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१ पनु: उपचारमा दताय भएका, एवं असाहय तथा गररब नबरामीहरू  लाई उपचार अवनिभर पोषण भत्ता, औषिी 
प्रनतरोिी क्षयरोगका नबरामीहरूका लानग पोषण, यातायात तथा आिारभतू परीक्षण तथा जष्ट्रिलता व्यवस्थापन 
खचय तथा जष्ट्रिलता व्यवस्थापन खचय  

२ संघीय तथा प्रदेर् अस्पताल, स्वास््य ष्ट्रवज्ञान प्रनतष्ठान अस्पताल, मनेिकल कलेज तथा िुला ननजज अस्पतालमा 
क्षयरोग ननदान, रेफरल तथा उपचार व्यवस्थापन तथा सदुृष्ट्रिकरण 2 क्षयरोगका जोजखम समहुमा एवं 
कारागार, एन.आर.एच. (NRH) केन्त्र, स्वास््य सेवाको पहुुँचबाि िािा तथा क्षयरोग ज  

३ अिोमेष्ट्रिक ष्ट्रप सी आर(जजन एक्सस्पिय) नबस्तार, सदुृष्ट्रिकरण, पररक्षण व्यवस्थापन एवं ममयत सम्भार एसी, 
ष्ट्रप्रन्त्िर, ब्याकअप लगायतका सामाग्री। एक्ससपिय तथा एम िी आर सेन्त्िरमा इन्त्िरनिे खचय जिान एवम 
महसलु खचय  

४ ई-ष्ट्रि.नब. रजजस्िर एबम िी.एच.आइ.एस.-२ सम्बजन्त्ि स्वास््य संस्थाहरूलाइ तानलम, क्षयरोग काययक्रमको 
अियवाष्ट्रषयक कोहिय समीक्षा नि.आर. काययक्रम समेत  

५ क्षयरोग आिारभतू तथा पनुतायजगी तानलम  
६ क्षयरोग मकु्त घोषणा अनभयानका ष्ट्रवनभन्न कृयालकलापहरु  
७ क्षयरोगका  ष्ट्रवरामीको उपचार व्यवस्थापनका लागी रेफरल सेन्त्िर तथा होस्िेल सञ्चालन खचय/अनदुान  
८ जजल्ला बाि पानलका एवम नि.आर उपचारकेन्त्र बाि उपकेन्त्द सम्म औषनि, ल्याब सामाग्री तथा अन्त्य बस्त ु

िुवानी, ष्ट्रवश्व क्षयरोग ठदवस मनाउने, सपुररबेक्षण तथा स्थलगत अनजुर्क्षणा तथा अनगुमन, ल्याव 
सपुरभाइजनर द्वारा ल्याव गणुस्तर सिुार, क्युसीका लानग खकार संकलन  

९  जजल्लास्तर क्षयरोग कोहिय ष्ट्रवश्लषेण तथा अिय बाष्ट्रषयक समीक्षा गोष्ठी  
१०  ष्ट्रिवी एच यम आई यस िुल्स छपाई, स्थलगत अनजुर्क्षण तथा अनगुमन, ष्ट्रवश्व क्षयरोग ठदवस मनाउन  
११  िी आर सेन्त्िर सव सेन्त्िर  नयाुँ ष्ट्रवस्तार एवं संचालनमा भएकालाइ आवस्यक सदुृष्ट्रिकरण, औषिी प्रनतरोिी 

क्षयरोगका नबरामीहरूका लानग पोषण, यातायात तथा आिारभतू परीक्षण तथा जष्ट्रिलता व्यवस्थापन खचय 
का लानग अपगु रकम, एजन्त्सलरर औषनि खररद  

१२  प्रदेर् आपूनतय केन्त्रबाि जजल्ला सम्म औषनि िुवानी तथा काययक्रम सम्बजन्त्ि सपुररबेक्षण  
१३ प्रदेर् कल्चरका ल्याबका लागी आवस्यक कायायलय संचालन खचय,  जजल्लाहरु बाि खकार संकलनका 

लानग कुररयर सेवा,  प्रयोगसाला सनुिष्ट्रिकरण, ममयत सम्भार एबम उपकरण खररद, कल्चर ल्याबका 
कमयचारीको ननरन्त्तरता  

१४ प्रदेर् स्तरीय प्रजर्क्षक समूह तयारीको लानग क्षयरोग सम्वन्त्िी तानलम,  ननजी मनेिकल कलेज, संिीय, 
प्रादेजर्क तथा अन्त्य अस्पतालमा क्षयरोग सम्बन्त्िी नस.एम.इ, ननवाजचयत जनप्रनतननिीहरूलाइ क्षयरोग सम्वन्त्िी 
अनभमखुीकरण  

१५  बाके जजल्लाको नेपालगञ्जमा प्रदेर् स्तरीय क्षयरोग उपचार व्यवस्थापन तथा प्रषेण केन्त्र ननमायण  



 

 

१६  माइक्रोस्कोष्ट्रपक ममयत,  ल्याव ररजने्त्ि तथा कन्त्जमुेबल्स खररद एवम िुवानी, माइक्रोस्कोपी  तथा एल 
क्यू एस एस (LQAS) सम्बन्त्िी  तानलम, स्थलगत अनजुर्क्षण अनगुमन कू्य सी स्लाईि कलेक्ससन र गणुस्तर 
ननयन्त्रण कमयचारी ननरन्त्तरता  

१७  स्पिुम माइक्रोसकोपी ल्याव तथा क्षयरोग उपचार सेन्त्िर सदुृष्ट्रिकरण  



 

 

१ पनु: उपचारमा दताय भएका,   एवं असाहय तथा गररब नबरामीहरूलाई उपचार अवनिभर पोषण भत्ता, औषिी 
प्रनतरोिी क्षयरोगका नबरामीहरूका लानग पोषण, यातायात तथा आिारभतू परीक्षण तथा जष्ट्रिलता व्यवस्थापन 
खचय तथा जष्ट्रिलता व्यवस्थापन खचय  
   

१.१. पनु: उपचारमा दताय भएका,   एवं असाहय तथा गररब नबरामीहरूलाई उपचार अवनिभर पोषण भत्ता  
पररचय क्षयरोगका पनु उपचार दताय वगीकरण अन्त्तगयतका सबै क्षयरोगका नबरामीहरुको उपचार 

सफलतापूवयक परुा गनय प्रोत्साहन गनयका लानग यो काययक्रम राजखएको हो । 
उद्देश्य • पनुः उपचारमा दताय भएका क्षयरोग ष्ट्रवरामीहरुको उपचार ननरन्त्तरता (Treatment 

Compliance) मा बषृ्ट्रि गरी रोग ननको हनुे दर बिाउने । 
सञ्चालन प्रकृया • कायायन्त्वयन गने ननकायः स्वास््य कायायलय 

पनुः उपचारमा दताय भएका नबरामीहरूलाई पोषण 
• स्वास््य संस्थामा पनुः उपचारमा दताय भएका क्षयरोगका ष्ट्रवरामीहरुको अद्याबनिक 

ष्ट्रववरण संकलन गने ।  
• यो पनु उपचार दताय वनगयकरण अन्त्तरगतका उपचारमा रहेका सबै पी.बी.सी., 

पी.सी.िी. एवं इ.पी ष्ट्रवरामीहरूलाई उपलव्ि गराउन े। 
• ष्ट्रववरण माग गदाय उपचार काियको फोिोकपी तथा व्यजक्तको पष्ट्रहचान खलु्ने कागजात  

पेर् गनय लगाउने   
• उपलब्ि ष्ट्रववरणको आिारमा पोषण खचय वापत हनु आउने रकम सम्बजन्त्ित 

ष्ट्रवरामीको खातामा जम्मा गरी ठदने ।  
असहाय तथा गररब नबरामीहरूका लागी पोषण  
स्वास््य संस्थाहरूमा क्षयरोगको उपचार गरेका पनुः उपचार बाहेकका नयाुँ तथा अन्त्य 
उपचार वनगयकरणमा दताय भएका गररब तथा असाहय नबरामीहरूलाइ पनन मानसकरूपमा 
५०० उपलव्ि गराउने । यसका लानग सजम्न्त्ित स्वास््य संस्थाले ननम्न नबरामीको 
नबवरण संकलन गरर स्वास््य कायायलयलाइ उपलव्ि गराउने । 

• नबरामी हेरचाहा गने पररवारका सदस्यहरू नभएका लावाररस तथा मागेर गजुारा 
गने नबरामीहरू 

• नबहान बेलकुाको छाक िानय गाह्रो हनुे नबरामीहरू  
• अन्त्य जजल्लाबाि कामका लानग आएका मजदरुहरू जस्को हेरचाहा गने व्यजक्त 

नभएको र हाल काम गनय नसकी बेखची भएका नबरामीहरू 
• कैठद बजन्त्दहरु जसलाइ थप पोषण आहारका लानग  



 

 

उजल्खत नबरामीहरूको ष्ट्रववरणाका आिारमा स्वास्स्थ कायायलयले नबरामीको पष्ट्रहचान खलु्न े
कागजात र उपचार काियको प्रनतनलपी राखी रकम उपलव्ि गराउन े 

बजेि बाुँिफाुँि दताय भएका क्षयरोगका ष्ट्रवरामीहरुलाई उपचार अवनिभर पोषण खचयः रु ५०० प्रनत 
मष्ट्रहना 

 
१.२ औषिी प्रनतरोिी क्षयरोगका नबरामीहरूका लानग पोषण, यातायात तथा आिारभतू परीक्षण तथा जष्ट्रिलता 

व्यवस्थापन खचय तथा जष्ट्रिलता व्यवस्थापन खचय 
पररचय औषिी प्रनतरोिी क्षयरोगका नबरामीहरुका लानग पोषणयकु्त खाना, यातायात तथा 

आिारभतू परीक्षण र जष्ट्रिलता व्यवस्थापन खचयको भार नबरामीलाइय पनय नठदने उद्देश्यले 
यो काययक्रम राजखएको हो । 

उद्देश्य औषिी प्रनतरोिी क्षयरोग ननदान, पोषणयकु्त खाना, अन्त्य परीक्षण, जष्ट्रिलता व्यवस्थापन 
तथा यातायात खचयको भार कम हनुे र उपचारमा ननयनमतता भइय ननको हनु ेदर बिन।े 

अपेजक्षत प्रनतफल औषिी प्रनतरोिी क्षयरोगका नबरामीलाइय रोग ननदान तथा उपचारको आनथयक भार कम 
भएको हनुेछ । 

औषिी प्रनतरोिी क्षयरोग ननको हनुे दर बषृ्ट्रि भएको हनुछे । 
कायय सञ्चालन 
प्रकृया 

कायायन्त्वयन गने ननकायः स्वास््य कायायलय र औषिी प्रनतरोिी क्षयरोग उपचार केन्त्रहरू 
सषु्ट्रविा खचय पाउने व्यजक्तः उपचारमा रहेका औषिी प्रनतरोिी क्षयरोग ष्ट्रवरामीहरु 
सषु्ट्रविा पाउने अवनिः उपचार अवनिभर 
कायायन्त्वयनको लानग रकम ष्ट्रवननयोजजत भएका जजल्लाहरु: जमु्ला, सखेुत, नवलपरासी 
ससु्ता पूवय, वाग्लङु्ग, मोरङ्, सनुसरी, िनषुा, पसाय, बारा, रौतहि, दाङ, बाुँके, रुपन्त्देही, 
कािमाण्िौ, भक्तपरु, अछाम, कञ्चनपरु, ििेलिरुा र कैलाली 

 
कायायन्त्वयन प्रकृया 

क)  औषिी प्रनतरोिी क्षयरोगका नबरामीहरूका लानग पोषण, यातायात 
·      औषिी प्रनतरोिी क्षयरोग उपचार केन्त्रलाई उपचाररत औषिी प्रनतरोिी 
क्षयरोगका नबरामीहरुको पायक पने बैकमा अननवायय खाता खोल्न लगाइ र सो को 
ष्ट्रववरण पेर् गनय लगाउने । 
औषिी प्रनतरोिी क्षयरोग उपचार केन्त्रमा दताय भएका नबरामीहरूमध्ये आवसीय 
सषु्ट्रविा (Hostel) प्रयोग गरी उपचार नलने र केन्त्रमा दैननक आवत जावत गरी 
उपचार नलने ष्ट्रवरामीहरुको ष्ट्रववरण माग गने । 



 

 

·      ष्ट्रववरण साथ नबरामी उपचार कािय तथा पष्ट्रहचान खलु्ने प्रमाण समते पिाउन 
लगाउन े। आवासीय सषु्ट्रविा नलइरहेका ष्ट्रवरामीको हकमा उपजस्थनत ष्ट्रववरण नलन े
। 
·      स्वास््य कायायलयबाि औषिी प्रनतरोिी क्षयरोग उपचार केन्त्रहरूले उपलब्ि 
गराएको ष्ट्रववरणको आिारमा मानसक रुपमा नबरामीको बैक खातामा रकम जम्मा 
गरर ठदने र सो को जानकारी सम्बजन्त्ित उपचार केन्त्रलाइ ठदने ।  
·      यठद जजल्लामा रकम अपूग भएमा स्वास््य ननदेर्नालयबाि अपूग रकमको 
व्यवस्थापन गने । 
·      नयाुँ ष्ट्रवस्तार गररएका उपचार केन्त्रहरुबाि सेवा नलएका ष्ट्रवरामीहरुको पोषण 
भत्ता तथा यातायात खचय पनन स्वास््य ननदेर्नालयबाि न ैव्यवस्थापन गने । 
ख)  आिारभतू परीक्षण तथा जष्ट्रिलता व्यवस्थापन खचय  

नेपाल सरकार, राष्ट्रिय वीमा काययक्रमले औषिी प्रनतरोिी क्षयरोगका नबरामीहरूको रू 
१,००,०००।०० वरावरको ननःर्लु्क वीमा व्यवस्था गरेकोले ननदान, आिारभतू 
परीक्षण तथा जष्ट्रिलता व्यवस्थापन गनय वीमा सषु्ट्रविायकु्त अस्पतालमा पिाउने ।  
यठद ष्ट्रवरामीको वीमा नभएको हकमा यस जर्षयकमा उपलव्ि रकम बाि आिारभतु 
पररक्षण तथा ननयनमत फलोअप पररक्षणका गराउने र यसका लानग अपगु रकम  
सदुरुपजिम, कणायली र लजुम्बनी प्रदेर्का ष्ट्रवरामीका लागी ष्ट्रि.नब. नेपाल, बाुँके र प्रदेर् 
१, मिेर्, बाग्मती र गण्िकी प्रदेर्का लानग नािा कािमाण्ि ु मा ग्लोबल फण्ि 
सहायता अन्त्तगयत बजेि उपलव्ि गराइएकाले नत ननकायमा पररक्षणको नबलभरपाइ 
बझुाइ भकु्तानी नलने । 

बजेि वाुँिफाुँि क) दैननक उपचार केन्त्रमा आएर सेवा नलने ष्ट्रवरामीलाई मानसक रु ५०००।– 
ख) आबास सषु्ट्रविा (Hostel)  प्रयोग गने ष्ट्रवरामीलाई मानसक रु २०००।– 
ग) ननदान, आिारभतू परीक्षण तथा जष्ट्रिलता व्यवस्थापन खचय भएको रकम नबल 

अनसुार (वीमा रकमले नमागेको खण्िमा मार)  
घ) परीक्षण तथा उपचार गनय जाुँदाको वास्तष्ट्रवक यातायात खचय  । 
जजल्लामा ष्ट्रवननयोजजत बजेि अपगु भएमा प्रदेर् ननदेर्नालयमा माग गनुयहनु । 

अनभलेख प्रनतवदेन आवासीय सषु्ट्रविा सष्ट्रहत उपचार नलन ेर  दैननक आवत जावत गरी उपचार नलन ेष्ट्रवरामी 
अनसुार ष्ट्रवतरण गररएको खचयको अनभलेख अद्याबनिक राख्न े । 

 



 

 

२ संघीय तथा प्रदेर् अस्पताल, स्वास््य ष्ट्रवज्ञान प्रनतष्ठान अस्पताल, मेनिकल कलेज तथा िुला ननजज अस्पतालमा 
क्षयरोग ननदान, रेफरल तथा उपचार व्यवस्थापन तथा सदुृष्ट्रिकरण, २. क्षयरोगका जोजखम समहुमा एवं 
कारागार, एन.आर.एच. (NRH) केन्त्र, स्वास््य सेवाको पहुुँचबाि िािा तथा क्षयरोग ज 

 
२.१ संघीय तथा प्रदेर् अस्पताल, स्वास््य ष्ट्रवज्ञान प्रनतष्ठान अस्पताल, मेनिकल कलेज तथा िुला ननजज 
अस्पतालमा क्षयरोग ननदान, रेफरल तथा उपचार व्यवस्थापन तथा सदुृष्ट्रिकरण 

परिचय दशेभिबाट केन्द्रीय स्तिका अस्पताल शशक्षण अस्पताल तथा शिशेषज्ञ सेिा सशितका ठूला अस्पतालमा 

प्रेषण भई आएका सम्भाशित क्षयिोगका शििामीिरुको शिदाि तथा उपचाि व्यिस्थापि सिज ि सलुभ पािन 

यो कायनक्रम िाशिएको िो । 
उद्देश्य • िेफिल अस्पतालमा क्षयिोगको शिदाि भई अन्द्यत्र उपचािका लाशग पे्रषण गरिएका शििामील ेउपचाि शरुु 

गिेको सशुिशित गि े।  

क्षयिोग शबिामीमा दशेिएका जशटलताको उपचाि व्यिस्थापिमा सिजीकिण िुि े। 
कायनक्रम संचालि 

िुिे शजल्ला 
जिल्ला अस्पताल संख्या 
सुर्खेत 1 

कास्की 3 

झापा 3 

मोरङ्ग 3 

धनुषा 3 

पसाा 3 

सप्तरी 1 

दाङ्ग 6 

बााँके 3 

रुपन्देही 3 

काठमाण्डौ 4 

चितवन 1 

मकवानपुर 1 

लललतपूर 3 

कन्िनपुर 1 

कैलाली 2 

डडेल्धुरा 1  
सञ्चालि प्रकृया कार्ाान्वर्न गने ननकार्ः स्िास््य कायानलय 

अस्पतालमा टी िी फोकल पसनि ितोशकएको भए फोकल पसनि तोक्ि सम्बशन्द्ित अस्पताल प्रमिुसंग 

समन्द्िय िैठक गिे ।  

• सम्बशन्द्ित अस्पतालमा कायनित शिशेषज्ञिरु, मेशिकल अशफसि, प्याथोलोशजष्ट, मे.ल्या.टे., ल्या.टे., टी 

िी फोकल पसनिको सिभाशगता गिाइ अशभमशुिकिण कायनक्रमसञ्चालि गि,े  

• शििामीिरुको सम्भाशित क्षयिोग िशजष्टि (Presumptive TB Register) मा शििामीको शिििण 

अशििायन अध्यािशिक गिे । 



 

 

• क्षयिोग शिदाि भएपिात शचकत्सकले शििामीको उपचाि पिामशन तथा िेफिल आशदका लाशग 

अशििायनरूपमा शट.शब फोकल व्यशिसमक्ष पठाउि ेव्यिस्था गि े। 

• क्षयिोग शिदाि भएका शििामीिरुको ३ प्रशत पे्रषण पजूान (एच. एम आई एस १.४) तयाि गिी पशिलो प्रशत 

शििामीसाथ पठाउि ेि दोस्रो प्रशत पे्रषण गरिएको स्िास््य संस्थामा शिटो साििबाट पठाउिे व्यिस्था 

