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१ आकस्स्मक अवस्थामा औसनि एवं ल्याब सामाग्री ढुवानी, रेकनडयङ तथा ररपोष्ट्रटयङका लानग फमय फरमेट छपाइ, ई-
ष्ट्रट.नब रस्जस्टरअध्यावनिक, ष्ट्रवश्व क्षयरोग ठदवस सम्बन्त्िी काययक्रम, स्थलगत अनसु्र्क्षण तथा सपुररवेक्षण, क्षयरोगका 
काययक्रमको अिय बाष्ट्रषयक सनमक्षा तथा कोहटय ष्ट्रवश्लषेण 

 

१.१ आकस्स्मक अवस्थामा औसनि एवं ल्याब सामाग्री ढुवानी, रेकनडयङ तथा ररपोष्ट्रटयङका लानग फमय फरमेट छपाइ, 

ई-ष्ट्रट.नब रस्जस्टरअध्यावनिक, ष्ट्रवश्व क्षयरोग ठदवस सम्बन्त्िी काययक्रम 

पररचय क्षयरोगको औषिी अभावका कारण क्षयरोगका नबरामी उपचार अवरोि हनु नठदन एवं क्षयरोग 
ननदानका लानग आवश्यक  ल्याव सामग्री उपलव्ि गराउन, क्षयरोगका  नबरामीको अनभलेि  
अद्यावनिक गनय र ष्ट्रवश्व क्षयरोग ठदवस मनाउन यो काययक्रम रास्िएको हो । 

उद्देश्य • क्षयरोग ननदानका लानग आवश्यक प्रयोगर्ाला सामग्री तथा क्षयरोगका औषिीको  अभाव 
(stock out) हनु नठदने  
• क्षयरोगका  नबरामीको उपचार सम्बन्त्िी अनभलेि eTB Master Register अद्यावनिक राख्न,े 
• काययक्रमका लानग आवश्यक फमय फरमेट तथा रस्जष्टर व्यवस्था गने । 

• राजनीनतज्ञ, समाज सेष्ट्रव, बषु्ट्रिजीष्ट्रव, नीनत ननमायताहरु तथा ष्ट्रवनभन्न क्षरेमा काम गने 
व्यस्क्तत्वहरुलाई क्षयरोग ननयन्त्रणमा उननहरुको प्रनतबिता नलइ क्षयरोग काययक्रमका 
लानग आवश्यक स्रोतहरूको व्यवस्था गने । 

काययक्रम 
सञ्चालन 
/कायायन्त्वयन 
प्रकृया 

क) औषिी एवं ल्याब सामाग्री ढुवानी 
• उपचाररत तथा अनमुाननत थप हनुे नयााँ नबरामीको आिारमा आवश्यक पने औषिी तथा 

प्रयोगर्ाला केनमकल्सको अनमुाननत लगत तयार गने । 

• उपचार केन्त्रमा आवश्यक भएका बित क्षयरोगका औषिी, प्रयोगर्ाला केनमकल्स तथा अन्त्य 
सामग्रीहरू ढुवानी गने  । 

• ढुवानी गदाय स्थानीय यातायात तथा नछटो छररतो सािनको प्रयोग गने । 

ि) काययक्रमका लानग आवश्यक स्टेर्नरी तथा फमय फरमेट फोटोकपी 
• क्षयरोग उपचार व्यवस्थापन काडय (HMIS 6.4A) अनसुारको अनभलेि ष्ट्रवद्यतुीय रस्जष्टर (eTB 

Register) मा स्वास््यसंस्थाले ररपोटय गने । स्वास््यसंस्थाबाट नसिै eTB master 

register मा अध्यावनिक गने व्यवस्था नभएको िण्डमा अनसूुची ३ अनसुारको फाराम 
नबरामी स्याको अनपुातमा १२ मष्ट्रहना लाइय  पगु्ने गरी छपाउने र ष्ट्रवरामीको ष्ट्रट.नब. 
रस्जष्टरको ष्ट्रववरण मानसक रूपमा स्वास््य संस्थाले पानलकालाइ उपव्ि गराउने। 

• काययक्रम सञ्चालन गनय अन्त्य आवश्यक मसलन्त्द तथा स्टेसनरी, फोटोकपी आठदका लानग िचय 
गने। 

ग) ई-ष्ट्रट.नब रस्जस्टर अद्यावनिक 

• अन्त्तगयतका स्वास््य संस्थामा उपचाररत क्षयरोगका नबरामी सष्ट्रहतको क्षयरोग उपचार मास्टर 
रस्जस्टर (HMIS 6.5A) तयार गने । 

• क्षयरोग उपचार माष्टर रस्जष्टर अनसुारको अनभलेि ष्ट्रवद्यतुीय रस्जष्टर (eTB Master register) मा 
अद्यावनिक गने । 
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घ) ष्ट्रवश्व क्षयरोग ठदवस मनाउने 
तपसील बमोस्जमका कृयाकलाप मध्ये उपयकु्त कृयाकलाप सञ्चालन गरी माचय २४ का ठदन ष्ट्रवश्व 
क्षयरोग ठदवर् मनाउने  

• स्र्क्षा, सूचना र सञ्चारका सामाग्रीहरुको प्रदर्यनी तथा ष्ट्रवतरण । 

• क्षयरोग चेतनामूलक सांस्कृनतक काययक्रम, बादष्ट्रववाद, हास्जरी जवाफ, प्रभातफेरी (Rally) आठद 
। 

• स्थानीय भाषामा रेनडयो, परपनरका तथा टेनलनभजनका माध्यम माफय त क्षयरोग बारे सन्त्देर् प्रवाह 
गने । 

• परकार अन्त्तरष्ट्रक्रया, अन्त्तरसंवाद सडकनाटक सास्कृनतक काययक्रम । 

•  क्षयरोगका नबरामी तथा स्वयम सेवकलाइय परुस्कार तथा सम्मान । 

• नबद्यालय स्वास््य स्र्क्षा काययक्रम सञ्चालन।  
आनथयक 
बााँडफााँड 

• काययक्रम िचय प्रचनलत आनथयक ऐन ननयम अनसुार गने। 

• ष्ट्रवश्व क्षयरोग ठदवस मनाउन बढीमा १०,००० मा गने। 

अनभलेि 
प्रनतवेदन 

• अनसूुची २ बमोस्जमको प्रनतवेदन तयार गरी आनथयक प्रर्ासनमा पेर् गने  

• क्षयरोग उपचार माष्टर रस्जष्टर अनसुारको अनभलेि ष्ट्रवद्यतुीय रस्जष्टर (eTB Master register) 

मा अद्यावनिक गने । 
 

१.२  स्थलगत अनसु्र्क्षण तथा सपुररवेक्षण, क्षयरोगका काययक्रमको अिय बाष्ट्रषयक सनमक्षा तथा कोहटय ष्ट्रवश्लषेण 

 

