१७) हो , जनु कुिोषण घटाइ अमा तथा 

बािबाष्टिकाको िोषण ष्टस्थष्टतमा सधुार ल्याईने ईद्दशे्य सष्टहत नेिाि सरकारिे सन ्२०१२ मा तयार गरी 

कायागन्त्वयन गरेको छ । ऄतः कायगक्रमहरुको प्रगष्टत सष्टमक्षा माफग त िोषण ष्टस्थष्टत र कुिोषणका कारकतत्वहरुको 

िेखाजोखा गरी नीष्टत तथा कायगक्रमहरुमा महत्विणूग सचूना ईििब्ध गराईनको िाष्टग िोषण सम्बष्टन्त्ध सचूकहरुको 

ष्टनयष्टमत प्रष्टतवेदन ऄत्यावश्यक छ । 

ष्टनयष्टमत प्रष्टतवेदन गने प्रणािीहरु जस्तैः स्वास््य प्रणािीमा HMISष्टर्क्षा प्रणािीमा EMISअष्टद भए िष्टन यी 

प्रणािीहरुिे िोषण ष्टवर्ेष र िोषण संवेदनर्ीि सबै कायगक्रहरु समेटी िोषण सम्बष्टन्त्ध एकीकृत सचूकहरुको िणूग 

प्रष्टतवेदन प्रदान गनग नसष्टकरहकेो ऄवस्था छ । यी सचूना प्रणािीहरु स्वास््य संस्था तथा ष्टवद्याियहरुबाट ष्टनयष्टमत 

रुिमा ईििब्ध गराईने हुने त्याङ्कमा अधाररत हुन्त्छन् , ऄतः सो प्रणािीहरुिे सम्िणूगिष्टक्षत जनसङ्ख्यािाइ 

प्रष्टतष्टनष्टधत्व गदनैन ्। साथै नेिािमा बहृतरुिमा राष्टरिय सवेक्षणहरु िष्टन गरीन्त्छ , तर ती हरेक िााँच वषगमा एक िटक 

हुने भएकािे ईि सवेक्षणहरु िवूग चेतावनी प्रणािीको िाष्टग प्रयोजनमा ल्याईन त्यष्टत ईियोगी हुाँदनैन् , साथै सो 

सवेक्षणहरुिे गाईाँ तथा नगरिाष्टिकास्तररय त्याङ्क ईििब्ध गराईाँदनै । ऄतः स्थानीय तहमा िोषण सम्बष्टन्त्ध 

त्याङ्क संकिन संयन्त्र स्थािना गनग ऄत्यन्त्त जरुरी छ , जसिे ष्टवद्यमान त्याङ्कहरु भएमा ऄभावहरु िषू्टतग गरी 

िोषणको िाष्टग िवूग चेतावनी प्रणािीको स्थािना गनगमा महत्विणूग भषू्टमका ष्टनभाईन सक्दछ । ऄतः नीष्टत ष्टनमागण 

तथा कायगक्रम कायागन्त्वयन प्रष्टक्रयामा खाद्य सरुक्षा तथा िोषण ष्टस्थष्टत र ष्टतनको मखु्य कारकतत्वहरुहरुको बारेमा 

समयमै जानकारी ईििब्ध गराइ कायगक्रम कायागन्त्वयनमा मिुभतु सधुार गनगमा मद्दत िरुयाईने ईद्दशे्य राखी िोषण 

िहरेदारीमा अधाररत ष्टनगरानी प्रणािी (Nutrition Sentinel based Surveillance System)को व्यवस्था 

गरीएको हो ।  

हाि यो कायगक्रम बहुक्षेरीय कायगक्रम िाग ुभएका ३० ष्टजल्िाहरुमध्येबाट २ ष्टजल्िाहरु ऄछाम र कष्टििवस्तुमा 

िररक्षणको रुिमा सञ्चािन भइरहकेो छ । िरीक्षण कायगक्रमको नष्टतजाको अधारमा अवश्यक सधुारहरु गरी ऄन्त्य 

२८ ष्टजल्िाहरुमा अगामी अ.व. दषे्टख क्रमबि रुिमा कायगक्रम ष्टबस्तार गने योजना रहकेो छ । चािु अ.व.मा 

सम्बष्टन्त्धत सबैिाइ यस सम्बष्टन्त्ध अधारभतू जानकारी ष्टदने ईद्दशे्यिे यो ष्टक्रयाकिािको व्यवस्था गररएको छ । 

ईद्दशे्य प्रदरे्स्तरीय स्वास््य तथा िोषण साझेदारी संस्थाका िोषण सम्बि कमगचारीहरु “िोषण िहरेदारीमा अधाररत 
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ष्टनगरानी” प्रणािीको अधारभतु जानकारीबारे  प्रष्टर्ष्टक्षत हुनेछन ्। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि प्रदरे् नं. १ ,२,४,५,७ र कणागिी प्रदरे्माप्रादषे्टर्क सरकारका िोषण सम्बि कायगकारी तथा ऄष्टधकृतहरु ‗िोषण 

िहरेदारीमा अधाररत ष्टनगरानी प्रणािीस्थािना गन‘े बारे जानकारी तथा क्षमता ऄष्टभवषृ्टि हुनेछ । 

प्रदरे् नं. १ ,२,४,५,७ र कणागिी प्रदरे्मािवूग चेतावनी प्रणािी जस्तो ‗िहरेदारीमा अधाररत ष्टनगरानी प्रणािी ‘ र 

प्रमखु िोषण सचूकहरुको िाष्टग ष्टनयष्टमत त्याङ्कश्रोतको स्थािना गनेबारे िणूग तयारी हुनेछ । 

सञ्चािन प्रकृया  सञ्चालन वववध 

प्रदरे्स्तरीय बहुक्षेरीय िोषण कायगक्रमका साझेदारी संस्थाहरुबाट िोषण सम्बि कमगचारी र त्याङ्क सम्बि 

कमगचारी, खाद्य तथा िोषण सरुक्षा ष्टनदरे्क सष्टमष्टतका िदाष्टधकारीहरुिाइ सहभागी गराइ १ ष्टदनको ऄष्टभमखुीकरण 

गोष्ठी सञ्चािन गने । 

गोष्ठीमा ―िोषण िहरेदारीमा अधाररत ष्टनगरानी प्रणािी‖ को िररचय, औष्टचत्य र ईद्दशे्यको बारेमा जानकारी गराईने।  

ष्टनम्न ष्टक्रयाकिाि गरी सो ऄनसुार ―िोषण िहरेदारीमा अधाररत ष्टनगरानी प्रणािी ‖ष्टवकास र स्थािना गनग , गराईन 

सष्टकने बारे प्रि िानुगहोस ्। िड्ुकोिन, ख्याईटेिन, खानेिानी तथा सरसफाइ र खाद्य सरुक्षाको दर राखी ग्रामीण/र्हरी 

नगरिाष्टिकाहरुको संष्टक्षप्त िररचय तयार गनुगहोस ्।  

िड्ुकोिन, ख्याईटेिन, खानेिानी तथा सरसफाइ र खाद्य सरुक्षा ष्टस्थष्टतको प्राप्ताङ्कको अधारमा नगरिाष्टिकाहरुको 

मलु्याङ्कन (िद ष्टवभाजन) गनुगहोस ्। 

न्त्यनु प्राप्ताङ्क भएको ग्रामीण/र्हरी नगरिाष्टिकाको छनौट गनुगहोस ्।  

त्याङ्क संकिनको िाष्टग कष्टम्तमा दइुजना गणनाकताग व्यवस्था गने सक्ने नगरिाष्टिकािाइ ष्टनगरानीको 

ष्टजम्मेवारी ष्टदनहुोस ्।  

ईहााँहरुिाइ एन्त्रोिोमेष्टिक मािनमा केष्टन्त्रत रहरे त्याङ्क संकिन गने कायगप्रणािीबारे जानकारी ष्टदनहुोस ्। यो 

प्रणािी ष्टबस्तार रस्थािना गने क्रममा सो सम्बष्टन्त्ध छुटै्ट दइु ष्टदनको प्रष्टर्क्षण हुन्त्छ भनी जानकारी ष्टदनहुोस ्। 

त्याङ्क संकिन , ष्टवशे्लषण र प्रष्टतवेदन िेख्ने कायगबारे संष्टक्ष्प्त रुिमा वणगन गनुगहोस ्। गोष्ठी सञ्चािनको िाष्टग 

संष्टघयस्तरबाट स्वास््य सेवा ष्टवभाग, िररवार कल्याण महार्ाखाबाट प्राष्टवष्टधक सहयोग ष्टिन सष्टकनेछ । 

सहभागी सखं्याः  

यस ष्टक्रयाकिािमा सहभागी संख्या ष्टनम्नानसुार हुनेछः 

सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्राियको स्वास््य सेवा महार्ाखा ऄन्त्तगगतको जनस्वास््य र्ाखा प्रमखु - १ जना , िोषण 

कायगक्रम हनेे कमगचारी- १ जना, र त्याङ्कको कमगचारी- १ जना, जनस्वास््य ऄष्टधकृत- १ जना 

बहुक्षेरीय िोषण कायगक्रमका सरकारी साझेदारी ष्टनकायहरुबाट िोषण सम्बि कमगचारी- १ जना र त्याङ्क सम्बि 

कमगचारी- १ 

बहुक्षेरीय िोषण योजना ऄन्त्तगगत गष्टठत प्रदरे्स्तरीय खाद्य तथा िोषण ष्टनदरे्क सष्टमष्टतका िदाष्टधकारीहरु- सबै  

प्रदरे् ऄन्त्तगगतका सबै प्रदरे्का स्वास््य संयोजक- प्रत्येक संस्थाबाट १ जना 

लवक्षत समूहः 

प्रदरे्ष्टस्थत सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय िगायत बहुक्षेरीय िोषण कायगक्रमका साझेदारी संस्थाहरु ।  

सेवा वदनेरकाययक्रम सञ्चालन गने वनकायः 

प्रदरे्ष्टस्थत सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय ऄन्त्तगगतको स्वास््य सेवा महार्ाखाको िोषण कायगक्रम हनेे र्ाखारइकाइ 

। 

सेवारकाययक्रम सञ्चालन गनुयपने समयः 

वषगको एक िटक, कम बािी काट्ने समय/मौसममा, खाद्यान्त्नको ऄभाव भइ ऄष्टनकाि िाग्ने समयमा । 

काययक्रम ऄनुगमन तथा सपुररवेक्षण: 

िररवार कल्याण महार्ाखािे अवश्यकतानसुार कायगक्रमको ऄनगुमन गनेछ । 

ऄवभलेखतथाप्रवतवेदन 

संष्टघय स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रािय , स्वास््य सेवा ष्टवभाग, िररवार कल्याण महार्ाखा, िोषण र्ाखा, टेकुमा 

कायगक्रम सम्िन्त्न भए िश्चात ष्टनम्न प्रष्टतवेदनहरु िठाईनिुने छ: 

सम्बष्टन्त्धत प्रादषे्टर्क ष्टनकायहरु सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय , स्वास््य र्ाखा/प्रादषे्टर्क स्वास््य ष्टनदरे्नाियका 

सम्बि स्वास््यकमी तथा प्रष्टतष्टनष्टधहरुिे कायगक्रम सम्िन्त्नताको ष्टवस्ततृ प्रगष्टत प्रष्टतवेदन  

चौमाष्टसक र वाष्टषगक रुिमा एक प्रष्टत अष्टथगक तथा भौष्टतक प्रगष्टत प्रष्टतवेदन (ऄनसुचूी २) 
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सन्त्दभग सामाग्री िोषण िहरेदारीमा अधाररत ष्टनगरानी प्रणािी (Nutrition Sentinel based Surveillance System) सम्बष्टन्त्ध 

ष्टनदषे्टर्का। 

 

८.२  मानवीय ववपद् व्यवस्थापनको लावग क्लिर कोवडयनेशन तथा सचूना व्यवस्थापन प्रणाली ववकास र स्थापना 

िररचय  मिुुकमा दवैी प्रकोि ईिार ऐन , २०३९ ऄनरुुि ष्टविद ्प्रष्टतकायगका ष्टक्रयाकिािहरु भइरहकेो तथा ष्टविद ्व्यवस्था 

राष्टरिय रणनीष्टत , २०६६ ऄनसुार ष्टविद ्जोष्टखम व्यवस्थािनका सबै कायगहरुको सचुारु रुिमा समन्त्वय तथा 

सञ्चािनको िाष्टग नेिाि सरकार , गहृ मन्त्राियिे राष्टरिय ष्टविद ्प्रष्टतकायगको कायगढााँचा (National Disaster 

