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प�ृभ�ूम 
आ.व. २०७५÷७६ मा सम्प� क्षयरोग ��भ्यालेन्स सव�क्षणको न�तजा अनसुार वा�षर्क रुपमा नयाँ �बरामी 

६९,००० (२४५÷१००,००० जनसङ्ख्यामा) थ�पन ेगरेको तथ्य सावर्ज�नक भएको छ तर क�रव २८००० 

क्षयरोगका �बरामीहरु वा�षर्क रुपमा प�ा ला�ग उपचारको दायरामा आएको पाइएको छ । ��भ्यालेन्स सव�क्षण 

२०७५ को न�तजा अनसुार वा�षर्क अनमुा�नत क्षयरोगी संख्या र रोग प�ा ला�ग उपचारमा आउने संख्यालाई 

हेदार् क�रव ६० ��तशत संभा�वत क्षयरोग �भा�वत ब्यि�हरूको रोग प�ा लगाई उपचारको दायरामा ल्याउन ु

र को�भड १९ को महामार�ले कायर्�मलाई पयुार्एको असरलाई न्यूनीकरण गर� कायर्�मलाई ग�त �दन रा��य 

क्षयरोग कायर्�मका ला�ग चनुौतीको रुपमा रहेको छ । उ� अवस्थालाई मनन गर� नेपाल सरकारले न�वनतम 

��याकलापहरू समावशे गर� रा��य रणनी�तक योजना २०७८÷७९– २०८२÷८३ तयार गर� हाल कायार्न्वयन 

भईरहेको छ । �यन ैन�वनतम ��याकलापहरुमध्य ेक्षयरोग म�ु नेपाल अ�भयान प�न एक हो। यस अ�भयान 

माफर् त ्स्थानीय तहलाई जवाफदेह� बनाउदै उल्लेिखत चनुौतीलाई सामना गनर् सहयोगी िश� हनु गई नेपाल 

सरकारले आत्मसात गरेको सन ्२०५० �भ�मा क्षयरोगका �बरामीहरु ��त दश लाख जनसङ्ख्यामा एक जना 

भन्दा कम गराउने नेपाल सरकारले प�रकल्पना गरेको छ । स्थानीय तहमा गहन रूपमा क्षयरोग प�हचान, 

�नदान, रोकथाम, उपचार, हेरचाह तथा सहयोग सम्बन्धी ��याकलापहरू स�ालन गनर् वाञ्छनीय भएकोले 

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ६४ (मापदण्ड, �नद� िशका वा कायर्�व�ध बनाउने अ�धकारः मन्�ालयले 

यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयमको अ�धनमा रह� आवश्यक मापदण्ड वा �नद� िशका वा कायर्�व�ध 

बनाउन सक्नेछ) ले �दएको अ�धकार �योग गर� यो कायर्�म कायार्न्वयन मागर्दशर्न तयार ग�रएको छ र यस 

मागर्दशर्नमा उल्लेिखत ��याकलापहरु �भावकार� रुपमा स�ालन गनर् �नद� िशका तयार गर� जार� ग�रएको छ। 

 

उ�शे्यहरु 
यस मागर्दशर्नका उ�शे्यहरु तप�सल बमोिजम रहेका छन ् 

• स्थानीय तहका �त्येक वडामा �भावकार� क्षयरोग सेवाका ला�ग �ब�मान समस्याहरूको प�हचान, 

�ब�षेण, �ाथ�मक�करण र कायर्योजना तयार गन� ।  

• कायर्�मको �दगोपनाका ला�ग कायर्योजना बनाई कायार्न्वयनका ला�ग सबै तहको ��तव�ता स�ुनि�त 

गन� । 

• क्षयरोग प�हचान, �नदान, रोकथाम, उपचार, �षेण र सहयोगका सेवाहरू �नःशलु्क रुपमा स�ालन गनर् 

सहयोग गन�। 

• स्थानीय तहमा आवश्यकता अनसुार सबै सरोकारवलाहरूको सहभागीता हनुे गर� स�म�त गठन र 

िजम्मेवार� तोक्ने। 



 
 

5 
 

• स्थानीय तहका पदा�धकार�, स्वास्थ्यकम�, स्वयं सेवक, यवुा, शैिक्षक संस्था, सामािजक संघ संस्था, 

सरकार�, �नजी तथा गैर सरकार� संघसंस्थाहरू समेतलाई कायर्�म ��त िजम्मेवार बनाउन उत्��ेरत 

गन�। 

• अ�भयानलाई सफलतापूवर्क स�ालन गनर्का ला�ग संघ, �देश र स्थानीय तहले आवश्यकता अनसुार 

�नय�मत रुपमा �ोत र साधनको स�ुनि�तता गनर् सहयोग गन�। 

• ��याकलापहरुको अ�भलेख रा� ेर सम्बिन्धत �नकायमा �नय�मत ��तवेदनको सनुि�तता गन� ।    
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सम��गत मागर्दशर्न 
 स्वास्थ्य के्ष�सँग संब� काय�महरू �न�दर्� उ�ेश्य बमोिजम कायर्स�ालनमा एकरूपता तथा �भावकार� 

कायार्न्वयन स�ुनि�तताका ला�ग सहजीकरण गन� उ�ेश्यले देहाय बमोिजमको सम��गत मागर्दशर्न तयार ग�रएको 

छ ।कायर्�म समप� भएप�ात ्�देश, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्�ालय एवं कायर्�मसँग सम्ब� महाशाखा 

केन्�मा उल्लेिखत कायर्�म सम्बन्धी ��तवदेन पठाउनपन�छ । स्थानीय तहको आ�थर्क �ोतबाट स�ालन 

स्वास्थ्य के्ष�सँग सम्बिन्धत कायर्�महरुको �ववरण समते ��तवदेनमा समावेश गनुर्हनु अनरुोध छ ।   

• कायर्�ममा स्वास्थ्यसेवाको �वाह एवं सेवाको �योग बाहेकको �ववरणका आधारमा कायर्कमर्हरुको 

�नय�मत रुपमा अनगमुन ग�रने हुँदा स्थानीय तह अन्तगर्त �दान ग�रन ेस्वास्थ्यसेवाको तथ्या�ीय �ववरण 

स्वास्थ्य सूचना �णाल�मा मा�सक रुपमा ��व� गनुर्, गराउनपुन�छ । साथै अन्य व्यवस्थापन सूचना 

�णाल�को मापदण्ड अनसुार तथ्या�को ��व�� तथा ��तवदेन गनुर्पन�छ।   

• कायर्�महरुको �भावकार� कायार्न्वयनका ला�ग आवश्यक �ा�व�धक सहयोग तथा सहजीकरणका ला�ग 

�देश कायार्लय, स्वास्थ्य �नद�शनालय, सामािजक �वकास मन्�ालयका साथै संघस्तरका कायर्�मसँग 

सम्बिन्धत महाशाखा तथा केन्�हरुसँग समन्वय गनर् स�कनछे । साथै �देश तथा संघस्तरबाट 

आवश्यकता अनसुार कायर्�महरुको अनगुमन हनु सक्नछे।   

• कायर्�मका ला�ग �व�नयोिजत रकम कायर्�म स�ालन गनर्का ला�ग कम हनु गएमा वा कायर्�म 

�वस्तार गर�  स�ालन गनर् आवश्यक भएमा दोहोरोपन नहनुे गर� स्थानीय तहबाट थप �ोत प�रचालन 

गर� कायर्�म स�ालन गनर् स�कनछे ।   

• कायर्�म स�ालनका ला�ग �व�नयोिजत बजेट सम्बन्धमा यस �नद� िशकामा बाँडफाडँका आधारमा उल्लेख 

ग�रएकोमा सोह� बमोिजम तथा बाँडफाडकँा आधारमा उल्लेख नग�रएकोमा कायर्�म तथा 

��याकलापको उ�ेश्य र अपेिक्षत ल�य अनरुुप हनुे गर� स्थानीय आवश्यकता तथा �व�मान �नम्नानसुार 

बजेटको बाँडफाँड गर� कायर्�म तथा ��याकलापहरु स�ालन गनुर् पन�छ।  

• स्वीकृत दरबन्द� तथा बजेटको प�र�ध�भ� रहेर मा� सेवा सचुारुलाई �ाथ�मकता �दई सेवा करारका 

कमर्चार�को व्यवस्थापन गनुर् पन�छ।  

• औषधी तथा औषधीजन्य सामा�ी खर�द गदार् संघ तथा �देशबाट �ा� नहनुे वा कम मा�ामा �ा� हनु े

तथा आधारभतू सेवा �वाहका ला�ग स्थानीय तहमा बढ� आवश्यक हनुे औषधी तथा सामा�ीहरुलाई 

�ाथ�मकता �दन ुपन�छ। आवश्यक औषधी तथा औषधीजन्य सामा�ीहरुको �नरन्तर स�ुनि�तताका ला�ग 

�देश सरकारसँग आवश्यक समन्वयका साथै आ�थर्क �ोत साधनको कुशल व्यवस्थापन माफर् त 

गणुस्तर�य स्वास्थ्य सेवा�वाहको स�ुनि�तता गनुर् हनुेछ ।   

• स्वीकृत कायर्�म �ा� अिख्तयार� अनसुारको �नद�शन र खचर् गदार् आ�थर्क कायर्�व�ध तथा �वि�य 

उ�रदा�यत्व ऐन २०७६, सावर्ज�नक खर�द ऐन २०६३, �नयमावल� २०६४, कायर्�व�ध ऐन २०५५ 
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र �नयमावल� २०६४ तथा �मण खचर् �नयमावल� २०६४, कायर् स�ालन �नद� िशका २०७५ अनरुुप 

कायर्�म स�ालन गनुर् पन�छ ।यसका साथै यस आ�थर्क वषर्का ला�ग लिक्षत गर� जार� ग�रएका 

�नद� िशका तथा प�रप� अनरुुप गनुर् हनुेछ ।   

• सम्बिन्धत स्थानीय तहले पा�रत गरेको करार सेवाका �ा�व�धक जनशि� व्यवस्थापन गन� कायर्�व�ध 

बमोिजम हनुेछ। 

• कायर्�म स�ालन सम्बन्धमा कुन ैसमस्या हनु गएमा थप जानकार� आवश्यक भएमा रा��य क्षयरोग 

�नयन्�ण केन्�का सम्बिन्धत शाखा �मखुहरुसँग समन्वय गनुर् हनुेछ।  
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१. �व�भ� तहका स�म�तहरुको स�ालन ���या  
0�ादेिशक स�म�त बैठक 

प�रचय क्षयरोग म�ु नेपाल घोषणा अ�भयानलाई �भावकार� रुपमा कायार्न्वयन गनर् 

आवश्यक पन� नी�त तथा रणनी�त �नमार्ण गनर्, अन्तर-मन्�ालय, साझेदार 

संघसंस्था, संघ, �देश, िजल्ला तथा स्थानीय तहसँग समन्वय, कायर्�ममा 

सहजीकरण, अनगुमन तथा मूल्या�न गनर् यो स�म�त गठन ग�रएको हो। 

उ�ेश्य क्षयरोग म�ु नेपाल घोषणा अ�भयानलाई �भावकार� बनाई तो�कएका ल�यलाई 

हा�सल गनर्। 

कायर्�म/ ��याकलाप 

को लिक्षत समूह 

- 

सहभागी �देश स�म�तका सदस्यहरु  

कायार्न्वयन मापदण्ड - क्षयरोग म�ु नेपाल घोषणा अ�भयान स�ालन �नद�िशकाले तो�कएका 

सदस्यहरु स�म�तमा रहने ।   

कायार्न्वयन �कृया  - योजना �नमार्ण तथा समीक्षा बैठक आयोजना गनर् सदस्य सिचवले स�म�त 

अध्यक्षसँग समन्वय गर� �म�त तय गन� । 

- कायर्�म समीक्षाका ला�ग तो�कएको समयाव�धमा भएका कायर् �ग�त, 

कायर्�मका चनुौती र समाधानका उपाय स�हतको जीवाण ुगन� । 

- स्थानीय तहलाई आवश्यक �ा�व�धक सहयोगका ला�ग �नणर्य गन� । 

- कायर्�म कायार्न्वयनको �भावका�रता  तथा गणुस्तर�यतामा देिखएका 

समस्या तथा समाधानका उपायहरुका ला�ग िजम्मवेार व्यि� स�हतको 

कायर्योजना बनाई तो�कएको समय �भ� कायार्न्वयन गनर् सहजीकरण गन� 

साथै सोको समीक्षा आगामी बैठकमा गन�।  

- बैठकका �नणर्यहरुलाई �ल�पव� गर� सम्बिन्धत तहमा कायार्न्वयनका ला�ग 

पठाउन।े 

- �देश �भ� क्षयरोग म�ु नपेाल घोषणा अ�भयान कायर्�महरुको �नय�मत 

अनगुमन तथा मूल्या�नको योजना बनाई सोह� अनसुार कायार्न्वयन गन�। 

अपेिक्षत ��तफल - �देश �भ� क्षयरोग म�ु नेपाल घोषणा अ�भयानका ��याकलापहरु 

�भावकार� रुपमा स�ालन भई लिक्षत उ�ेश्य हा�सल हनुछे।  

बजेट बाडफँाड नेपाल सरकारको �च�लत आ�थर्क ऐन, �नयमअनसुार खचर् गन� । 
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अ�भलेख ��तबेदन - बैठकका �नणर्यहरु रा��य क्षयरोग �नयन्�ण केन्�मा क्षयरोग म�ु नेपाल 

घोषणा अ�भयान सिचवालयमा पठाउन े 

गणुस्तर �नधार्रण मापदण्ड 

एवं �कृया 

- �नद� िशका अनसुार बैठक बसी �नणर्यहरु गर� कायार्न्वयन गरेको। 

1िजल्ला  स�म�त बैठक 

प�रचय क्षयरोग म�ु नेपाल घोषणा अ�भयानलाई �भावकार� रुपमा कायार्न्वयन गनर् 

साझेदार संघसंस्था, संघ, �देश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय, कायर्�ममा 

सहजीकरण, अनगुमन तथा मूल्या�न गनर् यो स�म�त गठन ग�रएको हो। 

उ�ेश्य क्षयरोग म�ु नेपाल घोषणा अ�भयानलाई �भावकार� बनाई तो�कएका ल�यलाई 

हा�सल गनर्। 

कायर्�म/ ��याकलाप 

को लिक्षत समूह 

- 

सहभागी िजल्ला स�म�तका सदस्यहरु  

कायार्न्वयन मापदण्ड - क्षयरोग म�ु नेपाल घोषणा अ�भयान स�ालन �नद�िशकाले तो�कएका 

सदस्यहरु स�म�तमा रह� �नणर्यहरु गन� ।   

कायार्न्वयन �कृया  - योजना �नमार्ण तथा समीक्षा बैठक आयोजना गनर् सदस्य सिचवले स�म�त 

अध्यक्षसँग समन्वय गर� �म�त तय गन� । 

- कायर्�म समीक्षाका ला�ग तो�कएको समयाव�धमा भएका कायर् �ग�त, 

कायर्�मका चनुौती र समाधानका उपाय स�हतको जीवाण ुगन� । 

- स्थानीय तहलाई आवश्यक �ा�व�धक सहयोगका ला�ग �नणर्य गन� । 

- कायर्�म कायार्न्वयनको �भावका�रता  तथा गणुस्तर�यतामा देिखएका 

समस्या तथा समाधानका उपायहरुका ला�ग िजम्मवेार व्यि� स�हतको 

कायर्योजना बनाई तो�कएको समय �भ� कायार्न्वयन गनर् सहजीकरण गन� 

साथै सोको समीक्षा आगामी बैठकमा गन�।  

- बैठकका �नणर्यहरुलाई �ल�पव� गर� सम्बिन्धत तहमा कायार्न्वयनका ला�ग 

पठाउन।े 

- िजल्ला �भ� क्षयरोग म�ु नपेाल घोषणा अ�भयान कायर्�महरुको �नय�मत 

अनगुमन तथा मूल्या�नको योजना बनाई सोह� अनसुार कायार्न्वयन गन�। 

अपेिक्षत ��तफल - िजल्ला�भ� क्षयरोग म�ु नेपाल घोषणा अ�भयानका ��याकलापहरु 

�भावकार� रुपमा स�ालन भई लिक्षत उ�ेश्य हा�सल हनुछे ।  
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बजेट बाडफाड नेपाल सरकारको �च�लत आ�थर्क ऐन, �नयमअनसुार खचर् गन� । 

अ�भलेख ��तबेदन - बैठकका �नणर्यहरु रा��य क्षयरोग �नयन्�ण केन्�मा क्षयरोग म�ु नेपाल 

घोषणा अ�भयान सिचवालय तथा �देश स�म�तमा पठाउन े 

गणुस्तर �नधार्रण मापदण्ड 

एवं �कृया 

- �नद� िशका अनसुार बैठक बसी �नणर्यहरु गर� कायार्न्वयन गरेको। 

2स्थानीय स�म�त बैठक 

प�रचय क्षयरोग म�ु नेपाल घोषणा अ�भयानलाई �भावकार� रुपमा कायार्न्वयन गनर् 

सू�मयोजनाको �नमार्ण गनर्, साझेदार संघसंस्था, संघ, �देश तथा वडाहरुसँग 

समन्वय गनर्, कायर्�ममा सहजीकरण, अनगुमन तथा मूल्या�न गनर् यो स�म�त 

गठन ग�रएको हो। 

उ�ेश्य क्षयरोग म�ु नेपाल घोषणा अ�भयानलाई �भावकार� बनाई तो�कएका ल�यलाई 

हा�सल गनर्। 

कायर्�म/ ��याकलाप 

को लिक्षत समूह 

- 

सहभागी स्थानीय स�म�तका सदस्यहरु  

कायार्न्वयन मापदण्ड - क्षयरोग म�ु नेपाल घोषणा अ�भयान स�ालन �नद�िशकाले तो�कएका 

सदस्यहरु स�म�तमा रह� �नणर्यहरु गन� ।   

कायार्न्वयन �कृया  - योजना �नमार्ण तथा समीक्षा बैठक आयोजना गनर् सदस्य सिचवले स�म�त 

अध्यक्षसँग समन्वय गर� �म�त तय गन� । 

- कायर्�म समीक्षाका ला�ग तो�कएको समयाव�धमा भएका कायर् �ग�त, 

कायर्�मका चनुौती र समाधानका उपाय स�हतको जीवाण ुगन� । 

- वडालाई आवश्यक �ा�व�धक सहयोगका ला�ग �नणर्य गर� कायार्न्वयन गन� 

। 

- सबै वडाहरुले तयार गरेको क्षयरोग प�हचान, �नदान, उपचार सेवा तथा 

सहयोगको ला�ग सू�मयोजनाको संयोजन गर� स्थानीय तहको क्षयरोग म�ु 

योजनालाई पा�लका सभामा अनमुोदन गनर् �सफा�रस गन� । 

- �त्येक चौमा�सकमा यस स�म�तको बैठक बसी कायर्�मको मूल्या�न तथा 

समीक्षा गन� । 

- कायर्�म कायार्न्वयनको �भावका�रता  तथा गणुस्तर�यतामा देिखएका 

समस्या तथा समाधानका उपायहरुका ला�ग िजम्मवेार व्यि� स�हतको 
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कायर्योजना बनाई तो�कएको समय �भ� कायार्न्वयन गनर् सहजीकरण गन� 

साथै सोको समीक्षा आगामी बैठकमा गन�। 

- बैठकका �नणर्यहरुलाई �ल�पव� गर� सम्बिन्धत तहमा कायार्न्वयनका ला�ग 

पठाउन।े 

- क्षयरोग म�ु नेपाल घोषणा अ�भयान कायर्�महरुको �नय�मत अनगुमन तथा 

मूल्या�नको योजना बनाई सोह� अनसुार कायार्न्वयन गन�। 

अपेिक्षत ��तफल - क्षयरोग म�ु नेपाल घोषणा अ�भयानका ��याकलापहरु �भावकार� रुपमा 

स�ालन भई लिक्षत उ�ेश्य हा�सल हनुेछ ।  

बजेट बाडफाड नेपाल सरकारको �च�लत आ�थर्क ऐन, �नयमअनसुार खचर् गन� । 

अ�भलेख ��तबेदन - बैठकका �नणर्यहरु रा��य क्षयरोग �नयन्�ण केन्�मा क्षयरोग म�ु नेपाल 

घोषणा अ�भयान सिचवालय तथा िजल्ला स�म�तमा पठाउने  

गणुस्तर �नधार्रण मापदण्ड 

एवं �कृया 

- �नद� िशका अनसुार बैठक बसी �नणर्यहरु गर� कायार्न्वयन गरेको। 

3वडा स�म�त बैठक 

प�रचय क्षयरोग म�ु नेपाल घोषणा अ�भयानलाई �भावकार� रुपमा कायार्न्वयन गनर् 

सू�मयोजनाको �नमार्ण गनर्, साझेदार संघसंस्था तथा स्थानीय तहसँग समन्वय 

गनर्, कायर्�ममा सहजीकरण, अनगुमन तथा मूल्या�न गनर् यो स�म�त गठन 

ग�रएको हो। 

उ�ेश्य क्षयरोग म�ु नेपाल घोषणा अ�भयानलाई �भावकार� बनाई तो�कएका ल�यलाई 

हा�सल गनर्। 

कायर्�म/ ��याकलाप 

को लिक्षत समूह 

- 

सहभागी वडा स�म�तका सदस्यहरु  

कायार्न्वयन मापदण्ड - क्षयरोग म�ु नेपाल घोषणा अ�भयान स�ालन �नद�िशकाले तो�कएका 

सदस्यहरु स�म�तमा रह� �नणर्यहरु गन� ।   

कायार्न्वयन �कृया  - योजना �नमार्ण तथा समीक्षा बैठक आयोजना गनर् सदस्य सिचवले स�म�त 

अध्यक्षसँग समन्वय गर� �म�त तय गन� । 

- वडामा क्षयरोग म�ु नेपाल घोषणा अ�भयानको ला�ग सू�मयोजनाको �नमार्ण 

गन� । 
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- सू�मयोजनाको आधारमा कायर्�म कायार्न्वयनमा बजेट अपगु भएमा 

सम्बिन्धत �नकायमा बजेट माग गनर् �नणर्य गन� । 

- कायर्�म समीक्षाका ला�ग तो�कएको समयाव�धमा भएका कायर् �ग�त, 

कायर्�मका चनुौती र समाधानका उपाय स�हतको जीवाण ुगन� । 

- कायर्�म कायार्न्वयनमा आवश्यक �ा�व�धक सहयोगका ला�ग �नणर्य गर� 

सम्बिन्धत �नकायमा जानकार� गन� । 

- क्षयरोग प�हचान, �नदान, उपचार सेवा तथा सहयोगको ला�ग सू�मयोजना 

बनाई वडातहको क्षयरोग म�ु योजनालाई वडा सभाबाट पा�रत गर� 

कायार्न्वयन गनर् �नणर्य गन� । 

- �त्येक चौमा�सकमा यस स�म�तको बैठक बसी कायर्�मको मूल्या�न तथा 

समीक्षा गन� । 

- कायर्�म कायार्न्वयनको �भावका�रता  तथा गणुस्तर�यतामा देिखएका 

समस्या तथा समाधानका उपायहरुका ला�ग िजम्मवेार व्यि� स�हतको 

कायर्योजना बनाई तो�कएको समय �भ� कायार्न्वयन गनर् �नणर्य गर� सोको 

समीक्षा आगामी बैठकमा गन�। 

- बैठकका �नणर्यहरुलाई �ल�पव� गर� सम्बिन्धत तहमा कायार्न्वयनका ला�ग 

पठाउन।े 

- क्षयरोग म�ु नेपाल घोषणा अ�भयान कायर्�महरुको �नय�मत अनगुमन तथा 

मूल्या�नको योजना बनाई सोह� अनसुार कायार्न्वयन गन�। 

अपेिक्षत ��तफल - क्षयरोग म�ु नेपाल घोषणा अ�भयानका ��याकलापहरु �भावकार� रुपमा 

स�ालन भई लिक्षत उ�ेश्य हा�सल हनुेछ ।  

बजेट बाडफाड नेपाल सरकारको �च�लत आ�थर्क ऐन, �नयमअनसुार खचर् गन� ।  

अ�भलेख ��तबेदन - बैठकका �नणर्यहरु रा��य क्षयरोग �नयन्�ण केन्�मा क्षयरोग म�ु नेपाल 

घोषणा अ�भयान सिचवालय र स्थानीय स�म�तमा पठाउन े 

गणुस्तर �नधार्रण मापदण्ड 

एवं �कृया 

- �नद� िशका अनसुार बैठक बसी �नणर्यहरु गर� कायार्न्वयन गरेको। 
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२. स्थानीय तह स्तरमा क्षयरोग आधारभतू व्यवस्थापन इकाई (Basic Management Unit  

(BMU) at Local Level) 
प�रचय क्षयरोग अन्त्यका ला�ग  स्थानीय तह स्तरमा आधारभतू व्यवस्थापन इकाइ गठन 

हनुेछ र सो इकाइले सम्बिन्धत स्थानीय तहमा क्षयरोगको �भावकार� प�हचान, 

�नदान, �षेण, उपचार तथा व्यवस्थापनका ला�ग नेततृ्वदायी भ�ूमका गन�छ। सो 

इकाइमा किम्तमा ३ जना कमर्चार� रहने छन ्जसलाई स्थानीय तहका स्वास्थ्य 

शाखा �मखुले नेततृ्व गन�छन।् यो इकाइको �मखु कायर्हरूमा कायर्�म सम्बन्धी 

योजना �नमार्ण तथा तजुर्मा गन�, कायर्�मको अनगुमन तथा मूल्या�न गन�, 

कायर्�मको गणुस्तर मापन तथा समन्वय गन�, क्षयरोगमा काम गन� कमर्चार�को 

क्षमता अ�भवृ�� एवं कायर्�मको तथ्या� व्यवस्थापन लगायतका कायर् गन�छ । 

 

यस ��याकलाप अन्तगर्त दईु सह ��याकलापहरू छन ्: प�हलो कमर्चार� करारमा 

�लने र दो�ो Basic Management Unit (BMU) स्थापना तथा स�ालन गन�। 

उ�शे्यहरू क्षयरोग म�ु नेपाल घोषणा अ�भयान ��याकलापहरुको �भावकार� स�ालनमा 

सहजीकरण गर� तो�कएका ल�यलाई हा�सल गन�छ। 

कायर्�म/��याकलापको 

लिक्षत समूह 

 

सहभागीहरू  

कायार्न्वयन मापदण्ड १. कमर्चार� सेवा करार 

• एक जना कायर्�म अ�धकृत करार सेवामा �लने। सो कमर्चार� सम्बिन्धत 

स्थानीय तहले पा�रत गरेको “करारमा �ा�व�धक जनशि� व्यवस्था गन� 

सम्बन्धी कायर्�व�ध” ले तोके बमोिजम गन�। 

• कायर्�म अनगुमन मूल्या�न सहायक लगायत अन्य कमर्चार�हरु स्थानीय 

आवश्यकताको आधारमा स्थानीय तहको �ोत प�रचालन गर� कमर्चार� 

व्यवस्थापन गनर् स�कनछे। सो कमर्चार�हरु सम्बिन्धत स्थानीय तहले 

पा�रत गरेको “करारमा �ा�व�धक जनशि� व्यवस्था गन� सम्बन्धी 

कायर्�व�ध” ले तोके बमोिजम गन�। 

कायर्�म अ�धकृतको न्यूनतम शैिक्षक योग्यताः BPH वा सो सरह हनुे र अन्य 

सहायक स्तरका कमर्चार�हरुको हकमा HA वा Staff Nurse हनुपुन�छ।   
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२. आधारभतू व्यवस्थापन इकाई (BMU) स्थापना तथा स�ालन 

I. सम्बिन्धत स्थानीय तहको स्वास्थ्य शाखा अन्तगर्त यो इकाई स्थापना तथा 

स�ालन हनुेछ। 

II. यसको स�ालन सम्बिन्धत स्थानीय तहको स्वास्थ्य शाखा �मखुको 

मातहतमा हनुछे। 

III. यस इकाईमा न्यूनतम ३ जना कमर्चार� रहनछेन ्जसमा १ जना स्थानीय 

तहले तोकेको क्षयरोगका ला�ग िजम्मवेार व्यि� रहनेछन ्। 

कायार्न्वयन ���या • आधारभतू व्यवस्थापन इकाई (BMU) मा सेवा करारमा �लइन े पदहरूको 

कायर्�ववरण तयार गन�। 

• �वषयगत कायर्मा किम्तमा एक वषर्को अनभुव भएका व्यि�लाई �ाथ�मकता 

�दन।े 

• छनौट भएका कमर्चार�हरुलाई क्षयरोग कायर्�म स�ालन, व्यवस्थापन, 

अनगुमन तथा मूल्या�न, क्षमता अ�भवृ�� एवं तथ्या�को गणुस्तर मापनको  

िजम्मेवार� �दन।े 

• छनौट भएका कमर्चार�हरुको वा�षर्क कायर्सम्पादन मूल्या�न गर� सोको 

आधारमा आगामी वषर्को ला�ग करार सेवा नवीकरण गन� । 

• BMU का ला�ग आवश्यक हनुे सामा�ीहरू जस्तै फ�नर्चर, स्टेसनर�, कम्प्यटुर, 

��न्टर का�टर्ज स�हत आ�दको सचुी तयार गन� र बजेट उपलब्धता र 

�ाथ�मकताका आधारमा सामा�ीहरू खर�द तथा व्यवस्थापन गन� । 

अपेिक्षत ��तफल क्षयरोग कायर्�मको �भावकार� स�ालन तथा व्यवस्थापन हनुे । 

बजेट बाडँफाटँ नेपाल सरकारको ऐन, �नयमअनसुार �व�नयोिजत बजेट �भ� रह� खचर् गन�। 

अ�भलेख ��तवेदन • हरेक कमर्चार�हरूको व्यि�गत �ववरण फाइल खडा गन� । 

• �नयिु� �लएका कमर्चार�हरूको नाम र ठेगाना स�हतको �ववरण रा��य क्षयरोग 

�नयन्�ण केन्�क्षयरोग म�ु नेपाल घोषणा अ�भयान सिचवालयलाई उपलब्ध 

गराउने । 

गणुस्तर �नधार्रण मापदण्ड 

एवं �कृया 

वा�षर्क कायर्सम्पादन मूल्या�नका आधारमा करार सम्झौता नवीकरण गन�। 
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३. समदुायस्तरमा क्षयरोग म�ु अ�भयान स्वयंसेवक (TBFCV) स्थापना एवं स�ालन 
(Development of TB Free Community Volunteers) 

प�रचय समदुायमा क्षयरोग म�ु नेपाल घोषणा अ�भयान �भावकार� रूपमा स�ालनका 

ला�ग स्थानीय तहका हरेक बडामा १/१ जना क्षयरोग म�ु अ�भयान 

स्वयंसेवकको व्यवस्था हनुेछ । यी स्वयंसेवकहरूले समदुाय स्तरमा हनुे क्षयरोग 

प�हचान, �नदान, उपचार तथा रोकथाम एवं समदुायमा जनचेतनाका 

��याकलापहरु स�ालन गनर् स��य रूपमा सहयोग गन�छन ्। 

उ�शे्यहरू समदुायमा क्षयरोग म�ु अ�भयानका ��याकलापहरु �भावकार� रूपमा स�ालन 

गनर् । 

कायर्�म/��याकलापको 

लिक्षत समूह 

समदुायमा स्थायी रुपमा बसोबास गन� र सामािजक अगवुाका रूपमा काम गनर् 

ईच्छुक व्यि�हरू 

सहभागीहरू  

कायार्न्वयन मापदण्ड • अ�नवायर् योग्यता न्यूनतम - सामान्य लेखपढ गनर् सक्न ेर समदुायमा �ाय 

जसो स्थायी रुपमा बसोबास गरेको हनुपुन� । 

तप�सल अनसुारका व्यि�हरु उपलब्ध भएमा �ाथ�मकता �दनपुन�छ: 

• �वगतमा क्षयरोग �नको भएको व्यि�,  

• समदुायमा सामािजक अगवुाका रूपमा काम ग�ररहेका व्यि�  

• स्वास्थ्य �वषयमा ताल�म तथा अध्ययन गरेका व्यि� 

कायार्न्वयन ���या • वडा स�म�तसँगको गो�ीमा क्षयरोग म�ु अ�भयान स्वयंसेवक (TBFCV) 

छनौट गन�। छनौट गदार् मा�थ उल्लेिखत मापदण्डका आधारमा गर�, सो 

को अ�भलेखीकरण गन�। स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखा �मखु वा क्षयरोग 

म�ु संयोजकले छनौट ���याको अनगुमन गर� स�ुनि�तता गन�। 

• TBFCV हरू लाई क्षयरोगको स्���न� तथा �षेण, उपचार व्यवस्थापन, 

सम्पकर्  पर�क्षण, समदुाय स्तरमा क्षयरोग स��य खोजपड्ताल कायर्�म, 

जनचेतना अ�भयान जस्ता �वषय समेट�एको २ �दनको ताल�म स�ालन गन�। 

• समदुायस्तरमा हनुे कायर्�मको समीक्षा, अनगुमन तथा मूल्या�न आ�द 

कायर्मा स��य सहभागी गराउने । 

• समदुायमा सम्भा�वत क्षयरोग �बरामीहरूको स��य खोजपड्ताल कायर्�महरु 

(जस्तै सम्पकर्  पर�क्षण, घर दैलो भेट आ�द) गर� सम्भा�वत क्षयरोग 

�बरामीको प�हचान गन� कायर्मा प�रचालन गन�। 
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• समदुायमा हनुे स्वास्थ्यसेवाका कायर्�म जस्तै PHC-ORC Clinic, 