शमलाउि े

• टी.िी. फोकल पसनिल ेशििामी िेफि भ ैगएको स्िास््य संस्थामा उपचािमा आए िआएको टेशलफोि बाट  

एशकि गिी Presumptive TB Register मा अध्यािशिक गिे । 

• टी.िी. फोकल पसनिल ेप्रेषण गरिएका शििामीको आशभलिे माशसकरुपमा स्िास््य कायानलय/ स्िास््य 

शिदशेिलायमा पठाउिे । 

• स्िास्थय शिदशेिालय ि स्िास््य कायानलयका क्षयिोग कायनक्रमको फोकल व्यशिल ेदइु मशििामा १ 

पटक सम्िशन्द्ित अस्पतालमा गई कायन प्रगशतको अिगुमि गिे । 

अिनिाशषनक रुपमा सम्बशन्द्ित अस्पतालका टी.िी फोकल पसनिको सिभाशगतामा सम्िशन्द्ित संस्थामा 

प्रगशत सशमक्षा गि े
बजेट बााँिफााँि • अस्पतालको शट.शब फोकल पसनिलाई शििामीको फलोअपका तथा संचािका लाशग माशसक रू 

१०००,  

मसलन्द्द, यातायात िचन, द.ैभ्र.भ., लगायत अन्द्य िचन प्रचशलत शियमािुसाि गि े
अशभलेि प्रशतिेदि • अिुसचूी १५  अिुसािको  फिमेटमा स्िास््य शिदशेिालय/स्िास््य कायानलय मा माशसक 

प्रशतिेदि पेश गिे । 

 
२.२ क्षयरोगका जोजखम समहुमा एवं कारागार, एन.आर.एच. केन्त्र, स्वास््य सेवाको पहुुँचबाि िािा तथा 
क्षयरोग ज  

पररचय राष्ट्रिय क्षयरोग प्रीभ्यालेन्त्स सभेक्षणले समदुायमा ननदान नभएका क्षयरोगका नबरामीहरूको 
संख्या अत्यानिक (हाल ननदानमा आएका भन्त्दा झण्िै दोव्वर) रहेको देखाएकोले 
समदुायमा क्षयरोगका ष्ट्रवरामीको ननदानका लानग यो काययक्रम राजखएको हो । 
 
नोि: यस काययक्रमको जर्षयक पणुय नभएकोमा “क्षयरोगका जोजखम समहुमा एवं कारागार, 
एन.आर.एच. केन्त्र, स्वास््य सेवाको पहुुँचबाि िािा तथा क्षयरोग जोजखम समहुमा 
क्षयरोग जस्क्रननङ्ग तथा ननदान काययक्रम” हनुपुने । यही जर्षयकमा रही काययक्रम 
कायायन्त्वयन गने। 

उद्देश्य जोजखम समूह एवं कारागार, एन.आर.एच. केन्त्र, स्वास््य सेवाको पहुुँचबाि िािा रहेको 
समहुमामा क्षयरोग ननदान गने । 

अपेजक्षत 
प्रनतफल 

क्षयरोगका नबरामीहरु पत्ता लागेको हनुेछ । 



 

 

कायायन्त्वयन प्रकृया  
 

कायायन्त्वयन गने ननकाय: जजल्ला स्वास््य कायायलय 
देहायका जोजखम के्षरमा जस्क्रननङ्ग तथा खोजपिताल गनुयपनेछ । 

• एच आइ भी संक्रनमत  
• कैदी बन्त्दी 
• गमु्बा  
• स्वास््य पुँहचु बाष्ट्रहरका जनसमदुाय  
• कारखाना मजदरु  
• सकुुम्वासी, स्लम बजस्त 
• एन.आर.एच. केन्त्र  
• अन्त्य जोजखम समहुहरू  

सष्ट्रक्रय क्षयरोग खोजपड्ताल काययक्रम सञ्चालन ननदेजर्का, २०७८ मा उल्लेख भएको 
“स्वास््य सेवा नलईरहेका ष्ट्रवनभन्न जोजखम समहुका व्यजक्तहरुमा सष्ट्रक्रय क्षयरोग 
खोजपड्ताल काययक्रमले ननठदयष्ट गरे अनसुारको पिनत” अनसुार ननदान गने । 
 
काययक्रम सञ्चालन हनुे जजल्लाहरु – जमु्ला, दैलेख, मगु,ु रुकुम (पजिम), सल्यान, 
सखेुत,हमु्ला, पवयत, बाग्लङु्ग, म्याग्दी, लमजङु्ग, स्याङ्जा, इलाम, उदयपरु, झापा, 
ताप्लेजङु्ग, तेह्रथमु, मकवानपरु, रामेछाप, नसन्त्िपुाल्चोक, अछाम, बझाङ्ग, बैतिी  

आनथयक 
वाुँिफाुँि 

ष्ट्रवननयोजजत रकमको पररिीमा रही प्रचनलत ऐन ननयम बमोजजम । 

 
३ अिोमेष्ट्रिक ष्ट्रप सी आर(जजन एक्सस्पिय) नबस्तार, सदुृष्ट्रिकरण, पररक्षण व्यवस्थापन एवं ममयत सम्भार एसी, 

ष्ट्रप्रन्त्िर, ब्याकअप लगायतका सामाग्री। एक्ससपिय तथा एम िी आर सेन्त्िरमा इन्त्िरनिे खचय जिान एवम 
महसलु खचय  
 

३.१. अिोमषे्ट्रिक ष्ट्रप सी आर (जजन एक्सस्पिय) नबस्तार, सदुृष्ट्रिकरण, एसी, ष्ट्रप्रन्त्िर, ब्याकअप लगायतका सामाग्री। 
पररचय रतु परीक्षणमा प्रयोग हनुे अिोमेष्ट्रिक ष्ट्रप सी आर (जजन एक्सस्पिय) सेवा ष्ट्रवस्तार एवं 

सदुृिीकरण गनय आवश्यक पने एनस, ष्ट्रप्रन्त्िर, ष्ट्रवद्यतु व्याकअप लगायत अन्त्य आवश्यक 
सामाग्री खररद एंव जिान गनय यो काययक्रम राजखएको हो । 

उद्देश्य रतु परीक्षण ष्ट्रवनिवाि क्षयरोग ननदान गनय अिोमेष्ट्रिक ष्ट्रप सी आर (जजन एक्ससपिय) ष्ट्रवनि 
सेवा ष्ट्रवस्तार गने । 



 

 

अपेजक्षत 
प्रनतफल 

अिोमेष्ट्रिक ष्ट्रप सी आर (जजन एक्सस्पिय) ष्ट्रवस्तार र सदुृिीकरण भएको हनुेछ । 

कायायन्त्वयन 
प्रकृया 

• कायायन्त्वयन गने ननकायः प्रदेर् जनस्वास््य प्रयोगर्ाला, स्वास््य ननदेर्नालय, 
गण्िकी प्रदेर्को लानग क्षयरोग उपचार तथा प्रषेण केन्त्र l  

• राष्ट्रिय क्षयरोग ननयन्त्रण केन्त्रसुँग समन्त्वय गरी नयाुँ सेवा ष्ट्रवस्तार गररने स्वास््य 
संस्था छनौि गने,  

• छनौिमा परेका स्वास््य संस्थाको भौनतक पूवायिार अवस्थाको अध्ययन गरी सेवा 
ष्ट्रवस्तार तथा सदुृिीकरण गनय आवश्यक सामाग्रीहरुको सूची तयार गने । 

• नबननयोजजत बजेिको पररनिमा रही क्रमसः AC, Battery/solar power back 
up, Vortex, Refrigerator, Autoclave,  Printer, Furniture ( chair, table, 
cupboard, Rack) Centrifuge Tube आदी प्राथनमष्ट्रककरण गरी सामाग्रीहरू 
खरीद एवं जिान गने । 

• सेवा ष्ट्रवस्तार गररने संस्थामा इन्त्िरनेि सषु्ट्रविा नभए इन्त्िरनेि समते जिान गने 
। 

• नोि  AC, Battery/solar power back up, को स्पेजर्ष्ट्रफकेसन अनसूुची १० 
मा रहेको छ । 

बजेि वाुँिफाुँि बजेिको पररनि नभर रही सावयजननक खररद ऐन, २०६३ तथा सावयजननक खररद 
ननयमावली, २०६४ (संर्ोिन सष्ट्रहत) अनसुार  

अनभलेख 
प्रनतवदेन 

खरीद भएका सामाग्री दजखला  गने  र सम्बजन्त्ित ननकायमा प्रनतबेदन पेर् गने l  

 
३.२. अिोमषे्ट्रिक ष्ट्रप सी आर(जजन एक्सस्पिय) पररक्षण व्यवस्थापन एवं ममयत सम्भार । एक्ससपिय तथा एम िी 

आर सेन्त्िरमा इन्त्िरनेि खचय जिान एवम महसलु खचय 
पररचय रतु परीक्षणमा प्रयोग हनुे अिोमेष्ट्रिक ष्ट्रप सी आर (जजनएक्सस्पिय) सेवा सचुारू गनय 

आवश्यक हनुे सामान्त्य ममयत सम्भार जस्तै एनस, ष्ट्रप्रन्त्िर, ष्ट्रवद्यतु व्याकअप लगायत अन्त्य 
सम्वजन्त्ित सामाग्रीको ममयत सम्भार, जजनएक्ससपिय पररक्षण व्यवस्थापन, र online 
reporting का लानग इन्त्िरनिे सेवा उपलव्ि गराउन यो काययक्रम राजखएको हो। 

उद्देश्य जजनएक्ससपिय सेवा ननयनमत र अष्ट्रवनछन्न रूपमा उपलव्ि गराउनकुा साथै क्षयरोग 
पररक्षणको त्याङक वास्तष्ट्रवक समयमा उपलव्ि गराउन े.  

जजन एक्सस्पिय 
पररक्षण तथा 

१ जजजनएक्ससपिय पररक्षण तथा व्यवस्थापन अन्त्तगयत ननम्न कायय बापत रकम उपलव्ि 
गराउने; 



 

 

व्यवस्थापन का 
लानग आवश्यक 
मापदण्ि  

• क्षयरोग ननदान भएका नबरामीलाई पररक्षण ननतजा उपलव्ि भएको साथै 
िेनलफोन सम्पकय  गरर उपचारमा दताय भएको सनुनित गने। 

• NTPMIS मा रेकिय भएको ष्ट्रववरणका आिारमा रकम उपलव्ि गराउने ।  
२ जजन एक्ससपिय मेजर्नको कायय संचालन ननयनमत गराउन आवश्यक हनु ेसामाग्रीहरू 

(पावर व्याकअप जस्तै इन्त्भियर, व्याट्री, सोलार प्यानले, कम्पयिुर, ष्ट्रप्रन्त्िर, एयर 
कजन्त्िसन, ईन्त्िरनेि निभाइस, अिोक्सलेभ, भोिेक्सस, फननयचर, दराज, र्रयायक आठदको 
ममयत सम्भार तथा पररवतयन आठद) आवश्यकता अनसुार उपलव्ि गराउन े। 

३ Online reporting का लानग internet उपलब्ि हनु नसकेका जजनएक्ससपिय परीक्षण 
केन्त्रलाई उपलब्ि गराउने र सबै संस्थाले अननवायय online reporting गने । 

अनभलेख/प्रनतवे
दन 

• नबरामीको ष्ट्रववरण जजन एक्ससपिय रजजस्िर, NTPMIS एवं HMIS मा अद्यावनिक 
गने 

आनथयक बािफाि  • प्रनत जजनएक्ससपिय सफल पररक्षण बापत रु ५० l Error , Invalid  र No Result 
ननतजा भएका पररक्षणका लानग रकम उपलब्ि नहनुे l 

• ममयत सम्भार,कायय संचालन र इन्त्िरनेि खचय बास्तष्ट्रवक खचयका आिारमा गने ।  
 
४ ई-ष्ट्रि.नब. रजजस्िर एबम िी.एच.आइ.एस.-२ सम्बजन्त्ि स्वास््य संस्थाहरूलाइ तानलम, क्षयरोग काययक्रमको 

अियवाष्ट्रषयक कोहिय समीक्षा नि.आर. काययक्रम समेत  
 

४.१ ई-ष्ट्रि.नब. रजजस्िर एबम िी.एच.आइ.एस.-२ सम्बजन्त्ि स्वास््य संस्थाहरूलाइ तानलम 
पररचय क्षयरोग नबरामीहरूको व्यजक्तगत ष्ट्रववरण वास्तष्ट्रवक समयमै प्राप्त गरर क्षयरोगको 

epidemiological ष्ट्रवश्लषेण द्वारा आवश्यक रणनीनत तथा ष्ट्रक्रयाकलाप ष्ट्रवकास गनय सहयोग 
पयुायउन एवं नबरामीको उपचारको अवस्था वास्तष्ट्रवक समयमा प्राप्त गरर प्रभावकारी 
अनगुमन तथा पषृ्ठपोषण गनय eTB Register ष्ट्रवकास भएको हो । eTB Register ले 
क्षयरोग उपचार रजजष्टरमा भएका  नबरामीको सबै ष्ट्रववरणहरूलाई eTB register मा 
ष्ट्रवद्यनुतय रूपमा प्रनतनलष्ट्रप उताररने हदुा नबरामीको सबै ष्ट्रववरण प्राप्त गरर थप ष्ट्रवश्लषेण गनय 
मद्दत पगु्ने छ ।क्षयरोग काययक्रमको त्याकं राख्न ेसबै स्वास््यसंस्थाहरुले अनभलेख 
तथा प्रनतवदेन राख्न आवश्यक ज्ञान तथा  जर्पको ष्ट्रवकास गनय सबै स्वास््यसंस्थाहरुको 
क्षयरोग काययक्रम फोकल पसयनलाई दईु ठदने तानलम संचालन गरर एच.एम.आई.एस. 
अन्त्तगयतका क्षयरोग काययक्रमको अनभलेख तथा प्रनतवदेनका नननमत्त प्रयोग हनुे रेकनियङ 
तथा ररपोष्ट्रियङका फमय फरमिे र अनलाईन सफ्िवेर eTB Register को प्रयोग सम्वन्त्िी 
क्षमता अनभवृष्ट्रि गनय यो तानलमका राजखएको हो । 



 

 

उद्देश्य क्षयरोग काययक्रमको अनभलेख तथा प्रनतवदेनका नननमत्त प्रयोग हनु े रेकनियङ तथा 
ररपोष्ट्रियङका फमय फरमेि एवं क्षयरोग उपचार रजजष्टरको अनलाईन सफ्िवेर eTB Register 
को प्रयोग सम्वन्त्िी स्वास््यकनमयहरुको ज्ञान तथा क्षमता अनभवषृ्ट्रि हनुेछ । 

अपेजक्षत 
प्रनतफल 

• क्षयरोग नबरामीको ष्ट्रववरण स्वास््य संस्थाबािै वास्तष्ट्रवक समयमा eTB Register का 
माध्यमबाि उपलब्ि हनुे एवम ्नबरामीको प्रनतवदेन HMIS मा interoperable प्रणाली 
द्वारा उपलब्ि हनुे   । 

कायय सञ्चालन 
प्रकृयाः  

कायायन्त्वयन गनेः  स्वास््य ननदेर्नालय वा स्वास््य कायायलय 
 
प्रदेर् तानलम संख्या 
सदुरुपजिम प्रदेर् ४ 
कणायली प्रदेर् ३ 
लजुम्बनी प्रदेर् ६ 
गण्िकी प्रदेर् ५ 
बाग्मती प्रदेर् ९ 
प्रदेर् नं १ ७ 
मिेर् प्रदेर्  ९ 

  
• अनिल्लो आनथयक वपयमा तानलम ठदइएका स्वास््य संस्था बाहेकका अन्त्य स्वास््य 

संस्थालाइ समावरे् गरर तानलम संचालन गने । 
• eTB Register र HMIS User manual को प्रयोग गरर तानलम संचालन गने । 
• यो काययक्रम संचालन गनुय पूवय, काययक्रम संचालनको कायययोजना ननमायण गरी रा.क्ष.के. 

लाई जानकारी गराउन े
• क्षयरोगका ष्ट्रवरामी तलुनात्मक रुपमा िेरै भएका प्रदेर्का तराई तथा नभरी मिेसका 

तथा क्षयरोग नबरामीको िेरै भार भएका जजल्लाहरु छनौि गरी तानलम संचालन गने 
।  

• छनौि भएका जजल्लाका स्वास््य संस्थाबाि नै अनलाईन ररपोष्ट्रियङ्गका लानग आवश्यक 
पूवायिार जस्तै कम्पयिुर, इन्त्िरनेि सेवा, कम्पिुर संचालनका लानग दक्ष कमयचारीको 
उपलव्िता भएका स्वास््यसंस्थाहरुको सूची ननमायण गने। 

• उक्त सूचीहरु मध्येबाि प्राथनमष्ट्रककरण गरी तानलमका लानग स्वास््य संस्था छनौि 
गने ।   



 

 

• छनौि गररएका स्वास््य संस्था र त्यस स्वास््य संस्थाबाि हनुे सहभानगहरुको 
व्यजक्तगत सम्पकय  नम्वर सष्ट्रहतको ष्ट्रववरण संकलन गने । 

• यो काययक्रम संचालन हनु ुपूवय आवश्यक तयारी जस्तै काययक्रम संचालनको नमनत र 
स्थान एष्ट्रकन गने, काययक्रम ष्ट्रवषय सूची तथा पाठ्यक्रम तयार गने र काययक्रममा 
सहभानगताका लानग स्वास््य संस्थालाइ पराचार गने । 

• काययक्रम संचालन दईु भागमा ष्ट्रवभाजन गरी संचालन गने । प्रथम भागमाः क्षयरोग 
सम्वन्त्िी प्रयोग हनुे HMIS रेकनियङ तथा ररपोष्ट्रिङ फमय तथा फरमेि सम्वन्त्िी तानलम 
संचालन गने र दोस्रो भागमाः क्षयरोग उपचार रजजष्टरको अनलाईन सफ्िवेर eTB 
Register को प्रयोग सम्वन्त्िी तानलम ठदने ।  

• तानलमका लानग क्षयरोग उपचार रजजष्टर, कम्प्यिुर र इन्त्िरनेिको अननवायय व्यवस्था 
गने । 

 
४.२ क्षयरोग काययक्रमको अियवाष्ट्रषयक कोहिय समीक्षा नि.आर. काययक्रम समेत 

पररचय क्षयरोग (DS र DR)  ननदान तथा उपचार काययक्रम सञ्चालनमा आईपरेका समस्या तथा 
समािानका उपाय बारे छलफल, भाष्ट्रव योजना तथा क्षयरोगका नबरामीको नोष्ट्रिष्ट्रफकेसन, 
उपचार ननतजाको ष्ट्रवश्लषेण गनय यो काययक्रम राजखएको हो । 

उद्देश्य • क्षयरोग (DS र DR) ननयन्त्रण काययक्रमका सूचकहरुका आिारमा अियबाष्ट्रषयक प्रगनत 
ष्ट्रवश्लषेण तथा नबवेचना गने । 

• काययक्रम कायायन्त्वयनमा आई परेका समस्या पष्ट्रहचान तथा समािानका उपायहरु 
खाजज  गने । 

काययक्रम 
सञ्चालन 
/कायायन्त्वयन 
प्रकृया 

• स्वास््य ननदेर्नालय बाि सञ्चालन गररने  
• नि.एस क्षयरोग काययक्रम सनमक्षा सहभागीहरूः जजल्लामा क्षयरोग काययक्रम हेने  

