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स्वास््य सेवा ववभार्, ब्यवस्थापन महाशाखा 
 

डक्रयाकलापको नाम : इय एल एम आई एस / डि एच आइ एस २ सम्बन्त्धी एडककृत सचमक्षा 
कार्यक्रमको परिचर् स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास््य सेवा ववभार्ले स्वास््य सेवाको समग्र 

बस्तुखस्थतीका बािेमा छलफल र्ने, मुख्य सवाल पडहचान र्िी आर्ामी बषय कायययोजनामा 
समावेश र्ने उदेश्यले स्वास््य संस्थातह देखी केन्त्रस्ति सम्म ववचभन्त्न प्रकािका 
सचमक्षाहरु र्िे जस्त ैप्रदेश स्तिबाट पचन ववचभन्त्न सचमक्षाहरु हुनु पने हुन्त्छ ।  

 

यसै चशलचशलामा नेपाल सिकाि मन्त्रीपरिषदको चनणयय नं २० (२०७६।०३।२४) चनणयय 
अनुसाि ववचभन्त्न चनकायबाट प्रचतवेदन र्न ेसम्बन्त्धमा भएको चनणयय देहाय बमोखजम िहेको 
छ :  

स्थानीय, प्रदेश ि संधीय तहबाट आफू अन्त्तर्यतका स्वास््य संस्थाको माचसक प्रचतवेदन 
केन्त्रीय सूचना प्रणालीमा प्रववष्ठ र्ने तथा अन्त्य सूचनाहरू समेत स्वास््य संस्थाहरूबाट 
स्थानीय तहमा, स्थानीय तहले स्वास््य कायायलयहरूमा, स्वास््य कायायलयहरूले प्रदेश 
स्वास््य चनदेशनालयहरूमा ि प्रदेश स्वास््य चनदेशनालयहरूले स्वास््य सेवा ववभार्मा 
पठाउने संस्थार्त व्यवस्था र्िी स्थानीय देखख संघीय तहसम्म चनयचमत, चनखस्चत समय 

चसमा चभर पूणय ववविण सडहतको प्रचतवेदन र्ने-र्िाउने व्यवस्था चमलाउने चनणयय र्रिएको 
छ  

 

मन्त्रीपरिषद्को चनणययलाइय समयमा कायायन्त्वयन र्िाउन ि सो कामलाइय मुतय रुप डदन यस 
महाशाखाले ववर्त बषयहरू जस्तै प्रदेश स्वास््य चनदेशनालय प्रदेश अन्त्तर्यत संचाचलत 
काययक्रमहरू मध्ये चालु आ ब २०७८।०७९ मा इय एल एम आई एस / डि एच आइ एस २ 
सम्बन्त्धी एडककृत सचमक्षा र्ने र्िी काययक्रम समावेश र्रिएको हो । यो काययक्रम प्रदेश 
स्वास््य चनदेशनालय माफय त संचालन र्रिनेछ । 

उदेश्र् इय एल एम आई एस / डि एच आइ एस २ सम्बन्त्धी डक्रयाकलापको समग्र अवस्था बािेमा 
प्रदेश स्तिमा एडककृत सचमक्षा र्ने । 

अपेक्षित प्रक्षतफल इय एल एम आई एस / डि एच आइ एस २ सम्बन्त्धी डक्रयाकलापको समग्र अवस्था बािेमा 
प्रदेश स्तिमा एडककृत सचमक्षा भएको हुनेछ । 

सञ्चालन प्रकृर्ा 
• ववर्तमा स्वास््य सेवा ववभार् अन्त्तर्यत दइुयबटा महाशाखाहरु क्रमश ब्यवस्थापन 

महाशाखा ि आपूचतय ब्यवस्थापन महाशाखा िहेका चथए ।  

• ब्यवस्थापन महाशाखा अन्त्तर्यत डि एच आइ एस २ संचाचलत चथयो भने आपूचतय 
ब्यवस्थापन महाशाखा अन्त्तर्यत इय एल एम आई एस ।  

• अवका डदनमा दवुै महाशाखा र्ाचभएि एक भएको अवस्थामा दइुयबटा प्रणालीलाइय 
व्यवस्थापन महाशाखाबाट संचालन र्रिने भएको हुुँदा सचमक्षा पचन एडककृत रुपमा 
संचालन र्रिनेछ ।   

• यस काययक्रम प्रदेश स्वास््य चनदेशनालयको नेततृ्वमा संचालन हुनेछ । 
• यो काययक्रम बजेटको परिधी चभर िही तथा सहभाचर् संख्याका आधािमा २ देखख ३ 

डदन सम्म संचालन र्नय सडकनेछ ।  

• यस काययक्रममा स्वास््य कायायलयका प्रमुख एव ं खजल्लाको फोकल पसयनको 
सहभाचर्ता हुनेछ ।   

• अस्पतालबाट अस्पतालको त्यांक हेने ब्यविलाइय सहभार्ी र्िाउनु पने छ ।  
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• चनयचमत िाम्रो रिपोडटर् र्ने ५ बटा ि चनयचमत रिपोडटर् नभएका पाचलकाहरुबाट 
पाुँच पाुँच जनाको दिले १० जनालाइय पचन सहभार्ी बोलाउनु पनेछ। 

• यस काययक्रममा प्रादेचशक स्वास््य आपूचतय ब्यवस्थापन केन्त्रबाट यस काययक्रमको 
फोकल पसयनलाइय सहभाचर् र्िाउनु पने छ ।    

• सचमक्षा अर्ाव ैस्वास््य कायायलय, अस्पताल, पाचलका ि स्वास््य संस्थाहरुको केश 
स्टिी र्िी सो को प्रस्तुती र्नुय पनेछ । 

• स्वास््य सेवा ववभार्, ब्यवस्थापन महाशाखाबाट इय एल एम आई एस / डि एच 
आइ एस २ हेने फोकल पसयनको उपखस्थती सुचनखित र्नुय पनेछ ।   

• यडद सहभार्ी बढी हुने भए ि बजेटको परिधी अनुसाि एक भन्त्दा बढी ब्याचमा 
काययक्रम संचालन र्नय सडकने । 

• काययक्रम संचालन र्दाय स्पष्ट एजेण्िाहरू तयाि र्नुय पनेछ । 
• एजेण्िा तयाि र्दाय चनम्न कुिाहरू अचनवायय समावेश र्नुय पनेछ : 

o इय एल एम आई एस / डि एच आइ एस २ को अवस्था 
o प्रर्चत वािेमा छलफल  

o प्रर्चत हुन नसक्नुका कािण  

o समस्या समाधानका लाचर् कायययोजना तयािी  

o पाचलका ि स्वास््य कायायलयका लाचर् सुझाव तयािी 
o संचघय स्तिबाट समाधान र्नुय पने ववषयमा सुझाव तयािी 
o अन्त्य   

• यो डक्रयाकलाप दोश्रो रैमाचसक चभर संचालन र्िीसक्नु पनेछ ।  

बजेट बााँडफााँड िकम रु हजािमा 

प्रदेश १ प्रदेश २ बार्मती र्ण्िकी प्रेदश ५ कणायली सु पखिम 
१५०० ९०० १५०० १२०० १२०० १३०० ९०० 

खचय र्दाय अथय मन्त्रालय द्वािा जािी काययक्रम सञ्चालन चनदेचशका (पचछल्लो संस्किण), 

सावयजचनक खरिद ऐन, चनयमावली तथा आचथयक ब्यवस्थापन सम्बखन्त्ध चनयम अचनवायय 
पालना र्नुय पनेछ । 

अक्षिलेख तथा 

प्रक्षतवेदन 
कायय सम्पन्त्न भए पिात स्वा से क्षव ब्र्वस्थापन महाशाखालार्य कार्यक्रम संचालन ि खचयको समग्र 

प्रक्षतवेदन तर्ाि गिी पेश गननय पने । साथै पाक्षलका, क्षजल्ला, प्रदेश ि संक्षिर् स्तिबाट समाधान गननय 

गिाउनन पने क्षवषर्हरू औल्र्ार्य तत् तत् क्षनकार्हरूमा प्रक्षतवेदन गननय पने छ ।  

सन्दिय सामाग्री  

 

 

डक्रयाकलापको नाम : एच एम आइ एस / एल एम आइ एस सम्बन्त्धी अचभलेख तथा प्रचतवेदन फािाम एव 
अनुर्मन पुखस्तका समेत स्थानीय तह सम्मको लार्ी छपाइय एव ववतिण  

कार्यक्रमको परिचर् ववर्तका वषयहरुमा स्वास््य सेवा ववभार्वाटैै एच.एम.आई.एस./एल.एम.आइय.एस. लर्ायतका 
अचभलेख प्रचतवेदन फािाम एवं अनुर्मन पुखस्तकाहरू छपाई र्िी खजल्ला एवं स्थानीय 

तहहरूसम्म ढुवानी समेत हुने र्िेकोमा आ ब २०७६।०७७ देखख प्रदेश स्तिमानै यो काययक्रम 
समावेश र्रिएको चथयो । आ ब २०७८।०७९ मा आवश्यक पने सामग्रीहरु आ ब 
२०७७।०७८ मा पठाइयएको बजेट िकमबाट छपाई र्िी प्रत्येक स्वास््य संस्थाहरुसम्म 
पुयायउनैे ब्यवस्था चमलाइयएको हो ।   

आ ब २०७९।२०८० का लाचर् प्रत्येक स्वास््य संस्था सम्मका लाचर् एच एम आई एस / 
एल एम आइय एस सम्बन्त्धी अचभलेख प्रचतवेदन फािाम एवं अनुर्मन पुखस्तकाहरू छपाई र्िी 
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ढुवानी समेत र्ने र्िी यो काययक्रम समावेश र्रिएको हो । यो काययक्रम प्रदेश स्वास््य 
चनदेशनालय माफय त संचालन र्रिनेछ ।  

उदेश्र् प्रदेश अन्त्तर्यतका सम्पूणय स्थानीय तह/स्वास््य संस्थाहरुवाट डदइएका स्वास््य सेवाहरुको 
अचभलेख तथा प्रचतवेदन र्ने प्रयोजनका लाचर् आवश्यक पने फािाम एव अनुर्मन 
पुखस्तकाहरु समयमानै छपाइय तथा ववतिण र्ने । 

अपेक्षित प्रक्षतफल प्रदेश अन्त्तर्यतका सम्पूणय स्थानीय तह/स्वास््य संस्थाहरुवाट डदइएका स्वास््य सेवाहरुको 
अचभलेख तथा प्रचतवेदन र्ने प्रयोजनका लाचर् आवश्यक पने फािाम एव अनुर्मन 
पुखस्तकाहरु समयमानै छपाइय तथा ववतिण भएको हुनेछ । 

सञ्चालन प्रकृर्ा 
• समयमा नै अचभलेख तथा प्रचतवेदन फािमहरु प्रदेश अन्त्तर्यतका स्वास््य संस्थाहरुका 

लाचर् के कतखै चाहखैने हो सो को एकखैन र्ने ।  

• सो का लाचर् स्वास््य कायायलय एवं स्थानीय तहहरुसंर् के कचत परिमाणमा सामग्री 
एवं टुल्सहरु बांकी छ चलखखतमा जानकािी चलइय एडकन र्ने ।  

• संचघय स्तिबाट के कचत परिमाणमा सामाग्री प्राप्त हुने हो ? चलखखत रूपमा जानकािी 
चलइ परिमाण आंकलन र्ने ।  

• ववर्तमा छपाइय भएका सामाग्रीहरू के कचत छन्र प्रदेश स्वास््य आपुचतय ब्यवस्थापन 
केन्त्रसंर् समन्त्वय र्िी को समेत एडकन जानकािी संकलन र्ने । 

• देशभिमा एकै प्रकािका टुल्सहरू प्रयोर् हुने भएकोले स्पेचशडफकेशन ि छपाइय र्नुयपने 
फािमहरु एडकन र्िी तयािी र्ने । यडद थप सिसल्लाह ि सुझाव आवश्यक भए 
स्वास््य सेवा ववभार् व्यवस्थापन महाशाखा अन्त्तर्यत एडककृत स्वास््य सूचना 
ब्यवस्थापन शाखासंर् समन्त्वय र्ने । 

• समयमानै छपाइय कायय र्िी सम्बखन्त्धत स्वास््य कायायलय, पाचलका एव ं स्वास््य 
संस्थाहरूमा पठाउने ।  

बजेट बााँडफााँड िकम रु हजािमा 

प्रदेश १ प्रदेश २ बार्मती र्ण्िकी लुखम्बनी कणायली सु पखिम 
६९७५ ७४६५ ७५२५ ५१९० ६०१५ ५५०० ४०३० 

खचय र्दाय अथय मन्त्रालय द्वािा जािी काययक्रम सञ्चालन चनदेचशका (पचछल्लो संस्किण), 
सावयजचनक खरिद ऐन, चनयमावली तथा आचथयक ब्यवस्थापन सम्बखन्त्ध चनयम अचनवायय 
पालना र्नुय पनेछ । 

अक्षिलेख तथा 

प्रक्षतवेदन 
कायय सम्पन्त्न भए पिात स्वा से क्षव ब्र्वस्थापन महाशाखालार्य कार्यक्रम संचालन ि खचयको समग्र 

प्रक्षतवेदन तर्ाि गिी पेश गननय पने । 

सन्दिय सामाग्री 
• ववर्तमा स्वास््य सेवा ववभार् ब्यवस्थापन महाशाखाबाट छपाइय भै ववतिण भएका एच 

एम आइ एस / एल एम आइ एस सम्बन्त्धी अचभलेख तथा प्रचतवेदन फािाम एव ं
अनुर्मन पुखस्तकाहरू । 

 

 

डक्रयाकलापको नाम : स्थानीय तहका स्वास््य प्रमुख, संयोजक, सह संयोजक एवं स्वास््य संस्थाका 
स्वास््यकचमयहरुलाइय प्रदेश स्वास््य चनदेशनालय माफय त डि एच आई एस २ ि एल एम आइ एस सम्बन्त्धी 
अचभमुखखकिण काययक्रम  

कार्यक्रमको परिचर् आ.ब. २०५१/२०५२ मा एडककृत स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली लार्ू भए पिात 
स्वास््य सेवाहरुको सूचनाहरु एकद्वाि प्रणालीबाट उपलव्ध र्िाउने प्रावधान िहेको छ । 
आ.ब. २०७३/०७४ देखख खजल्लाहरूले DHIS 2 को अनलाइन सफ्टवेयिमा प्रचतवेदन र्ने 
कायय शुरु भयो । सोही आ.ब. मा प्रत्येक स्वास््य कायायलयका त्यांक अचधकृत ि त्यांक 
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सहायक, वबचभन्त्न तहका सिकािी अस्पतालमा काययित मेडिकल िेकिय अचधकृत ि 
सहायकहरुलाई DHIS 2 सम्बन्त्धी ताचलम प्रदान र्रि सडकएको चथयो । अनलाईन रिपोडटयङ 
र्ने काययलाई वबर्त आ.ब. मा ७५३ बटै स्थानीय तहहरुका स्वास््य प्रमुख, संयोजक, सह 
संयोजक तथा सूचना प्राववचधकहरूलाइय DHIS 2 तथा eLMIS सम्बन्त्धी ताचलम प्रदान र्िी 
सवै स्थानीयतहबाट अनलाइन िाटा प्रववष्टी र्ने कायय भै सकेको छ । सोही काययक्रमलाइय 
चनिन्त्तिता डदन यो काययक्रम समावेश र्रिएको हो । यो काययक्रम प्रदेश स्वास््य 
चनदेशनालय माफय त संचालन र्रिनेछ । 

उदेश्र् स्वास््य क्षेरमा काययित कमयचािीहरुलाई HMIS on DHIS2 Platform / eLMIS संचालन 
सम्बन्त्धी ज्ञान ि सीप प्रदान र्नय सवै स्थानीयतहहरूका स्वास््य प्रमुख, संयोजक तथा सह 
संयोजक साथै ल्यापटप, कम््यूटि, इन्त्टिनेटको सुववधाहरु पुर्ेका स्वास््य संस्थाका 
स्वास््यकचमयहरूलाइय ताचलम डदइय अनलाइन प्रणालीबाट रिपोडटयङ्र् र्नय सक्षम बनाउनु यस 
ताचलमको मुख्य उदे्धश्य हो । यस ताचलमका वबचशष्ट उदे्धश्यहरु चनम्नानुसाि िहेका छन ्।  

• DHIS2 / eLMIS  संचालान सम्बन्त्धी ज्ञान ि सीप प्रदान र्ने । 

• e-Governance मा सहयोर् पुयायउने । 

• सूचना प्रवबचधको माध्यमबाट त्यांकको ववश्लेषण र्ने सीप ववकास र्िाउने ।  

• स्वास््य त्यांकको र्ुणस्ति अचभबवृद्ध र्ने । 
अपेक्षित प्रक्षतफल 

HMIS/eLMIS सम्बन्त्धी प्रचतवेदन अनलाइयन सफ्टवेयिमा प्रववष्ट भइय समयमानै प्रचतवेदन 
प्राप्त हुनेछ । 

सञ्चालन प्रकृर्ा यो काययक्रम सम्पन्त्न र्नय चनम्न बमोखजमका डक्रयाकलापहरु सञ्चालन र्रिनेछन । प्रदेश 
अन्त्तर्यतका स्थानीयतह तथा स्वास््य संस्थाहरू मध्येबाट देहायका बुुँदाहरुको आधािमा 
बजेटको परिचधचभर िही सहभार्ी छनौट र्नुयपनेछः 

• इन्त्टिनेट सुवबधा । 

• कम््युटि चलाउने सीप भएका जनशवि । 

• अनलाइन रिपोडटयङलाई चनिन्त्तिता डदन सक्ने ।  

• चनयचमत ववद्युत आपूचतय ।  

• DHIS2 सफट्वेयि प्रयोर् र्िी HMIS ि eLMIS को ताचलम प्राप्त प्रचशक्षक बाट ताचलम 
संचालन र्ने । 

• आवश्यकता अनुसाि व्यवस्थापन महाशाखा, एडककृत स्वास््य सूचना ब्यवस्थापन 
शाखा तथा प्रदेश स्वास््य आपूचतय ब्यवस्थापन केन्त्रसंर् सहयोर् ि समन्त्वयमा 
ताचलम संचालन र्ने ।  

• DHIS2 ि LMIS Practical based ताचलम भएकोले प्रत्येक सहभाचर्हरुसंर् १ बटा  

ल्यापटप अचनवायय चलइ आउने ब्यवस्था चमलाउने ।   

 

ताचलम अवचधः चाि डदन 

 

प्रचशक्षकः ताचलम प्राप्त व्यविहरु मध्येबाट आवश्यकता अनुसाि । 
सहभार्ीः छनौट भएका स्थानीय तहबाट अनलाईन रिपोटरिङ्र्मा संलग्न कमयचािी । 
सहभार्ी संख्याः बजेटको परिचधचभर िही प्रचत समूह अचधकतम २० जना । 

ताचलम स्थानः इन्त्टिनेट सुवबधा उपलब्ध भएको स्थान । 
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बजेट बााँडफााँड िकम रु हजािमा 

प्रदेश १ प्रदेश २ बार्मती र्ण्िकी लुखम्बनी कणायली सु पखिम 
४५०० ४००० ४५०० ३५०० ४००० ४२०० २५०० 

अथय मन्त्रालय द्वािा जािी काययक्रम सञ्चालन चनदेचशका (पचछल्लो संस्किण), सावयजचनक 
खरिद ऐन, चनयमावली तथा आचथयक ब्यवस्थापन सम्बखन्त्ध चनयम अचनवायय पालना र्िी 
खचय र्ने ब्यवस्था चमलाउने । 

अक्षिलेख तथा 

प्रक्षतवेदन 

कार्य सम्पन्न िए पश्चात कन नै सफ्टवेर्ि वा प्रणालीमा प्रक्षवष्ट गननय पनेछ । र्क्षद त्र्स्तो सफ्टवेर्ि वा 

प्रणालीको क्षवकाश निएको खण्डमा स्वा से क्षव ब्र्वस्थापन महाशाखालार्य कार्यक्रम संचालन ि 

खचयको क्षवस्ततृ प्रक्षतवेदन तर्ाि गिी पेश गननय पन े। 

सन्दिय सामाग्री एल.एम.आइय.एस / एच.एम.आइय.एस. / डि.एच.आइ.एस. सम्बन्त्धी ववचभन्त्न प्रणालीहरु तथा 
चनदेचशका, फािम एवं चेकचलष्टहरु । 

 

 

डक्रयाकलापको नाम : त्यांक र्ुणस्ति सुधािकालाचर् स्वास््य चनदेशनालयबाट स्वास््य संस्थाहरुमा 
एल.एम.आइ.एस., एच.एम.आई.एस. ि डि.एच.आई.एस. सम्बन्त्धी अनसाइट कोचचङ  

कार्यक्रमको परिचर् स्वास््य चनदेशनालयबाट स्वास््य संस्थाहरुमा आवश्यकता तथा औचचत्यताका आधािमा 
चनयचमत रुपमा एल.एम.आइय.एस, एच.एम.आइय.एस ि डि.एच.आइय.एस. सम्बन्त्धमा भए र्िेका 
डक्रयाकलापहरुको चनयचमत रुपमा स्थलर्त सहखजकिण एवं मेन्त्टोरिङ काययका लाचर् यो 
डक्रयाकलाप समावेश र्रिएको हो ।  

त्यसैर्िी अस्पताल तथा स्वास््य कायायलयहरु,स्थानीयतहहरु एवं स्थानीय तह चभरका 
स्वास््य संस्थाहरुबाट चनःशुल्क काययक्रमका अत्यावश्यक औषचध तथा साधनहरु चनिन्त्ति 
उपलब्धता सुचनखित र्नुयका साथै ववतरित सामाग्रीहरुको यथाथय ववविण स्वास््य कायायलय 
तथा अस्पतालहरुमा ब्यवखस्थत तरिकाले िाखे निाखेको साथै ववचभन्त्न स्वास््य ब्यवस्थापन 
सूचना प्रणालीहरुको उचचत ि समयमा प्रयोर् भए नभएकैा लर्ायत काययको चनिन्त्ति 
अनुर्मनका लाचर् यो काययक्रममा समावेश र्रिएको छ । यो काययक्रम प्रदेश स्वास््य 
चनदेशनालय माफय त संचालन र्रिनेछ ।  

उदेश्र् 
• अस्पताल एव ं स्वास््य ससं्थाहरूहरुले चनयचमत प्रदान र्ने सेवा सुववधाहरुको 

सुचनखितता र्िी प्रदान र्रिएका सेवाहरूको चनयचमत त्यांकको र्ुणस्ति सुधाि भए 
नभएको सम्बन्त्धमा स्थलर्त सहखजकिण/मेन्त्टोरिङ र्ने ।  

• अस्पताल, स्वास््य कायायलय, स्थानीयतह एवं स्वास््य संस्थाहरुमा एल.एम.आई.एस./ 

एच.एम.आई.एस./िी.एच.आई.एस. सम्बन्त्धी चनयचमत कायय भए नभएको ि नभएको 
अवस्थामा स्थलर्त सहखजकिण/मेन्त्टोरिङ र्िी त्यांक र्ुणस्ति सुधाि र्ने । 

अपेक्षित प्रक्षतफल 
• अस्पताल एव ं स्वास््य ससं्थाहरूहरुले चनयचमत प्रदान र्ने सेवा सुववधाहरुको 

सुचनखितता र्िी प्रदान र्रिएका सेवाहरूको चनयचमत त्यांकको र्ुणस्ति सुधाि भए 
नभएको सम्बन्त्धमा स्थलर्त सहखजकिण/मेन्त्टोरिङ भएको हुनेछ ।  

• अस्पताल, स्वास््य कायायलय, स्थानीयतह एवं स्वास््य संस्थाहरुमा एल.एम.आई.एस./ 

एच.एम.आई.एस./िी.एच.आई.एस. सम्बन्त्धी चनयचमत कायय भए नभएको ि नभएको 
अवस्थामा स्थलर्त सहखजकिण/मेन्त्टोरिङ र्िी त्यांक र्ुणस्ति सुधाि भएको हुनेछ । 

सञ्चालन प्रकृर्ा 
• e-LMIS मा हाल प्रचचलत मलपे फािामहरू चनयचमत प्रववष्टी भए नभएको एडकन र्ने  

• रैमाचसक LMIS प्रचतवेदन समयमा पठाए नपठाएको एडकन र्ने । 

• डि.एच.आई.एस. ्लेट फमयमा चनयचमत रूपमा एच.एम.आई.एस. अनलाईन प्रचतवेदन 
र्िे नर्िेको एडकन र्ने । 
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• उल्लेखखत सूचना प्रणालीहरूसंर् सम्बखन्त्धत कुनै समस्या भएमा सो को समाधान र्ने  

• अनुर्मन पुखस्तका िाखे निाखेको । निाखेको भए िाख्न लर्ाउने ि चनयचमत भनय 
लर्ाउने ।  

बजेट बााँडफााँड िकम रु हजािमा 

प्रदेश १ प्रदेश २ बार्मती र्ण्िकी लुखम्बनी कणायली सु पखिम 
५०० ५०० ६०० ५०० ५०० ५०० ५०० 

अथय मन्त्रालय द्वािा जािी काययक्रम सञ्चालन चनदेचशका (पचछल्लो संस्किण), सावयजचनक 
खरिद ऐन, चनयमावली तथा आचथयक ब्यवस्थापन सम्बखन्त्ध चनयम अचनवायय पालना र्िी 
खचय र्ने ब्यवस्था चमलाउने ।  

अक्षिलेख तथा 

प्रक्षतवेदन 
अस्पताल, स्वास््य कायायलय, स्थानीयतह एवं स्वास््य संस्थाहरुमा एल.एम.आइय.एस, 
एच.एम.आइय.एस., डि.एच.आइय.एस. सम्बन्त्धी चनयचमत कायय भए नभएको एडकन र्िी 
नभएको अवस्था भएमा कािण पत्ता लर्ाइय चनयचमत र्नय लर्ाउने ि कुन कुन चनकायबाट 
चनयचमत नभएको हो सो को ववविण स्वा से वव ब्यवस्थापन महाशाखामा प्रचतवेदन र्ने । 

सन्दिय सामाग्री एल.एम.आइय.एस, एच.एम.आइय.एस., डि.एच.आइय.एस. सम्बन्त्धी प्रणालीहरु तथा चनदेचशका 
एवं चेकचलष्टहरु । 

 

डक्रयाकलापको नाम : प्रदेश स्वास््य चनदेशनालयबाट स्थानीय तहहरूका स्वास््य प्रमुखहरु लाइय स्वास््य 
काययक्रमहरूको योजना तजुयमा सम्बन्त्धी डक्रयाकलाप  

कार्यक्रमको परिचर् नेपालको संववधान २०७२ अनुसाि देश संचघयतामा र्ै सकेको अवस्थामा प्रत्येक ७६१ 
सिकािहरुलाई सोझै बजेट तथा काययक्रमहरु ववचभन्त्न अनुदान चशषयकमा अथय मन्त्रालयबाट 
एकमुष्ठ रुपमा पठाउने र्िेको छ । संचघय स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय माफय त 
स्वास््य क्षेरको सशतय काययक्रम चशषयकहरुमा स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई प्राप्त 
हुने िकम मध्ये ठुलो अंश स्थानीय तहमा ि केही अंश प्रदेशहरुमा पठाउने र्रिएको छ । 
सशतय अनुदान चशषयकमा प्राप्त भएको डक्रयाकलाप ि िकमका सम्बन्त्धमा संघबाट 
डक्रयाकलापहरु ि बजेट िकम डकटानी भई प्राप्त हुने हंुदा यस सम्बन्त्धमा खासै धेिै 
वकय आउट र्रि िहनु नपलाय ति स्थानीयतहमा आउने अन्त्य अनुदान चशषयकका िकमहरुका 
सम्बन्त्धमा स्वास््य संस्थाहरुको बावषयक डक्रयाकलापहरुका लाचर् आवश्यक पने योजना 
तजुयमा लर्ायतका काययक्रमरुका लाचर् हाल स्थानीयतहहरुमा काययर्ने स्वास््य प्रमुख, उप 
प्रमुख एवं स्वास््य संयोजक, सह संयोजकहरुको योजना तजुयमा डक्रयाकलापहरुमा दक्ष 
बनाउने काययका लाचर् यो डक्रयाकलाप समावेश र्रिएको हो । यो काययक्रम प्रदेश स्वास््य 
चनदेशनालय माफय त संचालन र्नुय पनेछ । 

उदेश्र् स्थानीयतहहरुमा काययित स्वास््य प्रमुख/उप प्रमुख/स्वास््य संयोजक/सह संयोजकहरुलाइय 
पाचलकातहमा स्वास््य काययक्रमहरुको योजना तजुयमा सम्बन्त्धी डक्रयाकलापहरु तयाि र्नयको 
लाचर् दक्ष बनाउने । 

अपेक्षित प्रक्षतफल स्थानीयतहहरुमा काययित स्वास््य प्रमुख/उप प्रमुख/स्वास््य संयोजक/सह संयोजकहरुलाइय 
पाचलकातहमा स्वास््य काययक्रमहरुको योजना तजुयमा सम्बन्त्धी डक्रयाकलापहरु तयाि र्नयको 
लाचर् दक्ष भएका हुनेछन ्। 

सञ्चालन प्रकृर्ा 
• यो डक्रयाकलाप प्रदेश स्वास््य चनदेशनालय माफय त संचालन हुनेछ । 

• प्रदेश स्तिमा प्राप्त बजेट तथा काययक्रम एडकन र्ने । 

• स्वास््य संस्था एवं स्थानीयतहको कायय ब्यस्ततालाई ववचाि र्िी उपयुि समयमा 
काययक्रम संचालन र्नय समय ि चमचत तोक्ने । सम्भव भए सम्म माघ मसान्त्त 
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सम्म सम्पन्त्न र्िी सक्ने । 

• स्थानीयतहहरुमा काययित स्वास््य प्रमुख/उप प्रमुख/स्वास््य संयोजक/सह 
संयोजकहरु मध्ये बजेटको परिचध चभर िही काययक्रममा आमन्त्रण र्ने ।  

• ववर्तमा पाचलका स्तिमा संचाचलत काययक्रमहरुको कचम कमजोिी पडहचान र्ने, 
सुधाि र्नुय पने वुदाुँहरु पत्ता लर्ाई आर्ामी डदनहरुमा कसिी ब्यवस्थापन र्ने ि 
अको बषयका लाचर् चाचलनु पने ववचधहरुको बािेमा छलफल र्ने ।  

• बजेटको अवस्था ि स्वास््य क्षेरमा के कस्ता डक्रयाकलापहरु संचालन र्ने ि देशल े
ववचभन्त्न िाविय एवं अन्त्तिाविय स्तिमा स्वास््य क्षेरमा र्िेका प्रचतवद्धता 
बमोखजमका लक्ष्य प्राप्ती भए नभएको ववषयमा छलफल ि आर्ामी आ.ब.को 
स्थानीयतहको योजना तजुयमा काययक्रममा समावेश हुने र्िी योजना र्नय सक्ने 
बनाउने । 

• िाविय स्वास््य नीचतलाई ध्यानमा िाखी योजना तजुयमा काययक्रममा छलफल 
र्िाउने । 

• अचनवायय दाचयत्व तफय को बजेट ि काययक्रमलाई पडहलो प्राथचमकतामा िाखख छलफल 
र्िाउने ।  

• स्थानीयतहबाट सहभार्ी हुन आउने पदाचधकािीहरुले आर्ामी बषयको लाचर् प्रस्ताव 
र्नुय पने स्वास््य क्षेरका काययक्रम तथा बजेट (योजना) तयाि र्िी पाचलकातहमा 
एक पटक छलफल र्िाई साथमै चलई आउन अनुिोध र्ने ।  

• उि नमूना काययक्रम तथा बजटे (योजना) समूहमा छलफल र्िी प्रस्तुतीकिण र्नय 
लर्ाउने । 

• प्राववचधक सहयोर् आवश्यकता अनुसाि स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, 

सम्बखन्त्धत ववभार् तथा महाशाखा, केन्त्रहरुलाई आमन्त्रण र्नय सडकनेछ । 

 
लक्षित समूह 

• संचघय / प्रदेश अन्त्तर्यतका सिोकािवाला चनकायका पदाचधकािीहरु । 

• स्थानीयतहहरुमा काययित स्वास््य प्रमुख/उप प्रमुख /स्वास््य संयोजक/सह 
संयोजकहरु 

बजेट बााँडफााँड िकम रु हजािमा 

प्रदेश १ प्रदेश २ बार्मती र्ण्िकी लुम्बिनी कणायली सु पखिम 
१८०० १६०० १६०० १२०० १४०० १४०० ११०० 

अथय मन्त्रालय द्वािा जािी काययक्रम सञ्चालन चनदेचशका (पचछल्लो संस्किण), सावयजचनक 
खरिद ऐन, चनयमावली तथा आचथयक ब्यवस्थापन सम्बखन्त्ध चनयम अचनवायय र्िी खचय र्ने 
ब्यवस्था चमलाउने । 

अक्षिलेख तथा 

प्रक्षतवेदन 

कार्य सम्पन्न िए पश्चात कन नै सफ्टवेर्ि वा प्रणालीमा प्रक्षवष्ट गननय पने छ िने गन े । र्क्षद त्र्स्तो सफ्टवेर्ि 

वा प्रणालीको क्षवकाश निएको खण्डमा स्वा से क्षव ब्र्वस्थापन महाशाखालार्य कार्यक्रम संचालन ि 

खचयको समग्र प्रक्षतवेदन तर्ाि गिी पेश गन े।  

सन्दिय सामाग्री योजना तजुयमा सम्बन्त्धी चनदेचशका, चनदेशन, परिपर आडद 

www.npc.gov.np 

www.mof.gov.np 
www.mohp.gov.np 

 

डक्रयाकलापको नाम : प्रदेश स्वास््य चनदेशनालय माफय त स्वास््य कायायलय एवं अस्पतालहरुको एडककृत 
अधयबावषयक एवं बावषयक समीक्षा  

http://www.mohp.gov.np/
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कार्यक्रमको परिचर् स्वास््य सेवाको समग्र बस्तुखस्थतीका बािेमा छलफल र्ने ि मुख्य सवाल पडहचान र्िी 
आर्ामी रैमाचसक/अधयबाक्षषयक/बावषयक कायययोजनामा समावेश र्ने उदेश्यले स्वास््य कायायलय 
एवं अस्पतालहरुको अधयबाक्षषयक एवं बावषयक काययक्रम सचमक्षाको चनखित पद्धती अवलम्बन 
र्दै आएको छ । अधयबाक्षषयक एवं बावषयक सचमक्षाको मुल उदेश्य स्वास््य संस्थातह देखख 
स्वास््य कायायलय तह सम्म लखक्षत र्िे अनुसािको प्रर्तीको अवस्था, सुधाि र्नुय पने 
अवस्था तथा चसकाईको ववश्लेषण र्ने ि खास सवाल पडहचान र्िी अको रैमाचसक/बावषयक 
कायय योजनामा समावेश र्नुय हो । यो सचमक्षामा ववशेषर्िी स्वास््य सेवाको उपभोर्मा 
मडहला, र्रिव ि बन्त्चीतीकिणमा पिेका सेवाग्राहीहरुको सचमक्षा भएको अवचधको अवस्था के 
छ, के कािण उचनहरु चत सेवा चलन आउन/जान सकेका छैनन ् ि चत कािणको चनदानमा 
सम्बखन्त्धत चनकाय एवं सिोकािवालाहरुको भुचमका कस्तो हुने भन्त्ने बािे छलफल ि चनणयय 
हुन जरुिी छ ।  

 

प्रदेश स्वास््य चनदेशनालयबाट २ चिणमा सचमक्षा ि छलफल हुने र्िी यस आ ब मा बजेट 
तथा काययक्रमको ब्यवस्था र्रिएको छ:  
क) र्त आ ब को बावषयक सचमक्षा – यो खासर्िी स्वास््य कायायलय तहमा बढीमा भार 
मडहनासम्म ि प्रदेश स्तिमा काचतयक मडहनासम्ममा सम्पन्त्न र्रि सक्नुपने ।  

ख) अधयबाक्षषयक अवचधको सचमक्षा – यो सचमक्षा ववशेष र्िी माघ मडहना चभर सम्पन्त्न र्रि 
सक्नु पने । 
यो काययक्रम प्रदेश स्वास््य चनदेशनालय माफय त संचालन र्नुय पनेछ । 

उदेश्र् प्रदेश अन्त्तर्यतको स्वास््य सेवाको समग्र बस्तुखस्थतीका बािेमा छलफल, स्वास््य संस्थातह 
देखख स्वास््य कायायलय तह सम्म लखक्षत र्िे अनुसािको प्रर्तीको अवस्था, सुधाि र्नुय पने 
अवस्था, खास सवाल पडहचान, स्वास््य सेवा उपभोर्मा मडहला, र्रिव साथै बन्त्चीतीकिणमा 
पिेका सेवाग्राहीहरुको अवस्था, सम्बखन्त्धत चनकाय एवं सिोकािवालाहरुको भुचमकाहरुका 
बािेमा छलफल ि चनणयय र्ने । 

अपेक्षित प्रक्षतफल 
• प्रदेश अन्त्तर्यतको स्वास््य सेवाको समग्र बस्तुखस्थतीका बािेमा छलफल हुनेछ । 

• स्वास््य संस्थातह देखख अस्पताल एवं स्वास््य कायायलय तह सम्म लखक्षत र्िे 
अनुसािको प्रर्तीको अवस्था, सुधाि र्नुय पने अवस्था, खास सवाल पडहचान हुनेछ । 

• स्वास््य सेवा उपभोर्मा मडहला, र्रिव साथै बखन्त्चतीकिणमा पिेका सेवाग्राडहहरुको 
अवस्थाका बािेमा छलफल एव ंसंबोधन भएको हुनेछ । 

• सम्बखन्त्धत चनकाय एवं सिोकािवालाहरुको भुचमकाहरुका बािेमा छलफल ि चनणययहरु 
हुनेछ । 

सञ्चालन प्रकृर्ा 
• बावषयक सचमक्षा हुनु पूवय प्रदेश स्वास््य चनदेशनालयले सवै स्वास््य कायायलय एवं 

अस्पतालहरुलाई समग्र स्वास््य सेवा प्रवाह ि त्यसको उपभोर्को अवस्था ि 
ववशेषर्िी स्वास््य सेवाल ेसमेटन नसकेका क्षेर एव ंसमूह, वर्य ि सेवा उपभोर् र्नय 
उचनहरुले भोग्नु पिेका बाधा ब्यवधानहरु (आचथयक, सामाखजक, सांस्कृचतक, संस्थार्त) 
लाई सम्बोधन र्नयका लाचर् भएका प्रयासहरु ि चतचनहरुको ववश्लेषण सडहतको सूचना 
एवं प्रस्तुतीकिणका लाचर्  ब्यवस्था चमलाउने ।  

• स्वास््य कायायलय, अस्पतालहरुले खजल्ला चभरका स्थानीयतहका समुदायहरु ववशेष 
र्िी मडहला, र्िीव तथा बन्त्चीतीमा पिेका समूहहरुलाई स्वास््य सेवा उपभोर् बवृद्ध 
र्िाउन र्रिएका प्रयासहरु, प्राप्त उपलब्धीहरु, त्यस्ता बर्य ि क्षेरमा सेवा उपलब्ध 
र्िाउन पिेका कडठनाईहरुको ववश्लेषणात्मक प्रचतवेदन पेश र्नय लर्ाउने ।   
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• यी सचमक्षाहरुमा प्रत्येक स्थानीयतहहरुले सम्बोधन र्नुय पने लैंखङ्र्क समानता ि 
सामाखजक समावेचशकिणका डहसावले सम्बोधन र्नुय पने सवालहरुलाई प्राथचमकताका 
साथ उठाई आर्ामी बषयको कायय योजनामा समावेश र्नय चसफारिस र्ने ।  

• सचमक्षामा प्रदेश चभरका सेवा प्रवाहको अवस्था, त्यसमा पचन दरु्यम क्षेरमा सेवा 
प्रवाहको अवस्था, स्वास््यकमी ि औषचधको उपलब्धता आडदका बािेमा छलफल र्िी 
संबोधन र्नुय पने सवालहरुमा प्रदेश स्वास््य चनदेशनालयले समाधान र्नय नसक्ने 
नचमल्ने भएमा स्थानीयतह साथै सामाखजक ववकास मन्त्रालय एवं संचघय मन्त्रालयलाई 
चसफारिस र्ने  

• प्रदेश चभर महामािी ि उच्च जोखखममा िहेका क्षेर/स्थान पडहचान र्िी मौज्दात तयािी 
ि िोकथामका लाचर् र्रिएका प्रयास छलफल तथा उि काययलाई थप सुदृढ बनाउन 
आर्ामी डदनमा ववचभन्त्न तहबाट खेल्नु पने भूचमकाका बािेमा समेत छलफल ि चनणयय 
चनकाल्नु पदयछ ।  

• यसिी सचमक्षाबाट चनश्कषयमा चनखस्कएका समग्र ववषयहरु (लैखङ्र्क सामाखजक 
समावेचशकिणसंर् सम्बखन्त्धत समेत) लाई प्रचतवेदनमा चलवपवद्ध र्रि चालु आ.ब.मा 
सम्बोधन र्नय सडकने ि आर्ामी बषय काययक्रम ि बजेटमा समावेश र्नुय पने ववषय 
छुट्याएि प्रचतवेदनमा समावेश र्नुय पदयछ ।  

• स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट उपलब्ध हुने प्रस्तुतीकिण खाका, ववचध, 

प्रडक्रयालाई आधािमानी बावषयक सचमक्षा काययक्रम संचालन र्नुय पनेछ । यसिी प्राप्त हुने 
खाका, ववचधमा प्रदेशस्तिबाट आवश्यकता बमोखजम थपघट र्नय सडकनेछ ।  

• सचमक्षा काययक्रममा प्राववचधक सहयोर्कालाचर् आवश्यकता अनुसाि स्वास््य तथा 
जनसंख्या मन्त्रालय, सम्बखन्त्धत ववभार् तथा महाशाखा, केन्त्रहरुलाई आमन्त्रण र्नय 
सडकनेछ । 

 
लक्षित समूह  

• सामाखजक ववकास मन्त्रालयका ववषयसंर् सम्बखन्त्धत पदाचधकािीहरु 

• स्वास््य चनदेशनालय, प्रदेश स्वास््य ताचलम केन्त्र, स्वास््य आपूचतय ब्यवस्थापन 
केन्त्रका ववषयसंर् सम्बखन्त्धत पदाचधकािीहरु  

• प्रदेश अन्त्तर्यतका अस्पताल तथा स्वास््य कायायलयका प्रमुखहरु 
बजेट बााँडफााँड िकम रु हजािमा 

प्रदेश १ प्रदेश २ बार्मती र्ण्िकी लुखम्बनी कणायली सु पखिम 
२२०० १४०० २२०० २००० २००० २४०० १६०० 

अथय मन्त्रालय द्वािा जािी काययक्रम सञ्चालन चनदेचशका (पचछल्लो संस्किण), सावयजचनक 
खरिद ऐन, चनयमावली तथा आचथयक ब्यवस्थापन सम्बखन्त्ध चनयम अचनवायय र्िी खचय र्ने 
ब्यवस्था चमलाउने । 

अक्षिलेख तथा 

प्रक्षतवेदन 

कार्य सम्पन्न िए पश्चात कन न ै सफ्टवेर्ि वा प्रणालीमा प्रक्षवष्ट गननय पन े छ िने गन े । र्क्षद त्र्स्तो सफ्टवेर्ि 

वा प्रणालीको क्षवकाश निएको खण्डमा स्वा से क्षव ब्र्वस्थापन महाशाखालार्य कार्यक्रम संचालन ि 

खचयको समग्र प्रक्षतवेदन तर्ाि गिी पेश गन े। 

सन्दिय सामाग्री ववचभन्त्न समयमा ववचभन्त्न चनकायहरुले काययक्रमहरुको आवचधक सचमक्षा सम्बन्त्धी चनदेशन 
एवं चनदेचशकाहरु जािी र्रिएकालाई सन्त्दभय सामग्रीहरुको रुपमा चलन सडकने छ । 

डक्रयाकलापको नाम : प्रदेश स्वास््य चनदेशनालय माफय त खजल्ला अन्त्तर्यतका स्थाचनय तहहरु साथै अस्पतालहरुको 
रैमाचसक िाटा भेरिडफकेशन 

कार्यक्रमको परिचर् िाटा भेरिडफकेसनको इचतहास एक पटक फकेि हेदाय आ.व. २०६३/६४ मा १२ वटा 
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खजल्लाहरुवाट Piloting को रुपमा शुरु र्िी आ.व २०६४/६५ मा २५, आ.व. २०६५/६६ मा ५० 
ि आ.व. २०६६/६७ मा ७५ वटै खजल्लाहरुमा वबस्ताि र्रिएको चथयो । यसिी ववर्तमा 
चनयचमत रुपमा हुुँदै आएको िाटा भेरिडफकेसन तथा भ्याचलिेसन सम्बन्त्धी कायय हालका 
डदनमा ओझेलमा पिेको हो की भन्त्ने महशुस हुन थालेको छ । मुख्यः र्िेि खजल्ला 
अन्त्तर्यतका पाचलका तथा स्वास््य संस्थाहरु तथा अस्पतालहरुवाट प्राप्त त्यांकहरु 
अचभलेख (Record) अनुसाि Tally Sheet मा, Tally Sheet अनुसाि प्रचतवेदनहरु (Reporting 

forms) मा ि सोही अनुसाि अनुर्मन ताचलकामा (Monitoring sheet) छ डक छैन भचन 
त्यांक शुवद्धकिण र्ने कायय यस िाटा भेरिडफकेशनमा र्रिन्त्छ । यस काययक्रममा 
स्वास््यका संकचलत ववचभन्त्न त्यांकहरुको ववचभन्त्न व्यवहारिक पक्षहरुको समेत ववश्लेषण 
र्रि आर्ामी वषयहरुमा Data को शुवद्धकिण प्रडक्रयालाई ध्यान डदईने र्रिन्त्छ । यसिी 
कमजोि Recording / Reporting भएका स्वास््य संस्थाहरु, पाचलका ि अन्त्तर्यत Verified 

भएको Data/Information लाई स्वास््य कायायलयको समन्त्वयमा प्रदेश स्तिको Data 

Verification/Follow-up meeting मा सच्याउनु पने हुुँदा यो काययक्रम उपयोर्ी िहेको छ । 
त्यसैले यस चालु आ.व. देखी प्रदेश स्तिबाट स्वास््य कायायलयहरु संर्को समन्त्वयमा Data 

Verification सम्बन्त्धी कायय संचालन र्ने हेतुले यो काययक्रमको ब्यवस्था र्रिएको हो । यो 
काययक्रम प्रदेश स्वास््य चनदेशनालय माफय त संचालन र्नुय पनेछ । 

उदेश्र् 
• त्यांकमा देखखने रुडटहरु हटाई त्यांकको र्ुणात्मक सुधाि ल्याई प्रदेशको योजना 

तजुयमा, अनुर्मन, सुपिीवेक्षण तथा समीक्षाहरुमा त्यांकको अचधकतम प्रयोर् र्ने  
• स्वास््य त्यांकको र्ुणस्ति यकीन र्ने औजािको रुपमा स्थावपत र्ने । 
• स्वास््य त्यांकहरुको अचभलेखन, संग्रहीकिण (Compilation) ि प्रचतवेदन सही 

तरिकाले भएको यकीन र्ने । 
• स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (HMIS/DHIS2) ले तोकेका प्रडक्रया पुयायई 

अचभलेखन ि प्रचतवेदन भए नभएको जाुँच र्ने । 
अपेक्षित प्रक्षतफल 

• प्रदेश स्तिबाट स्वास््य कायायलयहरुसंर्को समन्त्वयमा सम्पूणय Data Verification 
भएको हुनेछ । 

सञ्चालन प्रकृर्ा 
• प्रदेश स्वास््य चनदेशनालयले स्वास््य सेवा ववभार्सरं् समन्त्वय र्िी काययक्रम 

सञ्चालन र्नुय पनेछ ।  
• काययक्रममा सञ्चालनको Schedule व्यवस्थापन महाशाखा, एडककृत स्वास््य सुचना 

व्यवस्थापन शाखासंर् समन्त्वय र्िी प्रदेशले तयाि र्रि २ डदन खजल्ला स्तिीयमा िाटा 
भेिीडफकेसन काययक्रम सञ्चालन र्नेछ । 

• Verification र्रिने पाचलकाहरुको िाटाका लाचर् मातहतका स्वास््य संस्थाहरुको 
प्रमुखहरुलाई वोलाई काययक्रम संचालन र्िाउने । 

• खजल्लास्तिमा Data Verification मा स्वास््य चौकीका प्रमुखहरुलाई वोलाउनु पुवय 
पडहला सवै काययक्रमहरुको HMIS/DHIS2 संर् सम्वखन्त्धत Recording Tools (Register), 

Tally Sheet, Reporting Tools  (माचसक प्रर्चत प्रचतवेदनहरु) ि अनुर्मन पुखस्तका मा 
चढाईएको Data एकअकायमा चभिाएि Verified Data चलएि मार खजल्लामा आउनका 
लाचर् अचग्रम जानकािी र्िाउने । 

• िाटा भेरिडफकेसन काययक्रमवाट आएको प्रचतवेदनलाई प्रदेशले अध्यावचधक र्रि सो 
अनुसाि फलोअप तथा िाटा भेरिडफकेसन चमडटङ्र्मा समायोजन र्ने । 

• प्रत्येक संस्थाले आ–आफ्नो सेवा िखजष्टि बाट समायोजन फािम Tally sheet मा 
समायोजन र्रिएको तथा Tally sheet बाट रिपोटय तयाि र्रिएका दरुुस्त छ, छैन Data 



13 

 

Verify र्ने वा यो कायय समहुमा उपखस्थत स्वास््य संस्थाका प्रचतचनधीहरुको सानो 
सानो उपसमुह ववभाजन र्िी एक उपसमुहले अको उपसमुहको Data Verification र्न े
र्िी हालसम्म सञ्चाचलत काययक्रमहरुको सचमक्षा र्ने ब्यवस्था र्रिनेछ ।  

• पाचलकास्तिवाट Data Verified र्दाय देखखएका प्रमुख समस्याहरु ि यसका समाधानका 
उपायहरुको वािेमा छोटो प्रस्तुचतकिण र्िाउने । 

 

Focusing Area:- 

• सम्बखन्त्धत सेवा िखजष्टि बाट समायोजन फािाम Tally sheet मा Compilation भएको 
• Tally sheet बाट HMIS 9.3, 9.4, 9.5 रिपोटय र्रिएको  
• Tally sheet बाट Monitoring sheet मा िेकिय िाखखएको 

 

पडहलो डदन ैः प्राववचधक सेसन ैः  
ववचभन्त्न काययक्रम अन्र्तर्तको Data Verification तथा सचमक्षा काययक्रम 

बालस्वास््य काययक्रम  
• खोप काययक्रम (चनयचमत अचभयान) 
• IMCI section (ARI/CDD)  सुँर् सम्बखन्त्धत 

• पोषण काययक्रम 

परिवाि स्वास््य काययक्रम  
• परिवाि चनयोजन काययक्रम 

• सुिखक्षत माततृ्व काययक्रम 

• मडहला स्वास््य स्वयंम सेवक काययक्रम 

• र्ाउंघि खक्लचनक काययक्रम 

दोश्रो डदन िोर् चनयन्त्रण काययक्रम 

• क्षयिोर् चनयन्त्रण 

• कुष्ठिोर्÷एच.आई.चभ.एिस ्

• औलो÷कालाज्वि÷जे.ई. चनयन्त्रण÷चनशुल्क 

• स्वास््य चशक्षा काययक्रम 

• आमा समूह वैठक 

• र्ाउंघि खक्लचनकमा स्वास््य चशक्षा 
• स्वास््य चशक्षामा केन्त्रबाट प्राप्त काययक्रमहरु 

• ताचलम काययक्रम  
• म.स्वा. स्वा.से. (आधािभूत÷ रिफे्रशि÷रिम्यू)  
• चौमाचसक समीक्षा बैठक 

• श्वास प्रश्वास 

• समूह कायय प्रस्तुती 
• छलफल 

बजेट बााँडफााँड िकम रु हजािमा 

प्रदेश १ प्रदेश २ बार्मती र्ण्िकी लुखम्बनी कणायली सु पखिम 
२००० १६०० २००० २००० २००० २४०० १६०० 

अथय मन्त्रालय द्वािा जािी काययक्रम सञ्चालन चनदेचशका (पचछल्लो संस्किण), सावयजचनक 
खरिद ऐन, चनयमावली तथा आचथयक ब्यवस्थापन सम्बखन्त्ध चनयम अचनवायय र्िी खचय र्ने 
ब्यवस्था चमलाउने । 
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अक्षिलेख तथा 

प्रक्षतवेदन 

कार्य सम्पन्न िए पश्चात सफ्टवेर्ि वा प्रणालीमा प्रक्षवष्ट गननयपने छ । र्क्षद त्र्स्तो सफ्टवेर्ि वा प्रणालीको 

क्षवकाश निएको खण्डमा स्वा से क्षव ब्र्वस्थापन महाशाखालार्य कार्यक्रम संचालन ि खचयको समग्र 

क्षलक्षखत प्रक्षतवेदन तर्ाि गिी पेश गन े। 

सन्दिय सामाग्री  

 

डक्रयाकलापको नाम : स्वास््यजन्त्य फोहि व्यवस्थापन तथा खानेपानी, सिसफाई ि स्वाच्छताको अभ्यास तथा 
व्यवस्थापनको लार्ी अस्पतालहरुमा भइिहेका अभ्यासहरुको लेखाजोखा र्िी सुधािका काययक्रमहरुको खस्वकृत 
मापदण्ि अनुसािको कायय योजना तयािी  
कार्यक्रमको परिचर् नेपालको संक्षबधान अननसाि, स्वच्छ ि स्वस्थ वाताविणमा बस्न पाउनन ि स्वच्छ क्षपउने पानी तथा 

सिसफार्को पह ाँच हिेक नेपाली नागरिकको मौक्षलक अक्षधकाि हो । गनणस्तिीर् स्वास््र् सेवा प्रदान गन े

क्रममा अवश्र् पनी उल्लेख्र् मात्रामा मानव स्वास््र्लाई हानी पनिर्ाउने जोक्षखम र्नक्त फोहिहरु क्षनस्कने 

ह न्छन् । र्स्ता फोहिहरुको खिाब व्र्वस्थापनल े स्वास््र्कमी, फोहि व्र्वस्थापकहरु, क्षबिामी, 

समनदार्को स्वास््र् साथ ै सम्पूणयरुपमा वाताविणमान ै नकािात्मक प्रिाव पानय सक्छ । तसथय, स्वास््र् 

संस्था जन्र् फोहोिहरू स्रोत क्षबन्दनमान ै छन ट्र्ार्य, र्थोक्षचत रुपमा उपचाि गिेि मात्र सनिक्षित ढंगले क्षबसजयन 

गननयपदयछ । स्वास््र्जन्र् फोहिमैलाको समनक्षचत व्र्वस्थापनको क्षनम्ती स्वास््र् तथा जनस्वास््र् 

मन्त्रालर्बाट स्वास््र्जन्र् फोहिमैला व्र्वस्थापन िाक्षरिर् मापदण्ड तथा कार्यसञ्चालन क्षवक्षध–२०७७ 

पािीत िएको छ । साथै स्वास््र् संस्थाहरुमा खानेपानी, सिसफाई ि स्वाच्छताको मापदण्ड २०७८ पािीत 

िएको छ । हाल कोक्षिड १९ लगार्तका स्वास््र् सस्थाहरुमा स्वास््र्जन्र् फोहि व्र्वस्थापन तथा 

खानेपानी, सिसफाई ि स्वाच्छताको व्र्वस्थापनको अवस्था कस्तो छ ि न्र्ननतम मापदण्ड पनिा गनय के 

कस्तो सनधाि गननय पने ह न्छ, सोही अननसािको लेखाजोखा ि कार्य र्ोजनाका कामलाई प्रदेश स्तिबाट 

क्षनिन्तिता क्षदन र्ो कार्यक्रम िाक्षखएको हो । यो काययक्रम प्रदेश स्वास््य चनदेशनालय माफय त 
संचालन र्नुय पनेछ । 

उदेश्र् स्वास््यजन्त्य फोहिलाई यथाशक्य न्त्यूनीकिण र्नुयका साथै सुिखक्षत रूपमा त्यसको ववसजयनका 
लाचर् देशमा उपलब्ध वाताविणमैरी, प्रववचधको उपयोर् र्दै उत्तम उपचाि ववचध तथा ववसजयन 
ववकल्पको छनोट र्ने काययमा स्वास््य संस्थालाइ न्त्युनतम मापदण्ि बािे सचेत र्िाइ सोही 
अनुसाि सुधािका कायय योजना बनाइ क्रचमक रुपमा सुधाि र्दै लैजाने । 

अपेक्षित प्रक्षतफल 
• सम्बखन्त्धत स्थाचनय ि प्रदेश सिकाि स्वास््य जन्त्य फोहि व्यवस्थापन सम्बखन्त्ध मापदण्ि तथा 

काययववचध २०७७ को कायायन्त्वयन तथा खानेपानी, सिसफाइ तथा स्वाच्छताको लाचर् श्रोत ि 

साधन को ब्यबस्था चमलाउन उत्प्रेरित हुने छन।  

• स्वास््य जन्त्य फोहि व्यवस्थापन, खानेपाचन सिसफाई, स्वाच्छता तथा अन्त्य वाताविखणय 

स्वास््य सुँर् सम्बखन्त्धत ववषयमा स्वास््यकचमयहरुलाई प्रावबचधक जानकािी तथा आम 
सबयसाधािणहरुमा जन चेतना फैलन मद्दत चमल्नेछ । 

सञ्चालन प्रकृर्ा यो काययक्रम सम्पन्त्न र्नय चनम्न बमोखजमका डक्रयाकलापहरु सञ्चालन र्नुयपदयछ । 

प्रदेश अन्त्तर्यतका स्थानीयतह तथा स्वास््य संस्थाहरूसुँर् समन्त्वय र्िी देहायका 
बुुँदाहरुको आधािमा बजेटको परिचधचभर िही स्वास््य सस्थाहरु छनोट र्ने ।   

• कोचभि-१९ िोर्को उपचाि भएको वा हुन सक्ने । 

• खजल्ला स्तरिय वा सो भन्त्दा माचथल्लो स्तिको स्वास््य सस्था । 

• हाल कुनै सहयोचर् सस्थाको सहयोर् /काययक्रम नभएको ।  

• तुलनात्मक रुपमा स्वास््यजन्त्य फोहि व्यवस्थापन, खानेपाचन सिसफाई ि स्वाच्छता को 
अवस्था कमजोि िहेको । 

 

लेखा जोखा  
• हाल उपलब्ध मापदण्िमा उल्लखेखत सुचकहरूको संकलन र्िी लेखाजोखा र्ने खाका 

तयाि र्ने ।   
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• उपलब्ध बजेटको अचधनमा िही सस्तो, चछटो ि छरितो वबधी अपनाइ हालको 
अवस्थाको लेखा जोखा र्ने।  

कायय योजना चनमायण:  

प्रदेश सिकाि सुँर् उपलब्ध साधन ि श्रोतको आधािमा वबज्ञबाट प्रावबचधक सहयोर् चलएि कायय 
योजनाको चनमायण र्ने।   

बजेट बााँडफााँड िकम रु हजािमा 

प्रदेश १ प्रदेश २ बार्मती र्ण्िकी लुखम्बनी कणायली सु पखिम 

३०० ३०० ३०० ३०० ३०० ३०० ३०० 

खचय र्दाय अथय मन्त्रालय द्वािा जािी काययक्रम सञ्चालन चनदेचशका (पचछल्लो संस्किण), 
सावयजचनक खरिद ऐन, चनयमावली तथा आचथयक ब्यवस्थापन सम्बखन्त्ध चनयम अचनवायय र्िी 
खचय र्ने ब्यवस्था चमलाउने । 

अक्षिलेख तथा 

प्रक्षतवेदन 

स्वा से क्षव ब्र्वस्थापन महाशाखालार्य कार्यक्रम संचालन ि खचयको समग्र प्रक्षतवेदन तर्ाि गिी पेश गननय पने 

। 

सन्दिय सामाग्री 
• स्वास््यजन्त्य फोहिमैला व्यवस्थापन िाविय मापदण्ि तथा काययसञ्चालन ववचध– 

२०७७ 

• स्वास््य सेवा प्रदायक संस्थाहरुका लाचर् खानेपानी, सिसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्त्धी 
• िाविय मापदण्ि, २०७८ स्वास््य सेवा प्रदायक संस्थाहरुका लाचर् न्त्यूनतम सेवा 

मापदण्ि २०७६ 
 

 

डक्रयाकलापको नाम: स्वास््य संस्थाजन्त्य फोहि व्यवस्थापन सम्बन्त्धी हिेक प्रदेश अस्पतालका कमयचािीहरुलाई 
अचभमुखखकिण काययक्रम 

कार्यक्रमको परिचर् नेपाल सिकाि स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय द्वािा ववकास र्िेको स्वास््य सेवा 
प्रदायक संस्थाहरुका लाचर् स्वास््यजन्त्य फोहिमैला व्यवस्थापन िाविय मापदण्ि तथा 
काययसञ्चालन ववचध– २०७७ जािी र्रिसकेको छ, जुन ठूलो अवसि एवम ्आवश्यकता हो 
। हाल ववकासको क्रममा िहेको वाताविणीय स्वास््य, स्वास््यजन्त्य फोहि व्यवस्थापन, 

खानेपानी, सिसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्त्धी प्रचशक्षण सन्त्दभय सामग्रीको माध्यमबाट 
एकरुपताको ताचलम प्रदान र्िी स्वास््यकमीहरु दक्ष भएमा र्ुणस्तिीय स्वास््य सेवा 
प्रदान र्नय सघाउनुका साथै ववश्वव्यापी स्वास््य सेवाको व्यापकता हाचसल र्नय ठूलो मद्दत 
पुग्नेछ । सो प्रचशक्षणका लाचर् सन्त्दभय सामग्रीबाट स्वास््य संस्थाजन्त्य फोहि 
व्यवस्थापन सम्बन्त्धी ्याकेजको छनौट र्रि अचभमुखखकिण काययक्रम संचालन र्नय 
सडकनेछ । यो काययक्रम प्रदेश स्वास््य चनदेशनालय माफय त संचालन र्नुय पनेछ । 

उदेश्र्  प्रदेश आस्पतालमा िहेका कमयचािीहरुलाई एडककृत ताचलम ्याकेजमा िहेको स्वास््यजन्त्य 
फोहोिमैला व्यवस्थापन मोिुल संचालन र्ने । 

अपेखक्षत प्रचतफल प्रदेश आस्पतालमा िहेका कमयचािीहरु स्वास््यजन्त्य फोहिमैला ब्यवस्थापनको  प्राववचधक 
पक्षहरु– बचर्यकिण, सङ्कलन, भण्िािण, ढुवानी, उपचाि ि अखन्त्तम वबसयजनको ववषयमा 
जानकाि हुनेछन । 

सञ्चालन प्रकृया यो काययक्रम सम्पन्त्न र्नय चनम्न बमोखजमकैा डक्रयाकलापहरु सञ्चालन र्नुयपदयछ ।   
• स्वास््यजन्त्य फोहि व्यवस्थापनको एकीकृत ताचलम ्याकेज संचालन र्नय 
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प्रचशक्षक प्रचशक्षण ताचलम प्राप्त प्रचशक्षकबाट ताचलम संचालन र्नुयपने हंुदा सो का 
लाचर् व्यवस्थापन महाशाखाको समन्त्वयमा अचभमुखखकिणको चमचत तय र्नुय 
पनेछ  

• स्वास््यजन्त्य फोहि व्यवस्थापन सम्बन्त्धी सचमचतका सदस्य लर्ायत वािय 
इन्त्चाजयहरुलाई सहयोर्ी संस्था तथा केन्त्रहरूको सहयोर्बाट स्वास््यजन्त्य 
फोहिमैला ब्यवस्थापन अचभमुखखकिण संचालन र्ने । 

• ताचलमप्राप्त सचमचतका सदस्यहरुबाट अन्त्य कमयचािीहरुलाई स्वास््यजन्त्य 
फोहिमैला ब्यवस्थापन सम्बखन्त्ध आवश्यकता अनुसाि अचभमुखखकिण र्ने । 

 

अचभमुखखकिण अवचध M ३ डदन  
प्रचशक्षक M प्रचशक्षक प्रचशक्षण ताचलम प्राप्त व्यविहरु ि सहयोर्ी संस्था मध्येबाट 
आवश्यकता अनुसाि । 
सहभार्ी M प्रदेश अस्पातलका सचमचत का सदस्य लर्ायत सबै कमयचािी   
सहभार्ी संख्या M बजेटको परिचधचभर िडह सहभार्ी संख्या चनधायिण र्ने  

स्थान M सम्बन्त्धखैत अस्पातल  
बजेट बाुँिफाुँि 

िकम रु हजािमा 

प्रदेश १ प्रदेश २ बार्मती र्ण्िकी लुखम्बनी कणायली सु पखिम 
५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० 

खचय र्दाय अथय मन्त्रालय द्वािा जािी काययक्रम सञ्चालन चनदेचशका (पचछल्लो संस्किण), 

सावयजचनक खरिद ऐन, चनयमावली तथा आचथयक ब्यवस्थापन सम्बखन्त्ध चनयम अचनवायय 
र्िी खचय र्ने ब्यवस्था चमलाउने । । 

अक्षिलेख तथा 

प्रक्षतवेदन 
कायय सम्पन्त्न भए पिात ब्यवस्थापन महाशाखा, वाताविणीय स्वास््य तथा स्वास््जन्त्य 
फोहोिमैला व्यवस्थापन शाखा लाइय अचभमुखखकिण प्राप्त कमयचािीहरुको नामावली तथा 
खचयको प्रचतवेदन तयाि र्िी पेश र्ने । 

सन्दिय सामाग्री क) स्वास््यजन्त्य फोहिमैला व्यवस्थापन िाविय मापदण्ि तथा काययसञ्चालन ववचध– 

२०७७ 

ख) कोचभि–१९ महामािीको आफतकाचलन अवस्थामा स्वास््यजन्त्य फोहोिमैलाको 
व्यवस्थापन (अन्त्तरिम चनदेशन) ।  
स्वास््य सेवा प्रदायक संस्थाहरुका लाचर् न्त्यूनतम सेवा मापदण्ि २०७६  

च) वाताविणीय स्वास््य, स्वास््यजन्त्य फोहोिमैला व्यवस्थापन, खानेपानी, सिसफाई तथा 
स्वच्छताको एकीकृत ताचलम ्याकेज ।  
Video: https://www.youtube.com/watch?v=zN_WgdV6SO0  

 

 

 

डक्रयाकलापको नाम : खानेपाचन सिसफाई ि स्वच्छता वासडफट टुल सडहत काययक्रम सुदृविकिण 

कार्यक्रमको परिचर् अस्पातलहरुमा अप्रयाप्त ि असुिखक्षत खानेपानी सिसफाई ि स्वच्छताका कािण के कस्ता ि 
कती र्खम्भि समस्या चनम्त्याउुँछ, त्यसको पुवष्ट अडहलेको कोववड्-१९ को सैंक्रमणले थप 
पुवष्ट र्िेको छ। नेपालका धेिै स्वास््य सस्थाहरुमा अझै आधािभूत खानेपानी पानी, 
सिसफाइ ि हात धुने सुववधाको पहुुँच छैन । अपयायप्त वा असुिखक्षत खानेपानी, सिसफाई ि 
स्वच्छताको कािण हुन सक्ने जोखखमको आ ुैँकलन ि लेखाजोखा र्िी सोको क्रचमक सुधाि 

https://www.youtube.com/watch?v=zN_WgdV6SO0
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ि व्यवस्थापन माफय त जनस्वास््यको संिक्षण र्ने उदे्दश्यले ववश्व स्वास््य संर्ठनद्वािा 
प्रचतपाडदत एक व्यवस्थापन टुलहो वासडफट । वासडफट टुल आ.ब. २०७६/२०७७ देखी 
नेपालका सातैैबटा प्रदेशका एक/एक सामुदाचयक स्वास््य सैंस्थामा नमुनाको रुपमा सुरु 
र्रिएको चथयो भने र्त आ.ब. २०७७/२०७८ मा सुदिु पखिम प्रदेशमा प्रदेश सिकािल े ि 
बडदयया खजल्लामा सहयोर्ी सैंस्थाको पहलमा केही थप स्वास््य सैंस्थाहरुमा लार् ु
र्रिएको छ । स्वास््य सैंस्थाहरुमा खानेपानी ि सिसफाई ब्यबस्थापनमा क्रचमक सुधाि र्दै 
लैजान यस वासडफट काययक्रमलाइय चनिन्त्तिता डदन यो काययक्रम सात वटै प्रदेशमा िाखखएको 
हो । यो काययक्रम प्रदेश स्वास््य चनदेशनालय माफय त संचालन र्नुय पनेछ । 

उदेश्र् स्वास््य सेवा प्रदान र्ने सैंस्था सफा ि सुिखक्षत, िाम्रोसुँर् व्यवखस्थत ि स्तरिय सेवा प्रदान 
र्नय सक्ने सुववधा युि बनाउनैे । 

अपेक्षित प्रक्षतफल सम्बखन्त्धत स्थाचनय ि प्रदेश सिकाि स्वास््य जन्त्य फोहि व्यवस्थापन सम्बखन्त्ध मापदण्ि तथा 
काययववचध २०७७ को कायायन्त्वयन तथा खानेपानी, सिसफाइ तथा स्वाच्छताको लाचर् श्रोत ि साधन 

को ब्यबस्था चमलाउन उत्प्रेरित हुने छन । स्वास््यजन्त्य फोहि व्यवस्थापन, खानेपाचन सिसफाई, 

स्वाच्छता तथा अन्त्य वाताविखणय स्वास््यसुँर् सम्बखन्त्धत ववषयमा स्वास््यकचमयहरुलाई 
प्रावबचधक जानकािी तथा आम सबयसाधािणहरुमा जन चेतना फैलने छ । 

सञ्चालन प्रकृर्ा यो काययक्रम सम्पन्त्न र्नय चनम्न बमोखजमका डक्रयाकलापहरु सञ्चालन र्नुयपदयछ । 

स्वास््य सस्थाको छनोट:  

स्थानीयतह ि मातहतका स्वास््य संस्थाहरू सुँर् समन्त्वय र्िी, देहायका बुुँदाहरुको आधािमा 
बजेटको परिचधचभर िही स्वास््य सैंस्थाहरु छनोट र्ने ।   

• प्राथचमक अस्पताल वा सो भन्त्दा तल्लो तहका स्वास््य सैंस्थाहरु ।  

• हाल कुनै सहयोचर् सस्थाको सहयोर् / काययक्रम नभएको ।  

• तुलनात्मक रुपमा धेिै जनसंख्यालाई सेवा पुयायएका ि स्वास््यजन्त्य फोहि 

व्यवस्थापन, खानेपाचन सिसफाई ि स्वाच्छताको अवस्था कमजोि िहेका । 

 

ताचलम :  ३ डदन : ब्यबस्थापन सचमती को अध्यक्ष, इन्त्चाजय सडहत ३-३ जना सहभाचर् 
छनौट र्िी वाश डफट सम्बखन्त्धत ३ डदनको ताचलम । बजेटको परिचधचभर िही अचधकतम 
२५ जना सहभाचर् । 
वाशडफट सुरु र्िी खानेपानी ि सिसफाइ अवस्था को वबश्लेशण :  

ताचलममा प्राप्त र्िेको ज्ञान को आधािमा वाशडफट को चिाण लाई अनुसिण र्िेि ब््बखस्थत 
तरिका बाट वाशडफट टोली र्ठन र्िी खाने पानी , सिसफाइ, स्वच्छता ि ब्यब्स्थापन को 
वबश्लेशण र्ने । 

जोखखमको लेखा जोखा को आधािमा सुधाि योजना चनमायण:  

• हाल उपलब्ध मापदण्िमा उल्लखेखत सुचक लाई आधाि मानेि जोखखमको लेखाजोखा 
र्ने । 

• प्रदेश सिकाि सुँर् उपलब्ध साधन ि श्रोत को आधािमा वबज्ञ बाट प्रावबचधक 
सहयोर् चलएि छनोट भएका स्वास््य सैंस्थाहरु खाने पानी , सिसफाइ, स्वच्छता 
ि व्यवस्थापन सुधाि योजना सडहतको प्रचतवेदन तयाि र्ने।   

बजेट बााँडफााँड िकम रु हजािमा 

प्रदेश १ प्रदेश २ बार्मती र्ण्िकी लुखम्बनी कणायली सु पखिम 
५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० 

खचय र्दाय अथय मन्त्रालय द्वािा जािी काययक्रम सञ्चालन चनदेचशका (पचछल्लो संस्किण), 
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सावयजचनक खरिद ऐन, चनयमावली तथा आचथयक ब्यवस्थापन सम्बखन्त्ध चनयम अचनवायय 
र्िी खचय र्ने ब्यवस्था चमलाउने । 

अक्षिलेख तथा 

प्रक्षतवेदन 

स्वा से क्षव ब्र्वस्थापन महाशाखालार्य कार्यक्रम संचालन ि खचयको समग्र प्रक्षतवेदन तर्ाि गिी पेश गननय 

पने । 

सन्दिय सामाग्री 
• स्वास््यजन्त्य फोहिमैला व्यवस्थापन िाविय मापदण्ि तथा काययसञ्चालन ववचध– २०७७ 

• स्वास््य सेवा प्रदायक संस्थाहरुका लाचर् खानेपानी, सिसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्त्धी 
िाविय मापदण्ि, २०७८ । 

• स्वास््य संस्थामा खानेपानी ि सिसफाइ सुधािका लाचर् टुल (वासडफट) २०१९ 

• सम्बखन्त्धत स्वास््य सेवा प्रदायक संस्थाहरुका लाचर् न्त्यूनतम सेवा मापदण्ि २०७६ 

 

डक्रयाकलापको नाम M हिेक प्रदेशमा स्वास््यजन्त्य फोहि व्यवस्थापन तथा खानेपानी, सिसफाई ि स्वाच्छताको लार्ी 
नमुना काययववचध तयाि र्िी छनौट र्िी एक एक वटा नमुना स्वास््य संस्थाको वबकास 

कार्यक्रमको परिचर् स्वास््यजन्त्य फोहिमैलाको समोचचत व्यवस्थापनको चनम्ती स्वास््य तथा जनस्वास््य 
मन्त्रालयबाट स्वास््यजन्त्य फोहिमैला व्यवस्थापन िाविय मापदण्ि तथा काययसञ्चालन 
ववचध– २०७७ पािीत भएको ले सो मापदण्ि तथा काययसञ्चालन ववचधले स्वास््यजन्त्य फोहि 
व्यवस्थापनका सम्पूणय पक्षलाई समेटेको छ । यसले स्वास््यजन्त्य फोहि व्यवस्थापन 
कायायन्त्वयन योजना, व्यवस्थापन ि चनिीक्षण तथा फोहि व्यवस्थापनसुँर् सम्बखन्त्धत 
प्राववचधक पक्षहरु– बचर्यकिण, सङ्कलन, भण्िािण, ढुवानी, उपचाि तथा अन्त्तीम वबसयजन 
सम्बन्त्धी क्षमता ववकास ि जार्रूकता चसजयना र्नय सहयोर् र्छय । साथै यसमा स्वास््य 
जन्त्य फोहि व्यवस्थापनको पेशार्त स्वास््य ि सुिक्षाको पाटो पचन समेडटएको छ । 
स्वास््य संस्थाहरुमा खानेपानी, सिसफाई ि स्वाच्छताको मापदण्ि २०७८ पािीत भएको 
अवस्थामा यो मापदण्ि ि माचथ उल्लेख भएको काययववचधलाई समेटेि हिेक प्रदेशमा क्षमता 
अनुसािको काययववचध तयाि र्रि एक एक वोटा स्वास््य संस्था छनौट र्रि नमुनाको रुपमा 
ववकास र्नय यो काययक्रम समावेश र्रिएको हो । यो काययक्रम प्रदेश स्वास््य चनदेशनालय 
माफय त संचालन र्नुय पनेछ । 

उदेश्र् 
• अस्पातल तथा स्वास््य संस्था स्तिमा स्वास््यजन्त्य फोहिमैला व्यवस्थापन िाविय 

मापदण्ि तथा काययसञ्चालन ववचध– २०७७ प्रभावकािीरुपमा कायायन्त्वयन र्नयको 
चनम्ती ब्यवस्थापन महाशाखा, वाताविणीय स्वास््य तथा स्वास््जन्त्य फोहोिमैला 
व्यवस्थापन शाखा माफय त नमुना काययववचध ववकास र्ने ।  

• सो काययववचधको कायायन्त्वयन र्नयका लार्ी हिेक प्रदेशमा िहेको एक एक वटा 
स्वास््य संस्था छनैट र्िी नमुना स्वास््य संस्थाको वबकास र्ने । 

अपेक्षित प्रक्षतफल ब्यवस्थापन महाशाखा, वाताविणीय स्वास््य तथा स्वास््जन्त्य फोहोिमैला व्यवस्थापन 
शाखा माफय त नमुना काययववचध ववकास हुनेछ ि सो काययववचध अनुसाि एक एक बटा नमुना 
स्वास््य संस्थाको ववकास हुनेछ । 

सञ्चालन प्रकृर्ा यो काययक्रम सम्पन्त्न र्नय चनम्न बमोखजमको डक्रयाकलापहरु सञ्चालन र्नुयपदयछ ।   
• केन्त्रमा िहेको स्वास््यजन्त्य फोहोिमैला व्यवस्थापन प्रववचधक कायय समुह को 

समन्त्वयमा हिेक प्रदेशले स्वास््यजन्त्य फोहि व्यवस्थापन तथा खानेपानी, 
सिसफाई ि स्वाच्छता सम्बन्त्धी नमुना काययववचध तयाि र्ने   

• हिेक प्रदेशमा िहेको एक एक वटा नमुना स्वास््य संस्था छनैौट र्नय 
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काययववचधका सूचक अनुसािको लक्ष्य हाचसल र्नय आवश्यक साधन स्रोतको 
व्यवस्था भएको । 

• ब्यवस्थापन महाशाखा, वाताविणीय स्वास््य तथा स्वास््जन्त्य फोहोिमैला 
व्यवस्थापन शाखा माफय त स्वास््यजन्त्य फोहि व्यवस्थापन तथा खानेपानी, 
सिसफाई ि स्वाच्छताको प्राववचधक पक्षहरु– बचर्यकिण, सङ्कलन, भण्िािण, ढुवानी, 
उपचाि तथा अन्त्तीम वबसयजन सम्बन्त्धी प्रभावकािी कायायन्त्वयन भए नभएको 
अनुर्मन हुनेछ ।   

कार्यक्रमको परिचर् िकम रु हजािमा 

प्रदेश १ प्रदेश २ बार्मती र्ण्िकी लुखम्बनी कणायली सु पखिम 
५०० 

५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० 

अथय मन्त्रालर् द्वािा जािी कार्यक्रम सञ्चालन क्षनदेक्षशका (पक्षछल्लो संस्किण), तथा आक्षथयक ब्र्वस्थापन 

सम्बक्षन्ध क्षनर्म अक्षनवार्य र्िी खचय र्ने ब्यवस्था चमलाउने । 
अक्षिलेख तथा 

प्रक्षतवेदन 
• स्वास््यजन्त्य फोहिमैला व्यवस्थापन िाविय मापदण्ि तथा काययसञ्चालन ववचध– २०७७ 

अनुसूची ५ मा िहेको स्वास््यजन्त्य फोहि व्यवस्थापन मापदण्ि परिपालना मूल्याङ्कन 
फािाम माचसक रुपमा भरि ब्यवस्थापन महाशाखा, वाताविणीय स्वास््य तथा 
स्वास््जन्त्य फोहोिमैला व्यवस्थापन शाखामा पठाउने ।   

• स्वा से वव ब्यवस्थापन महाशाखालाइय काययक्रम संञ्चालन ि खचयको समग्र प्रचतवेदन 
तयाि र्िी पेश र्नुय पने । 

सन्दिय सामाग्री 
• स्वास््यजन्त्य फोहिमैला व्यवस्थापन िाविय मापदण्ि तथा काययसञ्चालन ववचध– २०७७ 

• कोचभि–१९ महामािीको आफतकाचलन अवस्थामा स्वास््यजन्त्य फोहोिमैलाको 
व्यवस्थापन (अन्त्तरिम चनदेशन) ।  

• वाताविणीय स्वास््य, स्वास््यजन्त्य फोहोिमैला व्यवस्थापन, खानेपानी, सिसफाई तथा 
स्वच्छताको एकीकृत ताचलम ्याकेज ।  

• सम्बखन्त्धत स्वास््य सेवा प्रदायक संस्थाहरुका लाचर् न्त्यूनतम सेवा मापदण्ि २०७६ 

• स्वास््य संस्थाहरुमा खानेपानी, सिसफाई ि स्वाच्छताको मापदण्ि २०७८ 

 

डक्रयाकलापको नाम : स्थानीय तह सम्मको एल एम आइ एस, एच एम आई एस ि डि एच आई एस सम्बन्त्धी 
काययका लाचर् ववज्ञ कमयचािी सेवा किाि 

कार्यक्रमको परिचर् स्वास््य सेवा प्रवाह तथा संचालनमा कमयचािी अभाव तथा दक्ष कमयचािीका कािण 
काययक्रमहरुमा प्रत्यक्ष ि अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभाववत भई िहेका हुन्त्छन । सम्बखन्त्धत ववषयका 
ववज्ञ कमयचािीहरुको अभावका कािण काययक्रमको लक्ष्य बमोखजमको प्रर्चत तथा उपलब्धी 
प्राप्त हुन सक्दैन । देशभिमा ववचभन्त्न काययक्रमहरु संचालन भै िहेको ति काययक्रमहरु 
समयमा ि प्रभावकािी तरिकाबाट अनुर्मन तथा डफि ब्याक नहुने हो भने काययक्रम 
संचालन तथा त्यसबाट उपलब्धीहरुको अपेक्षा र्नय सडकदैन । यसै ववषयलाई मध्यनजि 
र्िी स्वास््य सेवा ववभार्, ब्यवस्थापन महाशाखाले प्रत्येक प्रादेचशक स्वास््य 
चनदेशनालयमा िही प्रदेश स्वास््य चनदेशकको प्रत्यक्ष चनयन्त्रण तथा चनर्िानीमा काययर्ने 
र्िी प्रत्येक चनदेशनालयमा ३ जनाका दिले अचधकृतस्तिका ववज्ञ कमचािीहरु सेवा किािमा 
चलई उचनहरु माफय त आफु अन्त्तर्यत संचाचलत एल.एम.आई.एस., एच.एम.आई.एस., 
डि.एच.आई.एस., एच.आई.आई.एस. जस्ता काययक्रमहरुको चनयचमत अनुर्मन तथा फलोअप 
काययमा सहयोर् चलई संचाचलत डक्रयाकलापहरुको चनयचमत अनुर्मन एवं डफिब्याक चलनु 
पने र्िी यो डक्रयाकलाप समावेश र्रिएको हो । यो काययक्रम प्रदेश स्वास््य चनदेशनालय 
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माफय त संचालन र्रिनेछ । 
उदेश्र् प्रदेश स्तिमा चनयचमत रुपमा संचाचलत स्वास््य सेवाका काययक्रमहरुको एडककृत रुपमा 

िेकडियर् तथा रिपोडटयर् भए/नभएको साथै एडककृत स्वास््य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली 
अन्त्तर्यतका काययक्रमहरु एल .एम.आई.एस. , एच .एम.आई.एस. , डि .एच.आई.एस. , आई .एम.यू. , 

एच .आई.आई.एस .लर्ायतका काययक्रमहरुको प्रदेशस्तिमा बसी चनयचमत फलोअप तथा 
अनुर्मन र्ने । 

अपेक्षित प्रक्षतफल प्रदेश स्तिमा चनयचमत रुपमा संचाचलत स्वास््य सेवाका काययक्रमहरुको एडककृत रुपमा 
िेकडियर् तथा रिपोडटयर् भए/नभएको साथै एडककृत स्वास््य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली 
अन्त्तर्यतका काययक्रमहरु एल .एम.आई.एस. , एच .एम.आई.एस. , डि .एच.आई.एस. , आई .एम.यू. , 

एच .आई.आई.एस. लर्ायतका काययक्रमहरुको प्रदेशस्तिमा बसी चनयचमत फलोअप तथा 
अनुर्मन भएको हुनेछ ।   

सञ्चालन प्रकृर्ा 
• प्रत्येक प्रदेश स्वास््य चनदेशनालयमा तीन जना ववज्ञ कमयचािी किाि सेवामा 

चनयुि र्ने र्िी बजेटको ब्यवस्था र्रिएको छ । 
• जस्मा एक जना एच.एम.आई.एस., डि.एच.आई.एस. ि आई.एम.यू. हेने ब्यवि, एक 

जना फामेसी अचधकृत ि एक जना आई.टी. इखन्त्जचनयि ।  
• यदी प्रदेशमा आई.टी. इखन्त्जचनयि आवश्यक नभएमा वा सूचना जािी र्दाय उपलब्ध 

नभएको अवस्थामा मार आई.टी. इखन्त्जचनयिको सट्टामा थप एक जना फामेसी 
अचधकृत चनयुि र्नुय पनेछ । यसिी आई.टी. इखन्त्जचनयि उपलब्ध नभएको 
अवस्थामा प्रदेशमा २ जना फामेसी अचधकृत चनयुि हुनेछन ।   

• किाि सेवामा चलइने कमयचािीहरु भने सम्भव भए सम्म ववर्तमा स्वास््य सेवाकै 
क्षेरमा सम्बखन्त्धत ववषयमा दखल भएका जानकाि ब्यवि हुनु पनेछ ।  

• यसका लाचर् प्रदेशमा प्राप्त भएको बजेटको एडकन र्ने ।  
• प्राप्त िकमबाट ववर्तमा सिकािी सेवामा िही सेवा चनवतृ्त भएका वा स्वास््य 

सेवामा िही स्वास््य सूचना ब्यवस्थापन साथै आपूचतय ब्यवस्थापन सूचना 
प्रणालीमा कायय अनुभव भएका ब्यविहरुलाइय ग्राह्यता डदनु पनेछ । आई.डट.का 
सम्बन्त्धमा आई.डट. इखन्त्जचनयि हुनु आवश्यक छ ।   

• चनयुि भएका कमयचािीहरुले देहाय बमोखजमका डक्रयाकलापहरु सम्पादन र्नुय पन े
छ ैः 

o िेकडियङ्र् रिपोडटयङ्र्को ववषयमा चनयचमत फलोअप तथा खजन्त्सी चनिीक्षण 
सडहत अनसाईट कोचचङ्र् र्नय सक्ने ।  

o स्लाई चेन म्यानेजमेन्त्टमा सपोटय र्नय सक्ने । 
o स्वास््य कायायलयहरुको स्टोिहरुमा ब्यवस्थापडकय सहयोर् र्नय सक्ने । 
o स्वास््य कायायलय एवं पाचलकास्तिमा आवश्यक सामाग्रीहरुको अनूमान 

र्नय सक्ने ।  
o खजल्ला, पाचलका, स्वास््य संस्था स्तिमा स्टोिको ब्यवस्थापन सही रुपमा 

भए नभएको अनुर्मन र्नय सक्ने ।  
o अनुर्मनको प्रचतवेदनलाई सम्बखन्त्धत चनकायहरुमा पठाउन सक्ने । 
o आई.डट. इखन्त्जचनयि बाहेक अन्त्य छनौट र्रिएका ब्यवि कम््यूटि सीप 

िाम्रो भएको हुनु पने । 
o स्वास््य संस्थाहरु, पाचलका तथा स्वास््य कायायलयहरु माफय त प्रववष्ट 

र्रिएका ववविणहरु हेनय सक्ने तथा एनालाईचसस र्नय सक्ने ब्यवि छनौट 
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र्ने ।  
o प्रदेश मातहतमा संचालन भै िहेका चनयचमत स्वास््य सेवाका 

काययक्रमहरुको एडककृत रुपमा िेकडियङ्र् तथा रिपोडटयङ्र् भए नभएको 
एडकन र्नय सक्ने ।  

o ववशेष र्िी एडककृत स्वास््य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली अन्त्तर्यतका 
काययक्रमहरु एल.एम.आई.एस., एच.एम.आई.एस., डि.एच.आई.एस., 
आई.एम.यू. लर्ायतका काययक्रमहरुको प्रदेश स्तिमा बसी चनयचमत 
फलोअप तथा अनुर्मन र्नय सक्ने ।  

o कुन कुन पाचलकाले चनयचमत तथा तोडकएको समयमा तोडकएको ढाुँचामा 
िेकडियङ्र् तथा रिपोडटयङ्र् कायय सम्पादन र्िे÷नर्िेको एडकन र्ने ।  

o खजन्त्सी डकताब ब्यवस्थापन, मालसामानको संिक्षण ममयत सम्भाि 
लर्ायतका वबषयमा अनुर्मन र्ने ।  

o चनःशुल्क काययक्रमका अत्यावश्यक औषचध तथा साधनहरु न्त्यून मौज्दात 
भएका स्वास््य संस्थाहरुको ववविण चलने ।  

o रैमाचसक LMIS प्रचतवेदन नपठाएका वा समयमा नपठाउने,  स्वास््य 
संस्थाहरु, रैमाचसक LMIS प्रचतवेदन ठीक संर् नभिेका स्वास््य 
संस्थाहरुको पडहचान र्ने ।  

o आई.डट. इखन्त्जचनयिले भने प्रदेश स्वास््य चनदेशनालयमा िही आई. डट. 
ववज्ञको रुपमा कायय र्ने ।   

बजेट बााँडफााँड िकम रु हजािमा 

प्रदेश १ प्रदेश २ बार्मती र्ण्िकी लुखम्बनी कणायली सु पखिम 
१५०० १५०० १५०० १५०० १५०० १५०० १५०० 

अथय मन्त्रालय द्वािा जािी काययक्रम सञ्चालन चनदेचशका (पचछल्लो संस्किण), सावयजचनक 
खरिद ऐन, चनयमावली तथा आचथयक ब्यवस्थापन सम्बखन्त्ध चनयम अचनवायय र्िी खचय र्ने 
ब्यवस्था चमलाउने । 

अक्षिलेख तथा 

प्रक्षतवेदन 
अस्पताल, स्वास््य कायायलय, स्थानीयतह एवं स्वास््य संस्थाहरुमा 
एल.एम.आइय.एस./डि.एच. आइय.एस./एच.एम.आइय.एस. सम्बन्त्धी चनयचमत कायय भए/नभएको 
एडकन र्िी नभएको अवस्था भएमा कािण पत्ता लर्ाइय चनयचमत र्नय लर्ाउने ि कुन कुन 
चनकायहरूबाट चनयचमत नभएको हो सो को जानकािी स्वा से वव ब्यवस्थापन महाशाखामा 
प्रचतवेदन र्ने । 

सन्दिय सामाग्री एल.एम.आइय.एस./डि.एच. आइय.एस./एच.एम.आइय.एस. जस्ता प्रणालीहरु तथा चनदेचशका एवं 
चेकचलष्टहरु । 

 

 

 

डक्रयाकलापको नाम : औषचध, भ्याखक्सन तथा भ्याखक्सन जन्त्य सामग्री, साधन, सामाग्री रि्याडकङ तथा ढुवानी ि 
पूनः ववतिण समेत 

कार्यक्रमको परिचर् कुनै पचन काययक्रमलाई सफलता पूवयक सञ्चालन र्नयको लाचर् आवश्यक औषचध, भ्याखक्सन, 

भ्याखक्सनजन्त्य सामग्रीहरु, औजाि, उपकिण, अचभलेख तथा प्रचतवेदन फािामहरू तथा अन्त्य 

सामग्रीहरू आवश्यक परिमाण, उपयुि सयममा तथा तोडकएकै स्थानमा उपलब्ध र्िाउन 

सडकएमा मार काययक्रमले अपेक्षा र्िेको लक्ष्य हाचसल र्नय सक्दछ । आवश्यक औषचध तथा 
सामग्रीहरु समयमै आपूचतय र्िी स्वास््य संस्थाहरूमा वषय भरि नै उपलब्ध र्िाउने व्यवस्था भएमा 
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सेवाग्राहीहरू लाई र्ुणस्तिीय स्वास््य सेवा प्रदान र्नुयका साथै स्वास््य संस्था प्रचत सवयसाधािण 

जनताको ववश्वास समेत बढ्दछ ।  
प्रादेचशक स्वास््य आपूचतय ब्यवस्थापन केन्त्र माफय त स्थानीय तह एवं स्वास््य संस्था सम्म 
औषचध, भ्याखक्सन तथा भ्याखक्सनजन्त्य सामग्री, साधन, सामान, रि्याडकङ तथा ढुवानी ि 
पुनःववतिण र्नयका लाचर् यस शीषयक अन्त्तर्यत बजेटको व्यवस्था र्रिएको छ । 

उदेश्र् 
• स्वास््य संस्थाहरुबाट र्ुणस्तिीय स्वास््य सेवा प्रदान र्ने काययको लाचर् आवश्यक 

चनःशुल्क लर्ायत अत्यावश्यक औषचध तथा औषचध जन्त्य सामाग्रीहरुको चनिन्त्ति 
आपूचतयको ब्यवस्था चमलाउने ।  

• आवश्यकता अनुसाि औषचध तथा स्वास््य जन्त्य सामाग्रीहरु ढुवानी र्नयका लाचर् 
आवश्यक पने ्याडकङ्र्, रि्याडकङ्र्का सामाग्री जुटाउने ।  

• स्वास््य संस्थाहरुमा औषचध तथा स्वास््य सामाग्रीहरुको उपलब्धता सुचनखित र्ने । 
• औषचधको चनयचमत ववतिण, आकखस्मक ववतिण ि पूनः ववतिण र्ने व्यवस्था चमलाउने  

• ववचभन्त्न अचभलेख तथा प्रचतवेदन फािामहरू समयमानै स्वास््य संस्थाहरु सम्म 
उपलब्ध र्िाउने ।  

अपेक्षित प्रक्षतफल 
• स्वास््य संस्थाहरुबाट र्ुणस्तिीय स्वास््य सेवा प्रदान र्ने काययको लाचर् आवश्यक 

चनःशुल्क अत्यावश्यक औषचध तथा औषचध जन्त्य सामाग्रीहरुको चनिन्त्ति आपूचतय हुने । 
• आवश्यकता अनुसाि औषचध तथा स्वास््य जन्त्य सामाग्रीहरु ढुवानी र्नयका लाचर् 

आवश्यक पने ्याडकङ्र्, रि्याडकङ्र् सामाग्री जुटने ।  

• स्वास््य संस्थाहरुमा औषचध तथा स्वास््य सामाग्रीहरुको उपलब्धता सुचनखिता हुने  

• औषचधको चनयचमत ववतिण, आकखस्मक ववतिण ि पूनः ववतिण र्ने व्यवस्था चमल्ने  

• ववचभन्त्न अचभलेख तथा प्रचतवेदन फािामहरू समयमानै स्वास््य संस्थाहरु सम्म 
उपलब्ध भएको सुचनखित हुने । 

सञ्चालन प्रकृर्ा 
• अन्त्तर्यतका स्वास््य संस्थाहरू कचत दिुीमा छन ढुवानीको माध्यम (भरिया, खच्चि, सवािी 

साधन आडद) के के छन ्? एक पटक चनखित परिमाणमा (तौल। भािी) सामान ढुवानी र्दाय 
कचत खचय लाग्छ आडदको ववविण तयाि र्िी बषयभिलाई आवश्यक पने िकमको लार्त 

अनुमान तथा ढुवानी काययताचलका तयाि र्नुय पदयछ । खजल्ला दििेट चनधायिण सचमचतको 
ढुवानी दििेटलाई आधाि मान्त्न सडकने छ । 

• औषचध औजाि उपकिण रि्याडकङ्र् तथा ढुवानी कायय एकीकृत ढुवानीको अवधािणा 
बमोखजम नै सम्पन्त्न र्नुय पदयछ अथायत ् उपलब्ध र्िाउनु पन े स्वास््यका ववचभन्त्न 

काययक्रमका सिसामानहरू छुट्टा छुट्टै ढुवानी नर्िी सम्भव भए सम्म एकै पटक एकीकृत 

रुपमा ढुवानी र्नुय पदयछ। 
• ढुवानी काययको लाचर् आवश्यक पने ्याडकङ सामग्रीहरू (जस्तै काटुयन, काटुयनटेप, माकय ि),  

्याडकङ ज्याला आडद समेत यस काययक्रम अन्त्तर्यत खचय र्नय सडकने छ। 
• यस बजेट चशषयक अन्त्तर्यत िाखखएको बजेटलाई मुख्य र्िी औषचध, साधन तथा उपकिणको 

ढुवानी तथा ्याडकङ सम्बन्त्धी काययमा मार खचय र्नय सडकनेछ ।  

• स्वास््य संस्थाहरु बाट प्राप्त LMIIS रैमाचसक प्रचतवेदनको आधािमा स्वास््य संस्थामा 
भएको मौज्दातलाई आधािमानी औषचध, साधनहरू आवश्यकताको आधािमा प्रदेश 
स्वास््य आपूचतय केन्त्रबाट खजल्ला खस्थत स्वास््य कायायलय माफय त स्थानीय तह सम्म 
आपूचतय र्ने व्यवस्था चमलाउनु पदयछ।  

• सावयजचनक खरिद ऐन तथा चनयमावली अनुसाि स्वास््य कायायलय/स्थानीय तह 
सम्मढुवानीको लाचर् चसलबन्त्दी दिभाउपर वा बोलपर आव्हान र्िी ढुवानी सम्बन्त्धी कायय 
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र्नय सडकन ेछ। 
 

ववतिणको लाचर् र्नुयपने काययहरूः 
• स्वास््य संस्थाहरूले रैमाचसक भूिानी भएको पडहलो मडहनाको ७ र्त े चभर 

एल.एम.आइ.एस. प्रचतवेदन पठाउनु पन ेभएकोले नपठाउने स्वास््य संस्थाहरू लाई ताकेता 
र्िी रैमाचसक प्रचतवेदन प्राप्त र्ने । 

• प्राप्त रैमाचसक एल.एम.आइ.एस. प्रचतवेदनका सबै कोलमहरू ठीक सुँर् भिे नभिेको जाुँच 

र्ने। 
• स्वास््य संस्थाहरूको स्वीकृत मौज्दात परिमाण (ASL) तथा रैमाचसकको अन्त्तको 

मौज्दात परिमाणलाई आधाि मानी चनकाशा र्नुयपने परिमाण चनधायिण र्ने।  
• चनकाशा परिमाण चनधायिण र्दाय स्टोिमा भएको मौजुदा परिमाणलाई समेत ध्यान डदने । 

स्टोिमा भएको मौज्दात स्वास््य संस्थाबाट मार् भएको परिमाण भन्त्दा कम भएको 
अवस्थामा टाढाका स्वास््य संस्थाहरु लाई पूिा परिमाणमा ि नखजक का स्वास््य 

संस्थाहरूको हकमा सके सम्म स्वीकृत मौज्दात परिमाण (ASL) ि आकखस्मक मार् 
ववन्त्द ु(EOP) को बीचको परिमाण नघट्ने र्िी ववतिण र्ने व्यवस्था चमलाउने । 

• अन्त्तिै्र्तका सम्पूणय स्वास््य संस्थाहरूको लाचर् चनकाशा र्नुय पने परिमाण चनधायिण 

र्रिसके पचछ प्रत्येक स्वास््य संस्थाहरूको लाचर् वेग्ला वेग्लै हस्तान्त्तिण फािाम तयाि र्न े
। हस्तान्त्तिण फािाममा प्रत्येक आइटमको मूल्य समेत उल्लेख र्नुय पनेछ। 

• हस्तान्त्तिण फािाम बमोखजम बेग्ला बेग्लै स्वास््य संस्थाहरूको लाचर् छुट्टा छुट्टै 

्याडकङ्र् र्ने। 
• ्याडकङ्र् र्रिसकेपचछ सुिखक्षत डकचसमले खजल्लाको भौर्ोचलक अवस्था अनुसाि भरिया, 

खच्चि तथा सवािीका साधनबाट ढुवानीको व्यवस्था र्ने। 
• औषचध, साधन, सामाग्रीहरु आडद ढुवानी र्रिसके पचछ स्वास््य संस्थाहरू बाट दाखखला 

प्रचतवेदन प्राप्त र्िी चनकाशा परिमाण अनुसाि आम्दानी बाुँधेको छ छैन सुचनखित र्ने। 
• चनकाशा र्रिएको औषचध साधन ह.फा. अनुसाि खजन्त्सी खातामा खचय कटाउने (एकमुष्ट खचय 

नकटाउने।) 
बजेट बााँडफााँड िकम रु हजािमा 

प्रदेश १ प्रदेश २ बार्मती र्ण्िकी प्रेदश ५ कणायली सु पखिम 
२५०० २००० २४०० २५५० २४०० २७६५ २२५० 

अथय मन्त्रालय द्वािा जािी काययक्रम सञ्चालन चनदेचशका (पचछल्लो संस्किण), सावयजचनक 
खरिद ऐन, चनयमावली तथा आचथयक ब्यवस्थापन सम्बखन्त्ध चनयम अचनवायय र्िी खचय र्ने 
ब्यवस्था चमलाउने ।  

अक्षिलेख तथा 

प्रक्षतवेदन 
कायय सम्पन्त्न पिात स्वा से क्षव ब्र्वस्थापन महाशाखालार्य कार्यक्रम संचालन ि खचयको समग्र 

क्षवस्ततृ प्रक्षतवेदन तर्ाि गिी पेश गननय पने । 

सन्दिय सामाग्री  

 

डक्रयाकलापको नाम : प्रदेश स्तिमा आचथयक प्रशासन तथा आन्त्तरिक चनयन्त्रण, ववचभन्त्न प्रकािका खक्लचनकल 
ताचलम लर्ायतका अन्त्य डक्रयाकलापहरु  

काययक्रमको परिचय प्रदेश अन्त्तर्यतका कायायलयहरुमा आचथयक प्रशासन तथा आन्त्तरिक चनयन्त्रणमा सुधाि र्िी 
सावयजचनक वववत्तय ब्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढीकिण र्ने ि स्वास््य जनशविहरुको 
ब्यवस्थापकीय तथा खक्लनीकल क्षमता अचभबवृद्ध र्िी सेवाको दायिा बढाउनुका साथै योजना 
प्रकृया, सामाखजक उत्तिदाचयत्व ि सशुासनमा सुधाि ल्याइ समग्र स्वास््य प्रणाली  
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सुदृढीकिण र्नय यो काययक्रम िाखखएको हो ।  

उदेश्य • सावयजचनक वववत्तय ब्यवस्थापन प्रणालीमा सुधाि र्न,े 

• कमयचािीको क्षमता अचभबदृ्धी तथा सामाखजक उत्तिदाचयत्व ि सुशासनमा सुधािमा 
सुधाि र्ने, 

• स्वास््य सेवा सुदृढ र्ने  
अपेखक्षत प्रचतफल • सावयजचनक वववत्तय ब्यवस्थापन प्रणालीमा सुधाि भएको हुने, 

• कमयचािीको क्षमता अचभबदृ्धी तथा सामाखजक उत्तिदाचयत्व ि सुशासनमा सुधािमा 
सुधाि भएको हुने,  

• स्वास््य सेवा सुदृढ भएको हुने ।  

सञ्चालन प्रकृया यस काययक्रम अन्त्तर्यत चनम्न डक्रयाकलापहरु र्ने :  

• स्वास््य सुचना प्रणाली ब्यवखस्थत तथा सुधाि र्नय HMIS/LMIS Tools छपाई र्ने । 
• कायायलय प्रमुख, योजना तथा लेखाका कमयचािीहरुलाई आवश्यकता अनुसािको 

्याकेज तयाि पािी वववत्तय ब्यवस्थापन, कुशल नेततृ्व, ब्यवस्थापन तथा 
सकािात्मक सोच सम्वखन्त्ध ताचलम/र्ोष्ठी सञ्चालन र्ने । 

• स्वास््य ताचलम केन्त्रको अर्ुवाइमा आवश्यकता अनुसाि ववचभन्त्न प्रकािका 
खक्लचनकल ताचलमहरु (SBA, IUCD, Implant, CoFP, CB-IMNCI, ASRH, OT Nurse, 

MLP, Anesthetic Assistant, Biomedical Equipment Technician, GBV, IP, NSV) 
सञ्चालन र्ने । साथै Basic Life Support ताचलम समेत सञ्चालन र्नय सडकने ।  

• स्वास््य क्षेरको सुचनाहरू ब्यवखस्थत र्नय मानब संसाधन, Ambulance तथा 
ताचलम ब्यवस्थापनका लाचर् उपयुि सफ्टवेयि ववकास र्िी सञ्चालनमा ल्याउने  

• स्वास््य सम्वन्त्धी कृयाकलापहरुको चसकाइ, प्रर्चत समीक्षा तथा ब्यवखस्थत 
कायायन्त्वयनका लाचर् स्वास््य महाशाखामा समन्त्वय बैठक सञ्चालन र्ने । 

• खजल्ला तथा पाचलकास्तिमा संचालन हुने योजना प्रकृया तथा स्वास््य सम्वन्त्धी 
ववचभन्त्न कृयाकलापहरुको अनुर्मन, मुल्यांकन तथा स्थलर्त अनुचशक्षण र्ने । 

• आवश्यकता अनुसाि स्वास््य कृयाकलापहरुसंर् सम्बखन्त्धत ववषयमा अवलोकन 
तथा ज्ञान आदानप्रदान भ्रमणको ब्यवस्था र्ने । 

• डकशोिडकशोिी मैरी स्वास््य संस्था सुदृढीकिण तथा क्षमता अचभववृद्ध र्नय 
सम्वखन्त्धत ताचलम/र्ोष्ठी सञ्चालन र्ने । 

• वबद्युतीय स्वास््य सूचना प्रणाली सुधाि तथा टेली मेडिचसन ब्यवस्थापन ि खजल्ला 
अस्पतालमा Electronic Health Record (EHR) प्रणाली scale up र्दाय Technical 

Support र्नय Server स्थापना ि IT Engineer ब्यवस्थापन र्ने । 
• स्वास््य प्रवद्धयन तथा सामाखजक व्यवहाि परिवतयन सञ्चाि सम्बन्त्धी सूचना 

सम्प्रेषण, सामग्री छपाइय ि ताचलम/र्ोष्ठी बैठक, समीक्षा तथा योजना काययशाला 
तथा स्वास््य प्रवद्धयनात्मक कृयाकलापहरू संचालन र्ने । 

• स्थानीय तहसंर् समन्त्वय ववस्ताि तथा प्राववचधक सहयोर्का लाचर् खजल्ला तथा 
प्रदेशस्तिमा स्थानीय तहसंर् समन्त्वय बैठक, समीक्षा तथा योजना काययशाला 
सन्त्चालन र्ने । 

• िणनैचतक स्थानमा Nursing staff तथा स्वास््यकमीको  क्षमता ववकास र्नय Skill 

Lab स्थापना र्ने ।  

• प्रदेशस्तिमा स्वास््य क्षेरका नीचत, चनयम, चनदेचशका, मापदण्ि तयािी र्नय 
अन्त्तिकृयात्मक काययक्रम साथै  छपाइ ि ववतिण समेत र्ने । 
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• स्वास्थ संस्थाहरूको अवस्था लेखाजेखा ि ववश्लेषण र्ने, स्तिीकिण र्ने, स्वास््य 
सम्वन्त्धी अध्ययन र्ने । 

• खजल्लास्तिमा स्वास््य काययक्रमको अधय/वावषयक समीक्षा सञ्चालन र्ने ।    

• सामाखजक सेवा इकाइ स्थापना नभएका अस्पतालहरुमा इकाइ स्थापना र्ने तथा  
भएका अस्पतालमा सञ्चालनमा ल्याउने । 

• SBA training site ब्यवखस्थत र्नय ताचलम हल ि सामाखजक ववकास मन्त्रालयको 
स्वास््य सेवा महाशाखामा बैठक हल व्यवस्थापन र्ने । 

• खजल्ला अस्पतालमा Electronic Health Record (EHR) प्रणाली scale up र्िी  
सञ्चालनमा ल्याउने । 

• उल्लेखखत काययक्रमहरु सञ्चालन र्नय सहजकताय, फलोअप, आवश्यक सामग्री तथा 
उपकिणहरु, जनशवि, स्टेशनिी,  हल,  दैचनक भ्रमण भत्ता,  खाजा,  यातायात आडदमा 
आचथयक चनयमानुसाि खचय र्ने ।  

बजेट बाुँिफाुँि माचथ उल्लेखखत कृयाकलापहरुका लाचर् चनम्नानुसाि बजेट बाुँिफाुँि र्रिएको छ ।  

कायायन्त्वयन 
हुने चनकाय 

कृयाकलापहरु बजेट रु 
हजािमा 

प्रदेशस्तिीय 
कायायलयहरू 

HMIS/LMIS Tools छपाई १००० 
ववत्तीय व्यवस्थापन, कुशल नेततृ्व तथा व्यवस्थापन, 

सकािात्मक सोच सम्वन्त्धी ताचलम/र्ोष्ठी 
१००० 

ववचभन्त्न प्रकािका खक्लचनकल तथा व्यवस्थापन सम्बन्त्धी 
ताचलमहरु 

५००० 

सूचना व्यवस्थापनका लाचर् Software चनमायण १६००  

चसकाइ तथा समन्त्वय बैठक ६७५ 

अनुर्मन, मूल्यांकन तथा स्थलर्त अनुचशक्षण १४०० 
सम्बखन्त्धत ववषयहरूमा अवलोकन तथा चसकाइ आदान-
प्रदान भ्रमण 

१००० 

डकशोिडकशोिी मैरी स्वास््य संस्था सुदृढीकिण तथा क्षमता 
अचभववृद्ध काययक्रम 

१००० 

Electronic Health Record (EHR) ि सूचना व्यवस्थापनका 
लाचर् जनशवि ि Server ब्यबस्थापन 

१४०० 

स्वास््य प्रवद्धयन तथा सामाखजक व्यवहाि परिवतयन सञ्चाि 
सम्बन्त्धी काययक्रम 

२००० 

स्थानीय तहसंर् समन्त्वय बैठक, समीक्षा तथा योजना 
काययशाला 

३००० 

िणनैचतक स्थानमा Skill Lab स्थापना ३००० 

नीचत, चनयम, चनदेचशका, मापदण्ि तयािी, छपाइ, ववतिण 
समेत 

१५०० 

स्वास््य संस्था लेखाजोखा, नक्सांकन तथा स्वास््य 
अध्ययन 

१५०० 

प्रदेश अस्पतालमा SBA ताचलम हल ि सामाखजक ववकास 
मन्त्रालयको स्वास््य सेवा महाशाखामा बैठक हल 

२००० 
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व्यवस्थापन 
स्वास््य संस्थाको स्ति मापन तथा स्तिीकिण १५०० 

खजल्लाखस्थत 
जन/स्वास््य 
सेवा 
कायायलयहरू 

स्वास््य काययक्रमको अधय/वावषयक समीक्षा १८२५ 
स्थानीय तहसंर् समन्त्वय बैठक, समीक्षा तथा योजना 
काययशाला 

२६५० 

सामाखजक सेवा इकाइ स्थापना तथा संचालन २२५० 
चौिजहािीमा SBA ताचलम तथा बैठक हल व्यवस्थापन ५०० 
Electronic Health Record (EHR) स्थापना ३४०० 
स्वास््य संस्था लेखाजोखा, नक्सांकन तथा स्वास््य 
अध्ययन 

२००० 

अथय मन्त्रालयद्वािा जािी काययक्रम सञ्चालन चनदेचशका (पचछल्लो संस्किण), सावयजचनक 
खरिद ऐन, चनयमावली तथा आचथयक ब्यवस्थापन सम्बन्त्धी चनयम अचनवायय र्िी खचय र्ने 
ब्यवस्था चमलाउने ।  

अचभलेख तथा 
प्रचतवेदन 

काययक्रम सञ्चालन पिात संखक्षप्त प्रचतवेदन तयाि र्िी चौमाचसक रुपमा स्वास््य तथा 
जनसंख्या मन्त्रालय एवं स्वास््य सेवा ववभार्,ब्यवस्थापन महाशाखामा पठाउनु पनेछ ।  

सन्त्दभय सामाग्री डक्रयाकलापहरुसंर् सम्बखन्त्धत ववचभन्त्न नीचत, चनयम, चनदेचशका, प्रोटोकल तथा सम्बखन्त्धत 
ववषयवस्तु सम्बन्त्धी लेख िचनाहरु एवं ववज्ञहरुसंर्को सहकाययता । 
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खजल्ला स्ति 
डक्रयाकलापको नाम : त्यांक र्ुणस्ति सुधािकालाचर् स्वास््य कायायलयबाट स्थानीय तह एवं स्वास््य संस्थाहरुमा 
एल एम आइ एस, एच एम आई एस ि डि एच आई एस एस सम्बन्त्धी अनसाइट कोचचङ 

कार्यक्रमको परिचर् स्वास््य कायायलयबाट स्थानीय तह एवं स्वास््य संस्थाहरुमा चनयचमत रुपमा एल एम आइ 
एस, एच एम आई एस ि डि एच आई एस एस सम्बन्त्धी डक्रयाकलापहरुको अनसार्ट 

कोक्षचङ होस भन्त्ने हेतुले यो डक्रयाकलाप समावेश र्रिएको हो ।  

त्यसैर्िी सम्बखन्त्धत स्थानीयतहहरु एवं स्थानीय तह चभरका स्वास््य संस्थाहरुबाट 
चनःशुल्क काययक्रमका अत्यावश्यक औषचध तथा साधनहरु चनिन्त्ति उपलब्धता सुचनखित 
र्नुयका साथै ववतरित सामाग्रीहरुको यथाथय ववविण ब्यवखस्थत तरिकाले िाखे निाखेको साथै 
ववचभन्त्न स्वास््य सूचना प्रणालीहरुको उचचत समयमा प्रयोर् भए नभएको आडद काययको 
चनिन्त्ति अनुर्मनका लाचर् यो काययक्रममा समावेश र्रिएको हो । 

उदेश्र् 
• स्थानीयतह ि अन्त्तर्यतका स्वास््य संस्थाहरुले डदने सेवा सुववधाहरुको सुचनखितता 

र्िी प्रदान र्रिएका सेवा सुववधाहरुको चनयचमत त्यांक र्ुणस्ति सुधाि भए नभएको 
सम्बन्त्धमा स्थलर्त सहखजकिण/मेन्त्टोरिङ र्ने ।  

• स्थानीयतह एवं स्वास््य संस्थाहरुमा एल.एम.आई.एस./एच.एम.आई.एस./ 
िी.एच.आई.एस./ एच.आई.आई.एस. सम्बन्त्धी कायय भए नभएको ि नभएको अवस्था 
हो भने हेिी आवश्यकता अनुसाि स्थलर्त सहखजकिण/मेन्त्टोरिङ र्ने । 

अपेक्षित प्रक्षतफल 
• स्थानीयतह ि अन्त्तर्यतका स्वास््य संस्थाहरुले डदने सेवा सुववधाहरुको सुचनखितता 

र्िी प्रदान र्रिएका सेवा सुववधाहरुको चनयचमत त्यांक र्ुणस्ति सुधाि भए नभएको 
सम्बन्त्धमा स्थलर्त सहखजकिण/मेन्त्टोरिङ भएको हुनेछ ।  

• स्थानीयतह एवं स्वास््य संस्थाहरुमा एल.एम.आई.एस. / एच.एम.आई.एस. / 
िी.एच.आई.एस. / एच.आई.आई.एस. सम्बन्त्धी कायय भए नभएको ि नभएको भए हेिी 
आवश्यकता अनुसाि स्थलर्त सहखजकिण/मेन्त्टोरिङ भएको हुनेछ । 

सञ्चालन प्रकृर्ा आचथयक काययववचध चनयमावली, २०६४ को दफा ५० बमोखजम “लर्त खिा र्िी िाखखएको 
खजन्त्सी मालसामान के कस्तो अवस्थामा छन ्कायायलय प्रमुखले एक वषयमा कम्तीमा एक 
पटक आफैले चनिीक्षण र्िी वा त्यस्तो मालसामान खजम्मा चलने कमयचािी बाहेक अन्त्य 
कमयचािी वा प्राववचधकद्वािा चनिीक्षण र्नय लर्ाई त्यसको प्रचतवेदन चलखखत रुपमा लेखख वा 
चलई िाख्ने व्यवस्था र्नुय पनेछ । यसिी चनिीक्षण प्रचतवेदन प्राप्त भएपचछ आम्दानी बाुँध्न 
छुट भएको कुनै मालसामान भेडटएमा मूल्य ि ववविण खुलाई आम्दानी बाध्न लर्ाई 
त्यस्तो मालसामानको ममयत सम्भाि ि संिक्षण र्नुय र्िाउनु पनेछ ।” भनी उल्लेख भएको 
हुुँदा कायायलयमा प्राप्त भएका खजन्त्सी मालसामानहरुको वषयको १ पटक खजन्त्सी चनिीक्षण 
र्रिनु पदयछ । यसिी र्रिने चनिीक्षण प्रचतवेदनमा चनम्न कुिाहरु स्पष्ट रुपमा खुलेको हुनु 
पनेछ : 

 

• खजन्त्सी डकताबमा आम्दानी नबाुँचधएका खजन्त्सी मालसामन भए के कचत ि कस्तो 
अवस्थामा छन,्  

• मालसामानको सिंक्षण ि सम्भाि िाम्रोसंर् भएको छ छैन,  

• के कचत खजन्त्सी मालसामानहरु ममयत सम्भाि र्नुय पने अवस्थामा छन,्  

• के कचत खजन्त्सी मालसामानहरु बेकम्मा भई चललाम वबक्री वा चमन्त्हा र्नुय पनेछन,्   

• खजन्त्सी मालसामानको प्रयोर् भए वा नभएको, हानी नोक्सानी भए वा नभएको ि हानी 
नोक्सानी भएको भए कस्को लापिवाहीबाट भएको हो, 
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• चनःशुल्क काययक्रमका अत्यावश्यक औषचध तथा साधनहरु न्त्यून मौज्दात भएका 
स्वास््य संस्थाहरु 

• रैमाचसक LMIS प्रचतवेदन नपठाएका वा समयमा नपठाउने स्वास््य संस्थाहरु 

• रैमाचसक LMIS प्रचतवेदन ठीक संर् नभिेका स्वास््य संस्थाहरु 

• खजल्लाले उपलब्ध र्िाएका सामानहरुका दाखखला प्रचतवेदन नपठाएका स्वास््य 
संस्थाहरु  

• चनयचमत िी.एच.आई.एस. ्लेट फमयमा एच.एम.आई.एस. अनलाईन प्रचतवेदन र्िेका 
स्वास््य संस्था तथा स्थानीय तहहरु ।  

• एच.आई.आई.एस. सम्बन्त्धी जानकािी भए नभएको साथै उि प्रणाली संचालनमा 
ल्याउने ि ववविण हेने र्िे नर्िेको । 

बजेट बााँडफााँड 
LMBIS कोड ६.१.२.४४४ मा क्षजल्लामा अवक्षस्थत पाक्षलकाहरुका स्वास््र् संस्थाहरुको संख्र्ाको 

आधािमा प्राप्त ह न आएको न्र्ूनतम िकम रु १ लाख ५ हजाि देक्षख अक्षधकतम ३ लाख ३० हजाि 

सम्म बजेट क्षवक्षनर्ोजन । 

अथय मन्त्रालय द्वािा जािी काययक्रम सञ्चालन चनदेचशका (पचछल्लो संस्किण), सावयजचनक 
खरिद ऐन, चनयमावली तथा आचथयक ब्यवस्थापन सम्बखन्त्ध चनयम अचनवायय र्िी खचय र्ने 
ब्यवस्था चमलाउने । 

अक्षिलेख तथा 

प्रक्षतवेदन 
स्थानीयतह एवं स्वास््य संस्थाहरुमा एल.एम.आइ.एस./एच.एम.आइ.एस./डि.एच.आइ.एस. 
/एच.आइ.आइ.एस. सम्बन्त्धी कायय भए नभएको ि नभएको भए हेिी आवश्यकता अनुसाि 
स्थलर्त सहखजकिण/मेन्त्टोरिङ र्िैी प्रत्येक छ / छ मडहनाको कामको प्रर्चत प्रचतवेदन 
सम्बखन्त्धत प्रदेश स्वास््य चनदेशनालय, प्रदेश स्वास््य आपूचतय ब्यवस्थापन केन्त्र ि 
स्वास््य सेवा ववभार् ब्यवस्थापन महाशाखामा पठाउनु पनेछ ।  

सन्दिय सामाग्री  

 

 

डक्रयाकलापको नाम : स्वास््य कायायलय माफय त स्थानीय तहहरूको िाटा भेरिडफकेशन एवं र्ुणस्ति सुधाि, माचसक 
बैठक, चौमाचसक एवं बावषयक सचमक्षा साथै बावषयक प्रचतवेदन तयािी समेत  

कार्यक्रमको परिचर् स्वास््य व्यवस्थापनलाई सुदृढ ि व्यवखस्थत बनाउने उदे्दश्यले स्वास््य संस्थाबाट प्रदान 
र्िेको सेवाको अचभलेख अनुसािको प्रचतबेदन भए नभएको एकीन र्नुयको साथै प्रत्येक 
मडहना पाचलकाले संचालन र्ने माचसक सूचना संकलन, संकचलत सूचनाको भेरिडफकेशन एवं 
उि सूचनाको र्ुणस्ति सुधाि कायय चनयचमत भए नभएको ववषयमा साथै पाचलका स्तिको 
चौमाचसक एवं बावषयक सचमक्षा काययक्रम खजल्ला स्तिबाट सचंालन र्ने र्िी यो डक्रयाकलाप 
िाखखएको हो । 
यस डक्रयाकलाप अन्त्तर्यत खजल्ला चभर िहेका पाचलका अन्त्तर्यतका स्वास््य संस्थाहरुबाट 
प्रदान र्रिएका सेवाहरुलाई लखेाजोखा र्िी संचाचलत स्वास््य काययक्रमको लक्ष्य प्रर्चतको 
चनयचमत समीक्षा र्िाउने, लक्ष्य अनुसाि प्रर्चत हुन नसकेका कािणहरु पत्ता लर्ाउने, 

स्थानीय तहबाट समाधान हुन सक्ने भए समाधान र्नय समन्त्वय र्ने यदी हुन नसक्ने 
अवस्थामा खजल्ला माफय त प्रदेश एव ंसंचघय स्तिमा लेखख पठाउनका साथै माचसक रुपमा 
समयमै तोडकएको प्रणालीमा तोडकएको ढाचामा प्रचतवेदन र्नय स्थानीय चनकायलाई सजर् ि 
सहजता र्िाउने हो । साथै खजल्ला चभरको स्थानीय पाचलकाचभर िहेका स्वास््य 
संस्थाहरुको माचसक प्रर्चत प्रचतवेदन संकलन र्ने कायय सम्बखन्त्धत पाचलकाको हुने हंुदा 
पाचलकाका स्वास््य संयोजकले स्वास््य कायायलयसुँर्को समन्त्वयमा माचसक कायय प्रर्चत 
समीक्षाको स्थान ि डदन चनखित र्िी प्रत्येक मडहना तोडकएको चमचतमा उि समीक्षा 
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संचालन र्िाउने समेत खजम्मेवािी समेत प्रदेश स्वास््य कायायलयको हुनेछ । 
उदेश्र् 

• प्रत्येक मडहना पाचलकाले संचालन र्ने माचसक सूचना संकलन, संकचलत सूचनाको 
भेरिडफकेशन एवं उि सूचनाको र्ुणस्ति सुधाि कायय चनयचमत भए नभएको एडकन 
र्ने ।  

• पाचलका स्तिमा संचाचलत काययक्रमहरुको चौमाचसक एवं बावषयक सचमक्षा काययक्रम 
खजल्ला स्तिबाट संचालन र्ने । 

• पाचलका स्तिबाट प्राप्त प्रचतबेदनलाई सेवा िखजष्टिसंर् Date Verification र्ने । 
• सचमक्षा वैठकहरुमा स्वास््य संस्था ि समुदायमा संचालन भएका काययक्रमको 

लक्ष्य प्रर्चतको लेखाजोखा र्ने । 
• लक्ष्य अनुसाि काययक्रमको प्रर्चत हुन नसक्नुका कािणहरु ि समाधानका उपायहरु 

पत्ता लर्ाउने  

• स्थानीय तहमा समाधान हुने सवालहरुलाई स्थानीय रुपमा नै समाधान र्ने ि 
स्थानीय रुपमा समाधान हुन नसक्ने सवाललाई स्वास््य कायायलयमा लेखख 
पठाउने  

• सम्बखन्त्धत स्वास््य संस्था चभर पने समुदायमा ववशेष र्िी सामाखजक, सांस्कृचतक, 

आचथयक, लैखङ्र्क, भौर्ोचलक डहसावले सेवा उपभोर् र्नय नसकेका क्षेर ि समुदाय 
पडहचान र्ने ि चत क्षेर ि समुदायको सहज पहंुचमा बाधा पुयायउने तत्व पडहचान 
र्ने ि सम्बोधनका उपायहरु समेत छलफलका लाचर् कायय योजना बनाउने ।  

• मडहला स्वास््य स्वयम सेववका, र्ाउुँघि खक्लचनक, खोप खक्लचनक, स्वास््य संस्था, 
र्ैि सिकािी ससं्थाहरुको प्रचतवेदनलाई ववश्लेषण र्िी र्ुणात्मक सूचना प्रेवषत र्ने  
। 

• सचमक्षा वैठकबाट प्राप्त प्रचतवेदनलाई स्वास््य कायायलयले ववश्लेषण र्ने साथै 
स्वास््य संस्थामा पषृ्ठपोषण र्ने प्रकृयाको थालनी र्ने । 

• माचसक रुपमा समयमै प्रदेश ि संचघय स्तिमा प्रचतवेदन प्राप्त र्ने । 

• आ ब २०७७।०७८ को सवै स्वास््य संस्थाहरूको ववविण समेटने र्िी बावषयक 
प्रचतवेदन तयाि र्ने । 

अपेक्षित प्रक्षतफल 
• प्रत्येक मडहना पाचलकाले संचालन र्ने माचसक सूचना संकलन, संकचलत सूचनाको 

भेरिडफकेशन एवं उि सूचनाको र्ुणस्ति सुधाि कायय चनयचमत भए नभएको एडकन 
भएको हुनेछ ।  

• पाचलका स्तिको चौमाचसक एवं बावषयक सचमक्षा काययक्रम खजल्ला स्तिबाट संचालन 
भएको सुचनखित र्ने । 

• पाचलका स्तिबाट प्राप्त प्रचतबदेनलाई सेवा िखजष्टिसंर् Data Verification भएको 
हुनेछ ।  

• सचमक्षा वैठकहरुमा स्वास््य संस्था ि समुदायमा संचालन भएका काययक्रमको 
लक्ष्य प्रर्चतको लेखाजोखा भएको हुनेछ ।  

• लक्ष्य अनुसाि एवं तोडकएका काययक्रमहरुको प्रर्चत हुन नसक्नुका कािणहरु ि 
समाधानका उपायहरुका बािेमा बहृत छलफल ि समाधानका उपायहरु पत्ता 
लर्ाईएको हुनेछ । 

• माचसक रुपमा समयमै प्रदेश ि संचघय स्तिमा प्रचतवेदन प्राप्त हुने । 

• आ ब २०७७।०७८ को सवै स्वास््य संस्थाहरूको ववविण समेटने र्िी बावषयक 
प्रचतवेदन तयािी हुने । 
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सञ्चालन प्रकृर्ा संचालन अवचधः प्रत्येक मडहनाको दोश्रो साता चभरमा १ डदन 

सहभार्ीः–  

• स्वास््य कायायलयबाट बढीमा २ जना  

• खजल्ला चभरका चनजी तथा र्ैह्र सिकािी स्वास््य संस्थाहरुबाट १ जना 
(आबश्यकता अनसाि) 

• पाचलकाका स्वास््य संयोजक वा स्वास््य प्रमुखहरु मध्येबाट १ जना 
 

संचालन अवचध : प्रत्येक मडहनाको दोश्रो साता चभरमा १ डदन  
काययक्रम संचालन 

• स्वास््य कायायलयले समन्त्वय र्िी सम्बखन्त्धत पाचलका वा भौर्ोचलक खस्थचतको 
आधािमा पाचलका चभरका स्वास््य संस्था वा स्वास््य कायायलयमानै माचसक 
समीक्षाको लाचर् स्थान तोक्ने । 

• काययक्रम संचालन र्दाय एक डदनको एजेण्िा तयाि र्ने । 
• एजेण्िा तयाि र्दाय चनम्न कुिा समावेश हुनु पनेः 

o िखजष्टिमा िहेको अचभलेखसुँर् प्रचतवेदन भएको िाटा भेरिडफकेशन र्ने 
o लक्ष्य/प्रर्चत वािेमा छलफल र्ने र्िाउने । 
o प्रर्चत हुन नसक्नु कािण पत्ता लर्ाउने । 
o समाधानको लाचर् कायययोजना तयाि र्ने । 
o आफ्नो स्वास््य संस्था अन्त्तिर्त आमा समूह वैठक, खोप खक्लचनक ि 

र्ाउुँघि खक्लचनक सुपरिवेक्षण कायय योजना ि प्रर्चत पेश र्ने । 
o अचघल्ला मडहनाका माचसक समीक्षामा भएका चनणययहरुको कायायन्त्वयनको 

अवस्थाको अवस्था आुँकलन र्ने ।  

o पाचलका ि खजल्ला स्वास््य कायायलयका लाचर् सुझाव तयाि र्ने । 
• प्रचतबेदन संकलन क्षेरको अनुकुलता अनुसाि प्रत्येक स्वास््य संस्थावाट प्रत्येक 

मडहना कुनै १ वा २ वटा सेवा िखजष्टिहरु साथमा ल्याउन लर्ाई िखजष्टिसुँर् 
प्रचतवेदन चभिाई Data Verification र्ने । 

• स्वास््य सेवा उपभोर्मा मडहला, र्रिव ि पछािी पिेका बर्यले भोग्नु पिेका बाधा 
अविोध पडहचान र्िी छलफल र्ने । 

 

बावषयक सचमक्षा र्ोष्ठीको तयािी/संचालन :  

• स्वास््य सेवा ववभार्बाट पाचलका स्तिीय समीक्षाका लाचर् खजल्लामा उपलब्ध 
र्िाइएको Template समीक्षा काययक्रम संचालन हुनुभन्त्दा कखम्तमा पचन १ हप्ता 
अर्ाबै प्रत्येक पाचलकाहरुलाई उपलब्ध र्िाई उि फािाममा मार् र्रिएका 
ववविणहरु अचनवायय रुपमा भनय लर्ाउनु पनेछ । 

• स्वास््य कायायलयले आफ्नो मातहतका स्वास््य संस्थाहरुलाई चनधायरित ढाुँचामा 
प्रर्चत वबबिण भनय लर्ाई सचमक्षा र्ोष्ठीमा सहभार्ी र्िाउने । 

• स्वास््य कायायलय अन्त्तर्यतका सबै स्वास््य संस्थाको चनधायरित सूचकांकको 
आधािमा प्रस्तुचतकिण (सकेसम्म Graphical Presentation) तयाि र्नुयपदयछ । 

• तयाि भएको प्रस्तुचतकिण बािे कायायलय प्रमुख तथा काययक्रम फोकल ब्यविहरु 
वीच छलफल र्िी पूवय सचमक्षा र्नुयपदयछ । 

• र्ोष्ठीमा संचाचलत स्वास््य काययक्रमका पूवय चनधायरित Indicator अनुसाि सम्वखन्त्धत 
फोकल ब्यविले खजल्लाको ि सहभार्ी सबै स्वास््य संस्थाको प्रर्चत देखखने र्िी 
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प्रस्तुचतकिण र्नुयपदयछ Graphical Presentation । 
• खजल्लाको प्रस्तुचतकिण पिात ्प्रर्चत र्त साल भन्त्दा िाम्रो हुनु वा कमजोि हुनुका 

कािण, स्वास््य संस्थाले काययक्रम प्रभाबकािी बनाउन चाचलएका कदमहरु, स्वास््य 
संस्थाको समस्या समाधानका लाचर् र्रिएका प्रयासहरु ि खजल्लाले र्नुयपने 
सहयोर् बािे सम्वखन्त्धत स्वास््य संस्था प्रमुख वाट प्रस्तुचतकिण र्िाउनु पदयछ । 

• आफ्नो काययक्षेर चभरका समूदायहरु ववशेष र्िी मडहला, र्िीव तथा बखञ्चतीमा 
पिेका समूहहरुलाई स्वास््य सेवा उपभोर् बवृद्ध र्िाउन र्रिएका प्रयासहरु, प्राप्त 
उपलब्धीहरु, त्यस्ता बर्य ि क्षेरमा सेवा उपलब्ध र्िाउन पिेका कडठनाईहरुको 
ववश्लेषणात्मक प्रचतवेदन पेश र्नुय पनेछ ।  

• कायय क्षेर चभर महामािी ि उच्च जोखखममा िहेका क्षेर पडहचान र्ने, मौज्दात, 

तयािी ि िोकथामका लाचर् र्रिएका प्रयास छलफल तथा उि काययलाई थप सुदृढ 
बनाउन आर्ामी डदनमा ववचभन्त्न तहबाट खेल्नु पने भूचमकाका बािेमा समेत 
छलफल ि चनणयय चनकाल्नु पदयछ ।  

• यसिी सचमक्षा र्ोवष्ठबाट चनश्कषयमा चनखस्कएका समग्र ववषयहरु (लैखङ्र्क 
सामाखजक समावेचशकिणसंर् सम्बखन्त्धत समेत) लाई प्रचतवेदनमा चलवपवद्ध र्रि 
चालु आ.ब.मा सम्बोधन र्नय सडकने ि आर्ामी बषय काययक्रम ि बजेटमा समावेश 
र्नुय पने ववषय छुट्याएि प्रचतवेदनमा समावेश र्नुय पदयछ । 

बजेट खचय :  
अथय मन्त्रालयबाट जािी भएको कायय सञ्चालन चनदेचशका, (पचछल्लो संस्किण) मा उल्लखे 
भए बमोखजम हुनेछ । उि चनदेचशका अथय मन्त्रालयको वेव साइटमा िाखखएको छ । अन्त्य 
खचय सम्बन्त्धी प्रावधान प्रचचलत आचथयक ऐन चनयम बमोखजम नै हुनेछ ।  

 

बजेटको परिचध चभर िही देहायका चशषयकमा चनयमानुसाि खचय र्नय सडकने छ :  

• सहभार्ीहरुको यातायात, दैचनक तथा भ्रमण खचय 
• पाचलकाका स्वास््य संयोजक, कायायलय सहयोर्ीको भत्ता (चनयमानुसाि) 
• काययक्रमका सहभार्ीहरुलाई खाजा 
• संघ ि प्रदेशबाट श्रोत ब्यविहरू सहभार्ी भएमा दै तथा भ्रमण खचय 

बजेट बााँडफााँड LMBIS मा पाक्षलकाहरुमा अवक्षस्थत स्वास््र् संस्थाहरुको संख्र्ाको आधािमा प्राप्त ह न आएको 

न्र्ूनतम िकम रु २ लाख २० हजाि देक्षख अक्षधकतम ८ लाख २० हजाि सम्म बजेट क्षवक्षनर्ोजन ि ै

गएको छ । 

अथय मन्त्रालय द्वािा जािी काययक्रम सञ्चालन चनदेचशका (पचछल्लो संस्किण), सावयजचनक 
खरिद ऐन, चनयमावली तथा आचथयक ब्यवस्थापन सम्बखन्त्ध चनयम अचनवायय र्िी खचय र्ने 
ब्यवस्था चमलाउने ।  

अक्षिलेख तथा 

प्रक्षतवेदन 
खजल्लाबाट पाचलकामा खडटएको सुपिभाइजिले स्वास््य संस्थाहरुबाट माचसक काययप्रर्चत 
समीक्षामा सकंलन भएका माचसक प्रर्चत प्रचतबदेन HMIS 9.3 / HMIS 9.4 / HMIS 9.5  

ि बैठकमा छलफल भएका वबषयलाई समेटेि अचनवायय रुपमा प्रचतबेदन तयाि र्िी स्वास््य 
कायायलयमा पेश र्नुय पने छ । स्वास््य संस्थाहरुको माचसक प्रचतवेदन HMIS 9.3 / 

HMIS 9.4 / HMIS 9.5 सुधाि र्नुयपने अवस्था आएमा स्वास््य संस्थाहरुलाई सुधाि र्नय 
लर्ाई समयमा नै खजल्लामा प्राप्त हुने सुचनखितता सम्बखन्त्धत पाचलकाका स्वास््य संयोजक 
ि खजल्लाबाट खडटएका सपुिभाइजिहरुले र्नुयपनेछ । 
स्वास््य प्रमुख एवं जनस्वास््य अचधकृतले पाचलका स्तिमा प्रत्येक मडहना संचालन हुने 
काययप्रर्चत समीक्षा तथा िाटा भेरिडफकेशन चमडटङ्र् चनयचमत अनुर्मन र्ने छन ् । 
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व्यवस्थापन महाशाखा तथा क्षेरीय स्वास््य चनदेशनालयवाट समेत काययक्रमको अनुर्मन 
र्रिनेछ । स्वास््य कायायलयले माचसक काययप्रर्चत समीक्षा तथा िाटा भेरिडफकेशन 
चमडटङ्र्बाट प्राप्त भएका सझुाबहरु चौमाचसक रुपमा समायोजन र्िी प्रदेश स्वास््य 
चनदेशनालय तथा स्वा.से.वव., व्यवस्थापन महाशाखामा पठाउनु पनेछ । 

सन्दिय सामाग्री क्षक्रर्ाकलापहरुसंग सम्बक्षन्धत क्षवक्षिन्न क्षनक्षत, क्षनर्म, क्षनदेक्षशका, प्रोटोकल तथा सम्बक्षन्धत क्षवषर् बस्तन 

सम्बन्धी लेख िचनाहरु एवं क्षवज्ञहरुसंगको सहकार्यता । 

 

डक्रयाकलापको नाम : स्वास््य कायायलय माफय त स्थानीय तहहरू साथै स्वास््य संस्थामा िाटा इखन्त्ि र्ने 
कमयचािीहरुलाइय एल एम आइ एस, एच एम आई एस फािमहरुका बािेमा ओरियण्टेशन 

कार्यक्रमको परिचर् आ.व. २०५१/५२ मा एडककृत स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली लार्ू भए पिात 
स्वास््य सेवाहरुको सूचनाहरु एकद्वाि प्रणाली माफय त उपलव्ध र्रिने प्रावधान िहेको छ । 
एडककृत स्वास््य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली को ववकासक्रमसंर्ै यसका लाचर् आवश्यक 
पने अचभलेख तथा प्रचतवेदन फािामहरु समय सापेक्ष रुपमा अद्यावचधक हंुदै आएका छन ्। 
यसै क्रममा NHSP ि MGD ले मार् र्िेका सूचकहरु मापनका लाचर् आवश्यक सूचनाहरु 
उपलव्ध हुने र्िी आ.ब. २०७०/०७१ मा मौजुदा अचभलखे तथा प्रचतवेदन फािामहरुमा 
व्यापक परिमाजयन र्िी आ.ब. २०७१/०७२ देखख सवै खजल्लाहरुमा एकैसाथ कायायन्त्वयमा 
ल्याई सडकएको चथयो । ववर्तमा स्वास््य संस्थाहरुमा काययित सबै कमयचािीहरुलाई 
(सिकािी, नीखज तथा र्ैह्र सिकािी समेत) परिमाखजयत अचभलेख तथा प्रचतवेदन प्रणाली 
सम्बन्त्धी ताचलम प्रदान र्रिसडकएको चथयो । लोक सेवा आयोर् लर्ायत ववचभन्त्न 
चनकायहरुबाट (स्थायी तथा अस्थायी ) चनयुिी भई स्वास््य सेवामा प्रवेश र्ने 
कमयचािीहरुलाई परिमाखजयत HMIS Recording/ Reporting Tools सम्बन्त्धी ज्ञान, सीप 
डदने उदे्दश्यले चालु आ.ब. मा यो काययक्रम िाखखएको हो । 

उदेश्र् स्वास््य क्षेरमा काययित कमयचािीहरुलाई अचभलेख तथा प्रचतवेदन प्रणाली सम्बन्त्धी ज्ञान , 

सीप प्रदान र्िी त्यांकको र्णुस्ति अचभबदृ्धी र्नुय यस काययक्रमको मुख्य उदे्धश्य हो । यस 
ताचलमका वबचशष्ट उदे्धश्यहरु चनम्नानुसाि िहेका छन ्।   
• एकीकृत स्वास््य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (IHMIS) सम्बन्त्धी ज्ञान प्रदान र्न े। 
• परिमाखजयत HMIS Recording/Reporting Tools भन े सीप ववकास र्िाई प्रचतवेदनमा 

एकरुपता ल्याउने ।  
• त्यांकको ववश्लेषण र्न ेसीप ववकास र्िाउने ।     

अपेक्षित प्रक्षतफल 
• अचभलेख तथा प्रचतवेदन प्रणाली सम्बन्त्धी ज्ञान, सीप प्राप्त भई त्यांकको र्ुणस्ति 

अचभबदृ्धीका साथै एकीकृत स्वास््य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (IHMIS) सम्बन्त्धी ज्ञान 
प्राप्ती भएको हुनेछ । 

• HMIS Recording/Reporting Tools भने सीप ववकास भई प्रचतवेदनमा एकरुपता आउनेछ  
• त्यांकको ववश्लेषण र्ने सीप ववकास भएको हुनेछ । 

सञ्चालन प्रकृर्ा कायय सचालन ववचध 

यो काययक्रम सम्पन्त्न र्नय चनम्न वमोखजमका डक्रयाकलापहरु सञ्चालन र्नुयपदयछ । 
• जन÷स्वास््य कायायलयले खजल्ला अन्त्तिर्तका पाचलका साथै वबचभन्त्न स्वास््य 

संस्थाहरुमा काययित कमयचािीहरु मध्येबाट यस पूवय परिमाखजयत HMIS 

Recording/Reporting Tools सम्बन्त्धी ताचलम नपाएका कमयचािीहरुको नामावली 
तयाि र्नुयपनेछ ।  

• जन÷स्वास््य कायायलयलाई चालु आ.ब.मा यसै प्रयोजनको लाचर् वबचनयोखजत 
बजेटको परिचधचभर िही प्राथचमकताको आधािमा ताचलमका सहभार्ीहरुको संख्या 
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चनधायिण र्नुयपनेछ ।  
 

ताचलम अवचध ैः  
HMIS Recording/Reporting Tools सम्बन्त्धी तालीम ३ (तीन) डदनको हुनेछ । 
 

प्रचशक्षक ैः ४ (चाि जना) । 
– स्वास््य प्रमुख ि जनस्वास््य अचधकृत 

– त्याक अचधकृत÷सहायक, कम््युटि अचधकृत÷सहायक, मेडिकल िेकियि ि 
आवश्यकता अनुसाि HMIS Tools मा ववर्तमा ToT प्राप्त र्िेका सुपिभाईजिहरु 
मध्येबाट 

 

सहभार्ी ैः  
स्वास््य÷जनस्वास््य कायायलय एवं मातहतका पाचलका एवं स्वास््य संस्थामा िेकडियङ्र् 
रिपोटरिङ्र्मा संलग्न कमयचािीहरू । 
 

सहभार्ी संख्याः  

ताचलमका सहभार्ी संख्या सामान्त्यतयाः २० जना प्रचत समूह िहनेछ । तथापी खजल्लालाई 
उपलब्ध बजेटको परिचधचभर िही आवश्यकता अनुसाि उि संख्या थप घट र्नय सडकनेछ ।  
 

ताचलम स्थान ैः 
स्वास््य कायायलय वा खजल्ला चभर आवश्यकता अनुसाि छनौट र्िेको स्थान  

 

अन्त्य  
• खजल्लाले काययक्रम शुरु हुनु भन्त्दा १५ डदन अर्ावै ताचलम संचालनको काययताचलका 

अचनवायय रुपमा सम्बखन्त्धत प्रदेश स्वास््य चनदेशनालय तथा स्वा.से.वव., 
व्यवस्थापन महाशाखा, एडककृत स्वास््य सूचना ब्यवस्थापन शाखामा पठाउनु 
पनेछ 

• ताचलम काययक्रम र्ुणस्तिीय बनाउन सम्बखन्त्धत चनकायहरुबाट आवश्यकता 
अनुसाि सहजकताय÷श्रोत व्यवि खटाई ताचलम अनुर्मनको व्यवस्था चमलाउन 
सडकनेछ । 

बजेट बााँडफााँड खजल्लाको पाचलका तथा स्वास््य संस्थाको संख्याहरू हेिी रू. २ लाख १० हजाि देखी रू ६ 
लाख ६० हजाि सम्म बजेटको ब्यवस्था र्रिएको छ । अथय मन्त्रालयद्वािा जािी काययक्रम 
सञ्चालन चनदेचशका (पचछल्लो संस्किण), सावयजचनक खरिद ऐन, चनयमावली तथा आचथयक 
ब्यवस्थापन सम्बखन्त्ध चनयम अचनवायय र्िी खचय र्ने ब्यवस्था चमलाउने ।  

अक्षिलेख तथा 

प्रक्षतवेदन 
कायय सम्पन्त्न पिात सम्बखन्त्धत प्रदेश स्वास््य चनदेशनालय एवं स्वा से क्षव ब्र्वस्थापन 

महाशाखालार्य कार्यक्रम संचालन ि खचयको समग्र प्रक्षतवेदन तर्ाि गिी पेश गननय पने । 

सन्दिय सामाग्री HMIS Recording/Reporting Tools 
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स्वास््य सेवा ववभार्,  उपचािात्मक सेवा महाशाखा 
 

काययक्रमको नाम: आधािभूत तथा आकखस्मक सेवाको लाचर् औषचध खरिद 

परिचय आधािभूत तथा आकखस्मक सेवाको लाचर् औषचध खरिदर्ने । 
उदेश्य आधािभूत तथा आकखस्मक स्वास््य सेवाकोलार्ी चाडहने अत्यावश्यक चनशुल्क 

औषचधहरु समयमै खरिद भै उपलब्धता सुनुखस्चत र्ने  । 
अपेखक्षत प्रचतफल • आधािभूत तथा आकखस्मक स्वास््य सेवाकोलार्ी चाडहने अचतआवश्यक 

चनशुल्क औषचधहरुको समयमै आपूचतय हुदा अभाव नहुने l 
काययन्त्वयन र्ने चनकाय प्रदेश स्वास््य आपूचतय केन्त्र l 
संचालन प्रडक्रया  • आधािभूततथा आकखस्मक सेवाको लाचर् औषचध खरिद र्ने   ।  

• आधािभूततथा आकखस्मक सेवाको लाचर् औषचध खरिद र्नय पुवायनुमान तयाि 
र्ने । 

• आधािभूत औषचध स्तिीय उपचाि पद्धचतमा आधारित भै खिीद योजना बनाउनु 
पने । 

• केन्त्र, प्रदेशआपूचतय केन्त्र तथा खजल्लामा िहेका स्वास््य कायायलयबाट स्टक 
चलई सोही बमोखजम औषचध एक्स्पायि नहुने वा स्टक मौज्दात अत्यचधक नहुने 
र्रि खिीद र्ने । 

आचथयक वाुँिफाुँि 

 
सावयजचनक खिीद ऐनतथा चनयमावली अनुसाि सम्भव भए सम्म  ई ववडिङ्र् 
प्रणालीबाट खिीद र्ने । 

अचभलेख तथा प्रचतबेदन  काययक्रम सम्पन्त्न भए पिात उपचािात्मक  सेवा महाशाखामा प्रचतबेदन अचनवायय 
पठाउनु पनेछ l  

सन्त्दभय सामग्री  आधािभूत स्वास््य सेवा सम्वखन्त्ध स्तिीय उपचाि पद्धचत ि साबयजचनक खरिद ऐन तथा  
चनयमावली l  

 

काययक्रमको नामः आधािभूत अस्पताल (प्राथचमक अस्पताल ) ि आधािभूत स्वास््य सेवा केन्त्र ( स्वास््य चौकी ) 
को न्त्युनतम सेवा मापदण्ि अचभमुखीकिण/अनुर्मन तथा सचमक्षा (प्रदेशमा ) 
परिचय आधािभूत अस्पताल (प्राथचमक अस्पताल ) ि आधािभूत स्वास््य सेवा केन्त्र (स्वास््य 

चौकी ) को न्त्युनतम सेवा मापदण्ि अचभमुखीकिण /  अनुर्मन तथा सचमक्षा (प्रदेशमा 
) 

उदेश्य आधािभूत अस्पताल ि स्वास््य चौकीको न्त्युनतम सेवा उपलव्धताको अवस्था बािे  
मूल्याङ्कन हुने ि सोही अनुसाि मापदण्ि लार्ु हुने । 

अपेखक्षत प्रचतफल • आधािभूत अस्पताल तथा स्वास््य चौकीको न्त्युनतम सेवा मापदण्ि को सचमक्षा 
ि अनुर्मनबाट काययक्रमको हालसम्मको उपलखब्ध ि समस्या को पडहचान भै 
आर्ामी डदनमा काययक्रम संचालन र्नय सहज हुने l 

काययन्त्वयन र्ने चनकाय •  प्रदेश स्वास््य चनदेशनालय   

संचालन प्रडक्रया • प्रदेश स्तिमा एक पटक  स्वास््य कायायलय प्रमुख ि फोकल पसयन लाइ 
सहभार्ी र्िाई  १ डदने अचभमुखीकिण काययक्रम संचालन र्नुयपने छ l   

• प्रदेश स्तिमा एक पटक स्वास््य कायायलय प्रमुख ि फोकल पसयन लाइ 
सहभार्ी र्िाई २ डदने सचमक्षा र्नुयपने छ l  

• सचमक्षा काययक्रममा आधािभूत अस्पताल ि स्वास््य चौकीको न्त्युनतम सेवा 
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मापदण्िको हालसम्मको प्रर्चतको  अवस्था, देखा पिेका समस्या ि चुनौचतको 
बािेमा वबस्ततृ छलफल र्नुय पने छ l   

• खजल्ला स्तिीय सचमक्षा सम्पन्त्न भइसकेपचछ प्रदेश स्तिीय सचमक्षा संचालन 
र्नुय पनेछ l  

• अचभमुखीकिण तथा सचमक्षा सम्पन्त्न र्रि बाुँकी िहेको बजेट बाट स्वास््य 
चनदेशनालयले खजल्लामा काययक्रमको अनुर्मन र्नुयपनेछ  

• काययक्रम संचालनमा सहजीकिणको  लाचर् उपचािात्मक सेवा महाशाखाबाट 
आवश्यकता अनुसाि प्रचतचनचध बोलाउन सडकनेछ l 

आचथयक वाुँिफाुँि 

 
अथयमन्त्रालय को कायय संचालन चनदेचशका ि प्रचचलत आचथयक ऐन कानुन अनुसाि खचय 
र्नुयपने छ  । 

अचभलेख तथा प्रचतबेदन 

 
काययक्रम सम्पन्त्न भए पिात उपचािात्मक  सेवा महाशाखामा प्रचतबेदन अचनवायय 
पठाउनु पनेछ l 

सन्त्दभय सामग्री उपचािात्मक सेवा महाशाखाबाट तयाि भएको स्वास््य  चौकीको न्त्युनतम सेवा मापदण्ि 
सम्बखन्त्ध TOOLS ि चनदेचशका l  

 

काययक्रमको नामःआधािभूत अस्पताल (प्राथचमक अस्पताल) ि आधािभूत स्वास््य सेवा केन्त्र (स्वास््य चौकी) को 
न्त्युनतम सेवा मापदण्ि अचभमखुीकिण/अनुर्मन तथा सचमक्षा (खजल्लामा) 
परिचय आधािभूत अस्पताल (प्राथचमक अस्पताल ) ि आधािभूत स्वास््य सेवा केन्त्र ( स्वास््य 

चौकी ) को न्त्युनतम सेवा मापदण्ि अचभमुखीकिण/अनुर्मन तथा सचमक्षा (खजल्लामा ) 
उदेश्य आधािभूत अस्पताल ि स्वास््य सस्थाको न्त्युनतम सेवा उपलव्धताको अवस्था बािे  

मूल्याङ्कन हुने ि सोही अनुसाि मापदण्ि लार्ु हुने । 
अपेखक्षत प्रचतफल • आधािभूत अस्पताल तथा स्वास््य चौकीको न्त्युनतम सेवा मापदण्ि को सचमक्षा 

ि अनुर्मनबाट काययक्रमको हालसम्मको उपलखब्ध ि समस्या को पडहचान भै 
आर्ामी डदनमा काययक्रम संचालन र्नय सहज हुने l 

काययन्त्वयन र्ने चनकाय • स्वास््य कायायलय  

संचालन प्रडक्रया • स्थानीय तहका संयोजक ि सह संयोजक सहभार्ी र्िाई  १ डदने 
अचभमुखीकिण काययक्रम संचालन र्नुयपने छ l   

• स्थानीय तहका संयोजक  लाइ सहभार्ी र्िाई २ डदने सचमक्षा र्नुयपने छ l  

• सचमक्षा काययक्रममा आधािभूत अस्पताल ि स्वास््य चौकीको न्त्युनतम सेवा 
मापदण्िको हालसम्मको प्रर्चतको  अवस्था , देखा पिेका समस्या ि चुनौचतको 
बािेमा वबस्ततृ छलफल र्नुय पने छ l   

• अचभमुखीकिण तथा सचमक्षा सम्पन्त्न र्रि बाुँकी िहेको बजेट बाट स्वास््य 
स्वास््य कायायलय ले काययक्रमको अनुर्मन र्नुयपनेछ l  

• काययक्रम संचालनमा सहजीकिणको  लाचर् उपचािात्मक सेवा महाशाखा/प्रदेश 
बाट आवश्यकता अनुसाि प्रचतचनचध बोलाउन सडकनेछ l 

• काययक्रम संचालन र्नय उपचािात्मक सेवा महाशाखाको काययक्रमको शीषयकबाट 
३० % बजेट खचय र्ने र्रि योजना बनाइ काययक्रम संचालन र्नुयपने छ  l  

आचथयक वाुँिफाुँि 

 
अथयमन्त्रालय को कायय संचालन चनदेचशका ि प्रचचलत आचथयक ऐन कानुन अनुसाि खचय 
र्नुयपने छ  । 

अचभलेख तथा प्रचतबेदन 

 
काययक्रम सम्पन्त्न भए पिात उपचािात्मक  सेवा महाशाखामाि प्रदेशमा  प्रचतबेदन 
अचनवायय पठाउनु पनेछ l 



36 

 

सन्त्दभय सामग्री उपचािात्मक सेवा महाशाखाबाट तयाि भएको स्वास््य  चौकीको न्त्युनतम सेवा मापदण्ि 
सम्बखन्त्ध TOOLS ि चनदेचशका l  

 

काययक्रमको नामः प्रादेचशक अस्पतालहरुमा खक्लचनकल अडिट काययक्रम सन्त्चालन 

परिचय प्रादेचशक अस्पतालहरुमा खक्लचनकल अडिट काययक्रम संचालन र्ने । 

उदेश्य • अस्पतालबाट प्रवाह हुने सेवाको र्ुणस्तिमा सुधाि ल्याउन l 
• सेवा प्रदायक लाई सेवा प्रचत खजम्मेबाि बनाउन l 
• सेवामा जवाफदेडहता कायम र्नय  l 

अपेखक्षत प्रचतफल • अस्पतालले डदने सेवाको र्ुणस्तिमा सुधािआउने  । 

काययन्त्वयन र्ने चनकाय        स्वास््य चनदेशनालय  

संचालन प्रकृया • अस्पतालकोखक्लचनकल अवस्थाको मूल्याङ्न र्रि समस्याहरुको पडहचान र्रि 
त्यांक संकलन र्ने  । 

• त्याङ्कको ववश्वसनीयता ववश्लेषण र्रि खक्लचनकल अडिटको लाचर् तयािी र्ने  

• संघीय खक्लचनकल अडिटको  चनदेचशका लाई आधाि मानेि  काययक्रम संचालन 
र्ने   

• काययक्रम संचालन र्दाय उपचािात्मक सेवा महाशाखा समन्त्वय र्रि काययक्रम 
संचालन र्नुयपने छ l  

आचथयक वाुँिफाुँि अथयमन्त्रालय को काययसंचालन चनदेचशका ि प्रचचलत आचथयक ऐन कानुन अनुसाि खचय 
र्नुयपने छ  । 

अचभलेख तथा प्रचतबेदन काययक्रम सम्पन्त्न भए पिात उपचािात्मक  सेवा महाशाखामा प्रचतबेदन अचनवायय पठाउनु 
पनेछ l 

सन्त्दभय सामग्री उपचािात्मक सेवा महाशाखाबाट तयाि भएको खक्लचनकल अडिट सम्बखन्त्ध चनदेचशका तथा 
मापदण्ि  l 

 

काययक्रमको नामःप्रादेचशक अस्पतालहरुको ब्यबस्थापनको  लाचर् अस्पताल ब्यबस्थापक अचधकृत ( Hospital 

management officer )  किाि सेवामा चनयुवि (५० शैया वा सो भन्त्दा बढीका अस्पतालहरुका लाचर् ) 
परिचय अस्पतालको  सेवा सुदृढीकिणका लाचर् अस्पताल ब्यबस्थापन  अचधकृत  स्वास््य सेवा 

सातौं तह किाि सेवाबाट चलने  । 

उदेश्य • अस्पताल सेवाको ब्यबस्थापकीय सुधाि  हुने । 
अपेखक्षत प्रचतफल • अस्पतालको समग्र सेवा संर् ब्यबस्थापन काययलाई जोड्दा सेवा प्रवाहमा  

प्रभावकारिता ववृद्ध हुने  । 
• न्त्युनतम सेवा मापदण्िमा सुधाि हुने  । 

काययन्त्वयन र्ने चनकाय • सामाखजक ववकास मन्त्रालयबाट बजेट हस्तान्त्तिण र्रि सम्बखन्त्धत ५० शैया वा 
सो भन्त्दा बढीका४४ प्रादेचशक अस्पतालहरु  
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संचालन प्रकृया किाि सेवा ऐन ि चनयमावली अन्त्तर्यत िहेि अस्पताल ब्यबस्थापन अचधकृत 
(Hospital  Management officer) स्वास््य सेवा सातौं तहमा किािमा चनयुवि र्ने। 
चनयुवि र्रिन ेकमयचािीको शैखक्षक योग्यता Health Care management वबषयमा 
कखम्तमा पचन स्नातक उतीणय भएको हुनु पने। 

• अस्पताल ब्यबस्थापक अचधकृत पदमा यस अचघ काम र्दै आएकालाई 
चनिन्त्तिता डदन सडकनेछ l  

• काययक्रम संचालन र्रिने अस्पतालहरुको नामावली यडह चनदेचशकाको 
उपचािात्मक सेवा काययक्रमको अन्त्तमा उल्लेख र्रिएको छ l  

• प्रचत अस्पताल रु. ५ लाख २७ हजािको दिले ववचनयोखजत र्रिएको छ l  

आचथयक वाुँिफाुँि नेपाल सिकािको आचथयक चनयम तथा स्वास्थ सेवा चनयमावली बमोखजम  स्वास््य सेवा 
अचधकृत सातौं स्तिको तलब स्केल, महंर्ी भत्ता, दशैं पेश्की ि पोशाक भत्ताको लाचर् 
बजेट ब्यबस्थापन र्रिएको छ l  

अचभलेख तथा प्रचतबेदन काययक्रम सम्पन्त्न भए पिात उपचािात्मक  सेवा महाशाखामा प्रचतबेदन अचनवायय पठाउनु 
पनेछ l 

सन्त्दभय सामग्री  प्रचचलत आचथयक ऐन कानुन 

 

काययक्रमको नाम :स्वास््यकमीहरुका लाचर् आधािभूत तथा आकखस्मक सेवा अन्त्तर्यत   आुँखा, नाक, कान, घाटी 
तथा मुख स्वास््य सम्वखन्त्ध प्राथचमक उपचाि बािे  प्रचशक्षक प्रचशक्षण ताचलम (प्रादेचशक स्वास््य ताचलम केन्त्र) 

परिचय स्वास््यकमीहरुका लाचर् आधािभूत तथा आकखस्मक सेवा अन्त्तर्यत   आुँखा, नाक, कान, 

घाटी तथा मुख स्वास््य सम्वखन्त्ध प्राथचमक उपचाि बािे  प्रचशक्षक प्रचशक्षण ताचलम। 
उदेश्य • श्रोत व्यवि तयाि हुने  । 

• स्वास््यकमी हरुको क्षमता ववकास हुने  । 
अपेखक्षत प्रचतफल • स्वास््य संस्थामा काययित स्वास््यकमीहरुको लाचर् आुँखा, नाक, कान, घाटी 

तथा मुख स्वास््य सम्वखन्त्ध प्रचशक्षक प्रचशक्षण ताचलम बाट जनशविको 
सम्वखन्त्धत ववषयमा ज्ञान हुने  

• अन्त्य स्वास््यकमी लाइ  ताचलम डदनसडकने  । 
काययन्त्वयन र्ने चनकाय प्रदेश  स्वास््य ताचलम केन्त्र  

संचालन प्रकृया • प्रचशक्षक प्रचशक्षण ताचलमका लाचर् ववज्ञ को सहयोर्मा काययक्रम संचालन र्ने 
। 

• स्वास््य कायायलय प्रमुख ि फोकल पसयन लाइ सहभार्ी र्िाउने  । 
• ताचलम संचालनको प्रडक्रया चनमायण र्रि ३ डदने काययक्रम सचंालन र्ने  । 

आचथयक वाुँिफाुँि अथयमन्त्रालय को काययसंचालन चनदेचशका ि प्रचचलत आचथयक ऐन कानुन अनुसाि खचय 
र्नुयपने छ  ।  

अचभलेख तथा प्रचतबेदन काययक्रम सम्पन्त्न भए पिात उपचािात्मक  सेवा महाशाखामा प्रचतबेदन अचनवायय 
पठाउनु पनेछ l 

सन्त्दभय सामग्री उपचािात्मक सेवा महाशाखाल ेतयाि र्िेको चनदेचशका l  

 

काययक्रमको नाम : स्वास््यकमीहरुका लाचर् आधािभूत तथा आकखस्मक सेवा अन्त्तर्यत   आुँखा, नाक, कान, घाटी 
तथा मुख स्वास््य सम्वखन्त्ध प्राथचमक उपचाि बािे  प्रचशक्षक प्रचशक्षण ताचलम ( खजल्लामा  ) 
परिचय  स्वास््य कायायलय वा पायक पने स्थानमा स्वास््य संस्थामा काययित 
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स्वास््यकमीहरुको आुँखा, नाक, कान, घाटी तथा मुख स्वास््य सम्वखन्त्ध प्रचशक्षक 
प्रचशक्षण ताचलम स्वास््य संयोजक / सह संयोजक लाइ वोलाई संचालन  र्ने । 

उदेश्य • MTOT  चलएका स्वास्थयकमीले अन्त्य स्वास््यकमीहरुलाई ताचलम डदन सक्ने 
भएकाले धेिै स्वास््यकमीहरु यसबाट लाभाखन्त्वत हुने । 

• स्थानीय तहमा समेत सो काययक्रम संचालन र्नुयपने भएकोले श्रोत व्यविको 
रुपमा ववकास र्ने l 

अपेखक्षत प्रचतफल • स्वास््य संस्थामा काययित स्वास््यकमीहरुको लाचर् आुँखा, नाक, कान, घाटी 
तथा मुख स्वास््य सम्वखन्त्ध प्रचशक्षक प्रचशक्षण ताचलम बाट जनशविको 
सम्वखन्त्धत ववषयमा साधािण ज्ञान हुने । सोही ज्ञानका आधािमा अन्त्य जन 
शविलाई ताचलम डदन सक्ने । 

काययन्त्वयन र्ने चनकाय           स्वास््य काययलय 

संचालन प्रकृया • प्रचशक्षक प्रचशक्षण ताचलमका लाचर् ववज्ञ जनशवि चलने ।  

• स्थान चयन र्ने ।  

• स्वास््य संयोजक ि सह संयोजक लाइ सहभार्ी र्िाई काययक्रम संचालन र्ने   

• ताचलम संचालनको प्रडक्रया बनाइ २  डदने काययक्रम संचालन र्ने  । 
• उपचािात्मक सेवा महाशाखा अन्त्तर्यतको काययक्रमको २० % बजेट खचय र्ने 

र्रि योजना बनाइ काययक्रम संचालन र्ने । 
• बजेट परिचध चभर िही अनुर्मन तथा फलो अप र्ने  

आचथयक वाुँिफाुँि अथयमन्त्रालय को काययसंचालन चनदेचशका ि प्रचचलत आचथयक ऐन कानुन अनुसाि खचय 
र्नुयपने छ  ।  

अचभलेख तथा प्रचतबेदन काययक्रम सम्पन्त्न भए पिात उपचािात्मक  सेवा महाशाखामा प्रचतबेदन अचनवायय 
पठाउनु पनेछ l 

सन्त्दभय सामग्री उपचािात्मक सेवा महाशाखाल ेतयाि र्िेको चनदेचशका l  

 

काययक्रमको नाम : PTC / BLS  ताचलमका लाचर्  SKILL LAB   संचालन खचय 
परिचय आधािभूत तथा आकखस्मक सेवा ि सघन उपचाि सम्बखन्त्ध ताचलम संचालन र्नय स्थापना 

भएको SKILL LAB कोचनयचमत संचालन खचय  l 
उदेश्य • आकखस्मक सेवा संर् सम्बखन्त्धत ताचलम, सघन उपचाि सम्बखन्त्ध ताचलम 

लर्ायतका ताचलम संचालन र्नय सहज हुने  l 
• आधािभूत तथा आकखस्मक सेवा ि सघन उपचाि सम्बखन्त्ध ताचलम संचालन र्नय 

सबै उपकिण तथा सामाग्रीहरु एक  ठाउ बाट उपलब्ध र्िाउने l 

अपेखक्षत प्रचतफल • र्त आ.व. मा स्थापना भएको SKILL LAB संचालन र्नय सहज हुने  l  
• ताचलम पिात र्ुणस्तिीय सेवा प्रवाह हुने l  

काययन्त्वयन र्ने चनकाय प्रदेश स्वास््य ताचलम केन्त्र l  

संचालन प्रकृया • SKILL LAB को संचालन  l  
आचथयक वाुँिफाुँि प्रचचलत आचथयक ऐन चनयमको परिचधमा िही खचय र्ने । 
अचभलेख तथा प्रचतबेदन  उपचािात्मक  सेवा महाशाखामा प्रचतबेदन पठाउनु पनेछ l 

सन्त्दभय सामग्री  
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काययक्रमको नाम : प्रादेचशक अस्पतालहरुमा Telemedicine काययक्रम संचालन 

परिचय प्रदेशमा दिु चचडकत्सा (TELEMEDICINE) सेवा संचालन र्नयप्रादेचशक 
अस्पतालहरुमाकाययक्रम संचालन l  

उदेश्य • प्रादेचशक  अस्पताल हरुमा  दिु चचडकत्सा को माध्यम बाटववशेषज्ञ  
चचडकत्सकीय स्वास््य सेवा डदने  l  

• आवश्यकता अनुसाि दिु चचडकत्सा सेवा  संचालन भएका सघंीय अस्पतालहरु 
संर् समन्त्वय र्ने l  

अपेखक्षत प्रचतफल • प्रदेशमा िहेको बहु वबशेषज्ञ सेवा प्रदान र्ने एउटा अस्पताल हब अस्पतालको 
रुपमा िही दिु चचडकत्सा ववभार् स्थापना हुने । 

• प्रादेचशक अस्पतालहरुमा दिु चचडकत्सा सेवा शाखा स्थापना हुने । 
• दरु्यम तथा पहुच नभएका स्थानका जनता ले दिु चचडकत्साका माध्यमबाट 

वबशेषज्ञ सेवा प्राप्त र्ने l  
• चचडकत्सक तथा स्वास््यकमीको क्षमता अववबचृध हुने l  

• आचथयक व्यभाि कम हुने l  

काययन्त्वयन र्ने चनकाय     सामाखजक ववकास मन्त्रालय l  

सन्त्चालन प्रकृया • प्रादेचशक हब अस्पताल छनौट र्रि  दिु चचडकत्सा ववभार् स्थापना र्ने  । 
• प्रादेचशक अस्पतालहरुमा दिु चचडकत्सा सेवा ववस्ताि र्ने l  

•  दिु चचडकत्साको संघीय काययववचध अनुसािको उपकिण,  सामग्री, जनशवि, 
फचनयचि लर्ायत को ब्यबस्थापन र्रि संचालन र्ने l 

• सेवा ववस्ताि र्नय आवश्यक अचभमुखीकिण संचालन र्ने । 
• दिु चचडकत्सा सेवा प्रदान र्ने सेवा प्रदायक लाइ प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था र्ने 

। 
• सहजीकिण को लाचर् उपचािात्मक सेवा महाशाखासंर् समन्त्वय  र्ने l  

आचथयक वाुँिफाुँि प्रचचलत आचथयक ऐन चनयमको परिचधमा िही खचय र्ने  

अचभलेख तथा प्रचतबेदन काययक्रम सम्पन्त्न भए पिात उपचािात्मक  सेवा महाशाखामा प्रचतबेदन अचनवायय पठाउनु 
पनेछ l 

सन्त्दभय सामग्री दिु चचडकत्सा सम्बखन्त्ध काययववचध l  

काययक्रमको नाम : प्रदेश चभरका स्वास््य संस्थाहरुमा काययित स्वास््यकमीको लाचर्  PTC / BLS  ताचलम संचालन 

परिचय प्रदेश चभरका स्वास््य संस्थाहरुमा काययित स्वास््यकमीको लाचर्  PTC / BLS  ताचलम 
संचालन र्ने  l  

उदेश्य • स्वास््यकमीहरुको आकखस्मक सेवा सम्वखन्त्ध क्षमता ववकास हुने  l  

• प्रदेश स्तिीय श्रोत व्यवि तयाि हुने  l उि जनशविले स्थानीय स्तिका 
स्वस्््कचमयहरुको  लाचर् ताचलम संचालन र्ने । 

अपेखक्षत प्रचतफल • आकखस्मक स्वास््य सेवाको र्ुणस्तिमा सुधाि हुने  l  
• चचडकत्सक तथा स्वास््यकमीको क्षमता अववबचृध हुने l  

काययन्त्वयन र्ने चनकाय प्रदेश स्वास््य ताचलम केन्त्र  l  
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सन्त्चालन प्रकृया • प्रदेश स्तिीय MTOT को लाचर् प्रादेचशक अस्पतालहरु बाट 
GeneralPhysician/MDGP/Anesthesiologist/MO/NO लाइ छनौट र्रि एक वचै 
ताचलम संचालन र्ने । 

• सोडह जनशविले अन्त्य आकखस्मक स्वास््य सेवामा काययित स्वस्््कचमयहरु लाइ 
ताचलम डदने  l  

• ताचलम ३ डदन संचालन र्नुयपने छ । 
• Skill Labस्थापना भएका ताचलम केन्त्रहरुले आवश्यक ताचलम सामग्रीको 

व्यवस्थापन र्नुयपने छ  । 
• प्रचशक्षक प्रचशक्षण ताचलम प्राप्त प्रचशक्षकबाट  ताचलममा सहजीकिण र्िाउनु पने 

छ l 
• सहजीकिण को लाचर् उपचािात्मक सेवा महाशाखासंर् समन्त्वय र्ने l   

आचथयक वाुँिफाुँि प्रचचलत आचथयक ऐन चनयमको परिचधमा िही खचय र्ने । 
अचभलेख तथा प्रचतबेदन काययक्रम सम्पन्त्न भए पिात उपचािात्मक  सेवा महाशाखामा प्रचतबेदन अचनवायय पठाउनु 

पनेछ l 

सन्त्दभय सामग्री िाविय स्वास््य ताचलम केन्त्रबाट तयाि PTC / BLSताचलम सामग्री l  

 

काययक्रमको नाम : आधािभूत स्वास््य सेवा सम्वखन्त्ध SOP को अचभमुखीकिण (प्रदेशमा) 
परिचय आधािभूत स्वास््य सेवा सम्वखन्त्ध SOP को प्रदेश स्तिीय अचभमुखीकिण संचालन र्ने  

उदेश्य • आधािभूत स्वास््य सेवा सम्वखन्त्ध स्वास््य व्यवस्थापकहरु तथा 
स्वास््यकमीलाई जानकािी र्िाउने  l  

• प्रदेश स्तिीय श्रोत व्यवि तयाि हुने   l  

अपेखक्षत प्रचतफल • आधािभूत स्वास््य सेवा प्रदान र्नय सहजीकिण हुने  l  
• आधािभूत स्वास््य सेवाको पैकेज सम्वखन्त्ध जानकािी प्राप्त हुने  l  

काययन्त्वयन र्ने चनकाय स्वास््य चनदेशनालय  l  

सन्त्चालन प्रकृया • प्रदेश खस्थत स्वास््य संस्थामा काययित MDGP- १ जना,  स्वास््य कायायलय 
प्रमुख, स्वास््य कायायलयका फोकल पसयन (PHN/ FP Supervisor, PHO) 
हरुलाई सहभार्ी र्िाई अचभमुखीकिण काययक्रम संचालन र्नुयपने छ  l  

• अचभमुखीकिण काययक्रम र्दाय आधािभूत स्वास््य सेवाको SOP ि STP काययक्रम 
एकै साथ र्रि ३ डदनको काययक्रम र्नुय पने छ I 

• उपचािात्मक सेवा महाशाखाबाट प्रचशक्षक प्रचशक्षण काययक्रम सम्पन्त्न भए पिात 
प्रदेश स्तिमा काययक्रम संचालन र्नुयपने छ l   

• सहजीकिण को लाचर् उपचािात्मक सेवा महाशाखासंर् समन्त्वय र्नुय पने छ  l  

•  हालको परिबेशमा यस अचभमखुीकिण काययक्रम Online Virtual माध्यामबाट 
पचन र्नय सडकने छ I 

आचथयक वाुँिफाुँि प्रचचलत आचथयक ऐन चनयमको परिचधमा िही खचय र्ने । 
अचभलेख तथा प्रचतबेदन काययक्रम सम्पन्त्न भए पिात उपचािात्मक  सेवा महाशाखामा प्रचतबेदन अचनवायय पठाउनु 

पनेछ l 

सन्त्दभय सामग्री जनस्वास््य चनयमावली अनुसािको आधािभूत स्वास््य सेवा पैकेज ि उपचािात्मक सेवा 
महाशाखाले चनमायण र्िेको अचभमुखीकिण पैकेज  l  
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काययक्रमको नाम : आधािभूत स्वास््य सेवा को STP को अचभमुखीकिण ( प्रदेशमा ) 
परिचय आधािभूत स्वास््य सेवा को STP को अचभमुखीकिणकाययक्रम  संचालन र्ने  l  

उदेश्य • आधािभूत स्वास््य सेवा सम्वखन्त्ध STP बािे स्वास््यकमीहरुलाई 
अचभमुखीकिणकाययक्रम संचालन र्ने  l  

• प्रदेश स्तिीय श्रोत व्यवि तयाि हुने   l  

अपेखक्षत प्रचतफल • आधािभूत स्वास््य सेवा प्रदान र्नय सहजीकिण हुने   l  

• संवैधाचनक प्रावधान अनुसािको सेवा प्रदान र्नय सहज हुने l 
• आधािभूत स्वास््य सेवाको STPसम्वखन्त्ध जानकािी प्राप्त हुने  l  

काययन्त्वयन र्ने चनकाय स्वास््य चनदेशनालय   l  

सन्त्चालन प्रकृया • प्रदेश खस्थत स्वास््य संस्थामा काययित MDGP- १ जना,  स्वास््य कायायलय 
प्रमुख, स्वास््य कायायलयका फोकल पसयन (PHN/ FP Supervisor, PHO) 
हरुलाई सहभार्ी र्िाई अचभमुखीकिण काययक्रम संचालन र्नुयपने छ  l  

• अचभमुखीकिण काययक्रम र्दाय आधािभूत स्वास््य सेवाको SOP ि STP काययक्रम 
एकै साथ र्रि ३ डदनको काययक्रम र्नुय पने छ I 

• उपचािात्मक सेवा महाशाखाबाट प्रचशक्षक प्रचशक्षण काययक्रम सम्पन्त्न भए पिात 
प्रदेश स्तिमा काययक्रम संचालन र्नुयपने छ l   

• सहजीकिण को लाचर् उपचािात्मक सेवा महाशाखासंर् समन्त्वय र्ने l   

• हालको परिबेशमा यस अचभमखुीकिण काययक्रम Online Virtual माध्यामबाट 
पचन र्नय सडकने छ I 

आचथयक वाुँिफाुँि प्रचचलत आचथयक ऐन चनयमको परिचधमा िही खचय र्ने । 

अचभलेख तथा प्रचतबेदन काययक्रम सम्पन्त्न भए पिात उपचािात्मक  सेवा महाशाखामा प्रचतबेदन अचनवायय पठाउनु 
पनेछ l 

सन्त्दभय सामग्री जनस्वास््य चनयमावली अनुसािको आधािभूत स्वास््य सेवा पैकेज को आधािमा 
उपचािात्मक सेवा महाशाखाबाट तयाि र्रिएको स्तरित उपचाि पद्धती ि उपचािात्मक 
सेवा महाशाखाले चनमायण र्िेको अचभमुखीकिण पैकेज  l  

 

* आधािभूत स्वास््य सेवा को SOP ि STP को अचभमुखीकिण ( प्रदेशमा ) एकै साथ ्३ डदनको र्नुय पन ेछ I  

 

काययक्रमको नाम : आधािभूत स्वास््य सेवा को STP को अचभमुखीकिण ( खजल्लामा ) 
परिचय आधािभूत स्वास््य सेवा को STP को अचभमुखीकिणकाययक्रम  संचालन र्ने  l  

उदेश्य • आधािभूत स्वास््य सेवा सम्वखन्त्ध STP बािे स्वास््यकमीहरुलाई 
अचभमुखीकिणकाययक्रम संचालन र्ने  l  

• खजल्ला  स्तिीय श्रोत व्यवि तयाि हुने   l  

अपेखक्षत प्रचतफल • आधािभूत स्वास््य सेवा प्रदान र्नय सहजीकिण हुने   l  

• संवैधाचनक प्रावधान अनुसािको सेवा प्रदान र्नय सहज हुने l 
• आधािभूत स्वास््य सेवाको STP सम्वखन्त्ध जानकािी प्राप्त हुने  l  

काययन्त्वयन र्ने चनकाय स्वास््य कायायलय  l  
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सन्त्चालन प्रकृया • खजल्ला  खस्थत स्वास््य संस्थामा काययित स्वास््यकमीहरु , स्वास््य संयोजक 
ि सह संयोजक  हरुलाई सहभार्ी र्िाई अचभमुखीकिण काययक्रम संचालन 
र्नुयपने छ  l  

• अचभमुखीकिण काययक्रम र्दाय आधािभूत स्वास््य सेवाको SOP ि STP काययक्रम 
एकै साथ र्रि ३ डदनको काययक्रम र्नुय पने छ I 

• प्रदेशबाट अचभमुखीकिण काययक्रम सम्पन्त्न भए पिात खजल्ला स्तिमा काययक्रम 
संचालन र्नुयपने छ l   

• सहजीकिण को लाचर् प्रदेशसंर् समन्त्वय र्ने l   

• हालको परिबेशमा यस अचभमखुीकिण काययक्रम Online Virtual माध्यामबाट 
पचन र्नय सडकने छ I 

आचथयक वाुँिफाुँि प्रचचलत आचथयक ऐन चनयमको परिचधमा िही खचय र्ने । 
अचभलेख तथा प्रचतबेदन काययक्रम सम्पन्त्न भए पिात उपचािात्मक  सेवा महाशाखाि प्रदेशमा  प्रचतबेदन अचनवायय 

पठाउनु पनेछ l 

सन्त्दभय सामग्री जनस्वास््य चनयमावली अनुसािको आधािभूत स्वास््य सेवा पैकेज को आधािमा 
उपचािात्मक सेवा महाशाखाबाट तयाि र्रिएको स्तरित उपचाि पद्धती ि उपचािात्मक 
सेवा महाशाखाले चनमायण र्िेको अचभमुखीकिण पैकेज  l  

 

काययक्रमको नाम : आधािभूत स्वास््य सेवा को SOP  को अचभमुखीकिण ( खजल्लामा ) 
परिचय आधािभूत स्वास््य सेवा को SO P को अचभमुखीकिणकाययक्रम  संचालन र्ने  l  

उदेश्य • आधािभूत स्वास््य सेवा सम्वखन्त्ध SOP बािे स्वास््यकमीहरुलाई 
अचभमुखीकिणकाययक्रम संचालन र्ने  l  

• खजल्ला  स्तिीय श्रोत व्यवि तयाि हुने   l  

अपेखक्षत प्रचतफल • आधािभूत स्वास््य सेवा प्रदान र्नय सहजीकिण हुने   l  

• संवैधाचनक प्रावधान अनुसािको सेवा प्रदान र्नय सहज हुने l 
• आधािभूत स्वास््य सेवाको SO P सम्वखन्त्ध जानकािी प्राप्त हुने  l  

काययन्त्वयन र्ने चनकाय स्वास््य कायायलय  l  

सन्त्चालन प्रकृया • खजल्ला  खस्थत स्वास््य संस्थामा काययित स्वास््यकमीहरु , स्वास््य संयोजक 
ि सह संयोजक  हरुलाई सहभार्ी र्िाई अचभमुखीकिण काययक्रम संचालन 
र्नुयपने छ  l  

• अचभमुखीकिण काययक्रम र्दाय आधािभूत स्वास््य सेवाको SOP ि STP काययक्रम 
एकै साथ र्रि ३ डदनको काययक्रम र्नुय पने छ I 

• प्रदेशबाट अचभमुखीकिण काययक्रम सम्पन्त्न भए पिात खजल्ला स्तिमा काययक्रम 
संचालन र्नुयपने छ l   

• सहजीकिण को लाचर् प्रदेशसंर् समन्त्वय र्ने l   

• हालको परिबेशमा यस अचभमखुीकिण काययक्रम Online Virtual माध्यामबाट 
पचन र्नय सडकने छ I 

आचथयक वाुँिफाुँि प्रचचलत आचथयक ऐन चनयमको परिचधमा िही खचय र्ने । 

अचभलेख तथा प्रचतबेदन काययक्रम सम्पन्त्न भए पिात उपचािात्मक  सेवा महाशाखाि प्रदेशमा  प्रचतबेदन अचनवायय 
पठाउनु पनेछ l 
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सन्त्दभय सामग्री जनस्वास््य चनयमावली अनुसािको आधािभूत स्वास््य सेवा पैकेज को आधािमा 
उपचािात्मक सेवा महाशाखाबाट तयाि र्रिएको स्तरित उपचाि पद्धती ि उपचािात्मक 
सेवा महाशाखाले चनमायण र्िेको अचभमुखीकिण पैकेज  l  

 

* आधािभूत स्वास््य सेवा को SOP ि STP को अचभमुखीकिण ( खजल्लामा ) एकै साथ ्३ डदनको र्नुय पन ेछ I  

काययक्रमको नाम : प्रादेचशक अस्पतालहरुमा MSS काययक्रम संचालन 

परिचय प्रादेचशक अस्पतालहरुमा न्त्युनतम सेवा मापदण्ि काययक्रम सचंालन l  

उदेश्य • प्रादेचशक अस्पतालहरुमा न्त्युनतम सेवा मापदण्ि अनुसाि फलो अप र्नुय  l  

• र्ुणस्तिीय स्वास््य सेवा डदनको स्वास््य संस्थालाई तयािी र्नुय  l  

अपेखक्षत प्रचतफल • प्रादेचशक अस्पतालहरुबाट र्ुणस्तिीय स्वास््य सेवा प्रदान हुने  l  

• अस्पतालको भौचतक तथा व्यवस्थापकीय अवस्थामा सुधाि हुने l 
काययन्त्वयन र्ने चनकाय स्वास््य चनदेशनालय   l  

सन्त्चालन प्रकृया • प्रादेचशक अस्पतालहरुमा बषयको २ पटक फलो अप काययक्रम संचालन र्ने  l  

• प्रचशक्षक प्रचशक्षण प्राप्त श्रोत व्यवि परिचालन र्ने  l 
• श्रोत व्यविको लाचर् उपचािात्मक सेवा महाशाखामा समेत सम्पकय  र्नय सडकनेछ  

l   

• बजेट अपुर् भएमा प्रदेश सिकािको श्रोतको बजेट समेत प्रयोर् र्नुयपने छ l   

आचथयक वाुँिफाुँि प्रचचलत आचथयक ऐन चनयमको परिचधमा िही खचय र्ने । 

अचभलेख तथा प्रचतबेदन काययक्रम सम्पन्त्न भए पिात उपचािात्मक  सेवा महाशाखामा प्रचतबेदन अचनवायय पठाउनु 
पनेछ l 

सन्त्दभय सामग्री अस्पतालहरुको न्त्युनतम सेवा मापदण्ि सम्वखन्त्ध चनदेचशका  l  

 
 

काययक्रमको नाम : आकखस्मक स्वास््य सेवा को STP को अचभमुखीकिण ( प्रदेशमा ) 
परिचय आकखस्मक  स्वास््य सेवा को स्तिीय उपचाि पद्धती को अचभमुखीकिणकाययक्रम  

संचालन र्ने  l  

उदेश्य • आकखस्मक  स्वास््य सेवा सम्वखन्त्ध STP बािे स्वास््यकमी तथा 
सिोकािवालालाई  अचभमुखीकिण र्िाउने   l  

• प्रदेश स्तिीय श्रोत व्यवि तयाि हुने   l  

अपेखक्षत प्रचतफल • आकखस्मक  स्वास््य सेवा प्रदान र्नय सहजीकिण हुने   l  

• संवैधाचनक प्रावधान अनुसािको सेवा प्रदान र्नय सहज हुने l 
• आकखस्मक  स्वास््य सेवाको पैकेज सम्वखन्त्ध जानकािी प्राप्त हुने  l  

काययन्त्वयन र्ने चनकाय स्वास््य चनदेशनालय   l  

सन्त्चालन प्रकृया • प्रदेश खस्थत स्वास््य व्यवस्थापक,स्वास््यकमी , स्वास््य कायायलय प्रमुख तथा 
फोकल पसयन हरुलाई सहभार्ी र्िाई अचभमुखीकिण काययक्रम संचालन र्नुयपने 
छ  l  

• अचभमुखीकिण काययक्रम ३  डदन को हुने छ   l 
• उपचािात्मक सेवा महाशाखा द्वािा प्रचशक्षक प्रचशक्षण काययक्रम सम्पन्त्न भए 
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पिात प्रदेशमा काययक्रम संचालन र्नुयपने छ l 
• सहजीकिण को लाचर् उपचािात्मक सेवा महाशाखामा सम्पकय  र्नुयपने छ  l   

आचथयक वाुँिफाुँि प्रचचलत आचथयक ऐन चनयमको परिचधमा िही खचय र्ने । 

अचभलेख तथा प्रचतबेदन काययक्रम सम्पन्त्न भए पिात उपचािात्मक  सेवा महाशाखामा प्रचतबेदन अचनवायय पठाउनु 
पनेछ l 

सन्त्दभय सामग्री जनस्वास््य चनयमावली अनुसािको आकखस्मक स्वास््य सेवा पैकेज को आधािमा 
उपचािात्मक सेवा महाशाखाबाट तयाि र्रिएको स्तरित उपचाि पद्धती  l  

 

काययक्रमको नाम : खजल्लाबाट संचालन हुने उपचािात्मक सेवा अन्त्तर्यतका काययक्रम ( न्त्युनतम सेवा मापदण्ि, 

आुँखा,नाक,कान,घांटी तथा मुख स्वास््य सम्वखन्त्ध अचभमुखीकिण तथा आधािभूत स्वास््य सेवा सम्वखन्त्ध 
अचभमुखीकिण  काययसंचालन चनदेचशकामा उल्लेख भए बमोखजम उल्लेखखत काययक्रमहरु संचालन र्ने ) 
 

नोट : खजल्ला खस्थत स्वास््य कायायलयमा एकमुष्ठ ववचनयोखजत िकम तपचशल अनुसाि बाुँिफाुँि र्रि माचथ 
उल्लेखखत चनदेचशका बमोखजम काययक्रम संचालन र्नुयपने छ  

१. आधािभूत अस्पताल ( प्राथचमक अस्पताल ) तथा स्वास््य चौकीको न्त्युनतम सेवा मापदण्ि 
काययक्रम  

 

३० %  

२. आुँखा, नाक, कान, घांटी तथा मुख स्वास््य सम्वखन्त्ध अचभमुखीकिण  २० %  

३. आधािभूत स्वास््य सेवाको STP को अचभमुखीकिण  ५० %  

स्वास््य व्यवस्थापन अचधकृत न्त्युि र्नुयपने अस्पतालहरु : 
प्रदेशस्तिका ५० शै्या वा सो भन्त्दा माचथका प्रदेचशक अस्पतालहरुः 
 

प्रदेश १ अन्त्तर्यतका अस्पतालहरु 

१ संखुवासभा अस्पताल संखुवासभा 
२ ईलाम अस्पताल ईलाम  

३ मेची अस्पताल भरपुि झापा 
४ ईनरुवा अस्पताल सुनसिी 
५ उदयपुि अस्पताल र्ाईघाट उदयपुि 

 

प्रदेश २ अन्त्तर्यतका अस्पतालहरु 

१ िौतहट अस्पताल, र्ौि  

२ कलैया अस्पताल बािा 
३ मलंर्वा अस्पताल सलायही 
४ चसिहा अस्पताल चसिहा 
५ लहान अस्पताल चसिहा 
६ जलेश्वि अस्पताल महोत्तिी 

बार्मती प्रदेश अन्त्तर्यतका अस्पतालहरु 

१ वरशुली अस्पताल नुवाकोट 

२ धाडदङ्र् अस्पताल धाडदङ्र् 

३ चसन्त्धुली अस्पताल चसन्त्धुलीर्ढी 
४ भिपुि अस्पताल भिपुि 

 

र्ण्िकी प्रदेश अन्त्तर्यतका अस्पतालहरु 

१ र्ोिखा अस्पताल र्ोिखा 
२ धौलाचर्रि अस्पताल ्

३ लमजुङ्र् अस्पताल 

४ वेनी अस्पताल म्याग्दी 
५ मध्यववन्त्द ुअस्पताल पुवी नवलपिासी 

लुखम्बनी प्रदेश अन्त्तर्यतका अस्पतालहरु  

१ पृ् वीचन्त्र अस्पताल नवलपिी पखिम  २ भीम अस्पताल भैिहवा 
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३ लुखम्बनी प्रादेचशक अस्पताल वुटवल 

४ पाल्पा खजल्ला अस्पताल तानसेन 

५ िामपुि अस्पताल पाल्पा  

६ र्ुल्मी अस्पताल र्ुल्मी 
७ अघायखाुँची अस्पताल अघायखाुँची  

८ कवपलवस्तु अस्पताल तौचलहवा कवपलवस्तु 

९ ्यूठान अस्पताल ्यूठान 

१० िोल्पा अस्पताल िोल्पा 
११ रुकुम पूवय अस्पताल रुकुमपूव ्य 
१२ िाप्ती प्रादेचशक अस्पताल तुलसीपुि दाङ 

१३ र्ुलरिया अस्पताल बडदयया  

 

कणायली प्रदेश अन्त्तर्यतका अस्पतालहरु 

१ प्रदेश अस्पताल सुखेत 

२ जाजिकोट अस्पताल जाजिकोट 

३ मेहलकुना अस्पताल सुखेत 

४ दैलेख अस्पताल दैलेख 

५ सल्यान अस्पताल सल्यान 

६ कालीकोट अस्पताल 

सुदिुपखिम प्रदेश अन्त्तर्यतका अस्पतालहरु 

१ सेती प्रादेचशक अस्पताल धनर्ढी 
२ महाकाली अस्पताल कन्त्चनपुि 

३ टीकापुि अस्पताल टीकापुि 

४ वैतिी अस्पताल वैतिी 
५ िोटी अस्पताल चसलर्ढी िोटी । 

 

जम्मा ४४ अस्पताल 
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स्वास््य सेवा ववभार्, नचसयङ्र् तथा सामाखजक सिुक्षा 
ब्यवस्थापन महाशाखा 
काययक्रमको नामः सम्बखन्त्धत प्रादेचशक अस्पतालहरुमा काययित नचसयङ्र् कमयचािीहरुलाई कखन्त्टन्त्यू प्रोफेसनल 
िेभलपमेन्त्ट एजुकेशनल मोड्युलको काययन्त्वयन र्न े 

परिचय नेपाल स्वास््य क्षेर  िणनीचत २०७२–२०७७ को नचतजा २ को प्रचतफल ३ मा 
स्वास््यकमीहरुका लाचर् पूवय-सेवाकाचलन ि सेवाकाचलन ताचलमहरुको स्ति उन्त्नचत र्ने भनी 
उल्लेख र्रिएअनुसाि र्ुणस्तरिय नचसयङ्र् सेवा प्रदान र्नयका लाचर् नसयहरुको पेशार्त ज्ञान 
ि चसपमा ब्यवसाचयकताको ववकास र्नय आवश्यक भएकोले यस आ.व.मा यो काययक्रम 
िाखखएको छ। 

उदे्दश्य नसयहरुको पेशार्त ज्ञान ि चसपमा ब्यवसाचयकताको ववकास र्नय। 
अपेखक्षत प्रचतफल नसयहरुको पेशार्त ज्ञान ि चसपमा ब्यवसाचयकताको ववकास भै र्ुणस्तरिय नचसयङ्र् सेवा प्रदान 

र्नयका लाचर् सक्षम जनशविको ववकास हुने । 
सञ्चालन प्रडक्रया  बजेट पठाईएको कायायलयः सम्बखन्त्धत प्रदेशको स्वास््य त.जनसंख्या /सामाखजक ववकास 

मन्त्रालय 

काययक्रम सञ्चालन र्न ेचनकायःसम्बखन्त्धत प्रादेचशक अस्पताल 

काययक्रम सञ्चालन र्न ेववचधः  

१।सम्बखन्त्धत प्रदेशको स्वास््य तथा जनसंख्या /सामाखजक ववकास मन्त्रालयमा यस 
काययक्रमको लाचर् बजेट ववचनयोजन र्रिएको हुुँदा तहाुँ संस्थाबाट आफ्नो मातहतका 
अस्पतालहरुसंर् समन्त्वय र्िी अस्पतालामा बजेट ववचनयोजन र्रि CPDकाययक्रम संचालन 
र्नुयपनेछ । 
२। यस काययक्रम अचघल्लो आ.व. मा पचन प्रस्ताव र्रिएको ि सबै प्रादेचशक अस्पतालका 
प्रमुख, नचसयङ्र् प्रमुख लर्ायत सिोकािवाला हरुलाई यस काययक्रमबािे अचभमूखखकिण र्ने 
काययक्रम समेत िहेको हुुँदा यस आ.व. मा अभीमुखखकिणको लाचर् बजेट ववचनयोजन र्रिएको 
छैन। 
३। सम्बखन्त्धत प्रादेचशक अस्पतालले काययक्रमको ववस्ततृ कायय योजना बनाई बजेटको यथोचचत 
वािुँफािुँ र्िी काययक्रम संचालन र्नुयपनेछ । 
४।कखन्त्टन्त्यू प्रोफेसनल िेभेलोपमेन्त्ट एजुकेशन प्रदान र्नय प्रचशक्षक छनौटर्दाय सम्बखन्त्धत 
ववषयवस्तुमा प्रचशक्षक प्रचशक्षण ताचलम चलएका प्रचशक्षकहरुलाई प्राथचमकता डदनुपनेछ। 
५।केन्त्रले तयाि पािेको १८ वटा कखन्त्टन्त्यू प्रोफेसनल िेभलपमेन्त्ट एजुकेशन मोड्यूलहरु साथै 
प्रदेशको आवश्यकता अनुसाि अन्त्य थप मोड्यूलहरु तयाि र्िी काययक्रम संचालन र्नुयपनेछ । 
६।त्यसपचछ  सम्वखन्त्धत प्रचशक्षकहरुले प्रादेचशक स्वास््य चनदेशनालयसंर् ि नचसयङ्र् तथा 
सामाखजक सुिक्षा महाशाखासरं् समन्त्वय र्रि आफ्नो संस्थाकानचसयङ्र् कमयचािीलाई आफ्नो 
स्वास््य संस्थामा लार्ू हुने मोड्युलहरु समावेश र्रि आवश्यकता अनुसाि एक वा एक भन्त्दा 
बडढ ब्याचमा पचन यो कखन्त्टन्त्यू प्रोफेसनल िेभेलोपमेन्त्ट एजुकेशन मोड्युलहरुको बािेमा 
प्रचशक्षण र्नुयपनेछ । 
७।मोड्युलहरु बािे प्रचशक्षण र्नुय अचघ Pre-test ि काययक्रम लार्ू र्िेपचछ अचनवायय रुपमा Post-

test चलनुपनेहुन्त्छ । 
८।काययक्रम लार्ू र्दाय केन्त्रबाट तयाि र्रिएका मोड्युलहरुको समवावचध अनुरुप नै 
मोड्युलहरुको प्रचशक्षण र्नुयपनेछ ।मोड्युलबािे प्रचशक्षण डदुँदा सैद्धाखन्त्तक ववषय संर्संर्ै चसप 
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ववकासका लाचर् पचन आवश्यक ल्याव, उपकिण ि पुवायधािको व्यवस्था र्नुयपनेछ । 
९। नेपाल नचसयङर् परिषद्ले लाईसेन्त्स दताय नववकिणको लाचर् CPD Credit Hours लाई अचनवायय 
र्ने तयािी र्रििहेकोले यस CPD काययक्रम संचालन पिात सहभार्ीहरुलाई प्रचशक्षण डदईएको 
मोड्युलहरुको समयावचध समेत िाखख प्रमाण पर डदनुपनेछ।प्रमाण परको ढाुँचा अनुसुचच-१ 
बमोखजम हुनुपनेछ । 

बजेट बाुँिफाुँि नेपाल सिकािको श्रोतवाट यस काययक्रमलाई प्रत्येक प्रदेशका लाचर् रु. ६ लाख वजेट 
ववचनयोजन र्रिएको छ। प्रचचलत आचथयक ऐन, नीचत, चनयम ि चनयामवलीको परिधीमा िही 
वजेट वाुँिफाुँि र्िी काययक्रम सम्पन्त्न र्नुय पनेछ । अपुर् िकम सम्बखन्त्धत प्रदेश/अस्पतालल े
आफ्नै श्रोतबाट जुटाउनु पनेछ । 

अचभलेख प्रचतवेदन काययक्रम संचालन र्रिसके पिात ताचलम प्रचतवेदन  स्वास््य सेवा ववभार्, टेकुको नचसयङ्र् 
तथा सामाखजक सुिक्षा महाशाखाको email id: nursing2075@gmail.comमा अचनवायय रुपमा 
पठाउनु पनेछ । 

सन्त्दभय सामाग्री नचसयङ तथा सामाखजक सुिक्षा महाशाखाले तयाि पािेको कखन्त्टन्त्यू प्रोफेसनल िेभेलपमेन्त्ट 
एजुकेशन मोड्यूलहरु,कायय संचालन चनदेचशका २०७७,, भ्रमण खचय चनयमावली २०७२, आचथयक 
काययववधी तथा वववत्तय उत्तिदाचयत्व ऐन, २०७६ । 

 

काययक्रमको नामः ववद्यालय नसयहरुको लाचर् मनोसामाखजक पिामशय सम्बखन्त्ध ताचलम 

परिचय ववपद्को समयमा बालबाचलकामा ििाउने, रिसाउने, आवत्तने, असुिक्षाको भावना ववकचसत हुन 
सक्ने ि डकशोिडकशोिीमा उदाचसनताको समस्या देखखनुका साथै आत्महत्याको समस्या पचन 
बढेको पाइएकोले यस्तो अवस्थामा ववद्याथीहरूको िि एवम ् तनाव व्यवस्थापन र्िी 
ववद्याथीहरूमा जडटल प्रकािका मानचसक स्वास््य समस्या ववकचसत हुन नडदनका लाचर् 
ववद्यालयमा मनोसामाखजक सहयोर् ि पिामशय प्रदान र्नय ववद्यालय नसयहरुको मनोसामाखजक 
पिामशय क्षमता अचभवदृ्दी र्नुय अत्यावश्यक िहेकोले यो काययक्रम प्रस्ताववत र्रिएको छ । 

उदे्दश्य • ववद्यालय नसयहरुले ववद्याथीहरुको मनोसामाखजक समस्या पडहचान ि त्यसको समाधान 
र्नय सक्नेज्ञान ि चसप ववकास र्ने। 

• ववद्यालयका बालबाचलकामा ववकचसत हुन सक्ने तनाव तथा मनोसामाखजक 
समस्याहरूको पडहचान तथा व्यवस्थापन र्नय सहयोर् हुने । 

अपेखक्षत प्रचतफल • बालबाचलकामा हुने मनोसाचमजक समस्याहरुको समयमानै पडहचान भई समयमै उपचाि 
प्राप्त र्िेका हुने, 

• बालबाचलकाको चसकाइ तथा ववद्यालयप्रचतको नकािात्मक धािणा घट्ने, 
• उनीहरूमा चसकाइ तत्पिताको ववकास र्ने, 
• ववद्यालय नजाने तथा वबचैमा पढाइ छाड्ने समस्यालाई िोक्ने, 
• आत्महत्याको िोकथाम हुने, 
• उनीहरूमा जडटल प्रकािको मानचसक स्वास््य समस्या हुनबाट िोक्ने, 

सञ्चालन प्रडक्रया  काययक्रम सञ्चालन र्न ेचनकायःसम्बखन्त्धत प्रदेशको स्वास््य ताचलम केन्त्र  
काययक्रम सञ्चालन र्न ेववचधः  

१. सवयप्रथम ताचलम केन्त्रले आफ्नो प्रदेश मातहतका ववद्यालय नसयहरुको नामावली तयाि पाने ि 
सोडह अनुसाि ताचलमको योजना तयाि र्ने । 
२. आवश्यकता अनुसाि एक भन्त्दा बढी समूहमा ताचलम सचंालन र्नय सडकनेछ । 
१. िाविय स्वास््य ताचलम केन्त्र ि इवपिेचमयोलोजी तथा िोर् चनयन्त्रण महाशाखाले तयाि 

पािेको ६ डदनको Child and Adolescent Mental Health Training Package- Module 3 को 
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प्रयोर् र्िी ताचलम संचालन र्नुयपनेछ । 
२. ताचलम संचालनको क्रममा एक ब्याचमा जम्मा २०-२५ जना सहभार्ीहरुलाई समावेश र्ने 

ि ताचलम संचालन र्दाय प्रचशक्षक चनदेचशकामा उल्लेखखत ढुँचामा नै संचालन र्नुयपनेछ । 
बजेट बाुँिफाुँि प्रचचलत आचथयक ऐन, नीचत, चनयम ि चनयामवलीको परिधीमा िही प्रचशक्षक भत्ता, सहभार्ी भत्ता 

,संयोजक, सहयोर्ी भत्ता लर्ायत आवश्यक ताचलम सामाग्री को लाचर् वजेट वाुँिफाुँि र्िी 
काययक्रम सम्पन्त्न र्नुय पनेछ।अपुर् िकम सम्बखन्त्धत प्रदेश ताचलम केन्त्र आफ्नै श्रोतबाट जुटाउनु 
पनेछ । 

अचभलेख 
प्रचतवेदन 

काययक्रम संचालन र्रिसके पिात ताचलम प्रचतवेदन स्वास््य सेवा ववभार्को नचसयङ्र् तथा 
सामाखजक सुिक्षा महाशाखाको email id: nursing2075@gmail.comमा अचनवायय रुपमा पठाउनु 
पनेछ। 

सन्त्दभय सामाग्री Child and Adolescent Mental Health Training Package- Module 3, कायय संचालन चनदेचशका 
२०७७,, भ्रमण खचय चनयमावली २०७२, आचथयक काययववधी तथा वववत्तय उत्तिदाचयत्व ऐन, २०७६ 
। 

 

काययक्रमको नामः ववद्यालय स्वास््य तथा नचसयङ्र् सेवा काययक्रम सम्बखन्त्ध अन्त्तडक्रय या ि सचमक्षा 
परिचय ववद्यालय स्वास््य काययक्रमलाई चशक्षा क्षेरसंर् समन्त्वयर्दै ववद्यालय तहवाटै बालबाचलकालाई 

स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन तथा समग्र स्वास््य, सिसफाइ ि डकशोिडकशोिीको यौन तथा 
प्रजनन ् स्वास््य सुधािको लाचर् जनस्वास््य ऐन २०७५ तथा िाविय स्वास््य नीचत २०७६ 
बमोखजम ववचभन्त्न प्रदेश ि स्थानीय तहमा ववद्यालय स्वास््य तथा नचसयङ्र् सेवा काययक्रम 
संचालन र्रिएको छ ि यस काययक्रमको प्रभावकारिता ि सेवा ववस्तािको लाचर् सम्बखन्त्धत 
सिोकािवालाहरु ववच प्रदेशस्तिमा छलफल र्नय यो काययक्रम प्रस्ताव र्रिएको छ । 

उदे्दश्य • काययक्रमको प्रभावकारिताको बािेमा प्रस्तुचतकिण र्रि समालोचना र्ने , 
• काययक्रमको Gaps पत्ता लर्ाउने ि सो को चनिाकािणका उपायहरुबािे छलफल र्रि 

अवलम्वन र्ने, 
• सिोकािवाला चनकाय ि कमयचािीहरुको काययक्रम प्रचतको लर्ाव ि अपनत्व बढाउने, 

