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समष्टिगत मागगदर्गन
स्र्वास््य क्षेरसगग सं द्द कायगक्रमहरूको प्रभार्वकारी कायागन्त्र्वन तथा कायग सञ्चालनमा एकरूिता एर्वं सहिीकरण
गराउने उ्देश्यले दे हाय दमोष्िमको समष्टिगत मागगदर्गन तयार गररएको छ । कायगक्रम सम्िन्न भएिश्िात स्र्वास््य
तथा िनसं ख्या मन्त्रालय एर्वं कायगक्रमसगग सम्द्द महार्ाखामा दे हाय दमोष्िमका प्रर्तर्वेदन िठाउनुिनेछ । प्रदे र्
तहको आन्त्तररक श्रोतदाि सञ्चार्लत स्र्वास्थ क्षेरसगग संद्द कायगक्रमहरुको कर्वर्वरण समेत प्रर्तर्वेदनमा समार्वेर्
गनुह
ग न
ु अनुरोध छ ।



कायगक्रम तथा स्र्वास््य सेर्वाको प्रर्वाह एर्वं सेर्वाको प्रयोगदारे को कर्वर्वरण समेतका आधारमा कायगक्रमहरुको
र्नयर्मत अनुगमन गनग सककने हुगदा प्रदे र् सरकार अन्त्तगगतका सेर्वा प्रदायक संस्थाहरुदाि प्रदान गररने
स्र्वास््य सेर्वाको त्याङ्कीय कर्वर्वरण स्र्वास््य सूिना प्रणालीमा मार्सक रुिमा प्रकर्वटि गनु,ग गराउनुिनेछ ।

साथै अन्त्य व्यर्वस्थािन सूिना प्रणालीको मािदण्ि अनुसार त्याङ्कको प्रकर्वष्टि तथा प्रर्तर्वेदन गनुि
ग नेछ ।



कायगक्रमहरुको प्रभार्वकारी कायागन्त्र्वयनका लार्ग आर्वश्यकता अनुसार प्राकर्वर्धक सहयोग तथा सहिीकरणका
लार्ग सं घस्तरका कायगक्रमसगग सम्दष्न्त्धत महार्ाखाहरुसगग समन्त्र्वय गनग सककनेछ । साथै सं घस्तरदाि
आर्वश्यकता अनुसार कायगक्रमहरुको अनुगममन हुन सक्नेछ ।



कायगक्रमका लार्ग कर्वर्नयोष्ित रकम कायगक्रम सञ्चालन गनगका लार्ग कम हुन गएमा र्वा कायगक्रमलाई
कर्वस्तार गरी सञ्चालन गनग आर्वश्यक भएमा प्रदे र् तहदाि थि श्रोत िररिालन गरी कायगक्रम सञ्चालन गनग
सककनेछ ।



स्थायी कमगिारीहरुको तलद, महगी भत्ता, स्थानीय भत्ता, िोषाक लगायत अर्नर्वायग दाकयत्र्वका कायगलाई
प्राथर्मकताका ददई कायगक्रम प्रभाकर्वत नहुने गरी कर्वर्नयोष्ित दिेिको व्यर्वस्थािन गनुिग नेछ ।



कायगक्रम सञ्चालनका लार्ग कर्वर्नयोष्ित दिेि सम्दन्त्धमा यस र्नदे ष्र्कामा दागिफागिका आधार उपलेख
गररएकोमा सोकह दमोष्िम तथा दागिफागिका आधार उपलेख नगररएकोमा कायगक्रम तथा कक्रयाकलािको
उ्देश्य र अिेष्क्षत लक्ष्य अनुरुि हुने गरी प्रादे ष्र्क आर्वश्यकता अनुसार दिेिको दागिफागि गरी कायगक्रम

तथा कक्रयाकलािहरु सञ्चालन गनुि
ग नेछ।



स्र्वीकृत दरदन्त्दी तथा दिेको िररर्धर्भर रहेर मार सेर्वा सुिारूलाई प्राथर्मकता ददई सेर्वा करारका
कमगिारीको व्यर्वस्थािन गनुि
ग नेछ ।



महामारी तथा महामारीिन्त्य अर्वस्थाको प्रभार्वकारी व्यर्वस्थािन तथा र्नयन्त्रणका लार्ग आर्वश्यकता अनुसार
सम्दष्न्त्धत स्थानीय तह तथा सं घसगगको समन्त्र्वय तथा सहकायगमा प्राथर्मकताकासाथ कायगक्रम सञ्चालन
गने, गराउने गनुह
ग न
ु ेछ ।



औषर्ध तथा औषधीिन्त्य सामग्री खररद गदाग सं घदाि प्राप्त नहुने र्वा कम मारामा प्राप्त हुने तथा प्रदे र् एर्वं

स्थानीय तहमा दकि आर्वश्यक हुने औषर्ध तथा सामग्रीहरुलाई प्राथर्मकता ददनुिनेछ । स्थानीय तहका

लार्ग आिुर्तग गररने औषधीहरुको खररद सम्दन्त्धमा कायगमा दोहोरोिना नहुने लार्ग स्थानीय तहहरुसगग

आर्वश्यक समन्त्र्वय गनुह
ग न
ु ेछ ।



स्र्वीकृत कायगक्रम तथा प्राप्त अष्ख्तयारी अनुसारको र्नदे र्न र खिग गदाग सार्वगिर्नक खररद ऐन २०६३,
र्नयमार्वली २०६४, कायगकर्वधी ऐन २०५५ र र्नयमार्वली २०६४ तथा भ्रमण खिग र्नयमार्वली २०६४
का साथै अथग मन्त्रालयदाि िारी गररएको कायग सञ्चालन र्नदे ष्र्का अनुरुि कायगक्रम सञ्चालन गनुि
ग नेछ
।
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आयुर्वेद तथा र्वैकल्पपक चिककत्सा वर्वभाग
आधारभूत स्वास््य सेवालार्इ सशक्त वनाउनका लागि आधगु नक गिगकत्सा पद्धगतसंिै परम्पराित गिगकत्सा पद्धगतको पररिालनको
महत्वलार्इ अल्माआटा घोषणाले स्वीकार िरेको छ ।यस रणनीगतले "नािररकको सामागिक तथा भावनात्मक स्वास््यलार्इ सगु नगित िने
"पररकल्पनालार्इ साकार िनइ का लागि परम्पराित गिगकत्सा पद्धगतको भूगमका अझै वगि रहन्छ ।अन्तरागरिय अनुभवले के गह मागमलामा
भावनात्मक तथा आध्यागत्मक कारणले पगन रोिी हुनसक्ने देखाएको छ ।त्यस्तोमा आधुगनक गिगकत्सा पद्धगतको तुलनामा परम्पराित
गिगकत्सा पद्धगत प्रभावकारी भएको पार्एको छ ।प्रदेश स्तरमा १ आयवु ेद गिगकत्सालय१४, वटा अञ्िल आयुवेद औषधालय वटा ६१,
वटा आयवु ेद गिल्ला आयवु ेद स्वास््य के न्र तथा स्थानीय स्तरमा ३०५ औषधालयवाट आयवु ेद स्वास््य सेवा गदर्एको छ । पररवगतइ त
सन्दभइ मा ७५३ स्थानीय तह मध्ये ३११मा आयुवेद स्वास््य संस्थाको सेवा गवस्ताररत छ भने वााँगक ४४२ स्थानीय तहमा सेवा
गवस्ताररत हुन िरूरी छ । यसका अलावा पशुपगत होगमयोप्यागथक गिगकत्सालय र यनु ानी औषधालय पगन रहेका छन् । आयवेद लिायत
परम्पराित गिगकत्सा पद्धगतलार्इ एगककृ त तवरवाट सेवा प्रदान िने कायाइ लार्इ अगघ विाउनु िरूरी छ । नेपालमा िगिवटु ीिन्य औषगध
लिायतको उत्पादन तथा व्यापारको ठूलो अवसर छ । यो अवसरको पूणइ उपयोि हुन नसके को वतइ मान अवस्थामा वन लिायतका क्षे त्रसंि
सहकायइ िरेर िगिवटु ीिन्य औषगध लिायतको उत्पादन तथा गनयाइ तको ठूलो सम्भावना देशमा छ । सरकारी तवरवाट सेवा उपलव्ध
नभएका अन्य परम्पराित गिगकत्सा पद्धगतहरू आगम्ि, झारफुक, िरु ाउ, धामी, झाक्री, िभु ािु िस्ता अनेकन उपिार पद्धगत गभत्रका
भ्रामक परम्परालार्इ सधु ार िरी त्यस गभत्रका उपयोिी गवषयवस्तक
ु ो सम्वन्धमा अध्ययन िनइ पु ने देगखन्छ ।
१)

ननिःशुपक आयुर्वेद तथा र्वैकल्पपक चिककत्सा स्र्वास््य शशवर्वर ।

पररिय
उद्देश्य
अपेगक्षत प्रगतफल
सन्िालन प्रकृ या

२)

आयवु ेद स्वास््य संस्थाको पहुिाँ नपुिेका स्थानहरूमा आयवु ेद गिगकत्सा सेवा सम्बगन्ध सिेतना र सेवा प्रवाह
िनइ आवश्यक ठानी यो कायइ क्रम रागखएको हो ।
आयवु ेद स्वास््य संस्थाको पहुिाँ नपुिेका स्थानहरूमा आयवु ेद गिगकत्सा सेवा सम्बगन्ध सिेतना र सेवा प्रवाह
िने
आयवु ेद गिगकत्सा सम्बगन्ध सिेतना अगभवृगद्ध भै स्वास््य सेवा प्रवाह भएको हुनेछ ।
सञ्चालन गने ननकायः प्रादेगशक स्वास््य गनदेशनालय अन्तिइ तका आयवु ेद संस्थाहरू ।
सन्चालन निन ः आयवु ेद सेवाको पहुिाँ नपुिेका स्थानहरू छनोट िरी अंिल आ. औषधालय र
गि.आ.स्वा.के .को आवश्यकता अनुसार िनशगक्त पररिालन िरी कायइ योिना अनुसार गशगवर संिालन िने र
पञ्िकमइ (पूवइकमइ )सेवा संिालन िरेमा अनुसूगि १ अनुसार सेवा ग्राहीको र अनुसूगि २ अनुसार प्रयोि भएका
स्वेदन रव्यको अगभलेख राख्नुपने छ ।
अिन ः तोगकएको कायइ योिना अनुसार ।
प्राथनिकताः आयवु ेद सेवाको पहुिाँ नपिु ेका स्थानहरू ।
लनित सिहू ः सेवाग्राही र आम नािररकहरू ।
स्थानः तोगकए बमोगिम ।

आयुर्वेद स्र्वास््यकर्मीहरूलाई "योग तथा जीर्वनशैली व्यर्वस्थापन सम्बल्धि ताशलर्म"

पररिय
उद्देश्य
अपेगक्षत प्रगतफल
सन्िालन प्रकृ या

आयवु ेद स्वास््यकमीहरुको सीपगवकास तथा क्षमता अगभवृगद्ध हुनु आवश्यक छ । अतः प्रदेश गभत्रका आयवु ेद
संस्थाहरूवाट प्रभावकारी िंिले कायइ क्रम संिालन तथा व्यवस्थापन िनइ तागलम कायइ क्रम रागखएको हो ।
प्रदेशस्तरमा सञ्िागलत कायइ क्रमहरुलाई प्रभावकारी िंिले संिालन िनइ आयवु ेद स्वास््यकमीहरुलाई तागलम
प्रदान िने
 आयवु ेद स्वास््यकमीहरुको सीप गवकास भई दक्षता अगभवृगद्ध भएको हुनेछ ।
 आयवु ेद कायइ क्रमहरु प्रभावकारी र व्यवगस्थत िंिले संिालन िनइ सघाउ पुग्नेछ ।
सञ्चालन गने ननकायः प्रादेगशक स्वास््य गनदेशनालयअन्तिइ तका आयवु ेद संस्थाहरू ।
सञ्चालन गने निन ः
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 प्रदेश स्वास््यगनदेशनालयले प्रदेशगभत्रका आयवु ेद संस्थाहरु मध्येबाट सहभािी छनौट िरर
आवश्यकतानुसार अंिल आयुवेद औषधालय र गिल्ला आयुवेद स्वास््य के न्रको सहयोिमा उपयक्त
ु
समय स्थानमा योि तथा िीवनशैली व्यवस्थापन सम्बगन्ध तागलम संिालन िने
 आवश्यकतानुसार संघीय आयुवेद तथा वैकगल्पक गिगकत्सा गवभाि संि समन्वय िने र गबवरण पठाउने।
सेिा संचालन गने सियः तोकीए अनुसार ।
लनित सिूहः आयवु ेद गिगकत्सक एवं स्वास््यकमीहरू ।
३)

जीर्वनशैली व्यर्वस्थापन काययक्रर्म PHC र्मा संिालन गनय आयर्व
ु ेद अधय सेर्वा शुपक ।

पररिय
उद्देश्य
अपेगक्षत प्रगतफल
सन्िालन प्रकृ या

४)

प्रत्येक नािररकलार्इ राज्यबाट आधारभूत स्वास््य सेवा आधुगनक गिगकत्सा पद्धगतसाँि गमलेर एकीकृ त रूपबाट
कम लाितमा एकै स्थानबाट गनःशुल्क रूपमा प्रदान िनइ र सेवाग्राहीलार् छनोटको अवसर प्रदान िनइ यो
कायइ क्रम नमूनाको रूपमा संिालन िनइ लागिएको हो ।
प्रथगमक स्वास््य के न्रमा आउने सेवाग्राहीहरूलार् िीवनशैली व्यवस्थापन सम्बगन्ध आयुवेद सेवा प्रदान िनइ
करार सेवामा आयवु दे गिगकत्सक र अभ्यङ् िकताइ गनयक्त
ु िने ।
आवश्यक प्रागवगधक िनशगक्तको आपूगतइ भएको हुनेछ ।
सञ्चालन गने ननकायः प्राथगमक स्वास््य के न्र ।
सञ्चालन गने निन ः
 पूवाइ धारयक्त
ु १ PHC छनौट िने ।
 प्रिगलत कानून अनुसार प्रगक्रया पुरयाई १ आयवु ेद गिगकत्सक र १ अभ्यंिकताइ (प्रागवगधक) सेवा
करारमा गनयगु क्त िने ।
 प्रदेश स्वास््य गनदेशनालयबाट आवश्यक िनशगक्त व्यवस्थाका लागि सहिीकरण िने ।
 पूवाइ धार पूराभएपगछ गबगनयोगित विेटको पररधी गभत्र रगह आयवु ेद गिगकत्सक सगहत अन्य १ िना
कगवराि/वैद्य प्रागवगधकलाई गनयमानुसार सेवा करारमा गलई उद्धेश्य अनुसारको कायइ क्रम संिालन िने ।
 अनुसूगि ३ अनुसार सेवा करारमा कमइ िारी गनयगु क्त िरेको िानकारी संघीय आयवु ेद तथा वैकगल्पक
गिगकत्सा गवभािमा पठाउने ।
सेिा संचालन गने सियः कायाइ लयको समयमा ।
लनित सिूहःआयवु ेद प्रागवगधक िनशगक्त ।

आयुर्वेद संस्थालाई औषचि तथा अधयसार्मग्री वुर्वानी ।

पररिय
उद्देश्य
अपेगक्षत प्रगतफल
सन्िालन प्रकृ या

आयवु ेद स्वास््य संस्थाहरूमा आउने सेवाग्राहीहरूका लागि गनःशल्ु क रूपमा गवतरण िनइ आवश्यक पने औषगध
तथा अन्य सामग्री प्रदेशबाट गनयगमत आपूगतइ को व्यवस्था गमलाउन यो कायइ क्रम शुरू िररएको हो ।
प्रदेशस्तरबाट खरीद िरीएका औषगध तथा अन्य सामग्री िुवानी िने ।
 आयवु ेद स्वास््य संस्थाहरूमा औषगध र अन्य सामग्रीको गनरन्तर आपूगतइ भएको हुनेछ ।
 अत्यावश्यक आयवेद औषगधहरू सेवाग्राहीहरूले गनःशुल्क रूपमा प्राप्त िरेका हुनेछन् ।
सञ्चालन गने ननकायः प्रादेगशक स्वास््य गनदेशनालय ।
सन्चालन निन ः
 प्रदेशस्तरमा गवगनयोगित रकमबाट खरीद भएका औषगध तथा अन्य सामग्री कायइ योिना सगहत िुवानी
व्यवस्था गमलाउने ।
सियािन ः तत्काल ।
लनित सिुहः आयवु ेद संस्थाहरू ।
स्थानः कायइ योिना अनुसार तोगकएका स्थान ।
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५)

राल्रिय योग ददर्वस/ अधतरायल्रिय योगददर्वस/ राल्रिय आरोग्य ददर्वस तथा िधर्वधतरर जयल्धत
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६)

कागतइ क मगहनामा धन्वन्तरी ियगन्त, माघ मगहनामा रागरिय योि गदवस, असार मगहनामा अन्तराइ गरिय योि
गदवस मनाउने िररन्छ ।
योि र िीवनशैलीको माध्यमबाट आरोग्यता प्रागप्तका लागि तोगकएका गदवस अगभयानका रुपमा मनाउने ।
 योिाभ्यासबाट हुने लाभका गबषयमा िनिेतना अगभवृगद्ध हुनेछ ।
 नसने रोि न्यूगनकरणमा सहयोि पुग्नेछ ।
 प्रदेश स्वास््य गनदेशनालयको संयोिनमा प्रत्येक वषइ धन्वन्तरर ियगन्तका गदन स्वास््य सम्बगन्ध
गबगभन्न िनिेतनामूलक कायइ क्रम सगहत आरोग्य गदवस मनाउने ।
 प्रत्येक वषइ माघ १ िते र June21 िते गिगकत्सकीय योिाभ्यास Therapeutic Yoga सगहत
सवइ साधारणको उल्लेख्य सहभागिता हुनसक्ने स्थान छनौट िरर क्रमशःरागरिय योिगदवस र अन्तरागरिय
योिगदवस गवगवध कायइ क्रम सगहत अगभयानको रुपमा मनाउने
 योि र आयवु ेदको महत्व वारे प्रिार प्रसार िने ।
 प्रिगत गबवरण संङ्घीय आयवु ेद तथा वैकगल्पक गिगकत्सा गवभािमा पठाउने ।

अत्यार्वश्यक आयर्व
ु ेद औषचि खररद

पररिय

उद्देश्य

अपेगक्षत प्रगतफल
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िणु स्तरीय औषधी र स्वास््य सामग्रीको सहि तथा प्रभावकारी आपूगतइ एवं उपयोिलाई सगु नगित िदै
"आन्तररक उत्पादनलाई बिावा गददै आत्मगनभइ रता तफइ उन्मुख हुन" भन्ने रागरिय स्वास््य नीगत २०७१ को
ममइ लार्इ आत्मसात िदै आयवु ेद स्वास््य संस्थाहरूमा सेवा गलन आउने सेवा ग्राहीलार् तोगकएका औषगध
गनःशुल्क रूपमा गनरन्तर उपलब्ध िराउने मनसायले यो कायइ क्रम शुरू िररएको हो ।
 स्थानीयरुपमा देगखने रोिहरूको प्राथगमकता अनुसार गनरन्तर व्यवस्था हुनेिरर आवश्यक आयवु ेद औषगध
खररद िने ।
 गनःशुल्क औषगध सगहतको सेवा गनरन्तर प्रवाह िने ।
आवश्यक सेवा र औषगधको गनयगमत उपलब्धता हुनेछ ।
संिालन गवगधः–
 आयवु ेद स्वास््यसंस्थाको गवरामी त्यांक अनुसार रोिको प्राथगमकता गनधाइ रण िने । प्राथगमकता
गनधाइ रण िदाइ अगघल्लो बषइ को गबरामीको संख्या, रोिको प्रकोप, बिेट आगदलाई ध्यानमा रागख
प्रदेशस्तरमा प्राप्त िेटलाई समेत पररिालन िररनेछ ।
 अत्यावश्यक आयवु ेद औषगध खररद िदाइ अनस
ु िू ी ९अनस
ु ारका गनःशल्ु क गबतरण िररने अत्यावश्यक
आयवु ेद औषगधहरुको गमगत२०७४।७।२३कोस्वीकृ त सूिी (२३वटा) अनुसार खररद िनइ पु नेछ।
 औषगधको िुणस्तर पररक्षण िरी रेकिइ अद्यावगधक हुनुपने छ ।
 सम्वगन्धत क्षेत्रका प्रागवगधक िनशगक्तको संलग्नतामा औषगध िुणस्तर पररक्षण उपसगमगत िठनिरी सो
सगमगतद्वारा िुणस्तर पररक्षण िरेको हुनुपनेछ ।
 अत्यावश्यक आयवु ेद औषगधको िुणस्तर परीक्षण अनुसूिी १० मा तोगकए वमोगिम हु नेछ । खररद
सम्वन्धमा अनुसूगि १२ वमोगिम को फारम भरर अध्यावगधक िनइ पु ने छ ।
लनितसिूहः– सेवाग्राहीहरू ।
कायय क्रि संचालन गने ननकायः– प्रदेश स्वास््य गनदेशनालय / अन्तिइ तका आयवु दे स्वास््य संस्थाहरु ।
कायय क्रि संचालन गनयुपने सियः– तोकीएअनस
ु ार ।
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अनुगर्मन, र्मुपयांकन, ननरीक्षण तथा सर्मधर्वय ।

पररिय

उद्देश्य
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८)

आयर्व
ु ेद सम्बधिी सूिनार्मूलक सार्माग्री उत्पादन, प्रकाशन तथा प्रसारण ।
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९)

सक्षम तथा प्रभावकारी अनुिमन तथा मुल्यांकन सफल कायइ क्रम / कायाइ न्वयन तथा अपेगक्षत प्रगतफल,असर,
प्रभाव प्राप्त िने भरपदो औिार हो । आयुवेद स्वास््य संस्थामा संिागलत आयवु ेद स्वास््य कायइ क्रम संिालनका
गवगवध पक्षहरूको व्यवस्थापन साथै समस्याहरूको पगहिान िरर दीघइ कलीन समाधान पगहिान िरर गनधाइ ररत
प्रगक्रया अपनाई कायइ सम्पादनमा प्रभावकाररता अगभवृगद्ध िनइ अनुिमन,मुल्यांकन,गनरीक्षण तथा समन्वय
आवश्यक हुन्छ ।
 प्रदेशतहमा प्रदान िररने आयवु ेद तथा वैकगल्पक गिगकत्सा सेवाको अनुिमन, मूल्यांकन, गनरीक्षण तथा
समन्वय िनइ आवश्यक पक्षहरुको पगहिान िने ।
 समस्या समाधानाथइ िाल्नु पने कायाइ लयित तथा गनदेशनालयित कदमहरु पगहिान िने ।
 आयवु ेद तथा वैकगल्पक स्वास््यउपिार सेवा व्यवगस्थत भएको हुनेछ।
 आयवु ेद तथा वैकगल्पक गिगकत्सा सेवा प्रदेशस्तरबाट प्रवाहका लागि आवश्यक समन्वय र सहिीकरण
हुनेछ
 प्रिगत गबवरण संघीयआयवु ेद तथा वैकगल्पक गिगकत्सा गवभािमा प्राप्त भई आिागम योिना तिइ मु ाका लागि
सहयोि पुग्नेछ ।
प्रदेशगभत्रका आयवु ेद तथा वैकगल्पक गिगकत्सा गवधाका सरकारी, गनिी, सामुदागयक स्वास््य संस्थाहरु एवं
िगिबुटी तथा औषगधिन्य वस्तुहरुसंि सम्बगन्धत फमइ , कम्पनी, उद्योि लिायतको अनुिमन, मूल्यांकन,
गनरीक्षण तथा आवश्यकतानुसार संघीयगवभाि र प्रदेशगभत्रका आयुवेद संस्थाबीि समन्वय िने ।
स्वस्थवृत्त (गदनियाइ , ऋतुियाइ , आहार, गवहार आगद), सदवृत, आिार रसायन, आयवु ेद िीवनशैली सम्बन्धी
सिेतना, स्थानीयस्तरमा प्राप्त हुने िगिवटु ीको उपयोिीता बारे िानकारी िराउन तथा योिको बारेमा िानकारी
गदने श्रब्यदृरय सामाग्री तयार पारी आयवु ेद सम्बगन्ध सिेतना ििाउन यो कायइ क्रम पररकल्पना िररएको हो ।
आयवु ेद गवषय समेगटएको सन्देश उत्पादन,प्रसारण तथा प्रकाशन िने ।
सेवाग्राही लिायत आम नािररकको ज्ञान अगभवृगद्ध भर् उपलब्ध आयवु ेद सेवाको अगधकतम उपयोि हुनेछ ।
सञ्चालन गने ननकायः प्रादेगशक स्वास््य गनदेशनालय / अन्तिइ तका आयवु ेद संस्थाहरू ।
संचालन निन ः
 आयवु ेद गवषय समेगटएको सामग्री उत्पादन िने ।
 गवगभन्न गवधुतीय एवं छापा माध्पमबाट प्रसारण तथा प्रकाशन िने ।
अिन ः वागषइ क कायइ योिना अनुसार ।
लनित सिूहः सरोकारवाला, सेवाग्राहीहरू लिायत आम नािररक ।

PHC र्मा "जीर्वन शैली व्यर्वस्थापन काययक्रर्म"का लाचग र्वारप स्र्वेदनसेट, शशरोिारा टे बल आदद खररद
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नसने रोिमा प्रभावकारी आयवु ेद गिगकत्साका गवगवध गवगधहरू आधुगनक गिगकत्सा सेवा प्रदान िने स्वास््य
संस्थाहरूबाट संिालन िनइ तथा सेवा गवस्तार िनइ यो कायइ क्रम शुरू िररएको हो ।
 आयवु ेद गिगकत्सा पद्धगतबाट स्वस्थ िीवनशैली व्यवस्थापन िने ।
 आयवु ेद पद्धगतको माध्यमबाट नसने रोिको रोकथाम र न्यूनीकरण िनइ स्वस्थ िीवनशैली व्यवस्थापन
कायइ क्रम संिालन भएको हुनेछ ।
सञ्िालन िने गनकायः प्रादेगशक स्वास््य गनदेशनालय ।
सञ्िालन िने गवगधः
 पूवाइ धारयक्त
ु एक PHC छनौट िने ।
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 प्रिगलत कानून अनुसार प्रगक्रया पुरयार्इ एक आयुवेद गिगकत्सक र एक अभ्यंिकताइ (प्रागवगधक) सेवा
करारमा गनयगु क्त िने ।
 छनौट भए अनुसारका पूवाइ धारयक्त
ु प्राथगमक स्वास््य के न्दमा आएका सेवाग्राहीहरुलाई सदवृत, आहार
गवहार, गदनियाइ , ऋतुियाइ का माध्यमबाट स्वस्थ िीवनशैली अपनाउन परामशइ सेवा संिालन िने ।
 योि र प्राणायाम आगदको अभ्यास िराउने । स्ने हन, स्वेदन, गशरोधारा, कगटबगस्त, िानुबगस्त आगद
सेवा शुरु िने ।
 प्रदेश स्वास््य गनदेशनालयबाट आवश्यक पूवाइ धार व्यवस्थाका लागि सहिीकरण िने ।
 पूवाइ धार पूरा भएपगछ उद्देश्य अनुसारको कायइ क्रम संिालन िने ।
 कायइ क्रम समागप्त पिात् प्रिगत गबवरण संघीय आयवु ेद तथा वैकगल्पक गिगकत्सा गवभािमा पठाउने ।
सेिा संचालन गने सियः कायाइ लय समय ।
लनित सिूहः नसने रोिहरू, Degenerative Bone and Joint Diseases, तथा मानगसक रोिका
गबरामीहरू र स्वास््य प्रबधइ न िनइ िाहने आम नािररकहरू ।
१०)

जेरठ नागररकको लाचग स्र्वास््य प्रबियन सेर्वा काययक्रर्म ।
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११)

पररिय
उद्देश्य

आयवु ेद स्वास््य संस्थाहरुमा सेवा गलन आउने िेष्ठ नािररक सेवाग्राहीहरुको पगहिान िरी गनयगमत रूपमा
स्वास््य िााँि िने तथा स्वास््य प्रबधइ न िनइ औषगधको गवतरणको व्यवस्था िनइ यो कायइ क्रम शुरू िररएको हो।
िेष्ठ नािररकहरूको शारीररक िााँि िरी पूवइकमइ तथा अन्य आवश्यक कमइ , रसायन र योिको माध्यमबाट
स्वास््य संरक्षण, प्रवधइ न र उगित परामशइ गदने ।
 िेष्ठ नािररकहरूले गनयगमत रूपमा आवश्यक सेवा एवं औषधोपिार प्राप्त िनेछन् ।
 पूवइकमइ , योि, उपयक्त
ु आहार गवहार अपनाएर िीवनशैली पररवतइ न िरी स्तरीय िीवनयापन िनइ
सक्नेछन् ।
 रसायन औषगधहरूको प्रयोिबाट िेष्ठ नािररकहरूको स्वास््य संरक्षण र प्रवधइ न भएको हुनेछ
कायय क्रि संचालन गने ननकायः– आयवु ेद स्वास््य संस्थाहरु ।
संचालन निन ः–
 आयवु ेद स्वास््य संस्थाहरुमा सेवा गलन आउने िेष्ठ नािररक सेवाग्राहीहरु तथा समुदायमा स्वास््य
सेवाबाट बगञ्ित, आगथइ क रूपले गबपन्न विइ का िेष्ठ नािररकहरूका लागि काम िरररहेका स्थानीय संघ
संस्थाहरू, बृद्धाश्रम, योि के न्रहरूको समन्वयमा गतनीहरूको पगहिान िरी गनयगमत रूपमा स्वास््य
िााँि िने तथा औषगधको व्यवस्था अनुसिु ी २ अनुसार िने ।
 आिार रसायन, आहार–गवहार, व्यायाम, योि गवगधलाई गवशेष ध्यान पुरय् ाउनु पनेछ ।
 प्रवधइ न कायइ क्रमको अगभलेख अनुसूिी—३ वमोगिम अद्यावगधक राख्नु पने छ ।
 यस कायइ क्रमको प्रगतवेदन तोगकएको िांिामा सम्बगन्धत गनकायमा पठाउनु पनेछ ।
कायय क्रि संचालन गनयु पने सियः– कायाइ लय समयमा गनयगमत रुपमा ।
लनित सिूहः–िेष्ठ नािररकहरु ।

स्तनपायी आर्मालाई र्मातशृ शशु सुरक्षाथय दग्ु िबियक जडिबुटी जधय औषचि वर्वतरण सम्बल्धि काययक्रर्म

मातृगशशु स्वास््य र स्तनपानको महत्व बझ
ु ाउन,आमा र बच्िाको स्वास््य सधु ार िनइ तथा कुपोषणिन्य
रोिबाट बिाउन, सत्ु के री मगहलाको पयाइ प्त दधू बिाउन शतावरी िूणइ गवतरण िनइ र सेवाग्राहीमा सो सम्बगन्ध
िेतनामूलक सामाग्री गवतरण िनइ यो कायइ क्रम शुरू िररएको हो ।
 आमा र बच्िाको स्वास््य सधु ार िने तथा कुपोषणिन्य रोिबाट बिाउने
 स्तनपानको महत्वबारे स्तनपायी मगहलाहरूलाई िनिेतनामूलक स्वास््य गशक्षा प्रदान िने ।
8

अपेगक्षत प्रगतफल

सन्िालन प्रकृ या

१२)

 मातृगशशु मृत्यदु र घटाउने ।
 शतावरी िूणइ, दशमूलको समेत प्रयोिबाट गशशु र आमाको स्वास््यमा सधु ार हुनेछ ।
 स्तनपायी मगहलाहरूले आफ्नो गशशुलाई स्तनपान िराउन उत्प्रेररत हुनेछन् ।
 बच्िाको शारीररक र मानगसक बृगद्ध र गवकासमा सघाउ पुग्नेछ ।
 कुपोषणिन्य रोिहरूको रोकथाम हुनेछ ।
 बाल मृत्यदु र घटाउन मद्धत पग्ु नेछ ।
 मातृ स्वास््य सवल रहने छ ।
कायय क्रि संचालन गने ननकायः– आयवु ेद स्वास््य संस्थाहरु ।
संचालन निन ः–
मातृगशशु स्वास््य र स्तनपानको महत्व बुझाउन सरोकारवाला गनकाय संि समन्वय िरी बगथइ ङ्ि सेन्टर,
खोपके न्र, पूवइप्रसूगत िााँि िने स्थानहरूमा अञ्िल आयवु ेद औषधालय,गिल्ला आयवु ेद स्वास््य के न्रले
अनुसूगि ३ अनुसार सेवाग्राहीको अगभले ख राख्ने र अनुसूिी—४ मा तोगकए बमोगिमको औषधीहरू समावेश
िरी सेवा प्रदान िने ।
 प्रत्येक बषइ को स्तनपान सप्ताहमा सरोकारवाला गनकायसाँि समन्वय िरी तोगकएको लगक्षत समुदायलाई
िेतनामुलक सामाग्री माफइत प्रिार प्रसार िररनेछ ।
 सत्ु के री मगहलाको लित संकलन िने र कायइ क्रम संिालन िररने स्थानका स्वयंसगे वकासंि समन्वय राखी
आवश्यक अगभमुगखकरण तागलम िराई पररिालन िररने छ ।
 गशशु र मगहलाको गनयगमत रूपमा स्वास््य िााँि िनइ पु नेछ ।
 आवश्यकतानुसार सत्ु के री मगहलाको पयाइ प्त दूध बिाउन शतावरी (कुररलो िूणइ) ६ मगहनासम्म
खुवाउनुपनेछ। तत्काल सत्ु के री भएको अवस्था छ भने आमालाई एक मगहनासम्म दशमूल तेलको
मागलस प्रयोि िनइ गदनुपनेछ।
 शतावरी िूणइ र दशमुल तेलको प्रयोि र गवतरण अनुसूिी ३ मा तोगकए बमोगिम हुनेछ ।
 कायइ क्रमको अगभले ख अनुसूिी—३ वमोगिम अद्याबगधक राख्नु पने छ ।
लनित सिूहः– स्तनपायी मगहला (बच्िा िन्मेपगछ ६ मगहना सम्म) ।
कायय क्रि संचालन गनयु पने सियः– आयवु ेद स्वास््य संस्थाबाट गनयगमत

पंिकर्मय (पूर्वयकर्मय) काययक्रर्म

पररिय
उद्देश्य
अपेगक्षत प्रगतफल
सन्िालन प्रकृ या

पूवइकमइ कायइ क्रमका माध्यमबाट आयवु ेद स्वास््य संस्थाहरुमा आउने सेवाग्राहीहरूको स्वास््य प्रवधइ न िनइ यो
कायइ क्रम शरू
ु िररएको हो ।
आयवु ेद स्वास््य संस्थाहरुमा आउने सेवाग्राहीहरूको िााँि िरी पूवइकमइ को माध्यमबाट स्वास््य संरक्षण,
प्रवधइ न, आवश्यक उपिार र उगित परामशइ गदने ।
 यस सेवाबाट गबरामीहरू तथा सेवाग्राहीहरूको स्वास््य संरक्षण, प्रवधइ न र पनु इ स्थापनामा सघाउ पग्ु नेछ ।
 व्यागध उपरव न्यूनीकरण हुनेछ ।
कायय क्रि संचालन गने ननकायः–आयवु ेद स्वास््य संस्थाहरु ।
संचालन निन ः–
 पूवइकमइ कायइ क्रम संिालन भएका आयुवेद स्वास््य संस्थाहरुमा सेवा प्रयोिनका लागि अनुसूिी—५ मा
तोगकए बमोगिमको फाराम बनाउने ।
 आयवु ेद स्वास््य संस्थाहरुमा आएका सेवाग्राहीलाई स्वास््य िााँि िरर समस्याको पगहिान िरी
आवश्यकता अनुसार पूवइकमइ सेवाका लागि गसफाररस िने ।
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 पंिकमइ अन्तिइ त पूवइकमइ को रूपमा आवश्यकतानुसार स्ने हन, स्वेदन, गशरोधारा, कटीवगस्त, ग्रीवावगस्त,
नस्य आगद
 स्वेदन कमइ को लागि अनुसूिी—६ वमोगिम का रव्य रोिानुसार प्रयोि िने ।
 योि अन्तिइ त गिगकत्सक एवं स्वास््यकमीहरूद्वारा गसफाररस िररने रोिानुसार, स्वास््य प्रवइ द्धन एवं
पुनस्थाइ पनाका लागि तोगकएको मापदण्ि अनुसार गसफाररस िने ।
 कायइ क्रम संिालनको लागि विेट व्यवस्था भएअनस
ु ार अनस
ु िू ी—७ मा तोगकएवमोगिम अभ्यङ् िकताइ
गनयक्त
ु िने
लनित सिूहः–आयवु ेद संस्थाहरूमा उपिाराथइ आएका सेवाग्राहीहरू ।
कायय क्रि संचालन गनयु पने सियः–कायाइ लय संिालन रहने समयमा गनयगमत रुपमा ।
१३)

गाउँ घर/शहरी ल्ललननक, नसने रोग व्यर्वस्थापन काययक्रर्म

पररिय
उद्देश्य

अपेगक्षत प्रगतफल

सन्िालन प्रकृ या

शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बि् दै िैरहैको नसने रोिका बारेमा िनिेतना फै लार् सो को रोकथाम र
व्यवस्थापनमा सहयोि पुयाउन तथा आयवु ेद स्वास््य संस्थाको पहु िाँ बाट टािा रहेका िनतालाई आयवु ेद
सेवा उपलब्ध िराउन यो कायइ क्रम शुरू िररएको हो ।
 ग्रागमण तथा शहरी क्षेत्रमा रहेका आयवु ेद स्वास््य संस्थाको पहुिबाट टािा रहेका िनतालाई प्रत्यक्ष
आयवु ेद सेवा उपलब्ध िराउने ।
 नसने गकगसमका रोिीहरुको त्याङ् क संकलन िने ।
 नसने रोिको कारण र त्यसको व्यवस्थापन सम्वन्धमा परामशइ गदने ।
 नसने रोि रोकथामका उपायहरुका बारेमा िनिेतना िराउने ।
 स्वस्थ िीवन शैली अपनाउनेको संख्यामा बृगद्ध हुनेछ ।
 आयवु ेद सेवा प्राप्त निरेका नािररकले आयवु ेद सेवा प्राप्त िने छन् ।
 नसने रोि न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन िनइ सहयोि पुग्नेछ ।
 नसने रोिका रोिीको त्याङ् क अद्याबगधक हुनेछ ।
कायय क्रि संचालन गने ननकायः–आयवु ेद स्वास््य संस्थाहरु ।
संचालन निन ः–
 आयवु ेद स्वास््य संस्थाहरुबाट प्रदान िररने सेवा नपुिेका स्थान र बिी िनघनत्व भएको स्थानको
पगहिान िरी िाउाँघर/शहरी गक्लगनक तथा नसने रोि व्यवस्थापन कायइ क्रम संिालनको स्थान छनोट
िने।
 प्रत्येक १५ गदनमा िाउाँघर/शहरी गक्लगनक संिालन िने व्यवस्था गमलाउने ।
 िााँउघरशहरी गक्लगनक तथा नसने रोिको त्यांक फारम अनस
ु िू ी— ८ बमोगिम अद्याबगधक राख्ने ।
 िाउाँघरशहरी गक्लगनक तथा नसने रोिको लागि छुट्यार्एको बिेटबाट ६० प्रगतशत नसने रोिहरुको
सिेतनामूलक सामाग्री गनमाइ ण, औषगध खररद र ४० प्रगतशत संिालन खिइ िने िरी कायइ क्रम तयार िने ।
 औषगध खररद िदाइ सामान्य र नसने रोिको न्यूनीकरणका गनगम्त प्रयोि हुने औषगध खररद िने ।
 गक्लगनक संिालन व्यवगस्थत िनइ स्थागनय विाको अध्यक्ष वा प्रगतगष्ठत समािसेवी सगहत तीन देगख
पााँि सदस्य रहने िरी गक्लगनक संिालन व्यवस्थापन सगमगत िठन िरी संिालन िने ।
 आयवु ेद स्वास््य संस्थाहरुले िाउाँघरशहरी गक्लगनक संिालन िनइ िान कायाइ लयमा रहेका आयवु ेद
प्रागवगधक र कायाइ लय सहयोिीलाई खटाउनका लागि सेवा सुगवधा समेत व्यवस्था िरर वागषइ क समय
तागलका बनाउने ।
 गक्लगनकमा िनिेतनामूलक तागलम तथा छलफल आवश्यकता अनुसार संिालन िने ।
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 गक्लगनक संिालन तथा नसने रोि न्यूनीकरण िनइ स्थानीय स्रोत र साधनको पगहिान िरी अत्यागधक
प्रयोिमा ल्याउने ।
 आयवु ेद गिगकत्सा पद्धगतबाट गनगदइ ष्ट स्वास्थकर आहार, गवहार तथा आिारको बारेमा उत्प्रेरणा ििाउने ।
लनित सिूह – िाउाँघर/शहरी गक्लगनक संिालन िररएको क्षेत्रगभत्रका सम्पूणइ िनता ।
कायय क्रि संचालन गनयु पने सियः–हरेक १५ गदनमा सम्बगन्धत स्थानमा ।
१४

ननिःशुपक दटकट दताय शुपक

पररिय
उद्देश्य

अपेगक्षत प्रगतफल

सन्िालन प्रकृ या

१५

प्रत्येक नािररकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास््य सेवा गनःशुल्क प्राप्त िने हक हुनेछ भन्ने संवैधागनक व्यवस्था
कायाइ न्वयनका लागि समदु ायका िनताहरूलाई गनशल्ु क स्वास््य सेवा प्रदान िने हेतल
ु े गनःशल्ु क गटकट दताइ
शुल्क आयवु ेद स्वास््य संस्थाहरुबाट लािू िररदै आएको हो।
 आयवु ेद स्वास््य संस्थाहरुको संिालन र व्यवस्थापनका लागि समुदायलाई सगक्रय बनाउने ।
 आयवु ेद स्वास््य सेवाको पहुिाँ अगभवृगद्ध िने ।
 समुदायका िनताहरूलाई गनःशुल्क स्वास््य सेवा प्रदान िने ।
 सवइ साधारणले गनःशुल्क आयवु ेद स्वास््य सेवा प्राप्त िने छन् ।
 गनःशुल्क गटकट दताइ शुल्क वापत प्राप्त शोधभनाइ रकमबाट गबरामीहरु तथा सेवाग्राहीहरुले गनयगमत सेवा
प्राप्त िनइ सघाउ पुग्नेछ ।
कायय क्रि संचालन गने ननकायः–आयवु ेद स्वास््य संस्थाहरु ।
संचालन निन ः–
 आयवु ेद स्वास््य संस्थाहरुमा गटकट शल्ु कको अनदु ान बापत प्राप्त रकमको एक कोष खिा िरी सो
कोषको संिालन एवं व्यवस्थापन िनइ स्थानीय स्वास््य संस्था संिालन तथा व्यवस्थापन सगमगत िठन
िने ।
 स्थानीय स्वास््य संस्था संिालन तथा व्यवस्थापन सगमगतको िठन तोगकए बमोगिम हुनेछ ।
 गटकट शुल्क बापतको सगु वधा प्राप्त िने गबरामीहरूको रेकिइ सम्बगन्धत गनकायमा पठाउनु पनेछ ।
लनित सिूहः–सम्पूणइ सेवाग्राहीहरू ।
कायय क्रि संचालन गनयु पने सियः–कायाइ लय संिालन रहने समय ।

स्र्वस्थ जीर्वन काययक्रर्म

पररिय

उद्देश्य

अपेगक्षत प्रगतफल

योि र स्वस्थ िीवलशैलीको वारेमा िानकारी िराउन ,योिलार्इ व्यवहारमा अभ्यास िनइ प्रोत्सागहत िनइ र
गिगकत्सा सम्वद्ध योि(Therapeutic Yoga) को गनयमत अभ्यास िराउने प्रयोिनका लागि यो कायइ क्रम
राखीएको हो ।यस कायइ क्रमवाट समदु ायका नािररकलार्इ नसने रोिहरू र यस्ता प्रकारका रोिहरूको रोकथामको
उपायहरूको वारेमा िानकारी पगन िरार्न्छ ।
 स्वास््य संरक्षण, प्रवधइ न, आवश्यक उपिार र उगित परामशइ गदने ।
 आयवु ेद संस्थाहरूमा सेवाग्राहीको संख्या बिाउने ।
 योि र स्वास्थ िीवन शैलीको बारेमा िानकारी िराउने र व्यवहारमा ल्याउन प्रोत्सागहत िने । गिगकत्सा
सम्बद्ध योि Therapeutic Yoga को गनयगमत अभ्यास िराउने ।
 समुदायका िनताहरूलाई नसने प्रकारका रोिहरु र यस्ता प्रकारका रोिहरुको रोकथामको उपायहरुको
बारेमा िानकारी िराउने ।
 सेवाग्राहीहरूको स्वास््य प्रवधइ न हुनेछ ।
 सेवाग्राहीले स्वस्थ र दीघाइ यु िीवन यापन िनेछन् ।
 सेवाग्राहीहरू नसने प्रकारका रोिहरुबाट बच्न सक्नेछन् ।
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सन्िालन प्रकृ या

१६

जडिर्वुटीर्वाट िूणऔ
य षिी ननर्मायण ।

पररिय
उद्देश्य
अपेगक्षत प्रगतफल
सन्िालन प्रकृ या

१७

 उच्ि रक्तिाप, मधुमेह तथा वृक्क दोष िस्ता रोिीहरुको स्वास््यमा सधु ार आउने छ ।
कायय क्रि संचालन गने ननकायः– आयवु ेद स्वास््य संस्थाहरु ।
संचालन निन ः–
 प्रत्येक गदन गवहानको समयमा कायाइ लय पररसरको योि हलमा २० िना सहभािीलाई योिको अभ्यास
िराउने ।
 योिको अभ्यास सगकसके पगछ एक मात्रा गशलािीत र अमृत गियाको सेवन अनुसूिी –११ अनुसार
िराउने
 आयवु ेदमा उल्लेख भए अनस
ु ारको आहार गवहारको व्यबहार िनइ गसकाउने ।
 प्रत्येक सेवाग्राहीको स्वस्थ िीवन कािइ वनाई अगभलेख राख्ने ।
 सेवाग्राहीलाई आवश्यकतानुसार पूवइकमइ तथा गशरोधारा िराई अगभले ख राख्ने ।
 प्रत्येक हप्ता यस कायइ क्रममा सहभािीको रक्तिाप, तौल मापन िरर अगभलेख राख्ने ।
 मधुमेहका रोिी भएमा प्रत्येक मगहना रितमा गिनीको मात्रा परीक्षण िनइ लिाई त्यसको अगभलेख राख्ने ।
 स्वास््यमा आएको गवशेष पररवतइ न भएमा त्यसको समेत अगभलेख राख्ने
लनित सिूहः– कायइ क्रम संिालन हुने आयवु ेद संस्थामा आउने सेवाग्राहीहरु ।
कायय क्रि संचालन गनयु पने सियः–प्रत्येक गदन गवहान ।

गवित वषइ हरूदेगखनै आयवु ेद स्वास््य संस्थाहरूव्दारा स्थानीय स्तरमा उपलव्ध हुने िगिवटु ीहरूको उपयोि
िरी औषधी गनमाइ ण िरी औषधीको अभाव हुन नगदन र स्थानीय तािा िगिवटु को प्रयोिलार्इ विावा गदन यो
कायइ क्रम राखीएको हो ।
 वषइ भरी गनरन्तर उपयोि िररने आयवु ेद औषधीको अभाव हुन नगदनु ।
 स्थनीय स्तरमा उपलव्ध हुने िगिवटु ीको प्रयोि िरी िूणइ औषधी गनमाइ ण िरी गवतरण िने ।
 स्थानीय स्तरमा उपलव्ध हुने िगिवटु ीहरूको समूगित उपयोि भएको हुनेछ ।
 रोिको पगहिान भए अनुसार आवश्यक पने िूणइ औषधी गनमाइ णका लागि स्थानीय स्तरमा वगिमात्रामा
उपलव्ध हुने िगिवटु ी छनौट िरी स्थानीय दररेट अनुसार हुनेिरी िगिवटु ी खररद िने ।
 आवश्यकतानुसार िूणइ औषधी गनमाइ ण गवगध अपनार् प्याके गिङ र सरसफार्लार्इ ध्यानमा रागख एकल र
गमगश्रत औषधी गनमाइ ण िने ।

र्मेशसनरी औजार खररद ।

पररिय
उद्देश्य
अपेगक्षत प्रगतफल
सन्िालन प्रकृ या

नसने रोि तथा अन्य रोिहरूमा आयवु ेद स्वास््य संस्थाहरूमा गशरोधार वारपस्वेदन यन्त्र (िगिवटु ी यक्त
ु वाफले
सेक्ने) लिायत अन्य गिगकत्सा उपयोगि सामाग्रीको व्यवस्थापन सहि पानइ यो कायइ क्रम राखीएको हो ।
 गशरोधारा, वारपस्वेदन सेवा संिालन िनइ आवश्यक सामाग्रीको व्यवस्थापन िनइ ु ।
 नसने रोिहरूको न्यूगनकरण भएको हुनेछ ।
 आवश्यकतानुसार खररद योिना वनाउने ।
 सावइ िगनक खररद ऐन २०६३ तथा सावइ िगनक खररद गनयमावली २०६४ वमोगिम खररद र्कार् िठन
िरी प्राप्त विेटको पररधीगभत्र रगह प्रिगलत कानून वमोगिम िने ।
 खररद िरीएका सामागग्रहरूको गनयमानुसार अभलेख अद्यावगधक िररराख्नुपने छ ।
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१८

अधय सेर्वा शुपक

पररिय
उद्देश्य
अपेगक्षत प्रगतफल
सन्िालन प्रकृ या

प्रत्येक नािररकलार् राज्यबाट आधारभूत स्वास््य सेवा गनःशुल्क रूपमा प्रदान िने र सेवाग्राहीलार् सेवा प्रदान
िनइ अभ्यंिकताइ सेवा करारमा गलने व्यवस्था िनइ लागिएको हो ।
सेवाग्राहीहरूलार् आयवु ेद सेवा प्रदान िनइ करार सेवामा अभ्यङ् िकताइ गनयक्त
ु िने ।
आवश्यक अभ्यङ् िकताइ को आपूगतइ भएको हुनेछ ।
सञ्चालन गने ननकायः आयवु ेद स्वास््य संस्थाहरू ।
सञ्चालन गने निन ः साबइ िगनक खररद ऐन २०६३ तथा साबइ िगनक खररद गनयमावली २०६४ बमोगिम
प्राप्त बिेटको पररगध गभत्र रगह अभ्यंिकताइ गनयक्त
ु िरर अनुसूगि ७ वमोगिम कायइ िने ।
सेिा संचालन गने सियः कायाइ लयको समयमा ।
लनित सिूहः आयवु ेद सेवाग्राही ।

बजे ट बााँडर्ााँड
सार्वजनिक खरिद ऐि तथा नियमार्ली, अथव मन्त्रालयको स्र्ीकृ त आनथवक कायवनर्नि अिसु ाि कायावलय प्रमख
ु बाट स्र्ीकृ त गिाई कायवक्रम
सम्पन्त्ि गिे ।
अर्िलेख र्था प्रर्र्वेदनः
कायवक्रम सम्पन्त्ि भएपनि सोको अनभलेख िाख्िे ि प्रगनत नर्र्िण आयुर्ेद तथा र्ैकनपपक निनकत्सा नर्भागमा पठाउिु पिेि ।
सन्दर्य सािाग्री
िूणइ औषधी गनमाइ ण गनदेगशका, अभ्यङ् ि गपण्िस्वेद सेवा संिालन म्यानुअल ,कटीबगस्त,गशरोधारा,स्वेदन,लिायतका गनदेगशकाहरू ।
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अनुसूचीहरू
अनुसूची–१
पंचकिय (पूियकिय) सेिा सम्बनन् फाराि
१.
नाम, थरः–
२.
उमेरः–
३.
गलङ् िः–
४.
ठे िानाः–
महा/उप/निरपागलका/िाउपागलका
५.
पेशाः–
६.
सम्बगन्धत गबरामी वा अगभभावकको दस्तखतः–
८.
कायाइ लय प्रयोिनको लागि (२ प्रगत मध्ये १ प्रगत सेवाग्राहीलाई)
(क) मूल दताइ नं.
(ख) सहायक रगिष्टर दताइ नं.
९.
सेवाः योि, पूवइकमइ ः स्ने हन र स्वेदन,गशरोधारा, प्रगतमसइ नश्य कम, अन्य

विा नं.

अनुसूची – २
१. स्िेदन नक्रयाको लागि आवश्यक रव्यहरू सगहतको गवगध गनम्न छन् ।
नाडी स्िेदका लानग औषन द्रव्यः
प्रायशः पातहरूको प्रयोि िररन्छ र फल, बोक्रा, िरा वा काण्िको पगन प्रयोि िनइ सगकन्छ ।
शीतल गिनी (गशग्रु)
पुननइ वा
िहत
दशमूल
िुिो
बरुण (गसगप्लिान)

बृहत पंिमूल

मास

तण्िुल (िामल)

गसमली

गततेपाती

मांस रस

कांिी

गतल

गसस्नु आगद
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अनुसूची – ३
गनःशुल्क गबशेष स्वास््य सेवाको प्रयोिनको लागि भररने फारम

१.
नाम,थरः–
२.
उमेरः–
३.
गलङ् िः–
४.
ठे िानाः–
महा/उप/निर/िाउंपागलका
विा नं.–
५.
पेशाः–
६.
सम्बगन्धत गबरामी वा अगभभावकको दस्तखतः–
७.
सेवाको गकगसमः–
(क) िेष्ठ नािररक (ख) स्तनपायी आमा
८.
कायाइ लय प्रयोिनको लागि (२ प्रगत मध्ये १ प्रगत सेवाग्राहीलाई (
(क) मूल दताइ नं.
(ख) सहायक रगिष्टर दताइ नं.
नस.िं.

नमनत

सेर्ाको
नकनसम

औषगधको नाम

फायल

नसफाररश गने
(उपिारमासंलग्न स्वास््यकमी)
िाम
पद
दस्तखत

क्र.सं
१

औष ीको नाि
ज्वानो

२

शतावरी
(कुररलो) िणू इ

ग्रा/.गमग्रा.

पिु िार्ृनत
नमनत

नर्िामीको
दस्तखत

दस्तखत(औषनि
नर्तिण शाखा)

स्िीकृत गने
संस्था प्रमुख
िाम
पद
दस्तखत

अनुसूची –४
स्तनपायी आिाकालानग औषन हरू ।
प्रयोग
िात्रा
िोनीको दख
ु ाई,िभाइ शय ३ –६ग्राम
शोधकको रूपमा, पेट
दख
ु ाई, पीिादायी
मगहनावारी तथा प्रसतू ी
ज्वरमा
स्तन्य वद्धइ क, पोषक,रोि िणू इ ३–६ ग्राम
प्रगतरोध शगक्त वद्धइ क
स्वरस १०–२० गम.गल.
क्वाथः५०–१०० गम.गल
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प्रयोग निन
ज्वानोको झोल बनाएर
आवश्यकतानुसार
गदनको ३पटक सम्म
गदने ।

प्रयोग अिन
आवश्यकतानुसार

रस गनकालेर ,
आवश्यकतानस
ु ार
िणू इ (Powder) बनाएर सत्ु के री भएको ६ मगहना
अथवा पकाएर क्वाथको सम्म
रूपमा

अनुसूची–५
पंचकिय अन्तगय त पूियकिय सेिाको प्रयोजनकोलानग र्ररने फाराि
१.
नाम, थरः–
२.
उमेरः–
३.
गलङ् िः–
४.
ठे िानाः–
महा/उप/निरपागलका/िाउपागलका
५.
पेशाः–
६.
सम्बगन्धत गबरामी वा अगभभावकको दस्तखतः–
८.
कायाइ लय प्रयोिनको लागि (२ प्रगत मध्ये १ प्रगत सेवाग्राहीलाई)
(क) मूल दताइ नं.
(ख) सहायक रगिष्टर दताइ नं.
९.
सेवाः योि, पूवइकमइ ) स्नेहन , स्वेदन (, गशरोधारा, प्रगतमसइ नश्य कमइ अन्य । ,

विा नं.

अनुसूची – ६
१.
स्िेदन नक्रयाको लानग आिश्यक द्रव्यहरू ननम्न छन् ।
नाडीस्िेदका लानग औषन द्रव्यः
प्रायशः पातहरूको प्रयोि िररन्छ र फल, बोक्रा, िरा वा काण्िको पगन प्रयोि िनइ सगकन्छ ।
शीतल गिनी (गशग्रु)
पुननइ वा
िहत
दशमूल
िुिो
बरुण (गसगप्लिान)

बृहत पंिमूल

मास

तण्िुल (िामल)

गसमली

गततेपाती

मांस रस

कांिी

गतल

गसस्नु आगद
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अनुसूची – ७
अन्य सेिा शुल्क
अभ्यङ् गकताय ः
१.
मगहला / पुरुष
२.
कगम्तमा १ मगहनाको तागलम प्राप्त ।
३.
तानलि नदने ननकायः–मान्यता प्राप्त गशक्षण संस्था /आयुवेद गिगकत्सकको गनिरानीमा आयवु ेद संस्था ।
४.
कम्तीमा ८ कक्षा उत्तीणइ
५.
स्थानीय हुनपु ने
उमेरः १८ – ३५ वषइ
कायय नबिरणः
(क)
अभ्यङ् ि, स्वेदन र गशरोधारा कक्षको आवश्यक सरसफाई िने ।
(ख)
आवश्यक पूवइकमइ का सामग्रीहरु तयार िने ।
(ि)
गिगकत्सकको गसफाररश अनुसार आयवु ेद स्वास््य संस्थामा आएका सेवाग्राहीहरुलाई अभ्यङ् ि (तेल मागलश), स्वेदन,
गशरोधारा लिायतका कामहरु िने ।
(घ)
अभ्यङ् ि लिायत सेवा प्रदान िरेको गबवरणका साथै प्रगतवेदन तयार िनइ सहयोि िने ।

अनुसूिी– ८
गाउँघर नललननक तथा नसने रोगको तथयांक फारfि
रोि
मधुमेह
उच्िरक्तिाप
मृिौला सम्बगन्ध
रोि
गिणइ श्वास
मेदोित रोि
वातव्यागध
अन्य

१–५ बषइ
मगहला

पुरुष

५–१५ बषइ
िम्मा

मगहला

पुरुष

१५–४५ बषइ
िम्मा

िाउाँघर गक्लगनक संिालन स्थान
१..................
२..................
३..................
४..................
(अन्य रोिको त्यांकलाई रोि ते ररि फारम समावेश िरी पठाउने)
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मगहला

पुरुष

४५ बषइ मागथ
िम्मा

मगहला

पुरुष

रोिी संख्या
............................
...........................
...........................
..........................

कै गफयत
िम्मा

अनुसूिी –९
अत्यािश्यक आयुिेद औषन सूनच
१. गनःशुल्क प्रदान िररने गनम्नानुसारका औषगधहरु गनरन्तर रुपमा प्राप्त हुने व्यवस्था गमलाउनु पनेछ ।
1.
रोिको नाम
औषगधको गवबरण
2.
अम्लगपत्त
अगवपगत्तकर िूणइ
3.
उदर रोि
गहंग्वाष्टक िूणइ
4.
वातव्यागध
महायोिराि िुग्िुल, महानारायण तैल
5.
श्वशनगवकार
गसतोपलागद िूणइ, टंकण भस्म
6.
स्त्रीरोि
पुरयानुि िूणइ
7.
बालरोि
बालामृत, मृिमदासाव
8.
उच्ि रक्तिाप
सपइ िन्धाघन वटी
9.
त्वकगवकार
गनम्बागद िूणइ, िन्धक रसायन
10.
कणइ ,नासा,मुख,दन्तरकण्ठरोि
खगदरागद वटी, षिगवन्दु तेल
11.
आमवात
योिराि िग्ु िल
ु
12.
ज्वर
महाशदु शइ न िूणइ
13.
अगतसार, ग्रहणी
महाशंख वटी, गवल्वागद िणू इ
14.
ब्रण
िात्यागद तेल
15.
वातरक्त
कै शोर िग्ु िल
ु
16.
मूत्रगवकार,प्रमेह
िन्रप्रभावटी
17.
गवगवध
गत्रफला, अश्विन्धा िूणइ

कै गफयत

२ औषगध व्यवस्थापन
१ औषगध खररद
औषगध खररद िदाइ साबइ िगनक खररद ऐन २०६३ तथा साबइ िगनक खररद गनयमावली २०६४ बमोगिम खररद एकार् िठन िरर
प्रिगलत आगथइ क ऐन गनयम बमागिम िनइ पु ने छ ।
क) गबगनयोगित बिेटबाट ऐन गनयमको पररगध गभत्र रही तोगकएका औषगधहरू खररद िनइ पु ने छ ।
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अनुसूिी– १०
औषन गुणस्तर सम्बनन् व्यिस्था
क)

चूणय औषन हरुको ननम्नानुसार परीिण व्यिस्था गनेः
क्र.
औषगधको नाम
तौल
स्पशइ
रूप/वणइ {
सं.

रस

िन्ध

एकरूपता

कै गफयत

प्रत्येक व्यािको स्वीकृ तl प्राप्त औषगध परीक्षण प्रयोिशालाबाट Microbial Test पूरा िरेको प्रमाणपत्र संलग्न
(ख) गुग्गुल / िटी औषन हरुको ननम्नानुसार परीिण व्यिस्था गनेः
क्र. औषगधको नाम
तौल
स्पशइ
रूप/वणइ {
सं.
(Hardness)
(ग)

र्ष्ि/नपष्टी औषन हरुको ननम्नानुसार परीिण व्यिस्थ गनेः
क्र.
औषगधको
तौल स्वरूप
रूप/वणइ { रेखापूणइता वाररतर
सं.
नाम
(form) (colour)

(घ) लौह/िण्डु र औषन हरुको ननम्नानुसार परीिण व्यिस्था गनेः
क्र.
औषगधको
तौल
स्वरूप
रूप/वणइ {
सं.
नाम
(form)
(colour)
ङ)

एकाई तौल
(Fineness)

एकाई
तौल

िलहि एिं तैल औषन हरुको ननम्नानुसार परीिण व्यिस्था गनेः
क्र. औषगधको नाम तौल
रूप/वणइ
स्पशइ
सं.
(colour)
(smoothness)

रस

िन्ध

एकरूपता

कै गफयत

रस

िन्ध

गनिगन्रका

कै गफयत

रस

िन्ध

एकरूपता

कै गफयत

सान्रता

िन्ध

एकरूपता

कै गफयत

च) सम्बनन् त ननकायबाट हालसालै ननिकरण गरी अद्यािन क र्एको उत्पादन तथा नबक्री नबतरण दताय प्रिाणपत्र संलग्न हुनुपने
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अनुसूिी –११
)स्िस्थ जीिन कायय क्रि संग सम्िनन् त(

१. गनःशुल्क प्रदान िररने सेवाहरूः
क) शीलािीतः दैगनक एक िनालाई एक मात्रा ५०० गम.ग्रा.
ख) अमृत गिया
१. िुिूिी
२. अमला
३ .हररतकी
४ .तल
ु सी
५. वरुण
मागथ उल्लेख िररएका िगिबुटीहरुको समान भाि गमलाएर गिया बनाउने र स्वस्थ िीवन कायइ क्रममा सहभािीहरुलाई ५०
गम.ली.को दरले दैगनक सेवन िराउने ।
२. औषगध व्यवस्थापन
औषगध खररद
औषगध खररद िदाइ साबइ िगनक खररद ऐन २०६३ तथा साबइ िगनक खररद गनयमावली २०६४ बमोगिम खररद एकार् िठन
िरर प्रिगलत आगथइ क ऐन गनयम बमोगिम िनइ पु ने छ ।
क) गबगनयोगित बिेटबाट ऐन गनयमको पररगध गभत्र रही तोगकएका औषगधहरू खररद िनइ पु ने छ ।
ख) औषगधको खिइ ः– औषगधको आम्दानी खिइ को अगभलेख छुटाछाछुटाछै सहायक गिन्सी खाता खिा िरी खिइ व्यवस्थापन
िनइ पु ने छ । यसरी रागखएको अगभलेख भण्िारको अगभले ख र उपिार रगिष्टरको अगभलेखसंि गमलेको हुनुपनेछ.
अनस
ु िू ी – १२
अत्यािश्यक आयिु ेद औषन तथा अन्य खररद र नजन्सी अध्यािन क गदाय र्नयुपने खपत नििरण फारि
क्र.सं औषगधको नाम
औषगधको मागसक खिइ गववरण
औषगध हस्तान्तरण िरेको
संस्थाको संख्या
.
पररणाम
र्कार्
१.
२.
क्र. cf}ifl
सं. wsf] ut
gfd cf=j
= sf]
j+fsL
df}Hb
ft

कै गफयत

औषन को िौज्दात नििरण फारि

औषचिप्राल्ततको श्रोत ÷काययक्रर्म

cf
o'j]{
b
lj
ef
u
jf6
k|fK
t

cTof
jZo
s
cfo'
j]{b
cf}ifl
wvl
/b

r"0f{
cf}ifl
wlg
df{0f

cGo
jf6
cf}ifl
wvl
/b÷
k|fKt

h]i7
gful/
s
:jf:Y
oKf|j
w{g
;]jf

:tgkf
oLcfd
f
tyflz
z' ;]jf

u+fp
3/
zx/
L
lNsl
gs
sfo{
s|d
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k~r
sd{{
-k"j{
sd{_
sf]
nflu
cf}ifl
wvl/
b

lgz'N
scfo'
j]{b
:jf:Y
olzl
j/
;+rf
ngsf]
nflu
cf}ifl
wvl/
b

bft[
lgsfo
jf6
k|fKt
cf}iflw

cf}iflws O{sfO{ tf}n
f] hDdf v'Ng]u/L
kl/df0f s]=hL=÷u|fd
÷ kmfO{n

s}lkmot

व्यर्वस्थापन र्महाशाखा
प्रदे शस्तरमा औषधी एवं औषधीजन्त्य सामाग्री तथा खोप भण्डार गह
ृ ननमााण शुरुवात ।
काययक्रर्मको पररिय

दे शभरका सातैबटा प्रदे शहरु र्मध्ये र्मेडिकलस्टोरहरु नभएका तीनबटा प्रदे शहरुर्मा औषिी एर्वं

औषिीजधय सार्माग्री तथा खोप लगायतका सार्माग्रीहरुको भण्िार एर्वं वर्वतरणका लाचग स्टयाििय

डिजाईन बर्मोल्जर्मको भौगोशलक एर्वं जनसंख्याका आिारर्मा आर्वश्यक पने भण्िार गह
ृ ननर्मायण
गने प्रयोजनका लाचग यो कक्रयाकलाप सर्मार्वेश गररएको हो ।

उदे श्य

भण्िार गह
ृ हरु नभएका प्रदे शहरुर्मा औषिी एर्वं औषिीजधय सार्माग्री तथा खोप लगायतका

अपेक्षक्षत प्रनतफल

भण्िार गह
ृ हरु नभएका प्रदे शहरुर्मा औषिी एर्वं औषिीजधय सार्माग्री तथा खोप लगायतका

सार्माग्रीहरुको भण्िारण एर्वं वर्वतरणका लाचग आर्वश्यक पने भण्िार गह
ृ ननर्मायणको शुरुर्वात गने

सार्माग्रीहरुको भण्िारण एर्वं वर्वतरणका लाचग आर्वश्यक पने भण्िार गहृ ननर्मायणको शरु
ु र्वात भएको

संिालन वर्वचि/ कायय

संिालन प्रकक्रया

हुनेछ ।

प्रदे श नं. २, गण्िकी र कणायली प्रदे शर्मा औषिी एर्वं औषिीजधय सार्माग्री तथा खोप भण्िार गह
ृ

ननर्मायण शुरुर्वात गनयको लाचग रू. रु. १ करोिका दरले बजेट वर्वननयोजन गररएको छ । सार्माल्जक

वर्वकास र्मधरालय र्माफयत दे हाय बर्मोल्जर्म प्रकक्रया अर्वलम्बन गनुय पने छ ।




प्रदे श स्तरर्मा प्रातत बजेट तथा काययक्रर्मको एककन गने ।

आफ्नो प्रदे शको भौगोशलक अर्वस्था र जनसंख्याका आिारर्मा आर्वश्यक पने भण्िार
गह
ु त एर्वं पाएक पने स्थानर्मा जग्गाको प्रर्वधि गने ।
ृ ननर्मायणका लाचग उपयल



जग्गाको ब्यर्वस्थापन पनछ स्र्वास््य तथा जनसंख्या र्मधरालयर्वाट प्रातत हुने
डिजाइनलाई जग्गाको अर्वल्स्थती अनुसार पररर्माजयन गरी ननर्मायण स्थलको
र्मास्टरतलान सदहत कूल लागत अनर्म
ु ान तयार गरी स्र्वीकृत गनुय पने छ ।



लागत अनर्म
ु ानका आिारर्मा आर्वश्यक बजेटको सुननल्श्ितता सदहत खररद प्रकक्रयार्मा
लैजाने ।




भण्िार गह
ृ ननर्मायण स्थलको र्माटो परीक्षण गने गराउने ।

ननर्मायण सम्पधन गनयका लाचग सम्बल्धित प्रदे शले पनन आर्वश्यकता बर्मोल्जर्मका
कक्रयाकलापहरुर्मा बजेटको प्रर्वधि गने ।

प्रदे श

स्वास््य

ननदे शनालयिाट

स्थानीय

तहहरुका

स्वास््य

कायाक्रमहरुको योजना तजम
ुा ा सम्िन्त्धी क्षमता अभभिद्
ृ धी ।
काययक्रर्मको पररिय

संयोजक सह

संयोजकहरुलाई

स्वास््य /

स्थानीयतहर्मा आउने अनद
ु ान शशषयकका रकर्महरुका सम्बधिर्मा स्र्वास््य संस्थाहरुको बावषयक

कक्रयाकलापहरुका

लाचग

आर्वश्यक

पने

योजना

तजर्म
ुय ा

लगायतका

काययक्रर्मरुका

लाचग

स्थानीयतहहरुर्मा कायय गने स्र्वास््य प्रर्मख
ु /उप प्रर्मुख/स्र्वास््य संयोजक/सह संयोजकहरुलाइ
उदे श्य
अपेक्षक्षत प्रनतफल
संिालन वर्वचि/ कायय

संिालन प्रकक्रया

योजना तजर्म
ुय ा काययर्मा दक्ष बनाउने काययका लाचग यो कक्रयाकलाप सर्मार्वेश गररएको हो ।
स्थानीयतहहरुर्मा

काययरत

स्र्वास््य

प्रर्मख
ु /उप

प्रर्मख
ु /स्र्वास््य

संयोजक/सह

संयोजकहरु

स्थानीयतहहरुर्मा

काययरत

स्र्वास््य

प्रर्मुख/उप

प्रर्मुख/स्र्वास््य

संयोजक/सह

संयोजकहरु

पाशलकातहर्मा स्र्वास््य काययक्रर्महरुको योजना तजर्म
ुय ा कक्रयाकलापहरुर्मा दक्ष बनाउने ।

पाशलकातहर्मा स्र्वास््य काययक्रर्महरुको योजना तजर्म
ुय ा कक्रयाकलापहरुर्मा दक्ष भएका हुनेछन ्




यो कक्रयाकलाप प्रदे श स्र्वास््य ननदे शनालय र्माफयत संिालन गनुय पनेछ ।
प्रदे शस्तरर्मा प्रातत बजेट तथा काययक्रर्म एककन गने ।
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स्र्वास््य संस्था एर्वं स्थानीयतहको कायय ब्यस्ततालाई वर्विार गरी उपयुलत सर्मयर्मा

काययक्रर्म संिालन गनय सर्मय र शर्मनत तोलने ।


स्थानीयतहहरुर्मा

काययरत

स्र्वास््य

प्रर्मुख/उप

प्रर्मुख/स्र्वास््य

संयोजक/सह

संयोजकहरु र्मध्ये बजेटको पररचि शभर रही काययक्रर्मर्मा आर्मधरण गने ।


वर्वगतर्मा पाशलकास्तरर्मा संिाशलत काययक्रर्महरुको कशर्म कर्मजोरी पदहिान गने, सुिार

गनुय पने र्वुदाँहरु पत्ता लगाई आगार्मी ददनहरुर्मा कसरी ब्यर्वस्थापन गने र अको

बषयका लाचग िाशलनु पने वर्वचिहरुको बारे र्मा छलफल गने ।


बजेटको अर्वस्था र स्र्वास््य क्षेरर्मा के कस्ता कक्रयाकलापहरु संिालन गने र दे शले

वर्वशभधन राल्रिय एर्वं अधतराल्रिय स्तरर्मा स्र्वास््य क्षेरर्मा गरे का प्रनतर्वद्िताहरु
बर्मोल्जर्मका लक्ष्य प्रातती भए नभएको वर्वषयर्मा छलफल र आगार्मी आ.ब.को

स्थानीयतहको योजना तजर्म
ुय ा काययक्रर्मर्मा सर्मार्वेश हुने गरी योजना गनय सलने
बनाउने।



राल्रिय स्र्वास््य नीनतलाई ध्यानर्मा राखी योजना तजर्म
ुय ा काययक्रर्मर्मा छलफल गराउने
अननर्वायय दानयत्र्व तफयको बजेट र काययक्रर्मलाई पदहलो प्राथशर्मकतार्मा राखख छलफल
गराउने ।



स्थानीयतहबाट सहभागी हुन आउने पदाचिकारीहरुले आगार्मी बषयको लाचग प्रस्तार्व
गनुय पने काययक्रर्म बजेट (योजना) तयार गरी पाशलकातहर्मा छलफल गराई साथर्मै
शलई आउन अनरु ोि गने ।



उलत नर्मूना काययक्रर्म बजेट (योजना) सर्मूहर्मा छलफल गरी प्रस्तुतीकरण गनय
लगाउने


लक्षक्षत सर्मूह

प्रावर्वचिक

सहयोगका

लाचग

आर्वश्यकता

र्मधरालयर्वाट आर्मधरण गनय सककनेछ ।



अनस
ु ार

स्र्वास््य

प्रदे श अधतगयतका सरोकारर्वाला ननकायका पदाचिकारीहरु ।
स्थानीयतहहरुर्मा
संयोजकहरु

काययरत

स्र्वास््य

प्रर्मुख/उप

तथा

प्रर्मुख /स्र्वास््य

जनसंख्या

संयोजक/सह

प्रदे श स्वास््य ननदे शनालयहरुले स्वास््य कायाालय एवं अस्पतालहरुको चौमाभसक एवं िार्षाक समीक्षा
काययक्रर्मको पररिय

स्र्वास््य सेर्वाको सर्मग्र बस्तल्ु स्थतीका बारे र्मा छलफल गने र र्मख्
ु य सर्वाल पदहिान गरी

िौर्माशसक/बावषयक कायययोजनार्मा सर्मार्वेश गने उदे श्यले स्र्वास््य कायायलय एर्वं अस्पतालहरुको

िौर्माशसक एर्वं बावषयक काययक्रर्म सशर्मक्षाको ननल्श्ित पद्िती अर्वलम्बन गदै आएको छ । स्र्वास््य

संस्था तहदे खख स्र्वास््य कायायलय तहसम्र्म लक्षक्षत गरे अनस
ु ारको प्रगतीको अर्वस्था, सि
ु ार गनुय
पने अर्वस्था तथा शसकाईको वर्वश्लेषण गने र खास सर्वाल पदहिान गरी अको िौर्माशसक/बावषयक

कायय योजनार्मा सर्मार्वेश गनय यो काययक्रर्म राखखएको हो । स्र्वास््य ननदे शनालय स्तरबाट ३
िरणर्मा सशर्मक्षा र छलफल हुने गरी यस आ.ब.र्मा बजेट ब्यर्वस्था गररएको छ:
(क) गत आ.र्व.को र्वावषयक सशर्मक्षा–स्र्वास््य कायायलय तहर्मा बवीर्मा आल्श्र्वन र्मदहनासम्र्म र प्रदे श
स्तरर्मा कानतयक र्मदहनासम्र्मर्मा सम्पधन गरर सलनप
ु ने ।

(ख) प्रथर्म िौर्माशसक अर्वचिको सशर्मक्षा–र्मंशसर र्मदहना शभर सम्पधन गरर सलनु पने ।

(ग) दोश्रो िौर्माशसक अर्वचिको सशर्मक्षा – दई
ु िौर्माशसकको काययक्रर्म सम्पधन भए पश्िात िैर

र्मदहना शभरर्मा सम्पधन गनुय पने ।
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उदे श्य

प्रदे श अधतगयतको स्र्वास््य सेर्वाको सर्मग्र बस्तुल्स्थतीका बारे र्मा छलफल, स्र्वास््य संस्थातह दे खख
स्र्वास््य कायायलय तह सम्र्म लक्षक्षत गरे अनस
ु ारको प्रगतीको अर्वस्था, सि
ु ार गनुय पने अर्वस्था,

खास सर्वाल पदहिान, स्र्वास््य सेर्वा उपभोगर्मा र्मदहला, गररर्व साथै बधिीतीकरणर्मा परे का
वर्वरार्मीहरुको अर्वस्था, सम्बल्धित ननकाय एर्वं सरोकारर्वालाहरुको भुशर्मकाहरुका बारे र्मा छलफल र

अपेक्षक्षत प्रनतफल

ननणयय गने ।




प्रदे श अधतगयतको स्र्वास््य सेर्वाको सर्मग्र बस्तुल्स्थतीका बारे र्मा छलफल भएको

हुनेछ
स्र्वास््य संस्थातह दे खख अस्पताल एर्वं स्र्वास््य कायायलय तह सम्र्म लक्षक्षत गरे

अनुसारको प्रगतीको अर्वस्था, सुिार गनुय पने अर्वस्था, खास सर्वाल पदहिान भएको



संिालन वर्वचि/ कायय
संिालन प्रकक्रया

हुनेछ
स्र्वास््य सेर्वा उपभोगर्मा र्मदहला, गररर्व साथै बल्धितीकरणर्मा परे का वर्वरार्मीहरुको

अर्वस्थाका बारे र्मा छलफल एर्वं संबोिन भएको हुनेछ ।
सम्बल्धित ननकाय एर्वं सरोकारर्वालाहरुको भुशर्मकाहरुका बारे र्मा छलफल र ननणययहरु

भएको हुनेछ ।


प्रदे श स्र्वास््य ननदे शनालयले सर्वै स्र्वास््य कायायलय एर्वं अस्पतालहरुलाई सर्मग्र

स्र्वास््य सेर्वा प्रर्वाह र उपभोगको अर्वस्था र स्र्वास््य सेर्वाले सर्मेटन नसकेका क्षेर
एर्वं सर्मूह, र्वगय र सेर्वा उपभोग गनय उननहरुले भोग्नु परे का बािा ब्यर्विानहरु (आचथयक,

सार्माल्जक, सांस्कृनतक, संस्थागत) लाई सम्बोिन गनयका लाचग भएका प्रयासहरु र

नतननहरुको वर्वश्लेषण सदहतको सूिना एर्वं प्रस्तुतीकरणका लाचग ब्यर्वस्था शर्मलाउने
।



स्र्वास््य कायायलय, अस्पतालहरुले ल्जपला शभरका स्थानीयतहका सर्मुदायहरु वर्वशेष

गरी र्मदहला, गरीर्व तथा बधिीतीर्मा परे का सर्मूहहरुलाई स्र्वास््य सेर्वा उपभोग बद्
ृ चि
गराउन गररएका प्रयासहरु, प्रातत उपलब्िीहरु, त्यस्ता बगय र क्षेरर्मा सेर्वा उपलब्ि
गराउन परे का कदठनाईहरुको वर्वश्लेषणात्र्मक प्रनतर्वेदन पेश गनय लगाउने ।



प्रत्येक स्थानीयतहहरुले सम्बोिन गनुय पने लैंङ्चगक सर्मानता र सार्माल्जक

सर्मार्वेशशकरणका दहसार्वले सम्बोिन गनुय पने सर्वालहरुलाई प्राथशर्मकताका साथ

उठाई आगार्मी बषयको कायय योजनार्मा सर्मार्वेश गनय शसफाररस गने ।


सशर्मक्षार्मा प्रदे श शभरका सेर्वा प्रर्वाहको अर्वस्था, त्यसर्मा पनन दग
य क्षेरर्मा सेर्वा
ु र्म

प्रर्वाहको अर्वस्था, स्र्वास््यकर्मी र औषचिको उपलब्िता आददका बारे र्मा छलफल गरी
संबोिन गनुय पने सर्वालहरुर्मा प्रदे श स्र्वास््य ननदे शनालयले सर्मािान गनय नसलने

नशर्मपने भएर्मा स्थानीयतह साथै सार्माल्जक वर्वकास र्मधरालय एर्वं सं नघय
र्मधरालयलाई शसफाररस गने।


प्रदे श शभर र्महार्मारी र उच्ि जोखखर्मर्मा रहे का क्षेर/स्थान पदहिान गरी र्मौज्दात
तयारी र रोकथार्मका लाचग गररएका प्रयास छलफल तथा उलत काययलाई थप सुदृव
बनाउन आगार्मी ददनर्मा वर्वशभधन तहबाट खेपनु पने भूशर्मकाका बारे र्मा सर्मेत छलफल
र ननणयय ननकापनु पदयछ।



यसरी सशर्मक्षाबाट ननश्कषयर्मा ननल्स्कएका सर्मग्र वर्वषयहरु (लैङ्चगक सार्माल्जक

सर्मार्वेशशकरणसंग सम्बल्धित सर्मेत) लाई प्रनतर्वेदनर्मा शलवपर्वद्ि गरर िालु आ.ब.र्मा
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सम्बोिन गनय सककने र आगार्मी बषय काययक्रर्म र बजेटर्मा सर्मार्वेश गनुय पने वर्वषय

छुट्याएर प्रनतर्वेदनर्मा सर्मार्वेश गनुय पदयछ ।

प्रस्तुतीकरण खाका, वर्वचि, प्रकक्रयालाई ननिायरण गरी बावषयक सशर्मक्षा काययक्रर्म संिालन



गनुय पनेछ।

प्रावर्वचिक



सहयोगकालाचग

आर्वश्यकता

र्मधरालयलाई आर्मधरण गनय सककनेछ ।

लक्षक्षत सर्मह
ू

अनस
ु ार

स्र्वास््य

तथा

जनसंख्या

सार्माल्जक वर्वकास र्मधरालयका वर्वषयसंग सम्बल्धित पदाचिकारीहरु



स्र्वास््य ननदे शनालय, प्रदे श स्र्वास््य ताशलर्म केधर, स्र्वास््य आपूनतय ब्यर्वस्थापन



केधरका पदाचिकारीहरु

प्रदे श अधतगयतका अस्पताल तथा स्र्वास््य कायायलयका प्रर्मुखहरु


नयां

ननयुक्ती

भएका

एवं

पहहले

अभभमुखखकरण

नभलएका

स्वास््यकमीहरुलाई

एल.एस.आई.एम./

एच.आइ.एम.एस सम्वन्त्धी स्वास््य कायाालय मार्ात अभभमुखीकरण
काययक्रर्मको पररिय आ.र्व. २०५१/५२ र्मा एकककृत स्र्वास््य व्यर्वस्थापन सि
ू ना प्रणाली लागू भए पश्िात स्र्वास््य

सेर्वाका सि
ू नाहरु एकद्र्वार प्रणाली र्माफयत उपलव्ि गररने प्रार्विान रहे को छ । स्र्वास््य व्यर्वस्थापन

सूिना प्रणालीको वर्वकासक्रर्मसंगै यसका लाचग आर्वश्यक पने अशभलेख तथा प्रनतर्वेदन फारार्महरु

सर्मय सापेक्ष रुपर्मा अद्यार्वचिक हुंदै आएका छन ् । यसै क्रर्मर्मा NHSP II र MDG ले र्माग गरे का
सि
ू कहरु र्मापनका लाचग आर्वश्यक सि
ू नाहरु उपलव्ि हुने गरी आ.ब. २०७०/०७१ र्मा र्मौजद
ु ा
अशभलेख तथा प्रनतर्वेदन फारार्महरुर्मा व्यापक पररर्माजयन गरी आ.ब. २०७१/०७२ दे खख ७७ र्वटै
ल्जपलाहरुर्मा एकैसाथ कायायधर्वयनर्मा पयाई सककएको छ । यस आ.ब.र्मा नयाँ ननयल
ु ती/सरुर्वा भई
स्र्वास््य सेर्वार्मा प्रर्वेश गने कर्मयिारीहरुलाई पररर्माल्जयत HMIS/LMIS Recording/Reporting

Tools सम्बधिी ज्ञान र सीप ददने उद्दे श्यले ७७ स्र्वास््य कायायलय र्माफयत ताशलर्म संिालन गने
उदे श्य

गरी यो काययक्रर्म राखखएको छ ।

 स्र्वास््य क्षेरर्मा काययरत कर्मयिारीहरुलाई पररर्माल्जयत अशभलेख तथा प्रनतर्वेदन प्रणाली
सम्बधिी ज्ञान र सीप प्रदान गरी त्यांकको गण
ु स्तर अशभबद्
ृ िी गने ।

 एकीकृत स्र्वास््य व्यर्वस्थापन सूिना प्रणाली (HMIS/LMIS) सम्बधिी ज्ञान प्रदान गने
।

 पररर्माल्जयत HMIS/LMIS Recording/Reporting Tools
प्रनतर्वेदनर्मा एकरुपता पयाउने ।

अपेक्षक्षत प्रनतफल

भने

सीप

वर्वकास

गराई

 त्यांकको वर्वश्लेषण गने सीप वर्वकास गराउने ।

 स्र्वास््य क्षेरर्मा काययरत कर्मयिारीहरुलाई पररर्माल्जयत अशभलेख तथा प्रनतर्वेदन प्रणाली

सम्बधिी ज्ञान र सीप वर्वकास हुनेछ ।
 एकीकृत स्र्वास््य व्यर्वस्थापन सूिना प्रणाली (HMIS/LMIS) सम्बधिी ज्ञान प्रातत
भएको हुनेछ ।
 पररर्माल्जयत HMIS/LMIS Recording/Reporting Tools भने सीप वर्वकास भई प्रनतर्वेदनर्मा
एकरुपता आउने ।

संिालन वर्वचि/ कायय

संिालन प्रकक्रया

 त्यांकको वर्वश्लेषण गने सीप वर्वकास हुनेछ ।

यो काययक्रर्म सम्पधन गनय ननम्न र्वर्मोल्जर्मका कक्रयाकलापहरु सञ्िालन गनप
ुय दय छ ।
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 स्र्वास््य कायायलयले बबशभधन तहका स्र्वास््य संस्थाहरुर्मा काययरत कर्मयिारीहरु

र्मध्येबाट यस पर्व
ू य पररर्माल्जयत HMIS/LMIS Recording/Reporting Tools सम्बधिी
ताशलर्म नपाएका र नयाँ ननयुलती भई आएका कर्मयिारीहरुको नार्मार्वली तयार
गनुप
य नेछ।

 स्र्वास््य कायायलयलाई िालु आ.ब.र्मा यसै प्रयोजनको लाचग बबननयोल्जत बजेटको
पररचिशभर रही प्राथशर्मकताको आिारर्मा ताशलर्मका सहभागीहरुको संख्या ननिायरण
गनुप
य नेछ ।

 ताशलर्मर्मा सहभाचगहरुको रोरटर तयार गरी स्र्वास््य कायायलयको र्वेर्व साइटर्मा राखी

सोको वर्वर्वरण सम्बल्धित स्र्वास््य ननदे शनालय पठाउनु पनेछ ।
ताशलर्म अर्वचि: ४ (िार) ददन

स्थानीय तहका स्वास््य संयोजक, सह संयोजक एवं स्वास््य संस्थाका स्वास््यकमीहरुलाई प्रदे श स्वास््य
ननदे शनालय मार्ात डड.एल.आइ र एच.आइ.एम.एस सम्वन्त्धी ताभलम
काययक्रर्मको पररिय

आ.ब. २०५१/२०५२ र्मा एकककृत स्र्वास््य व्यर्वस्थापन सि
ू ना प्रणाली लागू भए पश्िात स्र्वास््य
सेर्वाहरुको सि
ू नाहरु एकद्र्वार प्रणालीबाट उपलव्ि गररने प्रार्विान रहे को छ । आ.ब. २०७३/०७४

दे खख ल्जपलाबाट DHIS 2 अनलाइन सफ्टर्वेयरर्मा प्रनतर्वेदन प्रबबरट गने कायय शुरु गररएको हो ।

अनलाईन ररपोदटयङ गने काययलाई गत आ.ब. र्मा ७५३ बटै स्थानीय तहहरुका संयोजक, सह संयोजक

तथा सि
ू ना प्रावर्वचिकहरूलाइय DHIS 2 तथा एक ददने LMIS सम्बधिी ताशलर्म प्रदान गरी सर्वै

स्थानीयतहबाट अनलाइन िाटा प्रवर्वरटी गने कायय भै सकेको छ । सो काययलाइय ननरधतरता ददन
उदे श्य

तथा LMIS लाइय सर्मेत एकककृत रूपर्मा लैजान यो काययक्रर्म राखखएको हो ।

स्र्वास््य क्षेरर्मा काययरत कर्मयिारीहरुलाई HMIS on DHIS 2 Platform/LMIS संिालन सम्बधिी

ज्ञान र सीप प्रदान गनय सर्वै स्थानीयतहहरूका स्र्वास््य संयोजक तथा सह संयोजक, कम्तयट
ू र,

इधटरनेटको सुवर्विाहरु पग
े ा स्र्वास््य संस्थाका स्र्वास््यकशर्मयहरूलाइय ताशलर्म ददइय अनलाइनबाटनै
ु क

ररपोदटय ङ्ग गनय सक्षर्म बनाउनक
ु ा अनतररलत दे हाय अनस
ु ारका उद्िेश्यहरु रहेका छन ् ।

DHIS 2 / LMIS संिालान सम्बधिी ज्ञान र सीप प्रदान गने ।



E-Governance र्मा सहयोग पुयायउने ।



सूिना प्रबबचिको र्माध्यर्मबाट त्यांकको वर्वश्लेषण गने सीप वर्वकास गराउने ।



स्र्वास््य त्यांकको गुणस्तर अशभबद्
ृ चि गने ।


अपेक्षक्षत प्रनतफल

HMIS/LMIS सम्बधिी प्रनतर्वेदन अनलाइयन सफ्टर्वेयरर्मा प्रवर्वरट भइय सर्मयर्मानै प्रनतर्वेदन प्रातत

संिालन वर्वचि/ कायय

यो काययक्रर्म सम्पधन गनय ननम्न र्वर्मोल्जर्मका कक्रयाकलापहरु सञ्िालन गनप
ुय दय छ ।

संिालन प्रकक्रया

हुने ।



प्रदे श अधतगयतका स्थानीयतह तथा स्र्वास््य संस्थाहरू र्मध्येबाट दे हायका बुँदाहरुको
आिारर्मा बजेटको पररचिशभर रही सहभागी छनौट गनुप
य नेछिः






इधटरनेट सुबबिा उपलब्ि हुन सलने र भएको ।
कम्तयुटर िलाउने सीप भएका जनशल्लत काययरत रहे का ।
अनलाइन ररपोदटयङलाई ननरधतरता ददन सलने ।
ननयशर्मत वर्वद्युत आपूनतय भएको ।
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DHIS 2 सफट्र्वेयर प्रयोग गरी HMIS र LMIS को प्रशशक्षक प्रशशक्षण ताशलर्म प्रातत



प्रशशक्षक बाट ताशलर्म संिालन गनप
ुय ने हुंदा सो का लाचग व्यर्वस्थापन र्महाशाखाको
सर्मधर्वयर्मा ताशलर्मको शर्मनत तय गनुय पनेछ ।

DHIS 2 र LMIS Practical based ताशलर्म भएकोले प्रत्येक सहभाचगहरुलाई ताशलर्म



अर्वचिभर १/१ बटा कम्तयट
ू र / पयापटप उपलब्ि हुने ब्यर्वस्था शर्मलाउनु पनेछ ।

ताभलम अवधधिः िार ददन

प्रभशक्षकिः प्रशशक्षक प्रशशक्षण ताशलर्म प्रातत व्यल्लतहरु र्मध्येबाट आर्वश्यकता अनस
ु ार ।
सहभागीिः छनौट भएका स्थानीय तहबाट अनलाईन ररपोटररङ्गर्मा संलग्न कर्मयिारी ।
सहभागी संख्यािः बजेटको पररचिशभर रही प्रनत सर्मूह अचिकतर्म २० जना ।
ताभलम स्थानिः इधटरनेट सबु बिा उपलब्ि भएको स्थान ।

त्यांक गण
ु स्तर सुधारकालाधग स्वास््य कायाालयिाट स्थानीयतह एवं स्वास््य संस्थाहरुमा एल.एम.आइ.एस
। एच.आइ.एम.एस सम्वन्त्धी स्थलगत सहजजकरण/मेन्त्टोररङ
काययक्रर्मको पररिय

स्र्वास््य कायायलय र्माफयत स्थानीयतह एर्वं स्र्वास््य संस्थाहरुर्मा आर्वश्यकता तथा औचित्यताका
आिारर्मा एल.एर्म.आई.एस./एि.एर्म.आई.एस./डि.एि.आई.एस. तथा एि.आई.आई.एस. सम्बधिी

कक्रयाकलापहरुको ननयशर्मत एर्वं आर्वचिक रुपर्मा स्थलगत सहल्जकरण/र्मेधटोररङ काययका लाचग यो

कक्रयाकलाप सर्मार्वेश गररएको हो । त्यसैगरी स्र्वास््य संस्थाहरुबाट ननिःशुपक काययक्रर्मका

अत्यार्वश्यक औषचि तथा सािनहरु ननरधतर उपलब्िता सुननल्श्ित गनक
ुय ा साथै वर्वतररत

सार्माग्रीहरुको यथाथय वर्वर्वरण यकीन गने, ददईएका सेर्वाहरुको ननयशर्मत रे कडियङ, ररपोर्य दटङ भए
नभएको, वर्वशभधन स्र्वास््य ब्यर्वस्थापन सि
ू ना प्रणालीहरुको उचित सर्मयर्मा प्रयोग भए नभएको

उदे श्य

आदद काययको ननरधतर अनग
ु र्मनका लाचग यो काययक्रर्मर्मा सर्मार्वेश गररएको छ ।



स्र्वास््य संस्थाहरुले ददने सेर्वा सुवर्विाहरुको सुननल्श्ितता गरी प्रदान गररएका सेर्वा

सुवर्विाहरुको ननयशर्मत त्यांक गुणस्तर सुिार भए नभएको सम्बधिर्मा स्थलगत
सहल्जकरण/र्मेधटोररङ गने।



स्थानीयतह

एर्वं

स्र्वास््य

संस्थाहरुर्मा

एल.एर्म.आई.एस./एि.एर्म.आई.एस./

िी.एि.आई.एस./ एि.आई.आई.एस. सम्बधिी कायय भए नभएको र नभएको

अपेक्षक्षत प्रनतफल

अर्वस्थार्मा स्थलगत सहल्जकरण/ र्मेधटोररङ गने ।



स्र्वास््य संस्थाहरुले ददने सेर्वा सुवर्विाहरुको सुननल्श्ितता गरी प्रदान गररएका सेर्वा
सुवर्विाहरुको ननयशर्मत त्यांक गुणस्तर सुिार भए नभएको सम्बधिर्मा स्थलगत



सहल्जकरण/र्मेधटोररङ भएको हुनेछ ।
स्थानीयतह एर्वं स्र्वास््य संस्थाहरुर्मा

एल.एर्म.आई.एस./एि.एर्म.आई.एस./

िी.एि.आई.एस./ एि.आई.आई.एस. सम्बधिी कायय भए/नभएको एककन गने र कायय

संिालन वर्वचि/ कायय

संिालन प्रकक्रया

नभएको अर्वस्थार्मा स्थलगत सहल्जकरण/र्मेधटोररङ भएको हुनेछ ।

आचथयक काययवर्वचि ननयर्मार्वली, २०६४ को दफा ५० बर्मोल्जर्म “लगत खिा गरी राखखएको
ल्जधसी र्मालसार्मान के कस्तो अर्वस्थार्मा छन ् कायायलय प्रर्मुखले एक र्वषयर्मा कम्तीर्मा
एक पटक आफैले ननरीक्षण गरी र्वा त्यस्तो र्मालसार्मान ल्जम्र्मा शलने कर्मयिारी बाहे क
अधय कर्मयिारी र्वा प्रावर्वचिकद्र्वारा ननरीक्षण गनय लगाई त्यसको प्रनतर्वेदन शलखखत रुपर्मा
लेखख र्वा शलई राख्ने व्यर्वस्था गनुय पनेछ । यसरी ननरीक्षण प्रनतर्वेदन प्रातत भएपनछ
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आम्दानी बाँध्न छुट भएको कुनै र्मालसार्मान भेदटएर्मा र्मूपय र वर्वर्वरण खुलाई आम्दानी

बाध्न लगाई त्यस्तो र्मालसार्मानको र्मर्मयत सम्भार र संरक्षण गनुय गराउनु पनेछ ।” भनी

उपलेख भएको हुँदा कायायलयर्मा प्रातत भएका ल्जधसी र्मालसार्मानहरुको र्वषयको १ पटक

ल्जधसी ननरीक्षण गररनु पदयछ । यसरी गररने ननरीक्षण प्रनतर्वेदनर्मा ननम्न कुराहरु स्परट

रुपर्मा खुलेको हुनु पनेछ :


ल्जधसी ककताबर्मा आम्दानी नबाँचिएका ल्जधसी र्मालसार्मन भए के कनत र कस्तो
अर्वस्थार्मा छन ्,






र्मालसार्मानको संरक्षण र सम्भार राम्रोसँग भएको छ छै न,

के कनत ल्जधसी र्मालसार्मानहरु र्मर्मयत सम्भार गनुय पने अर्वस्थार्मा छन ्,

के कनत ल्जधसी र्मालसार्मानहरु बेकम्र्मा भई शललार्म बबक्री र्वा शर्मधहा गनुय पनेछन ्,

ल्जधसी र्मालसार्मानको प्रयोग भए र्वा नभएको, हानी नोलसानी भए र्वा नभएको र

हानी नोलसानी भएको भए कस्को लापरर्वाहीबाट भएको हो,


ननिःशुपक काययक्रर्मका अत्यार्वश्यक औषचि तथा सािनहरु धयून र्मौज्दात भएका

स्र्वास््य संस्थाहरु




रैर्माशसक LMIS प्रनतर्वेदन नपठाएका र्वा सर्मयर्मा नपठाउने स्र्वास््य संस्थाहरु
रैर्माशसक LMIS प्रनतर्वेदन ठीक संग नभरे का स्र्वास््य संस्थाहरु

ल्जपलाले उपलब्ि गराएका सार्मानहरुका दाखखला प्रनतर्वेदन नपठाएका स्र्वास््य
संस्थाहरु आदद।



ननयशर्मत िी.एि.आई.एस. तलेट फर्मयर्मा एि.एर्म.आई.एस. अनलाईन प्रनतर्वेदन गरे का
स्र्वास््य संस्था तथा स्थानीय तहहरु ।



एि.आई.आई.एस. सम्बधिी जानकारी भए नभएको साथै उलत प्रणाली संिालनर्मा
पयाउने र वर्वर्वरण हे ने गरे नगरे को ।

त्यांक गण
ु स्तर सुधारका लाधग स्वास््य ननदे शनालयवाट अस्पताल, स्वास््य संस्थाहरूमा सहजीकरण,

मेन्त्टररङ

काययक्रर्मको पररिय

स्र्वास््य ननदे शनालयबाट स्र्वास््य संस्था (अस्पताल तथा स्र्वास््य कायायलय) हरुर्मा आर्वश्यकता
तथा

औचित्यताका

आिारर्मा

ननयशर्मत

रुपर्मा

एल.एर्म.आई.एस./

एि.एर्म.आई.एस./

डि.एि.आई.एस. तथा एि.आई.आई.एस. सम्बधिी भए गरे का कक्रयाकलापहरुको ननयशर्मत एर्वं
आर्वचिक रुपर्मा स्थलगत सहल्जकरण/र्मेधटोररङ काययका लाचग यो कक्रयाकलाप सर्मार्वेश गररएको

हो । त्यसैगरी अस्पताल तथा स्र्वास््य कायायलयहरुबाट सम्बल्धित स्थानीयतहहरु एर्वं स्थानीय

तह शभरका स्र्वास््य संस्थाहरुबाट ननिःशप
ु क काययक्रर्मका अत्यार्वश्यक औषचि तथा सािनहरु

ननरधतर उपलब्िता सुननल्श्ित गनक
ुय ा साथै वर्वतररत सार्माग्रीहरुको यथाथय वर्वर्वरण स्र्वास््य

कायायलय तथा अस्पतालहरुर्मा ब्यर्वल्स्थत तररकाले राखे नराखेको साथै वर्वशभधन स्र्वास््य

ब्यर्वस्थापन सि
ू ना प्रणालीहरुको उचित सर्मयर्मा प्रयोग भए नभएको आदद काययको ननरधतर

उदे श्य

अनग
ु र्मनका लाचग यो काययक्रर्मर्मा सर्मार्वेश गररएको छ ।



अस्पतालहरुले ददने सेर्वा सुवर्विा तथा स्र्वास््य कायायलय अधतगयतका स्र्वास््य
संस्थाहरुले

ददने सेर्वा सुवर्विाहरुको सुननल्श्ितता गरी प्रदान गररएका सेर्वा
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सुवर्विाहरुको ननयशर्मत त्यांक गुणस्तर सुिार भए नभएको सम्बधिर्मा स्थलगत
सहल्जकरण/र्मेधटोररङ गने ।



अस्पताल,

स्र्वास््य

कायायलय,

स्थानीयतह

एर्वं

स्र्वास््य

एल.एर्म.आई.एस./ एि.एर्म.आई.एस./िी.एि.आई.एस./एि.आई.आई.एस.

अपेक्षक्षत प्रनतफल

संस्थाहरुर्मा

सम्बधिी

कायय भए नभएको र नभएको अर्वस्थार्मा स्थलगत सहल्जकरण/र्मेधटोररङ गने ।



अस्पतालहरुले ददने सेर्वा सुवर्विा तथा स्र्वास््य कायायलय अधतगयतका स्र्वास््य
संस्थाहरुले

ददने सेर्वा सुवर्विाहरुको सुननल्श्ितता गरी प्रदान गररएका सेर्वा

सुवर्विाहरुको ननयशर्मत त्यांक गण
ु स्तर सुिार भए नभएको सम्बधिर्मा स्थलगत


सहल्जकरण/ र्मेधटोररङ भएको हुनेछ ।
अस्पताल, स्र्वास््य
कायायलय, स्थानीयतह

एर्वं

स्र्वास््य

एल.एर्म.आई.एस./ एि.एर्म.आई.एस./िी.एि.आई.एस./एि.आई.आई.एस.

संस्थाहरुर्मा

सम्बधिी

कायय भए नभएको र नभएको अर्वस्थार्मा स्थलगत सहल्जकरण/र्मेधटोररङ भएको

संिालन वर्वचि/ कायय

संिालन प्रकक्रया

हुनेछ ।

आचथयक काययवर्वचि ननयर्मार्वली, २०६४ को दफा ५० बर्मोल्जर्म “लगत खिा गरी राखखएको ल्जधसी

र्मालसार्मान के कस्तो अर्वस्थार्मा छन ् कायायलय प्रर्मुखले एक र्वषयर्मा कम्तीर्मा एक पटक आफैले
ननरीक्षण गरी र्वा त्यस्तो र्मालसार्मान ल्जम्र्मा शलने कर्मयिारी बाहे क अधय कर्मयिारी र्वा

प्रावर्वचिकद्र्वारा ननरीक्षण गनय लगाई त्यसको प्रनतर्वेदन शलखखत रुपर्मा लेखख र्वा शलई राख्ने व्यर्वस्था

गनुय पनेछ । यसरी ननरीक्षण प्रनतर्वेदन प्रातत भएपनछ आम्दानी बाँध्न छुट भएको कुनै र्मालसार्मान

भेदटएर्मा र्मूपय र वर्वर्वरण खल
ु ाई आम्दानी बाध्न लगाई त्यस्तो र्मालसार्मानको र्मर्मयत सम्भार र

संरक्षण गनुय गराउनु पनेछ ।” भनी उपलेख भएको हुँदा कायायलयर्मा प्रातत भएका ल्जधसी
र्मालसार्मानहरुको र्वषयको १ पटक ल्जधसी ननरीक्षण गररनु पदय छ । यसरी गररने ननरीक्षण प्रनतर्वेदनर्मा
ननम्न कुराहरु स्परट रुपर्मा खल
ु ेको हुनु पनेछ :



ल्जधसी ककताबर्मा आम्दानी नबाँचिएका ल्जधसी र्मालसार्मन भए के कनत र कस्तो
अर्वस्थार्मा छन ्,






र्मालसार्मानको संरक्षण र सम्भार राम्रोसं ग भएको छ छै न,

के कनत ल्जधसी र्मालसार्मानहरु र्मर्मयत सम्भार गनुय पने अर्वस्थार्मा छन ्,

के कनत ल्जधसी र्मालसार्मानहरु बेकम्र्मा भई शललार्म बबक्री र्वा शर्मधहा गनुय पनेछन ्,

ल्जधसी र्मालसार्मानको प्रयोग भए र्वा नभएको, हानी नोलसानी भए र्वा नभएको र

हानी नोलसानी भएको भए कस्को लापरर्वाहीबाट भएको हो,


ननिःशुपक काययक्रर्मका अत्यार्वश्यक औषचि तथा सािनहरु धयन
ू र्मौज्दात भएका

स्र्वास््य संस्थाहरु




रैर्माशसक LMIS प्रनतर्वेदन नपठाएका र्वा सर्मयर्मा नपठाउने स्र्वास््य संस्थाहरु
रैर्माशसक LMIS प्रनतर्वेदन ठीक संग नभरे का स्र्वास््य संस्थाहरु

ल्जपलाले उपलब्ि गराएका सार्मानहरुका दाखखला प्रनतर्वेदन नपठाएका स्र्वास््य
संस्थाहरु आदद।



ननयशर्मत िी.एि.आई.एस. तलेट फर्मयर्मा एि.एर्म.आई.एस. अनलाईन प्रनतर्वेदन गरे का
स्र्वास््य संस्था तथा स्थानीय तहहरु ।
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एि.आई.आई.एस. सम्बधिी जानकारी भए नभएको साथै उलत प्रणाली संिालनर्मा
पयाउने र वर्वर्वरण हे ने गरे नगरे को ।

प्रदे शस्तरको स्वास््य सम्िन्त्धी िार्षाक प्रनतवेदन तयारी तथा छपाई
काययक्रर्मको पररिय

प्रदे श शभर रहे का स्थानीय तह, ल्जपलास्तर र प्रदे शस्तर अधतरगत स्र्वास््यका काययक्रर्म संिालन
गने स्र्वास््य संस्थाहरुको प्रगनत, स्र्वास््य सूिकहरुको तल
ु नात्र्मक अर्वस्था, आचथयक, भौनतक, र्मानर्व
लगायतका श्रोत सािनहरुको उपलव्िता आददलाई सर्मेटी प्रदे शको संक्षक्षतत चिनारी सदहत र्वावषयक

प्रनतर्वेदन तयारी तथा छपाइयका लाचग यो काययक्रर्म राखखएको हो । यो प्रनतर्वेदनले प्रदे श शभर सेर्वा
प्रदायक संस्था, सेर्वा उपभोगको अर्वस्था, भौगोशलक अर्वस्था र बबत्तीय खिय सर्मेत सर्मेटनु पनेछ ।

प्रदे श स्तरर्मा प्रकाशशत हुने र्वावषयक प्रनतर्वेदनले योजना तजुयर्मा, श्रोत सािनहरुको अनर्म
ु ान र
वर्वतरण, स्र्वास््य काययक्रर्महरुको अनग
ु र्मन तथा र्मूपयांकन लगायतका काययहरुर्मा सहयोग गनक
ुय ा

साथै प्रदे श स्तरर्मा स्र्वास््य सम्र्वधिी जानकारी शलन िाहने ननकाय र व्यल्लतहरुलाई सर्मेत

आर्वश्यक सार्मग्री उपलव्ि गराउँ दछ । यो प्रनतर्वेदनले प्रादे शीक तहको काययक्रर्म योजना तजुयर्मा

गनय, ल्जपला तहहरु र्वीिको प्रगनतको तल
ु नात्र्मक वर्वश्लेषण गनय सघाउ पय
ु ायउनेछ। स्र्वास््य
ननदे शनालयहरुले प्रकाशन गने र्वावषयक प्रनतर्वेदनहरुर्मा सर्मार्वेश भएका वर्वषयबस्तुहरु, सर्मार्वेश गररने

सार्मग्री, वर्वषयर्वस्तुहरुलाई राखखने क्रर्म र डिजाइन आददर्मा एकरुपता पयाई प्रनतर्वेदन तयार गनय
यो काययक्रर्म राखखएको हो । सो प्रनतर्वेदनको नार्म नेपालीर्मा “प्रदे श स्र्वास््य बावषयक प्रनतर्वेदन” र

अंग्रेजीर्मा "Annual Health Report of Province Level" राखखएको छ। प्रदे शशभरका उत्कृरट

स्थानीय तह, स्र्वास््य संस्था र सेर्वा प्रदायकलाई परु स्कृत गने प्रयोजनको लाचग सर्मेत यो
उदे श्य

प्रनतर्वेदन उपयोगी हुनेछ ।

 प्रदे शस्तरका स्र्वास््य सम्र्वधिी आर्वश्यक सूिना, सार्माग्री, वर्वर्वरण सर्मेदटएको
प्रनतर्वेदन तयार गरी सेर्वा प्रर्वाह र उपभोगका दृरटीले पछािी परे का बगय, क्षेरहरु र
सेर्वा प्रर्वाहर्मा सुिार गनुय पने स्र्वास््य संस्था पदहिान गरी नलसाङ्कन गरे र राख्ने ।

 स्र्वास््य ननदे शनालयबाट प्रकाशन हुने प्रनतर्वेदनको र्मुख्य वर्वषयर्मा एकरुपता पयाउने।
 प्रनतर्वेदन छपाई गरी प्रदे श शभरका प्रत्येक स्थानीय तह, स्र्वास््य कायायलय, स्र्वास््य
सेर्वा वर्वभाग र सम्बद्ि सरोकारर्वालाहरुलाई उपलब्ि गराउनु पनेछ । साथै उलत
प्रनतर्वेदन वर्वद्यत
ु ीय वाँिार्मा तयार गरी स्र्वास््य ननदे शनालयको र्वेभसाइटर्मा राख्नु
अपेक्षक्षत प्रनतफल

पनेछ ।

बावषयक प्रनतबेदनर्मा सर्मार्वेश हुनप
ु ने वर्वषयहरु :

प्रदे शको चिनारी, भौगोशलक, जनसांखखक, आचथयक, सार्माल्जक आदद वर्वर्वरण सर्मेत राखी
स्र्वास््य सम्र्वधिी काययक्रर्म तथा प्रदे शशभरको स्र्वास््यको अर्वस्थाका साथै ननजी र
गैरसरकारी स्र्वास््य ननकायहरुर्वाट प्रदान गररएका सेर्वाका वर्वर्वरणहरु सर्मेत सर्मेटी तयार
गनप
ुय दयछ । स्र्वास््य ननदे शनालयर्वाट संिालन गररने बावषयक सशर्मक्षा गोल्रठको ननिोि,
बषय भररर्मा गररएका अनुगर्मनका प्रनतर्वेदनहरु तथा अधय सरकारी तथा गैह्र सरकारी

सरोकारर्वाला संघ संस्थाबाट प्रकाशशत सार्माग्रीहरु र ननदे शनालयले बबशभधन ननकायबाट
संिालन वर्वचि/ कायय

संिालन प्रकक्रया

संकलन गरे का सूिनाहरुनै हुनेछ।


स्र्वास््य ननदे शनालय र्माफयत संिालन गररने यस काययक्रर्मको लाचग रकर्म
छुट्याईएको छ ।
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स्र्वास््य ननदे शनालयका ननदे शकको संयोजकत्र्वर्मा दे हाय अनुसारको प्रनतर्वेदन तयारी
सशर्मनत गठन गरी गठन गनुय पनेछ । उलत सशर्मनतले स्र्वास््य प्रनतर्वेदनर्मा के कनत

वर्वषयबस्तु राख्ने भधने कुरा यककन गनुय पदयछ । वर्वद्यत
ु ीय श्रोत बाट संकलन हुने
सूिनाहरु संकलन गनय सम्बद्ि व्यल्लतहरुलाई ल्जम्र्मेर्वारी सर्मेत ददनु पदयछ ।

प्रनतर्वेदन तयारी सशर्मनत

ननदे शक, स्र्वास््य ननदे शनालय – संयोजक

स्र्वास््य ननदे शनालयका बबशभधन काययक्रर्महरु सँग सम्र्वल्धित Focal Person हरु तथा
लेखा र प्रशासन शाखाका प्रर्मुखहरु
प्रदे शस्तरीय अस्पतालका र्मे.सू.हरु

प्रदे शस्तरीय अस्पतालका र्मेडिकल रे कियरहरु
त्यांक कायायलयका प्रर्मुख
प्रदे श स्तरीय आयर्व
ु ेद अस्पतालका प्रर्मुखहरु

प्रदे श शभरका ननजी तथा गैरसरकारी स्र्वास््य संस्थाहरुको र्महासंघका प्रनतननिी १
जना
प्रदे श ल्स्थत सहयोगी ननकायका प्रनतननचिहरु
त्यांक अचिकृत/सहायक/सूिना व्यर्वस्थापनर्मा प्रत्यक्ष सम्लग्न कर्मयिारी – सदस्य
सचिर्व

स्र्वास््य प्रनतर्वेदन तयारी काययशाला गोरठी



संिाशलत

स्र्वास््य

काययक्रर्मको

प्रगनत

वर्वर्वरण, प्रदे शस्तरीय

बावषयक

सर्मीक्षा

काययक्रर्मर्मा प्रस्तुत भएका काययक्रर्मसँग सम्बधिीत सर्मस्या तथा सर्मािानका
उपायहरु, काययक्रर्मका सबल पक्ष र स्थानीय पहलर्मा गररएका श्रज
ृ नात्र्मक काययहरुलाई
प्रनतर्वेदनको वाँिार्मा राख्ने काययको लाचग स्र्वास््य प्रनतर्वेदन तयारी काययशाला संिालन
गने ।



प्रदे श स्तरको बावषयक सर्मीक्षा गोरठी सम्पधन भएपनछ उलत सर्मीक्षा गोरठीर्मा प्रस्तुत

भएका र्मुख्य र्मुख्य सर्वाल, सर्मस्या तथा सर्मािानका उपायहरुलाई एकरीत गरी सोही

बुँदाहरुलाई नै प्रनतर्वेदनको आिार बनाउनु पनेछ ।

र्माचथ उपलेख गररएका वर्वषयसँग सम्बल्धित सि
ू नाहरु संकलन गरी प्रत्येक वर्वषयहरुलाई टे र्वल,

िाटय, ग्राफ, नलसा, आदद उपयल
ु त तर्वरले प्रस्तुतीकरणका साथ र्वणयनात्र्मक तर्वरले प्रस्तुत गरी
सधदभय सार्माग्रीहरु

प्रनतर्वेदन तयार गनप
ुय नेछ । आबश्यकता अनस
ु ार अधय Indicators पनन थप गनय सककने छ ।

Proposed Outlines (Contents) of Province Annual Report, FY 2075/76
Abbreviation
Message, Preface, Foreword and Acknowledgement
Trend of Health Services Coverage Fact -sheet (Three years comparison)
Executive Summary
National Health Policy 2076
Part-I
Section 1: INTRODUCTION OF PROVINCE
1.1 Background
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1.2

Geographical location, population composition by caste ethnicity,
Educational Situation of Province, Historical and religious places,
Road/Transportation situation, Natural resources
1.3 Organizational structure of Province and its entities, Total number of
Health Facilities (HFs) including by types
1.4 Catchment Area (Map GIS)
Section 2: FAMILY WELFARE
2.1 Child Health
2.1.1 Immunization (Table/Graph)
 % of children under one year immunized with BCG
 % of children under one year immunized with DPT-HepB-Hib3
 % of children under one year immunized with PCV 3
 % of 9-11 months children immunized against Measles/Rubella 1st
 % of 12-23 months children immunized against Measles/Rubella
2nd
 % of 12-23 months children immunized against JE
 % of Fully immunized children
 Immunization Campaigns carried out during this FY
 Categorization
and
declaration
of
Fully
Immunized
Rural/Municipality
 Dropout Rate of DPT-HepB-Hib 1st vs DPT-HepB-Hib3, BCG vs
Measles/Rubella
 Vaccine Wastage Rate of different antigens
2.1.2 Nutrition (Table/Graph)
 % of children under two years new growth monitored
 % of malnourished children under two years among new growth
monitored cases
 Vitamin A Mass distribution Coverage U5
 Deworming Mass distribution Coverage U5
 Severe/Moderate Acute Malnutrition management and its status
2.1.3 IMNCI and Newborn Care (Table/Graph)
 % of PSBI among new registered cases,
 Treatment of PSBI cases by gentamycin (1st dose and complete
Dose)
 % of new born with CHX applied among live birth
 Incidence of acute respiratory infection (ARI) per 1,000 children
under five years
 Incidence of Pneumonia (mild + severe) per 1,000 children under
five years
 Proportion of severe Pneumonia among new cases
 Percentage of pneumonia cases treated with antibiotics
 Incidence of diarrhea per 1,000 under five years children
 % of severe dehydration cases among children under five years
 % of children under 5 with diarrhea treated with Zinc and ORS
2.2 : FAMILY HEALTH
2.2.1 Safe mother and Newborn Health (Table/Graphs)
 CEONC, BEOC sites and Birthing centers in the Province
 % of pregnant women who received TD2
 % of pregnant women who received TD2+
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% of pregnant women attending first ANC among expected live
birth
 % of pregnant women attending four ANC visits as per protocol
 % of pregnant women receiving IFA tablets during pregnancy
 % of postpartum mothers who received Vitamin A supplements
 % of total deliveries conducted by HW
 % of institutional deliveries
 % of deliveries conducted by a skilled birth attendant (SBA)
 % of deliveries by caesarean section
 % of women who had first post natal care (PNC) visit among
estimated live birth
 % of women who had 3rd post natal care (PNC) visit among
estimated live birth
 % of Met need of Obstetric Complication managed (15% of
expected live birth)
 Status of Ama Suraksha Program implementation
2.2.2 Family Planning (Table/Graphs)
 FP method wise (Modern contraceptives) new acceptors
 % of new acceptors (all methods)
 Total Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) (unadjusted)
 Method wise mCPR of modern contraceptives
2.2.3 Adolescent Sexual and Reproductive Health (Table/Graphs)
 Proportion of Adolescent using temporary FP methods
 Proportion of Adolescent getting ANC check-up as per protocol
 Proportion of Adolescent received Safe Abortion services users
 Status of initiatives of ASRH friendly clinics
 Total No. of clinics,
 Service provided (New+Old),
 Average People served per Clinic
Section 3: Epidemiology and Disease Control
3.1 Malaria (Table/Graphs)
 Blood Slides collection and examined (RDT and Microscopic)
 Annual blood slide examination rate (ABER) per 100
 Annual parasite incidence (API) per 1,000 population at risk*
 Clinical malaria cases
3.2 Kala-azar (Table/Graphs)
 Incidence of Kala-azar per 10,000 population at risk
3.3 Lymphatic Filariasis (LF) (Table/Graphs)
 Scaling-up and coverage of MDA campaigns
3.4 Dengue (Table/Graphs)
 Total number of reported Dengue cases
 Total number of treated Dengue cases
 Total number of death cases
3.5 Zoonoses (Table/Graphs)
 Total number of Dog bites, other Animals bites, Snake (poisonous/nonpoisonous)bite cases
 Total number of Dog bites, other Animals bites, Snake (poisonous/nonpoisonous)bite treated cases
 Total number of deaths cases by categories (Dog bites, other Animals
bites, Snake (poisonous/non-poisonous)bite.
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3.6

Number of ARV vials consumed by types
Leprosy (Table/Graphs)
 New Case Detection Rate (NCDR) per 100,000 population
 Prevalence Rate (PR) per 10,000 population
 Disability rate Grade 2 among new cases
3.7 Tuberculosis (Table/Graphs)
 TB case Notification Rate
 Sputum Conversion Rate
 Treatment Success Rate
3.8 HIV/AIDS and STI (Table/Graphs)
 Cumulative HIV reported (Female- Male) cases
 New HIV reported (Female- Male) cases
 STI/STD cases
3.9 Epidemiology and Outbreak Management / Disaster Management
Section 4: Nursing
4.1 Female Community Health Volunteer (FCHV) (Table/Graphs)
 Total number of FCHVs in Rural and Urban area
 % of Pills distributed by FCHVs among total distribution
 % of diarrheal cases treated with ORS and Zinc by FCHVs among
diarrhea cases in children under five years
 % of ARI cases managed by FCHVs among ARI cases in children
under five years
 Mobilization and utilization of FCHV Fund
4.2 Social Security
 Free treatment and management facilities for selected diseases to
impoverished Nepalese citizens at listed hospitals
 Number of impoverished new patients treated and support for
serious diseases
Section 5: Curative services
5.1 Inpatients / OPD services (Table/Graphs)
 % of population utilizing outpatient (OPD) services
 Sex Ratio of OPD services
 Top Ten Diseases
5.2 Hospital Indicators (Table/Graphs3 years trend)
› % of Emergency Visits Among Total hospital Visits
› Bed Occupancy Rate
› Proportion of Non-communicable Disease among Inpatients
› Number of CAC Services Provided
› Death Rate among Surgery (%)
› Death Rate among In-patients
› Total Surgery Cases
› % of Major Surgery among Total Surgery Cases
› Doctor: In-patient Ratio
› Doctor: Out patient Ratio
› Nurse: In-patient Ratio
5.3 Free Health Service services (Table/Graphs)
› New OPD visits by targeted groups as % of total OPD visits
› Inpatients by targeted groups as % of total inpatients
› Emergency visits by targeted groups as % of total Emergency case
› Laboratory services to targeted groups as % of total Lab services
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›

Total Number of Patients receiving Free Services (Male &
Female)
› Total Amount Exempted for Free Treatment Services (in Rs)
5.4 Score and Status of Minimum Service Standard
Section 6: SUPPORTING PROGRAMS
6.1 Health Training
6.2 Health Education, Information and Communication
6.3 Logistic management
6.4 Public Health Laboratory Services
6.5 Personnel administration management
6.6 Financial management
6.7 Health Information Management
 % of public hospitals reporting to HMIS
 % of primary health care centre reporting to HMIS
 % of health posts reporting to HMIS
 % of PHC-ORC clinics reporting to HMIS
 % of Immunization clinics reporting to HMIS
 % of Female Community Health Volunteers (FCHVs) reporting to
HMIS
 % of NGO health facilities reporting to HMIS
 % of Private health facilities reporting to HMIS
6.8 Infrastructure development
6.9 Environmental Health and Healthcare Waste management
6.10 Monitoring and Evaluation
Part-II
Section 7: OTHERS DEPARTMENT
 Department of Ayurveda and Alternative Medicine
 Department of Drug Administration
 Health Insurance
Part-III
Section 8: SUPPORTING PARTNERS
 Multilateral Organization
 Bilateral Organization
 Internal Non-Governmental Organization
 Non-Governmental Organization
Part-IV
Section 9: ANNEXES

Annex 1: Activities carried out in FY 2075/76 by programs

Annex 2: Work Plan FY 2076/77

Annex 3: Health Deliveries Services (Estimated Target Population FY
2075/76 and 2076/77, Raw/Analyzed data sheets of major technical
programs only)

Human Resources status
Note: Each Sub-Section should incorporate the following contents at least:
 Background
 Goal
 Objectives and strategies
 Target
 Table/Graph (as per required)
 Achievement Analysis
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Problems/Constraints / Issues and Action to be taken

प्रदे श स्वास््य कायाालय मार्ात स्थानीय तहहरुको स्वास््य सम्िन्त्धी िार्षाक प्रनतिेदन तयारी तथा छपाई
काययक्रर्मको पररिय

ल्जपला शभरका सम्पण
ू य स्थानीय तहहरुबाट सञ्िाशलत स्र्वास््य काययक्रर्महरुको प्रगनत, स्र्वास््य
सूिकहरुको तल
ु नात्र्मक अर्वस्था, आचथयक, भौनतक, र्मानर्व लगायतका श्रोत सािनहरुको उपलव्िता

आददलाई सर्मेटी ल्जपलाको संक्षक्षतत चिनारी सदहत र्वावषयक प्रनतर्वेदन तयारी तथा छपाइयका लाचग

यो काययक्रर्म राखखएको हो । यो प्रनतर्वेदनले ल्जपला शभर सेर्वा प्रदायक संस्था, सेर्वा उपभोगको

अर्वस्था, र्मदहला, गररर्व, पछािी परे का र भौगोशलक अर्वस्थाले दग
य र्मा बस्ने जनताको स्र्वास््य
ु र्म
सेर्वा उपभोगको अर्वस्था तथा बबत्तीय खिय सर्मेत सर्मेटनु पनेछ । प्रनतर्वेदनहरुको नार्म, सर्मार्वेश

गररने सार्मग्री (ताशलका तथा ग्राफ) र वर्वषयर्वस्तुहरु, वर्वषयर्वस्तुहरुलाई राखखने क्रर्म र डिजाइन

आददर्मा एकरुपता पयाई स्तरीय प्रनतर्वेदन तयार गनय यो काययक्रर्म राखखएको छ । सो प्रनतर्वेदनको
नार्म नेपालीर्मा “बावषयक प्रनतर्वेदन” र अंग्रेजीर्मा "Annual Report" राखखएको छ । ल्जपला शभर

रहे का बबशभधन स्थानीय तह, स्र्वास््य संस्था तथा सेर्वा प्रदायकहरुको कायय सम्पादनको स्तर
र्मूपयांकन गरी उत्कृरट स्थानीय तह, स्र्वास््य संस्था र सेर्वा प्रदायकलाई परु स्कृत गने प्रयोजनको
उदे श्य

लाचग सर्मेत यो प्रनतर्वेदन उपयोगी हुनेछ।



ल्जपलाल्स्थत स्थानीय तहका स्र्वास््य सम्र्वधिी आर्वश्यक सूिना, सार्माग्री, वर्वर्वरण

सर्मेदटएको प्रनतर्वेदन तयार गने ।


ल्जपला शभर सेर्वा प्रर्वाह र उपभोगका दृरटीले पछािी परे का बगय, क्षेरहरु र सेर्वा
प्रर्वाहर्मा सुिार गनुय पने स्र्वास््य संस्था पदहिान गरी नलसाङ्कन गरे र राख्ने ।



सबै स्र्वास््य कायायलयहरुबाट प्रकाशन हुने प्रनतर्वेदन नेपाली (दे र्वनागरी) भाषार्मा
प्रकाशन गरी एकरुपता कायर्म गने । र्मुख्य र्मुख्य वर्वषय सूचि सर्मेतर्मा एकरुपता
पयाउने ।



ल्जपलाशभरका सर्वै स्थानीय तहका स्र्वास््य काययक्रर्म सञ्िालन गने ल्जम्र्मेर्वार

व्यल्लतहरुसंग सर्मधर्वय गरी सहभाचगतात्र्मक रुपले प्रनतर्वेदन तयार गनय व्यर्वस्था
गने



ल्जपलाशभरका प्रत्येक स्थानीय तह र सम्बल्धित स्र्वास््य ननदे शनालय

र

आर्वश्यकता अनुसार अधय सरोकारर्वालाहरुलाई उपलब्ि गराउनु पनेछ । साथै
अपेक्षक्षत प्रनतफल

संिालन वर्वचि/ कायय

संिालन प्रकक्रया

वर्वद्युतीय वाँिार्मा तयार गरी स्र्वास््य कायायलयको र्वेभसाइटर्मा राख्नु पनेछ ।

ल्जपला शभर सेर्वा प्रदायक संस्था, सेर्वा उपभोगको अर्वस्था, र्मदहला, गररर्व, पछािी परे का र भौगोशलक

अर्वस्थाले दग
य र्मा बस्ने जनताको स्र्वास््य सेर्वा उपभोगको अर्वस्था तथा बबत्तीय खिय आददको
ु र्म
बारे र्मा एकीकृत प्रनतर्वेदन तयार भइय नयाँ योजनाहरू बनाउन र्मद्दत पग
े ो हुने।
ु क

७७ स्र्वास््य कायायलय र्वाट कायायधर्वयन हुने यस काययक्रर्मको लाचग प्रदे श र्माफयत रकर्म छुट्याईएको
छ । प्रनतबेदन तयार गनयको लाचग स्र्वास््य कायायलय प्रर्मख
ु को संयोजकत्र्वर्मा दे हाय अनस
ु ार

प्रनतर्वेदन तयारी सशर्मनत गठन गनयु पनेछ । सशर्मनतले प्रनतर्वेदनर्मा के कस्तो वर्वषयबस्तु राख्ने

भधने कुरा यककन गनुय पदयछ । वर्वद्यत
ु ीय श्रोतबाट संकलन हुने सूिनाहरु संकलन गनय सम्बद्ि
व्यल्लतहरुलाई ल्जम्र्मेर्वारी सर्मेत ददनु पदयछ ।

प्रनतर्वेदन तयारी सशर्मनत

स्र्वास््य कायायलय प्रर्मुख

– संयोजक

ल्जपला सर्मधर्वय सशर्मनतको प्रनतननचि
प्रदे श/ल्जपला अस्पतालका र्मे.सू
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स्र्वास््य काययलयका बबशभधन काययक्रर्महरु सँग सम्र्वल्धित Focal Person हरु तथा लेखा र
प्रशासन शाखाका प्रर्मुखहरु

आयर्व
ु ेद औषिालयका प्रर्मुख
त्यांक कायायलयका प्रर्मुख

प्रदे श/ल्जपला अस्पतालका र्मेडिकल रे कियरहरु

ल्जपला शभरका ननजी तथा गैरसरकारी स्र्वास््य संस्थाहरुको र्महासंघका प्रनतननिी १ जना
ल्जपला ल्स्थत सहयोगी ननकायका प्रनतननचिहरु

त्यांक अचिकृत/सहायक/सि
ू ना व्यर्वस्थापनर्मा प्रत्यक्ष सम्लग्न कर्मयिारी – सदस्य सचिर्व

ल्जपलाशभर संिाशलत स्र्वास््य काययक्रर्मको प्रगनत वर्वर्वरण, स्थानीय तह स्तरीय बावषयक सर्मीक्षा

काययक्रर्मर्मा प्रस्तुत भएका काययक्रर्मसँग सम्बधिीत सर्मस्या तथा सर्मािानका उपायहरु, काययक्रर्मका

सबल पक्ष र स्थानीय पहलर्मा गररएका श्रज
ृ नात्र्मक काययहरुलाई प्रनतर्वेदनको वाँिार्मा राख्ने काययको
लाचग स्र्वास््य प्रनतर्वेदन तयारी काययशाला संिालन गने

ल्जपलाशभर संिाशलत स्र्वास््य काययक्रर्मको प्रगनत वर्वर्वरण, स्थानीय तह स्तरीय बावषयक सर्मीक्षा

काययक्रर्मर्मा प्रस्तुत भएका काययक्रर्मसँग सम्बधिीत सर्मस्या तथा सर्मािानका उपायहरु, काययक्रर्मका

सबल पक्ष र स्थानीय पहलर्मा गररएका श्रज
ृ नात्र्मक काययहरुलाई प्रनतर्वेदनको वाँिार्मा राख्ने काययको
लाचग स्र्वास््य प्रनतर्वेदन तयारी काययशाला संिालन गने

तयार भएको स्र्वास््य प्रनतर्वेदन र्मातहतका स्र्वास््य संस्थाहरुलाई, स्थानीय तह, स्र्वास््य सेर्वा
सधदभय सार्माग्रीहरु

वर्वभाग, व्यर्वस्थापन र्महाशाखा, प्रदे श स्र्वास््य ननदे शनालयलाई पठाउनु पनेछ ।

Proposed Outlines (Contents) of Annual Report , FY 2075/76
Abbreviation
Message, Preface, Foreword and Acknowledgement
Trend of Health Services Coverage Fact -sheet (Three years comparison)
Executive Summary
National Health Policy 2076
Part-I
Section 1: INTRODUCTION OF LLG
1.1 Background
1.2 Geographical location, population composition by caste ethnicity,
Educational Situation, Historical and religious places, Road/Transportation situation,
Natural resources of LLG
1.3 Organizational structure of LLG and its entities, Total number of Health
Facilities (HFs) including by types
1.4 Catchment Area (Map GIS)
1.5
General Information : Population, All Health Facilities, FCHV, PHC ORC, EPI
clinic,
Section 2: FAMILY WELFARE
2.1
Child Health
2.1.1 Immunization (Table/Graph)
 % of children under one year immunized with BCG
 % of children under one year immunized with DPT-HepB-Hib3
 % of children under one year immunized with PCV 3
 % of 9-11 months children immunized against Measles/Rubella 1st
 % of 12-23 months children immunized against Measles/Rubella 2nd
 % of 12-23 months children immunized against JE
 % of Fully immunized children
 Immunization Campaigns carried out during this FY
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 Categorization and declaration of Fully Immunized Rural/Municipality
 Dropout Rate of DPT-HepB-Hib 1st vs
DPT-HepB-Hib3, BCG vs
Measles/Rubella
 Vaccine Wastage Rate of different antigens
2.1.2 Nutrition (Table/Graph)
 % of children under two years new growth monitored
 % of malnourished children under two years among new growth monitored
cases
 Vitamin A Mass distribution Coverage U5
 Deworming Mass distribution Coverage U5
 Severe/Moderate Acute Malnutrition management and its status
2.1.3 IMNCI and Newborn Care (Table/Graph)
 % of PSBI among new registered cases,
 Treatment of PSBI cases by gentamycin (1st dose and complete Dose)
 % of new born with CHX applied among live birth
 Incidence of acute respiratory infection (ARI) per 1,000 children under five
years
 Incidence of Pneumonia (mild + severe) per 1,000 children under five years
 Proportion of severe Pneumonia among new cases
 Percentage of pneumonia cases treated with antibiotics
 Incidence of diarrhea per 1,000 under five years children
 % of severe dehydration cases among children under five years
 % of children under 5 with diarrhea treated with Zinc and ORS
FAMILY HEALTH
2.2.4 Safe mother and Newborn Health (Table/Graphs)

CEONC, BEOC sites and Birthing centers of LLG
 % of pregnant women who received TD2
 % of pregnant women who received TD2+
 % of pregnant women attending first ANC among expected live birth
 % of pregnant women attending four ANC visits as per protocol
 % of pregnant women receiving IFA tablets during pregnancy
 % of postpartum mothers who received Vitamin A supplements
 % of total deliveries conducted by HW
 % of institutional deliveries
 % of deliveries conducted by a skilled birth attendant (SBA)
 % of deliveries by caesarean section
 % of women who had first post natal care (PNC) visit among estimated live
birth
 % of women who had 3rd postnatal care (PNC) visit among estimated live
birth
 Status of Ama Suraksha Program implementation
2.2.5 Family Planning (Table/Graphs)
 FP method wise (Modern contraceptives) new acceptors
 % of new acceptors (all methods)
Adolescent Sexual and Reproductive Health (Table/Graphs)
 Proportion of Adolescent using temporary FP methods
 Proportion of Adolescent getting ANC check-up as per protocol
 Proportion of Adolescent received Safe Abortion services users
 Status of initiatives of ASRH friendly clinics
 Total No. of clinics,
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 Service provided (New+Old),
 Average People served per Clinic
Section 3: Epidemiology and Disease Control
3.1
Malaria (Table/Graphs)
 Blood Slides collection and examined (RDT and Microscopic)
 Annual blood slide examination rate (ABER) per 100
 Annual parasite incidence (API) per 1,000 population at risk*
 Clinical malaria cases
3.2
Kala-azar (Table/Graphs)
 Incidence of Kala-azar per 10,000 population at risk
3.3
Lymphatic Filariasis (LF) (Table/Graphs)
 Scaling-up and coverage of MDA campaigns
3.4
Dengue (Table/Graphs)
 Total number of reported Dengue cases
 Total number of treated Dengue cases
 Total number of death cases
3.5
Zoonoses (Table/Graphs)
 Total number of Dog bites, other Animals bites, Snake (poisonous/nonpoisonous)bite cases
 Total number of Dog bites, other Animals bites, Snake (poisonous/nonpoisonous)bite treated cases
 Total number of deaths cases by categories (Dog bites, other Animals bites,
Snake (poisonous/non-poisonous)bite.
 Number of ARV vials consumed by types
3.6
Leprosy (Table/Graphs)
 New Case Detection Rate (NCDR) per 100,000 population
 Prevalence Rate (PR) per 10,000 population
 Disability rate Grade 2 among new cases
3.7
Tuberculosis (Table/Graphs)
 TB case Notification Rate
 Sputum Conversion Rate
 Treatment Success Rate
3.8
HIV/AIDS and STI (Table/Graphs)
 Cumulative HIV reported (Female- Male) cases
 New HIV reported (Female- Male) cases
 STI/STD cases
3.0
Epidemiology and Outbreak Management / Disaster Management
Section 4: Nursing
4.1 Female Community Health Volunteer (FCHV) (Table/Graphs)
 Total number of FCHVs in Rural and Urban area
 % of Pills distributed by FCHVs among total distribution
 % of diarrheal cases treated with ORS and Zinc by FCHVs among diarrhea cases
in children under five years
 % of ARI cases managed by FCHVs among ARI cases in children under five years
 Mobilization and utilization of FCHV Fund
4.2 Social Security
 Free treatment and management facilities for selected diseases to
impoverished Nepalese citizens at listed hospitals
 Number of impoverished new patients treated and support for serious
diseases
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Section 5: Curative services
5.1 Inpatients / OPD services (Table/Graphs)
 % of population utilizing outpatient (OPD) services
 Top Ten Diseases
5.2 Hospital Indicators (Table/Graphs3 years trend)
 % of Emergency Visits Among Total hospital visits
 Bed Occupancy Rate
 Proportion of Non-communicable Disease among Inpatients
 Number of CAC Services Provided
 Total Surgery Cases
5.3 Free Health Service services (Table/Graphs)
 New OPD visits by targeted groups as % of total OPD visits
 Inpatients by targeted groups as % of total inpatients
 Emergency visits by targeted groups as % of total Emergency case
 Laboratory services to targeted groups as % of total Lab services
 Total Number of Patients receiving Free Services (Male & Female)
 Total Amount Exempted for Free Treatment Services (in Rs)
Section 6: SUPPORTING PROGRAMS
6.1 Health Training
6.2 Health Education, Information and Communication
6.3 Logistic management
6.4 Public Health Laboratory Services
6.5 Personnel administration management
6.6 Financial management
6.7
Health Information Management
 % of public hospitals reporting to HMIS
 % of primary health care centre reporting to HMIS
 % of health posts reporting to HMIS
 % of PHC-ORC clinics reporting to HMIS
 % of Immunization clinics reporting to HMIS
 % of Female Community Health Volunteers (FCHVs) reporting to HMIS
 % of NGO health facilities reporting to HMIS
 % of Private health facilities reporting to HMIS
6.8
Infrastructure development
6.9
Environmental Health and Healthcare Waste management
6.10 Monitoring and Evaluation
Part-II
Section 7: OTHERS DEPARTMENT
 Department of Ayurveda and Alternative Medicine
 Department of Drug Administration
 Health Insurance
Part-III
Section 8: SUPPORTING PARTNERS
 Multilateral Organization
 Bilateral Organization
 Internal Non-Governmental Organization
 Non-Governmental Organization
Part-IV
Section 9: ANNEXES
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 Annex 1: Activities carried out in FY 2075/76 by programs
 Annex 2: Work Plan FY 2076/77
 Annex 3: Health Deliveries Services (Estimated Target Population FY
2075/76 and 2076/77, Raw/Analyzed data sheets of major technical
programs only)
 Human Resources status
Note: Each Sub-Section should incorporate the following contents at least:








Background
Goal
Objectives and strategies
Target
Table/Graph (as per required)
Achievement Analysis
Problems/Constraints / Issues and Action to be taken

एच.एम.आई.एस./एलसम्िन्त्धी.एस.आई.एम. अभभलेख तथा प्रनतवेदन र्ाराम एवं अनग
ु मन पुजस्तका स्थानीयतह
सम्मको लागी छपाई र र्वतरण
काययक्रर्मको पररिय

आगार्मी आ.ब. २०७७/०७८ को लाचग एि.एर्म.आई.एस/एल.एर्म.आई.एस.सम्बधिी अशभलेख तथा

प्रनतर्वेदन फारार्म एर्वं अनग
ु र्मन पल्ु स्तका छपाई गरी प्रत्येक स्र्वास््य संस्थाहरु सम्र्म पय
ु ायउनु पने

भएकोले के कती फारार्महरू िाहीने हो सो को एकीन गरी छपाई गनप
ुय ने संख्या ननिायरण गनप
ुय दय छ

। एि.एर्म.आई.एस./एल.एर्म.आई.एस. सम्बधिी अशभलेख तथा प्रनतर्वेदन फारार्म एर्वं अनग
ु र्मन
पल्ु स्तकाको स्पेशशकफकेसन र छपाई गनप
ुय ने फारर्महरुको नर्मुना स्र्वास््य सेर्वा वर्वभागको र्वेभ साइट

www.dohs.gov.np र्मा राखखएको र आर्वश्यकता बर्मोल्जर्म व्यर्वस्थापन र्महाशाखा, स्र्वा.से.वर्व.र्मा

सर्मेत सर्मधर्वय गरी शलन सककनेछ । छपाई काययलाई सर्मयर्मानै सम्पधन गरी यही आ.र्व.२०७६/७७

को अधत सम्र्मर्मा प्रत्येक स्थानीय तहर्मा पय
ु ायउने व्यर्वस्था प्रदे शस्तरर्वाट शर्मलाउने गरी यो

उदे श्य

काययक्रर्म राखखएको हो ।

प्रदे शस्तरका सम्पण
ू य स्थानीय तह/स्र्वास््य संस्थाहरु र्वाट ददइएका स्र्वास््य सेर्वाहरुको अशभले ख
राख्ने तथा प्रनतर्वेदन गने कायय सर्मयर्मा नै हुनेछ ।

प्रदे श स्वास््य ननदे शनालय र स्वास््य कायाालयहरुमा एल .एस.आइ.एम./एच.एस.आइ.एम./डड एस.आइ.एच.
कायाक्रम संचालनको लाधग कम््यट
ू र सहायक सेवा करार
काययक्रर्मको पररिय

उदे श्य

स्तरीय सेर्वा संिालनर्मा सेर्वालाई नछटो छररतो र सर्मयर्मै सम्पधन गनय कम्तयट
ू र सहायकको

भूशर्मका र्महत्र्वपण
ू य हुधछ । प्रदे श स्र्वास््य ननदे शनालय र स्र्वास््य कायायलयहरुर्मा स्र्वास््य संस्था
स्तरीय DHIS 2 र LMIS को Online Data Entry गनप
ुय ने साथै TABUCS सर्मेत संिालन गनुय पने
भएकोले कम्तयट
ू र सहायकलाई करारर्मा शलने काययक्रर्म राखखएको हो ।



स्र्वास््य कायायलयको स्र्वास््य व्यर्वस्थापन सूिना प्रणाली (HMIS) , Internet/Email

सेर्वा व्यर्वस्थापन तथा नेटर्वककयङ्ग काययको सेर्वालाई प्रभार्वकारी बनाई सर्मयर्मै प्रदे श

र संघर्मा प्रनतर्वेदन पठाउन र सूिना प्रर्वाह गनय र्मद्दत पुयायउने ।




सबै स्र्वास््य संस्थाहरु स्तरको DHIS 2 र्मा Online Data Entry गने

Email Internet संिालन गने ।
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स्र्वास््य तथा जनसंख्या र्मधरालयले सञ्िालनर्मा पयाएको आचथयक कायय संिालन
सफ्टर्वेयर TABUCS प्रदे श स्र्वास््य ननदे शनालय र

प्रर्मुखसंग सर्मधर्वय र सहकायय गरी संिालन गने ।

संिालन वर्वचि/ कायय

संिालन प्रकक्रया

स्र्वास््य कायायलयका आचथयक

कायायलयलाई आर्वश्यक पने अधय कम्तयुटर सम्बधिी सेर्वा प्रदान गने ।

सर्वै स्र्वास््य ननदे शनालय र स्र्वास््य कायायलयहरुर्मा कम्तयट
ू र सञ्िालन काययर्मा दक्ष (लोक सेर्वा

आयोगले तोकेको धयन
ू तर्म शैक्षक्षक योग्यता तथा ताशलर्म प्रातत) ब्यल्लतलाई करारर्मा ननयल्ु लत
गरी ल्जपला शभरका सबै स्र्वास््य संस्थाहरुको स्र्वास््य संस्था स्तररय Online Data Entry गने

काययर्मा लगाउनु पनेछ । ननज प्रत्यक्ष रुपर्मा िाटासंग सम्र्वल्धित काययर्मा संलग्न हुनेछन ् । जस्तैिः
Software System र्मा data entry, internet, email, Networking आदद । कम्तयट
ू र सहायक

ननयल्ु लत तथा कायय नेपाल सरकारको प्रिशलत ऐन अनस
ु ार हुनेछ । सो को लाचग छुट्टयाइएको
र्वजेटर्मा थप नहुने भएकाले र्वजेटको पररचि शभर रदह कर्मयिारी ननयल्ु लत गनुय पनेछ। यस काययक्रर्म
अधतगयत ननयल
ु त भएका कर्मयिारीले र्मुख्य रुपले HMIS/LMIS को Data Entry & Processing

सम्र्वधिी कायय गनुय पदय छ । त्यसैगरी स्र्वास््य ननदे शनालय र स्र्वास््य कायायलयका आचथयक

प्रर्मुखसंग सर्मधर्वय र सहकायय गरी TABUCS संिालन गनुय पने हुधछ । TABUCS संिालनर्मा
कदठनाई भएर्मा स्र्वास््य तथा जनसंख्या र्मधरालयर्मा सम्पकय गरी सहयोग शलन सककनेछ।

औषधी तथा औषधीजन्त्य सामाग्री, खोप सामग्रीहरु तथा अन्त्य अभभलेख प्रनतवेदन र्ाराम लगायतका सामग्रीहरुको
ब्यवस्थापन तथा र्वतरण (स्वास््य कायाालय तथा मेडडकल स्टोरको लाधग)
काययक्रर्मको पररिय

कुनै पनन काययक्रर्मलाई सफलता पर्व
य सञ्िालन गनयको लाचग आर्वश्यक औषचि, भ्याल्लसन,
ू क

भ्याल्लसनजधय सार्मग्रीहरु, औजार, उपकरण, अशभलेख तथा प्रनतर्वेदन फारार्महरू तथा अधय

सार्मग्रीहरू आर्वश्यक पररर्माण, उपयल
ु त सयर्मर्मा तथा तोककएकै स्थान र्मा उपलब्ि गराउन

सककएर्मा र्मार काययक्रर्मले अपेक्षा गरे को लक्ष्य हाशसल गनय सलदछ। साथै आर्वश्यक औषचि तथा

सार्मग्रीहरु सर्मयर्मै आपनू तय गरी स्र्वास््य संस्थाहरू र्मा र्वषय भरर नै उपलब्ि गराउने व्यर्वस्था

भएर्मा सेर्वाग्राहीहरूलाई गण
यु ा साथै स्र्वास््य संस्था प्रनत
ु स्तरीय स्र्वास््य सेर्वा प्रदान गनक

सर्वयसािारण जनताको वर्वश्र्वास सर्मेत बढ्दछ । प्रादे शशक स्र्वास््य आपनू तय ब्यर्वस्थापन केधरहरुको
साथै स्र्वास््य कायायलय र्माफयत स्थानीय तह एर्वं स्र्वास््य संस्था सम्र्म औषचि, भ्याल्लसन तथा

भ्याल्लसनजधय सार्मग्री, सािन, सार्मान, ररतयाककङ तथा वुर्वानी र पन
ु िःवर्वतरण गनयका लाचग

उदे श्य

यस शीषयक अधतगयत बजेटको व्यर्वस्था गररएको छ।



स्र्वास््य संस्थाहरुबाट गुणस्तरीय स्र्वास््य सेर्वा प्रदान गने काययको लाचग आर्वश्यक

ननिःशुपक अत्यार्वश्यक औषचिहरुको ननरधतर आपूनतयको ब्यर्वस्था शर्मलाउने ।


आर्वश्यकता अनुसार औषचि तथा स्र्वास््य जधय सार्माग्रीहरु वुर्वानी गनयका लाचग

आर्वश्यक पने तयाककङ्ग, ररतयाककङ्ग सार्माग्री जुटाउने ।



स्र्वास््य संस्थाहरुर्मा औषचि तथा स्र्वास््य सार्माग्रीहरुको उपलब्िता सुननल्श्ित
गने।


अपेक्षक्षत प्रनतफल

औषचिको ननयशर्मत वर्वतरण, आकल्स्र्मक वर्वतरण र पूनिः वर्वतरण गने व्यर्वस्था
शर्मलाउने



स्र्वास््य संस्थाहरुबाट गुणस्तरीय स्र्वास््य सेर्वा प्रदान गने काययको लाचग आर्वश्यक

ननिःशुपक अत्यार्वश्यक औषचिहरुको ननरधतर आपूनतय हुने ।
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आर्वश्यकता अनुसार औषचि तथा स्र्वास््य जधय सार्माग्रीहरु वुर्वानी गनयका लाचग

आर्वश्यक पने तयाककङ्ग, ररतयाककङ्ग सार्माग्री जट
ु ने ।


संिालन वर्वचि/ कायय

संिालन प्रकक्रया

स्र्वास््य संस्थाहरुर्मा औषचि तथा स्र्वास््य सार्माग्रीहरुको उपलब्िता सुननल्श्िता
हुने ।
औषचिको ननयशर्मत वर्वतरण, आकल्स्र्मक वर्वतरण र पूनिः वर्वतरण गने व्यर्वस्था
शर्मपने ।



अधतगयतका स्र्वास््य संस्थाहरू कनत दरु ीर्मा छन वुर्वानीको र्माध्यर्म (भररया, खच्िि,

सर्वारी सािन आदद) के के छन ् ? एक पटक ननल्श्ित पररर्माणर्मा (तौल। भारी)

सार्मान वुर्वानी गदाय कनत खिय लाग्छ आददको वर्वर्वरण तयार गरी बषयभरलाई
आर्वश्यक पने रकर्मको लागत अनुर्मान तथा वुर्वानी काययताशलका तयार गनुय पदयछ।

ल्जपला दररे ट ननिायरण सशर्मनतको वुर्वानी दररे टलाई आिार र्माधन सककने छ ।



औषचि औजार उपकरण ररतयाककङ्ग तथा वुर्वानी कायय एकीकृत वुर्वानीको अर्विारणा

बर्मोल्जर्म नै सम्पधन गनुय पदयछ अथायत ् उपलब्ि गराउनु पने स्र्वास््यका वर्वशभधन
काययक्रर्मका सरसार्मानहरू छुट्टा छुट्टै वुर्वानी नगरी सम्भर्व भए सम्र्म एकै पटक

एकीकृत रुपर्मा वुर्वानी गनुय पदयछ।



वुर्वानी काययको लाचग आर्वश्यक पने तयाककङ सार्मग्रीहरू (जस्तै काटुयन, काटुयनटे प,

र्माकयर), तयाककङ ज्याला आदद सर्मेत यस काययक्रर्म अधतगयत खिय गनय सककने छ।


यस बजेट शशषयक अधतगयत राखखएको बजेटलाई र्मुख्य गरी औषचि, सािन तथा
उपकरणको वुर्वानी तथा तयाककङ सम्बधिी काययर्मा र्मार खिय गनय सककनेछ ।



स्र्वास््य संस्थाहरु बाट प्रातत

LMIIS रैर्माशसक प्रनतर्वेदनको आिारर्मा स्र्वास््य

संस्थार्मा भएको र्मौज्दातलाई आिारर्मानी औषचि, सािनहरू आर्वश्यकताको आिारर्मा

प्रदे श स्र्वास््य आपूनतय केधरबाट ल्जपला ल्स्थत स्र्वास््य कायायलय र्माफयत स्थानीय

तह सम्र्म आपूनतय गने व्यर्वस्था शर्मलाउनु पदयछ।



सार्वयजननक खररद ऐन तथा ननयर्मार्वली अनस
ु ार स्र्वास््य कायायलय/स्थानीय तह

सम्र्मवुर्वानीको लाचग शसलबधदी दरभाउपर र्वा बोलपर आव्हान गरी वुर्वानी सम्बधिी
कायय गनय सककने छ।

र्वतरणको लाधग गनप
ुा ने कायाहरूिः



स्र्वास््य संस्थाहरूले रैर्माशसक भूलतानी भएको पदहलो र्मदहनाको ७ गते शभर
एल.एर्म.आइ.एस. प्रनतर्वेदन पठाउनु पने भएकोले नपठाउने स्र्वास््य संस्थाहरू लाई
ताकेता गरी रैर्माशसक प्रनतर्वेदन प्रातत गने।



प्रातत रैर्माशसक एल.एर्म.आइ.एस. प्रनतर्वेदनका सबै कोलर्महरू ठीक सँग भरे नभरे को
जाँि गने।



स्र्वास््य संस्थाहरूको स्र्वीकृत र्मौज्दात पररर्माण -ASL_ तथा रैर्माशसकको अधतको
र्मौज्दात पररर्माणलाई आिार र्मानी ननकाशा गनुप
य ने पररर्माण ननिायरण गने।



ननकाशा पररर्माण ननिायरण गदाय स्टोरर्मा भएको र्मौजुदा पररर्माणलाई सर्मेत ध्यान

ददने। स्टोरर्मा भएको र्मौज्दात स्र्वास््य संस्थाबाट र्माग भएको पररर्माण भधदा कर्म

भएको अर्वस्थार्मा टावाका स्र्वास््य संस्थाहरु लाई पूरा पररर्माणर्मा र नल्जक का

स्र्वास््य संस्थाहरूको हकर्मा सके सम्र्म स्र्वीकृत र्मौज्दात पररर्माण -ASL_ र
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आकल्स्र्मक र्माग वर्वधद ु -EOP_ को बीिको पररर्माण नघट्ने गरी वर्वतरण गने
व्यर्वस्था शर्मलाउने।



अधतरगतका सम्पूणय स्र्वास््य संस्थाहरूको लाचग ननकाशा गनुय पने पररर्माण ननिायरण

गररसके पनछ प्रत्येक स्र्वास््य संस्थाहरूको लाचग र्वेग्ला र्वेग्लै हस्ताधतरण फारार्म
तयार गने। हस्ताधतरण फारार्मर्मा प्रत्येक आइटर्मको र्मूपय सर्मेत उपलेख गनुय पनेछ।



हस्ताधतरण फारार्म बर्मोल्जर्म बेग्ला बेग्लै स्र्वास््य संस्थाहरूको लाचग छुट्टा छुट्टै
तयाककङ्ग गने।



तयाककङ्ग गररसकेपनछ सुरक्षक्षत ककशसर्मले ल्जपलाको भौगोशलक अर्वस्था अनुसार
भररया, खच्िि तथा सर्वारीका सािनबाट वुर्वानीको व्यर्वस्था गने।



औषचि, सािन आदद वुर्वानी गररसके पनछ स्र्वास््य संस्थाहरू बाट दाखखला प्रनतर्वेदन
प्रातत गरी ननकाशा पररर्माण अनुसार आम्दानी बाँिेको छ छै न सुननल्श्ित गने।



ननकाशा गररएको औषचि सािन ह.फा. अनुसार ल्जधसी खातार्मा खिय कटाउने
(एकर्मुरट खिय नकटाउने।)

र्वर्िय व्यवस्थापनिः


सार्वयजननक खररद ऐन तथा ननयर्मार्वली तथा अथय र्मधरालयको स्र्वीकृत आचथयक कायय वर्वचि अनुसार कायायलय
प्रर्मुखबाट स्र्वीकृत गराई काययक्रर्म सम्पधन गने।

अभभलेख तथा प्रनतवेदनिः


काययक्रर्म सम्पधन भएपनछ सोको अशभलेख राख्ने र र्माशसक प्रगनतको अनुसूिी २ बर्मोल्जर्मको वाँिार्मा प्रनतर्वेदन
तयार गरी राल्रिय स्र्वास््य शशक्षा, सूिना तथा संिार केधरर्मा पठाउनु पनेछ।

सन्त्दभा सामाग्रीिः


भर्वन आंिार संदहता, स्थानीय तहको प्रिशलत र्मापदण्ि, अधतराल्रिय प्रिलनहरु ।



स्र्वास््य तथा जनसंख्या र्मधरालयले तयार गरी पठाउने स्टयाििय डिजाइन ।



www.dohs.gov.np
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नशसयङ तथा सार्माल्जक सुरक्षा र्महाशाखा
!=

k|b]z tyf :yflgo tx :tl/o gl;{Ë clws[tx?nfO g]t[Tj tyf Aoa:yfkg ;DalGw Ifdtf clea[4L
kl/ro
gl;{Ë hgzlQmsf] Joj:yfkgdf b]lvPsf r'gf}ltx?nfO{ ;fdgf ug{, pgLx?sf] dgf]jn pRr
/fVg, sfddf pTk|]/0ff hufpg ;fy} cfjZos 1fg, ;Lk / cjwf/0fdf pNn]vgLo a[l4 ub}{
g]t[Tj tyf Joj:yfkgsf] e"ldsfnfO{ ;zQm agfpgsf nfuL g]t[Tj ljsf; / Joj:yfkgdf
Ifdtf clea[l4 ug{ of] sfo{qmd /flvPsf] xf] .
p2]Zo
;/sf/L tyf lghL :jf:Yo tyf z}lIfs ;+:yfdf sfo{/t gl;{Ë sd{rf/Lx?sf] g]t[Tj tyf
Aoa:yfkg ;DalGw laifodf 1fg / l;kdf clea[l4 eO{ :jf:Yo ;]jfdf u'0f:tl/otf clea[4L
ug]{ .
ck]lIft
gl;{Ë hgzlQmnfO{ sfo{If]qdf g]t[Tj tyf Aoa:yfkg ;DalGw ljifodf Ifdtf clea[4L ePsf]
k|ltkmn
x'g]5 .
;~rfng k|s[of sfo{s|d ;~rfng ug]{ lgsfoM k|b]z :jf:Yo lgb]{zgfno
sfo{s|d ;~rfng ug]{ ljlwM
 lj:t[t sfo{ of]hgf agfO{ ah]6sf] oyf]lrt jf8Fkmf8F u/L ug'{kg]{5 .
 k|b]z tyf :yflgo txdf sfo{/t gl;{Ë sd{rf/Lx?nfO{ ;xefuLsf] ?kdf af]nfpg' kg]{5 .
 Tfflnd ;DalGw cGo ljj/0f cg';'rL # adf]lhd x'g]5 .
 Tfflndsf] xn, Tfflnd ;fdu|L cflbsf] tof/L ug'{kg]{5 .
 gl;{Ë sd{rf/Lx?sf] g]t[Tj tyf Aoa:yfkg ;DalGw tflnd Kofs]hsf] cfwf/df Tfflnd
;~rfng ug'{kg]{5 .
ah]6 afF8kmfF8 sfo{ ;+rfng lgb]{lzsf @)&%, e|d0f vr{ lgodfjnL @)&@
@= lSnlgsn cl86 ;~rfng ug{ ;xhLs/0f / cg;fO6 d]G6/l;k, cg'udg ug]{
kl/ro
:jf:Yo If]qdf s] s:tf sfo{x? eO/x]sf 5g\ / sxfF ;'wf/ ug{' kg{] xf] eGg] hfgsf/L k|fKt ug{sf
nflu lSnlgsn cl86 ug{ cfjZos x'g] ePsf]n] u'0f:tl/o gl;{Ë÷:jf:Yo ;]jf k|bfg ug{ /
;]jfu|fxLx?sf] nflu ;Gtf]ifhgs k|ltkmn k|fKt ug{ of] sfo{s|d /flvPsf] xf] .
p2]Zo
u'0f:tl/o gl;{Ë÷:jf:Yo ;]jf k|bfg ug{ / ;]jfu|fxLx?sf] nflu ;Gtf]ifhgs k|ltkmn k|fKt ug{]
.
ck]lIft
lSnlgsn cl86 ;~rfng u/L gl;{Ë÷:jf:Yo ;]jfsf] u'0f:t/df ;'wf/ ePsf] x'g] .
k|ltkmn
;~rfng
sfo{s|d ;~rfng ug]{ lgsfoM k|b]z :jf:Yo lgb]{zgfno
k|ls|of
sfo{s|d ;~rfng ug]{ ljlwM
 cfjZos 5nkmn / tof/L ug]{,
 lgb]{lzsf, :6f088{ / r]slni6x?sf] jf/]df k|b]z:t/Lo :jf:Yo ;+:yfsf k|d'v, gl;{Ë k|d'v,
jf8{ OGrfh{x? / cGo OGrfh{x?nfO{ Ps lbg] cled'lvs/0f lbg]
 ;DjlGwt JolQmx?n] cfkm\gf] ;+:yfsf sd{rf/LnfO{ Ps lbg] cled'lvs/0f lbg]
 ;]jf ;'rsx? -Service indicator_M ;]jfu|fxLsf] egf{ / Discharge b/, ;]jfu|fxL ;Gt'li6 b/,
;+s|d0f b/ / :jf:Yo ;+:yfdf ;]jfu|fxL / ;]jf k|bfosjLrsf] åGåsf] b/sf] r]slni6 ;lxt
sfo{s|dsf] d'Nof+sg ug]{ .
 sfo{tflnsf jgfO{ cg;fO6 d]G6/l;k / cg'udg ug]{ -;+jlGwt sd{rf/Ln] k|To]s lbg, gl;{Ë
OGrfh{x?n] xKtfdf Ps k6s, gl;{Ë k|d'vn] dlxgfdf Ps k6s, c:ktfn k|;fzgn] dlxgfdf
Ps k6s / ;fdflhs ljsf; dGqfno / k|b]z :jf:Yo lgb]{zgfnon] cfjZostf cg';f/_
ah]6 afF8kmfF8 sfo{ ;+rfng lgb]{lzsf @)&%, e|d0f vr{ lgodfjnL @)&@

#

k|b]z tyf :yflgo tx :t/Lo ;a} :jf:Yo ;+:yfx?df slG6Go" k|f]km];gn 8]e]nkd]G6 Ph's]zg ;~rfng
ug{ ;xlhs/0f / cg;fO6 d]G6/l;k, cg'udg ug]{ .
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kl/ro
p2]Zo
ck]lIft k|ltkmn
;~rfng k|ls|of

ah]6 jf8Fkmf8F

u'0f:tl/o gl;{Ë ;]jf k|bfg ug{sf nflu g;{x?sf] k]zfut 1fg / ;Lkdf Aoj;flostfsf]
ljsf; ug{ cfjZos ePsf]n] k|b]z tyf :yflgo tx :t/Lo ;a} :jf:Yo ;+:yfx?df slG6Go"
k|f]km];gn 8]e]nf]kd]G6 Ph's]zg ;~rfng ug{ of] sfo{s|d /flvPsf] xf] .
g;{x?sf] k]zfut 1fg / l;kdf Aoj;flostfsf] ljsf; ug{] .
g;{x?sf] k]zfut 1fg / l;kdf Aoj;flostfsf] ljsf; e} u'0f:tl/o gl;{Ë ;]jf k|bfg ug]{
.
sfo{s|d ;~rfng ug]{ lgsfoM k|b]z :jf:Yo lgb]{zgfno
sfo{s|d ;~rfng ug]{ ljlwM
 lj:t[t sfo{ of]hgf agfO{ ah]6sf] oyf]lrt jf8Fkmf8F ug{'kg]{5 .
 slG6Go" k|f]km];gn 8]e]nf]kd]G6 Ph's]zg df]8\o"nx? ;fy} cfjZostf cg';f/ cGo yk
df]8\o"nx? Tfof/ u/L k|b]z tyf :yflgo tx :t/Lo ;a} :jf:Yo ;+:yfx?sf k|d'v, gl;{Ë
k|d'v, jf8{ OGrfh{x? / cGo OGrfh{x?nfO{ Ps lbg] cled'lvs/0f sfo{s|d ;+rfng
ug{'kg]{5 .
 slG6Go" k|f]km];gn 8]e]nf]kd]G6 Ph's]zg k|bfg ug{ k|lzIfs 5gf}6 ug{'kg]{5 .
 k|lzIfsx?n] ;DjlGwt gl;{Ë sd{rf/LnfO{ # lbg] slG6Go" k|f]km];gn 8]e]nf]kd]G6 Ph's]zg
tflnd k|bfg ug{'kg]{5 .
 k"j{ d'Nof+sg, sfo{ ;DkGg kl5sf] d'Nof+sg / ;]jf ;'rsx? jgfO{ u'0f:tl/o gl;{Ë
;]jfsf] d'Nof+sg ug{'kg]{5 .
 sfo{tflnsf jgfO{ ljleGg dfWodaf6 cg;fO6 d]G6/l;k / cg'udg ug{'kg]{5
sfo{ ;+rfng lgb]{lzsf @)&%, e|d0f vr{ lgodfjnL @)&@

$=

ljBfnosf jfnjflnsf tyf lszf]/Lx?sf] :jf:Yo Aoa:yfkg ;fy} dlxgfjf/L :jf:Yosf nfuL ;/sf/L
dfWolds lj3fnodf :jf:Yo tyf gl;{Ë ;]jf ;xof]u sfo{qmd .
kl/ro
ljBfno txaf6} jfnjflnsfnfO{ ;Gt'lnt / kf]lifnf] vfg]s'/f vfg] tyf :j:Yo hLjgz}nL
ckgfpg k|]l/t ub{} ;du| :jf:Yo, ;/;kmfO{ / kf]if0f k|jw{g, lszf]/ lszf]/Lsf] k|hgg\, :jf:Yo
tyf dlxgfjf/L Joj:yfkgsf] cfjZostfsf] dxz'; ub{}, ljBfno txdf :jf:Yo ;]jfsf] kxFr
k'/\ofO{ ljBfyL{x?sf] :jf:Yo ;'wf/ Nofpg of] sfo{s|d ;Grfng ug{ nfluPsf] xf] .
k|b]z ! / k|b]z # n] o;eGbf klxn] g} of] sfo{qmd ;~rfngdf NofO{;s]sf]n] o;afx]ssf %
j6f k|b]zdf of] sfo{qmd ;~rfng x'g]5 .
p2]Zo
 ljBfno pd]/sf jfnjflnsfx?nfO{ :j:y hLjg z}nL ckgfpg k|]l/t ug]{ .
 ljBfnodf cWoog/t lszf]/Lx?sf] dlxgfjf/L :jf:YonfO{ Jojl:yt ug]{ .
ck]lIft
 ljBfno pd]/sf jfnjflnsfx?nfO{ :j:y hLjg z}nL ckgfpg k|]l/t x'g]5g\ .
k|ltkmn
 ljBfnodf cWoog/t jflnsfx?sf] dlxgfjf/L;+u ;DalGwt sf/0fn] ubf{ ljBfnodf x'g]
cg'kl:yt b/df sdL cfpg] 5 .
;~rfng k|s[of sfo{qmd ;~rfng ug]{ lgsfoM k|b]z @, u08sL k|b]z, k|b]z %, s0ff{nL k|b]z / ;'b'/lkZrd
k|b]z -;fdflhs ljsf; dGqfno_
sfo{s|d ;~rfng ug]{ ljlwM
sfo{qmd ;~rfng x'g] k|To]s ljBfnodf ! hgf ljBfno g;{ 5gf}6 ug{sf] nfuL lgDg
s[ofsnfkx? ug'{kg{]5 M
 cg';'rL @ -s_ adf]lhd ljBfno 5gf}6sf] dfkb08 tof/ u/L :yflgo ;/sf/sf] ;dGjodf
dfWoflds ljBfno 5gf}6 ug]{ .
 ljBfnosf k|wfgfWofks, ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf cWoIf, :yflgo txsf k|d'v / pk
k|d'vnfO{ cled'lvs/0f ug{'kg]{5 .
 ljBfno g;{ s/f/df 5gf}6 ug{sf nfuL lj1fkg÷;'rgf b}lgs klqsf tyf j]e;fO{6df
k|sfzg ug'{kg]{ .
 l;kml/z eO cfPsf ljBfno g;{nfO{ Ps cfly{s jif{sf] nflu ;]jf s/f/ ;Demf}tf ug]{ .
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cfly{s
af8kmf8

 ljBfno :jf:Yo sfo{qmdsf nfuL ;]jf s/f/df 5gf}6 ePsf ljBfno g;{sf nfuL g]kfn
:jf:Yo ;xfos kfrf} txsf] z'? :s]n cg';f/sf] tnj lgodfg';f/ pknAw u/fpg] .
 5gf}6 ePsf ljBfno g;{n] ;+3n] tof/ kf/]sf] sfo{ ljj/0f cg';f/ sfd ug{'kg]{5 .
 lgo'lQm ePsf ljBfno g;{x?nfO{ sfo{qmd af/] cled'vLs/0f ug'{ kg{]5 .
 ;DalGwt ljBfnon] k|To]s dlxgfsf] cGTodf ljBfno g;{sf] xflh/L ?h' ul/ ;fdflhs
ljsf; dGqfnodf k7fpg] / ;f] sf] e'QmfgL ;DalGwt ljBfnosf] a}s vftfdf Psd'i6
k7fpg' kg]{5 .
 ljBfno :jf:Yo sfo{qmdsf] lgoldt ?kdf cg'udg ug'{kg]{5 .
 ljBfnosf] k|wfgfWofks, ljBfno g;{, ;fdflhs ljsf; dGqfno / :jf:Yo lgb]{zgfnosf
;DalGwt AolQmx? lar lg/Gt/ ;~rf/ k|jfx ug{sf nfuL ;~rf/ k|0ffnLsf] Joj:yf
ug'{kg]{5 .
g]kfn ;/sf/sf] cfly{s gd{;sf] kl/wLleq /lx ah]6 af8kmf8 ug{'kg]{5M
qm=; vr{ zLif{s
/sd
s}lkmot
1
73,32,000
20x 28200 x13
@) hgf g;{sf] tnj
2
3

sfof{no ;fdfg, Nofk6k
ljBfno g;{ 5gf}6 k|s[of

4
5
6

cled'lvs/0f
a}7s, cg'udg / ;xlhs/0f
cf}ifwL, cf}hf/

20,00,000
2,00000

hDdf
:k]lzlkms]zg

cf}ifwL tyf
cGo
;fdu|Lx?sf]
Aoa:yfkg

3,00000
2,00000
14,68,000
1,15,00,000

kmlgr/, sfo{ sIf lgdf{0f
lj1fkg b]lv glthf, l;kmfl/;
ljBfno g;{sf] nfuL
;ldlt a}7s, vfhf
73400x 20

 ljBfno g;{ 5gf}6 ePsf ljBfnox?df 5'§} Pp6f sf]7f ljBfno g;{sf] nfuL ;DalGwt
ljBfnon] Joj:yf ug'kg]{ 5 .
 la/fdL ljBfyL{ /fVgsf] nflu 5'§} z}ofsf] Joa:yf ug'{kg]{5 .
 sf]7fdf slDtdf Pp6f b/fh, Ps ;]6 s'rL{, 6]jn / ljBfyL{ hfFr ug{sf] nfuL cfjZos
;fdfgx? /fVg ldNg] Joj:yf x'g'kg]{5 .
ljBfno g;{sf] sfo{sIfdf rflxg] cfjZos ;fdfgx? cg';'rL @ -v_ adf]lhd x'g]5 .
 ljBfnodf cWoog/t jfnjflnsfx?sf] :jf:Yo x]/rfxsf nfuL rflxg] cfjZos cf}ifwL
tyf cGo ;fdu|L, pks/0f :6]zg/L cflb ;fdflhs ljsf; dGqfnon] Joj:yf ug{'kg]{ .
 ;fdu|Lx? gk'u]sf] cj:yfdf ljBfnon] ;fdflhs ljsf; dGqfnonfO{ dfu kmf/fd e/L
dfu ug{'kg]{5 .
 cf}ifwL tyf cGo ;fdu|Lx?sf] zf]wegf{ tyf dd{t ;Def/ ;DalGwt ljBfnon] ug{'kg]{5 .

%=
u'0f:tl/o gl;{Ë ;]jfsf nflu ;j} c:ktfnx?sf lgoldt ;'kl/j]If0f tyf cg'udg
kl/ro
k|b]z cGtu{t / :Yfflgo txsf ;/sf/L Pj+ lglh :jf:Yo ;+:yfx?df ;+rflnt e} /x]sf :jf:Yo
tyf gl;{Ë ;DjGwL sfo{s|dx?sf] cg'udg ug{ of] sfo{s|d /flvPsf] xf] .
p2]Zo
k|b]z cGtu{t / :Yfflgo txsf ;/sf/L Pj+ lglh :jf:Yo ;+:yfx?df ;+rflnt e} /x]sf :jf:Yo
tyf gl;{Ësf ljleGg sfo{s|dx?sf] cg'udg tyf ;'kl/j]If0f ug{ .
ck]lIft
k|b]z cGtu{t / :Yfflgo txsf ;/sf/L :jf:Yo ;+:yfx?df ;+rflnt :jf:Yo tyf gl;{Ësf
k|ltkmn
ljleGg sfo{s|dx?sf] d"Nofs+g ePsf] x'g]5 .
;~rfng
sfo{s|d ;~rfng ug]{ lgsfoM k|b]z :jf:Yo lgb]{zgfno
k|ls|of
sfo{s|d ;~rfng ug]{ ljlwM
lj:t[t sfo{ of]hgf agfO{ ah]6sf] oyf]lrt jf8Fkmf8F u/L sfo{s|d ;+rfng ug]{ . cg'udg ug{sf
nflu ;DjlGwt dGqfnon] % hgfsf] cg'udg 6f]nL -k|b]z :jf:Yo lgb]{zgfno, gl;{Ë ;]jf
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Joj:yfkg zfvf k|d'v jf k|ltlgwLsf] g]t[Tjdf ;fdflhs ljsf; dGqfnosf] c:ktfn ljsf;
tyf lrlsT;f ;]jf dxfzfvfsf] k|ltlgwL, k|b]z :jf:Yo lgb]{zgfnosf] lrlsT;f ;]jf tyf /f]u
lgoGq0f zfvfsf k|ltlgwL clgjfo{ x'g' kg]{5_ jgfpg' kg{]5 .
ah]6 jf8Fkmf8F k|rlnt cfly{s P]g, gLlt, lgod / lgofdjnLsf] kl/wLdf /xL jh]6 jfF8kmfF8 u/L sfo{s|d ;DkGg
ug{' kg]{5 . yk /sd cfjZos ePdf k|b]zn] cfkm\g}+ >f]tjf6 Joj:yfkg ug'{kg]{ x'G5 .
^=

;fdflhs ;]jf PsfO{, ljkGg gful/s pkrf/ sfo{s|d, Ps4jf/ ;+s6 Joj:yfkg s]Gb|, h]l/ofl6s tyf
l/lrË cgl/r8 h:tf sfo{s|d ;+rfng ePsf ;+:yfx?df Plss[t ;'k/lehg, cg'udg / lgodg .
kl/ro
;fdflhs ;]jf PsfO{, ljkGg gful/s pkrf/ sfo{s|d, Ps4jf/ ;+s6 Joj:yfkg s]Gb|, h]l/ofl6s
tyf l/lrË cgl/r8 h:tf sfo{s|d ;+rfng ePsf ;+:yfx?df Plss[t ;'k/lehg, cg'udg /
lgodg ug{ of] sfo{qmd /flvPsf] xf] .
p4]Zo
nlIft ju{sf] :jf:Yo clwsf/ -df}lns xs_ ;'lglZrt ub}{ :jf:Yo ;]jfdf pgLx?sf] ;dtfd"ns
kx'Fr / pkef]udf j[l4 tyf :jf:Yo ;]jfx?sf] u'0f:t/Lo tyf k|efjsf/L ?kdf pknAw ug]{ .
ck]lIft
nlIft ju{sf] :jf:Yo ;]jfdf ;dtfd"ns kx'Fr / pkef]udf j[l4 tyf :jf:Yo ;]jfx? u'0f:t/Lo
k|ltkmn
tyf k|efjsf/L ?kdf pknAw ePsf] x'g]5 .
;+rfng k|ls|of sfo{s|d ;+rfng ug]{ ljlw M
 :jf:Yo lgb]{zgfno / ;fdflhs ljsf; dGqfnosf kbflwsf/Ln] cg'udg 6f]nL agfpg' kg]{5
 ;fdflhs ljsf; dGqfnosf ;lrjHo"sf] k|ToIf lgu/fgLdf sfo{s|d ;+rfng tyf ;Dkfbg
ug{' kg]{5 .
 ;f] sfo{ ug{ ! hgf kmf]sn k;{g tf]lsg' kg]{5 .
 sfo{s|d ;+rfng ubf{ cg';"rL $ -v,u,3_ jdf]lhdsf] cg';'rL r]s lni6x? k|of]u ug{'
kg]{5, cfjZostf cg';f/ r]slni6 ;+zf]wg ug{ ;lsg]5 .
jh]6 jfF8kmfF8 k|To]s k|b]znfO{ ?= !),)),))). sf b/n] jh]6 ljlgof]hg ul/Psf] 5 . k|rlnt cfly{s P]g,
gLlt, lgod / lgofdjnLsf] kl/wLdf /xL jh]6 jfF8kmfF8 u/L sfo{s|d ;DkGg ug{' kg]{5 .

&=
3/df cfwfl/t :jf:Yo ;]jf ;DaGwL dfkb08 tof/ ul/ btf{ / cg'udg
kl/ro
h]i7 gful/s, lb3{/f]uL, ;'Ts]/L, b'3{6gfaf6 jf cGo s'g} sf/0faf6 nfdf] ;do;Dd x]/rfx ug{'
kg]{ la/fdL jf 3/df g} cfwf/e"t :jf:Yo ;]jf dfu ug]{ s'g} klg k|sf/sf la/fdLx?nfO{ 3/df
g} :jf:Yo ;]jf pknAw u/fpg] sfo{nfO{ lgodg, Joj:yfkg / hjfkmb]xL, Joj;foLs agfpgsf]
nflu of] sfo{qmd /flvPsf] xf] . .
p4]Zo
3/df cfwfl/t :jf:Yo ;]jf ;DaGwL dfkb08 tof/ ul/ btf{ / cg'udg ug]{ .
ck]lIft
3/df cfwfl/t :jf:Yo ;]jf ;DaGwL dfkb08 tof/ ul/ btf{ / cg'udg ePsf] x'g]5 .
k|ltkmn
;+rfng k|ls|of j}7s, ;fd'lxs 5nkmn, b]z tyf ljb]zsf ;DalGwt gLlt, lgod, zf]w kq, l/Eo', k|fljlws
;ldlt u7g, lgb]{zgfTds ;ldlt u7g h:tf sfo{x? ug{ ;lsg] . ljifo ;Fu ;/f]sf/ /fVg] ;j}+
;/f]sf/jfnf, ljZjljBfno tyf ;DalGwt ;f];fO{6Lsf k|ltlglwTj clgjfo{ ?kdf u/fpg' kg]{ /
dfkb08 tof/ eP kZrft ;fj{hlgs/0f / cfjZostf cg';f/ 5kfO{ u/L ;DalGwt :yfgdf
k7fpg' kg]{5 . ;f] dfkb08 ;DalGwt k|b]zsf] :jf:Yo sfof{nodf btf{ ug{' kg]{5 . cg'udgsf]
lhDd]jf/L klg :jf:Yo sfof{nosf] x'g]5 . gf]6 M ;+3sf] dfkb08;+u gjflemg] u/L sfo{ljlw
agfpg' kg]{ .
jh]6 jfF8kmfF8 k|To]s k|b]zsf nflu ?= # nfv jh]6 ljlgof]hg u/]sf] 5 . k|rlnt cfly{s P]g, gLlt, lgod /
lgofdjnLsf] kl/wLdf /xL jh]6 jfF8kmfF8 u/L sfo{s|d ;DkGg ug{' kg]{5 .
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*=

gl;{Ë tyf Pkm=l;=Pr=le= lbj; dgfO{ k}/jL / cGts{[of ug]{ -%),))) gl;{Ë tyf %),))) Pkm=l;=Pr=le=
lbj;sf nflu_
* -s_ gl;{Ë= lbj; dgfO{ k}/jL / cGts{[of ug]{
kl/ro
gl;{Ë If]qsf] lasf;sf nflu gLlt lgdf{0f tx;Ddsf] k|efjsf/L k|ltj4tf xfl;n ug{ ;fy}
gl;{Ësf k|ltkfbs Kfm\nf]/]G; gfOl6Ënsf] ;D´gf :j?k May 12 sf lbg gl;{Ë lbj; df dgfpg
of] sfo{s|d /flvPsf] xf] .
p2]Zo
k|b]z ;/sf/, :Yfflgo ;/sf/sf /fhlglt1, ;dfh ;]jL, j'l4hLjL, gLlt lgdf{tf tyf ljleGg
If]qdf sfd ug]{ JolQmTjx?nfO{ gl;{Ë If]qsf] lasf;sf nflu k|ltj4tf lng] tyf k}/jLsf] nflu
kl/rfng ug]{] .
ck]lIft
gLlt lgdf{tf tyf /fhlglt1x?sf] gl;{Ë If]qsf] lasf;sf nflu k|ltj4tf a9\g] ;fy} ;d'bfodf
k|ltkmn
gl;{Ë ;]jfk|ltsf] ;sf/fTds wf/0ffdf clej[l4 x'g]5 .
;~rfng
sfo{s|d ;~rfng ug]{ lgsfoM k|b]z :jf:Yo lgb]{zgfno
k|ls|of
sfo{s|d ;~rfng ug]{ ljlwM
 lbj; dgfpg' eGbf slDtdf ! xKtf cuf8L lbj;df s] s] ls|ofsnfk ug]{ xf], ;f] sf] tof/L
j}7s k|b]z :t/sf ;/f]sf/jfnf lgsfox?, ;/sf/L tyf u}/ ;/sf/L ;+:yfx? / lghL If]qsf]
;+nUgtfdf ;+rfng ug{'kg]{5 .
 pQm j}7sdf yk >f]tsf] vf]hL / klxrfg ;d]t u/L ;f]lx cg';f/ sfo{ of]hgf agfO{
sfof{Gjog ug{'kg]{5 .
 cltlyx?nfO{ lgdGq0ff, ;xefuLx?sf] cfjZos Joj:yfkg, sfo{s|d :yn 5gf}6 tyf
Joj:yfkg ug{'kg]{5 .
 ;/sf/L, u}/ ;/sf/L tyf lghL ;+:yfx?, gLlt lgdf{tf, /fhlglt1, kqsf/ lzIff, vfg]kfgL,
wd{u'? tyf cGo k|b]z:t/sf ;/f]sf/jfnf lgsfox?sf] ;+nUgtfdf tof/L j}7sdf to ul/Psf
ls|ofsnfkx? ;+rfng u/L lbj; dgfpg' kg]{5 .
jh]6 jfF8kmfF8 k|To]s k|b]zdf gl;{Ë lbj;sf nflu ?= %),))).– jh]6 ljlgof]hg ul/Psf] 5 . k|rlnt cfly{s
P]g, gLlt, lgod / lgofdjnL adf]lhd jh]6 jfF8kmfF8 u/L sfo{s|d ;DkGg ug{' kg]{5 .

ls|ofsnfk g+= * -v_ M FCHV ;]jf lbj; dgfpg] -k|b]z_
kl/ro
FCHV ;]jf lbj; dgfpgsf] nflu o; lzif{sdf /sd ljlgof]hg ul/Psf] 5 . FCHV ;]jf
lbj; December 5 df dgfO{G5 .
p4]Zo
dlxnf :jf:Yo :jo+;]ljsf lbj;df dlxnf :jf:Yo :jo+ ;]ljsfx?nfO{ k|f]T;fxg ug]{ ls|ofsnfkx?
;+rfng ug]{ .
ck]lIft k|ltkmn :jf:Yo sfo{s|dx?df dlxnf :jf:Yo :jo+;]ljsfx?nfO{ yk k|f]T;fxg ePsf] x'g]5 .
;+rfng k|ls|of lbj; dgfpg' eGbf slDtdf ! xKtf cuf8L lbj;df s] s] ls|ofsnfk ug]{ xf], ;f] sf] tof/L
j}7s k|b]z :t/sf ;/f]sf/jfnfx?, ;/sf/L tyf u}/ ;/sf/L ;+:yfx? / lghL If]qsf] ;+nUgtfdf
;+rfng ug]{' kg]{5 / pQm j}7sdf yk >f]tsf] vf]hL / klxrfg ;d]t ug]{' kg]{5 . tof/L j}7sdf
to ul/Psf ls|ofsnfkx? lbj;sf] lbg ;+rfng u/L lbj; dgfpg' kg]{5 . dlxnf :jf:Yo :jo+
;]ljsf lbj;df pTs[i6 dlxnf :jf:Yo :jo+;]ljsfx? klxrfg u/L k'/:s[t / ;Ddfg ug'{ kg]{5
jh]6 jfF8kmfF8
dlxnf :jf:Yo :jo+;]ljsf lbj;sf nflu %),))) ljlgof]hg ul/Psf] 5 . dlxnf :jf:Yo
:jo+;]ljsfx?sf] ;+Vof Plsg u/L ;j}nfO{ ;xefuL u/fpg' kg]{ x'gfn] ck'u /sd ;DalGwt
k|b]zn] cfkm\g}+ >f]tjf6 h'6fpg' kg]{ x'G5 .
(=

gl;{Ë sd{rf/Lx?nfO{ laleGg ljifox? -Ogkm]Szg lk|e]Gzg P08 sG6«f]n_ tflnd Kofs]h lgdf{0f / Ifdtf
clea[l4 ug]{
kl/ro
;+qmd0f /f]syfd u'0f:t/Lo :jf:Yo ;]jfsf] Ps cleGg c+u xf] . ljleGg :jf:Yo ;+ :yfaf6 :jf:Yo
;]jf lbg] qmddf ;]jf k|bfos, ;]jfu|fxL tyf :jf:Yo ;+:yfdf cfpg] cGo AolQmnfO{ ;Defljt
;+qmd0faf6 arfpg d2t k'/fpg] p2]Zon] k|b]z :t/df of] sfo{qmd /flvPsf] xf] .
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p2]Zo

;/sf/L ;+:yfdf sfo{/t gl;{Ë sd{rf/Lx?nfO{ ;+qmd0f /f]syfd / kmf]xf]/d}nf Joj:yfkgdf
Ifdtf clea[l4 ug]{ .
ck]lIft
;/sf/L ;+:yfdf sfo{/t gl;{Ë tyf cGo :jf:Yosd{{L{x?sf] ;+qmd0f /f]syfd / kmf]xf]/d}nf
k|ltkmn
Joj:yfkgdf Ifdtf clea[l4 ePsf] x'g]5 .
;~rfng k|s[of sfo{qmd ;+rfng ug]{ lgsfoM k|b]z :jf:Yo lgb]{zgfno
sfo{qmd ;+rfng ug]{ ljlw M
 k|b]z :jf:Yo lgb]{zgfnosf] gl;{Ë Joj:yfkg zfvf kmf]sn k;{gsf] ?kdf sfd ug'{kg]{ 5 .
 s]Gb|n] tof/ kf/]sf], ;+qmd0f /f]syfd tflnd Kofs]hnfO{ k|b]z :jf:Yo lgb]{zgfnon]
cfjZostf cg';f/ kl/dfh{g ul/ k|b]z tyf :yfgLo txsf ;/sf/L tyf lghL :jf:Yo
;+:yfsf sd{rf/Lx?nfO{ tflnd ;+rfng ug'{ kg]{ 5 .
 Tfflnd ;DalGw cGo ljj/0f cg';'rL # adf]lhd x'g]5 .
 k|lzIfsn] cfkm\gf] k"j{ d'NofÍg -Pretest Assessment) kl5sf] d'NofÍg (Post Test
Assessment) ;]jf ;'rs -Service Indicators) agfO{ u'0f:t/ ;]jfsf] d'NofÍg ug'kb{5 .
ah]6 af8kmf8 k|To]s k|b]zsf nflu ? &=% nfv jh]6 ljlgof]hg u/]sf] 5 . k|rlnt cfly{s P]g, gLlt, lgod
/ lgofdjnLsf] kl/wLdf /xL jh]6 jfF8kmfF8 u/L sfo{s|d ;DkGg ug{' kg]{ x'G5 .
!)=! sfo{s|dsf] gfdM dlxnf :jf:Yo :jo+;]ljsfx?nfO{ kf]zfs eQf -k|b]z_
kl/ro
gl;{Ë tyf ;fdflhs ;'/Iff dxfzfvfn] b]ze/ s} dlxnf :jf:Yo :jo+ ;]ljsfx?sf] kf]zfsdf
Ps?ktf Nofpgsf nflu kl/dflh{t ;fd'bflos dlxnf :jf:Yo :jo+ ;]ljsf sfo{s|d /0fgLlt
@)^& df kf]zfssf] gd"gf lgwf{/0f u/]sf] 5 .
p4]Zo
g]kfn e/Ldf sfo{/t dlxnf :jf:Yo :jo+ ;]ljsfx?sf] klxrfgdf Ps?ktf Nofpg] .
ck]lIft
dlxnf :jf:Yo :jo+ ;]ljsfx?sf] kf]zfsdf Ps?ktf / /fli6«o ?kdf kl/rLt eO{ pgLx?sf] pRr
k|ltkmn
dgf]jn tyf :jf:Yo ;]jfdf ;'wf/ ePsf] x'g]5 .
;+rfng k|ls|of dlxnf :jf:Yo :jo+ ;]ljsfx?sf] kf]zfs eQfsf] /sd k|rlnt P]g, lgod cg';f/ Psd'i6 ?kdf
/sd÷gub g}+ j'emfpg' kg]{5 . kl/dflh{t ;fd'bflos dlxnf :jf:Yo :jo+ ;]ljsf sfo{s|d /0fgLlt
@)^& df lgwf{/0f eP cg';f/s} kf]zfs nufpg' kg]{ x'G5 . gf]6M ;f8Lsf] lsgf/fdf dlxnf :jf:Yo
:jo+;]ljsfsf] nf]uf] emNsfpg] csfz] lgnf] lsgf/fdf ;]tf] $ j6f uf]nf] 3]/f .
jh]6 jfF8kmfF8 hgxL ?= !),))). sf b/n] /sd ljt/0f ug'{kg]{5 . /sd ljt/0f ubf{ ;f]em} jf a}s vftfdf
hDdf ug{ ;lsg]5 . /sd gk'u ePdf :yfgLo txn] ah]6 Aoj:yfkg ug{ ;Sg]5 .
!)=@ sfo{s|dsf] gfdMdlxnf :jf:Yo :jo+;]ljsfx?nfO{ lb3{sfnLg ;]jfsf] nflu ;Ddfghgs ljbfO{ -k|b]z_
kl/ro
dlxnf :jf:Yo :jo+ ;]ljsfx?sf] lgM:jf{y of]Ubfgsf] sb/ ub}{ g]kfn ;/sf/n] cf=j= @)&!.)&@
b]lv dlxnf /fli6«o ;fd'bflos dlxnf :jf:Yo :jo+;]ljsf /0fgLlt @)^& df pNn]v ul/P cg';f/
:jf:Yo cfdf ;d"xsf] l;kmfl/;df ^) jif{ jf dflysf zf/Ll/s ?kdf c;Ifd dlxnf :jf:Yo
:jo+ ;]ljsfnfO{ ;Ddfghgs ljbfO{ ug]{ Joj:yf ul/Psf] 5 . ;f]xL ;Ddfghgs ljbfO{ sfo{sf
nflu of] sfo{qmd ;dfj]z ul/Psf] xf] .
p4]Zo
dlxnf :jf:Yo :jo+;]ljsfx?n] ;d'bfodf k'/\ofPsf] cd"No of]ubfgsf] sb/ ub}{ pgLx?sf]
sfo{ef/ gofF dlxnf :jf:Yo :jo+;]ljsfnfO{ x:tfGt/ ug{ k|f]T;fxg ug'{ /x]sf] 5 .
ck]lIft
dlxnf :jf:Yo :jo+ ;]ljsfx?nfO{ of]ubfgsf] ;Ddfg ePsf] x'g] ;fy} gofF dlxnf :jf:Yo
k|ltkmn
:jo+;]ljsfx?sf nflu dfu{ k|z:t ;d]t x'g]5 .
;+rfng k|ls|of :jf:Yo cfdf ;d"xsf] l;kmfl/;df ^) jif{ jf dflysf jf zf/Ll/s÷dfgl;s ?kdf czQm dlxnf
:jf:Yo :jo+;]ljsfnfO{ ;Ddfghgs ljbfO{ lbgsf nflu g]kfn ;/sf/sf] >f]tjf6 jh]6
ljlgof]hg ul/Psf] 5 . ;fy} :yfgLo txn] yk /sdsf] >f]t h'6 fO{ ljbfO{ lng rfxg] dlxnf
:jf:Yo :jo+;]ljsfnfO{ k|df0f kq tyf cGo pkxf/ ;lxt ljz]if ;df/f]x u/L ;Ddfgsf] Joj:yf
ug{ ;Sg]5g\ . :yfgLo tx;+u ;dGjodf :jf:Yo cfdf ;d"xjf6 ;Ddfghgs ljbfO{sf] nflu
ePsf] l;kmfl/;sf] cfwf/df b]xfosf j'Fbfx?df Wofg k'¥ofO labfO ug'{ kg]{5 .
 ljbfO{ ePsL dlxnf :jf:Yo :jo+;]ljsfsf] kl/ro kq g+= tyf ;Dks{ g+= ;lxtsf] clen]v
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jh]6 jfF8kmfF8

 :jf:Yo cfdf ;d"xn] 5fg]sf gofF dlxnf :jf:Yo :jo+;]ljsf / lghsf] k"0f{ ljj/0f .
gf]6 M gofF dlxnf :jf:Yo :jo+;]ljsf rog÷5gf}6 ubf{ dlxnf :jf:Yo :jo+;]ljsfsf] /0fgLlt
@)^& tyf cGtl/d of]hgf cg'?k 5fg]sf] x'g' k5{ . :yfgLo txn] cf=j= @)&%.)&^ sf] dlxnf
:jf:Yo :jo+;]ljsf sfo{s|ddf pNn]v u/]sf] ;+Vofdf gj9fO{ ljbfO{ ePsf dlxnf :jf:Yo
:jo+;]ljsfsf] l/Qm :yfgdf :jf:Yo cfdf ;d"xsf] l;kmfl/;df :yfgLo txjf6 gofF dlxnf
:jf:Yo :jo+;]ljsfsf] Joj:yf ug{'k5{ .
dlxnf :jf:Yo :jo+;]ljsfnfO{ hgxL ?kdf ?= @),))).)) -aL; xhf/_ sf b/n] gub} pknAw
u/fpg' kg]{5 . gf]6 M ;DalGwt k|b]zn] cfkm\gf] dftxtsf :jf:Yo sfof{no dfkm{t ;j}+ :yfgLo
txjf6 dlxnf :jf:Yo :jo+;]ljsfx?sf] ljj/0f gfd, y/, cfO{=8L=g+=, pd]/, z}lIfs of]Uotf,
tflnd, ;Dks{ g+=, j}+s vftf g+= / O{d]n pknAw u/L pgLx?sf] j}+s vftf dfkm{t hDdf ul/lbg]
jf e/kfO{ /sd} pknAw u/fpg' kg]{5 . s]xL u/L /sd gk'u ePdf :yfgLo txn] ah]6
Aoj:yfkg ug'{ kg]{5 .