पररचय क्षयरोग ननदान तथा उपचार सेवाको अनगुमन गरी काययक्रम सञ्चालन गदाय आई परेको समस्या 
समािान गनय,  उपचारमा संलग्न स्वास््यकमींहरुलाई अद्यावनिक गराउन तथा क्षयरोगका नबरामीको 
ननदान र उपचार ननतजाको ष्ट्रवश्लषेण गनय यो काययक्रम रास्िएको हो । 

उद्देश्य • राष्ट्रिय क्षयरोग काययक्रमलाई नबरामी केस्न्त्रत, व्यवस्स्थत, उपचारमिुी र उपलब्िी मलुक बनाउन 
काययक्रम संचालनमा देस्िएका समस्याहरुलाई समयमा सम्बोिन गने । 

• उपचारकेन्त्रहरुमा काययरत स्वास््यकमीहरुलाई क्षयरोग उपचार व्यवस्थापनबारे ज्ञान सीप 
अध्यावनिक गने । 

• राष्ट्रिय क्षयरोग काययक्रमका सूचकहरुको प्रगनत ष्ट्रवश्लषेण तथा ष्ट्रववेचना गने । 

• काययक्रम कायायन्त्वयनमा आई परेका समस्या पष्ट्रहचान तथा समािान सम्बस्न्त्ित ननकायबाट गररन ु
पने समािानका उपायहरु ष्ट्रवश्लेषण गने । 

सपुररवेक्षण 
गने 
पदानिकारी 

स्वास््य संयोजक, क्षयरोग मकु्त नेपाल घोषणा अनभयान संयोजक, प्रयोगर्ालाकमी, तथा प्रमिु 
प्रर्ासकीय अनिकृतले तोकेको सपुररवेक्षक । 

अिय वाष्ट्रषयक 
समीक्षा 
गोष्ठीका 
सहभागी/सह
जकताय 

सहभागीहरु 

• स्थानीयतह अन्त्तगयतका स्वास््य संस्थाबाट (क्षयरोग उपचार केन्त्र) क्षयरोग फोकल पसयन १ 
जना 
• माईक्रोस्कोपी/स्जन एक्सपटय सेन्त्टरबाट प्रयोगर्ालाकमी  १ जना 
• डी आर सेन्त्टर क्षयरोग फोकल पसयन १ जना 
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सहजकताय 
• स्वास््य र्ािा प्रमिु/संयोजक, स्थानीय तहका क्षयरोग फोकल व्यस्क्त, स्वास््य काययलयका 

(स्जल्ला) क्षयरोग सम्पकय  व्यस्क्त/त्यांक अनिकृत/सहायक 
अवनि 

 

• स्वीकृत सपुररवेक्षण अनगुमन कायययोजना अनसुार 

• अिय वाष्ट्रषयक समीक्षा गोष्ठी १ ठदन 

सञ्चालन 
प्रकृया 

क) ननयनमत अनगुमन तथा स्थलगत अनसु्र्क्षण 

• सपुररवेक्षण अनगुमन गनुय अगावै रैमानसक अनगुमन/सपुररवेक्षण कायययोजना (सपुररवेक्षण 
गने व्यस्क्त, स्थान तथा अवनि िलु्ने गरर) तयार गने । 

• सपुररवेक्षण कायययोजना तयार गदाय क्षयरोग ननदान तथा उपचार व्यवस्थापन सचुकाङ्क 
कमजोर भएका उपचारकेन्त्रहरुलाई प्राथनमकता ठदने । 

• स्वास्थय संस्थाको सपुरनभजन चेक नलष्टको प्रयोग गरी सपुररवेक्षण गने । 

• संलग्न सपुररवेक्षण चेक नलष्ट अनसुारका ष्ट्रवषयबस्तमुा स्वास््य संस्था प्रमिु र अन्त्य 
कमयचारीहरुसंग छलफल गने 

• स्वास््य संस्थाले क्षयरोग सेवा अनभलेि (ल्याव रस्जष्टर, क्षयरोग सेवा, तथा क्षयरोग काडय) 
अद्यावनिक गरे नगरेको तथा तथा स्थानीय तह तथा स्वास््य कायायलयमा मानसक प्रनतवेदन 
पिाए नपिाएको सनुनस्ित गने । 

• क्षयरोग ननदान तथा उपचार व्यवस्थापनसंग सम्बस्न्त्ित ननदेस्र्काहरु स्वास््य संस्थामा भए 
नभएको तथा पालना गरे नगरेको अनगुमन गने र ननदेस्र्का उपलब्ि नभए तत्काल आपूनतय 
गने गराउन े। 

• क्षयरोगको औषनिको उपलव्िता, उपयकु्त भण्डारण र स्जन्त्सी ष्ट्रकताब अद्यावनिक भए नभएको 
अनगुमन गने ।  

• Supportive Supervision को ममय अनसुार सपुरनभजन गदाय सम्वस्न्त्ित स्वास््य संस्थाका 
कमयचारीहरुको दक्षता अनभबषृ्ट्रि हनुे गरी गनुयपनेछ ।  

ि) कोहटय ष्ट्रवश्लषेण तथा काययक्रमको अिय वाष्ट्रषयक समीक्षा 
• क्षयरोग मानसक प्रनतवदेन तयार गदाय भरेका ट्याली सीटहरू ,ई ष्ट्रटष्ट्रव रस्जष्टर र 

प्रस्ततुीकरण, स्लाइड साथमा नलइ आउन सहभागीलाइय पराचार गने। 
• राष्ट्रिय क्षयरोग काययक्रमले लक्ष्य तोकेका काययक्रमहरु (DRTB समतेको) ननठदयष्ट 

सूचकांकहरुमा आिाररत प्रस्तनुतकरणको ढााँचा बनाई सो अनसुार प्रस्ततुीकरण गनय 
लगाउन।े 

• सनमक्षा गोष्ठी अघी eTB Register र HMIS मा प्रष्ट्रवष्ट भएको क्षयरोग त्याङ्क रूज ू
गरी फरक परेको ष्ट्रववरण  ष्ट्रटपोट गरी राख्न े।  गोष्ट्रष्ठ अवनिमा फरक परेको 
ष्ट्रववरण सच्याइय eTB Register तथा HMIS प्रष्ट्रवष्ट गनय लगाउने । साथै नड.आर. 
नबरामीको ष्ट्रववरण NTPMIS मा प्रष्ट्रवष्ट भएको त्याङ्क रूज ूगरी फरक परेको ष्ट्रववरण  
ष्ट्रटपोट गरी राख्न े। सो ष्ट्रववरण फरक परेमा सही ष्ट्रववरण प्रष्ट्रवष्ट गनय लगाउने। 
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• स्वास््य संस्थाका ल्यावका कमयचारीले स्पटुम माइक्रोसकोपी सेन्त्टरमा LQAS ष्ट्रवनि 
बाट संकलन गररएका ल्याव स्लाइड स्थाननकाय वा स्जल्लाका ल्याव सपुरभाइजर 
लाइ उपलव्ि गराउने । 