Response Framework)को ष्टनमागण गरेको छ । यस कायगढााँचाको बूाँदा ५ (राष्टरिय तथा ऄन्त्तरागष्टरिय सहायता 

तथा समन्त्वय ढााँचा) ऄन्त्तगगतको ईिबूाँदा २ मा नेिािमा ष्टविद ्प्रष्टतकायगमा कायगरत ११ वटा ष्टवषयगत क्षेरहरुको 

नेततृ्व र सहयोगी ष्टनकायहरु तोष्टकएको छ ।  ती ११ वटा ष्टवषयगत क्षेरहरुमध्ये एक िोषण ष्टवषयगत क्षेर हो , 

जसको सरकारी नेततृ्वदायी ष्टनकायमा (Lead Agency) स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रािय र सहयोगी ष्टनकाय 

(Co-Lead Agency) मा यषु्टनसेफ नेिाि रहकेो छ । ष्टविद ्प्रष्टतकायगमा अकष्टस्मक िोषण प्रष्टतकायगिाइ सचुारु 

रुिमा सञ्चािन गनग तथा सो ऄन्त्तगगत कायागन्त्वयन भएका ष्टक्रयाकिािहरुको प्रष्टतफि , ईििष्टब्धहरु मािनका 

सचूकहरुबारे त्याङ्क सङ्किन तथा ऄद्यावष्टधक गनगको िाष्टग राष्टरिय िोषण ष्टवषयगत क्षेरको समन्त्वय संरचना 

(Cluster Coordination Structure) तथा सचूना व्यवस्थािन प्रणािी (Information Management 

System) को ष्टवकास गरीएको छ । यो संरचनाको ष्टवकास ष्टवश्वव्यािी िोषणष्टवषयगत क्षेर (Global Nutrition 

Cluster)को ष्टनदषे्टर्कािे ष्टनष्टदगि गरीए बमोष्टजम गरीएको छ । सोही बमोष्टजम प्रदरे्स्तरमा िष्टन ष्टविद ्प्रष्टतकायगमा 

अकष्टस्मक िोषण कायगक्रमिाइ सचुारु रुिमा सञ्चािन गरी अवश्यक त्याङ्क सङ्किन तथा ऄद्यावष्टधक 

गनगको िाष्टग प्रदरे्स्तरीय िोषण ष्टवषयगत क्षेरको समन्त्वय संरचना र सचूना व्यवस्थािन प्रणािी ष्टवकास गनुग जरुरी 

हुने भएकोिे चािु अ.व.मा यो ष्टक्रयाकिािको व्यवस्था गरीएको हो । 

ईद्दशे्य प्रदरे्स्तरमा िोषण ष्टवषयगत क्षेरको क्ििर समन्त्वय संरचना तथा सचूना व्यवस्थािन प्रणािी स्थािना गन,े 

िोषण ष्टवषयगत क्षेरको क्ििर समन्त्वय संरचना माफग त ष्टविद ्व्यवस्थािन तथा प्रष्टतकायग कायागन्त्वयन प्रष्टक्रयामा 

अकष्टस्मक िोषण कायगक्रम सचुारु रुििे सञ्चािन गन,े र 

िोषण ष्टवषयगत क्षेरको सचूना व्यवस्थािन प्रणािी माफग त ष्टविद ्व्यवस्थािन तथा प्रष्टतकायग कायागन्त्वयनमा 

अकष्टस्मक िोषण कायगक्रमको अवश्यक त्याङ्क सङ्किन तथा ऄद्यावष्टधक गरी सरोकारवािा ष्टनकायहरुिाइ 

ईििब्ध गराईने । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि प्रदरे् नं. १,२,४,५,७ र कणागिी प्रदरे्माप्रदरे्स्तरीय िोषण ष्टवषयगत क्षेरको स्थािना हुनेछ । 

प्रदरे् नं. १,२,४,५,७ र कणागिी प्रदरे्माअकष्टस्मक िोषण प्रष्टतकायगको िाष्टग प्रदरे्स्तरीय िोषण ष्टवषयगत क्षेरको 

समन्त्वय संरचना र सचूना व्यवस्थािन प्रणािीको ष्टवकास हुनेछ । 

प्रदरे् नं. १ ,२,४,५,७ र कणागिी प्रदरे्माष्टविद जोष्टखम व्यवस्थािनको िाष्टगअकष्टस्मक िोषण प्रष्टतकायग योजना 

तयार हुनेछ ।  

सञ्चािन प्रकृया  चािु अ.व.मा अवश्यकतानसुार ४ दषे्टख ५ िटक बैठक बसािी ष्टनम्न कायगहरु सम्िन्त्न गनुगिनेछः  

पोषण ववषयगत के्षरको ववकास र स्थापना  

प्रदरे्स्तरीय ष्टविद ्व्यवस्थािन सष्टमतिे ऄनमुान गरेको ष्टविद ्अईनसक्ने समय ऄगावै सामाष्टजक ष्टवकास 

मन्त्राियिे प्रदरे्ष्टस्थत िोषणमा काम गने सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरु र िोषण सम्बि सरोकारवािाहरुको 

बैठक अव्हान गरी प्रदरे्स्तरीय िोषण ष्टवषयगत क्षेरको स्थािना गने ।  

नोटःयो स्थािना गने बेिामा नेिाि सरकार , गहृ मन्त्राियबाट ष्टविद ्प्रष्टतकायगको िाष्टग प्रदरे्स्तरमा ष्टवषयगत 

क्षेरहरुको स्थािना गनगको िाष्टग प्राप्त ऄष्टन्त्तम ष्टनदरे्ानसुार गनुगिनेछ ऄथागतः छुटै्ट िोषण ष्टवषयगत क्षेर ऄथवा 

स्वास््य क्षेरसाँग एकीकृत गरी स्वास््य र िोषण ष्टवषयगत क्षेर ।  

ष्टविद्बाट श्रषृ्टजत प्रकोिको ऄवस्था -प्रभाष्टवत क्षेर, जनसंख्या, क्षष्टत, दषै्टनक जीवनयािनमा िरेको ऄसर , जोष्टखममा 

िरेका समहूहरुको स्वास््य तथा िोषण ऄवस्थार सो ऄनरुुि कायागन्त्वयन गनुगिने अकष्टस्मक िोषण प्रष्टतकायगको स्तर 

ऄनसुार ष्टवषयगत क्षेर समन्त्वय संरचना ष्टनधागरण गनुगिने हुन्त्छ ।  

िोषण ष्टवषयगत क्षेरको समन्त्वय संरचनाको िाष्टग कुनै छुटै्ट ष्टकष्टसमको नमनुा संरचना ष्टनधागरण गरीएको छैन । 

स्थानीय अवश्यकता , प्राथष्टमकता, ईििब्ध स्रोत साधन , सरुक्षा व्यवस्था , स्थानीय क्षमता र ष्टवद्यमान 

सरोकारवािाहरुको अधारमा िोषण ष्टवषयगत क्षेर समन्त्वय संरचनाको ष्टवकास गनग सष्टकनेछ । 
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ष्टवश्वव्यािीरुिमा सबै ष्टवषयगत क्षेरहरुको नेततृ्वदायी ष्टनकायमा संयिु रारि संष्टघय ष्टनकायहरु रहकेोमा रहकेो 

भएतािष्टन नेिािको हकमा सरकारिे सम्बष्टन्त्धत सरकारी ष्टनकायहरुिाइ ष्टवषगयत क्षेरको नेततृ्वदायी ष्टनकाय 

तोकेको छ । सो ऄनरुुि स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्राियको िोषण कायगक्रम हनेे ष्टनकाय िररवार कल्याण 

महार्ाखाको िोषण र्ाखा िोषण ष्टवषयगत क्षेरको सरकारी नेततृ्वदायी ष्टनकाय (Lead Agency) र 

यषु्टनसेफनेिािको िोषण र्ाखा सह नेततृ्वदायी ष्टनकाय (Co-Lead Agency) रहकेो छ । यही ढााँचा ऄनरुुि 

प्रदरे्स्तरमा ष्टनम्न बमोष्टजम िोषण ष्टवषयगत क्षेरको स्थािना गनुगिनेछः 

सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रिायको इष्टिडेष्टमयोिजी सरकारी नेततृ्वदायी ष्टनकाय (Lead Agency), 

यषु्टनसेफने िािको सम्बष्टन्त्धत क्षेरीय कायागिय ऄन्त्तगगतको िोषण र्ाखा सहनेततृ्वदायी ष्टनकाय (Co-Lead 

Agency),  

सदस्यहरुमा प्रदरे्मा कायगरत िोषण सम्बष्टन्त्ध कायगक्रम सञ्चािन गने वा सेवा ष्टदने ऄन्त्य सरकारी तथा गैरसरकारी 

ष्टनकायहरु, िोषण सम्बि सरोकारवािाहरु , प्रदरे्स्तरीय ष्टविद ्व्यवस्थािन सष्टमष्टतको प्रष्टतष्टनष्टधिाइ समावेर् गनग 

सष्टकनेछ र 

प्रदरे्मा कायगरत िोषण सम्बष्टन्त्ध कायगक्रम सञ्चािन गने वा सेवा ष्टदने ऄन्त्य सरकारी तथा गैरसरकारी ष्टनकायहरु , 

िोषण सम्बि सरोकारवािाहरुको संख्या र ष्टविद्बाट भएको क्षष्टत तथा गनुगिने िोषण प्रष्टतकायगको स्तर ऄनसुार 

सदस्य संख्या घटबढ हुनसक्नेछ  

िोषण ष्टवषयगत क्षेरको स्थािना गनग संष्टघयस्तरको िोषण ष्टवषयगत क्षेरबाट प्राष्टवष्टधक सहयोग प्रदान हुनेछ ।  

साथै सो को स्थािनाको िाष्टग संष्टघयस्तरको िोषण ष्टवषयगत क्षेरबाट ‗िोषण ष्टवषयगत क्षेर सञ्चािन ष्टनदषे्टर्का‘ 

ईििब्ध गराइनेछ ।  

प्रदरे्स्तरीय ष्टवषयगत क्षेरिे अवश्यकतानसुार समन्त्वय संरचनाको क्षमता ष्टवकासको िाष्टग संष्टघयस्तरको िोषण 

ष्टवषयगत क्षेरबाट प्राष्टवष्टधक सहयोग ष्टिन सक्नेछ । 

पोषण ववषयगत के्षरको समन्वय प्रणाली र सचूना व्यवस्थापन प्रणालीको ववकास र स्थापना 

सरकारी नेततृ्वदायी ष्टनकायिे ष्टविद ्प्रष्टतकायग ऄवष्टधभररको िाष्टग अवश्यक कमगचारीहरु (अवश्यकतानसुार 

वररष्ठता, ऄनभुव, संख्या, अष्टदिाइ ध्यानमा राखी) व्यवस्था गरी िोषण ष्टवषयगत क्षेर समन्त्वय संरचना (Cluster 

Coordination Mechanism)को ष्टवकास गनुगिनेछ । यसको िाष्टग कष्टम्तमा िष्टन एकजना ष्टवषयगत क्षेरको 

समन्त्वयकताग (Cluster Coordinator) र सचूना व्यवस्थािन ऄष्टधकृत (Information Management 

Officer-IMO)को व्यवस्था गनुगिनेछ । 

ष्टवषयगत क्षेरको समन्त्वययकताग (Cluster Coordinator) को ष्टजम्मेवारी सामान्त्यतः ष्टनम्न बमोष्टजम हुनेछः  

अवश्यकतानसुार संष्टघय, प्रादषे्टर्क, ष्टजल्िा तथा स्थानीय तहमा समन्त्वय गने व्यवस्था ष्टवकास गने , 

अकष्टस्मक िोषण प्रष्टतकायगको जरुरत ऄनसुार िष्टक्षत वगगको ईमेर , िैंष्टगक अधारमा अवश्यकता िेखाजोखा 

(needassessment)गनगमा सहजीकरण गन,े 

प्रष्टतकायगमा कुनैिष्टन ष्टकष्टसमको ऄभाव या दोहोरो ष्टक्रयाकिाि (duplication)भए नभएको यष्टकन गरी , यष्टद 

भएमा सो को ष्टनराकरणको अष्टग अवश्यक कायग गन,े 

प्रदरे्स्तरीय ष्टविद ्समन्त्वय सष्टमत र संष्टघय िोषण ष्टवषयगत क्षेरसाँगको समन्त्वयमा ष्टवषयगत क्षेरको रणनीष्टत तजुगमा 

गने र साथै प्रष्टतकायग योजनाको नमनुा ढााँचा प्राप्त गरी सो ऄनरुुि िोषण प्रष्टतकायग योजना तयार गनग सहजीकरण गने, 