सन्दिि सामाग्री










dlxnf :jf:Yo:jo+ ;]ljsf sfo{s|d /0fgLlt @)^&
lSnlgsn cl86 ;~rfng ug{] ;DjGwL :6f088{ / r]s lni6x?
slG6Go" k|f]km];gn 8]e]nkd]G6 Ph's]zg df]8\o"nx?, sfo{ ;+rfng lgb]{lzsf @)&%
ljBfno g;{sf] sfo{ ljj/0f
:jf:Yo ;+:yf :yfkgf, ;+rfng tyf :t/f]GgtL dfkb08 ;DjlGw lgb]{lzsf, @)&#, Go"gtd ;]jf dfkb08
cflb
e|d0f vr{ lgodfjnL, @)&@
u[x :jf:Yo :ofxf/ sfo{ljlw–@)&$
kl/jf/ lgof]hg, ;'/lIft dft[Tj ;DaGwL ljleGg ;r]tgf ;fdfu|Lx? nufot cGo :jf:Yo lzIffsf ;fdfu|Lx?
gl;{Ë sd{rf/Lx?sf] ;+qmd0f /f]uyfd ;DalGw Tfflnd Kofs]h, sfo{ ;+rfng lgb]{lzsf @)&%,

अर्िलेख र्था प्रर्र्वेदनः
कायवक्रम सम्पन्त्ि भएपनि सोको अनभलेख िाख्िे ि प्रगनत नर्र्िण स्र्ास््य सेर्ा नर्भाग, िनसवङ तथा सामानजक सिु क्षा महाशाखामा पठाउिु
पिेि ।
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cg';"rL ! -s_ M sfo{s|d g+= @ ;Fu ;DalGwt
;]jfu|fxLsf] ;Gt'li6 ;DaGwL ;j]{If0f kmf/d
-:jf:Yo ;+:yfdf cfpg] ;]jfu|fxLnfO{ ;f]Wg] k|ZgfjnL_
:jf:Yo ;+:yfsf] gfd M =============================================
ufpF/ gu/kflnsfM ==============================================
k|b]z M ==========================================================
ldlt M =============================================================
!=tkfO{+ of] :jf:Yo ;+:yfdf s] ;]jf lngcfpg' ePsf] xf] <
===============================================================================================
=================================================================

;]jfu|fxLsf] ljj/0f
;]jfu|fxLsf] lnª\u M dlxnf - _ k'?if - _
;]jfu|fxLsf] pd]/ M===============================
;]jfu|fxLsf] z}lIfs :t/ M s_ lg/If/ - _ v_ ;fIf/ - _
@= s] tkfOFn] rfx]sf] ;]jf kfpg' eof] <
s_ kfPF
v_ kfOgF
kfpg' ePg eg] lsg xf]nf<
===========================================================
$= tkfO{+ oxfF cfkm}F cfpg'eof] ls s;}n] k7fP/ cfpg'ePsf] <
s_ cfkm}+ cfPsf]
v_ s;}n] k7fP/

#= tkfO+{nfO{ oxfF cfpg slt ;do nfUof] <
s_ cfwf 306f
v_ cfwf 306fb]lv ! 306f
u_ ! 3G6feGbf dfly
%= olb s;}n] k7fP/ cfPsf] xf] eg] s;n] k7fPsf] <
^= :jf:Yo ;+:yfsf] ;/;kmfO s:tf] kfpg'eof] <
s_ :jf:YosdL{n]
s_ /fd|f]
v_ :jf:Yo :jo+;]ljsfn]
v_ 7Ls}
u_ wfdLemfFqmL
u_ g/fd|f]
==============================================================
s] sf/0fn] =======================================
&= :jf:YosdL{sf] Jojxf/ s:tf] kfpg'eof] <
*= ;]jflngslt ;do kv{g'k¥of] <
s_ /fd|f]
s_ !% ldg]6eGbf sd
v_ 7Ls}
v_ !% ldg]6b]lv ! 3G6f
u_ g/fd|f]
u_ ! 3G6feGbf a9L
(= s] :jf:Yo ;+:yfdf vfg]kfgLsf] Joj:yf lyof] <
!)= :jf:Yo ;+:yfdf zf}rfnosf] Joj:yf lyof] ls lyPg<
s_ lyof]
s_ lyof]
v_ lyPg
v_ lyPg
u_ yfxfePg
u_ yfxf5}g
vfg]kfgLsf] Joj:yf ePsf] eP, s:tf] lyof]<
zf}rfnosf] Joj:yf eP, ;/;kmfO{ s:tf] lyof]<
=======================================================================
==================================================================
Joj:yf gePsf] eP, lsgxf]nf<
Joj:yf gePsf] eP, lsgxf]nf<
============================================================================================
=================================================================
gf]6 M oLk|Zgx¿ cTofjZosLo x'g\ . k|b]zsf] cfjZostf, ;]jfsf] k|sf/sf] pknAwtfsf cfwf/df ykk|Zgx¿ ;f]Wg ;lsg]5 .
cg';'rL ! -v_M sfo{s|d g+= @ ;Fu ;DalGwt
lSnlgsn cl86 ;~rfng ul/ d'Nof+sg ug{ k|of]u ul/g] ;]jf ;'rsx? -Service indicator_
;]jf ;'rsx?
lSnlgsn cl86
lSnlgsn cl86
-Service indicator_
z'? ug{' cl3
ul/;s] kl5
;]jfu|fxLsf] egf{ x'g] / Discharge -ljbf x'g]_ b/
;]jfu|fxL ;Gt'li6 b/ (Client Satisfaction Rate)
;+s|d0f b/ (Infection Rate)
lx+;f b/ (Clashes within health institution)
cg';'rL @-s_M sfo{s|d g+= $ ;Fu ;DalGwt
ljBfno 5gf}6sf] dfkb08
-s_ sfo{qmd ;~rfng ug{sf nfuL slDtdf ! -Ps_ j6f sf]7f pknAw u/fpg ;Sg] ljBfno
-v_ ef}lts k'jf{wf/ ;Gtf]ifhgs ePsf]
-u_ Ps ljBfnodf ljBfyL{sf] ;+Vof sDtLdf %)) hgf ePsf]
-3_ k|b]z :yflgo tx tyf ljBfnoaf6 ljBfno g;{ 5gf}6 gePsf] / sfo{qmd ;~rfng gePsf ljBfno
-ª_ s'g} bft[ lgsfo tyf u}/ ;/sf/L ;+:yfaf6 ljBfno :jf:Yo tyf ljBfno g;{ ;DaGwL sfo{qmd ;~rfng gePsf
ljBfno
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cg';'rL @-v_M sfo{s|d g+= $ ;Fu ;DalGwt
ljBfno g;{sf] sfo{sIfdf rflxg] cfjZos ;fdfgx?















qm=;=
!

@

Bed, Foot step
Tourch Light, Measuring Tape,Tunning fork, knee hammer
First Aids Kit with basic medicine, First Aids chart
Waste bin different colors
B.P सेट, Thermometer, otoscope, Opthalmoscope
Dressing सेट, Bandage, Splint, hand sanitizer,handiplast,
Weight Scale, Height Scale
MUAC Tape (Adult/Peadiatric)
Snellen Chart (Visual Acuity Chart)
Sanitary pads / menstrual dignity kit
bed
IEC/BCC/Health Promotion Corner with materials
Anatomical chart Reproductive System
Referal Slip, Service Register

cg';'rL # sfo{s|d g+= ! / ( ;Fu ;DalGwt
tflnddf ;+nUg k|lzIffyL{ tyf cGo hgzlQmx?sf] dfkb08
tfnLdsf] gfd
;xefuL >f]t JolQm
k|lzIfs
;xof]uL
;+Vof
;+Vof
sd{rf/L
k|b]z tyf :yflgo tx :tl/o
@@ b]lv
@
$
@
gl;{Ë clws[tx?nfO g]t[Tj
@%
tyf Aoa:yfkg ;DalGw Ifdtf
clea[l4
gl;{Ë sd{rf/Lx?nfO{
@) b]lv
@
$
@
Ogkm]Szg lk|e]Gzg P08
@@
sG6f]n tflnd

sf ;

s}lkmot

@

@

cg';"rL $ -s_ sfo{s|d g+= % ;Fu ;DalGwt
u'0f:tl/o gl;{Ë÷:jf:Yo ;]jfsf nflu c:ktfnx?sf] lgoldt cg'udg r]slni6
!= c:ktfnsf] ;fdfGo hfgsf/L ljj/0fM
cg'udg u/]sf] ldltM
c:ktfnsf] gfd / ;Dks{ g+=M
c:ktfnsf] Od]nM
c:ktfn k|d'vsf] gfd / ;Dks{ g+=M
c:ktfn k|d'vsf] Od]nM
gl;{Ëk|d'vsf] gfd / ;Dks{ g+=M
gl;{Ë k|d'vsf]] Od]nM
c:ktfnsf] lsl;dM
:jLs[t ldlt -lghL, u}x|;/sf/L c:ktfn_
gljs/0f ldlt lghL, u}/;/sf/L c:ktfn_
:jLs[t ;}+of ;+Vof÷;~rflnt ;}+of ;+Vof÷k|:tfljt ;}+of ;+Vof
Jff8{ cg';f/sf] ;+}of ;+Vof
cfsl:ds
;3g
;fdfGo
sIf
pkrf/
lrlsT;f
sIf
sIf
pQ/ k|;'lt
:qL /f]u Jffn /f]u
;]jf sIf
pkrf/
pkrf/
sIf
sIf
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ck/]zg
sIf

Kff]i6
ck/]l6e
jf8{

zNols|
of sIf

Kf"j{ k|;'lt
;]jf sIf
sIf

k|;'lt
;]jf
sIf

@= dfgj ;+zfwg Joj:yfkg
l;=g+
dfkb08
!
k|lt kRrL; z}ofsf] nflu Ps hgf Pd=8L=hL=kL= lrlsT;s
Pd=8L=hL=kL= lrlsT;s gePsf] cj:yfdf cJ; tyf ufOg] / afn /f]u laz]if1
@
zNolqmof k|bfg ug{] sIfdf k|lt z}of sDtLdf Ps hgf zNolrlsT;s, Ps hgf Pg]:y]l6S;,
Ps hgf O{Grfh{, Ps hgf zNolqmof ;xfos / Ps hgf g;{
#
hg/n sIfdf k|lt rf/ b]lv 5 z}ofdf Ps hgf :6fkm g;{sf] Aoj:yf ePsf]
$
O{dh]{G;L tyf kf]i6 ck/]l6e sIf (Post Operative Ward) df k|lt b'O{ z}ofdf Ps hgf g;{
%
;3g pkrf/ sIf -cfO{=;L=o"=Pg=cfO{=;L=o", ;L=;L=o"= cflb_ df k|lt z}ofdf Ps hgf :6fkm
g;{sf] Joj:yf
^
k|;"lt sIfsf] n]j/ j]8df k|lt j]8 b'O{ P;= jL= P= (Skill Birth Attendants) tflnd k|fKt
g;{ jf ld8jfO{kmsf] Joj:yf
&
Kf|To]s sIfdf gl;{Ë O{Grfh{sf] Joj:yf
*
!)) z}of eGbf j9Lsf] c:ktfndf c:ktfn k|zf;ssf] Joj:yf
(
c:ktfndf slDtdf b'O{ ltxfO{ :jf:YosdL{x? k"0f{sfnLg /x]sf]
!)
;/sf/L :jf:YosdL{x?af6 ;]jf lng'kg]{ cj:yfdf ;DalGwt lgsfosf] :jLs[lt kq /x]sf]
!!
x/]s :jf:YosdL{x?n] ;DalGwt Joj:fflos sfplG;njf6 btf{ gDa/ lnPsf]
!@
ljb]zL :jf:YosdL{ jf :jo+ ;]js eP lghn] dGqfnosf] l;kmfl/;df ;DalGwt sfplG;njf6
:jLs[lt lnPsf]
!#
!)) z}of ;Dd Ifdtfsf] c:ktfndf slDtdf ! hgf d]l8sn /]s8{/ ePsf]

5÷5}g

#= eff}lts k"jf{wf/sf] cj:yf
l;=g+
Dffkb08x?
c:ktfn cfk\mg} :jfldTjsf] hUuf tyf ejgdf ;+rflnt -hUufsf] If]qkmn ========= _
!=
olb ef8fdf lnO{ ;~rfngdf ePsf] eP sDtLdf !% jif{sf] nflu ;Demf}tf u/]sf]
@
c:ktfn /x]sf] :yfgaf6 Ps lsnf]dL6/ leq To:t} k|s[ltsf] ;]jf lbg] c:ktfn /x]sf]
#=
;jf/L ;fwg kfls{Ësf] Joj:yf 5÷5}g<
c:ktfnsf] ejgdf Ps tnf eGbf j9L tnf ePsf] ejg jf c:ktfn ;]jf k|bfg ug'{kbf{
$=
Ramp/Lift sf] Joj:yf
%=
c:ktfnsf] sf]7fx? pko'Qm e]G6Ln];g jf jftfg's'lnt oGq /flvPsf]
^=
k|ltIffnodf cfjZostfg';f/ a:g] s';L{sf] Joj:yf
&=
;"rgf–kf6L, 6]lnlehg, kqklqsf nufotsf dfWodaf6 ;"rgf k|bfg ug]{ Joj:yf ldnfPsf]
%!–!)) a]8sf nflu yk *
s
c:ktfndf k|To]s ljz]if1 ;]jfsf] nflu 5'§f5'§} zfvf ÷o'lg6
Vf
k|zf;lgs sfof{nodf a}7s sf]7f / k':tsfno Joj:yf
Uf
cfsl:ds cj:yfdf alxu{dg åf/sf] cfjZos Joj:yf ePsf]
cfunfuL ePsf] a]]nfdf af?0foGqsf] nflu c:ktfn xftfleq kof{Kt :yfgdf kfgL eg{] Joj:yf
3
ldnfPsf]
ª
k|fs[lts k|sf]ksf] cj:yfdf, af?0foGq ;xh ?kdf cfjfudg x'g ;Sg] / cfsl:ds ;+s]tsf
nflu ;fO{/gsf] Joj:yf
Rf
kof{Kt ;+Vofdf clUg ;dgoGq -Fire Extinguisher_ h8fg ePsf] x'g' kg]{
$= c:ktfn Joj:yfkg tyf ;'zf;g
l;=g+
Dffkb08x?
c:ktfndf cfpg] la/fdLnfO{ cfjZos kg{] hfgsf/L u/fpg ;f]wk'5 jf ;xfotf sIfsf] Joj:yf
!
u/L ;]jfu|fxLnfO{ cfjZos hfgsf/L lbg]] Joj:yf u/]sf]
@
%) z}of jf ;f] eGbf a9L Ifdtfsf c:ktfnx?n] ;fdflhs ;]jf OsfO{sf] clgjfo{ Joj:yf u/]sf]
la/fdLn] ;+:yfaf6 ;]jf k|fKt ug{ nfUg] z'Ns, k|s[of tyf cjlw ;d]t v'nfPsf] la/fdL a8fkq
#
(Patient Charter) ;a}n] b]Vg] u/L /fv]sf]
$
;j}n] b]Vg] :yfgdf ph'/L k]l6sf /flvPsf]
u'gf;f] ;'Gg] clwsf/L tf]sL hgu'gf;f]÷ph'/L ;dfwfg ug{] Joj:yf ldnfPsf] x'g' kg{], ;fy}
%
;dfwfg x'g g;Sg] ePdf ;f] sf] sf/0f ;DalGwt JolQmnfO{ hfgsf/L u/fpg]
;+qmd0f lgoGq0f (Infection Prevention) sf] Joj:yf, ;f] sf] lgoldt / k|efjsf/L cg'udg
^
u/]sf]
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5÷5}g

5÷5}g

s}lkmot

s}lkmot

s}lkmot

&
*
(
!)
!!
!@
!#
!$
!%
!^
!&
!*
!(
@)
@!
@@
@#
@$
@%
@^
@&
@*
@(

;]jf k|bfos lrlsT;s tyf :jf:YosdL{x?sf] ;'/Iffsf nflu ljleGg ;?jf /f]u la?4sf] vf]k tyf
JolQmut ;'/Iff Joj:yf u/]sf]
sfo{/t sd{rf/Lx?sf] ;]jf zt{ ;DaGwL ljlgod agfPsf]
g]kfn ;/sf/af6 ;~rflnt ;]jf jf sfo{qmd ;~rfng ubf{ g]kfn ;/sf/n] tf]s]sf]
k|f]6f]sn÷dfkb08÷lgb{]lzsf clgjfo{ ?kdf kfngf u/]sf]
:jf:Yo ;]jfx? :t/Lo ?kdf ;~rfng ug{ sfo{;~rfng lgb{]lzsf (Standard Operating
Manual) tof/ u/L nfu" u/]sf]
alx/+u ljefudf cfpg] la/fdLsf] rfksf cfwf/df la/fdL btf{, ljz]if1 k/fdz{, lgbfgfTds ;]jfx?
/ cf}ifwL sIfdf l56f] 5l/tf] ;]jf lbg] Joj:yf u/]sf]
c:ktfndf pkrf/sf nflu cfpg] ljkGg, c;xfo, a]jfl/;] la/fdLsf nflu s'n z}ofsf] bz
k|ltzt z}of 5'6\ofO{ lgMz'Ns pkrf/ clgjfo{ ?kdf pknAw u/fPsf]
g+= !@ adf]lhd pknAw u/fPsf]] pkrf/ ;]jfsf] clen]v /fvL ;DalGwt;fdflhs ljsf; dGqfno
/ k|b]z :jf:Yo lgb]{zgfnodf ;f] sf] k|ltj]bg lgoldt ?kdf k7fpg] u/]sf]
%) z}of jf ;f] eGbf a9L Ifdtfsf c:ktfnx?df Ho]i7 gful/sx?nfO{ ljz]if lsl;dsf] ;'ljwfsf]
Joj:yf x'g' kg{] / cfjZos dfqfdf z}of 5'6\ofpg' kg{]
c:ktfnn] ;"rgf clwsf/L tf]s]sf]
c:ktfnn] ljkb\ Joj:yfkgsf] sfo{of]hgf agfPsf] / ;f] sfo{sf nflu ;Dks{ JolQm tf]ls ;a}nfO{
hfgsf/L u/fPsf]
c:ktfnleq k|efjsf/L ;"rgf ;Dk|]if0fsf nflu cfGtl/s 6]lnkmf]g sn (Intercom) jf cfw'lgs
;+oGqsf] Joj:yf
c:ktfnx?df ;fj{hlgs ;+rf/ ;]jfsf] Aoj:yf *
k|x/L, PDa'n]G;, bdsn h:tf ;]jf nufotsf cfsl:ds ;]jfsf 6]lnkmf]g gDa/x? :ki6 b]lvg] u/L
/fv]sf]
c:ktfndf la/fdL / cGo AolQmx?sf nflu rf}aL;} 306f z'4 kfgL cfk"lt{ x'g] Joj:yf
c:ktfnåf/f ljt/0f x'g] kfgLsf] u'0f:t/ kl/If0f $÷$ dlxgfdf u/fO{ clen]v /fv]sf]
c:ktfn If]qleq / ;a} ljefux¿df rf}aL;} 306f ljB't cfk"lt{ x'g] Joj:yf ldnfPsf]
cf]=6L=, cfO{=l;=o"=, l;=l;=o"=, Odh{]G;L sIf nufotsf ;+j]bgzLn sIfx¿df cfktsfnLg ljB't
Jofs–ck l;i6d /fv]sf]
c:ktfn kl/;/ tyf ;]jf lbg] sIfx? lgoldt ?kdf ;kmf ;'U3/ /flvPsf]
c:ktfn xftfleq ;]jfu|fxL tyf ;]jfk|bfossf nflu kof{Kt kfgL / ;fa'g ;lxtsf] ;kmf zf}rfno
;a} sIfx? jf lSnlgsdf Joj:yf ePsf]
ckfËd}qL zf}rfnosf] Joj:yf -k|To]s tnfdf_
c:ktfnsf] PDa'n]G; rfn' xfntdf ePsf]
c:ktfndf d]l8sn P6]08]06 ;lxtsf] ! a6f PDa'n]G; ePsf] *
:jf:Yo ;+:yf xftf leq vfgf ksfpg] (Kitchen) / vfgf vfg] -Dining_ cnu–cnu 7fpF
;lxtsf] ;kmf / ;'ljwfo'Qm SoflG6gsf] Joj:yf

-!)) z}of eGbf dfyL yk_
s
v
u
3
ª
r
5
H
Em

c:ktfn ejgdf r6\ofË 5Ng] (Anti-Lightening) k|ljlwsf] h8fg, j}slNks e¥ofªsf] Joj:yf,
cfuf] lgefpg] ;+oGq, c6f]kmfo/ cnfd{, :df]s l86]S6/ h8fg ul/Psf]
la/fdL tyf s'?jfsf] nflu g'xfpg] 3/sf] Aoj:yf u/]sf]
c:ktfnsf] jf8{ tyf cGo pkrf/ lbg] :yfgdf cfjZostf cg';f/ la/fdLsf] ;fydf /xg] Ps
hgf s'?jfnfO{ a:g ;Sg] k|jGw u/]sf]
pks/0f tyf cf}hf/x¿ ;dodf g} dd{t ug]{ u/]sf] / 7"nf / uDeL/ k|s[tLsf cf}hf/ pks/0fx?sf]
dd{t ;Def/ sfo{of]hgf agfO{ ;f]xL cg';f/ dd{t u/]sf]
c:ktfndf k|of]u x'g] Pk|f]g, kGhf, 6f]kL, h'Qf, tGgf, tlsof, vf]n, ?dfn h:tf n'uf sk8f w'gsf]
nflu n08«Lsf] Joj:yf ePsf]
c:ktfndf egf{ ePsf lj/fdLsf] n'uf w'g] ;'ljwfsf] Aoj:yf *
cfkt\sfnLg cj:yfdf k|of]u x'g] ;fdu|Lx¿sf] cnUu} e08f/ sIf x'g'kg]{ . o:tf] e08f/df slDtdf
Ps dlxgfsf] nflu cTofjZos ;fdu|L :6s /fVg] Joj:yf u/]sf]
c:ktfnsf] nflu cfjZos nQfsk8f, ;/;kmfO ;fdu|L, cf}hf/, pks/0f tyf cf}iflwsf] Go"gtd
df}Hbft /xg' kg{] / ;f] ;fdu|Lx?sf] pko'SQ e08f/0fsf] -Refrigerator, Ventilation, A/C
cflb_Joj:yf u/]sf]
ejgdf ;j{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf nflu Disaster Management Plan tof/ u/L ;'/Iff ;DaGwL
;+s]t lrGxx? pko'Qm :yfgdf k|:6 b]lvg] u/L /flvPsf]
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6f]sg
k|0ffnL
nfu' u/]sf]

`
6
7
8
9
0f

c:ktfnsf :jf:YosdL{ tyf cGo hgzlQmnfO{ ljkb Joj:yfkgsf nflu -cfuhgL, e'sDk, x'nb+uf
cflb_ / cfkTsfnLg p4f/ tyf pkrf/ ug]{ k|efjsf/L ljlwsf] sfo{ of]hgf agfO{ ;f] ;DaGwL
cled'vLs/0f tflnd slDtdf jif{sf] b"O{ k6s / gd"gf cEof; (Drill practice) slDtdf ! jif{sf]
Ps k6s
cfkt\sfnLg cj:yfsf] nflu tTsfn ;]jf k|bfg ug{ /fHosf ;'/Iff lgsfo;Fu ;dGjo sfod ug{]
Joj:Yff ldnfPsf]
c:ktfndf ;'/Iff Joj:yf ldnfpg ;'/Iff uf8{sf] Joj:yf ePsf]
c:ktfnn] slDtdf /fqLsflng ;dodf sfd ug]{ sd{rf/LnfO{ cfpg hfg oftfoftsf] Joj:yf
ldnfPsf]
cfw'lgs ;"rgf k|ljlw ;lxtsf] c:ktfn ;"rgf s]Gb|sf] :yfkgf ePsf]
jf8{ tyf cGo ;Dj]bgzLn sf]7fx¿ h:t} n]j/–?d, 8]lne/L–?d, cfO=;L=o", ;L=;L=o", ck/]zg
lyP6/, cfktsfnLg sIfdf zL3| ;"rgf lbg] k4lt :yfkgf ePsf]

%= kmf]xf]/d}nf tyf jftfj/0f Joj:yfkg
l;=g+
Dffkb08x?
!
c:ktfnaf6 lg:sf;g x'g] ;fdfGo tyf lrlsT;fhGo kmf]x/d}nf k|s[lt cg';f/ ;|f]td} cnu
cnu 5'6ofpg], ;+sng, 9'jfgL tyf plrt lj;h{g ug{] Joj:yf ldnfPsf]
@
hf]lvdk"0f{ kmf]x/Joj:yfkgsf nflu pko'St k|ljlwsf] Joj:yf
#
c:ktfnaf6 ;[lht ;+qmd0fhGo kmf]x/nfO{ lgM;+qmd0f u/]/ clGtd Joj:yfkg ug]{ u/]sf]
$
c:ktfndf ds{/Lo'Qm pks/0fsf] ;§f l8hL6n k|ljlwo'Qm pks/0f k|of]udf NofPsf]
%
!)) z}+of eGbf dflysf c:ktfndf lrlsT;fhGo kmf]x/ Aoj:yf ;DaGwL sfo{sf] lgoldt
cg'udg ug{ hg:jf:Yo sIf jf jftfj/0fljb ;lxtsf] :oflg6];g o"lg6 / sd{rf/L Aoj:yf
^
k|f/lDes jftfj/0fLo k/LIf0f jf jftfj/0fLo k|efj d"Nof+sgdf k|:tfj eP adf]lhd k|lts"n
c;/ Go"gLs/0f ug]{ lqmofsnfk cg'udg of]hgf cg';f/ ;"rssf cfwf/df cg'udg u/L
k|ltj]bg /fVg] Joj:yf ldnfPsf] -@% a]8 eGbf d'lgsf c:ktfndf nfu' gx'g]_
&
c:ktfn kl/;/ tyf ;]jf lbg] sIfx?sf] sfo{tflnsf agfO{ lgoldt ?kdf ;kmf ;'U3/ /flvPsf]

5÷5}g

^= cfsl:ds ;]jf
l;=g+
Dffkb08x?
5÷5}g
!
s'n z}of Ifdtfsf] slDtdf bz k|ltzt cfsl:ds sIfdf z}ofx¿sf] pknAwtf
cfsl:ds sIfjf6 cN6«f;fp08, PS;/], Od]lhª ;]jf, k|of]uzfnf, cf]=kL=8L=, cf]=6L= tyf cGo
@
;]jfx?df ;lhn} la/fdL Nofpg n}hfg ;lsg] Joj:yf -lJxnr]/÷6«nL hfg ;Sg] cj:yf _
cfktsfnLg ;]jfsf nflu k|of]u x'g] ;jf/L ;fwgx¿ c:ktfnsf] cfktsfnLg sIfdf ;xh
#
?kdf cfpg hfg ;Sg] cj:yf
$
cfjZos ;]jf lbgsf nflu cfsl:ds sIfsf] sf]7f pko'St
bIf :jf:YosdL{af6 -@% eGbf sd z}of Ifdtfdf :j:ysdL{ / ;f] eGbf dflysf] Ifdtf ePsf
%
c:ktfnx?df rf}aL;} 306f lrlsT;s ;]jf pknAw x'g] Joj:yf_
^
;Dalwt laifosf] sG;N6\of06÷ lrlsT;s cgsndf clgjfo{ ?kdf pknAw x'g] Joj:yf
&
cfsl:ds ;]jfdf sfd ug]{ hgzlQm tflnd k|fKt
*
cfsl:ds ;]jfsf nflu rflxg] cfjZos cf}iflwx? rf}la;} 306f pknAw x'g] Aoj:yf
cfsl:ds ljefuaf6 lj/fdL egf{ ug{, l/km/ x'g] eP l/km/n k|lqmof / lj/fdL ;fg]{ k4tL :ki6
(
kl/eflift ePsf]
cfsl:ds ;]jf lng cfPsf lj/fdLx?nfO{ Triage k|0ffnL cg';f/ jlu{s/0f u/L ;]jf k|bfg
!) u/]sf]
&= ;3g pkrf/ ;]jf -cfO{=l; o"=, l;=l;=o"=, Pg=cfO{=l;=o"=_-%) a]8 jf eGbf dfyL clgjfo{_
l;=g+
Dffkb08x?
!
rf}la;} 306f ;3g pkrf/ ;]jf lbg] Joj:yf ldnfPsf]
@
s'n pknAw j]8sf] kfFr k|ltztsf] cg'kftdf cfO{= l;= o"= j]8 Joj:yf u/]sf]
#
cfO=l;=o"= sIfdf k|lt b"O{ z}ofsf nflu Ps e]lG6n]6/
cfO{=l;=o'=, l;=l;=o"=, Pg=cfO{=l;=o"= h:tf ;3g ;]jf k|bfg ug]{ o'lg6df k|lt z}ofsf]
$
cg'kftdf Ps hgf :6fkm g;{sf] Joj:yf
tflnd k|fKt lrlsT;s rf}la;} 306f pkl:yt /xg] / ;DalGwt sG;N6\of06 cgsndf
%
pknAw x'g] Joj:yf
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5÷5}g

s}lkmot

s}lkmot

s}lkmot

^
&

la/fdLx?sf] cj:yfaf/] rf}lj; 306fdf slDtdf b'O{ k6s la/fdLsf cfkmGtnfO{ hfgsf/L
lbg] Joj:yf
s8f ;?jf/f]u ePsf la/fdLnfO{ ;3g pkrf/ cfjZos k/]sf la/fdLnfO{ 5'§} cfO;f]n]zgdf
pkrf/sf] k|jGw ldnfPsf]
;3g pkrf/ sIf jftfg's'lnt agfO{Psf]
JolQmut ;'/Iff ;fdfu|L k|of]u u/]sf] -:jf:YosdL{, lj/fdL / lj/fdLsf s'?jfn] ;d]t_
xft w'gsf] nflu j]l;g, ;fa'g / kfgLsf] Joj:yf ePsf]
;3g pkrf/ ;]jf k|bfg ug{ k|To]s g;{nfO{ lj/fdL / sfo{ ljefhg u/]sf]
k|To]s lj/fdLnfO{ gl;{Ë ;]jf lbPsf] lj:t[t ?kdf gl;{Ë l/kf]6{ n]lv clen]v /flvPsf]

*
(
!)
(
!)
*= cf]=6L= (Operation Theatre)
l;=g+
Dffkb08x?
!
k|lt krf; z}of Ifdtf a/fa/ Pp6f d]h/ cf]=6L= / Pp6f dfOg/ cf]=6L=sf] Joj:yf ePsf]
! g+= sf cltl/St k|To]s kRrL; z}of ;lh{sn a]8sf nflu Ps d]h/ cf]=6L= / cfjZos
@
dfOg/ cf]=6L= sf] yk Joj:yf
#
k|lt krf; z}of Ifdtf a/fa/ Pp6f Pg]:y]l;s tof/L sIfsf] Joj:yf ePsf]
$
clS;hg cfk"lt{sf] lgoldt Joj:yf
%
cf]=6L= jftfg's"lnt ePsf]
^
cf]=6L= leq JolQmut ;'/Iff ;fdfu|L k|of]u u/]sf] -:jf:YosdL{ / lj/fdLn]_
&
lgd{nLs[t ul/Psf] cf}hf/x? /fVg] e08f/ sf]7fsf] Joj:yf ePsf]
*
cf]=6L=sf] aflx/ la/fdL s'?jf a:g] Joj:yf ePsf]
(
d]h/ cf]=6L= ePsf] h'g;'s} c:ktfndf cfO=l;=o"= clgjfo{ x'g' kg]{ Joj:yf kfngf u/]sf]
!)
k|To]s d]h/ cf]=6L=sf] nflu kf]i6 ck/]l6e jf8{sf] Joj:yf ePsf]
c:ktfndf zNolqmof kZrft klg la/fdLsf] cj:yf l:y/ geP;Dd pQm zNolqmof ug]{
!!
;d"x tyf ;h{g lrlsT;s / Pg]:y]l;of]nf]lhi6 c:ktfndf /lx/xg' kg]{ Joj:yf

(= cGt/+u ljefu
l;=g+ dfkb08
!
8fS6/sf] 8\o"6L ?d, k]G6«L -Pantry_, cfO{;f]n]zg ?d, l6«6d]06 ?d, zf}rfno cflbsf] Aoj:yf
@
z}+of jLr sDtLdf $ lkm6 tyf leQfaf6 slDtdf ! lkm6sf] b"/L
#
c:ktfndf aRrf, ;'Ts]/L, cAhe]{;g tyf ;?jf /f]usf nflu 5'§f5'§} jf8{sf] Joj:yf
$
hg/n z}+ofsf] xsdf $ b]lv ^ z}ofsf] cg'kftdf ! :6fkm g;{sf] Joj:yf ePsf]
%
n]a/ ?dsf] 5'6\6} Aoj:yf ePsf]
^
n]a/ ?dsf nflu 5'6\6} zf}rfnosf] Aoj:yf ePsf]
&
gl;{Ë 8\o"6L :6]zgaf6 k|To]s la/fdLsf] k|ToIf lgu/fgL x'g] Joj:yf jf k|To]s a]8df sn
a]nsf] Aoj:yf
*
Ps hg/n jf8{df kRrL; z}of eGbf a9L gePsf]
(
Kf|To]s lj/fdLnfO{ gl;{Ë ;]jf lbPsf] gl;{Ë l/kf]{6 n]lv cleb]v /flvPsf]

5÷5}g

5÷5}g

!)= alx/+u ljefu
l;=g+
Dffkb08x?
5÷5}g
!
lj/fdL gfd btf{ sIf÷:yfgsf] Aoj:yf
c:ktfnaf6 k|bfg x'g] k|To]s ljz]if1 ;]jfsf nflu cnu cnu cf]=kL=8L= sIfsf] Joj:yf
@
ldnfPsf]
:jf:Yo ;+:yfn] alx/Ë ;]jf k|bfg ug{] laz]if1 lrlsT;s jf cGo lrlsT;sx? pknAw x'g] ;do
#
tflnsf -lbg / af/ v'Ng] u/L_ ;j}n] b]Vg] 7fpFdf /fv]sf]
pknAw ePsf lrlsT;sx? dWo] ;]jfu|fxLn] pknAw eP;Dd /f]h]sf] lrlsT;s;Fu k/LIf0f ug{
$
kfpg] Joj:yf
%
lJxnr]o/, 6«ln, :6«]r/sf] kof{Kt Aoj:yf ePsf]
^
lJxnr]o/, 6«ln, :6«]r/ /fVg] 7fp kof{Kt ePsf]
&
lJxnr]o/, 6«ln, :6«]r/ rnfpg] dflg; kof{Kt ePsf]
:jf:Yo ;+:yfn]] pknAw u/fpg] elgPsf] ljz]if1 ;]jf ;DalGwt laz]if1 lrlsT;saf6} k|bfg ug{]
*
Joj:yf ldnfPsf]]
(
la/fdL jf la/fdLsf] /]vb]v ug]{ JolQmnfO{ /f]u / pkrf/ k4lt af/] :ki6 hfgsf/L lbg] Joj:yf
!)
cf]=lk=8L= sIfdf kof{Kt kmlg{r/ ;lxtsf] k|ltIffno
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s}lkmot

s}lkmot

s}lkmot

!!
!@

;"rgf–kf6L, l6=le=l:qmg, kf]i6/ cflbaf6 :jf:Yo ;DaGwL / c:ktfnaf6 k|bfg ul/g] ;]jf
;DaGwL hfgsf/L lbg] Joj:yf
cfjZostf cg';f/ dlxnf / k'?ifsf nflu cnu cnu zf}rfnosf] Joj:yf

cf]=lk=8L= ;~rfng x'g] ;do -laxfg==============
;]jfx?
;fdfGo lrlsT;f
s_ clgjfo{ x'g'kg]{ ;]jf
jfn/f]u
x? -%) a]8;Dd_
;fdfGo zNolqmof
:qL tyf k|;'tL ;]jf
Pd=;L=Pr= lSnlgs
v_ %) a]8 eGbf dfyL
clgjfo{
lkmlhof]y]/fkL ;]jf
xf8 hf]gL{
u_ %) a]8 eGbf d'lg
gfs sfg 3fF6L
P]lR5s, %) a]8 eGbf
5fnf tyf of}g/f]u
dfyL yk %) a]8sf
nflu sDtLdf @ j6fsf cfFvf
b/n]
-clgjfo{
bGt ;]jf cflb
;]jfsf cltl/Qm_
cGo
3_ !)) b]lv @))
s_ v_ / u_ df pNn]lvt ;]jfsf
z}ofsf nflu
cltl/Qm yk @ ljz]if1 ;]jf

;fFem= =======
5÷5}g
k|ltsf/fTds k|a{wgfTds ;]jf
vf]k
dft[lzz';]jf
:jf:Yo lzIff
>Job[:o
k/fdz{ ;]jf -@% a]8 eGbf dfyL_
kf]if0f -%) a]8 eGbf dfyL_

!!= cGo
;+s|d0f b/ (Infection Rate)
(Pressure sore Rate)

;]jfu|fxLsf] egf{ x'g] / ljbf x'g] b/ (Patient admission and discharge rate)
c:ktfndf lj/fdL j:g] lbg (Length of hospital stay)
;]jfu|fxL ;Gt'li6 b/ (Client satisfaction Rate)
cg';"rL $ -v_ sfo{s|d g+= ^ ;Fu ;DalGwt
ljkGg gful/s cf}iflw pkrf/ sf]if sfo{qmd ;+rfng ug]{ c:ktfnsf]cg'udg r]s lni6
!= c:ktfnsf] ;fdfGo hfgsf/L ljj/0fM
cg'udg u/]sf] ldltM
c:ktfnsf] gfd / ;Dks{ g+=M
c:ktfn k|d'vsf] gfd / ;Dks{ g+=M
c:ktfn k|d'vsf] Od]nM
;Dks{ AolQmsf] gfd / ;Dk{s g++M
;Dks{ AolQmsf]] Od]nM
c:ktfnsf] lsl;dM
:jLs[t ldlt -lghL, u}x|;/sf/L c:ktfnsf nfuL dfq_
gljs/0f ldlt lghL, u}x|;/sf/L c:ktfnsf nfuL dfq_
ut cf=j=sf] s/ r'Qmf k|df0f kq
:jLs[t ;}+of ;+Vof÷ ;~rflnt ;}+of ;+Vof

5

@= c:ktfndf gful/s j8f kq 5 .
-s_ 5
-v_ 5}g
olb 5 eg,] ;"lrs[t ePsf] /f]usf] pkrf/ ;'ljwfsf jf/]df jf]8{df pNn]v u/]sf],
-s_ 5
-v_ 5}g
#= pkrf/sf nflu ;"lrs[t ePsf] /f]uM
-s_ d'6'
-v_ d[uf}nf -c_x]df]8fonfO{l;;÷k]l/6f]lgon 8fonfO{l;; -cf_ d[uf}nf k|Tof/f]k0f
-u_ SofG;/
-3_ kfls{G;{;
-ª_ cNhfOd;{
-r_ x]8 OGh'/L
-5_ :kfOgn OGh'/L -h_ l;sn;]n Plgldof
$= ;]jf k|bfg ;do,
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5}g

5÷5}g

-s_ lbjf
-v_ @$ ;} 306f
-u_ cGo
%= c:ktfndf cnUu} ljkGg gful/s cf}iflw pkrf/ ;Dks{ s]Gb|,
-s_ 5
-v_ 5}g
^=olb 8fonfOl;; ;]jfsf nfuL;"lrs[t c:ktfn xf] eg],
-s_ 8fonfOl;; d]l;g ;+VofM
-v_ ;+rfng l;km\6 ;+VofM
&= 8fonfO{l;; d]l;g s'g ;|f]taf6 k|fKt ePsf] xf] <
=======================================================================
* lgz'Ns 8fonfO{l;; ;]jf cGtu{t s]—s] ;]jf k|bfg ul/G5 <
=======================================================================================
( c:ktfnsf] cfkm\g} kmfd]{;L,
-s_ 5
-v_ 5}g
!)= ljkGg gful/sx?sf] pkrf/ clen]v :jLs[t clen]v /lhi6/ adf]lhd ug]{ u/]sf],
-s_ 5
-v_ 5}g
olb 5}g eg] s;/L clen]v /fVg] u/]sf] 5 < ========================
!!= k|To]s lj/fdLsf] cnu, cnu kmfon v8f ug]{ u/]sf],
-s_ 5
-v_ 5}g
!@= lj/fdLsf] pkrf/df vr{ ePsf] ljnsf] k5fl8 lj/fdL jf lj/fdLsf] s'?jfsf] b:tvt / 8\o'6L lrlsT;s÷ gl;{ªsf] b:tvt
u/fpg] u/]sf],
-s_ 5
-v_ 5}g
!#= k|]if0f ul/Psf] lj/fdLx?sf] clen]v ug]{ u/]sf],
-s_ 5
-v_ 5}g
!$= lj/fdLsf] clen]v÷k|ltj]bg cgnfO{g k4tLaf6 u/]sf]
-s_ 5
-v_ 5}g
!%= :jLs[t cg';"rL kmf/fd adf]lhd lgoldt k|ltj]bg ug]{ u/]sf],
-s_ 5
-v_ 5}g
!^= c:ktfnn] ljkGg gful/s cf}iflw pkrf/ sfo{qmdsf] n]vf cnUu} /fVg] u/]sf],
-s_ 5
-v_ 5}g
!&= c:ktfnn] lgoldt ?kdf o; sfo{qmdsf] n]vf kl/If0f u/fpg] u/]sf],
-s_ 5
-v_ 5}g
!*=c:ktfnjf6 ljkGg gful/sx?sf] tf]sLPsf /f]ux?sf] pkrf/df ePsf] vr{ /sd Pj+ lj/fdLx?sf] ;+VofTds ljj/0f- cf=j )&==
.&==k|yd÷l4tLo÷t[tLo÷rf}dfl;s_
qm=;+=
Dlxgf
/sd -?=_
lj/fdL ;+Vof
s}lkmot
gofF
k'/fgf]
hDdf
!
d'6'
@
d[uf}nf
x]df]8fonfOl;;
k]l/6f]lgon 8fonfOl;;
d[uf}nf k|Tof/f]k0f
cf}iflw pkrf/
#
SofG;/
$
Kffls{G;G;
%
cNhfOd;{
^
x]8 OGh'/L
&
:kfOgn OGh'/L
*
l;sn;]n Plgldof
hDdf
!(= tkfO{n] pkrf/sf nfuL yk /sd ltg'{k/]sf],-lj/fdLnfO{ ;f]Wg]_
-s_ 5
-v_ 5}g
@)=l;kmfl/; Nofpg] ljlQs} pkrf/ ;'ljwf,-lj/fdLnfO{ ;f]Wg]_,
-s_ kfpg' eof]
-v_ kfpg' ePg
@!= ljkGg gful/s cf}iflw pkrf/ ;x'lnot ;]jfsf ;DaGwdf s;/L yfxf kfpg' eof] <
==================================
@@=
tkfO{sf] ljrf/df o; sfo{qmdsf ;DaGwdf yk s]xL ;'emfj eP -c:ktfn k|d'v÷kmf]sn k;{g_,
=========================================
@#
cg'udg 6f]nLsf] ;+o'Qm /foM
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@$
cg'udg 6f]nLx?sf] gfdfjnL ljj/0fM
qm=;+=
Gfd
kb

sfo{/t lgsfo

s= Loss to follow up nfO{ Tracking ug{] system s] 5 <
v= slt ;do;Dd Loss to follow up eof] eGg] ljefudf hfgsf/L u/fPsf] <
u= c:ktfn jfx]s cGo If]qdf d[To'ePsf] lj/fdLsf] s;/L clen]v /fVg] ul/Psf] 5 <

59

b:tvt

cg';"rL $ -u_sfo{s|d g+= ^ ;Fu ;DalGwt
Ps4jf/ ;+s6 Joj:yfkg s]Gb r]s lni6
Ps4jf/ ;+s6 Joj:yfkg s]Gbsf] gfd M======================================
kmf]sn k;{gsf] gfd / ;Dks{ g+= M==========================================
cg'udg u/]sf] ldlt M========================================================
If]qx?
cg'udg / d'NofËsgsf
lhDd]jf/L
:jf:Yo If]q÷dgf]ljd{z
slt 36gfx?nfO{ sxfF sxfF l/km/ ul/of] <
=======================================
sltnfO{ :jf:Yo÷dgf]ljd{z ;]jf k|bfg ul/of] <
=============================================
;'/Iff
slt 36gfx? btf{ eP <
===============================================
36gf /f]syfdsf] nflu s] s:tf pkfo÷ultljlwx?
cjnDjg ul/of] <
====================================================
Gofo
slt 36gfx? cbfntdf k7fO{P <
===========================================
slt 36gfx? k|x/Ln] k7fPsf 5g\ <
===============================================
lzIff
slt 36gfx? z}lIfs lgsfo4f/f l/km/ ul/Psf 5g\ <
============================================

;"rsx?
k|lts[of
s] s:tf ultljlwx? ;+rfng ul/P /
sxfF sxfF ul/P <
=======================================
s] slt / s:tf ;'/Iff ;DalGw
ultljlwx? ;+rfng ul/P ;f] sf] jf/]df
pNn]v ug]{ .
========================================
cbfntjf6÷Goflos ;ldltjf6 slt
36gfx?df s] s:tf ;'gjfO{ ePsf] 5 <
=====================================
s] s:tf r]tgf d"ns ultljlwx?
ljBfno4f/f ;+rfng ul/P <
======================================

cg'udg 6f]nLsf] ;+o'Qm /foM
=================================================================================================================================================================================
===========================================================================================================================================================
cg'udg 6f]nLx?sf] gfdfjnL ljj/0fM
qm=;+=
Gfd
kb
sfo{/t lgsfo
b:tvt

cg';"rL $ -3_ sfo{s|d g+= ^ ;Fu ;DalGwt
;fdflhs ;]jf PsfO{ tyf h]l/ofl6s ;]jfsf nflu r]s lni6
cg'udg u/]sf] ldltM
c:ktfnsf] gfd / ;Dks{ g+=M
c:ktfn k|d'vsf] gfd / ;Dks{ g+=M
c:ktfn k|d'vsf] Od]nM
;Dks{ AolQmsf] gfd / ;Dk{s g++M
;Dks{ AolQmsf]] Od]nM
c:ktfnsf] lsl;dM
:jLs[t ldlt -lghL, u}/;/sf/L c:ktfnsf nfuL_
gljs/0f ldlt lghL, u}x|;/sf/L c:ktfnsf nfuL_
ut cf=j=sf] s/ r'Qmf k|df0f kq
:jLs[t ;}+of ;+Vof÷;~rflnt ;}+of ;+Vof
!= ;]jf ljj/0f M
lj/fdL juL{s/0f

k"0f{ lgMz'Ns
dlxnf
k'?if

5

k"0f{ lgMz'Ns
dlxnf
k'?if

clt ul/j
ul/j
ckfË
Ho]i7 gful/s
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5}g

hDdf
dlxnf

k'?if

pQm dWo] k|if]0f eO{ cfPsf
dlxnf
k'?if

d=:jf=:j+=
;]ljsf
s"n hDdf
@= lgMz'Ns ;]jf lnPsf] ;+Vof M
ljj/0f
cfsl:ds ;]jf lnPsf
==============dlxgf
o; dlxgf ;Dd

Jflx/Ë ;]jf lnPsf

cGt/Ë ;]jf lnPsf

#=
lgM z'Ns pkrf/sf nflu k|fKt /sdjf6 ePsf] vr{ ljj/0f M
s=
g]kfn ;/sf/sf] >f]tjf6 ljlgof]lht /sd ?===============================================
l;=g+=
;]jfsf] k|of]u
;]jfuf|xLsf] ;+Vof
vr{ /sd ?=
!
k|of]uzfnf ;]jf
@
/]l8of]nf]hL
#
cf}ifwL
$
/lhi6«]zg
%
zNols|of
^
z}of z'Ns
&
cGo
hDdf
v=
c:ktfn ljsf; ;ldltsf] >f]tjf6 ljlgof]lht /sd ?=====================================
l;=g+=
;]jfsf] k|of]u
;]jfuf|xLsf] ;+Vof
vr{ /sd ?=
!
k|of]uzfnf ;]jf
@
/]l8of]nf]hL
#
cf}ifwL
$
/lhi6«]zg
%
zNols|of
^
z}of z'Ns
&
cGo
hDdf
u=
cGo >f]tjf6 -pNn]v ug]{_ ljlgof]lht /sd ?============================================
l;=g+=
;]jfsf] k|of]u
;]jfuf|xLsf] ;+Vof
vr{ /sd ?=
!
k|of]uzfnf ;]jf
@
/]l8of]nf]hL
#
cf}ifwL
$
/lhi6«]zg
%
zNols|of
^
z}of z'Ns
&
cGo
hDdf

hDdf

s}lkmot

s}lkmot

s}lkmot

cg'udg 6f]nLsf] ;+o'Qm /foM
=================================================================================================================================================================================
===========================================================================================================================================================
cg'udg 6f]nLx?sf] gfdfjnL ljj/0fM
qm=;+=
Gffd
kb
sfo{/t lgsfo
b:tvt

!!=
!=

;fdflhs ;]jf PsfO sfo{qmd ;~rfng dfu{bz{g
kl/ro
g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f #% df æk|To]s gful/snfO{ “/fHoaf6 sfg"gdf Joj:yf eP adf]lhd cfwf/e"t :jf:Yo ;]jf lgMz'Ns
k|fKt ug]{ xs x'g]5 / s;}nfO{ klg cfsl:ds :jf:Yo ;]jfaf6 jl~rt ul/g] 5}gÆ egL :jf:Yo ;]jfnfO{ g]kfnL gful/ssf]
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df}lns xs cGtu{t /fv]sf] 5 . ;/sf/n] ;+ljwfgsf] efjgf ;d]tnfO{ b[li6ut u/L lgMz'Ns /fli6«o :jf:Yo ;]jf sfo{qmd
nfu" u/]sf] 5 . ;f] sfo{qmd cGtu{t @)^% df3 b]lv @% z}of ;Ddsf c:ktfnx¿df cfd–gful/snfO{ ;"rLs[t cTofjZos
cf}iflw lgMz'Ns ¿kdf k|bfg ug{ ;'? u/]sf] 5 . ;fy} nlIft ;d"xsf la/fdLx¿nfO{ cTofjZos cf}iflw tyf ;fy} cGt/Ë,
alx/Ë / cfsl:ds ;]jf lgMz'Ns pknAw u/fpg] ul/Psf] 5 . s]lGb|o, ;+3Lo tyf k|fb]lzs :t/sf c:ktfnx¿df dGqfnon]
;zt{ / lgMz'Ns cf}iflwsf nflu (Conditional and Medicine Grants) cg'bfg /sd pknAw u/fO{ ;f] /sdaf6
nlIft ;d"xsf la/fdLx¿nfO{ lgMz'Ns jf cf+lzs 5'6df :jf:Yo ;]jf pknAw u/fpg' kg]{ k|fjwfg cg';f/ c:ktfnx¿n] ;]jf
pknAw u/fpFb} cfPsf 5g\ . s]lGb|o, ;+3Lo tyf k|fb]lzs :t/sf c:ktfnx¿, ;fd'bflos tyf lzIf0f c:ktfnx¿df nlIft
;d"xsf la/fdLx¿nfO{ pknAw u/fpFb} cfPsf] lgMz"Ns tyf ;x'lnot :jf:Yo ;]jfnfO{ Jojl:yt, kf/bzL{ / k|efjsf/L agfpg]
p2]Zon] cf=j= @)^(÷&) b]lv * j6f c:ktfnx¿df ;fdflhs ;]jf PsfOsf] :yfkgf eO{ qmlds ¿kdf lj:tf/ ub}{ xfn;Dd
#% j6f c:ktfnx¿df ;]jf ;~rfng ul/Psf] 5 . rfn' cf=j=df yk # j6f c:ktfnx¿df ;fdflhs ;]jf PsfO lj:tf/
ug]{ sfo{qmd /x]sf] 5 . o;/L o; cf=j= ;Dddf s'n #* j6f c:ktfnx¿df ;fdflhs ;]jf PsfO sfo{qmd ;~rfng x'g]
5g\ .
@=

#=

$=

cf=j= @)&%÷&^ jf ;f] eGbf cufl8 ;fdflhs ;]jf PsfO :yfkgf eO{ ;~rfng ePsf c:ktfnx¿
!= lrlsT;f :jf:Yo lj1fg /fli6«o k|lti7fg, jL/ c:ktfn, sf7df8f}+ .
@= sflGtafn c:ktfn, dxf/fhu~h, sf7df8f}+ .
#= k/f]ksf/ :qL /f]u tyf k|;"lt u[x c:ktfn, yfkfynL, sf7df8f}+ .
$=/fli6«o 6«df ;]G6/, sf7df8f}+ .
%= sf]zL c:ktfn, lj/f6gu/, df]/Ë .
^= e/tk'/ c:ktfn, e/tk'/, lrtjg .
&= klZrdf~rn If]qLo c:ktfn, kf]v/f :jf:Yo lj1fg k|lti7fg, kf]v/f, sf:sL .
*= e]/L c:ktfn, g]kfnu~h, aFfs] .
(= ;]tL c:ktfn, wgu9L, s}nfnL .
!)=/fKtL pkIf]qLo c:ktfn, /fKtL :jf:Yo lj1fg k|lti7fg, bfË .
!!= dxfsfnL c:ktfn, s~rgk'/ .
!@= Wff}nflu/L c:ktfn, afUn'Ë .
!#= n'lDjgL c:ktfn, ¿kGb]xL .
!$= x]6f}+8f c:ktfn, x]6f}+8f,dsjfgk'/ .
!%= lqz'nL c:ktfn, g'jfsf]6 .
!^= uf]vf{ c:ktfn, uf]vf{ .
!&= l;Gw'nL c:ktfn, l;Gw'nL .
!*= eQmk'/ c:ktfn, eQmk'/ .
!(= jL=kL= sf]O/fnf :jf:Yo lj1fg k|lti7fg, ;'g;/L .
@)= zlxb u+ufnfn x[bo s]Gb|, afF;jf/L, sf7df8f} .
@!= w'nLv]n ;fd'bflos c:ktfn, sfe|] .
@@= lqe'jg ljZjljBfno, lzIf0f c:ktfn, dxf/fhu~h, sf7df8f} .
@#= kf6g c:ktfn, kf6g, nlntk'/ .
@$= ;'v]{t k|fb]lzs c:ktfn -dWoklZrdf~rn If]qLo c:ktfn_, ;'v]{t .
@%= O{nfd c:ktfn, O{nfd .
@^= d]rL c:ktfn, emfkf .
@&= hgsk'/ c:ktfn, wg'iff .
@*= u'nl/of c:ktfn,alb{of .
@(= gf/fo0fL c:ktfn, aL/u~h, k;f{.
#)= ;u/dfyf c:ktfn,/fhlj/fh .
#!= tD3f; c:ktfn, u'NdL .
#@= zxLb z'qm/fh 6«lksn c:ktfn, sf7df8f}+ .
##= sf7df08f}+ d]l8sn sn]h, lzIf0f c:ktfn, l;gfdËn, sf7df08f}+ .
#$= lrtjg d]l8sn sn]h, lzIf0f c:ktfn, lrtjg .
#%= g]kfnu+h d]l8sn sn]h, lzIf0f c:ktfn, jfFs] .
cf=j=@)&^÷&& df ;fdflhs ;]jf PsfOx¿ yk eO{ ;~rfng x'g] c:ktfnx¿
१. 88]Nw'/f c:ktfn, 88]Nw'/f .
२. uf}/ c:ktfn, uf}/ .
३. t'N;Lk'/ c:ktfn, bfª .
p2]Zo
;fdflhs ;]jf PsfOsf] d'Vo p2]Zo nlIft ;d"xsf la/fdLx¿nfO{ dfly a'+bf g+= @ / # df pNn]lvt c:ktfnx¿df pknAw
;]jf lgMz'Ns jf c+flzs 5'6df pknAw u/fpg] sfo{df cfjZos ;xhLs/0f ug'{ /x]sf] 5 .
;fdflhs ;]jf PsfOsf p2]Zox¿ lgDgfg';f/ /x]sf 5g\M
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1.
2.
3.
4.

%=

^=

&=

nlIft ;d"xsf la/fdLx¿sf] :jf:Yo ;]jfdf ;dtfd"ns kx'Fr Pjd\ pkof]u j[l4 ug]{ .
nlIft ;d"x;Dd lgMz'Ns tyf cf+lzs 5'6df ljz]if1 ;]jfx¿ pknAw u/fpg] .
:jf:Yo ;DaGwL aLdf nufot ;fdflhs ;'/Iff sfo{qmdx¿sf] ;+of]hg Pjd\ ;xhLs/0f ug]{ .
Jojl:yt, kf/bzL{ / k|efjsf/L¿kn] nlIft ;d"xn] :jf:Yo ;]jf lng ;Sg] jftfj/0f tof/ ug]{ .
;fdflhs ;]jf PsfOsf] ;+/rgf tyf ;~rfng 9fFrf
%=!
;+/rgfM
;fdflhs ;]jf PsfO ;~rfng ug{sf nlfu s]Gb|Lo tx / :yfgLo txdf æ;fdflhs ;]jf PsfO :yfkgf tyf ;~rfng
lgb]{lzsf @)^(Æ adf]lhd lgDgfg';f/sf] ;+:yfut Joj:yf ul/Psf ]5 .
%=@
;fdflhs ;]jf PsfO Joj:yfkg ;ldltM
;fdflhs ;]jf PsfOsf] :yfkgfsf] nflu cfjZos Joj:yfkg ug{ / PsfOn] lg0f{o lng g;s]sf ljifodf lg0f{o ug{ c:ktfn
k|d'vsf] ;+of]hsTjdf gl;{Ë k|d'v, cfsl:ds ljefu k|d'v, d]l8sn ljefu k|d'v, n]vf k|d'v, ;fdflhs :jf:Yo jLdf ;Dks{
JolQm / ;fdflhs ;]jf PsfO k|d'v /x]sf] ;fdflhs ;]jf PsfO Joj:yfkg ;ldlt u7g ug'{kg]{5.
%=#
;~rfng 9fFrf M
tf]lsPsf c:ktfnx¿df slDtdf clws[t jf ;f] ;/xsf] sd{rf/L k|d'v /xg] u/L la/fdLsf] rfksf cfwf/df dlxnf / k'?if
u/L @ b]lv !) hgf ;Dd ;xhstf{ ePsf] ;fdflhs ;]jf PsfO /xg]5 . ;fdflhs ;]jf PsfOn] ug]{ ;xhLs/0f, ;]jf k|a4{g
/ clen]vg sfo{df ;xof]u k'¥ofpg :yfgLo ;fdflhs ;+:yf jf u}/–;/sf/L ;+:yfnfO{ ;]jf s/f/ u/L ;xhLs/0fsf] lhDd]jf/L
lbg'kg]{5 . PsfO k|d'vsf] Joj:yf eg] df}h"bf lgoldt jf ljsf; ;ldltsf sd{rf/L dWo]af6 c:ktfn Joj:yfkgn] ug'{kg]{5.
c:ktfndf ;fdflhs ;]jf;DaGwL ;xhLs/0f ug]{ sfo{ klxnf b]lvg} s'g} ;+:yfn] ub}{ cfPsf] / of] ;+:yfsf] sfo{;Dkfbg
;Gtf]ifhgs ePdf ;fdflhs ;]jf PsfO Joj:yfkg ;ldltn] ;f]xL ;+:yfnfO{ ;fdflhs ;]jf PsfOsf] ;xhLs/0fsf nflu
;]jf s/f/ ug{ ;Sg]5 .
nlIft ;d"x
;fdflhs ;]jf PsfOn] lgMz'Ns jf ;x'lnot ¿kdf :jf:Yo ;]jf pknAw u/fpg] nlIft ;d"x lgDgfg';f/ /x]sf 5g\M
1.
ul/a
2.
c;xfo
3.
ckfËtf ePsf JolQm
4.
h]i7 gful/s
5.
n}+lËs lx+;fkLl8t -afnaflnsf;d]t_
6.
dlxnf :jf:Yo :jod\ ;]ljsf
7.
k|fs[lts k|sf]k -e"sDk, af9L, klx/f], cfunfuL cflb_ af6 kLl8t
8.
zlxb kl/jf/
9.
s'kf]lift afnaflnsf
10. k|x/Ln] NofPsf y'g'jf
11. b'3{6gfdf k/]sf cfsl:ds la/fdL -cljefjs gePsf]_
12. ;LdfGtLs[t tyf nf]kf]Gd'v cflbjf;L, hghflt
13. cGo -c:ktfnn] :yfgLotfsf] cfwf/df nlIft ;d"x lgwf{/0f ug{ ;Sg]5g\_ .
dfly pNn]lvt nlIft ;d"xsf la/fdLx¿nfO{ pgLx¿sf] cfly{s cj:yfsf] d"Nofª\sg Pjd\ kl/ro–kqsf cfwf/df c:ktfndf
pknAw ;]jfx¿df 5'6 k|bfg ug'{kg]{5 . t/ n}lËs lx+;fkLl8t JolQmsf xsdf eg] ;DalGwt c:ktfndf pknAw x'g] ;j}
:jf:Yo ;]jfx¿ lgMz'Ns ¿kdf kfpg] Joj:yf ldnfpg' kg]{5 . nlIft ;d"x klxrfg ug]{ cfwf/ / pgLx¿n] kfpg] ;x'lnotsf
af/]df ;fdflhs ;]jf PsfO ;~rfng dfu{bz{gdf pNn]v ul/Psf] 5 .
k|d'v lqmofsnfk
!= k/fdz{ ;]jfM o; lzif{saf6 ;fdflhs ;]jf PsfOdf s/f/df sfo{/t ;xhstf{nfO{ ;fem]bf/ ;+:yf ;Fu ;Demf}+tf ePsf]
Go'gtd dfl;s tnj :s]n -k|lt dlxgf ?= !&,))). sf b/n] rf8kj{ vr{ ;d]t !# dlxgfsf]_ /sd vr{ ug'{kg]{5 . ;fem]bf/
;+:yfn] tf]lsPsf] :s]n adf]lhdsf] dfl;s tnadf s/ s§f u/L afFsL k'/} /sd ;xhstf{nfO{ pknAw u/fpg'kg]{ 5 .
;fem]bf/ ;+:yfn] ;xhstf{sf] tnjaf6 ;+:yfut vr{ s6fpg kfpg] 5}g . ;fem]bf/ ;+:yfnfO{ cf]e/x]8 ;xhstf{ jfktsf]
s'n vr{sf] % k|ltzt /sd pknAw u/fpg' kg]{5 . ;f] /sd k/fdz{ ;]jfdf ;dfj]z ul/Psf] 5 .
@= cltl/Qm ;'ljwfM o; lzif{saf6 c:ktfnsf k|d'v tyf pkk|d'vnfO{ cltl/`Qm ;do sfd u/] jfktsf] nflu dfq vr{
ug{ ;lsg]5 .
#= :yfkgf tyf pks/0f vr{ M ;fdflhs ;]jf PsfO :yfkgfsf nflu cfjZos kg]{ sDKo"6/, lk|G6/, kmlg{r/, cflb .
$= sfof{no ;fdfgM:6]zg/L, kmd{ 5kfO, clen]vsf nflu /lhi6/ 5kfO, ;xhstf{nfO{ 8]]«;, cflb .
%= k|rf/ k|;f/M;fdflhs ;]jf PsfO;~rfng;DaGwL ;fdfu|L, pTkfbg / k|rf/–k|;f/ .
^= sfo{qmdsf] ;ldIff tyf a}7s -x/]s rf}dfl;s_
&= nlIft ju{sf nflu cf}iflw, vfgf, oftfoft, s'?jf vr{MnlIft ju{sf la/fdLsf nflu cf}iflw Pjd\ /]km/n oftfoft vr{ /
cltul/a la/fdLsf] vfgf tyf s'?jf vr{;d]t -cfjZostf / cf}lrTosf cfwf/df_ .
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*=

(=

!)=

clen]vg
;fdflhs ;]jf PsfOaf6 lgMz'Ns jf cf+lzs 5'6df ;]jf lnPsf la/fdLx¿sf] clen]v æ;fdflhs ;]jf PsfO :yfkgf tyf
;~rfng lgb]{lzsf, @)^(Æ sf] cg';"rLdf lbOPsf]] 9fFrfdf cBfjlws u/L /fVg'kg]{5 . ;f] clen]vcg';f/ dGqfnon]
sfof{Gjogdf NofPsf] cgnfOg Joj:yfkg ;"rgf k|0ffnL cg';f/ lgoldt¿kdf cBfjlws ug'{kg]{5 .
k|ult ;dLIff tyf k|ltj]bg
c:ktfndf /x]sf] ;fdflhs ;]jf PsfO Joj:yfkg ;ldltn] rf}dfl;s ¿kdf sfo{ k|ultsf] ;dLIff u/L ;f]sf] k|ltj]bg n}lËs
;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLa/0f zfvf, hg;ª\Vof Joj:yfkg dxfzfvf, :jf:Yo tyf hg;ª\Vof dGqfnodf k7fpg'kg]{5.
;fdflhs ;]jf PsfOn] ;]jfu|fxLx¿sf] clen]v cBfjlws u/L dfl;s ¿kdf c:ktfnsf] d]l8sn /]s8{ zfvf / :jf:Yo tyf
hg;ª\Vof dGqfno,hg;ª\Vof Joj:yfkg dxfzfvf n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLa/0f zfvf
gesimohp@gmail.com ;fy}+ :jf:Yo ;]jf ljefusf] gl;{Ë tyf ;ffdlhs ;'/Iff dxfzfvfsf] O{d]n 7]ufgf
nursing2075@gmail.com df k|ltj]bg O{d]n u/L k7fpg'kg]{5 . k|To]s c:ktfnsf] ;fdflhs ;]jf PsfOn] ;+:yfut Od]n
lgdf{0f u/L ;f]dfkm{t ;"rgf cfbfg–k|bfg ug'{kg]{ 5 . pbfx/0fsf nflu ssubharatpur@gmail.com
sfo{qmd ;~rfng vr{ M
s]Gb| ;~rfngsf nflu ;/sf/L tyf ;fd'bflos c:ktfnx?df ljlgof]lht jh]6nfO{ g]kfn ;/sf/sf]] :jLs[t b//]6 cg';f/
lj:t[t ljj/0f tof/ u/L c:ktfn Joj:yfkg ;ldltsf] a}7saf6 afF8kmfF8 l:js[t u/fpg'kg]{5 . olb s'g} zLif{s cGtu{tsf]
/sd vr{ x'g g;s]df bf];|f] rf}dfl;s leq c:ktfn Joj:yfkgsf] lg0f{ofg';f/ plNnlvt zLif{sx¿ dWo]af6 nlIft ju{sf
nflu cf}iflw Pjd\ /]km/n vr{ zLif{sdf /sdfGt/ u/L vr{ ug{ ;lsg]5 . cf=j=sf] cGtdf s]Gb|sf] cfDbfgL / vr{sf] ljj/0f
PsfO Joj:yfkg ;ldltaf6 cg'df]bg u/fO{ :yfgLo ;~rf/ dfWodaf6 ;fj{hlgs ug'{kg]{5 . lghL lzIf0f c:ktfnx?df
:yfkgf ePsf ;fdflhs ;]jf PsfO{sf] ;+rfng vr{ dGqfnojf6 ljlgof]hg ul/Psf] 5}g\ . ;f] PsfO{ ;+rfng / nlIft
;d"xsf lj/fdLx?nfO{ lgMz"Ns jf ;x'lnot ?kdf pkrf/ ;f] c:ktfnx?n] ;fdflhs bfloTjsf] ?kdf k'/f ug{' kg]{5 .

!@= h]l/ofl6«s jf8{ :yfkgf tyf ;~rfng dfu{bz{g
!= kl/ro
g]kfnsf] ;+ljwfgn] k|To]s gful/snfO{ /fHoaf6 sfg'gdf Joj:yf eP adf]lhd cfwf/e"t :jf:Yo ;]jf lgM z"Ns k|fKt ug]{ xs x'g]5 /
s;}nfO{ klg cfsl:ds :jf:Yo ;]jfaf6 jl~rt ul/g] 5}g egL :jf:Yo ;]jfnfO{ gful/ssf] df}lns xs leq /fv]sf] 5 . To;}ul/
;+ljwfgn] Ho]i7 gful/snfO{ /fHoaf6 ljz]if ;+/If0f tyf ;fdflhs ;'/Iffsf] xs x'g]5 egL pNn]v u/]sf] 5 . :jf:Yo tyf hg;+Vof
dGqfnon] ;+ljwfgsf] efjgf ;d]tnfO{ b[li6ut ul/ cf= a= @)&)÷&! b]lv h]l/ofl6«s jf8{ :yfkgf tyf ;~rfng lgb]{lzsf @)&)
dfkm{t b]zel/sf !@ j6f k|]if0f c:ktfnx?df h]l/ofl6«s j]8 :yfkgf u/L ;]jf pknAw u/fpFb} cfPsf] 5 . rfn' cf= a= df yk $ j6f
c:ktfnx?df h]l/ofl6«s jf8{ :yfkgf u/L H]oi7 gful/sx?nfO{ lgMz"Ns Pjd\ ;x'lnotk'0f{ ?kdf :jf:Yo ;]jf pknAw u/fpg] 5 .
@= cf=j= @)&%÷&^ ;Dd h]l/ofl6«s jf8{ :yfkgf ePsf c:ktfnx?
!= Kff6g c:ktfn , kf6g :jf:Yo lj1fg k|lti7fg nlntk"/ .
@= cfo'j]{b lzIf0f c:ktfn .
#= e/tk"/ c:ktfn e/tk"/
$= klZrdf~n If]lqo c:ktfn, kf]v/f :jf:Yo lj1fg k|lti7fg, kf]v/f .
%= e]/L c:ktfn, g]kfnu~h, afFs] .
^= ;]tL c:ktfn, wgu9L .
&= jL=kL= sf]O/fnf :jf:Yo lj1fg k|lti7fg, w/fg .
*= n'lDjgL c:ktfn, a'6jn, ¿kGb]xL .
(= /fli6«o lrlsT;f lj1fg k|li7fg sf7df8f} .
!)= sf]zL c:ktfn, lj/f6gu/ .
!!= /fKtL :jf:Yo lj1fg k|lti7fg, 3f]/fxL bfª .
!@= Gff/fo0fL c:ktfn, lj/u~h .
cf=j= @)&^÷&& df yk h]l/ofl6«s jf8{;~rfng :yfkgf x'g] c:ktfnx?
!= d]rL c:ktfn, d]rL .
@= hgsk'/ c:ktfn, hgsk'/wfd .
#= x]6f}8f c:ktfn, x]6f}8f .
$= ;'v]{t k|fb]lzs c:ktfn -dWoklZrdf~rn c:ktfn_, ;'v]{t .
p2]Zo
Ho]i7 gful/ssf nflu ;'ne tl/sfn] Ho]i7 gful/s d}qL x'g]ul/ pkrf/fTds :jf:Yo ;]jf k|bfg ug{ g]kfnsf ljleGg c:ktfnx?df
h]l/ofl6«s jf8{sf] :yfkgf tyf ;~rfng ug]{ p2]Zo /x]sf] 5 . h]l/ofl6«s jf8{sf] :yfkgf tyf ;~rfng u/L Ho]i7 gful/snfO{ :jf:Yo
;]jf k|bfg ug'{ kg]{5 .
%= sfo{qmd ;~rfng ljlw
 c:ktfnsf ;a} ljefu / jf8{af6 Ho]i7 gful/s d}qL ;]jf k|bfg ug'{ kg]{5 .
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!#=
!=

;fdflhs ;]jf PsfO{ :yfkgf ePsf cj:yfdf ;f] PsfO{af6 Joj:yfkg, ;dGjo Pjd\ ;xhLs/0f u/L nlIft ;d"xnfO{ ;]jf
k|bfg ug'{ kg]{5 .
dGqfnoaf6 k|fKt cg'bfg / c:ktfnsf] cfGtl/s ;|f]taf6 lglZrt /sd Ho]i7 gful/ssf] :jf:Yo ;]jfsf nflu 5'6|ofO{ ;f]
ah]6 l;df leq /xL lgMz'Ns jf ;x'lnotdf :jf:Yo ;]jf k|bfg ug'{ kg]{5 .
o; cf=j= b]lv dGqfnoaf6 lgwf{/0f ul/Psf] ah]6 eGbf a9L /sd vr{ ePsf] cj:yfdf dGqfnon] ;f]wegf{ ug{] 5}g .
c:ktfndf egf{ ePsf clt ul/a, czQm Pjd\ c;xfo Ho]i7 gful/snfO{ h]l/ofl6«s a]8 dfk{mt lgz'Ns jf ;x'lnot ?kdf
pkrf/ ;]jf k|bfg ug'{kg]{5 .
cf=j= @)&%.@)&^ ;Dddf h]l/ofl6«s jf8{ :yfkgf eO{ ;+rfngdf /x]sf !@ j6f c:ktfnx?n] dGqfnoaf6 k|fKt cg'bfg
Ho]i7 gful/ssf] pkrf/df vr{ ug'{ kg]{5 .
cf=j= @)&^.&& df h]l/ofl6«s jf8{ :yfkgf ul/g] c:ktfnx?n] dGqfnoaf6 k|fKt cg'bfgsf] @) k|ltzt ah]6 a]8, cf}hf/,
pks/0f vl/bdf vr{ ug{ ;Sg]5g\ eg] afls *) k|ltzt jh]6 czQm, c;xfo, Ho]i7 gful/ssf] pkrf/df vr{ ug'{ kg]{5 .
;fdflhs :jf:Yo ljdf cGtu{t cfj4 eO{ ;]jf lnPsf ljldt Ho]i7 gful/ssf] pkrf/df eg] o; cGtu{tsf] jh]6 vr{ ug{
kfO{g] 5}g\ .
c:ktfndf cfwfl/t Psåf/ ;ª\s6 Joj:yfkg s]Gb| ;~rfng dfu{bz{g
e"ldsfM
n}lËs lx+;f kLl8t dlxnf tyf afnaflnsfx¿nfO{ PsLs[t ¿kdf :jf:Yo ;]jf, dgf];fdflhs ljdz{, lrlsT;fhGo k|df0f
;ª\sng / ;+/If0f, cNksfnLg cf>o, sfg"gL pkrf/, cfjZos ;'/Iff Joj:yf / kl/jf/ jf ;d'bfodf k'g:yf{kgf tyf
hLljsf]kfh{gdf ;xof]u ug]{ p2]Zon] tf]lsPsf c:ktfnx¿df Psåf/ ;ª\s6 Joj:yfkg s]Gb| :yfkgf ul/Psf] xf] .
;g\ @)!) df g]kfn ;/sf/af6 :jLs[t n}lËs lx+;flj?4sf] /fli6«o sfo{of]hgfdf pNn]v ul/Psf] p2]Zosf] a"Fbf g+=-#_ cg';f/
n}lËs lx+;fnfO{ k|efjsf/L / s'zntfk"j{s ;Daf]wg ug{sfnflu tf]lsPsf %% j6f lhNNff c:ktfn, k|fb]lzs c:ktfn, ;+l3o
c:ktfn, s]lGb|o c:ktfn / :jf:Yo lj1fg k|lti7fgx¿df of] s]Gb| :yfkgf ul/Psf] 5 . g]kfn ;/sf/ -dlGqkl/ifb\_ af6
@)^*÷!!÷@@ df :jLs[t eO{ sfof{Gjogdf /x]sf] æn}lËs lx+;f cGTo tyf n}lËs lx+;f ;zQmLs/0f;DaGwL /fli6«o /0fgLlt
tyf sfo{of]hgfÆ cGtu{t /xL n}lËs lx+;flj?4sf sfo{qmdx¿ ;~rfng eO/x]sf 5g\ . ljleGg n}lËs lx+;flj?4sf
sfo{qmdx¿dWo] k|d'v sfo{qmdsf] ¿kdf c:ktfndf cfwfl/t Psåf/ ;ª\s6 Joj:yfkg s]Gb| /x]sf] 5 .
o; s]Gb|n] PsLs[t¿kdf dlxnflj?4sf lx+;fnfO{ ;Daf]wg ug]{5 eg] lx+;f lkl8t dlxnfsf ;fy cfPsf afnaflnsf;d]tnfO{
pkrf/ tyf cf>osf] Joj:yf ldnfpg] 5 . oBlk s]xL ;dootf k'?ifx¿ klg lx+;fkLl8t x'g'k/]sf obfsbf 36gfx¿
;fj{hlgs ePsfn] lx+;f kLl8t k'?ifnfO{ o; s]Gb|n] :jf:Yo pkrf/ Pjd\ dgf];fdflhs k/fdz{ pknAw u/fpFb} cfPsf] 5 /
cfufdL lbgdf klg ;f] ;]jf pknJw u/fOg] 5 . ut cf=j= @)&%÷&^ ;Dd %% j6f s]Gb| :yfkgf ePsf]df rfn'' cf=j=)&^÷&&
df yk & j6f c:ktfnx¿df s]Gb| :yfkgf ug]{ sfo{qmd /x]sf] 5 . tn pNn]lvt lhNnf afx]s cGo lhNnfx?df ;DalGwt
k|b]zn] “c:ktfnx?df cfwfl/t n}+lus lx+;f ;DalGw Psåf/ ;+s6 Aoa:yfkg s]G› :yfkgf tyf ;+rfng lgb]l{ \zsf @)^&”
cg';f/ s]Gb| :yfkgf ug{ ;Sg]5g\ .
cfly{s jif{ @)&^÷&& df ;ª\s6 Joj:yfkg s]Gb| ;~rfng x'g] c:ktfnx¿
ljut jif{x¿b]lv ;~rfngdf /x]sf s]Gb|x¿
cf=j= @)&^÷&& df s]Gb| :yfkgf x'g] lhNnfx?
k|b]z !
k|b]z !
1 Og?jf c:ktfn, Og?jf gu/kflnsf, ;'g;/L
!= tfKn]h'+u
2 kfFry/ c:ktfn, lkmlbd gu/kflnsf, kfFr y/
@= ;+v'jf;ef
3 kmfKn' c:ktfn, ;f]n'b'ws'08 gu/kflnsf, ;f]n'v'Da'
k|b]z @
4 ?Dhf6f/ c:ktfn, l;l4r/0f gu/kflnsf, cf]vn9'Ëf
#= dxf]Q/L
5 wgs'6f c:ktfn, wgs'6f gu/kflnsf, wgs'6f
$= l;/fxf
6 jL=kL= sf]O/fnf :jf:Yo lj1fg k|lti7fg, w/fg
s0ff{nL k|b]z
7 pbok'/ c:ktfn, lqo'uf gu/kflnsf, ufO{3f6, pbok'/
%= b}n]v
8 sf]zL c:ktfn, lj/f6gu/, df]/ª
^= hfh/sf]6
9 Onfd c:ktfn, O{nfd
;'b'/klZrd
10 d]rL c:ktfn, eb|k'/
&= 88]Nw'/f
k|b]z @
11 ;nf{xL c:ktfn, d+unjf gu/kflnsf, ;nf{xL
12 ;u/dfyf c:ktfn, /fhlj/fh, ;Kt/L
13 uf}/ c:ktfn, uf}/ gu/kflnsf, /f}6x6
14 sn}of c:ktfn, sn}of pkdxfgu/kflnsf, af/f
15 gf/fo0fL c:ktfn, lj/u~h
16 hgsk'/ c:ktfn, hgsk'/
k|b]z #
17 k/f]ksf/ :qL tyf k|;"lt /f]u c:ktfn, sf7df8f}+
18 w'lnv]n ;fd'bflos c:ktfn, w'lnv]n gu/kflnsf, sfe|]
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ljut jif{x¿b]lv ;~rfngdf /x]sf s]Gb|x¿
e/tk'/ c:ktfn, e/tk'/, lrtjg
x]6f}8f c:ktfn, x]6f}+8f dxfgu/kflnsf,dsjfgk'/
wflbª c:ktfn, lgns07 gu/kflnsf, wflbª
rf}tf/f c:ktfn, rf}tf/f gu/kflnsf, l;Gw'kfNrf]s
rl/sf]6 k|fylds :jf:Yo s]Gb|, led]Zj/ gu/kflnsf, bf]nvf
dGynL k|fylds :jf:Yo s]Gb|, dGynL gu/kflnsf, /fd]5fk
l;Gw'nL c:ktfn, sdnfdfO{ gu/kflnsf, l;Gw'nL
eQmk'/ c:ktfn, eQmk'/ k|b]z
lqz'nL c:ktfn, ljb'/ gu/kflnsf, g'jfsf]6
kf6g c:ktfn, kf6g :jf:Yo lj1fg k|lti7fg, nlntk'/
u08sL k|b]z
29 kf]v/f c:ktfn, kf]v/f :jf:Yo lj1fg k|lti7fg, sf:sL
30 bdf}nL c:ktfn, Jof; gu/kflnsf, tgx'F
31 wf}nflu/L c:ktfn, afUn'Ë
32 uf]/vf c:ktfn, uf]/vf gu/kflnsf, uf]/vf
33 :ofËhf c:ktfn :ofËhf
34 kj{t c:ktfn, kj{t
35 DofUbL c:ktfn, DofUbL
k|b]z %
36 /fKtL c:ktfn, 3f]/fxL, bfª
37 e]/L c:ktfn, g]kfnu~h
38 n'lDagL c:ktfn, a'6jn
39 k[YjLrGb c:ktfn, /fdu|fd gu/kflnsf, gjnk/f;L
40 Ko"7fg c:ktfn, Ko"7fg gu/kflnsf, Ko"7fg
41 kfNkf c:ktfn, tfg;]g gu/kflnsf, kfNkf
42 tD3f; c:ktfn, /];'Ëf gu/kflnsf, u'NdL
43 ;lGwvs{ c:ktfn, ;lGwvs{ gu/kflnsf, c3f{vfFrL
44 tf}lnxjf c:ktfn, slknj:t' gu/kflnsf, slknj:t'
45 u'nl/of c:ktfn, u'nl/of gu/kflnsf, alb{of
46 ?s'd c:ktfn, d'l;sf]6 gu/kflnsf, ?s'd
s0ff{nL k|b]z
47 s0ff{nL :jf:Yo lj1fg k|lti7fg, h'Dnf
48 k|fb]zLsc:ktfn, aL/]Gb|gu/, ;'v]{t
;'b'/ klZrd k|b]z
49 8f]6L c:ktfn, lbkfon gu/kflnsf, 8f]6L .
50 dfxfsfnL c:ktfn, s~rgk'/ .
51 dª\un;]g c:ktfn, dª\un;]g gu/kflnsf, c5fd
52 a}t8L c:ktfn, bz/yrGb gu/kflnsf, a}t8L .
53 afh'/f c:ktfn, al8dflnsf gu/kflnsf, afh'/f
54 ;]tL c:ktfn, wgu9L
55 aemfË c:ktfn, aemfË

cf=j= @)&^÷&& df s]Gb| :yfkgf x'g] lhNnfx?

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

@=
#=

$=

p2]ZoM
c:ktfndf cfwfl/t n}lËs lx+;f ;DaGwL Psåf/ ;ª\s6 Joj:yfkg s]Gb| :yfkgf u/L n}lËs lx+;f kLl8t JolQmx¿nfO{
:jf:Yo pkrf/sf ;fy} cGo cfjZos ;]jfx¿ Psåf/af6 pknAw u/fO{ n}lËs lx+;f lgoGq0fdf of]ubfg k'¥ofpg] .
nlIft;d"xM
s]Gb|n] lgDg lnlvt ;d"xx¿nfO{ Psåf/af6 cfjZos ;]jfx¿ pknAw u/fpg'kg]{ 5 .
 ;a} lsl;dsf n}lËs lx+;faf6 k|efljt JolQmÙ
 n}lËs lx+;fsf] hf]lvdo'Qm kl/l:yltdf /x]sf a]jfl/;] Pjd\ zf/Ll/s tyf dfgl;s¿kn] czQm dlxnf tyf afnaflnsfÙ
 n}lËs lx+;faf6 k|efljt eO{ dfgl;s :jf:Yodf uDeL/ ;d:of pTkGg ePsf sf/0fn] 3/ jf ;fj{hlgs :yfgdf cnkq
cj:yfdf hLjg lhpg afWo dlxnf tyf afnaflnsfÙ
 n}lËs lx+;fkLl8t Psn dlxnf, ckfª\utf ePsf dlxnf, afnaflnsf jf Ho]i7 gful/s dlxnfÙ
 ;z:q åGå tyf k|fs[lts ljkb\sf sf/0f lx+;fdf k/]sf / kg{;Sg] dlxnf jf afnaflnsfÙ
 Pr=cfO{=eL= tyf P8\;\af6 ;ª\qmldt eO{ n}lËs lx+;faf6 k|efljt dlxnf jf afnaflnsfÙ
sfo{qmdsf] ;]jf k|bfg ug]{ lgsfo÷sfo{qmd ;~rfng ug]{ lgsfoM
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%=
^=

&=

*=

Tff]lsPsf c:ktfnx¿n] c:ktfndf cfwfl/t n}+lËs l+x;f;DaGwL Ps4f/ ;ª\s6 Joj:yfkg s]Gb| :yfkgf tyf ;~rfng
lgb]{lzsf, @)^& adf]lhd s]Gb| :yfkgf tyf ;~rfng ug'{kg]{ 5 . ;f] c:ktfnn] lgb]{lzsfdf k|fjwfg ul/P adf]lhd ax'kIfLo
;+of]hgåf/f n}+lus lx+;fkLl8t jf k|efljt JolQmnfO{ :jf:Yo nufot cGo ;]jfx¿ Psåf/af6 pknAw ePsf] ;'lglZrt
ug'{kb{5 .
;]jf ;~rfng ug'{kg]{ ;doM
s]Gb| :yfkgf ePsf] c:ktfnaf6 n}+lËs lx+;fkLl8t jf k|efljt JolQmnfO{ @$ ;} 306f lgMz'Ns ¿kdf ;]jf pknAw u/fpg'kg]{5
.
sfo{qmd ;~rfng ljlwM
^=! n}+lus lx+;f Joj:yfkg ;Nnfxsf/ ;ldlt
k|To]s lhNnfdf lhNnf ;dGjo ;ldltsf] k|d'v cWoIf /xg] u/L lgDgfg';f/ /x]sf] n}+lus lx+;f Joj:yfkg ;Nnfxsf/ ;ldlt
u7g ug'{kg]{ 5 M
s_ lhNnf ;dGjo ;ldltsf] k|d'v
—cWoIf
v_lhNnfleq /x]sf] ;a} gu/kflnsfsf pkk|d'v / ufpFkflnsfsf pkfWoIf
—;b:o
u_ ;DalGwt c:ktfn ljsf; ;ldltsf cWoIf
—;b:o
3_ lhNnf ;dGjo clwsf/L
—;b:o
^=!=! ;Nnfxsf/ ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/
s_ n}+lus lx+;f lj?4sf k|ltsf/fTds tyf k|a4{gfTds sfo{qmd, pkrf/fTds tyf k'g:yf{kgf ;DaGwL sfo{x? ug{ n}+lus
lx+;f Joj:yfkg ;dGjo ;ldltnfO{ gLltut lgb]{zg lbg] .
v_ n}+lus lx+;f Joj:yfkg ;DaGwL sfo{x?nufot Psåf/ ;Í6 Joj:yfkg s]Gb|sf] cg'udg u/L cfjZos lgb]{zg lbg] .
^=@ n}lËs lx+;f Jo:yfkg ;dGjo ;ldlt M
æc:ktfndf cfwfl/t n}lËs lx+;f ;DaGwL Psåf/ ;ª\s6 Joj:yfkg s]Gb| :yfkgf / ;~rfng lgb]{lzsf, @)^&Æ df Joj:yf
ePadf]lhd n}lËs lx+;f kLl8t jf k|efljt JolQmx¿nfO{ Psåf/af6 ;]jfx¿ pknAw u/fpg …n}+lus lx+;f Joj:yfkg ;dGjo
;ldltÚ u7g ug'{kg]{ 5 . n}lËs lx+;f Jo:yfkg ;dGjo ;ldltn] s]Gb|nfO{ dfu{bz{g, ;dGjo / ;+/If0f k|bfg ug]{5 .
^=# dfdnf Joj:yfkg ;ldltM
n}lËslx+;f kLl8tx¿nfO{ :jf:Yo pkrf/, k/LIf0f lrlsT;fhGo k|df0f ;ª\sng, kl/If0f Pjd\ ;f] sf] ;+/If0f, dfgl;s /f]usf]
pkrf/, dgf];fdflhs k/fdz{, ;"/Iff, kl/If0f sfg"gL pkrf/ / k'g:yf{kgf ;DaGwL ;]jfx¿sf] Joj:yfkg ug{sf nflu ;dGjo
;ldltn] dfdnf Joj:yfkg ;ldlt u7g ug{'kg]{5 . ;f] ;ldltdf ;DalGwt c:ktfnsf d]l8sn clws[tsf] ;+of]hsTjdf
lhNnf GofolwjQmf sfof{nosf] clws[t k|ltlglw, kmf]/]lG;s ljz]if1 jf tflnd k|fKt lrlsT;s, lhNnf k|x/L sfof{nosf
clws[t k|ltlglw, lhNnf k|x/L dlxnf tyf afnaflnsf ;]jf PsfO{ k|d'v, ;DalGwt c:ktfnsf] cfsl:ds ljefu k|d'v,
gl;{Ë k|d'v, s]G› /x]sf] :yfgLo txsf] :jf:Yo tyf ;fdflhs ljsf; dxfzfvf÷zfvf k|d'v, ;]jfs]Gb|÷k'g:yf{kgf s]Gb| k|d'v
;b:o / Ps4f/ ;ª\s6 Joj:yfkg s]Gb|s k|d'v ;b:o–;lrj /xg]5g\ . dfdnf Joj:yfkg ;ldltn] c;fdfGo cj:yfsf
n}lËs lx+;fsf 36gf ePsf JolQm cfPdf pknAw u/fpg'kg]{ cfsl:ds ;]jf / eljiodf pknJw u/fpg' kg]{ ;]jf ;DaGwL
of]hgf agfO{ sfof{Gjog ug'{kb{5 . dfdnf Joj:yfkg ;ldltsf] a}7s dfl;s ¿kdf a:g'kg]{ 5 . Psåf/ ;ª\s6 Joj:yfkg
s]Gb|af6 ePsf sfo{x¿sf] ;dLIff u/L ;d:of ;dfwfgsf nflu lg0f{o ug'{ kb{5 . lg0f{o sfof{Gjog ug{ c:ktfn
Joj:yfkgnfO{ cg'/f]w ug]{ / gLltut ljifo ePdf ;dGjo ;ldltsf] a}7sdf k]z ug'{kg]{ 5 . n}lËs lx+;f kLl8tnfO{
Psåf/af6 ;]jf pknAw u/fpg ;dGjo Pjd\ Joj:yfkg ug]{ bfloTj dfdnf Joj:yfkg ;ldltsf] x'g]5 .
^=$ c:ktfn Joj:yfkgn] dfdnf Joj:yfkg ;ldltM sf] ;+of]hssf] ?kdf k|;"tL ljefudf sfo{/t Pjd\ n}lËs lx+;f ljifodf
;+j]bgzLn lrlsT;s÷d]l8sn clws[tnfO{ ;+of]hssf] ?kdf rog ug{'kg]{5 . c:ktfndf sfo{/t :yfoL :6fkmg;{ dWo] n}lËs
lx+;f Joj:yfkg ug{ Pjd\ c:ktfnleq tyf cGo ;/f]sf/jfnf ;+:yf÷JolQmnfO{ ;dGjo ug{ ;Ifd JoltmnfO{ Ps4f/ ;ª\s6
Joj:yfkg s]G›sf] k|d'vdf rog ug'{kg]{ 5 / lghnfO{ sfo{ ljj/0f ;lxt k"0f{sfnLg s]G› k|d'vsf] lhDd]jf/L ;'Dkg' kg]{5 .
sfo{qmd ;~rfng cjlwM
x/]s jif{ :jf:Yo tyf hg;+Vof dGqfnoaf6 sfo{qmd tyf ah]6 ;DalGwt k|b]zdfkm{t c:ktfnnfO{ k7fOg]5 . s]Gb|Lo
c:ktfn, ;+3Lo c:ktfn Pjd\ k|lti7fgsf] xsdf eg] dGqfnon] ;f]em} ;DalGwt c:ktfndf ah]6 k7fpg] 5 . Psåf/
;ª\s6 Joj:yfkg s]Gb| ;~rfng /fli6«o k|fyldstf k|fKt sfo{qmd ePsfn] of] lg/Gt/ ¿kdf ;~rfng x' g]5.
k|d'v lqmofsnfkx¿
s]Gb| dfkm{t ul/g] k|d'v lqmofsnfkx¿ lgDgfg';f/ /x]sf 5g\M
s= k/fdz{ ;]jfM o; lzif{saf6 c:ktfndf cfwfl/t n}lËs lx+;f ;DalGw Ps4f/ ;+s6 Joj:yfkg s]Gb| :yfkgf / ;~rfng
lgb]{lzsf, @)^& -kl/dfh{g, @)&#_ jdf]lhd s/f/df lgo'Qm ul/Psf 8fS6/ / g;{x?sf] tnj ljlgof]hg / vr{ ug'kg]{5 .
lghx?sf] tnj g]kfn ;/sf/n] tf]s]sf] tna :s]n eGbf al9 x'g] 5}g .
 k/f]ksf/ :qL tyf k|;"tL /f]u c:ktfn / jL=kL= sf]O{/fnf :jf:Yo lj1fg k|lti7fgsf nflu @÷@ hgf :6fkm g;{
s/f/ ;]jfdf lngsf nflu kfl/>lds jfktsf] /sd ljlgof]hg ul/Psf] 5 .
 w'lnv]n ;fd'bflos c:ktfnsf nflu ! hgf 8fS6/ -d]l8sn clkm;/_ / ! hgf :6fkm g;{ s/f/ ;]jfdf lngsf
nflu kfl/>lds jfktsf] /sd ljlgof]hg ul/Psf] 5 .
 o; cf=j= cl3 :yfkgf ePsf ;j} Ps4f/ ;+s6 Joj:yfkg s]Gb|sf nflu ;]jf s/f/df lng] :6fkmsf nflu !#
dlxgfsf] -rf8kj{ vr{ ;d]t_ kfl/>lds jfktsf] /sd 5'6\ofpg' kg]{5 .
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(=

rfFn' cf=j= df :yfkgf ul/g] Ps4f/ ;+s6 Joj:yfkg s]Gb|sf nflu ;]jf s/f/df lng] sd{rf/Lsf nflu * dlxgfsf]
kfl/>lds jfktsf] /sd 5'6\ofpg' kg]{5 .
v= lgoldt a}7s / ;dLIffM rf}dfl;s ?kdf n}+lus lx+;f Joj:yfkg ;Nnfxsf/ ;ldltsf] j}7s j:g'kg]{5 . rf}dfl;s
¿kdf n}lËs lx+;f Joj:yfkg ;dGjo ;ldltsf] a}7s a:g'kg]{ 5 . n}lËs lx+;fsf 36gf a9L ePsf] cj:yfdf h'g;'s}
a]nf klg ;dGjo ;ldltsf] a}7s a:g ;Sg] 5 . To;}u/L dfl;s ?kdf dfdnf Joj:yfkg ;ldltsf] a}7s a:g'kg]{ 5
. cfsl:ds cj:yfdf h'g;'s} a]nf klg dfdnf Joj:yfkg ;ldltsf] a}7s a:g ;Sg] 5 . o; lzif{saf6 ;dGjo
;ldltsf] ;ldIff j}7ssf] a}7s eQf, vfhf vr{ / :6]zg/L jfktsf] ;sd ljlgof]hg / vr{ ug'{kg]{5 . o; lzif{saf6
vr{ ubf{ g]kfn ;/sf/ cy{ dGqfnoaf6 l:js[t dfkb08 adf]lhd ug'{kg]{5 . dfdnf Joj:yfkg ;ldltsf] dfl;s
j}7sdf vfhf vr{ / rf}dfl;s j}7sdf a}7s eQf, vfhf vr{ / :6]zg/L jfktsf] /sd ljlgof]hg ug{' kg]{5 .
u= s]Gb| :yfkgf vr{M sDKo'6/, lk|06/, kmlg{r/, Sofd]/f cflb .
3= pkrf/ vr{ / ;fdfu|L vl/bM lgMz'Ns cf}iflwafx]ssf cfjZostfg';f/ cf}iflw vl/b ug{, c:ktfndf pknAw gePsf]
;]jf ahf/af6 vl/b ug{, cGo pkrf/ vr{{ / cjfZos ;fdfu|L -Ajfon/, l6=eL= cflb_ vl/b ug{ .
ª= cTofjZos ;]jfM c:ktfndf egf{ ePsf] cj:yfdf vfgf, sk8f h:tf cTofjZos ;]jf pknAw u/fpg / kLl8tsf]
cleefjs gePsf] / lkl8tnfO{ PSn} 5f]8\g gx'g] cj:yfdf ;f] cjlwsf nflu Hofnfbf/Ldf x]/rfx ug]{ s'?jf JolQmsf]
;]jf pknAw u/fpg .
r= cltl/Qm ;'ljwfM lkl8tsf] hfFr ug]{ lrlsT;s / dgf];fdflhs k/fdz{stf{nfO{ cltl/Qm ;do sfd nufPjfkt lbg'kg]{
cltl/Qm ;'ljwf .
5= oftfoft vr{M n}lËs lx+;fkLl8tnfO{ c:ktfn;Dd ;fj{hlgs oftfoft ;]jfaf6 cfjt–hfjt ug{ tyf cfjZostfg';f/
PDa'n]G; ;]jfsf nflu vr{ pknAw u/fpg].
h= /]km/n vr{M cGo c:ktfndf pkrf/sf nflu kLl8tnfO{ k7fpg'kg]{ ePdf dfdnf Joj:yfkg ;ldltsf] lg0f{ocg';f/
pkrf/, oftfoft Pjd\ vfgf vr{÷kLl8tsf] ;fydf afnaflnsf ePdf pgLx¿sf nflu pkrf/, oftfoft tyf vfgf
vr{;d]t a]xf]g'{kg]{ .
em= sfof{no vr{M 6]lnkmf]g, s]Gb|df sfo{/t :6fkmsf nflu df]jfOn l/rfh{ / :6]zg/L vr{ .
`= p4f/ Pjd\ k'g:yf{kgfM ;d'bfoaf6 p4f/ ug{ tyf kLl8tsf] k'g:yf{kgfdf ;xsfo{ ug{sf nflu ;]jf s]G› jf k'g:y{fkgf
s]G› jf n}+lus lx+;f kLl8tsf] k'g:y{fkgfdf sfo{ ug]{ ;+:yfnfO{ cg'bfg ;xof]u pknAw u/fpg] . k'g:yf{kgfdf ;xof]u
ug{ ;Sg] If]qx¿ ;dGjo ;ldltaf6 lg0f{o ug'{kg]{5 . k'g:yf{kgf cGt{ut hLljsf]kfh{gsf nflu ljp k"hL, lzk ljsf;
tflnd, afnaflnsfsf nflu lzIff, Joj;flos tflnd, s]G›df vfga:g nfUg] vr{, cflb x'g]5g\ .
6= c:ktfnsf sd{rf/L Pjd\ :jf:YosdL{sf] Ifdtf ljsf;M n}lËs lx+;f Joj:yfkg ;DaGwL Ifdtf ljsf;, cjnf]sg e|d0f,
;dLIff, n}+lus lx+;f lSnlgsn k|f]6f]sn ;DaGwL tflnd, n}lËs lx+;f tyf Psåf/ ;ª\s6 Joj:yfkg s]Gb| ;~rfng
;DaGwL cled'vLs/0f, cflb .
7= k|a4{gfTds tyf k|lt/f]wfTdsM s]Gb|;DaGwL k|rf/–k|;f/ ;fdfu|L pTkfbg–lnk\mn]6, krf{, ;fd'bflos /]l8of]af6 hfgsf/L
d"ns ;Gb]z k|;f/0f, ;/sf/L, u}/–;/sf/L tyf ;fd'bflos ;+:yfx?sf] ;xsfo{df ;d'bfo s]lGb|t k|lt/f]wfTds sfo{qmddf
;xeflutf .
Gff]6 M
 k|b]z Pjd\ :yfgLo txdf n}lËs lx+;f lj?4 sfo{/t ;/sf/L tyf u}/–;/sf/L ;+:yfx¿n] n}lËs lx+;flj?4 PsLs[t
sfo{of]hgf tof/L u/L n}lËs lx+;f Joj:yfkg lhNnf ;dGjo ;ldltaf6 cg'df]bg u/L sfof{Gjog ug]{
 c:ktfnn] :jf:Yo tyf hg;ª\Vof dGqfno, hg;ª\Vof Joj:yfkg dxfzfvf / :jf:Yo ;]jf ljefusf] gl;{Ë tyf ;fdflhs
;'/Iff dxfzfvfdf dfl;s k|ult k|ltj]bg -lgb]{lzsfsf] cg';"rL–# sf] 9fFrfdf_ k7fpg] .
 ljlgof]lht jh]6 ck'u ePdf c:ktfnsf] cfGtl/s >f]tjf6 ;d]t jh]6 Joj:yf u/L vr{ ug{ ;lsg]5 .
clen]v tyf k|ltj]bgM
;ª\s6 Joj:yfkg s]Gb|n] lgb]{lzsfdf Joj:yf eP adf]lhd s]G› k|d'vn] lx+;f kLl8t JolQmx¿sf] clen]v cBfjlws u/L
dfl;s ¿kdf cf–cfˆgf] k|b]zsf] ;fdflhs ljsf; dGqfno, hg;ª\Vof Joj:yfkg dxfzfvf, :jf:Yo tyf hg;ª\Vof dGqfno
/ :jf:Yo ;]jf ljefusf] gl;{Ë tyf ;fdflhs ;'/Iff dxfzfvfdf Od]n dfkm{t lgb]{lzsfsf] cg';'rL # sf] 9fFrfdf k7fpg'kg]{5
. k|To]s s]Gb|n] ;+:yfut Od]n lgdf{0f ug{'kg]{5 . pbfx/0fsf nflu s]Gb| sf:sL ocmckaski@gmail.com ;fy}+:jf:Yo tyf
hg;ª\Vof dGqfnosf] / :jf:Yo ;]jf ljefusf] gl;{Ë tyf ;fdflhs ;'/Iff dxfzfvfsf] Od]n 7]ufgf lgDgfg';f/ /x]sf 5g\M
gesimohp@gmail.com & nursing2075@gmail.com

!)=
!!=

!@=

cf}iflw Joj:yfkgM
lx+;f kLl8tsf nflu cTofjZos cf}iflwx¿ rf}lj;} 306f s]Gb|df pknJw x'g] Joj:yf ug'{kg]{5 .
sfo{qmd ;~rfng vr{M
s]Gb| ;~rfngsf nflu ljlgof]lht jh]6 n}+lus lx+;f Joj:yfkg ;dGjo ;ldltsf] a}7saf6 dfly a'Fbf g+ * plNnlVft !@
j6f lqmofsnfkx?df afF8kmfF8 u/L l:js[t u/fO vr{ ug'kg]{5 . olb s'g} zLif{s cGtu{tsf] /sd km]/abn ug{'kg]{ b]lvPdf
;dGjo ;ldltsf] a}7saf6 /sdfGt/ ug]{ lg0f{o u/L vr{ ug{ ;Sg]5 . jh]6 afF8kmfF8 l:js[tL / /sdfGt/sf] hfgsf/L
dGqfnonfO{ u/fpg'kg]{5 . cf=j=sf] cGtdf c:ktfn Joj:yfkgn] s]Gb|sf] cfDbfgL / vr{sf] ljj/0f ;dGjo ;ldltaf6
cg'df]bg u/fO{ :yfgLo ;~rf/ dfWodaf6 ;fj{hlgs ug'{kg]{5 .
ck]lIft k|ltkmnM
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n}+lus lx+;fkLl8t jf k|efljt JolQmn] cfjZostfcg';f/ :jf:Yo pkrf/nufot cGo tf]lsPsf ;a} ;]jfx¿ lgMz'Ns
Pjd\ k|efjsf/L ¿kn] -;dodf, ljgf cj/f]w, u0f:t/o'Qm_ kfpg] 5g\ .
;DalGwt c:ktfnn] n}+lus lx+;fkLl8t jf k|efljt JolQmnfO{ ax'kIfLo ;+of]hg4f/f cfjZos ;a} ;]jfx¿ l56f]
5l/tf]¿kdf pknAw u/fpg ;Ifd x'g]5 .
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उपिारात्र्मक सेर्वा र्महाशाखा
आ ारर्ूत तथा आकनस्िक सेिाको लानग औषन खररद पुिाय नुिान, पररिाण नन ाय रण तथा स्पेनशनफके सन तयार गने कायय को
सिेत खचय
पररिय
नेपालको संगवधान अनुरुप आम नेपाली नािरीकहरुलाई आधारभूत स्वास््य सेवाका साथै गनशुल्क
औषगधहरुको उपलव्धता तथा सगु निता िनइ आधारभूत स्वास््य सेवा कायइ क्रम लािु िररएको हो । आधारभूत
तथा आकगस्मक सेवाको लागि र हाल प्रिलनमा रहेका गन:शुल्क स्वास््य सेवाका औषगधहरु तथा सपोगटइ भ
मेगिकल गिभार्सेस समेत खररद िनइ का लागि यो गक्रयाकलाप व्यवस्था िररएको हो ।
उदेश्य
आधारभूत तथा आकगस्मक सेवाको लागि र हाल गवधमानमा रहेका गन:शुल्क स्वास््य सेवाका औषगधहरु तथा
सपोगटइ भ मेगिकल गिभार्सेस समेत खररद हुने ।
अपेगक्षत प्रगतफल आधारभूत तथा आकगस्मक औषगधहरुको उपलव्धता सगु नगित हुने ।
कायइ न्वयन िने
प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारवाट अगख्तयार प्राप्त गनकाय ।
गनकाय
खररद प्रकृ या
 प्रदेशबाट औषगध खररद प्रकृ या सावइ िगनक खररद ऐन, २०६३ तथा खररद गनयमावली,२०६४ (संशोगधत
सगहत) अनुसार खररद योिना बनाई खररद प्रकृ या अिािी बिाउने ।
 औषगधहरु खररद िनइ पुवाइ नुमान तयार िने । औषगधहरुको बागषइ क पररमाण गनधाइ रण िदाइ गवित बषइ हरुको
बागषइ क खपत पररमाण, हालको मौज्दात पररमाण, संघवाट भगवरयमा प्राप्त हुने औपगधको पररमाण तथा
स्टकआउट भएको अवगधको औषगधको पररमाण समेतलाई ध्यानमा रागख खररद िनइ ु पनेछ ।
 औषगधहरुको Specification , Specification bank मा रहेकाले सोबाट गलन सगकनेछ । Specification
bank मा नरहेका औषगधहरुको आवश्यकतानुसार स्पे गशगफके सन गनमाइ ण िनइ सगकने छ ।
 WHO-GMP सगटइ फार्ि कम्पगनहरुबाट उत्पादन भएको िुणस्तरीय औषगधहरु खररद िनइ पु ने छ ।
 सपोगटइ भ मेगिकल गिभार्सेस समेत यही बिेटबाट सोही प्रकृ यावाट खररद िनइ सगकने छ ।
आगथइ क वााँिफााँि सावइ िगनक खररद ऐन, २०६३ तथा खररद गनयमावली,२०६४ (संशोगधत) बमोगिम
आ ारर्ूत स्िास्थय सेिा स्िास्थय चौकीप्रा/थनिक स्िास्थय के न्द्रप्राथनिक / अस्पतालको न्यूनति सेिा िापदण्ड सम्िनन्
अनर्िुनखकरण तानलि तथा सनििा कायय क्रि
पररिय
गवगभन्न तहमा लािु हुने िरर बनाईएका न्यनू तम सेवा मापदण्ि अनस
ु ार स्थानीय देगख के न्रसम्मका गनकायहरुको
मापदण्ि सवै स्वास््य संस्थामा कृ यागशल/कायाइ न्वयन हुने िरर संिालन िनेका लागि सहयोि पुिोस् भनी
स्वास््य तथा िनसंख्या मन्त्रालयको समन्वयमा यो कायइ क्रम गनरन्तरता गदईएको हो ।
उदेश्य
न्यनु तम सेवा मापदण्ि बमोगिम मूल्याङ् कन िने र सोही अनुसार मापदण्ि लािु हुने ।
अपेगक्षत प्रगतफल  आम नािररकका आधारभूत स्वास््य आवश्यकता एवं समस्याहरू सम्बोगधत भई नािररकको स्वास््य
गस्थगतमा सधु ार हुने ।
 सेवा प्रदान िने स्वास््य संस्थाहरुको िुणस्तरमा बृगद्द हुने र िुणस्तरीय स्वास््य सेवाको प्रत्याभूगत हुने ।
 िनसमूहहरुमा स्वास््य सेवाको पहुिाँ अगभवृगद्ध हुने l
 गबरामीको सरु क्षा) Patient Safety) गस्थगत थप सदृु ि हुने ।
कायइ न्वयन िने
प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारवाट अगख्तयार प्राप्त गनकाय ।
गनकाय
सन्िालन प्रकृ या  न्यनू तम सेवा मापदण्ि सम्वगन्ध अगभमगु खकरण कायइ को तयारी िने ।
 स्वास््य संस्थाका प्रगतगनगध तथा गवकास सगमगत वा सन्िालक सगमगतसंि अन्तकृइ या िरर मूल्यांकन िने र
सधु ारका कुरालाई अगघ बिाउन प्रेररत िने ।
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 यस्तो कायइ क्रमको सगमक्षा िरर थप कायइ क्रमको गििाईगनङ् ि िने ।
 आधारभूत स्वास््य सेवा स्वास््य िौकीप्राथगम /.के .स्वा .प्रा/क अस्पतालको न्यूनतम सेवा मापदण्ि
सम्वगन्ध अगभमुगखकरण तथा सगमक्षा कायइ क्रम स्वास््य सेवा गवभािसंि समन्वय िरर िने ।
प्रिगलत आगथइ क ऐन गनयम अनुसार िने ।

औषन को सिुनचत प्रयोग प्रि यनको लानग साथी सिुह नशिा कायय कि (peer group discussion) तथा आ ारर्ूत स्िास्थय
सेिा सम्िनन् स्तरीय उपचार पध्दनत अनर्िुनखकरण कायय क्रि
पररिय
औषगधहरुको समुगित प्रयोि एवम् स्तररय उपिार पद्धगत अनुसार भए नभएको स्वास््य प्रेगस्पसन लेख्ने
संस्थाका कमइ िारी वीि छलफल िरी गवशेष िरी िैगवक औषगधहरुको प्रयोि अत्यावश्यक रुपमा निनइ र
औषगधको प्रेस्क्रार्व कायइ लाई िुणस्तररय बनाउन यो कायइ क्रमले सहयोि िदइ छ । स्वास््य गनदेशनालयको
समन्वयमा स्वास््य कायाइ लयको सहकायइ मा गिल्ला गस्थत स्वास््य कायाइ लय तथा स्थानीयस्तरका
स्वास््यकमीहरुको सहभागितामा आधारभूत स्वास््य सेवा सम्वगन्ध स्तरीय उपिार पद्धगत तथा औषगधको
समुगित प्रयोि प्रवधइ नको साथी समुह गशक्षा अगभमुगखकरण कायइ क्रम सिालन िने ।
उदेश्य
 िणु स्तरीय स्वास््य सेवाको लागि रोिको गनदान अनस
ु ार गबरामीलाई औषगध लेख्ने साथै गबरामीलाई
लेगखएको औषगधहरू र ती औषगधहरूको समूगित प्रयोि (Rational Use) हुने ।
 औषगधको मात्रा, प्रकार र समयावगध तोगकएको स्तरीय उपिार पद्धगत (Standard Treatment Protocol)
अनुरूप हुने ।
अपेगक्षत प्रगतफल  औषगधको समुगित प्रयोि, एन्टीवायोटीक प्रयोि र स्तरीय उपिार पद्धगत अनुरुप उपिारमा एकरुपता हुने ।
 सेवा प्रदायक तथा सेवाग्राहीहरु दवु ै लाभागन्वत हुने ।
कायइ न्वयन िने
प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारवाट अगख्तयार प्राप्त गनकाय ।
गनकाय
सन्िालन प्रकृ या  स्वास््य गनदेशनालयको समन्वयमा स्वास््य कायाइ लयको सहकायइ मा गिल्लावाट यो कायइ क्रम संिालन िने
।
 गिल्ला गस्थत स्वास््य कायाइ लय तथा स्थानीयस्तरका स्वास््य शाखाका संयोिक/ स्वास््यकमीहरुको
सहभागिता रहने ।) स्तरीय उपिार पद्धगत सम्वगन्ध कायइ गवगध वा साथी समूह कायइ क्रम संिालन गनदेगशका
बमोगिम अगभमुगखकरण अिािी बिाउने(
आगथइ क वााँिफााँि प्रगत गिल्ला रु. १ लाख बिेट गवगनयोगित िररएको छ । अथइ मन्त्रालयको कायइ सन्िालन गनदेगशका ,२०७५
वमोगिम कायइ क्रममा बााँिफााँि िरी कायइ क्रम सम्पन्न िनइ पु ने छ ।
सािानजक परीिण सम्िनन् प्रनशिक प्रनशिण तानलि ।
पररिय
स्वास््य संस्थाहरुलाई आम नािररक, मगहला, िरीव, िोगखममा रहेका, गपछगिएका तथा बगन्ितमा परेका
समुदाय तथा सेवाग्राही प्रगत संवेदनगशल तथा िवाफदेही वनाउन सामागिक परीक्षण सम्वगन्ध प्रगशक्षक प्रगशक्षण
तागलम गिल्लास्तरमा सन्िालन िरर स्थानीय िनतामा सेवा प्रवाहको िानकारी पुर्याउने ।
उदेश्य
सामागिक परीक्षण सम्वगन्ध प्रगशक्षक प्रगशक्षण तागलम गिल्लास्तरमा सन्िालन िरर प्रत्येक स्वास््य संस्थामा
कायइ क्रम संिालन िदै स्तरीय सेवा प्रदान िनइ सगकने । सामािगक परीक्षण कायइ क्रमको मूख्य उद्धेश्य: स्वास््य
संस्थाहरुलाई आम नािररक गवशेष िरर मगहला, िररब, गपछगिएका एवम बगञ्ित विइ र समुदाय प्रगत उत्तरदायी,
र पारदशी तुल्याउाँदै उनीहरुको िासो प्रगत सम्वेदनशील र िवाफदेही बनाउनु रहेको छ ।
अपेगक्षत प्रगतफल स्वास््य संस्थालाई पारदशी बनाई मगहला, िरीब , गपछगिएका विइ लाई सहभागिताका आधारमा स्वास््य सेवामा सहभागिता
िराई अगधकार गिम्मेवारी र अपनत्वको भावना गवकास िने ।
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प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारवाट अगख्तयार प्राप्त गनकाय ।
 सामागिक परीक्षण कायइ क्रम सन्िालन गनदेगशका, २०७३ (संशोगधत, २०७६ ) वमोगिम कायइ क्रम सन्िालन
िने । (गनदेगशका स्वास््य सेवा गवभािको उपिारात्मक सेवा महाशाखामा सम्पकइ िरर गलन सगकने )
 प्रदेश स्तरवाट कायइ क्रम संिालन िदाइ गिल्ला गस्थत स्वास््य कायाइ लयको संयोिनमा स्थानीय पागलकाका
प्रगतगनगधहरु सहभािी िराई अगभमगु खकरण कायइ क्रम संिालन िने ।
यो कायइ क्रमको लागि प्रगत गिल्ला रु १ लाख को दरले बिेट गवगनयोिन िररएको छ । अथइ मन्त्रालयको २०७५
को कायइ क्रम सन्िालन गनदेगशका वमोगिमका कायइ क्रमको बााँिफााँि िरी कायइ क्रम सम्पन्न िनइ पु ने छ ।

आर्ारर्तू स्िास्थय सेिासंग सम्िनन् त लनित सिहू का लानग प्रेषण कायय क्रि
पररिय
नेपालको संगवधान अनुरुप आकगस्मक अवस्थामा िगम्भर प्रकृ गतका गबरामीहरुलाई आगथइ क अभावको कारणले
उपिार सेवा गलनवाट बगन्ित हुने अवस्थालाई मध्यनिर िरर प्रदेश गभत्र वा प्रदेश बागहर प्रेषण िनइ पु ने
अवस्थालाई व्यवगस्थत िनइ का लागि कायइ क्रम अन्तिइ त आवश्यक बिेटको व्यवस्था िररएको छ । अगत गबपन्न
सीमान्तकृ त िगम्भर अपाङ् िता भएका व्यगक्तको उपिारको क्रममा गनिलाई प्रदेश गभत्र वा प्रदेश बागहरका
अस्पतालमा लैिानु परेमा यातायात खिइ वापत एकमुष्ठ रकम उपलव्ध िने उद्धेश्यले लगक्षत समूह प्रेषण कायइ क्रम
संिालन िररएको हो ।
उदेश्य
आकगस्मक अवस्थामा िगम्भर प्रकृ गतका लगक्षत समूहका (िरीब तथा अगत िरीब, असहाय, अपाङ् ि, ज्येष्ठ
नािररक, मगहला स्वास््य स्वयंसेगवका) गबरामीहरुलाई आगथइ क अभावको कारणले उपिार सेवा गलनवाट बगन्ित
हुने अवस्था नआओस् भगन प्रदेश गभत्र वा प्रदेश बागहरका अस्पतालमा लैिानु परेमा यातायात खिइ वापत एकमुष्ठ
रकम उपलव्ध िराउने ।
अपेगक्षत प्रगतफल आकगस्मक अवस्थामा िगम्भर प्रकृ गतका गबरामीहरुलाई आगथइ क अभावको कारणले उपिार सेवा गलनवाट बगन्ित
हुन सक्ने हुदाँ ा त्यस्ता गबरामीका लागि यातायात खिइ वापत एकमष्ठु रकम उपलव्ध हुने ।
कायइ न्वयन िने
प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारवाट अगख्तयार प्राप्त गनकाय ।
गनकाय
सन्िालन प्रकृ या  प्रदेश सरकारले आवश्यकताको आधारमा प्रदेश अस्पतालहरुलाई रकम उपलव्ध िराउनु पनेछ र रकम लगक्षत
समूहको प्रेषण कायइ क्रममा मात्र खिइ िनइ पु ने छ ।
 प्रदेश अस्पतालहरुले गबरामीलाई प्रेषण िदाइ तोगकए बमोगिमको फारम अगनवायइ रुपमा भरेर मात्र प्रेषण िनइ पु ने
हुन्छ ।
 प्रदेश अस्पतालले अन्य स्वास््य संस्थाहरुवाट प्रेषण भई आएका लगक्षत समूहका गबरामीहरुलाई अस्पताल
अन्तिइ त सामागिक सेवा ईकाई माफइत गनशुल्क उपिार िनइ व्यवस्था गमलाउनु पने हुन्छ ।
 अस्पतालहरुवाट लगक्षत समूहका गबरामीहरुले सेवा पाए न पाएको प्रदेश सरकारवाट गनयगमत अनिु मन
िनइ पु नेछ।
आगथइ क वााँिफााँि लगक्षत समूहका गबरामीहरुलाई प्रेषण िनइ पु दाइ तोगकए बमोगिमको फारम भरी तराई, उपत्यका र गभगत्र मधेशका
गिल्लाहरुमा बिीमा रु २०००।००, पहािी गिल्लाहरुमा बिीमा रु ४०००।०० र गहमाली गिल्लाहरुमा बिीमा
रु ८०००।०० सम्म यातायात खिइ वापत गदन सगकने व्यवस्था गमलाउनु पनेछ ।
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आ ारर्ूत तथा आकनस्िक सेिाको सुननश्चततका लानग औषन को आपूनतय र उपयोग, सम्िनन् कायय क्रिहरुको अनुगिन तथा
िल्ू याङकन
पररिय
कायइ क्रमको अनुिमन तथा मूल्याङकन कायइ क्रमलाई गनरन्तररुपमा अिािी बिाउन तथा अनुिमनबाट प्राप्त
समस्याहरु पगहिान िरर सो को समाधान पगहल्याउन तथा आिामी कायइ क्रम तय िनइ का लागि उपयक्त
ु हु ने
भएकाले आधारभूत तथा आकगस्मक सेवाको अनुकमन कायइ क्रम ल्याईएको हो ।
उदेश्य
आधारभूत तथा आकगस्मक सेवाको सगु नगितता वृगद्ध िनइ ।
अपेगक्षत प्रगतफल  आधारभूत औषगधको आपूगतइ सहि हुने ।
 औषगधको अनुिमन िने कायइ ले औषगधको समुगित प्रयोिमा सरलीकृ त हुने।
 कमइ िारी व्यबस्थापन तथा औषगध र सेवा को प्रभावकाररतामा वृगद्ध हुने |
 गवरामीले सम्वगन्धत सेवा पाउने वातावरण तयार हुने ।
कायइ न्वयन िने
प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारवाट अगख्तयार प्राप्त गनकाय ।
गनकाय
सन्िालन प्रकृ या  आधारभूत तथा आकगस्मक औषगधहरुको अनुिमन िने ।

आगथइ क वााँिफााँि

 कायइ क्रमको प्रभावकाररता मूल्याङ् कन िने र सो को प्रगतवेदन तयार िने ।
 औषगधको व्यवस्थापनका लागि पृष्ठपोषण गलने ।
 आिामी गदनका लागि कसरी अगघ बि् ने भन्ने मािइ गनदेश प्राप्त हुने हुदाँ ा थप योिना बनाउने र औषगधको
गनयगमत आपूगतइ िराउन भूगमका खेल्ने ।
प्रदेश वा अनिु मन िने गनकायले आगथइ क गनयम अनस
ु ार अनिु मन िने ।

न्यूनति सेिा िापदण्ड कायय न्ियनका लानग आिश्यक औजार उपकरण तथा स्िास्थय सािाग्री खरीद िियत तथा व्यिस्थापन
पररिय
न्यूनतम सेवा मापदण्िगसत सम्वगन्धत भै स्वास््य संस्थाको आवश्यकता अनुसार आवश्यक औिार उपकरण
तथा स्वास््य सामाग्री खरीद ममइ त तथा व्यवस्थापन िनइ का लागि यो शीषइ कबाट विेट उपलव्ध हुने छ ।
उदेश्य
न्यूनतम सेवा मापदण्ि कायइ न्वयनका लागि आवश्यक औिार उपकरण तथा स्वास््य सामाग्री खरीद ममइ त तथा
व्यवस्थापन िनइ सगकने । न्यूनतम सेवाहरु प्रभावकारी रुपमा प्रवाह िनइ सहयोि पुग्ने ।
अपेगक्षत प्रगतफल प्रत्येक स्वास््य संस्थाको प्रभावकाररताको स्तर बि् ने । ममइ त सम्भारका कारण गवगग्रएका औिार उपकरणहरु
पुन प्रयोिमा आउने ।
कायइ न्वयन िने
प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारवाट अगख्तयार प्राप्त गनकाय ।
गनकाय
सन्िालन प्रकृ या न्यूनतम सेवा मापदण्िका लागि न्यनु तम सेवा मापदण्ि कायइ न्वयनका लागि आवश्यक औिार उपकण ममइ त
व्यवस्थापन तथा स्वास््य सामाग्री खररद
 ,delivery set ,BP set, Otoscope, dressing setSPO2 set, lab reagents, chemicals ,kits
िस्ता सामग्रीहरु संस्थाकोको आवश्यकता अनुसार गनधाइ रण िरर खररद िनइ ु पने भएको हुदा प्रदेश
अस्पतालहरु बाट नै सामग्री आवशयकता माि िने । सो अनुसार प्राथगमकता गनधाइ रण िरर प्रदेशले खररद
िने र सम्बगन्धत गनकायमा पठाउने l
 ममइ त िनइ गमल्ने र नगमल्ने मौिुदा सामान तथा उपकरणहरुको प्रमागणत सिु ी माि िने र ममइ त िनइ गमल्ने
औिार उपकरण ममइ त िनइ सगकने ।
आगथइ क वााँिफााँि सावइ िगनक खरीद ऐन तथा नेपाल सरकारको आगथइ क गनयममा तोगकए अनुसार ।
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निनर्न्न सरकारी तथा गै रसरकारी ननजी स्िास्थय संस्थाको ननयनित ननरीिण अनुगिन तथा सनििा
पररिय
गवगभन्न सरकारी अस्पताल तथा स्वास््य संस्थाको गनरीक्षण अनिु मन तथा िैरसरकारी गनिी स्वास््य
संस्थाको गनयगमत गनरीक्षण अनुिमन तथा सगमक्षा कायइ क्रम सामागिक गवकास मन्त्रालय/प्रदेश स्वास््य
कायाइ लयको समन्वयमा िने ।
उदेश्य
गनिी संस्था दताइ , नगवकरण स्तरोन्नगत तथा िुणस्तरीय सेवा सधु ारका लागि । सरकारी अस्पताल तथा
स्वास््य संस्थाको सेवाहरु िानकारी प्राप्त िनइ ।
अपेगक्षत प्रगतफल
स्वास््य संस्थाको प्रभावकाररता वृगद्ध हुने । िुणस्तरीय सेवा प्रदान िनइ स्वास््य गनकाय सक्षम हुने ।
कायइ न्वयन िने गनकाय प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारवाट अगख्तयार प्राप्त गनकाय ।
सन्िालन प्रकृ या
 सामागिक गवकास मन्त्रालय/ स्वास््य गनदेशनालयको समन्वयमा प्रादेगशक अस्पताल, गनिी स्वास््य
संस्थाका लागि गनरीक्षण लिायतका कायइ िने ।
 सरकारी स्वास््य संस्थाको िुणस्तरका लागि अनुिमन िरर पृष्ठपोषण गलने ।
 स्वास््य संस्थाको नगवकरण तथा स्तरोन्नगतको स्वीकृ ती गदने ।
आगथइ क वााँिफााँि
नेपाल सरकारको आगथइ क गनयममा तोगकए अनुसार ।
प्रदेश स्तरीय स्िास्थय संस्था तथा सरकारी अस्पतालहरुको न्युनति सेिा िापदण्ड सनििा कायय क्रि
पररिय
संघीय स्वास््य तथा िनसंख्या मन्त्रालयले तयार िरेको अस्पतालहरुले प्रदान िने सेवाहरुको िुणस्तर
लिायतका न्यूनतम सेवा मापदण्ि सम्वगन्ध अनुिमन तथा सगमक्षा िनइ यो कायइ क्रम रागखएको हो ।
उदेश्य
स्वास््य संस्थाबाट प्रदान िररने सेवाहरु तोगकए वमोगिम गवस्तार िदै िुणस्तरीय बनाउने ।
भए िरेका सेवाहरुको सगमक्षा िरर सो को स्तर वृगद्ध िनइ का लागि ।
अपेगक्षत प्रगतफल
स्वास््य संस्थाहरुबाट प्रदान िररने सेवाहरुको प्रभावकाररता वृगद्ध हु ने ।
कायइ न्वयन िने गनकाय प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारवाट अगख्तयार प्राप्त गनकाय ।
सन्िालन प्रकृ या
 न्यनु तम सेवा मापदण्ि सम्बगन्ध कायइ क्रम अनुिमनको लागि श्रोत व्यगक्त पगहिान िरर पररिालन िने ,

आगथइ क वााँिफााँि

 आन्तररक मूल्याङ् कन सम्वगन्धत स्तर मापन स्वास््य संस्थाले नै िने ।
 सामागिक गवकास मन्त्रालयले स्वास््य सेवा गवभाि उपिारात्मक सेवा महाशाखा र प्रदेश स्वास््य
गनदेशनालयसंि समन्वय िरर अनिु मन तथा समीक्षा िने ।
नेपाल सरकारको आगथइ क गनयममा तोगकएका अनस
ु ार ।

प्रादेनशक अस्पतालहरुिा नललननकल अनडट कायय क्रि सन्चालन
पररिय
प्रादेगशक अस्पतालहरुबाट प्रदान िररने सेवाहरुको प्रभावकाररता बिाउन प्रादेगशक अस्पतालहरुमा
गक्लगनकल अगिट कायइ क्रम सन्िालन िनइ का लागि शुरु अवस्थाबाट नै कायइ क्रम सन्िालन िनइ त्याङ् क
संकलन गवश्लेषण िरर कायइ गवगध अनुसार कायइ क्रम सन्िालन िने ।
उदेश्य
प्रादेगशक अस्पतालहरुबाट प्रदान िररने सेवाहरुको प्रभावकाररता बिाउन
अस्पतालहरुले प्रदान िने सेवाहरु मध्ये िणु स्तरीय सेवा प्रदान िरेको प्रत्याभूगत हुने िरर िणु स्तर मापनका
सूिकाङ् कबाट सम्भाव्य सूिक गनधाइ रण िरर कायइ क्रम संिालन िने ।
अपेगक्षत प्रगतफल
स्वास््य संस्थाको सेवाको प्रभावकाररता वृगद्ध हुने ।
कायइ न्वयन िने गनकाय प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारवाट अगख्तयार प्राप्त गनकाय । ।
सन्िालन प्रकृ या
 स्वास््य संस्थामा गक्लगनकल अवस्थाको मूल्याङ् न िरर त्यााँक संकलन िने ।
 त्याङ् कको गवश्वसनीयता गवशलेषण िरर िौमागसक रुपमा गक्लगनकल अगिट िने ।
 प्रादेगशक अस्पतालहरुमा गक्लगनकल अगिट कायइ क्रम कायइ क्रम सन्िाल िने ।
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आगथइ क वााँिफााँि

प्रादेगशक अस्पतालहरुमा गक्लगनकल अगिट कायइ क्रम कायइ गवगध तथा आगथइ क गनयम अनुसार ।

अस्पताल सुदृढीकरणका लानग अनुदान (१५ देनख २५ शैया सम्िका अस्पतालहरुको लानग)
पररिय
िुणस्तरीय स्वास््य सेवा सवै नािररकहरुको सहि पहु िाँ मा पुग्ने िरी प्रभावकारीरुपमा उपलब्ध िराउने नीगत
अनरुु प िणु स्तरीय उपिारात्मक स्वास््य सेवा प्रवाह िनइ का लािी अस्पतालबाट प्रदान िने स्वास््य
सेवालाई समयानकुल गवकास र गवस्तार िनइ यो गक्रयाकलाप रागखएको हो ।
उदेश्य
 अस्पतालको सेवा व्यवस्थापन हुने ।
 अस्पतालको सेवा प्रभावकारी बन्ने ।
 संस्थाको सेवाको िुणस्तरमा सधु ार हुने ।
अपेगक्षत प्रगतफल
स्वास््य संस्थाको सेवा प्रभावकाररता वृगद्ध हुने । गनरन्तर सेवा गदन सगिलो हुने ।
कायाइ न्वयन िने गनकाय प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारवाट अगख्तयार प्राप्त गनकाय ।
सन्िालन प्रकृ या
न्यूनतम सेवा सधु ारका लागि आवश्यक पने Gap Analysis बाट identify िरेका सेवा तथा समस्याहरुको
पगहिान िरर तयार पाररएको कायइ योिना बनाई खिइ िने । (िस्तै अस्पताल सेवा सधु ारको लागि आवश्यक
पने धारा, गवद्यतु महशुल, सन्िार महशुल, ममइ त सम्भार आन्तररक ब्यबस्थापन िस्ु त पानइ सूिना प्रगबगधको
सधु ार लिायतको गवषयमा खिइ िने)
आगथइ क बााँिफााँि
प्रदेशले १५ देगख २५ शैयाका अस्पतालहरूलार् बिीमा रकम अन्तर १५ प्रगतशत भन्दा फरक नपारी
रकम पठाउने । सो रकम सावइ िगनक खररद ऐन र आगथइ क गनयमावली अन्तिइ त रहेर खिइ िने ।

अस्पताल सुदृढीकरण अनुदान (५० शैया सम्िका प्रादेनशक अस्पतालहरुको लानग)
पररिय
िुणस्तरीय स्वास््य सेवा सवै नािररकहरुको सहि पहु िाँ मा पुग्ने िरी प्रभावकारीरुपमा उपलब्ध िराउने नीगत
अनुरुप िुणस्तरीय उपिारात्मक स्वास््य सेवा प्रवाह िनइ का लािी अस्पतालबाट प्रदान िने स्वास््य
सेवालाई समयानकुल गवकास र गवस्तार िनइ यो गक्रयाकलाप रागखएको हो।
उदेश्य
 अस्पतालको सेवा व्यवस्थापन हुने ।

 अस्पतालको सेवा प्रभावकारी बन्ने ।
 संस्थाको सेवाको िुणस्तरमा सधु ार हुने ।
अपेगक्षत प्रगतफल
स्वस््य संस्थाको सेवाको प्रभावकाररता वृगद्ध हुने ।
कायइ न्वयन िने गनकाय प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारवाट अगख्तयार प्राप्त गनकाय ।
सन्िालन प्रकृ या
न्यूनतम सेवा सधु ारका लागि आवश्यक पने Gap Analysis बाट identify िरेका सेवा तथा समस्याहरुको
पगहिान िरर तयार पाररएको कायइ योिना बनाई खिइ िने ।
आगथइ क बािफाि
५० शैय्याका अस्पतालका लािी रागखएको विेटबाट सम्वगन्धत प्रदेशले सोही स्तरका अस्पतालहरुमा
गवगनयोिन िरर पठाउने तर गवगनयोिन िदाइ बिीमा रकम अन्तर १५ प्रगतशत भन्दा बिी फरक पानइ नहुने ।
सो रकम सावइ िगनक खररद ऐन र आगथइ क गनयमावली अन्तिइ त रहेर खिइ िने ।
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प्रादेनशक अस्पतालहरुको ब्यबस्थापनको लानग अस्पताल ब्यबस्थापक अन कृत (Hospital management officer) करार
सेिािा ननयुनि (५० शैया अस्पतालको लानग)
पररिय
अस्पतालको सेवा सदृु िीकरणका लागि अस्पताल ब्यबस्थापन अगधकृ त स्वास््य सेवा सातौं तह करार
सेवाबाट गलने । सम्वगन्धत व्यगक्तको कायइ गववरण (Job description) सम्वगन्धत अस्पतालले तय िरे
अनुसार हुनेछ ।
उदेश्य
 अस्पताल सेवाको िणु स्तर अगभबृगध हुने ।
 अस्पताल व्यवस्थापन कायइ मा सहि हुने ।
अपेगक्षत प्रगतफल
अस्पतालको समग्र सेवा संि ब्यबस्थापन कायइ लाई िोि् दा सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररता वृगद्ध हुने ।
कायइ न्वयन िने गनकाय प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारवाट अगख्तयार प्राप्त गनकाय ।
सन्िालन प्रकृ या
करार सेवा ऐन र गनयमावली अन्तिइ त रहेर अस्पताल ब्यबस्थापन अगधकृ त (Hospital Management
officers) स्वास््य सेवा (सातौं तह) मा करारमा गनयगु क्त िने । गनयगु क्त िररने कमइ िारीको शैगक्षक योग्यता
Health Care management/Hospital Administration/Hospital Management गबषयमा
कगम्तमा पगन स्नातक तह उतीणइ भएको हुनुपने ।
कायइ सम्पादन
कायइ सम्पादन व्यगक्तको कायइ गववरण ( Job description) बमोगिम सम्वगन्धत अस्पतालले तोके अनुसार
हुनेछ । के ही काम कतइ व्य र अगधकार गनम्न अनस
ु ार हुने छ ।
 अस्पतालका मेगिकल सपु ररटेन्िेन्िलाई सहयोि तथा समन्वय िने ।
 अस्पतालको दैगनक व्यवस्थापन, अस्पतालिन्य फोहरमैला व्यवस्थापन, अस्पतालको प्रगतवेदन तथा
अन्य काििात तयारी ।
 गनयगमत मागसक बैठक तथा प्रिगत गववरण र गनणइ य कायाइ न्वयन ।
 MSS को गनयगमत अनुिमन तथा कायइ योिना तयारी कायाइ न्वयन तथा गनयगमत प्रिगत मापन
 अस्पतालको व्यवस्थापन सधु ारको लागि त्यांक र सूिनाको गवश्ले षण ।
 आन्तररक तथा बाह्य श्रोत समेटर अस्पतालको बागषइ क योिना तयारी, मे. स.ु को अन्य कायइ सम्पादन
आगथइ क
५० शैया सम्मका अस्पतालहरुमा अस्पताल ब्यबस्थापन अगधकृ त (सातौं तह) लाई करार सेवामा गनयगु क्त
गदनका लागि पाउने शुरु तलब स्के ल भुक्तानी गदन पुग्ने िरर रकम छुट्याईएको छ । करार सेवा ऐन तथा
सावइ िगनक खररद ऐन र आगथइ क गनयमावली अन्तिइ त रहेर खिइ िने ।
औषन लगायतका सािग्रीको ढु िानी तथा ररप्यानकं ग तथा नितरण सिेत ।
पररिय
गनशुल्क औषगध तथा आधारभूत स्वास््य सेवाका औषगध लिायतका सामग्री स्वास््य संस्थाहरुसम्म
िुवानी तथा ररप्यागकं ि तथा गवतरण समेत िने कायइ मा यो विेट प्रयोि िररनु पने छ ।
उदेश्य
गनशुल्क तथा आधारभूत स्वास््य सेवाका औषगध लिायतका सामग्री स्वास््य संस्थाहरुसम्म पुरयाउने
।
्
अपेगक्षत प्रगतफल
गनशुल्क तथा आधारभूत स्वास््य सेवाका औषगध लिायतका सामग्री स्वास््य संस्थाहरुसम्म पुग्ने र औषगध
तथा समानको उपलव्धता भै प्रयोि हुने
कायइ न्वयन िने गनकाय प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारवाट अगख्तयार प्राप्त गनकाय ।
सन्िालन प्रकृ या
 प्रदेशस्तरबाट त्यस मातहतका गनकायहरुमा औषगध िुवानी िदाइ लाग्ने खिइ अनुमान िने ।

आगथइ क

 िुवानीका लागि सवारी साधनको व्यवस्था िने । भररयाको व्यवस्था िनइ ु पने भएमा िने ।
 िुवानीको क्रममा ररप्यागकं ि िनइ ु परेमा यसै गशषइ कबाट खिइ िनइ सगकने छ । वैज्ञागनक गवतरण प्रणाली
अवलम्वन िने ।
गवगनयोगित विेटको पररगधमा रही प्यागकङ् ि िुवानी र गवतरणमा के गन्रत हुने । आगथइ क गिम्मेवारी वहन
िने।
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औषन को उपलव् ताको कायय िूलक अनुसन् ान ।
पररिय
गनशल्ु क औषगधहरुको स्वास््य संस्थाहरुमा पयाइ प्तता भए नभएको वा बिी वा कम स्टक मौज्दात रहे
नरहेको गनयगमत अनुिमन िरर गनक्यौल िररने तथा उपलव्धताको िानकारी गलई आवश्यक अनुसन्धान िने
गिम्मेवारी प्रदेश सरकार वा अगख्तयारी प्राप्त गनकायको हुनेछ ।
उदेश्य
गनशुल्क औषगध लिायतका सामग्रीको उपयक्त
ु व्यवस्था भै अगत वा कगम्त मौज्दातको समस्या समाधान हुने
।
अपेगक्षत प्रगतफल
 गनशुल्क औषगध लिायतका सामग्री स्वास््य संस्थाहरुमा यथोगित रुपमा प्रयोि हुने ।
 खरीद कायइ योिना तथा गवतरण प्रणालीमा सहयोि पुग्ने ।
कायाइ न्वयन िने गनकाय प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारवाट अगख्तयार प्राप्त गनकाय ।
सन्िालन प्रकृ या
 प्रदेशस्तरबाट मातहतका स्वास््य संस्थाहरुको अनुिमन कायइ िने ।

आगथइ क

 स्टक मौज्दात गववरण गलने ।
 LMIS संि सम्वगन्धत रेकिइ व्यवस्थापनसंि गभिाई मूल्याङ् कन िने ।
 प्रदेश स्तरका अस्पतालहरुमा औषगधको आवश्यकता, माि तथा आपूगतइ , समगु ित गवतरण आगद
सम्वन्धमा अनस
ु न्धान िरर समस्या समाधानको लागि काम िने ।
गवगनयोगित विेटबाट अनस
ु न्धान िनइ अनिु मन त्याङ् क संकलन तथा सगमक्षा िनइ रु ५००००० प्रगत
प्रदेश व्यवस्था िररएको ।आगथइ क कायइ गवगध अनुसार प्रिगलत गनयमानुसार ।

आँखा तथा नाक कान घाँटी लगायतका सेिाहरुको नशनिर सन्चालन
पररिय
सम्वगन्धत प्रदेश सरकारले पहुिाँ नभएका तथा दिु इ म क्षेत्रका नािररकहरुलाई आाँखा तथा नाक कान घााँटी
मुख लिायतका सेवाहरुको स्थानीय गनकाय तथा स्वास््य संस्थाहरुको समन्वयमा गशगवर सन्िालन िने ।
उदेश्य
गशगवर सन्िालनबाट पहुिाँ नभएका तथा दिु इ म क्षेत्रका नािररकहरुलाई आाँखा तथा नाक कान घााँटी मुख
स्वास््यको गवशेषज्ञहरुद्धारा िााँि भै उपयक्त
ु उपिारमा सहयोि पग्ु ने ।
अपेगक्षत प्रगतफल
 सम्वगन्धत प्रदेश सरकारले पहुिाँ नभएका तथा अगत दिु इ म क्षेत्रका आाँखा तथा नाक कान घााँटी मुख
लिायतका रोिीहरुको पगहिान हुनेछ ।
 गशगवर सन्िालनबाट पहुिाँ नभएका तथा अगत दिु इ म क्षेत्रका नािररकहरुलाई आाँखा तथा नाक कान घााँटी
मुख स्वास््यको गवशेषज्ञहरुद्धारा िााँि भै स्थानीय स्तरमा नै उपयुक्त उपिार हुने ।
 सेवाहरुको गशगवर सन्िालनबाट नािररक स्वास््यको सूिकाङ् कमा वृगद्ध हुने ।
कायइ न्वयन िने गनकाय प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारवाट अगख्तयार प्राप्त गनकाय ।
सन्िालन प्रकृ या
 रोिको भार विी भएको तथा सेवाको पहु िाँ बागहरका गबमारीहरु रहेका स्थानको पगहिान िने ।

आगथइ क

 गशगवर सन्िालनको अवगध गनधाइ रण िने ।
 गशगवरका लािी आवश्यक िनशगक्त उपलव्ध भए सम्म स्थानीय स्तरवाटै पररिालन िने , उपलव्ध
नभएको अवस्थामा प्रदेशस्तर वा संघबाट समन्वय िरर िनशगक्त व्यवस्थापन िने ।
 आवश्यक औषगध, उपकरण तथा सामाग्रीहरु पगहिान तथा छनौट िरर उपलव्ध भए सम्म स्थानीय
स्तरवाट पररिालन िरर व्यवस्थापन िने
 उपलव्ध हुन नसके को अवस्थामा मात्र खरीदका लािी गनयमानुसार प्रकृ यामा िाने ।
 गशगवर सन्िालन र सम्पन्न िने ।
 प्रिगलत आगथइ क ऐन गनयमको पररगधमा रही खिइ िने ।
 गशगवर सम्पन्न भै सके पगछ प्रागवगधक तथा आगथइ क प्रगतवेदन तयार िने ।
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स्िास्थय संस्थािा कायय रत स्िास्थयकिीहरुको लानग आँखा, नाक, कान, घाटी तथा िुख स्िास्थय सम्िनन् प्रनशिक प्रनशिण
तानलि
पररिय
प्रदेश स्वास््य कायाइ लय वा पायक पने स्थानमा स्वास््य संस्थामा कायइ रत स्वास््यकमीहरुको लागि
आाँखा, नाक, कान, घाटी तथा मुख स्वास््य सम्वगन्ध प्रगशक्षक प्रगशक्षण तागलम प्रत्येक गिल्ला गभत्रका
स्वास््यकमीहरु समेट्ने िरर तागलम सन्िालन िने ।
उदेश्य
स्वास््य संस्थामा कायइ रत गिगकत्सक तथा स्वास््यकमीहरुको लागि आाँखा, नाक, कान, घाटी तथा मुख
स्वास््य सम्वगन्ध प्रगशक्षक प्रगशक्षण तागलम िदाइ सो प्रदेशस्तरका छागनएका स्वास््य कमी उपिार सेवा
गदन सक्षम हुने । TOT गलएका स्वास्थयकमीले अन्य स्वास््यकमीहरुलाई तागलम गदन सक्ने भएकाले धेरै
स्वास््यकमीहरु यसबाट लाभागन्वत हुने ।
अपेगक्षत प्रगतफल
स्वास््य संस्थामा कायइ रत स्वास््यकमीहरुको लागि आाँखा, नाक, कान, घाटी तथा मख
ु स्वास््य सम्वगन्ध
प्रगशक्षक प्रगशक्षण तागलम बाट िनशगक्तको सम्वगन्धत गवषयमा ज्ञान भै सेवा प्रवाह िनइ सक्ने ।
कायइ न्वयन िने गनकाय प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारवाट अगख्तयार प्राप्त गनकाय ।
सन्िालन प्रकृ या
 प्रगशक्षक प्रगशक्षण तागलमका लागि सम्वगन्धत गवषयमा MTOT गलएका िनशगक्त प्रगशक्षकका रुपमा
गलने ।
 प्रगशक्षक प्रगशक्षण तागलम सामाग्री गनमाइ ण िने वा उपिारात्मक सेवा महाशाखासंि समन्वय िरर प्राप्त
िने ।
 तागलम अवगध गनधाइ रण िने ।
 स्थान ियन िने ।
 स्वास््यकमी छनौट िने ।
 तागलम सन्िालनको गवगध अनस
ु ार अगघ बि् ने ।
आगथइ क
प्रिगलत आगथइ क ऐन गनयमको पररगधमा रही खिइ िने ।
अर्िलेख र्था प्रर्र्वेदनः
कायवक्रम सम्पन्त्ि भएपनि सोको अनभलेख िाख्िे ि प्रगनत नर्र्िण स्र्ास््य सेर्ा नर्भाग उपिािात्मक महाशाखामा ,पठाउिु पिेि।
सन्दर्य सािाग्री
 Minimum Service Standards(MSS) checklist
 साथी समूह कायइ क्रम संिालन गनदेगशका ।
 न्यूनतम सेवा मापदण्ि पुगस्तका ।
 स्वास््य संस्था स्तरोन्नगत मापदण्ि २०७३
 स्वास््य सेवा गवभािबाट तयार िररएको प्रेषण गनदेगशका ।
 सामागिक परीक्षण कायइ क्रम सन्िालन गनदेगशका, २०७३ (संशोगधत, २०७६) ।
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इवपडिशर्मयोलोजी तथा रोग ननयधरण र्महाशाखा
राजरिय औलो उपचार ननदे भशकाको िारे मा ननजी स्वास््य प्रदायक संस्थाहरुलाई जानकारी हदने, औलो ननयन्त्रण
कायाको लागी आवश्यक र्वभभन्त्न सामानहरु (प्रयोगशाला तथा औलो र्ााँटको लागी आवश्यक अन्त्य सामानहरू
खरीद गने ।
राजरिय औलो उपचार ननदे भशकाको िारे मा ननजी स्वास््य प्रदायक संस्थाहरुलाई जानकारी हदने ।
बबरार्मीहरु ननजी स्र्वास््य संस्थाहरुबाट पनन स्र्वास््य सम्बधिी सेर्वाहरु शलने जाने क्रर्म बढ्दै
पररिय

गईरहे को अर्वस्थार्मा सरकारले शलएको औलो ननर्वारण लक्ष्य प्राततीका लाचग ननजी स्र्वास््य

संस्थाहरुर्मा काययरत स्र्वास््यकशर्मयहरु पनन राल्रिय औलो उपिार पद्दती २०१९ बारे जानकार हुनु
अत्यार्वश्यक रहे को तथा पररक्षण उपिार पाएका शंकास्पद औलो बबरार्मीको रे कडिङ्ग तथा ररपोदटङ्

काययको र्महत्र्वपण
ू य भूशर्मका रहधछ ।
उद्दे श्य

औलो प्रभावर्वत क्षेरका ननजी स्र्वास््य संस्थाहरुर्मा काययरत स्र्वास््यकर्मीहरुलाई राल्रिय औलो उपिार
पद्दती,

पण
ू य उपिार तथा प्रनतर्वेदनको र्महत्र्व बारे जानकारी गराउने ।

औलो रोगीको उपिार गरररहेका तथा औलो प्रभावर्वत ल्जपलाहरुर्मा रहे का ननजी स्र्वास््य प्रदायक

संस्थाहरु छनौट गरी आर्वश्यकता अनस
ु ारको संख्यार्मा स्र्वास््यकर्मीहरुलाई सहभागी गराई राल्रिय

औलो उपिार पद्दतीबारे ताशलर्म ददनु पदय छ । प्रशशक्षक प्रशशक्षण तालीर्म (ToT) शलइसकेका प्रशशक्षकहरु

र्माफयत ननजी अस्पतालहरुर्मा काययरत कर्मयिारीहरुलाई राल्रिय औलो उपिार पद्दती र सोको रे कडियङ्ग
ररपोदटय ङ्गका र्वारे र्मा १ ददने अशभर्मुखखकरण काययक्रर्म सञ्िालन गनप
ुय दय छ ।

सञ्िालन प्रकृया

तथा बजेट
बाँिफाँि

अशभर्मुखखकरण काययक्रर्मर्मा कल्म्तर्मा ननम्नानस
ु ारका वर्वषयबस्तु सर्मार्वेश गनुय पनेछ ।

Objectives of orientation
Overview of malaria program
HMIS, EWARS and MDIS for malaria reporting
Discuss about Malaria Treatment Protocol 2019
Importance of HMIS, Completeness and timely reporting
Role of private sector to reduce malaria disease etc
अशभर्मुखखकरण काययक्रर्मका लाचग सहभागीहरुको संख्या, प्रशशक्षक, सहयोगी कर्मयिारी, ताशलर्म सार्माग्री,

स्थान आदद उपलेख गरी वर्वननयोल्जत रकर्मको बाँिफाँि गरी कायययोजना बनाएर स्र्वीकृत गराइ
काययक्रर्म सञ्िालन गनप
यु दय छ ।

अपेक्षक्षत प्रनतफल

औलो प्रभावर्वत क्षेरका ननजी स्र्वास््य संस्थाहरुर्मा काययरत स्र्वास््यकर्मीहरुले राल्रिय औलो उपिार
पद्दती अनस
ु ार उपिार प्रदान गनेछन ् । जसबाट औलो ननर्वारण काययर्मा र्मद्दत पग्ु नेछ।
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औलो ननयन्त्रण कायाको लागी आवश्यक र्वभभन्त्न सामानहरु (प्रयोगशाला तथा औलो र्ााँटको लागी
आवश्यक अन्त्य सामानहरू) खरीद गने ।
नेपालबाट औलो रोग ननर्वारण गनय लाचगएको र औलो ननयधरण काययक्रर्म राल्रिय प्राथशर्मकता प्रातत

पररिय

काययक्रर्म सर्मेत भएकाले औलो ननयधरण काययको लागी आर्वश्यक वर्वशभधन सार्माग्रीहरु दरु
ु स्त राखी
आर्वश्यक पदाय प्रयोग गनप
ुय ने हुधछ ।

औलो ननयधरण काययसँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपर्मा आर्वश्यक पने वर्वशभधन सार्माग्रीहरुको अभार्व

उद्दे श्य

हुन नददने ।

आफ्नो र्मातहतका स्र्वास््य कायायलयहरुर्मा औलो

ननर्वारण काययको लाचग आर्वश्यक पने वर्वशभधन

सार्माग्रीहरु (जस्तैिः स्टे शनरी, वप्रधटीङ्गको लाचग आर्वश्यक सार्माग्री, प्रयोगशाला सम्बल्धि सार्माग्री)

सञ्िालन प्रकृया

तथा बजेट

खरीद तथा अधय शीषयक (चिठी पर पठाउन, फोटोकपी गनय, इधटरनेट खिय, कुररयर खिय इत्यादी) र्मा

खिय

गनय सककनेछ ।

यस अधतगयत राल्रिय औलो उपिार पद्िनतको अशभर्मुखखकरण तथा औलो रोग ननयधरण काययक्रर्म

बाँिफाँि

सञ्िालनका लाचग आर्वश्यक सार्माग्रीहरु खररद गने गरी एकर्मरु ठ रकर्म स्र्वीकृत भएकाले सार्मान
खररद गनयका लाचग ल्जम्र्मेर्वार व्यल्लतले कायययोजना तयार गरर कायायलय प्रर्मुखबाट स्र्वीकृत गराई

अपेक्षक्षत प्रनतफल

खररद गनप
ुय नेछ ।

औलो ननयधरण काययसग
ँ सम्बल्धित वर्वशभधन सार्माग्रीहरुको र्मौज्दात आर्वश्यक र्मारार्मा रही काययक्रर्म
सुिारु रुपर्मा संिालन हुनेछ ।

राजरिय औलो उपचार ननदे भशकाको िारे मा ननजी स्वास््य प्रदायक संस्थाहरुलाई जानकारी हदने, औलो ननयन्त्रण
कायाको लागी आवश्यक र्वभभन्त्न सामानहरु

(प्रयोगशालालाई तथा औलो र्ााँटको लागी आवश्यक अन्त्य

सामानहरू खररद गने (Global Fund)

रू. हजार

कक्रयाकलाप

प्रदे श १

प्रदे श २

प्रदे श ३

जम्र्मा बबननयोल्जत बजेट

१३९२

१३९२

१३९२

४०३

४०३

६५६
३३३

राल्रिय औलो उपिार ननदे शशका को बारे र्मा
ननजी

स्र्वास््य

प्रदायक

गण्िकी
प्रदे श

प्रदे श ५

कणायली

सुदरु

प्रदे श

पल्श्िर्म

१३९२

१६२४

२०८७

२३२०

४०३

४०३

४७०

६०४

६७१

६५६

६५६

६५६

७६६

९८४

१०९४

३३३

३३३

३३३

३८८

४९९

५५५

संस्थाहरुलाई

जानकारी ददने, औलो ननयधरण काययको लागी

आर्वश्यक वर्वशभधन सार्मानहरु (प्रयोगशालालाई
तथा औलो फाँटको लागी आर्वश्यक अधय
सार्मानहरु खरीद गने)
सर्मुदायर्मा

आिाररत

परीक्षणको

selected FCHVs/ANM/AHW ताशलर्म
र्मोबाइल

Detection

टोलीद्र्वारा

लाचग

Intensified Case

राजरिय औलो उपचार ननदे भशकाको िारे मा गैरसरकारी स्वास््य संस्थाका स्वास््य प्रदायक हरुलाई जानकारी
हदने
पररिय

बबरार्मीहरु गैरसरकारी स्र्वास््य संस्थाहरुर्मा जाने क्रर्म बढ्दै गईरहे का अर्वस्थार्मा सरकारले शलएको औलो

ननर्वारण लक्ष्य प्राततीका लाचग ननजी स्र्वास््य संस्थाहरुर्मा काययरत स्र्वास््यकशर्मयहरु पनन राल्रिय औलो
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उपिार पद्दती २०१९ बारे जानकार हुनु अत्यार्वश्यक रहे को तथा पररक्षण र उपिार पाएका शंकास्पद औलो
बबरार्मीको रे कडिङ् ररपोदटङ् गनप
ुय ने भएकाले प्रभाबबत ल्जपलाहरुर्मा रहेका गैरसरकारी स्र्वास््य संस्थाहरुर्मा

उद्दे श्य

काययरत स्र्वास््यकशर्मयहरुलाई अशभर्मूखखकरण काययक्रर्म संिालन गनयको लाचग गनय प्रश्तार्व गररएको छ ।
औलो प्रभावर्वत क्षेरका

गैरसरकारी

उपिार पद्दती बारे जानकार गराउने ।
औलो प्रभावर्वत क्षेरर्मा रहेका

स्र्वास््य संस्थाहरुर्मा काययरत स्र्वास््यकर्मीहरुलाई राल्रिय औलो

गैरसरकारी स्र्वास््य संस्थाहरुर्मा काययरत स्र्वास््यकशर्मयहरुको छनौट गरी

आर्वश्यकता अनस
ु ार सहभागी गराई राल्रिय औलो उपिार पद्दतीबारे ताशलर्म स्र्वास््य कायायलय र्माफयत ददनु

पदय छ । राल्रिय औलो उपिार पद्दतीबारे प्रशशक्षक प्रशशक्षण तालीर्म (ToT) शलइसकेका प्रशशक्षकहरु र्माफयत

गैरसरकारी स्र्वास््य संस्थाहरुर्मा काययरत कर्मयिारीहरुलाई औलो रोगको उपिार पद्दती र सो को रे कडियङ्ग
ररपोदटय ङ्गका र्वारे र्मा १ ददने अशभर्मुखखकरण काययक्रर्म सञ्िालन गनप
ुय दय छ ।

सञ्िालन

प्रकृया तथा
बजेट

बाँिफाँि

Objectives of orientation
Overview of malaria program
Discuss about Malaria Treatment Protocol 2019
HMIS, EWARS and MDIS Reporting
Importance of HMIS system & timely reporting
Role of private sector to reduce malaria disease etc
अशभर्मूखखकरण काययक्रर्मका लाचग सहभागीहरुको संख्या, प्रशशक्षक, सहयोगी कर्मयिारी, ताशलर्म सार्माग्री, स्थान

आदद उपलेख गरी वर्वननयोल्जत रकर्मको बाँिफाँि गरी एक कायययोजना बनाएर काययक्रर्म सञ्िालन गनप
ुय दय छ

।

यसका लाचग हरे क

बजेट

हजारर्मा

प्रदे श १
२४३

प्रदे शलाई तपशशलर्मा उपलेखखत टे र्वल अनस
ु ार बजेट बबननयोजन गररएको छ ।

प्रदे श २
२४३

प्रदे श ३
२४३

गण्िकी प्रदे श
२४३

प्रदे श ५
२८५

कणायली
३६५

प्रदे श

सुदरु पल्श्िर्म
४००

यस शशषयक अधतगयत राल्रिय औलो उपिार पद्िनतको अशभर्मखु खकरण तथा औलो रोग ननयधरण काययक्रर्म

सञ्िालनका लाचग आर्वश्यक सार्माग्रीहरु खररद गने गरी एकर्मरु ठ रकर्म स्र्वीकृत भएकाले दर्व
ु ै काययक्रर्मलाई
अपेक्षक्षत
प्रनतफल

र्महत्र्व ददई आर्वश्यकता अनस
ु ारको बजेट बाँिफाँि गनप
ुय दय छ ।

औलो प्रभावर्वत क्षेरका गैरसरकारी स्र्वास््य संस्थाहरुर्मा काययरत स्र्वास््यकर्मीहरुले राल्रिय औलो उपिार
पद्दती अनस
ु ार उपिार प्रदान गने छन । जसबाट औलो ननर्वारण काययर्मा र्मद्दत पग्ु नेछ ।

औलो ननयन्त्रण कायाको लागी आवश्यक र्वभभन्त्न सामानहरु (प्रयोगशालालाई तथा औलो र्ााँटको लागी
आवश्यक अन्त्य सामानहरू खररद गने ।
पररिय
उद्दे श्य
स्पेशशकफकेशन
खररदको हकर्मा

सञ्िालन

प्रकृया तथा

बजेट बाँिफाँि

औलो ननर्वारणका काययका लाचग अत्यार्वशयक सार्माग्रीहरु धयन
ू तर्म र्मारार्मा सिै राखी रहनु पने भएकोले
यस शशषयक अधतगयतको केदह बजेट त्यस्ता सार्माग्रीहरु खररद गनयको लाचग प्रयोग गनय सककधछ ।

औलो ननयधरण काययसँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपर्मा आर्वश्यक पने वर्वशभधन सार्माग्रीहरुको अभार्व हुन
नददने
औलो ननदानका लाचग आर्वश्यक आरडिदट तथा प्रयोगशालार्मा प्रयोग हुने सर्माग्रीहरु WHO pre qualify
हुनप
ु नेछ ।

स्र्वास््य ननदे शनालयले आफ्नो र्मातहतका कायायलयर्मा औलो ननयधरण काययको लाचग आर्वश्यक आर्वश्यक
पने वप्रधटीङ्गको लाचग आर्वश्यक सार्माग्री, प्रयोगशाला सम्बल्धि सार्माग्री, फोटोकपी, इधटरनेट खिय, कुररयर

खिय इत्यादी ) र्मा खिय गनय सककनेछ । यस शशषयक अधतगयत राल्रिय औलो उपिार पद्िनतको अशभर्मुखखकरण
तथा औलो रोग ननयधरण काययक्रर्म सञ्िालनका लाचग आर्वश्यक सार्माग्रीहरु खररद गने गरी एकर्मरु ठ रकर्म

स्र्वीकृत भएकाले दर्व
ु ै काययक्रर्मलाई र्महत्र्व ददई आर्वश्यकता अनस
ु ारको बजेट बाँिफाँि गरी कायययोजना बनाई
काययक्रर्म सञ्िालन गनप
ुय दय छ।

यसका लाचग हरे क प्रदे शलाई तपशशलर्मा उपलेखखत टे र्वल अनस
ु ार हजारर्मा बजेट बबननयोजन गररएको छ।
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बजेट
हजारर्मा
अपेक्षक्षत
प्रनतफल

प्रदे श १

प्रदे श २

१६०

१६०

प्रदे श
३

१६०

गण्िकी प्रदे श

प्रदे श ५

कणायली

१६०

१८५

२३९

प्रदे श

सुदरु पल्श्िर्म
२७१

औलो ननयधरण काययसँग सम्बल्धित वर्वशभधन सार्माग्रीहरुको र्मौज्दात आर्वश्यक र्मारार्मा रही काययक्रर्म सुिारु

रुपर्मा संिालन हुनेछ ।

समूदायमा आधाररत परीक्षणको लाधग Selected FCHVs / AHW / ANM लाई ताभलम
पररिय

बतयर्मान सर्मयर्मा औलो बबरार्मीहरु नेपालका दग
य , पहाडि तथा दहर्माली क्षेरहरु( Hard to reach area)
ु र्म
जस्तै र्वैतिी, बाजुरा, र्मूग,ु हुम्ला, गप
ु र्मी, गोरखा, बाग्लुङ, लर्मजुङ जस्ता ल्जपलाहरुका बबशभधन क्षेरहरुर्मा
औलो बबरार्मीहरु दे खखने क्रर्म र्वद्
ृ नघ हुदै गइरहेको छ । स्थानीय रुपर्मा रहेका यस्ता बबरार्मीहरुको घरदै लोर्मै
औलो

पररक्षण तथा उपिारर्मा पहुँि बद्
ृ नघका लाचग उलत स्थानहरुर्मा काययरत स्र्वास््यकशर्मयहरु

(FCHV/AHW/ANM) हरुलाई एक ददने अशभर्मुखखकरण ताशलर्मको प्रस्तार्व गररएको छ ।
उद्दे श्य

Hard to reach area र्मा रहे का स्र्वास््यकशर्मयहरुको औलो ननदान तथा उपिारर्मा क्षर्मता अशभर्वद्ृ चि औलो

गरी बबरार्मीहरुको औलो ननदान तथा उपिारर्मा पहुँि बवाउने ।

स्र्वास््य कायायलयले औलाको जोखखर्मर्मा रहे का क्षेरहरुका Hard to reach area हरुको पदहिान गरी उलत
स्थानर्मा काययरत स्र्वास््यकशर्मयहरुलाई (FCHV/AHW/ANM) औलो सम्र्वधिी पररक्षण र उपिारका साथै

औलो बबरार्मीको MDIS

र HMIS र्मा रे कडिंग, ररपोदटङ् को र्वारे र्मा १ ददनको अशभर्मखू खकरण ताशलर्म

आयोजना गनप
ुय नेछ । सो रकर्म ल्जपलाको औलो रोगको जोखखर्मलाई र्मध्यनजर राखख अधतरगत प्रदे श स्र्वास््य

कायायलयहरुलाई र्वािँफािँ गरर पठाउनु पनेछ ।

सञ्िालन

प्रकृया तथा
बजेट

बाँिफाँि

अशभर्मुखखकरण काययक्रर्मर्मा कल्म्तर्मा ननम्नानस
ु ारका वर्वषयबस्तु सर्मार्वेश गनुय पनेछ ।

Objectives of orientation
Overview of malaria program
Basic facts of malaria and its preventive measures
Malaria screening, testing methods, RDT testing
Malaria Treatment Protocol 2019
Importance of HMIS system & timely reporting
Role of FCHV/AHW/ANM to reduce malaria disease etc

काययक्रर्म संिालनका लाचग हरे क

गररएको छ ।
बजेट

अपेक्षक्षत
प्रनतफल

हजारर्मा

प्रदे श १
६५६

प्रदे श २
६५६

प्रदे शलाई तपशशलर्मा उपलेखखत ताशलका अनस
ु ार बजेट बबननयोजन

प्रदे श ३
६५६

गण्िकी प्रदे श
६५६

प्रदे श ५
७६६

कणायली
९८४

प्रदे श

सद
ु रु पल्श्िर्म
१०९४

दग
य पहाडि तथा दहर्माली क्षेरहरुर्मा काययरत स्र्वास््यकशर्मयहरुको औलो ननदान तथा उपिारर्मा क्षर्मता
ु र्म

अशभबद्
ृ नघ भई शंकास्पद औलो बबरार्मीले घरदैलोर्मै औलोको पररक्षण तथा उपिारको सेर्वा प्रातत गने छन ्

जसले गदाय गाँउघरर्मा लकु कनछवप रहेका औलो बबरार्मीहरुको सर्मयर्मै ननदान तथा सदह उपिारर्मा सहयोग

प–
ु याउनेछ ।

मोिाईल टोलीद्घारा Intensified Case Detection
पररिय

सार्माल्जक, आचथयक, सांस्कृनतक तथा खल
ु ा शसर्माना जस्ता कारणहरुले नेपालीहरु र्मौसर्मी कार्मदारका साथै

उपिार तथा अधय कार्मको शशलशशलार्मा सहजरुपर्मा भारत अर्वतजार्वत भई रहे का कारणले आयातीत
बबरार्मीहरुको अनप
ु ात स्थानीय औलो बबरार्मीहरुको संख्या र्वद्
ृ नघहुदै गइरहेको छ । यस्तो अर्वस्थार्मा

भारत तथा बैदेशशक रोजगारीबाट फकेका ब्यल्लतहरुर्मा सर्मयर्मै औलोको ननदान तथा उपिार गनय
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नसकेर्मा त्यसबाट अधय ननरोगी ब्यल्लतहरुर्मा

औलोको सनय गई नेपालर्वाट औलो ननर्वारण काययर्मा

अर्वरोि हुन पग्ु न सलदछ । त्यसैले औलोको जोखखर्म क्षेरबाट घर फककयएका नेपालीहरु तथा त्यस्ता
क्षेरहरुबाट कार्मको शशलशशलार्मा नेपाल आएका बबदे शीहरु बबशेष गरी भारतीयहरुको बासस्थान तथा

कायय क्षेरर्मै पग
ु ी शुरुकै अर्वस्थार्मा शंकास्पद औलो बबरार्मीको रलत पररक्षण तथा ननल्श्ित भएका

बबरार्मीहरुको उपिारर्मा सहयोगका लाचग यो काययक्रर्म संिालन गररएको हो ।

उद्दे श्य

औलोको जोखखर्म क्षेरहरुर्मा बसोबास गने सर्मूदायहरु तथा औलोको जोखखर्म क्षेरहरुबाट घर

फककयएकाहरुलाई घरदैलोर्मै औलो पररक्षण तथा उपिारको सेर्वा प्रदान गरी उनीहरुबाट थप औलो बबरार्मी

(Secondary cases) हुन नददने ।

स्र्वास््य संस्थाहरुसँगको सर्मधर्वयर्मा तथा सहकाययर्मा औलोको जोखखर्म तथा संभाव्य क्षेर हरु पदहिान

सञ्िालन

गरी Mobile Malaria Team गठन गने । उलत दटर्मले औलो हुन सलने र्मौसर्मर्मा जोखखर्म क्षेरर्मा
बसोबास गने सर्मुदायर्मा Active Case Detection (ACD) कायय सञ्िालन गने । सो रकर्म ल्जपलाको औलो

बजेट बाँिफाँि

यसका लाचग हरे क

प्रकृया तथा

रोगको जोखखर्मलाई र्मध्यनजर राखख स्र्वास््य कायायलयहरुलाई बाँिफाँि गरर पठाउनु पनेछ ।
गररएको छ ।
बजेट

अपेक्षक्षत
प्रनतफल

हजारर्मा

प्रदे श १
३३३

प्रदे शलाई तपशशलर्मा उपलेखखत ताशलका अनस
ु ार हजारर्मा बजेट बबननयोजन
प्रदे श २
३३३

प्रदे श ३
३३३

गण्िकी प्रदे श
३३३

प्रदे श ५
३८८

कणायली
४९९

प्रदे श

सुदरु पल्श्िर्म
५५५

औलोको जोखखर्म क्षेरहरुर्मा बसोबास गने सर्मद
ु ायहरु तथा औलोको जोखखर्म क्षेरहरुबाट घर फककयएकाहरुले
घरदै लोर्मै

औलो पररक्षण तथा उपिारको सेर्वा पाउने छन ् जसले रोग सने दरर्मा कर्मी आई औलो

ननर्वारणर्मा सहयोग पग्ु नेछ ।

काययक्रर्मको नार्मिः कालाजार, िेंगू, चिकनगुननया, स्क्रब टाइफस, जीका र अधय ककटजधय रोग ननयधरणबारे

स्र्वास््यकर्मी, र्म.स्र्वा.से. तथा अधय सरोकारर्वालालाई अशभर्मूखखकरण/अधतरकक्रया र कालाजारका रोगीकेा उपिार तथा
केस बेस सशभयलेधस, कालाजारको यातायात र ननदान खिय
क

सरोकारवालाहरूलाइा अभभमूखखकरण/अन्त्तरक्रक्रया
वर्वशभधन ककटजधय रोगहरू जस्तै

पररिय

कालाजार, िेंग,ु चिकनगनु नया, स्क्रब टाईफस, जीका जस्ता रोगी

र्वारम्र्वार भेदटएका तथा नयाँ रोगी भेदटएका ल्जपलाहरुर्मा रोग ननयधरण तथा ननर्वारण सम्बधिर्मा

अशभर्मुखीकरणा तथा अधतरबरया यस सम्बधिी जनिेतना अशभर्वद्
ृ चिर्मा सहयोग पग्ु नेछ । यसै अधतरगत

कालाजारका नयाँ वर्वरार्मी पत्ता लागेको स्थानर्मा अधय व्यल्लतहरुर्मा सर्मेत सो रोग सनय सलने भएकोले

संभावर्वत कालाजारका वर्वरार्मीहरुको खोजपिताल गररनेछ ।
उद्दे श्य

कीटजधय रोग साने भेलटर तथा नतनीहरुको रोकथार्म, उपिार र र्वच्ने उपायहरु र्वारे थाहा पाउनेछन ् ।

कालाजारका नयाँ वर्वरार्मीहरु पत्ता लाग्नेछन ् ।

प्रभावर्वत क्षेरलाई र्मध्यनजर गरी स्थानीय स्र्वास््यकर्मी, सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था, स्थानीय

राजनैनतक दल, सर्माजसेर्वी, र्म.स्र्वा.से, स्र्वयंर्म सेर्वक, परकारहरुको सर्मेत सहभागीतार्मा काययक्रर्म संिालन

सञ्िालन प्रकृया
तथा बजेट
बाँिफाँि

गनुय पनेछ ।

केसबेस सशभयलेधसर्मा खदटने स्र्वास््यकर्मीहरु (Medical Officer, lVCI/VCS, MI, Lab Assistant/Technician)

गरर जम्र्मा ३ जना रहनेछन ् र आर्वश्यकता अनस
ु ार व्यर्वस्थापकले अधय स्र्वास््यकर्मीहरु सर्मेत खटाउन

सलनेछन ् । खदटएका कर्मयिारीबाट केसको खोज पड्ताल फारार्म अननर्वायय अद्यार्वचिक गनप
ुय नेछ । उलत

काययक्रर्म संिालन गदाय एक पटकर्मा बदवर्मा रु. ५०००० (पिास हजार) सम्र्म खिय गनय सककनेछ । उलत

काययक्रर्म एक स्थानर्मा बदवर्मा ३ ददन सम्र्म सञ्िालन गनय सककनेछ ।
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थप रोगी खोजपड्तालका लाचग पदहलो कालाजार रोगी भेदटएको घर तथा स्थानलाई आिार र्मानी ललस्टर

अपेक्षक्षत
प्रनतफल

ख

र्वािय गाँउ बस्तीहरुर्मा कम्तीर्मा २५ दे खख ५० घर सभे गरर काययक्रर्म संिालन गनप
ुय नेछ ।

कीटजधय रोग साने भेलटरहरु तथा नतनीहरुको रोकथार्म तथा र्वच्ने उपायहरु र्वारे थाहा हुनेछ ।
केसबेस सशभयलेधसर्वाट कालाजारका थप नयाँ वर्वरार्मी पत्ता लाचग सर्मयर्मा नै उपिार हुनेछ ।

कालाजार रोगीहरुलाई लाधग यातायात खचा अनुदान (प्रनत केस रू. १०००)

नेपाल सरकारले कालाजारका वर्वरार्मीहरुको ननदान तथा उपिार सर्मयर्मानै पाउन ् भधने उदे श्यका साथ

वर्वगत र्वषयहरु दे खखनै वर्वरार्मीहरुलाइ यातायात खिय र्वापत रु. १०००। उपलव्ि गराउदै आएकोछ । सो

पररिय

काययक्रर्मले कालाजार ननर्वारणर्मा सहयोग पग्ु ने अपेक्षा सर्मेत रहे कोछ ।

उद्दे श्य

कालाजार वर्वरार्मीहरु सर्मयर्मानै अस्पतालर्मा आई रोगको ननदान तथा उपिार गनेछन ् ।

नेपाल सरकारले तोकेको स्र्वास््य संस्था तथा कालाजार रोगीको ननदान र उपिार गने अस्पतालहरु

सञ्िालन प्रकृया

तथा बजेट
बाँिफाँि

बाट उपलब्ि गराउनु पनेछ ।

नेपाली नागररकका लाचग र्मार यातायात खिय

सुवर्विा प्रातत हुने
नेपाली नागररकताको प्रनतशलपी, डिरिाजय शसट अननर्वायय पेश गनप
ु नेछ । नाबालक

हुनाले वर्वरार्मीले
भएर्मा जधर्म दताय प्रर्माण पर र्वा अशभभार्वकको नागररकताको प्रर्माणबाट पनन भुलतानी ददन सककनेछ

। उलत रकर्म प्रदे शर्वाट अस्पतालहरुले र्माग गरे र्वर्मोल्जर्म उपलव्ि गराउनु पनेछ । प्रदे श शभर संघको

र्मातहतका अस्पतालहरुले र्माग गरे र्वर्मोल्जर्म सर्मेत सोिभनाय रकर्म उपलव्ि गराउनु पनेछ ।
अशभलेख

प्रनतबेदन
अपेक्षक्षत
प्रनतफल

ग

कालाजारको उपिार

तथा अधय

गरे का अस्पतालहरूले

यातायात खिय प्रातत

सम्पण
ू य वर्वरार्मीहरुको वर्वर्वरण

कागजातहरु संलग्न गरी प्रनतर्वेदन तयार गरर सार्माल्जक वर्वकास र्मधरालय, स्र्वास््य

ननदे शनालय र इवपडिशर्मयोलोजी तथा रोग ननयधरण र्महाशाखार्मा पठाउनप
ु नेछ ।

वर्वरार्मीले ननयशर्मत रुपर्मा सर्मयर्मानै औषचि सेर्वन गरी कालाजार ननर्वारणर्मा सहयोग पग्ु नेछ ।

कालाजारको ननदान खचा
कालाजार वर्वरार्मीहरुको ननदानको लाचग अस्पतालहरुर्मा ननिःशुपक रुपर्मा उपलव्ि भएका परीक्षण र्वाहे क अधय

पररिय
उद्दे श्य
सञ्िालन

प्रकृया तथा

बजेट बाँिफाँि

अपेक्षक्षत
प्रनतफल

थप परीक्षणहरु (TC, DC, ESR, HB, Platelets, LFT, RFT, Bone Marrow/Lymph Node Aspiration,

USG etc) गनप
ुय ने भएकोले सो वर्वषयलाई र्मध्यनजर राखख कालाजारको ननदान तथा उपिार हुने सबै तहका

अस्पतालहरूर्मा प्रनत वर्वरार्मी रु. ५,०००।– का दरले र्वजेट वर्वननयोल्जत गररएको छ ।
वर्वरार्मीले ननिःशुपक रुपर्मा जाँि पाई कालाजार ननर्वारणर्मा सहयोग पग्ु नेछ ।

वर्वननयोल्जत रकर्मबाट सार्माल्जक वर्वकास र्मधरालयले कालाजारको ननदान तथा उपिार गररने वर्वशभधन

अस्पतालहरुलाई कालाजारको ननदान तथा उपिार पश्िात प्रनत व्यल्लत रु. ५,०००।– (पाँि हजार) को दरले

उपलब्ि गराउनप
ु नेछ । अस्पतालहरुले वर्वरार्मीको वर्वर्वरण सदहत आर्वश्यक परीक्षण तथा ननदानको वर्वर्वरण

राखख सोिभनाय र्माग गरे पनछ यो रकर्म उपलव्ि गराउनु पनेछ ।

प्रदे श शभर संघको र्मातहतका

अस्पतालहरुले र्माग गरे र्वर्मोल्जर्म सर्मेत सोिभनाय रकर्म उपलव्ि गराउनु पनेछ ।
काययक्रर्मले कालाजार ननर्वारणर्मा सहयोग पग्ु नेछ ।

कीटजन्त्य रोगहरू औलो, कालाजार, डेंगु, हािीपाईले, जेइ., जीका, स्क्रि टाईर्स साने भेक्टरहरूको एक्रककृत
सभभालेन्त्स
पररिय

नेपालर्मा जनस्र्वास््यको सर्मस्याको रुपर्मा कीटजधय रोगहरु औलो, कालाजार, िेंग,ु चिकुनगनु नया,

जापाननज इधसेफलाइदटस, हात्तीपाइले रहदै आएको छ र स्क्रर्व टाईफसले र्महार्मारीको रुप शलनसलने र
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ल्जका लागायत अधय रोग साने भेलटर सर्मेत वर्वद्यर्मान रहे कोले
कीटजधय रोगको भेलटर सभे गनयको लाचग यो

उद्दे श्य

प्रदे शस्तरर्वाट ननयशर्मत रुपर्मा

काययक्रर्म राखखएको छ ।

कीटजधय रोग साने भेलटर सभे तथा अनस
ु धिान गने ।

सम्र्वल्धित प्रदे शले आर्वश्यकता अनस
ु ार कीटजधय रोग साने भेलटर सभे तथा अनस
ु धिान गनय सलनेछ

। सभेर्मा खदटने कर्मयिारीहरुर्मा इधटोर्मोलोल्जरट १ जना, इधसेलट कलेलटर १ जना, भे.क.नन. १ जना र

सञ्िालन

प्रकृया तथा

बजेट बाँिफाँि

भे.क.सु. र्वा र्म.ई. र्मध्ये १ जना रहनेछन ् । यस काययर्मा खदटने कर्मयिारीहरु सम्र्वल्धित वर्वषयर्मा जानकार

भएको हुनु पनेछ ।

यस काययको लाचग कायय अर्वचि र्वजेटको पररचि शभर भौगोशलक पररर्वेश अनस
ु ार

फरक हुन सलनेछ । यस अधतरगत गररने सभे तथा अनस
ु धिान काययक्रर्म कायायलय प्रर्मुखको
सप
ु ररर्वेक्षणर्मा हुनेछ । यस सभे तथा अनस
ु धिान काययको लाचग आर्वश्यकता अनस
ु ार र्वजेटको पररचि

शभर रदह गाडि सर्मेत भािार्मा शलई कायय सम्पधन गनय सककनेछ ।

सर्वेक्षण काययका लाचग थप वर्वशेषज्ञ सेर्वा आर्वश्यक परे र्मा स्र्वास््य सेर्वा वर्वभाग, इवपडिशर्मयोलोजी तथा
अपेक्षक्षत
प्रनतफल

रोग ननयधरण र्महाशाखार्मा सर्मधर्वय गनय सककने छ ।

कीटजधय रोग साने भेलटरको आनीर्वानी थाहापाई सर्मयर्मा सदह ननयधरणको उपायहरु अर्वलम्र्वन गनय

सहयोगी हुनेछ ।

र्वश्व औलो हदवस मनाउने, औलो ननवारणमा सहयोग पाउनको लाधग िहूसंस्थागत वैठक गने, औलो सम्वन्त्धी

वार्षाक प्रदे शस्तरमा सभमक्षा वैठक संचालन गने र अनग
ु मन तथा मूलयांकन

क

र्वश्व औलो हदवस मनाउने

औलो ननर्वारणका लाचग बबशभधन सरोकारर्वाला तथा जनस्तरर्मा जनिेतना अशभर्वद्
ृ चिका लाचग प्रदे शस्तरर्मा

पररिय

बबशभधन जनिेतनार्मूलक काययक्रर्महरु संिालन गने ।

उद्दे श्य

स्थानीय जनसर्मुदायर्मा औलो रोगबारे जनिेतना अशभर्वद्
ृ चि हुनेछ ।

प्रदे शले र्मातहतका ल्जपला तथा स्थानीय तहर्मा औलो रोग सम्बल्धि भएको काययक्रर्मको सशर्मक्षा तथा

सञ्िालन

प्रकृया तथा

बजेट बाँिफाँि

अपेक्षक्षत
प्रनतफल

ख

जनिेतना अशभर्वद्
ृ नघ गने उद्दे श्यले सरोकारर्वालाहरुसँग अधतरकृया, दोहोरी गीत, ननर्वधि र सिक

नाटक जस्ता जनिेतनार्मल
ू क काययक्रर्म साथै रयालीको आयोजना गरर ददर्वस र्मनाउन सककनेछ । यस
शीषयकको बबननयोल्जत रकर्मबाट वर्वश्र्व औलो ददर्वस र्मनाउनका लाचग जम्र्मा बजेटको २० प्रनतशत रकर्म खिय

गनय सककनेछ । सो रकर्म लक्षक्षत काययक्रर्म अनस
ु ार बाँिफाँि गरी स्र्वीकृत गराई संिालन गनप
ुय नेछ । (वर्वश्र्व
औलो ददर्वसको नारा प्रातत भएपनछ जानकारी

गराइयनेछ)

जनसर्मुदायर्मा औलो रोगबारे जनिेतना अशभर्वद्
ृ चि भई रोग लाग्नबाट बच्ने उपाय, उपिार तथा सम्बल्धित

अधय कक्रयाकलाप बारे जनसर्मुदाय जानकार भई औलो ननर्वारणर्मा सहयोग पग्ु नेछ ।

औलो ननवारणमा सहयोग पाउनको लाधग िहूसंस्थागत वैठक गने

पररिय
उद्दे श्य
सञ्िालन

प्रकृया तथा

बजेट बाँिफाँि

नेपाल औलो रणनननतक योजना २०१४–२०२५ र्मा उपलेख भएका उद्दे श्यहरुबारे प्रदे श स्तरर्मा रहे का

सरोकारर्वालाहरुलाई जानकारी गराई प्रदे श स्तरर्मा औलो ननर्वारण काययक्रर्मर्मा सहयोगको र्वातार्वरण

सज
ृ नाका लाचग यस अधतरकक्रया काययक्रर्म राखखएको छ ।

औलो ननर्वारण काययर्मा संघ, प्रदे श तथा स्थानीय तहर्मा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुद्र्वारा भए गररएका
नीनत, रणनीनत र कक्रयाकलापहरु को अधतरकक्रया तथा सिेतना अशभर्वद्
ृ चि गने ।

सरकारको नीनत तथा रणनीनतका साथै र्मातहतका ल्जपला तथा स्थानीय तहर्मा औलो रोग सम्बल्धि भएको

काययक्रर्मको सशर्मक्षा तथा जनिेतना अशभर्वद्
ृ चि गने उद्दे श्यले सरोकारर्वालाहरुसँग (औलो सम्बचि कायय गरी
रहे का सरकारी, गैर सरकारी संघ संस्था प्रनतननचि, नागररक अगर्व
ु ा, बबशभधन स्थानीय संघसंस्था
प्रनतननचिहरु) अधतरकक्रया, काययक्रर्म आयोजना गने ।
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अपेक्षक्षत
प्रनतफल

ग

औलो रोगबारे सरकारको नीनत, रणनीनत र संिाशलत कक्रयाकलापहरु बारे जनिेतना अशभर्वद्
ृ चि भई औलो

ननर्वारण काययर्मा सहयोग पग्ु नेछ ।

औलो सम्वन्त्धी वार्षाक सभमक्षा वैठक संचालन गने ।
औलो प्रभावर्वत ल्जपलाहरुको सहभागीतार्मा ल्जपला तथा स्थानीय तहर्मा संिाशलत काययक्रर्महरु र औलो
रणनननतक योजना २०१४–२०२५ र्मा उपलेख भएका उद्दे श्यहरु तथा औलो रोग ननर्वारणर्मा भए गरे का

पररिय

काययहरुको प्रगनत सम्बधिी सशर्मक्षा गने ।

उद्दे श्य

औलो प्रभावर्वत ल्जपलाहरुको औलो सम्र्वल्धि त्याङ्क अद्यार्वचिक

तथा प्रर्माखणकरण गने ।

औलो प्रभावर्वत ल्जपलाका स्र्वास््य कायायलयहरुबाट प्रातत भएका पयाब रल्जरटर , एि.एर्म.आइ.एस ५.२,

उपिार रल्जरटर एि.एर्म.आइ.एस ५.३, एि.एर्म.आइ.एस ९.३, ९.४, ९.५ तथा औलो रोगीहरुको वर्वर्वरण

सदहतको एकर्मुरट त्याङ्क तथा स्र्वास््य व्यर्वस्थापन सूिना प्रणालीद्र्वारा उपलब्ि गराइएको त्याङ्क
प्रर्माणीकरण गनप
यु नेछ । साथै औलो रोग

सञ्िालन

प्रकृया तथा

बजेट बाँिफाँि

योजनार्मा सर्मेत छलफल गनप
ुय नेछ ।

ननर्वारण सम्बधिी राल्रिय स्तरको नीनत, योजना र रणनीनतक

सहभागीहरुको हकर्मा प्रदे श र्मातहतका स्र्वास््य संस्थाहरुर्मा काययरत भे.क.नन , पयार्व टे लनेशसयन, वर्वषय

वर्वज्ञ, औलो सँग सम्बल्धित सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रनतननचि हुनेछन । सहजकतायका
रुपर्मा सम्र्वल्धित र्महाशाखाका प्रर्मुख र्वा प्रनतननचि, स्र्वास््य प्रर्मुख, सम्बल्धित वर्वषयका शाखा प्रर्मुख १,

फोकल पसयन १, त्याङ्क अचिकृत हुनेछन ् ।
सशर्मक्षार्मा इवपडिशर्मयोलोजी तथा रोग ननयधरण र्महाशाखाबाट ननदे शक, काययक्रर्म अचिकृत र त्याङ्क

अचिकृत सहभागी हुनेछन ् । सशर्मक्षा गोरठीर्मा प्रस्तुतीकरणको वाँिाका लाचग इवपडिशर्मयोलोजी तथा रोग
ननयधरण र्महाशाखार्मा सर्मधर्वय गनय सककनेछ । खियको सम्र्वधिर्मा िालु आ.र्व.को िौर्माशसक र्वजेट

अपेक्षक्षत
प्रनतफल

घ

शशषयकलाई ध्यानर्मा राखख खियको ननदे शशका अनस
ु ार र्वाँिफाँि गरर काययक्रर्म संिालन गनप
ुय नेछ ।

औलो सम्र्वल्धि त्याङ्कको गण
ु स्तरता र्वद्
ुय ा
ृ चि भई औलो ननर्वारणका लाचग आर्वश्यक योजना तजर्म

गनय सहयोग पग्ु नेछ ।

अनुगमन तथा मूलयांकन

पररिय
उद्दे श्य

औलो ननर्वारणसँग सम्र्वल्धित वर्वशभधन काययक्रर्महरुको गण
ु स्तर सुननल्श्ितताका लाचग प्रदे श र्मातहतका
स्र्वास््य संयोजक, ननदे शक, शाखा प्रर्मुख तथा त्यांक अचिकृत र फोकल पसयन र्मध्येर्वाट औलो
काययक्रर्मको अनग
ु र्मन तथा सुपररर्वेक्षण हुनप
ु नेछ ।

औलो ननर्वारण सम्बल्धि ल्जपला तथा क्षेरर्मा भए गरे का वर्वशभधन काययहरु तोककएको वाँिार्मा संिालन गनय
सहयोग परु याउने ।

स्र्वीकृत बजेट तथा काययक्रर्मबाट र्मधरालय, स्र्वास््य ननदे शनालय तथा ल्जपलाहरूर्मा औलो काययक्रर्म

सम्बल्धित कर्मयिारीहरूबाट

रे कडियङ्ग ररपोदटय ङ्ग (HMIS ५.२, ५.३, ९.३, ९.४, ९.५, गभयर्वती

सञ्िालन प्रकृया

र्मदहलाहरुलाई वर्वतरण गररएको ककटनाशक झल
ू को वर्वर्वरण, औषिी तथा प्रयोगशालासँग सम्बल्धित

बाँिफाँि

कायययोजना तयार गरर सम्बल्धित कायायलयको र्मातहतर्मा रहे का

तथा बजेट

अपेक्षक्षत प्रनतफल

वर्वशभधन सार्माग्रीहरुको र्मौज्दात) प्रर्माणीकरण गने र आर्वश्यक ननदे शन तथा सुझार्व ददनका लाचग

स्र्वास््य संस्थाहरुको अनग
ु र्मन तथा

र्मुपयांकन गनप
ुय नेछ । िालु आ.र्व.को र्वजेट शशषयकलाई ध्यानर्मा राखख खियको ननदे शशका अनस
ु ार
र्वाँिफाँि गरर कायायलय प्रर्मख
ु र्वाट स्र्वीकृत गराई काययक्रर्म गनप
ुय नेछ ।

औलो ननर्वारण काययसँग सम्बल्धित वर्वशभधन काययक्रर्महरु काययक्रर्मले तयार पारे को वाँिार्मा प्रभार्वकारी रुपर्मा
संिालन हुनेछ ।
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हािीपाइले इन्त्डेभमक स्थान (जजलला) मा मोवीडडटी म्यार्पङ गने
नेपालबाट सन ् २०२० सम्र्म हात्तीपाइयले रोग ननर्वारण गने लक्ष्य अनरू
ु प नेपाल सरकारद्र्वारा सबै
हात्तीपाइयले रोग प्रभावर्वत ल्जपलाहरूर्मा आर्म औषिी सेर्वन अशभयानका र्माध्यर्मबाट संक्रर्मणको दर

पररिय

घटाउने तथा यस रोगका कारण लक्षण दे खा पररसकेका र्माननसहरूलाइय सहज जीर्वन यापनका लाचग

हाइयड्रोशशल भएकाहरूको नन:शुपक अप्रेशन तथा हात खुट्टा सल्ु धनएका र्माननसहरूका लाचग संक्रशर्मत

अंगहरूको स्र्व-उपिार गने शसप र ज्ञान प्रदान गनयका लाचग स्र्वास््यकर्मी, बबरार्मी सम्र्मलाइय ताशलर्म

प्रदान गनक
यु ा साथै नेपालका म्यावपंग सम्पधन हुन बाँकी रहेका तीन ल्जपलाहरू (सन
ु सरी, तनहुँ र
सुखेत) र्मा काययक्रर्म सञ्िालन गररनेछ ।
क) हात्तीपाइयले रोगका कारण भएका बबरार्मीहरूको यथाथय वर्वर्वरण संकलन गनुय ।

उद्दे श्य

ख) सबै तहर्मा काययरत स्र्वास््यकर्मीहरुलाई हात्तीपाइयलेका कारण हुने रोगको उपिार तथा व्यर्वस्थापन
गनय सक्षर्म बनाउनु ।

ग) सर्मुदाय स्तरर्मा सेर्वारत र्मदहला स्र्वास््य स्र्वयंसेवर्वकाहरूलाइय हात्तीपाइयलेका कारण हुने रोगको
उपिार तथा व्यर्वस्थापन बारे जानकारी प्रदान गनुय ।

घ) हात्तीपाइयलेका कारण भएका बबरार्मीहरूलाइय यसको उपिार तथा व्यर्वस्थापन बारे ज्ञान तथा सीप
प्रदान गनुय ।

सार्माल्जक वर्वकास र्मधरालय र्माफयत काययक्रर्म सञ्िालन हुने ल्जपलाहरूर्मा बजेट रकर्म एककन गरर
शसफाररस भएको छ, रकर्म बाँिफािर्मा कुनै द्चिवर्विा भएर्मा इवपिेशर्मयोलोजी तथा रोग ननयधरण

र्महाशाखार्मा सर्मधर्वय गनय सककनेछ ।

क) स्र्वास््य कायायलय तथा स्थानीय तह

Morbidity Mapping तथा Morbidity Management and Disability Prevention (MMDP) कायय

क्रर्मश सबै हात्तीपाइयले इयधिेशर्मक ल्जपलाहरूर्मा गररनेछ । यो काययक्रर्म EDCD, सार्माल्जक वर्वकास

र्मधरालय तथा स्र्वास््य ननदे शनालयहरूको सर्मधर्वयर्मा स्र्वास््य कायायलय (ल्जपला) र्माफयत सञ्िालन
हुनेछ । यो काययक्रर्मका लाचग आर्वश्यक पने छपाइय तथा फोटोकपी यसै शीषयकर्मा रहेको बजेटबाट
व्यर्वस्थापन गररनेछ ।

सञ्िालन प्रकृया
तथा बजेट
बाँिफाँि

-केधरर्मा सञ्िालन हुने प्रशशक्षक प्रशशक्षण ताशलर्म पश्िात ल्जपलाका सबै स्थानीय तहहरूबाट
स्र्वास््य संयोजक तथा सहसंयोजकहरू तथा ल्जपलार्मा रहेको अस्पताल तथा प्राथशर्मक स्र्वास््य

केधरका केही र्मेडिकल अचिकृतहरू सहभाचग गराइय स्र्वास््य कायायलयले एकददने प्रशशक्षक प्रशशक्षण
ताशलर्म सञ्िालन गनप
ुय नेछ ।

- ताशलर्मर्मा सहभाचग भएका संयोजक तथा सहसंयोजकहरूले स्थानीय तहर्मा सञ्िालन हुने
स्र्वास््यकर्मीहरूको ताशलर्म (प्राथशर्मक स्र्वास््य केधर तथा स्र्वास््य िौकीहरूबाट २-२ जनाको दरले)

सञ्िालन गनक
ुय ा साथै सर्मुदाय स्तरर्मा सञ्िालन हुने ताशलर्म तथा बबरार्मीहरू खोज्ने तथा प्रनतबेदन
गने काययर्मा अनग
ु र्मन गनेछन ् ।
ख) स्थानीय स्तर (स्र्वास््य संस्था)

- सर्मूदाय (स्र्वास््य संस्था) स्तरर्मा घरघरै भ्रर्मण गरर त्याङ्क संकलनका लाचग र्मदहला स्र्वास््य
स्र्वयंसेवर्वकाहरूलाइय एकददने अशभर्मखु खकरण सञ्िालन गररनेछ । जसर्मा स्र्वास््य संस्थार्मा रहेका

अधय स्र्वास््यकर्मी सर्मेत सहभागी हुनेछन भने न.पा., गा.पा. र्मा सञ्िालन भएको ताशलर्मर्मा
सहभाचग भएका दइ
य ना स्र्वास््यकर्मीहरू प्रशशक्षक हुनेछन ् ।
ु ज
- अशभर्मूखखकरण ताशलर्मर्मा सहभाचग सबै स्र्वयंसेवर्वकाहरूले आफ्नो काययक्षेर शभर तीन ददनसम्र्म

भ्रर्मण गरर हात्तीपाइयलेका कारण भएका बबरार्मीहरूको यथाथय बबबरण संकलन गरर उपलब्ि गराइयएको
फारर्मर्मा अशभलेख राखख स्र्वास््य संस्थार्मा पेश गनेछन ् भने न.पा., गा.पा. स्तरको ताशलर्मर्मा
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सहभाचग भएका स्र्वास््यकर्मीहरूले तीन ददनको कायय पश्िात बबरार्मी एककन गरर स्थानीय तहर्मा
प्रनतबेदन गनेछन ।

ग) भेररकफकेसन कायय

स्थानीय स्तरर्मा स्र्वास््य संस्थाका स्र्वास््यकर्मी तथा र्मदहला स्र्वास््य स्र्वयंसेवर्वकाहरूबाट उपलेखखत
कायय भइयरहेको सर्मयर्मा प्रदे श, ननदे शनालय, ल्जपला तथा न.पा./ गा.पा हरूले .अनग
ु र्मन कायय

गनप
ुय नेछ । साथै सभे कायय सम्पधन भइयसकेपनछ प्रनतबेदन गररएका बबरार्मीहरू र्मध्ये १० प्रनतशत

बबरार्मीहरूको Clinical Verification गरर केधरर्मा प्रनतबेदन गनप
ुय नेछ । Clinical Verification का

लाचग र्मेडिकल अकफसरको नेतत्ृ र्वर्मा स्र्वास््यकर्मी सदहतको दटर्म बनाइय गनप
ुय नेछ भने सो दटर्म

अपेक्षक्षत प्रनतफल

पररिालन हुँदा यसै शीषयकर्मा रहे को रकर्मबाट नेपाल सरकारको ननयर्मानस
ु ार दै .भ्र. भत्ता भुलतानी
गररनेछ ।

क) यो रोग ननर्वारणका लाचग सबै संक्रशर्मत ल्जपलाहरूर्मा रहेका वर्वरार्मीको संख्या संकलन गनुय जरूरी

भएकोले सो संख्या हाशसल हुने ।
ख) यस रोगका कारण संक्रशर्मत भइयसकेका बबरार्मीहरूलाइय रोगको उपिार तथा व्यर्वस्थापन बारे ज्ञान
तथा सीप प्रदान गरर थप अंगभंग हुनबाट बिाइय सहज जीर्वनयापनका लाचग सहयोचग हुने ।

हािीपाइले रोग बिरुद्धको औषधध खव
ु ाउने अभभयानको योजना तथा सभमक्षा गोरठी, हािीपाइले रोग बिरुद्धको
औषधध खव
ु ाउने अभभयान, मबिाडडटी म्यापीङ तथा ननशुलक हाइाड्रोभशल सजारीको अनग
ु मन तथा सप
ु रभभजन

नेपालबाट सन ् २०२० सम्र्म हात्तीपाइयले रोग ननर्वारण गने लक्ष्य अनरू
ु प नेपाल सरकार द्र्वारा सबै

हात्तीपाइयले रोग प्रभावर्वत ल्जपलाहरूर्मा आर्म औषिी सेर्वन अशभयान काययक्रर्म सञ्िालन हुँदै आइयरहे को
छ । सन ् २००३ र्मा एक ल्जपला (पसाय) बाट शरू
ु र्वात गररएको काययक्रर्म हालसम्र्म ४८ ल्जपलाहरूर्मा

रोगको वप्रभालेधस १ प्रनतशत भधदा तल पाइयएकोले बधद गररसककएको छ भने १५ र्वटा ल्जपलाहरूर्मा

पररिय

अझै आर्म औषचि सेर्वन अशभयान सञ्िालन भइयरहे को छ । काययक्रर्मको दोश्रो पक्ष बबरार्मी व्यर्वस्थापन
तथा अपांगता रोकथार्म सम्बल्धि काययक्रर्मले हाइयड्रोशशल भएका बबरार्मीहरूको ननशुपक शपयकक्रया

तथा खुट्टा तथा हात सुल्धनएका ब्यल्लतहरूको सहज ल्जर्वनयापनका लाचग उपलेख्य भुशर्मका ननबायह
गनेछ । ल्जपला तथा स्थानीय स्तरर्मा सञ्िालन हुने काययक्रर्मलाइय प्रदे श सरकारले स्र्वार्मीत्र्व ग्रहण
गदै काययक्रर्मको प्रभार्वकारी कायायधर्वयन र व्यर्वस्थापनका लाचग सर्मधर्वय र सहकायय हुने अपेक्षा
गररएको छ ।

आर्म औषिी सेर्वन अशभयानलाइय प्रभार्वकारी वं गबाट सञ्िालन गने ।
उद्दे श्य

आर्म औषिी सेर्वन अशभयानर्मा औषिी सेर्वन गनप
ुय ने सबै नागररकले सहज वं गले औषिी सेर्वन

गने र्वातार्वरण सज
ृ ना गने ।

प्रदे श तथा स्थानीय स्तरर्मा सञ्िालन गररने काययक्रर्महरूर्मा सर्मधर्वय, सहकायय, प्राबबचिक सहयोग

तथा सहयोगी अनग
ु र्मन हुने ।

आर्म औषिी सेर्वन अशभयान सञ्िालन हुनु पर्व
ु य ल्जपलार्मा सञ्िालन गररने योजना तजर्म
ुय ा गोरठी
तथा बबशभधन गनतबबचिहरू के कसरर सञ्िालन भइरहे का छन आर्वश्यक सार्मग्रीहरूको उपलब्िता
सञ्िालन प्रकृया
तथा बजेट
बाँिफाँि

छ, छै न आर्म औषिी सेर्वन अशभयान सञ्िालन भइरहेको सर्मयर्मा लक्षक्षत बगय सम्र्म औषिीको पहुँि

पग
ु े नपग
ु ेको सुननश्ितताका लाचग सुपरशभजन िेकशलरट प्रयोग गरर सुपरशभजन गनय र कफपि तहर्मा
काययरत स्र्वास््यकर्मीहरूलाइय आर्वश्यक परे का बखत सहयोग सर्मेत गनयका लाचग प्रदे श हरूले यस
शीषयकको रकर्म खिय गनय सलनेछन ् । साथै र्मबबयडिदट म्यावपङ काययक्रर्म सञ्िालन हुने ल्जपलाहरू र
ननशप
ु क हाइयड्रोशशल सजयरीका काययक्रर्म रहे का अस्पतालहरूर्मा सर्मेत अपेक्षक्षत प्रनतफल हाशसल गनयका
लाचग अनग
ु र्मन तथा सुपरशभजन गनय सककनेछ ।
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(सार्माल्जक वर्वकास र्मधरालयहरूका लाचग एकर्मुरठ बजेट रकर्म एककन गरर शसफाररस गररएको छ,

रकर्म बाँिफािर्मा कुनै द्चिवर्विा भएर्मा इवपडिशर्मयोलोजी तथा रोग ननयधरण र्महाशाखार्मा सर्मधर्वय

अपेक्षक्षत प्रनतफल

गनय सककनेछ)

राल्रिय हात्तीपाइयले रोग ननर्वारण काययक्रर्मको लक्ष बर्मोल्जर्म सन ् २०२० सम्र्म हात्तीपाइयले रोगलाइय

जनस्र्वास््य सर्मस्याका रूपर्मा रहन नददन रोगको वप्रभ्यालेधस एक प्रनतशत भधदा तल हुनेछ ।

हािीपाइले रोग बिरुद्धको औषधध खव
ु ाउने अभभयानको योजना तथा सभमक्षा गोरठी, जजललािाट पाभलकासम्म

औषधध तथा IEC ढुवानी, जजलला समन्त्वय सभमनतको भमहटङ, बिज्ञापन तथा सप
ु रभभजन

नेपालबाट सन ् २०२० सम्र्म हात्तीपाइयले रोग ननर्वारण गने लक्ष्य अनरू
ु प नेपाल सरकार द्र्वारा सबै

पररिय

हात्तीपाइयले रोग प्रभावर्वत ल्जपलाहरूर्मा आर्म औषिी सेर्वन अशभयान काययक्रर्म सञ्िालन हुँदै आइयरहे को
छ । सन ् २००३ र्मा एक ल्जपला (पसाय) बाट शुरूर्वात गररएको काययक्रर्म हालसम्र्म ४८ ल्जपलाहरूर्मा

रोगको वप्रभालेधस १ प्रनतशत भधदा तल पाइयएकोले बधद गररसककएको छ भने १५ र्वटा ल्जपलाहरूर्मा

अझै आर्म औषचि सेर्वन अशभयान सञ्िालन भइयरहे को छ । काययक्रर्म सञ्िालन हुने ल्जपलाहरूर्मा
प्रभार्वकारी रूपर्मा काययक्रर्म सञ्िालन गरर आर्म औषचि सेर्वन अशभयानर्मा औषचि खान योग्य सबै
नागररकहरूलाइय

औषचि सेर्वन गराउनु जरूरी छ ।

आर्म औषिी सेर्वन अशभयानलाइय प्रभार्वकारी वं गबाट सञ्िालन गनयका लाचग प्रभार्वकारी योजना
ननर्मायण गने ।

आर्म औषिी सेर्वन अशभयानका लाचग आर्वश्यक औषिी तथा सार्मग्री सर्मयर्मै सम्बल्धित स्र्वास््य

उद्दे श्य

संस्थाहरूलाइय उपलब्ि गराउने ।

आर्म औषिी सेर्वन अशभयानर्मा औषिी सेर्वन गनप
यु ने सबै नागररकले सहज वं गले औषिी सेर्वन गने
र्वातार्वरण सज
ृ ना गने ।

स्थानीय स्तरर्मा सञ्िालन गररने काययक्रर्महरूर्मा सर्मधर्वय, सहकायय, प्राबबचिक सहयोग तथा अनग
ु र्मन
हुने ।

आर्म औषिी सेर्वन अशभयान

सञ्िालन हुने ल्जपलाहरूबाट सञ्िालन हुनेगरर प्रश्तार्व गररएका
गनतबबचिहरूको बजेट खिय तथा काययक्रर्म सम्बल्धित ल्जपलाहरूले नै सम्पधन गनेछन ् ।
हात्तीपाइयले रोग बबरूद्िको औषिी

खुर्वाउने अशभयानको ल्जपला स्तररय योजना तजर्म
ुय ा गोरठी

आर्म औषिी सेर्वन अशभयान प्रभार्वकारी वं गबाट शुक्ष्र्म योजना सदहत सम्पधन गनयका लाचग सबै
स्थानीय तहहरूबाट प्रर्मुख र्वा उप प्रर्मुख र्मध्ये एकजना, प्रर्मुख काययकारी अचिकृत एकजना र
स्र्वास््य संयोजक एकजना गरर जम्र्मा ३ जना,

ल्जपलाल्स्थत अस्पतालहरूका र्मे.स.ु सहभाचग

सञ्िालन प्रकृया

हुनेगरर ल्जपला तहर्मा आर्म औषिी सेर्वन अशभयान सञ्िालन हुने शर्मनत भधदा कल्म्तर्मा दइ
ु य र्मदहना
अगाडि १ ददने योजना तजुयर्मा गोरठी सञ्िालन गनप
ुय नेछ । सो गोरठीर्मा प्राबबचिक तथा काययक्रर्म

बाँिफाँि

ननदे शनालयहरूसंग सर्मधर्वय गनप
ुय नेछ । बबननयोल्जत बजेट बाँिफाँि स्र्वीकृत गराइय ल्जपला स्तरका

तथा बजेट

सम्बद्ि

प्रश्तत
ु ीकरणका

लाचग

इय.डि.शस.डि.,

सार्माल्जक

वर्वकास

र्मधरालय

सहभाचगहरूको भत्ता तथा दै .भ्र. भत्ता यसै शीषयकबाट खिय गनय सककनेछ ।

तथा

बबबरण

संख्या

दर

ददन

कायायलय सहयोगी

१

१५०

१

१००

१

सहजकताय

२

सहभागी भत्ता तथा दै .भ्र.भत्ता

१५००

नेपाल सरकारको ननयर्मानस
ु ार

स्टे शनरी

ताशलर्म सार्मग्री तथा ब्यानर

१
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३०००

१

१

स्र्वास््य

यस काययक्रर्मर्मा काययक्रर्म सञ्िालन स्थान (हल) तथा सहभागीहरूको लाचग खाजाको
व्यर्वस्थापन सहयोगी संस्था RTI बाट हुनेछ ।

ख) ल्जपला स्तरीय LF MDA सर्मधर्वय सशर्मनतको शर्मदटङ

हावत्तपाईले रोग ननर्वारण आर्म औषचि सेर्वन अशभयान सम्पधन गनय ल्जपला स्तररय सर्मधर्वय

सशर्मनतको र्वैठक बस्नप
ु नेछ । यो र्वैठकले ल्जपला शभरका सबै सरोकारर्वालाहरुलाई आर्म औषचि

सेर्वन काययक्रर्मलाई सहयोग गने र्वातार्वरण शसजयना गदय छ । सो काययक्रर्मर्मा यसै शीषयकर्मा बबननयोल्जत
बजेटको पररचि शभर रदह ननम्नानस
ु ार खिय गनप
ुय नेछ ।
बबबरण

संख्या

दर

ददन

कायायलय सहयोगी

१

१५०

१

खाजा

३०

२००

१

१

३५००

१

सहजकताय

२

सहभागी भत्ता

१०००

नेपाल सरकारको ननयर्मानस
ु ार

स्टे शनरी

३०

ताशलर्म सार्मग्री तथा ब्यानर

१००

१

१

ग) हात्तीपाइयले रोग बबरूद्िको औषिी तथा सार्मग्री स्थानीय तहसम्र्म वुर्वानी

आर्म औषिी सेर्वन अशभयान काययक्रर्मका लाचग आर्वश्यक औषिी रल्जरटर तथा IEC सार्मग्रीहरू
केधरबाट ल्जपलार्मा प्रातत भइयसकेपनछ ती सार्मग्रीहरू सम्बल्धित पाशलकासम्र्म सर्मयर्मै वुर्वानी

गराउनका लाचग यस शीषयकर्मा राखखएको बजेट खिय गनय सककनेछ ।
घ) बबज्ञापन गने

सम्बल्धित ल्जपलाले आर्म औषचि सेर्वन अशभयानको सि
ु ना तयार गरी बबज्ञापन/सि
ू ना ल्जपला

स्तरबाट प्रकाशशत हुने पबरकाहरुर्मा ददनप
ु नेछ । यस काययका लाचग ल्जपलाहरूले सबै स्थानीय तहर्मा

भएका परपरीका, रे डियो, एफ.एर्म ., टे शलशभजनलाइ पनन सर्मेट्नु पनेछ । पबरका दै ननक प्रकाशन
हुने भएर्मा बबज्ञापन दै ननक पबरकार्मा ददनु उपयल
ु त हुनेछ । साथै ल्जपलाले हात्तीपाइले रोग ननबारण

काययक्रर्म आर्म औषचि सेर्वन अशभयानको सि
ू ना तयार गरी स्थानीय रुपर्मा रहे का रे डियो, एफ .