फोकल पसयन, स्वास््य कायायलयका ल्याव सपुरभाइजर, कु्यनस सेन्त्िर प्रनतनननि, प्रदेर् 
आपनुतय केन्त्र प्रनतनननि, प्रदेर् तानलम केन्त्र प्रनतनननि, सहयोगी संस्थाका प्रनतनननि, 
प्रदेर् एवम संजघय अस्पताल प्रनतनननि लगायत अन्त्य सम्वजन्त्ित क्षयरोग काययक्रम 
सन्त्चालन गने संस्थाहरूका प्रनतननि 
नि.आर. क्षयरोग काययक्रम सनमक्षा सहभागीहरूः   नि.आर. केन्त्र तथा उप-केन्त्रका 
एक/एक जना फोकल व्यजक्त, जजनएक्ससपिय सेन्त्िरको फोकल व्यजक्त, नि.आर. 
उपचार केन्त्र भएको जजल्लाको क्षयरोग फोकल व्यजक्त एक जना। 

• सञ्चालन अवनिः ३ ठदन ।(नि.आर. समीक्षा – १ ठदन, नि.एस. समीक्षा – २ ठदन) 



 

 

• क्षयरोग मानसक प्रनतवदेन तयार गदाय भरेका ट्याली सीिहरू ,ई ष्ट्रिष्ट्रव रजजष्टर र 
प्रस्ततुीकरण, स्लाइि साथमा नलइ आउन सहभागीलाइय पराचार गने। 

• राष्ट्रिय क्षयरोग काययक्रमले लक्ष्य तोकेका काययक्रमहरु (DRTB समेतको) ननठदयष्ट 
सूचकांकहरुमा आिाररत प्रस्तनुतकरणको िाुँचा बनाई सो अनसुार प्रस्ततुीकरण गनय 
लगाउन।े 

• सनमक्षा गोष्ठी अघी eTB Register र HMIS मा प्रष्ट्रवष्ट भएको क्षयरोग त्याङ्क रूज ू
गरी फरक परेको ष्ट्रववरण  ष्ट्रिपोि गरी राख्न े।  गोष्ट्रष्ठ अवनिमा फरक परेको ष्ट्रववरण 
सच्याइय eTB Register तथा HMIS प्रष्ट्रवष्ट गनय लगाउने । साथै नि.आर. नबरामीको 
ष्ट्रववरण NTPMIS मा प्रष्ट्रवष्ट भएको त्याङ्क रूजू गरी फरक परेको ष्ट्रववरण  ष्ट्रिपोि 
गरी राख्न े। सो ष्ट्रववरण फरक परेमा सही ष्ट्रववरण प्रष्ट्रवष्ट गनय लगाउने। 

• स्वास््य कायायलयका ल्याव सपुरभाइजरले स्पिुम माइक्रोसकोपी सेन्त्िरबाि LQAS 
ष्ट्रवनि बाि संकलन गररएका ल्याव स्लाइि कु्यसी सेन्त्िरलाई उपलव्ि गराउने । 

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

र त्यसका मखु्य सचुकाकं को अवस्था । 
• क्षयरोगको ननदानका लानग ल्याव पररक्षण कायय (जजन एक्ससपिय समते) को 

मलु्यांकन, चनुौनत र समािानमा गररएका काययको ष्ट्रवश्लषेण र ष्ट्रय काययको 
कु्य.नस. सम्वजन्त्ि काययको लेखाजोखा । 

• अनिल्लो गोष्ठीमा औल्याईएका चनुौती तथा समस्या समािानका लानग गररएका 
ष्ट्रक्रयाकलाप र हाल उक्त समस्याहरूको अवस्था 

• क्षयरोग औषनि, ल्याब सामाग्री, काययक्रमका फमयफरमेि आठदको उपलव्िता, 
मौज्दात  एवम प्रयोग  

• क्षयरोग र कोमोनबयनिष्ट्रि जस्तै एच.आइ.नभ., िानबष्ट्रिज, कोनभि १९ जस्ता 
सहसंक्रमण र त्यसका प्रभाव 

• सहयोगी संस्थाबाि संचालन भएका काययक्रमको उपलजव्ि, समस्या तथा चनुौती 
र समािानका उपायहरू 

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

• वाष्ट्रषयक काययक्रम सञ्चालनमा आइपरेका समस्या तथा चनुौनतहरुको समािानका 
उपाय खोज्ने । 

• आपूनतय तथा लेखासंग सम्वजन्त्ित समस्या तथा समािान 



 

 

• राष्ट्रिय क्षयरोग काययक्रमको नीनत रणनीनतहरुमा भएका पररमाजयनमा 
अध्यावनिक । 

• स्वास््यकनमयहरुलाई क्षयरोग उपचारका ष्ट्रवनि तथा रेजजमनेमा भएका पररवतयन, 
काययक्रमको रेकनियङ तथा ररपोष्ट्रिङ लगायत अन्त्य सम्वजन्त्ित ष्ट्रवषयमा 
स्वास््यकनमयहरुको ज्ञान तथा जर्प अनभवृष्ट्रि  । 

• उत्कृष्ट काययसम्पादन गने जजल्लाको 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 ।  
• क्षयरोग जनरल म्यानअुलमा ननदान तथा उपचारमा अद्याबनिक भएका 

ष्ट्रवषयबस्त ुबारे अनभमखुीकरण गने । 
• नबरामीका संख्याका आिारमा आगमी चौमानसक अबनिका लागी आवश्यक 

औषिी पररमाण ननिायरण गरर माग गने । 
आनथयक 
बाुँिफाुँि 

प्रचनलत नेपाल कानून र अथय मन्त्रालयको काययक्रम सञ्चालन ननदेजर्का बमोजजम 
ष्ट्रवननयोजजत बजेिको पररनि नभर रही खचय गनुय पनेछ । 

अनभलेख 
प्रनतवदेन 

काययक्रम संचालन पिात प्रनतवेदन तयार गरर eTB Register प्रयोग गने स्वास््य संस्थाका 
ष्ट्रववरण र सनमक्षा गोष्ट्रष्ठमा काययक्रममा देजखएका चनुौनतहरू लाइ समािान गनय कायययोजना 
ननमायण गरर रा.क्ष.के. लाइ उपलब्ि गराउने । 

 
५ क्षयरोग आिारभतू तथा पनुतायजगी तानलम  

पररचय नया ननयजुक्त भई आएका र काययरत स्वास््य कमीहरुलाई  क्षयरोग सम्बन्त्िी ज्ञान .सीप 
र क्षमता अनभबषृ्ट्रि गरी क्षयरोगको उजचत ननदान तथा उपचार व्यवस्थापनका लानग  यो 
तानलम राजखएको हो ।  

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

कायय सञ्चालन 
प्रकृया 

कायायन्त्वयन गने ननकायः स्वास््य कायायलय 
सहभागी संख्या २० देजख २५ जना प्रनत समूह 
सहभागीहरू क्षयरोग ननदान तथा उपचार व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष संलग्न स्वास््यकमीहरु 
। 
अवनि आिारभतू/मोिलुर तानलम ३ ठदन, पूनतायजगी तानलम २ ठदन 



 

 

सहजकताय स्वास््य ननदेर्नालय तथा स्वास््य कायायलयका क्षयरोग काययक्रम फोकल 
पसयन, स्पिुम माइक्रोसकोष्ट्रपक तथा जजनएक्ससपिय सेन्त्िरका ल्याव फोकल पसयन, त्यांक 
अनिकृत/सहायक एवं सम्बजन्त्ित ष्ट्रवषय ष्ट्रवज्ञहरू । 
• आवश्यकता अनसुार आिारभतू तथा पूनतायजगी तानलमको संख्या उपलब्ि बजेिमा 

रष्ट्रह ननिायरण गने ।  
• तानलम सञ्चालनको उदेश्य, तानलम हनुे स्थान, नमनत र समय सष्ट्रहत कम्तीमा एक 

हप्ता अगावै स्वास््य संस्थालाई पराचार गने  । 
• राष्ट्रिय क्षयरोग ननयन्त्रण केन्त्रलाई तानलमको कायय योजना बनाइ जानकारी गराउन े

।  
• उपजस्थनत हाजजरी, दै.तथा भ्रमण खचय ष्ट्रवतरण भपायइ, तानलम मोड्यलु तानलम सामग्री, 

स्िेर्नरी, खाजा, आठद तयार गने । 
• राष्ट्रिय क्षयरोग केन्त्रबाि अध्यावनिक गररएको तानलम मोिलु तथा म्यानअुलका 

नबषयबस्त ुर तानलम सञ्चालन ननदेजर्का अनसुार तानलम सञ्चालन गने । 
• तानलम मोिलुर ष्ट्रवनि बाि संचालन गने । 

ष्ट्रवनि प्रस्तनुतकरण, समूह कायय, छलफल, अभ्यास 
सन्त्दभय सामाग्री राष्ट्रिय क्षयरोग काययक्रम आिारभतू तानलम मोड्यलु, राष्ट्रिय क्षयरोग काययक्रम जनरल 

म्यानअलु, जक्सलनीकल म्यानअुल, क्षयरोग सेवा अनभलेख तथा प्रनतवदेन फारामहरु । 
बजेि वाुँिफाुँि बजेिको पररिीमा रही अनसूची १ अनसुार खचय गनय सष्ट्रकनेछ । 
अनभलेख प्रनतवदेन अनसुजुच ४ अनसुारको प्रनतवेदन, सहभागीहरुको नाम, िेगाना, कमयचारी संकेत नम्वर 

सष्ट्रहतको पूणय ष्ट्रववरण   अद्यावनिक गने र उक्त ष्ट्रववरण अननवाययरूपमा eTB Register 
को तानलम ष्ट्रववरण प्रष्ट्रवष्ट्रष्ट गने िाुँउमा अध्याष्ट्रविक गने । 

 
६ क्षयरोग मकु्त घोषणा अनभयानका ष्ट्रवनभन्न कृयालकलापहरु  
यस काययक्रम अन्त्तगयतका कृयाकलापहरु क्षयरोग मकु्त नेपाल घोषणा अनभयान काययक्रम कायायन्त्वयन मागयदर्यन २०७८ 

अनसुार सञ्चालन गनुयपनेछ ।यो ननदेजर्का राष्ट्रिय क्षयरोग ननयन्त्रण केन्त्रको वेवसाईि www.nepalntp.gov.np बाि download गरी 
प्रयोग गनुयहोला। 

  

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


 

 

७ क्षयरोगका  ष्ट्रवरामीको उपचार व्यवस्थापनका लागी रेफरल सेन्त्िर तथा होस्िेल सञ्चालन खचय/अनदुान  
पररचय 
 

औषिी प्रनतरोिी क्षयरोगका नबरामीहरुमा जष्ट्रिलता उत्पन्न भएमा अस्पतालमा भनाय गरी 
एकीकृत स्वास््य उपचार सेवा उपलब्ि गराउन ुपने तथा नबरामीको बसोबास स्थल िािा 
भएका कारण दैननक उपचार नलन कठिनाइ भएको एव अन्त्य अस्पतालमा आवासीय सेवा 
उपलब्ि नभएका कारण आवासीय सेवा सष्ट्रहत एकीकृत सेवा उपलब्ि गराउन प्रदेर् वा 
स्थानीय तह अन्त्तगयत क्षयरोग रेफरल सेन्त्िर तथा नि आर होस्िेल सन्त्चालन गनय बजेिको 
व्यवस्था गररएको छ । 

उिेश्य  औषिी प्रनतरोिी क्षयरोगका नबरामीहरुलाई एकीकृत रुपमा सेवा प्रदान गनय र आवश्यकता 
अनसुारका नबरामीलाई आवासीय सेवा उपलब्ि गराउने । 

अपेजक्षत 
प्रनतफल 
 

औषिी प्रनतरोिी क्षयरोगका नबरामीहरुले आवासीय सेवाका साथै क्षयरोग सम्बन्त्िी एकीकृत 
स्वास््य उपचार सेवा प्राप्त गरी नबरामीको ननको हनु ेदर बढ्नेछ । 

आवासीय 
सषु्ट्रविाका 
मापदण्िहरु 
 

नबननयोजजत बजेि, उपलब्ि रै्या संख्या आठदको अनसुार प्राथनमकताका आिारमा 
ननम्नानसुारका नबरामीहरुलाई होस्िेलमा राख्न ेव्यवस्था नमलाउने । 
क) कमजोर आनथयक अबस्था भएका, सकुुम्बासी । 
ख) भौगोनलक वा अन्त्य कारणले दैननक उपचारमा आउन असमथय नबरामीहरु । 
ग) पाररवाररक हेरचाह नपाएका नबरामीहरु  
घ) असक्त, अपांग, कमजोर र्ारीररक अवस्था भई ष्ट्रवर्षे हेरचाह गनुय पने नबरामीहरु । 
ङ) होस्िेलमा बस्न चाहने नबरामीहरु 

काययसन्त्चालन 
प्रष्ट्रक्रया 
 

• ष्ट्रवननयोजजत वजेि प्रचनलत आनथयक ऐन ननयमको पररनि नभर रही मिेर् प्रदेर् र लजुम्बनी 
प्रदेर्मा रहेका होस्िेलहरु, गण्िकी र सदुरुपजिम प्रदेर्मा रहेको रेफरल सेन्त्िर/होस्िेल 
सन्त्चालन सम्वन्त्िी आवश्यक जनर्जक्त तथा दैननक कायय सन्त्चालन सम्बन्त्िी कायययोजना 
सेवा प्रदायक संस्थाबाि माग गरी रा. क्ष. नन.के को सहमनतमा सम्बजन्त्ित प्रदेर्को 
स्वास््य मन्त्रालय/सामाजजक ष्ट्रवकास मन्त्रालय/स्वास््य ननदेर्नालयबाि स्वीकृत गरी 
काययक्रम सन्त्चालन गने । 

• होस्िेलमा बस्ने नबरामीको दैननक अनभलेख राख्न ेर हरेक मष्ट्रहना फलोअपमा पिाउने र 
आवश्यक परेमा जचष्ट्रकत्सकबाि स्वास््य परीक्षण गराउन।े 

• नेपाल सरकार वीमा काययक्रमले औषिी प्रनतरोिी क्षयरोगका नबरामीहरुको रु 
१००,००० (एक लाख) बराबरको ननर्लु्क बीमा व्यवस्था गरेकाले होस्िेलबाि ननदान, 
आिारभतू परीक्षण तथा जष्ट्रिलता व्यवस्थापनका लानग नबरामी पिाउन ु परेमा बीमा 
सषु्ट्रविायकु्त अस्पतालमा पिाउने र यातायात खचय उपलब्ि गराउने । 



 

 

• दैननक पोषण तानलका तयार गरी सोही अनसुार होस्िेलमा रहेका औषिी प्रनतरोिी 
क्षयरोगका नबरामीहरुलाई सन्त्तनुलत खाना उपलब्ि गराउने । 

• नबरामीलाई उपलब्ि गराउन ेखानामा दैननक २०० नम नल दिु, एक गोिा अण्िा र 
हप्ताको दईु पिक माछा वा मासू अननवायय हनुपुनेछ । 

बजेि 
बाुँिफाि 
 

बजेिको पररनि नभर रही रेफरल सेन्त्िरले आवश्यकता अनसुार बजेि बाुँिफाि गरी 
सम्बजन्त्ित प्रदेर्का ननकाय र रा . क्ष. नन के. को सहमनत नलने र होस्िेल का लानग 
अनसूुची ………अनसुार बाुँिफाि गने। 
बजेि मिेर् प्रदेर् को स्वास््य ननदेर्नालय, गण्िकी प्रदेर्मा स्वास््य मन्त्रालय र सदुरुपजिम 
प्रदेर्को सामाजजक ष्ट्रवकास मन्त्रालय अन्त्तगयत व्यवस्थापन गररएको छ । 

अनभलेख 
प्रनतवदेन 
 

रेफरल सेन्त्िर/होस्िेलमा रहेका नबरामीको नाम, िेगाना र सम्पकय  नम्बर सष्ट्रहतको ष्ट्रववरण 
र मानसक खचयको अनभलेख राखी सम्बजन्त्ित प्रदेर्को स्वास््य मन्त्रालय/सामाजजक ष्ट्रवकास 
मन्त्रालय/स्वास््य ननदेर्नालय र राष्ट्रष्टय क्षयरोग ननयन्त्रण केन्त्रमा पिाउन ुपनेछ । 

 
८ जजल्ला बाि पानलका एवम नि.आर उपचारकेन्त्र बाि उपकेन्त्द सम्म औषनि, ल्याब सामाग्री तथा अन्त्य बस्त ु

िुवानी, ष्ट्रवश्व क्षयरोग ठदवस मनाउने, सपुररबेक्षण तथा स्थलगत अनजुर्क्षण तथा अनगुमन, ल्याव सपुरभाइजनर 
द्वारा ल्याव गणुस्तर सिुार, क्यसुीका लानग खकार संकलन  

 
८.१ जजल्ला बाि पानलका एवम नि.आर उपचारकेन्त्र बाि उपकेन्त्द सम्म औषनि, ल्याब सामाग्री तथा अन्त्य 

बस्त ुिुवानी  
पररचय क्षयरोग काययक्रम संचालन उद्देश्य अनरुूप भए नभएको सनुनजित गनुयका साथै काययक्रम 

मापदण्ि अनसुार गणुस्तररय रूपमा संचालन भएको एष्ट्रकन गनुयका साथै सम्बजन्त्ित 
स्वास््य कमीहरूलाई क्षयरोग काययक्रम प्रभावकारी संचालन एवं यसको रेकनियङ तथा 
ररपोष्ट्रियङ सम्बन्त्िमा जजल्ला बाि स्थाननय ननकायमा एवम ्नि.आर उपचार केन्त्र बाि 
उपचार उप-केन्त्रसम्म औषनि, ल्याब सामाग्री आठदलाई आवश्यकता अनसुार िुवानी 
गनय यो काययक्रम राजखएको हो । 

उद्देश्य काययक्रम प्रभावकारी रूपमा उद्देश्य अनरुूप संचालन भएको सनुनजित गनय । 
अपेजक्षत 
प्रनतफल 

काययक्रम प्रभावकारी र गणुस्तररय रूपमा संचालन भएको सनुनजित हनुे । 

काययसञ्चालन 
प्रकृयाः  

कायायन्त्वयन ननकायः स्वास््य कायायलय एवमं नि.आर उपचार केन्त्र 



 

 

• नि.आर. क्षयरोगको औषिी िुवानी गनय जजल्ला स्वास््य कायायलयले नि.आर 
उपचार केन्त्रलाई बजेि उपलब्ि गराउने। नि.आर उपचार केन्त्रले उपचार 
उप-केन्त्र सम्म औषिी पयुायउने व्यवस्था गने। 

• जजल्लाले पानलकासम्म नि.एस. क्षयरोगको औषिी, ल्याब सामाग्री तथा अन्त्य 
वस्त ुआकाजस्मक अवस्थामा िुवानी गने । 

बजेि वाुँिफाुँि उपलव्ि बजेिको पररनि नभर रही खचय गने । 
 
८.२ सपुररबेक्षण तथा स्थलगत अनजुर्क्षणा तथा अनगुमन  

पररचय क्षयरोग काययक्रम संचालन उद्देश्य अनरुूप भए नभएको सनुनजित गनुयका साथै काययक्रम 
मापदण्ि अनसुार गणुस्तररय रूपमा संचालन भएको एष्ट्रकन गनुयका साथै सम्बजन्त्ित 
स्वास््यकमीहरूलाई क्षयरोग काययक्रम प्रभावकारी संचालन एवं यसको रेकनियङ तथा 
ररपोष्ट्रियङ सम्बन्त्िमा जजल्ला बाि स्थाननय ननकाय एवम उपचार केन्त्रका कमयचारीको 
क्षमता अनभवृष्ट्रि गनय यो काययक्रम राजखएको हो । 