Immunization clinic, Vitamin A �वतरण अ�भयान आ�दमा सम्भा�वत 

क्षयरोगका बालबा�लका तथा आमाहरूको प�हचान गर� स्वास्थ्य संस्थामा 

�षेण गन� । 

• क्षयरोगका जोिखम समूह जस्तै �पछ�डएका, सीमान्तकृत समदुाय, दगुर्मका 

बस्ती, गमु्बा, स्कूल, होस्टेल आ�दमा क्षयरोग प�हचानका ला�ग प�रचा�लत 

हनुे तथा गराउन।े 

• क्षयरोग रोकथामका ला�ग समदुायमा जनचेतना वृ��का ला�ग ग�रन े

अ�भमिुखकरण तथा स्वास्थ्य िशक्षा आ�दमा सहभागी हनु।े 

• स्वास्थ्य संस्थाबाट स्थानीय तहमा वा क्षयरोग �नदान केन्�मा खकार ढुवानी 

कायर्मा सहयोग गन� । 

• समदुायमा आधा�रत क्षयरोग उपचार जस्तै CBDOTS वा Family DOTS मा 

प�रचा�लत हनुे। 

अपेिक्षत ��तफल क्षयरोग प�हचान, �नदान तथा रोकथामका ��याकलापहरुको कायार्न्वयन 

�भावकार� हनुछे।  

बजेट बाडँफाटँ नेपाल सरकारको ऐन, �नयमअनसुार �व�नयोिजत बजेट �भ� रह� खचर् गन�। 

अ�भलेख ��तवेदन • सम्पूणर् स्वयंसेवकहरूको नाम, ठेगाना र सम्पकर्  नम्बर स�हतको सूिच तयार 

गन� र रा��य क्षयरोग �नयन्�ण केन्�अन्तगर्तको क्षयरोग म�ु नेपाल घोषणा 

अ�भयानको सिचवालय लगायत अन्य सरोकारवाला सबैलाई उपलब्ध 

गराउने। 

गणुस्तर �नधार्रण मापदण्ड 

एवं �कृया 

वा�षर्क कायर् सम्पादन अनसुार मूल्या�न गन�  

 

४. स्वास्थ्य संस्थामा Registration Triage �वकास गन� 
प�रचय स्वास्थ्य संस्थामा आउन े सबै �बरामीहरुमा रोगको शी� प�हचान गनर् �बरामीको 

नामदतार् गन� ठाउँमा क्षयरोगको िचन्ह तथा लक्षणहरुका बारेमा सोधी, य�द कसैमा 

लक्षण देखापरेमा त्यस्ता �बरामीलाई सम्भा�वत क्षयरोगका �बरामी मानी �नदानको 

ला�ग सम्बिन्धत िच�कत्सक/स्वास्थयकम�को मा �सधै पठाई स्वास्थ्य जाँच गन� 

व्यवस्था �मलाउन।े जसले क्षयरोग शी� �नदान भई रोग सं�मण दरमा क�म 

ल्याउनको ला�ग समते म�त गदर्छ। 
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उ�शे्य • क्षयरोग �बरामीको शी� �नदान गर� उपचारमा ल्याउने । 

• स्वास्थ्य संस्थामा हनु ेक्षयरोगको सं�मणमा न्य�ुनकरण गन� । 

कायर्�म/��याकलापको 

लिक्षत समूह 

मूलदतार्मा दतार् भएका सेवा�ाह�हरु 

सहभागीहरु सम्भा�वत क्षयरोग �भा�वत व्यि�हरु 

कायर्�म कायार्न्वयनका 

मापदण्ड 

•  

कायर्�म स�ालन 

���या  

• मूल दतार्मा बसेका कमर्चार�हरुलाई क्षयरोग िचन्ह तथा लक्षणहरुको बारेमा 

जानकार� गराउने ।  

• संस्था व्यवस्थापन तथा स�ालन स�म�तसँग बैठक बसी  Registration Triage 

को औिचत्य, आवश्यकता र यसको स�ालन �व�धका बारेमा छलफल गर� 

कायर्�मको �भावकार� स�ालनको वातावरण स�ुनि�तता गन� । 

• स्वास्थ्य संस्थाले यस कायर्�मको ला�ग १ जना फोकल व्यि� तोक� संस्थाका 

सबै कमर्चार�हरुलाई आधारभतू क्षयरोग व्यवस्थापनको ताल�म गन� ।  

• यो कायर्�म स्वास्थ्य संस्था स�ालन भएको �त्येक �दनमा मूल दतार्मा दतार् हनु 

आएका �त्येक �बरामीलाई क्षयरोगको (अनसूुिच १ मा रािखएको screening 

questionnaire को आधारमा) स्���न� गन� साथै एक्सरे स�ुवधा भएको स्वास्थ्य 

संस्थामा एक्सरेको माध्यमबाट प�न स्���न� गन�। 

• सम्भा�वत क्षयरोगका �बरामीलाई छु�ै स्थानमा -Separation) बस्न ेव्यवस्थापन 

गन�। 

• खोक� लाग्दा, हाच्�ु गदार् मखु छोप्ने, मास्क लगाउने, खकारको उिचत 

व्यवस्थापन गन�का साथै अन्य उपायहरुका बारेमा जानकार� गराउने । 

• सम्भा�वत क्षयरोगका �बरामीहरुको खकार संकलन गर� जीनएक्सपटर् सेन्टरमा 

पर�क्षण गनर् अनरुोध फाराम स�हत पठाउन े। 

• जीनएक्सपटर् पर�क्षण गनर् नस�कएको अवस्थामा खकारको दईु वटा नमूना �लई 

sputum microscopy पर�क्षण गन�। Sputum microscopy मा नेगे�टभ आएको 

तर अत्या�धक सम्भावना भएका �बरामीहरुलाई जीनएक्सपटर् पर�क्षणको व्यवस्था 

गन� । 

• क्षयरोग �नदान केन्�मा खकारको पर�क्षण सोह� �दनमा गराउने र य�द पर�क्षण 

गनर् नस�कएको अवस्थामा उिचत भण्डारण गर� अक� �दनमा पर�क्षण गन� । 
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• खकारको उिचत भण्डारण गनर्को ला�ग स्थानीय तहमा १ वटा स्वास्थ्यसंस्था 

छनौट गर� सो संस्थालाई खकार संकलन केन्�को रुपमा �वकास गन� । सो 

खकार संकलन केन्�मा खकार संकलनको ला�ग रे��िजरेटरको व्यवस्था गन�। 

• खकार पर�क्षणबाट �ा� न�तजाका आधारमा रा��य क्षयरोग कायर्�मको उपचार 

व्यवस्थापन �नद�िशका अनसुार उपचार गराउन े।  

• फोकल व्यि�ले �बरामीलाई खकार पर�क्षणको �रपोटर् �लने �दन तथा समयको 

जानकार� �बरामीलाई गराउने र आवश्यकताअनसुार �रपोटर् �लए/न�लएको 

फलोअप गन�। 

• नोट: Indoor स�ुवधा भएको स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालको हकमा भनार् भएका 

�बरामीहरुको प�न मा�थ उल्लेिखत ���या अनरुुप क्षयरोग स्���न� गन� । 

• यस कायर्�मको रेक�डर्� तथा �रपो�टर्� सम्भा�वत क्षयरोग �बरामीको रिज�र 

HMIS 6.1 मा अध्याव�धक गन� । 

अपेिक्षत ��तफल • सम्भा�वत क्षयरोग �बरामीको शी� �नदान तथा उपचार भई केश 

नो�ट�फकेसनमा वृ�� हनुछे। 

• स्वास्थ्य संस्थाहरुमा क्षयरोग सं�मण दरमा न्य�ुनकरण हनुेछ। 

बजेट बाडँफाटँ नेपाल सरकारको �च�लत आ�थर्क ऐन �नयमको अ�धनमा रह� �ब�नयोिजत बजेट 

अनसुार व्यवस्थापन गन�। 

 

५. PHC-ORC िक्ल�नकमा क्षयरोग स्���न� एवं स्वास्थ्य संस्थामा �नदानका ला�ग �षेण 
प�रचय PHC-ORC िक्ल�नकमा आएका गभर्वती म�हला, बालबा�लकाहरू लगायत अन्य 

सेवा�ाह�हरुमा क्षयरोगको स्���न� गर� सम्भा�वत �बरामीहरूलाई निजकको 

स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक थप पर�क्षण तथा �नदानका ला�ग �षेण गर� क्षयरोग 

प�ा लगाउन यो कायर्�म रािखएको छ । 

उ�शे्यहरू  गभर्वती म�हला, बालबा�लकाहरू लगायत अन्य सेवा�ाह�हरुमा क्षयरोग प�हचान 

गन� । 

कायर्�म/��याकलापको 

लिक्षत समूह 

PHC-ORC िक्ल�नकमा आएका गभर्वती म�हला, आमा र बालबा�लकाहरू लगायत 

अन्य सेवा�ाह�हरु 

सहभागीहरू  

कायार्न्वयन मापदण्ड • क्षयरोग स्���न� (अनसूुिच १) फाराम �योग गन� । 
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• PHC-ORC िक्ल�नकका स्वास्थ्यकम� तथा म�हला स्वयंसे�वकाहरूलाई 

क्षयरोग स्���न� तथा �षेण सम्बन्धी अ�भमिुखकरण भएको हनुपुन� । 

• हरेक पटकको PHC-ORC िक्ल�नकमा क्षयरोगको स्���न� अ�नवायर् हनुपुन� 

। 

• कुपो�षत बालबा�लका, गभर्वती म�हला, आमाहरू र द�घर्रोगीहरुलाई नछुटाइ 

�वशेष ध्यान �दएर स्���न� गन� ।  

कायार्न्वयन ���या १ अ�भमिुखकरण 

• PHC-ORC िक्ल�नक स�ालन गन� सबै स्वास्थ्यकम� एवं म�हला स्वयंसे�वका 

हरूलाई क्षयरोगको िचन्ह, लक्षण, �नदान तथा उपचारका बारेमा १ �दन े

अ�भमिुखकरण गन� ।  

२. क्षयरोग स्���न� तथा �षेण 

• PHC- ORC िक्ल�नक स�ालन हुँदा हरेक गभर्वती म�हला, आमा, बालबा�लका 

तथा अन्य सबै सेवा�ाह�हरुमा क्षयरोगको िचन्ह तथा लक्षण सम्बन्धी 

स्���न� गन�। 

• स्���न�मा भे�टएका सम्भा�वत क्षयरोगका �बरामीहरूलाई आवश्यक थप 

पर�क्षण तथा �नदानका ला�ग निजकको स्वास्थ्य संस्थामा �षेण गन� र क्षयरोग 

�नदान भए/नभएको �ववरण PHC-ORC रिजस्टरमा अ�ाव�धक गर� सम्बिन्धत 

स्वास्थ्य संस्थामा मा�सक ��तवदेन गन� । 

• क्षयरोगको सम्भा�वत �बरामी य�द �षेण भई जान नमानमेा उ� �बरामीको 

एउटा खकारको नमूना संकलन गर� खकार सँकलन तथा ढुवानी �णाल�मा 

आब� भएको निजकको स्वास्थ्यसंस्था वा जीनएक्सपटर् सेन्टरमा पर�क्षणका 

ला�ग पठाउन।े 

• उ� पर�क्षणको न�तजा �ववरण PHC-ORC रिजस्टरमा अ�ाव�धक गर� 

मा�सक ��तवेदन गन� ।  

अपेिक्षत ��तफल म�हला, बालबा�लका तथा अन्य सेवा�ाह�हरुमा क्षयरोग शी� प�हचान हनुेछ। 

बजेट बाडँफाटँ १. अ�भमिुखकरण - उपलब्ध बजेटको प�र�ध �भ� रह� खचर् गन� । 

२. क्षयरोग स्���न� तथा �षेण - PHC-ORC िक्ल�नक बाट �षेण भई 

क्षयरोग �नदान भएका ��त �बरामी बापत रू ५०० �षेण गन� व्यि�को 

ला�ग �दान गन�। 
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३. य�द �बरामी आफै �षेण गरेको स्वास्थ्य संस्थामा गएमा रु ४०० 

�बरामीलाई र रु १०० �तन �लयर प्याकेिज� वापत स्वास्थ्यकम�लाई 

�दन।े 

अ�भलेख ��तवेदन PHC-ORC रिजस्टरमा क्षयरोग �बरामीको �षेण �नदान सम्बन्धी �ववरण अ�ाव�धक 

गर� सम्बिन्धत स्वास्थ्य संस्थामा मा�सक ��तवदेन गन� । 

गणुस्तर �नधार्रण 

मापदण्ड एवं �कृया 

• PHC-ORC िक्ल�नक बाट �षेण भई आएका सम्भा�वत क्षयरोगका �बरामी र 

त्यस मध्ये बाट �नदान भएका �बरामीको अनपुात ७ देखी १० ��तशत सम्म 

भएमा कायर्�मको �भावका�रता जनाउने छ। 

• यो अनपुात १० ��तशत भन्दा बढ� भएमा सम्भा�वत �बरामीको स्���न�मा 

क�म भएको अनमुान लगाउनपुदर्छ। 

• यो अनपुात ७ ��तशत भन्दा कम भएमा यसले बढ� व्यि� सम्भा�वत 

क्षयरोगको �बरामी भई स्���न� भएको हनुसक्दछ।  

 

६. स्थानीय तहमा खकार संकलन तथा ढुवानी �णाल� स्थापना 
प�रचय स्थानीय तह अन्तगर्त रहेका क्षयरोग �नदान सेवा उपलब्ध नभएका सबै स्वास्थ्य 

संस्थाबाट खकार सकँलन गर� रा��य क्षयरोग कायर्�म अन्तगर्तको खकार जाँच 

गणुस्तर संजालमा रहेको �नदान केन्� �वशेषतः molecular WHO Recommended 

Diagnostics (mWRD) �व�ध जस्तै जीनएक्सपटर्मा खकार ढुवानी गर� क्षयरोग 

�नदान गनर् यो �णाल� �वकास गनुर् पदर्छ। यसका ला�ग स्थानीय तहले कुन ैएक 

स्वास्थ्य संस्थालाई खकार सँकलन केन्�को रूपमा �वकास गर� सबै स्वास्थ्य 

संस्थाबाट सकँ�लत खकार तो�कएको �दनमा उ� केन्�मा सरुिक्षत साथ भण्डारण 

गन� व्यवस्था गराउन ुपदर्छ र तो�कएको क्षयरोग �नदान केन्�मा पर�क्षण गराइ 

सो को न�तजा सम्बिन्धत स्वास्थ्य संस्थालाई उपलब्ध �मलाउनपुदर्छ । 

उ�शे्यहरू स्वास्थ्य संस्थामा आएका �बरामीहरूलाई क्षयरोग �नदानमा पहुँच �वस्तार गर� रोग 

प�ा लगाउने दरमा वृ�� गनुर् । 

कायर्�म/��याकलापको 

लिक्षत समूह 

स्वास्थ्य संस्थाबाट स्���न� भएका सबै क्षयरोगका सम्भा�वत �बरामीहरू 

सहभागीहरू  
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कायार्न्वयन मापदण्ड • सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पायक पन� कुनै एक स्वास्थ्य संस्थामा खकार 

संकलन केन्� स्थापना गन�। 

• खकार संकलन केन्� भएको स्वास्थ्य संस्थाको कुनै एक कमर्चार�लाई खकार 

संकलन तथा तो�कएको क्षयरोग �नदान केन्�मा ढुवानी कायर्का ला�ग 

िजम्मेवार� तोक्ने । 

• किम्तमा ह�ामा १ पटक वा अनकुुलता अनसुार तो�कएको क्षयरोग �नदान 

केन्�मा खकार ढुवानी गन�। 

कायार्न्वयन ���या • खकार संकलन केन्�का ला�ग सबै स्वास्थ्य संस्थालाई पायक पन� कुन ैएक 

स्वास्थ्य संस्था छनोट गन�। 

• छनौट भएको स्वास्थ्य संस्थामा कुन ै एक कोठामा खकार संकलन एवं 

भण्डारण गन� व्यवस्था �मलाउने । य�द उपय�ु कोठा नभएमा ��-�ाब 

सामा�ी �योग गर� १२ x १५ को क्षयरोग सं�मण �नयन्�णका मापदण्ड 

समेत पालना गर� १ कोठा �नमार्ण गनर् स�कनछे । 

• संकलन भएको खकार रे��िजरेटरमा २ देखी ८ �ड�ी सेिल्सयसको ताप�म 

कायम हनुे गर� भण्डारण गन� । 

• स्वास्थ्य संस्थालाई खकार संकलन गन� �दनका आधारमा वग�करण गन� 

(जस्तै: ‘क’ भ�े स्वास्थ्य संस्थालाई आईतवार, ‘ख’ भ�े स्वास्थ्य संस्थालाई 

सोमवार �मश: … ) र सो अनसुार खकार संकलन भएको स�ुनि�तता गन�। 

• स्वास्थ्य संस्थामा संकलन भएको खकार TBFCV वा स्वास्थ्य संस्थाको कुन ै

एक कमर्चार� माफर् त ढुवानी गराउने व्यवस्था �मलाउन।े 

• खकार पर�क्षण हनुे जीनएक्सपटर् सेन्टरसँग समन्वय गर� पर�क्षण हनुे व्यवस्था 

�मलाउने र खकार जाँचको न�तजा सम्बिन्धत स्वास्थ्य संस्थालाई उपलब्ध 

गराउने। 

अपेिक्षत ��तफल सम्भा�वत क्षयरोग �बरामीहरुको प�हचान भई रोग प�ा लाग्ने दरमा वृ�� हनुछे। 

बजेट बाडँफाटँ �ब�नयोिजत बजेट अनसुार 

• रे��िजरेटर २०० �लटर को एक थान (खकार संकलन केन्�मा)  

• स्पटुम कु�रयर बक्स (Sputum Courier Box) । 

• खकार ढुवानी ��त ह�ा एक पटक रू ५०० (स्वास्थ्य संस्थाबाट खकार 

संकलन केन्�सम्म) 
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• खकार ढुवानी ��त ह�ा एक पटक रू २५०० (खकार संकलन केन्�बाट 

िजनएक्सपटर् सेन्टर सम्म) 

अ�भलेख ��तवेदन • खकार संकलन केन्� स्थापना प�ात ् उ� केन्�को नाम, ठेगाना, 

िजम्मेवार कमर्चार�को नाम र सम्पकर्  नम्बर स�हतको �ववरण रा��य 

क्षयरोग �नयन्�ण केन्�को क्षयरोग म�ु नेपाल घोषणा अ�भयान 

सिचवालयलाई उपलब्ध गराउने । 

• सम्भा�वत क्षयरोग �बरामीको जानकार� सम्भा�वत क्षयरोग रिज�र HMIS 

6.1 मा अध्याव�धक गन� र सो को मा�सक ��तवदेन गन� । 

गणुस्तर �नधार्रण 

मापदण्ड एवं �कृया 

कायर्�ममा उल्लेिखत मापदण्ड बमोिजम कायर् स�ालन भएको स�ुनि�तता गन� 

। 

नोट: यो ��याकलाप GF/SR भएका स्थानीय तहमा उनीहरु माफर् त ग�रने भएकोले GF/SR कायर्�म 

कायार्न्वयन �नद� िशका गनुर्हनु र GF/SR नभएका स्थानीय तहमा मा�थ उल्लेख भए अनसुार गनुर्हनु। 

 

७. क्षयरोग �बरामीको सम्पकर् मा रहेका व्यि�हरुमा स्���न� (Contact Tracing) गन�  

प�रचय  सबै �कार (PBC, PCD, EP) का क्षयरोग �बरामीहरुको घरप�रवार, छर�छमेक, कायर्के्ष� 

वा िवBfलयमा निजकको सम्पकर् मा रहेका व्यि�हरुमा क्षयरोगको स्���न� (Contact 

Tracing) गर� �छटो भन्दा �छटो रोग प�ा लगाई क्षयरोग सं�मण हनु ेदरमा क�म 

ल्याउन यो कायर्�म रािखएको हो। 

उ�ेश्य  क्षयरोग �बरामीहरुको घरप�रवारका सदस्यहरु, छर�छमके�हरु, कायर्के्ष� वा िवBfलयमा 

निजकको सम्पकर् मा रहेका व्यि�हरुको क्षयरोग शी� �नदान गर� उपचारमा ल्याउने । 

लिक्षत समूह  चाल ुतथा अिघल्लो आ�थर्क वषर्मा उपचारमा रहेका सबै �कारका क्षयरोग �बरामीको 

घरप�रवार, छर�छमके र कायर्के्ष� वा िवBfलयमा निजकको सम्पकर्  व्यि�हरु 

कायर्�म 

कायार्न्वयनका 

अत्याबश्यक 

मापदण्ड  

• सम्पकर्  पर�क्षणकतार् (Contact tracer) स्वास्थ्यसंस्थाको अगवुाईमा छनौट गन�। 

• सम्पकर्  पर�क्षणकतार् छनौट गदार् लेखपढ गनर् सक्ने �नम्न व्यि�हरुमध्यबेाट 

छनौट गन�। 

१. म�हला स्वास्थ्य स्वयंसे�वका (FCHVs), 

२. सामदुा�यक डट्स सेवा �दायक (CB DOTS Provider), 

३. क्षयरोग �नको भएको �बरामी (Cured TB patient) वा 

४. TB Free Community Volunteer (TB-FCVs) 
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य�द यी व्यि�हरु नभएमा क्षयरोग कायर्�म बारे अ�भमिुखकरण �लएका वा क्षयरोग 

कायर्�म बझेुका व्यि� जस्तै िशक्षक, स्थानीय यवुा, सामािजक प�रचालक, स्थानीय 

संघसंस्था वा क्लवका सदस्य तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी ताल�म, अध्ययन गरेका व्यि� 

प�न छनौट गनर् स�कनेछ । 

• चाल ु आ�थर्क वषर्मा उपचारत कुनै प�न �कारका क्षयरोग �बरामीहरुको 

निजकको सम्पकर् मा रहेका घरप�रवारका सदस्यहरु, छर�छमेक र कायर्के्ष� वा 

िवBfलयका व्यि�हरुलाई उपचार अव�ध स�हत १ वषर्को अव�धमा किम्तमा 

चार म�हनाको अन्तरालमा दईु पटक स्���न� गन� । 

• अिघल्लो आ�थर्क वषर्मा उपचारमा दतार् भएका सबै क्षयरोग �बरामीहरुको 

निजकको सम्पकर् मा रहेका घरप�रवारका सदस्यहरु, छर�छमेक र कायर्के्ष� वा 

िवBfलयका व्यि�हरुलाई सम्पकर्  पर�क्षणकतार् माफर् त १ पटक स्���न� गन�। 

• सम्पकर्  पर�क्षणबाट प�हचान भएका सम्भा�वत क्षयरोगका �बरामीलाई 

जीनएक्सपटर् बाट खकार पर�क्षण गराउने। य�द कुनै कारणवस जीनएक्सपटर् 

बाट पर�क्षण गराउन नस�कएमा खकार ढुवानी �णाल�मा आव� Quality-

assured माई�ोसको�पक सेन्टरमा पर�क्षण गन� । 

• माई�ोसकोपी पर�क्षण न�तजा नेगे�टभ आएका सबै नमूनाहरुको जीनएक्सपटर् 

पर�क्षण गन� ।यसका ला�ग स्वास्थ्य संस्थाले �बरामीलाई सम्पकर्  गर� पनु: 

खकारको नमूना संकलन गर� जीनएक्सपटर् सेन्टरमा पठाउने । 

• क्षयरोग �बरामीको घरप�रवारका सदस्य भ�ाले उसको आफ्नो प�रवारका साथै 

उ� घरमा वसोवास गन� अन्य प�रवारका सदस्य समेतलाई बझुनपुछर्। साथै 

�बरामीको घर भ�ाले उ हाल बसोबास ग�ररहेको �नजी वा भाडाको घर वा 

अन्य व्यि� जस्तै साथी वा नातेदारको घर भ�े प�न बझु्नपुदर्छ। त्यसै गर� 

छर�छमेक भ�ाले क्षयरोग �बरामीको घरको व�रपर� बसोबास गन� र �ायजसो 

दै�नक सम्पकर् मा आउने व्यि�हरुलाई छर�छमेक भनी बझु्नपुदर्छ र कायर्के्ष� 

भ�ाले �बरामीले दै�नक काम गन� स्थानलाई सम्झनपुदर्छ। 

• निजकको सम्पकर्  (Close Contact) भ�ाले क्षयरोगको लक्षण देिखन ुअगा�ड 

�तन म�हनाको अव�धमा सामािजक भेला हनुे स्थान र कायर्कक्ष जस्ता बन्द 

स्थानहरुमा क्षयरोग �बरामीहरुसँग लामो समयसम्म बसेका व्यि�हरु 

बझु्नपुदर्छ। 
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• सम्पकर्  पर�क्षणमा क्षयरोगका �बरामीको �नय�मत सम्पकर् मा भएका पाँच वषर् 

म�ुनका बालबा�लका साथै PLHIV हरुमा क्षयरोगको कुनै िचन्ह तथा लक्षण 

नभएको पाइएमा TB Preventive Therapy (TPT) सरुु गनर् सम्बिन्धत 

स्वास्थ्य संस्थामा �षेण गन� अथवा लैजानपुदर्छ । 

• सम्पकर्  पर�क्षणमा क्षयरोगको सम्भा�वत �बरामी प�हचान भएमा पर�क्षणका  

ला�ग खकार ढुवानी �णाल�मा आव� स्वास्थ्य संस्थामा �षेण गन� । उ� 

व्यि� पर�क्षणका ला�ग नगएमा वा नसक्ने भएमा सम्पकर्  पर�क्षणकतार्ले 

खकार संकलन गर� स्वास्थ्य संस्थामा लैजान े। 

• क्षयरोगको स्���न� गदार् क्षयरोग �बरामी ��त हनुे भेदभाव न्य�ुनकरण गनर् 

�नम्न ��याकलाप गन� 

१. सम्पकर्  पर�क्षण गनुर् पूवर् क्षयरोगको �बरामीको मौिखक िस्वकृ�त �लन।े  

२. उपचारमा रहेका �बरामीबाट अन्य स्वस्थ व्यि�मा क्षयरोगको �कटाण ु

सनर् सक्ने सम्भावना न्यून हनुे कुराको जानकार� उ� घरप�रवार 

सदस्यहरु, �छमेक, कायर्के्ष� तथा िवBfलयका व्यि�हरुलाई जानकार� 

गराउने । 

• सम्पकर्  पर�क्षण गदार् HMIS 6.6 सम्पकर्  पर�क्षण फारम �योग गन� र सबै 

�बवरण HMIS 6.7  ( सम्पकर्  पर�क्षण तथा क्षयरोग ��तरोधात्मक उपचार 

रिजस्टर) मा अध्याव�धक गन� साथै TPT मा रहेकाहरुको HMIS 6.8 काडर् 

बनाई उपचारको रेकडर् गन�। 

कायार्न्वयन �कृया  • स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई उपचारमा रहेका �बरामीको संख्याका आधारमा सूिचकृत 

गन� ।  

• सूिचकृत मध्ये तलुनात्मकरुपमा धेरै �बरामी भएका स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट सम्पकर्  

पर�क्षण सरुु गद� �मशः अन्य स्वास्थ्यसंस्थाहरुमा समेत कायर्�म �वस्तार गन� 

।  

• सरुुमा चाल ुआ�थर्क वषर्मा उपचारमा रहेका क्षयरोगका �बरामीका घरप�रवार, 

छर�छमेक साथै कायर्के्ष� र िवBfलयमा सम्पकर्  पर�क्षण गरेप�छ अिघल्लो 

आ�थर्क वषर्मा उपचार गरेका �बरामीका घरप�रवारका सदस्यहरुलाई सम्पकर्  

पर�क्षण गन� । 

• स्थानीय तहले छनौटमा परेका स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकम�लाई कायर्�म 

सम्बन्धी जानकार� तथा आवश्यक logistics उपलब्ध गराउने ।  
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• सम्पकर्  पर�क्षणकतार्लाई कायर्�म सम्बन्धी क्षमता अ�भवृ�� गन� । 

• स्वास्थ्यसंस्थामा चाल ुतथा अिघल्लो आ�थर्क वषर्मा  दतार् भई क्षयरोगको उपचार 

�लएका सबै क्षयरोगका �बरामीहरुको ठेगाना स�हतको �ववरण बनाई स्वास्थ्य 

संस्थाले सम्पकर्  पर�क्षणकतार्लाई उपलव्ध गराउने ।  

• उपलब्ध �ववरणको आधारमा सम्बिन्धत सम्पकर्  पर�क्षणकतार्ले क्षयरोग 

�बरामीको निजकको सम्पकर् मा रहेका घरप�रवारका सदस्य, छर�छमेक र 

कायर्के्ष� वा िवBfलयका व्यि�हरुको उल्लेिखत मापदण्ड अनसुार िस्कृ�नङ गन� 

। 

• स्���न� गदार् क्षयरोगको लक्षण भएको पाईएमा खकार पर�क्षणको ला�ग स्वास्थ्य 

संस्थामा �बरामी ल्याई पर�क्षण गराउने । �बरामी स्वास्थ्य संस्थामा जान नमानेमा 

सम्पकर्  पर�क्षणकतार्ले �बरामीको खकार संकलन गर� क्षयरोग �नदान केन्�मा 

पर�क्षण गराउने वा खकार ढुवानी �णाल�मा आव� स्वास्थ्य संस्थामा संकलन 

गरेको खकार पर�क्षणका ला�ग बझुाउने । 

• सम्पकर्  पर�क्षणबाट प�हचान भएका सम्भा�वत क्षयरोगका �बरामीलाई 

जीनएक्सपटर् बाट खकार पर�क्षण गराउने। य�द कुनै कारणवस जीनएक्सपटर् 

बाट पर�क्षण गराउन नस�कएमा खकार ढुवानी �णाल�मा आव� Quality 

assured माई�ोसको�पक सेन्टरमा पर�क्षण गन� । 

• माई�ोसकोपी पर�क्षण नेगे�टभ न�तजा आएका सबै नमूनाहरुको जीनएक्सपटर् 

पर�क्षण गन� ।यसका ला�ग स्वास्थ्यसंस्थाले सम्पकर्  पर�क्षणकतार् माफर् त 

�बरामीलाई सम्पकर्  गर� पनु: खकारको नमूना संकलन गर� जीनएक्सपटर् सेन्टरमा 

पठाउने । 

• खकारको नमूना संकलन गदार् सम्भा�वत क्षयरोग �बरामीको प�हलो १ वटा 

खकारको नमूना सो�ह �दनको र दो�ो खकारको नमूना अक� �दनको �बहानको  

(Spot-Morning) र संभव नभएमा सो�ह �दनको २ वटा खकारको (Spot-Spot 

प��तबाट) नमूना �लई स्वास्थ्यसंस्थामा �तन �लयर प्या�कंग गर� ढुवानी गन�। 

• स्वास्थ्यसंस्थाले सम्पकर्  पर�क्षणबाट संकलन भएको खकारको व�ामा “सम्पकर्  

पर�क्षण” जनाई क्षयरोग �नदान केन्�मा खकार ढुवानी �णाल� माफर् त पठाउने। 

• सम्पकर्  पर�क्षणबाट क्षयरोग �नदान भएमा ल्याब रिज�रको �षेण/�नदान महलमा 

सम्पकर्  पर�क्षण भनी उल्लेख गन� । 
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• क्षयरोग �नदान भई उपचारमा नआएको �बरामीलाई उपचारमा ल्याउन स्वास्थ्य 

संस्थाले सम्पकर्  पर�क्षणकतार् प�रचालन गर� उपचारमा ल्याउने । 

आ�थर्क बाँडफाँड  

(नेपाल सरकारको 

�च�लत आ�थर्क एन 

�नयमको अ�धनमा 

रह� करक�� 

लगायतका कायर् 

समेत गन�) 

 

�स.नं �ववरण एकाई दर पटक जम्मा 

१ 

सम्पकर्  पर�क्षणकतार्लाई घरप�रवार, छर�छमेक, 

कायर्के्ष� र िवBfलयमा गई सम्पकर् मा रहेका 

व्यि�हरुको क्षयरोग स्���न� गनर् यातायात खचर् 

(अ�धकतम) 

��त �बरामी १००० २ २००० 

२ 

सम्पकर्  पर�क्षण गदार् पाईएका संभा�वत क्षयरोगका 

�बरामीहरुको खकार संकलन, �तन �लयर प्याकेिज�, 

रेक�डर्� तथा �रपो�टर्� गर� खकार संकलन केन्� वा 

िजनएक्सपटर् सेन्टरसम्म ढुवानी गर� खकार न�तजा 

सम्बिन्धत व्यि�ले �ा� गरे वापत (अ�धकतम) 