.एर्म, टे शलशभजन को प्राइर्म टाईर्मर्मा प्रसारण

गराउनु पनेछ । यो सूिना रे डियो, एफ.एर्म.,

टे शलशभजनबाट औषिी खुर्वाउने ददन भधदा कम्तीर्मा २ हतता अगािी दे खख शुरु गनप
ुय नेछ । यस
काययक्रर्मका लाचग झापा, र्मोरङ, दाङ, बाँके र कैलाली ल्जपलाका लाचग रू. एक लाख, बारा, कवपलबस्तु,

बददय या र कञ्िनपरु का लाचग रू. पिहत्तर हजार र इयलार्म, पाँिथर, िनकुटा, लर्मजुङ, पर्वयत र
बागलुङका लाचग रू. पिास हजार सम्र्म खिय गनय सककनेछ ।
ङ) हात्तीपाइयले रोग बबरूद्िको औषिी

खर्व
ु ाउने अशभयानको अनग
ु र्मन तथा सप
ु रशभजन

आर्म औषिी सेर्वन अशभयान सञ्िालन हुनु पर्व
य ा बबशभधन गनतबबचिहरू के कसरर सञ्िालन
ु क
भइयरहेका छन ?आर्वश्यक सार्मग्रीहरूको उपलब्िता छ /छै न ,आर्म औषिी सेर्वन अशभयान सञ्िालन
भइयरहेको सर्मयर्मा लक्षक्षत बगय सम्र्म औषिीको पहुँि पग
ु े नपग
ु ेको सुननश्ितताका लाचग सुपरशभजन

िेकशलरट प्रयोग गरर सुपरशभजन गनय र कफपि तहर्मा काययरत स्र्वास््यकर्मीहरूलाइय आर्वश्यक परे का
बखत सहयोग गनयका लाचग र

आर्म औषिी सेर्वन पश्िात हुन सलने अबाल्धछत घटनाहरूको
व्यर्वस्थापनका लाचग सर्मधर्वय गनय ल्जपलाहरूले सुपरशभजन तथा अनग
ु र्मन गनेछन ् । उलत काययका
लाचग यसै शीषयकर्मा राखखएको बजेट खिय गनय सककनेछ ।

(सार्माल्जक वर्वकास र्मधरालयहरू र्माफयत काययक्रर्म सञ्िालन हुने ल्जपलाहरूर्मा बजेट रकर्म एककन
गरर शसफाररस भएको छ, रकर्म बाँिफािर्मा कुनै द्चिवर्विा भएर्मा ईवपडिशर्मयोलोजी तथा रोग ननयधरण

र्महाशाखार्मा सर्मधर्वय गनय सककनेछ ।)

90

अपेक्षक्षत प्रनतफल

राल्रिय हात्तीपाइयले रोग ननर्वारण काययक्रर्मको लक्ष

बर्मोल्जर्म सन ् २०२० सम्र्म हात्तीपाइयले रोगलाइय

जनस्र्वास््य सर्मस्याका रूपर्मा रहन नददन रोगको वप्रभ्यालेधस एक प्रनतशत भधदा तल पयाउने ।

कायाक्रमको नामिः र्वभभन्त्न अस्पतालहरुमा हाइड्रोभसल बिरामीहरुको अप्रेशन गने, हािी पाइले रोग ननवारण
कायाक्रमको औषधध सेवनिाट गम्भीर असर दे खखएका तथा हाइड्रोभसल अप्रेशनको जहटलता दे खखएकाको उपचार
गने
नेपालबाट सन ् २०२० सम्र्म हात्तीपाइयले रोग ननर्वारण गने लक्ष्य अनरू
ु प नेपाल सरकारद्र्वारा आर्म

पररिय

औषिी सेर्वन अशभयान तथा Morbidity Management and Disability Prevention काययक्रर्म सञ्िालन हुँदै
आइयरहेको छ । हात्तीपाइयले रोगका कारण हुने हाइयड्रोशशलको बबशभधन अस्पतालहरू र्माफयत नन:शप
ु क

अप्रेशन सेर्वा उपलब्ि गराइय यस रोगको कारण हुने भार धयनु नकरण गने प्रयास गररनक
ु ा साथै
शपयकक्रया पश्िात हुनसलने जदटलता व्यर्वस्थापनर्मा सर्मेत ध्यान ददइएको छ । साथै आर्म औषिी
सेर्वन पश्िात हुन सलने अबाल्धछत घटनाहरूको काययक्रर्म सञ्िालन हुने ल्जपला तथा प्रदे शर्मा रहेका
अस्पतालहरूले ननशुपक उपिार तथा व्यर्वस्थापन गनेछन ् ।

उद्दे श्य

क) हाइयड्रोशशलका कारण हुन सलने असहजता हटाइय दै ननक जीर्वनयापन सहज बनाउने ।
ख) आर्म औषिी सेर्वन पश्िात हुन सलने Adverse Event तथा Serious Adverse Event को व्यर्वस्थापन
गरर नकारात्र्मक प्रिार धयन
ू ीकरणका साथ आर्म औषिी सेर्वनलाइय सर्वय स्र्वीकायय बनाउने ।

ग) हाइयड्रोशशल सजयरी पश्िात हुन सलने जदटलताको सर्मयर्मै व्यर्वस्थापन गरर बबरार्मीको स्र्वास््य
जगेनाय गने ।

- प्रदे श अधतगयत रहेका हाइयड्रोशशलको नन:शुपक शपयकक्रया हुन सलने अस्पतालहरू छनौट गरर प्रातत

बजेट रकर्मबाट ती अस्पतालहरूलाइय लक्ष ननिायरण गरर एकर्मरु ट बजेट पठाउन सककनेछ ।

- हाइयड्रोशशलको शपयकक्रया गनय छनौट गररएका अस्पतालहरूले प्रातत बजेट रकर्मबाट सेर्वाको बारे र्मा

जानकारी गराउने उद्दे श्यले ब्यानर, पिाय, बबज्ञापन, परकार भेटघाट, स्र्वास््य संस्थाहरूर्मा गइय

र्मदहला स्र्वास््य स्र्वयंसेवर्वका तथा स्र्वास््यकर्मीहरूसंग गररने अधतरकृया काययक्रर्मका लाचग रू.

५०,००० (पिास हजार) सम्र्म खिय गनय सलनेछन ।

- तत ् पश्िात बाँकी रकर्मबाट तीन प्रनतशत रकर्म सर्मयर्मै कायय सम्पधन गनयका लाचग अस्पतालर्मा
सञ्िालन प्रकृया
तथा बजेट
बाँिफाँि

सञ्िालन गररने स्टाफ शर्मदटङ तथा अप्रेशन दटर्मको खाजा, पानी आददर्मा खिय गनय सककनेछ ।

- बाँकी रकर्मबाट सजयरीका लाचग आर्वश्यक औषचि, सार्मग्री खररद तथा बबरार्मीको Pre-up Investigation

का लाचग रू. ४,०००(िार हजार) र अप्रेशन काययर्मा प्रत्यक्ष रूपर्मा संलग्न हुने कर्मयिारीका लाचग
इयधसेल्धटभको रूपर्मा रू. ३,०००(तीन हजार) गरर प्रनत बबरार्मी रू ७,००० (सात हजार) खिय गनय

सककनेछ।

-अप्रेशन काययर्मा प्रत्यक्ष र्वा अप्रत्यक्ष सम्र्मधि राख्ने कर्मयिारीहरूबाट अप्रेशन दटर्म तयार गरर कायय
सम्पधन गनय सककनेछ । -सम्बल्धित अस्पतालर्मा अप्रेशनका लाचग आर्वश्यक जनशलती नभएर्मा

अधय सरकारी तथा गैर सरकारी अस्पतालहरूसंग प्रिशलत आचथयक ऐन बर्मोल्जर्म सम्झौता गरर प्रनत
केश तोककएको रकर्मर्मा नबढ्ने गरर जनशलती र्मार शलइय र्वा ती अस्पतालहरूबाट पनन अप्रेशन कायय
गराउन सककनेछ ।

- तोककएको लक्ष्य हाशसल गनयका लाचग अस्पतालहरूले घम्
ु ती शशवर्वरहरू सञ्िालन गरर कायय सम्पधन
गनय सलनेछन ् तर प्रनत अप्रेशन रू. सात हजार भधदा बदव खिय गनय पाइयने छै न ।
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- हाइयड्रोशशल सजयरी पश्िात जदटलता उत्पधन भइय ररफर गनुय पने भएर्मा ल्जपलाको प्रिशलत एम्बल
ु ेधस
भािादर अनस
ु ारको रकर्म सम्बल्धित बबरार्मीलाइय यदह शीषयकको रकर्मबाट उपलब्ि गराउन सककनेछ।

साथै जदटलता व्यर्वस्थापनर्मा भएको खियको शोिभनाय सर्मेत गनय सककनेछ ।

- यस शीषयकको रकर्म आर्म औषिी सेर्वन पश्िात जदटलता (SAE) उत्पधन भइय अस्पतालर्मा उपिार

गराउन आएका बबरार्मीहरूको ननिःशुपक उपिार व्यर्वस्थापन, आर्म औषिी सेर्वन अशभयान सञ्िालनका

सर्मयर्मा थप स्र्वास््यकर्मीहरू ड्यट
ू ीर्मा खटाउनप
ु ने भएर्मा नीजहरूको पाररश्रशर्मकर्मा तथा हाइयड्रोशशल

सजयरी पश्िात जदटलता उत्पधन भइय ररफर भइय आएका बबरार्मीहरूको ब्यर्वस्थानर्मा सर्मेत खिय गनय
सककनेछ ।

(प्रदे श ल्स्थत संघीय अस्पतालहरूसँग सर्मेत सर्मधर्वय गरर नन:शुपक हाइयड्रोशशल शपयकृया गराउन
अपेक्षक्षत प्रनतफल

सककनेछ)

राल्रिय हात्तीपाइयले रोग ननर्वारण काययक्रर्मको दोश्रो रणनीनत बर्मोल्जर्म सन ् २०२० सम्र्म हात्तीपाइयले
रोगका कारण भएका रूग्णता दरलाइय घटाउँ दै जाने लक्ष्य अनरू
ु प हाइयड्रोशशलका बबरार्मीहरूलाइय

नन:शुपक शपयकक्रया उपलब्ि गराउने

तथा आर्म औषिी सेर्वन पश्िात हुन सलने अबाल्धछत

घटनाहरूको व्यर्वस्थापन हुने ।

रे बिज, सपादंश आहद जूनोहटक तथा अन्त्य सरुवा रोग कायाक्रम) अभभमुखखकरण, जनचेतना, प्रचार प्रसार हदवस

मनाउने, रे बिज रोग (सरोकारवालाहरू, र्वद्यालयका र्वद्याथी तथा स्वास््यकमीहरूलाइ रे बिज भ्याजक्सन प्रयोग
सम्िजन्त्ध अभभमुखखकरण कायाक्रम, व्यवसायीक रूपमा कृर्ष काया तथा पशुपालनमा संलग्नहरुको जनस्वास््य

सम्िजन्त्ध कायाक्रम)
पररिय

नेपाल रे बबज, सपयदंश तथा अधय जुनोदटक रोगहरुको उच्ि जोखखर्मा रहेको पाईधछ। वर्वशेषत: ग्राशर्मण

क्षेरहरुर्मा पशप
ं ी र र्माननसहरु वर्वि बाललो संसगय रहने र ती पशप
ं ी र्माफयत र्माननसर्मा वर्वशभधन
ु क्ष
ु क्ष

प्रकारका रोगहरु सनय सलने भएकोले स्र्वास््य सेर्वार्मा खदटएका स्र्वास््यकर्मी , वर्वद्याथी, शशक्षक तथा
अधय

उद्दे श्य

सरोकारर्वाला

ननकायहरुलाई

जुनोदटक

रोग

सम्बधिी

अशभर्मूखखकरण काययक्रर्म संिालन गनय प्रस्तार्व गररएको छ।

वर्ववर्वि

कृयाकलापहरुका

साथै

यस काययक्रर्मका उद्िेश्यहरु दे हायबर्मोल्जर्म रहे का छन,्

जुनोदटक रोगसँग सम्बधिीत प्रदे शस्तरीय र्वावषयक सशर्मक्षा गोल्रठ संिालन गने ।

रे बबज भ्याल्लसन प्रयोग तथा सपयदंश उपिार सम्बधिी स्र्वास््यकर्मीहरूलाई अशभर्मुखखकरण ताशलर्म
प्रदान गने,

वर्वशभधन काययक्रर्महरु आयोजना गरर २८ सेतटे म्बरका ददन वर्वश्र्व रे वर्वज ददर्वस र्मनाउने,

रे बबज, सपयदंश, AMR तथा अधय जन
ु ोदटक रोगसँग सम्बल्धित पोरटर, पम्तलेट तयारी, छपाई तथा
अधय सि
ू ना प्रकाशन, प्रशारण गने,

जुनोदटक रोग सम्बधिी र्माध्याशर्मक वर्वद्यालय तथा सो भधदा र्माचथका वर्वद्यालयहरूर्मा स्र्वास््य

सञ्िालन प्रकृया
तथा बजेट
बाँिफाँि

शशक्षा काययक्रर्म सञ्िालन गने,

यो काययक्रर्म दे हायबर्मोल्जर्म सञ्िालन गनप
ुय नेछ,

१)

रे बबज भ्याल्लसन प्रयोग तथा सपयदंश उपिार सम्बधिी स्र्वास््यकर्मीहरूलाई अशभर्मखु खकरण

ताशलर्म (कल्म्तर्मा २० जना, रकर्म रू. ४ लाख) ।

वर्वषयबस्तुहरूिः जनार्वरको टोकाई, सपयदंश, वर्वच्छीदं श, ARV को Intradermal प्रयोग, ASVS प्रयोग,

Immunoglobulin प्रयोग, CPR गने तररका, AMR सम्बधिी जानकारी र अशभलेख तथा प्रनतर्वेदन
आदद

92

ताशलर्मर्मा सहभागीहरूिः

सपयदंश उपिार केधरर्मा काययरत स्र्वास््यकर्मीहरू, एल्धट रे वर्वज भ्याल्लसन

प्रयोग गने स्र्वास््यकशर्मयहरू तथा अधय स्र्वास््यकशर्मयहरू र स्र्वास््य अशभलेख प्रनतर्वेदन सम्बधिी
कायय गनेहरु ।

श्रोत ब्यल्लतिः सम्बल्धित वर्वषय वर्वज्ञ, इवपडिशर्मयोलोजी तथा रोग ननयधरण र्महाशाखाका सम्बल्धित
ब्यल्लतहरू, प्रादे शशक स्र्वास््य ताशलर्म केधरका सम्बल्धित वर्वषयका वर्वज्ञ ।
ताशलर्म अबचििः कल्म्तर्मा ३ ददन ।

२) प्रदे शस्तर सशर्मक्षा गोल्रठ संिालन गनय ७ लाख

सार्माल्जक वर्वकास र्मधरालय, स्र्वास््य ननदे शनालय, स्र्वास््य कायायलयहरू, प्रदे श आपनु तय ब्यर्वस्था

केधर, प्रादे शशक स्र्वास््य ताशलर्म केधर, प्रदे श शभरका अस्पतालहरू, स्थानीय तहका स्र्वास््य संयोजक
तथा स्र्वास््य संस्थाका

प्रर्मुखहरू र त्यांक रे किय गने कर्मयिारी, इवपडिशर्मयोलोजी तथा रोग

ननयधरण र्महाशाखाका प्रनतननचिहरू र पशुपक्ष
ं ी तथा र्मत्स्य वर्वकास ननदे शनालय तथा बधयजधतु

क्षेरर्मा काययरत सम्बल्धित प्रनतननचिलाई सहभागी गराई सशर्मक्षा गोल्रठ संिालन गनप
ुय नेछ ।
संिालन ददनिः कल्म्तर्मा २ ददन ।
सशर्मक्षाको वर्वषयबस्तुहरू

र्वषयभरी संिाशलत सपयदंश, रे वर्वज तथा अधय जन
ु ोटीक रोगहरूको अर्वस्थाको प्रस्तनु तकरण गरर सशर्मक्षा
तथा योजना तजर्म
ं ीर्मा त्यस्ता ककशसर्मका रोगहरूको अर्वस्था सर्मेत
ुय ा गने साथै प्रदे श शभर पशुपक्ष

प्रस्तुनतकरण गनुय पनेछ । यी रोगहरु सम्बधिी वर्वद्यर्मान नीनत, ननयर्म, ननदे शशका, काययवर्वचि

अददको प्रस्तक
ु रण गनप
ुय नेछ । सशर्मक्षाको प्रस्तुनतकरणको वाँिा इवपडिशर्मयोलोजी तथा रोग ननयधरण
र्महाशाखासँग सर्मधर्वय गरी तयार गनय सककने छ ।
३)

वर्वश्र्व रे वर्वज ददर्वश र्मनाउने (२८ सेतटे म्बरका ददन)

१ लाख

सहभागीहरूिः स्र्वास््यकशर्मयहरू, वर्वद्याथी, शशक्षक तथा अधय सरोकारर्वालाहरु संलग्न भई वर्ववर्वि
काययक्रर्महरु गरी र्मनाउने ।

४) वर्वद्यालय स्र्वास््य शशक्षा काययक्रर्म संिालन गने

३ लाख

वर्वषयबस्तुहरूिः जनार्वरको टोकाइ तथा सपयदंशको बारे र्मा सार्माधय जानकारी, चिधह र लक्षणहरु,

उपिार परार्मशय, रोकथार्म, AMR सम्बधिी जानकारी, जनार्वरबाट सनयसलने ईधफुएधजा, बियफ्ल,ु

शसल्रटसकोशसस, टलसोतलाज्र्मोशसस, ब्रस
ु ेलोशसस, इबोला, लेतटोस्पाइरोशसस आदी रोगहरु बारे सार्माधय

जानकारी ।

सहभागीहरूिः उच्िर्माध्याशर्मक, र्माध्याशर्मक तहर्मा अध्ययन गने वर्वद्याथीहरु, शशक्षक तथा कर्मयिारीहरु
।

श्रोत ब्यल्लतिः चिककत्सक तथा स्र्वास््यकर्मीहरु

कक्षा संख्यािः एउटा वर्वद्यालयर्मा कल्म्तर्मा २ र्वटा कक्षा संिालन गनप
यु नेछ । साथै एउटा कक्षार्मा
कल्म्तर्मा ४० जना सहभागी गराउनु पनेछ ।

५ रे वर्वज, सपयदंश AMR तथा अधय जुनोदटक रोगसंग सम्बल्धित पोरटर, पम्तलेट तयारी, छपाई

अपेक्षक्षत प्रनतफल

एर्वर्म ् वर्वतरण तथा आर्वश्यक वर्वशभधन सि
ू ना प्रकाशन गनय २ लाख

जोखखर्मर्मा रहे को र्माननसहरुर्मा रे बबज, सपयदंश तथा अधय जन
ु ोदटक रोगहरुको धयनू नकरण हुने तथा
स्र्वास््यकर्मीहरुर्मा उलत रोग सम्बधिी जनिेतना अशभर्वद्
ृ चि हुने।
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महामारी सम्िजन्त्ध कायाहरू रोकथामको योजना, प्रनतकाया संचालन, risk communication mechanism को र्वकास,
पररमाजजात ननदे भशका आहद सम्िजन्त्ध अभभमुखखकरण, िैठक, िहुननकाय समन्त्वय, महामारी/प्रकोपजन्त्य अवस्थामा

आिश्यक पने औषधध तथा औषधध जन्त्य सामग्री खररद गरर स्टक पाइभलंग गने, Public health emergency
risk profiles & plans तयार गने, पररक्षण गने र आवश्यक सुधार गने

कुनै पनन सर्मय र स्थानर्मा सरुर्वा रोगको र्महार्मारी / प्रकोपको अर्वस्था शसजयना हुन सलछ । त्यसैले
यसको रोकथार्मको योजना बनाउनु पदयछ र आर्वश्यकता अनस
ु ार RRT पररिालन गनुय पने हुधछ ।

पररिय

त्यस्तै बबशभधन रोगहरुको बारे र्मा Risk Communication Mechanism को वर्वकास गनुय पने हुधछ
। यसका लाचग तयार भएका बबशभधन ननदे शशकाहरुको अशभर्मखु खकरण गनुय पने र बहुननकाय बैठक

गनुय पने आबश्यकता हुधछ । त्यस्तै जनिेतना अशभर्मुखखकरण जनशल्लत पररिालन संगै आबश्यक
औषचिको व्यर्वस्था गनय ननकै र्महत्र्वपण
ू य हुधछ । वर्वशभधन स्थानहरुर्मा हुने जनस्र्वास््यको
अबस्थाहरुको प्रोफाईल तयार गरर राख्नाले सर्मेत र्महार्मारी रोगथार्म र प्रनतकायय गनतवर्वचि सहज रुपले
संिालन गनय सककने र जनिनको क्षनत धयन
ू ीकरण गनय सहज हुधछ ।

यस काययक्रर्मका उद्दे श्यहरु दे हाय बर्मोल्जर्म उपलेख गररएको छ

।

र्महार्मारी रोगको रोकथार्मको योजना बनाई यसको प्रनतकायय संिालन, Risk Communication
उद्दे श्य

mechanism वर्वकास गरर पररर्माल्जयत ननदे शशका सम्बल्धि अशभर्मुखीकरण काययक्रर्मका साथै

बहुननकाय सर्मधर्वय बैठक संिालन गने ,
र्महार्मारी/प्रकोपजधय अबस्थार्मा आबश्यक पने औषचि तथा औषचिजधय सार्माग्रीहरु खररद गरर
stock राख्ने ।

Public Health Emergency Risk Profile and Plan तयार गने ।

उलत बजेटबाट आर्वश्यकता अनस
ु ार औषचि र औषचिजधय (Test Kit) सार्माग्रीहरुको तवपसल

स्पेशशकफकेसन :
खररदको हकर्मा

सञ्िालन प्रकृया
तथा बजेट
बाँिफाँि

बर्मोल्जर्मको शशकफकेसन अनस
ु ार खररद गनुय पनेछ

I

औषचि खररद गदाय WHO GMP Certified भएको र स्टोर दाखखला गदाय २ र्वषय र्वा म्याद गज
ु यने

शर्मनतको ७५% shelflife भएको हुनप
ु ने र आबश्यकता अनस
ु ार औषचि जधय सार्मग्री (Kit) खररद
गदाय WHO Pre Qualified कम्पनीको हुनप
ु नेछ I

यो काययक्रर्म दे हायबर्मोल्जर्म संिालन गनप
ुय नेछ I

क. प्रदे श स्तर

१.१ प्रदे शस्तरीय र्महार्मारी सम्बधिी अशभर्मुखखकरण (३ ददन बजेट ५ लाख)

वर्वषयर्वस्तु :

र्महार्मारी व्यस्थापन सम्बधिर्मा स्र्वास््यकर्मीहरुलाई अशभर्मखु खकरण सञ्िालन गने, Outbreak

Management, Risk Communication, र EDCD बाट तयार गररएको RRT Guideline को बारे र्मा
सर्मेत सहभाचगहरुलाई जानकारी गराउनु पनेछ।

सहभागीहरु :

स्र्वास््य ननदे शनालयका र्महार्मारी व्यर्वस्थापनर्मा सम्लग्न स्र्वास््यकर्मी, RRT, EMDT का

सदस्यहरु, स्र्वास््य संयोजकहरु, सार्माल्जक वर्वकास र्मधरालय, स्र्वास््य ननदे शनालय, स्र्वास््य

कायायलयहरू, प्रदे श खररद तथा आपनु तय व्यर्वस्थापन केधर, प्रादे शशक स्र्वास््य ताशलर्म केधर, प्रादे शशक
जनस्र्वास््य प्रयोगशाला, सम्बल्धित प्रदे श शभरका

अस्पतालहरू, स्थानीय तहका स्र्वास््य संयोजक

तथा स्र्वास््य संस्थाका प्रर्मख
ु हरू र अधय सम्बल्धित कर्मयिारीहरु सहभागी गराई अशभर्मुखीकरण
सशर्मक्षा गोल्रठ संिालन गनप
यु नेछ ।

सहभागी संख्या : ३० दे खख ३५ जना सम्र्म
तालीर्म प्रशशक्षक :-

प्रशशक्षक

संघ, प्रदे श तथा ल्जपला स्तरर्मा काययरत यस सम्बधिी दक्षता हाशसल गरे का
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कुल बजेट बाट बाँकी रहे को रकर्म र्महार्मारी व्यर्वस्थापनको लागी RRT पररिालन र RRT
अशभर्मुखखकरण आदद काययको लाचग खिय गनय सककनेछ ।

RRT पररिालन, अशभर्मुखखकरण काययक्रर्म

कक्रयालापहरु

यसर्मा र्महार्मारी प्रकोप ननयधरण, पर्व
य यारी, र्महार्मारी रोग उपिार तथा रोकथार्मका लागी जनशल्लत
ू त

पररिालन तथा अशभर्मुखखकरणा कायय गने ।

सहभागीहरु :- Emergency Medical Team का सदस्यहरु, RRT का सदस्यहरु, सम्बद्ि अधय
कर्मयिारीहरु

र्महार्मारीको अर्वस्थार्मा र्महार्मारी व्यस्थापन गनयको लाचग स्र्वास्थकर्मीहरु (RRT) पररिालन गनुय पने
हुधछ । र्महार्मारी व्यस्थापनका लाचग र्मेडिकल अचिकृत, जनस्र्वास््य अचिकृत, पयाब
टे लनशसयन/पयाब अशसरटे धट, र्मेडिकल रे किर हे .अ./शस.अ.हे .ब./पल्ब्लक हेपत्थ नसय, पररिाशलत
हुनेछन ् ।

sample collection को लाचग आर्वश्यक पने media पर्व
ू य तैयारी अर्वस्थार्मा स्टकर्मा राख्नु पनेछ ।

प्रकोपको सूिना प्रातत भएपछी प्रकोप सम्बधिी वर्वर्वरण तथा सञ्िालन भएका कक्रयाकलापहरु
ननयशर्मत रूपर्मा केधरर्मा प्रनतर्वेदन गनप
यु दय छ ।

१.२

प्रदे शस्तरीय र्महार्मारीको बहुननकाय अधतरकक्रया काययक्रर्म रु :- ५० हजार
वर्वषयबस्तुहरूिः प्रदे श अधतरगत वर्वशभधन ल्जपलार्मा हुने र्महार्मारी रोगको अर्वस्था िुनत
ै ी तथा पर्व
ु य
तयारी
सहभाचगहरूिः र्महार्मारी रोगर्मा काययरत राल्रिय तथा अधतरराल्रिय संघ संस्थाहरु, सार्माल्जक वर्वकास

र्मधरालय, प्रदे श स्र्वास््य ननदे शनालय, ल्जपला सर्मधर्वय सशर्मनतका प्रर्मुख, स्थानीय तहका र्मेयर

तथा प्रर्मख
ु , स्र्वास््य कायायलयहरू, प्रदे श खररद तथा आपनु तय ब्यर्वस्था केधर, प्रादे शशक स्र्वास््य

ताशलर्म केधर, सम्बल्धित प्रदे श शभरका अस्पतालहरू स्र्वास््य कायायलयका कर्मयिारी, स्र्वास््य क्षेरर्मा

काययरत NGOs/INGOs र्मा काययरत प्रनतननचिहरु, ल्जपला ल्स्थत प्रहरी कायायलय, नेपाली सेना,
खानेपानी तथा सरसफाई कायायलय, रे िक्रस, ल्जपला ल्स्थत अस्पताल, र्मेडिकल कलेज, स्थानीय
तहका स्र्वास््य संयोजक र अधय सम्बल्धित प्रनतननचिलाई सहभागी गराई
सहभागी गराई सशर्मक्षा गोल्रठ संिालन गनप
यु नेछ ।

यस काययक्रर्मको संिालन प्रकक्रया ननम्नानस
ु ार हुनेछ
ख. ल्जपला स्तर

१.३ ल्जपला स्तरीय र्महार्मारी सम्बधिी अशभर्मुखखकरण (२ ददन,

तथा सराकारर्वालालाई

बजेट रु. २ लाख (प्रनत ल्जपला)

वर्वषयर्वस्तु : स्थानीय तहहरु, अस्पताल, प्रा.स्र्वा.के., र स्र्वास््य संस्थाहरुले र्महार्मारी रोगहरुको

र्वारे र्मा बषयभरर गरे को काययहरुको प्रस्तनु तकरण, र्महार्मारी रोग संग सम्बल्धित अशभर्मखु खकरण, RIsk

Communication, वर्वद्यर्मान नीनत, ननयर्म, ननदे शशका तथा काययवर्वचिको प्रस्तुनतकरण, Risk

Profiles and Plan etc.
सशर्मक्षार्मा सहभागीहरूिः

स्र्वास््य ननदे शनालय, प्रदे श खररद तथा आपनु तय ब्यर्वस्था केधर, स्र्वास््य

र प्रयोगशाला, फार्मेसी,

त्यांक अचिकृत, र्मेडिकल रे कियर तथा त्यांक रे किय गने कर्मयिारी र

कायायलय, प्रादे शशक अस्पतालहरू, स्थानीय तहका स्र्वास््य संयोजक तथा स्र्वास््य संस्थाका प्रर्मख
ु हरू

अधय सम्बल्धित प्रनतननचिलाई सहभागी गराई सशर्मक्षा गोल्रठ संिालन गनप
ुय नेछ । आगार्मी ददनर्मा

हुनसलने प्रकोप/र्महार्मारी/वर्वपद व्यर्वस्थापनका लाचग तयारी अर्वस्थार्मा रहन बबगतर्मा गरे का काययबाट
शसलने, कर्मजोरी सि
ु ाने । र्महार्मारी/प्रकोप/ वर्वपदका सर्मयका लाचग अचग्रर्म रुपर्मा औषचि, उपकरण
तथा औषचिजधय सार्मग्रीको स्टक पाईशलंग गररने भएकोले प्रकोप व्यर्वस्थापनका लाचग तयारी
अबस्थार्मा रहन सघाउ पग्ु ने र हुनसलने सम्भावर्वत
सहभागी संख्या :- २५ जना
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जनिनको क्षनत कर्म हुनेछ ।

तालीर्म प्रशशक्षक : ल्जपलार्मा रहेका बबषय सम्बल्धित दक्षता हाशसल गरे का ब्यल्लतहरु र आबश्यकता
अनस
ु ार अधय बाह्य श्रोत व्यल्लतहरु

र्माचथ उपलेखखत काययक्रर्म सम्बल्धित ल्जपलाहरुले गने

१.४ ल्जपला स्तरीय र्महार्मारीको बहुननकाय सर्मधर्वय बैठक हरे क ल्जपला ५० हजार सम्र्म
ननम्न उपलेखखत कक्रयालापहरु गरी र्महार्मारीबाट जनिनको क्षती धयन
ु ीकरण गनय आर्वश्यकता
अनस
ु ार बजेट बाँिफाँि गरी कक्रयाकलापहरु संिालन गनय सककनेछ ।

ल्जपला स्तरीय बहुननकाय बैठक (अधतरकक्रया) ।
वर्वषयबस्तुहरूिः ल्जपलाहरुको र्महार्मारीको अर्वस्था, स्थाननयस्तरको र्महार्मारीका अर्वस्थार्मा शसककएका

पाठहरु, हरे क स्थाननय तहको Public Health Emergency Risk Profiles and Plans etc.
सहभागीहरूिः

स्र्वास््य कायायलयका कर्मयिारीहरु, ल्जपला सर्मधर्वय सशर्मनतका प्रर्मुख, स्थानीय तहका र्मेयर, स्र्वास््य
क्षेरर्मा काययरत NGOs/ INGOs र्मा काययरत प्रनतननचिहरु, ल्जपला ल्स्थत प्रहरी कायायलय, नेपाली
सेना, खानेपानी तथा सरसफाई कायायलय,

रे िक्रस, ल्जपला ल्स्थत अस्पताल, र्मेडिकल कलेज,

शशक्षा कायायलय, स्थानीय तहका स्र्वास््य संयोजक र अधय सम्बल्धित प्रनतननचिलाई सहभागी गराई
अधतरकक्रया गनप
यु नेछ ।

सहभागी संख्या २५ जना ।
२.०

२१

र्महार्मारीका लागी आर्वश्यक औषचि, औषचिजधय सार्मान खररद तथा वुर्वानी खिय सदहत

लाख

रु.

२.१ औषचि, औषचिजधय सार्मान खररद तथा वुर्वानी

सार्वयजननक खररद एन ननयर्मार्वली बर्मोल्जर्म खररद योजना बनाई खररद गररने औषचिहरु कल्म्तर्मा

२ बषय र्वा म्याद गज्र
ु ने शर्मनतको ७५% shelflife म्याद रहे को हुनप
ु नेछ। RRT को शसफाररस तथा
वर्वगतको अर्वस्था तथा Risk Analysis हे री औषचि, उपकरण र
स्टक पाइशलंग औषचिहरु
र्महार्मारीको अर्वस्थार्मा र्मारै प्रयोगर्मा पयाउनु पने भएपनन औषचिको म्याद जाने अर्वस्था भएर्मा

नयाँ खररद गररएको औषचि स्टकर्मा राखख स्टकर्मा रहेको औषचि म्याद सककनु अनघनै प्रयोगर्मा
पयाउनु पदय छ ।

प्रकोप/र्महार्मारीको व्यर्वस्थापन काययको लाचग टे स्ट ककट तथा RRT Deployment ककट खररद गनयु

परे र्मा आर्वश्यकता अनस
ु ार अगािी उपलेखखत Specification खररद गनय सककनेछ । साथै
प्रकोप/र्महार्मारी/वर्वपदका सर्मयका लाचग अचग्रर्म रुपर्मा औषचि, उपकरण तथा औषचिजधय सार्मग्रीको

स्टक पाईशलंग गररने भएकोले प्रकोप व्यर्वस्थापनका लाचग तयारी अबस्थार्मा रहन सघाउ पग्ु ने र

हुनसलने सम्भावर्वत जनिनको क्षनत कर्म हुनेछ ।
३.० प्रदे श स्तरीय र्महार्मारी रोगहरुको सशर्मक्षा, Public Health Emergency Risk Profiles and Plan
गोल्रठ (कल्म्तर्मा २ ददन)

जम्र्मा रु. ३.५

लाख ।

वर्वषयबस्तुहरूिः ल्जपलाहरुको र्महार्मारीको अर्वस्था, स्थानीयस्तरको र्महार्मारीको अर्वस्थार्मा शसककएका

पाठहरु, हरे क ल्जपलाको Public Health Emergency Risk Profiles and Plans etc.

सशर्मक्षार्मा सहभाचगहरूिः सार्माल्जक वर्वकास र्मधरालय, स्र्वास््य ननदे शनालय, स्र्वास््य कायायलयहरू,
प्रदे श खररद तथा आपनु तय ब्यर्वस्था केधर, प्रादे शशक स्र्वास््य ताशलर्म केधर, प्रादे शशक जनस्र्वास््य

प्रयोगशाला, सम्बल्धित प्रदे श शभरका अस्पतालहरू, स्थानीय तहका स्र्वास््य संयोजक तथा स्र्वास््य
संस्थाका प्रर्मुखहरू र त्यांक रे किय गने कर्मयिारी, इवपडिशर्मयोलोजी तथा रोग ननयधरण र्महाशाखाका

प्रनतननचिहरू र अधय सम्बल्धित सरोकारर्वाला प्रनतननचिलाई सहभागी गराई सशर्मक्षा गोल्रठ संिालन
गनप
ुय नेछ
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श्रोत ब्यल्लतिः इवपडिशर्मयोलोजी तथा रोग ननयधरण र्महाशाखा, सार्माल्जक वर्वकास र्मधरालय, स्र्वास््य
ननदे शनालय तथा अधय सम्बल्धित वर्वषयका वर्वज्ञहरु ।
वर्वषयबस्तुहरु

स्थानीय तहहरु तथा स्र्वास््य संस्थाहरुले

र्महार्मारी रोगहरुको र्वारे र्मा बषयभरर गरे को काययहरुको

प्रस्तुनतकरण, र्महार्मारी रोग संग सम्बल्धित वर्वद्यर्मान नीनत, ननयर्म, ननदे शशका तथा काययवर्वचिको
प्रस्तुनतकरण, Risk Profiles and Plan etc.

सशर्मक्षार्मा सहभाचगहरूिः स्र्वास््य ननदे शनालय, प्रदे श खररद तथा आपनु तय ब्यर्वस्था केधर, स्र्वास््य

कायायलय, प्रादे शशक अस्पतालहरू, स्थानीय तहका स्र्वास््य संयोजक तथा स्र्वास््य संस्थाका

प्रर्मुखहरू र प्रयोगशाला, फार्मेसी, र्मेडिकल रे कियर तथा त्यांक रे किय गने कर्मयिारी र अधय सम्बल्धित

प्रनतननचिलाई सहभागी गराई सशर्मक्षा गोल्रठ संिालन गनप
ुय नेछ आगार्मी ददनर्मा हुनसलने
प्रकोप/र्महार्मारी/वर्वपद व्यर्वस्थापनका लाचग तयारी अर्वस्थार्मा रहन बबगतर्मा गरे का काययबाट शसलने,
कर्मजोरी सि
ु ाने । र्महार्मारी/प्रकोप/ वर्वपदका सर्मयका लाचग अचग्रर्म रुपर्मा औषचि, उपकरण तथा

औषचिजधय सार्मग्रीको स्टक पाईशलंग गररने भएकोले प्रकोप व्यर्वस्थापनका लाचग तयारी अबस्थार्मा
रहन सघाउ पग्ु ने र हुनसलने सम्भावर्वत
सहभागी संख्या :- २५ जना

जनिनको क्षनत कर्म हुनछ
े ।

तालीर्म प्रशशक्षक : ल्जपला ल्स्थत बबषय सम्बल्धित दक्षता हाशसल गरे का ब्यल्लत हरु र आबश्यकता
अनस
ु ार अधय बाह्य श्रोत व्यल्लतहरु

अपेक्षक्षत प्रनतफल

आगार्मी ददनर्मा हुनसलने
प्रकोप/र्महार्मारी/वर्वपद व्यर्वस्थापनका लाचग तयारी अर्वस्थार्मा रहन
बबगतर्मा गरे का काययबाट शसलने, कर्मजोरी सि
ु ाने ।

प्रकोप/र्महार्मारी/वर्वपदको सर्मयर्मा अचग्रर्म रुपर्मा औषचि, उपकरण तथा औषचिजधय सार्मग्रीको स्टक

पाईशलंग गररने भएकोले प्रकोप व्यर्वस्थापनका लाचग तयारी अबस्थार्मा रहन सघाउ पग्ु ने र हुनसलने
सम्भावर्वत जनिनको क्षनत कर्म हुनेछ ।

सशभयलेधस काययक्रर्म रोगहरुको र्व)ाारे र्मा अशभर्मुखखकरण, सेल्धटनल साईटहरुको संिालन खिय, खाद्य, खानेपानी

गुणस्तर ननगरानन, ईर्वासय सम्बल्धि अशभर्मुखखकरण, कायय संिालन तथा अधय खिय, ररएजेधट र अधय सार्माग्री

खररद तथा र्मेशसन र्मर्मयत, र्महार्मारीको सशभयलेधस आदी( यस शशषयक अधतरगतको रकर्म सेल्धटनल साईटहरुर्मा

ईर्वासय सम्बधिी अशभर्मुखीकरण, सेल्धटनल साईटहरुको संिालन खिय, थवपएका सेल्धटनल साईटहरु र्मेडिकल )
कलेज, ननजी अस्पतालहरु सर्मेतर्मा प्रदे शस्तरबाट अशभर्मुखीकरण (, प्रदे श अधतरगत रहे का सेल्धटनल साईटहरुका

र्मे.सु. तथा र्मेडिकल रे कियरहरु सहभागी गराई सशर्मक्षा तथा ईर्वासयबाट प्रातत त्याङ्कको भेररकफकेसन काययक्रर्म,

खानेपानी, खाद्य गुणस्तर ननगरानी, र्महार्मारीको सशभयलेधस, ननदे शनालयबाट ईर्वासय सम्बधिी त्याङ्क
व्यर्वस्थापनका लाचग पयापटप खररद, खानेपानी पररक्षणका लाचग ररएजेधट तथा अधय र्मर्मयत काययका लाचग
खिय गनय सककनेछ ।

खियको बाँिफाँि गदाय सेल्धटनल साइटर्मा ईर्वासय अशभर्मूखीकरण तथा सञ्िालन खियका लाचग प्रत्येक साईट

(प्रदे श नं. –१४ र्वटा, प्रदे श नं. २–८ र्वटा, प्रदे श नं. ३–८ र्वटा, गण्िकी प्रदे श–८ र्वटा, प्रदे श नं. ५-९ र्वटा, कणायली
प्रदे श–९ र्वटा, सुदरु पल्श्िर्म प्रदे श -९ र्वटा र्मा (कल्म्तर्मा रू. १,५०,०००।– ननदे शनालयर्मा पयापटप खररदका लाचग

रू. १,००,०००।– स्पेशसकफकेसन संलग्न प्रदे श अधतरगत रहे का थप गररएका सेल्धटनल साईटहरुर्मा अशभर्मूखीकरण,

ईर्वासय सशर्मक्षा, खानेपानी गुणस्तर ननगरानी, खाद्य गुणस्तर ननगरानी, र्महार्मारीको सशभयलेधस, ररएजेधट र अधय
सार्माग्री खररद तथा र्मेशसन र्मर्मयतका लाचग तपशसल बर्मोल्जर्म रकर्म वर्वननयोजन गररएको छ ।
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प्रदे श

काययक्रर्म

१

२

३

गण्िकी

५

कणायली

सुदरु पल्श्िर्म

सशभयलेधस काययक्रर्म जम्र्मा
रकर्म

6000

4000

5500

4000

6000

5000

4500

2100

1200

1200

1200

1350

1350

1350

400

400

1500

400

800

200

500

500

500

400

500

500

500

500

500

500

400

500

500

500

1300

1000

1000

800

1550

1500

1500

1200

400

800

800

1300

950

650

ईर्वासय सम्बल्धि

अशभर्मुखखकरण तथा

सेल्धटनेल साईटहरुको

संिालन खिय (पदहले कायर्म
भएको)

ईर्वासय सम्बल्धि

अशभर्मुखखकरण (थवपएका)

खानेपानी गण
ु स्तर ननगरानी
खाद्य गण
ु स्तर ननगरानी
र्महार्मारीको सशभयलेधस,
ईर्वासय सशर्मक्षा

खानेपानी पररक्षणका लाचग
ररएजेधट र अधय सार्माग्री
खररद तथा (पयापटप)

र्मेशसन र्मर्मयत

उपरोलत काययक्रर्महरु र्मध्ये ईर्वासय सम्बल्धि अशभर्मुखखकरण तथा सेल्धटनल साईटहरुको संिालन खिय सावर्वकका

सेल्धटनल साईटहरुर्मा अल्ख्तयारी प्रदान गरी साईटर्मा नै काययक्रर्म सञ्िालन गनप
ुय दयछ । नयाँ कायर्म भएका
साईटहरुर्मा

प्रदे शस्तरबाटै

अशभर्मुखखकरण

काययक्रर्म

तय

गरी

साईटहरुर्मा

काययरत

स्र्वास््यकर्मीहरुको

सहभागीतार्मा सञ्िालन गनय सककनेछ । खानेपानी गण
ु स्तर ननगरानी, खाद्य गण
ु स्तर ननगरानी, र्महार्मारी

सशभयलेधसको हकर्मा प्रदे श स्तरबाट र्वा आर्वश्यकता अनस
ु ार ल्जपलास्तरर्मा कायय सञ्िालन गनय सककनेछ साथै
ईर्वासय सशर्मक्षार्मा प्रदे श अधतरगत रहे का सेल्धटनल साईटहरुका र्मेडिकल सुपररटे धिेधट तथा र्मेडिकल रे कियरहरु
सहभागी गराई सशर्मक्षा तथा िाटा भेररकफकेसन काययक्रर्म सञ्िालन प्रदे श स्तरर्मा नै गनप
ुय दयछ ।

ईवासा सम्िजन्त्ध अभभमुखखकरण, सेजन्त्टनल साईटहरुको संचालन खचा

तोककएका सेल्धटनल साईटहरुबाट संक्रार्मक तथा र्महार्मारीजधय रोगहरुको तत्काल र साततादहक रुपर्मा

पररिय

ननरधतर प्रनतर्वेदन गने प्रणाली नै Early Warning and Reporting System (EWARS) हो । रोगहरूको
ननरधतर र गण
ु स्तरीय प्रनतर्वेदन गनयका लाचग EWARS Sentinel Sites र्मा काययरत चिककत्सक तथा

स्र्वास््यकर्मीहरुलाइ अशभर्मुखीकरण काययक्रर्म तथा साईटहरुको संिालन आर्वश्यकता पदय छ ।
उद्दे श्य

EWARS सेल्धटनल साईटर्मा काययरत चिककत्सक तथा स्र्वास््यकर्मीहरुलाई ईर्वासयको र्महत्र्व तथा

र्महार्मारीजधय रोगहरुबारे रत
ु जानकारी गराउँ दा पानय सलने सकारात्र्मक प्रभार्वबारे जानकारी गराउने ।

संक्रार्मक रोगहरुको त्यांक अशभलेख व्यर्वस्थापन र शशघ्र प्रनतर्वेदनको सुननल्श्िता गने ।
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यो शशषयकको रकर्मबाट प्रदे श अधतगयत रहे का EWARS सेल्धटनल साइट कायर्म भएका अस्पतालहरूले
काययक्रर्म संिालन गनुय पनेछ।

अशभर्मुखीकरण काययक्रर्म सञ्िालनको ल्जम्र्मेर्वारी अस्पतालको र्मेडिकल रे कियर (अचिकृत) र्वा सो कायय

गने ल्जम्र्मेर्वार व्यल्लतले गनुय पछय । र ननजले कायययोजना तयार गरर स्र्वीकृत गराइ काययक्रर्म सञ्िालन
गनप
ुय दय छ ।

अशभर्मुखीकरण काययक्रर्म सेल्धटनल साइटर्मा सञ्िालन गनप
ुय दयछ ।

काययक्रर्म संिालनको श्रोतब्यल्लतर्मा अस्पतालको र्मे.सु., EDCD, स्र्वास््य ननदे शनालय, ताशलर्म प्रातत

व्यल्लत र र्मेडिकल रे कियर हुनसलनेछन ् ।
एक सर्मुहर्मा कररब ३०-४० जना सम्र्म सहभागी गराउनु पदयछ ।

सेल्धटनल साईटर्मा काययरत चिककत्सक तथा स्र्वास््यकर्मीहरू, स्र्वास््य कायायलका प्रर्मुख, RRT सम्पकय

ब्यल्लत अशभर्मुखीकरण काययक्रर्मर्मा सहभागी हुने छन ् ।
अशभर्मुखखकरण/ अधतरकृया काययक्रर्म २ ददन संिालन गनप
ुय छय । काययक्रर्मर्मा कल्म्तर्मा ननम्नअनस
ु ारका
वर्वषयबस्तु सर्मार्वेश हुनु पदय छ ।

सञ्िालन
प्रकृया

Overview of EWARS and importance of timely reporting
EWARS in DHIS2
Data consistency from EWARS and HMIS
Principles and practice of Disease Surveillance
Case Definitions of reportable diseases
Role of Laboratory in case detection
Role and responsibilities of MS, MO, Nursing staff, Paramedics, Lab personnel
Group work and identification of issues on data error etc

कायय संिालन तथा अधय खिय सम्बधिर्मा आर्वश्यकता पदहिान तथा वाँिा तयार गरर अस्पतालको

रे किय/ त्याङ्क शाखाका लाचग इधटरनेट सञ्िालन, यए
ु सबी र्मोिेर्म तथा शसर्म खररद, िाटाकािय ररिाजय

गनय, कम्तयट
ु र र्मर्मयत गनय, वप्रधटर खरीद तथा र्मर्मयत गनय, ररपोदटय ङ्ग काययर्मा आर्वश्यक पने अधय सार्मान
खररद तथा र्मर्मयत गनय यो रकर्म खिय गनय सककनेछ । सेल्धटनल साइटर्मा सि
ू ना प्रर्वाहका लाचग प्रनत
र्मदहना रु. ३०० का दरले
खिय गनय सककनेछ ।

र्मेडिकल रे कियर (अचिकृत) का लाचग र्मोर्वाईल ररिाजय स्र्वरुप यो शशषयकबाट

बजेट र्वाँिफाँि : प्रकोपजधय रोगहरुको र्वारे र्मा अशभर्मुखखकरण काययक्रर्मका लाचग स्र्वीकृत रकर्म रू.
१,५०,००० बाट कररब ७५ प्रनतशत र साईट संिालन खियका लाचग कररर्व २५ प्रनतशत हुनेगरी
र्वाँिफाँि गरी कायय संिालन गनप
ुय दयछ ।

बजेट

काययक्रर्म सञ्िालन तथा सधदभय सार्माग्रीहरुको लाचग इवपडिशर्मयोलोजी तथा रोग ननयधरण र्महाशाखार्मा
अपेक्षक्षत
प्रनतफल

सर्मधर्वय गनय सककनेछ ।

EWARS र्मा प्रनतर्वेदन गनप
ुय ने रोगहरुको तोककएको सर्मयर्मा ननयशर्मत प्रनतर्वेदन हुनेछ । ननयशर्मत
गण
े । सेल्धटनल साईटर्मा दे खा परे का ककटजधय रोग तथा
ु स्तरीय प्रनतर्वेदनको सनु नल्श्ितता हुनछ
र्महार्मारी जधय रोगहरुको अर्वस्था र्वारे जानकारी प्रातत हुनेछ ।

खानेपानी गुणस्तर ननगरानी

खानेपानी आयोजनार्वाट वर्वतररत वपउने पानीको गण
ु स्तर सनु नल्श्ित गनयको लाचग खानेपानी सरु क्षा

पररिय

योजना लागु भएका आयोजनार्मा र्वातार्वरणीय अनग
ु र्मन गने, सुरक्षा योजना नभएका आयोजनार्मा
खानेपानी सरु क्षा योजना लागु गने र पानीजधय रोग फैशलएका स्थानहरुर्मा

सशभयलेधस कायय गनप
यु दय छ ।

उद्दे श्य

खानेपानी गण
ु स्तर

प्रदवु षत खानेपानीबाट दे खा पने पानीजधय रोगहरुको (Water Borne Diseases) धयनू नकरण गनयका
लाचग खानेपानी गण
ु स्तर ननगरानी गने साथै खानेपानी सुरक्षा योजना लागु गने ।
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यस अधतगयत २ र्वटा कक्रयाकलाप संिालन गनय सककने छ ।

खानेपानी आयोजनाहरुको Mapping गने र खानेपानी सुरक्षा योजना लागु भएका आयोजनाको

सञ्िालन
प्रकृया

र्वातार्वरणीय परीक्षण अर्वलोकन गने र अर्वलोकन पश्िात सुिार गनुय पने र्वद
ुँ ाहरु र्वारे उपभोलता

सशर्मनतलाई जानकारी गराउने । यदद खानेपानी परीक्षण गनप
ुय रे र्मा परीक्षणको ब्यर्वस्था शर्मलाउने र
पररक्षणको पररणार्म सम्र्वल्धित ननकायलाई उपलब्ि गराउने ।

पानीजधय रोग फैशलएका स्थानको खानेपानीको स्रोत र्वा वर्वतरण प्रणालीको अनग
ु र्मन र सुिारका लाचग
खानेपानी पररक्षण

सझ
ु ार्व र जनिेतना जगाउने कक्रयाकलापहरु संिालन गने।

अपेक्षक्षत

खानेपानी सरु क्षा योजना स्थापना गने पररपाटीको वर्वकास भइ प्रदवु षत खानेपानीका कारणले दे खा पने

सधदभय सार्माग्री

राल्रिय खानेपानी गण
ु स्तर सशभयलेधस (Surveillance) ननदे शशका, www.edcd.gov.np

प्रनतफल

पानीजधय र्महार्मारी रोगहरुको संख्यार्मा

कशर्म आउनेछ ।

खाद्य गुणस्तर ननगरानी

खाध्य पदाथयको छनौट, भंिारण, तयारी तथा प्रयोग गदाय सरु क्षक्षत तररकाले गने बानीको वर्वकास गनयको

पररिय

लाचग सम्र्वल्धित ननकायहरुलाई उत्प्रेररत गनक
ुय ो साथै खाध्य पदाथयका कारणले र्महार्मारी फैशलएर्मा

त्यसको कारणर्वारे अर्वगत भइ सर्मयर्मा नै रोकथार्म र ननयधरण गनयको लाचग खाद्य गण
ु स्तर ननगरानी
गररधछ ।

उद्दे श्य

खाद्य वर्वशालतताका कारणले हुनसलने वर्वशभधन रोगहरू (Food Borne Diseases) को कारण पत्ता
लगाइ फैलन नददने र रोग फैशलन सलने अर्वस्था पदहिान गरी रोकथार्म गनुय काययक्रर्मको र्मुख्य उद्दे श्य
हो।

खाद्य पदाथयका कारणले कुनै रोग फैशलएर्मा रोग फैलार्वटको कारण सो को रोकथार्म र भवर्वश्यर्मा
रोगको पन
ु रार्ववृ त्त रोलने कक्रयाकलाप संिालन गनयु पछय ।

खाध्य सरसफाई, खाध्य सुरक्षा र खाध्यजधय रोगहरुको कारण, रोकथार्म ननयधरण सम्र्वधिर्मा
सञ्िालन
प्रकृया

सरोकारर्वालाहरुको सहभाचगतार्मा प्रदे श तथा ल्जपला स्तरर्मा अशभर्मुखीकरण काययक्रर्म सर्मेत सञ्िालन
गनय सककनेछ ।

अशभर्मुखीकरण काययक्रर्मर्मा होटल ब्यर्वसायी संघ, नागररक सर्माज, सुरक्षा ननकाय, उद्योग र्वाखणज्य

संघ, स्र्वास््यकर्मी, अधय संघ संस्थाहरु तथा सरोकारर्वालाहरूको सहभाचगतार्मा संिालन गने।

अशभर्मुखखकरण काययक्रर्म संिालनको लाचग स्र्वास््य ननदे शक, स्र्वास््य कायायलयका प्रर्मख
ु , ताशलर्म प्रातत

ब्यल्लत, र्मे.सु., खाध्य प्रवर्वचि तथा गण
ु ननयधरण कायायलयको प्रनतननचि आदद व्यल्लत स्रोत व्यल्लतका
अपेक्षक्षत
प्रनतफल

रुपर्मा सहजीकरण कायय गराउन सककने छ ।

खाद्य पदाथयको गण
ु स्तर सम्र्वल्धि जनिेतनार्मा अशभबद्
ु स्तर कायर्म राख्ने
ृ चि हुन गई खानेकुराको गण
बानीको वर्वकास हुनेछ र अधततिः प्रदवु षत खानेकुराका कारणले दे खा पने खाद्य वर्वशालतता सम्बधिी

रोगहरुर्मा कशर्म आउनेछ ।

महामारीको सभभालेन्त्स तथा ईवासा सभमक्षा कायाक्रम
र्महार्मारीजधय रोगहरू कुनै पनन स्थानर्मा फैलनसलने भएकाले र्महार्मारीको ब्यापकता र्वा फैलार्वटको
ल्स्थती एककन गरी ननयधरणका लाचग सि
ू ना दरु
ु स्त राख्नु पदय छ ।

पररिय

र्महार्मारीका कारणले भएका प्रभावर्वतहरुको यथाथय वर्वर्वरण तयार गरी सम्र्वल्धित ननकायहरुर्मा जानकारी
ददने गनयु पदय छ ।

ईर्वासय र्माफयत प्रनतर्वेदन हुने वर्वशभधन रोगहरु सम्बधिी त्यांकको गण
ु स्तर तथा प्रनतर्वेदन काययर्मा
दे खापरे का सर्मस्या तथा िुनौतीका वर्वषयर्मा छलफल हुनु आर्वश्यक हुधछ ।
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र्महार्मारीका कारणले भएका प्रभावर्वतहरुको यथाथय वर्वर्वरण जानकारी भई सो को आिारर्मा रोगको
उद्दे श्य

रोकथार्म, ननयधरण र व्यबस्थापन गनुय यस काययक्रर्मको उद्दे श्य हो।

ईर्वासय प्रनतर्वेदन काययर्मा दे खापरे का सर्मस्या सर्मािान गन,ुय ननयशर्मत रूपर्मा परृ ठपोषण ददइ गण
ु स्तरीय

त्यांकको प्रातती र प्रयोग गनुय ।

र्महार्मारी फैशलएका स्थानर्मा गई रोगको कारण र फैलार्वट जानकारी शलने ।

र्महार्मारीका कारणले भएका वर्वरार्मी तथा र्मत्ृ यक
ू ो संख्या ननयशर्मत अद्यार्वचिक गने ।

प्रातत त्यांकलाई ननयशर्मत वर्वरलेषण गने र संभावर्वत जोखखर्म रहेको जनसंख्या एककन गने ।
रोगको फैलार्वटको ननयधरण र रोकथार्मका उपायहरु अर्वलम्र्वन गने

सञ्िालन
प्रकृया

रोगको ननयधरण गनयको लाचग RRT संग सर्मधर्वय गने ।

रोग र र्मत्ृ यक
ू ो वर्वर्वरण सम्र्वल्धित ननकायर्मा ननयशर्मत प्रेषण गने।

रोग ननयधरण लाचग आर्वश्यक पने औषचि, सार्माग्री र जनशल्लतको लाचग संघ, प्रदे श र स्थानीय
तहसँग सर्मधर्वय गने ।

ईर्वासय सशर्मक्षार्मा प्रदे श अधतरगत रहे का सेल्धटनल साईटहरुका र्मेडिकल सुपररटे धिेधट तथा र्मेडिकल

रे कियरहरु सहभागी गराई प्रातत त्यांकको गण
ु स्तर, प्रयोगका बारे र्मा सशर्मक्षा तथा िाटा भेररकफकेसन

अपेक्षक्षत
प्रनतफल

काययक्रर्म सञ्िालन प्रदे श स्तरर्मा गनप
यु दय छ ।

र्महार्मारी फैशलएका स्थानहरुको ननयशर्मत सुिना संकलन र वर्वश्लेषणका आिारर्मा काययक्रर्म संिालन
गनय र सर्मयर्मा रोग ननयधरण तथा रोकथार्म गनय सहयोग पग्ु ने छ ।

नसने रोगहरू सम्िन्त्धी कायाक्रम

नसने रोगको रोकथार्म तथा व्यर्वस्थापन गनय स्र्वास््यकर्मीहरूको क्षर्मता अशभर्वल्ृ ध्दको लाचग PEN Package

ताशलर्मको वर्वकास गररएको छ । आ.र्व. ०७६।०७७ र्मा र्मोरङ्, तेह्थुर्म, उदयपुर, सलायही, सततरी, िनुषा, रसुर्वा,

शसधिुपापिोक, दोलखा, स्याङ्जा, पर्वयत, नर्वलपरासी (र्वदयघाट सुस्ता पुर्व)य , दाङ्, तयूठान, अघायखाँिी, सपयान, दै लेख,
सुखेत, बझाङ्, दािल
ुय ा र ििेपिुरा गरी प्रत्येक प्रदे शर्मा ३ र्वटा ल्जपला गरी २१ र्वटा ल्जपलाहरूर्मा थप वर्वस्तार

गररएको छ, यसरी नसने रोगहरू सम्बधिी काययक्रर्म लागु भएका जम्र्मा ल्जपलाको संख्या ५१ पुगेको छ । िालु
आर्वर्मा प्रदे श अधतरगतका ल्जपलाहरुर्मा काययक्रर्म सञ्िालनका लाचग प्रत्येक प्रदे शर्मा रू १ करोि बजेट
छुट्ट्याइएको छ । सो र्मध्य तपशसल अनुसार रकर्मको बाँिफाँि गरर काययक्रर्म सञ्िालन गनुय पनेछ |
काययक्रर्म

पटक

बजेट )रू लाखर्मा(

नसने रोगहरू सम्बधिी औजार उपकरण खररद

१

१०

नसने रोगहरू सम्बधिी काययक्रर्म

१

नसने रोगहरू सम्बधि (Multi Sectoral Action Plan) बैठक

नसने रोगहरू सम्बधिी (Hypertension, DM, Cancer, COPD) Day Celebration

PEN Package को ToT संिालन गने

नसने रोगहरू सम्बधिी Mass Screening तथा Awareness काययक्रर्म

Occupational Health अशभर्मुखखकरण काययक्रर्म

१
४
१
१
१

७५
२
१
७
४
१

नसने रोग सम्िजन्त्ध कायाक्रम
नसने रोगको रोकथार्म तथा व्यर्वस्थापनको लाचग स्र्वास््यकर्मीहरूको क्षर्मता अशभर्वल्ृ ध्द गनुय

पररिय

आर्वश्यक छ । स्र्वास््यकर्मीहरूको क्षर्मता अशभर्वल्ृ ध्दको लाचग PEN Package ताशलर्मको वर्वकास

गररएको छ । यो ताशलर्म नसने रोग काययक्रर्म संिालन हुने ल्जपलाहरूका ल्जपला अस्पताल,
प्राथशर्मक स्र्वास््य केधर तथा स्र्वास््य िौकीहरूर्मा सेर्वा प्रदायक स्र्वास््यकर्मीहरूको लाचग संिालन
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हुनेछ । यो काययक्रर्म हालसम्र्म ३० र्वटा ल्जपलाहरूर्मा संिालनर्मा आइय सकेकोछ । १६ र्वटा ल्जपला
०७४।०७५ सम्र्मर्मा शुरू भइय सकेको छ । जसर्मा कैलाली, बागलुङ्, इलार्म, पापपा, र्मकर्वानपरु ,

सुखेत, रौतहट, अछार्म, बददय या, चितर्वन, जुम्ला, जाजरकोट, िाददङ, नर्व
ु ाकोट र गोरखा रहे का छन ्

र वर्वस्तार गने क्रर्मर्मा आ.र्व. ०७५।०७६ र्मा १४ र्वटा ल्जपलाहरूर्मा लागु गररएको चथयो । साथै

आगार्मी १ र्वषय शभर क्रर्मशिः ७७ र्वटै ल्जपलाहरूर्मा वर्वस्तार गने लक्ष्य रहे को छ । आ.र्व. ०७६।०७७

र्मा २१ र्वटा ल्जपलाहरूर्मा थप लागु गररएको छ, जस अनस
ु ार र्मोरङ्, तेह्थर्म
ु , उदयपरु , सलायही,

सततरी, िनष
ु ा, रसुर्वा, शसधिुपापिोक, दोलखा, स्याङ्जा, पर्वयत, नर्वलपरासी (पर्व
ु )य , दाङ, तयठ
ू ान,

अघायखाँिी, सपयान, दैलेख, सुखत
े , बझाङ्, दािल
ुय ा र ििेपिुरा रहेकाछन ् । यसरर PEN Package
लागु भएका जम्र्मा ल्जपलाको संख्या ५१ पग
े ो छ ।
ु क

प्रर्मख
ु नसने रोगहरु –र्मट
ु ु तथा रलतनलीको रोग, र्मिर्म
ु ेह, लयाधसर तथा दीघय श्र्वासप्रश्र्वास सम्बल्धि

उद्दे श्य

रोगको उपिार तथा रोकथार्म बारे

जनिेतना फैलाउने।

यस काययक्रर्मका लागी रु ७५ लाखको व्यर्वस्था गररएको छ । काययक्रर्म संिालन गदाय प्रत्येक प्रदे शर्मा

कल्म्तर्मा ३ ल्जपला (आर्वश्यकता अनस
ु ार ३ ल्जपलार्मा स्र्वास््यकर्मीहरूको संख्याको आिारर्मा बजेट

वर्वननयोजन गनु पने हुधछ) र्मा गनयु पदय छ ।
नसने रोग सम्बल्धि प्रशशक्षक प्रशशक्षण तालीर्म (ToT) शलएका स्र्वास््यकर्मी प्रशशक्षकहरुबाट १:५

(सहजकताय सहभागी अनप
ु ात) आिारर्मा नसने रोग सम्बल्धि ताशलर्मको PEN तयाकेज अनस
ु ार

ताशलर्म प्रातत (MToT on PEN Package) सहजकतायबाट सञ्िालन गनप
ुय नेछ ।
ताशलर्मर्मा सहभागी :

वर्वशभधन अस्पतालहरू (ल्जपला अस्पताल, १५ शैया अस्पताल, प्राथशर्मक अस्पतालहरू, प्राथशर्मक
सञ्िालन प्रकृया

स्र्वास््य केधरहरू तथा हे पथपोस्टहरूबाट र्मे.अ., पारार्मेडिलस तथा नसीङ्हरूलाइय तथा सम्भब
भएसम्र्म सबैलाइय सहभागी गराइय ताशलर्म संिालन गनय सककने छ । ल्जपलास्तरीय ताशलर्म काययक्रर्म

४ कायय ददनको हुनेछ । सो अर्वचि शभर PEN को ताशलर्म ननदे शशका र Training Manual र्मा भएका
सम्पण
ू य वर्वषयबस्तुहरु सर्मेदटने गररे ताशलर्म गराउनु पनेछ ।
सहभाचग संख्यािः २५ जना प्रती ब्याि

ताशलर्म सार्मग्रीिः ताशलर्म सार्माग्रीको व्यर्वस्था प्रशशक्षकको लाचग ताशलर्म ननदे शशका (PEN Package

Trainers Guide) र सहभागीको लाचग

Participants Training Manual, Practical Section

Materials, तोककएका Stationery & Clinical Logistics. उलत सार्मग्रीको छपाई ताशलर्मको लाचग

बबननयोल्जत बजेटबाट व्यर्वस्था गनुय पनेछ । ताशलर्मर्मा Demonstration को लाचग आर्वश्यक पने

अपेक्षक्षत प्रनतफल

औजार/उपकरणको व्यर्वस्था सर्मेत गनप
यु ने हुधछ । अशभलेख प्रनतर्वेदनको लाचग वर्वरार्मी दताय
रल्जस्टर, ओ.पी.िी. दटकट, र्माशसक प्रनतर्वेदन फारार्म सर्मेत छपाउनु पनेछ ।
नसने रोगका बारे र्मा स्र्वास््यकर्मीहरुको क्षर्मता अशभर्वद्
ु र घटे को हुनेछ ।
ृ िी गरी रोगभार र र्मत्ृ यद

नसने रोगहरू सम्िजन्त्ध कायाक्रमका लाधग उपकरण खररद
वर्वश्र्व तथा दक्षक्षण पर्व
ू ी एशशयार्मा बढ्दो शहरीकरण र पररर्वनतयत ल्जर्वनशैली, जनसांल्ख्यक, आचथयक तथा

सार्माल्जक पररर्वतयन संगसंगै नसने रोगको प्रकोप बदवरहे को छ । यस सधदभयर्मा नेपालर्मा पनन यसको

पररिय

प्रकोपबाट अछुतो रहेको छै न, फलस्र्वरुपको हाल नेपालर्मा सरुर्वा रोगको तल
ु नार्मा नसने रोगर्वाट

हुने
र्मत्ृ यद
ु र बढ्दो छ । नेपाल सरकारले नसने रोगको रोकथार्म तथा उपिार काययलाई सशलत रुपर्मा अनघ
बवाउन वर्वश्र्व स्र्वास््य संगठनको Package for Essential Non Communicable Disease (PEN)
अर्विारणालाई अनर्म
ु ोदन गरे को छ ।
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PEN Package अधतगयत र्मुटु तथा रलतनलीको रोग, र्मिुर्मेह, लयाधसर तथा दीघय श्र्वासप्रश्र्वास सम्बधिी

रोग सर्मेत गरी ४ र्वटा सर्मेदटएको छ । यी नसने रोगहरु लाग्नक
ु ा प्रर्मुख ४ र्वटा कारक तत्र्वहरुर्मा
शारीररक ननल्स्क्रयता, िुम्रपान/र्मद्यपान, र्मोटोपना तथा अस्र्वस्थ खानपान पदयछ ।

काययक्रर्म संिालन गनय सम्बल्धित प्रदे शले यस अनघपलो र्वषयसम्र्म संिालन भइय रहे का ल्जपलाहरूर्मा
उलत काययक्रर्म ननरधतरताका लाचग ताशलर्म संिालन तथा औजार उपकरण खररद गनय सककनेछ ।

उद्दे श्य

स्पेशसकफकेशन

नसने रोग सम्र्वल्धि उपकरण खररद गरर सम्र्वल्धित स्र्वास््य संस्थार्मा उपलव्ि गराउने ।
उपकरणका खररदका लाचग तपशसल बर्मोल्जर्मको स्पेशीकफकेशनर्मा रही खररद गनप
ुय दय छ ।

यस काययक्रर्मा संिालनका लाचग रु.१० लाख व्यर्वस्था गररएकोछ । िालु आ.र्व. ०७६।०७७ र्मा काययक्रर्म

सञ्िालन गनय लाचगएका २१ ल्जपलाहरु र्मोरङ्, तेह्थर्म
ु , उदयपरु , सलायही, सततरी, िनष
ु ा, रसर्व
ु ा,

शसधिप
ु ापिोक, दोलखा, स्याङ्जा, पर्वयत, नर्वलपरासी(पर्व
ु )य , दाङ्, तयठ
ू ान, अघायखाँिी, सपयान, दै लेख,

सञ्िालन
प्रकृया

सुखेत, बझाङ्, दािुयला र ििेपिुरा को लाचग तोककएको स्पेसीकफकेसनको आिारर्मा आर्वश्यक
उपकरणहरुको खररद गरी वर्वतरण गनप
ुय ने हुधछ ।
खररद गनप
ुय ने उपकरणहरु तथा Reagent

Glucometer, glucometer strip, lancet, Uristick, weighing scale, Measuring tape,
Sphygmomanometer with stethoscope, peak flometer etc.
Reagent(glucose, urea, creatinine, Na+, k+ (प्रयोगशाला भएका संस्थाहरुर्मा)

अपेक्षक्षत

नसने रोगर्वाट हुने वर्वरार्मी दर र र्मत्ृ यद
ु रर्मा कशर्म आउनेछ ।

प्रनतफल

स्पेसीकफकेसन
S.N.

1
1.1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
3
3.1
4

Purchaser’s Specifications
Manufacturer
Brand
Type / Model
Country of Origin
Description of Function
Portable, Handheld, Battery operated system for testing Lipid panel
Technical Specifications
Device should be compact and light weight
Should be hand held device for Near Patient Testing
Should be able to perform Lipid Panel
Should perform Total Cholesterol, Triglycerides, HDL Cholesterol and also provide calculated
results for LDL and Total Cholesterol/HDL Ratio
Sample volume for single or panel test should not be more than 40uL.
Should perform test from finger prick
Result time must not exceed 90 sec for Lipid Panel testing
Measurement range for HDL Chol must be upto 120mg/dL
Test strips must be available in Lipid Panel as well as individual test parameter
Should have 2 level controls for the test parameters
Accessories, spares and consumables
All standard accessories, consumables and parts required to operate the equipment, to be
included in the offer. Bidders must specify the quantity of every item included in their offer
(including items not specified above).
Operating Environment
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4.1
5
5.1
5.2
5.4
5.5
6
6.1
7
7.1
8
8.1
9
9.1
10
10.1
10.2
10.3

The system offered shall be designed to operate normally under the conditions of the purchaser's
country. The conditions include Power Supply, Climate, Temperature, Humidity, etc.
Standards and Safety Requirements
This unit shall be certified to meet ISO9001:2008 and/or ISO 13485
CE (European) and USFDA approved product certificate.
Self declared CE certificate will not be acceptable.
Should meet National Cholesterol Education Program (NCEP) Guidelines of the National Institutes
of Health (NIH).
Should be CRMLN certified for CHOL and HDL test strips
User Training
Must provide user training for medical paramedical staff (including how to use and maintain the
equipment).
Warranty
Comprehensive warranty for 2 years from acceptance.
Maintenance Service During Warranty Period
Not applicable
Installation and Commissioning
Must supply preassembled unit, ready to use .
Documentation
User (Operating) manual in English
List of important spare parts and accessories with their part number and costing.
Certificate of calibration and inspection from factory.

Technical Specification of Test Strips with glucometer (Item n. 1 and 2)
Bidder’s
Remarks

S. No.

Purchaser’s Specifications

1
2
3

Make
Model
Country of Origin
General Technical Requirement for Portable handheld Glucometer with lancing
device
i. Range/Linearity - 20 to 600 mg/dl.
ii. Maximum reading time- Less than 10 seconds.
iii. Size of blood samples required for test - Less than 1.5 microliters.
iv. Memory capacity - At least 50 test results.
v. Accuracy +/- 10%.
vi. Reproducibility +/- 5%
vii. Settings- Should have automatic code detection facility, time and date and
display of sugar in mg/dl.
viii. Software-Inbuilt software should be available and should have facility to
ensure accuracy of measurement.
ix. Configuration- Should use electro chemical technology.
x. Power requirements- Shall be battery operated 3 volt lithium ion cell battery or
2x (AAA) Alkaline battery. Battery should be supplied with item and should last at
least 1000 tests.
xi. Atmospheric conditions- The Glucometer should be capable of being stored in
ambient temperature range 0 to 50 degree centigrade and relative humidity of 15

4.1
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4.2

4.3

4.4

to 90%. Further it should be capable of operating continuously in ambient
temperature of 10 to 50 degree centigrade and relative humidity of 15 to 90%.
xii. Cleaning disinfection and sterilisation - The unit should be cleanable and
sterlizable with alcohol.
xiii. Certifications applicable- FDA (US)/CE (EU) - BIS/ISO 13485 2003:ISO:151972013
xiv. Training - Training for medical, para medical and technical staff to be
provided.
xv. Warranty-Should have life time replacement warranty for 3 years.
xvi. Operating Manual-The operating instructions and manuals are to be supplied.
xvii. Service support- Should be available and details of service centres to be
declared. Toll free number facility for service complaints should be available.Online complaint portal should be declared.
xviii. Data transfer- Item should have data transfer facility through USB device or
equivalent device
Requirements for Glucometer Test strips packet
i. The Glucostrips shall be available in the local market all over Nepal.
ii. The shelf life shall be 12 months.
iii. The cost of the strip for the next 3 years shall be taken into account in the
General Technical requirement For TE : Page 5 of 6 evaluation considering two
strips per day.
iv. Strip should work minimum 3 months from the opening of the pack.
v. The strip should be able to use capillary blood samples.
vi. Control solution/calibre stick to check the reliability of the strips to be supplied
and Quantity Should be 50 control solutions/ strips per glucometer.
vii. Standard manual,carrying case, one set of standard battery to be supplied with
the item.
General Technical Requirements for Single Use Pressure Activator auto disable
safety lancet.
i. Pre loaded Pressure operated.
ii. Easy handling, two step operation and button operated design.
iii. The lancet are required to be auto disabled and should be usable only once. It
should be in a packet of 100 lancets per glucometer.
iv. Needle is fully shielded before and after use.
v. Automatically retracts the needle into casing after sampling.
vi. 3 edged, high quality ultra sharpneedle, which can rapidly penetrate skin to
reduce patient's pain.
vii. Penetration depth to suit capillary blood requirement (Adjustable).
viii. Test and Diagnosis of blood glucose.
ix. Protect the user from risk of blood borne infection.
Lancing Device of 5 depth level with ejector

TSN: 139124
S.N.

Peak Flow Meter
Bidder’s
Remarks

Purchaser’s Specifications
Peak Flow Meter
Manufacturer
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S.N.

1

1.1

2
2.1
3
3.1
4
4.1
4.2
4.3
4.4

4.5

4.6

4.7
4.8
5
5.1
6
6.1

7

8
8.1
9

Bidder’s
Remarks

Purchaser’s Specifications
Brand
Type / Model
Country of Origin
Description of Function
It is used to monitor asthma in patients and to quantify the severity of a crisis, and
can help to adjust treatment.
The peak expiratory flow rate is the flow of air generated in the first 0.1 seconds of
a forced expiration. It can be measured with a portable peak flow meter. The
result is extrapolated over 1 minute and expressed in litres of expired air per
minute.
Operational Requirements
It shall be suitable for adults and children.
System Configuration
Peak Flow Meter, complete unit.
Technical Specifications
Hand-held device used to measure the air flow from the lungs in one "fast blast."
Materials:
Main body: impact-resistant ABS plastic
Cover and handle: high density polypropylene
Scale: hot-stamped, alcohol-resistant
It shall have oval mouth piece shaped.
Handle: folds out, keeps hand away from the air stream thus encourages use of
the proper technique for accurate readings.
Performance data:
Accuracy: +/-10% or 10 litres/minute
Reproducibility: ≤ 12% or 15 litres/minute
Linearity: ≤ 5% or 10 litres/minute
Resistance to flow: ≤ 0.35kPa/litres/second
Frequency response: ≤ 12% or 15 L/minute
Scale resolution: 10 litres/minute from 60-700 litres/minute
20 litres/minute from 700-800 litres/minute
Calibration data:
Measurement range: 60-800 litres/minute
Resolution: 10 litres/minute
It shall come with adjustable colour-coded indicator, green, yellow and red (on the
scale side) for three zone asthma management.
It shall give multiple results for the same patients for reliability.
Accessories, spares and consumables
Accessories:
Storage case: 01 no.
Operating Environment
The product offered shall be designed to be stored and to operate normally under
the conditions of the purchaser's country. The conditions include Climate,
Temperature, Humidity, etc.
Standards and Safety Requirements
Must submit ISO 9001 or ISO13485:2003/AC:2007 for Medical Devices AND
CE or USFDA approved product certificate.
User Training
Must provide user training (including how to use and maintain the equipment).
Warranty
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Bidder’s
Remarks

S.N.

Purchaser’s Specifications

9.1
10
10.1
11
11.1
12
12.1
12.2
12.3

Warranty for 1year after acceptance.
Maintenance Service During Warranty Period
Standard warranty condition is applicable.
Installation, Inspections and Commissioning
Must supply preassembled unit, ready to use.
Documentation
User (Operating) manual in English.
Service (Technical / Maintenance) manual in English, if any.
List of important spare parts and accessories with their part numbers and costing,
if any.
Certificate of calibration and inspection from factory.

12.4

Item No. 4 : Lancets
S.N.
Purchaser’s Specifications

1
2
3
4

Bidder’s
Remarks

Manufacturer
Brand
Type/Model
Country of Origin
General Technical Requirements for Single use lancets for pressure Activator
safety lancet device
3 edged, high quality ultra-Sharpe needle, which can rapidly penetrate skin to
reduce patient’s pain.
Needle tip must be covered with detachable ball for maintaining sterility
Penetration depth to suit capillary blood requirement (Adjustable)
Needle must be suitable to fit in all generally available lancet devices.

Item No. 5 Urine Protein Test Strips
S. No.

1
2
3
4
5
6

Bidder’s
Remarks

Purchaser’s Specifications
Make
Model
Country of Origin
General Specifications
Urine strip for measurement of Albumin in Urine
Should be sensitive for 15mg/dL
Color chart should be given on the bottle
The absorption pad must be protected against normal concentration of ascorbic
acid and should have no interference from ascorbic acid.
Manufacturer must have ISO13485 and CE (European) certificate should be
provided
Bidder must mention the number of strips in one bottle. Only 50 or 100 strips per
bottle pack size shall be admissible

107

Item No. 6 Urine Ketone Test strips
S. No.

1
2
3
4
5
6

Bidder’s
Remarks

Purchaser’s Specifications
Make
Model
Country of Origin
General Specifications
Urine strip for measurement of Ketone in Urine
Based on Sodium Nitropruside method
Color chart should be given on the bottle
The absorption pad must be protected against normal concentration of ascorbic
acid and should have no interference from ascorbic acid.
Manufacturer must have ISO13485 and CE (European) certificate should be
provided
Bidder must mention the number of strips in one bottle. Only 50 or 100 strips per
bottle pack size shall be admissible

नसने रोगहरुको रोकथाम तथा ननयन्त्रणका लागी िहुपक्षीय कायायोजना (MSAP NCD सम्वन्त्धी चौमाभसक
िैठक गने
पररिय

उद्दे श्य
अपेक्षक्षत प्रनतफल

संिालन प्रकक्रया

नसने रोगहरुको रोकथार्म तथा ननयधरणका लागी बहुपक्षीय कायययोजना (२०१४-२०२०) र्मा व्यर्वस्था
भए अनस
ु ारका उदे श्यहरू हाशसल गनयका लागी बहुपक्षीय बैठक तथा छलफलबाट नसने रोग

रोकथार्म र ननयधरणका काययलाई प्रभार्वकारी वं गले संिालन गनप
ुय दय छ ।

नसने रोगहरुको रोकथार्म तथा ननयधरणका लागी बहुपक्षीय कायययोजना (२०१४-२०२०) को संघीय
संरिना अनरु
ु प प्रभार्वकारी काययधर्वयन गनयु ।
यस काययक्रर्म संिालनका लाचग २ लाख बजेटको व्यर्वस्था गररएको छ ।

नसने रोगको रोकथार्म र ननयधरणका लाचग सरोकारर्वाला सदहतको प्रदे शस्तरर्मा एक बहुपक्षीय
सशर्मनत गठन गनय सककनेछ ।
बैठक िौर्माशसक रुपर्मा सधिालन गनप
यु नेछ।

नसने रोगहरुको रोकथार्म तथा ननयधरण गरी रोगभार र र्मत्ृ यद
ु रर्मा कर्मी पयाउने ।

नसने रोगहरु सम्िन्त्धी हदवस मनाउने
पररिय

उद्दे श्य

अपेक्षक्षत प्रनतफल

नसने रोगहरुको रोकथार्म तथा ननयधरण गनय जनिेतना अशभर्वद्
ृ िी गनुय अत्यार्वश्यक छ । यस्ता
रोगहरुको बारे र्मा जनिेतना अशभर्वद्
ृ िी गनय र्मूख्यर्मूख्य रोगहरुसँग सम्बल्धित र वर्वश्र्वव्यापी रुपर्मा

र्मनाईने ददर्वस र्मनाउनु उपयल
ु त दे खखधछ ।

नसने रोगहरुको सम्बधिर्मा जनिेतना अशभर्वद्
ृ िी गनुय ।

र्मूख्य िार नसने रोगको अधतराल्रिय ददर्वसका ददन जनिेतना बद्
ृ िी हुने ककशसर्मका रर्य याली,
प्रभातफेरी,र्वलतत्ृ र्वकला, हाजीररजर्वाफ लगायतका काययक्रर्महरु संिालन गने ।
वर्वश्र्व र्मिुर्मेह ददर्वस १४ नोभेम्बर,
वर्वश्र्व COPD ददर्वस २० नोभेम्बर,

वर्वश्र्व Cancer ददर्वस ४ फेब्रअ
ु री र

वर्वश्र्वउच्ि रलतिाप ददर्वस १७ र्मे र्मा र्मनाउने ।

यस काययक्रर्म संिालनका लाचग हरे क ददर्वसका लागी रु. २५००० का दरले १ लाख बजेटको व्यर्वस्था

गररएको छ ।
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संिालन प्रकक्रया

नसने रोगहरुको सम्बधिर्मा जनिे तना अशभर्वद्
ृ िी भई स्र्वस्थ जीर्वनशैलीको वर्वकास तथा वर्वस्तार

हुनेछ ।

PEN Package प्रभशक्षक प्रभशक्षण ताभलम
पररिय

उद्दे श्य

संिालन प्रकक्रया

नसने रोगहरुको रोकथार्म तथा ननयधरण गनय सर्मूदायर्मा काययरत स्र्वास््यकर्मीहरुको क्षर्मता वर्वकास

गनय प्रदे शस्तरर्मा पनन प्रशशक्षक प्रशशक्षण ताशलर्म संिालन गनप
ुय दय छ । यसले ल्जपलार्मा अर्वल्स्थत
स्र्वास््य कायायलय र्माफयत ताशलर्म संिालन गनय सहयोग पग्ु नेछ ।

नसने रोगहरुको सम्बधिर्मा PEN ताशलर्म संिालन गनय प्रशशक्षक तयार हुनेछन ् ।

काययक्रर्म संिालन गदाय केधरको सम्बल्धित र्महाशाखा/शाखासँग आर्वश्यक सर्मधर्वय गनुय पने छ ।

Practical Session को लाचग PEN Package Trainers Guide र्मा उपलेख गररएको Stationery &

Clinical Logistics लगाएत आर्वश्यक सार्मग्री खररद गरी ताशलर्म संिालन गनुय पदय छ । प्रदे शस्तरर्मा

एक सर्मह
ू र्मा प्रशशक्षक प्रशशक्षण ताशलर्म संिालन गनयु पदयछ ।

तालीर्मका प्रशशक्षक :- PEN ताशलर्मको MToT तालीर्म प्रातत Medical officers, MDGP, General

Physicians र सम्बल्धित वर्वषय वर्वज्ञ

तालीर्मका सहभागीहरु :- Medical officers, PHOs, HA with BPH degree

प्रशशक्षक संख्या :- ५ जना

सहभागी संख्या :- २० जना
तालीर्म अर्विी :- ५ ददन ।

अपेक्षक्षत प्रनतफल

यस काययक्रर्म संिालनका लाचग प्रत्येक प्रदे शर्मा रु ७ लाख बजेटको व्यर्वस्था गररएको छ ।
नसनेरोगहरुको PEN ताशलर्म संिालन गनय आर्वश्यक संख्याका प्रशशक्षक उपलब्ि हुनेछन ् ।

Mass Screening तथा Awareness Campaign
पररिय

उद्दे श्य

संिालन प्रकक्रया

नसने रोगहरुको रोगभार बढ्दै गएको भए तापनन सर्मुदायर्मा सिेतना, सर्मयर्मै पदहिान तथा उचित

व्यर्वस्थापनका िन
ु ौनतहरु यथार्वत रहे का छन ् । यसलाई कर्मी गनयका लाचग Mass Screening तथा

Awareness Campaign प्रभार्वकारी उपाय बधन सलतछ ।

नसनेरोगहरुको सम्बधिर्मा सिेतना अशभर्वद्
ृ िी गने ।
ृ िी गरी सेर्वाको पहुँि र्वद्

काययक्रर्म संिालन गदाय सेर्वाको पहुि
ँ नपग
ु ेको, उपेक्षक्षत, शसर्माधतकृत तथा र्वल्धिनतकरणर्मा परे को
सर्मद
ु ायलाई प्राथशर्मकतार्मा राखी प्रदे श शभरको कुनै स्थानर्मा सम्बल्धित स्थानीय तह तथा स्र्वास््य
कायायलयलाई सहभागी गराई एक पटक शशवर्वर तथा सिेतना काययक्रर्म संिालन गने ।
काययक्रर्म संिालनका लागी कल्म्तर्मा दई
ु जना वर्वशेषज्ञ चिककत्सक (MDGP

र्वा General

Physician) को सहभागीतार्मा नसने रोगर्मा प्राथशर्मकतार्मा रहेका रोग (Hypertension, Diabetes,

COPD, Cervical/Breast cancer) पदहिानका लागी प्रयोगशाला (Blood Glucose, Blood
Cholesterol) लगायतका सबु बिा उपलब्ि गराई कल्म्तर्मा दई
यु नेछ ।
ु ददन शशवर्वर संिालन गनप
आर्वश्यक औषिी तथा Reagent खररदका लाचग रु १ लाख सम्र्म खिय गनय सककने छ ।

अपेक्षक्षत प्रनतफल

यस काययक्रर्म संिालनका लाचग प्रत्येक प्रदे शर्मा रु ४ लाख बजेटको व्यर्वस्था गररएको छ ।

नसने रोगहरुको सम्बधिर्मा सिेतना अशभर्वद्
ृ िी भएको र रोगको सर्मयर्मानै पदहिान तथा

व्यर्वस्थापन भएको हुनेछ ।

अकुपेशनल हे लथ अभभमुखखकरण कायाक्रम
पररिय

बढ्दो शहरीकरण र पररर्वनतयत ल्जर्वनशैली, जनसांल्ख्यक, आचथयक तथा सार्माल्जक पररर्वतयन सँगसँगै
व्यर्वसायजधय स्र्वास््य सर्मस्या पनन नतब्र गनतर्मा बदवरहेको सधदभयर्मा नेपालर्मा
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व्यर्वसायजधय

स्र्वास््य सर्मस्याको

उद्दे श्य

लेखाजेखा गनय कदठन भएको छ । यस कारण सो सर्मस्याको धयनू नकरण

गनय सरोकारर्वाला ननकाय तथा सम्बल्धित पेशाकर्मीहरूलाइय सस
ु ूचित गराउनु पदयछ ।
व्यर्वसायजधय स्र्वास््य सर्मस्यालाइय धयनू नकरण गने ।

यसका लागी प्रदे शस्तरर्मा िौर्माशसक रुपर्मा अशभर्मख
ू ीकरण तथा अधतरकक्रया काययक्रर्म संिालन गनय
सककनेछ ।

सहभागी संख्या: ३०-४० जना

सञ्िालन प्रकृया

सहभागीहरु:- सार्माल्जक वर्वकास र्मधरालय, स्र्वास््य र्महाशाखा प्रर्मूख, शाखा प्रर्मूखहरु, स्र्वास््य

ननदे शनालयका ननदे शक तथा शाखा प्रर्मूखहरु, प्रदे श स्र्वास््य तालीर्म केधर प्रर्मख
ू , प्रदे श स्र्वास््य

आपनु तय व्यर्वस्थापन केधर प्रर्मख
ू , अस्पतालहरुका

प्रर्मख
ू , वर्वभागीय प्रर्मख
ू , Nursing प्रर्मख
ू , हाउस

ककवपंग अचिकृत तथा अधय सरोकारर्वाला व्यल्लत/संस्थाका प्रनतननचिहरु।

अपेक्षक्षत प्रनतफल

यस काययक्रर्मका लागी रु १ लाख व्यर्वस्था गररएको छ ।

व्यर्वसायजधय स्र्वास््य सर्मस्याबाट हुने वर्वरार्मी दर र र्मत्ृ यद
ु रर्मा कशर्म आउनेछ ।

भसकलसेल एननभमयाको उपचार तथा व्यवस्थापन
हाल उपलब्ि प्रर्माण र दस्तार्वेजका आिारर्मा नेपालका गण्िकी, कणायली तथा सुदरू पल्श्िर्म प्रदे शर्मा
शसकलसेल एननशर्मयाको रोगभार ज्यादा दे खखएको छ । यी सर्मस्याहरुको सम्बोिनका लागी वर्ववर्वि

पररिय

ककशसर्मका काययक्रर्महरु सञ्िालनर्मा रहे का छन ् । शसकलसेल एननशर्मयाका अनतररलत हे र्मोग्लोबबनसँग
सम्बल्धित अधय सर्मस्याहरु वर्वशेषत: थालासेशर्मयाको पनन रोगभार दे खखदै आएको छ । यस
काययक्रर्मर्मा

हेर्मोग्लोबबन संग सम्बल्धित शसकलसेल एननशर्मया, थालासेशर्मया लगायतका

सर्मस्याहरुको वर्वषयर्मा सर्मद
ु ायर्मा

पदहिान, उपिार तथा व्यर्वस्थापनका लागी काययक्रर्म संिालन

गनप
ुय दय छ ।

र्मदहला स्र्वास््य स्र्वयंसेर्वक, नागररक सर्माज, जनप्रनतननचि, पाटी प्रनतननचि, िार्मी झाक्रीहरुलाई
उद्दे श्य

सर्मूदायर्मा भएको Hemoglobinopathy (Sickle cell Anaemia & Thalassaemia ) सम्प्रेषण गनय
सक्षर्म र्वनाउने ।

जन िेतना अशभर्वद्
ृ चि गने ।

रोकथार्म र व्यर्वस्थापनको लाचग प्रनतर्वद्िता र्ववाउने

यस काययक्रर्मलाई ननम्न बर्मोल्जर्मका कक्रयाकलापर्मा बबभाजन गरी गनुय पने छ

यस काययक्रर्म संिालनका लागी ननम्नानस
ु ार बजेटको व्यर्वस्था गररएको छ:गण्िकी प्रदे श –१० लाख
प्रदे श नं. ५ –४० लाख

सुदरु पल्श्िर्म प्रदे श –१५ लाख

काययक्रर्मिः हेर्मोग्लोबबनसँग सम्बल्धित शसकल सेल एनेशर्मयाथालासेशर्मया लगायतका सर्मस्याहरुका ,
सञ्िालन प्रकृया

बारे र्मा सर्मुदायर्मा अशभर्मुखीकरण

एउटा सर्मूह र्मदहला स्र्वास््य स्र्वयंसेर्वक, िार्मी झाक्रीहरु,

अको

सर्मह
ू ,

नागररक

सर्माज,

जनप्रनतननचि, पाटी

प्रनतननचिलाई

सर्मद
ू ायर्मा

भएको

Hemoglobinopathy (Sickle cell Anaemia & Thalassaemia) एक ददने Orientation ददने ।

सहभागी संख्या ३० दे खख ४० जना
ताशलर्म अर्वचि १ददन

रोगभारका आिारर्मा प्राथशर्मकता प्रातत ल्जपलाहरु :- नर्वलपरासी (बदय घाट सुस्ता पर्व
ू )य , नर्वलपरासी,

रुपधदे ही, कवपलर्वस्त,ु दाँग, र्वाँके, र्वददय या, कञ्िनपरु , कैलाली र ििेलिरु ा ।
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रोगभारको नयाँ त्य र्वा सम्भार्वना दे खखएर्मा अधय ल्जपला र्वा स्थानीय तहर्मा पनन काययक्रर्म
वर्वस्तार गनय सककनेछ ।
अपेक्षक्षत प्रनतफल

Haemogobinopathy (sickle cell Anaemia & Thalassaemia) को पदहिान हुने ।
जन िेतना अशभर्वद्
ृ चि भएको हुने ।
शरु
ु कै अर्वस्थार्मा रोगको ननदान गरी उपिार भएको हुने ।

सामूदानयक मानभसक स्वास््य कायाक्रम

वर्वश्र्वव्यापी रुपर्मा दे खखएका सर्वै ककशसर्मका स्र्वास््य सर्मस्याहरु र्मध्ये १४% सर्मस्या र्वा रोगको भार

र्मानशसक स्र्वास््य सर्मस्या, नसा तथा लागु औषिीको प्रयोगले ओगेटेको छ । सन ् २०१७ र्मा वर्वश्र्व
स्र्वास््य संगठनले सार्वयजननक गरे को प्रनतर्वेदन अनस
ु ार वर्वश्र्वभर ३२२ शर्मशलयन जनसंख्या डिप्रेशन र

२४४ शर्मशलयन जनसंख्या चिधताजधय सर्मस्याबाट ग्रशसत रहेको पाईएको छ । यस्तो खालको

सर्मस्याबाट नेपाल पनन अछुतो रहन सकेको छै न । र्मानशसक स्र्वास््य सर्मस्या र सेर्वाको अधतर

उपलेखनीय रहे को छ । यसलाई कर्म गदै र्मानशसक स्र्वास््य सेर्वालाई अधय स्र्वास््य सेर्वासंगै एकककृत

गरी सर्मुदायर्मा नै उपलब्ि गराउनका लाचग सार्मुदानयक र्मानशसक स्र्वास््य सेर्वा तयाकेज, २०७४ स्र्वीकृत

गरी लागू गररएको छ ।
पररिय

यस तयाकेज अनस
ु ार सर्मुदायर्मा काययरत स्र्वास््यकर्मी तथा र्मदहला स्र्वास््य स्र्वयर्म ् सेवर्वकाहरुको
र्मानशसक स्र्वास््यका वर्वषयर्मा क्षर्मता वर्वकासका लाचग िार ककशसर्मका तालीर्म संिालन गररधछ।

हालसम्र्म यो काययक्रर्म २२ ल्जपलार्मा संिालनर्मा आईसकेको छ, यद्यपी बजेटको शसशर्मतताका कारण
ल्जपलाव्यापी बनाउन सककएको छै न । यस आचथयक र्वषयर्मा पनन

िेरै सेर्वाग्राहीले लाभ शलन सलने

स्थानीय तह छनौट गरी थप तीन ल्जपलार्मा काययक्रर्म प्रारम्भ गनुय पदय छ । यसको वर्वस्तार तथा

ननरधतरताका लाचग प्रदे श तथा स्थानीय तहको श्रोतबाट काययक्रर्म बनाई काययधर्वयनर्मा पयाउन सकेर्मा
र्मानशसक स्र्वास््य सेर्वार्मा उपलेखनीय योगदान पग्ु दछ ।

सार्मद
ु ानयक र्मानशसक स्र्वास््य काययक्रर्म लागू भईसकेका २२ ल्जपलाहरु :- तेहयथर्म
ु , पाँिथर, ईलार्म,

र्मोरं ग, पसाय, सलायही, रौतहट, दोलखा, रार्मेछाप, र्मकर्वानपरु , लम्जुंग, स्याङ्जा, पर्वयत, अघायखाँिी,
कवपलर्वस्तु, गप
ु र्मी, जुम्ला, काशलकोट, िोटी, दािल
ुय ा, कैलाली, कञ्िनपरु

र्मानशसक स्र्वास््य र सर्मस्याका बारे र्मा स्र्वास््यकर्मी र र्मदहला स्र्वास््य स्र्वयर्मसेवर्वकाको ज्ञान र
क्षर्मता अशभर्वद्
ृ चि गनयु ।

र्मानशसक तथा र्मनोसार्माल्जक सर्मस्याको सर्मुदायर्मा नै पदहिान गनुय ।

उद्दे श्य

स्र्वास््यकर्मीहरुलाई

बालबाशलकार्मा

वर्वकास

ककशोरककशोरी तथा अधय उर्मेरर्मा र्मददरा तथा

सम्बधिी,

व्यर्वहारजधय,

भार्वनात्र्मक

सर्मस्या;

लागऔ
ू षि प्रयोग, आत्र्महत्या लगायतका र्मानशसक

स्र्वास््य सर्मस्या र रोगका र्वारे र्मा जानकारी गराइ र्मनोसार्माल्जक परार्मशय सदहत उपिार गनय सक्षर्म

र्वनाउनु ।

र्मानशसक स्र्वास््य सर्मस्या भएका व्यल्लतलाइ र्मनोसार्माल्जक परार्मशय तथा उपिारको दायरार्मा पयाउनु
प्रस्तुत काययक्रर्म सार्मुदानयक र्मानशसक स्र्वास््य सेर्वा तयाकेज २०७४ को अर्विारणा अनस
ु ार प्रत्येक
प्रदे शका थप तीन ल्जपलार्मा संिालन गररने छ ।

सञ्िालन
प्रकृया

प्रत्येक ल्जपलाका लाचग रु. १८ लाखको दरले प्रदे शर्मा रु . ५४ लाख बजेटको व्यर्वस्था गररएको छ ।
िालु आ.र्व.२०७६/७७ र्मा काययक्रर्म संिालन गररने थप ल्जपलाहरुिः खोटांग, तातलेजुंग, सुनसरी, सततरी,

िनष
ु ा, शसराहा, िाददंग, शसधिुली, लशलतपरु , र्मुस्तांग, बाग्लुंग, नर्वलपरासी (बदय घाट सुस्ता पर्व
ु )य , तयठ
ू ान,
पापपा, दाङ, सपयान, जाजरकोट,

दै लेख, ििेलिुरा, बैतिी, बझांग

एक ल्जपलाबाट अचिकत सेर्वाग्राहीले सेर्वा शलन सलने कम्तीर्मा िार स्थानीय तह छनौट गरर संिालन
गनयु पनेछ ।
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काययक्रर्म लागु भएको स्थानीय तहर्मा काययरत अचिकतर्म स्र्वास््यकर्मी र र्म.स्र्वा.स्र्व.से. को क्षर्मता

वर्वकास हुने गरी तल उपलेख गररएका ४ प्रकारका तालीर्म तयाकेजर्मा प्रदान गनुय पनेछ ।
तालीर्म सार्मग्रीका र्मोड्यल
ु हरु वर्वद्यत
ु ीय प्रनतबाट प्रातत गरी छपाई तथा सर्मयर्मानै वुर्वानी गनुय पनेछ
।

पदहला नै काययक्रर्म शुरु भईसकेका ल्जपला र हाल काययक्रर्म संिालन हुने ल्जपलाका थप स्थानीय तहर्मा
प्रदे शको श्रोतबाट काययक्रर्म बनाई यस काययक्रर्म वर्वस्तार तथा ननरधतरता ददन सककने छ ।
र्मेडिकल अचिकृत, MDGP र हे पथ अशसस्टे ण्टहरुलाई र्मानशसक रोगसम्बल्धि ६ ददने

अनस
ु ार ताशलर्म ददने ।

र्मोियल
ू दई
ु

तालीर्मका श्रोतव्यल्लत/प्रशशक्षक :- MToT तालीर्मप्रातत Psychiatrist र्वा Clinical Psychologist र्वा

Psychiatry Resident Doctor, MDGP, Medical Officer हुनेछन ।

सहभागी संख्या :- २५ जनासम्र्म

स्टाफ नसय र अनर्मी लाई एक स्र्वास््य संस्थाबाट कल्म्तर्मा एक जनालाई र्मोियल
ू ३ अनस
ु ार ६

ददनको ताशलर्म ददने ।

तालीर्मका श्रोतव्यल्लत/प्रशशक्षक :- MToT तालीर्म प्रातत Psychiatrist, Clinical Psychologist,

Psychologist, Counseling Psychologist, Psychiatric Nurse, Nurses and Counselors with work
experience in mental health.
सहभागी संख्या :- २५ जना सम्र्म

र्मानशसक स्र्वास््यको कुनै पनन ताशलर्म नपाएका अ.हे .र्व., शस.अ.हे .र्व., हे .अ., स्टाफ नसय, अ.न.र्मी.,

पयाब र रे डियोलोजी आदद सेर्वार्मा कार्म गने स्र्वास््यकर्मीहरुलाई २ ददने र्मानशसक स्र्वास््य सम्बधिी

अशभर्मखु खकरण र्मोियल
ू १ अनस
ु ार ।

तालीर्मका श्रोतव्यल्लत/प्रशशक्षक :- तालीर्मप्रातत MDGP, Medical Officer हुनेछन ।
सहभागी संख्या :- ३० जनासम्र्म

र्मदहला स्र्वास््य स्र्वयंसेवर्वकाहरुलाई र्मोियल
ू ४ अनस
ु ार २ ददनको र्मानशसक स्र्वास््य सम्र्वल्धि ताशलर्म

ददने ।

तालीर्मका श्रोतव्यल्लत/प्रशशक्षक :- तालीर्मप्रातत MDGP, Medical Officers, Counsellors, HA,

Nursing staff हुने छन ।

अपेक्षक्षत
प्रनतफल

सहभागी संख्या :- ३० जनासम्र्म

र्मानशसक स्र्वास््यका बारे र्मा सिेतना अशभर्वद्
ृ चि हुने, रोगको सर्मयर्मा नै पदहिान भई सर्मुदायर्मा नै
उचित व्यर्वस्थापन हुने, प्रेषणको भरपदो पद्दनत वर्वकास हुने र र्मानशसक स्र्वास््य सर्मस्या र सेर्वाको
अधतर घट्नेछ ।

कैदीिन्त्दीहरुका लाधग मानभसक स्वास््य कायाक्रम
कैदीबधदीलाई र्मानशसक स्र्वास््यका सर्वालर्मा जोखखर्मर्मा रहेका सर्मूह र्माननएको छ । कैदर्मा रहदा र

पररिय

कैदी जीर्वन पनछ पनन हुन सलने र्मानशसक स्र्वास््य र र्मनोसार्माल्जक सर्मस्याको प्रभार्वलाइ ध्यानर्मा
राखी उनीहरुको र्मानशसक स्र्वास््य अर्वस्था जाधने र आर्वश्यक सहयोग गने अशभप्रायले यो काययक्रर्म
लागू गररएकोछ ।

उद्दे श्य
सञ्िालन
प्रकृया

कैदीबधदीहरुको र्मनोसार्माल्जक स्र्वास््यको अर्वस्था पत्ता लगाउने र आर्वश्यकता अनस
ु ार सहयोग तथा

उपिारको व्यबस्था गने

।

यस काययक्रर्मका लागी हरे क प्रदे शर्मा रु. िार लाखको व्यर्वस्था गररएको छ । प्रदे शर्मा रहेका

बधदीगह
ृ हरुर्मा र्मनोसार्माल्जक परार्मशयदाता, ताशलर्म प्रातत स्र्वास््यकर्मी तथा योग/ध्यान प्रशशक्षक

पररिालन गरी काययक्रर्म संिालन गने ।
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कैदी बधदीहरुको र्मनोसार्माल्जक वर्वषय, व्यर्वहार र र्वातार्वरणका बारे र्मा कारागार सम्बद्ि पक्षसंग
छलफल/अधतरकक्रया गने ।

साततादहक र्वा र्माशसक रुपर्मा कैदीहरुको र्मानशसक स्र्वास््य जांि गने ।
आर्वश्यकता अनस
ु ार

अपेक्षक्षत
प्रनतफल

योग, ध्यान सेसन संिालन, र्मनोसार्माल्जक परार्मशय तथा उपिार गने ।

आर्वश्यक औषिीका लाचग केधरसंग सर्मधर्वय गने र्वा प्रदे शबाट खररद गररएको औषिी प्रयोग गने ।
कैदीहरुर्मा र्मानशसक स्र्वास््य अर्वस्थाको

पदहिान गरर सर्मस्याको धयन
ू ीकरण गने ।

असक्त, असहाय तथा िेवाररसे मानभसक रोग वा मनोसमाजजक समस्या भएका व्यजक्तहरुको उपचार तथा
पुनस्थाापना कायाक्रम

असलत, असहाय तथा बेर्वाररसे र्मानशसक रोग र्वा र्मनोसर्माल्जक सर्मस्या भएका व्यल्लतहरुले अझैपनन

र्मानशसक स्र्वास््य सेर्वा पाउन सकेका छै नन ् । यस्ता व्यल्लतहरु सार्माल्जक भेदभार्व तथा दव्ु ययर्वहारको
पररिय

शशकार भई घरर्मा नै बािेर, थुनरे तथा सिकर्मा र्वेर्वाररस भएर रहनेसम्र्मको अर्वस्था रहे को छ । यस्ता
व्यल्लतहरुको उपिार तथा पन
ु स्थायपनाका लागी सरकारी, गैर सरकारी तथा ननजी क्षेरबीि प्रभार्वकारी

सर्मधर्वय र सहकाययका लाचग “असलत, असहाय तथा बेर्वाररसे र्मानशसक रोग र्वा र्मनोसर्माल्जक सर्मस्या

भएका व्यल्लतहरुको उपिार तथा पन
ु स्थायपना काययक्रर्म संिालन काययवर्वचि २०७६” जारी गररएको छ ।
यसै काययवर्वचि अनस
ु ार संिालन गने गरी यो काययक्रर्म लागू गररएको छ ।

उद्दे श्य

असलत, असहाय तथा बेर्वाररसे र्मानशसक रोग र्वा र्मनोसर्माल्जक सर्मस्या भएका व्यल्लतहरुको उपिार
तथा पन
ु स्थायपना गने ।

यस काययक्रर्म संिालनका लाचग प्रत्येक प्रदे शर्मा रु २० लाख व्यर्वस्था गररएकोछ ।

“असलत, असहाय तथा बेर्वाररसे र्मानशसक रोग र्वा र्मनोसर्माल्जक सर्मस्या भएका व्यल्लतहरुको उपिार

सञ्िालन
प्रकृया

तथा पन
ु स्थायपना काययक्रर्म संिालन काययवर्वचि २०७६” का प्रार्विान अनस
ु ार यो काययक्रर्म संिालन गने
।

उपिार तथा पन
ु स्थायपनाका लागी सरकारी, गैर सरकारी तथा ननजी क्षेरबीि प्रभार्वकारी सर्मधर्वय र

सहकायय गने ।

यस सेर्वाका लाचग इच्छुक अस्पताल तथा संस्थासंग काययवर्वचिर्मा तोककए अनस
ु ार आर्वेदन र्माग गने,
अपेक्षक्षत
प्रनतफल

सुपररर्वेक्षण, अनग
ु र्मन, सूचिकृत गने, सम्झौता गरी सोिभनाय भूलतानी गने ।

असलत, असहाय तथा बेर्वाररसे र्मानशसक रोग र्वा र्मनोसर्माल्जक सर्मस्या भएका व्यल्लतहरुले उपिार
तथा पन
े न ।
ु स्थायपना सेर्वा पाएका हुनछ

आत्महत्या रोकथाम कायाक्रम
आत्र्महत्यालाई र्मानशसक स्र्वास््य सर्मस्याको एउटा गम्भीर दस्
ु पररणार्म र रोकथार्म गनय सककने

जनस्र्वास््य सर्मस्याको रुपर्मा शलने गररधछ । ककशोर ककशोरी, यर्व
ु ार्वस्था, लागऔ
ु षि प्रयोगकताय,

पररिय

दहंसापीडित व्यल्लत र जेरठ नागररकलाई यसको जोखखर्म सर्मह
ू र्माननएको छ । कृवषजधय प्रयोजनका

लाचग प्रयोग हुने वर्वषादीको सहज उपलब्िताले पनन आत्र्महत्यालाई प्रश्रय ददएको पाईएको छ ।
र्मानशसक स्र्वास््य र आत्र्महत्याको बारे र्मा जनिेतना अशभर्वद्
ृ िी गनय, बहुपक्षीय साझेदारीर्मा वर्वषादीको
सहज पहुँि ननयधरण गनय र आत्र्महत्या सम्बधिी प्रयास र घटनाको स्र्वास््य संस्था स्तरर्मा

अशभलेख राखी सोको प्रनतर्वेदन गनय यो काययक्रर्म लागू गररएको छ ।

उद्दे श्य

वर्वश्र्व आत्र्महत्या रोकथार्म ददर्वस र्मनाउने,

आत्र्महत्या सम्बधिी प्रयास र घटनालाई कर्म गने,

स्र्वास््य संस्थाले आत्र्महत्या प्रयास र घटनाको अशभलेख राखी प्रनतर्वेदन गनय सुरुर्वात गने ।
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प्रदे श तथा ल्जपलास्तरर्मा काययक्रर्म संिालन गनय प्रत्येक प्रदे शर्मा रु. तीन
छ ।
सञ्िालन प्रकृया

अपेक्षक्षत प्रनतफल

लाख व्यर्वस्था गररएको

आत्र्महत्याको बारे र्मा जनिेतना अशभर्वद्
ृ िी गनय प्रदे श तथा ल्जपला स्तरर्मा सेतटे म्बर १० र्मा वर्वश्र्व

आत्र्महत्या रोकथार्म ददर्वस र्मनाउने ।

बहुपक्षीय साझेदारीर्मा वर्वषादीको सहज पहुँि ननयधरण गनय सिेतनार्मल
ू क काययक्रर्म गने ।
आत्र्महत्या सम्बधिी प्रयास र घटनाको अशभलेख राखी प्रनतर्वेदन गनय स्र्वास््यकर्मीहरुलाई
अशभर्मूखीकरण गने ।

आत्र्महत्या सम्बधिी प्रयास र घटनाको धयन
ू ीकरण गने ।

बिद्यालय मानभसक स्वास््य सम्िन्त्धी कायाक्रम
व्यल्लतको बद्
ू य अर्वचि नै
ृ िी, वर्वकास र व्यल्लतत्र्व ननर्मायणको र्महत्र्वपण

बापय र ककशोरार्वस्था हो ।

शारीररक, र्मानशसक, सार्माल्जक र आध्याल्त्र्मक वं गले स्र्वस्थ बालबाशलका नै जीर्वनिक्रका हरे क

पररिय

िरणर्मा स्र्वस्थ र सक्षर्म व्यल्लत बधदछन । शारीररक र भार्वनात्र्मक पररर्वतयनको प्रभार्व, दौतरीबाट
शसकाई र लागु पदाथयको सुरुर्वात पनन प्रायश: यही उर्मेर सर्मह
ू र्मा हुने गदय छ । पिास प्रनतशत भधदा
बवी र्मानशसक स्र्वास््य सर्मस्या िौि र्वषयभधदा कर्म उर्मेरबाटनै सुरु हुने दे खखएकोले र्मानशसक स्र्वास््य
र सर्मस्याको बारे र्मा बबद्याथीहरुको िेतना

उद्दे श्य

बद्
ृ िी गने अशभप्रायले यो काययक्रर्म लागू गररएको छ ।

र्मानशसक स्र्वास््य, सर्मस्या र लागप
ु दाथय दव्ु ययसनीको
गरी स्र्वस्थ बानी व्यर्वहारको वर्वकास गनुय ।

बारे र्मा बबद्याथीहरुको िेतना

अशभर्वद्
ृ िी

िालु आ.र्व. र्मा सार्मुदानयक र्मानशसक स्र्वास््य काययक्रर्म संिालनर्मा रहे का स्थानीय तहका र्माध्यशर्मक

वर्वद्यालयर्मा संिालन गने गरी हरे क ल्जपलार्मा ५० हजारका दरले प्रत्येक प्रदे शर्मा एक लाख पिास
हजार रुपैया व्यर्वस्था

सञ्िालन
प्रकृया

गररएको छ । प्रदे श र स्थानीय तहको अधय श्रोत पररिालन गरी वर्वगतर्मा

काययक्रर्म संिालन भई सकेका ल्जपला तथा िालू आ.र्व. र्मा काययक्रर्म रहने ल्जपलाका अधय स्थानीय
तहर्मा पनन यो काययक्रर्म संिालन गनय सककने छ ।

वर्वद्यालयको स्र्वास््य शशक्षक तथा वर्वद्यालय स्र्वास््यकर्मीसँगको सर्मधर्वयर्मा वर्वद्यालय शशक्षक,

अशभभार्वक तथा वर्वद्याथीलाई र्मानशसक स्र्वास््य, र्मानशसक रोग र लागु पदाथयका बारे र्मा अधतरकक्रया

र कक्षा संिालन गने ।

योग, ध्यान र तनार्व व्यर्वस्थापनको बारे र्मा र लागु औषिको ल्स्क्रननंगको बारे र्मा कक्षा संिालन गने।
अपेक्षक्षत
प्रनतफल

र्मनोसार्माल्जक परार्मशयदाता, ताशलर्म प्रातत स्र्वास््यकर्मीलाई पररिालन गरी काययक्रर्म संिालन गने।

शारीररक, र्मानशसक, सार्माल्जक र आध्याल्त्र्मक वं गले स्र्वस्थ र सक्षर्म बालबाशलका तयार गने।

कायाक्रमको नाम: मानभसक स्वास््य सम्िन्त्धी अभभमुखीकरण, योजना तजम
ुा ा तथा समीक्षा गोरठी

प्रदे श स्तरबाट संिालन गररने र्मानशसक स्र्वास््य सम्बधिी काययक्रर्म संिालन गनयका लाचग प्रदे शका
सम्बल्धित व्यल्लत, स्थानीय तहका स्र्वास््य संयोजक, लेखा/प्रशासनका प्रनतननचि

पररिय

तथा

पदाचिकारीका लागी र्मानशसक स्र्वास््य सम्बधिी काययक्रर्म वर्वषयर्मा अशभर्मख
ू ीकरण गने, सोको

सर्मीक्षा तथा आगार्मी आ.र्व. र्मा संिाशलत काययक्रर्मको वर्वस्तार तथा ननरधतरताका लागी प्रदे श तथा

स्थानीय तहको श्रोत पररिालन गनय योजना तजर्म
ुय ा सर्मेत गने अशभप्रायले यो काययक्रर्म लागू गररएको

छ ।
सञ्िालन प्रकृया

यस काययक्रर्मका लागी प्रत्येक प्रदे शर्मा रु. २ लाख ५० हजार व्यर्वस्था गररएको छ । प्रदे शस्तरबाट

संिालन गररने र्मानशसक स्र्वास््य सम्बधिी काययक्रर्मको जानकारी, काययक्रर्म संिालन भईसकेपनछ
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सर्मीक्षा तथा आगार्मी आ.र्व. र्मा काययक्रर्मको वर्वस्तार तथा ननरधतरताका लागी प्रदे श तथा स्थानीय
तहको श्रोत पररिालन गनय योजना तजर्म
ुय ा बैठक संिालन गने
अशभर्मूखीकरण काययक्रर्म :
श्रोतव्यल्लत :- केधरबाट

यसै

वर्वषयर्मा संिाशलत आशभर्मखू खकरण काययक्रर्मर्मा सहभागी भएका

प्रदे शस्तरका काययक्रर्म व्यर्वस्थापक, ताशलर्मकेधरका सम्बल्धित व्यल्लत, वर्वषय वर्वज्ञ, केधरका
सम्बल्धित काययक्रर्म व्यर्वस्थापक

सहभागी :- प्रदे शका र्मधरालय, स्र्वास््य ननदे शनालय, स्र्वास््य ताशलर्म केधर, प्रदे श स्र्वास््य आपनु तय

व्यर्वस्थापन केधरका सम्बल्धित व्यल्लत, ल्जपलाल्स्थत स्र्वास््य कायायलय प्रर्मख
ू , स्थानीय तहका

स्र्वास््य संयोजक, लेखा/प्रशासनका प्रनतननचि तथा पदाचिकारी
संिाशलत काययक्रर्मको सर्मीक्षा तथा योजना तजर्म
ुय ा गोरठी :-

सबै काययक्रर्महरु सम्पधन गरी सर्मीक्षा गने

केधरर्मा काययक्रर्म शशफाररस गनय, प्रदे श तथा स्थानीय तहको श्रोत पररिालन गरी थप स्थानीय तहर्मा
काययक्रर्म वर्वस्तार र ननरधतरता ददन योजना तजर्म
ुय ा गने

सहभागी : केधर, प्रदे श र स्थानीय तहका काययक्रर्म व्यर्वस्थापक, प्रदे श योजना आयोग, सार्माल्जक

वर्वकास र्मधरालय, स्र्वास््य ननदे शनालय, स्र्वास््य तालीर्म केधर, प्रदे श स्र्वास््य आपनु तय व्यर्वस्थापन
केधर, तथा काययक्रर्म संिालनर्मा रहे का र थप वर्वस्तारको योजना भएका
संयोजक, लेखा/प्रशासनका प्रनतननचि तथा पदाचिकारी

र्मानशसक स्र्वास््य सम्बधिी जनस्र्वास््यको अर्विारणा तथा
उद्दे श्य

एकरुपता कायर्म गने ।

स्थानीय तहका स्र्वास््य

काययक्रर्म संिालन

गने वाँिार्मा

प्रदे श तथा स्थानीय तहको श्रोत पररिालन गरी थप स्थानीय तहर्मा काययक्रर्म वर्वस्तार गने र
ननरधतरता ददने ।

कायाक्रमको नाम: नन:शुलकको सुचीमा समावेश भएका मानभसक स्वास््य सम्िन्त्धी औषधी खरीद

िालू आ.र्व. का लाचग हाल केधरर्मा उपलब्ि रहेका र्मानशसक स्र्वास््य सेर्वार्मा आर्वश्यक पने र

पररिय
उद्दे श्य

नन:शुपकको सि
ू ीर्मा सर्मार्वेश गररएका औषिीको वर्वतरणलाई प्रभार्वकारी बनाउनु पदयछ ।

औषिीको ननरधतर उपलब्िताको सुननल्श्ितताका लागी औषिी खररद

गरर काययक्रर्म संिालनर्मा

रहे का र िालू आ.र्व. र्मा काययक्रर्म संिालन हुने स्र्वास््य संस्थार्मा वर्वतरण गनुय पने छ ।

नन:शुपकको सि
ू ीर्मा सर्मार्वेश गररएका औषिीको ननरधतर उपलब्िताको सुननल्श्ितता गने ।

र्मानशसक स्र्वास््य सेर्वार्मा आर्वश्यक पने र नन:शुपकको सूिीर्मा सर्मार्वेश गररएका तपशसलर्मा उपलेखखत

औषिीहरु खररद गदाय WHO GMP Certified कम्पनीका खररद गने
औषिी खररदका
स्पेशसकफकेसन

सञ्िालन
प्रकृया

Tab Amitriptyline 10 mg/25 mg
Tab Diazepam 2 mg/5 mg
Cap Fluoxetine 10 mg/ 20 mg
Tab Risperidone 1 mg/ 2 mg
Tab Carbamazepine 100 mg/200 mg/400 mg
Tab Phenobarbitone 30 mg/60 mg
Tab Sodium Valproate 200 mg/300 mg
Tab Thiamine 100 mg
Tab Trihexyphenydil 2 mg

औषिी खररद तथा वुर्वानीका लाचग रु. ५ लाख व्यर्वस्था गररएको छ ।

औषिीको ननरधतर उपलब्िताको सुननल्श्ितताका लागी केधरर्मा सर्मधर्वय गरी गण
ु स्तरीय औषिी

खररद गने
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खररद गररएका औषिी सम्बल्धित स्थानीय तह र्वा स्र्वास््य संस्थासम्र्म र्मागका आिारर्मा वर्वतरण
अपेक्षक्षत
प्रनतफल

गने ।

सर्मूदायस्तरबाट आिारभूत र्मानशसक स्र्वास््य सेर्वा उपलब्ि हुनेछ

।

िालिाभलका तथा क्रकशोरक्रकशोरीहरुको मानभसक स्वास््य समस्याका लागी प्रेषण गररने अस्पातलका
धचक्रकत्सकको क्षमता बिकास ताभलम
बालबाशलका तथा ककशोरककशोरीको र्मानशसक स्र्वास््य सम्बधिी सार्मुदानयक काययक्रर्मले त्यस्ता सर्मस्या
पररिय

भएका बालबाशलका तथा ककशोरककशोरीको सर्मद
े ।
ु ायर्मा नै पदहिान र प्रारल्म्भक व्यर्वस्थापन हुनछ
सर्मुदायर्मा व्यर्वस्थापन हुन नसकेका र थप सेर्वा आर्वश्यकता भई प्रेषण गररएका बालबाशलकालाई

उपयल
ु त र्मानशसक स्र्वास््य सेर्वा प्रदान गनय नारायणी अस्पताल, कणायली स्र्वास््य वर्वज्ञान प्रनतरठान

र सेती अस्पतालर्मा काययरत चिककत्सकको क्षर्मता वर्वकास गनय तालीर्म संिालन गने ।

उद्दे श्य

बालबाशलका तथा ककशोरककशोरीको र्मानशसक स्र्वास््य सर्मस्याको व्यर्वस्थापन गनय चिककत्सकको क्षर्मता
अशभर्वद्
ृ िी गने ।

यस काययक्रर्म संिालन गनय प्रदे श २ र्मा ३ लाख ४१ हजार, कणायली प्रदे शर्मा २ लाख ८५ हजार र

सुदरु पल्श्िर्म प्रदे शर्मा २ लाख ८३ हजार बजेटको व्यर्वस्था गररएको छ ।

नारायणी अस्पताल, कणायली स्र्वास््य वर्वज्ञान प्रनतरठान र सेती अस्पतालर्मा अस्पतालका व्यर्वस्थापक,

वर्वभागीय प्रर्मख
ू र सम्बल्धित व्यल्लत/ननकायका प्रनतननचिसंग सुरु गररन लागेको काययक्रर्मका बारे र्मा

सञ्िालन
प्रकृया

छलफल/अधतरकक्रया गने

अस्पतालर्मा काययरत चिककत्सकको क्षर्मता वर्वकास तालीर्म संिालन गने ।

काययक्रर्मका प्रशशक्षक/श्रोतव्यल्लत :- MToT तालीर्मप्रातत Psychiatrist र्वा Clinical Psychologist र्वा

Psychiatry Resident Doctor हुनेछन ।
तालीर्मका सहभागी:-

Officer हुनेछन ।

अस्पतालर्मा काययरत MDGP, General Physician, Pediatrician, Medical

सहभागी संख्या:- २५ जनासम्र्म
अपेक्षक्षत
प्रनतफल

आर्वचिक सुपरशभजन र ल्ललननकल र्मोननटररगको व्यर्वस्था गने

सर्मद
ु ायबाट प्रेषण गररएका बालबाशलका तथा ककशोरककशोरीको र्मानशसक स्र्वास््य सर्मस्याको
व्यर्वस्थापन गने ।

र्वश्व कुरठरोग हदवसको उपलक्ष्यमा कायाक्रम ।
पररिय

उद्दे श्य

सर्मुदायर्मा कुरठरोग बारे िेतना बद्
ृ चि गनय र यस रोग प्रनत सार्माल्जक गलत िारणार्मा सकारात्र्मक

परीर्वतयन गनय हरे क बषय जनर्वरीको अल्धतर्म आइतर्वार लाइ वर्वश्र्व कुरठरोग ददर्वसको रूपर्मा र्मनाउने
गररधछ ।

सर्मद
ु ायर्मा कुरठरोग बारे िेतना बद्
ृ चि गने । (बबश्र्व कुरठरोग ददर्वसको उपलक्षर्मा)

सर्मुदायर्मा अपांगता र्वारे जन िेतना

बद्
ृ चि गने (बबश्र्व अपांगता ददर्वसको उपलक्षर्मा )

स्थानीय राजनीनतकर्मी तथा सरोकारर्वालाहरुबाट कुरठरोग तथा अपांगताको रोकथार्म, ननयधरण तथा

सधिालन प्रकृया

व्यर्वस्थापनको लाचग प्रनतर्वद्िता बवाउने ।

क. प्रदे श ल्स्थत कुरठरोग तथा अपांगता सम्बल्धि कायय गने
सर्मधर्वय गरी बजेट तथा कायययोजना तयार गने ।

संघसंस्था, सरकारी ननकायहरु सँग

ख. ददर्वस र्मनाउन र प्रिारप्रसारको लाचग उपलब्ि श्रोत अनस
ु ारका सञ्िार सार्माग्रीहरु तयार गने ।
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ग. िर्मयरोग शशवर्वर, रयाली, परकार अधतरकक्रया, कुरठरोग सम्र्वल्धि सांस्कृनतक काययक्रर्म, चिरकला
अपेक्षक्षत प्रनतफल

प्रदय शनी,र्वादवर्वर्वाद, हाल्जरीजर्वाफ आदद ।

कुरठरोग सम्र्वधिी जनिेतना अशभबद्
ृ चि हुने ।
शुरुकै अर्वस्थार्मा रोग ननदान तथा उपिारर्मा टे र्वा पग्ु ने ।

चौमाभसक काया प्रगनत सभमक्षा प्रदे शस्तर ।
पररिय

उद्दे श्य

सधिालन
प्रकृया

कुरठरोग ननयधरण काययक्रर्म तफय संिाशलत बबशभधन सि
ू कहरुका र्वारे र्मा भए गरे का कायय प्रगनतको सशर्मक्षा

तथा आर्वचिक अनग
ु र्मन र सो को आिारर्मा सर्मयर्मै सर्मस्या तथा कर्मी कर्मजोरीहरुलाई ननराकरण गरर
गण
ु स्तररय स्र्वास््य सेर्वा उपलब्ि गराउन आर्वचिक रूपर्मा यो काययक्रर्म संिालन गररधछ ।

कुरठरोग ननयधरण काययक्रर्म तफय संिाशलत बबशभधन सि
ू कहरुका र्वारे र्मा भए गरे का कायय प्रगनतको सशर्मक्षा

तथा आर्वचिक अनग
ु र्मन र सो को आिारर्मा सर्मयर्मै सर्मस्या तथा कर्मी कर्मजोरीहरुलाई ननराकरण गने
गण
ु स्तररय उपिार सेर्वा तथा लक्ष्य अनस
ु ारको प्रगनत हांशसल गनयर्मा सघाउ पय
ु ायउने ।

सशर्मक्षा प्रत्येक िार र्मदहनार्मा स्र्वास््य ननदे शनालयको ननदे शकको अध्यक्षतार्मा संिालन गने ।

सशर्मक्षार्मा प्रदे शको रोग ननयधरण सम्र्वधिी तोककएको अचिकृत, शाखा प्रर्मुख, त्यांक अचिकृत, क्षय-

कुरठ अचिकृत, कुरठरोग काययक्रर्म हे ने ल्जपला फोकल पसयन, आपनु तय शाखा प्रर्मुख, सहयोगी संस्थाका

प्रनतननिीहरु सहभागी हुनेछन । यसको संिालन एर्वं सर्मधर्वय स्र्वास््य ननदे शनालयले गनप
ुय नेछ।
काययक्रर्म संिालन गदाय राल्रिय क्षयरोग काययक्रर्मको सर्मधर्वयर्मा एकककृत रुपर्मा १ ददन कुरठरोग सम्र्वधिी
सशर्मक्षा संिालन गने ।

स्र्वास््य ननदे शनालय र कुरठरोग शाखाको सर्मधर्वयर्मा उलत सशर्मक्षार्मा इवपडिशर्मयोलोजी तथा रोग

ननयधरण र्महाशाखाबाट ननदे शक र काययक्रर्म अचिकृत सहभागीका लाचग सर्मधर्वय गने ।

प्रदे श स्तरर्मा कुरठरोग ननयधरण काययक्रर्मर्मा काययरत सहयोगी संस्थाको प्रस्तुती तथा संलग्नता अननर्वायय
अपेक्षक्षत
प्रनतफल

गराउने ।

कुरठरोग काययक्रर्म अधतगयत संिाशलत बबशभधन सूिकहरुका र्वारे र्मा लक्ष्य तथा कायय प्रगनतको सशर्मक्षा

हुने तथा काययक्रर्म संिालनर्मा अझै प्रभार्वकाररता आउने ।
काययक्रर्म संिालनर्मा दे खखएका सर्मस्याहरुको सर्मािान गनय पहल हुने ।

प्राबिधधक सुपररवेक्षण, अनुगमन
पररिय

वर्वशभधन स्थानीय तहर्मा हस्ताधतरण गररएका काययक्रर्मको कायायधर्वयनको अर्वस्थाको लेखाजोखा

उद्दे श्य

कुरठरोग, छालारोग तथा अपांगता तफय बबशभधन स्थानीय तहहरुर्मा काययक्रर्म संिालनको अनग
ु र्मन,

सधिालन प्रकृया

सर्मयर्मै आर्वश्यक सि
ु ार गरर गण
ु स्तरीय सेर्वा प्रर्वाहको सुननल्श्ित गनय यो काययक्रर्म संिालन गररधछ
बबरार्मी उपिार सेर्वाको रे खदे ख गने ।

कुरठरोग, छालारोग तथा अपांगताको सर्मस्या भएको स्र्वास््य संस्था,

बबरार्मी तथा कुरठ

प्रभावर्वतहरुको घरदै लो सम्र्म पग
ु ी रोग ननदान, उपिारको व्यर्वस्थापन, बबरार्मीको पन
ु िः पररक्षण,

स्र्वास््यकर्मीहरुर्मा परे को प्राबबचिक सर्मस्याहरुको ननराकरण, यातायात खिय बबतरण, स्र्वयं हे रिाह

काययक्रर्म, आय आजयन काययक्रर्म, पन
य थापना सेर्वाको अनग
ु स्
ु र्मन, अशभलेख प्रनतबेदन अद्यार्वचिक,

अपेक्षक्षत प्रनतफल

सर्मधर्वयात्र्मक कायय, अनग
ु र्मन आदद कायय गने ।

सर्मयर्मै काययक्रर्म सम्पादन, उपलब्िीको लेखाजोखा र सर्मस्याको सर्मािान तथा ननराकरणका लाचग

प्रदे श स्तरबाट सुपररर्वेक्षण रे खदे ख तथा अनग
ु र्मन ननयशर्मत रुपर्मा भई लक्ष्य अनस
ु ारको प्रगती
हाशसल हुनेछ ।
काययक्रर्म तथा बबरार्मीको सेर्वार्मा थप प्रभार्वकारीतार्मा सहयोग शर्मपनेछ ।
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कुरठरोगको जहटलता तथा अशक्त अवस्थाका बिरामीहरु प्रेषण केन्त्रहरुमा उपचारका लाधग आउाँ दा जााँदाको
यातायात खचा तथा उपचार पुरा गने बिरामीको यातायात खचा
पररिय

उद्दे श्य

कुरठरोगको कारणबाट उपिारको सर्मयर्मा तथा उपिार पछी हुन सलने जदटलता (Complication)
हरुको व्यर्वस्थापन गरर अपांगता बिार्वटका लागी यो काययक्रर्म संिालन गररधछ ।

कुरठरोगको कारणबाट उपिारको सर्मयर्मा तथा उपिार पछी हुन सलने जदटलता (Complication)
हरुको व्यर्वस्थापनका लाचग प्रेषण केधरहरुबाट उपलब्ि सेर्वार्मा बदृ द गरर थप अपाङ्गताबाट बिाउन
सककने ।

सधिालन प्रकृया

उपिार सेर्वार्मा सर्वै वर्वरार्मी तथा प्रभावर्वतहरुको पहुंि पग्ु ने ।
उपिार परु ा गने बबरार्मीको संख्यार्मा बवोत्तरी हुने ।

बबरार्मीले लार्मो सर्मय (२–३ र्मदहना) सम्र्म प्रेषण केधर, अस्पतालर्मा उपिार गराउनु पने अर्वस्थालाई

र्मध्यनजर गरी अस्पताल, प्रेषण केधरर्मा भनाय भएको अर्वचिर्मा हुने उस्को आम्दानीको नोलसानी र
आउं दा जांदाको बाटो खियको अभार्व हुने अर्वस्थालाई बबिार गरी प्रनत बबरार्मी प्रनत पटक कम्तीर्मा ७
ददन र्वा सो भधदा बवी सर्मय भनाय भएर्मा यातायात खिय र्वापतरु १०००। उपलव्ि गराउने ।

प्रेषण केधर तथा अस्पतालहरुर्मा भनाय गरी उपिार गनप
ुय ने जदटल अर्वस्थाका बबरार्मीहरुलाई र्मार भनाय

गनुय पने छ र उपिार पश्िात बबरार्मी भनाय हुनु पने कारण, भनाय भएको अर्वचि, बबरार्मीको नार्म, ठे गाना
सर्मेतको बबर्वरण प्रेषण केधर, अस्पतालले सम्र्वधिीत प्रदे श स्र्वास््य ननदे शनालयलाई उपलब्ि गराई

रकर्म सोिभनाय र्माग गनेछन ् साथै यस सम्र्वधिी जानकारी प्रदे श स्र्वास््य ननदे शनालयबाट आफनो

प्रदे श अधतगयतका कुरठरोग प्रेषण केधर, अस्पताल तथा ल्जपलालाई जानकारी गराउने र सर्मधर्वय गनुय

पदय छ ।

िौर्माशसक रुपर्मा स्र्वास््य ननदे शनालयहरुबाट स्र्वास््य सेर्वा बबभाग, इवपडिशर्मयोलोल्ज तथा रोग

ननयधरण र्महाशाखा, कुरठरोग ननयधरण तथा अपांगता व्यर्वस्थापन शाखालाई जदटलता उपिार

व्यर्वस्थापन तथा यातायात खिय बबर्वरणको प्रनतबेदन गनुय पनेछ ।

उपिारका लाचग आउँ दा जाँदाको यातायात खिय प्रनत बबरार्मी रु १०००। (रु. एक हजार)

उपिार परु ा गरे बापत बबरार्मीलाइ प्रदान गररने रू.१००० स्र्वास््य संस्थार्मा नपग
ु भएर्मा यसै शशषयकबाट
अपेक्षक्षत
प्रनतफल

खिय गनय सककने ।

जदटलता भएका वर्वरार्मीहरु प्रेषण केधरर्मा सर्मयर्मै आउने भएकोले थप अपाङ्गता हुनबाट बच्न सलने।
वर्वशेष गरी आचथयक अर्वस्था कर्मजोर भएका वर्वरार्मीहरु बवी लाभाल्धर्वत हुनछ
े न् ।

कुरठरोगको कारणले असमथाता/अपागता भएका प्रभार्वतहरुको सहजीकरणका लागी सहयोगी सामग्री,
Chemoprophylaxis औषधध र जहटलता व्यव्स्थापन गना औषधध उपकरण खररद तथा बितरण
पररिय
स्पेशशकफकेसन

उद्दे श्य

कुरठरोगको कारणले असर्मथय भएका प्रभावर्वतहरुको सहजीकरण गनय र कुरठरोगको संक्रर्मण ननयधरण

गनय यो काययक्रर्म संिालन गररधछ ।

Cap. Rifampicin 600mg, 300mg and 150mg
Tab Prednisolone 40mg, 20mg, 10mg and 5mg
Tab. Paracetamol 500 mg
Gaudge
Bandage
Crutches No. 42,46 and 48
Sun Glasses
Canvas shoes No.5,6,7,8 and 9 with MCR
Other assistive devices : Priority Assistive Product list of Nepal
कुरठ प्रभावर्वतहरुको दै ननक कक्रयाकलापर्मा सहजीकरण परु य
् ाउने ।
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कुरठरोगको कारण दे खा पने जदटलताहरु (ररयालसन, धयरू ाईदटस, अपसर आदद) सर्मय र्मै स्थानीय

स्तरर्मा ननिःशुपक उपिार सेर्वा उपलव्ि गराई अशलतता र अपांगताको धयन
ू ीकरण गने ।

कुरठरोग बवी प्रभावर्वत ल्जपलाका कुरठरोगको िाप बवी भएका स्थानहरुर्मा कुरठरोगको पररर्वार तथा

नछर्मेकीहरुलाई कुरठरोग बबरुद्घको औषचि Rifampicin अथर्वा Leprosy Post Exposure Prophylaxis

सधिालन
प्रकृया

(LPEP) बबचिबाट कुरठरोग संक्रर्मणलाई धयन
ू ीकरण गनयको लाचग औषचि खररद गने ।

कुरठरोगको कारणले असर्मथयता, अपांगता भएकाहरुको रल्जरटर खिा गरी उनीहरुको शारीररक अपांगताको
ल्स्थनत सदहतको सूचि तयार गने ।

सूचि अनस
ु ार ल्जपलाको आर्वश्यकता र्माग गरी सहयोगी सार्माग्री खररदको लाचग आफ्नो क्षेरर्मा कुरठरोग

ननयधरणका क्षेरर्मा काययरत सहयोगी संस्थाहरु

तथा

गैर नाफार्मल
ू क संस्थाको सहयोगर्मा तथा

सर्मधर्वयर्मा आबश्यक सहयोगी सार्माग्रीको पररर्माण तथा लागत अनर्म
ु ान तयार गरी प्रकक्रया अनघ

बवाउने

चिककत्सक तथा कफल्जयोथेरावपरटले अपांगताको Assessment गरी आबश्यक सहयोगी सार्माग्रीको सूचि
तयार गने ।

चिककत्सक तथा कफल्जयोथेरावपरट द्र्वारा आबश्यक पने सहयोगी सार्मग्री प्रयोग गने बबचि सदहत परार्मशय
तथा प्रयोगात्र्मक बबचि सर्मेत को सेर्वा ददने ।

प्रदे श अधतगयतका ल्जपला तथा प्रेषण केधर र अस्पतालहरुर्मा कुरठरोगको कारणले जदटलता भई

उपिारर्मा आउने अनर्म
ु ाननत वर्वरार्मी संख्या उपलव्ि गराई औषचि खररद योजना तयार गने ।

प्रदे श अधतगयतका प्रेषण केधरहरुर्मा जदटलताको उपिार गनप
ुय ने र उपिार गररएका वर्वरार्मीहरुको
अशभलेख राख्न लगाउने ।

जदटलताको उपिाथय आर्वश्यक पने प्रेिनीसोलन ५ शर्मली ग्रार्म, पाराशसटार्मोल ५०० शर्मशल ग्रार्म, गज,

ब्याण्िेज आदद आर्वश्यकतानस
ु ार खररद गने ।

उपिार गररएको प्रत्येक जदटलताको प्रकार, उपिार व्यर्वस्थापन तथा र्माचथपलो ननकायर्मा प्रेषण गररएको
वर्वर्वरण राख्न लगाउने ।

प्रदे श अधतगत ल्जपलार्मा Rifampicin खुर्वाउनु पने व्यल्लतहरुको त्याङ्क

कायायलयलाई एककन गनय लगाई आबश्यक कुल संख्या ननिायरण गने ।

प्रदे श स्र्वास््य

ननिायरण गररएको संख्याको आिारर्मा र्वच्िा र र्वयस्कको संख्या अनस
ु ार Rifampicin को र्मारा ननिायरण
गरी खररद योजना तयार गने ।

ल्जपलार्मा Single dose Rifampicin खुर्वाउनु भधदा १ र्मदहना अगार्वै औषचि खररद गरर आपनु तयको

ब्यबस्था गने ।

कुरठरोग प्रेषण केधरबाट सहयोगी सार्माग्री बबतरण गने ब्यबस्था शर्मलाउने ।

यस काययक्रर्मर्मा भएको बजेट वर्वननयोल्जत रकर्म अनस
ु ार आचथयक ननयर्म तथा आचथयक ननयर्म तथा

खररद ऐन बर्मोल्जर्म सहयोगी सार्माग्री तथा औषचि ननम्नानस
ु ारको Specification बर्मोल्जर्म खररद

गने।

सहयोगी सार्मग्रीहरुको बबतरण बबरार्मीको अर्वस्था र आबश्यलता अनस
ु ार दक्ष जनशल्लतको परीक्षणद्र्वारा

बबरार्मी र्वा प्रभावर्वतहरुलाई ल्जपला ल्पकनीक तथा प्रेषण केधरहरुबाट बबतरण गनयु पनेछ । स्थाननय

अपेक्षक्षत
प्रनतफल

तहबाट स्परट रुपर्मा नाप शलने र वर्वतरणको सुननल्श्ितता प्रदे श स्र्वास््य ननदे शनालयबाट गररने छ ।

कुरठरोगका वर्वरार्मीहरु तथा प्रभावर्वतहरुको दै ननक कक्रयाकलाप सहज हुने ।
कुरठ प्रभावर्वतहरुले स्थानीय तहर्मा सर्मय र्मै उपिार पाई थप अपांगता हुनबाट बच्नेछन ् ।
सर्मय र्मै औषचिको व्यर्वस्थापन भई कुरठरोग बवी प्रभावर्वत ल्जपलाका कुरठ प्रभावर्वत पररर्वार तथा

नछर्मेकीहरुले कुरठरोग बबरुद्घको औषचि Rifampicin अथर्वा Post Exposure Prophylaxis बबचिबाट
ननिःशुपक औषचि सेर्वन गने भएकोले कुरठरोगको संक्रर्मणबाट बच्नेछन ् ।
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कुरठरोग सम्िजन्त्ध सरोकारवाला संस्थाहरु संग समन्त्वयात्मक िैठक
पररिय

उद्दे श्य
सधिालन प्रकृया

कुरठरोग ननयधरण, छाला रोगको उपिार तथा व्यर्वस्थापन र अपांगताको व्यर्वस्थापनर्मा श्रोत

सािनको अचिकतर्म पररिालन गरर सर्मधर्वयात्र्मक तर्वरले कायय संिालन गनय सहजताको लागी यो
काययक्रर्म संिालन गररधछ ।

काययक्रर्म संिालनर्मा एकरुपता कायर्म गने ।

काययक्रर्म बारे र्मा एक अकाय संस्थाहरु बबिर्मा काययक्रर्मको जानकारी आदान प्रदान गने ।
सरोकारर्वाला संघ संस्थाहरुको सूिी तयार गने ।

बैठकको शर्मनत तय गरर बैठक संिालन गने ।

सम्पण
ू य संघ संस्थाहरुले आ-आफ्नो संस्था र्वाट संिालन हुने काययक्रर्मको प्रस्तुनतकरण गने ।
िौर्माशसक तथा बावषयक कायय योजना तयार गने ।
काययक्रर्मर्मा सहयोग तथा सर्मधर्वय गने ।

अपेक्षक्षत प्रनतफल

सर्मधर्वयात्र्मक बैठकर्मा कुरठरोग ननयधरण तथा अपांगता व्यर्वस्थापन शाखाबाट प्रनतननचित्र्व हुने
ब्यबस्था शर्मलाउने ।
कायय संिालनर्मा एकरुपता हुने र श्रोत सािनको सर्मुचित प्रयोग हुने ।

कुरठरोग रे र्रल सेन्त्टर संचालन (सेती, लुजम्िनी तथा कोशी अंचल अस्पताल)
पररिय

उद्दे श्य
सधिालन प्रकृया
/बजेट र्वाँिफाँि

सेती, लुल्म्बनी तथा कोशी अस्पतालर्मा कुरठरोग सम्बल्धि बबशेषज्ञ सेर्वा उपलब्ि गराउन यो

काययक्रर्म संिालन गररधछ ।

कुरठरोगको ननदान तथा गण
ु स्तरीय उपिारका लागी प्रेषण भई आएका तथा कुरठरोगको प्रनतकक्रया

तथा जदटलता भएका बबरार्मीहरुलाई बबशेषज्ञ सेर्वा उपलब्ि गराउने ।

अस्पतालर्मा काययरत िर्मयरोग बबशेषज्ञ तथा उपलब्ि चिककत्सक लाई कुरठरोग रे फरल सेधटरको

ल्जम्र्मेर्वार ब्यल्लत तोलने ।

ओ.वप.िी. र्मा आएका िर्मयरोगका तथा स्नायर्म
ु ा सर्मस्या भएका बबरार्मीहरुर्मा कुरठरोगको संकास्पद

बबरार्मी पदहिान तथा ननदान गरर उपिार व्यर्वस्थापन गने ।

हात गोिार्मा िेतना शल्लत हराएको, घाउ भएका, आँखार्मा सर्मस्या भएका बबरार्मीहरुको जाँि

(VMT/ST) गरर गण
ु स्तररय उपिार व्यर्वस्थापन गने ।

अपांगता भएका र्वा हुन सलने कुरठरोग बबरार्मीलाई स्र्वयं हे रिाह सम्बल्धि परार्मशय ददने र
आबश्यलता अनस
ु ार स्र्वयं हे रिाह ककट उपलब्ि गराउने ।

र्मातहतका स्थानीय स्र्वास््य संस्थाका स्र्वास््यकर्मीहरुलाई कुरठरोग सम्बल्धि क्षर्मता अशभबदृ द

गने ।

कुरठरोग सम्बल्धि जदटलताको उपिार व्यर्वस्थापन गने ।

सपयकक्रया गनय आबश्यक पने बबरार्मीलाई प्रेषण गने ।

ननदान तथा उपिारर्मा रहेका बबरार्मीको अशभलेख राख्ने तथा र्माशसक रुपर्मा प्रनतबेदन गने ।

स्थाननय स्र्वास््य संस्थाहरुर्मा कुरठरोग ननयधरण काययक्रर्मको अनग
ु र्मन तथा रे खदे ख गने ।

कुरठरोग जदटलता व्यर्वस्थापनको लागी औषचि खररद रु. २,००,०००।—
ल्ललननक संिालन खिय (सरसफाई, पानी, बबजुली आदी) रु. ५०,०००।—

रोग ननदान, हात गोिा र आँखार्मा सर्मस्या भएका बबरार्मीलाई स्र्वयं हे रिाह गनय शसकाउने (स्र्वयं

हे रिाह ककट खररद तथा बबतरण)

रु. १००,०००।–

िर्मयरोग बबशेषज्ञ पाररश्रशर्मक,भत्ता

रु ४,८०,०००।—

काययक्रर्म अनग
ु र्मन तथा रे खदे ख केधरबाट रु. १००,०००।—
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अपेक्षक्षत प्रनतफल

सम्पकय पररक्षण, डिफपटर अनग
ु र्मन रु ७०,०००।—

कुरठरोगको उपिार व्यर्वस्थापन, प्रनतकक्रया तथा जदटलता भएका बबरार्मीहरुको लागी बबशेषज्ञ सेर्वा

उपलब्ि हुने ।

कुरठरोग सम्िजन्त्ध आधारभूत ताभलम ।
पररिय

सर्मुदायर्मा रहे का कुरठरोग बबरार्मीको स्र्वास््य संस्था बाट शीघ्र पदहिान, परार्मशय तथा प्रेषण गनय २

उद्दे श्य

स्थानीय स्र्वास््य संस्थार्मा काययरत स्र्वास््यकर्मीहरूलाइ कुरठरोग सम्बल्धि ननम्न उदे श्य प्रातत गनय

ददनको कुरठरोग सम्बल्धि आिारभुत ताशलर्म काययक्रर्म संिालन गररधछ ।

२ ददने ताशलर्म संिालन गररने छ ।

कुरठरोग ननयधरण काययक्रर्मको नीनत, रणनीनत तथा काययक्रर्मको जानकारी प्रदान गने ।

सम्भावर्वत कुरठरोगका वर्वरार्मी पदहिान गरर सर्मयर्मा नै रोग ननदान गनय र उपिार गनय दक्ष बनाउने।

सधिालन प्रकृया

कुरठरोग ननयधरण काययक्रर्मको प्रभार्वकारी संिालन तथा अनग
ु र्मन र रे किय ररपोटय गनय सक्षर्म बनाउने।

स्र्वास््य ननदे शनालयले अशभर्मख
ु ीकरण काययक्रर्म संिालन गनय सरोकारर्वाला संस्थाहरू संग सर्मधर्वय
गरी पर्व
ु य तयारी बैठक संिालन गने ।

पर्व
ु य तयारी बैठकर्मा सहभागीहरु छनौट गने तथा शर्मनत तय गरी परािार गने ।

कुरठरोग ननयधरणर्मा कायय गने संघ संस्था संग सर्मधर्वय गरी २ ददन काययक्रर्म संिालनको कायययोजना

तयार गने ।

ताशलर्म संिालनका लाचग आर्वश्यक श्रोत व्यल्लतहरुको व्यर्वस्थापन गने ।

नगर तथा गाँउपाशलकार्मा अधतगयत स्र्वास््य संस्थार्मा काययरत स्र्वास््यकशर्मय २० दे खख २५ जना प्रनत

अपेक्षक्षत
प्रनतफल

सर्मुह सहभागी हुनछ
े न ।

सर्मद
ु ायर्मा रहे का कुरठरोग बबरार्मीको शीघ्र पदहिान गरर सर्मयर्मै उपिार व्यर्वस्थापन हुनेछ।

मेडडकलस्टोर मार्ात औषधध ढुवानी, गुणस्तर ननयन्त्रण तथा प्राबिधधक सहयोग ।
पररिय

उद्दे श्य

सधिालन प्रकृया

प्रत्येक

िार

र्मदहनार्मा

कुरठरोगको

उपिाररत

बबरार्मीको

आिारर्मा

सातैर्वटा

स्र्वास््य

ननदे शनालयहरुबाट स्र्वास््य कायायलयहरूर्मा कुरठरोग बबरार्मीका लाचग औषचि आपनु तय व्यर्वस्थापन
गररधछ ।

कुरठरोग काययक्रर्म तफय बबशभधन ल्जपलाहरुर्मा कुरठरोगका लागी आबश्यक पने औषचि भण्िारणको

गण
ु स्तर ननयधरण, प्रावर्वचिक सहयोग तथा सप
ु ररर्वेक्षण गरी औषचि स्टक आउट तथा ओभर स्टक

हुन नददने ।

यस काययक्रर्म संिालनको लाचग कुरठरोग वर्वरार्मी िाप र सर्मस्या दे खखएका ल्जपला तथा स्र्वास््य

संस्थाको प्राथशर्मकता ननिायरण गरी सो बर्मोल्जर्मको र्वावषयक कायय ताशलका

तयार गने ।

िौर्माशसक रुपर्मा ल्जपलाहरुका लागी आबश्यक पने औषचि तथा अधय सार्माग्रीको र्माग र आपनु तयको
सुिना अद्याबचिक गने र सोही अनस
ु ार औषचि आपनू तय तथा व्यर्वस्थापन गने ।

िौर्माशसक रुपर्मा र्मातहतका ल्जपलाहरुर्मा औषचि वुर्वानी गने कायय ताशलका बनाउने ।

कुरठरोगको सर्मस्या भएका ल्जपला तथा स्र्वास््य संस्थाहरुर्मा औषचि भण्िारण सम्बल्धि स्थलगत

अपेक्षक्षत प्रनतफल

अनग
ु र्मन गरर औषचिको गण
ु स्तर कायर्म राख्न स्र्वास््य कर्मीहरुलाई स्थलगत जानकारी गराउने

कुरठरोग काययक्रर्म तफय बबशभधन ल्जपलाहरुर्मा कुरठरोगका लागी आबश्यक पने औषचि भण्िारणको
गण
ु स्तर कायर्म गरर औषचि स्टक आउट तथा ओभर स्टक नहुने ।
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कायाक्रमको नामिः कुरठरोग िहढ प्रभार्वत क्षेर तथा समुदायमा सक्रक्रय बिधधिाट नयााँ कुरठरोग बिरामी
खोजपड्ताल ।
पररिय

उद्दे श्य

सधिालन
प्रकृया

कुरठरोग प्रभावर्वत ल्जपलाका नगर तथा गाँउपाशलकाहरु (स्र्वास््य संस्थाहरु)र्मा सकक्रय बबचिबाट कुरठरोग

बबरार्मीको पदहिान गरी सर्मयर्मै रोग ननदान र उपिारको व्यर्वस्थापन गरी कुरठरोगको ननको हुनेदरर्मा
र्वद्
ृ चि गने र कुरठरोगको कारणबाट हुने अपांगता र संक्रर्मण धयनू नकरण गनय यो खोज पड्ताल अशभयान
संिालन गररने छ ।

शरु
ु कै अर्वस्थार्मा कुरठरोग तथा छालारोग वर्वरार्मीको ननदान र उपिारको व्यर्वस्थापन हुने ।
जनिेतनाको अशभर्वद्
ृ चि भै कुरठरोग वर्वरार्मी प्रनतको भेदभार्वलाई धयनू नकरण गनय सहयोग पग्ु ने ।

कुरठरोगको कारणर्वाट हुने अपांगता र संक्रर्मण धयनू नकरण हुने ।

कुरठरोग प्रभावर्वत ल्जपलाका पाशलकाहरु (स्र्वास््य संस्थाहरु), वपछिा र्वगय, दशलत सर्मुदाय लगायत
जोखखर्मर्मा रहे का सर्मुदायको छनौट गने ।

छनौटर्मा परे का पाशलकाहरु अधतगयतका स्र्वास््य संस्थाका चिककत्सक, स्र्वास््यकर्मीहरु, र्मदहला स्र्वयं
सेर्वकहरु तथा कुरठ प्रभावर्वतहरुलाई ( Norms ) र्मा उपलेख भए अनस
ु ार बजेट पररचि शभर रही

अशभर्मुखीकरण गने ।

बबरार्मी खोज पड्ताल काययक्रर्मर्मा र्मदहला स्र्वास््य स्र्वयं सेवर्वका, कुरठ प्रभावर्वत, स्र्वास््यकर्मी,

चिककत्सकहरु संलग्न रहनेछन ् । उलत काययक्रर्मर्मा १ जना स्र्वास््यकर्मी, १ जना र्मदहला स्र्वयं सेर्वक,

१ जना कुरठ प्रभावर्वत, चिककत्सकहरु र्मध्येबाट कम्तीर्मा १ जना र्मदहला हुने गरी २ जनाको एउटा टोली
बनाउने ।
यस काययको अशभर्मुखखकरण, अनग
ु र्मन तथा सुपररर्वेक्षणर्मा स्र्वास््य कायायलय प्रर्मुख, चिककत्सक, क्षयकुरठ

अचिकृत । सहायक, प्रदे श स्र्वास््य ननदे शनालयका ननदे शक, केल्धरय स्तरबाट छालारोग वर्वशेषज्ञ, काययक्रर्म

अचिकृतहरु, सहयोगी संस्थाहरुबाट संस्थाका प्रनतननचिहरु, सप
ु रभाइजरको प्रत्यक्ष सहभाचगतार्मा काययक्रर्म

संिालन हुनेछ ।
काययक्रर्म संिालनको लाचग काययक्रर्मको प्रारम्भर्मा ल्जपला स्तररय अशभर्मुखीकरण, सुक्ष्र्म योजना (Micro

Plan) गरर र्माचथ उपलेखखतको सहभाचगता गराई उपलब्िी हाशसल हुने गरी काययक्रर्म संिालन गररनेछ

अपेक्षक्षत
प्रनतफल

।

शरु
ु कै अर्वस्थार्मा वर्वरार्मी पत्ता लाचग उपिारर्मा आउने र सर्मद
ु ायर्मा रोगको संक्रर्मण कर्मी हुने ।
कुरठरोगको कारणले हुने अपांगतार्मा कर्मी आईय सार्माल्जक भेदभार्वर्मा कर्मी आउने ।

सर्मुदायको कुरठरोग सम्र्वधिी जनिेतनार्मा अशभबद्
ृ चि हुने ।

कायाक्रमको नामिः कुरठरोग िढी प्रभार्वत जजललामा कायाक्रम प्रगनत, प्रार्वधधक अन्त्तरक्रक्रया, छलर्ल,
व्यवस्थापन तथा समस्या पहहचान ।
पररिय

यो काययक्रर्म कुरठरोग बवी प्रभावर्वत तराईका १९ ल्जपलाहरुर्मा िौर्माशसक रुपर्मा प्रा.स्र्वा.के, स्र्वा.िौ.

स्तरर्मा कुरठरोगको अशभलेख प्रनतर्वेदनको अध्यार्वद्नयक, काययक्रर्मर्मा दे खखएका प्रावर्वचिक सर्मस्याहरुको
पदहिान, तथा सर्मस्याको सर्मािानका उपायहरु, औषिी आपनु तय व्यर्वस्थापनको अनग
ु र्मन गनय संिालन

उद्दे श्य
सधिालन
प्रकृया

गररधछ ।

यस अधतगयत कुरठरोग ननयधरण काययक्रर्मको अनग
ु र्मन, प्रावर्वचिक अधतरकक्रया गरी दे खखएका

सर्मस्याहरुको सर्मािान गने ।

स्र्वास््य ननदे शनालयले कुरठरोग बवी प्रभावर्वत ल्जपलाहरुको पदहिान गरर तत

र्माफयत नगर तथा गाँउ पाशलका तहर्मा यो काययक्रर्म संिालन गराउने छ ।
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स्र्वास््य कायायलय

यस काययक्रर्मको लाचग स्र्वास््य कायायलयबाट तोककएका सुपररर्वेक्षकहर,

क्षय-कुरठ अचिकृत, त्यांक

अचिकृत, हे अ, शसअहे र्व सहजकतायको रुपर्मा रहनेछन ् । र सम्बल्धित सहयोगी संस्थाका प्रनतनीिीहरुलाई

अननर्वायय रुपर्मा सहभागी गराइ काययक्रर्मलाई थप सहजीकरण तथा सर्मधर्वय गने।

प्रा.स्र्वा.के., स्र्वा.िौ. स्तरीय अनग
ु र्मन कायय सककए पनछ सो काययर्मा भाग शलएका सहजकतायहरु अधय
सम्बधिीत व्यल्लतहरु सदहत स्र्वास््य कायायलय प्रर्मख
ु को अध्यक्षतार्मा प्रा.स्र्वा.के., स्र्वा.िौ. स्तरीय

र्मननटररंग, अनग
ु र्मनर्मा गररएका गनतवर्विी र दे खखएका सर्मस्याहरुको वर्वषयर्मा छलफल एर्वं सशर्मक्षा गने

सशर्मक्षाबाट आएका त्यांक एर्वं प्रनतर्वेदनहरुको सर्मायोजन तथा Verification गनप
ुय दय छ । यदद फरक

अपेक्षक्षत
प्रनतफल

पाइएर्मा तुरुधत त्यसको परृ ठ पोषण सम्बल्धित स्र्वास््य संस्थालाइ ददनु पदय छ ।

काययक्रर्म तथा उपिार सेर्वार्मा आई परे का प्रावर्वचिक सर्मस्याहरु सर्मािान हुने ।
कुरठरोगको औषचि तथा स्र्वास््य शशक्षा सार्मग्रीहरुको आपनू तय व्यर्वस्थार्मा सहयोग पग्ु ने ।

वर्वरार्मीहरुको अशभलेख तथा प्रनतर्वेदन अध्यार्वचिक हुने ।
काययक्रर्म संिालनर्मा स्थानीय स्तर, प्रदे श स्र्वास््य कायायलय तथा सहयोगी संस्था बीिर्मा सर्मधर्वय हुने

कायाक्रमको नामिः Leprosy Post-Exposure Prophylaxis (LPEP) सेवाको र्वस्तार, अनुगमन तथा अभभमुखखकरण
पररिय

कुरठरोगको जोखखर्मलाई धयन
ू गनयको लागी कुरठरोग रोकथार्म काययक्रर्म अधतरगत प्रयोग गररने

Rifampicin को एक र्मारा नै प्रभार्वकारी भएको र यसलाई बबरार्मीको पररर्वार तथा सम्पकयर्मा रहे का

सर्मुदायर्मा कुरठरोग रोकथार्मको लागी कायायनर्वयन गनय सककधछ । सम्पकय पररक्षणको र्माध्यर्म र्वाट
बबरार्मी खोजपितालको साथै यो रोग रोकथार्मको लागी औषिीको सेर्वनले कुरठरोगको प्रकोपलाई

तुलनात्र्मक रुपले कर्म गदय छ भधने त्य बबशभधन दे शहरुर्मा गररएका अध्यनहरुले दे खाएकोछ ।

उद्दे श्य

कायायधर्वयनको दृरटीले यो काययक्रर्म ककफायती र प्रभार्वकारी दे खखधछ।

गाउँ तथा नगर पाशलकार्मा अधतगयतका स्र्वास््य संस्थाहरुर्मा कुरठरोग उपिारको लाचग दताय भएका
बबरार्मी तथा प्रभावर्वतहरु (Index Case) को सम्पकयर्मा रहे का पररर्वार तथा नछर्मेकीहरुको सम्पकय जािँ

गरी शुरु अर्वस्थार्मा नै रोग पत्ता लगाई उपिार व्यर्वस्थापन गने ।

कुरठरोगको पररर्वार तथा नछर्मेकीहरुलाई कुरठरोग बबरुद्घको औषचि Rifampicin को एक र्मारा खुर्वाइ

सधिालन प्रकृया

कुरठरोग संक्रर्मणलाई धयनू नकरण गने ।

काययक्रर्म संिालन LPEP Protocol को आिारर्मा छालारोग बबशेषज्ञ, व्यर्वस्थापक एर्वं स्र्वास््यकर्मीहरुको

पण
ू य ननदे शन तथा सर्मधर्वयर्मा संिालन गने ।

कायय योजना बनाउने ।

काययक्रर्मबारे अशभर्मूखखकरण गने (स्र्वास््यकर्मी २ ददन, र्म.स्र्वा.से अशभर्मुखखकरण १ ददन, स्र्वास््य

व्यर्वस्थापन सशर्मनत १ ददन )

यस काययक्रर्मर्मा सम्र्वल्धित क्षेरका सहयोगी संस्थाको प्रत्यक्ष संलग्नता तथा आबश्यक सहयोग
जुटाउने ।

केधर तथा स्र्वास््य ननदे शनालयको प्रत्यक्ष सहयोग सर्मधर्वयर्मा यो काययक्रर्म संिालन हुनछ
े ।
यो काययक्रर्म LPEP Protocol र्मा उपलेख भएनस
ु ारका Index Case हरुको पररर्वार र नछर्मेकीहरुको

अशभलेख तयार गने ।

अशभलेख अनस
ु ार वर्वरार्मीको पररक्षण गने ।

Protocol र्मा उपलेख भए अनस
ु ार ररफार्मवपशसनको एक र्मारा खुर्वाउने ।

सुपररर्वेक्षण अनग
ु र्मन गने ।

घरभेट गदाय र्म.स्र्वा.से . हरुलाई प्रनतददन रू. ४०० र स्र्वास््यकर्मीहरुलाई प्रनतददन रू. ५०० यातायात
खिय उपलब्ि गराउनु पने छ ।
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अपेक्षक्षत
प्रनतफल

उपिारर्मा रहे का वर्वरार्मीहरुको सम्पकयर्मा रहे का व्यल्लतहरुलाई एक र्मारा ररफाम्पीशसन औषचि ख्र्वाएर
सर्मुदायर्मा रोगको संक्रर्मण दरर्मा कर्मी आउने

अभभलेख प्रनतिेदन

काययक्रर्म संिालन पश्िात अशभलेख प्रनतबेदन इवपडिशर्मयोलोजी तथा रोग ननयधरण र्महाशाखार्मा पठाउनु

पनेछ ।

सञ्िालन भएका काययक्रर्महरूको प्रनतबेदन तयार गरर राख्नुपनेछ ।
सन्त्दभा सामाग्री



LPEP Protocol, कुरठरोग कायय संिालन ननदे शशका २०७५

सार्मुदानयक र्मानशसक स्र्वास््य सेर्वा तयाकेज २०७४ (स्थानीय सरकारर्मा ननर्वायचित जन-प्रनतननचिहरुका
लाचग अशभर्मुखीकरण सम्बधिी सार्मग्री, र्मानशसक स्र्वास््य तथा र्मनोसार्माल्जक वर्वषय तथा यसको
र्महत्र्वका सम्बधिर्मा ननर्वायचित प्रनतननचिहरुलाई तालीर्मका लाचग तयार पाररएको अध्ययन सार्माग्री



र्मानशसक स्र्वास््य सम्र्वल्धि ताशलर्मका र्मोियल
ू का साधदशभयक वर्वषयर्वस्तुहरु



नन:शुपक औषिीको सूिी



प्रशशक्षक तथा सहभागी पुल्स्तका



आत्र्महत्या रोकथार्म सम्बधिी सार्माग्रीहरु



Priority Assistive Product List of Nepal.



सुपररबेक्षण िेक शलरट



राल्रिय स्र्वास््य ताशलर्म केधरले जारी गरे को ताशलर्म ननदे शशका, राल्रिय औलो उपिार ननदे शशका



राल्रिय औलो उपिार ननदे शशका, Malaria Micro Stratification Report



राल्रिय औलो उपिार ननदे शशका, राल्रिय स्र्वास््य ताशलर्म केधरले जारी गरे को ताशलर्म ननदे शशका,
अधय आर्वश्यक ननदे शशकाहरु



RRT ननदे शशका, Risk Communication Strategy, जनस्र्वास््य सेर्वा ऐन तथा ननयर्मार्वली, वर्वपद
जोखखर्म धयूनीकरण तथा व्यर्वस्थापन ऐन तथा ननयर्मार्वली



ताशलर्म ननदे शशका (PEN Package Trainers Guide) र सहभाचगको लाचग Participants Training
Manual; थप जानकारीका लागी इवपडिशर्मयेलेजी तथा रोग ननयधरण र्महाशाखार्मा सर्मधर्वय गनय
सककनेछ ।



Occupational Health Framework, वर्वषय वर्वज्ञ, थप सार्मग्रीका लाचग इवपडिशर्मयोलोजी तथा रोग
ननयधरण र्महाशाखार्मा सर्मधर्वयगनय सककनेछ |



उपकरणको स्पेशसकफकेसन लगायत थप जानकारीका लागी र्महाशाखार्मा सर्मधर्वय गनय सककनेछ ।



सार्मुदानयक र्मानशसक स्र्वास््य सेर्वा तयाकेज २०७४



Haemoglobinopathy (National guideline for Sickle cell anaemia & Thalassaemia management)



र्मानशसक स्र्वास््य सम्र्वल्धि ताशलर्मका र्मोियल
ू हरु
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PEN Package Trainers Guide & Trainees Manual, Practical Section को लाचग PEN Package Trainers
Guide.