प्राप्त सचूना व्यवस्थािन तथा प्रवाह गन,े 

ष्टवषयगत क्षेरिाइ अकष्टस्मक िोषण कायगक्रम सम्बष्टन्त्ध प्राष्टवष्टधक मािदण्डहरुको प्रयोग गनगमा सहयोग गन,े 

ष्टवषयगत क्षेरको कायग ऄनगुमन गने र अवश्यक मागगष्टनदरे्न, सल्िाह तथा सझुाव प्रदान गन,े 

मानव, अष्टथगक, तथा ऄन्त्य स्रोत साधनहरुको ईष्टचत िररचािन गन,े 

िोषण प्रष्टतकायगको िाष्टग िैरवी तथा क्षमता ष्टवकास गन,े र 

प्रष्टतकायगको प्रष्टतवेदन तयार िारी ष्टवषयगत क्षेरिाइ प्रस्तुत गने ।    

ववषयगत के्षरको सचूना व्यवस्थापन ऄवधकृत (Information Management Officer) को वजम्मेवारी 

सामान्त्यतः ष्टनम्न बमोष्टजम हुनेछः    

िोषण ष्टवषयगत क्षेरको िाष्टग अवश्यक िने सचूनाहरु (जस्तैः िोषण क्षेरमा काम गने सरकारी तथा गैरसरकारी 

ष्टनकायहरु, संयिु रारि संष्टघय ष्टनकायहरु) ईििब्ध गराईन,े 

ऄन्त्य ष्टवषयगत क्षेरहरुसाँग एक अिसमा सचूना अदान प्रदान गन,े 
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िोषण प्रष्टतकायगको नष्टतजा, प्रष्टतफिहरुबारे त्याङ्क सङ्किन तथा ईष्टचत व्यवस्थािन गरी प्रष्टतवेदन तयार िान,े 

िोषण ष्टवषयगत क्षेरसाँग सम्बष्टन्त्धत सचूनाहरुको ईष्टचत व्यवस्थािन, िररमाजगन र प्रवाह भए नभएका यष्टकन गन,े 

प्रष्टतकायगबाट प्राप्त त्याङ्कहरुको ष्टवशे्लषण प्रष्टक्रयामा ष्टवश्वव्यािी रुिमा मञ्जरु गरीएका मािदण्डहरुको प्रयोग 

गरीएकोबारे यष्टकन गन,े 

सचूनाहरु िररिणूग गनगको िाष्टग ऄन्त्य ष्टवषयगत क्षेरकाIMO हरुसाँग समन्त्वय गन,े र 

त्याङ्क व्यवस्थािन गनगमा ष्टवषयगत क्षेरका सदस्यहरुको क्षमता ष्टवकास गने ।दरे् मातहतका सबै गाईाँ तथा 

नगरिाष्टिकाका संयोजकहरुिाइ सहभागी गराइ िोषण ष्टवषयगत क्षेर स्थािना र अकष्टस्मक िोषण प्रष्टतकायग िवूग 

तयारीयोजना ष्टनमागणको सम्बष्टन्त्ध २ ष्टदनकोऄष्टभमखुीकरण गोष्ठीको अयोजना गने । यसको ष्टिग राष्टिय िोषण 

ष्टवषयगत क्षेरबाट सहजकतागको व्यवस्था गनुगिनेछ । 

(नोटः पोषण तवषयगत िेर, यसको सरकारी नेततृ्वदायी तनकाय, सह नेततृ्वदायी तनकाय, तवषयगत िेरको समन्वय 

संरर्ना र समन्वयकताच , सरू्ना व्यवस्थापन संरर्ना र ऄतधकृतको कायच तववरण (ToR)प्रदशेस्तरीय पोषण 

तवषयगत िेरको स्थापना गनच बसेको बैठक सञ्र्ालन समयमा उपलब्ध गराईनेछ )।  

सहभागी सखं्याः  

िोषण ष्टवषयगत क्षेरको िाष्टग ष्टनष्टश्चत सहभागी संख्या ष्टनधागरण गररएको छैन । प्रदरे्मा ष्टवद्यमान िोषण सम्बि 

सरकारी तथा गैरसरकारी ष्टनकायहरु , संयिु रारि संष्टघय ष्टनकायहरु , सरोकारवािाहरु, तथा िोषण प्रष्टतकायगमा 

संिग्न संघसंस्थाहरुको अधारमा सहभागी संख्या घटीबढी हुनसक्नेछ । 

प्रदरे् ऄन्त्तगगतका सबै गाईाँ तथा नगरिाष्टिकाका संयोजकहरु १,१ जना 

लवक्षत समूहः 

प्रदरे्स्तरीय िोषण ष्टवषयगत क्षेरको नेततृ्वदायी ष्टनकाय , सहयोगी ष्टनकाय , र सदस्य संस्थाका तोष्टकएका 

प्रष्टतष्टनष्टधहरु ।  

सेवा वदनेरकाययक्रम सञ्चालन गने वनकाय 

प्रदरे्ष्टस्थत सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्राियको स्वास््य सेवा महार्ाखा ऄन्त्तगगतको िोषण कायगक्रम हनेे र्ाखािे सोही 

मन्त्राियको इष्टिडेष्टमयोिोजी तथा रोग ष्टनयन्त्रण महार्ाखाकोइष्टिडेष्टमयोिोजी तथा महामारी ष्टनयन्त्रण र्ाखाको 

सम्बि ऄष्टधकृतसाँगको समन्त्वय, सहकायग र प्राष्टवष्टधक सहयोगमा कायगक्रम सञ्चािन गने । 

सेवारकाययक्रम सञ्चालन गनुयपने समयः 

प्रदरे्मा कुनै िष्टन ष्टकष्टसमको ष्टविद ्अईनसक्ने ऄनमुान भएका त्यसको १-२ मष्टहना ऄगावै िोषण ष्टवषयगत क्षेरको 

नेततृ्वदायी संस्थािे ष्टवषयगत क्षेरको बैठक राखी समन्त्वयकताग (Nutrition Cluster  Coordinator)सचूना 

व्यवस्थािन ऄष्टधकृत (Information Management Officer)चयन गने र अकष्टस्मक िोषण प्रष्टतकायग 

कायागन्त्वयनको िाष्टग अवश्यक कायगक्रम व्यवस्थािन तथा सचूना व्यवस्थािन प्रणािीको व्यवस्था गने । 

काययक्रम ऄनुगमन तथा सपुररवेक्षण: 

िररवार कल्याण महार्ाखािे अवश्यकतानसुार कायगक्रमको ऄनगुमन गनेछ । 

ऄवभलेखतथाप्रवतवेदन 

संष्टघय स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रािय , स्वास््य सेवा ष्टवभाग, िररवार कल्याण महार्ाखा, िोषण र्ाखा, टेकुमा 

कायगक्रम सम्िन्त्न भए िश्चात ष्टनम्न प्रष्टतवेदनहरु िठाईनिुने छ: 

सम्बष्टन्त्धत प्रादषे्टर्क ष्टनकायहरु सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय , स्वास््य र्ाखा/प्रादषे्टर्क स्वास््य ष्टनदरे्नाियका 

सम्बि स्वास््यकमी तथा प्रष्टतष्टनष्टधहरुिे कायगक्रम सम्िन्त्नताको ष्टवस्ततृ प्रगष्टत प्रष्टतवेदन  

चौमाष्टसक र वाष्टषगक रुिमा एक प्रष्टत अष्टथगक तथा भौष्टतक प्रगष्टत प्रष्टतवेदन (ऄनसुचूी २) 

सन्त्दभग सामाग्री ष्टविद व्यवस्थािन प्रष्टतकायग ढााँचा, िोषण ष्टवषयगत क्षेर स्थािना र सञ्चािन ष्टनदषे्टर्का अष्टद। 

 

वक्रयाकलाप नं ९. प्रकोप जोवखम व्यवस्थापन योजना र अकवस्मक पोषण कायय योजना पररमाजयन (श्रोत:यषु्टनसेफ-सोझै 

भिुानी) 

िररचय  सम्भाष्टवत ष्टविद र त्यसबाट श्रषृ्टजत हुने प्रकोिको जोष्टखमिाइ व्यवस्थािन गरी खाद्यान्त्न , अवास, स्वास््य तथा 

िोषण जस्ता अधारभतू सेवाहरुमा प्रभाष्टवत जनसंख्याको िहुाँचिाइ सषु्टनश्चत गने ईद्दशे्यिे नेिाि सरकार , गहृ 

मन्त्राियको ष्टविद जोष्टखम व्यवस्थािन राष्टरिय रणनीष्टत २०६६ िे राष्टरिय ष्टविद ्प्रष्टतकायग कायगढााँचा ऄन्त्तगगतका 

सबै ष्टवषयगत क्षेरहरुिे अ-अफ्नो क्षेरगत रणनीष्टत ऄनरुुि प्रकोि जोष्टखम व्यवस्थािन योजना र अकष्टस्मक कायग 
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योजना तजुगमा तथा अवश्यकतानसुार ष्टतनको िररमाजगन गने गरेको छ।ष्टवगतमा केन्त्रीयस्तरमा िोषण ष्टवषयगत क्षेर र 

क्षेरीयस्तर तथा ष्टजल्िास्तरमा संयिु स्वास््य तथा िोषण ष्टवषयगत क्षेर स्थािना भएकोमा िररवष्टतगत संरचना 

ऄन्त्तगगत प्रादषे्टर्क तहहरुमा िष्टन िोषणष्टवषयगत क्षेरको स्थािना गनुगिने अवश्यकता रहकेो छ । साथै ती 

िोषणष्टवषयगतक्षेरिेचािुअ.व.माप्रादषे्टर्कस्तरमािोषणसाँगसम्बष्टन्त्धतष्टविदज्ोष्टखमव्यवस्थािनकोिाष्टगअकष्टस्मक

िोषणकायगयोजनातजुगमातथािररमाजगनगनुगिने अवश्यकता भएकोिे योष्टक्रयाकिािकोव्यवस्थागरेकोछ। 

ईद्दशे्य प्रदरे्स्तरीय िोषणसाँग सम्बष्टन्त्धत ष्टविद ्जोष्टखम व्यवस्थािनको िाष्टग अकष्टस्मक िोषण कायग योजना तजुगमा तथा 

िररमाजगन गन ेर तयार िाररएको अकष्टस्मक कायग योजना ऄनरुुि ष्टविद ्प्रभाष्टवत क्षेरमा अकष्टस्मक िोषण कायगक्रम 

कायागन्त्वयन गने । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि प्रदरे्स्तरीय अकष्टस्मक िोषण िवूग तयारी योजना समयमै तयार हुनेछ । 

प्रदरे्स्तरीय िोषण ष्टवषयगत क्षेरिे कुनैिष्टन ष्टविद्बाट श्रषृ्टजत अकष्टस्मक ऄवस्थामा िोषण प्रष्टतकायग कायागन्त्वयन 

प्रभावकारी हुनेछ । 

सञ्चािन प्रकृया  सञ्चालन वववध 

यो ष्टक्रयाकिाि ष्टनम्नानसुार सञ्चािन गनुगिनेछः 

ऄनमुाष्टनत ष्टविद ्समय अईन ु४-५ मष्टहना ऄगावै प्रदरे्स्तरीय िोषण ष्टवषयगत क्षेरको बैठक अयोजना गरी 

अकष्टस्मक िोषण कायग योजना तजुगमाको िाष्टग अवश्यक त्याङ्क , सचूना, मानवस्रोत, िोषण सामाग्रीहरुको 

ईििब्धताको बारेमा छिफि गन,े र ष्टतनको ईििब्धको िाष्टग ष्टवषयगत क्षेरका सदस्यहरु बीच कायग ष्टवभाजन गने  

अवश्यकतानसुार िोषण ष्टवषयगत क्षेरको बैठक अयोजना गरी अष्टधकाररक स्रोतबाट प्राप्त त्याङ्क , सचूनाको 

अधारमा अकष्टस्मक िोषण िवूग तयारी कायगयोजना तजुगमा तथा िररमाजगन गने । 

तजुगमा गरीएको अकष्टस्मक िोषण िवूग तयारी कायग योजनाको ऄष्टन्त्तम रुििाइ िोषण ष्टवषयगत क्षेरबाट िाररत गरी 

सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्राियबाट ऄनमुोदन गराइ सो कायगयोजनािाइ प्रदरे् ष्टविद ्व्यवस्थािन सष्टमष्टतसाँगको 

समन्त्वयमा प्रदरे्स्तरीय ष्टविद ्जोष्टखम न्त्यनुीकरण िवूग तयारी कायग योजनामा समावेर् गने ।  