अपेखक्षत प्रचतफल • काययक्रम संर् सम्बखन्त्धत कमयचािीहरुले काययक्रमको पुनिावलोकन र्िेको हुने  । 
• काययक्रम संचालनका क्रममा आएका समस्याहरुको समाधानका उपाय अवलम्बन र्रिने 

हुुँदा र्ुणस्तरिय ववद्यालय स्वास््य सेवा प्रवाहमा मद्धत पुग्ने। 
• ववद्यमान अवस्थाको प्रचतवेदन प्रस्तुचतकिण हुने हंुदा यस काययक्रमलाई थप प्रभावकािी 

बनाउन आवश्यक डक्रयाकलापहरु तय र्नय सहयोर् हुने । 
सञ्चालन प्रडक्रया  काययक्रम सञ्चालन र्न ेचनकायः प्रदेश स्वास््य चनदेशनालय 

काययक्रम सञ्चालन र्न ेववचध 

१. आफ्नो मातहतका कुन कुन स्थानीय तहहरुमा यो काययक्रम लार्ू भएको छ 
त्यसकोपडहचान र्िी सुची तयाि र्ने । 

२. प्रदेश मातहत यस काययक्रमलाई ववस्ताि र्नय भुचमका खेल्ने सम्बखन्त्धत सिोकािवाला 
व्यवित्वहरु जस्तै मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख, प्रधानाध्यापक, 
स्वास््य संयोजक, आदी लाई समेत यस अन्त्तिडक्रया काययक्रममा सहभार्ी र्िाउने । 

३. काययक्रम संचालन र्दाय ववद्यालय नसयहरु समेत लाई सहभार्ी र्िाई उनीहरुको अनुभव ि 
काययको सचमक्षा र्नय प्रोत्साहन र्ने । 

४. काययक्रममा अचनवायय रुपमा नचसयङ्र् तथा सामाखजक सुिक्षा महाशाखाका प्रचतचनचधको 
उपखस्थचतकोलाचर् समन्त्वय र्ने । 
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५. काययक्रमलाई काययशालाको ढाुँचामा संचालन र्नुयपनेछ । 
बजेट बाुँिफाुँि प्रचचलत आचथयक ऐन, नीचत, चनयम ि चनयामवलीको परिधीमा िही वजेट वाुँिफाुँि र्िी काययक्रम 

सम्पन्त्न र्नुय पनेछ।अपुर् िकम सम्बखन्त्धत प्रदेश चनदेशनालयले आफ्नै श्रोतबाट जुटाउनु पनेछ  

अचभलेख 
प्रचतवेदन 

काययक्रम संचालन र्रिसके पिात प्रचतवेदन स्वास््य सेवा ववभार्को नचसयङ्र् तथा सामाखजक 
सुिक्षा महाशाखाको email id: nursing2075@gmail.comमा अचनवायय रुपमा पठाउनु पनेछ। 

सन्त्दभय सामाग्री कायय संचालन चनदेचशका २०७७,, भ्रमण खचय चनयमावली २०७२, आचथयक काययववधी तथा वववत्तय 
उत्तिदाचयत्व ऐन, २०७६, ववद्यालय स्वास््य तथा नचसयङ्र् सेवा चनदेचशका, २०७६। 

 

अनुचसचच-१ 
CPD Module कायायन्त्वयन पचछ डदने प्रमाणपरको ढाुँचा 

प्रमाण परको अर्ाडिको  

भार्  

प्रमाण परको पछाडिको भार् 
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डक्रयाकलापको नाम : प्रादेचशक अस्पतालमा आधारित एकद्वाि संकट व्यवस्थापन केन्त्र संचालन 

1. पषृ्ठभूचम: लैखङ्र्क डहंसा पीडित मडहला तथा बालबाचलकाहरुलाई बहुसंयोजनद्वािा एकीकृत रुपमा स्वास््य सेवा, 
मनोसामाखजक पिामशय , चचडकत्साजन्त्य प्रमाण सङ्कलन ि संिक्षण, अल्पकालीन आश्रय, कानुनी उपचाि, आवश्यक 
सुिक्षा व्यवस्था ि परिवाि वा समुदायमा पुनस्थायपना तथा जीववकोपाजयनको लाचर् सहयोर् र्ने उदे्दश्यले तोडकएका 
अस्पतालहरुमा एकद्वाि सङ्कट व्यवस्थापन केन्त्र (ओ.सी.एम.चस.) स्थापना र्रिएको हो ।  

उि केन्त्रले एकीकृत रुपमा मडहला ववरुद्धका डहंसालाई सम्बोधन र्नेछ भने डहंसावपडित बाचलका, डकशोिी ि 
मडहलाका साथ िहेका बालबच्चा समेतलाई उपचाि तथा आश्रयको व्यवस्था चमलाउने छ । यद्यपी केही समययता 
डहंसापीडित पुरुषहरुलाई पचन यस केन्त्रले स्वास््य उपचाि एवम ् मनोसामाखजक पिामशय सेवा उपलब्ध र्िाउुँ दै 
आएको छ ि आर्ामी डदनमा पचन डहंसावपडित सबैलाई सेवा उपलब्ध र्िाइने छ । 
र्त आ.व. २०७७/७८ सम्म ८० वटा अस्पतालहरुमा एकद्वाि सङ्कट व्यवस्थापन केन्त्र स्थापना भएकोमा चालु 
आ.व. ०७८/७९ मा थप ८ वटा अस्पतालहरुमा सो केन्त्र ववस्ताि र्रि जम्मा ८८ वटा एकद्वाि सङ्कट व्यवस्थापन 
केन्त्र  संचालन र्ने काययक्रम िहेको छ । 
आ.व.२०७8/७9 मा एकद्वाि सङ्कट व्यवस्थापन केन्त्र सञ्चालन हुने अस्पतालहरु 

आ.व.२०७7/७8 सम्म एकद्वाि सङ्कट व्यवस्थापन केन्त्र 
संचालनमा िहेका अस्पतालहरु 

आ.व.२०७८/७९ मा थप एकद्वाि सङ्कट 
व्यवस्थापन केन्त्र स्थापना हुने अस्पतालहरु 

प्रदेश नं. १ 
१. इनरुवा अस्पताल, सुनसिी 
२. पाुँचथि अस्पताल, पाुँचथि 

३. फा्लु अस्पताल, सोलुखुम्बु 
४. रुम्जाटाि अस्पताल, ओखलढुङ्र्ा 
५. धनकुटा अस्पताल, धनकुटा  

६. वी. पी. कोइिाला स्वास््य ववज्ञान प्रचतष्ठान, सुनसिी  

७. कोशी अस्पताल, मोिङ 

८. उदयपुि अस्पताल, उदयपुि 

९. इलाम अस्पताल, ईलाम 

 



51 

 

१०. मेची अस्पताल, भरपुि 

११. ता्लेजुंर् अस्पताल, ता्लेजुंर्  

१२. संखुवासभा अस्पताल, संखुवासभा  

१३. तेह्रथुम अस्पताल, तेह्रथुम 

१४. भोजपुि अस्पताल, भोजपुि 

१५. खोटाङ्र् अस्पताल, खोटाङ्र् 

प्रदेश नं. २ 

१६. जनकपुि प्रादेचशक अस्पताल, धनुषा 
१७. सलायही अस्पताल, सलायही  

१८. र्ौि अस्पताल, िौटहट  

१९. कलैया अस्पताल, बािा  

२०. नािायणी अस्पताल, वविर्ञ्ज 

२१. महोत्तिी अस्पताल, महोत्तिी  

२२. चसिाहा अस्पताल, चसिाहा  

२३. र्जेन्त्रनािायण चसङ अस्पताल, सप्तिी 

 

बाग्मती प्रदेश 

२४. पिोपकाि स्त्री तथा प्रसुचत िोर् अस्पताल, काठमाण्िौ 
२५. पाटन स्वास््य ववज्ञान प्रचतष्ठान, लचलतपुि 

२६. चचडकत्सा स्वास््य ववज्ञान िाष्टीय प्रचतष्ठान, 
काठमाण्िौ 

२७. कान्त्ती बाल अस्पताल, काठमाण्िौ 
२८. भितपुि अस्पताल, चचतवन 

२९. हेटौिा अस्पताल, मकवानपुि 

३०. धाडदङ अस्पताल, धाडदङ 

३१. चौतािा अस्पताल, चसन्त्धुपाल्चोक 

३२. चरिकोट अस्पताल, दोलखा 
३३. मंथली अस्पताल, िामेछाप 

३४. चसन्त्धुली अस्पताल, चसन्त्धुली 
३५. भिपुि अस्पताल,  भिपुि 

३६. वरशुली अस्पताल, नुवाकोट 

३७. िसुवा अस्पताल, िसुवा 
३८. धुचलखेल अस्पताल, काभ्रेपलान्त्चोक 

१.िाविय िमा सेन्त्टि, काठमािौँ 
२.शुक्रिाज िोवपकल तथा सरुवा िोर्, काठमािौँ 
३.वरभुवन वबश्ववबध्यालय चशक्षण अस्पताल, 
काठमािौँ  

 

र्ण्िकी प्रदेश 

३९. पोखिा स्वास््य ववज्ञान प्रचतष्ठान, कास्की  

४०. दमौली अस्पताल, तनहुुँ  

४१. धौलाचर्िी अस्पताल, बाग्लुर्ं  

४२. स्याङ्र्जा अस्पताल, स्याङ्र्जा  

४३. र्ोिखा अस्पताल, र्ोिखा  

४४. पवयत अस्पताल, पवयत  

४५. म्याग्दी अस्पताल, म्याग्दी 
४६. मनाङ्र् अस्पताल, मनाङ्र्  
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४७. मुस्ताङ्र् अस्पताल, मुस्ताङ्र् 

४८. लम्जुङ्र् अस्पताल, लम्जुङ्र् 

४९. नवलपिासी( बदयघाट सुस्त पुवय) 
लुखम्बनी प्रदेश 

५०. िाप्ती अस्पताल,दाङ 

५१. भेिी अस्पताल, बाकें  
५२. लुखम्बनी अस्पताल, रुपन्त्देही  

५३. पृ् वीचन्त्द अस्पताल, नवलपिासी  

५४. ्यूठान अस्पताल, ्यूठान 

५५. पाल्पा अस्पताल, पाल्पा 
५६. तम्घास अस्पताल, र्ुल्मी  

५७. सखन्त्धखकय  अस्पताल, अघायखाुँची 
५८. तौचलहवा अस्पताल, कवपलवस्तु 
५९. र्ुलरिया अस्पताल, बडदयया 
६०. िोल्पा अस्पताल, िोल्पा  

६१. रुकुम पुवय अस्पताल, रुकुम (पुबी भार्)  

४. िामपुि अस्पताल, पाल्पा 
५. तुलचसपुि अस्पताल, दाङ  

६. चभम अस्पताल, रुपन्त्देही 
 

कणायली प्रदेश 

६२. कणायली स्वास््य ववज्ञान प्रचतष्ठान, जुम्ला 
६३. प्रादेचशक अस्पताल, सुखेत   

६४. रुकुम मुचसकोट अस्पताल, रुकुम (पखिम भार्) 
६५. दैलेख अस्पताल, दैलेख 

६६.जाजिकोट अस्पताल, जाजिकोट  

६७. हुम्ला अस्पताल, हुम्ला  

६८. मुर्ु अस्पताल, मुर्ु  

६९. िोल्पा अस्पताल, िोल्पा  

७०. काचलकोट अस्पताल, काचलकोट 

७१. सल्यान अस्पताल, सल्यान 

 

सुदिु पखिम प्रदेश 

७२. ििेलधुिा अस्पताल, ििेलधुिा 
७३. सेती अस्पताल, धनर्ढी 
७४. िोटी अस्पताल, िोटी  

७५. महाकाली अस्पताल, कञ्चनपुि  

७६. मङ्र्लसेन अस्पताल, अछाम  

७७. बैतिी अस्पताल,बैतिी 
७८. बाजुिा अस्पताल, बाजुिा 
७९. बझाङ्र् अस्पताल, बझाङ्र् 

८०. दाचुयला अस्पताल, दाचुयला 

७. डटकापुि अस्पताल, कैलाली 
८. र्ोकुलेश्वोि अस्पताल, दाचुयला 

 

२. उदे्दश्यः अस्पतालमा आधारित लैखङ्र्क डहंसा सम्बन्त्धी एकीकृत ब्यबस्थापनको लाचर् एकद्वाि सङ्कट 
व्यवस्थापन केन्त्र स्थापना र्िी लैखङ्र्क डहंसा पीडित व्यविहरुलाई स्वास््य उपचािका साथै अन्त्य आवश्यक 
सेवाहरु एकद्वािबाट उपलब्ध र्िाई लैखङ्र्क डहंसा चनयन्त्रणमा योर्दान पुयायउने । 
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३. लखक्षत समुहः केन्त्रले चनम्नचलखखत समूहहरुलाई एकद्वािबाट आवश्यक सेवाहरु उपलब्ध र्िाउनुपनेछ । 
१. सबै डकचसमका लैखङ्र्क डहंसाबाट प्रभाववत व्यवि, 

२. काययस्थलमा यौनजन्त्य दवु्ययवहाि तथा डहसामा पिेका व्यवि, 

३. सामाखजक कुिीचत तथा हानीकािक अभ्यासबाट पीडित/ प्रभाववत व्यवि, 

४. लैखङ्र्क डहंसाको जोखखमयुि खस्थचतमा िहेका बेवारिसे एवम ् शािीरिक तथा मानचसक रुपले अशि 
बालबाचलका, डकशोिी ि मडहला तथा ज्येष्ठ नार्रिक, 

५. लैखङ्र्क डहंसाबाट प्रभाववत भई मानचसक स्वास््यमा र्म्भीि समस्या उत्पन्त्न भएका कािणले घि वा 
सावयजचनक स्थानमा अलपर अवस्थामा जीवन खजउन बाध्य मडहला तथा बालबाचलका; 

६. लैखङ्र्क डहंसापीडित एकल मडहला, अपाङ्र्ता भएका मडहला, बालबाचलका वा ज्येष्ठ नार्रिक मडहला, 
७. सशस्त्र द्वन्त्द्व तथा प्राकृचतक ववपद तथा महामािीका कािण डहंसामा पिेका ि पनयसक्ने मडहला वा बालबाचलका,  

८. एच आई.भी. सङ्क्रचमत भई लैखङ्र्क डहंसाबाट प्रभाववत मडहला वा बालाबाचलका,  

९. तेस्रो चलंर्ी (लैखङ्र्क तथा यौचनक अल्पसङ्ख्यक) समुहका व्यविहरु | 

 

४. सेवा प्रदान र्न ेचनकाय\काययक्रम संचालन र्न ेचनकायः तोडकएका अस्पतालहरुले अस्पतालमा आधारित लैखङ्र्क 
डहंसा सम्बन्त्धी एकद्वाि सङ्कट व्यवस्थापन केन्त्र स्थापना तथा संचालन चनदेचशका, २०७७ बमोखजम केन्त्र स्थापना 
तथा संचालन र्नुयपने छ । सो अस्पतालले चनदेचशकामा प्रावधान र्रिए बमोखजम बहुपक्षीय संयोजनद्वािा लैखङ्र्क 
डहंसापीडित वा प्रभाववतलाई स्वास््य लर्ायत अन्त्य सेवाहरु एकद्वािबाट उपलब्ध भएको सचुनखित र्नुयपदयछ । 

५. सेवा संचालन र्नुयपन ेसमय: केन्त्र स्थापना भएको अस्पतालबाट लैखङ्र्क डहंसा पीिीत वा प्रभाववत व्यविलाई 
२४ सै घण्टा चनःशुल्क रुपमा सेवा उपलब्ध र्िाउनु पनेछ। 
६. काययक्रम संचालन ववचधः केन्त्रले काययक्रम संचालन र्दाय देहाय बमोखजमको सचमचतहरु र्ठन र्िी अचधकाि क्षेर 
चभर िही र्नुयपने छ:  

(१) लैखङ्र्क डहंसा व्यवस्थापन सल्लाहकाि सचमचत: प्रत्येक खजल्लामा खजल्ला समन्त्वय सचमचतको प्रमुख अध्यक्ष 
िहने र्िी  चनम्नानुसाि िहेको लैखङ्र्क डहंसा व्यवस्थापन सल्लाहाकाि सचमचत र्ठन र्नुयपनेछः 

क) खजल्ला समन्त्वय सचमचतको प्रमुख      - अध्यक्ष  

ख) खजल्ला समन्त्वय सचमचतको उप-प्रमुख     - सदस्य 

र्) सम्बखन्त्धत अस्पताल ववकास सचमचतका  अध्यक्ष    - सदस्य   

घ) खजल्ला चभर िहेका सब ैनर्िपाचलका उपप्रमुखहरु ि र्ाुँउपाचलकाका उपाध्यक्ष   - सदस्य 

ङ) खजल्ला समन्त्वय अचधकािी      - सदस्य - सचचव 

 (२) सल्लाहकाि सचमचतको काम कतयव्य ि अचधकाि: क) लैंचर्क डहंसा ववरुद्धको प्रचतकािात्मक तथा प्रबद्धयनात्मक, 
उपचािात्मक तथा पुनस्थायपना सम्बन्त्धी  काययहरु र्नय लैखङ्र्क डहंसा व्यवस्थापन समन्त्वय सचमचतलाई 
नीचतर्त चनदेशन डदने।ख) लैखङ्र्क डहंसा व्यवस्थापन सम्बखन्त्ध काययहरु लर्ायत एकद्वाि सङ्कट 
व्यवस्थापन केन्त्रको अनुर्मन र्िी  आवश्यक चनदेशन डदने। 

(३) लैखङ्र्क डहंसा व्यवस्थापन सचमचतः  

हिेक खजल्लामा लैखङ्र्क डहंसासम्बन्त्धी एकद्वाि सङ्कट व्यवस्थापन केन्त्रलाई मार्यदशयन, समन्त्वय ि संिक्षण र्नयका 
लाचर् देहायबमोखजमको एक समन्त्वय सचमचत िहनेछ  

क) प्रमुख खजल्ला अचधकािी        - अध्यक्ष 

ख) खजल्ला समन्त्वय अचधकािी       - सदस्य 

र्) केन्त्र िहेको स्थानीय तहको मडहला तथा बालबाचलका महाशाखा÷शाखा प्रमुख  – सदस्य 

घ) खजल्ला प्रहिी प्रमुख        – सदस्य 

ङ) खजल्ला न्त्यायाचधविा         – सदस्य 

च) खजल्ला चशक्षा ववकास तथा समन्त्वय एकाइ प्रमुख     - सदस्य 
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छ) मामला व्यवस्थापन सचमचतको संयोजक      – सदस्य 

ज) नेपाल वाि एशोचसयसन खजल्ला एकाइका अध्यक्ष     – सदस्य 

झ) खजल्ला प्रहिी कायायलय, मडहला, बालबाचलका तथा ज्येष्ठ नार्रिक सेवा केन्त्रका प्रमुख – सदस्य 

ञ) लैखङ्र्क डहंसासम्बन्त्धी कायय र्ने र्ै.स.स.का प्रचतचनचधमध्येबाट (२ जना)   – सदस्य  

ट) सुिखक्षत आवास र्हृ ि पुनस्र्थापना केन्त्रका प्रमुखहरू (२ जना)   – सदस्य 

ठ) सङ्कट व्यवस्थापन केन्त्रको सम्पकय  व्यवि     – सदस्य 

ि) अस्पताल प्रमुख         – सदस्य–सचचव  

(४) लैखङ्र्क डहंसा व्यवस्थापन सचमचतको काम, कतयब्य ि अचधकाि: अस्पतालमा आधारित लैखङ्र्क डहंसा 
सम्बखन्त्ध एकद्वाि सङ्कट व्यवस्थापन केन्त्र स्थापना ि सचंालन चनदेचशका, २०७७' मा व्यवस्था भए बमोखजम 
लैचर्क डहंसा पीडित/प्रभाववतहरुलाई वहुपक्षीय संयोजनमाफय त एकै ढोकाबाट आवश्यक  सेवाहरु उपलब्ध र्िाउन 
सहयोर्, समन्त्वय ि सहकायय र्नय  "लैखङ्र्क डहंसा व्यवस्थापन समन्त्वय सचमचत" र्ठन र्नुयपनेछ। लैखङ्र्क डहंसा 
व्यवस्थापन समन्त्वय सचमचतले केन्त्रलाई मार्यदशयन, समन्त्वय ि संिक्षण प्रदान र्नेछ। 
(५) मामला व्यवस्थापन सचमचतः लैखङ्र्क डहंसा पीडित वा प्रभाववतका लाचर् उपचाि तथा अन्त्य सेवाहरू 
व्यवस्थापन र्नयका लाचर् एकद्वाि संकट ब्यबस्थापन केन्त्रको प्रमुखको संयोजकत्वमा देहायबमोखजमको माचमला 
व्यवस्थापन सचमचत (Case Management Committee) िहने छ ।   

क) एकद्वाि संकट ब्यबस्थापन केन्त्र प्रमुख (चचडकत्सक/मेडिकल अचधकृत/फिेखन्त्सक ववशेषज्ञ) - संयोजक
  

ख) फिेखन्त्सक ववशेषज्ञ वा मेडिको चलर्लबाट ताचलम प्राप्त चचडकत्सक - सदस्य 

र्) खजल्ला न्त्यायाचधविा कायायलयको अचधकृत प्रचतचनचध - सदस्य 

घ) केन्त्र िहेको स्थानीय तहको स्वास््य तथा सामाखजक ववकास महाशाखा÷शाखा प्रमुख - सदस्य 

ङ) अस्पतालको आकखस्मक ववभार् प्रमुख – सदस्य 

च) अस्पतालको नचसयङ प्रमुख – सदस्य 

छ) खजल्ला प्रहिी कायायलय, मडहला तथा बालबाचलका तथा ज्येष्ठ नार्रिक सेवा एकाई प्रमुख – 

सदस्य 

ज) सुिखक्षत आवासर्हृ÷पुनस्र्थापना केन्त्रको प्रमुख – सदस्य 

 झ) एकद्वाि सङ्कट व्यवस्थापन  सम्पकय  व्यवि      - 
सदस्य–सचचव  

(६) मामला व्यवस्थापन सचमचतले असामान्त्य अवस्थाका लैखङ्र्क डहंसाका घटना भएका व्यवि आएमा 
उपलब्ध र्िाउनुपने आकखस्मक सेवा ि भववष्यमा उपलव्ध र्िाउनुपने अन्त्य सेवासम्बन्त्धी योजना बनाई 
कायायन्त्वयन र्नुयपदयछ।मामला व्यवस्थापन सचमचतको बैठक प्रत्येक दईु मडहनामा बस्नुपने छ। एकद्वाि सङ्कट 
व्यवस्थापन केन्त्रबाट भएका काययहरूको समीक्षा र्िी समस्या समाधानका लाचर् चनणयय र्नुयपदयछ । चनणयय 
कायायन्त्वयन र्नय अस्पताल व्यवस्थापनलाई अनुिोध र्ने ि नीचतर्त ववषय भएमा समन्त्वय सचमचतको 
बैठकमा पेश र्नुयपने छ।लैखङ्र्क डहंसापीडितलाई एकद्वािबाट सेवा उपलब्ध र्िाउन समन्त्वय एवम ्व्यवस्थापन 
र्ने दाचयत्व मामला व्यवस्थापन सचमचतको हुनेछ ।  

(७) अस्पताल व्यवस्थापनले मामला व्यवस्थापन सचमचतको संयोजकको रुपमा प्रसूती ववभार्मा काययित एवम ्
लैखङ्र्क डहंसा ववषयमा संवेदनशील चचडकत्सक/मेडिकल अचधकृतलाई संयोजकको रुपमा चयन र्नुयपनेछ । 
अस्पतालमा काययित स्थायी स्टाफ नसय मध्ये लैखङ्र्क डहंसा व्यवस्थापन र्नय एवम ्अस्पतालचभर तथा अन्त्य 
सिोकािवाला संस्था/व्यविलाई समन्त्वय र्नय सक्षम व्यविलाई एकद्धाि सङ्कट व्यवस्थापन केन्त्रको प्रमुखमा 
चयन र्नुयपने छ ि चनजलाई कायय ववविण सडहत पूणयकालीन केन्त्र प्रमुखको खजम्मेवािी सुम्पनु पनेछ ।  

७. काययक्रम सञ्चालन अवचधः हिेक वषय काययक्रम तथा बजेट स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट सम्बखन्त्धत 
प्रदेशमाफय त अस्पताललाई पठाइनेछ । संघीय/केखन्त्रय अस्पताल एवम ् प्रचतष्ठानको हकमा भने मन्त्रालयले सोझै 
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सम्बखन्त्धत अस्पतालमा बजेट पठाउने छ । एकद्वाि सङ्कट व्यवस्थापन केन्त्र सञ्चालन िाविय प्राथचमकता प्राप्त 
काययक्रम भएकाले यो चनिन्त्ति रूपमा सञ्चालन हुनेछ ।  

८. प्रमुख डक्रयाकलापहरूः केन्त्र माफय त र्रिने प्रमुख डक्रयाकलापहरू चनम्नानुसाि िहेका छनः् 
क) पिामशय सेवा: यस शीषयकबाट 'अस्पतालमा आधारित लैंचर्क डहंसा सम्बन्त्धी एकद्वाि संकट ब्यबस्थापन केन्त्र 
स्थापना ि संचालन चनदेचशका, २०७७' बमोखजम किािमा चनयुि र्रिएका िाक्टि ि नसयहरुको तलब वबचनयोजन ि 
खचय र्नुयपनेछ। चनजहरुको तलब नेपाल सिकािले तोकेको तलब स्केलभन्त्दा बढी हुनुहुदैन । 
ख) चनयचमत बैठक ि समीक्षाः लैंचर्क डहंसा व्यवस्थापन सल्लाहकाि सचमचत ि लैंचर्क डहंसा व्यवस्थापन समन्त्वय 
सचमचतको वैठक चौमाचसक रुपमा ि मामला व्यवस्थापन सचमचतको बैठक प्रत्येक दईु मडहनामा बस्नुपने छ । 
लैंचर्क  डहंसाका घटना बढी भएको अवस्थामा जुनसुकै बेला पचन समन्त्वय  सचमचत ि मामला व्यवस्पन सचमचतको 
बैठक बस्न सक्ने छ । यस शीषयकबाट समन्त्वय सचमचत ि मामला व्यवस्थापन सचमचतको वैठकको बैठक भत्ता, 
खाजा खचय ि स्टेशनिी वापतको िकम ववचनयोजन ि खचय नेपाल सिकाि अथय मन्त्रालयबाट खस्वकृत मापदण्ि 
बमोखजम र्नुयपनेछ ।  

र्) केन्त्र स्थापना खचयः नयाुँ स्थापना भएका केन्त्रहरुमा कम््युटि, वप्रण्टि, फचनयचि, क्यामेिा आडदका लाचर् यस 
शीषयकबाट  खचय र्नय सडकनेछ । 
घ) उपचाि खचय ि सामग्री खरिदः चनःशुल्क औषचध बाहेकका आवश्यकतानुसाि औषचध खरिद र्नय, अस्पतालमा 
उपलब्ध नभएको सेवा बजािबाट खरिद र्नय, अन्त्य उपचाि खचय ि आवश्यक सामग्री खरिद र्नय । 
ङ) अत्यावश्यक सेवाः अस्पतालमा भनाय भएको अवस्थामा खाना, कपिा जस्ता अत्यावश्यक सेवा उपलब्ध र्िाउन ि 
पीडितको अचभभावक नभएको ि वपडितलाई एक्लै छोड्न नहुने अवस्थामा सो अवचधका लाचर् ज्यालादािीमा हेिचाह 
र्ने कुरुवा व्यविले  सेवा उपलब्ध र्िाउन । 
च) अचतरिि सुववधाः एकद्वाि सङ्कट व्यवस्थापन केन्त्र प्रमुखले सावयजचनक ववदाको डदनमा पचन उपखस्थत भई 
लैंचर्क डहंसा पीडितलाई सेवा उपलब्ध र्िाउनुपने हुनाले चनजलाई माचसक रूपमा लैंचर्क डहंसा व्यवस्थापन समन्त्वय 
सचमचतले तोकेबमोखजम अचतरिि सुववधा उपलब्ध र्िाउनुपने छ । पीडितको जाुँच र्ने चचडकत्सक, मनोसामाखजक 
पिामशयकताय तथा अन्त्य चनकायहरूबाट चनदेचशकाको दफा ३.१० बमोखजम आवश्यकता पिेको समयमा (Oncall) मा 
आमखन्त्रत ववषय ववज्ञहरूलाई अचतरिि समय काम लर्ाए वापत अचतरिि सुववधा उपलब्ध र्िाउनुपने छ । सो 
सुववधाको मापदण्ि (Norms) समन्त्वय सचमचतले तोकेबमोखजम हुनेछ । 
छ) यातायात खचयः लैखङ्र्क डहंसापीडितलाई अस्पतालसम्म सावयजचनक यातायात सेवाबाट आवत–जावत र्नय तथा 
आवश्यकतानुसाि एम्बुलेन्त्स सेवाका लाचर् खचय उपलब्ध र्िाउने । 
ज) प्रेषण खचयः पीडितलाई अन्त्य अस्पतालमा उपचािका लाचर् पठाउनुपने भएमा मामला व्यवस्थापन सचमचतको 
चनणययअनुसाि उपचाि, यातायात एवम ्खाना खचय, पीडितको साथमा बालबाचलका भएमा उनीहरूका लाचर् उपचाि, 

यातायात तथा खाना खचयसमेत बेहोनुयपने छ । पीडितको साथमा अचभभावक/सहयोचर् समेत जानुपने अवस्थामा 
एक जनाको यातायात तथा खाना खचयसमेत बेहोनुयपने छ । 
झ) कायायलय खचयः  यस  शीषयकबाट केन्त्रमा काययित स्टाफका लाचर् आवश्यक पने सचंाि तथा स्टेशनिीमा  खचय 
र्नुयपने छ । 
ञ) उद्धाि एवम ् पुनयस्थापना: पुनयस्थापना अन्त्तर्यत जीववकोपाजयनका लाचर् ववउ पजूी, शीप ववकास ताचलम, 

बालबाचलकाका लाचर् चशक्षा, व्यवसाचयक ताचलम, केन्त्रमा खानबस्न लाग्ने खचय, लैंचर्क डहंसा पीडितहरूको समीक्षा 
र्ोष्ठी आडद हुनेछन।् 
ट) अस्पतालका कमयचािी एवम ् स्वास््यकमीको क्षमता ववकासः लैखङ्र्क डहंसा व्यवस्थापन सम्बन्त्धी क्षमता 
ववकास, अवलोकन भ्रमण, समीक्षा, लैंचर्क डहंसा खक्लचनकल प्रोटोकल सम्बन्त्धी ताचलम, लैखङ्र्क डहंसा तथा एकद्वाि 
सङ्कट व्यवस्थापन केन्त्र सञ्चालन सम्बन्त्धी अचभमुखीकिण,आडद ।  
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ठ) प्रबधयनात्मक तथा प्रचतकािात्मक सेवाः केन्त्रसम्बन्त्धी प्रचाि–प्रसाि सामाग्री उत्पादन–चलफलेट, पचाय, सामुदाचयक 
िेडियो तथा टेचलचभजनबाट जानकािीमूलक सन्त्देश प्रसािण, सिकािी, र्ैि–सिकािी तथा सामुदाचयक संस्थाहरुको 
सहकाययमा समुदाय केखन्त्रत प्रचतकािात्मक काययक्रममा सहभाचर्ता ।  

नोटः प्रदेश एवम ्स्थानीय तहमा लैखङ्र्क डहंसा ववरुद्ध काययित सिकािी तथा र्ैि–सिकािी संस्थाहरूले लैखङ्र्क 
डहंसाववरुद्ध एकीकृत कायययोजना तयािी र्िी लैखङ्र्क डहंसा व्यवस्थापन खजल्ला समन्त्वय सचमचतबाट अनुमोदन 
र्िी कायायन्त्वयन र्ने ।ववचनयोखजत वजेट अपुर् भएमा अस्पतालको आन्त्तरिक श्रोतवाट समेत वजेट व्यवस्था र्िी 
खचय र्नय सडकनेछ । 
९. अचभलेख तथा प्रचतवेदनः चनदेचशकामा व्यवस्था भए बमोखजम केन्त्र प्रमुखले डहंसापीडितहरूको अचभलेख 
अद्यावचधक र्िी माचसक रूपमा आ–आफ्नो प्रदेशको स्वास््य तथा जनसख्या/सामाखजक ववकास मन्त्रालय, स्वास््य 
सेवा ववभार्को नचसयङ्र् तथा सामाखजक सुिक्षा महाशाखाको ईमेल ठेर्ाना क्रमशः nursing2075@gmail.com ि 
स्वास््य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जनसङ्ख्या व्यवस्थापन महाशाखाको इमेल gesimohp@gmail.com मा 
प्रर्चत प्रचतवेदन (चनदेचशकाको अनुसुची -३ को ढाुँचामा) पठाउनुपनेछ । प्रत्येक केन्त्रले संस्थार्त इमेल चनमायण 
र्नुयपनेछ उदाहिणका लाचर् केन्त्र कास्की ocmckaski@gmail.com। यसै आ.व.मा मन्त्रालयले लैचर्क डहुँसा 
पीडित/प्रभाववतहरुको अचभलेख ि प्रचतवेदन प्रणालीलाई त्यमा आधारित बनाउदै वास्तववक ि र्ुणस्तिीय सेवा 
प्रवाह र्ने प्रयोजनाथय तयाि पािी कायायन्त्वयनमा ल्याएको अनलाइन डिजीटल प्रणालीमाफय त प्रचतवेदन ि 
अचभलेखीकिण र्ने कायय सम्बखन्त्धत केन्त्र माफय त र्रिनुपने छ | यस आ.व बाट अचभलखे तथा प्रचतवेदन एकीकृत 
स्वास््य सूचना प्रणालीमा आवद्ध र्िाइने हुनाले एकीकृत स्वास््य सूचना प्रणाली माफय त  प्रचतवेदन पठाउनुपनेछ  |  

१०. औषचध व्यवस्थापनः डहंसापीडितका लाचर् अत्यावश्यक औषचधहरू चौववसै घण्टा केन्त्रमा उपलव्ध हुने व्यवस्था 
र्नुयपनेछ । 
११. काययक्रम सञ्चालन खचयः केन्त्र सञ्चालनका लाचर् ववचनयोखजत वजेट लैंचर्क डहंसा व्यवस्थापन समन्त्वय 
सचमचतको बैठकबाट माचथ बुुँदा नं ८ उखल्लखखत १२ वटा डक्रयाकलापहरुमा बाुँिफाुँि र्िी स्वीकृत र्िाइ खचय 
र्नुयपनेछ । यडद कुनै शीषयक अन्त्तर्यतको िकम फेिबदल र्नुयपने देखखएमा समन्त्वय सचमचतको बैठकबाट िकमान्त्ति 
र्ने चनणयय र्िी खचय र्नय सक्नेछ ।वजेट बाुँिफाुँि खस्वकृती ि िकमान्त्तिको जानकािी मन्त्रालयलाई 
र्िाउनुपनेछ।यस आ.व.को अन्त्त्यमा अस्पताल व्यवस्थापनले केन्त्रको आम्दानी ि खचयको ववविण समन्त्वय 
सचमचतबाट अनुमोदन र्िाई स्थानीय सञ्चाि माध्यमबाट सावयजचनक र्नुयपनेछ । 
१२. अपेखक्षत प्रचतफलः यस काययक्रम संचालनबाट देहाय बमोखजमको प्रचतफलहरु प्राप्त हुनेछन:  

क) लैंचर्क डहंसा वपडित/प्रभावबतले आवश्यकता अनुसाि स्वास््य उपचाि लर्ायत अन्त्य तोडकएका सब ैसेवाहरु 
चनशुल्क एबम प्रभाबकािी रुपले (समयमा, वबना अबिोध, र्ुणस्तियुि) पाउनेछन ्।  

ख) सम्बखन्त्धत अस्पतालले लैंचर्क डहंसापीडित/प्रभाववतलाई बहुपक्षीय संयोजनद्धािा आवश्यक सबै सेवाहरू चछटो 
छरितो रूपमा उपलब्ध र्िाउन सक्षम हुनेछ। 
र्) लैचर्क डहसा न्त्यूनीकिण र्दै समानता कायम र्नय सहज हुनेछ | 

 

डक्रयाकलापको नाम: प्रादेचशक अस्पतालमा आधारित सामाखजक सेवा एकाई काययक्रम सञ्चालन 

१. परिचय: नेपालको संववधानको धािा ३५ मा प्रत्येक नाचर्िकलाई िाज्यबाट आधािभूत स्वास््य सेवा चनःशुल्क 
प्राप्त र्ने हक हुनेछ ि कसैलाई पचन आकखस्मक स्वास््य सेवाबाट वखञ्चत र्रिने छैन भचन स्वास््य सेवालाई 
नेपाली नार्रिकको मौचलक हक अन्त्तर्यत िाखेको छ । उि मौचलक हक कायायन्त्वयन र्नय जािी भएको जनस्वास््य 
सेवा ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा (४) मा आधािभुत स्वास््य सेवाहरूलाई चनःशुल्क र्िेको पाइन्त्छ भने 
दफा ४ मा आकखस्मक उपचािसम्बन्त्धी व्यवस्था िहेको छ । सोही ऐनको दफा ४७ मा लखक्षत समूहहरूका लाचर् 
ववशेष सामाखजक सुिक्षा तथा काययक्रमहरू सम्बन्त्धी व्यवस्था र्रिएको छ । संचघय तथा प्रादेचशक स्तिका 
अस्पतालहरु, सामुदाचयक तथा चशक्षण अस्पतालहरुमा लखक्षत समूहका वबिामीहरुलाई उपलब्ध र्िाउुँ दै आएको 
चनःशुल्क तथा सहुचलयत स्वास््य सेवालाई व्यवखस्थत, पािदशी ि प्रभावकािी बनाउने उदे्दश्यले  आ.व २०६९/७० 
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देखख हालसम्म ४३ वटा अस्पतालहरुमा सामाखजक सेवा एकाई संचालनमा िहेको ि चालु आ.व.मा थप १५ वटा 
अस्पताल र्रि जम्मा ५८ वटा अस्पतालहरुमा संचालन हुदैछ। 
२. उदे्दश्य: ववशेषज्ञ सेवा लखक्षत समूहका वबिामीहरूलाई सामाखजक सेवा एकाइमाफय त चनःशुल्क वा आंचशक छुटमा 
उपलब्ध र्िाउने काययमा आवश्यक सहजीकिण र्नुय िहेको छ। ववशेषर्िी, सामाखजक सेवा एकाइका उदे्दश्यहरू देहाय 
बमोखजम िहेका छन;् 
क) लखक्षत समूहका वबिामीहरूको स्वास््य सेवामा समतामूलक पहुुँच एवम ्उपयोर् ववृद्ध र्ने । 
ख) लखक्षत समूहसम्म चनःशुल्क तथा आंचशक छुटमा ववशेषज्ञ सेवाहरू उपलब्ध र्िाउने । 
र्) स्वास््य वबमा, ववपर नार्रिक उपचाि कोष, ज्येष्ठ नार्रिक (जेरियाडिक) स्वास््य सेवा, नवजात चशश ु

स्वास््य, र्िीब तथा ववपन्त्न वर्यका लाचर् चनःशुल्क आकखस्मक सेवा लर्ायत सब ै सामाखजक सुिक्षा 
काययक्रमहरूको संयोजन एवम ्सहजीकिण र्ने । 

घ) व्यवखस्थत, पािदशी ि प्रभावकािी रूपले लखक्षत समूहले स्वास््य सेवा चलन सक्ने वाताविण तयाि र्ने | 
३. आ.व.२०७८/७९ मा सामाखजक सेवा एकाई काययक्रम सञ्चालन हुने अस्पतालहरु: 
 
 

आ.व.२०७7/७8 सम्म सामाखजक सेवा एकाई संचालनमा 
िहेका अस्पतालहरु 

आ.व.२०७८/७९ मा थप सामाखजक सेवा एकाई 
स्थापना हुने अस्पतालहरु 

प्रदेश नं. १ 
१.वी पी कोइिाला स्वास््य ववज्ञान  प्रचतष्ठान, सुनसिी  

२.पाुँचथि अस्पताल, पाुँचथि  

३.कोशी अस्पताल, मोिङ  

४.उदयपुि अस्पताल, उदयपुि  

५.इलाम अस्पताल, ईलाम  

६.मेची अस्पताल, भरपुि  

१.ता्लेजुङ्र् अस्पताल, ता्लेजुङ्र्  

२.संखुवासभा अस्पताल, संखुवासभा  

प्रदेश नं. २ 

७.जनकपुि प्रादेचशक अस्पताल, धनुषा  

८.नािायणी अस्पताल, वविर्ञ्ज  

९.र्ौि अस्पताल, िौटहट  

१०. र्जेन्त्र नािायण अस्पताल, सप्तिी  

३.कलैंया अस्पताल, बािा  

४.महोत्तिी अस्पताल, महोत्तिी  

५.चसिाहा अस्पताल,  चसिाहा  

६.सलायही अस्पताल, सलायही  

बाग्मती प्रदेश 

११.चचडकत्सा स्वास््य ववज्ञान िाविय प्रचतष्ठान,   काठमाण्िौ  

१२.कान्त्ती बाल अस्पताल,काठमाण्िौ  

१३.पिोपकाि स्त्री तथा प्रसुचत िोर् अस्पताल, काठमाण्िौ  

१४.िाविय िमा सेन्त्टि, काठमाण्िौ 
१५.भितपुि अस्पताल, चचतवन  

१६.हेटौिा अस्पताल, मकवानपुि  

१७.वरशुली अस्पताल, नुवाकोट  

१८.चसन्त्धुली अस्पताल, चसन्त्धुली  

१९.भिपुि अस्पताल,  भिपुि  

२०.धाडदङ अस्पताल, धाडदङ  

२१.पाटन स्वास््य ववज्ञान प्रचतष्ठान, लचलतपुि  

२२.शुक्रिाज िोपीकल तथा सरुवा िोर् अस्पताल, 

७.डकय चतपुि अस्पताल, काठमाण्िौ  
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काठमाण्िौ  

२३.धुचलखेन सामुदाचयक अस्पताल,, काभ्र े
र्ण्िकी प्रदेश 

२४.पोखिा स्वास््य ववज्ञान प्रचतष्ठान, कास्की  

२५.धौलाचर्िी अस्पताल, बाग्लुंर् 

२६.र्ोिखा अस्पताल, र्ोिखा  

८.दमौंली अस्पताल, तनहुुँ  

९.पवयत अस्पताल, पवयत  

१०.स्याङ्र्जा अस्पताल, स्याङ्र्जा  

लुखम्बनी प्रदेश 

२७.िाप्ती अस्पताल, दाङ  

२८.भेिी अस्पताल, बांके  

२९.लुखम्बनी अस्पताल, बुटवल  

३०.र्ुलरिया अस्पताल, बडदयया  

३१.तम्घास अस्पताल, र्ुल्मी  

३२.तुल्सीपुि अस्पताल, दाङ  

३३.पाल्पा अस्पताल, पाल्पा  

३४.शखन्त्धखकय  अस्पताल, अघायखाुँची  

३५. तौचलहवा आस्पताल ,कवपलवस्तु 

११.पृ् वीचन्त्र अस्पताल, नवलपिासी  

१२.्युठान अस्पताल, ्युठान  

१३.िोल्पा अस्पताल, िोल्पा  

 

कणायली प्रदेश 

३६.कणायली स्वास््य ववज्ञान प्रचतष्ठान, जुम्ला  

३७.दैलेख अस्पताल, दैलेख  

३८.जाजिकोट अस्पताल, जाजिकोट  

३९.प्रादेचशक अस्पताल, सुखेत  

१४.काचलकोट अस्पताल, काचलकोट  

सुदिु पखिम प्रदेश 

४०.ििेलधुिा अस्पताल, ििेलधुिा  

४१.सेती अस्पताल, धनर्ढी  

४२.महाकाली अस्पताल, कञ्चनपुि  

४३.दाचुयला अस्पताल, दाचुयला  

१५ .बैतिी अस्पताल, बैतिी  

 

४. सामाखजक सेवा एकाईको संिचना: सामाखजक सेवा एकाई सञ्चालन र्नयका लाचर् संघीय तथा प्रादेचशक स्तिका 
अस्पतालहरुमा सामाखजक सवेा एकाई स्थापना तथा सञ्चालन चनदेचशका, २०७८ बमोखजम सामाखजक सेवा 
एकाइलाई आवश्यक मार्यचनदेशन र्नय, एकाइले चनणयय चलन नसकेका ववषयमा चनणयय चलन ि एकाइका लाचर् सहज 
काययवाताविण सजृना र्नय सम्बखन्त्धत अस्पतालमा अस्पताल प्रमुखको संयोजकत्वमा नचसयङ प्रमुख, आकखस्मक 
ववभार् प्रमुख, मेडिकल ववभार् प्रमुख, लेखा प्रमुख, सामाखजक स्वास््य वबमा सम्पकय  व्यवि, स्वास््य कायायलय 
प्रमुख सदस्य ि सामाखजक सेवा एकाई प्रमुख सदस्य सचचब िहेको सामाखजक सेवा एकाई व्यवस्थापन सचमचत 
र्ठन र्नुयपने  ब्यबस्था िहेको छ। 
५. लखक्षत समूहः सामाखजक सेवा एकाईले चनःशुल्क वा सहुचलयत रुपमा स्वास््य सेवा उपलब्ध र्िाउने लखक्षत 
समूह चनम्नानुसाि िहेका छन;् 
(क) र्िीब, 

(ख) असहाय, 

(र्) अपाङ्र्ता भएका व्यवि (परिचयपरबाहक), 
(घ) जेष्ठ नार्रिक (परिचयपरबाहक), 
(ङ) लैंखङ्र्क डहंसा पीडित (बालबाचलकासमेत), 
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(च) र्िीब तथा ववपन्त्न आकखस्मक वबिामी,  
(छ) ववपद् एवम ्प्राकृचतक प्रकोप (महामािी, भूकम्प, बाढी, पडहिो, आर्लार्ी आडद) बाट पीडित, 

(ज) सीमान्त्तीकृत तथा लोपोन्त्मुख आडदवासी, जनजाचत,  

(झ) मडहला स्वास््य स्वयंसेवीका (परिचयपरबाहक), 
(ञ) कुपोवषत बालबाचलका, 
(ट) प्रहिीले ल्याएका थुनुवा तथा कैदी वबिामी, 
(ठ) शडहद परिवाि (परिचयपरबाहक),दघुयटनामा पिेको वबिामी (अचभभावक नभएको) 
(ि) अन्त्य अस्पतालले स्थाचनयताको आधािमा लखक्षत समूह चनधायिण र्नय सक्नेछन।् 
माचथ उल्लेखखत लखक्षत समूहका वबिामीहरुलाई आचथयक अवस्थाको मुल्याङ्कन एवं परिचयपरका आधािमा 
अस्पतालमा उपलब्ध सेवाहरुमा छुट प्रदान र्नुयपनेछ। ति लैखङ्र्क डहंसा पीडित व्यविको हकमा भने सम्बखन्त्धत 
अस्पतालमा उपलब्ध हुने सबै स्वास््य सेवाहरु चनःशुल्क रुपमा पाउने व्यवस्था चमलाउनु पनेछ। लखक्षत समूह 
पडहचान र्ने आधाि ि उनीहरुले पाउने सहुचलयतका बािेमा “सामाखजक सेवा एकाई  स्थापना तथा सञ्चालन 
चनदेचशका, २०७८ मा उल्लेख र्रिएको छ। 
६.काययक्रम संचालन प्रडक्रया:  सामाखजक सेवा एकाइ काययक्रम संचालन र्दाय देहायेबमोखजमका प्रडक्रयाहरु अबलम्बन 
र्नुयपने छ:  

(क) अचधकृत वा सोसिहको कमयचािी प्रमुख िहने र्िी अस्पतालको बडहिङ्र्, अन्त्तिङ्र् ि आकखस्मक सेवामा उपचाि 
र्नय आउने वबिामीहरूको माचसक चाप एवम ्अस्पतालमा सञ्चालनमा िहेका बेि संख्याको आधािमा कम्तीमा 
२ जनादेखख अचधकतम १२ जनासम्म मडहला ि पुरुषको सन्त्तुलन चमलाई सहजकताय िहनेछ। सामाखजक सेवा 
एकाईले र्ने सहजीकिण, सेवा प्रवधयन ि अचभलेखन काययमा सहयोर् पुयायउन स्थानीय सामाखजक संस्था वा 
र्ैिसिकािी संस्थालाई सेवा किाि र्िी सहजीकिणको खजम्मेवािी डदनु पनेछ। सामाखजक सेवा एकाई 
प्रमुखको व्यवस्था भने मौजूदा  चनयचमत वा ववकास सचमचतका कमयचािी मध्येबाट अस्पताल व्यवस्थापनले 
र्नुयपनेछ। 

(ख) अस्पतालमा सामाखजक सेवासम्बन्त्धी सहजीकिण र्ने कायय पडहला देखखनै कुनै संस्थाले र्दै आएको ि यो 
संस्थाको कायय सम्पादन सन्त्तोषजनक छ भन्त्ने कुिा सामाखजक सेवा एकाई व्यवस्थापन सचमचतलाई लार्ेमा 
सो सचमचतले यस आचथयक वषयका लाचर् सो संस्थाको सेवालाई पुनः नवीकिण र्ने सक्नेछ। 

(र्) ज्येष्ठ नार्रिक पचन सामाखजक सेवा एकाईको लखक्षत समूहचभर पने भएकोले जेष्ठ नार्रिक स्वास््य सेवा 
(जेरियाडिक वािय) सञ्चालन भएको अवस्थामा सम्बखन्त्धत अस्पताल व्यवस्थापनले सो वािय तथा सामाखजक 
सेवा एकाई सञ्चालनका लाचर् बास्केटमा िाखेि लखक्षत समूहका वबिामीहरुको उपचाि खचय व्यवस्थापन र्नय 
सक्नेछ। 

(घ) सामाखजक सेवा एकाई स्थापना तथा सञ्चालन चनदेचशका, २०७८ बमोखजम लखक्षत समूहका वबिामीहरुलाई 
अस्पतालबाट चनःशुल्क वा सहुचलयत रुपमा उपलब्ध र्िाउनुपने सेवाहरु बन्त्दाबन्त्दी तथा कोिोना भाइिस 
महामािी वा अन्त्य ववपद/प्रकोपको समयमा पचन अस्पतालल ेचनयचमत रुपमा उपलब्ध र्िाउनु पनेछ। 

(ङ) सेवा व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउन एवं दोहोिोपन हटाउन सामाखजक स्वास््य सुिक्षा काययक्रमहरुलाई 
एकद्वािबाट संयोजन तथा सहजीकिण र्ने खजम्मेवािी सामाखजक सेवा एकाईको भएको हुनाले अस्पताल 
व्यवस्थापनले उि खजम्मेवािी एकाई प्रमुखलाई चलखखत रुपमा सुम्पनुपने छ। 

(च) यस मार्यदशयनमा उल्लेख र्रिएका प्रावधान एवं शतयहरुले सामाखजक सेवा एकाई स्थापना तथा सञ्चालन 
चनदेचशका, २०७८ लाई प्रचतस्थापना र्नेछ। यस मार्यदशयनमा उल्लेख नर्रिएका अन्त्य ववषयहरुको हकमा भने 
सोही चनदेचशका बमोखजम काययक्रम सञ्चालन र्नुयपनेछ। 

७. बजेट ववचनयोजनका शीषयकहरु:  सामाखजक सेवा एकाइका लाचर् प्राप्त बजेटलाई अस्पतालहरूले आ–आफ्ना 
परिखस्थचतअनुसाि तोडकएका ववचभन्त्न ७ वटा शीषयकमा बाुँिफाुँि र्नुयपने छ:    
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(१) पिामशय सेवा: यस चशषयकबाट सामाखजक सेवा एकाईमा सेवा किािमा काययित सहजकतायलाई साझेदाि 
संस्थासुँर् सम्झौतामा  भएको न्त्यूनतम माचसक तलब स्केल िकममा खाइपाइ आएको तलब नघट्ने र्िी  
खचय र्नुयपनेछ। साझेदाि संस्थाले तोकेको स्केल बमोखजमको माचसक तलबबाट कि  कट्टा र्िी  बाुँकी पुिै 
िकम सहजकतायलाई उपलब्ध र्िाउनु पनेछ।  

(२)  अचतरिि सुववधा: यस शीषयकबाट सामाखजक सेवा एकाइका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई अचतरिि समय काम 
र्िेबापतको लाचर् खचय र्नय सडकने छ । 

(३)  स्थापना तथा उपकिण खचय: यस आ.व.बाट नयाुँ स्थापना तथा सञ्चालनका हुने सामाखजक सेवा एकाइका 
लाचर् आवश्यक पने कम््यूटि, वप्रन्त्टि, फचनयचि आडद । 

(४) कायायलय सामान: स्टेशनिी, फािाम छपाई, अचभलेखका लाचर् िखजष्टि छपाई, सहजकतायलाई एप्रोन आडद । 
(५)  प्रचाि–प्रसािः सामाखजक सेवा एकाइ सञ्चालन सम्बन्त्धी सामग्री उत्पादन ि प्रचाि–प्रसाि । 
(६)  काययक्रमको समीक्षा तथा बैठक: सामाखजक सेवा एकाइ व्यवस्थापन सचमचत ि सामाखजक सेवा एकाइको 

चनयचमत बैठक तथा समीक्षा ।  

(७)  लखक्षत वर्यका लाचर् औषचध, खाना, यातायात, कुरुवा खचय: लखक्षत वर्यका वबिामीका लाचर् औषचध एवम ्
िेफिल यातायात खचय ि अचतर्िीब वबिामीको खाना तथा आवश्यकता ि औचचत्यका आधािमा कुरुवा 
खचयसमेत  । 

८. प्रर्चत समीक्षा तथा प्रचतवेदनः सामाखजक सेवा एकाईबाट चनःशुल्क वा आंचशक छुटमा सेवा चलएका वबिामीहरुको 
अचभलेख “सामाखजक सेवा एकाई स्थापना तथा सञ्चालन चनदेचशका, २०७८” को अनुसूचीमा डदइएको ढाुँचामा 
अध्यावचधक र्िी  िाख्नुपनेछ। अस्पतालमा िहेको सामाखजक सेवा एकाई व्यवस्थापन सचमचतले चौमाचसक रुपमा 
कायय प्रर्चतको समीक्षा ि माचसक रुपमा सेवाग्राहीहरुको प्रचतवेदन आ–आफ्नो प्रदेशको स्वास््य तथा 
जनसख्या/सामाखजक ववकास मन्त्रालय, स्वास््य सेवा ववभार्, नचसयङ्र् तथा सामाखजक सुिक्षा महाशाखाको ईमेल 
ठेर्ाना nursing2075@gmail.com), ि स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लैखङ्र्क समानता तथा सामाखजक 
समावेशीकिण शाखाको ईमेल ठेर्ाना (gesimohp@gmail.com) ईमेल र्रि पठाउनु पनेछ। यस आ.व बाट अचभलेख 
तथा प्रचतवेदन एकीकृत स्वास््य सूचना प्रणालीमा आवद्ध र्िाइने हुनाले एकीकृत स्वास््य सूचना प्रणाली माफय त  
प्रचतवेदन पठाउनुपनेछ  |  

९. काययक्रम सञ्चालन खचयः सामाखजक सेवा एकाई सञ्चालनका लाचर् सिकािी तथा सामुदाचयक अस्पतालहरुमा 
ववचनयोखजत बजेटलाई नेपाल सिकािको कायय सञ्चालन चनदेचशका अनुसाि ववस्ततृ ववविण तयाि र्िी अस्पताल 
व्यवस्थापन सचमचतको बैठकबाट बाुँिफाुँि र्रि खस्वकृत र्िाउनुपदयछ।यडद कुनै शीषयक अन्त्तर्यतको िकम खचय हुन 
नसकेमा दोस्रो चौमाचसक चभर अस्पताल व्यवस्थापनको चनणययानुसाि उल्लेखखत शीषयकहरु मध्येबाट लखक्षत वर्यका 
लाचर् औषधी एव ं िेफिल खचय शीषयकमा िकमान्त्ति र्िी  खचय र्नय सडकनेछ।आचथयक वषयको अन्त्त्यमा एकाईको 
आम्दानी ि खचयको ववविण एकाई व्यवस्थापन सचमचतबाट अनुमोदन र्िाई स्थानीय सञ्चाि माध्यमबाट सावयजचनक 
र्नुयपनछे। सो एकाई सञ्चालन ि लखक्षत समूहका वबिामीहरुलाई चन:शुल्क वा सहज रुपमा उपचाि र्िी  
अस्पतालहरुले सामाखजक दाचयत्व पुिा र्नुय पनेछ। 
१०. अपेखक्षत उपलखव्ध:  यस काययक्रम संचालनबाट देहायबमोखजमको प्रचतफलहरु प्राप्त हुनेछन: 
(१) लखक्षत समूहले सहज रुपमा स्वास््य सेवा प्राप्त र्िेका हुनेछन |  

(२) सामाखजक सेवा इकाई संचालन भएका अस्पतालहरुमा यथेष्ट मारामा औषचध ि चचडकत्सकीय उचचत 
व्यवस्थापन भएको हुनेछ | 

(३) आधािभूत स्वास््य सेवाबाट लखक्षत समूहको स्वास््यमा सुधाि भई र्ुणस्तिीय स्वास््य सेवामा पहुच पुर्ेको 
हुनेछ | 

 

डक्रयाकलापको नाम: प्रादेचशक अस्पतालमा ज्येष्ठ नार्रिक (जेरियाडिक) स्वास््य सेवा काययक्रम संचालन   
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१. परिचय: नेपालको संववधानको धािा ३५ मा प्रत्येक नाचर्िकलाई िाज्यबाट कानुनमा व्यवस्था भए बमोखजम 
आधािभूत स्वास््य सेवा चनःशुल्क प्राप्त र्ने हक हुनेछ ि कसैलाई पचन आकखस्मक स्वास््य सेवाबाट बखन्त्चत 
र्रिने छैन भनी स्वास््य सेवालाई नार्रिकको मौचलक हक अन्त्तर्यत िाखेको छ। त्यस्तै नेपालको संववधानको धािा 
४१ मा जेष्ठ नार्रिकको हक सम्बखन्त्ध व्यवस्था अनुसाि ज्येष्ठ नार्रिकलाई िाज्यबाट ववशेष संिक्षण तथा सामाखजक 
सुिक्षाको हक हुनेछ । स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संववधानको भावनासमेतलाई दृवष्टर्त र्िी आ.व 
२०७०/७१ मा ८ वटा अस्पतालबाट शुरु भई २०७७/७८ मा २४ वटा अस्पतालहरुबाट ज्येष्ठ नार्रिकहरुलाई  
चन:शुल्क एवम ्सहुचलयतपूणय रुपमा स्वास््य सेवा उपलब्ध र्िाउदै आएको छ । चाल ुआ.व. २०७८/७९ मा 'ज्येष्ठ 
नार्रिक (जेरियाडिक) स्वास््य सेवा संचालन चनदेचशका,२०७७' माफय त थप २५ वटा अस्पतालहरुमा ज्येष्ठ नार्रिक 
स्वास््य सेवा ववस्ताि र्िी देश भरिका जम्मा ४९ वटा अस्पतालहरुबाट ज्येष्ठ नार्रिकलाई चनःशुल्क एवं 
सहुचलयतपूणय रुपमा स्वास््य सेवा उपलब्ध र्िाउनेछ। 
२. उदे्दश्य: ज्येष्ठ नार्रिकको लाचर् सुलभ तरिकाले स्वास््य सेवा प्रदान र्नय ववचभन्त्न अस्पतालहरुमा ज्येष्ठ 
नार्रिक (जेरियाडिक) मैरी स्वास््य सेवा संचालन र्ने उदे्दश्य िहेको छ।  

आ.व. २०७8/७9 मा जेष्ठ नार्रिक स्वास््य सेवा  सञ्चालन हुने अस्पतालहरु 

आ.व. २०७7/७8 सम्म सचंालनमा िहेका 
अस्पतालहरु 

आ.व. २०७८/७९ मा जेष्ठ नार्रिक स्वास््य सेवा 
संचालन र्नय थप भएका अस्पतालहरु 

प्रदेश नं. १ 
१.वी. पी. कोइिाला स्वास््य ववज्ञान प्रचतष्ठान, सुनसिी 
२.कोशी अस्पताल, 

३.मेची अस्पताल, भरपुि 

४.उदयपुि अस्पताल, उदयपुि 

१.इलाम अस्पताल, इलाम 

२.संखुवासभा अस्पताल, संखुवासभा 
३.सुनसिी अस्पताल, सुनसिी 

प्रदेश नं. २ 

५.जनकपुि प्रादेचशक अस्पताल, धनुषा 
६.नािायणी अस्पताल, वविर्ञ्ज 

७.र्ौि अस्पताल, िौटहट 

८.र्जेन्त्रनािायण चसंह अस्पताल, सप्तिी 

४.कलैंया अस्पताल, बािा 
५.मलंर्ा  अस्पताल, सलायही 
६.िाम उमा स्मािक अस्पताल, चसिाहा 
७.बडदयबास अस्पताल, महोत्तिी 

बाग्मती प्रदेश 

९.पाटन स्वास््य ववज्ञान प्रचतष्ठान, लचलतपुि 

१०.चचडकत्सा स्वास््य ववज्ञान िाष्टीय प्रचतष्ठान, ववि 
अस्पताल, काठमाण्िौ 
११.भितपुि अस्पताल, चचतवन 

१२.हेटौिा अस्पताल, मकवानपुि 

१३.आयुवेद चशक्षण अस्पताल, काठमाण्िौ 
१४.िाविय िमा सेन्त्टि, काठमाण्िौ 
१५.शुक्रिाज िोपीकल तथा सरुवा िोर् अस्पताल, 

काठमाण्िौ 

८.भिपुि अस्पताल, भिपुि 

९.धाडदङ्र् अस्पताल, धाडदङ्र् 

१०.वरशुली अस्पताल, नुवाकोट 

११.डकय चतपुि अस्पताल, काठमाण्िौ 
१२.धुचलखेल अस्पताल, काभ्रे 
 
 

र्ण्िकी प्रदेश 

१६.पोखिा स्वास््य ववज्ञान प्रचतष्ठान, कास्की । 
१७.धौलाचर्िी अस्पताल, बाग्लुंर् । 

१३.र्ोिखा अस्पताल, र्ोिखा 
१४.म्याग्दी अस्पताल, म्याग्दी 

लुखम्बनी प्रदेश 

१८.भेिी अस्पताल, बाुँके १५.पृ् वीचन्त्र अस्पताल, नवलपिासी 
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१९.लुखम्बनी अस्पताल, बुटवल 

२०.िाप्ती स्वास््य ववज्ञान प्रचतष्ठान, दाङ 
१६.र्ुलरिया अस्पताल, बडदयया 
१७.्युठान अस्पताल, ्युठान 

१८.पाल्पा अस्पताल, पाल्पा 
१९.िोल्पा अस्पताल, िोल्पा 
२०.तुलसीपुि अस्पताल, दाङ 

कणायली प्रदेश 

२१.प्रादेचशक अस्पताल, सुखेत 

२२.कणायली स्वास््य ववज्ञान प्रचतष्ठान, जुम्ला 
२१.जाजिकोट अस्पताल, जाजिकोट 

२२.मेहेलकुना अस्पताल, सुखेत 

सुदिूपखिम प्रदेश 

२३.सेती अस्पताल, धनर्ढी 
२४.ििेलधुिा अस्पताल, ििेलधुिा 

२३.महाकाली अस्पताल, कन्त्चनपुि 

२४.दाचुयला अस्पताल, दाचुयला 
२५.डटकापुि अस्पताल, कैलाली 

३. काययक्रम संचालन प्रडक्रया: ज्येष्ठ नार्रिक (जेरियाडिक) मैरी स्वास््य सेवा काययक्रम संचालन र्दाय देहायका 
प्रडक्रयाहरु अबलम्बन र्नुयपने छ;  

(क) अस्पतालका सबै ववभार् ि वाियबाट ज्येष्ठ नार्रिक मैरी सेवा प्रदान र्नुयपने छ। सामाखजक सेवा एकाई 
स्थापना भएको अस्पतालमा जेष्ठ नार्रिक स्वास््य सेवाको लाचर् छुट्टै सम्पकय  व्यवि नतोकी सामाखजक सेवा 
एकाईबाट नै व्यवस्थापन, समन्त्वय एवं सहजीकिण र्िी लखक्षत समूहलाई सेवा प्रदान र्नुय पनेछ। 
(ख) अस्पतालमा पडहलो पटक सेवा चलन आउुँदा वबिामीले नाम ठेर्ाना ि उमेि खुल्ने परिचयपर वा प्रमाण 
कार्जात पेश र्नुयपने छ | 
(र्) जेष्ठ नार्रिकलाई बडहिंर् सेवाका लाचर् डटकट चलन छुट्टै लाइनको व्यवस्था र्नुयपने छ | अस्पतालले जेष्ठ 
नार्रिकलाई प्राथचमकता डदई आवश्यकताअनुसाि बडहिंर् सेवा प्रदान र्ने वा वाियमा भनाय र्नुयपने छ | 
(घ) मन्त्रालयबाट प्राप्त अनुदान ि अस्पतालको आन्त्तरिक स्रोतबाट चनखित िकम ज्येष्ठ नार्रिकको स्वास््य 
सेवाका लाचर् छुट्याई सो बजेट सीमाचभर िही चनःशुल्क वा सहुचलयतमा स्वास््य सेवा प्रदान र्नुयपने छ। 
(ङ) स्वास््य वबमा काययक्रम लार्ू भएको अवस्थामा वबमाबाट नै उपचाि र्नय प्राथचमकता डदनु पनेछ। 
उपचािको क्रममा वबमाको िकम अपुर् भएको अवस्थामा मार यस काययक्रमको िकम खचय र्नुयपने छ। 

(च) ज्येष्ठ नार्रिक पचन सामाखजक सेवा एकाईको लखक्षत समूहचभर पने भएकोले ज्येष्ठ नार्रिक 
(जेरियाडिक)मैरी स्वास््य सवेा संचालन भएको अवस्थामा सम्बखन्त्धत अस्पताल व्यवस्थापनले सो काययक्रम 
तथा सामाखजक सेवा एकाई संचालनका लाचर् स्वा्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय बाट एबम प्रदेशको स्वास््य 
तथा जनसंख्या / सामाखजक ववकास मन्त्रालयबाट प्राप्त अनुदान िकमलाई एउटै बास्केटमा िाखेि जेष्ठ 
नार्रिकहरुको उपचाि खचय  दोहोिो नपने र्िी व्यवस्थापन र्नुयपने छ । 
(छ) जेष्ठ नार्रिकका लाचर् स्वास््य सेवा ब्यबस्थापन र्ने खजम्मेवािी सामाखजक सेवा एकाईको हुनेछ | सो 
एकाई नभएको अवस्थामा  अस्पताल ब्यबस्थापनले सम्पकय  व्यवि तोकी खजम्मेवािी डदनुपनेछ | 
(ज) अस्पतालमा भनाय भएका अचत र्रिब, अशि एवं असहाय ज्येष्ठ नार्रिकलाई चनःशुल्क वा सहुचलयत रुपमा 
उपचाि सेवा प्रदान र्नुय पनेछ। 
(झ) आ.व २०७८/७९ मा जेष्ठ नार्रिक (जेरियाडिक) स्वास््य सेवा संचालन र्ने अस्पतालहरुले स्वास््य तथा 
जनसंख्या मन्त्रालय एबम प्रदेशको स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय वा सामाखजक ववकास  मन्त्रलायबाट 
प्राप्त अनुदानको ३० प्रचतशत बजेट भौचतक पूवायधाि चनमायण, वेि, औजाि, उपकिण खरिदमा खचय र्नय सक्नेछन ्
भने बाुँकी ७० प्रचतशत बजेट अशि, असहाय, ज्येष्ठ नार्रिकको उपचािमा खचय र्नुय पनेछ।  
(ञ) जेष्ठ नार्रिक (जेरियाडिक) स्वास््य सेवा संचालन भईसकेका अस्पतालहरुले मन्त्रालयबाट प्राप्त सब ै
अनुदान िकम ज्येष्ठ नार्रिकको उपचािमा खचय र्नुय पनेछ। 
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(ट) मन्त्रालयबाट चनधायिण र्रिएको बजेटभन्त्दा बढी िकम खचय भएको अवस्थामा मन्त्रालयले शोधभनाय 
र्नेछैन। 
(ठ) अस्पतालको नखजक पने वदृ्धाश्रम/ जेष्ठ नार्रिक स्याहाि केन्त्रमा माचसक रुपमा अस्पतालबाट बडहिंर् सेवा 
संचालन र्नुयपने छ | सो सेवा ब्यबस्थापन र्ने कायय सामाखजक सेवा एकाईले र्नुयपने छ| 
(ि) यस मार्यदशयनमा उल्लखे र्रिएका प्रावधान एवं शतयहरुले 'ज्येष्ठ नार्रिक (जेरियाडिक) स्वास््य सेवा 
संचालन चनदेचशका,२०७७' लाई प्रचतस्थापना र्नेछ ि यस मार्यदशयनमा उल्लेख नर्रिएका अन्त्य ववषयहरुको 
हकमा भने सोही चनदेचशका बमोखजम काययक्रम सञ्चालन र्नुयपनेछ। 
४. सेवा शुल्क: नेपाल सिकािबाट उपलब्ध र्िाईएको जेष्ठ नार्रिक परिचयपरको आधािमा अस्पताल 
ब्यबस्थापनले उमेि हद, शािीरिक अशिता ि आचथयक खस्थचतका आधािमा मापदण्ि बनाई जेष्ठ नार्रिकलाई 
स्वास््य सेवामा सहुचलयत प्रदान र्दाय देहायबमोखजम र्नुयपने छ: 
(क) ६० बषय  माचथका जेष्ठ नार्रिकलाई अस्पताल ब्यबस्थापनबाट तोडकए बमोखजमका चनखित स्वास््य 
उपचाि सेवामा ५०% छुट डदनुपने छ | 

(ख) ७० बषय  माचथका जेष्ठ नार्रिकको स्वास््य वबमा र्िेको भएमा सोही वबमा िकमबाट स्वास््य उपचाि 
प्रदान र्नुयपनेछ ।वबमा िकम अपुर् भएको अवस्थामा मार अस्पतालले जेष्ठ नार्रिक स्वास््य सेवा काययक्रम 
वा सामाखजक सेवा एकाई वा अन्त्य स्रोतबाट उपचाि खचय बेहोनुयपनेछ ।ति एउटै सेवाको लार्ी खचय दोहोयायउनु 
पाइने छैन । 
(र्) सामाखजक स्वास््य वबमा काययक्रम लार्ु नभएको खजल्लामा ७० बषयमाचथका जेष्ठ नार्रिकलाई अस्पतालले 
शािीरिक अशिता, दीघयिोर् ि आचथयक खस्थचतका आधािमा अस्पताल ब्यबस्थापनबाट उपदफा (क) मा 
तोडकएका सेवाहरुको दायिा बढाई स्वास््य उपचाि सेवामा छुट डदनुपने छ | 

(घ) अस्पतालले उपलब्ध र्िाएको वािय वा बेिको प्रयोर् नर्िी प्राइभेट वािय वा क्यावबनमा बसी उपचाि र्िाउदा 
लार्ेको खचयमा कुनै छुट सुवबधा हुने छैन | 
(ङ) छुट डदएको सेवा शुल्कको ववविण सम्बखन्त्धत वबिामीको मेडिकल िेकय िमा जनाउनुपनेछ । 
  
५. अचभलेखीकिण तथा प्रचतवेदन: सामाखजक सेवा एकाई स्थापना भएको हकमा सो एकाईले ि सो नभएको 
अवस्थामा सम्पकय  व्यविले अस्पतालबाट चनःशुल्क तथा आंचशक छुटमा सेवा पाएका वबिामीहरूको अचभलेख 
िाखेको हुनुपने छ ।  

(क) जेष्ठ नार्रिक काययरमबाट चनःशुल्क वा आंचशक छुटमा सेवा चलएका वबिामीहरुको अचभलेख “जेष्ठ नार्रिक 
(जेरियाडिक) स्वास््य सेवा सञ्चालन चनदेचशका, २०७७” को अनुसूचीमा डदइएको ढाुँचामा अध्यावचधक र्िी  
िाख्नुपनेछ।  

(ख) अस्पताल व्यवस्थापनले माचसक, चौमाचसक ि वावषयक रुपमा सेवाग्राहीहरुको प्रचतवेदन आ–आफ्नो प्रदेशको 
स्वास््य तथा जनसख्या/सामाखजक ववकास मन्त्रालय, स्वास््य सेवा ववभार् नचसयङ तथा सामाखजक सुिक्षा 
महाशाखाको इमेल ठेर्ानाः nursing2075@gmail.com, स्वास््य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको इमेल ठेर्ानाः 
gesimohp@gmail.com ि प्रदेश मन्त्रालयमा समेत प्रचतवेदन पठाउनुपने छ । यस आ.व बाट अचभलेख तथा 
प्रचतवेदन एकीकृत स्वास््य सूचना प्रणालीमा आवद्ध र्िाइने हुनाले एकीकृत स्वास््य सूचना प्रणाली माफय त  
प्रचतवेदन पठाउनुपनेछ  | 

६. अपेखक्षत उपलखब्धः जेष्ठ नार्रिक (जेरियाडिक) स्वास््य सेवा संचालन पिात देहायबमोखजमको उपलखब्ध हाचसल 
हुने अपेक्षा िाखखएको छः 

(१) काययक्रम लार्ू भएका अस्पतालहरूमा ज्येष्ठ नार्रिकहरूले चनःशुल्क, सिल ि सहज तविले स्वास््योपचाि 
सेवा पाएको हुने । 
(२) काययक्रम लार्ू भएका अस्पतालहरूमा ज्येष्ठ नार्रिकहरूको स्वास््य प्रकृचत अनुसाि औषधी उपचािको 
व्यवस्थामा ववस्ततृीकिण भइय र्ुणस्तिमा ववृद्ध  भएको हुनेछ । 
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(३) ज्येष्ठ नार्रिकमैरी अस्पताल बन्त्नेछ । 
 

अस्पतालमा जेष्ठ नार्रिक स्वास््य सेवा संचालन,  सामाखजक सेवा एकाई ि एकद्धाि संकट व्यवस्थापन केन्त्र 
संचालन काययक्रमका लार्ी चनम्नानुसाि वजेट बाुँिफाुँि र्रिएको छ। (रु  हजािमा ) 

अस्पतालको नाम 

एकद्धाि संकट व्यवस्थापन 
केन्त्र 

सामाखजक सेवा एकाई जेरियाडिक वािय 

मेची अस्पताल 1,800 
2500 2500 

ता्लेजुङ्र् अस्पताल 1,500 
2000  

पाुँचथि अस्पताल 1,500 
1500  

ईलाम अस्पताल 1,500 
1500 1500 

इनवाय अस्पताल 1,800 
  

उदयपुि अस्पताल 1,800 
1500 2000 

फाल्पु अस्पताल 1,500 
  

रुमझाटाि अस्पताल 1,800 
  

धनकुटा अस्पताल 1,500 
  

संखुवासभा अस्पताल 1,800 
1500 1500 

तेहृथुम अस्पताल 1,500 
  

भोजपुि अस्पताल 1,500 
  

खोटाङ्र् अस्पताल 1,500 
  

जनकपुि अस्पताल 4,000 
4000 4000 

चसिाहा अस्पताल 2000 
2000  

कलैंया अस्पताल 1500 
2000 1800 

सलायही अस्पताल 1500 
2000  

महोत्तिी अस्पताल 1500 
2000  

र्ौंि अस्पताल 2500 
2000 2000 

बडदयबास अस्पताल   
1,800 

सर्िमाथा अस्पताल   
1,800 

मलंर्ा  अस्पताल   
1,500 

िाम उमा स्मािक अस्पताल   
1,500 

सुनसिी अस्पताल   
1,500 

हेटौंिा अस्पताल 2500 3000 
3000 

चसन्त्धुली अस्पताल 2000 1500  

भिपुि अस्पताल 1500 2000 2000 

वरशुली अस्पताल 1500 2000 1300 

धाडदङ्र् अस्पताल 1500 2000 1500 

चौतािा अस्पताल 1500   

चरिकोट अस्पताल 2000   

मंथली अस्पताल 1500   

िसुबा अस्पताल 1500   

डकय चतपुि अस्पताल  3000 1500 
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र्ोिखा अस्पताल 1500 1400 1800 

धौलार्ीरि अस्पताल 1800 1600 2500 

दमौंली अस्पताल 1800 `1200  

म्याग्दी अस्पताल 1500  1800 

पवयत अस्पताल 1500 1200  

स्याङ्र्जा अस्पताल 1500 1200  

मनाङ्र् अस्पताल 1500   

मुस्ताङ्र् अस्पताल 1500   

लम्जुङ्र् अस्पताल 1500   

नवलपिाचस पुवय अस्पताल 1500   

पृ् वीचन्त्र अस्पताल, 

नवलपिासी 
2500 2500 2000 

शन्त्धीखयक अस्पताल 1500 1200  

लुखम्वनी अस्पताल 3500 5000 5000 

र्ुलेरिया अस्पताल 2000 1500 2000 

तमघाुँस अस्पताल 1500 1200  

्युठान अस्पताल 1500 1500 1500 

कवपलवस्तु अस्पताल 2500   

पाल्पा अस्पताल 1500 1500 1500 

िामपुि अस्पताल 1500   

िोल्पा अस्पताल 1500 1500 2000 

तुलचसपुि अस्पताल 1500 2000 1800 

रुकुम पुवय अस्पताल 1500   

चभम अस्पताल 1500   

प्रदेश अस्पताल, सुखेत 2500 4000 3000 

दैलेख अस्पताल 1500 1200  

जाजिकोट अस्पताल 1500 1200 1500 

रुकुम अस्पताल 1500   

हुम्ला अस्पताल 1500   

मुर्ु अस्पताल 1500   

िोल्पा अस्पताल 1500   

कालीकोट अस्पताल 1500 1500  

सल्यान अस्पताल 1500   

मेहेलकुना अस्पताल   1500 

सेती अस्पताल 3000 5000 5000 

महाकाली अस्पताल 2000 2000 2500 

िोटी अस्पताल 1500   

मंर्लसेन अस्पताल 1800   

वैतिी अस्पताल 1500 1500  

वजाङ्र् अस्पताल 1500 
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वाजुिा अस्पताल 1500 
  

दाचुयला अस्पताल 1500 
1500 1500 

डटकापुि अस्पताल 1500 
 2000 

र्ोकुलेश्वि अस्पताल 1500 
  

 

डक्रयाकलापको नाम : मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरुलाई डदघयकालीन सेवाको लाचर् सम्मानजनक 
ववदाई  

परिचय मडहला  सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरुको चनःस्वाथय योर्दानको कदि र्दै नेपाल 
सिकािले आ.व. २०७१।०७२ देखख ससम्मान ववदाईको काययक्रम िाखखएको छ। िाविय 
मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववका िणनीचत २०६७ (पडहलो संशोधन २०७६) मा 
उल्लेख र्रिए अनुसाि स्वास््य आमा समूहको चसफारिसमा िणनीचतको २.३.२को (घ) ि 
(ङ) अनुसािको बुुँदाहरू बमोखजम मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकालाई 
सम्मानजनक ववदाई र्ने व्यवस्था र्रिएको छ । 

उदे्दश्य मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरुले समुदायमा पुयायएको अमूल्य योर्दानको 
कदि र्दै उनीहरुको काययभाि नयाुँ मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकालाई 
हस्तान्त्ति र्नय प्रोत्साहन र्ने।  

अपेखक्षत प्रचतफल वषौदेखख आआफ्नो विामा िडह चनस्वाथय सेवाभावले काययित मडहला सामुदाचयक स्वास््य 
स्वयंसेववकाहरुलाई वबदाई स्वरूप केडह िकम, प्रमाण पर सडहत ससम्मान र्रिुँदा मडहला 
सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरूको योर्दानलाई सम्मान भएको हुने।   

साथै नयाुँ मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरु मनोनयन र्नय मार्य समेत 
खुल्ने।  

संचालन प्रडक्रया स्वास््य आमा समूहको चसफारिसमा िाविय मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववका 
िणनीचत २०६७ (पडहलो संशोधन २०७६) बुुँदा २.३.२को (घ) ि (ङ) अनुसािको बुुँदाहरू 
बमोखजम मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकालाई सम्मानजनक ववदाई डदनका 
लाचर् नेपाल सिकािको श्रोतवाट स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय/सामाखजक ववकास 
मन्त्रालयमा वजेट ववचनयोजन र्रिएको छ ।  

काययक्रम संचालन र्नयका लाचर् सवयप्रथम सामाखजक ववकास मन्त्रालयल े स्वास््य 
काययलय माफय त आफ्नो प्रदेश मातहतका स्थानीय तहसुँर्को समन्त्वयमा वबदाई भएि 
जाने मडहला सामदुाचयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरूको संख्या ि ववविण संकलन 
र्नुयपनेछ।  

सोही अचभलेखको आधािमा सम्बखन्त्धत स्वास््य कायायलय माफय त स्थानीय तहसुँर् 
समन्त्वय र्िी मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकालाई ससम्मान वबदाई र्नुयपनेछ।  

स्वास््य आमा समूहबाट सम्मानजनक ववदाईको लाचर् चसफारिस भएका मडहला 
सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरूलाई वबदाई र्दाय देहायका ववविणहरू िाख्नुपनेछः 
• स्वास््य आमा समूहले सम्मानजनक ववदाईको लाचर् र्रिएको चसफारिश पर। 
• वबदाई भएकी मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकाको परिचय नं तथा सम्पकय  

नं सडहतको ववविणको अचभलेख।  

• स्वास््य आमा समूहले छानेको नयाुँ मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववका ि 
चनजको पूणय ववविण।  

नोटः नयाुँ मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववका चयन ̷ छनौट र्दाय िाविय मडहला 
सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकाको िणनीचत २०६७(पडहलो संशोधन २०७६) अनुरुप 
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छानेको हुनु पछय। स्थानीय तहले आ.व. २०७७/७८ को मडहला सामुदाचयक स्वास््य 
स्वयंसेववका काययक्रममा उल्लेख र्िेको संख्यामा नवढाई ववदाई भएका मडहला 
सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकाको रिि स्थानमा स्वास््य आमा समूहको चसफारिसमा 
स्थानीय तहवाट नयाुँ मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकाको व्यवस्था र्नुयपनेँछ। 
साथै सम्बखन्त्धत स्थानीय तहले आफ्नो प्रदेशको स्वास््य तथा जनसंख्या 
मन्त्रालय/सामाखजक ववकास मन्त्रालयको समन्त्वयमा थप िकमको श्रोत जुटाई ववदाई 
डदन चाहेमा वबदाई िकम तथा अन्त्य सडहत ववशेष समािोह र्िी सम्मानको व्यवस्था 
र्नय सक्नेछन ्। 

बजेट बाुँिफाि मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकालाई जनही रुपमा रु. २०,०००।–(बीस हजाि) 
का दिले नर्द वा बैक खातामा उपलब्ध र्िाउनु पनेछ ।  

नोटः सम्बखन्त्धत प्रदेशले आफ्नो मातहतका स्वास््य कायायलय माफय त सवैं स्थानीय 
तहवाट मडहला स्वास््य स्वयंसेववकाहरुको ववविण नाम, थि, आई.िी.नं.(केन्त्र ि 
स्थानीय),उमेि, शैखक्षक योग्यता, ताचलम, सम्पकय  नं., वैंक खाता नं. ि ईमेल उपलब्ध र्िी 
उनीहरुको वैंक खाता माफय त जम्मा र्रिडदने वा भिपाई िकमै उपलब्ध र्िाउनु पनेछ । 
िकम नपुर् भएमा स्थानीय तहले बजेट ब्यवस्थापन र्नुय पनेछ । 
यस काययक्रम अन्त्तर्यत LMBIS Code  2.7.22.221 मा प्रत्येक प्रदेशमा िहेका कूल मडहला 
सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकाको २०% लाई पुग्ने र्िी बजेट ववचनयोजन र्रिएको छ।  

अचभलेख तथा 
प्रचतवेदन  

यस काययक्रम सम्पन्त्न पश्वात सो को अचभलेख ि प्रचतवेदन सम्बखन्त्धत प्रदेशको स्वास््य 
तथा जनसंख्या मन्त्रालय/सामाखजक वबकास मन्त्रालयले स्वास््य सेवा ववभार्को 
नचसिंङ्र् तथा सामाखजक सुिक्षा महाशाखाको ईमेल ठेर्ानाः  तथा  पेश र्नुयपनेछ।  

सन्त्दभय सामाग्री  िाविय मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववका काययक्रम िणनीचत २०६७ (पडहलो 
संशोधन २०७६) 

 

डक्रयाकलापको नाम : िाविय मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकालाइय आधािभुत तथा पुनतायजचर् ताचलम  

परिचय मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकालाई चनधायरित पाठ्यक्रम अनुसाि आधािभुत 
ताचलमको व्यवस्था र्नय स्थानीय सिकािले आवश्यकता अनुसाि स्वास््य काययक्रमहरुको 
ताचलम, पुनतायजर्ी ताचलम, अनुचशक्षण, अचभमुखीकिण र्ोष्ठी तथा अनुर्मन तथा 
सचमक्षा बैठक संचालन र्िी स्वयंसेववकाहरुको क्षमता अचभववृद्ध र्नय सक्नेछ भन्त्नेकुिा 
मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववका िणनीचत २०६७(पडहलो संसोधन २०७६)मा 
उल्लेख भए बमोखजम मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसवेवकाहरुलाई आधािभुत तथा 
पुनतायजर्ी ताचलमहरु प्रदान र्नय यो काययक्रम िाखखएको छ ।  

उदेश्य मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरुको स्वास््य सम्बन्त्धी ववषयर्त आधािभूत 
ज्ञान ि चसप अचभववृद्ध भई आफ्नो काययक्षेरमा सडक्रय भई कायय र्नय सकािात्मक 
धािणाको ववकास र्नुय।   

अपेखक्षत प्रचतफल ताचलम पिात मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरुद्वािा डदईने स्वास््य सेवामा 
सुधाि हुनेछ ।  

संचालन प्रडक्रया मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकालाई आधािभूत तथा पुनतायजचर् ताचलम 
सन्त्चालन र्नयका लाचर् यस आ.व. नेपाल सिकािको श्रोतबाट सम्बखन्त्धत प्रदेशको 
स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय/सामाखजक ववकास मन्त्रालयमा वजेट ववचनयोजन 
र्रिएको छ।  

काययक्रम संचालन र्नयका लाचर् सवयप्रथम सामाखजक ववकास मन्त्रालयले आफ्नो प्रदेश 
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मातहतका स्थानीय तहसुँर्को समन्त्वयमा आधािभुत ि पुनतायजचर् ताचलम चलएका ि 
चलन बाुँडक मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकाको संख्या ि ववविण संकलन 
र्नुयपनेछ।  

सोडह अचभलेखको आधािमा सम्बखन्त्धत स्वास््य कायायलय माफय त स्थानीय तहसुँर् 
समन्त्वय र्िी मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकालाई आधािभूत तथा पुनतायजचर् 
ताचलम प्रदान र्नुयपनेछ।  

ताचलम संचालन र्दाय देहाय बमोखजमका बुुँदाहरूमा ध्यान डदनुपछयः 
• आधािभूत ताचलम १० डदनको हुनेछ।  

• आधािभूत ताचलम चलएको चाि वषय पुिा भएका मडहला सामुदाचयक स्वास््य 
स्वयंसेववकालाई ४ डदनको पुनतायजचर् ताचलम डदनुपनेछ।(पुनतायजचर् ताचलमको 
ताचलम सामाग्री िाविय स्वास््य ताचलम केन्त्रले चनमायण र्िेपिात सबै प्रदेशमा 
पठाइनेछ।)    

• यी दबुै ताचलम संचालनका लाचर् प्रचशक्षक छनौट र्दाय मडहला सामुदाचयक स्वास््य 
स्वयंसेववका काययक्रम प्रचशक्षक प्रचशक्षण ताचलम चलएका, मडहला सामुदाचयक 
स्वास््य स्वयंसेववका काययक्रमको सम्पकय  व्यावि  ि मडहला सामुदाचयक स्वास््य 
स्वयंसेववका ताचलम संचालन र्ने अनुभव भएका स्वास््यकचमयहरूलाई प्राथचमकता 
डदनुपनेछ।  

• दबुै ताचलम मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववका ताचलम काययक्रम प्रचशक्षक 
चनदेचशका, २०७७ बमोखजम संचालन र्नुयपनेछ।  

सम्बखन्त्धत स्थानीय परिवेशको आधािमा यस काययताचलकामा अन्त्य ववषयहरू थप र्नय 
सडकनेछ।   

बजेट बाुँिफाि नेपाल सिकािको श्रोतबाट यस काययक्रमका लाचर् LMBIS Code  2.7.22.221 मा प्रत्येक 
प्रदेशमा प्रचत खजल्लामा एक/एक वटा ब्याच आधािभूत ि पुनतायजचर् ताचलम संचालन 
र्नय र्रि वजेट ववचनयोजन र्रिएको छ। उपलब्ध िकमलाई प्रचचलत आचथयक ऐन ि 
चनयामवलीको परिचधमा िही प्रचशक्षक भत्ता, सहभार्ी भ्रमण/भत्ता, सहयोर्ी यातायात 
खचय, मसलन्त्द, लर्ायत अन्त्य आवश्यक शीषयकमा वाुँिफाुँि र्िी काययिम सम्पन्त्न 
र्नुयपनेछ। आवश्यकता अनुसाि ि बजेटको उपलब्धताको आधािमा एकभन्त्दा बडढ ब्याच 
ताचलम चलाउन सडकनेछ। अपुर् िकम सम्बखन्त्धत प्रदेशले आफ्नै श्रोतबाट जुटाउनु 
पनेछ।   

अचभलेख तथा 
प्रचतवेदन  

यस काययक्रम सम्पन्त्न र्रिसकेपचछ सो को अचभलेख ि प्रचतवेदन सम्बखन्त्धत प्रदेशको 
स्वास््य तथा जनसंख्या/सामाखजक ववकास मन्त्रालयल े स्वास््य सेवा ववभार्को 
नचसयङ्र् तथा सामाखजक सुिक्षा महाशाखाको ईमेल ठेर्ानाः nursing2075@gmail.com  
तथा socialhealth2075@gmail.com मा पेश र्नुयपनेछ।  

सन्त्दभय सामाग्री िाविय मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववका काययक्रम िणचनचत २०६७ (पडहलो 
संशोधन २०७६), मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववका आधािभूत ताचलम कायय 
संचालन पुखस्तका २०७8, मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववका आधािभूत ताचलम 
काययक्रम प्रचशक्षक चनदेचशका २०७8, भ्रमण खचय चनयमावली २०७२(संशोधन चौथौ), 
आचथयक काययववचध तथा वववत्तय उत्तिदाचयत्व ऐन, २०७६।  

 

नोटः अचनवायय दाचयत्व ससम्मान वबदाईलाई पडहलो प्राथचमकता डदई बाुँकी वजेटले ताचलम संचालन र्नुयपनेछ।  

 

mailto:nursing2075@gmail.com
mailto:socialhealth2075@gmail.com
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िाविय क्षयिोर् चनयन्त्रण केन्त्र 

१ मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश स्तिीय क्षयिोर् अन्त्त्य सचमचतको र्ठन सञ्चालन ि प्रदेश संसदीय 
सचमचत एवं PPM सचमचतको बैठक सञ्चालनः 
 

 यस सम्बन्त्धमा संघमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा क्षयिोर् अन्त्त्यको सचमचत र्ठन र्िी काययववचध तयाि 
र्िी पचछ पठाइने छ । PPM सचमचतको बैठक सञ्चालनका सम्बन्त्धमा PPM सचमचत र्ठन भैसकेकोले 
स्वास््य चनदेशनालयबाट उि बैठक वषयको कम्तीमा ३ पटक सञ्चालन र्ने र्िाउने व्यवस्था र्नुयपनेछ । 

 

२ क्षयिोर् मुि स्थानीय तह अचभयानका साथै सूक्ष्म योजना तजुयमाका ववचभन्त्न डक्रयापलापहरूः 
 

यस सम्बन्त्धी छुट्टै चनदेचशका स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट स्वीकृत र्िाई पठाईनेछ । 
 

३ एकीकृत स्वास््य व्यवस्थापन, इ.डट.वब िखजष्टि ि डि एच आइ एस सम्बन्त्धी ताचलम तथा चौमाचसक कोहटय 
समीक्षा र्ोष्ठीः 

 

परिचय स्वास््य कायायलयका क्षयिोर् सम्पकय  व्यविलाइय DHIS 2 ि eTB Master Register Software 
वािे जानकािी र्िाउन तथा क्षयिोर्का वबिामीको कोहटय ववश्लेषण तथा समीक्षा र्िी क्षयिोर्को 
अवस्था वािेमा जानकािी हुन यो काययक्रम िाखखएको हो । 

उदे्दश्य DHIS 2 ि eTB Master Register वािे जानकािी र्िाउने ि िखजष्टि भने सीप ववकास र्ने । 

क्षयिोर्का वबिामीहरूको अचभलेख अनुसाि समयमा कोहटय ववश्लेषण र्िी क्षयिोर् सेवा 
व्यवस्थापनमा आइ पिेका समस्या पडहचान तथा समाधानका उपायहरू खोजी र्ने । 

कायय सञ्चालन 
प्रकृया 

• कायायन्त्वयन र्ने चनकायः स्वास््य चनदेशनालय 

• श्रोत व्यवि सहजकतायः DHIS 2 ि eTB Master Register ताचलम प्राप्त व्यवि, क्षयिोर् 
सम्पकय  व्यवि । 

• सहभार्ीहरू  स्वास््य कायायलयका क्षयिोर् सम्पकय  व्यवि तथा  अचभलेख प्रचतवेदन र्ने 
खजम्मेवाि कमयचािी । 

• र्ोष्ठी अवचधः ३  डदन 

• एकीकृत स्वास््य व्यवस्थापन, इ.डट.वब िखजष्टि सम्बन्त्धी ताचलम 

• स्वास््य कायायलयहरुले अधय वावषयक समीक्षा र्ोष्ठी सम्पन्त्न र्िी सकेपचछ यो समीक्षा 
सञ्चालन र्नुय पनेछ । 

• समीक्षाको अचघल्लो २ डदन एकीकृत स्वास््य व्यवस्थापन, इ.डट.वब िखजष्टि सम्बन्त्धी 
ताचलम सञ्चालन र्ने 

• काययक्रम संचालन काययताचलका तयाि र्िी १५ डदन अघी िाविय क्षयिोर् चनयन्त्रण 
केन्त्रलाई जानकािी र्िाउने । 

• ताचलम सञ्चालन हुने स्थानमा इन्त्टिनेट सुववधा भए नभएको अवलोकन र्िी नभए 
जिान र्ने   

• ताचलमका सहभार्ीहरूलाइय ल्याप टप कम््युटि ि मास्टि इ डटवव िखजष्टि चलइ आउन 
पराचाि र्ने । 

• क्षयिोर् चनदान तथा उपचाि सेवा अचभलेख प्रचतवेदन फािाम वािे जानकािी र्िाउने ।  
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• DHIS 2 ि eTB Master Register Software बािे जानकािी र्िाउने ।   

• क्षयिोर् सेवाको अचभलेख eTB Master Register अचभलेख र्ने ि DHIS 2 Software मा 
प्रववष्टी र्ने तिीका प्रदशयन र्िी Software मा प्रववष्टी र्नय लर्ाउने । 

• चौमाचसक कोहटय समीक्षा र्ोष्ठी 
• क्षयिोर् माचसक प्रचतवेदन तयाि र्दाय भिेका ट्याली सीटहरू ि प्रस्तुचतकिण स्लाइि 
साथमा चलइ आउुँन सहभार्ीलाइय पराचाि र्ने । 

• चौमाचसक र्ोष्ठी अघी eTB Master Register ि DHIS 2 मा प्रववष्ट भएको क्षयिोर् सेवाको 
त्याङ्क हेिी consistence नभएको ववविण  डटपोट र्िी िाख्ने ।  

• कुनै स्थानीय तहको क्षयिोर् सेवाको अचभलेख eTB Master Register ि DHIS 2 मा प्रववष्ट 
नभएको भए प्रववष्ट र्नय लर्ाउने । साथै consistence नभएको ववविण सच्याइय प्रववष्ट र्नय 
लर्ाउने । 

• तोडकएका ढाुँचामा स्थानीय तह अनुसाि खजल्लालाइय प्रस्तुचतकिण र्नय लर्ाउने ि वववेचना 
र्ने । 

• काययक्रम सञ्चालनमा आई पिेका समस्याहरुको पडहचान तथा समाधानका उपाय बािे 
छलफल र्ने । 

• स्थानान्त्तिण भई आएका तथा स्थानान्त्तिण भइ र्एका क्षयिोर्का वबिामीहरुको उपचाि 
नचतजा चमलान र्ने ।  

• क्षयिोर् चनदान तथा उपचािमा अद्यावचधक भएका ववषयबस्तु बािे जानकािी र्िाउने । 
• वबिामीका संख्याका आधािमा आर्मी चौमाचसक अबचधका लाचर् आवश्यक औषधी 
परिमाण चनधायिण र्िी मार् र्ने । 

आचथयक वाुँिफाुँि • ववचनयोखजत िकमको परिचधचभर िही अनुसूची १ (क) अनुसाि 
अचभलेख 
प्रचतवेदन 

eTB Master Register ि DHIS 2  ताचलमका सहभार्ीको ववविण िाविय क्षयिोर् चनयन्त्रण 
केन्त्रमा पठाउने । 

सन्त्दभय सामाग्री DHIS 2 Mannual (व्यवस्थापन महाशाखा)  eTB Mater Register Mannual (िाविय क्षयिोर् 
चनयन्त्रण केन्त्र) 

 

४ खजल्लास्ति क्षयिोर् कोहटय ववश्लेषण तथा अधय वावषयक समीक्षा र्ोष्ठीः 
परिचय क्षयिोर् चनदान तथा उपचाि काययक्रम सञ्चालनमा आईपिेका समस्या तथा समाधानका उपाय 

बािे छफफल तथा क्षयिोर्का वबिामीको उपचाि नचतजाको ववश्लेषण र्नय यो काययक्रम िाखखएको 
हो । 

उदे्दश्य क्षयिोर् चनयन्त्रण काययक्रमका सूचकहरुका आधािमा चौमाचसक प्रर्चत ववश्लेषण तथा वबवेचना 
र्ने । 
काययक्रम कायायन्त्वयनमा आई पिेका समस्या पडहचान तथा समाधानका उपायहरु खोजी  र्ने । 

काययक्रम 
सञ्चालन 
/कायायन्त्वयन 
प्रकृया 

स्वास््य कायायलयबाट सञ्चालन र्रिने  

सहभार्ीहरू 

स्थानीय तहका क्षयिोर् काययक्रम हेने  फोकल पसयन । 
सहयोर्ी संस्थाहरुबाट खजल्ला स्वास््य कायायलयले तोके बमोखजम । 
अवधीः वावषयक ि अधयवावषयक र्िी २ पटक । 
सञ्चालन प्रकृयाः २ डदन । 
क्षयिोर् माचसक प्रचतवेदन तयाि र्दाय भिेका ट्याली सीटहरू , eTB Master Register ि 
प्रस्तुचतकिण स्लाइि साथमा चलइ आउन सहभार्ीलाइय पराचाि र्ने ,। 
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समीक्षा र्ोष्ठी अघी eTB Master Register ि DHIS 2 मा प्रववष्ट भएको क्षयिोर् सेवाको 
त्याङ्क रूजू र्िी consistence नभएको ववविण  डटपोट र्िी िाख्ने ।  

कुनै स्थानीय तहको क्षयिोर् सेवाको अचभलेख eTB Master Register ि DHIS 2 मा प्रववष्ट 
नभएको भए प्रववष्ट र्नय लर्ाउने । साथै consistence नभएको ववविण सच्याइय प्रववष्ट र्नय 
लर्ाउने । 
तोडकएका ढाुँचामा स्वास््य ससं्था अनुसाि प्रस्तुचतकिण र्नय लर्ाउने ि वववेचना र्ने । 
काययक्रम सञ्चालनमा आई पिेका समस्याहरुको पडहचान तथा समाधानका उपाय बािे छलफल 
र्ने । 
स्थानान्त्तिण भई आएका तथा स्थानान्त्तिण भइ र्एका क्षयिोर्का वबिामीहरुको उपचाि 
नचतजा चमलान र्ने ।  

क्षयिोर् चनदान तथा उपचािमा अद्याबचधक भएका ववषयबस्तु बािे जानकािी र्िाउने । 
वबिामीका संख्याका आधािमा आर्मी चौमाचसक अबचधका लाचर् आवश्यक औषधी परिमाण 
चनधायिण र्िी मार् र्ने । 

आचथयक बाुँिफाुँि प्रचचलत नेपाल कानून ि अथय मन्त्रालयको काययक्रम सञ्चालन चनदेचशका बमोखजम ववचनयोखजत 
बजेटको परिचध चभर िही खचय र्नुय पनेछ । 

अचभलेख 
प्रचतवेदन 

काययक्रम सम्पन्त्न र्िी सहभार्ीहरुको ववविण सडहतको संखक्षप्त प्रचतवेदन तयाि र्िी एकप्रचत 
िाविय क्षयिोर् चनयन्त्रण केन्त्रमा पेश र्ने  । 

 

५ आवश्यकतानुसाि डटवी एच यम आई यस टुल्स छपाईः 
परिचय क्षयिोर्संर् सम्बन्त्धी  Reporting Recording लाई व्यवखस्थत र्नय HMIS Tools छपाई र्नय 

आवश्यक भएकोले यो कृयाकालाप िाखखएको हो ।  
उदे्दश्य क्षयिोर्को त्याङ्क उपलव्धताको सुचनखित भएको हुने । 

अपेखक्षत 
उपलखब्ध 

• समयमा त्याङ्क िेकडियङ्र् रिपोडटयङ्र् हुनेछ ।  

 

सञ्चालन प्रकृया 
 

कायायन्त्वयन र्न ेचनकायः स्वास््य चनदेशनालय 

डक्रयाकलापहरु 

• स्वास््य सेवा ववभार्, व्यवस्थापन महाशाखाबाट स्वीकृत स्पचेशडफकेशन बमोखजम 
आवश्यक क्षयिोर् सम्वन्त्धी Tools छपाई तथा ववतिण । 

•   

बजेट बाुँिफाुँि • बजेटको परिचध चभर िही ववद्यमान ऐन, चनयमानुसाि र्ने । 
  

 

६ आधािभूत माइक्रोस्कोपी  तथा एल क्यू एस एस सम्बन्त्धी  ताचलमः 
परिचय क्षयिोर्को चनदानमा संलग्न प्रयोर्शालाकमीहरूको खकाि पिीक्षण सम्बन्त्धी ज्ञान तथा सीप 

अद्यावचधक र्ने तथा पिीक्षण र्रिएका स्लाइिको र्ुणस्ति पिीक्षण र्नय LQAS ववचध वािे 
जानकािी डदन यो काययक्रम िाखखएको छ । 

उदे्दश्य प्रयोर्शालामा काययित कमयचािीहरुको र्ुणस्तिीय खकाि पिीक्षण सम्बन्त्धी ज्ञान ि सीप 
अचभबवृद्ध र्ने । 

सहभार्ी क्षयिोर् Microscopy Center मा काम र्ने प्रयोर्शाला कमयचािीहरु  

सहभार्ीको १०  जना 
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संख्या 
श्रोत व्यवि 
सहजकताय 

प्रदेश जनस्वास््य प्रयोर्शाला स्वास््य चनदेशक, प्रयोर्शाला ववज्ञ 

ताचलम अवचध ३ डदन 

कायायन्त्वयन 
प्रकृया 

कायायन्त्वयन र्न ेचनकायः प्रादेचशक जनस्वास््य प्रयोर्शाला l र्ण्िकी प्रदेशको लाचर् क्षयिोर् 
उपचाि तथा प्रेषण केन्त्र l कणायली प्रदेशमा स्वास््य चनदेसनालय l  

• ताचलममा सकभि एक सहभार्ीलाई एक माईक्रोस्कोप उपलब्ध र्िाउने । 
• ताचलम सञ्चालन हुने प्रयोर्शालामा पानी, वबजुली लर्ायत अन्त्य सामाग्रीहरु ब्यवस्थापन 

र्ने  

• संलग्न वजेट बाुँिफाुँिको आधािमा सहजकताय, सहभार्ी तथा श्रोत ब्यविको छनोट र्ने  

ताचलम ववचधः आधािभूत जेि एन माईक्रोस्कोपी ताचलम चनदेचशका अनुसाि अध्यापन र्िाउने, 
प्रस्तुचतकिण, प्रयोर्ात्मक अभ्यास आडद । 

आचथयक बाुँिफाुँि ववचनयोखजत बजेटको परिचध चभर िही नेपाल सिकािको कायय सञ्चालन चनदेचशका बमोखजम । 
 

७ क्षयिोर्का जाखखम समूहमा क्षयिोर् खस्क्रचनङ तथा सडक्रय खोजपिताल काययक्रम सञ्चालनः 
परिचय िाविय प्रीभ्यालेन्त्स सभके्षणले समुदाय चनदान नभएका क्षयिोर्का वबिामीहरूको संख्या 

अत्याचधक (हाल चनदानमा आएका भन्त्दा झण्िै दोव्वि) िहेको देखाएकोले समदुायमा 
क्षयिोर्का वबिामीको चनदानका लाचर् यो काययक्रम िाखखएको हो । 

उदे्दश्य जोखखम समूहमा क्षयिोर् चनदान र्ने । 
अपेखक्षत प्रचतफल नयाुँ क्षयिोर्ी पत्ता लार्ेको हुनेछ । 
कायायन्त्वयन प्रकृया  

सम्भाववत 
डक्रयाकलपाहरू 

१ सडक्रय क्षयिोर् खोजपिताल घुखम्त चशववि वषयमा कखम्तमा ३ पटक (हटस्पटमा) 
देहायका जोखखम क्षेरमा खस्क्रचनङ्र् तथा खोजपिताल र्नुयपनेछ । 

• एच आइ भी संक्रचमत  

• कैदी बन्त्दी 
• कािखाना मजदिु 
• सुकुम्वासी िहेको क्षेर 

• अन्त्य जोखखम क्षेरहरु 

आचथयक वाुँिफाुँि ववचनयोखजत िकमको परिचधमा िही प्रचचलत ऐन चनयम बमोखजम । 
 

८ चनजी मेडिकल कलेज, संधीय, प्रादेचशक तथा अन्त्य अस्पतालमा औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर् सम्बन्त्धी चस.एम.इ 

परिचय औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर् उपचािमा संलग्न चचडकत्सक, स्वास््यकमी ि ल्यावकमीहरूलाइय 
ज्ञान सीप अद्यावचधक िाख्न ि उपचाि व्यवस्थापनमा आइ पिेका समस्याबािे छलफल र्नय यो 
काययक्रम िाखखएको हो । 

उदे्दश्य औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर् उपचािमा संलग्न चचडकत्सक, स्वास््यकमी ि ल्यावकमीहरूलाइय 
ज्ञान सीप अद्यावचधक र्ने कायय सञ्चालनका समस्या  समाधान र्ने । 

अपेखक्षत प्रचतफल औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर् उपचािमा संलग्न चचडकत्सक, स्वास््यकमी ि ल्यावकमीहरूलाइय 
ज्ञान सीप अद्यावचधक भएको हुनेछ । 

काययसञ्चालन 
प्रकृया 

उपचाि केन्त्रसंर् समन्त्वय र्िी Mentoring चमचत तय र्ने  

प्रचशक्षण सहयोर्का लाचर् िाविय क्षयिोर् चनयन्त्रण केन्त्रलाइय अनुिोध र्नय सडकनेछ। 
औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर् उपचािमा तथा प्रचतकूल प्रभाव व्यवस्थापनमा आइय पिेका 
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समस्याबािे छलफल र्ने ,सम्बखन्त्धत उपचाि केन्त्रमा र्इय औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर् सम्बन्त्धी 
Mentoring र्ने । 

बजेट वाुँिफाुँि ववचनयोखजत िकमको परिचधमा िही नेपाल सिकािको काययसञ्चालन चनदेचशका बमोखजम ि 

अचभलेख प्रचतवेदन काययक्रम संचालनको अचभलेख िाखी िाविय क्षयिोर् चनयन्त्रण केन्त्रमा पचन पठाउनुपनेछ । 
 

९ स्थलर्त अनुचशक्षण तथा अनुर्मन ि ववश्व क्षयिोर् डदवस मनाउने 

परिचय क्षयिोर् काययक्रमप्रचत नीचत चनमायण तहसम्मको प्रभावकािी प्रचतवद्धता हाचसल र्नय र्नुयका साथै 
यस िोर्बाट मतृ्यु भएका व्यविहरुको सम्झना स्वरुप ववश्व क्षयिोर् डदवस मनाउन यो 
काययक्रम िाखखएको हो । 

उदे्दश्य क्षयिोर् चनयन्त्रणमा िाजनीचतज्ञ, समाजसेवी, बुवद्धखजवी, नीचत चनमायताहरु सहयोर् प्राप्त र्ने, 
जनचेतान जर्ाउने यस डदवसको मुख्य उदे्दश्य हो  । 

अपेखक्षत उपलखब्ध नीचत चनमायता तथा िाजनीचतज्ञहरुको क्षयिोर् चनयन्त्रण काययक्रममा प्रचतबद्धता बढ्ने । 
समुदायमा क्षयिोर्प्रचत िहेको नकािात्मक धािणामा कमी आउने । 

सञ्चालन प्रकृया 
 

कायायन्त्वयन र्ने चनकायः स्वास््य चनदेशनालय एवं स्वास््य कायायलय 

सम्भाववत डक्रयाकलापहरु 

क्षयिोर् सम्वन्त्धी चशक्षा, सूचना ि सञ्चािका सामाग्रीहरुको प्रदशयनी तथा ववतिण । 
क्षयिोर् चेतनामुलक सांस्कृचतक काययक्रम, सिक नाटक, बादवववाद, हाखजिीजवाफ प्रचतयोचर्ता, 
यायली आडद । 
एफ एम िेडियो ि टेचलचभजन तथा स्थानीय अन्त्य संचाि माध्यम माफय त क्षयिोर् बािे सन्त्देश 
प्रवाह 

परकाि अन्त्तिडक्रया, अन्त्तिसंवाद आडद र्ने । 
वबिामीलाइय सम्मान, फलफूल वबतिण आडद । 
सञ्चालन प्रकृयाः  

प्रदेश स्वास््य चनदेशक स्वास््य  प्रमुखको अध्यक्षतामा सिकािी तथा र्ैिसिकािी चनकाय 
सखम्मचलत ववश्व क्षयिोर् डदवश सञ्चालन सम्बन्त्धी वैठक बसी उपलब्ध स्रोतका अधािमा 
सञ्चालन र्रिने काययक्रमहरूको सूची तयाि र्िी कायय योजना बनाई सोही अनुसाि कायायन्त्वयन 
र्ने ।     

बजेट बाुँिफाुँि उपलव्ध बजेट अनुसाि प्रचचलत ऐन कानूनको परिचधमा िही सञ्चालन र्ने . 

  

 
१०  प्रदेश आपूचतय केन्त्रबाट खजल्लासम्म औषधी ढुवानी तथा काययक्रम सम्बन्त्धी सुपरिबेक्षणः 
परिचय औषधी तथा ल्याव लर्ायत अन्त्य सामग्रीहरुको चनयचमत ि आकखस्मक आपूचतय तथा क्षयिोर् 

औषधी भण्िाि व्यवस्थापन अनुर्मन ि स्थलर्त अनुचशक्षण र्नय यो काययक्रम िाखखएको हो 
। 

उदे्दश्य क्षयिोर्को औषधी, ल्याव सामग्री एवं अन्त्य सामाग्री स्वास््य कायायलय वा स्थानीय तहमा 
उलब्ध र्िाउने  

भण्िाि व्यवस्थापन अनुर्मन  

अपेखक्षत प्रचतफल क्षयिोर् औषधी, ल्याव केचमकल्स एवं अन्त्य सामाग्रीको आपूचतय भएको ि उचचत भण्िािण 
तथा ववतिण भएको हुनेछ । 

कायायन्त्वयन प्रकृया कायायन्त्वयन र्ने चनकाय : प्रदेश आपूचतय व्यवस्थापन केन्त्र 
स्वास््य कायायलय एवं स्थानीय तहसम्म चनयचमत तथा आकखस्मक अवस्थामा क्षयिोर्का 
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औषधी, ल्याव सामाग्री तथा अन्त्य सामाग्री ढुवानी र्ने । 
क्षयिोर्का औषधी एवं अन्त्य समाग्रीको भण्िािण उचचत तरिकाले भए नभएको अनुर्मन ि 
स्थलर्त अनुचशक्षण र्ने  । 
अनुर्मन प्रचतवेदन तयाि र्िी िाविय क्षयिोर् चनयन्त्रण केन्त्र, स्वास््य चनदेशनलाय, 
स्वास््य कायायलय ि स्थानीय तहमा पठाउने । 

आचथयक वाुँिफाुँि प्रचचलत आचथयक ऐन चनयम अनुसाि 

प्रचतवेदन अनुर्मन पिात प्रचतवेदन तयाि र्िी िाविय क्षयिोर् चनयन्त्रण केन्त्र, स्वास््य चनदेशनलाय, 
स्वास््य कायायलय ि स्थानीय तहमामा पठाउने । 

 
११  एम िी आि सेन्त्टि सव सेन्त्टि  नयाुँ ववस्ताि एवं संचालनमा भएकालाइय आवश्यक सुदृडढकिण 

 

परिचय सञ्चालनमा िहेका तथा ववस्ताि र्नय लाचर्एका औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर् उपचाि केन्त्रका 
लाचर् आवश्यक सामग्री, औजाि तथा उपकिणहरूको व्यवस्था र्नय  यो काययक्रम िाखखएको 
हो । 

उदे्दश्य औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर्का वबिामीहरुलाई सहज रुपमा उपचाि र्िाउने । 
अपेखक्षत उपलव्धी औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर् उपचाि केन्त्र ववस्ताि भइय वबिामीको सहज उपचाि भएको हुनेछ । 

कायय सञ्चालन 
प्रकृया 

कायायन्त्वयन र्ने चनकायः स्वास््य चनदेशनालय 

औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर्का वबिामीहरु धेिै भएका खजल्लाका अस्पताल तथा प्राथचमक 
स्वास््य केन्त्रलाइय उपचाि केन्त्रका रुपमा  ववस्ताि र्नय प्राथचमडककिण र्ने । 

 वबिामीलाई पायक पने ि प्राथचमकतामा पिेका अस्पताल तथा प्राथचमक स्वास््य केन्त्रहरूमा 
डि.आि. उपचाि केन्त्र तथा उपकेन्त्र ववस्ताि र्ने । 
सन्त्चालनमा िहेका उपचाि केन्त्रहरुमा  ि ववस्ताि र्नय लाचर्एका उपचाि केन्त्र तथा 
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१२ औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर् (डि.आि.) को व्यवस्थापन सम्बन्त्धी आधािभूत ताचलमः 
परिचय औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर्मा संलग्न स्वास््यकमीहरुको औषधी  प्रचतिोधी क्षयिोर्को 

व्यवस्थापन सम्बन्त्धी ज्ञान, सीप ि क्षमता अचभववृद्ध र्नय यो काययक्रम िाखखएको हो । 
उदे्दश्य औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर् उपचाि व्यवस्थापन र्नय स्वास््यकमीहरुलाई सक्षम र्िाउने । 
अपेखक्षत प्रचतफल औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर् उपचाि व्यवस्थापन र्नय सक्षम भएका हुनेछन । 
कायय सञ्चालन 
प्रकृया 

कायायन्त्वयन र्ने चनकायः प्रदेश स्वास््य ताचलम केन्त्र । 
स्रोत व्यवि सहजकतायः औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर् उपचाि व्यवस्थापन सम्बन्त्धी ताचलम प्राप्त 
चचडकत्सक/स्वास््यकमी, कल्चि ल्यावका कमयचािी, क्षयिोर् फोकल पसयन एवं सम्वखन्त्धत 
ववषय ववज्ञहरू ।  

सहभार्ीहरूः डि.आि उपचािमा प्रत्यक्ष संलग्न चचडकत्सक तथा स्वास््यकमीहरू 

ताचलम अवचधः ५ डदन 

ताचलम सञ्चालनको उदेश्य, ताचलम हुने स्थान, चमचत ि समय सडहत कम्तीमा एक हप्ता 
अर्ावै  स्वास््य संस्था (उपचाि केन्त्र, उपकेन्त्र )लाई पराचाि र्ने ।  

सहजकतायको लाचर् िाविय क्षयिोर् चनयन्त्रण केन्त्र संर् समन्त्वय र्ने । 
औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर् ताचलम पुखस्तका अनुसाि ताचलम सञ्चालन र्ने ।  

ताचलम ववचधः प्रस्तुचतकिण, समूह कायय, छलफल, डफल्ि चभखजट, अभ्यास 

बजेट वाुँिफाुँि ववचनयोखजत िकमको परिचधमा िही अनसूची १ (क)अनुसाि 

अचभलेख प्रचतवेदन अनुसूची अनुसािको प्रचतवेदन तयाि र्िी िाविय क्षयिोर् चनयन्त्रण केन्त्रमा पठाउने । 

सन्त्दभय सामाग्री प्रचशक्षक चनदेचशका, औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर् ताचलम पुखस्तका, क्षयिोर् सेवा अचभलेख तथा 
प्रचतवेदन फािामहरु 

थप व्याख्या उपचाि केन्त्र उपकेन्त्द कम भएका कािण प्रदेशको संयुि ताचलम सञ्चालन र्नय िकम 
ववचनयोजन भएकोले स्वास््य चनदेशनालय / प्रदेशसुँर् समन्त्वय र्िी ताचलम सञ्चालन र्ने । 

 

१३ औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर्का वबिामीहरूका लाचर् पोषण, यातायात तथा आधािभूत पिीक्षण तथा जडटलता 
व्यवस्थापन खचय तथा जडटलता व्यवस्थापन खचयः 

परिचय औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर् चनदान,आधािभूत पिीक्षण, जडटलता व्यवस्थापन, पोषणयुि खाना 
तथा उपचाि चलन लाग्ने यातायात खचयको भाि वबिामीलाइय पनय नडदने उदेश्यले यो 
काययक्रमको िाखखएको हो । 

उदे्दश्य औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर् चनदान,अन्त्य पिीक्षण, जडटलता व्यवस्थापन तथा यातायात खचयको 
भाि कम हुने  ि उपचािमा चनयचमतता भइय चनको हुने दि बढने । 

अपेखक्षत प्रचतफल औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर्का वबिामीलाइय िोर् चनदान तथा उपचािको आचथयक भाि कम भएको 
हुनेछ । 
औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर् चनको हुने दि बवृद्ध भएको हुनेछ । 

कायय सञ्चालन 
प्रकृया 

कायायन्त्वयन र्ने चनकायः स्वास््य चनदेशनालय, स्वास््य कायायलय ि औषधी प्रचतिोधी 
क्षयिोर्  उपचाि केन्त्रहरू 

उपकेन्त्रहरुमा आवश्यकता अनुसाि अनुसूचीमा उल्लेख भएका सामग्री तथा थप अन्त्य 
सामाग्रीहरू खरिद र्ने ।  

 खरिद भएको सामग्री स्वास््य संस्था (औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर् उपचाि केन्त्र) मा उपलब्ध 
र्िाउने । 

बजेट वाुँिफाुँि वबचनयोखजत बजेटको परिचधचभर िही  प्रचचलत खरिद ऐन तथा चनयमावली अनुसाि  
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सुववधा खचय पाउने व्यविः उपचािमा िहेका औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर् वबिामीहरु 

सुववधा पाउने अवचधः उपचाि अवचधभि 

कायायन्त्वयन प्रकृया 
औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर्का वबिामीहरूका लाचर् पोषण, यातायात 

औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर् उपचाि केन्त्रलाई उपचािित औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर्का 
वबिामीहरुको पायक पने बैकमा अचनवायय खाता खोल्न लर्ाइ ि सो को ववविण पेश र्नय 
लर्ाउने । 
औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर् उपचाि केन्त्रमा दताय भएका वबिामीहरूमध्ये आवासीय सुववधा 
(Hostel) प्रयोर् र्िी उपचाि चलने ि केन्त्रमा दैचनक आवत जावत र्िी उपचाि चलने 
वबिामीहरुको ववविण मार् र्ने । 
ववविण साथ वबिामी उपचाि कािय तथा पडहचान खुल्ने प्रमाण समेत पठाउन लर्ाउने । 
आवासीय सुववधा चलइिहेका वबिामीको हकमा उपखस्थचत ववविण चलने । 
स्वास््य कायायलयबाट औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर् उपचाि केन्त्रहरूले उपलब्ध र्िाएको 
ववविणको आधािमा माचसक रुपमा वबिामीको बैक खातामा िकम जम्मा र्िी डदने ि सो को 
जानकािी सम्बखन्त्धत उपचाि केन्त्रलाइ डदने ।  

यडद खजल्लामा िकम अपूर् भएमा स्वास््य चनदेशनालयबाट अपूर् िकमको व्यवस्थापन र्ने 
। 
नयाुँ ववस्ताि र्रिएका उपचाि केन्त्रहरुबाट सेवा चलएका वबिामीहरुको पोषण भत्ता तथा 
यातायात खचय  पचन स्वास््य चनदेशनालयबाट नै व्यवस्थापन र्ने । 
आधािभूत पिीक्षण तथा जडटलता व्यवस्थापन खचय  

नेपाल सिकाि, िाविय बीमा काययक्रमले औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर्का वबिामीहरूको रू 
१,००,०००.०० विाविको चनःशुल्क बीमा व्यवस्था र्िेकोले चनदान, आधािभूत पिीक्षण तथा 
जडटलता व्यवस्थापन र्नय बीमा सुववधायुि अस्पतालमा पठाउने ि बीमा िकम भन्त्दा वढी 
खचय भएमा मार यस शीषयकबाट खचय लेख्नु पदयछ । यातायात खचयको हकमा सम्बखन्त्धत 
उपचाि केन्त्रलाइय पेश्की िकम उपलव्ध र्िाइय र्ने वा सोधभनाय डदने व्यवस्था र्ने । 

बजेट वाुँिफाुँि क) दैचनक उपचाि केन्त्रमा आएि सेवा चलने वबिामीलाई माचसक रु ३०००।– 

ख) आबास सुववधा (Hostel)  प्रयोर् र्ने वबिामीलाई माचसक रु १०००।– 

र्) चनदान, आधािभूत पिीक्षण तथा जडटलता व्यवस्थापन खचय भएको िकम वबल अनुसाि 
(बीमा िकमल ेनखामेको खण्िमा मार)  

घ) पिीक्षण तथा उपचाि र्नय जाुँदाको वास्तववक यातायात खचय  बस डटकट अनुसाि , 
अचभलेख प्रचतवेदन आवासीय सुववधा सडहत उपचाि चलने ि  दैचनक आवत जावत र्िी उपचाि चलने वबिामी 

अनुसाि ववतिण र्रिएको खचयको अचभलेख अद्याबचधक िाख्ने ि िाविय क्षयिोर् चनयन्त्रण 
केन्त्रमा पठाउने । 

 

१४ औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर्का वबिामीहरूका लाचर् पोषण, यातायात तथा आधािभूत पिीक्षण तथा जडटलता 
व्यवस्थापन खचय तथा जडटलता व्यवस्थापन खचय (वबिामी  ि मार्का आधािमा नपुर् िकम) 

परिचय औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर् चनदान,आधािभूत पिीक्षण, जडटलता व्यवस्थापन, पोषणयुि खाना 
तथा उपचाि चलन लाग्ने यातायात खचयको भाि वबिामीलाइय पनय नडदने उदेश्यले यो 
काययक्रमको िाखखएको हो । 

उदे्दश्य औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर् चनदान,अन्त्य पिीक्षण, जडटलता व्यवस्थापन तथा यातायात खचयको 
भाि कम हुने  ि उपचािमा चनयचमतता भइय चनको हुने दि बढने । 
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अपेखक्षत प्रचतफल औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर्का वबिामीलाइय िोर् चनदान तथा उपचािको आचथयक भाि कम भएको 
हुनेछ । 
औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर् चनको हुने दि बवृद्ध भएको हुनेछ । 

कायय सञ्चालन 
प्रकृया 

कायायन्त्वयन र्ने चनकायः स्वास््य चनदेशनालय ि औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर्  उपचाि केन्त्रहरू 

सुववधा खचय पाउने व्यविः उपचािमा िहेका औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर् वबिामीहरु 

सुववधा पाउने अवचधः उपचाि अवचधभि 

कायायन्त्वयन प्रकृया 
औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर्का वबिामीहरूका लाचर् पोषण, यातायात 

औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर् उपचाि केन्त्रलाई उपचािित औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर्का 
वबिामीहरुको पायक पने बैकमा अचनवायय खाता खोल्न लर्ाइ ि सो को ववविण पेश र्नय 
लर्ाउने । 
औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर् उपचाि केन्त्रमा दताय भएका वबिामीहरूमध्ये आवासीय सुववधा 
(Hostel) प्रयोर् र्िी उपचाि चलने ि केन्त्रमा दैचनक आवत जावत र्िी उपचाि चलने 
वबिामीहरुको ववविण मार् र्ने । 
वववविणसाथ वबिामी उपचाि कािय तथा पडहचान खुल्ने प्रमाण समेत पठाउन लर्ाउने । 
आवासीय सुववधा चलइिहेका वबिामीको हकमा उपखस्थचत वववविण 

औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर् उपचाि केन्त्रहरूले उपलब्ध र्िाएको ववविणको माचसक रुपमा 
वबिामीको बैक खातामा िकम जम्मा र्िी डदने ि सो को जानकािी सम्बखन्त्धत उपचाि 
केन्त्रलाइ डदने । 
आधािभूत पिीक्षण तथा जडटलता व्यवस्थापन खचय  

नेपाल सिकाि, िाविय बीमा काययक्रमले औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर्का वबिामीहरूको चनःशुल्क 
बीमा व्यवस्था र्िेकोले चनदान, आधािभूत पिीक्षण तथा जडटलता व्यवस्थापन र्नय बीमा 
सुववधायुि अस्पतालमा पठाउने ि बीमा िकम भन्त्दा वढी खचय भएमा मार यस शीषयकबाट 
खचय लेख्नु पदयछ । यातायात खचयको हकमा सम्बखन्त्धत उपचाि केन्त्रलाइय पेश्की िकम 
उपलव्ध र्िाइय फस्र्यौट र्ने वा सोधभनाय डदने व्यवस्था र्ने । 

बजेट वाुँिफाुँि क) दैचनक उपचािकेन्त्रमा आएि सेवा चलने वबिामीलाई माचसक रु ३०००।– 

ख) आबास सुववधा (Hostel)  प्रयोर् र्ने वबिामीलाई माचसक रु १०००।– 

र्) चनदान, आधािभूत पिीक्षण तथा जडटलता व्यवस्थापन खचय भएको िकम वबल अनुसाि 
(बीमा िकमल ेनखामेको खण्िमा मार)  

घ) पिीक्षण तथा उपचाि र्नय जाुँदाको वास्तववक यातायात खचय  । 
खजल्लामा ववचनयोखजत बजेट अपुर् भएमा प्रदेश चनदेशनालयमा मार् र्नुयहुन । 

अचभलेख प्रचतवेदन आवासीय सुववधा सडहत उपचाि चलने ि  दैचनक आवत जावत र्िी उपचाि चलने वबिामी 
अनुसाि ववतिण र्रिएको खचयको अचभलेख अद्यावचधक िाख्ने  । 

 

१५ डि. आि. उपचाि केन्त्र स्ति चौमाचसक  मूल्याङ्कन समीक्षा र्ोष्ठी 
परिचय औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर्को चनदान,  उपचाि तथा व्यवस्थापन कायय प्रभावकािी रूपमा भए 

नभएको समीक्षा र्नय ि काययक्रम सञ्चालनमा आइपिेका समस्याहरुको ववश्लेषण र्िी 
समाधानका कायययोजना चनमायण र्नय यो काययक्रम िाखखएको हो । िाविय क्षयिोर् काययक्रमले 
लखक्षत र्िे अनुरुप औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर्को चनदान, चनदान भएका वबिामीहरुको उपचािमा 
सहभाचर्ता, उपचािको सुरुवाती चिणमा भएका defaulter, उपचाि सुरु भइसकेपचछ हुने loss to 

follow up का बािेमा ववस्ततृ छलफल र्िी त्यस्ता समस्याहरु हटाई Treatment success rate 
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बढाउने यस काययक्रमको लक्ष्य िहेको छ ।  

उदे्दश्य डि.आि. उपचाि केन्त्र स्तिमा औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर्का वबिामीहरुको त्याङ्क वबश्लेषण 
र्न,े  

िोर् चनदान तथा उपचाि व्यवस्थापनमा आई पिेका समस्याहरु पडहचान र्िी समाधानका 
उपायहरुको खोजी र्ने । 
Initial Defaulter ि Loss to follow up घटाउने  तथा Treatment Success rate बढाउने । 

अपेखक्षत प्रचतफल औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर्को उपचाि तथा व्यवस्थापन प्रभावकािी भएको हुनेछ । 

सञ्चालन प्रकृया सहजकताय स्रोत व्यविः स्वास््य चनदेशक, प्रदेश जनस्वास््य प्रयोर्शाला प्रमुख, प्रदेश स्वास््य 
आपूचतय व्यवस्थापन केन्त्र प्रमूख,   क्षयिोर् सम्पकय  व्यवि 

सहभार्ीहरूः डि.आि सेन्त्टि तथा सब सेन्त्टिका फोकल व्यवि, खजनएक्पटय सेन्त्टिका ल्याव 
कमयचािी 
अवचधः २ डदन 

स्थानः स्वास््य चनदेशनालयले तोके बमोखजम । 
सञ्चालन ववचधः 

• चौमाचसक समीक्षा सुरु हुनु एक हप्ता अर्ाडि स्वास््य चनदेशनालयले प्रदेश 
अन्त्तर्यतका सबै डि . आि. उपचािकेन्त्रहरुलाई औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर्को चनदान, उपचाि 
व्यवस्थापन, सेवा प्रवाहमा आइपिेका समस्याहरु, समाधानका उपाुँयहरु आडदको ववष्लेषणात्मक 
सूचना िाविय क्षयिोर् काययक्रमले तोकेका चनडदयष्ट सूचकांकहरुमा चनडदयष्ट ढाुँचामा प्रस्तुखस्तकिण  
ि ववर्त चौमाचसकमा पत्ता लार्ेका DRTB वबिामीको आधािमा आवश्यक पने औषधी तथा 
ल्याव सामाग्रीहरुको मारा चनधायिण र्िी आवश्यकता अनुसाि मार् फािम सडहत  उपखस्थचतका 
लाचर् पराचाि र्ने । 
• क्षयिोर् काययक्रमको प्रदेश स्तिीय चौमाचसक योजना तजुयमा तथा समीक्षा काययक्रम 
संर्ै पडहलो डदन यो र्ोष्ठी संचालन र्ने व्यवस्था चमलाउने । 
• औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर्को चनदान, चनदान भएका वबिामीहरुको उपचािमा 
सहभाचर्ता, उपचािको सुरुवाती चिणमा भएका defaulter, उपचाि सुरु भइसकेपचछ हुने loss to 

follow up तथा  Treatment success rate का बािेमा ववस्ततृ छलफल र्ने ि समाधानका 
लाचर् उपचाि केन्त्र, खजन एक्सपटय सेन्त्टि, उपकेन्त्र, स्वास््य कायायलय ि चनदेशनालयबीच 
समन्त्वय र्ने । 
• स्वास््य संस्थाहरुमा क्षयिोर् चनदान, उपचाि तथा व्यवस्थापन सम्बन्त्धी आइपिेका 
समस्या समाधानका ववषयमा छलफल र्ने ि समाधानका लाचर् सम्बखन्त्धत चनकायहरु वबच 
समन्त्वय र्ने । 
• औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर् सम्बन्त्धमा अद्यावचधक भएका ववषयवस्तु वािे जानकािी 
र्िाउने ।  

• ववर्त चौमाचसक अवचधमा डि.आि वबिामीका उपचाि कािय, िखजष्टि अनुसाि DRTB 

Patient Tracking and Laboratory system मा वबिामीको ववविण अद्यावचधक नभएमा पषृ्ठपोषण 
प्रदान र्ने ि अद्यावचधक र्नय समस्या भएका स्वास््य स्वास््यकमीहरुलाइ छोटो सेसनको 
व्यवस्था र्ने वा सम्भव नभए स्वास््य संस्थाहरुमा अनसाइट कोचचङ्र्को योजना र्ने  । 

आचथयक वाुँिफाुँि ववचनयोखजत िकमका आधािमा अनुसूची १ (क) अनुसाि  
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अचभलेख 
प्रचतवेदन 

डि.आि वबिामीहरुको ववविण व्यवस्थापन र्नय िाविय क्षयिोर् चनयन्त्रण केन्त्रबाट चनमायण 
भएको online DR TB software माफय त वबिामीहरुको ववविण माचसकरूपमा अध्यावचधक र्ने ि 
काययक्रमको सन्त्चालन ि खचयको समग्र ववस्ततृ ववविण सडहतको प्रचतवेदन िाविय क्षयिोर् 
चनयन्त्रण केन्त्रमा पेश र्ने ।  

 

१६ औषचध प्रचतिोधी क्षयिोर्का  वविामीको उपचाि व्यवस्थापनका लार्ी होस्टेल सञ्चालन अनुदान 

परिचय शािीरिक रुपमा असि, आचथयक रुपले कमजोि, भौर्ोचलक ववकटता आडदका कािण सेवा 
चलन कडठन भएका औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर्का वबिामीहरुलाई आवासीय सुववधा सडहत 
उपचाि उपलब्ध र्िाउन यो काययक्रम िाखखएको हो । 

उदे्दश्य औषचध प्रचतिोधी क्षयिोर्का वविामीहरुको उपचाि  व्यवस्थापन र्नय  ि वबिामीहरुलाई 
चनयचमत उपचाि, उचचत वसोवास तथा सन्त्तुचलत भोजनको व्यवस्था र्िी पूणय रुपमा िोर् 
चनको पाने तथा मनोसामाखजक सहयोर् र्नय । 

अपेखक्षत प्रचतफल औषचध प्रचतिोधी क्षयिोर्का वबिामीहरुले चनयचमत सेवा चलइ चनको हुने दि ववृद्ध भएको 
हुनेछ । 

 

आवसीय सुववधाका 
मापदण्िः   

वबचनयोखजत बजेट, उपलब्ध शैया संख्या आडदको आधािमा प्राथचमकताका आधािमा 
चनम्नानुसािका वबिामीहरुलाई होस्टेलमा िाख्ने व्यवस्था चमलाउने । 
क) कमजोि आचथयक अबस्था भएका । 
ख) भौर्ोचलक कािणले दैचनक उपचािमा आउन असमथय वबिामीहरु । 
र्) भौलोचर्क डहसावले नखजक भएपचन पारिवारिक हेिचाह नपाएका वबिामीहरु   

घ) असि, अपांर्, कमजोि शारििीक अवस्था भई वबशेष हेिचाह र्नुय पने वबिामीहरु ।  

ङ) कल्चि नेर्ेडटभ नभएसम्मका वबिामीहरु 

च) होस्टेलमा बस्न चाहने वबिामीहरु 

सन्त्चालन र्ने 
चनकाय 

स्वास््य चनदेशनालय  

सञ्चालन प्रकृया • वबचनयोखजत बजेट तथा प्रचचलत आचथयक ऐन चनयमको परिचधचभर िही होस्टेल 
सञ्चालनका लाचर् क्षयिोर् सेवाको न्त्यूनतम मापदण्ि चनदेचशका अनुसाि कायययोजना 
तयाि र्िी सम्बखन्त्धत स्वास््य चनदेशनालयबाट स्वीकृत र्िाइ खचय र्ने । 

बजेट बाुँिफाुँि स्वीकृत कायययोजना बमोखजम बाुँके ि रुपन्त्देही खजल्लामा भएका होस्टल संचालन । 
अचभलेख प्रचतवेदन होस्टेलमा िहेका वबिामीको नाम, ठेर्ाना सम्पकय  नं सडहतको ववविण ि माचसक खचयको 

अचभलेख िाखी  प्रचतवेदन स्वास््य चनदेशनालय ि िाविय क्षयिोर् चनयन्त्रण केन्त्रमा 
पठाउन हुन । 

 

१७ औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर्का वबिामीहरूका लाचर् पोषण, यातायात, आधािभूत पिीक्षण तथा जडटलता 
व्यवस्थापन खचय  

परिचय औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर् आधािभूत पिीक्षण, जडटलता व्यवस्थापन, पोषणयुि खाना तथा 
उपचाि चलन लाग्ने यातायात खचयको भाि वबिामीलाइय पनय नडदने उदेश्यले यो काययक्रमको 
िाखखएको हो । 

उदे्दश्य औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर् ,अन्त्य पिीक्षण, जडटलता व्यवस्थापन तथा यातायात खचयको भाि 
कम हुने  ि उपचािमा चनयमखैतता भइय चनको हुने दि बढने । 

अपेखक्षत प्रचतफल औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर्का वबिामीलाइय उपचािको आचथयक भाि कम भई औषधी प्रचतिोधी 
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क्षयिोर् चनको हुने दि बवृद्ध भएको हुनेछ । 
कायय सञ्चालन 
प्रकृया 

कायायन्त्वयन र्न ेचनकायः स्वास््य चनदेशनालय, स्वास््य कायायलय ि औषधी प्रचतिोधी 
क्षयिोर्  उपचाि केन्त्रहरू । 

सुववधा खचय पाउने व्यविः उपचािमा िहेका औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर् वविामीहरु 

सुववधा पाउने अवचधः उपचाि अवचधभि 

कायायन्त्वयन प्रकृया 
क) औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर्का वबिामीहरूका लाचर् पोषण, यातायात 

• औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर् उपचाि केन्त्रलाई उपचािित औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर्का 
वबिामीहरुको पायक पने बैकमा अचनवायय खाता खोल्न लर्ाउने ि सो को ववविण पेश 
र्नय लर्ाउने । 

• औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर् उपचाि केन्त्रमा दताय भएका वबिामीहरूमध्ये आवासीय सुववधा 
(Hostel) प्रयोर् र्िी उपचाि चलने ि केन्त्रमा दैचनक आवत जावत र्िी उपचाि चलने 
वविामीहरुको ववविण मार् र्ने । 

• ववविण साथ वबिामी उपचाि कािय तथा पडहचान खुल्ने प्रमाण समेत पेश र्नय लर्ाउने । 
आवासीय सुववधा चलइिहेका वविामीको हकमा वविामी भनाय अचभलेख  । 

• स्वास््य कायायलयबाट औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर् उपचाि केन्त्रहरूले उपलब्ध र्िाएको 
ववविणको आधािमा माचसक रुपमा वबिामीको बैक खातामा िकम जम्मा र्रि डदने ि सो 
को जानकािी सम्बखन्त्धत उपचाि केन्त्रलाइ डदने ।  

• यडद खजल्लामा िकम अपूर् भ ैमार् भएमा स्वास््य चनदेशनालयबाट अपूर् िकमको 
व्यवस्थापन र्ने । 

• नयाुँ ववस्ताि र्रिएका उपचाि केन्त्रहरुबाट सेवा चलएका वविामीहरुको पोषण भत्ता तथा 
यातायात खचय  पचन स्वास््य चनदेशनालयबाट नै व्यवस्थापन र्ने । 

ख) आधािभूत पिीक्षण तथा जडटलता व्यवस्थापन खचय  

नेपाल सिकाि, िाविय बीमा काययक्रमले औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर्का वबिामीहरूको लाचर् 
चनःशुल्क बीमा व्यवस्था र्िेकोले प्रत्येक वविामीको बीमा र्िाइ  आधािभूत पिीक्षण तथा 
जडटलता व्यवस्थापन र्नय बीमा सुववधायुि अस्पतालमा पठाउने ि बीमा िकम भन्त्दा वढी 
खचय भएमा मार ए. डि. एस. एम. चनदेचशका बमोखजम यस शीषयकबाट खचय र्नुय पदयछ ।  
यातायात खचयको हकमा सम्बखन्त्धत उपचाि केन्त्रलाइय पेश्की िकम उपलव्ध र्िाइय 
फछययॏ ट र्ने वा सोधभनाय डदने व्यवस्था र्नय सडकनेछ । 

बजेट वाुँिफाुँि क) दैचनक उपचािकेन्त्रमा आएि सेवा चलने वविामीलाई माचसक रु ३०००।– 

ख) आबास सुववधा (Hostel)  प्रयोर् र्ने वविामीलाई माचसक रु १०००।– 

अचभलेख प्रचतवेदन आवासीय सुववधा सडहत उपचाि चलने ि  दैचनक आवत जावत र्िी उपचाि चलने वविामी 
अनुसाि ववतिण र्रिएको खचयको अचभलेख अद्याबचधक िाख्ने ि िाविय क्षयिोर् चनयन्त्रण 
केन्त्रमा पठाउने । 

 

१८ अटोमेडटक वप सी आि(खजन एक्स्पटय) वबस्ताि र्नय एसी, वप्रन्त्टि, ब्याकअप लर्ायतका सामाग्री खरिद एबम 
डफडटंर् खचय 

परिचय रतु पिीक्षणमा प्रयोर् हुने अटोमेडटक वप सी आि (खजन एक्स्पटय) सेवा ववस्ताि र्नय 
आवश्यक पने एचस, वप्रन्त्टि, ववद्युत व्याकअप लर्ायत अन्त्य आवश्यक सामाग्री खरिद एंव 
जिान र्नय यो काययक्रम िाखखएको हो । 
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उदे्दश्य रतु पिीक्षण पिीक्षण ववचधवाट क्षयिोर् चनदान र्नय अटोमेडटक वप सी आि (खजन एक्सपटय) 
ववचध सेवा ववस्ताि र्ने । 

अपेखक्षत 
प्रचतफल 

अटोमेडटक वप सी आि(खजन एक्स्पटय) ववस्ताि भएको हुनेछ । 

कायायन्त्वयन 
प्रकृया 

• कायायन्त्वयन र्ने चनकायः प्रदेश जनस्वास््य प्रयोर्शाला, स्वास््य चनदेशनालय, 
र्ण्िकी प्रदेशको लाचर् क्षयिोर् उपचाि तथा प्रेषण केन्त्र l  

• िाविय क्षयिोर् चनयन्त्रण केन्त्रसुँर् समन्त्वय र्िी नयाुँ सेवा ववस्ताि र्रिने स्वास््य 
संस्था छनौट र्ने,  

• छनौटमा पिेका स्वास््य संस्थाको भौचतक पूवायधाि अवस्थाको अध्ययन र्िी सेवा 
ववस्ताि र्नय आवश्यक आवश्यक सामाग्रीहरुको सूची तयाि र्ने । 
• ववचनयोखजत बजेटको परिचधमा िही क्रमसः AC, Battery/solar power back up, 

Vortex, Refrigerator, Autoclave,  Printer, Furniture ( chair, table, cupboard, Rack) 

Centrifudge Tube आदी प्राथचमडककिण र्िी सामाग्रीहरू खरिद एवं जिान र्ने । 
• सेवा ववस्ताि र्रिने संस्थामा इन्त्टिनेट सुववधा नभए इन्त्टिनेट समेत जिान र्ने । 
• नोट  AC, Battery/solar power back up, को स्पेचशडफकेसन अनुसूची १० मा िहेको 
छ । 

बजेट वाुँिफाुँि बजेटको परिचध चभर िही सावयजचनक खरिद ऐन, २०६३ तथा सावयजचनक खरिद चनयमावली, 
२०६४ (संशोधन सडहत) अनुसाि  

अचभलेख 
प्रचतवेदन 

खरिद भएका सामाग्री दखखला  र्ने  

 

१९  आकखस्मक व्यवस्थापन खचय ( एखन्त्सलिी औषधी खरिद िी एजेन्त्ट,माइक्रोस्कोवपक ममयत तथा ढुवानी 
खचय,अन्त्य आवश्यक सामग्री खरिद आडद) 

परिचय क्षयिोर् चनदान तथा उपचाि व्यवस्थापन र्नय तोडकएका डक्रयाकलापमा ववचनयोखजत बजेट कम 
हुन र्इय चनदान तथा उपचाि व्यवस्थापनमा बाधा नहोस भन्त्ने उदेश्यले यो काययक्रम व्यवस्था 
र्रिएको हो । 

उदे्दश्य क्षयिोर् चनदान तथा उपचाि व्यवस्थापन र्नय आकखस्मक रूपमा आइ पिेका समस्या समाधान 
र्ने । 

अपेखक्षत 
प्रचतफल 

क्षयिोर् चनदान तथा उपचाि सेवा चनिन्त्ति सञ्चालन भएको हुनेछ । 

सञ्चालन प्रकृया ववचनयोखजत िकम चनम्नानुसाि खचय र्नय सडकनेछ । 

एखन्त्सलिी औषधी खरिद  

अन्त्तर्यतका औषधी प्रचतिोधी उपचाि केन्त्रमा उपचािित डि.आि. क्षयिोर्का वबिामीको लर्त 
तयाि र्ने । 
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उपचािित वबिामीको संख्या ि २० प्रचतशत जर्ेिा िाख्ने र्िी औषधीको आवश्यक परिमाण 
यडकन र्ने । 

अनुसूची ९ अनुसाि ववज्ञ चचडकत्सक वा िाविय िाविय क्षयिोर् चनयन्त्रण केन्त्रबाट प्राप्त िाय 
वमोखजम अन्त्य औषधी खरिद र्िी वबिामीको संख्या अनुसाि डि.आि उपचाि केन्त्रहरुमा 
आपूचतय र्ने । 

माइक्रोस्कोपी ममयत तथा ढुवानी खचयः 

 ववचग्रएका माईक्रोस्कोपको ववविण पठाइय डदन अन्त्तर्यतका माईकोस्कोपी सेन्त्टिलाइय  पराचाि 
र्ने  

स्थानीय स्तिमा िहेका ममयत सम्भाि सेन्त्टिसुँर् (सम्भव भएसम्म बायोमेिीकल ईन्त्जीनीयि 
वा माईक्रोस्कोप ममयत सम्बन्त्धी ताचलम प्राप्त व्यवि) ममयत र्िाउने ।  

स्थानीय स्तिमा ममयत हुन नसक्ने भएमा िाविय क्षयिोर् चनयन्त्रण केन्त्रसुँर् समन्त्वय र्ने  

 ववचनयोखजत िकमबाट माईक्रोस्कोप ढुवानी, ममयत, पाट पूजायहरुको भुिानी, पारिश्रचमक ि 
दैचनक तथा भ्रमण खचय र्ने ।  

ल्याव कञ्जुमेवल तथा अन्त्य आवश्यक सामग्री खिीदः 

यस काययका लाचर् चस.न. २३ ल्याव रिजेन्त्ट तथा कन्त्जुमेबल्स खरिद ढुवानी तथा 
स्थलर्तअनुचशक्षण अनुर्मन क्यू सी स्लाइि कलेक्सन शीषयकमा बजेट व्यवस्था भएकोले 
आकखस्मक अवस्थामा सोही अनुसाि खरिद र्ने । 

ववपन्त्न तथा पी वी सी वबिामी यातायात खचयः 

आचथयक खस्थचत कमजोि िहेका क्षयिोर्का वबिामीहरुलाई पोषण खचय शीषयकमा स्थानीय तहमा 
बजेट  ववचनयोजन िहेकोले स्थानीय तहलाइय कमी भएको अवस्थामा िकम उपलब्ध र्िाउने । 

अन्त्य आकखस्मक खचयः अचभलेख, प्रचतवेदन फािाम छपाइय, डिफल्टि अनुर्मन खचय, वबिामी 
जाुँच तथा ल्याव कक्ष ममयत सम्भाि, सञ्चाि खचय आडद 

बजेट बाुँिफाुँि प्रचचलत आचथयक ऐन चनयम अनुसाि  

सन्त्दभय सामग्री सावयजचनक खरिद ऐन सावयजचनक खरिद चनयमावली (संसोधन सडहत), दैचनक भ्रमण भत्ता 
चनयममावली 

 

२० खजन एक्स्पटय पिीक्षण तथा व्यवस्थापन, ममयत तथा कायय संचालन,  एक्सपटय तथा  इन्त्टिनेट खचय (जिान 
एवम महसुल खचय) 

परिचय रतु पिीक्षणमा प्रयोर् हुने अटोमेडटक वप सी आि (खजन एक्स्पटय) सेवा ववस्ताि र्नय आवश्यक 
पने एचस, वप्रन्त्टि, ववद्युत व्याकअप लर्ायत अन्त्य आवश्यक सामाग्री खरिद एंव जिान र्नय यो 
काययक्रम िाखखएको हैो । 

उदे्दश्य रतु पिीक्षण पिीक्षण ववचधवाट क्षयिोर् चनदान र्नय अटोमेडटक वप सी आि (खजन एक्सपटय) 
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ववचध सेवा ववस्ताि र्ने । 
अपेखक्षत 
प्रचतफल 

अटोमेडटक वप सी आि(खजन एक्स्पटय) ववस्ताि भएको हुनेछ । 

कायायन्त्वयन 
प्रकृया 

कायायन्त्वयन र्ने चनकायः प्रदेश जनस्वास्थय प्रयोर्शाला, स्वास््य चनदेशनालय, र्ण्िकी 
प्रदेशको लाचर् क्षयिोर् उपचाि तथा प्रेषण केन्त्र l  

• िाविय क्षयिोर् चनयन्त्रण केन्त्रसुँर् समन्त्वय र्िी नयाुँ सेवा ववस्ताि र्रिने स्वास््य 
संस्था छनौट र्ने,  

• छनौटमा पिेका स्वास््य संस्थाको भौचतक पूवायधाि अवस्थाको अध्ययन र्िी सेवा 
ववस्ताि र्नय आवश्यक आवश्यक सामाग्रीहरुको सूची तयाि र्ने । 
• वबचनयोखजत बजेटको परिचधमा िही क्रमसः AC, Battery/solar power back up, Vortex, 

Refrigerator, Autoclave,  Printer, Furniture ( chair, table, cupboard, Rack) Centrifudge Tube 

आदी प्राथचमडककिण र्िी सामाग्रीहरू खरिद एवं जिान र्ने । 
• सेवा ववस्ताि र्रिने संस्थामा इन्त्टिनेट सुववधा नभए इन्त्टिनेट समेत जिान र्ने । 
नोट  AC, Battery/solar power back up, को स्पेचशडफकेसन अनुसूची १० मा िहेको छ । 

बजेट वाुँिफाुँि बजेटको परिचध चभर िही सावयजचनक खरिद ऐन, २०६३ तथा सावयजचनक खरिद चनयमावली, 
२०६४ (संशोधन सडहत) अनुसाि  

अचभलेख 
प्रचतवेदन 

खरिद भएका सामाग्री दखखला  र्ने  

सन्त्दभय सामग्री सावयजचनक खरिद ऐन सावयजचनक खरिद चनयमावली (संसोधन सडहत) । 
 

२१ प्रदेश र्ुणस्ति चनयन्त्रण प्रयोर्शालाहरुका लाचर् कमयचािी चनिन्त्तिता 
परिचय क्षयिोर् खकाि माइक्रोस्कोपी पिीक्षणमा र्ुणस्ति सुचनखितताको महत्वपूणय भूचमका िहेकोछ । 

र्ुणस्ति सुचनखिता र्नय क्षयिोर् चनदानका लाचर् जाुँच र्रिएका सवै Positive slide ि Negative 

slide मध्ये lot quality ववचधबाट Random १० प्रचतशत स्लाइि छानी पुनः पिीक्षण र्िीनु पदयछ 
। यसिी ववचभन्त्न माईक्रोसकोपी सेन्त्टिमा र्रिएका खकाि जाुँचको र्ुणस्ति सुचनखित र्नय 
दिवन्त्दीमा काययित ल्यावकमी नपुर् भएको अवस्थामा सेवा किािमा आवश्यक कमयचािी 
व्यवस्थापन र्नय यो काययक्रम िाखखएको हो । 

उदे्दश्य क्षयिोर् चनदानका लाचर् जाुँच र्रिएका सवै Positive slide ि Negative slide मध्ये lot quality 
ववचधबाट Random १० प्रचतशत स्लाइि छानी पुनः पिीक्षण र्नय ल्यावकमी किाि सेवामा 
व्यवस्थापन र्ने । 

अपेखक्षत प्रचतफल क्षयिोर् खकाि स्लाइिहरूको र्ुणस्ति सुचनखितताका लाचर् पुन पिीक्षण भएको हुनेछ । 
न्त्यूनतम शैखक्षक 
योग्यता: 
 

ल्याव टेखक्नचसयन – ल्याव टेखक्नचसयन वा सो सिह कोषय उवत्तणय र्िी नेपाल स्वास््य 
व्यवसायी पिीषदमा Class B मा चनदान समूहमा दताय भएको हुनु पने । 
प्रयोर्शाला सहयोर्ी कमयचािीः एस.ई.ई. वा सो सिह उवत्तणय । 
पुनिः  ववषयर्त सेवामा अनुभव प्राप्त तथा काययित व्यविलाई प्राथचमकता डदन सडकने । 

 
 

सञ्चालन प्रकृया 

कायायन्त्वयन र्न ेचनकायः प्रादेश जनस्वास््य प्रयोर्शाला  

छनौट प्रडक्रया: 
• सावयनखजक खरिद ऐन,२०६३ ि सावयजचनक खरिद चनयमाली,२०६४  (संशोकन सडहत)  
अनुसाि कमयचािीहरु सेवा किािबाट छनौट र्ने ।  

• छनौट भएका ल्याव टेखक्नचसयन ि सहयोर्ी कमयचािीहरुसंर् अनुसूची ५ बमोखजमको ढाुँचामा 
सम्झौता र्िी कामकाजमा लर्ाउने  । 
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• काययित ल्याव टेखक्नचसयन ि सहयोर्ी कमयचािीहरुको काययसम्पादन अनुर्मन र्ने । 
पद संख्या:  
ल्याव टेखक्नचसयन–१  

प्रयोर्शाला सहयोर्ी (ल्याव ब्वाय) – १ जना  

आचथयक वाुँिफाुँि नेपाल सिकाि वा सम्बखन्त्धत प्रदेश सिकािले तोकेको श्रणेी वा तह अनुसािको न्त्युनतम तलव 
भत्ताभन्त्दा कम नहुने र्िी आपसी सहमचत अनुसाि चनधायिण भए वमोखजम । िकम अपुर् 
भएमा सम्बखन्त्धत प्रदेशबाट व्यवस्थापन र्नुय पने l  

अचभलेख प्रचतवेदन कमयचािी छनौट प्रकृयाको ववविण, शैखक्षक योग्यताका प्रमाण पर, कायय ववविण, सम्झौता 
ववविण आडदको अचभलेख िाख्ने ।  
छनौट भएका ल्यावकमीका ववविण िाविय क्षयिोर् चनयन्त्रण केन्त्र मा (email माफय त) पठाउने 
। 

 

२२ ल्याव रिजेन्त्ट तथा कन्त्जुमेबल्स खरिद ढुवानी तथा स्थलर्त अनुचशक्षण अनुर्मन क्यू सी स्लाक्षि 
कलेक्सन (क्यू सी सेन्त्टि प्रदेश जनस्वास््य प्रयोर्शाला) 

परिचय क्षयिोर् चनदानका लाचर् खकाि पिीक्षण (जेि एन माईक्रोस्कोप तथा फोलोिोसेन्त्स 
माईकोस्कोप) र्नय आवश्यक  Lab chemicals and consumebales खरिदको लाचर् यो 
काययक्रम िाखखएको हो । 

उदे्दश्य आवश्यक Lab chemicals and consumebales आपूचतय र्िी क्षयिोर् चनदानका लाचर् खकाि 
पिीक्षण र्ने  

अपेखक्षत 
प्रचतफल 

क्षयिोर् चनदानका लाचर् खकाि पिीक्षण भएको हुनेछ । 

कायय सञ्चालन 
प्रकृया 

कायायन्त्वयन र्न ेचनकायः प्रदेश जनस्वास्थय प्रयोर्शाला/ क्षयिोर् उपचाि तथा प्रेषण केन्त्र l  

क) Lab chemicals and consumebales खरिद ढुवानी 
• अन्त्तर्यतका माईकोस्कोपी सेन्त्टिको Lab chemicals and consumebales को र्त वषयको 
वावषयक खपत तथा हालको मौज्दात ववविण मार् र्ने 

• र्त वषयको खपत  ि जनसंख्याको आधािमा सम्भाववत क्षयिोर् पिीक्षणको अनुमान र्िी 
वावषयक  हुन सक्ने Lab chemicals and consumables को अनुमाचनत लार्त तयाि र्ने । 

• अनुमाचनत वावषयक खपत ि सो को २० प्रचतशत थप बफि स्टक िहने र्िी अनुसूची  
अनुसाि ि क्षयिोर् ्चनयन्त्रण केन्त्रले चसफारिस र्िेका समाग्रीहरू खरिद र्ने । 

• माईकोस्कोपी सेन्त्टिमा आपूचतय र्िी दाखखला र्नय लर्ाउने । 
ख) ल्याव स्थलर्त अनुचशक्षण अनुर्मन ि क्यू सी स्लाइि कलके्सन 

• स्थलर्त अनुचशक्षण काययताचलका तयाि र्िी प्रमुखबाट स्वीकृत र्िाउने । 
• काययताचलका अनुसाि स्थलर्त अनुचशक्षण र्ने  

• स्थलर्त अनुचशक्षणमा जाने ल्यावकमीलाइय क्यू सी स्लाइि समेत चलइ आउन अह्राउने । 
• चनयचमत क्यू सी स्लाइि सुँकलन र्ने व्यवस्था चमलाउने  

बजेट वाुँिफाुँि  सावयखजनक खरिद ऐन,२०६३  तथा सावयखजनक खरिद चनयमावली,२०६४  (संसोधन सडहत) 
ि दै तथा भ्रमण खचय चनयमावली अनुसाि  

अचभलेख 
प्रचतवेदन 
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२३ प्रदेश कल्चिका ल्यावका लाचर् आवश्यक कायायलय संचालन खचय एवं  खजल्लाहरुबाट खकाि ल्याई पिीक्षण 
र्नय कुरियि सेवा चलनेः 

परिचय प्रदेश कल्चि ल्यावका लाचर् आबश्यक कायायलय संचालन खचय एवं खजल्लाहरुबाट खकाि 
ल्याई पिीक्षण र्नय ढुवानी खचय डदन आवश्यक भएकाले यो काययक्रम िाखखएको हो । 

उदे्दश्य • समयमै खकाि पिीक्षण र्िी क्षयिोर्का वबिामी पत्ता लर्ाउने । 
• एल पी ए,  कल्चि ल्याव सचंालन र्नय आवश्यक कायायलय संचालन सामाग्री उपलब्ध 

हुने । 
• एल पी ए, कल्चि पिीक्षणका लाचर् खजल्लाहरुबाट पठाईएका खकाि नमूना ढुवानी र्नय 

सहज हुने । 
अपेखक्षत प्रचतफल  

काययक्रम 
कायायन्त्वयन 
प्रकृया 

कायायन्त्वयन र्न े चनकायः प्रदेश अस्पताल सुखते, स्वास््य चनदेशनालय पोखिा, ववपी 
कोइिाला स्वास््य ववज्ञान प्रचतष्ठान, धिान 

• एल पी ए ि कल्चि पिीक्षण सेवा सुरू भएकोले खकाि नमूना पठाउन स्वास््य संस्थाहरूमा 
पराचाि र्ने । 

•  प्राप्त खकाि नमूना पिीक्षण र्ने 
• पुन उपचाि दताय अन्त्तिर्तका वबिामीहरुको एल.वप.ए. बाट खकाि जाुँचका लाचर् प्राप्त 
खकाि नमूना प्रदेश कल्चि ल्यावमा जाुँच नहुने भएमा िाविय क्षयिोर् चनयन्त्रण केन्त्र वा 
नाटा जेनेटपमा कुरियि माफय त खकािको नमूना पठाउने । 

•  खकाि ढुवानी वापत िकम भिुानी र्ने । 
बजेट वाुँिफाुँि खकाि नमूना ढुवानी यातायात खचय  

प्रचत नमूना रु. ४००।,  
कायायलय संचालन खचयः सावयजचनक खरिद ऐन, २०६३ ि सवायजचनक खरिद चनयमावली, २०६४ 
(संसोधन सडहत) अनुसाि अनुसूचीमा उल्लेखखत सामाग्रीहरु  

अचभलेख 
प्रचतवेदन 

खकाि नमूना प्राप्ती ि पिीक्षण सडहतको ववविण तयाि र्िी िाविय क्षयिोर् चनयन्त्रण 
केन्त्रमा पठाउने ।  

 

२४ प्रदेशका कल्चि तथा िी.एस.डट. प्रयोर्साला सुचिडढकिण र्न ेतथा ममयत सम्भाि एबम उपकिण खरिद 

परिचय कल्चि/डि.एस.डट ल्याव सेवाको चनिन्त्ति सेवा सुचनखित र्नय आवश्यक हुने पूुँखजर्त 
सुधाि तथा ममयतका लाचर् यो काययक्रम िाखखएको हो । 

उदे्दश्य कल्चि/डि.एस.डट ल्याव सेवाको चनिन्त्तिता सुचनखित र्ने । 
कायायन्त्वयन र्ने 
चनकाय  

प्रदेश अस्पताल सुखेत l  

कायय सञ्चालन 
प्रकृया 

खरिद र्नुयपने सामाग्री 
• प्रयोर्शाला सुदृडढकिण र्नय आवश्यक काययका लाचर् िाविय क्षयिोर् केन्त्रबाट 
खटाइएका ववज्ञको सुझाव तथा िाय अनुसािका कायय र्ने । 

• तल डदइएका सूची अनुसािको वा ववज्ञ बाट डदइएको चलस्ट अनुसािका आवश्यक 
सामाग्री नेपाल सिकािको प्रचचलत आचथयक ऐन चनयम तथा सावयजचनक खरिद 
चनयमावली अनुसाि खरिद र्ने । 

• कल्चि/डि.एस.डट.मा प्रयोर् हुने उपकिणका पाटय पूजाय परिवतयन वा ममयत आवश्यकता 
अनुसाि र्ने 
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 • कल्चि/डि.एस.डट ल्यावको संचालनमा आवश्यक देखखएका ल्याव सम्वन्त्धी उपकिण वा 
यस संर् प्रत्यक्ष सम्वन्त्धीत उपकिण जस्तै डफ्रजि, इन्त्सवपसेटि, कम््युटि, वप्रन्त्टि, पावि 
व्याकअप, यु.वप.एस. आडदको खरिद एवं ममयत र्ने । 

• आवश्यकता अनुसाि Hepa filter,  bio seafty cabinet को क्याचलव्रेसन, ममयत तथा 
परिवतयन 

• ममयत र्िेि पचन बन्त्न नसक्ने कल्चि ल्यावका अन्त्य उपकिणहरू खरिद र्ने । 
बजेट वाुँिफाुँि बजेटको परिचध चभर िही सावयजचनक खरिद ऐन तथा चनयमावली (सशंाधन सडहत) 

अनुसाि खचय र्ने । 

अचभलेख तथा 
प्रचतवेदन 

 

 

२५ प्रदेशस्तिीय कल्चि ल्यावका लाचर् ल्याव कमयचािीको चनिन्त्तिता 
परिचय क्षयिोर् चनदान खास र्िी औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर् एल पी ए , कल्चि/डि.एस.डट. ल्यावको 

महत्वपूणय भूचमका िहने ति नेपालमा हालसम्म २ वटा एल पी ए , कल्चि/डि.एस.डट. ल्याव 
िहेकाले प्रदेशस्तिमा थप ३ वटा एल पी ए , कल्चि/डि.एस.डट. ल्याव संचालन र्नय लाचर्एको 
ति दिवन्त्दी स्वीकृत नभएकोले सेवा किािमा ल्याव कमयचािी व्यवस्थापन र्िी एल पी ए , 
कल्चि/डि.एस.डट. सेवा सुचारु र्नय यो काययक्रम िाखखएको हो । 

उदे्दश्य प्रदेशस्तिमा जडटल एव ंबहुऔषधी प्रचतिोधी क्षयिोर्को प्रभावकािी एवं सुलभ चनदान तथा 
उपचाि व्यवस्थापनका लाचर् कल्चि/डि.एस.डट. सेवा संचालन र्ने । 

अपेखक्षत 
प्रचतफल 

प्रदेश स्तिमा एल पी ए , कल्चि/डि.एस.डट. सेवा सञ्चालन भएको हुनेछ । 

सञ्चालन 
प्रकृया 

 

कायायन्त्वयन र्न ेचनकायः प्रदेश अस्पताल सुखेत। 

न्त्यूनतम शैखक्षक योग्यता  

क) खक्लचनकल माईक्रोबाईलोखजष्टः मान्त्यता प्राप्त शैखक्षक संस्थाबाट वव.एस्सी. एम.एल.टी., 
बी.एम.एल.टी. उवत्तणय र्िी खक्लचनकल माईक्रोबाईलोजीमा स्नातकोत्ति उवत्तणय र्िेको तथा 
नेपाल स्वास््य व्यवसायी परिषदमा ववचशष्ट श्रणेीको चनदान समूहमा दताय भएको वा 
मान्त्यता प्राप्त शैखक्षक संस्थाबाट एम.बी.बी.एस.उवत्तणय र्िेको तथा खक्लचनकल 
माईक्रोबाईलोजीमा स्नातकोत्ति उवत्तणय र्िी नेपाल मेडिकल काउखन्त्सलमा दताय भएको हुनु 
पने । 

ख) मेडिकल माईक्रोबाईलोखजष्टः मान्त्यता प्राप्त शैखक्षक संस्थाबाट वव.एस्सी. एम एल टी/ 
वव.एम.एल.टी. उवत्तणय र्िी मेडिकल माईक्रोबाईलोजीमा  स्नातकोत्ति उवत्तणय र्िेको तथा 
नेपाल स्वास््य व्यवसायी परिषदमा  A Class चनदान समूहमा दताय भएको हुनु पने । 

र्) मेडिकल ल्याव टेक्नोलोखजष्टः मान्त्यता प्राप्त शैखक्षक संस्थाबाट मे.ल्या.टे. ववषयमा स्नातक 
(बी.एस्सी एम एल टी, बी.एम एल टी) उवत्तणय र्िी नेपाल स्वास््य व्यवसायी परिषदमा A 

Class चनदान समूहमा दताय भएको ।  

घ) ल्याव टेखक्नचसयनः मान्त्यता प्राप्त शैखक्षक संस्थाबाट मे.ल्या.टे ववषयमा प्रववणता प्रमाणपर 
तह (सी.एम एल. टी.) उवत्तणय र्िी नेपाल स्वास््य व्यवसायी परिषदमा B Class  चनदान 
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समूहमा दताय भएको हुनु पने  

ङ) प्रयोर्शाला सहयोर्ी कमयचािीः एस.ई.ई. वा एस. एल. सी. उवत्तणय । 

छनौट प्रडक्रया 

• पिामशय सेवामा (सेवा किािमा) चलइने सम्पूणय पदको काययववविण तयाि र्ने । 

• सावयनखजक खरिद ऐन,२०६३ ि सावयजचनक खरिद चनयमाली,२०६४  (संशोकन सडहत)  
अनुसाि किाि सेवामा चलने  

• ववषयर्त काययमा कखम्तमा एक वषयको अनुभव भएका व्यविलाई प्राथचमकता डदने । 
• छनौट भएका कमयचािीहरुसंर् अनुसूची ५ बमोखजमको ढाुँचामा सम्झौता र्ने । 
• छनौट भएका कमयचािीहरुको काययसम्पादन अनुर्मन र्ने 
पद संख्या एवं प्रकाि  

• माइक्रोवायोलोखजष्ट (खक्लचनकल) १ जना 
• माइक्रोवायोलोखजष्ट (मेडिकल) १ जना 
• ल्याव टेक्नोलोखजष्ट १ जना 
• ल्याव टेखक्नचसयन २ जना 
• प्रयोर्शाला सहयोर्ी कमयचािी १ जना  

आचथयक 
वाुँिफाुँि 

नेपाल सिकाि तथा सम्बखन्त्धत प्रदेश सिकािल ेतोकेको श्रणेी वा तह अनुसािको न्त्यूनतम 
तलव भत्ताभन्त्दा कम नहुने र्िी आपसी सहमचतमा चनधायिण भए वमोखजम । 

अचभलेख 
प्रचतवेदन 

कमयचािी छनौट प्रकृयाको ववविण, शैखक्षक योग्यताका प्रमाण पर, कायय ववविण, सम्झौता 
ववविण आडदको ववविण िाख्ने ।  
छनौट भएका ल्यावकमीका ववविण िाविय क्षयिोर् चनयन्त्रण केन्त्र मा (email माफय त) पठाउने 
। 

 
 

 
२६ बाुँकेमा प्रादेचशक क्षयिोर् िेफिल सेन्त्टि भवन चनमायण 

परिचय क्षयिोर्का वबिामीमा औषधी प्रचतिोध क्षमता ववकास भएमा उपचाि जडटल हुने ि लामो 
समयसम्म (९ देखी २० मडहनासम्म) स्वास््यकमीको प्रत्यक्ष चनर्िानीमा औषधी खानु पने 
तथा त्यस्ता वबिामीहरुलाई जडटलता देखखएमा अस्पतालको श्यामा छुट्टाछुट्टै िाखेि 
एकीकृत स्वास््य उपचाि सेवा उपलब्ध र्िाउनु पने तथा वबिामीको बसोवास स्थलबाट टाढा 
भएका कािण दैचनक उपचाि चलन कडठनाई भएको तथा अन्त्य अस्पतालहरुमा आवासीय सेवा 
उपलब्ध नभएका कािण आवासीय सुववधा सडहत क्षयिोर् उपचाि सेवा एकीकृत रुपमा 
उपलब्ध र्िाउन आवश्यक िहेकैोले स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जािी र्िेको 
क्षयिोर् उपचाि तथा प्रेषण स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्त्धी चनदेचशका, २०७६ को व्यवस्था 
अनुसाि यो काययक्रम िाखखएको हो  । 

उदे्दश्य औषधी प्रचतिोधी क्षयिोर्का वबिामीलाइय एकीकृत रूपमा उपचाि सेवा तथा इच्छुक वबिामीलाइय 
आवासीय सुववधा सडहत उपचाि डदने संिचना तयाि र्ने । 

अपेखक्षत प्रचतफल भवन चनमायण शुरू भएको हुनेछ । 
काययसञ्चालन 
प्रकृयाः  

काययक्रम संचालन र्ने चनकाय: स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय,  लुखम्बनी प्रदेश । 
सावयखजनक खरिद ऐन तथा चनयमावली (संसोधन सडहत) अनुसाि भवन चनमायण सुरू र्ने 
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बजेट वाुँिफाुँि लार्त इखस्टमेट अनुसाि 

अचभलेख 
प्रचतवेदन 

भवन चनमायणको लार्त खचय ि प्रर्चत ववविणको  प्रचतवेदन िाविय क्षयिोर् चनयन्त्रण केन्त्रमा 
पचन पठाउनु पनेछ । 

 

२७ िाप्ती स्वास््य ववज्ञान प्रचतष्ठानमा क्षयिोर् उपचाि केन्त्र व्यवस्थापन एवं सुदृढीकिण 

परिचय िाप्ती स्वास््य ववज्ञान प्रचतष्ठानमा क्षयिोर् उपचाि व्यवस्थापनका लाचर् ििस फोकल पसयन 
को व्यवस्था एवम फचनयचि जन्त्य समाग्री, एक्जहस्ट फ्यान लर्ायत अन्त्य आवश्यक समाग्री 
व्यवस्थापन र्िी प्रभावकािी  क्षयिोर् सेवा सुचनखित र्नय यो काययक्रम िाखखएको हो । 

उदे्दश्य वबिामीहरूलाई र्ुणस्तरिय क्षयिोर् उपचाि सेवा प्रदान र्नय ।  

अपेखक्षत प्रचतफल वबिामीहरूलाई र्ुणस्तरिय  क्षयिोर् उपचाि सेवा उपलव्ध हुने ।  

काययसञ्चालन 
प्रकृयाः  

• क्षयिोर् उपचाि केन्त्रमा आवश्यक सामाग्रीहरूको पडहचान र्ने ि उपलब्ध बजेटचभर 
प्राथचमकीकिण र्िी खरिद र्ने । 

• क्षयिोर् उपचाि केन्त्रमा चनयचमत िट्स सेवा उपलव्ध र्िाउन आवश्यक हुने कमयचािीको 
न्त्युनतम योग्यता चनधायिण र्िी किािमा कमयचािी चनयुि र्ने ।  

• हाल काययित कमयचािीको कायय मूल्याङ्कनमा संतोषजनक पाएमा उि कमयचािीलाइय 
चनिन्त्तिता डदन सडकने । 

बजेट वाुँिफाुँि कमयचािी पारिश्रचमक २४०,०००.०० 

िट्स सेवा सुदृढीकिण ५०,०००.०० 
अचभलेख 
प्रचतवेदन 

कमयचािी चनयुविको एकप्रचत प्रचतचलवप प्रदेश स्वास््य चनदेशनालयमा उपलव्ध र्िाउने । 

 

 
२८ ववश्व क्षयिोर् डदवस मनाउने ि स्थलर्त अनुचशक्षण तथा अनुर्मन (खजल्लाबाट पाचलकासम्म 

आपतकाचलन अवस्थामा औषधी, ल्याव सामाग्री तथा अन्त्य बस्तु ढुवानी  समेत) 
काययक्रम  ववश्व क्षयिोर् डदवस मनाउने 

परिचय क्षयिोर् काययक्रम प्रचत नीचत चनमायण तहसम्मको प्रभावकािी िाजनैचतक प्रचतवद्धता हाचसल 
र्नुयका साथै यस िोर् बाट मतृ्यु भएका व्यविहरुको सम्झना स्वरुप ववश्व क्षयिोर् डदवस 
मनाउन यो काययक्रम िाखखएको हो । 

उदे्दश्य • िाजनीचतज्ञ, समाज सेवव,बुवद्धजीवव,नीचत चनमायताहरु तथा ववचभन्त्न क्षेरमा काम र्ने 
व्यवित्वहरुलाई क्षयिोर् चनयन्त्रणमा उचनहरुको प्रचतबद्धता चलइ क्षयिोर् काययक्रमका 
लाचर् आवश्यक स्रोतहरूको व्यवस्था हुने । 

अपेखक्षत प्रचतफल क्षयिोर् अन्त्त्यका लाचर् िाजनैचतक एवम सामाखजक प्रचतबद्धता हाचसल हुने । 

काययसञ्चालन 
प्रकृयाः  

• प्रदेश स्वास््य चनदेशकको अध्यक्षतामा सिकािी तथा र्ैिसिकािी चनकाय सखम्मचलत 
प्रदेश स्तिको संयोजन सचमचत र्ठन र्ने ।  

• सचमचतको वैठकमा उपलब्ध श्रोतहरु छलफल र्िी सोडह अनुसाि कायय योजना बनाई 
सोडह अनुसाि कायायन्त्वयन र्ने ।     

• अचतचथहरूलाई चनमन्त्रणा ि सहभार्ीहरूको आवश्यक व्यवस्थापन, काययक्रम स्थल छनौट 
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तथा व्यवस्थापन  

• चशक्षा, सूचना ि सञ्चािका सामाग्रीहरुको प्रदशयनी तथा ववतिण 

• क्षयिोर् चेतनामुलक सांस्कृचतक काययक्रम, वाद-वववाद, हाखजिी जवाफ, यायली आडद । 
• स्थानीय िेडियो ि टेचलचभजन तथा स्थानीय अन्त्य संचाि माध्यम माफय त क्षयिोर् बािे 

सन्त्देश प्रवाह र्ने । 
• परकाि अन्त्तिडक्रया, अन्त्तिसंवाद 

काययक्रम  स्थलर्त अनुचशक्षण तथा अनुर्मन (खजल्ला बाट पाचलकासम्म आपतकाचलन अवस्थामा 
औषधी, ल्याव सामाग्री तथा अन्त्य बस्तु ढुवानी समेत) 

परिचय क्षयिोर् काययक्रम संचालन उदे्दश्य अनुरूप भए नभएको सुचनखित र्नुयका साथै काययक्रम 
मापदण्ि अनुसाि र्ुणस्तरिय रूपमा संचालन भएको एडकन र्नुयका साथै सम्बखन्त्धत स्वास््य 
कमीहरूलाई क्षयिोर् काययक्रम प्रभावकािी संचालन एव ं यसको िेकडियङ तथा रिपोडटयङ 
सम्बन्त्धमा क्षमता अचभववृद्ध र्नय यो काययक्रम िाखखएको हो । 

उदे्दश्य काययक्रम प्रभावकािी रूपमा उदे्दशय अनुरूप संचालन भएको सुचनखित र्नय । 
अपेखक्षत प्रचतफल काययक्रम प्रभावकािी ि र्ुणस्तरियरूपमा संचालन भै डदइएको लक्ष्य प्राप्त हुने । 
काययसञ्चालन 
प्रकृयाः  

अनुर्मन तथा मूल्याङ्कनका लाचर्  चेक चलष्टको अचनवायय प्रयोर् र्ने । 
स्थलर्त अनुचशक्षण का माध्यमबाट स्वास््य संस्थाहरुको काययक्रम संचालनका ववचध तथा 
प्रकृया, सो को अचभलेख तथा प्रचतवेदनका साथै HMIS एवम NTPMIS मा चनयचमत प्रचतवेदन 
भए नभएको सुचनखित र्ने साथै आवश्यकता अनुसा सो सम्वन्त्धमा क्षमता अचभववृद्ध र्ने । 
आपतकाचलन अवस्थामा क्षयिोर्को औषधी, ल्याव सामाग्री तथा अन्त्य बस्तु ढुवानी खजल्ला 
तथा पाचलकासम्म ढुवानी र्ने । 
काययक्रम संयोजक तथा अन्त्य आवश्यक कमयचािीहरुको चनयचमत अनुर्मन भ्रमणका लाचर् 
चमचत, स्थान, उदे्दश्य सडहतको योजना बनाउने ि सो अनुसाि स्वास््य संस्थामा अनुर्मन र्ने 
। 
काययक्रमको प्रभावकािी संचालन तथा सो को मूल्याङकनका  लाचर् आवश्यकता अनुसाि 
स्वास््य चनदेशनालय, स्वास््य कायायलय तथा स्थानीय चनकाय  सखम्मचलत संयुि अनुर्मन 
टोली बनाई समस्या पडहचान भएका स्वास्थ सुपेरिवेक्षण  र्िी समस्याहरुको चनिाकिण र्ने । 
अनुर्मन पिात तत्कालै स्वास््य संस्थालाई देखखएका िाम्रा सडहत सुधाि र्नुयपने पक्षहिरुका 
बािेमा छलफल र्ने ि सुधािका लाचर् र्नुयपने डक्रयाकलाप, सो को समय सीमा ि खजम्मेवाि 
व्यवि सडहतको कायय योजना बनाउने । 
आवश्यकता अनुसाि अनुर्मनमा पडहचान भएका ववषयहरुलाई सम्बखन्त्धत स्थानीय तह लाई 
पचन जानकािी र्िाउने ि समस्या समाधानका लाचर् स्थानीय तहको खजम्मेवािी सडहतको 
कायय योजना बनाई कायायन्त्वयन र्ने र्िाउने । 
अको पटकको भ्रमणमा स्वास््य संस्थालाई अचधल्लो भ्रमणमा डदइएको  सुझाव कायायन्त्वयन 
भए नभएको चनखित र्ने । 
अनुर्मन भ्रमणमा काययक्रमको कायायन्त्वयन तोडकएको मार्य चनदेशन अनुसाि भए नभएको एवं 
काययक्रम तोडकएको स्थान, व्यवि तथा समुदायमा भए नभएको, काययक्रमको र्ुणस्तरिय 
कायायन्त्वयन एवं आवश्यक अचभलेख तथा प्रचतवेदन भए नभएको सुचनखित र्ने । 
समुदायमा संचालन भएका क्षयिोर् पडहचान तथा िेफिल काययक्रमको प्रभावकािीता एवं 
सम्वन्त्धीत सेवाग्राही मा काययक्रम पुर्े नपुर्ेको सुचनखित र्ने । यसका लाचथ सेवाग्राहीको 
ववविण स्वास्थय संस्था बाट चलई नमूना छनोटमा पिेका सेवाग्राहीको घिदैलोमा र्ई सेवा 
पाएको सुचनखित र्ने । 
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सम्बखन्त्धत कमयचािीले अनुर्मन भ्रमण पिात प्रचतवेदन बनाई आफ्नो संस्थालाई उपलव्ध 
र्िाउने ि आवश्यक पिेका वेलामा सिोकािवालाहरुलाई उपव्ध र्िाउने । 
 

बजेट वाुँिफाुँि उपलव्ध बजेट बाट ववश्व क्षयिोर् डदवसका लाचर् ५० हजाि सम्म खचय र्ने ि बाुँडक िकम 
स्थलर्त अनु-चशक्षण (खजल्ला बाट पाचलका सम्म आपतकाचलन अवस्थामा औषधी, ल्याव 
सामाग्री तथा अन्त्य वस्तु ढुवानी  समेत) मा खचय र्ने । 

 

२९ स्थानीय तहहरुलाई eTB सम्बन्त्धी ताचलम 

परिचय क्षयिोर् वबिामीहरूको व्यविर्त ववविण वास्तववक समयमै प्राप्त र्िी क्षयिोर्को 
epidemiological ववश्लेषण द्वािा आवश्यक िणनीचत तथा डक्रयाकलाप ववकास र्नय सहयोर् 
पुयायउन एवं वबिामीको उपचािको अवस्था वास्तववक समयमा प्राप्त र्िी प्रभावकािी अनुर्मन 
तथा पषृ्ठपोषण र्नय eTB Register ववकास भएको हो । eTB Register ले क्षयिोर् उपचाि 
िखजष्टिमा भएका  वबिामीको सबै ववविणहरूलाई eTB register मा ववद्युचतय रूपमा प्रचतचलवप 
उतारिने हुदा वबिामीको सब ै ववविण प्राप्त र्िी थप ववशे्लषण र्नय मद्दत पुग्ने छ ।क्षयिोर् 
काययक्रमको त्यांक िाख्ने सबै स्वास््यसंस्थाहरुले अचभलेख तथा प्रचतवेदन िाख्न आवश्यक 
ज्ञान तथा  सीपको ववकास र्नय सबै स्वास््यसंस्थाहरुको क्षयिोर् काययक्रम फोकल पसयनलाई 
दईु डदने ताचलम संचालन र्िी एच.एम.आई.एस. अन्त्तर्यतका क्षयिोर् काययक्रमको अचभलेख 
तथा प्रचतवेदनका चनचमत्त प्रयोर् हुने िेकडियङ तथा रिपोडटयङका फमय फिमेट ि अनलाईन 
सफ्टवेयि eTB Register को प्रयोर् सम्वन्त्धी क्षमता अचभववृद्ध र्नय यो ताचलमका िाखखएको हो 
। 

उदे्दश्य क्षयिोर् काययक्रमको अचभलेख तथा प्रचतवेदनका चनचमत्त प्रयोर् हुने िेकडियङ तथा रिपोडटयङका 
फमय फिमेट एवं क्षयिोर् उपचाि िखजष्टिको अनलाईन सफ्टवेि eTB Register को प्रयोर् 
सम्वन्त्धी स्वास््यकमीहरुको ज्ञान तथा क्षमता अचभववृद्ध हुनेछ । 

अपेखक्षत प्रचतफल • क्षयिोर् वबिामीको ववविण स्वास््य संस्थाबाटै वास्तववक समयमा eTB Register का 
माध्यमबाट उपलब्ध हुने एवम ्वबिामीको प्रचतवेदन HMIS मा interoperable प्रणाली द्वािा 
उपलब्ध हुने   । 

कायय सञ्चालन 
प्रकृयाः  

कायायन्त्वयन र्नेः  स्वास््य कायायलय 

• यो काययक्रम संचालनपूवय, काययक्रम संचालनको कायययोजना चनमायण र्िी िाविय क्षयिोर् 
चनयन्त्रण केन्त्रलाई जानकािी डदने  

• वबिामी तुलनात्मकरुपमा धेिै भएका प्रदेशका तिाई तथा चभरी मधेसका खजल्लाहरु छनौट 
र्ने । छनौट भएका खजल्लाका स्वास््य संस्थाबाट नै अनलाईन रिपोडटयङ्र्का लाचर् 
आवश्यक पूवायधाि जस्तै कम्पयुटि, इन्त्टिनेट सेवा, कम्पुटि संचालनका लाचर् दक्ष 
कमयचािीको उपलव्धता भएका स्वास््यसंस्थाहरुको सूची चनमायण र्ने  उि सूचीहरु 
मध्येबाट प्राथचमडककिण र्िी ताचलमका लाचर् स्वास््य संस्था छनौट र्ने ।   

• छनौट र्रिएका स्वास््य संस्था ि त्यस स्वास््य संस्थाबाट हुने सहभार्ीहरुको व्यविर्त 
सम्पकय  नम्वि सडहतको ववविण संकलन र्ने । 

• यो काययक्रम संचालन हुनु पूवय आवश्यक तयािी जस्तै काययक्रम संचालनको चमचत ि स्थान 
एडकन र्ने, काययक्रम ववषय सूची तथा पाठ्यक्रम तयाि र्ने ि काययक्रममा सहभाचर्ताका 
लाचर् स्वास््य संस्थालाइ पराचाि र्ने । 

• काययक्रम संचालन दईु भार्मा ववभाजन र्िी संचालन र्ने । प्रथम भार्माः क्षयिोर् 
सम्वन्त्धी प्रयोर् हुने HMIS िेकडियङ तथा रिपोडटङ फमय तथा फिमेट सम्वन्त्धी ताचलम 
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संचालन र्ने ि दोस्रो भार्माः क्षयिोर् उपचाि िखजष्टिको अनलाईन सफ्टवेि eTB Register 
को प्रयोर् सम्वन्त्धी ताचलम डदने ।  

• ताचलमका लाचर् क्षयिोर् उपचाि िखजष्टि, कम््युटि ि इन्त्टिनेटको अचनवायय व्यवस्था र्ने  

बजेट बाुँिफाुँट • उपलब्ध बजेट बाट ववचभन्त्न सम्बखन्त्धत शीषयक मा बाुँिफाुँट र्िी खचय र्ने । 

अचभलेख 
प्रचतवेदन 

• काययक्रम संचालन पिात प्रचतवेदन तयाि र्िी eTB Register प्रयोर् र्ने स्वास््य संस्थाका 
ववविण िाविय क्षयिोर् चनयन्त्रण केन्त्रलाइय उपलब्ध र्िाउने । 

 

३० पुनः उपचािमा दताय भएका एव ंअसहाय तथा र्िीब वबिामीहरुलाई उपचाि अवचधभि पोषण भत्ता 
 

परिचय पुनः उपचािमा िहेका वबिामीको पोषण खस्थचत सुधाि र्िी क्षयिोर् चनको पाने, पी वी सी 
क्षयिोर्का वबिामीको सम्पकय मा िहेका परिवािका सदस्यहरूको सम्पकय  पिीक्षण र्नय तथा 
सम्भाववत क्षयिोर्का परिवािका सदस्यहरुलाई क्षयिोर् पिीक्षण र्नय प्रेरित र्नय  यो 
काययक्रम िाखखएको हो । 

उदे्दश्य • ववपन्त्न वबिामीलाइय पोषण यातायात  सहयोर् र्ने  

• पुनः उपचािमा आएका क्षयिोर्का वबिामीको पोषण खस्थचत सुधाि र्नय सहयोर् र्ने । 
• उपचािित पी वी सी क्षयिोर्का वबिामीका घि पिीवािका सदस्यहरुको सम्पकय  पिीक्षण 
र्ने  । 

• पी वी सी क्षयिोर्का वबिामीको सम्पकय मा िहेका ५ वषय मुचनका बालबाचलकाहरूलाइय 
क्षयिोर् प्रचतिोधात्मक उपचाि सुरू र्ने  

अपेखक्षत प्रचतफल • पुनः उपचािमा आएका पी वी सी क्षयिोर्का वबिामीको पोषण अवस्था सुधाि भएको 
हुनेछ । 

• आचथयक अभावका कािण पिीक्षण र्नय जान नसकेका तथा बीचम ै ॵषधी खान छोड्ने 
क्षयिोर्का वबिामी उपचाि दायिामा आएको हुनेछन । 

• ५ वषय मुचनका बालबाचलकाल ेप्रचतिोधात्मक उपचाि (टी वी पी टी) पाएको हुनेछ । 
सञ्चालन प्रकृया क) आचथयक खस्थचत कमजोि िहेका क्षयिोर्का वबिामीहरुलाई पोषण खचय 

• अन्त्तर्यतका स्वास््य संस्थामा उपचािित चनम्न अवस्थाका क्षयिोर्का वबिामीहरुलाइय 
पोषणा यातायात खचय उपलब्ध र्िाउन अद्याबचधक ववविण मार् र्ने । 
क) आचथयक अभावका कािण उपचाि केन्त्र सम्म आवतजावत र्नय यातायात खचय 

नभएका, 
ख) वेवारिसे,  

ग) घिमा हेिचाह र्ने केही नभएका ि आचथयक उपाजयन र्नय नस्कने अवस्थाका,  

ि)  प्रचतकूल असि व्यवस्थापन र्नय थप उपचािका लार्ी सुववधायूि संस्थामा जान 
यातायात खचय चतनय नसक्ने । 

• ववविण मार् र्दाय चनवेदनसाथ उपचाि काियको फोटोकपी तथा व्यविको पडहचान खुल्ने 
कार्जात  पेश र्नय लर्ाउने । 

• उपलब्ध ववविणको आधािमा उपलब्ध बजेट ि वबिामीको अवस्थाका आधािमा यातायात 
तथा पोषण खचय उपलब्ध र्िाउने ।  

थप व्याख्या यडद वबिामीलाइय उपचाि अवचधभि िकम उपलब्ध र्िाउन लाचर्एको भए 
सम्बखन्त्धत वबिामीको खातामा जम्मा र्िी डदने । 
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ख) पुनःउपचािमा िहेका पी.वब.सी. वबिामीहरुलाई उपचाि अवचधभि पोषण खचय 
• अन्त्तर्यतका स्वास््य संस्थामा पुनः उपचािमा दताय भएका क्षयिोर्का वबिामीहरुको 

अद्याबचधक ववविण मार् र्ने । 
• ववविण मार् र्दाय उपचाि काियको फोटोकपी तथा व्यविको पडहचान खुल्ने कार्जात  

पेश र्नय लर्ाउने । 
• उपलब्ध ववविणको आधािमा पोषण खचय वापत हुन आउने िकम सम्बखन्त्धत वबिामीको 

खातामा जम्मा र्िी डदने ।  

र्) घिपरिवािका सदस्यहरूमा सम्पकय  पिीक्षण 

•  उपचािित सवै पी वी सी वबिामीहरूलाई क्षयिोर् लाग्नुको कािण, सने तरिका, 
िोकथामका उपायबािे जानकािी र्िाउने ।  

•  सम्पकय  पिीक्षण र्नय पी वी सी वबिामीको घिमा जाने डदन चनखित र्िी परिवािका 
सदस्यलाई घिैमा बचसडदन लर्ाउने । 

• क्षयिोर्का लक्षण देखा पिेमा परिवािका सदस्यको खकाि संकलन र्ने ि खकाि 
पिीक्षण र्ने  

• यडद प्रयोर्शाला नभएमा सुववधा भएको नखजकको स्वास््य संस्थामा खकाि नमूना 
सडहत जचाुँउन जान सल्लाह डदने ।  

• लक्षण देखा नपिेका ५ वषय मुचनका वालवाचलका भए क्षयिोर् प्रचतिोधात्मक उपचाि 
डदनु पने कुिाका जानकािी र्िाइय स्वास््य संस्थामा चलइय आउन लर्ाउने , 

• खकाि नमूना जाुँच र्दाय क्षयिोर् चनदान भएमा दताय र्िी उपचाि र्ने । 
• खकाि पिीक्षण र्नय आउने परिवािका सदस्यलाई यातायात खचय मार् र्नय अनुसूची ५ 

अनुसािको ढाुँचामा चनवदेन डदन लर्ाउने ि अनुसूची ६ अनसुािको भिपाईमा अचभलेख 
िाखख प्रचत वबिामी बढीमा रु २००। यातायात खचय उपलब्ध र्िाउने । (२ वटा खकाि 
नमूना)  

• क्षयिोर्का लक्षण देखा पिेमा ति खकाि नमूना पिीक्षणमा क्षयिोर्को कीटाणु 
नदेखखएका शंकास्पद क्षयिोर्का वबिामीलाई एक्सिे तथा जीन एक्स्पटय केन्त्रसम्म जान 
बढीमा रु २००.०० थप उपलब्ध र्िाउन सडकनेछ । 

घ) बालबाचलकालाइ डट.वब.वप.टी काययक्रम 

• क्षयिोर्का चचन्त्ह ि लक्षण नदेखखएका ५ वषय मुचनका बालबाचलकालाइय प्रचतिोधात्मक 
उपचाि (TBPT) पद्धचत अपनाउने । 

बजेट बाुँिफाुँि • पुनः उपचािमा िहेका वविामीः  यातायात ि पोषण बापत रू ५०० प्रचत मडहना  

• आचथयक खस्थचत कमजोि भएका वबिामीलाइय यातायात तथा पोषण खचयः उपलब्ध बजेट 
ि वबिामीको अवस्थाका आधािमा   

• पी.वी.सी. वबिामीका परिवािका सदस्यको सम्पकय  पिीक्षण र्नय स्वास््यकमीलाइय 
यातायात खचयः दै भ्र.भ नपाउने अवस्थामा रू. ७००। (बढीमा)  दै.भ्र.भ पाउने भए 
चनयमानुसाि   

• पी.वी.सी. वबिामीका परिवािका सदस्यको खकाि पिीक्षण र्नय यातायात खचय रू.२००। 
(बढीमा) 
 

थप व्याख्याः यस शीषयकमा वबचनयोखजत िकम कम भएमा समयमै स्वास््य चनदेशनलाय 
स्वास््य कायायलयमा सम्मकय  र्ने । 

अचभलेख प्रचतवेदन पी वी सी वबिामी, खकाि पिीक्षण र्रिएका वबिामीका परिवािका सदस्यहरूको ववविण ि 
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यातायात खचय को ववविणा अद्याबचधक िाख्ने ि खकाि पिीक्षण र्रिएका ि क्षयिोर् पत्ता 
लार्ेका परिवािका सदस्यको एकमुष्ठ संख्या इमेल माफय त िाविय क्षयिोर् चनयन्त्रण 
केन्त्रमा पठाउन हुन । 

 

अनुसूची १ 
खचय सम्बन्त्धी मापदण्ि  

 

क) ताचलम, र्ोष्ठी, काययशाला सञ्चालन सम्बन्त्धी खचयको मापदण्ि  

l;=g+ ljj/0f 
s]Gb|⁄ प्रदेशस्ति 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]bg !)))=)) !)))=)) !)))=)) 

* vfhf  @))=)) @))=)) @))=)) 

( 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/ 

सहभार्ीको घि वा हाल बसोवास स्थलबाट दैचनक ओहोि दोहोि र्नय नभ्याईने 

 स्रोत व्यवि आयोजक संस्थाबाट भएमा स्रोत व्यवि भत्ता नपाउने काययपर वापत मार पाउने । 
 काययपर ७५० शव्दको प्रबन्त्ध हुनु पदयछ । 
स्रोतः अथय मन्त्रालयबाट जािी र्रिएको कायय सञ्चालन चनदेचशका,२०७६ छैठैौ संस्किण  

 

 ख) िी आि होस्टेल सञ्चालन खचय   

ljj/0f 

;+Vof dlxgf b/  

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

१ जना नेपाल सिकािको न्त्यूनतम तलव भन्त्दा नबढ्ने र्िी 
किाि सम्झौतामा उल्लेख भए बमोखजम  

xf]:6]n ;j O{Grfh{ -c=x]=j=⁄c=g=dL_   ,,        ,, 

sfof{no ;xof]uL 

  ,,        ,, 

efG;]]  

  ,,        ,, 

;'/Iff uf8{ 

  ,,        ,, 

3/ axfn -xf]:6]n ;~rfng ug{_ clwstd स्वीकृत दििेट बमोखजम 

Uof; -vfgf ksfpg]]_ वबिामीका आधािमा 

xf]:6]n ;~rfng -kfgL, lah'nL, 6]lnkmf]g, OG6/g]6 cflb_ बजेटको परिचधचभर िही चनयमानुसाि 

la/fdLnfO{ vfB cfxf/ वबिामीका आधािमा 
:jf:Yo kl/Ifण / cf}ifwL  चचडकत्सकको चसफारिश बमोखजम 

sfof{{{no ;~rfng vr{ -:6];g/L tyf d;nGb_ ववचनयोखजत बजेटको बढीमा २ प्रचतशतले नबढ्ने र्िी । 

;/;kmfO{ ;fdfu|L वबिामी ि आवश्यकतानुसाि चमतव्ययी हुने र्िी । 



94 

 

cGo ;fdu|L-lj/fdL j]8, tGgf, sDjn, tlsof, em'n cflb_ वबिामीको आधािमा  
 

 vfB cfxf/ /sd vr{ ubf{ k|lt lj/fdL k|lt lbg ? !&!.– sf b/n] lj/fdL xf]:6]ndf b}lgs pkl:yt /x]sf] clen]vsf] cfwf/df lbg u0fgf u/L vr{ 

n]Vg' kg{] 

 xf]:6]ndf ;~rfngdf /x]sf] a]8 ;+Vofsf] cfwf/df dfq vr{ ug{ ldNg] . 

 

अनुसूची २ 

काययक्रम सम्पन्त्न प्रचतवेदनको (नमूना) 
१.  काययक्रमको नामः 
२.  स्वीकृत बजेट ि खचय शीषयक नं 

३.  काययक्रमको संखक्षप्त परिचय तथा उदेश्यः   

४.  काययक्रम सञ्चालन प्रकृयाः  

५.  काययक्रम सञ्चालन स्थान ि चमचतः 
६.  काययक्रममा संलग्न जनशिीको नामावलीः(सहभार्ी सहजकताय सहयोर्ी) 
७.  काययक्रमका सवल पक्षः  

८.  काययक्रममा सुधाि र्नुय पने पक्षः 
९.  खचय िकमको ववस्ततृ ववविण-Statement of Expenditure 

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

! ;xefuL eQf    

@     

३     

hDdf    

 

१०. सहभार्ीहरुको नाम ि संस्थाको नामः 
११.  फोटो तथा अन्त्य ववविणः 

 

अनुसूची ३ 

सेवा किाि सम्झौता (नमूना) 
 

.......................... चनदेशनालय/कायायलय (यसपचछ प्रथम पक्ष भचनएको ) ि ................................... 
न.पा.र्ा.पा.. विा नं. .... बस्ने वषय.......को श्री .........................................(यसपचछ दोश्रो पक्ष भचनएको) का 
बीच यस चनदेशनालय÷कायायलयको लाचर् आवश्यक ............................................पदको कायय सेवा किािमा 
उपलव्ध र्िाउनका लाचर् देहायको शतय तथा यसै साथ संलग्न कायय वववविणको अचधनमा िही सेवा किाि र्ने बािे 
यो सम्झौता र्िी एक एक प्रचत चलयौ डदयौ । 
 

किािका शतयहरु 

१. दोश्रो पक्षल ेप्रथम पक्षलाई सलंग्न सेवाका शतय (TOR) का आधािमा ......................काययहरु सम्बन्त्धी सेवा 
उपलव्ध र्िाउनु पनेछ । 

२.  दोस्रो पक्षले दैचनक कायायलय समय चभर उपखस्थत भई कायायलय प्रमुखको प्रत्यक्ष चनदेशनमा िही काययहरु र्नुय 
पनेछ ।  

३.  यो किाि सम्झौताको अबचध .................. र्ते देखख लार् ूभई .............. सम्मको लाचर् हुनेछ । प्रथम 
पक्षलाई चचत्त नबुझेमा जुन सुकै बेला सम्झौता भंर् हुने । ति प्रथम पक्षले आवश्यक ठानेमा कानून बमोखजम 
अको किाि संम्झौता र्नय सडकने छ। 

४. .............................को रुपमा सेवा प्रदान र्िे वापत दोश्रो पक्षलाई पडहलो पक्षले माचसक रु 
...................................(अक्षिेपी ........................................... ) भुिानी र्ने छ ।  
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५. पडहलो पक्षले दोस्रो पक्षलाइ नेपाल सिकािको सावयजचनक ववदा वाहेक अन्त्य ववदा पाउने छैन । ति प्रथम 
पक्षलाई आवश्यक पिेको खण्िमा दोस्रो पक्षले सावयजचनक ववदाका डदन समेत सेवा उपलब्ध र्िाउनु पनेछ । 

६.  दोश्रो पक्षल ेअचनवायय रुपमा चनजामती कमयचािीका लाचर् तोडकए बमोखजमको पोशाकमा ि समयमा कायायलयमा 
उपखस्थत भै सेवा प्रदान र्नुयपने छ । साथै सेवा सम्बन्त्धी प्रचचलत कानूनमा व्यवस्था भएका आचिण पालना 
र्नुय पने छ । 

७.  दोश्रो पक्ष शारििीक रुपमा अस्वस््य भई वा अन्त्य कुनै कािणले सेवा डदन असमथय भएमा वा काम 
सन्त्तोषजनक नभएमा वा आचिण सम्बन्त्धी कुिाहरु बिाबि उलंघन र्िेमा वा प्रथम पक्षलाई सेवाको 
आवश्यकता नभएमा जुन सुकै बेला पचन १५ डदनको सूचना डदइ सेवावाट हटाउन सक्नेछ । 

८.  दोश्रो पक्षल ेसेवा डदन असमथय भएको वा कायायलयमा हाखजि नभएको अवचधको पारिश्रचमक डदन प्रथम पक्ष 
वाध्य हुने छैन । 

९. दोश्रो पक्षले कायायलयको चल अचल सम्पचतको डहनाचमना र्िेमा वा हानी नोक्सानी र्िेमा वबर्ो अनुरुपको 
िकम दोश्रो पक्षवाट असलु उपि र्रिनेछ । 

१०. यस सम्झौता मा उल्लेख भएका वबषयहरु सोही बमोखजम ि उल्लेख नभएका वबषयहरु सावयजचनक खरिद ऐन, 

२०६३ सावयजचनक खरिद चनयमावली २०६४, तथा अन्त्य प्रचचलत कानून बमोखजम हुनेछ । 
पडहलो पक्षको तफय बाटः                        दोश्रो पक्षको तफय बाटः 
दस्तखतः                                    दस्तखतः 
नामः                            नामः   

पदः                                    पदः  

चमचतः चमचतः 
 

अनुसूची ४ 

 

क) प्रदेश कल्चि ल्यावको लाचर् आवश्यक दैचनक कायायलय संचालन सामाग्रीहरुको न्त्यूनतम सूची 
• Aluminum Foil 

• Glass Wares; Beaker, Conical Flask, Measuring Cylinder 

• Falcon tube 

• falcon tube Safety cold chain Box for transportation  

• Ice Packs 

• Lysol and Cleaning Solution 

• Infection Prevention का लाचर् आवश्यक सामग्रीहरु M Surgical Attaire, Virex etc. 

• Health Care Waste Management का लाचर् आवश्यक सामग्रीहरु 

• जेनेिेटिको लाचर् ईन्त्धन 

• कायायलय सञ्चालन स्टेशनिी  

• साबुन, तौलीया, कुचो, भ्याकुम खक्लनि 

• कल्चि/खजनएक्सपटय तथा डि.आि सेन्त्टिमा internet तथा telephone  शुल्क 

 

ख) प्रदेश र्ुणस्ति चनयन्त्रण ल्यावको लाचर् कायायलय संचालन सामाग्रीहरुको सूची 
• रियजेन्त्ट िाख्ने जाि जडकय न 

• Power Backup को लाचर् सोलाि ईँन्त्भटि 

• Reagent बनाउने Glasswares 

• Beaker, Conical Flask, Measuring Cylinder 

• Wash Bottle, Dropping Bottle.  
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• Distilled Water 

• Lysol and Cleaning Solution 

• सामान्त्य स्टेशनिी सम्बन्त्धी सामान छपाई 

• साबुन, तौचलया, कुचो, भ्याकुम खक्लनि Infection Prevention का लाचर् आवश्यक समाग्री, M Surgical 

Attaire, Virex etc. 