सनमक्षा गोष्ट्रष्ठमा छलफल गने ष्ट्रवषयवस्त ु
• DS तथा DR TB पष्ट्रहचान, ननदान एवम उपचारका मा गररएका ष्ट्रक्रयाकलाप र 

त्यसका मु् य सचुकांक को अवस्था । 
• रैमानसक अवनिमा क्षयरोगको ननदानका लानग ल्याव पररक्षण कायय (स्जन एक्सपटय 

समेत) को मलु्यांकन, चनुौनत र समािानमा गररएका काययको ष्ट्रवश्लषेण । 
• अनिल्लो गोष्ठीमा औल्याईएका चनुौती तथा समस्या समािानका लानग गररएका 

ष्ट्रक्रयाकलाप र हाल उक्त समस्याहरूको अवस्था 
• क्षयरोग औषनि, ल्याब सामाग्री, काययक्रमका फमयफरमेट आठदको उपलव्िता, 

मौज्दात  एवम प्रयोग  
• क्षयरोग र कोमोनबयनडष्ट्रट जस्तै एच.आइ.नभ., डानबष्ट्रटज, कोनभड १९ जस्ता 

सहसंक्रमण र त्यसका प्रभाव 
• सहयोगी संस्थाबाट संचालन भएका काययक्रमको उपलस्व्ि, समस्या तथा चनुौती र 

समािानका उपायहरू 
• क्षयरोग मकु्त नेपाल घोषणा अनभयान काययक्रमको उपलस्व्ि, समस्या तथा चनुौती 

र समािानका उपायहरू 
• वाष्ट्रषयक काययक्रम सञ्चालनमा आइपरेका समस्या तथा चनुौनतहरुको समािानका 

उपाय िोज्ने । 
• राष्ट्रिय क्षयरोग काययक्रमको नीनत रणनीनत तथा जनरल म्यानअुलमा भएका 

पररमाजयनमा अध्यावनिक गने । 
• स्वास््यकनमयहरुलाई क्षयरोग उपचारका ष्ट्रवनि तथा रेस्जमेनमा भएका पररवतयन, 

काययक्रमको रेकनडयङ तथा ररपोष्ट्रटङ लगायत अन्त्य सम्वस्न्त्ित ष्ट्रवषयमा 
स्वास््यकनमयहरुको ज्ञान तथा स्र्प अनभवृष्ट्रि  । 

• उत्कृष्ट काययसम्पादन गने स्वास््य संस्थाको अनभुव आदान प्रदान गने । 
• काययक्रम सञ्चालनमा आई परेका समस्याहरुको पष्ट्रहचान तथा समािानका उपाय 

बारे छलफल गने  र त्यसको समािानका लानग कायययोजना ननमायण। 
• स्थानान्त्तरण भई आएका तथा स्थानान्त्तरण भइ गएका क्षयरोगका नबरामीहरुको 

उपचार ननतजा नमलान ।  
• नबरामीका सं्याका आिारमा आगमी चौमानसक अबनिका लागी आवश्यक औषिी 

पररमाण ननिायरण गरर माग गने । 

बजेट 
बााँडफााँड 

अिय वाष्ट्रषयक समीक्षााः नबननयोस्जत बजेटको पररिीमा रही अनसूुची १ अनसुार गने । 
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स्थलगत अनगुमनाः स्वीकृत काययक्रम तथा बजेटको पररनिमा रही भ्रमण िचय ननयमावली, २०६४ 
(संर्ोिन सष्ट्रहत) अनसुार । 

अपेस्क्षत 
प्रनतफल 

• क्षयरोगका संभाष्ट्रवत नबरामीको क्षयरोग ननदान तथा उपचार व्यवस्थापन प्रभावकारी भएको हनुेछ, 
क्षयरोगको त्यांकको गणुस्तरमा सिुार हनुेछ। 

अनभलेि 
प्रनतवेदन 

• तोष्ट्रकएका ढााँचामा संकलन गररएको त्यांक स्वास््य ननदेर्नालय तथा स्वास््य कायायलयमा 
पिाउने  

• अिय वाष्ट्रषयक समीक्षामा प्रस्ततु भए बमोस्जमको त्यांक एच एम आइ एस (HMIS) सँग 
अद्यावनिक गने । 

• अनसूुची २ बमोस्जमको प्रनतवेदन तयार गने 
 

२ क्षयरोगका जोस्िम समहु तथा स्वास्थ सेवाको पहचु कम भएका समदुायमा सकृय क्षयरोग िोजपडताल 
काययक्रम। घरपररवारका सदस्यहरूको सम्पकय  पररक्षण, एवं पााँच वषय मनुनका बालबानलमा क्षयरोग रोकथाम 
सम्बन्त्िी टी.ष्ट्रप.टी. काययक्रम 

 

२.१ क्षयरोगका जोस्िम समहु तथा स्वास्थ सेवाको पहचु कम भएका समदुायमा सकृय क्षयरोग िोजपडताल 
काययक्रम। 

पररचय स्वास््य संस्थाबाट टाढा भएका कारण क्षयरोग सेवा नलन आउन नसकेका र क्षयरोगका जोस्िममा 
रहेका समहुहरु (Slums, Internally Displaced Population लगायत अन्त्य) मा क्षयरोगका नबरामीहरु 
ननदानका लानग यो काययक्रम रास्िएको हो ।यस काययक्रम अन्त्तगयत क्षयरोगका जोिीम समहुरूमा 
क्षयरोगको स्कृननङ गरी पष्ट्रहचान भएका सम्भाष्ट्रवत ष्ट्रवरामीको िकार संकलन गरी स्जनएक्सपटय 
तथा स्पटुम माइक्रोसकोपी सेन्त्टरमा िकार पररक्षण गरी क्षयरोगको ननदान तथा उपचार गररने छ 
।  । 

उद्देश्य • स्वास््य सेवा पहुाँच कम भएका समदुाय तथा जोस्िम समहुमा क्षयरोग ननदान गरी उपचार सेवा 
उपलब्ि गराउने।  

अवनि • क्षयरोगको जोस्िम समहुमा २ देिी ३ ठदन सकृय िोजपडताल 

• स्वास्थय सेवाको पाँहचु नभएका स्थानमा ३ देिी ४ ठदन ठदन सकृय िोजपडताल  

सहजकताय 
/क्याम्प 
सञ्चालक 

 स्वास््यकनमय ३ जना र ल्याव कमयचारी १ जना, स्वयंसेवक/सेष्ट्रवका ५ जना गरी कुल ९ जना  

सञ्चालन प्रकृया क) जोिीम समदुाय तथा स्वास््य सेवाको पहुाँच नभएका समहु पष्ट्रहचााँन 
• िेरै जनसं्या भएका गााँउबस्ती, नसमान्त्तकृत तथा ष्ट्रपछनडएका वगय बसोवास गरेको क्षेर, 