र्मानशसक स्र्वास््य सम्र्वल्धि ताशलर्मका र्मोियल
ू १, २ र ३

राल्रिय औलो उपिार ननदे शशका, राल्रिय स्र्वास््य ताशलर्म केधरले जारी गरे को ताशलर्म ननदे शशका,
अधय आर्वश्यक ननदे शशकाहरु



असलत, असहाय तथा बेर्वाररसे र्मानशसक रोग र्वा र्मनोसर्माल्जक सर्मस्या भएका व्यल्लतहरुको उपिार
तथा पुनस्थायपना काययक्रर्म संिालन काययवर्वचि २०७६




कुरठरोग सम्बल्धि कायय संिालन ननदे शशका २०७५

ल्जपला स्तररय कुरठरोग ननदे शशका २०७४



कुरठरोग रणनीनत २०१६ – २०२०



www.edcd.gov.np
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राल्रिय स्र्वास््य ताशलर्म काययक्रर्म
कर्म्प्रहेर्न्सि परिवाि र्नर्ोजन र्था पिामशि र्ालीम
परििय
स्थािीय स्तिको परिर्ाि नियोजि सेर्ा प्रदायक स्र्ास््यकमीहरुको लानग यो तालीम आयोजिा गरिएको हो ।
स्र्ास््यकमीहरुमा परिर्ाि नियोजि सेर्ा सम्र्नन्त्ि हाल भईिहेको ज्ञाि, सीप तथा िािणमा अनभर्ृनि गिी सेर्ा
प्रदायकलाई गणु स्तिीय परिर्ाि नियोजि सेर्ा तथा पिामशव प्रदाि गिवका लानग कनम्प्रहेनन्त्सभ परिर्ाि नियोजि तथा
पिामशव तालीमको व्यर्स्था गरिएको हो ।
उद्देश्य
स्र्ास््य सस्ं थामा उपलब्ि परिर्ाि नियोजि सािािको गणु स्तिीय सेर्ा तथा पिामशव नदई परिर्ाि नियोजिको प्रयोग
दि बढाउिका साथै आर्श्यक उपयक्त
ु प्रेषण सेर्ा प्रदाि गिव सक्िे दक्ष जिशनक्त उत्पादि गिे।
अपेनक्षत प्रनतफल सेर्ा प्रदायकको ज्ञाि ि शीपमा अनभबृनि गरि ग्राहकलाई परिर्ाि नियोजिको सेर्ा तथा पिामशव सेर्ा गणु स्तरिय
रुपमा संिालि गिव सक्षम जिशनक्तको नर्कास हुिे ।
सिं ालि प्रनक्रया िा सगं को समन्त्र्यमा.के .ता.स्र्ा.प्रनशक्षकहरुको व्यर्स्थापि गिी नियमािसु ाि समयमा सम्पन्त्ि गिवु पिेि । २ नदि
अनिबायव नक्लनिकल अभ्याश लैजािु पिे भएकोले परिर्ाि नियोजिको सेर्ाको के स लोड भएको अस्पताल िनजक
िहेको प्रदेश स्र्ास््य निदेशिालय ि अन्त्तगवतका अस्पतालहरु कायावलयहरूमा यो कायवक्रम सिं ालि गिव सनकिेि ।
सहिागी छनौटको मापदण्ड
सम्बनन्त्ित परिषद्मा दताव भएका िेपाल सिकािका नर्नभन्त्ि तहका स्र्ास््य सस्ं थाहरुमा यायािामेनडक्स तथा िनसवङग
सेर्ामा कायवित र्ा परिर्ाि नियोजि सेर्ामा प्रत्यक्ष रुपमा सल
ं ग्ि िहेका सघं सस्ं थाका स्र्ास््यकमीहरु समेत यो
तालीमको लानग सहभागी हुि योग्य मानििेिि ।
प्रर्शक्षकको मापदण्ड
या तालीम सञ्िालि गिव कनम्तमा ३ जिा CoFP Counselling को आिािभतू तालीमका साथै CTS तालीम
समेत नलएका प्रनशक्षकहरु तथा एकजिा CoFP Counselling प्रनशक्षक प्रनशक्षण नलएका Non Clinical
Trainer र्ा ToT नलई एि ए.एि.ए,.स्टाफ िसव पृष्ठभनू म भई CoFP को आिािभतू तालीम नलएका गिी कुल
जम्मा ४ जिा प्रनशक्षकहरु िहिे िि । अन्त्य मापदण्ड अिसु िू ी ४ अिसु ाि गिवपु िे ि ।
बजेट बााँडफााँड
अिसु िु ी १ अिसु ाि
आधाििर्ु आइ.र्.ु र्स.डी. र्ार्लम
परििय
िेपाल सिकािको नर्नभन्त्ि तहका स्र्ास््य सस्ं थाहरुमा कायवित िनसवङग स्टाफहरुको लानग यो तालीमको नर्कास
गरिएको हो । तालीम प्राप्त दक्ष िनसवङग स्टाफहरू आई .नड.नस.य.ु सेर्ा प्रदाि गिव यो तालीम सञ्िालि गरिएको हो ।
सबै स्र्ास््य िौकीस्तिमा आईसे .नड.नस.य.ु र्ाको उपलब्िता तथा सेर्ा प्रदाि गिे प्रनतर्िता सिकािले नलईसके को
ि। यो नितान्त्त नसपमल
ू क तालीम हो ।
उद्देश्य
िेपाल सिकािको स्र्ास््य सस्ं थाहरुमा कायवित िनसवङग स्टाफहरुको आई.नड.नस.यु. सेर्ा प्रदाि गिव दक्षता नर्कास
गिी गणु स्तिीय सेर्ाको पहुिाँ बढाउि ।
अपेनक्षत प्रनतफल गणु स्तिीय प .नि.सेर्ाको पहुिाँ बढाउि स्र्ास््य सस्ं थाहरुमा कायवित िनसवङग स्टाफहरुको आई .नड.नस.य.ु सेर्ा
प्रदाि गिे ज्ञाि तथा शीपको नर्कास नर्कास हुिे ।
सिं ालि प्रनक्रया यो तानलम नभनबन्त्ि अस्पतालहरुमा ि तानलम साइटहरुमा सिं ालि गरिन्त्ि । तानलम सिं ालिका पभु ाविाि भएका
अस्पतालहरु ि तानलम साइटहरु अिुसिू ी ५ मा नदईएको ि । मापदण्ड अिुसािको सहभागी तथा प्रनशक्षकहरुको
व्यर्स्थापि आबश्यक भएमा िा.के .ता.स्र्ा. साँग आर्श्यक समन्त्र्य गरि कायवक्रम सञ्िालि तथा नियमािसु ाि
समयमा सम्पन्त्ि गिवु पिेि ।
सहिागी छनौटको मापदण्ड
 िेपाल सिकािको स्र्ास््य सस्ं थाहरुमा कायवित िनसवङग स्टाफहरु( िनसवङग काउनन्त्सलमा दताव भएक )लाई मार
यस तालीममा सहभागीको रुपमा ििौट गरिन्त्ि ।
प्रर्शक्षकको मापदण्ड
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 सम्र्नन्त्ित काउनन्त्सललमा दताव भई आिािभतू सेर्ा आई .नड.नस.य.ु तालीम प्राप्त अनत दक्ष सेर्ा प्रदायक
(निनकत्सक तथा स्टाफ िसव र्ा सो भन्त्दामानथ )मध्ये नक्लनिकल नस्कल तालीम प्राप्त साथै आई.नड.नस.य.ु सेर्ा
नर्षय नर्ज्ञहरु के न्त्रको तालीम प्रनशक्षकको सिू ीमा सनू िकृ त व्यनक्त यो तालीमको प्रनशक्षक हुिेि ।
 तालीमको अर्निमा तालीममा सल
ं ग्ि जिशनक्तहरुको मापदण्ड अिसु िू ी ४ मा उपलेख गिे बमोनजमको हुिेि ।
अिसु िु ी १ अिसु ाि

स्वास््र्कमीलाई इम््लान्ट र्ालीम
परििय
िेपाल सिकािको नर्नभन्त्ि तहका स्र्ास््य सस्ं थाहरुमा कायवित यायािामेनडक्स िनसवङ स्टाफहरुबाट सिु नक्षत गणु स्तिीय
इम्यालान्त्ट सेर्ा प्रदाि गिवको लानग यो सीपमल
ू क तालीमको नर्कास गरिएको हो । सबै स्र्ास््य िौकी स्तिमा इम्यालान्त्ट
सेर्ाको उपलब्िता तथा सेर्ा प्रदाि गिे प्रनतर्िता सिकािले नलईसके को ि । यो नितान्त्त नसपमल
ू क तालीम हो ।
उद्देश्य
िेपाल सिकािको स्र्ास््य सस्ं थाहरुमा कायवित यायािामेनडक्स ,िनसवङग स्टाफहरुको ईम्पलान्त्ट सेर्ा प्रदाि गिव दक्षता
नर्कास गिी गणु स्तिीय सेर्ाको पहुाँि बढाउिे।
अपेनक्षत प्रनतफल गणु स्तिीय प.नि.सेर्ाको पहुिाँ बढाउि स्र्ास््य सस्ं थाहरुमा कायवित यायािामेनडक्स,िनसवङग स्टाफहरुको ईम्पलान्त्ट
सेर्ा प्रदाि गिे ज्ञाि तथा शीपयक्त
ु जिशनक्तको नर्कास हुिे ।
सिं ालि प्रनक्रया यो तानलम नभनबन्त्ि अस्पतालहरुमा ि तानलम साइटहरुमा सिं ालि गरिन्त्ि । तानलम सिं ालिका पभु ाविाि भएका
अस्पतालहरु ि तानलम साइटहरु अिुसिू ी ५ मा नदईएको ि । मापदण्ड अिुसािको सहभागी तथा प्रनशक्षकहरुको
व्यर्स्थापि आबश्यक भएमा िा.के .ता.स्र्ा.साँग आर्श्यक समन्त्र्य गरि कायवक्रम सञ्िालि तथा नियमािसु ाि
समयमा सम्पन्त्ि गिवु पिेि ।
सहिागी छनौटको मापदण्ड
िेपाल सिकािको स्र्ास््य सस्ं थाहरुमा हे ,.अ.नस .र्.हे.अ.िनसवङ अनिकृ त, स्टाफ िसव ,नस ,.र्.हे.अ.अ .मी.ि.आनद
पदमा कायवित तथा सम्र्नन्त्ित परिषदमा दताव भएका स्र्ास््यकमीहरु यो तालीममा सहभागी हुि सक्िेिि ।
प्रर्शक्षकको मापदण्ड
सम्र्नन्त्ित काउनन्त्सललमा दताव भई ईम्पलान्त्ट सेर्ा तालीम प्राप्त निनकत्सक .अ.हे ,तथा िनसवङग स्टाफहरु मध्ये
नक्लनिकल नस्कल तालीम प्राप्त साथै ईम्पलान्त्ट सेर्ा नर्षय नर्ज्ञहरुके न्त्रको तालीम प्रनशक्षकको सिू ीमा सनू िकृ त
व्यनक्त यो तालीमको प्रनशक्षक हुिेि ।
तालीममा सल
ं ग्ि जिशनक्तहरुको मापदण्ड अिुसिू ी ४ मा उपलेख गिे बमोनजमको हुिेि ।
बजेट बााँडफााँड अिसु िु ी १ अिसु ाि
र्कशोिर्कशोिीहरुको र्ौन र्था प्रजनन स्वास््र् सम्बन्धी र्ालीम
परििय
नकशोिनकशोिीहरुको यौि तथा प्रजिि स्र्ास््य कायवक्रम सिकािको प्राथनमकता प्राप्त कायवक्रम हो । नकशोिनकशोिी
उमेिमा उिीहरुको शािीरिक, मािनसक ि सामानजक परिर्वतिसाँगै यौि तथा प्रजिि स्र्ास््य सम्र्नन्त्ि िासो,
जागरुकता, कौतल
ु ता, जोनखम व्यर्हाि आनदको सहज समािािको आर्श्यक नर्शेष प्रकािको ज्ञाि तथा नसप हुन्त्ि।
तसथव नकशोिनकशोिीहरुमा नकशोिनकशोिी मैरी तर्िबाट यौि तथा प्रजिि स्र्ास््य कायवक्रम घल
ु नमलको
र्ातार्िणमा नसक्िे नसकाउिे आर्श्यक ज्ञाि तथा नसपको दक्षता नर्कास गिव यस तालीमको आयोजिा गरिएको
हो । नकशोिनकशोिीहरुको यौि तथा प्रजिि स्र्ास््य सेर्ा प्रदायक गिे सिकािी स्र्ास््य सस्ं थाहरुमा कायवित
स्र्ास््यकमीहरुलाई यो तालीममा सहभागी गरिन्त्ि ।
उद्देश्य
तालीम प्राप्त स्र्ास््यकमीहरुले कायवित स्र्ास््य सस्ं थाहरुमा यौि तथा प्रजिि स्र्ास््य सेर्ा बािे नकशोिनकशोिी
मैरीपणू व र्ातार्िणमा सेर्ा प्रदाि गिव आर्श्यक ज्ञाि तथा नसपमा दक्षता नर्कास गिाउिे ।
अपेनक्षत प्रनतफल यौि तथा प्रजिि स्र्ास््य सेर्ा बािे नकशोिनकशोिी मैरीपणू व र्ातार्िणमा सेर्ा प्रदाि गिव आर्श्यक ज्ञाि तथा नसपमा
दक्षता भएको स्र्ास््यकमीको नर्कास हुिे ।
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यो तानलम नभनबन्त्ि अस्पतालहरुमा ि तानलम साइटहरुमा सिं ालि गरिन्त्ि । तानलम सिं ालिका पभु ाविाि भएका
अस्पतालहरु ि तानलम साइटहरु अिुसिू ी ५ मा नदईएको ि । मापदण्ड अिुसािको सहभागी तथा प्रनशक्षकहरुको
व्यर्स्थापि )आबश्यक भएमा िा.स्र्ा.ता.के .साँग समन्त्र्य गिी( गिी कायवक्रम समयमै सम्पन्त्ि गिवु पिेि ।
सहिागी छनौटको मापदण्ड
सम्र्नन्त्ित परिषदमा दताव भएको तथा नजपलास्तिको नकशोिनकशोिीहरुको यौि तथा प्रजिि स्र्ास््य सेर्ा प्रदायक
गिे सिकािी स्र्ास््य सस्ं थाहरुमा कायवित स्र्ास््यकमीहरु यो तालीममा सहभागी हुि योग्य मानिन्त्ि ।
प्रर्शक्षकको मापदण्ड
सम्र्नन्त्ित परिषदमा दताव भएको, नकशोिनकशोिीहरुको यौि तथा प्रजिि स्र्ास््य प्रनशक्षक प्रनशक्षण तालीम प्राप्त तथा
सम्र्नन्त्ित नर्षयनर्ज्ञ समेत िानरिय स्र्ास््य तानलम के न्त्रको प्रनशक्षकको सिू ीमा सनू िकृ त दक्ष व्यनक्तलाई प्रनशक्षकमा
सहभागी गिाईिेि ।
तालीममा सल
ं ग्ि जिशनक्तहरुको मापदण्ड अिुसिू ी ४ मा उपलेख गिे बमोनजमको हुिेि ।
अिसु िु ी १ अिसु ाि

सुिर्क्षर् गििपर्न र्ालीम (CAC) स्टार्नसि ि मे.अ.
परििय
स्र्ास््य सस्ं थाहरुमा कायवित निनकत्सक ि स्टाफ िसवहरुलाई सिु नक्षत गभवपति निदेनशकाले तोके अिसु ाि सिु नक्षत
उदेश्य
अपेनक्षत प्रनतफल
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गभवपति गिव दक्षता हानसल गिाउि यस आ.र्.मा तालीमको व्यर्स्था गरिएको ि ।
निनकत्सक तथा स्टाफ िसवहरुलाई तालीम प्रदाि गिी असिु नक्षत गभवपति हुिबाट हुिे जोनखम कम गरि मनहलाको
अनिकािलाई मध्यिजि गदै unwanted pregnancy घटाई सिु नक्षत गर्वपति गिे शीप प्रदाि गिे
सिु नक्षत गभवपति निदेनशकाले तोके अिसु ाि सिु नक्षत गभवपति गिे ज्ञाि शीपमा अनभबृनि गरि स्र्ास््य सस्ं थाहरुमा
कायवित निनकत्सक ि स्टाफ िसवहरुको क्षमता नबकाश हुिे
यो तानलम नभनबन्त्ि अस्पतालहरुमा ि तानलम साइटहरुमा सिं ालि गरिन्त्ि । तानलम सिं ालिका पभु ाविाि भएका
अस्पतालहरु ि तानलम साइटहरु अिुसिू ी ५ मा नदईएको ि । मापदण्ड अिुसािको सहभागी तथा प्रनशक्षकहरुको
व्यर्स्थापि (आबश्यक भएमा िा.के .ता.स्र्ा.साँग समन्त्र्य गिी गिी )कायवक्रम सञ्िालि तथा नियमािुसाि समयमा
सम्पन्त्ि गिवु पिेि ।
सहिागी छनौटको मापदण्ड
नर्नभन्त्ि अस्पतालहरु, प्राथनमक स्र्ास््य सस्ं था स्ति सम्म कायवित निनकत्सक तथा स्टाफ िसवहरु तथा नस.अ.ि.मी .
कोषव पिु ा गिी दिबन्त्दी समेत कायम भएका, सम्र्नन्त्ित काउनन्त्सलमा दताव भएका निनकत्सक तथा िनसवङ स्टाफहरु
यो तालीममा सहभागी हुि सक्िि ।
प्रर्शक्षकको मापदण्ड
सिु नक्षत गभवपति तालीमको प्रनशक्षक प्रनशक्षण तालीम ि नक्लनिकल स्कील तालीम प्राप्त निनकत्सक, स्टाफ िसव
तथा सिु नक्षत गभवपति सेर्ा सम्र्नन्त्ि नर्षयनर्ज्ञ साथै के न्त्रको तालीम प्रनशक्षकमा सनू िकृ त नर्ज्ञ व्यनक्त यो तालीमको
प्रनशक्षक हुिेि ।
तालीममा सल
ं ग्ि जिशनक्तहरुको मापदण्ड अिुसिू ी ४ मा उपलेख गिे बमोनजमको हुिेि ।
अिसु िु ी १ अिसु ाि

नसि र्था अ.न.मी.लाई दक्ष प्रसूर्र् सेवा र्ालीम
परििय
सिु नक्षत प्रसतु ी सेर्ाका लानग दक्ष प्रसतु ी तालीम प्राप्त निनकत्सक तथा िनसवङग स्टाफको भनु मका महत्र्पणु व हुन्त्ि ।
आमा तथा िर्नशशु दर्ु ैको ज्याि जोनखमबाट बिाइ मातृ तथा िर्नशशु मृत्यदु ि ि िोग दि घटाउि दक्ष प्रसतू ी सेर्ा
तालीम स्टाफ िसव, िनसिंग अनिकृ त ि अ लाई ब्यर्स्था गरिएको ि । .मी .ि .
उदेश्य
िेपाल सिकािको स्र्ास््य सस्ं थाहरुमा कायवित िनसवङग स्टाफहरुमा सिु नक्षत प्रसतु ी सेर्ा गिाउि सक्िे आर्श्यक ज्ञाि
नसप तथा िािणाको अनभर्ृनि गिे।
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सिु नक्षत प्रसतु ी सेर्ा गिाउि सक्िे आर्श्यक ज्ञाि, नसपमा अनभर्ृनि भई मातृ तथा िर्नशशु मृत्युदि ि िोग दि घटाउि
सहयोग पग्ु िे ।
यो तानलम नभनबन्त्ि अस्पतालहरुमा ि तानलम साइटहरुमा संिालि गरिन्त्ि । तानलम संिालिका पबु ाविाि भएका
अस्पतालहरु ि तानलम साइटहरु अिुसिू ी ५ मा नदईएको ि । मापदण्ड अिसु ािको सहभागी तथा प्रनशक्षकहरुको
व्यर्स्थापि( आबश्यक भएमा िा.स्र्ा.ता.के .सगं समन्त्र्य गिी गिी )कायवक्रम सञ्िालि तथा नियमािुसाि समयमा
सम्पन्त्ि गिवु पिेि ।
सहिागी छनौटको मापदण्ड
 िेपाल सिकािको स्र्ास््य सस्ं थाहरुमा कायवित तथा सम्र्नन्त्ित काउनन्त्सलमा दताव भएका िनसवङग स्टाफहरुको लानग
यो तालीमको नर्कास गरिएको हो ।
प्रर्शक्षकको मापदण्ड

बजेट बााँडफााँड

 नक्लनिकल नस्कल तालीम प्राप्त अनत दक्ष सिु नक्षत प्रसतु ी सेर्ा प्रदायक( सम्र्नन्त्ित काउनन्त्सललमा दताव भएको
निनकत्सक तथा स्टाफ िसव) साथै प्रसतु ी सेर्ा नर्षयनर्ज्ञहरु मध्ये के न्त्रको तालीम प्रनशक्षकमा सनू िकृ त नर्षयनर्ज्ञ
व्यनक्त यो तालीमको प्रनशक्षक हुिेि ।
 तानलमको अर्निमा सल
ं ग्ि जिशनक्तहरुको मापदण्ड अिसु िू ी ४ मा उपलेख गिे बमोनजमको हुिेि ।
अिसु िु ी १ अिसु ाि

अर्िलेखन र्था प्रर्र्बेदन
कायवक्रम सम्पन्त्ि भएपनि सोको अनभलेख िाख्िे ि अिसु िू ी २ ि ३ अिसु ािको प्रनतर्ेदि िानरिय स्र्ास््य तानलम के न्त्रमा पठाउिु पिेि ।
सन्दिि सामाग्री
िानरिय स्र्ास््य तानलम के न्त्रले तयाि गिे को प्रनशक्षक निदेनशका, सन्त्दभवपनु स्तका, सहभागी पनु स्तका लगाएत नर्नभन्त्ि अभ्याश मोडेलहरु
ि प्रनशक्षक निदेनशकामा तोनकए अिसु ािका शैनक्षक सामाग्री प्रयोग गरि तानलम सिं ालि गिवपु दवि । तानलम पनु स्तकाको लानग िानरिय
स्र्ास््य तानलम के न्त्रमा समन्त्र्य गिवपु दवि । तानलम पनु स्तका www.nhtc.gov.np मा समेत िहेकोि
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िोटः
१. एक कक्षाको समयार्नि एक घण्टा तीस नमिेट )१ 306f ३० ldg]6( को हुिेि ।
२. तालीम साईटहरुको पर्ू ाविाि भन्त्दा बानहि तालीम सञ्िालि गिवु पिे मा तोनकए बमोनजम हल भाडामा खिव गिव सनकिेि ।
३. तालीम साईटमा सञ्िालि हुिे िेपाल सिकािको स्र्ीकृ त बजेट तथा कायवक्रम बाहेकका तालीमको हकमा कुल व्यर्स्थापकीय
खिवको १० प्रनतशत सस्ं थागत खिव लाग्िेि ।
४. यस निदेनशकामा समार्ेश िभएका अन्त्य नर्षयहरुको हकमा अथव मन्त्रालय कायवसञ्िालि निदेनशका, २०७३ बमोनजम हुिेि ।
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अिसु िू ी ५
र्वर्िन्न र्ालीम सञ्चालन हुनसक्ने हालसम्म िाबाट पूवािधाि र्र्ाि िएका स्वास््र् र्ालीम साइटहरु.के .र्ा.स्वा.
क्र.स.ं
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र्ार्लमको नाम
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bIf k|;"lt ;]jf tfnLd, g;{
tyf c=g=dL=nfO{

5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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11
12
13
14
15
16
17
18
19

ld;g c:ktfn, tfg;]g
n'lDagL c~rn c:ktfn, a'6jn, ?kGb]xL
cfDbf c:ktfn, a'6jn
eLd c;ktfn, e}/xjf
/flKt pkIf]qLo c:Ktfn, bfª
e]/L c~rn c:ktfn, g]kfnu~h, afFs]
dWokl|Zrdf~rn If]qLo c:ktfn, ;'v]{t
;]tL c~rn c:Ktfn, wgu9L
dxfsfnL c~rn c:ktfn, s~rgk'/
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स्र्वास््य शशक्षा, सि
ू ना तथा संिार काययक्रर्म
१
कार्िक्रमको नामः स्वास््र् सम्बन्धी सन्देश एर्.एम.िे र्डर्ोबाट प्रसािण
परििय
समदु ायमा स्र्ास््य सम्र्न्त्िी सिू िा तथा सन्त्दश
े हरु लनक्षत समहू /सहभागी समहू सम्म िेपाली भाषा लगायत स्थािीय
भाषाहरुमा प्रिािप्रसाि र्ा प्रर्ाह गिव स्थािीय एफ.एम.िे नडयो एक प्रभार्कािी माध्यम हो। समदु ायका मानिसहरुको स्र्ास््य
सम्बन्त्िी नर्नभन्त्ि िािणा ि व्यर्हािमा सकािात्मक परिर्तवि पयाउि एफ.एम.िे नडयोको भनू मका महत्र्पणू व हुन्त्ि । स्थािीय
एफ.एम. िे नडयो स्टेशिको माध्यमबाट स्र्ास््य सम्बन्त्िी सन्त्दश
े /सिू िाहरु प्रर्ाह गिी समदु ायका मानिसहरुलाई स्र्ास््यका
नर्नभन्त्ि नर्षयहरुबािे जािकािी गिाई उिीहरुको ज्ञाि तथा िेतिा अनभबृनि गरि व्यर्हािमा सकािात्मक परिर्तवि गिव
सनकन्त्ि । त्यसैले नर्नभन्त्ि स्थानिय भाषाहरुमा स्र्ास््य सम्बन्त्िी सन्त्देशहरु स्थानिय एफ.एमिे नडयोहरुबाट प्रर्ाह गिव यो
कायवक्रमको आर्श्यकता पिे को हो ।
उिेश्य
 स्थािीय भाषाभाषी, िालिलिलाई नबशेष ध्यािमा िाखी स्थािीय आर्श्यकता अिसु ाि स्थािीय
एफ.एम.िे नडयोहरुबाट आमसमदु ायमा स्र्ास््य सम्बन्त्िी जािकािीमल
े हरू प्रर्ाहगिे ।
ू क सन्त्दश
 स्थािीय स्र्ास््य समस्यालाई ध्यािमा िाखी त्यसलाई सम्बोिि हुिे गिी सन्त्देशहरु प्रसािण गिे।
 एफ.एम.िे नडयो माफव त सन्त्देश प्रसािण गिी स्र्ास््य सम्बन्त्िी ज्ञाि अनभबृनि गिी व्यर्हािमा सकािात्मक परिर्तवि गिव
ि उपलव्ि स्र्ास््य सेर्ाको अनिकतम उपभोग गिव अनभप्रेरित गिे ।
अपेनक्षत प्रनतफल स्र्ास््य सम्बन्त्िी नर्नभन्त्ि जािकािीमल
े हरू प्रशािण भई स्र्ास््य सम्बन्त्िी ज्ञाि अनभर्ृनि तथा व्यर्हािमा
ू क सन्त्दश
सकािात्मक परिर्तवि हुिे साथै उपलव्ि स्र्ास््य सेर्ाको अनिकतम उपभोग हुिे ।
सन्त्िालि प्रकृ या कार्िक्रम संचालन हुने स्थानः प्रदेशस्तिमा
लर्क्षर् समूह/सहिागी समूह:
 आमजिसमदु ाय
 समदु ायस्तिमा स्र्ास््य सन्त्दश
े प्रर्ाह गिेहरु जस्तैः मनहला स्र्ास््यस्र्यंसने र्का, नर्द्याथी, नशक्षक, स्र्ास््यकमी
आनद।
 नकशोि/नकशोिीहरु, यर्ु ा/यर्ु तीहरु, आमाहरु, गभवर्ती मनहलाहरुआनद।
सन्देशहरु समावेश गनि सर्कने र्वर्र्हरुः
 िेपाल सिकाि, स्र्ास््य तथा जिसख्ं या मन्त्रालयबाट सिं ानलत स्र्ास््य सेर्ाहरु तथा कायवक्रमहरुको बािे मा
 प्रदेश एर्ं स्थािीय स्तिमा देनखएका प्रमख
ु स्र्ास््य समस्याहरु जस्तैः Morbidity and Mortality को आिािमा
नर्षय ििौट गिे।
 स्र्ास््य सम्बन्त्िी नर्नभन्त्ि नर्षयहरु जस्तैः खोप, झाडापखाला, श्वासप्रश्वास, क्षयिोग, कुष्ठिोग, औलो, कालाजाि,
डेंगु लगायत अन्त्य नकटजन्त्य िोग, यौििोग, एि.आई.भी तथा एडस, सिु नक्षत मातृत्र्/परिर्ाि नियोजि, सिु नक्षत
गभवपति, नकशोिार्स्था, बाल स्र्ास््य, बृि स्र्ास्थ, लैंनगक नहंसा, सिु ौला १००० नदि सिं ाि अनभयाि, स्र्स्थ
जीर्िशैली, िसिे िोगहरु, र्ातार्िणीय ि व्यनक्तगत सिसफाई ि स्र्च्िता, सार्िु पािीले हातििु े, निःशपु क स्र्ास््य
सेर्ा लगायत अन्त्य अत्यार्श्यकीय स्र्ास््यसेर्ाका नर्षयर्स्तहु रु आनद।
 सामानजक नर्कास मन्त्रालय ि प्रदेश स्र्ास््य निदेशिालयमा कायवित स्र्ास््यकमीहरु तथा अन्त्य सिोकािर्ालाहरुसगं
कायवक्रमबािे िलफल गिी प्रदेश तथा स्थािीय आर्श्यकताको आिािमा स्र्ास््यका नर्षयर्स्तहु रु ियि गिे।
पिु श्चः कुिै नर्षयमा स्थानिय भाषामा सन्त्दश
े उत्पादि गिी प्रसािण गिवपु िे मा सम्बनन्त्ित एफ.एमहरुले के न्त्रले प्राप्त गिाएको
सन्त्देशलाई स्थानिय भाषामा रुपान्त्तिण गिी प्रसािण गिवपु िेि। के न्त्रबाट नसनड पनि उपलव्ि हुिेि ।
र्वर्धः पूविर्र्ािी
 मौसम अिसु ाि देखापिे गिे का िोगको प्रकोपहरुको त्याङक के लाउिे।
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 त्याङकहरु नर्श्ले षण गिे पनि देनखएका स्र्ास््य समस्याहरुको प्राथनमकता सिू ी तयाि गिे।
 प्राथनमकता सिू ीमा पिे का कुिकुि नर्षयमा सन्त्दश
े प्रसािण गिे भन्त्िे सम्बन्त्िमा के न्त्रसगं समन्त्र्य गिी निणवय
गिे/गिाउिे।
 सन्त्देश प्रसािणको स्पेशीनफके शि तयाि गिे।
 स्पेशीनफके शि अिसु ािको सन्त्दश
े प्रसािणको लानग स्थािीय एफ.एम.स्टेसि/नमनडया हाउससगं नियमािसु ाि प्रनक्रया
अनघबढाउिे।
सन्देशप्रसािण:
 नियमािसु ाि स्थािीय एफ.एम.िे नडयो स्टेसि/नमनडया हाउस ियि गिी सझं ौता गिे।
 सन्त्देश स्पष्ट ि िोटो ि सर्ं ादमल
ू क र्ा गीनत र्ा सिू िामल
ू क हुिेि।
 स्र्ीकृ त र्ानषवक लक्ष्यअिसु ाि एफ.एम.िे नडयोबाट सन्त्देश प्रसािण गिे।
 सन्त्देश प्रसािण भएको/िभएको अिगु मि गिे।
सन्देश प्रसािण पश्चार्ः

बजेट बााँडफााँड

 स्थािीय भाषामा रुपान्त्तिण गिे को सन्त्दश
े प्रसािणको नस.डी. र्ा Electronic copy सामानजक नर्कास मन्त्रालय र्ा
प्रदेश स्र्ास््य निदेशिालयमा दानखला गिे।
 कायवक्रम र्ा सन्त्देश प्रसािण गिे पश्चात सबै एफ.एमस्टेसिहरुबाट प्रसािण गरिएको कायवक्रमको प्रसािण प्रमाणपर खिव
गिे कायावलयमा पेश गिे।
अवर्धः स्र्ीकृ त बानषवक लक्ष्य अिसु ाि तोनकएको िौमानसकमा ।
नियमािसु ाि

२
कार्िक्रमको नामः प्रदेश अन्र्गिर्का स्थार्नर् टे र्लर्िजनबाट स्वास््र् सन्देश ि सच
ू ना प्रवाह गने
परििय
समदु ायमा स्र्ास््य सम्र्न्त्िी सिू िा तथा सन्त्दश
े हरु लनक्षतसमहु /सहभागी समहू सम्म स्थािीय भाषामा प्रिाि प्रसाि र्ा
प्रर्ाह गिव स्थािीय के बल
ु टेनलनभजि च्यािलहरु एक प्रभार्कािी माध्यमहो। स्थािीय के र्ल
ु टनलनभजि च्यािलको
माध्यमबाट स्र्ास््य सम्बन्त्िी सन्त्दश
े /सिू िाहरुप्रर्ाह गिी समदु ायका मानिसहरुको स्र्ास््यका नर्नभन्त्ि नर्षयहरुमा ज्ञाि
अनभबृनि गिाई उिीहरुको िािणाि व्यर्हािमा सकािात्मक परिर्तवि पयाउि टनलनभजिको भनू मका महत्र्पणू व हुन्त्ि।
उिेश्य
 स्थािीय भाषा भाषी, िालिलिलाई ध्यािमािाखी स्थािीय आर्श्यकता अिुसाि स्थािीय के र्ल
ु टनलनभजि
च्यािलहरुबाट समदु ायमा स्र्ास््य सम्बन्त्िी जािकािीमल
े हरू प्रर्ाह गिे।
ू क सन्त्दश
 स्थािीय स्र्ास््य समस्यालाई ध्यािमािाखी त्यसलाई सम्बोिि हुिेगिी सन्त्दश
े हरु प्रसािण गिे।
 स्थािीय के र्ल
ु टनलनभजि च्यािलहरुमाफव त सन्त्देश प्रसािणगिी स्र्ास््यसम्बन्त्िीज्ञाि अनभबृनिगिे ि उपलव्ि
स्र्ास््यसेर्ाको उपभोग गिव अनभप्रेरितगिे।
अपेनक्षत प्रनतफल स्र्ास््य सम्बन्त्िी नर्नभन्त्ि जािकािीमल
ू कसन्त्देशहरू प्रशािणभई स्र्ास््यसम्बन्त्िीज्ञाि अनभर्ृनि तथा व्यर्हािमा
सकािात्मक परिर्तविहुिे साथै उपलव्ि स्र्ास््यसेर्ाकोअनिकतम उपभोग हुिे।
सन्त्िालि प्रकृ या कार्िक्रम संचालन हुने स्थानः प्रदेशस्तिमा
लर्क्षर् समूह/सहिागी समूह:
आमजिसमदु ाय, समदु ायस्तिमा स्र्ास््य सन्त्देश प्रर्ाह गिेहरु जस्तैः मनहला स्र्ास््य स्र्यंसने र्का, नर्द्याथी, नशक्षक,
स्र्ास््यकमी आनद, नकशोि/ नकशोिीहरु, यर्ु ा/यर्ु तीहरु, आमाहरु, गभवर्ती मनहलाहरु आनद।
कार्िक्रम संचालन गने आधािहरुः
 प्रदेश एर्ं स्थािीयस्तिमा देखापिे का महामािी तथा अन्त्य प्रकोपहरुको प्रभार्, िोग फै लि सक्िे सम्भाव्य ि नर्गतका
प्रनतर्ेदि ि त्याङक नर्श्ले षण गिव उपलब्ि त्याङक/सिू िाहरु के लाउिे।
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 मौसम अिसु ाि देखापिेगिे को िोगकोप्रकोपहरुको त्याङक के लाउिे।
 त्याङकहरु नर्श्ले षण गिे पनि देनखएका स्र्ास््य समस्याहरुको प्राथनमकता सिू ी तयािगिे।
 प्राथनमकता सिू ीमा पिे का कुि कुि नर्षयमा कुि प्रकृ नतको स्र्ास््य नशक्षा कायवक्रम सिं ालि गदाव उपयक्त
ु हुन्त्ि
निणवय गिे/गिाउिे।
 प्रदेश एर्ं स्थािीयस्तिमा देनखएका प्रमख
ु स्र्ास््य समस्याहरुजस्तैः Morbidity and Mortality को आिािमा
नर्षय ििौट गिेआनद।
सन्देशमा समावेश गनि सर्कने र्वर्र्वस्र्ुहरुः
 स्र्ास््य सम्बन्त्िी नर्नभन्त्ि नर्षयहरु जस्तैः खोप, झाडापखाला, श्वासप्रश्वास, क्षयिोग, कुष्ठिोग, औलो, कालाजाि
लगायत अन्त्य नकटजन्त्य िोग, यौििोग, एि.आई.भी तथा एडस, सिु नक्षत मातृत्र्/परिर्ाि नियोजि, सिु नक्षत गभवपति,
नकशोिार्स्था, बाल स्र्ास््य, बृि स्र्ास्थ, लैंनगक नहसं ा, सिु ौला १००० नदि सिं ाि अनभयाि, स्र्स्थ जीर्िशैली,
िसिे िोगहरु, र्ातार्िणीय ि व्यनक्तगत सिसफाई ि स्र्च्िता, सार्िु पािीले हातििु ,े निःशपु क स्र्ास््य सेर्ा लगायत
अन्त्य अत्यार्श्यकीय स्र्ास््यसेर्ाका नर्षयर्स्तहु रु आनद।
 मौसमी िोग तथा प्रकोपहरु ।
 प्रदेश एर्ं स्थािीयस्तिमा देनखएका प्रमख
ु स्र्ास््य समस्याहरु।
सन्देश प्रसािण सम्बन्धी र्वर्र् वस्र्ुचर्न:
सामानजक नर्कासमन्त्रालय ि प्रदेश स्र्ास््य निदेशिालयमा कायवित स्र्ास््यकमीहरु तथा अन्त्य सिोकािर्ालाहरुसगं
कायवक्रमबािे िलफलगिी प्रदेश तथा स्थािीय आर्श्यकताको आिािमा स्र्ास््यका नर्षयर्स्तहु रु ियि गिे।
र्वर्धःपूविर्र्ािी
 HMIS प्रनतर्ेदिको नर्श्ले षणगिी प्रमख
ु स्र्ास््य समस्याहरु पनहिाि गिे।
 स्थािीयस्तिमा देखापिे का महामािी तथा अन्त्य प्रकोपहरुको त्याङक नर्श्ले षण गिव उपलब्ि त्याङक/सिू िाहरु
के लाउिे।
 मौसम अिसु ाि देखापिे गिे को िोगको प्रकोपहरुको त्याङक के लाउिे।
 त्याङकहरु नर्श्ले षण गिे पनि देनखएका स्र्ास््य समस्याहरुको प्राथनमकता सिू ी तयाि गिे।
 प्राथनमकता सिू ीमा पिे का नर्षयहरुबाट कुि कुि नर्षयमा सन्त्देशप्रसािण गिेहो भिी नर्षयर्स्तक
ु ो निणवयगिे/गिाउिे।
 नर्षय र्स्तु ििौट भैसके पनि, सो नर्षयसगं सम्बनन्त्ित नर्ज्ञहरुबाट कायवक्रम र्ा सन्त्दश
े को स्क्रीयाट लेखि, परिमाजवि
तथा अनन्त्तम रुपनदिे कायव गिाउिे।
 सन्त्देश उत्पादि ि प्रसािणको स्पेशीनफके शि तयाि गिे।
 स्पेशीनफके शि अिसु ािको सन्त्दश
े उत्पादि ि प्रसािणको लानग स्थािीय के र्ल
ु टनलनभजिच्यािल/नमनडया हाउससगं
नियमािसु ाि प्रनक्रया अनघ बढाउिे।
सन्देश प्रवाह:
 नियमािसु ाि टेनलनभजिच्यािल/नमनडया हाउसको ियिगिी सझं ौता गिे।
 सन्त्देश उत्पादि/प्रसािणगदाव स्पष्ट, िोटो, सर्ं ादमल
ू क र्ा गीनत र्ा सिू िा मल
ू क गिव सनकन्त्ि।
 स्र्ीकृ त र्ानषवक लक्ष्य अिसु ाि सन्त्दश
े प्रसािण गिे।
 सन्त्देश प्रसािणको अिगु मि गिे।
सन्देश उत्पादन ि प्रसािण पश्चार्ः
कायवक्रम र्ा सन्त्दश
े प्रसािण गिे पश्चात सबै स्थानिय के र्ल
ु टेनलनभजि च्यािलबाट प्रसािणगरिएको कायवक्रमको प्रसािण
प्रमाणपर प्रदेश स्र्ास््यनिदेशिालय र्ा प्रदेश स्र्ास््य निदेशिालयमा पेश गिे।
अवर्धःस्र्ीकृ त बानषवक लक्ष्य अिसु ाि तोनकएको िौमानसकमा।
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नियमािसु ाि

३ पत्रकाि र्था अन्र् स्वास््र् सच
ं ािकमीहरुलाई स्वास््र् सम्बन्धी र्वर्र्मा अन्र्िर्क्रर्ा
परििय
स्र्ास््य सम्बन्त्िी सही सिू िा पाउिु आम िेपाली िागरिकको अनिकाि हो । समाजमा िहेका गलत अर्िािणा
िअन्त्िनर्श्वास हटाउिको लानग परकािको महत्र्पणू व भनू मका हुन्त्ि । स्र्ास््य प्रबविि गिव तथा नििोगी हुि स्र्ास््य सम्बन्त्िी
िेतिा, ज्ञाि, सीप अनभबृनिगिव , उपयक्त
ु ि स्र्स्थ व्यर्हाि अपिाउि सहयोग पग्ु िे सिू िा ि सन्त्देश परकाि ि
सिं ािकमीमाफव त प्रर्ाहगिव सनकन्त्ि। त्यसैले यस अन्त्तनक्रया कायवक्रम माफव त लनक्षतर्गवहरुमा आर्श्यक ज्ञाि, सीप एर्ं
सकािात्मक िािणाको नर्कासगिी समदु ायमा उपलब्ि स्र्ास््यसेर्ाको उपयोग गिे ि स्र्स्थ जीर्ियापिगिे बािीको
नर्कास हुिेअपेक्षा गरिएकोि।
उिेश्य
 परकाि ि सिं ािकमीहरुलाई स्र्ास््यसम्बन्त्िी जािकािी गिाइ आम िेपाली िागरिकहरुमा िेतिा फै लाउि सहयोग गिे
 परकाि ि सिं ािकमीहरु माफव त उपलव्ि स्र्ास््य सेर्ाहरुको उपभोग गिवपु दवि भन्त्िे सकािात्मक िािणाको नर्कास
गिाई उपलव्ि स्र्ास््य सेर्ाहरुको उपभोग अनिकतम रुपमा गिव अनभप्रेरित गिे।
 स्र्ास््य सेर्ा तथा कायवक्रम सम्बन्त्िी समािाि सक
ं लि, सम्प्रेसण, ले खि कायवमा उत्कृ स्ट योगदाि पयु ावउिे स्र्ास््य
सिं ािकमीलाई सम्माि गरि उत्प्रेरित गिे |
अपेनक्षत प्रनतफल  स्र्ास््य सेर्ा तथा कायवक्रम सम्बन्त्िी समािाि सक
ं लि, सम्प्रेसण, लेखिको कभिे ज र्ृनि हुिे |
 परकािहरुमाफव त आम जिसमदु ायको स्र्ास््य सम्बन्त्िी ज्ञाि अनभर्ृनि तथा व्यर्हािमा सकािात्मक परिर्तविहुिे साथै
उपलव्ि स्र्ास््यसेर्ाको अनिकतम उपभोग हुिे।
ं ालन हनु े स्थानःप्रदेश तथा स्थािीय तह।
सन्त्िालि प्रकृ या कार्िक्रम सच
लर्क्षर् समूह/सहिागी समूह: प्रदेश तथा स्थािीयस्तिका परकाि ि सिं ािकमीहरु
अन्र्िर्क्रर्ा कार्िक्रममा समावेश गरिने र्बर्र्बस्र्ुहरु :
परिर्ाि नियोजि, सिु ौला१०००नदि, सिु नक्षतमातृत्र्, िसिे िोग , स्र्ास््य जीर्िशैली, सरुर्ािोग लगायतका समसामनयक
नर्षयबस्तु
सहजकर्ाि:
 प्रदेश स्र्ास््य निदेशक र्ा िीजले तोके कोअनिकृ त
– १जिा
 तानलम तथा स्र्ास््य प्रर्िवि शाखाका प्रमख
ु र्ा िीजले तोके को व्यनक्त – १जिा
 प्रदेश स्तिमा कायवक्रम हेिे कमविािीहरुमध्येबाट
– १जिा
र्वर्धःपवू िर्र्ािी
 प्रदेश स्तिको लानग प्रदेश स्र्ास््य निदेशिालयका निदेशक तथा स्र्ास््य तानलम तथा स्र्ास््य प्रबिवि शाखाका
प्रमख
ु , स्र्ास््य नशक्षा (स्र्ास््य प्रबिवि) कायवक्रमका कमविािीहरुसगं िलफलगिी नर्स्तृत कायवयोजिा तयाि गिे।
 आर्श्यक स्र्ास््यनशक्षा, सिू िा तथा सञ्िाि सम्बन्त्िी सामग्री नर्तिण तथा प्रयोगको लानग तयािी िाख्िे।
 कायवक्रम सञ्िालि हुिे नमनत, समय ि स्थाि नििाविण गिी कायवक्रमका सहभागीहरूलाई पयावप्त समयनदई आमन्त्रणगिे
ब्यर्स्था नमलाउिु पिेि। अतःगिवपु िे कामको सिू ी तयािगिी नजम्मेर्ािी तोक्िे।
 अन्त्ति नक्रयाकायवक्रमको लानग ििौट गरिएका नर्षयहरुको प्रस्ततु ीकिणको सलाईडसो हरु तयाि गिे
 प्रस्ततु ीकिणको तयािी कायवक्रमसाँग सम्बनन्त्ित पाठयसामाग्री, Manual, स्र्ास््य प्रर्िवि पनु स्तका, सिं ािकालानग
स्र्ास््यसम्बन्त्िी प्रानर्निक नर्षयर्स्तहु रु सम्बन्त्िी पनु स्तकाको आिािमा गिवपु िेि।
कार्िक्रम सञ्चालन:
 अन्त्तिनक्रया कायवक्रम एकनदि अथावत पिू ै ६ घण्टाको कायवसमय हुिपु िेि।
 सहभागीहरूलाई उपयक्त
ु स्र्ास््य नशक्षा सामग्रीपोष्टि, व्रोसि, पिाव, पाम्पलेट, पनु स्तका आनद उपलव्ि गिाउिे ।
140

बजेट बााँडफााँड

 कायवक्रममा श्रब्यदृश्य सामग्रीको माध्यमबाट समसामनयक नर्षयर्स्तहु रुमा िलफल तथाअन्त्तिनक्रया गिवपु िेि।
 कायवक्रमको अन्त्त्यमा सहभागीहरू मध्येबाट कायवयोजिा सनहत प्रनतबितानलिेजस्तै: कायवक्रममा नसके का कुिाहरु
घि, परिर्ाि ि समदु ायमा सम्प्रेषणगिी व्यर्हािमा लागगु िव प्रेरित गिे प्रनतबिता व्यक्त गदविु।
 अन्त्तिनक्रयामा उठे का मख्ु यमख्ु यकुिाहरू बंदु ागतरूपमा अनभलेख िाख्ि सहजकताव मध्येका एकजिालाई नजम्मेर्ािी
तोक्िु पिेि।
 सहजकतावले िै पणू व प्रनतर्ेदि तयाि गिवपु दवि।
अवर्धःस्र्ीकृ त बानषवकलक्ष्य अिसु ाि तोनकएको िौमानसकमा।
प्रदेशमा बजेट बााँडफााँड भए अिुसाि सेर्ा/नक्रयाकलापहरु सिं ालिमा सहभागीसख्ं याको लानग नियमािसु ािका दैनिक
भ्रमणभत्ता, सहजकताव पारिश्रनमक, सहभानगभत्ता, खाजाखिव, नियमािसु ािकोयातायातखिव, स्टेशििी, नर्नर्ि आनद
भक्त
ु ािीकादिहरु अथवमन्त्रालयको स्र्ीकृ तआनथवक कायवनर्नि अिुसाि हुिेि।

४
अनलाईन माध्र्मबाट स्वास््र् सन्देश प्रदशिन
परििय
नडनजटल प्रनबनि माफव त स्र्ास््य सम्बन्त्िी सिू िा सदं ेश नशक्षा बृहत रूपमा आम जिसमदु ायमा पयु ावउि अिलाईि एक
लोकनप्रय माध्यम हो। देशैभिी इिटििेटको पहुिाँ मा र्ृनि हुदाँ ै गैिहेकोले यसको प्रयोगकताव नदिहुाँ र्ृनि भइिहेको साथै यसको
ब्यापकता ि प्रभार्कािीता पनि उपलेखनिया भएको हुदाँ ा यस मध्यमबाट स्र्ास्थ सदं श
े सिू िा प्रबाह गिव आर्श्यक
देनखएको ि |
उिेश्य
अिलाईिको माध्यमबाट स्र्ास््य सम्बन्त्िी सन्त्देश/सिू िाहरु प्रर्ाहगिी समदु ायका मानिसहरुलाई स्र्ास््यकानर्नभन्त्ि
नर्षयहरुबािे जािकािी गिाई उिीहरुमा ज्ञािअनभबृनि ि व्यर्हािमा सकािात्मक परिर्तवि पयाउिेि ि उपलब्ि स्र्ास््य
सेर्ाको उपभोगमा र्ृनि पयाउिेि|
अपेनक्षत प्रनतफल स्र्ास््य सम्बन्त्िी नर्नभन्त्ि जािकािी मल
ू कसन्त्देशहरू प्रशािणभई स्र्ास््य सम्बन्त्िीज्ञाि अनभर्ृनि तथा व्यर्हािमा
सकािात्मक परिर्तविहुिे साथै उपलव्ि स्र्ास््य सेर्ाको अनिकतम उपभोग हुिे।
सन्त्िालि प्रकृ या कार्िक्रम संचालनहुने स्थानःप्रदेशस्तिमा
लर्क्षर् समूह/सहिागी समूह:
 आमजिसमदु ाय
 समदु ायस्तिमा स्र्ास््य सन्त्दश
े प्रर्ाह गिेहरु जस्तैःमनहला स्र्ास््य स्र्यं सेनर्का, नर्द्याथी, नशक्षक, स्र्ास््यकमी
आनद।
 नकशोि/नकशोिीहरु, यर्ु ा/यर्ु तीहरु, आमाहरु, गभवर्तीमनहलाहरु आनद।
अनलाईन प्रसाि सम्बन्धी र्वर्र्वस्र्ु:
 िेपालसिकाि, स्र्ास््य मंरालयबाट सिं ानलत स्र्ास््यसेर्ाहरु तथा कायवक्रमहरुको र्ािे मा ।
 प्रदेश एर्ं स्थािीयस्तिमा देनखएका प्रमख
ु स्र्ास््य समस्याहरु जस्तैः Morbidity and Mortality को आिािमा
नर्षय ििौट गिे।
 स्र्ास््य सम्बन्त्िी नर्नभन्त्ि नर्षयहरु जस्तैः खोप, झाडापखाला, श्वासप्रश्वास, क्षयिोग, कुष्ठिोग, औलो, कालाजाि
लगायत अन्त्य नकटजन्त्य िोग, यौििोग, एि.आई.भी तथा एडस, सिु नक्षत मातृत्र्/परिर्ाि नियोजि, सिु नक्षत गभवपति,
नकशोिार्स्था, बाल स्र्ास््य, बृि स्र्ास्थ, लैंनगक नहसं ा, सिु ौला १००० नदि सिं ाि अनभयाि, स्र्स्थ जीर्िशैली,
िसिे िोगहरु, र्ातार्िणीय ि व्यनक्तगत सिसफाई ि स्र्च्िता, सार्िु पािीले हातििु े, स्र्ास््य नबमा, निःशुपक स्र्ास््य
सेर्ा लगायत अन्त्य अत्यार्श्यकीय स्र्ास््यसेर्ाका नर्षयर्स्तहु रु आनद।
(सामानजक नर्कास मन्त्रालय ि प्रदेश स्र्ास््य निदेशिालयमा कायवित स्र्ास््यकमीहरु तथा सिोकािर्ालाहरुसगं
कायवक्रमबािे िलफल गिी प्रदेश तथा स्थािीय आर्श्यकताको आिािमा स्र्ास््यका नर्षयर्स्तहु रु ियि गिे)
र्वर्धःपवू िर्र्ािी
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 मौसम अिसु ािदेखा पिे गिे को िोगको प्रकोपहरुको त्याङक के लाउिे ।
 त्याङकहरु नर्श्ले षणगिे पनि देनखएका स्र्ास््य समस्याहरुको प्राथनमकता सिू ी तयाि गिे।
 प्राथनमकता सिू ीमा पिे का कुि कुि नर्षयमा सन्त्देशप्रसाि गिे भन्त्िे सम्बन्त्िमा निणवयगिे/गिाउिे ि के न्त्रबाट
प्राप्तगिाएको सन्त्देशलाई स्थानिय भाषामा रुपान्त्तिण गिे ।
 सन्त्देशप्रसािको स्पेशीनफके शि तयाि गिे।
 स्पेशीनफके शिअिसु ािको सन्त्दश
े प्रसािकोलानग अिलाईि माफव त नियमािसु ाि प्रनक्रयाअनघ बढाउिे।
सन्देशप्रसाि:
 नियमािसु ाि अिलाईि/नमनडया हाउस ियि गिी सझं ौता गिे।
 सन्त्देश स्पष्ट ि िोटो हुिपु िे ि र्ा सिू िा मल
ू क हुिेि।
 स्र्ीकृ त र्ानषवक लक्ष्य अिसु ाि अिलाईि नमनडयाबाट सन्त्दश
े प्रसाि गिे।
 सन्त्देश प्रसाि भएको/िभएको अिगु मि गिे ।
सन्देश प्रसाि पश्चार्ः

बजेट बााँडफााँड

 स्थानियभाषामा रुपान्त्तिणगिी प्रशािण गिे को अिलाईि सन्त्दश
े को नियमािसु ाि अनभलेख िाख्िे।
 सबै अिलाईिबाट प्रसािण गरिएको सन्त्देश प्रसािण प्रमाणपर खिव लेख्िे कायावलयमा पेश गिे।
नियमािसु ाि

५
स्वास््र् र्शक्षा कार्िक्रम (स्वास््र्प्र बधिन) को सुपिीवेक्षण र्था अनुगमन
परििय
स्र्ास््य सस्ं थाहरु ि समदु ायस्तिमा सिं ालि हुिे स्र्ास््य नशक्षा, सिू िा तथा सिं ाि कायवक्रमहरु योजिा अिसु ाि
सिं ालि भए िभएको एनकि गिी सर्ल ि कमजोिपक्षहरु पनहिाि गिी भनर्रयमा सिु ाि गिव तथा कायवक्रमहरु सिं ालिमा
सहयोग प¥ु याउि स्र्ास््य नशक्षा, सिू िा तथा सिं ाि कायक्रमहरुको सपु रिर्ेक्षण तथा अिगु मि गरिन्त्ि । यो नियनमत
कायवक्रम हो । यसबाट स्र्ास््य नशक्षा, सिू िा तथा सिं ाि कायवक्रमहरुमा समदु ायको सहभानगता, कायवक्रमहरुको
गणु स्तिि प्रभार्कारिता पनि बृनि हुि सहयोग पग्ु दि ।
उिेश्य
 स्र्ास््य सस्ं थाहरु ि समदु ायस्तिमा सिं ालि हुिे स्र्ास््य नशक्षा कायवक्रमहरु योजिा अिरुु प सिं ालि भए िभएको
एनकि गिी सर्ल ि कमजोि पक्षहरु पनहिाि गिी भनर्रयमा सिु ाि गिव सहयोग पग्ु िे ।
 स्र्ास््य सस्ं थाहरु ि समदु ायस्तिमा सिं ालि हुिे स्र्ास््य नशक्षा कायवक्रमहरु सिं ालि गिव सहयोग गिे ।
 स्र्ास््य नशक्षा कायवक्रमहरुमा समदु ायको सहभानगता ि माध्यमको प्रभार्कारिता थाहा पाउिे ।
अपेनक्षत प्रनतफल स्र्ास््य सस्ं थाहरु ि समदु ायस्तिमा सिं ालि हुिे स्र्ास््य नशक्षा कायवक्रमहरुको लक्ष्य अिरुु प प्रगती हानसल हुिे । आगामी
बषवको योजिा तजवमु ा गिव समेत सहज हुिे ।
ं ालन हनु े स्थानःप्रदेश तथा स्थािीय तह ।
सन्त्िालि प्रकृ या कार्िक्रम सच
लर्क्षर् समूह/सहिागी समूह:
 स्र्ास््य सस्ं थाहरु ि समदु ाय
 स्र्ास््य नशक्षा, सिू िा तथा सिं ाि कायवक्रमहरु सिं ाल िगिे स्र्ास््यकमी, म.स्र्ा.स्र्.से.
र्वर्धःपूवि र्र्ािी
 र्ानषवक एनककृ त सपु रिर्ेक्षण कायवक्रम तथा अन्त्य कायवक्रमसगं समन्त्र्य गिी स्र्ास््य नशक्षा कायवक्रमको सपु रिर्ेक्षण
तथा अिगु मिको अग्रीम कायव तानलका तयाि गिे ।
 प्रदेशभरि सिं ालि हुिे स्र्ास््य नशक्षा कायवक्रमको योजिा अिसु ाि सपु रिर्ेक्षण तथा अिगु मिको नमनत ि स्थाि
स्र्ीकृ त गिाउिे ।
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 स्र्ास््य नशक्षा कायवक्रमको प्रगती कम भएका स्र्ास््य सस्ं थाहरुको पनहिाि गिे
 िेक नलष्ट तयाि गिे ।
 प्रदेशस्तिीय योजिा अिसु ाि कायवक्रम कायावन्त्र्यि गिे ।
कार्िक्रम सञ्चालन:
 स्र्ीकृ त सपु रिर्ेक्षण तथा अिगु मिको अनग्रम कायवतानलका अिसु ाि सपु रिर्ेक्षण गिे ।
 सम्बनन्त्ित सस्ं थामा स्र्ास््य नशक्षा, सिू िा तथा सिं ाि सामग्रीहरु भए िभएको एनकि गिे ।
 सम्बनन्त्ित स्र्ास््य सस्ं थामा स्र्ास््य नशक्षा किवि नियनमत रुपमा सिं ालि भए िभएको एनकि गिे ।
 फोटो नखच्िे ।
 सम्बनन्त्ित सस्ं थालाई तत्काल सहयोग गिे ि सझु ार्हरु नदिे ।
 िेक नलष्ट भिे ।
कार्िक्रम समार्ि पर्छ गनिुपने कार्िहरू:

बजेट बााँडफााँड

 प्रनतर्ेदि तयाि गिे,
 सम्बनन्त्ित सस्ं थालाई सपलाह सझु ार्हरु नदिे,
 सम्बनन्त्ित सस्ं थामा देनखएका सबल ि कमजोि पक्षके लाई सबलपक्षको प्रसंसा गदै कमजोि पक्षमा सिु ाि गिव पृष्ठपोषण
गिे ।
नियमािसु ाि

६
स्वास््र् संस्थाहरुमा स्वास््र् र्शक्षा सामग्रीहरु र्वर्िण
परििय
समदु ायमा प्रभार्कािी रुपमा स्र्ास््य नशक्षा, सिू िा तथा सिं ाि कायवक्रमहरु सिं ालि गिवको लानग प्रदेशनभरका सम्पूणव
स्र्ास््य सस्ं थाहरुमा आर्श्यकता अिसु ािको स्र्ास््य नशक्षा सामग्रीको आपतू ी हुिु जरुिी हुन्त्ि। प्रदेश नभरका सम्पूणव
स्र्ास््य सस्ं थाहरुमा ती सामग्रीहरु नर्तिण गिी समनु ित ढगं ले त्यसको प्रयोग गिी समदु ायका मानिसमा स्र्ास््य सम्बन्त्िी
नर्नभन्त्ि नर्षयहरुमा जििेतिा बढाउिे उद्देश्यले यो कायवक्रम िानखएको ि ।
उिेश्य
 प्रदेशमा नर्कास गरिएका ि के न्त्रबाट प्राप्त भएको स्र्ास््य नशक्षा सामग्रीहरुको भण्डािण व्यर्नस्थत तर्िले गिे ।
 प्रदेशमा नर्कास गरिएका ि के न्त्रबाट प्राप्त भएको स्र्ास््य नशक्षा सामग्रीहरुको सबै स्र्ास््य सस्ं थाहरुमा समनु ित
ढगं ले आर्श्यकता अिसु ाि नर्तिण गिी प्रभार्कािी रुपमा स्र्ास््य नशक्षा कायवक्रमहरु सिं ालि गिे ।
अपेनक्षत प्रनतफल प्रदेशमा नर्कास गरिएका ि के न्त्रबाट प्राप्त भएको स्र्ास््य नशक्षा सामग्रीहरुको व्यर्नस्थत भण्डािण तथा सबै स्र्ास््य
सस्ं थाहरुमा समनु ित ढंगले आर्श्यकता अिसु ाि नर्तिण भई स्र्ास््य नशक्षा कायवक्रमहरु प्रभार्कािी रुपमा सिं ालि हुिे।
सन्त्िालि प्रकृ या कार्िक्रम संचालन हुने स्थानःप्रदेश तथा स्थािीय तह ।
लर्क्षर् समहू /सहिागी समहू :
 प्रदेश नभरका सम्पूणव स्र्ास््य सस्ं थाहरु
 आम जिसमदु ायहरु
 मनहला स्र्ास््य स्र्यंसने र्काहरु
र्वर्धःपूवि र्र्ािी
 कुि कुि सामग्रीहरु, कुि समयमा के , कनत मारामा के न्त्रबाट प्राप्त भएका िि, सो को एनकि गिव Inventory बिाउिे।
 कुि नक्रयाकलापका लानग के कस्ता सामग्रीहरु कहााँ, कनहले, के , कनत मारामा आर्श्यकि त्यसका लानग माग सिू ी
(Demand List) तयाि गिे ।
 नर्तिण गिे का सामग्रीहरुको अनभलेख िाख्िे ।
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नक्रयाकलापहरुका लानग िौमानसक नर्भाजि अिसु ाि सामग्रीको पयावप्तता बािे अनग्रम रुपमा एनकि गिे ।
प्राप्त सामग्री र्ा उत्पानदत सामग्री सिु नक्षत तर्िले भण्डािण गिे व्यर्स्था नमलाउिे ।
भण्डािबाट सामग्री खिव गदाव त्यसको लगत िाख्िे व्यर्स्था नमलाउिे ।
उपलब्ि सामग्रीहरु क्र.सं., नमनत, स्र्ास््य नशक्षा सामग्री पठाईिे सस्ं था र्ा व्यनक्तको िाम, स्र्ास््य नशक्षा सामग्रीको
िाम, सख्ं या, बनु झनलिको सनह, कै नफयत भएको नर्तिण तानलका बिाइ नर्तिणको व्यर्स्था नमलाउिे।
 नर्तिणका लानग पनि उपयक्त
ु नर्तिण तानलका (ढााँिा) तयाि गिे ि सो अिसु ाि िे कडव िहिे गिी (दबु ै ठाउाँमा पाउिे ि
पठाउिे) नर्तिण गिे ।
 नर्नभन्त्ि स्र्ास््य सस्ं था, गा.नर्.स., नर्द्यालय, सार्वजनिक स्थल, नक्लनिक, सिकािी तथा गैिसिकािी सघं सस्ं थाहरु,
मानिसहरु जमघट हुिे स्थाि, निया पसलहरुमा िाख्िे/टााँस्िे आनदको नर्िाि गिी नर्तिण कायव तानलका बिाउिे ।
 सामग्री नर्तिणको हस्तान्त्तिण फािाम बिाई पठाउिे ।
कार्िक्रम संचालनः









नर्तिणका लानग यायानकङ गिी स्र्ास््य सस्ं थाहरुमा पठाउिे व्यर्स्था नमलाउिे ।
नर्तिणको उनित भिपदो माध्यम पनहिाि गिी नियमािसु ाि ििौट गिे ि कायावलय प्रमख
ु बाट स्र्ीकृ त गिाउिे ।
भिपदो व्यर्स्था पश्चात नर्तिणको कायव गिाउिे ।
नर्तिणको कायव गिाउाँदा त्यसको लगत िाख्िे ।
बझु ाएको भपावइ सक
ं लि गिी सामग्री पगु े िपगु ेको एनकि गिे ।
सामग्री पठाउाँदा सम्बनन्त्ित निकायलाई नहफाजत साथ िाख्ि लगाउिे ि नर्तिणको व्यर्स्था नमलाउिे ।
लनक्षत समहू का लानग कनहले, कहााँ, कुि सामग्री नर्तिण गरिएको हो त्यसको लगत िाख्ि लगाउिे ।
स्थािीय समदु ाय जमघट हुिे स्थािहरुमा (हाटबजाि, मेला, िानमवक स्थल, बसपाकव , बजाि क्षेर, नर्द्यालयको र्िपि)
स्र्ास््य नशक्षा सामग्री टााँस्िे/टााँस्ि लगाउिे ।
कार्िक्रम पश्चार् गनिुपने के ही कुिाहरु:
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 सम्बनन्त्ित स्थािमा सामग्री पगु े िपगु ेको एनकि गिे ।
 हस्तान्त्तिण फािाम सक
ं लि गिी अनभलेख िाख्िे ।

७
छापा संचाि माध्र्मबाट स्वास््र् सन्देश प्रकाशन
परििय
प्रदेश तथा स्थािीयस्तिमा उपलब्ि दैनिक, साप्तानहक, मानसक, तथा अन्त्य िापा माध्यमहरुमा आर्श्यकता अिसु ाि
स्र्ास््य सन्त्देश प्रकाशि गिी पाठक र्गवहरुलाई स्र्ास््य सम्बन्त्िी सन्त्दश
े हरु ि अन्त्य जािकािीहरुको प्रिाि प्रसाि गिाउि
आर्श्यक ि । आम सिं ािको माध्यमहरु मध्ये परपनरका पनि एक महत्र्पणू व माध्यम भएकोले यस माफव त स्र्ास््य
सम्बन्त्िी सिू िाहरु प्रर्ाह गदाव आमसमदु ायमा सनजलै सगं पग्ु ि जान्त्ि । जसले गदाव मानिसहरुमा ज्ञाि ि िेतिाको स्ति
अनभबृनि हुन्त्ि । समदु ायको आर्श्यकता अिसु ािका स्र्ास््य सम्बन्त्िी सिू िा, सन्त्देश, लेख िििा एर्ं नर्ज्ञनप्त आनद
तयाि गरि स्थािीयस्तिका परपनरका माफव त प्रकाशि गिे/गिाउिे कायवले स्थािीयस्तिमा स्र्ास््य सम्बन्त्िी समस्याको
प्रर्िविात्मकि प्रनतकािात्मक उपायहरुको बािे निटो, िरितो ि सहज नकनसमले एकै साथ प्रिाि प्रसाि ि जािकािी प्रदाि
गिव मद्दत पयु ावउाँि । तसथव यो कायवक्रमले सबै साक्षि जिसमदु ायमा स्र्ास््य नशक्षा ि िेतिाको नर्कास गिाई अन्त्य
ब्यनक्तहरुमा समेत व्यापक प्रिाि प्रसाि ि जािकािी प्रदाि गिव सघाउ पयु ावउाँि ।
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उिेश्य

 प्रदेश तथा स्थािीयस्तिमा प्रकाशि हुिे दैनिक, साप्तानहक, पानक्षक, मानसक तथा अन्त्य प्रकाशिहरुमा स्र्ास््य सन्त्दश
े
प्रकाशि गिे ।
 पाठक र्गवहरुलाई प्रकानशत स्र्ास््य सन्त्दश
े हरु प्राप्त गिी त्यसलाई अिसु िण गिव ि उिीहरु माफव त समदु ायमा पनि
स्र्ास््य सन्त्दश
े प्रिाि प्रसाि गिाउिे ।
अपेनक्षत प्रनतफल प्रदेश तथा स्थािीयस्तिमा प्रकाशि हुिे दैनिक, साप्तानहक, पानक्षक, मानसक तथा अन्त्य प्रकाशिहरुमा स्र्ास््य सन्त्दश
े
प्रकाशि भई पाठक र्गवहरुले प्रकानशत स्र्ास््य सन्त्दश
े हरु प्राप्त गिी त्यसलाई समदु ायमा प्रिाि प्रसाि गिी त्यसबाट आफु,
आफ्िो परिर्ाि ि समदु ायको व्यर्हाि परिर्तवि हुिक
ु ो साथै उपलब्ि स्र्ास््य सेर्ाको उपभोगमा अनभर्ृनि हुिे ।
ं ालन हनु े स्थानःप्रदेश तथा स्थािीय तह ।
सन्त्िालि प्रकृ या कार्िक्रम सच
लर्क्षर् समूह/सहिागी समूहः
प्रदेश तथा स्थािीयस्तिमा प्रकाशि हुिे दैनिक, साप्तानहक, पानक्षक, मानसक तथा अन्त्य प्रकाशिहरुका पाठक र्गवहरु
सन्देशहरु समावेश गनि सर्कने र्वर्र्हरुः
 स्र्ास््य सम्बन्त्िी नर्नभन्त्ि नर्षयहरुर्स्तहु रू )खोप, झाडापखाला, श्वासप्रश्वास, क्षयिोग, कुष्ठिोग, औलो, कालाजाि
लगायत अन्त्य नकटजन्त्य िोग, यौििोग, एि.आई.भी तथा एडस, सिु नक्षत मातृत्र्/परिर्ाि नियोजि, सिु नक्षत गभवपति,
नकशोिार्स्था, बाल स्र्ास््य, बृि स्र्ास्थ, लैंनगक नहसं ा, सिु ौला १००० नदि सिं ाि अनभयाि, स्र्स्थ जीर्िशैली,
िसिे िोगहरु, र्ातार्िणीय ि व्यनक्तगत सिसफाई ि स्र्च्िता, सार्िु पािीले हातििु े, निःशपु क स्र्ास््य सेर्ा लगायत
अन्त्य अत्यार्श्यकीय स्र्ास््यसेर्ाका नर्षयर्स्तहु रु आनद( ।
र्वर्धःपूवि र्र्ािी
 प्रदेशस्तिमा िापामा ध्यमबाट सन्त्दश
े प्रकाशि गिव सामानजक नर्कास मन्त्रालय ि प्रदेश स्र्ास््य निदेशिालयमा
कायवित स्र्ास््यकमीहरु तथा अन्त्य सिोकािर्ालाहरुसगं कायवक्रमबािे िलफल गिी प्रदेश तथा स्थािीय
आर्श्यकताको आिािमा स्र्ास््यका नर्षय र्स्तहु रु ियि गिे ।
 प्रदेश तथा स्थािीयस्तिमा देखा पिे का महामािी तथा अन्त्य प्रकोपहरुको प्रभार्, िोग फै लि सक्िे सम्भाव्यको बािे मा
त्याङक नर्श्ले षण गिव उपलब्ि त्याङक/सिू िाहरु के लाउिे ।
 मौसम अिसु ाि देखा पिे गिे को िोगको प्रकोपहरुको त्याङक के लाउिे ।
 त्याङकहरु नर्श्ले षण गिे पनि देनखएका स्र्ास््य समस्याहरुको प्राथनमकता सिू ी तयाि गिे ।
 सन्त्देशको लेखि प्रानर्निक, िीनतगत ि उपलव्ि स्र्ास््य सेर्ाको आिािमा गिे ि आनिकारिताको लानग सिकािको
लोगो िायािे ।
कार्िक्रम सञ्चालनः






समय सान्त्दनभवक ि आर्श्यकता अिसु ािका सन्त्दश
े हरु प्रकाशि गिे ।
सन्त्देशको िपाई सम्भर् भएसम्म िंनगि, निर, तस्र्ीिहरु सनहत िायािे ।
सन्त्देशको िपाई बजेटको उपलब्िताको आिािमा िही बनु झिे गिी सके सम्म ठूलो साइजमा प्रकाशि गिे ।
सन्त्देश प्रकानशत भएको परपनरका ि अन्त्य सर्ै प्रकाशिहरु सक
ं लि एर्ं अिगु मि गिे ।
बील भक्त
ु ािीको लानग पेश गदाव सम्बनन्त्ित पक्षले बीलसाँग सन्त्देश प्रकाशि भएको परपनरका ि अन्त्य सर्ै
प्रकाशिहरुको एक प्रनत सल
ं ग्ि िाखी पेश गिे ।

८
महामािी र्था सरुवा िोग िोकथाम र्था र्नर्न्त्रणका लार्ग स्वास््र् र्शक्षा
परििय
समदु ायमा नर्नभन्त्ि नकनसमका महामािी तथा सरुर्ा िोगहरुको कािण िेिै मानिसहरुले ज्याि गमु ाउिु पिे को अर्स्था ि ।
यस्तो हुिमु ा यस बािे सही ि पयावप्त जािकािी जिमािसमा िहुिु एक प्रमख
ु कािण हो । त्यसैले यी नर्षयहरुमा नशक्षा नदई
जिसमदु ायको स्र्ास््य प्रनतको व्यर्हािमा सकािात्मक परिर्तवि पयाउि आर्श्यक ि । महामािी तथा सरुर्ा िोगहरुको
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िोकथाम तथा नियन्त्रणका उपायहरु बािे नशक्षा प्रदाि गिावले समदु ायका मानिसहरुको महामािी, सरुर्ा िोग सम्बन्त्िी
िेतिाको स्तिमा अनभबृनि हुन्त्ि ि उिीहरुको िािणा ि व्यर्हािमा सकािात्मक परिर्तवि पयाउि सहयोग पिु याउि मद्दत
गिव । सोही कािणयो कायवक्रमको आर्श्यकता भएको हो ।
उिेश्य

 महामािी तथा सरुर्ा िोग िोकथाम तथा नियन्त्रणका लानग नर्नभन्त्ि स्र्ास््य नशक्षा कायवक्रमहरु सिं ालि गिी समय
समयमा फै लिे गिे का र्ा फै नलि सक्िे महामािी बािे जािकािी नदिे ।
 जिसमदु ायको सो सम्बन्त्िी ज्ञाि अनभबृनि गिी व्यर्हािमा सकािात्मक परिर्तवि पयाउिे ि उपलव्ि स्र्ास््य सेर्ा
उपभोग गिव अनभप्रेरित गिे ।
अपेनक्षत प्रनतफल समय समयमा फै लिे गिे का र्ा फै नलि सक्िे महामािी िोकथाम तथा नियन्त्रण बािे जिसमदु ायमा जािकािी भई महामािी
तथा सरुर्ा िोगिोकथाम तथा नियन्त्रणमा सहयोग पग्ु िे ।
सन्त्िालि प्रकृ या कार्िक्रम संचालन हुने स्थानःप्रदेश तथा स्थािीय तह ।
लर्क्षर् समहू /सहिागी समहू :
 आम जिसमदु ाय
 समदु ायस्तिमा स्र्ास््य सन्त्दश
े प्रर्ाह गिेहरु जस्तैःमनहला स्र्ास््य स्र्ंयसेनर्का, नर्द्याथी, नशक्षक, स्र्ास््यकमी
आनद ।
 नकशोि/नकशोिीहरु, यर्ु ा/यर्ु तीहरु, आमाहरु, गभवर्ती मनहलाहरु आनद ।
सहजकर्ािः
 प्रदेश स्र्ास््यनिदेशक र्ा िीजले तोके को अनिकृ त
– १ जिा
 तानलम तथा स्र्ास््य प्रर्िवि शाखाका प्रमख
ु र्ा िीजले तोके को व्यनक्त – १ जिा
 प्रदेश स्तिमा कायवक्रम हेिे कमविािीहरु मध्येबाट
– १ जिा
स्वास््र् र्शक्षा कार्िक्रम अन्र्िगर् गनि सर्कने र्क्रर्ाकलापहरुः
 अन्त्तिनक्रया कायवक्रम
 अनभमख
ु ीकिण कायवक्रम
 सिेतिा कायवक्रम
 िे नडयो ि टेनलनभजि सन्त्देश उत्पादि ि प्रशािण
 स्र्ास््य नशक्षा सामग्रीहरु जस्तैःपोस्टि, पाम्यालेट, ब्रोसि आनद उत्पादि, िपाई ि नर्तिण ।
 जोनखम सिं ाि (Risk Communication) आनद कायवक्रमहरु ।
कार्िक्रम संचालन गने आधािहरुः
 प्रदेश तथा स्थािीयस्तिमा देखा पिे का महामािी तथा अन्त्य प्रकोपहरुको प्रभार्, िोग फै लि सक्िे सम्भाव्य ि नर्गतका
प्रनतर्ेदि ि त्याङक नर्श्ले षण गिव उपलब्ि त्याङक/सिू िाहरु के लाउिे ।
 मौसम अिसु ाि देखा पिे गिे को िोगको प्रकोपहरुको त्याङक के लाउिे ।
 त्याङकहरु नर्श्ले षण गिे पनि देनखएका स्र्ास््य समस्याहरुको प्राथनमकता सिू ी तयाि गिे ।
 प्राथनमकता सिू ीमा पिे का कुि कुि नर्षयमा कुि प्रकृ नतको स्र्ास््य नशक्षा कायवक्रम सिं ालि गदाव उपयक्त
ु हुन्त्ि निणवय
गिे/गिाउिे ।
र्वर्धःपूविर्र्ािी
 स्र्ास््य नशक्षा कायवक्रमको लानग नर्स्तृत कायव योजिा तयाि गिे । अतःगिवु पिे कामको सिू ी तयाि गिी नजम्मेर्ािी
तोक्िे ।
 कायवक्रमको प्रकृ नत ि प्राथनमकता सनू िमा पिे का कुि कुि नर्षयमा कायवक्रम गिे भिी नर्षय र्स्तु ियि गिे/गिाउिे ।
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बजेट बााँडफााँड

 स्पेशीनफके शि र्ा Terms Of Reference (TOR) बिाई सोही अिरुु प कायवक्रमहरु नियमािसु ाि प्रनक्रया गिी
सिं ालि गिे ।
कार्िक्रममा समावेश गनि सर्कने र्वर्र्हरु:
समदु ायको स्र्ास््य समस्याको नर्श्ले षण गिी तय गिे को नर्षय र्स्तु स्र्ास््य नशक्षा कायवक्रममा समार्ेश गिे । जस्तैः
झाडापखाला, औलो, जापानिज इन्त्सेफलाईनटस, कालाजाि, जनन्त्डस, डेंगु, बडवफ्पयु, स्र्ाइिफ्पयु, पाण्डेनमकइन्त्फ्लुएन्त्जा
“ए”, कुष्ठिोग, अन्त्य महामािी जन्त्य िोगहरु आनद ।
प्रदेशमा बजेट बााँडफााँड भए अिसु ाि सेर्ा/नक्रयाकलापहरु सिं ालिमा सहभागी सख्ं याको लानग नियमािसु ािका दैनिक
भ्रमण भत्ता, सहजकताव पारिश्रनमक, सहभानगभत्ता, खाजा खिव, नियमािसु ािको यातायात खिव, स्टेशििी, नर्नर्ि आनद
भक्त
ु ािीका दिहरु अथव मन्त्रालयको स्र्ीकृ त आनथवक कायवनर्नि अिुसाि हुिेि।

९
र्वद्यालर् स्वास््र् र्शक्षा कार्िक्रम
परििय
स्र्ास््य नशक्षा, सिू िा तथा सिं ाि कायवक्रमका नर्नभन्त्ि माध्यमहरु मध्ये एउटा िाम्रो ि सशक्त माध्यम नर्द्यालय स्र्ास््य
नशक्षा पनि हो । नर्द्याथी जीर्िमा नर्द्याथीहरुले िेिै कुिा नसक्दिि । यस अर्स्थामा उिीहरुले नसके का िाम्रा ि सकािात्मक
कुिाहरु घिपरिर्ाि, दौतिी ि समदु ायमा उिीहरुबाट प्रिाि प्रसाि हुि सक्दि । यही अर्स्थामा उिीहरुको प्रजिि अंगका
साथै शािीरिक, मािनसक ि सामानजक नर्कास समेत हुिे भएकोले उिीहरुलाई तत्सम्बन्त्िी सैिानन्त्तक ि व्यर्हारिक ज्ञाि
नदिु अनत उपयोगी हुन्त्ि । तसथव नर्द्यालयमा पढिे नर्द्याथी, नशक्षक लगायत त्यस नर्द्यालयको समस्त र्ातार्िणमा
परिर्तवि पयाउि स्र्ास््य सम्बन्त्िी प्रर्िविात्मक ि प्रनतकािात्मक स्र्ास््य सेर्ा सम्बन्त्िी ज्ञाि, िािणा ि सीपमा अनभबृनि
गिी व्यर्हािमा सकािात्मक परिर्तवि गिव तथा स्र्स्थ बािी व्यहोिा अपिाउिक
ु ा साथै यसको प्रिाि प्रसाि गिाउि यो
कायवक्रमको आर्श्यकता पिे को हो ।
उिेश्य
 नर्द्याथीहरुलाई समदु ायमा देखा पिे प्रमख
ु िोगहरुको नियन्त्रणका लानग प्रर्िविात्मक, प्रनतकािात्मक उपायहरुबािे
जािकािी नदिे ि िेतिा अनभबृनि गिे तथा नशक्षकहरुलाई स्र्ास््य सम्बन्त्िी नर्नभन्त्ि नर्षयहरुमा अनभमनू खकिण
नदिे।
 उमेि अिसु ािको अत्यार्श्यक स्र्ास््य सेर्ाहरुको उपलव्िता तथा त्यसको उपभोगको महत्र् बािे मा सकािात्मक
िािणाको नर्कास गिे ।
 स्र्ास््यकमीहरुसाँग दोहोिो अन्त्तिनक्रया माफव त नकशोिार्स्थामा हुिे शािीरिक तथा मािनसक परिर्तविहरु, प्रजिि
स्र्ास््य आनद जस्ता नर्षयहरुमा ज्ञाि ि िेतिाको अनभबृनिगिे ।
 स्र्स्थ आिी र्ािीको नर्कास गिव/गिाउि प्रोत्सानह गिे ।
अपेनक्षत प्रनतफल नर्द्याथी ि नशक्षकहरुको स्र्ास््य सम्बन्त्िी समसामनयक नर्षयमा ज्ञाि तथा िेतिा अनभर्ृनि भई स्र्स्थ बािी व्यहोिाको
नबकास हुिे ।
सन्त्िालि प्रकृ या कार्िक्रम संचालन हुने स्थानः सम्बनन्त्ित प्रदेश तथा स्थािीयतह नभरका माध्यनमक तथा उच्ि माध्यनमक
नर्द्यालयहरुमा।
लर्क्षर् समूह/सहिागी समूह:
कक्षा ६ देनख १२ सम्मका नर्द्याथीहरु तथा स्र्ास््य नशक्षा ि सामानजक नशक्षा अध्यापि गिे नशक्षकहरु ।
सहजकर्ािः
 प्रदेश स्र्ास््य निदेशक र्ा िीजले तोके को अनिकृ त
– १ जिा
 तानलम तथा स्र्ास््य प्रर्िवि शाखाका प्रमख
ु र्ा िीजले तोके को व्यनक्त – १ जिा
 प्रदेश स्तिमा कायवक्रम हेिे कमविािीहरु मध्येबाट
– १ जिा
र्वर्धः
 सामानजक नर्कास मन्त्रालय तथा सम्र्नन्त्ित स्थािीय तहका नशक्षा कायावलयबाट नबद्यालयको नर्र्िण नलिे
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 स्र्ास््य सिू काक
ं लाई ध्यािमा िाखी समस्या ि प्राथनमकताको आिािमा नर्द्यालय ि नर्षय र्स्तु ििौट गिे
 स्र्ास््य तथा जिसख्ं या मन्त्रालयबाट तोनकएको सम्पणू व अत्यार्श्यकीय स्र्ास््य सेर्ाहरु समार्ेश गिे
 सम्पणू व अत्यार्श्यकीय स्र्ास््य सेर्ाहरुको नर्षय र्स्तहु रु समार्ेश गिी प्रत्येक नर्षयको िुट्टा िुट्टै प्रदेशस्तिमा स्तिीय
पाठयोजिा तयाि गिी सोको लानग आर्श्यक पठि पाठि सामग्रीहरु तयाि गिी स्र्ास््य सस्ं थाहरुमा पठाउिे ि सोनह
अिसु ाि कायवक्रम सिं ालि गिव निदेशि नदिे
 नबद्यालय स्र्ास््य नशक्षा कायवक्रम सिं ालि गिवु पर्ू व सम्बनन्त्ित नबद्यालय सगं समन्त्र्य गिी कायवक्रमको नदि निनश्चत
गिी नर्द्यालयको सिसफाई, शौिालय, खािेपािीको महु ाि तथा श्रोतको सिसफाई गिाउिे
 नर्द्याथीहरुको सामान्त्य स्र्ास््य पिीक्षण गिे ि मौज्दात भए स्र्ास््य पिीक्षण अिसु ािको औषनि नर्तिण गिे
 कक्षा ६ देनख १२ सम्म उच्ि माध्यनमक नर्द्यालयमा ि कक्षा ६ देनख १० सम्म माध्यनमक नर्द्यालयमा प्रत्येक कक्षामा
तहगत रुपमा उमेि सहु ाउाँदो नर्षयमा प्रनशक्षण गिे
 कक्षागत नशक्षण व्यार्हारिक तथा अभ्यास नर्निमा आिारित भएि गिवु पदवि । ति आिािभतू नर्षयहरु जस्तै :
सिसफाई, सार्िु पािीले हात ििु े, शौिालयको प्रयोग, परिर्ाि नियोजिको सािि, नकशोिार्स्थाको बािे मा िुटाउिु
हुदाँ िै
 नर्द्यालयका स्र्ास््य नशक्षा, सामानजक नशक्षा अध्यापि गिे नशक्षकहरुलाई िानरिय स्र्ास््य कायवक्रमहरु, िीनत,
लक्ष्य, स्र्ास््य सेर्ाहरु, आनदको अनभमनु खकिण गिे
 नर्द्यालयमा स्र्ास््य नशक्षा नर्षयमा िानरिय स्र्ास््य कायवक्रमहरु, िीनत, लक्ष्य, स्र्ास््य सेर्ाहरु अिरुु प
पठिपाठिको लानग अनभप्रेरित गिे
कार्िक्रममा समावेश गनि सर्कने र्वर्र्हरुः
 स्र्ास््य तथा जिसख्ं या मन्त्रालयबाट तोनकएको सम्पूणव अत्यार्श्यकीय स्र्ास््य सेर्ाहरु
 नकशोिार्स्था, सिु नक्षत मातृत्र्, परिर्ाि नियोजि बािे जािकािी
 क्षयिोग, औलो, डेंग,ु जापानिज इन्त्सफ
े लाइनटस, कालाजाि िोकथाम ि अन्त्य सिे तथा िसिे िोगहरु ि पिनजर्ी (जक
ु ा)
को कािण, लक्षण ि िोकथामका उपाय बािे जािकािी
 स्र्ास््य सस्ं था बाट उपलव्ि हुिे सेर्ाहरु ि समय समयमा सिं ालि गरििे अनभयािका बािे मा जािकािी
 महामािी िोकथाम ि नियन्त्रणका बािे मा जािकािी
 व्यनक्तगत तथा र्ातार्िणीय सिसफाई, शौिालयको प्रयोग, सार्िु पािीले हात ििु े सम्बन्त्िी जािकािी नदिे
 नर्षयसाँग सम्बनन्त्ित उपलब्ि शैनक्षक सामग्रीहरु प्रयोग गिे
 नशक्षक अनभमनू खकिणका लानग िानरिय स्र्ास््य िीनत, िणिीनत, लक्ष्य, कायवक्रम, सेर्ाहरु,िानरिय स्र्ास््य नस्थनत ि
स्र्ास््य सिू ाङकहरु, नबद्याथीहरुलाई नदिु पिे स्र्ास््य नर्षयको ज्ञाि, सीप ि उिीहरुले उपभोग गिवु पिे स्र्ास््य
सेर्ाहरु आनद नर्षय पनि समार्ेश गिे ।
१०

वार्ाविणीर् र्था पेशागर् स्वास््र् ि सिसर्ाई (स्वस्थ खाना, पानी ि साबुन पानीले हार् धुने व्र्वहाि प्रवधिन र्था
सिसर्ाई) सम्बन्धी समुदार्स्र्िीर् कार्िक्रम
परििय
यो कायवक्रम सिं ालि पनि समदु ायमा र्ातार्िणीय तथा पेशागत स्र्ास््य ि सिसफाई जस्तैः (स्र्स्थ खािा, पािी ि साबिु
पािीले हात ििु े व्यर्हाि प्रर्िवि तथा सिसफाई) सम्र्न्त्िी िेतिा जागृत भई र्ातार्िणीय तथा पेशागत स्र्ास््य ि सिसफाई
कायवमा योगदाि नदि तत्पिता देनखिे ि । र्ातार्िण स्र्च्ि िाख्िक
ु ा साथै आफ्िो पेशागत स्र्ास््यमा समेत स्र्स्थ व्यर्हाि
अपिाउि यो कायवक्रमले अनभप्रेरित गिे ि ।
उिेश्य
 समदु ायस्तिमा र्ातार्िणीय तथा पेशागत स्र्ास््य ि सिसफाई जस्तैः स्र्स्थ खािा, पािी ि साबिु पािीले हात ििु े
व्यर्हाि प्रर्िवि तथा सिसफाई सम्र्न्त्िी िेतिा जगाउिे ।
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 समदु ायस्तिमा र्ातार्िणीय तथा पेशागत स्र्ास््य ि सिसफाई जस्तैः स्र्स्थ खािा, पािी ि साबिु पािीले हात ििु े
व्यर्हाि प्रर्िवि तथा सिसफाई सम्बन्त्िी व्यनक्त, परिर्ाि ि समदु ायको व्यर्हािमा सकािात्मक परिर्तवि पयाउि सहयोग
पिु याउिे ।
अपेनक्षत प्रनतफल र्ातार्िणीय तथा पेशागत स्र्ास््य ि सिसफाई जस्तैः स्र्स्थ खािा, पािी ि साबिु पािीले हात ििु े व्यर्हाि प्रर्िवि तथा
सिसफाई सम्बन्त्िी व्यनक्त, परिर्ाि ि समदु ायको व्यर्हािमा सकािात्मक परिर्तवि पयाउि योकायवक्रमले अनभप्रेरित गिे ि।
सन्त्िालि प्रकृ या कार्िक्रम संचालन हुने स्थानःप्रदेश तथा स्थािीयतहका नर्नभन्त्ि समुदाय ।
लर्क्षर् समूह/सहिागी समूह:समदु ायका नबनभन्त्ि पेशाका व्यनक्तहरु
कार्िक्रममा समावेश गनि सर्कने र्बर्र् बस्र्ुहरु:
 व्यनक्तगत सिसफाई
 र्ातार्िणीय सिसफाइ
 पेशागत स्र्ास््य
 स्र्स्थ पािी
 स्र्स्थ खािा
 फोहिमैला व्यर्स्थापि
 साबिु पािीले हात ििु ु पिे अर्स्था तथा फाइदाहरु
सहिागीःप्रनत १ कायवक्रममा ४० जिा सम्म हुिेि ।
सहजकर्ािः
 प्रदेश स्र्ास््य निदेशक र्ा िीजले तोके को अनिकृ त
– १ जिा
 तानलम तथा स्र्ास््य प्रर्िवि शाखाका प्रमख
ु र्ा िीजले तोके को व्यनक्त – १ जिा
 प्रदेश स्तिमा कायवक्रम हेिे कमविािीहरुमध्येबाट
– १ जिा
(नििावरित बजेटलाई ध्यािमा िाखेि प्रदेशले नर्षय नर्ज्ञ व्यनक्तहरुलाई सहजकतावको रुपमा तोक्ि सनकिे ि )
र्वर्धःपूविर्र्ािी
 समदु ाय स्तिीय कायवक्रमको लानग िलफल गिी नर्स्तृत कायव योजिा तयाि गिे ।
 आर्श्यक स्र्ास््य नशक्षा, सिू िा तथा सञ्िाि सम्बन्त्िी सामग्री नर्तिण तथा प्रयोगको लानग तयािी िाख्िे ।
 कायवक्रम सञ्िालि हुिे नमनत, स्थाि ि समय नििाविण गिी कायवक्रमका सहभागीहरूलाई पयावप्त समय नदई आमन्त्रण
गिे ब्यर्स्था गिे । अतःगिवपु िे कामको सनू ि तयाि गिी नजम्मेर्ािी तोक्िे ।
 कायवक्रमको लानग ििौट गरिएका नर्षयहरुको प्रस्ततु ीकिणको सलाईडहरु तयाि गिे
 प्रस्ततु ीकिणको तयािी गदाव कायवक्रमसगं सम्बनन्त्ित पाठय सामाग्री, Manual, स्र्ास््य प्रर्िवि पनु स्तका, सिं ािका
लानग स्र्ास््य सम्बन्त्िी प्रानर्निक नर्षय र्स्तहु रु सम्बन्त्िी पनु स्तकाको आिािमा गिवपु िे ि ।
 कायवक्रमलाई प्रदेशस्ति देनख स्थािीयतहमा सिं ालि गिे गिी कायव योजिा बिाउिे ।
कार्िक्रम सञ्चालन:
 समदु ायस्तिीय कायवक्रम एक नदि अथावत पिू ै ६ घण्टाको कायव समय हुिु पिेि ।
 सहभागीहरूलाई उपयक्त
ु स्र्ास््य नशक्षा सामग्री पोष्टि, व्रोसि, पिाव, पाम्पलेट, पनु स्तका इत्यानद उपलव्ि गिाउिे।
 कायवक्रममा श्रब्य दृश्य सामग्रीको माध्यमबाट नर्नभन्त्ि नर्षय बस्तहु रु जस्तैः व्यनक्तगत ि र्ातार्िणीय सिसफाई
(आफ्िो शिीिलाई सफा िाख्िे, नदिहुाँ िहु ाउिे, कपडा फे िे, कपडाहरुलाई पारिलो घाममा सक
ु ाउिे ), Oral Hygiene
आनद (५०नमिेट); साबिु पािीले हात ििु े अर्स्थाहरु, यसका फाइदाहरु ि तरिकाहरु (५०नमिेट); स्र्स्थ खािा ि
सफा पािीका फाइदाहरु ि पािी शनु िनिकिण गिे तरिकाहरु(५०नमिेट); र्ातार्िण सिसफाई ि यसका फाइदाहरु,
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िपीको प्रयोग, फोहिमैला व्यर्स्थापि गिे तरिका (५०नमिेट); आनद नर्षय र्स्तहु रुमा अनिर्ायव रुपमा िलफल
गिवपु िे ि ।
 कायवक्रममा सहभागीहरूबाट कायव योजिा सनहतको प्रनतबिता नलिे । जस्तैः कायवक्रममा नसके का कुिाहरुलाई घि,
परिर्ाि ि समदु ायमा पनि जािकािी गिाई आफु, आफ्िो परिर्ाि ि समदु ायको स्र्स्थ व्यर्हाि प्रर्िवि गिव गिाउि
प्रनतबिता व्यक्त गदविु ।
 कायवक्रममा उठे का मख्ु यमख्ु य कुिाहरू बंदु ागत रूपमा अनभलेख िाख्ि एकजिाले नटयािे ।
 सहजकतावले िै पणू व प्रनतर्ेदि तयाि गिवु पदवि ।
प्रदेशमा बजेट बााँडफााँड भए अिसु ाि सेर्ा/नक्रयाकलापहरु सिं ालिमा सहभागी सख्ं याको लानग नियमािसु ािका दैनिक
भ्रमण भत्ता, सहजकताव पारिश्रनमक, सहभानगभत्ता, खाजा खिव, नियमािसु ािको यातायात खिव, स्टेशििी, नर्नर्ि आनद
भक्त
ु ािीका दिहरु अथव मन्त्रालयको स्र्ीकृ त आनथवक कायवनर्नि अिसु ाि हुिेि।

११
र्वश्व स्वास््र् र्दवस लगार्र् र्वर्िन्न स्वास््र् र्दवसहरु मनाउने
परििय
के न्त्रबाट प्राप्त भएका िािाहरुका साथ नर्श्व स्र्ास््य नदर्स लगायत स्र्ास््य सम्बन्त्िी नदर्सहरु जस्तैः स्र्ास््य सेर्ा नदर्स,
नर्श्व हात ििु े नदर्स, नर्श्व िम्रु पाि नदर्स, सिु नक्षत मातृत्र् नदर्स आनद मिाउिे गरिन्त्ि । यस्ता नदर्सको अर्सिमा नर्नभन्त्ि
नकनसमका कायवक्रमहरु जस्तै: Rally, अनभयाि, अन्त्तनक्रया, माइनकङ, नर्द्यालयस्तिीय स्र्ास््य कायवक्रम आनद
आयोजिा गिी मिाउि सनकन्त्ि । समदु ायका मानिसहरुलाई सहभागी गिाई स्र्ास््य सम्बन्त्िी नदर्सहरु मिाउिाले
समदु ायका मानिसहरुको िेतिास्तिमा अनभर्ृनि हुिे गदवि ि उिीहरुको स्र्ास््य सम्बन्त्िी िािणा एर्ं व्यर्हािमा
सकािात्मक परिर्तवि पयाई उपलब्ि स्र्ास््य सेर्ाको उपयोग गिव समेत अनभप्रेरित गदवि । यस्ता नदर्सहरु प्रदेश स्र्ास््य
महाशाखा, स्र्ास््य निदेशिालय तथा स्थािीयतहको िेतत्ृ र् ि नर्नभन्त्िसघं /सस्ं थाको समन्त्र्यमा उपलब्ि स्थािीय श्रोत ि
साििको उपयोग गिी मिाउि सनकिे ि । यी लगायत अन्त्य स्र्ास््य सम्बन्त्िी नदर्सहरु पनि स्थानियस्रोत ि साििको
उपयोग गिी नर्नभन्त्ि कायवक्रमहरुको आयोजिा गिी मिाउि सनकन्त्ि ।
उिेश्य
 स्र्ास््य सम्बन्त्िी नदर्सहरु नर्नभन्त्ि कायवक्रमहरुको आयोजिा गिी मिाउिे ।
 यस्ता अर्सिपािी समदु ायमा स्र्ास््य सम्बन्त्िी नर्षयहरुको बािे मा जािकािी गिाई ज्ञािको स्ति अनभर्ृनि गिव, स्र्स्थ
व्यर्हाि अपिाउि ि उपलब्ि स्र्ास््य सेर्ाको उपयोग गिव समेत अनभप्रेरित गिे ।
 प्रदेश स्र्ास््य निदेशिालय तथा स्थािीयतहको समन्त्र्यमा नर्नभन्त्ि सघं /सस्ं थाको उपनस्थतीमा उपलब्ि स्थािीय श्रोत
ि साििको उपयोग गिी नदर्सहरु मिाउिे ।
अपेनक्षत प्रनतफल समदु ायमा स्र्ास््य सम्बन्त्िी नर्षयहरुको बािे मा जािकािी भई ज्ञािको स्ति अनभर्ृनिहुिक
ु ो साथै स्र्स्थ व्यर्हाि प्रर्िवि
तथा उपलब्ि स्र्ास््य सेर्ाको उपयोगमा अनभर्ृनि हुिे ।
सन्त्िालि प्रकृ या कार्िक्रम संचालन हुने स्थानः प्रदेश तथा स्थािीय तह ।
लर्क्षर् समहू /सहिागी समहू : सर्वसािािण, मनहला, बालबानलका, परकाि, मनहला स्र्ास््य स्र्यं सेनर्का,
स्र्ास््यकमी, नर्द्याथी, यर्ु ा समहु , स्थािीय अगर्ु ा, स्थािीय िेता, समाज सेर्ीहरु, नपिनडएका र्गव, आमा समहु
सहजकर्ािः
 प्रदेश मन्त्रालयको स्र्ास््य महाशाखा प्रमख
ु
 प्रदेश स्र्ास््य निदेशक
 सामानजक नर्कास मन्त्रालय ि प्रदेश स्र्ास््य निदेशिालयमा कायवित स्र्ास््य कमीहरु
 सम्बनन्त्ित स्थािीयतह स्र्ास््य संयोजक
 सम्बनन्त्ित सेर्ा प्रदायक सस्ं था प्रमख
ु
(नििावरित बजेटलाई ध्यािमा िाखेि सम्बनन्त्ित निकायले नर्षयनर्ज्ञहरुलाई सहजकतावको रुपमा तोक्ि सनकिे ि)
र्वर्धःपूविर्र्ािी
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 नदर्स मिाउिको लानग नर्स्तृत कायवयोजिा तयाि गिे, कुि कायवक्रम प्रदेश तथा स्थािीयतहको कुि स्थािमा सिं ालि
गिे हो भन्त्िे कुिा नििाविण गिे ि कायवक्रममा सबैको भनू मका स्पष्ट पािे ।
 कायवक्रम सिं ालिको नमनत, स्थाि ि समय नििाविण गिे ।
 कायवक्रम सिं ालिको लानग आर्श्यक सामग्री, सन्त्दश
े , प्रस्ततु ीकिणको तयािी गिे ।
कार्िक्रम अन्र्िगर् मनाउन सर्कने र्दवसहरुः
 स्र्ास््य सेर्ा नदर्स
 नर्श्व हातििु े नदर्स
 नर्श्व सनू तवजन्त्य पदाथव िनहत नदर्स
 नर्श्व स्र्ास््य नदर्स
 परिर्ाि नियोजि नदर्स
 िानरिय मनहला स्र्ास््यस्र्ंयसेनर्का नदर्स
 नर्श्व एडस नदर्स
(अन्त्य स्र्ास््य सम्बन्त्िी िानरिय तथा अन्त्तिानरिय नदर्सहरु आर्श्यकता अिसु ाि मिाउि सनकिेि)
र्दवस मनाउने क्रममा गने सर्कने र्क्रर्ाकलापहरुः







बजेट बााँडफााँड

समदु ायमा पोष्टरिङग, पाम्पलेनटङग गिे, व्यािि टााँग्िे
माईनकङग गिे,
व्यािि ि यालेकाडव सनहत समदु ायको सहभानगतामा –याली प्रदशवि गिे,
स्र्ास््य नशक्षा सामाग्री नर्तिण गिे,
स्र्ास््य सम्बन्त्िी नदर्सको मख्ु य िािा अिसु ािको नक्रयाकलापहरु गिे,
स्र्ास््य सम्बन्त्िी नदर्स अन्त्तगवत अन्त्तिनक्रया र्ा िलफल, नर्द्यालयमा हानजिी जर्ाफ आनद कायवक्रम पनि
आयोजिा गिे,
 कायवक्रममा उपनस्थतहरुको उपनस्थती सक
ं लि गिे,
 कायवक्रमको फोटोहरु नखच्िे
प्रदेशमा बजेट बााँडफााँड भए अिसु ाि सेर्ा/नक्रयाकलापहरु सिं ालिमा सहभागी सख्ं याको लानग नियमािसु ािका दैनिक
भ्रमण भत्ता, सहजकताव पारिश्रनमक, सहभानग भत्ता, खाजा खिव, नियमािसु ािको यातायात खिव, स्टेशििी, नर्नर्ि आनद
भक्त
ु ािीका दिहरु आनथवक कायवनर्नि अिुसाि हुिेि।

र्वर्िर् व्र्वस्थापनः
सार्वजनिक खरिद ऐि तथा नियमार्ली तथा अथव मन्त्रालयको स्र्ीकृ त आनथवक कायव नर्नि अिुसाि कायावलय प्रमख
ु बाट स्र्ीकृ त गिाई
कायवक्रम सम्पन्त्ि गिे।
अर्िलेख र्था प्रर्र्वेदनः
कायवक्रम सम्पन्त्ि भएपनि सोको अनभलेख िाख्िे ि अिसु िू ी २ बमोनजमको ढााँिामा प्रनतर्ेदि तयाि गिी िानरिय स्र्ास््य नशक्षा, सिू िा
तथा सिं ाि के न्त्रमा पठाउिु पिेि।
सन्दिि सामाग्रीः
स्र्ास््य प्रर्िवि पनु स्तका, सिं ािका लानग स्र्ास््य सम्बन्त्िी प्रानर्निक नर्षयर्स्तहु रु सम्बन्त्िीपु नस्तका, www.nheicc.gov.np
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अिसु िू ी–२
र्नर्म २१ को उपर्नर्म साँग सम्वर्न्धर् )१( को उपर्नर्म ि २५ )२(
कायवक्रम संयोजक र्ा कायावलयले तोके को कमविािीले कायवक्रम सम्पन्त्ि भएको अनभलेख अनिर्ायव रुपमा िाख्िु पदवि । सम्पन्त्ि कायवक्रमको
प्रगनत नर्र्िण अिुसनू ि –३ बमोनजमको फािाम भिी २१ नदिनभर योजिा शाखा तथा लेखा शाखामा तोनकएको ढांिामा अनिर्ायव रुपमा
तोनकएको व्यनक्तको बझु ाउिू पदवि । िौमानसक प्रगनत नर्र्िण िानरिय योजिा आयोगको अिसु नू ि–२ मा भरि सम्बनन्त्ित सामानजक नर्कास
मन्त्रालय, प्रादेनशक स्र्ास््य निदेशिालय ि िानरिय स्र्ास््य तालीम के न्त्रमा पठाउिु पदवि ।
र्जेट उपनशषवक िंप्रथम
sfo{qmd÷ lqmofsnfk

प्रगर्र् प्रर्र्वेदन र्ािाम
३७०१२४.. दोस्रो, तेस्रो िौमानसक
rf}dfl;s nIo

nIo ef/ ah]6

ef}lts k|ult
परिमाण k|ltzt

आनथवक र्षव .........
ljlQo k|ult
vr{ k|ltzt

k"+lhut vr{ cGt/utsf
sfo{qmdx?
rfn" vr{ cGtu{tsf sfo{qmdx?

s'n hDdf
ljlgof]lht hDdf /sd
hDdf vr{
o; cjlwsf] ljlQo k|utL k|ltzt
o; cjlwsf] ef}lts k|utL k|ltzt
tof/ ug]{

n]vf

k|dfl0ft ug]
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>f]t s}lkmot

राल्रिय क्षयरोग काययक्रर्म
१) प्रदेशस्र्िीर् कल्चि ल्र्ाबका लागी ल्र्ाव कमिचािीको र्निन्र्र्ा
परििय
प्रदेशस्तरिय कपिि पयार् सिं ालिका लानग आर्श्यक स्थायी कमविािीहरुको दिर्न्त्दी िभएकाले सेर्ा किािमा
आर्श्यक कमविािी व्यर्स्थापि गिी कपिि सेर्ा सिु ारु गिव यो कायवक्रम िानखएको हो ।
उद्देश्य
प्रदेशस्तिमा जनटल एर्ं बहुऔषिी प्रनतिोिी क्षयिोगको प्रभार्कािी एर्ं सल
ु भ निदाि तथा उपिाि
व्यर्स्थापिका लानग कपिि/नड.एस.नट. सेर्ा सिं ालि गिे ।
क( र्क्लर्नकल माईक्रोबाईलोर्जष्टः मान्त्यता प्राप्त शैनक्षक सस्ं थाबाट नब.एस्सी. एम.एल.टी., बी.एम.एल.टी.
न्त्यिू तम शैनक्षक
उनतणव गिी नक्लनिकल माईक्रोबाईलोजीमा स्िातकोत्ति उनतणव गिे को तथा िेपाल स्र्ास््य व्यर्सायी परिषदमा
योग्यता
नर्नशष्ट श्रेणीको निदाि समहू मा दताव भएको र्ा मान्त्यता प्राप्त शैनक्षक सस्ं थाबाट एम.बी.बी.एस.उनतणव गिे को
तथा नक्लनिकल माईक्रोबाईलोजीमा स्िातकोत्ति उनतणव गिी िेपाल मेनडकल काउनन्त्सलमा दताव भएको हुिु पिे
।
ख( मेर्डकल माईक्रोबाईलोर्जष्टः मान्त्यता प्राप्त शैनक्ष क सस्ं थाबाट नब.एस्सी. एम एल टी/ नब.एम.एल.टी.
उनतणव गिी मेनडकल माईक्रोबाईलोजीमा स्िातकोत्ति उनतणव गिे को तथा िेपाल स्र्ास््य व्यर्सायी परिषदमा
A Class निदाि समहू मा दताव भएको हुिु पिे ।
ग( मेर्डकल ल्र्ाव टे क्नोलोर्जष्टः मान्त्यता प्राप्त शैनक्षक सस्ं थाबाट मे.पया.टे. नर्षयमा स्िातक )बी.एस्सी
एम एल टी, बी.एम एल टी( उनतणव गिी िेपाल स्र्ास््य व्यर्सायी परिषदमा A Class निदाि समूहमा दताव
भएको ।
घ( ल्र्ाव टे र्क्नर्सर्नः मान्त्यता प्राप्त शैनक्षक सस्ं थाबाट मे.पया.टे नर्षयमा प्रनर्णता प्रमाणपर तह )सी.एम
एल. टी.( उनतणव गिी िेपाल स्र्ास््य व्यर्सायी परिषदमा B Class निदाि समहू मा दताव भएको हुिु पिे
ङ( प्रर्ोगशाला सहर्ोगी कमिचािीः एस.ई.ई. र्ा एस. एल. सी. उत्तीणव ।
कार्ािन्वर्न गने र्नकार्ः प्रदेश अस्पताल सख
ु ेत ि क्षेरीय क्षयिोग के न्त्र, कास्की ।
सञ्िालि प्रकृ या
छनौट प्रर्क्रर्ा
 पिामशव सेर्ामा )सेर्ा किािमा( नलइिे सम्पणू व पदको कायवनर्र्िण तयाि गिे ।
 नर्द्यमाि प्रशासनिक, आनथवक ऐि तथा नियमार्ली अिुसािको प्रकृ या अपिाउिे ।
 नर्षयगत कायवमा कनम्तमा एक र्षवको अिभु र् भएका व्यनक्तलाई प्राथनमकता नदिे ।
 ििौट भएका कमविािीहरुसगं अिुसिू ी ५ बमोनजमको ढााँिामा सम्झौता गिे ।
 ििौट भएका कमविािीहरुको कायवसम्पादिको नियनमत मपु याङकि ि अिगु मि गिे ।
कायवसम्पादि मपु यांकिमा सन्त्तोषजिक िनतजा भएका ि हाल सेर्ा अर्नि समाप्त भएका कमिाविीहरूलाइ सेर्ा
किाि गदाव उच्ि प्राथनमकतामा नदिे ।
पद संख्या एर्ं प्रकाि
 माइक्रोर्ायोलोनजष्ट )नक्लनिकल( १ जिा
 माइक्रोर्ायोलोनजष्ट )मेनडकल( १ जिा
 पयाब टेक्िोलोनजष्ट १ जिा
 पयार् टेनक्िनसयि २ जिा
 प्रयोगशाला सहयोगी कमविािी १ जिा
आनथवक र्ााँडफााँड कमविािी ििौट गदाव अपिाईएका प्रकृ या, शैनक्षक योग्यताका प्रमाण पर, कायवनर्र्िण, सम्झौता पर लगायतका
नर्र्िणहरुको प्रनतर्ेदि िाख्िे ।
अनभलेख प्रनतर्ेदि कमविािी ििौट प्रकृ याको नर्र्िण, शैनक्षक योग्यताका प्रमाण पर, कायवनर्र्िण, सम्झौता नर्र्िण आनदको
नर्र्िण िाख्िे ।
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कमविािी ििोटको जािकािी िानष्टय क्षयिोग नियन्त्रण के न्त्र मा )email माफव त( पठाउिे ।
२) प्रदेश गुणस्र्ि र्नर्न्त्रण प्रर्ोगशालाका लार्ग कमि चािी र्निन्र्िर्ा
परििय
प्रदेशस्तिीय गुणस्ति नियन्त्रण प्रयोगशालाले नर्नभन्त्ि माईक्रोसकोपी सेन्त्टिमा गरिएका खकाि जााँिको गणु स्ति
सनु िनश्चत गिव व्यर्स्था भएका स्थाई कमविािीहरुको दिर्न्त्दी अपगु भएकाले सेर्ा किािमा आर्श्यक कमविािी
व्यर्स्थापि गिी गणु स्ति नििाविण कायवक्रम प्रभार्कािी रुपमा सिं ालि गिव यो कायवक्रम िानखएको हो ।
उद्देश्य
प्रदेश अन्त्तगवतका नर्नभन्त्ि माइक्रोसकोनपक सेन्त्टिमा भएको खकाि जााँि तथा निदािको गणु ास्तरियता मापि
एर्ं पृष्ठपोषण द्वािा क्षयिोग निदािको प्रभार्कािीता तथा नर्श्वसनियता कायम गिे ।
न्र्ूनर्म शैर्क्षक ल्र्ाब टे र्क्नर्सर्न – पयाब टेनक्िनसयि र्ा सो सिह कोषव उत्तीणव गिी िेपाल स्र्ास््य व्यर्सायी पिीषदमा
र्ोग्र्र्ा:
Class B मा निदाि समहू मा दताव भएको हुिु पिे ।
प्रर्ोगशाला सहर्ोगी कमिचािीः एस.ई.ई./एस एल सी उत्तीणव ।
पुनश्चः नर्षयगत सेर्ामा अिभु र् प्राप्त तथा कायवित व्यनक्तलाई प्राथनमकता नदिे ।
कार्ािन्वर्न गने र्नकार्ः प्रादेनशक जिस्र्ास््य प्रयोगशाला )स्पटु म माईक्रोसकोनप गणु स्तिमापि इकाइ(
छनौट प्रर्क्रर्ा:
सञ्िालि प्रकृ या
 नर्द्यमाि प्रशासनिक, आनथवक ऐि तथा नियमार्ली अिसु ािको प्रकृ या अपिाई कमविािीहरु सेर्ा किािबाट
ििौट गिे ।
 आबश्यक प्रनक्रया पिु ा गिी ििौट भएका पयाब टेनक्िनसयि ि सहयोगी कमविािीहरुसगं अिसु िु ी ५
बमोनजमको ढााँिामा सम्झौता गिी कामकाजमा लगाउिे ।
ििौट भएका पयाब टेनक्िनसयि ि सहयोगी कमविािीहरुको कायवसम्पादि मपू याङकि ि अिगु मि गिे ।
 पद संख्या: पयाब टेनक्िनसयि–१ ि प्रयोगशाला सहयोगी )पयार् ब्र्ाय( – १ जिा
प्रनत व्यनक्त मानसक: मेनडकल पयार् टेनक्िनसयि रु ३०,०००। प्रयोगशाला सहयोगी रु १८,०००।
आनथवक र्ााँडफााँड कमविािी ििौट प्रकृ याको नर्र्िण, शैनक्षक योग्यताका प्रमाण पर, कायवनर्र्िण, सम्झौता नर्र्िण आनदको
अनभलेख िाख्िे ।
अनभलेख प्रनतर्ेदि कमविािी ििौट प्रकृ याको नर्र्िण, शैनक्षक योग्यताका प्रमाण पर, कायवनर्र्िण, सम्झौता नर्र्िण आनदको
अनभलेख िाख्िे ।
कमविािी ििोटको जािकािी िानष्टय क्षयिोग नियन्त्रण के न्त्र मा )email माफव त( पठाउिे ।
३) र्नजी स्वास््र् संस्था )अस्पर्ाल, नर्सिङ होम पोलीक्लीर्नक( संग समन्वर् गिी क्षर्िोग उपचाि व्र्वस्थापन
मुलप्रवार्हकिणमा र्निन्र्िर्ा
परििय
िेपालममा निजी स्र्ास््य सस्ं थाहरुबाट पनि क्षयिोगको निदाि तथा उपिाि सेर्ा प्रर्ाह भैिहको ति ती सेर्ाहरु
िानरिय क्षयिोग कायवक्रम अिसु ाि अनभलेख तथा प्रनतर्ेदि िभएकोले ती सस्ं थाहरुको सेर्ालाई िानरिय क्षयिोग
कायवक्रम प्रणली नभर मल
ु प्रर्ाहीकिण गिव यो कायवक्रम िानखएको हो ।
उद्देश्य
• निजी क्षेरबाट प्रदाि गरिएको क्षयिोग निदाि तथा उपिाि सेर्ाको अनभलेख तोनकएका फािाममा िाखी
नियनमत प्रनतर्ेदि गिव लगाउिे ।
• िानरिय क्षयिोग कायवक्रमले तोके को मापदण्ड अिुसाि निदाि तथा उपिाि व्यर्स्थापि भए िभएको अिगु मि
सनु िनश्चत गिे
लनक्षत समहू
क्षयिोग कायवक्रमको मल
ु िािमा ििहेका निजी क्षेरका क्षयिोग निदाि तथा उपिाि सेर्ा प्रदायकहरु
कायवक्रम
• अनभमनु खकिण प्रथम िौमानसक नभर
सञ्िालि अर्नि • अिगु मि २ मनहिाको एक पटक
• समीक्षा र्ैठक प्रत्येक िौमानसक अबनिमा )सम्र्नन्त्ित स्र्ास््य सस्ं थामा(
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बजेट बााँडफााँड
अपेनक्षत प्रनतफल
अनभलेख
प्रनतर्ेदि

Province

District

Hospital

Poly Clinic

Proince no. 1

Jhapa, Morang, Sunsari

10

10

Province no. 2

Dhanusha, Parsa

4

4

Province no. 3

kathmandu, Lalitpur, Chitwan

20

20

Gandaki Province

Kaski

3

3

Province no. 5

Rupandehi, Banke

6

6

Karnali Province

Surkhet

1

1

Sudur Paschim Pradesh

Kailali

3

0

कार्ािन्वर्न गने र्नकार्: स्र्ास््य कायावलय
• निजी स्र्ास््य सस्ं था )नशक्षण अस्पताल, अस्पताल, पोली क्लीिीक िनसवङ होम, प्रयोगशाला, फामेसी
आनद( हरुको लगत तयाि गिे ि तल
ु िात्मकरूपमा निजी सेर्ा प्रदायक िेिै भएको स्र्ास््य सस्ं था ििोट गिे
। यो कायवक्रम डटस सेर्ा भएको र्ा िभएको दबु ै सस्ं थामा आर्श्यकता अिसु ाि लागु गिे ।
• स्र्ास््य सस्ं थाको ओनपडी, पयार् लगायतका प्रमख
ु फांटहरूलाई कायवक्रम सम्र्न्त्िी अनभमनु खकिण गिे।
सस्ं थामा क्षयिोग कायवक्रमको फोकल पसवि तोकी कायवक्रम कायावन्त्र्यिको नजम्मेर्ािी नदिे ।
• निदाि भएका सम्पणू व क्षयिोगका नर्िामीहरूलाई क्षयिोग कायवक्रमको फोकल पसवि माफव त अनिर्ायव रुपमा
उपिाि तथा िे फि गिे व्यर्स्था नमलाउिे ।
• कायवक्रम फोकल पसविका प्रमख
ु नजम्मेर्ािीहरू निम्िािुसाि हुिेिि :
• अिसु िू ी १४ अिुसािको Presumptive TB Register मा पूणव नर्र्िण अध्यार्निक गिे व्यर्स्था
नमलाउिे ।
• नर्िामीहरुको Presumptive TB Register को नर्र्िण eTB Register मा अनिर्ायव रुपमा
अध्यार्निक गिे ।
• क्षयिोग निदाि भइ उपिािका लानग अन्त्यर िे फि भएका नर्िामीहरुको फलोअप गिी उपिािमा आएको
सनु िनश्चत गिे ।
• बजेटको परििी नभर िही कनम्तमा २ मनहिाको एक पटक स्र्ास््य निदं ेशिालय तथा स्र्ास््य कायावलय बाट
सम्बनन्त्ित सस्थाको अिगु मि गिे ।
• प्रत्येक िाि मनहिामा सस्ं थाका सबै सिोकािर्ाला जस्तै ओनपडी, पयार् सगं एक पटक कायवक्रमको सनमक्षा
गिे ।
अस्पतालको नट.नब फोकल पसविलाइ नर्िामीको फलोअपका लानग सिं ाि खिव मानसक रू ५००, क्षयिोग
कायवक्रमको eTB Register मा पणु व नर्र्िण अध्यार्निक गिे बापत प्रनत नर्िामी रू ५० उपलव्ि गिाउिे ि
अन्त्य यातायात खिव, दै.भ्र.भ., मसलन्त्दमा प्रिनलत नियमािसु ाि खिव गिे
निजी क्षेरबाट प्रदाि भएको क्षयिोग निदाि तथा उपिाि सेर्ा मल
ु िािमा आएको हुिेि ।
 अिसु िू ी १५ अिुसािको फिमेटमा स्र्ास््य निदेशिालय माफव त िानष्टय क्षयिोग के न्त्रमा मानसक प्रनतर्ेदि
पेश गिे ।
 क्षयिोग कायवक्रमको eTB Register मा पणू व नर्र्िण अध्यार्निक गिी HMIS/DHIS 2 मा
Reporting गिे ।

४) मेर्डकलस्टोिबाट र्जल्लासम्म और्धी ढुवानी र्था कार्िक्रम सम्बन्धी सुपरिबेक्षण
परििय
औषिी तथा पयार् लगायत अन्त्य सामग्रीहरुको नियनमत आपनू तव बाहेक आकनस्मकरुपमा आपनू तव तथा क्षयिोग
औषिीको गणु स्तिीय भण्डािण, नर्तिण एर्ं िे कनडवङ तथा रिपोनटङ आनदको सपु ेरिर्ेक्षणका लानग यो कायवक्रम
िानखएको हो ।
उद्देश्य
प्रदेश अन्र्तगतका क्षयिोग उपिाि के न्त्र तथा उपके न्त्र )नड.आि. क्षयिोग समेत( हरुमा क्षयिोगको औषिी,
पयार् सामग्री एर्ं कायवक्रमसगं सम्र्नन्त्ित अन्त्य सामाग्रीहरुको नियनमत उपलव्िता एर्ं व्यर्स्थापि गिे ।
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आनथवक र्ााँडफााँड
५(

कार्िक्रमको नाम: र्जन एक्स्पटि मेर्सनको कार्ि संचालन र्था ममिर् खचि
परििय
सिं ालिमा िहेका नजि एक्सपटव मेनसिबाट खकाि पिीक्षण सेर्ाको नििन्त्तिताका लानग आर्श्यक हुिे सामाग्री
तथा नजि एक्सपटव मेनसि सिं ालिका लानग आर्श्यक अन्त्य उपकिण जस्तै पार्ि व्याकअप ब्यानि, इन्त्भटवि,
र्ायरिङ, कम्यायटु ि, नप्रन्त्टि, ए.सी. आनदको ममवत तथा परिर्तवि गिव यो कायवक्रम िानखएको हो ।
उद्देश्य
नजि एक्सपटव सेर्ा नियनमत रुपमा सिं ालि भइ नर्िामीको िोग निदािमा र्ृनध्द गिे ।
कायावन्त्र्यि प्रकृ या कार्ािन्वर्न गने र्नकार्ः प्रादेनशक जिस्र्ास््य प्रयोगशाला ।
नजि एक्सपटव मेनशिको कायव संिालि नियनमत गिाउि आर्श्यक हुिे सामाग्रीहरू )पार्ि व्याकअप जस्तै
इन्त्भटवि, व्यािी, सोलाि यायािेल , कम्पयटु ि, नप्रन्त्टि, एयि कनन्त्डसि, ईन्त्टििेट नडभाइस, अटोक्लेभ, भोटेक्स,
फनिविि, दिाज, ियावक आनदको ममवत सम्भाि तथा परिर्तवि आनद( आर्श्यकता अिसु ाि उपलव्ि गिाउिे ।
आनथवक र्ााँडफााँड

६(

कार्ािन्वर्न गने र्नकार् : प्रदेश आपनू तव व्यर्स्थापि के न्त्र
प्रदेश आपनू तव व्यर्स्थापि के न्त्रबाट सम्बनन्त्ित प्रदेश अन्त्तिगतका स्र्ास््य कायावलय एर्ं स्थािीय तह
सम्म आकनस्मक अर्स्थामा ढुर्ािी गिवपु िे औषिी, पयार् सामाग्री तथा कायवक्रमसगं सम्र्नन्त्ित अन्त्य
सामाग्री ढुर्ािी गिे ।
 क्षयिोगका औषिी एर्ं अन्त्य समाग्रीको भण्डािण, व्यर्स्थापि उनित प्रकािले भए िभएको अिगु मि
मपु यांकि गिी पृष्ठपोषण गिे ।
 अिगु मि पश्चात प्रनतर्ेदि तयाि गिी नजपला तथा प्रदेशमा अनिर्ायव पृष्ठपोषण पठाउिे ि एक प्रनत प्रनतर्ेदि
िा.क्ष.के . ि .स्र्ां.नि.मा पठाउिे ।
क्षयिोग कायवक्रको सामाग्री ढुर्ािी तथा स्थलगत अिगु मि गिे ।

खिव र्ाडफााँड गिी आर्श्यकता अिसु ािका समाग्री तथा अन्त्य सम्र्नन्त्ित कायव गिे ।

कार्िक्रमको नाम: आधाििुर् जे ड.एन. माईक्रोस्कोपी र्ार्लम
परििय
िानष्टय क्षयिोग कायवक्रम अन्त्तगवत क्षयिोगको निदाि गिे प्रयोगशालामा कायवित कमविािीहरुलाई जेड एि नर्नि
द्वािा खकाि पिीक्षण गिी आर्श्यक ज्ञाि तथा नशपको नर्कास गिव यो कायवक्रम िानखएको ि ।
उद्देश्य
प्रयोगशालामा कायवित कमविािीहरुको गणु स्तिीय खकाि पिीक्षण सम्र्नन्त्ि ज्ञाि ि सीप अनभबृनि गिे ।
सहभागी
क्षयिोग Microscopy Center मा काम गिे प्रयोगशाला कमविािीहरु
सहभागीको सख्ं या १० जिा
श्रोत व्यनक्त
प्रदेश जिस्र्ास््य प्रयोगशाला स्र्ास््य निदेशक, प्रयोगशाला नर्ज्ञ
सहजकताव
जेड.एि.माइक्रोस्कोपी तानलम प्राप्त माईक्रोबायोलोनजष्ट, पयार् टे क्िोलोनजष्ट/पयार् टेनक्िनसयि, पयार्
अनसस्टेन्त्ट
तानलम अर्नि
६ नदि
कायावन्त्र्यि प्रकृ या कार्ािन्वर्न गने र्नकार्ः प्रादेनशक जिस्र्ास््य प्रयोगशाला )स्पटु म माईक्रोसकोनप क्य.ु सी. इकाइ(

आर्श्यक तयािी
नर्नि

 तानलममा सकभि एक सहभागीलाई एक माईक्रोस्कोप उपलब्ि गिाउिे ।
 तानलम सञ्िालि हुिे प्रयोगशालामा पािी, नबजल
ु ी लगायत अन्त्य सामाग्रीहरु ब्यर्स्थापि गिे ।
 सल
ं ग्ि र्जेट बााँडफााँडको आिािमा सहजकताव, सहभागी तथा श्रोत ब्यनक्तको ििोट गिे
 सहभानगहरुको सिू ी तयाि गिे ि सम्र्नन्त्ित सस्ं थालाई परािाि गिे
 तानलमका लागी आबश्यक पिे तानलम सामग्रीको ब्यबस्थापि गिे ।
आिािभतु जेड एि माईक्रोस्कोपी तानलम निदेनशका अिसु ाि अध्यापि गिाउिे, पार्िपोइन्त्ट प्रस्तनु तकिण,
प्रयोगात्मक आनद नर्नि अिुसाि गिे ।
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आनथवक र्ााँडफााँड
अनभलेख प्रनतर्ेदि
७(

कार्िक्रमको नाम: र्वश्व क्षर्िोग र्दवस मनाउने
परििय
क्षयिोग कायवक्रमप्रनत िीनत निमावण तहसम्मको प्रभार्कािी प्रनतर्िता हानसल गिवक
ु ा साथै यस िोगबाट मृत्यु
भएका व्यनक्तहरुको सम्झिा स्र्रुप नर्श्व क्षयिोग नदर्स मिाउि यो कायवक्रम िानखएको हो ।
उद्देश्य
िाजिीनतज्ञ, समाजसेर्ी,बनु िनजर्ी,िीनत निमावताहरु तथा नर्नभन्त्ि क्षेरमा काम गिे व्यनक्तत्र्हरुलाई क्षयिोग
नियन्त्रणमा उनिहरुको प्रनतबिता नलिे तथा पैिर्ीको लानग परििालि गिे ।
अपेनक्षत उपलनब्ि  िीनत निमावता तथा िाजिीनतज्ञहरुको क्षयिोग नियन्त्रण कायवक्रममा प्रनतबिता बढिे ।
 समदु ायमा क्षयिोगप्रनत िहेको िकािात्मक िािणामा कमी आउिे ।
सहभागीहरू
 िाजिीनतज्ञ, समाजसेर्ी, र्नु िजीनर्, समदु ायका िेतत्ृ र् तहका व्यनक्त, िीनत निमावता, परकाि, कायावलय
प्रमख
ु हरु, नर्िाथीहरू तथा अन्त्य िागरिकहरु .
श्रोत व्यनक्त
सामानजक नर्कास मन्त्रालय एर्ं स्र्ा्य निदेशिालयका अनिकािी, मे. स.ु तथा नर्षय नर्शेषज्ञहरु .
सहजकताव
क्षयिोग कायवक्रम फोकल पसवि
कार्ािन्वर्न गने र्नकार्ः स्र्ास््य निदेशिालय एर्ं स्र्ास््य कायावलय
सञ्िालि प्रकृ या
 प्रदेश स्र्ास््य निदेशकको अध्यक्षतामा सिकािी तथा गैिसिकािी निकाय सनम्मनलत प्रदेश स्तिको सयं ोजि
सनमनत गठि गिे ।
 सनमनतको र्ैठकमा उपलब्ि श्रोतहरु िलफल गिी कायवक्रम तथा कायव योजिा बिाई सोही अिुसाि
कायावन्त्र्यि गिे ।
 अनतनथहरुलाई निमन्त्रणा ि सहभागीहरुको आर्श्यक व्यर्स्थापि, कायवक्रम स्थल ििौट तथा व्यर्स्थापि
गिे ।
आर्श्यकता अिुसािका सामाग्रीहरुको तयािी तथा व्यर्स्थापि गिे ।
सञ्िालि हुिे सम्भानर्त नक्रयाकलापहरु
 क्षयिोग सम्र्न्त्िी नशक्षा, सिू िा ि सञ्िािका सामाग्रीहरुको प्रदशविी तथा नर्तिण ।
 क्षयिोग िेतिामल
ु क सांस्कृ नतक कायवक्रम, बादनर्र्ाद, हानजिीजर्ाफ, ियाली आनद ।

बजेट र्ााँडफााँड
८(

बानषवक कायवक्रम तथा बजेटको परिनिनभरिही अिसु िू ी १ अिुसाि
अिसु िू ी ४ अिसु ािको ढााँिाको प्रनतर्ेदि ि सहभागीहरुको िाम, ठे गािा एर्ं सम्पकव िम्र्ि सनहतको नर्र्िण
तयाि गिी िाख्िे ि इमेल माफव त िानरिय क्षयिोग के न्त्रमा पठाउिे ।

 स्थािीय िे नडयो ि टेनलनभजि तथा स्थािीय अन्त्य सिं ाि माध्यम माफव त क्षयिोग बािे सन्त्देश प्रर्ाह गिे ।
 परकाि अन्त्तिनक्रया, अन्त्तिसर्ं ाद आनद गिे ।
उपलव्ि बजेट आर्श्यकता अिसु ािका नर्नभन्त्ि शीषवकमा बााँडफााँड गिी कायव सञ्िालि गिे .

पनु ः उपचाि क्र्ाटोगिीमा िएका सबै पी.बी.सी.र्बिामीहरुलाई उपचाि अवर्धिि पोर्ण खचि
परििय
क्षयिोगका पिु उपिाि दताव र्गीकिण अन्त्तगवतका सबै क्षयिोगका नबिामीहरुको उपिाि सफलतापर्ू वक पिु ा गिव
प्रोत्साहि गिवका लानग यो कायवक्रम िानखएको हो ।
उद्देश्य
• पिु ः उपिािमा दताव भएका क्षयिोग नर्िामीहरुको उपिाि नििन्त्तिता (Treatment Compliance) मा बृनि
गिी िोग निको हुिे दि बढाउिे ।
सञ्िालि प्रकृ या कार्ािन्वर्न गने र्नकार्ः स्र्ास््य कायावलय
• स्र्ास््य सस्ं थामा पिु ः उपिािमा दताव भएका क्षयिोगका नर्िामीहरुको अद्याबनिक नर्र्िण सक
ं लि गिे ।
कायवक्रमको िाममा सबै पी.बी.सी. नबिामी भिी उपलेख भएतापनि यो पिु उपिाि दताव र्नगवकिण
अन्त्तिगतका उपिािमा िहेका सबै पी.बी.सी., पी.सी.डी. एर्ं इ.पी नर्िामीहरूलाई उपलव्ि गिाउिे ।
• नर्र्िण माग गदाव उपिाि काडवको फोटोकपी तथा व्यनक्तको पनहिाि खपु िे कागजात पेश गिव लगाउिे
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९(

• उपलब्ि नर्र्िणको आिािमा पोषण खिव र्ापत हुि आउिे िकम )अिसु िू ी ६( सम्बनन्त्ित नर्िामीको
खातामा जम्मा गिी नदिे ।
• सम्र्नन्त्ित नर्िामीलाई २ मनहिा नभरमा नप.नब.सी क्षयिोगका नर्िामीका सम्पूणव सदस्यहरुको अनिर्ायव
खकाि पिीक्षण गिाउि पयाउिे व्यर्स्था नमलाउिे ।
दताव भएका क्षयिोगका नर्िामीहरुलाई उपिाि अर्निभि पोषण खिवः रु ५०० प्रनत मनहिा

िे र्िल हर्स्पटल )कान्र्ी बाल, त्री वी र्शक्षण, बीि, प्रहिी,सैर्नक, र्नजामर्ी, पाटन स्वा.र्व.प्र र्था ििपुि अस्पर्ाल(
र्था क्षेत्रीर्, उप क्षेत्रीर् ि अञ्चल अस्पर्ालसंग क्षर्िोग र्नदान र्था उपचाि व्र्वस्थापन सुदृर्ढकिण र्निन्र्िर्ा
परििय
देशभिबाट के न्त्रीय स्तिका अस्पताल नशक्षण अस्पताल तथा नर्शेषज्ञ सेर्ा सनहतका ठूला अस्पतालमा प्रेषण
भई आएका सम्भानर्त क्षयिोगका नर्िामीहरुको निदाि तथा उपिाि व्यर्स्थापि सहज ि सल
ु भ पािव यो कायवक्रम
िानखएको हो ।
उद्देश्य
• िे फिल अस्पतालमा क्षयिोगको निदाि भई अन्त्यर उपिािका लानग प्रेषण गरिएका नर्िामीले उपिाि शरुु
गिे को सनु िनश्चत गिे ।
• क्षयिोग नबिामीमा देनखएका जनटलताको उपिाि व्यर्स्थापिमा सहजीकिण हुिे ।
कायवक्रम सिं ालि Province
District
Hospital
हुिे नजपला
Proince no. 1
Jhapa, Morang, Sunsari
3

सञ्िालि प्रकृ या

Province no. 2

Dhanusha, Parsa

2

Province no. 3

kathmandu, Lalitpur, Chitwan)

20

Gandaki Province

Kaski

1

Province no. 5

Rupandehi, Banke

3

Karnali Province

Surkhet, Jumla

2

Sudur Paschim Pradesh

Kailali

1

कार्ािन्वर्न गने र्नकार्ः स्र्ास््य निदेशिालय र्ा स्र्ास््य कायावलय
के न्त्रीय स्तिका अस्पताल, नशक्षण अस्पताल, प्रनतष्ठािहरु, नर्शेषज्ञ सेर्ा सञ्िालि गिे ठूला अस्पताल, प्रदेश
अस्पतालमा टी र्ी फोकल पसवि ितोनकएको भए फोकल पसवि तोक्ि सम्बनन्त्ित अस्पताल प्रमख
ु सगं समन्त्र्य
र्ैठक गिे ।
• सम्बनन्त्ित अस्पतालमा कायवित नर्शेषज्ञहरु, मेनडकल अनफसि, यायाथोलोनजष्ट, मे.पया.टे., पया.टे., टी र्ी
फोकल पसविको सहभानगतामा स्र्ास््य निदेशक, िानरिय क्षयिोग के न्त्रका निदेशक र्ा िाती िोग नर्शेषज्ञ
र्ा प्रनतनििीको उपनस्थतीमा अनभमनु खकिण कायवक्रमसञ्िालि गिे,
• अिसु नू ि १४ अिुसािका नर्िामीहरुको सम्भानर्त क्षयिोग िनजष्टि (Presumptive TB Register) मा
नर्िामीको नर्र्िण अनिर्ायव अध्यार्निक गिे ।
• क्षयिोग निदाि भएपश्चात निकत्सकले नर्िामीको उपिाि पिामशव तथा िे फिल आनदका लानग अनिर्ायवरूपमा
नट.नब फोकल व्यनक्तसमक्ष पठाउिे व्यर्स्था गिे ।
• क्षयिोग निदाि भएका नर्िामीहरुको ३ प्रनत प्रेषण पजू ाव )एि. एम आई एस १.४( तयाि गिी पनहलो प्रनत
नर्िामीसाथ पठाउिे ि दोस्रो प्रनत प्रेषण गरिएको स्र्ास््य सस्ं थामा निटो साििबाट पठाउिे व्यर्स्था नमलाउिे
• टी.र्ी. फोकल पसविले नर्िामी िे फि भै गएको स्र्ास््य सस्ं थामा उपिािमा आए िआएको टेनलफोि बाट
एनकि गिी Presumptive TB Register मा अध्यानर्ि गिे ।
• टी.र्ी. फोकल पसविले प्रेषण गरिएका नर्िामीको आनभलेख मानसकरुपमा स्र्ास््य कायावलय/ स्र्ास््य
निदेशिलायमा पठाउिे ।
• स्र्ास्थय निदेशिालय ि स्र्ास््य कायावलयका क्षयिोग कायवक्रमको फोकल व्यनक्तले दइु मनहिामा १ पटक
सम्र्नन्त्ित अस्पतालमा गई कायव प्रगनतको अिगु मि गिे ।
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अनभलेख
प्रनतर्ेदि

• अिवर्ानषवक रुपमा सम्बनन्त्ित अस्पतालका टी.र्ी फोकल पसविको सहभानगतामा सम्र्नन्त्ित सस्ं थामा प्रगनत
सनमक्षा गिे
 अस्पतालको नट.नब फोकल पसविलाई नर्िामीको फलोअपका लानग सिं ाि खिव मानसक रू ५००,
 क्षयिोग कायवक्रमको eTB register मा पणू व नर्र्िण अध्यार्निक गिे बापत प्रनत नर्िामी रू ५०
उपलव्ि गिाउिे
 मसलन्त्द, यातायात खिव, दै.भ्र.भ., लगायत अन्त्य खिव प्रिनलत नियमािसु ाि गिे
अिसु िू ी १५ अिसु ािको फिमेटमा स्र्ास््य निदेशिालय/स्र्ास््य कायावलय मा मानसक प्रनतर्ेदि पेश गिे ।

१०( कार्िक्रमको नाम : र्ड.आि. उपचाि के न्रस्र्ि चौमासीक मूल्र्ांकन समीक्षा गोष्ठी
परििय
औषनि प्रनतिोनि क्षयिोगको उपिाि तथा व्यर्स्थापि प्रभार्कािीरुपमा भएको तथा नर्िामीको निदाि तथा
उपिािमा आएका समस्याहरुको नर्श्ले षण गिी समािािका भार्ी कायवयोजिा निमावण गिव यो कायवक्रम
िानखएको हो ।
उद्देश्य
 नड.आि. उपिाि के न्त्र स्तिमा औषिी प्रनतिोिी क्षयिोगका नर्िामीहरुको त्याङक नबश्ले षण गिे,
 िोग निदाि तथा उपिाि व्यर्स्थापिमा आई पिे का समस्याहरु पनहिाि गिी समािािका उपायहरुको खोजी
गिे ।
कायावन्त्र्यि गिे
स्र्ास््य निदेशिलाय
निकाय
सहभागीहरू
नड.आि सेन्त्टि तथा सब सेन्त्टिका फोकल व्यनक्त, नजिएक्पटव सेन्त्टिका पयार् कमविािी
सहजकताव
नड.आि सेन्त्टि फोकल व्यनक्त, स्र्ास््य निदेशिालय तथा स्र्ास््य कायावलयका क्षयिोग कायवक्रमका फोकल
व्यनक्त,
श्रोत व्यनक्त
सामानजक नर्कास मन्त्रालय तथा स्र्ास््य निदेशिालय, िानरिय क्षयिोगत के न्त्र, प्रदेश जिस्र्ास््य प्रयोगशाला,
एर्ं प्रदेश आपनू तव व्यर्स्थापि के न्त्रका प्रनतनिनि
सहभागीको सख्ं या २५–३० जिा
अर्नि
२ नदि
सञ्िालि प्रकृ या
 प्रदेश स्तिीय िौमानसक योजिा तजवमु ा तथा सनमक्षा कायवक्रमसगं ै पनहलो नदि यो गोष्ठी सिं ालि गिे
व्यर्स्था नमलाउिे ।
 नबगत िौमानसक अबनिमा नड.आि नबिामीका उपिाि काडव, िनजष्टि अिसु ाि DR TB online Software
मा नर्िामीको नर्र्िण अध्यानर्िक भए िभएको एनकि गिी िानरिय क्षयिोग कायवक्रमले तोके का निनदवष्ट
सिू कांकहरुमा निनदवष्ट ढााँिामा प्रस्तनु स्तकिण तयाि गिी सनमक्षा गोनष्ठ सिं ालि गिे ब्यबस्था नमलाउिे ।
 नबगत िौमानसकमा पत्ता लागेका DRTB नबिामीको आिािमा आबश्यक पिे औषिीको लेखाजोखा गिी
माग फािाम सक
ं लि गिे ब्यबस्था नमलाउिे ।
 नबगतमा औपयाइएका समस्या तथा ििु ौतीहरु समािािका लागी गरिएका पहलहरुको समीक्षा गिवक
ु ा साथै
परिबनतवत नबषयबस्तहु रुको समेत प्रस्ततु ी गिे ब्यबस्था नमलाउिे
 प्रस्ततु ीकिण, समहु िलफल तथा निणवय ि अनभलेनखकिणको नर्नि अपिाउिे ।
आनथवक र्ााँडफााँड अिसु िू ी १ अिसु ाि बजेट बााँडफााँड गिी कायवक्रम सञ्िालि गिे ।
अनभलेख प्रनतर्ेदि नड.आि नर्िामीहरुको नर्र्िण व्यर्स्थापि गिव िा.क्ष.के बाट निमावण भएको online DR TB software माफव त
नर्िामीहरुको नर्र्िण मानसकरूपमा अध्यार्निक गिे ।
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११(

कार्िक्रमको नाम :प्रदेश कल्चि ल्र्ाबका लागी आबश्र्क कार्ािलर् संचालन खचि एबं र्जल्लाहरुबाट
खकाि ल्र्ाई पिीक्षण गनि कुरिर्ि सेवा र्लने
परििय
प्रदेश कपिि पयाबका लागी आबश्यक कायावलय सिं ालि खिव एबं नजपलाहरुबाट खकाि पयाई पिीक्षण
गिव कुरियि सेर्ा आर्श्यक भएकाले यो कायवक्रम िानखएको हो ।
उद्देश्य
 समयमै खकाि पिीक्षण गिी क्षयिोगका नर्िामी पत्ता लाग्िे ि औषिी प्रनतिोिी क्षयिोगका नबिामी पत्ता
लगाउिे ।
 कपिि पयाब सि
ं ालि गिव आबश्यक कायावलय सिं ालि सामाग्री उपलब्ि हुिे ।
 नबनभन्त्ि नजपलाहरुबाट कपििका लागी प्रदेश कपिि पयार्मा पठाईएका खकाि िमिु ा ढुर्ािी गिव सहज
हुिे ।
कायावन्त्र्यि गिे
प्रदेश अस्पताल सख
ु ेत, क्षेरीय क्षयिोग के न्त्र, पोखिा, नर्पी कोइिाला स्र्ास््य नर्ज्ञाि प्रनतष्ठाि, ििाि
निकाय
कायवक्रम कायावन्त्र्यि  साबवजानिक खरिद ऐि, २०६३ ि सार्वजनिक खरिद नियमार्ली, २०६४ )संसोिि सनहत( अिुसाि
प्रकृ या
अिसु िू ी ६ )क( अिसु ािका सामग्री आपनू तव हेतु तथा उपिािके न्त्रबाट खकाि िमिु ा ढुर्ािी गिी पयाउि
सम्बनन्त्ित सस्ं थालाई सिू ीकृ त हुि आव्हाि गिे ।
 कपिि पयाबका लागी खकाि िमिू ा कुरियि गिव ििौट भएको सस्ं था र्ा कम्पिीसगं अटुट रुपमा सेर्ा
सिं ालि हुिे सनु िनश्चत गिी सम्झौता गिे ।
 पिु उपिाि दताव अन्त्तिगतका नर्िामीहरुको एल.नप.ए. बाट खकाि जााँिका लानग प्राप्त खकाि िमिु ा प्रदेश
कपिि पयार्मा जााँि िहुिे भएमा िानरिय क्षयिोग नियन्त्रण के न्त्र को िेशिल िे फिे न्त्स कपिि पयार्मा
कुरियि माफव त खकािको िमिु ा पठाउिे ।
बजेट र्ााँडफााँड
 बानषवक कायवक्रम तथा बजेटको परिनिनभर िही स्पटु म कुरियि सेर्ा नलंदा प्रादेनशक कपिि नड.एस.नट.
पयार् सम्म प्रनत खकाि िमिू ा अनिकतम नहमाली नजपलाको हकमा रु. ५००।, पहाडी नजपलाको हकमा
रु. ३००। ि तिाईका नजपलाको हकमा रु. २५०। सम्म खिव गिव सनकिे ि ।
 कायावलय सिं ालि खिवको हकमा साबवजानिक खरिद ऐि, २०६३ ि सर्ावजनिक खरिद नियमार्ली,
२०६४ अिसु ाि अिसु िू ी ६ )क( मा उपलेनखत सामग्रीहरु मध्ये र्ा सम्र्नन्त्ित नर्ज्ञको िाय अिुसािको
व्यर्स्थपि गिे ।
अनभलेख प्रनतर्ेदि  कुरियि सेर्ा किािमा नलदा अपिाईएका प्रकृ या, सस्ं थासगं भएको सम्झौता ि सस्ं थाको िाम ठे गािा
सनहतको नर्र्िण सम्बनन्त्ित शाखामा अनभलेख िाख्िे ।
 कपिि पयाबका लागी खरिद भएका अिसु िू ी ६ )क( अिुसािको कायावलय सिं ालि सामग्रीहरु भण्डािमा
दनखला गिे ि सामग्री खरिद गिव अपिाईएका प्रकृ या, खरिद गरिएका सामग्रीहरुको खिव सनहतको नर्र्िण
अनभलेख िाख्िे ।

१२( कार्िक्रमको नाम: जीन एक्सपटि पिीक्षण व्र्वस्थापन खचि
परििय
नजि एक्सपटव पिीक्षण गिे कमविािीले सक
ं लि भएका खकािको जनत सक्दो निटो ि िेिै पिीक्षण गरि क्षयिोगको
निदाि गदाव क्षयिोगका नर्िामीहरुलाई िाडो उपिािमा िाखी यसको सक्र
ं मणलाई नियन्त्रण गिव, आर्श्यक
िे कनडवङ online system मा अध्यानर्िक गिव कमविािीलाई उत्प्रेिणा स्र्रुप यो कायवक्रमको व्यर्स्था
गरिएको हो ।
उद्देश्य
क्षयिोग तथा औषिी प्रनतिोिी क्षमता नर्कास भएका क्षयिोगका नर्िामी समयमै पत्ता लगाउि जीि
एक्सपटव बाट खकाि पिीक्षणगिी क्षयिोग निदाि सेर्ालाई प्रभार्कािी बिाउिे ।
कार्ािन्वर्न गने र्नकार्ः प्रदेश जिस्र्ास््य प्रयोगशाला
सञ्िालि प्रकृ या
 स्र्ास््य सस्ं थाहरुबाट जीिएक्सपटव पिीक्षणका लानग प्रेषण गरिएका सम्भानर्त क्षयिोगका नर्िामीहरूको
पिीक्षण भएको सनु िनश्चत गिे ।
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 जीि एक्सपटवबाट पिीक्षण गिी िनतजा पोजेनटभ भएका नर्शेषतः RR MTB नबिामीहरुले क्षयिोगको
उपिाि पाए िपाएको सनु िनश्चत गिे ।
 नजि एक्सपटव जााँिको असफल िनतजा जस्तो error तथा invalid जस्ता िनतजा आएमा पिीक्षणको
िकम उपलव्ि िहुिे ।
िा.क्ष.के बाट निमावणा भएको web based online software मा भएको entry को आिािमा प्रनत सफल
पिीक्षण र्ापत िकम रु. ५० एकमष्टु मानसकरूपमा स्र्ास््य सस्ं थाले तोके को )जीिएक्सपटव सेन्त्टिमा काम
गिे( व्यनक्तलाइ उपलव्ि गिाउिे ।
 नर्िामीको नर्र्िण नजि एक्सपटव िनजष्टि तथा online software मा अध्यार्नर्िक गिे

१३( कार्िक्रमको नाम: एम र्ड आि टी वी र्विामीका लार्ग पोर्ण, र्ार्ार्ार् ि बसोवास खचि स्वरुप ििा
परििय
क्षयिोग प्रनतिोिी नड.आि. का नर्िामीहरुको सफल उपिािका लानग आर्श्यक पोषण, उपिाि के न्त्रमा दैनिक
औषिी सेर्िका लानग यातायात खिव तथा पोषणा सहायता उपलव्ि गिाउि यो कायवक्रमको व्यर्स्था
गरिएको हो ।
उद्देश्य
औषिी प्रनतिोिी क्षयिोगका नर्िामीहरुलाई उपिािमा नियनमतता गिी निको हुिे दि बढाउिे
भत्ता पाउिे
औषिी प्रनतिोिी क्षयिोग भई नियनमत उपिािमा िहेका नर्िामीहरु
नर्िामीहरू
भत्ता पाउिे अर्नि
उपिाि अबनि भि
कार्ािन्वर्न गने र्नकार्ः स्र्ास््य निदेशिालय माफव त नड.आि. उपिाि के न्त्रहरू
कायव सञ्िालि
प्रकृ या
 नड.आि. उपिाि के न्त्रलाई नबिामीहरुको पायक पिे बैकमा अनिर्ायव खाता खोपि लगाउिे ि सो को
नर्र्िण नलिे ।
 नड.आि. उपिाि के न्त्रमा दताव भएका नबिामीहरू मध्ये आर्सीय सनु र्िा (Hostel) प्रयोग गिी उपिाि
नलिे ि के न्त्रमा दैनिक आर्त जार्त गिी उपिाि नलिे नर्िामीहरुको नर्र्िण नलिे ।
 नड.आि उपिाि के न्त्रहरूले उपलब्ि गिाएको नर्र्िणको आिािमा क्षेरीय क्षयिोग उपिाि के न्त्र एर्ं
स्र्ास््य निदेशिालयले मानसक रुपमा सम्बनन्त्ित नबिामीको बैक खातामा िकम जम्मा गरि नदिे ि सो को
जािकािी सम्बनन्त्ित उपिाि के न्त्रलाइ नदिे ।
पुनश्चः कुिै कािणबस नबिामीको र्ैक खाता खोपि सभं र् िभएको अर्स्थामा कािण खल
ु ाइ नड.आि उपिाि
के न्त्र माफव त द्वैमानसकरूपमा नर्िामीलाई िकम उपलब्ि गिाउिे ।
बजेट र्ााँडफााँड
क( आर्ास सनु र्िा (Hostel) प्रयोग िगिे नर्िामीलाई मानसक रु ३०००।–
ख( आबास सनु र्िा (Hostel) प्रयोग गिे नर्िामीलाई मानसक रु १०००।–
अनभलेख प्रनतर्ेदि  डी आि होस्टेल तथा डी आि होममा बस्िे तथा दैनिक आर्त जार्त गिे नर्िामीको लगत ि नर्तिण
गरिएको खिवको अनभलेख अद्याबनिक िाख्िे ।
१४(

कार्िक्रमको नाम :नर्ााँ स्थापना गरिएका डी आि र्ट.बी. उपचाि के न्र/उपके न्र अथवा नर्ााँ स्वास््र्कमीहरुको
लार्ग एमर्डआि सम्बन्धी ५ र्दने बेर्सक र्ार्लम
परििय
औषिी प्रनतिोिी क्षयिोग उपिाि के न्त्र ि उपके न्त्रमा कायवित तथा ियााँ पदस्थापि भई आएका
स्र्ास््यकमीहरुलाई औषिी प्रनतिोिी क्षयिोगको व्यर्स्थापि सम्बन्त्िी ज्ञाि, सीप ि क्षमता अनभर्ृनि गिव यो
कायवक्रम िानखएको हो ।
उद्देश्य
औषिी प्रनतिोिी क्षयिोग िोगनिदाि ि उपिाि व्यर्स्थापि गिव स्र्ास््यकमीहरुलाई सक्षम गिाउिे ।
श्रोत व्यनक्त
सामानजक नर्कास मन्त्रालय, स्र्ास््य निदेशिालय, िानरिय क्षयिोग के न्त्रका प्रनतनिनिहरू
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सहभागीहरू
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तानलर् अर्नि
कायव सञ्िालि
प्रकृ या

नर्नि
बजेट र्ााँडफााँड
अनभलेख प्रनतर्ेदि
सन्त्दभव सामाग्री

औषिी प्रनतिोिी क्षयिोग उपिाि व्यर्स्थापि सम्बन्त्िी प्रनशक्षक प्रनशक्षण तानलम प्राप्त
निनकत्सक/स्र्ास््यकमी, िा.क्ष.के . बाट आएका प्रनशक्षक, कपिि पयार्का कमविािी, स्र्ास््य
निदेशिालयका क्षयिोग फोकल पसवि एर्ं सनम्र्न्त्ित नर्षय नर्ज्ञहरू ।
नड.आि उपिािमा प्रत्यक्ष सल
ं ग्ि हुिे निनकत्सक तथा स्र्ास््यकनमवहरू
२०–२५ जिा
५ नदि
कार्ािन्वर्न गने र्नकार्ः स्र्ास््य निदेशिालय
 तानलम सञ्िालिको उदेश्य, तानलम हुिे स्थाि, नमनत ि समय सनहत कम्तीमा एक हप्ता अगार्ै स्र्ास््य
सस्ं थालाई परािाि गिे ।
 सहजकतावको लानग िानष्टय क्षयिोग के न्त्र सगं समन्त्र्य गिे ।
 िानरिय क्षयिोग के न्त्रबाट अध्यार्निक गरिएको तानलम मोडुल तथा म्यािअ
ु लका नबषयबस्तु ि तानलम
सञ्िाल निदेनशका अिसु ाि तानलम सञ्िालि गिे ।
प्रस्तनु तकिण, समहू कायव, िलफल, नफपड नभनजट, अभ्यास
स्र्ीकृ त बानषवक कायवक्रम तथा बजेटको परििीमा िही अिसिू ी १ अिुसाि खिव गिव सनकिेि
अिसु नु ि ४ अिुसािको प्रनतर्ेदि, सहभागीहरुको िाम, ठे गािा, कमविािी सक
ं े त िम्र्ि सनहतको पूणव नर्र्िण
अद्यार्निक गिे ि एक प्रनत िा.क्ष.के मा पठाउिे ।
प्रनशक्षक निदेनशका, औषिी प्रनतिोिी क्षयिोग तानलम पनु स्तका, अभ्यास पनु स्तका, क्षयिोग सेर्ा अनभलेख
तथा प्रनतर्ेदि फािामहरु

१५( कार्िक्रमको नाम: नर्ा दिवन्दीका र्था कार्ििर् स्वास््र्कमीहरूलाइि टी बी मोडर्ूलि र्ार्लम
परििय
िया नियनु क्त भई आएका ि कायवित स्र्ास््य कमीहरुलाई क्षयिोग सम्बन्त्िी ज्ञाि .सीप ि क्षमता अनभबृनि गिी
क्षयिोगको उनित निदाि तथा उपिाि व्यबस्थापिका लानग यो तानलम िानखएको हो ।
उद्देश्य
क्षयिोग निदाि तथा उपिाि व्यर्स्थापिमा स्र्ास््यकमीको ज्ञाि .सीप ि क्षमता अनभबृनि गिे
सहभागीहरू
क्षयिोग निदाि तथा उपिाि व्यर्स्थापिमा प्रत्यक्ष सल
ं ग्ि स्र्ास््यकमीहरु ।
अर्नि
३ नदि
सहभागी सख्ं या
२० देनख २५ जिा प्रनत समहू
श्रोत व्यनक्त
सामानजक नबकास मन्त्रालय, स्र्ास््य निदेशिालयका प्रनतनिनि
सहजकताव
स्र्ास््य निदेशिालय तथा स्र्ास््य कायावलयका क्षयिोग कायवक्रम फोकि पसवि , स्पटु म माइक्रोसकोनपक तथा
नजिएक्सपटव सेन्त्टिका पयार् फोकल पसवि, त्यांक अनिकृ त/सहायक एर्ं सम्र्नन्त्ित नर्षय नर्ज्ञहरू।
कार्ािन्वर्न गने र्नकार्ः स्र्ास््य निदेशिालय/स्र्ास््य कायावलय
कायव सञ्िालि
प्रकृ या
 तानलम सञ्िालिको उदेश्य, तानलम हुिे स्थाि, नमनत ि समय सनहत कम्तीमा एक हप्ता अगार्ै स्र्ास््य
सस्ं थालाई परािाि गिे ।
 िानष्टय क्षयिोग के न्त्रलाइ तानलमको कायवयोजिा बिाइ जािकािी गिाउिे ।
 उपनस्थनत हानजिी, दै.तथा भ्रमण खिव नर्तिण भपावइ, तानलम मोडयल
ु तानलम सामग्री, स्टेशििी, खाजा,
आनद तयाि गिे ।
 िानरिय क्षयिोग के न्त्रबाट अध्यार्निक गरिएको तानलम मोडुल तथा म्यािअ
ु लका नबषयबस्तु ि तानलम
सञ्िाल निदेनशका अिसु ाि तानलम सञ्िालि गिे ।
 तानलम मोडुलि नर्नि बाट सिं ालि गिे ।
नर्नि
प्रस्तनु तकिण, समहू कायव, िलफल, अभ्यास
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िानरिय क्षयिोग कायवक्रम आिािभतू तानलम मोडयल
ु , िानरिय क्षयिोग कायवक्रम जििल म्यािअुल, नक्लिीकल
म्यािअ
ु ल, क्षयिोग सेर्ा अनभलेख तथा प्रनतर्ेदि फािामहरु ।
बजेटको परििीमा िही अिसिू ी १ अिसु ाि खिव गिव सनकिेि ।
अिसु नु ि ४ अिसु ािको प्रनतर्ेदि, सहभागीहरुको िाम, ठे गािा, कमविािी सक
ं े त िम्र्ि सनहतको पणू व नर्र्िण
अद्यार्निक गिे ि एक प्रनत िा.क्ष.के मा पठाउिे ।

१६( कार्िक्रमको नाम: ई.र्ट.र्ब.िर्जष्टि एवं डी.एच.आइ.एस. २ सम्बन्धी स्थानीर् र्हलाई र्ार्लम
परििय
क्षयिोग कायवक्रमको त्याक
ं िाख्िे सबै स्र्ास््यसस्ं थाहरुले अनभलेख तथा प्रनतर्ेदि िाख्ि आर्श्यक ज्ञाि तथा
नशपको नर्कास गिव स्थािीय तहका स्र्ास््य संयोजक र्ा स्थािीय तहले तोके को स्र्ास््य सस्ं था जस्ले
सम्र्नन्त्ित स्थािीय तह अन्त्तगवतका सबै स्र्ास््यसस्ं थाहरुको क्षयिोग कायवक्रमको त्यांक सक
ं लि, रुजु तथा
एनककृ त गिे नजम्मेर्ािी नदइएको हुन्त्ि, त्यस सस्ं थाको क्षयिोग कायवक्रमको फोकल पसविलाई दईु नदिे तानलम
सिं ालि गरि एि.एम.आई.एस. अन्त्तगवतका क्षयिोग कायवक्रमको अनभलेख तथा प्रनतर्ेदिका निनमत्त प्रयोग हुिे
िे कनडवङ तथा रिपोनटवङका फमव फिमेट एर्ं अिलाईि सफ्टर्ेि eTB Register को प्रयोग सम्र्न्त्िी क्षमता
अनभर्ृनध्द गिव यो तानलमका िानखएको हो ।
उद्देश्य
एि.एम.आई.एस. अन्त्तिगत क्षयिोग कायवक्रमको अनभलेख तथा प्रनतर्ेदिका निनमत्त प्रयोग हुिे िे कनडवङ तथा
रिपोनटवङका फमव फिमेट एर्ं क्षयिोग उपिाि िनजष्टिको अिलाईि सफ्टर्ेि eTB Register को प्रयोग सम्र्न्त्िी
स्र्ास््यकनमवहरु तथा स्थािीय तहका संयोजकहरुको ज्ञाि तथा क्षमता अनभर्ृनि हुिेि ।
श्रोत व्यनक्त
स्र्ास््य निदेशिालय तथा सामानजक नबकास मन्त्रालयका प्रनतनिनि
सहजकताव
यस सफ्टर्ेि सम्र्न्त्िी प्रनशक्षक प्रनशक्षण तानलम नलएका र्ा तानलम सिं ालि गिव आर्श्यक ज्ञाि तथा नशप
भएका पर्ू व तानलम प्राप्त व्यनक्त एर्ं िानष्टय क्षयिोग नियन्त्रण के न्त्र बाट खटाइएका प्रनशक्षकहरु ।
सहभागीहरू
 स्थािीय तहका स्र्ास््य सयं ोजकहरु र्ा क्षयिोग कायवक्रमको त्याक
ं सक
ं लि तथा एनककिणका लानग
स्थािीय तहबाट तोनकएको कुिै स्र्ास््य सस्ं थाका क्षयिोग कायवक्रमको फोकल पसवि ।
 एक स्थानिय तहबाट एक जिा सहभागी ििौट गिे ।
सहभागी सख्ं या
२०–२५ जिा
तानलर् अर्नि
२ नदि
कार्ािन्वर्न गने र्नकार्ः स्र्ास््य निदेशिालय
कायव सञ्िालि
प्रकृ या
 यो कायवक्रम सिं ालि पर्ू व कायवयोजिा निमावण गिी िानष्टय क्षयिोग नियन्त्रण के न्त्र लाई जािकािी
गिाउिे।
 सहभानगताका लानग स्थािीय तहको क्षयिोग कायवक्रमको नजम्मेर्ािी पाएको फोकल पसवि र्ा पानलकाले
नजम्मेर्ािी तोके को कुिै एक स्र्ास््य सस्ं थाको क्षयिोग फोकल व्यनक्तको ििौट गिे ।
 कायवक्रम सिं ालि पर्ू व नर्षयसनू ि तथा पाठयक्रम तयाि गिे ि कायवक्रममा सहभानगताका लानग स्थािीय
तहलाई सहभागी सख्ं या ि प्रकाि खल
ु ाई परािाि गिे ।
 पनहलो नदि क्षयिोग सम्र्न्त्िी प्रयोग हुिे एि.एम.आई.एस िे कनडवङ तथा रिपोनटङ फमव तथा फिमेट सम्र्न्त्िी
तानलम सिं ालि गिे ि दोस्रो नदि क्षयिोग उपिाि िनजष्टिको अिलाईि सफ्टर्ेि eTB Register को प्रयोग
सम्र्न्त्िी तानलम नदिे ।
 eTB Register तानलमका लानग क्षयिोग उपिाि िनजष्टि, कम्यायुटि ि इन्त्टििेटको अनिर्ायव व्यर्स्थापि
गिे ।
नर्नि
पार्ि यार्ाइन्त्ट प्रस्तनु तकिण, सहभानगतामल
ु क अभ्यास
बजेट र्ााँडफााँड
प्रिनलत आनथवक ऐि तथा नियमार्नल एर्ं अथव मन्त्रालयको कायव सिं ालि निदेनशका २०७५ सातौं ससं ोिि
अिसु ाि नदइएको बजेटको सीमा नभर िही खिव गिे ।
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अनभलेख प्रनतर्ेदि अिसु िू ी ४ अिुसाि प्रनतर्ेदि ि सहभागीहरूको नर्र्िण तयाि गिे ि स्र्ास््य निदेशिालय माफव त िा.क्ष.के .मा
पठाउिे
सन्त्दभव सामाग्री
एि.एम.आई.एस. फमव तथा फिमेटहरु, िे कनडवङ तथा रिपोनटङ सम्र्न्त्िी एि.एम.आई.एस. निदेनशका, क्षिोग
कायवक्रमको तानलम पनु स्तका, eTB Register Training Manual
१७( क्षर्िोगका र्विामीहरूको अनलाइन सफ्टवेि इ.र्ट.र्ब िर्जष्टि सम्वर्न्ध स्वास्थर्कमीहरूलाइ दुइ र्दने र्ार्लम
परििय
क्षयिोग कायवक्रमको त्यांक सबै स्र्ास््यसस्ं थाहरुले अनभलेख तथा प्रनतर्ेदि िाख्ि आर्श्यक ज्ञाि तथा
नशपको नर्कास गिे स्र्ास््य सस्ं थामा क्षयिोगको अनभलेख अध्यार्निक गिे नजम्मेर्ािी पाएका फोकल
पसविलाई समार्ेस गिी दईु नदिे तानलम संिालि गिे । यस तानलममा एि.एम.आई.एस. अन्त्तगवतका क्षयिोग
कायवक्रमको अनभलेख तथा प्रनतर्ेदिका निनमत्त प्रयोग हुिे िे कनडवङ तथा रिपोनटवङका फमव फिमेटका साथै
अिलाईि सफ्टर्ेि eTB Register को प्रयोग सम्र्नन्त्ि तानलम हुिेि ।

उद्देश्य
श्रोत व्यनक्त
सहजकताव
सहभागीहरू
सहभागी सख्ं या
तानलम अर्नि
कायव सञ्िालि प्रकृ या

eTB register को प्रयोग तथा यस सम्बन्त्िी तानलम प्रदेशका सबै स्र्ास्थ सस्ं थामा एकै पटक सिं ालि
िगिी नर्नभन्त्ि ििणमा हुिे ि । पनहलो ििणमा online reporting का लानग पर्ू ाविाि भएका ि
तल
ु िात्मकरुपमा क्षयिोगका नर्िामीको िाप िेिै भएका तिाई तथा नभरी मिेसका नजपलाका स्र्ास््य
सस्ं थाबाट सरुु गदै क्रमस आगामी र्षवहरुमा अन्त्य नजपलाका स्र्ास््य सस्ं थाहरुमा लागु हुिे ि ।
एि.एम.आई.एस. अन्त्तगवतका क्षयिोग कायवक्रमको अनभलेख तथा प्रनतर्ेदिका निनमत्त प्रयोग हुिे िे कनडवङ
तथा रिपोनटवङका फमव फिमेट एर्ं क्षयिोग उपिाि िनजष्टिको अिलाईि सफ्टर्ेि eTB Register को प्रयोग
सम्र्न्त्िी स्र्ास््यकनमवहरुको ज्ञाि तथा क्षमता अनभर्ृनि गिे ।
प्रदेश स्र्ास््य निदेशिालय एर्ं सम्र्नन्त्ित नजपलाका स्र्ास््य कायावलयका प्रनतनिनि ।
यस सफ्टर्ेि सम्र्न्त्िी नट.ओ.नट नलएका र्ा तानलम सिं ालि गिव आर्श्यक ज्ञाि तथा नशप भएका पर्ू व
तानलम प्राप्त व्यनक्त ।
स्र्ास््य सस्ं थामा क्षयिोग कायवक्रमको व्यर्स्थापिका लानग नजम्मेर्ािी तोनकएको फोकल व्यनक्त । एक
स्र्ास््य सस्ं थाबाट १ जिा मार
२० देनख २५ जिा
२ नदि
कायावन्त्र्यि गिेः स्र्ास््य कायावलय
 यो कायवक्रम सिं ालिपर्ू व, कायवक्रम सिं ालिको कायवयोजिा निमावण गिी िा.क्ष.के .
लाई जािकािी गिाउिे ।
 कायवक्रम सिं ालि पर्ू व क्षयिोगका नर्िामी तल
ु िात्मकरुपमा िेिै भएका प्रदेशका तिाई
तथा नभरी मिेसका नजपलाहरु ििौट गिे । ििौट भएका नजपलाका स्र्ास््य
सस्ं थाबाट िै अिलाईि रिपोनटवङगका लानग आर्श्यक पर्ू ाविाि जस्तै कम्पयटु ि, इन्त्टििेट
सेर्ा, कम्पटु ि सिं ालिका लानग दक्ष कमविािीको उपलव्िता भएका स्र्ास््यसस्ं थाहरुको
सिू ी निमावण गिे उक्त सिू ीहरु मध्येबाट प्राथनमनककिण गिी तानलमका लानग
स्र्ास््य सस्ं था ििौट गिे ।
 ििौट गरिएका स्र्ास््य सस्ं था ि त्यस स्र्ास््य सस्ं थाबाट हुिे सहभानगहरुको व्यनक्तगत
सम्पकव िम्र्ि सनहतको नर्र्िण सक
ं लि गिे ।
 यो कायवक्रम सिं ालि हुिु पर्ू व आर्श्यक तयािी जस्तै कायवक्रम सिं ालिको नमनत ि
स्थाि एनकि गिे, कायवक्रम नर्षय सिू ी तथा पाठयक्रम तयाि गिे ि कायवक्रममा
सहभानगताका लानग स्र्ास््य सस्ं थालाइ परािाि गिे ।
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 कायवक्रम सिं ालि दईु भागमा नर्भाजि गिी सिं ालि गिे । प्रथम भागमाः क्षयिोग

नर्नि
बजेट र्ााँडफााँड
अनभलेख प्रनतर्ेदि
सन्त्दभव सामाग्री

सम्र्न्त्िी प्रयोग हुिे एि.एम.आई.एस िे कनडवङ तथा रिपोनटङ फमव तथा फिमेट
सम्र्न्त्िी तानलम सिं ालि गिे ि दोस्रो भागमाः क्षयिोग उपिाि िनजष्टिको अिलाईि
सफ्टर्ेि eTB Register को प्रयोग सम्र्न्त्िी तानलम नदिे ।
 तानलमका लानग क्षयिोग उपिाि िनजष्टि, कम्यायुटि ि इन्त्टििेटको clgjfo{ Joj:yf ug]{
.
पार्ि यार्ाइन्त्ट प्रस्तनु तकिण, सहभानगतामल
ु क अभ्यास
प्रिनलत आनथवक ऐि तथा नियमार्ली एर्ं अथव मन्त्रालयको कायव संिालि निदेनशका अिुसाि नदइएको
बजेटको सीमा नभर िही खिव गिे ।
अिसु िू ी ४ अिसु ाि प्रनतर्ेदि ि सहभागीहरूको नर्र्िण तयाि गिे ि प्रदेश स्र्ास््य निदेशिालय माफव त एक
प्रनत िा.क्ष.के .मा पठाउिे
एि.एम.आई.एस. फमव तथा फिमेटहरु, िे कनडवङ तथा रिपोनटङ सम्र्न्त्िी एि.एम.आई.एस. निदेनशका, क्षिोग
कायवक्रमको तानलम पनु स्तका, eTB Register Training Manual

१८( कार्िक्रमको नाम :प्रदेशमा र्प.र्प.एम. सिोकािवाला व्र्र्ि सर्म्मर्लर् र्ुर्नट स्थापना एवं संचालन
परििय
प्रदेश अन्त्तगवत क्षयिोगको निदाि तथा उपिािमा सल
ं ग्ि निनज, गैह्र सिकािी ि सिकािी सस्ं थाहरुमा िानरिय
क्षयिोग कायवक्रमको िीनत, निदाि तथा उपिाि एपगोरिदम/निदेनशका एर्ं International Standards for
TB Care (ISTC) अिरुु प क्षयिोग निदाि तथा उपिाि सनु िनश्चत गिव तथा क्षयिोगको कायवक्रममा निजी
स्र्ास््य सस्ं थहरुलाई समार्ेस गिी प्रभार्कािी सेर्ाको सनु िनश्चतता गिव प्रदेशस्तिमा निजी तथा गैह्र सिकािी
एर्ं सिकािी स्र्ास््य सस्ं थाका प्रनतनिनि सनम्मनलत प्रदेशमा नप.नप.एम. कनमटी स्थापिा तथा नियनमत सिं ालि
गिव यो कायवक्रम िानखएको हो ।
उद्देश्य
निजी, सिकािी तथा गैह्र सिकािी सस्ं थाहरुका नर्िमा प्रभार्कािी समन्त्र्य स्थापिा भइ िानष्टय क्षयिोग
कायवक्रमको िीनत तथा योजिा अिुरुप क्षयिोग नर्िामीहरुको प्रभार्कािी निदाि तथा उपिाि व्यर्स्थापि गिे।
कनमटी गठि
सिकािी तथा निजी अस्पताल, प्रदेश निदेशिालय, सामानजक नर्कास मन्त्रालय, अन्त्य सघं सस्ं थाबाट
प्रनतनिनित्र् हुिे गिी ।
कार्ािन्वर्न गने र्नकार्ः स्र्ास््य निदेशिालय
कायव सञ्िालि
प्रकृ या
 क्षयिोग अन्त्त्यका लानग सिकािी तथा निजी साझेदािी निदेनशका अिुसाि निजी, सिकािी तथा गैह्र सिकािी
सस्ं थाहरु सनम्मनलत प्रदेश स्तिीय नप.नप.एम यनु िट गठि गिे ि त्यहा उपलेनखत Terms of Reference
(ToR) अिुसाि कायव गिे ।
 नप.नप.एम यनु िटको नमनटङ िौमानसक रुपमा तथा आर्श्यकता अिसु ाि आयोजिा गिे ।
 निजी, सिकािी तथा गैह्र सिकािी सस्ं थाहरुसगं साझेदािी नर्कास गिव आर्श्यक िणिीनत तथा
नक्रयाकलापको निमावणका लानग सामानजक नर्कास मन्त्रालय तथा अन्त्य निकायलाई सझु ार् नदिे ।
 क्षयिोग िोकथाम तथा नियन्त्रणका लानग आर्श्यक िीनत तथा साझेदािी िणिीनत नर्कास गिव
अन्त्तिमन्त्रालय तथा अन्त्य मन्त्रालयसगं समन्त्र्य तथा साझेदािीको िणिीनत नर्कास गिे ।
 क्षयिोग कायवक्रमको प्रभार्कािी सिं ालिमा नप.नप.एम. सम्र्न्त्िी प्रदेशमा देनखएका समस्या तथा
ििु ौनतहरुको अनभलेख िाखी सो उपि िलफल गिी सम्र्नन्त्ित निकायमा सझु ार् तथा िाय पेश गिे ।
 आर्श्यकता अिस
ु ाि िानष्टय क्षयिोग नियन्त्रण के न्त्रसगं समन्त्र्य गिे ।
बजेट र्ााँडफााँड
अथव मन्त्रालयको कायव सिं ालि निदेनशका अिुसाि गिे ।
अनभलेख प्रनतर्ेदि सनमतीकोबैठक माइिटु तथा निणवयहरु अध्यार्निक गिी िाख्िे ।
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१९( कार्िक्रमको नाम : र्जन एक्स्पटि सेन्टिहरु एवं अस्पर्ाल र्था र्प.एच.सी सम्म एम डी आि सेन्टि र्वस्र्ाि गनि आवस्र्क
सुदृर्ढकिण खचि
परििय
सञ्िालिमा िहेका नजि एक्सपटव सेन्त्टिहरुमा औषिी प्रनतिोिी क्षयिोग उपिाि के न्त्र स्थापिा गिव आर्श्यक
सामग्री, औजािहरुको सहज व्यर्स्थापि गिवका लानग यो कायवक्रम िानखएको हो ।
उद्देश्य
नजि एक्सपटवबाट निदाि भएका औषिी प्रनतिोिी क्षयिोगका नर्िामीहरुलाई सहज रुपमा उपिाि गिे ।
कार्ािन्वर्न गने र्नकार्ः स्र्ास््य निदेशिालय
कायव सञ्िालि
प्रकृ या
 नड.आि. नट.नब का नर्िामी िेिै भएका नजपलाका अस्पताल तथा प्राथनमक स्र्ास््य के न्त्र तथा नजि एक्पटव
सेन्त्टि ि बढी िोग निदाि भएको के न्त्र हरूलाई पनहलो प्राथनमकतामा िाख्िे ।
 नड.आि.का नर्िामीलाई पायक पिे ि प्राथनमकतामा पिे का नजि एक्सपटव सेन्त्टि, अस्पताल तथा
नप.एि.सी. हरूमा नड.आि. उपिाि के न्त्र स्थापिा गिे ।
 आर्श्यक सामग्रीहरुको पनहिाि गिी अिसु नू ि ९ मा उपलेख भएका सामग्री मध्ये प्राथनमकता अिसु ािका
सामाग्री ि आर्श्यकता पनु ष्ट हुिे गिी अन्त्य सामाग्रीहरू खरिद गिे ।
 पनहिाि गिी खिीद भएको सामग्री स्र्ास््य सस्ं थामा उपलब्ि गिाई दानखला गिव लगाउिे ।
बजेट र्ााँडफााँड
बजेटको परिनि नभर िही आर्श्यकता अिसु ािको कायवमा बजेट नर्भाजि गिी प्रिनलत खरिद ऐि तथा
नियमार्ली अिसु ाि खिव गिे ।
अपेनक्षत उपलनब्ि औषिी प्रनतिािी क्षयिोग उपिाि के न्त्र स्थापिा भएको हुिेि ।
अनभलेख प्रनतर्ेदि नड.आि क्षयिोग उपिाि के न्त्र स्थापिा भएको जािकािी िानष्टय क्षयिोग नियन्त्रण के न्त्रलाइ गिाउिे ।
२०( कार्िक्रमको नाम: खकाि माइक्रोस्कोपीका लार्ग प्रदेशबाट आवश्र्क रिएजे न्ट र्था कन्जुमेबल्स खरिद
परििय
जेड एि माईक्रोस्कोपी तथा फोलोिोसेन्त्स माईकोस्कोपी नर्निबाट खकाि पिीक्षण गिी क्षयिोग पत्ता लगाउिे
उिेश्य अिसु ाि नट.बी माईक्रोस्कोपी सेन्त्टिमा आर्श्यक पिे िएजेन्त्ट तथा कन्त्जमु ेबपस खरिदको लागी यो
कायवक्रम िानखएको हो ।
उद्देश्य
माईक्रोस्कोपी सेन्त्टिका लागी आर्श्यक रिएजेन्त्ट तथा कन्त्जमु ेबपस आपनू तव
खरिद गिवपु िे
अिसु िू ी १० अिुसाि ि िा.क्ष.के ले थप नसफारिस गिे का समाग्रीहरू
सामाग्री
कार्ािन्वर्न गने र्नकार्ः प्रदेश जिस्र्ास्थय प्रयोगशाला
कायव सञ्िालि
प्रकृ या
 प्रत्येक माईकोस्कोपी सेन्त्टिको गत बषवको बानषवक खपतको आिाि ि जिसख्ं याको आिािमा क्षयिोग
पिीक्षणको लागी खपत हुि सक्िे रिएजेन्त्ट तथा कन्त्जमु ेबपसको अिमु ानित लागत तयाि गिे
 क्र्ानलटी कन्त्िोल इकाइको सहयोगमा आर्श्यक परिमाण तथा स्पेनसनफके सि तयाि गिे ।
 खिीद गरिएका सामाग्रीहरु क्र्ानलटी कन्त्िोल इकाइ माफव त माईक्रोसकोपी सेन्त्टिहरुमा पठाउिे
 ियांको हकमा जिसख्ं याको आिािमा क्षयिोग पिीक्षणको लागी खपत हुिे बस्तक
ु ो लागत तयाि गिे ।
 बानषवक खपतमा २० प्रनतशत बफि स्टक थप गिे ि खरिद प्रकृ या गिे ।
 सामग्रीहरुको आर्श्यकता पनहिाि गिे तथा स्पेनसनफके शि नििाविण गिे ।
 खिीद भएका सामग्री स्र्ास््य सस्ं थामा उपलब्ि गिाई दानखला गिव लगाउिे ।
बजेट र्ााँडफााँड
प्रिनलत खरिद ऐि तथा नियमार्ली अिसु ाि खिीद गिे ।
अनभलेख प्रनतर्ेदि अिसु िू ी ४ अिसु ािको नर्र्िण तयाि गिी स्र्ास््य निदेशिलाय ि िानरिय क्षयिोग के न्त्रमा पठाउिे ।
२१(

कार्िक्रमको नाम :र्ड.आि र्था र्स्टलाईन क्षर्िोगका र्विामीका लार्ग एर्न्सलिी और्धी खरिद
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परििय
उद्देश्य
कायव सञ्िालि
प्रकृ या

बजेट र्ााँडफााँड
अनभलेख प्रनतर्ेदि

नड.आि. तथा नड.एस. क्षयिोगका नर्िामीहरुमा क्षयिोगको औषिीबाट हुिे प्रनतकुल असिहरुलाई न्त्यनु िकिण
गिव आर्श्यक एनन्त्सलिी औषिीको व्यर्स्थाका लानग यो कायवक्रम िानखएको हो । यो औषिी सबै उपिाि
के न्त्रहरू नर्शेषतः नड.आि. सेन्त्टिमा मागअिसु ाि उपलव्ि गिाउिु पदवि ।
नड.आि. तथा नड.एस. क्षयिोगका नर्िानमहरुमा औषिीको प्रनतकुल असि न्त्यनु िकिण गिे ।
कार्ािन्वर्न गने र्नकार्ः प्रदेश आपनू तव व्यर्स्थापि के न्त्र ।
 अिसु िू ी ११ अिुसाि र्ा सम्र्नन्त्ित नर्ज्ञ निनकत्सक र्ा िा.क्ष.के . बाट प्राप्त िाय र्मोनजम खिीद गिे ।
 प्रदेश अन्त्तगवत उपिािित नड.आि. क्षयिोगका नर्िामीको लगत तयाि गिे ।
 अिसु िू ी ११ अिसु ािका एनन्त्सलिी औषिीहरु नर्िामीको सख्ं या ि २० प्रनतशत औषिी जगेडा समेत
िहिे गिी िानरिय क्षयिोग के न्त्रको नप.एम.नड.नट शाखाको समन्त्र्यमा औषिीको स्पेनसनफके सि तथा
आर्श्यक परिमाण एनकि गिे ।
 एनन्त्सलिी औषिी नड.आि उपिाि के न्त्रहरुमा नर्िामीको सख्ं या ि आर्श्यकता गणिा गिी नर्तिण गिे ।
बजेटको परिनि नभर िही आर्श्यकता अिसु ािको कायवमा बजेट नर्भाजि गिी प्रिनलत खिीद ऐि तथा
नियमार्ली अिसु ाि खिव गिे ।
प्रनतर्ेदि तयाि गिी िा.क्ष.के मा समेत पठाउिे ।

२२(

कार्िक्रमको नाम: डी आि सेन्टि एवं होस्टे लहरुमा ईन्र्ेक्सन कन्रोलका लार्ग िेर्न्टलेसन, एक्जहस्ट फ्र्ान,
िवन, र्ु िी लाईट आर्दको ममिर् सम्िाि र्था परिवर्ि न गने ।
परििय
क्षयिोगको सक्र
ं मणबाट अन्त्य व्यनक्त तथा समदु ायलाई सिु नक्षत िाख्ि नड.आि उपिाि के न्त्र तथा होस्टेलहरुमा
आर्श्यक उपकिण, भर्ि तथा कोठाको ममवत सम्भाि, हार्ा आर्तजार्त )भेनन्त्टलेशि( आनद कायवका लानग
यो कायवक्रम िानखएको हो ।
उद्देश्य
नड.आि. उपिाि के न्त्र एर्ं होस्टेलहरुमा क्षयिोग सक्र
ं मण बाट अन्त्य नर्िामी र्ा व्यनक्तहरुलाई सिु नक्षत िाख्िे।
कार्ािन्वर्न गने र्नकार्ः स्र्ास््य निदेशिालय
सञ्िालि प्रकृ या
 नड.आि. उपिाि के न्त्र एर्ं होस्टेलहरुको सक्र
ं मण नियन्त्रणको र्तवमाि अर्स्था पनहिाि गिव checklist
नर्कास गिी सम्र्नन्त्घत सस्ं थाको आर्श्यकता पनहिाि गिे ।
 उपलव्ि बजेट अिुसाि प्राथनमकता नििाविण गिी गिवु पिे कायवको सिू ी बिाउिे ।
 सिू ी अिुसािका आर्श्यक सामाग्रीहरु िेपाल सिकािको प्रिनलत आनथवक ऐि नियम तथा सार्वजनिक
खरिद नियमार्ली अिसु ाि खिीद गिी उपलव्ि गिाउिे र्ा सम्र्नन्त्ित सस्ं थाबाट सामानग्रको प्रकाि, सख्ं या
ि सो को स्पेनसनफके सि सक
ं लि गिी पेश्की िकम उपलव्ि गिाई िेपाल सिकािको आनथवक ऐि नियम
अिसु ाि कायव सम्पन्त्ि गिे ।
 भर्ि तथा उपकिणको ममवत सम्भाि गिवु पिे भएमा स्थलगत मपू यांकिबाट आर्श्यकता पनहिाि गिी
सोनह बमोनजम कायव गिे ।
खरिद गिवपु िे सामाग्री  होपडि सनहतको यनु भ लाईट जडाि खिव ।
 एक्जहस्ट फ्याि ि यस्को जडाि खिव
 हार्ा आर्तजार्त गिव झ्याल तथा ढोका परिर्तवि, ममवत
 फोहोि व्यर्स्थापि गिव आर्श्यक पर्ू ाविाि निमावण तथा सदृु नढकिण
 पयार्लाई सक्र
ं मण मक्त
ु िाख्ि आर्श्यक हुिे जस्तै drainage, भईु मा टायनलङ, तथा Slab मा ग्रेिाइट
लगाउिे, नभत्तामा glossing paint लगाउिे जस्ता आर्श्यक कायव गिे ।
 नर्िामीको cross infection व्यर्स्थापि गिव भर्ि, शौिालय आनदको आर्श्यक ममवत तथा सिु ाि
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बजेट र्ााँडफााँड
अनभलेख प्रनतर्ेदि

बजेटको परिनि नभर िही आर्श्यकता अिुसािको कायवमा बजेट नर्भाजि गिी प्रिनलत खरिद ऐि तथा
नियमार्नल अिसु ाि खिव गिे ।
स्तिोन्त्िनत गरिएका स्र्ास््य सस्ं थाको नर्र्िण िानष्टय क्षयिोग नियन्त्रण के न्त्रलाइ उपलव्ि गिाउिे ।

२३( कार्िक्रमको नाम :प्रदेशका कल्चि र्था डी.एस.र्ट. प्रर्ोगशाला सुदृर्ढकिण गने र्था ममिर् सम्िाि एब उपकिण
खरिद
परििय
कपिि/नड.एस.नट पयार् सेर्ाको नििन्त्ति सेर्ा सनु िनश्चत गिव आर्श्यक हुिे पनु जगत सिु ाि तथा ममवतका लानग
यो कायवक्रम िानखएको हो ।
उद्देश्य
कपिि/नड.एस.नट पयार् सेर्ाको नििन्त्तिता सनु िनश्चत गिे ।
कायावन्त्र्यि गिे
प्रदेश अस्पताल सख
ु ेत, ि BP Koiral Institue of Health Science (BPKIHS) ििाि
निकाय
मापदण्ड
 प्रयोगशाला सदृु नढकिण गिव आर्श्यक कायवका लानग िानष्टय क्षयिोग के न्त्रबाट खटाइएका नर्ज्ञको सझु ार्
तथा िाय अिसु ािका कायव गिे ।
 तल नदइएका सिू ी अिसु ािको र्ा नर्ज्ञ बाट नदइएको नलस्ट अिसु ािका आर्श्यक सामाग्री िेपाल
सिकािको प्रिनलत आनथवक ऐि नियम तथा सार्वजनिक खरिद नियमार्ली अिसु ाि खिीद गिे ।
 कपिि/नड.एस.नट.मा प्रयोग हुिे उपकिणका पाटव पजु ाव परिर्तवि र्ा ममवत आर्श्यकता अिसु ाि गिे
खरिद गिवपु िे सामाग्री  कपिि/नड.एस.नट पयार्को सिं ालिमा आर्श्यक देनखएका पयार् सम्र्न्त्िी उपकिण र्ा यस सगं प्रत्यक्ष
सम्र्न्त्िीत उपकिण जस्तै निजि, इन्त्सनपसेटि, कम्यायटु ि, नप्रन्त्टि, पार्ि व्याकअप, य.ु नप.एस. आनदको
खिीद एर्ं ममवत गिे ।
 आर्श्यकता अिुसाि Hepa filter, bio seafty cabinet को क्यानलव्रेसि, ममवत तथा परिर्तवि
 ममवत गिे ि पनि बन्त्ि िसक्िे कपिि पयार्का अन्त्य उपकिणहरू खिीद गिे ।
बजेट र्ााँडफााँड
बजेटको परिनि नभर िही आर्श्यकता अिुसािको कायवमा बजेट नर्भाजि गिी प्रिनलत
खरिद ऐि तथा नियमार्ली अिुसाि खिव गिे ।
अनभलेख तथा
ममवत गरिएका उपकिणको नर्र्िण िानष्टय क्षयिोग नियन्त्रण के न्त्रलाइ उपलव्ि गिाउिे ।
प्रनतर्ेदि
२४( कार्िक्रमको नाम: प्रदेशस्र्िमा ल्र्ाव क्वार्लटी कन्रोल सेन्टि स्थापनाका लार्ग िौर्र्क पूवािधाि र्र्ाि गने
परििय
के ही प्रदेशमा स्पटु म माइक्रोसकोपी क्र्ानलटी कन्त्िोल सेन्त्टिका लागी आर्श्यक भौनतक पर्ू ाविाि िभएका
कािण क्षयिोगको खकाि जााँिको गणु स्ति मापि गिव बािा भएकाले यी प्रदेशहरूमा आर्श्यक भौनतक
पर्ू ाविाि तयाि गिव यो कायवक्रम िानखएको हो । यो खासगिी नप्र फे नब्रके टेड )नप्र.फे ब( सामाग्रीबाट निमावण हुिे
ि।
उद्देश्य
क्षयिोगको खकाि जााँिको गणु स्ति मापि भै प्रभार्कािीरूपमा क्षयिोग निदाि गिे।
कार्ािन्वर्न गने र्नकार्ः प्रदेश जिस्र्ास््य प्रयोगशाला
मापदण्ड
 िानष्टय क्षयिोग के न्त्रबाट तोनकएका सम्र्नन्त्ित नर्ज्ञको पिामशव तथा स्पेनशनफके शि अिसु ाि सक्र
ं मण
नियन्त्रणका आर्श्यक पर्ू ािावि सनहतको नप्र.फे ब प्रनर्िीबाट पयार् भर्ि निमावण गिे र्ा पयार्का लागी
उपयक्त
ु भर्ि भएमा नर्ज्ञको पिामशव अिसु ाि सो पयार्को आर्श्यक ममतव सम्भाि गिी स्पटु म
माइक्रोसकोपी क्र्ानलटी कन्त्िोल सेन्त्टिका लागी आर्श्यक भर्ि तयाि गिे ।
 आर्श्यक भौनतक पर्ू ाविािका लानग पनहिाि गरिएका निमावण कायवहरुका लानग सम्र्नन्त्ित नर्शेषज्ञ बाट
स्पेनशनफके सि बिाउिे ि उक्त स्पेनशनफके सिलाई िानरिय क्षयिोग के न्त्रले तोके को नर्ज्ञको िाय नलई कायव
अगानड बढाउिे ।.
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तयाि गिवपु िे पर्ू ाविाि



खकािको गणु स्ति मापिका लानग आर्श्यक पयार् कोठा, अनफस कोठा ि तानलम कक्ष सनहतको
नप्र.फे ब प्रनर्निबाट पयार् नति कोठा भएको भर्ि निमावण गिे र्ा उपलव्ि भर्िमा कनम्तमा यी
उनपलखत कोठा भएको भर्ि तयाि गिे ।
 भर्िका लानग आर्श्यक पािी, बत्ती आनदको व्यर्स्था सनहत िङ िोगि एर्ं आर्श्यक कायवको सिू ी
अिसु ािका कायव गिे ।

२६( कार्िक्रमको नाम: प्रदेशस्र्िका कल्चि ल्र्ाबमा आवस्र्क िौर्र्क पूबािधाि र्र्ाि र्था सुदृर्ढकिण
परििय
प्रदेशमा कपिि पयार् सेर्ा सिं ालि गिव उपलव्ि भर्िमा कपिि पयार् सिं ालिाथव भौनतक पर्ू ाविाि तयाि
गिव यो कायवक्रम िानखएको हो ।
उद्देश्य
कपिि नड.एस.नट पयार् सिं ालिका लानग आर्श्यक भौनतक पर्ू ाविाि निमावण तयाि भै सेर्ा संिालि गिे।
कार्ािन्वर्न गने र्नकार्ः प्रदेश अस्पताल सख
ु ेत
मापदण्ड

तयाि गिवपु िे पर्ू ाविाि
बजेट र्ााँडफााँड
अनभलेख प्रनतर्ेदि

 आर्श्यक भौनतक पर्ु ाविािका लानग पनहिाि गरिएका आर्श्यक कायवको सिू ी अिुसािका सामाग्री
तथा निमावण कायवहरुका लानग सम्र्नन्त्ित नर्शेषज्ञबाट स्पेनशनफके सि बिाउिे ि उक्त स्पेनशनफके सिलाई
िानरिय क्षयिोग के न्त्रले तोके को नर्ज्ञको िाय नलई कायव अगानड बढाउिे ।
 कायव सम्पन्त्ि भए पश्चात िा.क्ष.के . लाई परािाि गिी जािकािी नदिे ।
 कपिि पयार्का लानग आर्श्यक भौनतक पबू ाविाि जस्तै भर्िको ममवत, िंगिोगि, तथा थप कोठा र्ाल,
गेट, पानटवशि आनदको ममवत तथा निमावण कायव गिे ।
बजेटको परिनि नभर िही आर्श्यकता अिसु ािको कायवमा बजेट नर्भाजि गिी प्रिनलत खरिद ऐि तथा
नियमार्ली अिसु ाि खिव गिे ।
कायव प्रनगत नर्र्िण िानष्टय क्षयिोग नियन्त्रण के न्त्रलाइ उपलव्ि गिाउिे ।

२५(

कार्िक्रमको नाम :माइक्रोस्कोपी के न्रहरुका पुिाना माइक्रोस्कोप बदल्न एवं नर्ााँ माइक्रोस्कोप सेन्टि र्वस्र्ाि
गनि माइक्रोस्कोप खरिद
परििय
 जेड.एि. माईक्रोस्कोपी नर्निबाट खकाि पिीक्षण गिी क्षयिोग पत्ता लगाउिे उिेश्य अिुसाि ियां
माईक्रोस्कोपी सेन्त्टिमा आर्श्यक पिे माईक्रोस्कोप तथा संिालि भएका माईक्रोस्कोपी सेन्त्टिमा पिु ािा
माईक्रोस्कोप बदपिको लागी बाइिाकुलि माईक्रोस्कोप खरिदको लागी यो कायवक्रम िानखयको ि ।
 प्रदेश स्तिमा जेड एि माईक्रोस्कोपी तानलम ि नट.बी क्र्ानलटी कन्त्िोल पयाबको लागी आर्श्यक पिे
माईक्रोस्कोप खरिद गिे सनकिे ि ।
उद्देश्य
माईक्रोस्कोपी सेन्त्टि तथा प्रदेश स्तिीय क्र्ालीटी कन्त्िोल पयाबको लागी आर्श्यक माईक्रोस्कोप आपतू ी गिे
।
कार्ािन्वर्न गने र्नकार्ः प्रदेश जिस्र्ास््य प्रयोगशाला
कायावन्त्र्यि प्रकृ या

बजेट र्ााँडफााँड

 प्रदेश अन्त्तिगत स्पटु म माईक्रोसकोपी क्र्ालीटी कन्त्िोल सेन्त्टि माफव त माईक्रोस्कोपी सेन्त्टिको लगत तयाि
गिे
 जिसख्ं या तथा क्षयिोगका सम्भानर्त नर्िामीको ओ.नप.नड. नभनजटको सख्ं या नर्श्ले षण गिी क्षयिोग
निदािका लानग सेर्ा नर्स्ताि गिवपु िे स्र्ास््य सस्ं थाको सख्ं या एनकि गिे
 पिु ािा बदपिपु िे माईक्रोसकोपको सख्ं या लगत तयाि गिे ।
 अिसु िू ी १२ अिुसाि माईकोस्कोपको स्पेनसनफके शि अिसु ाि खरिद गिे ।
नर्नियोनजत बजेट अिसु ाि सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमार्ली, २०६४
)सश
ं ोिि सनहत( अिसु ाि आर्श्यक प्रनक्रया पिू ा गरि आर्श्यक सामग्री खरिद गिे ।
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अनभलेख प्रनतर्ेदि

खरिद गरिएका माइक्रोसकोपको सख्ं या तथा प्रकाि ि नर्तिण गरिएका सस्ं थाको नर्र्िण सनहतको प्रनतर्ेदि
तयाि गिी िा.क्ष.के .मा समेत पठाउिे ।

२६(

कार्िक्रमको नाम :र्जन एक्सपटि के न्रहरुको लार्ग एसी, र्प्रन्टि, व्र्ाकअप लगार्र्का अन्र् आवश्र्क सामग्री
खरिद एवं र्र्र्टंग
परििय
नजि एक्सपटव नर्निमाफव त खकाि पिीक्षण गिी क्षयिोग पत्ता लगाउिे उिेश्य अिसु ाि ियां तथा सिं ालिमा
िहेका नजि एक्सपटव सेन्त्टिमा आर्श्यक पिे एनस, नप्रन्त्टि, नबितु व्याकअप लगायत अन्त्य आर्श्यक सामाग्री
खरिद एंर् जडािका लागी यो कायवक्रम िानखएको ि ।
उद्देश्य
नजि एक्सपटव नर्निमाफव त खकाि पिीक्षण सेर्ा नियनमत िाख्िे ।
आर्श्यक
AC, Battery/solar power back up, Vortex, Double door refrigerator, Autoclave, Printer,
सामाग्रीहरू
Furniture ( chair, table, cupboard, falcon Tube rack).
कार्ािन्वर्न गने र्नकार्ः प्रदेश जिस्र्ास्थय प्रयोगशाला
कायावन्त्र्यि प्रकृ या

बजेट र्ााँडफााँड
अनभलेख प्रनतर्ेदि

 प्रदेश अन्त्तिगवतका सिं ानलत तथा ियााँ स्थापिा गरििे नजि एक्सपटव सेन्त्टिको लगत तयाि गिे ि उक्त
सेन्त्टिहरुलाई अिसु िू ी १३ मध्ये आर्श्यक देनखएका सामाग्रीहरुको प्रकाि ि सख्ं या पनहिाि गिे ।
 नजि एक्सपटव सेन्त्टिहरुको आर्श्यकता अिसु ाि क्रमसः ए.सी., व्यानि तथा सोलाि पार्ि व्याकअपको
नसस्टम, भोटेक्स, अटोक्लेभ, िे निजेिेटि प्राथनमनककिण गिे ।
 पनहिाि गरिएका सामाग्रीहरुको प्राथनमनककिण गिी उपलव्ि बजेट बााँडफााँड गिे ि उक्त सामाग्रीहरुको
स्पेनसनफके शि तयाि गिव के नह महत्र्पणू व सामाग्रीहरुको स्पेनशनफके सि अिसु िू ी १३ मा नदइएको ि ।
बजेटको परिनि नभर िही सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमार्ली, २०६४ )संशोिि
सनहत( अिुसाि आर्श्यक प्रनक्रया पिू ा गिी आर्श्यक सामग्री खरिद गिे ।
अिसु िू ी ४ अिसु ािको नर्र्िण तयाि गिी स्र्ास््य निदेशिलाय ि िानरिय क्षयिोग के न्त्रमा पठाउिे ।
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२७( कार्िक्रमको नाम :माइक्रोस्कोर्पक सेन्टिका र्बर्ग्रएका माइक्रोस्कोप ममिर् ढुवानी समेर्
परििय
जेड.एि. माईक्रोस्कोपी नर्निबाट खकाि पिीक्षण गिी क्षयिोग पत्ता लगाउिे उिेश्य अिसु ाि नट.बी.
माईक्रोस्कोपी सेन्त्टिमा आर्श्यक पिे माईक्रोस्कोप ममवतको लागी यो कायवक्रम िानखएको ि ।
उद्देश्य
माईक्रोस्कोपी सेन्त्टिका तथा प्रदेशस्तिीय क्र्ालीटी कन्त्िोल पयाबको लागी आर्श्यक माईक्रोस्कोप ममवत
गिी प्रयोगमा पयाउिे ।
कार्ािन्वर्न गने र्नकार्ः प्रदेश जिस्र्ास््य प्रयोगशाला माफव त क्षयिोग कायवक्रमको क्र्ानलनट कन्त्िोल
कायावन्त्र्यि प्रकृ या
सेन्त्टि
 प्रदेश अन्त्तिगत नर्नग्रएका माईक्रोस्कोपी सेन्त्टिको लगत तयाि गिे ि सो अिसु ाि आर्श्यक पाटपजू ावको
परिमाण तथा लागत तयाि गिे ।
 आर्श्यक पाटपजू ावको स्पेनशनफके सि सम्र्नन्त्ित नर्ज्ञ र्ा दक्ष पयार्कमी बाट गिाउिे ।
 माईक्रोसकोप ममवतको ज्याला एर्ं यस्को ढुर्ािी यसै खिव शीषवकबाट गिे ।
 माईक्रोस्कोप ममवत सम्भर् भएसम्म बायोमेडीकल ईन्त्जीिीयि र्ा माईक्रोस्कोप ममवत सम्बन्त्िी तानलम
प्राप्त व्यनक्तबाट गिाउिे ।
 ममवत गदाव प्रयोग भएका पाट पजू ावहरुको स्र्ास््य सस्ं थामा उपलब्ि गिाई दानखला गिव लगाउिे ।
बजेट र्ााँडफााँड
प्रिलीत आनथवक तथा खरिद ऐि तथा नियमार्ली अिसु ाि गिे ।
अनभलेख प्रनतर्ेदि ममवत गरिएका माइक्रोसकोपहरूको नर्र्िण िानरिय क्षयिोग के न्त्रमा पठाउिे ।
२८( कार्िक्रमको नाम : कार्िक्रम सुपिर्िजनका लार्ग मोटिसाइकल
परििय
क्षयिोगको कायवक्रमको प्रभार्कािी अिगु मि तथा मपु याक
ं िका लानग स्र्ास््य निदेशिालयका प्रदेश क्षयिोग
फोकल व्यनक्तका लानग मोटिसाइकल खरिद गिव यो कायवक्रम िानखएको हो ।
उद्देश्य
क्षयिोग कायवक्रमको प्रभार्कािी व्यर्स्थापि तथा अिगु मि गिे ।
कार्ािन्वर्न गने र्नकार्ः स्र्ास््य निदेशिालय
कायावन्त्र्यि प्रकृ या
 पहाडी बाटोका लानग पनि उपयक्त
ु हुिे मोटिसाइकल खरिद गिे ।
बजेट र्ााँडफााँड
प्रिनलत खरिद ऐि तथा नियमार्ली अिुसाि गिे ।
अनभलेख प्रनतर्ेदि निदेशिालयको स्टोि दानखलाका प्रनतनलनप उपलव्ि गिाउिे ।
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अनुसूिीहरु
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ताभलम, गोरठी, कायाशाला सञ्चालन सम्िन्त्धी खचाको मापदण्ड
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सहभागीको घि र्ा हाल बसोर्ास स्थलबाट दैनिक ओहोि दोहोि गिव िभ्याईिे
 स्रोत व्यनक्त आयोजक सस्ं थाबाट भएमा स्रोत व्यनक्त भत्ता िपाउिे कायवपर र्ापत मार पाउिे ।
 कायवपर ७५० शव्दको प्रबन्त्ि हुिु पदवि ।
नोटः भ्रमण खर्च बाहेक अन्य आयमा १५ प्रतिशि पारिश्रतमक कि कट्टी गनचन पर्चछ ।
तानलम हल भाडा भक्त
ू ािी सस्ं था म.ू अ.किमा दताव भए म.ु अ.कि ि दताव िभएको भए १० प्रनतशत किकट्टी गिवपु दवि
मपु य अनभबृनिकि मा दताव िभएका सस्ं थाहरुलाई भक्त
ू ािी गदव १.५ प्रनतशत अनग्रम आयकि कि कट्टी गिवु पदवि ।
स्रोिः अर्च मन्रालयबाट जािी गरिएको कायच सञ्र्ालन तनर्ेतशका,२०७५ सािौं सस्ं किण
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अिसु िू ी २
र्ट्पणी ि आदेश )नमुना(
नर्षयः कायवक्रम सञ्िालि स्र्ीकृ ती सम्बन्त्िमा ।
श्रीमाि,
िानरिय क्षयिोग के न्त्रको आ.र्. २०७५÷७६ को बानषवक स्र्ीकृ त कायवक्रम अिुसाि ........... कायवक्रम सञ्िालि गिव िेपाल
सिकाि/जेफम्याट/एल एि एल तफव खिव नशषवक िं......... मा रु .............. नबनियोजि भै खिव गिे अनख्तयािी प्राप्त भएकोले तपसील
बमोनजम हुिे गरि कायवक्रम सञ्िालि स्र्ीकृ तका लानग निणवयाथव पेश गिे को िु
तपसील
क(
ख(
ग(
घ(

स्रोत व्यनक्त, सहजकताव, सहभागी,सहयोगी नर्र्िण
स्थाि नमनत ि समय
अिमु ानित खिव िकमको नर्स्तृत नर्र्िण
तानलम गोष्ठी बाहेक अन्त्य कायवक्रमको हकमा कायवक्रमको सनं क्षप्त कायवसञ्िालि ÷कायावन्त्र्यि प्रकृ या नर्र्िण
दस्तखत.
िाम
पद
नमनत
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अिसु िू ी ३
कार्िक्रम सञ्चालनाथि पेश्की र्नवेदन नमूना
श्रीमाि प्रदेश स्र्ास््य निदेशक ज्यू
................... प्रदेश स्र्ास््य निदशेशिालय
...................
नर्षयः पेश्की िकम उपलब्ि गिाई नदिे र्ािे ।
महोदय
उपिोक्त सम्बन्त्िमा यस निदेशिालयको नमनत ................. को निणवयािसु ाि ..................... कायवक्रम सञ्िालि गिव आर्श्यक पिे
रु......................... पेश्की उपलब्ि गिाइ नदि हुि अििु ोि गदविु ।
निर्ेदक
................................
िाम तथा पदः
नमनतः
नोट तनवेर्न सार् स्वीकृ ि टीप्पणी, बातषचक कायचक्रम ि बजेटको फोटोकपी अतनवायच रुपमा िाख्नन पनेछ ।
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अिसु िू ी ४
कार्िक्रम सम्पन्न प्रर्र्वेदनको नमूना
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.

कायवक्रमको िामः
स्र्ीकृ त बजेट ि खिव शीषवक िं
कायवक्रमको सनं क्षप्त परििय तथा उदेश्यः
कायवक्रम सञ्िालि प्रकृ याः
कायवक्रम सञ्िालि स्थाि ि नमनतः
कायवक्रममा सल
ं ग्ि जिशक्तीको िामाबलीः
कायवक्रमका सर्ल पक्षः
कायवक्रममा सिु ाि गिवु पिे पक्षः
खिव िकमको नर्स्तृत नर्र्िण-Statement of Expenditure
l;=g
ljj/0f
lalgof]lht /sd
!
;xefuL eQf
%)))=))
@
#
gd"gf
hDdf

१०. फोटो तथा अन्त्य नर्र्िणः
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vr{ /sd
#)))=))

afsL
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अिसु िू ी ५
किाि सेवा सम्झौर्ा
.......................... निदेशिालय/कायावलय )यसपनि प्रथम पक्ष भनिएको ( ि ..................गा.पा. ÷ि.पा. र्डा ि.ं .... बस्िे
बषव............को श्री ................................)यसपनि दोश्रो पक्ष भनिएको( का बीि यस निदेशिालय÷कायावलयको लानग आर्श्यक
............................................पदको कायव सेर्ा )किाि(मा उपलव्ि गिाउिका लानग देहायको शतव तथा यसै साथ सल
ं ग्ि कायवक्षेरगत
शतवहरुको अनििमा िही सेर्ा किाि गिे बािे यो सम्झौता गिी एक एक प्रनत नलयौ नदयौ ।
किािका शर्ि हरु
१. दोश्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई सल
ं ग्ि सेर्ाका शतव (TOR) का आिािमा ......................कायवहरु सम्बन्त्िी सेर्ा उपलव्ि गिाउिु पिेि
।
२. दोस्रो पक्षले दैनिक कायावलय समय नभर उपनस्थत भई कायावलय प्रमख
ु को प्रत्यक्ष निदेशिमा िनह कायवहरु गिवु पिेि ।
३. यो किाि सम्झौताको अबनि .................. गते देनख लागु भई .............. सम्मको लानग हुिेि । प्रथम पक्षलाई नित्त िबझु ेमा जिु
सक
ु ै बेला सम्झौता भंग हुिे । ति प्रथम पक्षले आर्श्यक ठािेमा कािूि बमोनजम अको किाि सम्ं झौता गिव सनकिे ि।
४. .............................को रुपमा सेर्ा प्रदाि गिे र्ापत दोश्रो पक्षलाई पनहलो पक्षले मानसक रु ...................................)अक्षिे पी
........................................... ( भक्त
ु ािी गिे ि । दोश्रो पक्षलाइ िाडर्ाड खिव ,पोशाक भत्ता नदि सनकिे ि ति महगं ी भत्ता लगायत
अन्त्य कुिै सनु र्िा पाउिे िै ि ।
५. पनहलो पक्षले दोस्रो पक्षलाइ िेपाल सिकािको प्रिनलत नियम अिुसािको भैपिी आउिे ि पर्व नर्दा उपलव्ि गिाउि सक्िे ि ति प्रथम
पक्षलाई आर्श्यक पिे को खण्डमा दोस्रो पक्षले सार्वजनिक नर्दाका नदि समेत सेर्ा उपलब्ि गिाउिु पिेि ।
५. दोश्रो पक्षले अनिर्ायव रुपमा निजामती कमविािीका लानग तोनकए बमोनजमको पोशाकमा ि समयमा कायावलयमा उपनस्थत भै सेर्ा
प्रदाि गिवुपिे ि । साथै सेर्ा सम्बन्त्िी प्रिनलत काििू मा व्यर्स्था भएका आििण पालिा गिवु पिे ि ।
६. दोश्रो पक्ष शारििीक रुपमा अस्र्स््य भई र्ा अन्त्य कुिै कािणले सेर्ा नदि असमथव भएमा र्ा काम सन्त्तोषजिक िभएमा र्ा आििण
सम्बन्त्िी कुिाहरु बिाबि उलंघि गिे मा र्ा प्रथम पक्षलाई सेर्ाको आर्श्यकता िभएमा जिु सक
ु ै बेला पनि १५ नदिको सिू िा नदइ
सेर्ार्ाट हटाउि सक्िेि ।
७. दोश्रो पक्षले सेर्ा नदि असमथव भएको र्ा कायावलयमा हानजि िभएको अर्निको पारिश्रनमक नदि प्रथम पक्ष र्ाध्य हुिे िै ि ।
८. दोश्रो पक्षले कायावलयको िल अिल सम्पनतको नहिानमिा गिे मा र्ा हािी िोक्सािी गिे मा नबगो अिरुु पको िकम दोश्रो पक्षर्ाट असल
ु
उपि गरििेि ।
९. यस सम्झौता मा उपलेख भएका नबषयहरु सोही बमोनजम ि उपलेख िभएका नबषयहरु सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ सार्वजनिक
खरिद नियमार्ली २०६४, तथा अन्त्य प्रिनलत काििू बमोनजम हुिेि
पनहलो पक्षको तफव बाटः

दोश्रो पक्षको तफव बाटः

दस्तखतः
िामः
पदः
नमनतः

दस्तखतः
िामः
पदः
नमनतः
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अनुसूची ६
क( प्रदेश कपिि पयाबको लानग आर्श्यक दैनिक कायावलय संिालि सामाग्रीहरुको न्त्युितम सिू ी














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 आर्श्यक सामग्रीहरु M Surgical Attaire, Virex etc.
Health Care Waste Management का लानग आर्श्यक सामग्रीहरु
जेिेिेटिको लानग ईन्त्िि
कायावलय सञ्िालि स्टेशििी
साबिु , तौलीया, कुिो, भ्याकुम क्लीिि

कपिि/नजिएक्सपटव तथा नड.आि सेन्त्टिमा internet तथा telephone शपु क
ख( प्रदेश गणु स्ति नियन्त्रण पयाबकोलानग कायावलय सि
ं ालि सामाग्री हरुको सिू ी













रियजेन्त्ट िाख्िे जाि जनकव ि

Power Backup को लागी सोलाि ई ाँन्त्भटि
Reagent बिाउिे Glasswares
Beaker, Conical Flask, Measuring Cylinder
Wash Bottle, Dropping Bottle.
Distilled Water
Lysol and Cleaning Solution
सामान्त्य स्टेशििी सम्बन्त्िी सामाि िपाई
साबिु , तौलीया, कुिो, भ्याकुम नक्लिि Infection Prevention का लानग आर्श्यक समाग्री, M Surgical Attaire, Virex etc.

Health Care Waste Management का लानग आर्श्यक सामग्रीहरु

fire extinguisher
ग( रिजिल नड एस टी कपिि सेन्त्टि प्रयोगशाला सेटअप गिव आर्श्यक सामग्रीहरुको सूिी











Power Backup: सोलाि ईन्त्भटि, ब्यािी ब्याक अप
जेिेिेटि
एसी
फनिविि
िािा नबजल
ु ी जडाि
इन्त्टििेट
कम्यायूटि नप्रन्त्टि Infection Prevention का लानग आर्श्यक सामग्रीहरु Surgical Attaire, Virex etc.

Health Care Waste Management का लानग आर्श्यक सामग्रीहरु
fire extinguisher
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अिसु िू ी ८
और्धी प्रर्र्िोधी क्षमर्ा र्वकास िएका (DR) क्षर्िोग र्विामीलाई पोर्ण खचि र्वर्िण ििपाई
िेपाल सिकाि
स्र्ास््य मन्त्रालय
स्र्ास््य सेर्ा नर्भाग
........................ प्रदेश स्र्ास््य निदेशिालय
स्र्ास््य कायावलय

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

क्षयिोग उपिाि के न्त्र/होस्टेल सिं ालक सस्ं थाः........................
पोषण भत्ता नर्तिण मनहिाः........................
नस.िं.

नर्िामीको िाम थि

ठे गािा

दताव िं.

िकम

हस्ताक्षि

नोटः पोषण भत्ता पाउने तबिामीको उपर्ाि कार्च िर्ा तविामीको परिर्य खनल्ने प्रमाणपरको फोटोकपी अतनवायच रुपमा िाख्नहन ोला ।
तयाि गिे

रुजु गिे

प्रमानणत गिे

हस्ताक्षि........................
िामः........................
पदः........................

हस्ताक्षि........................
िामः........................
पदः........................