• Health Care Waste Management का लाचर् आवश्यक सामग्रीहरु 

• fire extinguisher 



97 

 

 
अनुसूची ५ 

डि आि डटवी उपचाि केन्त्र तथा उप केन्त्रहरुको लाचर् समान खरिदको लाचर् स्पेसीडफकेशन 

 
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  

१५ फोहि छुटयाएि िाख्ने बाल्टी ( कलि कोि अनुसाि)  ४ थान   

 

अनुसूची ६ 
खकाि माईक्रोस्कोपीका लाचर् आवश्यक ल्याव कन्त्जुमेवल्स तथा अन्त्य सामाम्रीहरू 

• Basic fuchsin powder 

• Phenol crystal 

• Sulphuric Acid 

• Methylene Blue 

• Ethanol 

• Sprit 

• Sprit lamp 

• Staining rack 

• Glass Slide (Frost) 

• Diamond pencil 

• Sputum pot with lid (35 CM diameter)  

• Distilled water 

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

• Bambo stick 

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

 

माचथ उल्लेखखत सामाग्री बाहेकका अन्त्य सामाग्री स्पुटम माइक्रोसकोपी र्ुणस्तिमापन केन्त्र (QC Center) प्रदेश 
क्वाचलडट कन्त्टो«ल सेन्त्टि बाट चसफारिस भएका आवश्यकता अनुसािका थप समाग्रीहरू पचन खरिद र्नुयपने छ ।  

 

अनुसूची ७ 

औषधीका प्रचतकूल असि व्यवस्थापनमा प्रयोर् हुने औषधीहरूको सूची 
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Adverse reaction Suspected agents Suggested management 

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

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

Change in behaviour 
(talkativeness, irritability) 

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

Cutaneous reaction 

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

Antihistamines;hydrocortisone creams 

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

Diarrhoea PAS Rehydration; loperamide 

Excessive salivation Eto, Pto Ice chips; metoclopramide 

Flu-like syndrome R Paracetamol 

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

Gynaecomastia Pto, Eto Reassurance; surveillance 

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

Insomnia Ofx, Lfx, Mfx Antihistamine; zolpidem 

Metallic taste Pto, Eto Reassurance 

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

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

Olfactory hallucination Pto, Eto Reassurance 

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

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

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

Photophobia Pto, Eto Reassurance 

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

थप व्याख्याः क्षयिोर् ववशेषज्ञको  चसफारिस बमोखजमका थप औषधी पचन खरिद र्ने । 
 

 अनुसूची ८ 

खजन एक्सपटय सेन्त्टिको लाचर् आवश्यक पने एसी ि पावि व्याक अप सम्बन्त्धी स्पेचसडफकेसन 

१. पावि 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. एअिकखन्त्िसन (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: 
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3.1 - All standard accessories/consumables/parts required for the proper operation of the above item 
shall be included in the offer.  

- Bidders shall specify, in a separate Excel worksheet, the quantity and details of any items included 
in this offer which have not been specified in this Technical Specifications Form. 

3.2 - All standard maintenance tools and cleaning/lubrication materials where applicable shall be 
included. 

- Bidders shall specify, in a separate Excel worksheet, the quantity and details of any items included 
in this offer which have not been specified in this Technical Specifications form. 

4. Operating Environment 

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

5. Standards & Safety Requirements: 

5.1 Outdoor unit resistance class: IP 24 

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

6. User Training 

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

7. Warranty 

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

8. Maintenance Service During Warranty Period 

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

9. Installation and Commissioning 

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

10. Documentation 

10.1 It must be supplied with detailed operating, service and maintenance manuals of technical 
information in the English Language. 

AC, Battery/solar power back up, Vortex, Refrigerator, Autoclave,  Printer, Furniture ( chair, table, cupboard, 
Rack) Centrifudge Tube  

 
 

अनुसूची ९ 

माईक्रोस्कोप खरिद स्पेसीडफकेसन 

 

  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. 
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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 

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 
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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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िाविय एड्स तथा यौनिोर् चनयन्त्रण केन्त्र 

 
१. सेन्त्टि अफ एक्सेलेन्त्सको लाचर् मे.अ.को तलब  िेफिल तथा जाुँच खचय (पोशाक भत्ता समेत) (सेती को लाचर्) 

 

कार्यक्रमको नामः सेन्त्टि अफ एक्सेलेन्त्सको लाचर् मे.अ.को तलब (पोशाक भत्ता समेत) 

 

कार्यक्रमको नामः सेन्टर अफ एक्सेलेन्समा PLHIV का लागि रफेरल तथा जााँच खचय    

परिचय  सेती अंचल अस्पतालमा एचआइभीं ि एड्स सम्बन्धि कम्रीहेधसीभ सेवालाई नमुनाको 

रुपमा न्वकास गरि यो अस्पताललाई एचआइभीं सम्बन्धि उदाहिणीय न्सकाई केधरको 

रुपमा न्वकाश गने अविािणा िान्ि सदुूिपन्िम रदेशमा सेती रादेन्शक अस्पताललाई 

एचआईभी को केधर अफ एक्सेलेधस बनाइएको छ l  

उदे्दश्य गणुन्स्तिय एचआइभी सेवा न्दन ुl  

अपेन्ित रन्तफल न्वन्भधन स्थानवाट आएका संक्रन्मतहरूले गणुस्तिीय एचआइभी सेवा पाएका हुनेछन ।  

सधचालन रन्क्रया एकजना न्चन्कत्सक किाि सेवामा न्नयुक्त गनुु  पनेछ l  कमुचािी न्नयनु्क्त गदाु नेपाल 

सिकािको न्नयमानसुाि गनुु  पनेछ ।  यस वापतको िकम  सुदिु पन्िम रदेशले सेती अंचल 

अस्पताल लाई पठाउनु पने छ l   रदेश अधतगुत िहेको सेधटि अफ एक्सेलेधसको साइट 

को लान्ग अनसूुची-१ हेनपुने छ l 

बजेट वााँडफााँड ।श्रोत १२ मन्हनाको तलव साथै एक मन्हनाको तलव विावि चाडपवु िचु न्वन्नयोजन गरिएको 

छ । मेन्डकलअन्फसि को लान्ग मान्सक रु. ४२,०००/- ि पोशाक भत्ता समेत गरि जम्मा 

रु. ५,५६,०००/- बजेट को व्यवस्था गरिएको छ  । यो कायुक्रम नेपाल सिकाि श्रोतको  

ससतु अनदुानतफु िहेको छ । 

सधदभु सामग्री  सावुजन्नक िरिद ऐन २०६३, सावुजन्नक िरिद न्नयमावली २०६४ 

अन्भलेि तथा 

रन्तबेदन  

िचु गने संस्थाले अन्भलेि गरि लेिा परििण सम्बन्धित न्नकाय स्वमले गनुु  पने छ  ि 

िचु ि कायुक्रमको रन्तबेदन िान्स्िय एड्स तथा यौन िोग न्नयधरण केधर ि सम्बन्धित 

रदेश मधरालयलाई रैमान्सक रुपले न्दन ुपनेछ l  

परिचय  एचआईभी संक्रन्मतहरुमा अवसिबादी संक्रमणको न्नदान तथा उपचाि व्यवस्थाको लान्ग 

गरिने टेष्टहरु जस्तै सीटीस्क्यान, िने्डयोलोजी आन्दको लान्ग केधर अफ एक्सेलेधस साईट 

(सेती रादेन्शक अस्पताल, िनगढी) मा पठाउन ि आवश्यक भएमा तहााँबाट अधयर 

पठाउनका लान्ग िफेिल तथा जााँच िचुको व्यवस्था गरिएको छ l 

उदे्दश्य  केधर अफ एक्सेलेधस साईटवाट अवसिवादी िोगको संक्रमणको न्नदान तथा उपचाि 

व्यवस्थाको लान्ग गरिने टेष्टहरु जस्तै सीटीस्क्यान, िने्डयोलोजी आन्द न्नशलु्क गने l  

अपेन्ित रन्तफल  एचआइभी संक्रन्मतमा अवसिबादी संक्रमणको न्नदान तथा उपचाि हुनेछ । 
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२. कार्यक्रमको नामः सेती अस्पतालमा रहकेा २ जना ल्र्ाबटेकनोलोगजस्ट (पोशाक भत्ता समेत) 

 

 

 

 

 

 

सधचालन  रन्क्रया  यो िकम केधर अफ एक्सेलेधस साईटहरुमा पठाईने छ ।  िेफिल तथा जााँच िचुका लान्ग 

वान्षुक रु.४,५०,०००/- न्वन्नयोजन गरिएको छ ि न्वन्नयोन्जत बजेट नेपाल सिकािको 

न्नयमाअनसुाि िचु गनुु  पनेछ  । 

बजेट वााँडफााँड ।श्रोत यो कायुक्रम ससतु अनदुानको नेपाल सिकाि श्रोत तफु िहेको छ । 

सधदभु सामग्री आन्थुक कायुन्वन्ि तथा न्वन्तय उतिदान्यत्व  ऐन २०७६ ि आन्थुक कायुन्वन्ि तथा 

न्वन्तय उतिदान्यत्व न्नयमावली २०७७ l  

अन्भलेि तथा 

रन्तबेदन 

िचु गने संस्थाले अन्भलेि गरि लेिा परििण सम्बन्धित न्नकाय स्वमले गनुु  पने छ  ि 

िचु ि कायुक्रमको रन्तबेदन िान्स्िय एड्स तथा यौन िोग न्नयधरण केधर ि सम्बन्धित 

रदेश मधरालयलाई रैमान्सक रुपले न्दन ुपनेछ l 

परिचय  एचआइभी संक्रन्मतको न्वन्भधन परििण जस्तै: न्सन्डफोि जांच ि भाइिललोडको जांच 

न्नयन्मत रुपमा गनु दि कमुचािी किािमा िाख्न आवश्यक देन्िधछ । 

उदे्दश्य संक्रन्मतको भाइिललोड टेस्ट लगायत न्वन्भधन परििण गनुका लान्ग कमुचािी किाि मा 

िाख्ने । 

अपेन्ित रन्तफल एचआइभी संक्रन्मतको न्वन्भधन परििण भएको हुनेछ । 

सधचालन  रन्क्रया सेती अञ्चल अस्पतालको लान्ग दईु जना मेन्डकल टेक्नोलोन्जस्ट को लागी यो िकमको 

व्यवस्था गरिएको छ l यस वापतको िकम  सदुिु पन्िम रदेशले सेती अंचल अस्पताल 

लाई पठाउन ुपने छ l  कमुचािी न्नयुक्त गदाु नेपाल सिकािको न्नयमानुसाि न्नयकु्त गनुु  

पनेछ । 

बजेट वााँडफााँड ।श्रोत उक्त मेन्डकल टेक्नोलोन्जस्टको लान्ग मान्सक रु. ३८,०००/- ि पोशाकको लान्ग 

२०,०००/- गरि जम्मा रु.१०,०८,०००/- बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । 

कमुचािीहरुको तलव १२ मन्हना ि एक मन्हना विावि चाडवाड िचुको समेत ब्यवस्था 

गरिएको छ । यो कायुक्रम ससतु अनदुानको नेपाल सिकाि श्रोत तफु िहेको छ ।  

सधदभु सामग्री  सावुजन्नक िरिद ऐन २०६३, सावुजन्नक िरिद न्नयमावली २०६४ अनुसाि कमुचािी 

छनोट गनुुपनेछ l  

अन्भलेि तथा 

रन्तबेदन 

िचु गने संस्थाले अन्भलेि गरि लेिा परििण सम्बन्धित न्नकाय स्वमले गनुु  पने छ  ि 

िचु ि कायुक्रमको रन्तबेदन िान्स्िय एड्स तथा यौन िोग न्नयधरण केधर ि सम्बन्धित 

रदेश मधरालयलाई रैमान्सक रुपले न्दन ुपनेछ l 
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३. ओ एस टी साईट मा रहेका कममचारी को तलव तथा  साइट संचालन खचम 

(पोशाक भत्ता समेत) 

 

कार्यक्रमको नामः  ओ एस टी साईट मा रहकेा कमयचारी को तलव (पोशाक भत्ता समेत) 

परिचय  नेपालमा सईुद्वािा लागू पदाथु रयोगकताुमा एचआइभी संक्रमण अरु सामाधय मान्नसहरुमा 

भधदा बन्ढ पाईएको छ । उनीहरु अरु सामाधय मान्नसहरु भधदा एचआइभी संक्रमणको 

बन्ढ जोन्िममा छन् । यही कुिा लाई मध्य नजि गिी लाग ुऔषि रयोगकताुहरुमा सइु 

न्सरिधजको रयोगलाई न्नरुत्सान्हत गरि उनीहरुलाई एचआइभी संक्रमणबाट बचाउनको 

लान्ग नेपाल सिकाि स्वास््य तथा जन संख्या मंरालय िान्रिय एड्स तथा यौन िोग 

न्नयधरण केधरले गृह मधरालयको समधवयमा मौन्िक पूनसथाुपना उपचाि ओएसटी 

कायुक्रमलाई राथन्मकतामा िान्ि संचालन गदै आएको छ । 

उदे्दश्य गणुस्तिीय  ओएसटी सेवा रदान गने l  

अपेन्ित रन्तफल सूइवाट लागू  पदाथु रयोगकताुको संख्या कम भइ एचआईभी को संक्रमणमा कन्म 

आउनेछ । 

सधचालन रन्क्रया  ओएसटी कायुक्रमलाई रभावकािी रुपमा संचालन गनु यस केधरबाट ओएसटी सेवा 

संचालन गने ि गिाउनको लान्ग एक जना Medical officer दईु जना  Staff 

Nurse/HA  एक जना  Admin/Logistic  ि एक जना  Security Guard 
जनशक्तीको व्यवस्था गरिएको छ l  कमुचािी न्नयुन्क्त गदाु नेपाल सिकािको न्नयमानसुाि 

गनुु  पनेछ । रदेशले आफु अधतगुत िहेको ओएसटी साइटका लान्ग यो िकम पठाउन ुपनेछ  

बजेट वााँडफााँड /श्रोत एउटा ओएसटी साइटमा िहेका कमुचािीहरुका लान्ग तल को न्बविण अनसुाि िकम 

न्बन्नयोजन गरिएका छन् जुन एक मन्हना तलब बिाबि चाड पवु भत्ताको लान्ग िकम 

व्यवस्था गरिएको छ l  

वबविण  संख्या दि  
जम्मा 

मडहना/पटक 
जम्मा िकम 

मेडिकल अचधकृत   1   42,000  13    546,000  

स्टाफ नसय  2   28,200  13     733,200  

प्रशासन सहायक (एिचमन) 1   28,200  13     366,600  

र्ािय 1   18,000  13    234,000  

पोशाक भत्ता  5   10,000  1 50000 

जम्मा िकम (प्रचत ओएसटी साइट)  1,929,800  

रदेश अधतगुत िहेको  ओएसटी साइट हरु को लान्ग अनुसूची-१ हेनुुपनेछ l  यो कायुक्रम 

ससतु अनदुानको नेपाल सिकाि श्रोत तफु िहेको छ । 

सधदभु सामग्री लाग ुऔषिको मौन्िक रन्तस्थापन उपचाि पद्दन्त कायुसंचालन न्नदेन्शका २०७०  

अन्भलेि तथा 

रन्तबेदन 

िचु गने संस्थाले अन्भलेि गरि लेिा परििण सम्बन्धित न्नकाय स्वमले गनुु  पने छ  ि 

िचु ि कायुक्रमको रन्तबेदन िान्स्िय एड्स तथा यौन िोग न्नयधरण केधर ि सम्बन्धित 

रदेश मधरालयलाई रैमान्सक रुपले न्दन ुपनेछ l 
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कार्यक्रमको नामः ओएसटी साईट सचंालन खचय  

 

 

४. ए आर गट कन्सुलरको तलब,ए आर गट संचालन खचय(कार्ायलर् मसलन्द सामान खचय), एआरटी 

कगमटीका लागि चौमागसक बैठक तथा पोशाक भत्ता l  

 कार्यक्रमको नामः एआरटी काउन्सेलरको लागि तलव 

परिचय  मेथाडोन वा ब्यरेुनन्फुन सेवन गरििहेका लागू पदाथु रयोगकताुहरुका लान्ग सेवामा पह ाँच 

पयुाुउन स्थापना गरिएका ओएसन्ट साईटको दैन्नक कायु संचालनको लान्ग बजेट 

न्बन्नयोजन गरिएको छ । उल्लेन्ित िचु शीषुकमा नबढ्ने गिी आबश्यकता अनुसाि नेपाल 

सिकािको न्नयमानसुाि िचु गनु पाइने छ । 

उदे्दश्य गणुस्तिीय  ओएसटी सेवा रदान गने l   

अपेन्ित रन्तफल लाग ुऔषि रयोगकताुले सहज रुपमा ओएसन्ट सेवा न्लनेछ l  

सधचालन रन्क्रया ओएसन्ट साइट संचालन िचु न्शषुक अधतगुत वजेटको परिन्ि न्भर िही मेथाडोन वा 

ब्यरेुनन्फुन सेवन गरििहेका लागू पदाथु रयोगकताुलान्ग सेवामा पह ाँच वढाउन, पानी, पानी 

िाने प्लान्स्टक कप,ममुतसम्भाि, संचाि, स्टेशनिी, ईधटिनेट ि बत्ती आन्द को लान्ग िचु 

गनुुपनेछ l रदेश अधतगुतका ओएसटी साइटका लान्ग रदेशले यो वजेट पठाउनु पनेछ l  

बजेट वााँडफााँड / 

श्रोत 

रन्त ओएसटी साईट संचालन िचुको लान्ग  रू. २,००,०००/-  बजेटको व्यवस्था 

गरिएको छ ।  यो कायुक्रम ससतु अनदुानको नेपाल सिकाि श्रोत तफु िहेको छ । 

सधदभु सामग्री लाग ुऔषिको मौन्िक रन्तस्थापन उपचाि पद्दन्त कायुसंचालन न्नदेन्शका २०७० 

अन्भलेि तथा 

रन्तबेदन 

िचु गने संस्थाले अन्भलेि गरि लेिा परििण सम्बन्धित न्नकाय स्वमले गनुु  पने छ  ि 

िचु ि कायुक्रमको रन्तबेदन िान्स्िय एड्स तथा यौन िोग न्नयधरण केधर ि सम्बन्धित 

रदेश मधरालयलाई रैमान्सक रुपले न्दन ुपनेछ l 

परिचय  एआिटी केधरमा न्बिामीहरुलाई गणुस्तिीय सेवा रदान गनु तोन्कएको एआिटी केधरमा 

किाि सेवाको एकजना काउधसेलिको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त सेवा किाि न्नयमानुसाि 

सम्बन्धित स्वास््य संस्थामा हाल कायुितलाई राथन्मकता न्दई न्नयनु्क्त गनु सन्कने छ । 

उदे्दश्य एआिटी केधरमा न्बिामीहरुलाई गणुस्तिीय सेवा रदान गनु कमुचािीलाई किािमा न्नयुक्त 

गने l  

अपेन्ित रन्तफल एचआइभी संन्क्रमतहरूलाई न्नशलु्क एआिटी सेवा न्दइएको हुनेछ । 

सधचालन रन्क्रया  कमुचािी न्नयनु्क्त गदाु नेपाल सिकािको न्नयमानसुाि गनुु  पनेछ । रदेश अधतगुत िहेको  ए 

आि न्ट साइट हरु को लान्ग अनसूुची-१ हेनपुने छ 
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कार्यक्रमको नामः ए.आर.गट साइट सचंालन खचय  

 

कार्यक्रमको नामः   एआरटी कगमटीका लागि चौमागसक बैठक 

बजेट वााँडफााँड / 

श्रोत 

काउधसेलिको १२ मन्हनाको तलव तथा एक मन्हनाको तलव विावि चाडवाड िचु तथा 

पोशाक भत्ता समेत समावेश गिी मान्सक तलव नेपाल सिकािको न्नयमानसुाि िकम 

न्वन्नयोन्जत गरिएको छ  l रन्त एआिटी काउधसेलि २८,२००/- रन्त मन्हनाका दिले 

तथा १०,००० पोशक भत्ता समेत गरि  रदेश अधतगुत का सवै एआिटी साइटमा िकम 

पठाउन ुपनेछ l  रन्त एआिटी काउधसेलिका लान्ग वान्षुक रू.३,७६,६००/- न्बन्नयोजन 

गरिएको छ l यो कायुक्रम ससतु अनदुान को नेपाल सिकाि  श्रोत  तफु िहेको छ ।    

सधदभु सामग्री ART काउधसलिहरुका लान्ग केधरद्वािा पठाईएको “सधदभुका सतुहरु” TOR  

अन्भलेि तथा 

रन्तबेदन 

िचु गने संस्थाले अन्भलेि गरि लेिा परििण सम्बन्धित न्नकाय स्वमले गनुु  पने छ  ि 

िचु ि कायुक्रमको रन्तबेदन िान्स्िय एड्स तथा यौन िोग न्नयधरण केधर ि सम्बन्धित 

रदेश मधरालयलाई रैमान्सक रुपले न्दन ुपनेछ l 

परिचय  एआिन्ट केधरको सेवालाई न्नयन्मत ि रभावकािी रुपमा संचालन गनु यो वजेटको 

व्यवस्था गरिएको छ । यसवाट एआिन्ट केधरमा आवश्यक पने कायाुलय संचालन 

स्टेशनिी, ममुत,संचाि आन्दका लान्ग वजेटको व्यवस्था गरिएको छ । 

उदे्दश्य एआिटी केधरमा एआिटी सेवन गरििहेका न्बिामीहरुलाई सहजरुपमा गणुस्तिीय सेवा 

रदान  गने 

अपेन्ित रन्तफल एआिटी केधरमा आवश्यक पने सामग्रीको िरिद भएको हुनेछ । 

सधचालन रन्क्रया  एआिन्ट केधरमा आवश्यक पने कायाुलय संचालन स्टेशनिी, ममुत, संचाि तथा इधटिनेट 

सेवा आन्दका लान्ग वजेटको व्यवस्था गरिएको छ । सम्बन्धित रदेशले अनुसचुी-१ मा 

िहेको आफु मातहतका केधरहरुमा यो वजेट पठाउनु पदुछ । 

बजेट वााँडफााँड ।श्रोत रन्त एआिन्ट केधर संचालन का न्नन्मत्त वान्षुक रु.५०,०००/-बजेट न्वन्नयोजन गरिएको 

छ ।  यो कायुक्रम ससतु अनदुानको नेपाल सिकाि  श्रोत  तफु िहेको छ । 

सधदभु सामग्री ART साईटलाई न्नयन्मत रुपमा संचालनको लान्ग आवस्यक पने कायाुलय सम्बन्धि 

िचु l   

अन्भलेि तथा 

रन्तबेदन 

िचु गने संस्थाले अन्भलेि गरि लेिा परििण सम्बन्धित न्नकाय स्वमले गनुु  पने छ  ि 

िचु ि कायुक्रमको रन्तबेदन िान्स्िय एड्स तथा यौन िोग न्नयधरण केधर ि सम्बन्धित 

रदेश मधरालयलाई रैमान्सक रुपले न्दन ुपनेछ l 

परिचय  एआिटी  केधरको सेवालाई न्नयन्मत ि रभावकािी रुपमा संचालन गनु यो वजेटको 

व्यवस्था गरिएको छ । यसवाट एआिटी  केधरको वािेमा न्वन्भधन सिोकािवलाहरु संग 

चौमान्सक वैठक बसी सेवा अझ रवाभकािी वनाउनका लान्ग यो वैठकको आयोजना 

गरिने छ । 
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५. कार्यक्रमको नामः कण्डम खररद   

 

 

६. कार्यक्रमको नामः   ल्र्ाव कमयचारीहरुका लागि एचआईगभ र एसगटआई गनदान तागलम 

उदे्दश्य कायुक्रम संचालनमा आइ पिेका समस्या समािान गनुका लान्ग यो वैठकको आयोजना 

गने । 

अपेन्ित रन्तफल कायुक्रम संचालनमा देन्िएका समस्याहरूको समािान हुनेछ । 

सधचालन रन्क्रया  यो िकम िाजा वापत िचु गनुुपने ि न्वन्नयोन्जत बजेट नेपाल सिकािको न्नयमानुसाि 

िचु गनुु  पनेछ । यस वापतको िकम रदेशले आफु मातहतका एआिटी केधरमा पठाउन ु

पनेछ । 

बजेट वााँडफााँड ।श्रोत रु. ४,०००/- रन्त बैठक गरि जम्मा  रु. १२,०००/- वजेट न्वन्नयोजन गरिएको छ l यो 

कायुक्रम ससतु अनदुानको नेपाल सिकाि श्रोत तफु िहेको छ । 

सधदभु सामग्री एआिटी केधर व्यवस्थापन सन्मन्त बैठक संचालन न्नदेन्शका 

अन्भलेि तथा 

रन्तबेदन 

िचु गने संस्थाले अन्भलेि गरि लेिा परििण सम्बन्धित न्नकाय स्वमले गनुु  पने छ  ि 

िचु ि कायुक्रमको रन्तबेदन िान्स्िय एड्स तथा यौन िोग न्नयधरण केधर ि सम्बन्धित 

रदेश मधरालयलाई रैमान्सक रुपले न्दन ुपनेछ l 

परिचय  एचआईभी तथा यौन िोगको िोकथाम गनु को न्नन्मत कण्डम िरिद गरि न्बन्भधन स्वास््य 

संस्थामा न्वतिण गने l   

उदे्दश्य एचआईभी तथा यौन िोगको िोकथाम गने l   

अपेन्ित रन्तफल एचआईभी तथा यौन िोगको िोकथाम गरि संक्रमण दि कम हुनेछ l  

सधचालन रन्क्रया  सावुजन्नक िरिद ऐन २०६३, सावुजन्नक िरिद न्नयमावली २०६४ अनसुाि िरिद 

गने ि माग अनुसािको न्बतिण गने l  

बजेट वााँडफााँड ।श्रोत यो कायुक्रम ससतु अनदुानको नेपाल सिकाि श्रोत तफु िहेको छ । 

सधदभु सामग्री केधर द्वािा जारि गरिएका “Key Population size Estimate 2016” लाई आिाि मान्न 

िरिद गने l  

अन्भलेि तथा 

रन्तबेदन 

िचु गने संस्थाले अन्भलेि गरि लेिा परििण सम्बन्धित न्नकाय स्वमले गनुु  पने छ  ि 

िचु ि कायुक्रमको रन्तबेदन िान्स्िय एड्स तथा यौन िोग न्नयधरण केधर ि सम्बन्धित 

रदेश मधरालयलाई रैमान्सक रुपले न्दन ुपनेछ l 

परिचय  अझै पन्न देशका न्वन्भधन स्थानमा िहेका ल्यावमा काम गने स्वास््यकमीहरूल े

एचआइभी परििाण ि एसन्टआईको तान्लम नपाएको अवस्था िहेको छ । 

उदे्दश्य  गणुस्तरिय एचआइभी  ि एसन्टआईको परििणका लान्ग तान्लमको आयोजना गने  

अपेन्ित रन्तफल  गणुस्तरिय एचआइभी  ि एसन्टआईको परििण भएको हुनेछ । 
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७. कार्यक्रमको नामः ल्र्ाव कमयचारीहरुका लागि एचआई गभ र एसगटआइ गनदान तागलम (इआईडी 

समागहत िररे) (२१९) 

 

 

 

सधचालन रन्क्रया  ल्यावका कमुचािीहरुलाई एचआईन्भ ि एसन्टआई परििण गनु सिम बनाउने उद्वेश्यले 

िान्िएको यो तान्लम ३ न्दनको हुनेछ ि तान्लम िान्रिय स्तिमा न्वद्यमान तान्लम प्याकेज 

( नेपाल सिकािको न्नयमानुसाि अनसुाि) रयोग गरि वजेटको परिन्िन्भर िही संचालन  

गरिने छ l यो कायुक्रम रदेश न्स्थत तान्लम केधर वा न्नदेशनालय माफुत िान्स्िय 

जनस्वास््य रयोगशाला संग समधवय गरि गनुुपने छ l  

बजेट वााँडफााँड / श्रोत यस कायुक्रममा रदेश १,लनु्म्बनी, कणाुली ि सदुूिपन्िम रदेश का लान्ग बजेट न्बन्नयोजन 

गरिएको छ ।  यो कायुक्रम ससतु अनदुानको दाताको संयुक्त कोष श्रोत तफु िहेको छ । 

सधदभु सामग्री National HIV Testing and Treatment Guideline 2020 

अन्भलेि तथा 

रन्तबेदन 

िचु गने संस्थाले अन्भलेि गरि लेिा परििण सम्बन्धित न्नकाय स्वमले गनुु  पने छ  ि 

िचु ि कायुक्रमको रन्तबेदन िान्स्िय एड्स तथा यौन िोग न्नयधरण केधर ि सम्बन्धित 

रदेश मधरालयलाई रैमान्सक रुपले न्दन ुपनेछ l 

परिचय  अझै पन्न देशका न्वन्भधन स्थानमा िहेका ल्यावमा काम गने स्वास््यकमीहरूल े

एचआइभी परििाण ि एसन्टआईको तान्लम नपाएको अवस्था िहेको छ । 

उदे्दश्य  गणुस्तरिय एचआइभी  ि एसन्टआईको परििणका लान्ग तान्लमको आयोजना गने  

अपेन्ित रन्तफल  गणुस्तरिय एचआइभी  ि एसन्टआईको परििण भएको हुनेछ । 

सधचालन रन्क्रया  ल्यावका कमुचािीहरुलाई एचआईन्भ ि एसन्टआई परििण गनु सिम बनाउने उद्वेश्यले 

िान्िएको यो तान्लम ३ न्दनको हुनेछ ि तान्लम िान्रिय स्तिमा न्वद्यमान तान्लम प्याकेज 

( नेपाल सिकािको न्नयमानुसाि अनसुाि) रयोग गरि वजेटको परिन्िन्भर िही संचालन  

गरिने छ l यो कायुक्रम रदेश न्स्थत तान्लम केधर वा न्नदेशनालय माफुत िान्स्िय 

जनस्वास््य रयोगशाला संग समधवय गरि गनुुपने छ l  

बजेट वााँडफााँड / श्रोत यस कायुक्रममा रदेश २ ि  गण्डकी रदेश का लान्ग बजेट न्बन्नयोजन गरिएको छ ।  यो 

कायुक्रम ससतु अनदुानको जेफम्याट (ग्लोबल फधड) श्रोत तफु िहेको छ । 

सधदभु सामग्री National HIV Testing and Treatment Guideline 2020 

अन्भलेि तथा 

रन्तबेदन 

िचु गने संस्थाले अन्भलेि गरि लेिा परििण सम्बन्धित न्नकाय स्वमले गनुु  पने छ  ि 

िचु ि कायुक्रमको रन्तबेदन िान्स्िय एड्स तथा यौन िोग न्नयधरण केधर ि सम्बन्धित 

रदेश मधरालयलाई रैमान्सक रुपले न्दन ुपनेछ l 
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८. कार्यक्रमको नामः सकं्रगमतहरूका लागि हुने  अवसरवादी सकं्रमणको उपचारका लागि अपरझट 

औषगिहरु खररद 

 

९. कार्यक्रमको नामः प्रदेश बाट औषिी तथा स्वास््र्  सामग्रीको प्र्ाकेगजाँि, गवतरण र ढुवानी खचय 

परिचय  एचआइभी  संक्रन्मतलाई हुन् सक्ने अवसिवादी संक्रमणको उपचाि गनु आवश्यक भएको 

हुनाले रदेश स्तिमा यो वजेट पठाइएको हो । 

उदे्दश्य रदेश मातहतका एआिन्ट केधरहरुका लान्ग आवश्यक पने औषन्ि िरिद गने 

अपेन्ित रन्तफल रदेश अधतगुत एचआईभी सेवा रदायक संस्थाहरुमा औषन्ि समयमै पगुेको हुनेछ । 

सधचालन रन्क्रया  एचआइभी संक्रन्मतहरुलाइ हुनसक्ने अवसिवादी संक्रमणको उपचाि गनु रदेश न्भरका 

सम्बन्धित स्वास््य संस्थाका लान्ग आवश्यक हुने औषन्ि स्वीकृत वजेटको परिन्ि न्भर 

िही रदेशले केधर संग समधवय गरि िरिद गनुुपनेछ ि िरिद भएको औषन्ि सम्बन्धित 

न्नकायमा समयमै रदेशले पठाउन ुपनेछ । 

बजेट वााँडफााँड / 

श्रोत 

यो कायुक्रमको लान्ग न्वन्नयोन्जत बजेट को परिन्ि न्भर िही िचु गनुु  पने छ l  यो कायुक्रम 

ससतु अनदुानको दाताको संयकु्त कोष श्रोत तफु िहेको छ । 

सधदभु सामग्री अनुसूची- ५ अनुसार 

अन्भलेि तथा 

रन्तबेदन 

िचु गने संस्थाले अन्भलेि गरि लेिा परििण सम्बन्धित न्नकाय स्वमले गनुु  पने छ  ि 

िचु ि कायुक्रमको रन्तबेदन िान्स्िय एड्स तथा यौन िोग न्नयधरण केधर ि सम्बन्धित 

रदेश मधरालयलाई रैमान्सक रुपले न्दन ुपनेछ l 

परिचय  एचआईभी कायुक्रम संचालन गनु आवश्यक सामग्रीहरुलाई रदेश अधतगुतका 

स्वास््यसंस्थामा ढुवानी गनुुपने भएको हुदा यो कायुक्रमको अवश्यकता पिकेो हो । 

उदे्दश्य रदेश न्भर िहेका संस्थाहरूले एचआइभी संग सम्बन्धित औषन्ि, टेस्ट न्कट ि अधय 

सामग्री ढुवानी गने l  

अपेन्ित रन्तफल रदेश न्भर िहेका न्वन्भधन संस्थाहरुमा आवश्यक सामग्री ढुवानी भएको हुनेछ । 

सधचालन रन्क्रया  एचआइभी कायुक्रम अधतगुत रदेशले आफु अधतगुतका एचआईभी सेवा केधरहरुमा  

औषन्ि, टेस्ट न्कट ि अधय सामग्री  ढुवानी प्याकेन्जंग आन्द को व्यवस्थापन गनु रत्येक 

रदेशको लान्ग वजेटको व्यवस्था गरिएको छ । रदेशले उक्त वजेटको परिन्ि न्भर िही आफै 

वा न्जल्लामाफुत वजेट िचु गनुु  पनेछ ।  

बजेट वााँडफााँड / 

श्रोत 

यो कायुक्रमका लान्ग नेपाल सिकाि को न्नयमानुसाि िचु गनुुपने छ l  यो कायुक्रम ससतु 

अनदुानको दाताको संयुक्त कोष श्रोत तफु िहेको छ । 

सधदभु सामग्री सबन्धित न्जल्ला रशानसन कायाुलयबाट स्वीकृत दि को आिािमा l  

अन्भलेि तथा िचु गने संस्थाले अन्भलेि गरि लेिा परििण सम्बन्धित न्नकाय स्वमले गनुु  पने छ  ि 

िचु ि कायुक्रमको रन्तबेदन िान्स्िय एड्स तथा यौन िोग न्नयधरण केधर ि सम्बन्धित 
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१०. कार्यक्रमको नामः र्ौन रोि औषगि खररद  

 

११. कार्यक्रमको नामः एआरगटमा रहकेा व्र्गिको ल्र्ाव जाच सोिभनाय ,अस्पतालका लागि 

रन्तबेदन रदेश मधरालयलाई रैमान्सक रुपले न्दन ुपनेछ l 

परिचय  यौनिोगीहरुलाई एचआइभी संक्रमण हुने सम्भावना भएकोले उनीहरूको समयमै न्नशलु्क 

यौनिोगको उपचाि गनुु  आवश्यक छ । 

उदे्दश्य रदेश अधतगुत िहेका स्वास््य संस्थाहरुमा सेवा न्लन आउने यौनिोगीहरुलाई न्नशुल्क 

यौनिोगको औषन्ि उपलव्ि गिाउने । 

अपेन्ित रन्तफल लन्ितवगुले यौनिोगको  औषन्ि न्नशलु्क पाउने छन् । 

सधचालन रन्क्रया  रदेश अधतगुत िहेका  स्वास््य संस्थाहरुमा सेवा न्लन आउने यौनिोगीहरुलाई न्नशलु्क 

यौनिोगको औषन्ि उपलव्ि गिाउन सम्वन्धित  रदेशले न्नदेशनालय वा आपून्तु केधर 

कायाुलय माफुत  स्वीकृत वजेटको परिन्ि न्भर िही यौनिोगको औषन्ि सावुजन्नक िरिद 

ऐन २०६३,सावुजन्नक िरिद न्नयमावली २०६४ अनसुाि िरिद गनुु  पनेछ । 

बजेट वााँडफााँड / 

श्रोत 

यो कायुक्रम ससतु अनदुानको नेपाल सिकाि श्रोत तफु िहेको छ । 

सधदभु सामग्री अनुसूची- ५ अनुसार 

अन्भलेि तथा 

रन्तबेदन 

िचु गने संस्थाले अन्भलेि गरि लेिा परििण सम्बन्धित न्नकाय स्वमले गनुु  पने छ  ि 

िचु ि कायुक्रमको रन्तबेदन िान्स्िय एड्स तथा यौन िोग न्नयधरण केधर ि सम्बन्धित 

रदेश मधरालयलाई रैमान्सक रुपले न्दन ुपनेछ l 

परिचय  एचआईभी संक्रन्मतहरुको अवस्था लेिाजोिा गने, औषिी शरुुवात पूवु तथा औषिी 

सेवन गरि िहेकाहरुको स्वास््य न्स्थतीको वािेमा आिािभुत रयोगशाला परििण 

न्निःशलु्क रदान गने स्वास््य न्नकायहरुलाई सो वापतको िकम सोिभनाुका लान्ग 

न्वन्नयोन्जत गरिएको छ । 

उदे्दश्य अस्पतालवाट न्दइने ल्याव सेवा एचआइभी संक्रन्मतका लान्ग न्नशलु्क गिाउने l  

अपेन्ित रन्तफल एचआइभी संक्रन्मतलाई न्नशुल्क ल्याब जााँच सेवा न्दइएको हुनेछ । 

सधचालन रन्क्रया  अस्पतालहरुले एचआइभी संक्रन्मतलाई न्निःशूल्क  ल्याब जााँच सेवा उपलब्ि गिाए वापत 

अस्पतालहरुले सोि भनाुको रुपमा िकम पाउने छन ि न्वन्नयोन्जत बजेटको परिन्ि न्भर 

िही नेपाल सिकािको न्नयमाअनसुाि िचु भूक्तानी गनु सन्कने छ । यस वापतको िकम 

सम्वन्धित रदेशले एआिन्ट केधरको औषन्ि िाने व्यन्क्तहरुको संख्याका आिािमा 

वााँडफााँड गरि सम्बन्धित ए आि न्ट केधरमा पठाउन ुपनेछ l एच आइ भी संक्रन्मतका लान्ग 

आवश्यक ल्याब जााँचको सचुी अनसुुची २ हेनु सन्कधछ l    
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१२. कार्यक्रमको नामः रोजिार का लागि गवदेश जाने व्र्गि हरु तथा उनीहरुको पररवारको लागि टीबी तथा 

एचआईभीको सेवामा पहुाँच बढाउने र त्र्स सम्बन्िमा हुने लान्षना तथा भेदभाव न्रू्गनकरण िराउने 

कार्ायक्रम सचंालन िने l  

बजेट वााँडफााँड / 

श्रोत 

यो कायुक्रम ससतु अनदुानको दाताको संयुक्त कोष श्रोत तफु िहेको छ । 

सधदभु सामग्री सम्बन्धित ART साईटमा उपचािित तथा अधय सेवा न्लईिहेका PLHIV हरु l  

अन्भलेि तथा 

रन्तबेदन 

िचु गने संस्थाले अन्भलेि गरि लेिा परििण सम्बन्धित न्नकाय स्वमले गनुु  पने छ  ि 

िचु ि कायुक्रमको रन्तबेदन िान्स्िय एड्स तथा यौन िोग न्नयधरण केधर ि सम्बन्धित 

रदेश मधरालयलाई रैमान्सक रुपले न्दन ुपनेछ l 

परिचय  हाल नेपालमा न्वदेश गएि फन्कुएका नेपालीहरूमा ( िासगरि भाितमा िोजगािी गरि 

फन्कुएका) एचआइभीको संक्रमण देन्िनकुा साथै उनीहरूको परिवािमा एचआइभीको 

संक्रमण देिीएको अवस्था छ यो अवस्थालाई धयून्नकिण गनु यो कायुक्रमको अवश्यकता 

िहेको छ ।  

उदे्दश्य कामका लान्ग  न्वदेश गएि  नेपाल फन्कुएका नेपालीहरूमा एचआइभीको जांच गरि 

उनीहरूका परिवािका सदस्यलाइ एचआइभीको संक्रमण हुनवाट वचाउने l  

अपेन्ित रन्तफल कामका लान्ग न्वदेश गएि  नेपाल फन्कुएका नेपालीहरू तथा उनका परिवािमा एचआइभी 

संक्रमणको न्रभ्यालेधस घटेको हुनेछ । 

सधचालन रन्क्रया  कामका लान्ग  न्वदेश गएि फन्कुएका नेपालीहरूमा एचआइभी संक्रमण हुन नन्दन यो 

कायुक्रम न्विमान स्वास््य सिकािी संयधर वा  यस िेरमा काम गने गैि सिकािी संस्था 

छनोट गरि उक्त संस्था माफुत रदेश न्भर यो कायुक्रम संचालन गरिने छ l गैि सिकािी 

संस्था छनोट गदाु  सावुजन्नक िरिद ऐन २०६३, सावुजन्नक िरिद न्नयमावली २०६४ 

अनसुाि  पिामशु सेवा िरिद गनुु  पनेछ l यस कायुक्रम कायुधवयन लान्ग राथन्मकमा 

पिकेो न्जल्लाहरुको राथन्मकीकिण सन्हतको सचुी अनुसुची-३ अनसुाि छन् l साथै 

कामका लान्ग न्वदेन्शने कामदािहरु तथा न्तनका परिवािमा एचआईभी को कन्म्रहेंन्सव 

कायुक्रम न्भर पने धयुनतम सेवाको प्याकेज अनुसुची-४ अनसुािका छन्  l सिकािी वा 

गैि सिकािी सस्थाले सो प्याकेजमा आरबासी कामदािका लान्ग  एचआइभी तथा 

न्टन्बको सेवा न्लनमा आइपने मानव अन्िकाि सम्बन्ित बािा व्यविान तथा लाधछना ि 

भेदभाव धयूनीकिण गने गन्तन्वन्िहरु संचालन गनुु  पनेछ l  

बजेट वााँडफााँड / 

श्रोत 

यो कायुक्रम ससतु अनदुानको नेपाल सिकाि श्रोत तफु िहेको छ । 

सधदभु सामग्री िान्स्िय एचआईभी िणनीन्त २०२१-२०२६, अनसुुची ३ ि ४   

अन्भलेि तथा िचु गने संस्थाले अन्भलेि गरि लेिा परििण सम्बन्धित न्नकाय स्वमले गनुु  पने छ  ि 

िचु ि कायुक्रमको रन्तबेदन िान्स्िय एड्स तथा यौन िोग न्नयधरण केधर ि सम्बन्धित 
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१३. कार्यक्रमको नामः एचआईभी सिं सम्बगन्ित लान्छना र भेदभाव सम्बगन्ि सातै प्रदेशका जन 

प्रगतगनगिहरुलाई अगभमुखीकरण    

 

१४. कार्यक्रमको नामःएचआईभी  सम्बगन्ि गनर्म र कानुनहरु को बारमेा जनचेतना मुलक सामग्री प्रकाशन 

िने l 

रन्तबेदन रदेश मधरालयलाई रैमान्सक रुपले न्दन ुपनेछ l 

परिचय  समाजमा भैिहेको  लाधछना ि भेदभाव धयूनीकिणको लान्ग जन रन्तन्नन्िहरुले  अहम 

भून्मका न्नवाुह गनु सक्छ l न्कन न्क जन रन्तन्नन्तन्िहरु रन्त जनताको भिोसा ि नन्जक 

को सम्बधि भएको कािण वहाले बोलेको कुिाले  िेि ैनै असि पने भएको हुदााँ  लाधछना ि 

भेदभाव सम्बन्धि जानकािी गिाउन को लान्ग यो कायुक्रम न्नताधत जजिुी छ l  

उदे्दश्य समाजमा भैिहेेको  एचआईभी संग सम्बन्धित लाधछना ि भेदभाव धयूनीकिणको लान्ग 

सम्बन्धित तहका जनरन्तन्नन्िहरु सहभागी बनाउदै कायुक्रमको अपनत्व अन्भबृन्ि  

गिाउने l  

अपेन्ित रन्तफल लाधछना ि भेदभाव धयूनीकिण हुने l  

सधचालन रन्क्रया  सबै तहका जन रन्तन्नन्िहरुलाई  लाधछना ि भेदभाव धयूनीकिणको बािमेा एक न्दने  

अन्भमनु्िकिण संचालन गने l यो कायुक्रम गदाु नेपाल सिकािको न्नयमानसुाि अनुसाि  

वजेटको परिन्िन्भर िही संचालन  गरिने छ l यो कायुक्रम संचालन गनु केधर द्वािा जारि 

गरिएको “ लाधछना ि भेदभाव धयूनीकिण तान्लम पुन्स्तका” अनुसाि नै गनुुपनेछ l यो 

कायुक्रम केधरको समधवय मा गनुु  पनेछ l  

बजेट वााँडफााँड / 

श्रोत 

यो कायुक्रम ससतु अनदुानको  दाताको संयुक्त कोष श्रोत तफु िहेको छ । 

सधदभु सामग्री एचआईभी सम्बन्धि लाधिना भेदभाव धयूनीकिण कायुमूलक संगालो  

अन्भलेि तथा 

रन्तबेदन 

िचु गने संस्थाले अन्भलेि गरि लेिा परििण सम्बन्धित न्नकाय स्वमले गनुु  पने छ  ि 

िचु ि कायुक्रमको रन्तबेदन िान्स्िय एड्स तथा यौन िोग न्नयधरण केधर ि सम्बन्धित 

रदेश मधरालयलाई रैमान्सक रुपले न्दन ुपनेछ l 

परिचय  एचआईभी सम्बन्धि न्नयम ि काननुहरुको  बािेमा जन चेतना जगाउने न्क्रयाकलापहरु 

संचालनका लान्ग आवश्यक  सामग्री रकाशन गरिनेछ । 

उदे्दश्य एचआइभी सम्बन्धि  न्नयम ि काननुहरुको बािमेा जन चेतना जगाउने ि पैिवी गिाउनु हो  

अपेन्ित रन्तफल एचआइभी  सम्बन्धि  न्नयम ि काननुहरुको बािेमा सिोकािवाला ि सवुसािािणहरुलाई 

जानकािी हुनेछ l  
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१५. काययक्रमको नामःपौखस्टक आहाि खरिद 

 

१६. काययक्रमको नामः नेपाल प्रहिी तथा सशस्त्र प्रहिी  सरं् समन्त्वय र्रि एचआईभी सम्बखन्त्ध भेदभाव, अवहेलना 
तथा डहंसा िोक्न तथा घटाउन ताचलम  र्ने l  

सधचालन रन्क्रया  एचआइभी सम्बन्धि  न्नयम ि कानुनहरुको बािेमा जन चेतना जगाउन आईसी सामग्रीहरु 

बनाई न्वन्भधन माध्यमबाट रचािरसाि गने l  यो कायुक्रम न्वन्नयोन्जत बजेटको 

परिन्िन्भर िही िचु गनुु  पनेछ l   

बजेट वााँडफााँड ।श्रोत यो कायुक्रम ससतु अनदुानको दाताको संयुक्त कोष श्रोत तफु िहेको छ । 

सधदभु सामग्री मलुकुी देवानी संन्हता २०७४  

अन्भलेि तथा 

रन्तबेदन 

िचु गने संस्थाले अन्भलेि गरि लेिा परििण सम्बन्धित न्नकाय स्वमले गनुु  पने छ  ि 

िचु ि कायुक्रमको रन्तबेदन िान्स्िय एड्स तथा यौन िोग न्नयधरण केधर ि सम्बन्धित 

रदेश मधरालयलाई रैमान्सक रुपले न्दन ुपनेछ l 

परिचय  एचआइभी संक्रन्मत मन्हला तथा बच्चाहरुको पोषणको अवस्थालाई सिुाि गनुको लाई 

यो कायुक्रम गनु आवश्यक छ । 

उदे्दश्य रदेश अधतगुत िहेका स्वास््य संस्थाहरुमा उपचाि सेवामा िहेका  एचआइभी संक्रन्मत 

मन्हला तथा बच्चाहरुको पोषणको अवस्थालाई सुिाि गने यस कायुक्रमको उदे्दश्य हो । 

अपेन्ित रन्तफल लन्ित वगुले  पौन्स्टक आहाि न्नशलु्क पाउने छन । 

सधचालन रन्क्रया  रदेश अधतगुत िहेका स्वास््य संस्थाहरुमा उपचाि सेवामा िहेका  एचआइभी संक्रन्मत 

मन्हला तथा बच्चाहरुको पोषणको अवस्थालाई सुिाि गिाउन सम्वन्धित  रदेशले 

न्नदेशनालय वा आपून्तु केधर कायाुलय माफुत  स्वीकृत वजेटको परिन्ि न्भर िही  

पौन्स्टक आहाि िरिद गरिने छ । 

बजेट वााँडफााँड ।श्रोत यो कायुक्रम ससतु अनदुानको नेपाल सिकाि श्रोत तफु िहेको छ । 

सधदभु सामग्री ART मा उपचाित एचआईभी संक्रन्मत मन्हला तथा बालबान्लकाहरुले ARV औषन्ि 

उपचाि न्निधति रुपले न्लईिहेका l     

अन्भलेि तथा 

रन्तबेदन 

िचु गने संस्थाले अन्भलेि गरि लेिा परििण सम्बन्धित न्नकाय स्वमले गनुु  पने छ  ि 

िचु ि कायुक्रमको रन्तबेदन िान्स्िय एड्स तथा यौन िोग न्नयधरण केधर ि सम्बन्धित 

रदेश मधरालयलाई रैमान्सक रुपले न्दन ुपनेछ l 

परिचय  एचआईभी सम्बन्धि भेदभाव, अवहेलना तथा न्हंसा िोक्न तथा घटाउन को न्नन्मत तथा 

उनीहरु बाट हुने यस िेरमा मा हुने सहयोग को बािेमा जानकािी गिाउने ि न्लने l  

उदे्दश्य एचआइभी को जोन्िममा िहेका समदुाय ि उन्नहरुको आवश्यकता सम्बन्धि कुिाहरु ि 

त्यसमा रहिी रशासन बाट हुन सक्ने सहयोगको िेरलाई समेटेि जनपद पनु्लस ि सशस्त्र 

पनु्लसहरुलाई यस सम्बन्धि संवेदनशील बनाउने उदे्दश्यले यस कायुक्रमको व्यवस्था 
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१७. काययक्रमको नामः एचआईभी सम्बखन्त्ध भेदभाव घटाउन चनचमत  वबचभन्त्न सचंाि माध्यमबाट 
प्रसािण र्नय काययक्रम सचंालन र्न े(उत्पादन ि प्रसािण ) l 

 

गरिएको छ l  

अपेन्ित रन्तफल एचआईभी सम्बन्धि हुने भेदभाव, अवहेलनाको  धयूनीकिण तथा न्हंसा िोक्न l  

सधचालन रन्क्रया  सामान्जक न्वकास मधरालय वा मातहतको न्नदेशनालय माफुत यो तान्लम संचालन गनुु 

पने हुधछ । ि यो तान्लम दईु न्दनको हुनेछ l यस तान्लममा रदेश न्स्थत जनपद तथा 

सशस्त्र रहिीका उच्च पदस्थ कमुचािीहरु तथा एचआईभीको जोन्िममा िहेको 

सहुदायहरुको जनिनका तलुनात्मक रुपमा बन्ढ भएको िेरका रहिी रमिुहरु सहभागी  

हुनेछ l न्वन्नयोन्जत बजेटको आिािमा तान्लम संख्या न्निाुिण गनुु  पनेछ ि केधर संग 

समधवय गरि संचालन गनुु  पनेछ l  

बजेट वााँडफााँड / श्रोत न्वन्नयोन्जत वजेटको परिन्िन्भर िही नेपाल सिकािको न्नयमानुसाि िचु गनुु  पनेछ । यो 

कायुक्रम ससतु अनदुानको नेपाल सिकाि श्रोत तफु िहेको छ । 

सधदभु सामग्री दईु न्दने कायुक्रमको तान्लका रस्ततुीकिणका स्लाइडहरु तथा सधदभु सामग्रीहरु 

स्थानीय आवस्यकता अनुसाि थप घट गनु सन्कने छ । एचआईभी सम्बन्धि लाधिना 

भेदभाव धयूनीकिण कायुमूलक संगालो 

अन्भलेि तथा 

रन्तबेदन 

िचु गने संस्थाले अन्भलेि गरि लेिा परििण सम्बन्धित न्नकाय स्वमले गनुु  पने छ  ि 

िचु ि कायुक्रमको रन्तबेदन िान्स्िय एड्स तथा यौन िोग न्नयधरण केधर ि सम्बन्धित 

रदेश मधरालयलाई रैमान्सक रुपले न्दन ुपनेछ l 

परिचय  एचआईभी  सम्बन्धि भेदभाव, अवहेलना तथा न्हंसा िोक्न तथा घटाउन को यो कायुक्रम 

िान्िएको हो l  

उदे्दश्य समदुायमा िहेका एचआईभी सम्बन्धि नकािात्मक िािणाहरु हटाइ   भेदभाव, अवहेलना 

तथा न्हंसा धयूनीकिणमा सहयोग पगु्नेछ l  

अपेन्ित रन्तफल एचआईभी सम्बन्धि हुने भेदभाव, अवहेलना तथा न्हाँसामा कन्म आउनेछ l   

सधचालन रन्क्रया  स्थानीय एफ एम तथा स्थानीय टेन्लन्भजन रसािण गने / ब्रोसि,पोस्टि, न्लफलेट 

उत्पादन गने l    

बजेट वााँडफााँड ।श्रोत न्वन्नयोन्जत वजेटको परिन्िन्भर िही नेपाल सिकािको न्नयमानुसाि िचु गनुु  पनेछ । यो 

कायुक्रम ससतु अनदुानको दाताको संयुक्त कोष श्रोत तफु िहेको छ । 

सधदभु सामग्री एचआईभी सम्बन्धि लाधिना भेदभाव धयूनीकिण कायुमूलक संगालो,  एचआईभी संग 

सम्बन्धि सिोकािवाला संघ तथा संस्थाहरु संग समधवय गिेि ेरकासन तथा रसािण  गने  

अन्भलेि तथा 

रन्तबेदन 

िचु गने संस्थाले अन्भलेि गरि लेिा परििण सम्बन्धित न्नकाय स्वमले गनुु  पने छ  ि 

िचु ि कायुक्रमको रन्तबेदन िान्स्िय एड्स तथा यौन िोग न्नयधरण केधर ि सम्बन्धित 

रदेश मधरालयलाई रैमान्सक रुपले न्दन ुपनेछ l 
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१८. काययक्रमको नामः औषचध तथा अन्त्य सामग्री खरिद योजना l 

 

१९. काययक्रमको नामः सेवा प्रदार्कहरुको लागि गपएमगटगसटी तागलम (१०७) 

परिचय  रदेश तहमा एचआइभी कायुक्रम स्तिीय रुपमा संचालन गनुको लान्ग औषन्ि तथा अधय 

सामग्री अत्यावश्यक हुधछ l  औषन्ि तथा अधय कायुक्रमका ( लन्ित समूह सम्बन्धि 

कायुक्रम) चान्हने सामग्री िरिद योजना भएमा समयमै  एचआइभी कायुक्रमलाई अन्त 

आवश्यक औषन्ि तथा अधय सामग्री िरिद गरि न्वतिण/ कायुक्रम संचालन गनु सन्कनेछ  

उदे्दश्य रदेश तहमा एचआइभी कायुक्रम स्तिीय रुपमा संचालन गनुकोलान्ग आवश्यक औषन्ि 

तथा अधय सामग्री िरिद गनुको लान्ग सबै सिोकािवालाहरु संग न्मलेि आवश्यक िरिद 

योजना तजुुमा गने l 

अपेन्ित रन्तफल औषन्ि तथा अधय सामग्री िरिद योजना तयाि हुनेछ l 

सधचालन रन्क्रया  यस अधतगुत सामान्जक न्वकास मधरालय आफै वा मातहतको कायाुलय माफुत योजना 

तजुुमा कायुशाला लान्ग बजेटको व्यवस्था गरिएको छ l यस कायुशालामा रदेश 

अधतगुतका सिोकािवालाहरु ि न्वज्ञहरु तथा NCASC को रन्तन्नन्िको सहभान्गता हुन 

सक्नेछ l  न्वन्नयोन्जत बजेट न्भर िही संख्या न्निाुिण गरि कायुक्रम संचालन गनुु  पने छ l 

बजेट वााँडफााँड / श्रोत यो कायुक्रम ससतु अनदुानको  दाताको संयुक्त कोष श्रोत तफु िहेको छ ।  

सधदभु सामग्री सावुन्जक िरिद ऐन २०६३, न्नयमावली २०६४    

अन्भलेि तथा 

रन्तबेदन 

िचु गने संस्थाले अन्भलेि गरि लेिा परििण सम्बन्धित न्नकाय स्वमले गनुु  पने छ  ि 

िचु ि कायुक्रमको रन्तबेदन िान्स्िय एड्स तथा यौन िोग न्नयधरण केधर ि सम्बन्धित 

रदेश मधरालयलाई रैमान्सक रुपले न्दन ुपनेछ l 

परिचय  गभवुती मन्हलाहरूले पूवु रसतुी गभुजांच गिाउदा एचआइभीको पन्न जांच गनुु  पदुछ l 

यसिी एचआइभी जांच गदाु संक्रन्मत देन्िएमा न्नज मन्हलालाई एआिटी उपचािमा 

िािेमा न्नजवाट जन्धमने वच्चामा एचआइभी संक्रमण िोक्न सन्कधछ । 

उदे्दश्य स्वास््य संस्थाका सेवारदायकहरुलाई गणुस्तिीय PMTCT सेवा न्दन सिम बनाउने l 

अपेन्ित रन्तफल रदेश अधतगुत िहेका  तान्लम नपाएका  स्वास््यकमीले यो तान्लम पाएका हुनेछन् l 

सधचालन रन्क्रया  सेवारदायकहरुलाई दईु न्दनको तान्लम रदेश स्तिमा व्यवस्था गरिएको छ । तान्लम 

िान्रिय एड्स तथा यौन िोग न्नयधरण केधर संग समधवय गिी सम्बन्धित रदेश स्वास््य 

न्नदेशनालय वा रदेश तान्लम केधरले संचालन गनुु  पनेछ । यो कायुक्रम केधरको 

समधवयमा गनुु  पनेछ l  

बजेट वााँडफााँड ।श्रोत वजेटको परिन्िन्भर िही तान्लमको सहभागीहरू ि पटक न्निाुिण गनुु  पनेछ । यो 

कायुक्रम जेफम्याट श्रोतको  ससतु अनदुानतफु िहेको छ । 

सधदभु सामग्री न्पएमन्टन्सटी सहभागी पनु्स्तका ि रन्शिण सहयोगी न्नदेन्शका २०७८    
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२०. काययक्रमको नामः एचआईभीको लागि चौमागसक समन्वर् बैठक (११७) 

 

२१. काययक्रमको नामः गदवस सचंालन (गवश्व एड्स गदवस तथा कण्डम गदवस) (२३२) 

अन्भलेि तथा 

रन्तबेदन 

िचु गने संस्थाले अन्भलेि गरि लेिा परििण सम्बन्धित न्नकाय स्वमले गनुु  पने छ  ि 

िचु ि कायुक्रमको रन्तबेदन िान्स्िय एड्स तथा यौन िोग न्नयधरण केधर ि सम्बन्धित 

रदेश मधरालयलाई रैमान्सक रुपले न्दन ुपनेछ l 

परिचय  रदेश स्तिमा न्बन्भधन संघ संस्थाहरुले एचआईभीको महामािी लाई २०३० सम्ममा 

अधतय गनेलाई  न्बन्भधन कायुक्रमहरु संचालन भैिािेका छन् l   

उदे्दश्य रदेश स्तिमा एचआईभी महामािी िोकथाम तथा उपचाि सम्बन्धि कायुक्रमहरुको 

तालमेल न्मलाई ि उपलब्ि श्रोतहरुको सन्ह बाडफाड सनु्नन्स्चत गनु का लान्ग यो 

चौमान्सक समधवय बैठकका लान्ग बजेट न्बन्नयोजन गरिएको छ  l  

अपेन्ित रन्तफल एचआईभी महामािी िोकथाम तथा उपचाि सम्बन्धि कायुक्रमहरुको रभावकारिताको  

सनु्नन्िताका लान्ग समधवय हुने l   

सधचालन रन्क्रया  रदेश स्तिमा एचआईभी कायाुक्रममा कायुित न्बन्भधन संग संस्थाका रन्तन्नन्स्िहरुलाई 

बैठकमा समाबेस गिाई ि वहाहरुका कायुक्रमहरु छलफल गरि समधवय बैठक सधचालन 

गनु सन्कनेछ l  

बजेट वााँडफााँड यो कायुक्रम जेफम्याट श्रोतको  ससतु अनदुानतफु िहेको छ । 

सधदभु सामग्री Power point presentation, कायुक्रम सम्बन्धि न्दशा न्नदेश, कायुक्रमको रथान्मकता 

ि उपलन्ब्ि  सम्बन्धि न्बविण  l  

अन्भलेि तथा 

रन्तबेदन 

िचु गने संस्थाले अन्भलेि गरि लेिा परििण सम्बन्धित न्नकाय स्वमले गनुु  पने छ  ि 

िचु ि कायुक्रमको रन्तबेदन िान्स्िय एड्स तथा यौन िोग न्नयधरण केधर ि सम्बन्धित 

रदेश मधरालयलाई रैमान्सक रुपले न्दन ुपनेछ l 

परिचय  हिके वषु न्वश्व एड्स न्दवस ि कण्डम न्दवस मनाउने गरिधछ । उक्त अवसिमा स्थान्नय 

स्तिमा एचआईभी ि एड्सको िोकथाम ि न्नयधरण सम्बन्धि जन चेतना जगाउने 

न्क्रयाकलापहरु संचालन गरिनेछ । 

उदे्दश्य एचआइभी सम्बन्धि जन चेतना जगाउने ि पैिवी गिाउने । 

अपेन्ित रन्तफल एचआइभीको अवस्था ि रगन्तको वािमेा सवैलाई जानकािी हुनेछ । 

सधचालन रन्क्रया  न्वश्व एड्स न्दवस ि  कण्डम न्दवसको अवसिमा एचआईभी ि एड्सको िोकथाम ि 

न्नयधरण सम्बन्धि जन चेतना जगाउने न्क्रयाकलापहरु जस्तैिः आईसी सामग्रीहरुको 

न्वतिण, स्थान्नय न्ट.भी., िने्डयो तथा एफ्.एम माफुत सधदेश रवाह, िलेी, अधतिन्क्रया 

आन्दको आयोजना गनु सन्कनेछ ।  

बजेट वााँडफााँड 

।श्रोत 

यो कायुक्रम ससतु अनदुानको जेफम्याट श्रोत तफु िहेको छ । 
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२२. कार्यक्रमको नामः प्रदेश स्तरबाट एचआईभी कार्यक्रमको अनुिमन तथा मुल्र्ांकन (२४२) 

   

 

२३. कार्यक्रमको नामः प्रदेश स्तररर् एच आई भी  डाटा ररभ्रु् र भेररगफकेसन वकय सप  (२४३) 

सधदभु सामग्री केधरको परिपर 

अन्भलेि तथा 

रन्तबेदन 

िचु गने संस्थाले अन्भलेि गरि लेिा परििण सम्बन्धित न्नकाय स्वमले गनुु  पने छ  ि 

िचु ि कायुक्रमको रन्तबेदन िान्स्िय एड्स तथा यौन िोग न्नयधरण केधर ि सम्बन्धित 

रदेश मधरालयलाई रैमान्सक रुपले न्दन ुपनेछ l 

परिचय  रदेश न्भर िहेका न्वन्भधन स्वास््य संस्थाहरूले संचालन गिकेो एचआइभी कायुक्रमको 

अवस्था अनगुमन गनु आवश्यक देन्िएको हुदा यो कायुक्रम तयाि गरिएको हो । 

उदे्दश्य एचआइभी कायुक्रमको अवस्था थाहा पाउन अनगुमन गने l  

अपेन्ित रन्तफल कायुक्रमको वास्तन्वक अवस्था के कस्तो छ भनेि जानकािी हुनेछ । 

सधचालन रन्क्रया  िान्रिय एचआईभी एड्स कायुक्रमको रदेश अधतगुतका एचआईभी सेवा रदायक 

संस्थाहरुमा अनगुमन गिाई कायुक्रमको गुणस्ति सनु्नन्ित गने तथा कायुक्रमको अपनत्व 

वनृ्द्व गनु अनगुमनको लान्ग  िकम व्यवस्था गरिएको छ । सो िकम नेपाल सिकािको दैन्नक 

भ्रमण भत्ता न्नयमानुसाि िचु गनु सन्कने छ । यो िकम मधरालयले आफै वा न्नदेशनालय ि 

स्वास््य कायाुलय माफुत िचु गनु सक्नेछ l  

बजेट वााँडफााँड / 

श्रोत 

यस कायुक्रमका लान्ग वजेटको परिन्ि न्भर िही िचु गनुु  पनेछ ।  यो कायुक्रम ससतु 

अनदुानको जेफम्याट श्रोत तफु िहेको छ । 

सधदभु सामग्री सम्बन्धित कायाुलयले एचआईभी सम्बन्धि साइटहरुमा आवश्यकता को आिािमा   

अन्भलेि तथा 

रन्तबेदन 

िचु गने संस्थाले अन्भलेि गरि लेिा परििण सम्बन्धित न्नकाय स्वमले गनुु  पने छ  ि 

िचु ि कायुक्रमको रन्तबेदन िान्स्िय एड्स तथा यौन िोग न्नयधरण केधर ि सम्बन्धित 

रदेश मधरालयलाई रैमान्सक रुपले न्दन ुपनेछ l 

परिचय  एचआइभी सम्बन्धित त्यांकहरुको गणुस्ति बढाउन रदेश स्तरिय डाटा रिभ्यु ि 

भेरिन्फकेसन वकुसप अवश्यक िहेको छ l  

उदे्दश्य रदेश अधतगुत िहेका संस्थाहरूले एचआइभीको िेरमा गिेको रगन्त न्वविण थाहा पाउन ि 

यन्द लक्ष्य अनुसाि रगन्त नभएको भए रगन्त कम हुनका कािण पत्ता लगाइ उक्त समस्या 

हटाउने समािानको उपाय पत्ता लगाउने l  

अपेन्ित रन्तफल  रदेश न्भर एचआइभीको रगन्तको अवस्था थाहा हुनेछ । 

सधचालन रन्क्रया   यो कायुक्रम रदेशले िान्रिय एड्स तथा यौन िोग न्नयधरण केधर संग समधवय गिी संचालन 

गनुु  पनेछ l यस कायुक्रम अधतगुत रदेशमा िहेका एचआइभीको िेरमा काम गने सिकािी 

तथा गैि सिकािी संस्थाको रगन्त संकलन गरिने छ ।  स्थान्नय न्नकायको संख्या अनसुाि 

एचआइभीको संकलन भएको त्यांकलाइ सुदृन्ढकिण गनुका लान्ग यो कायुक्रमको 
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२४. कार्यक्रमको नामः प्रदेशमा कार्यरत (स्वास््र् गनदेशनालर्,सामागजक मन्रालर्, गजल्लाहरु, केगह 

काउन्सलर ) हरुलाई एचआईभी इ-रगजस्टर मा अगभलेख सबंगन्ित िोष्ठी (२७७) 

 

२५. उल्लेगखत कार्यक्रमहरु सचंालन िनय/िराउन र खचय अगभलेख र प्रगतबेदन कार्यका लागि तपगसलका 

ऐन, गनर्म, गनदेगशका र मापदण्डहरुको लागि अगनवार्य पालना िनुयपनेछ l  

आयोजना गरिने छ, यो कायुक्रमको अवन्ि ३ न्दन हुनेछ ।यो कायुक्रम गदाु केधरको 

समधवयमा गनुु  पनेछ l  

बजेट वााँडफााँड  यो कायुक्रम ससतु अनदुानको जेफम्याट श्रोत तफु िहेको छ । 

सधदभु सामग्री केधरले उपलव्ि गिाउने फिमेट, कायुक्रम तान्लका तथा  Power Points Presentation 

आन्द  

अन्भलेि तथा 

रन्तबेदन 

िचु गने संस्थाले अन्भलेि गरि लेिा परििण सम्बन्धित न्नकाय स्वमले गनुु  पने छ  ि िचु 

ि कायुक्रमको रन्तबेदन िान्स्िय एड्स तथा यौन िोग न्नयधरण केधर ि सम्बन्धित रदेश 

मधरालयलाई रैमान्सक रुपले न्दन ुपनेछ l 

परिचय  एचआईभी कायुक्रमका सेवाहरु सम्बन्धित अन्भलेिलाई ई-िन्जस्टिमा रुपाधतिण गनु 

अन्त आवश्यक छ l न्कन भने ई-िन्जस्टिले कायुक्रमलाई चान्हएको िणनीन्त सचुनाहरु 

वास्तन्वक समयमा रदान गनुमा सहयोग पुयाुउदछ l  

उदे्दश्य एचआईभी सम्बन्धि सेवाका डाटाहरुलाई सेवा केधर बाटै ई-िन्जस्टि मा इधिी गनुका लाई 

सहजीकिण गने l  

अपेन्ित रन्तफल १. ए आि न्ट केधरका सेवाहरु सम्बन्धि डाटा HIV CARE AND ART 

TRACKING SYSTEM (DHIS 2 TRACKER,Mhealth AND 

BIOMETRIC) मा पुणुरुपमा अन्भलेि िकेडु भएको हुने l  

२. एचआईभी सम्बन्धि IHMIS का मान्सक रिपोटु हरु समयमा DHIS2 मा इधिी 

भएको हुने l  

सधचालन रन्क्रया  एचआईभी सेवा केधरमा कायुित स्वास्थयकमी हरुलाई ई-िन्जस्टि मा डाटा इधिी को 

अवस्थाको बािेमा रस्तनु्तकिण गनु लगाउने तथा साथै ई-िन्जस्टि चसु्त ि दरुुस्त 

बनाउनका लान्ग के कस्ता सहयोगको आवस्यकता पछु पन्हचान गने समबधिमा एकन्दने 

गोष्ठी गने ि  यो कायुक्रम गदाु केधरको समधवय गरि गनुु  पनेछ l  

बजेट वााँडफााँड / श्रोत यो कायुक्रम ससतु अनदुानको जेफम्याट श्रोत तफु िहेको छ ।  

सधदभु सामग्री • Guidelines for Recording and Reporting of National HIV 

Programme Data, 2021. 

• Manual for HIV Care and ART Tracking (DHIS2 Tracker, mHealth 

and Biometric) System, 2021 

अन्भलेि तथा 

रन्तबेदन 

िचु गने संस्थाले अन्भलेि गरि लेिा परििण सम्बन्धित न्नकाय स्वमले गनुु  पने छ  ि 

िचु ि कायुक्रमको रन्तबेदन िान्स्िय एड्स तथा यौन िोग न्नयधरण केधर ि सम्बन्धित 

रदेश मधरालयलाई रैमान्सक रुपले न्दन ुपनेछ l 
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• सावयजचनक खरिद ऐन २०६३ 
• आचथयक काययववचध तथा ववचतय उतिदाचयत्व ऐन २०७६  
• सावयजचनक खरिद चनयमावली २०६४  
• आचथयक काययववचध तथा ववचतय चनयमावली २०७७ 
• भ्रमण खचय चनयमावली २०६४   
• आ.व.२०७८/०७९ को बजेट कायायन्त्वयन चनदेचशका  
• कायय संचालन चनदेचशका २०७५ (सातौ संस्किण) 
• अन्त्य सान्त्दचभयक ऐन,चनयम, चनदेचशका तथा मापदण्िहरु   

 

अनुसुची-१  

प्रदेश अन्त्तिर्यत पन ेएआिटी, ओ स डट तथा अन्त्य काययक्रमहरु   

चस.नं.  सेवा प्रदान र्न ेसस्थाको नाम  काययक्रम  प्रदेशको नामावली 
1 ईलाम अस्पताल, इलाम ए आि टी प्रदेश-१ 
2 मेची अस्पताल,झापा ओ. एस. टी. तथा ए आि टी प्रदेश-१ 
3 खजल्ला अस्पताल ओखलढुङ्र्ा रुम्जाटाि  ए आि टी प्रदेश-१ 
4 खजल्ला अस्पताल संखुवासभा ए आि टी प्रदेश-१ 
5 इनरुवा अस्पताल, सुनसिी ए आि टी प्रदेश-१ 
6 खजल्ला अस्पताल, धनकुटा ए आि टी प्रदेश-१ 
7 उदयपुि खजल्ला अस्पताल, उदयपुि ए आि टी प्रदेश-१ 
1 खजल्ला अस्पताल बािा ए आि टी प्रदेश-२ 

2 प्रादेचशक अस्पताल, जनकपुि ए आि टी प्रदेश-२ 

3 जलेश्वि अस्पताल,महोत्तिी ए आि टी प्रदेश-२ 

4 िौतहट खजल्ला अस्पताल,िौतहट ए आि टी प्रदेश-२ 

5 र्जेन्त्रनािायण चसंह अस्पताल,सप्तिी ए आि टी प्रदेश-२ 

6 खजल्ला अस्पताल, सलायही ए आि टी प्रदेश-२ 

7 खजल्ला अस्पताल, चसिहा  ए आि टी प्रदेश-२ 

8 लहान अस्पताल, चसिहा ए आि टी प्रदेश-२ 

1 भिपुि अस्पताल,भिपुि ए आि टी बार्मती 
2 धुचलखेल अस्पताल, काभ्रे ए आि टी बार्मती 
3 हेटौिा अस्पताल मकवानपुि ए आि टी बार्मती 
4 वरशुली अस्पताल,नुवाकोट ए आि टी बार्मती 
5 खजल्ला अस्पताल, चसन्त्धुली ए आि टी बार्मती 
6 खजल्ला अस्पताल, धाडदङ्र् ए आि टी बार्मती 
7 खजल्ला अस्पताल, चसन्त्धुपाल्चोक ए आि टी बार्मती 
8 चरिकोट अस्पताल, दोलखा  ए आि टी बार्मती 
1 धौलाचर्िी अस्पताल, वाग्लुंर् ए आि टी र्ण्िकी प्रदेश   

2 खजल्ला अस्पताल, र्ोिखा ए आि टी र्ण्िकी प्रदेश   

3 खजल्ला अस्पताल, पवयत ए आि टी र्ण्िकी प्रदेश   

4 खजल्ला अस्पताल, लमजुङ  ए आि टी र्ण्िकी प्रदेश   
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5 खजल्ला अस्पताल, म्याग्दी ए आि टी र्ण्िकी प्रदेश   

6 खजल्ला अस्पताल, स्याङ्र्जा ए आि टी र्ण्िकी प्रदेश   

7 दमौली अस्पताल, तनहुुँ ए आि टी र्ण्िकी प्रदेश   

1 खजल्ला अस्पताल, अघायखाुँची ए आि टी लुखम्बनी 
2 खजल्ला अस्पताल, बडदयया ए आि टी लुखम्बनी 
3 र्ुल्मी अस्पताल, र्ुल्मी ए आि टी लुखम्बनी 
4 कवपलवस्तु अस्पताल, कवपलवस्तु ए आि टी लुखम्बनी 
5 पृ् वीचन्त्र अस्पताल, नवलपिासी ए आि टी लुखम्बनी 
6 युनाइटेि चमशन अस्पताल, तानसेन ए आि टी लुखम्बनी 
7 ्युठान अस्पताल, ्यूठान ए आि टी लुखम्बनी 
8 िोल्पा अस्पताल, िोल्पा ए आि टी लुखम्बनी 
9 भीम अस्पताल, रुपन्त्देही  ए आि टी लुखम्बनी 

10 लुखम्बनी प्रादेचशक अस्पताल, रुपन्त्देही  ओ. एस. टी. तथा ए आि टी लुखम्बनी 
11 िाचप्त प्रादेचशक अस्पताल, दाङ ए आि टी लुखम्बनी 
12 िामपुि अस्पताल ए आि टी लुखम्बनी 
1 दैलेख अस्पताल, दैलेख ए आि टी कणायली प्रदेश 

2 काचलकोट अस्पताल, काचलकोट ए आि टी कणायली प्रदेश 

3 सल्ल ेअस्पताल, रूकुम ए आि टी कणायली प्रदेश 

4 सल्यान अस्पताल, सल्यान ए आि टी कणायली प्रदेश 

5 प्रादेचशक अस्पताल, सुखेत ए आि टी कणायली प्रदेश 

1 खजल्ला अस्पताल, आछाम ए आि टी सु.प.् प्रदेश 

2 वयलपाटा अस्पताल, अछाम ए आि टी सु.प.् प्रदेश 

3 खजल्ला अस्पताल, बैतिी ए आि टी सु.प.् प्रदेश 

4 खजल्ला अस्पताल ,बझाङ्र् ए आि टी सु.प.् प्रदेश 

5 खजल्ला अस्पताल, बाजुिा ए आि टी सु.प.् प्रदेश 

6 
 सेती प्रादेचशक अस्पताल,कैलाली 

 ए आि टी तथा सेन्त्टि फोि 
एक्सेलेन्त्स  

सु.प.् प्रदेश 

7 डटकापुि अस्पताल,कैलाली ए आि टी सु.प.् प्रदेश 

8 माहाकाली अस्पताल, कंचनपुि ए आि टी सु.प.् प्रदेश 

9 मालाखेचत अस्पताल, कैलाली ए आि टी सु.प.् प्रदेश 

10 खजल्ला अस्पताल, दाचुयला ए आि टी सु.प.् प्रदेश 

11 खजल्ला अस्पताल, िोटी ए आि टी सु.प.् प्रदेश 

 

अनुसुची-२  

एच आइ भी सकं्रगमतका लागि आवश्र्क ल्र्ाब जााँचको सुची 
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In addition to regular test mentioned for ARV monitoring, PLHIV may require lab 
investigation to diagnose opportunistic infections like CXR, Sputumm for GeneXpert, Cr Ag 
test, Blood and Urine c/s test, CT scan, lumbur puncture for CSF test etc. 

अनुसुची-३    

रोजिार का लागि गवदेश जाने व्र्गि हरु तथा उनीहरुको पररवारको लागि टीबी तथा एचआईभीको सेवामा 

पहुाँच बढाउन ेर त्र्स  सम्बन्िमा हुन ेलान्षना तथा भेदभाव न्रू्गनकरण िराउने कार्ायक्रम कार्ायनवर्नका 

लागि प्राथगमकतामा परकेो गजल्लाहरुको प्राथगमकीकरण सगहतको सुची 

लगषत समुहको पररभाषा : 

रोजिार का लागि गवदेश जाने व्र्गि हरु: Men aged between 18 to 49 years who have gone to India 

or any country of the Middle East or any south east Asian countries for work for at least three 

months and have returned home within the last three years. 

 

रोजिार का लागि गवदेश जाने व्र्गिका पररवार:  

Women aged 16 years and above who are current wives or widows of male, who had migrated 

to India or any country of Middle East or any south east Asian countries for work for at least 

three months in the last three years and have returned home at least once within the last three 

years 

 

प्राथम्मकतामा परेका म्िल्लाहरु : तपक्षसलका क्षजल्लाहरुमा ग्लोबल फण्डको सहर्ातामा मार्ग्रेन्ट कार्यक्रम संचालन 

िैिहकेो ह दा र्ी क्षजल्लाहरुको लाक्षग र्ो बजेट क्षबक्षनर्ोजन गरिएको छैन तसथय र्ो कार्यक्रम तपक्षसलको क्षजल्लाहरु बाहके 

गननय पनछे l  
तपक्षसल 

काठमान्डौ, क्षचतवन,स्र्ाङ्जा, बागलनंग, रुपन्देही, नवलपिासी(पक्षश्चम), सनखेत, गनल्मी, पाल्पा, बााँके, बक्षदयर्ा, दाङ, अछाम, 

डोटी, बैतडी, बझागं, अिायखााँची, प्र्नठान, कैलाली ि कंचनपनि  
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अनुसुची-४    

एचआईभी को कगम्प्रहेंगसव कार्यक्रम गभर पने न्रु्नतम सेवाको प्र्ाकेज 

 

 

 

 

 

 

Migrants and their spouse 

1. Health education and awareness of HIV with IEC tool  

2. Risk assessment of risk behavior including overlapping risks. 
3. Psychosocial interventions for those with substance abuse 

(alcohol) 

4. Condom promotion- consistent and correct use of condom 

5. PEP 

6. HIV Testing and Counseling 

7. STI diagnosis and Treatment 

8. If diagnosed with HIV- linkage to treatment, care and 

support and retention. 

9. Assessment of FP need and linkage to FP 

अनुसुची-५  

List of STI and OI Medicines for PLHIV 

1 Acyclovir 400 mg tablet Tab 

2 Acyclovir ointment 5% w/w (5 g/ tube) Tube 

3 Adrenaline injection 1: 1000 Amp 

4 Azithromycine 500mg Tab 

5 Cefexime 200 mg Tablet Tab 

6 Ceftriaxone 1 gm Vial 

7 Ceftriaxone 250 mg Inj Vial 

8 Clotrimazole 1% w/v (15 ml bottle) mouth paint ** Bott 

9 Clotrimazole 1% w/w Cream(15gm/tube)  Tube 

10 Clotrimazole 100 mg pessary Tab 

11 

Cotrimoxazole  960 mg tablet (DS) (Sulfamethoxazole 800 mg + 

Trimethoprim 160 mg)  Tab 

12 

Cotrimoxazole 240 mg/ 5 mL suspension (60 mL/ bottle)  

(Sulfamethoxazole 200 mg + Trimethoprim 40 mg)  Bott 

13 

Cotrimmoxazole 480 mg Inj 

(Sulfamethoxazole 400 mg + Trimethoprim 80 mg) Inj Amp 

14 Doxycycline 100 mg Cap 

15 Fluconazole 150 mg tablet Cap 

16 Hydrocortisone Injection 100mg Vial 

17 Metronidazole 400mg Tab 

नोट -: नेपाल सरकार, ग्लोबल फण्ड तथा सेभ द गचल्रेन बीच जेफम्र्ाट स्रोत अन्तियतका  कार्यक्रमलाई 

प्रभाबकारी रूपमा सचंालन िनयको लागि िररएको रीपगषर् सम्झौता बमोगजम बस्तु तथा सेवामा लाग्ने मुल्र् 

अगभबृगि कर (१३%) नेपाल सरकारमाफय त दातृ गनकार्लाई सोिभनाय िररने ब्र्बस्था भए अनुरूप गनर्म 

बमोगजम िररने सम्पूणय खचयहरुमा आउने मुल्र् अगभबृगि कर छुटै्ट लेखा राख्नुपने छ र सो  मुल्र् अगभबृगि 

करको रकम केन्रलाई आगथयक प्रगतबेदन पठाउदा सो रकम छुट्र्ाएर देखाउन र मुल्र् अगभबृगि कर लािेको 

गबलको फोटो कगप सगहत कार्ायलर्को पर माफय त केन्रलाई जानकारी िराउनु पने छ । 
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िाविय स्वास््य चशक्षा सूचना तथा संचाि केन्त्र 
काययक्रमको नामः स्थानीय आम संचाि माध्यमहरूबाट सन्त्देश प्रसािण (केवुल टेचलचभजन) 
परिचय समुदायमा स्वास््य सम्वन्त्धी सूचना तथा सन्त्देशहरु लखक्षत समुहसम्म स्थानीय भाषामा प्रचाि प्रसाि वा 

प्रवाह र्नय स्थानीय टेचलचभजन तथा केबुल टेचलचभजन च्यानलहरु एक प्रभावकािी माध्यम हुन ् ।  
स्वास््य सम्बन्त्धी सन्त्देश/सूचनाहरु प्रवाह र्िी समुदायका माचनसहरुको स्वास््य सम्बन्त्धी ववचभन्त्न 
ववषयहरुमा ज्ञान तथा चेतना अचभबवृद्ध र्िाई उनीहरुको धािणा ि व्यवहािमा सकािात्मक परिवतयन 
ल्याउन स्थानीय टेचलचभजन तथा केवुल टेचलचभजन च्यानलहरूको भूचमका महत्वपूणय हुने भएकोले 
स्थानीय आम संचाि माध्यमहरूबाट सन्त्देश प्रसािण (केवलु टेचलचभजन) काययक्रमको आवश्यकता 
पिेको हो । 

उदे्धश्य • स्थानीय भाषाभाषी, चालचलनलाई ध्यानमा िाखी स्थानीय आवश्यकता अनुसाि स्थानीय 
टेचलचभजन तथा केबुल टेचलचभजन च्यानलको  माध्यमबाट समुदायमा स्वास््य सम्बन्त्धी 
जानकािीमूलक सन्त्देशहरू उत्पादन र्रि प्रवाह र्ने; 

• स्थानीय स्वास््य समस्यालाई ध्यानमा िाखी त्यसको सम्बोधन हुनेर्िी सन्त्देशहरु 
उत्पादन/प्रसािण र्ने; 

• स्थानीय टेचलचभजन तथा केवुल टेचलचभजन च्यानलहरु माफय त सन्त्देश तथा सूचना प्रसािण र्िी 
स्वास््य सम्बन्त्धी ज्ञान तथा चेतना अचभबवृद्ध र्न ेि उपलव्ध स्वास््य सेवाको उपभोर् बवृद्ध 
र्ने । 

अपेखक्षत 

प्रचतफल 
स्वास््य सम्बन्त्धी ज्ञान  तथा चेतना अचभववृद्ध तथा व्यवहािमा सकािात्मक परिवतयन हुने साथै 
उपलव्ध स्वास््य सेवाको अचधकतम उपभोर् हुने । 

सन्त्चालन 
प्रकृया 

काययक्रम संचालन हुने स्थानः प्रदेशस्तिमा । 
लखक्षत समूह/सहभार्ी समूह: 

• समुदायस्तिमा स्वास््य सन्त्देश प्रवाह र्नेहरु जस्तैः मडहला स्वास््य स्वयंसेववका, ववद्याथी, 
चशक्षक, स्वास््यकमी आडद; 

• डकशोि/ डकशोिीहरु, युवा/युवतीहरु, आमाहरु, र्भयवती मडहलाहरु लर्ायत आम जनसमुदाय । 
 

सन्त्देशमा समावेश र्नय सडकने ववषयवस्तुहरुः 
• स्वास््य सम्बन्त्धी ववचभन्त्न ववषयहरु जस्तैः कोचभि-१९, मडदिा तथा सूचतयजन्त्य पदाथय, खोप, 

झािापखाला, श्वासप्रश्वास, क्षयिोर्, कुष्ठिोर्, औलो, कालाजाि लर्ायत अन्त्य डकटजन्त्य िोर्, 
यौनिोर्, एच.आई.भी. तथा एड्स, सुिखक्षत माततृ्व, परिवाि चनयोजन, सुिखक्षत र्भयपतन, 
डकशोिावस्था, बाल स्वास््य, बदृ्ध स्वास््य, लैंचर्क डहंसा, सुनौला हजाि डदन संचाि अचभयान, स्वस्थ 
जीवनशैली, नसने िोर्हरु, वाताविणीय तथा व्यविर्त सिसफाई ि स्वच्छता, सावुनपानीले हातधुने, 
चनःशुल्क स्वास््य सेवा, लर्ायत अन्त्य अत्यावश्यकीय स्वास््य सेवाका ववषयबस्तहुरु; 

• मौसमी िोर् तथा प्रकोपहरु; 
• प्रदेश एवं स्थानीयस्तिमा देखखएका प्रमुख स्वास््य समस्याहरु । 
(सामाखजक ववकास मन्त्रालय ि प्रदेश स्वास््य चनदेशनालयमा काययित स्वास््यकमीहरु तथा अन्त्य 
सिोकािवालाहरुसंर् काययक्रमबािे छलफल र्िी प्रदेश तथा स्थानीय आवश्यकताको आधािमा 
स्वास््यका ववषयवस्तुहरु चयन र्न)े । 
ववचधः  

• चनयचमत स्वास््य सूचना प्रचतवेदनहरूको ववश्लेषण र्िी प्रमुख स्वास््य समस्याहरु पडहचान र्ने; 
• स्थानीयस्तिमा देखापिेका महामािी जस्तैः कोचभि-१९ लर्ायत अन्त्य प्रकोपहरुको त्याङ्क 
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ववश्लेषण र्नय उपलब्ध त्याङ्क/सूचनाहरु केलाउने; 
• मौसम अनुसाि देखापने र्िेको िोर्को प्रकोपहरुको त्याङ्क केलाउने; 
• त्याङ्कहरु ववश्लेषण पिात देखखएका स्वास््य समस्याहरुको प्राथचमकता सूची तयाि र्ने; 
• प्राथचमकता सूचीमा पिेका कुन कुन ववषयमा सन्त्देश प्रसािण र्न े भन्त्ने सम्बन्त्धमा चनणयय 

र्न/ेर्िाउने ि संघबाट प्राप्त भएको सन्त्देशलाई आवश्यकतानुसाि स्थानीय भाषामा रुपान्त्तिण र्ने; 
• सन्त्देश प्रसािणको स्पेशीडफकेशन तयाि र्ने; 
• स्थानीय टेचलचभजन तथा केवुल टचलचभजन च्यानल/चमडिया हाउससुँर् चनयमानुसाि संझौता र्ने;  
• स्पेशीडफकेशन अनुसाि सन्त्देश प्रसािण र्ने; 
• सन्त्देश प्रसािण र्दाय स्पष्ट, छोटो, संवादमूलक, र्ीचत वा सूचना मूलक र्नय सडकन्त्छ; 
• सन्त्देश प्रसािणको अनुर्मन र्ने; 
• काययक्रम वा सन्त्देश प्रसािण पिात सबै  स्थानीय टेचलचभजन तथा केवुल टेचलचभजन च्यानलले 

प्रसािण र्रिएको काययक्रमको प्रसािण प्रमाणपर खचय र्ने  चनकायमा पेश र्िेपचछ भुिानी प्रकृया 
अचघ बढाउने ।   

 

अवचधः स्वीकृत बावषयक लक्ष्य तथा खरिद योजना अनुसाि तोडकएको रैमाचसकमा । 
बजेट बाुँिफाुँि चनयमानुसाि 

 

काययक्रमको नामः स्थानीय आम संचाि माध्यमहरूबाट सन्त्देश प्रसािण  (अनलाइन) 
परिचय वतयमान समयमा अनलाईन एक लोकवप्रय माध्यम भएको छ । देशैभिी इन्त्टिनेटको पहुुँचमा बवृद्ध हुुँदै 

र्ैिहेकोले अनलाइयन माध्यमबाट स्वास््य सम्बन्त्धी सूचना तथा संदेश बहृत रूपमा आम जनसमुदाय 
समक्ष  पुयायउन सडकन्त्छ । यसको प्रयोर्कताय पचन डदनानुडदन ववृद्ध भइिहेको साथै यसको व्यपकता 
ि प्रभावकािीता पचन उल्लेखनीय भएको हुुँदा यस मध्यमबाट स्वास््य सूचना तथा संदेश प्रवाह र्नय 
आवश्यक देखखएकोले स्थानीय आम संचाि माध्यमहरूबाट सन्त्देश प्रसािण (अनलाइन) काययक्रम 
िाखखएको छ । 

उदे्धश्य अनलाईनको माध्यमबाट स्वास््य सम्बन्त्धी सन्त्देश/सूचनाहरु प्रवाह र्िी समुदायका माचनसहरुलाई 
स्वास््यका ववचभन्त्न ववषयहरुबािे जानकािी प्रदान र्रि उनीहरूको ज्ञान, चसप ि धािणामा 
सकािात्मक परिवतयन ल्याउने । 

अपेखक्षत 

प्रचतफल 
स्वास््य सम्बन्त्धी ववचभन्त्न जानकािी मूलक सन्त्देशहरू प्रदशयन भई स्वास््य सम्बन्त्धी ज्ञान, चसप ि 
धािणामा सकािात्मक परिवतयन हुने । 

सन्त्चालन 
प्रकृया 

काययक्रम संचालनहुने स्थानः प्रदेशस्तिमा । 
लखक्षत समूह/सहभार्ी समूह: आम डिखजटल चमडिया प्रयोर्कतायहरू । 
अनलाईन प्रदशयन सम्बन्त्धी ववषयवस्तु: 
• स्वास््य सम्बन्त्धी ववचभन्त्न ववषयहरु जस्तैः कोचभि-१९, मडदिा तथा सूचतयजन्त्य पदाथय, खोप, 

झािापखाला, श्वासप्रश्वास, क्षयिोर्, कुष्ठिोर्, औलो, कालाजाि लर्ायत अन्त्य डकटजन्त्य िोर्, 
यौनिोर्, एच.आई.भी. तथा एड्स, सुिखक्षत माततृ्व/परिवाि चनयोजन, सुिखक्षत र्भयपतन, 
डकशोिावस्था, बाल स्वास््य, बदृ्ध स्वास्थ, लैंचर्क डहंसा, सुनौला हजाि डदन संचाि अचभयान, स्वस्थ 
जीवनशैली, नसने िोर्हरु, वाताविणीय तथा व्यविर्त सिसफाई ि स्वच्छता, सावुनपानीले हातधुने, 
चनःशुल्क स्वास््य सेवा, लर्ायत अन्त्य अत्यावश्यकीय स्वास््य सेवाका ववषयवस्तुहरु; 

• मौसमी िोर् तथा प्रकोपहरु; 
• प्रदेश एवं स्थानीयस्तिमा देखखएका प्रमुख स्वास््य समस्याहरु; 
 (सामाखजक ववकास मन्त्रालय ि प्रदेश स्वास््य चनदेशनालयमा काययित स्वास््यकमीहरु तथा 
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सिोकािवालाहरुसंर् काययक्रमबािे छलफल र्िी प्रदेश तथा स्थानीय आवश्यकताको आधािमा स्वास््यका 
ववषयवस्तुहरु चयन र्ने) । 
ववचधः  

• चनयचमत स्वास््य सूचना प्रचतवेदनहरूको ववश्लेषण र्िी प्रमुख स्वास््य समस्याहरु पडहचान र्न े 

• स्थानीयस्तिमा देखापिेका महामािी जस्तैः कोचभि-१९, लर्ायत अन्त्य प्रकोपहरुको त्याङ्क 
ववश्लेषण र्नय उपलब्ध त्याङ्क/सूचनाहरु केलाउने; 

• मौसम अनुसाि देखापने र्िेको िोर्को प्रकोपहरुको त्याङ्क केलाउने; 
• त्याङ्कहरु ववश्लेषण पिात देखखएका स्वास््य समस्याहरुको प्राथचमकता सूची तयाि र्ने; 
• प्राथचमकता सूचीमा पिेका कुन कुन ववषयमा सन्त्देश प्रसाि र्न ेभन्त्ने सम्बन्त्धमा चनणयय र्ने/र्िाउने 

ि संघबाट प्राप्त भएको सन्त्देशलाई आवश्यकतानुसाि स्थानीय भाषामा रुपान्त्तिण र्ने; 
• सन्त्देश प्रसािको लाचर् स्पशेीडफकेशन तयाि र्ने; 
• स्पेशीडफकेशन अनुसाि सन्त्देश प्रदशयनको लाचर् चनयमानुसाि अनलाईन/चमडिया हाउस चयन र्िी 

संझौता र्ने; 
• सन्त्देश स्पष्ट , छोटो ि सूचना मूलक हुनेछ; 
• स्वीकृत वावषयक लक्ष्य तथा बावषयक खरिद योजनानुसाि अनलाईन चमडियाबाट सन्त्देश प्रदशयन र्ने; 
• सन्त्देश प्रदशयन भएको/नभएको अनुर्मन र्ने । 
 

सन्त्देश प्रदशयन पिातः 
• स्थानीय भाषामा रुपान्त्तिण र्िी  प्रदशयन र्िेको अनलाईन सन्त्देशको चनयमानुसाि अचभलेख िाख्ने; 
• सबै अनलाईनबाट प्रदशयन र्रिएको सन्त्देश प्रदशयन प्रमाणपर खचय लेख्न ेकायायलयमा पेश र्िेपचछ मार 

भिुानी प्रकृया अचघ बढाउने । 
बजेट बाुँिफाुँि चनयमानुसाि 

 
 
 

काययक्रमको नामः स्थानीय आम संचाि माध्यमहरूबाट सन्त्देश प्रसािण  (एफएम) 
 

परिचय समुदायमा स्वास््य सम्वन्त्धी सूचना तथा सन्त्देशहरु लखक्षत समूहसम्म नेपाली भाषा लर्ायत स्थानीय 

भाषाहरुमा प्रचािप्रसाि वा प्रवाह र्नय स्थानीय एफएम िेडियो एक प्रभावकािी माध्यम हो । समुदायका 
माचनसहरुको स्वास््य सम्बन्त्धी ज्ञान, चसप तथा धािणामा सकािात्मक परिवतयन ल्याउन 

एफ.एम.िेडियोको भूचमका महत्वपूणय हुन्त्छ । स्थानीय एफ.एम. िेडियोको माध्यमबाट स्वास््य सम्बन्त्धी 
सन्त्देश/सूचनाहरु प्रवाह र्िी समुदायका माचनसहरुलाई स्वास््यका ववचभन्त्न ववषयहरुबािे जानकािी र्िाई 

उनीहरुको ज्ञान तथा चेतना अचभबवृद्ध र्रि धािणामा सकािात्मक परिवतयन र्नय सडकन्त्छ । त्यसैले ववचभन्त्न 

स्थानीय भाषाहरुमा स्वास््य सम्बन्त्धी सन्त्देशहरु स्थानीय एफ.एम िेडियोहरुबाट प्रवाह र्नय यो काययक्रमको 
आवश्यकता पिेको हो । 

उदे्धश्य 

 

• स्थानीय चालचलनलाई वबशेष ध्यानमा िाखी स्थानीय भाषाहरूमा आवश्यकता अनुसाि स्थानीय 

एफ.एम.िेडियोहरुबाट जनसमुदायमा स्वास््य सम्बन्त्धी जानकािीमूलक सन्त्देशहरू प्रवाह र्ने । 
• स्थानीय स्वास््य समस्यालाई ध्यानमा िाखी त्यसलाई सम्बोधन हुने र्िी सन्त्देशहरु प्रसािण र्ने । 
• एफ.एम.िेडियो माफय त सन्त्देश प्रसािण र्िी व्यवि, परिवाि तथा समुदायको स्वास््य सम्बन्त्धी ज्ञान 

तथा चेतना अचभबवृद्ध र्रि धािणामा सकािात्मक परिवतयन र्नय ि उपलव्ध स्वास््य सेवाको अचधकतम 

उपभोर् र्नय अचभप्रेरित र्ने । 
अपेखक्षत स्वास््य सम्बन्त्धी ववचभन्त्न जानकािीमूलक सन्त्देशहरू प्रसािण भई स्वास््य सम्बन्त्धी ज्ञान तथा चेतना 
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प्रचतफल 

 

अचभबवृद्ध र्रि धािणामा सकािात्मक परिवतयन हुने साथै उपलव्ध स्वास््य सेवाको अचधकतम उपभोर् हुने । 

सन्त्चालन 
प्रकृया 
 

काययक्रम संचालन हुने स्थानः  प्रदेशस्तिमा । 
लखक्षत समूह/सहभार्ी समूह: 

• आम जनसमुदाय; 
• समदुायस्तिमा स्वास््य सन्त्देश प्रवाह र्नेहरु जस्तैः मडहला स्वास््य स्वयं सेववका, ववद्याथी, चशक्षक, 

स्वास््यकमी ; 
• डकशोि/डकशोिीहरु, युवा/युवतीहरु, आमाहरु, र्भयवती मडहलाहरु आडद । 
 

सन्त्देशका ववषयहरुः 
• स्वास््य सम्बन्त्धी ववचभन्त्न ववषयहरु जस्तैः कोचभि-१९, मडदिा तथा सूचतयजन्त्य पदाथय, खोप, 

झािापखाला, श्वासप्रश्वास, क्षयिोर्, कुष्ठिोर्, औलो, कालाजाि लर्ायत अन्त्य डकटजन्त्य िोर्, 
यौनिोर्, एच.आई.भी. तथा एड्स, सुिखक्षत माततृ्व/परिवाि चनयोजन, सुिखक्षत र्भयपतन, 
डकशोिावस्था, बाल स्वास््य, बदृ्ध स्वास्थ, लैंचर्क डहंसा, सुनौला हजाि डदन संचाि अचभयान, स्वस्थ 
जीवनशैली, नसने िोर्हरु, वाताविणीय तथा व्यविर्त सिसफाई ि स्वच्छता, सावुनपानीले हातधुने, 
चनःशुल्क स्वास््य सेवा, लर्ायत अन्त्य अत्यावश्यकीय स्वास््य सेवाका ववषयवस्तुहरु; 

• मौसमी िोर् तथा प्रकोपहरु; 
• प्रदेश एवं स्थानीयस्तिमा देखखएका प्रमुख स्वास््य समस्याहरु । 
 (सामाखजक ववकास मन्त्रालय ि प्रदेश स्वास््य चनदेशनालयमा काययित स्वास््यकमीहरु तथा 
सिोकािवालाहरुसंर् काययक्रमबािे छलफल र्िी प्रदेश तथा स्थानीय आवश्यकताको आधािमा स्वास््यका 
ववषयवस्तुहरु चयन र्ने) । 
ववचधः  

• प्रदेश तथा स्थानीयस्तिमा देखा पिेका महामािी जस्तैः कोचभि-१९ लर्ायत अन्त्य प्रकोपहरुको प्रभाव, 

िोर् फैलन सक्न ेसम्भाव्यताको बािेमा त्याङ्क ववश्लेषण र्नय उपलब्ध त्याङ्क/सूचनाहरु केलाउने; 
• मौसम अनुसाि देखा पन े र्िेको िोर्को प्रकोपहरुको त्यांक ि चनयचमत स्वास््य सूचना 

प्रचतवेदनहरूको ववश्लेषण र्िी प्रमुख स्वास््य समस्याहरु पडहचान र्ने; 
• त्याङ्कहरु ववश्लेषण पिात देखखएका स्वास््य समस्याहरुको प्राथचमकता सूची तयाि र्ने; 
• प्राथचमकता सूचीमा पिेका कुन कुन ववषयमा सन्त्देश प्रसाि र्न ेभन्त्ने सम्बन्त्धमा चनणयय र्ने/र्िाउने 

ि संघबाट प्राप्त र्िाएको सन्त्देशलाई आवश्यकतानुसाि स्थानीय भाषामा रुपान्त्तिण र्ने; 
• सन्त्देश प्रसािणको स्पेशीडफकेशन तयाि र्ने; 
• स्थानीय एफ.एम.स्टेसन/चमडिया हाउससंर् चनयमानुसाि संझौता र्ने; 
• स्पेशीडफकेशन अनुसाि सन्त्देश प्रसािण र्ने; 
• सन्त्देश प्रसािण र्दाय स्पष्ट, छोटो, संवादमूलक वा र्ीचत वा सचूना मूलक र्नय सडकन्त्छ । 
• सन्त्देश प्रसािण भएको/नभएको अनुर्मन र्ने; 
• सन्त्देश प्रसािण पिात स्थानीय भाषामा रुपान्त्तिण र्िेको सन्त्देशको चस.िी. वा इलेक्िोचनक कपी प्रदेश 

स्वास््य चनदेशनालयमा दाखखला र्ने; 
• काययक्रम वा सन्त्देश प्रसािण र्िेपिात सबै एफ.एम. स्टेसनहरुले प्रसािण र्रिएको काययक्रमको प्रसािण 

प्रमाणपर खचय र्न ेकायायलयमा पेश र्िेपचछ मार भुिानी प्रकृया अचघ बढाउने । 
 

अवचधः स्वीकृत बावषयक लक्ष्य एवं खरिद योजना अनुसाि तोडकएको  रैमाचसकमा । 
बजेट बाुँिफाुँि चनयमानुसाि 
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काययक्रमको नामः स्थानीय आम संचाि माध्यमहरूबाट सन्त्देश प्रसािण (परपवरका)  
परिचय प्रदेश तथा स्थानीयस्तिमा उपलब्ध दैचनक, साप्ताडहक, माचसक, तथा अन्त्य छापा माध्यमहरुमा आवश्यकता 

अनुसाि स्वास््य सन्त्देश प्रकाशन र्िी पाठक वर्यहरुलाई स्वास््य सम्बन्त्धी सूचना तथा सन्त्देशहरु 

जानकािी र्िाउन आवश्यक छ । आम संचािको माध्यमहरु मध्ये परपवरका पचन एक महत्वपूणय माध्यम 

भएकोले यस माफय त स्वास््य सम्बन्त्धी सूचना तथा सन्त्देशहरु प्रवाह र्दाय आम जनसमुदायमा सखजलैसंर् 

पुग्न सक्छ  जसले र्दाय माचनसहरुमा ज्ञान ि चेतनाको स्ति अचभबवृद्ध हुन्त्छ । समुदायको आवश्यकता 
अनुसािका स्वास््य सम्बन्त्धी सूचना, सन्त्देश, लेख, िचना एवं ववज्ञचप्त आडद तयाि र्रि स्थानीयस्तिका 
परपवरका माफय त प्रकाशन र्न/ेर्िाउने काययले स्थानीयस्तिमा स्वास््य सम्बन्त्धी समस्याको प्रवद्धयनात्मक 
ि प्रचतकािात्मक उपायहरुको बािे चछटो, छरितो ि सहज डकचसमले एकै साथ प्रचाि प्रसाि ि जानकािी प्रदान 

र्नय मद्दत पुयायउुँछ । तसथय यो काययक्रमले सबै साक्षि जनसमुदायमा स्वास््य सम्बन्त्धी ज्ञान ि चेतनाको 
ववकास र्िाई अन्त्य ब्यविहरुमा समेत व्यापक प्रचाि प्रसाि ि जानकािी प्रदान र्नय सघाउ पुयायउने भएकोले 
स्थानीय आम संचाि माध्यमहरूबाट सन्त्देश प्रसािण (परपवरका)  काययक्रम समावेश र्रिएको छ । 

उदे्धश्य • प्रदेश तथा स्थानीयस्तिमा प्रकाशन हुने दैचनक, साप्ताडहक, पाखक्षक, माचसक तथा अन्त्य प्रकाशनहरुमा 
स्वास््य सन्त्देश प्रकाशन र्ने; 

• पाठक वर्यलाइय प्रकाचशत स्वास््य सन्त्देशहरु प्राप्त र्िी अनुसिण र्नय प्रोत्साडहत र्ने ि उनीहरु माफय त 

समुदायमा पचन स्वास््य सन्त्देश प्रचाि प्रसाि र्िाउने । 
अपेखक्षत 

प्रचतफल 
छापा माध्यमहरूमा स्वास््य सन्त्देश प्रकाशन भइय पाठक वर्यले प्रकाचशत स्वास््य सन्त्देशहरु प्राप्त र्िी 
समुदायमा समेत प्रचाि प्रसाि हुने । 

सन्त्चालन 
प्रकृया 

काययक्रम संचालन हुने स्थानः प्रदेश  । 
लखक्षत समूह/सहभार्ी समूहः 
प्रदेशस्तिबाट प्रकाशन हुने दैचनक, साप्ताडहक, पाखक्षक, माचसक तथा अन्त्य प्रकाशनहरुका पाठक वर्यहरु । 
सन्त्देशका ववषयहरुः 
• स्वास््य सम्बन्त्धी ववचभन्त्न ववषयहरु जस्तैः कोचभि-१९, मडदिा तथा सूचतयजन्त्य पदाथय, खोप, 

झािापखाला, श्वासप्रश्वास, क्षयिोर्, कुष्ठिोर्, औलो, कालाजाि लर्ायत अन्त्य डकटजन्त्य िोर्, 
यौनिोर्, एच.आई.भी. तथा एड्स, सुिखक्षत माततृ्व/परिवाि चनयोजन, सुिखक्षत र्भयपतन, 
डकशोिावस्था, बाल स्वास््य, बदृ्ध स्वास्थ, लैंचर्क डहंसा, सुनौला हजाि डदन संचाि अचभयान, स्वस्थ 
जीवनशैली, नसने िोर्हरु, वाताविणीय तथा व्यविर्त सिसफाई ि स्वच्छता, सावुनपानीले हातधुने, 
चनःशुल्क स्वास््य सेवा, लर्ायत अन्त्य अत्यावश्यकीय स्वास््य सेवाका ववषयवस्तुहरु; 

• मौसमी िोर् तथा प्रकोपहरु; 
• प्रदेश एवं स्थानीयस्तिमा देखखएका प्रमुख स्वास््य समस्याहरु । 
 (सामाखजक ववकास मन्त्रालय ि प्रदेश स्वास््य चनदेशनालयमा काययित स्वास््यकमीहरु तथा 
सिोकािवालाहरुसंर् काययक्रमबािे छलफल र्िी प्रदेश तथा स्थानीय आवश्यकताको आधािमा स्वास््यका 
ववषयवस्तुहरु चयन र्ने) । 
ववचधः  

• प्रदेश तथा स्थानीयस्तिमा देखा पिेका महामािी जस्तैः कोचभि-१९ तथा अन्त्य प्रकोपहरुको प्रभाव, िोर् 

फैलन सक्ने सम्भाव्यताको बािेमा त्याङ्क ववश्लेषण र्नय उपलब्ध त्याङ्क/सूचनाहरु केलाउने; 
• मौसम अनुसाि देखा पन े र्िेको िोर्को प्रकोपहरुको त्यांक ि चनयचमत स्वास््य सूचना 

प्रचतवेदनहरूको ववश्लेषण र्िी प्रमुख स्वास््य समस्याहरु पडहचान र्ने; 
• त्याङ्कहरु ववश्लेषण पिात देखखएका स्वास््य समस्याहरुको प्राथचमकता सूची तयाि र्ने; 
• प्राथचमकतामा पिेका ववषयमा सन्त्देशको लेखन र्दाय प्राववचधक, नीचतर्त ि उपलव्ध स्वास््य सेवाको 
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आधािमा र्न ेि आचधकारिताको लाचर् सिकािको लोर्ो समेत छा्ने । 
 

काययक्रम सञ्चालनः 
• समय सान्त्दचभयक ि आवश्यकता अनुसािका सन्त्देशहरु प्रकाशन र्ने; 
• सन्त्देशको छपाई सम्भव भएसम्म िंचर्न, चचर, तस्वीिहरु सडहत छा्ने; 
• सन्त्देशको छपाई बजेटको उपलब्धताको आधािमा िही बुखझने र्िी सकेसम्म ठूलो साइजमा प्रकाशन 

र्ने; 
• सन्त्देश प्रकाचशत भएको परपवरका ि अन्त्य सवै प्रकाशनहरु संकलन एवं अनुर्मन र्ने; 
• बील भुिानीको लाचर् पेश र्दाय सम्बखन्त्धत पक्षले बीलसुँर् सन्त्देश प्रकाशन भएको परपवरका ि अन्त्य 

सवै प्रकाशनहरुको एक प्रचत संलग्न िाखी पेश र्ने  । 
अवचधः स्वीकृत बावषयक लक्ष्य एवं खरिद योजना अनुसाि तोडकएको रैमाचसकमा । 

बजेट बाुँिफाुँि चनयमानुसाि 
 

काययक्रमको नामः परकाि अन्त्तिडक्रया 
परिचय परकारिताको माध्यमबाट सडह सूचना ि सन्त्देशहरू समुदायमा प्रवाह र्रि समुदायको स्वास््य 

सम्बन्त्धी चेतना एवं ज्ञान ि सीप अचभबवृद्ध र्दै स्वस्थ व्यवहाि अपनाउन अभप्रेरित र्नय सडकन्त्छ । 
स्वास््य सम्बन्त्धी सही सूचना पाउनु आम नार्रिकको अचधकाि पचन हो । अतः सडह सूचना ि 
सन्त्देश प्रवाह र्नय  परकािहरूलाइय  स्वास््य सम्बन्त्धी ववषयमा अन्त्तिडक्रया काययक्रम र्दाय प्रभावकािी 
रूपमा सूचना ि सन्त्देश प्रवाह हुने भएकोले यस काययक्रमको आवश्यकता पिेको हो । 

उदे्धश्य • परकािहरुलाई स्वास््य सम्बन्त्धी  वबचभन्त्न ववषयमा जानकािी र्िाइ समुदायमा सडह सूचना तथा 
सन्त्देशहरू प्रवाह र्रि समुदायको स्वास््य सम्बन्त्धी चेतना अचभबवृद्ध र्नय सहयोर् र्न े। 

• परकािहरु माफय त उपलव्ध स्वास््य सेवाहरुको उपभोर् र्नुयपदयछ भन्त्ने सकािात्मक धािणाको ववकास 

र्िाई उपलव्ध स्वास््य सेवाहरुको उपभोर् अचधकतम रुपमा र्नय अचभप्रेरित र्न े। 
• स्वास््य सेवा तथा काययक्रम सम्बन्त्धी समाचाि संकलन, लेखन तथा सम्प्रेषणको कभिेज बवृद्ध 

र्ने | 
अपेखक्षत 

प्रचतफल 
स्वास््य सेवा तथा काययक्रम सम्बन्त्धी समाचाि संकलन, सम्प्रेषण, लेखनको कभिेज ववृद्ध हुने | 

सन्त्चालन 
प्रकृया 

काययक्रम संचालन हुने स्थानः प्रदेश । 
लखक्षत समूह/सहभार्ी समूह: प्रदेशस्तिका परकािहरु । 
अन्त्तिडक्रया काययक्रममा समावशे र्रिने ववषयबस्तुहरु : 

• स्वास््य सम्बन्त्धी ववचभन्त्न ववषयहरु जस्तैः कोचभि-१९, मडदिा तथा सूचतयजन्त्य पदाथय, खोप, 
झािापखाला, श्वासप्रश्वास, क्षयिोर्, कुष्ठिोर्, औलो, कालाजाि लर्ायत अन्त्य डकटजन्त्य िोर्, 
यौनिोर्, एच.आई.भी. तथा एड्स, सुिखक्षत माततृ्व/परिवाि चनयोजन, सुिखक्षत र्भयपतन, 
डकशोिावस्था, बाल स्वास््य, बदृ्ध स्वास्थ, लैंचर्क डहंसा, सुनौला हजाि डदन संचाि अचभयान, स्वस्थ 
जीवनशैली, नसने िोर्हरु, वाताविणीय तथा व्यविर्त सिसफाई ि स्वच्छता, सावुनपानीले हातधुने, 
चनःशुल्क स्वास््य सेवा, लर्ायत अन्त्य अत्यावश्यकीय स्वास््य सेवाका ववषयबस्तुहरु । 

• मौसमी िोर् तथा प्रकोपहरु । 
• प्रदेश एवं स्थानीयस्तिमा देखखएका प्रमुख स्वास््य समस्याहरु । 
सहजकताय: 
• प्रदेश स्वास््य चनदेशक                             – १ जना 
• स्वास््य चशक्षा प्रशासक/अचधकृत                – १ जना 
 



129 

 

ववचधः पूवयतयािी  

• सामाखजक ववकास मन्त्रालय स्वास््य महाशाखाका प्रमखु वा नीजले तोकेको व्यवि, प्रदेश 

स्वास््य चनदेशक लर्ायत सम्बखन्त्धत कमयचािीहरूसंर् छलफल र्िी ववस्ततृ कायययोजना तयाि 
र्न;े 

• आवश्यक स्वास््य चशक्षा, सूचना तथा सञ्चाि सम्बन्त्धी सामग्री ववतिण तथा प्रयोर्को लाचर् 
तयािी िाख्न;े 

• काययक्रम सञ्चालन हुने चमचत, समय ि स्थान चनधायिण र्िी काययक्रमका सहभार्ीहरूलाई प्रयाप्त 
समय डदई आमन्त्रण र्न ेव्यवस्था चमलाउनु पनेछ । अतः र्नुयपन ेकामको सूची तयाि र्िी 
खजम्मेवािी तोक्न;े 

• अन्त्तिकृया काययकमको लाचर् छनौट र्रिएका ववषयवस्तहुरुको प्रस्तुतीकिणको सलाईि तयाि 
र्न;े 

• प्रस्ततुीकिणको तयािी र्दाय काययक्रमसुँर् सम्बखन्त्धत पाठ्यसामाग्री, म्यानुअल, स्वास््य प्रवधयन 
पुखस्तका, संचािकालाचर् स्वास््य सम्बन्त्धी प्राववचधक ववषयवस्तुहरु सम्बन्त्धी पुखस्तकाको 
आधािमा र्नुयपनेछ । 

काययक्रम सञ्चालन: 

• अन्त्तिडक्रया काययक्रम एकडदन अथायत  ६ घण्टाको   काययसमय हुनुपनेछ; 
• सहभार्ीहरूलाई उपयुि स्वास््य चशक्षा सामग्री जस्तैः पोष्टि, पाम्पलेट, पुखस्तका आडद उपलव्ध 

र्िाउने; 
• काययक्रममा श्रब्यदृश्य सामग्रीको माध्यमबाट समसामचयक ववषयवस्तुहरुमा छलफल तथा 

अन्त्तिडक्रया र्नुयपनेछ; 
• काययक्रमको अन्त्त्यमा सहभार्ीहरू मध्येबाट कायययोजना सडहत प्रचतबद्धता चलने जस्त:ै 

काययक्रममा चसकेका कुिाहरु घि, परिवाि ि समुदायमा सम्प्रेषण र्िी व्यवहािमा लार्ु र्नय प्रेरित 
र्ने प्रचतबद्धता व्यि र्दयछु आडद; 

• अन्त्तिडक्रयामा उठेका मुख्य मुख्य कुिाहरू बुंदार्त रूपमा अचभलेख िाख्न सहजकताय मध्येका 
एकजनालाई खजम्मेवािी तोक्न ुपनेछ;  

• सहजकतायले नै पूणय प्रचतवेदन तयाि र्नुयपदयछ । 
अवचधः स्वीकृत बावषयक लक्ष्य तथा खरिद योजना अनुसाि तोडकएको रैमाचसकमा । 

बजेट बाुँिफाुँि प्रदेशमा बजेट वबचनयोजन भए अनुसाि सेवा/डक्रयाकलापहरु संचालनमा सहभार्ी संख्याको लाचर् 
चनयमानुसािका  सहजकताय पारिश्रचमक, सहभाचर्भत्ता,  खाजा खचय, चनयमानुसािको यातायात खचय,  
स्टेशनिी, ववववध आडद भुिानीका दिहरु अथयमन्त्रालयको स्वीकृत आचथयक काययववचध अनुसाि हुनेछ  

 

काययक्रमको नामः अनुर्मन तथा सुपिीवेक्षण 

परिचय प्रदेश तथा स्थानीय तहका स्वास््य संस्थाहरुबाट संचालन हुने स्वास््य चशक्षा, सूचना तथा संचाि 

काययक्रमहरूको प्रभावकािीता ि र्ुणस्ति बवृद्ध र्नय अनुर्मनको आवश्यकता पदयछ । यो चनयचमत 

काययक्रम हो । यसबाट स्वास््य चशक्षा, सूचना तथा संचाि काययक्रमहरुमा समुदायको सहभाचर्ता, 
काययक्रमहरुको र्ुणस्तरियता ि प्रभावकारिता पचन बवृद्ध र्नय सहयोर् पुग्दछ । 

उदे्धश्य स्वास््य संस्थाहरु ि समुदायस्तिमा संचालन हुने स्वास््य चशक्षा काययक्रमहरु योजना अनुरुप संचालन र्नय 
सहयोर् र्ने। 

अपेखक्षत 

प्रचतफल 
• स्वास््य संस्थाहरु ि समुदायस्तिमा संचालन हुने स्वास््य चशक्षा काययक्रमहरुको लक्ष्य अनुरुप प्रर्चत 

हाचसल हुने;  
• आर्ामी बषयको योजना तजुयमा र्नय समेत सहज हुने; 
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• काययक्रममा थप प्रभावकारिता ि सुधाि आउने । 
सन्त्चालन 
प्रकृया 

काययक्रम संचालन हुने स्थानः प्रदेश तथा स्थानीय तह । 
लखक्षत समूह/सहभार्ी समूह: 

• स्वास््य संस्थाहरु ि समुदाय; 
• स्वास््य चशक्षा, सूचना तथा संचाि काययक्रमहरु संचालन र्न ेस्वास््यकमी, म.स्वा.स्व.से. आडद 
 

ववचधःपूवय तयािी  

• वावषयक एडककृत सुपरिवेक्षण काययक्रम तथा अन्त्य काययक्रमसंर् समन्त्वय र्िी स्वास््य चशक्षा 
काययक्रमको  अनुर्मन तथा सुपरिवेक्षणको अग्रीम काययताचलका तयाि र्न े; 

• प्रदेश भरि संचालन हुने स्वास््य चशक्षा काययक्रमको योजना अनुसाि अनुर्मन तथा सुपरिवेक्षणको 
चमचत ि स्थान स्वीकृत र्िाउने; 

• स्वास््य चशक्षा काययक्रमको प्रर्चत कम भएका स्वास््य संस्थाहरुको पडहचान र्ने; 
• चेक चलष्ट तयाि र्ने ; 
• प्रदेशस्तिीय योजना अनुसाि काययक्रम कायायन्त्वयन र्ने । 
 

काययक्रम सञ्चालन: 

• स्वीकृत अचग्रम काययताचलका अनुसाि अनुर्मन तथा सुपरिवेक्षण र्ने; 
• सम्बखन्त्धत संस्थामा स्वास््य चशक्षा, सूचना तथा संचाि सामग्रीहरु भए नभएको एडकन र्ने; 
• सम्बखन्त्धत स्वास््य संस्थामा स्वास््य चशक्षा कनयि चनयचमत रुपमा संचालन भए नभएको एडकन र्ने; 
• सम्बखन्त्धत संस्थालाई तत्काल आवश्यक सहयोर् ि सुझावहरु डदने; 
• चेक चलष्ट भने । 
काययक्रम समाचप्त पिात र्नुयपने काययहरू: 

• प्रचतवेदन तयाि र्ने; 
• सम्बखन्त्धत संस्थालाई आवश्यक सल्लाह सुझावहरु डदने; 
• सम्बखन्त्धत संस्थामा देखखएका सबल पक्ष ि सुधाि र्नुयपने पक्षहरू केलाई सबल पक्षको प्रशंसा र्दै 

सुधाि र्नुयपने पक्षहरूमा  पषृ्ठपोषण र्ने । 
 

अवचधः स्वीकृत बावषयक लक्ष्य एवं खरिद योजना अनुसाि तोडकएको रैमाचसकमा । 
बजेट बाुँिफाुँि चनयमानुसाि 

 

काययक्रमको नामः ववद्यालय स्वास््य चशक्षा काययक्रम 

परिचय स्वास््य चशक्षा, सूचना तथा संचाि काययक्रमहरू मध्ये एउटा  प्रभावकािी काययक्रम ववद्यालय स्वास््य चशक्षा 
पचन हो । ववद्याथी जीवनमा ववद्याथीहरुले धेिै कुिा चसक्दछन ् । यस अवस्थामा उनीहरुले चसकेका िाम्रा ि 
सकािात्मक कुिाहरु घिपरिवाि, दौतिी ि समुदायमा उनीहरुबाट प्रचाि प्रसाि हुन सक्दछ । यही अवस्थामा 
उनीहरुको प्रजनन अंर्का साथै शािीरिक, मानचसक ि सामाखजक ववकास समेत हुने भएकोले उनीहरुलाई 

तत्सम्बन्त्धी सैद्धाखन्त्तक ि व्यवहारिक ज्ञान डदनु अचत उपयोर्ी हुन्त्छ । तसथय ववद्यालयमा पढ्ने ववद्याथी, 
चशक्षक तथा कमयचािीहरूको ज्ञान, चसप, धािणा तथा व्यवहाि लर्ायत त्यस ववद्यालयको समस्त 

वाताविणमा परिवतयन ल्याउन ववद्यालय स्वास््य चशक्षा काययक्रमको महत्वपूणय भुचमका िहन्त्छ । साथै 
ववद्याथीहरूमा स्वस्थ बानी व्यहोिा अपनाउन अचभप्रेरित र्ने तथा ववचभन्त्न प्रवद्धयनात्मक ि 

प्रचतकािात्मक स्वास््य सेवाको जानकािी प्रदान र्दै उपभोर् र्नय समेत अचभप्रेरित र्नय यो काययक्रमको 
आवश्यकता पिेको हो । 

उदे्धश्य • ववद्याथीहरुलाई समुदायमा देखा पन ेप्रमुख िोर्हरुको चनयन्त्रणका लाचर् प्रवद्धयनात्मक, प्रचतकािात्मक 
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उपायहरुबािे जानकािी डदने ि चेतना अचभबवृद्ध र्ने तथा चशक्षकचशखक्षकाहरुलाई स्वास््य सम्बन्त्धी 
ववचभन्त्न ववषयहरुमा अचभमूखखकिण र्ने । 

• उमेि अनुसािको अत्यावश्यक स्वास््य सेवाहरुको उपलव्धता तथा त्यसको उपभोर्को महत्व बािेमा 
सकािात्मक धािणाको ववकास र्ने । 

• स्वास््यकमीहरुसुँर् दोहोिो अन्त्तिडक्रया माफय त डकशोिावस्थामा हुने शािीरिक तथा मानचसक 

परिवतयनहरु, प्रजनन स्वास््य आडद ववषयहरुमा ववद्याथीहरुको ज्ञान ि चेतना अचभबवृद्ध र्ने । 
• स्वस्थ आनी वानीको ववकास र्नय/र्िाउन प्रोत्साडहत र्ने । 

अपेखक्षत 

प्रचतफल 
ववद्याथी ि चशक्षकचशखक्षकाहरुको स्वास््य सम्बन्त्धी समसामचयक ववषयमा ज्ञान तथा चेतना अचभववृद्ध भई 

स्वस्थ बानी व्यहोिाको वबकास हुने । 
सन्त्चालन 
प्रकृया 

काययक्रम संचालन हुने स्थानः सम्बखन्त्धत प्रदेश तथा स्थानीयतह चभरका माध्यचमक तथा उच्च माध्यचमक 

ववद्यालयहरुमा । 
लखक्षत समूह/सहभार्ी समूह: 

कक्षा ६ देखख १२ सम्मका ववद्याथीहरु ि स्वास््य चशक्षा तथा सामाखजक चशक्षा अध्यापन र्ने 
चशक्षक/चशखक्षकाहरु । 
सहजकतायः 
• प्रदेश स्वास््य चनदेशनालयका स्वास््य चशक्षा प्रशासक/स्वास््य चशक्षा अचधकृत – १ जना 
• स्थानीय सै्वास््य संस्था प्रमखु   – १ जना                                                         

ववचधः  

• सम्बखन्त्धत चनकायबाट वबद्यालयहरूको आवश्यक ववविण चलने; 
• स्वास््य सूचकांकलाई ध्यानमा िाखी समस्या ि प्राथचमकताको आधािमा ववद्यालय ि ववषयबस्तु छनौट 

र्ने; 
• अत्यावश्यकीय स्वास््य सेवाहरुको ववषयबस्तुहरु समावेश र्िी प्रत्येक ववषयको स्तिीय पाठयोजना 

तथा आवश्यक पाठ्य सामग्रीहरु तयाि र्िेि काययक्रम संचालन र्ने र्िाउने; 
• वबद्यालय स्वास््य चशक्षा काययक्रम संचालन र्नुय पूवय सम्बखन्त्धत वबद्यालयसंर् समन्त्वय र्िी काययक्रमको 

डदन चनखित र्िी ववद्यालयको सिसफाई, शौचालय, खानेपानीको मुहान तथा श्रोतको सिसफाई र्िाउने; 
• ववद्याथीहरुको सामान्त्य स्वास््य पिीक्षण र्न े ि मौज्दात भए स्वास््य पिीक्षण अनुसािको औषचध 

ववतिण र्ने;  

• उच्च माध्यचमक तथा माध्यचमक ववद्यालयमा प्रत्येक कक्षामा तहर्त रुपमा उमेि सुहाउुँदो ववषयमा 
प्रचशक्षण र्ने; 

• कक्षार्त चशक्षण व्यावहारिक तथा अभ्यास ववचधमा आधारित भएि र्नुय पदयछ । ति आधािभूत 

ववषयहरु जस्त ै : धुम्रपान तथा सूचतयजन्त्य पदाथय, कोचभि-१९, सिसफाई, सावुन पानीले हात धुने, 

शौचालयको प्रयोर्, परिवाि चनयोजनको साधन, डकशोिावस्थाको बािेमा छुटाउनु हुुँदैन; 
• ववद्यालयका स्वास््य चशक्षा, सामाखजक चशक्षा अध्यापन र्ने चशक्षक चशखक्षकाहरुलाई िाविय स्वास््य 

काययक्रमहरु, नीचत, लक्ष्य, स्वास््य सेवाहरु, आडदको बािेमा जानकािी र्िाउने; 
• ववद्यालयमा स्वास््य चशक्षा ववषयमा िाविय स्वास््य काययक्रमहरु, नीचत, लक्ष्य, स्वास््य सेवाहरु 

अनुरुप पठनपाठनको लाचर् अचभप्रेरित र्ने । 
 

काययक्रममा समावेश र्नय सडकने ववषयहरुः 
• डकशोिावस्था, सुिखक्षत माततृ्व, परिवाि चनयोजन बािे जानकािी; 
• कोचभि-१९, धुम्रपान तथा सूचतयजन्त्य पदाथय, क्षयिोर्, औलो, िेंर्ु, जापाचनज इन्त्सेफलाइडटस, 

कालाजाि िोकथाम ि अन्त्य सने तथा नसने िोर्हरु ि पिखजवी (जुका) को कािण, लक्षण ि िोकथामका 
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उपायबािे जानकािी; 
• स्वास््य संस्था बाट उपलव्ध हुने सेवाहरु ि समय समयमा संचालन र्रिन े अचभयानका बािेमा 

जानकािी; 
• महामािी िोकथाम ि चनयन्त्रणका बािेमा जानकािी; 
• व्यविर्त तथा वाताविणीय सिसफाई, शौचालयको प्रयोर्, सावुन पानीले हात धुने सम्बन्त्धी जानकािी 

डदने 

• ववषयसुँर् सम्बखन्त्धत उपलब्ध शैखक्षक सामग्रीहरु प्रयोर् र्ने; 
• चशक्षक चशखक्षकाहरूको जानकािीका लाचर् िाविय स्वास््य नीचत, िणनीचत, लक्ष्य, काययक्रम, सेवाहरु, 

िाविय स्वास््य खस्थचत ि स्वास््य सूचाकाङ्कहरु, वबद्याथीहरुलाई डदनु पने स्वास््य ववषयको ज्ञान, 

सीप ि उनीहरुले उपभोर् र्नुय पने स्वास््य सेवाहरु आडद ववषय पचन समावेश र्ने । 
अवचधः स्वीकृत बावषयक लक्ष्य एवं खरिद योजना अनुसाि तोडकएको रैमाचसकमा । 

बजेट बाुँिफाुँि चनयमानुसाि 
 

काययक्रमको नामः  स्वास््य डदवसहरु मनाउने काययक्रम 

परिचय चनडदयष्ट नािा सडहत  स्वास््य सम्बन्त्धी डदवसहरु जस्तैः ववश्व सूतीजन्त्य पदाथय िडहत डदवस, स्वास््य 

सेवा डदवस, ववश्व हात धुने डदवस, सुिखक्षत माततृ्व डदवस आडद मनाउने र्रिन्त्छ । यस्ता डदवसको 
अवसिमा ववचभन्त्न डकचसमका काययक्रमहरु जस्त:ै  -याली, अचभयान, अन्त्तडक्रया, माइडकङ, ववद्यालय 
स्तिीय स्वास््य काययक्रम आडद आयोजना र्िी मनाउन सडकन्त्छ । समुदायका माचनसहरुलाई सहभार्ी 
र्िाई स्वास््य सम्बन्त्धी डदवसहरु मनाउनाले समुदायका माचनसहरुको चेतनास्तिमा अचभववृद्ध हुने र्दयछ ि 
उनीहरुको स्वास््य सम्बन्त्धी धािणा एवं व्यवहािमा सकािात्मक परिवतयन ल्याई उपलब्ध स्वास््य सेवाको 
उपयोर् र्नय समेत अचभप्रेरित र्दयछ । यस्ता डदवसहरु सामाखजक ववकास मन्त्रालय अन्त्तिर्त स्वास््य 

महाशाखा, प्रदेश स्वास््य चनदेशनालय तथा स्थानीयतहको नेततृ्व ि ववचभन्त्न संघ/संस्थाको समन्त्वयमा 
उपलब्ध स्थानीय श्रोत ि साधनको उपयोर् र्िी मनाउन सडकन ेछ । यी लर्ायत अन्त्य स्वास््य सम्बन्त्धी  

डदवसहरु पचन  स्थानीय स्रोत ि साधनको उपयोर् र्िी ववचभन्त्न काययक्रमहरुको आयोजना र्िी मनाउन 

सडकन्त्छ। 
उदे्धश्य • स्वास््य सम्बन्त्धी डदवसहरु ववचभन्त्न काययक्रमहरुको आयोजना र्िी मनाउने; 

• यस्ता अवसि पािेि समुदायमा स्वास््य सम्बन्त्धी ववषयहरुको बािेमा जानकािी र्िाई ज्ञानको स्ति 
अचभववृद्ध र्नय, स्वस्थ व्यवहाि अपनाउन ि उपलब्ध स्वास््य सेवाको उपयोर् र्नय समेत अचभप्रेरित 

र्न े। 
अपेखक्षत 

प्रचतफल 
समुदायमा स्वास््य सम्बन्त्धी ववषयहरूमा सचेतना अचभववृद्ध हुनुको साथै स्वस्थ व्यवहाि प्रवद्धयन तथा 
उपलब्ध स्वास््य सेवाको उपयोर्मा ववृद्ध हुने । 

सन्त्चालन 
प्रकृया 

काययक्रम संचालन हुने स्थानः प्रदेश । 
लखक्षत समूह/सहभार्ी समूह: सवयसाधािण, मडहला, बालबाचलका, परकाि, मडहला स्वास््य स्वंयसेववका, 
स्वास््यकमी, चशक्षक, ववद्याथी, युवा समुह, स्थानीय अर्ुवा, स्थानीय नेता, समाज सेवीहरु, वपछडिएका 
वर्य, आमा समुह लर्ायत सम्बखन्त्धत सिोकािवालाहरू ।  
सहजकतायः 
• सामाखजक ववकास मन्त्रालयको स्वास््य महाशाखा प्रमुख;  

• प्रदेश स्वास््य चनदेशक; 
• सामाखजक ववकास मन्त्रालय ि प्रदेश स्वास््य चनदेशनालयमा काययित स्वास््यकमी तथा 

कमयचािीहरू; 
• सम्बखन्त्धत स्थानीयतहका स्वास््य संयोजक तथा सह संयोजक; 
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• सम्बखन्त्धत सेवा प्रदायक संस्था प्रमुख । 
(चनधायरित बजेटलाई ध्यानमा िाखेि सम्बखन्त्धत चनकायले ववषयववज्ञहरुलाई सहजकतायको रुपमा तोक्न 

सडकने छ) । 
ववचधः पूवयतयािी  

• डदवस मनाउनको लाचर् ववस्ततृ कायययोजना तयाि र्न,े कुन काययक्रम प्रदेश तथा स्थानीयतहको कुन 

स्थानमा संचालन र्ने हो भन्त्ने कुिा चनधायिण र्ने ि काययक्रममा सबैको भूचमका स्पष्ट पाने; 
• काययक्रम संचालनको चमचत, स्थान ि समय चनधायिण र्ने; 
• काययक्रम संचालनको लाचर् आवश्यक सामग्री, सन्त्देश, प्रस्तुतीकिणको तयािी र्ने; 
काययक्रम अन्त्तिर्त मनाउन सडकने डदवसहरुः 
• ववश्व सुतीजन्त्य पदाथय िडहत डदवस 

• ववश्व स्वास््य डदवस  

• स्वास््य सेवा डदवस 

• ववश्व हातधुने डदवस 

• परिवाि चनयोजन डदवस 

• िाविय मडहला स्वास््य स्वंयसेववका डदवस 

• ववश्व एड्स डदवस आडद । 
(अन्त्य स्वास््य सम्बन्त्धी िाविय तथा अन्त्तिाविय डदवसहरु आवश्यकता अनुसाि मनाउन सडकनेछ) ।  

 

डदवस मनाउने क्रममा र्नय सडकने डक्रयाकलापहरुः 
• समुदायमा पोष्टरिङ्र्, पाम्पलेडटङ्र् र्न,े व्यानि टाुँग्ने; 
• माईडकङ्र् र्ने; 
• व्यानि ि ्लेकािय सडहत समुदायको सहभाचर्तामा –याली प्रदशयन र्ने; 
• स्वास््य चशक्षा सामाग्री ववतिण र्ने; 
• स्वास््य सम्बन्त्धी डदवसको मुख्य नािा अनुसािको डक्रयाकलापहरु र्ने; 
• स्वास््य सम्बन्त्धी डदवस अन्त्तर्यत अन्त्तिडक्रया वा छलफल, ववद्यालयमा हाखजिी जवाफ आडद काययक्रम 

पचन आयोजना र्नय सडकन्त्छ; 
• काययक्रममा उपखस्थतहरुको उपखस्थती संकलन र्ने । 

बजेट बाुँिफाुँि काययक्रम संचालन र्दायको दैचनक भ्रमण भत्ता, सहजकताय पारिश्रचमक, सहभाचर् भत्ता,  खाजा खचय, यातायात 

खचय,  स्टेशनिी, ववववध आडद भुिानीका दिहरु आचथयक काययववचध अनुसाि हुनेछ । 
 

वववत्तय व्यवस्थापनः 
सावयजचनक खरिद ऐन तथा चनयमावली तथा अथय मन्त्रालयको स्वीकृत आचथयक कायय ववचध अनुसाि कायायलय प्रमुखबाट 

स्वीकृत र्िाई काययक्रम सम्पन्त्न र्न े। 
अचभलेख तथा प्रचतवेदनः 
काययक्रम सम्पन्त्न भएपचछ सोको अचभलेख िाख्न ेि माचसक प्रर्चतको अनुसूची २ बमोखजमको ढाुँचामा प्रचतवेदन तयाि र्िी 
िाविय स्वास््य चशक्षा, सूचना तथा संचाि केन्त्रमा पठाउनु पनेछ । 
सन्त्दभय सामाग्रीः 
स्वास््य प्रवधयन पुखस्तका, संचािका लाचर् स्वास््य सम्बन्त्धी प्राववचधक ववषयवस्तुहरु सम्बन्त्धी पु खस्तका, 
www.nheicc.gov.np 

नोटः स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय स्थापना भएका प्रदेशहरूको हकमा सामाखजक वबकास मन्त्रालय भचनएको 
ठाउुँमा स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय भन्त्ने बुखझने छ । 
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िाविय स्वास््य ताचलम केन्त्र 

 

१) चचडकत्सक/स्वास््यकमीलाई Climate Change and Health Impact तालीम 

 

परिचय 

ववश्वव्यापी जलवायु परिवतयनले जनस्वास््यमा उल्लेखनीय प्रभाव पािेको ि यसको कािणले उदीयमान जनस्वास््य 
समस्याहरु देखा पनय शुरु भएको ववचभन्त्न अध्ययनहरुले देखाएको छ । जलबायु परिवतयनले र्दाय स्वास््यमा पािेको 
प्रभाव ि यसबाट हुने जोखीम न्त्युचनकिणको लार्ी ववचभन्त्न उपायहरु अवलम्बन र्ने क्रममा सब ैतहका स्वास््य 
सेवा प्रदायकहरुमा यो ववषयको चेतनामा कमी देखखएको ि स्वास््यमा पाने जोखीमलाई कसिी घटाउन सडकन्त्छ 
भचन उपायहरु अवलम्बन र्नय र्िाउन ि सवयसाधािणहरुलाई यो ववषय समेत जानकािी र्िाई स्वास््य समस्याहरुको 
उचचत संवोधन र्नय यो तालीम िाखखएको हो । 
 

उदेश्य 

स्वास््य सेवा प्रदायक एव ं सिोकािवालालाई जलवायु परिवयतनको आधािभुत अवधािणा स्पष्ट पानय, मानवीय 
स्वास््यमा पिेको ववशेष प्रभावलाई व्याख्या र्नय, जलवायु परिवतयनले पाने स्वास््य जोखखम न्त्युचनकिणका उपायहरु 
अवलम्बन र्नय सक्षम बनाउनु नै यो तालीमको उदेश्य िहेको छ । 
 

अपेखक्षत प्रचतफल 

तालीमका सहभार्ीले जलवायु परिवयतन ि स्वास््यमा प्रभाव ववशेषर्रि स्वास््य संवेदनशील िोर्का मुख्य 
अवधािणा, अवयव ि तत्वको ववषयमा जानकाि भई यी प्रभावको न्त्युचनकिण लाचर् अत्यावश्यक डक्रयाकलापहरुको 
ववकास र्िी प्रयोर् र्नय सक्नेछन । 
 

सहभार्ी छनौटको मापदण्ि 

सम्बखन्त्धत काउखन्त्सलमा दताय भएका सेवा प्रदायक स्वास््यकमीहरु वा चनती चनमाणय तहमा काययित ववज्ञहरु वा 
व्यवस्थापन तहमा िहेका कमयचािीहरुलाई यस तालीममा समावेश र्िाईने छ ।  

 

प्रचशक्षकको मापदण्ि 

जलवायु परिवयतन ि स्वास््यमा पने प्रभाव सम्बखन्त्धप्रचशक्षक प्रचशक्षण तालीम चलएका वा सम्वखन्त्धत ववषयका ववज्ञ 
यो तालीमको प्रचशक्षक हुनेछन ।  

 

कायय सञ्चालन ववचध 

कायायलयले तोकेको कमयचािील े रैमाचसक लक्ष्य तथा ववचनयोखजत बजेटको परिचधमा िही खचयको बाुँिफाुँि डट्पणी 
चनदेशकबाट स्वीकृत र्िाउनू पनेछ । आवश्यक चनकायसुँर् समन्त्वय र्िी मापदण्ि अनुसािको सहभार्ी छनोट र्िी 
प्रचशक्षकहरुको व्यवस्थापन र्िी काययक्रम सञ्चालन तथा चनयमानुसाि समयमा सम्पन्त्न र्नुय पनेछ ।  

 

वववत्तय व्यवस्थापन 

काययक्रमको खचय प्रडक्रयासावयजचनक खरिद ऐन, २०६३ ि चनयमावली, २०६४ तथा भ्रमण खचय चनयमावली, २०६४ 
अनुसाि र्नुयपदयछ ।तालीममा संलग्न प्रचशक्षाथीहरु तथा अन्त्य जनशविलाई आचथयक सुववधा अथय मन्त्रालयको 
काययक्रम खचय सञ्चालन चनदेचशका – २०७५ को बमोखजम र्नुयपनेछ । 
 

अचभलेख तथा प्रचतवेदन 

काययक्रम सञ्चालन र्ने खजम्मेवािी पाएको कमयचािीले काययक्रम सम्पन्त्न भएको अचभलेख अचनवायय रुपमा िाख्नु पदयछ 
। सम्पन्त्न काययक्रमको प्रर्चत ववविण २१ डदनचभर योजना शाखा तथा लेखा शाखामा तोडकएको ढाुँचामा अचनवायय 
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रुपमा तोडकएको व्यविले बझुाउनु पदयछ । योजना शाखाले रैमाचसक प्रर्चत ववविण िाविय योजना आयोर्को 
अनुसूचच–२ बमोखजम तयाि र्िी सम्बखन्त्धत चनकायमा पेश र्नुयपदयछ । 
 

२) चस.डट.एस. तालीम 

 

परिचय 

ववचभन्त्न खक्लचनकल तालीम सञ्चालन र्िी दक्ष सेवा प्रदायक उत्पादन र्नय प्रचशक्षक तयाि पानय यो तालीम 
काययक्रम िाखखएको छ ।  

 

उदे्दश्य 

खक्लचनकल तालीम सञ्चालन र्ने ववचध चसकाउने ि सोडह बमोखजम प्रचशक्षक उत्पादन र्ने यो काययक्रमको उदे्दश्य 
िहेको छ । 
 

अपेखक्षत प्रचतफल 

ववचभन्त्न खक्लचनकल तालीम सञ्चालनका लाचर् दक्षता भएका प्रचशक्षकहरु उत्पादन भएका हुनेछन ।  

 

सहभार्ी छनौटको मापदण्ि 

सम्वखन्त्धत काउखन्त्सलमा दताय भएका एम.वब.वव.एस वा सो भन्त्दा माचथल्लो शैखक्षक उपाचध प्राप्त चचडकत्सक, 

कखम्तमा सामान्त्य चचडकत्सा ववषयमा प्रमाणपर तह वा नचसयङ्र् ववषयमा प्रमाणपर/स्नातक तहको योग्यता प्राप्त 
र्िेका स्वास््यकमीहरु जो सम्बखन्त्धत ववधाका दक्ष सेवा प्रदायक भई काययित िहेका वा माथी उल्लेखखत शैखक्षक 
योग्यता पुर्ेका स्वास््य सम्बखन्त्ध प्रचशक्षण काययमा संलग्न भएका  ।  

 

प्रचशक्षकको मापदण्ि  

सम्बखन्त्धत ववषयको प्रचशक्षक बन्त्न सो ववषयको आधािभूत तालीम प्राप्त र्िे पिात चस.टी.एस. तालीम प्राप्त र्रि 
कखम्तमा सोही ववषयको २ वटा तालीममा सहप्रचशक्षक भई सहजीकिण र्िेको ि यस केन्त्रबाट सहभार्ीताको 
प्रमाणपर प्राप्त र्रि सूचचकृत भएको प्रचशक्षकहरु सोही तालीमका प्रचशक्षक हुनेछन ्। चस.टी.एस.को प्रचशक्षक बन्त्नको 
लार्ी चस.टी.एस. तालीम पिात कखम्तमा २ चस.टी.एस.मा प्रचशक्षकाको चनर्िानीमा सहप्रचशक्षक भई तालीम 
सञ्चालनमा सहजीकिण र्िेको ि ३ डदनको चस.टी.एस. स्टान्र्िििाईजेशन तालीम चलएको हुनुपनेछ । 
 

कायय सञ्चालन ववचध 

कायायलयले तोकेको कमयचािील े रैमाचसक लक्ष्य तथा ववचनयोखजत बजेटको परिचधमा िही खचयको बाुँिफाुँि डट्पणी 
चनदेशकबाट स्वीकृत र्िाउनू पनेछ । सम्बखन्त्धत चनकायसुँर् समन्त्वय र्िी मापदण्ि अनुसािको सहभार्ी छनोट र्िी 
प्रचशक्षकहरुको व्यवस्थापन र्िी काययक्रम सञ्चालन तथा चनयमानुसाि समयमा सम्पन्त्न र्नुय पनेछ ।यो तालीम ५ 
डदन अबचधको हुनेछ । 
 

वववत्तय व्यवस्थापन 

काययक्रमको खचय प्रडक्रया सावयजचनक खरिद ऐन, २०६३ ि चनयमावली, २०६४ तथा भ्रमण खचय चनयमावली, २०६४ 
अनुसाि र्नुयपदयछ ।तालीममा संलग्न प्रचशक्षाथीहरु तथा अन्त्य जनशविलाई आचथयक सुववधा अथय मन्त्रालयको 
काययक्रम खचय सञ्चालन चनदेचशका – २०७५ को बमोखजम र्नुयपनेछ । 
 

अचभलेख तथा प्रचतवेदन 

काययक्रम सञ्चालन र्ने खजम्मेवािी पाएको कमयचािीले काययक्रम सम्पन्त्न भएको अचभलेख अचनवायय रुपमा िाख्नु पदयछ 
। सम्पन्त्न काययक्रमको प्रर्चत ववविण २१ डदनचभर योजना शाखा तथा लेखा शाखामा तोडकएको ढाुँचामा अचनवायय 
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रुपमा तोडकएको व्यविले बझुाउनु पदयछ । योजना शाखाले रैमाचसक प्रर्चत ववविण िाविय योजना आयोर्को 
अनुसूचच–२ बमोखजम तयाि र्िी सम्बखन्त्धत चनकायमा पेश र्नुयपदयछ । 
 

३) चचडकत्सक ि नचसयङ्र् स्टाफलाई ्याचलएडटभ केयि तालीम 

 

परिचय 

HIV/AIDS मानचसक िोर्,क्यान्त्सिका लर्ायत अन्त्य डदघय तथा किा डकचसमको िोर्हरुको प्रभावकािी व्यवस्थापन र्नय 
स्वास््यकचमयहरुको सीप ववृद्ध र्नयको लाचर् चचडकत्सक तथा स्टाफ नसय लाई ्याचलएडटभ केयि तालीम संचालन 
र्रिने छ । यो तालीममा संचघय अस्पतालहरु, चशक्षण अस्पतालहरु, क्यान्त्सि अस्पतालहरु देखख प्रदेशस्तिका 
अस्पतालहरु तथा िाविय स्वास््य तालीम केन्त्रका सम्वखन्त्धत काउखन्त्सलमा दताय भएका एम.वब.वव.एस वा सो सिह 
वा नचसयङ्र् ववषयमा प्रमाणपर/स्नातक तहको योग्यता प्राप्त र्िेका स्वास््यकमीहरु सहभार्ीको रुपमा छनौट 
र्रिन्त्छ ।यो तालीमको अवधी ७ कायय डदनको हुनेछ । यो तालीममा सैद्धाखन्त्तक ज्ञान, प्रयोर्ात्मक अभ्यास (चसप) 
ि धािणा वबकासमा बडढ जोि डदईन्त्छ । प्रचशक्षाथीहरुलाई प्रयोर्ात्मक अभ्यासको लाचर् तोडकएका Hospice तथा 
Hospital हरुमा लचर्न्त्छ ।  

 

उदे्दश्य  

अस्पतालमा काययित चचडकत्सक तथा नचसयङ्र् स्टाफहरुलाई डदघय िोर्बाट जडटल अवस्थामा पुर्ेका वविामीहरुका 
अवस्था मूल्यांकन र्िी उनीहरुको शािीरिक पीिा तथा मनोसामाखजक समस्याहरुको उपचाि र्िी उनीहरु ि 
परिवािको जीवनको र्ुणस्तिमा सुधािको लाचर् प्रभावकािी सञ्चाि बािे ज्ञान, चशप ि धािणामा दक्षता ववकास र्नुय 
यो काययक्रमको उदे्धश्य िहेको छ । 
 

अपेखक्षत प्रचतफल 

डदघय िोर्बाट जडटल अवस्थामा पुर्ेका वविामीहरुको अवस्था मूल्यांकन र्िी उनीहरुको शािीरिक पीिा तथा 
मनोसामाखजक पिामशय तथा उपचाि र्िी उनीहरु ि परिवािको जीवनको र्ुणस्तिमा सुधािको लाचर् प्रभावकािी 
सञ्चाि बािे ज्ञान, चशप ि धािणामा ववकास र्नय सक्ने दक्ष जनशविको ववकास भएको हुनेछ ।  

 

सहभार्ी छनौटको मापदण्ि 

यो तालीम ववचभन्त्न Hospice तथा अस्पतालहरुमा काययित सम्बखन्त्धत काउखन्त्सलमा दताय भएका चचडकत्सक तथा 
नचसयङ्र् ववषयमा प्रमाणपर/स्नातक तहको योग्यता प्राप्त र्िेका व्यविहरु सहभार्ी हुनेछन ।  

 

प्रचशक्षकको मापदण्ि 

्याचलएडटभ केयि तालीम प्राप्त व्यवि वा प्रचशक्षक भई Hospice and Palliative Care को क्षेरमा काययित ववषयववज्ञ 
वा केन्त्रको तालीम प्रचशक्षकमा सूचचकृत व्यवि यस तालीमको प्रचशक्षक हुनेछन ।  

 

कायय सञ्चालन ववचध 

कायायलयले तोकेको कमयचािील े रैमाचसक लक्ष्य तथा ववचनयोखजत बजेटको परिचधमा िही खचयको बाुँिफाुँि डट्पणी 
चनदेशकबाट स्वीकृत र्िाउनू पनेछ । सम्बखन्त्धत चनकायसुँर् समन्त्वय र्िी मापदण्ि अनुसािको सहभार्ी छनोट र्िी 
प्रचशक्षकहरुको व्यवस्थापन र्िी काययक्रम सञ्चालन तथा चनयमानुसाि समयमा सम्पन्त्न र्नुय पनेछ । 
 

वववत्तय व्यवस्थापन 

काययक्रमको खचय प्रडक्रया सावयजचनक खरिद ऐन, २०६३ ि चनयमावली, २०६४ तथा भ्रमण खचय चनयमावली, २०६४ 
अनुसाि र्नुयपदयछ ।तालीममा संलग्न प्रचशक्षाथीहरु तथा अन्त्य जनशविलाई आचथयक सुववधा अथय मन्त्रालयको 
काययक्रम खचय सञ्चालन चनदेचशका – २०७५ को बमोखजम र्नुयपनेछ । 
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अचभलेख तथा प्रचतवेदन 

काययक्रम सञ्चालन र्ने खजम्मेवािी पाएको कमयचािीले काययक्रम सम्पन्त्न भएको अचभलेख अचनवायय रुपमा िाख्नु पदयछ 
। सम्पन्त्न काययक्रमको प्रर्चत ववविण २१ डदनचभर योजना शाखा तथा लेखा शाखामा तोडकएको ढाुँचामा अचनवायय 
रुपमा तोडकएको व्यविले बझुाउनु पदयछ । योजना शाखाले रैमाचसक प्रर्चत ववविण िाविय योजना आयोर्को 
अनुसूचच–२ बमोखजम तयाि र्िी सम्बखन्त्धत चनकायमा पेश र्नुयपदयछ । 
 

४) मे.अ./स्वास््यकमीलाई मानचसक स्वास््य सम्बखन्त्ध तालीम 

 

परिचय 

स्वास््य संस्थाहरुमा काययित मेडिकल अडफसि तथा अन्त्य स्वास््यकमीहरुले मानचसक िोर् सम्बखन्त्ध िोर्को 
पडहचान र्िी सो को पिामशय तथा प्रेषण सेवा सडहत उपयुि व्यवस्थापनको लाचर् आवश्यक ज्ञान, सीप ि धािणा 
ववकास र्नय मानचसक स्वास््य सम्बखन्त्ध तालीम डक्रयाकलाप िाखखएको हो ।  

 

उदे्दश्य 

मानचसक स्वास््य सम्बखन्त्ध दक्ष सेवा प्रदायक तयाि र्ने यो तालीमको उदे्दश्य िहेको छ ।  

 

अपेखक्षत प्रचतफल 

मानचसक स्वास््य सम्बखन्त्ध सेवा प्रदान र्नयको लाचर् दक्ष जनशवि तयाि भएको हुनेछ ।  

 

सहभार्ी छनौटको मापदण्ि 

प्रदेश तथा स्थानीय तहका अस्पताल तथा प्रा.स्वा.के.मा काययित चचडकत्सक तथा हे.अ.लाई छनोट र्रिनेछ ।  

 

प्रचशक्षकको मापदण्ि 

खक्लचनकल खस्कल तालीम चलएका मानचसक स्वास््य ववज्ञ, प्रचशक्षक प्रचशक्षण तालीम प्राप्त स्वास््यकमी ि 
िा.स्वा.ता.के.मा सूचचकृत प्रचशक्षकहरु यो तालीमको प्रचशक्षक हुनेछन ।  

 

कायय सञ्चालन ववचध 

कायायलयले तोकेको कमयचािील े रैमाचसक लक्ष्य तथा ववचनयोखजत बजेटको परिचधमा िही खचयको बाुँिफाुँि डट्पणी 
चनदेशकबाट स्वीकृत र्िाउनू पनेछ । प्रदेश चनदेशनालय तथा स्थानीय तहसुँर् समन्त्वय र्िी मापदण्ि अनुसािको 
सहभार्ी छनोट र्िी प्रचशक्षकहरुको व्यवस्थापन र्िी काययक्रम सञ्चालन तथा चनयमानुसाि समयमा सम्पन्त्न र्नुय 
पनेछ ।  

 

वववत्तय व्यवस्थापन 

काययक्रमको खचय प्रडक्रया सावयजचनक खरिद ऐन, २०६३ ि चनयमावली, २०६४ तथा भ्रमण खचय चनयमावली, २०६४ 
अनुसाि र्नुयपदयछ ।तालीममा संलग्न प्रचशक्षाथीहरु तथा अन्त्य जनशविलाई आचथयक सुववधा अथय मन्त्रालयको 
काययक्रम खचय सञ्चालन चनदेचशका – २०७५ को बमोखजम र्नुयपनेछ । 
 

अचभलेख तथा प्रचतवेदन 

काययक्रम सञ्चालन र्ने खजम्मेवािी पाएको कमयचािीले काययक्रम सम्पन्त्न भएको अचभलेख अचनवायय रुपमा िाख्नु पदयछ 
। सम्पन्त्न काययक्रमको प्रर्चत ववविण २१ डदनचभर योजना शाखा तथा लेखा शाखामा तोडकएको ढाुँचामा अचनवायय 
रुपमा तोडकएको व्यविले बझुाउनु पदयछ । योजना शाखाले रैमाचसक प्रर्चत ववविण िाविय योजना आयोर्को 
अनुसूचच–२ बमोखजम तयाि र्िी सम्बखन्त्धत चनकायमा पेश र्नुयपदयछ । 
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५) चचडकत्सक/नचसयङ्र् स्टाफलाई पाठेघिको मुखको क्यान्त्सि परिक्षण तथा उपचाि (VIA with Cold coagulation) 

तालीम 

 

परिचय 

ववकासोन्त्मुख देशहरुमा पाठेघिको मुखको क्यान्त्सि सबै क्यान्त्सिहरु मध्ये एउटा प्रमुख समस्या हो ।यो िोर् शुरु 
अवस्थामा नै पत्ता लर्ाउन सकेमा यसको िोकथाम र्नय सडकन्त्छ । Single Visit Approach-Visual Inspection with 

Acetic Acid with Cold Coagulation ववचध प्रयोर् र्िीपाठेघिको मुखको क्यान्त्सि खस्क्रचनङ्र् ि िोकथाम िाविय 
चनदेचशका – २०१० बमोखजम पाठेघिको मुखको क्यान्त्सि िोर्को खस्क्रचनङ्र् ि िोकथामको लाचर् स्वास््य 
जनशविलाई तालीम डदने खजम्मेवािी यस केन्त्रलाई तोडकए अनुसाि VIA/Cold coagulation ववचध प्रयोर् र्िी 
पाठेघिको मुखको क्यान्त्सि प्रािखम्भक पडहचान र्नयका लाचर् दक्ष जनशवि तयाि र्नय यो तालीम िाखखएको छ ।  

 

उदे्दश्य 

Single Visit Approach- Visual Inspection with Acetic Acid with Cold Coagulation ववचध प्रयोर् र्िी पाठेघिको 
मुखको क्यान्त्सिको पडहचान तथा िोकथाम काययक्रम कायायन्त्वयन र्नयका लाचर् दक्ष जनशवि तयाि र्ने यस 
तालीमको उदे्दश्य िहेको छ । 
  

अपेखक्षत प्रचतफल 

सेवाप्रदायकको ज्ञान ि सीपमा अचभववृद्ध र्रि सेवाग्राहीलाई VIA with Cold coagulation ववचध प्रयोर् र्िी पाठेघिको 
मुखको क्यान्त्सि प्रािखम्भक पडहचान र्िी पत्ता लर्ाउन सक्ने दक्ष जनशविको ववकास भएको हुने छ ।  

 

सहभार्ी छनौटको मापदण्ि 

सेवा प्रदान र्ने मान्त्यता प्राप्त स्वास््य संस्थाहरुमा काययित चचडकत्सक ि नचसयङ्र् सेवाक स्वास््यकमीहरु यो 
तालीममा सहभार्ी हुनेछन ्। 
प्रचशक्षकको मापदण्ि 

 

CTS तालीम चलएको ि पाठेघिको मुखको क्यान्त्सि प्रािखम्भक पडहचान तथा िोकथाम तालीमको प्रचशक्षक प्रचशक्षण 
चलएका दक्ष जनशविलाई यस तालीममा प्रचशक्षकका रुपमा सहभार्ी र्िाईने छ । 
 

कायय सञ्चालन ववचध 

कायायलयले तोकेको कमयचािीले आवश्यक समन्त्वय र्िी सहभार्ी छनौट र्ने ि रैमाचसक लक्ष्य तथा ववचनयोखजत 
बजेटको परिचधमा िही खचयको बाुँिफाुँि डट्पणी चनदेशकबाट स्वीकृत र्िाई सिोकािवालाहरुको सहभाचर्तामा 
मापदण्ि अनुसािको सहभार्ी तथा प्रचशक्षकहरुको व्यवस्थापन र्िी काययक्रम सञ्चालन तथा चनयमानुसाि समयमा 
सम्पन्त्न र्नुय पनेछ । यो तालीम ३ डदन अबचधको हुनेछ । 
 

वववत्तय व्यवस्थापन 

काययक्रमको खचय प्रडक्रया सावयजचनक खरिद ऐन, २०६३ ि चनयमावली, २०६४ तथा भ्रमण खचय चनयमावली, २०६४ 
अनुसाि र्नुयपदयछ ।तालीममा संलग्न प्रचशक्षाथीहरु तथा अन्त्य जनशविलाई आचथयक सुववधा अथय मन्त्रालयको 
काययक्रम खचय सञ्चालन चनदेचशका – २०७५ को बमोखजम र्नुयपनेछ । 
 

अचभलेख तथा प्रचतवेदन 

काययक्रम सञ्चालन र्ने खजम्मेवािी पाएको कमयचािीले काययक्रम सम्पन्त्न भएको अचभलेख अचनवायय रुपमा िाख्नु पदयछ 
। सम्पन्त्न काययक्रमको प्रर्चत ववविण २१ डदनचभर योजना शाखा तथा लेखा शाखामा तोडकएको ढाुँचामा अचनवायय 
रुपमा तोडकएको व्यविले बझुाउनु पदयछ । योजना शाखाले रैमाचसक प्रर्चत ववविण िाविय योजना आयोर्को 
अनुसूचच–२ बमोखजम तयाि र्िी सम्बखन्त्धत चनकायमा पेश र्नुयपदयछ । 



140 

 

 

६) चचडकत्सक/नचसयङ्र् स्टाफ/स्वास््यकमीलाई संक्रमण िोकथाम (Infection Prevention) तालीम 

 

परिचय 

स्वास््य संस्थाजन्त्य संक्रमणलाई न्त्यूचनकिण र्नय ववचभन्त्न तहका स्वास््य संस्थामा काययित स्वास््यकमीहरुलाई 
संक्रमण िोकथाम, चनयन्त्रण तथा स्वास््य सुँस्थाजन्त्य फोहोिमैला व्यवस्थापन बािे आवश्यक दक्षता अचभवदृ्वी र्नय 
प्रदेश स्वास््थ तालीम केन्त्रमा यो काययक्रम िाखखएको हो ।  

 

उदे्दश्य 

स्वास््य संस्थामा काययित सेवा प्रदायकहरुलाई संक्रमण िोकथाम तथा स्वास््य सुँस्थाजन्त्य फोहोिमैला व्यवस्थापन 
र्नयका लार्ी दक्ष जनशवि तयाि र्ने यो काययक्रमको उदे्दश्य िहेको छ । 
 

सहभार्ी छनौटको मापदण्ि  

स्वास््य सुँस्थामा काम र्ने चचडकत्सक, स्वास््य अचधकृत, नचसयङ स्टाफ, पािामेिीक्सहरु यस तालीमका सहभार्ी 
हुनेछन । 
 

प्रचशक्षकको मापदण्ि 

िा.स्वा.ता.के.मा सूचचकृत संक्रमण िोकथाम तथा स्वास््य सुँस्थाजन्त्य फोहोिमैला व्यवस्थापन ववषयववज्ञ ि यस 
सम्बखन्त्ध प्रचशक्षक प्रचशक्षण तालीम प्राप्त स्वास््यकमीहरु  प्रचशक्षक हुनेछन । 
  

कायय सञ्चालन ववचध 

कायायलयले तोकेको कमयचािीले आवश्यक समन्त्वय र्िी सहभार्ी छनौट र्ने ि रैमाचसक लक्ष्य तथा ववचनयोखजत 
बजेटको परिचधमा िही खचयको बाुँिफाुँि डट्पणी चनदेशकबाट स्वीकृत र्िाई सिोकािवालाहरुको सहभाचर्तामा 
मापदण्ि अनुसािको सहभार्ी तथा प्रचशक्षकहरुको व्यवस्थापन र्िी काययक्रम सञ्चालन तथा चनयमानुसाि समयमा 
सम्पन्त्न र्नुय पनेछ ।  

 

वववत्तय व्यवस्थापन 

काययक्रमको खचय प्रडक्रया सावयजचनक खरिद ऐन, २०६३ ि चनयमावली, २०६४ तथा भ्रमण खचय चनयमावली, २०६४ 
अनुसाि र्नुयपदयछ ।तालीममा संलग्न प्रचशक्षाथीहरु तथा अन्त्य जनशविलाई आचथयक सुववधा अथय मन्त्रालयको 
काययक्रम खचय सञ्चालन चनदेचशका – २०७५ को बमोखजम र्नुयपनेछ । 
 

अचभलेख तथा प्रचतवेदन 

काययक्रम सञ्चालन र्ने खजम्मेवािी पाएको कमयचािीले काययक्रम सम्पन्त्न भएको अचभलेख अचनवायय रुपमा िाख्नु पदयछ 
। सम्पन्त्न काययक्रमको प्रर्चत ववविण २१ डदनचभर योजना शाखा तथा लेखा शाखामा तोडकएको ढाुँचामा अचनवायय 
रुपमा तोडकएको व्यविले बुझाउनु पदयछ ।योजना शाखाले रैमाचसक प्रर्चत ववविण िाविय योजना आयोर्को 
अनुसूचच–२ बमोखजम तयाि र्िी सम्बखन्त्धत चनकायमा पेश र्नुयपदयछ । 
 

७) नचसयङ्र् स्टाफ/स्वास््यकमीलाई डकशोि डकशोिी यौन तथा प्रजनन स्वास््य (ASRH) प्रचशक्षक प्रचशक्षण तालीम 

परिचय 

डकशोि डकशोिी अवस्थामा शािीरिक, मानचसक ि सामाखजक परिवयतनसुँर्ै यौन तथा प्रजनन ् स्वास््य सम्वखन्त्ध 
चासो, जार्रुकता, कौतुहल, जोखखम व्यवहाि हुने भएकोले उनीहरुलाई सो ववषयमा आवश्यक ज्ञान तथा व्यवहाि 
परिवयतनका चसपहरु ि आवश्यकता अनुसािको सेवा प्रदान र्नुयपने हुन्त्छ । तसथय स्वास््य संस्थाहरुमा डकशोि 
डकशोिी मैरी यौन तथा प्रजनन ्स्वास््य सेवा प्रदान र्ने स्वास््यकमीहरुलाई सो सेवा प्रदान र्ने दक्षता अचभबदृी 
र्नय यो डक्रयाकलाप िाखखएको हो ।  
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उदे्दश्य 

स्वास््य संस्थाहरुमा डकशोि डकशोिी मैरी यौन तथा प्रजनन ्स्वास््य सेवा प्रदान र्ने स्वास््यकमीहरुको ज्ञान, 
चसप अचभबदृी र्ने यो तालीमको उदेश्य हो । 
 

सहभार्ीको मापदण्ि 

सम्वखन्त्धत परिषदमा दताय भएका डकशोि डकशोिी यौन तथा प्रजनन ्स्वास््य मैरी स्वास््य सेवा प्रदान र्रििहेका 
सेवा प्रदायकहरु (चचडकत्सक, पािामेिीक्स ि नचसयङ्र् स्टाफ) यो तालीममा सहभार्ी हुनेछन । 
  

प्रचशक्षकको मापदण्ि 

सम्वखन्त्धत परिषदमा दताय भएका ववषयववज्ञ तथा डकशोिडकशोिीहरुको यौन तथा प्रजनन ् स्वास््य सम्वखन्त्ध 
प्रचशक्षक प्रचशक्षण तालीम प्राप्त व्यवि प्रचशक्षक हुनेछन । 
  

कायय सञ्चालन ववचध 

कायायलयले तोकेको कमयचािीले आवश्यक समन्त्वय र्िी सहभार्ी छनौट र्ने ि रैमाचसक लक्ष्य तथा ववचनयोखजत 
बजेटको परिचधमा िही खचयको बाुँिफाुँि डट्पणी चनदेशकबाट स्वीकृत र्िाई सिोकािवालाहरुको सहभाचर्तामा 
मापदण्ि अनुसािको सहभार्ी तथा प्रचशक्षकहरुको व्यवस्थापन र्िी काययक्रम सञ्चालन तथा चनयमानुसाि समयमा 
सम्पन्त्न र्नुय पनेछ ।  

 

वववत्तय व्यवस्थापन 

काययक्रमको खचय प्रडक्रया सावयजचनक खरिद ऐन, २०६३ ि चनयमावली, २०६४ तथा भ्रमण खचय चनयमावली, २०६४ 
अनुसाि र्नुयपदयछ ।तालीममा संलग्न प्रचशक्षाथीहरु तथा अन्त्य जनशविलाई आचथयक सुववधा अथय मन्त्रालयको 
काययक्रम खचय सञ्चालन चनदेचशका – २०७५ को बमोखजम र्नुयपनेछ । 
 

अचभलेख तथा प्रचतवेदन 

काययक्रम सञ्चालन र्ने खजम्मेवािी पाएको कमयचािीले काययक्रम सम्पन्त्न भएको अचभलेख अचनवायय रुपमा िाख्नु पदयछ 
। सम्पन्त्न काययक्रमको प्रर्चत ववविण २१ डदनचभर योजना शाखा तथा लेखा शाखामा तोडकएको ढाुँचामा अचनवायय 
रुपमा तोडकएको व्यविले बुझाउनु पदयछ ।योजना शाखाले रैमाचसक प्रर्चत ववविण िाविय योजना आयोर्को 
अनुसूचच–२ बमोखजम तयाि र्िी सम्बखन्त्धत चनकायमा पेश र्नुयपदयछ । 
 

८) सुिखक्षत र्भयपतन तालीम SAS (चचडकत्सक ि नचसिंर् अचधकृत /स्टाफ नसय लाई) 
 

परिचय 

स्वास््य संस्थाहरुमा काययित चचडकत्सक ि स्टाफ नसयहरुलाई सुिखक्षत र्भयपतन चनदेचशकाले तोके अनुसाि सुिखक्षत 
र्भयपतन र्नय दक्षता हाचसल र्िाउन यो तालीमको व्यवस्था र्रिएको छ ।  

 

उदे्दश्य 

चचडकत्सक तथा नचसिंर् अचधकृत /स्टाफ नसयहरुलाई तालीम प्रदान र्िी असुिखक्षत र्भयपतन हुनबाट कम वा िोकी 
मडहलाको ज्यान जोखखममा कमी ल्याउनु यो काययक्रमको उदे्दश्य िहेको छ । 
 

सहभार्ी छनौटको मापदण्ि 

सम्वखन्त्धत काउखन्त्सलमा दताय भई नेपाल सिकािको स्वास््य संस्थामा काययित चचडकत्सक /नचसिंर् अचधकृत / 
स्टाफ नसयहरु यस तालीममा सहभार्ी हुन सक्छन ्।  

 

प्रचशक्षकको मापदण्ि 
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सुिखक्षत र्भयपतन तालीमको प्रचशक्षक प्रचशक्षण तालीम ि खक्लचनकल स्कील तालीम प्राप्त चचडकत्सक, स्टाफ नसय 
तथा सुिखक्षत र्भयपतन सेवा सम्वखन्त्ध ववषयववज्ञ साथै केन्त्रको तालीम प्रचशक्षकमा सूचचकृत ववज्ञ व्यवि यो 
तालीमको प्रचशक्षक हुनेछ । 
 

कायय सञ्चालन ववचध 

कायायलयले तोकेको कमयचािीले आवश्यक समन्त्वय र्िी सहभार्ी छनौट र्ने ि रैमाचसक लक्ष्य तथा ववचनयोखजत 
बजेटको परिचधमा िही खचयको बाुँिफाुँि डट्पणी चनदेशकबाट स्वीकृत र्िाई सिोकािवालाहरुको सहभाचर्तामा 
मापदण्ि अनुसािको सहभार्ी तथा प्रचशक्षकहरुको व्यवस्थापन र्िी काययक्रम सञ्चालन तथा चनयमानुसाि समयमा 
सम्पन्त्न र्नुय पनेछ ।  

 

वववत्तय व्यवस्थापन 

काययक्रमको खचय प्रडक्रया सावयजचनक खरिद ऐन, २०६३ ि चनयमावली, २०६४ तथा भ्रमण खचय चनयमावली, २०६४ 
अनुसाि र्नुयपदयछ ।तालीममा संलग्न प्रचशक्षाथीहरु तथा अन्त्य जनशविलाई आचथयक सुववधा अथय मन्त्रालयको 
काययक्रम खचय सञ्चालन चनदेचशका – २०७५ को बमोखजम र्नुयपनेछ । 
 

अचभलेख तथा प्रचतवेदन 

काययक्रम सञ्चालन र्ने खजम्मेवािी पाएको कमयचािीले काययक्रम सम्पन्त्न भएको अचभलेख अचनवायय रुपमा िाख्नु पदयछ 
। सम्पन्त्न काययक्रमको प्रर्चत ववविण २१ डदनचभर योजना शाखा तथा लेखा शाखामा तोडकएको ढाुँचामा अचनवायय 
रुपमा तोडकएको व्यविले बुझाउनु पदयछ ।योजना शाखाले रैमाचसक प्रर्चत ववविण िाविय योजना आयोर्को 
अनुसूचच–२ बमोखजम तयाि र्िी सम्बखन्त्धत चनकायमा पेश र्नुयपदयछ । 
 

९) दक्ष प्रसूचत सेवा तालीम (SBA) (चचडकत्सक, नसय तथा अ.न.मी.लाई) 
 

परिचय 

सुिखक्षत प्रसुती सेवा दक्ष प्रसतुी तालीम प्राप्त चचडकत्सक तथा नचसयङ्र् स्टाफहरुबाट मार पाउन सडकन्त्छ । आमा 
तथा नवचशशु दवुैको ज्यान जोखखमबाट बचाइ मात ृतथा नवचशशु मतृ्युदि ि िोर् दि घटाउन चचडकत्सक, नसय ि 
अ.न.मी.लाई दक्ष प्रसूती सेवा तालीमको व्यवस्था र्रिएको छ ।  

 

उदे्दश्य 

नेपाल सिकािको स्वास््य संस्थाहरुमा काययित चचडकत्सक तथा नचसयङ्र् स्टाफहरुमा सुिखक्षत प्रसुती सेवा र्िाउन 
सक्ने आवश्यक ज्ञान चसप तथा धािणाको अचभववृद्ध र्नुय यो काययक्रमको उदे्धश्य िहेको छ । 
 

सहभार्ी छनौटको मापदण्ि 

नेपाल सिकािको स्वास््य संस्थाहरुमा काययित तथा सम्वखन्त्धत काउखन्त्सलमा दताय भएका चचडकत्सक तथा नचसयङ्र् 
स्टाफहरुको लाचर् यो तालीमको ववकास र्रिएको हो । 
  

प्रचशक्षकको मापदण्ि 

खक्लचनकल खस्कल तालीम प्राप्त अचत दक्ष सुिखक्षत प्रसुतीसेवा प्रदायक (सम्वखन्त्धत काउखन्त्सललमा दताय भएको) 
चचडकत्सक तथा स्टाफ नसय साथै प्रसुती सेवा ववषयववज्ञहरु मध्ये केन्त्रको तालीम प्रचशक्षकमा सूचचकृत ववषयववज्ञ 
व्यवि यो तालीमको प्रचशक्षक हुनेछ । 
  

कायय सञ्चालन ववचध 

कायायलयले तोकेको कमयचािीले आवश्यक समन्त्वय र्िी सहभार्ी छनौट र्ने ि रैमाचसक लक्ष्य तथा ववचनयोखजत 
बजेटको परिचधमा िही खचयको बाुँिफाुँि डट्पणी चनदेशकबाट स्वीकृत र्िाई सिोकािवालाहरुको सहभाचर्तामा 
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मापदण्ि अनुसािको सहभार्ी तथा प्रचशक्षकहरुको व्यवस्थापन र्िी काययक्रम सञ्चालन तथा चनयमानुसाि समयमा 
सम्पन्त्न र्नुय पनेछ ।  

 

वववत्तय व्यवस्थापन 

काययक्रमको खचय प्रडक्रया सावयजचनक खरिद ऐन, २०६३ ि चनयमावली, २०६४ तथा भ्रमण खचय चनयमावली, २०६४ 
अनुसाि र्नुयपदयछ ।तालीममा संलग्न प्रचशक्षाथीहरु तथा अन्त्य जनशविलाई आचथयक सुववधा अथय मन्त्रालयको 
काययक्रम खचय सञ्चालन चनदेचशका – २०७५ को बमोखजम र्नुयपनेछ । 
 

अचभलेख तथा प्रचतवेदन 

काययक्रम सञ्चालन र्ने खजम्मेवािी पाएको कमयचािीले काययक्रम सम्पन्त्न भएको अचभलेख अचनवायय रुपमा िाख्नु पदयछ 
। सम्पन्त्न काययक्रमको प्रर्चत ववविण २१ डदनचभर योजना शाखा तथा लेखा शाखामा तोडकएको ढाुँचामा अचनवायय 
रुपमा तोडकएको व्यविले बुझाउनु पदयछ ।योजना शाखाले रैमाचसक प्रर्चत ववविण िाविय योजना आयोर्को 
अनुसूचच–२ बमोखजम तयाि र्िी सम्बखन्त्धत चनकायमा पेश र्नुयपदयछ । 
 

१०) स्वास््यकमीहरुलाई इम््लान्त्ट तालीम  

 

परिचय 

नेपाल सिकािको ववचभन्त्न तहका स्वास््य संस्थाहरुमा काययित ्यािामेडिक्स/नचसयङ्र् स्टाफहरुबाट सुिखक्षत 
र्ुणस्तिीय इम््लान्त्ट सेवा प्रदान र्नयको लाचर् यो सीपमूलक तालीमको ववकास र्रिएको हो ।  

 

उदे्दश्य 

नेपाल सिकािको स्वास््य संस्थाहरुमा काययित ्यािामेडिक्स/नचसयङ्र् स्टाफहरुको ईम्पलान्त्ट सेवा प्रदान र्नय दक्षता 
ववकास र्िी र्ुणस्तिीय सेवाको पहुुँच बढाउने उदे्धश्य यो काययक्रमको िहेको छ । 
 

सहभार्ी छनौटको मापदण्ि 

नेपाल सिकािको स्वास््य ससं्थाहरुमा हे.अ./चस.अ.हे.व., नचसयङ्र् स्टाफनसय/चस.अ.न.चम.,अ.हे.व., अ.न.मी. आडद 
पदमा काययित तथा सम्वखन्त्धत परिषदमा दताय भई इम््लान्त्ट सेवा प्रदान र्नय इच्छुक स्वास््यकमीहरु यो तालीममा 
सहभार्ी हुनेछन ्।  

 

प्रचशक्षकको मापदण्ि 

सम्वखन्त्धत काउखन्त्सललमा दताय भई ईम्पलान्त्ट सेवा तालीम प्राप्त चचडकत्सक, हे.अ. तथा नचसयङ्र् स्टाफहरु मध्ये 
खक्लचनकल खस्कल तालीम प्राप्त साथै ईम्पलान्त्ट सेवा ववषयववज्ञहरु केन्त्रको तालीम प्रचशक्षकको सूचीमा सूचचकृत 
व्यवि यो तालीमको प्रचशक्षक हुनेछ । 
  

कायय सञ्चालन ववचध 

कायायलयले तोकेको कमयचािीले आवश्यक समन्त्वय र्िी सहभार्ी छनौट र्ने ि रैमाचसक लक्ष्य तथा ववचनयोखजत 
बजेटको परिचधमा िही खचयको बाुँिफाुँि डट्पणी चनदेशकबाट स्वीकृत र्िाई सिोकािवालाहरुको सहभाचर्तामा 
मापदण्ि अनुसािको सहभार्ी तथा प्रचशक्षकहरुको व्यवस्थापन र्िी काययक्रम सञ्चालन तथा चनयमानुसाि समयमा 
सम्पन्त्न र्नुय पनेछ ।  

 

वववत्तय व्यवस्थापन 

काययक्रमको खचय प्रडक्रया सावयजचनक खरिद ऐन, २०६३ ि चनयमावली, २०६४ तथा भ्रमण खचय चनयमावली, २०६४ 
अनुसाि र्नुयपदयछ ।तालीममा संलग्न प्रचशक्षाथीहरु तथा अन्त्य जनशविलाई आचथयक सुववधा अथय मन्त्रालयको 
काययक्रम खचय सञ्चालन चनदेचशका – २०७५ को बमोखजम र्नुयपनेछ । 
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अचभलेख तथा प्रचतवेदन 

काययक्रम सञ्चालन र्ने खजम्मेवािी पाएको कमयचािीले काययक्रम सम्पन्त्न भएको अचभलेख अचनवायय रुपमा िाख्नु पदयछ 
। सम्पन्त्न काययक्रमको प्रर्चत ववविण २१ डदनचभर योजना शाखा तथा लेखा शाखामा तोडकएको ढाुँचामा अचनवायय 
रुपमा तोडकएको व्यविले बुझाउनु पदयछ ।योजना शाखाले रैमाचसक प्रर्चत ववविण िाविय योजना आयोर्को 
अनुसूचच–२ बमोखजम तयाि र्िी सम्बखन्त्धत चनकायमा पेश र्नुयपदयछ । 
 

११) आधािभूत आई. यु. सी. िी. तालीम (नचसिंर् स्टाफहरुको लार्ी ) 
 

परिचय  

परिवाि चनयोजन सेवाको प्रयोर् दि बढाई मडहलाको स्वास््य स्तिलाई सुदृढ र्नय तथा बच्चाको स्वास््यलाई 
ध्यानमा िाखी त्यसको ववृद्ध वबकाश हानयको लार्ी साथै जन्त्मान्त्ति बढाउुँनको लार्ी मडहलालाई  आई. यु.चस.िी. 
सेवा प्रदान र्ने उदे्दश्यका साथ यो काययक्रम िाखखएको छ । 
 

उदे्दश्य 

नेपाल सिकािको स्वास््य ससं्थाहरुमा काययित नचसयङ्र् स्टाफहरुको आई.यु.चस.डि.सेवा प्रदान र्नय दक्षता ववकास 
र्िी र्ुणस्तिीय सेवाको पहुुँच बढाई सो को प्रयोर्दि बढाउने यो ताचलमको उदे्दश्य िहेको छ । 
 

सहभार्ी छनौटको मापदण्ि 

नेपाल सिकािको स्वास््य संस्थाहरुमा काययित दक्ष प्रसुती सेवा तालीम प्राप्त नचसयङ्र् स्टाफहरु (नचसयङ्र् 
काउखन्त्सलमा दताय भएकाहरु) लाई मार यो तालीममा सहभार्ी र्िाईने छ । 
  

प्रचशक्षकको मापदण्ि 

सम्वखन्त्धत काउखन्त्सललमा दताय भई आई.यु.चस.डि.सेवा तालीम प्राप्त चचडकत्सक तथा नचसयङ्र् स्टाफहरु मध्ये 
खक्लचनकल खस्कल तालीम तालीम प्राप्त साथै आई.यु.चस.डि.सेवा ववषय ववज्ञहरु केन्त्रको तालीम प्रचशक्षकको सूचीमा 
सूचचकृत व्यवि यो तालीमको प्रचशक्षक हुनेछ । 
  

कायय सञ्चालन ववचध 

कायायलयले तोकेको कमयचािीले आवश्यक समन्त्वय र्िी सहभार्ी छनौट र्ने ि रैमाचसक लक्ष्य तथा ववचनयोखजत 
बजेटको परिचधमा िही खचयको बाुँिफाुँि डट्पणी चनदेशकबाट स्वीकृत र्िाई सिोकािवालाहरुको सहभाचर्तामा 
मापदण्ि अनुसािको सहभार्ी तथा प्रचशक्षकहरुको व्यवस्थापन र्िी काययक्रम सञ्चालन तथा चनयमानुसाि समयमा 
सम्पन्त्न र्नुय पनेछ । 
  

वववत्तय व्यवस्थापन 

काययक्रमको खचय प्रडक्रया सावयजचनक खरिद ऐन, २०६३ ि चनयमावली, २०६४ तथा भ्रमण खचय चनयमावली, २०६४ 
अनुसाि र्नुयपदयछ ।तालीममा संलग्न प्रचशक्षाथीहरु तथा अन्त्य जनशविलाई आचथयक सुववधा अथय मन्त्रालयको 
काययक्रम खचय सञ्चालन चनदेचशका – २०७५ को बमोखजम र्नुयपनेछ । 
 

अचभलेख तथा प्रचतवेदन 

काययक्रम सञ्चालन र्ने खजम्मेवािी पाएको कमयचािीले काययक्रम सम्पन्त्न भएको अचभलेख अचनवायय रुपमा िाख्नु पदयछ 
। सम्पन्त्न काययक्रमको प्रर्चत ववविण २१ डदनचभर योजना शाखा तथा लेखा शाखामा तोडकएको ढाुँचामा अचनवायय 
रुपमा तोडकएको व्यविले बुझाउनु पदयछ ।योजना शाखाले रैमाचसक प्रर्चत ववविण िाविय योजना आयोर्को 
अनुसूचच–२ बमोखजम तयाि र्िी सम्बखन्त्धत चनकायमा पेश र्नुयपदयछ । 
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१२) मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववका प्रचशक्षक प्रचशक्षण ताचलम 

परिचय  
िाविय मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववका काययक्रम नेपाल सिकािको प्राथचमकता प्राप्त काययक्रम हो । ग्रामीण 

क्षेरका आमा ि बच्चाको स्वास््य स्तिमा सुधाि ल्याउन आवश्यक प्रचतकािात्मक तथा प्रबधयनात्मक सेवा पुयायउने 
उदे्दश्यले यो काययक्रम वव.स. २०४५ साल (इय.सं. १९८८।१९८९) देखख शुरू भएको हो । यस काययक्रम अन्त्तिर्त 
नेपालमा २८ खजल्लामा जनसंख्या अनुसाि ि बाुँडक खजल्लाहरूमा साववकका विाको संख्या अनुसाि मडहला 
सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरू िाखखएको चथयो । हाल िाविय स्वास््य नीचत २०७६ अनुसाि मडहला 
सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरूको परिचालन तथा व्यवस्थापन खजम्मेवािी स्थानीय तहवाट हुने व्यवस्था 
र्रिएको छ । िाविय मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववका काययक्रम व्यवस्थापनमा एकरूपता ल्याउन ि 
स्थानीय तहलाइय मार्यदशयन र्नयका लाचर् स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले िाविय मडहला सामुदाचयक स्वास््य 
स्वयंसेववका िणनीचत २०६७ (पडहलो संशोधन २०७६) जारि र्िेको छ ।उि िणनीचतमा मडहला सामुदाचयक स्वास््य 
स्वयंसेववकालाइय चनधायरित पाठ्यक्रम अनुसाि आधािभूत ताचलमको व्यवस्था र्ने िणनीचत भए अनुसाि यो ताचलम 
सामग्री ववकास र्रिएको छ । आधािभूत ताचलम नचलएका मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरूलाइय १० 
डदनको आधािभूत ताचलम प्रदान र्नयका लार्ी प्रचशक्षक तयाि र्नय यो तालीम िाखखएको हो । 
 

उदे्दश्य 

स्वयं सेवा माफय त समुदायमा स्वास््य सम्वखन्त्ध प्रवधयनात्मक तथा प्रचतकािात्मक कृयाकलापहरू सन्त्चालन र्नय 
छनोट र्रिएका मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयं सेववकाहरूको स्वास््य सम्वखन्त्ध ज्ञान तथा चसप अचभवदृ्दी र्ने 
यो काययक्रमको उदे्दश्य िहेको छ । 
 

सहभार्ी छनौटको मापदण्ि 

नेपाल सिकािको स्वास््य संस्थाहरुमा काययित तथा सम्वखन्त्धत काउखन्त्सलमा दताय भएका चचडकत्सक, स्वास््यकमी 
तथा नचसयङ्र् स्टाफहरु यस ताचलममा सहभार्ीको रुपमा िहनेछन । 
 

प्रचशक्षकको मापदण्ि 

केन्त्र वा प्रदेश वा स्थानीय तहवाट प्रचशक्षक प्रचशक्षण ताचलम चलएका व्यविहरू यो ताचलमको प्रचशक्षक वा 
सहजकतायको रूपमा िहन सक्नेछन ्। 
 

कायय सञ्चालन ववचध 

कायायलयले तोकेको कमयचािीले आवश्यक समन्त्वय र्िी सहभार्ी छनौट र्ने ि रैमाचसक लक्ष्य तथा ववचनयोखजत 
बजेटको परिचधमा िही खचयको बाुँिफाुँि डट्पणी चनदेशकबाट स्वीकृत र्िाई सिोकािवालाहरुको सहभाचर्तामा 
मापदण्ि अनुसािको सहभार्ी तथा प्रचशक्षकहरुको व्यवस्थापन र्िी काययक्रम सञ्चालन तथा चनयमानुसाि समयमा 
सम्पन्त्न र्नुय पनेछ । 
 

वववत्तय व्यवस्थापन 

काययक्रमको खचय प्रडक्रया सावयजचनक खरिद ऐन, २०६३ ि चनयमावली, २०६४ तथा भ्रमण खचय चनयमावली, २०६४ 
अनुसाि र्नुयपदयछ ।तालीममा संलग्न प्रचशक्षाथीहरु तथा अन्त्य जनशविलाई आचथयक सुववधा अथय मन्त्रालयको 
काययक्रम खचय सञ्चालन चनदेचशका – २०७५ को बमोखजम र्नुयपनेछ । 
 

अचभलेख तथा प्रचतवेदन 

काययक्रम सञ्चालन र्ने खजम्मेवािी पाएको कमयचािीले काययक्रम सम्पन्त्न भएको अचभलेख अचनवायय रुपमा िाख्नु पदयछ 
। सम्पन्त्न काययक्रमको प्रर्चत ववविण २१ डदनचभर योजना शाखा तथा लेखा शाखामा तोडकएको ढाुँचामा अचनवायय 
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रुपमा तोडकएको व्यविले बुझाउनु पदयछ ।योजना शाखाले रैमाचसक प्रर्चत ववविण िाविय योजना आयोर्को 
अनुसूचच–२ बमोखजम तयाि र्िी सम्बखन्त्धत चनकायमा पेश र्नुयपदयछ । 
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ववशेष अनिुोध 

• काययक्रम सन्त्चालन र्दाय हालको ववश्वव्यावप कोचभि १९ महामािी अवस्थालाइय हेिी स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयवाट समय 

समयमा जािी र्रिएका ववचभन्त्न चनदेचशका/मार्यचनदेशन/न्त्युनतम मापदण्ि/अन्त्तरिम मार्यदशयन अनुरूप काययक्रम सन्त्चालन 

र्नुय पनेछ ।  

 

स्वास््य सेवा ववभार्, परिवाि कल्याण महाशाखा 
 

परिवाि चनयोजन, डकशोि डकशोिी तथा प्रजनन स्वास््य काययक्रम 

 

एकीकृत मडहला स्वास््य तथा प्रजनन स्वास््य काययक्रम अन्त्तर्यत “परिवाि चनयोजन डकशोि डकशोिी तथा प्रजनन ्
स्वास््य सेवा काययक्रम " चशषयक चभर िहेको बजेट मा उल्लेख भएको िकमलाइय चनम्नानुसािका काययक्रमहरू 

सन्त्चालन र्ने र्रि वाुँिफाुँि र्रि काययक्रम सन्त्चालन र्नुयपने छ। काययक्रम सन्त्चालन सम्वखन्त्ध कुनै दवुवधा वा 
समस्या भएमा परिवाि कल्याण महाशाखा, प्रजनन ्स्वास््य शाखाको इयमेल ठेर्ाना fprhsectionfwd@gmail.com मा 
सम्पकय  र्रि समन्त्वयमा काययक्रम सन्त्चालन र्नुयपनेछ । 
 

कृयाकलापको 
नाम 

१. परिवाि चनयोजन स्थाइय बन्त्ध्याकिण सेवा 

उदे्दश्य संस्थार्त खक्लचनकहरू तथा अस्पतालहरूवाट संस्थार्त वा चशववि सन्त्चालन र्रि स्थायी वन्त्ध्याकिण 
सडहत एडककृत प.चन. (IUCD ि Implant सडहत) सेवाको उपलव्धता सुचनखितता र्ने ।  

अपेखक्षत 
प्रचतफल 

सवै खजल्लामा स्थायी वन्त्ध्याकिण सेवा संस्थार्त तथा चशववि माफय त हुने ि सेवाग्राहीहरूले चन:शुल्क 
एबम ्सहज रूपमा स्थायी वन्त्ध्याकिण सेवा प्राप्त र्नेछन ्। 

काययक्रम 
सन्त्चालन 
प्रकृया 

स्वास््य कायायलयले प्राप्त बजेट वाट चनखज तथा र्ैि सिकािी संस्थाहरू संर् समन्त्वय र्रि आवश्यकता ि 
समय अनुकुल चशववि माफय त वन्त्ध्याकिण सेवा सडहतको एडककृत प.चन. चशववि सन्त्चालन र्नय सडकनेछ 
।  

कोिोना भाइयिस िोर् (कोचभि-१९) ववश्व महामािीको समयमा प्रजनन, मात,ृ नवजात चशशु तथा बाल 
स्वास््य सेवाको लाचर् स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको अन्त्तरिम मार्यचनदेशन(RMNCAH Interim 

Guideline, Baishakh 2077)(बैशाख २०७७) मा हाललाइय स्थायी बन्त्ध्याकिण वबचध माफय त प.चन. सेवा 
संचालन र्नय प्रबद्वयन नर्िीएता पचन National Medical Standard Vol. 1 (Contraceptive Service) 2020 मा 
उल्लेख भएको मापदण्ि पालन र्रि आबश्यक स्तिीय संक्रमण िोकथामका उपायहरू अबलम्बन ि 
वप.वप.इय. समेत (PPE) को सडह उपयोर् र्रि सेवा संचालन र्नय सडकनेछ । 
संस्थार्त खक्लचनक तथा अस्पतालमा प.चन. सेवा प्रदान र्दाय प्रचत केशको आधािमा र्रिने खचय (Per 

case expenditure) ि चनधायिीत कायय सन्त्चालन खचय (Fixed Operating Cost) अन्त्तिर्तका चशषयकहरूमा 
खचय र्नय सडकने छ भने चशववि माफय त स्थायी वन्त्ध्याकिण सेवा प्रदान र्दाय घुम्ती चशवविको आधािमा 
हुने खचय (Mobile Outreach Expenditure) मा उल्लेख र्रिएका चशषयकहरूमा समेत खचय र्नय सडकने छ ।  

बजेट परिचधचभर िही घुखम्त चशववि संचालनको समयमा लामो अबचधको परिवाि चनयोजन सेवा (LARC) 

सेवा पचन संचालन र्नय सडकनेछ ।  

सेवाको प्रकाि (घुम्ती वा संस्थार्त) अनुसाि वजेटलाइय आवश्यकता अनुसाि चनम्न चशषयकमा बांिफाुँि र्रि 
खचय र्नय सडकनेछ ।  

• प्रचतकेशको आधािमा(Per Case Expenditure)  

• घुखम्त चशवविको आधािमा हुने खचय (Mobile Outreach Expenditure)  
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• चनधायरित काययसंचालन खचय (Fixed Operating Cost) 
प.चन. स्थायी वन्त्ध्याकिण चशषयकमा  िकम वाुँिफाुँिको आधाि 

प्रचत केशको आधािमा 
खाध्य आहाि तथा सेवा ग्राही 
खचय 

रू २००+ रू १०० सेवाग्राडहलाइय नर्दै डदने 

इयन्त्धन तथा अन्त्य रू १०० र्ािी वाहेक अन्त्य आवश्यक इयन्त्धन 
औषचध खरिद  रू ५००  

ववववध  रू २० चलनेन धुलाई  

जम्मा रू ९२०  

घुखम्त चशवविको आधािमा हुने खचय (प्रचत डदन) 
दैचनक भ्रमण भत्ता रू १००००  

इन्त्धन तथा अन्त्य इन्त्धन रू ३०००  

र्ािी भािा  रू ५००० र्ािी नजाने स्थानको लाचर् सामाग्री ढुवानीका लाचर् अन्त्य 
माध्यम सडहत  

ववववध रू ३००० डटमको लाचर् खाजा समते 
चनधायरित कायय संचालन खचय 

कायायलय सम्वखन्त्ध खचय  संक्रमण िोमथामका सामाग्री (वप.वप.इय. समते), चलनेन, र्ाउन, आडद, प्रचाि प्रसाि, ममयत 
सुधाि र्ने कायय र्नय, धािा,ववजुली, सचंाि लर्ायतका खचय 

कमयचािी सहयोर् खचय  दि 
१.      मडहला वन्त्ध्याकिण २.      परुूष वन्त्ध्याकिण 

जनशिी  जना  दि जम्मा जनशिी संख्या दि ज
म्मा  

िाक्टि १ २०० २०० िाक्टि १ १५० १५० 

औटी इयन्त्चाजय १ १०० १०० अन्त्य स्वास््यकमी ३ ५० १५० 

नसय, हे.अ., अ.हे.व., अ.न.मी., 
सहयोर्ी, खस्क्रचनङ र्ने समेत 

४ ५० २०० का.स., खस्वपि २ २० ४० 

कायायलय सहयोर्ी/ खस्वपि/ २ २० ४० स्वयं सेववका १ १५० १५० 

मडहला स्वयं सेववका १ १०० १०० 
अन्त्य कमयचािीहरू, प.चन. 
मा सहयोर् र्ने 

  २५ २५ 

अन्त्य कमयचािीहरू, प.चन.मा सहयोर् 
र्ने 

१ २५ २५         

जम्मा     ६६५ जम्मा   ५१५ 

आइय य ुचस िी (िाखे्न / खझक्ने प्रचत केश) इयम््लान्त्ट (िाखे्न / खझक्ने प्रचत केश) 
सेवा प्रदायक १ १००  सेवा प्रदायक १ ५०  
मडहला स्वयं सेववका १ ७०  मडहला स्वयं सेववका १ ५०  
औषचध तथा संक्रमण िोकथाम 
सामाग्री 

 ५०  
औषचध तथा संक्रमण िोकथाम सामाग्री    
(प्रचत केश) 

 ५०  

जम्मा  २२०  जम्मा  १५०  
 

बजेट 
बाुँिफाुँि 

 

 

 

 

 

खजल्ला स्वास््य/अस्पतालहरुमा परिवाि चनयोजन डकशोि डकशोिी तथा प्रजनन ् स्वास््य चशषयकमा 
ववचनयोजन र्रिएको बजेट चभर चनम्न अनुसािको िकम बन्त्ध्याकिण सेवामा खचयको लाचर् व्यवस्था 
र्रिएको छ । साथै अस्पताल हरुको लाचर् आई.यु.चस.िी, ईम््लान्त्ट सेवाको लाचर् िकम समेत यसै 
बजेटमा व्यवस्था र्रिएको छ। प्रदेश स्वास््य मन्त्रालय तथा सामाखजक ववकाश मन्त्रालयमा बन्त्ध्याकिण 
काययक्रमका लाचर् व्यवस्था र्रिएको िकम त्यस प्रदेश अन्त्तिर्तका स्वास््य कायायलय तथा अस्पतालमा 
बजेट अपुर् भई थप र्नय आवस्यक भएमा बन्त्ध्याकिण वा आई.यु.चस.िी, ईम््लान्त्ट सेवाको तथा प.चन. 
सेवा काययक्रमको सुपरिवेक्षण अनुर्मनमा समेत खचय र्नय को लाचर् व्यवस्था र्रिएको छ । सोही 
बजेटबाट नीखज तथा र्ैि सिकािी अस्पतालहरूसंर् साझेदािी र्िी काययक्रम संचालन र्नय सडकनेछ । 
 

कायायलय 

अनमुा
चनत 
लक्ष्य 

जम्मा िकम कायायलय 
अनमुाचनत 

लक्ष्य 
जम्मा िकम 

प्रदेश न.ं १ प्रदेश न.ं २ 

स्वा.का. ता्लेजुङ १० ५८०००। स्वा.का सप्तिी ५०० १३,१८,०००। 
स्वा.का. संखुवासभा ५० २८९०००। स्वा.का चसिाहा ६०० १५८१०००। 
स्वा.का. ओखलढंुर्ा ५० १८४०००। स्वा.का जनकपुि ५०० १३१८०००। 
स्वा.का खोटाङ २० ७४०००। स्वा.का महोतिी ७०० १८४५०००। 
स्वा.का भोजपुि ९० ३३२०००। स्वा.का सलायही १५०० ३४२८०००। 
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स्वा.का धनकुटा १० ३७०००। स्वा.का िौतहट १५०० ३४२८०००। 
स्वा.का तेह्रथुम २० ७४०००। स्वा.का पसाय १५०० ३४२८०००। 
स्वा.का पाुँचथि ३० १११०००। स्वा.का बािा १५०० ३४२८०००। 
स्वा.का झापा १९०

० 

३६४२०००।    

स्वा.का सुनसिी १००
० 

२६३५०००।    

स्वा.का मोिङ १७
०० 

३७४५०००।    
स्वा.का उदयपुि ५० १८४०००।    

सामखजक ववकास 
मन्त्रालय 

 ११,०८,०००।    

 

कायायलय अनमुाचनत 
लक्ष्य 

जम्मा िकम कायायलय अनमुाचनत 
लक्ष्य 

जम्मा िकम 

वार्मती प्रदेश र्ण्िकी प्रदेश 

स्वा. का. दोलखा ७५ ४३४०००। स्वा.कार्ोिखा २५० ९२१०००। 
स्वा. का. चसन्त्धुपाल्चोक ५० २८९०००। स्वा.का म्याग्दी २०० ७३७०००। 
स्वा. का. िसुवा ५० २८९०००। स्वा.का कास्की ३०० ११०६०००। 
स्वा. का. धाडदङ २०० ७३७०००। स्वा.का लमजुङ १५० ५५३०००। 
स्वा. का. नुवाकोट १०० ३६९०००। स्वा.का तनहु १०० ३६९०००। 
स्वा. का. काठमाण्िौ २०० ७३७०००। पू. नवलपिासी २०० ५२७०००। 
स्वा. का लचलतपुि ५०० १२१३०००। स्वा.का स्याङ्जा ५० १८४०००। 
स्वा. का काभ्रे २०० ६३२०००। स्वा.का पवयत ५० १८४०००। 

स्वा. का िामेछाप ५० १८४०००। स्वा.का बाग्लुङ ५० १८४०००। 

स्वा. का चसन्त्धुली १०० ३६९०००। सामखजक ववकास 
मन्त्रालय 

  ११०८०००। 

स्वा. का मकवानपुि १०० ३६९०००।    

स्वा. का चचतवन ४०० १२६४०००।    

सामखजक ववकाश मन्त्रालयलय 

  ११,०८,०००। 
   

 

कायायलय अनमुाचनत 
लक्ष्य 

जम्मा िकम कायायलय अनमुाचनत 
लक्ष्य 

जम्मा िकम 

लुखम्बनी प्रदेश कणायली प्रदेश 

स्वा. का. रुकुम पूवय ५० १८४०००। स्वा.का िोल्पा २० ११६०००। 
स्वा. का. िोल्पा १०० ३६९०००। स्वा.का मुर्ु १०० ५७९०००। 
स्वा. का. ्युठान १०० ३६९०००। स्वा.का हुम्ला ५० २८९०००। 
स्वा. का. र्ुल्मी १२० ४४२०००। स्वा.का जुम्ला २०० ११५७०००। 
स्वा. का. अघायखाुँची १०० ३६९०००। स्वा.का काचलकोट १५० ८६८०००। 
स्वा. का. पाल्पा १०० ३६९०००। स्वा.का दैलेख २५० ९२१०००। 

प. नवलपिासी ५१५ १३५७००० स्वा.का जाजिकोट २०० ७३७०००। 

स्वा. का. रुपन्त्देही ५१० १३४४०००। स्वा.का रुकुम पखिम ५० १८४०००। 

स्वा.का. कवपलवस्त ु २१० ५५३०००। स्वा.का सल्यान १०० ४११०००। 

स्वा. का दाङ २५० ८१६०००। स्वा.का सुखेत १५० ६१६०००। 
स्वा. का बाुँके २१५ ५६७०००। सामखजक ववकाश 

मन्त्रालय 

  ११०८०००। 
स्वा. का वडदयया ५०० १३१८०००।    
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स्वास््य तथा जनसंख्या 
मन्त्रालय(लुखम्बनी प्रदेश) 

  *११,०८,००।  * आवश्यकता अनुसाि बाुँिफाुँि र्नय सडकनेछ । 

कायायलय अनमुाचनत 
लक्ष्य 

जम्मा िकम 

सुदिु पखस्चम प्रदेश 

स्वा.का बाजुिा २०० ६३२०००। 
स्वा.का बझाङ २५० १०२६०००। 

स्वा.का दाचुयला १०० ५७९०००। 
स्वा.का बैतिी २०० ७३७०००। 
स्वा.का ििेलधुिा १०० ३६९०००। 
स्वा.का िोटी २५० ९२१०००। 
स्वा.का अछाम १५० ५५३०००। 
स्वा.का कैलाली ३०० ७९१०००। 

स्वा.का कन्त्चनपुि २५० ६५९०००। 

सामखजक ववकाश मन्त्रालय   ११०८००। 

जम्मा  ७३७४००। 
 

अचभलेखन/ 
प्रचतवेदन 

काययक्रम पिात ् उि काययक्रमको प्रचतवेदन प्रदेश स्वास््य चनदेशनालयमा अचभलेखमा िाख्नुपनेछ ि सो को बोधाथय 
परिवाि कल्याण महाशाखामा पठाउनु पनछे । चशववि सन्त्चालन भए पिात सेवाग्राहीको ठेर्ाना अनुसाि सम्वखन्त्धत 
स्वास््य संस्थावाट DHIS 2 मा प्रवववष्ट (Entry) र्न ेव्यवस्था चमलाउनु पने छ । 

सन्त्दभय 
सामाग्री 

National Medical Standard Vol. 1 (Contraceptive Service) 2020  

 

कृयाकलाप
को नाम 

२. अस्पतालहरुवाट चनयचमत परिवाि चनयोजन सेवा (स्थायी, अस्थायी) 