गमु्बा, वृद्दाआश्र्म, होस्टेल, मदरसा,  कारिाना, सकुुम्बासी बस्ती, मौसमी बसाई सराई हनुे 
स्थल जस्तैाः इट्टाभट्टा, ननमायण काययमा संलग्न मजदरुहरु  आठद), चरेुभावर क्षेरको आसपास 
र नदी ष्ट्रकनारामा रहेको बस्ती, िानमयक मेलापवय, वेदर्ाला, घमु्ती ष्ट्रवद्यायल आठद लाइ 
नकसाांकन (mapping) गरी क्षयरोगको उच्च जोखीमा क्षेत्र पहिचान गने । 

• पहिचान गररएका क्षयरोग जोखखम स्थानमा वर्षमा २ पटक कायषक्रम सांचालन गने । 
ि) सकृय क्षयरोग िोजपडताल तयारी 
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• मानथ उल्लेस्ित क्षयरोगको जोस्िम समहु तथा स्थान मध्ये बाट तलुनात्कम उच्च जोस्िम समहु 
तथा स्थान छनोट गने ।  

• क्षयरोग िोजपडतालका लानग छनोट भएका स्थानका मष्ट्रहला स्वास््य स्वयंसेष्ट्रवका, आमा 
समहुका सदस्य, िानमझाक्री, ननको भएका क्षयरोगका ष्ट्रवरामी, समाजसेवी एवं अन्त्य समदुायका 
सक्षम व्यस्क्त मध्येबाट स्कृननङ गनुयपने जनसं्याका आिारमा ५ देिी १० स्वयम सेवकको 
रुपमा  छनौट गने। 

• स्थाननय स्वास्थयकनमय समेत गरी ४ जना स्वास््यकनमय छनोट गने 

• छनोट भएका स्वास््यकनमय एवं स्वयम सेवकहरूलाइ सकृयिोपडताल र क्षयरोगको स्चन्त्ह तथा 
लक्षण, काययक्रमको अनभलेि तथा प्रठदवेदनका वारेमा १ ठदने अनभमसु्िकरण गने । 

• िकार संकलनका लानग आवश्यक स्पटुम पट तथा फाल्कोन टु्यव, प्याराष्ट्रफन टेप, स्जपलग 
व्याग तथा स्पटुम स्लाइडका लागी आवश्यक केनमकल तथा कन्त्जमुेबल्सको व्यवस्था गने तथा 
िररद गने ।  

• सहयोगी संस्थाका रूपमा ग्लोबल फण्डको अनदुान अन्त्तगयत कुनै सस्था SR का रूपमा काययगरेको 
भएमा उक्त संस्था साँग समन्त्वय गरी िकार संकलनका लागी आवश्यक सामाग्रीहरू जस्तै 
फाल्कोन टु्यव, प्यारष्ट्रफन नसल टेप, स्जप लग व्याग, िकार ढुवानी गने कन्त्टेनर आदीको 
व्यवस्था गनय सष्ट्रकने । 

 

ग) सकृय क्षयरोग िोजपडताल 

• िकार संकलन गरी स्जनएक्सपटयमा पररक्षण पष्ट्रहलो प्राथनमकता हनुे। यठद स्जनएक्सपटयमा 
पररक्षण नहनुे भएमा स्पटुम स्लाइड बनाइ माइक्रोसकोपी सेन्त्टरमा िकार पररक्षण गने । 

• पानलकामा क्षयरोगका लानग कायय गने कुनै सहयोगी संस्था भएमा त्यस संस्थासंग आवश्यक 
समन्त्वय तथा साझेदारी गरी काययक्रम संचालन गने । 

• सकृय क्षयरोग िोजपडतालका लानग छनोट गररएका स्थानमा स्वास््यकनमय एवम स्वयम सेवक 
पररचालन गरर क्षयरोगका स्चन्त्ह तथा लक्षणका आिारमा सम्भाष्ट्रवत क्षयरोगका ष्ट्रवरामी पष्ट्रहचान 
गने  

• पष्ट्रहचान भएका क्षयरोगका सम्भाष्ट्रवत ष्ट्रवरामीहरू बाट िकार जााँचका लागी एक िण्टाको 
फरकामा २ वटा िकारको छुट्टाछुटै्ट नमूना नलने । 

• संकलन गरीएको िकार स्जनएक्पटयमा पररक्षण गररने भएमा एउटा नमनुा ३ नलयर प्याष्ट्रकङ 
गरी सरुस्क्षत साथ स्जनएक्सपटय सेन्त्टरमा पयुायइ पररक्षण गराउने । नतन नलयर प्याष्ट्रकङ भन्नाले 
िकारको नमनुालाइ स्पटुम पट वा फाल्कोन टु्यवमा रािी प्याराष्ट्रफन टेपले ष्ट्रवकोलाइ राम्रो 
संग बेने र प्लास्स्टकको स्जपलग व्यागमा राख्न ेअनन उक्त नमनुाहरूलाइ कन्त्टेनर वा िुलो िाम 
मा राख्न ुहो । 

• यठद स्जनएक्सपटयमा पररक्षण गराउन नसष्ट्रकने अवस्था भएमा, संकलन भएको २ वटा िकारको 
नमनुाबाट २ वटा स्पटुम स्लाइड बनाइ क्षयरोगको स्पटुम माइक्रोसकापी सेन्त्टरमा पररक्षण 
गने ।स्पटुम स्लाइड बनाइसकेपनछका िकारका नमनुाहरूलाइ संक्रमण रष्ट्रहत बनाइ िाडलमा 
पनेु । 
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• सकृय क्षयरोग िोजपडताल काययक्रम बाहेक स्वयम सेवकले ननयनमत िरदैलोमा भेटेका 
क्षयरोगको सम्भाष्ट्रवत ष्ट्रवरामीहरू (स्चन्त्ह तथा लक्षणका आिारमा) स्वास््य संस्थामा रेफरल गरी 
क्षयरोगका नबरामीहरू ननदान गनयका लानग पालकाले पररचालन गने । 

• िकार नमूना पोजेष्ट्रटभ भएका ब्यस्क्तलाई स्वास््य स्र्क्षा ठदई क्षयरोग उपचार व्यवस्थापन गने  

• उपचारमा रहेका तथा ष्ट्रवगतमा उपचार नलईसकेका क्षयरोगका नबरामीको घरपररवारका सम्पूणय 
सदस्यहरुको स्कृननङ गरी क्षयरोगको स्चन्त्ह/लक्षण भएका सदस्यहरूको िकार अननवायय रुपमा 
परीक्षण गने । 

 

बजेट बााँडफााँड • सकृय क्षयरोग िोजपडताल काययक्रम तथा समदुायमा स्वयमसेवकहरूबाट ननयनमत िरदैलोमा 
पष्ट्रहचान भएका सम्भाष्ट्रवत क्षयरोगका नबरामीहरूको रेफरलबाट क्षयरोग ननदान भै उपचारमा          
ल्याएमा  