उद्देश्य काययक्रम प्रभावकारी रूपमा उद्देश्य अनरुूप संचालन भएको सनुनजित गनय । 
अपेजक्षत 
प्रनतफल 

काययक्रम प्रभावकारी र गणुस्तररयरूपमा संचालन भएको सनुनजित हनु े। 

काययसञ्चालन 
प्रकृयाः  

कायायन्त्वयन ननकायः स्वास््य कायायलय 
• अनगुमन तथा मलु्यांकनका लानग चेक नलष्टको अननवायय प्रयोग गने । 
• स्थलगत अनजुर्क्षणका माध्यमबाि स्वास््य संस्थाहरुको काययक्रम संचालनका 

ष्ट्रवनि तथा प्रकृया, सो को अनभलेख तथा प्रनतवदेनका साथै HMIS एवम NTPMIS 
मा ननयनमत प्रनतवदेन भए नभएको सनुनजित गने साथै आवश्यकता अनसुार सो 
सम्वन्त्िमा क्षमता अनभवृष्ट्रि गने । 

• काययक्रम संयोजक तथा अन्त्य आवश्यक कमयचारीहरुको ननयनमत अनगुमन 
भ्रमणका लानग नमनत, स्थान, उद्देश्य सष्ट्रहतको योजना बनाउने र सो अनसुार 
स्वास््य संस्थामा अनगुमन गने । 

• काययक्रमको प्रभावकारर संचालन तथा सो को मलु्याङकनका  लानग आवश्यकता 
अनसुार स्वास््य ननदेर्नालय, स्वास््य कायायलय तथा स्थाननय ननकाय  
सजम्मनलत संयकु्त अनगुमन िोली बनाई समस्या पष्ट्रहचान भएका स्वास््य 
संस्थाको सपेुररवेक्षण  गरर समस्याहरुको ननराकरण गने । 



 

 

• अनगुमन पिात तत्कालै स्वास््य संस्थालाई देजखएका राम्रा सष्ट्रहत सिुार गनुयपने 
पक्षहरुका बारेमा छलफल गने र सिुारका लानग गनुयपने ष्ट्रक्रयाकलाप, सो को 
समय नसमा र जजम्मवेार व्यजक्त सष्ट्रहतको कायय योजना बनाउने । 

• आवश्यकता अनसुार अनगुमनमा पष्ट्रहचान भएका ष्ट्रवषयहरुलाई सम्वन्त्िीत 
स्थाननय तह लाई पनन जानकारी गराउने र समस्या समािानका लानग स्थाननय 
तहको जजम्मवेारी सष्ट्रहतको कायय योजना बनाई कायायन्त्वयन गने गराउने । 

• अको पिकको भ्रमणमा स्वास््य संस्थालाई अनिल्लो भ्रमणमा ठदइएको  सझुाव 
काययन्त्वयन भए नभएको ननजित गने । 

• अनगुमन भ्रमणमा काययक्रमको कायायन्त्वयन तोष्ट्रकएको मागय ननदेर्न अनसुार भए 
नभएको एवं काययक्रम तोष्ट्रकएको स्थान, व्यजक्त तथा समदुायमा भए नभएको, 
काययक्रमको गणुस्तररय कायायन्त्वयन एवं आवश्यक अनभलेख तथा प्रनतवदेन भए 
नभएको सनुनजित गने । 

• समदुायमा संचालन भएका क्षयरोग पष्ट्रहचान तथा रेफरल काययक्रमको 
प्रभावकारीता एवं सम्वन्त्िीत सेवाग्राही मा काययक्रम पगेु नपगेुको सनुनजि गने । 
यसका लानथ सेवाग्राहीको ष्ट्रववरण स्वास््य संस्था बाि नलई नमनुा छनोिमा 
परेका सेवाग्राहीको घरदैलोमा गई सेवा पाएको सनुनजित गने । 

• सम्वन्त्िीत कमयचारीले अनगुमन भ्रमण पिात प्रनतवेदन बनाई आफ्नो संस्थालाई 
उपलव्ि गराउने र आवश्यक परेका वेलामा सरोकारवालाहरुलाई उपव्ि 
गराउने । 

बजेि वाुँिफाुँि उपलव्ि बजेिको पररनि नभर रही खचय गने । 
 
८.३ ष्ट्रवश्व क्षयरोग ठदवस मनाउन े

पररचय क्षयरोग काययक्रम प्रनत नननत ननमायण तहसम्मको प्रभावकारी राजनैनतक प्रनतविता हानसल 
गनुयका साथै यस रोग बाि मतृ्य ुभएका व्यजक्तहरुको सम्झना स्वरुप ष्ट्रवश्व क्षयरोग ठदवस 
मनाउन यो काययक्रम राजखएको हो । 

उद्देश्य • राजनीनतज्ञ, समाज सेष्ट्रव,बषु्ट्रिजीष्ट्रव,नीनत ननमायताहरु तथा ष्ट्रवनभन्न क्षेरमा काम गने 
व्यजक्तत्वहरुलाई क्षयरोग ननयन्त्रणमा उननहरुको प्रनतबिता नलइ क्षयरोग 
काययक्रमका लानग आवश्यक स्रोतहरूको व्यवस्था हनुे । 

अपेजक्षत 
प्रनतफल 

क्षयरोग अन्त्त्यका लानग राजनैनतक एवम सामाजजक प्रनतबिता हानसल हनुे । 



 

 

काययसञ्चालन 
प्रकृयाः  

• स्वास््य कायायलयको प्रमखुको अध्यक्षतामा सरकारी तथा गैरसरकारी ननकाय 
सजम्मनलत जजल्लास्तररय संयोजन सनमनत गिन गने ।  

• सनमनतको वैिकमा उपलब्ि श्रोतहरु छलफल गरी सोष्ट्रह अनसुार कायय योजना 
बनाई सोष्ट्रह अनसुार कायायन्त्वयन गने ।     

• अनतनथहरूलाई ननमन्त्रणा र सहभागीहरूको आवश्यक व्यवस्थापन, काययक्रम स्थल 
छनौि तथा व्यवस्थापन  

• जर्क्षा, सूचना र सञ्चारका सामाग्रीहरुको प्रदर्यनी तथा ष्ट्रवतरण 
• क्षयरोग चेतनामलुक सांस्कृनतक काययक्रम, वाद-ष्ट्रववाद, हाजजरी जबाफ, यायली आठद 

। 
• स्थाननय रेनियो र िेनलनभजन तथा स्थाननय अन्त्य संचार माध्यम माफय त क्षयरोग बारे 

सन्त्देर् प्रवाह गने । 
• परकार अन्त्तरष्ट्रक्रया, अन्त्तरसंवाद 

आनथयक बाुँिफाुँि • उपलव्ि बजेि बाि ष्ट्रवश्व क्षयरोग ठदवसका लानग ५० हजार सम्म खचय गने। 
 
८.४  ल्याव सपुरभाइजनर द्वारा ल्याव गणुस्तर सिुार, क्युसीका लानग खकार संकलन 

पररचय माईक्रोस्कोष्ट्रप नबनि बाि क्षयरोग पष्ट्रहचान गने क्रममा गणुस्तरलाई ध्यान ठदन ुपदयछ l 
जजल्ला नभरका माईक्रोस्कोष्ट्रप सेन्त्िरको  गणुस्तर कायम गनय कु्य.नस slide संकलन गरर 
प्रदेर् प्रयोगर्ाला पिाउन ुपछय l  

उद्देश्य माईक्रोस्कोष्ट्रप सेन्त्िर बाि LQAS ष्ट्रवनिबाि पररक्षण भैसकेका slide हरु छनोि तथा  
संकलन गरर प्रत्येक रैमानसकमा गणुस्तर पररक्षण गनय प्रदेर् प्रयोगर्ाला पिाउने l   

अपेजक्षत 
प्रनतफल 

क्यु.नस . मा प्रयोगर्ालाहरुको सहभानगता र गणुस्तरमा अनभवषृ्ट्रि हनुेछ l  

कायायन्त्वयन 
प्रकृया 

कायायन्त्वयन गने ननकायः स्वास््य कायायलय , ल्याब सपुरभाईजर (lab technician) वा 
नभएमा   क्षयरोग काययक्रम हेने फोकल व्यजक्त   l  

• LQAS ष्ट्रवनिबाि slide संकलन गरर प्रत्येक रैमानसकमा गणुस्तर पररक्षण गनय 
प्रदेर् प्रयोगर्ाला पिाउने l  

• गणुस्तर सिुारको लानग स्थलगत अनजुर्क्षण गने l  
• प्रदेर् कु्यसी सेन्त्िरले उपलव्ि गराएको रैमानसक कु्यसी ररपोिय अनसुार न्त्यनु 

गणुस्तर देजखएका क्षयरोग ननदान केन्त्रमा field visit गरर गणुस्तर सिुारका 
लागी स्थलगत अनजुर्गक्षण गने ।  

बजेि वाुँिफाुँि बजेिको पररनि नभर नेपाल सरकारको ननयमानसुार गने।  



 

 

अनभलेख 
प्रनतवदेन 

प्रदेर् प्रयोगर्ालासुँग समन्त्वय गरर रेकिय कायम गने l  

 
९ जजल्लास्तर क्षयरोग कोहिय ष्ट्रवश्लषेण तथा अिय बाष्ट्रषयक समीक्षा गोष्ठी  

पररचय क्षयरोग ननदान तथा उपचार काययक्रम सञ्चालनमा आईपरेका समस्या तथा समािानका 
उपाय बारे छलफल तथा क्षयरोगका नबरामीको उपचार ननतजाको ष्ट्रवश्लषेण गनय यो 
काययक्रम राजखएको हो । 

उद्देश्य क्षयरोग ननयन्त्रण काययक्रमका सूचकहरुका आिारमा अियवाष्ट्रषयक प्रगनत ष्ट्रवश्लषेण तथा 
नबवेचना गने । 
काययक्रम कायायन्त्वयनमा आईपरेका समस्या पष्ट्रहचान तथा समािानका उपायहरु खोजज  
गने । 

काययक्रम 
सञ्चालन 
/कायायन्त्वयन 
प्रकृया 

काययक्रम सञ्चालनः स्वास््य कायायलय  
सहभागीहरू:स्थानीय तहका क्षयरोग काययक्रम हेने फोकल पसयन ।क्षयरोगका काययक्रमका 
सहयोगी संस्थाहरुका प्रनतननिी । 
अविीः बाष्ट्रषयक र अियबाष्ट्रषयक गरर २ पिक । 
सञ्चालन अवनि: २ ठदन । 
• क्षयरोग मानसक प्रनतवदेन तयार गदाय भरेका ट्याली सीिहरू ,इ ष्ट्रिष्ट्रव रजजष्टर र 

प्रस्ततुीकरण स्लाइि साथमा नलइ आउन सहभागीलाइय पराचार गने। 
• राष्ट्रिय क्षयरोग काययक्रमले लक्ष्य तोकेका काययक्रमहरु ( DRTB समेतको) ननठदयष्ट 

सूचकांकहरुमा आिाररत प्रस्तनुतकरण िाुँचा बनाइ स्वास््य कायायलयले स्थानीयतहलाई 
उपलव्ि गराउन ेर सो अनसुार स्थानीयतहलाई गोष्ठीमा प्रस्ततुीकरण गनय लगाउन े

• सनमक्षा गोष्ठी अघी eTB Register र DHIS 2 मा प्रष्ट्रवष्ट भएको क्षयरोग त्याङ्क रूजू 
गरी फरक परेको ष्ट्रववरण  ष्ट्रिपोि गरी राख्न े।गोष्ट्रष्ठ अवनिमा फरक परेको ष्ट्रववरण 
सच्याइय eTB Register तथा DHIS 2 मा प्रष्ट्रवष्ट गनय लगाउने । DRTB को हकमा 
NTPMIS मा प्रष्ट्रवष्ट भए नभएको एकीन गरी नभएको खण्िमा प्रष्ट्रवष्ट गनय लगाउने। 

• स्थानीयतहले माइक्रोसकोपी सेन्त्िरबाि LQAS ष्ट्रवनि बाि संकलन गररएका ल्याव 
स्लाइि स्वास््य कायायलयका ल्याव सपुरभाइजरलाई उपलब्ि गराउन।े स्वास््य 
कायायलयका ल्याब सपुरभाईजरले स्पिुम ल्याव स्लाइि कु्यसी सेन्त्िरलाई उपलव्ि 
गराउने । 

• सनमक्षा गोष्ट्रष्ठमा छलफल गने ष्ट्रवषयवस्त ु



 

 

• DS तथा DR TB पष्ट्रहचान, ननदान एवम उपचार गररएका ष्ट्रक्रयाकलाप र त्यसका 
मखु्य सूचाकंको अवस्था । 

• जजल्लामा  अियवाष्ट्रषयक अवनिमा क्षयरोगको ननदानका लानग ल्याव पररक्षण कायय 
(जजन एक्ससपिय समते) को मलु्यांकन, चनुौनत र समािानमा गररएका काययको 
ष्ट्रवश्लषेण र कु्य.नस. सम्वजन्त्ि काययको लेखाजोखा । 

• अजघल्लो गोष्ठीमा औल्याईएका चनुौती तथा समस्या समािानका लानग गररएका 
ष्ट्रक्रयाकलाप र हाल उक्त समस्याहरूको समािानको अवस्था । 

• क्षयरोगको औषनि, ल्याब सामाग्री, काययक्रमको फमय फम्यायि आठदको 
उपलव्िता, मौज्दात  एवम प्रयोग । 

• क्षयरोग र कोमोनबयनिष्ट्रि जस्तै एच.आइ.नभ., िायबष्ट्रिज, कोनभि १९ जस्ता 
सहसंक्रमण र त्यसका प्रभाव। 

• सहयोगी संस्थाबाि संचालन भएका काययक्रमको उपलजव्ि, समस्या तथा चनुौती 
र समािानका उपायहरू। 

• वाष्ट्रषयक काययक्रम सञ्चालनमा आइपरेका समस्या तथा चनुौनतहरुको समािानका 
उपाय खोज्ने । 

• आपूनतय तथा लेखासंग सम्वजन्त्ित समस्या तथा समािानका उयायहरु। 
• राष्ट्रिय क्षयरोग काययक्रमको नीनत रणनीनतहरुमा भएका पररमाजयनमा अध्यावनिक 

। 
• स्वास््यकनमयहरुलाई क्षयरोग उपचारका ष्ट्रवनि तथा रेजजमनेमा भएका पररवतयन, 

काययक्रमको रेकनियङ तथा ररपोष्ट्रिङ लगायत अन्त्य सम्वजन्त्ित ष्ट्रवषयमा 
स्वास््यकनमयहरुको ज्ञान तथा जर्प अनभवृष्ट्रि  । 
 

• उत्कृष्ट काययसम्पादन गने स्थाननय तहको अनभुव आदान प्रदान गने । 
• काययक्रम सञ्चालनमा आई परेका समस्याहरुको पष्ट्रहचान तथा समािानका उपायबारे 

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

उपचार ननतजा नमलान ।  
• क्षयरोग ननदान तथा उपचारमा अद्याबनिक भएका ष्ट्रवषयबस्त ुबारे जानकारी गराउन े

। 
• नबरामीका संख्याका आिारमा आगमी चौमानसक अबनिका लागी आवश्यक औषिी 

पररमाण ननिायरण गरर माग गने । 



 

 

आनथयक 
बाुँिफाुँि 

प्रचनलत नेपाल ऐन, कानून र अथय मन्त्रालयको काययक्रम सञ्चालन ननदेजर्का बमोजजम 
ष्ट्रवननयोजजत बजेिको पररनि नभर रही ननयमानसुार खचय गनुय पनेछ । 

अनभलेख 
प्रनतवदेन 

काययक्रम सम्पन्न गरर सहभागीहरुको ष्ट्रववरण सष्ट्रहतको संजक्षप्त प्रनतवदेन तयार गरी एक 
प्रनत राष्ट्रिय क्षयरोग ननयन्त्रण केन्त्रमा पेर् गने  । 

 
१०  ष्ट्रिवी एच यम आई यस िुल्स छपाई, स्थलगत अनजुर्क्षण तथा अनगुमन, ष्ट्रवश्व क्षयरोग ठदवस मनाउन  

 
१०.१  ष्ट्रिवी एच यम आई यस िुल्स छपाई 

पररचय क्षयरोग सुँग सम्बजन्त्ित  Recording, Reporting लाई व्यवजस्थत गनय, HMIS Tools 
छपाई गनय आवश्यक भएकोले यो कृयाकलाप राजखएको हो ।  

उद्देश्य क्षयरोगको त्याङ्क उपलव्िताको सनुनजित भएको हनुे । 
अपेजक्षत 
उपलजब्ि 

समयमा त्याङ्क रेकनियङ्ग ररपोष्ट्रियङ्ग हनुेछ ।  

सञ्चालन प्रकृया 
 

कायायन्त्वयन गने ननकायः स्वास््य ननदेर्नालय 
ष्ट्रक्रयाकलापहरु: 
स्वास््य सेवा ष्ट्रवभाग, व्यवस्थापन महार्ाखाबाि स्वीकृत स्पेजर्ष्ट्रफकेर्न बमोजजम समयमा 
नै आवश्यक क्षयरोग सम्वन्त्िी Tools छपाई तथा ष्ट्रवतरण गने । 

बजेि बाुँिफाुँि बजेिको पररनि नभर रही ष्ट्रवद्यमान ऐन, ननयमानसुार गने । 
 
१०.२ स्थलगत अनजुर्क्षण तथा अनगुमन 
पररचय क्षयरोग काययक्रम संचालन उद्देश्य अनरुूप भए नभएको सनुनजित गनुयका साथै काययक्रम 

मापदण्ि अनसुार गणुस्तररय रूपमा संचालन भएको एष्ट्रकन गनुयका साथै सम्बजन्त्ित 
स्वास््यकमीहरूलाई क्षयरोग काययक्रम प्रभावकारी संचालन एवं यसको रेकनियङ तथा 
ररपोष्ट्रियङ सम्बन्त्िमा प्रदेर्बाि जजल्ला, स्थाननय ननकाय एवम ्उपचार केन्त्रका कमयचारीको 
क्षमता अनभवृष्ट्रि गनय यो काययक्रम राजखएको हो । 

उद्देश्य काययक्रम प्रभावकारी रूपमा उद्देश्य अनरुूप संचालन भएको सनुनजित गनय । 
अपेजक्षत 
प्रनतफल 

काययक्रम प्रभावकारी र गणुस्तररय रूपमा संचालन भएको सनुनजित हनुे । 

काययसञ्चालन 
प्रकृयाः  

कायायन्त्वयन ननकायः स्वास््य ननदेर्नालय 
• अनगुमन तथा मलु्यांकनका लानग चेक नलष्टको अननवायय प्रयोग गने । 



 

 

• स्थलगत अनजुर्क्षणका माध्यमबाि स्वास््य संस्थाहरुको काययक्रम संचालनका 
ष्ट्रवनि तथा प्रकृया, सो को अनभलेख तथा प्रनतवदेनका साथै HMIS, eTB register 
एवम ् NTPMIS मा ननयनमत प्रनतवेदन भए नभएको सनुनजित गनुयका साथै 
आवश्यकता अनसुार सो सम्बन्त्िमा क्षमता अनभवृष्ट्रि गने । 