अवश्यकतानसुार र्रुुका बैठकहरुमा संष्टघयस्तरको िोषण ष्टवषयगत क्षेरबाट सहजीकरण र प्राष्टवष्टधक सहयोगको 

व्यवस्था गरीनेछ । सो को िाष्टग बैठक अयोजना हुने समयबारे संष्टघयस्तरको िोषण ष्टवषयगत क्षेरको नेततृ्वदायी 

ष्टनकाय (Cluster Lead)िररवार कल्याण महार्ाखा, िोषण र्ाखािाइ ऄष्टग्रम जानकारी ष्टदनिुनेछ ।  

लवक्षत समूहः 

प्रदरे्स्तरीय िोषण ष्टवषयगत क्षेरको नेततृ्वदायी संस्था, सह नेततृ्वदायी संस्था र सदस्य संस्थाहरुका प्रष्टतष्टनष्टधहरु ।  

सेवा वदनेरकाययक्रम सञ्चालन गने वनकाय: 

यो कायगक्रम ष्टविद व्यवस्थािन तथा प्रकोि जोष्टखमसाँग सम्बष्टन्त्धत भएकोिे प्रदरे्को सामाष्टजक ष्टवकास 

मन्त्राियको इष्टिडेष्टमयोिोजी तथा रोग ष्टनयन्त्रण महार्ाखा ऄन्त्तगगतको इष्टिडेष्टमयोिोजी तथा महामारी ष्टनयन्त्रण 

र्ाखािे सोही मन्त्राियको स्वास््य सेवा महार्ाखाको जनस्वास््य र्ाखामा ऄवष्टस्थत िोषण कायगक्रम सम्बि 

ऄष्टधकृतसाँगको समन्त्वय, सहकायग र प्राष्टवष्टधक सहयोगमा अकष्टस्मक िोषण कायग योजना तजुगमा तथा िररमाजगन 

गने ।  

सेवारकाययक्रम सञ्चालन गनुयपने समयः 

ष्टविद ्जोष्टखम न्त्यनुीकरण तथा व्यवस्थािन ऐन २०७४ िे व्यवस्था गरे बमोष्टजम गठन भएको प्रदरे् ष्टविद ्

व्यवस्थािन सष्टमष्टतिे प्रदरे्मा ष्टवगतमा अइिरेका ष्टविद ्तथा ऄन्त्य ऄष्टग्रम सचूनाहरुको अधारमा ऄनमुान 

गरीएको समयिाइ मध्यनजर गरी चािु अ.व. ष्टभरमा अकष्टस्मक िोषण कायग योजना तजुगमा तथा िररमाजगन कायग 

सम्िन्त्न गनुगिनेछ । 

काययक्रम ऄनुगमन तथा सपुररवेक्षण: 

िररवार कल्याण महार्ाखािे अवश्यकतानसुार कायगक्रमको ऄनगुमन गनेछ । 

ऄवभलेख तथा प्रवतवेदन 

कायगक्रम सम्िन्त्न भए िश्चात संष्टघय स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्राियमा ष्टनम्न प्रष्टतवेदनहरु िठाईनिुने छ: 

सम्बष्टन्त्धत प्रादषे्टर्क ष्टनकायहरु सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय , स्वास््य र्ाखा/प्रादषे्टर्क स्वास््य ष्टनदरे्नाियका 

सम्बि स्वास््यकमी तथा प्रष्टतष्टनष्टधहरुिे कायगक्रम सम्िन्त्नताको ष्टवस्ततृ प्रगष्टत प्रष्टतवेदन  

चौमाष्टसक र वाष्टषगक रुिमा एक प्रष्टत अष्टथगक तथा भौष्टतक प्रगष्टत प्रष्टतवेदन (ऄनसुचूी २) 

सन्त्दभग सामाग्री अकष्टस्मक ऄवस्थामा िोषण प्रष्टतकायगको िवूग तयारी योजना सम्बष्टन्त्ध नमनुा templateअष्टद । 
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वक्रयाकलाप नं १ ०. प्रकोप जोवखम न्युनीकरण सम्बवन्ध पोषण ववषयगत के्षरका सरोकारवालाहरुलाइ क्षमता ऄवभवृवद्ध 

(प्रदेशस्तरीय) (श्रोत: यषु्टनसेफ-सोझै भिुानी) 

िररचय  ष्टविद व्यवस्थािन , ष्टवगतमा सहस्राब्दी ष्टवकास िक्ष्य र हाि ष्टदगो ष्टवकाससाँग प्रत्यक्ष जोष्टडएको ष्टवषय हो । 

िष्टछल्िा वषगहरुमा प्राकृष्टतक एवम ्मानवजन्त्य प्रकोिका घटना र त्यस्ता घटनाहरुकाट श्रषृ्टजत प्रकोिको जोष्टखम 

बढ्द ैगएको दषे्टखन थािेको छ । ऄव्यवष्टस्थत र्हरीकरण , ऄदरूदर्ी भौष्टतक संरचनाको ष्टनमागण , प्राकृष्टतक 

स्रोतमाष्टथको ऄत्यष्टधक ष्टनभगरता, ष्टवश्वव्यािी ईरणीकरण जस्ता कारणिे प्राकृष्टतक ष्टविद र जिवायजुन्त्य प्रकोिको 

जोष्टखम ष्टनरन्त्तर बष्टढरहकेो छ ।  

२०७५ साि वैर्ाख मष्टहनामा अएको महाभकूम्ि , २०७१ सािमा मध्यमाञ्चि र  सदुरू िष्टश्चमाञ्चिको तराइ 

क्षेर र २०७४ मा प्रायः िरैु तराइ क्षेरमा अएको बाढीको प्रकोििे भएको धनजनको क्षष्टत सबैिाइ ष्टवष्टदतै छ । 

यस्ता प्रकोिबाट दषै्टनक जीवनयािनमा कष्टठनाइ हुनकुो साथै अधारभतु अवश्यकताहरु , जस्तैः खाद्यान्त्न अिषू्टतग , 

स्वास््य सेवाहरुमा ऄवरोध अइ अम नागरीकको स्वास््य तथा िोषणमा प्रष्टतकुि प्रभाव िने सम्भावना बढ्छ । 

ष्टवर्ेष गरी िोषणको दृष्टिकोणिे जोष्टखममा रहकेा समहूहरुः ५ बषगमषु्टनका बािबाष्टिका , गभगवती तथा सतु्केरी 

मष्टहिा र ष्टकर्ोरीहरुको िोषणको ऄवस्था बढी जोष्टखममा िने सम्भावना हुन्त्छ ।  

यसै त्यिाइ मध्यनजर गरी नेिाि सरकार , गहृ मन्त्राियको राष्टरिय ष्टविद ्प्रष्टतकायगको कायगढााँचा (National 

Disaster Response Framework) २०७०ऄनरुुि गष्टठत ११ वटा ष्टवषयगत क्षेरहरु (Clusters)मध्ये िोषण 

ष्टवषयगत क्षेर(Nutrition Cluster)को सरकारी नेततृ्वदायी ष्टनकाय(Lead Agency)को हषै्टसयतिे बाि स्वास््य 

महार्ाखािे प्रदरे्स्तरीय िोषण ष्टवषयगत क्षेरका सरोकारवािाहरुिाइ प्रकोि जोष्टखम न्त्यनुीकरण सम्बष्टन्त्ध क्षमता 

ऄष्टभवषृ्टि कायगक्रमको व्यवस्था गरेको छ ।  

ईद्दशे्य प्रदरे्स्तरीय िोषण ष्टवषयगत क्षेरका सरोकारवािाहरुमा प्रकोि जोष्टखम न्त्यनुीकरण सम्बष्टन्त्ध ज्ञान तथा सीिको 

ष्टवकास गन,े  

प्रदरे्स्तरीय िोषण ष्टवषयगत क्षेरका सरोकािवािा संस्थाहरुिाइ अफ्नो प्रदरे्को अवश्यकतानसुार प्रकोि 

जोष्टखम न्त्यनुीकरणका ऄभ्यासहरुिाइ कायागन्त्वयन गनग, गराईन सक्षम बनाईन,े 

प्रदरे्स्तरीय िोषण ष्टवषयगत क्षेरका सरोकािवािा संस्थाहरुिाइ ग प्रकोि जोष्टखम न्त्यनुीकरण सम्बष्टन्त्ध क्षमता 

ऄष्टभवषृ्टि ताष्टिम ष्टदन सक्षम बनाईने । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि प्रदरे्स्तरीय िोषण ष्टवषयगत क्षेरका सरोकारवािाहरु कुनै िष्टन ष्टविदबाट श्रषृ्टजत हुनसक्ने प्रकोि जोष्टखम 

न्त्यनुीकरणका ऄभ्यासहरु कायागन्त्वयन गनग गराईन सक्षम हुन े। 

प्रदरे् सरकारका िोषण ष्टवषयगत क्षेरका सरोकारवािाहरु तत्सम्बष्टन्त्ध क्षमता ऄष्टभवषृ्टि ताष्टिम सञ्चािन गनग 

सक्षम हुने । 

सञ्चािन प्रकृया  सञ्चालन वववध 

यो ष्टक्रयाकिािसञ्चािनको िाष्टग ष्टवस्ततृ ष्टनदषे्टर्का बाि स्वास््य महार्ाखा , िोषण र्ाखाबाट ताष्टिमको 

समयमा ईििब्ध गराईने छ र मिुतः ष्टनम्नानसुार क्षमता ऄष्टभवषृ्टि ताष्टिमसञ्चािन गनुगिनेछः 

प्रदेशस्तरीय क्षमता ऄवभवृवद्ध तावलम-२ वदन 

यो ताष्टिमको िाष्टग तयार भएको ष्टनदषे्टर्का बमोष्टजमप्रदरे्स्तरीय िोषण ष्टवषयगत क्षेरको नेततृ्वदायी ष्टनकाय 

(Cluster Lead) को अयोजना तथा सह नेततृ्वदायी ष्टनकायसाँगको समन्त्वयमा िोषण ष्टवषयगत क्षेरको सदस्य 

संस्थाबाट तोष्टकएका प्रष्टतष्टनष्टधहरु, प्रदरे्स्तरीय खाद्य तथा िोषण ष्टनदरे्क सष्टमष्टतका प्रष्टतष्टनधीहरुको सहभाष्टगतामा 

२ ष्टदनको ताष्टिम सञ्चािन गनुगिनेछ । 

यो ताष्टिम सहजीकरणको िाष्टग संष्टघयस्तरको िोषण ष्टवषयगत क्षेरबाट प्राष्टवष्टधक सहयोग र प्रष्टर्क्षकहरुको 

व्यवस्था हुनेछ । यसथग ताष्टिमको समय तोष्टकए िश्चात संष्टघयस्तरको िोषण ष्टवषयगत क्षेरको नेततृ्वदायी ष्टनकाय 

(Cluster Lead)िररवार कल्याण महार्ाखािाइ ताष्टिम हुने समयबारे ऄष्टग्रम जानकारी ष्टदनिुने हुन्त्छ । 

सेवा वदनेरकाययक्रम सञ्चालन गने वनकाय: 

यो कायगक्रम ष्टविद व्यवस्थािन तथा प्रकोि जोष्टखमसाँग सम्बष्टन्त्धत भएकोिेप्रदरे्को सामाष्टजक ष्टवकास 

मन्त्राियको इष्टिडेष्टमयोिोजी तथा रोग ष्टनयन्त्रण महार्ाखा ऄन्त्तगगतको इष्टिडेष्टमयोिोजी तथा महामारी ष्टनयन्त्रण 

र्ाखािे सोही मन्त्राियको स्वास््य सेवा महार्ाखाको जनस्वास््य र्ाखामा ऄवष्टस्थत िोषण कायगक्रम सम्बि 

ऄष्टधकृतसाँगको समन्त्वय, सहकायग र प्राष्टवष्टधक सहयोगमा सञ्चािन गने ।  
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सेवारकाययक्रम सञ्चालन गनुयपने समय: 

प्रादषे्टर्क सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्राियको इष्टिडेष्टमयोिोजी तथा रोग ष्टनयन्त्रण महार्ाखा ऄन्त्तगगतको 

इष्टिडेष्टमयोिोजी तथा महामारी ष्टनयन्त्रण र्ाखािे सम्बष्टन्त्धत यषु्टनसेफ नेिािको क्षेरीय कायागियसाँगको समन्त्वयमा 

यषु्टनसेफबाट बजेट ष्टनकासा भए िश्चात ईियिु ष्टमष्टत तय गरी चािु अ.व. ष्टभर ष्टक्रयाकिाि सम्िन्त्न गनुगिनेछ । 

लवक्षत समूहः 

प्रदरे्स्तरीय िोषण ष्टवषयगत क्षेरको नेततृ्वदायी संस्था, सह नेततृ्वदायी संस्था र सदस्य संस्थाहरुका प्रष्टतष्टनष्टधहरु ।  