➢ नतन जना नबरामी सम्मका लानग रु १००० प्रनत नबरामी । 

➢ र तीन जना भन्त्दा बढी ष्ट्रवरामीका लानग एकमषु्ट रू ५,००० उपलव्ि गराउने l  

• समदुायमा सकृय क्षयरोग िोजपडताल काययक्रममा जााँदा पररचालन गररएका स्वयम 
सेवकहरूलाइ आनथयक ननयमावली, २०६४ मा तोष्ट्रकए अनसुार यातायात िचय ठदने। 

• पररचालन गररएका स्वास््यकनमयहरूलाइ नेपाल सरकारको प्रचनलत दै.भ्र. भत्ता ननयमानसुार 
ठदने 

• स्जन एक्सपटय सेन्त्टरमा िकार ढुवानी गदाय प्रनत नमनुा १०० का दरले उपलव्ि गराउने । 

• प्रोत्साहन भत्ता ष्ट्रवतरण गनय सम्बस्न्त्ित स्वास््य सस्थाले यस काययक्रम अन्त्तगयत क्षयरोग ननदान 
भएका नबरामीको छुटै अनभलेि रािी प्रनतवेदन सम्बस्न्त्ित पानलकाको स्वास््य  र्ािामा 
पिाउन ुपनेछ र यसरी पिाएको प्रनतबेदनमा स्वास््य र्ािा प्रमिुले सनुनस्ित गरी स्थानीय 
तहको आनथयक प्रर्ासन र्ािालाई नसफाररर् गरी  भकु्तानीको व्यवस्था नमलाउन ुपनेछ l  

 

अपेस्क्षत 
प्रनतफल 

समदुायमा  क्षयरोग ननदान नभएका ष्ट्रवरामीहरू पष्ट्रहचान भई उपचारको दायरामा आउने । 

 
अनभलेि प्रनतवेदन 

ननम्न ढााँचामा अनभलेि रािी क्याम्प सञ्चालन गरी पत्ता लागेका क्षयरोगका नबरामीको एकमषु्ठ सं्या 
इमेल माफय त राष्ट्रिय क्षयरोग ननयन्त्रण केन्त्रमा पिाउन हनु  

क्याम्प संचालन भएको नमनताः                        क्याम्प सञ्चालन भएको स्थानाः 
क्रसं स्स्क्र

ननङ 
गररए
को 
व्य
स्क्त
को 
नाम 

िेगा
ना 

पष्ट्रहले 
क्षयरोग भए 
नभएको 

क्षयरोग 
रोगको 
लक्षण भए 
नभएको 

िकार नमूना 
जााँचको नमूना 

प्रषेण 
गररएको 
संस्थाको 
नाम 

पष्ट्रह
लो 
नमू
ना 

दो
श्रो 
नमू
ना 
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२.२ घरपररवारका सदस्यहरूको सम्पकय  पररक्षण, एवं पााँच वषय मनुनका बालबानलमा क्षयरोग रोकथाम सम्बन्त्िी 
टी.ष्ट्रप.टी. काययक्रम 

पररचय आ.व. २०७५/७६ मा सम्पन्न क्षयरोग ष्ट्रप्रभ्यालेन्त्स सभेका अनसुार नेपालमा वाष्ट्रषयक क्षयरोगका नबरामी 
६९,००० अनमुान गररएको छ भने वाष्ट्रषयक रुपमा रोग पत्ता लानग उपचारमा आउने सं्या लगभग 
२८,००० (आ.व. २०७७/७८) रहेको छ l यसरी हेदाय हाल ५९% संभाष्ट्रवत क्षयरोग नबरामीहरुको रोग 
पत्ता लगाई उपचारमा ल्याउन नसष्ट्रकएको यथायथता रहेको छ l यी पत्ता लगाउन बााँकी रहेका ब्यस्क्तहरु 
मध्ये आिा भन्त्दा बढी अनत संक्रनमत िालका हनु्त्छन जसलाई यथासक्य चााँडो िोजी गरी उपचारमा ल्याई 
क्षयरोग संक्रमण दरलाई कम गनय यो काययक्रमको व्यवस्था गररएको छ।साथै क्षयरोगका नबरामीहरुको 
सम्पकय मा रहेका ५ वषय भन्त्दा मनुनका बालबानलकाहरुलाई सकृय क्षयरोग (Active TB) हनुबाट बचाउन 
ष्ट्रट.ष्ट्रप.ष्ट्रट काययक्रम रास्िएको हो। 

उद्दशे्य • क्षयरोगका नबरामीहरुको सम्पकय मा रहेका व्यस्क्तहरुमा क्षयरोग ननदान गरी उपचारको दायरामा ल्याउने 
l  

• क्षयरोगका नबरामीहरुको सम्पकय मा रहेका सष्ट्रक्रय क्षयरोग नभएका ५ वषय भन्त्दा मनुनका 
बालबानलकाहरुलाई ष्ट्रट.ष्ट्रप.ष्ट्रट उपलब्ि गराउने। 

लस्क्षत 
समूह  

क्षयरोग नबरामीको सम्पकय मा रहेका पररवारका सदस्यहरु, छरनछमेक तथा समदुायका व्यस्क्तहरु  

संचालन 
प्रष्ट्रक्रया  

• यो काययक्रम ग्लोबल फण्डको अनदुान अन्त्तगयत SR माफय त संचालन भएका पानलका बाहेकका स्थाननय 
तह एवम अन्त्तगयतका स्वास््य संस्थाहरू मा लाग ुहनुे छ । 

• स्जल्ला तथा स्थानीयतहका क्षयरोग फोकल पसयनले सम्बस्न्त्ित स्वास््य सस्थाका क्षयरोग फोकल 
पसयनलाई यस ष्ट्रक्रयाकलापका बारेमा अनसु्र्क्षण गनेछन l  

• सम्पकय  परीक्षणकताय सामदुाष्ट्रयक स्वयंसेवक (Community Volunteers), क्षयरोग ननको भएका नबरामी, 
आमा समहुको सदस्यहरु, क्षयरोग काययक्रम बझेुका समदुायका व्यस्क्त जस्तै : स्र्क्षक, सामास्जक 
पररचालक, ष्ट्रवद्दाथी, स्थाननयसंस्था वा क्लवका सदस्य तथा स्वास््य सम्बन्त्िी तानलम, अध्ययन भएका 
जस्तै CMA, NAM, HA आठद अध्ययन गरेका व्यस्क्त आठद बाट छनौट गने ।  

• स्वास््य सस्थाका क्षयरोग फोकल पसयनले सम्पकय  परीक्षणको (क्षयरोग लक्षणहरु, स्कृननङ्ग फाराम 
(HMIS 6.6), प्रोत्साहन भत्ता आठद) बारेमा सम्बस्न्त्ित सम्पकय  परीक्षणकतायलाई जानकारी गराउने छन 
l  