• काययक्रम संयोजक तथा अन्त्य आवश्यक कमयचारीहरुको ननयनमत अनगुमन 
भ्रमणका लानग नमनत, स्थान, उद्देश्य सष्ट्रहतको योजना बनाउने र सो अनसुार 
स्वास््य संस्थामा अनगुमन गने । 

• काययक्रमको प्रभावकारर संचालन तथा सो को मलु्याङकनका  लानग आवश्यकता 
अनसुार स्वास््य ननदेर्नालय, स्वास््य कायायलय तथा स्थाननय ननकाय  
सजम्मनलत संयकु्त अनगुमन िोली बनाई समस्या पष्ट्रहचान भएका स्वास््य 
संस्थाको सपेुररवेक्षण  गरर समस्याहरुको ननराकरण गने । 

• अनगुमन पिात तत्कालै स्वास््य संस्थालाई देजखएका राम्रा सष्ट्रहत सिुार गनुयपने 
पक्षहरुका बारेमा छलफल गने र सिुारका लानग गनुयपने ष्ट्रक्रयाकलाप, सो को 
समय नसमा र जजम्मवेार व्यजक्त सष्ट्रहतको कायय योजना बनाउने । 

• आवश्यकता अनसुार अनगुमनमा पष्ट्रहचान भएका ष्ट्रवषयहरुलाई सम्वन्त्िीत जजल्ला 
तथा स्थाननयतहलाई पनन जानकारी गराउन े र समस्या समािानका लानग 
स्थाननयतहको जजम्मवेारी सष्ट्रहतको कायय योजना बनाई कायायन्त्वयन गने गराउने 
। 

• अको पिकको भ्रमणमा स्वास््य संस्थालाई अजघल्लो भ्रमणमा ठदइएको  सझुाव 
कायायन्त्वयन भए नभएको ननजित गने । 

• अनगुमन भ्रमणमा काययक्रमको कायायन्त्वयन तोष्ट्रकएको मागय ननदेर्न अनसुार भए 
नभएको एवं काययक्रम तोष्ट्रकएको स्थान, व्यजक्त तथा समदुायमा भए नभएको, 
काययक्रमको गणुस्तररय कायायन्त्वयन एवं आवश्यक अनभलेख तथा प्रनतवदेन भए 
नभएको सनुनजित गने । 

• समदुायमा संचालन भएका क्षयरोग पष्ट्रहचान तथा रेफरल काययक्रमको 
प्रभावकारीता एवं सम्वन्त्िीत सेवाग्राही मा काययक्रम पगेु नपगेुको सनुनजि गने । 
यसका लानथ सेवाग्राहीको ष्ट्रववरण स्वास््य संस्था बाि नलई नमनुा छनोिमा 
परेका सेवाग्राहीको घरदैलोमा गई सेवा पाएको सनुनजित गने । 

• सम्वन्त्िीत कमयचारीले अनगुमन भ्रमण पिात प्रनतवेदन बनाई आफ्नो संस्थालाई 
उपलव्ि गराउने र आवश्यक परेका वेलामा सरोकारवालाहरुलाई उपव्ि 
गराउने । 



 

 

बजेि वाुँिफाुँि उपलव्ि बजेिको पररनि नभर रही ननयमानसुार खचय गने । 
प्रनतवदेन अनगुमन पिात प्रनतवेदन तयार गरी राष्ट्रिय क्षयरोग ननयन्त्रण केन्त्र, स्वास््य ननदेर्नलाय, 

स्वास््य कायायलय र स्थानीय तहमामा पिाउने । 
 
 १०.३ ष्ट्रवश्व क्षयरोग ठदवस मनाउन े
पररचय क्षयरोग काययक्रम प्रनत नीनत ननमायण तहसम्मको प्रभावकारी प्रनतविता हानसल गनय गनुयका 

साथै यस रोगबाि मतृ्य ुभएका व्यजक्तहरुको सम्झना स्वरुप ष्ट्रवश्व क्षयरोग ठदवस मनाउन 
यो काययक्रम राजखएको हो । 

उद्देश्य क्षयरोग ननयन्त्रणमा राजनीनतज्ञ, समाजसेवी, बषु्ट्रिजजवी, नीनत ननमायताहरु सहयोग प्राप्त 
गने, जनचेतान जगाउने यस ठदवसको मखु्य उद्देश्य हो  । 

अपेजक्षत 
उपलजब्ि 

• नीनत ननमायता तथा राजनीनतज्ञहरुको क्षयरोग ननयन्त्रण काययक्रममा प्रनतबिता बढ्ने । 
• समदुायमा क्षयरोगप्रनत रहेको नकारात्मक िारणामा कमी आउने । 

सञ्चालन प्रकृया 
 

कायायन्त्वयन गने ननकायः स्वास््य ननदेर्नालय  
सम्भाष्ट्रवत ष्ट्रक्रयाकलापहरु 
• क्षयरोग सम्वन्त्िी जर्क्षा, सूचना र सञ्चारका सामाग्रीहरुको प्रदर्यनी तथा ष्ट्रवतरण । 
• क्षयरोग चेतनामलुक सांस्कृनतक काययक्रम, सिक नािक, बादष्ट्रववाद, हाजजरीजवाफ 
प्रनतयोनगता, रय्ाली आठद । 

• एफ एम रेनियो र िेनलनभजन तथा स्थानीय अन्त्य संचार माध्यम माफय त क्षयरोग बारे 
सन्त्देर् प्रवाह 

• परकार अन्त्तरष्ट्रक्रया, अन्त्तरसंवाद आठद गने । 
• नबरामीलाइय सम्मान, फलफुल नबतरण आठद । 

सञ्चालन प्रकृयाः  
• प्रदेर् स्वास््य ननदेर्कको अध्यक्षतामा सरकारी तथा गैरसरकारी ननकाय सजम्मनलत 
ष्ट्रवश्व क्षयरोग ठदवर् सञ्चालन सम्बन्त्िी वैिक बसी उपलब्ि स्रोतका आिारमा सञ्चालन 
गररने काययक्रमहरूको सचुी तयार गरी कायय योजना बनाई सोही अनसुार कायायन्त्वयन 
गने ।     

बजेि बाुँिफाुँि • उपलब्ि बजेि अनसुार प्रचनलत ऐन कानूनको पररिीमा रष्ट्रह सञ्चालन गने  
 
  



 

 

११  िी आर सेन्त्िर सव सेन्त्िर  नयाुँ ष्ट्रवस्तार एवं संचालनमा भएकालाइ आवस्यक सदुृष्ट्रिकरण, औषिी प्रनतरोिी 
क्षयरोगका नबरामीहरूका लानग पोषण, यातायात तथा आिारभतू परीक्षण तथा जष्ट्रिलता व्यवस्थापन खचय का 
लानग अपगु रकम, एजन्त्सलरर औषनि खररद  
 
११.१ िी आर सेन्त्िर सव सेन्त्िर  नयाुँ ष्ट्रवस्तार एवं संचालनमा भएकालाइ आवस्यक सदुृष्ट्रिकरण 

पररचय सञ्चालनमा रहेका तथा ष्ट्रवस्तार गनय लानगएका औषिी प्रनतरोिी क्षयरोग उपचार केन्त्रका 
लानग आवश्यक सामग्री, औजार तथा उपकरणहरूको व्यवस्था गनय  यो काययक्रम 
राजखएको हो । 

उद्देश्य औषिी प्रनतरोिी क्षयरोगका ष्ट्रवरामीहरुलाई सहज रुपमा उपचार गराउन े। 
अपेजक्षत 
उपलव्िी 

औषिी प्रनतरािी क्षयरोग उपचार केन्त्र ष्ट्रवस्तार भइय नबरामीको सहज उपचार भएको 
हनुेछ । 

कायय सञ्चालन 
प्रकृया 

कायायन्त्वयन गने ननकायः स्वास््य ननदेर्नालय 
सेवा ष्ट्रवस्तार गने सष्ट्रकने स्वास्थय संस्थाहरूः औषिी प्रनतरोिी क्षयरोगका नबरामीहरु िेरै 
भएका जजल्लाका अस्पताल,  जजनएक्ससपिय सेन्त्िर तथा प्राथनमक स्वास््य केन्त्रलाइय 
उपचार केन्त्रका रुपमा  ष्ट्रवस्तार गनय प्राथनमष्ट्रककरण गने । 
• नबरामीलाई पायक पने र प्राथनमकतामा परेका अस्पताल तथा प्राथनमक स्वास््य 

केन्त्रहरूमा नि.आर. उपचार केन्त्र तथा उपकेन्त्र ष्ट्रवस्तार गने । 
• सञ्चालनमा रहेका उपचार केन्त्रहरुमा  र ष्ट्रवस्तार गनय लानगएका उपचार केन्त्र तथा 

उपकेन्त्रहरुमा आवश्यकता अनसुार अनसूुजच … मा उल्लेख भएका सामग्री तथा थप 
अन्त्य सामाग्रीहरू खररद गने ।  

•  खरीद भएको सामग्री स्वास््य संस्था (औषिी प्रनतरािी क्षयरोग उपचार केन्त्र )मा 
उपलब्ि गराउने । 

बजेि वाुँिफाुँि नबननयोजजत बजेिको पररनि नभर रही  प्रचनलत खररद ऐन तथा ननयमावली अनसुार  
अनभलेख प्रनतवेदन ष्ट्रवस्तार भएको नि.आर क्षयरोग उपचार केन्त्र वा उपकेन्त्रको ष्ट्रववरण राष्ट्रिय क्षयरोग 

ननयन्त्रण केन्त्रलाइ गराउने । 
• क्षयरोगका औषिीको पररणाम स्िोर लेजरबकु मा अध्याष्ट्रविक भए नभएको ररभ्य ुएवं 
ष्ट्रफजजकल भेररष्ट्रफकेसन गने । 

• जजल्ला स्िोरका कमयचारीलाइ उजचत भण्िारणका मापदण्िका बारेमा अनजुर्क्षण गने 
। 

 



 

 

११.२ औषिी प्रनतरोिी क्षयरोगका नबरामीहरूका लानग पोषण, यातायात तथा आिारभतू परीक्षण तथा जष्ट्रिलता 
व्यवस्थापन खचयका लानग अपगु रकम 

पररचय स्वास््य कायायलयमा ष्ट्रवननयोजन भएको रकम अपगु भएमा वा अन्त्य नयाुँ जजल्लामा 
उपचार केन्त्र ष्ट्रवस्तार भई नबरामी थप हुुँदा औषिी प्रनतरोिी क्षयरोग आिारभतू परीक्षण, 
जष्ट्रिलता व्यवस्थापन, पोषणयकु्त खाना तथा उपचार नलन लाग्ने यातायात खचयको भार 
नबरामीलाइय पनय नठदने उदेश्यले यो काययक्रमको राजखएको हो । 

उद्देश्य औषिी प्रनतरोिी क्षयरोग ननदान,अन्त्य परीक्षण, जष्ट्रिलता व्यवस्थापन तथा यातायात 
खचयको भार कम हनुे  र उपचारमा ननयनमतता भइय ननको हनुे दर बिने । 

अपेजक्षत प्रनतफल औषिी प्रनतरोिी क्षयरोगका नबरामीलाइय रोग ननदान तथा उपचारको आनथयक भार कम 
भएको हनुेछ । 

औषिी प्रनतरोिी क्षयरोग ननको हनुे दर बषृ्ट्रि भएको हनुछे । 
कायय सञ्चालन 
प्रकृया 

कायायन्त्वयन गने ननकायः स्वास््य ननदेर्नालय र गण्िकी प्रदेर्को हकमा क्षयरोग 
उपचार केन्त्र 

सषु्ट्रविा खचय पाउने व्यजक्तः उपचारमा रहेका औषिी प्रनतरोिी क्षयरोग ष्ट्रवरामीहरु 
सषु्ट्रविा पाउने अवनिः उपचार अवनिभर 
कायायन्त्वयन प्रकृया 

• स्वास््य कायायलयमा ष्ट्रवननयोजन गररएको रकम अपगु भएमा वा नयाुँ उपचार 
केन्त्रमा भएका नबरामीलाइ पोषण, यातायात तथा आिारभतू परीक्षण तथा 
जष्ट्रिलता व्यवस्थापन खचय उपलव्ि गराउन ुपने भएमा यस जर्षयक बाि खचय 
गने । 

• कायायन्त्वयन प्रकृया मानथ 1.२ मा उल्लेख भए बमोजजम गने । 
बजेि वाुँिफाुँि क) दैननक उपचार केन्त्रमा आएर सेवा नलने ष्ट्रवरामीलाई मानसक रु ५०००।– 

ख) आबास सषु्ट्रविा (Hostel)  प्रयोग गने ष्ट्रवरामीलाई मानसक रु २०००।– 
ग) ननदान, आिारभतू परीक्षण तथा जष्ट्रिलता व्यवस्थापन खचय भएको रकम नबल 

अनसुार (वीमा रकमले नमागेको खण्िमा मार)  
घ) परीक्षण तथा उपचार गनय जाुँदाको वास्तष्ट्रवक यातायात खचय  । 
जजल्लामा ष्ट्रवननयोजजत बजेि अपगु भएमा प्रदेर् ननदेर्नालयमा माग गनुयहनु । 

अनभलेख प्रनतवदेन आवासीय सषु्ट्रविा सष्ट्रहत उपचार नलन ेर  दैननक आवत जावत गरी उपचार नलन ेष्ट्रवरामी 
अनसुार ष्ट्रवतरण गररएको खचयको अनभलेख अद्याबनिक राख्न े । 

 
  



 

 

११.३ एजन्त्सलरर औषनि खररद 
पररचय औषिी प्रनतरोिी क्षयरोग नबरामीको उपचार व्यवस्थापनमा बािा नहोस भने्न उदेश्यले यो 

काययक्रम व्यवस्था गररएको हो ।यस काययक्रमबाि क्षयरोगका उपचारको क्रममा देखा 
पने प्रनतकुल असरहरूलाइ व्यवस्थापन गनय यो काययक्रम राजखएको हो । 

उद्देश्य औषिी प्रनतरोिी क्षयरोग उपचार व्यवस्थापन गनय आवश्यक थप औषिीहरुको व्यवस्थापन 
गरी उपचारमा आइ परेका समस्या समािान गने । 

अपेजक्षत 
प्रनतफल 

औषिी प्रनतरोिी क्षयरोग उपचार सेवा ननरन्त्तर सञ्चालन भएको हनुेछ । 

सञ्चालन प्रकृया एजन्त्सलरी औषिी खरीद  
• प्रदेर् अन्त्तगयतका ॵषिी प्रनतरोिी उपचार केन्त्रमा उपचाररत नि.आर. क्षयरोगका 
ष्ट्रवरामीको लगत तयार गने । 

• उपचाररत ष्ट्रवरामीको संख्या र २० प्रनतर्त जगेिा राख्न ेगरी औषिीको आवश्यक 
पररमाण यष्ट्रकन गने । 

• अनसूुची ९  अनसुार ष्ट्रवज्ञ जचष्ट्रकत्सक वा रा.क्ष.नन.के. बाि प्राप्त राय वमोजजम अन्त्य 
ॵषिी खरीद गरी ष्ट्रवरामीको संख्या अनसुार नि.आर उपचार केन्त्रहरुमा आपूनतय गने 
। 

बजेि बाुँिफाुँि प्रचनलत आनथयक ऐन ननयम अनसुार  
सन्त्दभय सामग्री सावयजननक खररद ऐन सावयजननक खररद ननयमावली (संसोिन सष्ट्रहत) 

 
१२  प्रदेर् आपूनतय केन्त्रबाि जजल्ला सम्म औषनि िुवानी तथा काययक्रम सम्बजन्त्ि सपुररबेक्षण  
पररचय औषिी तथा ल्याव लगायत अन्त्य सामग्रीहरुको ननयनमत र आकजस्मक आपूनतय तथा 

क्षयरोग औषिी भण्िार व्यवस्थापन अनगुमन र स्थलगत अनजुर्क्षण गनय यो काययक्रम 
राजखएको हो । 

उद्देश्य • क्षयरोगको औषिी, ल्याव सामग्री एवं अन्त्य सामाग्री स्वास््य कायायलय वा स्थानीय 
तहमा उपलब्ि गराउन े 

• भण्िार व्यवस्थापन अनगुमन गने 
अपेजक्षत 
प्रनतफल 

क्षयरोग औषिी, ल्याब केनमकल्स एवं अन्त्य सामाग्रीको आपूनतय भएको र उजचत भण्िारण 
तथा ष्ट्रवतरण भएको हनुछे । 

कायायन्त्वयन 
प्रकृया 

क) कायायन्त्वयन गने ननकाय : प्रदेर् आपूनतय व्यवस्थापन केन्त्र 
• स्वास््य कायायलय एवं स्थानीय तहसम्म ननयनमत तथा आकजस्मक अवस्थामा क्षयरोगका 
औषिी, ल्याब सामाग्री, फमयफरमेि तथा अन्त्य सामाग्री जजल्ला सम्म िुवानी गने । 



 

 

• क्षयरोगका औषिी एवं अन्त्य समाग्रीको भण्िारण उजचत तररकाले भए नभएको अनगुमन 
र स्थलगत अनजुर्क्षण गने  । 

आनथयक 
बाुँिफाुँि 

ष्ट्रवननयोजजत बजेिको पररनि नभर रही ननयमानसुार खचय गने। 

 
१३  प्रदेर् कल्चरका ल्याबका लागी आवस्यक कायायलय संचालन खचय,  जजल्लाहरु बाि खकार संकलनका 

लानग कुररयर सेवा,  प्रयोगसाला सनुिष्ट्रिकरण, ममयत सम्भार एबम उपकरण खररद, कल्चर ल्याबका 
कमयचारीको ननरन्त्तरता  
 

१३.१ प्रदेर् कल्चरका ल्याबका लागी आवस्यक कायायलय संचालन खचय,  जजल्लाहरु बाि खकार संकलनका 
लानग कुररयर सेवा 

पररचय प्रदेर् कल्चर ल्याबका लागी आबश्यक कायायलय संचालन खचय एबं जजल्लाहरुबाि 
खकार ल्याई परीक्षण गनय िुवानी खचय ठदन आवश्यक भएकाले यो काययक्रम 
राजखएको हो । 

उद्देश्य • समयमा खकार परीक्षण गरी क्षयरोगका ष्ट्रवरामी पत्ता लगाउने । 
• एल पी ए,  कल्चर ल्याब संचालन गनय आवश्यक कायायलय संचालन सामाग्री 

उपलब्ि हनुे । 
• एल पी ए, कल्चर पररक्षणका लानग जजल्लाहरुबाि पिाईएका खकार नमनुा िुवानी 

गनय सहज हनुे । 
अपेजक्षत 
प्रनतफल 

प्रदेर् कल्चर ल्याब संचालन भई खकार िुवानी सेवा सचुारु भएको हनुेछ। 

काययक्रम 
कायायन्त्वयन 
प्रकृया 

कायायन्त्वयन गने ननकायः प्रदेर् अस्पताल सखेुत, क्षयरोग उपचार केन्त्र , पोखरा, ष्ट्रवपी 
कोइराला स्वास््य ष्ट्रवज्ञान प्रनतष्ठान, िरान 
• एल पी ए र कल्चर परीक्षण सेवा सरुू भएकोले खकार नमूना पिाउन स्वास््य 
संस्थाहरूमा पराचार गने । 