हस्ताक्षि........................
िामः........................
पदः........................
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अिसु नू ि ९
र्ड आि र्टवी उपचाि उप के न्रहरुको लागी समान खिीदको लागी स्पेसीर्र्के शन
l; g+
!
@
#
$
%
^
&
*
(
!)
!!
!@
!#
!$

kl/0ffd
:6Ln b/fh @@ u]h !* u]h # lkm6 rf}8fO{, % lkm6 ,prfO
:6Ln kfgL lkmN6/ @ SoflG8n ;lxtsf] !) ln6/
:6]gn]; :6Ln hu @ ln6/ se/ ;lxt
tf}n d]l;g gg l8hL6n
lkmN6/ 6''n sf7sf] @ lkm6 prfO{,!++=% lkm nDafO{=!=% rf}8fO{
Metal Seat Chair (4 Seated )

sf7sf] 6]j'n $ lkm prfO{{ @ lkm6 rf}8fO{ @=% nDafO{
sf7 s';L{ ;v'jf u2f;lxt
:6Ln lunf; @@ u]h %)) dL nL
:6of08 ˆofg
Knfli6s jfN6Lg @) ln6/ se/ ;lxt
PShi6 ˆofg lkm6LË ;lxt
8jn 8f]/ lk|mh
sDKo'6/ tyf lk|G6/
hDdf
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;+Vof O{sfO{
थाि
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थाि
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थाि
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थाि
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थाि
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थाि
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थाि
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थाि
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थाि
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थाि
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थाि
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थाि
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s}lkmot

अिसु नु ि )१०(
खकाि माईक्रोस्कोपीका लागी आवश्र्क रिर्जे न्ट र्था कन्जुमेवल्स खरिद
















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)

र्माचथ उपलेखखत सार्माग्री बाहे कका अधय सार्माग्री स्पट
ु र्म र्माइक्रोसकोपी गण
ु स्तरर्मापन केधर (QC Center) प्रदे श लर्वाशलदट
कधटो«ल सेधटर बाट शसफाररस भएका आर्वश्यकता अनस
ु ारका थप सर्माग्रीहरू पनन खररद गनप
ुय ने छ ।
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अिसु िू ी ११
और्धी प्रर्र्िोधी क्षर्िोग )र्ड.आि. र्ट.र्ब.( और्धीका सामान्र्र्र्ा हुने प्रर्र्कुल असि ि र्सको व्र्वस्थापनका लार्ग गरिने
और्धीको सूची
Adverse reaction
Anorexia

Suspected agents
Z, Pto, Eto

Arthralgia

Z

Change in behaviour
(talkativeness, irritability)

Cs, Ofx

Cutaneous reaction

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

Depression

Cs,H, Pto, Eto

Diarrhoea
Excessive salivation
Flu-like syndrome

PAS
Eto, Pto
R

Gastritis

PAS, Pto, Eto

Gynaecomastia

Pto, Eto

Headaches

Pto, Eto

Insomnia
Metallic taste

Ofx, Lfx, Mfx
Pto, Eto

Musculoskeletal pain

No specific medicine

Nausea and vomiting

Pto, Eto, PAS, R H, Z, E

Olfactory hallucination

Pto, Eto

Peripheral neuropathy

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

Pain at injection site
Photophobia
Vertigo or dizziness

S, Km, Am, Cm
Pto, Eto
S, Km, Cm, Pto, Eto

Suggested management
Appetite stimulant ( for example, pizotifen)
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs(NSAIDs);
paracetamol; exercise
Haloperidol; pyridoxine 50mg/250 mg of Cs, up to
200 mg/day maximum
Antihistamines;hydrocortisone creams

Selective serotonin reuptake inhibitors (fluoxetine,
sertraline); tricyclic antidepressants (amitriptyline)
Rehydration; loperamide
Ice chips; metoclopramide
Paracetamol
Antacids (for example, calcium carbonate); H2 blockers;
proton pump inhibitors
Reassurance; surveillance
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs(NSAIDs);
paracetamol; exercise
Antihistamine; zolpidem
Reassurance
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs(NSAIDs);
paracetamol
Rehydration; metoclopramide; divide dose (morning
and afternoon) only if both doses can be supervised
Reassurance
Increase pyridoxine to maximum daily dose (200
mg/day); tricyclic antidepressants (for example,
amitriptyline)
Cold compress
Reassurance
Betahistine;cinnarizine

िा.क्ष.के . का क्षयिोग नर्शेषज्ञको नसफारिस बमोनजमका थप औषिी पनि खरिद गिे ।
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अिसु िू ी १२
माईक्रोस्कोप खरिद स्पेसीर्र्के सन

1
1.1

2
2.1
3
3.1
4
4.1
a
b
4.2
4.3
4.4
a
b
d
e
f
4.5
4.6
a
b
c
d
4.7
a
b
c
4.8
a
b
4.9
a
b
4.10
a
b
c
4.11
4.12
4.13

Binocular Microscope (LED)
Manufacturer
Brand
Type / Model
Country of Origin
Description of Function
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.
Operational Requirements
System complete with illumination system required.
System Configuration
Binocular Microscope (LED) with complete accessories.
Technical Specifications
Optical System:
Infinity optical system
Plan achromatic lenses and parts with anti-fungal coating.
Magnification must be 40X - 1000X.
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.
Focusing:
Coaxial coarse and fine adjustment
Fine graduation: 2.5 um. (approx.)
Total travel range: 15mm or more
Facility for light intensity adjustment while viewing the object.
Facility of stopper mechanism to prevent specimen damage while focusing
Revolving nosepiece: Quadruple
Observation tube:
Observation tube must be of Binocular design with two working heights at minimum 370 & 430mm with an
ergonomic head inclination at 30°.
Interpupillary distance adjustment must be from 48-75mm
Facility of locking mechanism to prevent observation tube from falling off
Mechanism for diopter adjustment
Stage:
Wire movement mechanism, fixed stage
Travel range 76 x 30 mm (approx.) having Specimen position Scale.
Single specimen holder
Condenser:
Type - Abbe condenser.
N.A. - 1.25
The Objectives: must be antifungal Plan Achromatic Objectives
4x/0.1, 10x/0.25, 40x/0.65, 100/1.25 Oil immersion
40x & 100x Objectives spring loaded.
Marking for the Objectives: Each objective must be engraved with the following information:Name of the manufacturer
Magnification and numerical aperture, for example, 10x/0.25
100x objective must be engraved with the word ‘Oil’
Eye Pieces must be WF-10X/ F.N. 20.
Weight of microscope must be less then 6 kg.
Body of the microscope offered to be made of Aluminium dye casting metal frame with protective covering.
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4.14
4.15
5
5.1
5.2

6
6.1
6.2
7
7.1
7.2
8
8.1
9
9.1
10
10.1
11
11.1
12
12.1
12.2
12.3

Microscope should have storage compartment on the back side to store power cable when not in use.
Must have a built in security slot to prevent theft during unattended hours.
Accessories, spares and consumables
Accessories: • Dust cover, Wooden Storage box, mirror unit-1 pc.
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).
Operating Environment
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.
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.
Standards and Safety Requirements
Must submit ISO 9001 or ISO 13485:2003/AC: 2007 AND
CE approved product certificate.
User Training
Must provide user training (including how to use and maintain the equipment).
Warranty
Comprehensive Warranty for 1 year and extra 1 year free AMC
Maintenance Service during Warranty Period
During warranty period supplier must ensure corrective/breakdown maintenance whenever required.
Installation and Commissioning
Supplier must accomplish proper installation & commissioning of equipment onsite.
Documents
User (Operating) manual in English.
Service (Technical / Maintenance) manual in English.
List of important spare parts and accessories with their part number and costing.
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अिसु िू ी १३
र्जन एक्सपटि सेन्टिको लागी आवश्र्क पने एसी, व्र्ाक अप सम्बन्धी स्पेर्सर्र्के सन
१. पार्वर व्याकअप
UPS(Inverter) Specification
Output Power:
850VA
Volt
24 V
Wave Form:
Sinewave
Warranty:
2 Years
Segments:
Home, Office

Capacity:
Battery Type:
Warranty
Battery Type
Nominal Voltage

Battery Specification
(150 X 2) 300 AH
Tubular Battery
3 Years
Lead Acid
12 V X 2

२. एअरकल्धिसन (ए.सी.)
1.
Description of Function
1.1
A device to alter the properties of air (primarily temperature and humidity) to more comfortable
conditions, typically with the aim of distributing the conditioned air to an occupied space.
2.
Specifications
2.1
Cooling Capacity: Min. 12000 btu/h
2.2
Heating Capacity: Min. 12000 btu/h
2.3
Refrigerant: R 410A
3.
Accessories, spares and consumables:
3.1
- All standard accessories/consumables/parts required for the proper operation of the above item shall
be included in the offer.
- Bidders shall specify, in a separate Excel worksheet, the quantity and details of any items included in
this offer which have not been specified in this Technical Specifications Form.
3.2
- All standard maintenance tools and cleaning/lubrication materials where applicable shall be included.
- Bidders shall specify, in a separate Excel worksheet, the quantity and details of any items included in
this offer which have not been specified in this Technical Specifications form.
4.
Operating Environment
4.1
Power supply: 220-240 VAC, 50Hz fitted with appropriate plug. The power cable must be at least 3 meters
in length.
5.
Standards & Safety Requirements:
5.1
Outdoor unit resistance class: IP 24
5.2
All the Quality and Safety standards met by the product offered have to be listed as part of the
Manufacturer’s Certificate(s).
6.
User Training
6.1
The supplier shall conduct user training for this equipment to enable operators to use the equipment
properly. The training shall include the use of operational functions of the equipment, as well as routine
checks and maintenance expected by users.
7.
Warranty
7.1
The warranty period offered after the acceptance of the Goods.
8.
Maintenance Service During Warranty Period
8.1
Preventive and Corrective maintenance services during warranty period shall be included.
9.
Installation and Commissioning
9.1
It shall be installed and commissioned by the Supplier at the final destination(s).
10.
Documentation
10.1
It must be supplied with detailed operating, service and maintenance manuals of technical information
in the English Language.
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अिसु िू ी १४
TB 01 - Presumptive TB Register
Referred to(for
Diagnosis)
Screened
Date
SN
(DD/MM/YY)

Age
OPD
Number

Name

3

4

Address

F
1

2

Screened By
Contact No

Types of
Presumptive TB

M
5

6

7

8

9

Referred to(For
Treatment)
Lab result received

TB Diagnosis
Status of Treatment Remarks

Name of Lab
Name of DOTs
Center
Symptom

X-ray

10

11

1. DS TB

Tests requested
12

No

13

14

DD/MM/YY

Yes
15
1. PBC

Name of Lab

DD /MM/ YY
2. DR TB

Yes

DD/MM/YY

S / X / C / L / Other

No
16
1. DS TB

2. PCD
3. EP

17

18

19

20

1. Enrolled in Tx
Name of DOTs Center 2. Not Enrolled in Tx

2. DR TB

3. Died

अिसु िू ी १५
Detail information regarding the T B case Diagnosed at Health Facility
Name of DR TB referral Site
Reporting Period: Year:
S.N

N ame of T B patient

District

Province

Mont
Age
Address
Male Female

N ame of
Gurdian

T ype of T B
(PBC/PCD/EP
)

Diagnosed From
(Genexpert/Sputum
Microscopy/X ray, if other

Date of
Diagnosis

(DD/MM/YYY
Y)

1
2
3
4
5
6
7
8
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Patient
Date of
T reatment
Status at
Enrollment
Regimen
follow up
(DD/MM/YY
(DS T B / DR
(Enrolled on
N ame of
N ame of
T B)
YY)
T reament,
district Palika Palika

Details of T rement Center referreed for
T reatment
N ame of
Health

Remarks

परिवाि क

ाण महाशाखा

िाष्ट् ि य खोप कायय क्रम
पृ भू मि
खोप कायय क्रम एउटा शक्तिशाली एवं लागत प्रभावकािी (cost effective) जन ा थ कायय क्रम हो, यसले ष्ट्वष्ट्भ िोगहरु
ला্बाट सुिक्षा प्रदान गदय छ ष्ट्व.सं.
सालमा ष्ट्वफि उ ूलन भए प ात् नेपालमा खोप कायय क्रम ष्ट्व ारित खोप
आयोजनाको रुपमा ष्ट्बष्ट्सजी ि ष्ट्िष्ट्पटी खोपसेवा बाट प्राि गिी क्रष्ट्मक रुपमा अ ष्ट्ज ाहरुमा ष्ट्व ाि गदै
साल स मा
वटै
व हालका(टै )ष्ट्ज ाहरुमा वटा िोगहरु क्षयिोग, ागु तेिोग, धनु ंकाि, लहिे खोकी, पोष्ट्लयो,
ि दादु िा ष्ट्बरु का खोपहरु समावेश गरियो यसैगरि
पष्ट्छ हाल स क्रमःश नयां खोपहरु थप गदै हाल वटा
िोगहरुको ष्ट्वरु खोप ष्ट्दईदै आएको छ िाष्ट् ि य उ े
अनुरुप थप नयां खोपको रुपमा िोटा भाईिस ािा हुने
झािापखाला ष्ट्वरु िोटा भाईिस खोप पष्ट्न ष्ट्नयष्ट्मत खोपमा समावेश गनय लाष्ट्गएको छ
राम ि य खोप काययक्रिको पररचय
िाष्ट् ि य खोप काययक्रम अ गय त हाल नेपालमा
मष्ट्हना मूष्ट्नका वालवाष्ट्लकाहरु ि गभयवती मष्ट्हलाहरुका लाष्ट्ग ष्ट्नःशु
खोप सेवा प्रदान गरििँ दै आएको छ जसम े
मष्ट्हना मूष्ट्नका वालवाष्ट्लकाहरुलाई
वटा सरुवा िोगहरु )क्षयिोग,
ागु ते िोग,लहिे खोकी, धनु ंकाि, हे पाटाइष्ट्टस ष्ट्ब, हे मोष्ट्फलस इ
ूएा बी, पोष्ट्लयो, दादु िा, रुबे ला, ूमोकोकस ि
जापाष्ट्नज इ ेफलाइष्ट्टस्( ष्ट्बरु तथा गभयवती मष्ट्हलाहरुका लाष्ट्ग टी.िी (T.d) खोप उपल गिाउिँ दै आइएको छ
बहुबर्षीय खोप योजना)सन्
,
( अनुसाि िाष्ट् ि य खोप कायय क्रम मा क्रमशः नयािँ खोपहरु समावेश
गदै जाने योजना भए अनुसाि िोटा खोप शुरुवात गनय लाष्ट्गएको छ यसिी
मष्ट्हना मूष्ट्नका वालवाष्ट्लकाहरुलाई अब
वटा सरुवा िोगहरु ष्ट्बरु तथा गभयवती मष्ट्हलाहरुका लाष्ट्ग टी.िी. (T.d) खोप उपल हुने छ
खोप सेवा दे शभिका किीव
खोप के हरु,जसमा ा
सं था,बा खोप के
ि घु ी खोप सेवाका साथै ष्ट्नजी
तथा गै िसिकािी
ा
सं थाहरु माफयत ष्ट्नयष्ट्मतरुपमासंचालन गरििँ दै आएको छ
खोप कायय क्रम बाट प्रा
उपलक्त लाई कायम िा दै कायय क्रमको िाष्ट् ि य उदे्
अनुरुप खोपवाट वचाउन सष्ट्कने िोगहरुको अव था लाई शु
अव थामस िाखी िोगहरु ष्ट्नय ण, ष्ट्नवािण ि उ ुलन गनुय यो काययक्रमको प्रमुख लশ िहे को छ
खोप कायय क्रिको िूূ उपल ी
ष्ट्बफििोगको उ ूलन
वाल मृ ुदिमा उ ेূ कष्ट्म
सन्
दे क्तख मातृ तथा नवष्ट्शशु धनु ाि िोग ष्ट्नवािण
सन्
दे क्तख पोष्ट्लयो िोग शू अव था ि उ ूलनको नष्ट्जक
दादु िा रुवेला तथा ष्ट्स.आि.एस (CRS -Congenital Rubella Syndrome) ष्ट्नय ण िदादु िा िोग ष्ट्नवािण तफय उ ूख
हे पाटाईटीस बी ष्ट्नय ण
जापाष्ट्नज ई ेफालाईष्ट्टस िोग ष्ट्नय ण
खोप ािा वचाउन सष्ट्कने अ िोगहरुमा उलेखनीय कमी
पू णय खोप सुष्ट्नष्ट् तता घोर्षणा
ष्ट्वष्ट् य ष्ट्दगोपनाको लाष्ट्ग खोप कोर्षको थापना
खोप ऐन ि ष्ट्नयमावली जािी
बहुबर्षीय खोप योजना (सन्
)
दु र म (Vission)
नेपालमा खोपवाट वचाउन सष्ट्कने िोगहरुलाई शु

अव थामा पु¥याउने

े य (Mission)
िाष्ट् ि य खोप काययक्रम माफयत तोष्ट्कएका सवै खोपहरु सवैको पहुं चमा हुने गरि प्र ेक वालवाष्ट्लका ि गभयवष्ट्त मष्ट्हलालाई
गु ण रिय, सुिष्ट्क्षत ि सवयसुलभ खोप सेवा ष्ट्नि ि रुपमा प्रदान गने
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खोप कायय क्रिको लশ
बालबाष्ट्लकामा खोपबाट बचाउन सष्ट्कने ष्ट्बिामीदि, अपाঢ়दि ि मृ ुदिलाई कम गनुय नै खोप कायय क्रमको प्रमुख लশ
हो
राम ि य खोप काययक्रि तथा बहुबर्षीय खोप योजना (
– ) का प्रिुख उ े हरु
नेपालमा खोपबाट िोकथाम गनय सष्ट्कने िोगहरुलाई शु अव थामा पु िायाउन बहुबर्षीय खोप योजनाले ष्ट्न उ े हरु
ष्ट्लएको छ
प्र ेक बालबालीकाले पू णय खोप लगाएको सुष्ट्नष्ट् त गने
विादे क्तख नै सवै तहमा सबै खोपहरुको कभिे ज क ीमा
प्रष्ट्तशत भ ा माथी पु याय उने ि कायम िाীे
खोपबाट बचाउन सष्ट्कने िोगहरुको ष्ट्नय ण, ष्ट्नवािण ि उ ूलनलाई ष्ट्तव्रता ष्ट्दई सोको ष्ट्दगोपन कायम िाীे
गु ण िीय खोप सेवाको लागी आपु ती व था तथा खोप व थापन प्रणालीलाई सु गने
खोप काययक्रमको लागी ष्ट्दगो ष्ट्वष्ट् य व थापनको सुष्ट्नष्ट् त गने
खोप काययक्रममा अनुस ानलाई प्रबद्र्घन गने, सामाष्ट्जक परिचालनमा जोि गदै ि नयां काययहरुको ष्ट्व ाि गने
नयािँ तथा कम प्रयोग भएका खोपहरुलाई िाष्ट् ि य खोप काययक्रममा समावेश गिी खोपबाट वचाउन सष्ट्कने िोगहरुको
ष्ट्नय णलाई अझै ब ावा ष्ट्दने
खोपबाट बचाउन सष्ट्कने िोगहरुको खोजपि् ताल )सष्ट्भयले ( कायय लाई सु ष्ट् किण ि ष्ट्व ाि गने
एक बर्षयभ ा ब ी उमेि समूहको लाष्ट्ग पष्ट्न खोप सेवा ष्ट्व ाि गदै लैजाने
कायय क्रि संचालन मनदे मिका र कायय क्रि संचालन प्रकृया :
खोप कायय क्रम आधािभुत ा
सेवाको अ
मह पू णय ि प्रमुख सेवा हो नेपालको संष्ट्वधान अनुसाि आधािभूत
ा
सेवा थानीय तह बाट उपल हुने व था भए अनुसाि सवै वालवाष्ट्लकालाई पू णयखोप सुष्ट्न ष्ट् त गरि िोगहरु
ष्ट्नय ण,ष्ट्नवािण ि उ ुलन गने ,िाष्ट् ि य, अ िाष्ट् ि य लक्ष हां ष्ट्सल गनय यो काययक्रमको
व थापन ि संचालनको
कृयाकलापहरु ि वजेट थानीय तहमा समेत ष्ट्वष्ट्नयोष्ट्जत भएका छन् तसथय ष्ट्य कृयाकलापहरु प्रभावकािी रुपमा
संचालन गनय यो ष्ट्नदे ष्ट्शका तयाि गरिएको छ सवै तहवाट यो ष्ट्नदे ष्ट्शकाको िाम्रिी अनुशिण गरि कायय क्रमको योजना ि
कायय क्रम संचालन गरि उपलक्त हाष्ट्शल गनुय पदय छ
कायय क्रि स৽ालन गदाय अपनाउनु पने कायय मिमि :
खोप सेवा अष्ट्त संवेदनष्ट्शल सेवा भएको ि ष्ट्नि ि खोप को चेन व थापन गरि गु ण रिय खोप सेवा प्रदान गनय ष्ट्वगत
वर्षयको अनुभव ि ष्ट्सकाई तथा काययक्रममा पिे को प्रभावलाई म नजि गरि समयमै वजेट उपल गनय गिाउन ि
तोष्ट्कएका काययक्रमहरु तोष्ट्कएको समयमा संचालन गनय गिाउन सवै तह वाट ष्ट्ज ेवािी ष्ट्लदै :
.
ीकृत कायय क्रमहरु संचालनको लाष्ट्ग एकरुपता एवं प्राष्ट्वष्ट्धक सहजीकिणको लाष्ट्ग ष्ट्नदे ष्ट्शका तयाि गरिएकोले
ष्ट्नदे ष्ट्शकामा उ ेख भए अनुसाि कायय क्रम संचालनको व था गनुयपदय छ
.
ीकृत काययक्रमहरु प्रदे श तथा ष्ट्ज ा ि वाट तोष्ट्कएको समयमा स
गनय अष्ट्िम योजना तयाि गिी स क्त त
ष्ट्नकायमा समयमै पठाउनु पदय छ
.
प्रदे श ा
ष्ट्नदे शनालय ,प्रदे श ा
आपू ष्ट्तय के
ि ष्ट्ज ा ि वाट संचालन हुने काययक्रमको बजेट प्रदे श
म ालयमा ष्ट्वष्ट्नयोजन भएकोले म ालयको कायय ष्ट्वष्ट्ध, ष्ट्नणयय ि प्रचष्ट्लत आष्ट्थयक ऐन ष्ट्नयमानुसाि अनुसुष्ट्चमा
संल্ वजेट बां िफां ि ष्ट्वविण अनुसाि समयमै बजेट उपल गिाउने तथा खचय गने व था गनुय पदय छ
.
प्रदे श, ष्ट्ज ा ि थानीय तह िमा संचालन हुने काययक्रमहरुमा प्राष्ट्बष्ट्धक सहयोग, सहष्ट्जकिण, अनुगमन ि
सुपरिवेक्षणका लाष्ट्ग के
ि ष्ट्वकास साझेदाि ष्ट्नकायहरुसिँगको सम यमा प्रभावकािी रुपमा काययक्रम संचालन
गने व था गनुयपदय छ
.
ष्ट्ज ा िमा स৽ालन हुने कायय क्रमहरुको प्रदे श ा
ष्ट्नदे शनालय वाट समयमै योजना माग गिी सोही अनुसाि
सहजीकिण, सुपरिवेक्षण ि अनुगमनको योजना बनाउनु पदय छ
.
प्रा काययक्रम ि वजेट नेपाल सिकािको प्रचष्ट्लत आष्ट्थयक ऐन, ष्ट्नयमानुसाि खचय गने गरि अष्ट्िम योजना बनाई
अक्तিयािवाला प्रा अष्ट्धकािीवाट ीकृत गिाउनु पदय छ
.
कायय क्रम स
भएपष्ट्छ तਚालै भौष्ट्तक तथा ष्ट्वष्ट् य प्रगष्ट्त तयाि गरि प्रमाष्ट्णत गरि िाীे तथा स क्त त ष्ट्नकायमा
ष्ट्नयष्ट्मत )कायय क्रम स
हुनासाथ( पठाउनु पदय छ
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ष्ट्ज ा िको काययक्रम स৽ालन गनुय अष्ट्घ पष्ट्हले प्रदे श िको ि समुदाय िमा स৽ालन गनुयपने स क्त त
कायय क्रमहरु )ताष्ट्लम, गोष्ट् , अष्ट्भमूक्तखकिण आष्ट्द( पष्ट्हले ष्ट्ज ा िमा स
गिे पष्ट्छ मात्र कायय क्रम स৽ालन
गने व था गनुयपदय छ
ीकृत काययक्रम तथा ष्ट्वष्ट्नयोष्ट्जत बजेटबाट तोष्ट्कएको काययक्रम बाहे क अ
खचय गनय पाइने छै न तोष्ट्कएको
लশ अनुसाि बजेट बचत भएमा सोही कायय क्रममा संূा थप गिी संचालन गनय सष्ट्कनेछ
ा
ष्ट्नदे सनालय/प्रदे श
ा
आपू ष्ट्तय के
ि ष्ट्ज ाहरुले स ूणय कायय क्रमको आष्ट्थयक, भौष्ट्तक
ष्ट्वविण,प्रगष्ट्त,चुनौष्ट्त, सुधािको लाष्ट्ग सुझाव,गरिएका प्रयास, कायय क्रमहरुको योजना, खोप सूक्ष्म योजना, आ नो
लगायत मातहतका ष्ट्नकाय )ष्ट्ज ा, न.पा., गा.पा.( समेतको छु ਂाछु ਂै वाष्ट्र्षयक प्रष्ट्तवेदन/प्रोफाईल अष्ट्नवायय रुपमा
तयाि गरि के मा समेत पठाउनु पनेछ
प्रदे श अ गय तका ष्ट्ज ाहरुको वजेट सोष्ट्ह प्रादे ष्ट्शक म ालयमा नै ष्ट्वष्ट्नयोजन भएको ति हाल तहां अ गय तका
ष्ट्ज ाको खोप को चेन ष्ट्वतिण साष्ट्वक ाक्तসन ोि हे टौिा ि ष्ट्विाटनगिवाट गिाई माष्ट्थ उ ेख भए
अनुसािको प्रकृयाबाट वजेट उप
गिाउन मातहतका ष्ट्ज ामा सम य गरि व था गनुय पने छ
कणाय ली प्रदे श ि नं. प्रदे श बाट सोष्ट्ह अनुसाि साष्ट्वक क्षेष्ट्त्रय मेष्ट्िकल ोि बाट कायय गिाई वजेट उप
गिाउने व था गरि कायय संचालन गिाउनु पदय छ
समीक्षा ,योजना गोष्ट् तथा प्रष्ट्शक्षक प्रष्ट्शक्षण आष्ट्द ज ा कायय क्रम सके स प्रथम चौमाष्ट्सकमा गरि प्रदे श
िको काययक्रम स
भए पष्ट्छ ष्ट्ज ा िमा ि ष्ट्ज ा िको काययक्रम स
भएपष्ट्छ मात्र थानीय तह
िको काययक्रम संचालन गनय गिाउन सम य गरि सोष्ट्ह अनुसाि व थापन गनुय पदय छ
कायय क्रम संचालन गनय ष्ट्नदे ष्ट्शकामा लेक्तखएको प्रकृया तथा ष्ट्वविण अ
भएमा प्रदे श ा
ष्ट्नदे शनालय ि
परिवाि क ाण महाशाखामा सम य गरि कायय क्रम संचालन गने

खोप कायय क्रि
आ.व.
/
को प्रदे श माफयत वजेट उपल गिाई प्रदे श ा
ष्ट्नदे शनालय,प्रदे श ा
आपू ष्ट्तय के
तथा
ष्ट्ज ाबाट संचालन हुने कृयाकलाप संचालनको मागयदशन
.
ा
आपू ष्ट्तय के , खोप भਔाि ि ष्ट्ज ा ाक्तসन ोि तथा सव ोि, ा
सं थामा खोपको चेन
व थापनको लाष्ट्ग ई न तथा ष्ट्वधुत महशुल भुिाष्ट्न गनय ) प्रदे श माफयत वजेट उपल गिाउन(स्रोतःGoN
code:2.7.22.165
एष्ट्भआि के.ष्ट्भ.ए.
दे क्तख
भो ,
कपि वाएि,कपिबिी सभो टाईप प्र ेक ष्ट्ज ा लाई वटाको
दिले
वटा एष्ट्भआि ष्ट्ज ा बाट खरिद गनय प्रदे श माफयत ष्ट्ज ा लाई वजेट उपल गिाउन LMBIS code
11.39.3 स्रोतःPool fund
ाक्तসन तथा खोप सामिीको व थापन तथा ष्ट्वतिण खचय ) ष्ट्ज ा िबाट ष्ट्नयष्ट्मत तथा प्रादे ष्ट्शक ाक्तসन
ोिको आकक्त क ु वानीको लाष्ट्ग ( प्रदे श माफयत वजेट उपल गिाउन LMBIS code 2.7.22.166 स्रोतः
GoN
खोपको चेन सामाष्ट्िको ममयत , आकक्त क
व थापन प्रादे ष्ट्शक ाक्तসन ोि, ष्ट्ज ा ाक्तসन ोि तथा
प्रदे श नं. , कणाय ली प्रदे शमा प्रदे श िीय ि सु ापू वय नवलपु ि एवं रुकुमपू वयमा ष्ट्ज ा िीय नयािँ को रुम
थापना ि संचालनको लाष्ट्ग कोठा ,भवन ममयत समेत को लाष्ट्ग प्रदे श माफयत वजेट उपल गिाउन LMBIS
code 2.3.9.2 स्रोतः GoN
खोपको चेन सामाष्ट्िको भਔािणको लाष्ट्ग प्रादे ष्ट्शक ाक्तসन ोि ष्ट्नमाय ण )नं.प्रदे शको जनकपु िधाम, गਔकी
प्र दे शको पोखिामा प्र ेकको लाष्ट्ग
ि कणाय ली प्रदे शको सुखेतको लाष्ट्ग
नयािँ को रुम
थापनाको लाष्ट्ग भवन ष्ट्नमाय ण( LMBIS code 2.3.9.3 स्रोतः Pool fund LMBIS code 2.5.7.9स्रोतः Pool fund
प्रादे ष्ट्शक
ाक्तসन ोिमा िे ष्ट्िजेिेटि टे क्तिष्ट्सयन )ष्ट्विाटनगि, नं प्रदे श,कणाय ली प्रदे श ि
नं. प्रदे शको
वुटवलमा ) जना गिी ज ा जना( किाि ष्ट्नयु क्ति तथा आकक्त क ि ष्ट्नयष्ट्मत ममयतको लाष्ट्ग टे क्तिष्ट्सयन
पिामशय सेवामा ष्ट्लने प्रदे श ष्ट्नदे शनालय माफयत
गु ण िीय खोप सेवा संचालनमा संल্ ा कमीको दक्षता बृ क्त गनय नयािँ तथा खोप ताष्ट्लम नष्ट्लएका ि पु िाना
ा कमीहरुलाई खोप, को चेन व थापन ,नया खोप,ए.ई.एफ.आई. ,सष्ट्भयले
स क्त
ष्ट्दने ताष्ट्लम
ाच,
जना प्रदे श बाट
ि ष्ट्ज ा बाट
ाच( संचालनको लाष्ट्ग प्रदे श माफयत वजेट उपल
गिाउन LMBIS code 2.7.22.190 स्रोतः GAVI
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प्रदे श िमा नयािँ खोप, ए.ई.एफ.आई. को जानकािी, पू णय खोप कायय क्रमको समीक्षा ि ष्ट्ज ा िको सुक्ष्मयोजना
अ ावष्ट्धक गने ) ष्ट्दने कायय क्रम( ) प्रदे श माफयत(LMBIS code 2.7.22.177 स्रोतः GAVI
ष्ट्ज ा िमा नयािँ खोप, ए.ई.एफ.आई. को जानकािी, पू णय खोप कायय क्रमको समीक्षा ि ा
सं था एवं थानीय
तह िको सुक्ष्म योजना अ ावष्ट्धक गने ) ष्ट्दने काययक्रम( )
ष्ट्ज ा( गािँ उ/नगि थानीय तह ा
संयोजक,
ा
सं था प्रमुख ि सिोकािवालाहरु समेतको सहभाष्ट्गतामा संचालन गनय प्रदे श माफयत वजेट उपल गिाउन
LMBIS code 2.7.22.171 स्रोतः GAVI
ष्ट्ज ा तथा गािँ उ/नगि थानीय तह िको सुक्ष्म योजनाको थानीय तहहरुको विागत एटलस तयािी, छपाई तथा
ष्ट्वतिण LMBIS code 2.7.22.167 स्रोतः GAVI
खोप को चेन तथा पू णयखोपको अव था, अनुभव आदान प्रदानको लाष्ट्ग अ िप्रदे श अवलोकन भ्रमण )खो.सु.अ.,
को चेन तथा खोप सेवामा संल্
ा
कष्ट्मय प्रदे श, ा
कायायलय, थानीय तहबाट( प्रदे श ा
ष्ट्नदे शनालय माफयतLMBIS code 2.7.22.169 स्रोतः POOL FUND
. प्रदे श िमा दादु िा–रुबे ला खोप अष्ट्भयान संचालनको लाष्ट्ग ष्ट्दने अष्ट्भमुक्तखकिण एवं योजना गोष्ट् प्रदे श
ा
ष्ट्नदे शनालय माफयतLMBIS code 2.7.22.190 स्रोतः GAVI
ष्ट्ज ा िमा दादु िा–रुबेला खोप अष्ट्भयान संचालनको लाष्ट्ग अष्ट्भमुक्तखकिण एवं योजना गोष्ट्
ष्ट्दन ) थानीय
तह संयोजक , ा
सं था प्रमुख ि सुपरिवेक्षकहरु ( प्रदे श माफयत ष्ट्ज ामा वजेट उपल गिाउन LMBIS
code 2.7.22.172 स्रोतः GAVI
दादु िा–रुबे ला खोप अष्ट्भयान स क्त खोप काययकताय हरुको ताष्ट्लममा एकरुपता(ि गुण ि कायम गनय
ष्ट्ज ा िमा संचालनको लाष्ट्ग प्रदे श माफयत वजेट उपल गिाउन )LMBIS code 2.7.22.170 स्रोतः GAVI
ष्ट्ज ा िमा दादु िा–रुबे ला खोप अष्ट्भयान संचालनको लाष्ट्ग खोप सम य सष्ट्मष्ट्त ि सिोकािवालाहरुको
अष्ट्भमुक्तखकिण बै ठक
ष्ट्ज ामा संचालन गनय प्रदे श माफयत वजेट उपल गिाउनLMBIS code 2.7.22.168
स्रोतः GAVI
दादु िा–रुबे ला खोप संचालनमा खोप काययकताय हरुको यातायात तथा पारिश्रष्ट्मक ष्ट्ज ा माफयत भु ानी गनय प्रदे श
बाट बजेट उपल गिाउन LMBIS code 2.7.22.173 स्रोतः GAVI
दादु िा–रुबे ला खोप संचालनमा ं यमसेवकहरुको यातायात तथा पारिश्रष्ट्मक ष्ट्ज ा
िमा तयाि भएको
सुक्ष्मयोजना अनुसाि थानीय तहहरुलाई नगदै अनुदान ष्ट्ज ा माफयत उपल गिाउन प्रदे शमाफयत ष्ट्ज ामा
बजेट उपल गिाउन LMBIS code 2.7.22.174 स्रोतः GoN
प्रदे श ि बाट दादु िा–रुबे ला खोप अष्ट्भयानको लाष्ट्ग खोप तथा खोपज , को चेन ि अ सामाष्ट्ि ु वानी तथा
अनुगमन, सुपरिवेक्षण )प्रादे ष्ट्शक ा
आपू ष्ट्तय व था के को खोप तथा को चेन ष्ट्वतिण शाखाको लाष्ट्ग
लाष्ट्ग )LMBIS code 2.7.22.178 स्रोतः GAVI
.ष्ट्ज ा ि बाट दादु िा–रुबे ला खोप अष्ट्भयान कायय क्रम संचालन व थापन खचयको लाष्ट्ग प्रदे श माफयत
ष्ट्ज ामा वजेट उपल गिाउन LMBIS code 2.7.22.175स्रोतः GAVI
प्रदे श ि बाट दादु िा–रुबेला खोप अष्ट्भयानको ष्ट्ज ा तथा थानीय तह िमा सुपरिवेक्षण अनुगमन )प्रादे ष्ट्शक
ा
ष्ट्नदे शनालय को लाष्ट्ग(LMBIS code 2.7.22.176 स्रोतः GAVI
दादु िा–रुबे ला खोप अष्ट्भयान कायय क्रम संचालनमा ष्ट्ज ा तथा थानीय तह ि ा
सं था िबाट सुपरिवेक्षण
खचय
ष्ट्ज ामा प्रदे श माफयत वजेट उपल गिाउनLMBIS code2.8.1.12स्रोतः GAVI
न.पा., गा.पा ि स िोटा खोप शुरुवात गनय तथा खोप को चेन सामाष्ट्ि ष्ट्वतिण योजना तयािी तथा प्रदे श
िमा अष्ट्भमूखीकिण तथा योजना तजुयमा गोष्ट्
ष्ट्दने )प्रदे श
ा
ष्ट्नदे शनालय बाट (LMBIS
code2.8.1.13स्रोतः GAVI
िोटा खोप शुरुवात गनय साष्ट्वक ष्ट्ज ा िमा ा
सं था प्रमुख ि थानीय तह संयोजक एक ष्ट्दने ताष्ट्लम
संचालन गनय प्रदे श माफयत
ष्ट्ज ामा वजेट उपल गिाउन LMBIS code 2.7.22.189 स्रोतः GAVI
न.पा. ,गा.पा प्रमुख वा उपप्रमुख, ा
संयोजक ि प्रशासष्ट्कय प्रमुख वा सामाष्ट्जक ष्ट्वकास अष्ट्धकृत हरुको
अष्ट्भमुक्तखकिण तथा पू णयखोप ष्ट्दगोपना योजना तयािी ष्ट्दने गो ी सवै थानीयतहबाट
ष्ट्ज ा िमा संचालन
गनय प्रदे श माफयत वजेट उपल गिाउन LMBIS code 2.7.22.188 स्रोतः GAVI
परिमाष्ट्जयत वाल
ा
कािय तथा पू णय खोप कािय को उपयोग ि ष्ट्दगोपनाको लाष्ट्ग कायय क्रम ष्ट्व ाि ि
अष्ट्भमुक्तखकिण प्रदे श बाट ष्ट्ज ा ि प्रदे श बाट ष्ट्ज ा )कभिे ज कम, पू णय खोप ि दष्ट्गोपना नभएका
ष्ट्ज ाहरुमा( मा प्रदे श ष्ट्नदे शनालय माफयत कायय क्रम संचालन गनयLMBIS code 2.7.22.179 स्रोतः GAVI POOL
FUND
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खोप तथा को चेन
व थापनमा ष्ट्ज ा
िमा अनसाईि कोष्ट्चङ् , को चेन सामाष्ट्ि ममयतको लाष्ट्ग
टे क्तिष्ट्सयन परिचालन, प्रादे ष्ट्शक
ा
आपू ष्ट्तय
व थापन के बाट ि प्रादे ष्ट्शक ष्ट्नदे शनालय बाट,
एई.एफ.आई.को अनुगमन.,अनुस ानमा ष्ट्टम परिचालन, खोपबाट बचाउन सष्ट्कने िोगहरुको महामािी ष्ट्नय ण
LMBIS code 2.7.22.180 स्रोतः POOL FUND
खोप कभिे ज कम भएका, िि पआउट धेिै भएका ष्ट्ज ाहरुमा ष्ट्नयष्ट्मत खोप सेवाको त ाको गु ण िीयताको
लेखा–जोखा प्र ेक प्रदे श िवाट ष्ट्ज ा LMBIS code 2.7.22.181 स्रोतः POOL FUND
ष्ट्ज ा तथा थानीय तह ि ा
सं था िमा खोप कायय क्रम तथा पू णय खोप काययक्रमको भेरिष्ट्फकेसन ि
सुपरिवेक्षण
प्रदे श ष्ट्नदे शनालय ि
ष्ट्ज
ाको लाष्ट्ग प्रदे श माफयत वजेट उपल
गिाउन LMBIS
code2.7.22.182स्रोतः GAVI
पू णयखोप न.पा., गा.पा. सुष्ट्नष्ट् तताको लाष्ट्ग विा ि थानीय तह, ष्ट्ज ा सवेक्षण, भेरिष्ट्फकेसन, अनुगमन तथा
घोर्षणा सभा व थापन ) घोर्षणा बांकी
ष्ट्ज ामा घोर्षणा तथा
ष्ट्ज ामा ष्ट्दगोपना कायम गनय ( को लाष्ट्ग
ा
ष्ट्नदे शनालय ि ष्ट्ज ामा प्रदे श माफयत वजेट उपल गिाउन LMBIS code 2.7.22.183स्रोतः GAVI
ष्ट्हमाली ष्ट्ज ाहरुको खोपको पहुिँ च नपु गेका न.पा. ,गा.पा.का विा,वक्त हरुमा पटक घु ी खोप सेवा संचालन
ि पू णयखोप घोर्षणा ि ष्ट्दगोपना कायय क्रम स৽ालनको लाष्ट्ग ष्ट्ज ा िमा योजना तयािी तथा काययक mम संचालन
खचय जु ा, हु ा, मुगु, िो ा, कालीकोट, जाजिकोट, दाचुयला, मु ाङ, सोलुखु ु, संखुवासभा, ता े जङ ि
गोिखा, बाजुिा, ाक्त प्रदे श माफयत वजेट उपल ध गिाउन LMBIS code 2.8.1.11स्रोतः GAVI
थानीय तहका पदाष्ट्धकािीहरुको क्षमता ष्ट्वकासको लाष्ट्ग ष्ट्वकेक्त त योजना ,वजेट तथा कायय क्रम तजुयमा लगायत
सुक्ष्मयोजना समबक्त अष्ट्भमुक्तखकिण ष्ट्दने काि्य यक्रम ष्ट्ज ा िमा यु ष्ट्नसेफ बाट वजेट उपल गिाउने प्रदे श
बाट
,नपा; प्रदे श बाट
नपा, कि्य णाली प्रदे श बाट
नपा,सु.प.प्रदे शबाट
नपा LMBIS code
2.7.22.184 स्रोतः UNICEF
खोपको पहुं च ब ाई छु ट वৡालाई खोप ष्ट्दलाई पू णयखोप सुष्ट्नष्ट् त गनय वैशाख मष्ट्हनालाइ खोप मष्ट्हना संचालन
गने ष्ट्ज ा बाट कायय क्रम संचालन गनय प्रदे श माफयत वजेट उपल गिाउन LMBIS code 2.7.22.191 स्रोतः
Pool fund
खोप तथा पू णय खोपको बािे मा जनचेतना बृ क्त को लाष्ट्ग थानीय भार्षामा शैष्ट्क्षक सामाष्ट्ि उ ादन, थानीय िे ष्ट्ियो,
एफ.एम बाट सूचना प्रशािण लगायत अ संचािका कृयाकलाप संचालन
ष्ट्ज ाको लाष्ट्ग प्रदे श माफयत वजेट
उपल गिाउन LMBIS code 2.7.22.191 स्रोतः GAVI
पहुिँ चबाट टा ा िहे का ब ी, समुदाय ि क्षेत्रका समुदायमा छु ट तथा िि प आउट )छु ट( वৡाको खोजी तथा पू णय
खोप ष्ट्दलाउन समुदाय परिचालन, सूचना तथा संचाि, योजना तयािी, अष्ट्भमुक्तखकिण, ष्ट्वशेर्षखोप संचालन आष्ट्द
)कैलाली, बां के, वष्ट्दयया, कष्ट्पलब ु, झापा, मोिग, सुनसिी ि नं. प्रदे श का वटै ष्ट्ज ा गरि
ष्ट्ज ा मा प्रदे श
माफयत वजेट उपल गिाउन LMBIS code 2.7.22.186 स्रोतः GAVI
िोटा खोप शुरुवातसिँगै ष्ट्नयष्ट्मत खोप सेवा माफयत सिसफाई प्रबद्र्धनको लागी ष्ट्ज ा रिय ष्ट्दने ताष्ट्लम )
ष्ट्ज ाः श्रोत वाटि एि माफयत नगदै उपल हुने (
िोटा खोप शुरुवातसिँगै ष्ट्नयष्ट्मत खोप सेवा माफयत सिसफाई प्रबद्र्धनको लागी
ा
सं था
िमा
ा कमीहरुको अष्ट्भमूक्तखकिण कायय क्रम एक ष्ट्दने )
ष्ट्ज ा माफयत वाटिएिबाट बजेट उप
हुने(

प्रादे मिक
ा
खोपको चे न
परिचय

उ े

अपेष्ट्क्षत
प्रष्ट्तफल
स৽ालन
प्रकृया

आपूमतय के , खोप भਔार र मज ा
ाक्सসन
ोर तथा सि ोर,
ा
सं थािा
ि थापनको लामग ई न तथा मिद् यु त िहिुल भु क्तामन गनय प्रदे ि िार्यत िजेट उपल ि गराउने

खोप सेवालाई ष्ट्नयष्ट्मत ि गुण िीय बनाउन सवै तहमा को चेन सामाष्ट्ि ष्ट्नि ि संचालनमा सहयोग पुगोस भ े
हेतुले यो काययक्रमको व था गरिएको छ यो कायय मनयमित रुपिा िामसक, त्रैिामसक, िामर्षय क योजना
अनुसार सं चालन गनुय पदय छ
ाक्तসनको उपयुि को चेन व थापन गिी गुण िीय खोप सेवा उपल गिाउने
ष्ट्वद् युत नभएको थान तथा समयमा ई नबाट िे ष्ट्िजेिेटि तथा जेनेिेटि स৽ालन गिी खोप को चेन व थापन
गने
खोप को चेन भਔािणमा गुण ि कायम हुने छ
खोप सेवा ष्ट्नि ि ि गुण िीय हुने छ
ाक्तসन खेि जाने दि समेत घट् नेछ
लष्ट्क्षत समूहः
खोप को चेन भਔािण तथा ष्ट्वतिण गने ाक्तসन ोि, सब ोि ि ा
सं थाहरु
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बजेट
वािँ िफािँ ि

स भय
सामािी

स৽ालन गने अवष्ट्धः
खोप को चेन भਔािणमा गुण ि कायम गनय आव कता अनुसाि ष्ट्नि ि
स৽ालन ष्ट्वष्ट्धः
यो प्रयोजनको वजेट एकमु प्रदे श माफयत ष्ट्वष्ट्नयोजन भएकोले प्रदे श म ालयबाट स क्त त प्रादे ष्ट्शक ाक्तসन
ोि ि ष्ट्ज ा को रुमले काययसंचालन गने गरि संल্ वजेट बांिफां ि ष्ट्सट अनु साि समयमै उपल गिाउने
व था गनुय पदय छ
ा
कायायलय ष्ट्ज ा को रुम तथा प्रादे ष्ट्शक ा
आपूष्ट्तयके
ाक्तসन ोिका लाष्ट्ग उपल गिाइएको
इ न को चेन उपकिणको )ष्ट्िज, िे ष्ट्िजेिेटि( तापक्रम कायम िाীको लाष्ट्ग प्रयोग गनुय पने छ
साष्ट्बकका ष्ट्ज ा ाक्तসन ोिहरु बाट ष्ट्ज ा ष्ट्भत्रका ाक्तসन सव ोिमा इ न उपल गिाउनु पने भएमा
सोको औष्ट्च सष्ट्हत योजना बनाई क ीमा मष्ट्हनाको लाष्ट्ग उपल गिाउनु पदय छ
प्र े क ाक्तসन ोिले मष्ट्ਂतेलिष्ट्िजेलबाट च ने िे ष्ट्िजेिेटि, जेनेिेटिको लगबुक अ ावष्ट्धक गरि प्रष्ट्तवेदन
समेत पेश गनुय पने छ
ष्ट्ज ा अ गयतका
ाक्तসन सब ोि ि
ाक्तসन ष्ट्वतिण के हरुमा को चेन सामाष्ट्िहरु ष्ट्नि ि संचालन
गनय ष्ट्वद् युत नभएका तथा ष्ट्नि िता नहुने ाक्तসन ोिहरुलाई प्राथष्ट्मकतामा िाक्तख ई न उपल गिाई ष्ट्वविण
अ ावष्ट्धक गनुय पने छ
खोप काययक्रमको लाष्ट्ग उपल भएका मोटिसाइकलहरू खोप को चेन काययको अनु गमन तथा सुपरिवेक्षणमा
प्रयोग हुने हुिँदा सो को योजना बनाई लगबुक समेत िाक्तख अष्ट्िम कायययोजना ीकृत गिाई इ न प्रयोग गनय
सष्ट्कने छ ति यसिी प्रयोग गदाय को चेन स৽ालनमा सम ा नआउने गिी ब ीमा
ष्ट्ल प्रष्ट्त मष्ट्हना मात्र यस
प्रयोजनमा प्रयोग गनय सष्ट्कने छ काययक्रम अनु गमन, सुपरिवेक्षणको योजना तथा औष्ट्च ताको आधािमा सो को
व था गनुय पने छ
उपयुयि उ ेक्तखत प्रयोजन बाहेक स क्त त ाक्तসन ोि तथा खोप को चेन उपकिण िहेका ि खोप भਔािण
तथा ष्ट्वतिण कायय गने ा
सं था )प्रा. ा.के, हे.पो.आष्ट्द (हरुमा खोप को चेनमा ष्ट्वधु त प्रयोग भई महशुल
भुिानीमा सम ा भएि सेवा अवरु हुने अव था भएमा यो िकम बाट आं ष्ट्शक रुपमा ष्ट्वधुत महशुल भुिानी
गनय सष्ट्कने छ ति यो प्रयोजनमा सो ा
सं थाको कुल महशुल म े अष्ट्धकतम
प्रष्ट्तशत मात्र यो वजेट
बाट भुिानी गनुय पने छ ति खोप को चेन उपकिण संचालनमा ई न अभाव हुन ष्ट्दन हू
ष्ट्वधुत महशुल
भुिानी गिे मा सक्कलै ष्ट्वल िाक्तख भुिानी गनुय पदय छ
चालु आ.व.को लाष्ट्ग ीकृत ष्ट्वष्ट्नयोष्ट्जत िकमको परिष्ट्धष्ट्भत्र िही ने पाल सिकािको आष्ट्थयक ऐन/ष्ट्नयम ि
सावयजष्ट्नक खरिद ऐन/ष्ट्नयमअनु साि खचय गनुय पने छ
इ नमा भएको खचयको अष्ट्भलेख ष्ट्नि ि रूपमा िा नु पदय छ ि यसको प्रष्ट्तवेदन कायाय लयको आष्ट्थयक प्रशासन
शाखामा िा नु पदय छ
ष्ट्ज ा ाक्तসन ोि तथा सब ोिहरुको समेत उि प्रयोजनको िकम प्रदे श म ालयमा ष्ट्वष्ट्नयोजन भएकोले
उि कायय संचालनको लाष्ट्ग संल্प्रादे ष्ट्शक ाक्तসन ोि ि ष्ट्ज ाको बजेट बािँ िफािँ ि अनु साि म ालयको
काययष्ट्वष्ट्ध, आष्ट्थयक ऐन,ष्ट्नयमानु साि उपल गिाई कायय संचालनको व था गनुय पदय छ
कायय संचालन ष्ट्नदे ष्ट्शका ि अथयम ालयको खचय गने ष्ट्नदे ष्ट्शका

एमभआर केभो दे क्सख
दरले
िटा एमभआर मज
परिचय

उ े
अपेष्ट्क्षत
प्रष्ट्तफल

.ए.मभ.,
कपर िाएर,कपरबडी सभो टाईप प्र े क मज ा लाई
ा बाट खररद गनय प्रदे ि िार्यत मज ा लाई िजेट उपल गराउन

िटाको

खोप सेवालाई ष्ट्नयष्ट्मत ि गुण िीय बनाउन ष्ट्ज ा ाक्तসन ोिमा संचालनमा िहेका िे ष्ट्िजेिेटि , ष्ट्िजिहरुको
ष्ट्नयष्ट्मत संचालन गिाई खोपहरुको गुण िकायम िाী ष्ट्वद् युत भो े जबाट उपकिणमा हुने क्षष्ट्त ु ष्ट्नकिण गनय , खोपको
तापक्रम ष्ट्नयष्ट्मत कायम िाী प्र े क िे ष्ट्िजेिेटि मा छु ਂाछु ਂै जिान गनय को लाष्ट्ग यो काययक्रमको व था गरिएको छ
यो कायय प्रथम चौमाष्ट्सकमा स
गनुय पदय छ
ाक्तসनकोेे उपयुि को चेन व थापन गिी गुण िीय खोप सेवा उपल गिाउनु
ष्ट्वधु ष्ट्तय भोलटे जको उताि च ाव बाट हुने क्षष्ट्त कम गनुय
खोप को चेन भਔािणमा गुण ि कायम हुने छ
उपकिणहरुको सुिक्षा भई ष्ट्टकाउ हुने छ
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स৽ालन
प्रकृया

लमित सिूहः
खोप को चेन भਔािण तथा ष्ट्वतिण गने ष्ट्ज ा ाक्तসन ोि, सब ोि
स৽ालन ष्ट्वष्ट्धः
यो प्रयोजनको वजेट एकमु प्रदे श माफयत ष्ट्वष्ट्नयोजन भएकोले प्रदे श म ालय बाट स क्त त ष्ट्ज ा को रुमले
काययसंचालन गने गरि संल্ वजेट बां िफां ि ष्ट्सट अनु साि समयमै उपल गिाउने व था गनुय पदय छ
ा
कायाय लय ष्ट्ज ा को रुमले उपकिणको )ष्ट्िज, िे ष्ट्िजेिेटि( तापक्रम कायम िाীको लाष्ट्ग तਚाल तोष्ट्कएको
मापदਔ अनु सािका एष्ट्भएआि)भोलटे ज ेवलाईजि( खरिदको माफयत खरिद गिे ि आव क उपकिणमा जिान गनुय
पदय छ
सोसामाष्ट्ि पटक पटक खरिद गनय नसष्ट्कने ि गुण िको नभएमा खोप को चेन कायम नहुने तथा उपकिणको सुिक्षा
समेत नहुने भएकोले गुण िको ब्राਔे ि सामािी खरिदको लाष्ट्ग केक्त य
ाक्तসन भਔाि, परिवाि क ाण
महाशाखा,खोप शाखा,प्रादे ष्ट्शक
ा
आपूष्ट्तय के
खोप भਔािमा सम य गरि प्राष्ट्वष्ट्धकहरुको सहयोगमा
ेष्ट्सष्ट्फकेसन ष्ट्लने , सामािी उपल ताको सुष्ट्नष्ट् त गिे ि खरिद गनुय पदय छ
योकाययमा प्रदे श ष्ट्नदे शनालयको खोप स कय
क्ति संग समेत सम य गरि सामािी उप तताको बािे सहयोग ष्ट्लनु
पदय छ
उपयुयि उ ेक्तखत प्रकृयाका साथै
ाक्तসन ोि तथा खोप को चेनशाखावाट औष्ट्च ता सष्ट्हत खरिदको लाष्ट्ग
कायाय लय प्रमुखबाट योजना ीकृत गिाई आ ानी दाक्तखला ि जिान प्रष्ट्तवेदन समेत िा नु पदय छ

बजेट
वािँ िफािँ ि

चालु आ.व.को लाष्ट्ग ीकृत ष्ट्वष्ट्नयोष्ट्जत िकमको परिष्ट्धष्ट्भत्र िही ने पाल सिकािको आष्ट्थयक ऐन /ष्ट्नयम ि सावयजष्ट्नक
खरिद ऐन/ष्ट्नयमअनु साि खचय गनुय पने छ
ष्ट्ज ा ाक्तসन ोि ष्ट्ज ाको बजे ट बािँ िफािँ ि अनु साि म ालयको काययष्ट्वष्ट्ध, आष्ट्थयक ऐन,ष्ट्नयमानु साि प्रादे ष्ट्शक
म ालय ि ा
ष्ट्नदे शनालय बाट समयमै वजेट उपल गिाई कायय संचालन गिाउनु पदय छ
कायय संचालन ष्ट्नदे ष्ट्शका ि अथयम ालयको खचय गने ष्ट्नदे ष्ट्शका

स भय
सामािी

ाक्सসन तथा खोप सािग्रीको ि थापन तथा मितरण खचय
परिचय
माष्ट्सकरुपमा ष्ट्नयष्ट्मत संचालन हुने खोप सेवाको लाष्ट्ग प्रादे ष्ट्शक ाक्तসन ोि ि ष्ट्ज ा ाक्तসन ोि
मातहतमा खोप ष्ट्वतिण तथा व थापन गनय प्रदे श माफयत बजेट उपल गिाउन यो कायय क्रमको व था
गरिएको छ तसथय सामाष्ट्जक ष्ट्वकास म ालय तथा प्रदे श
ा
ष्ट्नदे शनालयले समयमै मातहतको
ष्ट्नकायलाई आव क बजेट समयमै उपल गिाउने व था गनुय पदय छ
उ े
ष्ट्नयष्ट्मत खोप सेवा स৽ालनको लाष्ट्ग ाक्तসन तथा अ खोप सामािी ष्ट्ज ा ाक्तসन ोि ि थानीय ा
सं थास ष्ट्नयष्ट्मत रूपमा ष्ट्वतिण/ ु वानी गने गिाउने
खोप सेवा स৽ालन पष्ट्छ बािँकी िहेका ाक्तসनहरू थानीय ा
सं थाबाट सबसे ि वा ष्ट्ज ा ाक्तসन
ोिमा ष्ट्फताय गिाउने
अपे ष्ट्क्षत
ाक्तসन तथा अ खोप सामािीको आपू ष्ट्तयष्ट्वतिण वक्त थत हुन गई ष्ट्नयष्ट्मत रूपमा खोप सेवा स৽ालन /
प्रष्ट्तफल भएि खोप सेवाको प्रगष्ट्त ि सेवाको गु ण िमा अझ ब ी सुधाि आउनेछ
स৽ालन
लष्ट्क्षत समूहः
बालबाष्ट्लकाहरुलाई ष्ट्नि ि गु ण िीय खोप सेवा उपल गिाउन ाक्तসन ोि तथा खोप ष्ट्वतिण के बाट
प्रकृया
कायाय लय सहयोष्ट्ग तथा अ मा मबाट खोप तथा को चेन सामाष्ट्ि ष्ट्वतिण, ु वानी ि व थापन कायय गनय
संल্ क्ति तथा ष्ट्नकाय
स৽ालन गने अवष्ट्धः
खोप तथा को चेन सामाष्ट्ि ष्ट्वतिण वाष्ट्र्षयक योजना अनुसाि माष्ट्सक ष्ट्नयष्ट्मत ि आकक्त क अव थामा ,
स৽ालन ष्ट्वष्ट्धःयस प्रयोजनको लाष्ट्ग प्रादे ष्ट्शक म ालयमा ष्ट्वष्ट्नयोजन भएको िकम
संल্ बािँ िफािँ ि ष्ट्सट बमोष्ट्जम प्रादे ष्ट्शक ाक्तসन ोिले मातहतका ष्ट्ज ा ाक्तসन ोि तथा ा
सं थाहरुमा ि ा
कायाय लय ले मातहतको ा
सं था स मा)ष्ट्ज ा ाक्तসन ोि(ष्ट्सक ष्ट्नयष्ट्मत ि
आकक्त क अव थामा खोप को चे न सामािी ष्ट्वतिण तथा व थापनको समयमै उपल गिाउने व था
गनुय पदय छ
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स भय
सामािी

प्रादे ष्ट्शक ाक्तসन ोि ि साष्ट्बकका ष्ट्ज ा ाक्तসन ोिहरुले आ नो को चेन रुट अनुसाि ष्ट्वतिणको
योजना बनाई कायय ष्ट्नि ि गने ि ष्ट्वष्ट्नयोष्ट्जत वजेट प्रा गनय सामाष्ट्जक ष्ट्वकास म ालय तथा ष्ट्नदे शनालयमा
समयमै सम य गरि वजेट प्रा गने
सो योजना अनुसाि ष्ट्बगत झै खोप सामािी बु झीलाने ा
सं था ि क्तिलाई माष्ट्सक रुपमा उपल गिाउनु
पने दै ष्ट्नक भ्रमण भ ा, यातायात ि ु वानी िकमको अष्ट्िम योजना ीकृत गिाई कायय संचालनको व था गनुय
पदय छ
प्रादे ष्ट्शक ाक्तসन ोि, ष्ट्ज ा ाक्तসन ोि, न पा, गा पा ि ा
सं थाहरुको खोप तथा को चेन
सामाष्ट्ि प्राक्त ि ष्ट्वतिण योजना अनुसाि लागत ि वा ष्ट्वक खचय ष्ट्वविण स क्त त ाक्तসन ोिमा सबै ले
दे ীे गरि टािँ स गनुयपदय छ ि यसिी ष्ट्वतिण ि ु वानी गदाय दु िीको आधािमा मनाष्ट्सव बािँ िफािँ ि गिी स क्त त
क्तिलाई अिीम जानकािी गिाई पािदशी गनुयपदय छ अष्ट्घ ो मष्ट्हनाको सामािी ु वानीको िकम यस
मष्ट्हनामा अष्ट्नवायय उपल गिाउने व था गनुय पदय छ सो काययको अनुगमन प्रदे श ष्ट्नदे शनालय, ा
कायाय लय माफयत गने व था गनुयपनेछ
ाक्तসन तथा अ खोप सामािी ष्ट्वतिण ि ु वानी गिाउिँ दा उपल ज ा िकमलाई आधाि बनाई वाष्ट्र्षयक
कायय योजना बनाई खचय गनुयपनेछ ि उपल िकममा अपु ग िकम वा ष्ट्वक योजना ि खचयको आधािमा प्रदे श
म ालयबाट व थापन गनुयपदय छ
ाक्तসन तथा अ खोप सामािी ष्ट्वतिणि ु वानी गदाय , ाक्तসन प्र ेक मष्ट्हना ि अ खोप सामाष्ट्िहरु
ष्ट्सरि(, से ी बস, खोप कािय ष्ट्वतिण योजना ), सूक्ष्म योजना अनुसाि शुरुमा मष्ट्हनाको लाष्ट्ग ि स पष्ट्छ
प्र ेक – मष्ट्हनामा ष्ट्वतिण गने व था गनुय पछय खोप तथा को चेन सामाष्ट्ि कायाय लयको गािीबाट
स क्त त न पा ̷गा पा , सब से ि, ा
सं थमा ु वानी गदाय ई न तथा दै भ्र भ खचय गनय सष्ट्कनेछ ति
खोप को चेन ष्ट्वतिण बाहे क अ प्रयोजनमा खचय गनय पाईने छै न
चालु आष्ट्नयम अनुसाि /को लाष्ट्ग
ीकृत ष्ट्वष्ट्नयोष्ट्जत बजेट नेपाल सिकािको प्रचष्ट्लत आष्ट्थयक ऐन .व.
भ.भ्र.दै ,यातायात,ई न आष्ट्दमा खचय गनुयपने छ
सो को आधािमा औष्ट्च ता हे रि खोप तथा को चेन सामािी ष्ट्वतिणलाई ष्ट्नयष्ट्मत गनय म लायको कायय ष्ट्वष्ट्ध,
आष्ट्थयक ऐन, ष्ट्नयमानुसाि अष्ट्िम वजेट बां िफांि ष्ट्सटमा उ ेख भए अनुसाि स क्त त ष्ट्नकायमा उपल
गिाई कायय संचालनको व था गनुयपदय छ
ष्ट्वष्ट्नयोष्ट्जत िकम कम भएको अव थामा खोप को चेन ष्ट्वतिणलाई उৡ प्राथष्ट्मकतामा िाक्तख अपु ग िकम
प्रादे ष्ट्शकम ालय बाट समेत थप उपल गिाउन प्रय शील िही कायय संचालन गने व था गनुयपदय छ
कायय संचालन ष्ट्नदे ष्ट्शका, कायययोजना ि अथय म ालयको खचय ष्ट्नदे ष्ट्शका

खोपको चे न सािामग्रको िियत , आकक्स क
ि थापन प्रादे मिक
ाक्सসन ोर, मज ा ाक्सসन ोर
तथा प्रदे ि नं ., कणायली प्रदे ििा प्रदे ि
रीय र सु ापूिय निलपुर एिं रुकुिपूियिा मज ा
रीय नयााँ
को रुि थापना र सं चालनको लामग कोठा ,भिन िियत सिेत को लामग प्रदे ि िार्यत िजेट उपल गराउन
परिचय

उ े

अपेष्ट्क्षत
प्रष्ट्तफल

स৽ालन
प्रकृया

साष्ट्वक ष्ट्ज ा ाक्तসन ोि ि सब ोिको को चेन सामाष्ट्िको ष्ट्नयष्ट्मत ि आकक्त क ममयत संभाि गरि सेवा
अबरु हुन नष्ट्दन ि नयां ष्ट्ज ा )सु ापूवय नवलपुि एवं रुकुमपूवयमा( तथा प्रादे ष्ट्शक खोप भਔािण नभएका प्रदे श
नं . ि कणाय ली प्रदे शमा खोप को चेन भਔािण तथा ष्ट्वतिण कायय शरु एवं व थापनगनय यो काययक्रम को
व था गरिएको हो
को चेन व थापन स
ी औजाि उपकिण ष्ट्बष्ट्िएमा समयमै ममयत गिी दीघयकाल स प्रयोगमा ाउनु
को रुम नभएका ष्ट्ज ा तथा प्रदे शहरुमा खोप को चेन भਔािण तथा ष्ट्वतिण कायय को व थापन ि शुरुआत
गनय
को चेन भਔािण भवन, कोठा, छत ि ल ष्ट्नकासको व थापन गिी गुण िीय भਔािण व था कायम िाী
को चेन व थापन ि गुण िीय खोप सेवालाई अष्ट्भवृक्त गनुय
ष्ट्नयष्ट्मत ममयत स ािवाट को चेन सामािीहरु वक्त थत भई गुण िीय खोप को चेन व थापन भई ष्ट्नि ि
काययक्रम स৽ालनमा सहयोग पु্ेछ
को रुम नभएका नयां ष्ट्ज ा तथा प्रदे शहरुले आ नो ाक्तসन भਔािण तथा ष्ट्वतिण कायय शुरुआत गरि सेवामा
सहजता आउने छ
लष्ट्क्षत समूहः
साष्ट्बकका ष्ट्ज ा ाक्तসन ोि, सब ोिहरु
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स भय
सामािी

ाष्ट्कसन ोि नभएका ष्ट्ज ा तथा प्रदे श हरु
स৽ालन ष्ट्वष्ट्धः
स क्त त को रुममा भएको को चेन सामािीको स ूणय ष्ट्वविण )सामािीको नाम, ब्रा , बने को थान, प्रा
ष्ट्मष्ट्त, स৽ालन भएको अवष्ट्ध, क्षमता, उपल गिाउने ष्ट्नकाय, मू आष्ट्द( अ ावष्ट्धक गिी िाীे
SOP/EVM अनु साि को रुममा भएका उपकिणहरुको ष्ट्नयष्ट्मत तथा आकक्त क ममयत संभाि गरि उपकिण
हरुको संचालन तथा गुण ि कायम िाী पदय छ ममयत गनुयपने सामािीको ष्ट्वविण तयाि गरि स क्त त
शाखा/कमयचािीले कायाय लय प्रमुखवाट ममयतको लाष्ट्ग ईक्त मेट ीकृत गिाउने ष्ट्वष्ट्नयोष्ट्जत बजेटबाट खोप
को चेन काययमा प्रयोग हुने स क्त त शाखाकोमोटिसाईकल/ ु टि समेत ष्ट्नयष्ट्मत सष्ट्भयष्ट्सङ/ममयत गरि चालु
अव थामा िा नु पदय छ
को रुम आव कता अनु साि भुईं, छत, छाना, ल, ष्ट्वद् युत वाईरिङ आष्ट्द ममयतको लाष्ट्ग समेत यसै वजेटबाट
ममयत कायय अष्ट्नवायय रुपमा गिाउनु पने छ
यसिी ममयत स ाि गिाउिँ दा सावयजष्ट्नक खरिद ऐन ष्ट्नयमको परिष्ट्धमा िष्ट्ह गिाउने ि सो को प्रष्ट्तवेदन , अष्ट्भलेख
समेत िाীे व था गनुय पदय छ
खोप तथा को चेन सामािीको हेिचाह,
व थापन गने ष्ट्ज ेवािी स क्त त कमय चािीको हुने भएकोले
लापिवाहीको कािणले सामािीहरु ष्ट्बिन गएमा स क्त त क्ति ष्ट्ज ेवाि हुनु पने छ
ममयत गने सामािीको सूची आष्ट्थयक वर्षयको शुरूमा ि ममयत भइसकेका सामािीको सूची आष्ट्थयक वर्षयको अ मा
स क्त त माष्ट्थ ो ष्ट्नकायमा अष्ट्नवायय रूपमा ष्ट्नधाय रित ािँ चामा प्रष्ट्तवेदन पेश गनुय पने छ
नयां मज ा सु ापूिय निलपुर, रुकुिपूिय र प्रदे िहरु कणायली प्रदे ि एिं प्रदे ि नं ा
मनदे िनालय .
र प्रादे मिक ा
आपूमतय के ले यो िजेट बाट
प्रदे श म ालयवाट ष्ट्वष्ट्नयोष्ट्जत वांिफांि अनु साि वजेट प्रा गनय सम य गने
को चेन भਔािणको लाष्ट्ग आव क भवन कोठा ष्ट्नष्ट् ष्ट्ेत गने
उि ाक्तসन भਔािण संचालनकोलाष्ट्ग मौजुदा जनशक्तिबाट ष्ट्ज ेवािी तोकने
ाक्तসन भਔािण शुरु गनुय अष्ट्घ संघ िमा परिवाि क ाण महाशाखा, व थापन महाशाखा ि प्रदे श िमा
ा
आपूष्ट्तय व थापन के खोप को चेन शाखासंग सम य गरि प्राष्ट्वष्ट्धक सहयोग ष्ट्लने
उि ाक्तসन भਔािणको लाष्ट्ग आव क समािी उपकिणको लाष्ट्ग संघ तथा प्रदे शमा सम य गरि व था
गने
भयाक्तসन भਔािण कायय शुरु ि संचालन गदाय खोप को चेनका आधािभुत मापदਔ पुिा गिे ि मात्र संचालन गनुय
पदय छ तसथय िाष्ट् ि य ष्ट्नदे ष्ट्शकाहरु प्रा गने , अनु सिण गने ि प्राष्ट्वष्ट्धक सहयोगको लाष्ट्ग प्रदे श तथा संघमा सम य
गने
यो वजेट तोष्ट्कएको भवनको कोठा ममयत, सिसफाई, ष्ट्वद् युष्ट्तकिण, आव क सामािी खरिद तथा खोप को चेन
हेने कमयचािी लाई प्रो ाहन, पारिश्रष्ट्मक, फष्ट्नयचि खरिद वा तयािी, आव क फमय, फमेट, िष्ट्ज ि छपाई आष्ट्दमा
खचय गनय सष्ट्कने छ
नोटः खोप को चेन भਔािण शुरु गनय अगािी तोष्ट्कएको कमयचािीलाई नष्ट्जकको ाक्तসन ोि)प्रादे ष्ट्शक वा
ष्ट्ज ा ाक्तসन ोि संग सम य गरि — ष्ट्दनको को चेन स क्त ताष्ट्लम,अ ास गिाएि मात्र कायय
संचालन गिाउनु पदय छ
प्रा बजेट ने पाल सिकािको प्रचष्ट्लत आष्ट्थयक ऐनष्ट्नयम अनु साि आव क सामािीको परिमाण ष्ट्नधायिण तथा
गुण ि एष्ट्कन गिी खरिद, छपाई ि ममयतको लाष्ट्ग भुिानी गिी अष्ट्भलेख अ ावष्ट्ध क गनुय पने छ
यस बजेटबाट ष्ट्ज ा ाक्तসन ोि, सब ोिहरु ि ा
सं था िमा ष्ट्नि ि को चेन व थापन गनुय पने
भएकोले उि काययको लाष्ट्ग प्रचष्ट्लत आष्ट्थयक ऐनष्ट्नयम अनु साि, प्रादे ष्ट्शक म ालयको काययष्ट्वष्ट्धको आधािमा
वां िफां ि ष्ट्सट अनु साि वजेट उपल गिाई सेवा संचालन गनुय पने छ
प्रदे श म ालयमा ष्ट्वष्ट्नयोष्ट्जत भएको बजेट संल্ बां िफाि लाई आधाि मानी ष्ट्ज ाहरुमा उपल गिाउनु पने छ
खोप को

चेन ममयत संभाि ष्ट्नदे ष्ट्शका ि ष्ट्वगतको नमुनाहरु

खोपको चे न सािामग्र भਔारणको लामग प्रादे मिक
ाक्सসन
ोर मनिायण प्रदे ि नं .को जनकपुरिाि,
गਔकी प्रदे िको पोखरािा प्र े कको लामग
र कणायली प्रदे िको सु खेतिा नयााँ को रुि थापनाको
लामग भिन मनिायण गनय रु .
परिचय
सवै प्रदे शहरुमा आ नै प्रादे ष्ट्शक ाक्तসन ोि थापना गरि खोप तथा को चेन प्रणली सु गरि खोप
को चेनको गु ण ि कायम गनय, आपू ष्ट्तय ष्ट्वतिणमा सहजता ाउन प्रादे ष्ट्शक सिकािको अपन कायम
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उ े

अपे ष्ट्क्षत
प्रष्ट्तफल
स৽ालन
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बजेट
वािँ िफािँ ि
स भय
सामािी

गनय भवन ष्ट्नमाय णको लाष्ट्ग वजेट ष्ट्वष्ट्नयोजन गरिएको हो यो कायय प्रदे श ा
ष्ट्नदे शनालय वा प्रदे श
ा
आपू ष्ट्तय के
माफयत स
गिाउन समयमै वजेट उपल गिाउनु पदय छ
प्रादे ष्ट्शक ा
आपू ष्ट्तय के , ाक्तসन ोिको आिनै खोप को चेन भਔािण थापना गरि खोप
को चेनको गु ण ि कायम गने
प्रादे ष्ट्शक सिकािको अपन ि ष्ट्ज ेवािी वहन हुने
खोप को चेन भਔािण क्षमता बृ क्त भई सहजता हुने छ
प्रदे शहरुमा आ आ नो खोप तथा को चेन भਔािण,आपू ष्ट्तय तथा ष्ट्वतिणमा अपन ि ष्ट्ज ेवािी वहन
भै खोप आपू ष्ट्तय तथा भਔािणमा सहजता आउने
यो कायय आष्ट्थयक वर्षयको शुरुमा नै शुरुवात गिाई यो आष्ट्थयक वर्षय ष्ट्भत्र स
गिाउनु पने भएकोले आ .
को शुरुमा नै स क्त त ष्ट्नकायमा वजेट उपल गिाउनु पदय छ .व
क )खोप को चेन भवन ष्ट्नमाय ण प्रकृया
भवनको ष्ट्िजाईन., नসा, लागत ई ीमेट तयाि गनुय पदय छ यसिी ष्ट्िजाईन, नসा तयाि गदाय
WHOमापदਔ, SOP /EVM को criteria अनुसाि, भवन आचाि संष्ट्हता लाई अनुसिण गरि पिामशय
सेवा खरिद गरि वा सावयजष्ट्नक खरिद ऐन ि ष्ट्नयमावली अनुसािको प्रकृया वाट गिाउनु पदय छ
यो कायय को लाष्ट्ग प्राष्ट्वष्ट्धक सहयोग तथा मापदਔक .ेो बािे मा WHO/UNICEF संग सम य गरि अ
दे शहरुमा वनेका आधुष्ट्नक को रुमहरुको
ेष्ट्शष्ट्फकेसन समेत ष्ट्लईएि सो अनुसाि गनय गिाउन
उपयु ि हुने छ
नोटः भवन ष्ट्नमाय णकोलाष्ट्ग प्रयाय जा प्रदे श सिकािबाट व था गनुय पदय छ जा प्रदे श ा
आपू ष्ट्तय के
तथा ा
ष्ट्नदे शनालयको आसपासमा हुनु उपयु ि हु छ
(खभवनको ष्ट्िजाईन तथा पु वाय धाि )
भवन व ीमा . . तले दे क्तख तले मात्र ि पक्की भवन हुनुपने छ
भवनमा .— क्यू ष्ट्मटिको को रुम ि ष्ट्िजि रुम तयाि गनय उपयु ि ेश हुनु पदय छ ि यसको .
लाष्ट्ग भूई तलामेा मात्र व था गनुय पदय छ )जष्ट्मन तहमा(
को व था हनु )िि ाई ोि( सामाष्ट्ि िाী प्रया ठाउं सष्ट्हत छु ਂै भਔाि कोठा खोप को चेन का .
अष्ट्फस कोठा को व था भएको हुनुपदय छ साथै सके स खोप पदय छ खोप भਔािको नष्ट्जकै
भਔािण को नष्ट्जकै
व था गनुय पदय छ
यो भवनमा
.— जनाको बै ठक, ताष्ट्लम संचालन गनय सिे हलको व था हुनुपदय छ
सै घा अनुगमन ि खोप को चेन भਔािण तथा व थापन कायय अष्ट्त शंवेदनष्ट्शल भएको ि
.
खोप( जना कमयचािी व थापन गनुय पने भएकोले सो संग स क्त त , को चेनका क्तिव आवास )
कोठा ि अ सुष्ट्वधाको समेत व था गनुय पदय छ
आव िा अनुसािको पानी ., हातधुने थान, उष्ट्चत लष्ट्नकास, शौचालय, वाथरुमको व था भएको
हुनु पदय छ
बा ी ., पष्ट्हिो तथा अ
अव थावाट सुिष्ट्क्षत हुने यष्ट्कन गिे को हुनु पदय छ उचष्ट्त (लष्ट्नकास,
क ाउਔ वाल, गे ट, जष्ट्मनवाट कक्त मा फूट उचाई)
तथा को चेन सामािी लोि खोप ., अनलोि गनय को रुम नष्ट्जक ोका स गािी, िे ष्ट्िजेिेटि ान
जान ि घु सिे प्रया ठाउको व था हुनु पदय छ — वटा गािीपाष्ट्कयको व था हुनु पदय छ ,
नोटः यो वजेट वाट जा खरिद गनय पाईने छै न ल अनुसाि वजेट अपु ग भएमा प्रदे श वाट व था .ई.
गरि कायय स
गनुय पने छ तोष्ट्कएको ष्ट्िजाईन, ई मेट अनुसाि कायय स
नहुने भएमा सावयजष्ट्नक
खरिद ऐन तथा प्रदे श सिकािको ऐन, ष्ट्नयम ि ष्ट्नणययानुसाि क्रमागत योजनाको रुपमा कायय गिाउन पने
छ भवन ष्ट्नमाय ण संगै सेष्ट्नटिी, ष्ट्वधुष्ट्तकिण संयुि रुपमा गिाउनु पदय छ
ष्ट्वष्ट्नयोष्ट्जत वजेट अनुसाि लागत ई मेट ि ष्ट्िजाईन अनुसाि
सावयजष्ट्नक खरिद ऐन ि ष्ट्नयमावली
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प्रादे मिक ाक्सসन ोरिा प्रदे ि मनदे िनालय िार्यत रे मिजेरेटर टे क्सिमसयन नं प्रदे ि, नं प्रदे ि, कणायली
प्रदे ि र प्रदे ि नं िा
.— जना गरी ज ा जना(करार मनयु क्सक्त तथा आकक्स क र मनयमित िियतको लामग
टे क्सिमसयन पराििय से िािा मलने
परिचय
सबै तहमा को चेन उपकिणहरुको ष्ट्नयष्ट्मत ि आकक्त क ममयत संभाि
वक्त थत गिाउनको
कायय क्रमको व था गरिएको छ
उ े
प्रादे ष्ट्शक
ा
आपू ष्ट्तय के ,
ाष्ट्कसन
ोि, ष्ट्ज ा
ोि ि सब
ोि
िमा िहे का को चेन
सामािीहरुको प्रादे ष्ट्शक मेष्ट्िकल ोिमाफयत ष्ट्नि ि ममयत स ाि ि स৽ालनमा सहयोग गने
अपे ष्ट्क्षत
खोप को चेन सामािीहरुको ष्ट्नि ि ममयत स ाि भई खोप को चेन भਔािणको गु ण ि कायम
प्रष्ट्तफल
िहनेछ
खोप को चेन सामािीहरुको ष्ट्नयष्ट्मत ममयत स ािबाट ष्ट्दगोरुपमा कायय स৽ालनमा सहयोग हुनेछ
स৽ालन
यो कायय आष्ट्थयक वर्षयको शुरु दे खी नै गरि को चेन सामािीको ष्ट्नयष्ट्मत ममयत संभाि गिाउने कायय लाई
प्रकृया
ष्ट्नयष्ट्मत गनुय पदय छ यो वजेटवाट स क्त त सेवाको क्ति किािमा ष्ट्लन ि किािमा ष्ट्लन कष्ट्ठन भएमा
को चेन सामिी िे ष्ट्िजिे टि( ,ष्ट्िजि,जेनेिेटि,भोलटे ज े वलाईजि,ष्ट्वधुत आष्ट्द) प्रदे श तथा मातहतको
ष्ट्ज ाहरुको समेत ममयत योजना अनुसाि माष्ट्सक,त्रैमाष्ट्सक ि आकक्त क रुपमा ममयत गिाउन सो संग
स क्त त क्ति वा सं था संग सेवा किाि ष्ट्लइय कायय स ालन गिाउन सष्ट्कने छ
किाि सेवामा कमयचािी भनाय गदाय सावयजष्ट्नक खरिद ऐन ि ष्ट्नयमावष्ट्लको अष्ट्धनमा िही गनुयपनेछ
प्रादे ष्ट्शक ाष्ट्सन ोि को चेन फािँ ट ि स कय
क्तिबाट
क्ति किाि वा सेवा किािकालाष्ट्ग प्रा
बजेटको आधािमा समयमै क्ति किाि वा सेवा किाि खरिद योजना तयाि गनुयपदय छ
स क्त त प्रादे ष्ट्शक ा
आपू ष्ट्तयके
ाक्तসन ोि ि किाि सेवामा ष्ट्लएको कमयचािी ि सेवा किाि ष्ट्दने
क्ति बीच किाि सेवा स झौता गनुय पदय छ तोष्ट्कएको शतयहरू पालना गने गिी दु ई पक्षबीच स झौता
गनुयपदय छ ि यस प्रकािको स झौतामा स क्त त कमयचािी ि क्ति वा सं थाकेो कायय क्षेत्र ि कायय ष्ट्वविण
उ ेख गनुयपदय छ
तोष्ट्कएको संূा ि उपल बजेटको आधािमा नेपाल सिकािको प्रचष्ट्लत आष्ट्थयक ऐन ि ष्ट्नयम बमोष्ट्जम
सेवा किािको व थापन गने ि नतीजा प्रा गने गिाउने ष्ट्ज ेवािी स क्त त प्रादे ष्ट्शक ा
आपू ष्ट्तय
के ् , ाक्तসन ोिको हुनेछ
खोप सेवा अष्ट्त संवेदनष्ट्शल सेवा भएकोले क्ति किािमा ष्ट्लिँदा वा सेवा किािमा ष्ट्लदा अनुभवी,दक्ष कमयचािी
वा प्राष्ट्वष्ट्धक ष्ट्लने कायय मा ष्ट्वशेर्ष ान ष्ट्दनुपदय छ
यसिी किाि ष्ट्नयु िी भएका िे ष्ट्िजेिेटि टे क्तिष्ट्सयनको प्रमुख ष्ट्ज ेवािी को चेन सामािीहरुको िे खदे ख ि
ममयत स ाि गने भएकोले ष्ट्नजको सोही अनुसाि माष्ट्सक कायय योजना तयाि गिी मातहतका ष्ट्ज ा
को रुम ि सब से ि स ष्ट्नयष्ट्मत )routine) ममयत स ाि ि आकक्त क अव थामा तਚाल परिचालन
गिी ममयत स ाि गिाई सो को अष्ट्भलेख अ ावष्ट्धक गनुयपदय छ
ष्ट्नजलाई खोप तथा को चेन स क्त प्राष्ट्वष्ट्धक सहयोग, सहयोगी सुपरिवेक्षण ि अनुगमन कायय मा समेत
सहभागी गिाउनु पदय छ
बजेट
ष्ट्नदे ष्ट्शकामा उ ेख भए अनुसाि
वािँ िफािँ ि
स भय
सावयजष्ट्नक खरिद ऐन ि ष्ट्नयमावली
सामािी
गुण रीय खोप से िा सं चालनिा सं ल্ ा
किीको दिता बृक्स गनय नयााँ तथा खोप तामलि नमलएका र
पुराना ा
किीहरूलाई खोप, को चे न ि थापन, नया खोप,ए.ई.एर्.आई., समभय ले
स क्स
मदने
तामलि
ाच,
जना प्रदे ि बाट
र मज ा बाट
ाच) सं चालनको लामग प्रदे ि िार्यत िजेट
उपल गराउन
परिचय
खोपसेवा संवेदनष्ट्शल भएको, नयािँ खोपहरु थप भै िहेको, खोप ताष्ट्लका परिवतयन भएको, खोप ऐन ि ष्ट्नयमावष्ट्लवािे

उ े

समेत जानकािी गिाई दक्षता बृक्त गनय खोप सेवामा संल্ नयां तथा वर्षय यता ताष्ट्लम नष्ट्लएका
ा कष्ट्मयलाई
अ ावष्ट्धक गिाई खोप सेवा प्रभावकािी बनाउन यो काययक्रमको व था गरिएको छ
यो काययक्रम प्र े क ष्ट्ज ाहरुमा नै संचालन गने गरि वजेट ष्ट्वष्ट्नयोजन गरिएकोले प्रादे ष्ट्शक म ालय वाट वजेट
वां िफां ि सीट अनु साि समयमै स क्त त ा
कायायलय लाई उपल गिाउने व था गनुय पदय छ
खोप काययक्रममा संल্ ा कमीहरूको ৯ान ि सीप अष्ट्भवृक्त गनुय
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अपेष्ट्क्षत
प्रष्ट्तफल
स৽ालन
प्रकृया

िाष्ट् ि य खोप काययक्रमवािे आधािभुत जानकािी गिाई खोप काययक्रमको व थापन क्षमता ष्ट्वकास गनुय
नयािँ खोप,खोप ऐन तथा ष्ट्नयमावलीबािे जानकािी गिाई कायय यनमा सहजता ाउनु
गुण िीय खोप सेवा स৽ालन क्षमता ष्ट्वकासभई खोप सेवा प्रभावकािी हुने छ
ा कमीहरुले गुण िीय खोप सेवा स৽ालनमा ष्ट्ज ेवािी बहन गने छन्
लष्ट्क्षत समूहः
खोप सेवा प्रदान गरि िहेका नयां
ा कमी, खोप सेवा संचालन गरििहेका वर्षय यता खोप ताष्ट्लम नपाएका
ा कमीहरु ) ा
चौकी, प्रा ा के , नगि ा
के , सामुदाष्ट्यक ा
ईकाई, खोप सेवा स৽ालन हुने
MCH Clinic, खोप किाि सेवामा ष्ट्नयुक्ति भएका खोप काययकताय खोप सेवामा संल্ ा कष्ट्मयहरु ि क्रःमश अ
ा कमी हरु
स৽ालन गने अवष्ट्धः
ीकृत काययक्रममा उ ेख भए अनु साि सके स प्रथम ि दोस्रो चौमाष्ट्सक ष्ट्भत्र स
गनुय पदय छ
स৽ालन ष्ट्वष्ट्धः
ा
कायायलयले काययक्रम संयोजक, खोप अष्ट्धकृतहरुसिँग सम य गिी मातहतका थानीय तह ि
ा
सं थाहरुमा खोप काययक्रममा संल্ ि खोप ताष्ट्लम नपाएका ा कमीहरुको ष्ट्व विण पष्ट्हलो चौमाष्ट्सक ष्ट्भत्र माग
गिी अ ावष्ट्धक गने
ष्ट्वष्ट्नयोष्ट्जत वजेट ि ताष्ट्लमको सहभाष्ट्ग संূाको आधािमा बजेटको परिष्ट्धमा िष्ट्ह साष्ट्वकका ष्ट्ज ा वा पायक पने
थानीय तहमा समेत के
तोष्ट्क ताष्ट्लम स৽ालनको व था गनुय पदय छ ताष्ट्लमको समयमा प्रयोगा क अ ास
गिाउनु पने भएकोले ताष्ट्लम संचालन हुने थान नष्ट्जक खोप सेसन संचालन हुने )MCH Clinic, खोप के ( िहेको
हुनु पदय छ
खोप ताष्ट्लममा एकरुपता ाई प्रभावकािीता ाउन खोप ताष्ट्लम प्रष्ट्शक्षक प्रष्ट्शक्षण ष्ट्नदे ष्ट्शका ि प्र ुष्ट्तकिण सामाष्ट्ि
तयाि गरिएको छ खोप काययक्रमका कृयाकलापहरु संचालन को लाष्ट्ग गत आ.वा.मा सवै प्रदे शमा प्रष्ट्शक्षक प्रष्ट्शक्षण
काययक्रम समेत संचालन गरि सो वािे जानकािी गिाईएको हुदां उि काययक्रममा संल্ सहजकताय हरु )एक समुहमा
कक्त मा जना(वाट मात्र यो काययक्रम संचालन गिाउनु पदय छ
तष्ट्लम योजना तयाि गरि प्रदे श ा
ष्ट्नदे शनालय ,परिवाि क ाण महाशाखा मा अिीम जानकािी गिाई सम य
गने
प्रदे श अ गयतका ा
ष्ट्नदे शनालय, ष्ट्वष्ट्भ
ा
कायाय लयहरु बाट समेत दक्ष सहजकताय को व था गरि ताष्ट्लम
प्रभावकािी वनाउनु पदय छ
ा
ष्ट्नदे शनालयले ष्ट्ज ाको योजना अनु साि ताष्ट्लम प्रभावकािी वनाउन सहजकताय को व था गनय सम य गरि
प्रदे श तथा अ
ा
कायाय लयहरु वाट समेत सहजकताय परिचालनमा आव क सहयोग ि सम य गरि वयव थापन
समेत गने
उपल ष्ट्नदे ष्ट्शका, ताष्ट्लम सामािीको पूणय अ यन ि पालना गिी ताष्ट्लम स৽ालन गने व था गनुय पनेछ
एक समूहमा ब ीमा
जना स सहभागीको समूह बनाई ताष्ट्लम स৽ालन गनुय पदय छ
यस अष्ट्घ ि हाल ताष्ट्लम ष्ट्लएका ा कमीहरुको ष्ट्वविण ा
कायाय लयले ा
सं था अनु साि ष्ट्वविण
अ ावष्ट्धक गिी िा नु पने छ
स क्त त ा
कायाय लय ि ा ष्ट्न का काययक्रम संयोजकसिँग सम य गिी खोप ताष्ट्लम प्रा गनय बािँ की संূाको
आधािमा प्राथष्ट्मकता ष्ट्नधायिण गिी प्र े क ा
सं थाबाट प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध हुने गिी ) खोप सेवामा संल্ नयां
ा कमी, .खोप सेवामा संल্ भई िहेका ति वर्षय यता ताष्ट्लम नष्ट्लएका पुिाना ा
कमी ि . अ
ा
कमी क्रमश ेः प्राथष्ट्मकता ष्ट्नधायिण गरि( सहभागी व था गनुय पदय छ
प्रदे श तथा ष्ट्ज ा िमा यो ताष्ट्लम संचालन गनय का लाष्ट्ग हाल ि यस अष्ट्घ प्रष्ट्शक्षक प्रष्ट्शक्षण ताष्ट्लम ष्ट्लएका प्रदे श
अ गयतका खोप अष्ट्धकृतहरु, अ सहजकताय हरु तथा
ा ष्ट्न माफयत यस अष्ट्घ ताष्ट्लममा सहष्ट्जकिण गिे का
काययक्रम अष्ट्धकृतिज ा अ ताष्ट्लम अष्ट्धकृतहरु म ेबाट सहजकताय छनौटगरि ताष्ट्लम संचालनको
व था
गनुय पदय छ ताष्ट्लममा सहष्ट्जकिणको लाष्ट्ग के खोप शाखा, WHO/IPD,UNICEF बाट समेत सहजकताय
व था
गिे ि ताष्ट्लमसंचालन गनुय पदय छ बा सहजकताय को आष्ट्थयक व थापन काययक्रमबाट नै होि गनुय पदय छ
यो ताष्ट्लम ष्ट्दनको हुने छ उि ष्ट्दन म े सीप ष्ट्वकास गनय उि ताष्ट्लम (MCH Clinic), पायक पने खोप के मा
ताष्ट्लमको तेश्रो ष्ट्दन ष्ट्दन खोप सेवा स৽ालन भएको ष्ट्दन हुने गिी ताष्ट्लम समय ष्ट्मलाउनु पदय छ उि ताष्ट्लममा
स क्त त ष्ट्ज ा
ाक्तসन ोिि ा
सं थासिँगको सम यमा प्रयोगा क अ ासको लाष्ट्ग ताष्ट्लम स৽ालन
ष्ट्नदे ष्ट्शका अनु साि खोप, को चेन सामािीको व था पष्ट्हलो ष्ट्दन नै गनुय पदय छ
ताष्ट्लम स৽ालन गनय प्रा वजेटको परिष्ट्धमा िही खचय ष्ट्वविण अष्ट्िम तयाि गिी ीकृत गिाइ सोको प्रष्ट्त ष्ट्वविण
बाल ा
तथा खोप शाखामा पठाउनु पने छ
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बजेट
वािँ िफािँ ि

स भय
सामािी

प्रदे श ा
ष्ट्नदे शनालयमा ष्ट्वष्ट्नयोष्ट्जत वजेट बाट खोप ताष्ट्लम संचालन गदाय कुनै ष्ट्ज ामा ताष्ट्लम पाउन वांकी
भएमा, खोप संचालन गरििहेका ष्ट्नष्ट्ज तथा गै.स.स.सं था, अ ताल, MCH Clinic, नगि ा
के
आष्ट्द बाट
सहभाष्ट्ग गिाई ताष्ट्लम संचालन गनुय पदय छ
नोटः . ीकृत वजेटबाट योजना तयाि गदाय तोष्ट्कएको संূामा थप गिे ि समेत ताष्ट्लम संचालन गनय सष्ट्कने छ
. ताष्ट्लम सामािी)ष्ट्नदे ष्ट्शका, सहभाष्ट्ग पुक्त का, ताष्ट्लम प्रष्ट्तवेदन तयािी तथा छपाई( यसै वजेट वाट गनय सष्ट्कने छ
ति तोष्ट्कएको संূामा सहभाष्ट्ग घट् ने भएमा यो प्रयोजनमा खचय गनय पाईने छै न
नोटः प्रदे श म ालय ि ष्ट्नदे शनालय बाट खोप संचालनको लाष्ट्ग आब क सामािी स भय सामािी ,प्रष्ट्शक्षक ष्ट्नदे ष्ट्शका,
सुक्ष्मयोजना फािम, DQSA ष्ट्नदे ष्ट्शकाहरु को छपाईको वजेट व था गरि आब क मात्रामा छपाई गरि समयमै
ष्ट्वतिण
था गनुय पदय छ
यसिी खचय गदाय ने पाल सिकािको प्रचष्ट्लत आष्ट्थयक ऐन ि ष्ट्नयमअनु साि गनुय पनेछ उि ताष्ट्लममा आउने सबै श्रोत
क्ति तथा सहजकताय हरुको खचय समेत काययक्रम बाटै व था गनुय पने छ प्रा बजेटबाट पारिश्रमीक, दै ष्ट्नक भ्रमण
भ ा, यातायात, खाजा, े शनिी, हल भािा, ताष्ट्लम, शैष्ट्क्षक सामािी, ानि ि ष्ट्वष्ट्वध आष्ट्दमा खचय योजना तयाि गरि
अष्ट्िम ीकृत गिाएि खचय गने व था गनुय पने छ
खोप ताष्ट्लम संचालन प्रष्ट्शक्षक प्रष्ट्शक्षण ष्ट्नदे ष्ट्शका, खोप ताष्ट्लम पुक्त का

प्रदे ि रिा नयााँ खोप एइएर्आइय को जानकारी, पूणय खोप काययक्रिको सिीिा र मज ा रको सुक्ष्मयोजना
अ ािमिक गने
परिचय
ा
सं था ि थानीय िको समेत खोप तथा को चेन संचालन ि प्रगष्ट्तको समीक्षा ि सुधािको लाष्ट्ग
तहगत योजना बनाउन, सहकायय ि साझेदािी ष्ट्वकास गरि कायय क्रम प्रभावकािी बनाउन ि थानीय िको
कायय क्रम संचालनमा क्षमता ष्ट्वकास गनयको लाष्ट्ग यो काययक्रमको व था गरिएको छ
उ े
ष्ट्ज ा/गा/न/ थानीय तह, ा
सं था िको खोप काययक्रमको उपलक्त , प्रगष्ट्तको अव था ष्ट्व े र्षण ि
समीक्षा गरि सुधािकोलाष्ट्ग सुक्ष्म योजना बनाउने
खोप काययक्रमबाट प्रा उपलक्त कायम िा दै गु ण िीय खोप सेवा माफयत पू णय खोप सुष्ट्नष्ट् त गनय उपल
श्रोत साधनको परिचालनको योजना बनाउने
पू णय खोप सुष्ट्नष्ट् तता घोर्षणा ि ष्ट्दगोपनाको योजना बनाई कायाय यन गने
ीकृत ष्ट्वष्ट्नयोष्ट्जत ष्ट्ज ा तथा गािँ उ/नगि थानीय तहका काययक्रमहरु संचालनको योजना वनाई
सम या क तविले सहष्ट्जकिण ि सहयोग गनय जानकािी गिाउने साथै काययक्र म संचालन ताष्ट्लका तथा
प्र ु ष्ट्तकिण सामािी तयािी गने
अपे ष्ट्क्षत
थानीय िको कायय प्रगष्ट्त, उपलक्त , सुधाि गनुयपने पक्षहरुको पष्ट्हचान भई गु ण िीय ि प्रभावकािी खोप
प्रष्ट्तफल
सेवा स৽ालन गनय योजना ष्ट्नमाय ण हुनेछ
खोप प्रगष्ट्तमा वृक्त , खोप खेि जाने दिमा कमी हुनका साथै पू णय खोप सुष्ट्नष्ट् तता हुनेछ
लष्ट्क्षत समूहः
स৽ालन
सहभाष्ट्गः प्रदे श अ िगत खोप कायय क्रमको सहष्ट्जकिण, सम य ि अनुगमन गने प्रदे श
ा
प्रकृया
ष्ट्नदे शनालय, ा
आपूष्ट्तय के का प्रमुख ि स कय
क्तिहरु, ा
कायाय लयबाट प्रमुख ि बाल ा
प्रमुख, खोप काययक्रम स कय
क्तिहरु, साष्ट्वकका खो.सु.अ .ि खो.सु.हरु ि को.चे.अ.को.चे.स. गरि ष्ट्ज ा
बाट जना
स৽ालन गने अवष्ट्धः
ीकृत काययक्रममा उ ेख भए अनुसाि सके स प्रथम चौमाष्ट्सकमा ि नभएमा दोस्रो चौमाष्ट्सकको
शुरुमानै स
गने
स৽ालन ष्ट्वष्ट्धः
यो कायय क्रम स
भएपष्ट्छ मात्र ष्ट्ज ा ि तथा थानीय तह िमा काययक्रम स৽ालन गनुय उपयु ि हुने
भएकोले तोष्ट्कएको चौमाष्ट्सकमा आयोजना गनुयपदय छ
यो समीक्षा तथा सुक्ष्मयोजना तयािी गोष्ट् बाल ा
तथा खोप सेवा शाखा, साझेदाि ष्ट्नकायबाट समेत श्रोत
क्ति ि सहजकताय को प्र क्ष संल্तामा आयोजना गनुयपने भएकोले प्रादे ष्ट्शक ा
ष्ट्नदे शनालयले अिीम
सम य गरि गोष्ट् को ष्ट्तष्ट्थ ष्ट्मती तोिुपदय छ
यो गोष्ट् मा आउिँ दा ा
कायाय लयले ष्ट्ज ा/ थानीय तह/
ा
सं था
िीय खोपको
वर्षयको
प्रगष्ट्त,गत वर्षयको कभिे ज, खोप खेि जाने दि, पू णय खोप सुष्ट्नष्ट् तता घोर्षणाको अव था ि ष्ट्दगोपनाको
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िणनीष्ट्त/उपलक्त , को चेन तथा ाक्तসनको अव था )मौ৴ात ष्ट्वविण(, खोप कायय क्रममा भए गिे का
innovation, काययक्रममा भएका कमी कमजोिी ि सुधािको लाष्ट्ग सुझाव/योजना आष्ट्द ष्ट्लएि अउनु पने छ

बजेट
वािँ िफािँ ि

स भय
सामािी

गत वर्षय तयाि भएको ष्ट्ज ा िको सूक्ष्म योजना/ष्ट्नधाय रित खोप सेसन ि स৽ालन भएका खोप सेसनको
ष्ट्वविण अष्ट्नवायय ष्ट्लई आउन )स৽ालन नभएको भए कािण(
साष्ट्वकका प्र ेक ष्ट्ज ाले खोप कभिे ज कम भएका ि धेिै भएका ा
सं था थानीय तहको ष्ट्वविण
छु ਂाई
कािणहरु उ ेख गिी ष्ट्ज ाबाट भए गिे का कायय हरुको ष्ट्वविण ष्ट्लई आउन आव क फमेट
सष्ट्हत अष्ट्िम जानकािी गिाउनु पदय छ
ा
ष्ट्नदे शनालय वाट समेत ष्ट्ज ा अनुसाि ि सकेस
थानीय तह
िको उपयुय ि ष्ट्वविण ि
ष्ट्क्रयाकलाप ि उपलक्त हरु तयािी गिी प्र ु ष्ट्तकिण गने
यस कायय क्रममा
िाष्ट् ि य खोप काययक्रमको लक्ष .,उ े , उपलक्त ध, चुनौष्ट्त,ि खोप को चेनका मुূ नीष्ट्त, िणष्ट्नष्ट्त,
मापदਔहरुको प्र ु ष्ट्तकिण ि जानकािी गिाउने
प्रदे श िको अव था., उपलक्त ध, सम ा ि प्रयासहरुको जानकािी गिाउने
ा
कायायलयहरु वाट ेः .मुূ उपलक्त ध, सम ा, गरिएका प्रयास, स
गष्ट्तष्ट्वष्ट्ध, थानीय िका
कृयाकलापहरु ि संचालनको अव था आष्ट्द प्र ु ष्ट्तकिण गिाउने
अ ास ि प्र ु ष्ट्तकिण गिाउने ,घं ा सुक्ष्म योजना तयािी स क्त अष्ट्भमुक्तखकिण दे क्तख कक्त मा .
ष्ट्ज ा तथा थानीय िमा .ष्ट्वष्ट्नयोष्ट्जत काययक्रमहरु ि संचालन अव थाको समीक्षा गरि प्रभावकािी
वनाउन कायय क्रम संचालन ताष्ट्लका, प्र ु ष्ट्तकिण सामािी तयािी वा उपल गिाई अष्ट्भमुक्तखकिण गने तथा
सम य ि प्राष्ट्वष्ट्धक सहयोग सहष्ट्जकिण के कसिी गने छलफल गरि एकरुपता कायम गनय ि ष्ट्ज ेवािी
महशुस गनय प्रो ाहन गने
पू णयखोप घोर्षणा ि ष्ट्दगोपनाको औष्ट्च .,प्रकृया ि ष्ट्ज ेवािी वािे छलफल ि जानकािी गिाउने
नोटः प्र ेक वर्षय श्रावण मष्ट्हना ष्ट्भत्र सवै तहको सुक्ष्मयोजना तयाि भई सवै तहमा पठाई सिु पनेमा जोि
गने
प्रादे ष्ट्शक ाक्तসन ोिले वाष्ट्र्षयक खोप तथा को चेन सामािी आपू ष्ट्तय ष्ट्वतिणको ष्ट्ज ागत ष्ट्वविण,
हालको मौ৴ात ष्ट्वविण,सामािीहरुको अव था, को चेन सामाष्ट्ि ममयत संभाि अव था,योजना,महसुस
गरिएका सम ा ि सुधािको लाष्ट्ग योजना एवं सुझाव अष्ट्नवायय तयाि गरि ईलेक्ट्िोष्ट्नक ि प्रमाष्ट्ण त ष्ट्वविण
सष्ट्हत उपक्त थत हुन ि प्र ु ष्ट्तकिणको लाष्ट्ग जानकािी गिाउनु पदय छ
प्र ु ष्ट्तकिण,समीक्षा,ष्ट्व े र्षण प ात ष्ट्ज ा/ थानीय िको सुक्ष्म योजना तयािी गनय सहष्ट्जकिण गरि
अ ावष्ट्धक गिे ि सो को आधािमा प्रदे श िको समेत सुक्ष्म योजना तयाि गनुयपदय छ
यो काययक्रम संचालनको लाष्ट्ग संघीय िमा परिवाि क ाण महाशाखासिँग सम य गरि ष्ट्मष्ट्त, थान ि
सहजकताय को व थापन गनुयपदय छ
प्रा बजेटबाट नेपाल सिकािको आष्ट्थयक ऐन ष्ट्नयमानुसाि दै ष्ट्नक भ्रमण भ ा, यातायात, े शनिी, शैष्ट्क्षक
सामािी, हल तथा जेनेिेटि भािा, खाजा,
ानि, ष्ट्वष्ट्वध, फोटोकपी, श्रोत
क्ति तथा सहजकताय को
पारिश्रमीक के (, प्रदे श समेतआष्ट्दको लाष्ट्ग खचयको ष्ट्वविण अष्ट्िम योजना बनाई ीकृत गिाई खचय गने )
व था गनुयपदय छ
के बाट प्रा संचालन ताष्ट्लका,प्र ु ष्ट्तकिण ाईि,ष्ट्ज ा, थानीय तहको सुक्ष्म योजना

मज ा
रिा नयााँ खोप, ए.ई.एर्.आई. को जानकारी, पूणय खोप कायय क्रिको सिीिा र ा
सं था एिं
थानीय तह
रको सुक्ष्म योजना अ ािमिक गने ( मदने काययक्रि) (
मज ा) थानीय तह
सं योजक, ा
सं था प्रिुख र सरोकारिालाहरु सिेतको सहभामगतािा संचालन गनय प्रदे ि िार्यत िजेट
उपल गराउन
परिचय
विा, ा
सं था ि थानीय िको समेत खोप तथा को चेन संचालन ि प्रगष्ट्तको समीक्षा ि सुधािको
लाष्ट्ग तहगत सुक्ष्मयोजना बनाउन थानीय तह तथा ा
सं थाको क्षमता ष्ट्वकास गनय, काययक्रम प्रभावकािी
बनाउन ष्ट्ज ेवािी महशुस गिाउन तथा थानीय िको कायय क्रम संचालनमा क्षमता ष्ट्वकास गनयको लाष्ट्ग
यस कायय क्रमको व था गरिएको छ
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उ े

अपे ष्ट्क्षत
प्रष्ट्तफल

स৽ालन
प्रकृया

ष्ट्ज ा ि थनीय तह ि ा
सं था िको खोप कायय क्रमको उपलक्त , प्रगष्ट्तको अव था ष्ट्व े र्षण एवं
समीक्षा गरि सुधािको लाष्ट्ग ा
सं था एवं थानीय तह तहको सुक्ष्म योजना बनाउन क्षमता ष्ट्वकास गने
खोप काययक्रमबाट प्रा उपलक्त कायम िा दै गु ण िीय खोप सेवा माफयत पू णय खोप सुष्ट्नष्ट् त गनय उपल
श्रोत साधन परिचालनको योजना बनाउने
पू णय खोप सुष्ट्नष्ट् तता घोर्षणाि ष्ट्दगोपनाको योजना बनाई कायाय यन गने
खोप को चेन सामािीको वा ष्ट्वक आब िाको आधािमा योजना बनाउने
थानीय विा, ा
सं था ि थानीय तह तहको कायय प्रगष्ट्त, उपलक्त , सुधाि गनुयपने पक्षहरुको पष्ट्हचान
भई गु ण िीय ि प्रभावकािी खोप सेवा स৽ालन गनय योजना ष्ट्नमाय ण गनय क्षमता ष्ट्वकास हुने छ
खोप प्रगष्ट्तमा वृक्त , खोप खेि जाने दिमा कमी हुनका साथै पू णय खोप सुष्ट्नष्ट् तता ि ष्ट्दगोपना कायय क्रम
स৽ालन हुनेछ
खोप काययक्रम संचालन संिचना,प ष्ट्त बािे छलफल भई सम य ि भूष्ट्मका वािे बोध हुनेछ
लष्ट्क्षत समूहः
सहभाष्ट्गः सवै
ा
सं था प्रमुखहरु, थानीय तहका ा
संयोजकहरु ि वजेटको परिधमा िष्ट्ह
सहसंयोजकहरु समेत ,खोप सेवामा संल্ अ संघ सं था प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धहरु साथै सके स सवै विाहरुको
ा कमीको सहभाष्ट्गतानगि ा
के (,सामुदायीक ा
के ,विा ा
के
गिाउनु पदय छ )
स৽ालन गने अवष्ट्धः
ीकृत काययक्रममा उ ेख भए अनुसाि प्रदे शको योजना तथा अष्ट्भमुक्तखकिण काययक्रम प ात प्रथम
चौमाष्ट्सकमा ि नभएमा दोस्रो चौमाष्ट्सकको शुरुमानै स
गने
स৽ालन ष्ट्वष्ट्धः
यो काययक्रम स
भएपष्ट्छ मात्र थानीय तह तथा ा
सं था िमा कायय क्रम स৽ालन गनुय उपयु ि हुने
भएकोले तोष्ट्कएको चौमाष्ट्सकमा यथाशक्य चािँ िै आयोजना गनुयपदय छ
सुक्ष्म योजना तयािी गोष्ट् प्रदे श ा
ष्ट्नदे शनालय,साझेदाि ष्ट्नकायबाट समेत श्रोत क्तििसहजकताय को
प्र क्ष संल্तामा आयोजना गनुयपने भएकोले प्रादे ष्ट्शक ा
ष्ट्नदे शनालय संग अिीम सम य गरि गोष्ट् को
ष्ट्मष्ट्त तोिुपदय छ
यो काययक्रम यस अष्ट्घ सुक्ष्मयोजना तयािीमा संल্,प्रष्ट्शक्षक प्रष्ट्शक्षण ताष्ट्लममा सहभाष्ट्ग सहजकताय वाट
संचालन गनुय पदय छ यष्ट्द
ा
कायाय लय अ गय त
ा जनशक्ति नभएमा प्रदे श वा अ
ा
कायाय लयहरु संग समेत सम य गरि सहजकताय को व था गिे ि मात्र काययक्रम संचालन गनुय पदय छ
ा
कायायलयले यो गाष्ट् संचालन पू वय सुक्ष्मयोजना फािमहरु ष्ट्प्र गिे ि सवै ा
सं थालाई ि थानीय
तहलाई समेत समयमै पठाई सवै ष्ट्वविण अष्ट्नवायय रुपमा भिे ि
ाउन जानकािी गिाई थानीय तहका
संयोजकहरु वाट सो स
मा ष्ट्नि ि अनुगमन समेत गिाउनु पदय छ साथै खोप को चेन समािीको
मौ৴ात ष्ट्वविण, खोप सेसन संचालन अव था,नयां गरिएका कृयाकलापहरुआष्ट्द समेत ष्ट्लइआउन पत्रवाट
जानकािी गिाउने ि दादु िा .ई.गरि खोप के
िको जे ा
संसथावाट खोप काययकताय संग छलफल(
)खोपको आव िा ष्ट्नधाय िण गिे ि आउन जानकािी गिाउने
ा
कायायलयले समेत थानीय तह तथा ा
सं था िीय खोपको वर्षयको प्रगष्ट्त संূा, गत वर्षयको
कभिे ज, खोप खेि जाने दि, पू णय खोप सुष्ट्नष्ट् तता घोर्षणाको अव था, पष्ट्हचान भएका सम ाहरु आष्ट्द तयाि
गिे ि प्र ु ष्ट्तकिण गनुय पदय छ यस गोष्ट् माः
िाष्ट् ि य.खोप कायय क्रमको लक्ष, उ े , उपलक्त , चुनौष्ट्त वािे प्र ु ष्ट्तकिण गरि जानकािी गिाउने
प्र ेक वर्षय श्रावण पष्ट्हलो ( सूक्ष्मयोजनाको आव िा ि तयािी प्रकृया ि ष्ट्वशेर्षता वािे जानकािी गिाउने .
ह ामा तयाि हुने, सवै तहमा माष्ट्सक खोप प्रगष्ट्तको अनुगमन भई तਚालै सुधािमा सहयोग हुने, गत वर्षयको
त ां ेंक ष्ट्व े र्षण भई सम ाको पष्ट्हचान ि सुधािको लाष्ट्ग यो आ को योजना व े.व., खोप तथा को चेन
समािीको वा ष्ट्वक आब िाको आधािमा योजना व े, पू णयखोप सुष्ट्नष्ट् तताि ष्ट्दगोपनाको योजना व े ,
वाष्ट्र्षयक सम ाको पष्ट्हचान ि उपलष्ट्बधको अष्ट्भलेख प्रष्ट्तवेदन हुने, सुक्ष्मयोजनाको शुरुवात
ा
सं था,
विा बाट हुनु पने, सवै तहमा वाष्ट्र्षक अ ावष्ट्धक हुने ि गनुय पने आष्ट्द ष्ट्वशेर्षता भएको वताउने )
सवै ा
सं था ि बाट माग गरिएको त ांकप्रा भएको यष्ट्कन गने वा उपल गिाउने .
थानीयतहग .त समुह वनाई
सुक्ष्मयोजना फािम अ न गनय लगाउने साथै नयां फािम उपल गिाई ाएको फािम वाट पु न प्र ेक .
ा
सं थाहरुलाई अ ास शुरु गिाउने सहजकताय ले प्रदशयन गदै प्र ेक फािम भदै सहभाष्ट्गहरुको
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अ ासको अनुगमन गने ि प्र पादै सवैको क्षमता ष्ट्वकास भएकोमा सुक्ष्मयोजना फािम भनय(, फािमको
प्रयोग गनय, त ां क ष्ट्वश्ेेलर्षण गनय यष्ट्कन हुने )
अभाव तथा खेि जान वाट वचाउन खोप को चेन सामािीको योजना वनाउदा वा ष्ट्वक योजना वनाई .
लक्ष, खोपके
ि वर्षयको सिदि प्रगष्ट्तको समेत आधािमा योजना गिाउन अ ास गिाउने
)भेरिफाई( सवैको अ ास सष्ट्कएपष्ट्छ कुनै एक सं थालाई प्रसतुष्ट्तकिण गिाउदै सवै लाई प्रमाणीकिण .
गिाउदै प्र पाने
नोटः यो गोष्ट् सहजकताय को क्षमता ष्ट्वकास गने ि यस पष्ट्छ ष्ट्नि ि ा
सं थामा ि थानीय तह िमा
सुक्ष्मयोजना वनाई खोप सेवा सुधाि गनुयपने भएकोले सवैले समान बु झनु पनेमा जोि गरि महशुस गिाउने
ा
सं था प्रमुख ि संयोजकले सहष्ट्जकिण गरि विा, थानीय तहको वाष्ट्र्षयक सुक्ष्म योजना तयाि गने ि
कायाय यन गनुय पनेमा ष्ट्वशेर्ष जोि ष्ट्दने
अव ा
सं थाको तयािी सुक्ष्मयो .जनावाट थनीय तहको समायोजन गिाउने
प्रष्ट्त माष्ट्थ ो ष्ट्नकायमा पठाउन जानकािी गिाउनु प्रष्ट्त स क्त त सं थामा िाীे ि तयािी सुक्ष्मयोजना .
होस
सवै थानीय तहको सुक्ष्मयोजना बाट समायोजन गिे ि ष्ट्ज ाको सुक्ष्मयोजना तयाि गरि कायाय यन गने
पु नः सुक्ष्मयोजना तयािी, प्रकृया, ष्ट्ज ेवािी ि मह वािे छलफल गरि जानकािी गिाउदै माष्ट्सक ष्ट्वविण
भरि ष्ट्नि ि अनुगमन, काययक्रममा सुधाि गदै वाष्ट्र्षक श्रावणमा तयािी गरि पठाउन जानकािी गिाउने
थानीय तह ि ा
सं थामा खोप कायय कताय , अ
ा कमीहरुको समेत संहभाष्ट्गतामा अ ावष्ट्धक
गने ि खोप सम य सष्ट्मष्ट्त संग छलफल ि प्रमाष्ट्णकिण गिाई पठाउनु पने कुिा जानकािी गिाउने
पू णयखोप सुष्ट्नष्ट् तता ि ष्ट्दगोपनाको औष्ट्च ., प्रकृया ि ष्ट्ज ेवािी वािे छलफल ि प्र ुष्ट्तकिण गने
प्रा बजेटबाट नेपाल सिकािको आष्ट्थयक ऐन ष्ट्नयमानुसाि दै ष्ट्नक भ्रमण भ ा, यातायात, े शनिी,शैष्ट्क्षक
सामािी,हल तथा जेनेिेटि भािा,खाजा, ानि,ष्ट्वष्ट्वध फोटोकपी, श्रोत
क्ति तथा सहजकताय को
पारिश्रमीकके (,प्रदे श समेतआष्ट्दको लाष्ट्ग खचयको ष्ट्वविण अष्ट्िम योजना बनाई ीकृत गिाई खचय गने )
व था गनुयपदय छ
प्र ु ष्ट्तकिण ाईि, ष्ट्ज ा, थानीय तहको सुक्ष्म योजना

मज ा तथा थानीय तह रको सु क्ष्मयोजनाको प्रदे ि बाट सिायोजन र एटलस तयारी ,छपाई तथा मितरण
परिचय
विा, ा
सं था ि थनीय िमा संचालन हुने खोप सेसनहरुलाई थनीय िको नসामा उताि गरि
विा ि स संचालन हुने खोप सेसनको ष्ट्मष्ट्त थान समेतको अनुगमन गनय प्रदे श िमा एटलस तयािी
गरि कायय क्रम अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणलाई ष्ट्नि िता ि प्रभावकािी वनाउने उ े ले यो काययक्रम
िाक्तखएको हो
उ े
विा, ा
सं था ि थनीय िमा संचालन हुने ष्ट्नयष्ट्मत खोप सेसनहरुको ष्ट्वविण अ ावष्ट्धक गने
खोप सेसन िमा खोप सेवाको अनुगमन सुपरिवेक्षण गनय सहज वनाउने
अपे ष्ट्क्षत
प्रष्ट्तफल
स৽ालन
प्रकृया

थानीय तह, विा िको खोप सेसन संূा(, थान, संचालन ष्ट्मष्ट्त, खोप सेसन वाईज लष्ट्क्षत संূा, ा
सं था आष्ट्द को जानकािी हुने तथा खोप सेवाको अनुगमन ),सुपरिवेक्षणमा सहज भई कायय क्रमको सुधाि हुने
छ
यो कायय दास्रो चौमाष्ट्सकमा स
गनुय उपयु ि हुनेछ
प्रकृया
तयािी ) ा
सं थाको समायोजन भएको( यो काययको लाष्ट्ग प्रदे श अ गय तको थनीयतहगत.
सुक्ष्मयमेजना अष्ट्नवायय आव क हु छ, तसथयः
यस आ ा
सं था मा सवै .व., थनीय तह ि ष्ट्ज ा ि स को सुक्ष्मयोजना तयाि गनय सवै तहमा वजेट
तथा कायय क्रम िाक्तखएको ि सो स
मा गत आमा प्रदे श िमा प्रष्ट्शक्षक प्रष्ट्शक्षण समेत ष्ट्दई सष्ट्कएको .व.
हुदा प्रदे श ष्ट्नदे शनालयले ा
कायाय लयहरु लाई ष्ट्नि ि सम य ि सहष्ट्जकिण गरि थनीय िको
सुक्ष्मयोजना अष्ट्नवायय तयाि गिाई पठाउन ि प्रदे श िको समीक्षामा अष्ट्नवायय ाउन जानकािी गिाउनु
पदय छ
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प्रदे श
िको समीक्षामा थनीय तहको समायोजन भएको ष्ट्ज ाको सुक्ष्मयोजना ि
ा
सं थाको
समायोजन भएको थानीय तहको सुक्ष्मयोजना अष्ट्नवायय ष्ट्लई आउन समयमै ा
कायायलयहरु लाई
सम य गरि संकलन गनुय पदय छ
प्रदे श िवाट सके स सवै ष्ट्ज ा िमा संचालन हुने सुक्ष्मयोजना गोष्ट् को योजना माग गरि सहष्ट्जकिण
ि प्राष्ट्वष्ट्धक सहयोग उपल गिाउनु पदय छ
सुक्ष्मयोजना प्रा भए पष्ट्छ वजेटको परिष्ट्धमा िष्ट्ह
ास सवै ष्ट्ज ा तथा थनीय तहको .े् ष्ट्नदे शनालय
ले प्रादे ष्ट्शक एटलस वनाउन
WHO/UNICEF संग सम य गिे ि िाटा समायोजन ि थानीय तह वाईजको नসा सष्ट्हत िि ा खाका तयाि
गरि ा
सं था(, खोप के
थान, संचालन ष्ट्मष्ट्त, खोप के
िीय लक्ष आष्ट्द नসामा दे क्तखने गरि )
ष्ट्वष्ट्नयोष्ट्जत वजेट बाट तयािी, छपाईको लाष्ट्ग क्ति किाि वा पिामशय सेवाको स झौता गरि कायय गनय सष्ट्कने
छ तयािी एटलस – प्रष्ट्त परिवाि क ाण महाशाखा, WHO,UNICEF मा समेत पठाउनु पदय छ
प्रचष्ट्लत आष्ट्थयक ऐन, ष्ट्नयम तथा सावयजष्ट्नक खरिद ऐन ि ि ष्ट्नयमावली अनुसाि ष्ट्नमनानुसाि खचय व था
गनुय पदय छ
भ ा.भ्र.दै ., यातायात
े सनिी ., फोटोकपी, छपाई
वैठक खाजा खचय ष्ट्नयमानुसाि ष्ट्वहान ि ष्ट्दउसो .
क्ति किाि वा पिामशय सेवा खचय .
ष्ट्वष्ट्वध .
खोप ष्ट्नदे ष्ट्शकाहरु, सुक्ष्मयोजना फािम, स झौताहरु

खोप को चे न तथा पूणयखोपको अि था ,अनुभि आदान प्रदानको लामग अ रप्रदे ि अिलोकन भ्रिण
(खो.सु .अ.,को चे न तथा खोप से िािा सं ल্
ा
कमिय प्रदे ि , ा
कायायलय, थानीय तहबाट) प्रदे ि
ा
मनदे िनालय िार्यत
परिचय
प्रदे श तथा ष्ट्ज ाहरुमा खोप काययक्रममा भएका िाम्रो अ ास तथा व थापनहरुको अवलोकन तथा
जानकािी हां ष्ट्शल गरि आ—आ नो प्रदे श ,ष्ट्ज ा ि थनीय तहहरुमा अनुशिण गरि खोप तथा को चेन
कायय मा सुधाि गनय तथा पू णयखोप घोर्षणा ि ष्ट्दगोपनाको कायम गनय प्रो ाहनको लाष्ट्ग अनुभव आदान प्रदान
गनय ि प्रदे श प्रदे श ष्ट्वचमा सम य तथा सहकायय मा समेत सहयोग होस भ े हे तुले यो कायय क्रमको व था
गरिएको हो
उ े
खोप तथा को चेन व थापनमा ष्ट्वष्ट्भ ष्ट्ज ा तथा प्रदे शहरुमा भए गिे का िाम्रा कायय तथा अ ासहरुको
अवलोकन ि जानकािी भई आ नो कायय क्षेत्रमा अनुशिण गरि सुधाि गने
ष्ट्वष्ट्भ ष्ट्ज ा तथा प्रदे श ष्ट्वच अ िस
ष्ट्वकास गने
अपे ष्ट्क्षत
खोप सेवा सुधािमा भए गिे का िाम्रा अ ास ि खोप काययक्रममा ष्ट्वष्ट्भ प्रदे श तथा ष्ट्ज ाहरु वाट गरिएका
प्रष्ट्तफल
सुधाि ि प्रयासहरुको जानकािी भई आ नो कायय क्षेत्रमा पष्ट्न सुधािको लाष्ट्ग अनुशिण हुने ि खोप सेवा
सुधािमा नष्ट्वनतम प्रयासहरु गनय प्रो ाहन हुने छ
स৽ालन
यो कायय दास्रो चौमाष्ट्सकमा स
गनुय उपयु ि हुनेछ
प्रकृया
प्रकृया
यो कायय को व थापन प्रदे श ा
ष्ट्नदे शनालय वाट गनुय पदय छ जसको लाष्ट्गः.
खोपको
िाम्रो
अ ास भएका, उৡ कभिे ज भएका तथा पू णयखोप घोर्षणा भएको प्रदे श तथा ष्ट्ज ाहरुमा भ्रमणगनय
स क्त त प्रदे श तथा ष्ट्ज ाहरुमा सम य गरि भ्रमण थान यष्ट्कन गने
भ्रमणमा सहभाष्ट्गहरु
ा
सेवा महाशाखा( सामाष्ट्जक ष्ट्वकास म ालय ., प्रदे श
ा
ष्ट्नदे शनालय,
ा
आपू ष्ट्तय
व थापन के , ा
कायायलयवाट खोप स कय
क्तिहरु .अ. ा.ज(, खोप अष्ट्धकृत सुपिभाईजि,
को चेन अष्ट्धकृत÷सहायक, ि खोप सेवामा संल্ थानीय तह तथा ा
सं थाका उਚृ कायय गिे का
ा कमीहरु)
वजेटको परिष्ट्धमा िष्ट्ह स .ेामाष्ट्जक ष्ट्वकास म ालय , ा
ष्ट्नदे शनालयले मनोनयन गिे का खोप
कायय क्रमसंग स क्त त अ
क्तिहरु
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जना स सहभाष्ट्ग गिाउन उपयु ि हुनेछ दे क्तख
एक समुहमा
.
तहमा सम य गरि वजेट को परिष्ट्धमा सहभाष्ट्ग छनौट गदाय प्रदे श ा
ष्ट्नदे शनालयबाट सवै . िष्ट्ह सवै
ा
कायायलय वा मातहतवाट अष्ट्नवायय समान सहभाष्ट्गता हुने गरि सहभाष्ट्ग मनोनयन गिाई भ्रमणको
सहभाष्ट्ग व था गनुय पदय छ
भ्रमण स
भए पष्ट्छ अवलोकन तथा अनुभव आदान प्रदानमा प्रा िाम्रा पक्षहरु सवै तहमा अनुशिण .
गरि कायय क्रममा सुधाि गनय ष्ट्लक्तखत नष्ट्ेणयय ि प्रष्ट्तव ता गिाउनु पदय छ
प्रचष्ट्लत आष्ट्थयक ऐन, ष्ट्नयम तथा सावयजष्ट्नक खरिद ऐन ि ि ष्ट्नयमावली अनुसाि खचय व था गनुय पदय छ
भ ा.भ्र.दै ., यातायात
पटक े सनिी .
ि ष्ट्दउसो दै ष्ट्नक खाजा खचय ष्ट्नयमानुसाि ष्ट्वहान .
भ्रमणको लाष्ट्ग सवािी .साधन भािा
पानी( ष्ट्वष्ट्वध ., ानि ,वैंक खचय आष्ट्द )
खाजा(अष्ट्भमुक्तखकिण ,अ प्रदे शको सहभाष्ट्गहरुको ागत., पानी, े सनिी)
खोप ष्ट्नदे ष्ट्शकाहरु, खचय ष्ट्नदे ष्ट्शका

प्रदे ि रिा दादु रा–रुबेला खोप अमभयान सं चालन
.प्रदे श िमा दादु िा–रुबे ला खोप अष्ट्भयान संचालनको लाष्ट्ग ष्ट्दने अष्ट्भमुक्तखकिण एवं योजना गोष्ट् ः
प्रदे श ा
ष्ट्नदे शनालय माफयत ष्ट्ज ा िमा दादु िा–रुबे ला खोप अष्ट्भयान संचालनको लाष्ट्ग अष्ट्भमुक्तखकिण एवं
योजना गोष्ट्
ष्ट्दन ) थानीय तह संयोजक, ा
सं था प्रमुख ि सुपरिवेक्षकहरु(का लाष्ट्ग प्रदे श माफयत ष्ट्ज ामा वजेट
उपल गिाउन ,ष्ट्ज ा िमा दादु िा–रुबे ला खोप अष्ट्भयान संचालनकोलाष्ट्ग खोप सम य सष्ट्मष्ट्त ि सिोकाि वालाहरुको अष्ट्भमुक्तखकिण बै ठक
ष्ट्ज ामा संचालन गनय प्रदे श माफयत वजेट उपल गिाउन ,दादु िा–रुबे ला खोप
संचालनमा खोप कायय कताय हरुको यातायात तथा पारिश्रष्ट्मक ष्ट्ज ा माफयत भु ानी गनय प्रदे शबाट बजेट उपल गिाउन ,
दादु िा–रुबे ला खोप संचालनमा ंयमसेवकहरुको यातायात तथा पारिश्रष्ट्मक ष्ट्ज ा िमा तयाि भएको सुक्ष्मयोजना
अनुसाि थानीय तहहरुलाई नगदै अनुदान ष्ट्ज ा माफयत उपल गिाउन प्रदे शमाफयत ष्ट्ज ामा बजेट उपल गिाउन,
प्रदे श ि बाट दादु िा–रुबे ला खोप अष्ट्भयानको लाष्ट्ग खोप तथा खोपज , को चेन ि अ सामाष्ट्ि ु वानी)प्रादे ष्ट्शक
ा
आपू ष्ट्तय व था के को खोप तथा को चेन ष्ट्वतिण शाखाको लाष्ट्ग ष्ट्ज ,गनय ) ा ि बाट दादु िा–रुबे ला खोप
अष्ट्भयान कायय क्रम संचालन व थापन खचयको लाष्ट्ग प्रदे श माफयत
ष्ट्ज ामा वजेट उपल गिाउन ,प्रदे श ि बाट
दादु िा–रुबे ला खोप अष्ट्भयानको ष्ट्ज ा तथा थानीय तह िमा सुपरिवेक्षण अनुगमन )प्रादे ष्ट्शक ा
ष्ट्नदे शनालय
को लाष्ट्ग( ि ,दादु िा–रुबे ला खोप अष्ट्भयान कायय क्रम संचालनमा ष्ट्ज ा तथा थानीय तह ि ा
सं था िबाट
सुपरिवेक्षण खचय
ष्ट्ज ामा प्रदे श माफयत वजेट उपल गिाउन यो कायय क्रम िाक्तखएको हो
परिचय
दादु िा ष्ट्नवािण ि रुवेला ष्ट्नय ण गने लक्ष हां ष्ट्सल गनय यस आ वटै ष्ट्ज ामा अष्ट्भयानको खोप मा
.व.
)चिणमा ( के
माफयत चिणव रुपमा वर्षय मुष्ट्नका बालवाष्ट्लकालाई दादु िा रुवेला खोप प्रदान गरि
समुदायमा िोग ष्ट्वरु को क्षमता शक्ति उৡ िमा कायम गरि िोग ला্े ि सने दिमा कष्ट्म ाउन यो
अष्ट्भयान संचालन गरिएको हो दादु िा िोग ष्ट्नवािणको लाष्ट्ग ि समुदाय
िमा खोप सेवाको
सु ीकिणकोलाष्ट्ग यो काययक्रम अष्ट्त मह पू णय हुने भएकोले सवै कृयाकलापहरु अ
प्रभावकािी
वनाउन जरुिी छ यो अष्ट्भयानमा सवै तहमा
प्रष्ट्तशत भ ा माष्ट्थ कभिे ज हुनुपदय छ
कायय क्रममा उपलक्त ध हाष्ट्सल गनय ि काययक्रमलाई प्राष्ट्वष्ट्धक तथा व थापष्ट्कय ष्ट् कोणवाट प्रभावकािी
वनाउन ष्ट्वष्ट्भ तहबाट स
गनुय पने कृयाकलापहरु ि आव क वजेट ष्ट्वष्ट्नयोजन गरिएको छ
उ े
दादु िा ष्ट्नवािण ि रुवेला ष्ट्नय णको लक्ष हां ष्ट्सल गनय सहयोग पु্ेछ
ष्ट्नयष्ट्मत खोप सु ीकिणमा समुदाय ि सिोकािवालाहरु बाट सहयोग हुने
दादु िा िोग ष्ट्वरु उৡ तहमा क्षमता शक्ति ष्ट्वकास हुने
स৽ालन
तोष्ट्कएका कृयाकलापहरु आष्ट्थयक वर्षयको प्रथम चौमाष्ट्सकमा नै स
गरि मंष्ट्शि मष्ट्हनामा नै अष्ट्भयान शुरु
प्रकृया
गनुय पने भएकोले ष्ट्वष्ट्नयोजन भएको कृयाकलाप ि वजेट समयमा नै तोष्ट्कएको तहमा उपल गिाउनु पदय छ
यो कायय को लाष्ट्ग प्रदे श ा
ष्ट्नदे शनालय ि ा
आपू ष्ट्तय के ले सामाष्ट्जक ष्ट्वकास म ालयसंग
सम य ि सहयोग गरि समयमै समप गिाउन पहल गनुय पदय छ तोष्ट्कएको तह ,ष्ट्नकाय वाट प्रभावकािी ि
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गु ण िीय कायय भए नभएको ष्ट्नि ि अनुगमन, पृ पोर्षण समेत गरि प्राष्ट्वष्ट्धक सहयोग उपल गिाउन
व था गनुय पदय छ
दादु िा रुवेला खोप अष्ट्भयान संचालन तथा प्रभावकािी वनाउन
संष्ट्घय परिवाि क ाण महाशाखा वाट उपल भएको अष्ट्भयान संचालन ष्ट्नदे ष्ट्शका अनुसाि संचालन .
गनुय पदय छ
कष्ट्त वजेट कुन कृयाकलाप ि ., कुन तहको लाष्ट्ग भनेि परिवाि क ाण महाशाखाबाट वां िफां ि सीट
उपल हुने हुदा सोष्ट्ह अनुसाि कृयाकलाप संचालन तथा वजेट खचय योजना बनाउनु पदय छ यसिी प्रा हुने
वजेट खचय वां िफां ि अनुमाष्ट्नत भएको हुदां प्रदे श तथा ा
कायाय लयहरुले वजेटको परिष्ट्धमा िष्ट्ह आ नो
आव िा एवं सुक्ष्म योजना अनुसाि पु नयोजना योजना गोष्ट् ी(, ताष्ट्लम, अष्ट्भमुक्तखकिण, सुपरिवेक्षण, यम
सेवक परिचालन आष्ट्दमागरि कायय )क्रम संचालन गनुय पदय छ
आव क
ा
कायायलयहरुले श्रावण भाद्र ष्ट्भत्रमा थानीय तह तथा ा
सं था संग सम य गरि .
खोप के , मौजुदा जनशक्तिको ष्ट्वविण, मौ৴ात खोप को चेन सामािी, विा,
ा
सं था िको
जनसंূा, लष्ट्क्षत संূा )वर्षय दे क्तख वर्षय ि दे क्तख
(आष्ट्द माग गरि ष्ट्ज ा िको काययक्रमको योजना
ताष्ट्लम(, गोष्ट् , आव क खोप तथा सामािी, को चेन ष्ट्वतिण तथा वजेट खचय योजना आष्ट्दपु वय तयािी )
शुरु गने
प्रदे श
ा
ष्ट्नदे शनालय ि प्रादे ष्ट्शक
ा
आपू ष्ट्तयके वाट मातहतको
ा
कायाय लयहरुको ष्ट्वविण माग गरि प्रदे श िीय अष्ट्िम योजना तयाि गने
सहयोग हुन सिे सवै क्षेत्र दादु िा रुवेला खोप अष्ट्भयान संचालनमा ., ष्ट्नकाय, संघ सं थाहरुको पष्ट्हचान
गरि अष्ट्हलेदेक्तख नै जानकािी गिाई थानीय श्रोत ि सहयोगको लाष्ट्ग सम य गने
ष्ट्वगतको समेत अनुभवको आधािमा यो अष्ट्भयानलाई प्रभावकािी वनाई सवै तहमा शत प्रष्ट्तशत कभिे ज .
गनय ष्ट्ज ा, थानीय तह ि विा तहस सूचना संचािका कृयाकलापहरु, समुदाय परिचालनका काययहरुको
अिीम योजना तयाि गदै गने
दादु िा रुवेला खोप अष्ट्भयान संचालन लाई प् .िभावकािी वनाउन सूचना संचाि िे ष्ट्ियो(, एफएम., संचाि
क्षेत्र परिचालनका कृयाकलापहरु संचालनमा अष्ट्भयानमा ष्ट्वष्ट्नयोष्ट्ज वजेट अपु ग भएमा ष्ट्नयष्ट्मत खोप )
सेवाको लाष्ट्ग ीकृत वाष्ट्र्षयक काययक्रममा ष्ट्वष्ट्नयोष्ट्जत वजेटबाट व थापन गनुयपने छ
नोटः
वजेट तथा कायय क्रम प्रा ग .नय ा
कायाय लयहरुवट समेत ा
ष्ट्नदे शनालयमा ि समाष्ट्जक ष्ट्वकास
म ालयमा सम य गने यो अष्ट्भयानको कायय क्रम संचालन गनय प्रदे श िको योजना तथा अष्ट्भमुक्तखकिण
स
भए प ात ष्ट्ज ा िको कृयाकलाप संचालन गने ि ष्ट्ज ा िको संचालन भए पष्ट्छ मात्र थानीय
तह िमा संचालन गनुय पने हुनाले सोष्ट्ह अनुसाि योजना वनाउनु पने छ सो को लाष्ट्ग ा
कायाय लयहरुले
प्रदे श तथा संघ िमा परिवाि क ाण महाशाखामा ष्ट्नि ि सम य गनुय पदय छ
परिवाि क ाण महाशाखा वाट प्रदे श िको योजना गोष्ट् मा सवै तह.को प्र ु ष्ट्तकिण तथा ष्ट्नदे ष्ट्शका
उपल गिाईने हुदा उि योजना गोष्ट् को वजेट प्रदे श ा
ष्ट्नदे शनालयमा उपल गिाईएको हुदा
ा
ष्ट्नदे शनालय वाट परिवाि क ाण महाशाखासंग सम य गिे ि यो काययक्रमको आयोजना गनुयपदय छ
संघीय ि परिवाि क ाण महाशाखावाट प्रा वजेट वां िफां ि ष्ट्वविण, अष्ट्भयान संचालन ष्ट्नदे ष्ट्शका ि
प्रदे श, ा
कायाय लय ि थानीय तह िको सुक्ष्म योजना अनुसाि
अष्ट्भयान संचालन ष्ट्नदे ष्ट्शका, आष्ट्थयक ऐन ि ष्ट्नयमावली,खोप ताष्ट्लम सामािी

न.पा.,गा.पा र स रोटा खोप िुरुिात गनय तथा खोप को चे न सािामग्र मितरण योजना तयारी तथा प्रदे ि
रिा मदने अमभिूखीकरण तथा योजना तजुयिा गोम (प्रदे ि ा
मनदे िनालय बाट
परिचय
ा
सं था ि खोपके
ि स नयािँ खोप िोटा प्रभावकािी रुपमा ष्ट्नयष्ट्मत खोपसेवा माफयत संचालन
गिाउन ष्ट्ज ा िमा संचालन गनुयपने अष्ट्भमुक्तखकिण गो ी संचालन गनय प्रष्ट्शक्षक प्रष्ट्शक्षण गरि ष्ट्ज ा िमा
कायय क्रम संचालन गिाउन यो कायय क्रम के को समेत प्राष्ट्वष्ट्धक सहयोगमा संचालन गने व था गनुयपदय छ
उ े
िोटा खोप शुरुवातको औष्ट्च बािे जानकािी गिाउने
िोटा खोप ा
सं था िबाट स৽ालन गिाउन ष्ट्ज ा िको ताष्ट्लम स৽ालनको लाष्ट्ग ৯ान शीपको
ष्ट्वकास गने
ष्ट्नयष्ट्मत खोप सेवा माफयत िोटा खोप सुरुवात गिाउन
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खोप आपू ष्ट्तय व थापन, अष्ट्भलेख प्रष्ट्तवेदन व थापनमा ৯ान, शीप ष्ट्वकास गने
िोटा खोप ष्ट्नयमीत खोप माफयत सबै ा
सं थाहरु बाट स৽ालन गनय योजना ष्ट्नमाय ण हुनेछ
ष्ट्ज ा तथा ा
सं था िमा स৽ालन गरिने काययक्रमको योजना ब ु को साथै कायय क्रम स৽ालनमा क्षमता
ष्ट्वकास हुनेछ
लष्ट्क्षत समूहः
ा
कायायलयका प्रमुख, काययक्रम संपकय
क्तिसहरु ि ा
ष्ट्नदे शनालय ि प्रादे ष्ट्शक ाक्तসन ोिका
कायय क्रम संयोजक तथा खोप को चेन स कय
क्तिहरु, थानीय तह खोप स कय
क्तिहरु, साष्ट्वकको
ष्ट्ज ा, थानीय तह िमा कायय क्रमको सम य, सहष्ट्जकिण गने प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचािीहरु म े बाट
नोटः यो काययक्रम प ात ष्ट्ज ा िमा अष्ट्भमुक्तखकिण तथा सुक्ष्म योजना गोष्ट् सं चालन गनय सहष्ट्जकिण गनय
सिे क्तिहरु वजेटको परिष्ट्धमा िष्ट्ह प्र ेक ष्ट्ज ा वाट जनाको दिले सहभाष्ट्ग गिाउदा उपयु ि हुनेछ
ति वजेट अपु ग भएमा कक्त मा जनाको सहभाष्ट्गता अष्ट्नवायय गनुय पदय छ यस काययको लाष्ट्ग ष्ट्नदे शनालयले
ा
कायायलयहरु संग सम य गनुय पदय छ
स৽ालन गने अवष्ट्धः
ीकृत कायय क्रममा उ ेख भए अनुसाि तथा परिवाि क ाण महाशाखाले जािी गिे को ष्ट्नदे ष्ट्शका अनुसाि
स৽ालन ष्ट्वष्ट्धः
यस आबाट ष्ट्नयष्ट्मत खोप माफयत िोटा खोप सुरुवात गरिने ि सो को लाष्ट्ग ष्ट्ज ा तथा ा
सं था .व.
ा कमीहरुलाई ताष्ट्लम संचालन गनय गिाउन प्रदे श
िीय अष्ट्भमुक्तखकिण तथा ताष्ट्लम
िस
संचालनमा क्षमता ष्ट्वकास गनय यो काययक्िम िाक्तखएको होतसथयः ,
प्रादे ष्ट्शक
िको परिचया क तथा योजना गोष्ट् मा प्रदे श मातहतका
ा
ष्ट्नदे शनालय,
ा
कायाय लयवाट खोप कायय क्रम स कय
क्ति प्रमुख(,खोप अष्ट्धकृत, को चेन अष्ट्धकृत वा सहायकतथा )
ष्ट्ज ामा सहजकताय पाष्ट्वयष्ट्धक नभएमा थानीय तह तथा ा
सं थाबाट समेत ष्ट्ज ाबाट कक्त मा
जनाको दिले सहभागीको व था गनुय पदय छ यो कायय क्रममा संल্ क्तिहरुबाट ष्ट्ज ा िमा ताष्ट्लम
कायय क्रम स৽ालन गनुयपदय छ
नोटः सहभागी छनौट गदाय ा थय कायायलय, पदे शका खोप स कय
क्ति, जन ा
अष्ट्धकृतहरु यस (
अष्ट्घ खोप ताष्ट्लम प्रा , कायय क्रममा संल্हरु लाई प्राथष्ट्मकता ष्ट्दनु पदय छ )
बजेटको परिष्ट्धमा िही सहभागीहरु ि संূा तोष्ट्क अष्ट्िम योजना बनाई बाल ा
तथा खोप सेवा शाखामा
समेत सम य गनुयपदय छ
यो काययक्रम स৽ालनको लाष्ट्ग ष्ट्नदे ष्ट्शका तथा आव क सामािी ा.ष्ट्व.से., आपू ष्ट्तय व था महाशाखा, बाल
ा
तथा खोप सेवा शाखाबाट तयाि गिी पठाईने साथै उि गोष्ट् को प्र ुष्ट्त किण तथा सहष्ट्जकिण समेत
गरिने भएकोले अष्ट्िम रुपमा बाल ा
तथा खोप सेवा शाखा संग सम य एवंम जानकािी गनुयपदय छ
नोटः यो काययक्रिकै अिसरिा मदन थप गरी मनयमित खोप साँ गै सरसर्ाई प्रिद्र्िन काययक्रिको
मि ारकोलामग प्रररिक प्रमििण काययक्रि सिेत सं चालन गररने छ
प्रा बजेट नेपाल सिकािको प्रचष्ट्लत आष्ट्थयक ऐन ष्ट्नयम अनुसाि श्रोत क्ति, सहजकताय खचय, दै ष्ट्नक भ्रमण
भ ा, यातायात खचय, खाजा खचय, फोटोकपी, े शनिी तथा प्रष्ट्शक्षण सामािी, हल, जेनेिेटि भािा, ष्ट्वष्ट्वध, ानि
आष्ट्दमा खचय गने
उिकायय क्रममा सहष्ट्जकिणको लाष्ट्ग आउने बाह्रय सहजकताय हरुको लाष्ट्ग समेत आष्ट्थयक
व थापन
कायय क्रमबाटै व था गनुयपनेछ
यो काययक्रम प्रादे ष्ट्शक ा
ष्ट्नदे शनालय माफयत संचालनको व था गनय बजेट उपल गिाउनुपदय छ
िोटा खोप संचालन ष्ट्नदे ष्ट्शका ि प्र ुष्ट्तकिण ाईि

रोटा खोप िुरुिात गनय सामिक मज ा रिा ा
सं था प्रिुख र थानीय तह सं योजक एक मदने तामलि
सं चालन गनय प्रदे ि िार्यत
मज ािा िजेट उपल गराउन
परिचय
ा
सं था ि खोप के
ि स नयािँ खोप िोटा प्रभावकािी रुपमा ष्ट्नयष्ट्मत खोपसेवा माफयत संचालन
गिाउन ि ा कष्ट्मयहरुको क्षमता ष्ट्वकास गनय साथै खोप को चेनको योजना ि व थापन गनय समेत ष्ट्ज ा
िमा यो कायय क्रम संचालन गनय प्रदे श माफयत बजेट उपल गिाएि कायय क्रम संचालन गिाउने व था गनुय
पदय छ
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बजेट
वािँ िफािँ ि

स भय
सामािी

िोटा खोप शुरुवातको औष्ट्च बािे जानकािी गिाउने
िोटा खोप सुरुवात गनय ा
सं था िमा ा कमीहरुको ताष्ट्लम संचालन गनय क्षमता ष्ट्वकास गनय
िोटा खोप प्रदान गनय ा कमीको दक्षता वृक्त गिी ष्ट्नयमीत खोप सेवा माफयत िोटा खोप शुरुवात गिाउन
िोटा खोप स৽ालनको लाष्ट्ग ताष्ट्लम संचालनमा दक्षता वृक्त भइ ा
सं था िको ताष्ट्लम प्रभावकािी हुने
छ
खोप काययकताय हरुबाट ष्ट्नयष्ट्मत खोप माफयत िोटा खोप संचालन भई बालबाष्ट्लकाहरु सुिष्ट्क्षत हुनेछन्
लष्ट्क्षत समूहः
ा
सं था प्रमुख, खोप कायय कताय, थानीय तह संयोजक वा थानीय तह खोप काययक्रम स कय
क्ति
बजेटको परिष्ट्धमा िही ा
सं थाबाट ा
सं था प्रमुख जना ि खोप काययकताय लाई समेत सहभाष्ट्ग
गिाउने
सहजकताय प्रादे ष्ट्शक िमा संचालन भएको िोटा खोपको अष्ट्भमूक्तखकिण तथा योजना गोष्ट् सहभागी भएका (
प्राष्ट्वष्ट्धकहरु
बाल ा
तथा खोप सेवालशाखा, प्रादे ष्ट्शक म ालयष्ट्नदे शनालयका काययक्रम अष्ट्धकृत तथा खोप स कय
क्तिहरु ि WHO /UNICEF /RAVIN आष्ट्दका सहजकताय हरु
स৽ालन गने अवष्ट्धः
यो कायय क्रम स
भएपष्ट्छ मात्र ा
सं था िमा ा कमीहरुको अष्ट्भमूक्तखकिण काययक्रम स৽ालन
गनुयपने भएकोले ीकृत वाष्ट्र्षयक काययक्रममा उ ेख भएको प्रथम चौमाष्ट्सक ष्ट्भत्र यथाशक्य चािँ िै स
गनुयपनेछ
नोटः प्रदे श िको अष्ट्भमुक्तखकिण प ात उि कायय क्रममा सहभाष्ट्ग भएका क्तिहरु वाट यो कायय क्रमको
संचालन ि सहष्ट्जकिण गनुय पदय छ
स৽ालन ष्ट्वष्ट्धः
यो कायय क्रम नयां भएकोले परिवाि क ाण महाशाखा वाट तयाि गरिएको ष्ट्नदे ष्ट्शका अनुसाि यो काययक्रम
संचालन गनुय पदय छ
ा
कायायलयखोपफािँ ट खोप स कय
क्तििष्ट्ज ाि थानीय तह िमा कायय क्रमको सम यिसहष्ट्जकिण
गने
बजेट, सहभागी संূा, भौगोष्ट्लक क्षेत्र ि ा
सं थाको आधािमा साष्ट्वकको ष्ट्ज ा वा थानीय तहमा समेत
के
तोष्ट्क कायय क्रम स৽ालनको व था गनुयपदय छ
एक समूहमा
दे क्तख
जना स सहभागी गिाई ताष्ट्लम स৽ालन गने व था गनुयपदय छ
प्रदे श िको परिचया क गोष्ट् मा संल্ क्तिहरुबाट ष्ट्ज ा िका कायय क्रमहरु स৽ालन गनुयपदय छ ि
ष्ट्ज ा िमा संल্ दक्ष क्तिहरुबाट थानीय तह तथा ा
सं थाको ताष्ट्लमहरु स৽ालन गने व था
गनुयपदय छ यो काययक्रमको बािे मा न.पा., गा मा जानकािी एवं सम य गनुयपदय छ .पा.
यो खोप ष्ट्नयमीत खोप सेवासिँगै स৽ालन गनय आव क योजना तयाि गनुयपदय छ
नोटः यो काययक्रिकै अिसरिा मदन थप गरी मनयमित खोप साँ गै सरसर्ाई प्रिद्र्िन काययक्रि खोप
के
रस मि ारको लागी तामलि काययक्रि सिेत सं चालन गररने छ
प्रा बजेट नेपाल सिकािको प्रचष्ट्लत आष्ट्थयक ऐन ष्ट्नयम अनुसाि श्रोत क्ति, सहजकताय खचय, यातायात खचय,
खाजा खचय, फोटोकपी, ानि, हल भािा आष्ट्दमा खचय गनय सष्ट्कने छ
साष्ट्वक ष्ट्ज ा िमा काययक्रम संचालन गनय बजेट प्रदे श म ालय माफयत उपल गिाईएकोले ष्ट्ज ा िको
बािँ िफािँ ि अनुसाि ष्ट्नयमानुसाि वजेटउपल गिाई कायय क्रम संचालन गिाउने व था गनुयपदय छ
िोटा खोप संचालन ष्ट्नदे ष्ट्शका ि प्र ुष्ट्तकिण सामाष्ट्ि

न.पा.,गा.पा प्रिुख िा उपप्रिुख, ा
संयोजक र प्रिासमकय प्रिुख िा सािामजक मिकास अमिकृतहरुको
अमभिुक्सखकरण तथा पूणयखोप मदगोपना योजना तयारी मदने गोम ी सिै थानीयतह र
मज ा
रिा
सं चालन गनय प्रदे ि िार्यत िजेट उपल गराउन
परिचय
संष्ट्घय संिचना अनुसाि थानीय तहको भूष्ट्मका ि ष्ट्ज ेवािी बािे जानकािी एवं छलफल गरि खोप सेवामा
अपन ष्ट्वकास गनय ि पू णयखोप घोर्षणा ि ष्ट्दगोपना सुष्ट्नष्ट् तताको लाष्ट्ग योजना तयािी ि कायाय यन गनय
प्रष्ट्तब ता ष्ट्लन यो कायय क्रम प्रभावकािी रुपमा संचालन गनुय पदय छ
207

उ े

अपे ष्ट्क्षत
प्रष्ट्तफल

स৽ालन
प्रकृया

िाष्ट् ि य खोप कायय क्रमको मह , अव था, उपलक्त ि चुनौतीहरुको बािे मा जानकािी गिाउने
खोप सेवा संचालन प्रष्ट्क्रया,खोप को चेन व थापन बािे मा जानकािी गिाउने
पू णय खोप सुष्ट्नष्ट् तता ि ष्ट्दगोपनाको औष्ट्च ि प्रष्ट्क्रयाको बािे मा जानकािी गिाउने
खोप काययक्रममा थानीय तहको भूष्ट्मका ि ष्ट्ज ेवािीको बािे मा छलफल गरि योजना बनाउने
साष्ट्बक ष्ट्ज ा अन्र्तिगतका थानीय तह िको खोप कायय क्रमको समीक्षा भइ अव थाको पष्ट्हचान हुनेछ
खोप काययक्रममा थानीय तहको भूष्ट्मका ि ष्ट्ज ेवािी प्र भई अपन ष्ट्वकास हुनेछ,
खोप काययक्रमको सु ष्ट् किण, ष्ट्नयष्ट्मत संचालन ि पू णयखोप घोर्षणा ि ष्ट्दगोपनाको ष्ट्नि िता हुनेछ
खोप सेवा संचालन ि सु ष्ट् किणको लाष्ट्ग योजना ष्ट्नमाय ण हुनेछ
लष्ट्क्षत समूहः
सहभागीः थानीय तह प्रमुख, प्रमुख प्रशासष्ट्कय अष्ट्धकृत, थानीय तह ा
संयोजक/काययक्रम स कय
क्ति आष्ट्द
सहजकताय ः यस काययक्रमको सहजकताय मूलतः प्रादे ष्ट्शक िमा खोप काययक्रम स क्त प्रष्ट्शक्षक प्रष्ट्शक्षण
ष्ट्लएका प्राष्ट्वष्ट्धकहरु, ा
ष्ट्नदे शनालय ि ा
कायायलयका ताष्ट्लम प्रा खोप स कय
क्ति खो.सु.अ.
ि खो.सु., को.चे.अ., ज. ा.अ. वा खोप काययक्रम संचालनको प्रष्ट्शक्षक प्रष्ट्शक्षणमा सहभाष्ट्ग भएका अ
प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचािीहरु ि ष्ट्वकास साझेदाि ष्ट्नकायका प्राष्ट्वष्ट्धकहरु हुनेछन्
स৽ालन गने अवष्ट्धः
यो काययक्रम प्रदे श
िको प्रष्ट्शक्षक प्रष्ट्शक्षण स
भएपष्ट्छ मात्र उि काययक्रममा सहभाष्ट्ग
सहजकताय हरुबाट स৽ालन गनुयपने भएकोले ीकृत वाष्ट्र्षयक कायय क्रम सोष्ट्ह अनुसाि स
गनुयपनेछ
स৽ालन ष्ट्वष्ट्धः
संल্ ष्ट्ज ाको बजेट बािँ िफािँ ि ष्ट्वविण अनुसाि खचय योजना अष्ट्िम तयाि गरि ा
कायाय लयले थानीय
तहहरु संगको सम यमा कायय क्रम संचालनको ष्ट्मष्ट्त, थान ि समय तोकी कायय क्रम संचालन गने व था
गनुयपनेछ,
कायय क्रम संचालनको योजना प्रादे ष्ट्शक ष्ट्नदे शनालयको समेत सम यमा वनाई प्रदे श ि बाट सहजकताय को
व थाको लाष्ट्ग सम य गनुय पदय छ
उि काययक्रमको कायय क्रम संचालन ताष्ट्लका,प्र ु ष्ट्तकिण सामािी,ष्ट्बष्ट्ध आष्ट्द बाल
ा
तथा खोप
शाखा,प्रदे श ा थ ष्ट्नदे शनालय सिँग सम य गरि तयािी तथा उपल गिाउने व था गनुयपनेछ
यो काययक्रम प ात थानीय तह िका कायय क्रमहरु प्रभावकािी वनाई खोप सेवा सु ीकिण गिाउने उ े
िहे कोले तोष्ट्कएका सहभाष्ट्गहरुको सहभाष्ट्गता सुष्ट्नष्ट् त गनय ा
प्रमुख ि खोप स कय
क्तिले समयमानै
पटक पटक थानीय तहहरु, ा
संयोजकहरुसंग सम य गरि उपयु ि समय यष्ट्कन गने ि ष्ट्दनको मात्र
कायय क्रम भएकोले समयमै उपक्त थष्ट्तकोलाष्ट्ग पहल गने
यो कायय क्रम प्रभावकािी वनाउन, थानीय तहको सहभाष्ट्गता सुष्ट्नष्ट् त गनय ष्ट्ज ा सम य सष्ट्मष्ट्तका प्रमुखसंग
सम य गरि सम य सष्ट्मष्ट्त माफयत सहभागी बोलाइ कायय क्रम संचालनको व था गनुय पनेछ
उि कायय क्रममा आउिँ दा थानीय तह ा
संयोजकहरुले ष्ट्वगत वर्षयको खोपको प्रगष्ट्त, पू णय खोप घोर्षणा
ि ष्ट्दगोपनाको अव था, खोप कायय क्रममा थानीय तहबाट गरिएका ष्ट्क्रयाकलापहरु आष्ट्दको ष्ट्वविण अष्ट्नवायय
तयाि गरि काययक्रममा प्र ु ष्ट्तकिण ि छलफल गिाउने व था गनुयपदय छ ,
उि अष्ट्भमुक्तखकिण काययक्रमको अ मा ष्ट्नयष्ट्मत खोप सु ष्ट् किण, पू णयखोप घोर्षणा ि ष्ट्दगोपनाको
कायययोजना प्र ु त गनुयपनेछ
यो कायय क्रम संचालन गदाय प्रादे ष्ट्शक िमा भएको प्रष्ट्शक्षक प्रष्ट्शक्षण ि समीक्षा गोष्ट् मा उपल भएको
सामािी अनुसाि ,काययक्रम संचालन ताष्ट्लका ि प्र ु ष्ट्तकिण सामािी(
िाष्ट् ि य खोप काययक्रमको लक्ष ., उ े िोग ष्ट्नय ण(, ष्ट्नवािण ि उ ुलनउपलक्त ध ि चुनोष्ट्त वािे )
खोप कायय क्रम ि आधािभुत ा
सेवा एवं थानीय तहको ष्ट्ज ेवािी .
थानीय तह ., ष्ट्ज ा िको खोप कभिे जको अव था
पू णयखोप घोर्षणा ि ष्ट्दगोपनाको औष्ट्च ., प्रकृया ि थानीय तहको भूष्ट्मकाि ष्ट्ज ेवािी आष्ट्द वािे जानकािी,
प्र ु ष्ट्तकिण ि छलफल गने गिाउने
थानीय तह िमा ष्ट्वष्ट्नयोष्ट्जत काययक्रमहरु ि कायाय यन वािे छलफल गने .
नोटः
अ मा थानीय तह वाईज पू णयखोप घोर्षणा ि ष्ट्दगे पना तथा खोप कायय क्रमको सु ीकिणको लाष्ट्ग तोष्ट्कएको
फािममा योजना तयाि गरि कायाय यनको लाष्ट्ग प्रष्ट्तव ता ष्ट्लने
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यो कायय क्रम प ात थानीय तह तथा ा
सं था िमा कायय क्रम प्रभावकािी वनाउन थानीय तह प्रमुखहरु
वट सम य ि व थापन गनय आव क भएकोले सो को लाष्ट्ग जानकािी गिाउने
प्रा बजेट नेपाल सिकािको प्रचष्ट्लत आष्ट्थयक ऐनष्ट्नयम अनुसाि श्रोत क्ति, सहजकताय पारिश्रष्ट्मक, दै .भ.भ्र.,
यातायात खचय, े शनिी, शैष्ट्क्षक सामािी, हल भािा, खाजा, फोटोकपी, ानि ि ष्ट्वष्ट्वध ष्ट्शर्षयकमा खचय गनय
सष्ट्कनेछ
यस बजेटबाट साष्ट्बकको ष्ट्ज ा िमा वा थानीय तहहरु लाई पायक पने थानमा के
तोकी कायय क्रम
संचालन गनय सष्ट्कने छ
प्रदे श म ालयमा ष्ट्वष्ट्नयोष्ट्जत भएको बजेट संल্ बािँ िफािँि लाई आधाि मानी ष्ट्ज ाहरुमा उपल गिाई
कायय क्रम संचालन गनुयपदय छ
पू णय खोप घोर्षणा ष्ट्नदे ष्ट्शका, िाष्ट् ि य खोप काययक्रम स क्त प्र ु ष्ट्तकिण, अष्ट्भमुक्तखकिणको लाष्ट्ग प्रदे शवाट
उपलबध भएको ताष्ट्लका तथा सामािी

पररिामजयत िाल
ा
काडय तथा पूणय खोप काडय को उपयोग र मदगोपनाकोलामग काययक्रि मि ार र
अमभिुक्सखकरण प्रदे ि बाट मज ा र प्रदे ि बाट मज ा (कभरे ज कि, पूणय खोप र दमगोपना नभएका
मज ाहरुिा)प्रदे ि मनदे िनालय िार्यत कायय क्रि संचालन गनय
परिचय
खोप ऐनले वालवाष्ट्लकाले खोप पाए पष्ट्छ अष्ट्नवायय कािय पाउनु पने साथै ु ल भनाय हुदा समेत खोप कािय
आव क हुने व था गिे को छ सवेक्षणहरु वाट समुदायमा
प्रष्ट्तशत मात्र कािय सुिष्ट्क्षत भएको पाईएकोले
खोप सेवा संग उपल गिाईने वाल ा
कािय कमसल समेत भएको कािण खोप ष्ट्नयमावली अनुसाि नयां
खोप कािय खोप प्रमाण पत्(िछापे ि ष्ट्वतिण गरि िहे कोमा उि कािय को वािे मा ा कमीको पिामशय )
क्षमता बृक्त गरि अष्ट्भभावक लाई मह वुझाउन आव क भएकोले यो कायय क्रम िाक्तखएको हो साथै यो
समेत सु ीकिण गनय सष्ट्कने ि पू णयखोप सुष्ट्नष्ट् तता ि ष्ट्दगोपनामा कायय क्रमको अवसिमा खोप कायय क्रमसमेत
सहयोग हुने भएकोले काययक्रमको योजना ि संचालन सोष्ट्ह अनुसाि गनुय पदय छ
उ े
खोप कािय को मह ि ष्ट्हफाजात वािे पिामशय गरि कािय ष्ट्वतिणमा ा कमीको क्षमता ष्ट्वकास गने .
खोप कायय क्रमको सु ीकिण ि पू णयखोप ष्ट्दगोपनामा ा कमीको .भुष्ट्मका महशुस गिाउने
अपे ष्ट्क्षत
पू णयखोप प्रा गिे पष्ट्छ सवै वालवाष्ट्लकाले खोप कािय प्रापत गरि सुिष्ट्क्षत िाীे छन .
प्रष्ट्तफल
ा कमीहरुको पिामशय गने सीप ष्ट्वकास भई खोप सेवामा प्रभावकािी पिामशय वाट खोप कभिे ज .
व ाउन ि पू णयखोप सुष्ट्नष्ट् त गनय सहयोगपु ্े छ
स৽ालन
लष्ट्क्षत समूहः
प्रकृया
खोप कभिे ज कम भएका तथा पू णयखोप घोर्षणा ि ष्ट्दगोपना नभएका ष्ट्ज ाका थानीय तह ा
संयोजक,
ा
संसथा प्रमुख ि खोप काययकताय हरु
कायय क्रम संचालन अवष्ट्ध
सके स यो कायय क्रम प्रथम चौमाष्ट्सकमा नै स नन गरि कायय क्रम शुरुवात ि प्रभावकािी वनाउनु पदय छ यो
ताष्ट्लम ष्ट्दनको हुने छ
कायय क्रम संचालन प्रकृया
प्रदे श ा
ष्ट्नदै शनालयले ष्ट्वगत वर्षयको खोप प्रगष्ट्तको अव था ., पू णयखोप घोर्षणा ि ष्ट्दगोपनाको अव थाको
आधािमा खोप सेवामा सम ा भएका ि खोप सेवा सु ीकिण गनय पने कुिालाई प्राथष्ट्मकतामा िाक्तख वजेटको
परिष्ट्धमा िष्ट्ह सके स धेिै लक्ष भएका ष्ट्ज ाहरु छनोट गने
संग सम य उि कायय क्रम संचालनको लाष्ट्ग आव क ष्ट्नदे ष्ट्शका तथा सामािी परिवाि क ाण महाशाखा .
गिे ि उपल गने
छनोट भएका ष्ट्ज ामा कायय क्रम संचालन गनय .स क्त त ा
कायायलयसंग सम य गिे ि ताष्ट्लम संचालन
समुह, ष्ट्मष्ट्त ि थानवािे यष्ट्कन गने
संचालन ताष्ट्लम संचालनकोलाष्ट्ग यस अष्ट्घ खोप स क्त प्रष्ट्शक्षक प्रष्ट्शक्षण ताष्ट्लम ष्ट्लएका तथा खोप ताष्ट्लम .
गरििहे का क्तिहरु प्रदे श अ िगतवाट सहजकताय को रुपमा छनोट गरि एक समेुहमा कक्त मा जना
सहजकताय को व था गने
सकेस पष्ट्हलो समुहमा परिवाि क ाण महाशाखावाट सहजकताय को लाष्ट्ग सम य गने .
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घं ाको तयािी तथा अष्ट्भमुक्तखकिण वैठक कायय क्रम शुरु गने अष्ट्घ ो ष्ट्दन अष्ट्नवायय सहजकताय हरुको
.
वष्ट्स सेसन योजना तथा ष्ट्ज ेवािी वाेंिफां ि, कािय ष्ट्वतिण योजना तयाि गने साथै सहभाष्ट्गलाई समयमै आउन
सम य गने
यस ताष्ट्लममा खोप कािय को उपयोग व ाउनका साथै खोप कायय क्रम सुधाि गनय ठु लो अवसि हुने भएकोले
)वजे ष्ट्भत्र ( तोष्ट्कएका सहभाष्ट्ग लाई समयमा नै .उपक्त थत गिाउन ा
कायाय लयमा पटक पटक
सम य गरि गोष्ट् मा
िाष्ट् ि य खोप कायय क्रमको लশ, उ े , उपलक्त , चुनोष्ट्त ि ा
कमीहरुको भूष्ट्मका वािे जानकािी गिाउने
खोप ष्ट्कन(, के का लाष्ट्ग ष्ट्दएको ि कसिी चलाउनु पदय छ, क कसको के के भूष्ट्मका हु छ भ े बु झाउने )
खेप सेवामा प्रयोगहुने अष्ट्भलेख प्रष्ट्तवेदन फमय फमेट ि खोप कािय वािे जानकािी ष्ट्ददै खोप कािय को हालको (
अव था, खोप ऐनमा भएको व था, हालको पू णयखोप कािय को जानकािी ि खोप कािय को उपयोग ि सुिक्षा
व ाउन ा कमीको भुष्ट्मका वािे छलफल एवं जानकािी गिाउने )
खोप कािय को उपयोग बृ क्त तथा खोप कभिे ज ब ाउन पिामशयको महतव बु झाउदै पिामशयको अष्ट्भनय अ ास
गिाउने
प् ेूणयखोप घोर्षणाको औष्ट्च ,प्रकृया ि ष्ट्ज ेवािी वािे छलफल ि जानकािी गिाउने
पू णयखोप कािय आपू ष्ट्तय ष्ट्वतिण योजना वनाउने ि पू णयखोप प्रा गिे पष्ट्छ वৡालाई अष्ट्नवायय कािय उपल
गिाउन जानकािी गिाउने
प्रा बजेट नेपाल सिकािको प्रचष्ट्लत आष्ट्थयक ऐनष्ट्नयम अनुसाि दै .भ.भ्र., यातायातश्रोत क्ति, सहजकताय,
सहभाष्ट्ग भ ा, यातायात, खाजा, हलभािा, े सनिी,ष्ट्वष्ट्वध आष्ट्दमा खचय गनय सष्ट्कनेछ वजेट खचय ष्ट्वविण
अष्ट्िम तयाि गरि कायाय लय प्रमुखवाट ीकृत गिाएि मात्र कायय क्रम संचालन गनुय पदय छ
ताष्ट्लम संचालन ताष्ट्लका , ष्ट्नदे शका,तथा संचालन प्र ु ष्ट्तकिण

खोप तथा को चेन ि थापनिा मज ा
रिा अनसाईड कोमचङ् , को चे न सािामग्र िियतको लामग
टे क्सिमसयन पररचालन प्रादे मिक
ा
आपूमतय
ि थापन के बाट र प्रादे मिक मनदे िनालय बाट
एअइय को अनुगिन एिं अनु.एर्.इय .स ानिा मटि पररचालन, खोपबाट बचाउन समकने रोगहरुको िहािारी
मनय ण
परिचय

उ े

अपे ष्ट्क्षत
प्रष्ट्तफल

स৽ालन
प्रकृया

ष्ट्ज ा िमा खोप को चेन व थापनको अनुगमन, सुपरिवेक्षण ि सुधािको लाष्ट्ग संल্ जनशक्तिहरुलाई
प्र क्ष
ोटमा कोष्ट्चঢ় गरि कायय क्रममा सुधाि
ाउन प्रादे ष्ट्शक
ाक्तসन
ोिका प्राष्ट्वष्ट्धकहरु गएि
मातहतमा सुधाि गने तथा प्रकोप ि एईतਚाल ष्ट्नय ण ि व थापन गनयको लाष्ट्ग यो कायय क्रमबाट .आई.एफ.
व था गरि जनशक्ति परिचालन गिाउने ि कायय गिाउनु पदय छ
प्रदे श अ गय तका ष्ट्ज ा ाक्तসन ोि, सब ोि, थानीय तह ि ा
सं थाहरुमा खोप को चेन आपू ष्ट्तय ,
ष्ट्वतिण ि व थापनमा सुधाि ाउनु,
खोप को चेन सामािीहरुको आधािभूत ममयत, स ाि गनयका लाष्ट्ग संल্ ा कमीहरुको क्षमता अष्ट्भबृ क्त
गनुय,
प्रदे श मातहतमा हुने कुनै पष्ट्न प्रकािका AEFIहरुको तਚाल व थापन गनय
आ नो प्रदे श अ गय तका ष्ट्ज ा ाक्तসन ोि,सब ोि, थानीय तह ि ा
सं थाहरुमा खोप को चेन
आपू ष्ट्तयष्ट्वतिण ि व थापनमा सुधाि हुने ,
खोप को चेन सामािीहरुको आधािभुत ममयत, स ाि गनयका लाष्ट्ग संल্ ा कमीहरुको क्षमता अष्ट्भबृ क्त
भई सेवा ष्ट्नयष्ट्मत हुनेछ
प्रदे श अ गय त हुने AEFI ि प्रकोपको तਚाल अनुस ान ि व थापन भई काययक्रम संचालनमा सहजता हुनेछ
लष्ट्क्षत समूहः
साष्ट्वकका ष्ट्ज ा को रुम गा.पा., नपा., ि ा
सं थाहरु
स৽ालन गने अवष्ट्धः
तोष्ट्कएको चौमाष्ट्सक एवंम आव कता ि कायय योजना अनुसाि
स৽ालन ष्ट्वष्ट्धः
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ष्ट्वष्ट्नयोष्ट्जत बजेटबाट प्रादे ष्ट्शक ा
आपू ष्ट्तय के
, ाक्तসन ोिबाट प्राष्ट्वष्ट्धक परिचालन गदाय कायय
योजना बनाउिँ दाः
ाक्तসन को चेन सामािीको वक्त थत माग नभएका,
को चेन सामािी ष्ट्बष्ट्िएको भष्ट्न जानकािी गिाएका,
ाक्तসन खेि जाने दि धेिै भएका,
सुधािको महसुस गरिएका ष्ट्ज ाहरूको छनोट गरि ताष्ट्लका तयाि गने
नोटः यो काययको लाष्ट्ग प्रदे श िमा भएका वा किािमा ष्ट्लएका को चेन ममयत संभाि गनय सिे प्राष्ट्वष्ट्धकहरु
.टे .िे (, खोप को चेनमा संल্ वा सेवा किािमा ष्ट्लएका सं था वा क्तिहरु लाई ष्ट्नयष्ट्मत ि आकक्त क )
ममयत संभाि ि काययक्रम सुधािको लाष्ट्ग परिचालन गिे ि खोप कोल् िचेनको समि सुधाि गिाउने ि अष्ट्भलेख
प्रष्ट्तवेदन गनुय पदय छ
. यो कायय क्रमबाट प्रदे श मातहतमा खोप सेवा प ात हुनसिे अवाक्तत घटना को तਚालै अनुसनधान ि
व थापन गरि बालबाष्ट्लकाको सुिक्षा एवं कायय क्रम वक्त थत गनय प्रादे ष्ट्शक िमा एक िँक्ष् अनुस ान टीम
तयाि गरि परिचालन गनय
प्रदे श अ गय त िहेका सिकािी अ तालका बालिोग ष्ट्वशेर्ष৯ प्रादे ष्ट्शक ा
ष्ट्नदे शनालयको खोप स कय
क्ति, WHO/IPD बाट SMO समेतको टीम बनाउने ि SMOमाफयत AEFI ि अनुस ानबािे अष्ट्भमुक्तखकिणको
व था गने साथै ष्ट्नजी तथा गै ि सिकािी अ ताल तथा संघ सं थाहरुबाट समेत ष्ट्वशेर्ष৯ परिचालन गनय सष्ट्कने
छ
कुनै पष्ट्न थानमा AEFI भएमा तਚाल सो ष्ट्टम परिचालन गरि घटनाको अनुस ान ि व थापनगिाउने साथै
तਚाल के
खोप सेवा शाखा ि बाल ा
तथा(WHO/IPDमा खबि गने )
अनुस ानको प्रष्ट्तवेदन तਚाल पठाउने
AEFI भएमा स क्त त ा
सं था ि थानीय तह सिँग समेत सम य गिी अनुस ान ि व थापन को कायय
गने
प्रदे श मातहत कष्ट्हिँ कतै खोप बाट बचाउन सष्ट्कने िोगहरुको प्रकोप .(outbreak) भएमा तਚालै यसै
कायय क्रमबाट ष्ट्नय ण िोकथाम ि व थापन गिी आव क सम य ि प्रष्ट्तवेदन गनुयपदय छ उपिोि काययहरु
स
गिे पष्ट्छ कमयचािीहरुले कायय क्रमको अव था, गरिएका कायय हरु ि सुझाव सष्ट्हत अष्ट्नवायय रुपमा प्रष्ट्तवेदन
पठाउने,ष्ट्लने,समीक्षा ि पृ पोर्षण ष्ट्दने कायय गिी अष्ट्भलेख िा नु पदय छ
प्रा बजेट नेपाल सिकािको प्रचष्ट्लत आष्ट्थयक ऐनष्ट्नयम अनुसाि दै भ्र भ , यातायात, श्रोत क्ति, सहजकताय ,
सहभाष्ट्ग भ ा, यातायात, खाजा, हलभािा, े सनिी, ष्ट्वष्ट्वध आष्ट्दमा खचय गनय सष्ट्कनेछ यो कायय मा ष्ट्वष्ट्नयोष्ट्जत
वजेट वाट िकम अपुग भएमा दै ष्ट्नक भ्रमण भ ा खोप काययक्रमको अनुगमन सुपरिवेक्षणमा ष्ट्वष्ट्नयोष्ट्जत वजेट
वाट समेत व था गनुय पने छ
सुपरिवेक्षण चेकष्ट्ल , SOP/EVM ताष्ट्लम पु क्त का,AEFI management Guideline

खोप कभरे ज कि भएका, डि पआउट िेरै भएका मज
लेखा–जोखा प्र े क प्रदे ि रिाट मज ा
परिचय
उ े

अपे ष्ट्क्षत
प्रष्ट्तफल

ाहरुिा मनयमित खोप से िाको त

ाको गुण

रीयताको

खोप सेवामा भएको अष्ट्भलेख तथा प्रष्ट्तवेदनको गु ण िमा एकरुपता ाई सबै तहमा अष्ट्भलेख प्रष्ट्तवेदनमा
सुधाि ाउन प्रदे श माफयत त ां  लेखाजोखा गनय यो काययक्रम व था गरिएको हो
समुदाय दे क्तख के
स को प्रष्ट्तवेदनमा उ ेक्तखत आिँ किाहरूमा एकरूपता ि भिपदो छ या छै न मू ान
गनुय
खोप सेवाको अनुगमन प्रणालीको गु ण ि मू ान गनुय
अष्ट्भलेख तथा प्रष्ट्तवेदनमा सुधाि ाउनु
खोप काययक्रमको गु ण िको मु ां कन गरि सुधाि लयाउनु
खोप काययक्रममा भएको थानीय िको अष्ट्भलेख तथा प्रष्ट्तवेदनमा सुधाि हुनेछ
स क्त त ा कमीहरुको क्षमता ष्ट्वकास भई अष्ट्भलेख प्रष्ट्तवेदनमा एकरुपता भएको हुनेछ
खोप सेवाको अनुगमन प्रणालीको गु ण ि मू ान भई पृ पोर्षण प्रा हुनेछ
खोप काययक्रमको गु ण िको मु ां कन भई सुधािगनय पहल हुने छ

211

स৽ालन
प्रकृया

बजेट
वािँ िफािँ ि
स भय
सामािी

लष्ट्क्षत समूहः
प्रदे श मातहतका ष्ट्ज ा, थानीय तह ि ा
सं था
स৽ालन गने अवष्ट्धः
तोष्ट्कएको चौमाष्ट्सक ष्ट्भत्र
स৽ालन ष्ट्वष्ट्धः
गत आ मा संशोधन गरि उपलबध गिाएको ष्ट्नदे ष्ट्शका ि फमय फमेट तथा पकृया अनुसाि गने .व.
DQSA स৽ालनका लाष्ट्ग प्र ेक प्रदे श ा
ष्ट्नदे शनालयले ा
कायाय लयहरु सिँग सम य गरि
कायय क्रम वािे जानकािी गिाई सम य गने .
मातहतको थानीय तह ि ास .े् सं था छनौट गनुयपदय छ
यसिी छनौट गदाय अष्ट्भलेख प्रष्ट्तवेदनमा एकरुपता नभएका, खोप कभिे ज कम भएका थानीय तह ि ा
सं था छनौट गनुयपदय छ
ष्ट्ज ा छनोट भइसकेपष्ट्छ DQSA स৽ालनका लाष्ट्ग प्र ेक
ा
कायाय लयमा ि ा
ष्ट्नदे शनालय
स क्त त कायय क्रम शाखाबाट, यस अष्ट्घ DQSA मा संल্ कायय क्रम अष्ट्धकृत, स कय
क्ति, खोप अष्ट्धकृत
त ां कमा संल্ क्तिहरु म ेबाट प्र ेक ष्ट्ज ाको लाष्ट्ग क ीमा जना सहजकताय छनौट गनुयपनेछ
छनौट भएका सहजकतायहरुको एक ष्ट्दने DQSA ष्ट्नदे ष्ट्शकाको अष्ट्भमुक्तखकिण ि ष्ट्फ कायययोजना तयाि गरि
कायय संचालन गनुयपनेछ
DQSA गदाय स क्त त ष्ट्ज ाको खोप को
चेन स कय
क्तिहरुको सम य ि सहभागीतामा संचालन
गनुयपनेछ
छनोट भएका ष्ट्ज ा, थानीय तह ि ा
सं थाहरु सिँग सम य गिी काययक्रम स৽ालनको ष्ट्मष्ट्त अिीम
ष्ट्नष्ट् त गनुयपदय छ
कायय क्रम स৽ालनका लाष्ट्ग उपल भएका ष्ट्नदे ष्ट्शका ि नमूना फािम आव कता अनुसाि ष्ट्प्र वा फोटोकपी
गिी ष्ट्लई जाने कायय स क्त त शाखाको नै हुनेछ
DQSA स
गिी सबै ा
सं थाको त ा समायोजन गिी सको संष्ट्क्ष प्रष्ट्तवेदन ा
सं था,
थानीय तह ि ष्ट्ज ा िमा सबै बीच छलफल गिी थप सुधािको लाष्ट्ग ष्ट्नणयय गनुयपदय छ
DQSA स
गिी सबै ष्ट्ज ाहरुको समायोजन गरि नष्ट्तजा ि प्रष्ट्तवेदन अष्ट्नवायय रुपमा के मा समेत
पठाउनुपने छ
ष्ट्ज ा छनोट भएपष्ट्छ आव क खचय ष्ट्वविण तयाि गरि ीकृत गिाउनु पदय छप्रचष्ट्लत आष्ट्थयक ष्ट्नयमानुसाि ,
दै ष्ट्नक भ्रमण भ ा, यातायात, बै ठक खाजा खचय, े शनिी, फोटोकपी सहजकताय खचय आष्ट्दमा खचय गनुयपदय छ
DQSAष्ट्नदे ष्ट्शका ,चेकष्ट्ल , स क्त त ष्ट्नकायको अष्ट्भलेखहरु

मज ा तथा थानीय तह र ा
सं था
सु पररिेिण प्रदे ि मनदे िनालय र
मज
परिचय

उ े

अपेष्ट्क्षत
प्रष्ट्तफल

रिा खोप काययक्रि तथा पूणय खोप कायय क्रिको भे ररमर्केसन र
ाकोलामग प्रदे ि िार्यत िजेट उपल गराउन

प्रदे श मातहत साष्ट्वक ष्ट्ज ा, थानीय तह ि ा
सं था िमा खोप काययक्रमको सुपरिवेक्षण गरि सुधाि गनय
तथा ा
सं था, थानीय तह िमा पूणयखोप घोर्षणाको प्रकृया ि अव थाको ष्ट्नदे ष्ट्शका बमोष्ट्जम भेरिष्ट्फकेसन
गरि सो काययको व थापन तथा ष्ट्तब्रताको लाष्ट्ग तहगत रुपबाट कायय स
गनय गिाउन प्रदे श माफय त बजेट
व था गरिएको छ यो काययक्रम प्रदे श ा
ष्ट्नदे शनालय ि ा
कायाय लयहरुले स
गनय वजेट ष्ट्वष्ट्नयोजन
गरिएको छ
ष्ट्नयष्ट्मत खोप काययक्रममा सहयोगी सुपरिवेक्षणको मा मबाट प्रभावकािी खोप सेवा स৽ालन गनय
खोप कभिे ज वृक्त ि ििप आउट घटाउन
थानीय तह िमा पूणय खोप घोर्षणा ि ष्ट्दगोपनाकोलाष्ट्ग उ ेिणा जगाउने
पूणय खोप घोर्षणा ि ष्ट्दगोपना प्रष्ट्क्रयाको अनुगमन तथा सुष्ट्नष्ट् त गनय
ा
कायाय लय तथा थानीय तह ि वाट संचालन हुने खोप संग स क्त त कृयाकलापहरु प्रभावकािी रुपमा
संचालन गनय गिाउन प्राष्ट्वष्ट्धक सहयोग ि सहष्ट्जकिण गने
प्रभावकािी ि गुण िीय खोप सेवा स৽ालन भई लष्ट्क्षत बालबाष्ट्लकाले पूणय खोप प्रा गिे को सुष्ट्नष्ट् त भई
बालबाष्ट्लका सुिष्ट्क्षत हुने छन्
पूणय खोप सुष्ट्नष्ट् तता घोर्षणा ि ष्ट्दगोपना काययक्रम ष्ट्नि िताको लाष्ट्ग ष्ट्नदे ष्ट्शका बमोष्ट्जमका प्रकृयाहरु कायय यन
गिाउन सहजता आउने छ
खोपको चेन व थापनमा तहगत सुधाि भई गुण ि कायम हुने
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ा
कायाय लय तथा थानीय तह िवाट संचालन हुने खोपसंग स क्त त कृयाकलापहरु प्रभावकािी रुपमा
संचालन गनय गिाउन प्राष्ट्वष्ट्धक सहयोग ि सहष्ट्जकिण भई खोप तथा पूणयखोप काययक्रममा सुधाि ि अपन ष्ट्वकास
हुने छ
लष्ट्क्षत समूहः
प्रादे ष्ट्शक ा
ष्ट्नदे शनालय, प्रादे ष्ट्शक ाक्तসन ोि, ष्ट्ज ा ाक्तসन ोि, ा
कायायलय प्रमुख, स कय
क्तिहरु तथा सुपरिवेक्षकहरुबाट
स৽ालन गने अवष्ट्धः
पूणय खोप घोर्षणा तथा ष्ट्दगोपनाको लाष्ट्ग प्रकृयाको अनु गमन ि भेरिफीकेसन गनय तथा ष्ट्नयष्ट्मत खोप काययक्रमको
सु ष्ट् किण गरि खोप कभिे ज ब ाउन, ििपआउट घटाउन, पूणय खोप सुष्ट्नष्ट् तता ि ष्ट्दगोपना कायम गनय , खोप
को चेनको गुण िमा सुधाि
ाउन मातहतका ष्ट्नकायमा काययक्रमको अव थाको ष्ट्व ेर्षणको आधािमा
प्राथष्ट्मकता ष्ट्नधायिण गरि पष्ट्हचान भएका ष्ट्ज ा , थानीय तह तथा ा
सं थाहरुमा आव कताको आधािमा
अष्ट्िम योजना बनाई तहगत रुपमा ष्ट्नि ि गने
स৽ालन ष्ट्वष्ट्धः यो काययक्रम प्रदे श िबाट ष्ट्ज ा तथा थानीय तह तह, ष्ट्ज ाबाट थानीय तह ि ा
सं था
िमा काययक्रमको सुपरिवेक्षण, अनु गमन ि पूणय खोप काययक्रमको प्रकृया तथा अव थाको भेरिष्ट्फकेसनको लाष्ट्ग
िाक्तखएकोले,
प्रादे ष्ट्शक ा
ष्ट्नदे शनालय, काययक्रम शाखा, प्रादे ष्ट्शक ाक्तসन ोि, प्रादे ष्ट्शक ा
कायायलय तहमा खोप
काययक्रमको सम य ि अनु गमन गने खोप स कय
क्ति, काययक्रम अष्ट्धकृतहरुबाटआ नो तहगत सुपरिवेक्षण
योजना बनाई सुपरिवेक्षण ि पूणयखोपको भेरिष्ट्फकेसन कायय गिाएि प्रष्ट्तवेदन अ ावष्ट्धक, ष्ट्व ेर्षण, पृ पोर्षण गने
व था गनुय पदय छ
सुपरिवेक्षण ि पूणयखोपको भेरिष्ट्फकेसनकायय खोप स कय
क्ति ि काययक्रमसिँग स क्त त प्राष्ट्वष्ट्धक कमयचािीबाट
मात्र गिाउनु पने छ
यसिी सुपरिवेक्षण गदाय खोप प्रगष्ट्त कम भएका, ििपआउट ि खोप खे ि जाने दि धेिै भएका, अष्ट्भलेख प्रष्ट्तवेदनमा
सम ा भएका, खोप को चेन आपूष्ट्तयमा सम ा भएका ष्ट्ज ा, थानीय तह ि ा
सं थाको पष्ट्हचान
गरिप्राथष्ट्मकताि सबै तह, ष्ट्नकायमा समानु पाष्ट्तक हुने गरि सुपरिवेक्षणको व था गनुय पदय छ यो काययक्रमवाट
ष्ट्वशेर्ष गरि ष्ट्ज ा तथा थानीय तह तहमा संचालन हुने कृयाकलापहरुमा प्राष्ट्वष्ट्धक सहयोग ि सहष्ट्जकिण लाई
प्राथष्ट्मकतामा िाक्तख वजेट खचय योजना वनाउनु पदय छ
यो काययबाट ष्ट्नयष्ट्मत खोप कायय यो काययक्रम वाट ष्ट्वशेर्ष गरि ष्ट्ज ा तथा थानीय तह तहमा संचालन हुने
कृयाकलापहरुमा प्राष्ट्वष्ट्धक सहयोग ि सहष्ट्जकिण लाई प्राथष्ट्मकतामा िाक्तख वजे ट खचय योजना वनाउनु पदय छ
काययक्रम प्रभावकािी भई प्रगष्ट्तमा वृक्त ि एकरुपता हुने , ििप आउट घट् ने, ाक्तসन खेि जाने दि घट् ने, खोप
को चेन सामािीको वक्त थत माग आपूष्ट्तय ि ष्ट्नि ि उपल ताको सुष्ट्नष्ट् त भई पूणय खोप सुष्ट्नष्ट् तता ि ष्ट्दगोपना
हुने उ े का साथ बजेट ष्ट्वष्ट्नयोजन गरिएको छ तसथय उपयुयि उ ेक्तखत सुधािका काययहरु गनुय स क्त त
ष्ट्नकाय ि सुपरिवेक्षकको ष्ट्ज ेवािी हुने छ
प्रा बजेट ने पाल सिकािको प्रचष्ट्लत आष्ट्थयक ऐनष्ट्नयम अनु साि तथा प्रादे ष्ट्शक म ालयको खचय गने काययष्ट्वष्ट्ध
अनु साि सुपरिवेक्षण काययको दै .भ्र.भ., यातायात खचय ि पूणय खोप काययक्रमको भेरिष्ट्फकेसन ि घोर्षणा सभामा
सहभागी हुिँदा दै .भ्र.भ., यातायात आष्ट्दमा खचय गनय सष्ट्कने छ
यो काययको लाष्ट्ग प्रादे ष्ट्शक ा
ष्ट्नदे शनालय ि ा
कायायलय बाट काययक्रम संचालन गने गरि प्रादे ष्ट्शक
म ालयमा बजेट ष्ट्वष्ट्नयोजन भएकोले प्रचष्ट्लत आष्ट्थयक ऐनष्ट्नयम ि प्रादे ष्ट्शक म ालयको खचय गने काययष्ट्वष्ट्ध
अनु साि स क्त त ष्ट्नकायलाई उपल गिाई सेवा संचालन गनुय पने छ
प्रदे श म ालयमा ष्ट्ज ाको लाष्ट्ग ष्ट्वष्ट्नयोष्ट्जत भएको बजेट संल্ बािँ िफािँि अनु साि बजेट उपल गिाई काययक्रम
संचालन गनुय पदय छ
पूणय खोप सुष्ट्नष्ट् तता घोर्षणा ष्ट्नदे ष्ट्शका, चेकष्ट्ल

दादु रा–रुबेला खोप अमभयान कायय क्रि सं चालनिा मज ा तथा
सु पररिेिण खचय
मज ािा प्रदे ि िार्यत िजेट उपल गराउन
परिचय

थानीय तह र

ा

सं था

रबाट

प्रदे श मातहत साष्ट्वक ष्ट्ज ा, थानीय तह ि ा
सं था, विा िमा पू णय खोप घोर्षणाको प्रकृया ि
अव थाको ष्ट्नदे ष्ट्शका बमोष्ट्जम सुपरिवेक्षण भेरिष्ट्फकेसन गरि सो काययको व थापन तथा ष्ट्तब्रताको लाष्ट्ग
तहगत रुपबाट कायय स
गनय गिाउन प्रदे श माफयत बजेट व था गरिएको छ यो कायय क्रम प्रदे श ा
ष्ट्नदे शनालय ि ा
कायाय लयहरुले स
गनय वजेट ष्ट्वष्ट्नयोजन गरिएको छ यो आ मा सवै विा ि .व.
दे क्तखनै पू णयखोप घोर्षणा ि ष्ट्दगोपना सुष्ट्नष्ट् तता भई सवै थानीय तह ि ष्ट्ज ाहरु पू णयखोप सुष्ट्नष्ट् तता घोर्षणा
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ि ष्ट्दगोपना भउको घोर्षणा तथा प्रमाष्ट्णकिणको लाष्ट्ग यो कायय क्रम िाक्तखएकोले प्रदे श ा
ष्ट्नदे शनालय ि
ा
कायायलयहरुले सोष्ट्ह अनुसाि कायययोजना बनाई प्रभावकािी रुपमा कायय गनुय गिाउनु पदय छ
उ े
पू णयखोप घोर्षणा तथा ष्ट्दगोपना कायय लाई प्रभावकािी वनाई सवै तहमा ष्ट्नि िता ष्ट्दने
पू णयखोप सुष्ट्नष्ट् तता घोर्षणा एवं ष्ट्दगोपना ष्ट्नदे ष्ट्शका अनुसाि सवै तहमा काययक्रमको गु ण िको अनुगमन गरि
पू णयखोप घोर्षणा प्रकृयाको गु ण ि कायम गने
यस आष्ट्भत्र सवै थानीय तह ि ष्ट्ज ाहरु पू णयखोप सुष्ट्नष्ट् तता घोर्षणा ि ष्ट्दगोपना भएको प्रमाष्ट्ण किण .व.
गिाउने
अपे ष्ट्क्षत प्रभावकािी ि गु ण िीय खोप सेवा स৽ालन भई लष्ट्क्षत बालबाष्ट्लकाले पू णय खोप प्रा गिे को सुष्ट्नष्ट् त भई
प्रष्ट्तफल बालबाष्ट्लका सुिष्ट्क्षत हुनेछन्
पू णय खोप सुष्ट्नष्ट् तता 3f]if0ff ि ष्ट्दगोपना कायय क्रम ष्ट्नि िताको लाष्ट्ग ष्ट्नदे ष्ट्शका बमोष्ट्जमका प्रकृयाहरु
कायय यन गिाउन सहजता आउनेछ
स৽ालन लष्ट्क्षत समूहः
प्रादे ष्ट्शक ा
ष्ट्नदे शनालय, ा
कायाय लय प्रमुख, स कय
क्तिहरु, तथा सुपरिवेक्षकहरुबाट
प्रकृया
स৽ालन गने अवष्ट्धः
पू णय खोप घोर्षणा तथा ष्ट्दगोपनाको लाष्ट्ग प्रकृयाको अनुगमन ि भेरिफीकेसन गनय तथा ष्ट्नयष्ट्मत खोप कायय क्रमको
सु ष्ट् किण गरि खोप कभिे ज ब ाउन, िि पआउट घटाउन, पू णय खोप सुष्ट्नष्ट् तता ि ष्ट्दगोपना कायम गनय, खोप
को चेनको गु ण िमा सुधाि ाउन मातहतका ष्ट्नकायमा अष्ट्िम योजना बनाई तहगत रुपमा ष्ट्नि ि ा
ष्ट्नदे शनालय, ा
कायाय लय प्रमुख,
स৽ालन ष्ट्वष्ट्धः
यो कायय क्रम प्रदे श िबाट ष्ट्ज ा तथा थानीय तह तह, ष्ट्ज ाबाट थानीय तह ि ा
सं था िमा
कायय क्रमको सुपरिवेक्षण, अनुगमन ि पू णय खोप कायय क्रमको प्रकृया तथा अव थाको भेरिष्ट्फकेसनको लाष्ट्ग
िाक्तखएकोले,
प्रादे ष्ट्शक ा
ष्ट्नदे शनालयवाट मातहतको ष्ट्ज ाहरुमा ष्ट्नि ि सम य, अनुगमन गरि पूणयखोप घोर्षणा
तथा ष्ट्दगोपनाको अव थाका जानकािी ष्ट्लई काययक्रममा ष्ट्तव्रता ष्ट्दन प्रो ाहन ि सहष्ट्जकिण गने
ा
कायायलयवाट मातहतको थानीय तह ि ा
सं थाहरुमा ष्ट्नि ि सम य, अनुगमन गरि पू णयखोप
घोर्षणा तथा ष्ट्दगोपनाको अव थाका जानकािी ष्ट्लई कायय क्रममा ष्ट्तव्रता ष्ट्दन प्रो ाहन ि सहष्ट्जकिण गने
थानीय तह तथा विा िमा ष्ट्वष्ट्नयोष्ट्जत पू णयखोप घोर्षणा ि ष्ट्दगोपनाका काययक्रमहरु प्रभावकािी वनाउन
ष्ट्निनति सम य ि सहष्ट्जकिण गनुय पदय छ
ष्ट्ज ा, थानीय तह , ा
सं थाहरु वाट प्रकृया पु िा गरि प्रष्ट्तवेदन साथ भेरिष्ट्फসनको लाष्ट्ग माग भई आए
पष्ट्छ प्रष्ट्तवेदनको समीक्षा गरि सुपरिवेक्षण ि पू णयखोपको भेरिष्ट्फकेसन कायय गिाएि प्रष्ट्तवेदन अ ावष्ट्धक,
ष्ट्व े र्षण, पृ पोर्षण गने व था गनुयपदय छ
सुपरिवेक्षण ि पू णयखोपको भेरिष्ट्फकेसन कायय खोप स कय
क्ति ि काययक्रम सिँग स क्त त प्राष्ट्वष्ट्धक
कमयचािीबाट तथा ष्ट्नदे ष्ट्शका वमोष्ट्जम गिाउनु पनेछ
पू णय खोपको भेरिष्ट्फकेसन गदाय तहगत प्रदे श वाट ष्ट्ज ा(, थानीय तह ि ष्ट्ज ाबाट थानीय तह ि ा
सं था िमाि प्रकृया अनुसाि गरि अष्ट्भलेख अ ावष्ट्धक गनुयपदय छ रुपमा ष्ट्नदे ष्ट्शकामा संल্ अनुसुष्ट्च )
यो वजेट बाटः
पू णयखोप घोर्षणा तथा ष्ट्दगोपना काययक्रम प्रभावकािी वनाउन थानीय तह तथा
ा
सं था
िमा .
वैठक,अ िकृया कायय क्रम गनय
कायय क्रमको अनुगमन., सुपरिवेक्षण ि भेरिष्ट्फकेसन
आयोजना तयािी वैठक घोर्षणा सभा ., आव क सामािी तयािी े ज(, प्रचाि प्रसाि, शैष्ट्क्षक सामािी, प्रमाण
पत्र आष्ट्द)
घिधुिी सवेक्षण आष्ट्द ज ा काययक्रमहरु प्राथष्ट्मकता ष्ट्नधाय िण गरि अिीम योजना वनाएि मात्र संचालन गनुय .
पदय छ
बजेट
प्रा बजेट नेपाल सिकािको प्रचष्ट्लत आष्ट्थयक ऐनष्ट्नयम अनुसाि तथा प्रादे ष्ट्शक म ालयको खचय गने कायय ष्ट्वष्ट्ध
वािँ िफािँ ि अनुसाि
दै .भ.भ्र.,यातायात खचय, मातहतको ष्ट्नकायको घोर्षणासभामा आव कताको आधािमासहयोग गने ानि(,
शैष्ट्क्षक सामाष्ट्ि तयािी ि ष्ट्वतिण, ष्ट्वष्ट्वध आष्ट्द )
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स भय
सामािी