• स्वास््य संस्थाले उपलव्ि गराएको ष्ट्रपनबसी ष्ट्रवरामीहरूको ष्ट्रववरणका आिारमा स्वयंसेवकहरूले 
क्षयरोगको नबरामीको िरदैलो गरर उसका पररवारका सबै सदस्यहरूलाइ क्षयरोगको स्चन्त्ह तथा 
लक्षणका आिारमा सम्भाष्ट्रवत क्षयरोगका नबरामीहरूको पष्ट्रहचााँन गने । 

• सम्पकय  पररक्षणमा पष्ट्रहचान भएका नबरामीहरूलाइ कन्त्ट्याक्ट टे्रसरले ष्ट्रवरामी वा उसको िकारको २ 
वटा नमनुा संकलन गरी नतन नलयर प्याष्ट्रकङ गरेर क्षयरोग ननदान केन्त्रमा लनग जााँच गराउने । 

• क्षयरोग नबरामीको सम्पकय  पररक्षणमा भेष्ट्रटएका पााँच वषय मनुनका बालबानलकाहरूलाइ कन्त्टयाक्ट टे्रसरले 
क्षयरोग स्कृननङका लानग स्वास््य संस्थामा पिाउने । 

• कन्त्टयाक्ट टे्रसरले रेफर गरेका पााँच वषय मनुनका बालबानलकाहरूलाइ स्चन्त्ह तथा लक्षणका आिारमा 
स्वास््यकनमयले  सकृय क्षयरोग नभएको एष्ट्रकन गरर TPT (TB Preventive Therapy) सरुू गने । 
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• सम्पकय  पररक्षणमा सकृय क्षयरोग नभएका afnaflnsfnfO{ # मष्ट्रहना चाइल्ड रेस्जमेन अन्त्तगयतको HR 

िवुाउन ेथप जानकारीका लानग TB Preventive Therapy  को परिमार्जित गाइडलाइन २०१९ बमोजजम 
गने ।  

• स्वास््य संस्थाले बालबानलकालाइ TPT को औषिी मानसकरूपमा उपलव्ि गराउने ।बालबानलका 
आिारमा स्वास््य संस्थाले TPT का लानग आवश्यक औषिीको माग पानलका माफय त स्जल्ला लाइ गने 
। 

• यस काययक्रम बाट प्राप्त अनभुव तथा प्रगनतको ष्ट्रवश्लषेण तथा छलफल सम्पकय  परीक्षणकताय सस्म्मनलत 
मानसक बैिकमा छलफल गरी अनभलेिीकरण गररनेछ l  

बजेट 
बााँडफााँड 

• सम्पकय  परीक्षणकतायले स्वास््य सस्थामा क्षयरोग संभाष्ट्रवत नबरामीलाई प्रषेण गरी वा ल्याई क्षयरोग 
पत्ता लागेमा रु १००० प्रनत नबरामी र तीन जना भन्त्दा बढी पत्ता लागेमा एकमषु्ट रु ५,००० 
उपलव्ि गराउने l  

• घरभेट सम्पकय  पररक्षण काययक्रममा जााँदा आनथयक ननयमावली, २०६४ तोष्ट्रकए अनसुार स्वयम 
सेवकलाइ यातायात िचय ठदने। 

• प्रोत्साहन भत्ता ष्ट्रवतरण गनय सम्बस्न्त्ित स्वास््य सस्थाले यस काययक्रम अन्त्तगयत क्षयरोग ननदान भएका 
नबरामीको छुटै अनभलेि रािी प्रनतवेदन सम्बस्न्त्ित पानलकाको स्वास््य  र्ािामा पिाउन ुपनेछ र 
यसरी पिाएको प्रनतबेदनमा स्वास््य र्ािा प्रमिुले सनुनस्ित गरी स्थानीय तहको आनथयक प्रर्ासन 
र्ािालाई नसफाररर् गरी  भकु्तानीको व्यवस्था नमलाउन ुपनेछ l  

• बालबानलकाहरूलाइ ३ मष्ट्रहना सम्मका लागी TPT को औषिी संकलनका लानग प्रनत मष्ट्रहना यातायात 
िचयका लागी आतेजाते रू ४०० उपलव्ि गराउने साथै स्वास्थकनमयलाइ उपचार अवनिमा एकपटक 
घरभेटका लानग रू ६०० यातायात िचय उपलव्ि गराउने । 

Weight bands Number of Tablets RH (75/50) 

4-7.9kg 1 

8-11.9kg 2 

12-15.9kg 3 

16-24.9kg 4 

25kg+ 
Use adult dosages and 

preparations 
 

अपेस्क्षत 
प्रनतफल  

• क्षयरोगका नयााँ नबरामी पत्ता लगाई उपचारको दायरामा ल्याइनेछ l  

• क्षयरोगका नबरामीको सम्पकय मा भएका बालबानलकामा क्षयरोगको संक्रमण हनु बाट बचाई 
क्षयरोग संक्रमओको शृ्रङिला अन्त्त हनुेछ।  

अनभलेि 
तथा 
प्रनतवेदन 

• सम्बस्न्त्ित स्वास्थ् संस्थाले contact tracing र TPT मा दताय भएका बालबानलकाहरूको अनभलेि 
तथा प्रनतवेदन HMIS 6.7 (सम्पकय  पररक्षण तथा क्षयरोग प्रनतरोिात्मक उपचार रस्जष्टर) मा 
अध्यावनिक गने । 

सूचकांकहरु 

• मष्ट्रहला स्वास््य स्वयंसेष्ट्रवका वा आमा समूहका सदस्यले भ्रमण गरेका घरिरुीको सं्या 
• सम्भाष्ट्रवत क्षयरोगका ब्यस्क्तहरुको छनौट सं्या  

• नस्जकको रोग ननदान केन्त्रमा सम्भाष्ट्रवत क्षयरोगका ब्यस्क्तहरुलाई िकार तथा स्वास््य जाचका 
लानग प्रषेण गरेको सं्या  
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• प्रषेण गरेका ब्यस्क्तहरु मध्ये िकार जाच गने ब्यस्क्तको सं्या  

• िकार जााँच गरेकामध्ये क्षयरोग पत्ता लागेका नबरामीको सं्या  

• क्षयरोग पत्ता लानग उपचारका दताय भएका नबरामीको सं्या  

• उपचारमा दताय भएका मध्ये ननको हनुे नबरामीको सं्या  

 

 सूचकका आिारमा स्थानीय स्वास््य संस्थाले काययक्रमको मलु्यााँकन गनुय पनेछ l  

 

प्रनतवेदन  

• यस काययक्रम अन्त्तगयत क्षयरोग पत्ता लागेका र रोग ननको भएका नबरामीहरुको ष्ट्रववरण स्थानीय  
स्वास््य सस्था बाट HMIS वा eTB Master Register बाट केन्त्रमा प्रनतवेदन गनुयपनेछ l  
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३ कम्यनुनष्ट्रट डट्स काययक्रम काययक्रम संचालन, र स्वास््यकनमयहरू लाइ क्षयरोग मोडलुर तानलम 