उदे्दश्य संस्थार्त खक्लचनकहरू तथा अस्पतालहरूवाट संस्थार्त रुपमा स्थायी वन्त्ध्याकिण सडहत एडककृत प .चन .सेवाको 
उपलव्धता सुचनखितता र्न े। 

संचालन 
प्रडक्रया 

अस्पताललाई  परिवाि चनयोजन डकशोि डकशोिी तथा प्रजनन ् स्वास््य चशषयकमा चभर प्राप्त बजेट वाट 
चनयचमत रुपमा  वन्त्ध्याकिण सेवा सडहतको एडककृत प.चन चलने ग्राहकहरुमा खचय र्नय  सडकनेछ । 
अस्पतालहरूले स्थायी बन्त्ध्याकिणका लाचर् वबशेष डदन छुट्याइय सेवा संचालन र्नुयपनेछ । सो सेवा 
संचालनका लाचर् योजना ि सचमक्षा बैठक र्िी २ डदनका लाचर् जम्मा रू. ६ हजाि सम्म खचय र्नय सडकनेछ 
। बाुँकी खचय र्नयको लाचर् माचथ उल्लेखख र्रिए अनुसाि प.चन सेवा प्रदान र्दाय प्रचत केशको आधािमा र्रिने 
खचय (Per case expenditure) ि चनधायिीत कायय सन्त्चालन खचय (Fixed Operating Cost) अन्त्तिर्तका 
चशषयकहरूमा खचय र्नय सडकनेछ । तोडकएको अनुमाचनत केश भन्त्दा बढी केश भएको खण्िमा थप बजेट 
प्रदेश स्वास््य मन्त्रालय/सामाखजक ववकास मन्त्रालयवाट मार् र्िी चलन सडकनेछ ।  

कोिोना भाइयिस िोर् (कोचभि-१९) ववश्व महामािीको समयमा प्रजनन, मात,ृ नवजात चशशु तथा बाल 
स्वास््य सेवाको लाचर् स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको अन्त्तरिम मार्यचनदेशन(RMNCAH Interim 

Guideline, Baishakh 2077)(बैशाख २०७७)मा हाललाइय स्थायी बन्त्ध्याकिण वबचध माफय त प.चन. सेवा 
संचालन र्नय प्रबद्वयन नर्िीएता पचन National Medical Standard Vol. 1 (Contraceptive Service) 2020 मा 
उल्लेख भएको मापदण्ि पालना र्रि आबश्यक स्तिीय संक्रमण िोकथामका उपायहरू अबलम्बन ि वप.वप.इय. 
समेत (PPE) को सडह उपयोर् र्िी सेवा संचालन र्नय सडकनेछ । 
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बजेट 
बाुँिफाुँि 

अस्पताल अनमुाचनत 
लक्ष्य 

जम्मा िकम अस्पताल अनमुाचनत 
लक्ष्य 

जम्मा िकम 

ईलाम अस्पताल १० ३२,०००।- िामपुि अस्पताल, पाल्पा ५० ९५,०००।-  

मेचचअस्पताल १०० १,७५,०००।- चभम अस्पताल, भैिहवा १५० २,८५,०००।- 
उदयपुि अस्पताल ५० ९५,०००।- लुखम्बनी प्रदेश अस्पताल  २५० ४,४३,०००।- 
लाहान अस्पताल,चसिाहा २०० ३,४९,०००।- प्रदेश अस्पताल सुखते २०० ३,८१,०००।- 

जनकपुि अञ्चल अस्पताल १००० १६,६४,०००।- प्रदेश अस्पताल धनर्ढी ३०० ५,५५,०००।- 
महोतिी अस्पताल ३०० ४,७६,०००।- डटकापुि अस्पताल १०० १,७५,०००।- 

मलंर्वा अस्पताल, सलायही ५०० ५,२३,०००।- प्रदेश अस्पताल महाकाली १०० १,९१,०००।- 
िौतहट अस्पताल १००० १६,३२,००० ।-    

कलैयाअस्पताल २०० ३,४१,०००।-    

वरशुली अस्पताल ५० ९५,०००।-    

भिपुि अस्पताल ५० ९५,०००।-    

हेटौिा अस्पताल २०० ३,९६,०००।-    

र्ोिखा अस्पताल ५० ९५,०००।-    

धौलाचर्िी अस्पताल ५० ९५,०००।-     
अपेखक्षत प्रचतफल अस्पतालहरुबाट चनयचमत रुपमा  वन्त्ध्याकिण सेवा सडहतको एडककृत प.चन. सेवा चलने ग्राहकहरु 

लाई चनयचमत रुपमा सेवा प्रदान र्रिनेछ । 
अचभलेखन/ 
प्रचतवेदन 

सेवा/काययक्रम पिात ्अस्पतालले अचभलेख िाखख प्रचतवेदन IHMIS मा  ि सो को बोधाथय परिवाि 
कल्याण महाशाखामा पठाउनु पनेछ । 

सन्त्दभय सामाग्री National Medical Standard Vol. 1 (Contraceptive Service) 2020  

 

कृयाकलापको 
नाम  

३. परिवाि चनयोजन सेवाको जडटलता तथा रिक्यानालाईजेशन व्यवस्थापन 

काययक्रमको 
उदे्दश्य 

परिवाि चनयोजन सेवा प्रदान र्ने क्रममा उत्पन्त्न हुने जडटलता तथा रिक्यानलाइयजेसनको चन: शुल्क 
व्यवस्थापन र्ने । 

अपेखक्षत 
प्रचतफल 

प.चन. सेवा चलएका सेवाग्राहीहरूमा जडटलता देखखएमा चत जडटलताहरूको तथा रिक्यानालाईजेसनको 
चन :शुल्क उपचाि ि व्यवस्थापन भएको हुने ।   

काययक्रम 
सन्त्चालन 
प्रकृया 
 

 

परिवाि चनयोजन सेवाको जडटलता व्यवस्थापन : 

यस शीषयकमा खचय र्दाय चनम्न अनुसािको फािमहरु भनुय आवश्यक हुन्त्छ ।  

प.चन. प्रयोर्कतायहरुमा हने Minor Complication को लाचर् रु. २,०००।– ि Major Complication को 
लचर् प्रचत व्यवि रु. १५,०००।– सो भन्त्दा बढी खचय हुने भएमा कािण  उल्लेख र्िी एक तह 
माचथको खस्वकृतीमा अचभलेख िाखख खचय र्नय सडकनेछ । उपिोि अनुसाि खचय र्नय चनम्नानुसािका 
कार्जातहरु दरुुस्त हुनु पनेछ ।  

• प .चन. सेवा चलएको प्रमाण  

• उपचाि र्िेको प्रमाण  

• प्रमाखणत कखम््लकेशन फािाम: जडटलता व्यवस्थापनको लाचर् परिवाि कल्याण महाशाखावाट 
प्रकाचशत National Medical Standard Vol. 1 (Contraceptive Service), 2020 मा उल्लखे भएको 
परिवाि चनयोजनको जडटलता व्यवस्थापन फािम  ) Family Planning Complication management 

form) अचनवायय रूपमा भरिएको हुनुपनेछ । 
• िाक्टि प्रेखस्क्रपसन 

• प्रेखस्क्रपसन अनुसािको वबल  
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• उपचाि र्िेको व्यविको सक्कल चनवेदन  

रिक्यानालाईजेशन सेवा : 

Recanalization को लाचर् प्रचतब्यवि रु.२५,०००।– सम्म खचय र्नय सडकने व्यवस्था छ । यस सेवा 
वापत िकम भुिानी र्नय प.चन. परिवाि चनयोजन स्थायी बन्त्ध्याकिण र्िेको व्यविको कािणबस कुनै 
पचन सन्त्तान खजववत नभई चन:सन्त्तान लाई यो व्यवस्था र्रिएको । खचय िकम भुिाचन र्दाय 
तपचसल अनुसािका कार्जातहरु हुनु पदयछ ।  

• Recanalization र्िाउन चाहने ब्यविको सक्कलै चनवेदन ।  

• कुनै सन्त्तान जीववत नभएको भन्त्ने र्ा  .पा/म/.न.पा.  बाट प्रमाखणत कार्जात ।  

• सन्त्तानको मतृ्यु दतायको प्रमाण पर ।  

• प .चन . बन्त्ध्याकिण र्िेको प्रमाण )सेवाग्राहीहरुलाई डदइएको सम्पकय  कािय वा फेस चसटको 
फोटोकपी (वा बन्त्ध्याकिण िखजष्टिमा उल्लेख र्िखएको ववविणको फोटोकपी वा बन्त्ध्याकिण 

र्िेको प्रमाखणत पर ।  

वहु वववाह र्िेि सन्त्तानको चाहना र्ने व्यविलाई यो सेवा उपलब्ध र्िाइने छैन ।  

नोट : यो सेवा हाल चसचमत स्वास््य संस्थाहरूमा मार उपलब्ध भएको हुुँदा प्रदेश सिकािल ेयो सेवा 
ववस्तािका लाचर् पहल र्नय सक्नेछ । 

अचभलेखन/ 
प्रचतवेदन 

यस काययक्रम सन्त्चालन भए पिात कखम््लकेसन /रिक्यानालाईजेशन र्िेको व्यवस्थापनको अचभलेख 
िाखख सो को प्रचतवेदन परिवाि कल्याण महाशाखामा पठाउनु पनेछ ।  

सन्त्दभय 
सामाग्री 

National Medical Standard Vol. 1 (Contraceptive Service) 2020  

 

कृयाकलापको 
नाम 

 ४. DMT/MEC Wheel को माध्यमबाट परिवाि चनयोजन सेवाको सुदृढीकिण 

उदे्दश्य स्वास्थ संस्थाहरुमा प.चन. पिामशय ि सेवालाइय थप प्रभावकािी तथा र्ुणस्तरिय वनाउन Decision 

Making Tool (DMT), WHO Medical Eligibility Criteria (MEC) wheel को प्रयोर् र्िी प.चन का 
साधनहरूको उपलव्धता, छनौट, पहुुँच ि प्रयोर् बढी र्ुणस्तिीय सेवामा बडृद्व हुनेछ।  

सन्त्चालन 
प्रकृया 

उपिोि कृयाकलाप सन्त्चालन र्दाय थप प्रभावकािी र्िाउन स्थाचनय स्तिमा काम र्ने र्ैिसिकािी 
संस्थाहरूसंर् समन्त्वय र्रि सन्त्चालन र्नय सडकनेछ ।   

DMT Flip chart स्वास््यकमीसंर् परिचचत र्िाउदै प.चन सेवा सुदृडढकिणका लाचर् सिकािी अस्पताल, 

प्राथचमक स्वास््य केन्त्र, स्वास््य चौकीमा काययित स्वास््यकमीहरुलाई २ डदने अचभमुखखकिण 
काययक्रम संचालन र्िी र्ुणस्तिीय सेवा उपलब्ध र्िाउने उदे्धश्य अनुरुप काययक्रम तय र्रिएको हो । 
यो काययक्रमले सेवाग्राही ि सेवा प्रदायकलाई सेवा चलन ि डदन सहजता प्रदान र्नेछ । 
काययक्रम संचालन वबचध 

✓ खजल्ला चभरका ताचलम वा अचभमुखखकिण नचलएका प .चन  सेवा प्रदायक स्वास््यकमीहरूको 
संख्या यडकन र्ने । 

✓ वजेटको उपलव्धता ि आवश्यकता अनुसाि स्वास््यकमीहरूलाइय २ डदने अचभमूखखकिण प्रदान 
र्ने । 

अचभमुखीकिणका लाचर् आबश्यक सन्त्दभय सामाग्री परिवाि चनयोजन सेवाका लाचर् मेडिकल योग्यता 
मापदण्ि चक्र (Medical Eligibility Criteria Wheel) ि चनणयय सामग्री (Decision Making Tool), 

सहजकतायका लाचर् सहजीकिण सामाग्रीका लाचर् परिवाि कल्याण महाशाखाको इयमेल ठेर्ाना:- 
fprhsectionfwd@gmail.com  मा इयमेल र्िी प्राप्त र्नय सडकनेछ ।  

mailto:fprhsectionfwd@gmail.com
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वजेट बांिफाुँि 
DMT ि WHO MEC को माध्यमबाट प.चन सेवा सुदृडढकिण चशषयकमा  खजल्लामा संचालन र्नय प्रचत 
खजल्ला रु. ५,००,०००।- (रू. पाुँच लाख) का दिले प्रदेश नं. ५: को रुकुम पूवय स्वास््य कायायलय  ि  
प्रदेश नं. २ को स्वास््य कायायलय धनुषामा ववचनयोजन र्रिएको छ ।  

अपेखक्षत 
प्रचतफल 

माचथ उल्लेखखत २ खजल्लामा DMT ि WHO MEC Wheel प्रयोर् र्िी प.चन. सेवा प्रदायकहरूले सेवा 
प्रदान र्नेछन ्  ववर्तमा छुटेका स्वास््य संस्थाका प.चन. सेवा प्रदायकहरु सवैलाइय प.चन. सेवाको 
पिामशय सेवाको र्ुणस्ति अचभवडृद्द भै उि सेवा चलने सेवाग्राहीहरूको संख्यामा वडृद्द हुनेछ ।  

अचभलेखन/ 
प्रचतवेदन 

काययक्रम पिात ्उि काययक्रमको प्रचतवेदन प्रदेश स्वास््य चनदेशनालयमा अचभलेख िाख्नुपनेछ ि सोको 
बोधाथय परिवाि कल्याण महाशाखामा पठाउनु पनेछ । अचभमुखखकिण र्रिएका स्वास््यकमीको सूचच 
िाख्नुपनेछ, साथै सो सूचच परिवाि कल्याण महाशाखामा पठाउनुपनेछ ।  

सन्त्दभय सामाग्री DMT ि WHO MEC Wheel, MEC DMT Facilitator's guide (सहजीकिण पुखस्तका ) 

 

कृयाकलापको 
नाम  

५. परिवाि चनयोजन सेवामा प्रदेश तथा स्थाचनय स्तिको क्षमता अचभवडृद्दका लाचर् सावयजचनक 
नीखज साझेदािी अन्त्तिकृया, प्राइयभेट अस्पताल तथा मेडिकलहरूवाट परिवाि योजना सेवा ववस्ताि 

उदे्दश्य नीखज तथा र्ैि सिकािी स्वास््य संस्था/अस्पतालहरूवाट र्ुणस्तरिय प.चन. सेवा  ववस्ताि र्ने । 
अपेखक्षत 
प्रचतफल 

यस काययक्रम संचालन पिात प.चन तथा सुिखक्षत माततृ्व क्षेरमा िहेका नीखज तथा र्ैि सिकािी 
स्वास््य संस्थाहरु माफय त प.चन सेवा ववस्तािको क्रममा आउन सक्ने समस्या पडहचान र्रि 
समस्याको समाधान हुनेछ । 

काययक्रम 
सन्त्चालन 
प्रकृया 

यस काययक्रम सन्त्चालन चनम्नानुसाि र्नुय पनेछ ।  

• प्रदेश स्तिवाट जनसंख्या, प .चन . सेवाको अवस्था, सेवा डदन तत्पिता आडदलाइय मध्यनजि 
र्दै नीखज तथा र्ैि सिकािी अस्पतालहरूको छनोट र्ने । 

• छनोट र्रिएका अस्पतालहरूमा प .चन . सेवा ववस्तािका लाचर् के के र्नय जरूिी छ 
अस्पतालको व्यवस्थापन, सेवा प्रदायकसंर् छलफल र्रि कायय योजना वनाउने ।  

• योजना अनुसाि चनखज अस्पतालमा प .चन . सेवा ववस्ताि र्नयका लाचर् यसै चशषयकमा प्राप्त 
िकमलाइय अस्पतालसंर् सम्झौता र्रि योजनामा उल्लेख र्रिएका चनम्नानुसािका 
कृयाकलापहरू र्नय सडकने छ ।  

✓ सेवाको लाचर् चाडहने औजाि उपकिण तथा प.चन. साधनहरू उपलव्ध र्िाउने ।  

✓ अस्पतालको लाचर् फािम फमटे वा अन्त्य सामाग्रीहरू उपलव्ध र्िाउने ।  

✓ आवश्यक ताचलम प्रदान र्ने ।  

• यसिी प .चन . सेवा ववस्ताि र्रिने अस्पतालका स्वास््यकमीहरूलाइय इयम््लान्त्ट, आइय.यु.चस.डि. 
तथा स्थायी वन्त्ध्याकिण सेवा ताचलमको लाचर् प्रदेश स्वास््य ताचलम केन्त्रसंर् समन्त्वय 
र्रि ताचलमको व्यवस्था चमलाउने ।  

अस्पतालले सेवा सन्त्चालन पिात सम्वखन्त्धत स्थाचनय तहमा माचसक प्रचतवेदन र्ने  ि चनिन्त्ति 
सेवा प्रवाहको सुचनखितता का लाचर् प्रदेशबाट सम्बखन्त्धत स्थाचनय तहसंर् समन्त्वय र्िी अनुर्मन 
र्नय सक्नेछ ।  

वजेट बांिफाुँि यस काययक्रमको लाचर् प्रचत प्रदेश स्वास््य चनदेशनालयमा रू १,५०,०००।– (रू. एक लाख पचास 
हजाि) का दिले िकम ववचनयोजन र्रिएको छ । उि िकमबाट कखम्तमा २ वटा सम्म चनखज तथा 
र्ैि सिकािी अस्पतालहरूमा सवेा ववस्ताि र्नुय पनेछ । 

अचभलेखन/ 
प्रचतवेदन 

काययक्रम पिात ्उि काययक्रमको प्रचतवेदन िाखु्नपनेछ ि वबस्ताि र्रिएको नीखज अस्पतालको सूचच 
सडहत परिवाि कल्याण महाशाखामा पठाउनु पनेछ ।  
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सन्त्दभय सामाग्री प्रदेशचभरको प.चन. सेवाको खस्थचत, सेवा वबस्तािको महत्वबािे प्रस्तुतीकिण सामाग्रीहरू।  
 

कृयाकलापको 
नाम 

६. FP-EPI Integration काययक्रम  

उदे्दश्य खोप सेवासंर् प.चन. सेवालाइ एकीकृत र्रि सुत्केिी पिातका मडहलाहरूमा प.चन. सेवाको पहुुँचमा 
ववृद्ध र्ने । 

अपेखक्षत 
प्रचतफल 

खोप सेवासंर् प.चन. सेवाका लाचर् सहखजकिण भइय र्ुणस्तिीय सेवामा बडृद्व हुनेछ।  

काययक्रम 
संचालन 
पडक्रया 

स्थाचनय चनकायमा संचालन हुने FP-EPI काययक्रममा समन्त्वय तथा सहजीकिण र्नयका लाचर् 
प्राववचधक सहयोर् र्नय जाने स्वास््यकमीको भ्रमण खचय ि सम्बखन्त्धत स्थाचनय तहमा बैठक िाखख 
काययक्रम संचालन र्नुयपनेछ । 
काययक्रम तपचशलका खजल्लाहरूमा संचालन र्रिने छ । 
प्रदेश १ प्रदेश २ वार्मती  

प्रदेश 

र्ण्िकी 
प्रदेश 

लुखम्बनी 
प्रदेश 

कणायली 
प्रदेश 

सु.प. 
प्रदेश 

सोलखम्बु,  
ता्लेजुङ 

िौतहट, 
सलायही 

दोलखा, 
िसुवा 

वार्लुङ्र्, 
तनहंु 

अघायखाुँची, 
कवपलवस्तु 

हुम्ला, 
िोल्पा 

बाजुिा, 
दाचुयला 

 

वजेट 
बाुँिफाुँि 

प्रचत स्वास््य कायायलय रू. ३५,००० (रू. पैंचतस हजाि) का दिले िकम ववचनयोखजत र्रिएको छ ।  

अचभलेख 
तथा 
प्रचतवेदन 

काययक्रम संचालन र्ने खजल्लाले यस आ.व.मा FP EPI Integration भएका स्थाचनय तह ि सो 
अन्त्तर्यतका स्वास््य संस्थाहरूको सूची अचभलेख िाखी परिवाि कल्याण महाशाखामा प्रचतवेदन र्नुय 
पनेछ । 

सन्त्दभय 
सामाग्री 

कायय संचालन चनदेचशका (FPEPI Integration) 

 

कृयाकलापको 
नाम 

७. परिवाि चनयोजन सेवाको माइक्रो ्लाचनङ (सुक्ष्म योजना) 

उदे्दश्य प.चन. को अपरिपुतय मार् सम्बोधन र्दै र्ुणस्तरिय प.चन. सेवाको पहूुँच ि प्रयोर्मा वदृ्दी र्रि 
प्रजनन ्स्वास््यको अवस्थामा सुधाि र्ने । 

अपेखक्षत 
प्रचतफल 

प.चन. सेवाको पहुुँच कम भएका समुदाय तथा समुहहरू पडहचान र्रि माइक्रो ्लाचनङ काययक्रम 
माफय त प.चन. सेवाको पहुुँच तथा उपभोर्मा बडृद्व हुनेछ ।  

काययक्रम 
संचालन 
प्रडक्रया 

यस काययक्रम संचालन स्वास््य कायायलयले र्नुयपनेछ । 
लखक्षत समुहमा प.चन. सेवाको अपरिपुतय मार् सम्बोधन र्नय सुक्ष्म योजना संचालन र्दाय अपनाउनु 
पने चिणहरूः 
१. खजल्ला स्तरिय सुक्ष्म योजना प्रचशक्षक प्रचशक्षण काययक्रम २ डदने 

सहभाचर्हरूः स्वास््य कायायलयबाट २ जना फोकल पसयनहरू, स्थाचनय तहका स्वास््य 
संयोजकहरू  

सहजकतायः खजल्लामा उपलब्ध MTOT चलएका स्वास््यकचमयहरू साथै आवश्यकता अनुसाि प्रदेश 
तथा संघ बाट सहयोर् चलन सडकनेछ । 
पडहलो डदन 

• काययक्रममा खजल्ला अन्त्तर्यतका स्वास््य संस्थाहरूमा प.चन.  सवेाको उपलव्धता, ताचलम 
प्राप्त स्वास््यकचमयहरूको उपलब्धता, सामाग्रीहरूको उपलब्धता तथा अवस्था ि प.चन.  
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प्रयोर्दि स्वास््य संस्था अनुसाि ववश्लेषण र्ने।  

• ववश्लेशणबाट प.चन.  सेवाको उपलब्धता तथा प्रयोर् दि कम भएक स्वास््य संस्थाहरूको 
पडहचान र्ने।  

दोश्रो डदन 

• खजल्ला खस्थत सिोकािवालाहरू जस्तै परकाि, अस्पतालका प्रचतचनचध, संस्थार्त 
खक्लचनकका प्रचतचनचधहरू संलग्न र्िाइय सुक्ष्म योजना तथा कयययोजनाका बािेमा जानकािी 
प्रदान र्ने। 
 

र्त आ.व.मा तय भएका कायययोजनाको follow up र्नुय पनेछ।पडहले र्रिएका सुक्ष्म योजनाको 
काययन्त्वयनको अवस्था ि योजना र्रिएका डक्रयाकलापहरूको सचमक्षा र्रि सेवा सुदृडढकिणका र्नय 
सडकनेछ । 

२. स्थाचनय तह तथा स्वास््य संस्था स्तरिय सुक्ष्म योजना प्रचशक्षण काययक्रम  काययक्रमः २ डदने 

सहभाचर्ः स्वास््य संस्था प्रमुख ि परिवाि चनयोजन सेवा प्रदायक 

सहजकतायः प्रचशक्षक प्रचशक्षण चलएका कम्तीमा २ जना सहजकतायहरूले सहखजकिण र्नुयपनय छ। 
 

प.चन. सेवाग्राडहहरूको जातजाचत, वर्य, चलङ्र्, भौर्ोचलक क्षेर, साधनको उपलब्धता को तोडकएको 
ढाुँचामा ववश्लेषण चर्ि आवश्यिा पडहचान र्रि नक्साङ्कन र्नुय पनेछ।  
स्थाचनय स्तिमा आवश्िा अनुसाि स्वास््य संस्थाहरूमा प.चन. सेवाको उपलव्धता, र्ुणस्ति तथा 
प्रयोर् दि बढाउनका लाचर् आवश्यक काययक्रमहरूको कायय योजयना तय र्नुय पनेछ। 
३. समुदाय स्तरिय छलफलः १ डदन 

स्थाचनय तह वा स्वास््य संस्थाका लाचर् तयाि र्रियका कायययोजनाहरूको काययन्त्वयनका 
लाचर् म.स्वा.स्वं.से., ताचलम नचलएका स्वास््य कचमयहरू, स्वास््य संस्था संचालन तथा 
व्यवस्थापन सचमचतका प्रचतचनचधहरूलाइय कायययोजनाको बािेमा जानकािी र्िाउनु पदयछ। 

स्थाचनय स्तिको काययक्रम सम्भव भएसम्म अन्त्य काययक्रमहरूसंर् समन्त्वय र्िी चमतब्ययीता 
अपनाइय संचालन र्नय सडकनेछ । 
काययक्रम लार्ुहुने खजल्लाहरू 
प्रदेश नं. १ प्रदेश नं. २ वार्मचत 

प्रदेश 

र्ण्िडक 
प्रदेश 

लुखम्वचन 
प्रदेश 

कणायचल 
प्रदेश 

सुदिूपखिम 
प्रदेश 

उदयपुि 

पाुँचथि 

महोत्तिी 
िौतहट 

िसुवा, 
दोलखा, 
लचलतपुि 

स्याङजा 
म्याग्दी 

िोल्पा 
्यूठान 

दैलेख 

सुखेत 

अछाम 

बाजुिा 

 

वजेट बाुँिफाि परिवाि चनयोजन सेवाको माइक्रो ्लाचनङ (सुक्ष्म योजना) काययक्रम संचालनका लाचर् प्रत्येक 
खजल्लाहरूमा प्रचत खजल्ला रू ५,००,०००।– (पाुँच लाख रूपैयाुँ मार) ववचनयोजन र्रिएको छ । 
यस चशषयकमा ववचनयोखजत िकमबाट खजल्ला स्तरिय ि स्थाचनय तह स्तरिय प्रचशक्षण काययक्रम 
सकेसम्म कम खचयबाट संचालन र्रि कायययोजनामा बडढ खचय र्नुयपनेछ । काययक्रमलाइ थप 
प्रभावकािी बनाउन र्ैिसिकािी संस्थाहरू संर् समन्त्वय र्रि संचालन र्ने ि प्रदेश तथा स्थाचनय 
तहबाट थप श्रोत परिचालन र्रि काययक्रम प्रभावकािी रूपमा संचालन र्नुयपनेछ । 
र्त आ.ब.हरूमा संचालन भएका FP Microplanning बाट आएका वबषयहरूलाइय संबोधन हुने र्िी 
काययक्रमहरूलाइय प्राथचमकता डदन सडकनेछ ।   

अचभलेख तथा 
प्रचतवेदन 

काययक्रम समापन पिात उि काययक्रमको प्रचतवेदन प्रदेश स्वास््य चनदेशनालयमा पेश र्नुयपनेछ ि 
सो को वोधाथय परिवाि कल्याण महाशाखामा पठाउनु पनेछ । 
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सन्त्दभय 
सामाग्री 

खजल्ला सुदृढीकिण सूक्ष्म योजना चनदेचशका । 

 

कृयाकलाप
को नाम 

८. Provincial अस्पतालहरुबाट PPFP /PAFP काययक्रम अध्यावचधक तथा सेवा वबस्ताि काययक्रम  

उदे्दश्य सुत्केिी अवस्था ि र्भयपतन पिात प.चन. साधनको प्रयोर् वढाइय अचनखच्छत र्भयदि कम र्ने ।  
अपेखक्षत 
प्रचतफल  

सुत्केिी पिात ्ि र्भयपतन पिातका मडहलाहरूले प. चन. सेवाका आधुचनक साधनहरू प्रयोर् र्िी 
अचनखच्छत र्भयधािण िोकी बच्चा ि मडहलाहरूको वबिामी हुने दि घटी स्वस्थ जीवन वबताउने छन ्।  

काययक्रम 
सन्त्चालन 
प्रकृया 

१. अस्पतालहरू (CEONC Site ि संस्थार्त सुत्केिी बढी भएका अस्पतालहरू) छनौट र्ने । ती 
अस्पतालहरूमा र्त आ.ब. को संस्थार्त सुत्केिीहरूको संख्या ि परिवाि चनयोजन सेवा 
सुत्केिीपचछ को सेवा, बन्त्ध्याकिण सेवाको त्यांक बेसलाइयनको रूपमा चलने ि सो त्यांका 
आधािमा खजल्ला ि अस्पतालहरू प्रदेश स्वास््य चनदेशनालयले छनौट र्िी िकम उि 
अस्पताललाइय काययक्रम संचालनका लाचर् पठाउनुपनेछ ।  

२. छनौट भएका अस्पतालले बजटे प्राप्त र्रिसकेपचछ सेवा वबस्तािको लाचर् चनम्न अनुसाि काययक्रम 
संचालन र्ने । 
पडहलो चिण 

३. सेवा वबस्तािका लाचर् छनौट भएका अस्पतालका सिोकािवालाहरू(ब्यबस्थापन सचमचत, मे.सु., 
वबभाचर्य प्रमुखहरू, वािय इयन्त्चाजयहरू, MCH Clinic संचालन र्ने सेवाप्रदायकहरू, सम्बखन्त्धत 
स्थाचनय तहको स्वास््य शाखा प्रमुख, स्वास््य कायायलयको प.चन. फोकल पसयन, नीखज तथा 
र्ैिसिकािी संस्थाका प.चन. सेवा प्रदायकहरू, परिवाि कल्याण महाशाखा प्रचतचनचध, प्रदेश 
प्रचतचनचध, मेडिकल िेकियि, लेखा शाखा प्रचतचनचध, स्टोि) जम्मा सहभार्ी २५ जनालाइय सवेाको 
महत्वका बािे १ डदनको रू. ५० हजाि बजेट परिचधचभर िहेि सचेतना अचभबडृद्व काययक्रम संचालन 
र्ने ।  

दोश्रो चिण 

४. छनौट भएको अस्पतालले सेवा सुरू र्नय PPFP ि PAFP को बावषयक कायययोजना तयाि र्ने 
५. छनौट भएका अस्पतालमा प .चन .ताचलम प्राप्त सेवा प्रदा यकहरुको त्यांक अध्यावचधक र्रि 

आवश्यकता अनुसाि IUCD ि PPIUCD, implant को आधािभूत ताचलम को ब्यवस्था र्नय सडकनेछ 
। सो का लाचर् रू. एक लाख सम्म खचय र्नय सडकनेछ । 

६. LARCs तथा PPFP (PPIUCD लर्ायत) को अनसाइट कोच/मेन्त्टि ि छनौट र्रिएका अस्पतालहरुमा 
कोच/मेन्त्टि trainer ववकास र्नय अस्पतालमै ब्यवस्था र्नय सडकनेछ । सो का लाचर् आबश्यक 
पने ताचलम सामाग्री खिीद, तथा छपाइयका लाचर् रू. १ लाख ५० हजाि सम्म िकम खचय र्नय 
सडकनेछ ।    

७. माचथ उल्लेखखत ताचलम संचालन र्दाय प्रदेश स्वास््य ताचलम केन्त्रको समन्त्वयमा अस्पताललाई 
LARCs ि iPPIUCD training site को साथै LARCs ि iPPIUCD कोचचङ/मेन्त्टरिङ training site को 
रुपमा सूचचकृत र्िी संचालन र्नय सडकनेछ ।    

८. चनखज तथा सामुदाचयक अस्पतालहरुबाट सेवा वबस्ताि र्नय सवेा सम्झौता र्िी यसै चशषयकबाट 
सेवा प्रदायकलाई ताचलमको ब्यवस्था र्नय सडकनेछ ।  

९. प्रदेश चभरका केडह स्वास््य ससं्था (birthing center लर्ायत) बाट LARCs ताचलम प्राप्त अनचम 
नसय (SBA/SHP) समाबेस र्रि कखम्तमा एक एक ब्याच (४ जनाको) LARCs coach/mentor ि 
iPPIUCD कोचचङ/मेन्त्टरिङ ताचलम/अचभमुखीकिण संचालन संचालन र्नय चसडकनेछ ।  सो का 
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लाचर् रू. २ (दईु) लाख सम्म खचय र्नय सडकनेछ ।  

सचमक्षा बैठक संचालन र्ने 

१०. बावषयक कायययोजनाको सचमक्षा बैठकमा अस्पतालमा PPFP/PAFP काययक्रम अध्यावचधक तथा सेवा 
वबस्तािका लाचर् ब्यबस्थापन सचमचत, मे.सु., वबभाचर्य प्रमखुहरू, वािय इयन्त्चाजयहरू, MCH Clinic 

संचालन र्ने सेवाप्रदायकहरू, सम्बखन्त्धत स्थाचनय तहको स्वास््य शाखा प्रमुख, स्वास््य 
कायायलयको प.चन. फोकल पसयन, नीखज तथा र्ैिसिकािी संस्थाका प.चन. सेवा प्रदायकहरू, 
परिवाि कल्याण महाशाखा प्रचतचनचध, प्रदेश प्रचतचनचध, मेडिकल िेकियि, लेखा शाखा, स्टोि 
प्रचतचनचध सखम्मचलत अस्पतालमा PPFP/PAFP सेवाको बािेमा १ डदन अधयबावषयक सचमक्षा काययक्रम 
संचालन र्नय सडकनेछ ।  सचमक्षा काययक्रममा अस्पताल नखजक िहेका स्वास््य संस्थाहरूमा 
काययित LARC (IUCD and Implant) सेवा प्रदान र्ने सेवा प्रदायकहरूलाइय समेत सहभार्ी र्िाइय 
सन्त्चालन भएको सेवाका उपलखब्ध ि सेवा वबस्तािबािे छलफल र्नय सडकनेछ । अधय बावषयक ि 
बावषयक सचमक्षाका लाचर् रू. ५० हजािका दिले जम्मा रू. १ लाख सम्म खचय र्नय सडकनेछ । 

११. प्रदेश तालीम केन्त्र तथा प्रदेश स्वास््य चनदेशनालयबाट अनुर्मनका लाचर् रू १ लाख  हजाि  
खचय र्नय सडकनेछ । 

१२. PPFP/PAFP सेवा ववस्तािका लाचर् प्रदेश/खजल्ला अन्त्तर्यतका कखम्तमा ४ वटा अस्पतालमा सेवा 
संचालन र्नुयपनेछ ।  

वजेट 
बांिफाुँि 

यस काययको लाचर् चनम्नानुसािका प्रदेश स्वास््य चनदेशनालयहरूमा िकम ववचनयोजन र्रिएको छ ।  

प्रदेश नं १ प्रदेश नं २ वाग्मती र्ण्िकी  लुखम्बनी कणायली  सूदिुपखिम  

२१,००,०००।
- 

२१,००,०००।
- 

२१,००,०००।
- 

२१,००,०००।
- 

२१,००,०००।
- 

२१,००,०००।
- 

२१,००,०००।
- 

 

अचभलेखन/ 
प्रचतवेदन 

अस्पतालमा शल्यकृयाबाट प्रसुचत हुने मडहलाहरूमा Tubectomy (postpartum bilateral tubectomy) वा 
intra-cesarean IUCD सेवा प्रबद्वयन र्नय कृयाकलाप संचालन र्िेपिात ्HIMS प्रणालीमा अद्याबचधक 
र्ने ।  

आचथयक प्रचतवेदन प्रदेश स्वास््य चनदेशनालयमा पठाउनुपनेछ ि सो को बोधाथय परिवाि कल्याण 
महाशाखामा पठाउनु पनेछ । ताचलम चलएको स्वास््यकमीको सूचच ि सेवा वबस्ताि र्रिएको 
अस्पतालको सूचच परिवाि कल्याण महाशाखामा अचनबायय प्रचतवेदन र्नुयपनेछ ।  

सन्त्दभय 
सामाग्री 

PPFP Manager’s Guide ि Clinical coaching, Long acting reversible contraceptives (draft) को 
ताचलम ्याकेज को लाचर् परिवाि कल्याण माहासाखा मा सम्पकय  (इयमेल ठेर्ाना:- 
fprhsectionfwd@gmail.com) र्नय सडकनेछ । 

 

कृयाकलापको 
नाम 

९. प्रजनन स्वास््य रूग्णता तथा परिवाि चनयोजन क्षमता अचभबडृद्द 

उदे्दश्य प.चन. सेवा प्रदायकहरुको ज्ञान, धािणा ि सीप अचभबदृ्दी र्रि प.चन. सेवाको पहुुँच ि प्रयोर् दि 
बढाउने । 

अपेखक्षत 
प्रचतफल 

प्रजनन स्वास््य रूग्णता तथा परिवाि चनयोजन क्षमता अचभबडृद्द हुनेछ । 

काययक्रम 
सन्त्चालन 
प्रकृया 

• प्रजनन स्वास््य रूग्णता (पाठेघिको मुखको क्यान्त्सि,स्तन क्यान्त्सि, आङ खस्ने समस्या, 
अब्स्टेडिक डफस्टुला) को एकीकृत पडहचान, ब्यबस्थापन सम्बखन्त्ध ताचलम प्रादेचशक स्वास््य 
ताचलम केन्त्रले सम्बखन्त्धत स्वास््य चनदेशनालयसंर् समन्त्वय र्िी संचालन र्नुयपनेछ । 

• प्रजनन स्वास््य रूग्णतासंर् सम्बखन्त्धत ताचलमका प्रचशक्षकहरूलाइय एक डदने पुनतायजर्ी 
काययक्रम संचालन र्नय सडकनेछ । ि सो काययक्रममा क्रायो थेिापी सम्बखन्त्ध ताचलम चलएका ति 

mailto:fprhsectionfwd@gmail.com
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हाल थमोकोर्ुलेटि प्रवबचध प्रयोर्मा आएको हुुँदा यसै पुनतायजर्ी ताचलममा थमोकोर्ुलेटि प्रयोर् 
सम्बखन्त्ध ताचलम प्रदान र्नुयपनेछ । सो का लाचर् रू. २ लाखसम्म खचय र्नय सडकनेछ ।  

• VIA ताचलम ५ ब्याच संचालन र्नुयपनेछ ि सो बापत रू. १० लाखसम्म खचय र्नय सडकनेछ । 
वजेट बांिफाुँि यस काययक्रमको लाचर् सबै प्रादेचशक स्वास््य ताचलम केन्त्रमा रू १२,००,०००।- (रू. बाह्र लाख) का 

दिले िकम वबचनयोजन र्रिएको छ ।  

अचभलेखन/ 
प्रचतवेदन 

काययक्रम पिात उि काययक्रमको प्रचतवेदन प्रदेश स्वास््य ताचलम केन्त्रले TIMS मा अचनवायय 
रूपमा इयखन्त्ि र्नुयपनेछ । उि प्रचतबेदनलाई ईमेल (fprhsectionfwd@gmail.com) माफय त परिवाि 
कल्याण महशाखामा समेत पठाउनु पनेछ ।  

सन्त्दभय सामाग्री प्रजनन स्वास््य रूग्णता सम्बखन्त्ध सम्बखन्त्धत ताचलम ्याकेज ।  
 

कृयाकलापको 
नाम 

१०. वध्याकिण घुम्ती चशववि अर्ावै साझेदाि संस्था तथा म.स्वा.स्व.से. संर् छलफल 

उदे्दश्य साझेदाि संस्था तथा मडहला स्वास््य स्वयंसेववकाहरू परिचालन र्रि वन्त्ध्याकिण र्नय चाहने 
दम्पतीहरूको पडहचान र्िी स्थायी वन्त्ध्याकिण सेवाको उपलब्धता वढाउने । 

अपेखक्षत 
प्रचतफल 

बन्त्ध्याकिण सेवाको पहुच बढ्नेछ । 

काययक्रम 
सन्त्चालन प्रकृया 

• साझेदाि संस्थाहरूको समन्त्वयमा स्थाचनय तहमा बन्त्ध्याकिण चशवविहरु संचालन र्दाय चशवबि 
सम्बखन्त्ध सेवा ि स्थानहरुको वािेको सुचना मडहला स्वास््य स्वयम सेवबका माफय त समुदायमा 
उपलब्ध र्िाउन मडहला स्वास््य स्वयं सेवबका हरुलाई परिचालन र्नय यो छलफलको ब्यबस्था 
र्रिएको हो । यो काययक्रम पिात मडहला स्वास््य स्वयं सेवबका माफय त संभावबत बन्त्ध्याकिण 
सेवाग्राही पडहचान र्न ेि चशववि वािे सूचनाको पहुुँच सखजलै लखक्षत समुदाय सम्म पुग्ने वबश्वास 
चलईएको छ । जस बाट बन्त्ध्याकिण सेवाग्राहीहरुको संख्यामा बवृद्ध हुनेछ । परिचालनको कायय 
चशववि संचालन हुनु पूबय ७ देखख १५ डदन अचघ र्नुय पदयछ। 

• स्थाचनय तह अन्त्तिर्तका धेिै सेवाग्राहीहरू हुन सक्न,े पहुुँच कम भएका विाहरूको पडहचान र्रि 
वजेटको परिधीमा िही विाहरू तय र्ने । तय र्रिएका विाहरूका मडहला स्वास््य स्वयं 
सेववकालाइय वध्याकिण, सेवा चलने सम्भाववत ग्राहकहरू घि भेट र्रि नामावली सडहत ववविण 
संकलन र्नय लर्ाउने । 

• ववविणसंकलन र्िे पिात स्वास््य संस्थामा मडहला स्वास््य स्वयं सेववकाहरू संर्को छलफल 
काययक्रम र्रि नामावली समायोजन र्ने ि चशववि वािे समुदायस्तिमा मडहला स्वास््य स्वयं 
सेववकाहरू परिचालन र्रि चशवविको पोष्टि टाुँसर्ने, आमा समूहमा छलफल र्न े लर्ायतका 
कृयाकलापहरू सन्त्चालन र्न ेव्यवस्थापन चमलाउने । 

• यो कृयाकलाप सन्त्चालन र्दाय स्थाचनय स्तिका नीखज तथा र्ैिसिकािी संघ संस्थाहरूसंर् समन्त्वय 
र्रि सहयोर् जुताई सन्त्चालन र्नय सडकनेछ । 

• चशववि सन्त्चालनका लाचर् स्वास््य कायायलयमा वजेट व्यवस्थापन र्रिएको हुुँदा खजल्लाको 
स्वास््य कायायलयल ेस्थाचनय तहहरू संर् समन्त्वय र्रि चशववि सन्त्चालन हुने स्थान ि चमती तय 
र्िी यो कृयाकलाप सन्त्चालन र्नुय उपयुि हुनेछ । 

वजेट बांिफाुँि जम्मा बजेट मध्ये प्रचत खजल्ला रू. ५० हजाि खचय र्नय सडकनेछ ।  

अचभलेखन/ 
प्रचतवेदन 

सम्भाववत ग्राहकहरूको ववविण चशववि सन्त्चालन र्नुय पुवय चशववि सन्त्चालन र्न ेचनकाय लाइय 
जानकािी र्िाउनु पनेछ ।  

 

कृयाकलापको ११. परिवाि चनयोजन सेवाको लाचर् आवश्यक सामान खरिद (NSV, Minilap, IUCD and Implant 

insertion and removal kit) 
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नाम 

उदे्दश्य परिवाि चनयोजन सेवाको लाचर् आवश्यक सामान खरिद (NSV, Minilap, IUCD and Implant insertion 

and removal kit) र्ने 
अपेखक्षत प्रचतफल प्रदेश आपुचतय व्यवस्थापन केन्त्र वाट  औजाि उपकिण खरिद भई  सवै  स्वास््य कायायलय, 

अस्पताल तथा स्थाचनय चनकायहरुमा  औजाि उपकिणको उपलब्धता सुचनखित हुने । 
काययक्रम 
सन्त्चालन प्रकृया 

नेपाल सिकािको प्रचचलत सावयजचनक खरिद ऐन वमोखजम सामाग्री खरिद योजनाका लाचर् 
स्फेचसडफकेशन तयाि र्िी खिीद र्नुय पनेछ । चनम्न अनुसाि  औजाि उपकिण ववतिणको लाचर् 
व्यवस्था र्रिएको छ । 

• अस्पतालमा संचालन भएका संस्थांर्त प. चन. सेवा केन्त्र  Institutionalized Family 

Planning Centers (IFPSC) केन्त्रहरूबाट PPFP/PAFP सेवाको संचालन ि वबस्तािका लाचर् 
औजाि  ,उपकिण  खिीद र्नय यो बजेट प्रयोर् र्नय सडकनेछ ।  

तपचशलका साधनहरू खिीद र्नय सडकनेछ ि सो का लाचर् खिीद योजना तयाि र्दाय आवश्यक 
सामाग्रीको परिमाण एडकन र्नय खजल्लाहरू ि अस्पतालहरूसंर् समन्त्वय र्नय सडकनेछ ।  

तपचशल:- NSV kit set, Minilap Kit set तथा IUCD, ि Implant insertion and removal kit set  
वजेट बांिफाुँि प्रदेश न. १ प्रदेश न. २ प्रदेश न. ३ र्ण्िकी प्रदेश प्रदेश न. ५ कणायली प्रदेश सूदिुपखिम प्रदेश  

८८,८०,०००।- ७९,६०,०००।- ७८,३५,०००।- ५८,४५,०००।
- 

७१,९०,०००।- ५४,००,०००।- ५७,०५,०००।- 
 

अचभलेखन/ 
प्रचतवेदन 

काययक्रम पिात ्प्रचतवेदन प्रदेश  आपुचतय व्यवस्थापन केन्त्रमा अचभलेख िाखी सो को प्रचत  परिवाि 
कल्याण महाशाखामा पठाउनु पनेछ । 

सन्त्दभय सामाग्री परिवाि कल्याण महाशाखाले तयाि र्िेको स्फेचसडफकेशन पचन प्रयोर् र्नय सडकनेछ ।   
 

कृयाकलापको 
नाम 

१२. डकशोि डकशोिी यौन तथा प्रजनन ्स्वास््य काययक्रम बािे अचभमुखीकिण 

काययक्रम उदे्दश्य प्रदेश अन्त्तर्यत खजल्लाका प्रजनन स्वास््य फोकल पसयनलाइय डकशोि डकशोिी यौन तथा प्रजनन ्
स्वास््य काययक्रम अचभमुखीकिण र्ने । 

अपेखक्षत प्रचतफल यस काययक्रम संचालन पिात खजल्लाहरुमा डकशोिडकशोिी यौन तथा प्रजनन ्स्वास््य काययक्रम लार् ू
भएका १३ वटा स्वास््य संस्था बाहेक अन्त्य संस्थाहरुमा ववस्ताि हुनेछ।  

काययक्रम 
सन्त्चालन प्रकृया 
 

 

• यस काययक्रम बािे खजल्लाहरुका सम्बखन्त्धत कमयचािीहरुलाइय १ डदने अचभमुखीकिण संचालन 
र्न,े  

प्रचशक्षक 

• स्वास््य मन्त्रालय/ सामाखजक ववकास मन्त्रालय १ जना 
• प्रदेश स्वास््य चनदेशनालय ३ जना 
• प्रदेश स्वास््य ताचलम केन्त्र १ जना 
• परिवाि कल्याण महाशाखा १ जना 

• सम्बखन्त्धत खजल्लाहरुको स्वास््य संस्थामा काययक्रम ववस्तािमा सहयोर् र्ने । 
• काययक्रमको अनरु्मन स्वास््य कायायलय, प्रदेश स्वास््य चनदेशनालय तथा परिवाि कल्याण 

महाशाखाले र्नय सक्नेछ   । 
िकम वाुँिफाुँि  यस काययक्रमको लाचर् प्रत्येक प्रादेचशक स्वास््य चनदेशनालयहरुमा रु ४ लाखको दिले बजेट 

ववचनयोजन र्रिएको छ ।  
अचभलेख तथा सम्बखन्त्धत स्वास््य कायायलयहरुले काययक्रम पिात ् उि काययक्रमको प्रचतवेदन प्रदेश स्वास््य 
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प्रचतवेदन चनदेशनालय मा र्िी बोधाथय परिवाि कल्याण महाशाखामा पठाउनु पनेछ ।  

सन्त्दभय सामाग्री िाविय डकशोिडकशोिी स्वास््य ववकास िणनीचत २०७५  

 
कृयाकलापको 
नाम 

१३. डकशोि डकशोिी मरैी स्वास््य संस्था ववस्ताि काययक्रम    

काययक्रम उदे्दश्य डकशोि डकशोिी मरैी स्वास््य संस्था ववस्ताि हुनेछ ।  

अपेखक्षत प्रचतफल 

 
डकशोिडकशोिीहरुले आफ्नो समस्या पडहचान र्िी आवश्यक समाधानको लार्ी पहल र्ने तथा 
चनयचमत रूपमा डकशोिडकशोिीमैवर सेवा संचालन, मापदण्ि पुिा भएका स्वास््य संस्थाहरू 
प्रमाखणकिण हुनेछ ।   

काययक्रम 
सन्त्चालन प्रकृया 
 

 

यस काययक्रम बािे प्रचशक्षक प्रचशक्षण चलइय सकेका प्रजनन स्वास््य काययक्रमका फोकल पसयनहरुले 
सम्बखन्त्धत खजल्लाका उपयुि ४ वटा स्वास््य संस्थाहरु चयन र्िी चनम्न बमोखजम डक्रयाकलापहरू 
र्नुयपनेछ ।  

 

स्वास््य संस्थामा डकशोि डकशोिी यौन तथा प्रजनन स्वास््य काययक्रम बािे अचभमुखीकिण 

 यो डक्रयाकलाप स्थाचनयस्तिमा छनौट भएका स्वास््य ससं्थाका प्रचतचनचधहरू, ब्यबस्थापन सचमचत,  
सम्बखन्त्धत पाचलकाका प्रमुख/उपप्रमुख, स्थाचनय विा अध्यक्ष, वबद्यालय ब्यबस्थापन सचमचत अध्यक्ष, 
स्वास््य संस्था िहेको वबद्यालयको स्वास््य चशक्षा चशक्षक, वबद्यालय नसय, डकशोिडकशोिी प्रचतचनचध, 
स्वास््य शाखा प्रमुख, सिोकािवाला संघसंस्थाका प्रचतचनचधहरूलाइय काययक्रम बािे अचभमुखीकिण 
र्नुयपनेछ ।  

अवधी : १ डदन  

प्रचशक्षकहरू : प्रचशक्षक प्रचशक्षण चलएका व्यविहरू 

• अचभमुखखकिण पिात ् डकशोिकशोिी मैवर स्वास््य संस्था प्रमाखणकिणका मापदण्ि पूिा र्िी 
स्वास््य संस्थाहरूलाइय प्रमाखणकिणका लाचर् प्रदेश स्वास््य चनदेशनालय तथा परिवाि कल्याण 
महाशाखासंर् समन्त्वय र्नुयपनेछ ।  

नोट: सम्पूणय स्वास््य संस्थामा यो काययक्रम लार्ू भैसकेको खजल्लाहरूको हकमा यो बजेटल े
डकशोिडकशोिी लखक्षत काययक्रम संचालन, सचमक्षा तथा सचेतनामूलक काययक्रमहरू संचालन र्नुयपनेछ 
।  

बजेट वाुँिफाुँि  

 
यस काययक्रमको लाचर् प्रत्येक सम्बखन्त्धत स्वास््य कायायलयहरुमा ४ वटा स्वास््य संस्थाका लाचर् 
एकमुष्ट रु २ लाखको दिले बजेट बाुँिफाुँि र्रिएको छ ।  

अचभलेख तथा 
प्रचतवेदन 

सम्बखन्त्धत स्वास््य संस्थाहरूले स्वास््य कायायलयलाइय ि स्वा.का.ले प्रदेश स्वास््य चनदेशनालयमा 
पठाइय उि काययक्रमको प्रचतवेदन पठाइय सो को बोधाधय परिवाि कल्याण महाशाखामा पठाउनु पनेछ । 

सन्त्दभय सामाग्री िाविय डकशोिडकशोिी स्वास््य ववकास िणनीचत २०७५ 

 

कृयाकलापको 
नाम 

१४. प्रादेचशक अस्पतालहरुमा POP शल्यडक्रया 

उदे्दश्य आङ खस्ने समस्या(POP) बाट वपडित मडहलाहरुलाई चनशुल्क उपचािको व्यवस्था चमलाउने । 
अपेखक्षत प्रचतफल आङ खस्ने समस्या(POP) बाट वपडित मडहलाहरुलाई चनशुल्क उपचाि तथा शल्यकृया हुनेछ । 
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काययक्रम 
सन्त्चालन प्रकृया 

यो काययक्रम संचालन र्दाय आङ्र् खस्ने समस्याको उपचाि तथा शल्यडक्रया सम्बखन्त्ध काययववचध 
चनदेचशका २०६५ दोश्रो संशोधन २०६८ बमोखजम र्नुय पनेछ । यसको लाचर् चनम्नानुसाि 
अस्पताल तथा प्रदेशमा बजेट ववचनयोजन अनुसाि काययक्रम सन्त्चालन र्नुय पने छ । साथै प्रदेश 
स्वास््य चनदेशनालय माफय त अस्पतालले सेवा प्रदान र्िेको प्रचत केशको आधािमा थप िकमको 
शोधभनाय र्नय सडकनेछ ।  

िकम उपव्ध र्िाइयएको चनकाय 
िकम 

(०००) 
िकम उपव्ध र्िाइयएको 

चनकाय 
िकम 

(०००) 
इयलाम अस्पताल ७५० सुखेत अस्पताल २२५० 

सामाखजक ववकास मन्त्रालय, प्रदेश 
नं. १ १५०० 

सामाखजक ववकास मन्त्रालय, 

कणायचल प्रदेश १५०० 

प्रदेशन.ं १ जम्मा २२५० कणायचल प्रदेश जम्मा ३७५० 
धनुषा प्रादेचशक अस्पताल २२५० सेती अस्पताल, कैलाली १५०० 

प्रदेश न.ं २ जम्मा २२५० महाकाली अस्पताल, कंचनपुि ७५० 
सामाखजक ववकास मन्त्रालय, 

बार्मती प्रदेश 
३००० 

सामाखजक ववकास मन्त्रालय, 

सूदिुपखिम प्रदेश २२५० 

बार्मती प्रदेश जम्मा ३००० सुदिु पखिम प्रदेश जम्मा ४५०० 
स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, 

र्ण्िकी प्रदेश 
१५००   

र्ण्िकी प्रदेश जम्मा १५००   
लुखम्वनी प्रादेचशक अस्पताल, 

रुपन्त्देही २२५०   

िाप्ती   प्रादेचशक अस्पताल, दाङ ७५०   
कवपलवस्तु अस्पताल ७५०   

स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, 

लुखम्वनी प्रदेश 
२२५०   

लुखम्वनी प्रदेश जम्मा ६०००   
 

वजेट बांिफाुँि सामाखजक ववकास मन्त्रालय/स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्राप्त वजेट माचथ उल्लखे 
भएका वाहेक अन्त्य सिकािी, संस्थार्त तथा नीखज अस्पतालहरूवाट आङ खस्ने समस्याको 
उपचाि तथा शल्यकृया सम्वखन्त्ध काययववधी चनदेचशका २०६५, दोश्रो संशोधन २०६८ चनदेचशका 
अनुसाि सेवा प्रदान र्नय िकम उपलव्ध र्िाउन सक्नेछ । प्रदेश १ मा वबचनयोखजत िकमबाट 
धनकुटा खजल्लामा स्वास््य सेवा प्रदायकलाई प्रजनन रुग्णताको एडककृत परिक्षण, ब्यबस्थापन 
सम्बन्त्धी ताचलम प्रदान र्नय रु. दईु लाख (रु २००,०००) सम्म छुट्ट्याउन सडकने छ । 

अचभलेखन/ 
प्रचतवेदन 

शल्यकृया र्रिएको संख्या प्रदेश स्वास््य चनदेशनालय माफय त परिवाि कल्याण महाशाखामा 
पठाउनु पनेछ ।  

 

कृयाकलापको 
नाम 

१५. प्रजनन रुग्णता परिक्षण तथा ब्यबस्थापन 

उदे्दश्य लखक्षत समुदायहरूको प्रजनन स्वास््य रुग्णता (स्तन क्यान्त्सि, obstetric fistula, आङ खस्ने 
समस्या ि पाठे घिको मुखको क्यान्त्सिको) चन:शुल्क पिीक्षण, ब्यबस्थापन ि थप उपचािको लार्ी 
सम्बचधत अस्पतालमा प्रेषण र्ने । 

अपेखक्षत 
प्रचतफल 

लखक्षत समुदायहरूको प्रजनन स्वास््य रुग्णता (स्तन क्यान्त्सि, obstetric fistula, आङ खस्ने 
समस्या ि पाठे घिको मुखको क्यान्त्सिको) चन:शुल्क पिीक्षण, ब्यबस्थापन भइय थप उपचाि का 
लाचर्  सम्बचधत अस्पतालमा प्रेषण हुनेछ ।  

काययक्रम 
सन्त्चालन प्रकृया 

यस चशषयकमा प्राप्त िकम वाट अस्पतालहरुले ले आवश्यकता अनुसाि तपचशल अनुसािका 
कृयाकलापहरू सन्त्चालन र्नय सडकने छ : 
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१. अस्पतालहरूमा चनशुल्क रूपमा cervical cancer, breast cancer, Pelvic organ prolapse, 

obstetric fistula को चनशुल्क परिक्षण र्ने व्यवस्था चमलाउने ।  

२.Cervical cancer, breast cancer, Pelvic organ prolapse, obstetric fistula को परिक्षण तथा 
ब्यबस्थापनको लाचर् अस्पताललाइय आवश्यक औजाि उपकिण चनणयय र्रि खरिद र्ने ।  

३. सो िकमबाट अस्पतालहरुले स्थाचनय चनकाय संर्को समन्त्वयमा समुदाय स्तिमा परिक्षण 
काययक्रमको लार्ी खचय र्नय सक्नेछन ्। 
४. काययक्रम संचालन र्नुय अर्ावै स्वास््य कायायलयले चनयचमत रुपमा स्वास््य सस्थाबाट 
स्कृचनङ्र् सेवा संचालन भईिहेको ि सेवा नभएको अध्यावचधक र्नुय पने छ। क्याम्प संचालन 
र्दाय स्वास््य सस्थाबाट सेवा चनयचमत नभएको, यस अचघ सेवाको पहुुँच नपुर्ेको स्थानलाई 
प्राथचमकता डदनुपनेछ । 
५. सो िकमबाट स्वास््यकचमयलाई प्रजनन रुग्णताको एडककृत परिक्षण, ब्यबस्थापन सम्बन्त्धी 
ताचलम प्रदान स्वास््य सेवा प्रदायक लाई प्रजनन रुग्णताको एडककृत परिक्षण, ब्यबस्थापन 
सम्बन्त्धी ताचलम प्रदान र्नय सडकने छ । 

वजेट बांिफाुँि यस काययक्रमको लाचर् स्वास््य कायायलयमा रू दईु लाख ि अस्पतालमा रु एक लाख वबचनयोजन 
र्रिएको छ । 

अचभलेखन/ 
प्रचतवेदन 

प्रत्येक खजल्ला, अस्पतालले सेवाग्राही संख्याको प्रचतबेदन प्रदेश चनदेशानलय ि परिवाि कल्याण 
महशाखामा अचनवायय पठाउनु पनेछ ।  

 

कृयाकलापको 
नाम  

१६. परिवाि कल्याण महाशाखाका काययक्रमहरू सम्बखन्त्ध मार्यदशयनको अचभमूखखकिण 

उदे्दश्य परिवाि कल्याण महाशाखा माफय त सन्त्चालान हुने काययक्रमहरु प्रभाबकािी रुपमा सन्त्चालन भई  
अपेखक्षत प्रचतफल प्राप्त हुनेछ साथै  पहुुँच नपुर्ेको समुहमा सेवाको पहुुँच पुग्ने िहेको छ ।  

अपेखक्षत 
प्रचतफल 

प्रत्येक प्रदेशको योजनामा अन्त्तिर्तका सबै स्वास््य कायायलय माफय त सबै पाचलकाका स्वास््य 
शाखा प्रमुखहरुलाई १ डदने अचभमुखखकिण काययक्रम सन्त्चालन भइय पहुुँच नपुर्ेको समुहमा 
परिवाि चनयोजन सेवाको पहुुँच पुग्नेछ । 

काययक्रम 
सन्त्चालन 
प्रकृया 

प्रत्येक प्रदेशको योजनामा अन्त्तिर्तका सबै स्वास््य कायायलय माफय त सबै पाचलकाका स्वास््य 
शाखा प्रमुखहरुलाई १ डदने अचभमुखखकिण काययक्रम सन्त्चालन र्ने । 

वजेट बांिफाुँि यस काययको लाचर् चनम्नानुसािका प्रदेश माफय त स्वास््य कायायलयहरुमा  िकम ववचनयोजन 
र्रिएको छ 

खजल्ला वबचनयोखजत बजेट(०००) खजल्ला वबचनयोखजत बजेट(०००) 
ता्लेजुङ्र् 99 प. नवलपिासी 77 

पाुँचथि 88 रूपन्त्देही 176 

इलाम 110 कवपलवस्त ु 110 

संखुवासभा 110 पाल्पा 110 

तेह्रथुम 66 अघायखाुँची 66 

धनकुटा 77 र्ुल्मी 132 

भोजपुि 99 रूकुम पूवय 33 

खोटाङ्र् 110 िोल्पा 110 

सोलुखम्बु 88 ्यूठान 99 

ओखलढुङ्र्ा 88 दाङ्र् 110 

उदयपुि 88 बाुँके 88 

झापा 165 बडदयया 88 

मोिङ्र् 187 लुखम्वनी प्रदेश जम्मा 1199 

सुनसिी 132 िोल्पा 88 
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प्रदेश न १ जम्मा 1507 जुम्ला 88 

सप्तिी 198 मुर् ु 44 

चसिाहा 187 हुम्ला 77 

धनुषा 198 काचलकोट 99 

महोत्तिी 165 जाजिकोट 77 

सलायही 220 दैलेख 121 

िौतहट 198 सल्यान 110 

बािा 176 पखिम रूकुम 66 

पसाय 154 सुखेत 99 

प्रदेश न२ जम्मा 1496 कणायली प्रदेश जम्मा 869 

चसन्त्धुली 99 अछाम 110 

काभ्रेपलान्त्चोक 143 बझाङ 32 

चसन्त्धुपाल्चोक 132 िोटी 99 

िसुवा 55 दाचुयला 99 

नुवाकोट 132 बाजुिा 99 

िामेछाप 88 बैतिी 110 

धाडदङ्र् 143 ििेलधुिा 77 

दोलखा 99 कंचनपुि 99 

चचतवन 77 कैलाली 143 

मकवानपुि 110 शुदिु पखिम जम्मा 868 

भिपुि 44 कुल जम्मा 8183 

लचलतपुि 66   

काठमाण्िौं 121   

बार्मती प्रदेश जम्मा 1309   

तनहुुँ 110   

कास्की 55   

लमजुङ 88   

मानाङ्र् 44   

मुस्ताङ्र् 55   

पवयत 77   

स्याङ्र्जा 121   

म्याग्दी 66   

र्ोिखा 121   

बाग्लुङ्र् 110   

पू. नवलपिासी 88   

र्ण्िकी प्रदेश जम्मा 935   
 

अचभलेखन/ 
प्रचतवेदन 

प्रत्येक खजल्लाले सेवाग्राही संख्याको प्रचतबेदन प्रदेश चनदेशानलय ि परिवाि कल्याण महशाखामा 
अचनवायय पठाउनु पनेछ ।  

सन्त्दभय सामाग्री कायय संचालन चनदेचशका २०७८/७९ 
 

कृयाकलापको नाम १७. प्रजजन स्वास््य काययक्रमको त्यांकको र्ुणस्ति बडृद्द 

उदे्दश्य प्रजजन स्वास््य काययक्रमको त्यांक (परिवाि चनयोजना, डकशोिा डकशोिी यौन तथा 
प्रजनन स्वास््य, प्रजनन  स्वास््य रुग्णता) को त्यांकको र्ुणस्ति बडृद्द र्ने । 

अपेखक्षत प्रचतफल प्रजजन स्वास््य काययक्रमको त्यांक (परिवाि चनयोजन, डकशोिा डकशोिी यौन तथा प्रजनन 
स्वास््य, प्रजनन  स्वास््य रुग्णता) को त्यांकको र्ुणस्तिमा बडृद्द हुनेछ । 

काययक्रम सन्त्चालन 
प्रकृया 

प्रजनन स्वास््य सम्बखन्त्ध त्यांक DHIS2 मा चनयचमत रुपमा प्रवबष्ट नभएका, प्रवबष्ट 
भएका त्यांकको र्ुणस्ति ववृद्ध र्नुय पने भएमा नीखज तथा सिकािी स्वास््य संस्थाहरूको 
पडहचान र्रि सेवा सम्बखन्त्ध  त्यांक िाख्ने  स्वास््यकमी तथा अन्त्य सलग्न 
कमयचािीहरुलाई onsite coaching र्नय सडकने छ । 
सम्बखन्त्धत खजल्लामा प. चन. सेवा डदइिहेको ति DHIS2 मा त्यांक प्रवबष्ट, अद्यावचधक 
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नर्ने स्वास््य सस्थाको संख्या अद्यावचधक र्रि सेवा सम्बखन्त्ध  त्यांक िाख्ने  स्वास््य 
कमी तथा अन्त्य सलग्न कमयचािीहरुलाई DHIS2 सम्बखन्त्ध ताचलम/अचभमुखखकिण संचालन 
र्नय  सडकने  छ । 

वजेट बांिफाुँि िकम उपव्ध र्िाइयएको चनकाय  िकम (०००) िकम उपव्ध र्िाइयएको 
चनकाय िकम (०००)  

स्वास््य कायायलय, ता्लेजुङ्र् ५० स्वास््य कायायलय, तनहुुँ ७५ 

स्वास््य कायायलय, पाुँचथि ७५ स्वास््य कायायलय, कास्की ७५ 

स्वास््य कायायलय, इलाम ७५ स्वास््य कायायलय, लमजुङ ७५ 

स्वास््य कायायलय, संखुवासभा ५० स्वास््य कायायलय, मनाङ्र् ५० 

स्वास््य कायायलय, तेह्रथुम ७५ 
स्वास््य कायायलय, 

मुस्ताङ्र् 
७५ 

स्वास््य कायायलय, धनकुटा ७५ स्वास््य कायायलय, पवयत ७५ 

स्वास््य कायायलय, भोजपुि ७५ 
स्वास््य कायायलय, 

स्याङ्जा ७५ 

स्वास््य कायायलय, खोटाङ्र् ७५ स्वास््य कायायलय, म्याग्दी ७५ 

स्वास््य कायायलय, सोलुखम्ब ु ५० स्वास््य कायायलय, र्ोिखा ५० 

स्वास््य कायायलय, ओखलढुङ्र्ा ७५ 
स्वास््य कायायलय, 

बाग्लुङ्र् 
७५ 

स्वास््य कायायलय, उदयपुि ७५ 
स्वास््य कायायलय, पू. 

नवलपिासी १०० 

स्वास््य कायायलय, झापा १०० 
स्वास््य कायायलय, प .

नवलपिासी १०० 

स्वास््य कायायलय,मोिङ्र् १०० स्वास््य कायायलय, रूपन्त्देही १०० 

स्वास््य कायायलय, सुनसिी १०० 
स्वास््य कायायलय, 

कवपलवस्त ु
१०० 

स्वास््य कायायलय, सप्तिी १०० स्वास््य कायायलय, पाल्पा ७५ 

स्वास््य कायायलय, चसिाहा १०० 
स्वास््य कायायलय, 

अघायखाुँची ७५ 

स्वास््य कायायलय, धनुषा १०० स्वास््य कायायलय, र्ुल्मी ७५ 

स्वास््य कायायलय, महोत्तिी १०० 
स्वास््य कायायलय, रूकुम 

पूवय ७५ 

स्वास््य कायायलय, सलायही १०० स्वास््य कायायलय, िोल्पा ७५ 

स्वास््य कायायलय, िौतहट १०० स्वास््य कायायलय, ्यूठान ७५ 

स्वास््य कायायलय, बािा १०० स्वास््य कायायलय, दाङ् १०० 

स्वास््य कायायलय, पसाय १०० स्वास््य कायायलय, बाुँके १०० 

स्वास््य कायायलय, चसन्त्धुली ७५ स्वास््य कायायलय ,बडदयया १०० 

स्वास््य कायायलय, काभ्रेपलान्त्चोक ७५ स्वास््य कायायलय, िोल्पा ५० 

स्वास््य कायायलय, चसन्त्धुपाल्चोक ७५ स्वास््य कायायलय, जुम्ला ५० 

स्वास््य कायायलय, िसुवा ५० स्वास््य कायायलय, मुर् ु ५० 

स्वास््य कायायलय, नुवाकोट ७५ स्वास््य कायायलय, हुम्ला ५० 

स्वास््य कायायलय, िामेछाप ७५ 
स्वास््य कायायलय, 

काचलकोट 
५० 

स्वास््य कायायलय, धाडदङ्र् ७५ 
स्वास््य कायायलय, 

जाजिकोट 
७५ 

स्वास््य कायायलय, दोलखा ५० स्वास््य कायायलय, दैलेख ७५ 

स्वास््य कायायलय, चचतवन १०० स्वास््य कायायलय, सल्यान ७५ 

स्वास््य कायायलय, मकवानपुि ७५ 
स्वास््य कायायलय, पखिम 

रूकुम 
७५ 

स्वास््य कायायलय, भिपुि ७५ स्वास््य कायायलय, सुखेत ७५ 

स्वास््य कायायलय, लचलतपुि ७५ स्वास््य कायायलय, आछाम ७५ 

स्वास््य कायायलय, काठमाण्िौं ७५ स्वास््य कायायलय, बझाङ ७५ 

  स्वास््य कायायलय, िोटी ७५ 
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  स्वास््य कायायलय, दाचुयला ५० 
  स्वास््य कायायलय, बाजुिा ७५ 

  स्वास््य कायायलय, बैतिी ७५ 

  स्वास््य कायायलय, ििेलधुिा ७५ 

  स्वास््य कायायलय, कंचनपुि १०० 

  स्वास््य कायायलय, कैलाली १०० 
 

अचभलेखन/ प्रचतवेदन प्रत्येक खजल्लाले अनसाइयट कोचचङ चलएका ि ताचलम प्रदान र्रिएका स्वास््य संस्थाको 
सूचच ि संख्याको अचभलेख िाख्नुपनेछ ।  
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आईएमएनचसआई काययक्रम 

 
डक्रयाकलाप १ :  (ब.चश.नं. २.७.२२.२३०१) SNCU/NICU को मेंटोिीङ्र् काययक्रम । 
 

डक्रयाकलाप २: (व.चश.नं. २.७.२२.२३०५)  चन:शुल्क नवजात चशशु काययक्रमको सचमक्षा, योजना तजुयमा तथा 
FBIMNCI िेकडियङ्र् तथा रिपोडटिंर् अचभमुखीकिण (७ प्रदेश) 

परिचय  Specialized Newborn Care Unit/ Neonatal Intensive Care Unit (SNCU/NICU) सेवा संचालन 
भएका अस्पतालमा काययित मेडिकल अडफसि ि नचसयङ्घ स्टाफको क्षमता अचभववृद्धको लाचर् 
मेंटरिङ्र् काययक्रम संचालन र्ने। 

उदे्दश्य SNCU/NICU सेवा प्रदायकहरुको ववद्यमान ज्ञान ि सीप अचभववृद्ध र्ने । 

अपेखक्षत प्रचतफल SNCU/NICU सेवाको र्ुणस्तिमा सुधाि भएको हुनेछ। 

सञ्चालन प्रकृया  लखक्षतसमूहः 
SNCU/NICU सेवाप्रदायकहरु  

सञ्चालनववचधः 
• यो  काययक्रम प्रदेश स्वास््य चनदेशनालय माफय त र्नुयपनेछ ।   

• परिवाि कल्याण महाशाखाबाट संचाचलत SNCU/NICU TOT चलईतयाि र्रिएका मेंटिहरु 
परिचालन र्िी प्रदेशचभरका SNCU/NICU सेवा प्रदान र्ने अस्पतालहरुमा काययित 
मेडिकल अडफसि ि नचसयङ्र् स्टाफको  ववद्यमान ज्ञान ि सीप लेखाजोखा र्िी सोबाट 
पाइएका ज्ञान ि सीपसुँर् सम्बखन्त्धत कमीकमजोिीमा सुधाि ल्याउन मेन्त्टरिंर् र्ने ।  

• यो काययका लाचर् यस महाशाखाबाट तयाि र्रिएको FBIMNCI/ Newborn coaching/ 
mentoring चनदेचशका २०७६ प्रयोर् र्नुयपनेछ ।   

• यस काययक्रम पिात ् मेंटिले यस महाशाखाले तयाि पािेको प्रचतवेदन फािमअनुसाि 
सम्बखन्त्धत प्रदेश स्वास््य चनदेशनालयमा प्रचतवेदन र्नुयपनेछ ।   

बजेट वाुँिफाुँि प्रत्येक प्रदेश स्वास््य चनदेशनालयमा २/२ लाखको दिले बजेट वबचनयोजन र्रिएको छ।   

सन्त्दभय सामाग्री FBIMNCI/ Newborn coaching/ mentoringचनदेचशका २०७६/ र्ुणस्ति सुधाि सामग्री (QI 
Tools) 

परिचय  चन:शुल्क नवजात चशशु काययक्रमको सचमक्षा (र्त आ.व. २०७७/७८ को) ि योजना तजुयमा 
तथा  FBIMNCI सम्बखन्त्ध िेकडियङ्र् रिपोडटिंर् ताचलमको व्यवस्था चमलाईएको छ । 

उदे्दश्य • र्त आ.व. २०७७/७८ को काययक्रम सञ्चालनको उपलब्धी, चुनौती तथा सुझाब बािे 
सचमक्षा र्ने। 

• वविामी नवजात चशशु चनःशुल्क सेवा प्रदान र्दाय आईपिेका बाधाहरुको ववश्लेषण र्िी 
काययक्रम सन्त्चालनमा सहखजकिण र्ने। 
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• काययक्रम कायायन्त्वयन पिातका चसकाई तथा ती चसकाईका आधािमा आर्ामी डदनको 
कायययोजना बनाई काययक्रम सन्त्चालन र्ने। 

• FBIMNCI सेवा प्रदान र्ने अस्पतालहरुबाट तोडकएको ढाचामा FBIMNCI िेकडियङ्र्, 

रिपोडटयङ्र्को सुरुवात र्ने । 

अपेखक्षत प्रचतफल • वविामी नवजात चशशु चनःशुल्क काययक्रम प्रभावकािी रुपमा सन्त्चालन हुनेछ। 

• FBIMNCI सेवाको  िेकडियङ्र्, रिपोडटयङ्र्को सुरुवात हुनेछ। 

सञ्चालन प्रकृया  लखक्षत समुहः 
• मे.सु. चन:शुल्क नवजात चशशु काययक्रम हेने अस्पतालको फोकल व्यवि। 

• बाल स्वास््य आकखस्मक कक्षमा काययित चचडकत्सक ि नचसयङ्र् कमयचािी 

सेवा/काययक्रम संचालन र्न ेचनकायः 
• प्रदेश स्वास््य चनदेशनालयले परिवाि कल्याण महाशाखासुँर्को समन्त्वयमा  

संचालन वबचध:  

• प्रदेश स्वास््य चनदेशनालयले काययक्रम सन्त्चालनका लार्ी  परिवाि कल्याण 
महाशाखाको  समन्त्वयमा वविामी नवजात चशशु चनःशुल्क सेवाको प्रर्ती प्रचतबेदन 
फािम, Presentation Format ि अन्त्य आवश्यक फािामहरु तयाि र्रि सो अनुसािको 
सुचना/त्याङ्क ि  Presentation सम्बखन्त्धत अस्पतालहरुबाट काययक्रम सन्त्चालन 
हुनुपुवय उपलब्ध र्िाउने व्यवस्था चमलाउने। 

• सम्बखन्त्धत अस्पतालका मे.स.ु ि अस्पतालका नवजात चशशु काययक्रमका फोकल व्यवि 
र्रि एउटा अस्पतालबाट कखम्तमा दईु जना सहभार्ी र्िाई दईु डदनको चनशुल्क 
नवजात चशशु काययक्रमका र्चतववचध सचमक्षा, योजना  र्ने ! सोडह सचमक्षा काययक्रममा    

FBIMNCI सम्बखन्त्ध िेकडियङ्र् तथा रिपोडटिंर् अचभमुखीकिण र्ने। 

• काययक्रम सन्त्चालन र्दाय  परिवाि कल्याण महाशाखा, सामाखजक वबकाश मन्त्रालयको 
चचडकत्सा महाशाखा ि प्रदेशमा अवखस्थत संचघय/ प्रादेचशक अस्पतालमा काम र्न े
बाल िोर् वबशेषज्ञ  सहजकताय सहभार्ी र्िाउने। 

• काययक्रम सन्त्चालन पिात रिपोटय तयाि र्िी परिवाि कल्याण महाशाखालाई समेत 
अचनवायय उपलब्ध र्िाउने। 

• प्रदेशमा ववचनयोजन र्रिएको काययक्रम चशषयकबाट सहभार्ीहरुको दैचनक भ्रमण भत्ता 
तथा अन्त्य आबश्यक काययक्रम खचयको व्यवस्था चमलाउनु पनेछ। 

बजेट वाुँिफाुँि (अनुसूची १ अनुसाि) 

सन्त्दभय सामाग्री नवजात चशशु काययक्रम चनदेचशका २०७८ , FBIMNCI Register  

अथयमंरालयको काययसञ्चालन चनदेचशका, २०७५– सातौं संस्किण 
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डक्रयाकलाप ३: (ब.चश.नं. २.७.२२.२३०८) आईएमएनचसआई तथा नवजात चशशु काययक्रमको अनुर्मन तथा 
सुपरिवेक्षण (प्रदेश स्वास््य चनदेशनालय) 
 

डक्रयाकलाप ४ : (व.चश.नं. २.७.२२.२३१४) मायाको अंर्ालो (Kangaroo Mother Care) चनदेचशका अचभमुखीकिण  

परिचय  IMNCI काययक्रम नेपाल सिकािको प्राथचमकता प्राप्त काययक्रम िहेको ि यस काययक्रमको चनिन्त्ति 
अनुर्मन  सुपरिवेक्षण आवश्यक पने भएको हुदा तय र्रिएका काययक्रमहरुको प्रभाबकािी 
कायायन्त्वयन र्नय ि चनिन्त्ति सहयोर्ात्मक  अनुर्मन तथा सुपरिवेक्षण र्नय आवश्यक हुन्त्छ  । 

उदे्दश्य प्रदेश, खजल्ला तथा स्थानीय तहको मातहतमा िहेका स्वास््य संस्थामा नवजात चशशु तथा 
IMNCI काययक्रम अन्त्तर्यत भै िहेका काययक्रमहरुको अनुर्मन, मूल्यांकन तथा  सुपरिवेक्षण र्रि 
समयमै सुधािका काययक्रम र्ने । 

अपेखक्षत प्रचतफल स्वास््य संस्थाहरुमा संचालन भएका IMNCI काययक्रम अन्त्तर्यतका काययक्रमहरु प्रभाबकािी 
रुपमा कायायन्त्वयन भै सेवाको र्ुणस्तिसुधाि हुने, उपभोर् मा बदृ्दी हुने ि बाल तथा नवजात 
चशशुको स्वास््य सुधाि भएको हुनेछ साथै िेकडियङ्र् रिपोडटिंर्मा सुधाि हुनेछ । 

सञ्चालन प्रकृया  लखक्षत समूहःप्रदेश, खजल्ला तथा स्थानीय तहमा िहेका स्वास््य संस्थाहरु 

सञ्चालन ववचधः 
• प्रदेशलेले आफ्ना मातहतका स्वास््य संस्थाको अनुर्मन र्रि रिपोटय तयाि र्ने ।  

• अनुर्मन र्दाय सेवा प्रबाह, सवेाको र्ुणस्ति ि िेकडििंर् रिपोडटिंर्मा ध्यान डदने। 

बजेट वाुँिफाुँि प्रत्येक स्वास््य चनदेशनालयलाई १/१ लाख वबचनयोजन र्रिएको छ । 

सन्त्दभय सामाग्री काययक्रम संचालन चनदेचशका, IMNCI checklist 

परिचय  अवचध नपुर्ी जन्त्मेका ि चशताङ्र् भएि मतृ्यु हुने नवजात चशशुलाई बचाउने उदे्दश्यले तयाि 
भएको  मायाको अंर्ालो (Kangaroo Mother Care) चनदेचशका सम्बखन्त्ध प्रदेश स्तिीय 
अचभमुखीकिण र्रिने छ। 

उदे्दश्य प्रदेशमा अवखस्थत संचघय, प्रादेचशक, खजल्ला तथा पाचलका स्तिीय अस्पतालमा काम र्न े
स्वास््यकमीको मायाको अंर्ालो (Kangaroo Mother Care) सम्बखन्त्ध ज्ञान, चसप ि धािणामा 
अचभबवृद्ध र्ने। 

अपेखक्षत प्रचतफल प्रदेशमा अवखस्थत संचघय, प्रादेचशक, खजल्ला ि तथा पाचलका स्तिीय अस्पतालमा काम र्न े
स्वास््यकमीको मायाको अंर्ालो (Kangaroo Mother Care) सम्बखन्त्ध ज्ञान, चसप ि धािणामा 
अचभबवृद्ध भइ अवचध नपुर्ी जन्त्मेका ि चशताङ्र् भएि मतृ्यु हुने नवजात चशशुको मतृ्युदिमा 
कचम भएको हुनेछ। 

सञ्चालन प्रकृया  लखक्षत समूहः  

प्रदेशमा अवखस्थत तोडकएका संचघय, प्रादेचशक, खजल्ला ि तथा पाचलका स्तिीय अस्पतालमा 
काम र्ने स्वास््यकमीहरु  

सञ्चालनववचधः 
• परिवाि कल्याण महाशाखाले सबयप्रथम प्रदेशका ववचभन्त्न काययक्रम अचधकृत, बाल िोर् 

ववशेषज्ञ लर्ायतलाई मायाको अंर्ालो (Kangaroo Mother Care) सम्बखन्त्ध 
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डक्रयाकलाप ५ : (व.चश.नं. २.७.२२.२३२२) प्रािखम्भक बाल वबकास (Early Childhood Development-ECD) चनदेचशका 
अचभमुखीकिण  

अचभमुखीकिण र्ने छ। 

• प्रदेश स्वास््य चनदेशनालयले परिवाि कल्याण महाशाखासुँर् समन्त्वय र्रि माचथ 
अचभमुखीकिणमा सहभार्ी व्यविहरुलाई परिचालन र्रि दईु डदने अचभमुखीकिण 
संचालन र्नुय पने छ। 

• प्रदेशमा अवखस्थत तोडकएका अस्पतालका प्रसुती स्याहाि सेवा ि SNCU/NICU मा 
काययित स्वास््यकमीहरु लाई सहभार्ी र्िाउनु पने छ। 

• IMNCI तथा नवजात चशशु सम्बखन्त्ध काम र्ने सहयोर्ी संस्थाहरुलाई पचन काययक्रममा 
सहभार्ी र्िाउनु पने छ । 

• सो काययक्रम संचालनका लाचर् परिवाि कल्याण महाशाखाले कायय ताचलका उपलब्ध 
र्िाउने छ। 

बजेट वाुँिफाुँि यस काययक्रमको लाचर् प्रत्येक प्रदेशलाई रु पाुँच लाखका दिले बजेट वबचनयोजन र्रिएको छ 
। (अनुसूची १) 

सन्त्दभय सामाग्री मायाको अंर्ालो (Kangaroo Mother Care) काययक्रम संचालन चनदेचशका  

परिचय  र्भायवस्था देखख ८ बषय सम्मका सम्पूणय बालबाचलकाको सविंचर्ण ववकास र्ने लक्षका साथ 
सोको अवधािणा, परिभाषा ि दिुदृवष्टबािे चतनै तहका सम्बद्ध चनकायहरुबीच स्पष्ट एबम 
समान धािणा  बनाउन परिवाि कल्याण महाशाखाले Early Childhood Development (ECD) 

guideline तयाि र्रि  यो आचथयक बषयमा अचभमुखीकिण र्ने योजना छ ! 
उदे्दश्य सामाखजक ववकास मन्त्रालय, प्रदेश स्वास््य चनदेशनालय, प्रादेचशक स्वास््य ताचलम केन्त्र, 

स्वास््य कायायलय, अस्पतालमा काम र्ने व्यवस्थापक ि स्वास््यकमीको Early Childhood 

Development (ECD) सम्बखन्त्ध ज्ञान, चसप ि धािणामा अचभबवृद्ध र्ने। 
अपेखक्षत प्रचतफल सामाखजक ववकास मन्त्रालय, प्रदेश स्वास््य चनदेशनालय, प्रादेचशक स्वास््य ताचलम केन्त्र, 

प्रदेश स्वास््य आपूचतय व्यवस्थापन केन्त्र, स्वास््य कायायलयमा काम र्ने व्यवस्थापक ि 
स्वास््यकमीको Early Childhood Development (ECD) सम्बखन्त्ध ज्ञान, चसप ि धािणामा 
अचभबवृद्ध भएको हुनेछ। 

सञ्चालन प्रकृया  लखक्षत समूहः 
प्रादेचशक ि खजल्ला तहका प्रमुख तथा फोकल व्यवि 

सेवा/काययक्रम सञ्चालन र्न ेअवचधः 
• आ.व. २०७८/७९ को तेस्रो चौमाचसक  

सञ्चालन ववचधः 
• परिवाि कल्याण महाशाखाले सबयप्रथम प्रदेशका ववचभन्त्न काययक्रम अचधकृत, बाल िोर् 

ववशेषज्ञ लर्ायतलाई प्रािखम्भक बाल वबकाश सम्बखन्त्ध अचभमुखीकिण र्ने छ।  

• प्रदेश स्वास््य चनदेशनालयले परिवाि कल्याण महाशाखासुँर् समन्त्वय र्रि माचथ 
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डक्रयाकलाप ६: चसवबआईएमएनचसआई कोच तयािी ToT (२.७.२२.२३१९) । (७ वटै प्रदेश) 

अचभमुखीकिणमा सहभार्ी व्यविहरुलाई परिचालन र्रि दईु डदने काययक्रम संचालन 
र्नुय पने छ। 

• प्रदेशमा अवखस्थत सामाखजक वबकाश मन्त्रालय, प्रदेश स्वास््य चनदेशनालय, प्रदेश 
ताचलम केन्त्र, प्रदेश स्वास््य आपूचतय केन्त्र तथा स्वास््य कायायलयका प्रमुख तथा 
फोकल व्यवि आमन्त्रण र्रि दईु डदने अचभमुखीकिण संचालन र्नुय पने छ ! 

• IMNCI तथा नवजात चशशु सम्बखन्त्ध काम र्ने सहयोर्ी संस्थाहरुलाई पचन काययक्रममा 
सहभार्ी र्िाउनु पने छ । 

• सो काययक्रम संचालनका लाचर् परिवाि कल्याण महाशाखाले कायय ताचलका उपलब्ध 
र्िाउने छ। 

बजेट वाुँिफाुँि यस काययक्रमको लाचर् प्रत्येक प्रदेशलाई रु पाुँच लाखका दिले बजेट वबचनयोजन र्रिएको छ 
।(अनुसूची १) 

सन्त्दभय सामाग्री प्रािखम्भक बाल ववकाश (ECD) सम्बखन्त्ध चनदेचशका २०७८  

परिचय  नवजात चशशु तथा IMNCI सेवाको सुचकांकहरु कमजोि िहेको पाचलका÷स्वास््य संस्थाहरुको 
पडहचान र्रि स्वास््यकमीहरुको वबध्यमान ज्ञान, सीप ि धािणामा अचभववृद्ध र्नय स्थलर्त 
अनुचशक्षण (कोच)  काययक्रम वबकाश र्रिएको छ ।  सो कोचचङ्र् काययक्रम संचालनका लाचर् 
प्रत्येक पाचलकामा कोच तयाि  र्नयको लाचर् हिेक खजल्लाका फोकल व्यवि/  
सीबीआईएमएनचसआई प्रचशक्षक तथा अस्पतालमा काम र्ने सीबीआईएमएनचसआई ताचलम 
प्राप्त बाल िोर् ववशेषज्ञ/ मेडिकल अचधकृतलाई  सीबीआईएमएनचसआई प्रचशक्षक प्रचशक्षण 
ताचलम डदने व्यवस्था चमलाईएको छ । 

उदे्दश्य • हिेक प्रदेश ि खजल्लामा  सीबीआईएमएनचसआई कोच प्रचशक्षक तयाि र्ने । 

अपेखक्षत प्रचतफल • हिेक प्रदेश ि खजल्लामा  सीबीआईएमएनचसआई कोच प्रचशक्षक तयाि हुनेछन ्।  

सञ्चालन प्रकृया  लखक्षतसमूहः  

IMNCI ताचलम प्राप्त स्वास््यकमीहरु 

सञ्चालनववचधः 
• काययक्रम शुरु र्नुयपूवय परिवाि कल्याण महाशाखासंर् समन्त्वय र्िी काययक्रम 

सञ्चालन र्नुयपनेछ। 

• IMNCI  Coaching Guidelines मा उल्लखे भएबमोखजम तीन डदने IMNCI Coach TOT 

(एक ब्याच)  ताचलम  सञ्चालन र्न े। 

• हिेक खजल्लाका फोकल व्यवि/  सीबीआईएमएनचसआई प्रचशक्षक/  
सीबीआईएमएनचसआई ताचलम प्राप्त सेवा प्रदायक तथा अस्पतालमा काम र्न े
सीबीआईएमएनचसआई ताचलम प्राप्त  बाल िोर् ववशेषज्ञ/ मेडिकल अचधकृतलाई  
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डक्रयाकलाप ७ : चनशुल्क नवजात चशशु सुडरडढकिण तथा सोधभनाय काययक्रम (२.७.२२.२३२५) 
 

 

डक्रयाकलाप ८ : वबिामी नवजात चशशु चनशुल्क उपचाि सोधभनाय काययक्रम assessment तथा बाल स्वास््य सम्बखन्त्ध 
अनुसन्त्धान काययक्रमहरु (२.७.२२.३०२७) 

सीबीआईएमएनचसआई प्रचशक्षक प्रचशक्षण ताचलम डदने व्यवस्था चमलाउने। 

बजेट वाुँिफाुँि सीबीआईएमएनचसआई कोच ToT का लाचर् प्रत्येक प्रदेश चनदेशनालयलाई ७ लाख वबचनयोजन 
र्रिएको छ।ववचनयोखजत बजेटबाट  ToT संचालन र्िेि िहेको िकम चनदेशनालयबाट 
कोचचङ्र्को लाचर् प्रयोर् र्नय सक्ने छ  । 

सन्त्दभय सामाग्री IMNCI Coaching Guidelines २०७८ ि अथयमन्त्रालय काययसञ्चालन चनदेचशका, २०७५सातौं 
संस्किण 

परिचय  नेपाल सिकािबाट प्रदेश तहमा सञ्चालन हुने सम्पुणय तोडकएका अस्पतालहरुबाट चनशुल्क 
रुपमा नवजात चशशु (जन्त्मेदेखख २८ डदनलाई) उपचािको व्यवस्था चमलाईएको छ। 

उदे्दश्य वविामी नवजात चशशुलाई चनःशुल्क उपचाि सेवा उपलब्ध र्िाउने। 

अपेखक्षत प्रचतफल • वविामी नवजात चशशुको चनःशलु्क उपचाि र्िी वविामी दि ि मतृ्युदिमा कचम ल्याउने।  

सञ्चालन प्रकृया  सञ्चालनववचधः 
• प्रदेशमा अवखस्थत प्रादेचशक, खजल्ला ि खजल्ला सिहका अस्पतालमा  चनशुल्क नवजात 

चशशु सुडरडढकिण तथा सोधभनाय काययक्रम अन्त्तर्यत बजेट वबचनयोजन भईसकेको छ । 
यद्यवप सो बजेट तहाुँ अन्त्तर्यतका अस्पतालहरुमा अपुर् भएमा मार् भइ आएको अपुर् 
िकम प्रदेश स्वास््य चनदेशनालयले यस चशषयकको िकम अस्पतालमा वबचनयोजन र्नुय 
पने छ ।  

• “वबिामी नवजात चशश ुचनःशुल्क उपचाि सेवा काययक्रम काययववचध चनदेचशका २०७८” मा 
उल्लेख भए अनुसाि र्नुयपनेछ। 

लखक्षत समूहः  

• प्रदेशमा अवखस्थत प्रादेचशक, खजल्ला ि खजल्ला सिहका अस्पतालहरु। 

सेवा/काययक्रम सञ्चालन र्न ेचनकायः 
• प्रदेश स्वास््य चनदेशनालय 

सन्त्दभय सामाग्री वबिामी नवजात चशशु चनःशुल्क उपचाि सेवा काययक्रम काययववचध चनदेचशका २०७८  

बजेट वाुँिफाुँि यस चशषयकमा प्रत्येक प्रदेशमा रु १५ लाख वबचनयोजन र्रिएको छ । 

परिचय  नेपाल सिकािबाट प्रदेशमा अवखस्थत सम्पुणय तोडकएका अस्पतालहरुबाट चनशुल्क रुपमा 
नवजात चशशु (जन्त्मेदेखख २८ डदनलाई) उपचािको व्यवस्था चमलाईएको छ।सो काययक्रमको 
प्रभाबकािीता, उपलखब्ध, चुनौती आडद अध्ययन र्ने उदे्दश्यले यो काययक्रम तजुयमा र्रिएको छ  

उदे्दश्य वविामी नवजात चशश ु चनःशुल्क उपचाि काययक्रमको प्रभाबकािीता, उपलखब्ध, चुनौती आडद 
अध्ययन र्ने। 
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डक्रयाकलाप ९: (व.चश.नं. २.७.२२.२३३०) SNCU/NICU मा काययित नचसयङ्र् स्टाफको लाचर् नवजात चशशु स्याहाि 
(लेभेल-२) ताचलम 

अपेखक्षत प्रचतफल • वविामी नवजात चशशु चनःशुल्क उपचाि काययक्रमको प्रभाबकािीता, उपलखब्ध, चुनौती आडद 
अध्ययन प्रचतबेदन तयाि हुनेछ ि सोडह प्रचतबेदन अनुसाि आर्ामी बषयमा काययक्रम सुधाि 
हुदै जानेछ। 

सञ्चालन प्रकृया  सञ्चालन ववचधः 
• परिवाि कल्याण महाशाखाले अध्ययन सम्बखन्त्ध protocol तयाि र्रि सबै प्रदेश 

स्वास््य चनदेशनालयलाई उपलब्ध र्िाउने छ। 

• प्रदेश स्वास््य चनदेशनालयले त्यहाुँ अवखस्थत अस्पताल, स्वस््य कायायलय, स्वास््य 
संस्था लर्ायतसुँर्  समन्त्वय र्रि परिवाि कल्याण महाशाखाले उपलब्ध र्िाएको 
protocol मा िही अध्ययन र्रि रिपोटय साबयजचनक र्ने, रिपोटयको एक कवप परिवाि 
कल्याण महाशाखालाई उपलब्ध र्िाउनु पने छ। 

• संचघय/प्रादेचशक तहको अस्पताल भएको प्रदेशमा अचनबायय तहाुँ काम र्ने बाल िोर् 
ववशेषज्ञलाई अध्ययनमा सामेल र्िाउनु पने छ । 

सेवा/काययक्रम सञ्चालन र्न ेचनकायः 
• प्रदेश स्वास््य चनदेशनालय  

सन्त्दभय सामाग्री वबिामी नवजात चशश ुचनःशुल्क उपचाि सेवा assessment protocol,  वबिामी नवजात चशश ु
चनःशुल्क उपचाि काययक्रम काययववचध चनदेचशका २०७८  

बजेट वाुँिफाुँि यस चशषयकमा प्रत्येक प्रदेशलाई  रु १० लाख वबचनयोजन र्रिएको छ ।  

परिचय  SNCU/NICU वाियमा काययित Comprehensive Newborn Care Training ( Level II)ताचलम 
नपाएका नचसयङ्र् स्टाफहरुलाई SNCU/NICU सेवा प्रभावकािी र्िाउनका लाचर् exposure 

÷ताचलमको व्यवस्था र्रिएको छ । 
उदे्दश्य SNCU/NICUवाियमा काययितComprehensive Newborn Care Training (Level II) ताचलम नपाएका 

नचसयङ्र् स्टाफहरुको क्षमता अचभववृद्ध र्ने तथा  SNCU/NICUसेवा सुचारु  र्ने  
अपेखक्षत प्रचतफल SNCU/NICUसेवाको र्ुणस्तिमा सुधाि हुनेछ । 

सञ्चालन प्रकृया  लखक्षत समूहः 
SNCU/NICU वाियमा काययितComprehensive Newborn Care Training for Level II  ताचलम 
नपाएका नचसयङ्र् स्टाफ । 
सञ्चालनववचधः 

• यो  काययक्रम प्रदेश स्वास््य ताचलम केन्त्र माफय त संचालन  र्नुयपनेछ ।   

• सम्बखन्त्धत प्रदेशमा िहेका SNCU/NICU सेवा प्रदान र्ने अस्पतालमा काययित 
Comprehensive Newborn Care Training for Level II ताचलम नपाएका नचसयङ्र् 
स्टाफहरुलाई सोही प्रदेशको, पूणय सचालनमा िहेको SNCU/NICU सेवा प्रदान र्ने 
अस्पतालमा ल्याई िाविय स्वास््य ताचलम केन्त्रको चनदेचशका बमोखजमको ताचलम 
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डक्रयाकलाप १० : (ब.चश.नं. ११.३.९.१३) SNCU तथा NICU स्थापनाको  लाचर् औजाि उपकिण खरिद  

 

डक्रयाकलाप ११: (ब.चश.नं. २.७.२२.२३३३ ) आइएमएनचसआई काययक्रमका लाचर् चाडहने औषचध खरिद  

वा ७ डदनसम्म SNCU/NICU वाियमा Duty खटाई Exposure डदनुपनेछ । 

बजेट वाुँिफाुँि प्रत्येक प्रदेश ताचलम केन्त्रलाई रु ८ लाखका दिले वबचनयोजन र्रिएको छ (अनुसूची १ 
अनुसाि) 

सन्त्दभय सामाग्री Comprehensive Newborn Care Training for Nurses Level II Package, 

अथयमन्त्रालयको कायय सञ्चालन चनदेचशका २०७५सातौं (संसोधनसडहत) 

सावयजचनक खिीद ऐन २०६३ ि सावयजचनक खरिद चनयमावली २०७६(नवौं संसोधन) 

परिचय  प्रदेशमा अवखस्थत अस्पतालमा SNCU/NICU स्थापना तथा संचालन र्नय चाडहने औजाि 
उपकिण खरिद र्ने व्यवस्था चमलाईएको छ। 

उदे्दश्य • प्रदेशमा अवखस्थत  SNCU/NICU संचालन र्नय चाडहने औजाि उपकिण खरिद र्रि  

SNCU/NICU माफय त र्ुणस्तिीय सेवा प्रदान र्ने । 

अपेखक्षत प्रचतफल • प्रदेशमा अवखस्थत अस्पतालहरुमा SNCU/NICU संचालन भइ नवजात चशशु 
उपचािद्वािा वबिामी तथा मतृ्युदि घटेको हुनेछ। 

सञ्चालन प्रकृया  लखक्षत समुहः 
• प्रदेशमा अवखस्थत अस्पतालहरु। 

सञ्चालनववचध: 

• प्रदेश स्वास््य आपूचतय केन्त्रद्वािा प्रदेश अन्त्तर्यतका सामाखजक वबकाश मन्त्रालय, 
प्रादेचशक स्वास््य चनदेशनालय ि प्रदेशमा अवखस्थत अस्पतालहरुको समन्त्वयमा तहाुँ 
प्रदेश अन्त्तर्यत िहेका अस्पतालमा आवश्यकता अनुसाि SNCU वा NICU मा चाडहने 
अत्यावश्यक उपकिण खरिद र्िी व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा सहयोर् र्नुय पने छ 
। 

• प्रदेशले SNCU/NICU मा चाडहने सामग्रीहरुको सुची परिवाि कल्याण महाशाखासंर् 
समन्त्वय र्रि प्राप्त र्नुय पने छ  । 

बजेट वाुँिफाुँि ववचनयोखजत बजेटको परिचध चभर िही आवश्यकता अनुसाि बजेट बािफाि र्ने।(अनुसूची १ 
अनुसाि) 

सन्त्दभय सामाग्री अथय मन्त्रालयको काययसञ्चालन चनदेचशका २०७५सातौं (संसोधन सडहत) 

सावयजचनक खिीद ऐन २०६३ ि सावयजचनक खरिद चनयमावली २०७६ (नवौं संसोधन) 

परिचय  प्रदेशमा अवखस्थत स्वास््य संस्थामा आइएमएनचसआई काययक्रम तथा SNCU/NICU बाट 
नवजात चशशुलाई डदईने सेवाका लाचर् चाडहने औषचधको अभाव हुन नडदनको लाचर् प्रदेश 
स्तिबाटै खरिद र्रि वबतिण र्नय सडकने ब्यवस्था र्रिएको छ । 

उदे्दश्य र्ुणस्तिीय  आइएमएनचसआई  सेवाको लार्ी प्रदेश मातहतका स्वास््य संस्थामा (स्थाचनय 
चनकाय अन्त्तर्यत िहेका समेत ) आइएमएनचसआई  काययक्रमको अत्यावश्यक औषधीको 
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चनिन्त्ति आपूचतय र्ने।   
अपेखक्षत प्रचतफल आइएमएनचसआई  तथा नवजात चशशु सम्बखन्त्ध सेवा प्रदान र्नयका लाचर् अत्यावश्यक 

औषधी वषै भिी सबै स्वास््य संस्थामा उपलब्ध हुनेछ । 
सञ्चालन प्रकृया  • सेवा/काययक्रम सञ्चालन र्न ेचनकायः 

प्रदेश स्वास््य आपूचतय व्यवस्थापन केन्त्र  

• सेवा/काययक्रम सञ्चालन र्न ेअवचधः 

  आ.व. २०७८/७९को पडहलो चौमाचसक  

• सञ्चालनववचधः 

- ववचनयोखजत बजेटको परिचध चभर िही प्रचचलत आचथयक ऐन चनयमानुसाि प्रदेश तथा 
स्थाचनय तह अन्र्तर्तका स्वास््य संस्थाहरुमा आइएमएनचसआईसुँर् सम्बखन्त्धत तल 
उल्लेखखत अत्यावाश्यक औषचधहरुको  अभाव हुन नडदन  प्रदेश  तथा स्थाचनय 
चनकाय अन्त्तर्यतका स्वास््य संस्थाहरुमा हुने औषचधको वावषयक खपतको आधािमा 
बढी खरिद नहुने र्िी ि व्यवस्थापन महाशाखाबाट हुने आपूचतलायई समेत ध्यानमा 
िाखी सम्बखन्त्धत प्रदेश कायायलयले खरिद र्िी आवश्यकता अनुसाि मातहतका 
स्वास््य संस्थाहरूमा वबतिण र्नुय पने छ ।  

आइएमएनचसआई काययक्रम तथा SNCU/ NICU बाट नवजात चशशुलाई डदईने सेवाका लाचर् 
चाडहने औषचधहरुको सुची:  

Lists of CBIMNCI/ FBIMNCI/ SNCU/NICU Drugs 

S.N. Drugs Name 

1 Amoxycillin Dispersable tablet (250 mg) 

2 Amoxycicillin Syrup 

3 ORS packet 

4 Zinc Tablet 

5 Chlorohexidine Gel(नाभी मल्हम) 
6 Inj. Gentamicin 

7 Inj.  Ampicillin 

8 Inj.  Diazepam 

9 Inj.  Phenobarbitone 

10 Inj.  Phenytoin  

11 Inj. Cefotaxime 

12 Inj. Normal Saline 

13 Inj. 10% Dextrose 

14 Inj. Ceftriaxone 

15 Tab. Ciprofloxacin 200 mg 

16 Tab. Azithromycin 250 mg 

17  Syp. Azithromycin  

18 IV canula/24/22, D/S 5ml,10ml,1ml,2ml,20ml 

19 I/V set, Catheter,N/G tube,Suction Tube 

20 PCM syrup,tab, 

21 
22 
23 
24 

Metronidazole 

ARI Timer 

Thermometer 

Baby Weighing scale (Digital)  
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डक्रयाकलाप १२ : चनशुल्क नवजात चशशु सुडरडढकिण तथा सोधभनाय काययक्रम (२.७.२२.२३६६) 

बजेट वाुँिफाुँि आचथयक वषय २०७८÷७९ मा ७ वटै प्रदेश स्वास््य आपूचतय व्यवस्थापन केन्त्रमा बजेट उपलब्ध 
र्िाइएको छ ।(अनुसूची १ अनुसाि) 

सन्त्दभय सामाग्री नेपाल सिकािको आचथयक ऐन÷चनयमवाचल, साबयजचनक खरिद ऐन तथा चनयमावाचल, IMNCI 
तथा चनशुल्क नवजात चशशु काययक्रम चनदेचशका । 
सावयजचनक खिीद ऐन २०६३ ि सावयजचनक खरिद चनयमावली २०७६ (नवौं संसोधन) 

परिचय  नेपाल सिकािबाट प्रदेशमा अवखस्थत सम्पुणय तोडकएका अस्पतालहरुबाट चनशुल्क रुपमा 
नवजात चशशु (जन्त्मेदेखख २८ डदनलाई) उपचािको व्यवस्था चमलाईएको छ। 

उदे्दश्य वविामी नवजात चशशुलाई चनःशुल्क उपचाि सेवा उपलब्ध र्िाउने। 
वविामी नवजात चशशुको चनःशलु्क उपचाि काययक्रम थप प्रभाबकािी रुपमा संचालन र्ने  

अपेखक्षत प्रचतफल • वविामी नवजात चशशुको चनःशलु्क उपचाि र्िी मतृ्युदिमा कचम ल्याउने।  

सञ्चालन प्रकृया  सञ्चालनववचधः 
चनशुल्क नवजात चशशु सोधभनाय काययक्रम 

• “वबिामी नवजात चशश ुचनःशुल्क उपचाि सेवा काययक्रम काययववचध चनदेचशका २०७८” मा 
उल्लेख भए अनुसाि र्नुयपनेछ। 

• नवजात चशशु भनाय भई उपचाि र्दाय उपचािित िहुँदा सम्मको लाचर् सम्पूणय उपचाि 
(जस्तै ल्याव, जाुँच, औषधी, भनायआडद) सेवा चनःशुल्क रुपमा उपलब्ध र्िाउनुपनेछ) 

• सोही अस्पतालमा प्रसुती पिात नवजातचशशुलाई भनाय र्नुयपनेभएको अवस्थामा 
नवजातचशशुको डिस्चाजय वा अन्त्य माचथल्लो चनकायमा प्रेषण नभएसम्म सुत्केिी 
मडहलालाई समेत बस्ने व्यवस्था चमलाउनुपनेछ। 

• नवजात चशशुलाई लामो समयसम्मको लाचर् उपचाि र्नय आवश्यक पिेको खण्िमा 
चशशुलाई भनाय र्दायको उमेि २८ डदन चभर हो ति २८ डदन चभर कुनय पचन डदनमा 
वविामी वच्चा उपचािका लार्ी आएमा त्यसलाई आधाि मानी बाुँकी जचत डदन उपचाि 
सेवा प्रदान र्नुयपने हो सो अवचधको पचन चनःशुल्क उपचाि र्नुयपदयछ। 

• एक पटक उपचाि र्िी घि पठाइएको नवजात चशशुलाई पुनः२८ डदन चभरको चशश ु
उपचाि चलन आएमा वा उपचािको लाचर् भनाय र्नुयपने भएमा पचन सो नवजात चशशुलाई 
पुनः चनःशुल्क उपचाि र्नुयपनेछ। 

 

चनशुल्क नवजात चशशु सुडरडढकिण काययक्रम:  

हाल नेपाल सिकािको स्वीकृत दिबन्त्दी अनुसाि प्रादेचशक, खजल्ला तथा खजल्ला स्तिीय 
अस्पतालमा उपलब्ध मेडिकल अचधकृत/ नचसिंर् जनशविले SNCU/NICU मा चौबीसै घण्टा 
सेवा डदन नसक्ने अवस्था भएमा   SNCU/NICU सेवा चनिन्त्ति र्नय थप जनशवि आवश्यक 
पने भएको हुदा यो िकम वबचनयोजन र्रिएको हो। 
सञ्चालनववचधः 



176 

 

• बाल िोर् वबशेषज्ञ/ मेडिकल अचधकृत किाि  

- साबयजचनक खरिद ऐन २०६३ ि साबयजचनक खरिद चनयमावली २०७६(परिमाखजयत) 
अनुसाि SNCU/NICU सेवा प्रदान र्नय  बाल िोर् वबशेषज्ञ / मेडिकल अचधकृत चनयुि 
र्नय सडकने छ। 

- किाि सेवा सम्झौता अनुसाि TOR बनाई SNCU/ NICUमा मार खटाउनु पने छ।   

- २४ सै घण्टा SNCU/NICU सेवा उपलब्ध र्िाउने सम्बन्त्धमा स्थायी  ि किाि को  बाल 
िोर् वबशेषज्ञ/मेडिकल अचधकृत बीच shift rotation व्यवस्था र्रि  २४सै घण्टा 
र्ुणस्तरिय SNCU/NICU सेवा प्रदान भएको हुनुपने छ । 

• स्टाफ नसय किाि 

- साबयजचनक खरिद ऐन २०६३ ि साबयजचनक खरिद चनयमावली २०७६(परिमाखजयत) 
अनुसाि SNCU/NICU सेवा प्रदान र्नय चनयुि र्ने ।   

- SNCU/NICU मा बजेटको परिचधचभर िही आवश्यकता अनुसाि स्टाफ नसय किाि मा 
चलन सडकने छ ।   

- किाि सेवा सम्झौता अनुसाि TOR बनाई SNCU/NICU मा मार खटाउनु पने छ ।   

- २४ सै घण्टा SNCU/NICU सेवा उपलब्ध र्िाउने सम्बन्त्धमा स्थायी  ि किाि को नचसिंर् 
स्टाफ बीच shift rotation व्यवस्था र्रि  २४सै घण्टा र्णुस्तरिय SNCU/NICU सेवा 
प्रदान भएको हुनुपने छ । 

- किािमा चलने नचसिंर् स्टाफको न्त्युनतम शैखक्षक योग्यता कखम्तमा PCL नचसिंर् र्िेको 
हुनुपने । 

नेपाल सिकािको तलबमान अनुसाि अनुसूची ३ को अचधनमा िही बािफाि र्नुयपने छ।   

सुदृचधकिण काययक्रम:  

यो चशषयक अनुसाि हाललाई तोडकएका ५ वटा प्रादेचशक अस्पताल (जनकपुि प्रादेचशक, 
लुखम्बनी प्रादेचशक, िाप्ती प्रादेचशक, कणायली प्रादेचशक ि सतेी प्रादेचशक) मा  रु ५ लाखका 
दिले बजेट वबचनयोजन र्रिएको छ ।उि चशषयक अन्त्तर्यत ववचनयोखजत बजेट  बषैभरि वबना 
अविोध चनबायध रुपमा  SNCU/NICU सेवा संचालन र्नय आवश्यक पने औषधी, उपकिण 
लर्ायत अस्पतालबाटै खरिद र्रि आपूचतय व्यवस्थापन र्नय सडकने छ।  
लखक्षत समूहः  

• प्रदेशमा अवखस्थत अस्पतालहरु  

सेवा/काययक्रम सञ्चालन र्न ेअवचधः 
• बषैभिी (आ.व. २०७८/७९) 

सेवा/काययक्रम सञ्चालन र्न ेचनकायः 
• प्रादेचशक, खजल्ला तथा खजल्ला स्तिीय अस्पतालहरुबाट  नवजात चशशुलाई चनःशुल्क 

सेवा उपलब्ध र्िाउनुपनेछ। 
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डक्रयाकलाप १३: (ब.चश.नं. २.७.२२.१३८१) चसवबआईएमएनचसआई काययक्रम (कोच तयािी ि समता तथा पहुुँच 
अचभमुखीकिण, कोचचङ्र्, FBIMNCI क्षमता अचभववृद्ध, ब्यबहाि परिबतयन आडद )(चनदेचशका बमोखजम)  

 

यो काययक्रम स्वास््य कायायलय माफय त अचनबायय रुपमा चनदेचशकामा तोडकए बमोखजमको डक्रयाकलाप ि िकमको 
अचधनमा िही संचालन र्नुय पने छ।एक डक्रयाकलापको िकम अकोमा िकमान्त्ति र्नय पाइने छैन ।यस चशषयक 
अन्त्तर्यत  अचनबायय रुपमा पचन चनम्न डक्रयाकलापहरु संचालन र्नुय पने छ । 
 

डक्रयाकलाप १३.१ : आईएमएनचसआई कोच तयािी ताचलम ि समता तथा पहुुँच काययक्रम अचभमुखीकिण 

सन्त्दभय सामाग्री वबिामी नवजात चशशु चनःशुल्क उपचाि सेवा काययक्रम काययववचध चनदेचशका २०७८  

बजेट वाुँिफाुँि बजेट बाुँिफाुँि अनुसूची ३ अनुसाि र्नुयपन ेछ । 
रस्टब्य: हिेक प्रदेशमा यस चशषयकमा संचचत िहेको िकमबाट अस्पतालहरुले आवश्यकता 
अनुसाि थप िकम मार् र्नय सक्नेछन ्। 

परिचय  नवजात चशशु तथा IMNCI सेवाको सुचकांकहरु कमजोि िहेको पाचलका÷स्वास््य संस्थाहरुको 
पडहचान र्रि स्वास््यकमीहरुको वबध्यमान ज्ञान, सीप ि धािणामा अचभववृद्ध र्नय स्थलर्त 
अनुचशक्षण (कोच)  काययक्रम वबकाश र्रिएको छ । सो कोचचङ्र् काययक्रम संचालनका लाचर् 
प्रत्येक पाचलकामा कोच   वबकाश र्ने उदे्दश्यले प्रत्येक खजल्लामा ३ डदने कोच तयािी 
ताचलमको व्यवस्था चमलाईएको छ । साथै आइएमएनचसआई काययक्रम अन्त्तर्यत स्वास््य 

सेवाको पहंुच ि उपयोचर्ता बढाउनका लाचर् समुदाय परिचालन र्ने उदे्दश्यका साथ समता तथा 
पहुुँच काययक्रम व्यवस्था चमलाईएको छ । 

उदे्दश्य • हिेक पाचलकामा सीबीआईएमएनचसआई कोच तयाि र्ने । 

• समता तथा पहुुँच काययक्रम काययववचध बािे अचभमुखीकिण र्ने। 

अपेखक्षत प्रचतफल • हिेक पाचलकामा सीबीआईएमएनचसआई कोच तयाि हुनेछन ्।  

• पाचलकामा समता तथा पहुुँच काययक्रम संचालन र्नय सक्षम हुनेछन ्।   

सञ्चालन प्रकृया  लखक्षत समूहः  

IMNCI सेवा प्रदान  र्ने स्वास््यकमीहरु 

सञ्चालन ववचधः 
• काययक्रम र्नुय पूवय प्रदेश स्वास््य चनदेशनालयसुँर् समन्त्वय र्िी काययक्रम सञ्चालन 

र्नुयपनेछ। 

• IMNCI  Coaching Guidelines मा उल्लेख भएबमोखजम ३ डदने IMNCI Coach तयािी  
ताचलम सञ्चालन र्ने ।सोडह ताचलममा आधा डदन समता तथा पहुुँच काययक्रम 
अचभमुखीकिण संचालन र्ने। 

• IMNCI Coach छनोट, अन्त्य डक्रयाकलाप तथा रिपोडटङ्र् IMNCI  Coaching Guidelines 
मा उल्लेख भए बमोखजम र्नुयपनेछ । 
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डक्रयाकलाप १३.२ : आईएमएनचसआई कोचचङ्र् (चनदेचशका बमोखजम) 
 

डक्रयाकलाप १३.३ : चसवबआईएमएनचसआई ताचलम 

बजेट वाुँिफाुँि अनुसूची २ बमोखजम  

सन्त्दभय सामाग्री चसवबआईएमएनचसआई कोचचङ्र् चनदेचशका २०७८ ि अथय मन्त्रालय काययसञ्चालन चनदेचशका, 
२०७५– सातौं संस्किण 

परिचय  नवजात चशशु तथा IMNCI सेवाको सुचकांकहरु कमजोि िहेको पाचलका÷स्वास््य संस्थाहरुको 
पडहचान र्ने ि स्वास््यकमीहरुको वबध्यमान ज्ञान, सीप ि धािणामा अचभववृद्ध र्नयस्थलर्त 
अनुचशक्षण तथा सहयोर्ात्मक सुपरिबेक्षण ताचलम तथा काययक्रम संचालन र्ने व्यवस्था 
चमलाईएको छ ।  

उदे्दश्य • स्वास््यकमीको वबधमान ज्ञान ि सीपअचभबडृद र्ने । 

• काययक्रमका समस्या पडहचान र्ने ि चत समस्याहरु समाधानका लाचर् संयुिरुपमा 
कायययोजना तयाि र्ने । 

अपेखक्षत प्रचतफल • IMNCI सेवाको र्ुणस्ति  सुधाि हुनेछ । 

• IMNCI सेवाको सुचकांकहरुमा  सुधाि हुनेछ । 

सञ्चालन प्रकृया  लखक्षतसमूहः  

IMNCI सेवा प्रदान  र्ने स्वास््यकमीहरु 

सञ्चालनववचधः 
• ताचलम   प्राप्त  IMNCI Coach माफय त सेवाको सूचांकहरु कमजोि िहेको स्वास््य 

संस्थाहरु (स्वास््य चौकी, अस्पतालहरु) मा  IMNCI Coaching  काययक्रम सञ्चालन  
र्नुयपनेछ । 

• स्वास््य संस्थाहरुमा  IMNCI Coaching  काययक्रम सञ्चालन   IMNCI  Coaching 

Guidelines मा उल्लेख भए बमोखजम र्नुयपनेछ ।  

• कोचचङ्र् र्नय जादा स्वास््य कायायलयको एक जना साथै पाचलकाबाट ताचलम प्राप्त 
कोच ि पाचलकाको स्वास््य शाखाबाट एज जना सुँर्ै र्ई स्वास््य संस्थामा onsite 
coaching र्नुय पने छ। 

• कोचचङ्र्मा जाुँदा स्वास््य कायायलयबाट जाने व्यविलाई नेपाल सिकािको नम्सय 
अनुसाि यस चशषयकबाट भत्ता उपलब्ध र्िाउनु पने छ। 

बजेट वाुँिफाुँि  प्रत्येक खजल्लालाई IMNCI coaching का लाचर् १ लाख वबचनयोजन र्रिएको छ। 

सन्त्दभय सामाग्री CBIMNCI Coaching Guidelines  ि अथयमन्त्रालय काययसञ्चालन चनदेचशका, २०७५– सातौं 
संस्किण 

परिचय  खजल्लामा अवखस्थत स्वास््य संस्थाहरुमा चसवबआइएमएनचसआई काययक्रम सुखद्रचधकिण र्नय 
ताचलमको व्यवस्था चमलाईएको छ । 
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डक्रयाकलाप १३.४ :  स्वास््य संस्थामा आधारित नवजात चशशु तथा वालिोर्को एकीकृत व्यवस्थापन (FBIMNCI) 

काययक्रम क्षमता अचभबवृद्ध काययक्रम । 

उदे्दश्य खजल्लामा अवखस्थत स्वास््य संस्थामा काम र्ने स्वास््यकमीको नवजात चशशु तथा 
बालिोर्को एकीकृत व्यवस्थापनमा (CBIMNCI)ताचलम डदई क्षमता अचभववृद्ध र्ने । 

अपेखक्षत प्रचतफल • खजल्लामा अवखस्थत स्वास््य संस्थामा काययित स्वास््यकमीहरु समुदायमा आधारित 
नवजात चशशु तथा बालिोर्को एकीकृत व्यवस्थापन सेवा प्रदान र्नय सक्षम 
हुनेछन।् 

सञ्चालन प्रकृया  सेवा/काययक्रम सञ्चालन र्न ेचनकायः स्वास््य काययलय  

लखक्षतसमूहः 
• खजल्लामा अवखस्थत स्वास््य संस्था/ अस्पतालमा काम र्ने  CBIMNCI ताचलम 

नचलएका  स्वास््यकमीहरु। 

सञ्चालन ववचधः 
▪ CBIMNCI ताचलमका लाचर् आवश्यक सहभार्ी पुखस्तका, प्रचशक्षक चनदेचशका तथा 

उपचाि पुखस्तका परिवाि कल्याण महाशाखाको बाल स्वास््य तथा खोप सेवा 
शाखाबाट प्राप्त र्रि ताचलम सचंालन र्नुय पने छ । यसिी ताचलम सामग्री मार् र्दाय 
अचनबायय रुपमा ताचलमको योजना पेश र्नुय पने छ । 

▪ Chart flex का वबषयबस्त ुपरिवाि कल्याण महाशाखाबाट प्राप्त र्रि यस ैकाययक्रमको 
बजेटबाट छपाई र्नुय पने छ ।  

▪ प्रचशक्षकअचनवायय रुपमा CBIMNCI TOT चलएको हुनुपनेछ  । 

▪ ताचलम अवचध छ डदनको हुनु पने छ । 

बजेट वाुँिफाुँि स्वास््य कायायलयलाई ताचलम संचालन र्नय प्रत्येक स्वास््य कायायलयलाई रु सात लाख 
वबचनयोजन र्रिएको छ (अनुसूची २)  

सन्त्दभय सामाग्री • अथय मंरालयको कायय सञ्चालन चनदेचशका, २०७५– सातौं संस्किण 

• CB-IMNCI ताचलम सहभार्ी पुखस्तका  

• CB-IMNCI ताचलम प्रचशक्षक प्रचशक्षण चनदेचशका 

परिचय  खजल्लामा अवखस्थत अस्पतालहरुमा FBIMNCI काययक्रम संचालन र्नय ताचलमको व्यवस्था 
चमलाईएको छ । 

उदे्दश्य खजल्लामा अवखस्थत अस्पतालहरुमा बालिोर् वबभार्/ SNCU/ NICU/ Indoor/ Emergency 
मा काम र्ने नचसिंर् तथा पािामेडिक्सहरुको नवजात चशशु तथा बालिोर्को एकीकृत 
व्यवस्थापनमा(FBIMNCI) क्षमता अचभववृद्ध र्ने । 

अपेखक्षत प्रचतफल • प्रदेशमा अवखस्थत  खजल्ला तथा खजल्ला स्तिीय अस्पतालहरुमा काम र्ने नचसिंर् 
तथा पािामेडिक्सहरुले स्वास््य संस्थामा आधारित नवजात चशश ुतथा बालिोर्को 
एकीकृत व्यवस्थापन र्नय सक्षम हुनेछन।् 



180 

 

 

डक्रयाकलाप १३.५: आईएमएनचसआई ि नवजात चशशु काययक्रम सम्बखन्त्ध व्यवहाि परिबतयन संचाि काययक्रम । 

सञ्चालन प्रकृया  सेवा/काययक्रम सञ्चालन र्ने चनकायः 
खजल्लामा अवखस्थत अस्पतालहरुमा काययित नचसिंर् तथा पािामेडिक्सहरुको लार्ी FBIMNCI 
ताचलम खजल्लाखस्थत स्वास््य कायायलयले संचालन र्नुय पने छ । 
लखक्षतसमूहः 

• प्रदेशमा अवखस्थत अस्पतालहरु (खजल्ला तथा खजल्ला स्तिीय) मा काम र्ने नचसिंर् 
तथा पािामेडिक्सहरु। 

सञ्चालनववचधः 
▪ ताचलमको लाचर् चाडहने ताचलम सहभार्ी पुखस्तका तथा प्रचशक्षक चनदेचशका परिवाि 

कल्याण महाशाखाको बाल स्वास््य तथा खोप सेवा शाखाबाट मार् र्नुय पन े
छ।यसिी ताचलम सामग्री मार् र्दाय अचनबायय रुपमा ताचलमको योजना पेश र्नुय पने 
छ । 

▪ FBIMNCI ताचलमकालाचर् आवश्यक ववचभन्त्नउपचाि वबचध तथा अन्त्य chart flexका 
वबषयबस्तु परिवाि कल्याण महाशाखासुँर् प्राप्त र्रि छपाई र्नुय पने छ । 

• सहभार्ीहरुताचलम संचालन हुने अस्पतालहरुकाबालिोर् वबभार्/ SNCU/ NICU/ 
Indoor/ Emergency मा काम र्ने नचसिंर् तथा पािामेडिक्सहरुहुनेछन 

▪ प्रचशक्षक अचनवायय रुपमा FBIMNCI TOT चलएको हुनुपनेछ (प्रचशक्षकको नामावली 
परिवाि कल्याण महाशाखाले उपलब्ध र्िाउनेछ ) 

▪ ताचलम अवचध ३ डदनको हुनेछ ।  
बजेट वाुँिफाुँि प्रत्येक खजल्लालाई ताचलम संचालन र्नय रु एक लाख बजेट वबचनयोजन र्रिएको छ । 

(अनुसूची २)  
सन्त्दभय सामाग्री • अथयमंरालयको कायय सञ्चालन चनदेचशका, २०७५– सातौं संस्किण 

• FB-IMNCI ताचलमसहभार्ी पुखस्तका  

• FB-IMNCI ताचलमप्रचशक्षक प्रचशक्षण चनदेचशका 

परिचय  IMNCI तथा नवजात चशशु सेवा काययक्रमबािे समुदायमा जानकािी र्िाउन ववचभन्त्न मध्यमबाट 
सन्त्देश प्रशािणको व्यवस्था चमलाइएको छ। 

उदे्दश्य IMNCI तथा नवजात चशशु सवेाको उपयोचर्तामा ववृद्ध र्ने । 

अपेखक्षत प्रचतफल IMNCI तथा नवजात चशशु सवेाको उपयोचर्तामा ववृद्ध भएको हुनेछ। 

सञ्चालन प्रकृया  • वबचनयोजीत िकमबाट सुचनाको आवश्यकता पडहचान र्रि परिवाि कल्याण महाशाखाको 
समन्त्वयमा  IMNCI तथा नवजात चशशु सेवा काययक्रमबािे समुदायमा जानकािी र्िाउन 
ववचभन्त्नमध्यमबाट (फ्लेक्स छपाई, चभत्ते लेखन, िेडियो, टेचलचभजन आडद) सन्त्देश प्रशािण 
र्नुय पने छ। 

बजेट वाुँिफाुँि प्रत्येक स्वास््य कायायलयलाई १/ १ लाख वबचनयोजन र्रिएको छ । 

सन्त्दभय सामाग्री अथयमन्त्रालय काययसञ्चालनचनदेचशका, २०७५– सातौं संस्किण 
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डक्रयाकलाप ६ : IMNCI काययक्रम सुडरडढकिण 

 

 
 

परिचय  चसवबआइएमएनचसआई काययक्रमलाई थप मजबुत ि सुचिढ र्नय  IMNCI काययक्रम 
सुडरडढकिणको व्यवस्था चमलाईएको छ। 

उदे्दश्य चसवबआइएमएनचसआई काययक्रम थप सुदृढ हुने। 

अपेखक्षत प्रचतफल चसवबआइएमएनचसआई काययक्रम संचालन र्नय सहज भइ थप सुदृढ हुनेछ । ।  

सञ्चालन प्रकृया  सञ्चालन ववचधः 
• यस काययक्रम अन्त्तर्यत स्वास््य कायायलयले चसवबआइएमएनचसआई काययक्रम सहज रुपल े

संचालन र्नयका लाचर् आवश्यकता अनुसाि औषचध (Amoxicillin, Gentamycin, Ampicillin, 

ORS, Zinc, CHX Gel, vitamin K1);  उपकिण (ARI Timer, Thermometer, Baby Weighting 

Scale-Digital) तथा आवश्यक ताचलम सामग्री छपाई र्रि आपूचतय र्नय सडकने छ।    

लखक्षत समूहः  

• खजल्लामा अवखस्थत स्वास््य कायायलय, स्वास््य संस्था, अस्पतालहरु  

सेवा/काययक्रम सञ्चालन र्न ेअवचधः 
• बषैभिी (आ.व. २०७८/७९) 

सेवा/काययक्रम सञ्चालन र्न ेचनकायः 
• स्वास््य कायायलय  

सन्त्दभय सामाग्री नेपाल सिकािको आचथयक ऐन÷चनयमवाचल, सावयजचनक खिीद ऐन २०६३ ि सावयजचनक खरिद 
चनयमावली २०७६ (नवौं संसोधन) 

IMNCI तथा चनशुल्क नवजात चशशु काययक्रम चनदेचशका । 
बजेट वाुँिफाुँि प्रत्येक स्वास््य कायायलयलाई रु २ लाख वबचनयोजन र्रिएको छ । 
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अनुसूची १ : बावषयक स्वीकृत काययक्रम (प्रादेचशक)  

क्र.स.  काययक्रम  

प्रादेचशक काययक्रम (आ.व. २०७८/७९) 

बजेट कोि  
कायायन्त्वयन 
चनकाय  

प्रदेश १  प्रदेश २ प्रदेश ३ प्रदेश ४ प्रदेश ५ प्रदेश ६ प्रदेश ७ 

       

१ 
SNCU/NICU को मेंटोिीङ्र् काययक्रम  2.7.22.2301 

PHD        200,000         200,000         200,000         200,000         200,000         200,000         200,000  

२ 

चनशुल्क नवजात चशश ुकाययक्रमको सचमक्षा, 
योजना तजुयमा तथा FBIMNCI िेकडियङ 
रिपोडटिंङ्र् अचभमुखीकिण   

2.7.22.2305 

PHD        700,000         600,000         600,000         600,000         650,000         600,000         600,000  

३ 

आईएमएनचसआई तथा नवजात चशश ु
काययक्रमको अनुर्मन  

2.7.22.2308 

PHD        100,000         100,000         100,000         100,000         100,000         100,000         100,000  

४ 

मायाको अंर्ालो (Kangaroo Mother Care) 

चनदेचशका अचभमुखीकिण  
2.7.22.2314 

PHD        500,000         500,000         500,000         500,000         500,000         500,000         500,000  

५ 

प्रािखम्भक बाल ववकास -Early Childhood 

Development (ECD)  चनदेचशका 
अचभमुखीकिण  

2.7.22.2322 

PHD        500,000         500,000         500,000         500,000         500,000         500,000         500,000  

६ CB-IMNCI Coach तयािी ToT 2.7.22.2319 
PHD        700,000         700,000         700,000         700,000         700,000         700,000         700,000  

७ 

चनशुल्क नवजात चशश ुसुडरडढकिण तथा 
सोधभनाय काययक्रम  

2.7.22.2325 

PHD      1,500,000       1,500,000       1,500,000       1,500,000       1,500,000       1,500,000       1,500,000  

८ 

वबिामी नवजात चशशु चनशुल्क उपचाि 
सोधभनाय काययक्रम assessment तथा बाल 
स्वास््य सम्बखन्त्ध अनुसन्त्धान काययक्रमहरु  

२.७.२२.३०२७  PHD      1,000,000       1,000,000       1,000,000       1,000,000       1,000,000       1,000,000       1,000,000  
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९ 

SNCU/NICU मा काययित नचसिंर् स्टाफको 
लाचर् नवजात चशशु स्याहाि (लेभले २) 
ताचलम  

2.7.22.2330 

PHTC        800,000         800,000         800,000         800,000         800,000         800,000         800,000  

१० 

SNCU/NICU स्थापनाको लाचर् औजाि 
उपकिण खरिद 

11.3.9.13 PLMC      5,000,000       3,500,000         500,000       4,000,000       5,000,000       4,000,000       4,500,000  

११ IMNCI काययक्रमको लाचर् औषधी खरिद  
2.7.22.2333 PLMC    10,000,000     12,000,000     10,000,000       7,000,000     10,000,000       5,000,000       7,000,000  

१२ 

वबिामी नवजात चशशु चनशुल्क उपचाि 
सोधभनाय तथा सुडरडढकिण काययक्रम  

2.7.22.2366 Hospitals    24,100,000     17,000,000     15,800,000     18,800,000     29,500,000     22,600,000     21,500,000  
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अनसुूची २: चसवबआईएमएनचसआई काययक्रम (कोच तयािी ि समता तथा पहुुँच अचभमुखीकिण, कोचचङ्र्, FBIMNCI क्षमता अचभववृद्ध, ब्यबहाि परिबतयन, सुडरडढकिण आडद ) (चनदेचशका बमोखजम) (२.७.२२.१३८१) 
(स्वास््य कायायलय) 

रु. हजािमा  

प्रदे
श  

क्र.स
.  खजल्ला  कायायलय  

IMNCI कोच 
तयािी ताचलम ि 
समता तथा पहुुँच 

काययक्रम 
अचभमुखीकिण 

(Q1) 

IMNCI 

कोचचङ्र् 
(Q1,Q2,Q

3,Q4) 

चसवबआईएम
एनचसआई 

ताचलम (Q2) 

FBIMNCI 

काययक्रम 
क्षमता 
अचभबवृद्ध 
काययक्रम 
(Q3) 

IMNCI 

ब्यबहाि 
परिबतयन 
संचाि 

काययक्रम 
(Q2) 

IMNCI 

काययक्रम 
सुडरडढकिण 

(Q1) 
कुल 
वजेट 

चौमाचसक  

प्रथम दोश्रो तेश्रो चौथो  

प्रदे
श 
१  

१ ता्लेजुङ्र् स्वा. कायायलय  ४०० २०० ७०० १०० १०० २०० १७००  ६५० ८५० १५० ५० 

२ पाुँचथि स्वा. कायायलय ४०० २०० ७०० १०० १०० २०० १७०० ६५० ८५० १५० ५० 

३ इलाम स्वा. कायायलय ४०० २०० ७०० १०० १०० २०० १७०० ६५० ८५० १५० ५० 

४ संखुवासभा स्वा. कायायलय ४०० २०० ७०० १०० १०० २०० १७०० ६५० ८५० १५० ५० 

५ तेह्रथुम स्वा. कायायलय २५० २०० ७०० १०० १०० २०० १५५०  ५०० ८५० १५० ५० 

६ धनकुटा स्वा. कायायलय २५० २०० ७०० १०० १०० २०० १५५०  ५०० ८५० १५० ५० 

७ भोजपुि स्वा. कायायलय ४०० २०० ७०० १०० १०० २०० १७०० ६५० ८५० १५० ५० 

८ खोटाङ्र् स्वा. कायायलय ४०० २०० ७०० १०० १०० २०० १७०० ६५० ८५० १५० ५० 

९ सोलुखम्ब ु स्वा. कायायलय ४०० २०० ७०० १०० १०० २०० १७०० ६५० ८५० १५० ५० 

१० ओखलढुङ्र्ा स्वा. कायायलय ४०० २०० ७०० १०० १०० २०० १७०० ६५० ८५० १५० ५० 

११ उदयपुि स्वा. कायायलय ४०० २०० ७०० १०० १०० २०० १७०० ६५० ८५० १५० ५० 

१२ झापा स्वा. कायायलय ५५० २०० ७०० १०० १०० २०० १८५०  ८०० ८५० १५० ५० 

१३ मोिङ्र् स्वा. कायायलय ५५० २०० ७०० १०० १०० २०० १८५०  ८०० ८५० १५० ५० 

१४ सुनसिी स्वा. कायायलय ४०० २०० ७०० १०० १०० २०० १७०० ६५० ८५० १५० ५० 
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१५ सप्तिी स्वा. कायायलय ५५० २०० ७०० १०० १०० २०० १८५०  ८०० ८५० १५० ५० 
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 अनसुूची ३: वबिामी नवजात चशशु चन:शुल्क उपचाि सोधभनाय तथा सडुरडढकिण काययक्रम (२.७.२२.२३६६) 

प्रदे
श 

 

क्र.स.  अस्पताल  

वबिामी नवजात चशश ु
उपचाि सोधभनाय 

नवजात चशश ुसेवा 
(SNCU/ NICU) 

काययक्रम संचालनको 
लाचर् बाल िोर् 

वबशेषज्ञ/ मे.अ./ 
स्टाफ नसय किाि 

सुख
द्र

चध
कि

ण 
 

जम्मा  

चौमाचसक  

प्रथम  दोस्रो  तेस्रो  चौथो  

प्रदे श 
१  १ खजल्ला अस्पताल, ता्लेजुङ       300,000            1,500,000       1,800,000       450,000       450,000       450,000       450,000  
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२ खजल्ला अस्पताल, संखुवासभा       300,000            1,500,000       1,800,000       450,000       450,000       450,000       450,000  

३ खजल्ला अस्पताल, सोलखुम्ब ु      300,000            1,500,000       1,800,000       450,000       450,000       450,000       450,000  

४ खजल्ला अस्पताल, पाुँचथि       300,000            1,500,000       1,800,000       450,000       450,000       450,000       450,000  

५ खजल्ला अस्पताल, तेहयथमु       300,000            1,500,000       1,800,000       450,000       450,000       450,000       450,000  

६ खजल्ला अस्पताल, धनकुटा       300,000            1,500,000       1,800,000       450,000       450,000       450,000       450,000  

७ खजल्ला अस्पताल, भोजपुि       300,000            1,500,000       1,800,000       450,000       450,000       450,000       450,000  

८ खजल्ला अस्पताल, खोटांर्       300,000            1,500,000       1,800,000       450,000       450,000       450,000       450,000  

९ खजल्ला अस्पताल, ओखलढंुर्ा       300,000            1,500,000       1,800,000       450,000       450,000       450,000       450,000  

१० खजल्ला अस्पताल, इलाम      300,000            1,500,000       1,800,000       450,000       450,000       450,000       450,000  

११ मेची अस्पताल, झापा       500,000            2,000,000       2,500,000       625,000       625,000       625,000       625,000  

१२ इनरुवा अस्पताल, सुनसिी       300,000            1,500,000       1,800,000       450,000       450,000       450,000       450,000  

१३ खजल्ला अस्पताल, उदयपुि       300,000            1,500,000       1,800,000       450,000       450,000       450,000       450,000  

जम्मा   4,100,000        20,000,000      24,100,000    6,025,000    6,025,000    6,025,000    6,025,000  

प्रदे
श 
२  

१ खजल्ला अस्पताल, चसिाहा       300,000            1,500,000       1,800,000       450,000       450,000       450,000       450,000  

२ जनकपुि प्रादेचशक अस्पताल, धनुषा     4,500,000            3,000,000      500,000     8,000,000     2,375,000     1,875,000     1,875,000     1,875,000  

३ जलेश्वोि अस्पताल, महोत्तिी      300,000            1,500,000       1,800,000       450,000       450,000       450,000       450,000  

४ खजल्ला अस्पताल, सलायही       300,000            1,500,000       1,800,000       450,000       450,000       450,000       450,000  

५ र्ौि अस्पताल, िौतहट       300,000            1,500,000       1,800,000       450,000       450,000       450,000       450,000  

६ कलैया अस्पताल, बािा       300,000            1,500,000       1,800,000       450,000       450,000       450,000       450,000  

जम्मा   6,000,000        10,500,000    500,000    17,000,000    4,625,000    4,125,000    4,125,000    4,125,000  

बा
र्म

ती
 प्र
देश

  

१ चौतािा अस्पताल, चसन्त्धुपाल्चोक       300,000            1,500,000       1,800,000       450,000       450,000       450,000       450,000  

२ िसुवा अस्पताल, िसुवा       300,000            1,500,000       1,800,000       450,000       450,000       450,000       450,000  

३ िामेछाप अस्पताल, िामेछाप       300,000            1,500,000       1,800,000       450,000       450,000       450,000       450,000  

४ वरसुली अस्पताल, नुवाकोट       300,000            1,500,000       1,800,000       450,000       450,000       450,000       450,000  

५ धाडदङ्र् अस्पताल, धाडदङ्र्       500,000            1,500,000       2,000,000       500,000       500,000       500,000       500,000  

६ चसन्त्धुली अस्पताल, चसन्त्धुली       500,000            1,500,000       2,000,000       500,000       500,000       500,000       500,000  

७ हेटौिा अस्पताल, मकवानपुि       800,000            2,000,000       2,800,000       700,000       700,000       700,000       700,000  

८ भिपुि खजल्ला अस्पताल       300,000            1,500,000       1,800,000       450,000       450,000       450,000       450,000  

जम्मा   3,300,000        12,500,000          -      15,800,000    3,950,000    3,950,000    3,950,000    3,950,000  

र्ण्
िक

ी प्र
देश

  

१ र्ोिखा अस्पताल, र्ोिखा       300,000            1,500,000       1,800,000       450,000       450,000       450,000       450,000  

२ 

लमजुङ्र् सामुदाचयक अस्पताल, 

लमजुङ्र्        500,000            1,500,000       2,000,000       500,000       500,000       500,000       500,000  
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३ मनाङ्र् खजल्ला अस्पताल, मनाङ्र्      100,000            1,000,000       1,100,000       275,000       275,000       275,000       275,000  

४ मुस्ताङ्र् खजल्ला अस्पताल, मुस्ताङ्र्      100,000            1,000,000       1,100,000       275,000       275,000       275,000       275,000  

५ दमौली अस्पताल, तनहुुँ       300,000            1,500,000       1,800,000       450,000       450,000       450,000       450,000  

६ स्याङ्र्जा अस्पताल, स्याङ्र्जा       300,000            1,500,000       1,800,000       450,000       450,000       450,000       450,000  

७ पबयत अस्पताल, पबयत       300,000            1,500,000       1,800,000       450,000       450,000       450,000       450,000  

८ बेनी अस्पताल, म्याग्दी       300,000            1,500,000       1,800,000       450,000       450,000       450,000       450,000  

९ मातचृशश ुचमतेिी अस्पताल, कास्की       300,000            1,500,000       1,800,000       450,000       450,000       450,000       450,000  

१० धौलाचर्िी अस्पताल, बाग्लुङ्र्       500,000            1,500,000       2,000,000       500,000       500,000       500,000       500,000  

११ मध्यवबन्त्द ुखजल्ला अस्पताल नवलपुि        300,000            1,500,000       1,800,000       450,000       450,000       450,000       450,000  

जम्मा   3,300,000        15,500,000          -      18,800,000    4,700,000    4,700,000    4,700,000    4,700,000  

लुख
म्ब

नी
 प्र

देश
  

१ पृ् वीचन्त्र अस्पताल, पिासी (पखिम)       200,000            1,500,000       1,700,000       425,000       425,000       425,000       425,000  

२ चभम अस्पताल, रुपन्त्देही       300,000            1,500,000       1,800,000       450,000       450,000       450,000       450,000  

३ लुखम्बनी प्रादेचशक अस्पताल, बुटवल     6,000,000            3,000,000      500,000     9,500,000     2,750,000     2,250,000     2,250,000     2,250,000  

४ कवपलवस्तु अस्पताल, कवपलवस्त ु      300,000            1,500,000       1,800,000       450,000       450,000       450,000       450,000  

५ िाप्ती प्रादेचशक अस्पताल, दाङ    1,000,000            1,500,000      500,000     3,000,000     1,125,000       625,000       625,000       625,000  

६ बडदयया अस्पताल, बडदयया       300,000            1,500,000       1,800,000       450,000       450,000       450,000       450,000  

७ खजल्ला अस्पताल, पाल्पा       100,000            1,000,000       1,100,000       275,000       275,000       275,000       275,000  

८ िामपुि अस्पताल, पाल्पा       100,000            1,000,000       1,100,000       275,000       275,000       275,000       275,000  

९ खजल्ला अस्पताल, र्ुल्मी       300,000            1,500,000       1,800,000       450,000       450,000       450,000       450,000  

१० खजल्ला अस्पताल, अघायखाुँची       300,000            1,500,000       1,800,000       450,000       450,000       450,000       450,000  

११ खजल्ला अस्पताल, ्युठान       300,000            1,500,000       1,800,000       450,000       450,000       450,000       450,000  

१२ खजल्ला अस्पताल, िोल्पा       200,000            1,000,000       1,200,000       300,000       300,000       300,000       300,000  

१३ खजल्ला अस्पताल, रुकुम पूवय       100,000            1,000,000       1,100,000       275,000       275,000       275,000       275,000  

जम्मा   9,500,000        19,000,000  १०,००,०००    29,500,000    8,125,000    7,125,000    7,125,000    7,125,000  

कण
ायल
ी प्र

देश
  

१ खजल्ला अस्पताल, िोल्पा       100,000            1,000,000       1,100,000       275,000       275,000       275,000       275,000  

२ खजल्ला अस्पताल, मुर् ु      100,000            1,000,000       1,100,000       275,000       275,000       275,000       275,000  

३ खजल्ला अस्पताल, हुम्ला       100,000            1,000,000       1,100,000       275,000       275,000       275,000       275,000  

४ खजल्ला अस्पताल, रुकुम       200,000            1,000,000       1,200,000       300,000       300,000       300,000       300,000  

५ खजल्ला अस्पताल जाजिकोट       200,000            1,000,000       1,200,000       300,000       300,000       300,000       300,000  

६ खजल्ला अस्पताल, काचलकोट       300,000            1,500,000       1,800,000       450,000       450,000       450,000       450,000  

७ खजल्ला अस्पताल, दैलखे       500,000            1,500,000       2,000,000       500,000       500,000       500,000       500,000  

८ खजल्ला अस्पताल, सल्यान       300,000            1,500,000       1,800,000       450,000       450,000       450,000       450,000  
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९ कणायली  प्रादेचशक अस्पताल, सुखते     6,000,000            3,000,000      500,000     9,500,000     2,750,000     2,250,000     2,250,000     2,250,000  

१० मेहेलकुना अस्पताल, सखुेत       300,000            1,500,000       1,800,000       450,000       450,000       450,000       450,000  

जम्मा   8,100,000        14,000,000    500,000    22,600,000    6,025,000    5,525,000    5,525,000    5,525,000  

सुद
िु प

खि
म 

प्रदे
श 

 

१ खजल्ला अस्पताल, अछाम       200,000            1,500,000       1,700,000       425,000       425,000       425,000       425,000  

२ बयलपाटा अस्पताल, अछाम       100,000            1,000,000       1,100,000       275,000       275,000       275,000       275,000  

३ खजल्ला अस्पताल, बतैिी       200,000            1,500,000       1,700,000       425,000       425,000       425,000       425,000  

४ खजल्ला अस्पताल, बझाङ       200,000            1,500,000       1,700,000       425,000       425,000       425,000       425,000  

५ खजल्ला अस्पताल, बाजुिा       200,000            1,500,000       1,700,000       425,000       425,000       425,000       425,000  

६ खजल्ला अस्पताल, दाचुयला       200,000            1,500,000       1,700,000       425,000       425,000       425,000       425,000  

७ खजल्ला अस्पताल, िोटी       300,000            1,500,000       1,800,000       450,000       450,000       450,000       450,000  

८ डटकापुि अस्पताल, कैलाली       300,000            1,500,000       1,800,000       450,000       450,000       450,000       450,000  

९ सेती  प्रादेचशक अस्पताल, कैलाली     3,000,000            3,000,000      500,000     6,500,000     2,000,000     1,500,000     1,500,000     1,500,000  

१० महेन्त्रनर्ि अस्पताल, कंचनपुि       300,000            1,500,000       1,800,000       450,000       450,000       450,000       450,000  

जम्मा   5,000,000        16,000,000    500,000    21,500,000    5,750,000    5,250,000    5,250,000    5,250,000  

कुल जम्मा  ३,९३,००,०००       107,500,000     146,800,000   36,700,000   36,700,000   36,700,000   36,700,000  
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िाविय खोप काययक्रम 

पषृ्ठभूचम 

खोप काययक्रम एउटा शविशाली एंव लार्त प्रभावकािी (cost efficetive) जनस्वास््य काययक्रम हो । वव.स.ं २०३४ सालमा 
वबफि उन्त्मूलन भए पिात नेपालमा खोप काययक्रम ववस्तारित खोप आयोजनाको रुपमा वबचसजी ि डिवपटी खोप सेवाबाट 

प्रािम्भ र्िी क्रचमक रुपमा अन्त्य खजल्लाहरुमा ववस्ताि र्दे २०४५ साल सम्ममा ७५ वटै खजल्लाहरुमा ६ वटा िोर्हरु क्षयिोर्, 

भ्यार्ुतेिोर्, धनुष्ंटंकाि, लहिेखोकी, पोचलयो ि दादिुा ववरुद्धका खोपहरु समावेश र्रियो । यसैर्िी २०६० पचछ हालसम्म 

क्रमशः नयां खोपहरु थप र्दै हाल १२ वटा िोर्हरुको ववरुद्ध खोप डदईदै आएको छ । िाविय खोप काययक्रमको उदे्दश्य अनुरुप 

नंया टाईफाईि खोप यसै आचथयक वषयमा चनयचमत खोप काययक्रममा समावेश हुन र्इिहेको छ । 
िािचय खोप काययक्रमको पिचचय 

िािचय खोप काययक्रम अन्त्तर्यत हाल नेपालमा १५ महचना मुनडका बालबालडकाहरु ि र्भयवती महचलाहरुका लार् खैनशुल्क 

खोप सेवा प्रदान र्िुँखैदै आएको छ । जसमध्ये १५ महचना मुनडका बालबालडकाहरुलाई वचभखन्त्न सरुवा िोर्हरु ९क्षयिोर्, 

भ्यार्ुते िोर्, लहिेखोकी, धनुष्टंकाि, हेपाटाइटचस ब,खै हेमोफचलस इन्त्फ्ल्यूएञ्जा बी, पोलचयो, दादिुा, रुबेला, न्त्यूमोकोकस, 

जापानखज इन्त्सेफलाइटचस ि िोटा भाइिस० बखरुद्ध तथा र्भयवती महचलाहरुका लार् खैटी.िी(Td) खोप उपलब्ध र्िाउुँ दै 

आइएको छ । बहुबषीय खोप योजना (सन ्२०११–२०१६, २०१७– २०२१) अनुसाि िाविय खोप काययक्रममा क्रमशः नयाुँ खोपहरु 

समावेश र्दै जाने योजना भए अनुसाि यस आ ब मा टाईफाईि िोर् ववरुद्ध, टाईफाईि खोप शुरुवात र्न ेकाययक्रम िहेको छ ।  
ववश्व स्वास््य संर्ठनको सुझाव तथा नेपाल सिकािको चनणययानुसाि िोटा, टाईफाईि, कोलेिा जस्ता ईन्त्टेरिक खोपहरु 

शुरुवात र्दाय खोप संर्ै सिसफाई प्रवद्र्धन काययक्रम पचन संचालन र्नुयपने भएकोले िोटा खोप शुरुवात संर्ै चनयचमत खोप 

माफय त सिसफाई प्रवद्र्धन काययक्रम पचन र्त आ व देखख एडककृत रुपमा संचालन भईिहेको छ ि यसलाई चनिन्त्तिता डदनु 

पनेछ । 
खोप सेवा देशभिका १६००० भन्त्दा बढी खोप केन्त्र ि १७००० भन्त्दा धेिै खोप सेसनहरु, जसमा स्वास््य संस्था, बाह्य खोप केन्त्र 

ि घुम्ती खोप सेवाका साथै चनजी तथा र्ैिसिकािी स्वास््य संस्थाहरु माफय त चनयचमत रुपमा संचालन र्रिुँदै आएको छ ।  
खोप काययक्रमबाट प्राप्त उपलखब्धको अवस्थालाई कायम िाख्दै काययक्रमको िाविय उदे्धश्य अनुरुप खोपवाट वचाउन सडकने 

िोर्हरुलाई शुन्त्य अवस्थामा पु¥याई िोर्हरु चनयन्त्रण, चनवािण ि उन्त्मूलनको काययमा चतव्रता डदई खोपबाट बचाउन सडकने 

िोर्हरुको िोर्ाणुदि, अपाङ्र्तादि ि मतृ्युदिमा कचम ल्याउनु नै यो काययक्रमको प्रमुख लक्ष्य िहेको छ ।  
हाल ववश्वव्यापी महामािीको रुपमा फैचलएको कोचभि १९ िोर्को िोकथाम तथा चनयन्त्रणको लार्ी खोप उपलब्धताको 
आधािमा १५ बषय भन्त्दा माचथ उमेि समूहका सबै नार्रिकहरुलाई प्राथचमकताको आधािमा खोप उपलब्ध र्िाउने नेपाल 

सिकािको लक्ष्य िहेको छ । जस अनुसाि र्त आ व देखख नै ववचभन्त्न लखक्षत समुहमा ववचभन्त्न चिणमा अचभयान संचालन 

भएको ि यस आ. व. मा पचन संचालन र्रिनेछ ।  
खोप काययक्रमको मूख्य उपलब्धी 

- वबफि िोर्को उन्त्मूलन  

- बाल मतृ्युदिमा उल्लेख्य कमी   
- सन ्२००५ देखख मात ृतथा नवचशशु धनुष्टङ्काि िोर् चनवािण   

- सन ्२०१० देखख पोचलयो िोर् शून्त्य अवस्था ि उन्त्मूलनको नखजक  

- जापाचनज ईन्त्सेफलाईडटस िोर् चनयन्त्रण 

- रुवेला तथा चस आि एस (CRS -Congenital Rubella Syndrome) चनयन्त्रण -सन ्२०१८_ ि दादिुा रुबलेा िोर् 

चनवािणतफय  उन्त्मूख  

- बालबाचलकामा हेपाटाईडटस वब चनयन्त्रण (सन ्२०१९) 

- खोपद्धािा वचाउन सडकने अन्त्य िोर्हरुमा उल्लेखनीय कमी 
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- पूणय खोप सुचनखितता घोषणा तथा दीर्ोपनामा चनिन्त्तिता  
- खोप ऐन ि चनयमावली जािी आडद 

- ५ वषय उमेि समुहका खोप छुट बालबाचलकाहरुलाई खोप डदने ताचलका -Delay vaccination Schedule_ जािी भएको  
 

बहुबषीय खोप योजना -सन ्२०१७ –२०२१_ 

दिु दृवष्ट (Vission) 

नेपालमा खोपवाट वचाउन सडकने िोर्हरुलाई शुन्त्य अवस्थामा पु¥याउने ।  
ध्येय (Mission) 

िाविय खोप काययक्रम माफय त तोडकएका सवै खोपहरु सवैको पहंुचमा हुने र्रि प्रत्येक बालबाचलका ि र्भयवती मडहलालाई 

र्ुणस्तरिय, सुिखक्षत ि सवयसुलभ खोप सेवा चनिन्त्ति रुपमा प्रदान र्न े। 
खोप काययक्रमको लक्ष्य 

बालबाचलकामा खोपबाट बचाउन सडकने वबिामीदि, अपाङ्र्दि ि मतृ्युदिलाई कम र्नुय नै खोप काययक्रमको प्रमुख लक्ष्य हो । 
िाविय खोप काययक्रम तथा बहुबषीय खोप योजना -२०१७–२१_ का प्रमुख उदे्दश्यहरु  

नेपालमा खोपबाट िोकथाम र्नय सडकने िोर्हरुलाई शुन्त्य अवस्थामा पुिायाउन बहुबषीय खोप योजनाले चनम्न उदे्वश्यहरु 

चलएको छ  

• प्रत्येक बालबाचलकाले पूणय खोप लर्ाएको सुचनखित र्ने 

• विा तह देखख नै सवै तहमा सबै खोपहरुको कभिेज कम्तीमा ९५ प्रचतशत भन्त्दा माथी पु¥याउने ि कायम िाख्ने 
• खोपबाट बचाउन सडकन ेिोर्हरुको चनयन्त्रण, चनवािण ि उन्त्मूलनलाई चतव्रता डदई सोको डदर्ोपन कायम िाख्ने 
• र्ुणस्तिीय खोप सेवाको लार्ी आपुती व्यवस्था तथा खोप व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ र्न े 

• खोप काययक्रमको लार्ी डदर्ो वववत्तय व्यवस्थापनको सुचनखित र्ने  

• खोप काययक्रममा अनुसन्त्धानलाई प्रबद्र्घन र्न,े सामाखजक परिचालनमा जोि र्दै ि नयाुँ काययहरुको ववस्ताि र्न े 

• नयाुँ खोपहरुलाई िाविय खोप काययक्रममा समावेश र्िी खोपबाट वचाउन सडकन े िोर्हरुको चनयन्त्रणलाई अझै 
बढावा डदने  

• खोपबाट बचाउन सडकन ेिोर्हरुको खोजपड्ताल (सचभयलेन्त्स) काययलाई सुदृडढकिण ि ववस्ताि र्ने  

• एक बषयभन्त्दा बढी उमेि समूहको लाचर् पचन खोप सेवा ववस्ताि र्दै लैजाने ।  
चनदेचशकाको औचचत्यः  
खोप काययक्रम आधािभुत स्वास््य सेवा मध्य महत्वपूणय ि प्रमुख सेवा हो ।  नेपालको संववधान अनुसाि आधािभुत स्वास््य 

सेवा स्थाचनय तहबाट उपलब्ध हुने व्यवस्था भए अनुसाि सवै बालबाचलकालाई पूणय खोपको सुचनखित र्िी िोर्हरु चनयन्त्रण, 

चनवािण ि उन्त्मुलन र्न ेिाविय, अन्त्तिाविय लक्ष्य हाचसल र्नय यो काययक्रमको व्यवस्थापन ि संचालनको कृयाकलापहरु ि 

वजेट स्थाचनय तहमा समेत ववचनयोखजत भएका छन ्। तसथय यी कृयाकलापहरु प्रभावकािी रुपमा संचालन र्र्रनय र्िाउन तथा 
खजल्लास्तिबाट समेत काययक्रम संचालन र्नय ि खजल्ला,  पाचलका तथा स्वास््य संस्थास्तिको क्षमता ववकास र्नय, खोप 

सेवाका काययक्रमहरु संचालनमा सवै तहको समन्त्वय, सहयोर् ि सहखजकिणबाट तोडकएका लक्ष्य हाचसल र्नय ववचभन्त्न तहबाट 

(प्रदेश तथा खजल्ला) काययक्रम संचालन र्नय सहज होस भनी यो मार्यदशयन चनदेचशका तयाि र्रिएको छ ।   
 

काययक्रम सञ्चालन र्दाय अपनाउनु पने काययववचध ैः 
र्ुणस्तरिय खोप सेवा प्रदान र्िी लक्ष्य हाचसल र्नय ववर्त वषयको अनुभव ि चसकाई तथा काययक्रममा पिेको प्रभावलाई 

मध्यनजि र्रि तोडकएका काययक्रमहरु, तोडकएको समय ि मापदण्ि अनुसाि संचालन र्नय र्िाउन सवै तहबाट खजम्मेवािी 
चलदै ैः 
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१. स्वीकृत काययक्रमहरु संचालनको लाचर् एकरुपता एवं प्राववचधक सहजीकिणको लाचर् चनदेचशका तयाि र्रिएकोले 
चनदेचशकामा उल्लेख भए अनुसाि काययक्रम संचालनको व्यवस्था र्नुयपदयछ ।   
२. स्वीकृत काययक्रमहरु प्रदेश तथा खजल्लास्तिबाट तोडकएको समयमा सम्पन्त्न र्नय अचग्रम योजना तयाि र्िी परिवाि 
कल्यााण महाशाखा, बाल स्वास््य तथा खोप सवेा शाखामा समेत समन्त्वय र्नुय पदयछ । 
३. प्रदेश, खजल्ला ि पाचलकास्तिमा संचालन हुने काययक्रमहरुमा प्राववचधक सहयोर्, सहखजकिण, अनुर्मन ि सुपरिवेक्षणका 
लाचर् केन्त्र ि ववकास साझेदाि चनकायहरुसुँर् समेत समन्त्वय र्िी प्रभावकािी रुपमा काययक्रम संचालन र्ने व्यवस्था 
र्नुयपदयछ । 
४. खजल्लास्तिमा सञ्चालन हुने काययक्रमहरुको प्रदेश स्वास््य चनदेशनालयबाट अचग्रम योजना मार् र्िी सोही अनुसाि 
सहजीकिण, सुपरिवेक्षण ि अनुर्मनको योजना बनाउनु पदयछ । 
५. प्राप्त काययक्रम ि वजेट नेपाल सिकािको प्रचचलत आचथयक ऐन, चनयमानुसाि ि जािी भएका चनदेचशका अनुसाि खचय र्ने 

र्रि अचग्रम योजना बनाई अखख्तयािवाला प्राप्त अचधकािीवाट स्वीकृत र्िाउनु पदयछ । 
६.काययक्रम सम्पन्त्न भएपचछ तत्कालै भौचतक तथा वववत्तय प्रर्चत तयाि र्रि प्रमाखणत र्रि िाख्न ेतथा सम्बखन्त्धत चनकायमा 
तोडकएको ढांचामा चनयचमत पठाउनु पदयछ । 
७. खजल्लास्तिको काययक्रम सञ्चालन र्नुय अचघ पडहले प्रदेश स्तिको ि समुदायस्तिमा सञ्चालन र्नुयपने सम्बखन्त्धत 

काययक्रमहरु पडहले खजल्लास्तिमा सम्पन्त्न र्नुयपदयछ ।  
८.स्वास््य चनदेशनालय÷प्रदेश स्वास््य आपूचतय व्यवस्थापन केन्त्र ि खजल्लाहरुले सम्पूणय काययक्रमको आचथयक, भौचतक 

ववविण, प्रर्चत, नववनतम प्रयास, सुधािको लाचर् सुझाव, समस्या समाधानका लार्ी र्रिएका र्चतववचध, काययक्रमहरुको 
योजना, सूक्ष्म योजना आफ्नो लर्ायत मातहतका चनकाय, खजल्ला, न.पा., र्ा.पा. समेतको छुट्टाछुट्टै देखखने र्रि वावषयक 

प्रचतवेदन÷प्रोफाईल अचनवायय रुपमा तयाि र्रि केन्त्रमा समेत पठाउनु पनेछ । 
नोट ैः 

• प्रदेश २ अन्त्तर्यतका खजल्लाहरुमा खोप कोल्िचेन आकखष्मक ढुवानी, प्राववचधक परिचालन आडदको वजेट सोडह 

प्रादेचशक आपूचतय व्यवस्थापन केन्त्रमा नै ववचनयोजन भएको ति हाल तहां अन्त्तर्यतका खजल्लाको खोप कोल्िचेन 

ववतिण साववक भ्याखक्सन स्टोि हेटौिा, केन्त्रीय भ्याखक्सन स्टोि पथलैया ि वविाटनर्िवाट व्यवस्थापन र्िी सो को 
आचथयक व्यवस्थापन प्रादेचशक आपूती व्यवस्थापन केन्त्रले र्नुयपने छ । 

• र्ाभी नर्द अनुदान श्रोत तफय बाट ववचनयोखजत डक्रयाकलाप िकम फुकुवा भएपचछ मार ि तोडकएका डक्रयाकलाप 

मार संचालन र्नुयपनेछ । काययक्रम सम्पन्त्न भए पिात बाुँकी िकम डफताय सडहतको छुट्टै खचयको फाुँटबािी 
तोडकएको ढाुँचामा सम्बखन्त्धत चनकायमा पठाउनु पनेछ । 

• दाताको संयुि कोष श्रोत तफय बाट ववचनयोखजत बजेट तथा डक्रयाकलापहरु संचालनको लाचर् पडहलो रैमाचसकमा 
फुकुवा नचाडहने ि अन्त्य रैमाचसकमा फुकुवा भए पचछ मार चनकासा हुने भएकोले सोही अनुसाि काययक्रम संचालन 

र्नुय पनेछ । 
 
िाविय खोप काययक्रम अन्त्तर्यत ववचनयोखजत डक्रयाकलापहरु आ=व २०७८÷७९ 

१. कोचभि–१९ ववरुद्धको खोप अचभयान संचालन तथा व्यवस्थापन खचय -ए=ई=एफ=आई_ व्यवस्थापन ि डटम परिचालन, 

बैैेठक, अचभमुखखकिण, जनशवि परिचालन, प्रचाि प्रसाि तथा सामाखजक परिचालन, सुपरिवेक्षण अनुर्मन, खोप तथा 
कोल्िचेन सामाग्री ववतिण तथा ढुवानी आदी) श्रोतः नेपाल सिकाि) 
२. चनखज तथा ग्रैह सिकािी अस्पतालहरुमा कोचभि–१९ ववरुद्धको खोप अचभयान संचालनको लाचर् खोप केन्त्र व्यवस्थापन 

तथा जनशिी परिचालन खचय (झापा, मोिङ्र्, सुनसिी, धनुषा, पसाय, चचतवन, काठमािौँ, लचलतपुि भिपुि, काभ्रे, कास्की, 
रुपन्त्देही, पाल्पा, बाुँके, जुम्ला ि कैलाली) । (श्रोतः नेपाल सिकाि) 
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३. प्रदेश स्तिमा टाईयफाइि खोप अचभयान संचालन तथा व्यवस्थापन खचय (प्रदेश स्तरिय योजना र्ोवष्ठ, खोप तथा खोप 

सामाग्री ढुवानी, अनुर्मन सुपरिवेक्षण, समन्त्वय सचमचत ि संचािकमीैृहरुको अचभमुखखकिण ि अचभयान शुभािम्भ काययक्रम 

(प्रदेश स्वास््य चनदेशनालय ि प्रदेश आपूती व्यवस्थापन केन्त्रको लाचर्) । (श्रोतः र्ाभी नर्द अनुदान) 

४. प्रदेश स्तिः चनयचमत खोप काययक्रममा टाईयफाइि खोप शुरुवातको लाचर् ढुवानी तथा अनुर्मन, सुपरिवेक्षण (प्रदेश 

स्वास््य चनदेशनालय ि प्रदेश आपूती व्यवस्थापन केन्त्रको लाचर्)। (श्रोतः र्ाभी नर्द अनुदान) 

५. प्रदेश तथा खजल्लास्तिमा ैः अचभयानहरुको सचमक्षा, पूणखोप घोषणा ि डदर्ोपना एवं सिसफाई प्रवद्र्धन काययक्रमको 
चनिन्त्तिताको लाचर् सचमक्षा ि सुक्ष्म योजना तयािी र्ोवष्ठ २ डदन ७ वटै प्रदेश ि ७७ वटै खजल्लामा प्रदेश स्वास््य 

चनदेशनालय ि स्वास््य काययलय माफय त । (श्रोतः दाताको संयूि कोष) 

६. खोपकोल्िचेन व्यवस्थापनको लाचर् ईन्त्धन तथा ववधुत महशुल भुिाचन (प्रदेश आपूती व्यवस्थापन केन्त्र ि स्वास््य 

कायायलयहरुको लाचर्) । (श्रोतः नेपाल सिकाि) 
७. चनयचमत खोप सेवा ि आकखस्मक अबस्थामा प्रदेश तथा खजल्लाबाट भ्याखक्सन तथा खोप सामग्रीको ब्यवस्थापन, ववतिण 

तथा ढुवानी खचय(प्रदेश आपूती व्यवस्थापन केन्त्र ि स्वास््य कायायलयहरुको लाचर्)। (श्रोतः नेपाल सिकाि) 
८. खोपकोल्िचेन सामाचग्रको ममयत ि आकखष्मक व्यवस्थापन, िेडफ्रखजिेटि भ्यान समेत, प्रादेचशक भ्याखक्सन स्टोि, खजल्ला 
भ्याखक्सन स्टोि (प्रदेश आपूती व्यवस्थापन केन्त्र ि स्वास््य कायायलयहरुको लाचर्) । (श्रोतः नेपाल सिकाि) 
९. र्ुणस्तिीय खोप सेवा संचालन तथा सिसफाई प्रवद्र्धनमा संलग्न स्वास््यकमीको दक्षता बवृद्ध र्नय नयाुँ तथा खोप ताचलम 

नचलएका स्वास््यकमीहरुलाई खोप, कोल्िचेन व्यवस्थापन ,ए.ई.एफ.आई., सचभयलेन्त्स ि सिसफाई प्रवद्र्धन सम्वखन्त्ध 

आधािभुत ४ डदने ताचलम (१२० ब्याच, ३००० जना) । (श्रोतः दाताको संयूि कोष) 

१०. खजल्ला खस्थत अस्पताल ÷एम.चस.एच. खक्लचनकमा संचालन हुने खोप सेसन संचालन ब्यवस्थापन, ताचलम, र्ोवष्ठहरु 

ब्यवस्थापन ि सहखजकिण तथा खजल्ला भ्याखक्सन स्टोि संचालन व्यवस्थापनको लाचर् जनशवि ब्यवस्थापन( किाि सेवा) 
(श्रोतः दाताको संयूि कोष) 

११. खोप तथा कोल्िचेन व्यवस्थापनमा खजल्ला स्तिमा अनसाईि कोचचङ्, कोल्िचेन सामाचग्र ममयतको लाचर् टेखक्नचसयन 

परिचालन ए.ई.एफ.आई.को अनुर्मन, अनुसन्त्धानमा डटम परिचालन, खोपबाट बचाउन सडकने िोर्हरुको महामािी चनयन्त्रण 

ि काययक्रमको सुपरिवेक्षण अनुर्मन समेत, प्रादेचशक आपूचतय व्यवस्थापन केन्त्र ि प्रादेचशक स्वास््य चनदेशनालयबाट । 
(श्रोतः दाताको संयूि कोष) 

१२. खोप तथा पूणय खोपको बािेमा जनचेतना बढाई खोप उपयोर् बवृद्धको लाचर् स्थाचनय भाषामा शैखक्षक सामाचग्र उत्पादन, 

स्थाचनय िेडियो, एफ.एम बाट सुचना प्रशािणलर्ायत अन्त्य संचािका कृयाकलाप संचालन ७७ खजल्ला । (श्रोतः दाताको संयूि 

कोष) 

१३. खजल्ला स्ति ैः टाईयफाइि खोप अचभयान संचालन तथा चनयचमत खोपमा टाईयफाइि खोप शुरुवातको साथै चनयचमत खोप 

सुदढीकिण ि सिसफाई प्रबन्त्धनको लाचर् व्यवस्थापन खचय (अचभमुखखकिण तथा योजना र्ोवष्ठ, स्वास््यकमीैै ि 

स्वयंमसेवक ताचलम, ववद्यालय चशक्षक अचभमुखखकिण तथा ववद्यालयमा कक्षा संचालन, जनशवि परिचालन, सुपरिवेक्षण 

अनुर्मन ि अचभयान संचालन) । (श्रोतः र्ाभी नर्द अनुदान) 

१४. चनयचमत खोपमा टाईफाईि खोप शुरुवात काययक्रम (अचभयानको सचमक्षा ि चनयचमत खोपमा टाईफाईि खोप शुरुवात ि 

सिसफाई प्रबद्र्धनको लाचर् योजना र्ोवष्ठ, खोप तथा खोप सामाग्री ववतिण ि ढुवानी, अनुर्मन तथा सुपरिवेक्षण) । (श्रोतः 
र्ाभी नर्द अनुदान) 

१५. खजल्लाबाट पाचलका तथा स्वास््य संस्थास्तिमा खोप, सिसफाई प्रवद्र्धन काययक्रम तथा पूणय खोप भेरिडफकेसन ि 

डदर्ोपनाको लार्ी सहजीकिण, सुपरिवेक्षण एवम ्पूणय खोप घोषणा सभा व्यवस्थापन खचय । (श्रोतः दाताको संयूि कोष) 
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१६. खोप काययक्रम (चनयचमत खोप तथा अचभयानहरु) संचालन र्दाय संक्रमण िोकथाम तथा स्वास््यकमीको सुिक्षा ि 

सिसफाई प्रबद्र्धन कक्षा संचालन समेतको लार्ी सखजयकल मास्क, हयाण्ि सेचनटाइजि ि हात धुने साबुन, खरिद तथा ववतिण 

खचय, ७७ खजल्ला माफय त काययक्रम संचालन । (श्रोतः दाताको संयूि कोष) 

१७. खोपको पहंुच बढाई छुट वच्चालाई खोप डदलाई पूणयखोप सुचनखित र्नय वैशाख मडहनालाइ खोप मडहना संचालन र्ने तथा 
पाचलकास्तिमा योजना चनमायण समेत । (श्रोतः दाताको संयूि कोष) 

१८. खोप तथा कोल्ि चेन व्यवस्थापनको लाचर् कोल्िचेन ववस्ताि र्नय पाचलकाहरु संर् अचभमुखखकिण ि योजना काययक्रम दईु 

डदन (झापा, संखुवासभा, चसिहा, काभ्रे, वार्लुङ, नवलपुि, बडदयया, रुकुम पूवय, सुखेत, कैलाली खजल्लाका पाचलकाबाट प्रमुख 

प्रशासडकय अचधकृत, स्वास््य शाखा प्रमुख ि पाचलका अन्त्तर्यत खोप भण्िािण÷ववतिण केन्त्र िहेको स्वास््य संस्था बाट १ 
जना समेत र्िी ३ जना) (श्रोतः दाताको संयूि कोष 

०१= कोचभि १९ ववरुद्धको खोप अचभयान संचालन तथा व्यवस्थापन खचय -ए=ई=एफ=आई व्यवस्थापन ि डटम परिचालन, 

बैैेठक, अचभमुखखकिण, जनशवि परिचालन, प्रचाि प्रसाि तथा सामाखजक परिचालन, सुपरिवेक्षण अनुर्मन, खोप तथा 
कोल्िचेन सामाग्री ववतिण तथा ढुवानी आदी_ । 
परिचय कोचभि १९ िोर् िोकथाम तथा चनयन्त्रणको लाचर् कोचभि १९ ववरुद्धको खोप अचभयान संचालन 

र्नुयपने भएकाले, सो अचभयान संचालन र्दाय र्नुयपने आवश्यक व्यवस्थापन, अनुर्मन 

सुपरिवेक्षण, अचभयानका सामाग्री ढुवानी तथा ववतिण, कोचभि १९ खोप संचालनको लाचर् 

स्वास््यकमी तथा स्वयंसेवक परिचालन, सामाखजक परिचालनका डक्रयाकलाप, ववचभन्त्न संचाि 

माध्यमहरु परिचालन र्िी काययक्रम सम्पन्त्न र्नय यो काययक्रम तथा बजेट ववचनयोजन र्रिएको हो 
। 

उदे्दश्य नेपाल सिकािले प्राथचमकता चनधायिण र्िेका लखक्षत समूहहरुलाई चिणबद्ध रुपमा कोचभि १९ 

ववरुद्धको खोप प्रदान र्ने 

अपेखक्षत प्रचतफल प्राथचमकतामा पिेका उमेि समूहहरुले खोप प्राप्त र्िी कोचभि १९ िोर् िोकथाम तथा चनयन्त्रणमा 
सघाउ हुने 

डक्रयाकलाप तथा 
संचालन प्रकृया 

कोचभि खोप अचभयान संचालनको लार्ी नेपाल सिकािले जािी र्िेको चनदेचशका २०७७÷७८, सो 
पचछ जािी भएका चनदेचशका ि चनदेशनहरुको आधािमा बजेटको परिचधमा िडह प्रदेश तथा खजल्ला 
तहमा योजना तयाि र्िी चनम्न डक्रयाकलापहरु संचालन र्न ेैः 
१. अचभयानको सचमक्षा, अचभमुखखकिण ि योजना र्ोवष्ठ प्रदेश स्तिमा २ डदन ि खजल्ला तहमा १ 
डदन -यो खोप अचभयान ववर्त बषय देखख नै चनिन्त्ति संचालन भईिहेकोले कुनै नयाुँ खोप आई सो 
को अचभमुखखकिण ि ववशेष योजना र्नुयपने अवस्थामा स्वास््य सेवा ववभार्को समन्त्वयमा 
प्रदेश तथा खजल्लामा यो काययक्रम संचालन व्यवस्था र्ने_ 

२. अचभयान संचालनको लार्ी जनशवि परिचालन – अचभयानका ववचभन्त्न चिणमा खोप 

काययक्रम संचालन र्नय आवश्यक जनशवि परिचालन र्ने (जनशवि परिचालनका आधािहरु 

चनदेचशकामा उल्लेख भएको) 
३. सुपरिवेक्षण तथा अनुर्मन खचय (प्रदेशबाट खजल्ला, पाचलका ि खजल्लाबाट पाचलका, स्वास््य 

संस्था समेतमा सुपरिवेक्षणको लाचर्) 

४. काययक्रम व्यवस्थापन खचय (ए.ई.एफ.आई औषधी खरिद, व्यवस्थापन तथा डटम परिचालन, 

खोप तथा खोप जन्त्य सामाग्री ढुवानी÷ववतिण, खोपजन्त्य फोहोि व्यवस्थापन, स्थाचनय एफ.एम 

िेडियो, संचाि माध्यमहरुको परिचालन ि अचभयान खोप िखजष्टि छपाई) 

नोट ैः काययक्रम नं ४ मा उल्लेख भएका डक्रयाकलापहरु खजल्लाको योजना अनुसाि चनदेचशका 
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बमोखजम र्न ेि सो मध्य खोपजन्त्य फोहोि व्यवस्थापनको लाचर् न.पा ि र्ा.पा को प्रचत विा रु 

७५० ि उप÷महा न.पा को प्रचत विा रु १००० को दिले व्यवस्था र्नुयपदयछ ।  
५. आवश्यकता अनुसाि कोचभि खोप अचभयान समन्त्वय तथा अनुर्मन सचमचत (प्रदेश तथा 
खजल्ला) को बैठक । 

बजेट बाुँिफाुँि प्राप्त बजेटबाट तोडकएका डक्रयाकलापहरु खजल्लाको आवश्यकता अनुसाि पूनःयोजना बनाई नेपाल 

सिकािको आचथयक ऐन चनयमानुसाि  अचग्रम स्वीकृत र्िाई खचय र्न े व्यवस्था र्नुयपदयछ । 
खजल्लाले अचभयानहरु संचालन र्नुय पूवय प्रत्यक चिणको सुक्ष्म योजना –खोप केन्त्र संख्या, खोप 

डदने स्वास््यकमीको संख्या, स्वमं सेवक संख्या, संचालन अवचध, खोप कोल्ि चेन ववतिण 

योजना ि सुपरिवेक्षण योजना तयाि र्िी स्वीकृत र्िेि सोही अनुसाि खचय व्यवस्थापन र्नुय पदयछ 

। जनशवि व्यवस्थापन र्दाय प्रचत खोप केन्त्र प्रचत डदन २ जना स्वयं सेवक ि चनदेचशकमा उल्लखे 

भए बमोखजम खोप डदने स्वास््यकमी परिचालन र्न े। 
सन्त्दभय सामाग्री कोचभि(१९ िोर् ववरुद्धको खोप अचभयान कायय संचालन चनदेचशका २०७७÷७८, अन्त्तरिम 

चनदेचशका, स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा स्वास््य सेवा ववभार्बाट जािी चनदेशनहरु 

 

२= संघीय ि प्रादेचशक सिकािी अस्पताल, चनखज तथा ग्रैह सिकािी अस्पतालहरुमा कोचभि खोप अचभयान संचालनको लाचर् 

खोप केन्त्र व्यवस्थापन तथा जनशवि परिचालन खचय (झापा, मोिङ्र्, सुनसिी, धनुषा, पसाय, चचतवन, काठमािौँ, लचलतपुि 
भिपुि, काभ्रे, कास्की, रुपन्त्देही, पाल्पा, बाुँके, जुम्ला ि कैलाली) । 
परिचय कोचभि १९ िोर् िोकथाम तथा चनयन्त्रणको लाचर् चनखज तथा ग्रैह सिकािी अस्पतालहरुमा 

कोचभि खोप अचभयान संचालनको लाचर् खोप केन्त्र व्यवस्थापन तथा जनशवि परिचालन 

र्नयको लार्ी यो काययक्रम तथा बजेट ववचनयोजन र्रिएको छ । 
उदे्दश्य नेपाल सिकािले प्राथचमकता चनधायिण र्िेका लखक्षत समूहहरुलाई तोडकएका अस्पतालहरुबाट 

चिणबद्ध रुपमा कोचभि १९ ववरुद्धको खोप प्रदान र्ने 
अपेखक्षत प्रचतफल प्राथचमकतामा पिेका उमेि समूहहरुले खोप प्राप्त र्िी कोचभि १९ िोर् िोकथाम तथा चनयन्त्रणमा 

सघाउ हुने 

डक्रयाकलाप तथा 
संचालन प्रकृया 

१. यो डक्रयाकलाप तोडकएका खजल्लाहरुको तोडकएको अस्पताल, मेडिकल कलेज ि स्वास््य 

संस्थाहरुमा ववर्त अचभयान जस्तै केन्त्र तोडक तुँहाकै जनशवि परिचालन र्िी खोप अचभयान 

संचालन र्दाय खोप केन्त्र व्यवस्थापन संचालनको लाचर् आवश्यकता अनुसाि बैठक, 

अचभमुखखकिण ि जनशवि परिचालन -सुपरिवेक्षक÷काययक्रम संयोजन र्न ेव्यवि, खोप डदने 

स्वास््यकमी ि स्वयं सेवकको लाचर् व्यवस्था र्रिएको छ । कोचभि १९ ववरुद्धको खोप 

अचभयानको लाचर् ववचनयोखजत बजेटबाट अपूर् भएमा ि यो डक्रयाकलापको बजेट बचत भएमा 
बचत िकमबाट खजल्ला चभरका अन्त्य खोप केन्त्रहरुमा समेत जनशवि (खोप डदने 

स्वास््यकमी ि स्वयं सेवक परिचालन र्नुय पनेछ ।  
२. माचथ उल्लेखखत स्वास््य संस्थाहरुमा कुनै चनखित लखक्षत समुहको लाचर् ि यस्ता स्वास््य 

संस्था केन्त्रीत खोप केन्त्र स्थापना र्िी खोप संचालन र्दाय सो अवस्थामा काययक्रम 

व्यवस्थापनको लाचर् अचभमुखखकिण ि योजना बैठक र्न े ि ती अस्पतालहरुबाट काययक्रम 

संचालन अवचधभि एक जना काययक्रम सुपरिवेक्षक÷संयोजक तोकी खोप डदने स्वास््यकमी ि 
स्वयं सेवक समेत चनधायिण र्िी सोही अनुसाि खचय व्यवस्थापन र्ने । अन्त्य खोप 

अचभयानहरुमा समेत ती स्वास््य संस्थाहरुमा खोप केन्त्र संचालन भएमा अचभयानको अवचध 
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ि परिचालन भएका जनशविलाई सोही अनुसाि  खचय व्यवस्थापन र्न े। 
३. नेपाल सिकािले ववशेष समहु चनधायिण र्िी त्यस्ता समुहहरुलाई चनिन्त्ति खोप उपलब्ध 

र्िाउन कुनै अस्पताल तोकी सेवा संचालन र्नुयपने भएमा सो को योजना बैठक ि योजना ( खोप 

संचालन हुने डदन, खोप डदने स्वास््यकमीको चनधायिण, सुपरिवेक्षक, खोप कोल्ि चेन 

व्यवस्थापन ि अचभलेख प्रचतवेदन आडद) र्िी सेवा संचालन र्नुयपनेछ । यस्तो सेवा प्रदान र्दाय 
खोप डदने स्वास््यकमीलाई माचसक यातायात खचय रु ३००० ि संयोजकलाई यातायात खचय रु 

४००० उपलब्ध र्िाउने । यडद यो काययक्रममा ववचनयोखजत बजेटबाट िकम अपूर् भएमा कोचभि 

खोप अचभयानमा ववचनयोखजत जनशवि परिचालन ि अनुर्मन सुपरिवेक्षणको िकमबाट खचय 
व्यवस्थापन र्नय सडकनेछ । ति यो अवस्थामा खोप सेवा संचालन र्दाय स्वयं सेवक परिचालन 

नहुने । यस प्रकािको खोप सेवा हप्ताको एक वा दईु डदन तोकेि उपलब्ध र्िाउनु पनेछ । 
बजेट बाुँिफाुँि प्राप्त बजेटबाट तोडकएका डक्रयाकलापहरु खजल्लाको आवश्यकता अनुसाि योजना बनाई नेपाल 

सिकािको आचथयक ऐन चनयमानुसाि अचग्रम स्वीकृत र्िाई खचय र्न े व्यवस्था र्नुयपदयछ । 
दैचनक भ्र भत्ता, पारिश्रचमक चनयमानुसाि, बैठक खाजा रु २०० प्रचत व्यवि, 

सुपरिवेक्षक÷संयोजक रु १,००० प्रचत व्यवि प्रचत डदन, खोप डदने स्वास््यकमी रु ७०० प्रचत 

व्यवि प्रचत डदन ि स्वयं सेवक प्रचत व्यवि प्रचत डदन रु४०० का दिले यातायात खचय, फोहोि 
मैला व्यवस्थापन रु १,००० प्रचत चिण  

सन्त्दभय सामाग्री कोचभि १९ िोर् ववरुद्धको खोप अचभयान कायय संचालन चनदेचशका २०७७÷७८, अन्त्तरिम 

चनदेचशका, स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा स्वास््य सेवा ववभार्बाट जािी चनदेशनहरु 

 

३= प्रदेश स्तिमा टाईयफाइि खोप अचभयान संचालन तथा व्यवस्थापन खचय (प्रदेश स्तरिय योजना र्ोवष्ठ, खोप तथा खोप 

सामाग्री ढुवानी, अनुर्मन सुपरिवेक्षण, समन्त्वय सचमचत ि संचािकमीहरुको अचभमुखखकिण ि अचभयान शुभािम्भ काययक्रम 

(प्रदेश स्वास््य चनदेशनालय ि प्रदेश आपूती व्यवस्थापन केन्त्रको लाचर्) । 
परिचय टाईफाइि खोप अचभयान सफलतापूवयक संचालन र्नयको लाचर् प्रदेश स्तिमा स्वास््य कायायलय 

प्रमुख, काययक्रम फोकल पसयन ि कोल्िचेन अचधकृत÷ अचसस्टेन्त्टहरुसुँर् खजल्ला तहको योजना 
र्ोवष्ठ, प्रदेशबाट स्वास््य कायायलय सम्म खोप तथा खोपजन्त्य सामाग्री ढुवानी तथा ववतिणको 
लार्ी, प्रदेश स्तिमा प्रदेश खोप समन्त्वय सचमती तथा संचािकमीहरुको अचभमुखखकिण, प्रदेश 

स्तिमा काययक्रम शुभािम्भ ि अचभयान पूवय, अचभयान संचालनको समयमा ि अचभयान पिात 

अनुर्मन सुपरिवेक्षण र्नयको लार्ी यो काययक्रम तथा बजेट ववचनयोजन र्रिएको हो । 
उदे्दश्य • प्रदेशस्तिमा टाईफाइि खोप अचभयानको लार्ी खजल्लास्तरिय योजना तजुयमा र्ोष्ठी 

संचालन र्ने 
• टाईफाइि खोप अचभयान संचालनको लार्ी आवश्यक खोप तथा खोप सामाग्री प्रदेश 

माफय त स्वास््य काययलयमा ववतिण र्ने 

• सिोकािवालाहरुसुँर् समन्त्वय तथा अन्त्तिडक्रया र्ने साथै अचभयानको सुपरिवेक्षण 

अनुर्मन र्ने 

अपेखक्षत प्रचतफल • टाईफाइि खोप अचभयान संचालनको लार्ी खजल्लास्तिको योजना तजुयमा हुने 

• समयमै खोप तथा खोपजन्त्य सामाग्रीहरुको खजल्लामा उपलब्ध हुने 

• टाईफाइि खोप अचभयानको बािेमा सिोकािवाला चनकायहरु जानकाि हुने ि आवश्यक 

सहयोर् उपलब्ध हुने 
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• अचभयान सफलतापूवयक संचालन हुने 

डक्रयाकलाप तथा 
संचालन प्रकृया 

टाईफाइि खोप अचभयान संचालनको लाचर् अचभयान संचालन अर्ावै अचभयान संचालन 

चनदेचशका २०७८÷७९ जािी हुनेछ, सो चनदेचशकामा उल्लेख भए बमोखजम चनम्नानुसािका 
काययक्रम मार संचालन र्नुय र्िाउनु पनेछ ैः 

• प्रदेशस्तिमा अचभमुखखकिण तथा योजना तजुयमा र्ोवष्ठ २ डदन 

• प्रदेशबाट खजल्लास्तिमा खोप तथा खोपजन्त्य ि प्रचाि प्रसाि सामाग्री ढुवानी तथा 
ववतिण 

• प्रदेशस्तरिय खोप समन्त्वय सचमचतको बैठक, अचभमुखखकिण तथा पैिवी 
• प्रदेशस्तिबाट अचभयानको क्रममा खजल्ला तथा पाचलकास्तिमा अनुर्मन, 

सुपरिवेक्षण ि अचभयान शुरुवात शुभािम्भ काययक्रम 

बजेट बाुँिफाुँि टाईफाइि खोप अचभयान संचालन चनदेचशका २०७८÷७९ मा काययक्रमको बजेट बाुँिफाुँि र्िी 
परिवाि कल्याण महाशाखा माफय त पठाईनेछ, सो अनुसाि चनदेचशकामा उल्लेख भएको 
डक्रयाकलाप नेपाल सिकािको आचथयक ऐन, चनयमानुसाि बजेटको परिचध चभर िही खचय 
र्नुयपनेछ । 

सन्त्दभय सामाग्री टाईफाइि खोप अचभयान संचालन चनदेचशका २०७८÷७९, सूचना संचािका सामाग्री, 
प्रस्तुतीकिण, सुक्ष्म योजना तजुयमा फािाम आडद । 

 

४= प्रदेश स्तिः चनयचमत खोप काययक्रममा टाईयफाइि खोप शुरुवातको लाचर् ढुवानी तथा अनुर्मन, सुपरिवेक्षण (प्रदेश 

स्वास््य चनदेशनालय ि प्रदेश आपूती व्यवस्थापन केन्त्रको लाचर्)। 
परिचय टाईफाइि खोप अचभयान पिात तत्कालै चनयचमत खोपमा टाईफाइि खोप शुरुवातको लाचर् खोप 

तथा खोप जन्त्य सामाग्री प्रदेश आपूती केन्त्रबाट खजल्लास्तिमा ढुवानी ि प्रदेश स्वास््य 

चनदेशनालयबाट खजल्ला तथा पाचलका तहमा आवश्यक पुष्ठपोषण, अनुर्मन ि सुपरिवेक्षण प्रदान 

र्नयको लाचर् यो काययक्रम तथा बजेट ववचनयोजन र्रिएको हो । 
उदे्दश्य • चनयचमत खोप काययक्रममा टाईफाइि खोप संचालनको लार्ी आवश्यक खोप तथा खोप 

सामाग्री ववतिण र्ने 
• चनयचमत खोप काययक्रममा टाईफाइि खोप संचालनको सुचनखितताको लाचर् सुपरिवेक्षण 

अनुर्मन ि सहखजकिण र्ने 
अपेखक्षत प्रचतफल • चनिन्त्ति रुपमा खोप तथा खोपजन्त्य सामाग्रीहरुको खजल्लामा उपलब्ध हुने 

• चनयचमत खोपमा टाईफाइि खोप शुरुवात तथा संचालन हुने 

डक्रयाकलाप तथा 
संचालन प्रकृया 

टाईफाइि खोप अचभयान संचालन पिात चनयचमत खोपमा टाईफाइि खोप शुरुवात हुने ि सो को 
लाचर् टाईफाइि खोप अचभयान संचालन चनदेचशकामा उल्लेख भए बमोखजम चनम्नानुसािका 
काययक्रम संचालन र्नुय र्िाउनु पनेछ ैः 

• प्रदेशबाट खजल्लास्तिमा खोप तथा खोपजन्त्य, सामाग्री ढुवानी तथा ववतिण 

• प्रदेशस्तिबाट चनयचमत खोप काययक्रममा टाईफाइि खोप संचालनको खजल्ला तथा 
पाचलकास्तिमा अनुर्मन, सुपरिवेक्षण ि सहखजकिण 

बजेट बाुँिफाुँि टाईफाइि खोप अचभयान संचालन चनदेचशका २०७८÷७९ मा काययक्रमको बजेट बाुँिफाुँि र्िी 
परिवाि कल्याण महाशाखा माफय त पठाईनेछ, सो अनुसाि चनदेचशकामा उल्लेख भएको 
डक्रयाकलापमा नेपाल सिकािको आचथयक ऐन, चनयमानुसाि बजेटको परिचध चभर िही खचय र्नय 
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सडकनेछ । 
सन्त्दभय सामाग्री टाईफाइि खोप अचभयान संचालन चनदेचशका २०७८÷७९, सूचना संचािका सामाग्री, प्रस्तुतीकिण, 

सुक्ष्म योजना तजुयमा फािाम आदी 
 

५= प्रदेश तथा खजल्लास्तिमा ैः अचभयानहरुको सचमक्षा, पूणय खोप घोषणा ि डदर्ोपना एवं सिसफाई प्रबद्र्धन काययक्रमको 
चनिन्त्तिताको लाचर् सचमक्षा ि सुक्ष्म योजना तयािी र्ोवष्ठ २ डदन ७ वटै प्रदेश ि ७७ वटै खजल्लामा प्रदेश स्वास््य 

चनदेशनालय ि स्वास््य कायायलय माफय त । 

परिचय विा, स्वास््य संस्था ि पाचलका स्तिको समेत खोप कोल्िचेन तथा सिसफाई प्रवद्र्धन काययक्रम 

संचालन, प्रर्चतको सचमक्षा ि सुधािको लाचर् तहर्त सुक्ष्मयोजना बनाउन पाचलका तथा स्वास््य 

संस्थाको क्षमता ववकास र्िी काययक्रम प्रभावकािी बनाउन एवं स्थाचनय तहको काययक्रम 

संचालनमा क्षमता ववकास र्नयको लाचर् यो काययक्रमको व्यवस्था र्रिएको छ । स्थाचनय तहमा 
संचालन हुने काययक्रमको सचमक्षा ि पाचलका तथा स्वास््य संस्थाहरुसंर् समन्त्वय, सहकायय 
बढाउन अत्यन्त्त महत्वपूणय हुने भएकोले स्वास््य चनदेशनालय तथा स्वास््य कायायलयले यो 
काययक्रम प्रभावकािी रुपमा आयोजना ि संचालन  र्नय पदयछ . 

उदे्दश्य • साववक खजल्ला÷पाचलका÷स्वास््य संस्था स्तिको खोप काययक्रमको उपलखब्ध, प्रर्चतको 
अवस्था ववश्लेषण एवं समीक्षा र्रि सुधािको लाचर् स्वास््य संस्था एवं पाचलका तहको सुक्ष्म 

योजना बनाउन क्षमता ववकास र्न े 

• खोप काययक्रमबाट प्राप्त उपलखब्ध कायम िाख्दै र्ुणस्तिीय खोप सेवा माफय त पूणय खोप 

सुचनखित र्नय उपलब्ध श्रोत साधनको उचचत परिचालनको योजना बनाउने  

• पूणय खोप सुचनखितता घोषणा ि डदर्ोपनाको योजना बनाई कायायन्त्वयन र्न े 

• खोप कोल्िचेन सामाग्रीको वास्तववक आवश्यकताको आधािमा योजना बनाउने  

• स्वीकृत ववचनयोखजत पाचलका तथा स्वास््य संस्था स्तिका काययक्रमहरु संचालनको योजना 
वनाई समन्त्वयात्मक तविले सहखजकिण ि सहयोर् र्नय जानकािी र्िाउने साथै काययक्रम 

संचालन ताचलका तथा प्रस्तुचतकिण सामाग्री तयािी ि उपलब्ध र्िाउने   
अपेखक्षत प्रचतफल • स्थानीय विा, स्वास््य संस्था ि पाचलका तहको कायय प्रर्चत, उपलखब्ध, सुधाि र्नुयपने 

पक्षहरुको पडहचान भई र्ुणस्तिीय ि प्रभावकािी खोप सेवा सञ्चालन र्नय योजना चनमायण 

र्नय क्षमता ववकास हुनेछ ।  
• खोप प्रर्चतमा ववृद्ध, खोप खेि जाने दिमा कमी हुनका साथै पूणय खोप सुचनखितता ि डदर्ोपना 

काययक्रम सञ्चालन हुनेछ । 
डक्रयाकलाप तथा संचालन 

प्रकृया 
लखक्षत समूहः 

• प्रदेशस्तिको सचमक्षा तथा अचभमुखखकिण र्ोवष्ठ २ डदन 

 

सहभार्ीः स्वास््य कायायलय प्रमुख, खोप काययक्रम फोकल पसयन, कोल्ि चेन अचधकुत÷अचसस्टेन्त्ट 

आवश्यकता अनुसाि महानर्ि, उपमहानर्िका स्वास््य शाखा प्रमुख तथा वजेटको परिचधमा िडह 

अन्त्य सिोकािवालाहरु 

 

खजल्लास्तिको सचमक्षा तथा अचभमुखखकिण र्ोवष्ठ २ डदन 

सहभार्ीः सवै स्वास््य संस्था प्रमुखहरु, पाचलकाबाट स्वास््य शाखा प्रमुख ि वजेटको परिचधमा 
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िडह सह संयोजकहरु समेत, खोप सेवामा संलग्न अन्त्य संघ संस्था प्रचतचनचधहरु साथै नर्ि 
स्वास््य केन्त्र, सामुदायीक स्वास््य केन्त्र, विा स्वास््य केन्त्रबाट समेत सहभार्ी र्िाउनु पदयछ  

 

सञ्चालन र्ने अवचधः 
• स्वीकृत काययक्रममा उल्लेख भए अनुसाि प्रदेशको योजना तथा अचभमूखखकिण काययक्रम 

पिात सके सम्म दोश्रो रैमाचसकमा शुरु र्न े.  