(नोटः यो ष्टक्रयाकिाि सञ्चािन गने बेिासम्ममा प्रदरे्स्तरीय िोषण ष्टवषयगत क्षेर गठन नभइसकेको ऄवस्थामा 

प्रदरे् ष्टविद ्व्यवस्थािन सष्टमष्टतसाँगको समन्त्वयमा यही ष्टक्रयाकिाि सञ्चािन माफग त सो को गठन गनग सष्टकनेछ ।) 

ऄवभलेखतथाप्रवतवेदन 

कायगक्रम सम्िन्त्न भए िश्चात संष्टघय स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रािय , स्वास््य सेवा ष्टवभाग , िररवार कल्याण 

महार्ाखा, िोषण र्ाखा, टेकुमा कायगक्रम सम्िन्त्न भए िश्चात ष्टनम्न प्रष्टतवेदनहरु िठाईनिुने छ: 

सम्बष्टन्त्धत प्रादषे्टर्क ष्टनकायहरु सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय , स्वास््य र्ाखा/प्रादषे्टर्क स्वास््य ष्टनदरे्नाियका 

सम्बि स्वास््यकमी तथा प्रष्टतष्टनष्टधहरुिे कायगक्रम सम्िन्त्नताको ष्टवस्ततृ प्रगष्टत प्रष्टतवेदन  

सम्बष्टन्त्धत ष्टनकायिे चौमाष्टसक र वाष्टषगक रुिमा एक प्रष्टत अष्टथगक तथा भौष्टतक प्रगष्टत प्रष्टतवेदन (ऄनसुचूी २) 

सन्त्दभग सामाग्री अकष्टस्मक ऄवस्थामा िोषण प्रष्टतकायगको िवूग तयारी योजना सम्बष्टन्त्ध नमनुा template, ष्टविद ्व्यवस्थािन 

प्रष्टतकायग ढााँचा, िोषण ष्टवषयगत क्षेर स्थािना र सञ्चािन ष्टनदषे्टर्का, अष्टद । 

 

वक्रयाकलाप नं ११. पोषण काययक्रमको ऄनुगमन तथा सपुररवेक्षण-प्रदेशस्तरीय (श्रोत: यषु्टनसेफ-सोझै भिुानी) 

िररचय  बहुक्षेरीय िोषण योजना िाग ुभएका ३०८ िाष्टिकाहरुबाट सञ्चािन हुने िोषण सम्बष्टन्त्धत कायगक्रमहरु 

प्रभावकारी र गणुस्तरीय बनाईने र कायगक्रममा क्रष्टमक रुिमासधुार ल्याईने ऄष्टभप्रायिे सेवा प्रवाह गने ष्टनकाय वा 

व्यष्टििे ऄविम्बन गरेको प्रष्टक्रयाहरुको प्रत्यक्ष सिुररवेक्षण गनगका िाष्टग यो र्ीषगकमा बजेट व्यवस्था गरीएको छ । 

ईद्दशे्य प्रदरे्िे अफ्नो क्षेर ऄन्त्तगगतका ष्टजल्िा, िाष्टिकाहरुमा िोषण सम्बष्टन्त्ध कायगक्रमहरुमा सहयोग िरुयाईने । 

प्रदरे्िे अफ्नो क्षेर ऄन्त्तगगतका ष्टजल्िा , िाष्टिकाहरुमा िोषण सम्बष्टन्त्ध अिषू्टतग तथा व्यवस्थािनमा सधुार ल्याईने 

। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि िोषण कायगक्रमका सचुांकमा सधुार भएको हुनेछ । 

सञ्चािन प्रकृया  सञ्चालन वववध 

माष्टथ ईल्िेष्टखत सिुररवेक्षण , ऄनगुमनका ष्टक्रयाकिािहरुमा ष्टवष्टनयोष्टजत बजेटबाट सिुररवेक्षण कायग योजना 

बनाईाँदा सधुारको महससु गरीएका ष्टजल्िा, िाष्टिकाहरु छनोट गरी सिुररवेक्षण कायग ताष्टिका तयार गने । 

सिुररवेक्षण कायगक्रमको िाष्टग ष्टवषयवस्तुमा दक्ष तथा कायगक्रमसाँग सम्बष्टन्त्धत व्यष्टि मार िररचािनको योजना 

बनाईने । 

सिुररवेक्षण तथा ऄनगुमनको िाष्टग अवश्यक िने चेक ष्टिि स्वा.से.ष्टव , िररवार कल्याण महार्ाखा , िोषण 

र्ाखािे ईििब्ध गराईने छ । 

सिुररवेक्षण कायगयोजना तथा ऄन्त्य ष्टनयष्टमत कायगमा खटाइ जाने कमगचारीहरुिे सिुररवेक्षण िश्चात कायगक्रमको 

ऄवस्था, गरीएका कायगहरु र सझुाव सष्टहत ऄष्टनवायग रुिमा चेक ष्टिि सष्टहत सष्टमक्षा र िषृ्ठिोषण ष्टदएको कायगको 

ऄष्टभिेख राखी एक किी स्वा.से.ष्टव, िररवार कल्याण महार्ाखा, िोषण र्ाखािाइ ईििब्ध गराईन ुिनेछ । 

लवक्षतसमूहः  

प्रदरे् ऄन्त्तगगतका ष्टजल्िा, िाष्टिका ष्टस्थत स्वास््य संस्थाहरु, म.स्वा.स्वं. सेष्टवकाहरु 

सेवा वदनेरकाययक्रम सञ्चालन गने वनकायः 

सम्बष्टन्त्धत प्रदरे्को सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय ऄन्त्तगगतको जनस्वास््य र्ाखािे गनुगिनेछ । 

सेवारकाययक्रमसञ्चालनगनुयपनेसमयः 

चािु अष्टथगक वषग २०७५/७६ ष्टभर तोष्टकएको चौमाष्टसक एवं अवश्यकता र कायगयोजना ऄनसुारसञ्चािन गने । 

काययक्रम ऄनुगमन तथा सपुररवेक्षण: 

िररवार कल्याण महार्ाखािे अवश्यकतानसुार कायगक्रमको ऄनगुमन गनेछ । 

ऄवभलेखतथाप्रवतवेदन 

कायगक्रम सम्िन्त्न भए िश्चात संष्टघय स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रािय , स्वास््य सेवा ष्टवभाग , िररवार कल्याण 
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महार्ाखा, िोषण र्ाखा, टेकुमा ष्टनम्न प्रष्टतवेदनहरु िठाईनिुने छ: 

सम्बष्टन्त्धत प्रादषे्टर्क ष्टनकायहरु सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय , स्वास््य र्ाखा/प्रादषे्टर्क स्वास््य ष्टनदरे्नाियका 

सम्बि स्वास््यकमी तथा प्रष्टतष्टनष्टधहरुिे कायगक्रम सम्िन्त्नताको ष्टवस्ततृ प्रगष्टत प्रष्टतवेदन 

सम्बष्टन्त्धत ष्टनकायिे चौमाष्टसक र वाष्टषगक रुिमा एक प्रष्टत अष्टथगक तथा भौष्टतक प्रगष्टत प्रष्टतवेदन (ऄनसुचूी २) 

बजेट बााँडफााँड अवश्यकता ऄनसुार सम्भव भएसम्म सबै स्वास््य संस्था/िोषणका सचूक तथा िोषण कायगक्रम समेष्टटने गरी 

ऄनगुमन सिुररवेक्षणको िाष्टग नेिाि सरकारको प्रचष्टित अष्टथगक ऐन ष्टनयमानसुार बजेट बााँडफााँड गनुगिनेछ । 

सन्त्दभग सामाग्री िोषण कायगक्रम ऄनगुमन चेकष्टिस्ट, कायगक्रम ष्टनदषे्टर्का/कायगष्टवष्टध अष्टद । 

 

वक्रयाकलाप नं १ २. पोषण सम्बवन्ध औषवध तथा सामाग्री खररद तथा ढुवानी वस्तुगत ऄनुदान ( Theraputic Food, 

Multiple Micronutrient Powder, Micronutrients, MUAC Tape, ReSoMal, F75, F100 and 

Anthropometric equipments) (श्रोतःयषु्टनसेफ-वस्तुगत ऄनदुान) 

िररचय  यस अष्टथगक वषग दषे्टख राष्टरिय िोषण कायगक्रम ऄन्त्तगगत स्वास््य संस्थाहरुबाट िोषण सेवा प्रवाहको िाष्टग 

अवश्यक िोषणजन्त्य औषष्टध तथा सामाष्टग्रहरु खररद, भण्डारण र ष्टवतरणको व्यवस्था प्रदरे्स्तरबाटै सम्िन्त्न गनुगिने 

प्रावधानरहकेोछ । यसै ऄनसुार िोषण ष्टवर्ेष कायगक्रमहरु (IMAM, IYCF-MNP, िौष्टिक अहार ष्टवतरण 

कायगक्रम अष्टद) का िाष्टग अवश्यक िने िोषण सामाग्री खररद तथा प्रादषे्टर्क तह सम्मको ढुवानी गने व्यवस्था 

यषु्टनसेफ नेिाि द्रारा वस्तुगत ऄनदुानको रुिमा व्यवस्था गरीएको छ । 

ईद्दशे्य िोषण ऄवस्थामा सधुार ल्याईन अवश्यक िने गणुस्तरीय औषष्टध तथा सामाग्री ठीक िररमाणमा , ठीक समयमा 

खररद तथा ढुवानी गनुग । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि प्रदरे् नं. १, २, ४, ५, ७ र कणागिी प्रदरे्मा िोषण सामाग्रीहरु अवश्यक िररमाणमा ईििब्ध हुनेछ । 

सञ्चािन प्रकृया  सञ्चालन वववध 

चािु अष्टथगक वषग २०७५ /७६ को िाष्टग अवश्यक िने औषष्टध तथा सामाग्री  यषु्टनसेफ नेिाि माफग त सोझै खररद 

गरी प्रदरे् सम्म ढुवानी गने र प्राप्त भएका औषष्टध तथा सामाग्रीहरु स्टोर दाष्टखिा गरी ष्टनयष्टमत प्रष्टक्रया द्रारा 

िाष्टिकाहरुमा ढुवानी गने ष्टजम्मेवारी प्रदरे् कै रहनेछ । 

लवक्षत समूहः 

कायगक्रमिे ष्टनष्टदगि गरे बमोष्टजमको १००० ष्टदनका अमा तथा बािबाष्टिकाहरु । 

सेवावदने/काययक्रम सञ्चालन गने वनकायः 

सम्बष्टन्त्धत प्रदरे्को िाष्टग यषु्टनसेफ केन्त्रीय कायागियबाट सोझै खररद गरी प्रदरे् सम्म ढुवानीको व्यवस्था हुनेछ  

सेवा/काययक्रम सञ्चालन गनुयपने समयः 

चािु अष्टथगक वषग २०७५/७६  

काययक्रम ऄनुगमन तथा सपुररवेक्षण: 

िररवार कल्याण महार्ाखािे अवश्यकतानसुार कायगक्रमको ऄनगुमन गनेछ । 

ऄवभलेखतथाप्रवतवेदन 

कायगक्रम सम्िन्त्न भए िश्चात संष्टघयस्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रािय , स्वास््य सेवा ष्टवभाग , िररवार कल्याण 

महार्ाखा, िोषण र्ाखा, टेकुमा ष्टनम्न प्रष्टतवेदनहरु  िठाईनिुने छ: 

सम्बष्टन्त्धत प्रादषे्टर्क ष्टनकायहरु सामाष्टजक ष्टवकास मन्त्रािय , स्वास््य र्ाखा/प्रादषे्टर्क स्वास््य ष्टनदरे्नाियका 

सम्बि स्वास््यकमीतथाप्रष्टतष्टनष्टधहरुिेकायगक्रमसम्िन्त्नताको ष्टवस्ततृप्रगष्टत प्रष्टतवेदन 

सम्बष्टन्त्धत ष्टनकायिे चौमाष्टसक र वाष्टषगक रुिमा एक प्रष्टत अष्टथगक तथा भौष्टतक प्रगष्टत प्रष्टतवेदन (ऄनसुचूी २) 

बजेट बााँडफााँड वस्तुगत सहायता यषु्टनसेफबाट ईििब्ध हुने । 

सन्त्दभग सामाग्री ष्टनदषे्टर्का, कायगष्टवष्टध, मािदण्ड अष्टद व्यवस्थािन महार्ाखा, अिषू्टतग र्ाखािे ष्टनष्टदगि गरे ऄनसुार हुने । 
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८) अयुवेद तथा वैकवल्पक वचवकत्सा काययक्रम 