 

३.१ कम्यनुनष्ट्रट डट्स काययक्रम काययक्रम संचालन 
पररचय दैननक स्वास््य संस्थामा  गइय क्षयरोगको उपचार नलन लस्क्षत वगयका लानग सहज नभएकोले समदुायकै 

व्यस्क्त  माफय त नबरामीको घरपायकमा  क्षयरोगको उपचार उपलब्ि गराई क्षयरोग ननको हनुे दरमा 
बषृ्ट्रि गनय यो काययक्रम रास्िएको हो । 

उद्देश्य प्रत्येक ठदन स्वास््य संस्थामा आई प्रत्यक्ष ननगरानीमा उपचार नलन नसक्न ेक्षयरोगका नबरामीहरूलाई 
समदुायस्तरमै क्षयरोग उपचार सेवा उपलब्ि गराउने । 

लस्क्षत 
समूह 

र्ारीररक रुपले असक्त र फरक क्षमता भएका क्षयरोगका नबरामी, ६० वषय मानथ उमेर पगेुका 
क्षयरोगका नबरामी, बालबानलकाहरु, पूणयरुपले आराम गनुयपने क्षयरोगका नबरामी, गभयवती तथा सतु्केरी 
अवस्थाका क्षयरोगका नबरामी, माननसक असनु्त्तलन भएका क्षयरोगका नबरामी, दघुयटनामा परी ष्ट्रहडडुल 
गनय नसक्ने, ष्ट्रवद्याथी, कमयचारी, मजदरु आठद (स्वास््य संस्था िलुा रहेको अवनिमा आई उपचार नलन 
असमथय)  

सञ्चालन 
प्रकृया 

• समदुायमा आिाररत क्षयरोग उपचार काययक्रम मापदण्ड अनसुार स्वास््य संस्था (उपचार केन्त्र) 

मा रहेका नबरामीहरुको लगत तयार गने । 

• समदुायमा आिाररत क्षयरोग उपचार सेवामा रास्िन ु पने क्षयरोगका नबरामीहरुको (जम्मा 
नबरामीको अनिकतम ४० प्रनतर्त) ष्ट्रववरण स्वास््य संस्था (उपचार केन्त्र) अनसुार प्राप्त गरी नबननयोस्जत 
रकम हेरी सम्बस्न्त्ित स्वास््य संस्था (उपचार केन्त्र)लाई अनमुनत प्रदान गने  

• नबरामीलाई उपचार अवनिभर सेवा ठदए वापत सेवा प्रदायकलाई र उपचारमा रहेका नबरामीलाई 
उपचार अनगुमन गरे वापत स्वास््यकमीलाई तोष्ट्रकएको रकम उपलब्ि गराउने ।  

• समदुायमा आिाररत उपचार व्यवस्थापनमा रहेको नबरामीको परीक्षण तथा अनगुमनको व्यवस्था 
गने । 

• समदुायमा आिाररत क्षयरोग उपचार व्यवस्थापन गने स्वास््य संस्था प्रमिु वा काययक्रम फोकल 
पर्यनलाई पेश्की स्वरूप केही रकम उपलब्ि गराइ  िचयको आिारमा (नबल भौचर अनसुार) पेश्की 
फछयौट  गदै लैजान ुपदयछ । 

• क्षयरोग मकु्त सम्बन्त्िी कृयाकलाप सञ्चालन सम्बस्न्त्ित स्थानीय तहका लानग छुटै्ट ननदेस्र्का 
पनछ पिाइने छ । 

 

बजेट 
बााँडफााँ
ड 

क) स्वास््यकमीाः कम्यूननटी डट्समा उपचाररत नबरामीको घरमा गई अनगुमन गरे वापत प्रनत नबरामी 
(मतृ्यू भएको र उपचार परुा गरेको) एकमूस्ट यातायात िचय रु ५००.०० 

ि) समदुायमा आिाररत क्षयरोग उपचार सेवा प्रदायकाः उपचार अवनिभर सेवा ठदएवापत प्रनत नबरामी 
    (मतृ्यू भएको र उपचार परुा गरेको) एकमूस्ट यातायात िचय रु.१५००.०० 

नोटाः उपरोक्तानसुार िचय गदाय नबननयोस्जत रकम र जम्मा नबरामीको अनिकतम ४० प्रनतर्त नबरामीलाई 
ठदइने रकम मध्ये जनु कम छ सोही अनसुार गनय हनु । 

महानगर तथा उप-महानगरपानलकामा मार क्षयरोग मोडलुर तानलमको व्यवस्था भएको हनुाले अन्त्य 
स्थानीयतहले क्षयरोग मोडलुर तानलम सञ्चालन नगने।  
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अपेस्क्षत 
प्रनतफल 

प्रत्येक ठदन स्वास््य संस्थामा आई प्रत्यक्ष ननगरानीमा उपचार नलन नसक्ने क्षयरोगका नबरामीलाई 
समदुायस्तरमै क्षयरोग उपचार सेवा उपलब्ि भएको हनुेछ । 

अनभलेि 
प्रनतवेदन 

सामदुायमा आिाररत डट्स काययक्रम ननदेस्र्कामा तोके बमोस्जमको अनभलेि रािी समदुायमा आिाररत 
उपचार सेवामा रहेका जम्मा नबरामीको ष्ट्रववरण इमेल माफय त राष्ट्रिय क्षयरोग ननयन्त्रण केन्त्रमा पिाउन 
हनु । 

 
३.२ क्षयरोग आिारभूत तथा पनुतायजगी तानलम 

पररचय नयााँ ननयकु्त भई आएका र काययरत स्वास््यकमीहरुलाई  क्षयरोग सम्बन्त्िी ज्ञान, सीप र क्षमता 
अनभबषृ्ट्रि गनय मोड्युलर तानलम रास्िएको हो । 

उद्देश्य क्षयरोग ननदान तथा उपचार व्यवस्थापनमा स्वास््यकमीको ज्ञान, सीप र क्षमता अनभबषृ्ट्रि गने 

सहभागी 
र सं्या 

र्हरी स्वास््य केन्त्र, सामदुाष्ट्रयक स्वास््य इकाई, स्वास््य चौकी, प्राथनमक स्वास््य केन्त्र, अस्पताल 
तथा ननजी स्वास््य  संस्थामा क्षयरोग ननदान तथा उपचार व्यवस्थापनमा संलग्न स्वास््यकमीहरु   
(१५ देस्ि २० जना सम्म) 

अवनि र 
स्थान 

३ ठदन र पायक पने स्थान 

सहजक
ताय 

क्षयरोग मोडुलर तानलम प्राप्त स्वास््यकमी / प्रयोगर्ालाकमी, क्षयरोग काययक्रम हेने सम्पकय  व्यस्क्त 