 

सञ्चालन प्रकृया  
• यो काययक्रम प्रदेश स्तिमा सम्पन्त्न भए पिात खजल्लामा ि खजल्ला स्तिमा सम्पन्त्न 

पिात मार पाचलका तहमा सञ्चालन र्नुय पने भएकोले ताडकएको रैमाचसकमा सके सम्म 

चाुँिै संचालन र्नुयपदयछ । 
• सुक्ष्म योजना तयािी र्ोवष्ठ संघ,  प्रदेश स्वास््य चनदेशनालय, साझेदाि चनकायबाट समेत 

श्रोत व्यवि÷सहजकतायको प्रत्यक्ष संलग्नतामा आयोजना र्नुयपन े भएकोले स्वास््य 

चनदेशनालयले परिवाि कल्याण महाशाखासंर् ि खजल्लाले स्वास््य चनदेशनालयसंर् 

अचग्रम समन्त्वय र्िी र्ोवष्ठको चमचत तोक्नुपदयछ । 
• यो काययक्रम यस अचघ प्रदेश स्तिमा सुक्ष्मयोजना तयािीमा संलग्न, प्रचशक्षक प्रचशक्षण 

ताचलममा सहभार्ी सहजकतायबाट संचालन र्नुय पदयछ । यडद स्वास््य कायायलय 

अन्त्तर्यत त्यस्ता जनशवि नभएमा प्रदेश वा अन्त्य स्वास््य कायायलयहरुसंर् समेत 

समन्त्वय र्िी सहजकतायको व्यवस्था र्िेि मार काययक्रम संचालन र्िी प्रभावकािी 
बनाउनु पदयछ । 

• स्वास््य कायायलयले यो र्ोवष्ठ संचालन पूवय सुक्ष्मयोजना फािममा र्त आ. व. को पूणय 
ववविण ि यस आ. व. को श्रावण देखख हाल सम्मको ववविण अचनवायय रुपमा भिेि 

ल्याउन साथै खोप कोल्िचेन समाग्रीको मौज्दात ववविण, खोप सेसन संचालन अवस्था, 
सिसफाई प्रवद्र्धन सेसन संचालन अवस्था, नयाुँ र्रिएका कृयाकलापहरु आडद समेत 

चलइ आउन परबाट जानकािी र्िाउने । स्वास््य संस्थाबाट खोप काययकतायसंर् छलफल 

र्रि खोप केन्त्र स्तिको ज.ेई. ि दादिुा खोपको आवश्यकता चनधायिण र्िेि आउन 

जानकािी र्िाउने । 
• प्रदेश स्तिको सचमक्षामा आउुँदा स्वास््य कायायलयले समेत पाचलका तथा स्वास््य 

संस्था स्तिको  सुक्ष्म योजनाबाट समायोजन भएको खजल्लाको सुक्ष्म योैेजना (खोपको 
३ वषयको प्रर्चत संख्या, र्त वषयको कभिेज, खोप खेि जाने दि, पूणय खोप सुचनखितता 
घोषणाको अवस्था, पडहचान भएका समस्याहरु आडद) तयाि र्िी चलई आउन स्वास््य 

चनदेशनालयबाट जानकािी एवं समन्त्वय र्नुय पदयछ ।  
यो र्ोवष्ठमा 
पडहलो डदन 

१. िाविय खोप काययक्रमको लक्ष्य, उदे्दश्य, उपलखब्ध, चुनौचतबािे प्रस्तुचतकिण र्िी जानकािी 
र्िाउने 

२. खजल्ला, पाचलका ि विा स्तिको खोप, कोल्िचेन अवस्था, प्रर्चत अवस्था, सिसफाई प्रवद्र्धन 

काययक्रमको अवस्था, पूणय खोपको अवस्था, मुख्य उपलखब्ध समस्या ि चुनौचतहरु प्रस्तुचतकिण ि 

छलफल र्िाउने 
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३. उच्च प्रर्चत ि कम प्रर्चत भएका खजल्ला, पाचलका ि विाहरुको कािण, सुधािको उपायबािे 

छलफल र्िाउने 

४. स्थाचनय स्तिमा ववचनयोखजत काययक्रमहरु ि संचालनको अवस्थाबािे प्रस्तुचतकिण ि छलफल 

र्िाउने  

५. सुक्ष्म योजनाको आवश्यकता, तयािी प्रकृया ि ववशेषताबािे जानकािी र्िाउने । 
 

दोस्रो डदन  

१. सवै खजल्ला÷पाचलका÷स्वास््य संस्था स्तिबाट मार् र्रिएको त्यांक भएको यडकन र्ने वा 
उपलब्ध र्िाउने ि खजल्ला पाचलकाअनुसाि समूह वनाईः  
१.१ सुक्ष्मयोजना फािम अध्ययन ि अभ्यास शुरु र्िाउने । सहजकतायले प्रदशयन र्दै प्रत्येक फािम 

भदै सहभार्ीहरुको अभ्यासको अनुर्मन र्ने ि प्रष्ट पादै सवैको क्षमता ववकास भए नभएको 
(सुक्ष्मयोजना फािम भनय, फािमको प्रयोर् र्नय, त्यांक ववश ्ै ेलषण र्नय ) यडकन हुने । 
१.२ खोप कोल्िचेन सामाग्रीको योजना वनाउुँदा वास्तववक योजना वनाई अभाव तथा खेि जानबाट 

बचाउन तोडकएको लक्ष्य, खोप केन्त्र ि ३ वषयको सिदि प्रर्चतको समेतको आधािमा योजना 
र्िाउन अभ्यास र्िाउने ।  
१.३ सवैको अभ्यास सडकएपचछ कुनै एक संस्थालाई प्रस्तुचतकिण र्िाउदै सवैलाई भेरिफाई र्िाउदै 

प्रष्ट पाने 

नोट ैः यो र्ोवष्ठ सहजकतायको क्षमता ववकास र्न ेयस पचछ चनिन्त्ति खजल्ला, पाचलका ि स्वास््य 

संस्थामा स्तिमा सुक्ष्मयोजना वनाई खोप सेवा सुधाि र्नुय पन ेभएकोले सवैले समान बुझ्नु पनेमा 
जोि र्रि महशुस र्िाउने । स्वास््य संस्था प्रमुख ि संयोजकले सहखजकिण र्िी विा, पाचलकाको 
वावषयक सुक्ष्म योजना तयाि र्न ेि कायायन्त्वयन र्नुय पनेमा ववशेष जोि डदने । 
 

२. स्वास््य संस्थाको तयािी सुक्ष्मयोजनाबाट पाचलकाको समायोजन र्िाउने   

३. तयािी सुक्ष्मयोजना १ प्रचत सम्वखन्त्धत संस्थामा िाख्न े ि १ प्रचत माचथल्लो चनकायमा पठाउन 

जानकािी र्िाउने । 
४. सवै पाचलकाको सुक्ष्म योजनाबाट समायोजन र्िेि खजल्लाको सुक्ष्म योजना तयाि र्िी 
कायायन्त्वयन र्न े। 
काययक्रमको दोस्रो डदनको खाजा पचछ सिसफाई प्रवद्र्धन काययक्रमको औचचत्य ि अवस्था बािे 
जानकािी र्िाई प्रत्येक पाचलकाले स्वास््य संस्था स्तिमा सेसन संचालन ्याकेजको 
अचभमुखखकिणको र्नय पन ेहुदाुँ सो बािेमा ्याकेजको पूनतायजर्ी र्न ेि पाचलका पाचलकाको समहु 

वनाई अभ्यास समेत र्िाउने । 
१. यो पूनतायजर्ी ताचलम संचालन र्नय यस अचघ खजल्लामा उपलब्ध र्िाएको ताचलम ्याकेजको 
प्रयोर् र्ने 
२. यस अचघ ताचलम चलएका संयोजक तथा स्वास््य संस्था प्रमुखहरुबाट समेत सहखजकिण 

र्िाउन सडकन्त्छ । 
३. खोप सेवा माफय त सेसन संचालन र्नय प्रेरित र्ने साथै स्थाचनय तह बाट आवश्यक सामाग्री 
ब्यवस्था र्नय छलफल र्ने — हातधुने सामाग्री, फचनयचि आडद ।  
 

नोट ैः  
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६= खोप कोल्िचेन व्यवस्थापनको लाचर् ईन्त्धन तथा ववधुत महशुल भुिाचन -प्रदेश आपूती व्यवस्थापन केन्त्र ि स्वास््य 

कायायलयहरुको लाचर्_ 

१. यो काययक्रममा एक समुहमा बडढमा २०— २५ जनाको सहभाचर् र्िाउनु पदयछ । 
२ै.ं एक पाचलकाको सहभार्ीहरु एकै समुहमा हुने र्िी सहभार्ी र्िाउनु पदयछ । 
३. बजेट तथा खजल्लाको अवस्था अनुसाि काययक्रम संचालन स्थान खजल्ला तथा पाचलका स्तिमा 
आयोजना र्नय सडकने छ । 
४. प्रदेश स्तिको अचभमुखखकिण, सचमक्षा पचछ मार यो काययक्रम संचालन र्ने । 
अन्त्तमा पूणयखोप सुचनखितता ि डदर्ोपनाको औचचत्य, प्रकृया ि खजम्मेवािी तथा सिसफाई 

प्रबद्र्धनबािे छलफल र्दै समापन र्ने 
बजेट बाुँिफाुँि प्राप्त बजेटबाट नेपाल सिकािको आचथयक ऐन चनयमानुसाि दैचनक भ्रमण भत्ता, यातायात, स्टेशनिी, 

शैखक्षक सामाग्री, हल तथा जेनेिेटि भािा, खाजा, व्यानि, ववववध (फोटोकपी, श्रोत व्यवि तथा 
सहजकतायको पारिश्रचमक (केन्त्र, प्रदेश समेत) आडदको लाचर् खचयको ववविण अचग्रम योजना बनाई 

स्वीकृत र्िाई खचय र्ने व्यवस्था र्नुयपदयछ । 
सन्त्दभय सामाग्री प्रस्तुचतकिण स्लाईि, खजल्ला, पाचलकाको सुक्ष्मयोजना फािम 

परिचय खोप सेवालाई चनयचमत ि र्ुणस्तिीय बनाउन सवै तहमा कोल्िचेन सामाचग्र चनिन्त्ति संचालनमा 
सहयोर् पुर्ोस भन्त्ने हेतुले यो काययक्रमको ब्यवस्था र्रिएको छ ।  
यो कायय चनयचमत रुपमा माचसक, रैमाचसक, वावषयक योजना अनुसाि संचालन र्नुय पदयछ । 

उदे्दश्य • भ्याखक्सनको उपयुि कोल्िचेन व्यवस्थापन र्िी र्ुणस्तिीय खोप सेवा उपलब्ध र्िाउनु  

• ववद्युत नभएको स्थान तथा समयमा ईन्त्धनबाट िेडफ्रजेिेटि तथा जेनेिेटि सञ्चालन र्िी खोप 

कोल्िचेन व्यवस्थापन र्ने 
अपेखक्षत प्रचतफल • खोप कोल्िचेन भण्िािणमा र्ुणस्ति कायम हुनेछ 

• खोप सेवा चनिन्त्ति ि र्ुणस्तिीय हुनेछ  

• भ्याखक्सन खेि जाने दि समेत घट्नेछ 
डक्रयाकलाप तथा संचालन 

प्रकृया 
लखक्षत समूहः 

• खोप कोल्िचेन भण्िािण तथा ववतिण र्ने भ्याखक्सन स्टोि, सब स्टोि ि स्वास््य 

संस्थाहरु 

सञ्चालन र्ने अवचध 

• खोप कोल्िचेन भण्िािणमा र्ुणस्ति कायम र्नय आवश्यकता अनुसाि चनिन्त्ति 

 

सञ्चालन ववचधः 
• स्वास््य कायायलय खजल्ला कोल्िरुम ि मातहतको कोल्िरुम तथा प्रादेचशक स्वास््य 

आपुचतय केन्त्र भ्याखक्सन स्टोिका लाचर् उपलब्ध र्िाइएको इन्त्धन कोल्िचेन उपकिणको 
(डफ्रज, िेडफ्रजेिेटि) तापक्रम कायम िाख्नको लाचर् प्रयोर् र्नुयपनेछ 

• सावबकका खजल्ला भ्याखक्सन स्टोिहरु बाट खजल्ला चभरका भ्याखक्सन सव स्टोिमा 
इन्त्धन उपलब्ध र्िाउनुपने भएमा सो को औचचत्य सडहत योजना बनाई कम्तीमा 
३मडहनाको लाचर् उपलब्ध र्िाउनु पदयछ । 
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७= चनयचमत खोप सेवा ि आकखस्मक अबस्थामा प्रदेश तथा खजल्लाबाट भ्याखक्सन तथा खोप सामग्रीको ब्यवस्थापन, 

ववतिण तथा ढुवानी खचय (प्रदेश आपूती व्यवस्थापन केन्त्र ि स्वास््य कायायलयहरुको लाचर्)। 

• प्रत्येक भ्याखक्सन स्टोिले मखट्टतेल÷डिजेलबाट चल्ने िेडफ्रजेिेटि, जेनेिेटिको लर्बुक 

अध्यावचधक र्रि प्रचतवेदन समेत पेश र्नुयपनेछ 

• खजल्ला अन्त्तर्यतका  भ्याखक्सन सब स्टोि ि भ्याखक्सन ववतिण केन्त्रहरुमा कोल्िचेन 

सामाचग्रहरु चनिन्त्ति संचालन र्नय ववद्युत नभएका तथा चनिन्त्तिता नहुने भ्याखक्सन 

स्टोिहरुलाई प्राथचमकतामा िाखख ईन्त्धन उपलब्ध र्िाई ववविण अध्यावचधक र्नुयपनेछ 

• खोप काययक्रमको लाचर् उपलब्ध भएका मोटिसाइकलहरू खोप कोल्िचेन काययको 
अनुर्मन तथा सुपरिवेक्षणमा प्रयोर् हुने हुुँदा सो को योजना बनाई लर्बुक समेत िाखख 

अचग्रम कायययोजना स्वीकृत र्िाई इन्त्धन प्रयोर् र्नय सडकनेछ । ति यसिी प्रयोर् र्दाय 
कोल्िचेन सञ्चालनमा समस्या नआउने र्िी बढीमा १० चल. प्रचत मडहना मार यस 

प्रयोजनमा प्रयोर् र्नय सडकनेछ । प्रादेचशक भ्याखक्सन स्टोिबाट खजल्ला तहमा खोप तथा 
कोल्िचेन ढुवानी र्दाय िेडफ्रजेिेटि भ्यान संचालन र्दाय आबश्यिा ि औचचत्यको आधािमा 
ईन्त्धन प्रयोर् र्नय सडकन ेछ । 

• सम्वखन्त्धत खजल्ला भ्याखक्सन स्टोि तथा खोप कोल्िचेन उपकिण िहेका ि खोप 

भण्िािण तथा ववतिण कायय र्ने स्वास््य संस्था (अस्पताल, प्रा. स्वा. के, हे=पो आडद) 

हरुमा खोप कोल्िचेनमा ववधुत प्रयोर् भई महशुल भुिानीमा समस्या भएि सेवा अवरुद्ध 

हुने अवस्था भएमा यो िकमबाट आंचशक रुपमा ववधुत महशुल भुिानी र्नय सडकने छ । 
ति यो प्रयोजनमा सो स्वास््य संस्थाको कुल महशुल मध्ये अचधकतम २५ प्रचतशत मार 

यो वजेटबाट भुिानी र्नुय पन ेछ । ति खोप कोल्िचेन उपकिण संचालनमा ईन्त्धन अभाव 

हुन डदन हून्त्न । ववधुत महशुल भुिानी र्िेमा सक्कलै ववल िाखख भुिानी र्नुय पदयछ । 
बजेट बाुँिफाुँि चालु आ.व.को लाचर् स्वीकृत ववचनयोखजत िकमको परिचधचभर िही नेपाल सिकािको आचथयक 

ऐन÷चनयम ि सावयजचनक खरिद ऐन÷चनयमअनुसाि खचय र्नुयपने छ ।  
इन्त्धनमा भएको खचयको अचभलेख चनिन्त्ति रूपमा िाख्नुपदयछ ि यसको प्रचतवेदन कायायलयको 
आचथयक प्रशासन शाखामा िाख्नुपदयछ। 

सन्त्दभय सामाग्री कायय संचालन चनदेचशका ि अथयमन्त्रालयको खचय र्न ेचनदेचशका 

परिचय चनयचमत संचालन हुने खोप सेवाको लाचर् प्रादेचशक भ्याखक्सन स्टोि ि खजल्ला भ्याखक्सन स्टोि मातहतमा 
खोप ववतिण तथा व्यवस्थापन र्नय यो काययक्रमको माफय त बजेट उपलब्ध र्िाउन व्यवस्था र्रिएको छ । यो 
कायय चनयचमत रुपमा माचसक, रैमाचसक, वावषयक योजना अनुसाि संचालन र्नुय पदयछ । 

उदे्दश्य • भ्याखक्सन स्टोि ि स्थानीय स्वास््य संस्थासम्म चनयचमत रूपमा खोप तथा खोपजन्त्य सामाग्री 
ववतिण÷ढुवानी र्ने र्िाउने । 

• खोप सेवा सञ्चालन पचछ बाुँकी िहेका भ्याखक्सनहरू स्थानीय स्वास््य संस्थाबाट सबसेन्त्टि वा खजल्ला 
भ्याखक्सन स्टोिमा डफताय र्िाउने । 

अपेखक्षत 

प्रचतफल 

• भ्याखक्सन तथा अन्त्य खोप सामाग्रीको आपूचतय÷ववतिण व्यवखस्थत हुन र्ई चनयचमत रूपमा खोप सेवा 
सञ्चालन भएि खोप सेवाको प्रर्चत िे र्ुणस्तरिय खोप सेवा प्रवाह हुनेछ । 
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डक्रयाकलाप 

तथा संचालन 

प्रकृया 

लखक्षत समूहः  
बालबाचलकाहरुलाई चनिन्त्ति र्ुणस्तिीय खोप सेवा उपलब्ध र्िाउन भ्याखक्सन स्टोि तथा खोप ववतिण 

केन्त्रबाट कायायलय सहयोर्ी तथा अन्त्य माध्यमबाट खोप तथा कोल्िचेन सामाग्री ववतिण, ढुवानी ि 
व्यवस्थापन कायय र्नय संलग्न व्यवि तथा चनकाय । 
 

सञ्चालन र्ने अवचधः 
खोप तथा कोल्िचेन सामार्ी्ि ववतिण वावषयक योजना अनुसाि माचसक, चनयचमत ि आकखष्मक अवस्थामा 
 

सञ्चालन ववचधः 
• यस प्रयोजनको लाचर् ववचनयोजन भएको िकमस्वीकृत ववचनयोखजत वजेट बमोखजम स्वास््य 

कायायलयले मातहतको स्वास््य संस्था सम्म माचसक, चनयचमत ि आकखष्मक अवस्थामा खोप 

कोल्िचेन सामाग्री ववतिण तथा व्यवस्थापनको लाचर् आफ्नो कोल्िचेन योजना अनुसाि आ.व. को 
शुरुमा नै खचय योजना तयाि र्नुय पदयछ, प्रादेचशक भ्याखक्सन स्टोिले मातहतका खजल्ला भ्याखक्सन स्टोि 
तथा स्वास््य संस्थाहरुमा चनयचमत तथा आकखष्मक खोप तथा कोल्िचेन सामाग्री ढुवानीको लाचर्े 
लाचर् वजेट ववचनयोजन र्रिएको हो । 

• खजल्लाको कोल्िचेन योजना अनुसाि वबर्त झै खोप सामाग्री बुझीलाने स्वास््य संस्था÷व्यविलाई 

माचसक रुपमा उपलब्ध र्िाउनु पन े दैचनक भ्रमण भत्ता÷यातायात÷ढुवानी िकमको अचग्रम योजना 
स्वीकृत र्िाई कायय संचालनको व्यवस्था र्नुय पदयछ ।  

• प्रादेचशक भ्याखक्सन स्टोि, खजल्ला भ्याखक्सन स्टोि, न.पा, र्ा.पा. ि स्वास््य संस्थाहरुको खोप तथा 
कोल्िचेन सामाग्री प्राचप्त ि ववतिण योजना अनुसाि लार्त ि वास्तववक खचय ववविण सम्बखन्त्धत 

भ्याखक्सन स्टोिमा सबैले देख्न े र्रि टाुँस र्नुयपदयछ ि यसिी ववतिण÷ढुवानी र्दाय दिुीको आधािमा 
मुनाचसव बाुँिफाुँि र्िी सम्बखन्त्धत व्यविलाई अचग्रम जानकािी र्िाई पािदशी र्नुयपदयछ । स्वास््य 

कायायलयहरुले अचघल्लो मडहनाको सामाग्री ढुवानीको ववविण यस मडहनामा अचनवायय उपलब्ध र्िाउने 

व्यवस्था र्नुय पदयछ ।  सो काययको अनुर्मन प्रदेश चनदेशनालय, स्वास््य आपूचतय ब्यवस्थापन केन्त्रले 
र्नुयपछय ।  

नोट ैः माचसक खचय योजना अनुसाि÷अचघल्लो मडहनाको भुिानी यो मडहनामा डदन कोल्िचेन शाखाबाट 

ववल भिपाई रुजु र्रि कायायलय प्रमुखबाट प्रमाखणत र्िाई खोप चलन आउदा सो िकम बुझाउने÷सो को एक 

प्रचत कोल्िचेन शाखामा सवैले देख्न ेर्रि टांस्ने ब्यवस्था कायायलय प्रमुख÷ लेखा शाखा बाट र्ने  
• भ्याखक्सन तथा अन्त्य खोप सामाग्री ववतिण÷ढुवानी र्िाउुँदा उपलब्ध जम्मा िकमलाई आधाि 

बनाई वावषयक कायय योजना बनाई खचय र्नुयपनेछ ि उपलब्ध िकममा अपुर् िकम वास्तववक योजना 
ि खचयको आधािमा प्रदेश मन्त्रालयबाट व्यवस्थापन र्नुयपदयछ । 

• भ्याखक्सन तथा अन्त्य खोप सामाग्री ववतिण÷ढुवानी र्दाय भ्याखक्सन प्रत्येक मडहना ि अन्त्य खोप 

सामाचग्रहरु चसरिञ्ज, सेफ्टी बक्स, खोप कािय ववतिण योजना, सूक्ष्म योजना अनुसाि शुरुमा ३ 

मडहनाको लाचर् ि त्यस पचछ प्रत्येक २–२ मडहनामा ववतिण र्न े व्यवस्था र्नुय पछय । खोप तथा 
कोल्िचेन सामार्ी्ि कायायलयको र्ािी िेडफ्रजेिेटि भ्यान बाट सम्बखन्त्धत न.पा÷र्ा.पा, सब(सेन्त्टि, 
स्वास््य संस्थामा ढुवानी र्दाय ईन्त्धन तथा दै.भ्र.भ खचय र्नय सडकनेछ । ति खोप कोल्िचेन ववतिण 

बाहेक अन्त्य प्रयोजनमा खचय र्नय पाईने छैन । 
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८= खोप कोल्िचेन सामाग्रीको ममयत ि आकखष्मक व्यवस्थापन, िेडफ्रखजिेटि भ्यान समेत, प्रादेचशक भ्याखक्सन स्टोि, खजल्ला 
भ्याखक्सन स्टोि (प्रदेश आपूती व्यवस्थापन केन्त्र ि स्वास््य कायायलयहरुको लाचर्) । 

बजेट बाुँिफाुँि • चालु आ.व.को लाचर् स्वीकृत ववचनयोखजत बजेट नेपाल सिकािको प्रचचलत आचथयक ऐन÷चनयमअनुसाि 

दै=भ.भ, यातायात, ईन्त्धन आडदमा खचय र्नुयपने छ । 
• खोप कोल्िचेन सामाग्री शुरु मडहना देखख नै चनिन्त्ति आपूचतय ववतिण र्रि खोप सेवा चनिन्त्ति र्र्रनुयपने 

हंुदा प्राप्त वजेटको समयमै बाुँिफाुँि योजना तयाि र्रि कायय संचालनको ब्यवस्था र्नुय पदयछ   

• यस आ.व. मा ववचनयोजन भएको बाट खोप कोल्िचेन ववतिणलाई कचम भएमा अपुर् िकम 

प्रादेचशकमन्त्रालय बाट समेत थप उपलब्ध र्िाउने व्यवस्था र्रि कायय संचालन र्न ेव्यवस्था र्नुयपदयछ 

। 
• नोट ैः प्रदेश स्वास््य आपूचतय ब्यवस्थापन केन्त्रमा ववचनयोखजत यो वजेट खोप कोल्िचेन सामाग्रीको 

आकखश्मक ढुवानी तथा ववत÷णको लाचर् भएकोले चनयचमत ढुवानी चनयचमत वजेट बाट र्न ेब्यवस्था 
र्नुय पदयछ. 

सन्त्दभय सामाग्री कायय संचालन चनदेचशका ि अथयमन्त्रालयको खचय र्न ेचनदेचशका 

परिचय साववक खजल्ला भ्याखक्सन स्टोि ि सब स्टोि तथा प्रादेचशक भ्याखक्सन स्टोिको कोल्िचेन सामाग्री ि 
िेडफ्रजेिेटि भ्यान समेतको चनयचमत ि आकखस्मक ममयत संभाि र्रि सेवा अबरुद्ध हुन नडदन तथा खोप 

कोल्िचेन ब्यवस्थापन ि र्ुणस्तरिय खोप सेवाको लाचर् प्रादेचशक स्वास््य आपूचतय ब्यवस्थापन 

केन्त्रबाट खजपलक ि फोम ्याि खरिद र्रि खजल्लाहरुमा उपलब्ध र्िाउन समेत स्वास््य आपूचतय 
ब्यवस्थापन केन्त्र ि स्वास््य कायायलयहरुमा बजेट ववचनयोजन र्रिएको हो । SOP/EVM  अनुसाि 
कोल्िरुममा भएका उपकिणहरुको चनयचमत तथा आकखष्मक ममयत संभाि र्रि उपकिणहरुको संचालन 

तथा र्ुणस्ति कायम िाख्न तथा र्ुणस्तरिय खोप सेवा प्रदान र्नय आवश्यक  कोल्िचेन ब्यवस्थापनको 
लाचर् यो बजेटबाट कायय संचालन र्नुय पदयछ ।  
यो कायय चनयचमत रुपमा माचसक, रैमाचसक, वावषयक योजना अनुसाि संचालन र्र्रनुय पदयछ 

उदे्दश्य • कोल्िचेन व्यवस्थापन सम्बन्त्धी औजाि उपकिण वबचग्रएमा समयमै ममयत र्िी दीघयकालसम्म 

प्रयोर्मा ल्याउनु । 
• कोल्िचेन भण्िािण भवन, कोठा, छत ि ढल चनकासको व्यवस्थापन र्िी र्ुणस्तिीय भण्िािण 

व्यवस्था कायम िाख्न । 
• कोल्िचेन व्यवस्थापन ि र्ुणस्तिीय खोप सेवालाई अचभववृद्ध र्नुय । 

अपेखक्षत प्रचतफल • चनयचमत ममयत सम्भािबाट कोल्िचेन सामाग्रीहरु व्यवखस्थत भई र्ुणस्तिीय खोप सेवा चनिन्त्ति 

सञ्चालन हुनेछ । 
• चनिन्त्ति रुपमा खजपलक, फोम्याि उपलब्ध र्िाईय खोप कोल्िचेनको र्ुणस्ति कायम र्नय मदत 

पुग्नेछ । 
डक्रयाकलाप तथा 
संचालन प्रकृया 

लखक्षत समूहः  
सावबकका खजल्ला भ्याखक्सन स्टोि, सबस्टोिहरु 

प्रादेचशक भ्याखक्सन स्टोिहरु 
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सञ्चालन र्ने अवचधः  
चनिन्त्ति तथा आकखष्मक अवस्थामा 
 

सञ्चालन ववचधः 
• सम्बखन्त्धत कोल्िरुममा भएको कोल्िचेन सामाग्रीको सम्पूणय ववविण सामाग्रीको नाम, ब्रान्त्ि, 

बनेको स्थान, प्राप्त चमचत, सञ्चालन भएको अवचध, क्षमता, उपलब्ध र्िाउने चनकाय, मूल्य 

आडद अध्यावचधक र्िी िाख्ने । 
• ममयत र्नुयपने सामाग्रीको ववविण तयाि र्रि सम्बखन्त्धत शाखा÷कमयचािीले कायायलय प्रमुखबाट 

ममयतको लाचर् अनुमाचनत लार्त स्वीकृत र्िाउने। 
• ववचनयोखजत बजेटबाट खोप कोल्िचेन काययमा प्रयोर् हुने सम्बखन्त्धत शाखाको 

मोटिसाईकल÷स्कुटि÷िेडफ्रिजेिेटि भ्यान समेत चनयचमत सचभयचसङ÷ममयत र्रि चालु अवस्थामा 
िाख्ने । 

• कोल्िरुम आवश्यकता अनुसाि भुईं, छत, छाना, ढल, ववद्युत वाईरिङ आडद ममयतको लाचर् 

समेत यसै बजेटबाट ममयत कायय र्िाउने 

• यसिी ममयत सम्भाि र्िाउुँ दा सावयजचनक खरिद ऐन चनयमको परिचधमा िडह र्िाउने ि सो को 
प्रचतवेदन, अचभलेख समेत िाख्ने व्यवस्था र्ने । 

• खोप तथा कोल्िचेन सामाग्रीको हेिचाह, व्यवस्थापन र्न े खजम्मेवािी सम्बखन्त्धत कमयचािीको 
हुने भएकोले लापिवाहीको कािणले सामाग्रीहरु वबग्रन र्एमा सम्बखन्त्धत व्यवि खजम्मेवाि 
हुनेछ । 

• ममयत र्ने सामाग्रीको सूची आचथयक वषयको शुरूमा ि ममयत भइसकेका सामाग्रीको सूची आचथयक 

वषयको अन्त्तमा सम्बखन्त्धत माचथल्लो चनकायमा अचनवायय रूपमा चनधायरित ढाुँचामा प्रचतवेदन 

पेश र्ने । 
 

प्रादेचशक स्वास््य आपूचतय व्यवस्थापन केन्त्रले यो वजेटबाट 

• खोप भण्िािण कोठा ममयत, सिसफाई, ववद्युचतकिण, कोल्िचेन सामाग्री  ि िेडफ्रिजेिेटि भ्यानको 
ममयत र्ने साथै ममयतको लार्ी आवश्यक सामाग्रीहरु खरिद र्न े 

• ममयत र्नुयपने सामाग्रीको ववविण ि ममयत र्रिएको सामाग्रीको ववविण माचथ उल्लेख भए 

अनुसाि नै योजना तथा अध्यावचधक र्न े

• खजल्लाको स्वास््य संस्थाको ववविण -प्रा=स्वा=के, स्वास््य चौकी ि अन्त्य खोप संचालन र्न े

संस्थाहरु_ चलई सोडह अनुसाि बजेटको परिचधमा िडह प्रत्येक स्वास््य संस्थालाई २ वपस 

फोम्याि ि कखम्तमा २० वटा खजपलक उपलब्ध हुने र्रि खरिद योजना बनाई खोप कोल्िचेन 

संर्ै उपलब्ध र्िाउने व्यबस्था र्ने । 
• फोम्याि स्थाचनय स्तिमा खरिद र्दाय ववर्तमा नयां भ्याखक्सन क्यारियि प्राप्त हंुदा उपलब्ध 

फोम्यािको नमुना अनुसाि -मोटाई, साईज ि िङ्र् आडद_ खरिद र्िी र्ुणस्ति कायम र्ने  
• खजल्ला स्तिको कोल्िचेन सामाग्री ममयत संभािको चनिन्त्ति अनुर्मन, सहखजकिण, सहयोर् ि 

पषृ्ठपोषण र्ने । 
 

नोट ैः  
प्रदेश नं २ मा हाल कोल्िचेन भण्िािण नभएकोले यो चशषयकमा फोम्याि ि खजपलक खरिदको मार 
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९= र्ुणस्तिीय खोप सेवा संचालन तथा सिसफाई प्रवद्र्धनमा संलग्न स्वास््यकमीको दक्षता बवृद्ध र्नय नयाुँ तथा खोप 

ताचलम नचलएका स्वास््यकमीहरुलाई खोप, कोल्िचेन व्यवस्थापन, ए.ई.एफ.आई., सचभयलेन्त्स ि सिसफाई प्रवद्र्धन 

सम्वखन्त्ध आधािभुत ४ डदने ताचलम (१२० ब्याच, ३००० जना) । 

वजेट ववचनयोजन भएको छ । प्रदेश स्वास््य आपूचतय केन्त्रले सोडह अनुसाि मातहतको खजल्लाको 
फोम्याि ि खजपलक खरिद र्रि ववतिण ब्यवस्था र्नुय पदयछ । 

बजेट बाुँिफाुँि प्राप्त बजेट नेपाल सिकािको प्रचचलत आचथयक ऐन चनयम अनुसाि आवश्यक सामाग्रीको परिमाण 

चनधायिण तथा र्ुणस्ति यडकन र्िी खरिद ि ममयतको लाचर् भुिानी र्िी अचभलेख अध्यावचधक 

र्नुयपनेछ । 
सन्त्दभय सामाग्री कायय संचालन चनदेचशका, कायय योजना ि अथय मन्त्रालयको खचय चनदेचशका, सावयजचनक खरिद ऐन, 

चनयमावली तथा खोप कोल्िचेन ममयत संभाि चनदेचशका ि ववर्तको नमुनाहरु 

परिचय खोप सेवा संवेदनचशल भएको, िाविय खोप काययक्रममा नयाुँ खोपहरु थप भै िहेको खोप ऐन ि चनयमावली 
बमोखजम कायायन्त्वयन र्िाउन, खोप सम्बखन्त्ध काययदक्षता अचभबवृद्ध र्नय खोप सेवामा संलग्न नयाुँ तथा ३ 

वषय यता ताचलम नचलएका स्वास््यकमीहरुको ज्ञान, चसप अध्यावचधक र्िाई खोप सेवा प्रभावकािी बनाउन 

यो ताचलमको व्यवस्था र्रिएको छ । 
यो ताचलम मुख्यरुपमा सम्बखन्त्धत खजल्लाहरुमा नै ताचलम संचालन र्न ेर्रि बजेट ववचनयोजन र्रिएको 
साथै खजल्लास्तिबाट समेट्न नसकेको अवस्थामा खजल्ला, पाचलका ÷ चनखज संघ संस्थाहरुमा खोप सेवा 
प्रदान र्न े स्वास््यकमीहरुलाई प्रदेश स्वास््य चनदेशनालय बाट ताचलम संचालन र्ने र्रि स्वास््य 

कायायलय÷चनदेशनालयलाई वजेट ववचनयोजन र्रिएको छ । 
उदे्दश्य • खोप काययक्रममा संलग्न स्वास््यकमीहरूको ज्ञान ि सीप अचभववृद्ध र्नुय । 

• िाविय खोप काययक्रम बािे आधािभुत जानकािी र्िाई खोप काययक्रमको व्यवस्थापन क्षमता ववकास 

र्नुय । 
• ए=ई=एफ=आई तथा खोपबाट बचाउन सडकने िोर्हरुको खोजपड्ताल तथा पडहचान र्ने चसप ववकास 

र्नुय, नयाुँ खोप, खोप ऐन तथा चनयमावली बािे जानकािी र्िाई काययन्त्वयनमा सहजता ल्याउनु । 
• चनयचमत खोप माफय त सिसफाई प्रबद्र्धन ्याकेजको बािेमा स्वास््यकमीको क्षमता अचभबवृद्ध र्नुय । 

अपेखक्षत प्रचतफल • र्ुणस्तिीय खोप सेवा सञ्चालनमा क्षमता ववकास भई खोप सेवा प्रभावकािी हुनेछ । 
• स्वास््यकमीहरुले र्ुणस्तिीय खोप सेवा सञ्चालनमा खजम्मेवािी बहन र्नेछन ्। 

डक्रयाकलाप तथा 
संचालन प्रकृया 

लखक्षत समूहः 
• खोप सेवा प्रदान र्रि िहेका नयाुँ स्वास््यकमी तथा खोप सेवा संचालन र्रि िहेका ३ वषय यता खोपको 

आधािभुत ताचलम नपाएका स्वास््यकमीहरु (स्वास््य चौकी, प्रा=स्वा=के, नर्ि स्वास््य केन्त्र, 

सामुदाचयक स्वास््य ईकाई, खोप सेवा सञ्चालन हुन] MCH Clinic, खोप किाि सेवामा चनयुवि भएका 
खोप सेवामा संलग्न स्वास््यकमीहरु, चनखज तथा सामुदाचयक संघसंस्थामा चनयचमत खोप सेवा 
संचालन र्ने स्वास््यकमी ि क्रमश अन्त्य स्वास््यकमीहरु । 
 

सञ्चालन र्ने अवचधः 
• स्वीकृत काययक्रममा उल्लेख भए अनुसाि दोस्रो ि तेश्रो रैमाचसक चभर सम्पन्त्न र्नुयपदयछ 
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सञ्चालन ववचधः 
• स्वास््य कायायलयले काययक्रम संयोजक, खोप अचधकृतहरुसुँर् समन्त्वय र्िी मातहतका स्थानीय तह ि 

स्वास््य संस्थाहरुमा खोप काययक्रममा संलग्न ि खोप ताचलम नपाएका स्वास््यकमीहरुको ववविण 

पडहलो रैमाचसक चभर मार् र्िी अध्यावचधक र्ने । 
• ववचनयोखजत वजेट ि ताचलमको सहभार्ी संख्याको आधािमा बजेटको परिचधमा िडह साववकका खजल्ला 

वा पायक पने पाचलकामा समेत केन्त्र तोडक तालीम सञ्चालनको व्यवस्था र्नुय पदयछ । ति ताचलम 

संचालन हुने स्थान नखजक खोप सेसन संचालन हुने MCH Clinic, खोप केन्त्र) िहेको हुनु पदयछ, 

डकनडक ताचलमको समयमा प्रयोर्ात्मक अभ्यास र्ने । 
• खोप ताचलममा एकरुपता ल्याई प्रभावकािीता ल्याउन यस महाशाखाबाट खोप ताचलम प्रचशक्षक 

प्रचशक्षण चनदेचशका ि प्रस्तुचतकिण सामार्ी्ि तयाि र्रिएको छ । खोप काययक्रमका कृयाकलापहरु 

सचंालनको लाचर् र्त आ.व.मा सवै प्रदेशमा प्रचशक्षक प्रचशक्षण काययक्रम समेत संचालन र्रि सो वािे 
जानकािी र्िाईएको हुुँदाउि काययक्रममा संलग्न सहजकतायहरु -एक समुहमा कखम्तमा २ जना_ बाट 

मार यो ताचलम काययक्रम संचालन र्न े। 
• ताचलम योजना तयाि र्रि प्रदेश स्वास््य चनदेशनालय, परिवाि कल्याण महाशाखामा अग्रीम 

जानकािी र्िाई समन्त्वय र्ने । 
• स्वास््य चनदेशनालयले खजल्लाको योजना अनुसाि ताचलम प्रभावकािी बनाउन सहजकतायको व्यवस्था 

र्नय समन्त्वय र्रि प्रदेश तथा अन्त्य स्वास््य कायायलयहरुबाट समेत सहजकताय परिचालनमा आवश्यक 

सहयोर् ि समन्त्वय र्रि वयवस्थापन  समेत र्ने . 
• उपलब्ध चनदेचशका, ताचलम सामाग्रीको पूणय अध्ययन ि पालना र्िी ताचलम सञ्चालन र्ने।  
• एक समूहमा बढीमा २५ जना सम्म सहभार्ीको समूह बनाई ताचलम सञ्चालन र्ने । 
• सम्बखन्त्धत स्वास््य कायायलय ि स्वा.चन. का काययक्रम संयोजकसुँर् समन्त्वय र्िी खोप ताचलम प्राप्त 

र्नय बाुँकी संख्याको आधािमा प्राथचमकता चनधायिण र्िी प्रत्येक स्वास््य संस्थाबाट प्रचतचनचधत्व हुने 

र्िी 
१= खोप सेवामा संलग्न नयाुँ स्वास््यकमी 
२= खोप सेवामा संलग्न भई िहेका ति ३ वषय यता ताचलम नचलएका पुिाना स्वास््य कमीहरु 

३= चनखज तथा सामुदाचयक संघसंस्थामा चनयचमत खोप सेवा संचालन र्ने स्वास््यकमी 
४= अन्त्य स्वास््यकमी क्रमश ैः प्राथचमकता चनधायिण र्रि सहभार्ी व्यवस्था र्नुयपदयछ ।  
• प्रदेश तथा खजल्ला स्तिमा यो ताचलम संचालन र्नयका लाचर् हाल ि यस अचघ प्रचशक्षक प्रचशक्षण 

ताचलम चलएका प्रदेश अन्त्तर्यतका खोप अचधकृतहरु, अन्त्य सहजकतायहरु तथा स्वा.चन. माफय त यस 

अचघ ताचलममा सहखजकिण र्िेका मध्येबाट सहजकताय छनौटर्रि ताचलम संचालनको ब्यवस्था 
र्नुयपदयछ । ताचलममा सहखजकिणको लाचर् केन्त्र खोप शाखा, WHO-IPD, UNICEF, WaterAid बाट 

समेत सहजकताय व्यवस्था र्िेि ताचलम संचालन र्नुय पदयछ । बाह्य सहजकतायको आचथयक व्यवस्थापन 

काययक्रमबाट नै व्यहोि र्नुयपदयछ । 
• यो तालीम ४ डदनको हुनेछ । उि ४ डदन मध्ये सीप ववकास र्नय उि तालीम MCH Clinic, पायक पने 

खोप केन्त्रमा ताचलमको तेश्रो डदन आधा डदन खोप सेवा सञ्चालन भएको डदन हुने र्िी तालीम समय 

चमलाउनु पदयछ । उि ताचलममा सम्बखन्त्धत खजल्ला भ्याखक्सन स्टोि÷स्वास््य संस्थासुँर्को 
समन्त्वयमा प्रयोर्ात्मक अभ्यासको लाचर् ताचलम सञ्चालन चनदेचशका अनुसाि खोप, कोल्िचेन 

सामाग्रीको व्यवस्था पडहलो डदन नै र्नुयपदयछ ।  
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१०= खजल्ला खस्थत अस्पताल, एम=चस=एच खक्लचनकमा संचालन हुने खोप सेसन संचालन ब्यवस्थापन, ताचलम, र्ोवष्ठहरु 

ब्यवस्थापन ि सहखजकिण तथा खजल्ला भ्याखक्सन स्टोि संचालन व्यवस्थापनको लाचर् जनशवि ब्यवस्थापन -किाि सेवा_  

इलाम, संखुवासभा, सुनसिी, उदयपुि, धनुषा, िौतहट, पसाय, लचलतपुि, भिपुि, चचतवन, तनहुुँ, लमजुङ्र्, रुपन्त्देही, दाङ्र्, 

बाुँके, बडदयया, सुखेत, कैलाली, ििेलधुिा ि कंचनपुि 

• ताचलम सञ्चालन र्नय प्राप्त बजेटको परिचधमा िही खचय ववविण अचग्रम तयाि र्िी स्वीकृत र्िाइ सो 
को १ प्रचत ववविण बाल स्वास््य तथा खोप सेवा शाखामा पठाउनुपनेछ ।  

• प्रदेश स्वास््य चनदेशनालयमा ववचनयोखजत बजेटबाट खोप ताचलम संचालन र्दाय कुनै खजल्लामा 
ताचलम पाउन वाुँकी भएमा, खोप संचालन र्रि िहेका चनखज तथासामुदाचयक, अस्पताल, MCH Clinic, 

नर्ि स्वास््य केन्त्र आडदबाट सहभार्ी र्िाई ताचलम संचालन र्नुय पदयछ. 

नोट ैः  
१= स्वीकृत बजेटबाट योजना तयाि र्दाय तोडकएको संख्यामा थप र्िेि समेत ताचलम संचालन र्नय सडकने 

छ 

२= बजेटको परिचधमा िडह ताचलम संचालन चनदेचशका, सहभार्ी पुखस्तका, ताचलम प्रचतवेदन तयािी तथा 
छपाई यसै वजेटबाट र्नय सडकने छ, ति तोडकएको संख्यामा सहभाचर् घट्ने भएमा यो प्रयोजनमा खचय र्नय 
पाईने छैन.  

प्रदेश स्वास््य चनदेशनालयबाट खोप संचालनको लाचर् आबश्यक सामाग्री सन्त्दभय सामाग्री, प्रचशक्षक 

चनदेचशका, सुक्ष्मयोजना फािम, DQSA चनदेचशकाहरुको छपाईको बजेट व्यबस्था र्रि आबश्यक मारामा 
छपाई र्रि समयमै ववतिण व्यबस्था र्नुय पदयछ । 

बजेट बाुँिफाुँि यसिी खचयर्दाय नेपाल सिकािको प्रचचलत आचथयक ऐन ि चनयमानुसाि र्नुयपनेछ । उि ताचलममा आउने 

सबै श्रोत व्यवि तथा सहजकतायहरुको खचय समेत काययक्रमबाटै व्यवस्था र्नुयपनेछ । प्राप्त बजेटबाट 

पारिश्रमीक, दैचनक भ्रमण भत्ता, यातायात, खाजा, स्टेशनिी, हल भािा, ताचलम, शैखक्षक सामाग्री, व्यानि ि 

ववववध आडदमा खचय योजना तयाि र्रि अचग्रम स्वीकृत र्िाएि खचय र्ने व्यवस्था र्नुयपनेछ । 

सन्त्दभय सामाग्री खोप ताचलम संचालन प्रचशक्षक प्रचशक्षण चनदेचशका, खोप ताचलम पुखस्तका 

परिचय खजल्लाखस्थत स्वास््य कायायलय÷अस्पतालहरु वा एम=चस=एच खक्लचनकमा संचालन हुने खोप सेसन 

संचालन तथा व्यवस्थापन ि स्वास््य कायायलयबाट संचालन हुने खोप काययक्रमका डक्रयाकलापहरुमा 
सहजीकिण समेत र्नयको लाचर् जनशवि कम ि अभावको कािणले कडठनाई नहोस भन्त्ने हेतुले खजल्ला 
तहबाट समयमै जनशवि व्यवस्था र्नयको लाचर् यो काययक्रमको व्यवस्था र्रिएको छ । 

उदे्दश्य • एम=चस=एच खक्लचनकमा चनयचमत खोप सेसन प्रभावकािी ि चनिन्त्ति र्ने 

• खजल्ला पाचलका तहमा संचालन र्रिने चनयचमत खोप तथा अचभयानका डक्रयाकलापहरुको 
व्यवस्थापन, संचालन ि सहखजकिणमा थप सहयोर् पु¥याउने 

अपेखक्षत प्रचतफल • एम=चस=एच खक्लचनकको चनयचमत खोप सेवा चनिन्त्ति ि प्रभावकािी रुपमा सञ्चालन भई 

वालवाचलकाले पूणय खोप प्राप्त र्नेछन ्। 

• पूणय खोप सुचनखितता ि डदर्ोपनाको काययक्रममा चनिन्त्तिता हुनेछ । 
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• खजल्ला तथा पाचलका तहको डक्रयाकलापहरु मा प्राववचधक सहयोर् उपलब्ध भई काययक्रमहरु 

प्रभावकािी हुनेछन ्। 

डक्रयाकलाप तथा 
संचालन प्रकृया 

काययक्रम सञ्चालन र्नुयपने समयः 
• खोप सेवा चनिन्त्ति सञ्चालन र्नुयपने भएकोले आचथयक वषयको सुरुमा नै किाि सेवामा कमयचािी 

चलने ि सेवा किाि चलने कायय र्नुयपदयछ । 

 

ववचधः  
• काययक्रममा बजेट ववचनयोखजत भएका खजल्लाहरुले आचथयक वषयको शुरुमा नै कमयचािी भनायको 

व्यवस्था र्नुय पदयछ । किाि सेवामा कमयचािी भनाय र्दाय सावयजचनक खरिद ऐन ि चनयमावचलको 
अचधनमा िही र्नुयपनेछ ।  

• सम्बखन्त्धत खजल्लामा छुट्टयाइएको संख्या ि उपलब्ध बजेटको आधािमा नेपाल सिकािको 
प्रचचलत आचथयक ऐन÷चनयम बमोखजम सेवा किािको व्यवस्थापन र्न े ि नतीजा प्राप्त र्न े

र्िाउने खजम्मेवािी सम्बखन्त्धत खजल्लाको हुनेछ ।  

• खोप सेवा अचत संवेदनचशल सेवा भएकोले कमयचािी किािमा चलुँदा वा सेवा किाि चलुँदा यस 

अचघ खोप सेवामा संलग्न अनुभवी, दक्ष ि सकेसम्म खोप ताचलम चलएको व्यवि किािमा चलनु 

पदयछ ।  

• चनयचमत काययक्रम अन्त्तर्यत खजल्ला, प्रदेशमा सञ्चालन हुने खोप ताचलममा सहभार्ी र्िाउने 

व्यवस्था र्नुयपदयछ ।  

 

सेवा किाि र्दाय अवलम्बन र्नुयपने कायय ववचध चनम्नानुसाि हुनेछ । 
न्त्यूनतम शैखक्षक योग्यता 
यो काययको लाचर् किाि सेवामा चनयुवि हुने व्यविको न्त्यूनतम शैखक्षक योग्यता हे=अ वा स्टाफ नसय कोषय 
उत्तीणय भई सम्बखन्त्धत काउखन्त्सल दताय भएको हुनुपनेछ ।  
 

सेवा किािमा र्ने कायय प्रडक्रया 
सेवा किाि र्दाय नेपाल सिकािको ववद्यमान प्रचचलत ऐन ि चनयमानुसाि र्नुयपने । 
 

प्राथचमकता डदनुपने आधािहरू 

• ववर्त देखख खोप सेवा प्रदान र्िी कामको अनुभव प्राप्त व्यवि 

• स्थानीय खजल्लाको बाचसन्त्दा । 

• स्वास््यकमीका लाचर् प्रदान र्रिएको खोप सम्बन्त्धी ि अन्त्य स्वास््य सेवा सम्बखन्त्ध ताचलम 

चलएको । 
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• यसिी किाि चनयुि भएका व्यविलाई कायय खजम्मेवािी डदनु अर्ािी आधािभूत खोप कोल्िचेन 

सम्बखन्त्ध ज्ञान अचभववृद्ध र्नय कखम्तमा १ हप्ता स्वास््य प्रमुख, खोप अचधकृत ि कोल्िचेन 

अचधकृतहरुले खजल्ला कोल्िरुम, खजल्ला खस्थत   MCH Clinic वा नखजकको खोप केन्त्रमा 
अभ्यास र्िाउने ि अचभमुखखकिण समेत र्िेि मार कामकाजको खजम्मेवािी डदने व्यवस्था 
र्नुयपदयछ । 

 

मुख्य खजम्मेवािी 
• MCH खक्लचनक वा अस्पतालमा संचालन हुने खोप केन्त्र, खोप सेसन संचालनको व्यवस्थापन 

ि भ्याखक्सन तथा अन्त्य खोप सामाग्रीहरुको व्यवस्थापन र्ने, 

• तोडकएका डदनहरुमा खोप केन्त्रमा समयमै उपखस्थत भई चनयचमत खोप सेवा प्रदानमा सहयोर् 

र्ने, 

• चनधायरित फािाम÷िखजष्टिमा िेकिय िाख्न ेि सो आधािमा माचसक प्रचतवेदन तयाि र्िी सम्बखन्त्धत 

स्वास््य कायायलय वा सम्बखन्त्धत पाचलकामा बुझाउने, 

• खजल्ला खोप भण्िािणको व्यवस्थापन ि संचालनमा सहयोर् र्ने  

• स्वास््य कायायलयको चनदेशन ि अनुर्मनमा खोपसुँर् सम्बखन्त्धत ताचलम, र्ोवष्ठ बैठकहरुको 
संचालन व्यवस्थापन ि सहखजकिणमा सहयोर् र्न े 

• खजल्ला अन्त्तर्यत पूणय खोप सुचनखितता चनदेचशका अनुसाि पूणय खोप सुचनखितता ि 
डदर्ोपनाको काययमा प्रत्यक्ष संलग्न भई कायय र्ने । 

• अचभयानको रूपमा सञ्चालन हुने खोप काययक्रममा सहयोर् ि सहखजकिण र्ने, 

• खजल्लाभरिको खोप काययक्रमको प्रर्चतको समायोजन, ववश्लेषण ि पषृ्ठपोषण काययमा सहयोर् 

र्ने 

• स्वास््य कायायलयले डदएको थप कायय ि किािनामामा सम्झौता भए अनुसािको खजम्मेवािी 
बहन र्ने । 

 

किाि भङ्र् र्ने ि नयाुँ किाि र्ने 
• किाि सेवामा चलएको व्यविले सम्झौता अनुसाि कुनै मडहनामा सेवा प्रदान नर्िेमा वा 

काययलयले डदएको खजम्मेवािी बहन नर्िेमा चनज व्यविसुँर् भएको किाि सम्झौता जुनसुकै 

बेला भङ्र् र्िी अको व्यविबाट सेवा सञ्चालन र्ने व्यवस्था चमलाउने । 

• किाि सेवामा चलएका व्यविको सेवा सन्त्तोषजनक भएमा ि बजेट व्यवस्था भएमा अको आ.ब 

मा समेत चनजको सेवा चनिन्त्ति र्नय सडकनेछ । यसिी सेवा किाि अवचध थप र्दाय प्राप्त बजेट ि 
काययक्रमको परिचधचभर िही र्नुयपनेछ । 



 
 

211 
 

 

११= खोप तथा कोल्िचेन व्यवस्थापनमा खजल्लास्तिमा अनसाईि कोचचङ्, कोल्िचेन सामाचग्र ममयतको लाचर् टेखक्नचसयन 

परिचालन, ए.ई.एफ.आई.को अनुर्मन, अनुसन्त्धानमा डटम परिचालन, खोपबाट बचाउन सडकने िोर्हरुको महामािी 
चनयन्त्रण ि काययक्रमको सुपरिवेक्षण अनुर्मन समेत, प्रादेचशक आपूचतय व्यवस्थापन केन्त्र ि प्रादेचशक स्वास््य 

चनदेशनालयबाट । 

 

पारिश्रचमक िकमः 
तोडकएको संस्था अन्त्तर्यत मडहनाभिी सञ्चालन हुने सबै खोप खक्लचनकहरू, पूणय खोप घोषणा ि 
डदर्ोपना काययक्रम लर्ायत स्वास््य कायायलयले तोकेका अन्त्य काययहरु समेत सञ्चालन र्न े र्िी 
ववचनयोखजत बजेटबाट माचसक नेपाल सिकािले तोकेको तलब स्केलमा उपलब्ध र्िाउने र्िी बजेट 

व्यवस्था र्रिएको छ । सो बजेट चभर िही सावयजचनक खरिद ऐन चनयमावचलको प्रडक्रया ि प्रदेश 

सिकािको काययववचध अनुसाि तोडकएको संख्या भन्त्दा धेिै पचन किाि चनयुवि र्िी सेवा प्रवाह र्नय 
सडकनेछ । अन्त्य सेवा सुववधाको हकमा सावयजचनक खरिद ऐन, चनयमावली ि सम्झौतामा उल्लेख भए 

बमोखजम  हुनेछ । 
 

सेवा डदने÷काययक्रम सञ्चालन र्ने चनकायः  
• यो काययक्रमको व्यवस्थापन, सञ्चालन ि अनुर्मन र्ने प्रमुख खजम्मेवािी सम्बखन्त्धत स्वास््य 

कायायलय ि खोप तथा कोल्िचेन शाखाको हुनेछ ।   

• कमयचािी किाि सेवा चलने प्रमुख खजम्मेवािी सम्बखन्त्धत स्वास्थय कायायलयकोैे हुनेछ । 

बजेट बाुँिफाुँि माचथ उल्लेख भए अनुसाि भुिानीको ब्यवस्था र्ने 

सन्त्दभय सामाग्री सावयजचनक खरिद ऐन ि चनयमावली 

परिचय यो काययक्रम प्रदेश अन्त्तर्यतका खजल्ला कोल्िरुम, भ्याखक्सन सव स्टोिमा िहेका कोल्िचेन सामाग्रीको 
चनयचमत तथा आकखष्मक ममयत संभाि र्रि कोल्िचेन सामाग्री चनिन्त्ति संचालन ि र्ुणस्ति कायम 

िाख्न, प्रदेश अन्त्तिर्त ए=ई=एफ=आई तथा खोपबाट बचाउन सडकने िोर्को महामािी भएमा सो को 
अनुसन्त्धान, उपचाि ि व्यवस्थापन तत्काल र्नय चचडकत्सक लर्ायत प्राववचधक टोली परिचालन र्नय ि 
खोप काययक्रम ि कोल्िचेन अवस्थामा सुधाि ल्याउन सहखजकिण ि सुपरिवेक्षण समेतको लाचर् बजेट 

ववचनयोजन र्रिएको छ । यो वजेट बाट ैः 
 १ प्रदेश स्वास््य आपूचतय व्यवस्थापन केन्त्रबाट 

• खोप कोल्िचेन सामाग्री ममयत संभािको लाचर् टेखक्नचसयन ि कोल्िचेन प्राववचधक परिचालन 

र्नय 
• खजल्लाहरुमा खोप कोल्िचेन ववतिण योजना तयािी, खोप कोल्िचेन अवस्थाको अनुर्मन र्रि 

सहखजकिण, अनसाईि कोचचङ्र् आडद र्रि सुधािको लाचर् कोल्िचेन प्राववचधक कमयचािी 
परिचालन र्नय 

• ए=ई=एफ=आई तथा महामािी भएमा चनयन्त्रण ि ब्यवस्थापनको लाचर् प्रदेश स्तिको डटमसंर् 

प्राववचधकहरु परिचालन र्नय  
 २ प्रदेश स्वास््य चनदेशनालयबाट 

• प्रदेश अन्त्तिर्त कुनै ए=ई=एफ=आई, खोपबाट बचाउन सडकन े िोर्हरुको महामािी भएमा 
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तत्काल सामाखजक ववकास मन्त्रालय÷स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सम्बखन्त्धत खजल्ला 
ि पाचलकाहरुसंर् समन्त्वय र्रि सो को अनुसन्त्धान, िोर् चनयन्त्रण तथा ब्यवस्थापनको लाचर् 

प्राववचधक कमयचािी परिचालन ि आबश्यकता अनुसाि महामािी प्रचतकाययको लार्ी खोप 

काययक्रम ORI समेत संचालन र्नय 
• प्रदेश मातहत खजल्ला, पाचलकाहरुमा खोप काययक्रमको सुदृढीकिण ि पूणय खोप घोषणा तथा 

डदर्ोपना ि सिसफाई प्रवद्र्धन काययक्रमको चनिन्त्तिता ि संचालनको लाचर् सहखजकिण ि 
सुपरिवेक्षण र्नय प्राववचधक कमयचािी परिचालन र्नय 

• प्रदेश स्वास््य चनदेशनालयको लाचर् वािफांि ववचनयोखजत कुल बजेटबाट महामािीको 
व्यवस्थापन,  ORI संचालन ि ए=ई=एफ=आई अनुसन्त्धान तथा ब्यवस्थापनको लाचर् 

आवश्यक बजेट अचग्रम छुट्याएि िाख्न ुपने छ । 
उदे्दश्य • चनयचमत खोप सुदृढीकिण, पूणय खोप घोषणा तथा डदर्ोपना ि सिसफाई प्रबद्र्धन काययलाई 

प्रभावकािी वनाई सवै तहमा चनिन्त्तिता डदने 

• खोप कोल्िचेन सामाग्रीको चनयचमत ममयत संभाि ि चनयचमत संचालन र्नय अनसाईि कोचचङ्र् र्न,े 

खोप कोल्िचेन आपूती ववतिणको वास्तववक योजना तयािीमा सहखजकिण ि सहयोर् र्रि खोप खेि 
जाने दि घटाउने ि खोप तथा खोप सामाग्रीको उचचत उपयोर् ि र्ुणस्ति कायम र्ने  

• महामािी तथा ए=ई=एफ=आईको तत्काल अनुसन्त्धान, उपचाि, ब्यवस्थापन र्ने 
अपेखक्षत प्रचतफल • प्रभावकािी ि र्ुणस्तिीय खोप सेवा सञ्चालन भई पूणय खोप सुचनखिततामा चतब्रता आउने छ 

• खोप कोल्िचेन सामाग्रीहरुको चनयचमत ममयत संभाि, संचालन भई खोपको र्ुणस्ति कायम हुने छ । 
• महामािी तथा ए=ई=एफ=आई भएमा तत्काल उपचाि ि ब्यवस्थापन हुने छ । 

डक्रयाकलाप तथा 
संचालन प्रकृया 

लखक्षत समूहः 
प्रादेचशक स्वास््य चनदेशनालय, स्वास््य आपूचतय व्यवस्थापन केन्त्रका प्रमुख तथा फोकल पसयनहरु तथा 
सुपरिवेक्षकहरुबाट । 
सञ्चालन र्ने अवचधः 

• पूणय खोप घोषणा तथा डदर्ोपनाको लाचर् प्रकृयाको अनुर्मन ि भेरिफीकेसन र्नय तथा 
चनयचमत खोप काययक्रमको सुदृडढकिण र्रि खोप कभिेज बढाउन, ड्रपआउट घटाउन, पूणय खोप 

सुचनखितता ि डदर्ोपना कायम र्नय, खोप कोल्िचेनको र्ुणस्तिमा सुधाि ल्याउन अचग्रम 

योजना बनाई तहर्त रुपमा चनिन्त्ति अनुर्मन, सुपरिवेक्षण र्ने 

• स्वास््य आपूचतय ब्यवस्थापन केन्त्रबाट खोप कोल्िचेन सामाग्रीको चनयचमत ममयत संभाि ि 
खोप कोल्िचेन ब्यवस्थापनकोैे लाचर् प्रत्येक खजल्लामा कखम्तमा ३ मडहनामा १ पटक ि अन्त्य 

आकखष्मक अवस्थामा तत्कालै प्राववचधकहरु परिचालन र्रि सुचारु एवं अध्याखैखैधक र्ने 
• खोपबाट बचाउन सडकने िोर्हरुको महामािी ि ए.ई.एफ.आई. भएमा स्वास््य चनदेशनालयबाट 

सामाखजक ववकास मन्त्रालय÷स्वास््य जनसंख्या मन्त्रालय समेतको समन्त्वयमा तत्कालै डटम 

परिचालन ब्यवस्थापन र्ने 

सञ्चालन ववचधः 
प्रादेचशक स्वास््य चनदेशनालयबाट 

• खजल्लाहरुमा चनिन्त्ति समन्त्वय, अनुर्मन र्रि पूणय खोप घोषणा तथा डदर्ोपनाको अवस्थाका 
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जानकािी चलई काययक्रममा चतव्रता डदन प्रोत्साहन, सहयोर् ि सहखजकिण र्ने प्रदेश 

अन्त्तिर्तको खजल्लाहरुमा खोपको कभिेज कम भएका, पूणय खोप घोषणा ि डदर्ोपना चनिन्त्ति 

नभएका, सुक्ष्म योजना तयािी ि कायायन्त्वयन प्रभावकािी नभएका खजल्लाहरुमा प्राथचमकता 
चनधायिण र्रि सुपरिवेक्षणको योजना बनाएि प्राववचधक कमयचािीहरु परिचालन र्न े ब्यवस्था 
र्ने 

• खोपबाट बचाउन सडकने िोर्हरुको महामािी भएमा, ए.ई.एफ.आई. को घटना भएमा तत्काल 

िोकथाम, चनयन्त्रण, उपचाि ि ब्यवस्थापनको लाचर् टोली परिचालन र्ने तथा आवश्यक 

समन्त्वय ि सहयोर् र्ने 

• पूणय खोप सुचनखितताको लाचर् प्रदेशअन्त्तर्यतको खजल्ला, पाचलकाहरुको भेरिडफकेसन र्रि 
अचभलेख अध्यावचधक र्नुयपदयछ । 

प्रादेचशक स्वास््य आपूचतय व्यवस्थापन केन्त्रबाट 

खजल्लाहरुको कोल्िचेन सामाग्रीको चनयचमत ममयत संभाि ि आकखष्मक ममयत संभाि तथा खोप 

कोल्िचेन ब्यवस्थापनमा क्षमता ववकास र्नय, खोप कोल्िचेनको वास्तववक ववतिण योजना तयाि र्नय 
सहखजकिण र्नयको लाचर् प्राववचधकहरु -िे=टे, कोल्िचेन अचधकृत÷सहायक_ परिचालनको योजना वनाई 

खटाउने ि ववविण समेत अध्यावचधक र्िाउने 

• चनयचमत ममयत संभािकै समयमा खजल्ला स्तिमा खोप कोल्िचेन ब्यवस्थापनमा सुधाि, खोप 

कोल्िचेन सामाग्री ववतिण योजना अध्यावचधक ि तयािी र्नय र्िाउन अनसाईट कोचचङ्र् ि 
सहखजकिण र्रि व्यवखस्थत र्िाउने ि सोडह अनुसाि प्रदेशको समेत योजना तयाि र्ने । 

बजेट बाुँिफाुँि • प्राप्त बजेट नेपाल सिकािको प्रचचलत आचथयक ऐन चनयम अनुसाि तथा प्रादेचशक मन्त्रालयको खचय 
र्न ेकाययववचध अनुसाि 

• दै=भ्र=भ, यातायात खचय कोल्िचेन सामाग्री ममयत संभािको लाचर् िे=टे नभएमा वा बाह्य थप दक्ष 

प्राववचधक आबश्यक भएमा पिामशय सेवा वा किािमा चलई परिचालन र्नयको लाचर् पारिश्रचमक, 

भ्र=भत्ता, यातायात आडद 

• महामािी चनयन्त्रण, ए=ई=एफ=आइको ब्यवस्थापन र्नय डटम परिचालन र्दाय पारिश्रचमक, 

यातायात, दै=भ्र=भत्ता ि र्ोवष्ठ, बैठक संचालन र्नुय पिेमा खाजा, स्टेशनिी आडद समेतमा खचय 
योजना तयािी ि स्वीकृत र्िाएि संचालन र्ने । 

 

नोट ैः  
• उपयुयि उल्लेखखत काययहरु संचालन र्नय र्िाउन 

• प्रदेश स्वास््य चनदेशनालय ि प्रदेश स्वास््य आपूचतय केन्त्रले अचग्रम योजना बनाई स्वीकृत र्िाएि 

मार कायय संचालन र्ने 
• तोडकएको काययक्रमहरु उदे्दश्य प्राचप्त हुने र्रि संचालन र्ने ि उपलखब्धको ववविण अध्यावचधक र्रि 

िाख्न े 

• कायय सम्पन्त्न भए पचछ उपलखब्ध ि कायय ववविण सडहत प्रचतवेदन र्न ेव्यवस्था र्ने  

• यो काययको लाचर् प्रादेचशक स्वास््य चनदेशनालय ि प्रदेश स्वास््य आपूचतय केन्त्रबाट काययक्रम 

संचालन र्न ेर्रि बजेट ववचनयोजन भएकोले उि काययको लाचर् प्रचचलत आचथयक ऐन चनयम ि 
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१२= खोप तथा पूणय खोपको बािेमा जनचेतना बढाई खोप उपयोर् बवृद्धको लाचर् स्थाचनय भाषामा शैखक्षक सामाग्री उत्पादन, 

स्थाचनय िेडियो, एफ=एम बाट सुचना प्रशािण लर्ायत अन्त्य संचािका कृयाकलाप संचालन ७७ खजल्ला । 

प्रादेचशक मन्त्रालयको खचय र्ने काययववचध अनुसाि सेवा संचालन र्नुयपन ेछ । 
सन्त्दभय सामाग्री पूणय खोप सुचनखितता घोषणा चनदेचशका, चेकचलष्ट, सुपरिवेक्षण चेक चलष्ट, खोप कोल्िचेन ममयत संभाि 

चनदेचशका 

परिचय खोप सेवा प्रभावकािी बनाई सवै तहमा शत प्रचतशत कभिेज र्नय तथा विा तह देखखनै पूणय खोप घोषणा ि 

डदर्ोपना, सिसफाई प्रबद्र्धनको चनिन्त्तिता कायम र्नय ववचभन्त्न काययक्रमहरु संचालनको व्यवस्था र्रिएको 
छ । खोप सेवामा सवैको जानकािी ि सहभाचर्ता बढाई अझ प्रभावकािी वनाउन सुचना, चशक्षा तथा संचािका  
कृयाकलापहरु संचालनको लाचर् यो काययक्रमको व्यवस्था र्रिएको छ । सवै खजल्लाहरुले आफ्नो 
आवश्यकता अनुसािको स्वास््य चशक्षा, संचािको कृयाकलापहरु योजना र्रि प्रभावकािी रुपले संचालन र्नुय 
पदयछ ।  यो वजेटबाट चनयचमत खोप सेवाको सुदृढीकिणको लाचर् तथा नयां खोपहरु शुरुवात र्दाय समेत 

संचािका कृयाकलापहरु संचालन र्नुय पदयछ । 
उदे्दश्य खोप सेवाको महत्व, उपलब्ध खोप ि लर्ाउने समय ताचलकाको समेत आम समुदायमा जानकािी र्िाई खोप 

सेवाको कभिेज बवृद्ध र्ने । 
अपेखक्षत प्रचतफल सवै तह, समुदायमा खोपको जानकािी सहजै उपलब्ध भई खोप उपभोर् दि ि खोप कभिेजमा बवृद्ध भई 

ड्रपआउट घट्ने छ । 
डक्रयाकलाप तथा 
संचालन प्रकृया 

संचालन र्ने अवचध   

यो काययक्रम आचथयक वषयको शुरुवाट नै संचालन र्िाउनु पदयछ । 
 

सञ्चालन ववचध 

यो वजेटबाट खोप सेवामा सवै वर्य, क्षेर, समुदायलाई सेवा चलन उत्प्रेरित र्िाई खोप सेवा उपलब्ध र्िाउनको 
लाचर् कृयाकलापहरुको योजना र्नुय पदयछ । यसको लाचर् ैः 
१= स्थाचनय स्तिमा िहेका संचाि माध्यमहरु िेडियो, एफ=एम, परपवरकाहरुको सूचच तयाि र्न े। 
२= प्रशािण र्रिने सन्त्देशहरु परिवाि कल्याण महाशाखा, प्रदेश स्वास््य चनदेशनालय, WHO /UNICEF संर् 

समेत समन्त्वय र्रि तयाि र्ने । 
३= अन्त्य स्वास््य चशक्षा सामाग्रीको आवश्यकता पडहचान र्ने । 
४= स्थाचनय आवश्यकताको आधािमा स्थाचनय कुन कुन भाषा ि माध्यमबाट सुचना प्रशािण र्ने हो यडकन 

र्न ेि सोडह अनुसाि उत्पादन, ववतिण ि प्रयोर् र्िाउन यडकन र्न े। 
५= यो बजेटबाट सवै पाचलका ि स्वास््य संस्थामा कखम्तमा १–१ वटा नयां खोप ताचलका तयाि र्रि सवैले 
देख्न ेठाुँउमा प्रदशयन र्नय उपलब्ध र्िाउनु पदयछ । 
नोट ैः  
१= उपयुयि उल्लेखखत कृयाकलापहरु पडहचान ि यडकन र्नय शुरुमा नै खजल्ला खोप समन्त्वय सचमचतका 
प्रचतचनचधहरु, नखजकको पाचलकाबाट संयोजक, स्वास््य संस्था प्रमुख, खोप डदने स्वास््यकमी, स्वय ं

सेववका ि स्थाचनय स्तिमा िहेका स्वास््यसंर् सम्वखन्त्धत संघ संस्थाका प्रचतचनचधहरु सडहत १५–२० 

जनाकोैे सहभाचर्तामा छलफल र्रि कृयाकलापहरु ि संचालन प्रकृयाको चनणयय र्िाउनु पदयछ । 
२= यस काययक्रमबाट स्वास््य चशक्षा सुचना संचािको कृयाकलाप संचालन र्दाय खजल्ला खोप समन्त्वय 

सचमचतको साझेदािी ि समन्त्वयमा र्दाय प्रभावकािी एवं अपनत्व हुने भएकोले स्वास््य कायायलय ि 
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१३= खजल्ला स्ति ैः टाईयफाइि खोप अचभयान संचालन तथा चनयचमत खोपमा टाईयफाइि खोप शुरुवातको साथै चनयचमत खोप 

सुदढीकिण ि सिसफाई प्रबद्र्धनको लाचर् व्यवस्थापन खचय -अचभमुखखकिण तथा योजना र्ोवष्ठ, स्वास््यकमी ि स्वयंमसेवक 

ताचलम, ववद्यालय चशक्षक अचभमुखखकिण तथा ववद्यालयमा कक्षा संचालन, जनशवि परिचालन, सुपरिवेक्षण अनुर्मन ि 
अचभयान संचालन_ । 
परिचय टाईफाइि खोप अचभयान सफलतापूवयक संचालन र्नयको लार्ी तथा चनयचमत खोपमा टाईफाइि 

खोप शुरुवात साथै चनयचमत खोप सुदृढीकिण ि सिसफाई प्रबद्र्धन काययक्रमको चनिन्त्तिताको 
लार्ी खजल्ला स्तिमा स्वास््य संस्था प्रमुख, पाचलका संयोजकहरुलाई अचभमुखखकिण तथा 
योजना र्ोवष्ठ, प्रत्येक स्वास््य संस्थाबाट अचभयान संचालनको क्रममा खोप प्रदान र्ने 

स्वास््यकमी तथा अचभयानमा खडटन े स्वयंसेवकलाई १ डदने ताचलम तथा जनशवि 

परिचालन, ववद्यालयमा स्वास््य चशक्षा काययक्रम संचालनको लार्ी ववद्यालयका सम्बखन्त्धत 

चशक्षकहरुलाई अचभमुखखकिण तथा परिचालन ि अचभयान पूवय, अचभयान संचालनको समयमा, 
अचभयान पिात अनुर्मन सुपरिवेक्षण तथा अचभयानको व्यवस्थापन र्नयको लार्ी यो 
काययक्रम तथा बजेट खजल्लास्तिमा ववचनयोजन र्रिएको हो । 

उदे्दश्य • खजल्लास्तिमा टाईफाइि खोप अचभयानको लार्ी पाचलका÷स्वास््य संस्था स्तरिय 

योजना तजुयमा र्ोष्ठी संचालन र्ने 

• टाईफाइि खोप अचभयान संचालनको लार्ी आवश्यक खोप तथा खोप सामाग्री खजल्ला 
माफय त स्वास््य संस्था तथा खोप केन्त्र सम्म ववतिण र्ने 

• खोपकाययकताय, स्वयं सेवक, चशक्षकहरुलाई टाईफाइि खोप अचभयान तथा चनयचमत 

खोपमा टाईफाइि खोप शुरुवात साथै चनयचमत खोप सुदृढीकिण ि सिसफाई प्रबद्र्धन 

बािे अचभमुखखकिण र्ने 

खज.खो.स.सचमचतबाट संयुि प्रशािण र्िाउन छलफल र्रि कायायन्त्वयन र्न े।  
बजेट बाुँिफाुँि • यो काययक्रममा ववचनयोखजत बजेट नेपाल सिकािको आचथयक ऐन, चनयम ि सावयजचनक खरिद ऐन 

चनयमावचल अनुसाि खचय योजना तयाि र्रि स्वीकृत कृयाकलाप सचालन र्नुय पदयछ । खचय योजना तथा 
बजेट वांिफांि योजना अग्रीम कायायलय प्रमुखबाट स्वीकृत र्िाएि मार काययक्रम संचालन र्नुय पदयछ । 

यो वजेट वाट  

• खजल्लामा खजल्ला खोप समन्त्वय सचमचत ि सिोकािवालाहरुको योजना तयािी र्ोवष्ठीमा खाजा, 
यातायात ि प्रचशक्षक पारिश्रचमक आडद 

• िेडियो, एफ=एम तथा परपवरकाबाट सूचना प्रशािण 

• शैखक्षक सामाग्री ैः खोप ताचलका व्यानि, पोष्टि, चनमन्त्रणा कािय, ड्रप आउट िेचसङ्र् पर आडद तयािी 
तथा ववतिण 

• सूचना सन्त्देश तथा खजङ्र्ल तयािी आडदमा खचय र्नय सडकने छ । 
नोट ैः िेडियो एफ=एम बाट सुचना प्रसािण र्िाउुँदा धेिै क्षेर कभिेज भएको, प्राईम समयमा सूचना प्रसािण 

र्रिडदनेस्थाचनय संचाि माध्यमलाई  प्राथचमकतामा िाखख प्रसािण र्िाउने व्यवस्था र्नुय पदयछ । यसिी 
प्रसािण र्िाउुँदा वषय भरिको लाचर् सम्झौता र्रि चनिन्त्ति अनुर्मन समेत र्िेि रैमाचसक मुल्यांकन समेत 

र्िेि आवश्यकताको आधािमा सूचनाहरु फेिवदल र्िाउने, प्रभावकारिता मुल्यांकन र्ने आडद र्नुय पदयछ । 
सन्त्दभय सामाग्री कायय संचालन चनदेचशका, खचय र्ने चनदेचशका, सावयजचनक खरिद ऐन ि चनयमावली 
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अपेखक्षत प्रचतफल • टाईफाइि खोप अचभयान संचालनको लार्ी पाचलका तथा स्वास््य संस्थास्तिको 
योजना तजुयमा हुने 

• समयमै खोप तथा खोपजन्त्य सामाग्रीहरुको स्वास््य संस्था तथा खोप केन्त्रमा 
उपलब्ध हुने 

• टाईफाइि खोप अचभयानको बािेमा खोपकाययकताय, स्वयसेवक तथा ववद्यालय 

चशक्षकहरु परिचालन हुने 

• अचभयान सफलतापूवयक संचालन हुने 

डक्रयाकलाप तथा 
संचालन प्रकृया 

टाईफाइि खोप अचभयान संचालनको लार्ी टाईफाइि खोप अचभयान संचालन चनदेचशका 
२०७८÷७९ परिवाि कल्याण महाशाखा माफय त छुट्टै जािी हुने, सो चनदेचशकामा उल्लेख भए 

बमोखजमका चनम्नानुसािका काययक्रम मार संचालन र्ने र्िाउने ैः 
१= खजल्ला स्तिमा टाईफाइि खोप अचभयान, चनयचमत खोपमा टाईफाइि खोप शुरुवात, 

चनयचमत खोप सुदृढीकिण ि सिसफाई प्रबद्र्धनको लाचर् २ डदने अचभमुखखकिण तथा योजना 
र्ोवष्ठ  

२= खोप डदने स्वास््यकमीहरुको १ डदने अचभमुखखकिण 

३= स्वयं सेवकहरुको अचभमुखखकिण -विा तथा पाचलका तहमा_ 

४= खजल्ला खोप समन्त्वय सचमचत एवं संचािकमीहरुको अचभमुखखकिण 

५= ववद्यालय चशक्षकहरुको अचभमुखखकिण -विा तथा पाचलका तहमा_ 

६= स्वास््यकमी ि स्वयं सेवक परिचालन यातायात खचय 
७= सुपरिवेक्षण तथा अनुर्मन खचय (खजल्ला, पाचलका ि स्वास््य संस्था समेत) 

८= काययक्रम व्यवस्थापन खचय -ए=ई=एफ=आई औषधी खरिद, व्यवस्थापन तथा डटम 

परिचालन, खोप तथा खोप जन्त्य सामाग्री ढुवानी÷ववतिण, खोपजन्त्य फोहोि व्यवस्थापन, 

स्थाचनय एफ=एम िेडियो ि संचाि माध्यमहरुको परिचालन, शहिी क्षेरमा माईडकङ, 

ववद्यालयमा कक्षा संचालनको लार्ी यातायात खचय, खजल्लास्तिमा काययक्रमको शुभािम्भ खचय) 
बजेट बाुँिफाुँि टाईफाइि खोप अचभयान संचालनको लार्ी टाईफाइि खोप अचभयान संचालन चनदेचशका 

२०७८÷७९ परिवाि कल्याण महाशाखा माफय त छुट्टै जािी हुने, सो चनदेचशकामा उल्लेख भए 

बमोखजमका चनम्नानुसािका काययक्रम मार संचालन र्ने र्िाउने ैः 
टाईफाइि खोप अचभयान संचालन चनदेचशका २०७८÷७९ मा काययक्रमको बजेट बाुँिफाुँि र्िी 
परिवाि कल्याण महाशाखा माफय त पठाईनेछ, सो अनुसाि चनदेचशकामा उल्लेख भएको 
डक्रयाकलापमा नेपाल सिकािको आचथयक ऐन, चनयमानुसाि बजेटको परिचध चभर िही खचय र्नय 
सडकनेछ ि बाुँकी िकम सडहतको खचय फाुँटबािी तोडकएको ढाुँचामा सम्बखन्त्धत चनकायमा 
पठाउनु पने छ । 

सन्त्दभय सामाग्री टाईफाइि खोप अचभयान संचालन चनदेचशका २०७८÷७९, सूचना संचािका सामाग्री, 
प्रस्तुतीकिण, सुक्ष्म योजना तजुयमा फािाम आदी 

 

१४. चनयचमत खोपमा टाईफाईि खोप शुरुवात काययक्रम (अचभयानको सचमक्षा ि चनयचमत खोपमा टाईफाईि खोप शुरुवात ि 
सिसफाई प्रबद्र्धनको लाचर् योजना र्ोवष्ठ, खोप तथा खोप सामाग्री ववतिण ि ढुवानी, अनुर्मन तथा सुपरिवेक्षण) । 
परिचय चनयचमत खोपमा टाईफाइि खोप अचभयान पिात स्वास््य संस्था ि पाचलका संयोजक हरुलाई 

अचभयानको सचमक्षा तथा टाईफाइि खोप शुरुवात, पूणयखोपको डदर्ोपना तथा सिसफाई 
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प्रबद्र्धनको चनिन्त्तिताको लार्ी योजना तजुयमा र्ोवष्ठ, खोप तथा खोप जन्त्य सामाग्री खजल्लाबाट 

स्वास््य संस्थास्तिमा ढुवानी ि खजल्लाबाट अचभयान सम्पन्त्न पिात चनयचमत खोपमा टाईफाइि 

खोपको संचालनको अनुर्मन तथा सुपरिवेक्षण पाचलका, स्वास््य संस्था ि खोप केन्त्र स्तिमा 
आवश्यक पुष्ठपोषण प्रदान र्नयको लार्ी यो काययक्रम तथा बजेट ववचनयोजन र्रिएको हो । 

उदे्दश्य • अचभयानको सचमक्षा तथा चनयचमत खोपमा टाईफाइि खोप शुरुवात, पूणयखोपको 
डदर्ोपना तथा सिसफाई प्रबद्र्धनको चनिन्त्तिताको लार्ी योजना तजुयमा र्ने 

• चनयचमत खोप काययक्रममा टाईफाइि खोप संचालनको लार्ी आवश्यक खोप तथा खोप 

सामाग्री ववतिण र्ने 
• चनयचमत खोप काययक्रममा टाईफाइि खोप संचालनको सुपरिवेक्षण अनुर्मन र्ने 

अपेखक्षत प्रचतफल • चनिन्त्ति रुपमा खोप तथा खोपजन्त्य सामाग्रीहरुको स्वास््य संस्थामा उपलब्ध हुने 

• चनयचमत खोपमा टाईफाइि खोप शुरुवात तथा संचालन हुने 

डक्रयाकलाप तथा 
संचालन प्रकृया 

टाईफाइि खोप अचभयान संचालनको लार्ी टाईफाइि खोप अचभयान संचालन चनदेचशका 
२०७८÷७९ परिवाि कल्याण महाशाखा माफय त छुट्टै जािी हुने, सो चनदेचशकामा उल्लेख भए 

बमोखजमका चनम्नानुसािका काययक्रम मार संचालन र्ने र्िाउने ैः 
• अचभयान सम्पन्त्न पिात अचभयानको सचमक्षा तथा चनयचमत खोप काययक्रममा 

टाईफाइि खोप शुरुवात, पूणयखोपको डदर्ोपना तथा सिसफाई प्रबद्र्धन काययक्रमको 
चनिन्त्तिताको लार्ी योजना तजुयमा र्ोवष्ठ 

• खजल्लाबाट स्वास््य संस्थास्तिमा खोप तथा खोपजन्त्य, सामाग्री ढुवानी तथा ववतिण 

• चनयचमत खोप काययक्रममा टाईफाइि खोप संचालनको पाचलका, स्वास््य संस्था तथा 
खोप केन्त्रस्तिमा अनुर्मन, सुपरिवेक्षण 

बजेट बाुँिफाुँि टाईफाइि खोप अचभयान संचालन चनदेचशका २०७८÷७९ मा काययक्रमको बजेट बाुँिफाुँि र्िी 
परिवाि कल्याण महाशाखा माफय त पठाईनेछ, सो अनुसाि चनदेचशकामा उल्लेख भएको 
डक्रयाकलापमा नेपाल सिकािको आचथयक ऐन, चनयमानुसाि बजेटको परिचध चभर िही खचय र्नय 
सडकनेछ ि बाुँकी िकम सडहतको खचय फाुँटबािी तोडकएको ढाुँचामा सम्बखन्त्धत चनकायमा पठाउनु 

पन ेछ । 
सन्त्दभय सामाग्री टाईफाइि खोप अचभयान संचालन चनदेचशका २०७८÷७९, सूचना संचािका सामाग्री, प्रस्तुतीकिण, 

सुक्ष्म योजना तजुयमा फािाम आडद 

 

१५) खजल्लाबाट पाचलका तथा स्वास््य संस्थास्तिमा खोप, सिसफाई प्रवद्र्धन काययक्रम तथा पूणय खोप भेरिडफकेसन 
ि डदर्ोपनाको लार्ी सहजीकिण, सुपरिवेक्षण एवं पूणय खोप घोषणा सभा व्यवस्थापन खचय । 

परिचय यो काययक्रम खजल्ला अन्त्तर्यतका पाचलका तथा स्वास््य संस्थाहरुमा चनयचमत खोप काययक्रमको 
सुदृढीकिण र्रि खोप कभिेजमा बवृद्ध तथा पूणय खोप सुचनखित र्नय पाचलका तहमा सहखजकिण, 

सहयोर् ि काययक्रमको अनुर्मन, पषृ्ठपोषण र्रि समग्र खोप काययक्रममा सुधाि र्नयको लाचर् बजटे 

ववचनयोजन र्रिएको हो । खजल्ला अन्त्तर्यत हुने ए.ई.एफ.आई. तथा खोपबाट बचाउन सडकने िोर्को 
महामािी भएमा सो को अनुसन्त्धान, उपचाि ि ब्यवस्थापन तत्काल र्नय चचडकत्सक लर्ायत प्राववचधक 

टोली परिचालन र्नय ि खोप काययक्रम ि कोल्िचेन अवस्थामा सुधाि ल्याउन समेत यो वजेट बाट 

ब्यवस्था र्नुय पदयछ । 
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उदे्दश्य • चनयचमत खोप सुदृढीकिण, पूणय खोप घोषणा तथा डदर्ोपना काययलाई प्रभावकािी बनाउन पाचलका 
तथा स्वास््य संस्थाको क्षमता ववकास र्न े

• विा स्ति देखख नै सुक्ष्मयोजना तयािी र्ने र्िाउने 

• प्रत्येक वषय चनदेचशका बमोखजम विा तह देखख नै पूणय खोप सुचनखितता ि डदर्ोपना कायम र्नय 
सहयोर्, सहखजकिण, भेरिडफकेसन र्रि ववविण अध्यावचधक र्ने 

• महामािी तथा ए=ई=एफ=आई को तत्काल अनुसन्त्धान, उपचाि, व्यवस्थापन र्न े
अपेखक्षत प्रचतफल • प्रभावकािी ि र्ुणस्तिीय खोपसेवा सञ्चालन भई पूणयखोप सुचनखिततामा चतव्रता आउने छ  

• सवै तहमा सुक्ष्मयोजना तयािी भई खोप काययक्रमको सुदृढीकिण हुने तथा स्थाचनय तहको 
अपनत्व ववकास हुने छ । 

• चनदेचशका बमोखजम सवै तहमा पूणय खोप घोषणा ि डदर्ोपना काययक्रम प्रभावकािी ि अध्यावचधक 

हुने छ । 
• महामािी तथा ए.ई.एफ.ैआंई भएमा तत्काल उपचाि ि व्यवस्थापन हुने छ । 

डक्रयाकलाप तथा 
संचालन प्रकृया 

लखक्षत समूहः 
स्वास््य कायायलयका प्रमुख, फोकल पसयनहरु, तथा सुपरिवेक्षकहरुबाट । 
 

सञ्चालन र्ने अवचधः 
• पूणय खोप घोषणा तथा डदर्ोपनाको लाचर् प्रकृयाको अनुर्मन ि भेरिफीकेसन र्नय तथा 

चनयचमत खोप काययक्रमको सुदृडढकिण र्रि खोप कभिेज बढाउन, ड्रपआउट घटाउन, पणूय 
खोप सुचनखितता ि डदर्ोपना कायम र्नय, खोप कोल्िचेनको र्ुणस्तिमा सुधाि ल्याउन 

अचग्रम योजना बनाई चनिन्त्ति अनुर्मन, सुपरिवेक्षण र्न े

 

सञ्चालन ववचध 

स्वास््य कायायलयबाट 

• पाचलका तथा स्वास््य संस्थाहरुमा चनिन्त्ति समन्त्वय, अनुर्मन र्रि पूणय खोप घोषणा तथा 
डदर्ोपनाको अवस्थाका जानकािी चलई काययक्रममा चतव्रता डदन प्रोत्साहन, सहयोर् ि 
सहखजकिण र्न े

• खोपको कभिेज कम भएका, पूणयखोप घोषणा ि डदर्ोपना चनिन्त्ति नभएका, सुक्ष्म योजना 
तयािी ि कायायन्त्वयन प्रभावकािी नभएका पाचलकाहरु ि स्वास््य संस्थाहरुलाई प्राथचमकता 
चनधायिण र्रि सुपरिवेक्षणको योजना बनाएि प्राववचधक कमयचािीहरु परिचालन र्ने ब्यवस्था 
र्न े

• चनयचमत खोपमा टाईफाइि खोप काययक्रको शुरुवात ि सिसफाई प्रवद्र्धन चनिन्त्तितामा ववशेष 

जोि डदई सहखजकिण ि सहयोर् र्न े

• खोपबाट बचाउन सडकने िोर्हरुको महामािी भएमा, ए.ई.एफ.आई. को घटना भएमा तत्काल 

िोकथाम, चनयन्त्रण, उपचाि ि व्यवस्थापनको लाचर् टोली परिचालन र्ने तथा आवश्यक 

समन्त्वय ि सहयोर् र्न े

• पाचलका स्तिमा ववचनयोखजत खोपको काययक्रमहरु संचालनमा सहयोर् ि समन्त्वय र्रि 
काययक्रमको प्रभावकारिता ि क्षमता ववकासमा ववशेष जोि डदने 

• खजल्ला स्तिको अचभमुखखकिण, योजना र्ोवष्ठमा तयाि भएको योजना अनुसाि कायय भए 
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१६= खोप काययक्रम -चनयचमत खोप तथा अचभयानहरु_ संचालन र्दाय संक्रमण िोकथाम तथा स्वास््यकमीको सुिक्षा ि 
सिसफाई प्रबद्र्धन कक्षा संचालन समेतको लाचर् सखजयकल मास्क, हयाण्ि सेचनटाइजि ि हात धुने साबुन, खरिद तथा ववतिण 

खचय, ७७ खजल्ला माफय त काययक्रम संचालन । 
परिचय चनयचमत खोप काययक्रम तथा अचभयानहरु संचालन र्दाय संक्रमण िोकथाम तथा स्वास््यकमीको 

सुिक्षा ि सिसफाई प्रबद्र्धन कक्षा संचालन समेतको लार्ी स्वास््य कायायलय माफय त सखजयकल 

मास्क, अलकोहलयुि हयाण्ि सेचनटाइजि ि हात धुने साबुन आडद खरिद र्रि खोपकोल्िचेन 

ढुवानी संर्ै स्वास््य संस्थाहरुमा समयमै उपलब्ध र्िाउन यो वजेटको ब्यवस्था र्रिएको हो । र्त 

आ=व देखख खोप काययक्रमसंर्ै सिसफाई प्रवद्र्धन काययक्रम पचन संचालन भएको साथै कोचभि–१९ 

लर्ाएत अन्त्य संक्रामक िोर्हरुबाट सेवा प्रदायक तथा सेवाग्राहीलाई समेत वचाउन अचत आबश्यक 

भएकोले तोडकए बमोखजमको सामाग्री सकेसम्म श्रावण चभरै खरिद र्रि उपलब्ध र्िाउनु पदयछ । 
उदे्दश्य • चनयचमत तथा अचभयानहरुमा खोप सेवा संचालन र्दाय सेवा प्रदायक ि सेवाग्राहीलाई 

संक्रामक िोर्हरुबाट सुिक्षा र्न े

• चनयचमत खोप सेवा माफय त संचालन हुने सिसफाई प्रवद्र्धन काययक्रम प्रभावकािी बनाउने 

। 
अपेखक्षत प्रचतफल र्ुणस्तिीय खोप सेवा सञ्चालन भई सेवाग्राही ि सेवा प्रदायकमा संक्रामक िोर्हरु सनयबाट बच्नुका 

साथै खोप सेवा चलन ि डदन हौसला बढ्ने छ । 

नभएको चनिन्त्ति अनुर्मन, पषृ्ठपोषण ि सहयोर्ी सुपरिवेक्षण र्ने 
• पूणय खोप सुचनखितताको पाचलकाहरुको भेरिडफकेसन र्रि अचभलखे अध्यावचधक र्नुयपदयछ 

• घोषणा सभामा आबश्यक सहयोर् र्ने ि सवै पाचलकाबाट ववविण प्राप्त भए पचछ पाचलकाको 
भेरिडफकेसन र्ने, भेरिडफकेसन पिात खजल्ला खोप समन्त्वय सचमचतबाट प्रमाखणकिण 

र्िाउन अचभमुखखकिण, वैठक आडद समेत यसै बजेटबाट र्ने । 
 

नोट ैः यो काययक्रम तथा बजेटबाट तोडकए बमोखजमको डक्रयाकलाप संचालन र्रि 
१= पाचलका तह देखखको सुक्ष्मयोजना तयाि भएको हुनु पदयछ । 
२= सवै विा तथा पाचलका तह बाट पूणयखोप घोषणा तथा डदर्ोपना कायम भई ववविण अध्यावचधक ि 
खजल्लाबाट प्रमाखणकिण भएको हुनु पदयछ । 
३= खोप कभिेजमा बवृद्ध, ड्रपआउटमा कचम, खोप खेि जाने दिमा कमी भई चनयचमत खोप सुदृढीकिण 

भएको हुनु पदयछ । 
४= खोप कोल्िचेन व्यवस्थापनमा सुधाि ि र्ुणस्ति कायम भएको हुनु पने छ । 
५= चनयचमत खोप सेवा माफय त सिसफाई प्रबद्र्धनको काययक्रमको चनिन्त्तिता हुनु पदयछ । 

बजेट बाुँिफाुँि महामािी चनयन्त्रण, ए=ई=एफ=आइको ब्यवस्थापन र्नय डटम परिचालन र्दाय पारिश्रचमक, यातायात, 

ईन्त्धन, दै=भ्र=भत्ता ि पूणय खोपको लाचर् र्ोवष्ठ, बैठक संचालन र्नुय पिेमा  खाजा, स्टेशनिी आडद 

समेतमा खचय योजना तयािी ि स्वीकृत र्िाएि कायय संचालन र्न े । साथै पूणय खोप घोषणा सभामा 
शैखक्षक सामाग्री -व्यानि, प्रमाणपर, फमय फिमेट छपाई आडद_ व्यवस्थापन ि ववववध खचय र्नय सडकने 
छ । खचय र्दाय नेपाल सिकािको आचथयक चनयमानुसाि परिचधमा िही र्नुयपनेछ । 

सन्त्दभय सामाग्री पूणय खोप सुचनखितता घोषणा चनदेचशका, चेकचलष्ट, सुपरिवेक्षण चेकचलष्ट, खोप कोल्िचेन ममयत संभाि 

चनदेचशका 
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डक्रयाकलाप तथा 
संचालन प्रकृया 

लखक्षत समूहः 
चनयचमत ि अचभयानहरुमा खोप सेवा संचालन र्न ेसवै स्वास््य संस्था, बाह्य खोप केन्त्र ि खोप 

सेवा प्रदायक स्वास््यकमी ि सेवाग्राही 
 

सञ्चालन र्न ेअवचधः  
श्रावण मडहना चभर ।  
यो काययक्रम दाताको संयुिकोष श्रोतको भएकोले पडहलो रैमाचसकमा यसको लाचर् फुकुवा 
आबश्यक नहुने ि काययक्रम संचालन र्नय सडकने भएकोले समयमै खरिद र्नुय पदयछ ।  
 

सञ्चालन ववचधः 
स्वास््य कायायलयबाट  

• स्वास््य संस्थाबाट संचालन हुने खोप सेसन साथै अचभयानको समयमा संचालन हुने 

खोप केन्त्र संख्या यडकन र्ने 

• प्राप्त वजेटको आधािमा एक खोप सेसनमा सिदि २ जना खोप डदने स्वास््यकमीहरुको 
लाचर् प्रत्येक पटक खोप संचालन र्दाय खोप डदने स्वास््यकमी तथा सो केन्त्रमा खडटन े

स्वयं सेवकलाई सखजयकल मास्क -नाकमा िहने िि भएको_ १ र्ोटा, एक खोप सेसनमा 
माचसक   antiseptic/germicide भएको ७५ ग्राम माचथको सावुन १ र्ोटा -सेवाग्राहीलाई 

हात धुनको लार्ी_ ि सवै खोप सेसनको लाचर् प्रत्येक मडहना ७० प्रचतशत अल्कोहलयुि 

हयाण्ि सेचनटाइजि १०० एम=एल=को १ बोटल उपलब्ध र्िाउने र्रि खचय योजना तयाि 
र्न े। 

• प्राप्त वजेटबाट केडह बफि स्टोक समेत हुने र्रि पुिै वजेटको सामग्री खरिद र्न े। 
• यी सामाग्रीहरु सवै खजल्लामा स्थाचनय स्तिमा प्राप्त र्नय कडठन हुने भएकोले प्रदेश 

अन्त्तर्यतको औषचध, उपकिण स्लाई र्न ेथोक ववके्रताहरु बाट खरिद र्नय र्ुणस्ति ि 
स्पेचसफीकेसनको लाचर् प्रदेश स्वास््य आपूचतय ब्यवस्थापन केन्त्रसंर् समन्त्वय र्ने । 

• सामान खरिद र्रि शुरुमा ३ मडहनाको लाचर् प्रयोर् ववचध ि प्रयोजनको बािेमा समेत 

जानकािीका साथ पर सडहत पठाउने ि प्रयोर्को बािेमा अनुर्मन र्न े। प्रत्येक ३ 

मडहनामा पुन उपलब्ध र्िाउने ब्यवस्था र्ने तथा अचभयानको समयमा आवश्यकता 
अनुसाि थप आपूती व्यवस्था चमलाउने । 

• पाचलका, खजल्लास्तिमा संचालन हुने काययक्रमहरुमा यी सामाग्रीको उपलब्धता, प्रयोर् ि 

प्रयोजनको बािेमा सचमक्षा तथा थप जानकािी र्िाउने 

बजेट बाुँिफाुँि लखक्षत समूहः 
चनयचमत ि अचभयानहरुमा खोप सेवा संचालन र्ने सवै स्वास््य संस्था, बाह्य खोप केन्त्र ि खोप 

सेवा प्रदायक स्वास््यकमी ि सेवाग्राही 
 

प्राप्त बजेट नेपाल सिकािको प्रचचलत आचथयक ऐन चनयम अनुसाि तथा प्रादेचशक मन्त्रालयको खचय 
र्न ेकाययववचध अनुसाि बाुँिफाुँि र्न ेि खरिद योजना बनाउने 

सन्त्दभय सामाग्री कोचभि–१९ को चनयन्त्रण तथा िोकथामको लाचर् जािी चनदेचशका, मापदण्िहरु -स्वास््य तथा 
जनसंख्या मन्त्रालय, ववश्व स्वास््य संर्ठन_ 
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१७= खोपको पहंुच बढाई छुट वच्चालाई खोप डदलाई पूणय खोप सुचनखित र्नय वैशाख मडहनालाई खोप मडहना संचालन र्न े

तथा पाचलकास्तिमा योजना चनमायण समेत । 

परिचय ववश्वमा नै वैशाख मडहनालाई खोप मडहनाको रुपमा मनाउने ि नेपालमा पचन ८ मडहनाको प्रर्चतको 
ववश्लेषण ि खोपबाट वखञ्चत बच्चाको खोखज र्रि खोप प्रदान र्नय तथा पूणय खोप घोषणा चनदेचशका 
बमोखजम पूणय खोप घोषणा ि डदर्ोपनाको लाचर् सबै तहमा कायय र्नय र्िाउन यो काययक्रमको व्यवस्था 
र्रिएको छ ।   
पाचलका तथा विा स्तिमा पूणय खोप चनदेचशका बमोखजम कायय भए नभएकोैे अनुर्मन, सहखजकिण र्रि 
पूणय खोप घोषणा ि डदर्ोपना तथा चनयचमत खोपको सुदृढीकिण र्नय थप काययक्रमहरु संचालनको लाचर् 

स्वास््य कायायलयमा यो काययक्रम तथा वजेट ववचनयोजन र्रिएको छ । 
उदे्दश्य • खोप सेवाबाट बखन्त्चत िहेका बस्ती, समूह, क्षेरको पडहचान र्िी खोप सेवा प्रदान र्नय ।   

• ड्रप आउट बच्चाहरुको खोजी र्िी खोप प्रदान र्नय ।  
• पूणय खोप सुचनखितता ि डदर्ोपना को प्रमाखणकिण काययलाई प्रभावकािी बनाउन ि विा स्ति देखख नै 

पूणय खोप सुचनखितताको प्रमाखणकिण भएको यडकन र्रि ववविण अध्यावचधक र्नय 
अपेखक्षत प्रचतफल • खोप सेवाबाट वखन्त्चत िहेका बस्ती, समूह, क्षेरको पडहचान भई बालबाचलकाले पूणय खोप प्राप्त र्ने 

छन ्।   
• ड्रप आउट बच्चाहरुको खोजी र्िी पूणय खोप प्राप्त भएको हुनेछ ।  
• चनदेचशका बमोखजम पूणय खोप सुचनखितता ि डदर्ोपनाको चनिन्त्ति भएको हुनेछ ।    

डक्रयाकलाप तथा 
संचालन प्रकृया 

लखक्षत समूहः 
खजल्ला, पाचलका स्तिका स्वास््य संस्था ि विाहरुमा खोप सेवाबाट वखन्त्चतीकिणमा िहेका समूह 

÷बस्तीहरु÷समुदाय÷क्षेर 

सवै विा÷पाचलकाहरु 

 

सञ्चालन र्ने अवचधः 
स्वीकृत काययक्रममा उल्लेख भए अनुसाि तोडकएको रैैैमाचसकको चैर÷वैशाख चभर सम्पन्त्न र्नुयपदयछ । 
 

सञ्चालन ववचधः 
• नेपाल सिकािबाट उपलब्ध हुने सबै खोपहरु सबै बालबाचलकाले प्राप्त र्िेको सुचनखित र्िी खोप 

सेवाबाट वखन्त्चत भएका, सेवाको पहुुँचबाट टाढा िहेका बालबाचलकाहरुलाई खोप उपलब्ध र्िाई 

ववश्वव्यापी रुपमा खोप मडहनाको रुपमा मनाइने बैशाख मडहनामा यो काययक्रम संचालन र्नय 
खजल्लास्तिमा बजेट व्यवस्था र्रिएको छ । तसथयः    

• आफ्नो खजल्लाको श्रावण देखख चैर मडहनासम्मको स्वास््य संस्था तथा विा स्तिको प्रर्चतको 
ववश्लेषण र्िी प्रर्चत कम भएका ि ड्रप आउट धेिै भएका क्षेर, बस्ती ि समूहको पडहचान र्िी यो 
काययक्रम संचालन र्नुयपदयछ ।   

• यो बजेटबाट त्यस्ता पडहचान भएका स्थानमा घिधुिी सवेक्षण, छुट बच्चालाई खोप डदने तथा 
सामखजक परिचालन आडद जस्ता डक्रयाकलापहरु संचालन को लाचर् स्वास््य 

संस्था÷विास्तिमा विा खोप समन्त्वय सचमचत ि सिोकािवालाहरुको बैठक अन्त्तिडक्रया 
काययक्रम संचालन र्िी पूणय खोप सुचनखित र्न ेडक्रयाकलापहरु संचालन र्नुयपदयछ ।   
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१८= खोप तथा कोल्ि चेन व्यवस्थापनको लाचर् कोल्िचेन ववस्ताि र्नय पाचलकाहरु संर् अचभमुखखकिण ि योजना काययक्रम 

दईु डदन -झापा, संखुवासभा, चसिहा, काभ्रे, वार्लुङ, नवलपुि, बडदयया, रुकुम पूवय, सुखते, कैलाली खजल्लाका पाचलकाबाट 

प्रमुख प्रशासडकय अचधकृत, स्वास््य शाखा प्रमुख ि पाचलका अन्त्तर्यत खोप भण्िािण÷ववतिण केन्त्र िहेको स्वास््य संस्था 
बाट १ जना समेत र्िी ३ जना_ 

यो काययक्रम पाचलका ि स्वास््य संस्थाको समन्त्वयमा संचालन र्िी सो काययक्रमबाट प्राप्त उपलब्धीहरुको 
सम्बखन्त्धत चनकायमा प्रचतवेदन र्नुयपनेछ । नोट ैः यो बजेटबाट खोपको अवस्थामा कमजोि भएका 
पाचलका तथा स्वास््य संस्था, विाहरुमा संचालन हुने खोप तथा पूणय खोपका कृयाकलापहरु प्रभावकािी 
बनाउन प्राथचमकतामा िाखख अचभमुखखकिण, बैठक, योजना तयािी तथा सहखजकिण ि सहयोर् आडद 

काययहरु र्रि पुणयखोप सुचनखित ि प्रमाखणकिण र्िाउने काययमा खचय र्नुय पदयछ । यो काययक्रम संचालन 

पिात भएका उपलखव्धहरु सुक्ष्म योजना फािम तथा पूणय खोप सुचनखितता पिात र्रिने प्रचतवेदनमा 
समेत प्रचतवेदन र्नुय पदयछ । 

बजेट बाुँिफाुँि यो काययक्रम संचालन र्दाय नेपाल सिकािको प्रचचलत आचथयक ऐन ि चनयमअनुसाि र्नुयपनेछ । बैठक, 

अन्त्तिडक्रया, घिधुिी सवेक्षण, खोप सेवा संचालन जस्ता डक्रयाकलापहरु संचालन र्दाय दैचनक भ्रमण 

भत्ता, यातायात, खाजा, आडदमा खचय योजना तयाि र्रि अचग्रम स्वीकृत र्िाएि खचय र्ने व्यवस्था 
र्नुयपनेछ ।   

सन्त्दभय सामाग्री पूणय खोप चनदेचशका ि खोप सेवाको तहर्त अचभलेख प्रचतवेदन । 

परिचय र्ुणस्तरिय खोप सेवा प्रदान तथा हालको संिचना अनुसाि पाचलका तहसम्म खोप कोल्िचेनको 
व्यवस्थापन ि वबस्तािको लाचर् स्थाचनय तहको क्षमता वबकास ि समन्त्वयको लाचर् यो काययक्रमको 
व्यवस्था र्रिएको हो । 

उदे्दश्य • खजल्लाखस्थत पाचलकाहरुको खोप कोल्िचेन अवस्थाको पडहचान, ववश्लेषण र्ने 

• खोप कोल्िचेन ववस्तािको प्रडक्रयाबािे जानकािी र्िाउने 

• स्थाचनय तहको अपनत्व ि साझेदािीमा खोप कोल्िचेन ववस्तािको योजना बनाउने 
अपेखक्षत प्रचतफल • र्ुणस्तरिय खोप सेवा प्रदान र्नय खोप कोल्िचेन भण्िािणको व्यवस्थापन वबस्ताि भई खोप सेवा 

संचालनमा सहज हुने तथा स्थाचनय तहको अपनत्व ववकास हुनेछ ।    
डक्रयाकलाप तथा 
संचालन प्रकृया 

लखक्षत समूहः 
पाचलकाबाट प्रमुख प्रशासडकय अचधकृत, स्वास््य शाखा प्रमुख ि पाचलका अन्त्तर्यत खोप 

भण्िािण÷ववतिण केन्त्र िहेको स्वास््य संस्था बाट १ जना समेत र्िी ३ जना  
 

सञ्चालन र्ने अवचधः 
स्वीकृत काययक्रममा उल्लेख भए अनुसाि तोडकएको रैैैमाचसक चभर सम्पन्त्न र्नुयपदयछ ति यो 
काययक्रमको लाचर् संचघयस्तिमा हुने अचभमुखखकिण काययक्रम पिात ि परिवाि कल्याण महाशाखाबाट 

उपलब्ध भएको प्रस्तुतीकिण ि ताचलका अनुसाि र्नुयपने छ । 
 

सञ्चालन ववचधः 
• संचघयतहमा भएको अचभमुखखकिण पिात खजल्लाले पाचलकाहरु सुँर् समन्त्वय र्िी काययक्रम 
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संचालनको चमचत तय र्िी परिवाि कल्याण महाशाखामा समेत समन्त्वय र्ने  
• तोडकएका सहभार्ीहरुको सुचनखिताको लाचर् कायायलय प्रमुख ि फोकल पसयनले पाचलका तथा 

पाचलका स्वास््य शाखामा चनिन्त्ति समन्त्वय र्िी काययक्रमको महत्व बुझाउनु पदयछ । 
• यो काययक्रममा आुँउदा पाचलका तथा स्वास््य संस्थाले आफू मातहत िहेका कोल्िचेन सामाग्रीको 

ववविण तपचशलको फािाममा चलई आउन फािाम समेत उपलब्ध र्िाई जानकािी र्िाउन] 

सामाग्रीको नाम परिमाण 

संचालनको अवस्था 
संख्यामा 

प्राप्तीको 
श्रोत -

नेपाल 

सिकाि, 
स्थाचनय 

तह, 

अन्त्य 

लार्त कैडफयत 

िहेको निहेको 

आइ=एल=आि       

डफ्रजि       

घिेलु िेडफ्रजेिेटि       

कोल्ि बक्स       

भ्याखक्सन क्यारियि       

अन्त्य       

       

• यो काययक्रमको सहजीकिण संचघय तहमा सहभार्ी सहजकताय, प्रदेश तथा परिवाि कल्याण 

महाशाखा ि ववकास साझेदाि चनकायका सहजकतायहरु बाट समेत र्नय र्िाउन अचग्रम समन्त्वय र्िी 
व्यवस्था र्नुयपने छ । 

• यो काययक्रम पिात खजल्लाखस्थत पाचलकाहरुमा िहेको कोल्िचेन सामाग्री संचालन व्यवस्थापन ि 

थप कोल्िचेन ववस्तािको लाचर् खजम्मेवािी सडहत योजना बनाई काययन्त्वयन र्नुयपने छ ।  
बजेट बाुँिफाुँि यो काययक्रम संचालन र्दाय नेपाल सिकािको प्रचचलत आचथयक ऐन ि चनयम अनुसाि र्नुयपनेछ । यो 

डक्रयाकलापहरु संचालन र्दाय दैचनक भ्रमण भत्ता, यातायात, खाजा, स्टेशनिी, हल भािा, पारिश्रचमक, 

बैठक खाजा खचय आडदमा खचय योजना तयाि र्रि अचग्रम स्वीकृत र्िाएि खचय र्न ेव्यवस्था र्नुयपनेछ । 
यो डक्रयाकलापमा ववचनयोखजत बजेट अपुर् भएमा स्थाचनय तहको साझेदािचमा थप आचथयक व्यवस्थापन 

र्िी काययक्रम संचालन र्नुयपने छ । 
सन्त्दभय सामाग्री चनदेचशका, प्रस्तुतीकिण सामाग्री, कायय संचालन ताचलका ि फमय फम्र्याट आदी 
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अनुसूचचहरुः प्रदेश तथा स्वास््य कायायलयहरुको डक्रयाकलाप अनुसाि वजेट वांिफांि ववविण 

नेपाल सिकाि 
स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय 

परिवाि कल्याण महाशाखा, बाल स्वास््य तथा खोप सेवा शाखा 
प्रदेश तथा खजल्ला स्तिको काययक्रम तथा वजेट आ.व. २०७८˗०७९ 

क्र.स ं कृयाकलाप श्रो
त 

ता
्ल

ेजुङ
 

पा
ुँचथ

ि 

इल
ाम

 

झा
पा

 

संख
ुवा
सभ

ा 

तेह्र
थुम

 

भो
जप

ुि 

धन
कुट

ा 

सुन
सि

ी 

मो
िङ

 

सो
लुख

ुम्ब
 ु

खो
टांर्

 

उद
यप

ुि 

ओ
खल

ढुंर्
ा 

प्रदे
श 

स्व
ास््

य 
चन
देश

ना
लय

 

प्रा
देच
शक

 स्
वा
स््

य 
आ

पुच
तय 
केन्त्

र 

1 

कोचभि १९ खोप अचभयान संचालन तथा व्यवस्थापन 

खचय (ए.ई.एफ.आई व्यवस्थापन ि डटम परिचालन, 

बैैेठक, अचभमुखखकिण, जनशवि परिचालन, प्रचाि 
प्रसाि तथा सामाखजक परिचालन, सुपरिवेक्षण 

अनुर्मन, खोप तथा कोल्िचेन सामाग्री ववतिण तथा 
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2
7
9
 

5
3
9
0
 

7
2
9
9
 

1
4
3
1
8
 

6
3
4
6
 

3
8
2
9
 

6
5
8
3
 

5
1
5
5
 

1
3
6
0
5
 

1
6
9
9
1
 

4
5
9
5
 

6
5
4
2
 

7
0
6
3
 

6
1
0
2
 

2
1
5
1
 

1
6
8
0
 

2 

चनखज तथा ग्रैह सिकािी अस्पतालहरुमा कोचभि खोप 

अचभयान संचालनको लाचर् खोप केन्त्र व्यवस्थापन 

तथा जनशिी परिचालन खचय (झापा, मोिङ्र्, 

सुनसिी, धनुषा, पसाय, चचतवन, काठमािौँ, लचलतपुि 
भिपुि, काभ्रे, कास्की, रुपन्त्देही, पाल्पा, बाुँके, जुम्ला 
ि कैलाली) 

नेप
ाल

 स
िक

ाि 

      

2
0
0
 

        

2
0
0
 

5
0
0
 

            

3 

प्रदेश स्तिः टाईयफाइि खोप अचभयान सचंालन तथा 
व्यवस्थापन खचय (प्रदेश स्तरिय योजना र्ोवष्ठ, खोप 

तथा खोप सामाग्री ढुवानी, अनुर्मन सुपरिवेक्षण, 

समन्त्वय सचमचत ि संचािकमीैृहरुको अचभमुखखकिण 

ि अचभयान शुभािम्भ काययक्रम  

र्ा
चभ

 

                            

1
6
3
5
 

4
2
0
 

4 

प्रदेश स्तिः चनयचमत खोप काययक्रममा टाईयफाइि खोप 

शुरुवातको लाचर् ढुवानी तथा अनुर्मन, सुपरिवेक्षण र्ा
चभ

 

                            6
5
 

3
5
0
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5 

प्रदेस तथा खजल्लास्तिमा ैः अचभयानहरुको सचमक्षा, 
पूणखोप घोषणा ि डदर्ोपना एवं सिसफाई प्रवद्र्धन 

काययक्रमको चनिन्त्तिताको लाचर् सचमक्षा ि सुक्ष्म 

योजना तयािी र्ोवष्ठ २ डदन ७ वटै प्रदेश ि ७७ वटै 

खजल्लामा प्रदेश स्वास््य चनदेशनालय ि स्वास््य 

काययलय माफय त 

दात
ाक

ो स
ंयुि

 क
ोष

 

3
7
0
 

5
5
0
 

6
5
0
 

5
5
0
 

5
8
0
 

4
2
0
 

8
5
0
 

4
5
0
 

5
5
0
 

7
5
0
 

5
0
0
 

1
0
5
0
 

6
4
0
 

7
0
0
 

1
1
8
0
 

  

6 

खोप कोल्िचेन व्यवस्थापनको लाचर् ईन्त्धन तथा 
ववधुत महशुल भुिाचन -प्रदेश आपतूी व्यवस्थापन 

केन्त्र ि स्वास््य कायायलयहरुको लाचर्_ 

नेप
ाल

 स
िक

ाि 

1
5
0
 

1
2
0
 

1
5
0
 

1
1
0
 

1
2
9
 

9
1
 

1
8
9
 

1
0
8
 

1
1
5
 

1
4
9
 

9
3
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3
1
 

1
3
8
 

1
6
5
 

  

5
0
0
 

7 

चनयचमत खोप सेवा ि आकखस्मक अबस्थामा प्रदेश 

तथा खजल्लाबाट भ्याखक्सन तथा खोप सामग्रीको 
ब्यवस्थापन, ववतिण तथा ढुवानी खचय (प्रदेश आपूती 
व्यवस्थापन केन्त्र ि स्वास््य कायायलयहरुको लाचर्) नेप

ाल
 स

िक
ाि 

1
1
7
9
 

9
8
7
 

1
2
2
7
 

8
5
8
 

9
1
6
 

7
4
6
 

1
4
9
2
 

8
9
0
 

9
1
0
 

1
1
7
3
 

7
4
6
 

1
8
5
3
 

1
1
3
1
 

1
3
2
3
 

  

4
6
9
 

8 

खोपकोल्िचेन सामाचग्रको ममयत ि आकखष्मक 

व्यवस्थापन, िेडफ्रखजिेटि भ्यान समेत, प्रादेचशक 

भ्याखक्सन स्टोि, खजल्ला भ्याखक्सन स्टोि -\प्रदेश 

आपूती व्यवस्थापन केन्त्र ि स्वास््य कायायलयहरुको 
लाचर्_ 

नेप
ाल

 स
िक

ाि 

9
2
 

7
7
 

7
7
 

9
2
 

7
1
 

5
8
 

1
1
6
 

6
9
 

9
8
 

1
2
6
 

5
8
 

1
4
4
 

8
8
 

1
0
3
 

  

5
8
3
 

9 

र्ुणस्तिीय खोप सेवा संचालन तथा सिसफाई 

प्रवद्र्धनमा संलग्न स्वास््यकमीको दक्षता बवृद्ध र्नय 
नयाुँ तथा खोप ताचलम नचलएका स्वास््यकमीहरुलाई 

खोप, कोल्िचेन व्यवस्थापन, ए.ई.एफ.आई., 

सचभयलेन्त्स ि सिसफाई प्रवद्र्धन सम्वखन्त्ध आधािभुत 

४ डदने ताचलम (१२० ब्याच, ३००० जना) दात
ाक

ो स
ंयुि

 क
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5
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10 

 खजल्ला खस्थत अस्पताल ÷एम.चस.एच. खक्लचनकमा 
संचालन हुने खोप सेसन संचालन ब्यवस्थापन, 

ताचलम, र्ोवष्ठहरु ब्यवस्थापन ि सहखजकिण तथा 
खजल्ला भ्याखक्सन स्टोि संचालन व्यवस्थापनको 
लाचर् जनशवि ब्यवस्थापन( किाि सेवा)  दात

ाक
ो स

ंयुि
 क

ोष
 

    

3
6
0
 

  

3
6
0
 

      

3
6
0
 

      

3
6
0
 

      

11 

खोप तथा कोल्िचेन व्यवस्थापनमा खजल्ला स्तिमा 
अनसाईि कोचचङ्, कोल्िचेन सामाचग्र ममयतको लाचर् 

टेखक्नचसयन परिचालन ए.ई.एफ.आई.को अनुर्मन, 

अनुसन्त्धानमा डटम परिचालन, खोपबाट बचाउन 

सडकने िोर्हरुको महामािी चनयन्त्रण ि काययक्रमको 
सुपरिवेक्षण अनुर्मन समते, प्रादेचशक आपूचतय 
व्यवस्थापन केन्त्रबाट ि प्रादेचशक चनदेशनालयबाट 

दात
ाक

ो स
ंयुि

 क
ोष

 

                            

5
1
0
 

3
0
0
 

12 

खोप तथा पणूय खोपको बािेमा जनचेतना बढाई खोप 

उपयोर् बवृद्धको लाचर् स्थाचनय भाषामा शैखक्षक 

सामाचग्र उत्पादन, स्थाचनय िेडियो, एफ.एम बाट 

सुचना प्रशािणलर्ायत अन्त्य संचािका कृयाकलाप 

संचालन ७७ खजल्ला दात
ाक

ो स
ंयुि

 क
ोष

 

1
5
0
 

1
5
0
 

1
5
0
 

2
0
0
 

1
5
0
 

1
5
0
 

1
5
0
 

1
5
0
 

2
0
0
 

2
0
0
 

1
5
0
 

1
5
0
 

1
5
0
 

1
5
0
 

    

13 

खजल्ला स्ति ैः टाईयफाइि खोप अचभयान संचालन 

तथा चनयचमत खोपमा टाईयफाइि खोप शरुुवातको साथै 
चनयचमत खोप सुदढीकिण ि सिसफाई प्रबन्त्धनको 
लाचर् व्यवस्थापन खचय (अचभमखुखकिण तथा योजना 
र्ोवष्ठ, स्वास््यकमीैै ि स्वयंमसेवक ताचलम, 

ववद्यालय चशक्षक अचभमुखखकिण तथा ववद्यालयमा 
कक्षा संचालन, जनशवि परिचालन, सुपरिवेक्षण 

अनुर्मन ि अचभयान संचालन) 

र्ा
चभ
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चनयचमत खोपमा टाईफाईि खोप शुरुवात काययक्रम 

(अचभयानको सचमक्षा ि चनयचमत खोपमा टाईफाईि 

खोप शुरुवात ि सिसफाई प्रबद्र्धनको लाचर् योजना 
र्ोवष्ठ, खोप तथा खोप सामाग्री ववतिण ि ढुवानी, 
अनुर्मन तथा सुपरिवेक्षण) 

र्ा
चभ

 

4
6
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4
0
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4
8
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4
9
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4
2
8
 

2
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5
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3
7
0
 

4
6
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6
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3
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15 

खजल्लाबाट पाचलका तथा स्वास््य संस्थास्तिमा खोप, 

सिसफाई प्रवद्र्धन काययक्रम तथा पूणय खोप 

भेरिडफकेसन ि डदर्ोपनाको लार्ी सहजीकिण, 

सुपरिवेक्षण एवम ्पूणय खोप घोषणा सभा व्यवस्थापन 

खचय दात
ाक

ो स
ंयुि

 क
ोष

 

4
7
5
 

4
2
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4
7
5
 

4
2
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4
8
5
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16 

खोप काययक्रम (चनयचमत खोप तथा अचभयानहरु) 

संचालन र्दाय संक्रमण िोकथाम तथा स्वास््यकमीको 
सुिक्षा ि सिसफाई प्रबद्र्धन कक्षा संचालन समतेको 
लार्ी सखजयकल मास्क, हयाण्ि सेचनटाइजि ि हात धुने 

साबुन, खरिद तथा ववतिण खचय, ७७ खजल्ला माफय त 

काययक्रम संचालन दात
ाक

ो स
ंयुि

 क
ोष

 

5
8
0
 

5
0
0
 

6
2
0
 

6
0
0
 

5
0
0
 

3
9
0
 

7
8
0
 

4
6
0
 

6
2
0
 

8
1
0
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1
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0
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6
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खोपको पहंुच बढाई छुट वच्चालाई खोप डदलाई 

पूणयखोप सचुनखित र्नय वैशाख मडहनालाइ खोप मडहना 
संचालन र्ने तथा पाचलकास्तिमा योजना चनमायण 

समेत दात
ाक

ो स
ंयुि

 

को
ष 

1
7
0
 

1
5
0
 

1
5
0
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5
0
 

1
7
0
 

2
0
0
 

1
8
0
 

1
5
0
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18 

खोप तथा कोल्ि चेन व्यवस्थापनको लाचर् कोल्िचेन 

ववस्ताि र्नय पाचलकाहरु सुँर् अचभमुखखकिण ि योजना 
काययक्रम २ डदन (पाचलकाबाट प्रमुख प्रशासडकय 

अचधकृत ि स्वास््य शाखा प्रमुख तथा पाचलका 
अन्त्तर्यत खोप भण्िािण÷ववतिण केन्त्र िहेको स्वास््य 

संस्थाबाट १ जना समेत र्िी ३ जना)  दात
ाक

ो स
ंयुि

 क
ोष
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कोचभि ( १९ खोप अचभयान संचालन तथा व्यवस्थापन खचय (ए.ई.एफ.आई 

व्यवस्थापन ि डटम परिचालन, बैैेठक, अचभमुखखकिण, जनशवि परिचालन, प्रचाि 
प्रसाि तथा सामाखजक परिचालन, सुपरिवेक्षण अनुर्मन, खोप तथा कोल्िचेन सामाग्री 
ववतिण तथा ढुवानी आदी) नेप

ाल
 स

िक
ाि 

1
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1
3
4
8
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1
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2 

चनखज तथा ग्रैह सिकािी अस्पतालहरुमा कोचभि खोप अचभयान संचालनको लाचर् खोप 

केन्त्र व्यवस्थापन तथा जनशिी परिचालन खचय (झापा, मोिङ्र्, सुनसिी, धनुषा, 
पसाय, चचतवन, काठमािौँ, लचलतपुि भिपुि, काभ्रे, कास्की, रुपन्त्देही, पाल्पा, बाुँके, 

जुम्ला ि कैलाली) नेप
ाल

 स
िक

ाि 

    

2
0
0
 

        

2
0
0
 

    

3 

प्रदेश स्तिः टाईयफाइि खोप अचभयान सचंालन तथा व्यवस्थापन खचय (प्रदेश स्तरिय 

योजना र्ोवष्ठ, खोप तथा खोप सामाग्री ढुवानी, अनुर्मन सुपरिवेक्षण, समन्त्वय सचमचत 

ि संचािकमीैृहरुको अचभमुखखकिण ि अचभयान शुभािम्भ काययक्रम  र्ा
चभ

 

                

1
0
9
7
 

1
4
4
 

4 

प्रदेश स्तिः चनयचमत खोप काययक्रममा टाईयफाइि खोप शुरुवातको लाचर् ढुवानी तथा 
अनुर्मन, सुपरिवेक्षण र्ा

चभ
 

                1
6
 

1
2
0
 

5 

प्रदेस तथा खजल्लास्तिमा ैः अचभयानहरुको सचमक्षा, पणूखोप घोषणा ि डदर्ोपना एवं 

सिसफाई प्रवद्र्धन काययक्रमको चनिन्त्तिताको लाचर् सचमक्षा ि सुक्ष्म योजना तयािी 
र्ोवष्ठ २ डदन ७ वटै प्रदेश ि ७७ वटै खजल्लामा प्रदेश स्वास््य चनदेशनालय ि स्वास््य 

काययलय माफय त दात
ाक

ो स
ंयुि

 

को
ष 

1
1
0
0
 

1
1
0
0
 

9
4
0
 

7
7
0
 

1
0
0
0
 

9
0
0
 

9
0
0
 

8
0
0
 

6
9
0
 

  

6 

खोप कोल्िचेन व्यवस्थापनको लाचर् ईन्त्धन तथा ववधुत महशुल भुिाचन -प्रदेश आपूती 
व्यवस्थापन केन्त्र ि स्वास््य कायायलयहरुको लाचर्_ नेप

ाल
 

सि
का

ि 

2
1
0
 

2
1
0
 

2
0
6
 

1
6
7
 

2
1
0
 

1
9
5
 

1
9
5
 

1
8
2
 

  0
 

7 

चनयचमत खोप सेवा ि आकखस्मक अबस्थामा प्रदेश तथा खजल्लाबाट भ्याखक्सन तथा 
खोप सामग्रीको ब्यवस्थापन, ववतिण तथा ढुवानी खचय (प्रदेश आपूती व्यवस्थापन 

केन्त्र ि स्वास््य कायायलयहरुको लाचर्) 

नेप
ाल

 स
िक

ाि 

2
0
0
9
 

1
9
7
4
 

1
6
2
4
 

1
3
1
2
 

1
7
6
4
 

1
6
7
7
 

1
6
7
7
 

1
4
3
3
 

  

1
5
6
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8 

खोपकोल्िचेन सामाचग्रको ममयत ि आकखष्मक व्यवस्थापन, िेडफ्रखजिेटि भ्यान समेत, 

प्रादेचशक भ्याखक्सन स्टोि, खजल्ला भ्याखक्सन स्टोि -\प्रदेश आपतूी व्यवस्थापन केन्त्र ि 
स्वास््य कायायलयहरुको लाचर्_ नेप

ाल
 स

िक
ाि 

2
1
6
 

2
1
0
 

1
7
4
 

1
4
1
 

1
8
8
 

1
8
0
 

1
8
0
 

1
5
3
 

  

1
4
6
 

9 

र्ुणस्तिीय खोप सेवा संचालन तथा सिसफाई प्रवद्र्धनमा संलग्न स्वास््यकमीको 
दक्षता बवृद्ध र्नय नयाुँ तथा खोप ताचलम नचलएका  स्वास््यकमीहरुलाई खोप, 

कोल्िचेन व्यवस्थापन ,ए.ई.एफ.आई., सचभयलेन्त्स ि सिसफाई प्रवद्र्धन सम्वखन्त्ध 

आधािभुत ४ डदने ताचलम (१२० ब्याच, ३००० जना) 

दात
ाक

ो स
ंयुि

 क
ोष

 

7
0
0
 

7
0
0
 

7
0
0
 

7
0
0
 

7
0
0
 

7
0
0
 

7
0
0
 

7
0
0
 

9
0
0
 

  

10 

 खजल्ला खस्थत अस्पताल ÷एम.चस.एच. खक्लचनकमा संचालन हुने खोप सेसन संचालन 

ब्यवस्थापन, ताचलम, र्ोवष्ठहरु ब्यवस्थापन ि सहखजकिण तथा खजल्ला भ्याखक्सन 

स्टोि संचालन व्यवस्थापनको लाचर् जनशवि ब्यवस्थापन( किाि सेवा)  

दात
ाक

ो स
ंयुि

 

को
ष     

3
6
0
 

    

3
6
0
 

  

3
6
0
 

    

11 

खोप तथा कोल्िचेन व्यवस्थापनमा खजल्ला स्तिमा अनसाईि कोचचङ्, कोल्िचेन 

सामाचग्र ममयतको लाचर् टेखक्नचसयन परिचालन ए.ई.एफ.आई.को अनुर्मन, 

अनुसन्त्धानमा डटम परिचालन, खोपबाट बचाउन सडकने िोर्हरुको महामािी चनयन्त्रण 

ि काययक्रमको सुपरिवेक्षण अनुर्मन समते, प्रादेचशक आपूचतय व्यवस्थापन केन्त्रबाट ि 
प्रादेचशक चनदेशनालयबाट दात

ाक
ो स

ंयुि
 क

ोष
 

                

2
1
5
 

1
7
0
 

12 

खोप तथा पणूय खोपको बािेमा जनचेतना बढाई खोप उपयोर् बवृद्धको लाचर् स्थाचनय 

भाषामा शैखक्षक सामाचग्र उत्पादन, स्थाचनय िेडियो, एफ.एम बाट सुचना 
प्रशािणलर्ायत अन्त्य संचािका कृयाकलाप संचालन ७७ खजल्ला 

दात
ाक

ो स
ंयुि

 

को
ष 

2
0
0
 

2
0
0
 

2
0
0
 

2
0
0
 

2
0
0
 

2
0
0
 

1
7
5
 

1
7
5
 

    

13 

खजल्ला स्ति ैः टाईयफाइि खोप अचभयान संचालन तथा चनयचमत खोपमा टाईयफाइि 

खोप शुरुवातको साथ ैचनयचमत खोप सुदढीकिण ि सिसफाई प्रबन्त्धनको लाचर् 

व्यवस्थापन खचय (अचभमुखखकिण तथा योजना र्ोवष्ठ, स्वास््यकमीैै ि स्वयंमसवेक 

ताचलम, ववद्यालय चशक्षक अचभमुखखकिण तथा ववद्यालयमा कक्षा संचालन, जनशवि 

परिचालन, सुपरिवेक्षण अनुर्मन ि अचभयान संचालन) 

र्ा
चभ

 

1
1
2
1
9
 

1
0
9
4
8
 

1
1
2
6
7
 

9
3
5
4
 

1
2
4
0
8
 

1
0
8
6
4
 

1
1
1
5
9
 

8
8
0
5
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14 

चनयचमत खोपमा टाईफाईि खोप शुरुवात काययक्रम (अचभयानको सचमक्षा ि चनयचमत 

खोपमा टाईफाईि खोप शुरुवात ि सिसफाई प्रबद्र्धनको लाचर् योजना र्ोवष्ठ, खोप तथा 
खोप सामाग्री ववतिण ि ढुवानी, अनुर्मन तथा सुपरिवेक्षण) 

र्ा
चभ

 

7
8
7
 

7
4
9
 

7
5
3
 

6
0
0
 

8
0
5
 

7
1
6
 

7
1
9
 

5
7
0
 

    

15 

खजल्लाबाट पाचलका तथा स्वास््य संस्थास्तिमा खोप, सिसफाई प्रवद्र्धन काययक्रम 

तथा पूणय खोप भेरिडफकेसन ि डदर्ोपनाको लार्ी सहजीकिण,  सुपरिवेक्षण एवम ्पूणय 
खोप घोषणा सभा व्यवस्थापन खचय दात

ाक
ो स

ंयुि
 

को
ष 

5
2
5
 

5
2
5
 

5
0
5
 

4
5
0
 

5
2
5
 

5
2
5
 

5
2
5
 

4
7
5
 

    

16 

खोप काययक्रम (चनयचमत खोप तथा अचभयानहरु) संचालन र्दाय संक्रमण िोकथाम तथा 
स्वास््यकमीको सुिक्षा ि सिसफाई प्रबद्र्धन कक्षा संचालन समेतको लार्ी सखजयकल 

मास्क, हयाण्ि सेचनटाइजि ि हात धुने साबुन, खरिद तथा ववतिण खचय, ७७ खजल्ला 
माफय त काययक्रम संचालन 

दात
ाक

ो स
ंयुि

 क
ोष

 

1
3
2
0
 

1
3
0
0
 

1
0
7
0
 

8
8
0
 

1
1
6
0
 

1
1
1
0
 

1
1
0
0
 

9
7
0
 

    

17 
खोपको पहंुच बढाई छुट वच्चालाई खोप डदलाई पूणयखोप सुचनखित र्नय वशैाख 

मडहनालाइ खोप मडहना संचालन र्ने तथा पाचलकास्तिमा योजना चनमायण समते दात
ाक

ो 
संयु

ि 
को

ष 

1
5
0
 

1
5
0
 

1
5
0
 

1
5
0
 

1
5
0
 

1
5
0
 

1
5
0
 

1
5
0
 

    

18 

खोप तथा कोल्ि चेन व्यवस्थापनको लाचर् कोल्िचेन ववस्ताि र्नय पाचलकाहरु सुँर् 

अचभमुखखकिण ि योजना काययक्रम २ डदन (पाचलकाबाट प्रमुख प्रशासडकय अचधकृत ि 
स्वास््य शाखा प्रमुख तथा पाचलका अन्त्तर्यत खोप भण्िािण÷ववतिण केन्त्र िहेको 
स्वास््य संस्थाबाट १ जना समेत र्िी ३ जना)  दात

ाक
ो स

ंयुि
 

को
ष   

5
2
0
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र 

1 

कोचभि (१९ खोप अचभयान संचालन तथा व्यवस्थापन खचय 
(ए.ई.एफ.आई व्यवस्थापन ि डटम परिचालन, बैैेठक, 

अचभमुखखकिण, जनशवि परिचालन, प्रचाि प्रसाि तथा सामाखजक 

परिचालन, सुपरिवेक्षण अनुर्मन, खोप तथा कोल्िचेन सामाग्री 
ववतिण तथा ढुवानी आदी) 

नेप
ाल

 स
िक

ाि 

7
0
9
4
 

5
6
5
9
 

6
1
3
8
 

8
5
0
1
 

2
6
8
8
 

8
9
8
8
 

7
6
9
4
 

2
6
5
0
2
 

8
5
5
5
 

5
2
3
2
 

1
0
8
5
5
 

9
2
2
3
 

1
0
5
0
5
 

2
0
3
7
 

1
1
4
4
 

2 

चनखज तथा ग्रैह सिकािी अस्पतालहरुमा कोचभि खोप अचभयान 

संचालनको लाचर् खोप केन्त्र व्यवस्थापन तथा जनशिी परिचालन 

खचय (झापा, मोिङ्र्, सुनसिी, धनुषा, पसाय, चचतवन, काठमािौँ, 
लचलतपुि भिपुि, काभ्रे, कास्की, रुपन्त्देही, पाल्पा, बाुँके, जुम्ला ि 
कैलाली) 

नेप
ाल

 स
िक

ाि 

              

1
0
0
0
 

6
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

  

3
0
0
 

    

3 

प्रदेश स्तिः टाईयफाइि खोप अचभयान सचंालन तथा व्यवस्थापन खचय 
(प्रदेश स्तरिय योजना र्ोवष्ठ, खोप तथा खोप सामाग्री ढुवानी, 
अनुर्मन सुपरिवेक्षण, समन्त्वय सचमचत ि संचािकमीैृहरुको 
अचभमुखखकिण ि अचभयान शभुािम्भ काययक्रम  

र्ा
चभ

 

                          

1
5
7
0
 

2
8
6
 

4 
प्रदेश स्तिः चनयचमत खोप काययक्रममा टाईयफाइि खोप शुरुवातको 
लाचर् ढुवानी तथा अनुर्मन, सुपरिवेक्षण र्ा

चभ
 

                          6
5
 

2
6
0
 

5 

प्रदेस तथा खजल्लास्तिमा ैः अचभयानहरुको सचमक्षा, पणूखोप 

घोषणा ि डदर्ोपना एवं सिसफाई प्रवद्र्धन काययक्रमको चनिन्त्तिताको 
लाचर् सचमक्षा ि सुक्ष्म योजना तयािी र्ोवष्ठ २ डदन ७ वटै प्रदेश ि ७७ 

वटै खजल्लामा प्रदेश स्वास््य चनदेशनालय ि स्वास््य काययलय 

माफय त दात
ाक

ो स
ंयुि

 क
ोष

 

7
0
0
 

7
5
0
 

7
0
0
 

1
0
0
0
 

3
0
0
 

7
0
0
 

8
6
0
 

7
7
0
 

4
7
5
 

2
5
0
 

1
1
0
0
 

6
0
0
 

5
0
0
 

1
0
3
5
 

  

6 

खोप कोल्िचेन व्यवस्थापनको लाचर् ईन्त्धन तथा ववधुत महशुल 

भुिाचन -प्रदेश आपतूी व्यवस्थापन केन्त्र ि स्वास््य कायायलयहरुको 
लाचर्_ 

नेप
ाल

 

सि
का

ि 
1
3
5
 

1
7
3
 

1
6
1
 

2
2
8
 

5
4
 

1
4
9
 

1
9
6
 

1
9
3
 

1
2
0
 

7
2
 

2
6
4
 

1
2
9
 

1
1
4
 

  

5
0
0
 

7 

चनयचमत खोप सेवा ि आकखस्मक अबस्थामा प्रदेश तथा खजल्लाबाट 

भ्याखक्सन तथा खोप सामग्रीको ब्यवस्थापन, ववतिण तथा ढुवानी 
खचय (प्रदेश आपतूी व्यवस्थापन केन्त्र ि स्वास््य कायायलयहरुको 
लाचर्) नेप

ाल
 स

िक
ाि 

1
3
2
3
 

1
4
2
0
 

1
3
2
3
 

1
8
7
7
 

4
3
3
 

1
2
2
7
 

1
6
1
2
 

1
5
8
8
 

9
8
7
 

5
5
3
 

2
1
6
5
 

1
0
5
9
 

9
3
8
 

  

3
4
4
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8 

खोपकोल्िचेन सामाचग्रको ममयत ि आकखष्मक व्यवस्थापन, 

िेडफ्रखजिेटि भ्यान समेत, प्रादेचशक भ्याखक्सन स्टोि, खजल्ला 
भ्याखक्सन स्टोि -\प्रदेश आपूती व्यवस्थापन केन्त्र ि स्वास््य 

कायायलयहरुको लाचर्_ नेप
ाल

 स
िक

ाि 

1
0
3
 

1
1
1
 

1
0
3
 

1
4
6
 

3
4
 

9
6
 

1
2
6
 

1
2
4
 

7
7
 

4
3
 

1
6
9
 

8
3
 

7
3
 

  

5
0
4
 

9 

र्ुणस्तिीय खोप सेवा संचालन तथा सिसफाई प्रवद्र्धनमा संलग्न 

स्वास््यकमीको दक्षता बवृद्ध र्नय नयाुँ तथा खोप ताचलम नचलएका  
स्वास््यकमीहरुलाई खोप, कोल्िचेन व्यवस्थापन ,ए.ई.एफ.आई., 

सचभयलेन्त्स ि सिसफाई प्रवद्र्धन सम्वखन्त्ध आधािभुत ४ डदने ताचलम 

(१२० ब्याच, ३००० जना) दात
ाक

ो स
ंयुि

 क
ोष

 

4
0
0
 

4
0
0
 

4
0
0
 

4
0
0
 

3
0
0
 

3
0
0
 

4
0
0
 

3
0
0
 

3
0
0
 

2
2
5
 

5
0
0
 

4
0
0
 

4
0
0
 

9
0
0
 

  

10 

 खजल्ला खस्थत अस्पताल ÷एम.चस.एच. खक्लचनकमा संचालन हुने 

खोप सेसन संचालन ब्यवस्थापन, ताचलम, र्ोवष्ठहरु ब्यवस्थापन ि 
सहखजकिण तथा खजल्ला भ्याखक्सन स्टोि संचालन व्यवस्थापनको 
लाचर् जनशवि ब्यवस्थापन( किाि सेवा)  दात

ाक
ो स

ंयुि
 

को
ष                 

3
6
0
 

3
6
0
 

    

3
6
0
 

    

11 

खोप तथा कोल्िचेन व्यवस्थापनमा खजल्ला स्तिमा अनसाईि 

कोचचङ्, कोल्िचेन सामाचग्र ममयतको लाचर् टेखक्नचसयन परिचालन 

ए.ई.एफ.आई.को अनुर्मन, अनुसन्त्धानमा डटम परिचालन, खोपबाट 

बचाउन सडकने िोर्हरुको महामािी चनयन्त्रण ि काययक्रमको 
सुपरिवेक्षण अनुर्मन समते, प्रादेचशक आपूचतय व्यवस्थापन केन्त्रबाट 

ि प्रादेचशक चनदेशनालयबाट 

दात
ाक

ो स
ंयुि

 क
ोष

 

                          

3
8
5
 

2
2
0
 

12 

खोप तथा पणूय खोपको बािेमा जनचेतना बढाई खोप उपयोर् बवृद्धको 
लाचर् स्थाचनय भाषामा शैखक्षक सामाचग्र उत्पादन, स्थाचनय िेडियो, 
एफ.एम बाट सुचना प्रशािणलर्ायत अन्त्य संचािका कृयाकलाप 

संचालन ७७ खजल्ला दात
ाक

ो स
ंयुि

 

को
ष 

1
5
0
 

1
5
0
 

1
5
0
 

1
5
0
 

1
0
0
 

1
5
0
 

1
5
0
 

2
5
0
 

2
5
0
 

1
0
0
 

2
0
0
 

1
5
0
 

2
0
0
 

    

13 

खजल्ला स्ति ैः टाईयफाइि खोप अचभयान संचालन तथा चनयचमत 

खोपमा टाईयफाइि खोप शुरुवातको साथ ैचनयचमत खोप सुदढीकिण ि 
सिसफाई प्रबन्त्धनको लाचर् व्यवस्थापन खचय (अचभमखुखकिण तथा 
योजना र्ोवष्ठ, स्वास््यकमीैै ि स्वयंमसवेक ताचलम, ववद्यालय 

चशक्षक अचभमुखखकिण तथा ववद्यालयमा कक्षा संचालन, जनशवि 

परिचालन, सुपरिवेक्षण अनुर्मन ि अचभयान संचालन) 

र्ा
चभ

 

6
0
6
4
 

5
4
4
3
 

5
8
7
7
 

8
0
1
2
 

2
4
2
3
 

7
4
5
5
 

7
0
6
4
 

1
4
5
7
7
 

5
7
1
4
 

3
8
6
4
 

9
9
6
8
 

7
1
1
9
 

6
8
7
9
 

    

14 

चनयचमत खोपमा टाईफाईि खोप शुरुवात काययक्रम (अचभयानको 
सचमक्षा ि चनयचमत खोपमा टाईफाईि खोप शुरुवात ि सिसफाई 

प्रबद्र्धनको लाचर् योजना र्ोवष्ठ, खोप तथा खोप सामाग्री ववतिण ि 
ढुवानी, अनुर्मन तथा सुपरिवेक्षण) 

र्ा
चभ

 

5
1
1
 

4
6
6
 

4
8
4
 

6
8
9
 

1
9
6
 

5
6
7
 

6
0
2
 

5
6
2
 

3
0
3
 

1
6
5
 

8
3
9
 

5
2
3
 

3
5
3
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15 

खजल्लाबाट पाचलका तथा स्वास््य संस्थास्तिमा खोप, सिसफाई 

प्रवद्र्धन काययक्रम तथा पूणय खोप भेरिडफकेसन ि डदर्ोपनाको लार्ी 
सहजीकिण,  सुपरिवेक्षण एवम ्पणूय खोप घोषणा सभा व्यवस्थापन 

खचय दात
ाक

ो स
ंयुि

 

को
ष 

5
0
0
 

5
1
0
 

5
0
0
 

5
8
5
 

3
0
0
 

4
7
5
 

5
5
0
 

4
7
5
 

3
8
5
 

2
7
5
 

6
9
5
 

4
2
5
 

4
2
5
 

    

16 

खोप काययक्रम (चनयचमत खोप तथा अचभयानहरु) संचालन र्दाय 
संक्रमण िोकथाम तथा स्वास््यकमीको सुिक्षा ि सिसफाई प्रबद्र्धन 

कक्षा संचालन समतेको लार्ी सखजयकल मास्क, हयाण्ि सेचनटाइजि ि 
हात धुने साबुन, खरिद तथा ववतिण खचय, ७७ खजल्ला माफय त 

काययक्रम संचालन दात
ाक

ो स
ंयुि

 क
ोष

 

6
6
0
 

7
0
0
 

6
5
0
 

9
0
0
 

2
5
0
 

6
1
0
 

8
0
0
 

8
8
0
 

5
5
0
 

3
1
0
 

1
0
4
0
 

5
5
0
 

5
0
0
 

    

17 

खोपको पहंुच बढाई छुट वच्चालाई खोप डदलाई पूणयखोप सुचनखित 

र्नय वैशाख मडहनालाइ खोप मडहना संचालन र्ने तथा 
पाचलकास्तिमा योजना चनमायण समते 

दात
ाक

ो 
संयु

ि 
को

ष 

1
5
0
 

1
7
0
 

1
5
0
 

1
7
0
 

1
5
0
 

1
5
0
 

1
5
0
 

1
5
0
 

1
7
0
 

1
5
0
 

1
9
0
 

1
5
0
 

1
5
0
 

    

18 

खोप तथा कोल्ि चेन व्यवस्थापनको लाचर् कोल्िचेन ववस्ताि र्नय 
पाचलकाहरु सुँर् अचभमुखखकिण ि योजना काययक्रम २ डदन 

(पाचलकाबाट प्रमुख प्रशासडकय अचधकृत ि स्वास््य शाखा प्रमुख 

तथा पाचलका अन्त्तर्यत खोप भण्िािण÷ववतिण केन्त्र िहेको स्वास््य 

संस्थाबाट १ जना समेत र्िी ३ जना)  दात
ाक

ो स
ंयुि

 क
ोष

 

                    

4
5
0
 

        

क्र.स ं कृयाकलाप श्रो
त 

स्य
ांज

ा 

तन
हुुँ 

र्ो
िख

ा 

मन
ाङ 

लम
जुङ

 

का
स्क

ी 

पब
यत 

बा
र्ल

ुङ 

म्य
ाग्द

ी 

मुस्
ता
ङ 

नव
ल 

पूव
य 

प्रदे
श 

स्व
ास््

य 
चन
देश

ना
लय

 

प्रा
देच
शक

 स्
वा
स््

य 
आ

पुच
तय 
केन्त्

र 

1 

कोचभि ( १९ खोप अचभयान संचालन तथा व्यवस्थापन खचय (ए.ई.एफ.आई व्यवस्थापन ि 
डटम परिचालन, बैैेठक, अचभमुखखकिण, जनशवि परिचालन, प्रचाि प्रसाि तथा 
सामाखजक परिचालन, सुपरिवेक्षण अनुर्मन, खोप तथा कोल्िचेन सामाग्री ववतिण तथा 
ढुवानी आदी) नेप

ाल
 स

िक
ाि 

7
8
4
7
 

7
6
9
7
 

7
6
7
1
 

2
6
6
4
 

6
1
0
2
 

8
6
4
2
 

5
1
0
0
 

7
3
4
4
 

3
9
5
9
 

2
5
5
8
 

7
4
1
5
 

1
7
3
9
 

1
3
2
0
 

2 

चनखज तथा ग्रैह सिकािी अस्पतालहरुमा कोचभि खोप अचभयान संचालनको लाचर् खोप 

केन्त्र व्यवस्थापन तथा जनशिी परिचालन खचय (झापा, मोिङ्र्, सुनसिी, धनुषा, पसाय, 
चचतवन, काठमािौँ, लचलतपुि भिपुि, काभ्रे, कास्की, रुपन्त्देही, पाल्पा, बाुँके, जुम्ला ि 
कैलाली) नेप

ाल
 स

िक
ाि 

          

3
0
0
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3 

प्रदेश स्तिः टाईयफाइि खोप अचभयान सचंालन तथा व्यवस्थापन खचय (प्रदेश स्तरिय 

योजना र्ोवष्ठ, खोप तथा खोप सामाग्री ढुवानी, अनुर्मन सुपरिवेक्षण, समन्त्वय सचमचत ि 
संचािकमीैृहरुको अचभमुखखकिण ि अचभयान शुभािम्भ काययक्रम  र्ा

चभ
 

                      

1
3
6
5
 

3
3
0
 

4 

प्रदेश स्तिः चनयचमत खोप काययक्रममा टाईयफाइि खोप शुरुवातको लाचर् ढुवानी तथा 
अनुर्मन, सुपरिवेक्षण 

र्ा
चभ

 

                      6
5
 

2
2
0
 

5 

प्रदेस तथा खजल्लास्तिमा ैः अचभयानहरुको सचमक्षा, पणूखोप घोषणा ि डदर्ोपना एवं 

सिसफाई प्रवद्र्धन काययक्रमको चनिन्त्तिताको लाचर् सचमक्षा ि सुक्ष्म योजना तयािी र्ोवष्ठ 

२ डदन ७ वटै प्रदेश ि ७७ वटै खजल्लामा प्रदेश स्वास््य चनदेशनालय ि स्वास््य काययलय 

माफय त 

दात
ाक

ो स
ंयुि

 क
ोष

 

7
6
0
 

6
5
0
 

9
5
0
 

2
0
0
 

8
0
0
 

6
0
0
 

7
0
0
 

8
0
0
 

6
0
0
 

2
5
0
 

4
5
0
 

8
9
5
 

  

6 

खोप कोल्िचेन व्यवस्थापनको लाचर् ईन्त्धन तथा ववधुत महशुल भुिाचन -प्रदेश आपूती 
व्यवस्थापन केन्त्र ि स्वास््य कायायलयहरुको लाचर्_ 

नेप
ाल

 स
िक

ाि 

1
9
6
 

1
4
1
 

2
1
0
 

4
2
 

1
8
0
 

1
4
4
 

1
5
8
 

1
7
9
 

1
5
0
 

4
8
 

1
1
1
 

  

4
5
0
 

7 

चनयचमत खोप सेवा ि आकखस्मक अबस्थामा प्रदेश तथा खजल्लाबाट भ्याखक्सन तथा खोप 

सामग्रीको ब्यवस्थापन, ववतिण तथा ढुवानी खचय (प्रदेश आपतूी व्यवस्थापन केन्त्र ि 
स्वास््य कायायलयहरुको लाचर्) 

नेप
ाल

 स
िक

ाि 

1
6
1
2
 

1
1
5
5
 

1
6
6
0
 

3
1
3
 

1
4
4
4
 

1
1
3
1
 

1
2
9
9
 

1
4
6
8
 

9
8
7
 

3
6
1
 

9
1
4
 

  

2
8
1
 

8 

खोपकोल्िचेन सामाचग्रको ममयत ि आकखष्मक व्यवस्थापन, िेडफ्रखजिेटि भ्यान समेत, 

प्रादेचशक भ्याखक्सन स्टोि, खजल्ला भ्याखक्सन स्टोि -\प्रदेश आपतूी व्यवस्थापन केन्त्र ि 
स्वास््य कायायलयहरुको लाचर्_ 

नेप
ाल

 स
िक

ाि 

1
2
6
 

9
0
 

1
2
9
 

2
4
 

1
1
3
 

8
8
 

1
0
1
 

1
1
4
 

7
7
 

2
8
 

4
2
2
 

  

4
7
6
 

9 

र्ुणस्तिीय खोप सेवा संचालन तथा सिसफाई प्रवद्र्धनमा संलग्न स्वास््यकमीको दक्षता 
बवृद्ध र्नय नयाुँ तथा खोप ताचलम नचलएका  स्वास््यकमीहरुलाई खोप, कोल्िचेन 

व्यवस्थापन ,ए.ई.एफ.आई., सचभयलने्त्स ि सिसफाई प्रवद्र्धन सम्वखन्त्ध आधािभतु ४ डदने 

ताचलम (१२० ब्याच, ३००० जना) 

दात
ाक

ो स
ंयुि

 क
ोष

 

3
5
0
 

3
5
0
 

3
5
0
 

2
5
0
 

3
5
0
 

3
5
0
 

3
5
0
 

3
5
0
 

3
5
0
 

2
5
0
 

3
5
0
 

9
0
0
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10 

 खजल्ला खस्थत अस्पताल ÷एम.चस.एच. खक्लचनकमा संचालन हुने खोप सेसन संचालन 

ब्यवस्थापन, ताचलम, र्ोवष्ठहरु ब्यवस्थापन ि सहखजकिण तथा खजल्ला भ्याखक्सन स्टोि 
संचालन व्यवस्थापनको लाचर् जनशवि ब्यवस्थापन( किाि सेवा)  

दात
ाक

ो स
ंयुि

 क
ोष

 

  

3
6
0
 

    

3
6
0
 

                

11 

खोप तथा कोल्िचेन व्यवस्थापनमा खजल्ला स्तिमा अनसाईि कोचचङ्, कोल्िचेन सामाचग्र 

ममयतको लाचर् टेखक्नचसयन परिचालन ए.ई.एफ.आई.को अनुर्मन, अनुसन्त्धानमा डटम 

परिचालन, खोपबाट बचाउन सडकने िोर्हरुको महामािी चनयन्त्रण ि काययक्रमको 
सुपरिवेक्षण अनुर्मन समते, प्रादेचशक आपूचतय व्यवस्थापन केन्त्रबाट ि प्रादेचशक 

चनदेशनालयबाट दात
ाक

ो स
ंयुि

 क
ोष

 

                      

3
8
5
 

2
1
5
 

12 

खोप तथा पणूय खोपको बािेमा जनचेतना बढाई खोप उपयोर् बवृद्धको लाचर् स्थाचनय 

भाषामा शैखक्षक सामाचग्र उत्पादन, स्थाचनय िेडियो, एफ.एम बाट सुचना प्रशािणलर्ायत 

अन्त्य संचािका कृयाकलाप संचालन ७७ खजल्ला 

दात
ाक

ो स
ंयुि

 क
ोष

 

1
5
0
 

1
5
0
 

1
5
0
 

1
0
0
 

1
5
0
 

1
5
0
 

1
5
0
 

1
5
0
 

1
5
0
 

1
0
0
 

1
5
0
 

    

13 

खजल्ला स्ति ैः टाईयफाइि खोप अचभयान संचालन तथा चनयचमत खोपमा टाईयफाइि खोप 

शुरुवातको साथ ैचनयचमत खोप सुदढीकिण ि सिसफाई प्रबन्त्धनको लाचर् व्यवस्थापन 

खचय (अचभमखुखकिण तथा योजना र्ोवष्ठ, स्वास््यकमीैै ि स्वयंमसेवक ताचलम, 

ववद्यालय चशक्षक अचभमुखखकिण तथा ववद्यालयमा कक्षा संचालन, जनशवि परिचालन, 

सुपरिवेक्षण अनुर्मन ि अचभयान संचालन) 

र्ा
चभ

 

7
3
5
8
 

6
2
5
2
 

7
3
0
2
 

2
1
7
9
 

6
1
3
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6
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14 

चनयचमत खोपमा टाईफाईि खोप शुरुवात काययक्रम (अचभयानको सचमक्षा ि चनयचमत 

खोपमा टाईफाईि खोप शुरुवात ि सिसफाई प्रबद्र्धनको लाचर् योजना र्ोवष्ठ, खोप तथा 
खोप सामाग्री ववतिण ि ढुवानी, अनुर्मन तथा सुपरिवेक्षण) र्ा

चभ
 

6
1
9
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6
1
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5
1
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5
4
 

4
3
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5
4
 

3
3
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3
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15 

खजल्लाबाट पाचलका तथा स्वास््य संस्थास्तिमा खोप, सिसफाई प्रवद्र्धन काययक्रम तथा 
पूणय खोप भेरिडफकेसन ि डदर्ोपनाको लार्ी सहजीकिण,  सुपरिवेक्षण एवम ्पणूय खोप 

घोषणा सभा व्यवस्थापन खचय 

दात
ाक

ो स
ंयुि

 क
ोष

 

4
7
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4
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2
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6
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4
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4
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5
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4
0
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4
0
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5
 

4
0
0
 

    

16 

खोप काययक्रम (चनयचमत खोप तथा अचभयानहरु) संचालन र्दाय संक्रमण िोकथाम तथा 
स्वास््यकमीको सुिक्षा ि सिसफाई प्रबद्र्धन कक्षा संचालन समेतको लार्ी सखजयकल 

मास्क, हयाण्ि सेचनटाइजि ि हात धुने साबुन, खरिद तथा ववतिण खचय, ७७ खजल्ला 
माफय त काययक्रम संचालन 

दात
ाक

ो स
ंयुि

 क
ोष

 

8
0
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17 

खोपको पहंुच बढाई छुट वच्चालाई खोप डदलाई पूणयखोप सुचनखित र्नय वशैाख मडहनालाइ 

खोप मडहना संचालन र्ने तथा पाचलकास्तिमा योजना चनमायण समेत 

दात
ाक

ो स
ंयुि

 क
ोष

 

1
5
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7
0
 

1
8
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7
0
 

1
7
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7
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8
0
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0
 

1
5
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18 

खोप तथा कोल्ि चेन व्यवस्थापनको लाचर् कोल्िचेन ववस्ताि र्नय पाचलकाहरु सुँर् 

अचभमुखखकिण ि योजना काययक्रम २ डदन (पाचलकाबाट प्रमुख प्रशासडकय अचधकृत ि 
स्वास््य शाखा प्रमुख तथा पाचलका अन्त्तर्यत खोप भण्िािण÷ववतिण केन्त्र िहेको 
स्वास््य संस्थाबाट १ जना समेत र्िी ३ जना)  

दात
ाक

ो स
ंयुि

 क
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1 

कोचभि ( १९ खोप अचभयान संचालन तथा व्यवस्थापन खचय 
(ए.ई.एफ.आई व्यवस्थापन ि डटम परिचालन, बैैेठक, अचभमखुखकिण, 

जनशवि परिचालन, प्रचाि प्रसाि तथा सामाखजक परिचालन, 

सुपरिवेक्षण अनुर्मन, खोप तथा कोल्िचेन सामाग्री ववतिण तथा ढुवानी 
आदी) नेप

ाल
 स

िक
ाि 
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1
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6
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1
6
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0
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4
4
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2 

चनखज तथा ग्रैह सिकािी अस्पतालहरुमा कोचभि खोप अचभयान 

संचालनको लाचर् खोप केन्त्र व्यवस्थापन तथा जनशिी परिचालन खचय 
(झापा, मोिङ्र्, सुनसिी, धनुषा, पसाय, चचतवन, काठमािौँ, लचलतपुि 
भिपुि, काभ्रे, कास्की, रुपन्त्देही, पाल्पा, बाुँके, जुम्ला ि कैलाली) नेप

ाल
 स

िक
ाि 

  

1
0
0
 

    

3
0
0
 

        

2
0
0
 

        

3 

प्रदेश स्तिः टाईयफाइि खोप अचभयान सचंालन तथा व्यवस्थापन खचय 
(प्रदेश स्तरिय योजना र्ोवष्ठ, खोप तथा खोप सामाग्री ढुवानी, अनुर्मन 

सुपरिवेक्षण, समन्त्वय सचमचत ि संचािकमीैृहरुको अचभमुखखकिण ि 
अचभयान शुभािम्भ काययक्रम  

र्ा
चभ

 

                        

1
4
6
4
 

3
6
0
 

4 
प्रदेश स्तिः चनयचमत खोप काययक्रममा टाईयफाइि खोप शुरुवातको लाचर् 

ढुवानी तथा अनुर्मन, सुपरिवेक्षण र्ा
चभ
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5
 

2
4
0
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प्रदेस तथा खजल्लास्तिमा ैः अचभयानहरुको सचमक्षा, पणूखोप घोषणा ि 
डदर्ोपना एवं सिसफाई प्रवद्र्धन काययक्रमको चनिन्त्तिताको लाचर् 

सचमक्षा ि सुक्ष्म योजना तयािी र्ोवष्ठ २ डदन ७ वटै प्रदेश ि ७७ वटै 

खजल्लामा प्रदेश स्वास््य चनदेशनालय ि स्वास््य काययलय माफय त 

दात
ाक

ो स
ंयुि
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6 

खोप कोल्िचेन व्यवस्थापनको लाचर् ईन्त्धन तथा ववधुत महशुल भुिाचन 

-प्रदेश आपूती व्यवस्थापन केन्त्र ि स्वास््य कायायलयहरुको लाचर्_ 

नेप
ाल

 स
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ाि 
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2
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7 

चनयचमत खोप सेवा ि आकखस्मक अबस्थामा प्रदेश तथा खजल्लाबाट 

भ्याखक्सन तथा खोप सामग्रीको ब्यवस्थापन, ववतिण तथा ढुवानी खचय 
(प्रदेश आपूती व्यवस्थापन केन्त्र ि स्वास््य कायायलयहरुको लाचर्) 

नेप
ाल
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8 

खोपकोल्िचेन सामाचग्रको ममयत ि आकखष्मक व्यवस्थापन, िेडफ्रखजिेटि 
भ्यान समेत, प्रादेचशक भ्याखक्सन स्टोि, खजल्ला भ्याखक्सन स्टोि -\प्रदेश 

आपूती व्यवस्थापन केन्त्र ि स्वास््य कायायलयहरुको लाचर्_ 

नेप
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9 

र्ुणस्तिीय खोप सेवा संचालन तथा सिसफाई प्रवद्र्धनमा संलग्न 

स्वास््यकमीको दक्षता बवृद्ध र्नय नयाुँ तथा खोप ताचलम नचलएका  
स्वास््यकमीहरुलाई खोप, कोल्िचेन व्यवस्थापन ,ए.ई.एफ.आई., 

सचभयलेन्त्स ि सिसफाई प्रवद्र्धन सम्वखन्त्ध आधािभुत ४ डदने ताचलम 

(१२० ब्याच, ३००० जना) दात
ाक

ो स
ंयुि

 क
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10 

 खजल्ला खस्थत अस्पताल ÷एम.चस.एच. खक्लचनकमा संचालन हुने खोप 

सेसन संचालन ब्यवस्थापन, ताचलम, र्ोवष्ठहरु ब्यवस्थापन ि 
सहखजकिण तथा खजल्ला भ्याखक्सन स्टोि संचालन व्यवस्थापनको लाचर् 

जनशवि ब्यवस्थापन( किाि सेवा)  दात
ाक

ो स
ंयुि
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खोप तथा कोल्िचेन व्यवस्थापनमा खजल्ला स्तिमा अनसाईि कोचचङ्, 

कोल्िचेन सामाचग्र ममयतको लाचर् टेखक्नचसयन परिचालन 

ए.ई.एफ.आई.को अनुर्मन, अनुसन्त्धानमा डटम परिचालन, खोपबाट 

बचाउन सडकने िोर्हरुको महामािी चनयन्त्रण ि काययक्रमको सुपरिवेक्षण 

अनुर्मन समते, प्रादेचशक आपूचतय व्यवस्थापन केन्त्रबाट ि प्रादेचशक 

चनदेशनालयबाट 

दात
ाक

ो स
ंयुि

 क
ोष

 

                        

3
4
5
 

2
5
5
 

12 

खोप तथा पणूय खोपको बािेमा जनचेतना बढाई खोप उपयोर् बवृद्धको 
लाचर् स्थाचनय भाषामा शैखक्षक सामाचग्र उत्पादन, स्थाचनय िेडियो, 
एफ.एम बाट सुचना प्रशािणलर्ायत अन्त्य संचािका कृयाकलाप संचालन 

७७ खजल्ला दात
ाक

ो स
ंयुि

 

को
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13 

खजल्ला स्ति ैः टाईयफाइि खोप अचभयान संचालन तथा चनयचमत 

खोपमा टाईयफाइि खोप शुरुवातको साथ ैचनयचमत खोप सुदढीकिण ि 
सिसफाई प्रबन्त्धनको लाचर् व्यवस्थापन खचय (अचभमखुखकिण तथा 
योजना र्ोवष्ठ, स्वास््यकमीैै ि स्वयंमसवेक ताचलम, ववद्यालय चशक्षक 

अचभमुखखकिण तथा ववद्यालयमा कक्षा सचंालन, जनशवि परिचालन, 

सुपरिवेक्षण अनुर्मन ि अचभयान संचालन) 

र्ा
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चनयचमत खोपमा टाईफाईि खोप शुरुवात काययक्रम (अचभयानको सचमक्षा 
ि चनयचमत खोपमा टाईफाईि खोप शुरुवात ि सिसफाई प्रबद्र्धनको 
लाचर् योजना र्ोवष्ठ, खोप तथा खोप सामाग्री ववतिण ि ढुवानी, अनुर्मन 

तथा सुपरिवेक्षण) 
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खजल्लाबाट पाचलका तथा स्वास््य संस्थास्तिमा खोप, सिसफाई 

प्रवद्र्धन काययक्रम तथा पूणय खोप भेरिडफकेसन ि डदर्ोपनाको लार्ी 
सहजीकिण,  सुपरिवेक्षण एवम ्पणूय खोप घोषणा सभा व्यवस्थापन खचय 
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खोप काययक्रम (चनयचमत खोप तथा अचभयानहरु) संचालन र्दाय संक्रमण 

िोकथाम तथा स्वास््यकमीको सुिक्षा ि सिसफाई प्रबद्र्धन कक्षा 
संचालन समतेको लार्ी सखजयकल मास्क, हयाण्ि सेचनटाइजि ि हात धुने 

साबुन, खरिद तथा ववतिण खचय, ७७ खजल्ला माफय त काययक्रम संचालन दात
ाक

ो स
ंयुि
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17 

खोपको पहंुच बढाई छुट वच्चालाई खोप डदलाई पूणयखोप सुचनखित र्नय 
वैशाख मडहनालाइ खोप मडहना संचालन र्ने तथा पाचलकास्तिमा 
योजना चनमायण समेत 

दात
ाक

ो स
ंयुि

 

को
ष 

1
5
0
 

1
5
0
 

1
5
0
 

1
5
0
 

1
5
0
 

1
5
0
 

1
5
0
 

1
5
0
 

1
5
0
 

1
5
0
 

1
5
0
 

1
5
0
 

    

18 

खोप तथा कोल्ि चेन व्यवस्थापनको लाचर् कोल्िचेन ववस्ताि र्नय 
पाचलकाहरु सुँर् अचभमुखखकिण ि योजना काययक्रम २ डदन (पाचलकाबाट 

प्रमुख प्रशासडकय अचधकृत ि स्वास््य शाखा प्रमुख तथा पाचलका 
अन्त्तर्यत खोप भण्िािण÷ववतिण केन्त्र िहेको स्वास््य संस्थाबाट १ जना 
समेत र्िी ३ जना)  दात

ाक
ो स

ंयुि
 क

ोष
 

                    

2
7
5
 

1
5
0
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1 

कोचभि ( १९ खोप अचभयान संचालन तथा व्यवस्थापन खचय (ए.ई.एफ.आई 

व्यवस्थापन ि डटम परिचालन, बैैेठक, अचभमुखखकिण, जनशवि परिचालन, 

प्रचाि प्रसाि तथा सामाखजक परिचालन, सुपरिवेक्षण अनुर्मन, खोप तथा 
कोल्िचेन सामाग्री ववतिण तथा ढुवानी आदी) नेप

ाल
 स

िक
ाि 

3
7
8
1
 

5
4
5
0
 

3
9
8
4
 

5
1
2
4
 

6
6
5
6
 

5
7
9
3
 

7
1
8
5
 

8
7
4
7
 

6
1
8
8
 

7
7
7
9
 

1
6
2
7
 

1
4
0
0
 

2 

चनखज तथा ग्रैह सिकािी अस्पतालहरुमा कोचभि खोप अचभयान संचालनको 
लाचर् खोप केन्त्र व्यवस्थापन तथा जनशिी परिचालन खचय (झापा, मोिङ्र्, 

सुनसिी, धनुषा, पसाय, चचतवन, काठमािौँ, लचलतपुि भिपुि, काभ्र,े कास्की, 
रुपन्त्देही, पाल्पा, बाुँके, जुम्ला ि कैलाली) नेप

ाल
 स

िक
ाि 

      

1
0
0
 

                

3 

प्रदेश स्तिः टाईयफाइि खोप अचभयान सचंालन तथा व्यवस्थापन खचय (प्रदेश 

स्तरिय योजना र्ोवष्ठ, खोप तथा खोप सामाग्री ढुवानी, अनुर्मन सुपरिवेक्षण, 

समन्त्वय सचमचत ि संचािकमीैृहरुको अचभमुखखकिण ि अचभयान शुभािम्भ 

काययक्रम  

र्ा
चभ

 

                    

1
2
1
6
 

3
5
0
 

4 
प्रदेश स्तिः चनयचमत खोप काययक्रममा टाईयफाइि खोप शुरुवातको लाचर् ढुवानी 
तथा अनुर्मन, सुपरिवेक्षण र्ा

चभ
 

                    6
5
 

3
0
0
 



 
 

240 

 

 

क्र.स ं कृयाकलाप श्रो
त 

मुर्
 ु

िोल्
पा

 

हुम्
ला

 

जुम्
ला

 

का
चल

को
ट 

रुकु
म 

पख
िम

 

सल्
या
न 

सुख
ेत 

जा
जि

को
ट 

दैल
ेख 

प्रदे
श 

स्व
ास््

य 
चन
देश

ना
लय

 

प्रा
देच
शक

 

स्व
ास््

य 
आ

पुच
तय 
केन्त्

र 

5 

प्रदेस तथा खजल्लास्तिमा ैः अचभयानहरुको सचमक्षा, पणूखोप घोषणा ि 
डदर्ोपना एवं सिसफाई प्रवद्र्धन काययक्रमको चनिन्त्तिताको लाचर् सचमक्षा ि 
सुक्ष्म योजना तयािी र्ोवष्ठ २ डदन ७ वटै प्रदेश ि ७७ वटै खजल्लामा प्रदेश 

स्वास््य चनदेशनालय ि स्वास््य काययलय माफय त 

दात
ाक

ो स
ंयुि

 क
ोष

 

3
5
0
 

3
5
0
 

3
8
0
 

4
0
0
 

4
0
0
 

3
5
0
 

6
0
0
 

7
0
0
 

4
5
0
 

7
5
0
 

9
3
1
 

  

6 

खोप कोल्िचेन व्यवस्थापनको लाचर् ईन्त्धन तथा ववधुत महशुल भुिाचन -

प्रदेश आपूती व्यवस्थापन केन्त्र ि स्वास््य कायायलयहरुको लाचर्_ 

नेप
ाल

 स
िक

ाि 

9
0
 

9
0
 

9
0
 

9
6
 

9
6
 

7
9
 

9
0
 

1
3
8
 

1
0
0
 

1
5
6
 

  

4
0
0
 

7 

चनयचमत खोप सेवा ि आकखस्मक अबस्थामा प्रदेश तथा खजल्लाबाट 

भ्याखक्सन तथा खोप सामग्रीको ब्यवस्थापन, ववतिण तथा ढुवानी खचय (प्रदेश 

आपूती व्यवस्थापन केन्त्र ि स्वास््य कायायलयहरुको लाचर्) 

नेप
ाल

 स
िक

ाि 

6
0
2
 

5
7
8
 

6
2
6
 

7
2
2
 

6
9
8
 

6
5
0
 

1
1
3
1
 

1
2
2
7
 

8
1
8
 

1
3
9
6
 

  

4
0
6
 

8 

खोपकोल्िचेन सामाचग्रको ममयत ि आकखष्मक व्यवस्थापन, िेडफ्रखजिेटि भ्यान 

समेत, प्रादेचशक भ्याखक्सन स्टोि, खजल्ला भ्याखक्सन स्टोि -\प्रदेश आपूती 
व्यवस्थापन केन्त्र ि स्वास््य कायायलयहरुको लाचर्_ 

नेप
ाल

 स
िक

ाि 

4
7
 

4
5
 

4
9
 

5
6
 

5
4
 

5
1
 

8
8
 

9
6
 

6
4
 

1
0
9
 

  

4
6
3
 

9 

र्ुणस्तिीय खोप सेवा संचालन तथा सिसफाई प्रवद्र्धनमा संलग्न 

स्वास््यकमीको दक्षता बवृद्ध र्नय नयाुँ तथा खोप ताचलम नचलएका  
स्वास््यकमीहरुलाई खोप, कोल्िचने व्यवस्थापन ,ए.ई.एफ.आई., सचभयलेन्त्स 

ि सिसफाई प्रवद्र्धन सम्वखन्त्ध आधािभतु ४ डदने ताचलम (१२० ब्याच, ३००० 

जना) दात
ाक

ो स
ंयुि

 क
ोष

 

4
0
0
 

4
0
0
 

4
0
0
 

4
2
5
 

4
5
0
 

4
0
0
 

4
0
0
 

5
0
0
 

4
5
0
 

4
5
0
 

7
5
0
 

  

10 

 खजल्ला खस्थत अस्पताल ÷एम.चस.एच. खक्लचनकमा संचालन हुने खोप सेसन 

संचालन ब्यवस्थापन, ताचलम, र्ोवष्ठहरु ब्यवस्थापन ि सहखजकिण तथा 
खजल्ला भ्याखक्सन स्टोि संचालन व्यवस्थापनको लाचर् जनशवि ब्यवस्थापन( 

किाि सेवा)  दात
ाक

ो स
ंयुि

 

को
ष               

3
6
0
 

        

11 

खोप तथा कोल्िचेन व्यवस्थापनमा खजल्ला स्तिमा अनसाईि कोचचङ्, 

कोल्िचेन सामाचग्र ममयतको लाचर् टेखक्नचसयन परिचालन ए.ई.एफ.आई.को 
अनुर्मन, अनुसन्त्धानमा डटम परिचालन, खोपबाट बचाउन सडकने िोर्हरुको 
महामािी चनयन्त्रण ि काययक्रमको सुपरिवेक्षण अनुर्मन समेत, प्रादेचशक 

आपूचतय व्यवस्थापन केन्त्रबाट ि प्रादेचशक चनदेशनालयबाट दात
ाक

ो स
ंयुि

 क
ोष

 

                    

3
8
5
 

3
0
0
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12 

खोप तथा पणूय खोपको बािेमा जनचेतना बढाई खोप उपयोर् बवृद्धको लाचर् 

स्थाचनय भाषामा शैखक्षक सामाचग्र उत्पादन, स्थाचनय िेडियो, एफ.एम बाट 

सुचना प्रशािणलर्ायत अन्त्य संचािका कृयाकलाप संचालन ७७ खजल्ला 

दात
ाक

ो स
ंयुि

 

को
ष 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

2
0
0
 

1
0
0
 

1
5
0
 

    

13 

खजल्ला स्ति ैः टाईयफाइि खोप अचभयान संचालन तथा चनयचमत खोपमा 
टाईयफाइि खोप शुरुवातको साथ ैचनयचमत खोप सुदढीकिण ि सिसफाई 

प्रबन्त्धनको लाचर् व्यवस्थापन खचय (अचभमुखखकिण तथा योजना र्ोवष्ठ, 

स्वास््यकमीैै ि स्वयंमसेवक ताचलम, ववद्यालय चशक्षक अचभमुखखकिण तथा 
ववद्यालयमा कक्षा संचालन, जनशवि परिचालन, सुपरिवेक्षण अनुर्मन ि 
अचभयान संचालन) 

र्ा
चभ

 

3
2
5
2
 

4
0
9
3
 

3
4
7
2
 

4
2
2
2
 

5
0
6
1
 

5
1
5
0
 

6
0
4
2
 

7
9
2
8
 

4
9
0
4
 

6
7
8
7
 

    

14 

चनयचमत खोपमा टाईफाईि खोप शुरुवात काययक्रम (अचभयानको सचमक्षा ि 
चनयचमत खोपमा टाईफाईि खोप शुरुवात ि सिसफाई प्रबद्र्धनको लाचर् 

योजना र्ोवष्ठ, खोप तथा खोप सामाग्री ववतिण ि ढुवानी, अनुर्मन तथा 
सुपरिवेक्षण) 

र्ा
चभ

 

2
5
0
 

3
2
2
 

2
7
4
 

3
4
0
 

3
8
2
 

3
3
8
 

4
8
5
 

5
3
2
 

3
7
7
 

5
5
8
 

    

15 

खजल्लाबाट पाचलका तथा स्वास््य संस्थास्तिमा खोप, सिसफाई प्रवद्र्धन 

काययक्रम तथा पूणय खोप भेरिडफकेसन ि डदर्ोपनाको लार्ी सहजीकिण,  

सुपरिवेक्षण एवम ्पूणय खोप घोषणा सभा व्यवस्थापन खचय 

दात
ाक

ो स
ंयुि

 

को
ष 

3
7
5
 

3
7
5
 

3
7
5
 

4
7
5
 

4
7
5
 

3
7
5
 

4
2
5
 

5
3
5
 

5
2
5
 

5
2
5
 

    

16 

खोप काययक्रम (चनयचमत खोप तथा अचभयानहरु) संचालन र्दाय संक्रमण 

िोकथाम तथा स्वास््यकमीको सुिक्षा ि सिसफाई प्रबद्र्धन कक्षा संचालन 

समेतको लार्ी सखजयकल मास्क, हयाण्ि सेचनटाइजि ि हात धुने साबुन, खरिद 

तथा ववतिण खचय, ७७ खजल्ला माफय त काययक्रम संचालन 

दात
ाक

ो स
ंयुि

 क
ोष

 

3
6
0
 

3
6
0
 

3
8
4
 

4
2
0
 

4
2
0
 

3
7
0
 

5
8
0
 

6
4
0
 

4
3
0
 

7
0
0
 

    

17 

खोपको पहंुच बढाई छुट वच्चालाई खोप डदलाई पूणयखोप सुचनखित र्नय वशैाख 

मडहनालाइ खोप मडहना संचालन र्ने तथा पाचलकास्तिमा योजना चनमायण 

समेत दात
ाक

ो स
ंयुि

 

को
ष 

1
5
0
 

1
5
0
 

1
5
0
 

1
5
0
 

1
5
0
 

1
5
0
 

1
5
0
 

1
7
0
 

1
5
0
 

1
5
0
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18 

खोप तथा कोल्ि चेन व्यवस्थापनको लाचर् कोल्िचेन ववस्ताि र्नय पाचलकाहरु 

सुँर् अचभमुखखकिण ि योजना काययक्रम २ डदन (पाचलकाबाट प्रमुख प्रशासडकय 

अचधकृत ि स्वास््य शाखा प्रमुख तथा पाचलका अन्त्तर्यत खोप 

भण्िािण÷ववतिण केन्त्र िहेको स्वास््य संस्थाबाट १ जना समेत र्िी ३ जना)  

दात
ाक

ो स
ंयुि

 क
ोष

 

              

2
7
5
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त 

कैल
ाल
ी 

िोट
ी 

अछ
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ाङ 
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1 

कोचभि ( १९ खोप अचभयान संचालन तथा व्यवस्थापन खचय (ए.ई.एफ.आई 

व्यवस्थापन ि डटम परिचालन, बैैेठक, अचभमुखखकिण, जनशवि परिचालन, 

प्रचाि प्रसाि तथा सामाखजक परिचालन, सपुरिवेक्षण अनुर्मन, खोप तथा 
कोल्िचेन सामाग्री ववतिण तथा ढुवानी आदी) नेप

ाल
 स

िक
ाि 

1
4
0
1
7
 

5
8
2
5
 

7
6
8
2
 

5
8
0
0
 

7
7
0
7
 

5
2
7
9
 

7
1
9
5
 

4
6
7
0
 

8
5
0
7
 

1
5
1
2
 

1
0
8
0
 

2 

चनखज तथा ग्रैह सिकािी अस्पतालहरुमा कोचभि खोप अचभयान संचालनको लाचर् 

खोप केन्त्र व्यवस्थापन तथा जनशिी परिचालन खचय (झापा, मोिङ्र्, सुनसिी, 
धनुषा, पसाय, चचतवन, काठमािौँ, लचलतपुि भिपुि, काभ्र,े कास्की, रुपन्त्देही, 
पाल्पा, बाुँके, जुम्ला ि कैलाली) नेप

ाल
 स

िक
ाि 

1
0
0
 

                    

3 

प्रदेश स्तिः टाईयफाइि खोप अचभयान सचंालन तथा व्यवस्थापन खचय (प्रदेश 

स्तरिय योजना र्ोवष्ठ, खोप तथा खोप सामाग्री ढुवानी, अनुर्मन सुपरिवेक्षण, 

समन्त्वय सचमचत ि संचािकमीैृहरुको अचभमुखखकिण ि अचभयान शुभािम्भ 

काययक्रम  

र्ा
चभ

 

                  

1
1
6
7
 

2
7
0
 

4 
प्रदेश स्तिः चनयचमत खोप काययक्रममा टाईयफाइि खोप शुरुवातको लाचर् ढुवानी 
तथा अनुर्मन, सुपरिवेक्षण र्ा

चभ
 

                  6
5
 

2
2
5
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5 

प्रदेस तथा खजल्लास्तिमा ैः अचभयानहरुको सचमक्षा, पणूखोप घोषणा ि 
डदर्ोपना एवं सिसफाई प्रवद्र्धन काययक्रमको चनिन्त्तिताको लाचर् सचमक्षा ि 
सुक्ष्म योजना तयािी र्ोवष्ठ २ डदन ७ वटै प्रदेश ि ७७ वटै खजल्लामा प्रदेश 

स्वास््य चनदेशनालय ि स्वास््य काययलय माफय त 

दात
ाक

ो स
ंयुि

 क
ोष

 

4
5
0
 

6
5
0
 

9
5
0
 

4
0
0
 

6
7
5
 

6
0
0
 

9
0
0
 

3
6
0
 

3
0
0
 

8
2
0
 

  

6 

खोप कोल्िचेन व्यवस्थापनको लाचर् ईन्त्धन तथा ववधुत महशुल भुिाचन -प्रदेश 

आपूती व्यवस्थापन केन्त्र ि स्वास््य कायायलयहरुको लाचर्_ 

नेप
ाल

 स
िक

ाि 

9
6
 

1
4
9
 

2
1
7
 

1
0
5
 

1
4
3
 

1
1
7
 

1
9
6
 

9
0
 

4
4
 

  

3
5
0
 

7 

चनयचमत खोप सेवा ि आकखस्मक अबस्थामा प्रदेश तथा खजल्लाबाट भ्याखक्सन 

तथा खोप सामग्रीको ब्यवस्थापन, ववतिण तथा ढुवानी खचय (प्रदेश आपूती 
व्यवस्थापन केन्त्र ि स्वास््य कायायलयहरुको लाचर्) 

नेप
ाल

 स
िक

ाि 

7
1
8
 

1
2
2
7
 

1
7
8
1
 

6
7
4
 

1
1
7
9
 

9
6
3
 

1
6
1
1
 

5
7
8
 

3
5
0
 

  

2
8
1
 

8 

खोपकोल्िचेन सामाचग्रको ममयत ि आकखष्मक व्यवस्थापन, िेडफ्रखजिेटि भ्यान 

समेत, प्रादेचशक भ्याखक्सन स्टोि, खजल्ला भ्याखक्सन स्टोि -\प्रदेश आपूती 
व्यवस्थापन केन्त्र ि स्वास््य कायायलयहरुको लाचर्_ 

नेप
ाल

 स
िक

ाि 

7
7
 

9
6
 

1
3
9
 

5
3
 

9
2
 

7
5
 

1
2
6
 

4
8
 

5
3
 

  

4
9
7
 

9 

र्ुणस्तिीय खोप सेवा संचालन तथा सिसफाई प्रवद्र्धनमा संलग्न 

स्वास््यकमीको दक्षता बवृद्ध र्नय नयाुँ तथा खोप ताचलम नचलएका  
स्वास््यकमीहरुलाई खोप, कोल्िचेन व्यवस्थापन ,ए.ई.एफ.आई., सचभयलेन्त्स ि 
सिसफाई प्रवद्र्धन सम्वखन्त्ध आधािभुत ४ डदने ताचलम (१२० ब्याच, ३००० जना) 

दात
ाक

ो स
ंयुि

 क
ोष

 

3
0
0
 

3
0
0
 

3
0
0
 

3
0
0
 

3
0
0
 

3
0
0
 

3
0
0
 

3
0
0
 

3
0
0
 

7
1
0
 

  

10 

 खजल्ला खस्थत अस्पताल ÷एम.चस.एच. खक्लचनकमा संचालन हुने खोप सेसन 

संचालन ब्यवस्थापन, ताचलम, र्ोवष्ठहरु ब्यवस्थापन ि सहखजकिण तथा खजल्ला 
भ्याखक्सन स्टोि संचालन व्यवस्थापनको लाचर् जनशवि ब्यवस्थापन( किाि 
सेवा)  दात

ाक
ो स

ंयुि
 

को
ष 

3
6
0
 

            

3
6
0
 

3
6
0
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11 

खोप तथा कोल्िचेन व्यवस्थापनमा खजल्ला स्तिमा अनसाईि कोचचङ्, कोल्िचेन 

सामाचग्र ममयतको लाचर् टेखक्नचसयन परिचालन ए.ई.एफ.आई.को अनुर्मन, 

अनुसन्त्धानमा डटम परिचालन, खोपबाट बचाउन सडकने िोर्हरुको महामािी 
चनयन्त्रण ि काययक्रमको सुपरिवेक्षण अनुर्मन समेत, प्रादेचशक आपूचतय 
व्यवस्थापन केन्त्रबाट ि प्रादेचशक चनदेशनालयबाट दात

ाक
ो स

ंयुि
 क

ोष
 

                  

3
0
0
 

2
1
5
 

12 

खोप तथा पणूय खोपको बािेमा जनचेतना बढाई खोप उपयोर् बवृद्धको लाचर् 

स्थाचनय भाषामा शैखक्षक सामाचग्र उत्पादन, स्थाचनय िेडियो, एफ.एम बाट सचुना 
प्रशािणलर्ायत अन्त्य संचािका कृयाकलाप संचालन ७७ खजल्ला 

दात
ाक

ो स
ंयुि

 

को
ष 

2
0
0
 

1
5
0
 

1
5
0
 

1
5
0
 

1
5
0
 

1
5
0
 

1
5
0
 

1
5
0
 

1
5
0
 

    

13 

खजल्ला स्ति ैः टाईयफाइि खोप अचभयान संचालन तथा चनयचमत खोपमा 
टाईयफाइि खोप शुरुवातको साथ ैचनयचमत खोप सुदढीकिण ि सिसफाई 

प्रबन्त्धनको लाचर् व्यवस्थापन खचय (अचभमुखखकिण तथा योजना र्ोवष्ठ, 

स्वास््यकमीैै ि स्वयंमसेवक ताचलम, ववद्यालय चशक्षक अचभमुखखकिण तथा 
ववद्यालयमा कक्षा संचालन, जनशवि परिचालन, सुपरिवेक्षण अनुर्मन ि 
अचभयान संचालन) 

र्ा
चभ

 

8
8
5
2
 

5
5
4
4
 

7
4
0
0
 

4
4
9
6
 

6
3
4
6
 

4
9
2
1
 

6
7
3
9
 

3
7
5
5
 

5
7
0
2
 

    

14 

चनयचमत खोपमा टाईफाईि खोप शुरुवात काययक्रम (अचभयानको सचमक्षा ि 
चनयचमत खोपमा टाईफाईि खोप शुरुवात ि सिसफाई प्रबद्र्धनको लाचर् योजना 
र्ोवष्ठ, खोप तथा खोप सामाग्री ववतिण ि ढुवानी, अनुर्मन तथा सुपरिवेक्षण) र्ा

चभ
 

4
5
7
 

4
6
4
 

6
4
2
 

3
5
2
 

5
2
5
 

3
9
7
 

5
8
1
 

2
9
8
 

3
0
2
 

    

15 

खजल्लाबाट पाचलका तथा स्वास््य संस्थास्तिमा खोप, सिसफाई प्रवद्र्धन 

काययक्रम तथा पूणय खोप भेरिडफकेसन ि डदर्ोपनाको लार्ी सहजीकिण,  

सुपरिवेक्षण एवम ्पूणय खोप घोषणा सभा व्यवस्थापन खचय 

दात
ाक

ो स
ंयुि

 

को
ष 

3
7
5
 

5
0
0
 

5
7
5
 

3
9
5
 

4
7
5
 

4
2
5
 

5
7
5
 

3
7
5
 

3
2
5
 

    

16 

खोप काययक्रम (चनयचमत खोप तथा अचभयानहरु) संचालन र्दाय संक्रमण िोकथाम 

तथा स्वास््यकमीको सुिक्षा ि सिसफाई प्रबद्र्धन कक्षा संचालन समेतको लार्ी 
सखजयकल मास्क, हयाण्ि सेचनटाइजि ि हात धुने साबुन, खरिद तथा ववतिण खचय, 
७७ खजल्ला माफय त काययक्रम संचालन दात

ाक
ो स

ंयुि
 

को
ष 

5
4
0
 

6
1
0
 

9
5
0
 

4
2
0
 

6
6
0
 

5
7
0
 

8
3
0
 

3
4
0
 

3
0
0
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17 

खोपको पहंुच बढाई छुट वच्चालाई खोप डदलाई पूणयखोप सुचनखित र्नय वशैाख 

मडहनालाइ खोप मडहना संचालन र्ने तथा पाचलकास्तिमा योजना चनमायण समते 

दात
ाक

ो स
ंयुि

 

को
ष 

1
5
0
 

1
5
0
 

1
5
0
 

1
5
0
 

1
5
0
 

1
5
0
 

1
5
0
 

1
5
0
 

1
5
0
 

    

18 

खोप तथा कोल्ि चेन व्यवस्थापनको लाचर् कोल्िचेन ववस्ताि र्नय पाचलकाहरु 

सुँर् अचभमुखखकिण ि योजना काययक्रम २ डदन (पाचलकाबाट प्रमुख प्रशासडकय 

अचधकृत ि स्वास््य शाखा प्रमुख तथा पाचलका अन्त्तर्यत खोप भण्िािण÷ववतिण 

केन्त्र िहेको स्वास््य संस्थाबाट १ जना समेत र्िी ३ जना)  

दात
ाक

ो स
ंयुि

 क
ोष

 

4
0
0
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पोषण काययक्रम 

 

पषृ्ठभुचम  

 

अन्त्तियविय रुपमा नै कुपोषणको समस्यालाई चनिाकिण र्ने काययलाई सामाखजक, आचथयक तथा मानववय ववकासका 
साथै डदर्ो ववकास लक्ष्य प्राप्त र्ने आधािको रुपमा चलइएको छ । न्त्युन पोषणको समस्याले बालबाचलकाको  
शारिरिक, मानचसक, तथा संवेर्ात्मक ववकासमा बाधा पयुायई देशको समग्र सामाखजक, आचथयक तथा मानववय  
ववकासमा प्रचतकुल प्रभाव पदयछ तथा चशशु अवस्था वा वाल्यकाल मै  मतृ्यु  हुने जोखखममा बवृद्ध हुन्त्छ भने  जीववत  
िहेकाहरुको समेत क्षमताको क्षय हुन्त्छ । यसका असिहरु र्खम्भि हुन्त्छन,् जसलाई परिवतयन र्नय सडकंदैन ि 
जीवनभि िहन्त्छन ् । ववश्वमा पांच वषय मुचनका करिव ४५ प्रचतशत बालबाचलकाको मतृ्यु कुपोषणको कािणले हुने 
र्िेको अध्ययनहरुले देखाएका छन ्(Lancet Child Health and Nutrition Series, 2013) । नेपाल जनसांखख्यक तथा 
स्वास््य सवेक्षण, २०१६ अनुसाि नेपालका पाुँच वषयमुचनका बालबालडकाहरुमा ३६ प्रचतशत पुड्कोपन, २७ प्रचतशत कम 
तौल तथा १० प्रचतशत ख्याउटेपन िहेको छ । त्यसैर्िी ६ देखख ५९ मडहनाको बालबाचलकामा ५३ प्रचतशत, १५ देखख 
१९ बषय चभरका डकशोिीहरुमा ४४ प्रचतशत ििअल्पताको समस्या िहेको छ। साथै प्रजनन ्(१५-४९ वषय) उमेि समुहका 
मडहलाहरुमा ४१ प्रचतशत ििअल्पताको समस्या तथा १७ प्रचतशत दीघय शविको कचम िहेको अवस्था छ (NDHS, 

२०१६) ।ववर्तको तुलनामा नेपालले पोषणको क्षेरमा केडह प्रर्चत र्िेको देखखन्त्छ ।  

 

बालबाचलका, मडहला तथा डकशोिडकशोिीहरुको पोषण अवस्था सुधाि र्नय ववर्त लामो समय देखख ववचभन्त्न प्रयासहरु 
हुुँदै आएको देखखन्त्छ । यसै सन्त्दभयमा नेपालको संववधानल ेप्रत्येक नार्रिकलाई खाद्य सम्बन्त्धी हक हुने व्यवस्था 
र्िेको अवस्था छ । सन १९७० को दशक देखख ववचभन्त्न पोषण सवेक्षण, आवचधक योजनामा पोषणलाई प्राथचमकता, 
िाविय पोषण नीचत तथा  िणनीचत  (२००४) को ववकास, िाविय पोषण िणनीचत  (२०७६) सवेक्षणको आधािमा 
बालबाचलकालाई चभटाचमन ए क्या्सुल ि बहुसुक्ष्म तत्व (बालचभटा) तथा र्भयवती ि सुत्केिी मडहलालाई आइिन 
फोचलक एचसि चखक्क ववतिण लर्ायत कुपोषणको समस्यालाई सम्वोधन र्नय बहुक्षेवरय चनकायको संयुि प्रयासको 
लाचर् बहुक्षेवरय पोषण योजना पडहलो (२०६९–२०७३) ि दोस्रो (२०७५/७६–२०७९/८०) को ववकास भएको देखखन्त्छ । 
पोषणको ववद्यमान अवस्था सुधानयको लाचर् पोषण सम्बखन्त्ध सेवाहरुको ववस्ताि (Scaling  up Nutrition) अचभयानको 
माध्यमबाट पोषण सम्बन्त्धी बानी व्यवहािलाई सकिात्मक डदशा तफय  रुपान्त्तिण र्नय आवस्यक छ । 
बहु क्षेवरय पोषण योजना दोस्रोले चनडदयस्ट र्िे अनुसाि स्वास््य तथा जनसंख्या मंरालयले बालबाचलका,  
डकशोिडकशोिी, तथा मडहलाहरुको पोषण अवस्था सुधाि र्नय पोषण लखक्षत काययक्रमहरु सञ्चालन र्दै आएकोले सो 
काययक्रमहरु सुचारु ढङ्र्ले र्नय ससतय काययक्रम माफय त प्रदेश तथा स्ताचनय तहमा बजेट तथा काययक्रम व्यवस्थापन 
र्रिएको छ । 
लक्ष्य 

समग्र नेपालीहरुको पोषण खस्थचतमा सुधाि ल्याई देशको आचथयक तथा सामाखजक वबकासमा उनीहरुको योर्दान 
बढाउनु । 

१. प्रदेश  स्तिीय पोषण काययक्रमको सचमक्षा तथा कायय योजना तयािी (सबै प्रदेशहरुमा )   

परिचय  मडहला तथा बालबाचलकाको पोषण अवस्था सुधाि र्नय ववर्त लामो समय देखख ववचभन्त्न 
काययक्रम हरु काययन्त्वयन हुदै आइिहेका छन ्। । नेपालको संववधान  ले प्रत्येक नार्रिकलाई 
खाद्य सम्बन्त्धी मौचलक हक हुने व्यवस्था र्िेको छ । बालबाचलका, डकशोिडकशोिी, तथा 
मडहलाहरुको कुपोषणको समस्यालाई सम्वोधन र्नय बहुक्षेवरय चनकायको संयुि प्रयासको 
लाचर् बहुक्षेवरय पोषण योजना पडहलो (२०६९–२०७३) ि दोस्रो (२०७५/७६–२०७९/८०) को 
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ववकास भएको देखखन्त्छ । पोषणको ववद्यमान अवस्था सुधानयको लाचर् पोषणसम्बन्त्धी 
सेवाहरुको ववस्ताि अचभयानको माध्यमबाट पोषणसम्बन्त्धी बानी व्यवहािलाई सकिात्मक 
डदशा तफय  रुपान्त्तिण र्नय आवश्यक छ  । नेपाल सिकािले स्वास््य तथा जनसंख्या 
मन्त्रालय अन्त्तर्यत ववचभन्त्न पोषण लखक्षत काययक्रमहरु सञ्चालन र्दै आएको छ जस्तै: 
(Maternal Infant and Young Child Nutrition (MIYCN), Growth Monitoring and Counseling, 
Micronutrient Programs, Flour Fortification, Integrated Management of Acute 
Malnutrition (IMAM),  Inpatient Treatment Centre (ITC), Nutrition Rehabilitation Home 
(NRHs), School health and nutrition program/ School Aged Children/ Adolescent Nutrition 
Programme School health and nutrition program, Nutrition Friendly Health Facilities, Iron 
Folic Acid (IFA) supplementation Programs, Infant and Young Child Feeding (IYCF) 

Practices linking with Child Cash Grant (CCG). यी काययक्रमहरुलाई प्रभावकािी रुपमा 
सञ्चालन र्नयको लाचर् चनयचमत रुपमा सचमक्षा र्ोष्टी आयोजना र्नुयपने भएकोले बजेटमा यो 
डक्रयाकलापको व्यवस्था र्रिएको हो । 

उदे्दश्य • पोषण काययक्रम को र्त आ.ब २०७७ /२०७ ८ को प्रर्चतको प्रस्तुचत र्ने ।  

• प्रस्तुतीकिणको आधािमा SWOC  ) Strength, Weakness, opportunities, challenges) 
ववश्लेषण र्ने । 

• नवजात चशशु  ,चशशु ,बालबाचलका , डकशोिडकशोिी ि ue{jtL आमाको  पोषण k|jw{g 

लाचर् काययक्रमले के -कचत समेडटएको  छ  भन्त्ने सुचनखिताको लाचर्  थप वबबेचना ि  
ववश्लेषण र्ने । 

• वपछडिएको वर्य ,पहुच बाडहिको वर्य ,असहाय  ,वबपन्त्न समुहको लाचर् काययक्रमले के -कचत  
समेडटएको छ भन्त्ने सुचनखिताको लाचर् थप वबबेचना ववश्लेषण र्ने । 

• चालु आ.ब ि आर्ामी आ.ब को पोषण काययक्रम संचालन कायययोजना बनाउने ।  
अपेखक्षत प्रचतफल • आचथयक बषय २०७७/२०७८ को पोषण काययक्रमको सचमक्षा भएको हुनेछ । 

• नवजात चशशु  ,चशशु ,बालबाचलका , डकशोिडकशोिी ि ue{jtL आमाको  पोषण k|jw{g 

लाचर् काययक्रमले के -कचत समडेटएको  छ  भन्त्ने सुचनखिताको लाचर्  थप वबबेचना ि  
ववश्लेषण र्रिएको हुनेछ । 

• वपछडिएको वर्य ,पहुच बाडहिको वर्य ,असहाय  ,वबपन्त्न समुहको लाचर् काययक्रमले   के-
कचत समेडटएको छ भन्त्ने सुचनखिताको लाचर् थप वबबेचना ि ववश्लेषण र्रिएको हुनेछ । 

• चालु आ.ब ि आर्ामी आ .ब को पोषण काययक्रम संचालन कायययोजना तयाि भएको 
हुनेछ ।  

सञ्चालन प्रकृया  यस डक्रयाकलाप सञ्चालनको लाचर् चनम्नानुसाि र्चतववचध सञ्चालन र्नुय  पनेछ । 
• यो सचमक्षा काययक्रम २ डदन ि चालु आ.बको दोस्रो रैमाचसकमा संचालन र्नुय पनेछ। 
• स्थाचनय तहको बावषयक सचमक्षा पडहलो रैमाचसकमा भसैकेपचछ सबै स्वास््य 

कायायलय प्रमुख ,पोषण फोकल व्यवि र्रि खजल्ला बाट २ जना  ,देशप्र बाट 
सामाखजक ववकास मन्त्रालय  /प्रादेचशक  स्वास््य मन्त्रालय ,प्रदेश नीचत तथा योजना 
आयोर् ,प्रादेचशक स्वास््य चनदेशानलय ,प्रादेचशक स्वास््य आपुचतय व्यवस्थापन 
केन्त्र ,प्रादेचशक स्वास््य ताचलम केन्त्र  ि सम्बखन्त्धत प्रदेशको पोषण पुनयस्थापना 
र्हृको व्यवस्थापकहरुक समन्त्वय ि सहभार्ीमा प्रादेचशक स्वास््य चनदेशनालयले 
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सम्पन्त्न र्नुय पने छ । 
• सचमक्षा र्दाय स्थाचनय तहमा भैिहेको सम्पुणय पोषणसंर् सम्बखन्त्धत सबै काययक्रमहरु 

छलफल र्िेको समाबेश भएको हुनुपछय । सचमक्षा पिात कायययोजना तयाि र्दाय 
पचन सम्पुणय पोषणसंर् सम्बखन्त्धत काययक्रमहरु समाबेश र्रि तयाि र्नुय पछय।   

• सचमक्षाको टेम््लेट (target vs achievement, recording/reporting, logistics, lesson 

learned, issues, strength, weakness, opportunities and challenges आडद 
ववषयवस्तु समावेश भएको  (तयाि र्िी सोही अनुसािको  प्रदेश स्तरिय पोषण सचमक्षा 
र्ने ।  

• पोषण काययक्रमको सचमक्षा र्दाय -आफ्नो  प्रदेश/खजल्ला/स्थाचनय  तहसंर् समन्त्वय 
र्िी त्यांक ि पोषण हेने व्यविलाई समावेश र्िी पोषणमा िहेका कचम कमजोिी 
चनकालेि कायय योजना तयाि र्ने ।  

• यो काययक्रम र्दाय परिवाि कल्याण महाशाखा, पोषण शाखाको अचनबायय उपखस्थचतमा 
संचालन र्ने । 

काययक्रम अनुर्मन तथा सुपरिबेक्षण: परिवाि कल्याण महाशाखा/प्रादेचशक चनकायल े
आबश्यकतानुसाि काययक्रमको अनुर्मन र्ने छ । 

बजेट वाुँिफाुँि प्रदेश स्तरिय पोषण काययक्रम सचमक्षा र्ोष्ठीको लाचर् प्रदेश १ मा ६ लाख,  प्रदेश २ मा ४ 
लाख, बार्मती प्रदेशमा ५ लाख, र्ण्िकी प्रदेशमा ४ लाख, लुखम्बनी प्रदेशमा ४ लाख, कणायली 
प्रदेशमा  ६ लाख ि  सुदिुपखस्चम प्रदेशमा ६ लाखको दिले िकम ववचनयोखजत र्रिएको 
छ।आचथयक ऐन कानुनको परिचध चभर िडह आवश्यकता अनुसाि सचमक्षा काययक्रमको लाचर् 
बजेट बािफाि र्नुय पने छ ।  

अचभलेख तथा 
प्रचतवेदन 

संचघय मन्त्रालय, स्वास्थ सेवा वबभार्, परिवाि कल्याण महाशाखा, पोषण शाखा, टेकु / 

प्रादेचशक मन्त्रालयमा काययक्रम  सम्पन्त्न भए पिात चनम्न प्रचतबेदनहरु पठाउनु पनेछ । 
सम्बखन्त्धत स्थानीय तहले रैमाचसक ि बावषयक रुपमा एक प्रचत आचथयक तथा भौचतक प्रर्चत 
प्रचतबेदन  )अनुसुची-२ )  

सन्त्दभय सामग्री बहृत पोषण लखक्षत काययक्रमहरु बािे  स्वास््य काययकतायहरुको लाचर् आधािभुत क्षमता 
आचभववृद्ध पुखस्तका. स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा भएको पोषणको अचभलेख तथा 
प्रचतवेदन फािामहरु आडद । 

 

२. पोषण सामाग्री ढुवानी (खजल्ला, स्थाचनयतहमा सञ्चाचलत पोषण ववषेश काययक्रमका लाचर् आि.यु.डट.एफ, 

बालचभटा, पौवष्टक आहाि आडद ढुवानीका लाचर्)- ७ ओटै प्रदेश 

परिचय  अचघल्लो आचथयक वषय देखख िाविय पोषण काययक्रम अन्त्तर्यत स्वास््य संस्थाहरुबाट पोषण सेवा 
प्रवाहको लाचर् आवश्यक पोषणजन्त्य औषचध तथा सामाचग्रहरु खरिद, भण्िािण ि ववतिणको 
व्यवस्था प्रदेशस्तिबाट नै सम्पन्त्न र्नुयपने र्िी बजेट को व्यवस्था र्रिएको छ । जस अनुसाि 
प्रदेशबाट स्वास््य कायायलय हुदै स्थाचनय तह सम्म पोषण ववशेष काययक्रमहरु पोषण जन्त्य 
सामाग्रीहरु(जस्तै: चभटाचमन ए, जुकाको औषचध, आइिन फोचलक एचसि ट्याब्लेट, बालचभटा, 
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RUTF , F 75 /F 100 , रिसोमोल, पौवष्टक आहाि आडद) ि अरु पोषण सामग्रीहरु जस्तै 
(anthropometric equipment's , recording and reporting tools)  का लाचर् आवश्यक सामाग्री 
ढुवानी तथा ववतिणको लाचर् पुिक बजेटको रुपमा चनयचमत ढुवानीको अचतरिि यो डक्रयाकलाप 
ि बजेट व्यवस्था र्िीएको छ । 

उदे्दश्य सेवा प्रदायक चनकायमा  पोषण सामाग्रीको सहज ि समयम ैउपलव्ध र्िाउने । 

अपेखक्षत प्रचतफल पोषणजन्त्य सेवा प्रवाहका लाचर् सामाग्रीहरुको अभावआपूचतयजन्त्य अविोध हटेको हुने । 

सञ्चालन प्रकृया  • प्रदेशबाट खरिद हुने तथा प्रदेश भण्िािमा िहेको पोषणजन्त्य सामाचग्रहरुको ववतिण 
ताचलका तयाि र्ने । 

• पोषण सम्बखन्त्ध काययक्रम तथा अचभयानहरुको वावषयक कायय ताचलका तयाि र्ने । 
• चनयचमत ि आवचधक/आकखष्मक ढुवानी र्नुय पने सामाग्रीहरुको अलर् ताचलका 

(Projection List) तयाि र्ने । 
• यो चशषयकबाट पोषण सम्बखन्त्ध अचभयान/ववषेश काययक्रमहरुको लाचर् आवश्यक पने 

सामाग्रीहरुको मार ढुवानी ि खचय र्ने । 
 

काययक्रम अनुर्मन तथा सुपरिबेक्षण: 
परिवाि कल्याण महाशाखाले आबश्यकतानुसाि काययक्रमको अनुर्मन र्नेछ  । 

बजेट वाुँिफाुँि • पोषण सामाग्री ढुवानी खजल्ला/स्थाचनय तह संचालीत पोषण ववषेश काययक्रमका लाचर् 
आि .यु.डट.एफ , बालचभटा, पौवष्टक आहाि, चभटाचमन ए, जुकाको औषचध, आइिन फोचलक 
एचसि ट्याब्लेट  ि अरु पोषण सामग्रीहरु जस्तै (anthropometric equipment's , 

recording and reporting tools) का आडद ढुवानीका लाचर्  प्रदेश नं १ मा  २० लाख, 

प्रदेश नं  २ मा  १६ लाख, बार्मती प्रदेशमा २० लाख,  र्ण्िकी प्रदेशमा १६ लाख,  

लुखम्बनी प्रदेशमा १६ लाख, कणायली प्रदेशमा २४ लाख ि  सुदिुपखिम प्रदेशमा २६ 
लाखको दिले प्रत्येक रैमाचसकमा िकम ववचनयोखजत र्रिएको छ ।   

सी. नं  प्रदेश  
प्रत्येक रैमाचसक खचय (रु हजािमा) 

पडहलो दोस्रो  तेस्रो  चौथो  जम्मा  
१  प्रदेश नं १  ५०० ५०० ५०० ५०० २००० 

२  प्रदेश नं  २  ४०० ४०० ४०० ४०० १६०० 

३  प्रदेश नं ३  ५०० ५०० ५०० ५०० २००० 

४  र्ण्िकी प्रदेश  ४०० ४०० ४०० ४०० १६०० 

५  लुखम्बनी प्रदेश  ४०० ४०० ४०० ४०० १६०० 

६  कणायली प्रदेश  ६०० ६०० ६०० ६०० २४०० 

७  सुदिुपखिम प्रदेश  ६०० ६०० ८०० ६०० २६०० 

 

• प्रचचलत आचथयक एन कानुनको परिचध चभर िडह आवश्यकता अनुसाि बािफाि र्नय 
सडकने छ। 

अचभलेख तथा संचघय स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ सेवा वबभार्, परिवाि कल्याण महाशाखा, 
पोषण शाखा, टेकुमा  काययक्रमसम्पन्त्न भए पिात चनम्न  प्रचतबेदनहरु  पठाउनुपने छ । 
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प्रचतबेदन  • सम्बखन्त्धत प्रादेचशक चनकायहरु सामाखजक ववकाश मन्त्रालय  ,स्वास््य शाखा/प्रादेचशक 
स्वास्थ चनदेशनालय, प्रादेचशक आपूचतय केन्त्रहरुलेकाययक्रमसम्पन्त्नताको वबस्ततृप्रर्चत 
प्रचतवेदन। 

• सम्बखन्त्धत प्रादेचशक चनकायले चौमाचसक ि बावषयक रुपमा एक प्रचत आचथयक तथा 
भौचतक प्रर्चत प्रचतबेदन )अनुसूची २ ( मा पठाउनु पनेछ। 

सन्त्दभय सामाग्री प्रादेचशक स्वास््य आपुचतय केन्त्र, व्यवस्थापन महाशाखाको चनदेचशका  

१.  