अधारभतू स्वास््य सेवािाइ सर्ि बनाईनका िाष्टग अधषु्टनक ष्टचष्टकत्सा िद्दष्टतसाँगै  िरम्िर fगत ष्टचष्टकत्सा िद्दष्टतको िररचािनको  

महत्विाइ ऄल्माअटा घोषणािे  स्वीकार  गरेको  छ । यस रणनीष्टतको  “नागररकको  सामाष्टजक तथा भावनात्मक स्वास््यिाइ 

सषु्टनष्टश्चत गन”े िररकल्िनािाइ साकार  गनगका िाष्टग िरम्िरागत ष्टचष्टकत्सा िद्दष्टतको भषू्टमका ऄझै  बढी रहन्त्छ । ऄन्त्तरागष्टरिय ऄनभुविे  

केही माष्टमिामा भावनात्मक तथा अध्याष्टत्मक कारणिे िष्टन रोगी हुनसक्ने  दखेाएको  छ , त्यस्तोमा अधषु्टनक ष्टचष्टकत्सा िद्दष्टतको  

तुिनामा िराम्िरागत ष्टचष्टकत्सा िद्दष्टत प्रभावकारी भएको  िाआएको  छ ।  दइु अयवेुद  ष्टचष्टकत्सािय, १४ वटा ऄञ्चि अयवेुद 

औषधािय, ६१ वटा ष्टजल्िा अयवेुद स्वास््य केन्त्र तथा ३०५ वटा अयवेुद औषधाियबाट अयवेुद स्वास््य सेवा ष्टदआएको छ । 

िररवष्टतगत सन्त्दभगमा ७५३ स्थानीय तह मध्ये ३११ मा अयवेुद स्वास््य संस्थाको सेवा ष्टवस्ताररत छ भने बााँकी ४४२ स्थानीय तहमा सेवा 

ष्टवस्ताररत हुन जरूरी छ । यसका ऄिावा िर्िुष्टत होष्टमयो्थाष्टयक ष्टचष्टकत्सािय र यनुानी औषधािय िष्टन रहकेा छन ्। अयवेुदिगायत 

िरम्िरागत ष्टचष्टकत्सा िद्दष्टतिाइ एकीकृत तवरबाट सेवा प्रदान गनग कायगिाआग ऄष्टघ बढाईन ुजरूरी छ । नेिािमा जषु्टडबटुीजन्त्य औषष्टध 

िगायतका ईत्िादनको  ष्टनमागण तथा व्यािारको  ठूिो  ऄवसर  छ । नेिािमा औषधीय क्षमता भएका ७०० भन्त्दा बढी ष्टकष्टसमका 

वनस्िष्टत िाआन्त्छ । यो  क्षमताको  िणूग ईियोग हुनसकेको  छैन । वन िगायतका क्षेरसाँग सहकायग गरेर  जषु्टडबटुीजन्त्य औषष्टध िगायतको  

ईत्िादन तथा ष्टनयागतको  ठूिो  सम्भावना दरे्मा छ । सरकारी तवरबाट सेवा ईििब्ध नभएका ऄन्त्य िरम्िरागत ष्टचष्टकत्सा िद्दष्टतहरू 

अम्ची, गरुाई, धामी, झाक्री, गभुाज,ु झारफूकजस्ता ऄनेकन ईिचार  िद्दष्टतष्टभरका ष्टम्या र भ्रामक िरम्िरा सधुार गरी त्यस ष्टभरका 

ईियोगी ष्टवषयवस्तुको सम्वन्त्धमा ऄध्ययन गनुगिने दषे्टखन्त्छ । 

 

१) काययक्रमको नामः वनःशुल्क अयुवेद तथा वैकवल्पक वचवकत्सा स्वास््य वशववर 

िररचय  अयवेुद स्वास््य संस्थाको िहुाँच निगुेका स्थानहरूमा अयवेुद ष्टचष्टकत्सा सेवा सम्बष्टन्त्ध सचेतना र सेवा प्रवाह गनग 

अवश्यक ठानी यो कायगक्रम राष्टखएको हो । 

ईद्दशे्य अयवेुद स्वास््य संस्थाको िहुाँच निगुेका स्थानहरूमा अयवेुद ष्टचष्टकत्सा सेवा सम्बष्टन्त्ध सचेतना र सेवा प्रवाह गने  

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि अयवेुद ष्टचष्टकत्सा  सम्बष्टन्त्ध सचेतना ऄष्टभवषृ्टि भ ै स्वास््य सेवा प्रवाह  भएको हुनेछ । 

सन्त्चािन प्रकृया  सञ्चािन गन ेष्टनकायः प्रादषे्टर्क स्वास््य ष्टनदरे्नािय । 

सन्त्चािन ष्टवष्टधः अयवेुद सेवाको िहुाँच निगुेका स्थानहरू छनोट गरी ऄंचि अ.औ .र  ष्टज.अ.स्वा.के.को 

अवश्यकता ऄनसुार जनर्ष्टि िररचािन गरी कायगयोजना ऄनसुार ष्टर्ष्टवर संचािन गन ेर िञ्चकमग(िवूगकमग )सेवा 

संचािन गरेमा ऄनसुषू्टच १ ऄनसुार सेवा ग्राहीको र ऄनसुषू्टच २ ऄनसुार  प्रयोग भएका स्वेदन रव्यको ऄष्टभिेख 

राख्निुन ेछ    । 

 ऄवष्टधः तोष्टकएको कायगयोजना ऄनसुार । 

 प्राथष्टमकताः अयवेुद सेवाको िहुाँच निगुेका स्थानहरू । 

िष्टक्षत समहूः  सेवाग्राही र अम नागररकहरू । 

 स्थानः तोष्टकए बमोष्टजम । 

सन्त्दभग सामाग्री ष्टनदषे्टर्का, कायगष्टवष्टध, मािदण्ड । 

 

२) काययक्रमको नामः अयुवेद स्वास््यकमीहरूलाइ काययक्रमहरू सचंालन तथा व्यवस्थापन सम्बवन्ध तावलम 

िररचय  अयवेुद स्वास््यकमीहरुको सीिष्टवकास तथा क्षमताऄष्टभवषृ्टि हुन ुअवश्यक छ । ऄतः प्रदरे्स्तरबाट प्रभावकारी 

ढंगिे कायगक्रम संचािन तथा व्यवस्थािन गनग ताष्टिम कायगक्रम राष्टखएको हो । 

ईद्दशे्य स्थानीयतहमा सञ्चाष्टित कायगक्रमहरुिाइ प्रभावकारी ढंगिे संचािन गनग अयवेुद स्वास््यकमीहरुिा इताष्टिम 

प्रदान गने। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि  अयवेुदस्वास््यकमीहरुकोसीिष्टवकासभइदक्षताऄष्टभवषृ्टिभएकोहुनेछ। 

 अयवेुद कायगक्रमहरु प्रभावकारी र व्यवष्टस्थत ढंगिेसंचािन गनग सघाई िगु्नेछ। 

प्रदरे् स्तरबाट ताष्टिम सम्बष्टन्त्ध ििृिोषण हुनेछ। 

सन्त्चािन प्रकृया  सञ्चािन गन ेष्टनकायः प्रादषे्टर्क स्वास््य ष्टनदरे्नािय । 

 सञ्चािन गन े ष्टवष्टधः  

 प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्नाियिे प्रदरे्ष्टभरका अयवेुद संस्थाहरु मध्येबाट सहभागी छनौट गरर 

अवश्यकतानसुार ऄंचि अयवेुद औषधािय र ष्टजल्िा अयवेुद स्वास््य केन्त्रको सहयोगमा ईियिु समय 
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रस्थानमा अयवेुद कायगक्रम संचािन तथा व्यवस्थािन सम्बष्टन्त्ध ताष्टिम संचािन गन े

 अवश्यकतानसुार संघीयअयवेुद तथावैकष्टल्िक ष्टचष्टकत्सा ष्टवभाग संग समन्त्वय गने र ष्टबवरण िठाईने। 

सेवा संचािन गन ेसमयः तोष्टकए ऄनसुार । 

िष्टक्षत समहूःअयवेुद ष्टचष्टकत्सक एवं स्वास््यकमीहरू । 

बजेट वााँडफााँड अवश्यकता ऄनसुार 

सन्त्दभग सामाग्री ष्टनदषे्टर्का, कायगष्टवष्टध, मािदण्ड 

 

३) काययक्रमको नामःजीवनशैली व्यवस्थापन काययक्रम PHC मा सचंालन गनय अयुवेद ऄन्य सेवा शुल्क 

िररचय  प्रत्येक नागररकिाआ राज्यबाट अधारभतू स्वास््य सेवा ष्टनःर्लु्क रूिमा अधषु्टनक ष्टचष्टकत्सा ििष्टतसाँग ष्टमिेर 

एकीकृत रूिबाट कम िागतमा एकै स्थानबाट प्रदान गनग र सेवाग्राहीिाआ छनोटको ऄवसर प्रदान गनग यो कायगक्रम 

नमनुाको रूिमा संचािन गनग िाष्टगएको हो । 

ईद्दशे्य प्रथष्टमक स्वास््य केन्त्रमा अईने सेवाग्राहीहरूिाआ जीवनर्ैिी व्यवस्थािन सम्बष्टन्त्ध अयवेुद सेवा प्रदान  गनग 

करार सेवामा अयवेुद ष्टचष्टकत्सक र ऄभ्यङ्गकताग ष्टनयिु गने । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि अवश्यक प्राष्टवष्टधक जनर्ष्टिको अिषू्टतग भएको हुनेछ । 

सन्त्चािन प्रकृया  सञ्चािन गन ेष्टनकायः  प्राथष्टमक स्वास््य केन्त्र । 

 सञ्चािन गन े ष्टवष्टधः  

 िवूागधारयिु १ PHC छनौट गने । 

 प्रचष्टित काननू ऄनसुार प्रष्टक्रया िरुयाइ १ अयवेुद ष्टचष्टकत्सक र १ ऄभ्यंगकताग (प्राष्टवष्टधक) सेवा करारमा 

ष्टनयषु्टि गने । 

 प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्नाियबाट अवश्यक जनर्ष्टि व्यवस्थाका िाष्टग सहजीकरण गने । 

 िवूागधार िरूाभएिष्टछ ष्टबष्टनयोष्टजत वजेटको िररधी ष्टभर रष्टह अयवेुद ष्टचष्टकत्सक सष्टहत ऄन्त्य १ जना 

कष्टवराज/वैद्य प्राष्टवष्टधकिाइ ष्टनयमानसुार सेवा करारमा ष्टिइ ईिेश्य ऄनसुारको कायगक्रम संचािन गने । 

 ऄनसुषू्टच ३ ऄनसुार सेवा करारमा कमगचारी ष्टनयषु्टि गरेको जानाकारी संघीय अयवेुद तथा  वैकष्टल्िक 

ष्टचष्टकत्सा ष्टवभागमा िठाईने । 

सेवा सचंालन गने समयः कायागियको समयमा । 

लवक्षत समूहःअयवेुद प्राष्टवष्टधक जनर्ष्टि । 

सन्त्दभग सामाग्री ष्टनदषे्टर्का । 

 

४) काययक्रमको नामः प्रदेशबाट अयुवेद ससं्थालाइ औषवध तथा ऄन्य सामग्री ढुवानी 

िररचय  अयवेुद स्वास््य संस्थाहरूमा अईन ेसेवाग्राहीहरूका िाष्टग ष्टनःर्लु्क रूिमा ष्टवतरण गनग अवश्यक िन ेॵषष्टध 

तथा ऄन्त्य सामग्री प्रदरे्बाट ष्टनयष्टमत अिषू्टतगको व्यवस्था ष्टमिाईन यो कायगक्रम र्रुू गररएको हो । 

ईद्दशे्य प्रदरे्स्तरबाट खरीद र अयवेुद तथा वैकष्टल्िक ष्टचष्टकत्सा ष्टवभागबाट प्राप्त औषष्टध तथा ऄन्त्य सामग्री ढुवानी गन े। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि  अयवेुद स्वास््य संस्थाहरूमा औषष्टध र ऄन्त्य सामग्रीको ष्टनरन्त्तर अिषू्टतग भएको हुनेछ । 

 ऄत्यावश्यक अयवेद औषष्टधहरू सेवाग्राहीहरूिे ष्टनःर्लु्क रूिमा प्राप्त गरेका हुनेछन ्। 