सञ्चालन 
प्रकृया 

• यो काययक्रम उप-महानगरपानलका र महानगरपानलकामा मार रास्िएको छ। उप-

महानगरपानलकामा १ पटक र महानगरपानलकामा २ पटक तानलम सञ्चालन गने। 

• तानलम सञ्चालनको उद्देश्य, तानलम सञ्चालन हनुे स्थान,  नमनत र समय सष्ट्रहत कस्म्तमा एक 
हप्ता अगावै स्वास््य संस्थालाई पराचार गने ।  

• थप स्रोत व्यस्क्त आवश्यक भए स्वास््य कायायलय, स्वास््य ननदेर्नालय तथा राष्ट्रिय क्षयरोग 
ननयन्त्रण केन्त्रलाइ अनरोि गने उपस्स्थनत हास्जरी, दैननक तथा भ्रमण िचय ष्ट्रवतरण भपायइ, तानलम 
मोड्युल तानलम सामग्री, स्टेर्नरी, िाजा आठद तयारी गने । 

• राष्ट्रिय क्षयरोग केन्त्रबाट अध्यावनिक गररएको तानलम मोडुल तथा म्यानअुलका नबषयबस्त ु
र तानलम सञ्चाल ननदेस्र्का अनसुार तानलम सञ्चालन गने  

सन्त्दभय 
सामाग्री 

राष्ट्रिय क्षयरोग काययक्रम आिारभतू तानलम पस्स्तका, राष्ट्रिय क्षयरोग काययक्रम जनरल म्यानअुल, 

स्क्लनीकल म्यानअुल, क्षयरोग सेवा अनभलेि तथा प्रनतवेदन फारामहरु । 

बजेट 
बााँडफााँड 

 नबननयोस्जत बजेटको पररनिमा रही अनसूुची १ अनसुार िचय गनय सष्ट्रकनेछ । 

अनभलेि 
/ 
प्रनतवेदन 

अनसूुची  बमोस्जमको प्रनतवेदन तयार गरी आनथयक प्रर्ासनमा पेर् गने र तानलम पाएका 
कमयचारीहरूको ष्ट्रववरण इमेल माफय त राष्ट्रिय क्षयरोग ननयन्त्रण केन्त्रमा पिाउन हनु । 

 
५ क्षयरोग मकु्त घोषणा अनभयानका ष्ट्रवनभन्न कृयालकलापहरु 
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यस काययक्रम अन्त्तगयतका कृयाकलापहरु क्षयरोग मकु्त नेपाल घोषणा अनभयान काययक्रम कायायन्त्वयन मागयदर्यन २०७८ अनसुार 
सञ्चालन गनुयपनेछ ।यो ननदेस्र्का राष्ट्रिय क्षयरोग ननयन्त्रण केन्त्रको वेवसाईट www.nepalntp.gov.np बाट download गरी प्रयोग 
गनुयहोला। 

http://www.nepalntp.gov.np/
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अनसूुची १ 

तानलम गोष्ठी सञ्चालन सम्बन्त्िी िचयको मापदण्ड 

क) चौमानसक कोहटय गोष्ठी तथा क्षयरोग मोडलुर तानलम  
l;=g+ ljj/0f :yfgLo :t/ 

१ स्रोत व्यक्ती   १ जना  ८००. 
२ स्रोत व्यक्ती सहजकताय  ३ जना सम्म ७००.०० 

# सहभागी भत्ता ( दैननक तथा भ्रमण िचय नपाउने ) ७००.०० 

४ सहभागी ( दैननक भ्रभण पाउने) तह अनसुार तोष्ट्रकएका सहभागी र बजेटको पररनि 
नभर 

% प्रर्ासन सहयोगी   २  जना सम्म ५००.०० 

^ कायायलय सहयोगी १५०.०० 

& काययक्रम संयोजक ५००.०० 

* िाजा (स्रोत व्यस्क्त सहभागी सहयोगी संयोजक)  २००.०० 

!) d;nGb -dfs{/, kmf]6f]skL, d]6fsf8{, dfl:s 6]k, cflb_ १०००.०० 
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अनसूुची २ 

काययक्रम सम्पन्न प्रनतवेदन नमूना 
 

!= sfo{qmdsf] gfdM 

@= :jLs[t ah]6 / vr{ zLif{s g+M 

#= sfo{qmdsf] ;+lIfKt kl/ro tyf pb]ZoM   

$= sfo{qmd ;~rfng k|s[ofM  

%= sfo{qmd ;~rfng :yfg / ldltM 

^= sfo{qmddf ;+nUg hgzlQmsf] gfdfjnLM  

&= sfo{qmdsf ;jn kIfM  

*= sfo{qmddf ;'wf/ ug{' kg{] kIfM 

(= vr{ /sdsf] lj:t[t ljj/0f  
 
l;=g ljj/0f k|:tfljt÷lalgof]lht /sd vr{ /sd af “sL 

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

@     

#    

hDdf    

 

१०= सहभागीहरुको नाम र कायायलयाः 
११  फोटो तथा अन्त्य ष्ट्रववरणM 

नमनूा   
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अनसूुची ३ 

/fli6«o Ifo/f]u sfo{qmd 

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

-On]S6f]lgs 6L jL /lhi6/ cBfalws ug{] k|of]hgsf nflu_ 

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

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

q
m=
;
+= 

b
t
f{ 
g
+= 

btf{ ldlt 

-u÷d÷;f_ 
lj/fdLsf] gfd, y/ 

p
d
]/
 

ln
u
+ 7]ufgf -lhNnf÷g=kf=÷ 

uf=kf÷j8f g+=_ 
;+Dks{ g+= 

k|]if0f÷lgbfg 

-P÷C÷T_ 

         

         

         

         

 

/f]usf] lsl;d 

-PBC÷PCD÷EP_ 

pkrf/ z'? ldlt 

btf{ jlu{s/0f 

-Colmn no. 20-

26_ p
k
r
f/
 

S
o
f6
fu

f]/
L 

H
IV

 

In
fe

ct
io

n
 

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

glthf Nofj g+= ldlt 

        

        

        

        

        

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

b
t
f{ 
g
+= btf{ ldlt 

-u÷d÷;_ 
lj/fdLsf] gfd, y/ 

@÷# dlxgfsf] kmnf]ck % dlxgfsf] kmnf]ck 

glthf Nofj g+= ldlt -u÷d÷;f_ glthf 
Nofj 

g+= 

ldlt -

u÷d÷;f_ 

         

         

         

         

         

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

b
t
f{ 
g
+= btf{ ldlt 

 
lj/fdLsf] gfd, y/ 

pkrf/sf] cGtdf Nofj glthf pkrf/ glthf 

glthf Nofj g+= ldlt  

glthf -Column no. 

59-65_ 

ldlt  

        

        

        

        

 

 
 
 
 
  

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

kb M  

;Dks{ g+= M 

;xL M  

ldlt M 

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

kb M  

;xL M  

ldlt M 