��त �बरामी ५०० १ ५०० 

• HMIS 6.6 का �ववरणका आधारमा स्वास्थ्य संस्थालाई सम्पकर्  पर�क्षणका ला�ग 

रु १००० ��त घर, छर�छमेक, कायर्के्ष� वा िवBfलयमा भेट यातायत खचर् 

भ�ुानी गन� । सम्पकर्  पर�क्षण गदार् HMIS 6.6 मा �त्येक सम्पकर्  सदस्यको 

सह� छाप गराउने । 

• संभा�वत क्षयरोगका �बरामीहरुको खकार संकलन, �तन �लयर प्याकेिज�, HMIS 

6.1 रिज�रमा संभा�वत क्षयरोगका �बरामीहरुको �ववरण रेक�डर्� र HMIS 9.3 

मा �रपो�टर्� गन� ।साथै सो �बरामीको खकार न�तजा सम्बिन्धत व्यि�ले �ा� 

गरे वापत ��त व्यि� रु ५०० भ�ुानी गन�। 

अपेिक्षत ��तफल  �बरामीको सम्पकर् मा भएका घरप�रवारका सदस्यहरु, छर�छमेक, कायर्के्ष� र िवBfलयका 

व्यि�हरुमा क्षयरोग �नदान भई उपचार हनुेछ। 

Drug Resistant (DR) क्षयरोग �बरामीको निजकको सम्पकर् मा रहेका व्यि�हरुको सम्पकर्  पर�क्षण 

(Contact Tracing) 

उ�ेश्य  क्षयरोगका �बरामीहरुको घरप�रवार, छर�छमके, कायर्के्ष� र िवBfलयमा निजकको 

सम्पकर् मा रहेका व्यि�हरुमा क्षयरोग �नदान गर� उपचारमा ल्याउने । 

लिक्षत समूह  • हाल DR क्षयरोग उपचारमा रहेका �बरामीको घरप�रवारका सदस्यहरु, 

छर�छमेक, कायर्के्ष� र िवBfलयका व्यि�हरु 

• खकार ढुवानी कायर्�मबाट RR/MTB �नदान भएका �बरामीको घरप�रवारका 

सदस्यहरु, छर�छमेक, कायर्के्ष� र िवBfलयका व्यि�हरु  

• अिघल्लो आ�थर्क वषर्मा उपचार पूरा गरेका DR क्षयरोग �बरामीहरु 
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कायर्�म 

कायार्न्वयनका 

अत्याबश्यक 

मापदण्ड  

• सम्पकर्  पर�क्षण स्वास्थ्यकम�हरुमध्येबाट १ जनाले गन� । 

• खकार ढुवानी �णाल� माफर् त खकार पठाउन नस�कने स्थानका सम्भा�वत 

क्षयरोगका �बरामीको खकार संकलन सम्पकर्  पर�क्षणकतार् माफर् त गन� ।  

• उपचारत DR क्षयरोग �बरामीको घरप�रवारका सदस्यहरु, छर�छमेक, कायर्के्ष� 

वा िवBfलयका व्यि�हरुलाई उपचार अव�धमा किम्तमा ६ म�हनाको 

अन्तरालमा २ पटक िस्कृ�नङ गन�। 

• उपचार पूरा गरेको १ वषर् अव�ध सम्मका �बरामीको घरप�रवारका सदस्यहरु, 

छर�छमेक, कायर्के्ष� र िवBfलयका व्यि�हरुलाई १ पटक मा� सम्पकर्  

पर�क्षण गन� ।  

• क्षयरोग �बरामीको घरप�रवारका सदस्य भ�ाले उसको आफ्नो प�रवारका साथै 

उ� घरमा वसोवास गन� अन्य प�रवारका सदस्य समेतलाई बझुन ुपछर् । साथै 

�बरामीको घर भ�ाले उ हाल बसोबास ग�ररहेको �नजी वा भाडाको घर वा 

अन्य व्यि� जस्तै साथी वा नातेदारको घर भ�े प�न बझु्न ुपदर्छ । त्यसै गर� 

छर�छमेक भ�ाले क्षयरोग �बरामीको घरको व�रपर� बसोबास गन� र �ायजसो 

दै�नक सम्पकर् मा  आउने व्यि�हरुलाई छर�छमेक भनी बझु्नपुदर्छ र कायर्के्ष� 

भ�ाले �बरामीले दै�नक काम गन� स्थानलाई सम्झनपुदर्छ। 

• निजकको सम्पकर्  (Close Contact) भ�ाले क्षयरोगको लक्षण देिखन ुअगा�ड 

�तन म�हनाको अव�धमा सामािजक भेला हनु ेस्थान र कायर्कक्ष जस्ता बन्द 

स्थानहरुमा क्षयरोग �बरामीहरुसँग लामो समयसम्म बसेका व्यि�हरु 

बझु्नपुदर्छ। 

कायार्न्वयन �कृया  • स्वास्थ्य संस्थाको समन्वयमा घरप�रवारका सदस्यहरु, छर�छमेक, कायर्के्ष� वा 

िवBfलयका व्यि�हरुको सम्पकर्  पर�क्षणका ला�ग सम्बिन्धत DR �बरामीको 

ठेगाना स�हतको �ववरण उपलव्ध रिज�रमा अध्याव�धक गन� र सो अनसुार घर, 

�छमेक, कायर्के्ष� तथा िवBfलयमा भेट योजना बनाउने । 

• स्वास्थ्यकम� उपलव्ध नभएमा TB-FCV प�रचालन गर� �बरामीको घरदैलोमा 

सम्पकर्  पर�क्षण गन� । 

• DR क्षयरोग �बरामीको घरप�रवारका सदस्यहरु, छर�छमेक, कायर्के्ष� वा 

िवBfलयका व्यि�हरुको स्���न� गदार् �बरामी��त हनु सक्ने भेदभावमा 

संवदेनशील भई उपचार �लएका व्यि� बाट अन्य व्यि�मा क्षयरोग सं�मण 

हनुे सम्भावना न्यून हनुे कुराको जानकार� उ� घरप�रवार, छर�छमेक, समदुाय 
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र कायर्स्थान तथा िवBfलयका व्यि�हरुलाई परामशर् गनुर्का साथै �बरामीको 

मौिखक मन्जरु� प�न �लनपुदर्छ । 

• सम्पकर्  पर�क्षणमा क्षयरोगको िचन्ह तथा लक्षण देिखएका घरप�रवारका 

सदस्यहरु, छर�छमके, समदुाय र कायर्के्ष� तथा िवBfलयका व्यि�हरुको खकार 

संकलन गर�  जीनएक्सपटर् सेन्टरमा खकार ढुवानी �णाल� माफर् त पठाउन ेवा 

जीनएक्सपटर् सेन्टर निजक भए सम्पकर्  पर�क्षणकतार्ले खकारको नमूना संकलन 

गर� पर�क्षण गराउने  ।  

• जीनएक्सपटर् पर�क्षणमा �बरामी �नदान भएमा सो को जानकार� टे�लफोन वा 

इमले माफर् त तरुुन्त सम्बिन्धत स्वास्थ्य संस्था, �बरामी र TB-FCV लाई गराउन े

र �रपोटर् स्वास्थ्य संस्थालाई उपलव्ध गराउने ।  

• RR/MDR �नदान भएमा तरुुन्त DR क्षयरोग उपचार केन्�मा ल�ग उपचार सरुु 

गराउने तथा RR Sensitive TB �नदान भएमा सम्बिन्धत स्वास्थ्य संस्थामा DS 

TB को उपचार गराउन े। 

• जीनएक्सपटर् सेन्टर, उपचार केन्� वा उपकेन्�मा गई कायर्�मसँग सम्बिन्धत 

आवश्यक कागजात रुज ुगर� रकम भ�ुा�न गन� ।  

• सम्पकर्  पर�क्षण गदार् HMIS 6.6 सम्पकर्  पर�क्षण फारम �योग गन� र सबै 

�बवरण HMIS 6.7 (सम्पकर्  पर�क्षण तथा क्षयरोग ��तरोधात्मक उपचार 

रिजस्टर) मा अध्याव�धक गन� ।  

आ�थर्क बाँडफाँड  

(नेपाल सरकारको 

�च�लत आ�थर्क एन 

�नयमको अ�धनमा 

रह� करक�� 

लगायतका कायर् 

समेत गन�) 

�स.नं �ववरण एकाई दर पटक जम्मा 

१ 

सम्पकर्  पर�क्षणकतार्लाई घरप�रवार, छर�छमेक, 

कायर्के्ष� र िवBfलयमा गई सम्पकर् मा रहेका 

व्यि�हरुको क्षयरोग स्���न� गनर् यातायात खचर् 

(अ�धकतम) 

��त �बरामी १००० २ २००० 

२ 

सम्पकर्  पर�क्षण गदार् पाईएका संभा�वत क्षयरोगका 

�बरामीहरुको खकार संकलन, �तन �लयर प्याकेिज�, 

रेक�डर्� तथा �रपो�टर्� गर� खकार संकलन केन्� वा 

िजनएक्सपटर् सेन्टरसम्म ढुवानी गर� खकार न�तजा 

सम्बिन्धत व्यि�ले �ा� गरे वापत (अ�धकतम) 

��त �बरामी ५०० १ ५०० 

• HMIS 6.6 का �ववरणका आधारमा स्वास्थ्य संस्थालाई सम्पकर्  पर�क्षणका ला�ग 

रु १००० ��त घर, छर�छमेक, कायर्के्ष� वा िवBfलयमा भेट यातायत खचर् 

भ�ुानी गन� । सम्पकर्  पर�क्षण गदार् HMIS 6.6 मा �त्येक सम्पकर्  सदस्यको 

सह� छाप गराउने । 
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• संभा�वत क्षयरोगका �बरामीहरुको खकार संकलन, �तन �लयर प्याकेिज�, HMIS 

6.1 रिज�रमा संभा�वत क्षयरोगका �बरामीहरुको �ववरण रेक�डर्� र HMIS 9.3 

मा �रपो�टर्� गन� ।साथै सो �बरामीको खकार न�तजा सम्बिन्धत व्यि�ले �ा� 

गरे वापत ��त व्यि� रु ५०० भ�ुानी गन�। 

अपेिक्षत ��तफल  DR क्षयरोग �बरामीको सम्पकर् मा भएका व्यि�हरुमा रोग �नदान भई उपचारमा 

आउनेछन।् 

नोट: यो ��याकलाप GF/SR भएका स्थानीय तहमा उनीहरु माफर् त ग�रने भएकोले GF/SR कायर्�म कायार्न्वयन 

�नद� िशका गनुर्हनु र GF/SR नभएका स्थानीय तहमा मा�थ उल्लेख भए अनसुार गनुर्हनु। 

 

८. Tuberculosis Preventive Therapy (TPT) कायर्�मको सरुुवात तथा �नरन्तरता 
प�रचय सबै PBC क्षयरोगका सं��मत व्यि�हरुको  प�हचान गर� यथाशी� उपचारमा ल्याई स��य 

क्षयरोग हनुबाट रोक्नको ला�ग यो कायर्�म रािखएको हो। 

उ�शे्य पाँच वषर् भन्दा म�ुनका बालबा�लकाहरुलाई सकृय क्षयरोग (Active TB) हनुबाट बचाउने। 

लिक्षत समूह क्षयरोग �बरामीको सम्पकर् मा आएका ५ वषर् भन्दा म�ुनका बालबा�लकाहरु 

कायर्�म 

कायार्न्वयनका 

मापदण्ड 

• यो कायर्�म सम्पकर्  पर�क्षण कायर्�म लागू भएका सबै स्वास्थ्य संस्थामा लागू 

गन� । 

• स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकम�हरुलाई ग�रने अ�भमिुखकरण कायर्�म तथा �नय�मत 

स्थलगत अनिुशक्षण/अनगुमन �मणमा यो सम्विन्ध �वषय–बस्त ु मा आवश्यक 

जानकार� �दई क्षमता अ�भवृ�� गन�। 

• सम्पकर्  पर�क्षण कायर्�म अन्तगर्त उपचारत क्षयरोग �वरा�मका घरप�रवारका 

सदस्यमा क्षयरोग स्���न�मा भे�टएका पाँच वषर् म�ुनका, क्षयरोगको कुन ै िचन्ह 

तथा लक्षण नभएका सबै बच्चामा TB Preventive Therapy (TPT) लाग ुगन� । 

• सबै नयाँ दतार् हनुे बालबा�लकालाई ३ म�हना चाईल्ड रेिजमेन अन्तगर्तको HR 

खवुाउन।े 

• TPT मा योग्य व्यि�हरुलाई ३ म�हनाको ला�ग HR खवुाउने (थप जानकार�को 

ला�ग प�रमािजर्त क्षयरोग ब्यबस्थापन �नद� िशका 2019 अध्ययन गन� र सोह� 

बमोिजम गन�।) 
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• सम्पकर्  पर�क्षणमा घरप�रवारमा भे�टएका बालबा�लकामा सकृय क्षयरोग नभएको 

ए�कन स्वास्थ्य संस्थाका िच�कत्सक वा क्षयरोग सम्विन्ध ताल�म �लएका 

स्वास्थ्यकम�ले गन�। 

• औषधी सेवन गनर् योग्य व्यि�हरुलाई १ म�हनाको ला�ग स्वास्थ्य संस्थाले औषधी 

उपलब्ध गराउने र �नय�मत औषधी खाए/नखाएको स�ुनि�तता गन� । 

• स्वास्थ्य संस्थाले TPT को ला�ग आवश्यक औषधीको माग सम्बिन्धत स्थानीय तह 

वा िजल्लासँग समन्वय गर� �वतरणको व्यवस्था �मलाउन।े 

• TPT को �ववरण HMIS 6.7 मा रेकडर् गर� समयमा ��तवेदन गन� । 

कायर्�म 

कायार्न्वयन 

���या 

• सम्पकर्  पर�क्षण गदार् सम्पकर् मा आएका सबै व्यि�हरुलाई TPT का ला�ग सम्पकर्  

पर�क्षणकतार्ले सम्बिन्धत स्वास्थ्य संस्थामा पठाउने । 

• सम्पकर्  पर�क्षण गदार् ५ वषर् भन्दा म�ुनका बालबा�लकाहरुलाई क्षयरोगको िचन्ह तथा 

ल�यणहरुको आधारमा क्षयरोग नभएको ए�कन गर� TPT शरुु गराउने। 

• TPT शरुु गनुर् पूवर् ५ वषर् भन्दा म�ुनका बालबा�लकाहरुलाई आमाबाब ुवा अ�भभावक 

र अन्यको हकमा व्यि� स्वयंलाई TPT बाट हनुे फाइदा एवं यसको ��तकूल असर, 

क्षयरोगका िचन्ह तथा लक्षणहरु लगायत सं�मण रोकथामका उपायहरुको बारेमा 

अ�नवायर् रुपमा जानकार� गराउने । 

• औषधी सेवन गनर् योग्य व्यि�हरुलाई १ म�हनाको ला�ग स्वास्थ्य संस्थाले औषधी 

उपलब्ध गराउने र �नय�मत औषधी खाए/नखाएको स�ुनि�तता गन� । 

• उपचार शरुु गरेका सबै व्यि�हरुको स्वास्थ्य अवस्था तथा औषधी सेवन �नय�मतताको 

अनगुमनका ला�ग स्वास्थ्यकम� उपचार अव�धमा १ पटक सबै व्यि�हरुको घर गई 

अनगुमन गन�। 

• अनगुमन गदार् अनसूुिच २ मा उल्लेख भए बमोिजमको चेक�ल� �योग गन� । 

• TPT �लदाँ �लदै क्षयरोगको िचन्ह तथा लक्षण वा अन्य स्वास्थ्य समस्या देखा परेमा 

तरुुन्त स्वास्थ्य संस्थामा पठाउने । 

• य�द सम्बिन्धत स्वास्थ्य संस्थाले क्षयरोग �नदान गनर् नसक्ने भएमा रोग �नदान स�ुवधा 

भएको स्वास्थ्य संस्थामा तरुुन्त �षेण गर� पठाउने । 

• सम्बिन्धत स्वास्थ्य संस्थाले TPT मा दतार् भएका व्यि�हरुको आवश्यक रेक�डर्� तथा 

�रपो�टर्� HMIS 6.7 (सम्पकर्  पर�क्षण तथा क्षयरोग ��तरोधात्मक उपचार रिज�र) मा 

अध्याव�धक गन� । 
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अपेिक्षत 

��तफल 

क्षयरोगका �बरामीको सम्पकर् मा भएका 5 वषर् भन्दा म�ुनका बालबा�लकाहरुलाई स��य 

क्षयरोग हनुबाट बचाई रोग सन� दरमा क�म ल्याउन म�त पगु्नेछ । 

आ�थर्क 

बाडँफाडँ  
(नेपाल सरकारको 

�च�लत आ�थर्क ऐन, 

�नयमको अ�धनमा 

रह�  कायर् गन�) 

 

 
�स.नं. �ववरण एकाई दर पटक जम्मा 

१ TPT संकलनका ला�ग यातायात खचर् 
��त व्यि�/��त 

म�हना 
४०० ३ १२०० 

२ 
स्वास्थ्यकम�लाई TPT उपचार अव�ध भर 

व्यवस्थापन खचर्   

��त व्यि� 
६०० १ ६०० 

• HMIS 6.7 मा भएको �ववरणका आधारमा यातायात खचर् उपलब्ध गराउने । 

• TPT व्यवस्थापन भ�ाले आवश्यकता अनसुार घरभेट, टे�लफोन, रेक�डर्� तथा 

�रपो�टर्� वापत �दइने रकम हो । 
TB Preventive 
Therapy 
Medicine 
Dosage 

 

प�रमािजर्त रा��य क्षयरोग व्यवस्थापन �नद� िशका अनरुुप गन� । 

नोट: यो ��याकलाप GF/SR भएका स्थानीय तहमा उनीहरु माफर् त ग�रने भएकोले GF/SR कायर्�म 

कायार्न्वयन �नद� िशका गनुर्हनु र GF/SR नभएका स्थानीय तहमा मा�थ उल्लेख भए अनसुार गनुर्हनु। 

 

९. स्वास्थ्य संस्थामा क्षयरोगको जोिखम समूहहरुमा क्षयरोग स्���न� कायर्�म 
4क. स्वास्थ्य संस्थामा बालबा�लकाहरुमा क्षयरोग �नदान कायर्�म 

प�रचय क्षयरोगको जोिखम समूहहरु मध्यमेा बालबा�लकाहरु प�न पदर्छन।् सबै 

बालबा�लकाहरुमा क्षयरोग शी� प�हचान तथा �नदान गर� उपचारमा ल्याउनको ला�ग यो 

कायर्�म रािखएको हो।   

उ�ेश्य स्वास्थ्य संस्थाहरुमा स्वास्थ्य सेवा �लन आएका सबै बालबा�लकाहरुमा �वशेषत: कुपो�षत 

तथा स्वाश�स्वाश सं�मण भएकाहरुमा क्षयरोगको शी� �नदान गर� उपचारमा ल्याउने। 

लिक्षत समूह • स्वास्थ्य संस्थामा आएका सबै बालबा�लकाहरु। 

• कुपो�षत एवं स्वाश�स्वाश भएका बालबा�लकाहरु �ाथ�मकतामा पदर्छन।् 

कायार्न्वयन 

मापदण्ड 

• स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य सेवा �लन आएका सबै बालबा�लकाहरुमा क्षयरोगको 

स्���न� गन�। 

• कुपो�षत तथा स्वाश�स्वाश सं�मण भएका बालबा�लकाहरुलाई क्षयरोगको अ�नवायर् 

स्���न� गन�। 
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• कुपो�षत बालबा�लकामा क्षयरोग �नदान गदार् अनसूुिच ३ को स्कोर चाटर्को �योग 

गनर्को ला�ग िच�कत्सकलाई जानकार� गराउन े। 

• स��य क्षयरोग खोजपड्ताल कायर्�म स�ालन �नद� िशका, २०७८ मा उल्लेख भएको 

कुपो�षत बालबा�लकामा क्षयरोग स्���न� सम्बन्धी स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई जानकार� 

गराउने। 

• �नदानका ला�ग �षेण ग�रने अस्पतालहरु छनौट गदार् Childhood TB ताल�म �ा� 

िच�कत्सक वा बालरोग �वशेषज्ञ भएको अस्पताललाई �ाथ�मकतामा रा� ुपदर्छ। 

• �षेण अस्पतालमा पठाईएका सबै बच्चाहरुमा क्षयरोग �नदानका ला�ग गनुर्पन� 

पर�क्षणहरु: एक्सरे, TST र जीनएक्सपटर् पर�क्षण गन� र खकार �नकाल्न नसक्ने 

बच्चाहरुको ताल�म �ा� िच�कत्सकले ग्यािस्�क लाभाज �व�ध �योग गर� खकार 

�नकाल� जीनएक्सपटर्बाट क्षयरोगको जाँच गर� �नदान गनुर्पदर्छ । 

• ग्यािस्�क लाभाज �नकाल्न सम्भव नभएमा एक्सरे, TST, Fine Needle Aspiration 

Cytology (FNAC) (आवश्यकता अनरुुप) र clinical पर�क्षणको �नणर्यका आधारमा 

क्षयरोग �नदान गनुर्पदर्छ । सम्भा�वत EP क्षयरोगका �बरामीहरुमा आवश्यकता 

अनसुार FNAC, CSF (Cerebro spinal fluid) को माध्यम बाट �नदान गनुर्पदर्छ । 

(थप जानकार�को ला�ग TB management guidelines, 2019 - nepalntp.gov.np 

बाट download गर� �योग गनुर्होला।) 

कायार्न्वयन 

�कृया 

• यो कायर्�म सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा लागू गन� र तल उल्लेख भएका स्वास्थ्य 

संस्थाहरुलाई �ाथ�मकतामा रा�।े 

• तलुनात्मक रुपमा बालबा�लकाहरुमा क्षयरोग कम वा बढ� प�ा लागेका 

स्वास्थ्य संस्थाहरु 

• तलुनात्मक रुपमा बढ� ओ�प�ड सेवा �लन आएका बालबा�लकाहरु बढ� 

भएका स्वास्थ्य संस्थाहरु 

• कुपो�षत र स्वाश�स्वाश सं�मण बढ� देिखएका बालबा�लकाहरु बसोबास 

भएका स्थानमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरु 

• सेवाको पहुँचबाट टाढा भएका, सीमान्तकृत, अ�त �वप� तथा �पछ�डएका 

जनसमदुाय बसोबास गरेका स्थानमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरु 

• पोषणको कायर्�म (IMAM/CMAM) स�ालन भएका Outpatient 

Therapeutic Center (OTC)/Inpatient Therapeutic Center (ITC) र 

Nutrition Rehabilitation Home (NRH) स�ालन भएका स्वास्थ्य संस्थाहरु 
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• क्षयरोग म�ु नेपाल घोषणा अ�भयान �नद� िशका संलग्न रहेको स��य क्षयरोग 

खोजपड्ताल कायर्�म स�ालन �नद�िशका, २०७८ मा उल्लेख भएको कुपो�षत 

बालबा�लकामा क्षयरोग स्���न� सम्बन्धी �नदान अल्गो�रदम, क्षयरोग �नदानको 

ला�ग रेफर गर� पठाउन ुपन� अस्पताल, रेफरल अस्पताल सम्म पगु्न लाग्ने यातायात 

खचर् र सम्बिन्धत रेक�डर्� एवं �रपोटर्� जस्ता �वषयहरुको बारेमा स्वास्थ्य 

संस्थाहरुलाई जानकार� गराउने । 

• बालबा�लकामा क्षयरोग �नदानका ला�ग �षेण गनर् दईु �कारको अस्पताल छनौट 

गन�: प�हलो िजल्ला अस्पताल वा �नदान सेवा र िच�कत्सक उपलब्ध भएका अस्पताल 

र दो�ो िजल्ला बा�हरका तलुनात्मक रुपमा गणुस्तर�य �नदान सेवाका साथै बालरोग 

�वशेषज्ञ िच�कत्सक समेत उपलब्ध भएका अस्पताल । 

• स्वास्थ्य संस्थाहरुले �षेण गदार् प�हला िजल्ला अस्पतालमा पठाउन।े य�द िजल्ला 

अस्पतालबाट अक� अस्पतालमा �षेण गर� पठाउन परेमा िजल्ला अस्पतालले �षेण 

पजुार् HMIS 6.9 भर� पठाउने । 

• बालबा�लका �षेण गर� पठाउन े अस्पतालको ए�कन गर� उ� अस्पतालको 

िच�कत्सकलाई बाल क्षयरोग सम्बन्धी क्षमता अ�भवृ�� ताल�म स�ालन भएको बेलामा 

सहभागी गराउने व्यवस्था गन�।  

• अस्पतालमा �षेण भई आएका बालबा�लकाहरुलाई सम्बिन्धत िच�कत्सकसँग जाँच 

गराउन सहयोग गन� फोकल व्यि�को पूणर् �ववरण (सम्पकर्  व्यि�, सम्पकर्  नं., 

�षेण गन� �दन आ�द) सम्बिन्धत स्वास्थ्य संस्थालाई उपलब्ध गराउने । 

• अस्पतालमा सम्बिन्धत फोकल व्यि�ले स्वास्थ्य संस्थाबाट �षेण भई आएका 

बालबा�लकामा क्षयरोग �नदान गनर् सहयोगी भ�ूमका �नभाउने र सहजीकरण गन� ।   

• स्वास्थ्यसंस्थामा आएका SAM बच्चालाई क्षयरोग �नदानका ला�ग �सधै �षेण 

अस्पतालमा पठाउन े र MAM एवं स्वाश�स्वाश सं�मण भएका बच्चाहरुमा 

क्षयरोगको िचन्ह तथा लक्षण र क्षयरोग �बरामीसँगको सम्पकर्  ई�तहासका आधारमा 

स्���न� गर� संभा�वत भएका क्षयरोगका बच्चाहरुलाई �नदानको ला�ग �षेण गन� । 

• �नदान भएका �बरामी उपचारमा नआएमा सम्बिन्धत स्वास्थ्य संस्था वा TB-FCV 

माफर् त फलोअप गर� उपचारमा ल्याउने ।  

• �षेण गदार् �षेण पजुार् HMIS 6.9 को �योग गन� । 

• सम्भा�वत क्षयरोग �बरामीको �ववरण HMIS 6.1 रिज�रमा अध्याव�धक गन� । 
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• स्थानीय तहले सम्बिन्धत स्वास्थ्य संस्थासँग आवश्यक कागजातहरु (HMIS 6.1, 

6.9)  रुज ुगर� यी कायर्सँग सम्बिन्धत रकम भ�ुानी गन� । 

अपेिक्षत ��तफल बालबा�लकामा स��य क्षयरोग �नदान भई उपचारमा आउनेछन ्। 

बजेट बाँडफाँड 

(�ब�नयोिजत बजेटको 

प�र�धमा रह� नेपाल 

सरकारको �च�लत 

ऐन तथा �नयमानसुार 

खचर् गनर् स�कनेछ।) 

 

• क्षयरोग �नदानका ला�ग �षेण भई जाने बालबा�लका र अ�भभावकले �ा� गन� 

यातायात खचर् सम्बिन्धत स्वास्थ्य संस्थाले उपलब्ध गराउने । 

• बच्चालाई �षेण गदार् उपलब्ध हनुे यातायात खचर् दरु�को आधारमा, कुल बजेटको 

�समा �भ� रह� वग�करण गर� आवश्यकता अनसुार भ�ुानी गन� व्यवस्था �मलाउने 

। 

अ�भलेख 

��तवदेन 

क्षयरोग स्���न� गरेको संख्या सम्भा�वत क्षयरोग स्���न� रिज�र HMIS 6.1 तथा पोषण 

रिज�र वा OTC/ITC रिज�र मा उल्लेख गर� सो को �ववरण मा�सक ��तवदेन HMIS 

9.3 मा गन� । 

गणुस्तर �नधार्रण 

मापदण्ड एवं 

�कृया  

• TB management guidelines 2019 मा भएको childhood TB को �नदान 

�ोटोकललाई आधार मानी क्षयरोग स्���न� तथा �नदान भएको हनुपुन� । 

नोट: यो ��याकलाप GF/SR भएका स्थानीय तहमा उनीहरु माफर् त ग�रने भएकोले GF/SR कायर्�म 

कायार्न्वयन �नद� िशका गनुर्हनु र GF/SR नभएका स्थानीय तहमा मा�थ उल्लेख भए अनसुार गनुर्हनु। 

5ख. स्वास्थ्य संस्थाहरुमा पूवर् �सू�त सेवा (ANC service) �लन आएका गभर्वती म�हलाहरुमा क्षयरोगको 

स्���न� कायर्�म 

प�रचय क्षयरोगको जोिखम समूहहरु मध्ये गभर्वती म�हलाहरु प�न पदर्छन।् गभर्वती 

नभएका म�हलाको तलुनामा गभर्वती म�हलामा क्षयरोग हनुे Relative Risk १.४ र 

सतु्केर� म�हलामा १.९ गणुाले क्षयरोग हनु ेएउटा रा��य अध्ययनले देखाएको छ 

। गभार्वस्थामा क्षयरोग हनुाले स्वास्थ्यमा नकरात्मक असर र बच्चा जन्माउन े

बेलामा ज�टलता हनु्छ। गभर्वती म�हलाहरुमा समयमा नै क्षयरोग प�ा लगाई 

उपचारमा ल्याउनको ला�ग यो कायर्�म रािखएको हो। 

उ�ेश्य गभर्वती म�हलाहरुमा क्षयरोगको �नदान गर� उपचारमा ल्याउन।े 

लिक्षत समूह पूवर् �स�ुत सेवा (ANC service) �लन आएका सबै गभर्वती म�हलाहरु 
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कायार्न्वयन मापदण्ड • सबै सम्भा�वत क्षयरोग �बरामीहरुको खकार पर�क्षण सम्भव भएसम्म molecular 

WHO Recommended Diagnostics (mWRD) �व�ध (जीनएक्सपटर्) बाट 

पर�क्षण गनुर्पदर्छ ।  

• सम्भव नभए सम्म Designated Microscopy Center (DMC) बाट पर�क्षण 

गनुर् पदर्छ र नेगे�टभ भएका अत्या�धक सम्भा�वतलाई जीनएक्सपटर् पर�क्षण 

ला�ग व्यवस्था गनुर्पदर्छ। 

कायार्न्वयन �कृया • यो कायर्�म सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा लागू हनुेछ र तल उल्लेख भएका 

स्वास्थ्य संस्थाहरु यस कायर्�मको ला�ग �ाथ�मकतामा पदर्छन।् 

• तलुनात्मक रुपमा धेरै ANC visits भएका स्वास्थ्य संस्था  साथै 

birthing centers हरु । 

• सेवाको पहुँचबाट टाढा भएका, सीमान्तकृत, अ�त �वप� तथा 

�पछ�डएका जनसमदुाय बसोबास गरेका स्थानमा रहेका स्वास्थ्य 

संस्थाहरु । 

• सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा अनमुा�नत गभर्वती म�हलाहरु तथा ANC सेवा �लन 

आएका गभर्वती म�हलाहरुको सूिच तयार गन� । 

• सम्बिन्धत कायर्�मबारे सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई जानकार� गराउने । 

• सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुले ANC सेवा �लन आएका गभर्वती म�हलाहरुलाई 

क्षयरोगको लक्षणहरुको आधारमा स्���न� गन� ।  

• स्वास्थ्य संस्थामा एक्सरे उपलब्ध भएमा आवश्यकता अनसुार लक्षण 

नदेिखएकाहरुमा छातीको एक्सरे समते गर� स्���न� गनर् स�कन्छ। 

• स��य क्षयरोग खोजपड्ताल कायर्�म स�ालन �नद� िशका, २०७८ मा उल्लेख 

भएको “स्वास्थ्य सेवा �लईरहेका �व�भ� जोिखम समूहका व्यि�हरुमा स��य 

क्षयरोग खोजपड्ताल कायर्�मले �न�दर्� गरे अनसुारको प��त” अनसुार �नदान 

गन� ।  

• सम्बिन्धत स्वास्थ्य संस्थाले खकार ढुवानी (sputum transportation) गन� 

�दनमा सम्भा�वत क्षयरोगका गभर्वती म�हलाहरुको खकार संकलन गर� जाँचको 

ला�ग पठाउने । 

• �नदान भएका �बरामी उपचारमा नआएमा सम्बिन्धत स्वास्थ्य संस्था वा TB-

FCV माफर् त फलोअप गराई उपचारमा आएको स�ुनि�तता गन� ।  
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• स्थानीय तहले सम्बिन्धत स्वास्थ्य संस्थासँग समन्वय गर� यी कायर्सँग सम्बिन्धत 

रकम भ�ुानी गन� । 

• स्थानीय तहले िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लयसँगको समन्वयमा उ� कायर्�मको 

�नरन्तरता र �भावका�रता स�ुनि�तता गन� । 

अपेिक्षत ��तफल ANC सेवा �लन आएका गभर्वती म�हलाहरुमा क्षयरोग �नदान भई उपचारमा 

आउनेछन ्। 
बजेट बाँडफाँड 

(नेपाल सरकारको �च�लत 

आ�थर्क �नयमको अ�धनमा 

रह� कर क�ी लगायतका 

कायर् समेत गन�) 

 

�स.नं. �ववरण एकाई दर पटक जम्मा 

१ सम्भा�वत �बरामी प�हचान/खकार 

संकलन/�तन �लयर 

प्या�क�/रेक�डर्�/�रपो�टर्�  

��त 

सम्भा�वत 

�बरामी 

१०० १ १०० 

 

अ�भलेख ��तवेदन सम्भा�वत क्षयरोग �बरामीको �ववरण HMIS 6.1 रिज�रमा अध्याव�धक गर� मा�सक 