घोर्षणा सभा तयािी े ज(, प्रचाि प्रसाि ,शैष्ट्क्षक सामािी, प्रमाण पत्र, यातायात, खाजा, ष्ट्वष्ट्वध आष्ट्द)
गोष्ट् संचालन गदाय पारिश्रष्ट्मक, यातायात, दै भ ा.भ्र., खाजा, े सनिी, ष्ट्वष्ट्वध आष्ट्द
नोटः
उपयुय ि उ ेक्तखत कायय हरु संचालन गनय गिाउन प्रदे श ा
ष्ट्नदे शनालयले पू णय खोप कायय क्रम प्रभावकािी .
नभएका तथा ष्ट्नयष्ट्मत खोप सेवा समेत प्रभावकािी नभएका ष्ट्ज ाहरु लाई प्रेाथष्ट्मकतामा िाक्तख पू णय खोप
सुष्ट्नष्ट् तता ि ष्ट्दगोपनामा ष्ट्तव्रता ाउन सुपरिवेक्षण कायय योजना वनाई कायय गिाउनु पदय छ
उपयुय ि उ ेक्तखत कायय हरु संचालन गनय गिाउन
ा
कायाय लयले पू णयखो प काययक्रम प्रभावकािी .
नभएका तथा ष्ट्नयष्ट्मत खोप सेवा समेत प्रभावकािी नभएका थानीय तह तथा
ा
सं थाहरुलाई
प्राथष्ट्मकतामा िाक्तख पू णयखोप सुष्ट्नष्ट् तता ि ष्ट्दगोपनामा ष्ट्तव्रता ाउन आब क काययक्रमहरुको कायय योजना
वनाई कायय गिाउनु पदय छ
यो कायय को लाष्ट्ग प्रादे ष्ट्शक ा
ष्ट्नदे शनालय ि ा
कायाय लय बाट काययक्रम . संचालन गने गरि प्रादे ष्ट्शक
म ालयमा बजेट ष्ट्वष्ट्नयोजन भएकोले उि कायय को लाष्ट्ग प्रचष्ट्लत आष्ट्थयक ऐनष्ट्नयम ि प्रादे ष्ट्शक म ालयको
खचय गने कायय ष्ट्वष्ट्ध अनुसाि स क्त त ष्ट्नकाय लाई वजेट वांिफां ि सीट अनुसाि उपल गिाई सेवा संचालन
गनुयपने छ
पू णय खोप सुष्ट्नष्ट् तता घोर्षणा ष्ट्नदे ष्ट्शका, चेकष्ट्ल

महिाली मज ाहरुको खोपको पहुाँच नपुगेका न.पा. ,गा.पा.का िडा,िक्स हरुिा
पटक घु ी खोप से िा
सं चालन र पूणयखोप घोर्षणा र मदगोपना कायय क्रि स৽ालनको लामग मज ा रिा योजना तयारी तथा कायय क्रि
सं चालन खचय जु ाहु ा, िुगु, डो ा, कालीकोट, जाजरकोट, दाचुय ला, िु ाङ, सोलुखु ु, सं खुिासभा,
ता े जङ र गोरखा, बाजुरा, ाक्स प्रदे ि िार्यत िजेट उपल ि गराउन
परिचय

उ े

अपे ष्ट्क्षत
प्रष्ट्तफल
स৽ालन
प्रकृया

ष्ट्नयष्ट्मत खोप सेवावाट खोप सेवामा पहुच कम भई ष्ट्वशेर्ष थरि भौगोष्ट्लक ष्ट्वकटता, सेवा वाट वष्ट्৽त समुदाय,
वगय , क्षेत्रका लष्ट्क्षत समुहलाई खोप सेवा प्रदान गरि पू णयखोप सुष्ट्नष्ट् त गनय काययक्रम भएका ष्ट्ज ा अ िगतका
थानीय तहहरुमा कायय क्रम संचालन गनय वजेट तथा काययक्रम िाक्तखएको छ थानीय तह िमा यो कायय क्रम
संचालन प्रकृया ि औष्ट्च को वािे मा वुझाई कायय क्रम भएका थानीय तह तथा ा
सं था वाट सहभाष्ट्ग गिाई
योजना वनाउन सहष्ट्जकिण गरि थानीय तह संयोजक तथा ा
सं था प्रमुखको क्षमता ष्ट्वकास गरि
कायय क्रम प्रभावकािी वनाउन ष्ट्ज ा िमा समेत यो काययक्रमको व था गरिएको हो यो कायय क्रम प्रदे श
ा
ष्ट्नदे शनालय ि ा
कायायलयहरुले स
गनय वजेट ष्ट्वष्ट्नयोजन गरिएको छ
पहुं चवाट टा ा िहेका लष्ट्क्षत समुहलाई खोप सेवा प्रदान गनय घु क्त खोप सेवा सचालनको लाष्ट्ग काययक्रम भएका
थानीय तह ि ा
सं थाका कमयचािीहरुको क्षमता ष्ट्वकास गने
यस आष्ट्भत्र सवै थानीय तह ि ष्ट्ज ाहरु पू णयखोप सुष्ट्नष्ट् तता घोर्षणा ि ष्ट्दगोपना भएको प्रमाष्ट्णकिण .व.
गिाउने काययमा थप सहयोग गने
खोप सेवा वाट वष्ट्৽त समुह,लष्ट्क्षत समुहको पष्ट्हचान भै
ा क्षेत्र,समुदायमा घु क्त खोप सेवा प्रदान गरि
वालवाष्ट्लकाहरु सुिष्ट्क्षत हुने छन
छु ट वाष्ट्वाष्ट्लकाहरुलाई खोप सेवा प्रदान गरि पू णयखोप सुष्ट्नष्ट् तता हुने छ
लष्ट्क्षत समूहः
पष्ट्लका तथा ा
सं था अ िगतका पहुं च वाट टा ा िहेका वष्ट्सत समुदायहरुका लष्ट्क्षत वालवमष्ट्लकाहि
स৽ालन गने अवष्ट्धः
ष्ट्ज ा िमा संचालन हुने पू णय खोप घोर्षणा तथा ष्ट्दगोपनाको तथा सुक्ष्मयोजना गोष्ट् को समयमा ष्ट्दन थप
गरि घु ष्ट्मत खोप सेवा संचालनको अष्ट्भमुक्तखकिण ि योजना वनाउने यो कायय क्रम दोस्रो चौमाष्ट्सकको शुरुमा नै
स
गनुय पदय छ
स৽ालन ष्ट्वष्ट्धः
यो कायय क्रम ष्ट्ज ा िमा संचालन हुने समीक्षा तथा सुक्ष्मयोजना तयािी गाष्ट् कै समयमा ष्ट्दन थप गरि
संचालन गनुय पदय छ
ा
कायाय लयले घु क्त खोप सेवा संचालन गनय कायय क्रम तथा वजेट ष्ट्वष्ट्नयोजन भएका थानीय तह तथा
ा
सं थाहरुले गोष्ट् मा आउदा सुक्ष्म योजना अनुसाि घु क्त खोप सेवा संचालन गनुय पने थानहरुको लष्ट्क्षत
संূा, तथा वजेट लगाएत सवै ष्ट्वविण ष्ट्लई आउन जानकािी गिाउने
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ष्ट्ज ा िमा सुक्ष्म योजना तयाि गदाय नै कायय क्रम िहेका थानीय तह ि ा
सं थाहरुलाई पहुच वाट टा ा
िहे का वक्त ,क्षेत्र ि समुहको पष्ट्हचान गिाई सुक्ष्मयोजना तयाि गिाउने
यो गोष्ट् मा कायय क्रम भएका थानीय तह ा
संयोजक ि काययक्रम संचालन हुने ा
सं था प्रमुखहरु
लाई सहभाष्ट्ग गिाई योजना वनाउने
घुक्स खोप से िा िर्षयिा पटक महिपात र िर्षाय नहुने सिय र्ा ुन),चै त्र, िैिाख र जे संचालन (
गराउनु उपयु क्त हु छ
यो गोष्ट् मा घु क्त खोप सेवा संचालनको योजना वनाउदा ेः
घु क्त खोप सेवा संचालनको औष्ट्च ि संचालन प्रकृया वािे वुझाउने .
घु क्त खोप सेवा संचालनको थान ., मष्ट्हना, ष्ट्मष्ट्त ि ष्ट्दन यष्ट्कन गने
खोप के
ष्ट्नधाय िण गि् .ने ेः घु क्त खोप के
ष्ट्नधाय िण गदाय सवैलाई पायक पने थान, साष्ट्वकको विामा
कक्त मा के , अष्ट्धकतम घं ा ष्ट्भत्रमा खोपके
आउन सिे , खोपको चेन व थापन आष्ट्दको
आधािमा ष्ट्नधाय िण गने
खोप सेवा संचालनको व थापन ेः खोप ष्ट्दने ा कमी ., खोप संचालन ष्ट्दन, खोप आपू ष्ट्तय तथा ष्ट्वतिण
ि को चेन प्रकृया ि थान, घु क्त खोप सेवा वािे प्रचाि प्रसाि, समुदाय परिचालन, अष्ट्भमुक्तखकिण, सुपरिवेक्षण
आष्ट्द को वािे मा ष्ट्व ृ त योजना वनाउन सहष्ट्जकिण गने
यो काययक्रम संचालन गदाय स क्त त ा
स था वाट संचाल .न हुने ष्ट्नयष्ट्मत खोप संगै ताष्ट्लका ष्ट्मलाएि
संचालन गने योजना वनाउदा उपयु ि हु छ
यो योजना संगै थानीय तहमा ष्ट्वष्ट्नयोष्ट्जत वजेटको खचय योजना तयाि गिाउने .
नोटः
िहे का थानीय तह यो गोष्ट् मा काययक्रम ., ा
सं थाहरुवाट थानीय तहको कायय क्रम संचालन ष्ट्नदे ष्ट्शका
बमोष्ट्जम प्रभावकािी रुपमा काययक्रम संचालन गरि वालवाष्ट्लकालाई खोप प्रदान गनुयका साथै उि थानहरुको
पू णयखोप सुष्ट्नष्ट् तता समेत गरिनुपने कुिामा जोि गने
ा थय कायाय लयले यो गोष्ट् मा तयाि भएको योजना अनुसाि खोप को चेन सामािी व थापन तथा .ष्ट्वतिण
योजना वनाउनुको साथै थानीय तह
ा
सं थाहरुमा काययक्रमको योजना ि संचालनमा अनुगमन,
सहष्ट्जकिण ि प्राष्ट्वष्ट्धक सहयोग ष्ट्निनति उपल गिाउने
बजेट
प्रा बजेट नेपाल सिकािको प्रचष्ट्लत आष्ट्थयक ऐनष्ट्नयम अनुसाि
वािँ िफािँ ि दै भ ा.भ्र., यातायात ,शैष्ट्क्षक सामािी, खाजा ,हलभािा, ष्ट्वष्ट्वध
गोष्ट् संचालन सहजकताय पारिश्रष्ट्मक , यातायात , दै भ ा.भ्र.
वजेटको परिष्ट्धमा िष्ट्ह खोप को चेन सामािी ष्ट्वतिण खचय ,प्रचाि प्रसाि, सुपरिवेक्षण खचय आष्ट्दमा खचय गने
स भय
तयािी सुक्ष्मयोजना ,सुक्ष्मयोजना फािम ि प्र ु ष्ट्तकिण सामािी
सामािी
थानीय तहका पदामिकारीहरुको ििता मिकासको लामग मिकेक्स त योजना ,िजेट तथा कायय क्रि तजुयिा
लगायत सुक्ष्मयोजना सिबक्स अमभिुक्सखकरण मदने कार्य यक्रि मज ा रिा यु मनसे र् बाट िजेट उपल
गराउने प्रदे ि बाट , न पा प्रदे ि बाट
न पा, कणायली प्रदे ि बाट
नपा, सु दुरपम ि प्रदे ि बाट
न.पा.
यो कायय क्रमको वजेट यु ष्ट्नसेफवाट ा
कायायलय माफयत उपल हुने ि स क्त त थानीय तहलाई ा
.
कायाय लयवाट वजेट उपलबध गिाई कायय क्रम संचालन हुने छ यो कायय क्रम ष्ट्नयष्ट्मत खोप सेवाको सुक्ष्मयोजना तयािी,
थानीय तह िको अष्ट्भमुक्तखकिण कायय क्रम संचालन गिे ज ै ि सोष्ट्ह सामािीको प्रयोग गिे ि कायय क्रम संचालन गनुय
सष्ट्कने छ
यो कायय क्रम सचालन प्रकृयामा यु ष्ट्नसेफबाट प्राष्ट्वष्ट्धक सहयोग ि सहष्ट्जकिण हुने छ साथै काययक्रम संचालन सामािी .
ि नष्ट्ेदे ष्ट्शका समेत उपल हुने भएकोले वजेट तथा काययक्रम संचालनको लाष्ट्ग ा
कायायलय बाट युष्ट्नसेफसंग
समयमै सम य गनुय पदय छ
यो कायय क्रमबाट खोप काययक्रमको सु ीकिण ि पू णयखोप सुष्ट्नष्ट् तताको लाष्ट्ग अझ थप अवसि हुने भएकोले कायय क्रम .
प्रभावकािी ि वसे्ष्ट्थत वनाई पू णयखोप सुष्ट्नष्ट् तता ि ष्ट्दगोपना कायम गनय ा
कायाय लयले यु ष्ट्नसेफ, थानीय तह
तथा ा
सं थाहरुमा ष्ट्नि ि अनुगमन, सहष्ट्जकिण ि प्राष्ट्वष्ट्धक सहयोग उपल गिाउने
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यु ष्ट्नसेफ वाट कायय क्रम िहेका ष्ट्ज ा ि थानीय तहको ष्ट्वविण सष्ट्हत समयमै सम य गनय .ेे साथै कायय क्रम संचालन
प्रकृया, कायय क्रम संचालन सामािी ,ष्ट्नदे शका ,वजेट उपल हुने प्रकृया आष्ट्दको वािे मा ष्ट्नि ि सम य ि सहष्ट्जकिण
गरि उपलबध गिाउने
खोपको पहुंच बढाई छु ट िৡालाई खोप मदलाई पूणयखोप सु मनम त गनय िैिाख िमहनालाइ खोप िमहना संचालन
गने मज ा बाट कायय क्रि संचालन गनय प्रदे ि िार्यत िजेट उपल गराउन
परिचय

उ े

अपेष्ट्क्षत
प्रष्ट्तफल
स৽ालन
प्रकृया

बजेट
वािँ िफािँ ि

स भय
सामािी

ष्ट्व मा नै वैशाख मष्ट्हनामा खोप मष्ट्हनाको रुपमा मनाउने ि ने पालमा पष्ट्न मष्ट्हनाको प्रगष्ट्तको ष्ट्व ेर्षण ि खोपबाट वष्ट्৽त
बৡाको खोष्ट्ज गरि खोप प्रदान गनय तथा पूणयखोप घोर्षणा ष्ट्नदे ष्ट्शका बमोष्ट्जम पूणयखोप घोर्षणा ि ष्ट्दगोपनाको लाष्ट्ग सबै
तहमा कायय गनय गिाउन यो काययक्रमको व था गरिएको छ यो काययको लाष्ट्ग थानीय तहमा समेत काययक्रम िाक्तखएको
छ
थानीय तह सतिको काययक्रमको अनु गमन ,सहष्ट्जकिण ि थप काययक्रमहरु संचालनको लाष्ट्ग ा
कायायलयमा
समेत यो काययक्रम िाक्तखएको हो
खोपसेवाबाट बक्त त िहेका ब ी,समूह,क्षेत्रको पष्ट्हचान गिी खोप सेवा प्रदान गनय
ििप आउट बৡाहरुको खोजी गिी खोप प्रदान गनय
पूणय खोप सुष्ट्नष्ट् तता ि ष्ट्दगोपना कोप्रमाष्ट्णकिणकाययलाई प्रभावकािी बनाउन
खोप सेवाबाट वक्त त िहेका ब ी, समूह, क्षेत्रको पष्ट्हचान भई बालबाष्ट्लकाले खोप प्रा गने छन्
ििप आउट बৡाहरुको खोजी गिी पूणय खोप प्रा भएको हुने छ
पूणय खोप सुष्ट्नष्ट् तता ि ष्ट्दगोपनाको लाष्ट्ग समुदाय परिचालन भएको हुने छ
लष्ट्क्षत समूहः
ष्ट्ज ा, थानीय तह िका ा
सं था ि विाहरुमा खोप बाट वक्त तीकिणमा िहेका समूह ब ीहरु
स৽ालन गने अवष्ट्धः
ीकृत काययक्रममा उ ेख भए अनु साि तोष्ट्कएको चौमाष्ट्सक ष्ट्भत्र स
गनुय पदय छ
स৽ालन ष्ट्वष्ट्धःने पाल सिकािबाट उपल हुने सबै खोपहरु सबै बालबाष्ट्लकाले प्रा गिे को सुष्ट्नष्ट् त गिी खोप सेवाबाट
बक्त त भएका, सेवाको पहुिँचबाट टा ा िहेका बालबाष्ट्लकाहरुलाई खोप उपल गिाई ष्ट्व
ापी रुपमा खोप मष्ट्हनाको
रुपमा मनाइने बैशाख मष्ट्हनामा यो काययक्रम संचालन गनय ष्ट्ज ा िमा बजेट व था गरिएको छ तसथयः
आ नो ष्ट्ज ाको श्रावण दे क्तख चैत्र मष्ट्हनास को ा
सं था तथा विा िको प्रगष्ट्तको ष्ट्व ेर्षण गिी प्रगष्ट्त कम भएका
ि ििप आउट धेिै भएका क्षेत्र, ब ी ि समूहको पष्ट्हचान गिी यो काययक्रम संचालन गनुय पदय छ
यो बजेटबाट
ा पष्ट्हचान भएका थानमा घि धुिी सवेक्षण, छु ट बৡालाई खोप ष्ट्दने तथा सामष्ट्जक परिचालन आष्ट्द ज ा
ष्ट्क्रयाकलापहरु संचालन गनुय पदय छ
समुदाय परिचालनको लाष्ट्ग ा
सं थाविा िमा विा खोप सम य सष्ट्मष्ट्त ि सिोकािवालाहरुको बैठक अ िष्ट्क्रया
काययक्रम संचालन गिी पूणय खोप सुष्ट्नष्ट् त गने ष्ट्क्रयाकलापहरु संचालन गनुय पदय छ
यो काययक्रम थानीय तह ि ा
सं थाको सम यमा संचालन गिी सो काययक्रमबाट प्रा उपल ीहरुको स क्त त
ष्ट्नकायमा प्रष्ट्तवेदन गनुय पने छ
नोटः यो वजेट वाट खोपको अव थामा कमजोि भएका थानीय तह तथा ा
सं था, विाहरुमा संचालन हुने खोप तथा
पूणयखोपका कृयाकलापहरु प्रभावकािी वनाउन प्राथष्ट्मकतामा िाक्तख सहष्ट्जकिण ि सहयोग गरि पुणयखोप सुष्ट्नष्ट् त ि
प्रमाष्ट्णकिण गिाउने काययमा खचय गनुय पदय छ यो काययक्रम संचालन प ात भउका उपलक्त धहरु सुक्ष्मयोजना फािम तथा
पूणयखोप सुष्ट्नष्ट् तता प ात गरिने प्रष्ट्तवेदनमा समेत प्रष्ट्तवेदन गनुय पदय छ
ने पाल सिकािको प्रचष्ट्लत आष्ट्थयक ऐन ि ष्ट्नयमअनु साि गनुय पने छ बैठक, अ िष्ट्क्रया, घिधुिी सवेक्षण, खोप सेवा संचालन
ज ा ष्ट्क्रयाकलापहरु संचालन गदाय दै ष्ट्नक भ्रमण भ ा, यातायात, खाजा, ानि ि ष्ट्वष्ट्वध आष्ट्दमा खचय योजना तयाि गरि
अष्ट्िम ीकृत गिाएि खचय गने व था गनुय पने छ
ष्ट्ज ा िबाट संचालन गनय को लाष्ट्ग प्रदे श माफयत बजेट उपल गिाइएकोले ने पाल सिकािको प्रचष्ट्लत आष्ट्थयक ऐन ि
ष्ट्नयम तथा प्रादे ष्ट्शक म ालयको खचय गने काययष्ट्वष्ट्ध अनु साि वजेट वां िफांि ष्ट्सट अनु साि स क्त त ा
कायाय लयलाई
उपल गिाउनु पदय छ
पूणयखोप ष्ट्नदे ष्ट्शका ि खोप सेवाको तहगत अष्ट्भलेख प्रष्ट्तवेदन

खोप तथा पूणय खोपको बारे िा जनचे तना बृक्स को लामग थानीय भार्षािा िैमिक सािामग्र उ ादन, थानीय
रे मडयो, एर्.एि बाट सूचना प्रिारण लगायत अ संचारका कृयाकलाप संचालन
मज ाको लामग प्रदे ि
िार्यत िजेट उपल गराउन
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बजेट
वािँ िफािँ ि

स भय
सामािी

खोप सेवा प्रभावकािी वनाई सवै तहमा शत प्रष्ट्तशत कभिे ज गनय तथा विा तह दे क्तखनै पूणखोप घोर्षणा ि ष्ट्दगोपना कायम
गनय ष्ट्वष्ट्भ काययक्रमहरु संचालनको व था गरिएको छ खोप सेवामा सवैको जानकािी ि सहभाष्ट्गता व ाई अझ
प्रभावकाि वनाउन सूचना,सचाि ि ष्ट्शक्षाका कृयाकलापहरु सचालनको लाष्ट्ग यो काययक्रमको व था गरिएको छ सवै
ष्ट्ज ाहरुले आ नो आव िा अनु सािको ा
ष्ट्शक्षा ,संचािको कृयाकलापहरु योजना गरि प्रभावकािी रुपले संचालन
गनुय पदय छ यो वजेट वाट दादु िा रुवेला खोप अष्ट्भयान तथा अ नयां खोपहरु शुरुवात गदाय समेत संचािका कृयाकलापहरु
संचालन गनुय पदय छ
खोप सेवाको मह ,उपल खोप ि लगाउने समय ताष्ट्लकाको समेत आमसमुदायमा जानकािी गिाई खोप कभिे ज बृक्त
गने
सवै तह, समुदायमा खोपको जानकािी सहजै उपल भई खोप सेवाष्ट्लन सहज भई खोप कभिे जमा बृक्त भई ििपआउट
घट् ने छ
संचालन गने अवष्ट्ध ेः यो काययक्रम आष्ट्थयक वर्षयको शुरुवाट नै संचालन गिाउनु पदय छ
प्रकृया ेः
यो वजेट वाट खोप सेवामा सवै वगय, क्षेत्र, समुदायलाई सेवा ष्ट्लन उ ेरित गिाई खोप सेवा उपल गिाउनको लाष्ट्ग
कृयाकलापहरुको योजना गनुय पदय छ यसको लाष्ट्ग ेः
. थानीय िमा िहेका संचाि मा महरु िे ष्ट्ियो , एफ.एम हरुको सूष्ट्च तयाि गने
. प्रशािण गरिने श े सहरु प्रदे श ा
ष्ट्नदे शनालय, परिवाि क ाण महाशाखा,WHO /UNICEF संग समेत सम य
गरि तयाि गने
.अ
ा
ष्ट्शक्षा सामािी को आब िा पष्ट्हचान गने
. थानीय आव िाको आधािमा थानीय कुन कुन भार्षाबाट सूचना प्रशािण गने हो यष्ट्कन गने
. कुन थान, क्षेत्रको लाष्ट्ग कुन सामािी ि कुन भार्षामा प्रचाि प्रसाि गने हो यष्ट्कन गरि सोष्ट्ह अनु साि उ ादन, ष्ट्वतिण ि
प्रयोग गिाउन यष्ट्कन गने
. यो बजेटवाट सवै थानीय तह ि ा
सं थामा कक्त मा – वटा नयां खोप ताष्ट्लका तयाि गरि सवैले दे ীे ठाउमा
प्रदशयन गनय उपल गिाउनु पदय छ
नोटः
. उपययि उ ेक्तखत कृयाकलापहरु पष्ट्हचान ि यष्ट्कन गनय शुरुमा नै ष्ट्ज ा खोप सम य सष्ट्मष्ट्तका प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धहरु,
नष्ट्जकको थानीय तहवाट संयोजक,
ा
सं था प्रमुख, खोप ष्ट्दने ा कमी, यंम सेष्ट्वका ि थानीय िमा िहेका
ा
संग स क्त त संघ सं थाका प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धहरु सष्ट्हत – जनाकोेे सहभाष्ट्गतामा छलफल गरि कृयाकलापहरु ि
संचालन प्रकृयाको ष्ट्नणयय गिाउनु पदय छ
.यस काययक्रमबाट ा
ष्ट्शक्षा सूचना संचािको कृयाकलाप संचालन गदाय ष्ट्ज ा खोप सम य सष्ट्मष्ट्तको साझेदािी ि
सम यमा गदाय प्रभावकािी अपन
हुने भएकोले
ा
कायाय लय ि ष्ट्ज.खो.स.सष्ट्मष्ट्त वाट संयुि प्रशािण गिाउन
छलफल गरि कायाय यन गने
यो काययक्रममा ष्ट्वष्ट्नयोष्ट्जत वजेट ने पाल सिकािको आष्ट्थयक ऐन, ष्ट्नयम ि सावयजष्ट्नक खरिद ऐन ष्ट्नयमावष्ट्ल अनु साि खचय
योजना तयाि गरि ीकृत कृयाकलाप सचालन गनुय पदय छ खचय योजना तथा वजेट वांिफां ि योजना अष्ट्िीम कायायलय
प्रमुखवाट ीकृत गिाएि मात्र काययक्रम संचालन गनुय पदय छ यो वजेट वाट
योजना गोष्ट् ीमा खाजा, यातायात, शैष्ट्क्षक सामािी, प्रष्ट्शक्षक पारिश्रष्ट्मक आष्ट्द
िे ष्ट्ियो, एफ.एम वाट सूचना प्रशािण
शैष्ट्क्षक सामािी )खोप ताष्ट्लका ानि,पो ि,ष्ट्नम णा कािय , ििप आउट टि े ष्ट्सঢ় पत्र आष्ट्द( तयािी तथा ष्ट्वतिण
सूचना श े श तथा ष्ट्जঢ়ल तयािी आष्ट्दमा खचय गनय सष्ट्कने छ
नोटः िे ष्ट्ियो एफ.एम वाट सूचना प्रशािण गिाउदा धेिै क्षेत्र कभिे ज भएका, प्राईम समयमा सूचना प्रशािण गरिष्ट्दने ि थानीय
लाई प्राथष्ट्मकतामा िाक्तख प्रशािण गिाउन व था गनुय पदय छ यसिी प्रशािण गिाउदा वर्षय भरिको लाष्ट्ग स झौता गरि
ष्ट्नि ि अनु गमन समेत गिे ि चौमाष्ट्सक मु ां कन समेत गिे ि आब िाको आधािमा सूचनाहरु फेिवदल गिाउने ,
प्रभावकािीता मु ां कन गने आष्ट्द गनुय पदय छ यो वजेट वाट दादु िा रुवेला खोप अष्ट्भयानको लाष्ट्ग समेत िे ष्ट्ियो एफ.एम.
वाट सूचना प्रशािण गनुय पदय छ
कायय संचालन ष्ट्नदे ष्ट्शका ,खचय गने ष्ट्नदे ष्ट्शका ,सावयजष्ट्नक खरिद ऐन ि ष्ट्नयमावली

पहुाँचबाट टाढा रहेका ब ी, सिुदाय र िेत्रका सिुदायिा छु ट तथा डि प आउट (छु ट) िৡाको खोजी तथा पूणय
खोप मदलाउन सिुदाय पररचालन, सू चना तथा सं चार, योजना तयारी, अमभिुक्सखकरण, मििेर्षखोप सं चालन
आमद (कैलाली, बांके, िमदय या, कमपलब ु , झापा, िोरग, सु नसरी र नं. प्रदे ि का िटै मज ा गरर
मज ा
िा प्रदे ि िार्यत िजेट उपल गराउन
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खोप सेवा लाई प्रभावकािी वनाई सवै वालवाष्ट्लकाले पूणयखोप प्रा गिे को सुष्ट्नष्ट् त गनय ि खोप को चेनको गुण ि
सुधािको लाष्ट्ग ष्ट्वष्ट्भ तहमा कृयाकलापहरु ि वजेट ष्ट्वष्ट्नयोजन गरिएको छ खोप सेवा प्रष्ट्त जनचेतना, सहभाष्ट्गता
अष्ट्भवृक्त गरि शत प्रष्ट्तशत कभिे ज गनय ि सवै तहमा यस आ.व.मा पूणयखोप सुष्ट्नष्ट् त गनय थप सहयोगको लाष्ट्ग खोप
सेवाको लक्ष धेिै भएका तथा खोप कभिे जमा समेत सम ा भएका ष्ट्वशेर्ष गरि तिाईका ष्ट्ज ाहरुमा थप काययक्रमको
रुपमा यो काययक्रमको व था गरिएको छ
ष्ट्नयष्ट्मत खोप सेवाका काययक्रम वाट पष्ट्न समेट्न नसष्ट्कएका व ी , समुदायहरुमा ष्ट्वशेर्ष काययक्रम संचालन गरि खोप
प्रदान गरि सवै तहमा पूणयखोप सुष्ट्नष्ट् त गने
ििप आउट बৡाहरुको खोजी गिी खोप प्रदान गनय
पूणय खोप सुष्ट्नष्ट् तता ि ष्ट्दगोपना को प्रमाष्ट्णकिण काययलाई प्रभावकािी बनाउन
खोप सेवाबाट वक्त त िहेका ब ी, समूह, क्षेत्रको पष्ट्हचान भई बालबाष्ट्लकाले खोप प्रा गने छन्
ििप आउट बৡाहरुको खोजी गिी पूणय खोप प्रा भएको हुने छ
पूणय खोप सुष्ट्नष्ट् तता ि ष्ट्दगोपनाको लाष्ट्ग समुदाय परिचालन भई ष्ट्नि ि भएको हुने छ
लष्ट्क्षत समूहः
ष्ट्ज ा, थानीय तह िका ा
सं था ि विाहरुमा खोप बाट वक्त तीकिणमा िहेका समूह ब ीहरु पूणयखोप घोर्षणा
तथा ष्ट्दगोपना नभएका थानीय तह विाहरु स৽ालन गने अवष्ट्धः
ीकृत काययक्रममा उ ेख भए अनु साि तोष्ट्कएको चौमाष्ट्सक ष्ट्भत्र स
गनुय पदय छ
स৽ालन ष्ट्वष्ट्धः
ने पाल सिकािबाट उपल हुने सबै खोपहरु सबै बालबाष्ट्लकाले प्रा गिे को सुष्ट्नष्ट् त गिी खोप सेवाबाट बक्त त भएका,
सेवाको पहुिँचबाट टा ा िहेका बालबाष्ट्लकाहरुलाई खोप उपल गिाई विा ि दे क्तख नै पूणयखोप सुष्ट्नष्ट् त ि ष्ट्दगोपना
घोर्षणा ि प्रमाष्ट्णकिण गिाउनु यो काययक्रमको मुূ उ े िहेको छ, तसथयः
काययक्रम भएका ष्ट्ज ाहरुले प्रथम चौमाष्ट्सकमा नै – वटा थानीय तह वाट एक समुह वनाई संयोजक, सहसंयोजक,
ा
सं था प्रमुख ि खोप सेवा ष्ट्दने ा
कमीहरु सहभाष्ट्ग गिाई उपयुि थानमा के वनाई
खोप कभिे ज ििपआउट, खोप छु ट आष्ट्द अव थाको समीक्षा गरि ि खोप सेवाको सु ीकिण ि पूणयखोप सुष्ट्नष्ट् तता गनय
के क ा गष्ट्तष्ट्वष्ट्ध संचालन गने , कहां कसिी गने आष्ट्द यष्ट्कन गने
खोप सेवाको पहुचमा नभएका व ी ,समुदायमा समुदायका अगुवा ि विा खोप सम य सष्ट्मष्ट्तको अगुवाईमा
अ िकृयाहरु संचालन गनय काययक्रमहरु वनाउने
छु ट वৡाहरुको खोजी ि खोप ष्ट्दलाउन मष्ट्हला यंम सेष्ट्वका, विा कायय थानीय तह सद परिचालनको योजना वनाउने
खोप बाट वष्ट्৽त भएका तथा छु ट वৡाको लाईन ष्ट्लष्ट् ঢ় गनय
ा पष्ट्हचान भएका थानमा शुरुमा ा कमीहरु वाट
घिधुिी सवेक्षण गिाई ष्ट्वविण अ ावष्ट्धक गनुय पदय छ समुदाय परिचालनको लाष्ट्ग ा
सं था/विा िमा विा खोप
सम य सष्ट्मष्ट्त ि सिोकािवालाहरुको बैठक अ िष्ट्क्रया काययक्रम संचालन गिी पूणय खोप सुष्ट्नष्ट् त गने ष्ट्क्रयाकलापहरु
संचालन गनुय पदय छ
नोट ःः यो वजेटवाट खोपको अव थामा कमजोि भएका थानीय तह तथा ा
सं था ,विाहरुमा संचालन हुने खोप
तथा पूणयखोपका कृयाकलापहरु प्रभावकािी वनाउन प्राथष्ट्मकतामा िाक्तख
. थानीय तह,ष्ट्ज ा िमा योजना गोष्ट्
. थानीय तह, विा िीय अ िकृया ि योजना गोष्ट्
. ष्ट्पछष्ट्िएका ि खोप सेवा वाट वष्ट्৽त समुदायका अगुवा ि यंम सेष्ट्वका संग अ िकृया
. घिघुिी सवेक्षण तथा लाईन ष्ट्लष्ट् ঢ়
. समुदायमा प्रचाि प्रसाि, माईष्ट्कঢ়, एफ.एम., िे ष्ट्ियो माफयत सूचना प्रशािण
. अनु गमन, सुपरिवेक्षण
.आव क फमय फमेट, ानि, खोप ताष्ट्लका छपाई तथा ष्ट्वतिण
. खोप तथा को चेन सामािी ष्ट्वतिण तथा ु वानी आष्ट्द कृयाकलाप संचालन गनुय पदय छ
नोटः
.यो वजेटवाट थानीय तह ि ा
सं थाको सहभाष्ट्गतामा हुने – ष्ट्दने गोष्ट् वाट पष्ट्हचान भएका सम ाको आधािमा
संचालन गनुय पने कृयाकलापहरु, संचालन गरिने थान ,प्रकृयाहरु यष्ट्कन गरि ष्ट्त काययक्रमहरुको संचालनको लाष्ट्ग वजेट
योजना गरि कायायलय प्रमुख बाट ीकृत गिाएि मात्र थानीय तह तथा ा
सं था माफयत कायय संचालन गिाउन वजेट
उपल गिाउनु पदय छ
.य ा काययक्रमहरु प्रभावकािी रुपमा संचालन गिाउन ा
कायाय लय, थानीय तह तथा ा
सं था वाट ष्ट्नि ि
अनु गमन, सुपरिवेक्षण ि सहष्ट्जकिण गनुय पदय छ
. काययक्रम संचालनको योजना तथा काययक्रम संचालन पष्ट्छ प्रा उपलक्त को ष्ट्नयष्ट्मत खोप,पूणयखोपको तोष्ट्कएको
फािमहरुमा अष्ट्नवायय अष्ट्भलेख तथा प्रष्ट्तवेदन गनय गिाउनु पदय छ
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बजेट
वािँ िफािँ ि

स भय
सामािी

यो काययक्रम लगायत अ काययक्रमहरु वाट काययक्रम िहेका ष्ट्ज ाहरुमा ष्ट्नयष्ट्मत खोपको सु ीकिण , समुदायको
सहभाष्ट्गता ि अपन ष्ट्वकास भई विा ि दे क्तखनै शत प्रष्ट्तशत पूणयखोप सुष्ट्नष्ट् त ि ष्ट्दगोपना भएको हुनु पने छ
यो काययक्रम संचालन गदाय ने पाल सिकािको प्रचष्ट्लत आष्ट्थयक ऐन ि ष्ट्नयमअनु साि गनुय पने छ उि वजेट वाट
ष्ट्वशेर्ष खोप सेवा संचालनको लाष्ट्ग ष्ट्ज ा, थानीय तह िमा योजना गोष्ट् संचालन ि कायययोजना तयािी
विा व ी िमा बैठक, अ िष्ट्क्रया, घिधुिी सवेक्षण, समुदाय परिचालन
प्रचाि प्रसाि, फमय फमेट छपाई, शैष्ट्क्षक सामािी तयािी, सूचना संचािका कृयाकलाप संचालन
खोप को चेन सामािी आपूष्ट्तय, ष्ट्वतिण
ष्ट्वशेर्ष खोप सेसन संचालन
अनु गमन, सुपरिवेक्षण आष्ट्द कृयाकलापहरु संचालन गनय अष्ट्िम योजना वनाई कायायलय प्रमुखवाट ीकृत गिाएि दै ष्ट्नक
भ्रमण भ ा, यातायात, खाजा, प्रष्ट्शक्षकको पारिश्रष्ट्मक, े सनिी, प्रचाि प्रसाि )िे ष्ट्ियो, एफ.एम, माईष्ट्कঢ়( छपाई, ानि
ि ष्ट्वष्ट्वध आष्ट्दमा खचय गने व था गनुय पने छ
यो काययक्रम ष्ट्ज ा िबाट संचालन गनय को लाष्ट्ग प्रदे श माफयत बजेट उपल गिाइएकोले ने पाल सिकािको प्रचष्ट्लत
आष्ट्थयक ऐन ि ष्ट्नयम तथा प्रादे ष्ट्शक म ालयको खचय गने काययष्ट्वष्ट्ध अनु साि वजेट वां िफां ि ष्ट्सट अनु साि स क्त त
ा
कायाय लय लाई उपल गिाउनु पदय छ
पूणयखोप ष्ट्नदे ष्ट्शका ि खोप सेवाको तहगत अष्ट्भलेख प्रष्ट्तवेदन

रोटा खोप िुरुिातसाँ गै मनयमित खोप से िा िार्यत सरसर्ाई प्रबियनको लागी मज
(मज ा
परिचय

उ े
अपेष्ट्क्षत
प्रष्ट्तफल
स৽ालन
प्रकृया

ा

ररय

मदने तामलि

)

ष्ट्नयष्ट्मत खोप सेवा माफयत सिसफाई प्रबधयन गनय कोलाष्ट्ग जानकािी एवं
वहाि परिवतयनको लागी अ ासमूलक
कृयाकलापहरू ािा सीप ह ा िण गने उ े ले यो ताष्ट्लम स৽ालन गरिने छ यस काययक्रममा सिसफाई स क्त
मुূ पािँ च
वहािहरुलाई खे ल, कथा, तथा ष्ट्वष्ट्भ िोचक तविले सिसफाई स क्त
वहाि परिवतयन गनय
ा कमीहरुलाई िोटा खोप शुरुवातको ताष्ट्लमसिँग जोिे ि संचालन गरिने छ
ष्ट्नयष्ट्मत खोप सेवा माफयत सिसफाई प्रबय न काययक्रम स৽ालन तथा ा
सं था िमा अष्ट्भमुक्तखकिण काययक्रम
सहजीकिण गनय जनशक्ति तयाि गने
प्र े क मष्ट्हना ष्ट्नयष्ट्मत खोप सेवा माफयत सिसफाई प्रबय न काययक्रम स৽ालन हुने छ
ा
सं था िमा अष्ट्भमूक्तखकिण काययक्रम स ालन गनय जनशक्ति यताि हुने छ
लष्ट्क्षत समूहः
ष्ट्ज ा रिय िोटा खोप शुरुवातको ताष्ट्लमका सहभागी नै सहभागीको रुपमा िहने छन्
नगि÷गािँ उ थानीय तह ा
इकाईका ा
संयोजक, ा
सं था प्रमुख
स৽ालन गने अवष्ट्धः
ष्ट्ज ा क्त थत हुने यो ताष्ट्लम काययक्रम ष्ट्दनको हुने छ यो ताष्ट्लम िोटा खोप शुरुवातको ताष्ट्लमसिँगै ष्ट्दन थपेि
प्रदे श रिय ताष्ट्लम प्रा
ा
प्रमुख, खोप काययक्रमका स कय
क्तिले संचालन गने छन
स৽ालन ष्ट्वष्ट्धः
यस काययक्रम संचालनकालाष्ट्ग परिवाि क ाण महाशाखाबाट ीकृत िकम वाटिएि माफयत ष्ट्ज ालाई सोझै भुिानी
गरिने छ, यस काययक्रमको लागी कायायलय प्रमुख ि खोप काययक्रम स कय
क्ति मुূ ष्ट्ज ेवाि हु छन् यो ताष्ट्लम
काययक्रम िोटा खोप शुरुवातको ताष्ट्लमसिँगै ष्ट्दन थपेि प्रदे श रिय ताष्ट्लम प्रा
ा
प्रमुख, खोप काययक्रमका स कय
क्तिले संचालन गने छन यस ताष्ट्लम संचालनको लागी छु ਂै ताष्ट्लम सामािीको व था गरिएको छ
यो ताष्ट्लम संचालन ाकेज तथा ताष्ट्लम संचालन ष्ट्नदे ष्ट्शका उपल गिाईने छ, सोष्ट्ह अनु साि ताष्ट्लम संचालन गनुय पने

बजेट
वािँ िफािँ ि

स भय
सामािी

छ
यस काययक्रम अ गयत ष्ट्ज ालाई वाटिएि/परिवाि क ाण महाशाखा माफयत ष्ट्सधै िँ भुिानी हुने गिी उपल ध गिाईएको
ीकृत बजेट परिष्ट्ध ष्ट्भत्र िही उ ेख भए अनु सािको काययक्रम स৽ालन गनय उ ेक्तखत सहभागीलाई ष्ट्दनको भ ा,
प्रष्ट्शक्षक भ ा एवं अ खचय ने पाल सिकािको प्रचष्ट्लत आष्ट्थयक ऐन ि ष्ट्नयमानु साि गनुय पने छ ि ा
कायाय लय आफैंले
बािँ िफािँि ि ष्ट्नयमानु साि ीकृत गिी खचय गनुय पने छ यस काययक्रमको लागी ीकृत बजेट वां िफां ि ष्ट्वविण उपल
गिाइृने छ
यस ष्ट्ज ा रिय ताष्ट्लम संचालनकोलाष्ट्ग ताष्ट्लम संचालन ष्ट्नदे ष्ट्शका तथा सहभागी सामािी के बाट प्रदे श ा
कायाय लयमाफयत उपल ध गिाइने छ
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काययक्रम
प्रष्ट्तवेदन

यस ताष्ट्लम संचालन प ात ा
कायाय लयले उपल गिाएका SOE(Statement of Expenditure)फ ायट भिी,
सो को कायाय लय प्रमुखबाट प्रमाष्ट्णत गरि काययक्रमको प्रष्ट्तवेदन सष्ट्हत यथाष्ट्शघ्र परिवाि क ाण महाशाखा, बाल ा
तथा खोप शाखा अ गयतको वाटिएि–प्राष्ट्वष्ट्धक सहयोग इकाईमा पठाउनु पने छ

रोटा खोप िुरुिातसाँ गै मनयमित खोप से िा िार्यत सरसर्ाई प्रबद्र्िनको लागी
ा
किीहरुको अमभिूक्सखकरण एक मदने (मज ा
)
परिचय

उ े
अपेष्ट्क्षत
प्रष्ट्तफल
स৽ालन
प्रकृया

बजेट
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स भय
सामािी
काययक्रम
प्रष्ट्तवेदन

ा

सं था

रिा

ष्ट्नयष्ट्मत खोप सेवा माफयत सिसफाई प्रबधयन गने उ े ले यस ताष्ट्लम काययक्रम स৽ालन गरिने छ यस अष्ट्भमुक्तखकिण
प ात खोप लगाउने
ा कमीले खोप लगाउनु पूवय वा पष्ट्छ बৡालाई खोप लगाउन आएका आमा तथा
अष्ट्भभावकहरुलाई ष्ट्नयष्ट्मत रुपमा सिसफाई प्रबधयन कक्षा संचालन गरि सिसफाई स क्त मुূ पािँ च वहािहरुलाई
खे ल, कथा, तथा ष्ट्वष्ट्भ िोचक तविले सिसफाई स क्त
वहाि परिवतयन गनय िोटा खोप शुरुवातको ताष्ट्लमसिँग जोिे ि
संचालन गरिने छ
खोप लगाउने ा कमीलाई खोप लगाउनु पूवय बৡालाई खोप लगाउन आएका आमा तथा अष्ट्भभावकहरुलाई ष्ट्नयष्ट्मत
रुपमा सिसफाई प्रबधयन कक्षा संचालन गनय सक्षम बनाउने
प्र े क मष्ट्हना ष्ट्नयष्ट्मत खोप सेवा माफयत सिसफाई प्रबय न काययक्रम स৽ालन हुने छ
आमा तथा अष्ट्भभावकहिले ष्ट्नयष्ट्मत रुपमा सिसफाई स क्त
वहािहरु घि परिवािमा अपनाउने छन्
लष्ट्क्षत समूहः
यस अष्ट्भमुक्तखकिण काययक्रममा ा
सं थामा काययित स ूणय ा कमीलाई सहभागीको रुपमा समावेश गरिने छ
स৽ालन गने अवष्ट्धः
ा
सं था िमा हुने यो अष्ट्भमुक्तखकिण काययक्रम ष्ट्दनको हुने छ िोटा खोप शुरुवात काययक्रम संगै काययक्रम शुरु
हुने भएकोले यो काययक्रम पष्ट्न सोष्ट्ह अनु साि स
गनुय पदय छ ष्ट्ज ा िको काययक्रम संचालन संगै यो काययक्रम
संचालन प्रकृयाको जानकािी गिाई सोष्ट्ह समयमा वजेट उपलबध गिाउनु उपयुि हुने छ
स৽ालन ष्ट्वष्ट्धः
यस काययक्रम संचालनको लागी परिवाि क ाण महाशाखाबाट ीकृत िकम वाटिएि माफयत ष्ट्ज ालाई सोझै भुिानी
गरिने छ ि ष्ट्ज ा माफयत काययक्रम संचालनको लागी पे ीको व था गरिने छ यस काययक्रमको लागी कायायलय प्रमुख,
खोप काययक्रम सम्र्पक
क्ति,
ा
संयोजक तथा
ा
सं था प्रमुख मुূ ष्ट्ज ेवाि हु छन्
यस
अष्ट्भमुक्तखकिणकालाष्ट्ग ष्ट्ज ा िीय प्रष्ट्शक्षक प्रष्ट्शक्षण ताष्ट्लम प्रा गिे का नगि÷गािँ उ थानीय तह ा
संयोजक
तथा ा
सं था प्रमुख प्रष्ट्शक्षकको रुपमा िहने व था िहेको छ यस काययक्रम संचालनकोलाष्ट्ग काययक्रम संचालन
ष्ट्नदे ष्ट्शका तथा सहभागी सामािी के बाट प्रदे श ा
कायायलयमाफयत उपल ध गिाइने छ
यो काययक्रम ताष्ट्लम ाकेज तथा ष्ट्नदे ष्ट्शका बमोष्ट्जम संचालन गनुय पदय छ
यस काययक्रम अ गयत ष्ट्ज ालाई वाटिएि/परिवाि क ाण महाशाखामाफयत उपल ध गिाईएको ीकृत बजेट परिष्ट्ध
ष्ट्भत्र िही उ ेख भए अनु सािको काययक्रम स৽ालन गनय सहभागीलाई सहभागी खाजा खचय तथा प्रष्ट्शक्षक भ ा उप
गिाईएको छ अ खचय ने पाल सिकािको आष्ट्थयक ऐन ि ष्ट्नयमानुसाि ा
कायाय लय आफैंले बािँिफािँ ि ि ीकृत गिी
खचय गनुय पने छ यसकालाष्ट्ग ीकृत बजेट वां िफां ि ष्ट्वविण उपल गिाइने छ
यस ष्ट्ज ा रिय ताष्ट्लम संचालनकोलाष्ट्ग ताष्ट्लम संचालन ष्ट्नदे ष्ट्शका तथा सहभागी सामािी के बाट ष्ट्ज ा माफयत
उपल ध गिाइने छ
यस अष्ट्भमुक्तखकिण संचालन प ात ा
कायाय लयले उपल गिाएका SOE(Statement of Expenditure)फ ाय ट
भिी,यसलाई कायाय लय प्रमुखबाट प्रमाष्ट्णत गरि काययक्रमको प्रष्ट्तवेदन सष्ट्हत यथाष्ट्शघ्र परिवाि क ाण महाशाखा, बाल
ा
तथा खोप शाखा अ गयतको वाटिएि प्राष्ट्वष्ट्धक सहयोग इकाईमा पठाउनु पने छ
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खोप कायय क्रिका अनुसूचीहरू

अनुसूची .
प्रदे श तथा ा
कायायलयहरुको कृयाकलापलाई वजेट वांिफां ि ष्ट्वविण
प्रदे शमाफयत वजेट उपल गिाई प्रादे ष्ट्शक ा
ष्ट्नदे शनालय , प्रादे ष्ट्शक
गरिने कायय क्रमहरुको वजेट वां िफांि ष्ट्वविण

ा

आपू ष्ट्तय के

ि ष्ट्ज
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कुल ज ा

कुल ज ा

प्रदे श नं

प्रदे श नं

कुल ज ा

कुल ज ा
प्रदे श नं

प्रदे श नं

कुल ज ा
प्रदे श नं

प्रदे श नं कुल ज ा

कुल ज ा

प्रादे ष्ट्शक ा
आपूष्ट्तय के
खोप भਔाि ि ष्ट्ज ा
ाक्तসन ोि तथा सव ोि,
ा
सं थामा खोप
को चेन व थापनकोलाष्ट्ग
ई न तथा ष्ट्वद्युत महशुल
भुिाष्ट्न गनय (प्रदे श माफयत
वजेट उपल गिाउन)
एष्ट्भआि के.ष्ट्भ.ए.
दे क्तख
भो ,
कपि
वाएि,कपिबिी सभो टाईप
प्र ेक ष्ट्ज ा लाई वटाको
दिले
वटा एष्ट्भआि ष्ट्ज ा
बाट खरिद गनय प्रदे श माफयत
ष्ट्ज ा लाई वजेट उपल
गिाउन
ाक्तসन तथा खोप सामिीको
व थापन तथा ष्ट्वतिण खचय
( ष्ट्ज ा िबाट ष्ट्नयष्ट्मत तथा
प्रादे ष्ट्शक ाक्तসन ोिको
आकक्त क ु वानीको लाष्ट्ग )
प्रदे श माफयत वजेट उपल
गिाउन
खोपको चेन सामाष्ट्िको
ममयत, आकक्त क
व थापन
प्रादे ष्ट्शक ाक्तসन ोि,
ष्ट्ज ा ाक्तসन ोि तथा
प्रदे श नं. , कणाय ली प्रदे शमा
प्रदे श िीय ि सु ापूवय
नवलपुि एवं रुकुमपूवयमा
ष्ट्ज ा िीय नयािँ को रुम
थापना ि संचालनको लाष्ट्ग
कोठा, भवन ममयत समेत को
लाष्ट्ग प्रदे श माफयत वजेट
उपल गिाउन
खोपको चेन सामाष्ट्िको
भਔािणको लाष्ट्ग प्रादे ष्ट्शक
ाक्तসन ोि ष्ट्नमाय ण (
नं.प्रदे शको जनकपुिधाम ि
गਔकी प्रदे शको पोखिामा
प्र ेकको लाष्ट्ग
ि
कणाय ली प्रदे शको सुखेतको
लाष्ट्ग
नयािँ

प्रदे श नं

LMBIS
code

श्रोत

क्र.
स

वाष्ट्र्षयक बजेट

कृयाकलाप

. . .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

.

.

.

.

.

.

को रुम थापनाको लाष्ट्ग
भवन ष्ट्नमाय ण)
प्रादे ष्ट्शक ाक्तসन ोिमा
िे ष्ट्िजेिेटि टे क्तिष्ट्सयन
(ष्ट्विाटनगि, नं प्रदे श,कणाय ली
प्रदे श ि नं. प्रदे शको
वुटवलमा ( जना गिी ज ा
जना)किाि ष्ट्नयुक्ति तथा
आकक्त क ि ष्ट्नयष्ट्मत ममयतको
लाष्ट्ग टे क्तिष्ट्सयन पिामशय
सेवामा ष्ट्लने प्रदे श ष्ट्नदे शनालय
माफयत
गुण िीय खोप सेवा
संचालनमा संल্
ा कमीको दक्षता बृक्त गनय
नयािँ तथा खोप ताष्ट्लम नष्ट्लएका
ि पुिाना ा कमीहरुलाई
खोप, को चेन व थापन,
नया खोप, ए.ई.एफ.आई.,
सष्ट्भयले
स क्त
ष्ट्दने
ताष्ट्लम
ाच,
जना
प्रदे श बाट
ि ष्ट्ज ा बाट
ाच) संचालनकोलाष्ट्ग
प्रदे श माफयत वजेट उपल
गिाउन
प्रदे श िमा नयािँ खोप,
ए.ई.एफ.आई. को जानकािी,
पूणय खोप काययक्रमको समीक्षा ि
ष्ट्ज ा िको सुक्ष्मयोजना
अ ावष्ट्धक गने ( ष्ट्दने
काययक्रम) ( प्रदे श माफयत)
ष्ट्ज ा
िमा नयािँ खोप,
ए.ई.एफ.आई. को जानकािी,
पूणय खोप काययक्रमको समीक्षा ि
ा
सं था एवं थानीय तह
िको सुक्ष्म योजना
अ ावष्ट्धक गने ( ष्ट्दने
काययक्रम) (
ष्ट्ज ा);
थानीय तह संयोजक, ा
सं था प्रमुख ि सिोकािवालाहरु
समेतको सहभाष्ट्गतामा संचालन
गनय प्रदे श माफयत वजेट उपल
गिाउन
ष्ट्ज ा तथा थानीय तह
िको सुक्ष्म योजनाको प्रदे श
बाट समायोजन ि एटलस
तयािी, छपाई तथा ष्ट्वतिण
ष्ट्ज ा िमा दादु िा–रुबेला
खोप अष्ट्भयान संचालनको
लाष्ट्ग खोप सम य सष्ट्मष्ट्त ि
सिोकािवालाहरुको
अष्ट्भमुक्तखकिण बैठक
ष्ट्ज ामा संचालन गनय प्रदे श
माफयत वजेट उपल गिाउन
खोप को चेन तथा
पूणयखोपको अव था, अनुभव
आदान प्रदानको लाष्ट्ग

GoN

GAVI

GAVI

GAVI

GAVI

GAVI

Pool
Fund

223

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. . .

.

.

.

.

.

.

.

अ िप्रदे श अवलोकन भ्रमण
(खो.सु.अ.,को चेन तथा खोप
सेवामा संल্ ा कष्ट्मय
प्रदे श, ा
कायाय लय,
थानीय तहबाट) प्रदे श ा
ष्ट्नदे शनालय माफयत
दादु िा–रुबेला खोप अष्ट्भयान
स क्त खोप काययकताय हरुको
ताष्ट्लम (ताष्ट्लममा एकरुपता ि
गुण ि कायम गनय
ष्ट्ज ा
िमा) संचालनको लाष्ट्ग प्रदे श
माफयत वजेट उपल गिाउन
प्रदे श िमा दादु िा–रुबेला
खोप अष्ट्भयान संचालनको
लाष्ट्ग ष्ट्दने अष्ट्भमुक्तखकिण
एवं योजना गोष्ट् प्रदे श
ा
ष्ट्नदे शनालय माफयत
ष्ट्ज ा िमा दादु िा–रुबेला
खोप अष्ट्भयान संचालनको
लाष्ट्ग अष्ट्भमुक्तखकिण एवं
योजना गोष्ट्
ष्ट्दन ( ा
संयोजक, ा
सं था प्रमुख
ि सुपरिवेक्षकहरु )प्रदे श माफयत
ष्ट्ज ामा वजेट उपल
गिाउन
दादु िा–रुबेला खोप संचालनमा
खोप काययकतायहरुको यातायात
तथा पारिश्रष्ट्मक ष्ट्ज ा माफयत
भुिानी गनय प्रदे शबाट बजेट
उपल गिाउन
दादु िा–रुबेला खोप संचालनमा
ंयमसेवकहरुको यातायात
तथा पारिश्रष्ट्मक ष्ट्ज ा िमा
तयाि भएको सुक्ष्मयोजना
अनुसाि थानीय तहहरुलाई
नगदै अनुदान ष्ट्ज ा माफयत
उपल गिाउन प्रदे शमाफयत
ष्ट्ज ामा बजेट उपल
गिाउन
प्रदे श िबाट दादु िा–रुबेला
खोप अष्ट्भयानकोलाष्ट्ग खोप
तथा खोपज , को चेन ि
अ सामाष्ट्ि ु वानी तथा
अनुगमन,सुपरिवेक्षण (प्रादे ष्ट्शक
ा
आपूष्ट्तय व था
के को खोप तथा को चेन
ष्ट्वतिण शाखाको लाष्ट्ग)
ष्ट्ज ा ि बाट दादु िा–रुबेला
खोप अष्ट्भयान काययक्रम
संचालन व थापन खचयको
लाष्ट्ग प्रदे श माफयत
ष्ट्ज ामा वजेट उपल
गिाउन
प्रदे श ि बाट दादु िा–रुबेला
खोप अष्ट्भयानको ष्ट्ज ा तथा
थानीय तह िमा सुपरिवेक्षण
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अनुगमन (प्रादे ष्ट्शक ा
ष्ट्नदे शनालयकोलाष्ट्ग )
दादु िा–रुबेला खोप अष्ट्भयान
काययक्रम संचालनमा ष्ट्ज ा
तथा थानीय तह ि ा
सं था िबाट सुपरिवेक्षण खचय
ष्ट्ज ामा प्रदे श माफयत
वजेट उपल गिाउन
िोटाः थानीय तहस िोटा
खोप शुरुवात गनय तथा खोप
को चेन सामाष्ट्ि ष्ट्वतिण
योजना तयािी तथा प्रदे श
िमा अष्ट्भमूखीकिण तथा
योजना तजुयमा गोष्ट्
ष्ट्दने
(प्रदे श ा
ष्ट्नदे शनालयबाट)
थानीय तह
प्रमुख/उपप्रमुख, ा
संयोजक, प्रमुख प्रशासष्ट्कय
अष्ट्धकृत ि सामाष्ट्जक ष्ट्वकास
अष्ट्धकृतहरुको अष्ट्भमुक्तखकिण
तथा पूणयखोप ष्ट्दगोपना योजना
तयािी ष्ट्दने गोष्ट् ी सवै
थानीयतहबाट ष्ट्ज ा िमा
संचालन गनय प्रदे श माफयत वजेट
उपल गिाउन
िोटा खोप शुरुवात गनय
ष्ट्ज ा िमा ा
सं था
प्रमुख ि थानीय तह संयोजक
एक ष्ट्दने ताष्ट्लम संचालन गनय
प्रदे श माफयत
ष्ट्ज ामा
वजेट उपल गिाउन
परिमाष्ट्जयत वाल ा
कािय
तथा पूणयखोप कािय को उपयोग
ि दीगोपनाको लाष्ट्ग काययक्रम
ष्ट्व ाि ि अष्ट्भमुक्तखकिण प्रदे श
बाट ष्ट्ज ा ि प्रदे श बाट
ष्ट्ज ा कभिे ज कम,पूणयखोप
ि दीगोपना नभएका
ष्ट्ज ाहरु)मा प्रदे श
ष्ट्नदे शनालय माफयत काययक्रम
संचालन गनय
खोप तथा को चेन
व थापनमा ष्ट्ज ा िमा
अनसाईि कोष्ट्चङ्, को चेन
सामाष्ट्ि ममयतको लाष्ट्ग
टे क्तिष्ट्सयन परिचालन
प्रादे ष्ट्शक ा
आपूष्ट्तय
व थापन के बाट ि
प्रादे ष्ट्शक ष्ट्नदे शनालयबाट ,
ए.ई.एफ.आई.को
अनुगमन,अनुस ानमा ष्ट्टम
परिचालन, खोपबाट बचाउन
सष्ट्कने िोगहरुको महामािी
ष्ट्नय ण ( प्रदे श )
खोप कभिे ज कम भएका,
ििपआउट धेिै भएका
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ष्ट्ज ाहरुमा ष्ट्नयष्ट्मत खोप
सेवाको त ाको
गुण िीयताको लेखा–जोखा
(प्र ेक प्रदे श िबाट
ष्ट्ज ा)
ष्ट्ज ा तथा थानीय तह ि
ा
सं था िमा खोप
काययक्रम तथा पूणय खोप
काययक्रमको भेरिष्ट्फकेसन ि
सुपरिवेक्षण (
ा
ष्ट्नदे शनालय ि
ष्ट्ज ा )को
लाष्ट्ग प्रदे श माफयत वजेट
उपल गिाउन
पूणयखोप न.पा., गा.पा.
सुष्ट्नष्ट् तताको लाष्ट्ग विा ि
थानीय तह,ष्ट्ज ा सवेक्षण,
भेरिष्ट्फकेसन, अनुगमन तथा
घोर्षणा सभा व थापन (
घोर्षणा बां की
ष्ट्ज ामा
घोर्षणा तथा
ष्ट्ज ामा
ष्ट्दगोपना कायम गनय ) को लाष्ट्ग
ा
ष्ट्नदे शनालय ि
ष्ट्ज ामा प्रदे श माफयत वजेट
उपल गिाउन
ष्ट्हमाली ष्ट्ज ाहरुको खोपको
पहुिँ च नपुगेका न.पा. ,गा.पा.का
विा,वक्त हरुमा पटक घु ी
खोप सेवा संचालन ि पूणयखोप
घोर्षणा ि ष्ट्दगोपना काययक्रम
स৽ालनको लाष्ट्ग ष्ट्ज ा िमा
योजना तयािी तथा काययकmम
संचालन खचय (जु ा, हु ा,
मुगु, िो ा,
कालीकोट,जाजिकोट, दाचुयला,
मु ाङ, सोलुखु ु, संखुवासभा,
ता ेजङ ि
गोिखा,बाजुिा, ाक्त ) प्रदे श
माफयत वजेट उपल गिाउन
थानीय तहका
पदाष्ट्धकािीहरुको क्षमता
ष्ट्वकासको लाष्ट्ग ष्ट्वकेक्त त
योजना,वजेट ि काययक्रम तजुयमा
लगायत सुक्ष्म योजना स क्त
अष्ट्भमुक्तखकिण ष्ट्दने
काययक्रम ष्ट्ज ा िमा
युष्ट्नसेफ बाट वजेट उपल
गिाउने (प्रदे श बाट न.पा,
प्रदे श बाट
न.पा, कि्य णाली
प्रदे श बाट
न.पा,सु.प.प्र्देशबाट
न.पा)
खोपको पहुंच ब ाई छु ट
वৡालाई खोप ष्ट्दलाई पूणयखोप
सुष्ट्नष्ट् त गनय वैशाख मष्ट्हनालाइ
खोप मष्ट्हना संचालन गने
ष्ट्ज ा बाट काययक्रम संचालन
गनय प्रदे श माफयत वजेट उपल
गिाउन
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खोप तथा पूणय खोपको बािे मा
जनचेतना बृक्त को लाष्ट्ग
थानीय भार्षामा शैष्ट्क्षक
सामाष्ट्ि उ ादन, थानीय
िे ष्ट्ियो, एफ.एम बाट सूचना
प्रशािणलगायत अ संचािका
कृयाकलाप संचालन
ष्ट्ज ाको लाष्ट्ग प्रदे श माफयत
वजेट उपल गिाउन
पहुिँ चबाट टा ा िहेका
ब ी,समुदाय ि क्षेत्रका
समुदायमा छु ट तथा ििप आउट
(छु ट) वৡाको खोजी तथा पूणय
खोप ष्ट्दलाउन समुदाय
परिचालन, सूचना तथा संचाि
,योजना
तयािी,अष्ट्भमुक्तखकिण,ष्ट्वशेर्ष
खोप संचालन आष्ट्द
(कैलाली,बांके
,वष्ट्दयया,कष्ट्पलब ु,झापा,मोिग
, सुनसिी ि नं. प्रदे श का
वटै ष्ट्ज ा गरि
ष्ट्ज ा मा
प्रदे श माफयत वजेट उपल
गिाउन
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खोपको चेन सामाष्ट्िको ममयत , आकक्त क
व थापन प्रादे ष्ट्शक
ाक्तসन
ोि, ष्ट्ज ा
ाक्तসन ोि तथा .प्रदे श नं. , कणाय ली प्रदे शमा
प्रदे श िीय ि सु ापूवय नवलपुि एवं रुकुमपूवयमा
ष्ट्ज ा िीय नयािँ को रुम थापना ि संचालनको
लाष्ट्ग कोठा ,भवन ममयत समेत को लाष्ट्ग प्रदे श माफयत
वजेट उपल गिाउन
खोपको चेन सामाष्ट्िको भਔािणको लाष्ट्ग
प्रादे ष्ट्शक ाक्तসन ोि ष्ट्नमाय ण (
नं.प्रदे शको
जनकपुिधाम, गਔकी प्रदे शको पोखिामा प्र ेकको
लाष्ट्ग
ि कणायली प्रदे शको सुखेतको लाष्ट्ग
नयािँ को रुम थापनाको लाष्ट्ग भवन
ष्ट्नमायण )
प्रादे ष्ट्शक ाक्तসन ोिमा िे ष्ट्िजेिेटि टे क्तिष्ट्सयन
(ष्ट्विाटनगि, नं प्रदे श,कणाय ली प्रदे श ि नं. प्रदे शको
वुटवलमा ( जना गिी ज ा जना)किाि ष्ट्नयुक्ति
तथा आकक्त क ि ष्ट्नयष्ट्मत ममयतको लाष्ट्ग
टे क्तिष्ट्सयन पिामशय सेवामा ष्ट्लने प्रदे श ष्ट्नदे शनालय
माफयत
गुण िीय
खोप
सेवा
संचालनमा
संल্
ा कमीको दक्षता बृक्त गनय नयािँ तथा खोप
ताष्ट्लम नष्ट्लएका ि पुिाना ा कमीहरुलाई खोप,
को चेन
व थापन ,नया खोप,ए.ई.एफ.आई.
,सष्ट्भयले
स क्त
ष्ट्दने ताष्ट्लम
ाच,
जना प्रदे श बाट
ि ष्ट्ज ा बाट
ाच)
संचालनको लाष्ट्ग प्रदे श माफयत वजेट उपल गिाउन
प्रदे श िमा नयािँ खोप, ए.ई.एफ.आई. को जानकािी,
पूणय खोप काययक्रमको समीक्षा ि ष्ट्ज ा िको
सुक्ष्मयोजना अ ावष्ट्धक गने ( ष्ट्दने काययक्रम) (
प्रदे श माफयत)
ष्ट्ज ा
िमा नयािँ खोप, ए.ई.एफ.आई. को
जानकािी, पूणय खोप काययक्रमको समीक्षा ि ा
सं था एवं थानीय तह
िको सुक्ष्म योजना
अ ावष्ट्धक गने ( ष्ट्दने काययक्रम) (
ष्ट्ज ा)
थानीय तह संयोजक, ा
सं था प्रमुख ि

ष्ट्ज

ा

ता ेजुङ

पािँ चथि

ष्ट्नदे शनालय,प्रादे ष्ट्शक

ा

आपू ष्ट्तय के

Po
ol
Fu
nd
Go
N

Go
N

Po
ol
Fu
nd

Go
N

GA
VI

GA
VI

GA
VI

228

ओखल ुं गा

उदयपुि

खोटां ग

मोिङ
सोलुखु ु

सुनसिी

धनकुटा

भोजपुि

तेह्रथुम

संखुवासभा

झापा

इलाम

ाज ा

ा

ा
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ष्ट्ज

प्रादे ष्ट्शक ा
आपूष्ट्तय के खोप भਔाि ि ष्ट्ज ा
ाक्तসन
ोि तथा सव ोि,
ा
सं थामा
खोपको चेन व थापनको लाष्ट्ग ई न तथा ष्ट्वधुत
महशुल भुिाष्ट्न गनय (प्रदे श मापयmत वजेट उपल
गिाउन )
एष्ट्भआि के.ष्ट्भ.ए.
दे क्तख
भो ,
कपि वाएि,कपिबिी सभो टाईप प्र ेक ष्ट्ज ा लाई
वटाको दिले
वटा एष्ट्भआि ष्ट्ज ा बाट खरिद
गनय प्रदे श माफयत ष्ट्ज ा लाई वजेट उपल गिाउन
ाक्तসन तथा खोप सामिीको
व थापन तथा
ष्ट्वतिण खचय ( ष्ट्ज ा
िबाट ष्ट्नयष्ट्मत तथा
प्रादे ष्ट्शक
ाक्तসन ोिको आकक्त क ु वानीको
लाष्ट्ग ) प्रदे श माफयत वजेट उपल गिाउन

प्रदे श
ष्ट्नदे शनालय
प्रादे ष्ट्शक
आपूष्ट्तय के

कृयाकलाप

प्रदे श नं ৯ कुल ज ा
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.खोप काययक्रमको प्रदे शमाफयत वजेट उपल गिाई प्रादे ष्ट्शक ा
िवाट संचालन गरिने काययक्रमहरुको वजेट वांिफां ि ष्ट्वविण प्रदे श
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सिोकािवालाहरु समेतको सहभाष्ट्गतामा संचालन
गनय प्रदे श माफयत वजेट उपल गिाउन
ष्ट्ज ा तथा थानीय तह
िकोेे सुक्ष्मयोजनाको
प्रदे श बाट समायोजन ि एटलस तयािी ,छपाई तथा
ष्ट्वतिण
ष्ट्ज ा
िमा दादु िा–रुबेला खोप अष्ट्भयान
संचालनको लाष्ट्ग
खोप सम य सष्ट्मष्ट्त ि
सिोकािवालाहरुकोअष्ट्भमुक्तखकिण
बैठक
ष्ट्ज ामा संचालन गनय प्रदे श माफयत वजेट उपल
गिाउन
खोप को चेन तथा पूणयखोपको अव था ,अनुभव
आदान प्रदानकोलाष्ट्ग अ िप्रदे श अवलोकन
भ्रमण(खो.सु.अ.,को चेन तथा खोप सेवामा संल্
ा
कष्ट्मय प्रदे श , ा
कायायलय , थानीय
तहबाट)प्रदे श ा
ष्ट्नदे शनालय माफयत
दादु िा–रुबेला खोप अष्ट्भयान स क्त
खोप
काययकताय हरुको ताष्ट्लम (ताष्ट्लममा एकरुपता ि
गुण ि कायम गनय
ष्ट्ज ा िमा ) संचालनको
लाष्ट्ग प्रदे श माफयत वजेट उपल गिाउन
प्रदे श
िमा दादु िा–रुबेला खोप अष्ट्भयान
संचालनको लाष्ट्ग ष्ट्दने अष्ट्भमुक्तखकिण एवं योजना
गोष्ट् प्रदे श ा
ष्ट्नदे शनालय माफयत
ष्ट्ज ा
िमा दादु िा–रुबेला खोप अष्ट्भयान
संचालनकोलाष्ट्ग अष्ट्भमुक्तखकिण एवं योजना गोष्ट्
ष्ट्दन( थानीय तह संयोजक, ा
सं था प्रमुख ि
सुपरिवेक्षकहरु)प्रदे श माफयत ष्ट्ज ामा वजेट
उपल गिाउन
दादु िा–रुबेला खोप संचालनमा खोप काययकताय हरुको
यातायात तथा पारिश्रष्ट्मक ष्ट्ज ा माफयत भु ानी गनय
प्रदे श बाट बजेट उपल गिाउन
दादु िा–रुबेला खोप संचालनमा ंयमसेवकहरुकोेे
यातायात तथा पारिश्रष्ट्मक ष्ट्ज ा
िमा तयाि
भएको सुक्ष्मयोजना अनुसाि थानीय तहहरुलाई
नगदै अनुदान ष्ट्ज ा माफयत उपल
गिाउन
प्रदे शमाफयत ष्ट्ज ामा बजेट उपल गिाउन
प्रदे श ि बाट दादु िा–रुबेला खोप अष्ट्भयानको लाष्ट्ग
खोप तथा खोपज , को चेन ि अ सामाष्ट्ि ु वानी
तथा अनुगमन, सुपरिवेक्षण (प्रादे ष्ट्शक ा
आपू ष्ट्तय
व था के को खोप तथा को चेन ष्ट्वतिण
शाखाको लाष्ट्ग लाष्ट्ग )
ष्ट्ज ा
ि बाट दादु िा–रुबेला खोप अष्ट्भयान
काययक्रम संचालन व थापन खचयको लाष्ट्ग प्रदे श
माफयत
ष्ट्ज ामा वजेट उपल गिाउन
प्रदे श
िबाट दादु िा–रुबेला खोप अष्ट्भयानको
ष्ट्ज ा तथा थानीय तह
िमा सुपरिवेक्षण
अनुगमन(प्रादे ष्ट्शक ा
ष्ट्नदे शनालयकोलाष्ट्ग)
दादु िा–रुबेला खोप अष्ट्भयान काययक्रम संचालनमा
ष्ट्ज ा तथा थानीय तह ि ा
सं था िबाट
सुपरिवेक्षण खचय
ष्ट्ज ामा प्रदे श माफयत वजेट
उपल गिाउन
िोटा ेःन.पा. ,गा.पा ि स िोटा खोप शुरुवात गनय
तथा खोप को चेन सामाष्ट्ि ष्ट्वतिण योजना तयािी
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तथा प्रदे श िमा अष्ट्भमूखीकिण तथा योजना तजुयमा
गोष्ट्
ष्ट्दने(प्रदे श ा
ष्ट्नदे शनालय बाट)
न.पा.,गा.पा प्रमुख ि उपप्रमुख, ा
संयोजक ि
प्रशासष्ट्कय प्रमुख ि सामाष्ट्जक ष्ट्वकास अष्ट्धकृत
हरुको अष्ट्भमुक्तखकिण तथा पूणयखोप ष्ट्दगोपना
योजना तयािी
ष्ट्दने गोष्ट् ी सवै थानीयतहबाट
ष्ट्ज ा
िमा संचालन गनय प्रदे श माफयत वजेट
उपल गिाउन
िोटा खोप शुरुवात गनय ष्ट्ज ा िमा ा
सं था
प्रमुख ि थानीय तह संयोजक एक ष्ट्दने ताष्ट्लम
संचालन गनय प्रदे श माफयत
ष्ट्ज ामा वजेट
उपल गिाउन
परिमाष्ट्जयत वाल ा
कािय तथा पूि्यणखोप कािय को
उपयोग ि ष्ट्दगोपनाकोलाष्ट्ग काययक्रम ष्ट्व ाि ि
अष्ट्भमुक्तखकिण प्रदे श बाट ष्ट्ज ा ि प्रदे श बाट
ष्ट्ज ा(कभिे ज कम पूणयखोप ि दष्ट्गोपना नभएका
ष्ट्ज ाहरुमा)प्रदे श ष्ट्नदे शनालय माफयत काययक्रम
संचालन गनय
खोप तथा को चेन व थापनमा ष्ट्ज ा
िमा
अनसाईि कोष्ट्चङ्, को चेन सामाष्ट्ि ममयतको लाष्ट्ग
टे क्तिष्ट्सयन परिचालन प्रादे ष्ट्शक
ा
आपूष्ट्तय
व थापन के बाट ि प्रादे ष्ट्शक ष्ट्नदे शनालय बाट,
ए.ई.एफ.आई.को
अनुगमन,अनुस ानमा
ष्ट्टम
परिचालन , खोपबाट बचाउन सष्ट्कने िोगहरुको
महामािी ष्ट्नय ण ( प्रदे श )
खोप कभिे ज कम भएका, ििपआउट धेिै भएका
ष्ट्ज ाहरुमा ष्ट्नयष्ट्मत खोप सेवाको त ाको
गुण िीयताको लेखा–जोखा (प्र ेक प्रदे श िबाट
ष्ट्ज ा)
ष्ट्ज ा तथा थानीय तह ि ा
सं था िमा खोप
काययक्रम तथा पूणय खोप काययक्रमको भेरिष्ट्फकेसन ि
सुपरिवेक्षण (
ा
ष्ट्नदे शनालय ि
ष्ट्ज ा )को
लाष्ट्ग प्रदे श माफयत वजेट उपल गिाउन
पूणयखोप न.पा., गा.पा. सुष्ट्नष्ट् तताकोलाष्ट्ग विा ि
थानीय तह,ष्ट्ज ा सवेक्षण,भेरिष्ट्फकेसन, अनुगमन
तथा घोर्षणा सभा
व थापन (घोर्षणा बां की
ष्ट्ज ामा घोर्षणा तथा
ष्ट्ज ामा ष्ट्दगोपना कायम
गनय)कोलाष्ट्ग ा
ष्ट्नदे शनालय ि ष्ट्ज ामा प्रदे श
माफयत वजेट उपल गिाउन
ष्ट्हमाली ष्ट्ज ाहरुको खोपको पहुिँ च नपुगेका न.पा.
,गा.पा.का विा,वक्त हरुमा पटक घु ी खोप सेवा
संचालन ि पूणयखोप घोर्षणा ि ष्ट्दगोपना काययक्रम
स৽ालनको लाष्ट्ग ष्ट्ज ा िमा योजना तयािी तथा
काययकम संचालन खचय (जु ा, हु ा, मुगु, िो ा,
कालीकोट,जाजिकोट, दाचुयला, मु ाङ, सोलुखु ु,
संखुवासभा, ता ेजङ ि गोिखा,बाजुिा, ाक्त )प्रदे श
माफयत वजेट उपल गिाउन
थानीय तहका पदाष्ट्धकािीहरुको क्षमता ष्ट्वकासको
लाष्ट्ग ष्ट्वकेक्त त योजना,वजेट तथा काययक्रम तजुयमा
लगायत सुक्ष्मयोजना समबक्त अष्ट्भमुक्तखकिण ष्ट्दने
काि्य यक्रम ष्ट्ज ा
िमा युष्ट्नसेफ बाट वजेट
उपल गिाउने (प्रदे श बाट न.पा प्रदे श बाट
न.पा, कणाय ली प्रदे शबाट
न.पा,सु.प.प्र्देशबाट
न.पा)
खोपको पहुंच ब ाई छु ट वৡालाई खोप ष्ट्दलाई
पूणयखोप सुष्ट्नष्ट् त गनय वैशाख मष्ट्हनालाइ खोप मष्ट्हना
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. .
.

कृयाकलाप

प्रादे ष्ट्शक ा
आपूष्ट्तय के खोप भਔाि ि ष्ट्ज ा ाक्तসन ोि तथा सव ोि, ा
सं थामा खोपको चेन व थापनको लाष्ट्ग ई न तथा ष्ट्वधुत महशुल भुिाष्ट्न गनय (प्रदे श
माफयत वजेट उपल गिाउन )

.

एष्ट्भआि के.ष्ट्भ.ए.
दे क्तख
ष्ट्ज ा लाई वटाको दिले
लाई वजेट उपल गिाउन

. .
.

ाक्तসन तथा खोप सामिीको व थापन तथा ष्ट्वतिण खचय ( ष्ट्ज ा िबाट ष्ट्नयष्ट्मत
तथा प्रादे ष्ट्शक ाक्तসन ोिको आकक्त क ु वानीको लाष्ट्ग ) प्रदे श माफयत वजेट उपल
गिाउन

. .
.

खोपको चेन सामाष्ट्िको ममयत,आकक्त क व थापन, प्रादे ष्ट्शक ाक्तসन ोि, ष्ट्ज ा
ाक्तসन ोि तथा प्रदे श नं. मा ष्ट्ज ा िीय नयािँ को रुम थापना ि संचालनको लाष्ट्ग
कोठा,भवन ममयत समेत को लाष्ट्ग प्रदे श माफयत वजेट उपल गिाउन
खोप को चेन सामाष्ट्िको भਔािणकोलाष्ट्ग प्रादे ष्ट्शक
ाक्तসन ोि ष्ट्नमाय ण (
नं.
प्रदे शको जनकपुिधामकोलाष्ट्ग
)

.

. .
.

भो ,
कपि वाएि,कपिबिी सभो टाईप प्र क
े
वटा एष्ट्भआि ष्ट्ज ा बाट खरिद गनय प्रदे श माफयत ष्ट्ज ा
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ष्ट्नदे शनालय, प्रादे ष्ट्शक

बािा

अनुसूची .खोप कायय क्रमको प्रदे शमाफयत वजेट उपल गिाई प्रादे ष्ट्शक ा
ि ष्ट्ज ा िवाट संचालन गरिने काययक्रमहरुको वजेट वांिफां ि ष्ट्वविण प्रदे श

िौतहट

िोटा खोप शुरुवातसिँगै ष्ट्नयष्ट्मत खोप सेवा माफयत
सिसफाई प्रबधयनकोलाष्ट्ग
ा
सं था
िमा
ा कमीहरुको अष्ट्भमूक्तखकिण एक ष्ट्दने (
ष्ट्ज ा)

सलाय ही

.
.
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प्रदे श नं
कुल
ज ा
प्रदे श
ा
ष्ट्नदे शनालय
प्रादे ष्ट्शक
ा
आपूष्ट्तय
ष्ट्जे
ा
कुल
क
ज ा
स िी

संचालन गने ष्ट्ज ा बाट काययक्रम संचालन गनय प्रदे श
माफयत वजेट उपल गिाउन
खोप तथा पूणय खोपको बािे मा जनचेतना बृक्त को
लाष्ट्ग थानीय भार्षामा शैष्ट्क्षक सामाष्ट्ि उ ादन,
थानीय िे ष्ट्ियो, एफ.एम बाट सूचना प्रशािणलगायत
अ संचािका कृयाकलाप संचालन
ष्ट्ज ाको
लाष्ट्ग प्रदे श माफयत वजेट उपल गिाउन
पहुिँ च बाट टा ा िहे का ब ी, समुदाय ि क्षेत्रका
समुदायमा छु ट तथा ििप आउट (छु ट) वৡाको
खोजी तथा पूणय खोप ष्ट्दलाउन समुदाय परिचालन,
सूचना तथा संचाि ,योजना तयािी , अष्ट्भमुक्तखकिण
,,ष्ट्वशेर्षखोप
संचालन
आष्ट्द
(कैलाली,बांके
,वष्ट्दयया,कष्ट्पलब ु,झापा,मोिग , सुनसिी ि
नं.
प्रदे श का वटै ष्ट्ज ा गरि
ष्ट्ज ा मा प्रदे श
माफयत वजेट उपल गिाउन
िोटा खोप शुरुवातसिँगै ष्ट्नयष्ट्मत खोप सेवा माफयत
सिसफाई प्रबद्र्धनको लागी ष्ट्ज ा रिय
ष्ट्दने
ताष्ट्लम (
ष्ट्ज ा ेःश्रोत वाटि एि माफयत नगदै
उपल हुने )

.

. .
.
. .
.

प्रादे ष्ट्शक ाक्तসन ोिमा िे ष्ट्िजेिेटि टे क्तिष्ट्सयन (प्रदे श को ष्ट्विाटनगि) मा
जना
किाि ष्ट्नयुक्ति तथा आकक्त क ि ष्ट्नयष्ट्मत ममयतको लाष्ट्ग टे क्तिष्ट्सयन पिामशय सेवामा ष्ट्लने
प्रदे श ष्ट्नदे शनालय माफयत
गुण िीय खोप सेवा संचालनमा संल্ ा कमीको दक्षता बृक्त गनय नयािँ तथा खोप
ताष्ट्लम नष्ट्लएका ि पुिाना
ा कमीहरुलाई खोप, को चेन
व थापन नया
खोप,ए.ई.एफ.आई.,सष्ट्भयले स क्त
ष्ट्दने ताष्ट्लम
ाच,
जना प्रदे श बाट
ि ष्ट्ज ा बाट
ाच)संचालनकोलाष्ट्ग प्रदे श माफयत वजेट उपल गिाउन

. .
.

प्रदे श
ष्ट्ज ा

. .
.

ष्ट्ज ा
िमा नयािँ खोप, ए.ई.एफ.आई. को जानकािी, पूणय खोप काययक्रमको समीक्षा ि
ा
सं था एवं थानीय तह िको सुक्ष्म योजना अ ावष्ट्धक गने ( ष्ट्दने काययक्रम) (
ष्ट्ज ा) थानीय तह संयोजक, ा
सं था प्रमुख ि सिोकािवालाहरु समेतको
सहभाष्ट्गतामा संचालन गनय प्रदे श माफयत वजेट उपल गिाउन
ष्ट्ज ा तथा थानीय तह िकोेे सुक्ष्मयोजनाको प्रदे श बाट समायोजन ि एटलस तयािी
,छपाई तथा ष्ट्वतिण

. .
.

िमा नयािँ खोप, ए.ई.एफ.आई. को जानकािी, पूणय खोप काययक्रमको समीक्षा ि
िको सुक्ष्मयोजना अ ावष्ट्धक गने ( ष्ट्दने काययक्रम) ( प्रदे श माफयत)

. .
.

ष्ट्ज ा िमा दादु िा–रुबेला खोप अष्ट्भयान संचालनको लाष्ट्ग खोप सम य सष्ट्मष्ट्त ि
सिोकािवालाहरुकोअष्ट्भमुक्तखकिण बैठक
ष्ट्ज ामा संचालन गनय प्रदे श माफयत वजेट
उपल गिाउन

. .
.

ेे खोप को चेन तथा पूणयखोपको अव था ,अनुभव आदान प्रदानको लाष्ट्ग अ िप्रदे श
अवलोकन भ्रमण ( खो.सु.अ.,को चेन तथा खोप सेवामा संल্ ा
कष्ट्मय प्रदे श, ा
कायाय लय, थानीय तहबाट)प्रदे श ा
ष्ट्नदे शनालय माफयत

. .
.

दादु िा–रुबेला खोप अष्ट्भयान स क्त खोप काययकताय हरुको ताष्ट्लम (ताष्ट्लममा एकरुपता ि
गुण ि कायम गनय
ष्ट्ज ा िमा)संचालनकोलाष्ट्ग प्रदे श माफयत वजेट उपल गिाउन

. .
.

प्रदे श िमा दादु िा–रुबेला खोप अष्ट्भयान संचालनको लाष्ट्ग
योजना गोष्ट् प्रदे श ा
ष्ट्नदे शनालय माफयत

. .
.

ष्ट्ज
गोष्ट्
ष्ट्ज

. .
.

दादु िा–रुबेला खोप संचालनमा खोप काययकतायहरुको यातायात तथा पारिश्रष्ट्मक ष्ट्ज
माफयत भु ानी गनय प्रदे श बाट बजेट उपल गिाउन

. .
.

दादु िा–रुबेला खोप संचालनमा ंयमसेवकहरुकोेे यातायात तथा पारिश्रष्ट्मक ष्ट्ज ा
िमा तयाि भएको सुक्ष्मयोजना अनुसाि थानीय तहहरुलाई नगदै अनुदान ष्ट्ज ा माफयत
उपल गिाउन प्रदे शमाफयत ष्ट्ज ामा बजेट उपल गिाउन

ष्ट्दने अष्ट्भमुक्तखकिण एवं

ा

िमा दादु िा–रुबेला खोप अष्ट्भयान संचालनको लाष्ट्ग अष्ट्भमुक्तखकिण एवं योजना
ष्ट्दन ( थानीय तह संयोजक , ा
सं था प्रमुेुख ि सुपरिवेक्षकहरु ) प्रदे श माफयत
ामा वजेट उपल गिाउन
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प्रदे श ि बाट दादु िा–रुबेला खोप अष्ट्भयानको लाष्ट्ग खोप तथा खोपज , को चेन ि अ
सामाष्ट्ि ु वानी तथा अनुगमन, सुपरिवेक्षण (प्रादे ष्ट्शक ा
आपूष्ट्तय व था के को खोप
तथा को चेन ष्ट्वतिण शाखाको लाष्ट्ग लाष्ट्ग )

. .
.

ष्ट्ज ा ि बाट दादु िा–रुबेला खोप अष्ट्भयान काययक्रम संचालन
प्रदे श माफयत
ष्ट्ज ामा वजेट उपल गिाउन

. .
.

प्रदे श ि बाट दादु िा–रुबेला खोप अष्ट्भयानको ष्ट्ज ा तथा थानीय तह
अनुगमन (प्रादे ष्ट्शक ा
ष्ट्नदे शनालय को लाष्ट्ग )

. .
.

दादु िा–रुबेला खोप अष्ट्भयान काययक्रम संचालनमा ष्ट्ज ा तथा थानीय तह ि
िबाट सुपरिवेक्षण खचय
ष्ट्ज ामा प्रदे श माफयत वजेट उपल गिाउन

. .
.

िोटा ेःन.पा. ,गा.पा ि स िोटा खोप शुरुवात गनय तथा खोप को चेन सामाष्ट्ि ष्ट्वतिण
योजना तयािी तथा प्रदे श िमा अष्ट्भमूखीकिण तथा योजना तजुयमा गोष्ट्
ष्ट्दने ( प्रदे श
ा
ष्ट्नदे शनालय बाट )

. .
.

न.पा. ,गा.पा प्रमुखिउपप्रमुख, ा
संयोजक ि प्रशासष्ट्कय प्रमुख ि सामाष्ट्जक ष्ट्वकास
अष्ट्धकृत हरुको अष्ट्भमुक्तखकिण तथा पूणयखोप ष्ट्दगोपना योजना तयािी ष्ट्दने गोष्ट् ी सवै
थानीयतहबाट
ष्ट्ज ा िमा संचालन गनय प्रदे श माफयत वजेट उपल गिाउन

. .
.

िोटा खोप शुरुवात गनय साष्ट्वक ष्ट्ज ा िमा ा
एक ष्ट्दने ताष्ट्लम संचालन गनय प्रदे श माफयत
ष्ट्ज

. .
.

परिमाष्ट्जयत वाल ा
कािय तथा पूि्यणखोप कािय को उपयोग ि ष्ट्दगोपनाको लाष्ट्ग काययक्रम
ष्ट्व ाि ि अष्ट्भमुक्तखकिण प्रदे श बाट ष्ट्ज ा ि प्रदे श बाट ष्ट्ज ा ( कभिे ज
कम,पूणयखोप ि दष्ट्गोपना नभएका ष्ट्ज ाहरुमा )मा प्रदे श ष्ट्नदे शनालय माफयत काययक्रम
संचालन गनय

.
.

खोप तथा को चेन व थापनमा ष्ट्ज ा िमा अनसाईि कोष्ट्चङ्, को चेन सामाष्ट्ि
ममयतको लाष्ट्ग टे क्तिष्ट्सयन परिचालन प्रादे ष्ट्शक ा
आपूष्ट्तय व थापन के बाट ि
प्रादे ष्ट्शक ष्ट्नदे शनालय बाट , ए.ई.एफ.आई.को अनुगमन,अनुस ानमा ष्ट्टम परिचालन ,
खोपबाट बचाउन सष्ट्कने िोगहरुको महामािी ष्ट्नय ण ( प्रदे श )

. .
.

खोप कभिे ज कम भएका, ििपआउट धेिै भएका ष्ट्ज ाहरुमा ष्ट्नयष्ट्मत खोप सेवाको
त ाको गुण िीयताको लेखा–जोखा (प्र ेक प्रदे श िबाट ष्ट्ज ा)

. .
.

ष्ट्ज ा तथा थानीय तह ि ा
भेरिष्ट्फकेसन ि सुपरिवेक्षण (
वजेट उपल गिाउन

व थापन खचयको लाष्ट्ग

िमा सुपरिवेक्षण

ा

सं था

सं था प्रमुख ि थानीय तह संयोजक
ामा वजेट उपल गिाउन

सं था िमा खोप काययक्रम तथा पूणय खोप काययक्रमको
ा
ष्ट्नदे शनालय ि
ष्ट्ज ा )को लाष्ट्ग प्रदे श माफयत
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पूणयखोप न.पा., गा.पा. सुष्ट्नष्ट् तताको लाष्ट्ग विा ि थानीय तह,ष्ट्ज ा सवेक्षण,
भेरिष्ट्फकेसन, अनुगमन तथा घोर्षणा सभा व थापन ( घोर्षणा बांकी
ष्ट्ज ामा घोर्षणा
तथा
ष्ट्ज ामा ष्ट्दगोपना कायम गनय ) को लाष्ट्ग ा
ष्ट्नदे शनालय ि ष्ट्ज ामा प्रदे श
माफयत वजेट उपल गिाउन
ष्ट्हमाली ष्ट्ज ाहरुको खोपको पहुिँ च नपुगेका न.पा. ,गा.पा.का विा,वक्त हरुमा पटक
घु ी खोप सेवा संचालन ि पूणयखोप घोर्षणा ि ष्ट्दगोपना काययक्रम स৽ालनको लाष्ट्ग
ष्ट्ज ा िमा योजना तयािी तथा काययकmम संचालन खचय (जु ा, हु ा, मुगु, िो ा,
कालीकोट,जाजिकोट, दाचुयला, मु ाङ, सोलुखु ु, संखुवासभा, ता ेजङ ि
गोिखा,बाजुिा, ाक्त ) प्रदे श माफयत वजेट उपल गिाउन
थानीय तहका पदाष्ट्धकािीहरुको क्षमता ष्ट्वकासको लाष्ट्ग ष्ट्वकेक्त त योजना ,वजेट तथा
काययक्रम तजुयमा लगायत सुक्ष्मयोजना समबक्त अष्ट्भमुक्तखकिण ष्ट्दने काि्य यक्रम ष्ट्ज ा
िमा युष्ट्नसेफ बाट वजेट उपल गिाउने (प्रदे श बाट ,न.पा प्रदे श बाट
न.पा,
कि्य णाली प्रदे श बाट
न.पा,सु.प.प्र्िदे श बाट
न.पा)

. .
.

खोपको पहुंच ब ाई छु ट वৡालाई खोप ष्ट्दलाई पूणयखोप सुष्ट्नष्ट् त गनय वैशाख मष्ट्हनालाइ
खोप मष्ट्हना संचालन गने ष्ट्ज ा बाट काययक्रम संचालन गनय प्रदे श माफयत वजेट उपल
गिाउन

. .
.

खोप तथा पूणय खोपको बािे मा जनचेतना बृक्त को लाष्ट्ग थानीय भार्षामा शैष्ट्क्षक सामाष्ट्ि
उ ादन, थानीय िे ष्ट्ियो, एफ.एम बाट सूचना प्रशािणलगायत अ संचािका कृयाकलाप
संचालन गनय
ष्ट्ज ाको लाष्ट्ग प्रदे श माफयत वजेट उपल गिाउन

. .
.

पहुिँ च बाट टा ा िहेका ब ी, समुदाय ि क्षेत्रका समुदायमा छु ट तथा ििप आउट वৡाको
खोजी तथा पूणय खोप ष्ट्दलाउन समुदाय परिचालन,सूचना तथा संचाि, योजना
तयािी,अष्ट्भमुक्तखकिण,ष्ट्वशेर्षखोप
संचालन
आष्ट्द
(कैलाली,बां के
,वष्ट्दयया,कष्ट्पलब ु,झापा,मोिं ग,सुनसिी ि नं. प्रदे शका वटै ष्ट्ज ा गरि
ष्ट्ज ा मा
प्रदे श माफयत वजेट उपल गिाउन
िोटा खोप शुरुवातसिँगै ष्ट्नयष्ट्मत खोप सेवा माफयत सिसफाई प्रबद्र्धनकोलाष्ट्ग ष्ट्ज ा रिय
ष्ट्दने ताष्ट्लम (
ष्ट्ज ा ेःश्रोत वाटि एि माफयत नगदै उपल हुने)

. .
.

.
.

िोटा खोप शुरुवातसिँगै ष्ट्नयष्ट्मत खोप सेवा माफयत सिसफाई प्रबद्र्धनको लागी
िमा ा कमीहरुको अष्ट्भमूक्तखकिण एक ष्ट्दने (
ष्ट्ज ा)

234

ा

सं था

G
A
V
I
G
A
V
I
U
N
I
C
E
F
P
o
o
l
F
u
n
d
G
A
V
I
G
A
V
I
W
a
t
e
r
A
i
d
W
a
t
e
r
A
i
d

. .
.

.
.

. .
.

. .
.

ष्ट्नदे शनालय, प्रादे ष्ट्शक

ा
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ष्ट्चतवन

मकवानपुि

काभ्रे

भिपुि

लष्ट्लतपुि

काठमािौ िँ

नुवाकोट

धाष्ट्दंग

िसुवा

ष्ट्स ुपा चोक

ा

दोलखा

प्रादे ष्ट्शक
ा
आपूष्ट्तय
के
खोप
भਔाि ि ष्ट्ज ा
ाक्तসन
ोि
तथा सव ोि,
ा
सं थामा
खोपको चेन
व थापनको
लाष्ट्ग ई न तथा
ष्ट्वद्युत महशुल
भुिाष्ट्न
गनय
(प्रदे श मापयmत
वजेट उपल
गिाउन )
एष्ट्भआि
के.ष्ट्भ.ए.
दे क्तख
भो ,
कपि
वाएि,कपिबिी
सभो
टाईप
प्र ेक ष्ट्ज ा
लाई
वटाको
दिले
वटा
एष्ट्भआि ष्ट्ज ा
बाट खरिद गनय
प्रदे श
माफयत
ष्ट्ज ा
लाई
वजेट उपल
गिाउन
ाक्तসन तथा
खोप सामिीको
व थापन
तथा
ष्ट्वतिण
खचय
(ष्ट्ज ा
िबाट
ष्ट्नयष्ट्मत तथा
प्रादे ष्ट्शक
ाक्तসन
ोिको
आकक्त क
ु वानीको
लाष्ट्ग)प्रदे श
माफयत
वजेट
उपल गिाउन
खोपको चेन
सामाष्ट्िको
ममयत
,
आकक्त क

ष्ट्ज

कुल

कृयाकलाप

ष्ट्ज ा
ष्ट्ज ा ा
ज
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प्रदे श नं
कुल
ज ा
प्रदे श
ा
प्रादे
ष्ट्
श
क
ष्ट्नदे शनालय ा
आपूष्ट्तय के

अनुसूची .खोप काययक्रमको प्रदे श माफयत वजेट उपल गिाई प्रादे ष्ट्शक ा
ि ष्ट्ज ा िवाट संचालन गरिने काययक्रमहरुको वजेट वांिफां ि ष्ट्वविण प्रदे श

. .
.

. .
.

. .
.

व थापन
प्रादे ष्ट्शक
ाक्तসन
ोि,ष्ट्ज ा
ाक्तসन
ोि
तथा
नयािँ
को रुम
थापना
ि
संचालनको
लाष्ट्ग
कोठा,भवन
ममयत
समेत
कोलाष्ट्ग प्रदे श
माफयत
वजेट
उपल गिाउन
खोपको चेन
सामाष्ट्िको
भਔािणको
लाष्ट्ग
प्रादे ष्ट्शक
ाक्तসन
ोि
ष्ट्नमायण
(
नं.प्रदे शको
जनकपुिधाम,
गਔकी
प्रदे शको
पोखिामा
प्र ेकको लाष्ट्ग
ि
कणाय ली
प्रदे शको
सुखेतको लाष्ट्ग
नयािँ
को रुम
थापनाको लाष्ट्ग
भवन ष्ट्नमाय ण )
प्रादे ष्ट्शक
ाक्तসन
ोिमा
िे ष्ट्िजेिेटि
टे क्तिष्ट्सयन
किाि ष्ट्नयुक्ति
तथा आकक्त क
ि
ष्ट्नयष्ट्मत
ममयतकोलाष्ट्ग
टे क्तिष्ट्सयन
पिामशय सेवामा
ष्ट्लने
प्रदे श
ष्ट्नदे शनालय
माफयत
गुण िीय खोप
सेवा संचालनमा
संल্
ा कमीको
दक्षता बृक्त गनय
नयािँ तथा खोप
ताष्ट्लम नष्ट्लएका
ि
पुिाना

Poo
l
Fun
d

Go
N

GA
VI

236

. .
.

. .
.

. .
.

ा कमीहरु
लाई
खोप,
को चेन
व थापन,नया
खोप ,
ए.ई.एफ.आई.स
ष्ट्भयले
स क्त
ष्ट्दने ताष्ट्लम
संचालनको
लाष्ट्ग
प्रदे श
माफयत
वजेट
उपल गिाउन
प्रदे श
िमा
नयािँ
खोप,
ए.ई.एफ.आई.
को जानकािी,
पूणय
खोप
काययक्रमको
समीक्षा
ि
ष्ट्ज ा िको
सुक्ष्मयोजना
अ ावष्ट्धक गने
(
ष्ट्दने
काययक्रम)
ष्ट्ज ा
िमा
नयािँ
खोप,
ए.ई.एफ.आई.
को जानकािी,
पूणय
खोप
काययक्रमको
समीक्षा
ि
ा
सं था
एवं थानीय तह
िको
सुक्ष्म
योजना
अ ावष्ट्धक गने
(
ष्ट्दने
काययक्रम) (
ष्ट्ज ा) थानीय
तह
संयोजक, ा
सं था प्रमुख
ि
सिोकािवालाह
रु
समेतको
सहभाष्ट्गतामा
संचालन
गनय
प्रदे श
माफयत
वजेट उपल
गिाउन
ष्ट्ज ा
तथा
थानीय
तह
िकोेे
सुक्ष्मयोजनाको
प्रदे श
बाट
समायोजन
ि
एटलस तयािी
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,छपाई
तथा
ष्ट्वतिण
ष्ट्ज ा
िमा
दादु िा–रुबेला
खोप अष्ट्भयान
संचालनको
लाष्ट्ग
खोप
सम य सष्ट्मष्ट्त
ि
सिोकािवालाह
रुकोअष्ट्भमुक्तख
किण
बैठक
संचालन
गनय
प्रदे श
माफयत
वजेट उपल
गिाउन
खोप को चेन
ि पूणयखोपको
अव था,अनुभव
आदान प्रदानको
लाष्ट्ग
अ िप्रदे श
अवलोकन
भ्रमण(
खो.सु.अ.,को
चेन तथा खोप
सेवामा संल্
ा
कष्ट्मय,
प्रदे श
ा
कायाय लय,
थानीय
तह
बाट)प्रदे श
ा
ष्ट्नदे शनालय
माफयत
दादु िा–रुबेला
खोप अष्ट्भयान
स क्त
खोप
काययकताय हरुको
ताष्ट्लम
(ताष्ट्लममा
एकरुपता
ि
गुण ि कायम
गनय
ष्ट्ज ा
िमा)
संचालनको
लाष्ट्ग
प्रदे श
माफयत
वजेट
उपल गिाउन
प्रदे श
िमा
दादु िा–रुबेला
खोप अष्ट्भयान
संचालनको
लाष्ट्ग
ष्ट्दने
अष्ट्भमुक्तखकिण
एवं योजना गोष्ट्
प्रदे श
ा
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ष्ट्नदे शनालय
माफयत
ष्ट्ज ा
िमा
दादु िा–रुबेला
खोप अष्ट्भयान
संचालनको
लाष्ट्ग
अष्ट्भमुक्तखकिण
एवं योजना गोष्ट्
ष्ट्दन ( थानीय
तह
संयोजक, ा
सं था प्रमुख
ि
सुपरिवेक्षकहरु)
प्रदे श
माफयत
ष्ट्ज ामा वजेट
उपल गिाउन
दादु िा–रुबेला
खोप संचालनमा
खोप
काययकताय हरुको
यातायात तथा
पारिश्रष्ट्मक
ष्ट्ज ा माफयत
भु ानी
गनय
प्रदे श बाट बजेट
उपल गिाउन
दादु िा–रुबेला
खोप संचालनमा
ंयमसेवकहरु
को
यातायात
तथा पारिश्रष्ट्मक
ष्ट्ज ा
िमा
तयाि
भएको
सुक्ष्मयोजना
अनुसाि थानीय
तहहरुलाई
नगदै अनुदान
ष्ट्ज ा माफयत
उपल गिाउन
प्रदे शमाफयत
ष्ट्ज ामा बजेट
उपल गिाउन
प्रदे श
ि बाट
दादु िा–रुबेला
खोप
अष्ट्भयानकोला
ष्ट्ग खोप तथा
खोपज ,
को चेन
ि
अ
सामाष्ट्ि
ु वानी
तथा
अनुगमन,
सुपरिवेक्षण
(प्रादे ष्ट्शक
ा
आपूष्ट्तय
व था
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के को खोप
तथा को चेन
ष्ट्वतिण
शाखाको लाष्ट्ग
लाष्ट्ग)
ष्ट्ज ा ि बाट
दादु िा–रुबेला
खोप अष्ट्भयान
काययक्रम
संचालन
व थापन
खचयको
लाष्ट्ग
प्रदे श
माफयत
ष्ट्ज ामा
वजेट उपल
गिाउन
प्रदे श
ि बाट
दादु िा–रुबेला
खोप
अष्ट्भयानको
ष्ट्ज ा
तथा
थानीय
तह
िमा
सुपरिवेक्षण
अनुगमन
(प्रादे ष्ट्शक
ा
ष्ट्नदे शनालय को
लाष्ट्ग )
दादु िा–रुबेला
खोप अष्ट्भयान
काययक्रम
संचालनमा
ष्ट्ज ा
तथा
थानीय तह ि
ा
सं था
िबाट
सुपरिवेक्षण खचय
ष्ट्ज ामा
प्रदे श
माफयत
वजेट उपल
गिाउन
िोटाः
न.पा.,गा.पा ि
स िोटा खोप
शुरुवात
गनय
तथा
खोप
को चेन
सामाष्ट्ि ष्ट्वतिण
योजना तयािी
तथा
प्रदे श
िमा
अष्ट्भमूखीकिण
तथा
योजना
तजुयमा गोष्ट्
ष्ट्दने ( प्रदे श
ा

GA
VI

GA
VI

GA
VI

GA
VI

240

. .
.

. .
.

. .
.

.
.

ष्ट्नदे शनालय
बाट )
न.पा.,गा.पा
प्रमुख
ि
उपप्रमुख, ा
संयोजक ि
प्रशासष्ट्कय
प्रमुख
ि
सामाष्ट्जक
ष्ट्वकास
अष्ट्धकृत हरुको
अष्ट्भमुक्तखकिण
तथा पूणयखोप
ष्ट्दगोपना योजना
तयािी
ष्ट्दने
गोष्ट् ी
सवै
थानीयतहबाट
ष्ट्ज ा
िमा संचालन
गनय
प्रदे श
माफयत
वजेट
उपल गिाउन
िोटा
खोप
शुरुवात
गनय
साष्ट्वक
ष्ट्ज ा िमा
ा
सं था
प्रमुख ि थानीय
तह
संयोजक
एक ष्ट्दने ताष्ट्लम
संचालन
गनय
प्रदे श
माफयत
ष्ट्ज ामा
वजेट उपल
गिाउन
परिमाष्ट्जयत वाल
ा
कािय
तथा पूि्यणखोप
कािय को उपयोग
ि ष्ट्दगोपनाको
लाष्ट्ग काययक्रम
ष्ट्व ाि
ि
अष्ट्भमुक्तखकिण
प्रदे श बाट
ष्ट्ज ा ि प्रदे श
बाट
ष्ट्ज ा(कभिे ज
कम,पूणयखोप ि
दष्ट्गोपना
नभएका
ष्ट्ज ाहरुमा)मा
प्रदे श
ष्ट्नदे शनालय
माफयत काययक्रम
संचालन गनय
खोप
तथा
को चेन
व थापनमा
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ष्ट्ज ा
िमा
अनसाईि
कोष्ट्चङ्,
को चेन
सामाष्ट्ि
ममयतको लाष्ट्ग
टे क्तिष्ट्सयन
परिचालन
प्रादे ष्ट्शक
ा
आपूष्ट्तय
व थापन
के बाट
ि
प्रादे ष्ट्शक
ष्ट्नदे शनालयबाट
ए.ई.एफ.आई.
को
अनुगमन,अनुस
ानमा
ष्ट्टम
परिचालन,
खोपबाट
बचाउन सष्ट्कने
िोगहरुको
महामािी
ष्ट्नय ण(
प्रदे श )
खोप कभिे ज
कम
भएका,
ििपआउट धेिै
भएका
ष्ट्ज ाहरुमा
ष्ट्नयष्ट्मत खोप
सेवाको
त ाको
गुण िीयताको
लेखा–जोखा
(प्र ेक
प्रदे श िबाट
ष्ट्ज ा)
ष्ट्ज ा
तथा
थानीय तह ि
ा
सं था
िमा
खोप
काययक्रम तथा
पूणय
खोप
काययक्रमको
भेरिष्ट्फकेसन ि
सुपरिवेक्षण (
ा
ष्ट्नदे शनालय ि
ष्ट्ज ा )को
लाष्ट्ग
प्रदे श
माफयत
वजेट
उपल गिाउन
पूणयखोप न.पा.,
गा.पा.
सुष्ट्नष्ट् तताको
लाष्ट्ग विा ि
थानीय
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तह,ष्ट्ज ा
सवेक्षण,
भेरिष्ट्फकेसन,
अनुगमन तथा
घोर्षणा
सभा
व थापन
(
घोर्षणा बांकी
ष्ट्ज ामा
घोर्षणा तथा
ष्ट्ज ामा
ष्ट्दगोपना कायम
गनय ) को लाष्ट्ग
ा
ष्ट्नदे शनालय ि
ष्ट्ज ामा प्रदे श
माफयत
वजेट
उपल गिाउन
ष्ट्हमाली
ष्ट्ज ाहरुको
खोपको पहुिँच
नपुगेका न.पा.
,गा.पा.का
विा,वक्त हरुमा
पटक घु ी
खोप
सेवा
संचालन
ि
पूणयखोप घोर्षणा
ि
ष्ट्दगोपना
काययक्रम
स৽ालनको
लाष्ट्ग
ष्ट्ज ा िमा
योजना तयािी
तथा काययकम
संचालन खचय
(जु ा, हु ा,
मुगु,
िो ा,
कालीकोट,जाज
िकोट, दाचुयला,
मु ाङ,
सोलुखु ु,
संखुवासभा,
ता ेजङ
ि
गोिखा,बाजुिा,
ाक्त)प्रदे श
माफयत
वजेट
उपल गिाउन
थानीय तहका
पदाष्ट्धकािीहरु
को
क्षमता
ष्ट्वकासको लाष्ट्ग
ष्ट्वकेक्त त
योजना ,वजेट
तथा काययक्रम
तजुयमा लगायत
सुक्ष्मयोजना
समबक्त
अष्ट्भमुक्तखकिण
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ष्ट्दने
काि्य यक्रम
ष्ट्ज ा
िमा
युष्ट्नसेफ बाट
वजेट उपल
गिाउने (प्रदे श
बाट
,न.पा
प्रदे श बाट
न.पा, कि्य णाली
प्रदे श बाट
न.पा,सु.प.प्र्िदे
श बाट
न.पा)
खोपको पहुंच
ब ाई
छु ट
वৡालाई खोप
ष्ट्दलाई पूणयखोप
सुष्ट्नष्ट् त
गनय
वैशाख मष्ट्हनामा
खोप
मष्ट्हना
संचालन
गने
ष्ट्ज ा
बाट
काययक्रम
संचालन
गनय
प्रदे श
माफयत
वजेट उपल
गिाउन
खोप तथा पूणय
खोपको बािे मा
जनचेतना
बृक्त को लाष्ट्ग
थानीय भार्षामा
शैष्ट्क्षक सामाष्ट्ि
उ ादन,
थानीय िे ष्ट्ियो,
एफ.एम
बाट
सूचना
प्रशािणलगायत
अ
संचािका
कृयाकलाप
संचालन
ष्ट्ज ाको लाष्ट्ग
प्रदे श
माफयत
वजेट उपल
गिाउन
पहुिँ च बाट टा ा
िहेका
ब ी,
समुदाय ि क्षेत्रमा
छु ट तथा ििप
आउट
(छु ट)
वৡाको खोजी
तथा पूणय खोप
ष्ट्दलाउन
समुदाय
परिचालन,सूच
ना
तथा
संचाि,योजना
तयािी, अष्ट्भमु
क्तखकिण,ष्ट्वशेर्ष
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खोप संचालन
आष्ट्द
(कैलाली,बांके ,
,वष्ट्दयया
कष्ट्पलब ु,झा
पा,मोिं ग,सुनस
िी ि नं. प्रदे श
का वटै ष्ट्ज ा
गरि
ष्ट्ज ामा प्रदे श
माफयत
वजेट
उपल गिाउन
िोटा
खोप
शुरुवातसिँगै
ष्ट्नयष्ट्मत खोप
सेवा
माफयत
सिसफाई
प्रबधयनकोलाष्ट्ग
ष्ट्ज ा रिय
ष्ट्दने ताष्ट्लम (
ष्ट्ज ा
,श्रोत
वाटि
एि
माफयत
नगदै
उपल हुने)
िोटा
खोप
शुरुवातसिँगै
ष्ट्नयष्ट्मत खोप
सेवा
माफयत
सिसफाई
प्रबधयनको लागी
ा
सं था
िमा
ा कमीहरु
को
अष्ट्भमूक्तखकिण
एक ष्ट्दने (
ष्ट्ज ा)
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आपू ष्ट्तय के

नवल -k"j{

ाङ
मु

ाी

बागलुङ

पबयत

ी
का

लमजुङ

मनाङ

गोिखा

प्रादे ष्ट्शक
ा
आपूष्ट्तय के
खोप
भਔाि ि ष्ट्ज ा
ाक्तসन ोि तथा
सव ोि,
ा
सं थामा
खोपको चेन
व थापनकोलाष्ट्ग
ई न तथा ष्ट्वद्युत
महशुल भुिाष्ट्न
गनय (प्रदे श माफयत
वजेट
उपल
गिाउन
एष्ट्भआि के.ष्ट्भ.ए.
दे क्तख
भो ,
कपि
वाएि, कपिबिी
सभो टाईप प्र ेक
ष्ट्ज ालाई
वटाको दिले
वटा
एष्ट्भआि
ष्ट्ज ाबाट खरिद
गनयकालाष्ट्ग प्रदे श
माफयत ष्ट्ज ालाई
वजेट
उपल
गिाउन
ाक्तসन तथा खोप
सामिीको
व थापन तथा
ष्ट्वतिण
खचय
(ष्ट्ज ा
िबाट
ष्ट्नयष्ट्मत
तथा
प्रादे ष्ट्शक ाक्तসन
ोिको
आकक्त क
ु वानीको लाष्ट्ग)
प्रदे श माफयत वजेट
उपल गिाउन
खोपको चेन
सामाष्ट्िको ममयत ,
आकक्त क
व थापन,
प्रादे ष्ट्शक ाक्तসन
ोि,
ष्ट्ज ा
ाक्तসन
ोि
तथा.प्रदे श
नं.
,कणायली प्रदे शमा
प्रदे श
िीय ि
सु ापूवय नवलपुि
एवं
रुकुमपूवयमा

ा

ा

तनहुिँ

LMBI
S
code

ष्ट्ज

ां जा

कृयाकलाप

श्रोत

क्र
.स

.खोप काययक्रमको प्रदे श माफयत वजेट उपल गिाई प्रादे ष्ट्शक ा
ष्ट्नदे शनालय, प्रादे ष्ट्शक
िवाट संचालन गरिने काययक्रमहरुको वजेट वांिफां ि ष्ट्वविण गਔकी प्रदे श
प्रदे श नं
कुल
ज ा
प्रदे श
ा
ष्ट्नदे शनालय
प्रादे ष्ट्शक
ा
आपूष्ट्तय के
ष्ट्ज ा कुल ज ा

अनुसूची
ि ष्ट्ज ा
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ष्ट्ज ा िीय नयािँ
को रुम थापना
ि संचालनको लाष्ट्ग
कोठा ,भवन ममयत
समेत को लाष्ट्ग
प्रदे श माफयत वजेट
उपल गिाउन
खोपको चेन
सामाष्ट्िको
भਔािणको लाष्ट्ग
प्रादे ष्ट्शक ाक्तসन
ोि
ष्ट्नमायण
गਔकी प्रदे शको
पोखिामा प्र ेकको
लाष्ट्ग
ि
कणाय ली प्रदे शको
सुखेतको
लाष्ट्ग
नयािँ
को रुम
थापनाको लाष्ट्ग
भवन ष्ट्नमाय ण )
प्रादे ष्ट्शक
ाक्तসन
ोिमा
िे ष्ट्िजेिेटि
टे क्तिष्ट्सयन
(ष्ट्विाटनगि,
नं
प्रदे श,कणाय ली
प्रदे श ि
नं.
प्रदे शको वुटवलमा
(
जना गिी
ज ा जना)किाि
ष्ट्नयुक्ति
तथा
आकक्त क
ि
ष्ट्नयष्ट्मत ममयतको
लाष्ट्ग टे क्तिष्ट्सयन
पिामशय
सेवामा
ष्ट्लने
प्रदे श
ष्ट्नदे शनालय माफयत
गुण िीय
खोप
सेवा
संचालनमा
संल্
ा कमीको
दक्षता बृक्त
गनय
नयािँ तथा खोप
ताष्ट्लम नष्ट्लएका ि
पुिाना
ा कमीहरुला
ई खोप, को चेन
व थापन ,नया
खोप,ए.ई.एफ.आई.
,सष्ट्भयले
स क्त
ष्ट्दने ताष्ट्लम
संचालनको लाष्ट्ग
प्रदे श माफयत वजेट
उपल गिाउन
प्रदे श
िमा नयािँ
खोप,
ए.ई.एफ.आई. को
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जानकािी,
पूणय
खोप काययक्रमको
समीक्षा
ि
ष्ट्ज ा िको
सुक्ष्मयोजना
अ ावष्ट्धक गने (
ष्ट्दने काययक्रम) (
प्रदे श माफयत)
ष्ट्ज ा
िमा नयािँ
खोप,
ए.ई.एफ.आई. को
जानकािी,
पूणय
खोप काययक्रमको
समीक्षा ि
ा
सं था एवं थानीय
तह
िको सुक्ष्म
योजना अ ावष्ट्धक
गने
(
ष्ट्दने
काययक्रम)
(
ष्ट्ज ा)
थानीय
तह
संयोजक, ा
सं था प्रमुख ि
सिोकािवालाहरु
समेतको
सहभाष्ट्गतामा
संचालन गनय प्रदे श
माफयत
वजेट
उपल गिाउन
ष्ट्ज ा
तथा
थानीय तह िको
सुक्ष्मयोजनाको
प्रदे शबाट
समायोजन
ि
एटलस
तयािी,छपाई तथा
ष्ट्वतिण
ष्ट्ज ा
िमा
दादु िा–रुबेला खोप
अष्ट्भयान
संचालनको लाष्ट्ग
खोप
सम य
सष्ट्मष्ट्त
ि
सिोकािवालाहरु
कोअष्ट्भमुक्तखकिण
बैठक
ष्ट्ज ामा संचालन
गनय प्रदे श माफयत
वजेट
उपल
गिाउन
खोप
को चेन
तथा पूणयखोपको
अव था,अनुभव
आदान
प्रदानकोलाष्ट्ग
अ िप्रदे श
अवलोकन
भ्रमण(खो.सु.अ.,को
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चेन तथा खोप
सेवामा
संल্
ा
कष्ट्मय प्रदे श
ा
कायाय लय, थानीय
तहबाट)
प्रदे श
ा
ष्ट्नदे शनालय माफयत
दादु िा–रुबेला खोप
अष्ट्भयान स क्त
खोप
काययकताय हरुको
ताष्ट्लम (ताष्ट्लममा
एकरुपता
ि
गुण ि कायम गनय
ष्ट्ज ा िमा )
संचालनको लाष्ट्ग
प्रदे श माफयत वजेट
उपल गिाउन
प्रदे श
िमा
दादु िा–रुबेला खोप
अष्ट्भयान
संचालनको लाष्ट्ग
ष्ट्दने
अष्ट्भमुक्तखकिण एवं
योजना गोष्ट् प्रदे श
ा
ष्ट्नदे शनालय माफयत
ष्ट्ज ा
िमा
दादु िा–रुबेला खोप
अष्ट्भयान
संचालनकोलाष्ट्ग
अष्ट्भमुक्तखकिण एवं
योजना गोष्ट्
ष्ट्दन
( थानीय
तह
संयोजक , ा
सं था प्रमुख ि
सुपरिवेक्षकहरु)प्रदे
श माफयत ष्ट्ज ामा
वजेट
उपल
गिाउन
दादु िा–रुबेला खोप
संचालनमा खोप
काययकताय हरुको
यातायात
तथा
पारिश्रष्ट्मक ष्ट्ज ा
माफयत भु ानी गनय
प्रदे श बाट बजेट
उपल गिाउन
दादु िा–रुबेला
खोप
संचालनमा
ंयमसेवकहरुको
ेे यातायात तथा
पारिश्रष्ट्मक ष्ट्ज ा
िमा
तयाि
भएको सुक्ष्मयोजना
अनुसाि
थानीय
तहहरुलाई नगदै
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अनुदान
ष्ट्ज ा
माफयत
उपल
गिाउन
प्रदे शमाफयत
ष्ट्ज ामा
बजेट
उपल गिाउन
प्रदे श
ि बाट
दादु िा–रुबेला खोप
अष्ट्भयानको लाष्ट्ग
खोप
तथा
खोपज ,
को चेन ि अ
सामाष्ट्ि ु वानी तथा
अनुगमन,
सुपरिवेक्षण
(प्रादे ष्ट्शक
ा
आपूष्ट्तय
व था
के को खोप तथा
को चेन ष्ट्वतिण
शाखाको
लाष्ट्ग
लाष्ट्ग )
ष्ट्ज ा
िबाट
दादु िा–रुबेला खोप
अष्ट्भयान काययक्रम
संचालन
व था
पन खचयको लाष्ट्ग
प्रदे श माफयत
ष्ट्ज ामा
वजेट
उपल गिाउन
प्रदे श
िबाट
दादु िा–रुबेला खोप
अष्ट्भयानको ष्ट्ज ा
तथा थानीय तह
िमा सुपरिवेक्षण
अनुगमन
(प्रादे ष्ट्शक
ा
ष्ट्नदे शनालय
को
लाष्ट्ग )
दादु िा–रुबेला खोप
अष्ट्भयान काययक्रम
संचालनमा ष्ट्ज ा
तथा थानीय तह ि
ा
सं था
िबाट
सुपरिवेक्षण खचय
ष्ट्ज ामा प्रदे श
माफयत
वजेट
उपल गिाउन
न.पा.,गा.पा
ि
स
िोटा खोप
शुरुवात गनय तथा
खोप
को चेन
सामाष्ट्ि
ष्ट्वतिण
योजना तयािी तथा
प्रदे श
िमा
अष्ट्भमूखीकिण
तथा योजना तजुयमा
गोष्ट्
ष्ट्दने ( प्रदे श

GAVI
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ष्ट्नदे शनालय बाट )
न.पा.,गा.पा प्रमुख
ि उपप्रमुख, ा
संयोजक
ि
प्रशासष्ट्कय प्रमुख ि
सामाष्ट्जक ष्ट्वकास
अष्ट्धकृतहरुको
अष्ट्भमुक्तखकिण
तथा
पूणयखोप
ष्ट्दगोपना योजना
तयािी ष्ट्दने गोष्ट् ी
सवै थानीयतहबाट
ष्ट्ज ा िमा
संचालन गनय प्रदे श
माफयत
वजेट
उपल गिाउन
िोटा खोप शुरुवात
गनय
साष्ट्वक
ष्ट्ज ा िमा
ा
सं था
प्रमुख ि थानीय
तह संयोजक एक
ष्ट्दने
ताष्ट्लम
संचालन गनय प्रदे श
माफयत
ष्ट्ज ामा
वजेट
उपल गिाउन
परिमाष्ट्जयत
वाल
ा
कािय तथा
पूणयखोप कािय को
उपयोग
ि
ष्ट्दगोपनाकोलाष्ट्ग
काययक्रम ष्ट्व ाि ि
अष्ट्भमुक्तखकिण
प्रदे श
बाट
ष्ट्ज ा ि प्रदे श
बाट
ष्ट्ज ा(कभिे ज
कम,पूणयखोप
ि
दीगोपना नभएका
ष्ट्ज ाहरुमा)प्रदे श
ष्ट्नदे शनालय माफयत
काययक्रम संचालन
गनय
खोप
तथा
को चेन
व थापनमा
ष्ट्ज ा
िमा
अनसाईि कोष्ट्चङ्,
को चेन सामाष्ट्ि
ममयतको
लाष्ट्ग
टे क्तिष्ट्सयन
परिचालन
प्रादे ष्ट्शक
ा
आपूष्ट्तय व थापन
के बाट
ि
प्रादे ष्ट्शक
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ष्ट्नदे शनालय बाट ,
ए.ई.एफ.आई.को
अनुगमन,अनुस ा
नमा ष्ट्टम परिचालन
, खोपबाट बचाउन
सष्ट्कने िोगहरुको
महामािी ष्ट्नय ण (
प्रदे श )
खोप कभिे ज कम
भएका, ििपआउट
धेिै
भएका
ष्ट्ज ाहरुमा
ष्ट्नयष्ट्मत
खोप
सेवाको त ाको
गुण िीयताको
लेखा–जोखा
(प्र ेक
प्रदे श िबाट
ष्ट्ज ा)
ष्ट्ज ा
तथा
थानीय तह ि
ा
सं था
िमा
खोप
काययक्रम तथा पूणय
खोप काययक्रमको
भेरिष्ट्फकेसन
ि
सुपरिवेक्षण (सबै
ा
ष्ट्नदे शनालय
ि
ष्ट्ज ाहरु)को
लाष्ट्ग प्रदे श माफयत
वजेट
उपल
गिाउन
पूणयखोप
न.पा.,
गा.पा.
सुष्ट्नष्ट् तताको
लाष्ट्ग
विा ि
थानीय तह,ष्ट्ज ा
सवेक्षण,
भेरिष्ट्फकेसन,
अनुगमन
तथा
घोर्षणा
सभा
व थापन(घोर्षणा
बांकी
ष्ट्ज ामा
घोर्षणा
तथा
ष्ट्दगोपना कायम
गनय)को
लाष्ट्ग
ा
ष्ट्नदे शनालय
ि
ष्ट्ज ामा
प्रदे शमाफयत वजेट
उपल गिाउन
ष्ट्हमाली
ष्ट्ज ाहरुका
खोपको
पहुिँच
नपुगेका
न.पा.
,गा.पा.का
विा,वक्त हरुमा
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पटक घु ी खोप
सेवा संचालन ि
पूणयखोप घोर्षणा ि
ष्ट्दगोपना काययक्रम
स৽ालनको लाष्ट्ग
ष्ट्ज ा िमा
योजना तयािी तथा
काययक्रम संचालन
खचय (जु ा, हु ा,
मुगु,
िो ा,
कालीकोट,जाजि
कोट,
दाचुयला,
मु ाङ, सोलुखु ु,
संखुवासभा,
ता ेजङ
ि
गोिखा,बाजुिा, ा
क्त)प्रदे श माफयत
वजेट
उपल
गिाउन
थानीय
तहका
पदाष्ट्धकािीहरुको
क्षमता ष्ट्वकासको
लाष्ट्ग
ष्ट्वकेक्त त
योजना ,वजेट तथा
काययक्रम
तजुयमा
लगायत
सुक्ष्मयोजना
समबक्त
अष्ट्भमुक्तखकिण
ष्ट्दने
काि्य यक्रम
ष्ट्ज ा
िमा
युष्ट्नसेफ बाट वजेट
उपल
गिाउने
(प्रदे श
बाट
,न.पा प्रदे श
बाट
न.पा,
कि्य णाली
प्रदे श
बाट
न.पा,सु.प.प्र्िदे श
बाट
न.पा)
खोपको
पहुंच
ब ाई
छु ट
वৡालाई
खोप
ष्ट्दलाई
पूणयखोप
सुष्ट्नष्ट् त
गनय
वैशाख मष्ट्हनालाइ
खोप
मष्ट्हना
संचालन गने ष्ट्ज ा
बाट
काययक्रम
संचालन गनय प्रदे श
माफयत
वजेट
उपल गिाउन
खोप तथा पूणय
खोपको
बािे मा
जनचेतना बृक्त को
लाष्ट्ग
थानीय
भार्षामा
शैष्ट्क्षक
सामाष्ट्ि उ ादन,

UNI
CEF
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थानीय
िे ष्ट्ियो,
एफ.एम बाट सूचना
प्रशािणलगायत
अ
संचािका
कृयाकलाप
संचालन
ष्ट्ज ाको
लाष्ट्ग
प्रदे श माफयत वजेट
उपल गिाउन
पहुिँ च बाट टा ा
िहेका
ब ी,
समुदाय ि क्षेत्रका
समुदायमा छु ट तथा
ििप आउट (छु ट)
वৡाको खोजी तथा
पूणय खोप ष्ट्दलाउन
समुदाय
परिचालन,सूचना
तथा संचाि,योजना
तयािी,अष्ट्भमुक्तखक
िण,ष्ट्वशेर्षखोप
संचालन
आष्ट्द
(कैलाली,बांके
,वष्ट्दयया,कष्ट्पलब ु,
झापा,मोिग
,
सुनसिी ि
नं.
प्रदे श का
वटै
ष्ट्ज ा गरि
ष्ट्ज ा मा प्रदे श
माफयत
वजेट
उपल गिाउन
िोटा
खोप
शुरुवातसिँगै
ष्ट्नयष्ट्मत खोप सेवा
माफयत सिसफाई
प्रबद्र्धनको लागी
ष्ट्ज ा रिय
ष्ट्दने ताष्ट्लम (
ष्ट्ज ा
ेःश्रोत
वाटि एि माफयत
नगदै उपल हुने )
िोटा
खोप
शुरुवातसिँगै
ष्ट्नयष्ट्मत खोप सेवा
माफयत सिसफाई
प्रबद्र्धनको लागी
ा
सं था
िमा
ा कमीहरुको
अष्ट्भमूक्तखकिण
एक ष्ट्दने (
ष्ट्ज ा)
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प्रादे ष्ट्शक ा
आपूष्ट्तय
के , खोप भਔाि ि
ष्ट्ज ा
ाक्तসन
ोि
तथा
सव ोि, ा
सं थामा खोपको चेन
व थापनको
लाष्ट्ग
ई न तथा ष्ट्वधुत महशुल
भुिाष्ट्न गनय (प्रदे श
माफयत वजेट उपल
गिाउन )
एष्ट्भआि के.ष्ट्भ.ए.
दे क्तख
भो ,
कपि वाएि,कपिबिी
सभो टाईप प्र ेक
ष्ट्ज ा लाई
वटाको
दिले
वटा एष्ट्भआि
ष्ट्ज ा बाट खरिद गनय
प्रदे श माफयत ष्ट्ज ालाई
वजेट उपल गिाउन
ाक्तসन तथा खोप
सामिीको
व थापन
तथा
ष्ट्वतिण
खचय
(ष्ट्ज ा िबाट ष्ट्नयष्ट्मत
तथा प्रादे ष्ट्शक ाक्तসन
ोिको
आकक्त क
ु वानीकोलाष्ट्ग)प्रदे श
माफयत वजेट उपल
गिाउन
खोपको चेन
सामाष्ट्िको
ममयत,आकक्त क
व थापन
प्रादे ष्ट्शक
ाक्तসन
ोि, ष्ट्ज ा
ाक्तসन
ोि तथा
प्रदे श नं.
,कणाय ली
प्रदे शमा प्रदे श िीय ि
सु ापूवय नवलपुि एवं
रुकुमपूवयमा
ष्ट्ज ा
िीय नयािँ को रुम
थापना ि संचालनको
लाष्ट्ग कोठा ,भवन ममयत
समेत को लाष्ट्ग प्रदे श
माफयत वजेट उपल
गिाउन
खोपको चेन
सामाष्ट्िको भਔािणको
लाष्ट्ग
प्रादे ष्ट्शक
ाक्तসन ोि ष्ट्नमाय ण (
नं.प्रदे शको
जनकपुिधाम, गਔकी

ष्ट्ज

ा

पा

. .
.

कृयाकलाप

प्रदे श नं कुल
ज ा
प्रदे श
ा
ष्ट्नदे शनालय
प्रादे ष्ट्शक ा
आपूष्ट्तय के
ष्ट्ज ा
कुल
ज ा
अघाय खािँची

LMB
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cod
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.
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ष्ट्नदे शनालय,प्रादे ष्ट्शक

प्रदे शको
प्र ेकको
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पोखिामा
लाष्ट्ग
ि कणाय ली
प्रदे शको सुखेतको लाष्ट्ग
नयािँ
को रुम
थापनाको
लाष्ट्ग भवन ष्ट्नमाय ण )
प्रादे ष्ट्शक
ाक्तসन
ोिमा
िे ष्ट्िजेिेटि
टे क्तिष्ट्सयन (ष्ट्विाटनगि,
नं प्रदे श,कणाय ली प्रदे श
ि
नं. प्रदे शको
वुटवलमा ( जना गिी
ज ा
जना)किाि
ष्ट्नयुक्ति तथा आकक्त क
ि ष्ट्नयष्ट्मत ममयतको
लाष्ट्ग
टेक्तिष्ट्सयन
पिामशय सेवामा ष्ट्लने
प्रदे श
ष्ट्नदे शनालय
माफयत
गुण िीय खोप सेवा
संचालनमा
संल্
ा कमीको दक्षता
बृक्त गनय नयािँ तथा खोप
ताष्ट्लम नष्ट्लएका ि
पुिाना
ा कमीहरुलाई
खोप,
को चेन
व थापन
,नया
खोप,ए.ई.एफ.आई.
,सष्ट्भयले
स क्त
ष्ट्दने ताष्ट्लम
ाच,
जना प्रदे श बाट
ि ष्ट्ज ा बाट
ाच) संचालनको लाष्ट्ग
प्रदे श माफयत वजेट
उपल गिाउन
प्रदे श िमा नयािँ खोप,
ए.ई.एफ.आई.
को
जानकािी, पूणय खोप
काययक्रमको समीक्षा ि
ष्ट्ज ा िको
सुक्ष्मयोजना अ ावष्ट्धक
गने ( ष्ट्दने काययक्रम) (
प्रदे श माफयत)
ष्ट्ज ा
िमा नयािँ
खोप, ए.ई.एफ.आई. को
जानकािी, पूणय खोप
काययक्रमको समीक्षा ि
ा
सं था
एवं
थानीय तह
िको
सुक्ष्म
योजना
अ ावष्ट्धक गने ( ष्ट्दने
काययक्रम) (
ष्ट्ज ा)
थानीय
तह
संयोजक, ा
सं था
प्रमुख
ि
सिोकािवालाहरु
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समेतको सहभाष्ट्गतामा
संचालन गनय प्रदे श
माफयत वजेट उपल
गिाउन
ष्ट्ज ा तथा थानीय तह
िकोेे सुक्ष्मयोजनाको
प्रदे श बाट समायोजन ि
एटलस तयािी ,छपाई
तथा ष्ट्वतिण
ष्ट्ज ा िमा
दादु िा/रुबेला
खोप
अष्ट्भयान
संचालनकोलाष्ट्ग खोप
सम य
सष्ट्मष्ट्त
ि
सिोकािवालाहरुको
अष्ट्भमुक्तखकिण बैठक
सबै ष्ट्ज ामा संचालन
गनय प्रदे शमाफयत वजेट
उपल गिाउन
खोप को चेन तथा
पूणयखोपको
अव था,अनुभव आदान
प्रदानकोलाष्ट्ग
अ िप्रदे श अवलोकन
भमण
(खो.सु.अ.,
को चेन तथा खोप
सेवामा संल্
ा
कष्ट्मय प्रदे श
ा
ष्ट्नदे शनालय माफयत
दादु िा–रुबेला
खोप
अष्ट्भयान स क्त
खोप
काययकताय हरुको ताष्ट्लम
(ताष्ट्लममा एकरुपता ि
गुण ि कायम गनय
ष्ट्ज ा
िमा
)
संचालनको लाष्ट्ग प्रदे श
माफयत वजेट उपल
गिाउन
प्रदे श
िमा दादु िा–
रुबेला खोप अष्ट्भयान
संचालनको लाष्ट्ग ष्ट्दने
अष्ट्भमुक्तखकिण
एवं
योजना गोष्ट्
प्रदे श
ा
ष्ट्नदे शनालय
माफयत
ष्ट्ज ा
िमा दादु िा–
रुबेला खोप अष्ट्भयान
संचालनको
लाष्ट्ग
अष्ट्भमुक्तखकिण
एवं
योजना गोष्ट्
ष्ट्दन
( थानीय
तह
संयोजक, ा
सं था
प्रमुख ि सुपरिवेक्षकहरु)
प्रदे श माफयत ष्ट्ज ामा
वजेट उपल गिाउन
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दादु िा–रुबेला
खोप
संचालनमा
खोप
काययकताय हरुको
यातायात
तथा
पारिश्रष्ट्मक
ष्ट्ज ा
माफयत भु ानी गनय
प्रदे शबाट बजेट उपल
गिाउन
दादु िा–रुबेला
खोप
संचालनमा
ंयमसेवकहरुकोेे
यातायात
तथा
पारिश्रष्ट्मक
ष्ट्ज ा
िमा तयाि भएको
सुक्ष्मयोजना
अनुसाि
थानीय
तहहरुलाई
नगदै अनुदान ष्ट्ज ा
माफयत उपल गिाउन
प्रदे शमाफयत ष्ट्ज ामा
बजेट उपल गिाउन
प्रदे श ि बाट दादु िा–
रुबेला खोप अष्ट्भयानको
लाष्ट्ग
खोप
तथा
खोपज , को चेन ि
अ सामाष्ट्ि ु वानी तथा
अनुगमन, सुपरिवेक्षण
(प्रादे ष्ट्शक
ा
आपूष्ट्तय व था के को
खोप तथा को चेन
ष्ट्वतिण शाखाको लाष्ट्ग
लाष्ट्ग )
ष्ट्ज ा ि बाट दादु िा–
रुबेला खोप अष्ट्भयान
काययक्रम
संचालन
व थापन खचयको लाष्ट्ग
प्रदे श
माफयत
सबै
ष्ट्ज ामा वजेट उपल
गिाउन
प्रदे श ि बाट दादु िा–
रुबेला खोप अष्ट्भयानको
ष्ट्ज ा तथा थानीय तह
िमा
सुपरिवेक्षण
अनुगमन(प्रादे ष्ट्शक
ा
ष्ट्नदे शनालयकोलाष्ट्ग)
दादु िा–रुबेला
खोप
अष्ट्भयान
काययक्रम
संचालनमा ष्ट्ज ा तथा
थानीय तह ि
ा
सं था
िबाट
सुपरिवेक्षण खचय
ष्ट्ज ामा प्रदे श माफयत
वजेट उपल गिाउन
न.पा. ,गा.पा
ि स
िोटा खोप शुरुवात गनय
तथा खोप को चेन
सामाष्ट्ि ष्ट्वतिण योजना
तयािी तथा प्रदे श िमा
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अष्ट्भमूखीकिण
तथा
योजना तजुयमा गोष्ट्
ष्ट्दने ( प्रदे श
ा
ष्ट्नदे शनालय बाट )
न.पा.,गा.पा प्रमुख ि
उपप्रमुख, ा
संयोजक ि प्रशासष्ट्कय
प्रमुख ि सामाष्ट्जक
ष्ट्वकास अष्ट्धकृतहरुको
अष्ट्भमुक्तखकिण
तथा
पूणयखोप
ष्ट्दगोपना
योजना तयािी
ष्ट्दने
गोष्ट् ी
सवै
थानीयतहबाट
ष्ट्ज ा
िमा संचालन
गनय प्रदे श माफयत वजेट
उपल गिाउन
िोटा खोप शुरुवात गनय
साष्ट्वक ष्ट्ज ा िमा
ा
सं था प्रमुख ि
थानीय तह संयोजक
एक ष्ट्दने ताष्ट्लम संचालन
गनय प्रदे श माफयत
ष्ट्ज ामा वजेट उपल
गिाउन
परिमाष्ट्जयत वाल ा
कािय तथा पूि्यणखोप
कािय को उपयोग ि
ष्ट्दगोपनाको
लाष्ट्ग
काययक्रम ष्ट्व ाि ि
अष्ट्भमुक्तखकिण प्रदे श
बाट ष्ट्ज ा ि प्रदे श
बाट ष्ट्ज ा ( कभिे ज
कम,पूणयखोप ि दष्ट्गोपना
नभएका ष्ट्ज ाहरुमा)
मा प्रदे श ष्ट्नदे शनालय
माफयत
काययक्रम
संचालन गनय
खोप तथा को चेन
व थापनमा
ष्ट्ज ा
िमा
अनसाईि
कोष्ट्चङ्,
को चेन
सामाष्ट्ि ममयतको लाष्ट्ग
टे क्तिष्ट्सयन परिचालन
प्रादे ष्ट्शक ा
आपूष्ट्तय
व थापन के बाट ि
प्रादे ष्ट्शक ष्ट्नदे शनालय
बाट , ए.ई.एफ.आई.को
अनुगमन,अनुस ानमा
ष्ट्टम
परिचालन
,
खोपबाट बचाउन सष्ट्कने
िोगहरुको
महामािी
ष्ट्नय ण ( प्रदे श )
खोप कभिे ज कम
भएका, ििपआउट धेिै
भएका
ष्ट्ज ाहरुमा
ष्ट्नयष्ट्मत खोप सेवाको
त ाको
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गुण िीयताको लेखा–
जोखा
(प्र ेक
प्रदे श िबाट ष्ट्ज ा)
ष्ट्ज ा तथा थानीय तह
ि ा
सं था िमा
खोप काययक्रम तथा पूणय
खोप
काययक्रमको
भेरिष्ट्फकेसन
ि
सुपरिवेक्षण (
ा
ष्ट्नदे शनालय ि
ष्ट्ज ा )को लाष्ट्ग प्रदे श
माफयत वजेट उपल
गिाउन
पूणयखोप न.पा., गा.पा.
सुष्ट्नष्ट् तताको लाष्ट्ग विा
ि थानीय तह,ष्ट्ज ा
सवेक्षण, भेरिष्ट्फकेसन,
अनुगमन तथा घोर्षणा
सभा व थापन (घोर्षणा
बांकी ष्ट्ज ामा घोर्षणा
तथा ष्ट्दगोपना कायम
गनय) को लाष्ट्ग
ा
ष्ट्नदे शनालय ि ष्ट्ज ामा
प्रदे श माफयत वजेट
उपल गिाउन
ष्ट्हमाली ष्ट्ज ाहरुको
खोपको पहुिँच नपुगेका
न.पा.,
गा.पा.का
विा,वक्त हरुमा पटक
घु ी खोप सेवा संचालन
ि पूणयखोप घोर्षणा ि
ष्ट्दगोपना
काययक्रम
स৽ालनको
लाष्ट्ग
ष्ट्ज ा िमा
योजना
तयािी तथा काययकmम
संचालन खचय (जु ा,
हु ा, मुगु, िो ा,
कालीकोट,जाजिकोट,
दाचुयला,
मु ाङ,
सोलुखु ु, संखुवासभा,
ता ेजङ
ि
गोिखा,बाजुिा, ाक्त )
प्रदे श माफयत वजेट
उपल गिाउन
थानीय
तहका
पदाष्ट्धकािीहरुको
क्षमता ष्ट्वकासको लाष्ट्ग
ष्ट्वकेक्त त योजना ,वजेट
तथा काययक्रम तजुयमा
लगायत
सुक्ष्मयोजना
समबक्त अष्ट्भमुक्तखकिण
ष्ट्दने काि्य यक्रम ष्ट्ज ा
िमा युष्ट्नसेफ बाट
वजेट उपल
गिाउने
(प्रदे श
बाट
,न.पा
प्रदे श बाट
न.पा,
कि्य णाली प्रदे श बाट
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न.पा,सु.प.प्र्िदे श बाट
न.पा)
खोपको पहुंच ब ाई
छु ट वৡालाई खोप
ष्ट्दलाई पूणयखोप सुष्ट्नष्ट् त
गनय वैशाख मष्ट्हनालाइ
खोप मष्ट्हना संचालन गने
ष्ट्ज ा बाट काययक्रम
संचालन गनय प्रदे श
माफयत वजेट उपल
गिाउन
खोप तथा पूणय खोपको
बािे मा
जनचेतना
बृक्त को लाष्ट्ग थानीय
भार्षामा शैष्ट्क्षक सामाष्ट्ि
उ ादन,
थानीय
िे ष्ट्ियो, एफ.एम बाट
सूचना प्रशािणलगायत
अ
संचािका
कृयाकलाप संचालन
ष्ट्ज ाको लाष्ट्ग प्रदे श
माफयत वजेट उपल
गिाउन
पहुिँ च बाट टा ा िहेका
ब ी, समुदाय ि क्षेत्रमा
छु ट तथा ििप आउट
(छु ट) वৡाको खोजी
तथा पूणय खोप ष्ट्दलाउन
समुदाय
परिचालन,
सूचना तथा संचाि,योजना
तयािी,
अष्ट्भमुक्तखकिण,ष्ट्वशेर्ष
खोप
संचालन
आष्ट्द(कैलाली,बां के
,वष्ट्दयया,कष्ट्पलब ु,झापा
,मोिग,सुनसिी ि
नं.
प्रदे श का वटै ष्ट्ज ा
गरि
ष्ट्ज ा मा प्रदे श
माफयत वजेट उपल
गिाउन
िोटा खोप शुरुवातसिँगै
ष्ट्नयष्ट्मत खोप सेवा
माफयत
सिसफाई
प्रबद्र्धनको
लागी
ष्ट्ज ा रिय
ष्ट्दने
ताष्ट्लम (
ष्ट्ज ा श्रोतः
वाटि एि माफयत नगदै
उपल हुने )
िोटा खोप शुरुवातसिँगै
ष्ट्नयष्ट्मत खोप सेवा
माफयत
सिसफाई
प्रबद्र्धनको
लागी
ा
सं था
िमा
ा कमीहरुको
अष्ट्भमूक्तखकिण
एक
ष्ट्दने (
ष्ट्ज ा)

Po
ol
Fun
d

59
6

59
6

39

62

77

38

71

71

51

48

40

46

34

1
6

GA
VI

29
78

29
78

19
7

31
1

38
6

18
9

35
7

35
7

25
6

23
9

20
2

23
1

17
2

8
0

GA
VI

25
33

25
33

79
6

67
9

10
59

Wa
ter
Aid

95
.6

15
0.
2

18
1.
2

93
.6

17
0.
4

17
1.
8

12
0.
8

11
3.
6

10
0.
8

11
1.
6

84
.8

3
8.
8

Wa
ter
Aid

13
0.
2

20
4.
6

25
1.
1

12
4.
0

22
0.
1

24
1.
8

16
1.
2

15
1.
9

12
7.
1

15
1.
9

10
5.
4

4
9.
6
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दै लेख

आपू ष्ट्तय के

जाजिकोट

ा

सुखेत

ान
स

रुकुम पष्ट् म

ा
जु

काष्ट्लकोट

ा
हु

ा

ा

िो

प्रादे ष्ट्शक
ा
आपूष्ट्तय के , खोप
भਔाि,
ष्ट्ज ा
ाक्तসन
ोि ि
सव ोि, ा
सं थामा
खोपको चेन
व थापनकोलाष्ट्ग
ई न तथा ष्ट्वधुत
महशुल भुिाष्ट्न गनय
(प्रदे श माफयत वजेट
उपल गिाउन )
एष्ट्भआि
के.ष्ट्भ.ए.
दे क्तख
भो ,
कपि वाएि -कपि ,
बिी सभो टाईप
प्र ेक ष्ट्ज ालाई
वटाको दिले
वटा
एष्ट्भआि
ष्ट्ज ाबाट खरिद गनय
प्रदे श
माफयत
ष्ट्ज ालाई
वजेट
उपल गिाउन
ाक्तসन तथा खोप
सामिीको
व थापन
तथा
ष्ट्वतिण खचय ष्ट्ज ा
िबाट
ष्ट्नयष्ट्मत
तथा
प्रादे ष्ट्शक
ाक्तসन
ोिको
आकक्त क ु वानीको
लाष्ट्ग प्रदे श माफयत
वजेट
उपल
गिाउन
खोपको चेन
सामाष्ट्िको ममयत ,
आकक्त क
व थापन प्रादे ष्ट्शक
ाक्तসन
ोि,
ष्ट्ज ा
ाक्तসन
ोि तथा .प्रदे श नं .
, कणाय ली प्रदे शमा
प्रदे श
िीय ि
सु ापूवय नवलपुि एवं
रुकुमपूवयमा ष्ट्ज ा
िीय
नयािँ
को रुम थापना ि
संचालनको
लाष्ट्ग

ष्ट्ज

मुगु

LMBIS
code

प्रदे श
ा
ष्ट्नदे शनालय
प्रादे ष्ट्शक
ा
आपूष्ट्तय के
ष्ट्ज ा कुल ज ा

कृयाकलाप

श्रोत

क्र.
स

खोप कायय क्रमको प्रदे श माफयत वजेट उपल गिाई प्रादे ष्ट्शक ा
ष्ट्नदे शनालय,प्रादे ष्ट्शक
िवाट संचालन गरिने काययक्रमहरुको वजेटवां िफां ि ष्ट्वविण कणाय ली प्रदे श
प्रदे श नं कुल ज ा

अनुसूची
ि ष्ट्ज ा

. . .

. . .

. .
.

. .
.

कोठा ,भवन ममयत
समेत को लाष्ट्ग प्रदे श
माफयत वजेट उपल
गिाउन
खोपको चेन
सामाष्ट्िको
भਔािणको लाष्ट्ग
प्रादे ष्ट्शक
ाक्तসन
ोि
ष्ट्नमाय ण(
नं.प्रदे शको
जनकपुिधाम,गਔ
की
प्रदे शको
पोखिामा प्र ेकको
लाष्ट्ग
ि
कणाय ली
प्रदे शको
सुखेतको
लाष्ट्ग
नयािँ
को रुम थापनाको
लाष्ट्ग भवन ष्ट्नमाय ण )
प्रादे ष्ट्शक
ाक्तসन
ोिमा िे ष्ट्िजेिेटि
टे क्तिष्ट्सयन
(ष्ट्विाटनगि,
नं
प्रदे श,कणाय ली प्रदे श
ि
नं. प्रदे शको
वुटवलमा ,
जना
गिी
ज ा
जना)किाि ष्ट्नयुक्ति
तथा आकक्त क ि
ष्ट्नयष्ट्मत
ममयतको
लाष्ट्ग
टेक्तिष्ट्सयन
पिामशय सेवामा ष्ट्लने
प्रदे श ष्ट्नदे शनालय
माफयत
गुण िीय खोप सेवा
संचालनमा
संल্
ा कमीको
दक्षता बृक्त गनय नयािँ
तथा खोप ताष्ट्लम
नष्ट्लएका ि पुिाना
ा कमीहरुलाई
खोप,
को चेन
व थापन
,नया
खोप,ए.ई.एफ.आई.
,सष्ट्भयले
स क्त
ष्ट्दने ताष्ट्लम
ाच,
जना
प्रदे श बाट
ि
ष्ट्ज ा बाट
ाच) संचालनको
लाष्ट्ग प्रदे श माफयत
वजेट
उपल
गिाउन
प्रदे श
िमा नयािँ
खोप, ए.ई.एफ.आई.
को जानकािी, पूणय
खोप
काययक्रमको
समीक्षा
ि
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ष्ट्ज ा िको
सुक्ष्मयोजना
अ ावष्ट्धक गने (
ष्ट्दने काययक्रम) (
प्रदे श माफयत)
ष्ट्ज ा
िमा नयािँ
खोप, ए.ई.एफ.आई.
को जानकािी, पूणय
खोप
काययक्रमको
समीक्षा ि
ा
सं था एवं थानीय
तह
िको सुक्ष्म
योजना अ ावष्ट्धक
गने ( ष्ट्दने काययक्रम)
(
ष्ट्ज ा) थानीय
तह संयोजक, ा
सं था
प्रमुख
ि
सिोकािवालाहरु
समेतको
सहभाष्ट्गतामा
संचालन गनय प्रदे श
माफयत वजेट उपल
गिाउन
ष्ट्ज ा तथा थानीय
तह
िकोेे
सुक्ष्मयोजनाको प्रदे श
बाट समायोजन ि
एटलस तयािी ,छपाई
तथा ष्ट्वतिण
ष्ट्ज ा
िमा
दादु िा–रुबेला खोप
अष्ट्भयान संचालनको
लाष्ट्ग खोप सम य
सष्ट्मष्ट्त
ि
सिोकािवालाहरुको
अष्ट्भमुक्तखकिण
बैठक
ष्ट्ज ामा
संचालन गनय प्रदे श
माफयत वजेट उपल
गिाउन
खोप को चेन तथा
पूणयखोपको अव था,
अनुभव
आदान
प्रदानको
लाष्ट्ग
अ िप्रदे श
अवलोकन
भ्रमण
(खो.सु.अ.,को चेन
तथा खोप सेवामा
संल্
ा
कष्ट्मय
प्रदे श, ा
कायाय लय, थानीय
तहबाट)
प्रदे श
ा
ष्ट्नदे शनालय
माफयत
दादु िा–रुबेला खोप
अष्ट्भयान
स क्त
खोप काययकतायहरुको
ताष्ट्लम
(ताष्ट्लममा
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एकरुपता ि गुण ि
कायम गनय
ष्ट्ज ा
िमा )
संचालनको
लाष्ट्ग
प्रदे श माफयत वजेट
उपल गिाउन
प्रदे श िमा दादु िा–
रुबेला खोप अष्ट्भयान
संचालनको लाष्ट्ग
ष्ट्दने अष्ट्भमुक्तखकिण
एवं योजना गोष्ट्
प्रदे श
ा
ष्ट्नदे शनालय माफयत
ष्ट्ज ा
िमा
दादु िा–रुबेला खोप
अष्ट्भयान संचालनको
लाष्ट्ग अष्ट्भमुक्तखकिण
एवं योजना गोष्ट्
ष्ट्दन ( थानीय तह
संयोजक
, ा
सं था प्रमुेुख ि
सुपरिवेक्षकहरु
)
प्रदे श
माफयत
ष्ट्ज ामा
वजेट
उपल गिाउन
दादु िा–रुबेला खोप
संचालनमा
खोप
काययकताय हरुको
यातायात
तथा
पारिश्रष्ट्मक ष्ट्ज ा
माफयत भु ानी गनय
प्रदे शबाट
बजेट
उपल गिाउन
दादु िा–रुबेला खोप
संचालनमा
ंयमसेवकहरुकोेे
यातायात
तथा
पारिश्रष्ट्मक ष्ट्ज ा
िमा तयाि भएको
सुक्ष्मयोजना अनुसाि
थानीय तहहरुलाई
नगदै अनुदान ष्ट्ज ा
माफयत
उपल
गिाउन प्रदे शमाफयत
ष्ट्ज ामा
बजेट
उपल गिाउन
प्रदे श
ि बाट
दादु िा–रुबेला खोप
अष्ट्भयानको
लाष्ट्ग
खोप तथा खोपज ,
को चेन ि अ
सामाष्ट्ि ु वानी तथा
अनुगमन,
सुपरिवेक्षण
(प्रादे ष्ट्शक
ा
आपूष्ट्तय
व था
के को खोप तथा
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को चेन
ष्ट्वतिण
शाखाको लाष्ट्ग लाष्ट्ग
ष्ट्ज ा
िबाट
दादु िा–रुबेला खोप
अष्ट्भयान काययक्रम
संचालन
व था पन खचयको लाष्ट्ग
प्रदे श माफयत
ष्ट्ज ामा
वजेट
उपल गिाउन
प्रदे श
िबाट
दादु िा–रुबेला खोप
अष्ट्भयानको ष्ट्ज ा
तथा
थानीय तह
िमा सुपरिवेक्षण
अनुगमन(प्रादे ष्ट्शक
ा
ष्ट्नदे शनालयको
लाष्ट्ग)
दादु िा–रुबेला खोप
अष्ट्भयान काययक्रम
संचालनमा ष्ट्ज ा
तथा थानीय तह ि
ा
सं था
िबाट सुपरिवेक्षण
खचय
ष्ट्ज ामा
प्रदे श माफयत वजेट
उपल गिाउन
न.पा.,गा.पा ि स
िोटा खोप शुरुवात
गनय
तथा
खोप
को चेन सामाष्ट्ि
ष्ट्वतिण
योजना
तयािी तथा प्रदे श
िमा
अष्ट्भमूखीकिण तथा
योजना तजुयमा गोष्ट्
ष्ट्दने (प्रदे श
ा
ष्ट्नदे शनालय बाट )
न.पा.,गा.पा प्रमुख ि
उपप्रमुख, ा
संयोजक
ि
प्रशासष्ट्कय प्रमुख ि
सामाष्ट्जक ष्ट्वकास
अष्ट्धकृत
हरुको
अष्ट्भमुक्तखकिण तथा
पूणयखोप
ष्ट्दगोपना
योजना तयािी ष्ट्दने
गोष्ट् ी
सवै
थानीयतहबाट
ष्ट्ज ा
िमा
संचालन गनय प्रदे श
माफयत वजेट उपल
गिाउन
िोटा खोप शुरुवात
गनय
साष्ट्वक
ष्ट्ज ा िमा ा
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सं था
प्रमुख
ि
थानीय तह संयोजक
एक ष्ट्दने ताष्ट्लम
संचालन गनय प्रदे श
माफयत
ष्ट्ज ामा
वजेट
उपल
गिाउन
परिमाष्ट्जयत
वाल
ा
कािय तथा
पूणयखोप
कािय को
उपयोग ि ष्ट्दगोप नाकोलाष्ट्ग काययक्रम
ष्ट्व ाि
ि
अष्ट्भमुक्तखकिण
प्रदे श बाट ष्ट्ज ा
ि प्रदे श
बाट
ष्ट्ज ा(
कभिे ज
कम,पूणयखोप
ि
दष्ट्गोपना
नभएका
ष्ट्ज ाहरुमा)मा
प्रदे श ष्ट्नदे शनालय
माफयत
काययक्रम
संचालन गनय
खोप तथा को चेन
व थापनमा ष्ट्ज ा
िमा
अनसाईि
कोष्ट्चङ्, को चेन
सामाष्ट्ि
ममयतको
लाष्ट्ग
टेक्तिष्ट्सयन
परिचालन प्रादे ष्ट्शक
ा
आपूष्ट्तय
व थापन के बाट
ि
प्रादे ष्ट्शक
ष्ट्नदे शनालय बाट ,
ए.ई.एफ.आई.को
अनुगमन,अनुस ान
मा ष्ट्टम परिचालन ,
खोपबाट
बचाउन
सष्ट्कने
िोगहरुको
महामािी ष्ट्नय ण (
प्रदे श )
खोप कभिे ज कम ि
ििपआउट धेिैभएका
ष्ट्ज ामा ष्ट्नयष्ट्मत
खोप
सेवा -को
त ाको
गुण िीयताको
लेखा–जोखा(प्र ेक
प्रदे शबाट ष्ट्ज ा
ष्ट्ज ा, थानीय तह ि
ा
सं था िमा
खोप काययक्रम तथा
पूणय
खोप
काययक्रमको
भेरिष्ट्फकेसन
ि
सुपरिवेक्षण
(
ा
ष्ट्नदे शनालय
ि
ष्ट्ज ा)को
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लाष्ट्ग प्रदे श माफयत
वजेट
उपल
गिाउन
पूणयखोप
न.पा.,गा.पा.सुष्ट्नष्ट् त
ताकोलाष्ट्ग विा ि
थानीय तह,ष्ट्ज ा
सवेक्षण,भेरिष्ट्फकेसन
,अनुगमन
तथा
घोर्षणा
सभा
व थापन(घोर्षणा
बांकी
ष्ट्ज ामा
घोर्षणा तथा
ष्ट्ज ामा ष्ट्दगोपना
कायम गनय) ा
ष्ट्नदे शनालय
ि
ष्ट्ज ामा
प्रदे शमाफयत वजेट
उपल गिाउन
ष्ट्हमाली ष्ट्ज ाहरुको
खोपको
पहुिँच
नपुगेका
न.पा.,गा.पा.का विा ,
वक्त हरुमा
पटक
घु ी खोप सेवा
संचालन,
पूणयखोप
घोर्षणा ि ष्ट्दगो- पना
काययक्रम
स৽ालनकोलाष्ट्ग
ष्ट्ज ा िमा योजना
तयािी ि काययक्रम
संचालन खचय (जु ा,
हु ा, मुगु, िो ा,
कालीकोट,जाजिको
ट, दाचुयला, मु ाङ,
सोलुखु ु,
संखुवासभा,
ता ेजङ
ि
गोिखा,बाजुिा, ाक्त
)प्रदे श माफयत वजेट
उपल गिाउन
थानीय
तहका
पदाष्ट्धकािीहरुको
क्षमता
ष्ट्वकासको
लाष्ट्ग
ष्ट्वकेक्त त
योजना ,वजेट तथा
काययक्रम
तजुयमा
लगायत सुक्ष्मयोजना
समबक्त
अष्ट्भमुक्तखकिण
ष्ट्दने
काि्य यक्रम
ष्ट्ज ा
िमा
युष्ट्नसेफ बाट वजेट
उपल
गिाउने
(प्रदे श
बाट
,न.पा प्रदे श बाट
न.पा, कि्य णाली
प्रदे श
बाट

GAVI
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न.पा,सु.प.प्र्िदे श बाट
न.पा)
खोपको पहुंच ब ाई
छु ट वৡालाई खोप
ष्ट्दलाई
पूणयखोप
सुष्ट्नष्ट् त गनय वैशाख
मष्ट्हनालाइ
खोप
मष्ट्हना संचालन गने
ष्ट्ज ाबाट काययक्रम
संचालन गनय प्रदे श
माफयत वजेट उपल
गिाउन
खोप
तथा
पूणय
खोपको
बािे मा
जनचेतना बृक्त को
लाष्ट्ग
थानीय
भार्षामा
शैष्ट्क्षक
सामाष्ट्ि
उ ादन,
थानीय
िे ष्ट्ियो,
एफ.एम बाट सूचना
प्रशािणलगायत अ
संचािका कृयाकलाप
संचालन
ष्ट्ज ाको लाष्ट्ग प्रदे श
माफयत वजेट उपल
गिाउन
पहुिँ च बाट टा ा
िहेका ब ी, समुदाय
ि क्षेत्रका समुदायमा
छु ट तथा ििप आउट
(छु ट) वৡाको खोजी
तथा
पूणय
खोप
ष्ट्दलाउन
समुदाय
परिचालन,
सूचना
तथा संचाि ,योजना
तयािी
,
अष्ट्भमुक्तखकिण
,,ष्ट्वशेर्षखोप संचालन
आष्ट्द (कैलाली,बां के
,वष्ट्दयया,कष्ट्पलब ु,
झापा,मोिग , सुनसिी
ि नं. प्रदे श का
वटै ष्ट्ज ा गरि
ष्ट्ज ा मा प्रदे श
माफयत वजेट उपल
गिाउन
िोटा
खोप
शुरुवातसिँगै ष्ट्नयष्ट्मत
खोप सेवा माफयत
सिसफाई
प्रबद्र्धनको
लागी
ष्ट्ज ा रिय
ष्ट्दने
ताष्ट्लम (
ष्ट्ज ा
ेःश्रोत वाटि एि
माफयत नगदै उपल
हुने )
िोटा
खोप
शुरुवातसिँगै ष्ट्नयष्ट्मत
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खोप सेवा माफयत
सिसफाई प्रबधयनको
लाष्ट्ग
ा
सं था
िमा
ा कमीहरुको
अष्ट्भमूक्तखकिण एक
ष्ट्दने (
ष्ट्ज ा)
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ा

आपू ष्ट्तय के

कंचनपुि

ििे लधुिा

बैतिी

दाचुयला

बझाङ

बाजुिा

अछाम

ा

िोटी

प्रादे ष्ट्शक
ा
आपूष्ट्तय के
खोप
भਔाि
ि
ष्ट्ज ा
ाक्तসन
ोि तथा
सव ोि,
ा
सं थामा खोपको चेन
व थापनकोलाष्ट्ग
ई न तथा ष्ट्वधुत
महशुल
भुिाष्ट्न
गनय(प्रदे श माफयत वजेट
उपल गिाउन
एष्ट्भआि
के.ष्ट्भ.ए.
दे क्तख
भो ,
कपि
वाएि,कपिबिी सभो
टाईप
प्र ेक
ष्ट्ज ालाई
वटाको
दिले
वटा
एष्ट्भआि
ष्ट्ज ाबाट
खरिद गनय प्रदे शमाफयत
ष्ट्ज ालाई
वजेट
उपल गिाउन
ाक्तসन तथा खोप
सामिीको
व थापन
तथा ष्ट्वतिण खचय (
ष्ट्ज ा
िबाट
ष्ट्नयष्ट्मत तथा प्रादे ष्ट्शक
ाक्तসन
ोिको
आकक्त क
ु वानीको
लाष्ट्ग ) प्रदे श माफयत
वजेट उपल गिाउन
खोपको चेन
सामाष्ट्िको ममयत ,
आकक्त क
व थापन प्रादे ष्ट्शक
ाक्तসन ोि, ष्ट्ज ा
ाक्तসन
ोि तथा
.प्रदे श नं . , कणायली
प्रदे शमा प्रदे श िीय ि
सु ापूवय नवलपुि एवं
रुकुमपूवयमा
ष्ट्ज ा
िीय नयािँ को रुम
थापना ि संचालनको
लाष्ट्ग कोठा ,भवन
ममयत समेत को लाष्ट्ग
प्रदे श माफयत वजेट
उपल गिाउन
खोपको चेन
सामाष्ट्िको

ष्ट्ज

कैलाली

LMBIS
code

प्रदे श
ा
ष्ट्नदे शनालय
प्रादे ष्ट्शक
ा
आपूष्ट्तय के
ष्ट्ज ा कुल ज ा

कुल ज ा

कृयाकलाप

श्रोत

क्र.
स

.खोप काययक्रमको प्रदे श माफयत वजेट उपल गिाई प्रादे ष्ट्शक ा
ष्ट्नदे शनालय, प्रादे ष्ट्शक
िवाट संचालन गरिने काययक्रमहरुको वजेट वांिफां ि ष्ट्वविण सुदुि पष्ट् म प्रदे श

प्रदे श नं

अनुसूची
ि ष्ट्ज ा

. . .

. .

. .

. .

.

.

.

भਔािणको
लाष्ट्ग
प्रादे ष्ट्शक
ाक्तসन
ोि
ष्ट्नमाय ण(
नं.प्रदे शको
जनकपुिधाम, गਔकी
प्रदे शको
पोखिामा
प्र ेकको
लाष्ट्ग
ि कणायली
प्रदे शको सुखेतकोलाष्ट्ग
नयािँ
को रुम
थापनाको
लाष्ट्ग भवन ष्ट्नमाय ण)
प्रादे ष्ट्शक
ाक्तসन
ोिमा
िे ष्ट्िजेिेटि
टे क्तिष्ट्सयन
(ष्ट्विाटनगि,
नं
प्रदे श,कणाय ली प्रदे श ि
नं. प्रदे शको वुटवलमा
( जना गिी ज ा
जना)किाि
ष्ट्नयुक्ति
तथा आकक्त क ि
ष्ट्नयष्ट्मत ममयतको लाष्ट्ग
टे क्तिष्ट्सयन
पिामशय
सेवामा ष्ट्लने
प्रदे श
ष्ट्नदे शनालय माफयत
गुण िीय खोप सेवा
संचालनमा
संल্
ा कमीको दक्षता
बृक्त गनय नयािँ तथा खोप
ताष्ट्लम नष्ट्लएका ि
पुिाना
ा कमीहरुलाई
खोप,
को चेन
व थापन,नया
खोप,ए.ई.एफ.आई.,स
ष्ट्भयले स क्त
ष्ट्दने
ताष्ट्लम
ाच,
जना प्रदे श बाट
ि ष्ट्ज ाबाट
ाच)
संचालनको
लाष्ट्ग प्रदे श माफयत
वजेट उपल गिाउन
प्रदे श िमा नयािँ खोप,
ए.ई.एफ.आई.
को
जानकािी, पूणय खोप
काययक्रमको समीक्षा ि
ष्ट्ज ा िको
सुक्ष्मयोजना
अ ावष्ट्धक गने ( ष्ट्दने
काययक्रम) (
प्रदे श
माफयत)
ष्ट्ज ा
िमा नयािँ
खोप, ए.ई.एफ.आई. को
जानकािी, पूणय खोप
काययक्रमको समीक्षा ि
ा
सं था एवं
थानीय तह
िको
सुक्ष्म
योजना
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अ ावष्ट्धक गने ( ष्ट्दने
काययक्रम) (
ष्ट्ज ा)
थानीय
तह
संयोजक, ा
सं था
प्रमुख
ि
सिोकािवालाहरु
समेतको सहभाष्ट्गतामा
संचालन गनय प्रदे श
माफयत वजेट उपल
गिाउन
ष्ट्ज ा तथा थानीय तह
िकोेे
सुक्ष्मयोजनाको प्रदे श
बाट समायोजन ि
एटलस तयािी ,छपाई
तथा ष्ट्वतिण
ष्ट्ज ा िमा दादु िा–
रुबेला खोप अष्ट्भयान
संचालनको लाष्ट्ग खोप
सम य सष्ट्मष्ट्त ि
सिोकािवालाहरुकोअ
ष्ट्भमुक्तखकिण
बैठक
ष्ट्ज ामा संचालन
गनय प्रदे श माफयत वजेट
उपल गिाउन
खोप को चेन तथा
पूणयखोपको
अव था
,अनुभव
आदान
प्रदानको
लाष्ट्ग
अ िप्रदे श अवलोकन
भ्रमण
(
खोेे .सु.अ.,को चेन
तथा खोप सेवामा संल্
ा
कष्ट्मय प्रदे श
, ा
कायाय लय ,
थानीय तहबाट)प्रदे श
ा
ष्ट्नदे शनालय
माफयत
दादु िा–रुबेला
खोप
अष्ट्भयान स क्त खोप
काययकताय हरुको ताष्ट्लम
(ताष्ट्लममा एकरुपता ि
गुण ि कायम गनय
ष्ट्ज ा
िमा
)
संचालनको लाष्ट्ग प्रदे श
माफयत वजेट उपल
गिाउन
प्रदे श
िमा दादु िा–
रुबेला खोप अष्ट्भयान
संचालनको लाष्ट्ग ष्ट्दने
अष्ट्भमुक्तखकिण
एवं
योजना गोष्ट्
प्रदे श
ा
ष्ट्नदे शनालय
माफयत
ष्ट्ज ा िमा दादु िा–
रुबेला खोप अष्ट्भयान
संचालनकोलाष्ट्ग
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अष्ट्भमुक्तखकिण
एवं
योजना
गोष्ट्
ष्ट्दन( थानीय
तह
संयोजक , ा
सं था
प्रमुेुख
ि
सुपरिवेक्षकहरु ) प्रदे श
माफयत ष्ट्ज ामा वजेट
उपल गिाउन
दादु िा–रुबेला
खोप
संचालनमा
खोप
काययकताय हरुको
यातायात
तथा
पारिश्रष्ट्मक
ष्ट्ज ा
माफयत
भुिानीगनय
प्रदे शबाट
बजेट
उपल गिाउन
दादु िा–रुबेला
खोप
संचालनमा
ंयमसेवकहरुकोेे
यातायात
तथा
पारिश्रष्ट्मक
ष्ट्ज ा
िमा तयाि भएको
सुक्ष्मयोजना अनुसाि
थानीय
तहहरुलाई
नगदै अनुदान ष्ट्ज ा
माफयत उपल गिाउन
प्रदे शमाफयत ष्ट्ज ामा
बजेट उपल गिाउन
प्रदे श ि बाट दादु िा–
रुबेला
खोप
अष्ट्भयानको लाष्ट्ग खोप
तथा
खोपज ,
को चेन ि अ
सामाष्ट्ि
ु वानी तथा
अनुगमन, सुपरिवेक्षण
(प्रादे ष्ट्शक
ा
आपूष्ट्तय
व था
के को खोप तथा
को चेन
ष्ट्वतिण
शाखाको लाष्ट्ग लाष्ट्ग )
ष्ट्ज ा िबाट दादु िा–
रुबेला खोप अष्ट्भयान
काययक्रम
संचालन
चस्- थापन
खचयकोलाष्ट्ग
प्रदे श
माफयत
ष्ट्ज ामा
वजेट उपल गिाउन
प्रदे श िबाट दादु िा–
रुबेला
खोप
अष्ट्भयानको
ष्ट्ज ा
तथा थानीय तह िमा
सुपरिवेक्षण अनुगमन
(प्रादे ष्ट्शक
ा
ष्ट्नदे शनालयको लाष्ट्ग)
दादु िा–रुबेला
खोप
अष्ट्भयान
काययक्रम
संचालनमा ष्ट्ज ा तथा
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थानीय तह ि ा
सं था
िबाट
सुपरिवेक्षण खचय
ष्ट्ज ामा प्रदे श माफयत
वजेट उपल गिाउन
न.पा.,गा.पा
िस
िोटा खोप शुरुवात गनय
तथा खोप को चेन
सामाष्ट्ि ष्ट्वतिण योजना
तयािी तथा प्रदे श
िमा अष्ट्भमूखीकिण
तथा योजना तजुयमा
गोष्ट्
ष्ट्दने(प्रदे श
ा
ष्ट्नदे शनालय
बाट)
न.पा.
,गा.पा
प्रमुखिउपप्रमुख, ा
संयोजक
ि
प्रशासष्ट्कय प्रमुख ि
सामाष्ट्जक
ष्ट्वकास
अष्ट्धकृत
हरुको
अष्ट्भमुक्तखकिण तथा
पूणयखोप
ष्ट्दगोपना
योजना तयािी
ष्ट्दने
गोष्ट् ी
सवै
थानीयतहबाट
ष्ट्ज ा िमा संचालन
गनय प्रदे श माफयत वजेट
उपल गिाउन
िोटा खोप शुरुवात गनय
साष्ट्वक ष्ट्ज ा िमा
ा
सं था प्रमुख ि
थानीय तह संयोजक
एक
ष्ट्दने
ताष्ट्लम
संचालन गनय प्रदे श
माफयत
ष्ट्ज ामा
वजेट उपल गिाउन
परिमाष्ट्जयत वाल ा
कािय तथा पूि्यणखोप
कािय को उपयोग ि
ष्ट्दगोपनाको
लाष्ट्ग
काययक्रम ष्ट्व ाि ि
अष्ट्भमुक्तखकिण प्रदे श
बाट ष्ट्ज ा ि प्रदे श
बाट
ष्ट्ज ा (
कभिे ज कम,पूणयखोप ि
दष्ट्गोपना
नभएका
ष्ट्ज ाहरुमा )मा प्रदे श
ष्ट्नदे शनालय
माफयत
काययक्रम संचालन गनय
खोप तथा को चेन
व थापनमा ष्ट्ज ा
िमा
अनसाईि
कोष्ट्चङ्,
को चेन
सामाष्ट्ि ममयतको लाष्ट्ग
टे क्तिष्ट्सयन परिचालन
प्रादे ष्ट्शक
ा
आपूष्ट्तय
व थापन
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के बाट ि प्रादे ष्ट्शक
ष्ट्नदे शनालय बाट
,
ए.ई.एफ.आई.को
अनुगमन,अनुस ानमा
ष्ट्टम
परिचालन
,
खोपबाट
बचाउन
सष्ट्कने
िोगहरुको
महामािी ष्ट्नय ण (
प्रदे श )
खोप कभिे ज कम
भएका, ििपआउट धेिै
भएका
ष्ट्ज ाहरुमा
ष्ट्नयष्ट्मत खोप सेवाको
त ाको
गुण िीयताको लेखा–
जोखा
(प्र ेक
प्रदे श िबाट
ष्ट्ज ा)
ष्ट्ज ा तथा थानीय तह
ि ा
सं था िमा
खोप काययक्रम तथा पूणय
खोप
काययक्रमको
भेरिष्ट्फकेसन
ि
सुपरिवेक्षण (
ा
ष्ट्नदे शनालय ि
ष्ट्ज ा )को लाष्ट्ग प्रदे श
माफयत वजेट उपल
गिाउन
पूणयखोप न.पा., गा.पा.
सुष्ट्नष्ट् तताको
लाष्ट्ग
विा
ि
थानीय
तह,ष्ट्ज ा
सवेक्षण,
भेरिष्ट्फकेसन, अनुगमन
तथा घोर्षणा
सभा
व थापन ( घोर्षणा
बांकी
ष्ट्ज ामा
घोर्षणा
तथा
ष्ट्ज ामा
ष्ट्दगोपना
कायम गनय ) को लाष्ट्ग
ा
ष्ट्नदे शनालय ि
ष्ट्ज ामा प्रदे श माफयत
वजेट उपल गिाउन
ष्ट्हमाली ष्ट्ज ाहरुको
खोपको पहुिँच नपुगेका
न.पा.,गा.पा.का
विा,वक्त हरुमा
पटक घु ी खोप सेवा
संचालन ि पूणयखोप
घोर्षणा ि ष्ट्दगोपना
काययक्रम स৽ालनको
लाष्ट्ग
ष्ट्ज ा िमा
योजना तयािी तथा
काययकmम संचालन
खचय (जु ा, हु ा,
मुगु,िो ा,
कालीकोट,जाजिकोट,
दाचुयला,
मु ाङ,
सोलुखु ु, संखुवासभा,
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ता ेजङ
ि
गोिखा,बाजुिा, ाक्त)
प्रदे श माफयत वजेट
उपल गिाउन
थानीय
तहका
पदाष्ट्धकािीहरुको
क्षमता ष्ट्वकासको लाष्ट्ग
ष्ट्वकेक्त त योजना ,वजेट
तथा काययक्रम तजुयमा
लगायत सुक्ष्मयोजना
समबक्त
अष्ट्भमुक्तखकिण ष्ट्दने
काि्य यक्रम
ष्ट्ज ा
िमा युष्ट्नसेफ बाट
वजेट उपल गिाउने
(प्रदे श बाट
,न.पा
प्रदे श बाट
न.पा,
कि्य णाली प्रदे श बाट
न.पा,सु.प.प्र्िदे श बाट
न.पा)
खोपको पहुं च ब ाई
छु ट वৡालाई खोप
ष्ट्दलाई
पूणयखोप
सुष्ट्नष्ट् त गनय वैशाख
मष्ट्हनालाइ खोप मष्ट्हना
संचालन गने ष्ट्ज ा
बाट काययक्रम संचालन
गनय प्रदे श माफयत वजेट
उपल गिाउन
खोप तथा पूणय खोपको
बािे मा
जनचेतना
बृक्त को लाष्ट्ग थानीय
भार्षामा शैष्ट्क्षक सामाष्ट्ि
उ ादन,
थानीय
िे ष्ट्ियो, एफ.एम बाट
सूचना प्रशािणलगायत
अ
संचािका
कृयाकलाप संचालन
ष्ट्ज ाको लाष्ट्ग
प्रदे श माफयत वजेट
उपल गिाउन
पहुिँ च बाट टा ा िहेका
ब ी, समुदाय ि क्षेत्रका
समुदायमा छु ट तथा
ििप आउट (छु ट)
वৡाको खोजी तथा पूणय
खोप ष्ट्दलाउन समुदाय
परिचालन, सूचना तथा
संचाि ,योजना तयािी ,
अष्ट्भमुक्तखकिण
,,ष्ट्वशेर्षखोप संचालन
आष्ट्द
(कैलाली,बांके
,वष्ट्दयया,कष्ट्पलब ु,झा
पा,मोिग , सुनसिी ि
नं. प्रदे श का
वटै
ष्ट्ज ा गरि
ष्ट्ज ा
मा प्रदे श माफयत वजेट
उपल गिाउन
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िोटा खोप शुरुवातसिँगै
ष्ट्नयष्ट्मत खोप सेवा
माफयत
सिसफाई
प्रबद्र्धनको
लागी
ष्ट्ज ा रिय
ष्ट्दने
ताष्ट्लम (
ष्ट्ज ा
श्रोत वाटि एि माफयत
नगदै उपल हुने )
िोटा खोप शुरुवातसिँगै
ष्ट्नयष्ट्मत खोप सेवा
माफयत
सिसफाई
प्रबद्र्धनको
लागी
ा
सं था
िमा
ा कमीहरुको
अष्ट्भमूक्तखकिण एक
ष्ट्दने (
ष्ट्ज ा)
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पोर्षण काययक्रि
अ िाय ष्ट् ि यरुपमा नै कुपोर्षणको सम ालाई ष्ट्निाकिणगने कायय लाई सामाष्ट्जक,आष्ट्थयक तथा मानवीय ष्ट्वकासकासाथै ष्ट्दगो
ष्ट्वकास लশ प्रा गने आधािको रुपमा ष्ट्लइएकोछ
ु न पोर्षणको सम ाले बाल बाष्ट्लकाको शािीरिक,मानष्ट्सक,तथा
संवेगा क ष्ट्वकासमा बाधा पु याय ई दे शको समि सामाष्ट्जक, आष्ट्थयक, मानवीय ष्ट्वकासमा प्रष्ट्तकुल प्रभाव पदय छ तथा ष्ट्शशु अव था
वा वा कालमै मृ ू हुने जोक्तखममा बृ क्त हु छ यसका असिहरु गक्त ि हु छन्, जसलाई परिवतयन गनय सष्ट्कंदै न ि जीवनभि
िह छन् ष्ट्व मा पां च वर्षय मुष्ट्नका करिव
प्रष्ट्तशत बाल बाष्ट्लकाको मृ ु कुपोर्षणको कािणले हुने गिे को अ यनहरुले
दे खाएकाछन्(Lancet Child Health and Nutrition Series, 2013)नेपाल जनसां क्तূक तथा ा
सवेक्षण,
अनुसाि
नेपालका पािँ च वर्षय मुष्ट्नका बाल बालष्ट्काहरुमा
प्रष्ट्तशत पु ि्कोपन,
प्रष्ट्तशत कम तौल तथा
प्रष्ट्तशत ূाउटे पन
िहे कोछ
सैगिी दे क्तख मष्ट्हनाको बाल बाष्ट्लकामा
प्रष्ट्तशत,
दे क्तख
बर्षयष्ट्भत्रका ष्ट्कशोिीहरुमा
प्रष्ट्तशत िि
अ ताको सम ा िहे कोछ साथै प्रजनन् ( – वर्षय)उमेि समुहका मष्ट्हलाहरुमा
प्रष्ट्तशत िि अ ताको सम ा तथा
प्रष्ट्तशत दीघय शक्तिको कष्ट्म िहे को अव थाछ(NDHS
) ष्ट्वगतको तुलनामा नेपालले पोर्षणको क्षेत्रमा केष्ट्ह प्रगष्ट्त
गिे को दे क्तख छ
बालबाष्ट्लका, मष्ट्हला तथा ष्ट्कशोि ष्ट्कशोिीहरुको पोर्षण अव था सुधाि गनय ष्ट्वगत लामो समयदे क्तख ष्ट्वष्ट्भ प्रयासहरु हुिँ दै
आएकोदे क्तख छ यसै स भयमा नेपालको संष्ट्वधानले प्र ेक नागरिकलाई खा स
ी हक हुने व थागिे को अव था छ सन
को दशकदे क्तख ष्ट्वष्ट्भ पोर्षण सवेक्षण, आवष्ट्धक योजनामा पोर्षणलाई प्राथष्ट्मकता,िाष्ट् ि य पोर्षण नीष्ट्त तथा
िणनीष्ट्त(
)को ष्ट्वकास, सवेक्षणको आधािमा बाल बाष्ट्लकालाई ष्ट्भटाष्ट्मन ए क्या ुल ि बहु सुक्ष्मत (बालष्ट्भटा) तथा
गभयवती ि सुਚेिी मष्ट्हलालाई आइिन फोष्ट्लक एष्ट्सि चक्तक्क ष्ट्वतिणलगायत कुपोर्षणको सम ालाई स ोधनगनय बहुक्षेष्ट्त्रय
ष्ट्नकायको संयुि प्रयासकोलाष्ट्ग बहुक्षेष्ट्त्रय पोर्षण योजना पष्ट्हलो(
–
)ि दोस्रो (
/ –
/ ) को ष्ट्वकास
भएको दे क्तख छ पोर्षणको ष्ट्व मान अव था सुधानयकोलाष्ट्ग पोर्षणस
ी सेवाहरुको ष्ट्व ाि(Scalling up Nutrition)
अष्ट्भयानको मा मबाट पोर्षण स
ी बानी वहािलाई सकिा क ष्ट्दशातफय रुपा िणगनय आव क छ
बहु-क्षेष्ट्त्रय पोर्षण योजना ले ष्ट्नष्ट्दय गिे अनुसाि ा
तथा जनसंূा मंत्रालयले बालबाष्ट्लका, ष्ट्कशोि ष्ट्कशोिी, तथा
मष्ट्हलाहरुको पोर्षण अव था सुधाि गनय पोर्षण लष्ट्क्षत काययक्रमहरु संचालन गदै आएकोले सो कायय क्रमहरु सुचारु ঢ়ले गनय
ससतय काययक्रम माफयत प्रदे श तथा ाष्ट्नय तहमा बजेट तथा कायय क्रम व ापन गरिएको छ
लশ
समि नेपालीहरुको पोर्षण क्त थष्ट्तमा सुधाि

ाई दे शको आष्ट्थयक तथा सामाष्ट्जक ष्ट्बकासमा उनीहरुको योगदान ब ाउनु

प्रदे ि तहको कायय सं चालन िागयदियन
पोर्षण स
एमससिे प्र ेक प्रदे ि बाट ् सूचकहरूको रूटीन डाटा क्वामलटी से
सं थाहरु (सु दुर पम ि तथा नं. प्रदे ि बाहेक)(श्रोत :नेपाल सिकाि)
परिचय

उ े
अपेष्ट्क्षत
प्रष्ट्तफल
स৽ालन
प्रकृया

मज

ा र अ गयतका

ने पालको जन ा
काययक्रम म े पोर्षण काययक्रम एक प्राथष्ट्मक काययक्रम हो उि काययक्रम स
ी हाल
भइिहेको अष्ट्भलेख तथा प्रष्ट्तवेदनमा एकरूपता
ाउन ि पोर्षण सेवाको अनु गमन प्रणालीलाई सु ीकिण गने
अष्ट्भप्रायले त ाको गुण ि लेखाजोखा अष्ट्त आव क छ साथै काययक्रमको प्रभावकािी योजना बनाउन ि
काययक्रमहरुलाई प्राथष्ट्मकता प्रदान गनय कालाष्ट्ग सष्ट्ह त ां क आव क भएका कािण त ां कको ष्ट्व सनीयता ि बैधता
जािँ ु आव क हु छ तसथय त ां कको गुण िीयता मापनको लाष्ट्ग ा
तथा जनसंূा म ालयबाट रुटीन िाटा
क्वालीटी एष्ट्स े संचालन हुिँदै आएको छ
त ां कको ष्ट्व सनीयताि बैधता कायम गरि काययक्रमको गुण ि वृक्त गनुय
त ां कको ष्ट्व सनीयतािबैधता वृ ी हुने छ
काययक्रमको गुण िीयतामा सुधाि आउने छ
उ ेक्तखत वटा प्रदे शले मातहतका कक्त मा वटा ष्ट्ज ाका वटा ा
सं थाहरुमा RDQA स৽ालनका
लाष्ट्गप्रथम चौमाष्ट्सकमा बजेट तथा काययक्रम उपल गिाइएको छ प्रथम चौमाष्ट्सकमा कुनै कािणले काययक्रमस
गनय नसष्ट्कएको खਔमा दोश्रो चौमाष्ट्सकको प्रथम मष्ट्हना ष्ट्भत्र उपयुि औष्ट्च साथ् संचालन गनुय पदय छ
RDQA को लाष्ट्ग ा
सं था छनौट गदाय स क्त त ष्ट्ज ासंग सम य गिी HMIS मा पोर्षण स क्त सुचकहरु
कमजोि (Poor Reporting) भएका ा
सं था छनौट गनुय पने छ
सुदुि पष्ट् म तथा नं . प्रदे शमा सुआहिा काययक्रम अ गयत यो काययक्रम संचालन हुने भएकोले स क्त त प्रदे श ि
सुहािा काययक्रम ले सम य तथा सहकायय गरि संचालन गने
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RDQA संचालन गदाय परिवाि क ाण महाशाखा/पोर्षण शाखा/ HMIS शाखाको प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध संग सम य गिी संचालन

बजेट
वािँ िफािँ ि
स भय
सामािी

गनुय पने छ
ब थापन महाशाखा, HMIS शाखाको Routine Data Quality Assessment (RDQA) स क्त ष्ट्नदे ष्ट्शका
अनु साि यो ष्ट्क्रयाकलाप संचालन गनुय पने छ यो ष्ट्नदे ष्ट्शका mohp.gov.np मा उपल छ
साथै यस RDQA को ष्ट्व ृत प्रष्ट्तवेदन पृ पोर्षण तथा सुझाव सष्ट्हत परिवाि क ाण महाशाखा ि ब थापन
महाशाखा,HMIS शाखामा पठाउनु पने छ
काययक्रम अनु गमन तथा सुपरिबेक्षण:
परिवाि क ाण महाशाखाले आब कतानु साि काययक्रमको अनु गमन गने छ
अष्ट्भलेखतथाप्रष्ट्तवेदन
काययक्रम स
भए प ात ा थ सेवा ष्ट्बभाग,परिवाि क ाण महाशाखा,पोर्षण शाखा,टे कुमा ष्ट्न प्रष्ट्तबेदनहरु
पठाउनु पने छ:
स क्त त प्रादे ष्ट्शक ष्ट्नकायहरु सामाष्ट्जक ष्ट्वकास म ालय, ा
शाखा/प्रादे ष्ट्शक ा थ ष्ट्नदे शनालयका स
ा कमी तथा प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धहरुले काययक्रम स
ताको ष्ट्ब ृत प्रगष्ट्त प्रष्ट्तवेदन
स क्त त प्रादे ष्ट्शक ष्ट्नकायले चौमाष्ट्सक ि बाष्ट्र्षयक रुपमा एक प्रष्ट्त आष्ट्थयक तथा भौष्ट्त क प्रगष्ट्त प्रष्ट्तबेदन )अनु सूची (
प्र े क प्रदे शलाइ रु
को दिले िकम ष्ट्बष्ट्नयोजन गरिएको छ प्रदे श ि सुदुिपष्ट् म प्रदे शको स भयमा
स क्त त प्रदे शको सुआहािा काययक्रममा बजेट छु ਂयाईएको हुदा आव क सम य गरि काययक्रम संचालन गने
प्रचष्ट्लत आष्ट्थयक कानूनको परिष्ट्ध ष्ट्भत्र िही आब कतानु साि बां िफां ि गनय सष्ट्कने ,
Routine Data Quality Assessment (RDQA) स क्त ष्ट्नदे ष्ट्शका

पोर्षण सािाग्री ढु िानी (मज ािा सं चामलत पोर्षण मििेर्ष काययक्रिकालामग आर.यु .मट.एर्.,बालमभटा, पौम क आहार
आमद ढु िानीका लामग)- ओटै प्रदे ि )श्रोत: यु ष्ट्नसेफ(
परिचय

उ े
अपेष्ट्क्षत
प्रष्ट्तफल
स৽ालन
प्रकृया

यस आष्ट्थयक वर्षय दे क्तख िाष्ट् ि य पोर्षण काययक्रम अ गयत ा
सं थाहरुबाट पोर्षण सेवा प्रवाहको लाष्ट्ग आव क
पोर्षणज और्षष्ट्ध तथा सामाष्ट्िहरु खरिद, भਔािण ि ष्ट्वतिणको व था प्रदे श िबाट नै स
गनुय पने गिी बजेट
को व था गरिएको छ जस अनु साि प्रदे शबाट ा
कायाय लय हुदै थानीय तह स पोर्षण ष्ट्वशेर्ष काययक्रमहरु
पोर्षण ज सामािीहरु(ज ैष्ट्भटाष्ट्मन ए :,जुकाको और्षष्ट्ध, IFA ਅा ेट, बालष्ट्भटा, RUTF, F 75/F 100,
रिसोमोल,पौष्ट् क आहाि आष्ट्द सामािी ु वानी तथा ष्ट्वतिणकोलाष्ट्ग पुिक बजेटको रुपमा ष्ट्नयष्ट्मत ु वानीको
अष्ट्तरिि यो ष्ट्क्रयाकलाप ि बजेट व था गिीएको छ
सेवा प्रदायक ष्ट्नकायमा पोर्षण सामािीको सहज ि समयमै उपल ध गिाउने
पोर्षणज सेवा प्रवाहकालाष्ट्ग सामािीहरुको अभाव, आपूष्ट्तयज अविोध हटे को हुने ;

प्रदे शबाट खरिद हुने तथा प्रदे श भਔािमा िहेको पोर्षणज सामाष्ट्िहरुको ष्ट्वतिण ताष्ट्लका तयाि गने
पोर्षण स क्त काययक्रम तथा अष्ट्भयानहरुको वाष्ट्र्षयक कायय ताष्ट्लका तयाि गने
ष्ट्नयष्ट्मत ि आवष्ट्धक/आकक्त क ु वानी गनुय पने सामािीहरुको अलग ताष्ट्लका ) Projection List( तयाि गने
यो ष्ट्शर्षयकबाट पोर्षण स क्त अष्ट्भयान÷ष्ट्वर्षेश काययक्रमहरुको लाष्ट्ग आव क पने सामािीहरुको मात्र ु वानी ि
खचय गने
लष्ट्क्षत समूहः
वर्षय मूष्ट्नका बालबाष्ट्लका, ष्ट्कशोिी, गभयवती तथा सुਚेिी मष्ट्हला लगायत पोर्षण सेवाका सवै लाभा ीत समुह
सेवा ि काययक्रम संचालन गनुय पने समयः
पोर्षण स क्त काययक्रम तथा अष्ट्भयानहरुको वाष्ट्र्षयक कायय ताष्ट्लका अनु साि काययक्रम संचालन हुनु पूवय सामािी
उपल ध गिाउनु पने
अष्ट्भलेख तथा प्रष्ट्तवेदन
यो काययक्रम स
भए प ात् आष्ट्थयक तथा भौष्ट्तक प्रगती प्रष्ट्तवेदन स क्त त प्रदे शले तोष्ट्कएको ाचािँ )अनु सूची
(मा पठाउनु पने छ सोही अनु साि उि आष्ट्थयक ि भौतीक प्रगष्ट्त प्रष्ट्तवेदन TABUS मा प्रष्ट्वष्ट् गनुय पने छ
काययक्रम अनु गमन तथा सुपरिबेक्षण:
परिवाि क ाण महाशाखाले आब कतानु साि काययक्रमको अनु गमन गने छ
अष्ट्भलेखतथाप्रष्ट्तवेदन
काययक्रम स
भए प ात ा थ सेवा ष्ट्बभाग, परिवाि क ाण महाशाखा, पोर्षण शाखा, टे कुमा ष्ट्न प्रष्ट्तबेदनहरु
पठाउनु पने छ:

281

बजेट
वािँ िफािँ ि
स भय
सामािी

स क्त त प्रादे ष्ट्शक ष्ट्नकायहरु सामाष्ट्जक ष्ट्वकास म ालय, ा
शाखा/प्रादे ष्ट्शक ा
ा कमीतथाप्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धहरुलेकाययक्रमस
ताको ष्ट्ब ृतप्रगष्ट्त प्रष्ट्तवेदन
स क्त त प्रादे ष्ट्शक ष्ट्नकायले चौमाष्ट्सक ि बाष्ट्र्षयक रुपमा एक प्रष्ट्त आष्ट्थयक तथा भौष्ट्तक
(
प्र े क प्रदे शलाइ रु
(दशलाख(कादिले िकम ष्ट्बष्ट्नयोजन गरिएको छ
प्रचष्ट्लत आष्ट्थयक ऐनष्ट्नयमको परिष्ट्ध ष्ट्भत्र िही आब कता अनु साि बांिफां ि गनय सष्ट्कने
आपूष्ट्तय व था शाखा, ब थापन महाशाखाबाट ष्ट्नष्ट्दय ष्ट्नदे ष्ट्शका समेत अनु सिण गनय

थ ष्ट्नदे शनालयका स
प्रगष्ट्त प्रष्ट्तबेदन )अनु सूची

छ
सष्ट्कने छ

कुपोर्षण
ि थापनकोलामग पोर्षण पुनथायपना गृह संचालन (13 अ ताल िार्यत: ओखलढुं गा, िेची, जनकपुर,
सगरिाथा, हेटौडा, मस ुपा चोक, ििलामगरी, पबयत लुक्स नी, सु खेत, दै लेख, िहाकाली र से ती अ तालहरु)(श्रोतःनेपाल
सिकाि)
परिचय