• कुररयर सेवा प्रदायकलाइ आवश्यक प्रकृयाबाि छनौि गरर तोष्ट्रकएका स्वास््य 
संस्थाहरूबाि तोष्ट्रकएका ष्ट्रवरामीका खकार संकलन तथा पररक्षणको व्यवस्था नमलाउन े
। 

• कल्चर ल्यावको कभरेजमा पने सबै जजनएक्ससपिय सेन्त्िरहरूको लगत राख्न ेर ष्ट्रवगतमा 
क्षयरोग भएका सम्भाष्ट्रवत क्षयरोगका ष्ट्रवरामीमा RR sensitive क्षयरोग ननदान भई 



 

 

Isoniazid sensitivity पररक्षणका लानग  खकारका नमनुा कुररयर माफय त प्राप्त हनु े
व्यवस्था गने  । 

•  कल्चर ल्यावको कभरेजमा पने सबै नि.आर. उपचार केन्त्रको लगत नलने र ष्ट्रय 
केन्त्रहरूमा उपचारमा रहेका नि.आर. का ष्ट्रवरामीको फलोअप पररक्षणका लानग प्राप्त 
भएको खकारको नमनुा कुररयर भएको रकम भकु्तानी गने । 

•  पनु उपचार दताय अन्त्तरगतका ष्ट्रवरामीहरुको एल.ष्ट्रप.ए. बाि खकार जाुँचका लानग 
प्राप्त खकार नमनुा प्रदेर् कल्चर ल्यावमा जाुँच नहनु ेभएमा राष्ट्रिय क्षयरोग ननयन्त्रण 
केन्त्र वा नािा जेनेिपमा कुररयर माफय त खकारको नमनुा पिाउन े। 

•  खकार कुररयर सेवा प्रदायकालाइ खकार िुवानी वापतको रकम भकु्तानी गने । 
• कल्चर ल्याव सेवाका लानग आवश्यक कायायलय संचालन सामाग्री तथा अन्त्य वस्तकुो 
व्यवस्थापन गरर ल्याव सेवा सचुारू गने ।  

बजेि वाुँिफाुँि खकार नमूना िुवानी यातायात खचय  
• प्रनत नमनुा रु. २०० (कोल्ि चेन बक्सस ष्ट्रफताय सष्ट्रहत )।  

कायायलय संचालन खचयः सावयजननक खररद ऐन, २०६३ र सवायजननक खररद ननयमावली, 
२०६४ (संसोिन सष्ट्रहत) अनसुार अनसूुची ६ (क) मा उल्लेजखत सामग्रीहरु  

अनभलेख 
प्रनतवदेन 

खकार नमूना प्राप्ती र परीक्षण सष्ट्रहतको ष्ट्रववरण तयार गरी राष्ट्रिय क्षयरोग ननयन्त्रण 
केन्त्रमा पिाउने ।  

 
१३.२ प्रयोगर्ाला सनुिष्ट्रिकरण, ममयत सम्भार एवम ्उपकरण खररद 

पररचय कल्चर/नि.एस.ष्ट्रि ल्याव सेवाको ननरन्त्तर सेवा सनुनजित गनय आवश्यक हनुे पुुँजजगत 
सिुार तथा ममयतका लानग यो काययक्रम राजखएको हो । 

उद्देश्य कल्चर/नि.एस.ष्ट्रि ल्याव सेवाको ननरन्त्तरता सनुनजित गने । 
कायायन्त्वयन गने 
ननकाय  

प्रदेर् अस्पताल सखेुत l  

कायय सञ्चालन 
प्रकृया 

खररद गनुयपने सामाग्री 
• प्रयोगर्ाला सदुृष्ट्रिकरण गनय आवश्यक काययका लानग राष्ट्रष्टय क्षयरोग केन्त्रबाि 
खिाइएका ष्ट्रवज्ञको सझुाव तथा राय अनसुारका कायय गने । 

• तल ठदइएका सूची अनसुारको वा ष्ट्रवज्ञ बाि ठदइएको नलस्ि अनसुारका आवश्यक 
सामाग्री नेपाल सरकारको प्रचनलत आनथयक ऐन ननयम तथा सावयजननक खररद 
ननयमावली अनसुार खरीद गने । 



 

 

• कल्चर/नि.एस.ष्ट्रि.मा प्रयोग हनुे उपकरणका पािय पजुाय पररवतयन वा ममयत 
आवश्यकता अनसुार गने। 

• कल्चर/नि.एस.ष्ट्रि ल्यावको संचालनमा आवश्यक देजखएका ल्याव सम्वन्त्िी 
उपकरण वा यस संग प्रत्यक्ष सम्वन्त्िीत उपकरण जस्तै ष्ट्रिजर, इन्त्सष्ट्रपसेिर, 
कम्प्यिुर, ष्ट्रप्रन्त्िर, पावर व्याकअप, य.ुष्ट्रप.एस. आठदको खरीद एवं ममयत गने । 

• आवश्यकता अनसुार Hepa filter,  Bio seafty cabinet को क्यानलवे्रसन, ममयत 
तथा पररवतयन 

• ममयत गरेर पनन बन्न नसक्सन ेकल्चर ल्यावका अन्त्य उपकरणहरू खरीद गने । 
बजेि बाुँिफाुँि बजेिको पररनि नभर रही सावयजननक खररद ऐन तथा ननयमावली (संर्ािन सष्ट्रहत) 

अनसुार खचय गने । 
 
१३.३ कल्चर ल्याबका कमयचारीको ननरन्त्तरता 

पररचय क्षयरोग ननदान खास गरी ॵषिी प्रनतरोिी क्षयरोग एल पी ए , कल्चर/नि.एस.ष्ट्रि. 
ल्यावको महत्वपूणय भनूमका रहने तर नेपालमा हालसम्म २ विा एल पी ए , 
कल्चर/नि.एस.ष्ट्रि. ल्याव रहेकाले प्रदेर्स्तरमा थप ३ विा एल पी ए , कल्चर/नि.एस.ष्ट्रि. 
ल्याब संचालन गनय लानगएकोो तर दरवन्त्दी स्वीकृत नभएकोले सेवा करारमा ल्याब 
कमयचारी व्यवस्थापन गरी एल पी ए , कल्चर/नि.एस.ष्ट्रि. सेवा सचुारु गनय यो काययक्रम 
राजखएको हो । 

उद्देश्य प्रदेर्स्तरमा जष्ट्रिल एवं बहऔुषिी प्रनतरोिी क्षयरोगको प्रभावकारी एवं सलुभ ननदान तथा 
उपचार व्यवस्थापनका लानग कल्चर/नि.एस.ष्ट्रि. सेवा संचालन गने । 

अपेजक्षत 
प्रनतफल 

प्रदेर् स्तरमा एल पी ए , कल्चर/नि.एस.ष्ट्रि. सेवा सञ्चालन भएको हनुेछ । 

सञ्चालन 
प्रकृया 

 

कायायन्त्वयन गने ननकायः प्रदेर् अस्पताल सखेुत। 
न्त्यूनतम रै्जक्षक योग्यता  
 
क )  माईक्रोबाईलोजजष्टः मान्त्यता प्राप्त रै्जक्षक संस्थाबाि जक्सलननकल माईक्रोबाईलोजीमा  

स्नातकोत्तर उनतणय गरेको तथा नेपाल स्वास््य व्यवसायी पररषदमा माईक्रोबाईलोजजस्ि 
को रुपमा दताय भएको। 

ख ) मेनिकल ल्याव िेक्सनोलोजजष्टः मान्त्यता प्राप्त रै्जक्षक संस्थाबाि मे.ल्या.िे. ष्ट्रवषयमा 
स्नातक (बी.एस्सी एम एल िी, बी.एम एल िी) उनतणय गरी नेपाल स्वास््य व्यवसायी 
पररषदमा A Class ननदान समूहमा दताय भएको ।  



 

 

ग ) ल्याव िेजक्सननसयनः मान्त्यता प्राप्त रै्जक्षक संस्थाबाि मे.ल्या.िे ष्ट्रवषयमा प्रष्ट्रवणता 
प्रमाणपर तह (सी.एम एल. िी.) उनतणय गरी नेपाल स्वास््य व्यवसायी पररषदमा B 
Class  ननदान समूहमा दताय भएको ।  

घ ) प्रयोगर्ाला सहयोगी कमयचारीः एस.ई.ई. वा एस. एल. सी. उत्तीणय । 
छनौि प्रष्ट्रक्रया 
• परामर्य सेवामा (सेवा करारमा) नलइने सम्पूणय पदको काययष्ट्रववरण तयार गने । 
• सावयनजजक खरीद ऐन,२०६३ र सावयजननक खरीद ननयमाली,२०६४  (संर्ोकन 
सष्ट्रहत)  अनसुार करार सेवामा नलने  

• ष्ट्रवषयगत काययमा कजम्तमा एक वषयको अनभुव भएका व्यजक्तलाई प्राथनमकता ठदने । 
ङ ) छनौि भएका कमयचारीहरुसंग अनसूुची ५ बमोजजमको िाुँचामा सम्झौता गने । 
च ) छनौि भएका कमयचारीहरुको काययसम्पादन अनगुमन गने 
ज) छनौि भएका कमयचारीहरुलाइ कल्चर ल्याव बाहेक अन्त्य ष्ट्रक्रयाकलापमा काम 
लगाउन ुपरेमा रा.क्ष.के बाि अनमुनत नलइ गनय सष्ट्रकने । 
पद संख्या एवं प्रकार  
• माइक्रोवायोलोजजष्ट १ जना 
• ल्याब िेक्सनोलोजजष्ट १ जना 
• ल्याव िेजक्सननसयन १ जना 
• प्रयोगर्ाला सहयोगी कमयचारी १ जना  

आनथयक 
वाुँिफाुँि 

नेपाल सकार तथा सम्बजन्त्ित प्रदेर् सरकारले तोकेको शे्रणी वा तह अनसुारको न्त्यनुतम 
तलव भत्ताभन्त्दा कम नहनुेगरी आपसी सहमनतमा ननिायरण भए वमोजजम । 

अनभलेख 
प्रनतवदेन 

कमयचारी छनौि प्रकृयाको ष्ट्रववरण, रै्जक्षक योग्यताका प्रमाण पर, काययष्ट्रववरण, सम्झौता 
ष्ट्रववरण आठदको ष्ट्रववरण राख्न े।  
छनोि भएका ल्याबकमीका ष्ट्रववरण राष्ट्रष्टय क्षयरोग ननयन्त्रण केन्त्रलाइ उपलव्ि गराउन े
।  

 
  



 

 

१४  प्रदेर् स्तरीय प्रजर्क्षक समूह तयारीको लानग क्षयरोग सम्वन्त्िी तानलम,  ननजी मेनिकल कलेज, संिीय, 
प्रादेजर्क तथा अन्त्य अस्पतालमा क्षयरोग सम्बन्त्िी नस.एम.इ, ननवाजचयत जनप्रनतननिीहरूलाइ क्षयरोग सम्वन्त्िी 
अनभमखुीकरण  

 
१४.१ प्रदेर् स्तरीय प्रजर्क्षक समूह तयारीको लानग क्षयरोग सम्वन्त्िी तानलम, ननजी मेनिकल कलेज, संघीय, 
प्रादेजर्क तथा अन्त्य अस्पतालमा क्षयरोग सम्बन्त्िी नस.एम.इ 

पररचय क्षयरोग उपचारमा संलग्न जचष्ट्रकत्सक, स्वास््यकमी र ल्याबकमीहरू लाइय ज्ञान सीप 
अद्यावनिक राख्न र उपचार व्यवस्थापनमा आइ परेका समस्याबारे छलफल गनय यो 
काययक्रम राजखएको हो । 

उद्देश्य क्षयरोग उपचारमा संलग्न जचष्ट्रकत्सक, स्वास््यकमी र ल्याबकमीहरू लाइय ज्ञान सीप 
अद्यावनिक गने। 
प्रदेर् स्तरीय क्षयरोग प्रजर्क्षक समूह गिन गरी प्रजर्क्षण प्रजर्क्षक तानलम ठदन।े 

उपचार व्यवस्थापनमा आइ परेका समस्याबारे छलफल गरी आवश्यक सहयोग गने । 
अपेजक्षत प्रनतफल • क्षयरोग उपचारमा संलग्न जचष्ट्रकत्सक, स्वास््यकमी र ल्याबकमीहरू लाइय ज्ञान 

सीप अद्यावनिक भएको हनुछे । 
• प्रदेर् स्तरीय क्षयरोग प्रजर्क्षक समूह गिन भई प्रजर्क्षण प्रजर्क्षक तानलम प्राप्त 

हनुेछ। 

• क्षयरोग जक्सलननकल उपचार व्यवस्थापनमा आईपरेका समस्याहरुको समयमा 
समािान हनुछे। 

काययसञ्चालन 
प्रकृया 

• यस काययक्रम अन्त्तगयत ननजी मेनिकल कलेज, संघीय, प्रादेजर्क तथा अन्त्य 
अस्पतालमा नस.एम.ई. काययक्रम कणायली र सदुरुपजिम प्रदेर्मा १/१ ब्याच र अन्त्य 
प्रदेर्मा २/२ ब्याचको दरले सञ्चालन गने। 

• नस.एम.ई. मा सहभागी भएका जचष्ट्रकत्सकहरुको सहयोगमा क्षयरोग उपचारमा तथा 
प्रनतकूल प्रभाव व्यवस्थापनमा आइय परेका समस्याबारे छलफल गने र आवश्यकता 
अनरुुप सम्बजन्त्ित उपचार केन्त्रमा गइय क्षयरोग (ॵषिी प्रनतरोिी क्षयरोग समते) 
सम्बन्त्िी Mentoring गने । 

• नस.एम.ई. मा राष्ट्रिय क्षयरोग काययक्रमको उपचार व्यवस्थापन प्रोिोकल, अपिेिेि 
गाईिलाईनहरु, क्षयरोग काययक्रममा जचष्ट्रकत्सक तथा सम्बजन्त्ित स्वास््यकमीहरुको 
भनुमका आठद को बारेमा अनभमजुखकरण गने। 

• नस.एम.ई. मा बिीमा ५० जनाको सहभागीता हनु।े  



 

 

• प्रदेर्मा प्रजर्क्षक समहु गिन गनयको लानग क्षयरोग काययक्रममा कम्तीमा पनन ५ 
वषय काम गरेको, क्षयरोग काययक्रम व्यवस्थापन बारे राम्रो ज्ञान भएको तथा 
क्षयरोगका ननदान तथा उपचारमा संलग्न जचष्ट्रकत्सक तथा प्रयोगर्ाला कनमयहरू मध्य 
बाि छनौि गने। 

• छनौि गररएका व्यजक्तहरुको प्रदेर् स्तरीय प्रजर्क्षक समहु गिन गने। 
• उक्त समहुलाई राष्टय क्षयरोग ननयन्त्रण केन्त्रको समन्त्वयमा प्रजर्क्षण प्रजर्क्षक 

तानलमको व्यवस्था गने। 
• उक्त समहुलाई प्रदेर् नभर सञ्चालन हनु ेसबै प्रकारका क्षयरोग सम्बन्त्िी तानलममा 

सहजकतायको रुपमा प्रयोग गने। 
(नोि: यस प्रजर्क्षण प्रजर्क्षक तानलमको लानग नेपाल सरकारको संघीय बजिे 
नभएको हनुाले ग्लोबल फण्िसुँग माग गरी सञ्चालन गने।) 

बजेि वाुँिफाुँि ष्ट्रवननयोजजत रकमको पररनिमा रष्ट्रह नेपाल सरकारको काययसञ्चालन ननदेजर्का बमोजजम 
गने। 

अनभलेख 
प्रनतवदेन 

काययक्रम सचालनको अनभलेख राखी रा. क्ष.नन.के मा पनन पिाउनपुनेछ । 

 
१४.2 ननवाजचयत जनप्रनतननिीहरूलाइ क्षयरोग सम्वन्त्िी अनभमखुीकरण  

पररचय ननवायजचत जनप्रनतननिीहरुलाई क्षयरोग सम्बन्त्िी जानकारी प्रदान गनयको लानग यो काययक्रम 
राजखएको हो। 

उद्देश्य • सहभागीहरुलाई राष्ट्रिय क्षयरोग काययक्रमको नीनत, रणनननत तथा काययक्रम बारे 
जानकारी प्रदान गने। 

• राष्ट्रिय क्षयरोग काययक्रम (क्षयरोग मकु्त नेपाल घोषणा अनभयान समेत) मा स्थाननय 
ननकायको सहयोग प्राप्त गने। 

अपेजक्षत 
प्रनतफल 

• स्थानीय ननकायका प्रनतननिीहरुमा क्षयरोग काययक्रम सम्बन्त्िी चेतना अनभवृठद्द 
हनुेछ। 

• क्षयरोग काययक्रमलाई चाष्ट्रहने आवश्यक थप स्रोतसािनको व्यवस्थापन 
स्थानीयतह बाि हनुेछ। 

काययसञ्चालन 
प्रकृयाः  

सहभागीहरु 
• जम्मा सहभागी संख्या ५० जना 
• सहभागीः स्थानीयतह प्रमखु र उपप्रमखु । 



 

 

• यस काययक्रममा क्षयरोग मकु्त नेपाल घोषणा अनभयान सञ्चालनमा भएका 
स्थानीयतहहरु बाहेकका स्थानीयतहहरुका प्रमखु र उपप्रमखुहरूलाई समावरे् गने। 

सहजकताय: जजल्ला स्वास््य कायायलय प्रमखु, क्षयरोग फोकल पसयन, जनस्वास््य अनिकृत 
• यो काययक्रम १ ठदन अविीको हनुेछ। 
• काययक्रम सञ्चालन गनुयपूवय कम्तीमा १ हप्ता अगािी कायययोजना तयार गने, 

स्थानीय ननकायसुँग समन्त्वय गरी सहभागीहरुलाई जानकारी गराउने र अन्त्य 
आवश्यक सामाग्रीहरुको व्यवस्थापन गनुयपनेछ। 

• प्रस्ततुीकरणका ष्ट्रवषयवस्तहुरु राष्ट्रिय क्षयरोग ननयन्त्रण केन्त्र संग समन्त्वय गरर 
तयार गनुयपनेछ। 

• अनभमजुखकरणको ष्ट्रवषयवस्तहुरुमा सम्बजन्त्ित जजल्ला तथा स्थानीयतहमा क्षयरोग 
अवस्था, राष्ट्रिय क्षयरोग काययक्रमको नीनत, रणनीनत, उद्दशे्य, तहगत 
जजम्मेवारीहरु, स्थाननय ननकायमा भएका क्षयरोगका काययक्रम, स्थानीय 
ननकायको भनूमका र आवश्यकता अनसुार अन्त्य। 

• स्थाननय ननकायका प्रमखु तथा उपप्रमखुबाि क्षयरोग काययक्रमका लानग थप 
स्रोत तथा सािनका प्रनतविता नलने । 

• तोष्ट्रकएको ठदनमा अनभमजुखकरण गने। अनभमजुखकरणमा उिेका 
ष्ट्रवषयवस्तहुरुको ष्ट्रिपोि गरी प्रनतवदेन तयार गने। 

बजेि वाुँिफाुँि ष्ट्रवननयोजजत बजेिको पररनि नभर रही ननयमानसुार खचय गने। 
 

१५  बाके जजल्लाको नेपालगञ्जमा प्रदेर् स्तरीय क्षयरोग उपचार व्यवस्थापन तथा प्रषेण केन्त्र ननमायण  
पररचय क्षयरोगका नबरामीमा औषिी प्रनतरोि क्षमता ष्ट्रवकास भएमा उपचार जष्ट्रिल हनुे र लामो 