��तवदन HMIS 9.3 मा गन� । 

गणुस्तर �नधार्रण 

मापदण्ड एवं �कृया  

�नद� िशका अनसुार कायर्�म स�ालन भएको हनुपुन� । 

6ग. स्वास्थ्य संस्थामा ओ�प�ड सेवा �लन आएका जोिखम समूहहरु जस्तै: एच.आई.�भ, मधमेुह, COPD लगायत 

अन्य जोिखम व्यि�हरुको क्षयरोग स्���न�  

प�रचय क्षयरोगको जोिखम समूहरुमा एच.आई.�भ, मधमुेह, लागूऔषधीको �योगकतार्,  ज्ये� 

नाग�रक, COPD लगायत अन्य जोिखम व्यि�हरु प�न पदर्छन ्। यी व्यि�हरुमा 

क्षयरोग लाग्ने सम्भावना धेरै हनुे तथा क्षयरोग सहसं�मण भएको अवस्थामा 

क्षयरोग �नको हनुे दरमा प�न असर पनर् सक्दछ भ�े अनमुान ग�रएको छ। तसथर् 

सबै जोिखम समूहहरुमा समयमा क्षयरोग �नदान गर� उपचार गर� क्षयरोगको 

जोिखम कम गनर् यो कायर्�म रािखएको हो। 

उ�ेश्य जोिखम समूहहरुमा शी� क्षयरोग प�हचान तथा �नदान गर� उपचारमा ल्याउने । 

लिक्षत समूह एच.आई.�भ, मधमुेह, COPD लगायत अन्य जोिखम समूहहरु 

कायार्न्वयन मापदण्ड • एच.आई.�भ सं��मतहरुको क्षयरोग स्���न� कायर्�म गदार् एच.आई.�भ 

कायर्�मसँगको सहकायर्मा गनुर्पदर्छ । 

• स्वास्थ्य संस्थाहरुमा मधमुेह, COPD लगायत अन्य जोिखम समूहहरुको स��य 

क्षयरोग खोजपड्ताल कायर्�म स�ालन �नद� िशका, २०७८ मा उल्लेख भएको 

“स्वास्थ्य सेवा �लईरहेका �व�भ� जोिखम समूहका व्यि�हरुमा स��य क्षयरोग 
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खोजपड्ताल कायर्�मले �न�दर्� गरे अनसुारको प��त” अनसुार �नदान गनुर् 

पदर्छ।  

• सबै सम्भा�वत क्षयरोग �बरामीहरुको खकार पर�क्षण सम्भव भएसम्म 

(molecular WHO Recommended Diagnostics (mWRD)) �व�ध (जीन 

एक्सपटर्) बाट पर�क्षण गनुर्पदर्छ ।  

• सम्भव नभए सम्म Designated Microscopy Center (DMC) बाट पर�क्षण 

गनुर्पदर्छ र नेगे�टभ न�तजा आएका तर अत्या�धक क्षयरोगको सम्भावना भएका 

व्यि�हरुलाई जीनएक्सपटर्बाट खकार पर�क्षणको ला�ग व्यवस्था गनुर्पदर्छ।  

कायार्न्वयन �कृया • सम्बिन्धत कायर्�मबारे सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई जानकार� गराउने । 

• स��य क्षयरोग खोजपड्ताल कायर्�म स�ालन �नद� िशका, २०७८ मा उल्लेख 

भएको “स्वास्थ्य सेवा �लईरहेका �व�भ� जोिखम समूहका व्यि�हरुमा स��य 

क्षयरोग खोजपड्ताल कायर्�मले �न�दर्� गरे अनसुारको प��त” अनसुार �नदान 

गन� ।  

• सबै सम्भा�वत क्षयरोग �बरामीहरुको खकार पर�क्षण सम्भव र उपलब्ध भए 

सम्म molecular WHO Recommended Diagnostics (mWRD) �व�ध (जीन 

एक्सपटर्) बाट पर�क्षण गन� ।  

• सम्भव नभएमा Designated Microscopy Center (DMC) बाट खकार पर�क्षण 

गन� र नेगे�टभ न�तजा आएका तर क्षयरोगको अत्या�धक सम्भावना भएकालाई 

जीनएक्सपटर् �व�धबाट खकार पर�क्षण गनर्को ला�ग व्यवस्था �मलाउन।े 

• सम्बिन्धत स्वास्थ्य संस्थाले �नय�मत खकार ढुवानी (sputum transportation) 

गन� �दनमा यी सम्भा�वत क्षयरोगका व्यि�हरुको समेत खकार संकलन गर� 

पर�क्षणका ला�ग पठाउने । 

• �नदान भएका �बरामी उपचारमा नआएमा सम्बिन्धत स्वास्थ्य संस्था र TB-FCV 

माफर् त फलोअप गराई उपचारमा आएको स�ुनि�तता गन� ।  

• स्थानीय तहले सम्बिन्धत स्वास्थ्य संस्थासँग समन्वय गर� भ�ुानीको व्यवस्था 

�मलाउने । 

• स्थानीय तहले िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लयसँगको समन्वयमा उ� कायर्�मको 

�नरन्तरता र �भावका�रताको स�ुनि�तता गन� । 

अपेिक्षत ��तफल जोिखम समूहमा रहेका सम्भा�वत क्षयरोग �भा�वत व्यि�हरुको शी� क्षयरोग 

�नदान भई उपचारमा आउनछेन ्। 
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बजेट बाँडफाँड ( नपेाल 

सरकारको �च�लत आ�थर्क 

�नयमको अ�धनमा रह� कर 

क�ी लगायतका कायर् समेत 

गन�) 

�स.नं. �ववरण एकाई दर पटक जम्मा 

१ सम्भा�वत �बरामी प�हचान/खकार 

संकलन/�तन �लयर 

प्या�क�/रेक�डर्�/�रपो�टर्�  

��त सम्भा�वत 

�बरामी 

१०० १ १०० 

 

अ�भलेख ��तवेदन सबै सम्भा�वत क्षयरोग �बरामीहरुको पूणर् जानकार� HMIS 6.1 मा अध्याव�धक गर� 

मा�सक ��तवेदन HMIS 9.3 मा गन� । 

गणुस्तर �नधार्रण 

मापदण्ड एवं �कृया  

�नद� िशका अनसुार कायर्�म स�ालन भएको हनुपुन� । 

नोट: यो ��याकलाप GF/SR भएका स्थानीय तहमा उनीहरु माफर् त ग�रने भएकोले GF/SR कायर्�म 

कायार्न्वयन �नद� िशका गनुर्हनु र GF/SR नभएका स्थानीय तहमा मा�थ उल्लेख भए अनसुार गनुर्हनु। 
 

समदुायमा क्षयरोगको जोिखम समूहहरुमा क्षयरोग खोजपड्ताल कायर्�म 
7क. समदुायमा रहेका जोिखम समूह र स्वास्थ्य संस्थाको पहुँचबाट टाढा भएका समूहमा घरदैलो तथा स्���न� 

�ाम्प  

प�रचय स्वास्थ्य संस्थाको पहुँचबाट टाढा भएका र सेवा �लन नआएका जोिखम समदुायमा 

क्षयरोगको �नदान तथा उपचार सेवाको पहुँचमा वृ�� गनुर्पदर्छ । त्यस्ता समदुायमा 

रहेका सम्भा�वत क्षयरोग �बरामीहरुको शी� रोग �नदान गर� उपचारमा ल्याउन 

यो कायर्�म रािखएको छ।   

उ�ेश्य क्षयरोग �नदान तथा उपचार गन� स्वास्थ्य संस्था टाढा भएका र सेवा �लन नआएका 

जोिखम समदुायमा रहेका सम्भा�वत क्षयरोग �बरामीहरुको शी� रोग �नदान गर� 

उपचारमा ल्याउने।  

लिक्षत समूह • स्वास्थ्य संस्थाको पहुँचबाट टाढा भएका समदुाय 

• स्वास्थ्य सेवा �लन नआउने क्षयरोगका जोिखम समूहका व्यि�हरु 

कायर्�म अव�ध  

सहजकतार्/�ाम्प 

स�ालक 

• �योगशालाकम� 

• िच�कत्सक 

• स्वास्थ्य संस्था �मखु वा क्षयरोग �मखु व्यि� 

• स्थानीय तह स्वास्थ्यकम� 

• रे�डयो�ाफर 

• FCHV वा TB-FCV 
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कायार्न्वयन मापदण्ड • मा�थ उल्लेिखत जनशि� र �ाम्प स�ालन गनर् आवश्यक पन� उपकरण तथा 

औजारहरुको व्यवस्था भएको हनुपुन� । 

कायार्न्वयन �कृया क) के्ष� तथा समदुाय छनौट: धेरै जनसङ्ख्या भएका गाउँबस्ती, सीमान्तकृत 

तथा �पछ�डएका वगर् बसोबास गरेको जनसङ्ख्या, मौसमी बसाई सराई 

हनुे स्थल जस्तै ई�ा भ�ा, खकर् ,पाटन आ�द), चरेु आसपासका के्ष�, नद� 

�कनारमा रहेका बस्ती, घमु्ती �व�ालय, गमु्बा, धा�मर्क मलेापवर्, �व�ालय, 

होस्टेल, सकुुम्वासी बस्ती, कारखाना आ�द लाई �ाथ�मकतामा रा�पुदर्छ। 

ख) अ�भमिुखकरण तथा स्वयंसेवक छनौट:  

• म�हला स्वास्थ्य स्वयं से�वका, TB-FCV, समाजसेवी, यवुा समूह, 

�नको भएका क्षयरोग �बरामीहरु, सामािजक संस्थाका 

अगवुाईहरुबाट स्वयंसेवकको रुपमा छनौट गन�। 

• माई�ोस्को�पक �ाम्प स�ालन गन� १ ह�ा अगा�ड सम्बिन्धत 

स्वास्थ्य संस्थाले स्वयंसेवकहरुलाई अ�भमिुखकरण स�ालन गन�।  

ग) �चार�सार:  

• स्थानीय स�ार माध्यम (एफ.एम, रे�डयो, टे�ल�भजन) बाट �ाम्प 

स�ालन हनुे स्थान, �म�त र समयबारे �चार�सार गन� । 

• स्वयंसेवक प�रचालन गर� घरदैलो कायर्�म माफर् त �त्यके घरधरु� 

सम्म �ाम्प स�ालन हनु ेस्थान, �म�त र समय बारे पचार्, पम्पलेट 

छपाई �चार�सार गन� । 

• य�द िवBfलय छनौट भएमा, िशक्षक तथा �वधाथ� माफर् त प�न 

�चार�सार गन� ।  

घ) �ाम्प स�ालन तयार�: 

• आवश्यक उपकरण (माई�ोस्कोप, स्लाइड, खकार संकलन गन� 

भाँडो, �रयाजने्ट, एक्सरे मे�सन आ�द), फ�नर्चर, फमर्, फरमेट 

तथा अन्य आवश्यक सामा�ीको व्यवस्थापन गन� । 

• स्वयंसेवक स�ालन गदार् घरदैलो कायर्�ममा क्षयरोगको लक्षणका 

आधारमा स्���न� गर� सम्भा�वत क्षयरोग �बरामीहरुलाई �ाम्प 

स�ालन हनुे �दनमा गणुस्तर�य खकार �नकाल्नको ला�ग खकार 

�नकाल्न े�कृयाको बारेमा प�न जानकार� �दई �बहानको खकार 

संकलन गर� ल्याउनको ला�ग खकार संकलन गन� भाँडो �दन।े  
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ङ) �ाम्प स�ालन: 

• घरदैलो स्���न�बाट प�ा लागेका सम्भा�वत �बरामीहरुको खकार 

संकलन गर� जीनएक्सपटर् पर�क्षणको ला�ग खकार ढुवानी गन�। 

साथै उ� �बरामीहरुको छातीको एक्सरे बाट प�न क्षयरोग 

स्���न� गन� । 

• य�द सम्भा�वत �बरामीहरुको खकार जीनएक्सपटर् पर�क्षण गनर् 

सम्भव नभएमा �बहानको खकार �लएर आएका �बरामीहरुको spot 

खकार �दन लगाउने । 

• Spot खकार �दन लगाउँदा �योगशालाकम�/स्वास्थ्यकम�ले 

गणुस्तर�य खकार �नकाल्न �बरामीलाई सहयोग गन� । 

• य�द घरदैलो कायर्�ममा क्षयरोग स्���न� नभएका तर �ाम्प 

स�ालन भएको �दनमा आएका �बरामीहरुको हकमा, सोह� �दन 

लक्षणको आधारमा र छातीको एक्सरे दबैु बाट क्षयरोग स्���न� 

गन�। 

• लक्षणको आधारमा अथवा छातीको एक्सरेबाट अथवा दबैु 

माध्यमबाट प�हचान भएका क्षयरोग सम्भा�वत �बरामीहरुको 

खकार अ�नवायर् पर�क्षण गन�। 

• खकार पर�क्षणको ला�ग molecular WHO Recommended 

Diagnostics (mWRD) (जीनएक्सपटर्) बाट पर�क्षण गन� र 

जीनएक्सपटर् बाट पर�क्षण सम्भव नभएमा Designated 

Microscopy Center (DMC) का �योगशालाकम�हरु�ारा 

पर�क्षण गन� व्यवस्था �मलाउने ।Designated Microscopy 

Center भनेको क्षयरोग कायर्�मको ला�ग आवश्यक मापदण्ड 

पूरा गरेका र क्षयरोगको गणुस्तर �नयन्�ण संजाल (TB QC) मा 

भाग �लई क्षयरोग �नदान सेवा �दईरहेका माइ�ोस्को�पक 

केन्�लाई बझु्नपुदर्छ। 

• माइ�ोस्कोपी पर�क्षणबाट खकार नमूना पोजे�टभ भएका 

व्यि�लाई स्वास्थ्य िशक्षा �दई �बरामीलाई पायक पन� 

स्वास्थ्यसंस्थामा दतार् गर� उपचार व्यवस्थापन गन� । 
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• य�द माइ�ोस्को�प पर�क्षणबाट खकार नमूना नेगे�टभ भएको तर 

िच�कत्सकको परामशर् वा एक्सरेबाट क्षयरोगको अत्या�धक 

सम्भावना भएको पाइएको व्यि�हरुको �नदान र उपचारको ला�ग 

जीनएक्सपटर् बाट खकार पर�क्षणको व्यवस्था �मलाउन।े 

• �ाम्प अव�धमा समय अभावका कारण खकार संकलन तथा 

पर�क्षण गनर् नस�कएको अवस्थामा �ाम्प अव�ध प�ात 

स्वयंसेवक वा TB-FCV माफर् त खकार संकलन गर� पर�क्षणको 

व्यवस्था �मलाउने । 

• उपचारमा रहेका वा �वगतमा उपचार �लईसकेका क्षयरोग 

�बरामीको घरप�रवारका सम्पूणर् सदस्यहरुको खकार अ�नवायर् 

जाँच गन� । 

अपेिक्षत ��तफल सम्भा�वत क्षयरोग �बरामीहरुको शी� प�हचान र �नदान भई उपचारमा आउनेछन।्  

अ�भलेख ��तवेदन �ाम्प स�ालन �ववरण क्षयरोग म�ु नेपाल घोषणा अ�भयान �नद� िशकामा भएको 

स��य क्षयरोग खोजपड्ताल �नद� िशका २०७८ मा संलग्न रिज�रको �योग गर� 

��तवदेन गन� । 

बजेट व्यवस्थापन �ब�नयोिजत बजेटको प�र�ध �भ� रह� नेपाल सरकारको �च�लत ऐन, �नयम अनसुार 

खचर् गन� । 
�.सं.  ��याकलाप  संख्या जम्मा रकम 

१ अ�भमिुखकरण १ १6,0०० /- 

2 �ाम्प स�ालन खचर् १ ५८,८००/- 
 

गणुस्तर �नधार्रण 

मापदण्ड एवं �कृया  

�नद� िशका अनसुार कायार्न्वयन गन� साथै सम्बिन्धत �नकायबाट कायर्�मको 

अनगुमन तथा मूल्या�न गन� । 

8ख. स्वयंसेवकहरुको प�रचालन गर� समदुायमा क्षयरोग खोजपड्ताल कायर्�म 

प�रचय स्वयंसेवकहरुको �भावकार� प�रचालनबाट समदुायमा रहेका �बरामीहरु प�ा लगाई 

शी� उपचारमा ल्याउनको ला�ग यो कायर्�म रािखएको हो। 

उ�ेश्य स्वयंसेवकहरुको प�रचालन�ारा क्षयरोग �बरामी प�हचान तथा �नदान गर� उपचारमा 

ल्याउने ।  

लिक्षत समूह • सम्भा�वत क्षयरोग �भा�वत व्यि� तथा प�रवारहरु 

कायार्न्वयन मापदण्ड • समदुायमा �ायजसो स्थायी रुपमा बसोबास गर� सामािजक सेवा गनर् उत्��ेरत 

व्यि�लाई स्वयंसेवकको रुपमा छनौट गनुर्पदर्छ। 
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कायार्न्वयन �कृया • स्वास्थ्य संस्थाले क्षयरोग स्���न�को ला�ग स्वयंसेवकहरुको छनौट गन�।  

• स्वयंसेवकहरु म�हला स्वा.स्वयं.से�वका, समाजसेवी, यवुा समूह, सामािजक 

संस्थाका अगवुाहरु, �नको भएका �बरामीहरु, िशक्षकहरुलाई �ाथ�मकता 

�दनपुदर्छ । 

• क्षयरोगको जोिखम समूहहरु बसोबास भएको के्ष�/समदुायको नक्शा�न गर� 

�ाथ�मकताको आधारमा समूहरुको mapping गन�। 

• �ाथ�मकतामा परेका समदुायका �त्येक घरधरु�मा गई क्षयरोगको लक्षणका 

आधारमा स्वयंसेवकहरुले स्���न� (अनसूुिच १ अनसुार) गन� । 

• सम्भा�वत क्षयरोगका व्यि�हरुलाई रोग �नदानका ला�ग स्वास्थ्य संस्थामा 

�षेण गन�, गणुस्तर�य खकार संकलनको ला�ग सहयोग गन�।य�द सोह� �दनमा 

खकार �दन नसकेमा दो�ो �दनको �बहानको खकार ल्याउन गणुस्तर�य खकार 

�नकाल्ने �व�धका बारेमा जानकार� �दई फाल्कन �ुब �दई पठाउन।े 

• खकार पर�क्षणको ला�ग molecular WHO Recommended Diagnostics 

(mWRD) (जीनएक्सपटर्) बाट पर�क्षण गन�।  

• जीनएक्सपटर् पर�क्षण सम्भव नभएको हकमा Designated Microscopy Center 

मा पर�क्षण गन� व्यवस्था �मलाउन।े  

Designated Microscopy Center मा खकार पर�क्षण गनुर्पन� अवस्थामा: 

• खकार न�तजा पोजे�टभ भएका व्यि�लाई उपचारको ला�ग स्वास्थ्य 

संस्थामा पठाउने । 

• खकार न�तजा नेगे�टभ भएका तर क्षयरोगको अत्या�धक सम्भावना 

भएका व्यि�लाई थप �नदानका ला�ग जीनएक्सपटर् बाट खकार 

पर�क्षणको व्यवस्था गन� । 

• उपचारमा रहेका र �वगतमा क्षयरोगको उपचार �लईसकेका व्यि�को  

प�रवारका सम्पूणर् सदस्यहरुको खकार अ�नवायर् पर�क्षण गन� । 

• �नदान भएका तर उपचारमा नआएका �बरामीहरुको फलोअप गर� उपचारमा 

ल्याउने । 

अपेिक्षत ��तफल सम्भा�वत क्षयरोगका �बरामीहरुको रोग प�हचान तथा �नदान भई शी� उपचारमा 

आउनेछन।् 

अ�भलेख ��तवेदन घरधरु� भेटमा क्षयरोगको स्���न� फाराम �योग गन� र आवश्यकता अनसुार 

सम्बिन्धत स्थानीय तह लगायत अन्य �नकायमा ��तवेदन गन�। 
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आ�थर्क बाँडफाड �ब�नयोिजत बजेटको प�र�ध �भ� रह� नेपाल सरकारको �च�लत ऐन, �नयमअनसुार 

खचर् गन� । 
�.सं.  ��याकलाप  ईकाई जम्मा रकम 

१ घरदैलो स्���न�को ला�ग यातायान खचर् (अ�धकतम) ��त �दन १००० /- 

२ खाजा खचर् ��त �दन २००/- 
 

गणुस्तर �नधार्रण 

मापदण्ड एवं �कृया  

�नद� िशका अनसुार कायार्न्वयन गन� साथै सम्बिन्धत �नकायबाट कायर्�मको 

अनगुमन तथा मूल्या�न गन� । 

 

१०. आ�थर्क अवस्था कमजोर भएका �बरामीहरुका ला�ग यातायात/बास र क्षयरोग 

�नदान खचर् 
प�रचय  आ�थर्क अवस्था कमजोर भएका र गर�वको सूिचमा रहेका सम्भा�वत क्षयरोगका 

�बरामीहरुले क्षयरोग �नदान र उपचारमा गनुर्पन� खचर् व्यहोनर् नसक्ने हुँदा सो 

व्यि�हरुलाई सहयोग गर� उनीहरु तथा उनका प�रवारलाई क्षयरोगको अ�धक 

आ�थर्क व्ययभार कम गन� उ�ेश्यले यो कायर्�म रािखएको छ । 

उ�ेश्य  • अ�धक आ�थर्क व्ययभार (Catastrophic Cost) कम गन� । 

लिक्षत समूह  क्षयरोग सम्भा�वत �बरामीहरु र उनका प�रवारहरु 

कायार्न्वयन मापदण्ड • स्थानीय तहले गर�व भनी �सफा�रस गरेको हनुपुन�छ। 

कायार्न्वयन ���या • तल उल्लेिखत व्यि�हरुलाई यो खचर् उपलब्ध गराउन:े 

• स्थानीय तहले गर�व भनी �सफा�रस गरेको 

• वेवा�रसे  

• घरमा हेरचाह गनर् कोह� नभएका र आ�थर्कोपाजर्न नभएका 

• थप उपचारका ला�ग स�ुवधाय�ु संस्थामा जान खचर् व्यहोनर् नसक्न े

र दगुर्ममा बसोबास गर� उपचारको ला�ग अन्य� जानपुन�। 

• स्वास्थ्य संस्थाको ओ�प�ड पजुार्मा क्षयरोग सम्भा�वत व्यि� भनी 

स्वास्थ्यकम�ले �सफा�रस गरेको तर शलु्क �तनुर्पन� �नदान सेवा वा, �षेण 

गनुर्परेमा सो को कारण स्प� उल्लेख गन�। 

• स्वास्थ्य संस्थाले �षेण गदार् अ�नवायर् रुपमा �षेण पजुार् (HMIS 6.9) को 

�योग गन�। 

• कायर्�मले �नद� िशत गरे वापतको उपचार तथा �नदान खचर् सम्बिन्धत स्वास्थ्य 

संस्था माफर् त �बरामीलाई उपलब्ध गराउन ेव्यवस्था �मलाउन।े 
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बजेट बाँडफाँड  (क) यातायात तथा बासखचर् 

१. िजल्ला �भ�  

यातायात: रु १००० (एकम�ु दईु तफ�) 

बासखचर् : ��त रात रु ५०० का दरले बढ�मा दईु रातको 

२. िजल्ला बा�हर  

यातायात  ४००० (एकम�ु दईु तफ�) 

बासखचर् : ��त�दन रु ८०० का दरले बढ�मा ७ रात 

 

 (ख) क्षयरोग �नदान खचर् 

• शलु्क लाग्ने �नदान सेवामा अ�धकतम रु १०००० सम्मको खचर् 

�दन स�कने। 

• अस्पतालमा भनार् भई उपचार गनुर्परेको अवस्थामा बासखचर् न�दई 

अस्पतालको बेड शलु्क वापत ��त �दन रु ८०० सम्म �दन 

स�कन।े 

अपेिक्षत ��तफल  क्षयरोग �नदानमा �बरामीलाई पन� अ�धक आ�थर्क व्ययभारमा क�म आई कायर्�मको 

�भावका�रता बढ्ने र शी� क्षयरोग �नदानमा म�त पगु्नछे। 

अ�भलेख ��तवेदन  Payment slip (क्षयरोग �नदान गदार् लागेको खचर्) को ��त�ल�प, गर�व भ�े स्थानीय 

तहको �सफा�रसको ��त�ल�प, ओ�प�ड पजुार्को ��त�ल�प साथै अस्पतालमा भनार् भएमा 

discharge पजुार्। 

 

११. क्षयरोग �नदान भई उपचारमा दतार् नभएका (Initial Loss to Follow up) र उपचार 

�बचमै छाडेका (Secondary Loss to Follow up) क्षयरोगका �बरामीलाई क्षयरोग म�ु 

अ�भयानका स्वयंसेवक (TBFCV) प�रचालन गर� उपचारमा ल्याउन े। 
प�रचय क्षयरोग �नदान भएर प�न �व�भ� कारणले उपचारमा दतार् नभएका �बरामीको संख्या 

क�रब १० देिख १५ ��तशतको हाराहार�मा हनुे अनमुान ग�रएको छ। यसका ला�ग 

TB-FCV प�रचालन गर� उपचारमा दतार् नभएका क्षयरोग �बरामीलाई उपचारमा ल्याउन ु

रा��य क्षयरोग कायर्�मको मखु्य उपलिब्ध रहेको छ । साथै उपचारमा रहेका 

�बरामीहरु एक ह�ा भन्दा ब�ढ औषधी सेवन गनर् छोडेका वा ६० �दन सम्म लगातार 
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उपचार छाडी Loss to follow up भएका �बरामीहरूलाई प�न TB-FCV प�रचालन गर� 

उपचारमा ल्याउनको ला�ग यो कायर्�म रािखएको हो।  

उ�शे्यहरू क्षयरोग �नदान भई उपचारमा दतार् हनु नआएका र �बचैमा उपचार छाडेका क्षयरोगका 

�बरामीलाई उपचारमा ल्याउन ु। 

कायर्�म/��याकला

पको लिक्षत समूह 

क्षयरोग �नदान भई उपचारमा नआएका क्षयरोगका �बरामी र �बचैमा उपचार छाडेका 

क्षयरोगका �बरामीहरू  

सहभागीहरू  

कायार्न्वयन मापदण्ड • स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन तथा स�ालन स�म�त अन्तगर्तको क्षयरोग उप 

स�म�तलाई क्षयरोग �नदान भई उपचारमा दतार् हनु नआएका र �बचमै उपचार 

छाडेका �बरामीहरूको बारेमा स्वास्थ्य संस्थाले क्षयरोग �नदान केन्�सँगको 

समन्वयमा सम्पूणर् �ववरण जानकार� गराउन ुपदर्छ। 

• स्वास्थ्यसंस्था वा क्षयरोग �नदान केन्�को सहभागीतामा यो कायर्�म संचालन 

गनुर्पदर्छ।  

• �नदान भई उपचारमा दतार् हनु नआएका र �बचमै उपचार छाडेका �बरामी खोजी 

उपचारमा ल्याउन ु�मखु िजम्मेवार� स्वास्थ्यसंस्था, क्षयरोग �नदान केन्� र TB-

FCV को हनुछे । 

कायार्न्वयन ���या क. क्षयरोग �नदान भई उपचारमा दतार् हनु नआएका �बरामी 

१. क्षयरोग �नदान भएका �बरामीहरूको जानकार� क्षयरोग �नदान केन्�ले खकार 

पर�क्षणका ला�ग �षेण गरेको स्वास्थ्यसंस्थालाई तरुुन्त उपलब्ध गराउने र 

उपचारमा दतार् भए/नभएको ए�कन गर� ल्याब रिजस्टरमा सोको �ववरण 

अ�ाव�धक गन�। 

२. स्वास्थ्यसंस्थाले क्षयरोग �नदानका ला�ग �षेण ग�रएका �त्येक �बरामीको �ववरण 

Presumptive TB Register HMIS 6.1 मा अ�ाव�धक गन� र पर�क्षणको न�तजा 

�नदान केन्�सँग फलोअप गर� उपचारमा दतार् हनु नआएका �बरामीको प�हचान 

गन� । 

३. उपचारमा दतार् हनु नआएका �बरामीहरूको �ववरण स्वास्थ्यसंस्थाले क्षयरोग 

उप-स�म�तलाई उपलब्ध गराउने । 

४. क्षयरोग उप-स�म�तले �ा� �ववरणका आधारमा TBFCV प�रचालन गर� �बरामीको 

खोजी गन� र उपचारमा ल्याउने । य�द TBFCV ले उपचारमा ल्याउन नसकेमा 

स�म�तका सदस्यहरुस�हत �बरामीको घरमा गई उसलाई उपचारमा ल्याउने । 
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ख.  उपचार छाडेका क्षयरोग �बरामी 

१. उपचारमा रहेका हरेक �बरामीहरू साथै बच्चाको हकमा अ�भभावकको र 

प�रवारको अन्य कुन ै सदस्यको सम्पकर्  नम्बर स्वास्थ्यसंस्थाले अ�नवायर् 

अ�ाव�धक गर� रा� े। 

२. स्वास्थ्यसंस्थाले एक ह�ा भन्दा ब�ढ उपचारमा नआएका र ६० �दन भन्दा 

ब�ढ लगातार उपचार छाडेका (Loss to follow up) �बरामीहरूलाई सम्पकर्  

नम्बरमा फोन गर� उपचारमा आउन जानकार� गराउने र उपचारमा आउन 

नमानेमा सो को कारण प�ा लगाउन े। 

३. स्वास्थ्यसंस्थाले उपचारमा आउन नमानेका �बरामीको सूिच बनाइ क्षयरोग उप-

स�म�तलाई उपलब्ध गराउन े। 

४. क्षयरोग उप-स�म�तले �ा� �ववरणका आधारमा TBFCV प�रचालन गर� �बरामीको 

खोजी गन� र उपचारमा ल्याउने । य�द TBFCV ले उपचारमा ल्याउन नसकेमा 

स�म�तका सदस्यस�हत �बरामीको घरमा गई उसलाई उपचारमा ल्याउन े। 

अपेिक्षत ��तफल • �नदान भएका तर उपचारमा नआएका �बरामीहरु शी� उपचारमा आउनेछन।् 

• �बचमै उपचार छाडेका �बरामीहरु पनु: उपचामा आउनछेन।् 

बजेट बाडँफाटँ ��त �बरामी यातायात खचर् रु ४०० 

अ�भलेख ��तवेदन १. क्षयरोग �नदान भई उपचारमा नआएका �बरामीहरूको �ववरण Presumptive TB 

Register HMIS 6.1 मा अ�ाव�धक गन� र सो को ��तवदेन मा�सक रूपमा स्थानीय 

तहलाई उपलब्ध गराउने । 

२. उपचारमा रहेका तर हाल उपचार छाडेका �बरामीहरूको �ववरण क्षयरोग उपचार 

रिजस्टरमा अ�ाव�धक रा� े। ६० �दन वा सो भन्दा ब�ढ समय सम्म उपचार 

छा�ड पनु उपचारमा आएका �बरामीहरूलाई Return After Loss to Follow Up  

जनाइ Retreatment Category मा उपचार सरुू गन�। 

गणुस्तर �नधार्रण 

मापदण्ड एवं �कृया 

स्थानीय तह वा स्वास्थ्यसंस्थाले केह� �बरामी छनौट गर� TBFCV �बरामीको घरमा 

गए/नगएको छड्के गन�। 

 

१२. गम्भीर घटना व्यवस्थापन (Severe adverse event management) 
प�रचय क्षयरोग (DS/DR) उपचारमा �योग हनुे औषधीहरुको कारणबाट गम्भीर �क�समका 

असरहरु देखापरेमा र फोक्सो बाहेकको क्षयरोग (EP TB) को �नदान तथा उपचार 

व्यवस्थापनका ला�ग यो कायर्�म रािखएको हो । 
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उ�ेश्यहरु �बरामी र �तनका प�रवारलाई पनर् जाने अ�धक आ�थर्क व्ययभारमा क�म ल्याउने। 

कायर्�म/��याकला

पको लिक्षत समूह 

क्षयरोगको (DS/DR) उपचारमा �योग हनुे औषधीहरुको कारणबाट गम्भीर �क�समका 

असरहरु देखा परेका �बरामीहरु र फोक्सो बाहेकको क्षयरोग (EP TB) लागेका 

�बरामीहरु। 

सहभागीहरु  

कायार्न्वयन मापदण्ड क्षयरोग म�ु नेपाल घोषणा अ�भयान �नद� िशका बमोिजम 

कायार्न्वयन �कृया फोक्सो बाहेकका क्षयरोगको �नदान तथा उपचारमा औषधीबाट हनुे गम्भीर असरहरु 

जस्तै: शर�र कम्पन हनुे, Psychosis हनुे, बेहोश हनुे, मगृौलाले आवश्यक मा�ामा काम 

नगन�, �ासनल� बन्द भई �ास ��ासमा अप्�ारो हनु,े Mylosupression, hypokalemia, 

QT Prolongation, Hepatitis, Hearing Loss लगायतका अन्य असरहरु हनु सक्दछन।् 

यी समस्याहरुको �षेण गर� थप �नदान र उपचार गनुर्पन� भएमा, यातायात खचर् स�हत 

�बरामीले उपचार काडर्मा �नशलु्क उपचारको �सफा�रस गराई, उपचार काडर् स�हत खचर् 

�ववरणको �वल स्थानीय तहमा पेश गन� र स्थानीय तहबाट किम्तमा ५ हजार देिख 

३० हजार सम्मको �वल अनसुार सोधभनार् यसै शीषर्कबाट �दने । 

अपेिक्षत ��तफल �बरामी र �तनका प�रवारलाई पनर् जाने अ�धक आ�थर्क व्ययभारमा क�म भएको हनुछे। 

बजेट बाँडफाँड स्थानीय तहबाट �त्यके �बरामीका ला�ग किम्तमा ५ हजार देिख २० हजार सम्मको 

�वल भरपाई यसै शीषर्कबाट गर��दने । उ� बजेट आवश्यकता अनसुार आ�थर्क 

कायर्�व�ध, �वि�य उ�रदा�यत्व ऐन २०७६ र कायर् स�ालन �नद� िशका २०७५ अनरुुप 

गनुर्पन�छ । 

अ�भलेख ��तवेदन स्वास्थ्य संस्थाबाट �त्येक म�हना बजेट आवश्यक पन� �बरामीहरुको �ववरण स्थानीय 

तहलाई पठाउने र स्थानीय तहले खचर् भएको रकमको अ�भलेख राखी ��तवेदन तयार 

गर� सम्बिन्धत �देश स्वास्थ्य �नद�शनालय र रा. क्ष. �न. के मा पठाउन े

गणुस्तर �नधार्रण 

मापदण्ड एवं �कृया 

स्थानीय तह ,िजल्ला, �देश तथा केन्�बाट अनगुमन तथा सपु�रवेक्षण गर� �नद� िशका 

अनसुार भए/नभएको ए�कन गन�। 

 

१३. क्षयरोग �बरामीहरुलाई पोषण सहयोग (Nutritional Support to TB patients) 
प�रचय क्षयरोगका �बरामीहरुको उपचारमा सधुार ल्याउनको ला�ग पोषणय�ु खानकुेराको 

महत्वपूणर् भ�ूमका हनु्छ। पोषणय�ु खानकुेराले �बरामीको रोगसँग लड्न सक्ने क्षमतामा 
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वृ�� भई सफल उपचार हनुे सम्भावना धेरै हनु्छ। त्यसैले क्षयरोगका �बरामीहरुलाई 

पोषणय�ु खानेकुराको व्यवस्था गनर्का ला�ग यो कायर्�म रािखएको छ । 

उ�ेश्यहरु क्षयरोगका �बरामीहरुको पोषणमा सधुार ल्याई रोग �नको हनुे दरमा वृ�� गन�। 

कायर्�म/��याकला

पको लिक्षत समूह 

क्षयरोगका �बरामीहरु (DS/DR) 

सहभागीहरु  

कायार्न्वयन मापदण्ड  

कायार्न्वयन �कृया • स्वास्थ्यसंस्थाहरुले उपचारमा दतार् भएका सबै �बरामीहरुको (DS/DR) �ववरण 

स्थानीय तहमा �त्येक म�हना उपलब्ध गराउन।े 

• स्थानीय तहले DS �बरामीलाई ६ म�हना र DR �बरामीलाई २० म�हनाका ला�ग 

��तव्यि�/��त म�हनाको ला�ग रु ३००० सम्मको food basket को व्यवस्था 

गन� । Food Basket मा २० के. जी चामल, २ के. जी दाल, १ के. जी 

भेिजटेबल तेल, १.५ के. जी बदाम, १ �ारेट अण्डा (३० वटा)  र १ के. 