उ े

अपेष्ट्क्षत
प्रष्ट्तफल
स৽ालन
प्रकृया

बजेट
वािँ िफािँ ि

सामा तया कुपोर्षण भएका बालबाष्ट्लकालाई अ तालमा ाउने चलन नभएकोले बालबाष्ट्लकालाई अ िोगले
िष्ट्सत भएपछी मात्र अ ताल ाइने ि बৡालाई ताਚाष्ट्लक िोगको मात्र उपचाि गने गरि छ, य ष्ट्प अ तालमा
समय ि आव क बेि संূाको अभावमा कुपोष्ट्र्षत बालबाष्ट्लकाप्रष्ट्त ष्ट्त ान पु্ सष्ट्किहेको छै न अ तालमा
उपचाि प ात् ष्ट्ि चाजय भएि गएका बालबाष्ट्लकालाई पुिानै िोगले फेिी सताउने वा नयािँ िोग ला্े िि हु छ य ो
अव थामा वৡामा बौक्त क तथा शािीिीक अपाता,किा शीघ्र कुपोर्षण हुने तथा मृ ु समेत हुन स छ समुदायमा
शीघ्र कुपोर्षणको एष्ट्ककृत व थापना काययक्रम संचालनमा निहेको वा िहेपष्ट्न ष्ट्वष्ट्भ कािणले बालबाष्ट्लका
स क्त त बष्ट्हिं ग उपचाि के मा भनाय भई उपचाि गिाउन नसिे अव थामा पोर्षण पुन थापना गृहमा भनाय गिी
उपचाि गनयका लाष्ट्ग अ ताल हरुमा पोर्षण पुनस्र्थापना गृह थापना ि संचालन गने िणनीष्ट्त ाइएको छ यसै
अनु रुप अ तालहरुमा ने पाल सिकाि ि दातृ सं थाहरुको आष्ट्थयक, प्राष्ट्वष्ट्धक तथा व थापष्ट्कय सहयोगमा पोर्षण
पुनय थापनागृह संचालन कायय भइिहेका छन्
बालबाष्ट्लकाको किा शीघ्र कुपोर्षणको उपचाि तथा व थापन गने
बालबाष्ट्लकाका साथै हेिचाह गने अष्ट्भभाबकहरुलाई पोर्षण स
ी ৯ान तथा सीप प्रदान गने
पोर्षण पुनःस्र्थापना गृहमा
दे क्तख
मष्ट्हनाका किा शीघ्र कुपोष्ट्र्षत बৡाहरुलाई भनाय गरि
सै घा
ा कष्ट्मयहरुको ष्ट्नगिाष्ट्नमा िाक्तख उपचाि गने
किा शीघ्र कुपोर्षणको उपचाि व थापन ािा दे क्तख
मष्ट्हनाका बालबाष्ट्लकालाई अकाल मृ ु हुनबाट बचाउने
ि अष्ट्भभावकहरुमा खाना तथा पोर्षणको बािे मा चेतना अष्ट्भवृक्त गने
यस ष्ट्क्रयाकलाप संचालनका पोर्षण पुनय थापना गृह संचालन ष्ट्नदे ष्ट्शका
अनु साि )परिमाजयन भइ आएमा सो
अनु रुप( काययक्रम संचालन गनय गिाउनु पने छ प्रदे श िमा उ ेक्तखत यस बजेट तथा काययक्रम स क्त त अ ताल
माफयत प्रदे शबाट पोर्षण पुनस्र्थापना गृह संचालनाथय ष्ट्नयमानु साि बजेट उपल ध गिाउनु पनेछ
लष्ट्क्षत समूहः
दे क्तख
मष्ट्हनाका किा शीघ्र कुपोष्ट्र्षत बৡाहरु ि ष्ट्तनका हेिालुहरु
सेवाष्ट्दने / काययक्रम संचालन गने ष्ट्नकायः
स क्त त प्रादे ष्ट्शकअ तालहरुमा िहेका पोर्षण पुस्र्थापना गृह माफयत
सेवा / काययक्रम संचालन गनुय पने समयः
ीकृत काययक्रम तथा ष्ट्नदे ष्ट्शका अनु रुप वाष्ट्र्षयक काययक्रम ष्ट्नयष्ट्मत रुपमा संचालन गनुय पने छ
काययक्रम अनु गमन तथा सुपरिबेक्षण:
परिवाि क ाण महाशाखाले आब कतानु साि काययक्रमको अनु गमन गने छ
अष्ट्भलेखतथाप्रष्ट्तवेदन
संष्ट्घय ा
तथा जनसंূा म ालय,
ा थ सेवा ष्ट्बभाग, परिवाि क ाण महाशाखा, पोर्षण शाखा, टे कुमा
काययक्रमस
भए प ात ष्ट्न प्रष्ट्तबेदनहरु पठाउनु पने छ:
स क्त त प्रादे ष्ट्शक ष्ट्नकायहरु सामाष्ट्जक ष्ट्वकास म ालय, ा
शाखा/प्रादे ष्ट्शक ा थ ष्ट्नदे शनालयका स
ा कमीतथाप्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धहरुलेकाययक्रमस
ताको ष्ट्ब ृतप्रगष्ट्त प्रष्ट्तवेदन
स क्त त प्रादे ष्ट्शक ष्ट्नकायले चौमाष्ट्सक ि बाष्ट्र्षयक रुपमा एक प्रष्ट्त आष्ट्थयक तथा भौष्ट्तक प्रगष्ट्त प्रष्ट्तबेदन )अनु सूची (
ने पाल सिकाि श्रोतबाट प्रदे श अ गयतका तपष्ट्शल अनु सािका अ तालमा संचाष्ट्लत पोर्षण पुनस्र्थापना गृह
संचालनकालाष्ट्ग ष्ट्न ानु साि बजेट उपल गिाइएको छ स क्त त प्रदे शले ष्ट्न ानु साि पोर्षण पुनस्र्थापना गृहलाई
चौमाष्ट्सक रुपमा बां िफां ि गिे ि बजेट उपल गिाउनु पने छ

सी नं

प्रनं

अ

वाष्ट्र्षयक बजेट
)रु.
(

तालहरु
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स भय
सामािी

मेची अ ताल,भद्रपु ि, झापा
प्रादे ष्ट्शक अ ताल , ष्ट्विे नगि, सुखेत
लु ीनी अ ताल, बु टवल, रुप े ही
महाकाली अ ताल,महे नगि, क नपु ि
सेती अ ताल, धनग ी, कैलाली
धवलागीिी अ ताल, बाुঢ়
जनकपु ि अ ताल, जनकपु ि, धनुर्षा
हे टौंिा अ ताल
ओखल ुं गा अ ताल
ष्ट्स ुपा चोक अ ताल
पवयत अ ताल
दै लेख अ ताल
सगिमाथा अ ताल, स िी, िाजष्ट्विाज

काययक्रम अनु गमन तथा सुपरिबेक्षण:
परिवाि क ाण महाशाखाले आब कतानु साि काययक्रमको अनु गमन गने छ
अष्ट्भलेखतथाप्रष्ट्तवेदन
काययक्रम स
भए प ात ा थ सेवा ष्ट्बभाग, परिवाि क ाण महाशाखा, पोर्षण शाखा, टे कुमा ष्ट्न प्रष्ट्तबेदनहरु
पठाउनु पने छ:
स ूणय पोर्षण पुन थापना गृहहरुले सेवाको प्रष्ट्तबेदन प्रादे ष्ट्शक ा
ष्ट्नदे शनालय तथा परिवाि क ाण महाशाखा,
पोर्षण शाखामा माष्ट्सक रुपमा पठाउनु पनेछ
स क्त त प्रादे ष्ट्शक ष्ट्नकायहरु सामाष्ट्जक ष्ट्वकास म ालय, ा
शाखा/प्रादे ष्ट्शक ा थ ष्ट्नदे शनालयका स
ा कमी तथा प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धहरुले काययक्रम स
ताको ष्ट्ब ृतप्रगष्ट्त प्रष्ट्तवेदन
स क्त त प्रादे ष्ट्शक ष्ट्नकायले चौमाष्ट्सक ि बाष्ट्र्षयक रुपमा एक प्रष्ट्त आष्ट्थयक तथा भौष्ट्तक प्रगष्ट्त प्रष्ट्तबेदन )अनु सूची (
पोर्षण पुन थाय पना गृह संचालन ष्ट्नदे ष्ट्शका
, यसको मापदਔ अनु साि गने

कायय क्रिको नािःप्रदे ि रीय पोर्षण तथा खा
सु रिा मनदे िक समिमत संचालन तथा पोर्षण स
(Nutrition Cluster) थापना तथा अमभिुखीकरण सातै प्रदे ि( श्रोतःयु ष्ट्नसेफ (
परिचय

क्स

क्ल

बहुक्षेत्रीय पोर्षण योजना ले ष्ट्नष्ट्दय गिे बमोष्ट्जम पोर्षण स ष्ट्ध काययक्रमहरुलाई सम य तथा अनु गमन गनय
प्रदे श िको बहुक्षेत्रीय पोर्षण तथा खा सुिक्षा सष्ट्मष्ट्त गठनगनुय पने व था छ साथै यस सष्ट्मष्ट्त को ष्ट्नयष्ट्मत रुपमा
बैठक पष्ट्न संचालन गनुय पने हु छ जसले थानीय तहमा संचालीत पोर्षण स क्त ष्ट्क्रयाकलापहरुलाई बहुक्षेष्ट्त्रय
पोर्षण योजनाको ममय अनु रुप एष्ट्ककृत गनय सहयोग गनय स छ
मुलुकमा दै वी प्रकोप उ ाि ऐन,
अनु रुप ष्ट्वपद् प्रष्ट्तकाययका ष्ट्क्रयाकलापहरु भईिहेको तथा ष्ट्वपद्
व था
िाष्ट् ि य िणनीष्ट्त,
अनु साि ष्ट्वपद् जोक्तखम व थापनका सबै काययहरुको सुचारु रुपमा सम य तथा स৽ालनको
लाष्ट्ग ने पाल सिकाि, गृह म ालयले िाष्ट् ि य ष्ट्वपद् प्रष्ट्तकाययको कायय ािँ चा (National Disaster Response
Framework) को ष्ट्नमाय ण गिे को छ यस कायय ािँ चाको बूिँदा )िाष्ट् ि य तथा अ िायष्ट् ि य सहायता तथा सम य ािँ चा(
अ गयतको उपबूिँदा
मा ने पालमा ष्ट्वपद् प्रष्ट्तकाययमा काययित
वटा ष्ट्बर्षयगत क्षेत्रहरुको नेतृ ि सहयोगी
ष्ट्नकायहरु तोष्ट्कएको छ
ती
वटा ष्ट्बर्षयगत क्षेत्रहरुम े एक पोर्षण ष्ट्बर्षयगत क्षेत्र हो, जसको ने तृ दायी
ष्ट्नकाय(Lead Agency)मा ा
तथा जनसंূा म ालय, ा
सेवा ष्ट्बभाग, परिवाि क ाण महाशाखा, पोर्षण
शाखा ि सहयोगी ष्ट्नकाय (Co-Lead Agency) मा युष्ट्नसेफ ने पाल िहेको छ ष्ट्वपद् प्रष्ट्तकाययमा आकक्त क पोर्षण
प्रष्ट्तकाययलाई सुचारु रुपमा स৽ालन गनय तथा सो अ गयत कायाय यन भएका ष्ट्क्रयाकलापहरुको प्रष्ट्तफल,
उपलक्त हरु मापनका सूचकहरुबािे त ा सलन तथा अ ावष्ट्धक गनय को लाष्ट्ग िाष्ट् ि य पोर्षण ष्ट्बर्षयगत क्षेत्रको
सम य सिँिचना (Cluster Coordination Structure) तथा सूचना
व थापन प्रणाली (Information
Management System) को ष्ट्वकास गरिएको छ यस संिचनाको ष्ट्वकास ष्ट्व
ापी पोर्षण ष्ट्बर्षयगत क्षेत्र
(Global Nutrition Cluster)को ष्ट्नदे ष्ट्शकाले ष्ट्नष्ट्दय गरिए बमोष्ट्जम गरिएको छ सोही बमोष्ट्जम प्रदे श िमा पष्ट्न
ष्ट्वपद् प्रष्ट्तकाययमा आकक्त क पोर्षण कायय क्रमलाई सुचारु रुपमा स৽ालन गिी आव क त ा सलन तथा
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उ े
अपेष्ट्क्षत
प्रष्ट्तफल
स৽ालन
प्रकृया

अ ावष्ट्धक गनय कोलाष्ट्ग प्रदे श िीय पोर्षण ष्ट्बर्षयगत क्षेत्रको सम य सिँिचना ि सूचना व थापन प्रणाली ष्ट्वकास
गनुय जरुिी हुने भएकोले यो ष्ट्क्रयाकलापको व था गरिएको हो
प्रदे श रिय पोर्षण तथा खा सुिक्षा सष्ट्मष्ट्तको ष्ट्नयष्ट्मत बैठक संचालनमा सहयोग गने
प्रदे श रिय पोर्षण ष्ट्बर्षयगत क्षेत्र गठन गनय का साथै अष्ट्भमुखीकिण गनय सहयोग गने
प्रदे श िमा पोर्षण तथा खा सुिक्षा सष्ट्मष्ट्तको ष्ट्नयमीत बैठक संचालन भएको हुने
प्रदे श िमा पोर्षण ष्ट्बर्षयगत क्षेत्र गठन भै अष्ट्भमुखीकिण भएको हुने
बहु–क्षेत्रीय पोर्षण योजना ि सोको कायय ष्ट्वष्ट्ध अनु साि संय गठन गिी ष्ट्नयष्ट्मत बैठक संचालन गने
सहभागी संূाः
बहुक्षेष्ट्त्रय पोर्षण योजना मा व था भए अनु सािका पोर्षण तथा खा सुिक्षा सष्ट्मष्ट्तको सद हरु बैठकमा सहभागी
हुने छन्
लष्ट्क्षत समूहः
बहुक्षेष्ट्त्रय पोर्षण योजना मा व था भए अनु सािका पोर्षण तथा खा सुिक्षा सष्ट्मष्ट्तको सद हरु
पोर्षण ष्ट्बर्षयगत क्षेत्रको लाष्ट्ग पोर्षण क्षेत्रमा काम गने सिकािी तथा गैह्र सिकािी ष्ट्नकायहरु
सेवाष्ट्दने/ काययक्रम संचालन गने ष्ट्नकायः
स क्त त प्रदे शको सामाष्ट्जक ष्ट्वकास म ालयले बैठक संचालन गनुय पने छ
सेवा/ काययक्रम संचालन गनुय पने समयः
बहु क्षेष्ट्त्रय पोर्षण योजना अनु साि सष्ट्मष्ट्तको बैठक प्र े क चौमाष्ट्सकको काययक्रम समीक्षा हुने गरि कक्त मा पटक
संचालन गनुय पने ि ो भ ा ब ी आव कतानु साि संचालन गनुय पने छ
पोर्षण ष्ट्बर्षयगत क्षेत्रको ष्ट्वकास ि थापना
प्रदे श िीय ष्ट्वपद् व थापन सष्ट्मतले अनु मान गिे को ष्ट्वपद् आउनसिे समय अगावै सामाष्ट्जक ष्ट्वकास म ालयले
प्रदे शक्त थत पोर्षणमा काम गने सिकािी तथा गैिसिकािी सं थाहरु ि पोर्षण स
सिोकािवालाहरुको बैठक आ ान
गिी प्रदे श िीय पोर्षण क्ल ि थापना गने
नोटः यो थापना गने बेलामा ने पाल सिकाि, गृह म ालयबाट ष्ट्वपद् प्रष्ट्तकाययको लाष्ट्ग प्रदे श िमा ष्ट्बर्षयगत
क्षेत्रहरुको थापना गनय को लाष्ट्ग प्रा अक्त म ष्ट्नदे शानु साि गनुय पनेछ
ष्ट्वपद् बाट श्रृष्ट्जत प्रकोपको अव था -प्रभाष्ट्वत क्षेत्र, जनसंূा, क्षष्ट्त, दै ष्ट्नक ष्ट्जवनयापनमा पिे को असि, जोक्तखममा
पिे का समूहहरुको ा
तथा पोर्षण अव था_ ि सो अनु रुप कायाय यन गनुय पने आकक्त क पोर्षण प्रष्ट्तकाययको ि
अनु सािक्ल ि सम य संिचना ष्ट्नधायिण गनुय पने हु छ
पोर्षण क्ल ि को सम य संिचनाको लाष्ट्ग कुनै छु ਂै ष्ट्कष्ट्समको नमूना संिचना ष्ट्नधायिण गरिएको छै न
थानीय
आव कता, प्राथष्ट्मकता, उपल स्रोत साधन, सुिक्षा व था, थानीय क्षमता ि ष्ट्व मान सिोकािवालाहरुको
आधािमा पोर्षण क्ल ि सम य संिचनाको ष्ट्वकास गनय सष्ट्कने छ
ष्ट्व
ापीरुपमा सबै ष्ट्बर्षयगत क्षेत्रहरुको नेतृ दायी ष्ट्नकायमा संयुि िा ि संष्ट्घय ष्ट्नकायहरु िहेको भएतापष्ट्न
ने पालको हकमा सिकािले स क्त त सिकािी ष्ट्नकायहरुलाई ष्ट्बर्षगयत क्षेत्रको नेतृ दायी ष्ट्नकाय तोकेको छ सो
अनु रुप ा
तथा जनसंূा म ालयको पोर्षण काययक्रम हेने ष्ट्नकायपरिवाि क ाण महाशाखाको पोर्षण शाखा
पोर्षण ष्ट्बर्षयगत क्षेत्रको सिकािी ने तृ दायी ष्ट्नकाय (Lead Agency) ि युष्ट्नसेफने पालको पोर्षण शाखा
सहने तृ दायी ष्ट्नकाय (Co-Lead Agency) िहेको छ यही ािँ चा अनु रुप प्रदे श िमा ष्ट्न बमोष्ट्जम पोर्षण
क्ल ि को थापना गनुय पने छ ेः
प्रदे श ा
ष्ट्नदे शनालय, पोर्षण हेने शाखाले नेतृ दायी ष्ट्नकाय (Lead Agency) को रुपमा काम गने
युष्ट्नसेफने पालको स क्त त क्षेत्रीय कायाय लयले सहनेतृ दायी ष्ट्नकाय (Co-Lead Agency) को रुपमा काम गने,
सद हरुमा प्रदे शमा काययित पोर्षण स क्त काययक्रम स৽ालन गने वा सेवा ष्ट्दने अ सिकािी तथा गैि सिकािी
ष्ट्नकायहरु, पोर्षण स
सिोकािवालाहरु, प्रदे श िीय ष्ट्वपद्
व थापन सष्ट्मष्ट्तको प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धलाई समावेश गनय
सष्ट्कने छ िआब कताको आधािमा सद संূा थपघट हुन सष्ट्कने छ
प्रादे ष्ट्शक पोर्षण क्ल िको थापना गनय संष्ट्घय िको पोर्षण शाखा बाट प्राष्ट्वष्ट्धक सहयोग प्रा हुने छ साथै सो को
थापनाको लाष्ट्ग संष्ट्घय िको पोर्षण ष्ट्बर्षयगत क्षेत्रबाट “पोर्षण क्ल ि स৽ालन ष्ट्नदे ष्ट्शका” उपल गिाईने छ
काययक्रम अनु गमन तथा सुपरिबेक्षण:
परिवाि क ाण महाशाखाले आब कतानु साि काययक्रमको अनु गमन गने छ
अष्ट्भलेखतथाप्रष्ट्तवेदन
ा
तथा जनसंূा म ालय, ा थ सेवा ष्ट्बभाग,परिवाि क ाण महाशाखा, पोर्षण शाखा,टे कुमा काययक्रमस
भए प ात ष्ट्न प्रष्ट्तबेदनहरु पठाउनु पने छ:
स क्त त प्रादे ष्ट्शक ष्ट्नकायहरु सामाष्ट्जक ष्ट्वकास म ालय, /प्रादे ष्ट्शक ा थ ष्ट्नदे शनालयले काययक्रम स
ताको
ष्ट्ब ृत प्रगष्ट्त प्रष्ट्तवेदन
स क्त त प्रादे ष्ट्शक ष्ट्नकायले चौमाष्ट्सक ि बाष्ट्र्षयक रुपमा एक प्रष्ट्त आष्ट्थयक तथा भौष्ट्तक प्रगष्ट्त प्रष्ट्तबेदन )अनु सूची (
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बजेट
वािँ िफािँ ि
स भय
सामािी

प्र े क प्रदे शलाइ रु
)एक लाख पचासहजाि) को दिले िकम ष्ट्बष्ट्नयोजन गरिएको छ
प्रचष्ट्लत आष्ट्थयक ऐनकानुनको परिष्ट्ध ष्ट्भत्र िही आब कता अनु साि बांिफां ि गनय सष्ट्कने छ
पोर्षण क्ल ि स৽ालन ष्ट्नदे ष्ट्शका , ष्ट्वपद ब थापन प्रष्ट्तकायय ांचा, पोर्षण क्ल ि थापना ि स৽ालन ष्ट्नदे ष्ट्शका
आष्ट्द

पोर्षण स क्स राम ि य मदिस/िमहनाहरु िनाउने( नपान स
िमहना आमद )( (श्रोत:नेपाल सिकाि)
क)
नपान सं रिण तथा स ियन स ाह स৽ालन
परिचय

उ े
अपेष्ट्क्षत
प्रष्ट्तफल
स৽ालन
प्रकृया

ाह,मब ालय

ा

तथा पोर्षण स

ाह, आयोमडन

ने पालमा असाधािण परिक्त थष्ट्त वाहेक किीव
प्रष्ट्तशत मष्ट्हलाहरुले आ ना बৡालाई नपान गिाउने गिे को
ने पाल ा
तथा जनसांक्तূक सवेक्षण
ले दे खाएकोछ धेिै समुदायहरुमा आज पष्ट्न नपानको मह को
जानकािी नभए पष्ट्न प्राकृष्ट्तक खानाको रुपमा नपान गिाइ छ ब ् दो शहिीकिण ि आमाको दू धको सਂामा पाइने
खाने कुिाको कािणले शहिी समुदायका बৡाहरुलाई प्रायजसो बਂा-दू ध खु वाउने प्रचलन ब े को पाइ छ
नपान
नगिाउनाले बৡाहरुलाई िोगला্े ि मृ ु दि ब ् ने मात्र नभई,बৡाहरुको शाििीक वृक्त ,ष्ट्वकासलाई पष्ट्न प्रष्ट्तकूल
प्रभाव परििहेको हु छ बਂाको दू ध तथा अ खाना हरु खु वाउने खचय पष्ट्न ब ् न जा छ साथै उि दू ध तथा अ
खाना ष्ट्झकाउनकाष्ट्नष्ट्म सष्ट्৽त िकम पष्ट्न खचय हु छ
सैगिी अझै पष्ट्न हाम्रो दे शमा बाल मृ ु दि उৡछ झािा
पखाला तथा ास प्र ास स
ी िोगलागेि वर्षेनी धेिै बालबाष्ट्लकाको मृ ु हुने गदय छ आमाको दु ध खुवाउनाले मात्र
पष्ट्न धेिै बालबाष्ट्लकालाई झािा पखाला तथा ास प्र ास स
ी िोगको कािण हुने अकाल मृ ुवाट जोगाउन
सष्ट्क छ ने पालमा ष्ट्शशुहरुलाई नपान गिाउने हुिँदा नपानको आिँ किा ब ीभएको माष्ट्न छ तथाष्ट्प ने पाल
जनसां ূीक ा
सवेक्षण
को त ां क अनु साि पूणय नपान गिाउने को संূा
प्रष्ट्तशत,ष्ट्शशु ज ेको
घा ष्ट्भत्र नपान गिाउने को संূा
प्रष्ट्तशत छ यसैगिी नपान गिाउनु अष्ट्घ
जना नवजात ष्ट्शशुहरुम े
जना नवजात ष्ट्शशुहरुलाई ू, मह, ष्ट्चष्ट्नचटाउने ( pre-lacteal feed) गिे को पाइएकोछ ष्ट्शशु ज ेदेक्तख
मष्ट्हना स पूणय
नपान गिाउने संূा भने
प्रष्ट्तशत िहेकोछ
सैगिी यो त ां क घट् दै ष्ट्शशु
दे क्तख
मष्ट्हनास को हुिँदा पूणय नपान गिाउने संূा
प्रष्ट्तशत मात्र िहेकोछ ि ष्ट्शशु दे क्तख मष्ट्हनाको उमेि
समुहमा नपानको क्त थष्ट्त हेनेहो भने
प्रष्ट्तशतले मात्र पूणय नपान गिाएको दे क्तख छ
नपानको साथसाथै अरु
थप आहाि खु वाइएको संূा भने
प्रष्ट्तशत छ
नपानको साथसाथै अरु झोष्ट्ललो खाना खुवाइएको संূा
प्रष्ट्तशतछ ष्ट्शशुलाई कष्ट्ह ै पष्ट्न नपान नगिाएको भने प्रष्ट्तशत मात्रै छ
नपानको मह बािे थानीय जन समुदायमा चेतना अष्ट्भवृक्त गिाउने
नपान स क्त ष्ट्सफारिश गरिएका वहाि अपनाउने आमा तथा बालबाष्ट्लकाहरुको संূा वृक्त भएको हुने

नपानस ाहमनाइने थानहरुः
प्रदे श तह
ा
सं था तथा अ तालहरु
थानीय तहहरु
संघ सं था, क्लब, समूह, सहकािीहरु आष्ट्द
ष्ट्ज ेवाि क्ति/ सं था:
सामाष्ट्जक ष्ट्वकास म ालय प्रादे ष्ट्शक ा
ष्ट्नदे शनालय / जन ा
शाखा /
श्रोत क्ति:
सामाष्ट्जक ष्ट्वकास म ालय
ा
ष्ट्नदे शनालय,
ा
कायाय लय वाट प्रमुख, पोर्षणस कय क्ति,
ा स
क्तिहरु, गाउिँ पष्ट्लकानगि थानीय तहका ा संयोजकहरु, अ ताल, प्रा. ा.के. का.
कमयचािीहरु, ा चौकी, मष्ट्हला ा
यंसेष्ट्वकाहरु, ि पोर्षणमा काम गने अ संघ सं थाका क्तिहरु
श्रोत क्तिहरुहुन
नपान स ाह ापी काययक्रमहरुः
सहभागीतामूलकसचेतनाकाययक्रमः
प्रदे श सिकाि मातहतका स ूणय ा
सं थाहरु, थानीयसंचािकमी, थानीय िमा काययित सिकािी तथा गैह्र
सिकािी संघ सं थाहरु (एन.ष्ट्ज.ओ., आई.एन.ष्ट्ज.ओ.,जन-प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध तथा कमयचािीहरु सष्ट्हतको एष्ट्ककृत काययक्रम
आयोजनागिी नपान स ाह संचालन तथा नपानको मह लाई प्रकाश पािी ष्ट्शशु तथा वा काष्ट्लन पोर्षणबािे मा
जानकािीमूलक स े श संचाि हुने खालको काययक्रम गनय सिे छ
माष्ट्थ उ ेख गिे बमोष्ट्जमका श्रोत क्तिहरु, बहुक्षेत्रीय पोर्षण काययक्रम अ गयतको खा तथा पोर्षण ष्ट्नदे शक
सष्ट्मष्ट्तका क्तिहरु, जनप्रष्ट्तनीधीहरु तथा अ सिोकिवालाहरु सिँग ष्ट्वगत वर्षयहरुमा भएका नपान स ाहबािे
अ िष्ट्क्रया/छलफल गिी आगामी ष्ट्दनमा नपान स ाह मनाउन कसिी योजना गने भष्ट्न छलफल गने
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बजेट
वािँ िफािँ ि
स भय
सामािी

समुदाय िमा मष्ट्हला ा
ं यसेष्ट्वका, आमा समुहहरुलाई नपानको मह एवं नपान स क्त उष्ट्चत आसन
ि स कयबािे अ ास प्रदशयन गने , ष्ट्शशु तथा वा काष्ट्लन पोर्षणबािे बताउने ि नपान गिाउनाले/नगिाउनाले के
के हु छ भ े बािे अ िष्ट्क्रया क ं गबाट छलफल गनय सिे छ
सावयजष्ट्नक थलहरुमा नपान स क्त
ानि,पो ि–प ेटहरु ष्ट्वतिण गने साथै आमसंचािका मा मबाट स ाह
भिीनै नपानको मह बािे चेतनामूलक सं े श प्रसािण गने
यस बाहेक अ कुनै ष्ट्सजयना क काययक्रमहरु छन् भने सोही अनु साि प्रभावकािीरुपले संचालन गनय सिे छ ज ै
ष्ट्ब ालयमा नपान स ब ी बाद-ष्ट्ववाद, सिकनाटक, थानीय िे ष्ट्ियोमा छलफल काययक्रम आदी
तल उ ेक्तखत
नपानको मह बािे समुदाय िमा
नपान स क्त
अ िष्ट्क्रया/छलफल ज ा
काययक्रमहरुसंचालनहुने बेलाभ े
नपानको मह स क्त स े शहरु:
आमाको दू ध ष्ट्शशुहरुकालाष्ट्ग एकमात्र सवो म खाना हो
आमाको दू ध ज ेदेक्तख
मष्ट्हनास का ष्ट्शशुहरुको शािीरिक एवं मानष्ट्सक वृक्त ि ष्ट्वकासकालाष्ट्ग अ
आव क पदय छ यो स ूणय पौष्ट् कत हरुले भरिपूणय हु छ तसथय मष्ट्हनास ष्ट्शशुलाई आमाको दू ध बाहेक अ
कुनै पष्ट्न ष्ट्चजहरु तथा पानी पष्ट्न खुवाउनु आव क पदै न
आमाको दू ध सधैं तयािी अव थामा पाइ छ ष्ट्शशुले चाहेको वेलामा जष्ट्हले पष्ट्न जहािँ पष्ट्न खुवाउन सष्ट्क छ
आमाको दू ध ष्ट्शशुकालाष्ट्ग पष्ट्हलो खोपहो यसमा िोगसिँग लि् न सिे त हु छ
ष्ट्शशु ज ेपष्ट्छ केही ष्ट्दनस आउने बाक्लो, पहेंलो ष्ट्बगौती दू ध (Colostrum) मा िोगसिँग लि् नसिे एकप्रकािको
प्रष्ट्तिोधा क त िहेको हु छ जसले हाष्ट्नकािक ि संक्रामक जीवाणु ि ष्ट्कटाणुलाई न पािी ष्ट्शशुलाई संक्रामक िोग
ला্बाट बचाउिँ छ त ा अनु साि आमाको दू ध खान पाएका ष्ट्शशुहरुलाई झािापखाला, ासप्र ास ि अ िोग
ला্बाट सुिष्ट्क्षत िही ष्ट्शशु मने दिमा
प्रष्ट्तशतले कमी आएको पष्ट्न पाइएकोछ
नपान गिाउने आमाहरुको न ि पाठे घिमा क्या ि हुने स ावना पष्ट्न धेिै कम हु छ
ज ा ि कायम िाী नपानले सहयोग पु¥याउिँ छ
नपान गनय नपाएका ष्ट्शशुहरु पष्ट्छ गएि झगिालु भावका हुने , अरुसिँग घुलष्ट्मल गनय नसिे ि अपिाष्ट्धक
काययहरुमा ला্े कुिा पष्ट्न अनु स ानबाट प ा लागेको छ
काययक्रम अनु गमन तथा सुपरिबेक्षण:
परिवाि क ाण महाशाखाले आब कतानु साि काययक्रमको अनु गमन गने छ
अष्ट्भलेखतथाप्रष्ट्तवेदन
काययक्रमस
भए प ात ा थ सेवा ष्ट्बभाग,परिवाि क ाण महाशाखा, पोर्षण शाखा, टे कुमा ष्ट्न प्रष्ट्तबेदनहरु
पठाउनु पने छ:
स क्त त प्रदे शले काययक्रम स
ताको ष्ट्ब ृत प्रगष्ट्त प्रष्ट्तवेदन चौमाष्ट्सक ि बाष्ट्र्षयक रुपमा एक प्रष्ट्त आष्ट्थयक तथा
भौष्ट्तक प्रगष्ट्त प्रष्ट्तबेदन )अनु सूची (
आव कता अनु साि
नपान स ाह संचालन ष्ट्नदे ष्ट्शका

ख) आयोमडन िमहना संचालन
परिचय

आयोिीन शािीरिक वृक्त तथा मानष्ट्सक ष्ट्वकासकोलाष्ट्ग आव क एक मह पूणय पोर्षण त हो प्रष्ट्त ष्ट्दन एक बय लाई
माइक्रो िाम आयोष्ट्िन आव क पछय
ने पालमा हाल दु ई बालबाष्ट्लका ष्ट्च अंष्ट्कत नु नको प्रयोग दि
%छ
)NDHS 2016( यो पोर्षक त मा नव शरििलाई अष्ट्तसूक्ष्ममात्रामा चाष्ट्ह छ, ति दै ष्ट्नक यसको आव कता हु छ, अ था
शरििमा यसको कमी हुन गई शािीरिक तथा मानष्ट्सक रुपले धेिै नकािा क असिहरु पनय स छ यी सम ाहरु
साधािणरुपले गलगािँि ि ग ीिरुपले अष्ट्वकष्ट्सत शािीरिक तथा मानष्ट्सक रुपको क्रेष्ट्टन भष्ट्नने लाटो लਉौिोको रुपमा
हु छ लाटो—लਉौंिाहरु सामाष्ट्जकरुपले अपहेष्ट्लत हुनकासाथै ष्ट्जवनभि उष्ट्नहरु अकाय को भिमा बािँ ुपने बा ा क
अव था सृजना हु छ
ै गिी उष्ट्नहरु ष्ट्वष्ट्भ आष्ट्थयक तथा सामाष्ट्जक गष्ट्तष्ट्वष्ट्धकालाष्ट्ग कम उपयोगी हुनपु छन्
परिणामतः समि दे शको आष्ट्थयक सामाष्ट्जक ष्ट्वकासका वाहक नवपु ामा नष्ट्सक तथा शािीरिक रुपले पछौटे पन ष्ट्भत्र पदाय
उनका परिवािको मात्र नभएि दे शको भष्ट्व नैं अ काितफय धकेष्ट्लन स छ
ष्ट्बशेर्ष गिी गभयव था, ष्ट्शशु तथा बा ाव थामा आयोष्ट्िनको कमी भएमा यसकोअसि जीवनभिीलाई हु छ तसथय, ती
अव थाहरुमा पयाय मात्रामा आयोष्ट्िनको सेवन गनय अष्ट्तजरुिी हु छ ने पालको भौगोष्ट्लक अव थाले गदाय यहािँ पाईने खा
पदाथयहरुमा आयष्ट्िन नपाईने भएकोले सिकािले सबैखाले खाने नू नमा आयोष्ट्िन सक्त श्रण गिी बजािमा उपल गिाउिँ दै
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उ े

अपेष्ट्क्षत
प्रष्ट्तफल
स৽ालन
प्रकृया

आएकोछ पयाय
मात्रामा आयोष्ट्िन ष्ट्मसाईएको नुनको पष्ट्हचानकोलाष्ट्ग ने पाल सिकािले नूनको पाकेटमा दु ई
बालबाष्ट्लकाको लोगो अंष्ट्कत गिी ष्ट्सफारिश गिे को छ
आयोष्ट्िन मष्ट्हनामा खासगिी आयोष्ट्िनको कष्ट्मले हुने ष्ट्वकृष्ट्त ष्ट्नय णकालाष्ट्ग जनचेतना जगाउने
ष्ट्वर्षेशमष्ट्हनाकोरुपमाष्ट्वष्ट्वधकाययक्रमहरुसंचालनगिीदै िँआएकोछ
आयोष्ट्िनमष्ट्हनाकोउ े ः
आयोष्ट्िनको कष्ट्मबाट जनमानसमा आईपने ा
स
ी सम ाबािे सचेत गिाउने
आयोष्ट्िनको आव कता ि सोको कष्ट्मबाट माष्ट्नसहरुको
ा मापने असिहरुको बािे मा
थानीय
जनसमुदायलाईसचेतगिाउने
जन समुदायले
उपयुि मात्रामा आयोष्ट्िन प्रा गनय कोलागी ने पाल सिकािबाट प्रमाष्ट्णत दु ईबालबाष्ट्लकाको
ष्ट्च अंष्ट्कतआयोष्ट्िनयुिनुनकोउपभोगगनय प्रो ाष्ट्हतगने
आयोष्ट्िन सक्त श्रण नभएको नु नको प्रयोगलाई ष्ट्नरु ाष्ट्हत गने
समुदायमा आयोष्ट्िनको मह बािे ৯ान धािणा अष्ट्भबृक्त हुने छ
दु ई बालबाष्ट्लकाको ष्ट्च अंष्ट्कत प्रया मात्रामा आयोष्ट्िन ष्ट्मसाइएको नु नको उपभोगमा बृक्त हुने छ
यस काययक्रमलाई प्रदे श सिकाि मातहतका स ूणय
ा
सं थाहरु तथा आव कतानु साि अ
सावयजष्ट्नक थानहरुमामनाउनसष्ट्कने छ, ज ै :
•प्रादे ष्ट्शक ा
ष्ट्नदे शनालय
प्रादे ष्ट्शक ा
कायायलय
• थानीय तह
• प्राथष्ट्मक ा
के
•
ा
चौकी
•
ष्ट्व ालय
•
विा कायाय लय
•
आमा समूहहरु
•
समुदाय
काययसंचालन प्रष्ट्क्रया:
फेव्रुअिी मष्ट्हनालाई “आयोष्ट्िन मष्ट्हना” को रुपमा सञचालन गदाय ष्ट्न बमोष्ट्जम ष्ट्क्रयाकलापहरु
मष्ट्हना ापीरुपमागनय गिाउनसष्ट्क छ
पष्ट्हलो ह ा (सम या क, जानकािीमूलक, सहभागीतामूलक काययक्रम)
प्रदे श सिकाि मातहतका स ूणय
ा
सं थाहरु,
थानीयसंचािकमी,
थानीय िमा काययित सिकािी
तथागैह्रसिकािीसंघसं थाहरु (एन.ष्ट्ज.ओ., आई.एन.ष्ट्ज.ओ.),जनप्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध तथा कमयचािीहरु ि थानीय सा
टि े ष्ट्िঢ়
कपोिे शनको कायायलयहरु सष्ट्हतको एष्ट्ककृत काययक्रम आयोजना गिीआ योष्ट्िन मष्ट्हना संचालन तथा आयोष्ट्िनको कमीले
हुने ष्ट्वकृतीहरु ू ष्ट्नकिणकोलाष्ट्ग अपनाउन सष्ट्कने उपायहरु, दू ई बालबाष्ट्लका ष्ट्च अंकीत आयोष्ट्िनयुि नूनको उपयुि
प्रयोग ि ा
तथा पोर्षण ष्ट्शक्षाको वािे मा जानकािीमूलक स े श संचाि हुनेखालको काययक्रम गने साथै ने पालका ष्ट्समावती
क्षेत्रहरु, भाित तथा ष्ट्चनबाट अवैध रुपमा पैठािी हुने सम ा पष्ट्न नेपालका ष्ट्समाक्षेत्रका सम ाहुन, यसिी ने पाल ष्ट्भष्ट्त्रने नू न
प्राय आव कमात्रामा आयोष्ट्िनयुि नहुने पाइएकोले सको िोकथामकोलाष्ट्ग ष्ट्समा क्षेत्रका सुिक्षाकमीहरु, भ ाि
कायाय लयहरु तथा उ ोगी ापािीहरुलाई समेतलाई सहभागी गिाई यस खालको ष्ट्वकृतीहरुलाई कम गनय गिाउनकोलाष्ट्ग
सहभागीतामूलक सचेतना काययक्रमहरु संचालन गने
प्रचािप्रसाि
सावयजष्ट्नक थलहरुमा तथा बष्ट् भ ा बष्ट् माष्ट्नसहरु आवत जावत हुने थानहरुमा आयोष्ट्िन स क्त
ानि, पो ि–प े ट
(आयोष्ट्िनयुिनून, आयोष्ट्िन खेि जान नष्ट्दने तिीका, आयोष्ट्िनको कष्ट्मबाट ला্े संभाष्ट्वत िोगहरु सष्ट्हतको पिामशय कािय ),
ीकि आष्ट्द िाীे तथा ब्रोष्ट्सयिहरु ष्ट्वतिण गने , आमसंचािका मा मबाट मष्ट्हना ापीरुपमा आयोष्ट्िनको कष्ट्मले हुने
ष्ट्वकृतीहरुको िोकथामकोलाष्ट्ग चेतनामूलक सं े श प्रसािण गने
दोस्रोह ा (संयुि ¥याली)
प्रदे श सिकाि मातहतका स ूणय
ा
सं थाहरु, ष्ट्वष्ट्भ
सिकािी तथा गैह्र सिकािी संघ सं थाहरु,
उ ोगी, ापािी, ू ल,क्या स,गा.ष्ट्व.स,जनप्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध तथा कमयचािीहरु ि थानीय सा टे ष्ट्िঢ় कपोिे शनको कायाय लय (यष्ट्द
छ भने)आष्ट्दको सहभागीतामा एष्ट्ककृत ¥याष्ट्लकोआव क तयािी गने ि थानीय िमा उि ¥याष्ट्ल ष्ट्नका ने
तेस्रो ह ा (ष्ट्शक्षामूलक काययक्रम)
ा
सं थाहरु, थानीय संचािकमी, थानीय िमा काययित सिकािी तथा गैह्र सिकािी संघसं थाहरु,जनप्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध तथा
कमयचािीहरु ि थानीय सा
टे ष्ट्िঢ় कपोिे शन आष्ट्दको सहयोगमा ष्ट्व ालय, क्या स, थानीय क्लवहरुमा थानीय
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बजेट
वािँ िफािँ ि
स भय
सामािी

ग)

परिचय

जनसमूदायको पयाय
सहभागीतामा आयोष्ट्िनको मह , दू ई बालबाष्ट्लका ष्ट्च
अंकीत आयोष्ट्िनयुि नूनका
ब्राਔहरुः(आयो,शक्ति,भानु ि तेज नून)को बािे मा जानकािी ष्ट्दने , दू ई बालबाष्ट्लका ष्ट्च अंकीत आयोष्ट्िनयुि नूनको
उपयुि प्रयोग गने तरिका, खाना बनाउिँ दा आयोष्ट्िन बचाउने तरिका,आयोष्ट्िनको कमीले हुने ष्ट्वकृतीहरु, सको
ष्ट्दघयकाष्ट्लन प्रभाव आष्ट्दका वािे मा ष्ट्शक्षामूलक कक्षाहरु संचालन गने
चौथोह ा (प्रयोगा कप्रदशयनी)
आयोष्ट्िन मष्ट्हनाको अ ीम ह ामा सावयजष्ट्नक थलहरु ज ैः ा
सं था, ष्ट्व ालय, क्या स, थानीय क्लव लगायत
ष्ट्वष्ट्भ थलहरुमा दू ई बालबाष्ट्लका ष्ट्च अंकीतआयोष्ट्िनयुि नूनको प्रयोग प्रदशयनी (Practical Demonstration) को
काययक्रम संचालन गने साथै थानीय िमा ष्ट्वष्ट्क्र भइिहेका नूनमा आयोष्ट्िन टे ष्ट्कटको प्रयोग गिी आयोष्ट्िन भए नभएको
हेने/जािँ चगने जसले जनमानसमा आफूले आयोष्ट्िनयुि भष्ट्न प्रयोग गिीिहेको नू नकोबािे मा सचेत गिाउन म त ष्ट्म छ
समुदायका माष्ट्नसहरुलाई बोलाएि आयोष्ट्िनकोप्रयोगष्ट्कन, कसिी ि कुन स्रोतबाट प्रा गने भ े बािे मा बताउं ने
यसकोलाष्ट्ग आव क सामािीहरुको प्रदशयनी गने ि प्रयोग गने तिीकाको बािे मा बताउने
आयोष्ट्िनयुि नूनको शु ता जािँ च तथा प्रयोगका ष्ट्न ी चाष्ट्हने आव क सामािीहरुः
आयोष्ट्िन टे ष्ट्कट
आयोष्ट्िनयुि ाकेटको नून
काययक्रम अनु गमन तथा सुपरिबेक्षण:
परिवाि क ाण महाशाखा ले आब कतानु साि काययक्रमको अनुगमन गने छ
अष्ट्भलेखतथाप्रष्ट्तवेदन
काययक्रम स
भए प ात ा
सेवा ष्ट्बभाग,परिवाि क ाण महाशाखा, पोर्षण शाखा, टे कुमा काययक्रमस
भए प ात
ष्ट्न प्रष्ट्तबेदनहरु पठाउनु पने छ:
स क्त त ा
सं था ि थानीय तहका ा कमी तथा प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धहरुले काययक्रम स
ताको ष्ट्ब ृत प्रगष्ट्त प्रष्ट्तवेदन
स क्त त प्रदे शले चौमाष्ट्सक ि बाष्ट्र्षयक रुपमा एक प्रष्ट्त आष्ट्थयक तथा भौष्ट्तक प्रगष्ट्त प्रष्ट्तबेदन )अनु सूची (
आव कता अनु साि
आयोष्ट्िन मष्ट्हना संचालन ष्ट्नदे ष्ट्शका

मि ालय

उ े
अपेष्ट्क्षत
प्रष्ट्तफल
स৽ालन
प्रकृया

ा

तथा पोर्षण स

ाह स৽ालन

ष्ट्व ालय ा
तथा पोर्षण स ाह प्र े क बर्षयको जे
दे क्तख गते स लगाताि सातष्ट्दन मनाइने छ थानीय आव कता
ि उपयुिताको आधािमा यहािँ उ ेख भए भ ा बाहेक काकाययक्रम तय गिी स ाहको अवष्ट्धष्ट्भत्र थप काययक्रम समावेस
गनय सष्ट्क छ स ाह मनाउिँ दा प्र े क ष्ट्दन कुनै न कुनै काययक्रमको आयोजना गने कुिालाई ष्ट्वशेर्ष ान ष्ट्दनु पने छ
ा
सं था एवं ष्ट्व ालय ा
तथा पोर्षण काययक्रम लागूभएका ष्ट्व ालयहरूले आपसमा सम य गिी छु ਂा—छु ਂै वा संयुि
रुपमा काययक्रमहरूको आयोजना गिी ष्ट्व ालय ा
तथा पोर्षण स ाह मनाउन सिे छन् सोकोलाष्ट्ग वाष्ट्र्षयक काययक्रममा
बजेट व था गिीएकोछ प्र े क थानीय तहले स ाह ापी काययक्रमहरु बनाई ने पाल सिकािको आष्ट्थयक ऐन ष्ट्नयमानु साि
गनय गिाउनु पने छ
ष्ट्व ालय जाने उमेिका बालबाष्ट्लकाहरूको पोर्षण क्त थष्ट्तमा सुधाि गने
ष्ट्व ालयका बालबाष्ट्लका,ष्ट्शक्षक ि समुदायलाई ा
प्रष्ट्त जागरुक बनाउने ि उनीहरूमा चेतनाअष्ट्भवृक्त गने
ष्ट्ब ालयहरुमा ा
सेवा तथा ा
ष्ट्शक्षाको उपल तामा गुणा क ष्ट्वकास हुने छ ष्ट्ब ालयका बालबाष्ट्लकाहरुमा
ा
स क्त चेतनामा अष्ट्भबृक्त हुनु कासाथै उपल
ा
सुष्ट्बधाको उपभोग गने बाष्ट्नको ष्ट्वकास हुने छ ष्ट्ब ाथीहरुको
मा मबाट आमा बाबु तथा घिपरिवािमा
थकि आष्ट्नबानीको ष्ट्वकास हुने छ
यस ष्ट्क्रयाकलापकालाष्ट्ग सातवटै प्रदे शहरुमा ने पाल सिकािको श्रोततफयबाट यस आष्ट्थयक वर्षयको वाष्ट्र्षयक
काययक्रमबाटबजेटतथाकाययक्रम व थागिीएकोछ
मनाइने थानहरू:
ा
सं था थानीय साबयजष्ट्नक ष्ट्व ालयहरू
कुनै थानीय चाि –पवय वा ष्ट्वशेर्ष काययक्रम पिे को भए
ो थानमा
प्रष्ट्शक्षक, सहभाष्ट्ग, ताष्ट्लमसामागीः
ष्ट्व ालय ा
तथा पोर्षण स ाह काययक्रमलाई सफलताकासाथ संप गनय कोलाष्ट्ग ष्ट्ज ेवाि क्तिको रुपमा सामाष्ट्जक
ष्ट्वकास म ालय/जन ा
शाखा/प्रादे ष्ट्शक ा
ष्ट्नदे शनालयका प्रमुख तथा पोर्षण काययक्रम स
क्ति िहने छन
स ाह मनाउने काययक्रममा ष्ट्न ानु सािका क्तिहरूले श्रोत क्तिको रुपमा सहयोग गनुय हुने छ सामाष्ट्जक ष्ट्वकास
म ालय/ ष्ट्शक्षा शाखा/ ष्ट्शक्षा ष्ट्वकास ष्ट्नदे शनालयका ष्ट्व ालय ा
तथा पोर्षण काययक्रम हेने स
क्ति,ष्ट्व ालय
ष्ट्निीक्षकहरू(SSs)ि श्रोत क्तिहरू(RPs)तथा ष्ट्शक्षक/ष्ट्शष्ट्क्षकाहरुले यस काययमा सहयोग गनुय हुने छ
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स ाह ापी रुपमा संचालन गनय सष्ट्कने ष्ट्क्रयाकलापहरू:
पष्ट्हलोष्ट्दनःपोर्षण प्रदशयनी काययक्रम बৡाका अष्ट्भभावकहरू,ष्ट्व ालयका छात्रछात्राहरू, समुदायका माष्ट्नसहरूलाई
बोलाएि बৡालाई थप खाना,जाउलो ि ष्ट्लटो खुवाउं ने बािे मा बताउने यसकोलाष्ट्ग आव कपने कৡा सामिीहरूको
प्रदशयनी गने ि बनाउने तिीकाको बािे मा बताउने
दोस्रोष्ट्दनःजनचेतनाजगाउनेतथाअष्ट्भमुक्तखकिणकाययक्रम
ा
तथा पोर्षण स
मा नष्ट्जकैको ष्ट्व ालयमा ष्ट्वशेर्षगिी बालपोर्षण ि मातृपोर्षणको बािे मा
दे क्तख घास कोकक्षास৽ालनगने
सिकािी तथा ष्ट्नजी ष्ट्व ालयका दे क्तख
कक्षास का सवै बालबाष्ट्लकाहरूलाई लष्ट्क्षत गिी सवै ष्ट्व ालयमा उनीहरूका
ष्ट्शक्षक तथा अष्ट्भभावकहरूलाई समेत जुकाको संक्रमण ि यसको प्रभावकोबािे मा सचेत गिाउने खालका काययक्रम
आयोजनागने
ष्ट्व ाथीहरूकालाष्ट्ग ष्ट्व ालय खाजाको व थाकालाष्ट्ग अष्ट्भभावहरूसंग छलफल एवं पिामशय गने
ष्ट्कशोिष्ट्कशोिी ( दे क्तख वर्षय) हरूकालाष्ट्ग पोर्षणको मह को बािे मा कक्षास ৽ालन गने
यस काययक्रमलाई अझ
ापक बनाउनकालाष्ट्ग
थानीय श्रोत जुटाउने ि माइष्ट्कঢ়, ष्ट्भ ेलेखन
आष्ट्दज ाअ काययक्रमहरूपष्ट्नगनय सष्ट्क छ
पौष्ट् क खा पदाथयहरू बालबाष्ट्लकाको ताष्ट्लका अनु सािका खानाकोबािे मा थानीय एफ्.एम, तथा िे ष्ट्ियोहरूमा स े शमूलक
सामिी प्रचाि प्रसाि गनय सष्ट्क छ
क्तक्लनीकमा जचािँउन आउने बालबाष्ट्लकाको बीचमा ष्ट्शशु प्रदशयनी गिाई पुि ाि ष्ट्दएि पष्ट्न उनीहरूलाईहौसलाष्ट्दनसष्ट्क छ
तेस्रो ि चौथो ष्ट्दनः जुकाको और्षष्ट्ध खु वाउने काययक्रम
सिकािी तथा ष्ट्नजी ष्ट्व ालयका दे क्तख
कक्षास का सवै बालबाष्ट्लकाहरूलाई जुकाको और्षष्ट्ध खु वाउने काययक्रमगने ,
खासगरि चौथो ष्ट्दनमा अष्ट्घ ो ष्ट्दन जुकाको और्षष्ट्ध खान छु टे काहरूलाई और्षष्ट्ध खु वाउने जुकाको और्षष्ट्ध स क्त त
थानीय तहले व था गनुय पने छ थानीय तहले ष्ट्व ालयलाई जुकाको और्षष्ट्ध उपल ध गिाई ष्ट्वतिण काययमा सहयोग
गनुय पने छ और्षष्ट्ध ष्ट्वतिण काययकोलाष्ट्ग छु ਂै बजेटको व था गिीएको छै न बैशाख मष्ट्हनामा ष्ट्भटाष्ट्मन ए संगै जुकाको
और्षष्ट्ध खाएका बालबाष्ट्लका भए उनीहरुलाई यो पटकमा नखु वाउने
पािँ चौष्ट्दन: सिसफाईकाययक्रम
ष्ट्व ालय परिसिको सुिक्षा ि
वाताविणकालाष्ट्ग कक्षा कोठा ि ष्ट्व ालय हाताको सिसफाइ गने,
ष्ट्व ाथीहरूको क्तिगत ा
ि सिसफाइको ष्ट्नयष्ट्मत जािँ च गने,
पिजीवी ष्ट्नय ण गनय प्र े क मष्ट्हनाको फिकमा जुकाको और्षधी खुवाउने प्रव कालाष्ट्ग श्रोतको खो जीगने,
ष्ट्व ालयमा बालक्लबको गठन नभएको अव थामा बाल क्लबको गठन गिी उनीहरूको अिसितामा काययक्रम स৽ालन
गने गिी योजना बनाउने ि स৽ालन गने ,
प्र े क शैष्ट्क्षक सत्रको प्राि मा अष्ट्नवायय रुपमा ि स व भएमा अको एकपटक गिी वर्षयमा पटक ष्ट्व ाथीहरूको ा
पिीक्षणकालाष्ट्ग नष्ट्जकको ा
सं थासंग सम य गने
छै ठौिँष्ट्दनःअष्ट्तरििकाययक्रम
प्राथष्ट्मक तहका बालबाष्ट्लकाहरूलाई संभव भए स ष्ट्व ालय खाजा काययक्रमस ৽ालनगिी (घिबाटै ाउन लगाएि भएपष्ट्न)
यसै अवष्ट्धमा उनीहरूलाई पोर्षण युि खानपान स
ी वहाि ष्ट्सकाउने तथा क्तिगत सिसफाइकालाष्ट्ग अष्ट्भप्रेरित
गने
हाष्ट्जरिजवाफ, ष्ट्नब , कथा, लोकगीत ज ा अष्ट्तरिि ष्ट्क्रयाकलाप स৽ालन गने
ष्ट्व ालय तथा सावयजष्ट्नक थलहरूमा जन–चेतनामूलक ¥याली, गीत,नाच तथा सिक नाटक प्रदशयनगने
सातौिँष्ट्दन: ष्ट्व ालयमा ा
ि सिसफाइको क्त थष्ट्तको समीक्षा काययक्रम
ष्ट्व ालय ा
तथा पोर्षण स भयमा हालस भए गिे का काययक्रम, सको उपलक्त , उि काययक्रम स৽ालनका चुनौती
ि आगामी ष्ट्दनमा ती काययक्रमलाई अझ प्रभावकािी ं गबाट कसिी स৽ालन गनय सष्ट्क छ? भ े स भयमा थानीय
ा कमीहयरू, ष्ट्व ालयका ष्ट्शक्षकहरू, श्रोत क्तिहरू समेतलाई सहभागी गिाई छलफल तथा अ िष्ट्क्रया काययक्रम गने
ि पृ पोर्षण (Feedback) ष्ट्लने
काययक्रम अनु गमन तथा सुपरिबेक्षण:
परिवाि क ाण महाशाखा ले आब कतानु साि काययक्रमको अनुगमन गने छ
अष्ट्भलेखतथाप्रष्ट्तवेदन
ा थ सेवा ष्ट्बभाग,परिवाि क ाण महाशाखा, पोर्षण शाखा, टे कुमा काययक्रमस
भए प ात ष्ट्न प्रष्ट्तबेदनहरु पठाउनु पने
छ:
काययक्रम स
ताको ष्ट्ब ृतप्रगष्ट्त प्रष्ट्तवेदन
स क्त त सामाष्ट्जक ष्ट्वकास म ालयले चौमाष्ट्सक ि बाष्ट्र्षयक रुपमा एक प्रष्ट्त आष्ट्थयक तथा भौष्ट्तक प्रगष्ट्त प्रष्ट्तबेदन )अनु सूची
(
289

बजेट
वािँ िफािँ ि
स भय
सामािी
बजेट
वािँ िफािँ ि

आव

कता अनु साि सबै तह लाभाक्त त वगय समेष्ट्टने गरि स ाह ापी काययक्रम संचालन गनुय पने छ

ष्ट्ब ालय

ा

तथा पोर्षण स ाह संचालन ष्ट्नदे ष्ट्शका

माष्ट्थ उ ेक्तखत वटै पोर्षण स क्त िाष्ट् ि य ष्ट्दवस/मष्ट्हनाहरु मनाउन प्र े क प्रदे शलाइ रु
दिले एकमु िकम ष्ट्बष्ट्नयोजन गरिएको छ
प्रचष्ट्लत आष्ट्थयक ऐनकानुनको परिष्ट्ध ष्ट्भत्र िही आब कता अनु साि बांिफां ि गनय सष्ट्कने छ

)दु इलाख दस हजाि) को

मिघ्र कुपोर्षणको एमककृत ि थापन काययकि लागु भएका थानीय तहहरुिा नया आउने
ा
कमियको लामग
ििता अमभिृमदमज ा भू क प्रभामित मज ा सिेत)( श्रोतःनेपाल सिकाि)
पररचय
ष्ट्शघ्र कुपोर्षण को एष्ट्ककृत ब थापन काययक्रम (IMAM) छ मष्ट्हना दे क्तख पां च वर्षय मुष्ट्नका बालबाष्ट्लका को पोर्षण
क्त थष्ट्त लेखा जोखा गरि ष्ट्शघ्र कुपोर्षण (Acute Malnutrition) भएका बालबाष्ट्लकाहरुलाई IMAM काययक्रमको

उ े
अपेमित
प्रमतर्ल
स৽ालन
प्रकृया

ष्ट्नदे ष्ट्शका बमोष्ट्जम बष्ट्हिं ग तथा अ िं ग सेवा बाट उपचाि तथा
ब थापन गरि छ यष्ट्त मात्र नभई ष्ट्वष्ट्भ
उपचािा क खानाको म मबाट पोर्षण पुन थापना गृह बाट पष्ट्न उपचाि गरि छ यो काययक्रम स क्त सेवा ष्ट्दन
भुक प्रभाष्ट्वत ष्ट्ज ा सष्ट्हत
ष्ट्ज ाहरुमा स ूणय ा कमी तथा मष्ट्हला ा
यम् सेष्ट्वकाको क्षमता
अष्ट्भवृक्त भैसकेको छ यो काययक्रम संचालनको चाष्ट्हने स ूणय पोर्षण सामिीहरु पष्ट्न संष्ट्घय खरिद प्रणालीमा बजेट
ब थापन भैसकेको छ यो काययक्रम सुचारु ं गले संचालन गनय नया आउने ा
कमी तथा यंसेष्ट्वका लाइ पष्ट्न
ताष्ट्लमको जरुरि हुने भएकोले प्रदे शले नया यो काययक्रमको ताष्ट्लम नष्ट्लएका
ा
कमीहरुलाई समेटीक्षमता
अष्ट्भवृक्त गनय कोलाष्ट्ग यो बजेटको ब था गरिएको हो
ष्ट्शघ्र कुपोर्षण को एष्ट्ककृत ब थापन काययक्रम (IMAM) काययक्रमको ताष्ट्लम नष्ट्लएका ि नयािँ ा
कमीहरुको
क्षमता अष्ट्भवृक्त गने
स ूणय ा कष्ट्मयहरुले छ मष्ट्हना दे क्तख पां च वर्षय मुष्ट्नका बालबाष्ट्लका को पोर्षण क्त थष्ट्त लेखा जोखा गरि ष्ट्शघ्र
कुपोर्षण (Acute Malnutrition ) भएका बालबाष्ट्लकाहरुलाई IMAM काययक्रमको ष्ट्नदे ष्ट्शका बमोष्ट्जम बष्ट्हिं ग
तथा अ िं ग सेवा बाट उपचाि तथा ब थापन गनय सिे हुने छन
लमित सिूहः
मष्ट्हना दे क्तख वर्षय स का बालबाष्ट्लकाहरु
से िामदने/काययक्रि संचालन गने मनकायः
ा
कायाय लयहरु तथा थानीय तहहरु
मिघ्र कुपोर्षणको एमककृत ब थापनकाययक्रि संचालन भएका मज ाहरु :
प्रदे श नं
पां चथि, झापा, संखुवासभा, सुनसिी, मोिं ग, खोटां ग ि ओखल ुं गा
प्रदे श नं
धनु र्षा, महो िी, सलाय ही, स िी, ष्ट्सिहा, िौतहट, बािा ि पसाय
प्रदे श नं
दोलखा, ष्ट्स ु पा चोक, िसुवा, धाष्ट्दंग, नु वाकोट, काठमािौिँ, भिपुि, लष्ट्लतपुि, काभ्रेपला ोक, िामेछाप, ष्ट्स ु ली,
मकवानपुि ि ष्ट्चतवन
गਔकी प्रदे श
गोखाय, ाी, नवलपिासी पुबय, पबयत, बाुঢ়
प्रदे श नं
रुकुम पूवय, पा ा, नवलपिासी पष्ट् म, रुप े ही, कष्ट्पलब ु, दाঢ়, बािँ के, बष्ट्दयया
कणाय ली प्रदे श
िो ा, मुगु, हु ा, जु ा, काष्ट्लकोट, जाजिकोट, रुकुम पष्ट् म,
सुदुपष्ट् म प्रदे श
कैलाली, िोटी, अछाम, बाजुिा, बैतिी, ििे धु िा, कंचनपुि
से िा/काययक्रि संचालन गनुयपने सियः
चालु आष्ट्थयक वर्षय
÷
काययक्रि अनुगिन तथा सुपररबेिण:
परिवाि क ाण महाशाखाले आब कतानु साि काययक्रमको अनु गमन गने छ
अमभलेखतथाप्रमतिेदन
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संष्ट्घय ा
तथा जनसंূा म ालय, ा थ सेवा ष्ट्बभाग, परिवाि क ाण महाशाखा, पोर्षण शाखा, टे कुमा
काययक्रमस
भए प ात ष्ट्न प्रष्ट्तबेदनहरु पठाउनु पने छ:
स क्त त प्रादे ष्ट्शक ष्ट्नकायहरु सामाष्ट्जक ष्ट्वकास म ालय, ा
शाखा/प्रादे ष्ट्शक ा थ ष्ट्नदे शनालयका स
ा कमी तथा प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धहरुले काययक्रम स
ताको ष्ट्ब ृत प्रगष्ट्त प्रष्ट्तवेदन
स क्त त प्रादे ष्ट्शक ष्ट्नकायले चौमाष्ट्सक ि बाष्ट्र्षयक रुपमा एक प्रष्ट्त आष्ट्थयक तथा भौष्ट्तक प्रगष्ट्त प्रष्ट्तबेदन )अनु सूची
(

सीनं .

प्रदे ि

रकि ( रु हजार िा)

कैमर्यत

प्रदे श नं
प्रदे श नं
प्रदे श नं
गਔकी प्रदे श
प्रदे श नं
कणाय ली प्रदे श
सुदुिपष्ट् म प्रदे श
ज ा
स भय
सािाग्री

प्रचष्ट्लत आष्ट्थयक ऐनकानुनको परिष्ट्ध ष्ट्भत्र िही आब

काययक्रम ष्ट्नदे ष्ट्शका

कता अनुसाि बां िफां ि गनय सष्ट्कने छ

पोर्षण पैरिी गो ी सातै प्रदे ििा श्रोतःनेपाल सिकाि
पररचय

उ े

अपेमित
प्रमतर्ल
स৽ालन
प्रकृया

ने पाल सिकािले दे शमा पोर्षण अब थामा सुधाि गनय धेिै प्रयास गिे को फल रुप पोर्षण अब थामा सुधाि आएको
दे क्तख छ ष्ट्ब
ापी अनु स ानहरुले पष्ट्न अझै मातृ तथा बाल मृ ु दि घटाउन पोर्षण क्षेत्रलाइ प्राथष्ट्मकतामा िाखे ि
लगानी गनुय पने , यस स क्त ष्ट्वष्ट्भ ऐन ष्ट्नयमहरु ष्ट्वकास तथा परिमाजयन गनुय पने दे क्तख छ
सको लाष्ट्ग पोर्षणको
मह को बािे मा संसद,नीष्ट्त ष्ट्नमायता, पत्रकािहरु तथा अ स क्त त सिोकािवालाहरुसंग पैिवी गरि पोर्षणको
स ेदनष्ट्शलता लाइ म नजि गदै बजेट वृक्त , नपान प्रबधयन तथा यस क्षेत्रको प्राथष्ट्मकीकिण गनुय पने जरुरि
दे क्तखएकोले यस काययक्रममा बजेट व था गरिएको छ
ने पालको पोर्षण स
ी पृ भूष्ट्म, क्त थष्ट्त ष्ट्व ेर्षण, पोर्षण स
ी नीष्ट्त तथा िणनीष्ट्तहरु, ने पाल सुक्ष्म पोर्षकत
सवेक्षण क्त थष्ट्त
प्रष्ट्तवेदनकोबािे जानकािी, पोर्षण स
ी ष्ट्व यमान काययक्रमहरुको बािे छलफल गने
ष्ट्नष्ट्त तथा योजनाकािहरुलाई पोर्षण स
ी जानकािी भई भष्ट्व मा क ो खालको िणष्ट्नष्ट्त बनाउने ,
उपयुयिखालको काययक्रम तय गनय क्षमता अष्ट्भवृक्त गने , प्राथष्ट्मकिण गने
प्रदे श िीय ष्ट्नष्ट्त तथा योजनाहरुमा पोर्षणका ष्ट्क्रयाकलापहरुलाई मह ष्ट्दई काययक्रमहरुको तजुयमा हुने छ

यो ष्ट्क्रयाकलाप ष्ट्न ानु साि संचालन गनुय पने छ मंत्रालयको जन ा
शाखाले .से.ष्ट्व, परिवाि क ाण महाशाखा,
पोर्षण शाखा संग प्रावष्ट्धक सहयोग का लाष्ट्ग आव क सम य गिी गनुय पने छ
सहभागी
प्रादे ष्ट्शक संसदहरु, पोर्षण खा सुिक्षा ष्ट्नदे शक सष्ट्मष्ट्तका पदाष्ट्धकािीहरु, प्रदे श िीय ा , कृष्ट्र्ष, खाने पानी,
मष्ट्हला, बालबाष्ट्लका तथा जे नागरिक , ष्ट्शक्षा, संघीय माष्ट्मला, अथय, संचाि , वाष्ट्ण৸ तथा आपूष्ट्तय महाशाखाका
प्रमूख, प्रदे श
ा
ष्ट्नदे शनालय,अ ताल नष्ट्सयङ ई ाजय, प्रसुष्ट्त सेवामा संल্ ष्ट्चष्ट्क क, मेष्ट्िकल
अष्ट्धकृत,पत्रकाि,पोर्षण सिोकािवाला क्तिहरु, थानीय गैिसिकािी सं थाका पदाष्ट्धकािीहरु,
नपान संिक्षण
तथा स धयन उपसष्ट्मष्ट्त ािा मनोष्ट्नत BMS Monitors
लमितसिूहः
प्रादे ष्ट्शक संसदहरु, प्रदे श
िीय पोर्षण खा सुिक्षा ष्ट्नदे शक सष्ट्मष्ट्तका सद
ि सिोकािवाला
क्तिहरु,
अ तालका नष्ट्सयङ ई ाजय, प्रसुष्ट्त सेवामा संल্ ष्ट्चष्ट्क क, मेष्ट्िकल अष्ट्धकृत,पत्रकािहरु, थानीय गैि सिकािी
सं थाका पदाष्ट्धकािीहरुका साथै नपान संिक्षण तथा स द्र्धन उपसष्ट्मष्ट्त ािा मनोष्ट्नत ष्ट्नरिक्षकहरु
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से िामदने र काययक्रि सं चालन गने मनकायः
स क्त त प्रदे शको सामाष्ट्जक ष्ट्वकास म ालय अ गयतको जन ा
शाखालेगनुय पने छ
से िा र काययक्रि सं चालन गनुयपने सियः
चालु आष्ट्थयक वर्षय
÷ को प्रथम चौमाष्ट्सक ष्ट्भत्र संचालन गने
काययक्रि अनुगिन तथा सुपररबेिण:
परिवाि क ाण महाशाखाले आब कतानु साि काययक्रमको अनु गमन गने छ
अमभलेखतथाप्रमतिेदन
संष्ट्घय ा
तथा जनसंূा म ालय, ा थ सेवा ष्ट्बभाग, परिवाि क ाण महाशाखा, पोर्षण शाखा, टे कुमा
काययक्रमस
भए प ात ष्ट्न प्रष्ट्तबेदनहरु पठाउनु पने छ:
स क्त त प्रादे ष्ट्शक ष्ट्नकायहरु सामाष्ट्जक ष्ट्वकास म ालय, ा
शाखा/प्रादे ष्ट्शक ा थ ष्ट्नदे शनालयका स
ा कमी तथा प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धहरुले काययक्रम स
ताको ष्ट्ब ृत प्रगष्ट्त प्रष्ट्तवेदन
स क्त त प्रादे ष्ट्शक ष्ट्नकायले चौमाष्ट्सक ि बाष्ट्र्षयक रुपमा एक प्रष्ट्त आष्ट्थयक तथा भौष्ट्तक प्रगष्ट्त प्रष्ट्तबेदन )अनु सूची
(
•प्र े क प्रदे शलाइ रु
)दु इ लाख मात्र(को दिले एकमु िकम ष्ट्बष्ट्नयोजन गरिएको छ
•प्रचष्ट्लत आष्ट्थयक कानु नको परिष्ट्धष्ट्भत्र िही आब कता अनु साि बां िफांि गनय सष्ट्कने
ष्ट्नदे ष्ट्शका, काययष्ट्वष्ट्ध, मापदਔ आष्ट्द

सु ਚेरी तथा गभय िती आिा र मकिोरीहरुलाइ सा
सिकाि(
पररचय

उ े
अपेमित
प्रमतर्ल
स৽ालन
प्रकृया

बजेट
िााँडर्ााँड

ामहक मितरण को लामग आइरन र्ोमलक एमसड खररद (श्रोत: नेपाल

प्रदे शतहबाट िाक्त ि य पोर्षण काययक्रम स৽ालन लाष्ट्ग आव क हुने पोर्षणज सामािी आइिन फोलीक एष्ट्सि
चक्कीखरिद, भਔािण, ष्ट्वतिण ब थापनकोलाष्ट्ग बजेट ष्ट्बष्ट्नयोजन गरिएको छ यी सामािीहरुको लागत अनु मान
गरि आव कताको आधािमा खरिद गनुय पने छ
पोर्षण स क्त सेवा ष्ट्नि ि सेवाउपल गिाउने
पोर्षणज
सामािीहरुको अभाव नहुने तथा समयमै आपूष्ट्तय भई मष्ट्हला तथा ष्ट्कशोिीहरुको ष्ट्बिामीदि,
मृ ु दिमाकष्ट्मआइ पोर्षण क्त थष्ट्तमा सुधाि आउने छ
यस काययक्रमकोलाष्ट्ग बजेटको व था प्रादे ष्ट्शक म ालयमा गरिएकोछ
से िा/काययक्रिस৽ालनगनेमनकायः
प्रदे श अ गयतका अ तालहरु,
ा थ सं था, मष्ट्हला
ा
यम् सेष्ट्वकाहरुबाट मष्ट्हला तथा
ष्ट्कशोिीहरुलाईपोर्षण सेवाउपल गिाइने छ
से िा/काययक्रिस৽ालनगनेअिमिः
बर्षैभिी (आ.व.
/ )
स৽ालनमिमिः
सामिीहरुको वाष्ट्र्षयक खपतको आधािमा ब ी खरिद नहुने गिी व थापन महाशाखाबाट हुने आपूष्ट्तयलाई समेत
ानमा िाखी स क्त त प्रदे शले खरिद गिी आव कता अनु साि मातहतका थानीय ा
सं थाहरूमा ष्ट्वतिण
गनुय पने छ
काययक्रि अनुगिन तथा सुपररबेिण:
परिवाि क ाण महाशाखाले आब कतानु साि काययक्रमको अनु गमन गने छ
अमभलेखतथाप्रमतिेदन
संष्ट्घय ा
तथा जनसंূा म ालय, ा थ सेवा ष्ट्बभाग, परिवाि क ाण महाशाखा, पोर्षण शाखा, टे कुमा
काययक्रमस
भए प ात ष्ट्न प्रष्ट्तबेदनहरु पठाउनु पने छ:
स क्त त प्रादे ष्ट्शक ष्ट्नकायहरु सामाष्ट्जक ष्ट्वकास म ालय, ा
महाशाखा/प्रादे ष्ट्शक ा
आपूष्ट्तय ब थापन
के
लेकाययक्रमस
ताको ष्ट्ब ृतप्रगष्ट्त प्रष्ट्तवेदन
स क्त त प्रादे ष्ट्शक ष्ट्नकायले चौमाष्ट्सक ि बाष्ट्र्षयक रुपमा आष्ट्थयक तथा भौष्ट्तक प्रगष्ट्त प्रष्ट्तबेदन )अनु सूची (

सीनं .

प्रदे ि

रकि ( रु हजार िा)

प्रदे श नं
प्रदे श नं
प्रदे श नं
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कैमर्यत

गਔकी प्रदे श
प्रदे श नं
कणाय ली प्रदे श
सुदुिपष्ट् म प्रदे श
ज ा

स भय
सािाग्री

प्रष्ट्त एकाई मु तथा काययक्रमको लष्ट्क्षत जनसंূालाई आधािमानी सामिीको लागत अनु मान तयाि गनुय पने छ
प्रचष्ट्लत आष्ट्थयक ऐन कानुनको परिष्ट्ध ष्ट्भत्र िही आब कता अनु साि बां िफां ि गनय सष्ट्कने छ
ब थापन महाशाखासंग सम य गरि काययष्ट्वष्ट्ध, ेष्ट्सष्ट्फकेशनको साथै प्रचष्ट्लत साबयजष्ट्नक खरिद ऐन,
तथा ष्ट्नयमावली
)संसोधन सष्ट्हत(, का आधािमा उपिोि सामिी खरिद गनुय पने छ

कणायली प्रदे िको मज ा (कामलकोट, जु ा, िुगु, हु ा र डो ा) यथाबत र सोलुखु ु मज ा लमित सिुहिा MCHN
कायय क्रि मनर रता तथा लागु गनय आपतकालीन पोर्षणको लामग सिेत र्ोटी र्ाइड मपठो (Supercereal) खररद
(श्रोत: नेपाल सिकाि(
पररचय

उ े
अपेमित
प्रमतर्ल
स৽ालन
प्रकृया

बजेट
िााँडर्ााँड
स भय
सािाग्री

प्रदे शतहबाट िाक्त ि य पोर्षण काययक्रम स৽ालनका लाष्ट्ग आव क हुने पोर्षणज सामािी फोटी फाइि ष्ट्पठो
)Supercereal) पौष्ट् क आहािखरिद, भਔािण, ष्ट्वतिण ब थापनको लाष्ट्ग बजेट ष्ट्बष्ट्नयोजन गरिएको छ यी
सामािीहरु लागत अनु मान गरि आव कताको आधािमा खरिद गनुय पने कणायली प्रदे शकोलाष्ट्ग ु वानीगने कायय
WFP माफयत हुने भएकोले खरिदको लाष्ट्ग मात्र बजेट ष्ट्बष्ट्नयोजन गरिएको ि सोलुखु ु ष्ट्ज ाको लाष्ट्ग ने पाल
सिकािले नै ु वानी ब थापन गनुय पने भएकोले सो समेतलाई म नजि गरि बजेट ष्ट्बष्ट्नयोजन गरिएको छ
पोर्षण सेवा ष्ट्नि ि उपल गिाउने
पोर्षणज सामािीहरुको अभावनहुनेतथासमयमैआपूष्ट्तयभई मष्ट्हला तथा बालबाष्ट्लका ष्ट्बिाष्ट्मदि, मृ ु दिमाकष्ट्मआइ
पोर्षण क्त थष्ट्तमा सुधाि आउने छ
यस काययक्रमकोलाष्ट्ग बजेटको व था प्रादे ष्ट्शक म ालयमा गरिएको छ
से िा/काययक्रि स৽ालन गने मनकायः
प्रदे श अ गयतका अ तालहरु,
ा थ सं था, मष्ट्हला
ा
यम् सेष्ट्वकाहरुबाट मष्ट्हलातथा
बालबाष्ट्लकालाईपोर्षण सेवाउपल गिाइने छ
से िा/काययक्रिस৽ालनगनेअिमिः
बर्षैभिी (आ.व.
/ )
स৽ालनमिमिः
सामिीहरुको वाष्ट्र्षयक खपतको आधािमा ब ी खरिद नहुने गिी ि व थापन महाशाखाबाट हुने आपूष्ट्तयलाई समेत
ानमा िाखी स क्त त प्रदे शले खरिद गिी आव कता अनु साि मातहतका थानीय ा
सं थाहरूमा ष्ट्वतिण
गनुय पने छ
काययक्रि अनुगिन तथा सुपररबेिण:
परिवाि क ाण महाशाखाले आब कतानु साि काययक्रमको अनु गमन गने छ
अमभलेखतथाप्रमतिेदन
संष्ट्घय ा
तथा जनसंূा म ालय, ा थ सेवा ष्ट्बभाग, परिवाि क ाण महाशाखा, पोर्षण शाखा, टे कुमा
काययक्रमस
भए प ात ष्ट्न प्रष्ट्तबेदनहरु पठाउनु पने छ:
स क्त त प्रादे ष्ट्शक ष्ट्नकायहरु सामाष्ट्जक ष्ट्वकास म ालय,
ा
महाशाखा/ प्रादे ष्ट्शक
ा
आपूष्ट्तय
ब थापन के लेकाययक्रमस
ताको ष्ट्ब ृतप्रगष्ट्त प्रष्ट्तवेदनपठाउने
स क्त त प्रादे ष्ट्शक ष्ट्नकायले चौमाष्ट्सक ि बाष्ट्र्षयक रुपमा आष्ट्थयक तथा भौष्ट्तक प्रगष्ट्त प्रष्ट्तबेदन पठाउने )अनु सूची
(
कणाय ली प्रदे शलाइ रु
) आठ किोि मात्र(ि प्रदे श नं लाइ रु
)ष्ट्तन किोि मात्र( िकम ु वानी
सष्ट्हत ष्ट्बष्ट्नयोजन गरिएको छ
प्रचष्ट्लत आष्ट्थयक कानुनको परिष्ट्ध ष्ट्भत्र िही आब कता अनु साि बां िफांि गनय सष्ट्कने छ
प्रष्ट्त एकाई मु तथा काययक्रमको लष्ट्क्षत जनसंূालाई आधािमानी सामिीको लागत अनु मान तयाि गनुय पने छ
ब थापन महाशाखा, आपूष्ट्तय शाखासंग सम य गरि शाखाले उपल गिाउने काययष्ट्वष्ट्ध, ेष्ट्सष्ट्फकेशनको साथै
प्रचष्ट्लत साबयजष्ट्नक खरिद ऐन,
तथा ष्ट्नयमावली
)संसोधन सष्ट्हत(, अनु साि उपिोि सामिी खरिद
गनुय पने छ
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पोर्षण काययक्रिको अनुगिन तथा सु पररिेिण (प्रदे ि
पररचय

उ े
अपेमित
प्रमतर्ल
स৽ालन
प्रकृया

बजेट
िााँडर्ााँड
स भय
सािाग्री

रीय :श्रोत( )नेपाल सिकाि)

पोर्षण काययक्रम लागु भएका स ूणय प्रदे श तथा थानीय तहहरुबाट संचालन हुने पोर्षण स क्त त काययक्रमहरु
प्रभावकािी ि गुण िीय बनाउने ि काययक्रममा सुधाि
ाउने अष्ट्भप्रायले सेवा प्रवाह गने ष्ट्नकाय वा क्तिले
अवल न गिे को प्रष्ट्क्रयाहरुको प्र क्षअनु गमन तथा सुपरिवेक्षण गनय का लाष्ट्ग उ ेक्तखत ष्ट्शर्षयकमा बजेट व था
गरिएको छ
प्रदे श अ गयत संचाष्ट्लत पोर्षण काययक्रमहरुको कायय यनको अव था बािे थलगत अबलोकन गरि काययक्षेत्र तहबाट
हुनु पने सुधािका लाष्ट्ग तਚाल पृ पोर्षण ष्ट्दने ि कायय यनको ष्ट्शलष्ट्शलामा दे क्तखएको अबिोधलाई हटाउन
सहजीकिण गने तथा थलगत अनु भवको आधािमा नीष्ट्त ष्ट्नमाय ण तहमा आब क सुझाब पेश गने
पोर्षण काययक्रमका सुचां कमा सुधाि भएको हुने छ

माष्ट्थ उ ेक्तखत सुपरिवेक्षण, अनु गमनका ष्ट्क्रयाकलापहरुमा ष्ट्वष्ट्नयोष्ट्जत बजेटबाट सुपरिवेक्षण कायय योजना बनाउिँ दा
सुधािको महसुस गरिएका ष्ट्ज ा, थानीय तहहरु छनोट गिी सु परिवेक्षण कायय ताष्ट्लका तयाि गने
सुपरिवेक्षण काययक्रमको लाष्ट्ग ष्ट्वर्षयव ुमा दक्ष तथा काययक्रम संग स क्त त क्ति मात्र परिचालनको योजना
बनाउने
सुपरिवेक्षण कायय योजना तथा अ ष्ट्नयष्ट्मत काययमा खटी जाने कमयचािीहरुले सुपरिवेक्षण प ात काययक्रमको अव था,
गरिएका काययहरु ि सुझाव सष्ट्हत अष्ट्नवायय रुपमा चेक ष्ट्ल सष्ट्हत समीक्षा ि पृ पोर्षण ष्ट्दएको काययको अष्ट्भलेख
िाखी एक कपी परिवाि क fण महाशाखा, पोर्षण शाखालाई उपल गिाउनु पने छ
लमितसिूहः
प्रदे श अ गयतका पोर्षण पुन थापना गृह ि ष्ट्ज ा, अ तालहरु, थानीय तह क्त थीत ा
सं थाहरु, म. ा. ं .
सेष्ट्वकाहरु
से िा मदनेरकाययक्रि संचालन गने मनकायः
स क्त त प्रादे ष्ट्शक ा
स क्त त ष्ट्नकायहरुले गनुय पने छ
से िारकाययक्रिसंचालनगनुयपनेसियः
चालु आष्ट्थयक वर्षय
÷ ष्ट्भत्र तोष्ट्कएको चौमाष्ट्सक एवं आव कता ि कायय योजना अनु साि संचालन गने
काययक्रि अनुगिन तथा सुपररबेिण:
परिवाि क ाण महाशाखाले आब कतानु साि काययक्रमको अनु गमन गने छ
अमभलेखतथाप्रमतिेदन
संष्ट्घय ा
तथा जनसंূा म ालय, ा थ सेवा ष्ट्बभाग, परिवाि क ाण महाशाखा, पोर्षण शाखा, टे कुमा
काययक्रमस
भए प ात ष्ट्न प्रष्ट्तबेदनहरु पठाउनु पने छ:
स क्त त प्रादे ष्ट्शक ष्ट्नकायहरुलेकाययक्रमस
ताको ष्ट्ब ृतप्रगष्ट्त प्रष्ट्तवेदन
स क्त त प्रादे ष्ट्शक ष्ट्नकायले चौमाष्ट्सक ि बाष्ट्र्षयक रुपमा एक प्रष्ट्त आष्ट्थयक तथा भौष्ट्तक प्रगष्ट्त प्रष्ट्तबेदन )अनु सूची
(
•प्र े क प्रदे शलाइ रु
)दु इ लाख मात्र( को दिले एकमु िकम ष्ट्बष्ट्नयोजन गरिएको छ
•आव कता अनु साि स ब भएस सबै ा
सं था/पोर्षणका सूचक तथा पोर्षण काययक्रम समेष्ट्टने गरि
अनु गमन सुपरिबेक्षणको लाष्ट्ग ने पाल सिकािको प्रचष्ट्लत आष्ट्थयक ऐन ष्ट्नयमानु साि बजेट बािँ िफािँ ि गनुय पने छ
पोर्षण काययक्रम अनु गमन चेकष्ट्ल , काययक्रम ष्ट्नदे ष्ट्शका/काययष्ट्वष्ट्ध आष्ट्द

पोर्षण अनुसूची

)प्रादे ष्ट्शक( बाष्ट्र्षयक

ीकृत काययक्रम :
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g]kfn ;/sf/
:jf:Yo tyf hg;+Vof dGqfno

:jf:Yo ;]jf ljefu
kl/jf/ sNof0f dxfzfvf
afn :jf:Yo tyf vf]k ;]j f zfvf
cf=O{= Pd=Pg=l;=cfO{= sfo{s |d
jflif{s :jLs[t sfo{q md (प्रादे ष्र्क )
प्रदे र्
प्रदे र् नं . १

कोि

sfo{qmd

2 .7 .2 2 .1 3 9 IMNCI कायगक्रम (नर्विात ष्र्र्ु तथा दाल स्र्वास््य) र्नरन्त्तरता

रु हिारमा

(' ० ० ० )

1 8 ,0 0 0

दाल स्र्वास््य कायगक्रम सर्मक्षा (र्दर्ेष गरी र्निःर्ुपक नर्विात कायगक्रमको
प्रदे र् नं . १

2 .7 .2 2 .1 4 0 गर्तर्दर्ध ररभ्यू प्लार्नंग

प्रदे र् नं . १

2 .7 .2 2 .1 4 1 RDQA (IMNCI) कायगक्रम

300

प्रदे र् नं . १

2 .7 .2 2 .1 4 2 SNCU/NICU रे कर्िगङ रे िोकििं ग सुदृर्धकरण कायगक्रम

700

प्रदे र् नं . १

2 .7 .2 2 .1 4 3 SNCU/NICU मा कायगरत नर्सिंग स्िाफलाई exposure/ तार्लम

800

तथा कायगन्त्र्वयन कर्वर्ेष कायगक्रम ७ प्रदे र् )

700

र्दरामी नर्विात ष्र्र्ुको लार्ग र्नर्ुपक उििार खिग कायगक्रम लागु भएका
प्रदे र् नं . १

7 .1 .2 .1

2 0 ,0 0 0

अस्िताल र्नर्ुपक उििार
आइएमएनर्सआई कायगक्रमका लार्ग िाकहने औषर्ध खररद (ORS, Zinc िक्की,

प्रदे र् नं . १

7 .2 .9 .2

Amoxicillin, Gentamycin, Chlorhexidine gel (नाभीमा लगाउने मपहम) आदद)

2 0 ,0 0 0

SNCU/ NICU सञ्चालनका लार्ग औिार उिकरण खररद तथा भर्वन, कोठा
प्रदे र् नं . 1

1 1 .3 .9 .2

ममगत सम्भार र व्यर्वस्थािन

1 ,5 0 0

प्रदे र् नं . १

2 .5 .7 .8

SNCU/ NICU सं िालनका लार्ग मेर्िकल अर्धकृत/ स्िाफ नसग करार

4 ,0 0 0

प्रदे र् नं . २

2 .7 .2 2 .1 3 9 IMNCI कायगक्रम (नर्विात ष्र्र्ु तथा दाल स्र्वास््य) र्नरन्त्तरता

1 6 ,0 0 0

दाल स्र्वास््य कायगक्रम सर्मक्षा (र्दर्ेष गरी र्निःर्ुपक नर्विात कायगक्रमको
प्रदे र् नं . २

2 .7 .2 2 .1 4 0 गर्तर्दर्ध ररभ्यू प्लार्नंग

प्रदे र् नं . २

2 .7 .2 2 .1 4 1 RDQA (IMNCI) कायगक्रम

300

प्रदे र् नं . २

2 .7 .2 2 .1 4 2 SNCU/NICU रे कर्िगङ रे िोकििं ग सुदृर्धकरण कायगक्रम

700

प्रदे र् नं . २

2 .7 .2 2 .1 4 3 SNCU/NICU मा कायगरत नर्सिंग स्िाफलाई exposure/ तार्लम

800

तथा कायगन्त्र्वयन कर्वर्ेष कायगक्रम ७ प्रदे र् )

700

र्दरामी नर्विात ष्र्र्ुको लार्ग र्नर्ुपक उििार खिग कायगक्रम लागु भएका
प्रदे र् नं . २

7 .1 .2 .1

2 2 ,0 0 0

अस्िताल र्नर्ुपक उििार
आइएमएनर्सआई कायगक्रमका लार्ग िाकहने औषर्ध खररद (ORS, Zinc िक्की,

प्रदे र् नं . २

7 .2 .9 .2

Amoxicillin, Gentamycin, Chlorhexidine gel (नाभीमा लगाउने मपहम) आदद)

2 0 ,0 0 0

SNCU/ NICU सञ्चालनका लार्ग औिार उिकरण खररद तथा भर्वन, कोठा
प्रदे र् नं . २

1 1 .3 .9 .2

ममगत सम्भार र व्यर्वस्थािन

1 ,5 0 0

प्रदे र् नं . २

2 .5 .7 .8

SNCU/ NICU सं िालनका लार्ग मेर्िकल अर्धकृत/ स्िाफ नसग करार

4 ,0 0 0
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प्रदे र् नं . ३

2 .7 .2 2 .1 3 9 IMNCI कायगक्रम (नर्विात ष्र्र्ु तथा दाल स्र्वास््य) र्नरन्त्तरता

1 8 ,0 0 0

दाल स्र्वास््य कायगक्रम सर्मक्षा (र्दर्ेष गरी र्निःर्ुपक नर्विात कायगक्रमको
प्रदे र् नं . ३

2 .7 .2 2 .1 4 0 गर्तर्दर्ध ररभ्यू प्लार्नंग

प्रदे र् नं . ३

2 .7 .2 2 .1 4 1 RDQA (IMNCI) कायगक्रम

300

प्रदे र् नं . ३

2 .7 .2 2 .1 4 2 SNCU/NICU रे कर्िगङ रे िोकििं ग सुदृर्धकरण कायगक्रम

700

प्रदे र् नं . ३

2 .7 .2 2 .1 4 3 SNCU/NICU मा कायगरत नर्सिंग स्िाफलाई exposure/ तार्लम

800

तथा कायगन्त्र्वयन कर्वर्ेष कायगक्रम ७ प्रदे र् )

700

र्दरामी नर्विात ष्र्र्ुको लार्ग र्नर्ुपक उििार खिग कायगक्रम लागु भएका
प्रदे र् नं . ३

7 .1 .2 .1

2 2 ,0 0 0

अस्िताल र्नर्ुपक उििार
आइएमएनर्सआई कायगक्रमका लार्ग िाकहने औषर्ध खररद (ORS, Zinc िक्की,

प्रदे र् नं . ३

7 .2 .9 .2

Amoxicillin, Gentamycin, Chlorhexidine gel (नाभीमा लगाउने मपहम) आदद)

2 0 ,0 0 0

SNCU/ NICU सञ्चालनका लार्ग औिार उिकरण खररद तथा भर्वन, कोठा
प्रदे र् नं . ३

1 1 .3 .9 .2

ममगत सम्भार र व्यर्वस्थािन

1 ,5 0 0

प्रदे र् नं . ३

2 .5 .7 .8

SNCU/ NICU सं िालनका लार्ग मेर्िकल अर्धकृत/ स्िाफ नसग करार

4 ,0 0 0

प्रदे र् नं . ४

2 .7 .2 2 .1 3 9 IMNCI कायगक्रम (नर्विात ष्र्र्ु तथा दाल स्र्वास््य) र्नरन्त्तरता

1 8 ,0 0 0

दाल स्र्वास््य कायगक्रम सर्मक्षा (र्दर्ेष गरी र्निःर्ुपक नर्विात कायगक्रमको
प्रदे र् नं . ४

2 .7 .2 2 .1 4 0 गर्तर्दर्ध ररभ्यू प्लार्नंग

तथा कायगन्त्र्वयन कर्वर्ेष कायगक्रम ७ प्रदे र् )

प्रदे र् नं . ४

2 .7 .2 2 .1 4 1 RDQA (IMNCI) कायगक्रम

300

प्रदे र् नं . ४

2 .7 .2 2 .1 4 2 SNCU/NICU रे कर्िगङ रे िोकििं ग सुदृर्धकरण कायगक्रम

700

प्रदे र् नं . ४

2 .7 .2 2 .1 4 3 SNCU/NICU मा कायगरत नर्सिंग स्िाफलाई exposure/ तार्लम

800

700

र्दरामी नर्विात ष्र्र्ुको लार्ग र्नर्ुपक उििार खिग कायगक्रम लागु भएका
प्रदे र् नं . ४

7 .1 .2 .1

अस्िताल र्नर्ुपक उििार

1 5 ,0 0 0

आइएमएनर्सआई कायगक्रमका लार्ग िाकहने औषर्ध खररद (ORS, Zinc िक्की,
प्रदे र् नं . ४

7 .2 .9 .2

Amoxicillin, Gentamycin, Chlorhexidine gel (नाभीमा लगाउने मपहम) आदद)

1 5 ,0 0 0

SNCU/ NICU सञ्चालनका लार्ग औिार उिकरण खररद तथा भर्वन, कोठा
प्रदे र् नं . ४

1 1 .3 .9 .2

ममगत सम्भार र व्यर्वस्थािन

1 ,5 0 0

प्रदे र् नं . ४

2 .5 .7 .8

SNCU/ NICU सं िालनका लार्ग मेर्िकल अर्धकृत/ स्िाफ नसग करार

4 ,0 0 0

प्रदे र् नं . ५

2 .7 .2 2 .1 3 9 IMNCI कायगक्रम (नर्विात ष्र्र्ु तथा दाल स्र्वास््य) र्नरन्त्तरता

1 8 ,0 0 0

दाल स्र्वास््य कायगक्रम सर्मक्षा (र्दर्ेष गरी र्निःर्ुपक नर्विात कायगक्रमको
प्रदे र् नं . ५

2 .7 .2 2 .1 4 0 गर्तर्दर्ध ररभ्यू प्लार्नंग

प्रदे र् नं . ५

2 .7 .2 2 .1 4 1 RDQA (IMNCI) कायगक्रम

300

प्रदे र् नं . ५

2 .7 .2 2 .1 4 2 SNCU/NICU रे कर्िगङ रे िोकििं ग सुदृर्धकरण कायगक्रम

700

प्रदे र् नं . ५

2 .7 .2 2 .1 4 3 SNCU/NICU मा कायगरत नर्सिंग स्िाफलाई exposure/ तार्लम

800

तथा कायगन्त्र्वयन कर्वर्ेष कायगक्रम ७ प्रदे र् )

700

र्दरामी नर्विात ष्र्र्ुको लार्ग र्नर्ुपक उििार खिग कायगक्रम लागु भएका
प्रदे र् नं . ५

7 .1 .2 .1

2 0 ,0 0 0

अस्िताल र्नर्ुपक उििार
आइएमएनर्सआई कायगक्रमका लार्ग िाकहने औषर्ध खररद (ORS, Zinc िक्की,

प्रदे र् नं . ५

7 .2 .9 .2

Amoxicillin, Gentamycin, Chlorhexidine gel (नाभीमा लगाउने मपहम) आदद)

2 0 ,0 0 0

SNCU/ NICU सञ्चालनका लार्ग औिार उिकरण खररद तथा भर्वन, कोठा
प्रदे र् नं . ५

1 1 .3 .9 .2

ममगत सम्भार र व्यर्वस्थािन

1 ,5 0 0

प्रदे र् नं . ५

2 .5 .7 .8

SNCU/ NICU सं िालनका लार्ग मेर्िकल अर्धकृत/ स्िाफ नसग करार

4 ,0 0 0
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प्रदे र् नं . ६
प्रदे र् नं . ६

2 .7 .2 2 .1 3 9 IMNCI कायगक्रम (नर्विात ष्र्र्ु तथा दाल स्र्वास््य) र्नरन्त्तरता
2 .7 .2 2 .1 4 0

1 6 ,0 0 0

दाल स्र्वास््य कायगक्रम सर्मक्षा (र्दर्ेष गरी र्निःर्ुपक नर्विात कायगक्रमको
गर्तर्दर्ध ररभ्यू प्लार्नंग

तथा कायगन्त्र्वयन कर्वर्ेष कायगक्रम ७ प्रदे र् )

700

प्रदे र् नं . ६

2 .7 .2 2 .1 4 1 RDQA (IMNCI) कायगक्रम

300

प्रदे र् नं . ६

2 .7 .2 2 .1 4 2 SNCU/NICU रे कर्िगङ रे िोकििं ग सुदृर्धकरण कायगक्रम

700

प्रदे र् नं . ६

2 .7 .2 2 .1 4 3 SNCU/NICU मा कायगरत नर्सिंग स्िाफलाई exposure/ तार्लम

800

र्दरामी नर्विात ष्र्र्ुको लार्ग र्नर्ुपक उििार खिग कायगक्रम लागु भएका
प्रदे र् नं . ६

7 .1 .2 .1

अस्िताल र्नर्ुपक उििार

1 0 ,0 0 0

आइएमएनर्सआई कायगक्रमका लार्ग िाकहने औषर्ध खररद (ORS, Zinc िक्की,
प्रदे र् नं . ६

7 .2 .9 .2

Amoxicillin, Gentamycin, Chlorhexidine gel (नाभीमा लगाउने मपहम) आदद)

1 2 ,5 0 0

SNCU/ NICU सञ्चालनका लार्ग औिार उिकरण खररद तथा भर्वन, कोठा
प्रदे र् नं . ६

1 1 .3 .9 .2

ममगत सम्भार र व्यर्वस्थािन

1 ,5 0 0

प्रदे र् नं . ६

2 .5 .7 .8

SNCU/ NICU सं िालनका लार्ग मेर्िकल अर्धकृत/ स्िाफ नसग करार

4 ,0 0 0

प्रदे र् नं . ७

2 .7 .2 2 .1 3 9 IMNCI कायगक्रम (नर्विात ष्र्र्ु तथा दाल स्र्वास््य) र्नरन्त्तरता

1 6 ,0 0 0

दाल स्र्वास््य कायगक्रम सर्मक्षा (र्दर्ेष गरी र्निःर्ुपक नर्विात कायगक्रमको
प्रदे र् नं . ७

2 .7 .2 2 .1 4 0 गर्तर्दर्ध ररभ्यू प्लार्नंग

तथा कायगन्त्र्वयन कर्वर्ेष कायगक्रम ७ प्रदे र् )

प्रदे र् नं . ७

2 .7 .2 2 .1 4 1 RDQA (IMNCI) कायगक्रम

300

प्रदे र् नं . ७

2 .7 .2 2 .1 4 2 SNCU/NICU रे कर्िगङ रे िोकििं ग सुदृर्धकरण कायगक्रम

600

प्रदे र् नं . ७

2 .7 .2 2 .1 4 3 SNCU/NICU मा कायगरत नर्सिंग स्िाफलाई exposure/ तार्लम

800

600

र्दरामी नर्विात ष्र्र्ुको लार्ग र्नर्ुपक उििार खिग कायगक्रम लागु भएका
प्रदे र् नं . ७

7 .1 .2 .1

अस्िताल र्नर्ुपक उििार

1 5 ,0 0 0

आइएमएनर्सआई कायगक्रमका लार्ग िाकहने औषर्ध खररद (ORS, Zinc िक्की,
प्रदे र् नं . ७

7 .2 .9 .2

Amoxicillin, Gentamycin, Chlorhexidine gel (नाभीमा लगाउने मपहम) आदद)

1 5 ,0 0 0

SNCU/ NICU सञ्चालनका लार्ग औिार उिकरण खररद तथा भर्वन, कोठा
प्रदे र् नं . ७

1 1 .3 .9 .2

ममगत सम्भार र व्यर्वस्थािन

1 ,5 0 0

प्रदे र् नं . ७

2 .5 .7 .8

SNCU/ NICU सं िालनका लार्ग मेर्िकल अर्धकृत/ स्िाफ नसग करार

4 ,0 0 0
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अनुसूची

बजेट बािँ िफािँ ि ष्ट्सट
Province wise Budget Distribution
IMNCI program FY 2076/77
Budget Activity
Budget
Program
Province 1
Province 2
Province 3
Province 4
Province 5
Province 6
Province 7
code
No.
2.7.22.139
1 Nirantarata Total
18,000,000
16,000,000
18,000,000
18,000,000
18,000,000
16,000,000
16,000,000
1.1 Pairabi
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
1.2 Equity and access
700,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000
1.3 FBIMNCI (MO)
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
1.4 FBIMNCI (Paramedics)
4,800,000
3,000,000
3,900,000
4,500,000
4,200,000
3,600,000
3,300,000
1.5 IMNCI Coaching
4,900,000
3,100,000
4,600,000
4,000,000
4,300,000
3,700,000
3,400,000
1.6 BCC
1,500,000
900,000
1,400,000
1,200,000
1,300,000
1,100,000
1,000,000
1.7 Monitoring
3,100,000
1,900,000
2,900,000
2,500,000
2,700,000
2,300,000
2,100,000
1.8 SNCU/NICU Upakaran kharid
1,500,000
4,000,000
2,100,000
2,700,000
2,400,000
2,200,000
3,100,000
1.9 SNCU/ NICU Mentoring
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
2.7.22.140
2 FNC Review
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
600,000
2.7.22.141
3 RDQA
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
2.7.22.142
4 SNCU/ NICU Recording
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
600,000
2.7.22.143
5 Nursing Exposure
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
7.1.2.1
6 FNC Program
20,000,000
2,200,000
2,200,000
15,000,000
20,000,000
10,000,000
15,000,000
7.2.9.2
7 Kharid
20,000,000
20,000,000
20,000,000
15,000,000
20,000,000
12,500,000
15,000,000
11.3.9.2
8 SNCU/NICU aaujar
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
2.5.7.8
9 MO/SN karar
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
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पोषण अनुसूची ३: बिरामी ननशुलक नवजात उपचार कायाक्रम भशषाकको रकम िााँडर्ााँड
र्दरामी र्नर्ुपक नर्विात उििार कायगक्रम ष्र्षगकको

रकम दागिफागि

प्रदे र् १
क्र.स. अस्िताल

र्दरामी नर्विात ष्र्र्ु

करार कमगिारी

उििार सोधभनाग

सेर्वा

िम्मा

ु
१ ष्िपला अस्िताल, ताप्लेिङ

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

ु ासभा
२ ष्िपला अस्िताल, सं खर्व

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

३ ष्िपला अस्िताल, सोलखुम्दु

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

४ ष्िपला अस्िताल, िागिथर

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

ु
५ ष्िपला अस्िताल, तेहथ
ग म

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

६ ष्िपला अस्िताल, धनकुिा

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

७ ष्िपला अस्िताल, भोििुर

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

८ ष्िपला अस्िताल, खोिांग

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

९ ष्िपला अस्िताल, ओखलिुं गा

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

१० ष्िपला अस्िताल, इलाम

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

११ मेिी अन्त्िल अस्िताल, झािा

5 0 0 ,0 0 0

7 0 0 ,0 0 0

1 ,2 0 0 ,0 0 0

१२ दमक अस्िताल, झािा

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

१३ रं गेली अस्िताल, मोरं ग

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

१४ मंगलदारे अस्िताल, मोरं ग

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

१५ ष्िपला अस्िताल, सुनसरी

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

१६ किारी अस्िताल, उदयिुर

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

१७ ष्िपला अस्िताल, उदयिुर

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

5 ,3 0 0 ,0 0 0

6 ,3 0 0 ,0 0 0

1 1 ,6 0 0 ,0 0 0

िम्मा

प्रदे र् २ष्र्र्ु
र्दरामी नर्विात
क्र.स. अस्िताल

उििार सोधभनाग

रकम

कमगिारी

भनाग रकम

िम्मा

१ भारदह अस्िताल, सप्तरी

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

२ ष्िपला अस्िताल, र्सराहा

5 0 0 ,0 0 0

7 0 0 ,0 0 0

1 ,2 0 0 ,0 0 0

३ लाहान अस्िताल, र्सराहा

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

5 ,0 0 0 ,0 0 0

7 0 0 ,0 0 0

5 ,7 0 0 ,0 0 0

५ ष्िपला अस्िताल महोत्तरी

5 0 0 ,0 0 0

7 0 0 ,0 0 0

1 ,2 0 0 ,0 0 0

६ दददगदास अस्िताल, महोत्तरी

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

७ ष्िपला अस्िताल, सलागही

5 0 0 ,0 0 0

7 0 0 ,0 0 0

1 ,2 0 0 ,0 0 0

८ ष्िपला अस्िताल, रौतहि

5 0 0 ,0 0 0

7 0 0 ,0 0 0

1 ,2 0 0 ,0 0 0

९ ििुर अस्िताल, रौतहि

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

१० कलैया अस्िताल, दारा

5 0 0 ,0 0 0

7 0 0 ,0 0 0

1 ,2 0 0 ,0 0 0

११ िोखररया अस्िताल, िसाग

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

9 ,0 0 0 ,0 0 0

5 ,9 5 0 ,0 0 0

1 4 ,9 5 0 ,0 0 0

४ िनकिुर अन्त्िल अस्िताल , धनुषा

िम्मा
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प्रदे र् ३
र्दरामी
क्र.स. अस्िताल

नर्विात

उििार सोधभनाग

ष्र्र्ु
रकम

कमगिारी

भनाग रकम

िम्मा

१ ष्िरी अस्िताल, दोलखा

5 0 0 ,0 0 0

7 0 0 ,0 0 0

1 ,2 0 0 ,0 0 0

२ ष्िपला अस्िताल, र्सन्त्धुिापिोक

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

३ ष्िपला अस्िताल रसुर्वा

5 0 0 ,0 0 0

7 0 0 ,0 0 0

1 ,2 0 0 ,0 0 0

४ ष्िपला अस्िताल, रामेछाि

5 0 0 ,0 0 0

7 0 0 ,0 0 0

1 ,2 0 0 ,0 0 0

५ मेर्थनकोि अस्िताल, काभ्रेिलाञ्चोक

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

६ र्रसुली अस्िताल, नुर्वाकोि

5 0 0 ,0 0 0

7 0 0 ,0 0 0

1 ,2 0 0 ,0 0 0

७ ष्िपला अस्िताल, धाददं ग

5 0 0 ,0 0 0

7 0 0 ,0 0 0

1 ,2 0 0 ,0 0 0

८ ष्िपला अस्िताल, र्सन्त्धुली

5 0 0 ,0 0 0

7 0 0 ,0 0 0

1 ,2 0 0 ,0 0 0

९ हे िौिा अस्िताल, मकर्वानिुर

5 0 0 ,0 0 0

7 0 0 ,0 0 0

1 ,2 0 0 ,0 0 0

१० रत्ननगर अस्िताल, ष्ितर्वन

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

११ दगौिा अस्िताल, ष्ितर्वन

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

१२ लर्लतिुर ष्िपला अस्िताल

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

१३ भक्तिुर ष्िपला अस्िताल

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

5 ,3 0 0 ,0 0 0

7 ,0 0 0 ,0 0 0

1 2 ,3 0 0 ,0 0 0

िम्मा
गण्िकी
र्दरामी
क्र.स. अस्िताल

प्रदे र्

नर्विात

उििार सोधभनाग

ष्र्र्ु
रकम

कमगिारी

भनाग रकम

िम्मा

१ गोरखा अस्िताल, गोरखा

5 0 0 ,0 0 0

7 0 0 ,0 0 0

1 ,2 0 0 ,0 0 0

२ आगिकििल अस्िताल, गोरखा

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

३ लमिुंग सामुदाकयक अस्िताल, लमिुंग

5 0 0 ,0 0 0

7 0 0 ,0 0 0

1 ,2 0 0 ,0 0 0

४ सुन्त्दरदिार अस्िताल, लमिुंग

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

५ ष्िपला अस्िताल, मनांग

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

६ ष्िपला अस्िताल, मुस्तांग

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

७ ष्िपला अस्िताल, तनहुग

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

८ दन्त्दीिुर अस्िताल, तनहुग

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

९ ष्िपला अस्िताल, स्याङ्गिा

5 0 0 ,0 0 0

7 0 0 ,0 0 0

1 ,2 0 0 ,0 0 0

१० िािाकोि अस्िताल, स्याङ्गिा

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

११ ष्िपला अस्िताल, िदगत

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

१२ ष्िपला अस्िताल, म्याग्दी

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

१३ दिु ले िौर अस्िताल, कास्की

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

१४ ष्र्र्ुर्वा अस्िताल, कास्की

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

१५ धौलार्गरी अन्त्िल अस्िताल, दाग्लुं ग

5 0 0 ,0 0 0

7 0 0 ,0 0 0

1 ,2 0 0 ,0 0 0

१६ नर्वलिुर अस्िताल, नर्वलिरासी

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

5 ,6 0 0 ,0 0 0

7 ,0 0 0 ,0 0 0

1 2 ,6 0 0 ,0 0 0

िम्मा
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प्रदे र् ५
र्दरामी
क्र.स. अस्िताल

नर्विात

ष्र्र्ु

उििार सोधभनाग

रकम

कमगिारी

भनाग रकम

िम्मा

१ ष्िपला अस्िताल, नर्वलिरासी (िष्श्िम)

5 0 0 ,0 0 0

7 0 0 ,0 0 0

1 ,2 0 0 ,0 0 0

२ ष्िसािानी अस्िताल, नर्वलिरासी

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

३ र्भम अस्िताल, रुिन्त्दे ही

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

5 ,0 0 0 ,0 0 0

7 0 0 ,0 0 0

5 ,7 0 0 ,0 0 0

५ ष्िपला अस्िताल, ककिलर्वस्तु

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

६ ष्र्र्वराि अस्िताल, ककिलर्वस्तु

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

७ कििरा अस्िताल, ककिलर्वस्तु

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

८ घोराही उि क्षर्रय अस्िताल, दाङ

5 0 0 ,0 0 0

7 0 0 ,0 0 0

1 ,2 0 0 ,0 0 0

९ लमही अस्िताल, दाङ

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

१० दददगया अस्िताल, दददगया

5 0 0 ,0 0 0

7 0 0 ,0 0 0

1 ,2 0 0 ,0 0 0

११ ष्िपला अस्िताल, िापिा

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

१२ रामिुर अस्िताल, िापिा

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

१३ ष्िपला अस्िताल, गुपमी

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

१४ ष्िपला अस्िताल, अघागखागिी

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

१५ ष्िपला अस्िताल, प्युठान

5 0 0 ,0 0 0

7 0 0 ,0 0 0

1 ,2 0 0 ,0 0 0

१६ ष्िपला अस्िताल, रोपिा

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

7 ,3 5 0 ,0 0 0

1 7 ,6 5 0 ,0 0 0

४ लुष्म्दनी प्रादे ष्र्क अस्िताल, दुिर्वल

िम्मा

१०३०००००
कणागली
र्दरामी

क्र.स. अस्िताल

प्रदे र्

नर्विात

उििार सोधभनाग

ष्र्र्ु
रकम

कमगिारी

भनाग रकम

िम्मा

१ ष्िपला अस्िताल, िोपिा

1 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

4 5 0 ,0 0 0

२ ष्िपला अस्िताल, मुग ु

1 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

4 5 0 ,0 0 0

३ ष्िपला अस्िताल, हुम्ला

1 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

4 5 0 ,0 0 0

४ ष्िपला अस्िताल, रुकुम

1 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

4 5 0 ,0 0 0

५ िौरिहारी अस्िताल, रुकुम

1 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

4 5 0 ,0 0 0

६ ष्िपला अस्िताल िािरकोि

1 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

4 5 0 ,0 0 0

७ ष्िपला अस्िताल, िुम्ला

1 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

4 5 0 ,0 0 0

८ ष्िपला अस्िताल, कार्लकोि

1 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

4 5 0 ,0 0 0

९ ष्िपला अस्िताल, दै लेख

1 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

4 5 0 ,0 0 0

१० दू पलु अस्िताल, दै लेख

1 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

4 5 0 ,0 0 0

११ ष्िपला अस्िताल, सपयान

1 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

4 5 0 ,0 0 0

3 ,0 0 0 ,0 0 0

7 0 0 ,0 0 0

3 ,7 0 0 ,0 0 0

1 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

4 5 0 ,0 0 0

4 ,2 0 0 ,0 0 0

4 ,9 0 0 ,0 0 0

9 ,1 0 0 ,0 0 0

१२ कणागली प्रादे ष्र्क अस्िताल, सुखेत
१३ मेहेलकुना अस्िताल, सुखेत
िम्मा
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सुदरु िष्स्िम

प्रदे र्

र्दरामी नर्विात ष्र्र्ु
क्र.स. अस्िताल

उििार सोधभनाग

रकम

कमगिारी

भनाग रकम

िम्मा

१ ष्िपला अस्िताल, अछाम

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

२ दयलिािा अस्िताल, अछाम

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

३ ष्िपला अस्िताल, दैतिी

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

४ ष्िपला अस्िताल, दझाङ

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

५ ष्िपला अस्िताल, दािुरा

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

६ िोगदुिा अस्िताल, ििेपधुरा

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

ुग ा
७ ष्िपला अस्िताल, दािल

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

ुग ा
८ गोकुलेश्र्वर अस्िताल, दािल

5 0 0 ,0 0 0

7 0 0 ,0 0 0

1 ,2 0 0 ,0 0 0

९ ष्िपला अस्िताल, िोिी

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

१० किकािुर अस्िताल, कैलाली

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

११ सेती अन्त्िल अस्िताल, कैलाली

5 0 0 ,0 0 0

7 0 0 ,0 0 0

1 ,2 0 0 ,0 0 0

१२ मालाखेती अस्िताल, कैलाली

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

१३ महे न्त्रनगर अन्त्िल अस्िताल,कंिनिुर

5 0 0 ,0 0 0

7 0 0 ,0 0 0

1 ,2 0 0 ,0 0 0

4 ,5 0 0 ,0 0 0

5 ,6 0 0 ,0 0 0

1 0 ,1 0 0 ,0 0 0

िम्मा
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पोर्षण अनुसूची
प्रदे ि
ष्ट्ज ाअ

:FBIMNCI ताष्ट्लम संचालन गनुय पने अ

ताल, ता े जुङ

ष्ट्ज

ाअ

तालहरुको सुची

ताल, ओखल ुं गा

ष्ट्ज

ाअ

ताल, धनकुटा

ष्ट्ज ाअ ताल, संखुवासभा
ष्ट्ज ाअ ताल, सोलखु ु
ष्ट्ज ाअ ताल, पािँ चथि
ष्ट्ज ाअ ताल, तेहयथुम
ष्ट्ज ाअ ताल, उदयपुि
प्रदे ि
भािदहअ ताल, स िी
ष्ट्ज ाअ ताल, ष्ट्सिाहा
लाहानअ ताल, ष्ट्सिाहा
ष्ट्ज ाअ ताल महो िी
प्रदे ि
ष्ट्जिीअ ताल, दोलखा

ष्ट्ज ाअ ताल, इलाम
दमकअ ताल, झापा
िं गेलीअ ताल, मोिं ग
मंगलबािे अ ताल, मोिं ग

ष्ट्ज ाअ ताल, भोजपुि
ष्ट्ज ाअ ताल, खोटां ग
ष्ट्ज ाअ ताल, सुनसिी
कटािीअ ताल, उदयपुि

बष्ट्दयबासअ ताल, महो िी
ष्ट्ज ाअ ताल, सलाय ही
ष्ट्ज ाअ ताल, िौतहट

चपुिअ ताल, िौतहट
कलैयाअ ताल, बािा
पोखरियाअ ताल, पसाय

ष्ट्त्रसुलीअ

ताल, नुवाकोट

ि नगिअ

ष्ट्ज
ष्ट्ज

ष्ट्ज ाअ
ष्ट्ज ाअ
हेटौिाअ

ताल, धाष्ट्दंग
ताल, ष्ट्स ु ली
ताल, मकवानपुि

बगौिाअ ताल, ष्ट्चतवन
लष्ट्लतपुिष्ट्ज ा अ ताल
भिपुिष्ट्ज ा अ ताल

ाअ
ाअ

ताल, ष्ट्स ु पा चोक
ताल िसुवा

ष्ट्ज ाअ ताल, िामेछाप
मेष्ट्थनकोटअ ताल, काभ्रेपला৽ोक
गਔकी प्रदे ि
गोिखाअ ताल, गोिखा
आिँ पष्ट्पपलअ ताल, गोिखा
लमजुंगसामुदाष्ट्यक अ ताल, लमजुंग
सु िबजािअ ताल, लमजुंग
ष्ट्ज ाअ ताल, मनां ग
प्रदे ि
ष्ट्ज ाअ ताल, नवलपिासी )पष्ट् म(
ष्ट्चसापानीअ ताल, नवलपिासी
ष्ट्भमअ ताल, रुप े ही
ष्ट्ज ाअ ताल, कष्ट्पलव ु
ष्ट्शविाजअ ताल, कष्ट्पलव ु
कणायली प्रदे ि
ष्ट्ज ाअ ताल, िो ा
ष्ट्ज ाअ ताल, मुगु
ष्ट्ज ाअ ताल, हु ा
ष्ट्ज ाअ ताल, रुकुम
सु दुरपम ि प्रदे ि
ष्ट्ज ाअ ताल, अछाम
बयलपाटाअ ताल, अछाम
ष्ट्ज ाअ ताल, बैतिी
ष्ट्ज ाअ ताल, बझाङ

ताल, ष्ट्चतवन

ष्ट्ज ाअ ताल, मु ां ग
ष्ट्ज ाअ ताल, तनहुिँ
ब ीपुिअ ताल, तनहुिँ
ष्ट्ज ाअ ताल, ाঢ়जा
चापाकोटअ ताल, ाঢ়जा

ष्ट्ज ाअ ताल, पबयत
ष्ट्ज ाअ ताल, ाी
बटु ले चौिअ ताल, का ी
ष्ट्शशुवाअ ताल, का ी
नवलपुिअ ताल, नवलपिासी

ष्ट्पपिाअ

ष्ट्ज

ाअ

ताल, गु

लमहीअ ताल, दाङ
बष्ट्दययाअ ताल, बष्ट्दयया
ष्ट्ज ाअ ताल, पा ा
िामपुिअ ताल, पा ा

ष्ट्ज
ष्ट्ज
ष्ट्ज

ाअ
ाअ
ाअ

ताल, अघाय खािँ ची
ताल, ुठान
ताल, िो ा

चौिजहािीअ ताल, रुकुम
ष्ट्ज ाअ ताल जाजिकोट

ष्ट्ज

ाअ

ताल, दै लेख

ताल, कष्ट्पलव

ु

ी

ष्ट्ज
ष्ट्ज

ाअ
ाअ

ताल, जु ा
ताल, काष्ट्लकोट

दू ुअ ताल, दै लेख
ष्ट्ज ाअ ताल, स ान
मेहेलकुनाअ ताल, सुखेत

ष्ट्ज

ाअ

ताल, बाजुिा

ष्ट्ज

जोगबुिाअ ताल, ििे धु िा
ष्ट्ज ाअ ताल, दाचुयला
गोकुले िअ ताल, दाचुयला
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ाअ

ताल, िोटी

ष्ट्टकापुिअ ताल, कैलाली
मालाखेतीअ ताल, कैलाली

िाल रोगको एकीकृत ि थापन
िाल रोगको एमककृत ि थापन अ रगतका कृयाकलापहरूको िागयदियन
आइएमएनष्ट्सआइ कायय क्रम ष्ट्नि िता) . . .
.नं.ष्ट्श.व(
ष्ट्क्रयाकलाप . :नवजात ष्ट्शशु तथा बालिोगको एष्ट्ककृत व थापन कायय क्रमको प्रदे श
पटक वटै प्रदे शमा
)वाष्ट्र्षयक(
पररचय
उ े
अपेमित
प्रमतर्ल
स৽ालन
प्रकृया

बजेट
िााँडर्ााँड
स भय
सािाग्री

संघ ि प्रदे शको आइएमएनष्ट्सआई तथा नवजात ष्ट्शशु काययक्रम बािे छलफल गरि आ.ब.
/
को प्रदे श िीय
काययक्रम कायाय यनको योजना बनाउने व था ष्ट्मलाईएको छ
संघ ि प्रदे शको आइएमएनष्ट्सआई तथा नवजात ष्ट्शशु काययक्रम बािे छलफल गरि आ.ब.
/
प्रदे श
िीय
काययक्रम कायाय यनको योजना बनाउने
संघ ि प्रदे शको आइएमएनष्ट्सआई तथा नवजात ष्ट्शशु काययक्रम बािे छलफल गरि आ.ब.
/
प्रदे श
िीय
काययक्रम कायाय यनको योजना बने को हुने छ
लमितसिूहः
सामाष्ट्जक ष्ट्वकास म ालय, प्रादे ष्ट्शक ा
ष्ट्नदे शनालय, ा
कायाय लय, प्रदे शमा अवक्त थत अ तालहरु
से िा/काययक्रिस৽ालनगनेअिमिः
आ.व.
/ को पष्ट्हलो चौमाष्ट्सक )IMNCI तथा नवजात ष्ट्शशु काययक्रम अ गयत गनुय पने सब भ ा पष्ट्हले गनुय
पने काययक्रम(
स৽ालनमिमिः
परिवाि क ाण महाशाखासिँग सम य गरि दु ई ष्ट्दने पैिवी काययक्रम संचालन गनुय पने छ
यस काययक्रममा सामाष्ट्जक ष्ट्वकास म ालय, परिवाि क ाण महाशाखा, प्रादे ष्ट्शक ा
ष्ट्नदे शनालय, ताष्ट्लम
के , ा
कायाय लय, प्रदे शमा अवक्त थत अ ताल लगायतलाई सहभागी गिाउनु पने छ
IMNCI तथा नवजात ष्ट्शशु स क्त काम गने सहयोगी सं थाहरुलाई पष्ट्न काययक्रम मा सहभागी गिाउनु गने
सो काययक्रमसंचालनका लाष्ट्ग परिवाि क ाण महाशाखाले कायय ताष्ट्लका उपल गिाउने छ ि प्रदे शले आव कता
अनु साि ताष्ट्लका परिमाजयन गनय सिे छ
परिवाि क ाण महाशाखा तथा सामाष्ट्जक ष्ट्बकास म ालयको IMNCI तथा नवजात ष्ट्शशु काययक्रमको
प्र ुष्ट्तकिणि छलफल प ात आ.ब.
/
को काययक्रम कायाय यन योजना तय गने छ
यस काययक्रमको लाष्ट्ग प्र े क प्रदे शलाई रू. पािँ च लाख बजेट ष्ट्बष्ट्नयोजन गरिएको छ
परिवाि क ाण महाशाखा, IMNCI तथा नवजात ष्ट्शशु काययक्रमको बाष्ट्र्षयक कायययोजना, स क्त त प्रदे शको बाष्ट्र्षयक
ीकृत काययक्रम, प्रदे श रिय बाष्ट्र्षयक काययक्रम ष्ट्नदे ष्ट्शका/

ष्ट्क्रयाकलाप
.आईएमएनसीआई काययक्रम अ गय त
कायय क्रम संचालन
पररचय
उ े
अपेमित
प्रमतर्ल
स৽ालन
प्रकृया

बजेट
िााँडर्ााँड

िीय योजना तजुयमाकायय क्रम

ा

सेवाको पहुिँ च ि उपभोगीता ब ाउन समता तथा पहुिँ च

आइएमएनष्ट्सआई काययक्रम अ गयत ा
सेवाको पहुंच ि उपयोष्ट्गता ब ाउनकालाष्ट्ग समुदाय परिचालन गने
व था ष्ट्मलाईएको छ
थानीय समुदायको ापक परिचालन गरि गिीव, ष्ट्वप , ष्ट्वकट, भौगोष्ट्लकक्षेत्र, ा
सेवाको पहुिँच नपुगेको
थानहरुमा नवजात ष्ट्शशु तथा बाल ा
सेवाको पहुिँच तथा उपभोगमा वृक्त गिाउने
बक्त तीकिणमा पिे का तथा पहुिँच नपुगेका समुदायमा नवजात ष्ट्शशु तथा बाल ा
सेवाको पहुिँच तथा उपभोगमा
वृक्त हुने छ
लमितसिूहः
ब৽ीतीकिणमा पिे का तथा नवजात ष्ट्शशु तथा बाल ा
सेवाको पहुिँच नपुगेका समुदाय
स৽ालनमिमिः
सबै प्रदे शमा / वटा ष्ट्ज ा छनोट गरि काययक्रम संचालन गने | प्रदे श अ गयत CBIMNCI काययक्रमको सूचां क कम
भएका ष्ट्ज ालाई छनोट गनुय पने छ
काययक्रम स৽ालन गदाय थानीय तहमा मातृ तथा नवजात ष्ट्शशु ि बाल ा मा कायय गनय साझेदाि सं थाहरुसंग
सम य गिी काययक्रम स৽ालन गने आइएमएनष्ट्सआई काययक्रम अ गयत
ा
सेवाको पहुिँच ि उपयोग
ब ाउनकालाष्ट्ग समुदाय परिचालन (समता तथा पहुिँच)काययक्रम स৽ालन गदाय “सेवाको पहुिँच ि उपयोष्ट्गता काययक्रम
ष्ट्नदे ष्ट्शका
” मा उ ेख भए बमोष्ट्जम गने
काययक्रम शुरुगनुय पूवय परिवाि क ाण महाशाखासिँग सम य गिी काययक्रम स৽ालन गने
छनोट भएका ष्ट्ज ा क्त थत ा
कायाय लयसिँग सम य गरि “सेवाको पहुिँच ि उपयोष्ट्गता काययक्रम ष्ट्नदे ष्ट्शका
” बमोष्ट्जम काययक्रम संचालन गने
सेवाको पहुिँच ि उपयोष्ट्गता काययक्रम ष्ट्नदे ष्ट्शका बमोष्ट्जम आव कता अनु साि प्र ेक प्रदे शलाई सो काययक्रम
संचालन गनय आव क िकम अनु सूची बमोष्ट्जम ष्ट्बष्ट्नयोजन गरिएको छ |
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स भय
सािाग्री

सेवाको पहुिँच ि उपयोष्ट्गता काययक्रम ष्ट्नदे ष्ट्शका
सं िण अनु साि हुनु पने

– सातौ

ि अथय मंत्रालयको काययस৽ालन ष्ट्नदे ष्ट्शका,

ष्ट्क्रयाकलाप : . ा
सं थामा आधारित नवजात ष्ट्शशु तथा बालिोगको एकीकृत व थापन ताष्ट्लम - )FBIMNCI(
-हिे क प्रदे शमा ( मेष्ट्िकल अष्ट्फसि
ाच गरि
ाच )
पररचय
साष्ट्बकका ष्ट्ज ा तथा ष्ट्ज ा
िीय अ तालहरूमाFBIMNCI काययक्रम संचालन गनय ताष्ट्लमको
व था
उ े
अपेमित
प्रमतर्ल
स৽ालन
प्रकृया

बजेट
िााँडर्ााँड
स भय
सािाग्री

ष्ट्मलाईएको छ
ष्ट्ज ा तथा ष्ट्ज ा िीय अ तालहरूमा काम गने मेष्ट्िकल अष्ट्फसिहरुको नवजात ष्ट्शशु तथा बालिोगको
एकीकृत व थापनमा )FBIMNCI( क्षमता अष्ट्भवृक्त गने
ष्ट्ज ा तथा ष्ट्ज ा िीय अ तालहरूमा काम गने मेष्ट्िकल अष्ट्फसिहरुले ा
सं थामा आधारित नवजात ष्ट्शशु
तथा बालिोगको एकीकृत व थापन गनय सक्षमहुने छन्
बाल तथा नवजात ष्ट्शशुको रुৈता दि तथा मृतुदिमा कष्ट्म हुने छ
से िा/काययक्रिस৽ालनगनेमनकायः ( िटै प्रदे ि )
सामाष्ट्जक ष्ट्बकास म ालय
) ा
ष्ट्नदे शनालाय/ प्रादे ष्ट्शक ा
ताष्ट्लम के
माफयत संचालन गनय सष्ट्कने छ (
लमितसिूहः
ष्ट्ज ा तथा ष्ट्ज ा िीय अ तालहरूमा काम गने मेष्ट्िकल अष्ट्फसिहरु
से िा/काययक्रिस৽ालनगनेअिमिः
आ.व.
/ को दोस्रो ि तेस्रो चौमाष्ट्सक
स৽ालनमिमिः
ताष्ट्लमको लाष्ट्ग चाष्ट्हने ताष्ट्लम सहभागी पुक्त का तथा प्रष्ट्शक्षक ष्ट्नदे ष्ट्शका परिवाि क ाण महाशाखाको बाल ा
तथा खोप सेवा शाखाबाट माग गनुय पने छ यसरि ताष्ट्लम सामिी माग गदाय ताष्ट्लमको योजना पेश गनुय पने छ
FBIMNCI ताष्ट्लमका लाष्ट्ग आव क ष्ट्वष्ट्भ उपचाि ष्ट्बष्ट्ध तथा अ chart flex का ष्ट्बर्षयब ु परिवाि क ाण
महाशाखासिँग प्रा गरि छपाई गनुय पने छ
ताष्ट्लम संचालन गदाय प्रदे शमा िहेको NICU संचालन भएको अ तालमा क्तक्लष्ट्नकल अ ासको व था ष्ट्मलाउनु
पने छ
प्रदे शमा NICU संचालन नभएको खਔमा SNCU भएका अ तालमा क्तक्लष्ट्नकल अ ासको व था
ष्ट्मलाउनु पने छ
सहभागीहरु ष्ट्ज ा तथा ष्ट्ज ा िीय अ तालहरूमा काम गने मेष्ट्िकल अष्ट्फसिहरु हुने छन
प्रष्ट्शक्षक अष्ट्नवायय रुपमा FBIMNCI TOT ष्ट्लएको हुनु पने छ ) प्रष्ट्शक्षकको नामावली परिवाि क ाण महाशाखाले
उपल गिाउने छ (
ताष्ट्लम अवष्ट्ध ष्ट्दनको हुने छ
प्र े क प्रदे शले
ाच ताष्ट्लमसंचालन गनुय पने छ ि सो ताष्ट्लमको लाष्ट्ग रू. लाख बजेट ष्ट्बष्ट्नयोजन गरिएको छ

अथयमंत्रालयको काययस৽ालन ष्ट्नदे ष्ट्शका,
– सातौं सं िण
FB-IMNCI ताष्ट्लम सहभागी पुक्त का
FB-IMNCI ताष्ट्लम प्रष्ट्शक्षक प्रष्ट्शक्षण ष्ट्नदे ष्ट्शका
िाष्ट् ि य ा
ताष्ट्लम के को पष्ट्छ ो ताष्ट्लम संचालन ष्ट्नदे ष्ट्शका

ष्ट्क्रयाकलाप प्रदे शमा अवक्त थत : .अ तालहरुमा काययित नष्ट्सिंग तथा पािामेष्ट्िসहरुको लागी
आधारित नवजात ष्ट्शशु तथा बालिोगको एकीकृत व थापन FB(IMNCI )ताष्ट्लम
पररचय
उ े
अपेमित
प्रमतर्ल
स৽ालन
प्रकृया

ा

सं थामा

प्रदे शमा अवक्त थत तोष्ट्कएका अ तालहरुमा
ा
सं थािा आिाररत निजात मििु तथा बालरोगको
एकीकृत ि थापन (FBIMNCI( गनय ताष्ट्लमको व था ष्ट्मलाईएको छ
प्रदे शमा अवक्त थत अ तालहरुमा बालिोग ष्ट्बभाग/ SNCU/ NICU/ Indoor/ Emergency मा काम गने नष्ट्सिंग तथा
पािामेष्ट्िসहरुको नवजात ष्ट्शशु तथा बालिोगको एकीकृत व थापनमा )FBIMNCI( क्षमता अष्ट्भवृक्त गने
प्रदे शमा अवक्त थत अ तालहरुमा काम गने नष्ट्सिंग तथा पािामेष्ट्िসहरुले ा
सं थामा आधारित नवजात ष्ट्शशु
तथा बालिोगको एकीकृत व थापन गनय सक्षमहुने छन्
बाल तथा नवजात ष्ट्शशुको रुৈता दि तथा मृतुदिमा कष्ट्म हुने छ
से िा/ काययक्रि स৽ालन गने मनकायः ( िटै प्रदे िका अ तालहरू )
प्रदे शमा अवक्त थत अ तालहरुमा काययित नष्ट्सिंग तथा पािामेष्ट्िসहरुको लागी FBIMNCI ताष्ट्लम स क्त त
अ तालहरुमा नै संचालन गरिने छ
लमितसिूहः
प्रदे शमा अवक्त थत अ तालहरुमा काम गने नष्ट्सिंग तथा पािामेष्ट्िসहरु
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बजेट
िााँडर्ााँड
स भय
सािाग्री

से िा/काययक्रिस৽ालनगनेअिमिः
आ.व.
/ को दोस्रो ि तेस्रो चौमाष्ट्सक
स৽ालनमिमिः
ताष्ट्लमको लाष्ट्ग चाष्ट्हने ताष्ट्लम सहभागी पुक्त का तथा प्रष्ट्शक्षक ष्ट्नदे ष्ट्शका परिवाि क ाण महाशाखाको बाल ा
तथा खोप सेवा शाखाबाट माग गनुय पने छ यसरि ताष्ट्लम सामिी माग गदाय ताष्ट्लमको योजना पेश गनुय पने छ
FBIMNCI ताष्ट्लमका लाष्ट्ग आव क ष्ट्वष्ट्भ उपचाि ष्ट्बष्ट्ध तथा अ chart flex का ष्ट्बर्षयब ु परिवाि क ाण
महाशाखासिँग प्रा गरि छपाई गनुय पने छ
सहभागीहरु ताष्ट्लम संचालन हुने अ तालहरुका बालिोग ष्ट्बभाग/ SNCU/ NICU/ Indoor/ Emergency मा काम
गने नष्ट्सिंग तथा पािामेष्ट्िসहरु हुने छन
प्रष्ट्शक्षक अष्ट्नवायय रुपमा FBIMNCI TOT ष्ट्लएको हुनु पने छ ) प्रष्ट्शक्षकको नामावली परिवाि क ाण महाशाखाले
उपल गिाउने छ (
ताष्ट्लम अवष्ट्ध ष्ट्दनको हुने छ
प्र े क अ ताललाई लाख )ताष्ट्लम संचालन गनुय पने अ तालको नाम अनु सूची मा उ ेख गरिएको छ(
अथय मंत्रालयको काययस৽ालन ष्ट्नदे ष्ट्शका,
– सातौं सं
FB-IMNCI ताष्ट्लम सहभागी पुक्त का
FB-IMNCI ताष्ट्लम प्रष्ट्शक्षक प्रष्ट्शक्षण ष्ट्नदे ष्ट्शका

िण

ष्ट्क्रयाकलाप : .नवजात ष्ट्शशु तथा IMNCI सेवाको सुचकां कहरु कमजोि िहे को ष्ट्ज ा÷ थानीय तह÷ ा
सं थाहरुको पष्ट्हचान गने ि परिवाि क ाण महाशाखाबाट तयाि गरिएको IMNCI Coaching Guidelines मा
उ ेख भएबमोष्ट्जम थलगत अनुष्ट्शक्षण तथा सहयोगा क सुपरिबे क्षण काययक्रम संचालन गने )वटै प्रदे श (
पररचय
नवजात ष्ट्शशु तथा IMNCI सेवाको सुचकां कहरु कमजोि िहेको ष्ट्ज ा÷ थानीय तह÷ ा
सं थाहरुको
पष्ट्हचान गने ि यस महाशाखाबाट तयाि गरिएको IMNCI Coaching Guidelines मा उ ेख भएबमोष्ट्जम
उ े
अपेमित
प्रमतर्ल
स৽ालन
प्रकृया

बजेट
िााँडर्ााँड
स भय
सािाग्री

ष्ट्क्रयाकलाप
नाटक आष्ट्द
पररचय

थलगत अनु ष्ट्शक्षण तथा सहयोगा क सुपरिबेक्षण काययक्रम संचालन गने व था ष्ट्मलाईएको छ
ा कमीको ष्ट्बधमान ৯ान ि सीप अष्ट्भबृष्ट्द गने
काययक्रमका सम ा पष्ट्हचान गने ि ष्ट्त सम ाहरु समाधानका लाष्ट्ग संयुि रुपमा कायययोजना तयाि गने
IMNCI सेवाको गुण ि सुधाि हुने छ
IMNCI सेवाको सुचकां कहरुमा सुधाि हुने छ
लमितसिूहः
IMNCI सेवा प्रदान गने ा कमीहरु
स৽ालनमिमिः
काययक्रमशुरुगनुय पूवय परिवाि क ाण महाशाखासंगसम यगिीकाययक्रमस৽ालन गनुय पने छ
IMNCI Coaching Guidelines मा उ ेख भएबमोष्ट्जम IMNCI Coach TOT (एक ाच) तथा Coachको
ताष्ट्लम स৽ालन गने
IMNCI Coaching Guidelines मा उ ेख भएबमोष्ट्जम ताष्ट्लम प्रा Coachको Post Training Follow
upतथा Certification गनुय पने छ
ताष्ट्लम प्रा
IMNCI Coach माफयत सेवाको सुचकां कहरु कमजोि िहेको ा
सं थाहरु ) ा
चौकी,
अ तालहरु( मा IMNCI Coaching काययक्रम स৽ालन गनुय पने छ
ा
सं थाहरुमा IMNCI Coaching काययक्रमस৽ालन IMNCI Coaching Guidelines मा उ ेख
भएबमोष्ट्जम ा कायाय लय माफत गनुय पने छ
IMNCI Coaching सिँग स क्त त Coaching छनोट, अ ष्ट्क्रयाकलाप तथा रिपोष्ट्टঢ় IMNCI Coaching
Guidelines मा उ ेख भएबमोष्ट्जम गनुय पने छ
ToT का लाष्ट्ग लाख ि प्र े क ष्ट्ज ालाई coaching का लाष्ट्ग लाख छु ਅाईएको छ

IMNCI Coaching Guidelines िअथयम ालय काययस৽ालनष्ट्नदे ष्ट्शका,

– सातौं सं

वहाि परिवतयन स৽ाि ष्ट्भ े लेखन : ., िे ष्ट्ियो÷टे ष्ट्लष्ट्भजनबाट स े श प्रसािण, माउ

िण

बोिय , सिक

IMNCI तथा नवजात ष्ट्शशु सेवा काययक्रमबािे समुदायमा जानकािी गिाउन ष्ट्वष्ट्भ म मबाट स े श प्रशािणको
व था ष्ट्मलाइएको छ
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उ े
अपेमित
प्रमतर्ल
स৽ालन
प्रकृया
बजेट
िााँडर्ााँड
स भय
सािाग्री

ष्ट्क्रयाकलाप
सुपरिवेक्षण
पररचय

उ े
अपेमित
प्रमतर्ल
स৽ालन
प्रकृया
बजेट
िााँडर्ााँड
स भय
सािाग्री

IMNCI तथा नवजात ष्ट्शशु सेवाको उपयोष्ट्गतामा वृक्त
IMNCI तथा नवजात ष्ट्शशु सेवाको उपयोष्ट्गतामा वृक्त

गने
भएको हुनेछ

प्र े क ा
सं थामा ) ा
चौकी, अ ताल आष्ट्द( मा नवजात ष्ट्शशु स क्त flex छपाई गरि ष्ट्वतिण गने
Flex सामिी परिवाि क ाण महाशाखाले उपल गिाउने छ
पष्ट्हलो ष्ट्क्रयाकलाप गरिसकेपछी बािँ ष्ट्क िकमबाट आव कता पष्ट्हचान गरि ष्ट्भ े लेखन, िे ष्ट्ियो, टे ष्ट्लष्ट्भजन आष्ट्द बाट
स े श प्रशािण गने
प्र े क प्रदे शलाई लाख ि मातहतका प्र े क ष्ट्ज ालाई लाख ष्ट्बष्ट्नयोजन गरिएको छ
अथयम ालय काययस৽ालनष्ट्नदे ष्ट्शका,

: .प्रदे श तथा ष्ट्ज

ा

िबाट अ

– सातौं सं

िण

ताल तथा थानीय तहका

ा

सं थाहरुको अनुगमन तथा

IMNCI काययक्रम ने पाल सिकािको प्राथष्ट्मकता प्रा

काययक्रम िहेको ि यस काययक्रमको ष्ट्नि ि अनु गमन
सुपरिवेक्षण आव क पने भएको हुदा तय गरिएका काययक्रमहरुको प्रभाबकािी कायाय यन गनय ि ष्ट्नि ि
सहयोगा क अनु गमन तथा सुपरिवेक्षण गनय आव क हु छ
प्रदे श तथा थानीय तहको मातहतमा िहेका ा
सं थामा IMNCI काययक्रम अ गयत भै िहेका काययक्रमहरुको
अनु गमन,मू ां कन तथा सुपरिवेक्षण गरि समयमै सुधािका काययक्रम गने
ा
सं थाहरुमा संचालन भएका IMNCI काययक्रम अ गयतका काययक्रमहरु प्रभाबकािी रुपमा कायाय यन भै
सेवाको गुण ि सुधाि हुने , उपभोग मा बृ ी हुने ि बाल तथा नवजात ष्ट्शशुको ा
सुधाि भएको हुने छ साथै
रिकष्ट्दिंग रिपोष्ट्टिंगमा सुधाि हुने छ
लमितसिूहःप्रदे श तथा थानीय तहमा िहेका ा
सं थाहरु
स৽ालनमिमिः
प्रदे शले आ ना मातहतका ा
सं थाको अनु गमन गरि रिपोटय तयाि गने
अनु गमन गदाय सेवा प्रबाह, सेवाको गुण ि ि िे कष्ट्ििंग रिपोष्ट्टिंगमा ान ष्ट्दने
प्र े क प्रदे श कायाय लयलाई लाख ि मातहतका प्र े क ष्ट्ज ालाई लाख ष्ट्बष्ट्नयोजन गरिएको छ
काययक्रम संचालन ष्ट्नदे ष्ट्शका, IMNCI checklist

ष्ट्क्रयाकलाप .
पररचय
उ े

अपेमित
प्रमतर्ल
स৽ालन
प्रकृया

बजेट
िााँडर्ााँड
स भय
सािाग्री

:SNCU तथा NICU स৽ालनका लाष्ट्ग औजाि उपकिण खरिद
प्रदे शमा अवक्त थत SNCU / NICU संचालन गनय चाष्ट्हने औजाि उपकिण खरिद गने व था ष्ट्मलाईएको छ
प्रदे शमा अवक्त थत SNCU/ NICU संचालन गनय चाष्ट्हने औजाि उपकिण खरिद गरि SNCU/ NICU माफयत

गुण िीय सेवा प्रदान गने
प्रदे शमा अवक्त थत अ तालहरुमा SNCU/ NICU संचालन भइ नवजात ष्ट्शशु उपचाि ािा ष्ट्बिामी तथा मृ ु दि
घटे को हुने छ
लमितसिुहः
प्रदे शमा अवक्त थत अ तालहरु
स৽ालनमिमि:
प्रदे शले प्रदे शमा िहेका अ तालमा आव कता अनु साि SNCU वा NICU लाई ष्ट्दने अ ाव क उपकिण खरिद
गिी व थापन तथा स৽ालनमा सहयोग गने
प्रदे शले SNCU/ NICUमा चाष्ट्हने सामिीहरुको सुची परिवाि क ाण महाशाखासंग समा गरि ष्ट्लने
ष्ट्वष्ट्नयोष्ट्जत बजेटको परिष्ट्ध ष्ट्भत्र िही आव कतानु साि बजेट बािफाि गने अनु सूची अनु साि(
अथय म ालयको कायय स৽ालन ष्ट्नदे ष्ट्शका
सातौं (संसोधनसष्ट्हत)
सावयजष्ट्नक खिीद ऐन
ि सावयजष्ट्नक खरिद ष्ट्नयमावली
(संसोधन सष्ट्हत)

ष्ट्क्रयाकलाप . सेवा संचालन भएका अ तालमा कायय ित मेष्ट्िकल अष्ट्फसि ि नष्ट्सयঢ়
अष्ट्भवृक्त को लाष्ट्ग मेंटरिঢ় कायय क्रम संचालन गने
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ाफको क्षमता SNCU/ NICU :

पररचय
उ े
अपेमित
प्रमतर्ल
स৽ालन
प्रकृया

बजेट
िााँडर्ााँड
स भय
सािाग्री

SNCU/NICU सेवा संचालन भएका अ तालमा काययित मेष्ट्िकल अष्ट्फसि ि नष्ट्सय
लाष्ट्ग मेंटरिঢ় काययक्रम संचालन
SNCU/NICU सेवाप्रदायकहरुको ष्ट्व मान ৯ान ि सीप अष्ट्भवृक्त गने
SNCU/NICU सेवाको गुण िमा सुधाि भएको हुने छ

ाफको क्षमता अष्ट्भवृक्त को

लमितसिूहः
SNCU/NICU सेवाप्रदायकहरु
स৽ालनमिमिः
यो काययक्रम प्रदे श ा
ष्ट्नदे शनालय माफत गनुय पने छ
यस महाशाखाबाट स प्रदे शका लाष्ट्ग तयाि गरिएका मेंटिहरु परिचालन गिी प्रदे शष्ट्भत्रका SNCU/NICU सेवा प्रदान
गने अ तालहरुमा काययित मेष्ट्िकल अष्ट्फसि ि नष्ट्सयঢ় ाफको ष्ट्व मान ৯ान ि सीप लेखाजोखा गिी सोबाट
पाइएका ৯ान ि सीपसिँग स क्त त कमीकमजोिीमा सुधाि ाउन मे रिं ग गने
यो काययका लाष्ट्ग यस महाशाखाबाट तयाि गरिएको गुण ि सुधाि सामिी (QI Tools) प्रयोग गनुय पने छ
यस काययक्रमप ात् मेंटिले यस महाशाखाले तयाि पािे को प्रष्ट्तवेदन फािमअनु साि स क्त त प्रदे श
ा
ष्ट्नदे शनालयमा प्रष्ट्तवेदन गनुय पने छ
प्र े क प्रदे शको लाष्ट्ग लाख ष्ट्बष्ट्नयोजन गरिएको छ
गुण

ि सुधाि सामिी )QI Tools(

िाल
कायय

ा थय काययक्रि सिीिा– मबिेर्ष गरी मनिु
निजात मििु काययक्रिका गमतमिमि रर ू ामनंग तथा
यन मबिेर्ष कायय क्रि ( प्रदे ि)
पररचय
बाल ा
काययक्रम समीक्षा – ष्ट्बशेर्षगिी ष्ट्नशु
नवजात ष्ट्शशु काययक्रमका गष्ट्तष्ट्वष्ट्ध रि ू )गत आ.व.
/
उ े

अपेमित
प्रमतर्ल
स৽ालन
प्रकृया

बजेट
िााँडर्ााँड

को(, ाष्ट्नंग तथा कायय यन ष्ट्बशेर्ष काययक्रमको व था ष्ट्मलाईएको छ
गत आ.व.
/
को काययक्रम स৽ालनको उपल ीबािे समीक्षा गने
ष्ट्विामी नवजात ष्ट्शशु ष्ट्नःशु
सेवा प्रदानगदाय आईपिे का बाधाहरुको ष्ट्व ेर्षण गिी काययक्रम स ालनमा
सहष्ट्जकिण गने
काययक्रम कायाय यन प ातका ष्ट्सकाई तथा ती ष्ट्सकाईका आधािमा आगामी ष्ट्दनको कायययोजना बनाई काययक्रम
स ालन गने
ष्ट्विामी नवजात ष्ट्शशु ष्ट्नःशु
काययक्रम प्रभावकािी रुपमा स ालन हुने छ

से िा/काययक्रिस৽ालनगनेअिमिः
आ. व.
/ को प्रथम चौमाष्ट्सक
लमितसिुहः
मे.सु., ष्ट्नशु
नवजात ष्ट्शशु काययक्रम हेने अ तालको फोकल क्ति
से िा/काययक्रि संचालन गने मनकायः
के को सम यमा प्रदे शक्त थत ा
ष्ट्नकाय
सं चालन मबमि:
प्र े क प्रदे शले काययक्रम स ालनकालागी के सिँगको सम यमा ष्ट्विामी नवजात ष्ट्शशु ष्ट्नःशु
सेवाको प्रगती
प्रष्ट्तबेदन फािम वा अ
आव क फािामहरु तयािगरि सो अनु सािको सूचना वा त ािँ क स क्त त
अ तालहरुबाट काययक्रम स ालनहुनु पूवय उपल गिाउने व था ष्ट्मलाउने
स क्त त अ तालका मे.सु. ि अ तालका नवजात ष्ट्शशु काययक्रमका फोकल क्ति गरि एउटा अ तालबाट
कक्त मा दु ईजना सहभागी गिाई दु ईष्ट्दनको ष्ट्नशु
नवजात ष्ट्शशु काययक्रमका गष्ट्तष्ट्वष्ट्ध समीक्षा, योजना तथा
कायाय यन काययक्रम स ालन गने
काययक्रम स ालन गदाय म ालयको गुण ि मापन महाशाखा, ा
सेवा ष्ट्वभाग, परिवाि क ाण महाशाखाबाट
सहजकताय कोलागी सहभागी गिाउने
काययक्रम स ालन प ात रिपोटय तयाि गिी परिवाि क ाण महाशाखालाई पष्ट्न उपल गिाउने
प्रदे शमा ष्ट्वष्ट्नयोजन गरिएको काययक्रम ष्ट्शर्षयकबाट सहभागीहरुको दै ष्ट्नक भ्रमणभ ा तथा अ आब क काययक्रम
खचयको व था ष्ट्मलाउनु पने छ
ष्ट्वष्ट्नयोष्ट्जत बजेट आव कता अनु सािप्रदे शले गनुय पने छ )अनु सूची अनु साि(
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स भय
सािाग्री

अथयमंत्रालयकोकाययस৽ालनष्ट्नदे ष्ट्शका,

– सातौं सं

िण

RDQA (IMNCI) काययक्रि
पररचय

त ाको गु ण

ि लेखाजोखा (RDQA) एउटा य

ो औजाि हो जसले प्रदे श दे क्तख समुदाय

ि स को

सेवाको अनुगमन प्रणालीको -मू ान गदय छ जसमा त ाहरुमा एकरुपता ि भिपदो
भए-नभएको यष्ट्कन गनुयको साथै IMNCI सेवा गु ण ि भए-नभएको समेत मापन गरि छ
समुदाय दे क्तख प्रदे श िस को प्रष्ट्तवेदनमा उ ेक्तखत आिँ किाहरुमा एकरुपता ि भिपदो छ या छै न
मू ान गनुय
IMNCIसेवाको अनुगमन प्रणालीको गु ण ि मू ान गनुय
IMNCI सेवामा भएको थानीय िको अष्ट्भलेख तथा प्रष्ट्तवेदनमा सुधािको लाष्ट्ग क्षमता ष्ट्वकास वा अष्ट्भबृक्त हुने

IMNCI

उ े

अपेमित
प्रमतर्ल
स৽ालन
प्रकृया

बजेट
िााँडर्ााँड
स भय
सािाग्री

तथा अष्ट्भलेख प्रष्ट्तवेदनमा एकरूपता कायम भइ िीय त ा उपल हुने छ
से िा/काययक्रिस৽ालनगनेमनकायः
सामाष्ट्जक ष्ट्वकास म ालय)प्रादे ष्ट्शक ा
ष्ट्नदे शनालय माफयत_
से िा/काययक्रिस৽ालनगनेअिमि
बर्षैभिी (आ.व.
/ )
स৽ालनमिमिः
RDQA स৽ालनका लाष्ट्ग प्र े क प्रादे ष्ट्शक
ा
ष्ट्नदे शनालयले तीन वटा ष्ट्ज ा छनोट गनुय पदय छ
भौगोष्ट्लक÷प्रादे ष्ट्शक स ुलनलाई
ानमा िा दै ष्ट्ज ा छनोट गदाय 4th ANC visit दि कम दे क्तखएका,
Institutional Delivery Rate कम भएका PSBI cases ब ी भएका ष्ट्ज ा, Newborn Deaths Cases
ब ी भएको साथै Pneumonia cases ब ी भएको अधािमा ष्ट्ज ाहरु छनोट गनुय पदय छ .
RDQA स৽ालनका लाष्ट्ग पहािी ि ष्ट्हमाली ष्ट्ज ाका वटा थानीय तह ि सो थानीय तह अ गयत ÷ वटा
ा
सं था गिी ज ा वटा ि तिाई ि ष्ट्भत्री तिाइका वटा पष्ट्लका ि सो थानीय तह अ गयत ÷ वटा गिी
ज ा वटा ा
सं था छनोट गनुय पने छ
ा
सं था छनोट भईसके पष्ट्छ RDQA टोलीले उि सं थासंग
ष्ट्दन अगावै सम य गरि आव क िष्ट्ज ि
ि रिपोटय हरुको उपल ता सुष्ट्नष्ट् त गनुय पने छ
RDQA स৽ालनमा ष्ट्फ मा खष्ट्टइ जानका लाष्ट्ग प्रदे श तथा ष्ट्ज ाबाट बजेटले ाएस प्रदे श, ा कायाय लय
तथा पष्ट्लका ा
संयोजक/उप संयोजक गरि कक्त मा जना सहभागी हुनु पने छ जसम े एकजनाले RDQA
को ToT ष्ट्लएको हुनु पने छ RDQA ToT परिवाि क ाण महाशाखाले गने छ
RDQA स৽ालन गनय का लाष्ट्ग ा सं थामा प्र थान गनुय भ ा पष्ट्हले ष्ट्फ मा खष्ट्टई जाने सहभागीहरूका लाष्ट्ग
ष्ट्दने अष्ट्भमुखीकिण काययक्रम स৽ालन गनुय पने छ जसमा RDQA फािमहरू भने तरिका ि सूचना सलन गने
प्रष्ट्क्रयाका बािे मा जानकािी गिाउनु पने छ यस काययका लाष्ट्ग आव क सहजकताय संघ वा प्रदे श बाट प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध
गनय सिे छन् ि सवापतको आष्ट्थयक यभाि यसै काययक्रम÷ष्ट्शर्षयकअ गयत पने छ
IMNCI स क्त RDQA काययक्रम गने अ संघ सं थाहरु ज ै: सुआहािा, SSBH, UNICEF आष्ट्द ि प्रदे श ष्ट्ज ा
ि थानीय ष्ट्नकाय ष्ट्बच ा
सं थाहरु नदोहोिीने गरि RDQA का लागी सम य गने
आष्ट्थयक वर्षय
÷ मा हिे क प्रदे श अ गयतका ष्ट्ज ाहरूमाRDQAस৽ालनका लाष्ट्ग वटै सामाष्ट्जक ष्ट्बकास
म ालयमा प्रादे ष्ट्शक ा
ष्ट्नदे शनालय माफयत कायाय यन गने गरि बजेट तथा काययक्रम उपल गिाइएको छ
)अनु सूची अनु साि(
परिवाि ा
महाशाखाबाट तयाि पारिएको RDQA काययक्रम स৽ालन ष्ट्नदे ष्ट्शका अनु साि स৽ालन हुनु पने

SNCU/NICU रे कमडय ঢ় ररपोमटिं ঢ় सु ढीकरण काययक्रि
पररचय
SNCU/NICU सेवा प्रदान गने अ तालहरुमा SNCU/NICU िे कष्ट्ियঢ়, रिपोष्ट्टयঢ় सु ष्ट् किण काययक्रम
उ े
SNCU/NICU सेवा प्रदान गने अ तालहरुबाट SNCU/NICU िे कष्ट्ियঢ়, रिपोष्ट्टयঢ়को गुण िमा सुधाि
अपेमित
प्रमतर्ल
स৽ालन
प्रकृया

SNCU/NICU सेवाको त ांकको गुण िमा सुधाि आउनेछ
लमितसिूहः

SNCU/NICU वािय मा काययित ष्ट्चष्ट्क क ि नष्ट्सयঢ় कमयचािी
स৽ालनमनकाय:
प्रदे श ा
ष्ट्नदे शनालय
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ाउने

बजेट
िााँडर्ााँड
स भय
सािाग्री

स৽ालनमिमिः
यो ताष्ट्लम संचालन गदाय ताष्ट्लम सामिीका लाष्ट्ग परिवाि क ाण महाशाखासिँग सम य गनुय पने छ
यो काययक्रम संचालन गदाय ष्ट्नशु
नवजात ष्ट्शशु काययक्रम संचालन भएका प्रदे शक्त थत अ तालको
SNCU/NICU/Indoor मा काम गने मेष्ट्िकल अष्ट्धकृत ) जना( ि ाफ नसय ) जना( लाई SNCU Register बािे
एक ष्ट्दने ताष्ट्लम संचालन गनुय पने छ
यो ताष्ट्लम बजेटको परिष्ट्ध ष्ट्भत्र िही
ाच स संचालन गनय सष्ट्कने छ
)अनु सूची अनु साि(

In-Patient Sick Newborn Register,ष्ट्नशु
स৽ालन ष्ट्नदे ष्ट्शका
सातौं (संसोधनसष्ट्हत)

सावयजष्ट्नक खिीद ऐन

नवजात ष्ट्शशु काययक्रम काययष्ट्वष्ट्ध,अथयम ालयको कायय

ि सावयजष्ट्नक खरिद ष्ट्नयमावली

संसोधनसष्ट्हत)

SNCU/NICU िा कायय रत नमसय ঢ় ार्लाई exposure तामलि
पररचय
SNCU/NICUवािय मा काययितComprehensive Newborn Care Training ( Level II)ताष्ट्लम नपाएका
नष्ट्सयঢ় ाफहरुलाईSNCU/NICUसेवा प्रभावकािी गिाउनका लाष्ट्ग exposure ÷ताष्ट्लमको व था गरिएको छ
उ े
अपेमित
प्रमतर्ल
स৽ालन
प्रकृया

बजेट
िााँडर्ााँड
स भय
सािाग्री

SNCU/NICUवािय मा काययितComprehensive Newborn Care Training (Level II) ताष्ट्लम नपाएका
ाफहरुको क्षमता अष्ट्भवृक्त गने तथा SNCU/NICU सेवा सुचारु गने
SNCU/NICUसेवाको गुण िमा सुधाि हुने छ

नष्ट्सयঢ়

लमितसिूहः

SNCU/NICU वािय मा काययितComprehensive Newborn Care Training for Level II ताष्ट्लम नपाएका

नष्ट्सयঢ় ाफ
स৽ालनमिमिः
यो काययक्रम प्रदे श ा
ष्ट्नदे शनालय माफत गनुय पने छ
प्रदे शमा िहेका SNCU/NICU सेवा प्रदान गने अ तालमा काययित Comprehensive Newborn Care
Training for Level II ताष्ट्लम नपाएका नष्ट्सयঢ় ाफहरुलाई सोही प्रदे शको, पूणय सचालनमा िहेको
SNCU/NICU सेवा प्रदान गने अ तालमा ाई ष्ट्दनस SNCU/NICU वािय मा Duty खटाई Exposure
ष्ट्दनुपनेछ
)अनु सूची अनु साि(

Comprehensive Newborn Care Training for Nurses Level II Package,
अथय म ालयको काययस৽ालन ष्ट्नदे ष्ट्शका
सातौं (संसोधनसष्ट्हत)
सावयजष्ट्नक खिीद ऐन
ि सावयजष्ट्नक खरिद ष्ट्नयमावली
(संसोधनसष्ट्हत)

मबरािी निजात मििुको लामग मनःिु
पररचय

उ े
अपेमित
प्रमतर्ल
स৽ालन
प्रकृया

उपचार खचय -कायय क्रि लागु भएका अ

ताल मनःिु

ने पाल सिकािबाट प्रदे श तहमा स৽ालन हुने स ुणय तोष्ट्कएका अ तालहरुबाट ष्ट्नशु
(ज ेदेक्तख ) ष्ट्दनलाईउपचािको व थाष्ट्मलाईएकोछ
ष्ट्विामी नवजात ष्ट्शशुलाई ष्ट्नि ि ष्ट्नःशु
उपचाि सेवा उपल गिाउने
ष्ट्विामी नवजात ष्ट्शशुको ष्ट्नःशु
उपचाि गिी ष्ट्विामी दि ि मृ ु दिमा कष्ट्म ाउने

उपचार)

रुपमा नवजात ष्ट्शशु

स৽ालनमिमिः
यस ष्ट्शर्षयकको बजेटबाट दु इवटा काययक्रम संचालन गनय सष्ट्कने छ:
ष्ट्बिामी नवजात ष्ट्शशुको ष्ट्नशु
उपचाि काययक्रम
SNCU/ NICU सेवा प्रदान गनय आव क पने
ाफ नसय किािमा ष्ट्नयुक्ति
मन: िु
उपचार
“ष्ट्बिामी नवजात ष्ट्शशु ष्ट्नःशु
उपचाि सेवा काययक्रम काययष्ट्वष्ट्ध ष्ट्नदे ष्ट्शका
” मा उ ख
े
भए
अनु सािगनुय पने छ
नवजात ष्ट्शशु भनाय भई उपचाि गदाय उपचािित िहिँदा स कोलाष्ट्ग स ूणय उपचाि (ज ै
ाव, जािँ च, और्षधी,
भनाय आष्ट्द) सेवाष्ट्नःशु रुपमाउपल गिाउनु पने छ(
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सोही अ तालमा प्रसुती प ात नवजात ष्ट्शशुलाई भनाय गनुय पने भएको अव थामा नवजात ष्ट्शशुको ष्ट्ि चाजय वा अ
माष्ट्थ ो ष्ट्नकायमा प्रेर्षण नभएस सुਚेिी मष्ट्हलालाई समेत ब े व था ष्ट्मलाउनु पने छ
नवजात ष्ट्शशुलाई लामो समयस कोलाष्ट्ग उपचाि गनय आव क पिे को खਔमा ष्ट्शशुलाई भनाय गदाय को उमेि
ष्ट्दन ष्ट्भत्र हो ति
ष्ट्दनष्ट्भत्र कुनय पष्ट्न ष्ट्दन मा ष्ट्विामी वৡा उपचािकालागी आएमा सलाई आधाि मानी बािँ की
जष्ट्त ष्ट्दन उपचाि सेवा प्रदान गनुय पने हो सो अवष्ट्धको पष्ट्नष्ट्नःशु उपचािगनुय पदय छ
एकपटक उपचाि गिी घि पठाइएको नवजात ष्ट्शशुलाई पुनः
ष्ट्दनष्ट्भत्रको ष्ट्शशु उपचाि ष्ट्लन आएमा वा
उपचािकोलाष्ट्ग भनाय गनुय पने भएमा पष्ट्न सो नवजात ष्ट्शशुलाई पुनः ष्ट्नःशु
उपचाि गनुय पने छ

स भय
सािाग्री
बजेट
िााँडर्ााँड

ार् नसय करार
साबयजष्ट्नक खरिद ऐन
ि साबयजष्ट्नक खरिद ष्ट्नयमावली
)परिमाष्ट्जयत( अनु साि SNCU/NICU सेवा प्रदान
गनय ष्ट्नयुि गने
एउटा SNCU/NICU मा अष्ट्धकतम जना ाफ नसय मात्र किािमा ष्ट्लने
किाि सेवा स झौता अनु साि TOR बनाई SNCU/NICU मा मात्र खटाउनु पने छ
सै घा SNCU/NICU सेवा उपल गिाउने स
मा थायी ि किाि को नष्ट्सिंग ाफ बीच shift rotation
व था गरि
सै घा गुण रिय SNCU/NICU सेवा प्रदान भएको हुनु पने छ
किािमा ष्ट्लने नष्ट्सिंग ाफ को ुनतम शैष्ट्क्षक योता कक्त मा PCL नष्ट्सिंग गिे को
हुनु पने
लमित सिूहः
ष्ट्दनका ष्ट्बिामी नवजात ष्ट्शशुहरू
से िा/काययक्रिस৽ालनगनेअिमिः
बर्षैभिी (आ.व.
/ )
से िा/काययक्रिस৽ालनगनेमनकायः
प्रादे ष्ट्शक अ तालहरुबाट नवजात ष्ट्शशुलाई ष्ट्नःशु
सेवा उपल गिाउनु पने छ
ष्ट्बिामीनवजात ष्ट्शशु ष्ट्नःशु
उपचाि सेवा काययक्रम काययष्ट्वष्ट्ध ष्ट्नदे ष्ट्शका
बजेट बााँडर्ााँड अनुसूची अनुसार गनुय पने छ
द्र
: हिे क प्रदे शमा यस ष्ट्शर्षयकमा संष्ट्चत िहेको िकमबाट अ
गनय सिे छन्

तालहरुले आव

कता अनु साि थप िकम माग

आइएिएनमसआई काययक्रिका लामग चामहने और्षमि खररद )ORS, Zinc चक्की, Amoxicillin, Gentamycin,
Chlorhexidine gel (नाभीिा लगाउने ि िआमद (
पररचय

उ े
अपेमित
प्रमतर्ल
स৽ालन
प्रकृया

प्रदे श ष्ट्भत्रका ा
सं थामा आइएमएनष्ट्सआई काययक्रम तथा SNCU/NICU बाट नवजात ष्ट्शशुलाई ष्ट्दईने
सेवाका लाष्ट्ग चाष्ट्हने और्षष्ट्ध )ORS, Zinc चक्की, Amoxicillin, Gentamycin, Chlorhexidine gel
)नाभीमा लगाउने म म आष्ट्द( को अभाव हुन नष्ट्दनको लाष्ट्ग प्रदे श िबाटै खरिद गरि ष्ट्बतिण गनय सष्ट्कने
व था गरिएको छ
गुण िीय आइएमएनष्ट्सआई सेवाको लागी प्रदे श मातहतका ा
सं थामा ) थानीय ष्ट्नकाय अ गयत िहेका
समेत (आइएमएनष्ट्सआई काययक्रमको अ ाव क और्षधी कमी हुन नष्ट्दने
आइएमएनष्ट्सआई तथा नवजात ष्ट्शशु स क्त सेवा प्रदान गनय का लाष्ट्ग अ ाव क और्षधी ) ORS, Zinc चक्की,
Amoxicillin, Gentamycin, Chlorhexidine gel ( वर्षै भिी सबै ा
सं थामा उपल हुने छ
से िा/काययक्रिस৽ालनगनेमनकायः
सामाष्ट्जक ष्ट्वकास म ालय
से िा/काययक्रिस৽ालनगनेअिमिः
आ.व.
/ को पष्ट्हलो चौमाष्ट्सक
स৽ालनमिमिः
ष्ट्वष्ट्नयोष्ट्जत बजेटको ष्ट्समा अनु साि प्रचष्ट्लत आष्ट्थयक ऐन ष्ट्नयमानुसाि प्रदे श तथा थानीय तह अ गयतका ा
सं थाहरुमा आइएमएनष्ट्सआई स क्त तल उ ेक्तखत अ ावा क और्षष्ट्धहरुको अभाव हुन नष्ट्दन प्रदे श तथा
थानीय ष्ट्नकाय अनगयतगतका ा
सं थाहरुमा हुने और्षष्ट्धको वाष्ट्र्षयक खपतको आधािमा ब ी खरिद नहुने
गिी ि व थापन महाशाखाबाट हुने आपूष्ट्तलाय ई समेत ानमा िाखी स क्त त प्रदे श कायाय लयले खरिद गिी
आव कता अनु साि मातहतका ा
सं थाहरूमा ष्ट्बतिण गनुय पने छ और्षष्ट्ध ष्ट्बतिण गदाय प्रादे ष्ट्शक मेष्ट्िकल
ोि माफयत पष्ट्न ष्ट्वतिण गने सष्ट्कने छ
आइएिएनमसआई काययक्रि तथा SNCU/ NICU बाट निजात मििुलाई मदईने सेिाका लामग चामहने
और्षमिहरुको सु ची:

Lists of CBIMNCI/ FBIMNCI/ SNCU/NICU Drugs
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बजेट
िााँडर्ााँड
स भय
सािाग्री

S.N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Drugs Name
Amoxycillin Dispersable tablet (250 mg)
Amoxycicillin Syrup
ORS packet
Zinc Tablet
Chlorohexidine Gel)नाभी म म(
Inj. Gentamicin
Inj. Ampicillin
Inj. Diazepam
Inj. Phenobarbitone
Inj. Phenytoin
Inj. Cefotaxime
Inj. Normal Saline
Inj. 10% Dextrose
Inj. Ceftriaxone
Tab. Ciprofloxacin 200 mg
Tab. Azithromycin 250 mg
Syp. Azithromycin
आष्ट्थयक वर्षय
÷
मा हिे क प्रदे श अ गयतका वटै सामाष्ट्जक ष्ट्बकास म ालयमा बजेट तथा काययक्रम
उपल गिाइएको छ )अनु सूची अनु साि(
ने पाल सिकािको आष्ट्थयक ऐन,ष्ट्नयमावाष्ट्ल,साबयजष्ट्नक खरिद ऐन तथा ष्ट्नयमावाष्ट्ल, IMNCI तथा ष्ट्नशु
ष्ट्शशु काययक्रम ष्ट्नदे ष्ट्शका

नवजात

SNCU तथा NICU स৽ालनका लामग औजार उपकरण खररद तथा भिन, कोठा िियत स ार र ि थापन
पररचय
प्र े क प्रदे शमा कक्त मा वटा नयािँ SNCU वा NICU थापना गरि स৽ालनका लागी औजाि उपकिण खरिद
तथा भवन, कोठा ममयत स ाि तथा व थापनको व था ष्ट्मलाईएको छ
उ े
प्रदे श अ गयत िहेका अ तालहरुमा कक्त मा एउटा नयािँ SNCU वा NICU थापना गरि
स৽ालकालाष्ट्गउपल भएकाभवन, कोठाहरुममयतस ाि, व थापन तथा अ ाव क उपकिण खरिद गने
अपेमित
SNCU वा NICU थापना गरि गुण रिय सेवा प्रदान गने छन
प्रमतर्ल
स৽ालन
प्रकृया

बजेट
िााँडर्ााँड
स भय
सािाग्री

लमितसिुहः
प्रदे श अ गयत िहेका अ तालहरु
स৽ालनमिमि:
प्रदे शले प्रदे श अ गयत िहेका अ तालमा आव कता अनुसाि SNCU वा NICU थापना गरि सेवा
स৽ालनकालाष्ट्ग अ तालष्ट्भत्र िहेका भवन तथा कोठाहरुको ममयत स ािको आव कता पष्ट्हचान गरि सो
अ तालहरुमा ममयत स ाि तथा अ ाव क उपकिण खरिद गिी व थापन तथा स৽ालनमा सहयोग गने
ष्ट्वष्ट्नयोष्ट्जत बजेटको परिष्ट्ध ष्ट्भत्र िही आव कता अनु साि बजेट बािफाि गने )अनु सूची अनु साि(
अथय म ालयको काययस৽ालन ष्ट्नदे ष्ट्शका
सातौं (संसोधनसष्ट्हत)
सावयजष्ट्नक खिीद ऐन
ि सावयजष्ट्नक खरिद ष्ट्नयमावली
(संसोधन सष्ट्हत)

SNCU/ NICU सं चालनका लामग िेमडकल अमिकृत
पररचय

उ े
अपेमित
प्रमतर्ल

ार् ,नसय करार

हाल ने पाल सिकािको ीकृत दिब ी अनु साि प्रादे ष्ट्शक, ष्ट्ज ा तथा थानीय तहमा िहेका
शैया वा माष्ट्थका
अ तालमा उपल मेष्ट्िकल अष्ट्धकृत/ नष्ट्सिंग जनशक्तिले SNCU/NICU मा चौबीसै घा सेवा ष्ट्दन सिे अव था
नभएको हुिँदा SNCU/NICU सेवा ष्ट्नि ि गनय थप जनशक्ति आव क भएको हुदा यो िकम ष्ट्बष्ट्नयोजन गरिएको
हो
प्रादे ष्ट्शक, ष्ट्ज ा तथा थानीय तहमा िहेका
शैया वा माष्ट्थका अ तालमा SNCU/NICU सेवालाई
सै घा
संचालन गने व था ष्ट्मलाउने
प्रादे ष्ट्शक,ष्ट्ज ा तथा थानीय तहमा िहेका
शैया वा माष्ट्थका अ तालका SNCU/NICU मा बर्षै भरि
सै घा
गुण रिय SNCU/NICU सेवा प्रदान भएको हुने छ
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स৽ालन
प्रकृया

बजेट
िााँडर्ााँड
स भय
सािाग्री

लमितसिूहः प्रदे शमा अवक्त थत अ तालहरु
स৽ालनमिमिः
िेमडकल अमिकृत करार
साबयजष्ट्नक खरिद ऐन
ि साबयजष्ट्नक खरिद ष्ट्नयमावली
)परिमाष्ट्जयत( अनु साि NICU सेवा प्रदान गनय
मे.अ. ष्ट्नयुि गने
एउटा NICU मा अष्ट्धकतम जना मेष्ट्िकल अष्ट्धकृत मात्र किािमा ष्ट्लने
किाि सेवा स झौता अनु साि TOR बनाई NICU मा मात्र खटाउनु पने
मेष्ट्िकल अष्ट्धकृत पद थापना गदाय जुन NICU मा ष्ट्बिामी चाप ब ी छ वा भौगोष्ट्लक ष्ट् कोण
ो सं थालाई
प्राथष्ट्मकता ष्ट्दने
सै घा NICU सेवा उपल गिाउने स
मा थायी ि किाि को मेष्ट्िकल अष्ट्धकृत बीच shift rotation
व था गरि
सै घा गुण रिय NICU सेवा प्रदान भएको हुनु पने छ
SNCU मा मेष्ट्िकल अष्ट्धकृत भनाय गनय पाइने छै न
ार् नसय करार
साबयजष्ट्नक खरिद ऐन
ि साबयजष्ट्नक खरिद ष्ट्नयमावली
)परिमाष्ट्जयत( अनु साि SNCU/NICU सेवा प्रदान
गनय ष्ट्नयुि गने
एउटा SNCU/NICU मा अष्ट्धकतम जना ाफ नसय मात्र किािमा ष्ट्लने
किाि सेवा स झौता अनु साि TOR बनाई SNCU/NICU मा मात्र खटाउनु पने छ
ाफ नसय पद थापना गदाय जुन SNCU/NICU मा ष्ट्बिामी चाप ब ी छ वा भौगोष्ट्लक ष्ट् कोण
ो सं थालाई
प्राथष्ट्मकता ष्ट्दने
सै घा SNCU/NICU सेवा उपल गिाउने स
मा थायी ि किाि को नष्ट्सिंग ाफ बीच shift rotation
व था गरि
सै घा गुण रिय SNCU/NICU सेवा प्रदान भएको हुनु पने छ
किािमा ष्ट्लने नष्ट्सिंग ाफ को ुनतम शैष्ट्क्षक योता कक्त मा PCL नष्ट्सिंग गिे को हुनु पने
ने पाल सिकािको तलबमान अनु साि अनु सूची को अष्ट्धनमा िही बािफाि गनुय पने छ
साबयजष्ट्नक खरिद ऐन

ि साबयजष्ट्नक खरिद ष्ट्नयमावली

)परिमाष्ट्जयत(

सुिष्ट्क्षत मातृ तथा परिवाि ष्ट्नयोजन शाखावाट तय गरिएका कृयाकलपाहरूको मागय दशयन
से िा प्रदायक करार गरी
घा मसइओएनेसी से िा संचालन CEONC Fund)
परिचय

उ े
स ालन
प्रकृया

बतयमान संघीय सिकािले प्र े क नागरिकको मौष्ट्लक हक सुष्ट्नष्ट् तता गनय कालाष्ट्ग कुनै पष्ट्न गभयबष्ट्त मष्ट्हलाहरुलाई
अकाल मृ ू बाट जोगाउनकालाष्ट्ग आकक्त क प्रसुष्ट्त श ष्ट्क्रया सेवा CEONC (Comprehensive
Emergency Obestetric and Neonatal care) काययक्रम सेवा सुरु गरिएको छ
ा
सेवाको पहुिँचबाट टा ा िहेका सबै गभयवष्ट्त मष्ट्हलाहरुलाई अ तालहरुमा दक्ष जनशक्तिको ब थापन गिी
गुण िीय आकक्त क प्रसुष्ट्त सेवा )CEONC( काययक्रम संचालन गरि मातृ तथा नबजात ष्ट्शशु मृ ू दि घटाउने

यस ष्ट्शर्षयकमा ष्ट्वष्ट्नयोजन गरिएको वजेट िकम CEONC सेवा ष्ट्नि ि ि बां की वटा site मा सेवा ष्ट्व ाि
गनय कालाष्ट्ग चाष्ट्हने जनशक्ति ष्ट्नयुि गनय , पारिश्रष्ट्मक ष्ट्दन ि सेवा अनु साि प्रो ाहन िकम ष्ट्दन बाहेक अ
ष्ट्शर्षयकमा खचय गनय पाइय ने छै न यस ष्ट्शर्षयकमा ष्ट्वष्ट्नयोष्ट्जत िकम अपुग भएमा प्रदे श िवाट बजेट ष्ट्वष्ट्नयोजन गरि
सेवा सूचारू गनय सष्ट्कने छ साथै अ ताल ष्ट्वकास सष्ट्मती वाट समेत जनशिी व थापन गनय सष्ट्कने हुिँदा
काययक्रमलाइय ष्ट्नि ि रूपमा सूचारू गनय िकम अभाव हुन नष्ट्दने व था ष्ट्मलाउनु पने छ
CEONC काययक्रम स৽ालनको लागी जनशिी व थापन ष्ट्न ानु साि गनुय पने छ
. जनिक्सक्त ब थापन
. .
घा CEONC सेवाका लाष्ट्ग चाष्ट्हने आब क जनशक्तिको व थापनकिाि सेवाष्ट्नदे ष्ट्शका अनु साि
गनुय पने छ
.आि क जनिक्ती
. ष्ट्चष्ट्क क
प्राथष्ट्मकता को आधािमा ी िोग ष्ट्बशेर्ष৯)Gynecologist( /एम.ष्ट्ि.ष्ट्ज.ष्ट्प.(MDGP)/ DGO/ ASBA हरुबाट
क्रमश छनौट गनुय पने छ साथै माष्ट्थ उ ेक्तखत शैष्ट्क्षक योता हाष्ट्शल गिी श ष्ट्क्रया सष्ट्हतको प्रशुती सेवामा
कक्त मा बर्षय अनु भव गिे कालाई प्राथष्ट्मकता ष्ट्दने
. एने थेष्ट्सया अष्ट्स े )कक्त मा बर्षयको ताष्ट्लम ष्ट्लएको हुनुपने )
.
ाफ नसय)OT management को ताष्ट्लम ष्ट्लएको (
.
ाब टे क्तिष्ट्सयन/अष्ट्स े ि कायाय लय सहयोगी आव कता अनु साि .
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. पाररश्रमिक मनिायरण
. .यस काययक्रमको लाष्ट्ग पारिश्रष्ट्मक ष्ट्नधायिण गदाय क्ति किाि सेवा ष्ट्नदे ष्ट्शका अनु साि गनुय पने छ साथै सेवा
प्रदायकहरुको प्रो ाहनको लाष्ट्ग थप सुष्ट्बधा ष्ट्दन अ ताल ष्ट्वकास सष्ट्मष्ट्तको ष्ट्नणययानु साि गनय सष्ट्कने छ
. क्ति किाि सेवा ष्ट्नदे ष्ट्शका अनु साि ष्ट्नयुि भएका जनशक्तिले काम छोि् नु भ ा मष्ट्हना पूबय सूचना ष्ट्दई
मात्र छोि् न ष्ट्म ने छ पूबय सूचना ष्ट्बना काम छोिे मा ष्ट्नजले खाईपाई आएको मष्ट्हना बिाबिको तलब कਂी गिीने छ
. माथी उ ेखीत जनशक्तिले काययक्रमलाई प्राथमीकता ष्ट्दई आव कतानु साि अ तालका अ सेवाहरु पष्ट्न
प्रदान गनय सिे छन
. CEONC सेवा लागु भएका अ तालहमा तोकीएको जनशिी उपल नभएमा सोही अ ताल वा अ
अ तालबाट माथी उ ेखीत योता पुगेका ष्ट्चष्ट्क कहरु उपल भएमा दोहिो नपने गिी ष्ट्नजलाई थप सुष्ट्बधा
प्रदान गिी काममा लगाउन सष्ट्कने छ
. कायय मििरण
. कायय ष्ट्वविण CEONC सेवा प्रदान गने िाक्ट्ि , नसय, एने थेष्ट्सया, ाव ि सहयोगी कमचायिीको काययष्ट्वविण
अनु सूची मा उ ेख भए वमोष्ट्जम काम गनय गिाउन पने छ
अ तालहरुमा ष्ट्नि ि रुपमा CEONC सेवा प्रदान गनय का लागी चाष्ट्हने आव क जनशिी क्ति किाि सेवा
ष्ट्नदे ष्ट्शका अनु साि ष्ट्नयुि गिी पािीश्रष्ट्मक तथा अ सुष्ट्बधा का लागी स झौता भए बमोजीम सेवा ष्ट्नि िताको
सुष्ट्न तता गनुय पदय छ स झौता गदाय तल उ ेक्तखत अनु सुष्ट्च बमोजीम TOR मा उ ेख भएका बुदाहरुलाई समेत
समेटने गिी सेवालाई गुण िीय बनाउन ान ष्ट्दनु पने छ
काययक्रि स ालन गनुयपने अ तालहरू
प्रदे ि नं अ रगत (ज ा मिमनयोमजत रकि रू
)
पािँ चथि ष्ट्ज ा अ ताल
मेष्ट्च अ৽ल अ ताल
इय नरूवा ष्ट्ज ा अ ताल
धनकुटा ष्ट्ज ा अ ताल
उदयपुि ष्ट्ज ा अ ताल
भोजपुि ष्ट्ज ा अ ताल
सोलुखु ु ष्ट्ज ा अ ताल
सोताङ प्रा. ा.के.
ईलाम अ ताल
प्रदे ि नं. अ रगत (ज ा मिमनयोमजत रकि रू
)
सगिमाथा अ৽ल अ ताल
ष्ट्सिाहा ष्ट्ज ा अ ताल
सलाय ही अ ताल,मलंगवा
जनकपुि अ৽ल अ ताल
गोि ष्ट्ज ा अ ताल
कलीया अ ताल
प्रदे ि नं. अ रगत (ज ा मिमनयोमजत रकि रू
)
ष्ट्स ु ली ष्ट्ज ा अ ताल
भिपुि ष्ट्ज ा अ ताल
िसुवा ष्ट्ज ा अ ताल
धाष्ट्दङ ष्ट्ज ा अ ताल
हेटोिा अ ताल
चऔतािा ष्ट्ज ा अ ताल
प्रदे ि नं. अ रगत (ज ा मिमनयोमजत रकि रू
)
गोिखा ष्ट्ज ा अ ताल
ाङजा अ ताल
पवयत ष्ट्ज ा अ ताल
धऔलाष्ट्गरि अ৽ल अ ताल
प्रदे ि नं. अ रगत (ज ा मिमनयोमजत रकि रू
)
ष्ट्भम अ ताल
लुक्त ष्ट्न प्रादे ष्ट्शक अ ताल
िो ा ष्ट्ज ा अ ताल
िा ी अ৽ल अ तला तुक्त पुि
कणायली प्रदे ि अ रगत (ज ा मिमनयोमजत रकि रू
)
रूकुम पष्ट् म अ ताल
सुखेत प्रादे ष्ट्शक अ ताल
िो ा ष्ट्ज ा अ ताल
मुगु ष्ट्ज ा अ ताल
सु दुर पम ि प्रदे ि अ रगत (ज ा मिमनयोमजत रकि रू
)
अछाम ष्ट्ज ा अ ताल
सेष्ट्त अ৽ल अ ताल
ष्ट्टकापुि अ ताल
महाकाली अ৽ल अ ताल
वैतिी ष्ट्ज ा अ ताल
िकम वािँ िफािँ ि

S.N.