३. कुपोषण व्यवस्थापनको लाचर् पोषण पुनथायपना र्हृ संचालन अस्पताल माफय त: ओखलढंुर्ा, मेची, जनकपुि, , 

हेटौिा, चसन्त्धुपाल्चोक, धवलाचर्िी, पबयत, लुखम्बनी, सुखते, दैलेख, महाकाली ि सेती अस्पताल 

 

परिचय  अझैपचन कुपोषणलाई स्वास््य मस्याका रुमपा नबुझ्ने ि स्वास््य संस्थामा समय म ैनल्याउने वा डढलो 
र्िी ल्याउने तथा ल्याइ हालपेचन  तत्काचलक िोर्को मार उपचाि र्ने परिपाटी व्याप्त छ । अकोचति 
अस्पतालमा समय ि आवश्यक बेि संख्याको अभावमा पचन कुपोवषत बालबाचलकाको उपचाि प्रचत त्यचत 
ध्यान पुग्न सडकिहेको छैन । अस्पतालमा उपचाि पिात ् डिस्चाजय भएि र्एका बालबाचलकालाई पुिानै 
िोर्ले फेिी सताउने वा नयाुँ िोर् लाग्ने िि हुन्त्छ । यस्तो अवस्थामा बच्चामा बौडद्दक तथा शािीरिक 
अपाङ्घता, शीघ्र कुपोषण हुने तथा मतृ्यु समेत हुन सक्छन।् समुदाय स्तिमा शीघ्र कुपोषणको एडककृत 
व्यवस्थापना काययक्रम संचालनमा निहेको वा िहेपचन ववचभन्त्न कािणले बालबाचलका सम्बखन्त्धत बडहिंर् 
उपचाि केन्त्रमा भनाय भई उपचाि र्िाउन नसक्ने अवस्थामा पोषण पुनस्थापना र्हृमा भनाय र्िी उपचाि 
र्नयका लाचर् अस्पतालहरुमा पोषण पुनस्र्थापना र्हृ स्थापना ि संचालन र्ने िणनीचत ल्याइएको हो । यस ै
अनुरुप नेपालका अस्पतालहरुमा नेपाल सिकाि ि दात ृसंस्थाहरुको आचथयक, प्राववचधक तथा व्यवस्थापडकय 
सहयोर्मा पोषण पुनयस्थापना र्हृ संचालन कायय भइिहेका छन।् 

उदे्दश्य • बालबाचलकाको शीघ्र कुपोषणको उपचाि तथा व्यवस्थापन र्ने । 
• बालबाचलकाका साथै हेिचाह र्ने अचभभाबकहरुलाई पोषणसम्बन्त्धी ज्ञान तथा सीप प्रदान 

र्ने 
• पोषण पुनःस्थापना र्हृमा ० देखख ५९ मडहनाका शीघ्र कुपोवषत बच्चाहरुलाई भनाय र्रि 

२४ सै घण्टा स्वास््यकमीहरुको चनर्िानीमा िाखख उपचाि र्ने। 
अपेखक्षत 
प्रचतफल 

शीघ्र कुपोषणको उपचाि व्यवस्थापनद्धािा ० देखख ५९ मडहनाका बालबाचलकालाई अकाल मतृ्यु हुनबाट 
बचाउने ि अचभभावकहरुमा खाना तथा पोषणको बािेमा चेतना अचभववृद्ध र्ने । 

सञ्चालन 
प्रकृया  

• यस डक्रयाकलाप संचालनका पोषण पुनयस्थापना र्हृ संचालन चनदेचशका २०७० अनुसाि (परिमाजयन 
भइ आएमा सो अनुरुप) काययक्रम संचालन र्नय र्िाउनु पनेछ । 

• कायय संचालनको लाचर् अस्पताल प्रमुखले लेखा शाखाको सहयोर्मा पोषण पुनयस्थापना र्हृ 
ब्यवस्थापकलाई  चनयमानुसाि पेस्की उपलब्ध र्िाउनु पनेछ । खचय र्दाय प्रचचलत चनयम कानुनको 
अचधनमा िही यही आचथयक बषय चभर खचय र्नुय पनेछ । सो अस्पतालको बाल िोर् वबशेषज्ञ ि 
मेडिकल अचधकृतले पोषण पुनयस्थापना र्हृमा िहेका बालबाचलकाहरुको उपचािमा वबशेष दाचयत्व 
हुनेछ  । 

• पोषण पुनथायपना र्हृमा भनाय भइ उपचाि पाएका बच्चाका आमा ि बुबा वा हेिालुलाई बच्चाको 
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कुपोषण चनको भइ भइ घि फकय ने बेला वास्तववकताको आधािमा एकमुस्ट यातायात खचय उपलब्ध 
र्िाउने । 

काययक्रम अनुर्मन तथा सुपरिबेक्षण: 
परिवाि कल्याण महाशाखाले आबश्यकतानुसाि काययक्रमको अनुर्मन र्नेछ। 

बजेट 
वाुँिफाुँि 

प्रदेश अन्त्तर्यतका तपचशल अस्पतालमा संचाचलत पोषण पनुस्र्थापना र्हृ संचालनका लाचर् चनम्नानुसाि 
बजेट उपलब्ध र्िाइएको छ।  

सी नं  प्र नं अस्पतालहरु 
वावषयक बजेट 

(रु.०००) 
१ १ मेची अस्पताल, भरपुि, झापा ६५०० 

2 १ ओखलढंुर्ा अस्पताल , ओखलढंुर्ा ५००० 

३ २ जनकपुि अस्पताल, जनकपुि, धनुषा ६००० 

४ ३ हेटौंिा अस्पताल, मकवानपुि, हेटौिा  ३००० 

5 ३ चसन्त्धुपाल्चोक अस्पताल , चसन्त्धुपाल्चोक   ३५०० 

६ ४ पवयत अस्पताल, पबयत  ३५०० 

७ ४ धवलार्ीिी अस्पताल, बाग्लुङ्र् ४५०० 

८ ५ लुम्बीनी अस्पताल, बुटवल, रुपन्त्देही ५००० 

९ ६ प्रादेचशक अस्पताल , वविेन्त्रनर्ि, सुखेत ५००० 

१० ६ दैलेख  अस्पताल, दैलेख  ४००० 

११ ७ महाकाली अस्पताल,महेन्त्रनर्ि, कन्त्चनपुि ५००० 

१२ ७ सेती अस्पताल, धनर्ढी, कैलाली ५००० 

 

काययक्रम अनुर्मन तथा सुपरिबेक्षण: 
प्रदेश मन्त्रालय/ स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, परिवाि कल्याण महाशाखाल े आबश्यकतानुसाि 
काययक्रमको अनुर्मन र्नेछ  । 
 

अचभलेख 
तथा 
प्रचतवेदन 

 

संघीय स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ सेवा वबभार्, परिवाि कल्याण महाशाखा, पोषण शाखा, 
टेकुमा  काययक्रम सम्पन्त्न भएपिात चनम्न प्रचतबेदनहरु पठाउनुपने छ ।  

• सम्पूणय पोषण पुनस्थापना र्हृहरुले सेवाको प्रचतबेदन प्रादेचशक स्वास््य चनदेशनालय तथा परिवाि 
कल्याण महाशाखा, पोषण शाखामा माचसक रुपमा पठाउनु पनेछ ।  

• सम्बखन्त्धत प्रादेचशक चनकायहरु (सामाखजक ववकाश मन्त्रालय, स्वास््य शाखा ि प्रादेचशक स्वास्थ 
चनदेशनालय) का सम्बद्ध स्वास््यकमी तथा प्रचतचनचधहरुले काययक्रम सम्पन्त्नताको वबस्ततृ प्रर्चत 
प्रचतवेदन सम्बखन्त्धत प्रादेचशक चनकायले चौमाचसक ि बावषयक रुपमा एक प्रचत आचथयक तथा 
भौचतक प्रर्चत प्रचतबेदन (अनुसुची २) 

 
सन्त्दभय 
सामाग्री 

पोषण पुनस्थायपना र्हृ संचालन परिमाखजयत चनदेचशका २०७0  (परिमाखजयत भइ आए सो अनुरुप)को  
मापदण्ि अनुसाि र्ने  
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४. पोषण सम्बखन्त्ध क्लस्टि अचभमुखीकिण तथा बैठक संचालन, पोषण सम्बखन्त्ध िाविय डदवस  /उनेमडहनाहरु मना 
)स्तनपान सप्ताह , वबद्यालय स्वास््य तथा पोषण सप्ताह, आयोडिन मडहना आडद (सातै प्रदेश 

माचथ उल्लेखखत ४ नम्बिको सबै काययक्रमको लाचर् प्रत्येक प्रदेशहरुलाइय रु ६ लाखको  दिल े िकम ववचनयोजन 
र्रिएको छ । यस काययक्रमलाई प्रभावकािी बनाउन पडहलो,  तेस्रो ि चौथो रैमाचसकमा २-२ लाखको दिल े र्रि ६ 
लाखको िकम सबै प्रदेशमा उपलब्ध भएको  छ । 

२. क) स्वास््य ि पोषण  क्लस्टि (Health and Nutrition Cluster) स्थापना तथा अचभमुखीकिण 

परिचय  मुलुकमा दैवी प्रकोप उद्धाि ऐन, २०३९ अनुरुप ववपद् प्रचतकाययका डक्रयाकलापहरु भईिहेको तथा ववपद् 
व्यवस्था िाविय िणनीचत, २०६६ अनुसाि ववपद् जोखखम व्यवस्थापनका सबै काययहरुको सचुारु रुपमा 
समन्त्वय तथा सञ्चालनको लाचर् नेपाल सिकाि, र्हृ मन्त्रालयले िाविय ववपद् प्रचतकाययको काययढाुँचा 
(National Disaster Response Framework) को चनमायण र्िेको छ। यस काययढाुँचाको बूुँदा ५ (िाविय 
तथा अन्त्तिायविय सहायता तथा समन्त्वय ढाुँचा) अन्त्तर्यतको उपबूुँदा २ मा नेपालमा ववपद् प्रचतकाययमा 
काययित ११ वटा वबषयर्त क्षेरहरुको नेततृ्व ि सहयोर्ी चनकायहरु तोडकएको छ ।ती ११ वटा वबषयर्त 
क्षेरहरुमध्ये पोषण वबषयर्त क्षेर पचन एक हो ।  

ववपद् प्रचतकाययमा आकखस्मक पोषण प्रचतकाययलाई प्रभावकािी रुपमा सञ्चालन र्नय तथा सो अन्त्तर्यत 
कायायन्त्वयन भएका डक्रयाकलापहरुको प्रचतफल, उपलखब्धहरु मापनका सूचकहरुबािे त्याङ्क सङ्कलन 
तथा अद्यावचधक र्नयको लाचर् िाविय पोषण वबषयर्त क्षेरको समन्त्वय सुँिचना तथा सूचना 
व्यवस्थापन प्रणालीको पचन ववकास र्रिएको छ । सोही बमोखजम प्रदेशस्तिमा पचन ववपद प्रचतकाययमा 
आपतकालीन पोषण काययक्रमलाई सुचारु रुपमा सञ्चालन र्िी आवश्यक त्याङ्क सङ्कलन तथा 
अद्यावचधक र्नयको लाचर् प्रदेशस्तिीय पोषण वबषयर्त क्षेरको समन्त्वय सुँिचना ि सूचना व्यवस्थापन 
प्रणाली ववकास र्नुय जरुिी हुने भएकोले यस डक्रयाकलापको व्यवस्था र्रिएको हो । 
 

उदे्दश्य प्रदेश स्तरिय पोषण वबषयर्त क्षेर र्ठन वा सदुृढीकिण र्नयका साथै अचभमुखीकिण र्नय सहयोर् 
र्ने 

अपेखक्षत 
प्रचतफल 

प्रदेशस्तिमा पोषण वबषयर्त क्षेर र्ठन वा सुदृढीकिण भै अचभमुखीकिण भएको हुनेछ । 

सञ्चालन 
प्रकृया  

प्रदेशस्तिीय ववपद् व्यवस्थापन सचमतले अनुमान र्िेको ववपद् आउनसक्ने समय अर्ावै सामाखजक 
ववकास मन्त्रालय/ स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रदेशखस्थत पोषणमा काम र्ने सिकािी तथा 
र्ैिसिकािी संस्थाहरु ि पोषण सम्बद्ध सिोकािवालाहरुको बैठक आव्हान र्िी प्रदेशस्तिीय पोषण 
क्लस्टि स्थापना र्ने ।  

नोट स्वास््य ि पोषण  क्लस्टि स्थापना र्ने बेलामा नेपाल सिकाि, र्हृ मन्त्रालयबाट ववपद् 
प्रचतकाययको लाचर् प्रदेशस्तिमा वबषयर्त क्षेरहरुको स्थापना र्नयको लाचर् प्राप्त अखन्त्तम चनदेशानुसाि 
र्नुयपनेछ ।  

• ववपदबाट श्रखृजत प्रकोपको अवस्था -प्रभाववत क्षेर, जनसंख्या, क्षचत, दैचनक खजवनयापनमा 
पिेको असि, जोखखममा पिेका समूहहरुको स्वास््य तथा पोषण अवस्था ि सो अनुरुप 
कायायन्त्वयन र्नुयपने आकखस्मक पोषण प्रचतकाययको स्ति अनुसाि क्लस्टि समन्त्वय संिचना 
चनधायिण र्नुयपने हुन्त्छ ।  
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• पोषण क्लस्टिको समन्त्वय संिचनाको लाचर् कुनै छुट्टै डकचसमको नमूना संिचना चनधायिण 
र्रिएको छैन । स्थाचनय आवश्यकता,  प्राथचमकता, उपलब्ध स्रोत साधन, सुिक्षा व्यवस्था, 
स्थाचनय क्षमता ि ववद्यमान सिोकािवालाहरुको आधािमा पोषण क्लस्टि समन्त्वय संिचनाको 
ववकास र्नय सडकनेछ । 

• ववश्वव्यापी रुपमा सबै वबषयर्त क्षेरहरुको नेततृ्वदायी चनकायमा संयुि िाि संचघय चनकायहरु 
िहेको भएतापचन नेपालको हकमा सिकािल े सम्बखन्त्धत सिकािी चनकायहरुलाई वबषर्यत 
क्षेरको नेततृ्वदायी चनकाय तोकेको छ । सो अनुरुप स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको 
पोषण काययक्रम हेने चनकाय परिवाि कल्याण महाशाखाको पोषण शाखा पोषण वबषयर्त 
क्षेरको सिकािी नेततृ्वदायी चनकाय (Lead Agency) ि युचनसेफ नेपालको पोषण शाखा 
सहनेततृ्वदायी चनकाय (Co-Lead Agency) िहेको छ । यही ढाुँचा अनुरुप प्रदेशस्तिमा चनम्न 
बमोखजम पोषण क्लस्टिको स्थापना र्नुयपनेछ : 

o प्रदेश स्वास््य चनदेशनालय, पोषण हेने शाखाले नेततृ्वदायी चनकाय (Lead Agency) 

को रुपमा काम र्ने 

o युचनसेफ नेपालको सम्बखन्त्धत क्षेरीय कायायलयले सह नेततृ्वदायी चनकाय (Co-Lead 

Agency) को रुपमा काम र्न,े  

o सदस्यहरुमा प्रदेशमा काययित पोषण सम्बखन्त्ध काययक्रम सञ्चालन र्ने वा सेवा डदने 
अन्त्य सिकािी तथा र्ैि सिकािी चनकायहरु, पोषण सम्बद्ध सिोकािवालाहरु, 

प्रदेशस्तिीय ववपद् व्यवस्थापन सचमचतको प्रचतचनचधलाई समावेश र्नय सडकनेछ 
िआबश्यकताको आधािमा सदस्य संख्या थपघट हुन  सडकनेछ 

• प्रादेचशक पोषण क्लस्टिको स्थापना वा सुदृढीकिण र्नय संचघयस्तिको पोषण  शाखा बाट 
प्राववचधक सहयोर् प्राप्त हुनेछ ।  

काययक्रम अनुर्मन तथा सुपरिबेक्षण: 
परिवाि कल्याण महाशाखाले आबश्यकतानुसाि काययक्रमको अनुर्मन र्नेछ  । 

अचभलेख 
तथा 
प्रचतवेदन 

 

• संचघय स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ सेवा वबभार्, परिवाि कल्याण महाशाखा, 
पोषण शाखा, टेकुमा काययक्रमसम्पन्त्न भए पिात चनम्न  प्रचतबेदनहरु  पठाउनुपने छ: 

• सम्बखन्त्धत प्रादेचशक चनकायहरु सामाखजक ववकाश मन्त्रालय/ ,प्रादेचशक स्वास्थ 
चनदेशनालयले काययक्रम सम्पन्त्नताको वबस्ततृ प्रर्चत प्रचतवेदन 

• सम्बखन्त्धत प्रादेचशक चनकायले चौमाचसक ि बावषयक रुपमा एक प्रचत आचथयक तथा भौचतक 
प्रर्चत प्रचतबेदन )अनुसूची २(  

सन्त्दभय 
सामाग्री 

पोषण क्लस्टि सञ्चालन चनदेचशका , ववपद ब्यबस्थापन प्रचतकायय ढांचा,  पोषण क्लस्टि स्थापना ि 
सञ्चालन चनदेचशका आडद  । 

 

ख ) स्तनपान संिक्षण तथा सम्बधयन सप्ताह सञ्चालन 

परिचय  नेपाल स्वास््य तथा जनसांखख्यक सवेक्षण २०१६ अनुसाि नेपालमा  किीव ९९ प्रचतशत 
मडहलाहरुले आफ्ना बच्चाहरुलाई कखम्तमा १ पटक स्तनपान र्िाउने र्िेको देखाएको छ । 
।स्तनपान चशशुको लाचर् पडहलो खाद्य प्रणाली हो, त्यसैले यसको चशशुहरुको चनिन्त्ति खाद्य 
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आहािको सुचनखितताको लाचर् यस खाद्य प्रणालीको सुिक्षा, प्रवधयन ि बचाउ र्नय अचत जरुिी छ 

।ति स्तनपानका लाचर् चसफारिस र्रिएका मुख्य व्यवहािहरु (समय मै स्तनपानको सुरुवात, ६ 
मडहनासम्म पुणय स्तनपान ि कखम्तमा २ बषयसम्म स्तनपानको चनिन्त्तिता) सम्बन्त्धी त्यांक 
भने अझैपचन आशाचतत छैनन ्।  

बढ्दो शहिीकिण ि आमाको दधूको सट्टामा पाइने खानेकुिाको कािणले शहिी समुदायका 
बच्चाहरुलाई प्राय जसो बट्टाको दधू खुवाउने प्रचलन बढेको पाइन्त्छ। स्तनपान नर्िाउनाले 
बच्चाहरुलाई िोर् लाग्ने ि मतृ्युद ि बढ्ने मार नभई, बच्चाहरुको शाििीक ववृद्ध, ववकासलाई 
पचन प्रचतकूल प्रभाव परििहेको हुन्त्छ । बट्टाको दधू तथा अन्त्य खानाहरु खुवाउने खचय पचन 
बढ्न जान्त्छ।साथै उि दधू तथा अन्त्य खाना खझकाउनका चनचमत्त सखञ्चत िकम पचन खचय 
हुन्त्छ ।  

 

अझै पचन नेपालमा बालमतृ्यु दि उच्च छ। झािापखाला तथा श्वासप्रश्वास सम्बन्त्धी िोर् 
लार्ेि वषेनी धेिै बालबाचलकाको मतृ्यु हुने र्दयछ । आमाको दधु खुवाउनाले मार पचन धेिै 
बालबाचलकालाई झािापखाला तथा श्वासप्रश्वाससम्बन्त्धी िोर्को कािण हुने अकाल मतृ्युवाट 
जोर्ाउन सडकन्त्छ। 
नेपाल जनसांख्यीक स्वास््य सवेक्षण २०१६ को त्यांक अनुसाि पूणयस्तन पान र्िाउनेको 
संख्या ६६ प्रचतशत,  चशशुजन्त्मेको १ घण्टा चभर स्तनपान र्िाउनेको संख्या ५५ प्रचतशत छ । 
यसैर्िी स्तनपान र्िाउनु अचघ १० जना नवजात चशशुहरु मध्ये ३ जना नवजात चशशुहरुलाई 
घ्यू, मह, चचचनचटाउने र्िेको पाइएकोछ।चशशु जन्त्मेदेखख १ मडहना सम्मपूणय स्तनपान र्िाउने 
संख्या भने ८० प्रचतशतिहेको छ। त्यसैर्िी यो त्यांक घट्दै चशशु २ देखख ३ मडहना सम्मको 
हुुँदा पूणयस्तनपान र्िाउने संख्या ७२ प्रचतशत मार िहेको छ। त्यस्तै चशशु ४ देखख 
५मडहनाको उमेि समुहमा स्तनपानको खस्थचत हेने हो भने ४१ प्रचतशतले मार पूणय स्तनपान 
र्िाएको देखखन्त्छ। अतः स्तनपानलाई प्रबद्र्धन र्नय ववश्वव्यावप रुपमा मनाइने ववश्व स्तनपान 
सप्ताहका अवसिमा ववचभन्त्न र्चतववचधहरु सञ्चालन र्रि स्तनपानको प्रबद्र्धन र्ने उदे्दश्यले 
यो काययक्रमको व्यवस्था र्रिएको हो । 

उदे्दश्य स्तनपानको महत्वबािे स्थानीय जनसमुदायमा चेतना अचभववृद्ध र्िाउने 

अपेखक्षत प्रचतफल स्तनपानसम्बन्त्धी चसफारिश र्रिएका व्यवहाि अपनाउने आमा तथा बालबाचलकाहरुको संख्या 
ववृद्ध भएको हुनेछ । 

सञ्चालन प्रकृया  स्तनपान सप्ताह मनाइने स्थानहरुः 
• प्रदेश तह  

• स्वास््य संस्था तथा अस्पतालहरु  

• स्थानीय तहहरु 

• संघ संस्था, क्लब, समूह, सहकािीहरु आडद 

खजम्मेवािव्यवि/ संस्था: 
सामाखजक ववकास मन्त्रालय  

श्रोत व्यवि: 

सामाखजक ववकास मन्त्रालय, स्वास््य चनदेशनालय, स्वास््य कायायलयबाट प्रमुख, पोषण 
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सम्पकय  व्यवि, स्वास््य सम्बद्ध व्यविहरु, र्ाउुँपचलका नर्िपाचलका का स्वास््य 
संयोजकहरु,अस्पताल, प्रा.स्वा.के. का. कमयचािीहरु, स्वास््यचौकी, मडहला सामुदाचयक स्वास््य 
स्वंयसेववकाहरु, ि पोषणमा कामर्ने अन्त्य संघ संस्थाका व्यविहरु श्रोत व्यविहरु हुन । 
स्तनपान सप्ताहव्यापी काययक्रमहरुः 
सहभार्ीतामूलक सचेतना काययक्रमः 
• प्रदेश सिकाि मातहतका सम्पणूय स्वास््य संस्थाहरु, स्थाचनय संचािकमी,  स्थाचनय स्तिमा 

काययित सिकािी तथा र्ैह्रसिकािी संघसंस्थाहरु (एन.खज.ओ.,आई.एन.खज.ओ.), जनप्रचतचनचध 
तथा कमयचािीहरु सडहतको एडककृत काययक्रम आयोजना र्िी स्तनपान सप्ताह संचालन 
तथा स्तनपानको महत्वलाई प्रकाश पािी चशश ुतथा वाल्यकाचलन पोषण बािेमा 
जानकािीमूलक सन्त्देश संचाि हुने खालको काययक्रम र्नुय पनेछ । 
• माचथ उल्लेख र्िे बमोखजमका श्रोत व्यविहरु, बहुक्षेरीय पोषण काययक्रम अन्त्तर्यतको 

पोषण तथा खाद्य सुिक्षा चनदेशक सचमचतका सदरुयहरु, जनप्रचतनीधीहरु तथा अन्त्य 
सिोकिवालाहरुसुँर् ववर्तका वषयहरुमा भएका स्तनपान सप्ताह बािे अन्त्तिडक्रया ि 
छलफल र्िी यस बषय स्तनपान सप्ताह मनाउन कसिी योजना र्ने भचन छलफल र्ने 
। 

• समुदायस्तिमा मडहला स्वास््य स्वंयसेववका, आमा समुहहरुलाई स्तनपानको महत्व 
एवं स्तनपानसम्बन्त्धी उचचत आसन ि सम्पकय  बािे अभ्यास प्रदशयन र्ने, चशशु तथा 
बाल्यकाचलन पोषण बािे बताउने ि स्तनपान र्िाउनाले ि नर्िाउनाले के के हुन्त्छ 
भन्त्नेबािे अन्त्तिडक्रयात्मक ढंर्बाट छलफल र्नय सडकनेछ। 

• सावयजचनक स्थलहरुमा स्तनपानसम्बन्त्धी ब्यानि, पोष्टि –ववतिण र्ने साथै  पम््लेटहरु
आम संचािका माध्यमबाट सप्ताहभिी नै स्तनपानको महत्व बािे चेतनामूलक संन्त्देश 
प्रसािण र्ने। 

यस बाहेक अन्त्य कुनै चसजयनात्मक काययक्रमहरु छन भने सोही अनुसाि प्रभावकािी रुपल े
संचालन र्नय सडकनेछ जस्तैः वबद्यालयमा स्तनपान सम्न्त्बन्त्धी बादवववाद, सिक नाटक, 

स्थाचनय िेडियोमा छलफल काययक्रम आडद । 
तल उल्लेखखत स्तनपानको महत्वबािे सन्त्देशहरु समदुाय स्तिमा स्तनपान सम्वखन्त्ध 
अन्त्तिडक्रया तथा छलफल जस्ता काययक्रमहरु संचालन हुनेबेला प्रयोर् र्ने 

 

स्तनपानको महत्व सम्बखन्त्ध सन्त्देशहरु: 

• आमाको दधू चशशुहरुका लाचर् एक मार सवोत्तम खाना हो। 
• आमाको दधू जन्त्मेदेखख ६मडहना सम्मका चशशुहरुको शािीरिक एवं मानचसक ववृद्ध ि 

ववकासका लाचर् अत्यन्त्त आवश्यक पदयछ। यो सम्पूणय पौवष्टक तत्वहरुले भरिपूणय हुन्त्छ । 
तसथय ६मडहना सम्म चशशुलाई आमाको दधू बाहेक अन्त्य कुनैपचन चचजहरु तथा पानी पचन 
खुवाउनु आवश्यक पदैन । 

• आमाको दधू सधैं तयािी अवस्थामा पाइन्त्छ । चशशुल ेचाहेको वेलामा जडहलेपचन जहाुँपचन 
खुवाउन सडकन्त्छ। 

• आमाको दधू चशशुका लाचर् पडहलो खोप हो । यसमा िोर्सुँर् लड्न सक्न ेतत्व हुन्त्छ। 
• चशशुजन्त्मे पचछ केहीडदन सम्म आउने बाक्लो, पहेंलो वबर्ौती दधू (Colostrum) मा िोर्सुँर् 
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लड्न सक्ने एक प्रकािको प्रचतिोधात्मक तत्व िहेको हुन्त्छ जसले हाचनकािक ि संक्रामक 
जीवाणु ि डकटाणुलाई नष्ट पािी चशशुलाई संक्रामक िोर् लाग्नबाट बचाउुँछ।  

• ववचभन्त्न अध्ययनअनुसाि आमाको दधूखान पाएका चशशुहरुलाई झािापखाला, श्वासप्रश्वास ि 
अन्त्य िोर् लाग्नबाट सुिखक्षत िही चशशु मने दिमा २५ प्रचतशतले कमी आएको पाइएको छ 
। 

• स्तनपान र्िाउने आमाहरुको स्तन ि पाठेघिमा क्यान्त्सि हुने सम्भावना पचन धेिै कम 
हुन्त्छ। 

• जन्त्मान्त्ति कायम िाख्न स्तनपानले सहयोर् पु¥याउुँछ। 
• स्तनपान र्नय नपाएका चशशुहरु पचछ र्एि झर्िालु स्वभावका हुने, अरुसुँर् घुलचमल र्नय 

नसक्न ेि अपिाचधक काययहरुमा लाग्नेकुिा पचन अनुसन्त्धान बाट पत्ता लार्ेको छ। 
काययक्रम अनुर्मन तथा सुपरिबेक्षण: 
परिवाि कल्याण महाशाखा ले आबश्यकतानुसाि काययक्रमको अनुर्मन र्ने छ  । 
 

अचभलेख तथा 
प्रचतवेदन 

 

• संचघय स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ सेवा वबभार्, परिवाि कल्याण 
महाशाखा, पोषण शाखा, टेकुमा काययक्रम सम्पन्त्न भएपिात चनम्न  प्रचतबेदनहरु  
पठाउनुपने छ: 

• सम्बखन्त्धत प्रदेशले काययक्रम सम्पन्त्नताको वबस्ततृ प्रर्चत प्रचतवेदन 

• सम्बखन्त्धत  प्रदेशले चौमाचसक ि बावषयक रुपमा एक प्रचत आचथयक तथा भौचतक 
प्रर्चत (अनुसुची २( 

सन्त्दभय सामाग्री स्तनपान सप्ताह संचालन चनदेचशका  

 

र्) आयोडिन मडहना संचालन 

परिचय  आयोडिन शािीरिक ववृद्ध तथा मानचसक ववकासको लाचर् आवश्यक एक महत्वपूणय पोषक तत्व 
हो । प्रचत डदन एक बयस्कलाई १५० माइक्रोग्राम आयोडिन आवश्यक पछय  । नेपालमा हाल 
दईु बालबाचलका चचन्त्ह अंडकत नुनको प्रयोर् दि करिब ९२ प्रचतशत छ । यो पोषक तत्व 
मानव शरििलाई अचत कम मारामा चाडहन्त्छ, ति दैचनक यसको अचनवायय आवश्यकता हुन्त्छ, 

अन्त्यथा शरििमा यसको कमी हुनर्ई शािीरिक तथा मानचसक रुपले धेिै नकािात्मक असिहरु 
पनय सक्छ। आयोिीनको कमीले र्लर्ाुँि देखख शािीरिक तथा मानचसक रुपको ववकलांक, 

के्रडटन,  लाटो, लठ्यौिो पचन हुन सक्दछ । लाटो—लठ्यौंिाहरु सामाखजक रुपले अपहेचलत हुनका 
साथै खजवनभि उचनहरु अकायको भिमा बाुँच्नुपने बाध्यात्मक अवस्था सजृना हुन्त्छ। त्यस्तैर्िी 
उचनहरु ववचभन्त्न आचथयक तथा सामाखजक र्चतववचधका लाचर् कम उपयोर्ी हुन पुग्छन।् 
परिणामतः समग्र देशको आचथयक सामाखजक ववकासका वाहक नवपुस्ता मानचसक तथा 
शािीरिक रुपले पछौटेपनमा पदाय उनका परिवािको मार नभएि देशको भववष्य नैअन्त्धकाि तफय  
धकेचलन सक्छ। 
 

वबशेषर्िी र्भयवस्था, चशश ु तथा बाल्यावस्थामा आयोडिनको कमी भएमा यसको असि 
जीवनभिीलाई हुन्त्छ । तसथय ती अवस्थाहरुमा पयायप्त मारामा आयोडिनको सेवन र्नय अचत 
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जरुिी हुन्त्छ । नेपालको भौर्ोचलक अवस्थाले र्दाय यहाुँ पाईने खाद्य पदाथयहरुमा आयोिन पयायप्त 
नपाईने भएकोले सिकािले सबै खाले खानेनूनमा आयोडिन सखम्मश्रण र्िी बजािमा उपलब्ध 
र्िाउुँ दै आएको छ । पयायप्त मारामा आयोडिन चमसाईएको नुनको पडहचानको लाचर् नेपाल 
सिकािले नूनको पाकेटमा दईु बालबाचलकाको लोर्ो अंडकत र्िी चसफारिश र्िेको छ । 
आयोडिन मडहनामा खासर्िी आयोडिनको कचमले हुने ववकृचत चनयन्त्रणका लाचर् जनचेतना 
जर्ाउने ववशुष मडहनाको रुपमा ववववध काययक्रमहरु संचालन र्िीदैआएको छ ि ती 
र्चतववचधहरुलाई चनिन्त्तिता डदन यस आ.व.मा पचन बजेटको व्यवस्था र्रिएको हो । 

उदे्दश्य आयोडिन मडहनाको उदे्दश्यः 
• आयोडिनको कचमबाट जनमानसमा आईपन ेस्वास््य सम्बन्त्धी समस्याबािे 

सचेत र्िाउंने। 
• आयोडिनको आवश्यकता ि सोको कचमबाट माचनसहरुको स्वास््यमा पन े

असिहरुको बािेमा स्थानीय जनसमुदायलाई सचेत र्िाउने । 
• जनसमुदायले उपयुि मारामा आयोडिन प्राप्त र्नयको लाचर्नेपाल सिकािबाट 

प्रमाखणत दईु बालबाचलकाको चचन्त्ह अंडकत आयोडिनयुि नुनको उपभोर् र्नय प्रोत्साडहत 
र्न े। 

• आयोडिन सखम्मश्रण नभएको नुनको प्रयोर्लाई चनरुत्साडहत र्ने । 
अपेखक्षत प्रचतफल • समुदायमा आयोडिनको महत्वबािे ज्ञान धािणा अचभबवृद्ध हुनेछ ।  

• दईु बालबाचलकाको चचन्त्ह अंडकत प्रयाप्त मारामा आयोडिन चमसाइएको नुनको 
उपभोर्मा बवृद्ध हुनेछ । 

सञ्चालन प्रकृया  यसकाययक्रमलाई प्रदेश सिकाि मातहतका सम्पूणय स्वास््य संस्थाहरु तथा आवश्यकतानुसाि 
अन्त्य सावयजचनक स्थानहरुमा मनाउनसडकनेछ, जस्त:ै 

•      प्रादेचशक स्वास््य चनदेशनालय  

•    प्रादेचशक स्वास््य कायायलय 

•        नर्ि/र्ाउुँपाचलका 
• प्राथचमक स्वास््य केन्त्र 

• स्वास््य चौकी 
• ववद्यालय 

• विा कायायलय 

• आमा समूहहरुमा 
• समुदाय 

कायय संचालन प्रडक्रया: 
फेव्रुअिी मडहनालाई “आयोडिन मडहना” को रुपमा सञ्चालन र्दाय चनम्न बमोखजम 
डक्रयाकलापहरु मडहनाव्यापी रुपमा र्नय र्िाउन सडकन्त्छ। 
 

पडहलो , दोस्रो  हप्ता (समन्त्वयात्मक, जानकािी मूलक, सहभार्ीतामूलक काययक्रम) 

प्रदेश सिकाि मातहतका सम्पूणय स्वास््य संस्थाहरु, स्थाचनय संचािकमी, स्थाचनयस्तिमा 
काययित सिकािी तथा र्ैह्रसिकािी संघसंस्थाहरु (एन.खज.ओ., आई.एन.खज.ओ.),जनप्रचतचनचध 
तथा कमयचािीहरु ि स्थानीय साल्टटे«डिङ्र् कपोिेशनको कायायलयहरु सडहतको एडककृत 
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काययक्रम आयोजना र्िी आयोडिन मडहना संचालन तथा आयोडिनको कमीले हुने ववकृतीहरु 
न्त्यूचनकिणको लाचर् अपनाउन सडकन े उपायहरु, दईूबालबाचलका चचन्त्ह अंकीत आयोडिनयुि 
नूनको उपयुि प्रयोर् ि स्वास््य तथा पोषण चशक्षाको वािेमा जानकािीमूलक सन्त्देश संचाि 
हुनेखालको काययक्रमर्ने।साथै नेपालका चसमावती क्षेरहरु, भाित तथा चचनबाट अवैध रुपमा 
पैठािी हुने समस्या पचन नेपालका चसमाक्षेरका समस्याहुन, यसिी नेपाल चभर नेनूनहरु प्राय 
आवश्यक मारामा आयोडिनयुि नहुने पाइएकोले त्यसको िोकथामको लाचर् चसमाक्षेरका 
सुिक्षाकमीहरु, भन्त्साि कायायलयहरु तथा उद्योर्ी व्यापािीहरुलाई समेतलाई सहभार्ी र्िाई 
यसखालको ववकृतीहरुलाई कम र्नय र्िाउनको लाचर् सहभार्ीतामूलक सचेतना काययक्रमहरु 
संचालन र्ने । 
 

प्रचाि प्रसाि 
सावयजचनक स्थलहरुमा तथा बडढ भन्त्दा बडढ माचनसहरु आवत जावत हुने  स्थानहरुमा आयोडिन 

सम्बखन्त्ध व्यानि, पोष्टि, पम््लेट (आयोडिनयुि नून, आयोडिन खेि जान नडदने तिीका, आयोडिनको 
कचमबाट लाग्ने संभाववत िोर्हरु सडहतको पिामशय कािय), स्टीकि आडद िाख्न ेतथा ब्रोचसयिहरु ववतिण 

र्न,े आम संचािका माध्यमबाट मडहनाव्यापी रुपमा आयोडिनको कचमले हुने ववकृतीहरुको 
िोकथामको लाचर् चेतनामूलक संन्त्देश प्रसािण र्ने ।  
 

तेस्रो हप्ता (चशक्षा मूलक काययक्रम) 

स्वास््य संस्थाहरु, स्थाचनय संचािकमी, स्थाचनयस्तिमा काययित सिकािी तथा र्ैह्र सिकािी संघ 

संस्थाहरु (एन.खज.ओ., आई.एन.खज.ओ.),जनप्रचतचनचध तथा कमयचािीहरु ि स्थानीय साल्ट टेडिङ्र् 

कपोिेशन आडदको सहयोर्मा ववद्यालय, क्याम्पस, स्थाचनय क्लवहरुमा स्थाचनय जनसमूदायको 
पयायप्त सहभार्ीतामा आयोडिनको महत्व, दईू बालबाचलका चचन्त्ह अंकीत आयोडिनयुि नूनका 
ब्राण्िहरुः (आयो, शवि, भानु ि तेज नून) को बािेमा जानकािी डदने, दईू बालबाचलका चचन्त्ह अंकीत 

आयोडिनयुि नूनको उपयुि प्रयोर् र्न े तरिका, खाना बनाउुँदा आयोडिन बचाउने तरिका, 
आयोडिनको कमीले हुने ववकृतीहरु, त्यसको डदघयकाचलन प्रभाव आडदका वािेमा चशक्षामूलक कक्षाहरु 

संचालन र्ने । 
 

चौथो हप्ता (प्रयोर्ात्मक प्रदशयनी) 
आयोडिन मडहनाको अन्त्तीम हप्तामा सावयजचनक स्थलहरु जस्तैः स्वास््य संस्था, ववद्यालय, 

क्याम्पस, स्थाचनय क्लव लर्ायत ववचभन्त्न स्थलहरुमा दईू बालबाचलका चचन्त्ह अंकीत आयोडिनयुि 

नूनको प्रयोर् प्रदशयनी (Practical Demonstration) को काययक्रम संचालन र्नय सडकन्त्छ । साथै 

स्थाचनय स्तिमा ववडक्र भइिहेका नूनहरुमा आयोडिन टेष्ट डकटको प्रयोर् र्िी आयोडिन भए नभएको 
हेने/जाुँच र्ने । जसले जनमानसमा आफूले आयोडिनयुि भचन प्रयोर् र्िीिहेको नूनको बािेमा सचेत 

र्िाउन मद्धत चमल्छ । 
समुदायका माचनसहरुलाई बोलाएि आयोडिनको प्रयोर् डकन, कसिी ि कुन स्रोतबाट प्राप्त र्न ेभन्त्ने 

बािेमा बताउंने । यसको लाचर् आवश्यक सामाग्रीहरुको प्रदशयनी  र्न ेि प्रयोर् र्न ेतिीकाको बािेमा 
बताउंने । 
आयोडिनयुि नूनको शुद्धता जाुँच तथा प्रयोर्का चनम्ती  चाडहने आवश्यक सामाग्रीहरुः 

• आयोडिन टेष्ट डकट  
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• आयोडिनयुि ्याकेटको नून  

काययक्रम अनुर्मन तथा सुपरिबेक्षण: 
परिवाि कल्याण महाशाखा ले आबश्यकतानुसाि काययक्रमको अनुर्मन र्ने छ  । 

अचभलेख तथा 
प्रचतवेदन 

 

• स्वास्थ सेवा वबभार्, परिवाि कल्याण महाशाखा, पोषण शाखा, टेकुमा  काययक्रम 

सम्पन्त्न भए पिात चनम्न  प्रचतबेदनहरु  पठाउनुपने छ: 
• सम्बखन्त्धत स्वास््य संस्था ि पाचलकाका स्वास््यकमी तथा प्रचतचनचधहरुले काययक्रम 

सम्पन्त्नताको वबस्ततृ प्रर्चत प्रचतवेदन  

• सम्बखन्त्धत  प्रदेशले चौमाचसक ि बावषयक रुपमा एक प्रचत आचथयक तथा भौचतक 
प्रर्चत प्रचतबेदन )अनुसूची २(  

सन्त्दभय सामाग्री आयोडिन मडहना संचालन चनदेचशका 

 

घ) ववद्यालय स्वास््य तथा पोषण सप्ताह सञ्चालन 

परिचय  ववद्यालय स्वास््य तथा पोषण सप्ताह प्रत्येक बषयको जेष्ठ १ देखख ७ र्त ेसम्म लर्ाताि सात 
डदन मनाइनेछ । स्थानीय आवश्यकता ि उपयुिताको आधािमा यहाुँ उल्लेख भएभन्त्दा 
बाहेकका काययक्रम तयर्िी सप्ताहको अवचध चभर थप काययक्रम समावेस र्नय सडकन्त्छ।सप्ताह 
मनाउुँदा प्रत्येक डदन कुनै न कुनैकाययक्रमको आयोजना र्न े कुिालाई ववशेष ध्यान 
डदनुपनेछ।स्वास््य संस्था एवं ववद्यालय स्वास््य तथा पोषण काययक्रम लार्ू भएका 
ववद्यालयहरूले आपसमा समन्त्वयर्िी छुट्टा—छुट्टै वा संयुि रुपमा काययक्रमहरूको आयोजना 
र्िी ववद्यालय स्वास््य तथा पोषण सप्ताह मनाउन सक्नेछन।् सोको लाचर् वावषयक काययक्रममा 
बजेट व्यवस्था र्िीएको छ।प्रत्येक पाचलकाले सप्ताहव्यापी काययक्रमहरु बनाई नेपाल सिकािको 
आचथयक ऐन चनयमानुसाि र्नय  र्िाउनु पनेछ। 

उदे्दश्य • ववद्यालय जाने उमेिका बालबाचलकाहरूको पोषण खस्थचतमा सुधाि र्ने। 

• ववद्यालयका बालबाचलका, चशक्षक ि समदुायलाई स्वास््य प्रचत जार्रुक बनाउने ि 
उनीहरूमा चेतना अचभववृद्ध र्ने। 

अपेखक्षत प्रचतफल • वबद्यालयहरुमा स्वास््य सेवा तथा स्वास््यचशक्षाको उपलब्धतामा र्ुणात्मक ववकास 
हुनेछ ।  

• वबद्यालयका बालबाचलकाहरुमा स्वास््य सम्बखन्त्ध चेतनामा अचभबवृद्धहुनुका साथै 
उपलब्ध स्वास््य सुवबधाको उपभोर् र्नेबाचनको वबकाश हुनेछ।  

• वबद्याथीहरुको माध्यमबाट आमाबाबु तथा घिपरिवािमा स्वस्थकि आचनबानीको ववकास 
हुनेछ। 

सञ्चालन प्रकृया  यस   डक्रयाकलापका लाचर् सातवटै प्रदेशतहहरुमा नेपाल सिकािको श्रोततफय  बाट यस आचथयक 
वषयको वावषयक काययक्रमबाट बजेट तथा काययक्रम व्यवस्था र्िीएकोछ । 
मनाइने स्थानहरू: 

• स्वास््य संस्था, साबयजचनक ववद्यालयहरू 

• कुनै स्थानीय चाि –पवय वा ववशेष काययक्रम पिेको भए त्यस्तो स्थानमा 
ववद्यालय स्वास््य तथा पोषण सप्ताह काययक्रमलाई सफलताका साथ संपन्त्न र्नयको लाचर् खजम्मेवाि 
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व्यविको रुपमा सामाखजक ववकास मन्त्रालय /जनस्वास््य शाखा/ प्रादेचशक स्वास््य 
चनदेशनालयका प्रमुख तथा पोषण काययक्रम सम्बद्ध व्यवि िहनेछन । सप्ताह मनाउने काययक्रममा 
चनम्नानुसािका व्यविहरूले श्रोत व्यविको रुपमा सहयोर् र्नुयहुनेछ ।  

• सामाखजक ववकास मन्त्रालय/ चशक्षा शाखा/ चशक्षा वबकाश चनदेशनालयका ववद्यालय 

स्वास््य तथा पोषण काययक्रम हेने सम्वद्ध व्यवि,ववद्यालय चनिीक्षकहरू (SSs) ि श्रोत 

व्यविहरू (RPs) तथा चशक्षक/चशखक्षकाहरुले यस काययमा सहयोर् र्नय  पनेछ  

सप्ताह व्यपी  रुपमा  संचालन  र्नय  सडकने  डक्रयाकलापहरू: 

पडहलो डदनः पोषण प्रदशयनी काययक्रम : ववद्याथीका  अचभभावकहरू, ववद्यालयका छारछाराहरू, 

समुदायका माचनसहरूमाझ डकशोिावस्था तथा बालबाचलकाहरुलाई पोषणको महत्व डकन छ? 

पोवषलो खानेकुिाहरु कसिी बनाएि खुवाउन सडकन्त्छ? जस्ता ववषयमा छलफल तथा प्रदशयनी 
र्ने ।  

 

दोस्रो डदनः जनचेतना जर्ाउने तथा अचभमुखखकिण काययक्रम 

• स्वास््य तथा पोषण सम्बन्त्धमा ववद्यालयमा ववशेष र्िी डकशोिावस्था, बाल पोषण ि मात ृ

पोषणको बािेमा १ देखख २ घण्टासम्मको कक्षा सञ्चालन र्ने ।  
• सिकािी तथा चनजी ववद्यालयका १ देखख १० कक्षासम्मका सवै बालबाचलकाहरूलाई लखक्षत 

र्िी  सवै ववद्यालयमा उनीहरूका चशक्षक तथा अचभभावकहरूलाई समेत जुकाको संक्रमण ि 
यसको प्रभावको बािेमा सचेत र्िाउने खालका काययक्रम आयोजना र्न े।   

• ववद्याथीहरूका लाचर् पोवषलो ववद्यालय खाजाको व्यवस्थाका लाचर् अचभभावहरूसंर् छलफल 

एवं पिामशय र्न े। 
• डकशोि डकशोिी (१० देखख १९ वषय) हरूका लाचर् पोषणको महत्वको बािेमा कक्षा सञ्चालन 

र्न े 

• डकशोि डकशोिी (१० देखख १९ वषय) हरूलाई िर्तको कमी िोक्नका लाचर् साप्ताडहक रुपल े
खुवाइने आइिन फोचलक एचसि चक्की बािे जानकािी डदने ।       

• यस काययक्रमलाई अझ व्यापक बनाउनका लाचर् स्थानीय श्रोत जुटाउने ि माइडकङ्र्, 

चभत्तेलेखन आडद जस्ता अन्त्य काययक्रमहरू पचन र्नय सडकन्त्छ ।  
• पौवष्टक खाद्यपदाथयहरू बालबाचलकाको ताचलका अनुसािका खानाको बािेमा स्थाचनय एफ्.एम ्

तथा िेडियोहरूमा सन्त्देशमूलक सामग्री प्रचाि प्रसाि र्नय सडकन्त्छ ।  
तेस्रो ि चौथो डदनः जुकाको औषचध खुवाउने काययक्रम 

सिकािी तथा चनजी ववद्यालयका १ देखख १० कक्षासम्मका सवै बालबाचलकाहरूलाई जुकाको औषचध 

खुवाउने काययक्रम र्ने, खास र्रि चौथो डदनमा अचघल्लो डदन जुकाको औषचध खान छुटेकाहरूलाई 

औषचध खुवाउने । जुकाको औषचध सम्बखन्त्धत स्थानीय तहले व्यवस्था र्नुयपनेछ । स्थानीय तहले 
ववद्यालयलाई जुकाको औषचध उपलव्ध र्िाई ववतिण काययमा सहयोर् र्नुय पनेछ । औषचध ववतिण 

काययको लाचर् छुट्टै बजेटको व्यवस्था र्िीएको छैन । बैशाख मडहनामा चभटाचमन ए संर्ै जुकाको 
औषचध खाएका बालबाचलका भए उनीहरुलाई यो पटकमा नखुवाउने  । 
पाुँचौ डदन: सिसफाई काययक्रम 

• ववद्यालय परिसिको सुिक्षा ि स्वस््य वाताविणका लाचर् कक्षा कोठा ि ववद्यालय हाताको 
सिसफाइ र्न,े 
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• ववद्याथीहरूको व्यविर्त स्वास््य ि सिसफाइको चनयचमत जाुँच र्न,े 

• पिजीवी चनयन्त्रण र्नय प्रत्येक ६ मडहनाको  फिकमा जुकाको औषधी खुवाउने प्रवन्त्धका 
लाचर् श्रोतको  खोजी  र्न,े 

• ववद्यालयमा बाल क्लबको र्ठन नभएको अवस्थामा बाल क्लबको र्ठन र्िी उनीहरूको 
अग्रसितामा काययक्रम सञ्चालन र्न ेर्िी योजना बनाउने ि सञ्चालन र्ने,  

• प्रत्येक शैखक्षक सरको प्रािम्भमा अचनवायय रुपमा ि सम्भव भएमा अको एक पटक र्िी 
वषयमा २ पटक ववद्याथीहरूको स्वास््य पिीक्षणका लाचर् नखजकको स्वास््य संस्थासंर् समन्त्वय 

र्न े। 
छैठौँ   डदनः अचतरिि काययक्रम 

• प्राथचमक तहका बालबाचलकाहरूलाई संभव भएसम्म ववद्यालय खाजा काययक्रम सञ्चालन 

र्िी (घिबाटै ल्याउन लर्ाएि भएपचन) यसै अवचधमा उनीहरूलाई पोषणयुि खानपानसम्बन्त्धी  
व्यवहाि चसकाउने तथा व्यविर्त सिसफाइका लाचर् अचभप्रेरित र्न े 

• हाखजिीजवाफ, चनबन्त्ध, कथा, लोक र्ीत जस्ता अचतरिि डक्रयाकलाप सञ्चालन र्ने  

• ववद्यालय तथा सावयजचनक स्थलहरूमा जन–चेतनामूलक ¥याली, र्ीत, नाच तथा सिक 

नाटक प्रदशयन र्ने 
सातौँ  डदन: ववद्यालयमा स्वास््य ि सिसफाइको  खस्थचतको सचमक्षा काययक्रम । 
ववद्यालय स्वास््य तथा पोषण सन्त्दभयमा हाल सम्म भए र्िेका काययक्रम, त्यसको उपलखब्ध, उि 

काययक्रम सञ्चालनका चुनौती ि आर्ामी डदनमा ती काययक्रमलाई अझ प्रभावकािी ढंर्बाट कसिी 
सञ्चालन र्नय सडकन्त्छ ? भन्त्ने सन्त्दभयमा स्थानीय स्वास््यकर्रमीहरू, ववद्यालयका चशक्षकहरू, श्रोत 

व्यविहरू समेतलाई सहभार्ी  र्िाई छलफल तथा अन्र्तडक्रया काययक्रम र्ने ि पषृ्ठपोषण ( Feedback) 

चलने ।  
काययक्रम अनुर्मन तथा सुपरिबेक्षण: 
परिवाि कल्याण महाशाखा ले आबश्यकतानुसाि काययक्रमको अनुर्मन र्ने छ  । 

अचभलेख तथा 
प्रचतवेदन 

 

संचघय मन्त्रालय, स्वास्थ सेवा वबभार्, परिवाि कल्याण महाशाखा, पोषण शाखा, टेकुमा 
काययक्रमसम्पन्त्न भए पिात चनम्न  प्रचतबेदनहरु  पठाउनुपने छ: 

• काययक्रम सम्पन्त्नताको वबस्ततृ प्रर्चत प्रचतवेदन 

सम्बखन्त्धत सामाखजक ववकास मन्त्रालयलेचौमाचसक ि बावषयक रुपमा एक प्रचत आचथयक तथा 
भौचतक प्रर्चत प्रचतबेदन )अनुसूची २(  

सन्त्दभय सामाग्री वबद्यालय स्वास््य तथा पोषण सप्ताह संचालन चनदेचशका  

 

5. सुत्केिी तथा र्भयवती आमा ि वबद्यालय स्वास््य तथा पोषण काययक्रमको लाचर्  डकशोिीहरुलाइ साप्ताडहक आइिन 
फोचलक एचसि ि Albendazole (जुकाको औषचध) खरिद सम्बन्त्धमा 
परिचय  प्रदेश तहबाट िाखस्िय पोषण काययक्रम सञ्चालन लाचर् आवश्यक हुने पोषणजन्त्य सामाग्री आइिन 

फोलीक एचसि चक्की, जुकाको औषचध खरिद, भण्िािण, ववतिणको ब्यबस्थापनको लाचर् बजेट 
वबचनयोजन र्रिएको छ। यी सामाग्रीहरुको लार्त अनुमान र्रि आवश्यकताको आधािमा खरिद र्नुयपने 

छ। 
उदे्दश्य आइिन फोलीक एचसि चक्की, जुकाको औषचधको चनयचमत आपुती र्ने 
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अपेखक्षत 
प्रचतफल 

आइिन फोलीक एचसि चक्की, जुकाको औषचधको आपुती चनयचमत हुनेछ । 

सञ्चालन 
प्रकृया  

• यस काययक्रमको लाचर् बजेटको व्यवस्था प्रादेचशक स्वास््य आपूचतय केन्त्रमा र्रिएको छ । 
• सामग्रीहरुको वावषयक खपतको आधािमा बढी खरिद नहुने र्िी व्यवस्थापन महाशाखाबाट हुने 

आपूचतयलाई समेत ध्यानमा िाखी  यस आचथयक वषय चभर सम्बखन्त्धत प्रदेशले  खरिद र्िी 
आवश्यकता अनुसाि मातहतका स्थानीय स्वास््य संस्थाहरूमा ववतिण र्नुयपनेछ ।  

• प्रचत एकाई मुल्य तथा काययक्रमको लखक्षत जनसंख्यालाई आधाि मानी सामग्रीको लार्त 
अनुमान तयाि र्नुयपनेछ  । 

काययक्रम अनुर्मन तथा सुपरिबेक्षण: 
• परिवाि कल्याण महाशाखाले  ,प्रादेचशक  स्वास््य चनदेशानलयले आबश्यकतानुसाि काययक्रमको 

अनुर्मन र्नेछ । 
बजेट 
वाुँिफाुँि 

यस काययक्रमको लाचर् प्रदेश १ मा ४ किोि २० लाख ४४ रुपैया, प्रदेश २ मा ३ किोि ६० लाख 
,बार्मती प्रदेशमा ४ किोि ६० लाख ,र्ण्िकी प्रदेशमा ३ किोि ६० लाख , लुखम्बनी प्रदेशमा  ५ 
किोि २० लाख ,कणायली प्रदेशमा ३ किोि २० लाख ि ,सुदिुपखिम प्रदेशमा ३ किोि ८० लाखको 
दिले िकम ववचनयोखजत र्रिएको छ  

• माचथ उल्लेखखत िकम पडहलो चौमाचसकमा खरिद सुरु र्नय वबचनयोजन र्रिएको हो  ।   

• प्रचचलत आचथयक ऐन कानुनको परिचध चभर िही आबश्यकता अनुसाि बांिफांि र्नय सडकने छ  
अचभलेख 

तथा 
प्रचतवेदन 

 

• सम्बखन्त्धत प्रादेचशक चनकायहरु सामाखजक ववकाश मन्त्रालय , प्रादेचशक चनदेशनालय /प्रादेचशक 
स्वास््य आपूचतय ब्यबस्थापन केन्त्रले  काययक्रम  सम्पन्त्नताको वबस्ततृ प्रर्चत प्रचतवेदन । 

• सम्बखन्त्धत प्रादेचशक चनकायले चौमाचसक ि बावषयक रुपमा आचथयक तथा भौचतक प्रर्चत 
प्रचतबेदन )अनुसूची २(  

सन्त्दभय 
सामाग्री 

ब्यबस्थापन महाशाखासंर् समन्त्वय र्रि काययववचध  ,स्पेचसडफकेशनको साथै प्रचचलत साबयजचनक खरिद 
ऐन  ,२०६३ तथा चनयमावली २०६४ )संसोधन सडहत( , आचथयक ऐन चनयमानुसाि अनुसाि उपिोि 

सामग्री खरिद र्नुय पनेछ । 
 
 

६.कणायली प्रदेशको ५ खजल्ला (काचलकोट, जुम्ला, मुर्ु, हुम्ला ि िोल्पा)  ि प्रदेश १ (सोलुखुम्बुका) लखक्षत समुहमा 
MCHN काययक्रम चनिन्त्तिता तथा आपतकालीन पोषणको लाचर् समेत  फोटीफाइि वपठो (Supercereal) खरिद 

परिचय  मात,ृ चशशु स्वास््य तथा पोषण काययक्रमम अन्त्तिर्त ववतिण र्रिने पोषणजन्त्य सामाग्री फोटीफाइि 

पोवषलो वपठो  (Supercereal) खरिद तथा भण्िािण ब्यबस्थापनको लाचर् बजेट वबचनयोजन र्रिएको छ। 
यी सामाग्रीहरु लार्त अनुमान र्रि आवश्यकताको आधािमा खरिद र्नुयपन ेछ। कणायली प्रदेशको लाचर् 
खजल्लाचभर ढुवानी र्ने कायय WFP माफय त हुने भएकोले खरिदको लाचर् मार बजेट वबचनयोजन र्रिएको ि 
सोलुखुम्बु खजल्लाको लाचर् नेपाल सिकािल े नै ढुवानी ब्यबस्थापन र्नुय पने भएकोले सो समेतलाई 
मध्यनजि र्रि बजेट वबचनयोजन र्रिएको छ । 

उदे्दश्य मात,ृ चशशु स्वास््य तथा पोषण काययक्रमम अन्त्तिर्त ववतिण र्रिने फोटीफाइि पोवषलो वपठो को आपुती 
ि चनयचमत काययक्रम सञ्चालन र्ने . 

अपेखक्षत मात,ृ चशशु स्वास््य तथा पोषण काययक्रमम अन्त्तिर्त ववतिण र्रिने फोटी फाइि पोवषलो वपठोको 
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प्रचतफल आपुती चनयचमत भई् काययक्रम सञ्चालन भएको हुनेछ । 
सञ्चालन 
प्रकृया  

• यस काययक्रमको लाचर् बजेटको व्यवस्था प्रादेचशक स्वास््य आपूचतय केन्त्रमा चालु आचथयक वषय 
चभरको लाचर् र्रिएको छ । 

• सामग्रीहरुको वावषयक खपतको आधािमा बढी खरिद नहुने र्िी  ि व्यवस्थापन महाशाखा बाट हुने 

आपूचतयलाई समेत ध्यानमा िाखी सम्बखन्त्धत प्रदेशले खरिद र्िी आवश्यकता अनुसाि मातहतका 
स्थानीय स्वास््य संस्थाहरूमा ववतिण र्नुयपनेछ ।  

• प्रचत एकाई मुल्य तथा काययक्रमको लखक्षत जनसंख्यालाई आधाि मानी सामग्रीको लार्त 
अनुमान तयाि र्नुयपनेछ  । 

काययक्रम अनुर्मन तथा सुपरिबेक्षण: 
• परिवाि कल्याण महाशाखा  ,प्रादेचशक  स्वास््य चनदेशानलयले आबश्यकतानुसाि काययक्रमको 

अनुर्मन र्नेछ । 
बजेट 
वाुँिफाुँि 

• कणायली प्रदेशलाइ रु ७ किोि ९९ लाख ७१ हजाि ि प्रदेश नं १ लाइ रु ३ किोि पडहलो 
चौमाचसक मा )प्रदेश  १ लाई  ढुवानी सडहत) िकम वबचनयोजन र्रिएको छ ।   

• माचथ उल्लेखखत िकम पडहलो चौमाचसकमा खरिद सुरु र्नय वबचनयोजन र्रिएको हो  ।   

• प्रचचलत आचथयक ऐन कानुनको परिचध चभर िही आबश्यकता अनुसाि बांिफांि र्नय सडकने छ  
अचभलेख 

तथा 
प्रचतवेदन 

 

संचघय स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ सेवा वबभार्, परिवाि कल्याण महाशाखा, पोषण 
शाखा, टेकुमा  काययक्रम सम्पन्त्न भए पिात चनम्न  प्रचतबेदनहरु  पठाउनुपने छ  

• सम्बखन्त्धत प्रादेचशक चनकायहरु सामाखजक ववकाश मन्त्रालय, प्रादेचशक चनदेशनालय /प्रादेचशक 
स्वास््य आपूचतय ब्यबस्थापन केन्त्रले काययक्रम सम्पन्त्नताको वबस्ततृ प्रर्चत प्रचतवेदन  । 

• सम्बखन्त्धत प्रादेचशक चनकायले चौमाचसक ि बावषयक रुपमा आचथयक तथा भौचतक प्रर्चत 
प्रचतबेदन  पठाउने   )अनुसूची २(  

सन्त्दभय 
सामाग्री 

ब्यबस्थापन महाशाखासंर् समन्त्वय र्रि काययववचध  ,स्पेचसडफकेशनको साथै प्रचचलत साबयजचनक खरिद  
ऐन ,२०६३ तथा चनयमावली २०६४ )संसोधन सडहत( , आचथयक ऐन चनयमानुसाि अनुसाि उपिोि सामग्री 

खरिद र्नुय पनेछ । 
 

७. पोषण काययक्रमको अनुर्मन तथा सुपरिवेक्षण (प्रदेश ि खजल्ला स्तरिय)  

परिचय  पोषण काययक्रम लार् ु भएका सम्पूणय प्रदेश ि स्थाचनय तहहरुबाट संचालन हुने पोषण सम्बखन्त्ध 
काययक्रमहरु प्रभावकािी ि र्ुणस्तिीय बनाउने ि काययक्रममा सुधाि ल्याउने अचभप्रायले सेवा प्रवाह र्ने 
चनकाय वा व्यविले अवलम्बन र्िेको प्रडक्रयाहरुको प्रत्यक्ष अनुर्मन तथा सुपरिवेक्षण र्नयका लाचर् 
उल्लेखखत चशषयकमा बजेट व्यवस्था र्रिएको छ । 

उदे्दश्य प्रदेश अन्त्तर्यत संचाचलत पोषण काययक्रमहरुको काययन्त्वयनको अवस्था बािे स्थलर्त अबलोकन र्रि 
काययक्षेर तहबाट हुनुपने सुधािका लाचर् तत्काल पषृ्ठपोषण डदने ि काययन्त्वयनको चशलचशलामा 
देखखएको अबिोधलाई हटाउन सहजीकिण र्ने तथा स्थलर्त अनुभवको आधािमा नीचत चनमायण 
तहमा आबश्यक सुझाब पेश र्ने। 

अपेखक्षत 
प्रचतफल 

पोषण काययक्रमका सुचांकमा, सामग्री व्यवस्थापनमा सुधाि भएको हुनेछ । 

सञ्चालन • यस काययक्रमको लाचर् सातै प्रदेश ि ७७ खजल्लाहरुमा बजेट ववचनयोखजत र्रिएको छ । 
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प्रकृया  • माचथ उल्लेखखत सुपरिवेक्षण, अनुर्मनका डक्रयाकलापहरुमा ववचनयोखजत बजेटबाट सपुरिवेक्षण 
कायय योजना बनाउुँदा सुधािको महसुस र्रिएका खजल्ला, पाचलकाहरु छनोट र्िी सपुरिवेक्षण कायय 
ताचलका तयाि र्ने । 

• सुपरिवेक्षण काययक्रमको लाचर् ववषयवस्तुमा दक्ष तथा काययक्रम संर् सम्बखन्त्धत व्यवि मार 
परिचालनको योजना बनाउने । 

• सुपरिवेक्षण कायय योजना तथा अन्त्य चनयचमत काययमा खटी जाने कमयचािीहरुले सुपरिवेक्षण पिात 
काययक्रमको अवस्था, र्रिएका काययहरु ि सुझाव सडहत अचनवायय रुपमा चेक चलष्ट सडहत सचमक्षा ि 
पषृ्ठपोषण डदएको काययको अचभलेख िाखी एक कपी स्वा.स.ेवव, परिवाि कल्यfण महाशाखा, पोषण 
शाखालाई उपलब्ध र्िाउनु पनेछ । 

• सुपरिवेक्षण काययक्रम र्दाय प्रदेश अन्त्तर्यतका प्रादेचशक स्वास््य आपूचतय केन्त्र ,पोषण पुनस्थापना 
र्हृ, स्वास््य कायायलय, अस्पतालहरु, स्थाचनय तह खस्थीत स्वास््य संस्थाहरु , म.स्वा.स्वं. 
सेववकाहरु हुनेछ । 

काययक्रम अनुर्मन तथा सुपरिबेक्षण: 
परिवाि कल्याण महाशाखाले, प्रदेशले आबश्यकतानुसाि काययक्रमको अनुर्मन र्नेछ  । 

बजेट 
वाुँिफाुँि 

प्रदेश अन्त्तर्यत प्रादेचशक स्वास््य चनदेशानलयमा प्रत्येक रैमाचसकमा तल उल्लेखखत अनुसाि बजेट 
ववचनयोखजत र्रिएको छ । 

सी. नं  प्रदेश  
प्रत्येक चौमाचसकमा खचय (रु हजािमा) 

पडहलो दोस्रो  तेस्रो  चौथो  जम्मा  
१  प्रदेश नं १  २०० २०० २०० २०० ८०० 

२  प्रदेश नं  २  १५० १५० १५० १५० ६०० 

३  प्रदेश नं ३  २०० २०० २०० २०० ८०० 

४  र्ण्िकी प्रदेश  १५० १५० १५० १५० ६०० 

५  लुखम्बनी प्रदेश  १५० १५० १५० १५० ६०० 

६  कणायली प्रदेश  २०० २०० २०० २०० ८०० 

७  सुदिुपखिम प्रदेश  २०० २०० २०० २०० ८०० 

 

• प्रत्येक खजल्लाहरुमा १ लाख २० हजाि को दिले िकम ववचनयोखजत र्रिएको छ । प्रत्येक 
रैमाचसक मा ३० हजािको दिले सबै खजल्लाहरुले पोषण काययक्रमको अनुर्मन तथा 
सुपरिवेक्षण र्ने ि पोषण काययक्रमलाई प्रभावकारि बनाउने । 

अचभलेख 

तथा 
प्रचतवेदन 

 

• संचघय स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ सेवा वबभार्, परिवाि कल्याण महाशाखा, 
पोषण शाखा, टेकुमा काययक्रम सम्पन्त्न भए पिात चनम्न  प्रचतबेदनहरु  पठाउनुपने छ । 

• सम्बखन्त्धत प्रादेचशक /खजल्ला हरुले काययक्रम सम्पन्त्नताको वबस्ततृ प्रर्चत प्रचतवेदन । 
• सम्बखन्त्धत प्रादेचशक चनकायले चौमाचसक ि बावषयक 

रुपमा एक प्रचत आचथयक तथा भौचतक प्रर्चत प्रचतबेदन )अनुसूची २(  
सन्त्दभय 
सामाग्री 

 पोषण काययक्रम अनुर्मन चेकचलस्ट  ,काययक्रम चनदेचशका/काययववचध आडद  
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८.  पोषण सम्बखन्त्ध Mount Board छपाई तथा ववतिण 

परिचय  िाविय पोषण काययक्रम अन्त्तर्यत स्वास््य सस्था तथा स्थाचनय तहहरुबाट स्वास््य तथा 
पोषणसम्बखन्त्ध सेवा तथा सूचना प्रसािण तथा  प्रवाह र्नयको लाचर् प्रादेचशक स्वास््य चनदेशनालय 
बाट Mount Board छपाई तथा ववतिण काययक्रमको व्यवस्थापन र्रिएको छ । यस काययक्रमले 
र्भयवती तथा स्तनपान र्िाउने मडहलाहरु, डकशोिडकशोिी एवं बाल-बाचलकाहरुको (ववशेष र्िी 
अपाङ्र्ता सडहत जीवनयापन र्िी र्िेकाहरुको ) स्याहाि र्ने अचभभावकहरु माझ  स्वास््य तथा 
पोषण सम्बखन्त्ध सचेतना र्िाउने छ । सो काययको चनखम्त यस बषय प्रदेश चनदेशनालयमा पोषण 
सम्बखन्त्ध Mount Board  छपाई तथा ववतिण र्नय तल उल्लेखखत आवस्यकता अनुसाि बजेट 
छुट्याईएको छ ।   

उदे्दश्य समुदाय तथा र्भयवती तथा स्तनपान र्िाउने मडहलाहरु,  डकशोिडकशोिी एवं बाल-बाचलकाहरुको  (ववशषे 
र्िी अपाङ्र्ता सडहत जीवनयापन र्िी र्िेकाहरुको) स्याहाि र्ने अचभभावकहरुको स्वास््य तथा 
पोषण सम्बखन्त्ध सचेतना अचभबडृद्द र्ने । 

अपेखक्षत 
प्रचतफल 

समुदाय तथा परिवाि बाट र्भयवती तथा स्तनपान र्िाउने मडहलाहरु, डकशोिडकशोिी एवं बाल-
बाचलकाहरुको (ववशेष र्िी अपाङ्र्ता सडहत जीवनयापन र्िी र्िेकाहरुको) लाचर् उपलब्ध स्वास््य 
तथा पोषण सेवा सम्बखन्त्ध सूचना प्रसािण भएको हुनेछ । 

सञ्चालन 
प्रकृया  

• पोषण सम्बखन्त्ध Mount Board छपाई तथा ववतिणको लाचर् सवै प्रादेचशक स्वास््य 
चनदेशनालयमा ५ लाखको दिले पडहलो रैमाचसकमा िकम ववचनयोखजत र्रिएको छ । 

• सो अनुसाि पोषणका सचेतनामुलक संदेश िाखख Mount Board खरिद तथा ढुवानी र्रि 
महत्वपूणय  स्थानहरुमा स्थावपत र्िाउने । 

• पोषणका सचेतनामुलक संदेश तयाि र्दाय  परिवाि कल्याण महाशाखा, पोषण शाखासंर् 
एकरुपताको लाचर् समन्त्यव र्रि अर्ािी बढाउने ।    

काययक्रम अनुर्मन तथा सुपरिबेक्षण: 
परिवाि कल्याण महाशाखाले आबश्यकतानुसाि काययक्रमको अनुर्मन र्नेछ   । 

अचभलेख 

तथा 
प्रचतवेदन 

पोषण सम्बखन्त्ध Mount Board खरिद तथा ढुवानी सम्पन्त्न भए पिात ्आचथयक तथा भौचतक प्रर्ती 
प्रचतवेदन सम्बखन्त्धत प्रदेशले तोडकएको ढाचाुँ (अनुसूची २) मा पठाउनु पनेछ । सोही अनुसाि उि 
आचथयक ि भौतीक प्रर्ती प्रचतवेदन TABUS मा प्रवववष्ट र्नुयपनेछ । 
 

सन्त्दभय 
सामाग्री 

बहृत पोषण ्याकेज ताचलम पुखस्तका, ववचभन्त्न पोषणका खफ्लप चाटय हरु । 

 

९. एफ. एम, िेडियो माफय त पोषण सम्बखन्त्ध सचेतना काययक्रम ववकास तथा प्रसािण  

परिचय  िाविय पोषण काययक्रम अन्त्तर्यत स्वास््य सस्था तथा स्थाचनय तहहरुबाट स्वास््य तथा पोषण 
सम्बखन्त्ध उपलब्ध स्वास््य तथा पोषण सेवाको सूचनाहरु प्रसािण तथा प्रवाह र्नयको लाचर् प्रादेचशक 
स्वास््य चनदेशनालय बाट एफ. एम िेडियो, परपवरका, अनलाइन माफय त पोषण सम्बखन्त्ध सचेतना 
काययक्रम ववकास तथा प्रसािण र्ने र्रि तल उल्लेखखत आवस्यकता अनुसाि बजेट वबचनयोजन 
र्रिएको छ ।   
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उदे्दश्य स्वास््य सस्था तथा स्थाचनय तहहरुबाट स्वास््य तथा पोषण सम्बखन्त्ध उपलब्ध सेवाहरु 
सबयसाधािणको जानकािीको लाचर् सूचनाहरु प्रसािण तथा प्रवाह र्ने ।   

अपेखक्षत 
प्रचतफल 

स्वास््य सस्था तथा स्थाचनय तहहरु बाट स्वास््य तथा पोषण सम्बखन्त्ध उपलब्ध सेवाहरुको प्रयोर्मा 
ववृद्ध भएको हुनेछ । 

सञ्चालन 
प्रकृया  

• एफ  .एम , िेडियो, परपवरका, अनलाइन माफय त पोषण सम्बखन्त्ध सचेतना काययक्रम ववकास तथा 
प्रसािणको  लाचर् सवै प्रादेचशक स्वास््य चनदेशनालयमा ५ लाखको दिले पडहलो रैमाचसकमा  
िकम ववचनयोखजत र्रिएको छ । 

• सो अनुसाि पोषण सम्बखन्त्ध  उपलब्ध सेवाहरु तथा सचेतनामुलक संदेशहरु  एफ  .एम , 

िेडियो, परपवरका, अनलाइन माफय त प्रसािण र्ने ।  

• पोषणका सचेतनामुलक संदेश तयाि र्दाय  परिवाि कल्याण महाशाखा, पोषण शाखासंर् 
एकरुपताको लाचर् समन्त्यव र्रि अर्ािी बढाउने ।    

काययक्रम अनुर्मन तथा सुपरिबेक्षण: 
परिवाि कल्याण महाशाखाले आबश्यकतानुसाि काययक्रमको अनुर्मन र्नेछ   । 

अचभलेख 

तथा 
प्रचतवेदन 

एफ.एम  िेडियो माफय त पोषण सम्बखन्त्ध सचेतना काययक्रम ववकास तथा प्रसािण सम्पन्त्न भए पिात ्
आचथयक तथा भौचतक प्रर्ती प्रचतवेदन सम्बखन्त्धत प्रदेशले तोडकएको ढाचाुँ (अनुसूची २) मा पठाउनु 
पनेछ । सोही अनुसाि उि आचथयक ि भौतीक प्रर्ती प्रचतवेदन TABUS मा प्रवववष्ट र्नुयपनेछ । 
 

सन्त्दभय 
सामाग्री 

बहृत पोषण ्याकेज ताचलम पुखस्तका, ववचभन्त्न पोषणका खफ्लप चाटय हरु आडद  । 

 

१०. बहृत पोषण ्याकेज सम्बन्त्धमा  

परिचय  मडहला, बालबाचलका तथा डकशोिडकशोिीहरुको पोषण अबस्थामा सुधाि र्ने नेपाल सिकािको िणनीचत 
तथा कायययोजना अनुरुप नेपालमा मडहला , डकशोिी तथा बालबाचलका लखक्षत पोषण सम्बखन्त्ध ववचभन्त्न 
काययक्रमहरु संचालन भैिहेको व्यहोिा अवर्त नै छ । वबर्त केडह वषय देखख सिकािी तथा र्ैह्र सिकािी 
संघ संस्थाका प्रावबचधक कमयचािीहरु, मडहला सामुदाचयक स्वास््य स्वयम ् सेववकाहरुलाई पोषण 
सम्बखन्त्ध ज्ञान ि चशप को अचभववृद्धको लाचर् कुपोषण ब्यबस्थापन,  सुक्ष्म पोशक तत्व ववतिण, पोषण 
व्यवहाि परिबतयन का लाचर् पिामशय लर्ायतका पोषण सम्बखन्त्ध ववचभन्त्न ताचलमहरु संचालन भैिहेको 
परिपेक्ष्यमा नेपाल सिकािल ेपोषण वबशेष वबषय वस्त ुसम्बद्ध छरिएि िहेका ताचलम अचभमुखीकिण 
लाई एडककृत र्रि हाल बहु क्षेरीय पोषण अबधािणामा िाविय पोषण नीचत, िाविय कायय योजना तथा 
चमतब्ययी श्रोत ब्यबस्थापन समेत लाई मध्यनजि र्रि नेपालमा ववद्यमान न्त्यून पोषण लाई सम्बोधन 
र्ने हेतुले  “बहृत पोषण वबषेश काययक्रम सम्बखन्त्ध स्वास््य काययकतायहरुका लाचर् आधािभूत बहृत 
पोषण ्याकेज सम्बखन्त्ध प्रचशक्षक प्रचशक्षण ताचलम को व्यवस्था र्रिएको छ । 

उदे्दश्य स्वास््यकमीहरूलाई पोषण सम्बन्त्धी ववषयहरुमा ज्ञान, चसप अचभववृद्ध र्िी पोषण काययक्रम प्रभावकािी 
रुपमा संचालन र्ने । 

अपेखक्षत 
प्रचतफल 

स्वास््यकमी तथा पोषण सेवा प्रदायकहरुको क्षमता अचभवडृद्द भइ पोषण सेवा प्रवाहमा र्ुणस्तरियता 
कायम हुनेछ । 

सञ्चालन काययक्रम संचालन र्दाय ध्यान डदनु पन ेकुिाहरु   
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प्रकृया  • यो ताचलम सात डदनको हुनेछ ।   

• बहृत पोषण ्याकेज ताचलमको लाचर्  प्रदेश १ मा  रु ३० लाख ,बार्मती प्रदेश मा ४० 
लाख ,र्ण्िकी प्रदेशमा ६० लाख ,लुखम्बनी प्रदेशमा ६० लाख ,कणायली प्रदेशमा ४० लाख ि 
सुदिुपखस्चम प्रदेशमा ३० लाखको दिले सातै प्रदेशको प्रादेचशक स्वास््य ताचलम केन्त्रमा बजेट 
वबचनयोजन र्रिएको छ ।   

• प्रदेश २ मा युिोवपयन युचनयन श्रोत बाट ३५ लाख रुपैया बजेट वबचनयोजन र्रिएको ि सो 
िकम संचघय माचमला तथा सामान्त्य प्रसाशन  मन्त्रालय माफय त प्रादेचशक स्वास््य ताचलम 
केन्त्रमा पठाइएको छ ।   

• ताचलम संचालन र्दाय परिवाि कल्याण महाशाखा ि प्रादेचशक स्वास््य चनदेशनालयको 
समन्त्वय ि प्राववचधक सहयोर्मा संचालन र्रि  र्ुणस्तिीयता कायम र्नुय पनेछ ।   

•  प्रदेश अन्त्तर्यतका पोषण फोकल व्यविहरु २ जना (स्वास््य कायायलय) ि स्थाचनय तहका 
स्वास््य शाखा प्रमुख वा स्वास््यकमी मध्ये एकजना  ,हे. अ वा स्टाफ नुसय मध्ये एकजना 
र्रि प्रत्येक स्थाचनय तहबाट २ जना सहभार्ीका रुपमा बोलाई ताचलमलाई प्रभावकािी बनाउने  
। 

• ताचलम नचलएका स्थाचनय तहका स्वास््य शाखा प्रमुख वा स्वास््यकमी भएमा चनजहरुलाई 
समेत समाबेश र्नय सडकने । 

• काययक्रम संचालन र्दाय चाडहने ब्यार् ,पेन ड्राइभ  ,ताचलम  पुखस्तका ि अरु आवश्यक सामग्रीहरु 
उपलब्ध र्िाई ताचलम अझ प्रभावकािी बनाउने । 

ताचलम संचालन र्नुय पन ेस्थाचनय तह ि खजल्लाहरु  

प्रदेश १: भोजपुि, सोलुखुम्बु, उदयपुि, खोटाङ्र्का सबै स्थाचनय तहहरु  ि  स्वास््य कायायलयहरु 

प्रदेश २: चसिहा खजल्लाको सब ैस्थाचनय तह ि ८ वटै स्वास््य कायायलयहरु  

बार्मती प्रदेश: काठमािौँ, लचलतपुि, भिपुि, नुवाकोट ि िसुवाका सब ैस्थाचनय तहहरु ि  स्वास््य 
कायायलयहरु 

र्ण्िकी प्रदेश: सबै स्थाचनय तह ि स्वास््य कायायलयहरु  

लुखम्बनी प्रदेश: सबै स्थाचनय तह ि स्वास््य कायायलयहरु (बाुँके, बडदयया ि रुपन्त्देही खजल्ला ि 
स्थाचनयतहहरु बाहेक) 
कणायली प्रदेश:  िोल्पा, मुर्ु, हुम्ला, काचलकोट, जुम्लाका सबै स्थाचनय तहहरु ि स्वास््य कायायलयहरु    

सुदिुपखस्चम प्रदेश: स्वास््यकायायलयहरु सबै  

काययक्रम अनुर्मन तथा सुपरिबेक्षण: परिवाि कल्याण महाशाखा/ सम्बखन्त्धत प्रादेचशक चनकायले 
आबश्यकतानुसाि काययक्रमको अनुर्मन र्ने छ । 

अचभलेख 

तथा 
प्रचतवेदन: 

प्रादेचशक मन्त्रालय/संचघय मन्त्रालय,स्वास्थ सेवा वबभार्, परिवाि कल्याण महाशाखा, पोषण शाखा, 
टेकुमा काययक्रम सम्पन्त्न भए पिात रिपोटय पठाउनुपनेछ ।   

सन्त्दभय 
सामग्री 

बहृत पोषण लखक्षत काययक्रमको ताचलम पुखस्तका, स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको पोषण 
सम्बखन्त्ध  अचभलेख तथा प्रचतवेदन फािामहरु, आडद  

 

११. आपतकाचलन अवस्थामा पोषण काययक्रमको क्षमता अचभववृद्ध 
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परिचय  आकखस्मक अवस्थामा मडहला तथा बालबाचलकाहरुको पोषणको अबस्थामा सुधाि र्ने नेपाल सिकािको 
िणनीचत तथा कायययोजना अनुरुप नेपालमा मडहला तथा बालबाचलका लखक्षत पोषण सम्बखन्त्ध पूवय 
तयािी योजना चनमायण र्नय, पोषण सम्बखन्त्ध आवश्यक प्रचतकायय ि पुनलायभ काययक्रम संचालन र्नय 
स्वास््य कायायलय, प्रादेचशक स्वास््य चनदेशनालय, प्रादेचशक स्वास््य आपूचतय केन्त्र तथा प्रादेचशक 
स्वास््य ताचलम केन्त्रका सम्बखन्त्धत स्वास््य तथा पोषण काययकतायहरुको क्षमता ववकास र्ने र्रि यो 
काययक्रम िाखखएको छ । 

उदे्दश्य स्वास््य कायायलय, प्रादेचशक स्वास््य चनदेशनालय, प्रादेचशक स्वास््य आपूचतय केन्त्र तथा प्रादेचशक 
स्वास््य ताचलम केन्त्रका सम्बखन्त्धत स्वास््य तथा पोषण काययकतायहरुको क्षमता अचभववृद्ध  र्ने । 

अपेखक्षत 
प्रचतफल 

आकखस्मक अवस्थामा प्रभावकािी तरिकाले पोषण सम्बखन्त्ध पूवय तयािी योजना चनमायण भई  पोषण 
सम्बखन्त्ध आवश्यक प्रचतकायय ि पुनलायभ काययक्रम संचालन भएको हुनेछ । 

सञ्चालन 
प्रकृया  

काययक्रम संचालन र्दाय ध्यान डदनु पन ेकुिाहरु   

• यो ताचलम पाच डदनको हुनेछ ।   

• यस काययक्रमको लाचर्  सातै प्रदेशको  प्रादेचशक स्वास््य ताचलम केन्त्रमा बजेट वबचनयोजन 
र्रिएको छ ।   

• यस काययक्रमको लाचर् प्रदेश १ मा ६ लाख ,प्रदेश २ मा ५ लाख ,बार्मती प्रदेशमा ५ लाख ,
र्ण्िकी प्रदेशमा ५ लाख ,लुखम्बनी प्रदेशमा ५ लाख ,कणायली प्रदेश मा ५ लाख ि 
सुदिुपखस्चम प्रदेशमा ५ लाख र्रि दोस्रो रैमाचसकमा खचय  र्ने र्रि िकम ववचनयोखजत 
भएको  छ । 

• यस ताचलम काययक्रममा प्रत्येक स्वास््य कायायलयबाट २ जना )पोषण  फोकल पसयन 
अचनबायय , (प्रादेचशक स्वास््य चनदेशनालयबाट १ जना ,प्रादेचशक स्वास््य आपूचतय केन्त्र बाट 
-१  जना  ,तथा प्रादेचशक स्वास््य ताचलम केन्त्र बाट-१ जना तथा साझेदाि सस्थाहरु बाट १ -१ 
जना सहभार्ीहरुको सहभाचर्ता र्िाउनु पनेछ  । 

• ताचलम संचालन र्दाय परिवाि कल्याण महाशाखा ि प्रादेचशक स्वास््य चनदेशनालयको 
समन्त्वय ि प्राववचधक  सहयोर्मा संचालन र्रि  र्ुणस्तिीयता कायम र्नुय पनेछ ।   

•  काययक्रम संचालन र्दाय चाडहने ब्यार् ,पेन ड्राइभ  ,ताचलम  पुखस्तका ि अरु आवश्यक 
सामग्रीहरु उपलब्ध र्िाई ताचलम अझ प्रभावकािी बनाउने । 

काययक्रम अनुर्मन तथा सुपरिबेक्षण: परिवाि कल्याण महाशाखा/ सम्बखन्त्धत प्रादेचशक चनकाय ले 
आबश्यकतानुसाि काययक्रमको अनुर्मन र्ने छ । 

अचभलेख 

तथा 
प्रचतवेदन: 

प्रादेचशक मन्त्रालय/संचघय मन्त्रालय,स्वास्थ सेवा वबभार्, परिवाि कल्याण महाशाखा, पोषण शाखा, 
टेकुमा काययक्रम सम्पन्त्न भए पिात रिपोटय पठाउनुपनेछ ।   

सन्त्दभय 
सामग्री 

आपतकाचलन अवस्थामा र्रिने पोषण सम्बखन्त्ध प्रचतकायय ि पुनायलाभ काययक्रम सम्बखन्त्ध ताचलम 
पुखस्तका, बहृत पोषण लखक्षत काययक्रमको ताचलम पुखस्तका,  स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको 
पोषण सम्बखन्त्ध  अचभलेख तथा प्रचतवेदन फािामहरु, आडद 

 

१२. अन्त्तिंर् उपचाि केन्त्र अन्त्तर्यतका अस्पतालहरुलाई क्षमता अचभववृद्ध काययक्रम 
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परिचय  किा चशघ्र कुपोवषत बाल-बाचलकाहरूमा हुन सक्ने मेडिकल जडटलताहरु तत्काल रुपमा  आवश्यक 
उपचाि तथा व्यवस्थापन र्नय प्रादेचशक तथा खजल्ला अस्पतालहरुका स्वास््यकमीहरुको  )चचडकत्सकहरु 

 ,नसयहरु तथा ्यािामेडिकल स्टाफहरु  (क्षमता  अचभ ववृद्ध र्नय यो ताचलम काययक्रम िाखखएको छ । 
उदे्दश्य प्रादेचशक तथा खजल्ला अस्पतालहरुका स्वास््यकमीहरुको (चचडकत्सकहरु, नसयहरु तथा ्यािामेडिकल 

स्टाफ नसयहरुको क्षमता अचभववृद्ध र्ने । 
अपेखक्षत 
प्रचतफल 

प्रादेचशक तथा खजल्ला अस्पतालहरुका स्वास््यकमीहरुको (चचडकत्सकहरु, नसयहरु तथा ्यािामेडिकल  
स्टाफ नसयहरुको अचभववृद्ध भई किा चशघ्र कुपोवषत बाल-बाचलकाहरुको मेडिकल जडटलताको चनिन्त्ति 
उपचाि भई स्वास््य तथा पोषण अवस्थामा सुधाि भएको हुनेछ । 

सञ्चालन 
प्रकृया  

काययक्रम संचालन र्दाय ध्यान डदनु पन ेकुिाहरु   

• यो ताचलम पाच डदनको हुनेछ ।   

• यस काययक्रमको लाचर्  सातै प्रदेशको  प्रादेचशक स्वास््य ताचलम केन्त्रमा बजेट वबचनयोजन 
र्रिएको छ ।   

• यस काययक्रमको लाचर् प्रदेश १ मा ६ लाख ,प्रदेश २ मा ४ लाख ,बार्मती प्रदेशमा ५ लाख ,
र्ण्िकी प्रदेशमा ४ लाख ,  लुखम्बनी प्रदेशमा ४ लाख ,कणायली प्रदेश मा ६ लाख ि 
सुदिुपखस्चम प्रदेशमा ५ लाख र्रि दोस्रो रैमाचसकमा खचय र्ने र्रि िकम ववचनयोखजत भएको  
छ । 

• यस ताचलम काययक्रममा प्रत्येक प्रादेचशक तथा खजल्ला अस्पतालहरुबाट २ जना  )१  जना 
चचडकत्सक ि १ जना नसय ( , प्रादेचशक स्वास््य चनदेशनालयबाट १ जना ,प्रादेचशक स्वास््य 
आपूचतय केन्त्र बाट  -१  जना  ,तथा प्रादेचशक स्वास््य ताचलम केन्त्द ै्िबाट-१ जना ि सम्बखन्त्धत 
प्रदेशमा िहेको पोषण पुनयस्थापना र्हृ बाट १ - सहभार्ी१ जना हरुको सहभाचर्ता र्िाउनु पनेछ 
।   

• ताचलम संचालन र्दाय परिवाि कल्याण महाशाखा ि प्रादेचशक स्वास््य चनदेशनालयको 
समन्त्वय ि प्राववचधक  सहयोर्मा संचालन र्रि  र्ुणस्तिीयता कायम र्नुय पनेछ ।   

•  काययक्रम संचालन र्दाय चाडहने ब्यार् ,पेन ड्राइभ  ,ताचलम  पुखस्तका ि अरु आवश्यक 
सामग्रीहरु उपलब्ध र्िाई ताचलम अझ प्रभावकािी बनाउने । 

काययक्रम अनुर्मन तथा सुपरिबेक्षण: परिवाि कल्याण महाशाखा/ सम्बखन्त्धत प्रादेचशक चनकाय ले 
आबश्यकतानुसाि काययक्रमको अनुर्मन र्ने छ । 

अचभलेख 

तथा 
प्रचतवेदन: 

प्रादेचशक मन्त्रालय/संचघय मन्त्रालय,स्वास्थ सेवा वबभार्, परिवाि कल्याण महाशाखा, पोषण शाखा, 
टेकुमा काययक्रम सम्पन्त्न भए पिात रिपोटय पठाउनुपनेछ ।   

सन्त्दभय 
सामग्री 

 Training manual for Inpatient Mangement for Severe Acute Malnutrition, बहृत पोषण लखक्षत 
काययक्रमको ताचलम पुखस्तका, स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको पोषण सम्बखन्त्ध अचभलेख तथा 
प्रचतवेदन फािामहरु, आडद   

 

१३. स्तनपान कक्ष (प्रत्येक प्रदेशमा ३ ओटा) 
परिचय  नेपाल स्वास््य तथा जनसांखख्यक सवेक्षण २०१६ अनुसाि नेपालमा  किीव ९९ प्रचतशत 

मडहलाहरुले आफ्ना बच्चाहरुलाई कखम्तमा १ पटक स्तनपान र्िाउने र्िेको देखाएको छ । ति 
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स्तनपानका लाचर् चसफारिस र्रिएका मुख्य व्यवहािहरु (समय मै स्तनपानको सुरुवात, ६ 
मडहनासम्म पुणय स्तनपान ि कखम्तमा २ बषयसम्म स्तनपानको चनिन्त्तिता) सम्बन्त्धी त्यांक 
भने अझैपचन आशाचतत छैनन ्।  

बढ्दो शहिीकिण ि आमाको दधूको सट्टामा पाइने खानेकुिाको कािणले शहिी समुदायका 
बच्चाहरुलाई प्राय जसो बट्टाको दधू खुवाउने प्रचलन बढेको पाइन्त्छ। स्तनपान नर्िाउनाले 
बच्चाहरुलाई िोर् लाग्ने ि मतृ्युद ि बढ्ने मार नभई, बच्चाहरुको शाििीक ववृद्ध, ववकासलाई पचन 
प्रचतकूल प्रभाव परििहेको हुन्त्छ । बट्टाको दधू तथा अन्त्य खानाहरु खुवाउने खचय पचन बढ्न 
जान्त्छ।साथै उि दधू तथा अन्त्य खाना खझकाउनका चनचमत्त सखञ्चत िकम पचन खचय हुन्त्छ ।  

 

अझै पचन नेपालमा बालमतृ्यु दि उच्च छ। झािापखाला तथा श्वासप्रश्वास सम्बन्त्धी िोर् लार्ेि 
वषेनी धेिै बालबाचलकाको मतृ्यु हुने र्दयछ । आमाको दधु खुवाउनाले मार पचन धेिै 
बालबाचलकालाई झािापखाला तथा श्वासप्रश्वाससम्बन्त्धी िोर्को कािण हुने अकाल मतृ्युवाट 
जोर्ाउन सडकन्त्छ। 
नेपाल जनसांख्यीक स्वास््य सवेक्षण २०१६ को त्यांक अनुसाि पूणयस्तन पान र्िाउनेको संख्या 
६६ प्रचतशत,  चशशुजन्त्मेको १ घण्टा चभर स्तनपान र्िाउनेको संख्या ५५ प्रचतशत छ । यसैर्िी 
स्तनपान र्िाउनु अचघ १० जना नवजात चशशुहरु मध्ये ३ जना नवजात चशशुहरुलाई घ्यू, मह, 

चचचनचटाउने र्िेको पाइएकोछ।चशशु जन्त्मेदेखख १ मडहना सम्मपूणय स्तनपान र्िाउने संख्या भने 
८० प्रचतशतिहेको छ। त्यसैर्िी यो त्यांक घट्दै चशशु २ देखख ३ मडहना सम्मको हुुँदा 
पूणयस्तनपान र्िाउने संख्या ७२ प्रचतशत मार िहेको छ। त्यस्तै चशशु ४ देखख ५मडहनाको उमेि 
समुहमा स्तनपानको खस्थचत हेने हो भने ४१ प्रचतशतले मार पूणय स्तनपान र्िाएको देखखन्त्छ।  

स्तनपान जीवनको आधाि पचन िहेको हुदाुँ यसलाई संिक्षण, प्रवयधन, तथा सघाउन आमा ि चशश ु
मैरी वाताविण सजृना र्नयको चनखम्त सावयजचनक स्थलहरुमा स्तनपान कक्ष स्थापनाको लाचर् 
बजेट ववचनयोजन र्रिएको छ । 

उदे्दश्य प्रदेश चभरका सावयजचनक, नीखज, औपचारिक स्थानहरुमा स्तनपानलाई प्रबद्र्धन तथा सहज 
वाताविण चनमाणय र्नय स्तनपान कक्षको स्थापना र्ने । 

अपेखक्षत प्रचतफल प्रदेश चभरका सावयजचनक, नीखज, औपचारिकस्थलहरुमा स्तनपान कक्षको स्थापना भई स्तनपानलाई 
प्रबद्र्धन तथा सहज वाताविण चनमाणय र्नय सहयोर् पुग्नेछ । 

सञ्चालन प्रकृया  • स्तनपान कक्ष स्थापनाको लाचर् प्रत्येक प्रदेशमा १ लाख ५० हजािको दिले दोस्रो ,तेस्रो ि 
चौथो रैमाचसक र्रि प्रत्येक रैमाचसकमा ५० हजाि िकम ववचनयोखजत र्रिएको छ ।   

• यो िकम माफय त तल उल्लेखखत आवश्यकता अनुसाि प्रत्येक प्रदेशमा ३ वोटा  स्तनपान 
कक्ष स्थापना भएको हुनुपछय ।   

• स्तनपान कक्ष स्थापनाको लाचर् आवश्यक पने सामान जस्तै कुसी, दिाज, पदाय ि  हात 
धुने व्यवस्थापन र्नयको िकम छुटाईएको छ ।   

• स्तनपान कक्ष स्थापना र्दाय र्ा सावयजचनक, चनखज, औपचारिक क्षेरमा जस्तै ववमानस्थल, 

बसपाकय , खजल्ला कायायलय  ,अस्पताल  आडद जस्ता बढी आवतजावत हुने स्थान हेिी 
स्थापना र्नुयपनेछ । 

• प्रादेचशक स्वास््य चनदेशानलयले प्राप्त बजेटको आधािमा माचथ उल्लेखखत ववचभन्त्न क्षेरमा 
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एउटा कोठा सहयोर् चलई स्तनपान कक्ष खोल्ने ।  

काययक्रम अनुर्मन तथा सुपरिबेक्षण: परिवाि कल्याण महाशाखा/प्रादेचशक चनकायले 
आबश्यकतानुसाि काययक्रमको अनुर्मन र्ने छ । 

बजेट वाुँिफाुँि स्तनपान कक्ष स्थापनाको लाचर् प्रत्येक प्रदेशमा १ लाख ५० हजािको दिले दोस्रो, तेस्रो ि चौथो 
रैमाचसक र्रि प्रत्येक रैमाचसकमा ५० हजाि िकम ववचनयोखजत र्रिएको छ ।   

अचभलेख तथा 
प्रचतवेदन 

प्रादेचशक मन्त्रालय/संचघय मन्त्रालय, स्वास्थ सेवा वबभार्, परिवाि कल्याण महाशाखा, पोषण शाखा, 
टेकुमा काययक्रम सम्पन्त्न भए पिात चनम्न प्रचतबेदनहरु पठाउनुपनेछ : 

• सम्बखन्त्धत स्वास््य संस्था ि स्थानीय तहका स्वास््यकमी तथा प्रचतचनचधहरुले काययक्रम 

सम्पन्त्नताको वबस्ततृ प्रर्चत प्रचतवेदन । 
• सम्बखन्त्धत स्थानीय तहले चौमाचसक ि बावषयक रुपमा एक प्रचत आचथयक तथा भौचतक 

प्रर्चत प्रचतबेदन )अनुसूची २ ( । 
सन्त्दभय सामग्री स्तनपान कक्ष स्थापना र्नय को लाचर् कखम्तमा ओछ्यान सेट, ठूलो आिामदायक कुसी, हात धुनको 

लाचर् (ट्याप, साबुनको साथ बाखल्टन, तौचलया) भुइुँमा र्लैंचा, आमा ि बच्चाको पोस्टि 
(स्तनपानको बािेमा) आडद । 

 

१४. स्वास््यलाई हानी र्न ेअस्वस्थकि खानेकुिालाई चनरुत्साडहत र्नय र्िाउन समखन्त्धत सिोकािवालासंर्को 
समन्त्वय/पैिवी बैठक  

परिचय  अस्वस्थकि खानेकुिाहरुको उपभोर् नसने िोर्हरुको मुख्य कािण िहेको छ । मडहला, बाल-बाचलका, 
डकशोि-डकशोिीहरुमा हुने कुपोषण न्त्यूनीकिणको मुख्य बाधकको रुपमा पचन अस्वस्थकि 
खानेकुिाहरुको उपभोर्लाई चलने र्रिन्त्छ ।अस्वस्थकि खानेकुिालाई उत्पादन, उपभोर्लाई चनरुत्साडहत 
र्दै स्वच्छ, स्वस्थ ि पोषण उि खानेकुिाहरुलाई प्रबधयन र्नय र्िाउन समबखन्त्धत प्रदेशका 
सिोकािवालाहरु माझ समन्त्वय/पैिवी बैठक संचालन बैठक संचालन र्नयको लाचर् यस काययक्रम 
िाखखएको छ । 

उदे्दश्य स्वच्छ, स्वस्थ ि पोषण युि खानेकुिाहरुलाई प्रबधयनको लाचर् सहयोर् र्ने  । 

अपेखक्षत 
प्रचतफल 

स्वच्छ, स्वस्थ ि पोषण युि खानेकुिाहरुलाई प्रबधयनको लाचर् सहयोर् भएको हुने । 

सञ्चालन 
प्रकृया  

• यो काययक्रम एक डदनको हुनेछ ।  

• यस अचभमुखीकिण काययक्रममा बहु-छेरीय पोषण योजना अन्त्तिर्यत िहेका सिोकािवालाहरु ,
नीचत तथा योजना आयोर्का उपाध्यक्ष ,सदस्यहरु  ,सदस्य  सचचब  ,प्रदेश  सचचब तथा 
सामाखजक ववकास मन्त्रालयका सचचब  ,प्रादेचशक लेखा प्रमुख  ,प्रादेचशक कोष तथा लेखा 
चनयन्त्रक कायायलय  ,प्रादेचशक  स्वास््य चनदेशनालय  ,प्रादेचशक स्वास््य आपूचतय केन्त्र  ,ि  
प्रादेचशक स्वास््य ताचलम केन्त्रको उपखस्थचतमा काययक्रम संचालन र्नय सडकने छ ।  

• सम्बखन्त्धत प्रदेशको खाध्य प्रवबचध तथा र्ुण चनयन्त्रण कायायलय  ,परकाि  महासंर् ,
उपभोिाडहत सम्रक्षण मंच ,प्रादेचशक उद्योर् बाखणज्य संघ ि पोषण क्षेरमा काम र्ने साझदेाि 
सस्थाहरु । 
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• यो काययक्रम र्दाय परिवाि कल्याण महाशाखा ,पोषण शाखाको समन्त्वय ि प्राववचधक  
सहयोर्मा संचालन र्रि र्ुणस्तिीयता कायम र्नुय पनेछ ।   

काययक्रम अनुर्मन तथा सुपरिबेक्षण: 
स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, परिवाि कल्याण महाशाखाले आबश्यकतानुसाि काययक्रमको 
अनुर्मन र्नेछ  । 

बजेट 
वाुँिफाुँि 

• यस काययक्रमको लाचर् सबै प्रदेश १ लाखको दिले प्रदेश स्वास््य चनदेशनालयमा िकम 
ववचनयोखजत र्रिएको छ । 

अचभलेख 

तथा 
प्रचतवेदन 

• सम्बखन्त्धत  चनकायले चौमाचसक ि बावषयक रुपमा एक प्रचत आचथयक तथा भौचतक प्रर्चत प्रचतबेदन 
अनुसूची २ अनुसाि पठाउनु पनेछ । 

सन्त्दभय 
सामाग्री 

सन्त्दभय सामाग्रीको लाचर् परिवाि कल्याण महाशाखा  ,पोषण  शाखाको संर् समन्त्वय र्ने । 

 
 

१5. बाजुिा अस्पतालमा कुपोषण व्यवस्थापनको लाचर् पोषण पुनथायपना र्हृको स्थापना 
परिचय  अझैपचन कुपोषणलाई स्वास््य मस्याका रुमपा नबुझ्ने ि स्वास््य संस्थामा समय मै नल्याउने वा 

डढलो र्िी ल्याउने तथा ल्याइ हालेपचन  तत्काचलक िोर्को मार उपचाि र्ने परिपाटी व्याप्त छ । 
अकोचति अस्पतालमा समय ि आवश्यक बेि संख्याको अभावमा पचन कुपोवषत बालबाचलकाको उपचाि 
प्रचत त्यचत ध्यान पुग्न सडकिहेको छैन । अस्पतालमा उपचाि पिात ् डिस्चाजय भएि र्एका 
बालबाचलकालाई पुिानै िोर्ले फेिी सताउने वा नयाुँ िोर् लाग्ने िि हुन्त्छ । यस्तो अवस्थामा बच्चामा 
बौडद्दक तथा शािीरिक अपाङ्घता, शीघ्र कुपोषण हुने तथा मतृ्यु समेत हुन सक्छन।् समुदाय स्तिमा 
शीघ्र कुपोषणको एडककृत व्यवस्थापना काययक्रम संचालनमा निहेको वा िहेपचन ववचभन्त्न कािणले 
बालबाचलका सम्बखन्त्धत बडहिंर् उपचाि केन्त्रमा भनाय भई उपचाि र्िाउन नसक्ने अवस्थामा पोषण 
पुनस्थापना र्हृमा भनाय र्िी उपचाि र्नयका लाचर् अस्पतालहरुमा पोषण पुनस्र्थापना र्हृ स्थापना ि 
संचालन र्ने िणनीचत ल्याइएको हो । यसै अनुरुप नेपालका अस्पतालहरुमा नेपाल सिकाि ि दात ृ
संस्थाहरुको आचथयक, प्राववचधक तथा व्यवस्थापडकय सहयोर्मा पोषण पुनयस्थापना र्हृ संचालन कायय 
भइिहेका छन।् 
 यस आचथयक बषयमा बाजुिा अस्पतालमा कुपोषण व्यवस्थापनको लाचर् पोषण पुनथायपना र्हृ स्थापना 
र्रि संचालनमा ल्याइने छ । 

उदे्दश्य • बालबाचलकाको किा शीघ्र कुपोषणको उपचाि तथा व्यवस्थापन र्ने । 

• बालबाचलकाका साथै हेिचाह र्ने अचभभाबकहरुलाई पोषण सम्बन्त्धी ज्ञान तथा सीप 
प्रदान र्ने। 

• पोषण पुनथायपना र्हृमा किा शीघ्र कुपोवषत बालबाचलकाहरुलाई भनाय र्रि २४ स ै
घण्टा स्वास््यकचमयहरुको चनर्िाचनमा िाखख उपचाि र्ने । 
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अपेखक्षत 
प्रचतफल 

किा शीघ्र कुपोषणको व्यवस्थापन र्रि बालबाचलकाहरूलाई मतृ्यु हुनबाट बचाउने ि अचभभावकहरुमा 
खाना तथा पोषणको बािेमा चेतना अचभववृद्ध र्ने । 

सञ्चालन 
प्रकृया  

• पोषण पुनस्थायपना र्हृ संचालनको लाचर् बाजुिा अस्पतालमा ७० लाख रुपैया बजेट  ववचनयोखजत 
र्रिएको छ । उि िकम अनसुाि पोषण पुनस्थायपना र्हृ संचालनको प्रडक्रया सुरु र्नुय पने छ । 

• यस डक्रयाकलाप संचालन र्नय पोषण पुनयस्थापना र्हृ संचालन चनदेचशका २०७० अनुसाि 
(परिमाजयन भइ आएमा सो अनुरुप) बाजुिा अस्पतालमा स्थापना  र्रि संचालन र्नुय पनेछ ।  

• पोषण पुनयस्थापना र्हृको नव चनयुि कमयचािीहरुलाई परिवाि कल्याण महाशाखाले Nepal Youth 

Foundation (NYF) को समन्त्वय ि सहयोर्मा ताचलम उपलब्ध र्िाउने छ । ताचलममा सहभार्ी 
हुनको लाचर् लाग्ने खचय यसै काययक्रमको बजेट बाट भुिानी र्रिनेछ । 

• पोषण पुनस्थायपना र्हृको लाचर् चाडहने भवनको मापदण्ि, आवश्यक सामाग्रीहरु तथा जनशवि 
सम्बखन्त्ध माप दण्ि पोषण पनुयस्थापना र्हृ संचालन चनदेचशका २०७० अनुसाि (परिमाजयन भइ 
आएमा सो अनुरुप) हुनेछ । 

• कायय संचालनको लाचर् अस्पताल प्रमुखले लेखा शाखाको सहयोर्मा पोषण पुनयस्थापना र्हृ 
ब्यबस्थापकलाई चनयमानुसाि पेस्की उपलब्ध र्िाउनु पनेछ। खचय र्दाय प्रचचलत चनयम कानुनको 
अचधनमा िही यही आचथयक बषय चभर खचय र्नुय पनेछ । सो अस्पतालको बाल िोर् 
वबशेषज्ञ /कलमेडि  अचधकृतले पोषण पुनयस्थापना र्हृमा िहेका बाल-बाचलकाहरुको उपचािमा वबशषे 
दाचयत्व हुने छ  । 

काययक्रम अनुर्मन तथा सुपरिबेक्षण: 
स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, परिवाि कल्याण महाशाखाले आबश्यकतानुसाि काययक्रमको 
अनुर्मन र्नेछ  । 

बजेट 
वाुँिफाुँि 

• पोषण पुनस्थायपना र्हृ संचालनको लाचर् बाजुिा अस्पतालमा ७० लाख रुपैया बजेट  ववचनयोखजत 
र्रिएको छ ।  

अचभलेख 

तथा 
प्रचतवेदन 

 

• सबै पोषण पुनस्थायपना र्हृले प्रत्येक मडहनाको ७ र्ते चभर प्रर्चत प्रचतबेदन अस्पतालको 
मेडिकल िेकिय फाट, सम्बखन्त्धत स्थानीय चनकाय, प्रदेश स्वास््य चनदेशनालय, प्रदेश सामाखजक 
ववकास मन्त्रालय ि स्वास््य सेवा वबभार्, परिवाि कल्याण महाशाखा, पोषण शाखामा पठाउनु 
पदयछ ।   

• सम्बखन्त्धत चनकायले चौमाचसक ि बावषयक रुपमा एक प्रचत आचथयक तथा भौचतक प्रर्चत प्रचतबेदन 
अनुसूची २ अनुसाि पठाउनु पनेछ । 

सन्त्दभय 
सामाग्री 

पोषण पुनस्थायपना र्हृ संचालन चनदेचशका २०७०,  (परिमाखजयत भई आएमा सो अनुरुप)  

 

१६. स्थाचनय तहको उच्च व्यविहरुलाई पोषण सम्बखन्त्ध अचभमुखीकिण तथा पैिवी २ डदनको   

परिचय  नेपालमा मडहला, बालबाचलका तथा डकशोिडकशोिीहरुमा हुने कुपोषणको न्त्यनीकिण र्दै स्वस्थ मानव 
पुुँजी ववकास र्न े उदे्दश्यल े बहुक्षेरीय पोषण योजनाको अवधािणा अनुरुप ववचभन्त्न काययक्रमहरु 
काययन्त्वयन भइिहेका छन।् उपलब्ध दृष्टान्त्त, संवैधाचनक व्यवस्था,  तथा नीचत/चनदेचशकाको अचधनमा 
िडह संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुमा पोषणसम्बन्त्धी काययक्रमहरु तजुयमा तथा प्रभावकािी ढंर्ल े
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काययन्त्वयन र्नय सकेमा मार कुपोषणको समस्या डदर्ो रुपमा समाधान हुन सक्दछ। अतः स्थानीय 
तहमा उपलब्ध स्रोत, साधनको उपयोर् र्िी पोषण काययक्रम तजुयमा, संघ तथा प्रदेशबाट तजुयमा र्रिएका 
काययक्रमहरुको प्रभावकािी काययन्त्वयन र्नय मोिंर् खजल्लाका स्थानीय तहका  जनप्रचतचनचध तथा उच्च 
पदस्थ कमयचािीहरुको क्षमता ववकास र्नय यस काययक्रमको तजुयमा र्रिएको हो ।उच्च स्तिको 
स्थाचनयतहको नीचत तथा योजना चनमायण ि कायायन्त्वयन तहमा िहनु भएका जन प्रचतचनचध तथा 
िास्िसेवकहरुले नीचतर्त चनणययचलदा, कायययोजना बनाउदा तथा काययक्रम बनाउदा ि कायायन्त्वयन 
र्दायको सन्त्दभयमा चनणयय क्षमता अचभववृद्ध र्नय सहयोर् र्ने उदेश्यले   सम्बोधन र्नय यस काययक्रमल े
सहयोर् पुयायउने छ । 

उदे्दश्य स्थनीय तहहरुमा पोषणको महत्वको बािेमा अचभमुखीकिण तथा पैिवी र्ने । 
अपेखक्षत 
प्रचतफल 

स्थनीय तहहरुमा पोषणको महत्वको बािेमा अचभमुखीकिण तथा पैिवी भएको हुनेछ । 

सञ्चालन 
प्रकृया  

काययक्रम संचालन र्दाय ध्यान डदनु पन ेकुिाहरु   

• यो ताचलम दईु डदनको हुनेछ ।   

• मोिंर् खजल्लामा िहेका सबै स्थानीय तहको प्रमुख ,उप - प्रमखु, प्रमुख प्रशासकीय अचधकृतहरु ,
लेखा प्रमुखहरुको  पोषण सम्बखन्त्ध क्षमता अचभववृद्ध र्ने उदेश्यले यो काययक्रम िाखखएको छ । 

• प्रदेश १ अन्त्तर्यत बहु-छेरीय पोषण योजना अन्त्तिर्यत िहेका सिोकािवालाहरु ि नीचत तथा 
योजना आयोर्का उपाध्यक्ष ,सदस्यहरु  ,सदस्य  सचचब  ,प्रदेश  सचचब तथा  सामाखजक ववकास 
मन्त्रालयका सचचब  ,प्रादेचशक लेखा प्रमुख  ,प्रादेचशक कोष तथा लेखा चनयन्त्रक कायायलय ,
प्रादेचशक स्वास््य चनदेशनालय  ,प्रादेचशक स्वास््य आपूचतय केन्त्र  ,ि  प्रादेचशक स्वास््य 
ताचलम केन्त्रको उपखस्थचतमा काययक्रम संचालन र्नय सडकने छ ।   

• ताचलम संचालन र्दाय परिवाि कल्याण महाशाखा  ,पोषण  शाखाको समन्त्वय ि प्राववचधक  
सहयोर्मा संचालन र्रि  र्ुणस्तिीयता कायम र्नुय पनेछ ।   

काययक्रम अनुर्मन तथा सुपरिबेक्षण: परिवाि कल्याण महाशाखा/ सम्बखन्त्धत प्रादेचशक चनकाय ले 
आबश्यकतानुसाि काययक्रमको अनुर्मन र्ने छ । 

बजेट बाि यस काययक्रमको लाचर् स्वास््य कायायलय , मोिङमा १२ लाख रुपैया बजेट वबचनयोजन र्रिएको छ ।   

 
 अचभलेख 

तथा 
प्रचतवेदन: 

प्रादेचशक मन्त्रालय/संचघय मन्त्रालय,स्वास्थ सेवा वबभार्, परिवाि कल्याण महाशाखा, पोषण शाखा, 
टेकुमा काययक्रम सम्पन्त्न भए पिात रिपोटय पठाउनुपनेछ ।   

सन्त्दभय 
सामग्री 

बहृत पोषण लखक्षत काययक्रमको ताचलम पुखस्तका,  स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा पोषणका 
त्यांकहरु  आडद 

 

१७. पोषण सम्बखन्त्ध िखजस्टि, फािमहरू छपाई तथा ववतिण 

परिचय  र्त आचथयक वषय देखख िाविय पोषण काययक्रम अन्त्तर्यत स्वास््य संस्थाहरुबाट पोषण सेवा प्रवाहको 
लाचर् आवश्यक पोषण सम्बखन्त्ध  स्वास््य सूचना ब्यबस्थापन फािमहरु  प्रदेश ि स्थाचनय तह बाट 

नै  सम्पन्त्न र्नुयपने र्िी बजेटको व्यवस्था र्रिएको  चथयो ।  जस अनुसाि यस बषय प्रदेश 
चनदेशनालयमा पोषण सम्बखन्त्ध पोषण सम्बखन्त्ध िखजस्टि, फािमहरू छपाई तथा ववतिण र्नय तल 
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उल्लेखखत आवस्यकता अनुसाि बजेट छुट्याईएको छ ।   

उदे्दश्य सेवा प्रदायक चनकायमा पोषण सम्बखन्त्ध िखजस्टि, फािमहरू छपाई तथा ववतिण आडद सहज ि 
समयमै उपलव्ध र्िाउन सुिखक्षत भण्िािण र्ने ।   

अपेखक्षत 
प्रचतफल 

पोषण सेवा प्रवाहका लाचर्  पोषण सम्बखन्त्ध िखजस्टि, फािमहरू छपाई तथा ववतिण भइ अभाव 
हटेको हुने । 

सञ्चालन 
प्रकृया  

• पोषण सम्बखन्त्ध िखजस्टि, फािमहरू छपाई तथा ववतिणको लाचर् सव ै प्रादेचशक स्वास््य 
चनदेशनालयमा २० लाखको दिले पडहलो रैमाचसकमा  िकम ववचनयोखजत र्रिएको छ । 

• सो अनुसाि खरिद तथा ढुवानी र्रि सबै स्वास््य सस्थाहरुमा पोषण सम्बखन्त्ध िखजस्टि ि 
फािमहरू उपलब्ध र्िाउने ।   

• पोषण सम्बखन्त्ध िखजस्टि ,फािमहरू छपाई  र्दाय परिवाि कल्याण महाशाखा, पोषण शाखासरं् 
एकरुपताको लाचर् समन्त्यव र्रि अर्ािी बढाउने ।    

काययक्रम अनुर्मन तथा सुपरिबेक्षण: 
परिवाि कल्याण महाशाखाले आबश्यकतानुसाि काययक्रमको अनुर्मन र्नेछ   । 

अचभलेख 

तथा 
प्रचतवेदन 

पोषण सम्बखन्त्ध िखजस्टि, फािमहरू खरिद तथा ढुवानी सम्पन्त्न भए पिात ्आचथयक तथा भौचतक 
प्रर्ती प्रचतवेदन सम्बखन्त्धत प्रदेशले तोडकएको ढाचाुँ (अनुसूची २) मा पठाउनु पनेछ । सोही अनुसाि 
उि आचथयक ि भौतीक प्रर्ती प्रचतवेदन TABUS मा प्रवववष्ट र्नुयपनेछ । 
 

सन्त्दभय 
सामाग्री 

परिवाि कल्याण महाशाखा, पोषण शाखा ि एडककृत स्वास््य सुचना व्यवस्थापन प्रणाली चनडदयस्ट 
चनदेचशका समेत अनुसिण र्नय सडकनेछ  

 
 

मात ृतथा नवजातचशशु शाखा 

स्वास््य कायायलय तथा अस्पताहरुमा सन्त्चालन हुने काययक्रम 

स्वास््यकायायलयमाफय तमाततृथानवचशशुकाययक्रमसन्त्चालनिअस्पतालमाफय तमाततृथानवचशशकाययक्रमसन्त्चालन 

१ स्वास््यकायायलयबाटस्थानीयतहमा (आमासुिक्षा) एम.वप.िी.एस.आि. काययक्रमलर्ायतकाययक्रमकोअनसाइटकोचचंर्, 
अनुर्मनतथासहखजकिण 

परिचय स्थाचनय तहका स्वास््य संस्था तथा प्रदेश अस्पतालहरुमा चनयचमत रुपमा सन्त्चालन भई िहेका 
काययक्रमहरुको चनयचमत अनुर्मन तथा सहखजकिणकालाचर् यो काययक्रम िाखखएको हो ।यसका 
अलवा समुदायस्तिीय 
एम.वप.िी.एस.आि.काययक्रमसंचालनभएकाखजल्लाकास्थानीयतहहरुमासमुदायस्तिीयमातमृतृ्युपडहचान
र्न,ेसुचचचतकिणर्ने,सचमक्षार्नेिसचमक्षाबाटप्राप्तसुझाबबमोखजममातसृ्वास््यकोर्ुणस्तिबढाउनकोलाचर्
चनिन्त्तिरुपमासचभयलेन्त्सतथािेस्पोन्त्सर्नयआवस्यकिहेकोहुुँदा एम.वप.िी.एस.आि. 
काययक्रमकोचनिन्त्तिरुपमाअनुर्मनतथास्थानीयतहमा र्एि अनसाइट 
कोचचङर्नयकोलार्ीबजेटवबचनचयजनर्रिएकोछ। 

उदे्दश्य चनयचमत रुपमा सन्त्चालन भई िहेका काययक्रमहरुको चनयचमत अनुर्मन तथा सहखजकिण र्ने । 
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 समुदायस्तिीय एम.वप.िी.एस.आि.काययक्रमसंचालन भईिहेकास्थानीयतहहरुमा 
एम.वप.िी.एस.आि.चनदेचशकालेचनदेशनर्िेबमोखजमसमुदायमाहुनेसबैमातमृतृ्युकोपडहचानर्ने,सुचचचतकि
णर्न,ेसचमक्षार्नेिसचमक्षाबाटप्राप्तसुझाबबमोखजममातसृ्वास््यकोर्ुणस्तिसुधािकोलाचर्कायययोजनाबना
इलार्ुर्नेकाययप्रभाबकािीरुपमासंचालनर्िाईमातमृतृ्युघटाउने। 

अपेखक्षत 
प्रचतफल 

एम.वप.िी.एस.आि.काययक्रमका साथै मात ृतथा नवचशशु काययक्रमको चनयचमतअनुर्मनर्ने। 

काययक्रम 
संचालन 
प्रकृया 
 

वजेटको परिचधचभर िही मात ृ तथा नवचशशु काययक्रम अनुर्मन सहखजकिण तथा अनसाइट 
coaching सडहत समुदाय स्तिीय एम.वप.िी.एस.आि.काययक्रम संचालन भएका स्वास््य 
कायायलयबाट यो काययक्रम सचंालन र्नुयपनेछ l यसरि  अनसाइट कोचचङ र्नय जाुँदा स्वास््य 
कायायलयको एम.वप.िी.एस.आि.सचमतीका  सदस्यहरु र्एि र्नुय पनेछ l यस काययक्रमको खजम्मेवािी 
सचमचतको सदस्य सचचवको हुनेछ ।समुदाय स्तिीय एम.वप.िी.एस.आि.काययक्रम लार्ु भएका 
खजल्लाका स्थानीय तहहरुमा एम.वप.िी.एस.आि. काययक्रमको अनसाइट कोचचङसाथै चनम्न काययहरु 
र्नुय पनेछ:  

• समुदायस्तिीय एम.वप.िी.एस.आि.काययक्रमसंचालन 
भईिहेकासम्पूणयस्थानीयहरुमाचौमाचसक/अधयबावषयक/बावषयकरुपमास्थानीयतहमाअनुर्मन/ अन 
साइट कोचचंर् र्नlे 

• समुदायस्तिीय 
एम.वप.िी.एस.आि.काययक्रमसम्बखन्त्धअचभलेखिखजस्टितथाप्रचतबेदनफािमकोअबलोकनर्नेिअनुर्
मनर्रिअनुसूची२को चेक चलस्ट भनुयपनेछिउिप्रचतबेदनपरिवािकल्याणमहाशाखामापठाउनुपनेछl 

• समुदायस्तिीय एम.वप.िी.एस.आि.काययक्रमसम्बखन्त्धफािमहरु)सुचचतीकिण, प्रािखम्भक पडहचान 
ि मौखखक परिक्षण -VA फािम) भिेनभिेकोयडकनर्नेिफािमसडहतरिकालेभनयसहजीकिणर्नेl 

• चनयचमतरुपमामातमृतृ्युकोसचमक्षाभएनभएको यडकनर्ने ि 
सचमक्षार्िेकोभएसचमक्षाकोर्ुणस्तितथासचमक्षाबाटतयािर्रिएकोकायययोजनाकायायन्त्वनभएनभएको 
यडकनर्नेl 

• काययक्रमसंचालनर्नयकुनैकडठनाईभएसोकोपडहचानर्रिसुधािकालाचर्सुझाबडदनेl 

• सबैफािमहरु एम.वप.िी.एस.आि.को अनलाइन प्रणाली 
माफय तप्रदेशतथापरिवािकल्याणमहाशाखामाप्रचतबेदनर्िेको यडकनर्नेl 

• अन साइट कोचचंर् तथाअनुर्मनबाट पडहचान भएका चसफारिस, चुनौती ि कचम-
कमजोिीहरुलाई 
प्रदेशकोबावषयककाययक्रममासमाबशेर्दैलैजानेिप्राप्तसुझाबहरुस्वास््यचनदेशनालयिपरिवािकल्याणम
हाशाखापठाउनुपनेछसाथैप्राप्तसुझावकोआधािमार्ुणस्तिसुधािकाकाययहरुर्नुयपनेछ l 

 काययक्रमको बजेटबांिफाुँि: 
चनयचमत रुपमा सन्त्चालन भई िहेका मात ृतथा नवचशशु काययक्रमहरुको चनयचमत अनुर्मन तथा 
सहखजकिण ि समुदायस्तिीय एम.वप.िी.एस.आि.काययक्रमको अनुर्मन यसै चशषयकको बजेटवाट 
र्नुयपनेछ ।स्वास््य कायायलयहरुको बजेट अनुसूची ६ मा िाखखएको छ । 
 
 

अचभलेख  काययक्रमपिातउ्िकाययक्रमकोप्रचतवेदनप्रदेशचनदेशनालयमाअचभलेखमािाखु्नपनेछिसोकोबोधाथयपरिवािक
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तथा प्रचतवेदन ल्याणमहाशाखामापठाउनुपनेछ। 

सन्त्दभय सामग्री एम.वप.िी.एस.आि.चनदेचशकातथाकाययसंचालनचनदेचशका२०७८ 

 

२.MNH Roadmap, MNH update (र्भायवस्थादेखखसुत्केिीअवस्थासम्मसेवाचनिन्त्तिता (Continnum of care -ANC to 

PNC) कोलाचर्सेवाप्रदायकहरुलाईअचभमुखीकिणतथाPNC काययक्रमसंचालन( प्रदेश TOT, खजल्ला update) 
 
परिचय सुिखक्षत माततृ्व तथा प्रजनन स्वास््य सेवाको सवयव्यापी पहुुँच ि मडहलाको अचधकािलाई 

सुचनखितत ि स्वास््य सेवा प्रणालीलाई सुदृडढकिणका लाचर् स्वास््य सेवा ववभार्, परिवाि 
कल्याण महाशाखाले Safe Motherhood and Neonatal  Heatlh Roadmap 2030,२०७७ मा 
जािी र्िेको छ । त्यसै र्रि जीवनचक्र सैलीमा स्वास््य सेवाको महत्वलाई सम्बोदन 
र्रिContinuum of care -ANC to PNC) ि सुिखक्षत र्भयपतन सेवाको पहुुँचका लाचर् सुिखक्षत 
र्भयपतन सेवा काययक्रम व्यवस्थापन तथा काययववचध चनदेचशका २०७८ पचन परिवाि कल्याण 
महाशाखाले २०७८ मा जारि र्ने छ । 

उदे्दश्य Safe Motherhood and Neonatal Heatlh Roadmap 2030@)&&,  Continuum of care -ANC 
to PNC_/ ;'/lIft ue{ktg ;]jf sfo{qmd Joj:yfkg tyf sfo{ ljlw lgb]{lzsf @)&* af/]  cled'lvs/0f ug]{  

अपेखक्षत प्रचतफल of}g tyf k|hgg :jf:Yo ;]jf h:t} ;'/lIft dft[Tj ;]jfnfO{ a9\g', Contraceptive  prevalence rate 

a9\g', ;'/lIftue{ktg ;]jf, lszf]/lszf]/L ;]jf sf] k|of]u al9 dft[ d[To'dfsdLcfpg] 5 .  
सन्त्चालन प्रकृया 
 
 

Safe Motherhood and Neonatal Heatlh Roadmap 2030,  Continuum of care -ANC to 

PNC_/ ;'/lIftue{ktg ;]jfsfo{qmdJoj:yfkgtyfsfo{ljlwlgb]{lzsf @)&* sf] cled'vLs/0fsf 

nfluचनम्न अनुसाि र्रिनेछ:  

• यी ३ वबषयहरु समेटी परिवाि कल्याण महाशाखा मात ृ तथा नवाचशशु शाखाले ३ 
डदनेअचभमुखीकिण ्याकेज बनाई पडहलो चौमाचसकमा  उपलब्ध र्िाउनेछ . 

• यस काययक्रमको लाचर् संचघय तहमा बजेट वबचनयोजन र्नय नसडकएको ले प्रेदेश ि 
स्थानीय तहमा अचभमुखखकिणको लाचर् ववचनयोखजत र्रिएकोछ 

• प्रदेश स्तिमा वबचनचयखजत बजेटबाट चनम्न अनुसाि काययक्रमहरु सम्पन्त्न र्नुयपनेछ: 
- ३ डदने अचभमुखीकिण ्याकेज प्राप्त भएपछी प्रदेश स्वास््य चनदेशनालायले 

सम्पूणय स्वास््य कायायलयबाट MNH focal व्यविहरु लाई ३ डदने अचभमुखीकिण 
र्नुयपनेछ . 

- प्रदेश तहबाट अचभमुखीकिण प्राप्त र्रिसकेपचछ मार स्वास््य कायायलयहरुले 
प्रत्येक स्थानीय तहहरुलाई (MNH focal व्यविहरुलाई) ३ डदने अचभमुखीकिण 
र्नय सक्नेछन . 

- अचभमुखीकिण काययक्रम संचालन र्नय प्रदेशले परिवाि कल्याण महाशाखाबाट 
सहजकताय आमन्त्रण र्नय सक्नेछन . 

- स्वास््य चनदेशनालयकाMNH काययक्रम हेने व्यविले यो काययक्रमको फोकल 
व्यविको रुपमा काम र्नुयपनेछ. 

• प्रदेश स्वास््य कायायलय स्तिमा वबचनचयखजत बजेटबाट चनम्न अनुसाि काययक्रमहरु 
सम्पन्त्न र्नुयपनेछ: 
- प्रदेश स्वास््य चनदेशनालायले सम्पूणय स्वास््य कायायलयबाट MNH focal 
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व्यविहरु लाई ३ डदने अचभमुखीकिण सम्पन्त्न र्रिसकेपचछ मार स्वास््य 
कायायलयका अचभमुखीकिण प्राप्त फोकल व्यविहरुले स्थानीय तहलाई ३ डदने 
अचभमुखीकिण र्िाउनेछन ्. 

- स्वास््य कायायलयमा काययित PHN हरु ले ि PHN नभएको खण्िमा MNH 
काययक्रम हेने व्यविले यो काययक्रमको फोकल व्यविको रुपमा काम र्नुयपनेछ. 

- स्वास््य कायायलयबाट अचभमुखीकिण प्राप्त र्रिसकेपचछ प्रत्येक  स्थानीय तहले 
आ-आफ्ना स्वास््य संस्थाका स्वास््य कमीहरुलाई   अचभमुखीकिण र्नय 
सडकनेछ . 

-  

स्थानीय तहमा अचभमुखीकिण काययक्रम संचालन र्नय स्थानीय तहमै बजेट वबचनयोजन 
र्रिएकोछ . 

वजेट बांिफाुँि 

 
स्वास््य चनदेशनालय तहमा: 

- यस काययक्रमको अचभमुखीकिण संचालन र्नय सबै प्रदेशहरुमा रु. १० लाखको 
दिले बजेट वबचनयोजन र्रिएकोछ . 

स्वास््य कायायलय तहमा: 
- यस काययक्रमको अचभमुखीकिण संचालन र्नय सबै ७७ वटै प्रदेश स्वास््य 

कायायलयहरुमा बजेट वबचनयोजन र्रिएकोछ . 

- सबैजसो स्वास््य कायायलयमा रु. ३ लाखको दिल ेबजेट वबचनयोजन र्रिएकोछ 

- ति स्थानीय तहहरुको संख्या हेिी कुनै खजल्लामा ३ लाख भन्त्दा केडह कम वा 
धेिै बजेट पचन ववचनयोखजत र्रिएकोछ, जस्तो भिपुि ि रुकुम पूवयमा २/२ 
लाख, प. नवलपिासीमा २.५ लाख ि तिाईमा धनुषा, महोत्तिी, सलायही, ि 
िौतहतमा रु. ४ लाखको दिले ववचनयोखजत र्रिएको छ   

 

बजेट काययक्रम नेपाल सिकािको प्रचचलत चनयम अनुसाि खचय र्नय सडकनेछ . 

अचभलेख प्रचतवेदन सुिखक्षत र्भयपतन सेवा काययक्रम व्यवस्थापन तथा काययववचध चनदेचशका २०७८ को 
अचभमुखीकिणका लाचर् चय ३ कार्जपरका लाचर् ३ डदने ्याकेज बनाउने । यस 
अचभमुखीकिण र्ोष्ठीका लाचर् तइ्त ् प्रदेशमा ि  खजल्लाका लाचर् अचभमुखीकिण 
स्वास््यकमीहरुका लाचर् डदनु पनेछ । 

सन्त्दभय सामग्री ३ डदने अचभमुखीकिण काययक्रमको ्याकेज (PPT सडहत),Safe Motherhood and Neonatal 

Heatlh Roadmap 2030, @)&&,  Continuum of care -ANC to PNC_ ि सिुखक्षत र्भयपतन सवेा 
काययक्रम व्यवस्थापन तथा काययववचध चनदेचशका २०७८ चनदेचशका 

परिचय सुिखक्षत माततृ्व तथा प्रजनन स्वास््य सेवाको सवयव्यापी पहुुँच ि मडहलाको अचधकािलाई 
सुचनखितत ि स्वास््य सेवा प्रणालीलाई सुदृडढकिणका लाचर् स्वास््य सेवा ववभार्, परिवाि 
कल्याण महाशाखाले Safe Motherhood and Neonatal  Heatlh Roadmap 2030,२०७७ मा 
जािी र्िेको छ । त्यसै र्रि जीवनचक्र सैलीमा स्वास््य सेवाको महत्वलाई सम्बोदन 
र्रिContinuum of care -ANC to PNC) ि सुिखक्षत र्भयपतन सेवाको पहुुँचका लाचर् सुिखक्षत 
र्भयपतन सेवा काययक्रम व्यवस्थापन तथा काययववचध चनदेचशका २०७८ पचन परिवाि कल्याण 
महाशाखाले २०७८ मा जारि र्ने छ । 
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उदे्दश्य Safe Motherhood and Neonatal Heatlh Roadmap 2030@)&&,  Continuum of care -ANC to 

PNC_/ ;'/lIft ue{ktg ;]jf sfo{qmd Joj:yfkg tyf sfo{ljlw lgb]{lzsf @)&* af/]  cled'lvs/0f 

ug]{  

अपेखक्षत प्रचतफल of}g tyf k|hgg :jf:Yo ;]jf h:t} ;'/lIft dft[Tj ;]jfnfO{ a9\g', Contraceptive  prevalence rate 

a9\g', ;'/lIft ue{ktg ;]jf, lszf]/lszf]/L ;]jf sf] k|of]u al9 dft[ d[To'df sdL cfpg] 5 .  
सन्त्चालन प्रकृया 
 
 

Safe Motherhood and Neonatal Heatlh Roadmap 2030 @)&&,  Continuum of care -ANC 

to PNC)ि सुिखक्षत र्भयपतन सेवा काययक्रम व्यवस्थापन तथा काययववचध चनदेचशका २०७८ को 
अचभमुखीकिणका लाचर् चय ३ कार्जपरका लाचर् ३ डदने ्याकेज बनाउने । यस 
अचभमुखीकिण र्ोष्ठीका लाचर् TOT प्रदेशमा ि  खजल्लाका लाचर् अचभमुखीकिण 
स्वास््यकमीहरुका लाचर् डदनु पनेछ । 

अचभलेख प्रचतवेदन सुिखक्षत र्भयपतन सेवा काययक्रम व्यवस्थापन तथा काययववचध चनदेचशका २०७८ को 
अचभमुखीकिणका लाचर् चय ३ कार्जपरका लाचर् ३ डदने ्याकेज बनाउने । यस 
अचभमुखीकिण र्ोष्ठीका त्यस प्रदेशमा ि  खजल्लाका लाचर् अचभमुखीकिण स्वास््यकमीहरुका 
लाचर् डदनु पनेछ । 

सन्त्दभय सामग्री Safe Motherhood and Neonatal Heatlh Roadmap 2030@)&&,  Continuum of care -ANC 

to PNC_ ि सुिखक्षत र्भयपतन सेवा काययक्रम व्यवस्थापन तथा काययववचध चनदेचशका २०७८ 
चनदेचशका 

 

३. समुदायस्थिमाMPDSRकाययक्रमकोसचमक्षातथाअचभमुखीकिण 

परिचय नेपालले  डदर्ो ववकास लक्ष्य अनुसाि सन ् २०३० सम्ममा नेपालल े हाल २३९ िहको मात ृ मतृ्यु 
दि )प्रचत लाखमा (लाइय ७० , नवजात चशशु मतृ्युलाइय १२ मा ि बाल मतृ्युलाइय २० मा झाने लक्ष्य िाखेको 
छ । सो  लक्ष्य हाचसल र्नयको लाचर् नेपाल सिकाि स्वास््य तथा जनसंख्या मंरालयले अस्पतालमा 
माततृथापेरिनेटलमतृ्यु तथा समुदायमा 
मातमृतृ्युकोपडहचानर्ने,सुचचचतकिणर्ने,सचमक्षार्नेिसचमक्षाबाटप्राप्तसुझाबबमोखजममाततृथापेरिनेटलस्वा
स््यकोर्ुणस्ति 

बढाउनकोलाचर्चनिन्त्तिरुपमाचनर्िानीतथाप्रचतकाययसंचलानर्रििहेकोछ।यसै सन्त्दभयमा उि काययक्रमको 
सचमक्षार्रि 

मतृ्युका कािण  पत्ता लर्ाउने,कायययोजना बनाउने ि 

आर्ामी डदनमा मात ृ मतृ्युलाई कसरि घटाउन सडकन्त्छ भनेि 
सचमक्षार्दैस्थानीयतहकोक्षमताअचभबदृीर्नयकोलार्ीबजेट 

ववनीयोजन र्रिएकोछ। 

काययक्रमको 
उधेश्य  

समुदायस्तिको एम.वप.िी.एस.आि. काययक्रमसंचालन 
भईिहेकाखजल्लाहरुमासबैपाचलकाहरुबाटखजल्लास्तिमाभेलार्रिएम.वप.िी.एस.आि. 
संचालनकोअनुभविचसकाईतथाकाययक्रमसंचालनमाआइपिेकासमस्याएकआपसमाछलफल र्ने।  

प्रभाबकािीडक्रयाकलापहरु 
अन्त्यअस्पताललेलार्ुर्नेिसमस्यासमाधानकाउपायहरुकोपडहचानर्रिएम.वप.िी.एस.आि. काययक्रमलाई 
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संस्थार्तर्नेिकाययक्रमसंचालनकोलाचर्स्थानीयतहकोक्षमताअचभबदृीर्ने। 

अपेखक्षत 
प्रचतफल 

 

यसकाययक्रमसंचालनपिात एम.वप.िी.एस.आि. 
काययसंचालनचनदेचशकालेचनदेशनर्िेबमोखजमसमुदायमाहुनेसबैमातमृतृ्युकोपडहचान,सुचचचतकिणतथासचमक्षा 
र्िेि 
आर्ामीडदनमात्यस्तैप्रकृचतकोअरुमतृ्युहुननडदन,र्ुणस्तिसुधािकाकाययसंचालनर्रिमाततृथापेरिनेटलमतृ्युकम 
र्नlे 

अपेखक्षत 
प्रचतफल 

समुदायस्तिमा एम.वप.िी.एस.आि. 
काययक्रमसंचालनभइिहेकापचलकाहरुमाभएकासबैमातमृतृ्युकोसचमक्षार्नेिस्थानीयतहकोक्षमताअचभबदृीर्ने। 

सन्त्चालन 
प्रकृया 
 
 

यस काययक्रम संचालन र्नयको लाचर् स्वास््य कायायलयमा बजेट वबचनयोजन र्रिएको छ ि काययक्रम 
संचालनको खजम्मेवािीप .हे.न / मात ृतथा नवजात चशशु (MNH)काययक्रम फोकल व्यविको  हुनेछ ।यो 
काययक्रम संचालन र्दाय चनम्न काययहरु र्नुय पने छ: 
a) यसकाययक्रमसंचालनर्दायसमुदायस्तिमा एम.वप.िी.एस.आि. 

काययक्रमसंचालनर्रििहेकापचलकाहरुबाटस्वास््यप्रमुख,स्वास््यसहप्रमुख,प.हे.न/नचसिंर्कमयचािीित्यां
कअचधकृत/सहायकर्रिप्रत्यकपाचलकाबाट४जनालाई 
पायकपनेठाउुँमाबोलाइ२डदनकोसचमक्षासंचालनर्नुयपदयछl 

b) काययक्रमसंचालनर्दायप्रत्येकस्थानीयतहबाटसहभार्ीहरुलेकाययक्रममाछलफलर्नयकोलाचर्आफ्नोपाचलकामा
भएकामातमृतृ्युकोसुचचतीकिण,प्रािखम्भक पडहचान ि मौखखक परिक्षण-
VAफािमचलएिआउनुपनेछ।साथैप्रत्येकपाचलकालेआफ्नोपाचलकाकोमातमृतृ्युको,डदइएकोढांचामाप्रस्तुचतक
िणर्नुयपनेछ। 

c) यसरिकाययक्रमसंचालनर्दाय१डदनसचमक्षाि१डदनएम.वप.िी.एस.आि. काययक्रमकोअचभमुखीकिणर्नुयपनेछ। 
d) अचभमुखीकिणर्दायएम.वप.िी.एस.आि. काययक्रमकानयाुँत्य, जानकािी,नयाुँचनदेचशका,फािमभनेतरिका, 

अनलाइन रिपोटय र्ने, कायय योजना बनाउने तथाकाययन्त्वयन 
र्नलेर्ायतकासम्पूणयवबषयबस्तुसमावेशर्नुयपनेछ।समीक्षाकोटेम्लेट,काययक्रमकोताचलकातथाअचभमुखीक
िणको्याकेजwww.fwd.gov.npमा िाखखएकोछ। 

• सचमक्षासंचालनकोलाचर्प्रचशक्षककोरुपमाआवश्यकताअनुसािसमुदायअस्पताल, 

प्रदेशकासामाखजकववकाशमंरालयकास्वास््यमहाशाखा,अस्पतालकास्त्री तथा प्रसुती िोर् ववशेषज्ञ/बाल 
िोर् ववशेषज्ञ,स्वास््यकायायलयतथापरिवािकल्याणमहाशाखाका प्रचतचनचध, त्यांक अचधकृत आडद 
बाट एम.वप.िी.एस.आि. ताचलम प्राप्त प्रचशक्षक बोलाउन सडकनेछ। 

काययक्रमकोबजेटबािफाि  :  

यस काययक्रमकोलाचर्स्वास््यकायायलयमाबजेटव्यवस्थार्रिएकोछ।उि िकमको बािफाुँि र्िी नेपाल 
सिकािको  

आचथयक ऐन चनयमअनुसािकाययक्रमसंचालनर्नुयपनेछ।साथै यस काययक्रमको लाचर् बजेट अनुसूची ६ मा 
िाखखएको छ । 
 

अचभलेख  
तथा 

काययक्रमपिातउ्िकाययक्रमकोप्रचतवेदनस्वास््यकायायलयमािाखु्नपनेछिसोकोबोधाथयप्रदेशचनदेशनालय, 

 परिवािकल्याणमहाशाखामापठाउनुपनेछ। 

http://www.fwd.gov.np/
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प्रचतवेदन 

सन्त्दभय 
सामग्री  

एम.वप.िी.एस.आि. चनदेचशकािकाययसंचालनचनदेचशका२०७८ 

 

४. अस्पतालहरुमा एम.वप.िी.एस.आि. तथा जन्त्मजात ववकलांर् चनर्िानी काययक्रमसंचालन 

परिचय एम.वप.िी.एस.आि. काययक्रम द्वािा मात ृतथा पेरिनेटल मतृ्युको पडहचान र्ने, सुचचचतकिण र्ने, 
सचमक्षा र्ने ि सचमक्षाबाट प्राप्त सुझाव बमोखजम मात ृ तथा पेरिनेटल स्वास््यको र्ुणस्ति 
बढाउनु पनेछ ि साथै जन्त्मजात ववकलांर् चनर्िानी  काययक्रम संचालन र्नुय पनेछ। 

उदे्दस्य 

 

• अस्पतालहरुमाहुनेमाततृथापेरिनेटलमतृ्युहरुकोसचमक्षार्िीमतृ्युकाकािणपत्तालर्ाउनेिआर्ामीडदन
मात्यस्तामतृ्युहुननडदनआवश्यकर्ुणस्तिसुधािकाउपायहरुपडहचानर्िीकायायन्त्वयनकालाचर्कायययो
जनातयािर्नेिमतृ्युसम्वन्त्धीसूचनाप्रणालीलाईव्यवखस्थतर्ने। 

• जन्त्मजात ववकलांर् चनर्िानीकोचनयचमतखोजपितालर्रिप्रचतबेदनर्ने। 
अपेखक्षत प्रचतफल तोडकएकाअस्पतालमापडहचानभएकासबैमाततृथापेरिनेटलमतृ्युकोसचमक्षार्नेितोडकएकाअस्पतालमास

बैजन्त्मजात ववकलांर् चनर्िानीकेसहरुकोपडहचानर्ने। 
सञ्चालन प्रडक्रया काययक्रमसंचालनर्नेचनकाय: 

बजेट वबचनयोजन भएकाअस्पतालहरु 

यस ्काययक्रम लार्ू भएका अस्पतालहरुमा मात ृ तथा पेरिनेटल मतृ्यु चनर्िानी तथा प्रचतकायय 
(एम.वप.िी.एस.आि) चनदेचशका अनुसाि मात ृ मतृ्यु भएमा हिेक पटक ि पेरिनेटल मतृ्युको 
माचसक रुपमा समीक्षा र्नुयपने छ ि सचमक्षाबाट प्राप्त सझुावको आधािमा र्ुणस्ति सुधािका 
काययहरु र्नुयपने छ । अस्पताल स्तिीय समीक्षा वैठक अस्पताल स्तिीय मात ृ तथा पेरिनेटल 
मतृ्यु पुनिावलोकन सचमचतका पदाचधकािीहरु ि आमखन्त्रत सदस्यहरु समेत सहभार्ी र्िाई 
संचालन र्नुय पनेछ।त्यसै र्रि जन्त्मजात ववकलांर् चनर्िानी  काययक्रम लार्ु भएका 
अस्पतालहरुमा  जन्त्मजात ववकलांर् चनर्िानी  काययक्रम, जन्त्मजात ववकलांर् चनर्िानी   
चनदेचशका अनुसाि संचालन र्नुय पनेछ ।यसकाययक्रमकोलार्ीबजेटचनमानुसािचमलाउनुपनेछ: 
➢ वबचनयोजीत बजेटबाट बजेटको परिचधमा िही बैठकको लाचर् खाजा, फमय, फमेट फोटोकपी ि 

वप्रन्त्ट, प्रचतबेदन तयािी, इन्त्टिनेट लर्ायत काययक्रम संर् सम्बन्त्धीत अन्त्य चशषयकमा खचय र्नय 
सडकनेछ। 

 

अस्पताल वबकास सचमचतको चनणययअनुसाि फािमभनेििाटा इन्त्िी र्ने व्यविलाई बजेटको 
परिचध चभर िही चनम्नानुसाि पारिश्रचमक भत्ता डदन सडकनेछ: 
• मात ृमतृ्युमा प्रचत केस रु ५०० (फािम भने ि 

इन्त्िीर्नेदबुैजोिेि(,  

• पेरिनेटल मतृ्युमा प्रचत फािम भिेको रु १०० 

(PDR फािम भिेको मार) 

• पेरिनेटल मतृ्यु चनर्िानीमाचसक सािांश फािम 
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(PDRSummary form)भिेकोि इन्त्िी र्िेको रु 

२०० )फािम भनेि इन्त्िीर्ने दबुैजोिेि( 

• जन्त्मजात ववकलांर् चनर्िानी  मा प्रचत फािम भिेि  

इन्त्िी र्िेकोरु २०० (फािम भने ि इन्त्िी र्ने  

दबुै जोिेि ( 

 

काययक्रमकोबजेटबांिफाि:यस काययक्रमको लाचर् अस्पतालहरुमाबजेट वबचनयोजन र्रिएको छ। यस 
काययक्रमको लाचर् बजेट अनुसूची ६ मा िाखखएको छ । 
 

अचभलेख  तथा 
प्रचतवेदन 

काययक्रम पिात ् उि काययक्रमको प्रचतवेदन अस्पतालमा िाखु्न पनेछ सोको बोधाथय प्रदेश 
चनदेशनालय ि परिवाि कल्याण महाशाखामा पठाउनु पनेछ । 

सन्त्दभय सामग्री  एम.वप.िी.एस.आि.चनदेचशका,जन्त्मजात ववकलांर् चनर्िानी  चनदेचशका,काययसंचालन चनदेचशका 
२०७८ 

 

५. प्रदेशस्तिकाअस्पतालहरुमाप्रसतुीसेवाप्रदायकहरुलाईअनसाईटकोचचङिर्ुणस्तिसुधािकाययक्रमसंचालनर्नयको लाचर् 
Skill Lab सामानकोखरिद 

परिचय नेपालमाआमातथानवजातचशशुकोमतृ्यूलाईउल्लेखनीयरुपमाघटाईर्ुणस्तिीयसेवाप्रदानर्नयदक्षप्रसुतीकमीकोभू
चमकािहेकोपाइन्त्छ।अस्पतालहरुमा प्रसुती सेवा प्रदायकहरु ले चनिन्त्ति रुपमा र्ुणस्तिीय प्रसुती सेवा 
प्रदान र्नय िाम्रिीसीपअभ्यासर्नयनपाएकाप्रसुचतसेवाप्रदायक (SBA and non-SBA)  

हरुलाईउनीहरुकोआफ्नैकाययस्थलमा onsite Coaching/Mentoring 

द्धािासामान्त्यप्रसुतीसेवातथाप्रसुतीजडटलताव्यवस्थापनर्नयसक्नेक्षेमताअचभबवृद्धकोलाचर्योकाययक्रमलार्ूर्रिएको
छ। onsite Coaching/Mentoring प्रडक्रया संर्ै र्ुणस्तिीय मारी तथा नाबचशश ुस्वास््य सेवा प्रदान र्नय 
SBA onsite coaching/mentoring guideline अनुसाि र्ुणस्तिीय प्रसुती सेवा उपलब्ध र्िाउन तयािी  
अवस्थामा िहनको लाचर् MNH Readiness Hospital Quality Improvement Process (HQIP) टूल को प्रयोर् 
र्रि ६/६ मडहना self-assessment र्ने ि यसको अवस्था अनुसाि र्ुणस्ति सेवाको लाचर् कायययोजना 
बनाई काययन्त्वयन र्नुयपने अपरिहायय भएको छ l 

उदे्दश्य प्रसुतीकेन्त्रहरुमार्ुणस्तिीयप्रसुतीसेवासुचनखितर्नयतथाजडटलताव्यवस्थापनर्नयकोलाचर् Coaching/Mentoring 

ववचधमाफय त delivery service unit मा काययितनचसयङ्र्कमयचािीहरुकोक्षमताअचभबवृद्धर्नेि MNH Readiness 

HQIP self-assessment र्रि सेवा प्रदान र्नय तयारि अवस्थमा िहने । 
संचालन 
प्रडक्रया 

यस चशषयकको बजेटवाट Coaching,Mentoring काययक्रमको लाचर् आवश्यक पने Skill Lab को सामान 
खरिद र्नुयपदयछ । यसको लाचर् आवश्यक पने सामानको Specification व्यस्थापन महाशाखाको Website 

मा िाखखएको छ । 
Skill Lab सामान 

i) Birthing Model with baby and Plasenta 

ii) Newborn resuscitation baby set. 
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MAMA U आवश्यक अन्त्य सामाग्रीहरु 
अपेखक्षत 
प्रचतफल 

र्ुणस्तिीय Skill lab सामान प्रयोर् र्िी प्रसुचतसेवाप्रदायक (SBA and non-SBA)  हरु लाई  
onsite Coaching/Mentoring र्िी र्ुणस्तिीय प्रसुती सेवा उपलब्ध हुनेछ । 

 

६. समुदाय स्तिमा एम.वप.िी.एस.आि. काययक्रमको वबस्ताि तथा काययन्त्वयन 

परिचय नेपाल ववश्वव्यापी रूपमा देशको उच्च मात ृतथा वाल मतृ्युलाइय न्त्यून सहश्राखव्द ववकास लक्ष्य पुिा 
र्िी सुिखक्षत मात ृ तथा वाल स्वास््य सुधािमा र्िेको योर्दानलाइय चचनाइय ववचभन्त्न अन्त्तिाविय 
पुिस्काि समेत पाउन सफल हो । आर्ामी डदनमा उि उपलखव्धलाइय संस्थार्त र्दै देशको 
परिवतीत संिचनामा नेपालले डदर्ो ववकास लक्ष्यमा २०३० सम्ममा पुिा र्ने प्रचतवद्दता व्यि र्िेका 
लक्ष्यहरू पुिा र्नुय प्रमुख चुनोती वनेको छ । सहश्राखव्द ववकास लक्ष्य अनुसाि सन ्२०३० सम्ममा 
नेपालले हाल २३९ िहको मात ृमतृ्यु दि(प्रचत लाखमा) लाइय ७०, नवजात चशशु मतृ्युलाइय १२ मा ि 
वाल मतृ्युलाइय २० मा झाने लक्ष्य िाखेको छ । हाल नेपालमा वषेनी १ हजाि पाुँच सय भन्त्दा वडढ 
आमाहरूले र्भयवती भएकै कािणले मतृ्यु हुनु पिेको अवस्थामा ववश्व स्वास््य संर्ठनको प्रत्येक 
मतृ्युलाइय र्णना र्ने (Count Every Death) िणचनती अनुसाि सवै मात ृमतृ्यु सुचचत र्ने, अध्ययन 
र्ने ि त्यस्तै प्रकृतीका कािणले थप मतृ्यु हुन नडदन कृयाकलापहरू सन्त्चालन र्ने जस्ता 
कृयाकलापहरू सन्त्चालन र्िे मार नेपालले डदर्ो ववकास लक्ष्य प्राप्त र्नय सक्ने अवस्था भएको 
हुनाले यो काययक्रम सन्त्चालन र्रिएको हो । हाल सम्म समुदाय स्तिमा ११ खजल्लामा 
एम.वप.िी.एस.आि. काययक्रम संचालन भैिहेको ि यस आचथयक बषयमा यो काययक्रम थप खजल्लाहरुमा 
वबस्ताि र्नय यो काययक्रममा बजेट वबचनयोजन र्रिएको छ। 

उधेश्य  

 

सबै मात ृ मतृ्युको पडहचान र्ने, सुचचचतकिण र्ने, सचमक्षा र्ने ि सचमक्षा बाट प्राप्त सुझाब 
बमोखजम मात ृ स्वास््यको र्ुणस्ति सुधािको लाचर् कायययोजना बनाइ लार्ु र्ने कायय प्रभाबकािी 
रुपमा संचालन र्िाई मात ृतथा पेरिनेटल मतृ्यु घटाउने । 

अपेखक्षत 
प्रचतफल 

एम.वप.िी.एस.आि. काययक्रम माफय त मात ृमतृ्युको पडहचान र्ने, सुचचचतकिण र्ने, सचमक्षा र्ने ि 
सचमक्षा बाट प्राप्त सुझाब बमोखजम मात ृ तथा पेरिनेटल स्वास््यको र्ुणस्ति बढाई  मात ृ तथा 
पेरिनेटल मतृ्यु कम र्िाउने । 

संचालन प्रकृया 
 

यो काययक्रम सञ्चालनको लाचर् सम्बखन्त्धत खजल्लाको स्वास््य कायायलयमाबजेटवबचनयोजन र्रिएको 
छ।स्वास््य कायायलयले खजल्लाका खजल्ला समन्त्वय सचमती,मडहला तथा बालबाचलका सम्बखन्त्धत 
प्रचतचनचधहरु,खजल्लाका अन्त्य सिोकािवालाहरु,सम्पूणयस्थानीय तहका मेयि/अध्यक्ष  ि 
उपमेयिहरु/उपाध्यक्ष, काययकािी अचधकृतहरु ि अन्त्य सिेकािबालाहरू संर् १ डदनको अचभमुखीकिण  
काययक्रम  संचालन र्नुयपनेछ । तत्पिात खजल्ला चभरका सम्पुणय स्थाचनय तहका  स्वास््य 
संयोजक, सह संयोजक,त्यांक अचधकृत/सहायक वा िाटा इन्त्िी र्ने व्यवि ि नचसिंर् 
कमयचािीहरु,अस्पतालका एम.वप.िी.एस.आि.संर् सम्बखन्त्धत स्वास््यकमीहरुलाई पडहलो चिणमा २ 
डदनको तालीम संचालन ि स्थानीय तहका सबै विाका अध्यक्ष,सामाखजक वबकास शाखा 
संयोजक,स्वास््य संस्थाका व्यवस्थापन सचमचत अध्यक्ष,मडहला तथा बालबाचलका शाखा 
प्रचतचनचध,चशक्षक,सामाखजक अचभयन्त्ता लर्ायतका सिोकािवालाहरुलाई १ डदनको अचभमुखीकिण र्नुय 
पनेछ।  
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त्यसपचछ दोस्रो चिणमा क्रमशः सबै पाचलका चभरका सम्पूणय स्वास््य संस्थाहरुका 
स्वास््यकमीहरु(स्वास््य संस्था इन्त्चाजय,स्टाफ नसय/अनमी/ ्यािामेडिकस) लाई वबचभन्त्न ब्याचमा 
२ डदनको तालीम  संचालन र्नुय पनेछ यसरि तालीम संचालन र्दाय काममा बाधा नपने र्िी ि 
बजेटको परिधी चभर िही तालीम उपलब्ध र्िाउनुपनेछ । यसै र्िी सब ै स्थाचनय तहका 
म.सा.स्वा.स्व.से.लाई पचन १ डदनको अचभमुखीकिण काययक्रम संचालन र्नुयपनेछ ।यसरि तालीम 
तथा अचभमुखीकिण संचालन र्दाय प्रदेश स्वास््य चनदेशनालयकातालीम प्राप्त काययक्रम सम्बखन्त्धत 
प्रचतचनचध,सामाखजक वबकास मन्त्रालयका तालीम प्राप्त काययक्रम सम्बखन्त्धत प्रचतचनचध, परिवाि 
कल्याण महाशाखाका काययक्रम सम्बखन्त्धत प्रचतचनचध, स्वास््य कायायलयका तालीम प्राप्त  काययक्रम  
सम्बखन्त्धत व्यवि,त्यांक अचधकृत  आडद लाई प्रयोर् र्नुय पनेछ । यसका लार्ी अथय मन्त्रालयको 
काययवबचध चनदेचशका २०७५ का आधािमा र्नुयपनेछ ि खजल्ला स्तिमा काययक्रम संचालन र्दाय  
परिवाि कल्याण महाशाखा संर् समन्त्वय र्नुयपनेछ।साथै यो काययक्रम संचालन र्दाय 
एम.वप.िी.एस.आि. चनदेचशका,कायय संचालन चनदेचशका ि एम.वप.िी.एस.आि. तालीम ्याकेज प्रयोर् 
र्रि र्नुय पनेछ। समपूणय सामग्रीहरु परिवाि कल्याणको वेबसाइट www.fwd.gov.npमा िाखखएको छ 
। 
सबै तहको ताचलम तथा अचभमुखीकिण संचालन भइसके पछी स्थानीय तहहरुले एम.वप.िी.एस.आि. 
चनदेचशका अनुसाि समुदाय स्तिीय एम.वप.िी.एस.आि. काययक्रम संचालन सुरु र्नुय पनेछ ।सो का 
लाचर् स्थानीय तहमा बजेट वबचनयोजन र्रिएको छ ।  

 यो काययक्रम संचालनको लार्ी परिवाि कल्याण महाशाखाबाट आ.ब २०७६/७७ मा  प्रदेश ि 
खजल्ला स्तिमाएम.वप.डि.एस.आि प्रचशक्षक प्रचशक्षण ताचलम संचालन भइ सकेकोले स्वास््य 
कययलयहरुले तोकीएको बजेटको परिचध चभर िडह काययक्रम संचालन र्नुयपनेछ। सो का लार्ी बजेटको 
ब्यवस्थापन तपसील बमोजीम िहेको छ । यस काययक्रमको लाचर् बजेट अनुसूची ६ मा िाखखएको छ 
। 
  

एम.वप.िी.एस.आि. वबस्ताि र्नुयपने नयाुँ खजल्लाहरु: पाुँचथि,मोिंर्,पसाय, अघायखाुँची,रुकुम पूवय, 
्युठान,दांर्, बडदयया, िोल्पा,िोटी ि दाचुयला 
एम.वप.िी.एस.आि. को वबस्तािको लाचर् ताचलम सरुु भइ सकेको ति ताचलम पुिा नभएि यस 
आ.ब. थप बजेट र्एका खजल्लाहरु: म्याग्दी, दैलेख ि बझांर् 

अचभलेख 
प्रचतवेदन 

काययक्रम पिात ् उि काययक्रमको प्रचतवेदन स्वास््य कायायलयमा अचभलेख िाखी स्वास््य 
चनदेशनालयमा ि  परिवाि कल्याण महाशाखामा पठाउनु पनेछ । 

सन्त्दभय सामाग्री एम.वप.िी.एस.आि.चनदेचशका ि काययसंचालन चनदेचशका२०७८ 

 

७. PNC काययक्रमववस्तािर्नयस्थानीयतहकोक्षमताअचभबदृ्दी 
परिचय हाम्रो देशको माततृथा नाबजात चशशु मतृ्यु दि उल्लखेनीय रुपमा घटाउन  नसडकिहेको 

अवस्थामा,आमा ि नवजात चशशुहरुको मतृ्यु  सुत्केिी भएको २४ घण्टा ि ७ डदन चभरमा सब ै
भन्त्दा धेिै हुने भएको हुनाले सुत्केिी अवस्थामा घिभेट र्िेि आमाहरु ि नवजात चशशुहरु को 
स्वास््य जांच र्रि जडटलताहरु  समयमै पडहचान र्ने, ब्यस्थापनर्ने ि सो को ब्यस्थापन र्नय 
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नसक्ने अवस्थामा तुरुन्त्त प्रेषण   र्रि आमा ि नवजात चशशुको मतृ्यु हुनबाट जोर्ाउन बजेट 
तथा काययक्रम व्यवस्था र्रिएको हो l  

उदे्दश्य सुत्केिी अवस्थामा मडहला तथा नवजात चशशूमा देखखने जडटलताहरू समयमै पत्ता लर्ाइय 
व्यवस्थापन र्रि मात ृतथा नवजात चशशू मतृ्यू कम  र्ने ।  

अपेखक्षत 
प्रचतफल 

बजेट वबचनयोजन भएका सम्पुणय  स्थाचनयतहहरू ले  PNC home visit काययक्रम संचालन र्रि  
आमा ि नवजात चशशुहरुलाई प्रोटोकल अनुसािको (२४ घण्टामा, ३ डदनमा‚ ७ देखख १४ डदन ि 
४२ डदनमा) ४ पटक  PNC जांच ि सेवा प्रदान भएको हुनेछ ि सेवाको पहुुँचमा बदृ्दी हुनेछ l     

सन्त्चालन 
प्रकृया 

PNC काययक्रम ववस्ताि र्नय स्थानीय तहको क्षमता अचभबदृ्दी चशषयकको काययक्रम सम्पन्त्न र्नयको 
लाचर् चनम्न प्रडक्रया अपनाउनुपने हुन्त्छ: 

• यस चशषयकमा प्राप्त िकमवाट स्वास््य 
कायायलयले  यस आ.ब. २०७८/२०७(माPNC home visit काययक्रम संचालन र्नय बजेट 
वबचनयोजन र्रिएका स्थाचनय तहहरूबाट (प्रत्येक स्थानीय तहका स्वास््य शाखाबाट २ 
जनाको दिले ) सहभार्ी बोलाइय PNC home visit काययक्रमको २ डदने अचभमुखीकिण 
सम्पन्त्न र्नुय पनेछ भने खजल्ला चभरका PNC home visit काययक्रम लार् ुभइ सकेका 
पाचलका लाई  बोलाईreview र्नुय पनेछ । 

• अचभमुखीकिण काययक्रम संचालन र्दाय 
स्थाचनय तहमा PNC घिभेट काययक्रमको शुक्ष्मयोजना तथा संचालन मार्यदशयन (Home 

visitMicro-planning Guideline) २०७८ को प्रयोर् र्िेि र्नुयपनेछ l यो चनदेचशका  
परिवाि कल्याण महाशाखाको वेबसाइटwww.fwd.gov.npमा िाखखएको छ । 

• PNC home visit अचभमुखीकिण काययक्रम 
संचालन भैसके पछी मार यो आ ब मा काययक्रम सुरु हुने  स्थानीय तहरुले PNC home 

visit काययक्रम सुरु 
र्नुयपनछेत्यसैलेस्वास््यकायायलयहरुलेआचथयकवषयकोसुरुवातमैसकेसम्मचछटोअचभमुखीकिण
काययक्रमर्नुयपनेछl  

• हालकोCOVID-

१९कोववस्वब्यापीमहामािीकोअवस्थालाईमध्यनजिर्रि(लामो समयसम्म महामािीको 
अवस्था िडहिहेमा ि भौचतक रुपमा उपखस्थत भई काययक्रम संचालन र्नय नसडकने 
अवस्था भएमा Virtual Platform ववचधबाटअचभमुखीकिणर्नयसडकनेछ lस्वास््य 
कायायलयले पाचलकाहरुबाट सहभार्ी बोलाउदा वा सहभार्ी र्िाउदा जुन पचलकाहरुमा यो 
काययक्रमको लाचर् बजेट वबचनयोजन र्रिएकोछ सोडह पचलकाहरुबाट बोलाउनू पनेछ l 
पचलकाहरूको चलस्ट स्थाचनय तहको काययक्रम संचालन चनदेचशकामा स्थानीय तहहरुमा 
PNC home visit काययक्रम चशषयकमा डदईएकोछ l  

• स्थानीय तहहरुमा PNC home visit काययक्रम 
चनिन्त्तिताको लाचर् ि नयाुँ थप र्नुयपनेहरुको लाचर् स्थानीय तहहरुमै बजेट वबचनयोजन 
र्रिएको छ । 

अचभलेख 
प्रचतवेदन 

काययक्रम पिात ्उि काययक्रमको प्रचतवेदन प्रदेश चनदेशनालयमा अचभलेखमा िाखु्नपनेछ ि सोको 
बोधाथय परिवाि कल्याण महाशाखामा पठाउनु पनेछ । 
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सन्त्दभय 
सामाग्री 

स्थाचनय तहमा PNC घिभेट काययक्रमको शुक्ष्मयोजना तथा संचालन मार्यदशयन (Home visit 

Micro-planning Guideline) २०७८ 

 

८. सेवाप्रदायककिािर्िी२४घण्टाचस.इ.ओ.एन.सीसेवासंचालन (CEONC Fund) 

परिचय संघीय सिकािले प्रत्येक नार्रिकको मौचलक हक  सुचनखितता र्नयका लाचर्   कुनैपचन  
र्भयबचत  मडहलाहरुलाई  अकाल मतृ्यूबाट जोर्ाउनका लाचर् आकखस्मक प्रसुचत शल्यडक्रया 
सेवा CEONC (Comprehensive Emergency Obestetric and Neonatal care) काययक्रम सवेा सरुु  
र्रिएको छ।  

उदे्दश्य स्वास््य सेवाको पहुुँचबाट टाढा िहेका सबै र्भयवचत मडहलाहरुलाई अस्पतालहरुमा दक्ष 
जनशविको ब्यबस्थापन र्िी र्ुणस्तिीय आकखस्मक प्रसुचत सेवा (CEONC) काययक्रम संचालन 
र्रि मात ृतथा नबचशशु मतृ्यूदि घटाउने। 

अखषक्षत 
प्रचतफल  

स्वास््य सेवाको पहुुँचबाट टाढा िहेका सबै र्भयवचत मडहलाहरुलाई अस्पतालहरुमा दक्ष 
जनशविको ब्यबस्थापन र्िी र्ुणस्तिीय आकखस्मक प्रसुचत  सेवा (CEONC) प्रदान र्रि  मात ृ 
तथा नबजात  चशशु मतृ्यूदि कम हुनेछ । 

सन्त्चालन प्रकृया यो काययक्रम संचालन र्नयको लाचर् सम्बखन्त्धत अस्पतालहरुमा बजेट वबचनयोजन र्रिएको छ 
।यस चशषयकमा ववचनयोजन र्रिएको वजेटCEONC सेवा प्रदान र्नयको लाचर् चाडहने जनशवि 
चनयुि र्नय,पारिश्रचमकडदनि सेवाअनुसाि प्रोत्साहन िकम मा खचय र्नुय पनेछ ि यो बाहेक अन्त्य 
चशषयकमा यो िकम बाट खचय र्नय पाइयने छैन । 
CEONC काययक्रम सञ्चालनको लार्ी जनशिी ब्यवस्थापन चनम्नानुसाि र्नुयपनेछ । 
१. जनशवि ब्यबस्थापन 

१.१.२४ घण्टा CEONC सेवाका लाचर् चाडहने आबश्यक जनशविको व्यवस्थापनकिाि 
सेवाचनदेचशका अनुसाि र्नुयपने छ।   

२.आवश्यक जनशिी  

२.१चचडकत्सक 

 प्राथचमकताको आधािमा स्त्री िोर् वबशेषज्ञ(Gynecologist) 
/एम.डि.खज.वप.(MDGP)/DGO/ASBA)हरुबाट क्रमशछनौट र्नुय पनेछ । साथै माचथ उल्लेखखत 
शैखक्षक योग्यता हाचशल र्िी शल्यडक्रया सडहतको प्रशुती सेवामा कखम्तमा २ बषय अनुभव 
र्िेकालाई प्राथचमकता डदने ।  

२.२ एनेस्थेचसया अचसस्टेन्त्ट (कखम्तमा १ बषयको ताचलम चलएको हुनुपने ) 
२.३स्टाफ नसय(OT management को तालीम चलएको ) 
२.४ल्याब टेखक्नचसयन/अचसस्टेन्त्ट ि कायायलय सहयोर्ी आवश्यकता अनुसाि 

३. पारिश्रचमक चनधायिण 

३.१.यस काययक्रमको लाचर् पारिश्रचमक चनधायिण र्दाय सेवा किाि चनदेचशका २०५९ अनुसाि र्नुय 
पनेछ । साथै  सेवा प्रदायकहरुको  प्रोत्साहनको लाचर् थप सुवबधा डदन अस्पताल ववकास 
सचमचतको चनणययानुसाि र्नय सडकनेछ । 
४. सेवा किाि चनदेचशका २०५९ अनुसाि चनयुि भएका जनशविले काम छोड्नु  भन्त्दा १ 
मडहना पूबय सुचना डदई मार छोड्न चमल्ने छ। पूबय सुचना वबना काम छोिेमा चनजले खाईपाई 
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आएको १ मडहना बिाबिको तलब कट्टी र्िीनेछ ।  

५. माथी उल्लेखीतजनशविले काययक्रमलाई प्राथमीकता डदई आवश्यकतानुसाि अस्पतालका 
अन्त्य सेवाहरु पचन प्रदान र्नय सक्नेछन। 
६. CEONC सेवा लार्ु भएका अस्पतालहमा तोकीएको जनशिी उपलब्ध नभएमा सोही 
अस्पताल वा अन्त्य अस्पतालबाट माथी उल्लेखीत योग्यता पुर्ेका चचडकत्सकहरु उपलब्ध 
भएमा दोहिो नपने र्िी चनजलाई थप सुवबधा प्रदान र्िी काममा लर्ाउन सडकनेछ । 
७. NSI को सहयोर्मा संचालन भएका CEONC site हरूमा १ जना नसय तथा १ जना कायायलय 
सहयोर्ी चनयुि र्नुयपनेछ।यडद उल्लेखखत जनशविहरू पयायप्त भएमा CEONC site मा आवश्यक 
पने अन्त्य जनशवि पचन चनयुवि र्नय सडकनेछ। 
८. कायय ववविण 

८.१ CEONC सेवा प्रदान र्ने िाक्टि,नसय,एनेस्थेचसया,ल्याव ि सहयोर्ी कमचायिीको काययववविण 
अनुसूची ४ मा उल्लेख भए वमोखजम काम र्नय र्िाउन पनछे । 
अस्पतालहरुमा चनिन्त्ति रुपमा CEONC सेवा प्रदान र्नयका लार्ी चाडहने आवश्यक जनशिी 
सेवा किाि चनदेचशका २०५९ अनुसाि चनयुि र्िी पािीश्रचमक तथा अन्त्य सुवबधा का लार्ी 
सम्झौता भए बमोजीम सेवा चनिन्त्तिताको सुचनितता र्नुयपदयछ ।सम्झौता र्दाय तल उल्लखेखत 
अनुसुचच ६ बमोजीम TOR मा उल्लेख भएका बुदाहरुलाई समेत समेटने र्िी सेवालाई 
र्ुणस्तिीय बनाउन ध्यान डदनुपनेछ। 
 

काययक्रम सन्त्चालन र्नुयपने  अस्पतालहरूमाबजेट  वाुँिफाुँि : 
यो काययक्रमको लाचर् सम्बखन्त्धत अस्पताल हरुमा बजेट वबचनयोजन भएको छ 

यस चशषयकमा िकम अपुर् भएमा अस्पताल व्यवस्थापन सचमती आफै वा प्रदेश सामाखजक 
ववकास मन्त्रालय संर् समन्त्वय र्रि थप िकम व्यवस्था र्नय सडकने छ । 

 काययक्रम सन्त्चालन र्ने चनकाय:यो काययक्रमको बजेट उल्लेखखत खजल्लाका सम्बखन्त्धत 
अस्पतालहरुमा वबचनयोजन भएको छ ि अस्पतालहरुले सोडह अनुसाि काययक्रम संचलन र्नुय 
पनेछ  । 

अचभलेख 
प्रचतवेदन 

काययक्रम पिात ्उि काययक्रमको प्रचतवेदन प्रदेश चनदेशनालयमा अचभलेखमा िाखु्नपनेछ ि सोको 
बोधाथय परिवाि कल्याण महाशाखामा पठाउनु पनेछ । 

सन्त्दभय सामग्री  काययसंचालन चनदेचशका २०७८, सेवा किाि चनदेचशका २०५९ 

परिचय संघीय सिकािले प्रत्येक नार्रिकको मौचलक हक  सुचनखितता र्नयका लाचर्   कुनैपचन  
र्भयबचत  मडहलाहरुलाई  अकाल मतृ्यूबाट जोर्ाउनका लाचर् आकखस्मक प्रसुचत शल्यडक्रया 
सेवा CEONC (Comprehensive Emergency Obestetric and Neonatal care) काययक्रम सवेा सरुु  
र्रिएको छ।  

उदे्दश्य स्वास््य सेवाको पहुुँचबाट टाढा िहेका सबै र्भयवचत मडहलाहरुलाई अस्पतालहरुमा दक्ष 
जनशविको ब्यबस्थापन र्िी र्ुणस्तिीय आकखस्मक प्रसुचत सेवा (CEONC) काययक्रम संचालन 
र्रि मात ृतथा नबचशशु मतृ्यूदि घटाउने। 

अखषक्षत स्वास््य सेवाको पहुुँचबाट टाढा िहेका सबै र्भयवचत मडहलाहरुलाई अस्पतालहरुमा दक्ष 
जनशविको ब्यबस्थापन र्िी र्ुणस्तिीय आकखस्मक प्रसुचत  सेवा (CEONC) प्रदान र्रि  मात ृ 
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प्रचतफल  तथा नबजात  चशशु मतृ्यूदि कम हुनेछ । 

सन्त्चालन प्रकृया यो काययक्रम संचालन र्नयको लाचर् सम्बखन्त्धत अस्पतालहरुमा बजेट वबचनयोजन र्रिएको छ 
।यस चशषयकमा ववचनयोजन र्रिएको वजेटCEONC सेवा प्रदान र्नयको लाचर् चाडहने जनशवि 
चनयुि र्नय,पारिश्रचमकडदनि सेवाअनुसाि प्रोत्साहन िकम मा खचय र्नुय पनेछ ि यो बाहेक अन्त्य 
चशषयकमा यो िकम बाट खचय र्नय पाइयने छैन । 
CEONC काययक्रम सञ्चालनको लार्ी जनशिी ब्यवस्थापन चनम्नानुसाि र्नुयपनेछ । 
१. जनशवि ब्यबस्थापन 

१.१.२४ घण्टा CEONC सेवाका लाचर् चाडहने आबश्यक जनशविको व्यवस्थापनकिाि 
सेवाचनदेचशका अनुसाि र्नुयपने छ।   

२.आवश्यक जनशिी  

२.१चचडकत्सक 

 प्राथचमकताको आधािमा स्त्री िोर् वबशषेज्ञ(Gynecologist) /एम.डि.खज.वप.(MDGP)/DGO/ASBA) 
हरुबाट क्रमशछनौट र्नुय पनेछ । साथै माचथ उल्लेखखत शैखक्षक योग्यता हाचशल र्िी शल्यडक्रया 
सडहतको प्रशुती सेवामा कखम्तमा २ बषय अनुभव र्िेकालाई प्राथचमकता डदने ।  

२.२ एनेस्थेचसया अचसस्टेन्त्ट (कखम्तमा १ बषयको ताचलम चलएको हुनुपने ) 
२.३स्टाफ नसय(OT management को तालीम चलएको ) 
२.४ल्याब टेखक्नचसयन/अचसस्टेन्त्ट ि कायायलय सहयोर्ी आवश्यकता अनुसाि 

३. पारिश्रचमक चनधायिण 

३.१.यस काययक्रमको लाचर् पारिश्रचमक चनधायिण र्दाय सेवा किाि चनदेचशका २०५९ अनुसाि र्नुय 
पनेछ । साथै  सेवा प्रदायकहरुको  प्रोत्साहनको लाचर् थप सुवबधा डदन अस्पताल ववकास 
सचमचतको चनणययानुसाि र्नय सडकनेछ । 
४. सेवा किाि चनदेचशका २०५९ अनुसाि चनयुि भएका जनशविले काम छोड्नु  भन्त्दा १ 
मडहना पूबय सुचना डदई मार छोड्न चमल्ने छ। पूबय सुचना वबना काम छोिेमा चनजले खाईपाई 
आएको १ मडहना बिाबिको तलब कट्टी र्िीनेछ ।  

५. माथी उल्लेखीतजनशविले काययक्रमलाई प्राथमीकता डदई आवश्यकतानुसाि अस्पतालका 
अन्त्य सेवाहरु पचन प्रदान र्नय सक्नेछन। 
६. CEONC सेवा लार्ु भएका अस्पतालहमा तोकीएको जनशिी उपलब्ध नभएमा सोही 
अस्पताल वा अन्त्य अस्पतालबाट माथी उल्लेखीत योग्यता पुर्ेका चचडकत्सकहरु उपलब्ध 
भएमा दोहिो नपने र्िी चनजलाई थप सुवबधा प्रदान र्िी काममा लर्ाउन सडकनेछ । 
७. NSI को सहयोर्मा संचालन भएका CEONC site हरूमा १ जना नसय तथा १ जना कायायलय 
सहयोर्ी चनयुि र्नुयपनेछ।यडद उल्लेखखत जनशविहरू पयायप्त भएमा CEONC site मा आवश्यक 
पने अन्त्य जनशवि पचन चनयुवि र्नय सडकनेछ। 
८. कायय ववविण 

८.१ CEONC सेवा प्रदान र्ने िाक्टि,नसय,एनेस्थेचसया,ल्याव ि सहयोर्ी कमचायिीको काययववविण 
अनुसूची ४ मा उल्लेख भए वमोखजम काम र्नय र्िाउन पनछे । 
अस्पतालहरुमा चनिन्त्ति रुपमा CEONC सेवा प्रदान र्नयका लार्ी चाडहने आवश्यक जनशिी 
सेवा किाि चनदेचशका २०५९ अनुसाि चनयुि र्िी पािीश्रचमक तथा अन्त्य सुवबधा का लार्ी 
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सम्झौता भए बमोजीम सेवा चनिन्त्तिताको सुचनितता र्नुयपदयछ ।सम्झौता र्दाय तल उल्लखेखत 
अनुसुचच ६ बमोजीम TOR मा उल्लेख भएका बुदाहरुलाई समेत समेटने र्िी सेवालाई 
र्ुणस्तिीय बनाउन ध्यान डदनुपनेछ। 
 

काययक्रम सन्त्चालन र्नुयपने  अस्पतालहरूमाबजेट  वाुँिफाुँि : 
यो काययक्रमको लाचर् सम्बखन्त्धत अस्पताल हरुमा बजेट वबचनयोजन भएको छ 

यस चशषयकमा िकम अपुर् भएमा अस्पताल व्यवस्थापन सचमती आफै वा प्रदेश सामाखजक 
ववकासमन्त्रालय संर् समन्त्वय र्रि थप िकम व्यवस्था र्नय सडकने छ । 

 काययक्रम सन्त्चालन र्ने चनकाय:यो काययक्रमको बजेट उल्लेखखत खजल्लाका सम्बखन्त्धत 
अस्पतालहरुमा वबचनयोजन भएको छ ि अस्पतालहरुले सोडह अनुसाि काययक्रम संचलन र्नुय 
पनेछ  । 

अचभलेख 
प्रचतवेदन 

काययक्रम पिात ्उि काययक्रमको प्रचतवेदन प्रदेश चनदेशनालयमा अचभलेखमा िाखु्नपनेछ ि सोको 
बोधाथय परिवाि कल्याण महाशाखामा पठाउनु पनेछ । 

सन्त्दभय सामग्री  काययसंचालन चनदेचशका २०७८, सेवा किाि चनदेचशका २०५९ 

 

९. प्रसूचतचापवढीभएकाअस्पतालहरुमाएनेस्थेचसयोलोखजष्ट/ र्ाइनाकोलोखजष्ट/ वपडियाडटचसयन /एनेस्थेचसया 
सहायककिािमाचनयुिी 

परिचय प्रसूती चाप वडढ भइ ववचभन्त्न सिकािी अस्पतालहरूमा उपलव्ध भएका जनशिीहरूले र्ुणस्तरिय 
प्रसूती सेवा प्रदान र्नय समस्या भएको ि प्रसूती सेवा चलन अस्पताल सम्म पुर्ेका मडहलाहरूले 
समेत समयमा सेवा नपाएको अवस्थामा उि अस्पतालहरूमा  थप आवश्यक जनशिी व्यवस्थापन 
र्नुय पने देखखएको हुनाले बजेट वबचनयोजन र्रिएको छ। 

उदे्दश्य प्रसूती चाप वडढ भएका अस्पतालहरूमा थप जनशिी व्यवस्थापन र्रि र्ुणस्तरिय प्रसूती सेवा 
प्रदान र्ने। 

अपेखक्षत 
प्रचतफल 

प्रसूचत चाप वढी भएका अस्पतालहरुबाट र्ुणखस्तिय सेवा प्रदान हुनेछ । 

सन्त्चालन 
प्रकृया 

यस चशषयकमा  ववचनयोखजत िकम वाट अस्पतालहरूले आमा सुिक्षा काययक्रम लाइय थप प्रभावकािी 
वनाउन ि अस्पतालको क्षमता वढाउनको लाचर् आवश्यक जनशिी चनयुिी र्नुय पनेछ ।यसिी 
चनयुवि र्दाय सेवा किाि चनदेचशका २०५९ अनुसाि र्नुय पनेछ ।यसरि चनयुवि र्रिएका सेवा 
प्रदायक हरुलाईप्रशुती वािय,अपिेसन चथएटि ,नवजात चशशु वाियहरुमा मार खटाउनु पनेछसाथै 
अनुसूची ६ मा भएको TOR अनुसाि र्िाउनु पनेछ । 
यस चशषयकमासम्बखन्त्धत अस्पतालहरुमा बजेट ववचनयोजन र्रिएको ।  

यस चशषयकमा िकम अपुर् भएमा अस्पताल व्यवस्थापन सचमती आफै वा प्रदेश सामाखजक ववकास 
मन्त्रालय संर् समन्त्वय र्रि थप िकम व्यवस्था र्नय सडकने छ । 

नोट : यो काययक्रमको चशषयकमा एउटा अस्पतालमा दोहोिोबजेट आएको खण्िमा एउटा मार चशषयक 
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को बजेट खचय र्नुय पनेछ ,त्यस्तो बजेट को पुन िकमान्त्ति   हुनेछ । 

अचभलेख 
प्रचतवेदन 

काययक्रम पिात ् उि काययक्रमको प्रचतवेदन प्रदेश चनदेशनालयमा अचभलेखमा िाखु्नपनेछ ि सोको 
बोधाथय परिवाि कल्याण महाशाखामा पठाउनु पनेछ । 

सन्त्दभय 
सामग्री  

काययसंचालन चनदेचशका २०७८,सेवा किाि चनदेचशका २०५९ 

 

१०. अस्पत्तालहरुवाटिBC/BEONC बाटप्रसुतीसम्बखन्त्धआकखस्मकरुपमािेफि (प्रदेशकाCEONC अस्पताल) 
परिचय मात ृतथा नवजात चशशु मतृ्युका वबचभन्त्न कािणहरु मध्ये समयमै स्वास््य संस्था पुग्नमा हुने 

डढलाई एक हो । स्वास््य ससं्थामा  सेवा चलने बािे चनणयय र्नय हुने डढलाई तथा यातायातको 
क्रममा हुने डढलाई ि स्वास््य संस्थामा सेवा डदन हुने डढलाइय ले मात ृतथा नवजात चशशु मतृ्यु 
हुने सम्भावनालाई बढाउुँछ । अतःवबचभन्त्न डकचसमका डढलाईहरु नहुन ्भन्त्नको लाचर् सुदृढ प्रेषण 
प्रणली आवश्यक हुन्त्छ । 

उदे्दश्य • प्रसुती तथा सुिखक्षत र्भयपतन जडटलता भएमा समयमै र्भयवती वा सुत्केिी लाई सम्बन्त्धीत 
स्थानमा प्रेषण र्िी मात ृमतृ्यु कम र्नय प्रभावकािी प्रेषण प्रणलीको व्यवस्था र्ने िकुनै पचन 
र्भयवती वा सुत्केिी  मडहला लाई आचथयक अवस्था कमजोि भएकै कािण थप उपचािको लाचर् 
अन्त्य अस्पतालमा पुग्न नसक्ने अवस्था नआओस भन्त्नको चनचमत्त आचथयक अवस्था अत्यन्त्तै 
कमजोि भएका तथा असहायहरुलाई चनशुल्क प्रेषणको व्यवस्था चमलाउने । 

अपेखक्षत 
प्रचतफल 

• प्रसुती तथा सुिखक्षत र्भयपतन जडटलता भएमा समयमै र्भयवती वा सुत्केिी लाई सम्बन्त्धीत 
स्थानमा प्रेषण र्िी मातमृतृ्यु कम र्नय प्रभावकािी प्रेषण प्रणलीको व्यवस्था हुने ि 

•कुनै पचन र्भयवती वा सुत्केिी  मडहला लाई आचथयक अवस्था कमजोि भएकै कािण थप 
उपचािको लाचर् अन्त्य अस्पतालमा पुग्न नसक्ने अवस्था नआओस भन्त्नको चनचमत्त आचथयक 
अवस्था अत्यन्त्तै कमजोि भएका तथा असहायहरुलाई चनशुल्क प्रेषणको व्यवस्थार्नुय पनेछ । 

सन्त्चालन प्रकृया काययक्रम संचालन र्ने चनकाय प्रदेश अन्त्तर्यतका अस्पतालहरु । यो काययक्रम प्रभावकािी रुपल े
सम्पन्त्न र्नय अस्पतालका  head Department Maternity संर्को समन्त्वयमा Maternity का 

incharge nursing ि Mentor Clinical SBA  ले फोकल व्यविको रुपमा काम र्नुयपनेछ l  

यस काययक्रम अन्त्तर्यत रिफेिल सेवाका लाचर् सम्बखन्त्धत अस्पताल हरुले मुख्य चनम्न 
डक्रयाकलापहरु र्नुयपने छ : 
 प्रेषण खचय को दि िेट चनधायिण र्ने  

• बजेट ववचनयोजन भएका अस्पतालले खजल्ला एम्बुलेन्त्स सचमचतको बैठक आयोजना र्िी 
खजल्ला चभरका BC/BEONC तथा समुदाय बाट refer भइ  अस्पताल आइ पुग्न लाग्ने 
सम्भाववत खचय  ि अस्पतालबाट िेफि भई जाने संभाववत सबैभन्त्दा नखजकको 
अस्पतालहरु सम्म पुग्न लाग्ने खचय अनुसािको दि चनधायिण र्नुय पने छ। यडद पडहले नै 
सचमचतले दि िेट तोडकएको भएमा सोडह दिलाई आधाि मान्त्न सडकने छ । दि चनधायिण 
र्दाय एम्बुलेन्त्स तथा एम्बुलेन्त्सको उपलब्धता नभएको अवस्थामा प्रचचलत यातायातको 
साधनको प्रयोर् र्नय सडकने र्रि चनधायिण र्नुयपनेछ l  
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प्रेषण मापदण्िको पडहचान र्ने  

• प्रसुती सम्बखन्त्ध आकखस्मक जडटलता भई समयमै उपचाि र्नय नसकी ज्यान जानसक्ने 
खस्थचत चसजयना भएको अवस्थाका अचत र्रिब ि चसमान्त्तकृत समुहका 
मडहलाहरुलाईमारप्रेषणखचय उपलब्ध र्िाउन सडकनेछ l आकखस्मक अवस्था भएपचन 
सेवाग्राही आफैले प्रेषण सम्बखन्त्ध व्यवस्थापन र्नय सक्ने खस्थचत भएकालाई यो प्रेषण 
बजेट सहयोर् उपलब्ध नर्िाउने ताकी अचत र्रिब मडहलाहरुको ज्यान बचाउन भूचमका 
खेल्न सडकयोस l  

•  BC/BEONC site वा समुदायबाट प्रसुती जडटलता भई CEONC अस्पताल आएका 
मडहलाहरुलाई  ि CEONC अस्पतालबाट सबै भन्त्दा नखजकको referral hospital मा  
प्रेषण र्रि पठाउनु पने आकखस्मक अवस्थामा मार प्रेषण खचय उपलब्ध र्िाउन सडकनेछ 
l  

• तलको शंदभय सामग्रीमा डदइएको, आमाहरुलाई प्रेषण र्नुयपने खस्थचत मध्ये आपतकालीन  
मात ृप्रेषण र्नुयपने खस्थचत भएकालाई मार  यो खचय उपलब्ध र्िाउन सडकने छ l  

• प्रसुती जडटलता भएका आमाहरुको अवस्था (प्रेषण खचय उपलब्ध अिाउनु पने वा नपने) 
को चनणययर्ने खजम्मेवािी प्रसुती ववभार्का वबभाचर्य प्रमुख ि nursing इन्त्चाजयको 
चसफारिसमा मेडिकल superintendent ले र्नायसडकनेछ l  

सिोकािवालाहरुलाई अचभमुखीकिण 

• बजेट ववचनयोजन भएका अस्पतालहरुले वबचभन्त्न ताचलम, र्ोष्ठीहरुको समयमा वबचभन्त्न 
सिोकािवालाहरु जस्तै स्थानीय चनकायका जनप्रचतचनचधहरु, स्वास््य शाखा प्रमुख ि 
स्वास््य संस्थाका अन्त्य स्वास््यकमीहरु, र्ैिसिकािी संस्थाका प्रचतचनचधहरु, नार्िीक 
समाज आडदलाई प्रेषण काययक्रमबािे अचभमुखीकिण र्नुयपनेछ । अचभमुखीकिण 
काययक्रमको लाचर् यस शीषयकमा िकमको व्यवस्था र्रिएको छैन ।अन्त्य काययक्रमहरु र्दाय 
ि SBA Clinical Mentor ले onsite mentoring काययक्रममा स्वास््य संस्थामा जाुँदा प्रेषण 
खचयबािे जानकािी र्िाउन सडकनेछ l   

• अचत दरु्यम क्षेरमा आपतकालीन प्रसुती प्रेषण सम्बखन्त्ध  व्यवस्था र्भयवती तथा 
सुत्केिीको अवस्थामा ज्यादै जडटलता आएमा ि एम्वुलेन्त्स द्वािा  नखजकैको CEONC सेवा 
प्रदान र्ने अस्पतलमा पुयायउन सम्भव नभएमा मडहला तथा जेष्ठ नार्रिक मन्त्रालयमा 
समन्त्वय र्िी हवाईजहाज तथा हेलीक्टि समेत प्रयोर् र्िेि आवश्यकता अनुसाि  दरु्यम 
क्षेरका मडहलाहरुको  लाचर् हवाई उद्दाि काययक्रम  काययववचध चनदेचशका अनुसाि  उल्लेख 
भएका  खजल्लाहरुका लाचर् Air-lifting  र्ने व्यवस्था र्रिएको छ । उि काययववचध 
चनदेचशकामा   AirLifting र्रि प्रेषण र्नयका लाचर् प्रत्येक प्रदेशमा िेफिल अस्पतालहरु 
तोडकएको  छ । सो को लाचर् बजेट मडहला बालबालीका तथा जेष्ठ नार्िीक मन्त्रालयमा 
व्यवस्था र्रिएको छ ।  

• यो Air Lifting र्रि प्रेषण र्ने अवस्था को लाचर्  प्रमुख खजल्ला अचधकािी (CDO) 
माफय त मडहला बालबालीका तथा जेष्ठ नार्िीक मन्त्रालयमा समन्त्वय र्रि पठाउनु पनेछ 
साथै यसको वबस्ततृ जानकािीको लाचर् दरु्यम क्षरेका ज्यान जोखखममा पिेका र्भयवती 
तथा सुत्केिी मडहलाहरुको लाचर् हवाई उद्धाि सम्बन्त्धी काययववचध २०७५ अनुसाि र्नुय 
पनेछ।  
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 वजेट बांिफाुँि ि श्रोत व्यवस्थापन  

• यस चशषयकमा िहेको बजेट प्राप्त र्िेका CEONC अस्पतालहरुले,  एम्बुलेन्त्स सचमतीले 
चनणयय र्िे अनुसाि अस्पतालमा प्रेषण भई आउने वा प्रेषण भई जाने प्रसुती जडटलता 
भएका आमाहरुलाई माचथ उल्लेखखत मापदण्ि अनुसाि बजेट सहयोर् उपलब्ध र्िाउने l 

• आकखस्मक प्रसुती जडटलता भएका अचत र्िीब तथा चसमान्त्तकृत मडहलाहरुलाई प्रेषण 
िकम सहयोर् र्नय यस चशषयकमा न्त्युनतम बजेट ववचनयोखजत र्रिएकोले सम्पुणय प्रसुती 
जडटलता भएका आमाहरुलाई िकम सहयोर् र्नय नसडकने हुनाले अस्पतालले प्रदेश ि 
स्थानीय तहहरुका जनप्रचतचनचध ि स्वास््य महाशाखा/शाखा प्रमुखहरु संर्को 
समन्त्वयमाप्रदेश ि स्थानीयतहहरुबाट प्रसुती प्रेषण बजेटको श्रोत व्यवस्थापन र्नय सकेको 
खण्िमा सम्पुणय प्रसुती जडटलता भएका आमाहरुलाई सहयोर् र्नय सडकनेछ l  

• आकखस्मक प्रसुती प्रेषणका  लाचर् प्रदेश तथा स्थानीयतह हरुले Free Ambulence को 
व्यवस्था पचन चमलाउन सडकनेछ l यसकोलार्ी अस्पताल प्रशाशन ि प्रसुती वबभार्ल े
समन्त्वयकािी भूचमका खेल्न अचत महत्वपुणयछ l     

अचभलेख  तथा 
प्रचतवेदन 

अस्पतालले िेफिल बापत प्रदान र्ने प्रेषण िकमको अचभलेख तथा प्रचतबेदन दरुुस्त िखु्नपनेछ l 

समुदाय वा BC/BEONC बाट प्रेषणभई आएका वा प्रेषण र्रि पठाउने आकखस्मक प्रसुती जडटलता 
भएका मडहलाहरुको प्रेषण पुजाय ि प्रेषण खचय उपलब्ध र्िाउने चनणययको एकप्रचत प्रसुती ववभार्का 
फोकल व्यविले काययक्रमको लेखा परिक्षणको लाचर् दरुुस्त िाखे्न ि अस्पतालको लेखाशाखा संर् 
समन्त्वय र्ने l  

सन्त्दभय सामग्री  काययसंचालन चनदेचशका २०७* 

 

११.अस्पतालमा२४घण्टाप्रसुतीसेवासंचालनर्नयकिािमास्टाफनसयचनयुवि 

परिचय प्रसुती हुन आउने मडहलाहरुको संख्या बढी भएका अस्पतालहरुमा स्थाई जनशवि कम 
िहेको अवस्थामा २४ सै घण्टा चनिन्त्ति रुपमा र्ुणस्तिीय सेवा संचालन र्नयको लाचर् थप 
स्टाफ नसय किािमा चनयुिी र्िी प्रसुती सेवा संचालन र्नय यो काययक्रमको व्यवस्था 
र्रिएको छ । 

उदे्दश्य र्ुणस्तिीय प्रसुती सेवालाई २४  सै घण्टा सुचारु ढङ्र्ल ेसंचालन र्ने । 

अपेखक्षत प्रचतफल र्ुणस्तिीय प्रसुती सेवा २४  सै घण्टा सुचारु ढङ्र्ले संचालन हुनेछन ्। 
सन्त्चालन प्रकृया  सेवा  किाि चनदेचशका २०५९ अनुसाि स्टाफ नसय किािमा चनयुिी र्ने ि TOR बनाइ 

काम र्नय लर्ाउनु  पनेछ । स्टाफ नसयको TOR चनम्नानुसािको िहने छ ।  

१. स्टाफ नसय चनयुवि र्दाय ववर्त देखख काययित स्टाफ नसयको कायय सम्पादन 
मूल्याङकन र्दाय सन्त्तोषजनक पाईएमा बजेटको परिचध चभर िही चनयमानुसाि 
चनिन्त्तिता डदन सडकनेछ  ।  

२. स्टाफ नसय लाई चनयुवि डदुँदा कायय र्नुयपने संस्था तोक्नुपने छ ि तोडकएको 
स्थानमा िही स्टाफ नसय ले सवेा डदनुपने छ । 

३. २४ सै घण्टा प्रसूचत सेवा उपलब्ध र्िाउने सम्बन्त्धमा स्थायी ि किािको स्टाफ 
नसय बीचमा Shift Rotation को ब्यवस्था र्िी २४ सै घण्टा प्रसूचत सेवा सुचारु 
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र्नुय पनेछ । 
किािमा चनयुि र्दाय SBA ताचलम चलएका ि संस्थार्त प्रसूचत सेवा उपलब्ध 
र्िाइ िहेकालाई प्राथचमकता डदने  । 

यसिी किािमा चनयुिी भएका स्टाफ नसयहरुले अस्पतालको प्रसुती वािय,  पोष्ट नेटल  
वािय,प्रशुती पोस्ट अपिेडटभ वािय  ि OT मा मार खटाउनु पनेछ  साथै अनुसूची ६ मा 
भाटको TOR अनुसाि र्िाउनु पनेछ  । स्टाफ नसय चनयुिीका लाचर् माचसक २८२००। का 
दिले बजेटको व्यवस्था र्रिएको छ । 

 यस चशषयक मा  सम्वखन्त्धत अस्पताल हरुमा बजेट वबचनयोजन र्रिएको छ  । उि 
अस्पतालहरूले ववर्तमा चनयुि जनशिीको चनिन्त्तिता वा नयाुँ चनयुिी र्नय सक्नेछन ्।  

यस चशषयकमा िकम अपुर् भएमा अस्पताल व्यवस्थापन सचमती आफै वा प्रदेश 
सामाखजक ववकास मन्त्रालय सरं् समन्त्वय र्रि थप िकम व्यवस्था र्नय सडकने छ । 

अचभलेख प्रचतवेदन काययक्रम पिात ्उि काययक्रमको प्रचतवेदन प्रदेश चनदेशनालयमा अचभलेखमा िाख्नुपनेछ ि 
सोको बोधाथय परिवाि कल्याण महाशाखामा पठाउनु पनेछ । 

सन्त्दभय सामग्री काययसंचालन चनदेचशका २०७८ 

 
 

१२. स्वास््य कायायलयवाट खक्लचनक mentoring  coaching काययक्रम 

 

परिचय नेपालमाआमातथानवजातचशशुकोमतृ्यूलाईउल्लेखनीयरुपमाघटाईर्ुणस्तिीयसेवाप्रदानर्नयदक्षप्रसुतीकमीकोभू
चमकािहेकोपाइन्त्छ।अस्पतालहरुमा प्रसुती सेवा प्रदायकहरुले चनिन्त्ति रुपमा र्ुणस्तिीय प्रसुती सेवा प्रदान 
र्नय िाम्रिीसीपअभ्यासर्नयनपाएकाप्रसुचतसेवाप्रदायक (SBA and non-SBA)  

हरुलाईउनीहरुकोआफ्नैकाययस्थलमाOnsite Clinical Coaching/Mentoring 

द्धािासामान्त्यप्रसुतीसेवातथाप्रसुतीजडटलताव्यवस्थापनर्नयसक्नेक्षमताअचभबवृद्धकोलाचर्योकाययक्रमलार्ूर्रिएको
छ।Onsite Clinical Coaching/Mentoring प्रडक्रयासंर्ै र्ुणस्तिीय मात ृतथा नवचशशु स्वास््य सेवा प्रदान 
र्नय SBA onsite clinical coaching/mentoring guideline अनुसाि र्ुणस्तिीय प्रसुती सेवा उपलब्ध र्िाउन 
तयािी  अवस्थामा िहनको लाचर् MNH Readiness Hospital Quality Improvement Process (HQIP) 
टूलको प्रयोर् र्रि र्ुणस्ति सेवाको लाचर् कायययोजना बनाई काययन्त्वयन र्नुयपने अपरिहायय भएको छ l 

उदे्दश्य प्रसुतीकेन्त्रहरुमार्ुणस्तिीयप्रसुतीसेवासुचनखितर्नयतथाजडटलताव्यवस्थापनर्नयकोलाचर्Onsite clinical 

Coaching/Mentoring ववचधमाफय त delivery service unit मा 
काययितनचसयङ्र्कमयचािीहरुकोक्षमताअचभबवृद्धर्नेि MNH Readiness HQIP self-assessment र्रि सवेा प्रदान 
र्नय तयारि अवस्थामा िहने । 

अपेखक्षतप्र
चतफल 

प्रसुचतसेवाप्रदायक (SBA and non-SBA)  हरुको  आफ्नैकाययस्थलमा onsite Clinical Coaching/Mentoring 

द्धािाज्ञान ि चशपको अचभबवृद्ध भई 
उनीहरुकोसामान्त्यप्रसुतीसेवातथाप्रसुतीजडटलताव्यवस्थापनर्नयसक्नेक्षमताअचभबवृद्धभएकोहुनेछ ि र्ुणस्तिीय 
प्रसुती सेवा उपलब्ध र्िाउन स्वास््य सुँस्था तयारि अवस्थामा िहने छ । 
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सन्त्चालनप्र
कृया 

यो काययक्रम संचालन र्दाय चनम्न प्रडक्रया अपनाउनुपने हुन्त्छ: 
- खक्लचनकल कोचचंर्/मेंटोरिंर् काययक्रम काययन्त्वयनको लाचर् खजल्लामा िहेका खक्लचनकल 

मेंटिहरुलाई परिचालन र्नुयपनेछ  

- यो काययक्रम काययन्त्वयनको लाचर् प्रेत्येक स्थानीय तहहरुमा ४० हजािको दिल ेमार बजटे 
वबचनयोजन र्रिएको छ त्यसैले खजल्लाबाट मटेोरिंर् र्दाय स्थाचनय तहसंर् समन्त्वय र्रि 
BC/BEONC नदोहोरिने र्रि संचालन र्नुयपनेछ  

- यो काययक्रम आफ्नै काययस्थलमै (onsite) र्एि संचालन र्नुयपनेछ  

- यो काययक्रम स्वास््य कायायलयका PHN ि एकजना खक्लचनकल मेंटि स्वास््य संस्थामै र्ई 
३ डदन संस्थाम ै िही प्रसुती सेवा प्रदायकहरुलाई प्रसुती सम्बखन्त्धखक्लचनकल सेवाहरुको 
बािेमा कोचचंर्/मेंटोरिंर् र्ने,whole site IP practice र्ने ि सम्पूणय संस्थाका स्वास््यकमी 
ि व्यवस्थापन सचमचतलाई िाखी MNH readiness QI assessment र्ने, Gap पडहचान र्रि 
सुधािको लाचर् कायययोजना बनाई काययन्त्वयन र्ने  

-  

बजेट 
बांिफांि 

यस काययक्रम संचालनको लाचर् प्रत्येक स्वास््य कायायलयमा २ लाख को दिले बजटे वबचनयोजन 
र्रिएको छ l यस चशषयकमा  उपलब्ध बजेटबाट चनम्न डक्रयाकलापहरु र्नुयपनेछ: 

- खजल्लाबाट कोचचंर्/मेंटोरिंर् काययक्रमको लाचर् PHN ि खक्लचनकल मेंटि २ जनामार 
परिचालन हुनुपनेछ l २ जनाको लाचर् दैचनक भ्रमण भत्ता ि यातायातको लाचर् खचय र्नय 
सडकन्त्छl 

- कोचचंर्/मेंटोरिंर् र्दाय प्रसुचतकमीहरुलाई participant allowance ि चचया/खाजाको व्यवस्था 
चमलाउन l 

- कोचचंर्/मेंटोरिंर् काययक्रमको लाचर् चाडहने सम्पूणय चेकचलस्ट, टूल, QI स्कोि कािय फ्लेक्स, 
स्टेशनिी आडदको व्यवस्था र्नय l 

- कोचचंर्/मेंटोरिंर् काययक्रमसंचालन र्नय नभईनहुने Skill Lab का सामानहरु पचन यस ै
बजेटबाट खरिद र्रि व्यवस्थापन र्नय सडकनेछ l 

अचभलेख 
प्रचतवेदन 

काययक्रम पिात ्उि काययक्रमको प्रचतवेदन SBA Clinical Mentor हरुले ODK Mobile Reporting APP 
द्वािा, खक्लचनकल mentoring ि MNH ReadinessQIP को अचभलेख परिवाि कल्याण महाशाखामा 
पठाउनुपनेछ l काययक्रम सम्बखन्त्ध प्रचतबेदनको ववश्लेषण र्िी FWD ले प्रदेश चनदेशनालयहरु संर् छलफल 
र्ने ि सेवाको र्ुणस्तिमा सुधाि र्ने प्रडक्रया अर्ािी बढाईनेछ l  

सन्त्दभय 
सामाग्री 

SBA Clinical Coaching Guideline for Clinical Mentor चनदेचशका, SBA Coaching and Mentoring Tool for 

MNH Service Providers (SBA and non-SBA)tool,skill lab खरिदको लाचर् specificationपरिवाि कल्याण 
महाशाखाको वेबसाइटwww.fwd.gov.npमा िाखखयेको छ l 

 

१३.प्रसुतीपिातहुनेििश्रा (PPH)िोकथामकालाचर्मातसृुिक्षाचक्कीसचमक्षाकाययक्रमतथाछपाइय 

परिचय नेपालसिकािलेसंस्थार्तसुत्केिीबढाउनेलक्षिाखीववचभन्त्नकाययक्रमर्रििहेकोअवस्थाहुुँदाFहुुँदैपचनअझैपचनघि
मैसुत्केिीहुनेकोसंख्याअझैपचनबढीनैिहेकोछ 
,यसरिघिमैसुत्केिीहुुँदावच्चाजन्त्मीसकेपछीहुनसक्नेअत्याचधकििश्रावकाकािणघिमैहुनसक्नेमतृ्युलाइकमर्
नयकोलाचर्मातसृुिक्षाचक्कीअचभमुखीकिणकाययक्रमिाखखएकोछ।हालसम्मयोकाययक्रम54खजल्लामासंचालनभै

http://www.fwd.gov.np/
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िहेकोछ । 
काययक्रमको 
उदे्दश्य 

यसकाययक्रमकोमुख्यउदेश्यघिमैसुत्केिीहुुँदावच्चाजन्त्मीसकेपछीहुनसक्नेअत्याचधकििश्रावलाइिोकथामर्रि
यसकाकािणहुनसक्नेमतृ्युलाइकमर्नुयिहेकोछ। 

अपेखक्षत 
प्रचतफल 

सुत्केिीभएपिातहुनसक्नेअत्याचधकििश्रावलाइिोकथामर्रियसवाटहुनेमातमृतृ्यूलाइयवचाउनसडकने। 

सन्त्चालन 
प्रकृया 
 

योकाययक्रमसम्बखन्त्धतस्वास््यकायायलयहरुलेसंचालनर्नुयपनेछ। 
यसचशषयकअन्त्तर्यतववचनयोखजतर्रिएकोबजेटतथाकाययक्रमचनम्नानुसािर्नुयपनेछ 