जी सव��म �पठो हनुपुन�छ । 

• सम्बिन्धत स्वास्थ्यसंस्था माफर् त स्थानीय तहले मा�थ उल्लेिखत खा�ा�हरुको 

�कार (Items) स्थानीय बजारमा खर�द गर� �त्यके म�हना �बरामीलाई उपलब्ध 

गराउने। 

अपेिक्षत ��तफल �बरामीको पोषण अवस्थामा सधुार भई उपचार सफलता दरमा वृ�� हनुेछ । 

बजेट बाँडफाँड ��तव्यि� एक food basket को व्यवस्था गनर् रु ३००० सम्मको बजेट व्यव्स्था 

ग�रएको छ । नेपाल सरकारको खर�द �नयमावल� अनरुुप खचर् गन�। 

Recording & 
Reporting  

Food Basket �ा� गरेका �त्येक �बरामीको अ�भलेख राखी स्वास्थ्यसंस्थाले स्थानीय 

तहमा पठाउने । 

गणुस्तर �नधार्रण 

मापदण्ड एवं �कृया 

 

 

१४. स्वास्थ्य संस्थामा सं�मण रोकथाम तथा �नयन्�ण 
9क. सं�मण रोकथाम तथा �नयन्�णको ला�ग स्वास्थ्यसंस्था सदुृढ�करण कायर्�म 

प�रचय 

 

स्वास्थ्यसंस्थामा सं�मण रोकथाम तथा �नयन्�ण गनर्को �शास�नक तथा वातावरणीय 

उपायहरुको अवलम्बन गनुर् आवश्यक छ। सो को ला�ग स्वास्थ्यसंस्थामा नामदतार् गन� 



 
 

49 
 

ठाउँमा लक्षणका आधारमा संभा�वत क्षयरोगका �बरामीहरुको triage गन� र वातावरणीय 

व्यवस्थापन गन� कायर्को ला�ग यो कायर्�म रािखएको हो। 

उ�ेश्यहरु • स्वास्थ्य संस्थामा क्षयरोग सं�मणमा क�म ल्याउने l 

कायर्�म/��याकला

पको लिक्षत समूह 

स्वास्थ्यसंस्था 

 

सहभागीहरु  

कायार्न्वयन मापदण्ड • �त्येक स्वास्थ्य संस्थामा नामदतार् गन� ठाउँमा लक्षणहरुको आधारमा संभा�वत 

क्षयरोगका �बरामीहरुलाई triage �व�ध माफर् त शी� रोग प�हचानको व्यवस्था 

गनुर्पदर्छ। 

• संभा�वत क्षयरोगका �बरामीहरुलाई waiting area मा छु�ै बस्न ेव्यवस्था गनुर्पदर्छ। 

कायार्न्वयन �कृया • �त्येक स्वास्थ्यसंस्थामा नामदतार् गन� ठाउँमा संभा�वत क्षयरोगका �बरामीहरुलाई 

triage �व�ध माफर् त शी� रोग प�हचान गन�। 

• �बरामीलाई waiting area मा बस्नको ला�ग छु�ै बेन्चको व्यवस्था गन�।साथै 

exhaust fan को प�न व्यवस्था गन�।  

• Exhaust fan, UV light र bench/desk को खर�द गर� waiting area व्यविस्थत 

गन�। 

• Exhaust fan को �योग �बरामीहरु waiting area मा बसेको बेलामा र UV light 

साँझपख �त्यके �दन (�बदाको �दन बाहेक, कोठामा मा�नस नभएको बेलामा) आधा 

घण्टा बालेर बन्द गन� गनुर्पदर्छ। 

अपेिक्षत ��तफल सं�मण रोकथाम तथा �नयन्�णमा न्य�ुनकरण हनुछे l 

बजेट बाँडफाँड �ब�नयोिजत बजेटको प�र�धमा रह� नेपाल सरकारको �च�लत ऐन �नयामानसुार गन�। 

अ�भलेख ��तवेदन आवश्यकता अनसुार सम्बिन्धत �नकायमा ��तवेदन गन�।  

गणुस्तर �नधार्रण 

मापदण्ड एवं �कृया 

�व�भ� तहबाट ��याकलापको �नय�मत अनगुमन तथा मूल्या�न गनुर् पन�छ। 

10ख. क्षयरोग �बरामी तथा अ�भभावकहरुसँग औषधी सेवनमा �नय�मतता र सं�मण रोकथाम सम्बन्धी अन्तर��या 

कायर्�म 

प�रचय 

 

�बरामीको औषधी सेवन �नय�मतताका साथै क्षयरोग सं�मण रोकथामका व्यि�गत 

उपायहरुको अवलम्वन गनुर् महत्वपूणर् हनु्छ। सो कुरालाई मध्येनजर गद� �बरामी तथा 

अ�भभावकको चेतनामा वृ�� गनर्को ला�ग यो कायर्�म रािखएको छ। 

उ�ेश्यहरु • �बरामीलाई औषधी सेवनमा �नय�मतता गराउने। 
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• क्षयरोग सं�मण दरमा क�म ल्याउने l 

कायर्�म/��याकला

पको लिक्षत समूह 

 

 

सहभागीहरु क्षयरोग �बरामी तथा उनका अ�भभावकहरु 

कायार्न्वयन मापदण्ड • आधा �दन – स्वास्थ्यसंस्था स्तर�य 

• सहभागी संख्या: १० जना (उपचाररत �बरामीको संख्या घ�ट वा बढ� हनु सक्दछ) 

• सहभागीहरु: उपचाररत क्षयरोग �बरामीहरु र १ जना अ�भभावक �वशषेत: PBC 

�बरामीहरुलाई �ाथ�मकता �दन।े 

• सहजकतार्: DOTS फोकल व्यि� तथा स्वास्थ्यसंस्था �मखु 

• अव�ध: चौमा�सक रुपमा 

कायार्न्वयन �कृया • स्वास्थ्यसंस्थामा उपचाररत क्षयरोग �बरामीहरुको लगत तयार गन�। 

• उपचाररत क्षयरोगका �बरामीहरु र अ�भभावकलाई आधा �दनको अन्तर��या 

कायर्�ममा �नमन्�णा गन�। 

• अन्तर��याका �वषयवस्तहुरु: क्षयरोगको प�रचय, लक्षण, �नदान, उपचार, औषधी 

सेवन �नय�मतताको महत्व, औषधीका सामान्य तथा गिम्भर असरहरुको प�हचान र 

व्यवस्थापन, घर समदुायमा सं�मण �नयन्�णका ला�ग अपनाउनपुन� व्यि�गत 

उपायहरु जस्तै मास्कको उिचत �योग, कस्तो ठाउँमा �बरामीसँग क�त समय 

व्य�तत गन�, कुरा गदार् अपनाउनपुन� दरु�, खोक्दा/हाँच्�ु गदार् मखु छोप्ने साथै 

खकारको उिचत व्यवस्थापनका आ�दका बारेमा जानकार� �दन।े 

• सो कुरा �बरामी तथा प�रवारले अवलम्बन गरेको TB-FCV को माफर् त अनगुमन 

तथा स�ुनि�तता गन�। 

• अक� अन्तर��या कायर्�ममा �बरामी तथा प�रवारका सदस्यहरुको अनभुव आदान 

�दान गन�। 

अपेिक्षत ��तफल • �बरामीले �नय�मत औषधी सेवन गर� उपचार सफलता दरमा वृ�� हनुछे। 

• क्षयरोगको सं�मण दरमा क�म आउनेछ। 

बजेट बाँडफाँड �ब�नयोिजत बजेटको प�र�धमा रह� नेपाल सरकारको �च�लत ऐन �नयामानसुार खचर् 

गन�। 
�.सं.  ��याकलाप  ईकाई जना जम्मा रकम 

१ खाजा खचर्  200 १२ (अ�धकतम) २४,०० /- 
 

अ�भलेख ��तवेदन आवश्यकता अनसुार सम्बिन्धत �नकायमा ��तवेदन गन�।  
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गणुस्तर �नधार्रण 

मापदण्ड एवं �कृया 

�व�भ�तह बाट ��याकलापको �नय�मत अनगुमन तथा मूल्या�न गनुर्पन�छ। 

 

१५. प�रवारमा आधा�रत डट्सको परामशर् प्याकेज (Counseling Package for Family 

DOTS ) 
प�रचय क्षयरोगका �बरामीलाई उपचारमा सहजता ल्याउन यस प��तको �वकास तथा 

कायार्न्वयन गनर् ला�गएको हो। सो �व�धमा क्षयरोगका �बरामीको प�रवारका 

सदस्यलाई उपचार सहयोगीको रुपमा छनौट गर� आवश्यक जानकार� गराई यो 

�व�धलाई अगा�ड बढाईनेछ। 

उ�ेश्य क्षयरोगका �बरामीलाई �बरामी केिन्�त उपचार सेवा उपलब्ध गराई उपचार सफलता 

दरमा वृ�� ल्याउने । 

लिक्षत समूह DS तथा DR का क्षयरोग �बरामीहरु 

कायार्न्वयन मापदण्ड • DS तथा DR का क्षयरोग �बरामीहरुलाई यस �व�धमा रा� ुभन्दा अगा�ड �बरामीको 

उपचार सहयोगी छनौट भएका व्यि�लाई क्षयरोग बाट बच्ने उपायहरु, �नय�मत 

औषधी सेवनका फाइदाहरु, औषधीको कुनै नकरात्मक असरहरुको व्यवस्थापन 

लगायतका �वषयमा परामशर् �दनपुदर्छ। 

• उपचार सहयोगीसँग �नय�मत औषधी खवुाउने ��तव�ता अ�नवायर् रुपमा �लन ु

पन�छ। 

कायार्न्वयन �कृया • क्षयरोग �बरामी उपचारमा दतार् भए प�छ �नय�मत रुपमा �बरामीको उपचार 

तथा हेरचाहमा सहयोग पयुार्उने प�रवारको सदस्यलाई उपचार सहयोगीको 

रुपमा छनौट गन�। 

• उपचार सहयोगीका रुपमा छनौट भएका प�रवारका सदस्यहरुलाई क्षयरोग 

बाट बच्ने उपायहरु, �नय�मत औषधी सेवनका फाइदाहरु, औषधीका 

नकरात्मक असरको व्यवस्थापन, घरमा औषधी भण्डारण गन� त�रका, �नय�मत 

रुपमा खकार जाँच गराउनपन� समय ता�लका तथा औषधी �लन स्वास्थ्य 

संस्थामा आउनपन� समय समेतका बारेमा परामशर् �दने। 

• �बरामीका उपचार सहयोगीलाई १ ह�ाको ला�ग आवश्यक औषधी �दई 

पठाउने र �त्यके ह�ा औषधी �लन उपचार केन्�मा बोलाउने । 
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• औषधी �लन आएका उपचार सहयोगीसँग �बरामीको समस्या तथा उपचार 

�ग�तका बारेमा जानकार� �लने । 

• म�हनाको १ पटक �बरामीको तौल �लन तथा स्वास्थ्य जाँच गराउन उपचार 

सहयोगीलाई उपचार केन्�मा �बरामी �लई आउन लगाउने। 

• �बरामीको खकार अनगुमन पर�क्षण �नय�मत रुपमा गराउने । 

• �वस्ततृ जानकार�का ला�ग अनसुचुी १० मा रहेको परामशर् प्याकेज अनसुार 

गन�। 

अपेिक्षत ��तफल �बरामी केिन्�त सेवाको �वकास भई उपचार सफलता दरमा वृ�� हनुेछ। 

बजेट बाँडफाँड  

अ�भलेख ��तवेदन रा��य क्षयरोग कायर्�मले तोकेका अ�भलेख तथा ��तवदेन फारमहरुको �योग गन� 

गणुस्तर �नधार्रण 

मापदण्ड एवं �कृया  

• �व�भ�स्तर बाट �नय�मत रुपमा अनगुमन तथा मूल्या�न गन�। 

• �बरामीसँग अन्तरवातार् �लई सेवाको बारेमा सन्त�ु� बझु्न।े 

• �नद� िशकामा �न�दर्� ग�रए अनसुार पालना भए/नभएको स�ुन�ता गन� । 

 

१६. क्षयरोग �भा�वत व्यि�का ला�ग सीप �वकास ताल�म 
प�रचय क्षयरोग �भा�वत व्यि�हरु �वशेषत: समािजक आ�थर्क अवस्था कमजोर भएका वगर् 

बाट आएको देिखएको छ । साथै क्षयरोगको उपचार लामो अव�धको हनुे हनुाले 

उनीहरुलाई मान�सक रुपमा प�न तनाव हनु ेहुँदा आय आजर्नका ��याकलापहरुमा 

क�म आउने र उपचार प�ात ्समदुायमा पनुर्स्थापना हनु ेसमेत क�ठनाई हनुे भएकोले 

यस्ता व्यि�हरुलाई उपचारको अव�धमा सीप �वकास ��याकलापमा संलग्न गराई 

क्षमता व�ृ� भएमा मा�थ उल्लेिखत कुराहरुमा सधुार भई उपचारमा �भावका�रता  

आउने हनुाले यो ��याकलाप रािखएको हो। 

उ�ेश्य • क्षयरोग �भा�वत व्यि�हरुको सीप �वकास गर� आयआजर्नको वातावरण 

�सजर्ना गन�। 

• क्षयरोगका कारण उत्प� हनुे मनोसामािजक असरमा क�म ल्याई उपचार 

�भावका�रता मा वृ�� गन�। 

• क्षयरोग �भा�वत व्यि�हरुलाई स-सम्मान रुपमा उनीहरुको समदुायमा 

पनुर्स्थापना हनु म�त गन� । 

लिक्षत समूह क्षयरोगको उपचारमा रहेका �बरामीहरु 
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कायार्न्वयन मापदण्ड • सीप �वकास ताल�म आयोजना गनुर् भन्दा प�हला क्षयरोगको उपचारमा रहेका 

व्यि�हरुको ताल�म आवश्यकता प�हचान गनुर्पदर्छ। 

• क्षयरोग �भा�वत व्यि�का प�रवार सदस्यसँग उनीहरुले �सक्न लागेको ताल�म र 

यस्को �नरन्तरताका बारेमा जानकार� �दनपुदर्छ । 

• उपचारमा दतार् भएका �बरामी मध्ये ४०% लाई मा� यस योजनामा सहभागी 

गराउने। 

कायार्न्वयन �कृया • सीप �वकास ताल�म आयोजना गनुर् भन्दा अिघ संलग्न अनसूुिच ४ अनसुारको 

ताल�म आवश्यकताको प�हचान फाराम भनुर् पदर्छ। 

• ताल�म आवश्यकता प�हचान प�ात ् स्थानीय तहमा उपलब्ध ताल�म �दन 

सक्ने संस्था तथा व्यि�को प�हचान गर� छनौट गनुर्पदर्छ। 

• छनौट भएका संस्था वा व्यि�सँग सम्झौता गनुर्पदर्छ।  

• सम्झौता प�ात ्क्षयरोग �भा�वत व्यि�हरुलाई ताल�ममा सहभागी गराउन ु

पदर्छ। 

• उनीहरुको �सकाई �ग�तका बारेमा उपचार केन्�/उप-केन्�/क्षयरोग उपचार 

तथा �षेण व्यवस्थापन केन्�ले �नय�मत रुपमा अनगुमन तथा सपुर�वेक्षण गनुर् 

पदर्छ। 

• यस ��याकलापको अन्य सम्बिन्धत तहबाट समते �नय�मत रुपमा अनगुमन 

तथा सपुर�वेक्षण गनुर् पदर्छ। 

• ताल�मको अन्त्यमा �माणप� स�हत उनीहरुको सीपलाई �नरन्तरता �दन 

औजारहरु समेत उपलब्ध गराउन ुपदर्छ। 

• उपचार प�ात ् आजर्न गरेको सीप तथा �ा� औजारहरुको सदपुयोग 

गरे/नगरेको सम्बिन्धत �नकाय बाट अनगुमन तथा मूल्या�न गनुर् पदर्छ। 

अपेिक्षत ��तफल क्षयरोग �भा�वत व्यि�हरु समाजमा स-सम्मान पनुर्स्थापना हनुेछन ्र उपचार सफलता 

दरमा वृ�� हनुेछ । 

बजेट बाँडफाँड �च�लत आ�थर्क ऐन तथा �नयम अनसुार गन� 

�.सं.  ��याकलाप  ईकाई जम्मा रकम 

१ 
सीप �वकास 

ताल�म 

��त �बरामी 

(अ�धकतम) 

• महानगर/उप-महानगरपा�लकामा रु ५०००  

• नगरपा�लकामा रु ६०००  

• गाउँपा�लकामा रु ७०००  
 

अ�भलेख ��तवेदन मा�सक रुपमा ताल�म आवश्यकता प�हचान भएको �ववरण, ताल�ममा संलग्न भएका 

व्यि�, ताल�म समा� गरेका व्यि�को संख्या र ताल�म प�ात ्सो सीपलाई �नरन्तरता 
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�दन ेव्यि�को संख्या, स्थानीय तह र रा��य क्षयरोग �नयन्�ण केन्�मा क्षयरोग म�ु 

नेपाल घोषणा अ�भयान सिचवालयमा उपलब्ध गराउन ुपन�छ। 

गणुस्तर �नधार्रण 

मापदण्ड एवं �कृया  

• �व�भ� तह बाट ��याकलापको �नय�मत अनगुमन तथा मूल्या�न गनुर् पन�छ। 

 

१७. क्षयरोग कायर्�ममा स्थानीय यवुा प�रचालन 
प�रचय नेपालमा १५- २४ वषर्सम्मका व्यि�लाई यवुा भनेर प�रभा�षत ग�रएको छ र यस 

कायर्�ममा प�न तीन ैउमेर समूहका यवुाहरुलाई प�रचालन गर� क्षयरोग प�हचान, 

�नदान, उपचार, रोकथाम र सेवा तथा सहयोगमा �भावका�रता  ल्याउन यो ��याकलाप 

रािखएको छ। यस्ता यवुाहरु छनौट गदार् �व�ालयस्तर�य �व�भ� स�म�त, स्थानीय 

संघसंस्था, क्लब वा यवुा समूहमा रहेकाहरुलाई �ाथ�मकतामा राखी यस अ�भयानमा 

प�रचालन गनुर्पदर्छ। संग�ठत यवुाहरुले अन्य यवुाहरुलाई क्षयरोग म�ु अ�भयानमा 

संलग्न गराई समदुायको कायर्�म ��त अपनत्व वृ�� गनर् म�त गन�छन। 

उ�ेश्य • क्षयरोग सम्बन्धी जनचेतनामा वृ�� गन�। 

• क्षयरोग प�हचान तथा �नदानमा स्थानीय स्वयंसेवक तथा समदुायलाई सहयोग 

गन� । 

• क्षयरोग �भा�वत व्यि�हरुमा हनुे भेदभाव तथा अपहेलना न्यून गनर् सहयोग 

गन� । 

लिक्षत समूह स्थानीय यवुाहरु 

कायार्न्वयन मापदण्ड • समदुायमा �ायजसो स्थायीरुपले बसोबास गन� र क्षयरोग म�ु अ�भयानमा कायर् 

गनर् ईच्छुक यवुाहरुलाई छनौट गन�। 

कायार्न्वयन �कृया • �त्येक वडामा १५ सदस्यीय क्षयरोग म�ु नेपाल घोषणा अ�भयान यवुा 

प�रचालन समूह गठन गन� । 

• उ� समूहलाई क्षयरोग म�ु अ�भयानमा यवुाको भ�ूमकाका बारेमा १ �दनको 

अ�भमिुखकरणको आयोजना गन� । 

• अ�भमिुखकरणमा यवुाहरुको प�रचालन�ारा क्षयरोग म�ु अ�भयानमा सहयोग 

पगु्ने वा�षर्क ��याकलाप प�हचान गर� कायर्योजना बनाउने । 

• स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाका कमर्चार� र क्षयरोग म�ु अ�भयान संयोजकको 

�ा�व�धक सहयोगमा कायर्योजना कायार्न्वयन गन�। 
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• स्वास्थ्य संस्थाका कमर्चार� र क्षयरोग म�ु अ�भयान संयोजकले कायर्योजना 

कायार्न्वयनको �नय�मत रुपमा अनगुमन गन� । 

• वषर्को १ चो�ट ��याकलापहरुको कायर् �ग�त समीक्षा गर� आगामी �दनमा 

थप गनुर् पन� कायर्लाई कायर्योजनामा समावेश गन� । 

अपेिक्षत ��तफल • क्षयरोग �बरामी प�ा लाग्ने दरमा वृ�� हनुेछ । 

• क्षयरोग �बरामीलाई हनुे भेदभावमा क�म आउनेछ । 

बजेट बाँडफाँड �च�लत आ�थर्क ऐन तथा �नयम अनसुार गन� 
�.सं.  ��याकलाप  संख्या जम्मा रकम 

१ 
क्षयरोग उपचार तथा व्यवस्थापनमा अ�भमिुखकरण 

बैठक 
१ २७,३०० /- 

2 कायर् �ग�त समीक्षा बैठक १ १६,०००/- 
 

अ�भलेख ��तवेदन आवश्यकता अनसुारको अ�भलेख राखी ��तवेदन गन� ।  

गणुस्तर �नधार्रण 

मापदण्ड एवं �कृया  

�व�भ� स्तरबाट ��याकलापहरुको �नय�मत अनगुमन तथा सपु�रवेक्षण गन�। 

  

१८. क्षयरोग �भा�वत व्यि� प�ा लगाउन म�हला स्वास्थ्य स्वयंसे�वका र आमा समूह 

प�रचालन 

प�रचय  

नेपालमा आमा तथा बच्चाको स्वास्थ्यमा सधुार ल्याउन म�हला स्वास्थ्य स्वयंसे�वका 

र आमा समूहको महत्वपूणर् भ�ूमका रहेको छ। सो कुरालाई मध्येनजर गद� क्षयरोग 

म�ु नेपाल घोषणा अ�भयान कायर्�मलाई �भावकार� बनाउन, समदुायमा क्षयरोग 

सम्बन्धी जनचेतनामा वृ�� ल्याउन, क्षयरोगका �बरामीलाई  सेवा तथा सहयोग गनर्, 

�बरामी प�हचान तथा �षेण गनर् म�हला स्वास्थ्य स्वयंसे�वका र आमा समूहको 

संलग्नता आवश्यक भएकोले यो कायर्�म रािखएको हो।  

उ�ेश्य  

• समदुायमा क्षयरोग सम्बन्धी जनचेतनामा वृ�� ल्याउन। 

• क्षयरोगको शी� प�हचान तथा �षेण गर� क्षयरोग �नदान तथा उपचारमा 

सधुार ल्याउन। 

• क्षयरोग �बरामीको घरप�रवारका सदस्यहरु, सम्पकर् मा रहेका छर�छमेक तथा 

कायर्के्ष�का व्यि�हरुको सम्पकर्  पर�क्षण गनर् । 

• �नदान भई उपचारमा नआएका र उपचारमा �नयम�तता नभएका �बरामीको 

खोजी गर� उपचारमा ल्याउन। 
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• समदुायमा क्षयरोग �बरामीमा हनुे भेदभाव तथा लाञ्छनालाई कम गनर्। 

कायर्�म / 

��याकलाप को 

लिक्षत समूह 

 

सहभागी  वडास्तरमा रहेका म�हला स्वास्थ्य स्वयंसे�वका तथा आमा समूह  

कायार्न्वयन मापदण्ड -  

कायार्न्वयन �कृया  - वडामा रहेका म�हला स्वास्थ्य स्वयंसे�वकाहरुलाई क्षयरोग सम्बन्धी 

अ�भमिुखकरण गन� ।  

- अ�भमिुखकरणमा क्षयरोगको प�रचय, लक्षणहरु, रोग �नदान तथा उपचार, सं�मण 

�नयन्�ण तथा रोकथामका उपायहरु, सेवा तथा सहयोग र सम्पकर्  पर�क्षण आ�द 

�वषयवस्तहुरुलाई समावेश गनुर्पदर्छ। 

- स्वास्थ्य संस्थाले उपचाररत �बरामीहरुको लगत तयार गर� सम्बिन्धत म�हला 

स्वास्थ्य स्वयंसे�वकालाई उपलब्ध गराउने। 

- उपलब्ध �ववरणको आधारमा म�हला स्वास्थ्य स्वयम से�वका ले सम्पकर्  पर�क्षण 

�नद� िशका अनसुार क्षयरोगको स्���न� कायर् गन� । 

- स्���न�मा भे�टएका सम्भा�वत क्षयरोग �बरामीलाई �नदानको ला�ग निजकको 

स्वास्थ्य संस्थामा �षेण गन�। 

- �षेण ग�रएको सम्भा�वत क्षयरोग �बरामी संस्थामा पगेु/नपगेुको स�ुन�त गन� । 

- य�द नपगेुको अवस्थामा सम्बिन्धत व्यि�को घरमा गई खकार संकलन गर� 

सम्बिन्धत संस्थामा पर�क्षणको व्यवस्था �मलाउने वा पर�क्षणको ला�ग ढुवानी 

गन� संस्थासँगको समन्वयमा व्यवस्था गन�। 

- क्षयरोग �नदान भई उपचारमा नआएको वा उपचारमा �नय�मतता नभएका 

�बरामीलाई उपचारमा ल्याउन स्वास्थ्य संस्थाले म�हला स्वास्थ्य स्वयंसे�वका तथा 

आमा समूह प�रचालन गर� उपचारमा ल्याउने। 

- योजना अनरुुप कायर्को समीक्षा गनर् वषर्को दईु पटक बैठक बस्न।े  

अपेिक्षत ��तफल - समदुायमा क्षयरोग प�हचान तथा �नदान हनुेछ। 

बजेट बाँडफाड 
(�व�नयोिजत बजेटको प�र�ध 

�भ� रह� बजेट नेपाल 

सरकारको �नयमानसुार गन�) 

�.सं.  ��याकलाप  संख्या जम्मा रकम 

१ 
क्षयरोग उपचार तथा व्यवस्थापनमा अ�भमिुखकरण 

बैठक 
१ १५,३०० /- 

 

अ�भलेख ��तबेदन - आवश्यकता अनसुारको अ�भलेख राखी ��तवेदन गन� । 
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गणुस्तर �नधार्रण 

मापदण्ड एवं �कृया 

�नद� िशका अनसुार कायर्�म कायार्न्वयनको अनगुमन तथा मूल्या�न गन�। 

 

१९.  क्षयरोग म�ु अ�भयान कायर्�ममा �बरामी सहयोग समूहको संलग्नता 
प�रचय  क्षयरोग म�ु नेपाल घोषणा अ�भयान कायर्�मलाई �भावकार� बनाउन समदुायमा 

रहेका क्षयरोग अ�भयन्ता, क्षयरोग उपचाररत र �नको भएका व्यि�हरु स�हतको 

क्षयरोग �बरामी सहयोग समूहको आवश्यकता रहेको छ। यी समूहले समदुायमा 

क्षयरोग सम्बन्धी जनचेतना जगाउने, क्षयरोग �बरामीलाई सेवा तथा सहयोग गन�, 

�बरामी मा�थ हनुे भेदभाव तथा लाञ्छना हनु न�दने कायर्मा सहयोगी भ�ूमका �नवार्ह 

गदर्छन।् यसैले यो कायर्�म रािखएको हो। 

उ�ेश्य  • समदुायमा क्षयरोग सम्बन्धी जनचेतना वृ�� गनर् सहयोग गन�। 

• क्षयरोगका �बरामीलाई सेवा, सहयोग तथा परामशर् �दन।े 

•  भेदभाव तथा लाञ्छना न्य�ुनकरण गनर् सहयोग गन�। 

कायर्�म / 

��याकलाप को 

लिक्षत समूह 

समदुाय र क्षयरोग उपचारमा रहेका �बरामीहरु  

सहभागी   

कायार्न्वयन मापदण्ड - �बरामी सहयोग समूहमा क्षयरोग उपचाररत र �नको भएका व्यि�हरुलाई समावशे 

गनुर्पदर्छ।  

कायार्न्वयन �कृया  - वडामा रहेको म�हला स्वास्थ्य स्वयंसे�वका तथा स्वास्थ्य स्वयंसेवकको सहयोगमा 

क्षयरोग उपचारमा रहेका र �नको भएका व्यि�हरुको प�हचान गन�। 

- �त्येक वडामा उपचाररत र रोग �नको भएका व्यि�हरु समावशे गर� दश/दश 

जनाको समूह गठन गन�।य�द कोह� �बरामीहरु सामािजक अ�भयन्ताको रुपमा 

समदुायमा कायर् ग�ररहेका छन ्भन ेउनीहरुलाई �ाथ�मकता �दन।े 

- उ� समूहका ला�ग स्थानीय तहमा १ �दन े अ�भमिुखकरण स�ालन गन�। 

अ�भमिुखकरणमा क्षयरोगको प�रचय, अवस्था, लक्षण, �नदान, उपचार, सेवा तथा 

सहयोगका साथै भेदभाव तथा लाञ्छना र क्षयरोग म�ु अ�भयानमा उनीहरुको 

भ�ूमकाका बारेका �वषयवस्तहुरु समावशे गन�। 

- अ�भमिुखकरणको अन्त्यमा समूहको िजम्मवेार� स�हतको वा�षर्क कायर्योजना 

बनाउने। 
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- वा�षर्क कायर्योजनाको कायार्न्वयन गन� र उ� कायर्योजनाको अनगुमन तथा 

मूल्या�न स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकम�का साथै TB-FCV ले गन� । 

- �त्येक ६ म�हनामा कायर्योजनाको बारेमा कायर्�ग�त समीक्षा गन�। 

अपेिक्षत ��तफल - समदुायको क्षयरोग सम्बन्धी जनचेतनामा वृ�� हनुेछ। 

- क्षयरोग प�ा लाग्ने दरमा वृ�� हनुेछ। 

- �बरामी मा�थ हनुे भेदभाव तथा लाञ्छनामा क�म हनुेछ । 

बजेट बाँडफाड नेपाल सरकारको �च�लत आ�थर्क �नयमावल� अनसुार खचर् गन�। 
�. सं.  ��याकलाप  संख्या जम्मा रकम 