समयसम्म (९ देखी २० मष्ट्रहना सम्म) स्वास््य कमीको प्रत्यक्ष ननगरानीमा औषिी 
खानपुने तथा त्यस्ता ष्ट्रवरामीहरुलाई जष्ट्रिलता देजखएमा अस्पतालको र्य्यामा छुट्टाछुटै्ट 
राखेर एकीकृत स्वास््य उपचार सेवा उपलब्ि गराउन ुपने तथा नबरामीको बसोवास 
स्थलबाि िािा भएका कारण दैननक उपचार नलन कठिनाई भएको तथा अन्त्य 
अस्पतालहरुमा आवासीय सेवा उपलब्ि नभएका कारण आवासीय सषु्ट्रविा सष्ट्रहत क्षयरोग 
उपचार सेवा एष्ट्रककृत रुपमा उपलब्ि गराउन आवश्यक रहेकोोले स्वास््य तथा 
जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेको क्षयरोग उपचार तथा प्रषेण स्थापना तथा सञ्चालन 
सम्बन्त्िी ननदेजर्का, २०७६ को व्यवस्था अनसुार यो काययक्रम राजखएको हो  । 

उद्देश्य औषिी प्रनतरोिोी क्षयरोगका नबरामीलाइय एष्ट्रककृत रूपमा उपचार सेवा तथा इच्छुक 
नबरामीलाइय आवासीय सषु्ट्रविा सष्ट्रहत उपचार ठदने संरचना तयार गने । 



 

 

अपेजक्षत 
प्रनतफल 

भवन ननमायण सरुू भएको हनुेछ । 

काययसञ्चालन 
प्रकृयाः  

काययक्रम संचालन गने ननकाय: स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय,  लजुम्बनी प्रदेर् । 
सावयजजनक खररद ऐन तथा ननयमावली (संसोिन सष्ट्रहत) अनसुार भवन ननमायण सरुू गने 

बजेि वाुँिफाुँि लागत इजस्िमेि अनसुार 
अनभलेख 
प्रनतवदेन 

भवन ननमायणको लागत खचय र प्रगनत ष्ट्रववरणको  प्रनतवदेन रा. क्ष.नन.के मा पनन 
पिाउनपुनेछ । 

 
१६  माइक्रोस्कोष्ट्रपक ममयत,  ल्याव ररजेन्त्ि तथा कन्त्जमेुबल्स खररद एवम िुवानी, माइक्रोस्कोपी  तथा एल 

क्य ूएस एस (LQAS) सम्बन्त्िी  तानलम, स्थलगत अनजुर्क्षण अनगुमन क्य ूसी स्लाईि कलेक्ससन र गणुस्तर 
ननयन्त्रण कमयचारी ननरन्त्तरता  

 
१६.१ माइक्रोस्कोष्ट्रपक ममयत, ल्याव ररजने्त्ि तथा कन्त्जमुेबल्स खररद एवम ्िुवानी 
पररचय क्षयरोग ननदान तथा उपचार व्यवस्थापन गनय तोष्ट्रकएका ष्ट्रक्रयाकलापमा ष्ट्रवननयोजजत बजेि 

कम हनु गइय ननदान तथा उपचार व्यवस्थापनमा बािा नहोस भने्न उदेश्यले यो काययक्रम 
व्यवस्था गररएको हो । 

उद्देश्य क्षयरोग ननदान तथा उपचार व्यवस्थापन गनय आकजस्मक रूपमा आइ परेका समस्या 
समािान गने । 

अपेजक्षत 
प्रनतफल 

क्षयरोग ननदान तथा उपचार सेवा ननरन्त्तर सञ्चालन भएको हनुेछ । 

कायय सञ्चालन 
प्रकृया 

क) माइक्रोस्कोपी ममयत  
•  ष्ट्रवनग्रएका माईक्रोस्कोपको ष्ट्रववरण पिाइय ठदन अन्त्तगयतका माईकोस्कोपी सेन्त्िरलाइय  
पराचार गने  

• स्थानीय स्तरमा रहेका ममयत सम्भार सेन्त्िरसुँग (सम्भव भएसम्म बायोमिेीकल 
ईन्त्जीनीयर वा माईक्रोस्कोप ममयत सम्बन्त्िी तानलम प्राप्त व्यजक्त) ममयत गराउन े।  

• स्थानीय स्तरमा ममयत हनु नसक्सने भएमा राष्ट्रिय क्षयरोग ननयन्त्रण केन्त्रसुँग समन्त्वय 
गने । 
ख) ल्याब केनमकल तथा कन्त्जमेुवल खररद िुवानी 

• अन्त्तगयतका माईक्रोस्कोपी सेन्त्िरको ल्याब केनमकल तथा कन्त्जमुेवलको गत बषयको 
बाष्ट्रषयक खपत तथा हालको मौज्दात ष्ट्रववरण माग गने (क्षयरोग मकु्त नेपाल घोषणा 
अनभयानका ष्ट्रक्रयाकलापहरुको लानग समेत) 



 

 

• गत वषयको खपत  र जनसंख्याको आिारमा सम्भाष्ट्रवत क्षयरोग परीक्षणको अनमुान 
गरी वाष्ट्रषयक  हनु सक्सन ेल्याब केनमकल तथा कन्त्जमुेवल को अनमुाननत लागत तयार 
गने । 

• अनमुाननत वाष्ट्रषयक खपत र सो को २० प्रनतर्त थप बफर स्िक रहनेगरी अनसूुची ८ 
अनसुार र रा.क्ष.के ले थप नसफाररस गरेका सामाग्रीहरू खररद गने । 

• माईक्रोस्कोपी सेन्त्िरमा आपूनतय गरी दाजखला गनय लगाउन े। 
ग) िुवानी 

ष्ट्रवननयोजजत रकमबाि माईक्रोस्कोप िुवानी, ममयत, पाि पूजायहरुको भकु्तानी, पाररश्रनमक 
र दै.तथा भ्रमण , ल्याब कन्त्जमुेबल्स तथा अन्त्य सामाग्रीहरुको िुवानीका लानग खचय 
गने। 

बजेिबाुँिफाुँि प्रचनलत आनथयक ऐन ननयम अनसुार  
सन्त्दभय सामग्री सावयजननक खररद ऐन सावयजननक खररद ननयमावली (संसोिन सष्ट्रहत) 

 
१६.२ माइक्रोस्कोपी  तथा एल क्यू एस एस (LQAS) सम्बन्त्िी  तानलम 

पररचय क्षयरोगको ननदानमा संलग्न प्रयोगर्ालाकमीहरूको खकार परीक्षण सम्बन्त्िी ज्ञान तथा 
जर्प अद्यावनिक गने तथा परीक्षण गररएका स्लाइिको गणुस्तर परीक्षण गनय LQAS ष्ट्रवनि 
वारे जानकारी ठदन यो काययक्रम राजखएको छ । 

उद्देश्य प्रयोगर्ालामा काययरत कमयचारीहरुको गणुस्तरीय खकार परीक्षण सम्वजन्त्ि ज्ञान र सीप 
अनभबषृ्ट्रि गने । 

सहभागी क्षयरोग Microscopy Center मा काम गने प्रयोगर्ाला कमयचारीहरु  
सहभागीको 
संख्या 

१०  जना 

श्रोत व्यजक्त 
सहजकताय 

प्रदेर् जनस्वास््य प्रयोगर्ाला स्वास््य ननदेर्क, प्रयोगर्ाला ष्ट्रवज्ञ 

तानलम अवनि ३ ठदन 
कायायन्त्वयन 
प्रकृया 

कायायन्त्वयन गने ननकायः प्रादेजर्क जनस्वास््य प्रयोगर्ाला l गण्िकी प्रदेर् को लानग 
क्षयरोग उपचार तथा प्रषेण केन्त्र l कणायली प्रदेर्मा स्वास््य ननदेसनालय l  
• तानलममा सकभर एक सहभागीलाई एक माईक्रोस्कोप उपलब्ि गराउन े। 
• तानलम सञ्चालन हनुे प्रयोगर्ालामा पानी, नबजलुी लगायत अन्त्य सामाग्रीहरु ब्यवस्थापन 

गने  



 

 

• संलग्न वजेि बाुँिफाुँिको आिारमा सहजकताय, सहभागी तथा श्रोत ब्यजक्तको छनोि 
गने  

तानलम ष्ट्रवनिः आिारभतु जिे एन माईक्रोस्कोपी तानलम ननदेजर्का अनसुार अध्यापन 
गराउने, प्रस्तनुतकरण, प्रयोगात्मक अभ्यास आठद । 

आनथयक 
बाुँिफाुँि 

ष्ट्रवननयोजजत बजेिको पररनि नभर रही नेपाल सरकारको कायय सञ्चालन ननदेजर्का बमोजजम 
। 

 
१६.३ स्थलगत अनजुर्क्षण अनगुमन कू्य सी स्लाईि कलेक्ससन 

पररचय क्षयरोग ननदानका लानग जिे एन माईक्रोस्कोप तथा फोलोरोसेन्त्स माईकोस्कोपमा 
भएको खकार परीक्षण को गणुस्तर मापन तथा सनुनजित गनयका लानग यो काययक्रम 
राजखएको हो । 

उद्देश्य स्पिुम माइक्रोस्कोपी पररक्षणको गणुस्तर सिुार गने 
अपेजक्षत 
प्रनतफल 

स्पिुम माइक्रोस्कोपी पररक्षणको गणुस्तर सिुार हनुे । 

कायय सञ्चालन 
प्रकृया 

कायायन्त्वयन गने ननकायः प्रदेर् जनस्वास्थय प्रयोगर्ाला l गण्िकी प्रदेर् मा क्षयरोग 
उपचार केन्त्र l  

घ) ल्याब स्थलगत अनजुर्क्षण अनगुमन र कू्य सी स्लाइि कलेक्ससन 
• स्थलगत अनजुर्क्षण काययतानलका तयार गरी प्रमखुबाि स्वीकृत गराउने । 
• काययतानलका अनसुार LQAS ष्ट्रवनि अनसुार स्लाइि राख्न े तथा गणुस्तररय ल्याव 
पररक्षणको ष्ट्रवनि समवजन्त्ि स्थलगत अनजुर्क्षण गने  

• स्थलगत अनजुर्क्षणमा जाने ल्याबकमीलाइय कू्य सी स्लाइि समते नलइ आउने । 
• सुँकलन भएको स्लाइि प्रदेर् कु्यसी सेन्त्िरमा  प्रत्यके रैमानसकमा ननयनमत िुवानी 
गने ।  

बजेि वाुँिफाुँि  उपलव्ि बजेि नभर रष्ट्रह नपेाल सरकारको आनथयक ननयमानसुार काययक्रम गने । 
 
१६.४ गणुस्तर ननयन्त्रण कमयचारी ननरन्त्तरता  
पररचय क्षयरोग खकार माइक्रोस्कोपी परीक्षणमा गणुस्तर सनुनजितताको महत्वपूणय भनूमका 

रहेकोछ । गणुस्तर सनुनजिता गनय क्षयरोग ननदानका लागी जाुँच गरीएका सवै Positive 
slide र Negative slide मध्ये lot quality ष्ट्रवनिबाि Random १० प्रनतर्त स्लाइि 
छानी पनुः परीक्षण गरीन ुपदयछ । यसरी ष्ट्रवनभन्न माईक्रोसकोपी सेन्त्िरमा गररएका खकार 



 

 

जाुँचको गणुस्तर सनुनजित गनय दरवन्त्दीमा काययरत ल्याबकमी नपगु भएको अवस्थामा 
सेवा करारमा आवश्यक कमयचारी व्यवस्थापन गनय यो काययक्रम राजखएको हो । 

उद्देश्य क्षयरोग ननदानका लागी जाुँच गरीएका सवै Positive slide र Negative slide मध्ये lot 
quality ष्ट्रवनिबाि Random १० प्रनतर्त स्लाइि छानी पनुः परीक्षण गनय ल्याबकमी 
करार सेवामा व्यवस्थापन गने । 

अपेजक्षत 
प्रनतफल 

क्षयरोग खकार स्लाइिहरूको गणुस्तर सनुनजितताकालागी पनु परीक्षण भएको हनुेछ । 

न्त्यूनतम 
रै्जक्षक 
योग्यता: 

 

ल्याब िेजक्सननसयन – ल्याब िेजक्सननसयन वा सो सरह कोषय उत्तीणय गरी नेपाल स्वास््य 
व्यवसायी परीषदमा Class B मा ननदान समूहमा दताय भएको हनु ुपने । 
प्रयोगर्ाला सहयोगी कमयचारीः एस.ई.ई. वा सो सरह  उत्तीणय । 
पनुिः  ष्ट्रवषयगत सेवामा अनभुव प्राप्त तथा काययरत व्यजक्तलाई प्राथनमकता ठदन सष्ट्रकन े
। 

 
 
सञ्चालन 
प्रकृया 

कायायन्त्वयन गने ननकायः प्रादेर् जनस्वास््य प्रयोगर्ाला  
छनौि प्रष्ट्रक्रया: 
• सावयनजजक खरीद ऐन,२०६३ र सावयजननक खरीद ननयमाली,२०६४  (संर्ोकन सष्ट्रहत)  
अनसुार कमयचारीहरु सेवा करारबाि छनौि गने ।  

• छनौि भएका ल्याब िेजक्सननसयन र सहयोगी कमयचारीहरुसंग अनसुचुी ५ बमोजजमको 
िाुँचामा सम्झौता गरी कामकाजमा लगाउन े । 

• काययरत ल्याब िेजक्सननसयन र सहयोगी कमयचारीहरुको काययसम्पादन अनगुमन गने । 
 पद संख्या:  

ल्याब िेजक्सननसयन–१  
प्रयोगर्ाला सहयोगी (ल्याव ब्वाय) – १ जना  

आनथयक 
वाुँिफाुँि 

नेपाल सकार वा सम्बजन्त्ित प्रदेर् सरकारले ननयमानसुारको न्त्यनुतम ज्याला भन्त्दा कम 
नहनुे गरी आपसी सहमनत अनसुार ननिायरण भए वमोजजम ।यस जर्षयकमा रकम अपगु 
भएमा सम्बजन्त्ित प्रदेर्बाि व्यवस्थापन गने l  

अनभलेख 
प्रनतवदेन 

कमयचारी छनौि प्रकृयाको ष्ट्रववरण, रै्जक्षक योग्यताका प्रमाण पर, काययष्ट्रववरण, सम्झौता 
ष्ट्रववरण आठदको अनभलेख राख्न े।  
छनोि भएका ल्याबकमीका ष्ट्रववरण राष्ट्रष्टय क्षयरोग ननयन्त्रण केन्त्र मा (email माफय त) 
पिाउने । 

 
 



 

 

१७  स्पिुम माइक्रोसकोपी ल्याव तथा क्षयरोग उपचार सेन्त्िर सदुृष्ट्रिकरण  
पररचय  क्षयरोग पष्ट्रहचानको लानग माइक्रोसकोपी ल्याव र पष्ट्रहचान भएका क्षयरोगका 

नबरामीहरुको उपचारका लानग आवश्यक मापदण्ि अनसुारको सषु्ट्रविा अपगु भएका 
स्वास््य संस्थाहरुलाइ आवश्यक सामाग्रीहरु उपलव्ि गराउन यो काययक्रम राजखएको 
हो ।  

उद्देश्य क्षयरोग पष्ट्रहचान एबम उपचार ननरन्त्तरताकोलानग आबश्यक माइक्रोसकोपी ल्याव तथा 
क्षयरोग उपचार सेन्त्िरको  सेवा सदुृष्ट्रिकरण गने उिेश्यले यो काययक्रम राजखएको हो l 

काययन्त्वयन गने 
ननकाय 

प्रदेर् जनस्वास््य प्रयोगर्ाला  l गण्िकी प्रदेर्को हकमा क्षयरोग उपचार केन्त्र l   
 

सञ्चालन प्रकृया 
 

• जजल्लाका क्षयरोग ननदान तथा उपचार हनुे स्वास््य संस्थाहरुमा आवश्यक 
सामाग्री तथा भौनतक संरचना सदुृष्ट्रिकरण तथा ममयत आवश्यकता भएका स्वास््य 
संस्था पष्ट्रहचान गने । 

• पष्ट्रहचान भएका संस्थाहरुमा प्राथनमकताका आिारमा उपलव्ि बजेि नभर रष्ट्रह 
काययक्रम गने । 

•  सदुृिीकरणका लानग आवश्यक जस्तै फननयचर ( दराज, िेबलु, कुसी, -याक) 
exhaust fan, dust bin, कोिा ममयत तथा partition  क्षयरोग सेवामा प्रयोग 
भएका उपकरण तथा सामाग्री ममयत तथा क्षयरोगको संक्रमण ननयन्त्रणका लानग 
आवश्यक सामाग्री आठद उपलब्ि गराउन सष्ट्रकन्त्छ । 

  

बजेि वाुँिफाुँि बजेिको पररनि नभर नेपाल सरकारको ननयमानसुार  
 
 
 
  



 

 

अनसूुची १ 
खचय सम्बन्त्िी मापदण्ि 

 
क) तानलम, गोष्ठी, काययर्ाला सञ्चालन सम्बन्त्िी खचयको मापदण्ि  

 
नस.नं. ष्ट्रववरण केन्त्र/क्षेरस्तर जजल्लास्तर* स्थानीय स्तर 

१ स्रोत व्यजक्त/सहजकताय ** 
प्रनत कक्षा (१ घण्िा ३० नमनेि) १ जना 

800.00 ७००.00 ६००.00 

२ काययपर *** १२०० .00 १०००.00 १००० .00 
३ स्थानीय सहभागी भत्ता (दै.भ्र.भ नपाउनेको हकमा िीप्पणी 

तथा आदेर्मा उल्लेख गरी स्वीकृत गराएर मार खचय 
लेख्नहुनु) 

७००.00 ७००.00 ७००.00 

४ संयोजक ५००.00 ४००.00 ३००.00 
५ सहयोगी २ जना सम्म ५००.00 ४००.00 ३००.00 
६ कायायलय सहयोगी १५०.00 १५०.00 १५०.00 
७ प्रनतवेदन १०००.00 १०००.00 १०००.00 
८ खाजा २००.00 २००.00 २००.00 
९ मसलन्त्द प्रनत सहभागी १००.00 १००.00 ५०.00 
१० मसलन्त्द प्रजर्क्षण (माकय र, फोिोकपी, मेिाकािय, माजस्कङ्ग 

िेप आठद)। 
२५००.00 २५००.00 १०००.00 

११ ष्ट्रवष्ट्रवि (ब्यानर, प्रमाणपर, पानी सरसफाई आठद) १५००.00 १०००.00 ५००.00 
१२ दैननक भत्ता भ्रमण खचय ननयमावली २०७२ (संर्ोिन समेत) अनसुार 
१३ यातायात खचय: प्रचनलत दररेि अनसुार (प्लेन ष्ट्रिकि, बोनियङ् पास अननवायय) 
१४ तानलम सषु्ट्रविा (तानलम कक्ष, उपकरण): प्रचनलत दररेि अनसुार 

सहभागीको घर वा हाल बसोवास स्थलबाि दैननक ओहोर दोहोर गनय नभ्याईन े
 स्रोत व्यजक्त आयोजक संस्थाबाि भएमा स्रोत व्यजक्त भत्ता नपाउने काययपर वापत मार पाउने । 
 काययपर ७५० र्व्दको प्रबन्त्ि हनु ुपदयछ । 
स्रोतः अथय मन्त्रालयबाि जारी गररएको कायय सञ्चालन ननदेजर्का,२०७६ छैिौ संस्करण  
 