क)सबैस्थाचनयतहहरुवाटस्वास््यशाखाप्रमुखतथाप.हे.न. हरुलाईस्वास््यकायायलयमाबोलाईकाययक्रमको 
सचमक्षािअचभमुखखकिणकाययक्रमसंचालनर्नुयपनेछ। 
ख)सचमक्षार्रिसकेपचछबाुँकीभएकोबजेटवाटयसकाक्रय मकोलाचर्आवश्यकपनेडफचलपचाटयखजबनसुिक्षाकािय 
तथाअन्त्यफमयफम्यायटछपाईवबतिणर्नुयपदयछ। 

अचभलेख 

प्रचतवेदन 

काययक्रमपिातउ्िकाययक्रमकोप्रचतवेदनप्रदेशस्वास््यचनदेशनालयमाअचभलेखमािाखु्नपनेछिसोकोबोधाथयपरि
वािकल्याणमहाशाखामापठाउनुपनेछ। 

सन्त्दभयसामग्री खजवनसुिक्षाकाययक्रमघिमैसुत्केिीहुुँदाबच्चाजखन्त्मसकेपचछहुनसक्नेअत्यचधकििश्राविोकथामकालाचर्मातसृु
िक्षाचखक्ककाययक्रमकोकाययसंचालनचनदेचशका२०७५ ,काययसंचालनचनदेचशका२०७८ 

  

 

 

१४. डहमालीखजल्लामा Maternity Waiting Home संचालन 

 

परिचय नेपाल सिकािले संस्थार्त सुत्केिी बढाउने लक्ष िाखी ववचभन्त्न काययक्रम र्रििहेको अवस्था हुदा-
हुदै, घिमै सुत्केिी हुने संख्या अझै पचन बढी नै िहेकोछ। जसकाकािणले र्दाय मारी तथा 
नवजात चशशु मतृ्युदि पचन बढी नै िहेकोछ। तोडकएका डहमाली खजल्लाहरुमा घि देखख स्वास््य 
संस्था सम्मको दिूी धेिै भएका कािणले Home Waiting Maternity  को व्यवस्था तल उल्लेखखत 
खजल्लाहरुमा र्रियकोछ । 
बजेट व्यवस्था र्रियका खजल्लाहरु 

 

१. ता्लेजुङ्र् अस्पताल, ता्लेजुङ्र् 

२. खाुँदवािी अस्पताल, स खुवासभा 
३. फा्लु अस्पताल, सोलखुम्बु 
४. चौतािा अस्पताल, चसन्त्धुपाल्चोक 

५. िसुवा अस्पताल, िसुवा 
६. मनाङ अस्पताल, मनाङ 

७. मुस्ताङ अस्पताल, मुस्ताङ 

८. िोल्पा अस्पताल, िोल्पा 
९. मुर्ु अस्पताल, मुर्ु 

१०. हुम्ला अस्पताल, हुम्ला 
११. काचलकोट अस्पताल, काचलकोट 
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१२. बझाङ्र् अस्पताल, बझाङ्र् 

१३. दाचुयला अस्पताल, दाचुयला 
१४. बाजुिा अस्पताल, बाजुिा 

 

उदे्दश्य संस्थार्त प्रसुती दि बढाउनुका साथै र्ुणस्तिीय सेवाप्रदान र्ने । 

अपेखक्षत प्रचतफल र्ुणस्तिीय प्रसुती सेवा प्रदान र्रि जडटलतायुि प्रसुती घटाई मात ृमतृ्यु दि कम हुनेछ 

सन्त्चालन प्रकृया अस्पतालहरुमा र्भयवती तथा कुरुवाको लाचर् Home Waiting Maternity  तपचशल बमोखजम 
संचालन र्नुय पनेछ : 

१. आवाश – आवाशको व्यवस्था नभएका अस्पतालहरुल ेआवाशको लाचर् बजेटको परिचध 
चभर िही घि भािामा चलनु पनेछ 

२. खाना/खाजा– र्भयवती तथा एक जना कुरुवाको लाचर् प्रचत डदन  Waiting Maternity

Home चनदेचशका २०७८ बमोखजम हुनेछ । 
अचभलेख 
प्रचतवेदन 

काययक्रम पिात ्उि काययक्रमको प्रचतवेदन प्रदेश स्वास््य चनदेशनालयमा अचभलेखमा िाखु्नपनेछ 
ि सोको बोधाथय परिवाि कल्याण महाशाखामा पठाउनु पनेछ । 

 

१५.आमासुिक्षाकाययक्रमसेवाप्रदानशोधभनाय, यातायातखचय, र्भयवतीतथासुत्केिीउत्प्रेिणासेवा (4th ANC),  आमासुिक्षा 
काययक्रमको लाचर् ििसंचाि सेवा,  
चनशुल्कर्भयपतनसेवातथाखजल्लाअस्पतालिसोभन्त्दातलकासिकािीस्वास््यसस्थाहरुमाप्रसूचतहुनेसुत्केिीतथानवजातचशशुलाई
न्त्यानोझोला (लुर्ासेट) 

परिचय संस्थार्त सुत्केिी बदृी र्िी आमा तथा नवजात चशशु मतृ्यु लाई कम र्नय नेपाल सिकािले आमा सुिक्षा 
काययक्रमलाई प्राथचमकता प्राप्त काययक्रमको रुपमा संचालन र्दै आएको छ। यस काययक्रम अन्त्तर्यत आमा 
सुिक्षा काययक्रम लार्ु भएका स्वास््य संस्थाहरुमा चनशुल्क २४सै घण्टैा प्रसुती सेवा,न्त्यानो झोला,चभटाचमन 
K1,चनशुल्क र्भयपतन ि चनशुल्क ििसन्त्चाि सेवाकाययक्रम का साथ संस्थार्त सुत्केिी र्िाउने हिेक मडहलालाई 
यातायात खचय पचन प्रदान र्रिने छ। 

उदे्दश्य संस्थार्तसुत्केिीसंख्याबवृद्धर्िाईमातमृतृ्यु तथा नवजात चशशू मतृ्यूमा कमील्याउने। 
अपेखक्षत 
प्रचतफल 

संस्थार्तसुत्केिीसंख्याबवृद्धर्िाई मात ृमतृ्यु तथा नवजात चशशू मतृ्यूमा कमी आउने। 
असुिखक्षत र्भयपतन बाट हुने मातमृतृ्यु ि रुग्णताको अवस्था न्त्यूनीकिण र्रि मडहलाको  प्रजनन ्स्वास््य 
अचधकाि सुचनखित हुने। 
आमा सुिक्षा काययक्रमको लाचर् समयमै चनशुल्क िर्त व्यवस्था हुने । 

सन्त्चाल
न 
प्रकृया 
 
 

आमा सुिक्षा काययक्रमको लाचर् आवश्यक बजेट सम्बखन्त्धत अस्पताल मा वबचनयोजन  र्रिएको छ  । 

३. आमा सुिक्षातथा ANC उत्प्रेिणा िकम 

२०७५।०७६ को वजेट विव्यको वुुँदा नं ३० मा उल्लेख भए अनुसाि आमा सुिक्षा काययक्रममा प्रदान 
र्रिने यातायात खचय डहमाली, पहािी ि तिाईका खजल्लामा प्रसूचत हुने सेवाग्राहीलाइ क्रमश रु ३०००, रु 
२०००, ि रु १००० हुनेछ ।  यसै र्िी र्भयवती उत्प्रेिणा सेवा वापत प्रोटोकल अनुसाि र्भयवती जाुँच र्िी 
स्वास््य संस्थामा सुत्केिी हुने सेवाग्राहीलाई रु ८०० उपलब्ध र्िाउनु पने छ । 
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• आमा सुिक्षा काययक्रमको लाचर् ििसंचाि सेवा 
ववर्तमा शल्यकृया ववचधवाट अप्रशेन सेवा सुरू भएका सिकािी अस्पतालहरूमा वा नखजक भएका िि 
संचाि केन्त्रहरूवाट मुख्य र्रि नेपाल िेिक्रस सोसाइयटी वा संस्था आफै वा अन्त्य संस्थाको सहयोर्मा 
सशुल्क िि संचाि सेवा उपलव्ध भैिहेको छ । CEONC सेवा ववस्ताि संर्ै अप्रेशन सेवा भएका 
अस्पतालमा िि संचाि सेवा सुववधा नहुुँदा वा भएकोमा पचन सशुल्क सेवा हुुँदा मडहलाहरूले समयमा 
िर्त व्यवस्था र्नय नसडक अकालमा मतृ्यू हुने र्िेको पाइयएकोले आमा सुिक्षा काययक्रम अन्त्तिर्त सेवा 
चलने मडहलाहरूलाइय चनशुल्क िर्त उपलव्ध र्िाउनको लाचर् चन:शुल्क िर्तको व्यवस्थ र्नुय पनेछ   । 

 

यस काययक्रम अन्त्तर्यत CEONC सेवा प्रदान र्ने सिकािी अस्पतालको आवश्यकता अनुसाि उपलव्ध 
भएको िि सन्त्चालन केन्त्र वाट केन्त्रको चनयमानुसाि लाग्ने शुल्क केन्त्रलाइय भुिानी र्रि CEONC सेवा 
चलने मडहलाहरूलाइय चन:शुल्क िर्त व्यवस्था र्नुय पने छ। यो काययक्रम संचालनको लाचर् अस्पताल 
हरुले यसै चशषयकमा ववचनयोखजत बजेट बाट प्रचत वपन्त्ट  रु  १००० खचय र्नुय पनेछ  । 

• आमा सुिक्षा काययक्रम संचालन बापत  संस्थाले पाउने सोधभनाय  

स्वास््य संस्थाले चनशुल्क आमा सुिक्षा काययक्रम संचालन र्िे बापत पचत केस इकाई मूल्य आमा 
तथा नवजात चशशु काययववचध चनदेचशका २०६५,पडहलो संसोधन २०७३ अनुसाि पाउने छ ।स्वास््य 
संस्था लाइ प्राप्त हुने इकाई मूल्य बाट  प्रशुती सेवा डदनको लाचर् आवश्यक 
सामग्री,औषचध(Oxytocin,calcium gluconate,magnesium sulphate) लर्ायत अन्त्य चनदेचशकामा 
तोके बमोखजमले  खचय र्नय सडकनेछ।आमा सुिक्षाकाययक्रम सञ्चालन र्िे बाफत पाउने इकाइ मुल्य 
बाट खिीद र्ने ब्यवस्था चमलाउनु पने छ। 

 

नोट:हालको COVID-१९ महामािीको अवस्थामा प्रशुती डदन डदंदा चनदेचशकाले तोके बमोखजमको 
आवश्यक PPE लर्ाई सेवा डदनु पने हुन्त्छ ।आवश्यकता अनुसािका  PPE हाम्रो आपूचतय केन्त्र हरु 
बाट supply भैिहेको छ ।ति कडहले कडहुँ समयमा PPE नआइपुग्ने समस्या हरु हुने हुुँदा यस्तो 
अवस्थाको लाचर्   सेवा डददा चाडहने आवश्यक PPE (मास्क,पन्त्जा,face shield) आडद  आवश्यकता 
अनुसाि सोडह इकाई मूल्य बाट नै खरिद र्रि व्यवस्थापन र्नय सडकने छ । 

 

४. Vitamin K1 

नवजात चशशुहरुमा चभटाचमन k1 को मारा कम हुन्त्छ । चभटाचमन k1 माचनसमा दईु प्रकािल,े खानाको मध्यम  
तथा आान्त्रा चभर िहेका ब्याक्टेरिया बाट प्राप्त हुन्त्छ । नवजात चशशुले खाने खाना आमाको दधुबाट प्राप्त हुने  
चभटाचमन k1 ििश्राप िोक्न प्रयाप्त हुुँदैन साथै नवजात चशशुमा आन्त्राचभर िहेका ब्याक्टेरिया पचन सडक्रय 
रुपमा हुुँदैनन,् जसले र्दाय नवजात चशशुमा चभटाचमन k1 को कचम हुन्त्छ ि सो अवस्थामा चभटाचमन k1 मा 
चनभयि भई िर्त जम्न सहयोर् र्ने तत्वहरु (Vitamin k dependent cloting factors) को पचन कमी भ ै
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शरििमा कुनै कािणले चोटपटक हुन र्एमा ििस्राव भैिहने हुन सक्छ ।  

अन्त्तिाविय स्तिको त्यांक हेदाय प्राइमिी VKDB(vitamin k deficiency bleeding) (जन्त्मेको पडहलो हप्तामा) 
६० देखख २५० नवजातचशशु मध्ये एकजनामा ि late VKDB(vitamin k deficiency bleeding (जन्त्मेको २ 
देखख १२ हप्तामा) १४,००० देखख २५,००० नवजात चशशु मध्ये १ जनामा हुने र्िेको देखखएको छ ।  

VKDB को समस्या बढ्दै र्एको ि िक्त्श्राबबाट चशशुहरुको मतृ्यु समेत हुने र्िेको हंुदा यो र्खम्भि समस्याको 
न्त्यूचनकिण र्रि चशशुहरुको स्वास््य िक्षा र्नय अचत आबश्यक देखखएकोले  चनशुल्क रुपमा संचालन भै िहेको 
आमा सुिक्षा काययक्रम अन्त्तिर्त आमा सुिक्षा  काययक्रममा समाबेश र्रि समावेश र्रि देस ै भि नवचशश ु
जन्त्मना साथ मासुमा (IM) चभटाचमन k1 इन्त्जेक्सन डदइ  नवजात चशशु मतृ्युदि कम र्रि डदर्ो वबकास 
लक्ष्य प्राप्त र्नयको लाचर् खोप पिात हुनसक्ने अवाखन्त्छत घटना अनुसन्त्धान (AEFI) सचमचतको चसफारिस ि 
स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको  नीचतर्त चनणयय भई परिवाि कल्याण महाशाखाको मात ृतथा नवचशशू 
शाखा माफय त आमा सुिक्षा काययक्रमको प्रचत एकाइ मूल्य बाट vitamin k1 ि १ ml syringe खरिद  र्ने र्रि  
आ.व.२०७७/७८ देखख सुरुवात र्ने  चनणयय  भइ यो काययक्रम सुरुवात र्रिएको छ। 
 

काययक्रम संचालन प्रडक्रया : 
• सबै सस्थार्त िेचलभिी भएको स्वास््य संस्थाबाट नवचशशु लाई तौल चलएि आमाको दधु खुवाए 

पिात चभटाचमन k1  को सुई मासुमा डदने । 

•  आमा यडद घिमा सुत्केिी भएको अवस्थामा प्रथम PNC Visit मा स्वास््य संस्थामा डदने । 

• यसरि डदनु अर्ाडि बच्चाको स्वास््य अवस्थाको जाुँच र्रि अचभभावकबाट मौखखक सहमचत चलने । 

• यडद PNC Visit मा पचन आमा नआएमा first contact वा BCG  खोप लर्ाउने समयमा भएपचन 
डदने, vitamin K1 इन्त्जेक्शन जखन्त्मने  वबवत्तकै देखख २८ डदन चभरमा डदए मार प्रभावकािी हुन्त्छ। 

•  मारा ० .५ ml (० .५ ml= १mg/१ ampoule  उपलब्ध हुन्त्छ )  

• जन्त्म तौल १००० gram  भन्त्दा बडढ छ भने १ चम.ग्रा डदने । नव चशशुको तौल १००० ग्रा. भन्त्दा 
कम छ भने ० .५ चम.ग्रा डदने । 

• site : चतघ्राको अर्ािीको भार्मा मासुमा (IM) 

•  syringe १ ml  को सुईको मार प्रयोर् र्ने । 

५. प्रचतबेदन  िाख्नुपने 

 चभटाचमन K1  डदएको बािेमा MNH Registerमा,वाल स्वास््य कािय  ि HMIS मा उल्लखे र्नुय पनेछ  । 
यो काययक्रम संचालनको लाचर्  आमा सुिक्षा काययक्रमको एकाइ मूल्य बाट vitamin K1  १ ml syringe खरिद 
र्रि व्यवस्थापन  र्नुय पनेछ   । 

• यो काययक्रम संचालनको लाचर् आमा सुिक्षा काययक्रमको एकाइ मूल्य बाट vitamin k1 ि १ ml 
syringe खरिद र्रि व्यवस्थापन र्नुय पनेछ । 
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५. चनशुल्क र्भयपतन सेवा  

सुिखक्षत र्भयपतन सेवाको लाचर् प्रदेश अन्त्तर्यतका सव ै
सिकािीअस्पतालहरूमाकाययक्रमसञ्चालनर्दायसुिखक्षतर्भयपतनसेवाकाययक्रम 
चनदेचशकाकोआधािमार्नुयपदयछ।सुिखक्षतर्भयपतनसेवाताचलमप्राप्तिसुचीकृतसेवाप्रदायकिसुचीकृत स्वास््य संस्थाबाट 
मारप्रदानर्नुयपदयछ।यस शीषयकअन्त्तर्यतववचनयोखजतिकमसुिखक्षतर्भयपतनकाययक्रमकाययववचधचनदेचशका२०६८–

दोस्रोसंशोधन२०७४माउल्लेखर्िेबमोखजमकोिकमबाुँिफाुँििअचभलेखतथाप्रचतवेदन र्नुयपनेछ। 
 

यो काययक्रमको लाचर् “सुिखक्षत र्भयपतन काययक्रम कायय ववचध चनदेचशका२०६८ (दोस्रो संशोधन२०७४)”अनुसाि 
बजेटको व्यवस्था चनम्न बमोखजमको इकाई मुल्य अनुसाि बजेटको व्यवस्था र्रिएको छ। 
१२ हप्तासम्मको (MA/MVA) सेवाको लार्ी प्रचत केस रु ८०० । 
१२ हप्ता पचछको (D&E /MVA) सेवाको लार्ी प्रचत केस रु २०००।  
अन्त्य स्थानबाट वा आफैर्भयपतन भई समान्त्य जडटलताको व्यवस्थापन र्नय पने भएमा 
र्भयपतन पिातको सेवा (PAC) कोलाचर् प्रचत केशको रु८००। 
इकाई मुल्य बापत स्वास््य संस्थालाई प्राप्त िकम चनम्नानुसाि खचय र्नुयपने छ । 
सुिखक्षत र्भयपतन सेवाका लाचर् आवश्यक औषचध (Combipack), उपकिण खिीद (MVA/ Cannula 

लर्ायत(संक्रमण िोकथाम, सामान्त्य जडटलता तथा अन्त्य व्यवस्थापनका लाचर् ७० प्रचतशत 
सेवा प्रदायकको उत्प्रेिणा वापत २० प्रचतशत 
सहयोर्ी कमयचािीलाई उत्प्रेिणा वापत १० प्रचतशत 
माचथ उल्लेखखत उत्प्रेिणा वापतको िकम अस्पताल व्यवस्थापन सचमतको चनणयय अनुसाि बाुँिफाुँि र्नुय पनेछ 
। 
 
नोटःर्खम्भि जडटलता व्यवस्थापन र्नुय  पने भएमाआमा तथा नवचशशु सुिक्षाकाययक्रम अनुसाि चनशुल्क सेवा 
प्रदान र्नुयपने छ । 
 

६. न्त्यानो झोला काययक्रम : 
नोट: न्त्यानो झोलाको हकमा सावबकका खजल्ला अस्पतालहरुको लाचर् मार बजेट वबचनयोजन र्रिएको छ । 
न्त्यानो झोला खरिदको specification तपसील बमोखजम छ:  

 

➢ ईकाई मूल्य 

प्रत्येक न्त्यानो झोलाका लाचर् डहमाली खजल्लामा रु. १०००।– तथा पहािी/तिाई खजल्लाका लाचर् रु. ९००।– का 
दिले बजेटको व्यवस्था र्रिएको छ ।अस्पतालहरूले सावयजचनक खरिद ऐन २०६३ तथा चनयमावली २०६४ 
अनुसाि तोडकएको Specification अनुसािको न्त्यानो झोला खरिद र्नुय पनेछ ।न्त्यानो झोला आपूचतय भै सकेपचछ 
अस्पतालहरुले Specification अनुसाि र्ुणस्ति भए नभएको एडकन र्नय आचधकािीक तहबाट र्ुणस्ति चेक 
जाुँच र्िाई भुिानी डदनु पनेछ । 

➢ न्त्यानो झोलामा हुनु पने मापदण्ि 

यो न्त्यानो झालामा नवजात चशशुका लाचर् २ वटा टोपी, २ वटा पेटे भोटो, २ वटा दौिा, एउटा र्रयायपि, ि बेबी 
म्याट एकातफय  ्लावष्टक ि अकोतफय  फलाडटनको कपिा भएको ि आमालाई एउटा म्याक्सी हुनु पनेछ ।न्त्यानो 
झोलामा प्रयोर् हुने फलाडटन कपिाको र्ुणस्ति कम्तीमा १२० GSM को १०० प्रचतशत cotton हुनुपने । 
चभरीभार्माप्रयोर्हुनेकपिासुती  ) कोिा (१०० प्रचतशत कटनहुनुपने । 
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➢ न्त्यानो झोलामा हुने लुर्ाहरुको नाम ि Specification 

म्याक्सी  म्याक्सी  म्याक्सी  

लम्वाइय:५१ इन्त्च 

मोटाइय :४२ इन्त्च 
चतिा :१६ इन्त्च 

बाहुलाको लम्वाइय :१७ इन्त्च 

लम्वाइय :५१ इन्त्च 

मोटाइय :४२ इन्त्च 
चतिा :१६ इन्त्च 

बाहुलाको लम्वाइय :१७ इन्त्च 

लम्वाइय :५१ इन्त्च 

मोटाइय :४२ इन्त्च 
चतिा :१६ इन्त्च 

बाहुलाको लम्वाइय :१७ इन्त्च 

वच्चाको भोटो वच्चाको भोटो वच्चाको भोटो 
लम्वाइय ११ इयन्त्च 

छाती : २० इन्त्च 

लम्वाइय ११ इयन्त्च 

छाती :२० इन्त्च 

लम्वाइय ११ इयन्त्च 

छाती :२० इन्त्च 
 

 
अचभले
ख 
प्रचतवेद
न 

काययक्रम पिात ्उि काययक्रमको प्रचतवेदन प्रदेश चनदेशनालयमा अचभलेखमा िाखु्नपनेछ ि सोको बोधाथय परिवाि 
कल्याण महाशाखामा पठाउनु पनेछ । 

सन्त्दभय 
सामग्री 

आमा सुिक्षा तथा नवाजात चशशु चनदेचशका २०७३ सुिखक्षत र्भयपतन सेवाकाययक्रम काययववचध चनदेचशका 
२०७४, कायय संचालन चनदेचशका २०७७  

सन्त्चाल
न 
प्रकृया 

यो काययक्रम संचालनको लाचर् सम्बखन्त्धत अस्पताल हरुमा  बजेट वबचनयोजन भएको छ।आमा सुिक्षा 
काययक्रम सेवा प्रदान शोधभनाय, यातायात खचय, र्भयवती तथा सुत्केिी उत्प्रेिणा सेवा )4 th ANC),  आमा सुिक्षा 
काययक्रमको लाचर् ििसंचाि सेवा,  चनशुल्क र्भयपतन  सवेा तथा खजल्ला अस्पताल ि सो भन्त्दा तलका 
सिकािी स्वास््य सस्थाहरुमा प्रसूचत हुने सुत्केिी तथा नवजात चशशुलाई न्त्यानो झोला )लुर्ा सेट( सव ै
सावबकका खजल्ला अस्पतालहरुमा वजेट प्रस्ताव र्रि सडकएको छ । प्रदेश अन्त्तिर्तका अस्पतालहरुमा चालु 
आ.व.मा वजेट अपुर् भएको अवस्थामा सामाखजक ववकास मन्त्रालयमा प्रस्ताव र्रिएको वजेटवाट प्रर्चत 
प्रचतवेदनका आधािमा थप िकम मार् र्ने अस्पतालमा थप िकम उपलब्ध र्िाउनु पनेछ ।  

अचभले
ख तथा 
प्रचतवेद
न 

सामाखजक ववकास मन्त्रालयल ेथप वजेट उपलब्ध र्िाएको जानकािी परिवाि कल्याण महाशाखामा र्िाउनु 
पनेछ । 

सन्त्दभय 
सामाग्री 

आमा तथा नवजात चशशु सुिक्षा काययक्रम" काययववचध चनदेचशका, २०६५ (तेस्रो संसोधन २०७३) 
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ख) प्रदेश अन्त्तिर्त सामाखजक ववकास मन्त्रालय स्वास््य चनदेशनालय आपूचतय केन्त्र तथा ताचलम केन्त्र वाट 
सन्त्चालन हुने काययक्रमहरु 

 

१.Oxytocin, Ma.sul, Cal.gluconate, Vitamin k1, Mesoprostol, Tranexamin acid खिीद 

 

परिचय संस्थार्त सुिखक्षत तथा र्ुणस्तिीय प्रसुती सेवा उपलव्ध र्िाउन आवश्यक औषचधहरु प्रदेश 
स्तिमा खरिद र्रि स्थानीय तहका बचथिंर् सेन्त्टि हरुमा  आवश्यकता अनुसाि आपूचतय र्नयको 
लाचर् प्रदेश स्तिमा यो बजेट वबचनयोजन र्रिएको छ  । 

उदे्दश्य संस्थार्त सुिखक्षत तथा र्ुणस्तिीय प्रसुती सेवा उपलव्ध र्िाउन आवश्यक औषचधको  व्यवस्था 
र्ने । 

अपेखक्षत 
प्रचतफल 

प्रसुती सेवा को लाचर् आवश्यक अत्यावश्यक औषचधको  व्यवस्था र्रि सुिखक्षत तथा र्ुणस्तिीय 
संस्थार्त प्रसुती सेवा उपलव्ध र्िाउने । 

सन्त्चालन 
प्रकृया 

यो काययक्रम संचालनको लाचर् प्रदेश आपूचतय केन्त्रमा  बजेट वबचनयोजन र्रिएको छ । 
बजेट प्राप्त भएका प्रदेश आपूचतय केन्त्रले यो चशषयकको िकम  बाट Inj. Vitamin k1 with syringe, 

Magnesium Sulphate,  Calcium Gluconate, oxytocin, तथा मात ृसिुक्षा चक्की  खरिद र्नुय पनेछ 
। खरिद भइ सके पछी सबै बचथिंर् सेन्त्टि हरुमा  खरिद र्रि सम्बखन्त्धत पाचलका माफय त बचथिंर् 
सेन्त्टिहरुमा ववतिण र्नुय पनेछ । 
नोट: स्थानीय तह अन्त्तर्यतका  बचथिंर् सेन्त्टि हरुमा vitamin K1 को लाचर् प्रदेश बाट समयम ै
खरिद र्रि पठाउनु पनेछ । 
• खरिद र्दाय नेपाल सिकािले जािी र्िेको सावयजचनक खरिद ऐन २०६३ तथा सावयजचनक 

चनयमावली २०६४  अनुसाि खरिद र्नुयपनेछ । 
 

अचभलेख 
प्रचतवेदन 

काययक्रम पिात ् उि काययक्रमको प्रचतवेदन प्रदेश आपूचतय केन्त्रमा  िाखु्नपनेछ ि सोको बोधाथय 
परिवाि कल्याण महाशाखामा पठाउनु पनेछ । 

सन्त्दभय 
सामग्री  

काययसंचालन चनदेचशका २०७*, सावयजचनक खरिद ऐन २०६३ तथा सावयजचनक चनयमावली २०६४ 

 

२. MNH सम्बखन्त्धOnsite coaching mentoring कोलार्ीदक्षप्रसचूतकमीहरुलाईक्षमताअचभबवृद्ध  ) Mentor Development) 

परिचय नेपालमा आमा तथा नवजात चशशुको मतृ्युलाई उलेखनीय रुपमा घटाई र्ुणस्तिीय सेवा प्रदान 
र्नय दक्षप्रसुतीकमीकोभूचमकािहेकोपाइन्त्छ।अस्पतालहरुमा प्रसुती सेवा प्रदायकहरुले चनिन्त्ति रुपमा 
र्ुणस्तिीय प्रसुती सेवा प्रदान र्नय िाम्रिीसीपअभ्यासर्नयनपाएकाप्रसुचतसेवाप्रदायक (SBA and non-

SBA)हरुलाईउनीहरुकोआफ्नैकाययस्थलमाonsiteclinicalcoaching/Mentoring द्वािा सामान्त्यप्रसतुीसवेा 
तथा प्रसुचत जडटलता ब्यबस्थापन र्नय सक्ने  क्षमता 
अचभबडृदकोलाचर्योकाययक्रमलार्ूर्रिएकोछ।यस काययक्रमको लाचर् SBAclinicalmentordevelopर्नयको 
लाचर् budgetवबचनयोजन र्रियको छ । 



 
 

302 

 

 

उदेश्य   प्रसुती केन्त्रहरुमा र्ुणस्तिीय प्रसुचत सेवा सुचनखस्चत र्नय तथा जडटलता ब्यबस्थापन र्नयको 
लाचर् clinicalcoaching/mentoringववचधमाफय तmaternitywardमा 
काययितनचसयङ्र्कमयचािीहरुकोक्षमताअचभबडृद र्नयको लाचर् 
criteriaअनुसािSBAclinicalmentordevelopर्ने। 

अपेखक्षतप्र
चतफल 

SBAclinicalmentorले प्रसुचतसेवाप्रदायक (SBA and non-SBA)  हरुको  आफ्नैकाययस्थलका साथै 
Birthingसेन्त्टि हरुमा onsiteclinical Coaching/Mentoring द्वािा प्रसुचत कमीहरुको  ज्ञान ि चशपको 
अचभबदृी र्िाई उनीहरुको सामान्त्यप्रसुतीसेवातथाप्रसुतीजडटलताव्यवस्थापनर्नयसक्ने क्षमता 
अचभबडृद भइ र्ुणस्तिीय प्रसुचत सेवा उपलब्ध र्िाउन स्वास््य सस्था तयाि हुनेछ। 

सन्त्चालन  
प्रकृया 

मुख्य डक्रयाकलाप 

यो काययक्रमको लार्ी budget प्रदेश स्वास््य ताचलम केन्त्रमा वबचनयोजन र्रिएको छ । 
• यो काययक्रमको लाचर् हिेक प्रदेशमा कम्तीमा १ वटा 

clinicalmentordevelopmenttrainingsiteभएको हुनुपछय।यडद 
clinicalmentordevelopmenttrainingsiteनभएको अवस्थामा सम्बखन्त्धत प्रदेशले पडहला 
आफ्नो प्रदेशमा clinicalmentortrainingsiteववकास ि सुचिडदकिण र्नुयपछय ।यो ताचलम 
SBAtrainingsite हरुमा संचालन र्नुयपछय।यसको लाचर् परिवाि कल्याण महाशाखा तथा 
िाविय स्वास््य ताचलम केन्त्रसंर् समन्त्वय र्नुयपछय । 

• यडद clinicalmentortrainingsiteआफ्नो प्रदेशमा यो आचथयक वषयमा develop र्नय नसकेको 
अवस्थामा अको प्रदेशको trainingsiteमा पचन 
SBAclinicalmentordevelopmenttrainingसंचालन र्नय सडकनेछ । 

• प्रदेश ताचलम केन्त्रले SBAclinicalmentordevelopment ताचलम चलाउनु भन्त्दा अर्ाडि 
सम्बखन्त्धत trainingsiteसंर् समन्त्वय र्नुयपछय ि guidelineमा डदए अनुसाि 
mentortrainerछनौट र्नुय पछय । 

➢ Mentortrainerछनौट र्दाय सबैभन्त्दा पडहला mentortrainingचलएको 
SBAtrainerलाई प्राथचमकता डदने  

➢ यडद mentortrainingचलएको SBAtrainerनभएको खण्िमा SBAtrainer को छनौट 
र्नुयपछय । 

➢ trainerि participantको ratio१ :२ हुनुपछय । 
➢ Clinicalmentordevelopmenttraining७ डदनको हुन्त्छ । 
➢ यो ताचलम चलसकेको participantहरुलाई कम्तीमा ३ वटा siteहरुमा 

clinicalmentoringर्रिसकेपचछ मार certificateप्रदान र्रिनेछ । 
 

• प्रदेश ताचलम केन्त्रले यो काययक्रमको लाचर् खजल्लाको आवस्यकताको आधािमा तल 
उल्लेखखत selectioncriteriaअनुसाि बढीमा १० जना nursing कमयचािीहरु छनौट र्नुयपने 
छ l  

➢ कम्तीमा पचन staffnurseपढेको हुनुपछय l 
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➢ StaffnurseCEONC/BEONCअथवा referralअस्पताल बाट छनौट र्नुयपनेछ  

➢ SkilledBirthattendant (SBA) ताचलम चलएको ि हाल clinicalसेवामा काययित 
भएको हुनुपछय । 

➢ कम्तीमा पचन २ बसयको अनुभव भएको हुनुपनेछ । 
 

वजेट बांिफाुँि 

यस शीषयकमा उपलब्ध बजेटबाट चनम्न मुख्य डक्रयाकलापहरु र्नुय पनेछ । 
➢ यस शीषयकमा प्राप्त बजेटबाट प्रदेश ताचलम केन्त्रले 

SBAclinicalmentordevelopmentताचलमसंचालनर्नुयपनेछ ि सो ताचलमको बजेट 
ब्यबस्थापन नेपाल सिकािको “काययक्रम संचालन तथा बजेट खचय चनदेचशका” अनुसाि 
र्नुयपनेछ। 

➢ आफ्नो प्रदेशमा िहेकोSBAclinicalmentordevelopmenttrainingsiteको ववकास ि 
सुखददकिणको लाचर् पचन यसै बजेटबाट खचय र्नय सडकनेछ । 

➢ ताचलमको आवस्यकता अनुसाि चाडहने सम्पूणय सामग्री तथा उपकिणहरु यसै बजेटबाट 
खिीद र्िी ब्यबस्थापन र्नय सडकनेछ । 

अचभलेख 
प्रचतवेदन 

SBAclinicalMentordevelopmentताचलम पिात, उि काययक्रमको प्रचतवेदन प्रदेश स्वास््य ताचलम 
केन्त्रमा अचभलेख िाख्नुपनेछ ि सोको बोधाथय परिवाि कल्याण महाशाखामा पठाउनु पनेछ । 

सन्त्दभय 
सामाग्री: 

SBA Clinical Coaching/mentoring Guideline for Clinical Mentor  चनदेचशका, SBA Coaching and 

Mentoring Tool for MNH Service Providers (SBA and non-SBA)tool, 

माततृथानवचशशुस्वास््यसेवाकोलाचर्र्ुणस्तिसुधािफािम (MNH ReadinessHQIP Toolkit) ि QIP 

score Card Flex,SBA Clinical mentordevelopmentGuideline, SBA 

clinicalmentorcriteria,trainingschedule,परिवािकल्याणमहाशाखाकोवेबसाइटwww.fwd.gov.npमािा
खखयेकोछ l 

 
३. दरु्यम क्षेरमा काययित BC/CEONC सेवा प्रदायकहरुको skill retention को लाचर् अस्पतालमा placement 

काययक्रम 

परिचय हाल नेपालमा ७७ खजल्ला मध्ये ७२ खजल्लामा प्रसुती सम्बखन्त्ध जडटलता भई शल्यडक्रया द्वािा 
प्रसुती र्िाउने सुवबधा उपलब्ध भएको छ l शल्यडक्रया सेवा उपलब्ध भएको अस्पताललाई 
Comprehensive Emergency Obstetric and Newborn Care (CEONC) सवेा केन्त्र भचनन्त्छ l यो 
सेवा उपलब्ध नभएमा कडठन प्रसव व्यथा भई बच्चा जन्त्माउन नसक्ने अवस्था चसजयना  भई 
मात ृमतृ्यु हुने सम्भावना हुन्त्छ l त्यसैले CEONC सेवा केन्त्रमा काययित CEONC सेवा प्रदानर्ने 
स्वास््यकमीहरु को ज्ञान ि चशप (skill) सधैभिी खस्थि ि नयाुँ नयाुँ चशपहरु अचभबदृ्दी 
िडहिहनुपछय l यसकोलार्ी उि सेवा भएका अस्पतालमा काययित शल्यडक्रया र्ने doctor ि उि 
अस्पतालमा वा खजल्लाको अन्त्य स्वास््य संस्थामा काम र्ने SBA Clinical मेन्त्टि हरुलाई 
(nursing स्टाफ) सबैभन्त्दा नखजकको Referral अस्पताल जहाुँ मडहनामा ३००-४०० भन्त्दा बढी 
प्रसुती हुन्त्छ ि सोडह अनुसाि प्रसुती सम्बखन्त्ध शल्यडक्रया धेिै हुने अस्पतालमा प्रत्येक ६ 
मडहनामा १ हप्ताको दिल े(बषयमा २ पटक शल्यडक्रया सेवा साथै प्रसुती सम्बखन्त्ध सेवा प्रदान र्न े
अभ्यास र्नय सो अस्पतालमा पठाउने (Placement) काययक्रमको लाचर्  यस चशषयकमा बजटे 
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वबचनयोजन र्रिएकोहो l  

काययक्रम 
उधेश्य  

CEONC सेवा उपलब्ध भएका अस्पतालमा काययित  शल्यडक्रया र्ने doctor ि खक्लचनकल 
मेन्त्टिको Skill Retention र्ने ि उनीहरुको प्रसुती सेवा सम्बखन्त्ध ज्ञान ि दक्षता (skill) 
अचभवब्रद्दी र्रि र्ुणस्ति प्रसुती सेवा प्रदान र्ने l  

अपेखक्षत 
प्रचतफल 

यस काययक्रम संचालन पिात आर्ामी डदनमा शल्यडक्रया र्ने doctor द्वािा दरु्यम क्षेरमा C/S 
सम्बखन्त्ध र्ुणस्ति सेवा प्रदान र्रिएको हुनेछ भने SBA Clinical Mentor द्वािा प्रसुती सेवा 
सम्बखन्त्ध दक्षता हुँचसल र्रि आफु काययित अस्पतालका अन्त्य प्रोसुती सेवा प्रदायक स्टाफ 
हरुलाई साथै खजल्ला चभरका birthing center हरुमा काययित nursing स्टाफ हरुलाई onsite मै 
clinical mentoring र्रि प्रसुती सेवाको र्ुणस्ति कायम भएको हुनेछ l   

सन्त्चालन 
प्रकृया 
 
 

यो काययक्रम संचालन र्नयको लाचर् बजेट वबचनयोजन भएका अस्पतालहरुले चनम्न प्रडक्रया 
अपनाउनुपने हुन्त्छ: 

• यो काययक्रमको फोकल व्यवि C/S र्ने doctor ि SBAखक्लचनकल मेन्त्टि हुनेछन l 
फोकल व्यविले आफ् काययित अस्पताल प्रशाशन ि खजल्ला खस्थत स्वास््य कायायलयका 

PHN संर्को समन्त्वयमा  Referral अस्पतालमा placement practice र्नय अनुमचतको 
लाचर् पहल र्ने l  

• Referral अस्पतालमा प्रसुती ववभार्ीय प्रमुख ि Nursing इन्त्चाजयको सहमचतमा 
अस्पताल  प्रशाशन प्रमुख/superintendent  संर् अनुमचतको लाचर् पहल र्ने l  

• Placement  Practice र्िने अवचध बषयको २ पटक (प्रत्येक ६ मडहनामा १ पटक) १ 
पटकमा पुिा ७ डदनको हुनेछ l ७ डदनको पुिा ड्युटी प्रसतुी ववभार्मा िही ववभार्ीय 
प्रमुख ि निचसंर् इन्त्चाज को सुपरिवेक्षणमा र्िेको हुनुपनेछ l  

• Placement  Practice र्िने अवचधमा प्रसुती सम्बखन्त्ध आ-आफ्नो skill कुन क्षेरमा 
अचभवब्रद्दी र्नुयपनेहो सोडह अनुसािको सेवा प्रदान र्नय तत्पि हुनुपनेछ l उदाहिणको 
लाचर् दरु्यममा C/S सेवा चलने धेिै नहुने भएकोले skill वबसेको भए practice र्ने  
साथै SBAखक्लचनकल मेन्त्टिले जडटल प्रसुती सम्बखन्त्ध व्यवस्थापन र्ने skill हरु जस्तो, 
PPH management, Vacuum Delivery, Eclampsia management, condom 
temponed  आडद l    

• बजेट वबचनयोजन भएका CEONC सेवा प्रदान र्ने अस्पतालमा काययित nursing स्टाफ 
हरु मध्ये कसैले पचन SBA Clinical mentoring को ताचलम प्राप्त र्िेको छैन ति खजल्ला 
खस्थत अस्पताल बाहेकका स्वास््य संस्थामा काययित स्टाफले प्राप्त र्िेकोछ भने पचन 
ववचनयोखजत बजेटबाट placement practice र्नय व्यवस्था र्नुयपनेछ l  

• यसकोलार्ी स्वास््य कायायलयका PHN हरुसंर् समन्त्वय र्रि अस्पताल बाहेकका 
स्वास््य संस्थाका मेन्त्टि पडहचान र्रि उनीहरुको skill retention को लाचर् referral 
अस्पतालमा placement र्ने व्यवस्था चमलाउने l  

• Referral अस्पतालमा १ हप्ताको ड्युटी पुिा र्रि फकय ने समयमा प्रसुती ववभार्ीय प्रमुख 
ि nursing incharge को हस्ताक्षेि सडहतको ड्युटी सम्पन्त्न र्िेको चचठी चलएिा मार 
फकय न पाईने छ ि उि चचठी आ -आफ्नो काययित संस्थाको प्रशाशनमा बुझाउनुपनेछ l    

• बजेट वबचनयोजन भएका अस्पतालहरुमा CEONC सेवा उपलब्ध छैन ति खजल्ला खस्थत 
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PHCC मा CEONC सेवा उपलब्ध भएमा अस्पतालले उि स्वास््य संस्थामा काययित 
CEONC सेवा प्रदायक doctor ि खक्लचनकल मेन्त्टि लाई पचन placement practice 
ड्युटीको लाचर् referral अस्पतालमा पठाउन यो ववचनयोखजत बजेट खचय र्नय सडकनेछ 
l  

• बजेट वबचनयोजन भएका अस्पतालहरुमा CEONC सेवा उपलब्ध छैन ति SBA Clinical 
Mentor हरु खजल्ला खस्थत अन्त्य स्वास््य संस्थामा काययित छन ्भने पचन अस्पतालल े
उि स्वास््य संस्थामा काययित BC/BONC सेवा प्रदायक खक्लचनकल मेन्त्टि लाई पचन 
placement practice ड्युटीको लाचर् referral अस्पतालमा पठाउन यो ववचनयोखजत 
बजेट खचय र्नय सडकनेछ l 

सन्त्दभय सामाग्री: कायय संचालन चनदेचशका 
अचभलेख  
तथा प्रचतवेदन 

काययक्रम पिात ्placement practice मा समाबेस भएका CEONC सेवा प्रदायकहरुले बढीमा २ 
पेजको काययक्रम बािे प्रचतवेदन तयाि र्नुयपने छ l उि प्रचतबेदन को एकप्रचत आ-आफ्नो काययित 
ससं्थाको प्रशासनमा ि एक प्रचत परिवाि कल्याण महाशाखाको मात ृ तथा नवाचशशु शाखामा 
practice ड्युटी सम्पन्त्न र्िेको १ हप्ता चभर पठाउनुपने छ l  चनम्न प्रचतबेदन को नमुना   

Placement practice सम्बखन्त्ध प्रचतबेदन 

 
नाम:                                              

पद:         

काययित स्वास््य संस्था:   

Placement practice र्नय र्एको अस्पतालको नाम:  

 

Placement practice ड्युटीमा भएको चसकाईहरु, मुख्य र्रि प्रसुती सम्बखन्त्ध चसकेका Skillls 
हरु बुंदार्त रुपमा लेख्ने: 
 

 प्रचतबेदन तयाि र्िेको चमचत:  

प्रचतबेदन तयाि र्नेको  हस्ताक्षि: 
  

सन्त्दभय 
सामग्री 

प्रदेश स्तिको काययसंचालन चनदेचशका २०७* 

 

४. MNH programm अनुर्मन तथा  सुपेरिभेक्षण (SAS, PNC, clinical mentoring and QI) 

 

परिचय कुनै पचन कययक्रमको प्रभाबकािी कायायन्त्वयन साथै र्ुणस्तिीय सेवाका लाचर् नेपाल सिकािले चनयचमत 
अनुर्मन तथा सुपरिवेक्षण र्ने योजना िाखेको छ । 

उदे्दश्य चनयचमत अनुर्मन तथा सुपरिवेक्षणद्वािा सुिखक्षत र्भयपतन सेवा, उत्ति प्रसुती घिभेट सवेा,  Clinical

mentoring, र्ुणस्ति सुधाि तथा MPDSR को VA र्ुणस्ति बढाउने । 
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अपेखक्षत 
प्रचतफल 

सुिखक्षत र्भयपतन सेवा, उत्ति प्रसुती घिभेट सेवा, ि MPDSR को र्ुणस्ति मा अचभववृद्ध भएि मात ृ
मतृ्यु दिमा कचम आउने   । 

सन्त्चालन 
प्रकृया 

सुिखक्षत र्भयपतन सेवा, उत्ति प्रसुती घिभेट सेवा, MPDSR को र्ुणस्ति ि चनयचमतता चनधायिण र्नय ि 
र्ुणस्तिीय सेवाहरू प्रदान र्नय सहयोर्ात्मक  mentoring Clinical , र्ुणस्ति सुधाि तथा MPDSR को 
सुपेरिवेक्षण र्नुयपछय ।प्रदेश स्वास््य चनदेशनालयले स्वास््य संस्था ि सेवा प्रदायकको अनुर्मन 
र्नुयपछय।यस्तो भ्रमणको दौिानमा सुपरिभेक्षकले स्वास््य संस्थासंर् र्ुणस्तिीय सुिखक्षत सेवाका लाचर् 
एकीकृत सुपरिभेक्षण चेकचलस्ट प्रयोर् र्नुय पछय । सुपेरिभेक्षण र्रिसकेपचछ सुपरिवेक्षकले संस्थामा 
सुधानुय पने पक्षहरू, भ्रमण बाट चनकाचलएका चनस्कषयहरुलाई संस्थाका सबै संबखन्त्धत कमायचािीहरूसंर् 
छलफल र्नुयपनेछ।छलफलको क्रममा सुपरिवेक्षकल े िाम्रा अभ्यासको चनिन्त्तिता सुचनखित र्नय 
कमयचािीहरुलाई प्रोत्साहन र्नुयपनेछ ि स्वास््य संस्थाले समस्याको समाधानका लाचर् कायययोजना 
बनाउनु पनेछ । 

अचभलेख 
प्रचतवेदन 

काययक्रम पिात ् उि काययक्रमको प्रचतवेदन प्रदेश स्वास््य चनदेशनालयमा अचभलेखमा िाखु्नपनेछ ि 
सोको बोधाथय परिवाि कल्याण महाशाखामा पठाउनु पनेछ । 

 

५.C- section monitoring र्नय CS rate उच्च िहेका अस्पतालहरुमा Robson classification system अचभमखुीकिण तथा 
लार्ु र्ने 
 

डक्रयाकलापकोना
म 

सीसेक्शनिेटमचनटरिङ्र्र्नयसी- 
सेक्शनिेटउच्चिहेकाअस्पतालहरुमािब्सनवर्ीकिणप्रणालीअचभमुखखकिणतथालार्ुर्ने 

परिचय सी–
सेक्सनकोबढ्दोदिलाईसम्बोधनर्नयिकेसलेखाजोखािपषृ्ठपोषणकोप्रणालीववकासर्नयमडहलाहरुसुत्केिीर्िाउ
नअस्पतालआउुँदाभनायर्नेसमयमािब्सनको१०समूहभएकोवर्ीकिणप्रणालीप्रयोर्र्िीहिेकप्रसुतीहुनआउनेम
डहलाहरुलाईवर्ीकिणर्रिन्त्छ।योसी–
सेक्सनसेवाडदनेसबैस्वास््यसंस्थाहरुकालाचर्होियसलेयसकोकायायन्त्वयनिप्रचतवेदनकसिीर्नेभनीएकस्तिी
कृतववचधप्रस्तुतर्दयछ।वर्ीकिणलेस्वास््यसंस्थाकोतहमाहुनेसी–
सेक्सनदिसम्बन्त्धीबुझाइलाईसबलबनाउुँछियसकोअनावश्यकप्रयोर्िोक्नजनसंख्याकोिणनीचतकसमूहपडह
चानर्नयसहयोर्पुयायउनेसबैसातवटैप्रदेशहरुकासिकािीतथाचनखजअस्पतालमािब्सनवर्ीकिणप्रणालीकोअचभ
मुखखकिणर्नयकोलार्ीबजेटवबचनचयजनर्रिएकोछ। 
 
िब्सनका१०समूहिचतनकाउप-समूह 

सुत्केिीकालाचर्भनायहुनआएकामडहलाहरुलाई६वटामुख्यभेरियवलहरुप्रयोर्र्िीचनम्नचलखखतताचलकामादेखा
एजस्तो१०वटासमूहमावर्ीकिणर्नयसडकन्त्छ। 
 

िब्सन वर्ीकिण ि उपसमूहहरु 

समू प्रसूचत जनसंख्या 
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१ पडहलो पटक बच्चा जन्त्माउन लार्ेकी, एउटा मार सेफाचलक (सुल्टो) खस्थचतको र्भय 
भएकी ३७ हप्ता वा बढीको र्भय भएकी, स्वस्फुतय प्रसववेदना भएकी मडहला 

२ 

 

पडहलो पटक बच्चा जन्त्माउन लार्ेकी,  एउटा मार सेफाचलक (सुल्टो)  खस्थचतको र्भय 
भएकी, ३७ हप्ता वा बढीको र्भय भएकी, अन्त्य उपाय अपनाएि प्रसव वेदना शुरु भएकी 
वा प्रसव वेदना नहुुँदै सी–सेक्सन र्रिएकी मडहला 
२क* अन्त्य उपाय अपनाएि प्रसव वेदना शुरु र्िाईएकी 
२ख** प्रसव वेदनान हुुँदै सी–सेक्सन र्रिएकी 

३ पडहले बच्चा जन्त्माइ सकेकी, पडहले सी – सेक्सन नर्िेकी, एउटा मार सेफाचलक 
(सुल्टो) खस्थचतको र्भय भएकी, ३७हप्ता वा बढी को र्भय भएकी, स्वस्फुतय प्रसव वेदना 
भएकी मडहला 

४ 

 

पडहले बच्चा जन्त्माइ सकेकी, पडहले सी – सेक्सन नर्िेकी, एउटा मार सेफाचलक 
(सुल्टो) खस्थचतको र्भय भएकी, ३७हप्ता वा बढी को र्भय भएकी, अन्त्य उपाय अपनाएि 
प्रसव वेदना शुरु भएकी वा प्रसव वेदनान हुुँदै सी–सेक्सन र्रिएकी मडहला 
४क* अन्त्य उपाय अपनाएि प्रसव वेदना शुरु र्िाईएकी 
४ख** प्रसव वेदनान हुुँदै सी–सेक्सन र्रिएकी 

५ 

 

पडहले बच्चा जन्त्माइसकेकी,  ,  पडहले कखम्तमा एक पटक सी-सेक्स नर्िेकी,  एउटा मार 
सेफाचलक (सुल्टो खस्थचतको र्भय भएकी, ३७हप्ता वा बढीको र्भय भएकी   

५.१ पडहले बच्चा जन्त्माइसकेकी ि पडहले एक मार सी-
सेक्सन र्िेकी 

५.२ पडहले बच्चा जन्त्माइसकेकी ि पडहले एक भन्त्दा बढी 
सी-सेक्सन र्िेकी 

६ पडहलो पटकबच्चा जन्त्माउन लार्ेकी, एउटा मार वब्रच (खुट्टा तलचति पिेको) खस्थचतको 
र्भयभएकी सबै मडहला 

७ पडहले बच्चा जन्त्माइ सकेकी,एउटा मार वब्रच (खुट्टा तलचति पिेको) खस्थचतको र्भय 
भएकी सबै मडहला पडहले सी-सेक्सन र्िाएकी मडहला सडहत 

८ र्भयमा धेिै वटा बच्चा भएकी सबै मडहला पडहले सी-सेक्सन र्िाएकी मडहला सडहत 

९ र्भयमा एउटा मार िान्त्सभजयवाअखब्लक (तेसो वा छड्के पिेको) खस्थचतको बच्चा भएकी 
सबै मडहला पडहले सी-सेक्सन र्िाएकी मडहला सडहत 

१० एउटा मार सेफाचलक (सुल्टो) खस्थचतको र्भय भएकी, ३७ हप्ता भन्त्दा कमको र्भय भएकी 
सबै मडहला, पडहले सी-सेक्सन र्िाएकी मडहला सडहत 

*२ क वा ४क: क्रमशः पडहले बच्चा नजन्त्माएका वा जन्त्माएका मडहला जोचमजोप्रोस्टोल, 
अखक्सटोचसन, एखम्नयोटोमी वा इन्त्िासववयक लफोचलजक्याथेटि वा अरु केही प्रयोर् र्िी प्रसव 
व्यथा शुरु र्रिएका ि तत्पिात योचन माफय त वा सी-सेक्सन र्िी बच्चा जन्त्माएका 
**२खवा४ख: क्रमशः पडहले बच्चा नजन्त्माएका वा जन्त्माएका मडहला, जसलाई भनाय र्िी प्रसव 
शरुु नहुदै सी-सेक्सन र्िी सतु्केिी र्िाइएका।यी उपसमूहका सब ैमडहलाको सी-सेक्सन र्रिन े
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भएकोले यी उपसमूहमा सी-सके्सनदि जडहले पचन शतप्रचतशत हुन्त्छ 

 

िब्सनका १० समूहहरु आधािभूत प्रसूचत ववशेषताहरुमा आधारित हुन्त्छ जुन सूचना प्रायःर्भायवस्थामा 
ि सुत्केिी हुन भनाय हुुँदा चनयचमत रुपमा संकलन र्रिन्त्छ।यडद वविामीको अचभलेखमा एक वा बढी 
भेरियवलहरुको सूचना पाउन वा बुझ्नन सडकएमा सुत्केिी हुन आएकी मडहलालाई माचथका कुनै 
पचन१०समूह अन्त्तर्यत  वर्ीकिण र्नय सडकुँ दैन।यसिी‘वर्ीकिण नर्रिएको समूह' का मडहलालाई 
िब्सन वर्ीकिण प्रचतवेदनताचलकाको अङ्र्का रुपमा ताचलकाको पुछािमा सकभि फुट  नोटको 
रुपमा उल्लेख र्नुयपदयछ। 

उदे्दश्य 
 

िब्सनवर्ीकिणकायायन्त्वयनचनदेचशकालेचनदेशनर्िेबमोखजमनेपालकाअस्पतालहरुमािब्सनवर्ीकिणकाआ
धािमासी–सेक्सनअनुर्मनकसिीर्नेभनीस्पष्टचनदेशनउपलब्धर्िाउनेसाथैसी–
सेक्सनदिलाईप्रचतवेदनकालाचर्चनयचमतरुपमाप्रयोर्र्िीसी–
सेक्सनसेवाडदनेस्वास््यसंस्थाहरुमायसकोकायायन्त्वयनिप्रचतवेदनर्ने। 

अपेखक्षतप्रचतफल सी–
सेक्सनकोप्रयोर्लाईअनुकुलनर्नेसम्बन्त्धीिणनीचतवाकाययक्रमहरुकोप्रभावकारितामूल्याङ्कनर्नेिचनखित
समूहकामडहलाहरुकोपरिणामलाईववश्लेषणर्िेिसेवाकोर्ुणस्तििखक्लचनकलव्यवस्थापनअभ्यासहरुकोमूल्या
ङ्कनर्िीसोत्याङ्ककोमहत्व ,
ब्याख्यािप्रयोर्बािेसेवाप्रदायकहरूकोसचेतनाबढाउनेसाथैएउटास्वास््यसंस्थातहमाचनखितमडहलाहरुकोस
मूहमाहुनेअभ्यासहरुलाईअन्त्यअपेखक्षतपरिणामभएकासंस्थावाअस्पतालहरूसंर्तुलनार्नेिअभ्यासहरुमाप
रिवतयनर्ने। 

काययक्रमसंचालनप्र
कृया 
 

यो काययक्रम संचालन र्दायप्रदेश स्वास््य चनदेशनालयमाफय तकाययक्रम संचालन र्नुयपनेछl प्रदेश 
अन्त्तर्यतका सिकािी तथा चनखज स्वास््य संस्थाहरुको सी- सेक्शन िेटको वबश्लेसन र्रि उच्च सी-
सेक्शन िेट भएका अस्पतालहरुमा िब्सन अचभमुखीकिण र्रि काययक्रम कायायन्त्यवन प्रदेश स्वास््य 
चनदेशनालयले र्नेछ। 
 

• प्रदेशअन्त्तर्यतकासिकािीतथाचनखजस्वास््यसंस्थाहरुमाउच्चसी-
सेक्शनिेटभएकाअस्पतालहरुकोपडहचानर्ने 

• मेटचनयटीवाियकोसम्पूणयप्राववचधककमयचािीलाईअचभमुखीकिणर्नेिअचभमुखीकिणर्दायिब्सनबचर्यक
िणचनदेचशकाकोप्रयोर्र्ने (िब्सन बचर्यकिण चनदेचशका परिवाि कल्याण महाशाखा ि 
स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको वेबसाइटमा उपलब्ध हुनेछ) 

• यो वर्ीकिणलाई कायायन्त्वयन र्नय अचभमुखीकिण काययक्रममा नै प्रत्येक अस्पतालको 
िब्सन कायायन्त्वयनको लाचर् सम्पकय व्यवि (खक्लचनचसयन, नसयजो मात ृ वाियमा काम र्छय) 
तोक्नु पनेछ जो त्याङ्क सङ्कलन र्नय ि माचसक रुपमा िब्सन प्रचतवेदन ताचलका तयाि 
पानय खजम्मेवाि हुन्त्छ ।  

• अचभमुखीकिण काययक्रम सम्पन्त्न भएपिात अचभमुखीकिण श्रोत व्यविले सपोडटयव 
सुपरिबेछ्यन्त्र्नुय पनेछ। 
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• िब्सन वर्ीकिणबाट उपलब्ध सूचनाको स्थानीय संस्थाहरुमा अचधकतम उपयोर् ि 
चतनीहरुबीच तुलनाका लाचर् त्याङ्क स्तिीकृत ढाुँचामा िाखु्न जरुिी हुन्त्छ । 

 वजेटबांिफाुँि  ) िकमरूहजािमा( 
वबचनयोजनर्रिएकोबजेटआवस्यकताकोआधािमाचनम्नअनुसािबजेटबािफािर्नयसडकनेछ। 

1. अस्पतालको स्वास््यकमीलाई (खक्लचनचसयन, नसय जो मात ृ वाियमा काम र्छय) 
अचभमुखखकिण 

2. काययक्रम कायायन्त्यवन र्नयको लाचर् चाडहने सामान (फ़्लेक्स, टूलवप्रखन्त्टंर्) 

3. अचभलेख, त्याङ्क वबश्लेसन, प्रचतबेदन 

अचभलेखतथाप्रचत
वेदन 

िब्सन समूहसम्बन्त्धी ि चतनीहरुको सुत्केिी ववचधबािे त्याङ्क सङ्कलन र्नय सम्पकय  व्यवि 
खजम्मेवाि हुनेछ ि प्रत्येक मडहनाको अखन्त्तममा प्रचतवेदन ताचलका भनेछ । भरिएको ताचलका 
परिवाि कल्याण महाशाखा ि प्रादेचशक स्वास््य चनदेशनालयमा मडहनाको पडहलो साताचभर 
पठाउनुपनेछ । 
 

सन्त्दभय सामग्री नेपालमािब्सनवर्ीकिणववचधप्रयोर्र्िीसावयजचनकतथाचनजीस्वास््यसंस्थामासी–
सेक्सनअनुर्मनकोपरिचयिव्यवस्थापनकालाचर्कायायन्त्वयनचनदेचशका२०७८ 

 

६. मात ृतथा नवचशशु स्वास््य कािय (Maternal and Newborn Health Card - HMIS 3.5छपाई 

(सुिखक्षत र्भयतन सेवा सूचीकिण प्रमाणपर समेत)  

 
परिचय माैृत तथा नवचशशु स्वास््य सेवाबािे स्वास््य संस्थाको अचभलेखखकिण ि प्रचतबेदन 

लाचर् यस काियबाट र्रिन्त्छ  ।  

सुिखक्षत माततृ्व तथा प्रजनन स्वास््य अचधकाि ऐन २०७५ ि चनयामावली २०७७अनुसाि 
संघीय÷प्रादेचश÷स्थानीयतहले आफ्नो मातहतमा िहेका सुिखक्षतर्भयपतन सेवाको संस्थातथा 
सेवाप्रदायकको सुचचकिण र्ने अचधकाि डदएको छ । 

उदे्दश्य माैृत तथानवचशशु स्वास््य सेवा कािय‚ प्रादेचशकतथा स्थाचनयतहकालाचर् सुिखक्षत 
र्भयपतन सेवा को संस्था तथा सेवाप्रदायकको सुचचकिण प्रमाणपरको छपाई लर्ायत 
अन्त्य आवश्यक फमय फमायट । 

अपेखक्षत प्रचतफल माैृत तथानवचशशु स्वास््य सेवाको अचभलेखखकिण ि प्रचतबेदनमाचनयचमतताआउने तथा 
सुिखक्षतर्भयपतन सेवाको संस्थातथा सेवाप्रदायकको संख्यामा ववृद्ध ले मात ृ
मतृ्युमाकमीआउने छ 

सन्त्चालन प्रकृया 
 
 

माततृथानवचशशु स्वास््य कािय ि सुिखक्षतर्भयपतन सेवाको संस्थातथा सेवाप्रदायकको 
सुचचकिण प्रमाणपर छपाई र्नुय पनेछ । साथै सुिखक्षतर्भयपतन सेवाको संस्थातथा 
सेवाप्रदायकको सुचचकिण प्रमाणपर परिवािकल्याणमहाशाखालेप्रदानर्िेअनुसािको ढाुँचा मा 
छपाई र्नुय पनेछ ।  
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अचभलेख प्रचतवेदन काययक्रमपिात ्उतmकाययक्रमको प्रचतबेदनप्रदेश चनदेशनालयमाअचभलेखमा िाख्नुपछय ि सोको 
बोधाथय परिवाि कल्याण महाशाखामा पठाउनु पनेछ । 

सन्त्दभयसामग्री स्वास््यव्यवस्थापन सूचना प्रणाली अचभलेख तथाप्रचतवेदन सम्बन्त्धीचनदेचशका दोस्रो 
संस्किण २०७५ ि  

सुिखक्षतमाततृ्वतथाप्रजनन स्वास््यअचधकाि ऐन २०७५ ि चनयामावली २०७८ 

 

७.परिवाि कल्याण महाशाखाको काययक्रमका लार्ी नचसिंर् अचधकृत चनयुिी 
परिचय  

परिवाि कल्याण महाशाखा अन्त्तर्यत मात ृ तथा नवचशशु काययक्रमहरु प्रदेश अन्त्तर्यत 
संचालन र्नयको लाचर् प्रदेशस्तिमा नचसयङ्र् अचधकृत चनयुि र्ने व्यवस्था र्रिएको छ । 

उदे्दश्य MNH काययक्रम सुचारु ढङ्र्ले संचालन हुनेछन ्

अपेखक्षत प्रचतफल प्रदेश अन्त्तिर्तका चनकायहरुमा MNH सम्वचध काययक्रमहरु  संचालन हुनेछन ्। 
सन्त्चालन प्रकृया  सेवा  किाि चनदेचशका २०५९ अनुसाि नचसिंर् अचधकृत किािमा चनयुि र्नुयपनेछ । 

बजेट बांिफांि  यस चशषयक अन्त्तर्यत सम्वखन्त्धत प्रदेशहरुमा बजेट वबचनयोजन र्रिएको छ  । 

अचभलेख प्रचतवेदन काययक्रम पिात ्जानकािी परिवाि कल्याण महाशाखामा पठाउनु पनेछ । 

सन्त्दभय सामग्री काययसंचालन चनदेचशका २०७८ 

 

८.SRHR/PRHCC/ TWC काययक्रमसन्त्चालन 
परिचय प्रादेचशकतहमा र्ुणस्तिीय यौन तथाप्रजनन स्वास््य सेवाको सवयव्यापीपहुुँच ि मडहलाको 

अचधकािलाई सुचनखितत ि स्वास््य सेवा प्रणालीलाई सुदृडढकिणका लाचर् 
स्वास््यचनदेशनलायको अध्यक्षतामाPRHCC (Provincial Reproductive Health 

Coordination Committee) / TWC ( Technical Working Committee)र्ठन र्रिएको छ । 
यस PRHCC ि TWC मा प्रदेशमाकाययित ववचभन्त्न सिकािी, र्ैि सिकािकािी तथाचनखज 
सिोकािवालाहरु सदस्य छन ्। 

उदे्दश्य यो PRHCC वा TWC को मुख्य उदे्दश्यर्ुणस्तिीय यौन तथाप्रजनन स्वास््य सेवाको 
सवयव्यापीपहुुँच का लाचर्प्राववचधक सहयोर् डदने छ 

अपेखक्षत प्रचतफल यौन तथा प्रजनन स्वास््य सेवा जस्तै सुिखक्षत माततृ्व सेवालाई बढ्नु, Contraceptive 

prevalence rate बढ्नु, सुिखक्षतर्भयपतन सेवा, डकशोिडकशोिी सेवा को प्रयोर् बडढ मात ृ
मतृ्युमाकमीआउने छ । 

सन्त्चालन प्रकृया 
 
 

प्रदेचशक तहमा र्ठन भएको] PRHCC÷TWC २०७८/७९ को बजेटमा उल्लेख भएअनुसाि ७ 
प्रादेचशक स्वास््य चनदेशनालयले हिेक रैमाचसक रुपमा बैठक नेपाल सिकािको 
चनयमअनुसाि सञ्चालन र्नुयपनेछ । यस सचमचतका बैठक संचालानर्दाय यस सचमचतका 
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सदस्यकाको साथै  आमन्त्रीत सदस्यहरुको छलफल र्नुयपने ववषयहरु संकलन र्रि सो 
अनुसाि बैठकको एजेण्िा िाखेि बैठक संचालन र्नुयपछय । 

अचभलेख प्रचतवेदन काययक्रमपिात ् उतmकाययक्रमको प्रचतबेदनप्रदेश चनदेशनालयमाअचभलेखमा िाख्नुपछय ि 
सोको बोधाथय परिवाि कल्याण महाशाखामा पठाउनु पनेछ । 

सन्त्दभयसामग्री ] परिवाि कल्याण महाशाखाबाट २०७७÷७८ मा स्वीकृत र्रिएका 
PRHCC÷TWCको ] TOR 

 

९.प्रदेशवाट अस्पताल तथा समुदायमा एम.वप.डि.एस.आि.तथा birth difect काययक्रम को  अनसाइट कोचचङ 

परिचय अस्पताल स्तिीय एम .वप.डि.एस.आि. तथा जन्त्मजात ववकलांर् चनर्िानी काययक्रममा पडहचान र्ने, 
सुचचचतकिण र्ने, सचमक्षा र्ने ि सचमक्षा बाट प्राप्त सुझाब बमोखजम मात ृतथा पेरिनेटल स्वास््यको 
र्ुणस्ति बढाउनको लाचर् चनिन्त्ति रुपमा चनर्िानी तथा प्रचतकायय र्नय आवस्यक छ । सो को लाचर् 
एम .वप.डि.एस.आि. काययक्रमको चनिन्त्ति रुपमा अनुर्मन तथा अस्पतालमा नै र्एि अनसाइट कोचचङ 
र्नयको लार्ी बजेट वबचनचयजन र्रिएको छ । 

उदे्दश्य 
 

एम पी डि एस आि ि जन्त्मजात ववकलांर् चनर्िानी काययक्रम संचालन भइिहेका अस्पत्तालमा एम पी डि 
एस आि ि जन्त्मजात ववकलांर् चनर्िानी चनदेचशकाले चनदेशन र्िे बमोखजम अस्पतालमा हुने सबै मात ृ
तथा पेरिनेटल मतृ्युको पडहचान र्ने, सुचचचतकिण र्ने, सचमक्षा र्ने ि सचमक्षाबाट प्राप्त सुझाब 
बमोखजम मात ृतथा पेरिनेटल स्वास््यको र्ुणस्ति सुधािको लाचर् कायययोजना बनाइ लार्ु र्ने ि कायय 
प्रभाबकािी रुपमा संचालन र्िाई मात ृतथा पेरिनेटल मतृ्यु घटाउने । त्यसै र्रि जन्त्मजात ववकलांर् 
चनर्िानी चनदेचशकाले चनदेशन र्िे बमोखजम अस्पतालमा हुने सबै जन्त्मजात ववकलांर् चनर्िानी 
केसहरुको पडहचान र्न।े 

अपेखक्षत 
प्रचतफल 

एम पी डि एस आि  तथा जन्त्मजात ववकलांर् चनर्िानी काययक्रम संचालन भइिहेका अस्पतालमा भएका 
सबै मात ृतथा पेरिनेटल मतृ्यु िजन्त्मजात ववकलांर् चनर्िानी चेसहरुको अनुर्मन  र्ने । 

काययक्रम 
संचालन 
प्रकृया 
 

सामाखजक ववकास मन्त्रालयले प्रदेश स्वास््य चनदेशनालयबाट यो काययक्रम संचालन र्नुयपनेछ l 
अनसाइट कोचचङ, प्रदेश स्वास््य चनदेशनालयको एम पी डि एस आि सचमचतका सदस्यहरु र्एि र्नुय 
पनेछ l साथै आवश्यकता अनुसाि नखजकैको अस्पतालबाट एम पी डि एस आि ताचलम प्राप्त स्त्री तथा 
प्रसुती िोर् ववशेषज्ञ /  बाल िोर् ववशेषज्ञ /मेडिकल अचधकृतलाई पचन समावेश र्नय सडकनेछ l यस 
काययक्रमको खजम्मेवािी एम पी डि एस आि सचमचतको सदस्य सचचवको हुनेछ । एम पी डि एस आि 
काययक्रम लार्ु भएका अस्पतालहरुमा एम पी डि एस आि मारै ि एम पी डि एस आि ि जन्त्मजात 
ववकलांर् चनर्िानी दवुै काययक्रम लार्ु भएका अस्पतालहरुमा दबु ै काययक्रमको अनसाइट कोचचङ र्नुय 
पनेछ l 

एम पी डि एस आि  ि जन्त्मजात ववकलांर् चनर्िानी काययक्रम लार्ु भएका अस्पतालहरुमा 
चनम्नकाययहरु र्नुय पदयछ : 
➢ एम पी डि एस आि तथा जन्त्मजात ववकलांर् चनर्िानी काययक्रम संचालन भइ िहेका सम्पूणय 

अस्पतालहरुमा चौमाचसक/अधयबावषयक /बावषयक रुपमा अस्पतालमा र्एि अनुर्मन तथा अनसाइट 
कोचचंर् र्नुय पनेछ l 
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➢ एम पी डि एस आि तथा जन्त्मजात ववकलांर् चनर्िानी काययक्रम सम्बखन्त्ध अचभलेख िखजस्टि तथा 
प्रचतबेदन फािमको अबलोकन र्नुय पछय  ि साथै अनुर्मनअनुसूची१को चेक चलस्ट भनुय पनेछl उि 
प्रचतबेदन परिवाि कल्याण महाशाखामा पठाउनु पनेछ l 

➢ एम पी डि एस आि तथाजन्त्मजात ववकलांर् चनर्िानी काययक्रम सम्बखन्त्ध फािमहरु भिे नभिेको 
यडकन र्नुयपछय ि फािम सडह तरिकाले भनय सहजीकिणर्नुयपदयछl 

➢ चनयचमतरुपमा एम पी डि एस आि तथा जन्त्मजात ववकलांर् चनर्िानी सचमक्षाभएनभएकोयडकन 
र्नुय पछय ि यडद एम .वप.डि.एस.आि. तथाजन्त्मजात ववकलांर् चनर्िानी सचमक्षा र्िेको भए 
सचमक्षाको र्ुणस्ति तथा सचमक्षाबाट तयाि र्रिएको कायययोजना कायायन्त्वन भए नभएको पचन 
यडकन र्नुय पदयछl 

➢ काययक्रम संचालन र्नय कुनै कडठनाई भए सोको पडहचान र्रि सुधािका लाचर् सुझाब डदनु पदयछl 

➢ सबै फािमहरुएम .वप.डि.एस.आि. को अनलाइन प्रणाली माफय त प्रदेश तथा परिवाि कल्याण 
महाशाखामा प्रचतबेदन र्िेको यडकन र्नुय पदयछ तथाजन्त्मजात ववकलांर् चनर्िानी 
फािमहरूजन्त्मजात ववकलांर् चनर्िानी प्रणाली माफय त प्रचतबेदन र्िेको यडकन र्नुय पदयछl 

➢ अनसाइटकोचचंर्तथाअनुर्मनबाट पडहचान भएका चसफारिस,चुनौतीिकचम-कमजोिीहरुलाई प्रदेशको 
बावषयक काययक्रममा समाबेश र्दै लैजानु पछय ि प्राप्त सुझाबहरु परिवाि कल्याण महाशाखा पठाउनु 
पनेछl साथै प्राप्त सुझावको आधािमा र्ुणस्ति सुधािका काययहरु र्नुयपनेछ l 

 

 काययक्रमकोबजेटबाुँिफाुँि 

एम.वप.डि.एस.आि.तथा जन्त्मजात ववकलांर् चनर्िानी काययक्रमको अनसाइट कोचचङको लार्ी सब ै
प्रदेशमा बजेट ब्यबस्था र्रिएको छ। उि काययक्रम नेपाल सिकािको आचथयक ऐन  चनयम अनुसाि 
संचालन र्नुयपनेछ । यो बजेटबाट एम.वप.डि.एस.आि.तथाजन्त्मजात ववकलांर् चनर्िानी काययक्रम 
संचालन भइिहेका अस्पत्तालमा चनमा काययहरु र्नुय पनेछ: 
➢ एम.वप.डि.एस.आि.तथाजन्त्मजात ववकलांर् चनर्िानी काययक्रमलाई प्रभावकािी बनाउन आबस्यकता 

अनुसाि अनसाइट कोचचंर् र्नय दैचनक तथा भ्रमण भत्ताको लाचर् यडहबजेटबाट खचय चमलाउनु पदयछ 
l 

 

बजेट बांिफाुँि (िकम रू हजािमा): 
क्र.सं. प्रदेश कायायलय वजेट 

१ प्रदेशनं.१ स्वास््य चनदेशनालय ३०० 

२ प्रदेशनं २ स्वास््य चनदेशनालय २०० 

३ बार्मती प्रदेश स्वास््य चनदेशनालय ३०० 

४ र्ण्िकीप्रदेश स्वास््य चनदेशनालय २५० 

५ लुखम्बनी प्रदेश स्वास््य चनदेशनालय ३०० 

६ कणायली प्रदेश स्वास््य चनदेशनालय ३०० 

७ सुदिुपखिम प्रदेश स्वास््य चनदेशनालय २५० 

एम.वप.िी.एस.आि. तथाजन्त्मजात ववकलांर् चनर्िानी काययक्रम संचालन भएका अस्पतालको ववविण: 

 क्र.स प्रदेश अस्पतालको नाम खजल्ला ववकल्प 
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१ 

प्रदेश एक 

पाुँचथि अस्पताल पाुँचथि 

एम.वप.िी.एस.आि. 
तथा जन्त्मजात 
ववकलांर् चनर्िानी 

२ इलाम अस्पताल इलाम एम.वप.िी.एस.आि.  

३ मेची अस्पताल झापा एम.वप.िी.एस.आि.  

४ लाईफलाइन अस्पताल झापा एम.वप.िी.एस.आि.  

५ आम्दा अस्पताल, दमक झापा एम.वप.िी.एस.आि.  

६ कोशी अस्पताल मोिंर् 

एम.वप.िी.एस.आि. 
तथा जन्त्मजात 
ववकलांर् चनर्िानी 

७ नोबेल मेडिकल कलेज मोिंर् एम.वप.िी.एस.आि.  

८ इनरुवा अस्पताल सुनसिी एम.वप.िी.एस.आि.  

९ इटहिी सामुदाचयक अस्पताल सुनसिी एम.वप.िी.एस.आि.  

१० दहुबी अस्पताल सुनसिी एम.वप.िी.एस.आि.  

११ 
वव.वप. कोईिाला स्वास््य वबज्ञान 
प्रचतष्ठान 

सुनसिी एम.वप.िी.एस.आि. 
तथा जन्त्मजात 
ववकलांर् चनर्िानी 

१२ ओखलढंुर्ा सामुदाचयक अस्पताल ओखलढंुर्ा 

एम.वप.िी.एस.आि.  

13 सोलुखुम्बु अस्पताल सोलुखुम्बु एम.वप.िी.एस.आि.  

14 

प्रदेश दईु 

िाम िाजा प्रशाद चसंह स्वास््य 
वबज्ञान प्रचतष्ठान (सर्िमाथा 
अस्पताल) सप्तिी 

एम.वप.िी.एस.आि.  

१५ चसिाहा अस्पताल चसिाहा एम.वप.िी.एस.आि.  

१६ जनकपुि अस्पताल धनुषा 

एम.वप.िी.एस.आि. 
तथा जन्त्मजात 
ववकलांर् चनर्िानी 

१७ महोत्तिी अस्पताल महोत्तिी एम.वप.िी.एस.आि.  

१८ सलायही (मलंर्वा) अस्पताल सलायही एम.वप.िी.एस.आि.  

१९ नमुना अस्पताल, सलायही सलायही एम.वप.िी.एस.आि.  

२० FPAN सलायही सलायही एम.वप.िी.एस.आि.  

२१ र्ौि अस्पताल, िौतहट िौतहट एम.वप.िी.एस.आि.  

२२ नािायणी अस्पताल पसाय एम.वप.िी.एस.आि.  
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२३ 

बार्मती 
प्रदेश 

पाटन स्वास््य वबज्ञान प्रचतष्ठान लचलतपुि 

एम.वप.िी.एस.आि. 
तथा जन्त्मजात 
ववकलांर् चनर्िानी 

२४ डकस्ट (KIST)मेडिकल कलेज लचलतपुि 

एम.वप.िी.एस.आि. तथा 
जन्त्मजात ववकलांर् 
चनर्िानी 

२५ पिोपकाि म्याटिचनडट अस्पताल 

काठमाण्िु एम.वप.िी.एस.आि. तथा 
जन्त्मजात ववकलांर् 
चनर्िानी 

२६ काठमाण्िु मेडिकल कलेज 

काठमाण्िु एम.वप.िी.एस.आि. तथा 
जन्त्मजात ववकलांर् 
चनर्िानी 

२७ ओम अस्पताल काठमाण्िु एम.वप.िी.एस.आि. 

२८ चसववल अस्पताल 

काठमाण्िु एम.वप.िी.एस.आि. 
तथा जन्त्मजात 
ववकलांर् चनर्िानी 

२९ मोिेल अस्पताल काठमाण्िु एम.वप.िी.एस.आि.  

३० नेपाल मेडिकल कलेज काठमाण्िु एम.वप.िी.एस.आि.  

३१ डकचतयपुि अस्पताल काठमाण्िु एम.वप.िी.एस.आि.  

३२ डटचचंर् अस्पताल 

काठमाण्िु एम.वप.िी.एस.आि. 
तथा जन्त्मजात 
ववकलांर् चनर्िानी 

३३ धाडदंर् अस्पताल धाडदंर् एम.वप.िी.एस.आि.  

३४ हेटौिा अस्पताल मकवानपुि एम.वप.िी.एस.आि.  

३५ भितपुि अस्पताल चचतवन 

एम.वप.िी.एस.आि. 
तथा जन्त्मजात 
ववकलांर् चनर्िानी 

३६ 

कलेज अफ मेडिकल 
साएंसेस(CoMS) 

चचतवन 

एम.वप.िी.एस.आि. 

३७ चचतवन मेडिकल कलेज 

चचतवन एम.वप.िी.एस.आि. 
तथा जन्त्मजात 
ववकलांर् चनर्िानी 

३८ 

र्ण्िकी प्रदेश 

र्ोिखा अस्पताल र्ोिखा एम.वप.िी.एस.आि.  

३९ लम्जुंर् सामुदाचयक अस्पताल लम्जुंर् एम.वप.िी.एस.आि.  
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४० पोखिा स्वास््य वबज्ञान प्रचतष्ठान कास्की 

एम.वप.िी.एस.आि. तथा 
जन्त्मजात ववकलांर् 
चनर्िानी 

४१ मखणपाल मेडिकल कलेज 

कास्की एम.वप.िी.एस.आि. तथा 
जन्त्मजात ववकलांर् 
चनर्िानी 

४२ र्ण्िकी मेडिकल कलेज कास्की एम.वप.िी.एस.आि.  

४३ मात ृचशशु चमतेिी अस्पताल कास्की एम.वप.िी.एस.आि.  

४४ चससुवा अस्पताल कास्की एम.वप.िी.एस.आि.  

४५ धौलाचर्िी अस्पताल बाग्लुंर् एम.वप.िी.एस.आि.  

४६ 

लुखम्बनी 
प्रदेश 

पाल्पा चमसन अस्पताल पाल्पा एम.वप.िी.एस.आि.  

४७ लुखम्बनी मेडिकल कलेज पाल्पा 

एम.वप.िी.एस.आि. 
तथा जन्त्मजात 
ववकलांर् चनर्िानी 

४८ भीम अस्पताल रुपन्त्देही एम.वप.िी.एस.आि. 

४९ लुखम्बनी अस्पताल 

रुपन्त्देही एम.वप.िी.एस.आि. 
तथा जन्त्मजात 
ववकलांर् चनर्िानी 

५० देवदह मेडिकल कलेज रुपन्त्देही एम.वप.िी.एस.आि.  

५१ 
युनीवसयल कलेज अफ् मेडिकल 
साएंसेस (UCMS) 

रुपन्त्देही एम.वप.िी.एस.आि.  

५२ आम्दा अस्पताल, बुटवल रुपन्त्देही एम.वप.िी.एस.आि.  

५३ िोल्पा अस्पताल िोल्पा एम.वप.िी.एस.आि.  

५४ िाप्ती स्वास््य वबज्ञान प्रचतष्ठान दांर् एम.वप.िी.एस.आि.  

५५ भेिी अस्पताल बाुँके एम.वप.िी.एस.आि.  

५६ बडदयया अस्पताल बडदयया एम.वप.िी.एस.आि.  

५७ पचृथवी चन्त्र अस्पताल नवलपिासी एम.वप.िी.एस.आि.  

५८ नेपालर्ंज मेडिकल कलेज बाुँके 

एम.वप.िी.एस.आि. 
तथा जन्त्मजात 
ववकलांर् चनर्िानी 

५९ 

नेपालर्ंज मेडिकल कलेज, 
कोहलपुि बाुँके 

एम.वप.िी.एस.आि.  

६० कणायली कणायली प्रादेचशक अस्पताल सुखेत एम.वप.िी.एस.आि.  
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६१ प्रदेश मेहलकुना अस्पताल सुखेत एम.वप.िी.एस.आि.  

६२ काचलकोट अस्पताल काचलकोट एम.वप.िी.एस.आि.  

६३ कणायली स्वास््य वबज्ञान प्रचतष्ठान जुम्ला 

एम.वप.िी.एस.आि.  

६४ दनैु अस्पताल िोल्पा एम.वप.िी.एस.आि.  

६५ मुर्ु अस्पताल मुर्ु एम.वप.िी.एस.आि.  

६६ हुम्ला अस्पताल हुम्ला एम.वप.िी.एस.आि.  

६७ 

सुदिु पखिम 
प्रदेश 

प्रादेश अस्पताल, सुदिु पखिम, 
धनर्ढी कैलाली 

एम.वप.िी.एस.आि.  

६८ घोिा घोिी अस्पताल कैलाली एम.वप.िी.एस.आि.  

६९ नवजीवन अस्पताल,धनर्ढी कैलाली एम.वप.िी.एस.आि.  

७० डटकापुि अस्पताल कैलाली एम.वप.िी.एस.आि.  

71 महाकाली अस्पताल कंचनपुि एम.वप.िी.एस.आि.  

७२ ििेलधुिा अस्पताल ििेलधुिा एम.वप.िी.एस.आि.  

७३ िोटी अस्पताल िोटी एम.वप.िी.एस.आि.  

७४ अछाम अस्पताल अछाम एम.वप.िी.एस.आि.  

७५ बाजुिा अस्पताल बाजुिा एम.वप.िी.एस.आि.  

७६ बझांर् अस्पताल बझांर् एम.वप.िी.एस.आि.  

७७ बैतिी अस्पताल बैतिी एम.वप.िी.एस.आि.  
 

एम.वप.िी.एस.आि. ि जन्त्मजात ववकलांर् चनर्िानी काययक्रमको लाचर् िकम अपुर् भएको खण्िमा प्रदेश 
अन्त्तर्यतका अस्पतालहरुले प्रचतबेदन सडहत सामाखजक वबकाश मन्त्रालयमा थप िकमको लाचर् सम्पकय  
र्नुय पनेछ । 

अचभलेख  
तथा प्रचतवेदन 

काययक्रम पिात ्उि काययक्रमको प्रचतवेदन प्रदेश चनदेशनालयमा अचभलेखमा िाखु्नपनेछ ि सोको बोधाथय 
परिवाि कल्याण महाशाखामा पठाउनु पनेछ । 

सन्त्दभय सामग्री एम.वप.िी.एस.आि. चनदेचशका,जन्त्मजात ववकलांर् चनर्िानी चनदेचशका तथा काययसंचालन चनदेचशका 
२०७८ 

 
 

१०. अस्पतालमा MPDSR तथा Birth defect काययक्रमको सचमक्षा  तथा अचभमुखीकिण 

परिचय मात ृतथा पेरिनेटल मतृ्युको पडहचान र्न,े सुचचचतकिण र्ने, सचमक्षा र्ने ि सचमक्षाबाट प्राप्त सुझाब 
बमोखजम मात ृ तथा पेरिनेटल स्वास््यको र्ुणस्ति बढाउनको लाचर् चनिन्त्ति रुपमा सचभयलेन्त्स तथा 
िेस्पोन्त्स र्नय आवस्यक िहेको हुुँदा एम.वप.िी.एस.आि. तथा जन्त्मजात ववकलांर् चनर्िानी काययक्रमको 
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सचमक्षा र्नयको लार्ी बजेट ववनीयोजन र्रिएको छ । 

उदे्दश्य एम.वप.िी.एस.आि. तथा जन्त्मजात ववकलांर् चनर्िानी काययक्रम संचालन भई िहेका अस्पतालहरुलाई 
एक ठाऊुँ मा भेला र्रि एम.वप.िी.एस.आि. तथा जन्त्मजात ववकलांर् चनर्िानी संचालनको अनुभव ि 
चसकाई तथा काययक्रम संचालनमा आइपिेका समस्या एक आपसमा छलफल र्ने । एम.वप.िी.एस.आि. 
काययक्रम संचालन र्नयको लाचर् क्षमता अचभबदृी  र्नुयका साथै  प्रभाबकािी  डक्रयाकलापहरु अन्त्य 
अस्पतालले लार्ु र्ने ि समस्या समाधानका उपायहरुको पडहचान र्रि एम.वप.िी.एस.आि. तथा 
जन्त्मजात ववकलांर् चनर्िानी काययलाई संस्थार्त र्ने ।  

अपेखक्षत 
प्रचतफल 

 

यस काययक्रम संचालन पिात,एम.वप.िी.एस.आि. कायय संचालन चनदेचशकाले चनदेशन र्िे बमोखजम 
अस्पताल तहमा हुने सबै मात ृतथा पेरिनेटल मतृ्युको पडहचान, सुचचचतकिण तथा सचमक्षा भई आर्ामी 
डदनमा त्यस्तै प्रकृचतको अरु मतृ्यु हुन नडदन र्ुणस्ति सुधािका कायय संचालन र्रि मात ृतथा पेरिनेटल 
मतृ्यु कम र्नेl 

संचालन 
प्रकृया 
 
 

यो काययक्रम संचालन प्रदेश स्वास््य चनदेशनालयले र्नुय पनेछ ि काययक्रम संचालनको खजम्मेवािी 
एम.वप.िी.एस.आि. फोकल व्यविको  हुनेछ ।यस काययक्रम संचालन र्दाय चनम्न काययहरु र्नुय पने छ: 
➢ एम.वप.िी.एस.आि. तथा जन्त्मजात ववकलांर् चनर्िानी काययक्रम संचालन  र्रििहेका अस्पतालबाट 

स्त्री तथा प्रसुती िोर् ववशेषज्ञ,बाल िोर् ववशेषज्ञ, मेिोन, म्याटिचनडट निचसंर् प्रमुख ित्यांक 
अचधकृत र्रि प्रत्येक अस्पटालबाट ५ जनालाई पायक पने ठाउुँमा बोलाइ २ डदनको सचमक्षा 
संचालन र्नुय पदयछ l 

➢ प्रदेशका सामाखजक ववकाश मन्त्रालय- स्वास््य महाशाखा,स्वास््य चनदेशनालय,सम्बखन्त्धत अस्पताल 
िहेको स्वास््य कायायलय ि स्थानीय तहबाट पचन सहभार्ी र्िाउनु पनेछ।  

➢ काययक्रमको सचमक्षा संचालन र्दाय प्रत्येक अस्पतालबाट सहभार्ीहरुले काययक्रममा छलफल र्नयको 
लाचर् आफ्नोअस्पतालमा  भएका  मात ृ तथा पेरिनेटल मतृ्युका फािम ि जन्त्मजात ववकलांर् 
चनर्िानीका फािमहरु चलएि आउनु पनेछ । साथै प्रत्येक अस्पतालले आफ्नो अस्पतालको मात ृतथा 
पेरिनेटल मतृ्युका  फािम ि  जन्त्मजात ववकलांर् चनर्िानीको डदइएको ढांचामा प्रस्तुचतकिण र्नुय 
पनेछ। 

➢ सचमक्षा काययक्रम संचालन र्दाय १ डदन सचमक्षा ि १  डदन एम.वप.िी.एस.आि. तथा जन्त्मजात 
ववकलांर् चनर्िानी  काययक्रमको अचभमुखीकिण र्नुय पनेछ ।  

➢ अचभमुखीकिण र्दाय एम.वप.िी.एस.आि. तथा जन्त्मजात ववकलांर् चनर्िानीकाययक्रमका नयाुँ त्य, 
जानकािी,नयाुँ चनदेचशका,फािम भने तरिका,अनलाइन रिपोटय र्ने, कायय योजना बनाउने तथा 
काययन्त्वयन र्ने लर्ायतका सम्पूणय ववषयबस्तु समाबेश र्रि र्नुय पनेछ ।समीक्षाको टेम्लटे 
(template),काययक्रमको ताचलका  तथा अचभमुखीकिणको ्याकेज www.fwd.gov.npमा िाखखएको 
छ। 

➢ चनखजअस्पतालमाएम.वप.िी.एस.आि. तथाजन्त्मजात ववकलांर् चनर्िानी 
काययक्रमसंचालनकोलाचर्स्थानीयतहमाबजेट वबचनयोजन हुने हुनाले अस्पताल ि स्थानीय तह वबचमा 
काययक्रम संचालनको लाचर् आवश्यक समन्त्वयको लाचर् छलफल र्रि सहजीकिण पचन र्िाउनु पनेछ   

➢ सचमक्षा संचालनको लाचर् प्रचशक्षकको रुपमा आवाश्यकता अनुसाि प्रदेशका सामाखजक ववकाश 
मन्त्रालयका स्वास््य महाशाखा, स्वास््य चनदेशनालय, अस्पतालका  एम.वप.िी.एस.आि. ताचलम 
चलएका स्त्री तथा प्रसुती िोर् ववशेशज्ञ/ बाल िोर् ववशेषज्ञ/मेडिकल अचधकृत / त्यांक अचधकृत 

http://www.fwd.gov.np/
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तथा परिवाि कल्याण महाशाखाबाट एम.वप.िी.एस.आि. ताचलम प्राप्त प्रचशक्षक बोलाउन सडकनेछ। 
➢ यडद कोचभि -१९ वासोसमानअन्त्यमहामािी  लामो समय सम्म िहने अवस्था िहेको खण्िमा 

सामाखजक दिुी कायम र्दै भलेा भएि वा अनलाइनबाट पचन काययक्रम  संचालन र्नय सडकनेछ । 
यसको लाचर् प्रदेश स्वास््य चनदेशनालयमाबजेट ब्यबस्था र्रिएको छ। उि िकमको बािफाुँि र्िी 
नेपाल सिकािको आचथयक ऐन चनयम अनुसाि काययक्रम संचालन र्नुय पनेछ ।  

 

काययक्रमको बजेट बािफाि : 

क्र.सं  प्रदेश कायायलय 

वजेट 

(रु हजािमा ) 

1 प्रदेश नं. १ स्वास््यचनदेशनालय ५०० 

2 प्रदेश नं. २ स्वास््यचनदेशनालय ४०० 

3 बार्मती प्रदेश स्वास््यचनदेशनालय ५०० 

4 र्ण्िकी प्रदेश स्वास््यचनदेशनालय ५०० 

5 लुखम्बनी प्रदेश  स्वास््यचनदेशनालय ५०० 

6 कणायली प्रदेश स्वास््यचनदेशनालय ५०० 

7 सुदिुपखिमप्रदेश स्वास््यचनदेशनालय ५०० 
 

 
अचभलेख  
तथा प्रचतवेदन 

काययक्रम पिात ्उि काययक्रमको प्रचतवेदन प्रदेश चनदेशनालयमा अचभलेखमा िाखु्नपनेछ ि सोको बोधाथय 
परिवाि कल्याण महाशाखामा पठाउनु पनेछ । 

सन्त्दभय सामग्री एम.वप.िी.एस.आि. चनदेचशका,अचभमुखीकिण्याकेज,जन्त्मजात ववकलांर् चनर्िानी चनदेचशका तथा 
काययसंचालन चनदेचशका २०७८ 

 

११. MNH Roadmap,MNH update (र्भायवस्था देखख सुत्केिी अवस्था सम्म सेवा चनिन्त्तिता (Continnum of care -

ANC to PNC) को लाचर् अचभमुखखकिण तथा  PNC काययक्रम सन्त्चालन 

 

परिचय ;'/lIft dft[Tj tyf k|hgg :jf:Yo ;]jfsf] ;j{JofkL kx'Fr / dlxnfsf] clwsf/nfO{ ;'lglZrtt 

/ :jf:Yo ;]jf k|0ffnLnfO{ ;'b[l9s/0fsf nflu :jf:Yo ;]jf ljefu, kl/jf/ sNof0f dxfzfvfn] 

Safe Motherhood and Neonatal  Heatlh Roadmap 2030, @)&& df hf/L u/]sf] 5 . 

To;} ul/ hLjgrqm ;}nLdf :jf:Yo ;]jfsf] dxTjnfO{ ;Daf]bg ul/ Continuum of care -ANC 

to PNC_/ ;'/lIft ue{ktg ;]jfsf] kx'Frsf nflu ;'/lIft ue{ktg ;]jf sfo{qmd Joj:yfkg 

tyf sfo{ljlw lgb]{lzsf @)&* klg kl/jf/ sNof0f dxfzfvfn] @)&* df hfl/ ug]{ 5 .  
उदे्दश्य Safe Motherhood and Neonatal Heatlh Roadmap 2030@)&&,  Continuum of care -

ANC to PNC_/ ;'/lIft ue{ktg ;]jf sfo{qmd Joj:yfkg tyf sfo{ljlw lgb]{lzsf @)&* af/]  

cled'lvs/0f ug]{  
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अपेखक्षत प्रचतफल of}g tyf k|hgg :jf:Yo ;]jf h:t} ;'/lIft dft[Tj ;]jfnfO{ a9\g', Contraceptive  

prevalence rate a9\g', ;'/lIft ue{ktg ;]jf, lszf]/lszf]/L ;]jf sf] k|of]u al9 dft[ d[To'df 

sdL cfpg] 5 .  
सन्त्चालन प्रकृया 
 
 

Safe Motherhood and Neonatal Heatlh Roadmap 2030 @)&&,  Continuum of care 

-ANC to PNC_/ ;'/lIft ue{ktg ;]jf sfo{qmd Joj:yfkg tyf sfo{ljlw lgb]{lzsf @)&* sf] 

cled'vLs/0fsf nflu lo # sfuhkqsf nflu # lbg] Kofs]h agfpg] . o; cled'vLs/0f 

uf]i7Lsf nflu TOT k|b]zdf /  lhNNffsf nflu cled'vLs/0f :jf:YosdL{x?sf nflu lbg' kg]{5 

. 

अचभलेख प्रचतवेदन sfo{qmd kZrft\ ptm sfo{qmdsf] k|lta]bg k|b]z lgb]{zgfnodf clen]vdf /fVg'k5{ / 

;f]sf] af]wfy{ kl/jf/ sNof0f dxfzfvfdf k7fpg' kg]{5 .  

सन्त्दभय सामग्री Safe Motherhood and Neonatal Heatlh Roadmap 2030@)&&,  Continuum of care -

ANC to PNC_/ ;'/lIft ue{ktg ;]jf sfo{qmd Joj:yfkg tyf sfo{ljlw lgb]{lzsf @)&* 

lgb]{lzsf 
 
 

१२.MNH सम्बखन्त्ध खक्लचनकल मेन्त्टि पुनतायजर्ी, सचमक्षा तथा योजना तजुयमा काययक्रम 
 

परिचय नेपालमाआमातथानवजातचशशुकोमतृ्यूलाईउल्लेखनीयरुपमाघटाईर्ुणस्तिीयसेवाप्रदानर्नयदक्षप्रसुतीक
मीकोभूचमकािहेकोपाइन्त्छ।अस्पतालहरुमा प्रसुती सेवा प्रदायकहरुले चनिन्त्ति रुपमा र्ुणस्तिीय 
प्रसुती सेवा प्रदान र्नय िाम्रिीसीपअभ्यासर्नयनपाएकाप्रसुचतसेवाप्रदायक (SBA and non-SBA)  

हरुलाईउनीहरुकोआफ्नैकाययस्थलमाOnsite Clinical Coaching/Mentoring 

द्धािासामान्त्यप्रसुतीसेवातथाप्रसुतीजडटलताव्यवस्थापनर्नयसक्नेक्षमताअचभबवृद्धकोलाचर्योकाययक्रमलार्ू
र्रिएकोछ।छ।यस काययक्रम SBAclinicalmentorपुनतायजर्ी, सचमक्षा तथा योजनातजुयमार्नयको लाचर् 
प्रदेश स्वास््य ताचलम केन्त्रमा बजेट वबचनयोजन र्रियको छ । 

उदे्दश्य प्रसुतीकेन्त्रहरुमार्ुणस्तिीयप्रसुतीसेवासुचनखितर्नयतथाजडटलताव्यवस्थापनर्नयकोलाचर्SBAclinicalme

ntor हरुको क्षमताअचभबवृद्धर्नुयका साथै SBAclinicalmentoringकाययक्रम को समीक्षा तथा योजना 
तजुयमा र्ने। 

अपेखक्षतप्र
चतफल 

SBAclinicalmentorहरुको क्षमताअचभबवृद्धर्िेि अस्पताल तथा birthingcenterमा काययित 
प्रसुचतसेवाप्रदायक (SBA and non-SBA)  हरुको  आफ्नैकाययस्थलमा onsite Clinical 

Coaching/Mentoring द्धािाज्ञान ि चशपको अचभबवृद्ध र्िी 
उनीहरुकोसामान्त्यप्रसुतीसेवातथाप्रसुतीजडटलताव्यवस्थापनर्नयसक्नेक्षमताअचभबवृद्धभएकोहुनेछ ि 
र्ुणस्तिीय प्रसुती सेवा उपलब्ध र्िाउन स्वास््य सुँस्था तयारि अवस्थामा िहने छ । 

सन्त्चालनप्र
कृया 

मुख्यकृयाकलाप 

• योकाययक्रमसंचालन र्नय प्रदेश स्वास््य ताचलम केन्त्रमा बजेट वबचनयोजन र्रिएको छ  

• प्रदेश स्वास््य ताचलम केन्त्रले आफ्नो प्रदेशमा िहेका सम्पूणय SBAclinicalmentorsि 
स्वास््य कायायलयका सम्पूणय publichealthnurseहरुलाई बोलाएि २ डदनको काययक्रम 
र्नुय पनेछ । 

• प्रदेश स्वास््य ताचलम केन्त्रले SBAclinicalmentor पुनतायजकी काययक्रम संचालन र्नय 
सम्बखन्त्धत clinicalmentordevelopmenttrainingsite बाट mentortrainerहरु बोलाई 
श्रोत व्यविको रुपमा व्यवस्था र्नुयपनेछ 
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• यसको साथै परिवाि कल्याण महाशाखा तथा िाविय स्वास््य ताचलम केन्त्रसंर् पचन 
समन्त्वय र्नुयपछय । 

• २ डदनको काययक्रमको scheduleअनुसाि र्नुय पनेछ ।पनुतायजकी काययक्रमको लाचर् 
काययक्रमको काययताचलका ि PPT लाचर् परिवाि कल्याण महाशाखाको MNH Section मा 
सम्पकय  र्नुयपनेछ । 

 

वजेट वाुँिफाुँि  

यस शीषयकमा उपलब्ध बजेटबाट चनम्न मुख्य डक्रयाकलापहरु र्नुय पनेछ । 
➢ यस शीषयकमा प्राप्त बजेटबाट प्रदेश ताचलम केन्त्रले SBAclinicalmentorपुनतायजर्ी 

(Refresher), समीक्षा तथा योजना तयाि र्नुयपनेछ ि सोको बजेट ब्यबस्थापन नेपाल 
सिकािको “काययक्रम संचालन तथा बजेट खचय चनदेचशका” अनुसाि र्नुयपनेछ। 

➢ सबै प्रदेश स्वास््य ताचलम केन्त्रहरुमा बजेट वबचनयोजन र्रिएकोछ (प्रदेश २, र्ण्िकी ि 
कणायलीमा ३ लाख ि बाुँडक अन्त्य प्रदेशमा ५ लाख)  

➢ पुनतायजकी काययक्रम संचालन र्नय सम्बखन्त्धत clinicalmentordevelopmenttrainingsite 
बाट mentortrainerहरु बोलाई श्रोत व्यविको रुपमा व्यवस्था र्नुयपनेछ। 

➢ SBAclinicalmentorsपुनतायजर्ीको लाचर् आवस्यक सम्पूणय सामग्री तथा उपकिणहरु यसै 
बजेटबाट खिीद र्िी ब्यबस्थापन र्नय सडकनेछ । 

➢ यस काययक्रमको लाचर् चाडहने आवस्यक skilllabmaterialतथा birthingmodelहरुको 
ब्यबस्थापन र्नुयपछय । 

अचभलेख 
प्रचतवेदन 

SBAclinicalMentorsपुनतायजर्ी पिात, उि काययक्रमको प्रचतवेदन प्रदेश स्वास््य ताचलम केन्त्रमा 
अचभलेख िाख्नुपनेछ ि सोको बोधाथय परिवाि कल्याण महाशाखामा पठाउनु पनेछ । काययक्रम 
पिात ् SBA Clinical Mentors हरुले ODK Mobile Reporting APP द्वािा 
SBAclinicalmentoringकाययक्रमको अचभलेख ि MNH Readiness HQIP/QIP को अचभलेख परिवाि 
कल्याण महाशाखामा पठाउनुपनेछ l काययक्रम सम्बखन्त्ध प्रचतबेदनको ववश्लेषण र्िी FWD ले प्रदेश 
चनदेशनालयहरु संर् छलफल र्ने ि सेवाको र्ुणस्तिमा सुधाि र्ने प्रडक्रया अर्ािी बढाईनेछ l  

सन्त्दभय 
सामाग्री 

SBA Clinical Coaching Guideline for Clinical Mentor चनदेचशका, SBA Coaching and Mentoring 

Tool for MNH Service Providers (SBA and non-SBA)  tool,skill lab खरिदको लाचर् specification, 
काययक्रमको schedule, PPT, ि clinical mentor हरुको प्रदेश आनुसािको चलस्ट परिवाि कल्याण 
महाशाखाकोMNH section बाट उपलब्ध हुनेछ l 

 

अनुसूची  १ . 

प्रदेशवाट अस्पताल तथा समुदायमा एम .वप.डि.एस.आि.तथा birth defect काययक्रमको  अनसाइट कोचचङ  

Checklist forMonitoring 

Maternal and Perinatal Death Surveillance and Response Activitiesat Hospitals 

Name of the Hospital:    District: 

SN Requirements Yes No Remarks 

1. MPDSR Committee    Number of meetings 
conducted: 
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Issues identified: 

Actions advised: 

Lessons learned: 

अनुसूची  २ 

Checklist forMonitoring Community Maternal and Perinatal Death Surveillance and Response  

District: 

2. Data (FY 2074/75) (Shrawan to Jestha) 

 Total deliveries   Number: 

 Total live births   Number: 

 Total maternal deaths   Number: 

 Total still births   Number: 

 Total early neonatal deaths   Number: 

3. Maternal Death Review 

 MDR Form filled within 24 hours of all maternal deaths   Number: 

 MPDSR Review committee meeting within 72 hours of each 
maternal death 

  Number: 

 Action Plans developed after each maternal death review   Number: 

 Action Plans implemented after each maternal death review   Number: 

4. Perinatal Death Review    

 PDR Form filled within 24 hours of all stillbirths and early 
neonatal deaths 

  Number: 

 Monthly MPDSR Review committee meeting to review 
perinatal deaths 

  Number: 

 Action Plans developed after each monthly perinatal death 
review 

  Number: 

 Action Plans implemented after  monthly perinatal death 
review 

  Number: 

5. Reporting 

 MDR forms entered in web-based system   Number: 

 PDR Summary forms are entered in web-based system   Number: 

6. Logistics 

 MPDSR Guideline    

 MDR form    

 PDR form    

 PDR summary form    

SN Requirements Yes No Remarks 

1. District MPDSR Committee     

2. District Verbal Autopsy Team    

3. MPDSR Committees at Health Facilities     Number: 

4. FCHV orientation on MPDSR    

 Data (FY 78/79 Shrawan to Ashar)) 

1. Total deaths notified    Number: 

2. Total deaths screened    Number: 

3. Total pregnancy-related deaths identified    Number: 

4. Total VA conducted   Number: 

5. Cause of death identified from VA   Number: 

6. Cause of deaths    



 
 

322 

 

 

Issues identified: 

Actions advised: 

Lessons learned: 

अनुसूची ३ क 
District:Serviceavailabily by palika  
Date of update : 

information: 

      SMNH service 

Family 
Planning 

Abortio
n 
Service       

Blood 
transfus
ion 

Lab 
servi
ce 

S
n 

Name of 
Palika 

Name of 
HF 

CEO
NC 

BEO
NC 

B
C 

Impla
nt  

IUC
D 

M
A 

CA
C 

VI
A 

AF
HS 

PMT
CT     

      Y/N Y/N 

Y/
N Y/N Y/N 

Y/
N 

Y/
N 

Y/
N Y/N Y/N Y/N Y/N 

                              

                              

                              

                              

Prepared by:           
  
                

Approved by:              

अनुसूची ३ ख 

Training need  information  by palika 

District:  
Date of updating 
information:     

S
N 

Name of 
Palika 

Name of 
H.F CEONC/BEONC/BC related training  

SAS 
Training 

Family 
Planning       

7. District MPDSR Committee meeting conducted   Number: 

8. Action plans developed after review meeting   Number: 

9. Action Plans implemented   Number: 

 Reporting 

1 Notification forms entered in web-based system   Number: 

2. Screening forms entered in web-based system   Number: 

3. VA forms entered in web-based system   Number: 

4. Number of VA forms approved in web-based system    

 Logistics 

1. MPDSR Guideline    

2. Notification form    

3. Screening form    

4. VA form    

5. Cause of death assignment form    
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ASB
A 

A
A 

OT 
manageme
nt 

SBT 
for 
LA/L
T 

SB
A M

A
 

C
A

C
 

Im
p
la

n
t 

IU
C

D
 

A
S

R
H

 

V
IA

 

P
M

T
C

T
 

                              

                              

                              

Prepared by:              

Approved by:              
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अनुसूची ४ 

 

CEONC कमयचािीरुकोकाययववविण 

ववशेषज्ञ चचडकत्सकको काययववविण 

• प्रसुचतशल्यडक्रयामाचाडहनेऔजािउपकिणकोदैचनकअवलोकनचनरिक्षणसाथैउपलब्धताकोसुचनखितर्ने। 
• तोडकएकोअस्पतालकोटीममाबसिेसम्पूणयआकखस्मकप्रसूचतसेवालर्ायतशल्यडक्रयािािाबच्चाजन्त्माउने, 

आकखस्मकल्यापिोटोमी, 
तथानवजातचशशुपुनयजीववकिण(Resuscition)र्ने।यसकोलाचर्चनधायरितमापदण्िप्रयोर्र्िीसुिखक्षतमाततृ्वसेवा, 
साथैप्रसूचतजडटलताकोब्यबस्थापनिपरिवािचनयोजनसेवासमेतप्रदानर्ने। 

• OPD, Indoorसेवाप्रदानर्ने।  

• अस्पतालमािाक्टि, नसय, ्यािामेडिक्सहरुलाइर्ुणस्तिीयआकखस्मकप्रसूचतसेवाप्रदानर्नयचनयचमत CME 

Classसञ्चालनतथासहयोर्र्ने। 
• सुिखक्षतमाततृ्वतथापरिवािचनयोजनकाताचलमर्चतववचधलाईसहखजकिणर्ने। 
• अस्पतालकाकमयचािीसुँर्माततृथापेरिनेटलमतृ्युकोसचमक्षार्िीअस्पतालमाप्रदानर्िीनेसेवाकोसदुृढीकिणर्ने। 

• खजल्लायोजना, सचमक्षातथामुल्याकनतथाअनसुन्त्धानकाययमासहभार्ीभैसेवासुदृढीकिणमानेततृ्वदायीभूचमकावहनर्ने। 
• यसवाहेकअस्पतालप्रमुखलेतोकेकाकाययहरुर्नेतथाआफूलेहाचसलर्िेकोववशेषज्ञताअनुसािअन्त्यसेवाडदने। 
• सेवाअबरुद्धनहुनेर्रिमडहनाकोएकडदनवबदापाइनेछ।वबदाचलदा१५डदनअर्ाडिअस्पतालकाप्रमुखिस्थानीयतहलाईअचनवायय

रुपमाजानकािीर्िाउनुपनेछ। 
• CEONCकोषबाटचनयुविभएकािाक्टिलेचनखजस्वास््यसंस्थामाकामर्नयपाउनेछैन 

 

एनेस्थेचसया सेवा उपलब्ध र्िाउने कमयचािीको काययववविण 

• २४सैघण्टाआवश्यकताअनुसािप्रसूचतशल्यडक्रयासेवाउपलब्धर्िाउनशल्यडक्रयासेवाडदनेचचडकत्सकसुँर्समन्त्वयर्िीकामर्
ने। 

• प्रसुचतशल्यडक्रयासेवाबाहेकआफ्नोकाययक्षेरचभरिहीअन्त्यसेवामासहयोर्प्रदानर्ने। 
• प्रसुचतववभार्प्रमुखलेतोकेबमोखजमअन्त्यसेवाप्रवाहसहयोर्र्ने। 
• शल्यडक्रयाकक्षमाआवश्यकएनेस्थेचसयासम्बखन्त्धसम्पूणयऔजािउपकिणतथाऔषधी२४सैघण्टातयारिअवस्थामािाख्ने 
२. एनेस्थेचसयासेवाउपलब्धर्िाउनेकमयचािीकोकाययववविण 

• २४सैघण्टाआवश्यकताअनुसािप्रसूचतशल्यडक्रयासेवाउपलब्धर्िाउनशल्यडक्रयासेवाडदनेचचडकत्सकसुँर्समन्त्वयर्िीकामर्
ने। 

• प्रसुचतशल्यडक्रयासेवाबाहेकआफ्नोकाययक्षेरचभरिहीअन्त्यसेवामासहयोर्प्रदानर्ने। 
• प्रसुचतववभार्प्रमुखलेतोकेबमोखजमअन्त्यसेवाप्रवाहसहयोर्र्ने। 
• शल्यडक्रयाकक्षमाआवश्यकएनेस्थेचसयासम्बखन्त्धसम्पूणयऔजािउपकिणतथाऔषधी२४सैघण्टातयारिअवस्थामािाख्ने 

 CEONC;]jfpknAw u/fpg] g;{sf] sfo{ ljj/0f 

• शल्यडक्रयाकक्षमाआवश्यकऔजािउपकिण ,आकखस्मकऔषचधतथा २४सैघण्टाf 
शल्यडक्रयाप्रसुचतसेवाप्रदानर्नयतयारिअवस्थामािाख्ने . 

• औजािउपकिणतथाचलनेनयायपिहरुचनमयलीकृतभएकोिशल्यडक्रयाकक्षकोचनयचमतसिसफाईतथासंक्रमणचनवािणकोसुचन
खस्चततार्ने. 
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• र्ुणस्तिीय प्रसूचत सेवा उपलब्ध र्िाउन संक्रमण िोकथाम(Infection Prevention) सम्बन्त्धी र्िीने डक्रयाकलाप 
र्न,ेर्िाउने ि र्ुणस्ति कायम भए नभएको सुचनखित र्ने(IP Guidelineअनुसाि_ . 

• उपलब्धर्िाईएकोसेवाकोिेकिय÷रिपोटयिाख्नतथातयािर्नयवाियइन्त्चाजयलाईसहयोर्र्ने। 
• सेवाउपलब्धर्िाउनईन्त्चाजयलेतोकेकोकाययसम्पादनर्ने। 
• सेवाउपलब्धर्िाउनटीममासमन्त्वयकायमर्ने। 
• सेवासम्बन्त्धीचनदेचशकाहरुकोतयारिसाथैकावायन्त्वयनमाल्याउने। 
• CEONCकोषबाटचनयुविभएकानसयलेचनखजस्वास््यसंस्थामाकामर्नयपाउनेछैन। 
• सेवाअबरुद्धनहुनेर्रिमडहनाकोएकडदनवबदापाइनेछ।वबदाचलदा१५डदनअर्ाडिअस्पतालकाप्रमुखिस्थानीयतहलाईअचनवायय

रुपमाजानकािीर्िाउनुपनेछ। 
 

प्रयोर्शाला ;]jf pknAw u/fpg] sd{rf/Lsf] sfo{ ljj/0f 

• २४घण्टाCEONCसेवाउपलब्धर्िाउनप्रयोर्शालामार्नुयपन{ेInvestigation हरुचछटोछरितोर्ने। 
• र्ुणस्तिीयसेवाउपलब्धर्िाउनप्रयोर्शालामासंक्रमणिोकथाम(Infection 

Prevention)सम्बन्त्धीर्िीनेडक्रयाकलापर्ने÷र्िाउनेिर्ुणस्तिकायमभएनभएकोसुचनखितर्नेIP Guideline अनुसाि) । 
• प्रयोर्शालालाइ२४सैघण्टातयारिअवस्थामािाख्ने।BloodTransfusionकोलाचर्तयारिअवस्थामािहनेतथाआवस्यकताअनुसा

िredcrossसंर्समन्त्वयर्ने 
• सेवाउपलब्धर्िाउनअस्पतालकोप्रयोर्ाशालाकाअन्त्यकमयचािीसुँर्समन्त्वयर्िीकामर्ने। 
• प्रसुचतववभार्प्रमुखिप्रयोर्शालाप्रमुखलेतोकेबमोखजमकाअन्त्यप्रयोर्शालासम्बन्त्धीकाययमासहयोर्र्ने। 
• CEONC कोषबाटचनयुविभएकाल्यावसेवाडदनेकमयचािीलेचनखजस्वास््यसंस्थामाकामर्नयपाउनेछैन। 
• सेवाअबरुद्धनहुनेर्रिमडहनाकोएकडदनवबदापाइनेछ।वबदाचलदा१५डदनअर्ाडिअस्पतालकाप्रमुखिस्थानीयतहलाईअचनवायय

रुपमाजानकािीर्िाउनुपनेछ. 

सहयोर्ी कमयचािीको काययववविण 

• CEONCसेवामासहयोर्ीकमयचािीलेअन्त्यसहयोर्ीकमयचािीसुँर्चमले OT सफाइकाययर्न।े 
• उिस्थानवाहेकइन्त्चाजयलेलर्ाएकोअन्त्यकाययमासहयोर्र्न।े 
• िऔजािउपकिणचनमयलीकिणकोलाचर्तयारिर्न।े 
• दैचनकरुपमासफाईकाययर्ने. 
 

अनुसूची ५: Skill Lab सामानको चलस्ट 

Skill Lab Material list for onsite coaching and mentoring to BC/BEONC service providers 

  
Equipment & 
Material set 

Name and description  of Items needed  

No. of 
set 
need 

1 

Birthing model  
with Baby and 
placenta 

Product description: Mama Birthie- birthing model with 

1 set           Baby-1 set 

          Placenta– 1 set 

2 

New born 
resuscitation 
baby and sets, 

 Product description:NeoNatalie Complete Kit with  

1 set           Ambu bag for Newborn resuscitation-1 

          Masks 0 and 1 number-2 
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          Penguin suction or Dele suction)- 1 set 

3 MAMA U Product description: Mama U- condom tamponade 1 set 

4 
Vacuum 
extractor set 

Product Description: Hand Held Vacuum Extractor complete set with 
1 set 

          Silicon cup – 2 size   

5 
Standard 
Delivery set 

Product –Pakistani and its number and standard size:  

1 set 

          long Artery Forceps (Haemostatic, Rankin – Crile or Rochester – Pean) 24 cm -2 pc 

          Cord Cutting Scissor (Umbilicus – Blunt – 1 pc) 

          Sponge Holding Forceps (Forester; Straight; Serrated) 20cm -2 pc 

          Small Gally Pot – 1 pc  

          Big Bowl more than 750 ml. – 1 pc 

6 MVA set 

Product –Pakistani and its number:   

1 set 

          Double Valve Speculum (small, medium, large size)- 3 speculum in 1 set  

          Velselum- 1 pc 

          Sponge holder – 1 pc 

          Small Gally pot – 1pc 

          Kidney Tray (500 ml) – 1pc 

          MVA syringe for post abortion care (Mva USA) with cannula in different size- 1 
complete set 

7 Plastic box Large box for preparing eclampsia and shock management box (2 sets) 2 pcs 

8 

Emergency 
medicine and 
supplies 

Severe pre-eclampsia management Box (critical items): 

1 set 

1. Inj. Magnesium sulfate 50% -16 gm. 

2. Inj. Calcium Gluconate- 2 gm.  

3. IV cannula 16 G and or 18 G – 2 

4. IV set – 2 

5. Inj. RL at least – 1 bottle 

6. Foley’s catheter – 1 pc 

7. Urobag – 1 pc 

8. Syringe 10 ml – 2 pcs 

9. Syringe 20 ml – 1 pc 

10. Inj. 2% Xylocaine – 1 vial 

11. Cap Nifedipine 5 mg at least 5 caps 

12. Gudal Air way for (Adult) – 1 pc 

  

Shock (due to PPH) management box (critical items): 

1. Inj. RL - 3 litters 

2. IV cannula 16 G or 18 G – 2 pcs 

3. IV sets- 2 pcs   

4. Inj. Oxytocin at least 20 unit. 

5. Foley’s catheter – 1 pc 

6. Urobag – 1 pc 

7. Gudal air way – 1 (Adult) 
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8. Inj. Ergometrine 0.2mg – 2 ampule if available   

9. Syringe 2 or 5 ml – 3 pcs 

9 KMC set 

1.        Wrapper for baby- 2 pc 

1 set 2.        Long wrapper for mother - At least 3 meter 

3.        Gown for mother- 1pc 

4.        socks for baby- 1 pair 

5.        cap for baby- 1 set 

6.        gloves for baby-1 pair 

7.        Napkin for baby- 1 pc 

 
 

अनुसूचच ६ 

 स्वास््य कायायलय तथा अस्पतालको वजेट वाुँिफाुँि 

स्वास््यकायायलयमाफय तमाततृथानवचशशुकाययक्रमसन्त्चालनिअस्पतालमाफय तमाततृथानवचशशकाययक्रम
सन्त्चालन 

प्रदेशतफय स्वास््यकायायलयतथाअस्पतालतफय कोवजेट 

चस.नं. काययक्रम 

१ स्वास््यकायायलयवाटस्थानीयतहमाआमासुिक्षा, एम.वप.डि.एस.आि. ,लर्ायतकाययक्रमकोअनसाइटकोचचङ,अनुर्मनतथासहजीकिण 

२ 

MNH Roadmap,MNH update (र्भायवस्थादेखखसुत्केिीअवस्थासम्मसेवाचनिन्त्तिता (Continnum of care -ANC to PNC) 

कोलाचर्सेवाप्रदायकहरुलाईअचभमुखखकिण तथा PNC काययक्रम सन्त्चालन 

३ समुदायस्तिमाMPDSR काययक्रमकोसचमक्षातथाअचभमखुीकिण 

४ अस्पतालहरुमाMPDSR तथाववकलांर् चनर्िानी काययक्रमकोस चालन 

५ 

प्रदेशस्तिकाअस्पतालहरुमाप्रसुतीसेवाप्रदायकहरुलाईअनसाईटकोचचङिर्ुणस्तिसुधािकाययक्रमसंचालनर्नयकोलाचर्Skill Lab 

सामानकोखरिद 

६ समुदायस्तिमाMPDSR काययक्रमकोववस्ताितथाकावायन्त्वयन 

७ PNC काययक्रमववस्तािर्नयस्थानीयतहकोक्षमताअचभबदृ्दी 

८ सेवा प्रदायक किाि र्िी २४ घण्टा CEONCसेवा सन्त्चालनकाययक्रमसन्त्चालन(CEONC FUND) 

९ प्रसूचतचापवढीभएकाअस्पतालमाएनेस्थचसयोलोखजष्ट/ र्ाइनोकोलोखजष्ट/ वपडिचयडटचसयन/ एनेस्थेचसया सहयक किािमा चनयुिी 

१० अस्पत्तालहरुबाटि BC/BEONC वाट प्रसुतीसम्बखन्त्धआकखस्मकरुपमािेफि (प्रदेशकाCEONC अस्पताल) 

११ अस्पतालमा २४ घण्टा प्रसूचत सेवा सन्त्चालन र्नय किािमा स्टाफनसयचनयुिी 

१२ स्वास््य कायायलयवाट खक्लचनकmentoring  coaching काययक्रम 

Inforormationofpalika 

District: 
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१३ प्रसुतीपिातहुनेििश्रा (PPH)िोकथामकालाचर्मातसृुिक्षाचक्कीसचमक्षाकाययक्रमतथाछपाइय 

१४ डहमालीखजल्लाहरुमाMaternity waiting Home संचालन 

 

स्वास््य कायायलयको स्वास््य कायायलय माफय त मात ृतथा नवचशशुकाययक्रम सन्त्चालन तथा अस्पातालको अस्पताल माफय त मात ृतथा नवचशश 
काययक्रमसन्त्चालनको वजेट वाुँिफाुँि 

चस
.नं
. 

कायायलय 
खज
ल्ला १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ 

कुलव
जेट 

1 

स्वास््यकायायलयता्ले
जुङ्र् 

500 300         200         200     1200 

ता्लेजुङ्र्अस्पताल, 

ता्लेजुङ्र् 
        100     600   200 339     100 1339 

2 

स्वास््यकायायलय, 

पाुँचथि 
500 300       

30
00 

200         200 700   4900 

पाुँचथिअस्पताल, 

पाुँचथि 
      150 100     600   200 339       1389 

3 स्वास््यकायायलय, ईलाम 500 300         200         200     1200 

  ईलामअस्पताल, ईलाम       150 100         200 339       789 

4 

स्वास््यकायायलय, 

संखुवासभा 
500 300         200 

100
0 

      200 700   2900 

खाुँदवािीअस्पताल, 

स खुवासभा 
      150 100     600   200 339     100 1489 

5 

स्वास््यकायायलय, 

तेह्थुम 
500 300         200         200 700   1900 

तेह्रथुमअस्पताल, 

तेह्रथुम 
        100     600     339       1039 

6 

स्वास््यकायायलय, 

धनकुटा 
500 300         200         200     1200 

धनकुटाअस्पतालधनकु
टा 

        100     
200
0 

    339       2439 

7 

स्वास््यकायायलय, 

भोजपुि 
500 300         200         200     1200 

भोजपुिअस्पताल, 

भोजपुि 
        100     600     339       1039 

8 

स्वास््यकायायलय, 

खोटाङ 
500 300         200         200 700   1900 

खोटाङअस्पताल, खोटाङ         100     600     339       1039 

9 

स्वास््यकायायलय, 

सोलखुम्ब ु
500 300 

10
00 

      200         200     2200 

फा्लुअस्पताल, 

सोलखुम्ब ु
      150 101     

200
0 

    339     100 2690 

10 

स्वास््यकायायलय, 

ओखलढुङर्ा 
500 300         200         200     1200 

रुम्जाटािअस्पताल, 

ओखलङुर्ा 
      150 100                   250 
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11 

स्वास््यकायायलय, 

उदयपुि 
500 300         200         200     1200 

उदयपुिअस्पताल, 

उदयपुि 
        100     600     339       1039 

12 
स्वास््यकायायलय, झापा 500 300         200         200     1200 

मेचीअस्पताल, झापा       200 150     
150
0 

100
0 

  
135
6 

      4206 

13 स्वास््यकायायलय, मोिङ 300 300       
35
00 

200         200     4500 

14 

स्वास््यकायायलय, 

सुनसिी 
300 300 

13
00 

      200               2100 

स्वास््यकायायलय, 

सुनसिी 
      150 100     

100
0 

    339 200     1789 

15 स्वास््यकायायलय, सप्तिी 300 400         200         200     1100 

16 

स्वास््यकायायलय, 

चसिाहा 
300 400         200         200     1100 

िामकुमािउमाप्रसादस्माि
कअस्पताल, चसिाहा 

        100     600     339       1039 

चसिाहाअस्पताल, चसिाहा       150 100     
150
0 

    339       2089 

17 

स्वास््यकायायलय, धनुषा 300 400         200         200     1100 

जनकपुिअस्पताल, 

धनुषा 
      400 147     

150
0 

150
0 

  
101
7 

      4564 

18 

स्वास््यकायायलय, 

महोत्तिी 
300 400         200         200     1100 

जलेश्विअस्पताल, 

महोत्तिी 
      150 100     600     339       1189 

19 

स्वास््यकायायलय, 

सलायही 
300 400 

18
00 

      200         200     2900 

मलंर्वाअस्पताल, 

सलायही 
      150 200     600     339       1289 

20 

स्वास््यकायायलय, 

िौतहट 
300 400         200         200     1100 

िौतहटअस्पताल, िौतहट       150 200     600     339       1289 

21 
स्वास््यकायायलय, वािा 300 300         200         200     1000 

कलंयाअस्पताल, वािा         100     600     339       1039 

22 स्वास््यकायायलय, पसाय 300 300       
30
00 

200         200     4000 

23 
स्वास््यकायायलय, 

दोलखा 
300 300         200               800 

  खजिीअस्पताल, दोलखा               
250
0 

            2500 

24 

स्वास््यकायायलय, 

िामेछाप 
300 300         200         200     1000 

िामेछापअस्पताल, 

िामेछाप 
      150 100                   250 

25 
स्वास््यकायायलय, 

चसन्त्धुली 
300 300         200         200     1000 
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चसन्त्धुलीअस्पताल, 

चसन्त्धुली 
      150 200     

150
0 

    678       2528 

26 
स्वास््यकायायलय, 

काभ्रेपलान्त्चोक 
300 300         200         200     1000 

27 

स्वास््यकायायलय, 

चसन्त्धुपाल्चोक 
300 300         200         200 700   1700 

चौतािाअस्पताल, 

चसन्त्धुपाल्चोक 
      150 100     

250
0 

          100 2850 

28 
स्वास््यकायायलय, िसुवा 300 300         200         200     1000 

िसुवाअस्पताल, िसुवा       150 150                 100 400 

29 

स्वास््यकायायलय, 

नुवाकोट 
500 300         200         200     1200 

वरशुलीअस्पताल, 

नुवाकोट 
      150 200     600     678       1628 

30 

स्वास््यकायायलय, 

धाडदङ 
500 300 

10
00 

      200         200     2200 

धाडदङअस्पताल, धाडदङ       150 100     
150
0 

            1750 

31 
स्वास््यकायायलय, 

चचतवन 
300 300         200         200     1000 

32 

स्वास््यकायायलय, 

मकवानपिु 
300 300         200         200     1000 

हेटौिाअस्पताल, 

मकवानपुि 
      200 250     

300
0 

    678       4128 

33 

स्वास््यकायायलय, 

भिपुि 
100 200         200         200     700 

भिपुिअस्पताल, भिपुि       150 200     
250
0 

100
0 

  
203
3 

      5883 

34 
स्वास््यकायायलय, 

लचलतपुि 
200 300         200         200     900 

35 
स्वास््यकायायलय, 

काठमाण्िौ 
200 300         200               700 

36 

स्वास््यकायायलय, 

र्ोिखा 
500 300         200         200 700   1900 

र्ोिखाअस्पताल, र्ोिखा       150 200     
150
0 

            1850 

37 

स्वास््यकायायलय, 

लमजुङ 
500 300         200         200 700   1900 

लमजुङसामुदाचयकअस्प
ताल, लमजुङ 

      150       
150
0 

            1650 

38 
स्वास््यकायायलय, तनहुुँ 500 300         200         200 700   1900 

दमौलीअस्पताल, तनहुुँ       150 200     
100
0 

    678       2028 

39 

स्वास््यकायायलय, 

काश्की 
500 300 

90
0 

      200         200     2100 

मातचृशशसचमतेिीअस्पता
ल, काश्की 

      200       
200
0 

            2200 

40 स्वास््यकायायलय, मनाङ 100 300         200         100     700 
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मनाङअस्पताल, मनाङ         150                 100 250 

41 

स्वास््यकायायलय, 

मुस्ताङ 
100 300         200         100     700 

मुस्ताङअस्पताल, 

मुस्ताङ 
        150                 100 250 

42 
स्वास््यकायायलय, पवयत 500 300         200         200     1200 

पवयतअस्पताल, पवयत       150 100     600     339       1189 

43 

स्वास््यकायायलय, 

स्याङजा 
500 300         200         200     1200 

स्याङजाअस्पताल, 

स्याङजा 
      150 200     600     339       1289 

44 

स्वास््यकायायलय, 

म्याग्दी 
500 300       

15
00 

200         200 700   3400 

वेनीअस्पताल, म्याग्दी       150 100     600             850 

45 

स्वास््यकायायलय, 

वार्लुङ 
500 300         200         200     1200 

धवलाचर्िीअस्पताल, 

वार्लुङ 
      200 100     

200
0 

100
0 

  678       3978 

46 
स्वास््यकायायलय, 

नवलपिासीपूवय 
300 300         200         200     1000 

47 

स्वास््यकायायलयनवलप
िासीपखिम 

300 250         200         200     950 

नवलपिासीअस्पताल       150 150     600     339       1239 

48 

स्वास््यकायायलय‚रुपन्त्दे
ही 

300 300 
12
00 

      200         200     2200 

बुटवलअस्पताल       400 100     
200
0 

150
0 

  
135
6 

      5356 

चभमअस्पताल       200 100     
200
0 

    678       2978 

49 

स्वास््यकायायलय‚ 

कवपलवस्त ु
300 300         200         200     1000 

कवपलवस्तुअस्पताल       150 200     
200
0 

            2350 

50 

स्वास््यकायायलय‚पाल्पा 500 300         200         200     1200 

िामपुिअस्पताल, पाल्पा       150 150                   300 

तानसेनअस्पताल‚पाल्पा       150 150                   300 

51 

स्वास््यकायायलय‚अघाय
खाुँची 

500 300       
25
00 

200         200 700   4400 

अघायखाुँचीअस्पताल‚अघाय
खाुँची 

      150 100     600             850 

52 
स्वास््यकायायलय‚र्ुल्मी 500 300         200         200 700   1900 

र्ुल्मीअस्पताल‚र्ुल्मी       150 100     
350
0 

            3750 

53 

स्वास््यकायायलय‚रुकुम
पुवय 

300 200       
15
00 

200         200 700   3100 

रुकुमपुवय‚ अस्पताल         200                   200 
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54 स्वास््यकायायलय‚िोल्पा 500 300         200         200     1200 

िोल्पाअस्पताल‚िोल्पा       150 100     600             850 

55 

स्वास््यकायायलय‚्युठा
न 

500 300       
20
00 

200         200     3200 

्युठानअस्पताल‚्युठान       150 100     600             850 

56 
स्वास््यकायायलय‚दाङ्र् 300 300       

35
00 

200         200     4500 

तुलसीपुिअस्पताल‚दाङ्र्       150 300     
150
0 

150
0 

  678       4128 

57 स्वास््यकायायलय‚बाुँके 300 300 
10
00 

      200         200     2000 

58 
स्वास््यकायायलय‚बडदयया 300 300       

35
00 

200         200     4500 

बडदययाअस्पताल‚बडदयया       150       600             750 

59 

स्वास््यकायायलयरुकुमप
खिम 

300 300         200         200     1000 

रुकुमअस्पताल         100     
350
0 

    339       3939 

60 

स्वास््यकायायलयसल्या
न 

500 300         200         200     1200 

सल्यानअस्पताल         200     600             800 

61 
स्वास््यकायायलयिोल्पा 500 300       

20
00 

200         200 700   3900 

िोल्पाअस्पताल       150 200     
550
0 

          100 5950 

62 
जनस्वास््यसेवाकायायल
यजुम्ला 

500 300 
10
00 

      200         200 700   2900 

63 
स्वास््यकायायलयमुर्ु 500 300 

10
00 

      200         200     2200 

मुर्ुअस्पताल, मरु् ु       150 200     
400
0 

          100 4450 

64 
स्वास््यकायायलय, हुम्ला 500 300         200         200     1200 

हुम्लाअस्पताल, हुम्ला       150 200     600           100 1050 

65 

स्वास््यकायायलय, 

काचलकोट 
500 300         200         200     1200 

काचलकोटअस्पताल, 

काचलकोट 
      150 100     600           100 950 

66 

स्वास््यकायायलय, 

जाजिकोट 
500 300         200         200     1200 

स्वास््यकायायलय, 

जाजिकोट 
        200     600             800 

67 
स्वास््यकायायलय, दैलेख 500 300       

25
00 

200         200 700   4400 

दैलेखअस्पताल, दैलेख         100     600             700 

68 

जनस्वास््यसेवाकायायल
य,सुखते 

500 300         200         200     1200 

प्रदेशअस्पताल,सुखते     
10
00 

200       
200
0 

150
0 

  
101
7 

      5717 

मेहलकुनाअस्पताल,सखुे
त 

      150 100     
150
0 

            1750 
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  कणायलीप्रदेश                             
2331

2 

69 

स्वास््यकायायलय, 

बझाङ्र् 
500 300       

30
00 

200         200 700   4900 

बझाङ्र्अस्पताल, 

बझाङ्र् 
      150 100     600           100 950 

70 
स्वास््यकायायलय,िोटी 500 300       

20
00 

200         200 700   3900 

िोटीअस्पताल,िोडट       150 200     600             950 

71 

स्वास््यकायायलय, 

अछाम 
500 300         200         200     1200 

अछामअस्पताल, अछाम       150 100     
400
0 

            4250 

72 

स्वास््यकायायलय, 

दाचुयला 
500 300       

35
00 

200         200 700   5400 

दाचुयलाअस्पताल, दाचुयला         100     600           100 800 

73 
स्वास््यकायायलय, बैतिी 500 300 

10
00 

      200         200     2200 

बैतिीअस्पताल, बतैिी       150 100     
300
0 

    339       3589 

74 
स्वास््यकायायलय, 

ििेल्धुिा 
500 300         200         200     1200 

75 

स्वास््यकायायलय, 

कंचनपुि 
300 300         200         200     1000 

महाकालीअस्पताल, 

कंचनपुि 
      200 150     

200
0 

100
0 

  678       4028 

76 

स्वास््यकायायलय, 

कैलाली 
300 300 

10
00 

      200         200     2000 

सेतीअस्पताल, कैलाली       200 150     
200
0 

200
0 

  
101
7 

      5367 

डटकापुिअस्पताल, 

कैलाली 
      150 200     

100
0 

  200 678       2228 

77 

स्वास््यकायायलय, 

बाजुिा 
500 300         200         200     1200 

बाजुिाअस्पताल, बाजुिा       150 100     600   200       100 1150 
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स्वास््य सेवा ववभार्, इवपडिचमयोलोजी तथा िोर् चनयन्त्रण 
महाशाखा 

NTD/VBD Section: 

कृयाकलापको नाम: NTD/VBD (औलो, कालाजाि, िेंर्ु, हात्तीपाईले, जे.इ, जीका, स्क्रब टाईफस) काययक्रमको बावषयक प्रदेश 

स्तिीय सचमक्षा बैठक सञ्चालन र्ने ।  

काययक्रमको परिचय 

औलो, कालाजाि, िेंर्ु, हात्तीपाईले, जे.इ, जीका, स्क्रब टाईफस  लर्ायत अन्त्य डकटजन्त्य िोर्हरूबाट 

प्रभाववत खजल्ला तथा स्थानीय तहमा संचाचलत काययक्रमहरु कसरि सञ्चालन भइयिहेका छन ् ि 

काययक्रमको प्रर्चत तथा वबिाचमहरूको चनदान तथा ब्यवस्थापन कसरि र्रिएको छ भन्त्ने वबषयमा 
छलफल र्रि आर्ामी बषयहरूमा सञ्चालन हुने काययक्रमको प्रभावकारिता बढाउनका लाचर् यो काययक्रम 

सञ्चालन हुनेछ । 

उदे्दश्य 
औलो, कालाजाि, िेंर्ु, हात्तीपाईले, जे.इ, जीका, स्क्रब टाईफस  लर्ायत अन्त्य डकटजन्त्य िोर्हरू प्रभाववत 

खजल्लाहरुको उि िोर्हरू सुँर् सम्वखन्त्धत त्याङ्क  अद्यावचधक   तथा प्रमाखणकिण र्ने । 

अपेखक्षत प्रचतफल 
डकटजन्त्य िोर्हरू सम्वखन्त्ध त्याङ्कको र्ुणस्तिता ववृद्ध भई चनवािणका  लाचर् आवश्यक योजना 
तजुयमा र्नय सहयोर् पुग्नेछ । 

सञ्चालन  प्रकृया 

प्रभाववत खजल्लाका स्वास््य कायायलयहरु बाट प्राप्त भएका ल्याब िखजष्टि, एच.एम.आइ.एस, िखजष्टि तथा 
डकटजन्त्य िोर्ीहरुको ववविण सडहतको एकमुष्ट त्याङ्क तथा स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीद्वािा 
उपलब्ध र्िाइएको त्याङ्क प्रमाणीकिण र्नुयपनेछ । साथै  वबचभन्त्न डकटजन्त्य िोर्हरूको  चनवािण 

सम्बन्त्धी िाविय स्तिको नीचत, योजना ि िणनीचतक योजनामा समेत छलफल र्नुयपनेछ । 
सहभार्ीहरुको हकमा बजेटको परिचध चभर िडह प्रदेश मातहतका स्वास््य कायायलयहरूबाट कायायलय 

प्रमुख, काययक्रमका फोकल पसयन,  त्याङ्क शाखा, सिकािी तथा र्ैि सिकािी अस्पतालका मेडिकल 

िेकियि, सम्बखन्त्धत सिकािी तथा र्ैिसिकािी संस्थाका प्रचतचनचध  हुनेछन ।  सहजकतायका रुपमा 
सम्वखन्त्धत प्रदेश सामाखजक ववकास मन्त्रालयका स्वास््य शाखा प्रमुख, स्वास््य चनदेशनालयका 
चनदेशक, फोकल पसयन ि त्याङ्क अचधकृत हुनेछन ्। 
सचमक्षामा इवपडिचमयोलोजी तथा िोर् चनयन्त्रण महाशाखाबाट चनदेशक, शाखा प्रमुख, काययक्रम अचधकृत, 

भ.ेक.चन. ि त्याङ्क अचधकृत पचन सहभार्ी हुनेछन ् ।  
सचमक्षा र्ोष्ठीमा प्रस्तुतीकिणको ढाुँचाका लाचर् इवपडिचमयोलोजी तथा िोर् चनयन्त्रण महाशाखामा 
समन्त्वय र्नय सडकनेछ ।  खचयको सम्वन्त्धमा चालु आ. व. को वजेट परिचध चभर िडह खचयको चनदेचशका 
अनुसाि वाुँिफाुँि र्रि काययक्रम संचालन र्नुयपनेछ । 

बजेट बाुँिफाुँि 
खचयको सम्वन्त्धमा चालु आ. व. को वजेट परिचध चभर िडह खचयको चनदेचशका अनुसाि वाुँिफाुँि र्रि 

काययक्रम संचालन र्नुयपनेछ । 
अचभलेख प्रचतबेदन सञ्चालन भएका काययक्रमहरूको प्रचतबेदन तयाि र्रि प्रचतबेदन र्नुयपनेछ । 
सन्त्दभय सामाग्री  
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कृयाकलापको नाम: िाविय औलो उपचाि चनदेचशकाको बािेमा सिकािी तथा र्ैिसिकािी स्वास््य संस्थाका स्वास््य 
प्रदायकहरुलाई जानकािी डदने । 
 

काययक्रमको परिचय  

वबिामीहरु र्ैिसिकािी स्वास््य संस्थाहरुमा जाने क्रम बढ्दै र्ईिहेका अवस्थामा सिकािले 
चलएको औलो चनवािण लक्ष्य प्राप्तीका लाचर् सिकािी स्वास््य संस्थाहरुमा काययित 
स्वास््यकचमयहरु लर्ायत चनखज स्वास््य संस्थाहरुमा काययित स्वास््यकचमयहरु पचन िाविय 
औलो उपचाि पद्दती २०१९ बािे जानकाि हुनु अत्यावश्यक िहेको तथा परिक्षण ि उपचाि पाएका 
शंकास्पद/औला वबिामीको िेकडिङ्/रिपोडटङ् सम्बखन्त्धत क्षेरमा र्नुय पने भएकोले प्रभावबत क्षेरमा 
िहेका सिकािीका साथै र्ैिसिकािी स्वास््य संस्थाहरुमा काययित स्वास््यकचमयहरुलाई 
अचभमूखखकिण र्नुय जरूिी छ । 

उदे्दश्य 
औलो प्रभाववत खजल्लामा अवखस्थत सिकािी तथा  र्ैिसिकािी  स्वास््य संस्थाहरुमा काययित 

स्वास््यकमीहरुलाई िाविय औलो उपचाि पद्दती बािे जानकाि  र्िाउने । 

अपेखक्षत प्रचतफल 

औलो प्रभाववत क्षेरका  सिकािी तथा  र्ैिसिकािी  स्वास््य संस्थाहरुमा काययित स्वास््यकमीहरुले 
िाविय औलो उपचाि पद्दती अनुसाि उपचाि प्रदान र्न ेछन,् जसबाट औलो चनवािण काययमा मद्दत 

पुग्नेछ ।  

सञ्चालन  प्रकृया  

प्रदेश तथा खजल्ला 
औलो प्रभाववत क्षेरमा िहेका सिकािी तथा  र्ैिसिकािी स्वास््य संस्थाहरुdf काययित  

स्वास््यकचमयहरुको छनौट र्िी आवश्यकता अनसुािको संख्यामा कमयचािीहरुलाई सहभार्ी र्िाई 

िाविय औलो उपचाि पद्दतीबािे  ताचलम डदनु पदयछ ।   िाविय  औलो उपचाि पद्दतीबािे  प्रचशक्षक 

प्रचशक्षण तालीम (TOT) चलइसकेका प्रचशक्षकहरु माफय त सिकािीका साथै ग्रैिसिकािी  स्वास््य 

संस्थाहरुमा  काययित कमयचािीहरुलाई उि उपचाि पद्दती ि सो को िेकडियङ्र् रिपोडटयङ्र्का वािेमा १ डदने 

अचभमुखखकिण काययक्रम सञ्चालन र्नुयपदयछ ।   
• अचभमुखखकिण काययक्रममा कखम्तमा चनम्नानुसािका ववषयबस्त ुसमावेश र्नुय पनेछ 

।Objectives of orientation 

• Overview of malaria program 

• Discuss about Malaria Treatment Protocol 2019 

• MDIS & case based investigation  

• Importance of HMIS system & timely reporting 

उि काययक्रम सञ्चालन र्नय प्रदेशले खजल्लालाइ  आबश्यकता अनुसाि बजेट ववचनयोजन र्नय सक्नेछ ि  

प्रदेशबाट सोही काययकमको लाचर्  बजेट ववचनयोजन भइ  आएमा खजल्लाले थप काययक्रम र्नय सक्नेछ । 
 

बजेट वाुँिफाुँि 

यस चशषयक अन्त्तर्यत िाविय औलो उपचाि पद्धचतको अचभमुखखकिण तथा औलो िोर् चनयन्त्रण काययक्रम 

सञ्चालनका लाचर् आवश्यक सामाग्रीहरु खरिद र्न ेर्िी एकमुष्ठ िकम स्वीकृत भएकाले दवु ै

काययक्रमलाई महत्व डदई आवश्यकता अनुसािको बजेट बाुँिफाुँि र्नुयपदयछ । 

अचभलेख प्रचतबेदन चनडदयष्ट ढाुँचामा अचभलेख िाखख सम्बखन्त्धत चनकायमा प्रचतबेदन र्नुयपनेछ । 

सन्त्दभय सामाग्री 
िाविय स्वास््य ताचलम केन्त्रले जािी र्िेको ताचलम चनदेचशका, िाविय औलो उपचाि चनदेचशका,  कायय 
सञ्चालन चनदेचशका @)&% , अन्त्य आवश्यक चनदेचशकाहरु 
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कृयाकलापको नाम: कालाजाि िोर्ीको उपचाि तथा केस बेस सचभयलेन्त्स, कालाजाि वबिामीहरूको यातायात ि चनदान खचय 
बापत सोधभनाय ।  

काययक्रमको परिचय 

कालाजािका नयाुँ वविामी पत्ता लार्ेको स्थानमा अन्त्य व्यविहरुमा समेत सो िोर् सनय सक्ने भएकोल े

संभाववत कालाजािका वविामीहरुको खोजपिताल र्रिनेछ । कालाजािका वबिामीहरू उपचािका लाचर् 

अस्पतालसम्म आउनका लाचर् लाग्न ेखचय ि अस्पतालमा उपचािका लाचर् आवश्यक अन्त्य जाुँचका 
लाचर् अस्पतालहरूले र्न ेखचयको सोधभनाय समेत र्रिनेछ । 

उदे्दश्य कालाजािका नयाुँ वविामीहरु पत्ता लाग्नेछन ्। साथै  नयाुँ वविामीहरुले समयमा नै उपचाि पाउने छन ्। 

अपेखक्षत प्रचतफल 

केसबेस सचभयलेन्त्सवाट कालाजािका थप नयाुँ  वविामी पत्ता लाचर् समयमा नै उपचाि हुनेछ ।  
कालाजाि वविामीहरु समयमानै अस्पतालमा आई िोर्को चनदान तथा उपचाि र्नेछन ्।  काययक्रमल े

कालाजाि चनवािणमा सहयोर् पुग्नेछ । 

सञ्चालन प्रकृया 

क)  कालाजाि िोर्ीको उपचाि तथा केस बेस सचभयलेन्त्स 

प्रदेशः प्रभाववत क्षेरलाई मध्यनजि र्िी प्रदेश अन्त्तर्यतका स्वास््य कायायलयहरूसुँर् समन्त्वय र्रि 

कालाजािको केसबेस सचभयलेन्त्स र्नुय पन ेछ । सचभयलेन्त्समा Medical Officer, lVCI/VCS, MI, Lab 

Assistant/Technician र्रि जम्मा ३ जना    स्वास््यकमीहरु खडटन ेछन ्ि आवश्यकता अनुसाि 

व्यवस्थापकले अन्त्य स्वास््यकमीहरु समेत खटाउन सक्नेछन ्। खडटएका कमयचािीबाट केसको खोज 

पड्ताल फािाम अचनवायय अद्यावचधक र्नुयपनेछ । उि काययक्रम संचालन र्दाय एक पटकमा बडढमा रु. 

२५,००० (पखच्चस हजाि) सम्म खचय र्नय सडकनेछ । उि काययक्रम एक स्थानमा बडढमा ३ डदन सम्म 

सञ्चालन र्नय सडकनेछ । काययक्रममा स्थानीय मडहला स्वास््य स्वयं सेववका ि सम्बखन्त्धत स्वास््य 

संस्थाको प्रमूख वा पाचलकाको स्वास््य  संयोजकलाइ पचन परिचालन र्रि नेपाल सिकािको 
चनयमानुसाि भुिाचन र्नुय पदयछ । उि काययक्रम सञ्चालन र्नय प्रदेशले खजल्लालाइ  आबश्यकता 
अनुसाि बजेट ववचनयोजन र्नय सक्नेछ ।  
खजल्लाः कालाजािको केसबसे सचभयलेन्त्समा  Medical Officer, lVCI/VCS, MI, Lab 

Assistant/Technician  र्रि जम्मा ३ जना  स्वास््यकमीहरु खडटने छन ्ि आवश्यकता अनुसाि 

व्यवस्थापकले अन्त्य स्वास््यकमीहरु समेत खटाउन सक्नेछन ्। खडटएका कमयचािीबाट केसको खोज 

पड्ताल फािाम अचनवायय अद्यावचधक र्नुयपनेछ । उि काययक्रम संचालन र्दाय एक पटकमा बडढमा रु. 

२५,००० (पखच्चस हजाि) सम्म खचय र्नय सडकनेछ । उि काययक्रम एक स्थानमा बडढमा ३ डदन सम्म 

सञ्चालन र्नय सडकनेछ । काययक्रममा स्थानीय मडहला स्वास््य स्वयं सेववका ि सम्बखन्त्धत स्वास््य 

संस्थाको प्रमूख वा पाचलकाको स्वास््य  संयोजकलाइ पचन परिचालन र्रि नेपाल सिकािको 
चनयमानुसाि भुिाचन र्नुय पदयछ ।  प्रदेशबाट सोही काययकमको लाचर्  बजेट ववचनयोजन भइ  आएमा 
खजल्लाले थप काययक्रम र्नय सक्नेछ । 
थप िोर्ी खोजपड्तालका लाचर् पडहलो कालाजाि िोर्ी भेडटएको घि  तथा स्थानलाई आधाि मानी  
क्लस्टि वािय र्ाुँउ बस्तीहरुमा कम्तीमा २५ देखख ५० घि सभे र्रि काययक्रम संचालन र्नुयपनेछ ।   
ख) कालाजाि उपचािका लाचर् प्रादेचशक तथा खजल्ला अस्पतालहरूमा आउने वबिामीहरूको यातायात 

खचय बापत सोधभनाय 
प्रदेशः नेपाल सिकािले तोकेको स्वास््य संस्था तथा कालाजाि िोर्ीको चनदान ि उपचाि र्ने 
अस्पतालहरु बाट उपलब्ध र्िाउनु पनेछ ।  नेपाली नार्रिकका लाचर् मार यातायात  खचय  सुववधा प्राप्त 

हुने हुनाले वविामीले  नेपाली नार्रिकताको प्रचतचलपी, डिष्चाजय चसट अचनवायय पेश र्नुपनेछ । 
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नाबालक भएमा जन्त्म दताय प्रमाण पर वा अचभभावकको नार्रिकताको प्रमाणबाट पचन भुिानी डदन 

सडकनेछ । उि िकम प्रदेशवाट  सम्बखन्त्धत खजल्लाको समन्त्वयमा अस्पतालहरुले मार् र्िे वमोखजम 

प्रचत कालाजाि केश रू.२०००। यातायात खचय बापत उपलव्ध र्िाउनु पनेछ । प्रदेश चभर संघको 
मातहतका अस्पतालहरुले मार् र्िे वमोखजम  सम्बखन्त्धत खजल्लाको समन्त्वयमा प्रचत कालाजाि केश  

यातायात खचय बापत  रू.२०००। समेत सोधभनाय  िकम उपलव्ध र्िाउनु पनेछ ।  उि काययक्रमको 
लाचर् प्रदेशले खजल्लालाइ  आबश्यकता अनुसाि बजेट ववचनयोजन   र्नय सक्नेछ । 
खजल्लाः नेपाल सिकािल े तोकेको स्वास््य संस्था तथा कालाजाि िोर्ीको चनदान ि  उपचाि र्न े

अस्पतालहरु बाट उपलब्ध र्िाउनु पनेछ ।  नेपाली नार्रिकका लाचर् मार यातायात  खचय  सुववधा प्राप्त 

हुने हुनाले वविामीले  नेपाली नार्रिकताको प्रचतचलपी, डिष्चाजय चसट अचनवायय पेश र्नुपनेछ । 
नाबालक भएमा जन्त्म दताय प्रमाण पर वा अचभभावकको नार्रिकताको प्रमाणबाट पचन भुिानी डदन 

सडकनेछ । उि िकम सम्बखन्त्धत खजल्लाले अस्पतालहरुले मार् र्िे वमोखजम प्रचत कालाजाि केश 

रू.२०००।  यातायात खचय बापत उपलव्ध र्िाउनु पनेछ । प्रदेश चभर संघको मातहतका अस्पतालहरुले 
मार् र्िे वमोखजम सम्बखन्त्धत खजल्लाले प्रचत कालाजाि केश रू.२०००।  यातायात खचय बापत समेत 

सोधभनाय  िकम उपलव्ध र्िाउनु पनेछ ।  प्रदेशबाट सोही काययकमको लाचर्  बजेट ववचनयोजन भइ  

आएमा सो िकमबाट पचन खजल्लाले थप कालाजाि िोर्ीहरूको लार्ी  सोधभनाय उपलब्ध र्िाउन 

सक्नेछ । 
 

र्) कालाजािको चनदान खचय बापतको सोधभनाय (अस्पतालहरूलाइय) 
प्रदेशः ववचनयोखजत िकमबाट सामाखजक ववकास मन्त्रालयल े  सम्बखन्त्धत खजल्लाको समन्त्वयमा 
कालाजािको चनदान तथा उपचाि र्रिन े ववचभन्त्न अस्पतालहरुलाई कालाजािको चनदान तथा उपचाि 
पिात प्रचत व्यवि रु. ५,०००।– (पाुँच हजाि) को दिले उपलब्ध र्िाउनुपनेछ । अस्पतालहरुले 
वविामीको ववविण सडहत आवश्यक पिीक्षण तथा चनदानको ववविण िाखख सोधभनाय मार् र्िेपचछ  यो 
िकम  उपलव्ध र्िाउनु पनेछ ।  प्रदेश चभर संघको मातहतका अस्पतालहरुले सम्बखन्त्धत खजल्लाको 
समन्त्वयमा मार् र्िे वमोखजम समेत सोधभनाय  िकम उपलव्ध र्िाउनु पनेछ । उि काययक्रमको लाचर् 

प्रदेशले खजल्लालाइ  आबश्यकता अनुसाि बजेट ववचनयोजन  र्नय सक्नेछ ।  
 

खजल्लाः ववचनयोखजत िकमबाट खजल्लाले कालाजािको चनदान तथा उपचाि र्रिने खजल्ला चभरका 
अस्पतालहरुलाई कालाजािको चनदान तथा उपचाि पिात प्रचत व्यवि रु. ५,०००।– (पाुँच हजाि) को 
दिले उपलब्ध र्िाउनुपनेछ । अस्पतालहरुले वविामीको ववविण सडहत आवश्यक पिीक्षण तथा 
चनदानको ववविण िाखख सोधभनाय मार् र्िेपचछ  यो िकम  उपलव्ध र्िाउनु पनेछ ।  खजल्ला चभर 

संघको मातहतका अस्पतालहरुले मार् र्िे वमोखजम समेत सोधभनाय  िकम उपलव्ध र्िाउनु पनेछ ।  
प्रदेशबाट सोही काययकमको लाचर्  बजेट ववचनयोजन भइ  आएमा  सो िकमबाट खजल्लाले थप 

कालाजाि  वविामीहरुको चनदानको लाचर् लार्ी  सोधभनाय उपलब्ध र्िाउन सक्नेछ । 
 

बजेट बाुँिफाुँि सञ्चालन प्रकृयामै बजेट बाुँिफाुँि बािे उल्लेख र्रिएको छ । 

अचभलेख प्रचतबेदन  कायय सम्पन्त्न भइयसकेपचछ प्रर्चत प्रचतबेदन तयाि र्नुयपनेछ । 

सन्त्दभय सामाग्री  
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कृयाकलापको नाम: कीटजन्त्य िोर्हरू औलो, कालाजाि, िेंर्ु, हात्तीपाईले, जे.इ, जीका, स्क्रब टाईफस सान ेभेक्टिहरूको 
एडककृत सचभयलेन्त्स ।  

  

काययक्रमको परिचय 

नेपालमा जनस्वास््यको समस्याको रुपमा कीटजन्त्य िोर्हरु औलो, कालाजाि, िेंर्ु, 
चचकुनर्ुचनया, जापाचनज इन्त्सेफलाइडटस, हात्तीपाइले िहदै आएको छ ि स्क्रव टाईफसले 
महामािीको रुप चलनसक्ने ि खजका लार्ायत अन्त्य िोर् साने भेक्टि समेत ववद्यमान िहेकोल े 

प्रदेश स्तिवाट चनयचमत रुपमा कीटजन्त्य िोर्को भेक्टि सभे र्नयको लाचर्  यो  काययक्रम 
िाखखएको छ । 

उदे्दश्य स्थानीय जनसमुदायमा औलो िोर्बािे  जनचेतना अचभववृद्ध हुनेछ  ।   

अपेखक्षत प्रचतफल 
कीटजन्त्य िोर् साने भेक्टिको आनीवानी थाहापाई समयमा सडह चनयन्त्रणको उपायहरु अवलम्वन 

र्नय सहयोर्ी हुनेछ । 

सञ्चालन प्रकृया  

प्रदेशः सम्वखन्त्धत प्रदेशले आवश्यकता अनुसाि कीटजन्त्य िोर् साने भेक्टि सभे तथा अनुसन्त्धान र्नय 
सक्नेछ । सभेमा खडटने कमयचािीहरुमा इन्त्टोमोलोखजष्ट १ जना, इन्त्सेक्ट कलेक्टि १ जना, भे.क.चन. १ 
जना ि भ.ेक.स.ु वा म.ई. मध्ये १ जना िहनेछन ् । यस काययमा खडटन े कमयचािीहरु सम्वखन्त्धत 

ववषयमा जानकाि भएको हुनु पनेछ ।  यस काययको लाचर् कायय अवचध वजेटको परिचध चभर भौर्ोचलक 

परिवेश अनुसाि फिक हुन सक्नेछ । यस अन्त्तिर्त र्रिने सभे तथा अनुसन्त्धान काययक्रम कायायलय 

प्रमुखको सुपरिवेक्षणमा हुनेछ । यस सभ े तथा अनुसन्त्धान काययको लाचर् आवश्यकता अनुसाि 

वजेटको परिचध चभर िडह र्ाडि समेत भािामा चलई कायय सम्पन्त्न र्नय सडकनेछ ।  
सवेक्षण काययका लाचर् थप ववशषेज्ञ सेवा आवश्यक पिेमा स्वास््य सेवा ववभार्, इवपडिचमयोलोजी 
तथा िोर् चनयन्त्रण महाशाखामा समन्त्वय र्नय सडकन े छ ।  उि काययक्रमको लाचर् प्रदेशल े

खजल्लालाइ  आबश्यकता अनुसाि बजेट ववचनयोजन  र्नय सक्नेछ । 
खजल्लाः सम्वखन्त्धत खजल्लामा आवश्यकता अनुसाि कीटजन्त्य िोर् साने भेक्टि सभे तथा अनुसन्त्धान 

र्नय सक्नेछ । सभेमा खडटन े कमयचािीहरुमा इन्त्टोमोलोखजष्ट १ जना, इन्त्सेक्ट कलेक्टि १ जना, 
भे.क.चन. १ जना ि भे.क.सु. वा म.ई. मध्ये १ जना िहनेछन ् । यस काययमा खडटने कमयचािीहरु 

सम्वखन्त्धत ववषयमा जानकाि भएको हुनु पनेछ ।  यस काययको लाचर् कायय अवचध वजेटको परिचध 

चभर भौर्ोचलक परिवेश अनुसाि फिक हुन सक्नेछ । यस अन्त्तिर्त र्रिने सभे तथा अनुसन्त्धान 

काययक्रम कायायलय प्रमुखको सुपरिवेक्षणमा हुनेछ । यस सभे तथा अनुसन्त्धान काययको लाचर् 

आवश्यकता अनुसाि वजेटको परिचध चभर िडह र्ाडि समेत भािामा चलई कायय सम्पन्त्न र्नय सडकनेछ ।  
सवेक्षण काययका लाचर् थप ववशषेज्ञ सेवा आवश्यक पिेमा स्वास््य सेवा ववभार्, इवपडिचमयोलोजी 
तथा िोर् चनयन्त्रण महाशाखामा समन्त्वय र्नय सडकन े छ ।  उि काययक्रमको लाचर् प्रदेशल े

खजल्लालाइ  आबश्यकता अनुसाि बजेट ववचनयोजन  र्नय सक्नेछ । प्रदेशबाट सोही काययकमको लाचर्  

बजेट ववचनयोजन भइ  आएमा खजल्लाले थप काययक्रम र्नय सक्नेछ । 
बजेट वाुँिफाुँि  

अचभलेख प्रचतबेदन 
कायय सम्पन्त्न भइयसकेपचछ प्रर्चत प्रचतबेदन तयाि र्रि इवपडिचमयोलोजी तथा िोर् चनयन्त्रण 

महाशाखामा पठाउनुपनेछ । 
सन्त्दभय सामाग्री औलो डदवसको नािा केन्त्रबाट उपलब्ध र्िाइयनेछ । 
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कृयाकलापको नाम: ववश्व औलो डदवस मनाउने,  डकटजन्त्य िोर्हरूको परिमाखजयत चनदेचशका बमोखजम प्रावबचधकहरूबाट 

अनुर्मन तथा अनसाइयट कोचचङ । 
 

कृयाकलापको नाम: औलो तथा कालाजाि िोर् प्रभाववत क्षेरहरूमा िोर् चनयन्त्रण र्नय वबषादी चछड्काउका लाचर् 

स्वास््यकमीहरूलाइय ताचलम  । 

काययक्रमको परिचय 
औलो चनवािणका लाचर् वबचभन्त्न सिोकािवाला तथा जनस्तिमा जनचेतना अचभववृद्धका लाचर् 

खजल्ला स्तिमा वबचभन्त्न जनचेतनामूलक काययक्रमहरु संचालन र्ने ।   

उदे्दश्य 

स्थानीय जनसमुदायमा औलो िोर्बािे  जनचेतना अचभववृद्ध हुनेछ  ।   डकटजन्त्य िोर्हरू सम्बखन्त्ध 

परिमाखजयत चनदेचशका तथा अन्त्य प्रावबचधक कुिाहरूबािे स्थानीय स्तिमै  जानकािी प्राप्त हुन र्इ 

िोर्को चनदान, उपचाि तथा िेकडियङ ि रिपोडटयङ बािे  चेतना अचभववृद्ध हुनेछ  ।   

अपेखक्षत प्रचतफल 

जनसमुदायमा औलो िोर्बािे  जनचेतना अचभववृद्ध भई िोर् लाग्नबाट बच्ने उपाय, उपचाि तथा 
सम्बखन्त्धत अन्त्य डक्रयाकलाप बािे जनसमुदाय जानकाि भई औलो चनवािणमा सहयोर् पुग्नेछ । 
साथै  डकटजन्त्य िोर्हरूको वबवबध पक्षबािे जनचेतना अचभववृद्ध भई िोर् लाग्नबाट बच्ने उपाय, 

उपचाि तथा सम्बखन्त्धत अन्त्य डक्रयाकलाप बािे जनसमुदाय जानकाि भई औलो  डकटजन्त्य िोर्हरू 

चनयन्त्रणा तथा चनवािणमा सहयोर् पुग्नेछ । 

सञ्चालन प्रकृया  

क) ववश्व औलो डदवस मनाउने   

खजल्लाले मातहतका स्थानीय तहमा औलो िोर् सम्बखन्त्ध भएको काययक्रमको सचमक्षा तथा जनचेतना 
अचभववृि र्ने उदे्दश्यले सिोकािवालाहरुसुँर् अन्त्तिकृया, दोहोिी र्ीत, चनवन्त्ध ि सिक नाटक जस्ता 
जनचेतनामूलक काययक्रम साथै –यालीको आयोजना र्न े। काययक्रमको लाचर् आवश्यक ववश्व औलो 
डदवसको नािा पचछ तय र्रिनेछ । 
 

ख) डकटजन्त्य िोर्हरूको परिमाखजयत चनदेचशका बमोखजम प्रावबचधकहरूबाट अनुर्मन तथा 
अनसाइयट कोचचङ 

खजल्ला खस्थत  डकटजन्त्य िोर्हरूको उपचाि तथा ब्यवस्थापन हुने स्वास््य संस्थाहरूको अनरु्मन र्िी 
आवश्यक जानकािी प्रदान र्न,े पषृ्टपोषण डदने तथा िोर् चनदान ि वबिामी ब्यवस्थापनमा सहयोर् र्न े 

बजेट वाुँिफाुँि 

यस चशषयकमा छुट्टाईएको िकम मध्येबाट ववश्व औलो डदवस मनाउनका लाचर् २० प्रचतशत िकम  ि 

डकटजन्त्य िोर्हरूको परिमाखजयत चनदेचशका बमोखजम प्रावबचधकहरूबाट अनुर्मन तथा अनसाइयट 

कोचचङ लाचर् ८० प्रचतशत िकममा नबढ्ने र्िी खचय र्नय सडकनेछ । सो िकम लखक्षत काययक्रम 

अनुसाि बांिफांि र्िी स्वीकृत र्िाई संचालन र्नुय पनेछ । 
अचभलेख प्रचतबेदन काययक्रमको अचभलेख िाखख प्रचतबेदन तयाि र्नुयपैनेछ । 

सन्त्दभय सामाग्री 
डकटजन्त्य िोर्हरूको ल्याव तथा उपचाि िखजष्टिका साथै माचसक रिपोडटङ्र् (HMIS 9.3/9.4/9.5 ) 

फािाम 

काययक्रमको परिचय   

औलो तथा कालाजाि प्रभावबत खजल्लाहरुका वबचभन्त्न चनकायमा काययित स्वास््यकचमयहरुलाई 

प्रचशक्षक प्रचशक्षण ताचलम चलएका ब्यविहरूबाट िोर् चनयन्त्रणका लाचर् वबषादी चछड्काउका ताचलम 

ताचलमको आवश्यकता पदयछ ।   

उदे्दश्य 
औलो तथा कालाजाि प्रभावबत क्षेरहरुमा स्थानीय स्तिमै ताचलम प्राप्त स्वास््यकचमय उपलब्ध हुन र्ई 

भवबष्यमा आवश्यक पिेको बेला तुरुन्त्तै परिचालन र्नय सडकनेछ ।   
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कृयाकलापको नाम:  हात्तीपाइले इन्त्िेचमक खजल्लाहरूमा मोवीडिटी म्यावपंर्, वबिामी ब्यवस्थापन तथा अपाुँर्ता िोकथाम 

सम्बखन्त्ध काययक्रम सञ्चालन र्ने । 

अपेखक्षत प्रचतफल 
ताचलम प्राप्त स्वास््यकचमय स्थानीय स्तिमै उपलब्ध हुने भइकाले आवश्यकता अनुसाि   तुरुन्त्तै 

परिचालन र्नय सहज हुन र्ई िोर् िोकथाम तथा चनयन्त्रण सहयोर् पग्नेछ । 

सञ्चालन प्रकृया  
प्रदेश अन्त्तर्यतका औलो तथा कालाजाि प्रभाववत खजल्ला तथा पाचलकाहरुमा काययित 

स्वास््यकचमयहरुको छनौट र्िी वबषादी चछड्काउ सम्बखन्त्ध प्रचशक्षक प्रचशक्षण ताचलम चलईसकेका 
स्वास््यकचमयहरु माफय त प्रदेशस्तिमा ताचलमको संचालन र्न े। 

बजेट वाुँिफाुँि नेपाल सिकािको प्रचचलत चनयम बमोखजम बजेट बाुँिफाुँि र्रि काययक्रम सञ्चालन र्नुयपनेछ । 
अचभलेख प्रचतबेदन  

सन्त्दभय सामग्री प्रचशक्षक प्रचशक्षण ताचलमका क्रममा उपलब्ध र्िाईएका सामग्रीहरु 

काययक्रमको परिचय  

नेपालबाट सन ् २०३० सम्म हात्तीपाइयले िोर् चनवािण र्न ेलक्ष्य अनुरूप नेपाल सिकािद्वािा सब ै

हात्तीपाइयले िोर् प्रभाववत खजल्लाहरूमा आम औषधी सेवन अचभयानकैो माध्यमबाट सकं्रमणको दि 

घटाउने तथा यस िोर्का कािण लक्षण देखा परिसकेका माचनसहरूलाइय सहज जीवनयापनका लाचर् 

हाइयड्रोचशल भएकाहरूको चन:शुल्क अप्रेशन तथा हात खुट्टा सुखन्त्नयका माचनसहरूका लाचर् संक्रचमत 

अंर्हरूको स्व-स्याहाि र्न े चसप ि ज्ञान प्रदान र्नयका लाचर् स्वास््यकमी, मडहला स्वास््य 

स्वयंसेववकाहरू ि वबिामीहरू सम्मलाइय ताचलम तथा चसप प्रदान र्नुयका साथै नेपालका हात्तीपाइयले 
िोर् संक्रमण िहेका खजल्लाहरूमा िहेका वबिामीहरूको यथाथय संख्या पत्ता लर्ाउनका लाचर् यो 
काययक्रम सञ्चालन हुुँदै आइयिहेको छ ।  

उदे्दश्य 

क) हात्तीपाइयले िोर्का कािण भएका वबिामीहरूको एथाथय ववविण संकलन र्नुय । 
ख) सबै तहमा काययित स्वास््यकमीहरुलाई हात्तीपाइयलेका कािण हुने िोर्को उपचाि तथा 
ब्यवस्थापन र्नय सक्षम बनाउनु । 
र्) समुदाय स्तिमा सेवाित मडहला स्वास््य स्वयंसेववकाहरूलाइय  हात्तीपाइयलेका कािण हुने िोर्को 
उपचाि तथा ब्यवस्थापन बािे जानकािी प्रदान र्नुय । 
घ) हात्तीपाइयलेका कािण भएका वबिामीहरूलाइय यसको स्वयं हेिचाह तथा ब्यवस्थापन बािे ज्ञान तथा 
सीप प्रदान  र्नुय । 

अपेखक्षत प्रचतफल 

क) यो िोर् चनवािणका लाचर् सबै संक्रचमत खजल्लाहरूमा िहेका वविामीको संख्या संकलन र्नुय 
जरूिी भएकोले सो संख्या हाचसल हुने । 
ख) यस िोर्का कािण संक्रचमत भइयसकेका वबिामीहरूलाइय िोर्को स्व-हेिचाह तथा ब्यवस्थापन बािे 

ज्ञान तथा सीप प्रदान र्रि थप अंर्भंर् हुनबाट बचाइय सहज जीवनयापनका लाचर् सहयोचर् हुने । 

सञ्चालन प्रकृया 

क)   स्वास््य कायायलय तथा स्थानीय तह  

 Morbidity Mapping तथा Morbidity Management and Disability Prevention (MMDP) कायय 
क्रमश सबै हात्तीपाइयले इयन्त्िेचमक खजल्लाहरूमा सञ्चालन र्रिनेछ । यो काययक्रम इय .डि.चस.डि. ,  

सामाखजक ववकास मन्त्रालय तथा स्वास््य चनदेशनालयहरूको समन्त्वयमा स्वास््य कायायलय 

(खजल्ला) माफय त सञ्चालन हुनेछ । यो काययक्रमका लाचर् आवश्यक पन ेछपाइय तथा फोटोकपी यसै 
शीषयकमा िहेको बजेटबाट व्यवस्थापन र्रिनेछ ।  
- केन्त्रमा सञ्चालन हुने प्रचशक्षक प्रचशक्षण ताचलम पिात खजल्लाका सबै स्थानीय तहहरूबाट 
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काययक्रमको परिचय: हात्तीपाइल े िोर् वबरुद्धको औषचध खुवाउने अचभयानको योजना तथा सचमक्षा र्ोष्ठी, हात्तीपाइले िोर् 

वबरुद्धको औषचध खुवाउने अचभयान, मवबयडिटी म्यापीङ तथा चन:शुल्क हाइयड्रोचशल सजयिीको अनुर्मन तथा सुपिचभजन 

(स्वास््य चनदेशनालय) ।  

स्वास््य शाखा प्रमुख ि अन्त्य एक स्वास््यकमी तथा खजल्लामा िहेको अस्पताल तथा प्राथचमक 

स्वास््य केन्त्रका केही मेडिकल अचधकृतहरू सहभाचर् र्िाइय स्वास््य कायायलयले  एकडदने प्रचशक्षक 

प्रचशक्षण ताचलम सञ्चालन र्नुयपनेछ ।  
- ताचलममा सहभाचर् भएका  स्वास््य शाखा प्रमुख ि अन्त्य एक स्वास््यकमीले स्थानीय तहमा 
सञ्चालन हुने स्वास््यकमीहरूको ताचलम (प्राथचमक स्वास््य केन्त्र तथा स्वास््य चौकीहरूबाट २-

२ जनाको दिले) सञ्चालन र्नुयका साथै समुदाय स्तिमा सञ्चालन हुने ताचलम तथा वबिामीहरू 

खोज्न ेतथा प्रचतबेदन र्ने काययमा अनुर्मन र्नेछन ्। 
 

ख)  स्थानीय स्ति (स्वास््य संस्था) 
- समुदाय )संस्था स्वास््य (  स्तिमा घिघिै भ्रमण र्रि त्याङ्क संकलनका लाचर् मडहला स्वास््य 

स्वयंसेववकाहरूलाइय एकडदने अचभमुखखकिण सञ्चालन र्रिनेछ । जसमा स्वास््य संस्थामा िहेका 
अन्त्य स्वास््यकमी समेत सहभाचर् हुनेछन भने न.पा./ र्ा.पा. मा सञ्चालन भएको ताचलममा 
सहभाचर् भएका दइुयजना स्वास््यकमीहरू प्रचशक्षक हुनेछन ्। 
- अचभमुखखकिण ताचलममा सहभाचर् सबै स्वयंसेववकाहरूले आफ्नो काययक्षेर चभर तीन डदनसम्म 

भ्रमण र्रि हात्तीपाइयलेका कािण भएका वबिामीहरूको यथाथय वबबिण संकलन र्रि उपलब्ध 

र्िाइयएको फािममा अचभलेख िाखख स्वास््य संस्थामा पेश र्नेछन ् भने  न.पा./ र्ा.पा. स्तिको 
ताचलममा सहभाचर् भएका स्वास््यकमीहरूले तीन डदनको कायय पिात वबिामी एडकन र्रि 

खजल्लामा प्रचतबेदन र्नेछन । 
 

र्) भेरिडफकेसन कायय 
स्थानीय स्तिमा स्वास््य संस्थाका स्वास््यकमी तथा मडहला स्वास््य स्वयंसेववकाहरूबाट 

उल्लेखखत कायय भइयिहेको समयमा चनदेशनालय, खजल्ला तथा न.पा./र्ा.पा   कायय अनुर्मन हरूले
प्रचतबेदन भइयसकेपचछ सम्पन्त्न कायय सभे साथै । र्नुयपनेछ  र्रिएका वबिामीहरू मध्ये Random 

Selection मा पिेका १० प्रचतशत वबिामीहरूको Clinical Verification र्रि केन्त्रमा प्रचतबेदन 

र्नुयपनेछ । Clinical Verification का लाचर् मेडिकल अडफसिको नेततृ्वमा स्वास््यकमी सडहतको 
डटम बनाइय र्नुयपनेछ भने सो डटम परिचालन हुुँदा यसै शीषयकमा िहेको िकमबाट नेपाल सिकािको 
चनयमानुसाि दै.भ्र.भत्ता भुिानी र्रिनेछ । 

बजेट बाुँिफाुँि 
काययक्रम सञ्चालन हुने खजल्लाहरूमा बजेट िकम एडकन र्रि चसफारिस भएको छ, िकम बाुँिफािमा 
कुनै वद्धववधा भएमा ईवपिेचमयोलोजी तथा िोर् चनयन्त्रण महाशाखामा समन्त्वय र्नय सडकनेछ । 

अचभलेख प्रचतबेदन 

कायय सम्पन्त्न भइयसकेपचछ चनडदयष्ट ढाुँचामा प्रचतबेन तयाि र्रि स्वास््य संस्थाहरूले स्थानीय तहमा, 
स्थानीय तहले स्वास््य संस्थाहरूको कम्पाइयल र्रि खजल्लामा ि खजल्लाले स्थानीय तहहरूको 
कम्पाइयल र्रि सम्बखन्त्धत स्वास््य चनदेशनालय ि इयवपडिचमयोलोजी तथा िोर् चनयन्त्रण 

महाशाखामा पठाउनुपनेछ । 

सन्त्दभय सामाग्री 
Post card, Self–care brochure को नमुना तथा प्रश्तुतीकिणका ववषयवस्तुहरू ईवपडिचमयोलोजी 
तथा िोर् चनयन्त्रण महाशाखाबाट सञ्चालन हुने प्रचशक्षक प्रचशक्षण ताचलममा प्रदान र्रिनेछ । 
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कृयाकलापको नाम:  हात्तीपाइले िोर् वबरुद्धको औषचध खुवाउने अचभयानको योजना तथा सचमक्षा र्ोष्ठी, खजल्लाबाट 

पाचलकासम्म औषचध तथा IEC ढुवानी, खजल्ला समन्त्वय सचमचतको चमडटङ, परकाि अन्त्तकृय या, वबज्ञापन, छपाइय,  हात्तीपाइल े

काययक्रमको परिचय 

नेपालबाट सन ्२०३० सम्म हात्तीपाइयले िोर् चनवािण र्न ेलक्ष्य अनुरूप नेपाल सिकाि द्वािा सबै 
हात्तीपाइयले िोर् प्रभाववत खजल्लाहरूमा आम औषधी सेवन अचभयान  काययक्रम सञ्चालन हुुँदै 

आइयिहेको छ ।  सन ्२००३ मा एक खजल्ला (पसाय) बाट शुरूवात र्रिएको काययक्रम हालसम्म ५१ 
खजल्लाहरूमा िोर्को प्रीभालेन्त्स १ प्रचतशत भन्त्दा तल पाइयएकोले बन्त्द र्रिसडकएको छ भने १२ वटा 
खजल्लाहरूमा अझै आम औषचध सेवन अचभयान सञ्चालन भइयिहेको छ । काययक्रमको दोश्रो पक्ष 

वबिामी ब्यवस्थापन तथा अपाुँर्ता िोकथाम सम्बखन्त्ध काययक्रमले हाइयड्रोचशल भएका वबिामीहरूको 
चन:शुल्क शल्यडक्रया तथा खुट्टा तथा हात सुखन्त्नएका ब्यविहरूको सहज जीवनयापनका लाचर् 

उल्लेख्य भुचमका चनबायह र्नेछ । खजल्ला तथा स्थानीय स्तिमा सञ्चालन हुने काययक्रमलाइय प्रदेश 

सिकािले स्वामीत्व ग्रहण र्दै काययक्रमको प्रभावकािी कायायन्त्वयन ि ब्यवस्थापनका लाचर्  

समन्त्वय ि सहकायय हुने अपेक्षा र्रिएको छ । 

उदे्दश्य 

क) आम औषधी सेवन अचभयानलाइय प्रभावकािी ढंर्बाट सञ्चालन र्ने । 
ख)  आम औषधी सेवन अचभयानमा औषधी सेवन र्नुयपने सबै नार्रिकले सहज ढंर्ल े

औषधी सेवन र्ने वाताविण सजृना र्ने । 
र्) प्रदेश तथा स्थानीय स्तिमा सञ्चालन र्रिने काययक्रमहरूमा समन्त्वय, सहकायय, 

प्रावबचधक सहयोर् तथा सहयोचर् अनुर्मन हुने ।  

अपेखक्षत प्रचतफल 
िाविय हात्तीपाइयले िोर् चनवािण काययक्रमको लक्ष्य बमोखजम सन ्२०३० सम्म हात्तीपाइयले िोर्लाइय 
जनस्वास््य समस्याका रूपमा िहन नडदन िोर्को प्रीभालेन्त्स एक प्रचतशत भन्त्दा तल ल्याउने । 

सञ्चालन प्रकृया  

आम औषधी सेवन अचभयान सञ्चालन हुनु पुवय प्रदेश स्तिमा सञ्चालन र्रिने योजना तजुयमा र्ोष्ठी 
सञ्चालन र्नय खजल्ला तथा स्थानीय स्तिमा वबचभन्त्न र्चतवबचधहरू के कसरि सञ्चालन भइयिहेका 
छन? आवश्यक सामग्रीहरूको उपलब्धता छ/,छैन, आम औषधी सेवन अचभयान सञ्चालन भइयिहेको 
समयमा लखक्षत बर्य सम्म औषधीको पहुुँच पुर्े नपुर्ेको सुचनितताका लाचर् सुपिचभजन चेकचलष्ट 

प्रयोर् र्रि सुपिचभजन र्नय ि डफल्ि तहमा काययित स्वास््यकमीहरूलाइय आवश्यक पिेका बखत 

सहयोर् समेत र्नयका लाचर् प्रदेश चनदेशनालयहरूले यस शीषयकको िकम खचय र्नय सक्नेछन ्। साथै 

मवबयडिडट म्यावपङ काययक्रम सञ्चालन हुने खजल्लाहरू ि चन:शुल्क हाइयड्रोचशल सजयिीका काययक्रम 

िहेका अस्पतालहरूमा समेत अपेखक्षत प्रचतफल हाचसल र्नयका लाचर् अनुर्मन तथा सुपिचभजन 

र्नय सडकनेछ ।  

बजेट बाुँिफाुँि 

प्राप्त कुल बजेट िकमबाट योजना तजुयमा र्ोष्ठीमा सहभाचर्हरूका लाचर् स्टेशनिी, काययक्रमको 
ब्यानि तथा अस्पताल, सामाखजक ववकास मन्त्रालय ि चनदेशनालयबाट सहभाचर् हुने 

सहभाचर्हरूको दै.भ्रमण भत्ता ब्यवस्थापन ि बाुँकी बजेटबाट काययक्रमको अनुर्मन तथा मुल्याङ्कन 

र्रिनेछ । 

अचभलेख प्रचतबेदन 
सम्पन्त्न भएका काययक्रमहरूको चनडदयष्ट ढाुँचामा अचभलेख िाखख सम्बखन्त्धत चनकायहरूमा प्रचतबेदन 

र्नुयपनेछ । 
सन्त्दभय सामाग्री सुपिचभजन चेकचलष्ट । 
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िोर् वबरुद्धको औषचध सेवन पिात असि देखखएका वबिामीहरूको उपचािका लाचर् अस्पतालहरूमा हुने खचयको सोधभनाय तथा 
अनुर्मन ि मुल्याङ्कन (खजल्ला) ।  

काययक्रमको  परिचय 

नेपालबाट सन ् २०३० सम्म हात्तीपाइयले िोर् चनवािण र्न े लक्ष्य अनुरूप नेपाल सिकाि द्वािा सब ै

हात्तीपाइयले िोर् प्रभाववत खजल्लाहरूमा आम औषधी सेवन अचभयान  काययक्रम सञ्चालन हुुँदै 

आइयिहेको छ ।  सन ् २००३ मा एक खजल्ला (पसाय) बाट शुरूवात र्रिएको काययक्रम हालसम्म ५१ 
खजल्लाहरूमा िोर्को वप्रभालेन्त्स १ प्रचतशत भन्त्दा तल पाइयएकोले बन्त्द र्रिसडकएको छ भने १२ वटा 
खजल्लाहरूमा अझै आम औषचध सेवन अचभयान सञ्चालन भइयिहेको छ । काययक्रम सञ्चालन हुने 

खजल्लाहरूमा प्रभावकािी रूपमा काययक्रम सञ्चालन र्रि आम औषचध सेवन अचभयानमा औषचध खान 

योग्य सबै नार्रिकहरूलाइय औषचध सेवन र्िाउनु जरूिी छ । 

उदे्दश्य 

क) आम औषधी सेवन अचभयानलाइय प्रभावकािी ढंर्बाट सञ्चालन र्नयका लाचर् 
प्रभावकािी योजना चनमायण र्ने । 

ख)  आम औषधी सेवन अचभयानका लाचर् आवश्यक औषधी तथा सामग्री छपाइय र्रि 
समयमै सम्बखन्त्धत स्वास््य संस्थाहरूलाइय उपलब्ध र्िाउने । 

र्) आम औषधी सेवन अचभयानमा औषधी सेवन र्नुयपने सब ै नार्रिकले सहज ढंर्ल े
औषधी सेवन र्ने वाताविण सजृना र्ने । 

घ) आम औषधी सेवन अचभयानलाइय प्रभावकािी बनाउनका लाचर् खजल्ला कायय सचमचतको 
बैठक तथा परकाि अन्त्तकृय या काययक्रम सञ्चालन र्रि वबज्ञापन र्ने । 

ङ) स्थानीय स्तिमा सञ्चालन र्रिने काययक्रमहरूमा समन्त्वय, सहकायय, प्रावबचधक 
सहयोर् तथा सहयोचर् अनुर्मन हने । 

अपेखक्षत प्रचतफल 
िाविय हात्तीपाइयले िोर् चनवािण काययक्रमको लक्ष्य बमोखजम सन ् २०३० सम्म हात्तीपाइयले िोर्लाइय 
जनस्वास््य समस्याका रूपमा िहन नडदन िोर्को प्रीभालेन्त्स एक प्रचतशत भन्त्दा तल ल्याउने । 

सञ्चालन प्रकृया  

क) हात्तीपाइयले िोर् वबरूद्धको  औषधी  खुवाउने अचभयानको प्रदेश स्तिीय  योजना तजुयमा र्ोष्ठी 
आम औषधी सेवन अचभयान प्रभावकािी ढंर्बाट शुक्ष्म योजना सडहत सम्पन्त्न र्नयका लाचर् स्वास््य 

कायायलयहरूबाट प्रमुख ि फोकल पसयन, सब ैस्थानीय तहहरूबाट प्रमुख काययकािी अचधकृत एकजना ि 

स्वास््य शाखा प्रमुख एकजना र्रि जम्मा २ जना ि खजल्ला खस्थत अस्पतालहरूका मे.सु. सहभाचर् 

हुनेर्रि स्वास््य चनदेशनालयहरूले प्रदेश तहमा आम औषधी सेवन अचभयान सञ्चालन हुने चमचत 

भन्त्दा कखम्तमा दइुय मडहना अर्ाडि १ डदने योजना तजुयमा र्ोष्ठी सञ्चालन र्नुयपनेछ । सो र्ोष्ठीमा 
प्रावबचधक तथा काययक्रम सम्बद्ध प्रश्तुतीकिणका लाचर् इय.डि.चस.डि., सामाखजक ववकास मन्त्रालय तथा 
स्वास््य चनदेशनालयहरूले समन्त्वय र्नेछन ् । खजल्लाबाट सहभाचर् हुने सहभाचर्हरूको भत्ता तथा 
दै.भ्र. भत्ता ि इयन्त्धन बापत रू. पन्त्ि हजाि सम्म यसै शीषयकबाट खचय र्नय सडकनेछ । अस्पतालबाट 

सहभाचर् हुन म.ेसु. हरूको दै.भ्र.भत्ता चनदेशनालयहरूले भुिानी र्नेछन ्। स्थानीय तहबाट सहभाचर् 

हुनेहरूको यातायात खचय तथा भ्रमण भत्ता स्थानीय तहको बजेट काययक्रममै समाबेस र्रिएको छ । 
 

ख)  हात्तीपाइयले िोर् वबरूद्धको औषधी  तथा सामग्री स्थानीय तहसम्म ढुवानी 
आम औषधी सेवन अचभयान काययक्रमका लाचर् आवश्यक औषधी केन्त्रबाट खजल्लामा प्राप्त 

भइयसकेपचछ ि खजल्लामा छपाइय र्नुयपन े सामचग्रहरू तयाि भइयसकेपचछ ती सामग्रीहरू सम्बखन्त्धत 

पाचलकासम्म समयमै ढुवानी र्िाउनका लाचर् यस शीषयकमा िाखखएको बजेट िकमबाट प्रचत पाचलका 



 
 

344 

 

 

रू. पाुँच हजाि सम्म खचय र्नय सडकने र्रि बजेट ब्यवस्थापन र्रिएको छ ।  
 

र्) खजल्ला स्तिीय LF MDA समन्त्वय सचमचतको चमडटङ 

िाविय हात्तीपाईले िोर् चनवािण काययक्रम, आम औषचध सेवन अचभयान सम्पन्त्न र्नय खजल्ला स्तिीय 

समन्त्वय सचमचतको वैठक बस्नुपनेछ । सम्बखन्त्धत वबषयबस्तुको प्रश्तुतीकिणका लाचर् अस्पतालका 
मे.सु. को सहयोर् चलन सडकनेछ । यो वैठकले खजल्ला चभरका सबै सिोकािवालाहरुलाई आम औषचध 

सेवन काययक्रमलाई सहयोर् र्न ेवाताविण सजृना र्दयछ । सो काययक्रममा यसै शीषयकमा वबचनयोखजत 

बजेटको परिचध चभर िडह चनम्नानुसाि खचय र्नुयपनेछ । 
 

वबबिण संख्या दि डदन 

सहजकताय २ १००० १ 
कायायलय सहयोर्ी १ १५० १ 
सहभार्ी भत्ता /यातायात नेपाल सिकािको चनयमानुसाि 

खाजा  २०० १ 
स्टेशनिी  १०० १ 
ताचलम सामग्री तथा ब्यानि १ २००० १ 
हलभािा  ३०००  

 

घ)  परकाि अन्त्तकृय या 
िाविय हावत्तपाईले िोर् चनवािण काययक्रम, आम औषचध सेवन अचभयान कुसलतापुबयक सम्पन्त्न र्नयका 
लाचर्  औषचध सेवन र्नय योग्य सबै नार्रिक ि समुदायसम्म सडह सुचना संप्रेषण र्नुय नेपाल 

सिकािको दाचयत्व हो ि यसका लाचर् सञ्चाि माध्यमको भुचमका महत्वपुणय ि अपरिहायय छ । त्यसैले 
यो काययक्रम सञ्चालन हुने सबै खजल्लाहरूमा काययक्रम शुरू हुन भन्त्दा एक हप्ता अर्ाडि नै खजल्ला 
चभरका सबै स्थानीय तहहरूमा डक्रयाचशल संचािकमीहरूलाइय समेडट परकाि अन्त्तकृय या काययक्रम 

सञ्चालन र्नुयपनेछ । सम्बखन्त्धत वबषयबस्तुको प्रश्तुतीकिणका लाचर् अस्पतालका म.ेस.ु को सहयोर् 

चलन सडकनेछ ।  यस काययक्रमका लाचर् झापा, मोिङ, दाङ, बाुँके ि कैलाली खजल्लाहरूले ५० जनासम्म 

सहभाचर् हुने र्रि ि धनकुटा, बािा, लमजुङ, पवयत, बार्लुङ, कवपलबस्तु ि बडदयया खजल्लाहरूले ४० 

जनासम्म सहभाचर् हुने र्रि काययक्रम सञ्चालन र्नुयपनेछ । 
 

वबबिण संख्या दि डदन 

सहजकताय २ १००० १ 
कायायलय सहयोर्ी १ १५० १ 
सहभार्ी यातायात  १००० १ 
खाजा  २०० १ 
स्टेशनिी  १०० १ 
ताचलम सामग्री तथा ब्यानि १ २००० १ 
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सम्बखन्त्धत खजल्लाले आम औषचध सेवन अचभयानको सुचना तयाि र्िी वबज्ञापन/सुचना खजल्ला 
स्तिबाट प्रकाचशत हुने पवरकाहरुमा डदनुपनेछ । यस काययका लाचर् खजल्लाहरूले सबै स्थानीय तहमा 
भएका परपरखैका, िेडियो, एफ.एम., टेचलचभजनलाइ पचन समेट्नु पनेछ ।  पवरका दैचनक प्रकाशन 

हुने भएमा वबज्ञापन दैचनक पवरकामा डदनु उपयुि हुनेछ । यो सचुना िेडियो, एफ.एम., टेचलचभजनबाट 

औषधी खुवाउने डदन भन्त्दा कम्तीमा २ हप्ता अर्ािी देखख शुरु र्नुयपनेछ । यस काययक्रमका लाचर् झापा, 
मोिङ, दाङ, बाुँके ि कैलाली खजल्लाका लाचर् रू. एक लाख ि धनकुटा, बािा, लमजुङ, पवयत, बार्लुङ, 

कवपलबस्तु, बडदयया ि कञ्चनपुिका लाचर् रू. पचहत्ति हजाि सम्म खचय र्नय सडकनेछ । 
 

च)  छपाइय 
िाविय हावत्तपाईले िोर् चनवािण काययक्रम, आम औषचध सेवन अचभयान सञ्चालनका लाचर् आवश्यक 

सुचना सामचग्रहरू, औषधी सेवन र्िाउने स्वास््यकमीका लाचर् काययक्रम सञ्चालन चनदेचशका, 
अचभलेखका लाचर् िखजष्टि, प्रचतबेदन फािम आडद छपाइयका लाचर् झापा, मोिङ, दाङ, बाुँके, कवपलबस्त ु

ि कैलालीका लाचर् रू. एक लाख, धनकुटा, बािा, लमजुङ, पवयत, बार्लुङ ि बडदययाका लाचर् रू. पचहत्ति 

हजाि खचय र्नय सडकने र्रि बजेट ब्यवस्थापन र्रिएको छ ।  
 

छ)  हात्तीपाइले िोर् वबरुद्धको औषचध सेवन पिात असि देखखएका वबिामीहरूको उपचािका लाचर् 

अस्पतालहरूमा हुने खचयको सोधभनाय 
आम औषचध सेवन अचभयान पिात सामान्त्य तथा र्खम्भि असि देखखइय सिकािी तथा नीखज 

अस्पतालमा उपचाि र्िाउन जाने वबिामीहरूको खचयको सोधभनाय र्ने उदे्दश्यले सबै काययक्रम 

सञ्चालन हुने खजल्लाहरूले रू. पचास हजाि सम्म खचय र्नय सक्नेर्रि बजेट ब्यवस्थापन र्रिएको छ । 
  

ज)   हात्तीपाइयले िोर् वबरूद्धको औषधी  खुवाउने अचभयानको अनुर्मन तथा सुपिचभजन 

अचभयान सञ्चालन हुनु पुवयका वबचभन्त्न र्चतवबचधहरू के कसरि सञ्चालन भइयिहेका छन ? आवश्यक 

सामग्रीहरूको उपलब्धता छ  ,छैन/ आम औषधी सेवन अचभयान सञ्चालन भइयिहेको समयमा लखक्षत 

बर्य सम्म औषधीको पहुुँच पुर्े नपुर्ेको सुचनितताका लाचर् सुपिचभजन चेकचलष्ट प्रयोर् र्रि 

सुपिचभजन र्नय ि डफल्ि तहमा काययित स्वास््यकमीहरूलाइय आवश्यक पिेका बखत सहयोर् र्नयका 
लाचर् ि  आम औषधी सेवन पिात हुन सक्न ेअबाखन्त्छत घटनाहरूको ब्यवस्थापनका लाचर् समन्त्वय 

र्नय खजल्लाहरूले सुपिचभजन तथा अनुर्मन र्नेछन ्। उि काययका लाचर्  यसै शीषयकमा िाखखएको 
बजेट खचय र्नय सडकनेछ । यस शीषयकमा काययक्रम सञ्चालन हुने सबै खजल्लाहरूले बढीमा रू. एक लाख 

सम्म खचय र्नय सक्नेछन ्। 
बजेट बाुँिफाुँि सञ्चालन प्रकृयामा उल्लेख र्रिएको छ । 

अचभलेख प्रचतबेदन 

कायय सम्पन्त्न भइयसकेपचछ चनडदयष्ट ढाुँचामा प्रचतबेदन तयाि र्रि स्वास््य संस्थाहरूले पाचलकामा, 
पाचलकाले स्वास््य संस्थाहरूको कम्पाइयल र्रि खजल्लामा ि खजल्लाले पाचलकाहरूको कम्पाइयल र्रि 

प्रदेश स्वास््य चनदेशनालय, सामाखजक ववकास मन्त्रालय ि इयवपडिचमयोलोजी तथा िोर् चनयन्त्रण 

महाशाखामा पठाउनुपनेछ । 

सन्त्दभय सामाग्री 
प्रश्तुतीकिणका ववषयवस्तुहरू तथा छपाइय र्नुयपने सामचग्रको नमुनाहरू प्रदेशस्तिमा सञ्चालन हुने 

योजना तजुयमा र्ोष्ठीमा प्रदान र्रिनेछ । 
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कृयाकलापको नाम: प्रादेचशक ि खजल्ला अस्पतालहरूमा हाइड्रोचसल वबिामीहरुको अप्रेशन र्ने, हात्तीपाइले िोर् चनवािण 

काययक्रमको औषचध सेवनबाट असि देखखएका तथा हाइड्रोचसल अप्रेशनको जडटलता देखखएकाहरूको उपचाि र्ने ।  

काययक्रमको परिचय 

नेपालबाट सन ्२०३० सम्म हात्तीपाइयले िोर् चनवािण र्न ेलक्ष्य अनुरूप नेपाल सिकािद्वािा आम 

औषधी सेवन अचभयान तथा Morbidity Management and Disability Prevention काययक्रम 

सञ्चालन हुुँदै आइयिहेको छ ।  हात्तीपाइयले िोर्का कािण हुने हाइयड्रोचशलको वबचभन्त्न अस्पतालहरू 

माफय त चन:शुल्क अप्रेशन सेवा र्िाइय उपलब्ध  यस िोर्को कािण हुने भाि न्त्युचनकिण र्ने प्रयास 

र्रिनुका साथै शल्यडक्रया पिात हुनसक्ने जडटलता ब्यवस्थापनमा समेत ध्यान डदइएको छ । साथै  

आम औषधी सेवन पिात हुन सक्न ेअबाखन्त्छत घटनाहरूको काययक्रम सञ्चालन हुने खजल्ला तथा 
प्रदेशमा िहेका अस्पतालहरूले चन:शुल्क उपचाि तथा ब्यवस्थापन र्नेछन ्। 

उदे्दश्य 

क) हाइयड्रोचशलका कािण हुन सक्ने असहजता हटाइय दैचनक जीवनयापन सहज बनाउने ।  
ख) आम औषधी सेवन पिात हुन सक्न ेAdverse Event तथा Serious Adverse Event  को 
ब्यवस्थापन र्रि नकािात्मक प्रचाि न्त्यूनीकिणका साथ आम औषधी सेवनलाइय सवय स्वीकायय 
बनाउने । 
र्) हाइयड्रोचशल सजयिी पिात हुन सक्न ेजडटलताको समयमै ब्यवस्थापन र्रि वबिामीको स्वास््य 

जर्ेनाय र्ने । 

अपेखक्षत प्रचतफल 

िाविय हात्तीपाइयले िोर् चनवािण काययक्रमको दोश्रो िणनीचत बमोखजम सन ्२०३० सम्म हात्तीपाइयले 
िोर्का कािण भएका रूग्णता दिलाइय घटाउुँ दै जाने लक्ष्य अनुरूप हाइयड्रोचशलका वबिामीहरूलाइय 
चन:शुल्क शल्यडक्रया उपलब्ध र्िाउने  तथा आम औषधी सेवन पिात हुन सक्ने अबाखन्त्छत 

घटनाहरूको ब्यवस्थापन हुने । 

सञ्चालन प्रकृया 

-अप्रेशन काययमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्मन्त्ध िाख्न ेकमयचािीहरूबाट अप्रेशन डटम तयाि र्रि कायय 
सम्पन्त्न र्नय सडकनेछ । 
 -सम्बखन्त्धत अस्पतालमा अप्रेशनका लाचर् आवश्यक जनशिी नभएमा अन्त्य सिकािी तथा र्िै 

सिकािी अस्पतालहरूसंर् प्रचचलत आचथयक ऐन बमोखजम सम्झौता र्रि प्रचत केश तोडकएको 
िकममा नबढ्ने र्रि जनशिी मार चलइय वा ती अस्पतालहरूबाट पचन अप्रेशन कायय र्िाउन सडकनेछ 

। 
- तोडकएको लक्ष्य हाचसल र्नयका लाचर् अस्पतालहरूले घुम्ती चशवविहरू सञ्चालन र्रि कायय 
सम्पन्त्न र्नय सक्नेछन ्ति प्रचत अप्रेशन रू. सात हजाि भन्त्दा बडढ खचय र्नय पाइयने छैन ।  
- हाइयड्रोचशल सजयिी पिात जडटलता उत्पन्त्न भइय रिफि र्नुय पन े भएमा खजल्लाको प्रचचलत 

एम्बुलेन्त्स भािादि अनुसािको िकम सम्बखन्त्धत वबिामीलाइय यडह शीषयकको िकमबाट उपलब्ध 

र्िाउन सडकनेछ । साथै जडटलता ब्यवस्थापनमा भएको खचयको शोधभनाय समेत र्नय सडकनेछ । 
 - यस शीषयकको िकम आम औषधी सेवन पिात जडटलता (SAE) उत्पन्त्न भइय अस्पतालमा उपचाि 

र्िाउन आएका वबिामीहरूको चनःशुल्क उपचाि ब्यवस्थापन, आम औषधी सेवन अचभयान 

सञ्चालनका समयमा थप स्वास््यकमीहरू ड्यूटीमा खटाउनुपने भएमा नीजहरूको पारिश्रचमकमा 
तथा हाइयड्रोचशल सजयिी पिात जडटलता उत्पन्त्न भइय रिफि भइय आएका वबिामीहरूको ब्यवस्थानमा 
समेत खचय र्नय सडकनेछ । 
(सामाखजक ववकास मन्त्रालयमा िहेको यस शीषयकको बजटे िकम हाइयड्रोचशलको शल्यडक्रया 
हुनसक्ने प्रदेश तथा खजल्ला स्तिीय अस्पतालहरूसंर् समन्त्वय र्रि चन:शुल्क हाइयड्रोचशल 
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कृयाकलापको नाम:  प्रादेचशक अस्पतालहरूमा MMDP (Morbidity Management and Disability Prevention) Care and 

Support Center स्थापना तथा सञ्चालन (बडदयया अस्पताल, सुखेत अस्पताल ि महाकाली अस्पताल) । 

शल्यकृया सेवा उपलब्ध र्िाउन सडकनेछ ि प्रचतष्ठान स्तिका ि संचघय अस्पतालहरूमा सोझै 
प्राप्त बजेट समेत यसै चनदेचशकाको परिचध चभर खचय र्रि सेवा सञ्चालन र्नय सडकनेछ, र्त 
बषय बजेट प्राप्त नभएका  प्रचतष्ठान स्तिका ि संचघय अस्पतालहरूले यस बषय प्राप्त बजेटबाट 
र्त बषयको खचय सोधभनाय र्रि बाुँकी िकमबाट यस बषयको सेवा सञ्चालन र्नय सक्नेछन ्। 
) 

बजेट बाुँिफाुँि 

- प्रदेश अन्त्तर्यत िहेका हाइयड्रोचशलको चन:शुल्क शल्यडक्रया हुन सक्न ेअस्पतालहरू छनौट र्रि प्राप्त 

बजेट िकमबाट ती अस्पतालहरूलाइय लक्ष चनधायिण र्रि एकमुष्ट बजेट पठाउन सडकनेछ । 
- हाइयड्रोचशलको शल्यडक्रया र्नय छनौट र्रिएका अस्पतालहरूले प्राप्त बजेट िकमबाट सेवाको बािेमा 
जानकािी र्िाउने उदे्दश्यले ब्यानि, पचाय, वबज्ञापन, परकाि भटेघाट, स्वास््य संस्थाहरूमा र्इय 
मडहला स्वास््य स्वयंसेववका तथा स्वास््यकमीहरूसंर् र्रिन ेअन्त्तिकृया काययक्रमका लाचर् रू. 