१ 
�त्येक स्थानीय तहमा समूह गठन र क्षयरोग 

उपचार तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अ�भमिुखकरण 
१ 32,2००/- 

२ 
समूह प�रचालन तथा कायर् योजना कायार्न्वयन गनर् 

(स्थानीय तहले आफ्नो �ोत बाट गनर् सक्ने) 
१ ५०,०००/-  

३ कायर् �ग�त समीक्षा बैठक* १ 33,8००/- 

* कायर् �ग�त समीक्षा बैठक गदार् �बरामी सहयोग समहुमा�को बैठक नभई यस 

समीक्षा बैठकमा नाग�रक समाज संस्था, स्कुल नसर्हरु वा स्वास्थ्य िशक्षकहरु र 

म�हला स्वास्थ्य स्वयंसे�वकाहरुलाई सहभागी गराई सम्बिन्धत समहुको क्षयरोग 

अन्त्यमा प�रचालन अवस्थाको प�न समीक्षा गनुर्पदर्छ। 

अ�भलेख ��तबेदन आवश्यकता अनसुारको अ�भलेख राखी ��तवेदन गन� । 

गणुस्तर �नधार्रण 

मापदण्ड एवं �कृया 

�नद� िशका अनसुार कायर्�म कायार्न्वयनको अनगुमन, सपु�रवेक्षण तथा मूल्या�न गन�। 

  

२०. क्षयरोग म�ु अ�भयान कायर्�ममा नाग�रक समाज संगठन (Civil Society 

Organization) को संलग्नता 
प�रचय  क्षयरोग म�ु नेपाल घोषणा अ�भयान कायर्�मलाई �भावकार� बनाउन, क्षयरोग 

�बरु� समाजलाई सशि�करण गर� पैरवी गनर् क्षमता �वकास गनर्, क्षयरोग सम्बन्धी 

जनचेतना जगाउन, �बरामीलाई  सेवा तथा सहयोग गनर्, भेदभाव तथा लाञ्छनामा 

क�म ल्याउन, स्थानीय साझेदार�ता �वकास गर� स्थानीय �ोतको प�रचालन समते गनर् 

नाग�रक समाज तथा स्थानीय सामािजक संघसंस्थाहरुको संलग्नता आवश्यक भएकोले 

यो कायर्�म रािखएको हो । 

उ�ेश्य  - क्षयरोग म�ु अ�भयानमा स्थानीय संघसंस्थाहरुको साझेदार�तामा वृ�� गन�। 
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- स्थानीय �ोतको प�रचालन गन�। 

- समदुायमा क्षयरोग सम्बन्धी जनचेतनामा वृ�� गन�। 

- भेदभाव तथा लाञ्छनामा न्य�ुनकरण गन� ।  

कायर्�म / 

��याकलाप को 

लिक्षत समूह 

आमा समूह, वन उपभो�ा समूह, सामदुा�यक बचत तथा ऋण समूह, स्थानीय क्लब, 

कृषक समूह, खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा स�म�त लगायत अन्य। 

सहभागी   

कायार्न्वयन मापदण्ड - आमा समूह, वन उपभो�ा समूह, सामदुा�यक बचत तथा ऋण समूह, स्थानीय 

क्लब, कृषक समूह, खानपेानी तथा सरसफाई उपभो�ा स�म�तमा संग�ठत 

सदस्यहरुको समूहहरुको स�ाल �नमार्ण गन�। 

कायार्न्वयन �कृया  - स्थानीय तहका पदा�धकार�को संलग्नतामा १ �दन ेबैठक राखी वडास्तरमा रहेका 

आमा समूह, बन उपभो�ा समूह, सामदुा�यक बचत तथा ऋण समूह, स्थानीय 

क्लब, कृषक समूह, खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा स�म�त लगायत अन्य 

संघसंस्थाहरुको mapping गन�। 

- �त्येक वडामा स्थानीय संघ संस्थाको संलग्नतामा १५ सदस्यीय नाग�रक समाज 

स�ाल गठन गन�।  

- �त्येक वडामा नाग�रक समाज स�ालको सदस्यहरुलाई सहभागी गराई क्षयरोग 

सम्बन्धी अ�भमिुखकरण गन� । 

- अ�भमिुखकरणमा क्षयरोगको प�रचय, अवस्था, लक्षण, �नदान, उपचार, सेवा तथा 

सहयोगका साथै भेदभाव तथा लाञ्छना र क्षयरोग म�ु अ�भयानमा उनीहरुको 

भ�ूमकाका बारेका �वषयवस्तहुरु समावशे गन�। 

- अ�भमिुखकरणको अन्त्यमा समूहको िजम्मवेार� स�हतको वा�षर्क कायर्योजना 

बनाउने। 

- वा�षर्क कायर्योजनाको कायार्न्वयन गन� र उ� कायर्योजनाको अनगुमन तथा 

मूल्या�न स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकम�का साथै TB-FCV ले गन� । 

- �त्येक ६ म�हनामा कायर्योजनाको बारेमा समीक्षा गन�। 

अपेिक्षत ��तफल - क्षयरोग म�ु अ�भयानका ला�ग स्थानीय �ोतको प�रचालन हनुेछ। 

- क्षयरोग सम्बन्धी जनचेतनामा वृ�� हनुछे। 

- क्षयरोग प�ा लाग्ने दरमा वृ�� हनुेछ। 

- �बरामी मा�थ हनुे भेदभाव तथा लाञ्छनामा क�म हनुेछ । 
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बजेट बाँडफाड नेपाल सरकारको �च�लत आ�थर्क �नयमानसुार खचर् गन�। 
�.सं.  ��याकलाप  जम्मा रकम 

१ 
वडामा नाग�रक समाज स�ाल गठन तथा बैठक र क्षयरोग उपचार तथा 

व्यवस्थापनमा अ�भमिुखकरण  
२७,३००/- 

 

अ�भलेख ��तबेदन आवश्यकता अनसुारको अ�भलेख राखी ��तवेदन गन� । 

गणुस्तर �नधार्रण 

मापदण्ड एवं �कृया 

�नद� िशका अनसुार कायर्�म कायार्न्वयनको अनगुमन, सपु�रवेक्षण तथा मूल्या�न गन�। 

 

२१. �ब�ालयमा क्षयरोग सम्बन्धी स्वास्थ्य िशक्षा कायर्�म 
प�रचय �ब�ालयमा क्षयरोग सम्बन्धी कक्षा स�ालन गनर्को ला�ग मा�सक पाठयोजना बनाई 

स्कूल नसर् वा स्वास्थ्य िशक्षा िशक्षकले कक्षा स�ालन गर� क्षयरोगका बारेमा 

जनचेतना बढाउन यो कायर्�म रािखएको हो।  

उ�ेश्य �व�ाथ�हरुलाई क्षयरोग सम्बन्धी स्वास्थ्य िशक्षा �दन े

कायर्�म/ 

��याकलाप को 

लिक्षत समूह 

�ब�ालयका िशक्षक तथा �ब�ाथ�हरु 

सहभागी  

कायार्न्वयन मापदण्ड - क्षयरोग सम्बन्धी स्वास्थ्य िशक्षा कायर्�म �नम्न माध्य�मक, माध्य�मक तथा 

उच्च माध्य�मक �ब�ालयहरुमा गन� 

- यो कायर्�म स्कुल हेल्थ नसर्/स्वास्थ्य िशक्षा िशक्षक बाट स�ालन गन�  

- स्कुल हेल्थ नसर्/स्वास्थ्य िशक्षा िशक्षकहरुलाई १ �दने क्षयरोग सम्बन्धी 

अ�भमिुखकरण गन�। 

कायार्न्वयन �कृया  - मा�सक रुपमा क्षयरोग सम्बन्धी पाठयोजना तयार गन�  

- पाठयोजनामा क्षयरोग को प�रचय, लक्षण तथा िचन्हहरु (जस्तै:लगातारको खोक�, 

साँझपख मन्द ज्वरो तथा प�सना आउने, तौल घट्दै गएको, खान मन नलाग्ने, 

खकार मा रगत देिखएको वा क्षयरोग �बरामीको सम्पकर् मा भएको देिखएमा), रोग 

�नदान तथा उपचार (जस्तै: खकार पर�क्षण, एक्सरे, डट्स  �व�ध आ�द), सं�मण 

�नयन्�ण तथा रोकथाम (जस्तै: मास्कको �योग, जथाभावी नथकु्ने, खोक्दा मखु 

छोप्ने आ�द), क्षयरोग �बरामीलाई सेवा तथा सहयोग (जस्तै पो�षलो खाना, 
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�नय�मत तथा पूरा समय सम्म औषधी सेवन गनर् �ोत्साहन आ�द), लाञ्छना तथा 

भेदभाव आ�द सम्बन्धी �वषय समावशे गर� कक्षा स�ालन गन� । 

अपेिक्षत ��तफल - �ब�ाथ�हरुले क्षयरोग सम्बन्धी ज्ञान हा�सल गन�छन।् 

- प�रवार तथा समदुायमा क्षयरोग सम्बन्धी जनचेतना फैलाउनेछन ्। 

बजेट बाडफाड �च�लत आ�थर्क ऐन तथा �नयम अनसुार गन� 
�.सं.  ��याकलाप  सहभागी संख्या जम्मा रकम 

१ 
स्कुल नसर् वा स्वास्थ्य िशक्षकहरुलाई १ �दन े

क्षयरोग सम्बन्धी अ�भमिुखकरण 

२० जना 
 

48,0००/- 
 

अ�भलेख ��तबेदन सम्बिन्धत �नकायमा आवश्यकता अनसुार अ�भलेख राखी ��तवदेन गन�। 

गणुस्तर �नधार्रण 

मापदण्ड एवं �कृया 

�ब�ाथ�को उपिस्थ�त संख्या र कक्षामा सकृय सहभागीताको आधारमा गणुस्तर �नधार्रण 

ग�रनेछ।  
 

२२. सू�मयोजनाको �नमार्ण 
प�रचय समदुायस्तरमा क्षयरोगको �नदान, रोकथाम र उपचारका ��याकलापहरु �भावकार� 

रुपमा कायार्न्वयन हनु नसकेको कारणले सम्भा�वत क्षयरोग �भा�वत व्यि�हरु छुट 

हनु गई रोगको �कोप बढ्दै गएको �व�मान अवस्थालाई मध्येनजर गद� समदुायलाई 

िजम्मेवार बनाउनका ला�ग समदुाय स्वयंको संलग्नताबाट समस्याहरुलाई सू�म रुपमा 

प�ा लगाई सबै क्षयरोगी �भा�वत व्यि�हरुलाई उपचारको दायरामा ल्याउन आवश्यक 

भएकोले यो कायर्�म  रािखएको हो। 

उ�ेश्य • स्थानीय तहमा क्षयरोग सेवाको अवस्थाबारे जानकार� हा�सल गनुर्, �व�षेण 

गनुर् र सधुारको ला�ग कायर्योजना तयार गनुर्। 

• क्षयरोग सेवाको आवश्यकता भएका तर सेवाको पहुँच र उपभोग कम वा 

शनु्य भएका के्ष� तथा समूहहरुको प�हचान गर� क्षयरोगबारे जनचेतना सँगै 

सेवाको अ�भवृ�� गनर्को ला�ग कायर् योजना तयार गनुर्। 

• क्षयरोग म�ु स्थानीय तह घोषणा गनर्को ला�ग वडा स्तरमा स्थानीय तहका 

पदा�धकार�, स्वास्थ्यकम�, स्वयंसेवक, सामािजक संघसंस्थाका साथै गैर 

सरकार� संघसंस्थाहरुलाई िजम्मेवार बनाउँदै कायर्�म स�ालन गनुर् । 

लिक्षत समूह वडा स्तर�य स�म�त सदस्यहरु 

अव�ध २ �दन ��त वडा  



 
 

62 
 

कायार्न्वयन मापदण्ड • वडा स्तर�य सू�म योजना तजुर्मा गो�ीको आयोजना गनुर् अगावै अनसूुिच ४.१, 

४.२, ४.३, ४.४, ४.५, ४.६, ४.७, ४.८ का फारामहरु स्थानीय तहको 

पा�र्िच�, वडाको पा�र्िच� र क्षयरोग ��तवदेनको सहयोग �लई भनुर्पन�छ। 

• उ� सूचनाहरुलाई �व�षेण गर� योजना तजुर्मा गो�ीको शरुुमा सहभागीसँग �स्ततु 

गनुर्पन�छ। 

कायार्न्वयन �कृया • सू�मयोजना कायर्शाला गो�ीको �म�त तय गर� सबै सहभागीहरुको 

सहभागीताको स�ुनि�तता हनु ेगर� �नमन्�णा प� पठाउन े। 

• सबै सहभागीहरुलाई उपय�ु हनुे स्थानमा गो�ीको आयोजना गन�।कायर्शाला 

गो�ीको कायर्ता�लका अनसूुिच ५ मा रािखएको छ। 

• आवश्यकता अनसुार औपचा�रक स�को व्यवस्थापन गन� । 

• �ा�व�धक स�को प�हलो �स्ततुीमा सहजकतार्ले अनसूुिच ४.१ देिख ४.८ 

सम्मका सूचना �व�षेणको जीवाण ुगन� । 

• दो�ो स�मा सहभागीहरुलाई आवश्यकता अनसुार किम्तमा ५ समूहमा 

�वभाजन गर� क्षयरोग प�हचान,  �नदान, उपचार, रोकथाम, सेवा र सहयोगका 

समस्याहरु मा�थ छलफल गनर् लगाई �त्यके समूहबाट जीवाण ुगनर् लगाउन े

। 

• सहजकतार्ले सबै समूहबाट आएका समस्याहरुलाई संयोजन गर� समस्याहरुको 

अिन्तम सूिच तयार पान� । 

• सहभागीहरुलाई समस्याको सूिच �दने र पनु: समूह कायर् गर� समस्याको 

�ाथ�मक�करण गर� ती समस्या समाधान गनर् ��याकलापको प�हचान गनर् 

लगाई समूहमा जीवाण ुगर� सबैको समान सहम�त कायम गन�। 

• समस्याका �ाथ�मक�करण अनसुार आएका ��याकलापहरुलाई सहजकतार्ले 

अनसूुिच ४.१२ अनसुारको फाराममा संयोजन गर� अिन्तम सूिचको तयार� 

गन�। 

• उ� ��याकलापहरु कायार्न्वयन गन�, क�त मा�ामा गन�, कुन ढाँचामा गन�, 

अनमुा�नत खचर् क�त लाग्न,े कस्तो क्षमताको जनशि�ले कायार्न्वयन गन� 

भ�े कुराको तय गर� पनु: समूहमा छलफल गन� र सहम�त कायम गन� । 

• सहजकतार्ले अनसूुिच ४.१२ को फाराममा सबै सूचनालाई संयोजन गर� 

अिन्तम रुप �दने र अन्त्यमा सबै सहभागी तथा सहजकतार्को दस्तखत 

गराउने। 
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• आवश्यकता अनसुार कायर्�मको समापन गन� । 

• सबै वडाको सू�म योजना तयार भए प�ात ्स्थानीय तह स्वास्थ्य शाखा �मखु 

र क्षयरोग म�ु नेपाल घोषणा अ�भयान संयोजकले सबै वडाको 

��याकलापहरुको संयोजन गर� �नद�िशकाको अनसूुिच ४.१४ मा उल्लेख 

ग�रए बमोिजमको फाराममा स्थानीय तहस्तर�य क्षयरोग म�ु स्थानीय तह 

योजना तयार गर� स्थानीय तह स्तर�य स�म�तमा पेश गन� । 

• स्थानीय तह स्तर�य स�म�त बाट �सफा�रस गर� पा�लका सभामा पेश गर� 

अनमुोदन गराउन ेर आगामी वषर् देिख सोह� बमोिजम कायर्�मको कायार्न्वयन 

गन� । 

• आ.व. २०७८/७९ का ��याकलापहरु कायार्न्वयनका ला�ग वडा स्तर�य 

सू�म योजना तयार� प�ात ्सोह� बमोिजम ��याकलापहरु स�ालन गन� । 

अपेिक्षत ��तफल • सहभा�गतामूलक क्षयरोग अन्त्यको योजना �नमार्ण भई �भावकार� कायार्न्वयन 

हनुेछ । 

• स्थानीय �ोतको प�रचालन हनुछ। 

• कायर्�ममा अपनत्व �वकास हनुेछ । 

बजेट बाँडफाँड नेपाल सरकारको �च�लत आ�थर्क ऐन तथा �नयमानसुार गन� । 
�.सं.  ��याकलाप  ईकाई जम्मा रकम 

१ सू�मयोजना �नमार्ण (२ �दन ेकायर्�मको ला�ग) ��त वडा ९९,२००/- 
 

अ�भलेख ��तवेदन क्षयरोग म�ु नेपाल घोषणा अ�भयान �नद� िशकामा उल्लेख ग�रए बमोिजम गन� । 

गणुस्तर �नधार्रण 

मापदण्ड एवं �कृया  

• �नद� िशकाले �न�दर्� गरे बमोिजम कायर्�म कायार्न्वयन गन� । 

• �व�भ� तहबाट कायर्�मको �त्यक्ष अनगुमन तथा सपु�रवके्षण गन� । 

 

२३. सू�मयोजनाको �नमार्णको �ग�त �व�षेण तथा पनु: योजना �नमार्ण बैठक 
प�रचय समदुायस्तरमा क्षयरोगको �नदान, रोकथाम र उपचारका ��याकलापहरु �भावकार� 

रुपमा कायार्न्वयन हनु नसकेको कारणले सम्भा�वत क्षयरोग �भा�वत व्यि�हरु छुट 

हनु गई रोगको �कोप बढ्दै गएको �व�मान अवस्थालाई मध्येनजर गद� समदुायलाई 

िजम्मेवार बनाउनका ला�ग समदुाय स्वयंको संलग्नताबाट समस्याहरुलाई सू�म रुपमा 

प�ा लगाई सबै क्षयरोगी �भा�वत व्यि�हरुलाई उपचारको दायरामा ल्याउन र गत 

आ.व.मा सू�मयोजनाको �नमार्ण गर� कायार्न्वयनमा ल्याईएको योजनाको �ग�त �व�षेण 

गर� पनु: योजना �नमार्णको ला�ग आवश्यक भएकाले यो ��याकलाप रािखएको हो। 
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उ�ेश्य • गत आ.व. को योजनाको �ग�त �व�षेण गर� यस आ.व. २०७९/८० का 

ला�ग पनु: योजना �नमार्ण गर� कायार्न्वयन गन�। 

लिक्षत समूह वडा स्तर�य स�म�त सदस्यहरु 

अव�ध १ �दन ��त वडा 

कायार्न्वयन मापदण्ड • वडा स्तर�य सू�म योजना तजुर्मा गो�ीको आयोजना गनुर् अगावै अनसूुिच ४.१, 

४.२, ४.३, ४.४, ४.५, ४.६, ४.७, ४.८ का फाराममा उल्लेिखत सूचनाहरुको 

पनुरावलोकन गर� अध्याव�धक गनुर्पन�छ । 

कायार्न्वयन �कृया • सू�मयोजना कायर्शाला गो�ीको �म�त तय गर� सबै सहभागीहरुको 

सहभा�गताको स�ुनि�तता हनु ेगर� �नमन्�णा प� पठाउन े। 

• सबै सहभागीहरुलाई उपय�ु हनुे स्थानमा गो�ीको आयोजना गन� 

।कायार्शाला गो�ीको कायर्ता�लका अनसूुिच ५ मा रािखएको छ। 

• आवश्यकता अनसुार औपचा�रक स�को व्यवस्थापन गन� । 

• �ा�व�धक स�को प�हलो �स्त�ुत                                      मा 

सहजकतार्ले अनसूुिच ४.१ देिख ४.८ सम्मका सूचना �व�षेणको जीवाण ुगन� 

। 

• साथै गत आ.व.को योजनाको पनुरावलोकन गन�। 

• दो�ो स�मा सहभागीहरुलाई आवश्यकता अनसुार किम्तमा ५ समूहमा 

�वभाजन गर� क्षयरोग प�हचान,  �नदान, उपचार, रोकथाम, सेवा र सहयोगका 

समस्याहरु मा�थ छलफल गनर् लगाई �त्यके समूहबाट जीवाण ुगनर् लगाउन े

। 

• सहजकतार्ले सबै समूहबाट आएका समस्याहरुलाई संयोजन गर� समस्याहरुको 

अिन्तम सूिच तयार पान� । 

• सहभागीहरुलाई समस्याको सूिच �दने र पनु: समूह कायर् गर� समस्याको 

�ाथ�मक�करण गर� ती समस्या समाधान गनर् ��याकलापको प�हचान गनर् 

लगाई समूहमा जीवाण ुगर� सबैको समान सहम�त कायम गन�। 

• समस्याका �ाथ�मक�करण अनसुार आएका ��याकलापहरुलाई सहजकतार्ले 

अनसूुिच ४.१२ अनसुारको फाराममा संयोजन गर� अिन्तम सूिचको तयार� 

गन� । 
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• उ� ��याकलापहरु कायार्न्वयन गन�, क�त मा�ामा गन�, कुन ढाँचामा गन�, 

अनमुा�नत खचर् क�त लाग्न,े कस्तो क्षमताको जनशि�ले कायार्न्वयन गन� 

भ�े कुराको तय गर� पनु: समूहमा छलफल गन� र सहम�त कायम गन� । 

• सहजकतार्ले अनसूुिच ४.१२ को फाराममा सबै सूचनालाई संयोजन गर� 

अिन्तम रुप �दने र अन्त्यमा सबै सहभागी तथा सहजकतार्को दस्तखत 

गराउने। 

• आवश्यकता अनसुार कायर्�मको समापन गन� । 

• सबै वडाको सू�म योजना तयार भए प�ात ्स्थानीय तह स्वास्थ्य शाखा �मखु 

र क्षयरोग म�ु नेपाल घोषणा अ�भयान संयोजकले सबै वडाको 

��याकलापहरुको संयोजन गर� �नद�िशकाको अनसूुिच ४.१४ मा उल्लेख 

ग�रए बमोिजमको फाराममा स्थानीय तहस्तर�य क्षयरोग म�ु स्थानीय तह 

योजना तयार गर� स्थानीय तह स्तर�य स�म�तमा पेश गन� । 

• स्थानीय तह स्तर�य स�म�त बाट �सफा�रस गर� पा�लका सभामा पेश गर� 

अनमुोदन गराउन ेर आगामी वषर् देिख सोह� बमोिजम कायर्�मको कायार्न्वयन 

गन� । 

• आ.व. २०७९/८० का ��याकलापहरु कायार्न्वयनका ला�ग वडा स्तर�य 

सू�मयोजना तयार� प�ात ्सोह� बमोिजम ��याकलापहरु स�ालन गन� । 

अपेिक्षत ��तफल • सहभा�गतामूलक क्षयरोग अन्त्यको योजना �नमार्ण भई �भावकार� कायार्न्वयन 

हनुेछ । 

• स्थानीय �ोतको प�रचालन हनुछ। 

• कायर्�ममा अपनत्व �वकास हनुेछ । 

बजेट बाँडफाँड नेपाल सरकारको �च�लत आ�थर्क ऐन तथा �नयमानसुार गन� । 
�.सं.  ��याकलाप  ईकाई जम्मा रकम 

१ सू�मयोजना �नमार्ण ��त वडा ४३,०००/- 
 

अ�भलेख ��तवेदन क्षयरोग म�ु नेपाल घोषणा अ�भयान �नद� िशकामा उल्लेख ग�रए बमोिजम गन� । 

गणुस्तर �नधार्रण 

मापदण्ड एवं �कृया  

• �नद� िशकाले �न�दर्� गरे बमोिजम कायर्�म कायार्न्वयन गन� । 

• �व�भ� तहबाट कायर्�मको �त्यक्ष अनगुमन तथा सपु�रवके्षण गन� । 
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२४. �व� क्षयरोग �दवस मनाउने 
प�रचय क्षयरोग कायर्�म ��त नी�त �नमार्ण तहसम्मको �भावकार� राजनै�तक ��तव�ता 

हा�सल गनुर्, २४ माचर् १८८२ मा रोबटर् कोचले क्षयरोगको जीवाण ुप�ा लागेको 

अवसरमा, यस रोगबाट मतृ्य ुभएका व्यि�हरुको सम्झना, उपचाररत �बरामीहरुको 

शी� स्वास्थ्य लाभको कामना र भ�वष्यमा कसैले प�न क्षयरोगको कारणले मतृ्यू वरण 

गनर् नपरोस ्भ�े चाहना स्वरुप �व� क्षयरोग �दवस मनाउन यो कायर्�म रािखएको 

हो। 

उ�ेश्य - राजनी�तज्ञ, समाजसेवी, ब�ु�जीवी, नी�त�नमार्ताहरु तथा �व�भ� के्ष�मा काम गन� 

व्यि�त्वहरुलाई क्षयरोग �नयन्�ण ��तव�तामा वृ�� गन�। 

- क्षयरोग कायर्�मका ला�ग आवश्यक �ोतहरुको व्यवस्था गन� । 

- क्षयरोग कायर्�मका बारेमा बहस तथा पैरवी गन�। 

कायार्न्वयन �कृया • स्थानीय तह �मखु/उप�मखुको अध्यक्षतामा सबै के्ष� सिम्म�लत �दवस 

आयोजक स�म�त गठन गन� । 

• स�म�तको बैठकमा उपलब्ध �ोतहरु छलफल गर� सोह� अनसुार कायर्योजना 

बनाई सोह� अनसुार कायार्न्वयन गन� । 

• अ�त�थहरुलाई �नमन्�णा र सहभागीहरुको आवश्यक व्यवस्थापन, कायर्�म 

स्थल छनौट र व्यवस्थापन  तथा कायर्�मका ��याकलापहरु समेतको तयार� 

गन� । 

• िशक्षा, सूचना र स�ारका सामा�ीहरुको �दर्शनी तथा �वतरण गन�। 

• क्षयरोग चेतनामूलक सांस्कृ�तक कायर्�म, वाद �ववाद, हािजर� जवाफ, यार्ल� 

लगायत उपय�ु कायर्�महरु गन�। 

• रे�डयो, टे�ल�भजन तथा अन्य छापाका स�ार माध्यम माफर् त क्षयरोगका 

सन्देश �वाह गन� । 

• प�कारसँग अन्तर��या वा अन्तरसंवाद गन� । 

अपेिक्षत ��तफल - क्षयरोग अन्त्यका ला�ग राजनै�तक एवं सामािजक ��तव�ता हा�सल हनुेछ। 

- स्थानीय �ोतको प�रचालन हनुेछ। 

बजेट बाँडफाँड नेपाल सरकारको �च�लत आ�थर्क ऐन तथा �नयम अनसुार गन� 
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२५. क्षयरोग �भा�वत व्यि� तथा समदुायको सहभा�गतामूलक योजना, अनगुमन तथा  

मूल्या�न �णाल� स्थापना 
प�रचय क्षयरोग �भा�वत व्यि� तथा �बरामीहरू, समदुाय, राजनी�तकम�को सहभागीतामा 

कायर्�म तजुर्मा, अनगुमन तथा मूल्या�न गनार्ले कायर्�मको �भावका�रता , 

जबाफदेह�ता एवं �दगोपना हनुे हुँदा यो �णाल� स्थापना गनर् ला�गएको हो । यस 

�णाल�मा समदुाय, �बरामी, क्षयरोग �भा�वत प�रवार, स्वास्थ्यकम� र स्थानीय तह 

सिम्म�लत भएर आवश्यकता प�हचान गर� योजना तजुर्मा गन�छन ्। योजना सम्प� 

प�ात ्त्यसको �भावका�रताको मूल्या�न गनर् यो कायर्�म रािखएको हो । 

उ�शे्यहरू समदुाय स्तरमा कायर्�म तजुर्मा, अनगुमन तथा मूल्या�न गर� क्षयरोग कायर्�म 

�भावकार� रूपमा स�ालन गन� । 

कायर्�म/��याकला

पको लिक्षत समूह 

स्थानीय तहको मेयर/उपमेयर वा तो�कएको व्यि�, सम्बिन्धत वडाको 

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष वा तो�कएको व्यि�, क्षयरोग �भा�वत व्यि�, स्थानीय तहको क्षयरोग 

फोकल व्यि�, TBFCV,  क्षयरोग म�ु अ�भयान संयोजक लगायत अन्य आवश्यकता 

अनसुार 

सहभागीहरू  

कायार्न्वयन मापदण्ड • न्यूनतम पाँच सदस्यीय अनगुमन तथा मूल्या�न स�म�त स्थापना गन� । 

• क्षयरोग म�ु अ�भयान संयोजक सदस्य सिचव रहने । 

• चौमा�सक रूपमा सहभा�गतामूलक अनगुमन तथा मूल्या�न गन�। 

• उपलब्ध गराइएको फमर् फम�टको �योग गर� कायर्�मको गणुस्तर�यता, तथ्या�को 

गणुस्तर�यता, �बरामीलाई उपलब्ध गराएको स�ुवधा, जोिखम  तथा संकटा�वमखु 

समदुायमा कायर्�मको पहुँच, स्वास्थ्य संस्थामा सेवाको उपलब्धता तथा 

गणुस्तर�यता आ�दको अनगुमन तथा मूल्या�न गन� । 

• कायर्�म स�ालन पूवर् स�म�तका सदस्यहरूलाई अनगुमन, मूल्या�नको �व�ध, फमर् 

फम�ट आ�दका बारेमा अ�भमिुखकरण गन� । 

• क्षयरोग म�ु नेपाल घोषणा अ�भयान कायर्�मको वडा तथा स्थानीय तह स्तर�य 

सू�म योजना तजुर्मा गदार् यस स�म�तलाई अ�नवायर् सिम्म�लत गराउने । 

कायार्न्वयन ���या अनगुमन तथा मूल्या�न  

• अनगुमन तथा मूल्या�नको �म�त तय गन� । 
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• अनगुमन तथा मूल्या�न गनुर्पन� के्ष�को प�हचान गन� र यसका ला�ग आवश्यक 

तयार� गन� जस्तै: आवश्यक फमर् फम�टको व्यवस्थापन, सम्बिन्धत स्वास्थ्य 

संस्थालाई कायर्�मको �म�तका बारेमा जानकार� �दन े। 

• सदस्यहरू बीच अनगुमन तथा मूल्या�न गनुर्पन� �वषय अनसुार कामको िजम्मेवार� 

बाँडफाँड गन� । 

• अनगुमन तथा मूल्या�न गदार् �नम्न �वषयवस्तहुरुको मूल्या�न गन� 

- सेवाको गणुस्तर�यता, �बरामीमै�ी सेवाको उपलब्धता र पहुँच 

- कायर्�मले ल�य �लएका समदुाय तथा के्ष� जस्तै सम्पकर्  पर�क्षण, कुपो�षत 

बालबा�लका, स��य क्षयरोग �नदानका ला�ग तो�कएका के्ष�, जोिखम समदुायमा 

कायर्�मको पहुँच आ�द  

- कायर्�मले उपलब्ध गराएका स�ुवधा जस्तै, यातायात तथा पोषण भ�ा, क्षयरोग 

�नदान, सेवा तथा सहयोग, �षेण सेवा जस्ता �बरामीमै�ी स�ुवधाको मूल्या�न 

गन� । 

• कायर्�म सम्प� प�ात ्��तवेदन तयार गर� सम्बिन्धत स्थानीय तहलाई उपलब्ध 

गराउने। 

योजना तजुर्मा 

• वडा तथा स्थानीय तह स्तरमा हनुे वा�षर्क बजेट तथा कायर्�म तजुर्मा गदार् यस 

स�म�तलाई समावेश गन� । 

• यस स�म�तका सदस्यले कायर्�म अनगुमन तथा मूल्या�न गदार् प�हचान भएका 

नयाँ ��याकलाप एवं स�ालनमा रहेका ��याकलापहरूमा सधुार गनुर्पन� के्ष�को 

जानकार� उपलब्ध गराउने ।  

• हाल स�ालनमा रहेका ��याकलाप आवश्यक नभएमा वा प�रमाजर्न गनुर्पन� भएमा 

आवश्यक सझुाव स्थानीय तहलाई �दन े र सो अनसुार कायर् भएको स�ुनि�तता 

गन�। 

अपेिक्षत ��तफल सहभा�गतामूलक कायर्�म तजुर्मा, अनगुमन तथा मूल्या�न भई क्षयरोग कायर्�म 

�भावकार� रूपमा संचालन हनुेछ । 

बजेट बाडँफाटँ उपलव्ध बजेटको प�र�ध �भ� रह� �नयमानसुार खचर् गन�  

अ�भलेख ��तवेदन - कायर् सम्प� प�ात ��तवदेन तयार गर� सम्बिन्धत स्थानीय तहलाई उपलब्ध 

गराउने। 
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- स्थानीय तहले रा��य क्षयरोग �नयन्�ण केन्�लाई माग बमोिजम ��त�ल�प उपलब्ध 

गराउने । 

गणुस्तर �नधार्रण 

मापदण्ड एवं �कृया 

 

 

२६. आकिस्मक अवस्थामा औषधी एवं �योगशाला सामा�ी ढुवानी, रेक�डर्ङ तथा 

�रपो�टर्ङका ला�ग फमर् फरमेट छपाइ, ई-ट�.बी रिजस्टर अध्याव�धक कायर्�म 
प�रचय क्षयरोगको औषधी अभावका कारण क्षयरोगका �बरामी उपचार अवरोध हनु न�दन एवं 