   



 

 

ख) िी आर होस्िेल सञ्चालन खचय   
ष्ट्रववरण संख्या/मष्ट्रहना/दर 

होस्िेल ईन्त्चाजय (हेल्थ अनसस्िेन्त्ि, स्िाफ नसय) 

1 जना नेपाल सरकारको न्त्यनुतम तलब भन्त्दा नबढ्न े
गरी करार सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजजम । 

होस्िेल सब ईन्त्चाजय (अ.हे.व/अ.न.मी)           ″                                              ″ 
कायायलय सहयोगी           ″                                              ″ 
भान्त्से           ″                                              ″ 

सरुक्षा गािय           ″                                              ″ 

घर बहाल (होस्िेल सञ्चालन गनय) अनिकतम स्वीकृत दररेि बमोजजम 
ग्यास (खाना पकाउन)े नबरामीका आिारमा 
होस्िेल सञ्चालन (पानी, नबजलुी, िेनलफोन, 
ईन्त्िरनेि आदी) बजेिको पररनि नभर रही ननयमानसुार 
नबरामीलाई खाद्द आहार* नबरामीका आिारमा  
स्वास््य परीक्षण र औषिी जचष्ट्रकत्सकको नसफाररस बमोजजम 
कायायलय सञ्चालन खचय (स्िेसनरी तथा मसलन्त्द) ष्ट्रवननयोजजत बजेिको बिीमा २ प्रनतर्तले नबढ्ने गरी 
सरसफाई सामाग्री नबरामी र आवश्यकताअनसुार नमतव्ययी हनुे गरी। 
अन्त्य सामाग्री** (नबरामी बेि, तन्ना, कम्बल, 
तष्ट्रकया, झलु आठद) नबरामीका आिारमा 

 
 खाद्द आहार रकम खचय गदाय प्रनत नबरामी प्रनत ठदन रु १७१/- का दरले नबरामी होस्िेलमा दैननक उपजस्थनत रहेको अनभलेखको 
आिारमा ठदन गणना गरी खचय लेख्नपुने। 
 होस्िेलमा सञ्चालनमा रहेको बेि संख्याको आिारमा मार खचय गनय नमल्ने। 

  



 

 

अनसूुची २ 
काययक्रम सम्पन्न प्रनतवेदनको (नमूना) 

 
१.  काययक्रमको नामः 
२.  स्वीकृत बजेि र खचय र्ीषयक नं 
३.  काययक्रमको संजक्षप्त पररचय तथा उदेश्यः   
४.  काययक्रम सञ्चालन प्रकृयाः  
५.  काययक्रम सञ्चालन स्थान र नमनतः 
६.  काययक्रममा संलग्न जनर्क्तीको नामावलीः(सहभागी सहजकताय सहयोगी) 
७.  काययक्रमका सवल पक्षः  
८.  काययक्रममा सिुार गनुय पने पक्षः 
९.  खचय रकमको ष्ट्रवस्ततृ ष्ट्रववरण-Statement of Expenditure 
 

नस.नं ष्ट्रववरण ष्ट्रवननयोजजत रकम खचय रकम बाुँकी 
१ सहभागी भत्ता    
२     
३     
जम्मा    

 
१०. सहभागीहरुको नाम र संस्थाको नामः 
११. फोिो तथा अन्त्य ष्ट्रववरणः 



 

 

अनसूुची ३ 
सेवा करार सम्झौता (नमूना) 

 
.......................... ननदेर्नालय/कायायलय (यसपनछ प्रथम पक्ष भननएको ) र ................................... 
न.पा.गा.पा.. विा नं. .... बस्ने बषय.......को श्री .........................................(यसपनछ दोश्रो पक्ष भननएको) 
का बीच यस ननदेर्नालय÷कायायलयको लानग आवश्यक ............................................पदको कायय सेवा 
करारमा उपलव्ि गराउनका लानग देहायको र्तय तथा यसै साथ संलग्न कायय ष्ट्रवववरणको अनिनमा रही सेवा 
करार गने बारे यो सम्झौता गरी एक एक प्रनत नलयौ ठदयौ । 
 
करारका र्तयहरु 
१. दोश्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई संलग्न सेवाका र्तय (TOR) का आिारमा ......................काययहरु सम्बन्त्िी 

सेवा उपलव्ि गराउन ुपनेछ । 
२.  दोस्रो पक्षले दैननक कायायलय समय नभर उपजस्थत भई कायायलय प्रमखुको प्रत्यक्ष ननदेर्नमा रष्ट्रह काययहरु 

गनुय पनेछ ।  
३.  यो करार सम्झौताको अबनि .................. गते देजख लाग ुभई .............. सम्मको लानग हनुेछ । 

प्रथम पक्षलाई जचत्त नबझेुमा जनु सकैु बेला सम्झौता भंग हनुे । तर प्रथम पक्षले आवश्यक िानमेा कानून 
बमोजजम अको करार संम्झौता गनय सष्ट्रकने छ। 

४. .............................को रुपमा सेवा प्रदान गरे वापत दोश्रो पक्षलाई पष्ट्रहलो पक्षले मानसक रु 
...................................(अक्षरेपी ........................................... ) भकु्तानी गने छ ।  

५. पष्ट्रहलो पक्षले दोस्रो पक्षलाइ नेपाल सरकारको प्रचनलत ननयम अनसुारको भैपरी आउने र पवय ष्ट्रवदा उपलव्ि 
गराउन सक्सने छ तर प्रथम पक्षलाई आवश्यक परेको खण्िमा दोस्रो पक्षले सावयजननक ष्ट्रवदाका ठदन समते 
सेवा उपलब्ि गराउन ुपनेछ । 

६.  दोश्रो पक्षले अननवायय रुपमा ननजामती कमयचारीका लानग तोष्ट्रकए बमोजजमको पोर्ाकमा र समयमा 
कायायलयमा उपजस्थत भै सेवा प्रदान गनुयपने छ । साथै सेवा सम्बन्त्िी प्रचनलत कानूनमा व्यवस्था भएका 
आचरण पालना गनुय पने छ । 

७.  दोश्रो पक्ष र्ारररीक रुपमा अस्वस््य भई वा अन्त्य कुनै कारणले सेवा ठदन असमथय भएमा वा काम 
सन्त्तोषजनक नभएमा वा आचरण सम्बन्त्िी कुराहरु बराबर उलंघन गरेमा वा प्रथम पक्षलाई सेवाको 
आवश्यकता नभएमा जनु सकैु बेला पनन १५ ठदनको सूचना ठदइ सेवावाि हिाउन सक्सनेछ । 

८.  दोश्रो पक्षले सेवा ठदन असमथय भएको वा कायायलयमा हाजजर नभएको अवनिको पाररश्रनमक ठदन प्रथम पक्ष 
वाध्य हनुे छैन । 



 

 

९. दोश्रो पक्षले कायायलयको चल अचल सम्पनतको ष्ट्रहनानमना गरेमा वा हानी नोक्ससानी गरेमा नबगो अनरुुपको 
रकम दोश्रो पक्षवाि असलु उपर गररनेछ । 

१०. यस सम्झौता मा उल्लेख भएका नबषयहरु सोही बमोजजम र उल्लेख नभएका नबषयहरु सावयजननक खररद 
ऐन, २०६३ सावयजननक खररद ननयमावली २०६४, तथा अन्त्य प्रचनलत कानून बमोजजम हनुेछ । 

 
पष्ट्रहलो पक्षको तफय बािः                        दोश्रो पक्षको तफय बािः 
 
दस्तखतः                                    दस्तखतः 
नामः                            नामः   
पदः                                    पदः  
नमनतः नमनतः 
 
 
 
 
 
  



 

 

अनसूुची ४ 
 
क) प्रदेर् कल्चर ल्याबको लानग आवश्यक दैननक कायायलय संचालन सामाग्रीहरुको न्त्यनुतम सूची 

• Aluminum Foil 
• Glass Wares; Beaker, Conical Flask, Measuring Cylinder 
• Falcon tube 
• falcon tube Safety cold chain Box for transportation  
• Ice Packs 
• Lysol and Cleaning Solution 
• Infection Prevention का लानग आवश्यक सामग्रीहरु M Surgical Attaire, Virex etc. 
• Health Care Waste Management  का लानग आवश्यक सामग्रीहरु 
• जेनेरेिरको लानग ईन्त्िन 
• कायायलय सञ्चालन स्िेर्नरी  
• साबनु, तौलीया, कुचो, भ्याकुम क्सलीनर 
• कल्चर/जजनएक्ससपिय तथा नि.आर सेन्त्िरमा internet तथा telephone  र्लु्क 
 

ख) प्रदेर् गणुस्तर ननयन्त्रण ल्याबको लानग कायायलय संचालन सामाग्री हरुको सूची 
• ररयजेन्त्ि राख्न ेजार जष्ट्रकय न 
• Power Backup को लागी सोलार ईँन्त्भिर 
• Reagent बनाउने Glasswares 
• Beaker, Conical Flask, Measuring Cylinder 
• Wash Bottle, Dropping Bottle.  
• Distilled Water 
• Lysol and Cleaning Solution 
• सामान्त्य स्िेर्नरी सम्बन्त्िी सामान छपाई 
• साबनु, तौलीया, कुचो, भ्याकुम जक्सलनर Infection Prevention का लानग आवश्यक समाग्री, M Surgical 

Attaire, Virex etc. 
• Health Care Waste Management  का लानग आवश्यक सामग्रीहरु 
• fire extinguisher 

  



 

 

अनसूुजच ५ 
नि आर ष्ट्रिवी उपचार केन्त्र तथा उप केन्त्रहरुको लागी समान खरीदको लागी स्पेसीष्ट्रफकेर्न 

 
नस.नं पररणाम संख्या ईकाइ कैष्ट्रफयत 
१ स्िील दराज २२ गेज १८ गेज ३ ष्ट्रफि चौिाई, ५ ष्ट्रफि उचाई १ थान   
२ स्िील पानी ष्ट्रफल्िर २ क्याजन्त्िल सहीतको १० नलिर  १ थान   
३ स्िेनलेस स्िील जग २ नलिर कभर सहीत १ थान   
४ तौल मेनसन नन निजजिल १ थान   
५ ष्ट्रफल्िर िुल कािको २ ष्ट्रफि उचाई, १.५ ष्ट्रफि लम्बाई,१.५ चौिाई १ थान   
६ Metal Seat Chair (4 Seated ) १ थान   
७ कािको िेबलु ४ ष्ट्रफि उचाई २ ष्ट्रफि चौिाई २.५ लम्बाई १ थान   
८ काि कुसी सखवुा गद्दा सहीत १ थान   
९ स्िील ग्लास २२ गेज ५०० नम नल १ थान   
१० स्ट्यान्त्ि फ्यान १ थान   
११ प्लाष्ट्रष्टक बाल्िीन २० नलिर कभर सहीत १ थान   
१२ एक्सजष्ट फ्यान ष्ट्रफष्ट्रिङ्ग सहीत १ थान   
१३ िबल िोर ष्ट्रिज १ थान  
१४ कम्प्यिुर तथा ष्ट्रप्रन्त्िर १/१ थान  
१५ फोहर छुियाएर राख्न ेबाल्िी ( कलर कोि अनसुार) ४ थान   

 
 
  



 

 

अनसुचुी ६ 
खकार माईक्रोस्कोपीका लागी आवश्यक ल्याब कन्त्जमेुवल्स तथा अन्त्य सामाम्रीहरू 

• Basic fuchsin powder 
• Phenol crystal 
• Sulphuric Acid 
• Methylene Blue 
• Ethanol 
• Sprit 
• Sprit lamp 
• Staining rack 
• Glass Slide (Frost) 
• Diamond pencil 
• Sputum pot with lid (35 CM diameter)  
• Distilled water 
• Plastic Jarkin for reagent storage (2.5 L, 5L, 10L, 20L) 
• Bambo stick 
• Autoclave 12x12 Portable small for sterilization (ISO and CE certified company)  
For TB Free Nepal Declaration Initiative implemented Local Levels (For sputum transportation to 

GeneXpert center) 

• Falcon tube  
• Parafilm tape  
• Zip lock bag 

 
मानथ उल्लेजखत सामाग्री बाहेकका अन्त्य सामाग्री स्पिुम माइक्रोसकोपी गणुस्तरमापन केन्त्र (QC Center) प्रदेर् 
क्सवानलष्ट्रि कन्त्िो«ल सेन्त्िर बाि नसफाररस भएका आवश्यकता अनसुारका थप समाग्रीहरू पनन खररद गनुयपने छ 
।  



 

 

अनसूुची ७ 
औषिीका प्रनतकुल असर  व्यवस्थापनमा प्रयोग हनुे  औषिीहरूको सूची 

Adverse reaction Suspected agents Suggested management 
Anorexia Z, Pto, Eto  Appetite stimulant ( for example, pizotifen) 

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

Change in behaviour 
(talkativeness, 
irritability) 

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

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

Antihistamines;hydrocortisone creams 

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

Diarrhoea PAS Rehydration; loperamide 
Excessive salivation Eto, Pto Ice chips; metoclopramide 
Flu-like syndrome R Paracetamol 

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

Gynaecomastia Pto, Eto Reassurance; surveillance 

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

Insomnia Ofx, Lfx, Mfx Antihistamine; zolpidem 
Metallic taste Pto, Eto Reassurance 

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

Nausea and vomiting 
Pto, Eto, PAS, R H, 
Z, E 

Rehydration; metoclopramide; divide dose 
(morning and afternoon) only if both doses 
can be supervised 

Olfactory hallucination Pto, Eto Reassurance 



 

 

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

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

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

Photophobia Pto, Eto Reassurance 

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

थप व्याख्याः क्षयरोग ष्ट्रवर्षेज्ञको  नसफाररस बमोजजमका थप औषिी पनन खररद गने ।



 

 

अनसूुची ८ 
जजन एक्ससपिय सेन्त्िरको लागी आवश्यक पने एसी र पावर व्याक अप सम्बन्त्िी स्पेनसष्ट्रफकेसन 
 
१. पावर व्याकअप 

UPS(Inverter) Specification  Battery Specification 
Output Power:  850VA Capacity:  (150 X 2) 300 AH 
Volt 24 V Battery Type: Tubular Battery 

Wave Form:  Sinewave Warranty 3 Years 
 Warranty:  2 Years Battery Type Lead Acid 
Segments:  Home, Office Nominal Voltage 12 V X 2 

 
२. एअरकजन्त्िसन (ए.सी.) 

1. Description of Function 

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

2. Specifications 

2.1 Cooling Capacity: Min. 12000 btu/h 
2.2 Heating Capacity: Min. 12000 btu/h 
2.3 Refrigerant: R 410A 
3. Accessories, spares and consumables: 
3.1 - All standard accessories/consumables/parts required for the proper operation of the 

above item shall be included in the offer.  
- Bidders shall specify, in a separate Excel worksheet, the quantity and details of any 
items included in this offer which have not been specified in this Technical Specifications 
Form. 

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



 

 

4. Operating Environment 

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

5. Standards & Safety Requirements: 
5.1 Outdoor unit resistance class: IP 24 
5.2 All the Quality and Safety standards met by the product offered have to be listed as 

part of the Manufacturer’s Certificate(s). 
6. User Training 

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

7. Warranty 

7.1 The warranty period offered after the acceptance of the Goods. 
8. Maintenance Service During Warranty Period 

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

9. Installation and Commissioning 

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

10.1 It must be supplied with detailed operating, service and maintenance manuals of 
technical information in the English Language. 

 
AC, Battery/solar power back up, Vortex, Refrigerator, Autoclave,  Printer, Furniture ( chair, 
table, cupboard, Rack) Centrifudge Tube  
 
 
 
 
 
  



 

 

अनसूुची ९ 
माईक्रोस्कोप खररद स्पेसीष्ट्रफकेसन 

  Binocular Microscope (LED) 
  Manufacturer 
  Brand 
  Type / Model 
  Country of Origin 
1 Description of Function 
1.1 A microscope fitted with double eyepieces for vision with both eyes is a Binocular 

Microscope. Compound microscope consists of two or more than two magnifying lenses. 
One can view individual cells, even living ones. It has high magnification. 

2 Operational Requirements 
2.1 System complete with illumination system required. 
3 System Configuration 
3.1 Binocular Microscope (LED) with complete accessories. 
4 Technical Specifications 
4.1 Optical System:   
a Infinity optical system 
b Plan achromatic lenses and parts with anti-fungal coating. 
4.2 Magnification must be 40X - 1000X. 
4.3 Illumination: Built in transmitted illumination. The Illumination must be with LED(0.5 

Watt) illumination having life time 20,000 hours of operation or more. 
4.4 Focusing:  
a Coaxial coarse and fine adjustment 
b Fine graduation: 2.5 um. (approx.) 
d Total travel range: 15mm or more 
e Facility for light intensity adjustment while viewing the object. 
f Facility of stopper mechanism to prevent specimen damage while focusing 
4.5 Revolving nosepiece: Quadruple 
4.6 Observation tube:  
a Observation tube must be of Binocular design with two working heights at minimum 

370 & 430mm with an ergonomic head inclination at 30°. 
b Interpupillary distance adjustment must be from 48-75mm 



 

 

c Facility of locking mechanism to prevent observation tube from falling off 
d Mechanism for diopter adjustment 
4.7 Stage:  
a Wire movement mechanism, fixed stage 
b Travel range 76 x 30 mm (approx.) having Specimen position Scale. 
c Single specimen holder 
4.8 Condenser: 
a Type - Abbe condenser. 
b  N.A. - 1.25 
4.9 The Objectives: must be antifungal Plan Achromatic Objectives 
a 4x/0.1, 10x/0.25, 40x/0.65, 100/1.25 Oil immersion 
b 40x & 100x Objectives spring loaded. 
4.10 Marking for the Objectives: Each objective must be engraved with the following 

information:-    
a Name of the manufacturer 
b Magnification and numerical aperture, for example, 10x/0.25 
c 100x objective must be engraved with the word ‘Oil’ 
4.11 Eye Pieces must be WF-10X/ F.N. 20. 
4.12 Weight of microscope must be less then 6 kg. 

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

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

4.15 Must have a built in security slot to prevent theft during unattended hours. 
5 Accessories, spares and consumables 
5.1 Accessories: • Dust cover, Wooden Storage box, mirror unit-1 pc. 
5.2 All standard accessories, consumables and parts required to operate the equipment, 

including all standard tools and cleaning and lubrication materials, to be included in the 
offer. Bidders must specify the quantity of every item included in their offer (including 
items not specified above). 

6 Operating Environment 



 

 

6.1 
The system offered shall be designed to store and to operate normally under the 
conditions of the purchaser's country. The conditions include Power Supply, Climate, 
Temperature, Humidity, etc. 

6.2 Power supply: 220-240V/ 50 Hz AC Single phase fitted with appropriate plugs to 
meet purchaser’s country requirements. The power cable must be minimum 3 metres 
long.  

7 Standards and Safety Requirements 
7.1 Must submit ISO 9001 or ISO 13485:2003/AC: 2007 AND 
7.2 CE approved product certificate. 
8 User Training 
8.1 Must provide user training (including how to use and maintain the equipment). 
9 Warranty 
9.1 Comprehensive Warranty for 1 year and extra 1 year free AMC 
10 Maintenance Service during Warranty Period 

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

11 Installation and Commissioning 
11.1 Supplier must accomplish proper installation & commissioning of equipment onsite. 
12 Documents 
12.1 User (Operating) manual in English. 
12.2 Service (Technical / Maintenance) manual in English. 
12.3 List of important spare parts and accessories with their part number and costing. 

 
 