सन्त्चािन प्रकृया  सञ्चािन गन ेष्टनकायः प्रादषे्टर्क स्वास््य ष्टनदरे्नािय । 

सन्त्चािन ष्टवष्टधः  

 अयवेुद ष्टवभागबाट प्राप्त भएका औषष्टध तथा ऄन्त्य सामाग्रीहरू हस्तान्त्तरण िश्चात ईष्टचत भण्डारणको 

व्यवस्था गरी समयम ैप्रदरे् र स्थानीय तह ऄन्त्तगगतका अयवेुद स्वास््य संस्थाहरूमा ढुवानीको व्यवस्था 

ष्टमिाईन े। 

 प्रदरे्स्तरमा ष्टवष्टनयोष्टजत रकमबाट खरीद भएका औषष्टध तथा ऄन्त्य सामग्री कायगयोजना सष्टहत ढुवानी 

व्यवस्था ष्टमिाईन े। 

 समयाववधः तत्काि । 



 

 

225 

 

लवक्षत समुहः अयवेुद संस्थाहरू । 

स्थानः कायगयोजना ऄनसुार तोष्टकएका स्थान । 

बजेट वााँडफााँड अवश्यकता ऄनसुार 

सन्त्दभग सामाग्री ष्टनदषे्टर्का, कायगष्टवष्टध, मािदण्ड अष्टद 

 

५) काययक्रमको नामःरावरिय योग वदवस/ ऄन्तरायवरिय योगवदवस/ रावरिय अरोग्य वदवस तथा धन्वन्तरर जयवन्त 

िररचय  काष्टतगक मष्टहनामा धन्त्वन्त्तरी जयष्टन्त्त ,माघ मष्टहनामा  राष्टरिय योग ष्टदवस ,ऄसार मष्टहनामा  ऄन्त्तरागष्टरिय योग ष्टदवस 

मनाईन ेगररन्त्छ । 

ईद्दशे्य योगरजीवनर्ैिीकोमाध्यमबाटअरोग्यताप्राष्टप्तकािाष्टगतोष्टकएकाष्टदवसऄष्टभयानकारुिमामनाईने। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि योगाभ्यासबाट हुन ेिाभका ष्टबषयमा जनचेतना ऄष्टभवषृ्टि हुनेछ । नसन ेरोग न्त्यषू्टनकरणमा सहयोग िगु्नेछ । 

सन्त्चािन प्रकृया   प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्नाियको संयोजनमा प्रत्येक वषग धन्त्वन्त्तरर जयष्टन्त्तका ष्टदन स्वास््य सम्बष्टन्त्ध ष्टबष्टभन्त्न 

जनचेतनामिूक कायगक्रम सष्टहत अरोग्य ष्टदवस मनाईने। 

 प्रत्येक वषग माघ १ गते र June21 गते ष्टचष्टकत्सकीय योगाभ्यास Therapeutic Yoga सष्टहत 

सवगसाधारणको ईल्िेख्य सहभाष्टगता हुनसक्न ेस्थान छनौट गरर क्रमर्ःराष्टरिय योगष्टदवस र ऄन्त्तराष्टरिय 

योगष्टदवस ष्टवष्टवध कायगक्रम सष्टहत ऄष्टभयानको रुिमा मनाईने। 

 योग र अयवेुदको महत्व वारे प्रचार प्रसार गने। 

प्रगष्टत ष्टबवरण संङ्घीयअयवेुद तथा वैकष्टल्िक ष्टचष्टकत्सा ष्टवभागमा िठाईने। 

सन्त्दभग सामाग्री ष्टनदषे्टर्का, कायगष्टवष्टध, मािदण्ड अष्टद 

 

६) काययक्रमको नामः ऄत्यावश्यक अयुवेद औषवध खररद 

िररचय  गणुस्तरीय औषधी र स्वास््य सामग्रीको सहज तथा प्रभावकारी अिषू्टतग एवं ईियोगिाइ सषु्टनष्टश्चत गद ैअन्त्तररक 

ईत्िादनिाइ बढावा ष्टदद ैअत्मष्टनभगरता तफग  ईन्त्मखु हुन भन्त्न ेराष्टरिय स्वास््य नीष्टत २०७१को ममगिाआ अत्मसात 

गद ैअयवेुद स्वास््य संस्थाहरूमा सेवा ष्टिन अईन ेसेवा ग्राहीिाआ  तोष्टकएका औषष्टध ष्टनःर्लु्क रूिमा ष्टनरन्त्तर 

ईििब्ध गराईन ेमनसायिे यो कायगक्रम र्रुू गररएको हो । 

ईद्दशे्य  स्थानीयरुिमा दषे्टखन ेरोगहरूको प्राथष्टमकता ऄनसुार ष्टनरन्त्तर व्यवस्था हुनेगरर अवश्यक अयवेुद औषष्टध 

खररद गने। 

 सेवा तथा ष्टनःर्लु्क औषष्टधको ष्टनरन्त्त रप्रवाह गने। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि अवश्यक सेवा र औषष्टधको ष्टनयष्टमत ईििब्धता हुनेछ । 

सन्त्चािन प्रकृया  संचािन ष्टवष्टधः– 

 अयवेुद स्वास््यसंस्थाको ष्टवरामी त्यांक ऄनसुार रोगको प्राथष्टमकता ष्टनधागरण गन े । प्राथष्टमकता ष्टनधागरण 

गदाग ऄष्टघल्िो बषगको ष्टबरामीको संख्या, रोगको प्रकोि, बजेट अष्टदिाइ ध्यानमा राष्टख प्रदरे्स्तरमा प्राप्त 

जेटिाइ समेत िररचािन गररनेछ । 

 ऄत्यावश्यक अयवेुद औषष्टध खररद गदाग ऄनसुचूी ४ ऄनसुारका ष्टनःर्लु्क ष्टबतरण गररन े ऄत्यावश्यक 

अयवेुद औषष्टधहरुको ष्टमष्टत२०७४।७।२३कोस्वीकृत सचूी( २३वटा )ऄनसुार खररद गनुगिनेछ। 

 औषष्टधकोगणुस्तरिररक्षणगरीरेकडगऄद्यावष्टधकहुनिुनेछ। 

 औषष्टध गणुस्तर िररक्षण ईिसष्टमष्टत गठनगरी सो सष्टमष्टतद्रारा गणुस्तर िररक्षण गरेको हुनिुनेछ। 

 ऄत्यावश्यक अयवेुद औषष्टधको गणुस्तर िरीक्षण ऄनसुचूी ५ मा तोष्टकए वमोष्टजम हुनेछ ।खररद सम्वन्त्धमा 

ऄनसुषू्टच ६ वमोष्टजम को फारम  भरर ऄध्यावष्टधक गनुगिन ेछ । 

लवक्षतसमूहः सेवाग्राहीहरू । 

सेवाष्टदन,े कायगक्रम संचािन गन ेष्टनकायः–अयवेुद स्वास््य संस्थाहरु । 

सेवाष्टदन,े कायगक्रम संचािन गनुगिन ेसमयः–कायागिय संचािन रहन ेसमयमा ष्टनयष्टमत ।  

सन्त्दभग सामाग्री ष्टनदषे्टर्का, कायगष्टवष्टध, मािदण्ड अष्टद 
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७) काययक्रमको नामः ऄनुगमन, मुल्यांकन, वनरीक्षण तथा समन्वय 

िररचय  सक्षम तथा प्रभावकारी ऄनगुमन तथा मलु्यांकन सफि कायगक्रम/कायागन्त्वयन तथा ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि,ऄसर, 

प्रभावप्राप्त गने भरिदो औजार हो । अयवेुद स्वास््य संस्थामा संचाष्टित अयवेुद स्वास््य कायगक्रम संचािनका 

ष्टवष्टवध िक्षहरूको व्यवस्थािन साथै  समस्याहरूको िष्टहचान गरर दीघगकिीन समाधान िष्टहचान गरर ष्टनधागररत 

प्रष्टक्रया ऄिनाइ कायगसम्िादनमा प्रभावकाररता ऄष्टभवषृ्टि गनग ऄनगुमन, मलु्यांकन, ष्टनरीक्षण तथा समन्त्वय 

अवश्यक हुन्त्छ । 

ईद्दशे्य  प्रदरे्तहमा प्रदान गररन े अयवेुद तथा वैकष्टल्िक ष्टचष्टकत्सा सेवाको ऄनगुमन, मलू्यांकन, 

ष्टनरीक्षणतथासमन्त्वयगनग अवश्यक िक्षहरुको िष्टहचान गने । 

 समस्या समाधानाथग चाल्न ुिने कायागियगत तथा ष्टवभागीय कदमहरु िष्टहचान गने । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि  अयवेुद तथा वैकष्टल्िक स्वास््यईिचार सेवा व्यवष्टस्थत भएको हुनेछ। 

 अयवेुद तथा वैकष्टल्िक ष्टचष्टकत्सासेवा स्थानीयतहबाट प्रवाहकािाष्टग अवश्यक समन्त्वय र सहजीकरण 

हुनेछ। 

 प्रगष्टत ष्टबवरण संघीय अयवेुद तथा वैकष्टल्िक ष्टचष्टकत्सा ष्टवभागमा प्राप्त भइ अगाष्टम योजना तजुगमाका िाष्टग 

सहयोग िगु्नेछ। 

सन्त्चािन प्रकृया  प्रदरे्ष्टभरका अयवेुद तथा वैकष्टल्िक ष्टवधाका सरकारी, ष्टनजी, सामदुाष्टयक स्वास््य संस्थाहरु एवं जष्टडबटुी तथा 

औषष्टधजन्त्य वस्तुहरु एवं सम्बष्टन्त्धत फमग, कम्िनी, ईद्योग िगायतको ऄनगुमन, मलू्यांकन, ष्टनरीक्षण तथा 

अवश्यकतानसुार संघीय ष्टवभाग र स्थानीय तहष्टस्थत अयवेुद संस्था बीच समन्त्वय गने। 

सन्त्दभग सामाग्री ष्टनदषे्टर्का, कायगष्टवष्टध, मािदण्ड 

 

८) काययक्रमको नामः अयुवेद सम्बन्धी सचूनामूलक सामाग्रीईत्पादन,प्रकाशन तथा प्रसारण 

िररचय  स्वस्थविृ (ष्टदनचयाग, ऋतुचयाग, अहार, ष्टवहार अष्टद), सदवतृ, अचार रसायन, अयवेुद जीवन र्ैिीसम्बन्त्धी 

सचेतना, स्थानीयस्तरमा प्राप्त हुने जष्टडवटुीको ईियोगीता बारे जानकारी गराईन तथा  योगको बारेमा जानकारी ष्टदने 

श्रब्यदृरय सामाग्री तयार िारीअयवेुद सम्बष्टन्त्ध सचेतना जगाईन यो कायगक्रम िररकल्िना गररएको हो ।   

ईद्दशे्य अयवेुद ष्टवषय समेष्टटएको सन्त्दरे् ईत्िादन,प्रसारण तथा प्रकार्न गने । 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि सेवाग्राही िगायत अम नागररकको ज्ञान ऄष्टभवषृ्टि भआ ईििब्ध अयवेुद सेवाको ऄष्टधकतम ईियोग हुनेछ । 

संचािन प्रकृया  सञ्चािन गन ेष्टनकायः प्रादषे्टर्क स्वास््य ष्टनदरे्नािय 

संचािन ष्टवष्टधः 

 अयवेुद ष्टवषय समेष्टटएको सामग्री ईत्िादन गन े। 

 ष्टवष्टभन्त्न ष्टवधतुीय एवं छािा माध्िमबाट प्रसारण तथा प्रकार्न गन े। 

 ऄवष्टधः वाष्टषगक कायगयोजना ऄनसुार । 

िष्टक्षत समहूः सरोकारवािा, सेवाग्राहीहरू िगायत अम नागररक । 

बजेट वााँडफााँड अवश्यकता ऄनसुार 

सन्त्दभग सामाग्री ष्टनदषे्टर्का, कायगष्टवष्टध, मािदण्ड अष्टद 

 

९) काययक्रमको नामः PHC मा "जीवन शैली व्यवस्थापन काययक्रम"का लावग वारप स्वेदनसेट, वशरोधारा टेबल 

 अवद खररद । 

िररचय  नसन ेरोगमा प्रभावकारी अयवेुद ष्टचष्टकत्साका ष्टवष्टवध ष्टवष्टधहरू अधषु्टनक ष्टचष्टकत्सा सेवा प्रदान गन ेस्वास््य 

संस्थाहरूबाट संचािन गनग तथा सेवा ष्टवस्तार गनग यो कायगक्रम र्रुू गररएको हो । 

ईद्दशे्य अयवेुद ष्टचष्टकत्सा ििष्टतबाट स्वस्थ जीवनर्ैिी व्यवस्थािन गन े। 

ऄिेष्टक्षत प्रष्टतफि अयवेुद ििष्टतको माध्यमबाट  नसने रोगको रोकथाम र न्त्यनूीकरण गनग स्वस्थ जीवनर्ैिी व्यवस्थािन कायगक्रम 