क्षयरोग �नदानका ला�ग आवश्यक  �योगशाला  साम�ी उपलव्ध गराउन र क्षयरोगका  

�बरामीको अ�भलेख  अ�ाव�धक गनर् यो कायर्�म रािखएको हो । 

उ�ेश्य • क्षयरोग �नदानका ला�ग आवश्यक �योगशाला साम�ी तथा क्षयरोगका औषधीको  

अभाव (stock out) हनु न�दने  

• क्षयरोगका  �बरामीको उपचार सम्बन्धी अ�भलेख eTB Master Register 

अ�ाव�धक रा�,े 

• कायर्�मका ला�ग आवश्यक फमर् फरमेट तथा रिज�र व्यवस्था गन� । 

कायर्�म 

स�ालन 

/कायार्न्वयन 

�कृया 

क) औषधी एवं �योगशाला  सामा�ी ढुवानी 

• उपचाररत तथा अनमुा�नत थप हनुे नयाँ �बरामीको आधारमा आवश्यक पन� 

औषधी तथा �योगशाला के�मकल्सको अनमुा�नत लगत तयार गन� । 

• उपचार केन्�मा आवश्यक भएका बखत क्षयरोगका औषधी, �योगशाला 

के�मकल्स तथा अन्य साम�ीहरू ढुवानी गन�  । 

• ढुवानी गदार् स्थानीय यातायात तथा �छटो छ�रतो साधनको �योग गन� । 

ख) कायर्�मका ला�ग आवश्यक स्टेशनर� तथा फमर् फरमेट फोटोकपी 

• क्षयरोग उपचार व्यवस्थापन काडर् (HMIS 6.4A) अनसुारको अ�भलेख �व�तुीय 

रिज�र (eTB Register) मा स्वास्थ्यसंस्थाले �रपोटर् गन� । स्वास्थ्यसंस्थाबाट 

�सधै eTB master register मा अध्याव�धक गन� व्यवस्था नभएको खण्डमा 

अनसूुिच ८ अनसुारको फाराम �बरामी सख्याको अनपुातमा १२ म�हना लाइर्  

पगु्ने गर� छपाउने र �बरामीको ट�.बी. रिज�रको �ववरण मा�सक रूपमा 

स्वास्थ्य संस्थाले पा�लकालाई उपव्ध गराउने। 
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• कायर्�म स�ालन गनर् अन्य आवश्यक मसलन्द तथा स्टेसनर�, फोटोकपी 

आ�दका ला�ग खचर् गन�। 

ग) ई-ट�.बी रिजस्टर अ�ाव�धक 

• अन्तगर्तका स्वास्थ्य संस्थामा उपचाररत क्षयरोगका �बरामी स�हतको क्षयरोग 

उपचार मास्टर रिजस्टर (HMIS 6.5A) तयार गन� । 

• क्षयरोग उपचार मा�र रिज�र अनसुारको अ�भलेख �व�तुीय रिज�र (eTB 

Master register) मा अ�ाव�धक गन�   

आ�थर्क बाडँफाडँ • कायर्�म खचर् �च�लत आ�थर्क ऐन �नयम अनसुार गन�। 

अ�भलेख 

��तवेदन 

• अनसूुिच ७ बमोिजमको ��तवेदन तयार गर� आ�थर्क �शासनमा पेश गन�  

• क्षयरोग उपचार मा�र रिज�र अनसुारको अ�भलेख �व�तुीय रिज�र (eTB 

Master register) मा अ�ाव�धक गन� । 

 

२७. क्षयरोगका कायर्�मको अधर्वा�षर्क समीक्षा तथा कोहटर् �व�षेण 
प�रचय क्षयरोग �नदान तथा उपचार सेवाको अनगुमन गर� कायर्�म स�ालन गदार् आई 

परेको समस्या समाधान गनर्,  उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकम�हरुलाई अ�ाव�धक 

गराउन तथा क्षयरोगका �बरामीको �नदान र उपचार न�तजाको �व�षेण गनर् यो 

कायर्�म रािखएको हो । 

उ�ेश्य • रा��य क्षयरोग कायर्�मलाई �बरामी केिन्�त, व्यविस्थत, उपचारमखुी र उपलिब्ध 

मूलक बनाउन कायर्�म संचालनमा देिखएका समस्याहरुलाई समयमा सम्बोधन 

गन�। 

• उपचार केन्�हरुमा कायर्रत स्वास्थ्यकम�हरुलाई क्षयरोग उपचार व्यवस्थापनबारे 

ज्ञान सीप अध्याव�धक गन� । 

• रा��य क्षयरोग कायर्�मका सूचकहरुको �ग�त �व�षेण तथा �ववचेना गन� । 

• कायर्�म कायार्न्वयनमा आई परेका समस्या प�हचान तथा समाधान सम्बिन्धत 

�नकायबाट ग�रन ुपन� समाधानका उपायहरु �व�षेण गन� । 

सपु�रवेक्षण गन� 

पदा�धकार� 

स्वास्थ्य संयोजक, क्षयरोग म�ु नेपाल घोषणा अ�भयान संयोजक, �योगशालाकम�, तथा 

�मखु �शासक�य अ�धकृतले तोकेको सपु�रवेक्षक । 

अधर् वा�षर्क 

समीक्षा गो�ीका 

सहभागीहरु 
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सहभागी/सहज

कतार् 

• स्थानीय तह अन्तगर्तका स्वास्थ्य संस्थाबाट (क्षयरोग उपचार केन्�) क्षयरोग 

फोकल पसर्न १ जना 

• माई�ोस्कोपी/िजन एक्सपटर् सेन्टरबाट �योगशालाकम�  १ जना 

• डी आर सेन्टर क्षयरोग फोकल पसर्न १ जना 

सहजकतार् 

• स्वास्थ्य शाखा �मखु/संयोजक, स्थानीय तहका क्षयरोग फोकल व्यि�, स्वास्थ्य 

कायर्लयका (िजल्ला) क्षयरोग सम्पकर्  व्यि�/तथ्यांक अ�धकृत/सहायक 

अव�ध 

 

• स्वीकृत सपु�रवके्षण अनगुमन कायर्योजना अनसुार 

• अधर् वा�षर्क समीक्षा गो�ी १ �दन 

स�ालन �कृया • क्षयरोग मा�सक ��तवदेन तयार गदार् भरेका �ाल� सीटहरू ,ई �ट�व रिज�र 

र �स्ततुीकरण, स्लाइड साथमा �लइ आउन सहभागीलाइर् प�ाचार गन�। 

• रा��य क्षयरोग कायर्�मले ल�य तोकेका कायर्�महरु (DRTB समेतको) �न�दर्� 

सूचकांकहरुमा आधा�रत जीवाणकुो ढाँचा बनाई सो अनसुार �स्ततुीकरण गनर् 

लगाउन।े 

• समीक्षा गो�ी अिघ eTB Register र HMIS मा ��व� भएको क्षयरोग तथ्या� 

रुज ुगर� फरक परेको �ववरण  �टपोट गर� रा� े।  गो�� अव�धमा फरक 

परेको �ववरण सच्याइर् eTB Register तथा HMIS ��व� गनर् लगाउने । साथै 

�ड.आर. �बरामीको �ववरण NTPMIS मा ��व� भएको तथ्या� रुज ुगर� फरक 

परेको �ववरण  �टपोट गर� रा� े। सो �ववरण फरक परेमा सह� �ववरण 

��व� गनर् लगाउने। 

• स्वास्थ्य संस्थाका �योगशाला का कमर्चार�ले Sputum माइ�ोसकोपी सेन्टरमा 

LQAS �व�ध बाट संकलन ग�रएका �योगशाला  स्लाइड स्था�नकाय वा 

िजल्लाका �योगशाला  सपुरभाइजर लाई उपलव्ध गराउने । 

समीक्षा गो��मा छलफल गन� �वषयवस्त ु

• DS तथा DR TB प�हचान, �नदान एवं उपचारका मा ग�रएका ��याकलाप र 

त्यसका मखु्य सूचकांक को अवस्था । 

• �ैमा�सक अव�धमा क्षयरोगको �नदानका ला�ग �योगशाला  पर�क्षण कायर् (िजन 

एक्सपटर् समते) को मूल्याकंन, चनुौ�त र समाधानमा ग�रएका कायर्को �व�षेण 

। 
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• अ�धल्लो गो�ीमा औल्याईएका चनुौती तथा समस्या समाधानका ला�ग ग�रएका 

��याकलाप र हाल उ� समस्याहरूको अवस्था 

• क्षयरोग औषधी, �योगशाला  सामा�ी, कायर्�मका फमर्फरमेट आ�दको 

उपलव्धता, मौज्दात  एवं �योग  

• क्षयरोग र कोमो�बर्�ड�ट जस्तै एच.आइ.�भ., डाइ�ब�टज, को�भड १९ जस्ता 

सहसं�मण र त्यसका �भाव 

• सहयोगी संस्थाबाट संचालन भएका कायर्�मको उपलिव्ध, समस्या तथा चनुौती 

र समाधानका उपायहरू 

• क्षयरोग म�ु नेपाल घोषणा अ�भयान कायर्�मको उपलिव्ध, समस्या तथा 

चनुौती र समाधानका उपायहरू 

• वा�षर्क कायर्�म स�ालनमा आइपरेका समस्या तथा चनुौ�तहरुको समाधानका 

उपाय खोज्ने । 

• रा��य क्षयरोग कायर्�मको नी�त रणनी�त तथा जनरल म्यानअुलमा भएका 

प�रमाजर्नमा अध्याव�धक गन� । 

• स्वास्थ्यकम�हरुलाई क्षयरोग उपचारका �व�ध तथा रेिजमनेमा भएका प�रवतर्न, 

कायर्�मको रेक�डर्ङ तथा �रप��टङ लगायत अन्य सम्बिन्धतत �वषयमा 

स्वास्थ्यकम�हरुको ज्ञान तथा सीप अ�भवृ��  । 

• उत्कृ� कायर्सम्पादन गन� स्वास्थ्य संस्थाको अनभुव आदान �दान गन� । 

• कायर्�म स�ालनमा आई परेका समस्याहरुको प�हचान तथा समाधानका उपाय 

बारे छलफल गन�  र त्यसको समाधानका ला�ग कायर्योजना �नमार्ण। 

• स्थानान्तरण भई आएका तथा स्थानान्तरण भइ गएका क्षयरोगका �बरामीहरुको 

उपचार न�तजा �मलान ।  

• �बरामीका संख्याका आधारमा आगमी चौमा�सक अव�धका ला�ग आवश्यक 

औषधी प�रमाण �नधार्रण ग�र माग गन� । 

बजेट बाँडफाँड अधर् वा�षर्क समीक्षाः �व�नयोिजत बजेटको प�रधीमा रह� अनसूुिच ९ अनसुार गन� । 

अपेिक्षत ��तफल • क्षयरोगका संभा�वत �बरामीको क्षयरोग �नदान तथा उपचार व्यवस्थापन �भावकार� 

भएको हनुेछ, क्षयरोगको तथ्यांकको गणुस्तरमा सधुार हनुेछ। 

अ�भलेख 

��तवदेन 

• तो�कएका ढाँचामा संकलन ग�रएको तथ्यांक स्वास्थ्य �नद�शनालय तथा स्वास्थ्य 

कायार्लयमा पठाउने  
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• अधर् वा�षर्क समीक्षामा �स्ततु भए बमोिजमको तथ्यांक एच एम आइ एस (HMIS) 

सँग अ�ाव�धक गन� । 

• अनसूुिच ७ बमोिजमको ��तवेदन तयार गन� 
 

२८. क्षयरोग आधारभतू तथा पनुतार्जगी ताल�म 
प�रचय नयाँ �नय�ु भई आएका र कायर्रत स्वास्थ्यकम�हरुलाई  क्षयरोग सम्बन्धी ज्ञान, 

सीप र क्षमता अ�भब�ृ� गनर् मो�लुर ताल�म रािखएको हो । 

उ�ेश्य क्षयरोग �नदान तथा उपचार व्यवस्थापनमा स्वास्थ्यकम�को ज्ञान, सीप र क्षमता 

अ�भब�ृ� गन� 

सहभागी र संख्या शहर� स्वास्थ्य केन्�, सामदुा�यक स्वास्थ्य इकाई, स्वास्थ्य चौक�, �ाथ�मक स्वास्थ्य 

केन्�, अस्पताल तथा �नजी स्वास्थ्य  संस्थामा क्षयरोग �नदान तथा उपचार 

व्यवस्थापनमा संलग्न स्वास्थ्यकम�हरु   (१५ देिख २० जना सम्म) 

अव�ध र स्थान ३ �दन र पायक पन� स्थान 

सहजकतार् क्षयरोग मोडलुर ताल�म �ा� स्वास्थ्यकम� / �योगशालाकम�, क्षयरोग कायर्�म 

हेन� सम्पकर्  व्यि� 

स�ालन �कृया • ताल�म स�ालनको उ�ेश्य, ताल�म स�ालन हनु े स्थान,  �म�त र समय 

स�हत किम्तमा एक ह�ा अगावै स्वास्थ्य संस्थालाई प�ाचार गन� ।  

• थप �ोत व्यि� आवश्यक भए स्वास्थ्य कायार्लय, स्वास्थ्य �नद�शनालय 

तथा रा��य क्षयरोग �नयन्�ण केन्�लाई अनरोध गन� उपिस्थ�त हािजर�, 

दै�नक तथा �मण खचर् �वतरण भपार्इ, ताल�म मो�ुल ताल�म साम�ी, 

स्टेशनर�, खाजा आ�द तयार� गन� । 

• रा��य क्षयरोग केन्�बाट अध्याव�धक ग�रएको ताल�म मोडुल तथा 

म्यानअुलका �बषयबस्त ु र ताल�म स�ाल �नद�िशका अनसुार ताल�म 

स�ालन गन�  

सन्दभर् सामा�ी रा��य क्षयरोग कायर्�म आधारभतू ताल�म पिस्तका, रा��य क्षयरोग कायर्�म 

जनरल म्यानअुल, िक्लनीकल म्यानअुल, क्षयरोग सेवा अ�भलेख तथा ��तवदेन 

फारामहरु । 

बजेट बाँडफाँड  �व�नयोिजत बजेटको प�र�धमा रह� अनसूुिच ९ अनसुार खचर् गनर् स�कनछे । 
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अ�भलेख / 

��तवदेन 

अनसूुिच ७ बमोिजमको ��तवदेन तयार गर� आ�थर्क �शासनमा पेश गन� र 

ताल�म पाएका कमर्चार�हरूको �ववरण इमले माफर् त रा��य क्षयरोग �नयन्�ण 

केन्�मा पठाउन हनु । 
 

२९. सामािजक लेखा पर�क्षण  
प�रचय क्षयरोग म�ु अ�भयानका ��याकलापहरु संचालन गदार् �व�भ� चरणहरूबाट �ा� 

न�तजा, सेवाको गणुस्तर, सेवा�ाह�को सन्त�ु� र सधुार गनुर्पन� कायर्हरूलाई 

आमनाग�रक एवं �व�भ� सरोकारवालाको रोहवरमा सावर्ज�न�ककरण गन� र 

त्यसउपर छलफल गर� उठेका �वषयमा�थ सम्बोधन गनर् यो कायर्�म रािखएको 

हो । 

उ�ेश्य • क्षयरोग म�ु अ�भयानबाट �ा� न�तजाहरूको सावर्ज�नक�करण गन�। 

• क्षयरोग म�ु अ�भयानका सेवाहरूमा सवर्साधारणको पहुँच, सेवाको गणुस्तर, 

�भावका�रता र स्वास्थ्यसंस्थाको जवाफदे�हताको बारेमा सहभागीहरूको 

राय, सझुाव र ��त��याहरू स�लन गन� । 

• सेवाको गणुस्तर, पहुँच र �भावका�रताको स�ुनि�त गनर् उठेका सवालहरूको 

सम्बोधनका ला�ग योजना �नमार्ण गन� । 

• योजनाको �भावकार� कायार्न्वयन र अनगुमनका ला�ग सम्बिन्धत सबैको 

��तव�ता स�ुनि�त गन� । 

सहभागीहरु • वडातह लगायतका सबै स्वास्थ्य संस्थाले समेट्न ेके्ष�का सवर्साधारणहरू 

मध्येबाट म�हला,  परुुष, जनजा�त, द�लत, मधेशी, मसुलमान, �पछ�डएका वगर् 

सबैको ��त�न�धत्व हनुे गर� भौगो�लक के्ष�को आधारमा सहभागी गराउने। 

• स्थानीय संस्थाले ओगटेका वडाका म�हला स्वास्थ्य स्वयमसे�वकाहरूलाई 

सहभागी गराउने । 

• स्थानीय सबै �व�ालयहरूको ��त�न�धत्व हनुे गर� िशक्षक, �व�ालय 

व्यवस्थापन स�म�त, �व�ाथ� र अ�भभावकहरु समेतबाट सहभागी गराउने। 

• स्वास्थ्य संस्थाका सेवा�ाह�हरू मध्येबाट क्षयरोग �भा�वत ब्यि� (उपचार 

ग�ररहेका र प�हला उपचार  गरेर �नको भएका व्यि�हरू), आमा, गभर्वती 

म�हला, बालबा�लका, यवुा, ब�ृ, ब�ृाहरूको ��त�न�धत्व हनुेगर� सहभागी 

गराउने । 

• राजनी�तक दलका ��त�न�धहरू। 
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• स्थानीय तहका अध्यक्ष: �मखुहरू, सामदुा�यक संस्थाका अध्यक्ष तथा 

पदा�धकार�हरू, आमा समूहका सदस्यहरू, उपभो�ा स�म�त (वन, खानेपानी, 

�व�तु,् �सचँाई आ�द), कायर्रत गैरसरकार� संस्थाका ��त�न�धहरू, सो ठाउंमा 

रहेका मठ मिन्दर, चचर्, मिस्जद, आ�दका ��त�न�धहरू ।    

अव�ध र स्थान १ �दन र पायक पन� स्थान 

सहजकतार् वडा सिचब र स्थानीय तह र सम्बिन्धत तहका स्वास्थ्यसंस्थाका कमर्चार�हरु 

स�ालन �कृया • भेलाको सरुुमा यसको उ�ेश्य, औिचत्य र सामािजक पर�क्षणको संिक्ष� 

अवधारणाबारे सबैलाई जानकार� गराउनपुदर्छ । 

• �स्त�ुतकरणका ला�ग �नधार्�रत समयबारे �स्ततुकतार्लाई पूवर् जानकार� गराई 

समय स�कएको स�ेतप�छ रोक्नपुन� जानकार� गराउने ।  

• खलु्ला छलफलमा बोल्न चाहने सवर्साधारण सबैलाई मौका �दने तर सबैलाई 

�नधार्�रत समय�भ� सक्नपुन� जानकार� गराउने ।  

• स्वास्थ्य संस्थाका सेवा�ाह�हरूलाई बोल्न ��ेरत गन� । 

• स्वास्थ्यसंस्था र समदुायबाट उपलब्ध क्षयरोग सेवा र स�ुवधाहरूका बारेमा  

�स्त�ुतकरण गन�।�स्त�ुतकरणमा तलका �वषयवस्तहुरु समावशे गन�: 

(क) नेपाल सरकार तथा स्थानीय तहको स्वास्थ्य सेवाको उ�ेश्य 

(ख) नेपाल सरकार तथा स्थानीय तहको �ाथ�मकतामा परेका क्षयरोग 

सेवाहरू 

(ग) स्वास्थ्य संस्था र समदुायस्तरबाट �दान ग�रंदै गरेका क्षयरोगका 

सेवाहरू 

(घ) सेवा �दान गन� �व�ध 

(ङ) उपलिब्धहरू, केह� रा�ा अभ्यासहरू, चनुौती र समाधानका उपायहरू 

• �ा� सझुावहरूको �भावकार� कायार्न्वयनका ला�ग भेलामा उपिस्थत 

सरोकारवालाहरू (�वशेषगर� स्वास्थ्य संस्था) को ��तब�ता र �भावकार� 

अनगुमनका ला�ग क्षयरोग म�ु अ�भयानको वडा स्तर�यले संयन्�को समेत 

व्यवस्था गनर् सक्नेछ । 

• भेलाबाट �ा� सझुावहरूलाई अक� वषर् ग�रन ेसू�म योजनामा समावेश गर� 

कायार्न्वयन गन� । 

बजेट बाँडफाँड नेपाल सरकारको �च�लत आ�थर्क ऐन तथा �नयमानसुार गन� । 
�.सं.  ��याकलाप  ईकाई जम्मा रकम 
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१ 
सामािजक लेखा पर�क्षण (१ �दने कायर्�मको 

ला�ग) 

��त स्थानीय तह 
४३,०००/- 
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अनसूुिचहरु 
अनसूुिच १ क्षयरोग स्���न� ��ावल� 

रा��य क्षयरोग कायर्�म 

क्षयरोगको स्���न�का ला�ग ग�रने ��ावल�हरु 

  
�.

सं. 

स्���न� 

ग�रएका 

व्यि�हरुको 

नामथर 

उमेर ठेगाना स्���न�मा सो�धन े��ावल�हरु स्���न� 

ग�रएको 

व्यि� 

संभा�वत 

क्षयरोग 

�बरामी हो? 

(हो/होईन) 

क्षयरोग 

�नदानको 

ला�ग 

�षेण 

गरेको 

हो? 

(हो/होई

न) 

क्षयरोग 

�नदान 

भएको हो 

? 

(हो/होईन

) 

य�द हो भन े

PBC, PCD, 

EP के हो 

खलुाउन े

उपचार

को ला�ग 

भनार् 

भएको 

स्वास्थ्यसं

स्थाको 

नाम 

उपचा

रमा 

भनार् 

भएको 

�म�त: 

म�हला परुुष गा.पा/न.

पा 

वडा 

नं 

सम्पकर्  

नं 

तपाईलाई 

लगातारको 

खोक� 

ला�गरहेको 

छ? 

(छ/छैन) 

तपाईलाई 

बेलकु�पख 

ज्वरो र 

प�सना 

आउँछ? 

(छ/छैन) 

तपाईलाई 

खानामा 

रुिच कम 

भएको 

छ? 

(छ/छैन

) 

तपाईको 

तौल 

घ�टराखेको 

छ? 

(छ/छैन) 

तपाईको 

खकारमा 

रगत 

देिखएको 

छ? 

(छ/छैन

) 

तपाईलाई 

�वगतमा क्षयरोग 

लागेको 

व्यि�सँग 

सम्पकर् मा हनु ु

हनु्हनु्थ्यो? 

(छ/छैन) 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

  
हस्ताक्षर: 

��कतार्को नाम:         �मतीः 
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अनसूुिच २  TB Preventive Therapy (TPT) अनगुमन तथा सपुर�वेक्षण चेक�ल� 

 

सपु�रवेक्षकको नाम:       सपु�रवेक्षण �म�त: 

कायर्रत स्वास्थ्य संस्था: 

 

घरभेटमा जाँदा भेट भएका व्यि�हरुको नाम/सम्पकर्  नम्बर 

 

१. …………………………………………………………. 

 

२. ………………………………………………………… 

 

३. …………………………………………………………. 

 

TPT सेवन गन�को नाम:  

उमेर:  

�ल�  

ठेगाना:  

बच्चाको हकमा अ�भवावकको नाम:  

TPT सेवन गरेको अव�ध (म�हना/�दन)  

औषधीको मौज्दात (�ाब्लेट)  

TPT शरुु गरेको �म�त:  

�नय�मत औषधी खाएको (छ/छैन)  

औषधीको कुनै असर देिखएको (छ/छैन)  

देिखएका अन्य कुनै समस्याहरु (छ/छैन)  

समस्या समाधानका ला�ग चालेका कदमहरु  

प�रवारका अन्य कुनै सदस्यहरुमा क्षयरोगको िचन्ह तथा लक्षण 

(छ/छैन) 
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य�द छ भने पर�क्षणको ला�ग स्वास्थ्यसंस्थामा (गएको/नगएको)  

सपु�रवेक्षकको प�ृपोषण (Comments/Feedback) 

 

 

 

सपु�रवेक्षकको हस्ताक्षर:                                                                                                          

�म�त:              
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अनसूुिच ३ बालबा�लकाहरुमा क्षयरोग �नदान स्कोर चाटर् 

Feature 0 1 2 3 4 Score 

Length of Illness  < 2 2-4  > 4   

Nutritional status (weight for age) Above the 
-2 lines 

Between the -2 

and -3 SD line 

 Less than the -

3 SD line 

  

Recent close contact with an 
infectious TB case (adult PTB 

or bacteriologically conformed) 

None Verbal history of 
TB contact 

 Proven 
bacteriologically 
confirmed contact  

  

Lymph nodes: large, painless, firm, 

soft sinus in neck/axilla 

   Yes    

Night sweats, unexplained fever   Yes    

Angle deformity of the spine      Yes  

Malnutrition not improving after 4 
weeks of treatment  

   Yes   

Joint swelling, firm, on-fluid, on-
traumatic 

   Yes   

Unexplained abdominal mass, ascites    Yes   

Coma for more than 48 hours  (with 

or without convulsions) 

   Yes   
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If the child scores 7 or more, and has no other disease more likely to explain the illness, then 
commence TB treatment 

TOTAL  
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अनसूुिच ४ सीप �वकास ताल�म आवश्यकता प�हचान फाराम 

रा��य क्षयरोग कायर्�म 

क्षयरोग म�ु नेपाल घोषणा अ�भयान 

सहभागीको �ववरण 

नाम:     उमेर:   �ल�: 

स्थायी ठेगाना:       उपचारको बेलाको ठेगाना: 

उपचार केन्�सम्म पगु्ने दूर�: 

�हडेर एकतफ� लाग्ने समय: ……………………………… 

गाडीमा एकतफ� लाग्ने समय: ………………………….  

गाडी भाडा: ……………………………     उपचार शरुु गरेको �म�त: 

�.सं ��हरु उ�रहरु 

१ के तपाई �ववा�हत हो? (हो/होईन)  

२ तपाईको क�त जना बच्चाहरु छन ्? य�द �ववा�हत हो भने   

३ हाल घरमा क�त जना सदस्यहरु छन?्  

४ तपाईको शैिक्षक योग्यता क�त हो?  

५ उपचार शरुु गनुर् भन्दा प�हला तपाई कतै जा�गर खान ुहनु्थ्यो? (�थयो/�थएन)  

६ हाल प�न सोह� काममा संलग्न हनु ुहनु्छ? (छ/छैन)  

७ क्षयरोग �नदान हनु ुभन्दा प�हला तपाईले रोग प�ा लगाउनको ला�ग क�त पैसा खचर् 

गनुर्भयो?  

रु  

८ क्षयरोग �नदान हनु ुभन्दा प�हला रोग प�ा लगाउन  कहाँ कहाँ जानभुयो? (�दन र 

खचर् गरेको पैसा उल्लेख गन�) 

- घरायसी उपचार  

- धामीझाँ�� 

- फाम�सी 

- पो�लिक्ल�नक/न�सर्� होम 

- अस्पताल (Public/Private) 

 

९ क्षयरोग प�ा ला�ग उपचारमा दतार् भए प�छ तपाईले रोग व्यवस्थापनमा क�त पैसा 

खचर् गनुर्भयो? 

रु 

१० तपाई र तपाईको प�रवारको हाल कुनै �नय�मत आम्दानीको �ोत छ? य�द छ भन े मा�सक रु 
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११ तपाईलाई क्षयरोग लागेका कारण ऋण �लन ुपन� अवस्था आएको छ? छ भने क�त 

�लन ुभयो?  

रु 

१२ तपाईको मा�सक घरायसी खचर् क�त होला? रु 

१३ तपाई सँग हाल कुनै �वषय वा के्ष�को सीप छ? छ भन ेके मा छ  

१४ तपाई के ताल�म �लन चाहनहुनु्छ?  

१५ तपाईले उ� ताल�मबाट के आशा रा� ुभएको छ?  
नोट: यो फाराम उपचार केन्� तथा उपकेन्�को फोकल व्यि�ले भनुर्पदर्छ। 
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अनसूुिच ५ सू�म योजना �वकास कायर् ता�लका 

सू�म योजना �वकास 

कायर् ता�लका 

प�हलो �दन 

समय ��याकलाप स�ालन �व�ध सामा�ी 

१ घन्टा औपचा�रक समारोह भाषण  

१ घन्टा संक�लत सूचनाको जीवाण ु जीवाण ु अनसूुिच ४.१ देिख ४.८ 

२ घन्टा जोिखम समूहको प�हचान छलफल, म्या�प� अनसूुिच ४.७ र ४.८ 

२ घन्टा समूह कायर् 

• क्षयरोग प�हचान 

• �नदान 

• उपचार 

• रोकथाम 

• सेवा तथा सहयोग  

छलफल न्यजु ��न्ट 

माकर् र 

�नद� िशका 

१ घन्टा जीवाण ु   

 

दो�ो �दन 

समय ��याकलाप स�ालन �व�ध सामा�ी 

३ घन्टा समस्याको �ाथ�मक�करण 

��याकलापको छनौट 

समूह कायर्  

२ घन्टा ��याकलापको मा�ा �नधार्रण 

अनमुा�नत बजेट  

समयसीमा �नधार्रण 

िजम्मेवार� 

समूह कायर्  

१५ �मनेट वडा स्तर�य योजनामा ��तव�ता   

४५ �मनेट समापन   
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अनसूुिच ६:  क्षयरोग म�ु घोषणा अ�भयान कायर्�महरुको रेक�डर्� तथा �रपो�टर्� भन� तर�का 

HMIS 6.1: संभा�वत क्षयरोगका �बरामी दतार् रिज�र (Presumptive Tuberculosis Register) 

 
महल नं महल शीषर्क �नद�शन 

1 SN दै�नक सेवा �लन आएको सङ्ख्या �मशःले� ुपदर्छ । 

2 SRN 
ओ पी डी तथा सम्पकर्  पर�क्षणबाट आएका सम्भा�वतक्षयरोगका �बरामी यसरिजस्टरमा दतार् 

गनुर् पदर्छ । दतार्गदार् आ�थर्क वषर्को १ बाट सरुू गर� �मशः थप्दै जान ुपदर्छ । 

3 
Screened 
Date  

सम्भा�वतक्षयरोगको �बरामी हो होइन भनी स�ुनि�त हनु ग�रएको पर�क्षणको �म�त यस 

महलमा ले� ुपदर्छ, �म�त लेख्दा गते र म�हना मा�थल्लो महलमार साल तलको महलमा 

ले� ुपदर्छ । 

4 
Name of 
patient 

सम्भा�वत क्षयरोगका �बरामीको नाम, थर र जा�त कोड सम्बिन्धत महलमा ले� ुपदर्छ । 

5-6 Age 
सम्भा�वत क्षयरोगका �बरामीले पूरा गरेको उमेर (वषर्मा) म�हला भए महल ५ मा र परुूष 

भए महल नं. ६ मा ले� ुपदर्छ । 

7 Address 

सम्भा�वत क्षयरोगका �बरामी बसोवास गन� िजल्ला, gu/kflnsf÷गाpFkflnsf वडा नं. 
तथा �बरामी वा अ�भभावकको सम्पकर्  फोन नं महल ७ अन्तगर्तका सम्बिन्धत महलहरूमा 

ले� ुपदर्छ । नेपाल बाहेक अन्य देशको �बरामी भए देशको नाम िजल्लाको महलमा ले� ु

पदर्छ । 
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महल नं महल शीषर्क �नद�शन 

8-9 
Screened 
by 

सम्भा�वतक्षयरोगको �बरामीमा स��य क्षयरोग छ छैन भनेर जाँच गनर् एक्सरे �व�ध �योग 

भए महल ८ को कोड नं १ मा र लक्षणका आधारमा जाँच गरेको भए महल ९ को कोड 

नं २ मा गोलो स�ेत लगाउन ुहोस । 

10-11 

Referred 
/requested 
for 
Diagnosis 

क्षयरोगको संभा�वत �बरामीलाई क्षयरोग �नदान गनर् खकार तथा अन्य नमूना संकलन गर� 

Microscopy पर�क्षण गनर् पठाएमा S,  Xpert MTB/RIF पर�क्षण गनर् पठाएमा X, Culture 

पर�क्षण गनर् पठाएमा C र LPA पर�क्षण गनर् पठाएमा L मा गोलो लगाई पठाएको ल्यावको 

नाम र ठेगाना महल ११ मा ले�पुदर्छ। 

12-15 
TB 
Diagnosis 

संभा�वत क्षयरोगका �बरामी पर�क्षणबाट स��य क्षयरोग �नदान भएमा PBC भए महल १२ 

को कोड नं १ मा  PCD भए महल १३ को कोड नं २ मा EP भए महल १४ को कोड 

नं ३ मा र औषधी ��तरोधी क्षयरोग �नदान भएमा महल १५ को कोड नं ४ मा गोलो 

संकेत लगाउन ुपदर्छ। 

16-18 
Treatment 
Status 

�नदान भएका क्षयरोगका �बरामी �नदान भएकै संस्थामा दतार् भएमा महल १६ को कोड नं 

१ मा र अन्य� �षेण ग�रएमा महल १७ को कोड नं २ मा गोलो लगाई महल १८ को 

मा�थल्लो मलहमा �षेण गरेको स्वास्थ्य संस्थाको नाम ठेगाना र तलको महलमा �बरामीको 

सम्पकर्  नम्बर ले� ुपदर्छ । 

19 Remarks 
सम्भा�वत क्षयरोगको �बरामीको अ�भभावकको नाम र मा�थ उल्लेिखत बाहेक अन्य केह� 

खलुाउन ुपन� भएमा यस महलमा ले� ुपदर्छ ।   

 