५०,००० (पचास हजाि) सम्म खचय र्नय सक्नेछन । 
- तत ्पिात बाुँकी िकमबाट तीन प्रचतशत िकम समयमै कायय सम्पन्त्न र्नयका लाचर् अस्पतालमा 
सञ्चालन र्रिने स्टाफ चमडटङ तथा अप्रेशन डटमको खाजा, पानी आडदमा खचय र्नय सडकनेछ । 
- बाुँकी िकमबाट सजयिीका लाचर् आवश्यक औषचध, सामग्री खरिद तथा वबिामीको Pre-up 

Investigation का लाचर् रू. ४,०००(चाि हजाि) ि अप्रेशन काययमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने 

कमयचािीका लाचर् इयन्त्सेखन्त्टभको रूपमा रू. ३,०००(तीन हजाि) र्रि प्रचत वबिामी रू ७,००० (सात 

हजाि) खचय र्नय सडकनेछ ।  

अचभलेख प्रचतबेदन 
काययक्रम सम्पन्त्न भइयसकेपचछ प्रर्चत प्रचतबेदन तयाि र्रि स्वास््य चनदेशनालय ि 

इयवपडिचमयोलोजी तथा िोर् चनयन्त्रण महाशाखामा पठाउनुपनेछ । 
सन्त्दभय सामाग्री  

काययक्रमको परिचय 

नेपालबाट सन ्२०३० सम्म हात्तीपाइयले िोर् चनवािण र्न ेलक्ष्य अनुरूप नेपाल सिकािद्वािा आम 

औषधी सेवन अचभयान तथा Morbidity Management and Disability Prevention काययक्रम 

सञ्चालन हुुँदै आइयिहेको छ । यस िोर्लाइय जनस्वास््य समस्याको रूपबाट चनवािण र्नयका लाचर् 

सबै इयन्त्िेचमक युचनट (खजल्ला) हरूमा कखम्तमा एउटा  Morbidity Management and Disability 

Prevention Care and Support Center स्थापना र्रि सञ्चालन र्नुय जरूिी छ । 

उदे्दश्य 

क) हात्तीपाइयले िोर्का कािण हाइयड्रोचशल भएका वबिामीहरूलाइय चन:शुल्क हाइयड्रोचशल शल्यडक्रया सेवा 
प्रदान र्ने । 
ख)  हात्तीपाइयले िोर्का कािण खुट्टा तथा अन्त्य अंर् सुखन्त्नएका वबिामीहरूलाइय स्व-हेिचाहका बािेमा 
सीप प्रदान र्न ेतथा संक्रमण भइय उपचािका लाचर् आएका वबिामीहरूलाइय चन:शुल्क सेवा प्रदान र्ने 
। 
र्) स्थापना भएका केन्त्रहरूले हप्तामा कम्तीमा दइुय पटक OPD माफय त हात्तीपाइयले िोर्का कािण 

भएका वबिामीहरूका लाचर् खक्लचनक सञ्चालन र्न े। 

अपेखक्षत प्रचतफल 
िाविय हात्तीपाइयले िोर् चनवािण काययक्रमको दोश्रो िणनीचत बमोखजम सन ्२०३० सम्म हात्तीपाइयले 
िोर्का कािण भएका रूग्णता दिलाइय घटाउुँ दै जाने लक्ष्य अनुरूप हाइयड्रोचशलका वबिामीहरूलाइय 
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Zoonotic Section: 

१) िेवबज, सपयदंश आडद जूनोडटक तथा अन्त्य सरुवािोर् काययक्रम (अचभमुखखकिण, जनचेतना, प्रचािप्रसाि 
डदवसमनाउने, िेवबजिोर् (सिोकािवालाहरू, ववद्यालयका ववद्याथी तथा स्वास््यकमीहरूलाइ) तथा 
िेवबजभ्याखक्सन प्रयोर्(स्वास््यकमीहरूलाइ) सम्बखन्त्ध अचभमुखखकिण काययक्रम, व्यवसायीकरूपमा कृवषकायय 
तथा पशुपालनमा संलग्नहरु को जनस्वास््य सम्बखन्त्ध काययक्रम) 

काययक्रमको परिचय  

नेपाल िेवबज, सपयदंश तथा अन्त्य जुनोडटक िोर्हरुको उच्च जोखखमा िहेको पाईन्त्छ। ववशेषत: ग्राचमण 

क्षेरहरुमा पशुपंक्षी ि माचनसहरु ववच बाक्लो संसर्य िहने ि ती पशुपंक्षी माफय त माचनसमा ववचभन्त्न प्रकािका 
िोर्हरु सनय सक्न ेभएकोले स्वास््य सेवामा खडटएका स्वास््यकमी , ववद्याथी, चशक्षक तथा अन्त्य 

सिोकािवाला चनकायहरुलाई जुनोडटक िोर् सम्बन्त्धी ववववध कृयाकलापहरुकासाथैअचभमूखखकिण काययक्रम 

संचालन र्नय प्रस्ताव र्रिएको छ। 

कृयाकलापको नाम  

िेवबज, सपयदंश आडद जूनोडटक तथा अन्त्य सरुवािोर् काययक्रम (अचभमुखखकिण, जनचेतना, प्रचािप्रसाि 

डदवसमनाउने, िेवबजिोर् (सिोकािवालाहरू, ववद्यालयका ववद्याथी तथा स्वास््यकमीहरूलाइ) तथा 
िेवबजभ्याखक्सन प्रयोर्(स्वास््यकमीहरूलाइ) सम्बखन्त्ध अचभमुखखकिण काययक्रम, व्यवसायीकरूपमा 
कृवषकायय तथा पशुपालनमा संलग्नहरु को जनस्वास््य सम्बखन्त्ध काययक्रम)  

चन:शुल्क शल्यडक्रया उपलब्ध र्िाउने  तथा अपाुँर्ताको िोकथाम र्न े। 

सञ्चालन प्रकृया  

- काययक्रम सञ्चालन हुने सबै अस्पतालहरू (प्रचतष्ठान स्ति तथा संघीय समेत) ले हप्तामा कखम्तमा 
दइुय डदन OPD सञ्चालन र्नय सडकने र्रि ब्यवस्थापन र्नुयपनेछ । 
-  OPD सञ्चालन र्रिन े कोठाका लाचर् आवश्यक साइयनबोिय, टेबल, कुसी, बेन्त्च, स्टेशनिी 
लर्ायतका सामचग्रहरू यसै बजेटबाट खरिद र्नय सडकनेछ । 
- वबिामीका लाचर् आवश्यक Antibiotics and Analgesics Capsule, Tablet, Ointment साथै स्व-

हेिचाहका वबचधहरू प्रदशयन र्रि देखाउनका लाचर् चाडहने बाटा, बाखल्टन, साबुन, रूमाल आडद समेत 

खरिद र्नय सडकनेछ । 
-यडद अस्पतालले यस प्रयोजनका लाचर् छुट्टै कोठा उपलब्ध र्िाउन सक्न ेभएमा वबिामीहरूको 
िेकिय िाख्नका लाचर् यसै शीषयकको बजेटबाट एउटा िेस्कटप कम््युटि वा ल्यापटप समेत खरिद र्रि 

िाख्न सक्नेछ ।  

बजेट बाुँिफाुँि 

यस प्रयोजनका लाचर् अस्पतालहरूलाइय रू. तीन लाख बजेट िकम ब्यवस्था र्रिएको छ । सो 
िकमबाट उल्लेखखत कृयाकलापहरू सञ्चालन हुने र्रि खचय र्नुयपनेछ । 
 

अचभलेख प्रचतबेदन 
काययक्रम सम्पन्त्न भइयसकेपचछ प्रर्चत प्रचतबेदन तयाि र्रि स्वास््य चनदेशनालय ि 

इयवपडिचमयोलोजी तथा िोर् चनयन्त्रण महाशाखामा पठाउनुपनेछ । 
सन्त्दभय सामाग्री  
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उदे्धश्य  

यस काययक्रमका उदे्धश्यहरु देहायबमोखजम िहेका छन,् 

• जुनोडटक िोर्सुँर् सम्बन्त्धीतप्रदेशस्तिीयवावषयक सचमक्षा र्ोवष्ठ संचालन र्न े। 
• िेवबज भ्याखक्सन प्रयोर् तथा सपयदंश उपचाि सम्बन्त्धी स्वास््यकमीहरूलाई अचभमुखखकिण ताचलम 

प्रदान र्न,े 

• ववचभन्त्न काययक्रमहरु आयोजना र्रि २८ से्टेम्बिका डदन  ववश्व िेववज डदवस मनाउने, 

• िेवबज, सपयदंश, AMR तथा अन्त्य जुनोडटक िोर्सुँर् सम्बखन्त्धत पोष्टि, पम््लेट तयािी, छपाई तथा अन्त्य 

सचूना प्रकाशन, प्रशािण र्ने, 

• जुनोडटक िोर् सम्बन्त्धी माध्याचमक ववद्यालय तथा सो भन्त्दा माचथका ववद्यालयहरूमा स्वास््य चशक्षा 
काययक्रम सञ्चालन  र्न,े 

अपेखक्षत प्रचतफल 
 जोखखममा िहेको माचनसहरुमा िेवबज, सपयदंश तथा अन्त्य जुनोडटक िोर्हरुको न्त्यूचनकिण हुने तथा 
स्वास््यकमीहरुमा उि िोर् सम्बन्त्धी जनचेतना अचभववृद्ध हुने। 

संचालन प्रकृया 

यो काययक्रम  देहायबमोखजम सञ्चालन र्नुयपनेछ, 

१) िेवबज भ्याखक्सन प्रयोर् तथा सपयदंश उपचाि सम्बन्त्धी स्वास््यकमीहरूलाई अचभमुखखकिण ताचलम   

ववषयबस्तुहरूः  जनाविको टोकाई, सपयदंश, ववच्छीदंश,ARV को Intradermal प्रयोर्, ASVS 

प्रयोर्,Immunoglobulin प्रयोर्,CPR  र्न ेतरिका,AMR सम्बन्त्धी जानकािी ि अचभलेख तथा प्रचतवेदन 

आडद ।  
ताचलममा सहभार्ीहरूः  सपयदंश उपचाि केन्त्रमा काययित स्वास््यकमीहरू, एखन्त्ट िेववज भ्याखक्सन प्रयोर् 

र्न ेस्वास््यकचमयहरू तथा अन्त्य स्वास््यकचमयहरू ि स्वास््य अचभलेख प्रचतवेदन सम्बन्त्धी कायय र्नेहरु । 
श्रोत ब्यविः सम्बखन्त्धत ववषय ववज्ञ, इवपडिचमयोलोजी तथा िोर् चनयन्त्रण महाशाखाका सम्बखन्त्धत 

ब्यविहरू, प्रादेचशक स्वास््य ताचलम केन्त्रका सम्बखन्त्धत ववषयका ववज्ञ । 
ताचलम अबचधः कखम्तमा ३ डदन ।  
 

२) प्रदेशस्ति सचमक्षा र्ोवष्ठ संचालन र्नय  
 सामाखजक ववकास मन्त्रालय, स्वास््य चनदेशनालय, स्वास््य कायायलयहरू, प्रदेश आपुचतय ब्यवस्था केन्त्र, 

प्रादेचशक स्वास््य ताचलम केन्त्र, प्रदेश चभरका अस्पतालहरू, स्थानीय तहका स्वास््य संयोजक तथा 
स्वास््य संस्थाका  प्रमुखहरू ि त्यांक िेकिय र्ने कमयचािी, इवपडिचमयोलोजी तथा िोर् चनयन्त्रण 

महाशाखाका प्रचतचनचधहरू ि पशुपंक्षी तथा मत्स्य ववकास चनदेशनालय तथा बन्त्यजन्त्तु क्षेरमा काययित 

सम्बखन्त्धत प्रचतचनचधलाई सहभार्ी र्िाई सचमक्षा र्ोवष्ठ संचालन र्नुयपनेछ। 
संचालन डदनः कखम्तमा २ डदन । 
सचमक्षाको ववषयबस्तुहरू 

वषयभिी संचाचलत सपयदंश, िेववज तथा अन्त्य जुनोटीक िोर्हरूको अवस्थाको प्रस्तुचतकिण र्रि सचमक्षा तथा 
योजना तजुयमा र्न ेसाथै प्रदेश चभर पशुपंक्षीमा त्यस्ता डकचसमका िोर्हरूको अवस्था समेत प्रस्तुचतकिण 

र्नुय पनेछ ।यी िोर्हरु सम्बन्त्धी ववद्यमान नीचत, चनयम, चनदेचशका, काययववचध अडदको प्रस्तुकिण र्नुयपनेछ 

।सचमक्षाको प्रस्तुचतकिणको ढाुँचा इवपडिचमयोलोजी तथा िोर् चनयन्त्रण महाशाखासुँर् समन्त्वय र्िी तयाि 

र्नय सडकने छ ।  
३)  ववश्व िेववज डदवश मनाउने (२८ से्टेम्बिका डदन)  

   सहभार्ीहरूः स्वास््यकचमयहरू, ववद्याथी, चशक्षक तथा अन्त्य सिोकािवालाहरु संलग्न भई ववववध 
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काययक्रमहरु र्िी मनाउने । 
४) ववद्यालय स्वास््य चशक्षा काययक्रम संचालन र्ने   
   ववषयबस्तुहरूः जनाविको टोकाइ तथा सपयदंशको बािेमा सामान्त्य जानकािी, चचन्त्ह ि लक्षणहरु, उपचाि 

पिामशय,   िोकथाम,AMR सम्बन्त्धी जानकािी, जनाविबाट सनयसक्न ेईन्त्फुएन्त्जा,बियफ्लु,चसवष्टसकोचसस, 

टक्सो्लाज्मोचसस,      ब्रुसेलोचसस, इबोला, ले्टोस्पाइिोचसस आदी िोर्हरु बािे सामान्त्य जानकािी । 
   सहभार्ीहरूः उच्चमाध्याचमक, माध्याचमक तहमा अध्ययन र्ने ववद्याथीहरु, चशक्षक तथा कमयचािीहरु । 
     श्रोत ब्यविः चचडकत्सक तथा स्वास््यकमीहरु 

    कक्षा संख्याः एउटा ववद्यालयमा कखम्तमा २ वटा कक्षा संचालन र्नुयपनेछ ।साथै एउटा कक्षामा कखम्तमा 
४० जना सहभार्ी  र्िाउनु पनेछ  

५) िेववज, सपयदंश AMR तथा अन्त्य जुनोडटक िोर्संर् सम्बखन्त्धत पोष्टि, पम््लेट तयािी, छपाई एवम ्

ववतिण तथा आवश्यक ववचभन्त्न सूचना प्रकाशन र्नय    
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बजेट बाुँिफाि 

काययक्रममा यसै शीषयकमा वबचनयोखजत बजेटको परिचध चभर िडह  चनयमअनुसाि खचय र्नय सडकनेछ। 

क्र
 

स 

डक्रयाकलाप अनुमाचनत िकम (रु हजािमा) 
प्रदेश नं  

१ 
प्रदेश नं 

२ 

बार्मती 
प्रदेश 

र्ण्िकी 
प्रदेश 

लुखम्बनी 
प्रदेश 

कणायली 
प्रदेश 

सुदिु 

पखिम 

प्रदेश 

१ िेवबज भ्याखक्सन 

प्रयोर् तथा सपयदंश 

उपचाि सम्बन्त्धी 
स्वास््यकमीहरूला
ई अचभमुखखकिण 

ताचलम (कखम्तमा 
२० जना।  

४,००। ६,००। ४,००। ४,००। ५,००। ३,००। ३,००। 

२ प्रदेशस्ति सचमक्षा 
र्ोवष्ठ संचालन र्नय  

७,००। ८,००। ७,००। ५,००। ८,००। ५,००। ५,००। 

३ ववश्व िेववज डदवश 

मनाउने (२८ 

से्टेम्बिका डदन)  

१,००। १,००। १,००। १,००। १,००। १,००। १,००। 

४ ववद्यालय स्वास््य 

चशक्षा काययक्रम 

संचालन र्न े  

३,००। ३,००। ३,००। २,००। ३,००। ३,००। ३,००। 

५ िेववज, सपयदंश 

AMR तथा अन्त्य 

जुनोडटक िोर्संर् 

सम्बखन्त्धत पोष्टि, 

पम््लेट तयािी, 
छपाई एवम ्

ववतिण तथा 
आवश्यक ववचभन्त्न 

सूचना प्रकाशन 

र्नय  िकम  

२,००। ३,००। २,००। २,००। २,००। २,००। २,००। 

 जम्मा िकम १७,००। २०,००। १७,००। १४,००। १९,००। १३,००। १३,००। 

अचभलेख तथा 
प्रचतवेदन 

काययक्रम सम्पन्त्न भए पिात सो को प्रचतवेदन सम्वखन्त्धत संस्थामा, स्वास््य चनदेशनालय ि 

इवपडिचमयोलोजी तथा िोर् चनयन्त्रण महाशाखामा अचनवायय रुपमा पठाउनु पनेछ । 
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सन्त्दभय सामाग्री 
इवपडिचमयोलोजी तथा िोर् चनयन्त्रण महाशाखा, ववश्व पशु स्वास््य संर्ठनको वेभसाइट, ववश्व स्वास््य 

संर्ठनको वेभसाइटमा उपलब्ध सामाग्रीहरु 
  

 
 

२) एक स्वास््य अवधािणा अनुसाि आवश्यक संिचना तयािी तथा बैठक सिोकािवालको बैठक । 

काययक्रमको परिचय  

जुनोडटक िोर्हरुको एक स्वास््य िणनीचतमा आधारित भएि िोर्को प्रचतकािात्मक, प्रवयधनात्मक, 

उपचािात्मक तथा पुनस्थापना स्वास््य सेवालाई र्ुणस्तरिय एवंम व्यवखस्थत तनयका चनचमत्त 

बहुआयाचमक चनकायहरुको सहकायय जरुिी पन ेभएकोले बहुचनकाय पदाचधकािी सखम्मचलत एक स्वास््य 

अवधािणा अनुसाि बैठक संचालन र्नय यो काययक्रम प्रस्ताव र्रिएको छ।  

कृयाकलापको नाम  एक स्वास््य अवधािणा अनुसाि आवश्यक संिचना तयािी तथा बैठक सिोकािवालको बैठक ।  

उदे्धश्य  

यस काययक्रमका उदे्धश्यहरु देहाय  बमोखजम िहेका छन ्

• एक स्वास््य अवधािणासंर् सम्बन्त्धीत सिोकािवालाहरु समावेश हुने र्िी संिचना र्रि 
र्ने।  

• जुनोडटक िोर्हरुको िोकथाम, उपचाि ि व्यवस्थाको लाचर् एक स्वास््य अवधािणा 
अनुसाि बैठक संचालन र्ने।  

• महामािीजन्त्य जुनोडटक िोर्हरुको अन्त्वेषण, अनुसन्त्धान ि पुवयतयािीको बैठक संचालन र्ने 
।  

अपेखक्षत प्रचतफल 
 जोखखममा िहेको माचनसहरुमा जुनोडटक िोर्हरुको कािणले हुन सक्न ेजोखखमलाई न्त्यूचनकिण हुने तथा 
स्वास््यकमीहरुमा उि िोर् सम्बन्त्धी अन्त्तिकृयाको वाताविण सजृना हुने। 

संचालन प्रकृया 
यो काययक्रम  देहायबमोखजमका चनकायहरु संर्को अन्त्तिकृया  बैठक र्रि सञ्चालन र्नुयपनेछ ।  
सामाखजक ववकास मन्त्रालय, स्वास््य सेवा महाशाखा, स्वास््य चनदेशनालाय, प्रादेचशक स्वास््य 

कायायलयहरु, अस्पतालहरु ि शैखक्षक प्रचतष्ठानहरु, भेटेरिनिी अस्पताल तथा पशु सेवा ववज्ञ केन्त्र, भुचम 

व्यवस्था कृवष तथा सहकािी मन्त्रालय आडद।  

बजेट बाुँिफाि 
काययक्रममा यसै शीषयकमा वबचनयोखजत बजेटको परिचध चभर िडह  चनयमअनुसाि खचय र्नय सडकनेछ। 
वबचनयोखजत िकम : रु ५०,०००/- ( पचास हजाि मार ) । 

अचभलेख तथा 
प्रचतवेदन 

काययक्रम सम्पन्त्न भए पिात सो को प्रचतवेदन सम्वखन्त्धत संस्थामा, स्वास््य चनदेशनालय ि 

इवपडिचमयोलोजी तथा िोर् चनयन्त्रण महाशाखामा अचनवायय रुपमा पठाउनु पनेछ । 
  

सन्त्दभय सामाग्री 
इवपडिचमयोलोजी तथा िोर् चनयन्त्रण महाशाखा, ववश्व पशु स्वास््य संर्ठनको वेभसाइट, ववश्व स्वास््य 

संर्ठनको वेभसाइटमा उपलब्ध सामाग्रीहरु । 
  

 
 
 

३) सपयदंश उपचाि पद्धचत अनुसाि उपचािमा खडटएका स्वास््यकमीलाई ताचलम । 
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काययक्रमको परिचय  

नेपालमा ५, ०८० (आ. व. २०७६-७७) सपयदंशका वविामीहरु हुने र्िेको जसमध्ये ४,२०३ ववष नभएका 
सपयदंश ि ८७७ ववषालु सपयदंशबाट वपडित वविामीहरु िहेको पाईन्त्छ। सपयदंशका कािण अकालमा ज्यान 

र्ुमाउनु पने अवस्था आउन नडदन सपयदंशमा खडटएका स्वास््यकमीहरु लाई अचभमुखखकिण ताचलम 

संचालन र्ने यस काययक्रम प्रस्ताव र्रिएको।  

कृयाकलापको नाम  सपयदंश उपचाि पद्धचत अनुसाि उपचािमा खडटएका स्वास््यकमीलाई ताचलम । 

उदे्धश्य  

यस काययक्रमका उदे्धश्यहरु देहाय  बमोखजम िहेका छन ्

• सपयदंश उपचािमा खडटएका स्वास््य कमीहरुलाई सपयदंश उपचाि पद्धचत सम्बन्त्धी 
अचभमुखखकिण ताचलम प्रदान र्ने । 

• सपयदंश उपचािमा खडटएका व्यविहरुको शीप, ज्ञान ि दक्षतामा अचभववृद्धहुने । 

अपेखक्षत प्रचतफल  सपयदंशका कािणहुने मानववय क्षेचतको न्त्यूचनकिण तथा स्वास््यकमीहरुमा उि िोर् सम्बन्त्धी 
जनचेतना अचभववृद्ध हुने। 

संचालन प्रकृया 

सपयदंश उपचािमा खडटएका स्वास््यकमीहरुको लाचर्  सपयदंश उपचाि पद्धचत सम्बन्त्धी  ताचलम 

सञ्चालन र्नुयपनेछ । प्रचत समुहमा सिदिमा २० देखख २५जना स्वास््यकमीहरु सहभार्ी हुनेछन।् 
श्रोतव्यवि: इवपडिचमयोलोजी तथा िोर् चनयन्त्रण महाशाखा, स्वास््य चनदेशनालय, ववषय ववज्ञ 

आडद।  

बजेट बाुँिफाि 
काययक्रममा यसै शीषयकमा वबचनयोखजत बजेटको परिचध चभर िडह  चनयमअनुसाि खचय र्नय सडकनेछ।  
वबचनयोखजत िकम : रु ४,००,००० (चाि लाख) 

अचभलेख तथा 
प्रचतवेदन 

काययक्रम सम्पन्त्न भए पिात सो को प्रचतवेदन सम्वखन्त्धत संस्थामा, स्वास््य चनदेशनालय ि 

इवपडिचमयोलोजी तथा िोर् चनयन्त्रण महाशाखामा अचनवायय रुपमा पठाउनु पनेछ । 
  

सन्त्दभय सामाग्री इवपडिचमयोलोजी तथा िोर् चनयन्त्रण महाशाखा । 
  

 

४) सपयदंश एवंम िेववज िोर् उपचािका लाचर् आवश्यक भ्याखक्सन एवंम औषधी प्रेक्षेण सम्बन्त्धी सचमक्षा । 

काययक्रमको 
परिचय  

सपयदंश एवंम िेववज िोर् उपचािका लाचर् आवश्यक भ्याखक्सन एवंम औषधीको उचचत प्रयोर् ि  ववतिण 

सम्बन्त्धमा सिोकािवाला चनकायहरु संर्को अन्त्तिकृया र्नायले समस्याको पडहचान, ववश्लेषण ि सल्लाहा 
सुक्षाभ संकलन र्नय यस काययक्रम प्रस्ताव र्रिएको।   

कृयाकलापको 
नाम  

सपयदंश एवंम िेववज िोर् उपचािका लाचर् आवश्यक भ्याखक्सन एवंम औषधी प्रेक्षेण सम्बन्त्धी सचमक्षा ।  

उदे्धश्य  

यस काययक्रमका उदे्धश्यहरु देहाय  बमोखजम िहेका छन ्

• सपयदंश एवंम िेववज िोर् उपचािका लाचर् आवश्यक भ्याखक्सन एवंम औषधी प्रेक्षेण 
सम्बन्त्धी  

अनतिकृया र्नय 
• सपयदंश उपचािका लाचर् प्रयोर् र्रिएका औषधी ववतिण, उपयोर् ि अभाब बािेमा 

जानकािी हाचसल र्नय।  
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• िेववज भ्याक्सीनको प्रयोर्, ववतिण िणनीचत ि उचचत प्रयोर्को सुचनखितता कायम र्नय।  

अपेखक्षत 

प्रचतफल 

 सपयदंश ि िेववज िोर्का कािण हुने मानववय क्षेचतको न्त्यूचनकिण तथा आवश्यक भ्याखक्सन एवंम औषधीको 
सुचनखक्षत ववतिणको व्यवस्था कायम हुने । 

संचालन प्रकृया 

सपयदंश एवंम िेववज िोर् उपचािका लाचर् आवश्यक भ्याखक्सन एवंम औषधी प्रेक्षेण सम्बन्त्धी 
सिोकािवालाहरुलाई सहभार्ी र्िाइ  सचमक्षा काययक्रम संचालन र्न े। 

− सहभार्ीहरु :- सपयदंश एवंम िेववज िोर् उपचािका लाचर् आवश्यक भ्याखक्सन 
एवंम औषधी प्रेक्षेण सम्बन्त्धी सिोकािवालाहरु 

स्रोतव्यवि:- सामाखजक ववकास मन्त्रालय, स्वास््य चनदेशनालय, स्वास््य कायायलयहरू, प्रदेश आपुचतय 
ब्यवस्था केन्त्र, , प्रदेश चभरका  िेववज भ्याखक्सन ववतिण र्रिएको अस्पतालहरू ि सपयदंश उपचाि केन्त्र, 

EDCD का  सम्बखन्त्धत व्यवि, । 

बजेट बाुँिफाि 
काययक्रममा यसै शीषयकमा वबचनयोखजत बजेटको परिचध चभर िडह चनयमअनुसाि खचय र्नय सडकनेछ । 
वबचनयोखजत िकम : रु २,००,००० (दईु लाख)  

अचभलेख तथा 
प्रचतवेदन 

काययक्रम सम्पन्त्न भए पिात सो को प्रचतवेदन सम्वखन्त्धत संस्थामा, स्वास््य चनदेशनालय ि 

इवपडिचमयोलोजी तथा िोर् चनयन्त्रण महाशाखामा अचनवायय रुपमा पठाउनु पनेछ । 
  

सन्त्दभय सामाग्री इवपडिचमयोलोजी तथा िोर् चनयन्त्रण महाशाखा । 
  

 

चनर्िानी तथा अनुसन्त्धान शाखा (Surveillance and Research Section): २. ७.५.१०   

कृयाकलापको नामः कोचभि १९ लर्ायत ववचभन्त्न संक्रामक िोर्हरुको  सचभयलेन्त्स काययक्रम (सेखन्त्टनल साईट 

ववस्ताि,नयाुँ तथा संघीय अस्पताल हरुमा ईवासय अचभमुखखकिण EWARS वाट प्राप्त त्यांक भेरिडफकेसन, खाद्य 

र्ुणस्ति चनर्िानी, खानेपानी र्ुणस्ति चनर्िानी, WSP Mapping, खानेपानी नमूना परिक्षणका लाचर् रिएजेन्त्ट ि 

मेचसन ममयत, ल्यापटप १ खरिद, महामािीको सचभयलेन्त्स आडद ) 

१.२ परिचयः यस चशषयक अन्त्तिर्तको िकम सेखन्त्टनल साईटहरुमा ईवासय सम्बन्त्धी अचभमुखीकिण, सेखन्त्टनल 

साईटहरुको संचालन खचय, थवपएका सेखन्त्टनल साईटहरु (मेडिकल कलेज, चनजी अस्पतालहरु ससमेत) मा 
प्रदेशस्तिबाट अचभमुखीकिण, प्रदेश अन्त्तिर्त िहेका सेखन्त्टनल साईटहरुका मे.सु., मेडिकल िेकियि तथा अस्पतालमा 
काययित स्वास््यकमीहरु (प्रयोर्शालामा काम र्न ेस्वास््यकमी, नचसयङर् स्टाफ तथा  अन्त्य स्वास््यकमीहरुलाई) 

सहभार्ी र्िाई सचमक्षा तथा ईवासयबाट प्राप्त त्याङ्कको भेरिडफकेसन काययक्रम, खानेपानी, खाद्य र्ुणस्ति चनर्िानी, 
महामािीको सचभयलेन्त्स, चनदेशनालयबाट ईवासय सम्बन्त्धी त्याङ्क व्यवस्थापनका लाचर् ल्यापटप खरिद, खानेपानी 
परिक्षणका लाचर् रिएजेन्त्ट तथा अन्त्य ममयत काययका लाचर् खचय र्नय सडकनेछ। 

• खचयको बाुँिफाुँि र्दाय सेखन्त्टनल साइटमा ईवासय अचभमूखीकिण तथा सञ्चालन खचयका लाचर् प्रत्येक साईट 
(प्रदेश नं. १ – १४ वटा,  प्रदेश नं. २ – ८ वटा, प्रदेश नं. ३– ८ वटा,  र्ण्िकी प्रदेश– ८ वटा,  प्रदेश नं. ५ - 
९ वटा, कणायली प्रदेश – ९ वटा,  सुदिुपखिम प्रदेश -९ वटा) मा कखम्तमा रु. १,०००००।- देखख अचधकतममा 
रु. ३,००००० ।- सम्म  ववचनयोजन र्नुय पने छ। 
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• संलग्न प्रदेश अन्त्तिर्त िहेका थप र्रिएका सेखन्त्टनल साईटहरुमा अचभमूखीकिण, ईवासय सचमक्षा, खानेपानी 
र्ुणस्ति चनर्िानी, खाद्य र्ुणस्ति चनर्िानी, महामािीको सचभयलेन्त्स, रिएजेन्त्ट ि अन्त्य सामाग्री खरिद तथा 
मेचसन ममयतका लाचर् तपचसल बमोखजम िकम ववचनयोजन र्रिएकोछ । 

 
 
 

नोट 

उपिोि काययक्रमहरु मध्ये ईवासय सम्बखन्त्ध अचभमुखखकिण तथा सेखन्त्टनल साईटहरुको संचालन खचय 
साववकका सेखन्त्टनल साईटहरुमा अखख्तयािी प्रदान र्िी साईटमा नै काययक्रम सञ्चालन र्नुयपदयछ ।  

नयाुँ कायम भएका साईटहरुमा प्रदेशस्तिबाटै अचभमुखखकिण काययक्रम तय र्िी साईटहरुमा काययित 
स्वास््यकमीहरुको सहभार्ीतामा सञ्चालन र्नय सडकनेछ। 

 

खानेपानी र्ुणस्ति चनर्िानी, खाद्य र्ुणस्ति चनर्िानी, महामािी सचभयलेन्त्सको हकमा प्रदेश स्तिबाट वा 
आवश्यकता अनुसाि खजल्लास्तिमा कायय सञ्चालन र्नय सडकनेछ साथै ईवासय सचमक्षामा प्रदेश अन्त्तिर्त 
िहेका सेखन्त्टनलसाईटहरुका मेडिकल सुपरिटेन्त्िेन्त्ट तथा मेडिकल िेकियिहरु सहभार्ीर्िाई सचमक्षातथा िाटा 
भेरिडफकेसन काययक्रम सञ्चालन प्रदेश स्तिमा नै र्नुयपदयछ । 

 

ईवासय सम्बखन्त्ध अचभमुखखकिण, सेखन्त्टनल साईटहरुको संचालन खचय 

काययक्रम 

प्रदेश 

१ २ वार्मती र्ण्िकी लुखम्वचन कणायली 
सुदिुपखि
म 

कोचभि १९ लर्ायत ववचभन्त्न 

संक्रामक िोर्हरुको  सचभयलेन्त्स 

काययक्रम जम्मा खचय िकम । 
३००० ३००० ४००० ३००० ३५०० ३००० २५०० 

ईवासय सम्बखन्त्ध अचभमुखखकिण तथा 
सेखन्त्टनेलसाईटहरुको संचालन खचय 

२१०० १००० १४५० १३०० १३२५ ११२५ १४५० 

खानेपानी र्ुणस्ति चनर्िानी,  खाद्य 

र्ुणस्ति चनर्िानी ,  महामािीको 
सचभयलेन्त्स,  खानेपानी परिक्षणका 
लाचर् रिएजेन्त्ट ि अन्त्य सामाग्री 
खरिद (ल्यापटप) तथामेचसन ममयत    

९००० २००० २५५० १७०० २१७५ २३७५ १०५० 

परिचय  

तोडकएका सेखन्त्टनल साईटहरुबाट  कोचभि १९ लर्ायत ववचभन्त्न संक्रामक तथा महामािीजन्त्य िोर्हरुको 
तत्काल ि साप्ताडहक रुपमा चनिन्त्ति प्रचतवेदन र्ने प्रणाली नै  Early Warning and Reporting System 

(EWARS) हो । िोर्हरूको  चनिन्त्ति ि र्ुणस्तिीय प्रचतवेदन र्नयका लाचर् EWARS Sentinel Sites मा 
काययित चचडकत्सक तथा स्वास््यकमीहरुलाइ अचभमुखीकिण काययक्रम तथा साईटहरुको संचालन 

आवश्यकता पदयछ । 
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डक्रयाकलाप
को नाम 

ईवासय सम्बखन्त्ध अचभमुखखकिण, सेखन्त्टनल साईटहरुको संचालन खचय 
 

उदे्दश्य 

• EWARS सेखन्त्टनल साईटमा काययित चचडकत्सक तथा स्वास््यकमीहरुलाई ईवासयको महत्व तथा 
महामािीजन्त्य िोर्हरुबािे रतु जानकािी र्िाउुँदा पनय सक्ने सकािात्मक प्रभावबािे जानकािी 
र्िाउने ।  

• संक्रामक िोर्हरुको त्यांक अचभलेख व्यवस्थापन ि चशघ्र प्रचतवेदनको सुचनखिता र्ने । 

अपेखक्षत 

प्रचतफल 

EWARS मा प्रचतवेदन र्नुयपने िोर्हरुको तोडकएको समयमा चनयचमत प्रचतवेदन हुनेछ । 
चनयचमत र्ुणस्तिीय प्रचतवेदनको सुचनखितता हुनेछ । 
सेखन्त्टनल साईटमा देखा पिेका डकटजन्त्य िोर् तथा महामािी जन्त्य िोर्हरुको अवस्था वािे जानकािी प्राप्त 

हुनेछ । 

सञ्चालन 

प्रकृया  

• यो चशषयकको िकमबाट प्रदेश अन्त्तर्यत िहेका EWARS सेखन्त्टनल साइट कायम भएका 
अस्पतालहरूले काययक्रम संचालन र्नुय पनेछ। 

• अचभमुखीकिण काययक्रम सञ्चालनको खजम्मेवािी अस्पतालको मेडिकल िेकियि (अचधकृत) वा 
सो कायय र्ने खजम्मेवाि व्यविले र्नुय पछय ।ि चनजले कायययोजना तयाि र्रि स्वीकृत र्िैाइ 
काययक्रम सञ्चालन र्नुयपदयछ ।  

• अचभमुखीकिण काययक्रम सेखन्त्टनल साइटमा सञ्चालन र्नुयपदयछ । 
 

• काययक्रम संचालनको श्रोतब्यविमा अस्पतालको मे.सु., EDCD, स्वास््य चनदेशनालय, ताचलम 
प्राप्त व्यवि ि मेडिकल िेकियि हुनसक्नेछन ्। 

• एक समुहमा करिब ३०-४० जना सम्म सहभार्ी र्िाउनु पदयछ ।  

• सेखन्त्टनल साईटमा काययित चचडकत्सक तथा स्वास््यकमीहरू, स्वास््य कायायलका प्रमुख, RRT 
सम्पकय  ब्यवि अचभमुखीकिण काययक्रममा सहभार्ी हुने छन ्। 

•  अचभमुखखकिण/ अन्त्तिकृया काययक्रम २ डदन संचालन र्नुयपछय ।काययक्रममा कखम्तमा 
चनम्नअनुसािका ववषयबस्तु समावेश हुनु पदयछ । 

 
➢ Principles and practice of Disease Surveillance 

➢ Overview of EWARS and importance of timely reporting 

➢ EWARS in DHIS2 

➢ Data consistency from EWARS and HMIS 

➢ Case Definitions of reportable diseases 

➢ Role of Laboratory in case detection 

➢ Role and responsibilities of MS, MO, Nursing staff, Paramedics, Lab personnel 

➢ Group work and identification of issues on data error etc. 

काययसंचालन तथा अन्त्य खचय सम्बन्त्धमा आवश्यकता पडहचान तथा ढाुँचा तयाि र्रि अस्पतालको िेकिय/ 
त्याङ्क शाखाका लाचर् इन्त्टिनेट सञ्चालन, िाटाकािय रिचाजय र्नय, कम््युटि ममयत र्नय, वप्रन्त्टि खिीद 

तथा ममयत र्नय, रिपोडटयङ्र् काययमा आवश्यक पने अन्त्य सामान खरिद तथा ममयत र्नय यो िकम खचय र्नय 
सडकनेछ । सेखन्त्टनल साइटमा सूचना प्रवाहका लाचर् प्रचत मडहना रु. ३०० का दिल े  मेडिकल िेकियि 

(अचधकृत)का लाचर् मोवाईल रिचाजय स्वरुप यो चशषयकबाट खचय र्नय सडकनेछ । 
बजेट वाुँिफाुँि :  प्रकोपजन्त्य िोर्हरुको वािेमा अचभमुखखकिण काययक्रमका लाचर् स्वीकृत िकम बाट करिब 

७५ प्रचतशत ि साईट संचालन खचयका लाचर् करिव २५ प्रचतशत हुनेर्िी  बजेट वाुँिफाुँि र्िी कायय संचालन  

र्नुयपदयछ । 
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खानेपानी र्ुणस्ति चनर्िानी 

खाद्य र्ुणस्ति चनर्िानी 

काययक्रम सञ्चालन तथा सन्त्दभय सामाग्रीहरुको लाचर् इवपडिचमयोलोजी तथा िोर् चनयन्त्रण महाशाखामा 
समन्त्वय र्नय सडकनेछ । 

अचभलेख 

प्रचतवेदन 

काययक्रम सम्पन्त्न र्िे पिात सो सम्बन्त्धी प्रचतवेदन तयाि र्नुयका साथै प्रकोपजन्त्य िोर्हरुको चनयचमत 

प्रचतवेदनको सुचनखितता हुनुपछय। 
सन्त्दभय 
सामाग्री 

A guide to EWARS, EDCD, Presentation, Data from the DHIS2 system 

परिचय  

खानेपानी आयोजनावाट ववतरित वपउने पानीको र्ुणस्ति सुचनखित र्नयको लाचर् खानेपानी सुिक्षा 
योजना लार्ु भएका आयोजनामा वाताविणीय अनुर्मन र्न,े सुिक्षा योजना नभएका 
आयोजनामा खानेपानी सुिक्षा योजना लार्ु र्न ेि पानीजन्त्य िोर् फैचलएका स्थानहरुमा  खानेपानी 
र्ुणस्ति सचभयलेन्त्स कायय र्नुयपदयछ । 

डक्रयाकलापको नाम खानेपानी र्ुणस्ति चनर्िानी 

उदे्दश्य 
प्रदवुषत खानेपानीबाट देखा पन े पानीजन्त्य िोर्हरुको (Water Borne Diseases) न्त्यूचनकिण 

र्नयका लाचर् खानेपानी र्ुणस्ति चनर्िानी र्नेसाथै खानेपानी सुिक्षा योजना लार्ु र्न े। 

अपेखक्षत प्रचतफल 
खानेपानी सुिक्षा योजना स्थापना र्न ेपरिपाटीको ववकास भइ प्रदवुषत खानेपानीका कािणले देखा 
पने पानीजन्त्य महामािी िोर्हरुको संख्यामा  कचम आउनेछ । 

सञ्चालन प्रकृया  

यस अन्त्तर्यत २ वटा डक्रयाकलाप संचालन र्नय सडकन ेछ। 
• खानेपानी आयोजनाहरुको Mapping र्ने ि खानेपानी सुिक्षा योजना लार्ु भएका 

आयोजनाको वाताविणीय पिीक्षण अवलोकन र्ने ि अवलोकन पिात सुधाि र्नुय पने 
वुुँदाहरु वािे उपभोिा सचमचतलाई जानकािी र्िाउने ।यडद खानेपानी पिीक्षण र्नुयपिेमा 
पिीक्षणको ब्यवस्था चमलाउने ि परिक्षणको परिणाम सम्वखन्त्धत चनकायलाई उपलब्ध 
र्िाउने। 

• WSP Mapping: Geo coordinate   अनुसाि Mapping र्िेि compile र्ने ि िीपोट 
तयाि र्ने। 

• पानीजन्त्य िोर्  फैचलएका स्थानको खानेपानीको स्रोत वा ववतिण प्रणालीको 
अनुर्मन ि सुधािका लाचर् खानेपानी परिक्षण  सुझाव ि जनचेतना जर्ाउने 
डक्रयाकलापहरु संचालन र्ने। 

अचभलेख तथा 
प्रचतवेदन 

काययक्रम सम्पन्त्न र्िे पिात सो सम्बन्त्धी प्रचतवेदन तयाि र्न े।  

सन्त्दभय सामाग्री िाविय खानेपानी र्ुणस्ति सचभयलेन्त्स (Surveillance) चनदेचशका, www.edcd.gov.np 

परिचय  

खाध्य पदाथयको छनौट, भंिािण, तयािी तथा प्रयोर् र्दाय सुिखक्षत तरिकाले र्ने बानीको ववकास 

र्नयको लाचर् सम्वखन्त्धत चनकायहरुलाई उत्प्रेरित र्नुयको साथै खाध्य पदाथयका कािणले महामािी 
फैचलएमा त्यसको कािणवािे अवर्त भइ समयमा नै िोकथाम ि चनयन्त्रण र्नयको लाचर्  खाद्य 

र्ुणस्ति चनर्िानी र्रिन्त्छ । 
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NCD Section: 

नसने िोर्हरू सम्बखन्त्ध काययक्रमको परिचय:ववश्व तथा दखक्षण पूवी एचशयामा बढ्दो शहिीकिण ि परिवचतयत खजवनशैली, 
जनसांखख्यक, आचथयक तथा सामाखजक परिवतयन संर्संर्ै नसने िोर्को प्रकोप बडढिहेको छ । यस सन्त्दभयमा नेपाल पचन यसको 
प्रकोपबाट अछुतो िहेको छैन, फलस्वरुप हाल नेपालमा सरुवा िोर्को तुलनामा नसने िोर्वाट  हुने मतृ्युदि बढ्दो छ । नेपाल 

सिकािले नसने िोर्को िोकथाम तथा उपचाि काययलाई सशि रुपमा अचघ बढाउन ववश्व स्वास््य संर्ठनको Package of 

Essential Non Communicable Disease (PEN)अवधािणालाई अनुमोदन र्िेको छ । PEN Package अन्त्तर्यत मुटु तथा 
ििनलीको िोर्, मधुमेह, क्यान्त्सि तथा दीघय श्वासप्रश्वास सम्बन्त्धी िोर् समेत र्िी ४ वटा िोर्हरू समेडटएको छ । यी नसने 

िोर्हरु लाग्नुका प्रमुख ४ वटा कािक तत्वहरुमा शािीरिक चनखस्क्रयता, धुम्रपान/मद्यपान, मोटोपना तथा अस्वस्थ खानपान 

पदयछ ।काययक्रम संचालन र्नय सम्बखन्त्धत प्रदेशले सबै खजल्लाहरूमा काययक्रम चनिन्त्तिताका लाचर् ताचलम संचालन तथा 
औजाि उपकिण खरिद र्नुय पनेछ । 
नसने िोर्को िोकथाम तथा व्यवस्थापनको लाचर् स्वास््यकमीहरूको क्षमता अचभवखृध्द र्नुय आवश्यक छ । 
स्वास््यकमीहरूको क्षमता अचभवखृध्दको लाचर् PEN ताचलमको ववकास र्रिएको छ । यो ताचलम नसने िोर् काययक्रम संचालन 

हुने खजल्लाहरूका खजल्ला अस्पताल, प्राथचमक स्वास््य केन्त्र तथा स्वास््य चौकीहरूमा काययित स्वास््यकमीहरूका लाचर् 

हुनेछ । यो काययक्रम हाल ७७ वटा खजल्लाहरूमा संचालनमा आइयसकेकोछ । आ .व. ०७४।७५ मा १६ वटा खजल्लाबाटशुरूवात 

र्रिएको यस काययक्रम यस आ .व.  ०७७।७८ देखख सबै खजल्लाहरूमा सञ्चालनमा आएको हो । 

डक्रयाकलापको नाम खाद्य र्ुणस्ति चनर्िानी 

उदे्दश्य 

खाद्य ववशािताका कािणले हुनसक्ने ववचभन्त्न िोर्हरू(Food Borne Diseases) को कािण पत्ता 
लर्ाइ फैलन नडदने ि िोर् फैचलन सक्ने अवस्था पडहचान र्िी िोकथाम र्नुय काययक्रमको मुख्य 

उदे्दश्य हो।  

अपेखक्षत प्रचतफल 

खाद्य पदाथयको र्ुणस्ति सम्वखन्त्ध जनचेतनामा अचभबवृद्ध हुन र्ई खानेकुिाको र्ुणस्ति          

कायम िाख्न े बानीको ववकास हुनेछ ि अन्त्ततः प्रदवुषत खानेकुिाका कािणले देखा पन े खाद्य 

ववशािता सम्बन्त्धी िोर्हरुमा कचम आउनेछ । 

सञ्चालन प्रकृया  

• खाद्य पदाथयका कािणले कुनै िोर् फैचलएमा िोर् फैलावटको कािण सो को िोकथाम 
ि भववश्यमा िोर्को पुनिाववृत्त िोक्ने डक्रयाकलाप संचालन र्नुय पछय। 

• खाध्य सिसफाई, खाध्य सुिक्षा ि खाध्यजन्त्य िोर्हरुको कािण, िोकथाम चनयन्त्रण 
सम्वन्त्धमा सिोकािवालाहरुको सहभाचर्तामा प्रदेश तथा खजल्ला स्तिमा 
अचभमुखीकिण काययक्रम समेत सञ्चालन र्नय सडकनेछ । 

• अचभमुखीकिण काययक्रममा होटल ब्यवसायी संघ, नार्रिक समाज, सुिक्षा 
चनकाय,उद्योर् वाखणज्य संघ,स्वास््यकमी, अन्त्य संघ संस्थाहरु तथा 
सिोकािवालाहरूको सहभाचर्तामा संचालन र्ने। 

• अचभमुखखकिण काययक्रम संचालनको लाचर् स्वास््य चनदेशक, स्वास््य कायायलयका 
प्रमुख, ताचलम प्राप्त ब्यवि, मे.सु., खाध्य प्रववचध तथा र्ुण चनयन्त्रण कायायलयको 
प्रचतचनचध आडद व्यवि स्रोत व्यविका रुपमा सहजीकिण कायय र्िाउन सडकने छ । 

अचभलेख तथा 
प्रचतवेदन 

काययक्रम सम्पन्त्न र्िे पिात सो सम्बन्त्धी प्रचतवेदन तयाि र्न े।  

सन्त्दभय सामाग्री  http://dftqc.gov.np/ 

http://dftqc.gov.np/
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कृयाकलापको नाम १. नसने िोर् सम्बखन्त्ध काययक्रम  

उदे्दश्य 
प्रमुख नसने िोर्हरु मुटु तथा ििनलीको िोर्,मधुमेह,क्यान्त्सि तथा दीघय श्वासप्रश्वास सम्बखन्त्ध 

िोर्को उपचाि तथा िोकथाम बािे जनचेतना फैलाउने। 

सञ्चालन  प्रकृया  

काययक्रम 

 

प्रदेशका लाचर् ववचनयोखजत िकम 

१ २ बाग्मती र्ण्िकी लुखम्बनी कणायली सुदिुपखिम 

PEN 

TOTताचलम 

६लाख  ६लाख ६लाख ६लाख ६लाख ६लाख ६लाख 

PENताचलम ८२ 

लाख 

३० 

हजाि  

८२ 

लाख 

१७ 

हजाि  
 

८१ लाख 

७५ 

हजाि 

८१ लाख 

५६ 

हजाि  

८२ लाख 

३७ 

हजाि 

८२ 

लाख ३६ 

हजाि 

८२१ लाख ११ 
हजाि  
 

नसने िोर् 

सम्बखन्त्ध 

डदवस 

मनाउने 

१ लाख १ लाख १ लाख १ लाख १ लाख १ लाख १ लाख 

PEN 

काययक्रमका 
लाचर् 

अनुर्मन 

१ लाख १ लाख १ लाख १ लाख १ लाख १ लाख १ लाख 

जम्मा ९० 

लाख 

३० 

हजाि  

९० 

लाख 

१७  

हजाि  

८९ लाख 

७५  

हजाि  

८९ 

लाख 

५६  

हजाि  

९० लाख 

३७  

हजाि  

९० लाख 

३७ 

हजाि  

९० लाख ११  
हजाि  

        

नसने िोर् 

सम्बखन्त्ध 

औषधी खरिद 

१ 
किोि 

१ 
किोि 

१ किोि १ किोि १ किोि १ किोि १ किोि 

मानचसक िोर् 

सम्बखन्त्ध 

औषधी खरिद 

५० 

लाख 

५० 

लाख 

५० लाख ५० 

लाख 

५० लाख ५० 

लाख 

५० लाख 

NCD 

काययक्रम  

औजाि 

उपकिण 

खरिद 

१५ 

लाख 

१५ 

लाख 

२५ लाख १५ लाख २० लाख २० लाख १५ लाख 

चसकल सेल ० ० ० ५ लाख १५ लाख १५ लाख १० लाख 
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एचनचमया 
तथा 
थालासेचमया  

अपेखक्षत प्रचतफल नसने िोर्का बािेमा स्वास््यकमीहरुको क्षमता अचभवदृ्धी र्िी िोर्भाि ि मतृ्युदि घटेको हुनेछ ।  
सन्त्दभय सामाग्री PEN Trainers Guide, Participants Training Manual 

 
 

स्पेसीडफकेसन 

S.N. Purchaser’s Specifications 

  Manufacturer 

  Brand 

  Type / Model 

  Country of Origin 

1 Description of Function 

1.1 Portable, Handheld, Battery operated system for testing Lipid panel 

2 Technical Specifications 

2.1 Device should be compact and light weight 

2.2 Should be hand held device for Near Patient Testing 

2.3 Should be able to perform Lipid Panel 

2.4 
Should perform Total Cholesterol, Triglycerides, HDL Cholesterol and also provide calculated results 
for LDL and Total Cholesterol/HDL Ratio 

2.5 Sample volume for single or panel test should not be more than 40uL. 

कृयाकलापको नाम २. नसन ेिोर्हरू सम्बखन्त्ध काययक्रमका लाचर् उपकिण खरिद 

उदे्दश्य नसने िोर् सम्वखन्त्ध उपकिण खरिद र्रि सम्वखन्त्धत स्वास््य संस्थामा उपलव्ध र्िाउने । 
अपेखक्षत प्रचतफल नसने िोर्वाट हुनेवविामी दि ि मतृ्युदिमा कचम आउनेछ । 

सञ्चालन  प्रकृया  

र्त आ.व. ०७७।०७८ मा COVID-19 का कािणले समेट्न नसडकएका खजल्लाहरु ि यस आ.ब. मा 
काययक्रम लार्ु र्नुयपने खजल्लाहरुमा तोडकएको स्पेसीडफकेसनको आधािमा आवश्यक 

उपकिणहरुको खरिद र्िी प्रदेश अन्त्तर्यतका सबै खजल्ला ववतिण र्नुय पन ेहुन्त्छ   

खरिद र्नुयपने उपकिणहरुतथा Reagent 

1. Glucometer,  

2. Glucometer strip,  

3. lancet,  

4. Uristick,  

5. Weighing scale,  

6. Measuring tape,  

7. Sphygmomanometer with stethoscope, 

8.  Peak flometer etc. 

9. Reagent(Glucose, Urea, Creatinine, Na+,k+(प्रयोर्शाला भएका 
संस्थाहरुमा) 

बजेट बाुँिफाुँि  

अचभलेख प्रचतवेदन काययक्रम संचालनको अचभलेख िाखी प्रदेश तथा केन्त्रमा प्रचतवेदन र्नुयपनेछ । 
सन्त्दभय सामाग्री उपकिणको स्पेचसडफकेसन लर्ायत थप जानकािीका लार्ी महाशाखामा समन्त्वय र्नय सडकनेछ । 
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2.6 Should perform test from finger prick  

2.7 Result time must not exceed 90 sec for Lipid Panel testing 

2.8 Measurement range for HDL Chol must be upto 120mg/dL 

2.9 Test strips must be available in Lipid Panel as well as individual test parameter 

2.10 Should have 2 level controls for the test parameters 

3 Accessories, spares and consumables 

3.1 

All standard accessories, consumables and parts required to operate the equipment, to be included in 
the offer. Bidders must specify the quantity of every item included in their offer (including items not 
specified above). 

4 Operating Environment 

4.1 
The system offered shall be designed to operate normally under the conditions of the purchaser's 
country. The conditions include Power Supply, Climate, Temperature, Humidity, etc. 

5 Standards and Safety Requirements 

5.1 This unit shall be certified to meet ISO9001:2008 and/or ISO 13485 

5.2 
CE (European) and USFDA approved product certificate. 

Self declared CE certificate will not be acceptable. 

5.4 
Should meet National Cholesterol Education Program (NCEP) Guidelines of the National Institutes of 
Health (NIH). 

5.5 Should be CRMLN certified for CHOL and HDL test strips 

6 User Training 

6.1 
Must provide user training for medical paramedical staff (including how to use and maintain the 
equipment). 

7 Warranty 

7.1 Comprehensive warranty for 2 years from acceptance. 

8 Maintenance Service During Warranty Period 

8.1 Not applicable 

9 Installation and Commissioning 

9.1 Must supply preassembled unit, ready to use . 

10 Documentation 

10.1 User (Operating) manual in English 

10.2 List of important spare parts and accessories with their part number and costing. 

10.3 Certificate of calibration and inspection from factory. 

 
 
 
Technical Specification of Test Strips with glucometer (Item n. 1 and 2) 

S. N. Purchaser’s Specifications 
Bidder’s 
Remarks 

1 Make  

2 Model  

3 Country of Origin  

4.1 
General Technical Requirement for Portable handheld  Glucometer with lancing 
device 

 

 i. Range/Linearity - 20 to 600 mg/dl.   

 ii. Maximum reading time- Less than 10 seconds.  

 iii. Size of blood samples required for test - Less than 1.5 microliters.   

http://www.ptsdiagnostics.com/crmln-and-ncep.html
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 iv. Memory capacity - At least 50 test results.  

 v. Accuracy +/- 10%.  

 vi. Reproducibility +/- 5%  

 
vii. Settings- Should have automatic code detection facility, time and date and 
display of sugar in mg/dl.  

 

 
viii. Software-Inbuilt software should be available and should have facility to ensure 
accuracy of measurement. 

 

 ix. Configuration- Should use electro chemical technology.  

 

x. Power requirements- Shall be battery operated 3 volt lithium ion cell battery or 2x 
(AAA) Alkaline battery. Battery should be supplied with item and should last at least 
1000 tests. 

 

 

xi. Atmospheric conditions- The Glucometer should be capable of being stored in 
ambient temperature range 0 to 50 degree centigrade and relative humidity of 15 to 
90%. Further it should be capable of operating continuously in ambient temperature 
of 10 to 50 degree centigrade and relative humidity of 15 to 90%. 

 

 
xii. Cleaning disinfection and sterilisation - The unit should be cleanable and 
sterlizable with alcohol.  

 

 
xiii. Certifications applicable- FDA (US)/CE (EU) - BIS/ISO 13485 2003:ISO:15197-
2013  

 

 xiv. Training - Training for medical, para medical and technical staff to be provided.  

 xv. Warranty-Should have life time replacement warranty for 3 years.  

 xvi. Operating Manual-The operating instructions and manuals are to be supplied.  

 

xvii. Service support- Should be available and details of service centres to be 
declared. Toll free number facility for service complaints should be available.On-line 
complaint portal should be declared. 

 

 
xviii. Data transfer- Item should have data transfer facility through USB deviceor 
equivalent device 

 

4.2 Requirements for  Glucometer Test strips packet  

 i. The Glucostrips shall be available in the local market all over Nepal.   

 ii. The shelf life shall be 12 months.  

 

iii. The cost of the strip for the next 3 years shall be taken into account in the 
General Technical requirement For TE : Page 5 of 6 evaluation considering two strips 
per day. 

 

 iv. Strip should work minimum 3 months from the opening of the pack.  

 v. The strip should be able to use capillary blood samples.  

 
vi. Control solution/calibre stick to check the reliability of the strips to be supplied 
and Quantity Should be 50 control solutions/ strips per glucometer. 

 

 
vii. Standard manual,carrying case, one set of standard battery to be supplied with 
the item. 

 

4.3 
General Technical Requirements for Single Use Pressure Activator auto disable 
safety lancet. 

 

 i. Pre loaded Pressure operated.  

 ii. Easy handling, two step operation and button operated design.  

 
iii. The lancet are required to be auto disabled and should be usable only once. It 
should be in a packet of 100 lancets per glucometer. 

 

 iv. Needle is fully shielded before and after use.  

 v. Automatically retracts the needle into casing after sampling.  

 vi. 3 edged, high quality ultra sharpneedle, which can rapidly penetrate skin to  
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reduce patient's pain.  

 vii. Penetration depth to suit capillary blood requirement(Adjustable).  

 viii. Test and Diagnosis of blood glucose.  

 ix. Protect the user from risk of blood borne infection.  

4.4 Lancing Device of 5 depth level with ejector  

 
TSN:139124         

Peak Flow Meter 

S.N. Purchaser’s Specifications 
Bidder’s 
Remarks 

 Peak Flow Meter  

 Manufacturer  

 Brand  

 Type / Model  

 Country of Origin  

1 Description of Function  

1.1 

It is used to monitor asthma in patients and to quantify the severity of a crisis, and can 
help to adjust treatment. 

The peak expiratory flow rate is the flow of air generated in the first 0.1 seconds of a 
forced expiration. It can be measured with a portable peak flow meter. The result is 
extrapolated over 1 minute and expressed in litres of expired air per minute. 

 

2 Operational Requirements  

2.1 It shall be suitable for adults and children.  

3 System Configuration  

3.1 Peak Flow Meter, complete unit.   

4 Technical Specifications  

4.1 Hand-held device used to measure the air flow from the lungs in one "fast blast."  

4.2 

Materials: 

• Main body: impact-resistant ABS plastic 

• Cover and handle: high density polypropylene 

• Scale: hot-stamped, alcohol-resistant 

 

4.3 It shall have oval mouth piece shaped.   

4.4 
Handle: folds out, keeps hand away from the air stream thus encourages use of the proper 
technique for accurate readings. 

 

4.5 

Performance data: 

• Accuracy: +/-10% or 10 litres/minute 

• Reproducibility: ≤ 12% or 15 litres/minute 

• Linearity: ≤ 5% or 10 litres/minute 

• Resistance to flow: ≤ 0.35kPa/litres/second 

• Frequency response: ≤ 12%  or 15 L/minute 

• Scale resolution: 10 litres/minute from 60-700 litres/minute 

  20 litres/minute from 700-800 litres/minute 

 

4.6 Calibration data: 

• Measurement range: 60-800 litres/minute 

• Resolution: 10 litres/minute 

 

4.7 It shall come with adjustable colour-coded indicator, green, yellow and red (on the scale 
side) for three zone asthma management.  
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S.N. Purchaser’s Specifications 
Bidder’s 
Remarks 

4.8 It shall give multiple results for the same patients for reliability.    

5 Accessories, spares and consumables  

5.1 Accessories: 

• Storage case: 01 no. 

 

6 Operating Environment   

6.1  The product offered shall be designed to be stored and to operate normally under the 
conditions of the purchaser's country. The conditions include Climate, Temperature, 
Humidity, etc. 

 

7 Standards and Safety Requirements  

7.1  Must submit ISO 9001 or ISO13485:2003/AC:2007 for Medical Devices AND  

7.2  CE or USFDA approved product certificate.     

8 User Training  

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

9 Warranty  

9.1 Warranty for 1year after acceptance.   

10 Maintenance Service During Warranty Period  

10.1 Standard warranty condition is applicable.   

11 Installation, Inspections and Commissioning   

11.1 Must supply preassembled unit, ready to use.  

12 Documentation  

12.1 User (Operating) manual in English.  

12.2 Service (Technical / Maintenance) manual in English, if any.   

12.3 List of important spare parts and accessories with their part numbers and costing, if any.   

12.4 Certificate of calibration and inspection from factory.   

 
Item No. 4: Lancets 

S.N.  Purchaser’s Specifications Bidder’s Remarks 

 Manufacturer  

 Brand   

 Type/Model   

 Country of Origin   

 General Technical Requirements for Single use lancets for pressure Activator safety 
lancet device 

 

1 
3 edged, high quality ultra-Sharpe needle, which can rapidly penetrate skin to reduce 
patient’s pain.  

 

2 Needle tip must be covered with detachable ball for maintaining sterility  

3 Penetration depth to suit capillary blood requirement (Adjustable)   

4 Needle must be suitable to fit in all generally available lancet devices.   

 
Item No. 5 Urine Proteinand Urine Sugar Test Strips 

S. No. Purchaser’s Specifications 
Bidder’s 
Remarks 

 Make  

 Model  

 Country of Origin  
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 General Specifications  

1 Urine strip for measurement of Albumin in Urine and Sugar in Urine  

2 Should be sensitive for 15mg/dL  

3 Color chart should be given on the bottle   

4 
The absorption pad must be protected against normal concentration of ascorbic 
acid and should have no interference from ascorbic acid. 

 

5 
Manufacturer must have ISO13485 and CE (European) certificate should be 
provided 

 

6 
Bidder must mention the number of strips in one bottle. Only 50 or 100 strips per 
bottle pack size shall be admissible 

 

Item No. 6 Urine Ketone Test strips 

S. No. Purchaser’s Specifications 
Bidder’s 
Remarks 

 Make  

 Model  

 Country of Origin  

 General Specifications  

1 Urine strip for measurement of Ketone in Urine  

2 Based on Sodium Nitropruside method  

3 Color chart should be given on the bottle   

4 
The absorption pad must be protected against normal concentration of ascorbic 
acid and should have no interference from ascorbic acid. 

 

5 
Manufacturer must have ISO13485 and CE (European) certificate should be 
provided 

 

6 
Bidder must mention the number of strips in one bottle. Only 50 or 100 strips per 
bottle pack size shall be admissible 

 

 

३. नसन ेिोर्हरु सम्बन्त्धी डदवस मनाउने (NCDs Day Celebration) 

परिचय नसने िोर्हरुको िोकथाम तथा चनयन्त्रण र्नय जनचेतना अचभवदृ्धी र्नुय अत्यावश्यक छ ।यस्ता 
िोर्हरुको बािेमा जनचेतना अचभवदृ्धी र्नय मूख्यमूख्य िोर्हरुसुँर् सम्बखन्त्धत ि ववश्वव्यापी रुपमा 
मनाईने डदवस मनाउनु उपयुि देखखन्त्छ । 

उदे्दश्य नसनेिोर्हरुको सम्बन्त्धमा जनचेतना अचभवदृ्धी र्नुय । 
अपेखक्षत प्रचतफल मूख्य चाि नसने िोर्को अन्त्तिाविय डदवसका डदन जनचेतना बदृ्धी हुने डकचसमका यायली, 

प्रभातफेिी, विृत्वकला, हाजीरिजवाफ लर्ायतका काययक्रमहरु संचालन र्न े। 
ववश्व मधुमेह डदवस - १४ नोभेम्बि, 

ववश्व COPDडदवस - २० नोभेम्बि, 

ववश्व Cancerडदवस - ४ फेब्रुअिी, 
ववश्वउच्चििचाप डदवस - १७ मे   
यस काययक्रम संचालनका लाचर् हिेक डदवसका लार्ी रु . २५,००० का दिल े१ लाख बजेटको व्यवस्था 
र्रिएको छ । 

संचालन प्रडक्रया नसनेिोर्हरुको सम्बन्त्धमा जनचेतना अचभवदृ्धी भई स्वस्थ जीवनशैलीको ववकास तथा ववस्ताि 

हुनेछ। 
अचभलेख प्रचतवेदन काययक्रम संचालनको अचभलेख िाखी केन्त्रमा सम्बखन्त्धत महाशाखामा चलखखत प्रचतवेदन र्नुयपनेछ 

। 
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सन्त्दभय सामाग्री  

 

४. PEN प्रचशक्षक प्रचशक्षण)ToT) ताचलम 

परिचय नसनेिोर्हरुको िोकथाम तथा चनयन्त्रण र्नय समैुदायमा काययित स्वास््यकमीहरुको क्षमता ववकास 

र्नय प्रदेशस्तिमा पचन प्रचशक्षक प्रचशक्षण ताचलम संचालन र्नुयपदयछ । यसल े खजल्लामा अवखस्थत 

स्वास््य कायायलय माफय त ताचलम संचालन र्नय सहयोर् पुग्नेछ । 
उदे्दश्य नसनेिोर्हरुको सम्बन्त्धमा PEN ताचलम संचालन र्नय प्रचशक्षक तयाि हुनेछन।् 
संचालन प्रडक्रया Practical Session को लाचर् PEN Trainers Guide मा उल्लेख र्रिएकोStationery & Clinical 

Logistics लर्ाएतआवश्यक सामग्री खरिद र्िी ताचलम संचालन र्नुयपदयछ । प्रदेशस्तिमा एक समूहमा 
प्रचशक्षक प्रचशक्षण ताचलम संचालन र्नुयपदयछ 

ताचलमको प्रचशक्षक:PEN ताचलमको MToT तालीम प्राप्त Medical officers, MDGP, General 

Physicians ि सम्बखन्त्धत ववषय ववज्ञ । 
तालीमका सहभार्ीहरु : Medical officer, PHOs, HA with BPH Degree. 

प्रचशक्षक संख्या: ५ जना 
सहभार्ी संख्या: २० जना 
तालखैम अवधी: ५ डदन 

यस काययक्रम संचालनका लाचर् प्रत्येक प्रदेशमा रु ६  लाख बजेटको व्यवस्था र्रिएको छ । 
अपेखक्षत प्रचतफल नसनेिोर्हरुको PEN ताचलम संचालन र्नय आवश्यक संख्याका प्रचशक्षक उपलब्ध हुनेछन।् 
अचभलेख प्रचतवेदन नसनेिोर्हरुको PEN ताचलम संचालन र्नय आवश्यक संख्याका प्रचशक्षक उपलब्ध हुनेछन।् 
सन्त्दभय सामाग्री  PEN Trainers Guide & Trainees Manual,  

Practical Section को लाचर् PEN Package Trainers Guide. 

 

५. नसने िोर् सम्बखन्त्ध काययक्रम (PEN ताचलम) 

परिचय नसने िोर्को िोर्थाम तथा ब्यबस्थापनको लार्ी स्वास््यकमीहरुको क्षमता अचभबखृध्द र्नुय आबश्यक छ । 
स्वास््यकमीहरुको क्षमता अचभबखृध्दको लाचर् PEN ताचलमको वबकास र्रिएको छ । यो ताचलम नसने िोर् काययक्रम 

संचालन हुने खजल्लाहरुका खजल्ला अस्पताल, प्राथचमक स्वास््य केन्त्र तथा स्वास््य चौकीहरुमा सेवा प्रदायक 

स्वास््यकमीहरुको लाचर् संचालन हुनेछ । यस काययक्रम आ ब २०७४।०७५ बाट शुरु र्िी आ ब २०७७।०७८ सम्ममा 
स्मपुणय ७७ खजल्लाहरुका संचालनमा ल्याइएको छ ।  

उदेश्य प्रमुख नसने िोर्हरु – मुटु तथा िि नचलको िोर्, मधुमेह, क्यान्त्सि तथा दीघय श्वासप्रस्वास सम्बखन्त्ध िोर् को उपचाि तथा 
िोकथाम बािे जनचेतना फैलाउने । 

संचालन 

प्रकृया 
➢ यस चशषयकमा PEN ताचलम संचालन र्दाय  प्रत्येक प्रदेश अन्त्तर्यतका यस अचघ  ताचलम नचलएका  सबै खजल्लाका 

स्वास््यकमीहरुको संखयाको आधािमा बजेट वबचनयोजन र्रि ताचलम संचालन पन ेहुन्त्छ ।) मा र्नुय पदयछ ।  
➢ नसने िोर् सम्बखन्त्ध प्रचशक्षक प्रचशक्षण ताचलम (ToT) चलएका स्वास््यकमी प्रचशक्षकहरुबाट १:५ (सहजकताय 

सहभार्ी अनुपात) आधािमा नसने िोर् सम्बखन्त्ध ताचलमको ्याकेज अनुसाि ताचलम प्राप्त (MToT on PEN) 

सहजकतायबाट संचालन र्नुय पन ेछ । 
➢ ताचलमका सहभार्ीहरु 

• वबचभन्त्न अस्पतालहरु (खजल्ला अस्पताल, १५ शैयाका अस्पताल, प्राथचमक अस्पतालहरु, प्राथचमक स्वास््य केन्त्रहरु 

तथा हेल्थ पोष्टहरुबाट मे.अ., ्यािामेडिक्स तथा नचसिंर्हरुलाई तथा सम्भब भएसम्म सबैलाई सहभार्ी र्िाइ ताचलम 
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संचालन र्नय सडकने छ । खजल्ला स्तरिय ताचलम काययक्रम ४ कायय डदनको हुनेछ । सो अबचध चभर PEN को ताचलम 

चनदेचशका ि  Training Manual मा भएका सम्पूणय वबषायबस्तुहरु समेडटने र्रि ताचलम संचालन र्नुय पनेछ ।) 
• सहभार्ी संख्याः २५ जना प्रचत ब्याच 

• ताचलम सामग्रीः ताचलम सामाग्रीको ब्यबस्था प्रचशक्षकको लार्ी ताचलम चनदेचशका (PENTrainer Guide) ि 

सहभार्ीको लाचर् Participants Training Manual, Practical Section Materials, तोडकएका Stationary & Clinical 

Logistics, उि सामाग्रीको छपाइ ताचलमको लार्ी वबचनयोखजत बजेटबाट ब्यबस्था र्नुय पनेछ । ताचलमा 
Demonstration को लाचर् आबश्यक षन ेऔजाि/उपकिणको ब्यबस्था समेत र्नुय पनेछ । अचभलेख तथा प्रचतबेदनको 
लार्ी वबिामी दताय िखजस्टि, औ पी डि डटकट,माचसक प्रचतबेदन फािम समेत छपाउनु पनेछ । 

अपेखक्षत 

प्रचतफल 

➢ नसने िोर्का बािेमा स्वास््यकमीहरुको क्षमता अचभबखृध्द र्िी िोर्भाि ि मतृ्युदि घटेको हुनेछ । 

अचभलेख 

प्रचतवेदन 

नसनेिोर्हरुको PEN ताचलम संचालन र्नय आवश्यक संख्याका प्रचशक्षक उपलब्ध हुनेछन।् 

सन्त्दभय 
सामाग्री  

PEN Trainers Guide & Trainees Manual,  

Practical Section को लाचर् PEN Trainers Guide. 

 
 

६. अनुर्मन तथा सुपरिवेक्षण 

परिचय नसनेिोर्हरुको िोकथाम तथा चनयन्त्रण र्नय समूदायमा काययित स्वास््यकमीहरुलाइ ताचलम 

लर्ायतका काययक्रम अनुर्मन ि सुपरिवेक्षण र्नुय पनेछ । 
उदे्दश्य नसनेिोर्हरुको सम्बन्त्धमा स्वास््यकमी हरु चसप, क्षमता, ज्ञान तथा काययक्रमको िेखदेख र्न े । 
संचालन प्रडक्रया अनुर्मन तथा सुपरिवेक्षणका लाचर् रु. १ लाख खचय र्नय सडकनेछ । उि काययक्रममा सहभार्ीता 

स्वास््य कायायलय प्रमुखतथा Focal Personलाइ समेत सहभार्ी र्िाउनुपनेछ । 
अपेखक्षत प्रचतफल अनुर्मन तथा सुपरिवेक्षणबाट सेवाको र्ुणस्ति कायम हुनेछ । 
अचभलेख प्रचतवेदन नसनेिोर्हरुको अनुर्मन तथा सुपरिवेक्षणसम्पन्त्न भइ सकेपचछ वप्रतवेदन तयाि र्रि पेश र्नुय पनेछ । 
सन्त्दभय सामाग्री  PEN Trainers Guide & Trainees Manual, Practical Section को लाचर् PEN Trainers Guide, Check 

list. 

यस सम्बखन्त्धत सन्त्दभय सामाग्रीहरु www.edcd.gov.np बाट download र्नय सडकन ेछ 

 

७. काययक्रमको नाम :  चसकलसेल एचनचमयाको उपचाि तथा व्यवस्थापन  

परिचय  

हाल उपलब्ध प्रमाण ि दस्तावेजका आधािमा नेपालका लुखम्बनी, र्ण्िकी, कणायली तथा 
सुदिूपखिम प्रदेशमा चसकलसले एचनचमयाको िोर्भाि ज्यादा देखखएको छ । यी समस्याहरुको 
सम्बोधनका लार्ी ववववध डकचसमका काययक्रमहरु सञ्चालनमा िहेका छन ् । चसकलसेल 
एचनचमयाका अचतरिि हेमोग्लोवबनसुँर् सम्बखन्त्धत अन्त्य समस्याहरु वबशेषत हेमोग्लोवबन 
सम्बखन्त्धत चसकलसेल एचनचमया ि थालासेचमयाकोिोर्भाि देखखदै आएको छ। एचनचमया, 
थालासेचमया लर्ाएतका समस्याहरूको वबषयमा समुदायमा पडहचान, उपचाि तथा व्यवस्थापनका 
लाचर् काययक्रम सञ्चालन र्नुयपदयछ । 

उदे्दश्य 
मडहला स्वास््य स्वयंसेवक, नार्रिक समाज,जनप्रचतचनचध, धामी, झा ुैँक्रीहरुलाई समूदायमा भएको 
Hemoglobinopathy (Sickle cell Anaemia & Thalassaemia) सम्प्रेषण र्नय सक्षम वनाउने । 

http://www.edcd.gov.np/


 
 

368 

 

 

 

जन चेतना अचभववृद्ध र्ने । 
िोकथाम  ि व्यवस्थापनको लाचर् प्रचतवद्धता वढाउने  

सञ्चालन प्रकृया  

यस काययक्रमलाई चनम्न बमोखजमका डक्रयाकलापमा वबभाजन र्िी र्नुय पने छ 

यस काययक्रम संचालनका लार्ी चनम्नानुसाि बजेटको व्यवस्था र्रिएको छ :-  

र्ण्िकी प्रदेश–५  लाख 

प्रदेश नं. ५ –१५  लाख  

कणायली प्रदेश १५ लाख  

सुदिु पखिम प्रदेश –१० लाख 

काययक्रम  :हेमोग्लोवबन सुँर् सम्बखन्त्धत चसकलसेल एचनचमया, थालासेचमया लर्ायतका समस्याहरुका 
बािेमा  समुदायमा अचभमुखीकिण सन्त्चालन र्न े। 
एउटा समूह  

मडहला स्वास््य स्वयंसेवक, धामी झाक्रीहरु, 

अको समूह 

नार्रिक समाज,जनप्रचतचनचधलाइसमूदायमा भएको Hemoglobinopathy (Sickle cell Anaemia & 

Thalassaemia)एक डदने Orientation  डदने । 
सहभार्ी संख्या : ३० देखख ४० जना 
ताचलम अवचध: १डदन   

िोर्भािका आधािमा प्राथचमकता प्राप्त खजल्लाहरु: नवलपिासी बदयघाट सुस्ता पुवय, रूपन्त्देही, कवपलबस्तु, 
दाङ, बाुँके, बडदयया, सुखेत, कैलाली, कञ्चनपुि ि ििेलधुिा ।  
िोर्भािको नयाुँ त्य वा सम्भावना देखखएमा अन्त्य खजल्ला वा स्थानीय तहमा पचन काययक्रम ववस्ताि 

र्नय सडकनेछ । 

अपेखक्षत प्रचतफल 

Haemogobinopathy (sickle cell Anaemia & Thalassaemia)कोपडहचान हुने । 
जन चेतना अचभववृद्ध भएको हुने । 
शुरुकै अवस्थामा िोर्को चनदान  र्िी उपचाि भएको हुने। 

सन्त्दभय सामाग्री Haemoglobinopathy (National guideline for Sickle cell anaemia & Thalassaemia management 
) 

कृयाकलापको नाम ८. नसन ेिोर्हरू सम्बखन्त्ध काययक्रमका लाचर् औषधी खरिद 

उदे्दश्य नसने िोर् सम्वखन्त्ध औषधी खरिद र्रि सम्वखन्त्धत स्वास््य संस्थामा उपलव्ध र्िाउने । 
अपेखक्षत प्रचतफल नसने िोर्वाट हुने वविामीहरूको उपचाि र्रि िोर् दि ि मतृ्युदिमा कचम आउनेछ । 

सञ्चालन  प्रकृया  

यस आ.ब. मा माचथ उल्लेख भएको बजेटबाट तोडकएको सूचच अनुसािको अवषचध स्पेसीडफकेसन तयाि 

र्रि आवश्यकता बमोखजम खरिद र्िी ववतिण र्नुयपने हुन्त्छ  । 
खरिद र्नुयपनेअषाचधको सूची 

NCD Drugs List 

S.N. Name of the Medicine 

Forecast 
quantity of FY 

2078/79 Rate Net Total 

1 Metformin 500 mg       
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2 Glimepride 1 mg       

3 Enalapril 5 mg       

4 Amolodipine 5 mg       

5 Hydrochlorothiazide 25 mg       

6 Atorvastatin 10 mg       

7 DPI Device       

8 Salbutamol (MDI) 100 mcg       

9 Salbutamol (DPI) 200 mcg        
बजेट बाुँिफाुँि मार् तथा अवश्यकताको अधािमा ववतिण र्नय सडकने छ । 
अचभलेख प्रचतवेदन काययक्रम संचालनको अचभलेख िाखी प्रदेश तथा केन्त्रमा प्रचतवेदन र्नुयपनेछ । 
सन्त्दभय सामाग्री उपकिणको स्पेचसडफकेसन लर्ायत थप जानकािीका लार्ी महाशाखामा समन्त्वय र्नय सडकनेछ । 

कृयाकलापको नाम ९. मानचसक िोर्हरू सम्बखन्त्ध काययक्रमका लाचर् औषधी खरिद 

उदे्दश्य मानचसक िोर् सम्वखन्त्ध औषधी खरिद र्रि सम्वखन्त्धत स्वास््य संस्थामा उपलव्ध र्िाउने । 
अपेखक्षत प्रचतफल मानचसक िोर्वाट हुने वविामीहरूको उपचाि र्रि िोर् दि ि मतृ्युदिमा कचम आउनेछ । 

सञ्चालन  प्रकृया  

यस आ.ब. मा माचथ उल्लेख भएको बजेटबाट तोडकएको सूचच अनुसािको अवषचध स्पेसीडफकेसन तयाि 

र्रि आवश्यकता बमोखजम खरिद र्िी ववतिण र्नुयपने हुन्त्छ  । 
खरिद र्नुयपनेअषाचधको सूची 

SN Name of medicine 
Quantity 
in Tablets 

Unit 
Cost 

Total Cost Remarks 

1 Amitriptyline 10 mg         

2 Amitryptiline 25 mg         

3 Risperidone 1 mg         

4 Risperidone 2mg         

5 Fluoxetine 10 mg         

6 Fluoxetine 20 mg         

7 Trihexiphenidyl 2 mg         

8 Diazepam 2 mg         

9 Diazepam 5 mg         

10 Sodium Valproate 200 mg         

11 Socium Valproate 300 mg         

12 Thiamine 100 mg         

13 Phenobarbitone 30 mg         

14 Phenobarbitone 60 mg         

15 Carbamazepine 100 mg         

16 Carbamazepine 200 mg         

17 Carbamazepine 400 mg          
बजेट बाुँिफाुँि मार् तथा अवश्यकताको अधािमा ववतिण र्नय सडकने छ । 
अचभलेख प्रचतवेदन काययक्रम संचालनको अचभलेख िाखी प्रदेश तथा केन्त्रमा प्रचतवेदन र्नुयपनेछ । 
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मानचसक स्वास््य काययक्रम  
(सामुदाचयक मानचसक स्वास््य काययक्रम सावबक ४३ खजल्ला ि थप २१ खजल्ला), कैडदबखन्त्दहरूका लाचर्, अशि, 
असहाय तथा बेबारिस मानचसक वा मनोसामाखजक समस्या भएकाको उपचाितथा पुनस्थायपना, आत्महत्या िोकथाम 
तथा वबद्यालय मानचसक स्वास््य सम्बखन्त्ध अचभमुखखकिण काययक्रम, मानचसक िोर् सम्बखन्त्ध काययक्रमको खक्लचनकल 
सुपिचभजन, सचमक्षा तथा योजना र्ोष्ठी आदी 
 

सामुदाचयकमानचसक स्वास््य काययक्रम (सावबक ४३ खजल्ला ि थप २१ खजल्ला) अचभमुखीकिण,  

समीक्षा तथा योजना र्ोष्ठी आडद 

 

सन्त्दभय सामाग्री औषधीको स्पेचसडफकेसन लर्ायत थप जानकािीका लार्ी महाशाखामा समन्त्वय र्नय सडकनेछ । 
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परिचय  

ववश्वव्यापी रुपमा देखखएका सवै डकचसमका स्वास््य समस्याहरु मध्ये १४% समस्या वा िोर्को भाि 
मानचसक स्वास््य समस्या, नसा तथा लार्ुऔषधको प्रयोर्ले ओर्ेटेको छ । सन ् २०१७ मा ववश्व 
स्वास््य संर्ठनले सावयजचनक र्िेको प्रचतवेदन अनुसाि ववश्वभि ३२२ चमचलयन जनसंख्या डिप्रेशन ि 
२४४ चमचलयन जनसंख्या चचन्त्ताजन्त्य समस्याबाट ग्रचसत िहेको पाईएको छ । यस्तो खालको 
समस्याबाट नेपाल पचन अछुतो िहन सकेको छैन । मानचसक स्वास््य समस्या ि सेवाको अन्त्ति 
उल्लेखनीय िहेको छ । यसलाई कम र्दै मानचसक स्वास््य सेवालाई अन्त्य स्वास््य सेवासंर्ै एडककृत 
र्िी समुदायमा नै उपलब्ध र्िाउनका लाचर् सामदुाचयक मानचसक स्वास््य सेवा ्याकेज २०७४ जारि 
र्रि लार्ु र्रिएको छ । ्याकेज अनुसाि समुदायमा काययित स्वास््यकमी तथा मडहला स्वास््य 
स्वयम ् सेववकाहरुको मानचसक स्वास््यका ववषयमा क्षमता ववकासका लाचर् चाि डकचसमका तालीम 
संचालन र्रिन्त्छ  । 
हालसम्म यो काययक्रम तपचशलका केडह खजल्लामा संचालन र्रिएको छ तथापी बजेटको चसचमतताका 
कािण खजल्लाब्यापी रूपमा चनिन्त्तिता डदन सडकएको छैन ।यस आचथयक वषयको वजेट प्रस्ताववत बजेटको 
तुलनामा न्त्यून भएकोले थप खजल्ला ववस्ताि र्नय कडठनाई पने देखखन्त्छ । संसोचधत बजेटमा थप 
िकमको व्यवस्था हुन सकेमा सोडह अनुसाि पूिक चनदेचशका जािी र्रिने छ । र्त आ.व.मा संचालन 
र्रिएका काययक्रमहरूलाइय प्रदेशको बजेटबाट चनिन्त्तिता डदन सडकनेछ ।  

हालसम्म काययक्रम लार्ु भईसकेका खजल्लाका स्थानीय तहका स्वास््य शाखा प्रमुख, प्रदेशका मानचसक 
स्वास््य काययक्रमका फोकल ब्यवि, स्वास््य कायायलय प्रमुखसमाबेस र्रि सामुदायीक मानचसक 
स्वास््य ववषयमा ३ डदनको अचभमुखखकिण ि योजना तजुयमा र्ोष्ठी सञ्चालन र्नुयपदयछ  

 

सामुदाचयक मानचसक स्वास््य काययक्रम लार्ू भईसकेका४३ खजल्लाहरु: 

ता्लेजुङ, तेह्रथुम, इयलाम, पाुँचथि, मोिङ, खोटाङ, सुनसिी, सप्तिी, धनुषा, चसिाहा, सलायही, िौतहट, पसाय, 
िामेछाप, दोलखा, चसन्त्धुली, मकवानपुि, धाडदङ, लचलतपुि, लमजुङ, नवलपिासी बदयघाट सुस्ता पुवय, 
स्याङ्जा, पवयत, बार्लुङ, मसु्ताङ, रूपन्त्देही, कवपलबस्तु, अघायखाुँची, र्ुल्मी, पाल्पा, दाङ, ्युठान, 
बडदयया, सल्यान, काचलकोट, जमु्ला, िोटी, कैलाली, दाचुयला, बतैिी, बझाङ, ििेलधुिा ि कञ्चनपुि । 

उदे्दश्य 

• मानचसक स्वास््यको जनस्वास््य सिोकािका बािेमा स्वास््य सेवा व्यवस्थापकहरुको बुझाईमा 
एकरुपता ल्याई काययक्रम सञ्चालन, तजुयमा, वबस्ताि, चनिन्त्तिता, अनुर्मन तथा सुपरिबेक्षणका 
लाचर् अचभप्रेरित र्नुय । 

सञ्चालन  
प्रकृया  

प्रस्तुत काययक्रम सामुदाचयक मानचसक स्वास््य सेवा ्याकेज २०७४ को अवधािणा अनुसाि प्रत्येक 
प्रदेशस्तिमा संचालन र्रिने छ । 
• सामुदाचयक मानचसक स्वास््य काययक्रम लार्ु भएका खजल्लाकासामुदाचयक मानचसक स्वास््य 

काययक्रम संचालनमा िहेका स्थानीय तहलाई प्राथचमकता डदई अचभमुखीकिण, सचमक्षा ि योजना 
तजुयमा काययक्रम संचालन र्नुयपनेछ । 

• प्रत्येक  प्रदेशमा रु ६ लाख २० हजाि देखख ८ लाख सम्म बजेटको व्यवस्था र्रिएको छ । 
• पडहला नै काययक्रम शुरु भईसकेका खजल्लातथाथप खजल्लामा  प्रदेशको श्रोतबाट काययक्रम बनाई 

यस काययक्रम सुरुवात, ववस्ताि तथा चनिन्त्तिता डदन सडकने छ  । 
१. स्वास््य सेवा व्यवस्थापकहरुलाई सामुदाचयक मानचसक स्वास््य काययक्रम संचालनसम्बखन्त्ध३ 

डदने  अचभमुखखकिण मोियूल ५  अनुसाि र्ने । 
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• तालीमका श्रोतव्यवि /प्रचशक्षक :- ToT तालीम प्राप्त Psychiatrist वा Clinical Psychologist वा 
MDGP वा Medical Officerवा जनस्वास््य अचधकृत वा स्वास््य सेवा व्यवस्थापक  हुनेछन । 

• सहभार्ी : सामाखजक ववकास मन्त्रालय , स्वास््य चनदेशनालय, स्वास््य ताचलम केन्त्र, प्रदेश 
स्वास््य आपूचतय व्यवस्थापन केन्त्र, स्वास््य कायायलय, स्वास््य संयोजक, मानचसक स्वास््य 
हेने सम्पकय  व्यवि,  

• सहभार्ी संख्या : २५ जनासम्म 

अपेखक्षत 
प्रचतफल 

• मानचसक स्वास््यको जनस्वास््य सिोकािका बािेमा स्वास््य सेवा व्यवस्थापकहरुको बुझाईमा 
एकरुपता आई काययक्रम तजुयमा, संचालन, वबस्ताि, चनिन्त्तिताका साथै प्रभावकािी  अनुर्मन ि 
सुपरिवेक्षण हुनेछ ।  

• मानचसक स्वास््यका बािेमा सचेतना अचभववृद्ध हुने, िोर्को समयमा नै  पडहचान भई 
समुदायमा नै उचचत व्यवस्थापन हुने, प्रेषणको भिपदो पद्दचत ववकास हुनेछ ि मानचसक 
स्वास््य समस्या ि सेवाको अन्त्ति घट्ने छ । 

अचभलेख 
/प्रचतवेदन  

काययक्रम संचालनको अचभलेख िाखी केन्त्रमा प्रचतवेदन र्ने । 

सन्त्दभय 
सामाग्री 

सामुदाचयक मानचसक स्वास््य सेवा ्याकेज २०७४  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

२ काययक्रमको नाम मानचसक स्वास््यववशेषज्ञ सेवा खरिद काययक्रम 

परिचय  

सामुदाचयक मानचसक स्वास््य सेवा ्याकेज नेपाल, २०७४ को कायायन्त्वयनका लाचर् 
स्वास््यकमीहरुको मानचसक स्वास््यका आधािभूत समस्याहरुको पडहचान ि उचचत 
व्यवस्थापनका साथसाथै  सामुदाचयक मानचसक स्वास््य काययक्रमको आवचधक खक्लचनकल 
सुपरिवेक्षणको व्यवस्था र्रिएको छ । सामुदाचयक मानचसक स्वास््य काययक्रम संचालनको 
यस अवचधमा पचन लक्ष्य अनुसािको खक्लचनकल सुपरिवेक्षण र्नय सडकएको छैन । मानचसक 
िोर् ववशेषज्ञ चचडकत्सकलाई सेवा पिामशय ववचधबाट खक्लचनकल सुपरिवेक्षणको व्यवस्था 
चमलाउन उपयुि देखखन्त्छ । 

उदे्दश्य सामुदाचयक मानचसक स्वास््य काययक्रमको खक्लचनकल सुपरिवेक्षण सुचनखित र्ने । 

सञ्चालन  प्रकृया  

सामुदाचयक मानचसक स्वास््य काययक्रम संचालन भएका हिेक खजल्लामा तालीम प्राप्त 
स्वास््यकमीले प्रेषण र्िेका वबमािीहरुको पायक पने स्वास््य संस्थामा स्वास््यकमीको 
उपखस्थचतमा वबमािीको उपचािको समीक्षा सडहत  २  डदने खक्लचनकल सुपरिवेक्षणकाययक्रम 
र्ने । 
भौर्ोचलक अवस्थाका आधािमा कखम्तमा चाि खजल्ला ि एक खजल्लामा एक पटकल ेकम्तीमा 
चाि पटक – वबशेषज्ञ सेवा कखम्तमा २ डदन सन्त्चालन र्नुयपनेछ   

यस काययक्रम संचालन र्नय हिेक प्रदेशमा १ लाख बजेटको व्यवस्था र्रिएको छ । 
ववशेषज्ञ सेवा खरिद बढीमा रु ८० हजाि 

स्थानीय सहभार्ी भ्रमण भत्ता, खाजा खचय आडद रू. २० हजाि  

अपेखक्षत प्रचतफल सामुदाचयक मानचसक स्वास््य काययक्रमको खक्लचनकल सुपरिवेक्षणले ताचलमप्रात 
स्वास््यकमीको सेवामा र्ुणस्ति ि आत्मववश्वास ववृद्ध हुनेछ । 
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अचभलेखप्रचतवेदन  संचाचलत काययक्रमको अचभलेख िाखी सोको प्रचतवेदन र्ने । 

सन्त्दभय सामाग्री  
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Epidemiology Section: 

 
 

काययक्रमको नाम महामािी प्रचतकायय ि व्यवस्थापन काययमा सुचना सन्त्देश प्रवाहलाइ चुस्त दरुूस्त 
बनाउनका लाचर् स्वास््यकमीहरुलाइ Risk Communication सम्बखन्त्ध ताचलम काययक्रम 

परिचय कुनै पचन महामािी ब्यबस्थापनमा जोखखम संचाि एक महत्वपूणय  वबषय हो I 
महामािीका समयमा वपडित वा जोखखममा िहेकाहरुलाई सडह सूचना प्रदान र्नय सके 
सोबाट हुने िि रास कम हुनुका साथै यसबाट हुनसक्ने थप क्षचतलाई पचन न्त्यूनीकिण 
र्नय सडकन्त्छ I यसै सन्त्दभयमा महामािी प्रचतकायय ि व्यवस्थापन काययमा सुचना सन्त्देश 
प्रवाहलाइ चुस्त दरुूस्त बनाउनका लाचर् स्वास््यकमीहरुलाइ Risk Communication 

सम्बखन्त्ध ताचलम काययक्रम िाखखएको छ I 
उदेश्य • महामािीका समयमा र्रिने जोखखम संचािका बािेमा स्वास््यकमीहरुलाई 

अचभमुखीकिण र्ने  

• जोखखम संचािका फाइदाहरुका बािेमा व्याख्या र्ने  

• जोखखम संचािलाई स्वास््यकमीको ब्यबहािमा लार्ु र्नय मद्दत र्ने  

• जोखखम संचाि सम्बन्त्धी पाचलकास्तिमा हुने अचभमुखीकिण काययक्रममा 
सहजीकिण र्नय सक्ने सीपको वबकास र्ने  

काययक्रम संचालन 
प्रडक्रया 

सम्बखन्त्धत प्रदेशका खजल्लाहरुका महामािी फोकल पसयन ,स्वास््य कायायलय प्रमुख, रतु 
प्रचतकायय टोलीका सदस्यहरु  तथा बजेटले भ्याएसम्म अन्त्य सिोकािवालाहरुलाई यस 
काययक्रममा समावेस र्नुय पनेछ I अचभमुखीकिण काययक्रम संचालन र्दाय EDCD संर् 
समन्त्वय र्िी सम्बन्त्धीत वबषयका वबज्ञहरुलाई आमखन्त्रत र्िी ताचलम संचालन र्नुय 
पनेछ I 

बजेट यस काययक्रमको लाचर् सम्बन्त्धीत प्रदेशमा आवस्यक बजेटको व्यवस्था र्रिएको छ I 

अचभलेख तथा प्रचतवेदन काययक्रम सम्पन्त्न भए पिात प्रचतवेदन तयाि र्िी सम्बखन्त्धत चनकयामा पठाउनु पनेछ 
I 

सन्त्दभय सामाग्री EDCD द्वािा तयाि र्रिएका सन्त्दभय सामाग्रीहरु तथा अन्त्य सन्त्दभय सामाग्रीहरु  

 

२. महामािी ि ववपद व्यवस्थापनका लाचर् आबश्यक पन ेऔषचध तथा उपकिण ि औजाि लर्ायतका सामग्री 
खरिद र्रि सम्बखन्त्धत ठाउुँमा पठाउने 

परिचय कुनै पचन महामािी ब्यबस्थापनका लाचर् औषधी, औजाि , उपकिण लर्ायत अन्त्य 
प्रचतकाययका लाचर् आवस्यक पने सामाग्रीहरुको महत्व िहन्त्छ I यसै सन्त्दभयमा “ 
महामािी ि ववपद व्यवस्थापनका लाचर् आबश्यक पने औषचध तथा उपकिण ि औजाि 
लर्ायतका सामग्री खरिद र्रि सम्बखन्त्धत ठाउुँमा पठाउने ” काययक्रम िाखखएको छ I                
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उदेश्य महामािीका समयमा औषधी, औजाि , उपकिण लर्ायत अन्त्य प्रचतकाययका लाचर् 
आवस्यक पने सामाग्रीहरुको चनयचमत आपूचतयको ब्यबस्थापन र्ने  

काययक्रम संचालन 
प्रडक्रया 

सम्बखन्त्धत प्रदेशमा प्राप्त बजेटको परिचध चभर तहाुँ प्रदेश अन्त्तर्यत हुन सक्ने 
महामािीको सम्भाव्यतालाई मध्यनजि र्दै आवस्यक औषधी, औजाि , उपकिण 
लर्ायत अन्त्य प्रचतकाययका लाचर् आवस्यक पने सामाग्रीहरुको साबयजचनक खिीद ऐन ि 
चनयमावली अनुसाि र्िी भण्िािन र्नुय पनेछ ि आवस्यकता अनुसाि आपूचतयको 
ब्यबस्था र्नुय पनेछ I  

बजेट यस काययक्रमको लाचर् सम्बन्त्धीत प्रदेशमा आवस्यक बजेटको व्यवस्था र्रिएको छ I 

अचभलेख तथा प्रचतवेदन काययक्रम सम्पन्त्न भए पिात प्रचतवेदन तयाि र्िी सम्बखन्त्धत चनकयामा पठाउनु पनेछ 
I 

सन्त्दभय सामाग्री साबयजचनक खिीद ऐन ि चनयमावली I 
 

३. खाद्य सुिक्षा, पानी, हवाई सुिक्षा, सिक सुिक्षा, जुनोचसस, सरुवा िोर्, महामािी, िोर् चनर्िानी, िसायचनक सुिक्षा, 
ववडकिण सुिक्षा सम्बखन्त्ध ताचलम संचालन । 

परिचय कुनै पचन जैववक संक्रमण , सिक वा हवाई दघुयटना, वबडकिणको चुहावटले  मानव 
स्वास््यमा  प्रचतकुल असि पानय सक्छ I यसै वबषयलाई मध्यनजि र्दै मानव 
स्वास््यमा प्रभाव पाने कुनै पचन घटनाको लाचर् तयािी अवस्था िहनुका साथै यसको 
रतु प्रचतकायय  र्नय सके यसबाट मानव स्वास््यमा पनय सक्ने क्षचतलाई न्त्यूनीकिण र्नय 
सडकन्त्छ I यसै वबषयलाई मध्यनजि र्दै “ खाद्य सुिक्षा, पानी, हवाई सुिक्षा, सिक 
सुिक्षा, जुनोचसस, सरुवा िोर्, महामािी, िोर् चनर्िानी, िसायचनक सुिक्षा, ववडकिण सुिक्षा 
सम्बखन्त्ध ताचलम संचालन ” काययक्रम िाखखएको हो I 

उदेश्य मानव स्वास््यमा प्रचतकुल असि पने जुनसुकै घटनाको आंकलन , पुबयतयािी तथा 
प्रचतकायय र्नय स्वास््य लर्ायत अन्त्य सिोकािवाला चनकायहरुको क्षमता अचभववृद्ध र्ने I 

काययक्रम संचालन 
प्रडक्रया 

सम्बखन्त्धत प्रदेशका खजल्लाहरुका महामािी फोकल पसयन ,स्वास््य कायायलय प्रमुख, रतु 
प्रचतकायय टोलीका सदस्यहरु , खाध्य , पशु , कृवष , नार्रिक उड्ियन , िाडफक , 
नेपाल प्रहिी ,ढल तथा खाने पानी  तथा बजेटले भ्याएसम्म अन्त्य सिोकािवालाहरुलाई 
यस काययक्रममा समावेस र्नुय पनेछ I अचभमुखीकिण काययक्रम संचालन र्दाय EDCD संर् 
समन्त्वय र्िी सम्बन्त्धीत वबषयका वबज्ञहरुलाई आमखन्त्रत र्िी ताचलम संचालन र्नुय 
पनेछ I 

बजेट यस काययक्रमको लाचर् सम्बन्त्धीत प्रदेशमा आवस्यक बजेटको व्यवस्था र्रिएको छ I 

अचभलेख तथा 
प्रचतवेदन 

काययक्रम सम्पन्त्न भए पिात प्रचतवेदन तयाि र्रि सम्बखन्त्धत चनकयामा पठाउनु पनेछ  

सन्त्दभय सामाग्री EDCD द्वािा तयाि र्रिएका सन्त्दभय सामाग्रीहरु तथा अन्त्य सन्त्दभय सामाग्रीहरु  
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४.  ववचभन्त्न महामािीजन्त्य िोर्हरुको िोकथाम, चनयन्त्रण तथा चनर्िानीका लाचर् सिोकािवालासंर्को 
अन्त्तिडक्रया तथा स्वास््यकमी परिचालन 

परिचय ववचभन्त्न समयमा हुन सक्ने महामािीजन्त्य िोर्हरु िोकथाम , चनयन्त्रण तथा 
चनर्िानीका लाचर् बहुचनकाय समन्त्वय आवस्यक हुन्त्छ I यसका लाचर् सम्बन्त्धीत 
पाचलकाको रतु प्रचतकायय टोलीको अहम भूचमका िहन्त्छ I महामािी ब्यबस्थापनका 
लाचर् रतु प्रचतकायय टोलीका सदस्यहरुका साथै अन्त्य सिोकािवालाहरुको पचन 
महत्वपूणय भूचमका हुन्त्छ I स्वास््य सम्बन्त्धी तथा अन्त्य वबज्ञहरुलाई पचन यस 
काययमा समाडहत र्नुय जरुिी हुन्त्छ I महामािीको अवस्थामा वबज्ञ सडहतको टोलीलाई 
परिचालन र्दाय यसबाट महामािी ब्यबस्थापन अझ प्रभावकािी हुन र्ई यसबाट 
हुनसक्ने मानवीय तथा भौचतक क्षचत कम र्नय सडकन्त्छ I   

उदेश्य मानव स्वास््यमा प्रचतकुल असि पाने जुनसुकै महामािीको आंकलन , पुबयतयािी 
तथा प्रचतकायय र्नय स्वास््य लर्ायत अन्त्य सिोकािवाला चनकायहरुको क्षमता 
अचभववृद्ध र्नुयका साथै यसका लाचर् सम्बखन्त्धत वबज्ञहरुको सुची तयाि र्िी 
आवस्यकता अनुसाि परिचालन र्नुय I  

काययक्रम संचालन प्रडक्रया सम्बखन्त्धत प्रदेशका खजल्लाहरुका महामािी फोकल पसयन ,स्वास््य कायायलय प्रमुख, 
रतु प्रचतकायय टोलीका सदस्यहरु तथा बजेटले भ्याएसम्म अन्त्य सिोकािवालाहरुलाई 
यस काययक्रममा समावेस र्नुय पनेछ I अन्त्तिकृया काययक्रम संचालन र्दाय EDCD संर् 
समन्त्वय र्िी सम्बन्त्धीत वबषयका वबज्ञहरुलाई आमखन्त्रत र्िी र्नुय पनेछ I 
अन्त्तिकृया पिात सम्बखन्त्धत वबषय वबज्ञहरुको सुची तयाि र्नुय पनेछ I 

बजेट यस काययक्रमको लाचर् सम्बन्त्धीत प्रदेशमा आवस्यक बजेटको व्यवस्था र्रिएको छ I 

अचभलेख तथा प्रचतवेदन काययक्रम सम्पन्त्न भए पिात प्रचतवेदन तयाि र्रि सम्बखन्त्धत चनकयामा पठाउनु 
पनेछ । 

सन्त्दभय सामाग्री EDCD द्वािा तयाि र्रिएका सन्त्दभय सामाग्रीहरु तथा अन्त्य सन्त्दभय सामाग्रीहरु I 
 

कुष्ठिोर् चनयन्त्रण तथा अपाङ्र्ता व्यवस्थापन काययक्रम : 

१. काययक्रमको नामः ववश्व कुष्ठिोर् डदवस तथा अपांर्ता डदवसको उपलक्षय्मा काययक्रम 

काययक्रमको परिचय 

 
समुदायमा कुष्ठिोर् तथा अपारं्ताबािे चेतना बवृद्ध र्नय ि यस प्रचतको सामाखजक र्लत 
धािणामा सकािात्मक पिीवतयन र्नय हिेक बषय जनविीको अखन्त्तम आइतवािलाई ववश्व 
कुष्ठिोर् डदवz ि डिसेम्बि मडहनाको ३ तारिखका डदन अपांर्ता भएका व्यविहरुको 
अन्त्तिावि्य डदवसको रूपमा मनाउने र्रिन्त्छ । 

उदे्दश्य ववश्व कुष्ठिोर् डदवz: 

•  समुदायमा कुष्ठिोर् बािेमा जनचेतना बवृद्ध र्ने ।  

• कुष्ठिोर् बािे भ्रम ि यथाथयता तथा कुष्ठिोर् प्रभाववत व्यवि ि परिवाि प्रचत हुने 

सामाखजक भेदभावमा कमी ल्याउनका लाचर् छलफल,अन्त्तिडक्रया र्ने । 
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नोट: स्वास््य कायायलयहरुले पचन माचथ उल्लेख भए अनुसाि कायय संचालन र्ने । 
 
२. काययक्रमको नामः कुष्ठिोर् चनयन्त्रण तथा अपाङ्र्ता काययक्रम सम्वन्त्धी सचमक्षा, काययप्रर्ती ि प्राववचधक 

पषृ्ठपोषण 

• स्थानीय िाजनीचतकमी, संचािकमी तथा सिोकािवालाहरुबाट कुष्ठिोर्को िोकथाम, 

चनयन्त्रण ि व्यवस्थापन ि योजनाका लाचर् प्रचतवद्धता बढाउने । 
•  सेवा प्रदायी तथा सेवाग्राहीहरुमा आपसी सहकायय तथा समन्त्वयमा अचभववृद्ध र्न े। 

अपांर्ता भएका व्यविहरुको अन्त्तििाविय डदवस: 

• समुदायमा अपांर्ता बािे जन चेतना अचभबवृद्ध  र्ने । 
• अपाङ्र्ता भएका व्यवि ि परिवाि प्रचत हुने सामाखजक भेदभावमा कमी ल्याउन 

तथा समाखजक पुनस्थायपना ि स्वास््य सेवामा पहुुँचयुिताको लाचर् जनचेतना 
अचभववृि  र्न े। 

• स्थानीय िाजनीचतकमी, संचािकमी तथा सिोकािवालाहरुबाट अपांर्ताको िोकथाम, 

चनयन्त्रण, व्यवस्थापन ि योजनाका लाचर् प्रचतवद्धता बढाउने । 
•  सेवा प्रदायी तथा सेवाग्राहीहरुमा आपसी सहकायय एव ं समन्त्वयमा अचभववृद्ध र्न े। 

अपेखक्षत प्रचतफल • कुष्ठिोर् ि अपाङ्र्ता सम्वन्त्धी जनचेतना अचभबवृद्ध हुने । 
• शुरुकै अवस्थामा िोर् चनदान तथा उपचािमा  टेवा पुग्ने । 
• समुदायमा अपांर्ता वािे जन चेतना अचभबवृद्ध हुने । 
• सेवा प्रदायी तथा सेवाग्राहीहरुमा आपसी सहकायय तथा समन्त्वयमा अचभववृद्ध हुने। 

सन्त्चालन प्रकृया  • प्रदेश/खजल्ला खस्थत कुष्ठिोर् तथा अपांङ्र्ता सम्बखन्त्ध कायय र्ने  संघसंस्था, सिकािी    
चनकायहरु सुँर् समन्त्वय र्िी बजेट तथा कायययोजना तयाि र्ने । 

• डदवस मनाउन ि प्रचाि-प्रसािको लाचर् उपलब्ध श्रोत अनुसािका सञ्चाि सामाग्रीहरु 

तयाि र्ने । 
• िय्ाली, परकाि अन्त्तिडक्रया, कुष्ठिोर् सम्वखन्त्ध सांस्कृचतक काययक्रम, चचरकला 

प्रदयशनी,वादवववाद, हाखजिीजवाफ आडद डक्रयाकलाप र्ने । 
अचभलेख प्रचतबेदन काययक्रम संचालन पिात अचभलेख प्रचतबेदन इवपडिचमयोलोजी तथा िोर् चनयन्त्रण 

महाशाखामा अचनवायय रूपमा पठाउनु पने छ । 
बजेट बाुँिफाुँि अथय मन्त्रालयको कायय संचालन चनदेचशका २०७५ अनुसाि र्ने । 

काययक्रमको  परिचय :  कुष्ठिोर् चनयन्त्रण तथा अपाङ्र्ता सम्वखन्त्ध संचाचलत काययक्रम, वबचभन्त्न  सुचकहरुको 
अवस्था ि  कायय प्रर्चतको सचमक्षा र्िी त्याकं  अध्यावचधक एबं अनुर्मन र्ने। 
साथै समयमै समस्या तथा कमी कमजोिीहरुलाई पडहचान र्िी चनिाकिण र्नय ि 
र्ुणस्तरिय स्वास््य सेवा उपलब्ध र्िाउन आवचधक रूपमा यो काययक्रम संचालन 
र्रिन्त्छ । 

उदे्दश्य • कुष्ठिोर् चनयन्त्रण तथा अपाङ्र्ता सम्वखन्त्ध  संचाचलत काययक्रम  वबचभन्त्न 
सूचकहरुकैो खस्थचत, र्िेका कायय प्रर्चतको सचमक्षा र्ने ।  

• आवचधक अनुर्मन ि सो को आधािमा समयमै समस्या तथा कमी 
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३. काययक्रमको नामः कुष्ठिोर् चनयन्त्रण ि अपाङ्र्ता व्यवस्थापन काययक्रम सम्वखन्त्ध प्रावबचधक सुपरिवेक्षण ि 

अनुर्मन 

कमजोिीहरुलाई चनिाकिण र्ने । 
• र्ुणस्तरिय उपचाि सेवा k|bfg u/L लक्ष्य अनुसािको प्रर्चत हांचसल र्नयमा सघाउ 

पुयायउने ।   
अपेखक्षत प्रचतफल • कुष्ठिोर् तथा अपाङ्र्ता सम्वखन्त्ध   काययक्रम अन्त्तर्यत संचाचलत वबचभन्त्न 

सूचकहरुकैो खस्थचत, लक्ष्य तथा प्रर्चतको laZn]if0f / सचमक्षा हुने। 
•  काययक्रम संचालनमा प्रभावकारिता आउने । 
• समयमै काययक्रम संचालनमा देखखएका समस्याहरुको समाधान र्नय पहल हुने । 

सन्त्चालन प्रकृया  •  तीन/तीन मडहनामा काययक्िम प्रर्चत खस्थचतको सचमक्षा र्ने ।  
• खासर्िी कुष्ठिोर् बढी प्रभाववत खजल्लामा कुष्ठिोर्को समस्या भएका पाचलका 

अन्त्तर्यतका स्वास््य संस्थाको अचभलेख तथा प्रचतबेदनको अध्याबचधक र्ने । 
• औषचध आपुचतय व्यवस्थापनको अनुर्मन र्ने । 
• प्रदेश स्तरिय सचमक्षा काययक्रम प्रदेश स्वास््य चनदेशनालयका चनदेशक ज्यू 

को अध्यक्षतामा र्ने 
• प्रदेशस्तिमा सचमक्षा काययक्रममा प्रदेशको िोर् चनयन्त्रण सम्वन्त्धी तोडकएको 

अचधकृत, शाखा प्रमुख,  त्यांक अचधकृत, कुष्ठिोर् काययक्रम हेने  फोकल 
पसयन, आपुचतय शाखा प्रमुख, सहयोर्ी संस्थाका प्रचतचनधीहरु सहभार्ी हुनेछन । 
यसको संचालन एवं समन्त्वय स्वास््य चनदेशनालयले र्नुयपनेछ ।  

• काययक्रम संचालन र्दाय िाविय क्षयिोर् काययक्रमको समन्त्वयमा एडककृत रुपमा 
१ डदन कुष्ठिोर् सम्वन्त्धी सचमक्षा संचालन  र्नुयपनेछ  ।  

• स्वास््य चनदेशनालय ि कुष्ठिोर् चनयन्त्रण तथा अपाङ्र्ता व्यवस्थापन 
शाखाको समन्त्वयमा उि सचमक्षामा इवपडिचमयोलोजैी तथा िोर् चनयन्त्रण 
महाशाखाबाट चनदेशक ज्य ू ि काययक्रम अचधकृतबाट काययक्रममा  थप 
सहजीकिण र्नय सहभार्ीताका लाचर् समन्त्वय र्ने ।  

• प्रदेश स्तिमा कुष्ठिोर् चनयन्त्रण काययक्रममा काययित सहयोर्ी संस्थाको 
प्रस्तुती तथा संलग्नता / सहभाचर्ता अचनवायय र्िाउने ।   

बजेट बाुँिफाुँि अथय मन्त्रालयको कायय संचालन चनदेचशका २०७५ अनुसाि र्ने । 

अचभलेख प्रचतबेदन काययक्रम संचालन पिात अचभलेख प्रचतबेदन इवपडिचमयोलोजी तथा िोर् चनयन्त्रण 
महाशाखामा अचनवायय रूपमा पठाउनु पने छ । 

सन्त्दभय सामाग्री कुष्ठिोर् चनयन्त्रण िाविय कायय संचालन चनडदयशका २०७५ तथा आचथयक चनयमानुसाि 
र्ने । 

काययक्रमको परिचय  

 
खजल्ला तथा स्थानीय तहमा हस्तान्त्तिण र्रिएका काययक्रमको कायायन्त्वयनको  
अनुर्मन, समन्त्वय र्िी समयमै आवश्यक सुधािको लाचर् सहजीकिन र्नय ि र्ुणस्तिीय 
सेवा प्रवाहको सुचनखितताका लाचर् यो काययक्रम संचालन र्रिन्त्छ । 
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४. काययक्रमको नाम: कुष्ठिोर्को जडटलता तथा अशि अवस्थाका वबिामीहरू प्रेषण केन्त्रमा उपचािका लाचर् आउुँ दा 

जाुँदा तथा चनयचमत उपचाि पुिा र्ने वविामीको लाचर् यातायात खचय 

उदे्दश्य • कुष्ठिोर्, छालािोर् तथा अपांर्ता तफय  वबचभन्त्न स्थानैीय तहहरुमा काययक्रम 
संचालनको अनुर्मन, समन्त्वय ि प्राववचधक सहयोर् र्ने । 

• वबिामीको चनदान तथा उपचाि सेवा औषचध व्यवस्थापनको z'lgl:rttf /  िेखदेख 
र्ने । 

अपेखक्षत प्रचतफल • समयमै काययक्रम सम्पादन, उपलब्धीको लेखाजोखा ि समस्याको समाधान तथा 
चनिाकिणका लाचर् सुपरिवेक्षण िेखदेख तथा अनुर्मन चनयचमत रुपमा भई  

काययक्रमको लक्ष्य अनुसािको उपलखब्ध प्राप्ती हुनेछ ।  
• काययक्रमको प्रभाबकािीता  तथा वबिामीको चनदान, उपचाि सेवामा सहयोर् ि 

सहजीकिन हुने छ।  
सञ्चालन प्रकृया  कुष्ठिोर्, छालािोर् तथा अपांर्ताको समस्या भएको स्वास््य संस्था,  वबिामी तथा कुष्ठ 

प्रभाववतहरुको घिदैलो सम्म पुर्ी िोर् चनदान, उपचािको व्यवस्थापन, वबिामीको पुनः 
परिक्षण, स्वास््यकमीहरुमा पिेको प्रावबचधक समस्याहरुको पडहचान, सहखजकिण ि 
चनिाकिण,  चनयचमत उपचाि पिात प्राप्त हुने यातायात खचय वबतिण, स्वयं हेिचाह काययक्रम, 

आय आजयन काययक्रम,  कुष्ठिोर् तथा अपांर्ताको पुनयस्थापना सेवाको अनुर्मन, अचभलेख 
प्रचतबेदन अद्यावचधक, समन्त्वय, औषचध व्वस्थापन आडद स्वास््य चनदेशनालय तथा  
स्वास््य कायायलय माफय त र्ने ।  

बजेट बाुँिफाुँि अथय मन्त्रालयको कायय संचालन चनदेचशका २०७५ तथा आचथयक चनयमानुसाि अनुसाि 
र्ने  

अचभलेख प्रचतबेदन काययक्रम संचालन पिात अचभलेख प्रचतबेदन इवपडिचमयोलोजी तथा िोर् चनयन्त्रण 
महाशाखामा अचनवायय रूपमा पठाउनु पनेछ । 

सन्त्दभय सामाग्री सुपरिबेक्षण चेक चलष्ट, कुष्ठिोर् चनयन्त्रण िावष्टय कायय संचालन चनडदयशका २०७५ अनुसाि 
र्ने । 

काययक्रमको  परिचय नेपाल सिकािले  कुष्ठिोर् वबिामीहरुको चनदान तथा उपचाि समयमा नै चलन प्रोत्साडहत 
र्ने उदे्दश्यका साथ कुष्ठिोर्को जडटलता तथा अशि अवस्थाका वबिामीहरू प्रेषण केन्त्रमा 
उपचािका लाचर् आउुँदा जाुँदा तथा चनयचमत रुपमा उपचाि पुिा र्िै्नैे  वविामीहरुलाई 
यातायात खचय वापत रु. १०००।- उपलव्ध र्िाउदै आएको छ । सो काययक्रमल े
वविामीहरुले चनयचमत उपचाि र्िी कुष्ठिोर्को  चनवािणमा सहयोर् पुग्ने अपेक्षा िहेको छ 
। 

उदे्दश्य • कुष्ठिोर्को कािणबाट उपचािको समयमा तथा उपचाि पछी हुन सक्ने जडटलता 
(Complication) हरुको व्यवस्थापनका लाचर्  प्रेषण केन्त्रहरुबाट उपलब्ध सेवामा 
बदृै्चध र्रि थप अपाङ्र्ताबाट बचाउनैे । 

• उपचाि सेवामा सव ैवविामी तथा प्रभाववतहरुको पहंुच पुयायउने ।  

• उपचाि पुिा र्ने वबिामीको सखं्यामा अचभववृद्ध हुने । 
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५. काययक्रमको नामः कुष्ठिोर् जडटलता ब्यबस्थापनका लार्ी औषचध,उपकिण ि केमोप्रोफाइल्याक्सीसका लार्ी 

रिफाखम्पसीन खरिद 

अपेखक्षत प्रचतफल • जडटलता भएका वविामीहरु प्रेषण केन्त्रमा समयमै उपचािको लाचर् आउने भएकोले 
थप अपाङ्र्ता हुनबाट बच्न सक्ने । 

• ववशेष र्िी आचथयक अवस्था कमजोि भएका वविामीहरु बढी लाभाखन्त्वत हुनेछन ्। 
• सुधािात्मक सल्यडक्रया बाट वविामीको दैचनक जीवनमा सहजीकिन हुने ।  

सन्त्चालन प्रकृया  • वबिामीले लामो समय (२–३ मडहना) सम्म प्रेषण केन्त्र, अस्पतालमा उपचाि 
र्िाउनु पने अवस्थालाई मध्यनजि र्िी अस्पताल, प्रेषण केन्त्रमा भनाय भएको 
अवचधमा हुने आम्दानीको नोक्सानी ि आउ ुैँदा जा ुैँदाको बाटो खचयको अभाव 
हुने अवस्थालाई वबचाि र्िी प्रचत वबिामी प्रचत पटक कम्तीमा ७ डदन वा सो 
भन्त्दा बढी समय भनाय भएमा यातायात खचय वापत रु १०००।- उपलव्ध र्िाउने 
।  

• प्रेषण केन्त्र तथा अस्पतालहरुमा भनाय र्िी उपचाि र्नुयपन े जडटल अवस्थाका 
वबिामीहरुलाई मार भनाय र्नुय पने छ । उपचाि पिात वबिामी भनाय हुनु पने कािण, 

भनाय भएको अवचध, वबिामीको नाम, ठेर्ाना समेतको वबविण प्रेषण केन्त्र, 

अस्पतालले सम्वन्त्धीत प्रदेश स्वास््य चनदेशनालयलाई उपलब्ध र्िाई िकम 

सोधभनाय मार् र्नेछन ्। 
•  साथै यस सम्वन्त्धी जानकािी प्रदेश स्वास््य चनदेशनालयबाट आफनो प्रदेश 

अन्त्तर्यतका कुष्ठिोर् प्रेषण केन्त्र, अस्पताल तथा खजल्लालाई जानकािी र्िाउने एव  ं 
समन्त्वय र्नुय पदयछ । 

• रैमाचसक रुपमा प्रदेश स्वास््य चनदेशनालयहरुबाट स्वास््य सेवा वबभार्, 
इवपडिचमयोलोखज तथा िोर् चनयन्त्रण महाशाखा, कुष्ठिोर् चनयन्त्रण तथा 
अपांर्ता व्यवस्थापन शाखालाई जडटलता उपचाि व्यवस्थापन तथा यातायात 
खचय वबविणको प्रचतबेदन र्नुय पनेछ । 

• प्रदेश अन्त्तर्यतका चनयचमत उपचाि पुिा र्ने  वविामीहरुको यातायात खचय 
स्वास््य कायायलयमा  नपुर् भएमा  भुिानी र्नय सडकने छ । 

बजेट बाुँिफाुँि • जडटलता ब्यबस्थापनको लार्ी प्रेषण केन्त्र अस्पतालमा भनाय भइ डिस्चाजयको 
समयमा प्रचत वबिामी रु १०००।- (रु. एक हजाि) प्रदान र्ने । 

• उपचाि पुिा र्िे बापत वबिामीलाइ प्रदान र्रिने रू.१००० स्वास््य संस्थामा 
नपुर् भएमा यसै चशषयकबाट खचय र्नय सडकने । 

सन्त्दभय सामाग्री कुष्ठिोर् चनयन्त्रण िाविय कायय संचालन चनडदयशका २०७५ 

काययक्रमको परिचय  कुष्ठिोर्को कािणले असमथय भएका प्रभाववतहरुको सहजीकिण  र्नय ि कुष्ठिोर्को 
संक्रमण चनयन्त्रण र्नय यो काययक्रम संचालन र्रिन्त्छ । 

उदे्दश्य • कुष्ठ प्रभाववतहरुको दैचनक डक्रयाकलापमा सहजीकिण हुने । 
• कुष्ठिोर्को कािण देखा पने जडटलताहरु (रियाक्सन, न्त्यूिाईडटस, अल्सि आडद) 
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को व्यवस्थापन हुने ।  

•  स्थानीय स्तिमा चनःशुल्क उपचाि सेवा उपलव्ध र्िाई अशिता ि अपांर्ताको 
न्त्यूनीकिण र्ने । 

• कुष्ठिोर् बढी प्रभाववत खजल्लाका कुष्ठिोर्को चाप बढी भएका स्थानहरुमा िोर्  
स ंक्रमण न्त्युणीकिण र्नयका लाचर् कुष्ठिोर्को परिवाि तथा चछमेकीहरुलाई 
कुष्ठिोर् वबरुिको औषचध Rifampicin अथवा Leprosy Post Exposure 

Prophylaxis (LPEP) काययक्रम स ंचालनका र्नय औषचध खरिद र्ने ।  
अपेखक्षत प्रचतफल • कुष्ठिोर्का वविामीहरु तथा प्रभाववतहरुको दैचनक डक्रयाकलाप सहज हुने । 

• कुष्ठ प्रभाववतहरुले स्थानीय तहमा  समय मै उपचाि पाई थप अपांर्ता हुनबाट 
बच्नेछन ्। 

• समय मै औषचधको व्यवस्थापन भई कुष्ठिोर् बढी प्रभाववत खजल्लाका कुष्ठ 
प्रभाववत परिवाि तथा चछमेकीहरुले एक मारा Rifampicin अथवा Post 

Exposure Prophylaxis वबचधबाट चनःशुल्क औषचध सेवन र्िी कुष्ठिोर्को 
संक्रमणबाट बच्ने छन ्। 

सन्त्चालन प्रकृया  • प्रदेश अन्त्तर्यतका खजल्ला तथा प्रेषण केन्त्र ि अस्पतालहरुमा कुष्ठिोर्को 
कािणले जडटलता भई उपचािमा आउने अनुमाचनत वविामी संख्या उपलव्ध 
र्िाई औषचध खरिद योजना तयाि र्ने । 

• प्रदेश अन्त्तर्यतका प्रेषण केन्त्रहरुमा जडटलताको उपचाि र्नुयपने ि उपचाि 
र्रिएका वविामीहरुको अचभलखे िाख्न लर्ाउने । 

• जडटलताको उपचाथय आवश्यक पने प्रेिै्नीसोलन ५ चमली ग्राम, पािाचसटामोल 
५०० चमचल ग्राम, र्ज, ब्याण्िेज आडद आवश्यकतानुसाि  खरिद र्ने । 

• उपचाि र्रिएको प्रत्येक जडटलताको प्रकाि, उपचाि व्यवस्थापन तथा माचथल्लो 
चनकायमा प्रेषण र्रिएको ववविण िाख्न लर्ाउने । 

• प्रदेश अन्त्तिर््त खजल्लामा Rifampicin खुवाउनु पने व्यविहरुको त्याङ्क  
स्वास््य कायायलयलाई यडकन र्नय लर्ाई आवश्यक कुल संख्या चनधायिण र्ने । 

• चनधायिण र्रिएको संख्याको आधािमा बच्चा ि वयस्कको संख्या अनुसाि 
Rifampicin को मारा चनधायिण र्िी खरिद योजना तयाि र्ने । 

• खजल्लामा Single dose Rifampicin खुवाउनु भन्त्दा १ मडहना अर्ावै औषचध 
खरिद र्रि आपुचतयको ब्यबस्था र्ने 

• कुष्ठिोर् प्रेषण केन्त्रबाट सहयोर्ी सामाग्री ववतिण र्ने ब्यबस्था चमलाउने । 
स्पेचशडफकेसन • Cap. Rifampicin  300mg and 150mg 

• Tab. Paracetamol 500 mg 

• Prednisolon 5 mg. 

• Gaudge 

• Bandage, आडद ।  
अचभलेख प्रचतबेदन काययक्रम संचालन पिात ्अचभलेख प्रचतबेदन इवपडिचमयोलोजी तथा िोर् चनयन्त्रण 

महाशाखामा अचनवायय रूपमा पठाउनु पने छ । 
सन्त्दभय सामाग्री कुष्ठिोर् सम्बखन्त्ध कायय संचालन चनदेचशका २०७५ 

http://edcd.gov.np/resources/manuals  

http://edcd.gov.np/resources/manuals
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६. काययक्रमको नामः  कुष्ठिोर् तथा अपांर्ता सम्बखन्त्ध सिोकािवाला संस्थाहरूसंर् समन्त्वयात्मक ि प्राववचधक  

सचमचत बैठक  

 
७. काययक्रमको नामः कुष्ठिोर् सम्बखन्त्ध आधािभुत ताचलम ( वब.एल.डट.), स्वयं हेिचाह तथा प्रचतडक्रया 

(Reaction) व्यावस्थापन सम्वखन्त्ध ताचलम । 

काययक्रमको परिचय 

 
कुष्ठिोर् चनयन्त्रण तथा अपांर्ताको व्यवस्थापनमा श्रोत साधनको अचधकतम परिचालन  
र्नय  साझेदाि स  ंस्था तथा सम्वन्त्धीत चनकायस ंर् समन्त्वय, सहकायय ि सहयोर्को लाचर् 
यो बैठक आवचधक रुपमा संचालन र्रिन्त्छ । 

उदे्दश्य • काययक्रम संचालनमा समन्त्वय ि सहकायय र्ने । 
• काययक्रम बािेमा  संस्थाहरु वबचमा काययक्रमको जानकािी  आदान-प्रदान र्ने । 
• आवश्यकता अनुसाि काययक्रममा सहयोर् पुयायउने । 

सन्त्चालन प्रकृया  • सिोकािवाला संघ ससं्थाहरुको सैूची तयाि र्ने । 
• बैठकको चमचत तय र्रि बैठक संचालन र्ने । 
• सम्पूणय संघ संस्थाहरुले आ-आफ्नो संस्था वाट संचालन हुने काययक्रमको 

प्रस्तुचतकिण र्ने । 
• रैमाचसक तथा बावषयक कायय योजना तयाि र्ने । 
• काययक्रममा सहयोर् तथा समन्त्वय र्ने ।  

समन्त्वयात्मक बैठकमा कुष्ठिोर् चनयन्त्रण तथा अपांर्ता व्यवस्थापन शाखाबाट 
प्रचतचनचधत्व हुने ब्यबस्था चमलाउने । 

अपेखक्षत प्रचतफल कायय संचालनमा एकरुपता हुने ि श्रोत साधनको समुचचत प्रयैोर् हुने । 

अचभलेख प्रचतबेदन काययक्रम संचालन पिात अचभलेख प्रचतबेदन इवपडिचमयोलोजी तथा िोर् चनयन्त्रण 
महाशाखामा अचनवायय रूपमा पठाउनु पने छ । 

काययक्रमको परिचय  

 
समुदायमा  िहेका कुष्ठिोर् वबिामीको स्वास््य संस्था बाट शीघ्र पडहचान, पिामशय तथा 
प्रेषण ि प्रचतकृया ब्यवस्थापन को लार्ी २ डदनको कुष्ठिोर् सम्बखन्त्ध आधािभुत ताचलम 
काययक्रम संचालन र्रिन्त्छ  । 

उदे्दश्य स्थानीय स्वास््य संस्थामा काययित स्वास््यकमीहरूलाइ कुष्ठिोर् सम्बखन्त्ध चनम्न उदे्दश्य 
प्राप्त र्नय २ डदने ताचलम संचालन र्रिने छ । 

• कुष्ठिोर् चनयन्त्रण काययक्रमको नीचत, िणनीचत तथा काययक्रमको जानकािी प्रदान 
र्ने । 

• सम्भाववत कुष्ठिोर्का वविामी तथा त्यसको प्रचतकृयाको पडहचान र्रि समयमा नै 
िोर् चनदान ि उपचाि र्नय दक्ष बनाउने । 

• कुष्ठिोर् चनयन्त्रण काययक्रमको प्रभावकािी संचालन ि अचभलखे तथा प्रचतबेदन 
र्नय दक्ष बनाउने । 
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८. काययक्रमको नामः Leprosy Post Exposure Prophylaxis (एलपेप) काययक्रमको चनिन्त्तिता,  अचभमुखखकिण तथा 

अनुर्मन 

अपेखक्षत प्रचतफल समुदायमा  िहेका  कुष्ठिोर् वबिामीको  शीघ्र पडहचान र्रि समयमै उपचाि व्यवस्थापन  
हुनैेछ  ।  

सन्त्चालन प्रकृया  • स्वास््य चनदेशनालयले अचभमुखीकिण काययक्रम संचालन र्नय सिोकािवाला 
संस्थाहरू संर् समन्त्वय र्िी पुवय तयािी बैठक  संचालन र्ने । 

• पुवय तयािी बैठकमा स्वास््य कायायलयका फोकल पसयनले ताचलमको आवश्यकता 
भएका सहभार्ीहरु छनौट र्ने तथा चमचत तय र्िी पराचाि र्ने । 

• कुष्ठिोर् चनयन्त्रणमा कायय र्ने संघ संस्थातथा स्वास््य कायायलय संर् समन्त्वय 
र्िी चनधायरित पाठ्यक्रम अनुसाि २ डदनैे ताचलम काययक्रम संचालनको 
कायययोजना तयाि र्ने । 

• ताचलम संचालनका लाचर् आवश्यक श्रोत व्यविहरुको व्यवस्थापन र्ने । 
• नर्ि तथा र्ाुँउपाचलका अन्त्तर्यत स्वास््य संस्थामा काययित स्वास््यकचमय २० 

देखख २५ जना प्रचत समुह सहभार्ी र्िाउने । 
बजेट बाुँिफाुँि अथय मन्त्रालयको कायय संचालन चनदेचशका २०७५ अनुसाि र्ने । 

अचभलेख प्रचतबेदन काययक्रम संचालन पिात अचभलेख प्रचतबेदन इवपडिचमयोलोजी तथा िोर् चनयन्त्रण 
महाशाखामा अचनवायय रूपमा पठाउनु पनेछ । 

सन्त्दभय सामाग्री • कुष्ठिोर् िणनीचत २०१६-२०२० 

• कुष्ठिोर् सम्बखन्त्धकायय संचालन चनदेचशका २०७५ 

काययक्रमको परिचयः  

 
संक्रमण न्त्यून र्नय कुष्ठिोर् वबिामीको सम्पकय मा िहेका परिवाि, चछमेकी ि समुदायको 
सम्पकय  परिक्षणको माध्यमबाट वबिामी खोजपड्तालको साथै यो िोर् िोकथामको लार्ी 
एकमारा रिफाखम्पसीन औषधीको सेवन र्िाएि कुष्ठिोर्को संक्रमणलाई कम र्ने काययक्रम 
हो । कायायन्त्वयनको दृष्टीले यो काययक्रम डकफायती ि प्रभावकािी िहेको छ ।   

उदे्दश्य • र्ाउुँ  तथा नर्िपाचलका अन्त्तर्यतका स्वास््य संस्थाहरुमा कुष्ठिोर् उपचािको लाचर् 
दताय भएका वबिामी तथा प्रभाववतहरु (Index Case) को सम्पकय मा िहेका परिवाि 
तथा चछमेकीहरुको सम्पकय  जाचुँ र्िी  कुष्ठिोर् वबरुिको औषचध (Rifampicin को 
एक मारा) को माध्यामबाट कुष्ठिोर् संक्रमणलाई न्त्यूचनकिण र्नय सहजीकिण/ 
समन्त्वय  र्ने ।   

•  सो काययक्रमको औषधी तथा फमय/ फामेट/ चनदेचशका आडदको आपुती 
व्यवस्थापनका साथै अनुर्मन ि अचभमुखखकिण र्ने ।   

अपेखक्षत प्रचतफल  वविामीहरुको सम्पकय मा िहेका व्यविहरुलाई एक मारा रिफाम्पीचसन औषचध खुवाएि 
समुदायमा िोर्को संक्रमण दिमा कमी आउने । 

सन्त्चालन प्रकृया  • काययक्रम संचालन LPEP Protocol को आधािमा पूणय चनदेशन तथा स्वास््य 
कायायलयको समन्त्वयमा संचालन र्िाउने । 
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९.  काययक्रमको नामः कुष्ठिोर्को कािणले अशमथयता भएका तथा अपांर्ता भएका व्यिीहरूका लार्ी सहायक 

सामाग्री खरिद तथा ववतिण 

• LPEP काययक्रम िहेका पाचलकाहरुको कायय योजना बनाउन सहजीकिण र्ने  

• काययक्रमबािे अचभमूखखकिणमा सहजीकिण र्ने । 
• यस काययक्रममा सम्वखन्त्धत क्षेरका सहयोर्ी संस्थाको प्रत्यक्ष संलग्नता तथा 

आवश्यक सहयोर् जुटाउने । 
• यो काययक्रम LPEP Protocol मा उल्लेख भएनुसािका Index Case हरुको परिवाि ि 

चछमेकीहरुको अचभलेख तयाि र्नय  सहजीकिण र्ने । 
• सुपरिवेक्षण अनुर्मन र्ने । 

बजेट बािफाि  अथय मन्त्रालयको कायय संचालन चनदेचशका २०७५ अनुसाि र्ने । 

अचभलेख प्रचतबेदन काययक्रम संचालन पुवय अचभमुखखकिणका लार्ी  ि  काययक्रम  सम्पन्त्न भैसकेपचछ 
अचभलेख प्रचतबेदन इवपडिचमयोलोजी तथा िोर् चनयन्त्रण महाशाखामा अचनवायय रूपमा 
पठाउनु पनेछ । 

सन्त्दभय सामाग्री • कुष्ठिोर् चनयन्त्रण िाविय कायय संचालन चनडदयशका २०७५ 
• LPEP  कायय संचालन चनदेचशका २०७७  

काययक्रमको परिचय   कुष्ठिोर्को कािणले अशमथयता भएका तथा अपांर्ता भएका ब्यिीहरूका लार्ी सहायक सामाग्री 
चचडकत्सक तथा डफखजयोथेिापीको पिामशय अनुसाि खरिद तथा ववतिण र्िी दैचनक 
डक्रयाकलापमा सहजीकिण पुिय्ाउनका लाचर् यो काययक्रम संचालन र्रिन्त्छ । 

उदे्दश्य • कुष्ठिोर्को कािणले असमथयता भएका तथा अपांर्ता भएका ब्यिीहरूका  दैचनक 
डक्रयाकलापमा सहजीकिण पुिय्ाउने । 

अपेखक्षत प्रचतफल • कुष्ठिोर्का कािणले अशमथयता भएका ि अपाङ्र्ता भएका व्यविहरुको दैचनक 
डक्रयाकलाप सहज हुने । 

• कुष्ठिोर्का कािणले अशमथयता भएका ि अपाङ्र्ता भएका व्यविहरुले सहायक 
सामाग्रीको प्रयोर्बाट अपाङ्र्ताको थप जडटलता न्त्युचनकिण हुने  

सन्त्चालन प्रकृया  • कुष्ठिोर्को कािणले असमथयता ि अपांर्ता भएका व्यविहरु (१० प्रकािका) को 
अपांर्ताको खस्थचत सडहतको सूचच तयाि र्ने ।  

• सूचच अनुसाि आवश्यकता मार् र्िी सहायक सामाग्री खरिदको लाचर् आफ्नो 
क्षेरमा कुष्ठिोर् चनयन्त्रण तथा अपाङ्र्ता व्यवस्थापन क्षेरमा काययित प्रेषण 
केन्त्र/पुनस्थायपना केन्त्रको  समन्त्वयमा आवश्यक सहायक सामाग्रीको परिमाण 
तथा लार्त अनुमान तयाि र्िी प्रडक्रया अचघ बढाउने  

• चचडकत्सक तथा डफखजयोथेिावपष्टल े अपांर्ताको Assessment र्िी आबश्यक 
सहयोर्ी सामाग्रीको सूचच तयाि र्ने । 

• चचडकत्सक तथा डफखजयोथेिावपष्ट द्वािा आबश्यक पने सहयोर्ी सामग्री प्रयोर् र्न े
वबचध सडहत पिामशय तथा प्रयोर्ात्मक वबचध समेतको सेवा डदने ।  

• प्रेषण/पुनस्थायपना केन्त्रबाट सहयोर्ी सामाग्री वबतिण र्ने ब्यबस्था चमलाउने । 
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१०.  काययक्रमको नामः अपांर्ताको चसघ्र पडहचान, पिामसय तथा िेफिल सेवा सम्वखन्त्ध अचभमुखखकिण 

• यस काययक्रममा भएको बजेट ववचनयोखजत िकम अनुसाि आचथयक चनयम तथा 
खरिद ऐन बमोखजम सहयोर्ी सामाग्री खरिद र्ने । 

• सहयोर्ी सामग्रीहरुको वबतिण अपाङ्र्ताको अवस्था ि आबश्यिा अनुसाि दक्ष 
जनशविको पिीक्षणद्वािा वबिामी वा प्रभाववतहरुलाई प्रेषण/पुनस्थायपना केन्त्रहरुबाट 
वबतिण र्नुय पनेछ । प्रदेश तथा स्थाचनय तह अन्त्तिर्तका स्वास््य संस्था बाट 
स्पष्ट रुपमा नाप चलने ि ववतिणको सुचनखितता प्रदेश स्वास््य कायायलयबाट 
र्रिने छ ।  

स्पेचशडफकेसन Priority Assistive Product List of Nepal अनुसाि र्ने । 
अचभलेख प्रचतबेदन काययक्रम संचालन पिात अचभलेख प्रचतबेदन इवपडिचमयोलोजी तथा िोर् चनयन्त्रण 

महाशाखामा अचनवायय रूपमा पठाउनु पने छ । 
सन्त्दभय सामाग्री कुष्ठिोर् सम्बखन्त्ध कायय संचालन चनदेचशका २०७५, Priority Assistive Product List of 

Nepal, http://edcd.gov.np/resources/manuals  

काययक्रमको परिचय नेपाल सिकािले चनधायिण र्िेको १० प्रकािका  अपांर्ताहरु छन ्। यो शिीिका एक अर्ं वा धेिै 
प्रणालीलाई असि पने र्िी जन्त्मजात वा चोटपटकका कािणले अपार्ंता हुन सक्छ । ती 
अपार्ंता भएका ब्यिीहरुको आपतकाचलन उपचाि ब्यबस्थापन र्नय समयमै खोजपड्ताल ि 
पडहचान र्िी, उनीहरुलाइ पिामशय सडहत आवश्यक ब्यबस्थापनको लार्ी प्रेषण र्िी अपांर्ता 
हुनबाट बचावट र्नय ि थप अपांर्ता हुनबाट बचाउने कृयाकलापका लार्ी स्वास््यकमीहरुलाई 

अचभमुखखकिण र्ने । 
उदे्दश्य • स्वास््यकमीहरुलाई अपांर्ताको चसघ्र पडहचान, पिामशय तथा िेफिल सेवा सम्वखन्त्ध 

अचभमुखखकिण र्ने 
• अपांर्ता हुनबाट बचावट र्नय  शिीिका एक अर्ं वा धेिै प्रणालीलाई असि पने र्िी 

जन्त्मजात अपाङ्र्ता भएका तथा चोटपटक लार्ेकाहरुलाई आपतकाचलन उपचाि 

ब्यबस्थापन र्नय प्रेषण प्रणाली सुदृढीकिण  र्न े।  
• अपांर्ता हुनबाट बचावट र्नय  शरििका एक अर्ं वा धेिै प्रणालीलाई असि पने र्िी  

जन्त्मजात अपाङ्र्ता तथा चोटपटकबाट भएका अपार्ंता पडहचान र्िी समयमै प्राथचमक 

उपचाि सडहत प्रेषण र्नय दक्ष जनशिी तयाि र्न े। 
अपेखक्षत प्रचतफल अपांर्ता हुनबाट बचावट र्नय  शरििका एक अर्ं वा धेिै प्रणालीलाइ असि पनेर्िी 

चोटपटक लार्ेकाहरुलाइ  आपतकाचलन उपचाि व्यवस्थापन हुने । समयमै प्रेषण भै थप 
अपार्ंता हुनबाट बचाउन सडकने ।  

सन्त्चालन प्रकृया  • अपांर्ताको चसघ्र पडहचान, पिामशय सम्बखन्त्ध अचभमुखखकिणको लार्ी खजल्ला छनोट 

र्ने । 
•  अपांर्ताको चसघ्र पडहचान, पिामसय सम्बखन्त्ध प्रचशक्षकको ब्यबस्था र्िी ताचलम 

संचालन र्ने । 
• ताचलम अचभमुखखकिण सुपेिीबेक्षण अनुर्मन ि समन्त्वय र्नय इवपडिचमयोलोजी तथा 

http://edcd.gov.np/resources/manuals
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११.  काययक्रमको नामः सहयोर्ी संस्थाको समन्त्वयमा सुधािात्मक शल्यडक्रया (Reconstructive Surgery camp) 

शीवीि संचालन 

 

 

िोर् चनयन्त्रण महाशाखामा पराचाि र्ने । 
बजेट बािफाि  अथय मन्त्रालयको खचय चनदेचशका अनुसाि बजेट बािफाि र्िी डट्पणी खस्वकृत र्िाइ  

काययक्रम संचालन र्ने । 
अचभलेख प्रचतबेदन काययक्रम संचालन पिात अचभलेख तथा प्रचतबेदन इवपडिचमयोलोजी तथा िोर् चनयन्त्रण 

महाशाखामा अचनवायय रूपमा पठाउनु पने छ । 
सन्त्दभय सामाग्री • अपार्ंता व्यावस्थापन चनचत, िणचनती तथा १० बषे कायययोजना २०७३-२०८२ 

• पाुँच वषय मुचनका अपाङ्र्ता भएका बालबाचलकाहरुको शीघ्र पडहचान ि प्रेषण र्नय 
स्वास््यकमीका लाचर् ताचलम पुखस्तका । 

काययक्रमको परिचयः कुष्ठिोर्को जीवाणुले छाला ि स्नायुमा प्रभाव पाने  भएकोले समयमै उपचाि नभएमा अपाङ्र्ता 
हुन सक्छ । जसको कािण सामाखजक भेदभावका साथै दैचनक जीवन यापनमा कडठनाइ उत्पन्त्न 

हुन सक्छ । उनीहरुको दैचनकमा सहजीकिण र्नय ि सामाखजक भेदभाव कम र्नय िोर्बाट 

उत्पन्त्न भएको हात र्ोिा ि आुँखाको अपार्ंतालाई सुधािात्मक शल्यडक्रया र्िी सुधाि र्नय 
सडकन्त्छ । यसका लार्ी स्थाचनय स्तिमा नै क्याम्प र्िी सहयोर्ी सस्थाहरुको सहयोर्मा चशवीि 

संचालन र्रिन्त्छ । 
उदे्दश्य सुधािात्मक शल्यडक्रया र्िी अपाङ्र्ता भएका व्यविहरूको काययक्षमता, र्चतशीलताको अचभववृद्ध 

र्रि सामाखजक जीवनस्ति सुधाि र्न ेि सामाखजक सहभाचर्तामा ववस्ताि  र्न े 

अपेखक्षत प्रचतफल दैचनक जीवन यापनमा सहजीकिण भई  सामाखजक भेदभाव हट्ने छ ।    

सन्त्चालन प्रकृया  • कुष्ठिोर्का वबिामीलाई पायक पने स्थानको छनोट र्िी सुधािात्मक शल्यकृया  क्याम्पको 
कायययोजना तयाि र्िी  

• स्वास््य कायायलय माफय त खजल्लाका स्वास््य संस्थाहरुमा दताय भएका तथा उपचाि पुिा 
र्िेका वबिामी, प्रभाववत, लखक्षत समुह मध्ये सुधािात्मक शल्यकृया र्नय आवस्यक पने  
वबिामीहरु कुष्ठिोर् काययक्रमको िाविय चनदेचशका अनुसाि  छनोट र्िी  सुचच तयाि र्ने । 

• क्याम्प संचालन र्नय बजेट बाुँिफाुँि तथा चनणयय र्िाउने । 
• सुधािात्मक शल्यडक्रया सम्बखन्त्धत सहयोर्ी संस्थाको समन्त्वयमा र्ने । 

बजेट बािफाि अथय मन्त्रालयको खचय चनदेचशका ि आचथयक चनयमानुसाि  बजेट बािफाि र्िी डट्पणी 
स्वीकृत र्िाइ काययक्रम संचालन र्ने । 

अचभलेख प्रचतबेदन इवपडिचमयोलोजी ि िोर् चनयन्त्रण महाशाखामा  सेवाग्राहीको नाम, उमेि, चलङ्र्, ठेर्ाना, 
अपाङ्र्ताको प्रकाि  प्रदान र्रिएको सुधािात्मक सेवा ि सहायक सामाग्रीको डकचसम ि मूल्यको 
ववविण पठाउने । 

सन्त्दभय सामाग्री चसवबआि चनदेचशका २०६८ 
कुष्ठिोर् काययक्रमको िाविय चनदेचशका २०७५ 
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१२.  काययक्रमको नामः अस्पतालमा काययित चचडकत्सक तथा स्वास््यकमीहरुलाइय अपांर्ता व्यवस्थापन तथा 
पुनस्थायपना सम्वखन्त्ध अचभमुखखकिण 

काययक्रमको परिचयः पुनयस्थापना सेवा एक बहु-आयाचमक पद्धचत (Multi-discilinary Approach) हो । जस अन्त्तर्यत 

चचडकत्सक तथा स्वास््यकमी, डफखजयोथेिापी, स्पीचथेिापी, अकुपेशनलथेिापी सेवा प्रदायक, 

कृवरम अङ्र् तथा सहायक उपकिण आडद पदयछन ् । यो सेवाले व्यविको कायय क्षमतामा 
अचभववृद्धका साथै अपाङ्र्तामा कमी ल्याई समाखजक पुनस्थायपनामा सहयोर्  र्दयछ । स्वास््य 

सेवामा सवयव्यापी पहुुँचल े(Universal Health Coverage) पुनस्थायपनालाई अत्यावश्यक स्वास््य 

सेवाको रूपमा पडहचान र्िेको छ ि उच्च र्ुणस्तिका साथै वबना आचथयक कडठनाइ यो सेवा 
सुचनखित र्दयछ । िोकथाम, स्वास््य प्रवद्धयन, उपचाि ि पिामशयका साथै माचनसको पूणय स्वास््य 

आवश्यकता सम्बोधन र्नय पुनस्थायपना सेवा महत्वपुणय भएकोले अस्पतालमा काययित चचडकत्सक 

तथा स्वास््यकमीहरुलाइ लखक्षत र्िी अपांर्ता व्यवस्थापन तथा पुनस्थायपना सम्वखन्त्ध 

अचभमुखखकिण काययक्रम र्िीने छ । 
उदे्दश्य स्वास््यकमी तथा चचडकत्सकहरुलाई अचभमुखखकिण द्धािा पुनयस्थापना सेवाको  महत्व बािे 

जानकािीका साथै उचचत पुनयस्थापना केन्त्रमा प्रेषण र्न ेक्षमता अचभबवृद्ध र्िाउने । 
अपेखक्षत प्रचतफल स्वास््यकमी तथा चचडकत्सकहरुले अपार्ंता ब्यबस्थापन ि पुनयस्थापनाको महत्त्व बािे जानकािी 

प्राप्त र्रि पुनयस्थापना सेवा आवश्यक भएकाहरुलाई उचचत पुनयस्थापना केन्त्रमा प्रेषण र्नेछन ्। 
सन्त्चालन प्रकृया • अचभमुखखकिण सञ्चालन र्नय ववचभन्त्न अस्पतालहरुसुँर् समन्त्वय र्रि सहभार्ीहरू 

छनौट र्रिनेछ । 
• डफखजयोथेिावपस्ट तथा अन्त्य पुनयस्थापनाकमीहरुद्धािा ववचभन्त्न अस्पतालमा काययित 

स्वास््यकमी तथा चचडकत्सकहरुलाई अचभमुखखकिण प्रदान र्रिनेछ । 
• पावि ्वाइन्त्टको प्रयोर्द्वािा अन्त्तिडक्रयात्मक ववचधबाट अचभमुखखकिण सञ्चालन 

र्रिनेछ; 

• अचभमुखखकिणमा ववचभन्त्न अपाङ्र्ता तथा ववकािहरुका चनम्ती आवश्यक पने 

पुनयस्थापना बािे छलफलका साथै उपयुि पुनयस्थापना केन्त्रमा प्रेषण बािे  जानकािी 
डदइनेछ; 

• अस्पतालले नखजक िहको शािीरिक पुनयस्थापना केन्त्रहरूसुँर् समन्त्वय र्ने 

 

बजेट बािफाि वबचनयोखजत बजेटको परिधी चभर िडह आचथयक चनयमावली तथा अथय मन्त्रालयको खचय चनदेचशका 
अनुसाि बजेट बाुँिफाुँि र्िी डट्पणी खस्वकृत र्िाइ  काययक्रम कायायन्त्वयन र्ने । 

अचभलेख प्रचतबेदन अचभमुखखकिण सम्पन्त्न भइयसके पिात प्रचतवेदन, फोटोहरु, हाखजिी आडद इवपडिचमयोलोजी ि 
इवपिीचमयोलोजी तथा िोर् चनयन्त्रण महाशाखामा पठाउनु पनेछ । 
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१३.  काययक्रमको नामः  अपाङ्र्ता भएका व्यवि कृचतम हात खुट्टा तथा अथोडटक सेवा ववतिण 

सन्त्दभय सामाग्री • पाुँच वषय मुचनका अपाङ्र्ता भएका बालबाचलकाहरुको शीघ्र पडहचान ि प्रेषण र्नय 
स्वास््यकमीका लाचर् ताचलम पुखस्तका । 

• Priority assistive product list of Nepal, 
https://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/Final_PriorityAssistiveP
roductListV2_12062018.pdf?ua=1 

• Training on Rehabilitation of Trauma patients 

काययक्रमको 
परिचय 

िाविय जनर्णना २०६८ को प्रचतवेदन अनुसाि नेपालको कुल जनसंख्याको लर्भर् २% अपाङ्र्ता 
भएका व्यविहरु िहेका छन ् । वबश्व स्वास््य संर्ठनका अनुसाि कुल जनसंख्याको १५ प्रचतशत 

ब्यिडहरु कुनै न कुनै प्रकािको अपाङ्र्ता िहेको अनुमान  छ । “अपाङ्र्ता भएका व्यविहरूको 
अचधकाि सम्बन्त्धी महासखन्त्ध" ि “अपांर्ता व्यवस्थापन सम्वन्त्धी नीचत, िणनीचत तथा १० वषे 
कायययोजना (२०७३-३०८२)" मा अपाङ्र्ता भएका व्यविहरूलाई उपयुि तथा र्ुणस्तिीय सहयोर्ी 
सामाग्री लर्ायत कृचतम हात खुट्टा तथा अथोडटकको उपलब्धता तथा उत्पादन सुचनखित र्न े

प्रचतवद्धता पुिा र्नय यो डक्रयाकलाप स ंचालन र्रिनेछ । 
उदे्दश्य अचत-र्रिब ि वपछडिएका अपाङ्र्ता भएका व्यविको पडहचान र्रि उपयुि  कृचतम हात खुट्टा तथा 

अथोडटक सेवाको  सुचनखित र्ने । 
अपेखक्षत प्रचतफल • कृचतम हात खुट्टा तथा अथोडटक सेवा माफय त अपाङ्र्ता भएका व्यविहरूको काययक्षमता, 

र्चतशीलताको अचभववृद्धभई सामाखजक सहभाचर्ता हुने । 
• अन्त्य स्वास््य सेवा जस्त ै कृचतम हात खुट्टा तथा अथोडटक  सेवा प्रदान हुने । 

कायायन्त्वयन 
प्रकृया  

• प्रादेचशक अस्पतालले  नखजकको शािीरिक पुनयस्थापना केन्त्र माफय त सेवा प्रदान र्न े 

• प्रादेचशक अस्पतालले  अपाङ्र् महासंघ नेपालको प्रादेचशक ि खजल्ला इकाइहरू सुँर् 

समन्त्वय र्िेि  कृचतम हात खुट्टा तथा अथोडटक सेवाका लाचर् अपांर्ता भएका 
व्यविहरूको सुची तयाि र्ने ।सथै  शािीरिक पुनयस्थापना केन्त्र माफय त सेवा उपलव्ध 
र्िाउने । 

• शािीरिक पुनयस्थापना केन्त्रमा चनम्नानुसाि सेवाहरू उपलव्ध र्िाउने: 

– डफखजयोथेिापी  
– सहायक सामग्री  
– समुदायमा आधारित सेवा  
– सेवाग्राही आवास कक्षको सुववधा  
– डफखजयोथेिावपस्ट  

– प्रोस्थेडटस्ट - अथोडटस्ट 

शािीरिक पुनस्थायपना केन्त्रले स्थानीय तहमै तोकेको स्थानमा घुम्ती चशवविको आयोजना र्रि सेवा 
प्रदान र्ने । घुम्ती चशववि प्रडक्रया माफय त चनम्न अनुसािले सेवा उपलब्ध र्िाउने । 

https://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/Final_PriorityAssistiveProductListV2_12062018.pdf?ua=1
https://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/Final_PriorityAssistiveProductListV2_12062018.pdf?ua=1
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• नाप जाुँचलाई तोडकएको डदनमा  शािीरिक पुनस्थायपना केन्त्रबाट आएको  पुनस्थायपना  
टोली (डफखजयोथेिावपस्ट ि P&O) ले अपाङ्र्ताको आवश्यकता पडहचान र्रि सहायक 

सामग्रीको नाप जाुँच र्न ेि त्यसै डदन ववतिण र्नय चमल्ने सामाग्रीहरु  सेवाग्राहीलाई 

उपलब्ध र्िाउने । 
• डफडटंर्को लाचर् तोडकएको समय (१ मडहनापचछ) त्यसै स्थानमा पुनः सेवाग्राहीहरु भेला 

र्िेि आवस्यक ताचलमका साथ सहायक सामग्री प्रदान र्ने । शािीिको ढांचा अनुरुप 

बनाउनु पन ेसहायक सामाग्री जस्तै कृवरम हात खुट्टा, अथोडटक उपकिण, व्हीलचेयि, 

आडद लाई डफडटंर् को लाचर् उपयुि समय (१ मडहना) तोक्न ेि त्यसै स्थानमा डफट र्नय 
नसडकने सहायक सामग्रीको लाचर् शािीरिक पुनयस्थापना केन्त्रमा प्रेषण र्रि सेवा प्रदान 

र्नुय पछय । 
 

स्वास््य ि अपाङ्र्ता संयोजकको समन्त्वयात्म पडहचान भएका अपाङ्र्ता भएका व्यविहरुलाई 

उपयुि डदन ि समय तोकी शािीरिक पुनस्थायपना केन्त्रमा प्रेषण र्रि  सेवा प्रदान र्ने । यस प्रडक्रया 
माफय त चनम्न अनुसाि सेवा उपलब्ध र्िाउने । 

– आवश्यकता पडहचान भएका व्यविहरुलाई शािीरिक पुनस्र्थापना केन्त्र प्रेषण र्रि उपयुि 

सेवा प्रदान र्न े। 
– टाढाबाट आउनुभएका सेवाग्राहीहरुको आवास कक्षामै व्यवस्था र्रि सेवा प्रदान र्न े  

– शािीरिक पुनस्र्थापना केन्त्रको मापदण्ि अनुरुप सेवा प्रदान र्न े 

– सवयप्रथम सेवाग्राहीको वास्तववक आवश्यकताको पडहचान र्रि सहायक सामाग्री को नाप जाुँच 

र्ने  
– फडकय न नचमल्ने सेवाग्राहीहरुलाई आवास कक्षामै िाख्न ेि 

– सामाग्री तयाि भएपछी डफडटंर् तथा आवस्यक ताचलम प्रदान र्िी सेवाग्राहीलाइ ववतिण र्न े

। 
 
• ६ मडहना चभरमा अपार्ंता भएको ब्यविको प्रकृचत अनुसाि उपलब्ध भएको सहायक 

सामाग्रीको शािीरिक पुनयस्थापना केन्त्र द्वािा ममयत, सम्भाि ि फलोअफ सेवा उपलव्ध र्िाउने  

• सहायक सामग्रीको र्ुणस्तिीयता ि उपयुि स्पेशवपmकेसनको सुचनखस्चतताको संयन्त्र, आडद 

• शािीरिक पुनस्र्थापना केन्त्रले चशववि आयोजन र्िेि सेवा (परिक्षण, नापजाुँच, फलोओप) 

उपलव्ध र्िाएको सेवाग्राहीको ववविणको प्रचतवेदन(सहायक सामग्री ि मूल्य सडहत) 

नर्िपाचलकामा पेश र्नुयपनेछ । यसैको आधािमा शािीरिक पुनस्र्थापन केन्त्रले सेवा प्रदान 

र्िेबापत सोधभनाय प्राप्त र्नेछ ।ववश्व स्वास््य संर्ठनको मार्यदशयन अनुसाि, सहायक 

सामाग्री ववतिणको लाचर् चनम्नचलखखत कदमहरुको अचनवायय पालना र्नुयपनेछ  
अचभलेख 
प्रचतबेदन 

स्वास््य कायायलय माफय त इवपडिचमयोलोजी तथा िोर् चनयन्त्रण महाशाखामा सेवाग्राहीको नाम, 

उमेि, चलङ्र्, ठेर्ाना, अपाङ्र्ताको प्रकाि, सहायक सामाग्रीको डकचसम ि मूल्यको ववविण  सडहत 
प्रचतवेदन पेश र्न े। 

शारििीक 

पुनस्थायपना   
केन्त्रहरुको सुची 

प्रदेश २: प्रेिणा शािीरिक पुनयस्थापना केन्त्र, सलायही 
कणाली प्रदेश:  नेपालर्ंज मेडिकल कलेज, बाुँके 

सुदिुपखिम प्रदेशः  नेपाल िाविय समाज कल्याण संघ, कन्त्चनपुि 
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१४.  काययक्रमको नामः अडटजम सम्वखन्त्ध स्वास््यकमीहरुलाई अचभमुखखकिण 

बजेट बािफाि वबचनयोखजत बजेटको परिधी चभर िडह आचथयक चनयमावली तथा अथय मन्त्रालयको खचय चनदेचशका 
अनुसाि बजेट बािफाि र्िी डट्पणी खस्वकृत र्िाइ  काययक्रम कायायन्त्वयन र्ने ।  
चनम्नचलखखत चशषयकहरु समेडट बजेट पेश र्न े 

१. सहायक सामाग्री खरिद ि उत्पादनको लार्त 

२. परिक्षण, नाुँपजाुँच, डफटमेन्त्ट फलोओपको लार्त 

३. ममयत ि सम्भािको लार्त 

४. शािीरिक पुनयस्थापना केन्त्रको पुनयस्थापना सेवा डदने टोलीको यारा ि आवास को लार्त 
सन्त्दभय सामाग्री 1. Priority assistive product list of Nepal, 

https://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/Final_PriorityAssist
iveProductListV2_12062018.pdf?ua=1 

2. WHO standards  on prosthetic and orthotics       
https://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/prosthetics_orthoti
cs/en/ 

काययक्रमको परिचय अडटजम एक जडटल प्रकािको मखश्तष्क ववकासात्मक तथा जन्त्मजात अपाङ्र्ता हो । 
िोर् चनयन्त्रण तथा िोकथाम केन्त्र (CDC) का अनुसाि ववश्वमा हिेक ६८ जना जन्त्मेका 
चशशुहरु मध्ये १ जनालाई अडटजम भएको पाइन्त्छ । नेपालमा अडटजमको समस्या भएता 
पचन वास्तववक त्याङ्क उपलव्ध छैन ।  त्यसैले चचडकत्सक, स्वास््यकमीहरुलाई 
अडटजम बािेमा जानकािी र्िाई समयमै यस्को पडहचान, प्रेषण ि व्यवस्थापन र्नय यो 
काययक्रम र्रिन्त्छ । 

उदे्दश्य • चचडकत्सक तथा स्वास््यकमीहरुलाई  अडटजम सम्वखन्त्ध अचभमुखखकिण र्ने । 
• अडटजम भएका बालवाचलकाहरुको समयमै पडहचान र्िी व्यवस्थापन एवं प्रेषण 
र्ने  

अपेखक्षत प्रचतफल • अडटजम सम्वन्त्धी जनचेतना अचभबवृद्ध हुने । 
• शुरुकै अवस्थामा िोर् चनदान तथा उपचािमा  टेवा पुग्ने । 
• प्रेषण सेवा उपलव्ध हुने । 
• अडटजमको तथाङ्कहरु उपलव्ध हुने । 

सन्त्चालन प्रकृया  • प्रदेश स्वास््य चनदेशनालयको नेततृ्वमा अडटजम केयि नेपाल संर्को सहकाययमा 
अचभमुखखकिण र्ने । 

• अडटजम केयि नेपाल संर्को सहकाययमा कायययोजना तयाि र्िी प्रचशक्षक, चमचत, 
स्थान आडद चनधायिण र्ने । 

अचभलेख प्रचतबेदन काययक्रम संचालन पिात अचभलेख प्रचतबेदन इवपडिचमयोलोजी तथा िोर् चनयन्त्रण 
महाशाखामा अचनवायय रूपमा पठाउनु पने छ । 

बजेट बाुँिफाुँि अथय मन्त्रालयको कायय संचालन चनदेचशका २०७५ अनुसाि र्ने । 

सन्त्दभय सामाग्री - 

https://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/Final_PriorityAssistiveProductListV2_12062018.pdf?ua=1
https://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/Final_PriorityAssistiveProductListV2_12062018.pdf?ua=1
https://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/prosthetics_orthotics/en/
https://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/prosthetics_orthotics/en/
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१५. काययक्रमको नामः कुष्ठिोर् सम्वन्त्धी औषधी तथा सहायक सामाग्री ढुवानी, र्ुणस्ति चनयन्त्रण तथा 

प्रावबचधक सहयोर् । 

 
१६. काययक्रमको नामः कुष्ठिोर् बढी प्रभाववत क्षेर, समदुाय, ववधालय, लखक्षत समुहमा सडक्रय ववचधबाट 

कुष्ठिोर्का वविामी खोजपड्ताल । 

काययक्रमको परिचय प्रत्येक तीन-तीन मडहनामा कुष्ठिोर्को उपचािाित वबिामी सख्याको अधािमा आवश्यिाको 
पडहचान र्िी स्वास््य चनदेशनालयहरुबाट  आपुती ब्यबस्थापन केन्त्र माफय त स्वास््य 
कायायलयहरूमा कुष्ठिोर् वबिामीका लाचर् औषचध आपुचतय व्यवस्थापन र्रिन्त्छ । स्वास््य 
कायायलयहरूले स्थाचनय स्वास््य संस्थाको आवश्यकता अनुसाि सम्बखन्त्धत पाचलकाहरु 
सम्म  औषचध आपुचतय व्यवस्थापन र्नेछ । 

उदे्दश्य • कुष्ठिोर् काययक्रम तफय  वबचभन्त्न खजल्लाहरुमा कुष्ठिोर्का लार्ी आवश्यक पने औषचध 
तथा सहायाक सामाग्रीहरुको आपुचतय व्यवस्थापन र्ने ।  

• भण्िािणको र्ुणस्ति चनयन्त्रण, प्राववचधक सहयोर् तथा सुपरिवेक्षण र्ने । 
•  औषचध स्टक आउट तथा ओभि स्टक हुन नडदने ।   

सन्त्चालन प्रकृया  • यस काययक्रम संचालनको लाचर् कुष्ठिोर् वविामीको चाप ि समस्या देखखएका 
खजल्ला तथा स्वास््य संस्थाको प्राथचमकता चनधायिण र्िी सो बमोखजमको वावषयक 
कायय ताचलका  तयाि र्ने ।  

• रैमाचसक रुपमा खजल्लाहरुकैो लार्ी वबिामीको संख्याको आधािमा आबश्यक पने 
औषचध तथा अन्त्य सामाग्रीको मार् ि आपुचतयको सुचना अद्याबचधक र्ने ि सोही 
अनुसाि औषचध आपूचतय तथा व्यवस्थापन र्ने । 

• रैमाचसक रुपमा मातहतका खजल्लाहरुमा औषचध ढुवानी र्नय कायय ताचलका बनाउने  

•  खजल्ला तथा स्वास््य संस्थाहरुमा औषचध भण्िािण सम्बखन्त्ध स्थलर्त अनुर्मन 
र्रि औषचधको र्ुणस्ति कायम िाख्न स्वास््य कमीहरुलाई स्थलर्त जानकािी 
र्िाउने । 

अपेखक्षत प्रचतफल कुष्ठिोर् काययक्रम तफय  वबचभन्त्न खजल्लाहरुमा कुष्ठिोर्का लार्ी आबश्यक पने औषचध 
भण्िािणको र्ुणस्ति कायम र्रि औषचध स्टक आउट तथा ओभि स्टक नहुने । 

अचभलेख प्रचतबेदन काययक्रम संचालन पिात अचभलेख प्रचतबेदन इवपडिचमयोलोजी तथा िोर् चनयन्त्रण 
महाशाखामा अचनवायय रूपमा पठाउनु पनेछ । 

काययक्रमको परिचय कुष्ठिोर्  प्रभाववत क्षेर, समुदाय, ववधालय, लखक्षत समुहमा सडक्रय वबचधबाट खोजपड्तालबाट 
कुष्ठिोर् वबिामीको पडहचान र्िी समयमै िोर् चनदान ि उपचािको व्यवस्थापन र्िी 
कुष्ठिोर्को चनको हुने दिमा ववृद्ध र्ने ि कुष्ठिोर्को कािणबाट हुने अपांर्ता ि संक्रमण 
न्त्यूचनकिण र्नय यो खोज पड्ताल अचभयान संचालन र्रिने छ । 

उदे्दश्य • शुरुकै अवस्थामा समुदायमा कुष्ठिोर् तथा छालािोर् वविामीको चनदान ि उपचािको 
व्यवस्थापन  र्ने । 
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• जनचेतनाको अचभववृद्ध र्िी कुष्ठिोर् वविामी तथा परिवाि प्रचतको  सामाखजक 
भेदभावलाई न्त्यूचनकिण र्नयैे । 

• कुष्ठिोर्को कािणवाट हुने अपांर्ता ि संक्रमण न्त्यूचनकिण  र्ने   । 
अपेखक्षत प्रचतफल • शुरुकै अवस्थामा वविामी पत्ता लर्ाइ उपचािमा आउने ि समुदायमा िोर्को संक्रमणमा 

कमी हुने । 
• कुष्ठिोर्को कािणले हुने अपांर्तामा कमी आईय सामाखजक भदेभावमा कमी आउने । 
• समुदायको कुष्ठिोर् सम्वन्त्धी जनचेतनामा अचभबवृद्ध हुने । 

सन्त्चालन प्रकृया  • कुष्ठिोर् प्रभाववत पाचलकाहरु, वपछिा वर्य, दचलत समुदाय लर्ायत जोखखममा िहेका 
समुदायको  छनौट र्ने । 

• छनौटमा पिेका पाचलकाहरु अन्त्तर्यतका स्वास््य संस्थाका चचडकत्सक, स्वास््यकमीहरु, 

मडहला स्वयं सेवकहरु तथा कुष्ठ प्रभाववतहरुलाई अथय मन्त्रालयको खचय चनदेचशका 
अनुसाि बजेट बाुँिफाुँि र्िी डट्पणी स्वीकृत र्िाइ (Norms) मा उल्लेख भए अनुसाि 
बजेट परिचध चभर िही अचभमुखीकिण र्ने ।  

• वबिामी खोज पड्ताल काययक्रममा मडहला स्वास््य स्वयं सेववका, कुष्ठ प्रभाववत, 
स्वास््यकमी, चचडकत्सकहरु संलग्न िहनेछन ्। उि काययक्रममा १ जना स्वास््यकमी, 
१ जना मडहला स्वयं सेवक, १ जना कुष्ठ प्रभाववत, चचडकत्सकहरु मध्येबाट कम्तीमा १ 
जना मडहला हुने र्िी २ जनाको एउटा टोली बनाउने । 

• यस काययको अचभमुखखकिण, अनुर्मन तथा सुपरिवेक्षणमा स्वास््य काययैालय प्रमुख, 

चचडकत्सक, फोकल पसयन, प्रदेश स्वास््य चनदेशनालयका चनदेशक, केखन्त्रय स्तिबाट 
छालािोर् कुष्ठिोर् ववशेषज्ञ, काययक्रम अचधकृतहरु, सहयोर्ी संस्थाहरुबाट संस्थाका 
प्रचतचनचधहरु, सुपिभाइजिको प्रत्यक्ष सहभाचर्तामा काययक्रम संचालन हुनेछ । 

• काययक्रम संचालनको लाचर् काययक्रमको प्रािम्भमा  अचभमुखीकिण, सुक्ष्म योजना (Micro 

Plan) र्रि माचथ उल्लेखखत व्यविहरुको सहभाचर्ता र्िाई उपलब्धी हाचसल हुने र्िी 
काययक्रम संचालन र्िै्ने । 

• वबधालयका वबधाथीहरुलाइ  कुष्ठिोर्बािेमा जानकािी र्िाइ उनीहरुको शािीरिक परिक्षण 
समेत र्नुयपदयछ । 

बजेट बाुँिफाुँि खचय चशषयक  

• अचभमुखखकिण काययक्रम सहभार्ीहरुलाई  (कुष्ठ प्रभाववत व्यवि, मडहला स्वा.से/ 
स्वांयम सेवक) यातायात खचय 

• अचभमुखखकिण काययक्रम श्रोत व्यवि भत्ता  
• स्टेश्निी 
• खाजा 
• ववववध (व्यानि,  माइडकङ्र्, व्यानि, पम््लेट, चभत्ते लेखन आडद) 

• वविामी खोजपड्ताल स्वास््यकमी यातायात खचय 
• वविामी खोजपड्ताल कुष्ठप्रभाववत व्यवि, मडहला स्वा.से/ स्वांयम सेवकलाई 

यातायात खचय 
• फमय-फमेट फोटोकपी 
• Confirmation टोलीलाई सुपिचभजन, अनुर्मनको लार्ी दै. भ्रमण.भत्ता/ यातायात 
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१७. काययक्रमको नामः कुष्ठिोर् िेफिल सेन्त्टि संचालन (सेती तथा कोशी  अस्पताल) 

खचय चनयमानुसाि  

• ववववध 
नोटः माचथका खचय चशषयकहरुमा खचय ववचनयोखजत र्िी  अथय मन्त्रालयको कायय संचालन 
चनदेचशका २०७५ अनुसाि स्वास््य कायायलय माफय त र्नय सडकन्त्छ। 

अचभलेख प्रचतबेदन काययक्रम योजना तैयािी पिात अचभमुखखकिणको लार्ी ि सम्पन्त्न भै सकेपचछको अचभलखे 
तथा प्रचतबेदन इवपडिचमयोलोजी तथा िोर् चनयन्त्रण महाशाखामा अचनवायय रूपमा पठाउनु 
पने छ । 

सन्त्दभय सामाग्री कुष्ठिोर् सम्बखन्त्ध कायय संचालन चनदेचशका २०७५,  

कुष्ठिोर् चनवािण अचभयान चनदेचशका । 

काययक्रमको परिचय केखन्त्रय / प्रदेश अस्पतालहरु बाट कुष्ठिोर् सम्बखन्त्ध प्रेषण सेवा सवयसुलभ  रुपमा 
उपलब्ध र्िाउन यो काययक्रम संचालन र्रिन्त्छ । 

उदे्दश्य कुष्ठिोर्को चनदान तथा र्ुणस्तिैीय उपचािका लार्ी प्रेषण भई आएका तथा कुष्ठिोर्को 
प्रचतडक्रया तथा जडटलता भएका वबिामीहरुलाई वबशेषज्ञ सेवा उपलब्ध र्िाउने । 

अपेखक्षत प्रचतफल कुष्ठिोर्को उपचाि व्यवस्थापन, प्रचतडक्रया तथा जडटलता भएका वबिामीहरुको लार्ी 
वबशेषज्ञ सेवा उपलब्ध हुने । 

सन्त्चालन प्रकृया   • अस्पतालमा काययित चमयिोर् वबशेषज्ञ तथा उपलब्ध चचडकत्सक  कुष्ठिोर् िेफिल 
सेन्त्टिको ववशेषज्ञको रुपमा िहनेछन ्। 

• ओ.वप.िी.मा आएका चमयिोर्का तथा स्नायुमा समस्या भएका ि कुष्ठिोर्को शकंास्पद 
वबिामीको पडहचान तथा चनदान र्रि उपचाि व्यवस्थापन र्ने । 

• हात र्ोिामा चेतना शवि हिाएको, घाउ ुैँ भएका, आ ुैँखामा समस्या भएका अपार्ंता 
वबिामीहरुको जाुँच (VMT/ST) र्रि र्ुणस्तरिय उपचाि व्यवस्थापन र्ने । 

• अपांर्ता भएका वा हुन सक्ने कुष्ठिोर् वबिामीलाई स्वयं हेिचाह सम्बखन्त्ध पिामशय 
डदने ि आबश्यिा अनुसाि स्वयं हेिचाह डकट उपलब्ध र्िाउने । 

• कुष्ठिोर् सम्बखन्त्ध जडटलताको उपचाि व्यवस्थापन र्ने । 
• सल्यडक्रया र्नय आबश्यक पने वबिामीलाई प्रेषण र्ने । 
• चनदान तथा उपचािमा िहेका वबिामीको अचभलेख िाख्ने तथा माचसक रुपमा प्रचतबेदन 

र्ने । 
• उपचािमा अचनयचमत भएका वविामीको अनुर्मन र्ने । 
• वविामीको सम्पकय मा िहेका परिवाि तथा चछमेकीको सम्पकय  परिक्षण र्ने । 
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१८. काययक्रमको परिचयः कुष्ठिोर् बढी प्रभाववत खजल्लाहरुका खजल्ला खस्थत कुष्ठिोर् खक्लचनक सैंचालन र्नय 
जनशवि अभाव भई सेवा प्रवाहमा समस्या आएकोले खजल्ला स्तरिय प्रेषण केन्त्र व्यवखस्थत र्नय किाि सेवामा 
जनशवि व्यवस्थापन र्िी सुदृडढकिण र्नय यो काययक्रम िाखखएको छ । 

बजेट बाुँिफाुँि १. कैोशी अस्पतालमा जनशवि ब्यबस्थापन तथा काययक्रम सुदृडढकिण बजेट 
बाुँिफाुँि 

चस.नं वबबिण अनुमाचनत बजेट 

१ जनशवि ब्यबस्थापन हेअ, स्टाफनसय/अ.न.मी, अहेव, 
ल्याव सहयोर्ी, का.स 

१४००००० 

२  कुष्ठिोर् सम्बखन्त्ध जडटलताको उपचाि व्यवस्थापनका 
लार्ी औषचध खरिद 

१५०००० 

३  धािा बत्ती वबजुली पानी, इन्त्टिनेट आडद  २५००० 

४  ममयत सम्भाि २५००० 

५ स्टेशनिी/फोटोकपी २५००० 
६ सम्पकय  परिक्षण डिफल्टि अनुर्मन १५०००० 

७ ववववध २५००० 
  जम्मा बजेट १८,००,०००/- 

नोटः कोशी अस्पतालमा िहेको कुष्ठिोर् िेफिल सेन्त्टि संचालनका लाचर् बजेट खचय र्दाय 
स्वास््य कायायलय, मोिङ  माफय त र्न े। 
२. सेती प्रादेचशक अस्पतालमा कुष्ठिोर् काययक्रम सुदृडढकिण तथा बजेट ब्यबस्थापन 
चस.न   वबबिण अनुमाचनत बजेट 

१ कुष्ठिोर् सम्बखन्त्ध जडटलताको उपचाि व्यवस्थापनका 
लार्ी औषचध खरिद 

२००००० 

२ सम्पकय  परिक्षण डिफल्टि अनुर्मन १००००० 

 जम्मा ३,००,०००  
अचभलेख प्रचतबेदन काययक्रम संचालन पिात ्अचभलेख प्रचतबेदन इवपडिचमयोलोजी तथा िोर् चनयन्त्रण 

महाशाखामा अचनवायय रूपमा पठाउनु पने छ । 
सन्त्दभय सामाग्री कुष्ठिोर् सम्बखन्त्ध कायय संचालन चनदेचशका २०७५ 

काययक्रमको नाम खजल्ला खस्थत प्रेषण सेवा किाि (स्वास््य कायायलय) 
उदेश्य खजल्लाहरुमा भएका कुष्ठिोर् खक्लचनक चनयचमत रूपमा संचालन र्ने । 

अपेखक्षत प्रचतफल प्रेषण खक्लचनकमा कुष्ठिोर् वविामीले सहज रुपमा र्ुणस्तिीय उपचाि सेवा प्राप्त र्नेछन ्। 
स्थानीय तहका स्वास््य स ंस्थाबाट प्रेषण भएका वविामीको चनदान, जडटलता व्यवस्थापन 
हुनेछ ।  
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१८.  काययक्रमको नामः समुदाय, ववधालय, लखक्षत समुहमा कुष्ठिोर् सम्वखन्त्ध जनचेतना काययक्रम 

सन्त्चालन प्रकृया  कुष्ठिोर्  प्रेषण खक्लचनकका लाचर् स्वास््यकमीको सेवा किाि चनमन् ToR बमोखजम  
हुनेछ ।  

योग्यताः- 
१) हे.अ./ स्टाफ नसय 
२) अहेव / अ.न.मी 
३) कुष्ठिोर्को Basic ताचलमको साथै POID तथा अपाङ्र्ता  सम्वन्त्धी वबशेष ताचलम 
चलएका ि पडहले काम र्िेको अनुभवीलाई वबशेष प्राथचमकता डदइने छ । 
कायय वबविणः–  

• दैचनक कुष्ठिोर्को OPD संचालन  सेवा  (कुष्ठिोर् चनदान, वचर्यकिण, उपचाि तथा 
जडटलता व्यवस्थापन)  

• पडहचान तथा  व्यवस्थापन, अनुर्मन, VMT/ ST ि अचभलेख िाख्न।े 
• सावयजचनक वबदाको डदनमा समेत औषचध व्यवस्थापन र्ने । 
• डिफल्टि टेचसङ्र् र्ने, वबिामी परिवािको सम्पकय  जाुँच र्ने, कुष्ठ प्रभाववतको 

अपाङ्र्ता वबविण अद्यावचधक र्ने । 
• कुष्ठ प्रभाववतको लाचर् सहयोर्ी सामग्री उपलब्ध र्िाउन समन्त्वय र्ने । 
• कुष्ठ प्रभाववतको आबश्यकता अनुसाि प्रेषण व्यवस्थापन र्ने । 
• कुष्ठिोर्को अचभलेख, प्रचतबेदन दरुुस्त िाखे्न तथा सो को लाचर् सहयोर् र्ने । 
• कुष्ठ प्रभाववतको पुनस्थायपनामा सहयोर् र्ने । 
• POID खक्लचनक संचालन र्ने । 

बजेट बाुँिफाुँि किाि सेवा चनयमावली ि अथय मन्त्रालयको कायय संचालन चनदेचशका अनुसाि र्ने । 

अचभलेख तथा 
प्रचतबेदन 

किाि सेवामा चलएका कमयचािीको जानकािी प्रदेश स्वास््य चनदेशनालय ि 
इवपडिचमयोलोजी तथा िोर् चनयन्त्रण महाशामा पठाउनु पनछे । 

सन्त्दभय सामाग्री किाि सेवा चनदेचशका  

काययक्रमको परिचय कुष्ठिोर् बािेमा समुदायमा िहेको अन्त्धवबश्वास ि र्लत धािणाको कािणले  कुष्ठिोर् वबिामी 
ि  कुष्ठप्रभाववतहरु  प्रचत हुने सामाखजक भेदभावको ििले कुष्ठिोर्को शंका भएता पचन 
वबिामी समयम ै उपचािमा नआउने, धेिै पचछ अपार्ंता देखखएपचछ स्वास््य संस्थामा 
आउने जस्ता समस्याहरुलाई न्त्युचनकिण र्नय ववधालयहरुमा  कुष्ठिोर् बािेमा सत्य त्य 
जानकािी र्िाइ वबभाथीहरुको शारििीक परिक्षण समेत र्नय ि उचनहरु माफय त आफ्नो घि 
परिवाि ि चछमेकीहरुमा  कुष्ठिोर् चचन्त्ह लक्षणहरु बािेमा जानकािी र्िाउन यो काययक्रम 
र्रिन्त्छ । 
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१९.  काययक्रमको नामः पाचलकास्तिको कुष्ठिोर् तथा अपाङ्र्ता काययक्रम प्रर्चत, प्राववचधक अन्त्तिडक्रया, 

छलफल, व्यवस्थापन तथा समस्या पडहचान सम्वखन्त्ध सचमक्षा एवं योजना र्ोष्ठी 

उदे्दश्य • कुष्ठिोर्बािेमा जनचेतना अचभबधृ्दी र्ने । 
• सुरु अवस्थामै कुष्ठिोर् वबिामीलाई उपचािमा ल्याउने । 
• सामाखजक भेदभावमा कमी ल्याउने । 

सन्त्चालन प्रकृया  • समुदाय, ववधालय, लखक्षत समुहमा कुष्ठिोर् बािेमा जनचेतना तथा प्रचशक्षण र्ने 
चशलचशलामा सम्बखन्त्धत पाचलकाहरु संर् समन्त्वय र्िी लखक्षत समुह छनोट र्ने । 

• सम्बखन्त्धत स्वास््य संस्थाका फोकल पसयन  सम्बखन्त्धत पाचलकामा िहेका  स्वास््य 
शाखा प्रमुख स ंर्को समन्त्वयमा लखक्षत समुहमा अन्त्तिडक्रया, छलफल, र्ोष्ठी आडद 
स ंचालन र्िी कुष्ठिोर् बािेमा जनचेतना काययक्रम चनधायिण र्ने । सो काययक्रममा 
सहयोर्को लार्ी कुष्ठिोर् काययक्रममा  काययित सहयोर्ी संस्थाहरुलाई समावेश र्नय 
सडकने छ ।  

• ववधालयमा कुष्ठिोर् बािेमा वबधाथीहरुलाई जनचेतना तथा जानकािी र्िाएपचछ 
वबधाथीहरुको कुष्ठिोर्को चचन्त्ह तथा लक्षण हेनय शारििीक परिक्षण समेत र्ने । 

• परिक्षणको क्रममा कुष्ठिोर्को लक्षण ि चचन्त्हको शंका लार्ेमा स्वास््य सस्थामा 
बोलाएि चनदान र्नुय पने छ । यसमा वबिामीको र्ोपचनयताको समेत ख्याल र्नुयपने छ  

• कुष्ठिोर् सम्पकय मा िहेका समुदाय, चसमान्त्तकृत, दचलत तथा जनजाचतहरुमा कुष्ठिोर् 
बािेमा जनचेतना र्ने । जस्तै: माइडकङ्र्, पाम्पेचलडटङ्र्, समुह छलफल आडद । 

अपेखक्षत प्रचतफल • कुष्ठिोर् प्रतीको नकािात्मक धािणामा परिबतयन आउने । 
• समयमै कुष्ठिोर् उपचाि तथा ब्यबस्थापनमा सहयोर् पुग्ने । 

बजेट बािफाि अथय मन्त्रालयको खचय चनदेचशका तथा आचथयक चनयमावली अनुसाि बजेट बािफाि र्िी 
डट्पणी खस्वकृत र्िाइ  काययक्रम संचालन र्ने । 

अचभलेख प्रचतबेदन काययक्रम संचालन पिात अचभलेख प्रचतबेदन प्रदेश स्वास््य चनदेशनालय तथा सम्बखन्त्धत 
चनकायमा अचनवायय रूपमा पठाउनु पने छ । 

काययक्रमको परिचय यो काययक्रम कुष्ठिोर् बढी प्रभाववत खजल्लाहरुमा रैमाचसक रुपमा प्रा.स्वा.के, स्वा.चौ. हरुको 
पाचलकास्तिमा कुष्ठिोर्को अचभलेख/ प्रचतवेदनको अध्यावचद्यक र्नय, काययक्रममा देखखएका 
प्राववचधक समस्याहरुको पडहचान, तथा समस्याको समाधानका उपायहरु, औषधी आपुचतय 
व्यवस्थापनको अनुर्मन र्नय संचालन र्रिन्त्छ । 

उदे्दश्य यस अन्त्तर्यत कुष्ठिोर् चनयन्त्रण काययक्रमको अनुर्मन, प्राववचधक अन्त्तिडक्रया र्िी 
देखखएका समस्याहरुको समाधान र्ने ि वविामी त्याङ्कको अध्यावचधक र्िी DHIS-2 मा 
परिववृष्ट र्ने । 

अपेखक्षत प्रचतफल • काययक्रम तथा उपचाि सेवामा आई पिेका प्राववचधक समस्याहरु समाधान हुने । 
• कुष्ठिोर्को औषचध तथा स्वास््य चशक्षा सामग्रीहरुको आपूचतय व्यवस्थामा सहयोर् 

पुग्ने । 
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२०.  काययक्रमको नामः अचभलेख प्रचतवेदन अध्यावडदक तथा काययक्रम संचालनमा समन्त्वय ि प्रववचधक 

सहयोर्का लाचर् सुपरिवेक्षण/ अनुर्मन 

• वविामीहरुको अचभलेख तथा प्रचतवेदन अध्यावचधक हुने । 
• काययक्रम संचालनमा स्थानीय स्ति, प्रदेश स्वास््य कायायलय तथा सहयोर्ी संस्था 

बीचमा समन्त्वय हुने 
सन्त्चालन प्रकृया  • स्वास््य कायायलयबाट सम्बखन्त्धत नर्ि तथा र्ाुँउ पाचलका तहमा यो काययक्रम 

संचालन र्िाउने छ ।यो डक्रयाकलाप ३ देखख ४ वटा पाचलकाको समुह बनाई  
पायक पने स्थान चनधायिण र्िी संचालन र्रिने छ । 

• यस काययक्रमको लाचर् स्वास््य कायायलयबाट तोडकएका,  कुष्ठ अचधकृत वा 
फोकल पसयन त्यांक अचधकृतहरु सहजकतायको रुपमा िहनेछन ् । सम्बखन्त्धत 
सहयोर्ी संस्थाका प्रचतनीधीहरुलाई अचनवायय रुपमा सहभार्ी र्िाइ काययक्रमलाई 
थप सहजीकिण तथा समन्त्वय र्नयैुपने छ । 

• प्रा.स्वा.के., स्वा.चौ बाट कुष्ठिोर् फोकल पसयन पाचलका स्तिबाट स्वास््य शाखा 
प्रमुख सडहतको सहभाचर्तामा प्रा.स्वा.के., स्वा.चौ. तथा पाचलकाहरुमा र्रिएका 
कुष्ठिोर् सम्वखन्त्ध र्चतववधी(वविामी खोजपड्ताल, सम्पकय  परिक्षण, LPEP, आडद), 
कुष्ठिोर्को अचभलेख  प्रचतवेदनको अध्यावडदक, औषचधको आपूचतय व्यवस्थापन ि 
देखखएका समस्याहरुको ववषयमा छलफल एवं सचमक्षा र्ने । 

• सचमक्षाबाट आएका त्यांक एवं प्रचतवेदनहरुको समायोजन तथा Verification  
र्नुयपदयछ । यडद अचभलेख ि  प्रचतवेदनमा फिक भएमा तुरुन्त्त त्यसको पषृ्ठपोषण  
सम्बखन्त्धत पाचलका तथा स्वास््य संस्थालाइ डदनु पदयछ । साथै  DHIS-2 मा  
परिववष्ठ भइ सकेको त्याङ्क समेत यडद फिक पिेमा सच्चाउनु पदयछ । 

बजेट बाुँिफाुँि अथय मन्त्रालयको कायय संचालन चनदेचशका २०७५ अनुसाि र्ने ।   

अचभलेख प्रचतबेदन काययक्रम संचालन पिात अचभलेख  प्रचतबेदन इवपडिचमयोलोजी तथा िोर् चनयन्त्रण 
महाशाखामा अचनवायय रूपमा पठाउनु पने छ । 

सन्त्दभय सामाग्री कुष्ठिोर् चनयन्त्रण िावष्टय कायय संचालन चनडदयशका २०७५ 

काययक्रमको परिचय स्थानीय तहमा हस्तान्त्तिण र्रिएका काययक्रमको कायायन्त्वयनको  अनुर्मन, समन्त्वय   

र्िी समयमै आवश्यक सुधािको लाचर् सहजीकिन र्नय  ि र्ुणस्तिीय सेवा प्रवाहको 
सुचनखितताका लाचर् यो काययक्रम संचालन र्रिन्त्छ । 

उदे्दश्य • कुष्ठिोर्, अपांर्ता व्यवस्थापन तथा पुनस्थायपना तफय  वबचभन्त्न स्थानैीय तहहरुमा 
काययक्रम संचालनको अनुर्मन र्ने । 

• वबिामीको चनदान तथा उपचाि सेवा, अचभलेख प्रचतवेदनको अध्यावचधक औषचध 
व्यवस्थापनको शुचनखितता ि  िेखदेख र्ने । 

अपेखक्षत प्रचतफल • समयमै काययक्रम सम्पादन, उपलब्धीको लेखाजोखा ि समस्याको समाधान तथा 
चनिाकिणका लाचर् सुपरिवेक्षण िेखदेख तथा अनुर्मन चनयचमत रुपमा भई  काययक्रमको 
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२१.  काययक्रमको नामः समुदाय/ ववधालय/ लखक्षत समुह/ स्लम (Slum) वस्तीमा  सक्रीय वबचधबाट कुष्ठिोर्का 

वबिामी खोजपड्ताल । 

लक्ष्य अनुसािको उपलखब्ध प्राप्ती हुनेछ ।  
• काययक्रमको प्रभावकािीता  तथा वबिामीको चनदान, उपचाि सेवामा सहयोर् ि सहजीकिन 

हुने छ ।  
सञ्चालन प्रकृया  • कुष्ठिोर्, छालािोर् , अपांर्ता व्यवस्थापन तथा पुनस्थायपन सेवा भएको स्वास््य 

संस्था,  वबिामी तथा कुष्ठ प्रभाववतहरुको घिदैलो सम्म पुर्ी िोर् चनदान, उपचािको 
व्यवस्थापन, वबिामीको पुनःपरिक्षण, स्वास््यकमीहरुमा पिेको प्रावबचधक समस्याहरुको 
पडहचान, सहखजकिण ि चनिाकिण,  चनयचमत उपचाि पिात प्राप्त हुने यातायात खचय 
वबतिण, स्वयं हेिचाह काययक्रम, आय आजयन काययक्रम,  कुष्ठिोर् तथा अपांर्ताको 
पुनयस्थापना सेवाको अनुर्मन, अचभलेख प्रचतबेदन अद्यावचधक, पाचलकाहरु संर्को 
समन्त्वय, औषचध व्वस्थापन आडद स्वास््य कायायलयका फोकल पसयन तथा प्रमुखबाट 
र्रिने छ ।  

• यो कायय रैमाचसक कायय योजना बनाई आवश्यिा अनुसाि र्नुय पनेछ । 
बजेट बाुँिफाुँि अथय मन्त्रालयको कायय संचालन चनदेचशका २०७५ तथा आचथयक चनयमानुसाि अनुसाि र्ने  

अचभलेख प्रचतबेदन काययक्रम संचालन पिात अचभलेख प्रचतबेदन इवपडिचमयोलोजी तथा िोर् चनयन्त्रण 
महाशाखामा अचनवायय रूपमा पठाउनु पनेछ । 

सन्त्दभय सामाग्री सुपरिबेक्षण चेक चलष्ट,  कुष्ठिोर् चनयन्त्रण िावष्टय कायय संचालन चनडदयशका २०७५ अनुसाि 
र्ने । 

काययक्रमको 
परिचयः 

स्वास््य कायायलयबाट कुष्ठिोर् प्रभाववत खजल्लाका नर्ि तथा र्ाुँउपाचलकाहरुका वपछडिएको 
बर्य,कुष्ठ प्रभाववत क्षेरमा सडक्रय वबचधबाट  खोजपड्ताल  कुष्ठिोर् वबिामीको पडहचान र्िी 
समयमै िोर् चनदान ि उपचािको व्यवस्थापन र्िी कुष्ठिोर्को चनको हुने दिमा ववृद्ध र्ने ि 
कुष्ठिोर्को कािणबाट हुने अपांर्ता ि संक्रमण न्त्यूचनकिण र्नय यो खोज पड्ताल अचभयान 
संचालन र्रिने छ । 

उदे्दश्य • शुरुकै अवस्थामा समुदायमा कुष्ठिोर् तथा छालािोर् वविामीको चनदान ि उपचािको 
व्यवस्थापन  र्ने । 

• जनचेतनाको अचभववृद्ध र्िी कुष्ठिोर् वविामी तथा परिवाि प्रचतको  सामाखजक 
भेदभावलाई न्त्यूचनकिण र्नयैे । 

• कुष्ठिोर्को कािणवाट हुने अपांर्ता ि संक्रमण न्त्यूचनकिण  र्ने   । 
अपेखक्षत प्रचतफल • शुरुकै अवस्थामा वविामी पत्ता लर्ाइ उपचािमा आउने ि समुदायमा िोर्को संक्रमणमा 

कमी हुने । 
• कुष्ठिोर्को कािणले हुने अपांर्तामा कमी आईय सामाखजक भदेभावमा कमी आउने । 
• समुदायको कुष्ठिोर् सम्वन्त्धी जनचेतनामा अचभबवृद्ध हुने । 

सन्त्चालन प्रकृया  • कुष्ठिोर् प्रभाववत पाचलकाहरु, वपछिा वर्य, दचलत समुदाय लर्ायत जोखखममा िहेका 
समुदायको  छनौट र्ने । 
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• छनौटमा पिेका पाचलकाहरु अन्त्तर्यतका स्वास््य संस्थाका चचडकत्सक, स्वास््यकमीहरु, 

मडहला स्वयं सेवखैकैाहरु तथा कुष्ठ प्रभाववतहरुलाई समावेश र्िी कायय स ंचालन र्नय 
अथय मन्त्रालयको खचय चनदेचशका अनुसाि बजेट बाुँिफाुँि र्िी डट्पणी स्वीकृत र्िाइ 
(Norms) मा उल्लेख भए अनुसाि बजेट पिीचध चभर िही अचभमुखीकिण र्ने ।  

• वबिामी खोज पड्ताल काययक्रममा मडहला स्वास््य स्वयं सेववका, कुष्ठ प्रभाववत, 
स्वास््यकमी, चचडकत्सकहरु संलग्न िहनेछन ्। उि काययक्रममा १ जना स्वास््यकमी, १ 
जना मडहला स्वयं सेवक, १ जना कुष्ठ प्रभाववत, चचडकत्सकहरु मध्येबाट कम्तीमा १ जना 
मडहला हुने र्िी २ जनाको एउटा टोली बनाउने । 

• यस काययको अचभमुखखकिण, अनुर्मन तथा सुपरिवेक्षणमा स्वास््य काययैालय प्रमुख, 

चचडकत्सक, फोकल पसयन, प्रदेश स्वास््य चनदेशनालयका चनदेशक, केखन्त्रय स्तिबाट 
छालािोर् कुष्ठिोर् ववशेषज्ञ, काययक्रम अचधकृतहरु, सहयोर्ी संस्थाहरुबाट संस्थाका 
प्रचतचनचधहरु, सुपिभाइजिको प्रत्यक्ष सहभाचर्तामा काययक्रम संचालन हुनेछ । 

• काययक्रम संचालनको लाचर् काययक्रमको प्रािम्भमा  अचभमुखीकिण, सुक्ष्म योजना (Micro 

Plan) र्रि माचथ उल्लेखखत व्यविहरुको सहभाचर्ता र्िाई उपलब्धी हाचसल हुने र्िी 
काययक्रम संचालन र्िै्ने । 

• वबधालयका वबधाथीहरुलाइ  कुष्ठिोर्बािेमा जानकािी र्िाइ उनीहरुको शािीरिक परिक्षण 
समेत र्नुयपदयछ । 

बजेट बाुँिफाुँि खचय चशषयक  

• अचभमुखखकिण काययक्रम सहभार्ीहरुलाई  (कुष्ठ प्रभाववत व्यवि, मडहला स्वा.से/ 
स्वांयम सेवक) यातायात खचय 

• अचभमुखखकिण काययक्रम श्रोत व्यवि भत्ता  
• स्टेश्निी 
• खाजा 
• ववववध (व्यानि,  माइडकङ्र्, व्यानि, पम््लेट, चभत्ते लेखन आडद) 

• वविामी खोजपड्ताल स्वास््यकमी यातायात खचय 
• वविामी खोजपड्ताल कुष्ठप्रभाववत व्यवि, मडहला स्वा.से/ स्वांयम सेवकलाई यातायात 

खचय 
• फमय-फमेट फोटोकपी 
• Confirmation टोलीलाई सुपिचभजन, अनुर्मनको लार्ी दै. भ्रमण.भत्ता/ यातायात खचय 

चनयमानुसाि  

• ववववध 
नोटः माचथका खचय चशषयकहरुमा खचय ववचनयोखजत र्िी  अथय मन्त्रालयको कायय संचालन 
चनदेचशका २०७५ अनुसाि स्वास््य कायायलय माफय त र्नय सडकन्त्छ। 

अचभलेख 
प्रचतबेदन 

काययक्रम योजना तैयािी पिात अचभमुखखकिणको लार्ी ि सम्पन्त्न भै सकेपचछको अचभलेख 
तथा प्रचतबेदन इवपडिचमयोलोजी तथा िोर् चनयन्त्रण महाशाखामा अचनवायय रूपमा पठाउनु पने 
छ । 

सन्त्दभय सामाग्री कुष्ठिोर् सम्बखन्त्ध कायय संचालन चनदेचशका २०७५,  

कुष्ठिोर् चनवािण अचभयान चनदेचशका । 
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२२. काययक्रमको नामः कुष्ठिोर्को चनयचमत उपचाि पुिा र्न ेवबिामीको यातायात खचय  

काययक्रमको परिचय  

 
नेपाल सिकािले  कुष्ठिोर् वविामीहरुको चनदान तथा उपचाि समयमा नै चलन प्रोत्साडहत 
र्ने उदेश्यका साथ  चनयचमत रुपमा उपचाि पुिा र्िै्नैे  वविामीहरुलाई यातायात खचय 
वापत ् रु. १०००।- उपलव्ध र्िाउदै आएको छ । सो काययक्रमले वविामीहरुले चनयचमत 
उपचाि र्िी कुष्ठिोर्को  चनवािणमा सहयोर् पुग्ने अपेक्षा िहेको छ । 

उदे्दश्य • वविामीलाई चनधायरित समय चभरनै चनयचमत रुपमा उपचाि पुिा र्िाउनैे । 
•  चनयचमत उपचाि र्नय प्रोत्साहन स्वरुप यातायात खचय वापत प्रचत वविामी रु. 

१०००।- (एक हजाि) का दिले उपचािको अन्त्त्यमा प्रदान र्ने । 
अपेखक्षत प्रचतफल वविामीले चनयचमत रुपमा समयमानै औषचध सेवन र्िी  कुष्ठिोर् चनवािण ि  कुष्ठिोर् बाट 

हुने अपार्ंता िोक्न सहयोर् पुग्नेछ । 
सन्त्चालन प्रकृया  • कुष्ठिोर्को उपचाि ६ देखख १२ मडहना सम्म र्नुयपने भएकोले वविामीलाई चनयचमत 

उपचािमा ल्याइ समयमै उपचाि पुिा र्िेमा प्रोत्साहन स्वरुप यातायात खचय वापत 
प्रचत वविामी रु. १०००।- (एक हजाि) का दिल ेउपचािको अन्त्तमा प्रदान र्रिनेछ । 
साथै सो को ववविण दरुुस्त िाखु्नपदयछ ।  

• यातायात  खचय  सुववधा  नेपाली नार्रिकका लाचर् मार प्राप्त हुने हुनाले वविामील े 
नेपाली नार्रिकताको प्रचतचलपी, उपचाि पुिा र्िेको कािय अचनवायय पेश र्नुपनेछ । 
नाबालक भएमा जन्त्म दताय प्रमाण पर वा अचभभावकको नार्रिकताको प्रमाण बाट 
पचन भुिानी डदन सडकनेछ ।  

• यसको ववतिण प्रडक्रया प्रदेश स्वास््य कायायलय माफय त नर्ि तथा र्ाुँउपाचलका 
तहमा उपचाि बाट मुि भएका वविामी सहभार्ी र्िाइ स्थानीय तहका स्वास््यका 
प्रचतनीधी ि स्थानीय जनप्रचतचनधी तथा समाजसेवीको िोहविमा सो िकम ववतिण 
र्नुय पछय  

• यो िकम ववतिण र्दाय वविामी वा उसको अचभभावकको नार्रिकताको प्रचतलीपी 
समेत अचभलेखमा िाख्नुपदयछ । यडद नार्रिकता नभएमा स्थानीय तहको चसफारिश 
अचनवायय िाखखनु पदयछ । 

• वविामीको सहमचतमा सम्भव भएसम्म सावयजचनक समािोह र्िी सो िकम ववतिण 
र्नय सडकनेछ । ववदेशी वविामीलाइ यो सुववधा उपलव्ध छैन । स्वास््य कायायलयको 
सुपरिवेक्षण, अनुर्मन वा काययक्रम सञ्चालनको समयमा स्थानीय तहमै िकम 
भुिानीको व्यवस्था चमलाउनु पनेछ । 

बजेट बाुँिफाुँि अथय मन्त्रालयको कायय संचालन चनदेचशका २०७५ अनुसाि र्ने । 

अचभलेख प्रचतबेदन यातायात खचय प्राप्त र्ने सम्पूणय वविामीहरुको ववविण तथा अन्त्य  कार्जातहरु संलग्न 
र्िी  स्वास््य कायायलयले प्रदेश स्वास््य चनदेशनालय तथा इवपडिचमयोलोजी तथा िोर् 
चनयन्त्रण महाशाखामा अचनवायय रूपमा   प्रचतवेदन पठाउनु पनेछ । 
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२३. काययक्रमको नामः अस्पतालमा स्थावपत हेमोडफचलया युचनटमा आवश्यक Reagent खरिद तथा फ्याक्टि 
मेचसन संभाि 

 

 
 

सन्त्दभय सामाग्री कुष्ठिोर् चनयन्त्रण िाविय कायय संचालन चनदेीशका २०७५ 

काययक्रमको परिचय  

 
नेपालको संववधानको धािा ३५ को उपधािा १ स्वास््य सम्वन्त्धी हक, अपाङ्र्ता भएका 
व्यविहरुको अचधकाि सम्वखन्त्ध ऐन-२०७४ को दफा २८, अपाङ्र्ता भएका व्यवि 
अचधकाि सम्वखन्त्ध चनयमावली-२०७७ को दफा २५, अपारं्ता व्यवस्थापन (िोकथाम, 
उपचाि तथा पुनस्थायपना) नीचत, िणनीचत तथा दश वषे कायय योजना (२०७३-२०८२), 
अपाङ्र्ता समावेशी स्वास््य सेवाका लाचर् िाविय चनदेचशका, २०७६ लर्ायतमा 
हेमोडफचलया ववषयमा उल्लेखखत कानूनी तथा नीचतर्त व्यवस्थाको कायायन्त्वयन तथा 
केखन्त्रय तथा प्रादेचशक अस्पतालमा स्थावपत हेमोडफचलया युचनटबाट हेमोडफचलया भएका 
व्यविहरुको उपचाि तथा व्यवस्थापनका लाचर् यो काययक्रम स ंचालन र्रिने छ ।  

हेमोडफचलया एक प्रकािको अनुव ंचशय िोर् हो । यसको व्यवस्थापन हमोडफचलक फ्या 
उदे्दश्य अस्पतालमा स्थावपत हेमोडफचलया युचनटमा आवश्यक Reagent खरिद तथा फ्याक्टि 

मेचसन संभाि र्िी  हेमोडफचलया भएका व्यविहरुको उपचाि तथा व्यवस्थापनमा 
सहखजकिण हुने ।  

अपेखक्षत प्रचतफल • हेमोडफचलया भएका व्यविहरुको  उपचाि  व्यवस्थापन भई दैचनक जीवन 
यापनमा सहयोर् पुग्ने । 

• हेमोडफचलया भएका व्यविहरुको  एण्टी हमोडफचलक फ्याक्टि सहज रुपमा 
उपलव्ध हुने । 

सन्त्चालन प्रकृया  • आचथयक  ऐन  तथा चनयमावली ि आवश्यिा अनुसाि हेमोडफचलया युचनटको 
लाचर् Reagent र्िी आपुती व्यवस्थापन र्ने ।  

• फ्याक्टि मेचसनको चनयचमत चेकजाुँच र्िी कुनै खिाबी भएमा चनयमानुसाि 
ममयत-स ंभाि र्िी मेचसनलाई चालु अवस्थामा िाख्ने ।  

बजेट बाुँिफाुँि अथय मन्त्रालयको कायय संचालन चनदेचशका २०७५ तथा आचथयक चनयमावली अनुसाि  
र्ने । 
Reagent खरिद – रु १,००,०००/- 
ममयत संभाि-  रु ५०,०००/- 

अचभलेख प्रचतबेदन यस काययको प्रचतवेदन इवपडिचमयोलोजी तथा िोर् चनयन्त्रण महाशाखा तथा नेपाल 
हेमोडफचलया सोसाइटी मा अचनवायय रुपमा पठाउनु पनेछ । 

सन्त्दभय सामाग्री - 

 
  
 