संचािन भएको हुनेछ । 

सन्त्चािन प्रकृया  सञ्चािन गन ेष्टनकायः प्रादषे्टर्क स्वास््य ष्टनदरे्नािय। 
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सञ्चािन गन े ष्टवष्टधः  

 िवूागधारयिु एक PHC छनौट गने । 

 प्रचष्टित काननू ऄनसुार प्रष्टक्रया ियुागइ एक अयवेुद ष्टचष्टकत्सक र एक ऄभ्यंगकताग (प्राष्टवष्टधक) सेवा करारमा 

ष्टनयषु्टि गने । 

 छनौट भए ऄनसुारका िवूागधारयिु प्राथष्टमक स्वास््य केन्त्दमा अएका सेवाग्राहीहरुिाइ सदवतृ, अहार 

ष्टवहार, ष्टदनचयाग ,ऋतुचयागका माध्यमबाट स्वस्थ जीवनर्ैिी ऄिनाईन िरामर्ग सेवा संचािन गने । 

 योग र प्राणायाम अष्टदको ऄभ्यास गराईने । स्नेहन, स्वेदन, ष्टर्रोधारा, कष्टटबष्टस्त, जानबुष्टस्त  अष्टद सेवा र्रुु 

गने । 

 प्रदरे् स्वास््य ष्टनदरे्नाियबाट अवश्यक िवूागधार व्यवस्थाका िाष्टग सहजीकरण गने । 

 िवूागधार िरूा भएिष्टछ ईद्दशे्य ऄनसुारको कायगक्रम संचािन गने ।  

 कायगक्रम समाष्टप्त िश्चात् प्रगष्टत ष्टबवरण संघीय अयवेुद तथा वैकष्टल्िक ष्टचष्टकत्सा ष्टवभागमा िठाईने । 

सेवा सचंालन गने समयः कायागिय समय । 

लवक्षत समूहः नसन ेरोगहरू, Degenerative Bone and Joint Diseases ,तथा मानष्टसक रोगका ष्टबरामीहरू 

र स्वास््य प्रबधगनगनग चाहन ेअम नागररकहरू । 

सन्त्दभग सामाग्री ऄभ्यङ्ग, स्वेदन, ष्टर्रोधारा, कटीबष्टस्त, ष्टिण्डस्वेद सेवा संचािन म्यानऄुि । 
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 ऄनुसूचीहरू  

ऄनसुचूी–१ 

पंचकमय, पूवयकमय सेवा सम्बवन्ध फाराम 

 

१.  नाम , थरः–  

२.  ईमेरः –  

३.  ष्टिङ्गः –  

४.  ठेगानाः –    महा /ईि/नगरिाष्टिका/गाईिाष्टिका    वडा न.ं  

५.  िेर्ाः –  

६.  सम्बष्टन्त्धत ष्टबरामी वा ऄष्टभभावकको दस्तखतः –  

८.  कायागिय प्रयोजनको िाष्टग (२ प्रष्टत मध्ये १ प्रष्टत सेवाग्राहीिाइ)  

(क) मिू दताग नं.  

(ख) सहायक रष्टजिर दताग नं.  

९.  सेवाः योग , िवूगकमगः स्नेहन र स्वेदन,ष्टर्रोधारा, प्रष्टतमसग नश्य कम, ऄन्त्य 
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ऄनसुचूी  –२ 

स्वेदन वक्रयाको लावग अवश्यक रव्यहरू सवहतको वववधहरू 

 

नाडीस्वेदका लावग औषवध रव्यः  

प्रायर्ः िातहरूको प्रयोग गररन्त्छ र फि, बोक्रा, जरा वा काण्डको िष्टन प्रयोग गनग सष्टकन्त्छ ।   

र्ीति ष्टचनी (ष्टर्ग्र)ु िनुनगवा गहत   दर्मिू   बहृत िंचमिू  

 

 गजुो  

 

मास तण्डुि (चामि) ष्टसमिी   ष्टततेिाती 

बरुण (ष्टसष्ट्िगान)  मांस रस  

 

कांजी ष्टति ष्टसस्न ुअष्टद  

 

 

 

ऄनसुचूी  –३ 

पूवयकमय, स्नेहन, स्वेदन, वशरोधारा पंचकमय सचंालन गने ऄभ्यङ्गकताय  

 

ऄभ्यङ्गकतागः 

१. मष्टहिा र िरुुष  

२. १ मष्टहनाको ताष्टिम  

३. ताष्टिम ष्टदने ष्टनकायः – अयवेुद ष्टचष्टकत्सकको ष्टनगरानीमा अयवेुद संस्था 

४. कम्तीमा ८ कक्षा ईिीणग  

५. स्थानीय हुनिुने  

६. ईमेरः १८ – ३५ वषग 

७. कायग ष्टबवरणः 

(क) ऄभ्यङ्ग, स्वेदन र ष्टर्रोधारा कक्षको अवश्यक सरसफाइ गने । 

(ख) अवश्यक िवूगकमगका सामग्रीहरु तयार गने । 

(ग) ष्टचष्टकत्सकको ष्टसफाररर् ऄनसुार अयवेुद स्वास््य संस्थामा अएका सेवाग्राहीहरुिाइ ऄभ्यङ्ग (तेि माष्टि स), स्वेदन, ष्टर्रोधारा 

िगायतका कामहरु गने । 

(घ) ऄभ्यङ्ग िगायत सेवा प्रदान गरेको ष्टबवरणका साथै प्रष्टतवेदन तयार गनग सहयोग गने । 
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ऄनसुचूी –४ 

ऄत्यावश्यक अयुवेद औषवध सवूच 

 

१.  ष्टनःर्लु्क प्रदान गररने ष्टनम्नानसुारका औषष्टधहरु ष्टनरन्त्तर रुिमा प्राप्त हुने व्यवस्था ष्टमिाईन ुिनेछ । 

 

क्र.सं. रोगको नाम औषष्टधको ष्टवबरण कैष्टफयत 

१.  ऄम्िष्टिि ऄष्टविष्टिकर चणूग  

२.  ईदर रोग ष्टहगं्वािक चणूग  

३.  वातव्याष्टध महायोगराज गगु्गिु, महानारायण तैि  

४.  श्वर्नष्टवकार  ष्टसतोििाष्टद चणूग, टंकण भस्म  

५.  स्त्रीरोग िरुयानगु चणूग  

६.  बािरोग बािामतृ, मगृमदासाव  

७.  ईच्च रिचाि सिगगन्त्धाघन वटी  

८.  त्वकष्टवकार ष्टनम्बाष्टद चणूग, गन्त्धक रसायन  

९.  कणग,नासा,मखु,दन्त्तरकण्ठरोग खष्टदराष्टद वटी, षडष्टवन्त्द ुतेि  

१०.  अमवात योगराज गगु्गिु  

११.  ज्वर महार्दुर्गन चणूग  

१२.  ऄष्टतसार, ग्रहणी  महार्ंख वटी, ष्टवल्वाष्टद चणूग  

१३.  व्रण जात्याष्टद तेि  

१४.  वातरि कैर्ोर गगु्गिु  

१५.  मरूष्टवकार,प्रमेह चन्त्रप्रभावटी   

१६.  ष्टवष्टवध  ष्टरफिा, ऄश्वगन्त्धा चणूग  

 

२) औषष्टध व्यवस्थािन 

 

३) औषष्टध खररद  

        औषष्टध खररद गदाग साबगजष्टनक खररद ऐन २०६३ तथा साबगजष्टनक खररद ष्टनयमाविी २०६४ बमोष्टजम खररद एकाआ गठन गरर 

प्रचष्टित अष्टथगक ऐन ष्टनयम बमाष्टजम गनुगिने छ ।  

क)  ष्टबष्टनयोष्टजत बजेटबाट ऐन ष्टनयमको िररष्टध ष्टभर रही तोष्टकएका औषष्टधहरू खररद गनुगिने छ ।  

ख)  औषष्टधको खचगः औषष्टधको अम्दानी खचगको ऄष्टभिेख छुट्टा छुटै्ट सहायक ष्टजन्त्सी खाता खडा गरी खचग व्यवस्थािन 

गनुगिने छ । यसरी राष्टखएको ऄष्टभिेख भण्डारको ऄष्टभिेख र ईिचार रष्टजिरको ऄष्टभिेखसंग ष्टभडेको हुनिुनेछ ।  
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ऄनसुचूी –५ 

औषवध गुणस्तर सम्बवन्ध व्यवस्था 

 

क)  चूणय औषवधहरुको वनम्नानुसार परीक्षण व्यवस्था गनेः 

क्र.

स 

औषष्टधको नाम तौि रूि/वणग स्िर्ग रस गन्त्ध एकरूिता कैष्टफयत 

         

 

प्रत्येक व्याचको स्वीकृतl प्राप्त औषष्टध िरीक्षण प्रयोगर्ािाबाटMicrobial Test िरूा गरेको प्रमाणिर संिग्न 

 

(ख)  गुग्गुल/ुवटी औषवधहरुको वनम्नानुसार परीक्षण व्यवस्था गनेः 

क्र.

स. 

औषष्टधको नाम तौि रूि/वणग{ स्िर्ग 

 

एकाइ तौि  रस गन्त्ध एकरूिता कैष्टफयत 

          

 

(ग)  भरम/वपिी औषवधहरुको वनम्नानुसार परीक्षण व्यवस्थ गनेः 

क्र.

स. 

औषष्टधको 

नाम 

तौि स्वरूि 

(form) 

रूि/वणग{ 

(colour) 

रेखािणूगता वाररतर रस गन्त्ध ष्टनश्चष्टन्त्रका कैष्टफयत 

           

 

(घ)  लौह/मण्डुर औषवधहरुको वनम्नानुसार परीक्षण व्यवस्था गनेः 

क्र.

स 

औषष्टधको 

नाम 

तौि स्वरूि 

 (form) 

रूि/वणग{ 

(colour) 

एकाइ 

तौि 

रस गन्त्ध एकरूिता कैष्टफयत 

          

 

(ङ)  मलहम एवं तैल औषवधहरुको वनम्नानुसार परीक्षण व्यवस्था गनेः 

क्र.स

. 

औषष्टधको नाम तौि रूि/वणग 

(colour) 

स्िर्ग 

(smoothness) 

सान्त्रता गन्त्ध एकरूिता कैष्टफयत 

         

 

च) सम्बवन्धत वनकायबाट हालसालै नववकरण गरी ऄद्याववधक भएको ईत्पादन तथा वबक्री वबतरण दताय प्रमाणपर 

 सलंग्न हुनुपने । 
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ऄनसुचूी  –६ 

ऄत्यावश्यक अयुवेद औषवध तथा ऄन्य खररद र वजन्सी ऄध्याववधक गदाय भनुयपने खपत वववरण फाराम 

 

क्र.स. औषष्टधको नाम औषष्टधको माष्टसक खचग ष्टववरण औषष्टध हस्तान्त्तरण 

गरेको संस्थाको संख्या 

कैष्टफयत 

िररणाम आकाआ 

१.      

२.      

 

औषवधको मौज्दात वववरण फारम 

s|

;+ 

cf}ifl

wsf] 

gfd 

औषधि प्रान्तिको श्रोि ÷काययक्रम 
cf}ifl

wsf] 

hDd

f 

kl/d

f0f 

O{sfO{ 

tf}n 

v'Ng]u/L 

s]=hL=÷

u|fd÷ 

kmfO{n 

s}lkm

ot 
ut 
cf=

j= 

sf] 

j+fs

L 

df}H

bft 

cfo'

j]{b 

lje

fu 

jf6 

k|fK

t 

cTofj

Zos 

cfo'j]{

b 

cf}iflw

vl/b 

 

r"0f{ 

cf}iflwl

gdf{0f 

cGo jf6 

cf}iflwvl/

b÷k|fKt 

 

h]i7 

gful

/s 

:jf:

Yo 
Kf|jw{

g 

;]jf 

 

:tg

kfoL 

cfdf 

tyfl

zz' 

;]jf 

u+fp3/ 

zx/L 

lNslg

ssfo{ 

s|d 

k~rs

d{{ 

/k"j{ 

sd{sf] 

nflu 
cf}iflw

vl/b 

 

lgz'Ns

cfo'j]{b 

:jf:Yol

zlj/ 

;+rfng

sf] nflu 
cf}iflw 
vl/b 

bft[ 

lg

sf

o 

jf6 

k|fK

t 

cf}i

flw 

                

                

                

 
 

 

 

 

 

 

 

 