HMIS 6.6: सम्पकर्  पर�क्षण फाराम (Contact Investigation Form) 

महल नं शीषर्क �नद�शन 

Serial No पर�क्षण ग�रएको �म सङ्ख्या ले� ुपदर्छ । 

Date सम्पकर्  पर�क्षण गरेको �म�त ले� ुपदर्छ । 

Name of Patient 
क्षयरोग उपचाररत �बरामीको नाम थर र उमेर लेिख म�हला वा परुूषमा गोलो लगाउन ुपदर्छ 

।  

Type of TB 
प�रवारका सदस्यको सम्पकर्  पर�क्षण गनर् ला�गएको उपचाररत �बरामी क्षयरोग वा औषधी 

��तरोधी क्षयरोग कुन हो गोलो स�ेत गनुर् पदर्छ । 

Registration No �बरामी क्षयरोग वा औषधी ��तरोधी क्षयरोग दतार् नम्बर ले�पुदर्छ । 

Enrolled Date 
क्षयरोग उपचार रिजस्टर वा औषधी ��तरोधी क्षयरोग उपचार रिजस्टरबाट उपचार सरुू गदार् 

दतार् भएको �म�त ले� ुपदर्छ 

Treatment Stat 
Date 

क्षयरोगका �बरामीले उपचार सरुू गरेको �म�त (गते, म�हना र सालमा) यस कोठामा ले�पुदर्छ 

। 



 
 

87 
 

महल नं शीषर्क �नद�शन 

Address 
उपचाररत �बरामी बसोवास गन� �देश, िजल्ला, नगरपा�लका÷गाउ पा�लका वडा नं  टोल र 

सम्पकर्  नं सम्बिन्धत महलमा उल्लेख गनुर् पदर्छ । 
No of Family 
Members 

उपचाररत �बरामीको जम्मा प�रवार सदस्य सङ्ख्या यस महलमा ले� ुपदर्छ । 

1 SN �म सङ्ख्या ले� ुपदर्छ  । 

2 

Name of 
Family 
member  
contracte
d 

सम्पकर्  पर�क्षण ग�रएका क्षयरकोग �बरामीका प�रवारका सदस्यहरूको नाम उमेरअनसुार 

�मशः ले� ुपदर्छ । 

3–4 Age/ Sex 
प�रवारका सदस्यले पूरा गरेको उमेर म�हला भए महल ३ तथा परुूष भए महल ४ मा उल्लेख 

गनुर् पदर्छ । 

5 
Relationshi
p 

�बरामीसँगको नाता यस महलमा ले� ुपदर्छ 

6-8 
Presistanc
e of TB 
Symptoms 

प�रवारका सदस्यमा क्षयरोगका िचन्ह तथा लक्षण सोधी लक्षण नदेिखएमा महल ६ को कोड 

नं १ मा र लक्षण देिखएमा महल ७ को कोढ नं २ मा गोलो लगाई काडर्मा उल्लेिखत 

लक्षण कोडका आधारमा महल ८ को सम्बिन्धत कोडहरूमा गोलो लगाउन ुपदर्छ । 

9 Remarks म�थ उल्लेिखत �वषय बाहेक अन्य कुरा यस महलमा उल्लेख गर�न्छ । 

 

HMIS 6.7: सम्पकर्  पर�क्षण तथा क्षयरोग ��तरोधात्मक उपचार रिज�र (Contact Investigation and Tuberculosis 

Preventive Therapy Register) 

महल नं �नद�शन 

S N �म सङ्ख्या हरेक म�हना १ बाट सरुू गनुर् पदर्छ । 

Types of TB 
उपचाररत क्षयरोगका �बरामी DS TB कोड नं १ तथा DR TB कोड नं २ मा गोलो स�ेत 

गनुर् पदर्छ । 

TB Registration no 
उपचाररत क्षयरोगका �बरामीको क्षयरोग उपचार रिजस्टर÷औषधी ��तरोधी क्षयरोग रिजस्टरको 

दतार् नं यस महलमा ले� ुपदर्छ  । 

No of Family Member 
उपचाररत क्षयरोगका �बरामीको प�रवारका बालबा�लका तथा वयस्क सदस्यहरूको  सङ्ख्या 

सम्बिन्धत महलमा ले� ुपदर्छ । 

Patient's Name उपचाररत क्षयरोग �बरामीको नाम थर र जा�तकोड सम्बिन्धत महलमा ले� ुपदर्छ 

Address 
उपचाररत �बरामीको बसोबास गन� �देश, िजल्ला, नगरपा�लका÷गाउपा�लका, वडा नं 

सम्बिन्धत महलमा उल्लेख गनुर् पदर्छ । 

Contanct No �बरामी वा प�रवारका अन्य सदस्यको सम्पकर्  नं.यस महलमा ले� ुपदर्छ । 
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Name of  Investigator स�पक पर�क्षण गन� व्यि�को नाम र पद यस महलमा ले� ुपदर्छ । 

1 
Name of 
Family 
Members 

उपचाररत क्षयरोगका �बरामीका प�रवारका सदस्यहरूमध्ये सम्पकर्  पर�क्षण ग�रएका 

सदस्यहरूको नाम, थर र जा�तकोड पूरागरेको उमेर अनसुार �मशः ले� ुपदर्छ । 

2-3 Age/Sex 
उपचाररत क्षयरोगका �बरामीको प�रवारका सदस्यले पूरागरेको उमेर (वषर्मा) म�हला भए 

महल २ र  परुूष भए महल ३ मा ले� ुपदर्छ । 

4-7 
Presumptive 
TB 

सम्पकर्  पर�क्षण ग�रएका प�रवारका सदस्य सम्भा�वत क्षयरोगका �बरामी नभए महल ४ को 

कोड न. १ मा र सम्भा�वत क्षयरोगका �बरामी भएमा महल ५ कोड न.२ मा गोलो लगाई 

खकार संकलन गर� पर�क्षण गनर् पठाएमा महल ६ को कोड नं १ मा र �बरामीलाई �सधै 

सम्पकर्  गनर् पठाएमा महल ७ को कोड न. २ मा गोलो लगाउन ुपदर्छ ।. 

8-9 TB Diagnosed 
खकार पर�क्षण तथा अन्य पर�क्षणबाट क्षयरोग �नदान नभएमा महल ८ को कोड न. १ मा 

र �नदान भएमा महल ९ को  कोड नं. २ मा गोलो लगाउन ुपदर्छ । 

10 

Patient 
Enrolled Name 
of Health 
Facility  

�नदान भएका क्षयरोगका �बरामी मध्ये उपचारका ला�ग दतार् भएमा महल १० मा स्वास्थ्य 

संस्थाको नाम उल्लेख गनुर् पदर्छ । य�द �बरामी अन्य� उपचार �लन गएमा समेत सोधपछु 

गर� संस्थाको नाम उल्लेख गनुर् पदर्छ । 

11-

12 
Eligible for 
TBPT 

सम्पकर्  ग�रएका क्षयरोगका �बरामीका प�रवारका सदस्य ५ वषर् म�ुनका बालबा�लका भएमा 

क्षयरोगका िचन्ह र लक्षण नभएको स�ुनि�त गर� क्षयरोग ��तरोधात्मक उपचार �दन ुपदर्छ 

। य�द सम्पकर्  पर�क्षण ग�रएको ५ वषर् म�ुनका बालबा�लकामा ��तरोधात्मक उपचार अयोग्य 

भएमा महल ११ को कोड नं १ मा  र योग्य भएमा महल १२ को कोड नं २ मा गोलो 

लगाउन ुपदर्छ 

13 
TBPT Start 
Date 

��तरोधात्मक क्षयरोग उपचार योग्य ५ वषर् म�ुनका बालबा�लकाले उपचार सरुू गरेमा सरुू 

गरेको �म�त �नजको तौल र �दइएको औषधीको मा�ा सम्बिन्धत महलमा उल्लेख गनुर् पदर्छ 

। 

14 
2 Month 
follow up 

��तरोधात्मक क्षयरोग उपचार सरुू गरेका ५ वषर् म�ुनका बालबा�लकालाई २ म�हनामा 

अनगुमन गरेको �म�त, �नजको तौल र �दइएको औषधीको मा�ा सम्बिन्धत महलमा उल्लेख 

गनुर् पदर्छ । 

15 3 Month 
Follow up 

��तरोधात्मक क्षयरोग उपचार सरुू गरेका ५ वषर् म�ुनका बालबा�लकालाई ३ म�हनाको 

सरुूमा अनगुमन गरेको �म�त, �नजको तौल र �दइएको औषधीको मा�ा सम्बिन्धत महलमा 

उल्लेख गनुर् पदर्छ । 

16-

19 
Outcome 

��तरोधात्मक क्षयरोग उपचार सरुू गरेका ५ वषर् म�ुनका बालबा�लकाले उपचार पूरा गरेको 

महल १६ को कोड नं १ मा, �बचैमा खान छोडेको महल १७ को कोड नं २  मा मतृ्य ु

भएको महल १८ को कोड नं ३ मा र अवस्था थाहा नभएको भए महल १९ को कोड नं 



 
 

89 
 

४ मा गोलो लगाउन ुपदर्छ र म�ुनको महलमा �म�त(गते म�हना साल) उल्लेख गनृर् पदर्छ 

। 

20 Remarks मा�थ उल्लेिखत बाहेक अन्य केह� कुरा भएमा यस महलमा ले� ुपदर्छ । 

 

HMIS 6.9: क्षयरोग �षेण पजुार् (समदुाय, �नजी स्वास्थ्य संस्था) -TB Referral Form- Community, Private 

Sector) 

 

स��य क्षयरोग खोजपड्ताल (ACF) रिज�र भन� तर�का 

क फारामको नमूना ख) भन� तर�का 

१ �षेण ग�रएको स्वास्थ्य संस्थाःसम्भा�वतक्षयरोगको 

�बरामीलाई क्षयरोग �नदान गनर् तथा उपचाररत 

क्षयरोगका �बरामीको अनगुमन खकार पर�क्षण गनर् 

पठाएको स्वास्थ्य संस्थाको नाम र ठेगाना ले� ुपदर्छ 

। 

२.��ेषत व्यि�को नामःसम्भा�वत वा उपचाररत 

क्षयरोगका �बरामीको नाम थर �लंग (म�हला परुूष) 

तथा उमेर सम्बिन्धत महलमा रा� ुपदर्छ । 

 

३ ठेगानाःसम्भा�वत वा उपचाररत क्षयरोगका �बरामी 

बसोबास गन� �देश, िजल्ला, नगर गाउँ पा�लका वाडर् 

न. गाउँ टोल र सम्पकर्  नं सम्बिन्धत महलमा ले� ु

पदर्छ । 

४.�षेण गनार्को कारणः सम्भा�वत क्षयरोगका 

�बरामीलाई �नदान गनर् पठाएको भए कोड नं १ 

अनगुमन भए कोड नं २ र औषधीका ��तकूल असर 

व्यवस्थापन वा अन्य समस्या भै �षेण गनुर् परेमा कोड 

नं ३ मा गोलो लगाउन ुपदर्छ । 

५ �षेण गन�ः सम्भा�वत वा उपचाररत क्षयरोगका 

�बरामीलाई स्वास्थ्य संस्थामा �ेषण गन� व्यि�को नाम, 

पद, ठेगाना र सम्पकर्  नं सम्बिन्धत महलमा लेखी 

हस्ताक्षर गनुर् पदर्छ र �म�त ले� ुपदर्छ । 

क) �यरोग िनदान 

;+:yf

नेपाल सरकार 

 स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली

वाडर् न .

िजल्लाप्रदेश 

नगर /गाउँ पािलका

ठेगानाः

हस्ता�र र िमित

नाम

ग) अन्य.....................

ख) अनुगमन 

 पद

टोल

 प्रेषण पूजार् (समुदाय, िनजी स्वास्थ्य संस्था  )

सम्पकर् नं
४ प्रेषण 

गनार्का 

कारण

सम्पकर् नं

५ प्रेषण 

गन�

१  प्रेषण ग�रएको स्वास्थ्य संस्था 

२ उमेर २. प्रेिषत व्यि�को नाम                          िलंगः

३.ठेगाना
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महल नं महल शीषर्क �नद�शन 

स��य क्षयरोग खोजपड्ताल 

ग�रएका जोिखम समूह वा समदुाय 

तथा जनसङ्ख्याको �कार 

स��य क्षयरोग खोजपड्ताल ग�रएका जोिखम समूह वा समदुाय तथा 

जनसङ्ख्याको �कारको बारेमा उल्लेख गन� । 

कायर्�म स�ालन भएको स्थानको 

�ववरण 

कायर्�म स�ालन भएको िजल्ला, स्थानीय तह/पा�लका तथा वडा नं. 

को जानकार� ले� े

छनौट भएको समदुाय जनसङ्ख्या 
खोजपड्ताल कायर्�ममा छनौट भएका समदुायको जनसङ्ख्याको 

बारेमा ले� े

कायर्�म स�ालन �म�त कायर्�म स�ालन भएको आ�थर्क वषर्, म�हना र गते ले� े

रिज�र अध्याव�धक गन� व्यि�को 

नाम 

रिज�र अध्याव�धक गन� व्यि�को नाम ले� े

सम्पकर्  नम्बर रिज�र अध्याव�धक गन� व्यि�को सम्पकर्  नम्बर ले� े

१ SN 
स��य क्षयरोग खोजपड्ताल कायर्�ममा स्���न� ग�रएका 

व्यि�हरुको संख्या �मश: ले� ुपदर्छ । 

२ 
स्���न� ग�रएका 

व्यि�हरुको नाम/थर 

स��य क्षयरोग खोजपड्ताल कायर्�ममा स्���न� ग�रएका 

व्यि�हरुको नाम र थर ले� ुपदर्छ । 

३-४ उमेर 
स्���न� ग�रएका व्यि�हरुको उमेर म�हला भए म�हलाको महलमा 

र परुुष भए परुुषको महलमा ले� ुपदर्छ ।  

५-७ ठेगाना 
स्���न� ग�रएका व्यि�हरुको ठेगाना स्थानीय तह, वडा नं. र सम्पकर्  

नम्बर ले� ुपदर्छ । 

८-

१३ 

सम्पणुर् सम्पकर्  भएका 

व्यि�हरुलाई सो�धन े

��हरु 

�मश: महल ८ देिख १३ सम्म क्षयरोगको लक्षणहरु रािखएका 

छन।् य�द सम्बिन्धत लक्षणहरु भएको खण्डमा छ र नभएको खण्डमा 

छैन भनेर ले� ुपदर्छ। 

१४ 
स्���न� ग�रएको सम्भा�वत 

क्षयरोग �बरामी 

महल नं. ८ देिख १३ को आधारमा सम्भा�वत क्षयरोग �बरामी भएमा 

हो र नभएमा होइन  भनेर ले� ुपदर्छ। 

१५-

१९ 

एक्सरे एवं ल्याव पर�क्षण 

न�तजा 

�मश: महल नं. १५ देिख १९ सम्ममा एक्सरे जाँचको न�तजा 

(Normal/Abnormal) महल नं १५ मा, मोन्टु जाँचको न�तजा 

(Positive/Negative)  महल नं १६, जीनएक्सपटर् जाँच न�तजा (MTB 

not detected, MTB detected Rifampicin Sensitive/not 
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महल नं महल शीषर्क �नद�शन 

detected, MTB detected Rifampicin Resistant/detected, MTB 

detected Rifampicin Indeterminate) महल नं १७ मा, स्पटुम 

माई�ोस्कोपी जाँच न�तजा (Positive/Negative)  महल नं १८ र 

अन्य कुनै प�न जाँच भएमा सो जाँच र सो जाँचको न�तजा महल नं 

१९ मा उल्लेख गनुर् पदर्छ। 

२० क्षयरोग �नदानको �कार 
महल नं २० मा क्षयरोग �नदान भएमा कुन �कारको क्षयरोग (PBC, 

PCD, EP , RR/MDR) हो उल्लेख गनुर्पदर्छ। 

२१ 
उपचारको ला�ग भनार् भएको 

स्वास्थ्य संस्थाको नाम 

�नदान भएका �बरामीहरुलाई उपचारमा भनार् ग�रएको स्वास्थ्य संस्थाको 

नाम ले� ुपदर्छ। 

२२ 
उपचारको ला�ग भनार् भएको 

�म�त 

�नदान भएका �बरामीको उपचारको ला�ग भनार् भएको �म�त ले� ु

पदर्छ। 

 

स��य क्षयरोग खोजपड्ताल(ACF) �रपो�टर्� रिज�र भन� तर�का 

महल नं महल शीषर्क �नद�शन 

स��य क्षयरोग खोजपड्ताल ग�रएका जोिखम समूह 

वा समदुाय तथा जनसङ्ख्याको �कार 

स��य क्षयरोग खोजपड्ताल ग�रएका जोिखम समूह जस्तै: 

सीमान्तकृत बस्ती, वृ�वृ�ाहरु, सकुुम्बासी बस्ती, होस्टेल, 

गमु्बा आ�द वा समदुाय तथा जनसङ्ख्याको �कारको 

बारेमा उल्लेख गन� । 

कायर्�म स�ालन भएको स्थानको �ववरण 
कायर्�म स�ालन भएको िजल्ला, स्थानीय तह/पा�लका 

तथा वडा नं. को जानकार� ले� े

छनौट भएको समदुाय जनसङ्ख्या 
खोजपड्ताल कायर्�ममा छनौट भएका समदुायको 

जनसङ्ख्याको बारेमा ले� े

कायर्�म स�ालन �म�त कायर्�म स�ालन भएको आ�थर्क वषर्, म�हना र गते ले� े

��तवदेन गन� व्यि�को नाम ��तवदेन तयार गन� व्यि�को नाम ले� े

सम्पकर्  नम्बर ��तवदेन तयार गन� व्यि�को सम्पकर्  नम्बर ले� े

 

क्षयरोग स्���न� ग�रएको व्यि�को कुल संख्या_ उपलिब्ध : स��य क्षयरोग खोजपड्ताल रिज�रको महल 

नं. २ मा भएको �बरामीको संख्या यस ��तवेदनको महल नं २ मा ले�पुदर्छ। 
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क्षयरोग स्���न� ग�रएको व्यि�को कुल संख्या_ उमेर समूह: स��य क्षयरोग खोजपड्ताल रिज�रको महल 

नं. २,३ र ४ मा भएको �बरामीको म�हला, परुुष तथा उमेर अनसुारको संख्या यस ��तवदेनको महल नं ३-

१२ मा ले�पुदर्छ। 

 

क्षयरोग स्���न� ग�रएको व्यि�को कुल संख्या_ पर�क्षण न�तजा: स��य क्षयरोग खोजपड्ताल रिज�रको 

महल नं. १५-१९ मा भएको पर�क्षणको जानकार� यस ��तवदेनको महल नं १३-१७ मा ले�पुदर्छ। 

 

क्षयरोग स्���न� ग�रएको व्यि�को कुल संख्या_ क्षयरोगको �नदान �कार: स��य क्षयरोग खोजपड्ताल 

रिज�रको महल नं. २० मा भएको क्षयरोग �नदानको जानकार� यस ��तवेदनको महल नं १८-२१ मा 

ले�पुदर्छ। 

 

प�हचान ग�रएका सम्भा�वत क्षयरोग �बरामीको संख्या_ उपलिब्ध: स��य क्षयरोग खोजपड्ताल रिज�रको महल 

नं. १४ मा भएको सम्भा�वत �बरामीको संख्या यस ��तवदेनको महल नं २ मा ले�पुदर्छ।  

 

प�हचान ग�रएका सम्भा�वत क्षयरोग �बरामीको संख्या_ उमेर समूह: स��य क्षयरोग खोजपड्ताल रिज�रको 

महल नं. २,३ र ४ मा भएको �बरामीको म�हला, परुुष तथा उमेर अनसुारको संख्या र महल नं १४ मा 

भएको सम्भा�वत क्षयरोग �बरामीको �ववरण अनसुार यस ��तवदेनको महल नं ३-१२ मा ले�पुदर्छ। 

 

प�हचान ग�रएका सम्भा�वत क्षयरोग �बरामीको संख्या पर�क्षण न�तजा: स��य क्षयरोग खोजपड्ताल रिज�रको 

महल नं. १५-१९ मा भएको पर�क्षणको जानकार� र महल नं १४ मा भएको सम्भा�वत क्षयरोग �बरामीको 

�ववरण अनसुार यस ��तवेदनको महल नं १३-१७ मा ले�पुदर्छ। 

 

प�हचान ग�रएका सम्भा�वत क्षयरोग �बरामीको संख्या_ क्षयरोगको �नदान �कार: स��य क्षयरोग खोजपड्ताल 

रिज�रको महल नं. २० मा भएको क्षयरोग �नदानको जानकार� र महल नं १४ मा भएको सम्भा�वत क्षयरोग 

�बरामीको �ववरण अनसुार  यस ��तवदेनको महल नं १८-२१ मा ले� ुपदर्छ। 

 

क्षयरोग पर�क्षण संख्या_ उपलिब्ध: स��य क्षयरोग खोजपड्ताल रिज�रको महल नं. १५-१९ मा भएको 

क्षयरोग पर�क्षण संख्या यस ��तवदेनको महल नं १३-१७ मा ले�पुदर्छ। 
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क्षयरोग पर�क्षण संख्या_ उमेर समूह: स��य क्षयरोग खोजपड्ताल रिज�रको महल नं. २,३ र ४ मा भएको 

�बरामीको म�हला, परुुष तथा उमेर अनसुारको संख्या र महल नं १५-१९ मा भएको क्षयरोग पर�क्षण संख्याको 

आधारमा यस ��तवेदनको महल नं ३-१२ मा ले�पुदर्छ। 

 

क्षयरोग पर�क्षण संख्या_ पर�क्षण न�तजा: स��य क्षयरोग खोजपड्ताल रिज�रको महल नं. १५-१९ मा भएको 

पर�क्षणको जानकार� यस ��तवदेनको महल नं १३-१७ मा ले�पुदर्छ। 

 

क्षयरोग पर�क्षण संख्या_ क्षयरोगको �नदान �कार: स��य क्षयरोग खोजपड्ताल रिज�रको महल नं. २० मा 

भएको क्षयरोग �नदानको जानकार� यस ��तवदेनको महल नं १८-२१ मा ले�पुदर्छ। 

 

क्षयरोग �नदान संख्या_ उपलिब्ध: स��य क्षयरोग खोजपड्ताल रिज�रको महल नं. २० मा भएको क्षयरोग 

�नदान संख्या यस ��तवदेनको महल नं २ मा ले�पुदर्छ। 

 

क्षयरोग �नदान संख्या_ उमेर समूह: स��य क्षयरोग खोजपड्ताल रिज�रको महल नं. २,३ र ४ मा भएको 

�बरामीको म�हला, परुुष तथा उमेर अनसुारको संख्या र महल नं २० मा भएको क्षयरोग �नदान संख्या यस 

��तवदेनको महल नं ३-१२ मा ले� ुपदर्छ। 

 

क्षयरोग �नदान संख्या_ पर�क्षण न�तजा: स��य क्षयरोग खोजपड्ताल रिज�रको महल नं. १५-१९ मा 

पर�क्षणको जानकार� र महल नं २० मा भएको �नदानको जानकार� यस ��तवदेनको महल नं १३-१७ मा 

ले�पुदर्छ। 

 

क्षयरोग �नदान संख्या_ क्षयरोगको �नदान �कार: स��य क्षयरोग खोजपड्ताल रिज�रको महल नं. २० मा 

भएको क्षयरोग �नदानको जानकार� यस ��तवदेनको महल नं १८-२१ मा ले�पुदर्छ। 

 

उपचारमा दतार् भएको संख्या_ उपलिब्ध: स��य क्षयरोग खोजपड्ताल रिज�रको महल नं. २१ मा भएको 

क्षयरोग �बरामी उपचारमा दतार् भएको संख्या यस ��तवेदनको महल नं २ मा ले�पुदर्छ। 
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उपचारमा दतार् भएको संख्या_ उमेर समूह: स��य क्षयरोग खोजपड्ताल रिज�रको महल नं. २,३ र ४ मा 

भएको �बरामीको म�हला, परुुष तथा उमेर अनसुारको संख्या र महल नं २१ मा भएको क्षयरोग �बरामी दतार् 

संख्या यस ��तवेदनको महल नं ३-१२ मा ले�पुदर्छ। 

 

उपचारमा दतार् भएको संख्या_ पर�क्षण न�तजा: स��य क्षयरोग खोजपड्ताल रिज�रको महल नं. १५-१९ मा 

भएको पर�क्षणको जानकार� र महल नं २१ मा क्षयरोग �बरामी दतार् भएको जानकार� अनसुार यस ��तवदेनको 

महल नं १३-१७ मा ले�पुदर्छ। 

 

उपचारमा दतार् भएको संख्या_ क्षयरोगको �नदान �कार: स��य क्षयरोग खोजपड्ताल रिज�रको महल नं. २० 

मा भएको क्षयरोग �नदान र महल नं २१ को उपचार दतार् जानकार� यस ��तवेदनको महल नं १८-२१ मा 

ले�पुदर्छ। 
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अनसूुिच 7: कायर्�म सम्प� ��तवेदन नमूना 
 

कायर्�म सम्प� ��तवदेन नमूना 

१. कायर्�मको नाम: 

२. स्वीकृत बजेट र खचर् िशषर्क नं.: 

३. कायर्�मको संिक्ष� प�रचय तथा उ�शे्य: 

४. कायर्�म स�ालन �कृया: 

५. कायर्�म स�ालन स्थान र �म�त: 

६. कायर्�ममा संलग्न जनशि�को नामावल�: 

७. कायर्�मका सवल पक्ष: 

८. कायर्�ममा सधुार गनुर् पन� पक्ष: 

९. खचर् रकमको �वस्ततृ �ववरण: 

�स.नं. �ववरण �स्ता�वत/�व�नयोिजत रकम खचर् रकम बाँक� 

१ सहभागी भ�ा ५०००.०० ३०००.०० २०००.०० 

२     

३    

जम्मा    

 

१० सहभागीहरुको नाम र कायार्लयः 

११  फोटो तथा अन्य �ववरण: 

  

नमनूा 
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अनसूुिच 8: संिक्ष� मा�सक ��तवेदन फाराम (इलेक्�ो�नक ट�.बी. रिज�र अध्याव�धक गन� �योजनको ला�ग) 
 

रा��य क्षयरोग कायर्�म 

संिक्ष� मा�सक ��तवेदन फाराम 

(ईलेक्�ो�नक �ट.�व. रिज�र अध्याव�धक गन� �योजनका ला�ग) 

आ.व. २०७८ 
pkrf/ s]Gb|sf] gfdM                   k|ltj]bg u/]sf] dlxgfM  
!_ o; dlxgf pkrf/df btf{ ePsf lj/fdLsf] ljj/0fM 

qm
=;

+= 

bt
f{ 
g+=
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]/ 
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;+Dks{ g+= 
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/f]usf] lsl;d 

-PBC÷PCD÷EP_ 
pkrf/ z'? ldlt 
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@_ o; dlxgf kmnf]ck vsf/ kl/If0f u/fPsf lj/fdLsf] ljj/0fM 

bt
f{ 
g+=

 btf{ ldlt 
-u÷d÷;_ 
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@÷# dlxgfsf] kmnf]ck % dlxgfsf] kmnf]ck 
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 btf{ ldlt 
 

lj/fdLsf] gfd, y/ 

pkrf/sf] cGtdf Nofj glthf pkrf/ glthf 

glthf Nofj g+= ldlt  
glthf -Column no. 
59-65_ 
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अनसूुिच 9: ताल�म गो�ी स�ालन सम्बन्धी खचर्को मापदण्ड 

ताल�म गो�ी स�ालन सम्बन्धी खचर्को मापदण्ड 

चौमा�सक कोहटर् गो�ी तथा क्षयरोग मोडुलर ताल�म  

l;=g+ ljj/0f :yfgLo :t/ 

१ �ोत व्यि�   १ जना  ८००. 

२ �ोत व्यि� सहजकतार्  ३ जना सम्म ७००.०० 

३ सहभागी भ�ा ( दै�नक तथा �मण खचर् नपाउने ) ७००.०० 

४ सहभागी ( दै�नक �भण पाउने) तह अनसुार तो�कएका सहभागी र बजेटको प�र�ध �भ� 

५ �शासन सहयोगी   २  जना सम्म ५००.०० 

६ कायार्लय सहयोगी १५०.०० 

७ कायर्�म संयोजक ५००.०० 

८ खाजा (�ोत व्यि� सहभागी सहयोगी संयोजक)  २००.०० 

९ मसलन्द (माकर् र, फोटोकपी, मेटाकाडर्, मािस्क� 

टेप आ�द) 

१०००.०० 
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अनसूुिच १०: प�रवारमा आधा�रत डट्स सेवाको ला�ग परामशर् प्याकेज 

क्षयरोग �बरामीका प�रवारका सदस्यहरुका ला�ग जानकार� प� 
क्षयरोग Mycobacterium नामको सू�म जीवाण ुबाट लाग्ने सरुवा रोग हो l यो रोग क्षयरोग �भा�वत 

ब्यि�ले खोक्दा, हािचउ गदार् जीवाणहुरु श�रर बा�हर �नस्क� हावामा �मल्दछन र उ� द�ुषत हावा 

स्वस्थ व्यि�ले �लदा रोग सदर्छ l खकार जाच तथा अन्य स्वास्थ्य प�रक्षणका माध्यमबाट यो रोग 

सिजलै प�ा लगाउन स�कन्छ र �नय�मतको उपचारले पूणर् रुपमा �नको हनुे गदर्छ l हालै नेपाल 

सरकारले क्षयरोग �बरामीको उपचारमा सहजता ल्याउन प�रवारमा आधा�रत �त�य �नगरानीको उपचार 

प��त (Family Based DOT) को नी�त अबलम्बन गरेकोछ l जस अन्तगर्त प�रवारका सदस्यले 

�बरामीलाई �नय�मत रुपमा ओष�ध सेवन गराई पूणर् रुपमा रोग �नको पनर् तलका कुराहरु अ�नवायर् 

रुपमा गनुर्पदर्छ l    

स्वास्थ्यकम�ले औष�ध सेवनका बारेमा 

बताएका कुराहरु ध्यानपवुर्क सनुी 

बझु्नपुदर्छ l  

 
�बरामीलाई दै�नक रुपमा एक �दन प�न 

नछुटाई औष�ध सेवन गराउन ुपदर्छ l  

 

 

�त्येक ह�ा स्वास्थ्य सस्था गई औष�ध 

�लई आउनू पदर्छ l  
 

स्वास्थ्य सस्थाबाट औष�ध ल्याई घरमा 

केटाकेट�ले नभेटने तथा ओश नआउन े

ठाउमा सरुिक्षत ढंगले भण्डारण गनुर्पदर्छ 
l  
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�बरामीलाई औष�ध सेवनका �ममा कुनै 

स्वास्थ्य समस्या आएमा डट्स केन्�का 

स्वास्थ्यकम�लाई सम्पकर्  ग�र परामशर् 

गनुर्पदर्छ र उनको सल्लाह बमोिजम 

आगाडी बढ्नपुदर्छ l  

 
�बरामीलाई म�हना १ पटक स्वास्थ्य 

�ग�त तथा तौल मापन गनर् डट्स केन्� 

�लई जानपुदर्छ l  

 
�बरामीलाई सकेसम्म घरमा उपलब्ध हनुे 

र हनुसक्ने ताग�तला र पो�षला खानेकुरा 

खवुाउन ुपदर्छ l  

 
स्वास्थ्यकम�को सल्लाहबमोिजम उपचार 

सरुु गरेको २ वा ३ म�हना, ५ म�हनाको 

उपचार परुा र उपचारको अव�ध परुा गरे 

पस्चात अ�नवायर् रुपमा �बरामीको खकार 

जाच गराउनपुदर्छ l   
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�बरामीलाई सकेसम्म हावा आवतजावत 

हनुे कोठामा रा�पुदर्छ l  

 
�बरामीले खोक्दा, हािचउ गदार् सकेसम्म 

रुमाल वा सफा कपडाले वा कु�हनाले 

नाक मखु छोप्न ुपदर्छ l  

 
�बरामीले खोक्दा �निस्कएको खकार, 

�सगान वा थकुलाई �बक� भएको भाडामा 

संकलन ग�र खाल्डो खनी पनु ुर्पदर्छ वा 

सरुिक्षत ढंगले ब्यबस्थापन गनुर्पदर्छ l  

 
औष�ध सेवन प�ात �बरामीको  शार��रक 

अवस्थालाई मध्येनजर राखी घरका 

हल्का कामहरुमा सम्लग्� हनुसक्दछन ्
l  
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साथै शार��रक अवस्था अनसुार 

सामािजक ��याकलापमा समेत भाग 

�लन सक्दछन ्l  

 
िच� साभार: एल. एच. एल. इन्टरनेशनल ट�.बी फाऊन्डेशन, नव�  
अन्य थप जानकार�को आवश्यकता परेमा रा��य क्षयरोग �नयन्�ण केन्� सूचना अ�धकार�, website: www.nepalntp.org 

वा १६६३००३३ मा सम्पकर्  गनर् सक्नहुनुेछ l 

 

नेपाल सरकार  
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालय  
रा��य क्षयरोग �नयन्�ण केन्�  
�थ�म, भ�परु  
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