District name

Facility/hospital name

Budget

Total CEONC site (Pr 1)
1

Panchthar

Panchther District Hospital

1000

2

Ilam

Illam District Hospital

1000

3

Jhapa

Mechi Zonal Hospital

1000

4

sunsari

Inarawa District Hospital

1200

5

Dhankuta

Dhankuta District Hospital

1000

6

Udaypur

Udaypur Districthospital

1000

314

7

Bhojpur

Bhojpur District Hospital

1000

8

Solukhumbu

solukhunbu District Hospital

1000

Solukhumbu

Sotang PHC

1800

Total

10000
Total CEONC site (Pr 2)

9

Saptari

Sagarmathaj Zonal Hospital

1000

10

Sarlahi

Sarlahi Hospital

1500

11

Siraha

Siraha Hospital Siraha

1500

12

Dhanusha

Janakpur Zonal Hospital

1000

13

Rautahat

Gour District Hospital

1000

14

Bara

kalaiya hospital

1000

Total

7000
Total CEONC site (Pr 3)

15

Sindhuli

Sindhuli District Hospital

2500

16

Bhaktapur

Bhaktapur District Hospital

1500

17

Rasuwa

Rashuwa District Hospital

2500

18

Dhading

Dhading District Hospital

2000

19

Makawanpur

Heatuda Hospital

2000

20

Sindhulpalchok

Choutara District Hospital

2000

Total

12500
Total CEONC site (Pr 4)

21

Gorkha

Gorkha District Hospital

1100

22

Sangya

Sangya Hospital

2000

23

Parbat

parbat District Hospital

2000

24

Baglung

Doulagiri zonal hospital

1500

Total

6600
Total CEONC site (Pr 5)

25

Rupandahi

Bhim hospital

3510

26

Rupandahi

Lumbini Zonal Hospital

3000

27

Rolpa

Rolpa District hospiatl

3000

28

Dang

Rapti Zonal hospital, tulshipur

3000

Total

12510
Total CEONC site (Pr 6)

29

Rukum

Rukum District Hospital west

2000

30

Surkhet

Surkhet Regional Hospital

2000

31

Dolpa

Dolpa District Hospital

3500

32

Mugu

Mugu District Hospital

3500

315

Total

11000
Total CEONC site (Pr 7)

33

Achham

Acham District Hospital

2500

34

Kailali

Seti Zonal Hospital

1000

35

Tikapur

Tikapur Hospital

2000

36

Kanchanpur

Mahakali Zonal Hospital

2000

37

Baitadi

Baitadi District Hospital

2000
9500

Total

अपेष्ट्क्षत
प्रष्ट्तफल
अष्ट्भलेख
प्रष्ट्तवेदन

काययक्रम स ालन गने ष्ट्नकाय : यो काययक्रम संचालन गनय को लाष्ट्ग प्रदे श सामाष्ट्जक ष्ट्बकास म ालयमा बजेट
ष्ट्बष्ट्नयोजन गरिएको छ,प्रदे शले सो माष्ट्थ उ ेक्तखत अ तालहरुलाई उपल गिाउनु पने छ .
ा
सं थाहरुवाट श ष्ट्क्रया सष्ट्हतको गुण रिय सेवा प्रदान हुने छ
काययक्रम प ात् उि काययक्रमको प्रष्ट्तवेदन प्रदे श ष्ट्नदे शनालयमा अष्ट्भलेखमा िा नु पने छ ि सोको बोधाथय परिवाि
क ाण महाशाखामा पठाउनु पने छ

प्रसू ती चाप िमढ भएका अ
सहायक करार मनयु क्ती
परिचय

उ े
स ालन
प्रकृया

अपेष्ट्क्षत
प्रष्ट्तफल
अष्ट्भलेख
प्रष्ट्तवेदन

अ

तालिा

तालहरूिा एने थे मसयोलोमज /गाइय नेकोलोमज / पेमडयामटि मसयन /एने थे मसया

प्रसूती चाप वष्ट् भै ष्ट्वष्ट्भ सिकािी अ तालहरूमा उपल ध भएका जनशिीहरूले गुण रिय प्रसूती सेवा प्रदान
गनय सम ा भएको ि प्रसूती सेवा ष्ट्लन अ ताल स पुगेका मष्ट्हलाहरूले समेत समयमा सेवा नपाएको अव थामा
उि अ तालहरूमा थप आव क जनशिी व थापन गनुय पने दे क्तखएको हुनाले यो बजेट ष्ट्बष्ट्नयोजन गरिएको
छ.
प्रसूती चाप वष्ट् भएका अ तालहरूमा थप जनशिी व थापन गरि गुण रिय प्रसूती सेवा प्रदान गने .
यस ष्ट्शर्षयकमा ष्ट्वष्ट्नयोष्ट्जत िकमवाट अ तालले आमा सुिक्षा काययक्रम लाइय थप प्रभावकािी वनाउन ि अ तालको
क्षमता व ाउनको लाष्ट्ग आव क जनशिी ष्ट्नयुिी गनुय पने छ यसिी ष्ट्नयुक्ति गदाय क्ति किाि सेवा ष्ट्नदे ष्ट्शका
अनु साि गनुय पने छ यसरि ष्ट्नयुक्ति गरिएका सेवा प्रदायक हरुलाई प्रशुती वािय ,अपिे सन ष्ट्थएटि,नवजात ष्ट्शशु वािय
हरुमा मात्र खटाउनु पने छ
यस ष्ट्शर्षयकमा ष्ट्वष्ट्नयोजन गरिएको िकमलाइय सामाष्ट्जक ष्ट्वकास म ालयले स क्त त प्रदे श ष्ट्भत्रका तल उ ेक्तखत
अ ताल हरुलाई िकम उपल ध गिाउनु पने छ
प्रदे श
अ तालको नाम
ष्ट्वष्ट्नयोष्ट्जत िकम
प्रदे श
गजे नािायण ष्ट्संह
सगिमाथा
अ ताल
जनकपुि अ ताल
प्रदे श
लुक्त नी प्रादे ष्ट्शक अ ताल
िा ी अ ताल
कणाय ली प्रदे श
प्रदे श अ ताल,कणाय ली प्रदे श ,सुखेत
सुदूिपक्त चम
सेती अ ताल
प्रदे श
यस ष्ट्शर्षयकमा िकम अपुग भएमा अ ताल व थापन सष्ट्मती आफै वा प्रदे श सामाष्ट्जक ष्ट्वकास म ालयसंग
सम य गरि थप िकम व था गनय सष्ट्कने छ
प्रसूष्ट्त चाप व ी भएका अ तालहरुमा गुणक्त िय सेवा हुनेछ
काययक्रम प ात् उि काययक्रमको प्रष्ट्तवेदन प्रदे श ष्ट्नदे शनालयमा अष्ट्भलेखमा िा नु पने छ ि सोको बोधाथय परिवाि
क ाण महाशाखामा पठाउनु पने छ

घा प्रसु ती से िा संचालन गनय करारिा
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ार् नसय /midwives मनयु क्सक्त

परिचय

उ े
स ालन
प्रकृया

प्रसुती हुन आउने मष्ट्हलाहरुको संূा ब ी भएका अ तालहरुमा थाई जनशक्ति कम िहेको अव थामा
सै
घा ष्ट्नि ि रुपमा गुण िीय सेवा संचालन गनय को लाष्ट्ग थप ाफ नसय किािमा ष्ट्नयुिी गिी प्रसुती सेवा संचालन
गनय यो काययक्रमको व था गरिएको छ
गुण िीय प्रसुती सेवालाई
सै घा सुचारु ঢ়ले संचालन गने
क्ति किाि सेवा ष्ट्नदे ष्ट्शका अनु साि ाफ नसय किािमा ष्ट्नयुिी गने ि TOR बनाइ काम गनय लगाउनु पने छ
ाफ नसयको TOR ष्ट्न ानु सािको िहने छ
ाफ नसय ष्ट्नयुक्ति गदाय ष्ट्वगत दे क्तख काययित ाफ नसयको कायय स ादन मू ाङकन गदाय स ोर्षजनक पाईएमा
बजेटको परिष्ट्ध ष्ट्भत्र िही ष्ट्नयमानु साि ष्ट्नि िता ष्ट्दन सष्ट्कने छ
ाफ नसय लाई ष्ट्नयुक्ति ष्ट्दिँदा कायय गनुय पने सं था तोिु पने छ ि तोष्ट्कएको थानमा िही ाफ नसय ले सेवा ष्ट्दनु पने छ
सै घा प्रसूष्ट्त सेवा उपल गिाउने स
मा थायी ि किािको ाफ नसय बीचमा Shift Rotation को
व था गिी
सै घा प्रसूष्ट्त सेवा सुचारु गनुय पने छ
किािमा ष्ट्नयुि गदाय SBA ताष्ट्लम ष्ट्लएका ि सं थागत प्रसूष्ट्त सेवा उपल गिाइ िहेकालाई प्राथष्ट्मकता ष्ट्दने
यसिी किािमा ष्ट्नयुिी भएका ाफ नसयहरुले अ तालको प्रसुती वािय , पो ने टल वािय ,प्रशुती पो अपिे ष्ट्टभ वािय
ि OT मा मात्र खटाउनु पने छ
ाफ नसय ष्ट्नयुिीका लाष्ट्ग माष्ट्सक
का दिले बजेटको व था गरिएको छ
प्रदे श सामाष्ट्जक ष्ट्वकास म ालयले प्रा वजेटलाइय तल उ ेक्तखत अ ताल अनु साि िकम स क्त त अ ताललाइय
उपल ध गिाउनु पने छ उि अ तालहरूले ष्ट्वगतमा ष्ट्नयुि जनशिीको ष्ट्नि िता वा नयािँ ष्ट्नयुिी गनय सिे छन्
प्रदे श अ िगतका ष्ट्न अ तालहरूमा यस ष्ट्शर्षयक वाट िकम ष्ट्वष्ट्नयोजन गरि काययक्रम स ालन गनुय पने छ

अ

तालको नाि

मेची अ

लশ

ताल, झापा

भोजपु ि अ ताल
गजे नािायण ष्ट्संह सगिमाथा अ
स िी
जनकपु ि अ ताल,धनुर्षा
सलाय ही अ
गौि अ

तालमलंगवा,

ताल ,िौतहट

हे टौिा अ

ताल,मकवानपु ि

ष्ट्श ुली अ

ताल

ाङजा अ

ताल

धौलाष्ट्गिी अ
पवयत अ

ाङजा

ताल, वाुङ

ताल

ाी अ

ताल

लुक्त नी प्रादे ष्ट्शक अ
िा ी अ

ताल, दाङ

िो

ताल

ाअ

प्रदे श अ

ताल रुकुम पष्ट् म

ताल, कैलाली

महाकाली अ
अपेष्ट्क्षत
प्रष्ट्तफल

गुण

अछाम अ

िीय प्रसुती सेवा

ताल, रुप े ही

ताल, कणायली प्रदे श ,सुखेत

मुष्ट्शकोट अ
सेती अ

ताल,

ताल ,कंचनपु ि
ताल

सै घा सुचारु ঢ়ले संचालन हुने छन्
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अष्ट्भलेख
प्रष्ट्तवेदन

काययक्रम प ात् उि काययक्रमको प्रष्ट्तवेदन प्रदे श ष्ट्नदे शनालयमा अष्ट्भलेखमा िा नु पने छ ि सोको बोधाथय परिवाि
क ाण महाशाखामा पठाउनु पने छ

दु गयि िेत्रिा कायय रत CEONC से िा प्रदायकहरुको skill retention को लामग अ तालिा placement कायय क्रि
(अ ताल )
परिचय
दु गयम क्षेत्रमा काययितCEONC साईटहरुमा काम गने Doctor, Anesthesia Assistant तथा Staff
Nurse को Skill retention कोलागी यो काययक्रमको व था गरिएको हो
उ े
दु गयम थानका CEONC मा श ष्ट्क्रया संূा कम अथवा हुन नसकेका ा
सं थामा काययित
ा कमीहरुलाई C/S (श ष्ट्क्रया) व ी हुने अ तालहरुमा सीप ष्ट्सकाउनु हो
स ालन प्रकृया
यस ष्ट्शर्षयकमा प्रा वजेटवाट प्रदे श ा
ष्ट्नदे शनालयले CEONC साईटमा काययित ष्ट्चष्ट्क क,
एने थेष्ट्सया अष्ट्स े, नसय लाई श ष्ट्क्रया कम वा हुन नसकेका
ा
सं थाका ा कमीहरुलाई
धे िै C/S हुने अ तालमा वोलाई
ष्ट्दन स C/S स
ी सीप ष्ट्सकाउनु पने छ प्रदे श ा
ष्ट्नदे शनालयले ष्ट्नयष्ट्मत ि धेिै C/S हुने अ तालसिँग सम य गिी काययक्रम संचालन गनुय पने छ यसको
लाष्ट्ग प्रदे श नं . मा रु लाख,गਔकी प्रदे शमा रु लाख
हजाि ि सुदुि पष्ट् म प्रदे शमा रु लाख
वजेट िहेको छ यस ष्ट्शर्षयकको वजेट उिानु सािका ा कमी हरुको TADA मा खचय गनुय पनेछ
अपेष्ट्क्षत प्रष्ट्तफल
CEONC सेवामा गुण ि कायम हुने छ
अष्ट्भलेख प्रष्ट्तवेदन

काययक्रम प ात् उि काययक्रमको प्रष्ट्तवेदन प्रदे श ष्ट्नदे शनालयमा अष्ट्भलेखमा िा नु पने छ ि सोको बोधाथय
परिवाि क ाण महाशाखामा पठाउनु पने छ

प्रसु ती प ात हुने रक्तश्राब (PPH) रोकथािका लामग िातृ सु रिा चक्की अमभिुखीकरण काययक्रि ( मज
परिचय

काययक्रमको
उ े
स ालन
प्रकृया

अपेष्ट्क्षत
प्रष्ट्तफल
अष्ट्भलेख
प्रष्ट्तवेदन

प्रदे ििाट अ
परिचय

ािा)

सिकािले सं थागत सुਚेिी ब ाउने लक्ष िाखी ष्ट्वष्ट्भ काययक्रम गरििहेको अव था हुदा हुदै पष्ट्न अझै पष्ट्न घिमै
सुਚेिी हुने संূा ब ी नै िहेको छ, यसरि घिमै सुਚेिी हुिँदा वৡा ज ीसकेपछी हुन सिे अ ाष्ट्धक ििश्रावका
कािण घिमै हुन सिे मृ ु लाइ कम गनय कोलाष्ट्ग मातृ सुिक्षा चक्की अष्ट्भमुखीकिण काययक्रम िाक्तखएको छ
हालस यो काययक्रम
ष्ट्ज ामा संचालन भैिहेको ि यस आ.ब. मा थप ष्ट्ज ामा ष्ट्ब ाि गरिएको छ
घिमै सुਚेिी हुिँदा वৡा ज ीसकेपछी हुन सिे अ ाष्ट्धक ििश्राव लाइ िोकथाम गरि यसका कािण हुन सिे
मृ ु लाइ कम गनुय

सामाष्ट्जक ष्ट्बकास म ालय माफयत ष्ट्न ानु साि का ष्ट्ज ा हरुले काययक्रम संचालन गनुय पने छ
प्रदे श नं . सोलुखु ु प्रदे श नं . पसाय प्रदे श नं . दोलखा प्रदे श नं . गोखाय
यो काययक्रम संचालन गनय सामाष्ट्जक ष्ट्बकास म ालयले स क्त त ष्ट्ज ाहरुको
ा
कायायलयमा बजेट
ष्ट्बष्ट्नयोजन गिाउनु पने छ यसरि प्रदे शबाट बजेट प्रा गरि सके पछी ा
कायायलयले स क्त त ष्ट्ज ा ष्ट्भत्रका
सं थागत सुਚेिी कम भएका थानीयतहहरूका नष्ट्सयग,पािामे
िँ
ड़ीস, ा
य ेष्ट्वका हरूलाइ सहभागी गिाइ
अष्ट्भमुखीकिण गनुय पने छ काययक्रम संचालन गनय ष्ट्जवन सुिक्षा काययक्रम घिमै सुਚेिी हुिँदा बৡा जक्त सकेपष्ट्छ
हुनसिे अ ष्ट्धक ििश्राव िोकथामका लाष्ट्ग मातृ सुिक्षा चक्तक्क काययक्रमको कायय संचालन ष्ट्नदे ष्ट्शका
अनु साि गनुय पने छ
यो काययक्रम संचालनको लाष्ट्ग तपष्ट्शल बमोष्ट्जमाले बजेट ष्ट्बष्ट्नयोजन गरिएको छ काययक्रम स ालन हुने ष्ट्ज ा
हरूको लाष्ट्ग प्रष्ट्त ष्ट्ज ा रू लाखको दिले वजेट ष्ट्वष्ट्नयोजन गनुय पने छ )ष्ट्ज ाहरू सोलुखु ु, पसाय , दोलखा,
गोिखा(
स भय सामािी: ष्ट्जवन सुिक्षा काययक्रम घिमै सुਚेिी हुिँदा बৡा जक्त सके पष्ट्छ हुन सिे अ ष्ट्धक ििश्राव
िोकथामका लाष्ट्ग मातृ सुिक्षा चक्तक्क काययक्रमको कायय संचालन ष्ट्नदे ष्ट्शका
,काययसंचालन ष्ट्नदे ष्ट्शका
सुਚेिी भए प ात हुन सिे अ ाष्ट्धक िि श्राव लाइ िोकथाम गरि यस वाट हुने मातृ मृ ू लाइय वचाउन सष्ट्कने
काययक्रम प ात् उि काययक्रमको प्रष्ट्तवेदन प्रदे श ष्ट्नदे शनालयमा अष्ट्भलेखमा िा नु पने छ ि सोको बोधाथय परिवाि
क ाण महाशाखामा पठाउनु पने छ

ताल तथा सिुदायिा MPDSRBirth Defect कायय क्रि को अनसाइट कोमचङ
MPDSR मातृ तथा पेरिने टल मृ ु तथा Birth Defect पष्ट्हचान गने,सुष्ट्चष्ट्तकिण गने,समीक्षा गने ि समीक्षा बाट

प्रा सुझाब बमोष्ट्जम मातृ तथा पेरिनेटल ा को गुण ि ब ाउनको लाष्ट्ग ष्ट्नि ि रुपमा सष्ट्भयले तथा िे ो
गनय आव क िहेको हुिँदा MPDSR काययक्रमको ष्ट्नि ि रुपमा अनु गमन तथा अ तालमै गइ अनसाइट कोष्ट्चङ
गनय को लागी बजेट ष्ट्बष्ट्नष्ट्यजन गरिएको छ
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उ े

काययक्रम
संचालन
प्रकृया

MPDSR ि Birth Defect काययक्रम संचालन भै िहेका अ
ालमा MPDSRि Birth Defect ष्ट्नदे ष्ट्शकाले
ष्ट्नदे शन गिे बमोष्ट्जम अ
ालमा हुने सबै मातृ तथा पेरिने टल मृ ु को पष्ट्हचान गने ,सुष्ट्चष्ट्तकिण गने ,समीक्षा गने ि
समीक्षाबाट प्रा सुझाब बमोष्ट्जम मातृ तथा पेरिने टल ा को गुण ि सुधािको लाष्ट्ग कायययोजना बनाइ लागु गने
कायय प्रभाबकािी रुपमा संचालन गिाई मातृ तथा पेरिने टल मृ ु घटाउने
यो काययक्रम संचालन गदाय सामाष्ट्जक ष्ट्बकास म ालयले प्रदे श ा
ष्ट्नदे शनालय वा ा
कायाय लय माफयत यो
काययक्रम संचालन गनुय पने छl यसरि अनसाइट कोष्ट्चङ गनय जािँ दा काययक्रम संचालन गने ष्ट्नकायको
MPDSRCommittee सद हरु गइ गनुय पने छ l यस काययक्रमको ष्ट्ज ेवािी सष्ट्मष्ट्तको सद सष्ट्चवको हुने छ
MPDSR काययक्रम लागु भएका अ ताल हरुमा MPDSR को मात्रै ि MPDSR ि Birth Defect दु वै काययक्रम
संचालन भएका अ तालहरुमा दु बै काययक्रमको अनसाइट कोष्ट्चङ गनुय पने छ l
MPDSR तथा Birth Defect काययक्रम संचालन भै िहेका ि मातृ तथा पेरिनेटलमृ ु ब ी हुने अ
ाल छनोटगरि
अ ताल ष्ट्भष्ट्जट गने
MPDSR तथा Birth Defect काययक्रम स क्त अष्ट्भलेख िष्ट्ज ि तथा प्रष्ट्तबेदन फािमको अबलोकन गने l
ष्ट्नयष्ट्मत रुपमा MPDSR तथा Birth Defect समीक्षा भए नभएको एष्ट्कन गने ि MPDSR तथा Birth Defect
समीक्षा गिे को भए समीक्षाको गुण ि तथा समीक्षाबाट तयाि गरिएको कायययोजना कायाय न भए नभएको एष्ट्कन
गने
MPDSR तथा Birth Defect स क्त फािम हरु Online MPDSR तथा Birth Defect Software माentry
गिे नगिको एष्ट्कन गने
काययक्रम संचालन गनय कुनै कष्ट्ठनाई भए सोको पष्ट्हचान गरि सुधािका लाष्ट्ग सुझाब ष्ट्दने
सबै फािमहरु Web BasedMPDSR तथा Birth Defect Surveillance System माफयत प्रदे श तथा परिवाि
क ाण महाशाखा मा प्रष्ट्तबेदन गिे को एष्ट्कन गने
यसको लागी प्रदे शवाट एम.ष्ट्प.ष्ट्ि.एस.आि.तथा birth defect काययक्रमको अनसाइट कोष्ट्चङकोलागी सबै प्रदे शमा
बजेट ब था गरिएको छ उि काययक्रम ने पाल सिकािको अष्ट्थयक ऐन ष्ट्नयम अनु साि संचालन गनुय पने छ यो
बजेट बाट मातृ तथा पेरिने टल मृ ु ब ी हुने ि MPDSR तथा Birth Defect काययक्रम संचालन भै िहेका
अ
ालमा गइ MPDSR तथा Birth Defect काययक्रमलाइ प्रभाबकािी बनाउन आब कता अनु साि Onsite
Coaching गनय दै ष्ट्नक तथा भ्रमण भ ाको लाष्ट्ग यै बजेट खचय गनुय पदय छ l
वजेट बां िफािँ ि )िकम रू हजािमा(
प्रदे श नं
प्रदे श नं
प्रदे श नं
गਔकी प्रदे श
प्रदे श नं
कणयली प्रदे श
सुदुि प ीम प्रदे श

स भय सामािी: MPDSR ष्ट्नदे ष्ट्शका, Birth Defect ष्ट्नदे ष्ट्शका तथा काययसंचालन ष्ट्नदे ष्ट्शका
MPDSR तथा Birth Defect काययक्रम संचालन भैिहेका अ
ालमा भएका सबै मातृ तथा पेरिनेटल मृ ु ि Birth
Defect काययक्रमको समीक्षा गने
अष्ट्भलेख
काययक्रम प ात् उि काययक्रमको प्रष्ट्तवेदन प्रदे श ष्ट्नदे शनालयमा अष्ट्भलेखमा िा नु पने छ ि सोको बोधाथय परिवाि
प्रष्ट्तवेदन
क ाण महाशाखामा पठाउनु पने छ
MPDSR तथा Birth Defect काययक्रम संचालन भएका अ
ालको ष्ट्वविण
अपेष्ट्क्षत
प्रष्ट्तफल

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Names of Hospitals
Province District
Panchthar Hospital
Panchthar
Ilam Hospital
Ilam
Mechi Hospital
Jhapa
Lifeline Hospital
Jhapa
AMDA Hospital
Jhapa
Koshi Hospital
Morang
One
Nobel Medical College
Morang
Inaruwa Hospital
Sunsari
Itahari Community Hospitals
Sunsari
Duhabi Hospital
Sunsari
BPK Institute of Health Sceinces
Sunsari
Okhaldhunga Community Hospital
Okhaldhunga
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Remarks
MPDSR
MPDSR
MPDSR
MPDSR
MPDSR
MPDSR & Birth Defect
MPDSR
MPDSR
MPDSR
MPDSR
MPDSR & Birth Defect
MPDSR

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Solukhumbu Hospital
SagarmathaHospital
Siraha Hospital
Janakpur Hospital
Mahottari Hospital
Two
Sarlahi (Malangwa) Hospital
Namuna Hospital Sarlahi
FPAN Sarlahi
Rautahat Hospital
Narayani Hospital
Patan Academy of Health Sciences
KIST Medical College
Paropakar Maternity and Women's
Kathmandu Medical College
Om Hospital
Civil Hospital
Model Hospital
Three
Nepal Medical College
Kirtipur Hospital
TU Teaching Hospital
Dhading Hospital
Hetauda Hospital
Bharatpur Hospital
College of Medical Science
Chitwan Medical College
Gorkha Hospital
Lamjung Community Hospital
Pokhara Academy
of
Health
Manipal Medical College
Four
Gandaki Medical College
MatriSiishuMiteri Hospital
Sisuwa Hospital
DahulagiriHospital
Palpa Mission Hospital
Lumbini Medical College
Bhim Hospital
Lumbini Hospital
Devdaha Medical College
Universal College of Medical Science Five
AMDA Hospital
Rolpa Hospital
RaptiAcademy of Health Sciences.
Bheri Hospital
Nepalgunj Medical College
Kohalpur Medical College
Provience Hospital Karnali
Mehalkuna Hospital
Kalikot Hospital
Karnali Institute of Health Science Six
Dunai Hospital
Mugu Hospital
Humla Hospital
ProvencialHospitalSudur
Paschim
Ghodaghodi Hospital
Navajeevan Hospital
Tikapur Hospital
Malakheti Hospital
Mahakali Hospital
Seven
Dadeldhura Hospital
Doti Hospital
Achham Hospital
Bajura Hospital
Bajhang Hospital
Baitadi Hospital

Solukhumbu
Saptari
Siraha
Dhanusha
Mahottari
Sarlahi
Sarlahi
Sarlahi
Rautahat
Parsa
Lalitpur
Lalitpur
Kathmandu
Kathmandu
Kathmandu
Kathmandu
Kathmandu
Kathmandu
Kathmandu
Kathmandu
Dhading
Makawanpur
Chitwan
Chitwan
Chitwan
Gorkha
Lamjung
Kaski
Kaski
Kaski
Kaski
Kaski
Baglung
Palpa
Palpa
Rupandehi
Rupandehi
Rupandehi
Rupandehi
Rupandehi
Rolpa
Dang
Banke
Banke
Banke
Surkhet
Surkhet
Kalikot
Jumla
Dolpa
Mugu
Humla
Kailali
Kailali
Kailali
Kailali
Kailali
Kanchanpur
Dadeldhura
Doti
Accham
Bajura
Bajhang
Baitadi
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MPDSR
MPDSR
MPDSR
MPDSR & Birth Defect
MPDSR
MPDSR
MPDSR
MPDSR
MPDSR
MPDSR
MPDSR & Birth Defect
MPDSR & Birth Defect
MPDSR & Birth Defect
MPDSR & Birth Defect
MPDSR
MPDSR & Birth Defect
MPDSR
MPDSR
MPDSR
MPDSR & Birth Defect
MPDSR
MPDSR
MPDSR & Birth Defect
MPDSR
MPDSR & Birth Defect
MPDSR
MPDSR
MPDSR & Birth Defect
MPDSR & Birth Defect
MPDSR
MPDSR
MPDSR
MPDSR
MPDSR
MPDSR & Birth Defect
MPDSR
MPDSR & Birth Defect
MPDSR
MPDSR
MPDSR
MPDSR
MPDSR
MPDSR
MPDSR & Birth Defect
MPDSR
MPDSR
MPDSR
MPDSR
MPDSR
MPDSR
MPDSR
MPDSR
MPDSR
MPDSR
MPDSR
MPDSR
MPDSR
MPDSR
MPDSR
MPDSR
MPDSR
MPDSR
MPDSR
MPDSR

अ

तालिा MPDSR तथा Birth defect कायय क्रिको सिीिा
परिचय
MPDSR मातृ तथा पेरिने टल मृ ु तथा Birth Defect काययक्रमको पष्ट्हचान गने , सुष्ट्चष्ट्तकिण गने, समीक्षा गने ि
काययक्रम
उधे

स ालन
प्रकृया

अपेष्ट्क्षत
प्रष्ट्तफल
अष्ट्भलेख
प्रष्ट्तवेदन

समीक्षा बाट प्रा सुझाब बमोष्ट्जम मातृ तथा पेरिनेटल ा को गुण ि ब ाउनको लाष्ट्ग ष्ट्नि ि रुपमा सष्ट्भयले
तथा िे ो गनय आव क िहेको हुिँदा MPDSRकाययक्रमको समीक्षा गनय को लागी बजेट ष्ट्वनीयोजन गरिएको छ

MPDSR तथा Birth defect काययक्रम संचालन भै िहेका अ
ालहरुलाई एक ठाउमा भेला गरि MPDSR तथा
Birth defect संचालनको अनु भव ि ष्ट्सकाई तथा काययक्रम संचालनमा आइपिे का सम ा एक आपसमा छलफल
गरि प्रभाबकािी ष्ट्क्रयाकलाप अ अ तालले लागु गने ि सम ा समाधानका उपायहरुको पष्ट्हचान गरि MPDSR
तथा Birth defect काययलाइ सं थागत गने

यो काययक्रम संचालन गनय को लाष्ट्ग सामाष्ट्जक ष्ट्बकास म ालयले प्रदे श ा
ष्ट्नदे शनालयलाइ बजेट ष्ट्बष्ट्नयोजन
गनुय पने छ ि काययक्रम संचालनको ष्ट्ज ेवािी MPDSR फोकल क्ति हुने छ
यस काययक्रम सं ालन गदाय MPDSR तथा Birth defect काययक्रम संचालन गरििहेका अ तालबाट
Obstetrician,Pediatrician,Nursing-Incharge ि Medical Recorder गरि प्र क अ
ालबाट जना
लाइ पायक पने ठाउिँ मा बोलाइ ष्ट्दनको समीक्षा संचालन गनुय पदय छ l
समीक्षा संचालनको लाष्ट्ग प्रष्ट्शक्षकको रुपमा आब कता अनु साि प्रदे शका सामाष्ट्जक ष्ट्वकास म ालयका ा
महाशाखा, प्रेर्षण अ तालकाObs/Gyne/Paediatrician तथापरिवाि क ाण महाशाखाबाट प्रष्ट्शक्षक बोलाउन
सष्ट्कने छ
MPDSR तथा Birth defect काययक्रम संचालन भएका अ तालको ष्ट्वविण यसै ष्ट्नदे ष्ट्शकामा उ ेख गरिएको छ
यसको लाष्ट्ग प्रदे शमा बजेट ब था गरिएको छ उि िकमको बािफािँ ि गिी ने पाल सिकािको अष्ट्थयक एन ष्ट्नयम
अनु साि काययक्रम संचालन गनुय पने छ यस काययको लाष्ट्ग प्र े क प्रदे शमा ज ा रू लाखको दिले वजेट ष्ट्वष्ट्नयोजन
गरिएको छ
स भय सामािी: MPDSR ष्ट्नदे ष्ट्शका, Birth Defect ष्ट्नदे ष्ट्शका ि कायय संचालन ष्ट्नदे ष्ट्शका
यस काययक्रम संचालन प ात MPDSR कायय संचालन ष्ट्नदे ष्ट्शकाले ष्ट्नदे शन गिे बमोष्ट्जम अ ताल तहमा हुने सबै
मातृ तथा पेरिनेटल मृ ु को पष्ट्हचान, सुष्ट्चष्ट्तकिण तथा समीक्षा भै आगामी ष्ट्दनमा
ै प्रकृष्ट्तको अरु मृ ु हुन
नष्ट्दन गुण ि सुधािका कायय संचालन गरि मातृ तथा पेरिने टल मृ ु कम हुने l
काययक्रम प ात् उि काययक्रमको प्रष्ट्तवेदन प्रदे श ष्ट्नदे शनालयमा अष्ट्भलेखमा िा नु पने छ ि सोको बोधाथय परिवाि
क ाण महाशाखामा पठाउनु पने छ

MNH स क्स Onsite coaching mentoring को लागी दि प्रसू मत किीहरुलाई ििता अमभबृमद (Mentor
Development)
परिचय

उदे
संचालन
प्रष्ट्क्रया

ने पालमा मातृ तथा नवजात ष्ट्शशुको मृ ु तुलना क रुपमा कम हुदै गइिहेको ति ने पाल सिकािले िाखे को लশ
हाष्ट्सल गनय सेवाको पंहुच संगसंगै गुण ि अष्ट्भबृ ी गनय को लाष्ट्ग प्रदे शमा िहेका CEONC/BEONC site हरुबाट
सेवा प्रदायक छनोट गरि SBA Clinical Mentor उ ादन गरि ष्ट्नि ि रुपमा सेवा प्रदायक हरुको ৯ान ि ष्ट्शप
ष्ट्बकास गनय को लाष्ट्ग यो काययक्रममा बजेट ष्ट्बष्ट्नयोजन गरिएको हो l
दक्ष प्रशुतीकमीहरुलाई अनसाइट कोष्ट्चঢ় तथा मे रिঢ় काययक्रम लागु भएका ष्ट्ज ाहरुमा थानीय िमा नै
क्तक्लष्ट्नकल मे ि उपल गिाउने
यो काययक्रम प्रदे श ा
ष्ट्नदे शनालयले स৽ालन गने छ .
यो काययक्रम संचालनको लागी SBA ताष्ट्लम संचालन गरििहे का SBA ताष्ट्लम उपल गिाउने site हरु बाट
आव क ुनतम मापदਔ पुगेका SBA ताष्ट्लम प्रा सेवाप्रदायकहरुम े बाट छनोट गरि ताष्ट्लम उपल
गिाइने छ l
प्रदे शमा िहेका SBA ताष्ट्लम साइटहरु म ेबाट सबैभ ा प्रभावकािी रुपमा संचालन भैिाखे को साईट छनौट गने l
पष्ट्हलो पटक ताष्ट्लम संचालन गदाय परिवाि क ाण महाशाखा )मातृ तथा नवष्ट्शशु शाखा( संग सम य गरि संचालन
गनय सष्ट्कने छ l
हाल स ताष्ट्लम प्रा SBA Clinical Mentor उपल नभएका CEONC ि BEONC साईटबाट Mentor
ताष्ट्लमको लाष्ट्ग सहभागी छनौट गनुय पने छ l
सहभागी छनोट गदाय हाल स ताष्ट्लम प्रा भईसकेका SBA Clinical Mentorको ष्ट्ल ि काम गने ा
सं था हेिी आव कता पष्ट्हचान गनुय पने छ l
हाल स ताष्ट्लम प्रा भैसकेका SBA Clinical Mentor हरुको प्रदे श अनु सािको ष्ट्ल परिवाि क ाण
महाशाखाको वेबसाइट www.fwd.gov.np मा ष्ट्दईएको छ l
SBA Training Site भएका अ ताहरुबाट Mentor छनोट गदाय SBA Trainer हरुम ेबाट छनोट गनुय पने छ
SBA ताष्ट्लम प्रा ि कक्त मा ष्ट्बगत वर्षयदेक्तख ष्ट्नि ि प्रसुती सेवा प्रदान गरििहेका म ेबाट छनोट गनुय पने छ
यसरि छनोट गदाय कक्त मा Staff Nurse उष्ट्तणय गिे का हुनु पछय l
321

वजेट
बां िफािँि

स भय
सामिी
अपेष्ट्क्षत
प्रष्ट्तफल
अष्ट्भलेख
प्रष्ट्तवेदन

ने पाल सिकािको थायी तथा थानीय क्ति ि ष्ट्फ मा गई काम गनय सिे कमयचािीलाई िाहयता ष्ट्दनु पने छ
ताष्ट्लम ष्ट्लएि आईसके पष्ट्छ आफु काययित site मा भएका अ
स ुणय
ाफहरु लाई / मष्ट्हनामा
coaching/mentoring गनुय पने छ l यसको लाष्ट्ग चाष्ट्हने बजेट अ ताल तथा थानीय तहमा मा
coaching/mentoring भ े ष्ट्शर्षयकमा उपल गिाइएको छ l
ताष्ट्लम प्रा Coach/Mentor हरूले आ नो सं थाको संगै थानीय तहहरु संगको सम यमा birthing center
मा गई coaching/mentoring काययक्रम स
गनुय पने हु छ l
Birthing center मा गई coaching/mentoring गने बजेट थानीय तहमै उपल छl
MNH स क्त Onsite coaching mentoring ताष्ट्लम स ालन गनय का लाष्ट्ग ष्ट्न अनु साि प्रदे शमा पठाईएको
छ l उपल बजेटआव कता अनु साि अथय म ालयको कायय स ालन ष्ट्नदे ष्ट्शका अनु साि व थापन गनुय पने छ l
ष्ट्स.नं .
प्रदे श
वजेट
प्रदे श
लाख
प्रदे श
लाख
प्रदे श
लाख
ग की प्रदे श
लाख
प्रदे श
लाख
कणाय ली
लाख
सुदुि पष्ट् म प्रदे श
लाख
ज ा
लाख
Clinical mentor ताष्ट्लमको लाष्ट्ग चाष्ट्हने training guideline and materialहरु परिवाि क ाण
महाशाखाको वेबसाइट www.fwd.gov.npमा िाक्तखएको छ l यसको लाष्ट्ग training site ले परिवाि क ाण
महाशाखा ि िाष्ट् ि य ताष्ट्लम के
संग सम य गनुय पने छ l
Clinical Coach /Mentor तयाि गरि onsite coaching mentoring काययक्रम ािा गुण िीय प्रसुती सेवा
प्रदान हुने छ l
काययक्रम प ात् उि काययक्रमको प्रष्ट्तवेदन प्रदे श ष्ट्नदे शनालयमा अष्ट्भलेखमा िा नु पने छ ि सोको बोधाथय परिवाि
क ाण महाशाखामा पठाउनु पने छ

िातृ तथा निमििु काययक्रि अ गयत आिा सु रिा, ANC, ानो झोला, Vitamin K, Magnesium Sulphate,
Calcium Gluconate, िातृ सु रिा चक्की, मनिु
गभय पतन र मनिु
रक्तस ार से िा काययक्रि
परिचय

उ े
स ालन
प्रकृया

अपेष्ट्क्षत
प्रष्ट्तफल

सं थागत सुਚेिी वृक्त गिी आमा तथा नवजात ष्ट्शशु मृ ु लाई कम गनय ने पाल सिकािले आमा सुिक्षा कायय क्रमलाई
प्राथष्ट्मकता प्रा काययक्रमको रुपमा संचालन गदै आएको छ यस काययक्रम अ गयत आमा सुिक्षा काययक्रम लागु
भएका ा
सं थाहरुमा ष्ट्नशु
सै घा प्रसुती सेवा, ानो झोला,ष्ट्भटाष्ट्मन के, ा্ेष्ट्सयम स े ट , क्याक्त यम
स े ट, मातृ सुिक्षा चक्की ,ष्ट्नशु
गभयपतन ि ष्ट्नशु
ििस ाि सेवाकाययक्रमका साथ सं थागत सुਚेिी गिाउने
हिे क मष्ट्हलालाई यातायात खचय पष्ट्न प्रदान गरिने छ
सं थागत सुਚेिी संূा बृक्त गिाई मातृमृ ु तथा नवजात ष्ट्शशू मृ ू मा कमी ाउने
आमा सुिक्षा काययक्रमको लाष्ट्ग आव क बजेट िकम ि श्रोतको व थापन प्रदे श सिकािमा उ ेक्तखत् ष्ट्शर्षयकमा
ष्ट्वष्ट्नयोष्ट्जत िकमबाट उपल ध गिाउनु पने छ
आमा सुिक्षा, ANC, ानो झोला ि ष्ट्नशु
ििस ाि सेवा काययक्रम संचालनका लागी ष्ट्न अनु साि ष्ट्वष्ट्नयोष्ट्जत
बजेटवाट प्रदे श मातहतका अ तालहरुमा उपल गिाउनु पने छ l
को वजेट वि को वुिँदा नं
मा उ ेख भए अनु साि आमा सुिक्षा काययक्रममा प्रदान गरिने यातायात
खचय ष्ट्हमाली, पहािी ि तिाईका ष्ट्ज ामा प्रसूष्ट्त हुने सेवािाहीलाइ क्रमश रु
, रु
, ि रु
हुने छ यसै
गिी गभयवती उ ेिणा सेवा वापत प्रोटोकल अनु साि गभयवती जािँ च गिी ा
सं थामा सुਚेिी हुने सेवािाहीलाई रु
उपल गिाउनु पने छ
Vitamin K, Magnesium Sulphate, Calcium Gluconate ि मातृ सुिक्षा चक्की खरिदको लाष्ट्ग ष्ट्न अनु साि
ष्ट्वष्ट्नयोष्ट्जत बजेटबाट प्रदे शले खरिद गरि प्रदे श अ गयतका अ ताल ि सबै थानीय तह स पुयाय उने व था
गनुय पने छ
Oxytocin को हकमा स
ीत सं थाले आमा सुिक्षाकाययक्रम स৽ालन गिे बापत पाउने इकाइ मु बाट खिीद गने
व था ष्ट्मलाउनु पने छ
स भय सामािी: आमा सुिक्षा तथा नवाजात ष्ट्शशु ष्ट्नदे ष्ट्शका
ि कायय संचालन ष्ट्नदे ष्ट्शका अनु साि गनुय पने छ
सं थागतसुਚेिीसंূाबृक्त गिाईमातृमृ ु तथा नवजात ष्ट्शशू मृ ू मा कमी आउने छ

322

अष्ट्भलेख
प्रष्ट्तवेदन

काययक्रम प ात् उि काययक्रमको प्रष्ट्तवेदन प्रदे श ष्ट्नदे शनालयमा अष्ट्भलेखमा िा नु पने छ ि सोको बोधाथय परिवाि
क ाण महाशाखामा पठाउनु पने छ

नोट: ानो झोलाको हकमा साष्ट्बकका ष्ट्ज ा अ
खरिदको specification तपसील बमोष्ट्जम छ:
ईकाई मू

ानो झोलामा
हुनु
पने
मापदਔ
ानो झोलामा
हुने लुगाहरुको
नाम
िSpecificati

on

बजेट बािँ िफाि
ष्ट्स.नं.

तालहरुको लाष्ट्ग मात्र बजेट ष्ट्बष्ट्नयोजन गरिएको छ

ानो झोला

प्र े क ानो झोलाका लाष्ट्ग ष्ट्हमाली ष्ट्ज ामा रु.
– तथा पहािी/तिाई ष्ट्ज ाका लाष्ट्ग रु.
– का
दिले बजेटको व था गरिएको छ अ तालहरूले सावयजष्ट्नक खरिद ऐन
तथा ष्ट्नयमावली
अनु साि तोष्ट्कएको Specification अनु सािको ानो झोला खरिद गनुय पने छ
ानो झोला आपूष्ट्तय भै सकेपष्ट्छ
अ तालहरुले Specification अनु साि गुण ि भए नभएको एष्ट्कन गनय आष्ट्धकािीक तहबाट गुण ि चेक
जािँ च गिाई भुिानी ष्ट्दनु पने छ
यो ानो झालामा नवजात ष्ट्शशुका लाष्ट्ग वटा टोपी, वटा पेटे भोटो, वटा दौिा, एउटा ि्य यापि, ि बेबी ाट
एकातफय
ाष्ट् क ि अकोतफय फलाष्ट्टनको कपिा भएको ि आमालाई एउटा ाসी हुनु पने छ
ानो झोलामा
प्रयोग हुने फलाष्ट्टन कपिाको गुण ि क ीमा
GSM को
प्रष्ट्तशत cotton हुनु पने
ष्ट्भत्रीभागमाप्रयोगहुने कपिासुती( कोिा )
प्रष्ट्तशत कटनहुनु पने
ाসी
ाসी
ाসी
ल ाइय : इ
मोटाइय : इ
ष्ट्तिा : इ
बाहुलाको ल ाइय :
वৡाको भोटो

ल ाइय : इ
मोटाइय : इ
ष्ट्तिा : इ
बाहुलाको ल ाइय
इ
वৡाको भोटो

ल ाइय
छाती :

ल ाइय
छाती :

इ

इय
इ

प्रदे श

कूल वजेट

:

इय
इ

आमा सुिक्षा, ANC,
ानो झोलाि
ष्ट्नशु
ििस ाि सेवा काययक्रम
संचालनका लागी बजेट

ल ाइय : इ
मोटाइय : इ
ष्ट्तिा : इ
बाहुलाको ल ाइय :

इ

वৡाको भोटो
ल ाइय
छाती :

इय
इ

रु हजािमा

Vitamin K, Magnesium Sulphate,
Calcium Gluconate, मातृ सुिक्षा
चक्की खरिदकोलाष्ट्ग बजेट

गਔकी
कणाय ली
सुदुिपष्ट् म

आिा सु रिा, ANC,
अ तालहरु
ष्ट्स.नं.
प्रदे श न
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
प्रदे श न
14
15

ानो झोला र मनिु

रक्तस
ा

ार से िा कायय क्रि संचालनका लागी िजेट

अ ताल िहे का थानीय तहको
नाम
फुङलीङ नगिपाष्ट्लका
ष्ट्फष्ट्दम
नगि
पाष्ट्लका
ईलाम
नगिलपाष्ट्
लकालका थानीय
पाष्ट्लकापाष्ट्
कापाष्ट्
भद्रपु
तह ि नगि पाष्ट्लका
खािँ दवािी नगि पाष्ट्लका
ाङलुङ नगिपाष्ट्लका थानीय
भोजपु
तह ि नगिपाष्ट्लका
धनकुटा नगिपाष्ट्लका
इनरुवा नगिपाष्ट्लका
सोलुदुधकुਔ नगिपाष्ट्लका
रुपाकोट मझुवाग ी न .पा.
ष्ट्त्रयुगा नगिपाष्ट्लका
ष्ट्सक्त चिण नगिपाष्ट्लका

ष्ट्ज

अ

ताल

ता ेजुঢ়
पािँ चथि
इलाम
झापा
संखुवासभा
तेह्रथुम
भोजपुि
धनकुटा
सुनसिी
सोलुख ु
खोटाঢ়
उदयपुि
ओखल ु ঢ়ा

ता ेजुङअ ताल
ष्ट्फष्ट्दमअ ताल
इलामअ ताल
मेची अअ ताल
खां दवािीअ ताल
तेह्रथुमअ ताल
भोजपुिअ ताल
धनकुटाअ ताल
इनरूवाअ ताल
फा ुअ ताल
खोटाङअ ताल
उदयपुिअ ताल
रू जाटािअ ताल

िाजष्ट्विाज पाष्ट्लका
ष्ट्सिहा नगि पाष्ट्लका

स िी
ष्ट्सिाहा

ग.ना.ष्ट्स.सगिमाथा
ष्ट्अ
सिाहाअ
ताल ताल
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कैफीयत

अ

ि था गनुय पने

16
17
18
19
20
प्रदे श
21
22
23
24
25
26
27
28
29
प्रदे श न
30
31
32
33
34
35
36
37
38
प्रदे श न
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
प्रदे श न
49
50
51
52
53
54
55
56
57
प्रदे श न
58
59
60
61
62
63
64
65

नोट :ष्ट्नःशु
मनःिु

परिचय

उ े
स ालन
प्रकृया

जनकपुि उपमहानगिपाष्ट्लका
जले ि नगिपाष्ट्लका
मलंगवा नगिपाष्ट्लका
गौि नगि था पाष्ट्लका
कलैया उपमहानगिपाष्ट्लका

धनुर्षा
महो िी
सलाय ही
िौतहट
बािा

जनकपुि अअ ताल
जले िअ ताल
मलंगवाअ ताल
गौिअ ताल
कलैयाअ ताल

कमलामाई नगिपाष्ट्लका
िामेछाप नगि थानीय तह
ष्ट्भमे ि नगि थानीय तह
चौतािा सागाचोकग ी न.पा.
गोसाईंकुਔ गािँउपाष्ट्लका
नीलकਓ नगि पाष्ट्लका
ष्ट्वदु ि नगिपाष्ट्लका
भिपुि नगिपाष्ट्लका
हे टौंिाउप-महानगिपाष्ट्लका

ष्ट्स ुली
िामेछाप
दोलखा
ष्ट्स ुपा चोक
िसुवा
धाष्ट्दঢ়
नुवाकोट
भिपुि
मकवानपुि

ष्ट्स ुलीअ ताल
िामेछापअ ताल
चरिकोटअ ताल
चौतािाअ ताल
िसुवाअ ताल
धाष्ट्दङगअ ताल
ष्ट्त्रशुलीअ ताल
भिपुिअ ताल
हे टौिाअ ताल

पुतलीबजाि नगिपाष्ट्लका
ास नगिपाष्ट्लका
गोिखा नगिपाष्ट्लका
चामे गाउिँ पाष्ट्लका
बेसीशहि नगिपाष्ट्लका
कु ा नगिपाष्ट्लका
बाुङ नगिपाष्ट्लका
बेनी नगिपाष्ट्लका
घिपझोङ गाउिँ पाष्ट्लका

ाঢ়जा
तनहुिँ
गोिखा
मानाঢ়
ल जुঢ়
पवयत
बाुঢ়
ाी
मु ाঢ়

ाङजाअ ताल
दमौलीअ ताल
गोिखाअ ताल
मनाङअ ताल
लमजुङसामुदाष्ट्यक
पवय
अ तअ
ताल ताल
धौलाष्ट्गिी अअ ताल
बेनीअ ताल
मु ाङगअ ताल

सक्त खकय नगिपाष्ट्लका
तानसेन नगिपाष्ट्लका
िे सुंगा नगिपाष्ट्लका
बुटवल उपमहानगिपाष्ट्लका
कष्ट्पलव ु नगिपाष्ट्लका
गुलरिया नगिपाष्ट्लका
िामिाम नगिपाष्ट्लका
िो ा नगिपाष्ट्लका
ूठान नगिपाष्ट्लका
तु ीपुि उपमहानगि पाष्ट्लका

अघाय खािँची
पा ा
गु ी
रूप े ही
कष्ट्पलव ु
बष्ट्दयया
नवलपिासी
िो ा
ूठान
दाঢ়

अघाय खांचीअ ताल
तानसेनअ ताल
गु ीअ ताल
बुटवलअ ताल
कष्ट्पलव ुअ ताल
बष्ट्दययाअ ताल
ष्ट्प च अ ताल
िो ाअ ताल
ूठानअ ताल
तुक्त पुिअ ताल

छायािँ नाथ िािा नगिपाष्ट्लका
ठूलीभेिी नगिपाष्ट्लका
ष्ट्समकोट गाउिँ पाष्ट्लका
खािँ िाचक्र नगिपाष्ट्लका
मुष्ट्सकोट नगिपाष्ट्लका
शािदानगि नगिपाष्ट्लका
बीिे नगि नगिपाष्ट्लका
भेिी नगिपाष्ट्लका
नािायण नगिपाष्ट्लका

मुगु
िो ा
हु ा
काष्ट्लकोट
रूकुम
स ान
सुखेत
जाजिकोट
दै लेख

मुगुअ ताल
िो ाअ ताल
हु ाअ ताल
काष्ट्लकोटअ ताल
रूकुमअ ताल
स ानअ ताल
प्रादे शीक अ ताल कणाय ली
जाजिकोटअ ताल
दै लेखअ ताल

धनग ी उपमहानगिपाष्ट्लका
ष्ट्दपायलष्ट्सलग ी नगिपाष्ट्लका
मं
लसे
नगिपाष्ट्
पाष्ट्गल
कानपाष्ट्
लका लका
बष्ट्िमाष्ट्लका नगिपाष्ट्लका
जयपृ ी नगिपाष्ट्लका
महाकाली नगिपाष्ट्लका
दशिथच नगिपाष्ट्लका
ष्ट्भमद नगिपाष्ट्लका

कैलाली
िोटी
आछाम
बाजुिा
बझाঢ়
दाचुयला
बैतिी
कंचनपुि

सेती अअ ताल
िोटीअ ताल
अछामअ ताल
बाजुिाअ ताल
बझाङगअ ताल
दाचुयलाअ ताल
बैतिीअ ताल
महाकाली अ ताल

गभयपतन सेवा संचालनको लाष्ट्ग LMBIS कोि न ि

गभय पतन से िा

मा बजेट

व था गरिएको छ . . .l

ने पालमा असुिष्ट्क्षत गभयपनतको कािणले मष्ट्हलाहरूले अकालमा ৸ान गुमाउनु का साथै ष्ट्वष्ट्भ प्रजनन् ा
सम ा भो্ वा भएको परिप्रेक्षमा ने पाल सिकािले मष्ट्हलाहरूको प्रजनन् अष्ट्धकाि सुिष्ट्क्षत गनय ि सवयसुलभ
रूपमा सुिष्ट्क्षत गभयपतन सेवा ष्ट्नशु
रूपमा थानीय ि स उपल ध गिाउन यो काययक्रम तय गरिएको हो
असुिष्ट्क्षत गभयपतनबाट हुने मातृ मृ ु ि रुৈतालाई ूनीकिण गने
सुिष्ट्क्षत गभयपतन सेवाको लाष्ट्ग प्रदे श अ गयतका सवै सिकािी अ तालहरूमा काययक्रम स৽ालन गदाय सुिष्ट्क्षत
गभयपतन सेवा काययक्रम ष्ट्नदे ष्ट्शकाको आधािमा गनुय पदय छ सुिष्ट्क्षत गभयपतन सेवा ताष्ट्लमप्रा ि सुचीकृत सेवा
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प्रदायक ि सुचीकृत ा
सं थाबाट मात्र प्रदान गनुय पदय छ यस शीर्षयक अ गयत ष्ट्वष्ट्नयोष्ट्जत िकम सुिष्ट्क्षत
गभयपतन काययक्रम काययष्ट्वष्ट्ध ष्ट्नदे ष्ट्शका
–दोस्रो संशोधन
मा उ ेख गिे बमोष्ट्जमको िकम बािँ िफािँ ि ि
अष्ट्भलेख तथा प्रष्ट्तवेदन गनुय पने छ
यो काययक्रमको लाष्ट्ग “सुिष्ट्क्षत गभयपतन काययक्रम कायय ष्ट्वष्ट्ध ष्ट्नदे ष्ट्शका
(दोस्रो संशोधन
)” अनु साि
बजेटको व था ष्ट्न बमोष्ट्जमको इकाई मु अनु साि बजेटको व था गरिएको छ
ह ास को (MA/MVA) सेवाको लागी प्रष्ट्त केस रु
ह ा पष्ट्छको (D&E /MVA) सेवाको लागी प्रष्ट्त केस रु
अ
थानबाट वा आफैगभयपतन भई समा जष्ट्टलताको व थापन गनय पने भएमा गभयपतन प ातको सेवा (PAC)
कोलाष्ट्ग प्रष्ट्त केशको रु
इकाई मु बापत ा
सं थालाई प्रा िकम ष्ट्न ानु साि खचय गनुय पने छ
सुिष्ट्क्षत गभयपतन सेवाका लाष्ट्ग आव क और्षष्ट्ध (Combipack), उपकिण खिीद (MVA/ Cannula
लगायत)संक्रमण िोकथाम, सामा जष्ट्टलता तथा अ
व थापनका लाष्ट्ग
प्रष्ट्तशत
सेवा प्रदायकको उ ेिणा वापत
प्रष्ट्तशत
सहयोगी कमयचािीलाई उ ेिणा वापत
प्रष्ट्तशत
माष्ट्थ उ ेक्तखत उ ेिणा वापतको िकम अ ताल व थापन सष्ट्मतको ष्ट्नणयय अनु साि बािँ िफािँ ि गनुय पने छ

नोटःगक्त ि जष्ट्टलता
गनुय पने छ

व थापन गनुय पने भएमाआमा तथा नवष्ट्शशु सुिक्षा काययक्रम अनु साि ष्ट्नशु

नोट :आ नो काययक्षेत्र ष्ट्भत्रका ा
सं थाहरुकोलाष्ट्ग ष्ट्वष्ट्नयोष्ट्जत िकम अपुग भएमा प्रदे शबाट बजेट
गरि ष्ट्नि ि ष्ट्नशु
सेवा प्रदान गनय सष्ट्कने छ
स भय सामािी: सुिष्ट्क्षत गभयपतन सेवाकाययक्रम काययष्ट्वष्ट्ध ष्ट्नदे ष्ट्शका
काययक्रमको बजेट : यो काययक्रमको लाष्ट्ग बजेट ष्ट्न ानु साि बां िफाि गरिएको छ

ष्ट्स.नं
.

प्रदे श

कूल
वजेट
हजािमा

सेवा प्रदान
व थापन

रू

गਔकी

अपेष्ट्क्षत
प्रष्ट्तफल
अष्ट्भलेख
प्रष्ट्तवेदन

बमथय ड से
पररचय

उ े
स ालन
प्रकृया

कणाय ली
सुदुिपष्ट् म

असुिष्ट्क्षत गभयपतनबाट हुने मातृ मृ ु ि रुৈताको अव था ू नीकिण गरि मष्ट्हलाको प्रजनन् ा
अष्ट्धकाि
सुष्ट्नष्ट् त हुने छ
काययक्रम प ात् उि काययक्रमको प्रष्ट्तवेदन प्रदे श ा थ ष्ट्नदे शनालयमा अष्ट्भलेख िा नु पने छ ि सोको बोधाथय
परिवाि क ाण महाशाखामा पठाउनु पने छ

रहरुको लामग

ा

उपकरण खरीद

सिकािले प्र ेक बर्षय थानीय आव कताको आधािमा strategiclocation मा नयािँ वष्ट्थयঢ় से ि थप गदै जाने
ि पुिानो वष्ट्थयঢ় से िमा गुण िीय प्रसुती सेवा उपल ध गिाउन वष्ट्थयঢ় से िमा आव क पने औजाि उपकिण
खरिद गनय यो ष्ट्शर्षयकमा बजेट ष्ट्वष्ट्नयोजन गरिएको छ
सं थागत सुिष्ट्क्षत तथा गुण िीय प्रसुती सेवा उपल ध गिाउन आव क औजाि उपकिणको व था गने
काययक्रम संचालन गने ष्ट्नकाय प्रदे श माफयत ा
कायायलय
बजेट प्रा भएका प्रदे शको सामाष्ट्जक ष्ट्बकास म ालयले यो ष्ट्शर्षयकको िकम ा
कायाय लय लाई उपल
गिाउने छ
ा
कायायलयले सबै थानीय तह संग सम य गरि अष्ट्त आब क उपकिणहरुको सुची तयाि पाने
छ ि सोष्ट्ह सुची अनु साि उपकिण खरिद गरि स क्त त थानीय तह माफयत बष्ट्थिंग से िहरुमा ष्ट्वतिण गने छ नया
बष्ट्थिंग से ि खो नु पने जरुिी भएमा वा पुिानै बष्ट्थिंग से िमा अष्ट्त आब क औजाि उपकिण नभयको आब कता
पष्ट्हचान गिे ि थानीय तहहरुले माग गिे अनु साि औजाि उपकिण खरिद गदाय अनु सूची मा उ ेक्तखत औजाि
उपकिणहरुको ेष्ट्शष्ट्फकेसन अनु साि खरिद गनुय पने छ
यसिी औजाि उपकिण खरिद गदाय ने पाल सिकािले जािी गिे को सावयजष्ट्नक खरिद ऐन
तथा सावयजष्ट्नक
ष्ट्नयमावली
अनु साि खरिद गनुय पने छ
अ सहयोगी सं थाहरुले वष्ट्थयঢ় से िमा आव क पने औजाि तथा उपकिण उपल ध गिाउन चाहेको खਔमा
पष्ट्न यसै ष्ट्नदे ष्ट्शकाको ेष्ट्शष्ट्फकेसन अनु साि नै सामिी उपल द गिाउनु पने छ
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अपेष्ट्क्षत
प्रष्ट्तफल
अष्ट्भलेख
प्रष्ट्तवेदन

अ

िजेट बांडर्ााँड:यस काययक्रमको लाष्ट्ग ष्ट्न अनु साि सामाष्ट्जक ष्ट्वकास म ालयमा िकम ष्ट्वष्ट्नयोजन गरिएको छ
यो काययक्रम स ालनको लाष्ट्ग प्र े क प्रदे शमा रू
लाखको दिले िकम ष्ट्वष्ट्नयोजन गरिएको छ
आव क औजाि उपकिणको व था गरि सुिष्ट्क्षत तथा गुण िीय सं थागत प्रसुती सेवा उपल ध गिाउने
काययक्रम प ात् उि काययक्रमको प्रष्ट्तवेदन प्रदे श ष्ट्नदे शनालयमा अष्ट्भलेखमा िा नु पने छ ि सोको बोधाथय परिवाि
क ाण महाशाखामा पठाउनु पने छ

तालहरुिाट आकक्स

परिचय

उ े

स ालन
प्रकृया

क रुपिा रे र्र

मातृ तथा नवजात ष्ट्शशु मृ ु का ष्ट्बष्ट्भ कािणहरु म े समयमै ा
सं था पु্मा हुने ष्ट् लाई एक हो
ा
सं था सेवा ष्ट्लने बािे ष्ट्नणयय गनय हुने ष्ट् लाई तथा यातायातको क्रममा हुने ष्ट् लाई ि ा
सं थामा सेवा ष्ट्दन हुने
ष्ट् लाइय ले मातृ तथा नवजात ष्ट्शशु मृ ु हुने स ावनालाई ब ाउिँ छ अतःष्ट्बष्ट्भ ष्ट्कष्ट्समका ष्ट् लाईहरु नहुन् भ को
लाष्ट्ग सु प्रेर्षण प्रणली आव क हु छ
• प्रसुती तथा सुिष्ट्क्षत गभयपतन जष्ट्टलता भएमा समयमै गभयवती वा सुਚेिी लाई स
ीत थानमा प्रेर्षण गिी
मातृमृ ु कम गनय प्रभावकािी प्रेर्षण प्रणलीको व था गने ि
•कुनै पष्ट्न गभयवती वा सुਚेिी मष्ट्हला लाई आष्ट्थयक अव था कमजोि भएकै कािण थप उपचािको लाष्ट्ग अ
अ तालमा पु্ नसिे अव था नआओस भ को ष्ट्नष्ट्म आष्ट्थयक अव था अ
ै कमजोि भएका तथा
असहायहरुलाई ष्ट्नशु
प्रेर्षणको व था ष्ट्मलाउने
काययक्रम संचालन गने ष्ट्नकाय प्रदे श अ गयतका अ तालहरु
यस काययक्रम अ गयत ष्ट्न ष्ट्क्रयाकलापहरु गनुय पने छ
• प्रेर्षण खचय को दर रे ट मनिायरण गने :
बजेट ष्ट्वष्ट्नयोजन भएका अ तालले ष्ट्ज ा ए ुले सष्ट्मष्ट्तको बैठक आयोजना गिी अ तालबाट िे फि भई जाने
संभाष्ट्वत सबैभ ा नष्ट्जकको अ तालहरु स पु্ ला্े खचय अनु सािको दि ष्ट्नधाय िण गनुय पने छ यष्ट्द पष्ट्हले नै
सष्ट्मष्ट्तले दि िे ट तोष्ट्कएको भएमा सोष्ट्ह दिलाई आधाि मा सष्ट्कने छ
•अ तालहरुलाई मनिु
प्रेर्षणको लामग रकि उपल गराउने
सामाष्ट्जक ष्ट्बकास म ालयले आ नो मातहतका अ ताल)CEONC) हरुलाई तल उ ेख भए बमेष्ट्मजम िकम
उपल गिाउनु पने छ
सरोकारिालाहरुलाई अमभिुखीकरण
बजेट ष्ट्वष्ट्नयोजन भएका अ तालहरुले ष्ट्बष्ट्भ ताष्ट्लम, गो ीहरुको समयमा ष्ट्बष्ट्भ सिोकािवालाहरु ज ै
ा कमीहरु, गैिसिकािी सं थाका प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धहरु, नागिीक समाज आष्ट्दलाई प्रेर्षण काययक्रमबािे अष्ट्भमुखीकिण
गनुय पने छ अष्ट्भमुखीकिण काययक्रमको लाष्ट्ग यस शीर्षयकमा िकमको व था गरिएको छै न
•अ तालले िे फिल बापत प्रदान गने िकमको भिपाई िा नु पने छ
•गभयवती तथा सुਚेिीको अव थामा ৸ादै जष्ट्टलता आएमा ि ए ुले
ािा नष्ट्जकैको CEONC सेवा प्रदान गने
अ तलमा पुयाय उन स व नभएमा मष्ट्हला तथा जे नागरिक म ालयमा सम य गिी हवाईजहाज तथा हेलीक ि
समेत प्रयोग गिे ि आव कता अनु साि दु गयम क्षेत्रका मष्ट्हलाहरुको लाष्ट्ग हवाई उ ाि काययक्रम काययष्ट्वष्ट्ध
ष्ट्नदे ष्ट्शका अनु साि उ ेख भएका ष्ट्ज ा हरुका लाष्ट्ग Air-lifting गने व था गरिएको छ उि काययष्ट्वष्ट्ध
ष्ट्नदे ष्ट्शकामा AirLifting गरि प्रेर्षण गनय का लाष्ट्ग प्र े क प्रदे शमा िे फिल अ तालहरु तोष्ट्कएको छ सो को
लाष्ट्ग बजेटमष्ट्हला बालबालीका तथा जे नागिीक म ालयमा व था गरिएको छ यसरि AirLifting गरि प्रेर्षण
गदाय प्रदे श ष्ट्नदे शनालय मा पष्ट्न सम य गरि गनुय पने छ
िजेट बांडर्ााँड
सामाष्ट्जक ष्ट्वकास म लयले यस ष्ट्शर्षयकमा प्रा िकमलाइय ष्ट्न अ तालहरुमा उ ेख भए अनु साि बां िफािँ ि
गरि ष्ट्वतिण गनुय पने छ

प्रदे ि

प्रदे श

प्रदे श

सं था
मेची अ ताल, झापा
धनकुटा अ ताल
ता े जुঢ় अ ताल
पाचथि अ ताल
इलाम अ ताल
खािँ दवािी अ ताल
ाङलुङ अ ताल
भोजपु ि अ ताल
सोलुखु ु अ ताल
खोटाঢ় अ ताल
रू जाटाि अ ताल
गजे नािायण सगिमाथा अ
जनकपु ि अ ताल धनुर्षा

रकि रू हजारिा

ताल, स िी
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प्रदे श

गਔकी
प्रदे श

प्रदे श

कणाय ली
प्रदे श

सुदुि
पक्त चम
प्रदे श
अपेष्ट्क्षत
प्रष्ट्तफल

अष्ट्भलेख
प्रष्ट्तवेदन

अ

ष्ट्सिाहा लाहन अ ताल
गौि अ ताल िै तहट
जले ि अ ताल
सलाय ही अ ताल
कलैया अ ताल
ष्ट्स ुली अ ताल
िामेछाप अ ताल
िसुवा अ ताल
ष्ट्स ुपा चोक अ ताल
धाष्ट्दঢ় अ ताल
ष्ट्त्रशुली अ ताल
हे टौिा अ ताल
धौलाष्ट्गिी अ ताल, वाुङ
ाঢ়जा अ ताल
दमैली अ ताल
गोिखा अ ताल
मनाङ अ ताल
मु ां ग अ ताल
पवयत अ ताल
बे नीअ ताल ागदी
लुक्त नी अ ताल, रुप े ही
िा ी अ ताल, दाङ
पृ ी च अ ताल
अघाय खाचीअ ताल
पा ा अ ताल
गु ी अ ताल
िो ा अ ताल
ु ठान अ ताल
गु लरिया
तैलीहवा अ ताल
म पष्ट् मा৽ल क्षेत्रीय अ ताल, सुखेत
मुगु अ ताल
दु नही अ ताल िो ा
हु ा अ ताल
रुकुम अ ताल
स ान अ ताल
जाजिकोट अ ताल
ष्ट्ज ा अ ताल, दै लेख
सेती अ ताल, कैलाली
महाकाली अ ताल, कंचनपु ि
िे ष्ट्ट अ ताल
बाजुिा अ ताल
बझां ग अ ताल
अछाम अ ताल
दाचुयला ष्ट्ज ा अ ताल
वैतिी अ ताल

•प्रसुती तथा सुिष्ट्क्षत गभयपतन जष्ट्टलता भएमा समयमै गभयवती वा सुਚेिी लाई स
ीत थानमा प्रेर्षण गिी मातृमृ ु
कम गनय प्रभावकािी प्रेर्षण प्रणलीको व था हुने ि
•कुनै पष्ट्न गभयवती वा सुਚेिी मष्ट्हलालाई आष्ट्थयक अव था कमजोि भएकै कािण थप उपचािको लाष्ट्ग अ
अ तालमा पु্ नसिे अव था नआओस भ को ष्ट्नष्ट्म आष्ट्थयक अव था अ
ै कमजोि भएका तथा
असहायहरुलाई ष्ट्नशु
प्रेर्षणको व थागनुय पने छ
काययक्रम प ात् उि कायय क्रमको प्रष्ट्तवेदन प्रदे श ष्ट्नदे शनालयमा अष्ट्भलेखमा िा नु पने छ ि सोको बोधाथय परिवाि
क ाण महाशाखामा पठाउनु पने छ

तालहरुिा MPDSR तथा Birth Defect कायय क्रिको स ालन
MPDSR मातृ तथा पेरिनेटल मृ ु को पष्ट्हचान गने , सुष्ट्चष्ट्तकिण गने, समीक्षा गने ि समीक्षावाट प्रा सुझाव वमोष्ट्जम
मातृ तथा पेरिनेटल ा को गुण ि व ाउनु पने छ साथै Birth Defectकाययक्रम स৽ालन गनुय पने छ

परिचय
उ े

अ तालहरुमा हुने मातृ तथा पेरिने टल मृ ु हरुको समीक्षा गिी मृ ु का कािण प ा लगाउने ि आगामी ष्ट्दनमा
ा
मृ ु हुन नष्ट्दन आव क गुण ि सुधािका उपायहरु पष्ट्हचान गिी कायाय यनका लाष्ट्ग कायय योजना तयाि गने ि
मृ ु स
ी सूचना प्रणालीलाई वक्त थत गने
बथय ष्ट्िफेक्ट् को ष्ट्नयष्ट्मत खोज पिताल गरि प्रष्ट्तबेदन गने
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स৽ालन
प्रष्ट्क्रया

काययक्रम संचालन गने ष्ट्नकाय : सामाष्ट्जक ष्ट्वकास म लयले यस ष्ट्शर्षयकमा प्रा िकमलाइय ष्ट्न
ा
सं थाहरूलाइय उ ेख भए अनु साि बांिफािँि गरि ष्ट्वतिण गनुय पने छ
यो काययक्रम लागू भएका अ तालहरुमा मातृ तथा पेरिने टल मृ ु ष्ट्नगिानी तथा प्रष्ट्तकायय )MPDSR) ष्ट्नदे ष्ट्शका
अनु साि मातृ मृ ु भएमा हिे क पटक ि पेरिने टल मृ ु को माष्ट्सक रुपमा समीक्षा गनुय पने छ ि समीक्षावाट प्रा
सुझावको आधािमा गुण ि सुधािका काययहरु गनुय पने छ अ
ाल िीय समीक्षा वैठक अ ताल िीय मातृ
तथा पेरिनेटल मृ ु पुनिावलोकन सष्ट्मष्ट्तका पदाष्ट्ध कािीहरु ि आमक्त त सद हरु समेत सहभागी गिाई स৽ालन
गनुय पने छ
सै गरि BirthDefect काययक्रम लागु भएका अ तालहरुमा BirthDefect काययक्रम संचालनको
लाष्ट्गBirthDefect ष्ट्नदे ष्ट्शका अनु साि स ालन गनुय पने छ यस काययक्रमको लागी ष्ट्बष्ट्नयोजीत बजेट बाट बजेटको
परिष्ट्धमा िही बैठकको लाष्ट्ग खाजा, फमय, फमेट फोटोकपीि ष्ट्प्र , इ िने ट लगायत काययक्रम संग स
ीत अ
ष्ट्शर्षयकमा खचय गनय सष्ट्कने छ.साथै अ ताल ष्ट्बकास सष्ट्मष्ट्तको ष्ट्नणययानु साि िाटा इ ि ी गने क्ति लाइ बजेटको
परिष्ट्ध ष्ट्भत्र िही इ ि ी गिे बापत मातृ मृ ु मा प्रष्ट्त caseरु
ि पेरिने टल मृ ु मा प्रष्ट्त माष्ट्सक summaryform
रु
का दिले पारिश्रष्ट्मक भ ा ष्ट्दन सष्ट्कने छ

नोट : कोशी अ ताल, नािायणी अ ताल, भितपुि अ ताल, पोखिा ा
ष्ट्ब৯ान प्रष्ट्त ान, िा ी ा
ष्ट्ब৯ान
प्रष्ट्त ान, ििे धु िा अ ताल, इटहिी सामुदाष्ट्यक अ ताल, दु हबी अ ताल, ओखल ुं गा सामुदाष्ट्यक अ ताल,
ने पाल मेष्ट्िकल कलेज, मातृ ष्ट्शशु ष्ट्मतेिी अ ताल, ष्ट्शशुवा अ ताल, ष्ट्भम अ ताल, मेहेलकुना अ ताल, ष्ट्टकापुि
अ ताल, मालाखेती अ ताल हरुमा ष्ट्वष्ट्नयोष्ट्जत बजेट ा
कायाय लय माफयत काययक्रम संचालन गिाउनु पने छ
काययक्रमको बजेट बां िफाि : प्रदे श अ गयतका अ तालहरुमा सामाष्ट्जक ष्ट्वकास म ालय बाट ष्ट्सधै बजेट
ष्ट्बष्ट्नयोजन गनुय पने छ भने अ अ तालहरुको हकमा ा
कायाय लय माफयत काययक्रम संचालन गनुय पने छ
बजेटको बां िफाि ष्ट्न ानु साि िहेको छ

Provinc
e

One

Two

Province
3

Gandaki

Names of Hospitals
Panchthar Hospital
Ilam Hospital
Mechi Hospital
KoshiHospital (Including Birth
Inaruwa
Defect ) Hospital
Itahari Community Hospitals
Duhabi Hospital
Okhaldhunga
Community
Solukhumbu
Hospital
Hospital
Total
Gajendra narayan Sagarmatha
Siraha
Hospital
Hospital
Janakpur Hospital (Including
Mahottari
Hospital
birth defect)
Sarlahi (Malangwa) Hospital
Narayani Hospital
Rautahat Hospital
Total
Nepal Medical College
Kirtipur Hospital
Dhading Hospital
Bharatpur Hospital (including
Hetauda
Hospital
birth defect)
Total
Gorkha Hospital
Lamjung Community Hospital
Pokhara Academy of Health
MatriSiishuMiteri
Sciences(IncludingHospital
Birth Defect )
Sisuwa Hospital
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District
Panchthar
Ilam
Jhapa
Morang
Sunsari
Sunsari
Sunsari
Okhaldhu
Solukhum
nga
bu
Saptari
Siraha
Dhanusha
Mahottari
Sarlahi
Parsha
Rautahat
Kathmand
Kathmand
u
Dhading
u
Chitwan
Makawan
pur
Gorkha
Lamjung
Kaski
Kaski
Kaski

Budget
150
150
150
400
150
150
150
150
150
1600
200
150
350
150
150
150
100
1250
250
150
250
400
250
1300
200
150
450
150
150

Five

Karnali

Seven

अपेष्ट्क्षत
प्रष्ट्तफल
अष्ट्भलेख
प्रष्ट्तवेदन

सिुदाय
परिचय

उधे

संचालन
प्रकृया

Dahulagiri Zonal Hospital
Total
Bhim Hospital
Lumbini
Zonal
Hospital
Rolpa
Hospital
(Including
birth defect)
RaptiswasthyabigyanPratisthan
Bheri Hospital Banke
Total
Province
hospital
Mehalkuna
Hospital
karnaliprovince,surkhet
Kalikot Hospital
Dolpa Hospital
Mugu Hospital
Humla Hospital
Total
Seti Zonal Hospital
Tikapur Hospital
Malakheti Hospital
Mahakali Zonal Hospital
Ddaeldhura Hospital Dadeldhura
Doti Hospital
Achham Hospital
Bajura Hospital
Bajhang Hospital
Baitadi Hospital
Total

Baglung
Rupandeh
Rupandeh
i
Rolpa
i
Dang
Banke
Surkhet
Surkhet
Kalikot
Dolpa
Mugu
Humla
Kailali
Kailali
Kailali
Kanchanp
Dadeldhur
ur
Doti
a
Accham
Bajura
Bajhang
Baitadi

300
1400
200
250
200
300
350
1300
300
150
200
150
150
150
1100
200
150
150
150
200
200
200
150
150
200
1750

तोष्ट्कएका अ तालमा पष्ट्हचान भएका मातृ तथा पेरिने टल मृ ु को समीक्षा गने ि
तोष्ट्कएका अ
ालमा पष्ट्हचान भएका सबै बथय ष्ट्िफेक्ट् पष्ट्हचान गने
काययक्रम प ात् उि काययक्रमको प्रष्ट्तवेदन प्रदे श ष्ट्नदे शनालयमा अष्ट्भलेखमा िा नु पने छ ि सोको बोधाथय परिवाि
क ाण महाशाखामा पठाउनु पने छ

रिा MPDSR काययक्रिको मि

ार तथा कािाय यन ( मज

ािा)

ने पालले आ नो उৡ मातृ तथा वाल मृ ुलाइय ून गदै सहश्राक्त द ष्ट्वकास लশ पुिा गिी सुिष्ट्क्षत मातृ तथा वाल ा
सुधािमा गिे को योगदानलाइय ष्ट्चनाइय ष्ट्व ष्ट्भ अ िाष्ट् ि य पुि ाि समेत पाउन सफलता हाष्ट्सल गिको हो आगामी
ष्ट्दनमा उि उपलक्त धलाइय सं थागत गदै दे शको परिवतीत संिचनामा ष्ट्दगो ष्ट्वकास लশ )Sustainable
Development Goal)
स मा प्रा गनुय प्रमुख चुनोती वनेको छ सहश्राक्त द ष्ट्वकास लশ अनु साि सन्
स मा ने पालले हाल
िहको मातृ मृ ु दि)प्रष्ट्त लाखमा( लाइय
, नवजात ष्ट्शशु मृ ु लाइय
ि वाल मृ ु लाइय
मा झाने लশ िाखे को छ हाल ने पालमा वर्षेनी हजाि पािँ च सय भ ा वष्ट् आमाहरूले गभयवती भएकै कािणले मृ ु
हुनु पिे को अव थामा ष्ट्व
ा
संगठनको प्र े क मृ ु लाइय गणना गने )Count Every Death) िणष्ट्नती अनु साि
सवै मातृ मृ ु सुष्ट्चत गने , अ यन गने ि
ै प्रकृतीका कािणले थप मृ ु हुन नष्ट्दन कृयाकलापहरू स ालन गने
ज ा कृयाकलापहरू स ालन गिे मात्र ने पालले ष्ट्दगो ष्ट्वकास लশ प्रा गनय सिे अव था भएको हुनाले यो काययक्रम
स ालन गरिएको हो हालस समुदाय िमा
ष्ट्ज ामा MPDSR काययक्रम संचालन भैिहेको ि यस आष्ट्थयक
बर्षयमा यो काययक्रम थप वटा ष्ट्ज ामा ष्ट्ब ाि गनय यस काययक्रममा बजेट ष्ट्बष्ट्नयोजन गरिएको छ
सबै मातृ तथा पेरिनेटल मृ ु को पष्ट्हचान गने , सुष्ट्चष्ट्तकिण गने, समीक्षा गने ि समीक्षा बाट प्रा सुझाब बमोष्ट्जम मातृ
तथा पेरिने टल ा को गुण ि सुधािको लाष्ट्ग कायययोजना बनाइ लागु गने कायय प्रभाबकािी रुपमा संचालन गिाई
मातृ तथा पेरिनेटल मृ ु घटाउने
यो काययक्रम स৽ालनकोलागी परिवाि क ाण महाशाखाले प्रदे श िमा MPDSR को अष्ट्भमुखीकिण काययक्रम
संचालन गिीसकेपष्ट्छ छनौट भएको स
ीत ष्ट्ज ामा प्रदे शले स
ीत ा
कायाय लयमा बजेट पठाई ा
कायाय लयले ष्ट्ज ाका ष्ट्जसस,स ूणय थानीय तहका मेयि÷अ क्ष ि उपमेयि÷उपा क्ष, काययकािी अष्ट्धकृतहरु ि
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अ सिे कािबालाहरू संग ष्ट्दनको अष्ट्भमुखीकिण काययक्रम स৽ालन गने छ त
ात ष्ट्ज ा ष्ट्भत्रका स ुणय
थानीय तहका
ा
संयोजक, सह संयोजक ि नष्ट्सिंग कमयचािी हरु,अ तालका MPDSRसंग स
ीत
ा कमीहरुलाई लाई पष्ट्हलो चिणमा मा ष्ट्दनको ताष्ट्लम संचालन ि सपष्ट्छ दोस्रो चिणमा क्रमशः सबै पालीका
ष्ट्भत्रका स ूणय ा
सं थाहरुका ा कमीहरुलाई ष्ट्बष्ट्भ
ाचमा ष्ट्दनको ताष्ट्लम संचालन गनुय पने छ यसरि
ताष्ट्लम संचालन गदाय काममा बाधा नपने गिी ि बजेटको परिधी ष्ट्भत्र िही ताष्ट्लम उपल गिाउनु प नेछ यसै गिी
सबै थानीय तहका म. ा. .से. लाई पष्ट्न ष्ट्दनको अष्ट्भमुखीकिण काययक्रम स৽ालन गनुय पने छ यसरि ताष्ट्लम तथा
अष्ट्भमुखीकिण संचालन गदाय प्रदे श
ा
ष्ट्नदे शनालयका ताष्ट्लम प्रा काययक्रम स क्त त प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध ,सामाष्ट्जक
ष्ट्बकास म ालयका ताष्ट्लम प्रा काययक्रम स क्त त प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध परिवाि क ाण महाशाखाका काययक्रम स क्त त
प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध, ा
कायाय लयका ताष्ट्लम प्रा
काययक्रम स क्त त क्ति,त ां क अष्ट्धकृत आष्ट्द लाइ प्रयोग गनुय
पने छ
ष्ट्ज ा िबाट ताष्ट्लम संचालन गरिसके पछी थानीय तहले आ नो थानीय तहका सबै विाका विा क्ष,सामाष्ट्जक
ष्ट्बकास शाखा संयोजक, ा
सं थाका
व थापन सष्ट्मष्ट्त अ क्ष ,मष्ट्हला तथा बालबाष्ट्लका शाखा
प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध,ष्ट्शक्षक, सामाष्ट्जक अष्ट्भय ा लगायतका सिोकािवालाहरुलाइ अष्ट्भमुखीकिण गनुय पने छ सो का लाष्ट्ग
थानीय तहमा बजेट ष्ट्बष्ट्नयोजन गरिएको छ यसका लागी अथय म ालयको काययष्ट्बष्ट्ध ष्ट्नदे ष्ट्शका
का आधािमा
गनुय पने छ ि ष्ट्ज ा िमा काययक्रम संचालन गदाय परिवाि क ाण महाशाखा संग सम य गनुय पने छ , साथै यो काययक्रम
संचालन गदाय MPDSR ष्ट्नदे ष्ट्शका ,कायय संचालन ष्ट्नदे ष्ट्शका ि MPDSR ताष्ट्लम ाकेज प्रयोग गरि गनुय पने छ ,
समपूणय सामिीहरु परिवाि क ाणको वेबसाइट www.fwd.gov.np मा िाक्तखएको छ
प्रदे श वाट एम.ष्ट्प.ष्ट्ि.एस.आि. काययक्रम स৽ालनका लागी परिवाि क ाण महाशाखाबाट प्रदे श मा अष्ट्भमुखीकिण
काययक्रम स৽ालन प ात काययक्रम स৽ालनका लागी छनौट भएका ष्ट्ज ाहरुले तोकीएको बजेटको परिष्ट्ध ष्ट्भत्र िष्ट्ह
काययक्रम स৽ालन गनुय पने छ सो का लागी बजेटको व थापन तपसील बमोजीम िहेको छ
प्रदे श बाट MPDSR काययक्रम स৽ालनको लागी स
ीत ष्ट्ज ाको ा
कायाय लयमा बजेट ष्ट्बनीयोजन गिी
पठाउनु पने छ ि स
ीत ा
कायायलयले MPDSR ष्ट्नदे ष्ट्शका ि कायय स৽ालन ष्ट्नदे ष्ट्शकामा लेखीए बमोजीम
काययक्रम स৽ालन गनुय पने छ

नोटः तामलि प ात काययक्रि कायाय यन तथा स৽ालनको लागी स
हरुिा बजेट मबमनयोजन गरीएको छ
प्रदे श

ीत मज

ाहरुका थानीय तहहरुिा

िकम )रू हजािमा(

प्रदे श नं
प्रदे श नं
प्रदे श नं
गਔकी प्रदे श

अपेष्ट्क्षत
प्रष्ट्तफल
अष्ट्भलेख
प्रष्ट्तवेदन

अ

प्रदे श नं
कणयली प्रदे श
सुदुि प ीम प्रदे श
ज ा
MPDSR ष्ट्ब ाि गनुय पने ष्ट्ज ाहरु: ता े जुंग, िौतहट, नुवाकोट,
स भय सामािी : MPDSR ष्ट्नदे ष्ट्शका ि कायय संचालन ष्ट्नदे ष्ट्शका

ा,दै लेख , बझां ग

MPDSR काययक्रम माफयत मातृ तथा पेरिनेटल मृ ु को पष्ट्हचान गने , सुष्ट्चष्ट्तकिण गने, समीक्षा गने ि समीक्षाबाट
प्रा सुझाब बमोष्ट्जम मातृ तथा पेरिने टल ा को गुण ि ब ाई मातृ तथा पेरिनेटल मृ ु कम गिाउने
काययक्रम प ात् उि काययक्रमको प्रष्ट्तवेदन ा
कायाय लयमा अष्ट्भलेख िाखी ा
ष्ट्नदे शनालयमा ि परिवाि
क ाण महाशाखामा पठाउनु पने छ

तालहरुिा MPDSR कायय क्रिको मब

परिचय

ाी,पा

ार

ने पालले आ नो उৡ मातृ तथा वाल मृ ुलाइय ून गदै सहश्राक्त द ष्ट्वकास लশ पुिा गिी सुिष्ट्क्षत मातृ तथा वाल ा
सुधािमा गिे को योगदानलाइय ष्ट्चनाइय ष्ट्वष्ट्भ अ िाष्ट् ि य पुि ाि समेत पाउन सफलता हाष्ट्सल गिको हो आगामी
ष्ट्दनमा उि उपलक्त धलाइय सं थागत गदै दे शको परिवतीत संिचनामा ष्ट्दगो ष्ट्वकास लশ )Sustainable
Development Goal)
स मा प्रा गनुय प्रमुख चुनोती वनेको छ सहश्राक्त द ष्ट्वकास लশ अनु साि सन्
स मा ने पालले हाल
िहको मातृ मृ ु दि)प्रष्ट्त लाख जीष्ट्बत ज मा( लाइय
, नवजात ष्ट्शशु मृ ु लाइय
मा ि
वाल मृ ुलाइय
मा झाने लশ िाखे को छ हाल ने पालमा वर्षेनी
भ ा वष्ट् आमाहरूले गभयवती भएकै कािणले
मृ ु हुनु पिे को अव थामा ष्ट्व
ा
सं गठनको प्र े क मृ ु लाइय गणना गने )Count Every Death) िणष्ट्नती
अनु साि सवै मातृ मृ ु सुष्ट्चत गने , अ यन गने ि
ै प्रकृतीका कािणले थप मृ ु हुन नष्ट्दन कृयाकलापहरू
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उ े

संचालन
प्रकृया

स ालन गने गिे मात्र ने पालले ष्ट्दगो ष्ट्वकास लশ प्रा गनय सिे अव था भएको हुनाले यो काययक्रम स ालन गरिएको
हो हाल स
अ तालहरुमा MPDSR काययक्रम संचालन भैिहेको ि यस आष्ट्थयक बर्षयमा यो काययक्रम थप
वटा अ तालहरुमा ष्ट्ब ाि गनय यो काययक्रममा बजेट ष्ट्बष्ट्नयोजन गरिएको छ
मातृ तथा पेरिनेटल मृ ु को पष्ट्हचान गने , सुष्ट्चष्ट्तकिण गने, समीक्षा गने ि समीक्षा बाट प्रा सुझाब बमोष्ट्जम मातृ तथा
पेरिनेटल ा को गुण ि सुधािको लाष्ट्ग कायययोजनाबनाइ लागु गने कायय प्रभाबकािी रुपमा संचालन गिाई मातृ
तथा पेरिनेटल मृ ु घटाउने
काययक्रम संचालन गने ष्ट्नकाय: प्रदे श माफयत ा
कायाय लयहरु परिवाि क ाण महाशाखा बाट प्रदे श िमा
MPDSR को अष्ट्भमुखीकिण काययक्रम स৽ालन गिीसकेपष्ट्छ छनौट भएको स
ीत अ ताललाई प्रदे श माफयत
ा
कायाय लयले काययक्रम ष्ट्ब ािका लागी छानीएका अ तालहरु बाट मे.सु.,बाल िोग ष्ट्बशेर्ष৯, ीिोग ष्ट्बशेर्ष৯,
मेटिोन, मेटिष्ट्नटी वािय ई ाजय, मेिीकल िे किय िहरु बोलाई ष्ट्दनको ताष्ट्लम स৽ालन गनुय पने छ यसरि ताष्ट्लम
संचालन गदाय प्रष्ट्शक्षक को रुपमा MPDSR को ताष्ट्लम प्रा
प्रदे श अ गयतका अ तालका बाल िोग ष्ट्बशेर्ष৯,
ीिोग ष्ट्बशेर्ष৯, प्रदे श ा
ष्ट्नदे शनालयका काययक्रम स क्त त प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध,सामाष्ट्जक ष्ट्बकास म ालयका ताष्ट्लम
प्रा काययक्रम स क्त त प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध परिवाि क ाण महाशाखाका काययक्रम स क्त त प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध, ा
कायाय लयका
ताष्ट्लम प्रा काययक्रम स क्त त क्ति,त ां क अष्ट्धकृत आष्ट्द लाइ प्रयोग गनय सष्ट्कने छ .ताष्ट्लम स৽ालन गदाय
MPDSR काययक्रम ष्ट्नदे ष्ट्शका तथा MPDSR ताष्ट्लम ाकेजको प्रयोग गरि संचालन गनुय पने छ, स ूणय सामिी हरु
परिवाि क ाण महाशाखाको वेबसाइटwww.fwd.gov.np मा िाक्तखएको छ यसका लागी अथय म ालयको
काययष्ट्बष्ट्ध ष्ट्नदे ष्ट्शका
को आधािमा गनुय पने छ ि काययक्रम संचालन गदाय परिवाि क ाण महाशाखा संग सम य
गनुय पने छ
काययक्रिको बजेट बााँडर्ााँड
प्रदे शवाटएम.ष्ट्प.ष्ट्ि.एस.आिकाययक्रमको स৽ालनको लागी परिवाि क ाण महाशाखा बाट प्रदे श मा काययक्रम
ष्ट्ब ािको लागी ि ताष्ट्लम प ात काययक्रम कायाय यनका लागी स
ीत अ तालमा बजेट ष्ट्बष्ट्नयोजन गिीएको छ
बजेटको व थापन तपसील बमोजीम िहेकोछ
प्रदे शमा ताष्ट्लम स৽ालनको लागी बजेट बािँ िफािँ ि
प्रदे श नं
गਔकी प्रदे श
प्रदे श नं
ज ा
अ तालहरुमा काययक्रम कायाय यनका लागी

Provience

Provience
3

Provience
5

अपेष्ट्क्षत
प्रष्ट्तफल
अष्ट्भलेख
प्रष्ट्तवेदन

Name of Hospital
Bhaktapur Hospital
Nuwakot Hospital
Rasuwa Hospital
Sindhupalchowk
Ramechap
Hospital Hospital
Sindhuli Hospital
Tawlihawa hospital
Agrakhachi Hospital
Pyuthan Hospital
Gulmi Hospital
Rapti Zonal Hospital
Palpa Hospital

Gandaki

Syanja Hospital
Beni Hospital
Damauli Hospital
Parbat Hospital

स भय सामािी: MPDSR ष्ट्नदे ष्ट्शकातथा ताष्ट्लम ाकेज
मातृ तथा पेरिनेटल मृ ु को पष्ट्हचान गने , सुष्ट्चष्ट्तकिण गने, समीक्षा गने ि समीक्षा बाट प्रा सुझाब बमोष्ट्जम मातृ तथा
पेरिनेटल ा को गुण ि ब ाइ मातृ तथा पेरिने टल मृ ु कम गिाउने
काययक्रम प ात् उि काययक्रमको प्रष्ट्तवेदन प्रदे श ष्ट्नदे शनालयमा अष्ट्भलेखमा िा नु पने छ ि सोको बोधाथय परिवाि
क ाण महाशाखामा पठाउनु पने छ

छाउपडी प्रथा उ

ुलन तथा िमहनािारी सरसर्ाई स

क्स
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अमभिुखीकरण कायय क्रि

परिचय

उ े
स ालन
प्रकृया

अपेष्ट्क्षत
प्रष्ट्तफल
अष्ट्भलेख
प्रष्ट्तवेदन

प्रजनन उमेिका मष्ट्हलामा प्राकृष्ट्तक रुपमा हुने मष्ट्हनावािी लाई ष्ट्बशेर्ष गिी ने पालका सुदुि तथा कणायली प्रदे शका
ष्ट्बष्ट्भ ष्ट्ज ाहरुमा एक प्रथाका रुपमा ष्ट्लएि मष्ट्हलालाई मष्ट्हनाबािीका अव थामा अलै वहाि गरििाखे को
अव था छ ज ो कािणले मष्ट्हलाहरुको ा मा प्र क्ष तथा अप्र क्ष रुपमा असि पिीिहेको छ य ो सम ा
समाधानका लागी छाउपिी प्रथा उ ुलन तथा मष्ट्हनावािी सिसफाई स क्त अष्ट्भमुखीकिण काययक्रम आव क
छ
छाउपिी प्रथा उ ुलन का लागी सिोकािबाला संग वकालत गने ि मष्ट्हनावािी सिसफाई प्रबधय न गने
यस काययक्रमको लष्ट्क्षत समूह : छाउपिी प्रथाको प्रभाव पिे का कणाय ली प्रदे श ि सुदुि पष्ट् म प्रदे शका प्रजनन्
उमेिका ष्ट्कशोिी तथा मष्ट्हलाहरु हुन
यस ष्ट्शर्षयकमा ष्ट्वष्ट्नयोजन गरिएको िकमलाइय प्रदे शले यो काययक्रम संचालनको लागी छाउपिी प्रथा ष्ट्ब मान िहेका
ष्ट्ज ाहरु पष्ट्हचान गरि छाउपिी प्रथा उ ुलनका साथै मष्ट्हनाबािी सिसफाई प्रबदय न का लागी यो काययक्रमको बजेट
ा
कायायलयमा पठाई अष्ट्भमुखीकिण काययक्रम संचालनगनुय पने छ ि यसरि ा
कायाय लयले अष्ट्भमुखीकिण
संचालनगदाय यो संग स क्त त स भय सामािीहरु प्रयोग गनुय पने छ, साथै आव कताअनु साि ष्ट्क्रयाकलाप समेत गनुय
पने छ
वजेट कणाय ली प्रदे श रु
लाख ि सुदुि पष्ट् म प्रदे श रु
लाख
छाउपिी प्रथा उ ुलनकालाष्ट्ग तथा मष्ट्हनावािी सिसफाईमा जनचेतना वृक्त हुने छ
काययक्रम प ात् उि काययक्रमको प्रष्ट्तवेदन प्रदे श ष्ट्नदे शनालयमा अष्ट्भलेखमा िा नु पने छ ि सोको बोधाथय परिवाि
क ाण महाशाखामा पठाउनु पने छ

PNC कायय क्रि मि
परिचय

उ े
स ालन
प्रकृया

ार गनय थानीय तहको ििता अमभिृ ी

हाम्रो दे शको मातृ तथा नवजात ष्ट्शशु मृ ु दि उ ेखनीय रुपमा घटाउन नसष्ट्किहेको अव थामा,आमा ि नवजात
ष्ट्शशुहरुको मृ ु सुਚेिी भएको
घा ि ष्ट्दन ष्ट्भत्रमा सबै भ ा धेिै हुने भएको हुनाले सुਚेिी अव थामा घिभेट
गिे ि आमाहरु ि नवजात ष्ट्शशुहरुको ा
जां च गरि जष्ट्टलताहरु समयमै पष्ट्हचान गने ,
थापनगने ि सो को
थापन गनय नसिे अव थामा तु रु प्रेर्षण गरि आमा ि नवजात ष्ट्शशुको मृ ु हुनबाट जोगाउन बजेट तथा
काययक्रम व था गरिएको हो l
सुਚेिी अव थामा मष्ट्हला तथा नवजात ष्ट्शशूमा दे क्तखने जष्ट्टलताहरू समयमै प ा लगाइय व थापन गरि मातृ तथा
नवजात ष्ट्शशू मृ ू कम गने
यस ष्ट्शर्षयकमा प्रा िकमवाट प्रदे श ा
ष्ट्नदे शनालयले यस आ.ब.
मा थानीय तहहरूमाPNC
home visit काययक्रम संचालन गनय बजेट ष्ट्बष्ट्नयोजन गरिएका थानीय तहहरूबाट सहभागी बोलाइय क्षमता
अष्ट्भवृष्ट् गनुय पने हु छ ि स पछी मात्र थानीय तहरुलेPNC home visit काययक्रम सुरु गनुय पने छ
थानीय
तहहरुमा PNC home visit काययक्रम ष्ट्नि िताको लाष्ट्ग ि नयािँ थप गनुय पने हरुको लाष्ट्ग थानीय तहहरुमै बजेट
ष्ट्बष्ट्नयोजन गरिएको छ PNC काययक्रम ष्ट्व ाि गनय थानीय तहको क्षमता अष्ट्भबृ ी ष्ट्शर्षयकको काययक्रम स
गनय को लाष्ट्ग ष्ट्न प्रष्ट्क्रया अपनाउनु पने हु छ:
सबै भ ा पष्ट्हले संघले PNC Home visit मागयदशयन तयाि गरि सबै प्रदे शहरुमा, प्रदे श िीय अष्ट्भमुखीकिण
काययक्रम संचालन गरिने छ l
प्रदे श िीय अष्ट्भमुखीकिण काययक्रम स
भएपछी मात्र PNC काययक्रम ष्ट्व ाि गनय बजेट ष्ट्बष्ट्नयोजन भएका
थानीय तहहरुको क्षमता अष्ट्भबृ ी गनुय पने छ l
थानीय तहहरुको क्षमता अष्ट्भबृ ी गने स ुणय प्रष्ट्क्रया PNC Home visitमागयदशयनमा सामाबेश गरिए अनु साि
गनुय पने छ l
वजेट बां िफािँ ि : यस ष्ट्शर्षयकमा ष्ट्बष्ट्नयोजन गरिएको िकमलाइय अष्ट्भमूक्तखकिण काययक्रम स ालन गनय को लाष्ट्ग अथय
म ालयको काययस ालन ष्ट्नदे ष्ट्शका
वमोष्ट्जम बां िफािँ ि गरि ीकृत गिाई खचय गनुय पने छ यस काययक्रमको
लाष्ट्ग प्रदे शमा ष्ट्वष्ट्नयोजन गरिएको िकम यसप्रकाि छ:
बजेट ष्ट्बष्ट्नयोजन गरिएका प्रदे शहरु
बजेट रु. ) .
(
प्रदे श
प्रदे श
प्रदे श
गਔकी प्रदे श
प्रदे श
कणाय ली प्रदे श
सुदुिपक्त चम प्रदे श
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प्रदे श
गਔकी प्रदे श

प्रदे प्रदे श
श

प्रदे श

PNC home visitकाययक्रि लागु भएका थानीय तहहरू
ता े जुঢ় फुङलीङ
ता े जुঢ় आठिाई
ष्ट्त्रवेणी
नगि थानीय तह
ता े जुঢ় फिाङलु
ङ
गाउिँ थानीय तह
ता े जुঢ় ष्ट्गाउिँ
मक्वाखोला
थानीय तह
ता े जुঢ় मे
रिङदे
न तह
गाउिँ
थानीय
ता े जुঢ় मै
व
ाखोला
गाउिँ थानीय तह
ता े जुঢ় याङविक
गाउिँ थानीय तह
ता े जुঢ় ष्ट्गाउिँ
सष्ट्दङ्
वा तह
थानीय
ता े जुঢ় ष्ट्गाउिँ
सिीजा
थानीय तह
पािँ चथि
ष्ट्गाउिँ
फष्ट्दथानीय
म नगितहथानीय
पािँ चथि
क
ु ायक
तह
पािँ चथि
तु
ा गाउिँतहथानीय
गाउिँे वथानीय
पािँ चथि
फाले
ल
तह ुङ
पािँ चथि
फा
ुन
गाउिँ थानीय
तह
पािँ चथि
ष्ट्गाउिँ
मक्लाजु
ङ तह
थानीय
पािँ चथि
याङविक
गाउिँ थानीय तह
पािँ चथि
ष्ट्गाउिँ
हष्ट्लहाङ
थानीय तह
इलाम
चु
लाचुथानीय
ली तह
गाउिँ
इलाम
माईजोगमाई
गाउिँ थानीय तह
झापा
गौरिगं
ज गाउिँतहथानीय
गाउिँ थानीय
झापा
बु
तह शाक्त
भोजपु ि
भोजपु
ि नगितहथानीय
गाउिँ थानीय
भोजपु ि
र्षिान
नगि थानीय
तह
भोजपु ि
अरुण
गाउिँ थानीय
तह
भोजपु ि
आमचोक
तह
भोजपु ि
ਅा
े मैयुम तह
गाउिँ क
थानीय
भोजपु ि
पौवादु
য়ा तह
गाउिँ थानीय
भोजपु ि
िामप्रसाद
गाउिँ थानीय तह िाई
भोजपु ि
सा
ाष्ट्सष्ट्लछो
गाउिँ थानीय
तह
भोजपु ि
हतु
व
ाग
ी तह
गाउिँ थानीय
धनकुटा
चौष्ट्
गाउिँतहथानीय
गाउिँबसे
थानीय
धनकुटा
छथि
जोिपाटी
तह
सुनसिी
इटहिी
गाउिँ थानीय तह उपमोिঢ়
सु
नवर्षी नगि
थानीय
महानगि
थानीय
तह
खोटाঢ়
खोटे
ह
ाङ
तह
खोटाঢ়
ष्ट्गाउिँ
दप्रु ङथानीय
गाउिँतहथानीय
िामेछाप
म
तह ली नगि थानीय
िामेछाप
िामे
तह छाप नगि थानीय
िामेछाप
उमाक
तह ु ਔ
िामेछाप
खािँ
वी तह
गाउिँिादे
थानीय
िामेछाप
गोक
गाउिँु लगঢ়ा
थानीय तह
िामेछाप
दोि
ा गाउिँतहथानीय
गाउिँ थानीय
िामेछाप
ष्ट्तह
लखु गाउिँ थानीय तह
िामेछाप
सुनापष्ट्त गाउिँ थानीय
दोलखा
ष्ट्तह
जिी
नगि थानीय
दोलखा
ष्ट्तह
भमे ि नगि थानीय
दोलखा
काष्ट्
तह ल ोक
दोलखा
गौिीशि
गाउिँ थानीय तह
दोलखा
तामाकोशी
गाउिँ थानीय तह
दोलखा
वै
ते िथानीय
गाउिँतहथानीय
गाउिँ
दोलखा
मे
लुঢ় गाउिँ थानीय
तह
दोलखा
ष्ट्तह
वगु गाउिँ थानीय तह
दोलखा
शैलुঢ় गाउिँ थानीय
िसुवा
उ
तह िगया
िसुवा
काष्ट्
का गाउिँतहथानीय
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हुने छ ि सेवाको पहुिँचमा बृ ी हुने छ l
काययक्रम प ात् उि काययक्रमको प्रष्ट्तवेदन प्रदे श ष्ट्नदे शनालयमा अष्ट्भलेखमा िा नु पने छ ि सोको बोधाथय परिवाि
क ाण महाशाखामा पठाउनु पने छ
संघको तफयबाट उपल गिाउने PNC home visit मागयदशयन, PNC जािँ च चेकष्ट्ल
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प्रदे ि रका अ तालहरुिा प्रसु ती से िा प्रदायकहरु लाई अनसाईट कोमचङ काययक्रि संचालन र Skill Lab
सािानको खररद
परिचय

उ े

स ालनप्र
कृया

ने पालमा आमा तथा नवजात ष्ट्शशुको मृ ू लाई उ ेखनीय रुपमा घटाई गुण िीय सेवा प्रदान गनय दक्ष
प्रसुतीकमीको भूष्ट्मका िहेको पाइ छ अ तालहरुमा प्रसुती सेवा प्रदायकहरुले ष्ट्नि ि रुपमा गुण िीय प्रसुती
सेवा प्रदान गनय िाम्रिी सीप अ ास गनय नपाएका प्रसुष्ट्त सेवा प्रदायक(SBA and non-SBA) हरुलाई उनीहरुको
आ नै कायय थलमा onsite Coaching/Mentoring ािा सामा प्रसुती सेवा तथा प्रसुती जष्ट्टलता व थापन
गनय सिे क्षमता अष्ट्भबृक्त कोलाष्ट्ग यो काययक्रम लागू गरिएको छ onsite Coaching/Mentoring प्रष्ट्क्रया संगै
गुण िीय मातृ तथा नबष्ट्शशु ा
सेवा प्रदान गनय SBA onsite coaching/mentoring guideline
अनु साि गुण िीय प्रसुती सेवा उपल गिाउन तयािी अव थामा िहनकोलाष्ट्ग MNH Readiness Hospital
Quality Improvement Process(HQIP)टू लको प्रयोग गरि / मष्ट्हना self-assessment गने ि यसको
अव था अनु साि गुण ि सेवाको लाष्ट्ग कायययोजना बनाई कायय यन गनुय पने अपरिहायय भएको छ l
प्रसुती के हरुमा गुण िीय प्रसुती सेवा सुष्ट्नष्ट् त गनय तथा जष्ट्टलता
व थापन गनय को लाष्ट्ग
Coaching/Mentoring ष्ट्वष्ट्धमाफयत delivery service unit मा काययित नष्ट्सयঢ় कमयचािीहरुको क्षमता
अष्ट्भबृक्त गने ि MNH Readiness HQIP self-assessment गरि सेवा प्रदान गनय तयारि अव थमा िहने
मुূकृयाकलाप
यो काययक्रम संचालन गनय ष्ट्वष्ट्नयोष्ट्जत बजेट सामाष्ट्जक ष्ट्वकास म ालयले तल उ ेक्तखत प्रदे श अ गयत िहेका
अ तालहरुमा पठाउनु पने छ l
यस काययक्रमको फोकल पसयन अ तालमा काययित प्रसुती वािय को नसय इ ाजय ि SBA Clinical Mentor
िहने छन् नसय इ ाजयले काययक्रमको व थापन ष्ट्मलाउने ि क्तक्लष्ट्नकल मे िले काययक्रम संचालन गनुय पने छ l
स क्त त अ तालहरुमा ताष्ट्लम प्रा SBA Clinical mentor ले प्रसुती वािय मा काययित SBA ताष्ट्लम पाएका ि
नपाएका सबै नष्ट्सिंग कमयचािीहरु लाई SBA Clinical Coaching Guideline for Clinical Mentor
ष्ट्नदे ष्ट्शका अनु साि ि SBA Coaching and Mentoring Tool for MNH Service Providers (SBA and
non-SBA) toolको प्रयोगगिी बर्षयको पटक ) / मष्ट्हनामा( Onsite coaching/mentoring गने
गुण िीय प्रसुती सेवाकोलाष्ट्ग
ा
सं थामा उष्ट्चत वाताविण सृजना गनय SBA Clinical Coaching
Guideline for Clinical Mentor नामको ष्ट्नदे ष्ट्शकामा ष्ट्दईएको MNH Readiness HQIP Toolअनु साि
CEONC site भएका अ तालहरुमा / मष्ट्हनामा Onsite coaching/mentoring संगै -मु ां कन
गने ,कायय योजना ष्ट्नमाय ण गने ,कायय यन गिी गुण ि सुधाि प्रष्ट्क्रयामा ष्ट्नि िता ष्ट्दने
कोष्ट्चঢ় / मे रिं ग गनुय भ ाअगािीस क्त त अ तालले आ नो अ तालमा ताष्ट्लम प्रा क्तक्लष्ट्न कल मे ि
उपल नभएमा प्रदे शको सामाष्ट्जक ष्ट्वकास म ालय ि ा
सेवा ष्ट्बभाग परिवाि क ाण महाशाखाको MNH
Section मा सम य गरि ताष्ट्लम उपल गिाउन सम यगनुय पनेछ l
SBA Clinical Coaching Guideline for Clinical Mentor नामको ष्ट्नदे ष्ट्शका ि SBA Coaching and
Mentoring Tool for MNH Service Providers(SBA and non-SBA)नामक tool परिवाि क ाण
महाशाखाको वेबसाइट www.fwd.gov.np मा िाक्तखयेकोछ l
SBA mentor हरुकोलाष्ट्ग ने पाल सिकािको ष्ट्नयमानु सािको प्रष्ट्शक्षक भ ा, सहभागी नष्ट्सिंग ाफहरुलाई ि
जना कायाय लय सहयोगीलाई )प्रसुती के को Coaching गदाय को ष्ट्दनमा( खाजा ि थानीय यातायात खचय यसै
बजेटबाट उपल ध गिाउने
SBA Clinical Coaching Guideline for Clinical Mentor ष्ट्नदे ष्ट्शका, SBA Coaching and
Mentoring Tool for MNH Service Providers (SBA and non-SBA) tool, मातृ तथा नव ष्ट्शशु
ा
सेवाकोलाष्ट्ग गुण ि सुधाि फािम(MNH ReadinessHQIP Toolkit)ि QIP score Card Flex छपाई
तथा फोटोकपी ि coaching को बेलामा चाष्ट्हने अष्ट्त आब क medicine तथा supplies हरु यसै ष्ट्शर्षयकबाट
व था गनुय पने छ
क्तक्लष्ट्नकल मे िले काययक्रम स
भएपछी (Onsite coaching/mentoring ि MNH Readiness HQIP)
प्रष्ट्तबेदन ा
सेवा ष्ट्बभाग परिवाि क ाण महाशाखामा पठाउनु पने छ l
वजेट वािँ िफािँ ि
यस ष्ट्शर्षयकमा उपल बजेटबाट ष्ट्न मुূ ष्ट्क्रयाकलापहरु गनुय पने छ :
स क्त त अ तालहरु मा / मष्ट्हनामा )बर्षयको पटक( Onsite coaching/mentoring गने
स क्त त अ तालहरुमा / मष्ट्हनामा MNH Readiness HQIP Tool प्रयोग गरि
-मू ां कन
गने ,कायययोजना ष्ट्नमाय ण गरि कायय यन गने
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Onsite coaching/mentoring गिाउनको लाष्ट्ग मोिे लमा आधारित क्षमता अष्ट्भबृ ी गने प्रकृयाको लाष्ट्ग
अनु सुष्ट्च मा उ ेख गिीए अनु साि Skill Lab material हाल उपल नभएको अ तालहरुमा खरिद गने ि
Onsite coaching/mentoring काययक्रम गने

काययक्रम स
प्रष्ट्तबेदन ा
सेवा ष्ट्बभाग परिवाि क ाण महाशाखामा पठाउनु पने छ
यो काययक्रम संचालन गनय ष्ट्वष्ट्नयोष्ट्जत बजेट प्रदे श सामाष्ट्जक ष्ट्वकास म ालयले ष्ट्न अ तालहरुमा पठाउनु पने
छ:

ष्ट्स.
प्रदे
नं. श
1
(
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
प्रदे श
)30
31
32
33
34
35
36
37
38
प्रदे श
)49
50
51
52
53
54
55
56
57

ष्ट्ज

न

ा

ता
े जुঢ়
)
पािँ चथि
इलाम
झापा
संखुवास
ते
भाह्रथुम
भोजपु ि
धनकुटा
सुनसिी
सोलुख ु
खोटाঢ়
उदयपु ि
ओखल ु
ঢ়ान
( ाঢ়जा
तनहुिँ
गोिखा
मानाঢ়
ल जुঢ়
पवयत
बाुঢ়
ाी
मु ाঢ়
न
(मुगु
िो ा
हु ा
काष्ट्लकोट
रूकुम
स ान
सुखेत
जाजिको
दै
ट लेख

अ

ताल

ष्ट्स. ष्ट्ज ा
नं. प्रदे श न )
ता े जुङ अ ताल 14 स िी
ष्ट्फष्ट्दम अ ताल
15 ष्ट्सिाहा
इलाम अ ताल
16 धनुर्षा
मेची अ अ ताल
17 महो िी
खां दवािी अ ताल 18 सलाय ही
तेह्रथुम अ ताल
19 िौतहट
भोजपु ि अ ताल
20 बािा
धनकुटा अ ताल
प्रदे श
इनरूवा अ ताल 21 ष्ट्स ुली
फा ु अ ताल
22 िामेछाप
खोटाङ अ ताल
23 दोलखा
उदयपु ि अ ताल 24 ष्ट्स ुपा
रू जाटाि
25 िसु
वा
चोक
26 धाष्ट्दঢ়
अ ताल
ाङजा अ ताल 27 नुवाकोट
दमौली अ ताल
28 भिपु ि
गोिखा अ ताल
29 मकवानपु
मनाङ अ ताल
प्रदे श िन )
(
लमजुङ
39 अघाय खािँ ची
पवय
40 पा ा
सामुतदअ
ाष्ट्यकताल
धौलाष्ट्
ग
िी
अ
41 गु ी
अ ताल
बे
42 रूप े ही
अनी अ
ताल ताल
मु ाङग अ ताल 43 कष्ट्पलव
44 बष्ट्द
ु य या
मुगु अ ताल
45 नवलपिा
िो ा अ ताल
46 िो
सी ा
हु ा अ ताल
47
ू ठान
काष्ट्लकोट
48 दाঢ়
रूक
अ ताल
प्रदे श न )
(
अ ुम
ताल
स ान अ ताल
58 कैलाली
कणाय ली
प्रदे श 59 िोटी
जाजिकोट
60 आछाम
अ ताल
दै
अ ताल
61 बाजुिा
अलेखताल
62 बझाঢ়
63 दाचुयला
64 बै तिी
65 कंचनपु ि

अ

ताल
(
ग.ना.ष्ट्स. सगिमाथा अ
ष्ट्अ
सिाहा
अ ताल
ताल
जनकपु ि अ अ ताल
जले ि अ ताल
मलंगवा अ ताल
गौि अ ताल
कलैया अ ताल
ष्ट्स ुली अ ताल
िामेछाप अ ताल
चरिकोट अ ताल
चौतािा अ ताल
िसुवा अ ताल
धाष्ट्दङग अ ताल
ष्ट्त्रशुली अ ताल
भिपु ि अ ताल
हे टौिा अ ताल

अघाय खां ची अ ताल
तानसेन अ ताल
गु ी अ ताल
बु टवल
अ ताल
कष्ट्
)लुक्तपलव
नी( ु अ ताल
बष्ट्दयया अ ताल
पृ ष्ट्थबीच अ ताल
िो ा अ ताल
ू ठान अ ताल
तुक्त पु ि अ अ ताल
सेती अ अ ताल
िोटी अ ताल
अछाम अ ताल
बाजुिा अ ताल
बझाङग अ ताल
दाचुयला अ ताल
बै तिी अ ताल
महाकाली अ अ ताल

स भय सामािी: SBA Clinical Coaching Guideline for Clinical Mentor ष्ट्नदे ष्ट्शका, SBA Coaching
and Mentoring Tool for MNH Service Providers (SBA and non-SBA) tool, पररिार क ाण
िहािाखाको िेबसाइटwww.fwd.gov.npिा राक्सखयेकोछ
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अपेष्ट्क्षतप्र
ष्ट्तफल
अष्ट्भलेख
प्रष्ट्तवेदन

प्रसुष्ट्त सेवा प्रदायक(SBA and non-SBA)हरुको आ नै कायय थलमा onsite Coaching/Mentoring ािा
৯ान ि ष्ट्शपको अष्ट्भष्ट्ब्रक्त भई उनीहरुको सामा प्रसुती सेवा तथा प्रसुती जष्ट्टलता व थापन गनय सिे क्षमता
अष्ट्भबृक्त भएको हुने छ ि गुण िीय प्रसुती सेवा उपल गिाउन ा
सिँ था तयारि अव थामा िहने छ
काययक्रम प ात् उि काययक्रमको प्रष्ट्तवेदन प्रदे श ष्ट्नदे शनालयमा अष्ट्भलेखमा िा नु पने छ ि सोको बोधाथय परिवाि
क ाण महाशाखामा पठाउनु पने छ

MNH से िा प्रदायक हरुलाई MNH क्सक्लमनकल Update अमभिुखीकरण कायय क्रि
परिचय

उ े
अपेष्ट्क्षतप्र
ष्ट्तफल
स ालनप्र
कृया

काययक्रम
कोबजेटबािँ
िफािँ ि
स भय
सामािी

ने पालमा आमा तथा नवजात ष्ट्शशुको मृ ू लाई उ ेखनीय रुपमा घटाई दीगो ष्ट्वकास लশ)मातृ मृ ु
प्रष्ट्त लाख
जीष्ट्वत ज मा ि नवजात ष्ट्शशु मृ ु
प्रष्ट्त हजाि जीष्ट्वत ज पुयाय उने (हाष्ट्सल गनय ,मातृ तथा नवष्ट्शशु ा
सेवा
गुण िीय बनाउन ि प्रदान गनय अपरिहायय भएको छ कक्त मा गभाय व था दे क्तख ष्ट्लएि प्रसुती ि सुਚेिी अव थास
)ANC to PNC continuum of care ( गुण िीय सेवा प्रदान गनय सकेमा मात्र दीगो ष्ट्वकास लक्ष हाष्ट्सल गनय
टे वा पु্ेछ प्रसुती स क्त गुण िीय सेवा ि प्रसुती जष्ट्टलता व थापन गनय दक्ष प्रसुतीकमीको भूष्ट्मका मह पुणय
छ ति यसले मात्र सेवाको गुण ि सुष्ट्नक्त चत गनय सष्ट्कदै न ष्ट्बगतमा दक्ष प्रसुतीकमीले उपल गिाउने प्रसुती
सेवाको साथै अ सेवाहरु स क्त MNH सेवा प्रदायकहरुको क्षमता अष्ट्भबृ ी गनय MNH clinical update
reference manualबनाई सेवा प्रदायकहरुलाई अष्ट्भमुक्तखकिण गरिदै आईएको ष्ट्थयो यसमा प्रसुती ि प्रसुती
जष्ट्टलताहरुको व थापन स क्त केष्ट्ह ष्ट्वर्षयव ु मात्र समेष्ट्टएको हुनाले हाल प्रसुतीकमीहरुको क्षमता अष्ट्भबृ ी
गनय onsite clinical coaching mentoring गने गिे को ि MNH clinical update reference manual मा
समेष्ट्टएका स ुणय ष्ट्बर्षयव ुहरु onsite clinical coaching मा समेष्ट्टएको हुनाले यस आष्ट्थयक वर्षयदेक्तख ष्ट्बगतको
MNH clinical update reference manualपरिमाजयन गने ि गुण िीय ANC to PNC continuum of
care स क्त ष्ट्बर्षयव ुहरु समेटी सेवा प्रदायकहरुलाई अष्ट्भमुखीकिण गनुय पने अपरिहायय भएको छ
स ुणय ा
सं थाहरुबाट गुण िीय ANC to PNC continun of care सेवा सुष्ट्नष्ट् तगनय कोलाष्ट्ग नष्ट्सयঢ়
कमयचािीहरुको क्षमता अष्ट्भबृक्त गने
स ुणय ा
सं थाहरुमा काययित नष्ट्सयঢ়कमयचािीहरुको ANC to PNC continuum of care सेवा प्रदान
गने क्षमता अष्ट्भबृक्त भई ANC to PNC continuum of care सेवासुष्ट्नष्ट् तगरिएको हुने छ
मुূ कृयाकलाप
गुण िीय ANC to PNC continuum of care स क्त ष्ट्बर्षयव ुहरु समेटी सेवा प्रदायकहरुलाई
अष्ट्भमुखीकिण गनय परिवाि क ाण महाशाखाले ष्ट्बगतको MNH clinical update reference manual
परिमाजयन गने ि प्रदे शका सामाष्ट्जक ष्ट्वकास म ालयि ष्ट्नदे शनालयहरुका फोकल क्तिहरुलाई अष्ट्भमुक्तखकिण
गनुय पने छ
प्रदे शका सामाष्ट्जक ष्ट्वकास म ालयि ष्ट्नदे शनालयि प्रदे श
ा
कायायलय हरुका फोकल
क्तिहरु
अष्ट्भमुक्तखकिण भैसकेपष्ट्छ मात्र प्रदे श
ा
कायायलयले थानीय तहका स ुणय
ा
सं थाका निष्ट्संग
कमयचािीहरुलाई सहभागी गिाई परिमाष्ट्जयत MNH clinical update reference manual का आधािमा
गुण िीय ANC to PNC continuum of care स क्त अष्ट्भमुक्तखकिण गनुय पने छ
अष्ट्भमुक्तखकिण गदाय सबैभ ा दु गयम थानमा काययित निष्ट्संग कमयचािीहरुलाई पष्ट्हलो प्राथष्ट्मकतामा िाखी सहभागी
गिाउने अष्ट्भमुक्तखकिण प्रष्ट्क्रया परिमाष्ट्जयत MNH clinical update reference manualको आधािमा गनुय
पने छ
काययक्रमको बजेट बािँ िफािँ ि परिमाष्ट्जयत MNH clinical update reference manual को आधािमा गुण िीय
ANC to PNC continuum of care स क्त अष्ट्भमुक्तखकिण काययक्रमकोलाष्ट्ग प्रष्ट्त प्रदे श
लाखको दिले
बजेट ष्ट्बष्ट्नयोजन गरिएको छ यो काययक्रम संचालन गनय ष्ट्वष्ट्नयोष्ट्जत बजेट प्रदे श सामाष्ट्जक ष्ट्वकास म ालयले सवै
ा
कायाय लय हरुमा पठाउनु पने छ
परिमाष्ट्जयत MNH clinical update reference manual )ANC to PNC continuum of care (

Onsite Midwives Led Birthing Unit थापना ) अ
परिचय

ताल(

ने पालमा आमा तथा नवजात ष्ट्शशुको मृ ू लाई उ ेखनीय रुपमा घटाई दीगो ष्ट्वकास लक्ष )मातृ मृ ु
प्रष्ट्त लाख
जीष्ट्वत ज मा ि नवजात ष्ट्शशु मृ ु प्रष्ट्त हजाि जीष्ट्वत ज पुयायउने( लक्ष हाष्ट्सल गनय ,मातृ तथा नवष्ट्शशु ा
सेवा गुण िीयबनाउन ि प्रदानगनय अपरिहायय भएको छ कक्त मा गभाय व था दे क्तख ष्ट्लएि प्रसुती ि सुਚेिी अवा था
स )ANC to PNC ( गुण िीय सेवा प्रदान गनय सकेमा मात्र दीगो ष्ट्वकास लक्ष हाष्ट्सल गनय को लाष्ट्ग ने पाल
सिकािले अ दे श हरुमा midwives बाट सेवा प्रदान गदाय उ ेखनीय रुपमा रुपमा मातृ तथा नवजात ष्ट्शशु
मृ ु दि घटाएको उदाहिण लाइ आ सात गदै midwives ािा सेवा प्रदान गने लक्ष िाखे को छ . सोष्ट्ह लक्ष पुिा
गनय को लाष्ट्ग ने पाल सिकािले दे श भरिका प्रशुती चाप ब ी भएका अ ताल हरुमा Onsite Midwives Led
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Birthing Unit थापना गरि midwives ािा गुण िीय सेवा प्रदान गनय को लाष्ट्ग साथै प्रशुती चाप ब ी भएका
ताल हरुको चाप कम गनय को लाष्ट्गOnsite Midwives Led Birthing Unit थापना गनय साथै उि
Onsite Midwives Led Birthing Unit हरुका आव क औजाि उपकिणका साथै अ आव क मापदਔ

अ

उ े
स ालन
प्रकृया

अष्ट्भलेखन/
प्रष्ट्तवेदन

प्रजनन् ा
अ रकृया
परिचय

उ े
स ालन
प्रकृया

अपेष्ट्क्षत
प्रष्ट्तफल
अष्ट्भलेखन/
प्रष्ट्तवेदन

तयािीको लाष्ट्ग यो बजेट ष्ट्बष्ट्नयोजन गरिएको छ

Onsite Midwives Led Birthing Unit थापना गरि गुना िी सेवा प्रदान गने साथै धेिै प्रशुती हुने
अ तालहरुको crowd व थापन गने
यो काययक्रम संचालनको लाष्ट्ग प्रदे शमा बजेट ष्ट्बष्ट्नयोजन गरिएको छ .प्रदे श बाट उि बजेट स क्त त अ तालमा
ष्ट्बष्ट्नयोजन गनुय पने छ अ तालहरुले उि िकम बाट Onsite Midwives Led Birthing Unit थापना को
तयारिको लाष्ट्ग खचय गनुय पनेछ Onsite Midwives Led Birthing Unit
थापना गने मापदਔ तथा
आव क औजाि उपकिण तथा मानब श्रोत को मापदਔ परिवाि क ाण महाशाखाको वेबसाइट
www.fwd.gov.np मा िाक्तखने छ Onsite Midwives Led Birthing Unit थापनाको लाष्ट्ग आव कता
पष्ट्हचान गरि आगामी बर्षयहरुमा यसको लाष्ट्ग बजेट ष्ट्बष्ट्नयोजन गरिने छ हालकोलाष्ट्ग यो ष्ट्शर्षयकमा ष्ट्वष्ट्नयोष्ट्जत
बजेटबाट प्रदे श न ि
को लुक्त नी अ ताल ि सुदुि पक्त चम प्रदे शको सेती अ तालको लाष्ट्ग यो बजेट
ष्ट्बष्ट्नयोजन गरिएको छ अ तालहरुले पररिार क ाण िहािाखाको िेबसाइट www.fwd.gov.np िा
राक्सखएको िापदਔ अनु साि का काययमा खचय गनुय पने छ यसकोलाष्ट्ग परिवाि क ाण महाशाखाबाट सम य
हुने छ
िजेट बांडर्ााँडः
यो काययक्रमको लाष्ट्ग प्रदे श ि सुदूिपष्ट् म पिदे शमा रु
, ,
)बाउ लाख तीस हजाि का दिले ( बजेट
ष्ट्बष्ट्नयोजन गरिएको छ
यो काययक्रम संचालन प ात अष्ट्भलेख तथा प्रष्ट्तबेदन परिवाि क ाण महाशाखामा पठाउनु पने छ
से िा तथा पररिार मनयोजन बारे अपांगता भएका

क्सक्त तथा अपाঢ় से िा स

क्स सं थाहरुसाँ ग

अपां गता भएका क्तिहरूलाइय प्रजनन् ा
तथा परिवाि ष्ट्नयोजनका बािे मा जानकािी गिाई उि समूहमा
भएका सम ाहरूको समाधान गिी सेवाको पहुिँच ब ाउनु पने ष्ट्दगो ष्ट्बकासको लশमा यस काययक्रमले सहयोग
गने अपेक्षा िहेको छ
फिक क्षमता भएका क्तिहरूमा प्रजनन् ा
सेवा वािे ৯ान अष्ट्भवृष्ट् गरि सेवाको उपभोग व ाउने
यस ष्ट्शर्षयकमा प्रा िकम सामाष्ट्जक ष्ट्वकास म ालयले ा
ष्ट्नदे शनालयमा पठाइ स क्त त प्रदे शमा िहेका
अपां गता भएका क्ति तथा सं थाहरूसंग सम य गिी यो काययक्रम संचालन गनुय पने छ यसका लाष्ट्ग प्रजनन्
ा
तथा परिवाि ष्ट्नयोजनका बािे मा अपां गता भएका क्तिहरूलाइय समाबेश गिी काययक्रम संचालन गनय
सष्ट्कने छ
काययक्रमका सहभागी तथा सहजकताय हरू
सामाष्ट्जक ष्ट्बकास म ालय प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध
ताष्ट्लम के
प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध
आपूष्ट्तय के बाट प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध
काययक्रम स ालन हुने ष्ट्ज ाको ा
कायाय लय प्रमुख ि प्रजनन् ा
स कय
क्ति
प्रजनन् ा
तथा परिवाि ष्ट्नयोजनमा काम गने संघ सं थाबाट जना स
अपां गता भएका सं था तथा क्तिहरूबाट ज ा
जना स
िजेट बांडर्ााँडः
यस काययक्रमकालाष्ट्ग प्र े क प्रदे शको ा
ष्ट्नदे शनालयबाट खचय हुने गिी रू
मात्र छु ਅाइएको छ
सामाष्ट्जक ष्ट्बकास म ालयले उि कायय क्रमको अक्तিयािी प्रदे श ा
ष्ट्नदे शनालयलाइ ष्ट्दनु पने छ साथै यस
ष्ट्शर्षयकमा ष्ट्वष्ट्नयोजन गरिएको िकमलाइय अष्ट्भमूक्तखकिण काययक्रम स ालन गनय को लाष्ट्ग अथय म ालयको कायय
स ालन ष्ट्नदे ष्ट्शका
)सातों सं िण( वमोजम बां िफािँ ि गरि खचय गनुय पने छ
फिक क्षमता भएका क्तिहरूमा प्रजनन् ा
सेवाको उपभोग वृष्ट् हुने
काययक्रम स
छ

भए प ात काययक्रमको प्रष्ट्तवेदन परिवाि क

सं थागत पररिार मनयोजन से िा के हरूको सु मढकरण
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ाण महाशाखा,

ा

सेवा ष्ट्वभागमा पठाउनु पने

परिचय

उ े
स ालन
प्रकृया

अपेष्ट्क्षत
प्रष्ट्तफल

गुण िीय परिवाि ष्ट्नयोजन सेवा
मष्ट्हना सेवा प्रदान गने उ े ले आ.ब.
/ बाट
ष्ट्ज ाहरुमा
सेवा के हरुको थापना भई सेवा प्रदान भईिहेकोमा ष्ट्वगत केष्ट्ह वर्षयदेक्तख सेवा संचालनमा कमी कमजोिी दे क्तखन
आएकोले ती सेवा के हरुको सु ष्ट् किणकालाष्ट्ग यो काययक्रमको व था गरिएको छ
सं थागत परिवाि ष्ट्नयोजन सेवा के
Institutionalized Family Planning Sevice Center (IFPSC)
क्तक्लष्ट्नकबाट ष्ट्नयष्ट्मत रूपमा परिवाि ष्ट्नयोजन सेवा उपल ध गिाउने ि सु ीकिण गने
प्रद्रे श अ िगत िहेका ि सामाष्ट्जक ष्ट्वकास म ालयवाट अक्तিयािी जाने अ तालको हकमा सोझै अ तालमा
सं थागत क्तक्लष्ट्नक सु ष्ट् किण काययक्रम िा नु पने छ भने संघ अ िगत िहेका वा सामाष्ट्जक ष्ट्वकास म ालयवाट
अक्तিयािी नजाने अ तालको हकमा स क्त त ा
कायायलयमा काययक्रम िाक्तख ा
कायायलय माफयत
काययक्रम स ालन गनुय पने छ
अ तालका मे.सु., थानीय तहका प्रमुख वा प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध, सिोकािवाला सं था, प्रदे श प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध, अ तालको प्रसूती
ष्ट्वभाग प्रमुख, लेखा, प्रशासन, ोि लगायतको संल্तामा वैठक गरि सु ष्ट् किण गनय को लाष्ट्ग प्राथष्ट्मकताको
आधािमा कायययोजना वनाइय उि कायययोजना कायाय यन गनय यो ष्ट्शर्षयकको िकम खचय गनय सष्ट्कने छ
यस काययक्रम अ िगत सं थागत क्तक्लष्ट्नकलाइय जनशक्ति व थापन, के का लाष्ट्ग आव क प.ष्ट्न.साधानहरूको
ष्ट्नयष्ट्मत आपुती, क्तक्लष्ट्नकको दै ष्ट्नक स ालन खचय व थापन, क्तक्लष्ट्नकमा गुण रिय सेवा प्रदान गनय ि ताष्ट्लम
स ालन गनय चाष्ट्हने सामािीहरूको व थापन ि क्तक्लष्ट्नकमा अष्ट्भलेख तथा प्रष्ट्तवेदन गने व था ि अनु गमन तथा
मु ाङकन स क्त काययलाइय थप सहज वनाउने काययमा सहष्ट्जकिण गनय यो काययक्रम तय गरिएको हो
कायय योजनामा ष्ट्न कृयाकलापहरू संल্ गनय सष्ट्कने छ
के मा आव क ममयत स ाि तथा िं ग िोगन गनय
सेवा प्रदान गनय आव क औजाि, उपकिण, और्षष्ट्ध, प.ष्ट्न. साधनहरू आष्ट्द सामािीहरू खरिद गनय
केस लोि ब ाउन प्रचाि प्रसाि ि सामाष्ट्जक परिचालन
श ष्ट्क्रया कक्षमा एयि कष्ट्िसष्ट्नঢ় को लाष्ट्ग
ष्ट्वष्ट्भ कोठाको पाष्ट्टयसन गनय
ष्ट्नमष्ट्लयकिण तथा सिसफाई ि ा
सं था ज फोहिमैला व थापनको लाष्ट्ग आव क बाक्त न तथा वाटा ,
ष्ट्निल कटि, क्लोरिन ज ा आव क सामािीको खरिद गनय सष्ट्कने छ
शैष्ट्क्षक सामािी खरिदको लाष्ट्ग खचय गनय सष्ट्कनेछ
मोिे लहरु ज ै आमय मोिल,जोई मोिल, ोटल मोिल लगायतका सामािी खरिद गनय
ष्ट्वद् युत, पानी आष्ट्द व था गनय
काययक्रम स ालन गनुय पने सं थाहरू
प्रदे श िमा वजेट प्रदे श नं . का मेष्ट्च प्रादे ष्ट्शक अ ताल, कोशी अ ताल, सु िी ष्ट्ज ा अ ताल इय नरूवा,
प्रदे श नं .
का गजे नािायण ष्ट्संह सगिमाथा अ ताल, जनकपुि अ ताल, जले ि अ ताल, नािायष्ट्ण
अ ताल,ष्ट्ज ा अ ताल मलङवा, प्रदे श नं . का हेटौिा अ ताल, भितपुि अ ताल, सं थागत परिवाि ष्ट्नयोजन
के
लष्ट्लतपुि, भिपुि अ ताल, पिोपकाि प्रसूती तथा ी िोग अ ताल थापाथली क्षेत्रपाटी परिवाि क ाण
के , प्रदे श नं . का ष्ट्ज ा अ ताल गोिखा, पोखिा ा
ष्ट्व৯ान प्रष्ट्त ान,पिासी अ ताल, नवलपिासी, प्रदे श
नं . का ष्ट्भम अ ताल रूप े ही,लुक्त नी प्रादे ष्ट्शक अ ताल, दाङ उपक्षेष्ट्त्रय अ ताल, भेिी अ ताल ि प्रदे श नं .
का सेती अ ताल ि महाकाली अ ताल अ िगत िहेका सं थागत क्तक्लष्ट्नकहरूमा कायययोजना वनाइय सोही
अनु साि वजेट वािँ िफािँ ि गरि खचय गने
िजेट बांडर्ााँडः
प्रदे श िमा वजेट बां िफािँ ि ष्ट्न ानु साि िहेको छ उ ेक्तखत वजेटलाइय प्रदे श नं . का मेष्ट्च प्रादे ष्ट्शक अ ताल,
कोशी अ ताल, सु िी ष्ट्ज ा अ ताल इय नरूवा, प्रदे श नं . का गजे नािायण ष्ट्संह सगिमाथा अ ताल,
जनकपुि अ ताल, जले ि अ ताल, नािायष्ट्ण अ ताल, ष्ट्ज ा अ ताल मलङवा, प्रदे श नं . का हेटौिा
अ ताल, भितपुि अ ताल, सं थागत परिवाि ष्ट्नयोजन के
लष्ट्लतपुि, भिपुि अ ताल, पिोपकाि प्रसूती तथा
ी िोग अ ताल थापाथली क्षेत्रपाटी परिवाि क ाण के , प्रदे श नं . का ष्ट्ज ा अ ताल गोिखा, पोखिा ा
ष्ट्व৯ान प्रष्ट्त ान, पिासी अ ताल, नवलपिासी,प्रदे श नं . का ष्ट्भम अ ताल रूप े ही, लुक्त नी अ ताल, दाङ
उपक्षेष्ट्त्रय अ ताल, भेिी अ ताल ि प्रदे श नं . का सेती अ ताल ि महाकाली अ ताल माआव कता अनु साि
बािँ िफािँि गरि पठाउनु पने छ

प्रदे शनं
प्रदे शनं
प्रदे शनं
गਔकी
प्रदे शनं
सुदूिपष्ट्

.
.
.

.
म

900000
1500000
1800000
900000
1200000
600000

परिवाि ष्ट्नयोजन सं थागत क्तक्लष्ट्नकहरूको पुवायधािमा सुधाि गरि गुण
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रिय सेवा तथा ताष्ट्लम प्रदान हुने

अष्ट्भलेख,
प्रष्ट्तवेदन

काययक्रम स

भएको प्रष्ट्तवेदन संघमा गनुय पने छ

और्षिी पसल तथा pharmacist हरुसाँ ग पररिारमनयोजन सािनहरु तथा आकक्स
बारे अमभिुक्सखकारण कायय क्रि गो ी
परिचय

उ े
स ालन
प्रकृया

अपेष्ट्क्षत
प्रष्ट्तफल
अष्ट्भलेखन/
प्रष्ट्तवेदन

क गभय मनरोिक

ब थापन

ने पालमा परिवाि ष्ट्नयोजन सेवामा सिकािी तथा गैिसिकािी ि ष्ट्नष्ट्ज क्षेत्रको समेत मह पूणय भूष्ट्मका िहेको छ
ष्ट्नजी अ ताल,और्षधी पसल तथा pharmacist हरूले अ
ा
सेवा प्रभावकािी रूपमा ष्ट्दएको परिप्रेक्षमा
ष्ट्त सं थावाट समेत प.ष्ट्न.सेवा ष्ट्व ाि गने लশले यो काययक्रम िाखीएको हो
ष्ट्नजी अ ताल, पोष्ट्ल क्तक्लष्ट्नक, और्षधी पसल तथा pharmacy बाट प्रदान गरिएको परिवाि ष्ट्नयोजन तथा
आकक्त क गभयष्ट्निोधक काययक्रमलाई गुण िीय बनाउने
ष्ट्नजी तथा गैि सिकािी सं थाका सेवा प्रदायक, व थापक तथा ा
सेवा प्रदायक ा
कमी सहभागी गिाइय
ती अ तालवाट परिवाि ष्ट्नयोजन, मातृ,नवष्ट्शशु ा
स क्त प्रवयधना क सेवा सुरू गिाउने ि ष्ट्त सेवाहरू
वािे अष्ट्भलेख तथा प्रष्ट्तवेदन स क्त त थानीय तहमा गिाउने व था ष्ट्मलाउनु पने छ काययक्रमको सहष्ट्जकिण
गनय का लाष्ट्ग प.ष्ट्न.का क्षेत्रमा अनु भव भएका प्रष्ट्शक्षकहरूको व था प्रदे श िवाटै गरि काययक्रम स ालन गनुय
पने छ
िजेट बांडर्ााँडः
यस काययक्रमकालाष्ट्ग प्र े क प्रादे ष्ट्शक ा
ष्ट्नदे शनालयबाट खचय हुने गिी रू
मात्र छु ਅाइएको छ
सामाष्ट्जक ष्ट्बकास म ालयले उि काययक्रमको अक्तিयािी ा
ष्ट्नदे शनालयलाइ ष्ट्दनु पने छ साथै यस ष्ट्शर्षयकमा
ष्ट्वष्ट्नयोजन गरिएको िकमलाइय अष्ट्भमूक्तखकिण काययक्रम स ालन गनय को लाष्ट्ग अथय म ालयको कायय स ालन
ष्ट्नदे ष्ट्शका
)सातों संशोधन( वमोजम बां िफािँ ि गरि खचय गनुय पने छ
यस काययक्रम संचालन प ात परिवाि ष्ट्नयोजन तथा आकक्त क गभय ष्ट्निोधक साधनहरूको प्रयोगको वािे मा सष्ट्ह
ि प्रया सूचना प्रवाह हुने छ
काययक्रम स
भएको प्रष्ट्तवेदन संघमा गनुय पने छ

ू लिा मकिोर मकिोरी िैत्री सूचना कनयर थापना

परिचय

यस ष्ट्शर्षयक अ िगत काययक्रम स ालन गनय का लाष्ट्ग प्रदे श नं . ि मा ु ल हे नसय काययक्रम स ालन भएका
ू लहरूमा ष्ट्कशोि ष्ट्कशोिी मैत्री सूचना कनयि थापना गनय को लाष्ट्ग यो काययक्र तय गरिएको हो

उ े

ष्ट्व ालयमा िहेका ष्ट्कशोि ष्ट्कशोिीहरूको ा
स क्त ष्ट्वर्षय व ुको सूचनामा पहुिँच व ाइय उष्ट्नहरूको
प्रवधयन गरि समुदाय स
ा
स क्त सूचनाहरू पुयाय उने

स ालन
प्रकृया

यस ष्ट्शर्षयकमा प्रा िकमवाट ू ल हे नष्ट्सयङ काययक्रम लागु भएका ू लहरूमा रू
हजािका दिले ू ल
नसय वा स कय
क्तिलाइय पेक्त
िकम उपल ध गिाइय काययक्रम स ालन गनुय पने छ यस काययक्रमकोलाष्ट्ग प्रा
िकम वाट ू लको आव कता अनु साि ू लवाटै ष्ट्नणयय गिाइय ष्ट्न ानु सािका कृयाकलपाहरू स ालन गनय
सष्ट्कने छ
सूचना के का लाष्ट्ग फनय चि )वे , टे वल, कुची, दिाज, याय क आष्ट्द( खरिद गनय सष्ट्कने
सूचना सामािी, पु क खरिद
के
वाट सूचना सामािी ु वानी
सूचना के
थापना तथा स ालनका लाष्ट्ग सव य तथा वैठक स ालन
सूचना के हरूको लाष्ट्ग प्रत्र पष्ट्त्रकाको व था गनय
सूचना के माष्ट्कशोि ष्ट्कशोिी ा
स क्त ष्ट्ज৯ासा पेष्ट्टका िाী
ष्ट्कशोि ष्ट्कशोिी स क्त ष्ट्भ े पष्ट्त्रका प्रकासन गनय
िकम वािँ िफािँ ि
प्रदे श नं . मा
वटा काययक्रम स ालन भएका ू लहरूको लाष्ट्ग रू
हजािका दिले ज ा रू लाख ि
प्रदे श नं . मा
वटा ू लहरूको लाष्ट्ग ज ा रू
लाख िकम ष्ट्वष्ट्नयोजन गरिएको
ष्ट्कशोि ष्ट्कशोिी माफयत ा
सूचनाहरूको प्रवाह समूदाय स हुने छ
ष्ट्कशोि ष्ट्कशोिीहरूको ा मा सकािा क प्रभाव पने छ

अपेष्ट्क्षत
प्रष्ट्तफल
अष्ट्भलेख
तथा
प्रष्ट्तवेदन

ा

काययक्रम स
भए प ात काययक्रमको प्रष्ट्तवेदन ू ल हे नसयले स क्त त ा
ष्ट्नदे शनालय ि ष्ट्नदे शनालयले
एकमु प्रष्ट्तवेदन परिवाि क ाण महाशाखा, ा
सेवा ष्ट्वभागमा पठाउनु पने छ

मकिोर मकिोरी कायय क्रिको योजना तथा सिीिा
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परिचय

उ े
स ालन
प्रकृया

अपेष्ट्क्षत
प्रष्ट्तफल
अष्ट्भलेख
तथा
प्रष्ट्तवेदन

ष्ट्कशोि ष्ट्कशोिी काययक्रमको अब थाको बािे मा ष्ट्ब ेर्षण गिी आगामी ष्ट्दनहरूमा उि काययक्रमलाइ प्रभाबकािी
बनाउनु पने दे खी छ साथै NDHS 2016 अनु साि ष्ट्कशोि ष्ट्कशोिीहरूको प्रजनन् दि
प्रष्ट्त हजाि िहेकोमा
ष्ट्दगो ष्ट्बकास लশमा
प्रष्ट्तहजाि पुयायउने लশ िाक्तखएको छ
हाल संचालनमा िहेको ष्ट्कशोि ष्ट्कशोिी काययक्रमको समीक्षा गिी काययक्रमलाइय सु
गनय योजना सष्ट्हत छलफल
गने
ष्ट्कशोि ष्ट्कशोिी मैत्री ा
सं थाहरूको ष्ट्दने समीक्षा तथा योजना गो ी स ालन गनुय पने छ ि सो को लाष्ट्ग
ष्ट्न ानु साि सहभागीहरू िहने छन्
प्रदे श ा
ष्ट्नदे शनालय अ गयत िहेका ा
कायाय लयको ष्ट्कशोि ष्ट्कशोिी काययक्रमको फोकल क्ति
जना, प्रदे श अ िगत िहेको ष्ट्कशोि ष्ट्कशोिी मैत्री प्रमाष्ट्णत ा
सं था प्रमुख, थानीय तहको ष्ट्कशोि ष्ट्कशोिी
काययक्रमको फोकल क्ति जना
काययक्रममा थानीय तहमा िाक्तखएको काययक्रमहरूको कायाय यनको अव था ि ष्ट्त काययक्रमको समीक्षा यसै
काययक्रममा गरि ष्ट्त काययक्रम स ालनका लाष्ट्ग आव क पृ पोर्षण ष्ट्लने कायय गनुय पने छ थानीय तहहरूमा
मष्ट्हनावािी सिसफाइय सचेतना स क्त अ िकृया, ष्ट्वधालय वाष्ट्हिका ष्ट्कशोि ष्ट्कशोिी समेटने , ष्ट्वधालयमा ASRH
काययक्रम, ष्ट्कशोि ष्ट्कशोिी मैत्री ा
सं थामा सेवा ष्ट्नि िताको अव था ि सु ष्ट् किण वािे समीक्षा समेत गनुय
पने छ
ष्ट्कशोि ष्ट्कशोिी मैत्री प्रमाष्ट्णत ा
सं थाहरूको सूष्ट्च अनु सूष्ट्च मा िाक्तखएको छ
िकम वािँ िफािँ ि
प्रदे श नं
प्रदे श नं
प्रदे श नं गਔकी
प्रदे श नं कणाय ली
सूदुिपष्ट् म
प्रदे श
प्रदे श
प्रदे श
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
नोट : बजेट बािँ िफािँ ि ष्ट्ज ाको संূा ि ष्ट्कशोिष्ट्कशोिी मैत्री प्रमाष्ट्णत ा
संथाको आधािमा गिीएको छ
ष्ट्नदे शनालयले अथय म ालयको कायय स ालन ष्ट्नदे ष्ट्शका
)सातों सं िण( अनु साि वािँ िफािँ ि गरि गनुय पने
छ
यस काययक्रम संचालन प ात ष्ट्कशोि ष्ट्कशोिीहरुको ा
सम ाको पष्ट्हचान गिी आब क समाधानको लागी
पहल गने तथा आगामी ष्ट्दनको कायय योजना बनाइय लागु हुने छ
काययक्रम प ात् उि काययक्रमको प्रष्ट्तवेदनप्रदे श ष्ट्नदे शनालयमा अष्ट्भलेखमा िा नु पने छ ि सो को बोधाथय परिवाि
क ाण महाशाखा मा पठाउनु पने छ

ASRH certification अमभिुक्सखकरणकायय क्रि
परिचय

उ े
स ालन प्रकृया

अपेष्ट्क्षत
प्रष्ट्तफल

ने पालमा
बर्षयदेक्तख
बर्षयस का ष्ट्कशोिष्ट्कशोिीको जनसंূा
प्रष्ट्तशत िहेको छ ने पालमा हालस
(आ.ब.
, प.क.म( वटा ष्ट्कशोि ष्ट्कशोिी मैष्ट्त्र ा
सं था िहेका छन् ने पाल सिकािले सन्
मा ष्ट्कशोि ष्ट्कशोिी मैष्ट्त्र ा
सं था प्रमाष्ट्णकिण काययक्रम तਚाष्ट्लन परिवाि ा
महाशाखाबाट
सुरूवात गरिएको ष्ट्थयो ि हालस
वटा ा
सं था ष्ट्कशोि ष्ट्कशोिी मैष्ट्त्र प्रमाष्ट्णत भएका छन्
ष्ट्कशोि ष्ट्कशोिी मैष्ट्त्र ा
सं था प्रमाष्ट्णकिण काययक्रमको अष्ट्भमूक्तखकिण गिी प्रदे श ि थानीय तहका
ा
सं थाहरूलाइ प्रमाष्ट्णकिण गने
ष्ट्ज ा िीय अष्ट्भमुखीकिण ि ा
सं था प्रमाष्ट्णकिण
थानीय तह ा
शाखा प्रमुख, थानीय ा
सं था प्रमुख ि सो ा
सं थाको ष्ट्कशोि ष्ट्कशोिी काययक्रम
फोकल क्तिहरूलाइ स क्त त ा
कायायलयले ष्ट्दने अष्ट्भमुखीकिण गनुय पने छ
उि काययक्रमका लाष्ट्ग ASRH ष्ट्दने ताष्ट्लमको सम य िा. ा.ता.के. ि प्र. ा.ता.के. ले गनुय पने छ
उि काययक्रम पष्ट्हलो चौमाष्ट्सकमा गनुय पने छ
अष्ट्भमुखीकिण प ात् प्र ेक ष्ट्ज ामा कक्त मा वटा ा
सं थाको प्रमाष्ट्णकिण प्रकृया अगा ी ब ाउनु
पने छ
थानीय ा
सं था भ ाले ष्ट्ज ा अ ताल समेतलाइ जनाउनेछ
िकम बािँिफािँ ि
प्रदे श नं
प्रदे श नं
प्रदे श नं
गਔकी
प्रदे श नं
कणाय ली
सूदुिपष्ट् म
प्रदे श
प्रदे श
प्रदे श
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,

नोट : प्र े क ष्ट्ज

ामा / लाखका दिले िकम

यस काययक्रम प ात काययक्रमको गुण

ब था गिीएको छ

िमा बृष्ट् भइ ष्ट्कशोिष्ट्कशोिीको प्रजनन् दिमा कमी आउने छ
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अष्ट्भलेख
प्रष्ट्तवेदन

प्रजनन्

परिचय

तथा

ा

उ े
स ालन
प्रकृया

अपेष्ट्क्षत
प्रष्ट्तफल
अष्ट्भलेखन/
प्रष्ट्तवेदन

मज

काययक्रम प ात् उि काययक्रमको प्रष्ट्तवेदन प्रदे श ष्ट्नदे शनालयमा अष्ट्भलेखमा िा नु पनेछ ि सो को बोधाथय
परिवाि क ाण महाशाखा मा पठाउनु पने छ

रूৈता, पाठे घर ख े सि

ाकोजााँच मिमबर तथा क जरभे मटभ

ानेजिे

पाठे घि ख े सम ा मष्ट्हलाहरुमा हुने प्रमुख सम ा म े एक सम ा हो यसको व थापन ायाम तथा
ष्ट्सष्ट्लकन रिঢ় पेशिी बाट गनय सष्ट्क छ यसको लाष्ट्ग ताष्ट्लम संचालन गनय सामाष्ट्जक ष्ट्बकास म ालयमा बजेटको
व थापन गरिएको छ
अ ताल तथा वष्ट्थयङ से िमा काययित नष्ट्सयङ कमयचािीहरुलाई पाठे घि ख े सम ाको क जिभेष्ट्टभ ाने जमे
ताष्ट्लम ष्ट्दइ गुण िीय सेवा प्रदान गने
यस िकमवाट प्रदे श ष्ट्नदे शनालयले पाठे घि ख े सम ा वष्ट् भएका, सेवा नभएका, ष्ट्वगतमा ताष्ट्लम प्रा नगेका
थानीय तहका ा
सं था तथा अ तालमा काययित नष्ट्सयङ ाफहरू छनोट गरि ष्ट्दनको ताष्ट्लम आयोजना
गनुय पने छ ताष्ट्लमको दोश्रो ष्ट्दन अष्ट्नवायय रूप सहभागीहरुलाइ अ ासको लाष्ट्ग RH screening camp
आयोजना गरि सहभागीहरूलाइय रिङ िाী ि सेवा ष्ट्दन अ ास गिाउनु पने छ ताष्ट्लम प ात ताष्ट्लम प्रा नष्ट्सयঢ়
कमयचािीले ष्ट्नयष्ट्मत रुपमा आ नो ा
सं थामा पाठे घिको क्त ष्ट्नঢ় तथा प्राथष्ट्मक व थापन गनय ष्ट्म ने
मष्ट्हलाहरुको प्राथष्ट्मक व थापन,Kegells ायाम तथा ष्ट्सलीकन रिঢ় पेशिीको प्रयोग ािा उपचाि गने
व था ष्ट्मलाउनु पने छ श ष्ट्क्रयाको आव कता भएका मष्ट्हलाहरुलाई श ष्ट्क्रयाका लाष्ट्ग स क्त त ा
सं थामा िे फि गनुय पने छ सेवा ष्ट्दनको लाष्ट्ग चाष्ट्हने रिङ पेशिी खरिद गनय कोलाष्ट्ग थानीय िमै िकम ष्ट्वष्ट्नयोजन
गरिएको छ
िजेट िााँडर्ााँड
यस कृयाकलापको लाष्ट्ग प्र े क प्रदे श म ालयमा रू लाखको दिले िकम ब था गरिएको छ यस ष्ट्शर्षयकमा
प्रा वजेट लाइय ताष्ट्लम तथाष्ट्शष्ट्विको लाष्ट्ग चाष्ट्हने और्षधी तथा रिঢ় पेशिी खरिद, ु वानी खचय, दै ष्ट्नक भ्रमण
भ ा, ताष्ट्लमको लाष्ट्ग चाष्ट्हने अ ष्ट्शर्षयकमा अथय म ालयको कायय संचालन ष्ट्नदे ष्ट्शका
अनु साि बांिफािँि
गरि खचयगनुय पने छ
पाठे घि ख े सम ा ि अ प्रजनन् रूৈताहरू स क्त सेवा ष्ट्दने सं थाहरूको संূामा वृष्ट् हुने
काययक्रम प ात् उि काययक्रमको प्रष्ट्तवेदन प्रदे श ष्ट्नदे शनालयमा अष्ट्भलेखमा िा नु पने छ ि सोको बोधाथय परिवाि
क ाण महाशाखामा पठाउनु पने छ

ाहरुिा प्रजनन्

ा

सि य समितीको )D-RHCC) पुनगयठन तथा सु ढीकरण

परिचय

ष्ट्ज ामा प्रजनन् ा
काययक्रममा संल্न सिकािी तथा गैिसिकािी संघ सं थाहरूलाइय आव क ष्ट्नष्ट्त,
योजना तथा काययक्रम तय गनय को लाष्ट्ग आब क सहयोग ि सम य गनय का लाष्ट्ग ष्ट्ज ा िमा प्रजनन् ा
सम य सष्ट्मष्ट्त िहेकोमा ष्ट्वगतका वर्षयहरूमा उि सष्ट्मष्ट्त ष्ट्नक्त य भै काययक्रम स ालन वाधा पिे को दे क्तखएको
हुिँदा ष्ट्वगतको िाम्रो अ ास लाइय ष्ट्नि ि गनय ि सिकािी तथा गैिसिकािी सं था ि थानीय तहवाट स ालन गरिने
कृयाकलापहरूलाइय िाम्रोसंग संचालन गनय का लाष्ट्ग उि सष्ट्मष्ट्तलाइ प्रभाबकािी रूपमा संचालन गनुय पने दे क्तख छ

उ े

प्रजनन ा
स क्त काययक्रममा ष्ट्ज ा िका सिकािी, गैि सिकािी तथा थानीय तहहरू ष्ट्वच सम य,
सहकायय ि सहभाष्ट्गता बृ ी गने
प्र े क चौमाष्ट्सकको कक्त मा एक/एक पटक बैठक ब े साथै बैठकमा प्रजनन ा
काययक्रमको योजना,
तजुयमा, कायाय यन, अनु गमन, मु ां कन गने सुिष्ट्क्षत मातृ तथा प्रजनन् ा
अष्ट्धकाि एन
लाइय श्रोत
सामािीको रूपमा प्रयोग गरि ष्ट्ज ा सम य सष्ट्मष्ट्तको सम यमा सष्ट्मष्ट्त गठन प्रकृया अष्ट्घ व ाउनु पने छ
िजेट िााँडर्ााँडेः
हिे क ष्ट्ज ामा
का दिले िकमको ब था गिीएको छ थप बजेटको आब कता भएमा साझेदािी
सं थाहरूसंग सम य गिी संचालन गने
सवै ष्ट्ज ाहरूमा प्रजनन् ा
सम य सष्ट्मष्ट्तको गठन भै ष्ट्नयष्ट्मत वैठक समेत व े छ

स ालन
प्रकृया

अपेष्ट्क्षत
प्रष्ट्तफल
अष्ट्भलेखन/
प्रष्ट्तवेदन

काययक्रम प ात् उि काययक्रमको प्रष्ट्तवेदन प्रदे श ष्ट्नदे शनालयमा अष्ट्भलेखमा िा नु पने छ ि सो को बोधाथय परिवाि
क ाण महाशाखामा पठाउनु पने छ

PHC/ORC, VP, RANMसे िा सु ढीकरणको लामग सिीिा
परिचय

परिवाि ष्ट्नयोजन ि प्रजनन् ा
सेवाको पहुिँच बाट कसैलाइय पष्ट्न नछु टाउन Outreach सेवा ष्ट्ब ाि गनुय पने
दे क्तख छ ष्ट्दगो ष्ट्बकास लक्ष तथा िाष्ट् ि य ा
ष्ट्नष्ट्त अनु साि पष्ट्न सेवाको पहुच ब ाउनु पने दे क्तख छ
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उ े
काययक्रम
स ालन
प्रकृया

अपेष्ट्क्षत
प्रष्ट्तफल
अष्ट्भलेखन/
प्रष्ट्तवेदन

लष्ट्क्षत समुदायमा परिवाि ष्ट्नयोजन ि प्रजनन् ा
सेवाको पहुिँच ि प्रयोग ब ाउने
PHC/ORC, VP, RANM, setelite clinic काययक्रमको समीक्षा तथा योजना गनय ष्ट्दने गो ी स ालन गनुय पने
छ गोष्ट् मा ष्ट्न ानु सािका सहभागीहरू िहने छन्
स ुणय थानीय तहको ा
शाखा प्रमुख वा काययक्रम हेने फोकल क्ति
VP, RANM काययक्रम संचालन भएको ा
सं थाबाट पष्ट्न ा
सं था प्रमुखलाइय बोलाउन सष्ट्कने छ
िोष्ट्भङ अ.न.मी तथा ष्ट्भष्ट्जष्ट्टङ प्रोभाइय ििहरू सवै
PHC/ORC,VP,RANM, setelite clinic सेवाको त ां कहरूको format ा कायाय लयहरूले तयाि गरि
स ुणय थानीय तहमा प ाउनु पने छ
िजेट िााँडर्ााँडेः
हिे क ष्ट्ज ामा लाख का दिले िकमको ब था गिीएको छ थप बजेटको आब कता भएमा साझेदािी
सं थाहरूसंग सम य गिी संचालन गने वजेट खचय व थापन अथय म ालयको कायय स ालन ष्ट्नदे ष्ट्शका
)सातों संशोधन( अनु साि गनुय पने छ
PHC/ORC, VP ि RANM काययक्रम स ालन गने थानीय तहमाहरूमा काययक्रमको सफल कायाय यनका
लाष्ट्ग सहष्ट्जकिण हुने
काययक्रम प ात उि काययक्रमको प्रष्ट्तवेदन प्रदे श ष्ट्नदे शनालयमा अष्ट्भलेखमा िा नु पने छ ि सो को बोधाथय परिवाि
क ाण महाशाखामा पठाउनु पने छ

पाठे घर ख े रोगको ि
भूष्ट्मका

उ े
स ालन
प्रकृया

मक्रया ारा उपचार

पाठे घि खसेका मष्ट्हलाहरुको ष्ट्नशु
श ष्ट्क्रयाका लाष्ट्ग प्रादे ष्ट्शक अ तालहरु तथा केष्ट्ह ष्ट्ज ाअ तालहरु
का लाष्ट्ग बजेट व था गरिएको छ छनोट ष्ट्शवीिबाट श ष्ट्क्रयाको लाष्ट्ग िे फि भै आएका पाठे घि खसेका
मष्ट्हलाहरुको उपचाि ष्ट्न:शु
गरिने छ
आङ ख े सम ा(POP)बाट ष्ट्पष्ट्ित मष्ट्हलाहरुलाई ष्ट्नशु
उपचािको व था ष्ट्मलाउने
यस ष्ट्शर्षयकमा ष्ट्वष्ट्नयोजन गिे को वजेट अ तालको क्षमता ि केश लोि हेिी आङ ख े सम ाको उपचाि तथा
श ष्ट्क्रया स क्त काययष्ट्वष्ट्ध ष्ट्नदे ष्ट्शका
दोश्रो संशोधन
अनु साि प्रदे श ष्ट्भत्र िहेका अ तालहरूलाइय
लশ सष्ट्हत िकम उपल ध गिाउनु पने छ सामाष्ट्जक ष्ट्वकास म ालयले प्रा
वजेटबाट उ े क्तखत
अ तालहरूमा िकम अपुग भएमा थप गनय सिे वा माष्ट्थ उ ेक्तखत वाहेक अ सिकािी,सं थागत तथा ष्ट्नजी
अ तालहरूवाट ष्ट्नदे ष्ट्शका अनु साि सेवा प्रदान गनय िकम उपल ध गिाउन सिे छ
काययक्रि स ालन गने मनकाय
सामाष्ट्जक ष्ट्वकास म ालयमा नीष्ट्ज सं थाहरूमा सेवा ष्ट्दनकोलाष्ट्ग तथा हाल सेवा भइय िहेका सिकािी
अ तालहरूमा समेत सेवा ष्ट्नि ि गनय को लाष्ट्ग यस ष्ट्शर्षयकमा िकम ष्ट्वष्ट्नयोजन गरिएको छ काययक्रम स ालन
भइय िहेका अ तालहरूलाइय काययक्रम ष्ट्नि ि गनय यसै ष्ट्शर्षयकवाट िकम उपल ध गिाउन सष्ट्कने छ भने प्रदे श
आफैले कायाय यन गने िकम आङ ख े सम ाको उपचाि तथा श कृया स क्त काययष्ट्वधी ष्ट्नदे ष्ट्शका
,
दोश्रो संशोधन
अनु साि कायाय यन गनुय पने छ
यो काययक्रम स ालनकोलाष्ट्ग ष्ट्न ानु साि िकम वािँिफािँि गरि खचय गनुय पने छ

प्रदे ि
प्रदे श नं .

प्रदे श नं .
प्रदे श नं .

गਔकी
प्रदे श
प्रदे श नं .
कणाय ष्ट्ल

रकि उप ि गराइय एको मनकाय
लশ
मेचीअ৽ल अ ताल, झापा
इय लामअ ताल
सामाष्ट्जकष्ट्वकास म ालय, प्रदे श नं .
सगिमाथाअ৽ल अ ताल, स िी
जनकपु िअ৽ल अ ताल जनकपु ि, धनुर्षा
सामाष्ट्जकष्ट्वकास म ालय, प्रदे श नं .
भिपु िअ ताल, भिपु ि
ष्ट्श ुलीअ ताल
ष्ट्जिीअ ताल
हे टौिाअ ताल
ि नगिअ ताल
सामाष्ट्जकष्ट्वकास म ालय, प्रदे श नं .
पष्ट् मा৽लक्षेष्ट्त्रय अ ताल, का ी
धौलाष्ट्गिी अ৽ल अ ताल, वाुङ
सामाष्ट्जकष्ट्वकास म ालय, प्रदे श नं .
लुक्त नी प्रादे ष्ट्शक अ ताल, रुप े ही
िा ीअ৽ल अ ताल, दाङ
िा ी उपक्षेत्रीय अ ताल, दाङ
सामाष्ट्जकष्ट्वकास म ालय, प्रदे श नं .
म पष्ट् मा৽ल प्रादे ष्ट्शक अ ताल, सुखेत
सामाष्ट्जकष्ट्वकास म ालय, कणाय ष्ट्ल प्रदे श
सेतीअ ताल, कैलाली
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रकि

सुदुि पष्ट् म
अपेष्ट्क्षत
प्रष्ट्तफल
अष्ट्भलेखन/
प्रष्ट्तवेदन

अ

पाठे घि ख े सम

उ े
स ालन
प्रकृया

अपेष्ट्क्षत
प्रष्ट्तफल
अष्ट्भलेखन/
प्रष्ट्तवेदन

उ े
स ालन
प्रकृया

ाको सहज उपचाि

व था हुने छ

न क्या

र, obstetric fistula र cervical cancer को मन:िु

परीिण

अ तालहरू माफयत लष्ट्क्षत समुदायहरूको पष्ट्हचान गरि सो थानहरूमा एष्ट्ककृत प्रजनन्
ा
ष्ट्शष्ट्बि
स ालन गिी
न क्या ि, obstetric fistula,PoP ि cervical cancer को ष्ट्न:शु
पिीक्षण गरि थप
उपचािको लागी स ष्ट्धत अ तालमा प्रेर्षण गनय को लागी यो काययक्रमको ब था गरिएको छ
अ तालहरूमा Breast cancer, obstetric fistula, cervical (PAP smear) को उपचाि तथा प्रेर्षण
यस ष्ट्शर्षयकमा प्रा
िकम वाट प्रदे श
ा
ष्ट्नदे शनालयले आव कता अनु साि तपष्ट्शल अनु सािका
कृयाकलापहरू स ालन गनुय पने छ
प्रदे श अ तालहरूमा ष्ट्नशु
रूपमा cervical cancer, breast cancer, Pelvic organ prolapse,
obstetric fistula को ष्ट्नशु screening ि diagnosis गने व था ष्ट्मलाउने
समुदाय ि वा अ तालहरूमा एष्ट्ककृत प्रजनन् ा
सेवा ष्ट्शष्ट्वि स ालन गरि cervical cancer, breast
cancer, Pelvic organ prolapse, obstetric fistula को ष्ट्नशु screening, उपल ध उपचाि ि िे फिल
गने
cervical cancer, breast cancer, Pelvic organ prolapse, obstetric fistula को ष्ट्नदान ि उपचािको
लाष्ट्ग अ ताललाइय आव क औजाि उपकिण ष्ट्नणयय गरि खरिद गने
उपयुि सिकािी अ तालको ष्ट्वक नभएको अव थामा ष्ट्नष्ट्ज वा सामुदायीक अ ताल संग स झोता गरि
ष्ट्न:शु
रूपमा cervical cancer, breast cancer, Pelvic organ prolapse, obstetric fistula को
ष्ट्न:शु
screening ि diagnosis गने व था ष्ट्मलाउने
िजेट िााँडर्ााँडेः
यस काययको लाष्ट्ग ष्ट्न ानु साि िकम ष्ट्वष्ट्नयोजन गरिएको छ
प्रदे श नं प्रदे श नं प्रदे श नं गਔकी
प्रदे श नं
कणाय ली
सूदुिपष्ट् म
प्रदे श
प्रदे श
प्रदे श
अ तालहरूमा उ ेक्तखत सेवा ष्ट्लने मष्ट्हलाहरूको संূामा वृष्ट् हुने ि उि सम ा भएका मष्ट्हलाहरूमा
समयमा उि सम ा पष्ट्हचालन गरि व थापन मा सहयोग हुने
काययक्रम प ात् उि काययक्रमको प्रष्ट्तवेदन प्रदे श ष्ट्नदे शनालयमा अष्ट्भलेखमा िा नु पने छ ि सो को बोधाथय परिवाि
क ाण महाशाखामा पठाउनु पने छ

DMT/MEC कोिा
परिचय

ा भएका मष्ट्हलाहरूले सहज रूपमा उि सम

काययक्रम प ात् उि काययक्रमको प्रष्ट्तवेदन प्रदे श ष्ट्नदे शनालयमा अष्ट्भलेखमा िा नु पने छ ि सो को बोधाथय परिवाि
क ाण महाशाखामा पठाउनु पने छ

तालहरुिा

परिचय

महाकाली अ ताल, कंचनपु ि
सामाष्ट्जकष्ट्वकास म ालय, प्रदे श नं .

ििाट पररिार मनयोजन से िाको सु ढीकरण

ने पाल जनसांक्तखक ा
सभेक्षण
अनु साि ष्ट्वगत
वर्षय दे क्तख आधु ष्ट्नक परिवाि ष्ट्नयोजनका साधनहरूको
प्रयोग व न सकेको छै न क्त थि िहेको आधु ष्ट्नक साधनहरूको पहुिँच ि प्रयोग व ाउन परिवाि ष्ट्नयोजन सेवालाइय
Decision Making Tool (DMT) ि WHO Medical Eligibility Criteria(MEC)Wheel को प्रयोग गरि
थप प्रभावकािीि गुण रिय गिाउनको लाष्ट्ग काययक्रमको ब था गरिएको छ
परिवाि ष्ट्नयोजन पिामशय ि सेवालाइय थप प्रभावकािी तथा गुण रिय वनाउन DMT, WHO MEC wheel को
प्रयोग गिी परिवाि ष्ट्नयोजनका साधनहरूको उपल धता, पहुिँच ि प्रयोग व ाउने
प्रदे श ि मा ष्ट्दने प्रदे श िीय MTOT तथा ष्ट्ज ा िीय ष्ट्दने TOT काययक्रम संचालन गने उि काययक्रम
परिवाि क ाण महाशाखाले तयाि गिे को संचालन ष्ट्नदे ष्ट्शका अनुसाि गनुय पने छ
उपिोि कृयाकलाप थानीय िमा काम गने गैिसिकािी सं थाहरू संग सम य गरि थप प्रभावकािी रुपमा
स ालन गनुय पने छ
Decision Making Tool Flip chart ा कमी संग परिष्ट्चत गिाउदै परिवाि ष्ट्नयोजन सेवा सु ष्ट् किणका
लाष्ट्ग सिकािी अ ताल, प्राथष्ट्मक
ा
के ,
ा
चौकीमा काययित
ा कमीहरुलाई
ष्ट्दने
अष्ट्भमुक्तखकिण काययक्रम संचालन गिी गुण िीय सेवा उपल गिाउने उ े अनु रुप काययक्रम तय गरिएको हो
यो काययक्रमले सेवािाही ि सेवा प्रदायकलाई सेवा ष्ट्लन ि ष्ट्दन सहजता प्रदान गने छ
काययक्रि संचालन मबमिः
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अपेष्ट्क्षत
प्रष्ट्तफल
अष्ट्भलेखन/
प्रष्ट्तवेदन

प्रदे श ा
ष्ट्नदे शनालय ि ा
कायाय लयले काययक्रम स ालन गनुय पने ष्ट्ज ा ष्ट्भत्रका सवै थानीय तहमा
िहेका सवै ा
सं थाहरू समेट्ने गरि परिवाि ष्ट्नयोजन सेवा प्रदान गनय संल্ हुने अष्ट्भमूक्तखकिण गनुय पने
ा कमीहरूको संূा एष्ट्कन गने
संূा एष्ट्कन भए प ात वजेटको परिष्ट्ध ष्ट्भत्र िष्ट्ह ष्ट्न
िणष्ट्नती अनु साि अष्ट्भमूक्तखकिण गनय सष्ट्कने छ ष्ट्ज ा
ष्ट्भत्रका सवै ा
सं थाहरूलाइय समेटने गरि सवै सं थाहरूवाट केष्ट्ह ा
कमीहरूलाइय अष्ट्भमूक्तखकिण गरि
ष्ट्ज ा भरि नै अष्ट्भमुक्तखकिण ष्ट्दने
प्रदे श रिय प्रष्ट्शक्षक प्रष्ट्शक्षण
माष्ट्थ उ ेख गरिएका ष्ट्ज ाहरूमा प्रदे श ा
ष्ट्नदे शनालयले प्रष्ट्शक्षक प्रष्ट्शक्षण काययक्रम स ालन गनुय पने
छ जसका लाष्ट्ग आव क सहभागीहरू पष्ट्हचान गरि वोलाउनु पने छ जसले ताष्ट्लम प ात ष्ट्ज ा िमा ताष्ट्लम
स ालन गने छन्
ष्ट्ज ा रिय प्रष्ट्शक्षक प्रष्ट्शक्षण
वजेटको परिधी अनु साि ष्ट्ज ाका सवै थानीय तहका ा
शाखा प्रमुख ि काययक्रम स कय
क्तिहरू, सवै
ा
सं थाहरूमा काययित ा
सं था प्रमुख ि परिवाि ष्ट्नयोजन सेवा ष्ट्दने ा
कष्ट्मयहरूलाइय समेटने गरि
अष्ट्भमुक्तखकिण गने
अष्ट्भमूक्तखकिण स ालन गनय का लाष्ट्ग सामाष्ट्जक ष्ट्वकास म ालयवाट प्रष्ट्शक्षक प्रष्ट्शक्षण ष्ट्लएका ताष्ट्लम ष्ट्लएका
ा
कमीहरू, साष्ट्वकमा ष्ट्ज ा िमा िहिँदा प्रष्ट्शक्षक प्रष्ट्शक्षण ष्ट्लएका सुपिभाइय जि तथा ा
कमीहरू
लगाएत लाइय परिचालन गरि प्रष्ट्त ाच कक्त मा जना स प्रष्ट्शक्षकहरू पष्ट्हचान गरि परिचालन गने
काययक्रम स ालन भए प ात प्र े क सं थामा DMT ि WHO MEC Wheel के
संग सम य गरिउपल ध
गिाउने व था ष्ट्मलाउने
िकम अपुग भएमा सामाष्ट्जक ष्ट्वकास म ालयले आफै वा ष्ट्वष्ट्भ संघ सं थाहरू संग सम य गरि थप श्रोत
परिचालन गनय सष्ट्क छ
िजेट बांडर्ााँड
DMT tool ि WHO MECको मा मबाट परिवाि ष्ट्नयोजन सेवा सु ष्ट् किण ष्ट्शर्षयकमा प्रदे श िमा एकमु
िकम ष्ट्वष्ट्नयोजन गरिएको छ यो िकम बाट काययक्रम स ालन ष्ट्वष्ट्धमा उ ेखभए अनु साि कृयाकलापहरू
स ालन गनुय पने छ
MTOT का लाष्ट्ग प्रदे श नं . मा रू. , , )सात लाख( ि प्रदे श नं . मा रू. , ,
)तीन लाख( ष्ट्बष्ट्नयोजन
गिीएको छ
ा
कायाय लय अनु साि ष्ट्वष्ट्नयोष्ट्जत िकम
प्रदे श नं . : वटा ा
कायाय लयहरू : ओखल ुं गा, खोटाङ, भोजपुि, धनकुटा, पािँ चथि, इलाम, झापा, मोिङ,
सुनसिी ज ा ष्ट्बष्ट्नयोष्ट्जत िकम : रू. , ,
)तीस लाख(
प्रदे श नं . : वटा ा
कायायलयहरू : स िी, ष्ट्सिाहा, धनु र्षा ज ा ष्ट्बष्ट्नयोष्ट्जत िकम : रू. , ,
)उ ाइस लाख पचास हजाि(
परिवाि ष्ट्नयोजन सेवाको पिामशय सेवाको गुण ि अष्ट्भवृष्ट् भै उि सेवा ष्ट्लने सेवा िाहीहरूको संূामा वृष्ट् हुने
काययक्रम प ात् उि काययक्रमको प्रष्ट्तवेदन प्रदे श ष्ट्नदे शनालयमा अष्ट्भलेखमा िा नु पने छ ि सो को बोधाथय परिवाि
क ाण महाशाखामा पठाउनु पने छ

पररिार मनयोजन थाइय ब
परिचय

उ े
काययक्रम
स ालन
प्रकृया

ाकरण से िा

परिवाि ष्ट्नयोजन थायी व ाकिण सेवा ने पालमा घुक्त ष्ट्शष्ट्वि तथा सं थागत रूपमा अ ताल, प.ष्ट्न.सं थागत
क्तक्लष्ट्नक प्रा ाके तथा गैि सिकािी सं थाहरूवाट संचालन भएका क्तक्लष्ट्नकहरूवाट सेवा ष्ट्दइय दै आइय एको छ
ने पाल जनसांक्तखक ा
सवेक्षण
अनु साि ज ा . प्रष्ट्तशतले आधुष्ट्नक साधनको प्रयोग गिे कामा पुरूर्ष
व ाकिण ज ा . प्रष्ट्तशत ि मष्ट्हला व ाकिण . प्रष्ट्तशत िहेको पाइय एकोछ सेवामा ष्ट्नकै प्रभावकािी ि
कम खष्ट्चयलो)cost effective) यो ष्ट्वष्ट्धलाइय ष्ट्वष्ट्भ अ तालहरूवाट सं थागत रूपमा सेवा ष्ट्दन ि अ तालवाटै
आव कता एवं माग अनु साि घु ी सेवा समेत ष्ट्दनकालाष्ट्ग ने पाल सिकािको श्रोतमा बजेट व था गरिएको छ
सं थागत क्तक्लष्ट्नकहरू तथा अ तालहरूवाट ष्ट्नयष्ट्मत ि एष्ट्ककृत रूपमा थायी व ाकिण सष्ट्हत प.ष्ट्न. सेवा
पदान गने
यस ष्ट्शर्षयकमा प्रा िकम तोष्ट्कए अनु साि ा
कायायलयलाइय उपल ध गिाउनु पने छ
ा
कायाय लयलाइ
उपल ध गिाएि बां की िकम वाट ष्ट्नष्ट्ज तथा गैि सिकािी सं थाहरू संग सम य गरि ा
कायायलयवाट ष्ट्शष्ट्वि
माफयत व ाकिण सेवा सष्ट्हतको एष्ट्ककृत परिवाि ष्ट्नयोजन ष्ट्शष्ट्वि स ालन गनय सष्ट्कने छ
सं थागत क्तक्लष्ट्नक तथा अ तालमा परिवाि ष्ट्नयोजन सेवा प्रदान गदाय प्रष्ट्त केशको आधािमा गरिने खचय (Per
case expenditure) ि ष्ट्नधायिीत कायय स ालन खचय (Fixed Operating Cost) अ िगतका ष्ट्शर्षयकहरूमा
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खचय गनय सष्ट्कने छ भने ष्ट्शष्ट्वि माफयत थायी व ाकिण सेवा प्रदान गदाय घु ी ष्ट्शष्ट्विको आधािमा हुने खचय
(Mobile Outreach Expenditure) मा उ ेख गरिएका ष्ट्शर्षयकहरूमा समेत खचय गनय सष्ट्कने छ
सेवाको प्रकाि )घु ी वा सं थागत( अनु साि वजेटलाइय आव कता अनु साि ष्ट्न ष्ट्शर्षयकमा बां िफािँ ि गरि पुवय
ीकृत गिाइय खचय गनय सष्ट्कने छ
प्रष्ट्त केशको आधािमा(Per Case Expenditure)
घु ी ष्ट्शष्ट्विको आधािमा हुने खचय(Mobile Outreach Expenditure)
ष्ट्नधाय रित कायय संचालनखचय (Fixed Operating Cost)
प्रष्ट्त केशको आधािमा (Per Case Amount Expenditure)
खा आहारः
यो घु ी ष्ट्शष्ट्वि तथा अ सं थागत परिवाि ष्ट्नयोजन सेवा के बाट परिवाि ष्ट्नयोजनको थायी साधन ासेक्ट्ोमी,
ष्ट्मष्ट्न ाप गिे का क्तिलाई खाजा खचय वापत प्रष्ट्त क्ति रु.
– नगदै भुिानी ष्ट्दनकोष्ट्नष्ट्म
व था भएको
बजेट िकम हो प.ष्ट्न. ब ाकिण गिे का क्तिकोलाष्ट्ग यो िकम नगदै वुझाई आव क भपायइ गिाउनु पदय छ
कायाय लय आफैले ष्ट्चया, ष्ट्व ु ट, खाजा आष्ट्द ष्ट्कनेि खुवाउन पाइय ने छै न
इ न तथा अ इ नः
घु ी ष्ट्शष्ट्वि तथा सं थागत परिवाि ष्ट्नयोजन सेवा के बाट परिवाि ष्ट्नयोजनको थायी साधन ब ाकिण सेवाको
ष्ट्वष्ट्भ
कामकोलाष्ट्ग प्रयोग हुने इ न(अ ) ज ै जेनिे टिकोलाष्ट्ग पेटिोल, मोष्ट्वल,
ोभकोलाष्ट्ग
मਂीतेल,टचयकोलाष्ट्ग ाटि ी, ास लगायतमा खचय गनय कोलाष्ट्ग बजेटमा व था भएकोछ यो बजेट िकम खचय
गदाय तिाईमा प्रष्ट्त केशको रु.
, पहाि ि ष्ट्हमाली ष्ट्ज ामा रु. – मा नब ाई खचय गनय सष्ट्कने छ
और्षमि खरीदः
यस शीर्षयक अ गयत ष्ट्वष्ट्नयोष्ट्जत बजेट परिवाि ष्ट्नयोजनको थायी साधन ब ाकिण सेवा ष्ट्लएका क्ति (Client)
लाई Infection नहुने, नदु ীे ि िाहतकोलाष्ट्ग आव क और्षष्ट्धहरु,इमिजे ी ििग,अप्रेशन ष्ट्थएटिमा प्रयोग हुने
गाउन,मा , टोपी,बेिष्ट्सट,गाइने ष्ट्सट,औजाि तथा सामान सफा गनय प्रयोग गरिने . % Chlorine,क्लोिीन
वनाउन चाष्ट्हने ाक्त क वाटा,वा ीन,मग,अप्रेशन ष्ट्थएटि सफा िाী प्रयोग हुने और्षष्ट्ध ि सष्ट्जयकल Suture तथा
ेि आष्ट्द खिीद गनय कोलाष्ट्ग व था गरिएको हो यो बजेट प्रष्ट्त केश रु.
– मा नब ाई खचय गनय सष्ट्क छ
और्षष्ट्ध खिीद गदाय गत वर्षयको उपल धीलाई म नजि गने ि यस वर्षय हाष्ट्सल गनय सष्ट्कने उपल धीको अष्ट्िम
कायययोजना वनाई सो को आधािमा खिीद गनुय पदय छ ज ा अप्रेशन गरिएको केशलाई चाष्ट्हने भ ा ब ी िकम
खचय गनुय हुदै न खचय गनय सष्ट्कने और्षष्ट्धहरुको ष्ट्वविणको हकमा Nepal Medical Standard For
Reproductive Health, Volume I: Contraceptive Services ष्ट्कताबमा उ ेख भए अनु साि ि समय
समयमा के ले तोके अनु सािका और्षधीहरु मात्र खिीद गनय सष्ट्कने छ सो बाहेक खिीद गनुय पने और्षधीको हकमा
ब ाकिण गने िाक्ट्ि(Surgeon)ले कािण सष्ट्हत ष्ट्सफारिस गिे मा मात्र खिीद गनय सष्ट्कने छ
मबमबि खचय:
यस बजेट शीर्षयक अ गयत व था भएको बजेट िकमलाई धु लाईकालाष्ट्ग खचय गनय पने छ परिवाि ष्ट्नयोजनको
थायी साधन ब ाकिणको काययमा प्रयोग भएको गाउन, मा ,टोपी,बेिष्ट्सट, रुमाल,गाइने ष्ट्सट तथा अ
सामानहरु धोए वापत प्रष्ट्त केश रु
–मा नब ाई खचय गनय सष्ट्क छ
घु ी ष्ट्शष्ट्विकोलाष्ट्ग हुने खचयः (Mobile Outreach Expenditure)
दै ष्ट्नक तथा भ्रमण भ ा:
ष्ट्ज ा अ गयत व था गरिएको ब ाकिण ष्ट्शष्ट्विको योजना अनु साि ब ाकिण काययकोलाष्ट्ग काजमा
खष्ट्टएका िाक्ट्ि,नसय ि अ कमयचािीहरुलाई दै . तथा भ्र. भ ा भुिानी ष्ट्दनको ष्ट्नष्ट्म
व था गरिएको बजेट
िकम हो एउटा घु ी ष्ट्शष्ट्बि संचालन गनय आव क पने प्राष्ट्बष्ट्धक,प्रशासष्ट्नक कमयचािीहरुको संূा एष्ट्कन गिी
सोष्ट्ह अनु साि काजमा खटाउने ब था गनुय पदय छ उपल घ बजेटको परिधी ष्ट्भत्र िही प्रचष्ट्लत आष्ट्थयक ऐन ष्ट्नयम
अनु साि घु ी ष्ट्शष्ट्विमा प्रष्ट्त ष्ट्दन रु. ,
– मा न ब ाई दै ष्ट्नक भ्रमण भ ा खचय गनय सष्ट्कने छ ष्ट्दन भ ाले
ष्ट्शष्ट्बिमा आते जाते तथा ष्ट्शष्ट्वि एक ठाउिँ बाट अको ठाउिँ मा Shift हुने ष्ट्दनलाई समेत जनाउछ
ष्ट्नयष्ट्मत प.ष्ट्न.काययक्रमको हकमा ज ै क्या
ाष्ट्नङ, फलोअप, ि सुपिष्ट्भजन कोलाष्ट्ग समेत दै ष्ट्नक भ्रमण
भ ा शीर्षयकबाट खचय गनय सष्ट्कने छ
भािा:
यस शीर्षयक अ गयत व था भएको बजेट परिवाि ष्ट्नयोजनको थायी ब ाकिण सेवाकोलाष्ट्ग योजना गरिएको
घु ी ष्ट्शष्ट्विमा प.ष्ट्न. सेवा ष्ट्लने सेवािाहीलाई
ाउन पुयाउन तथा ष्ट्शष्ट्विकोलाष्ट्ग सामान ओसाि पसाि गने
काययकोलाष्ट्ग कायाय लयमा गािी नभएमा वा भएि पष्ट्न नपुग भएमा भािा स क्त स झौता गिे ि मात्र आव कता
अनु साि गािी भािामा ष्ट्लइ तथा भिीया ष्ट्लइ काययक्रम संचालन गनुय पने छ यो िकमबाट घि भािा भुिानी गनय
ष्ट्म ने छै न
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गािी भािामा ष्ट्लन पने भएमा ब ाकिण घु ी ष्ट्शष्ट्वि अवष्ट्धभि थानीय ीकृत दै ष्ट्नक दि िे टमा नब ् ने गिी
एक गािी भािामा ष्ट्लई खचय गनय सष्ट्कने छ ति ष्ट्सजनमा क्लाई को संূा ब ी भई एउटा गािीले मात्र न ाउने
भएको अब थामा आव कता अनु साि ब ीमा दु ईवटा स गािी भािामा ष्ट्लन सष्ट्कने छ गािी भािामा प्रयोग
नभएको अव थामा वा भािामा ष्ट्लन नसिे अव थामा आव कता अनु साि िाहकलाई आते जाते ष्ट्नयमानु साि
गािी भािा यसै शीर्षयकबाट ष्ट्दन सष्ट्कने छ ष्ट्वष्ट्नयोष्ट्जत िकमको परिधी ष्ट्भत्र िही िकम खचय गनुय पने छ
इ न तथा अ इ नः
यस शीर्षयकमा व था गरिएको बजेट िकम परिवाि ष्ट्नयोजनको ब ाकिण काययकोलाष्ट्ग प्रयोग हुने कायाय लयको
तथा भािामा ष्ट्लइएको गािीलाई इ न खचय वापत व था गरिएको िकम हो परिवाि ष्ट्नयोजनको थायी
ब ाकिण घु ी ष्ट्शष्ट्विको ष्ट्दनमा संचालन हुने गािीमा खचय हुने इ न प्रष्ट्तष्ट्लटिबाट क ीमा ष्ट्कलोष्ट्मटि
गािी गुिेको हुनु पनेछ यसकालाष्ट्ग लगबुक िा नु पने छ गािीकोलाष्ट्ग(पेटिोल, ष्ट्िजल, मोष्ट्वल तथा अ
इ न)खिीद गनय सष्ट्कने छ
ष्ट्वष्ट्वधः
ब ाकिण घु ी ष्ट्शष्ट्वि भएका वखत ष्ट्शष्ट्विमा सहभागी ष्ट्टमकोलाष्ट्ग जलपानमा प्रष्ट्त क्ति रु.
– का
दिले खचय गनय बजेटको व था गरिएकोछ यो िकमलाई घु ी ष्ट्शष्ट्विको अप्रेशन भएको ष्ट्दन ि अप्रेशन कक्ष
तयािी गने ष्ट्दनमा प्रष्ट्त ष्ट्दन रु. ,
— मा नब ाई जलपानमा खचय गनय सष्ट्क छ ष्ट्टमका उपक्त थत सद हरुको
हाष्ट्जिी गिाई िे किय िा नु पदय छ
नोटःउपिोिानु साि थायी व ाकिण घु ी ष्ट्शष्ट्विका आधािमा हुने सवै वजेट ष्ट्शर्षयक सं थागत ष्ट्नयष्ट्मत रुपमा
प.ष्ट्न. सेवा ष्ट्दने अ ताल वा सं थागत क्तक्लष्ट्नकमा खचय गनय पाइय ने छै न ष्ट्सजनल रुपमा सं थागत क्तक्लष्ट्नक वा
अ तालमा संचालन हुने ष्ट्शवीिमा भने घुक्त ष्ट्शष्ट्विको आधािमा हुने वजेट ष्ट्शर्षयक अक्तিयािीमा उ ेक्तखत
िकममा नव ाई खचय गनय सिे छ
ष्ट्नधाय रित कायय संचालन खचय(Fixed Operating Cost)
धािा तथा ष्ट्वजुलीः
यस शीर्षयकमा ष्ट्वष्ट्नयोष्ट्जत िकमबाट परिवाि ष्ट्नयोजन काययक्रममा कायाय लय तथा अपिे शन ष्ट्थएटिमा खचय भएको
धािा तथा ष्ट्वद् युत महशुलमा लागेको खचयको भुिानी लेী सष्ट्कने छ यो िकम एकमू
व था गरिएको छ,सो
मा नब ाई खचय गनुय पदय छ धािा तथा ष्ट्वजुलीको िकम पे ी ष्ट्लन हुदै न
टे ष्ट्लफोन टि ं कल खचयः
परिवाि ष्ट्नयोजनको काययक्रम तथा ब ाकिण क्या को ष्ट्सलष्ट्सलामा के /प्रदे श तथा थानीयमा टे ष्ट्लफोन गदाय
लागेको खचयको भुिानी ले नु पने छ
कायाय लय स
ी खचयः
यस शीर्षयक अ गयत ब ाकिणकोलाष्ट्ग आव क ष्ट्न अनु सािका काययमा ला্े खचयकोलाष्ट्ग िकम बां िफांि
गरि खचय गनय सष्ट्कने छ
सामानहरु ु वानी गदाय ला্े खचय,
परिवाि ष्ट्नयोजन काययक्रम संचालनकोलागी आव क मसल सामान खिीद वापत ला্े खचय,
परिवाि ष्ट्नयोजनको काययक्रममा आव क पने अ सामानहरुमा ला্े खचय
परिवाि ष्ट्नयोजन काययक्रम संचालनकोलाष्ट्ग आव क पने
ष्ट्वष्ट्भ
छपाईकोलाष्ट्ग ज ैः
पो ि,प
ेट,पचाय आष्ट्द)खचय
परिवाि ष्ट्नयोजन थायी व ाकिण सेवावािे ष्ट्वष्ट्भ छापा मा म संचाि मा म, टे ष्ट्लष्ट्भजन, माइय ष्ट्कङ आष्ट्दवाट
प्रचाि प्रसाि गनय ला্े खचय
ममयत तथा सुधािः
यस बजेट शीर्षयक अ गयत अप्रेशन ष्ट्थएटि,िं गिोगन, अटोक्लेभ, सष्ट्जयकल ििम, औजाि, सामान,
ोभ,
ब ाकिणसंग स क्त त अ सिसमान, परिवाि ष्ट्नयोजन काययक्रममा प्रयोग हुने सवािी साधन ममयतकोलाष्ट्ग
व था भएको बजेट िकम हो यस शीर्षयकमा िाक्तखएको एकमु िकममा नब ाई आव कतानु साि खचय गनुय पने
छ
৸ाला सोध भनाय तथा कमयचािी सहयोग/उ ेिणा खचय/िकम:
यस शीर्षयक अ गयत व था भएको बजेट िकम ब ाकिण गिे का क्तिलाई ৸ाला सोध भनाय(Wage
Compensation)वापत ब ाकिण गिे का प्रष्ट्त क्तिलाई रु.
— ि ासेक्ट्ोमी, ष्ट्मष्ट्न ाप, इय ा ि
कपिटीको सेवा प्रदानमा संल্ हुने कमयचािीहरूलाइय सहयोग खचय गनय बजेटमा िकम व था गरिएकोछ
ष्ट्ज ाष्ट्भत्रका गैि सिकािी सं थाहरुले ष्ट्दएको ष्ट्न:शु
ब ाकिण सेवाकोलाष्ट्ग समेत प्रष्ट्त केशको दिले
हुनआउने िकम सेवा ष्ट्दएको प्रमाण (Facesheet)प्रा भए प ात यसै िकमबाट ष्ट्न अनु साि भुिानी ष्ट्दनु पने
छ
परिवाि ष्ट्नयोजन सेवा प्रदायक सहयोग खचय (Support cost)
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ाकिण

जनशिी
िाक्ट्ि
औटी इय ाजयक्त

पुरूर्ष व
सं
ূा

दि

ज

ा

ष्ट्नङ गने ,

नसय ,.अ.हे ,अ ,.व.हे.अ ,.मी.न.
सहयोगी

सवािी चालक
यं सेष्ट्वका
अ कमयचािीहरू सहयोग गने
ज ा

संূा

दि

ज ाf

ज ा

यस ष्ट्शर्षयकमा प्रा िकम सामाष्ट्जक ष्ट्वकास म ालयले
लশ सष्ट्हत उपल ध गिाउनु पने छ
ज ा िकम

ा

कायाय लयहरू ि अ

तालहरूमा तल उ

कायाय लय
प्रदे श नं .
सगिमाथाअ৽ल अ ताल
ाका स िी.
लाहानअ ताल,ष्ट्सिाहा
ाका ष्ट्सिाहा.
जनकपुिअ৽ल अ ताल
ाका जनकपुि.
ाका महोतिी.
ाका सलायही.
सलाय हीअ ताल
ाका िौतहट.
ाका पसाय .
कलैयाअ ताल
ाका बािा.
ज ा

.

अनुमाष्ट्नत लশ

जनशिी
िाक्ट्ि
नसय, हे.अ. अ ,.व.हे.
अ ,.मी.न.सहयोगी
का ,.स.चालक
यं सेष्ट्वका
अ
कमयचािीहरू ,
पमा सहयोग गने .ष्ट्न.

कायाय लय सहयोगी
क्त पि

कायाय लय
प्रदे श नं .
ा का.ता ेजुङ
ाका .
ाका
सोलुखु ु.
संख
ुवासभा
ाका .
ाका खोताङ
ओखल
ुं गा .
ाका भोजपुि.
ाका धनकुटा.
ाका तेह्रथुम.
ाका पािँ चथि.
ाका ईलाम.
ाका झापा.
ाका सुनसिी.
ाका मोिङ.
ाका उदयपुि.
मेचीअ৽ल
उदयपु
ि
अ ताल
ईलामअ
अ ताल ताल
ज ा

ाकिण

गਔकी प्रदे श
ाकागोिखा.
गोिखाअ ताल
ाका मनाङ.
ाका मु ाङ.
ाका ाी.
ाका का ी.
सं थागतपष्ट्न सेवा के गਔकी .
लमजु
ङ.
अ ाका
ताल
पोखिा
ाका तनहु.
ाका नवलपुि.
ाका ाङ्जा.
ाका पवयत.
ाका बाुङ.
धौलाष्ट्गिीअं अ ताल, वाुङ
ज ा

प्रदे श नं .
ाकादोलखा .
ाका
.
वा .
ष्ट्साका
ुपािसु
चोक
ाका धाष्ट्दङ .
ाका नुवाकोट .
ष्ट्त्रशुली अ ताल
ाका
.
ाका भिपुि .
काठमाਔौ
भिपुि अ ताल
ाका लष्ट्लतपुि .
ाका काभ्रे .
ाका िामेछाप .
ाका ष्ट्स ुली .
ाका
.
हे
टौिा अ ि ताल
मकवानपु
ाका ष्ट्चटवन .
ज ा

प्रदे श नं .
ाका िो ा.
ाका मुगु.
ाका हु ा.
ाका जु ा.

348

अनुमाष्ट्नत
लশ

ेक्तखत
ज ा
िकम

-

मष्ट्हला व

सुदुि पष्ट् म प्रदे श
ाका बाजुिा.
ाका बझाङ.
ाका दाचुयला.
ाका बैतिी.
ा का.ििे लधुिा
ाका िोटी.
ाका अछाम.
ाका कैलाली.
प्रदे श अ ताल धनग ी
ाका क नपुि.
प्रदे श अ ताल महे नगि
ज ा

अपेष्ट्क्षत
प्रष्ट्तफल
अष्ट्भलेखन/
प्रष्ट्तवेदन

ाका काष्ट्लकोट.
ाका दै लेख.
ाका जाजरकोट.
ाका रुकुम पष्ट् म.
ाका स ान.
ासुखेत का.
प्रदे श अ ताल सुखेत
ज ा

प्रदे ि नं .
ाका रुकुम पूवय .
ाका िो ा .
ाका ुठान .
ाका गु ी .
ाका अघाय खािँ ची .
ाका पा ा .
ाका पिासी .
ाका रुप े ही .
सं थागत प ष्ट्न.सेवा के , ष्ट्भम अ ताल,
संिथागत
भै
हवा पष्ट्न सेवा के ., प्रअ ताल .,
ु .का.
लुक्त ाकष्ट्नीपलव
बुटवल
ाका दाङ .
सं थागत पष्ट्न सेवा के ., दाङ
ाका बािँके .
ाका वष्ट्दयया .
ज ा

सवै ष्ट्ज ामा थायी व ाकिण सेवा सं थागत तथा ष्ट्शष्ट्वि माफयत हुने ि द ष्ट्तहरूले सहज रूपमा थायी
व ाकिण सेवा प्रा गने
काययक्रम प ात् उि काययक्रमको प्रष्ट्तवेदन प्रदे श ष्ट्नदे शनालयमा अष्ट्भलेखमा िा नु पने छ ि सो को बोधाथय परिवाि
क ाण महाशाखामा पठाउनु पने छ

पररिार मनयोजन से िािा प्रदे ि तथा थानीय तहको ििता अमभिृक्स दको लामग साियजमनक मनजी सािेदारी
अ रमक्रया,प्राइभे ट अ ातल तथा medical college का hospital हरुबाट पररिार मनयोजन से िा मब ार
परिचय

उ े
स ालन
प्रकृया

ने पालमा परिवाि ष्ट्नयोजन सेवामा सिकािी तथा गैिसिकािी ि ष्ट्नष्ट्ज क्षेत्रको समेत भूष्ट्मका िहेको छ ष्ट्नजी
अ तालहरूले अ
ा
सेवा प्रभावकािी रूपमा ष्ट्दएको परिप्रेक्षमा ष्ट्त अ तालवाट प.ष्ट्न. सेवा समेत ष्ट्व ाि
गने लশले यो काययक्रम िाखीएको हो
ष्ट्नजी तथा गैि सिकािी सं थावाट गुण रिय प.ष्ट्न. सेवा ष्ट्व ाि गने

यस काययक्रम स ालन ष्ट्न ानु साि गनुय पने छ
प्रदे श िवाट जनसंূा, सेवाको अव था, सेवा ष्ट्दन त िता आदी लाइय म नजि गदै ष्ट्नष्ट्ज तथा गैि सिकािी
अ तालहरूको छनोट गने
छनोट गरिएका अ तालहरूमा परिवाि ष्ट्नयोजन सेवा ष्ट्व ािका लाष्ट्ग के के गनय जरूिी छ अ तालको
व थापन, सेवा प्रदायक संग छलफल गरि कायय योजना वनाउने
योजना अनु साि ष्ट्नष्ट्ज अ तालमा सेवा ष्ट्व ाि गनय का लाष्ट्ग यस यसै ष्ट्शर्षयकमा प्रा िकमलाइय अ ताल संग
स झैता गरि योजनामा उ ेख गरिएका ष्ट्न ानु सािका कृयाकलापहरू गनय सष्ट्कने छ
सेवाको लाष्ट्ग चाष्ट्हने औजाि उपकिण उपल ध गिाउन
अ तालकोलाष्ट्ग चाष्ट्हने सामािी तथा साधानहरू उपल ध गिाउन
अ तालको लाष्ट्ग फािम फमेट वा अ सामािी हरू उपल ध गिाउन ि
सेवा प्रदान गनय को लाष्ट्ग आव क ताष्ट्लम प्रदान गनय
यसिी सेवा ष्ट्व ाि गरिने अ तालका ा
कमीहरूलाइय इय ा , आइय .यु.ष्ट्स.ष्ट्ि. तथा थाष्ट्य व ाकण
ताष्ट्लमको लाष्ट्ग प्रदे श ा
ताष्ट्लम के संग सम य गरि ताष्ट्लमको व था ष्ट्मलाउने
अ तालले सेवा स ालन प ात स क्त त थानीय तहमा ष्ट्नयष्ट्मत प्रष्ट्तवेदन गने ि ष्ट्नि ि सेवा प्रवाहको
सुष्ट्नष्ट् तता गने
िजेट िााँडर्ााँड
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अपेष्ट्क्षत
प्रष्ट्तफल
अष्ट्भलेखन/
प्रष्ट्तवेदन

यस काययक्रमको लाष्ट्ग सात वटै प्रदे शमा रू लाखका दिले िकम ष्ट्वष्ट्नयोजन गरिएको छ उि िकमवाट
कक्त मा वटा स ष्ट्नष्ट्ज तथा गैि सिकािी अ तालहरूमा सेवा ष्ट्व ाि गनुय पने छ
यस काययक्रम संचालन प ात परिवाि ष्ट्नयोजन तथा सुिष्ट्क्षत मातृ क्षेत्रमा िहेका ष्ट्नजी तथा गैि सिकािी सं थाका
सम ा पष्ट्हचान गरि सम ाको समाधान हुने छ
काययक्रम प ात् उि काययक्रमको प्रष्ट्तवेदन प्रदे श ष्ट्नदे शनालयमा अष्ट्भलेखमा िा नु पने छ ि सो को बोधाथय परिवाि
क ाण महाशाखामा पठाउनु पने छ

पररिार मनयोजनको जमटलता
परिचय

ि थापन

अपेष्ट्क्षत
प्रष्ट्तफल

परिवाि ष्ट्नयोजन सेवा ष्ट्लएका िाहक म े कसैलाई केष्ट्ह जष्ट्टलता भई ष्ट्वशेर्ष৯को उपचािको आव कता भएमा
ा
सं थाहरु वा घु ी ष्ट्शष्ट्विहरूवाट प्रेर्षण गरिएका िाहकहरूलाइय सिकािी तथा गैिसिकािी तथा ष्ट्नष्ट्ज
अ तालहरुबाट ष्ट्नशु
सेवा प्रदान गने उ े ले वजेटको व था गरिएको छ अ तालहरूमा परिवाि
ष्ट्नयोजन सेवाको िे फिल से िको रुपमा थापना गने
परिवाि ष्ट्नयोजन सेवा प्रदान गने क्रममा उ
हुने जष्ट्टलताको ष्ट्नशु
व थापन गने
ा
ष्ट्नदे शनालयले ा
कायाय लयहरूसंग सम य गरि ष्ट्ज ाष्ट्भत्र ि प्रदे शमा जष्ट्टलता व थापन कुन
कुन थानमा ग नय सष्ट्कने हो सूची तयाि गने ि प्रदे शभिीकै जष्ट्टलता व थापन के हरूको लगत प्रमाष्ट्णत गरि
ष्ट्वविण िाীे
तोष्ट्कएका अ तालहरूलाइय प.ष्ट्न.सेवाको जष्ट्टलता भएका िाहकहरूको ष्ट्नशु
व थापन गनुय पने ि ा
ष्ट्नदे शनालय वा तोष्ट्कएको कायायलयले उि व थापनका क्रममा खचय भएको िकमको सोध भनाय स क्त त
अ ताललाइय गिाउने होिा ष्ट्लक्तखत जानकािी गिाउने
अ तालले िाहकलाइय जष्ट्टलता व थापनका क्रममा ला্े Medicine, Surgical Supplies, blood,
service charge, lab and other investigations, bed charge लगाएतका सवै सेवाहरू ष्ट्न:शु
ष्ट्दनु पने छ ि सो वापतको सोध भनाय ा
ष्ट्नदे शनालय वा तोष्ट्कएको कायायलयवाट गिाउनु पने छ
ा
कायायलय वा अ सेवा प्रदायकवाट प.ष्ट्न. सेवा प्रदान गने क्रममा जष्ट्टलता भएको जानकािी ा
ष्ट्नदे शनालयमा प्रा भए प ात ष्ट्नदे शनालयले स क्त त अ ताललाइय व थापनकोलाष्ट्ग सम य गरिष्ट्दनु पने
छ
जष्ट्टलता
व थापन भए प ात सेवा ष्ट्दने क्रममा भएको स ूणय खचय अ तालवाट माग भएवमोष्ट्जम
अ ताललाइय उपल ध गिाउनु पने छ
जष्ट्टलता व थापन काययको अनु गमन तथा सेवाको सुष्ट्नक्त चत गने प्रमुख ष्ट्ज ेवािी ा
ष्ट्नदे शकको हुने छ
जष्ट्टलता व थापनकोलाष्ट्ग परिवाि क ाण महाशाखावाट प्रकाष्ट्शत National Medical Standard
2010 Vol 1 )Contraceptive Service)मा उ ेख भएको परिवाि ष्ट्नयोजन को जष्ट्टलता व थापन फािम
(Family Planning Complication management form)अष्ट्नवायय रूपमा भरिएको हुनु पने छ
रिक्यानलाइय जेसनको लाष्ट्ग सेवा आव क भएमा प्रदे शले थप काययक्रम िाী सिे छ वा सो को लाष्ट्ग प्रजनन्
ा को लाष्ट्ग िाष्ट् ि य ष्ट्चष्ट्क ा प्रणालीको मापदਔ
मा उ ेख भए अनु सािका फािमहरू ि ष्ट्वविण
सष्ट्हत परिवाि क ाण महाशाखामा सम य गनुय पने छ
परिवाि ष्ट्नयोजन सेवा ष्ट्लएका सेवािाहीहरूमा जष्ट्टलता दे क्तखएमा ष्ट्त जष्ट्टलताहरूको ष्ट्नशु
उपचाि ि
व थापन भएको हुने

अष्ट्भलेखन/
प्रष्ट्तवेदन

यस काययक्रम स ालन भए प ात कक्त केसन
व थापन गिे को
व थापनको अष्ट्भलेख
ष्ट्नदे शनालयमा िा नु पने छ ि सो को वोधाथय परिवाि क ाण महाशाखामा पठाउनु पने छ

उ े
स ालन
प्रकृया

FP-EPI Integration को अमभिुक्सखकरण job aids छपाइय सिेत
पृ भूमी

उ े
स ालन
प्रकृया

सुਚेिी पष्ट्छको अपिीपूतय माग मष्ट्हनादे खी मष्ट्हनास
प्रष्ट्तशत िहेको छ ने पालमा खोप तथा परिवाि
ष्ट्नयोजन काययक्रम िाम्रोसिँग संचालन हुिँदै आएको छ यसिी आमाहरू बৡालाइय खोप लगाउन खोप के मा
आउने गदय छन् उि अवसिको मौका छोपी परिवाि ष्ट्नयोजनका बािे मा पिामर्षय तथा सेवा ष्ट्ब ाि गनुय पने
दे क्तख छ जसले गदाय आमा तथा बৡाहरूलाइय एउटै के बाट वटा सेवा ष्ट्ब ाि गनय सष्ट्क छ
खोप सेवासिँग परिवाि ष्ट्नयोजन सेवाको एकीकृत गने
सबै प्रदे शमा प्रदे श िीय ष्ट्दने MTOT तथा ष्ट्ज ा िीय ष्ट्दने TOT काययक्रम संचालन गने उपिोि
कृयाकलाप स ालन गदाय थप प्रभावकािी गिाउन थानीय िमा काम गने गैिसिकािी सं थाहरू संग
सम य गरि स ालन गनय सष्ट्कने छ
काययक्रि संचालन मबमि
.प्रदे श िीय प्रष्ट्शक्षक प्रष्ट्शक्षण काययक्रम
प्रदे श ा
ष्ट्नदे शनालयले काययक्रम स ालन गनुय पने छ
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ा

तपष्ट्शलका ष्ट्ज
प्रदे श नं .

ाहरूमा FP/EPI Integration काययक्रम संचालन गनुय पने छ
प्रदे श
प्रदे श
गਔकी प्रदे श नं .
कणाय ली
नं .
नं .
प्रदे श
प्रदे श

सुदूिपष्ट् म
प्रदे श

सोलुखु ु,ता े जुग

अपेष्ट्क्षत
प्रष्ट्तफल
अष्ट्भलेखन/
प्रष्ट्तवेदन

िौतहट दोलखा बाुङ अघाय खाची हु ा ि बाजुिा ि
ि
ि
ि िसुवा ि
िो ा
दाचुयला
सलाय ही िसुवा
कष्ट्पलब ु
प्र े क ष्ट्ज ाबाट ष्ट्ज ाका स कय
क्ति ि थानीय तहका ा
शाखा प्रमुख बोलाइय प्रदे श िीय FP
EPI Integration प्रष्ट्शक्षक प्रष्ट्शक्षण गनुय पने छ
काययक्रमको लागी आब क flex तथा अ सामात्री छपाइय गनुय गखय छ
बजेटको बािँ िफाि गरि माष्ट्थका ष्ट्ज ाहरूमा िकम पठाइय ष्ट्दनु पने छ
ष्ट्ज ा िीय प्रष्ट्शक्षक प्रष्ट्शक्षण काययक्रम
ा
सं था प्रमुख ि प.ष्ट्न सेवा प्रदायक ा कमीलाइय बोलाउनु गदछय
ष्ट्दनको िहने छ
हिे क ाचमा
दे खी
जना सहभागी हुने छन
ा
सं था तथा EPI clinic मा परिवाि ष्ट्नयोजन सेवा ष्ट्ब ाि
ा
सं था तथा EPI clinic बाट परिवाि ष्ट्नयोजन सेवा ष्ट्ब ािका लागी चाष्ट्हने flex तथा अ आब क
सहयोग ा
कायाय लय गनुय पने छ
बजेट बािँ िफाि
प्र े क प्रदे शमा
लाख
हजाि रूपैया ष्ट्बष्ट्नयोजन गरिएको छ प्रदे शको प्रष्ट्शक्षण प्रष्ट्शक्षलाइय बजेटको
ब था गरि बाष्ट्क िकम माष्ट्थको काययक्रम लागु गनय ष्ट्ज ामा ष्ट्बष्ट्नयोजन गनुय पने छ
खोप सेवासंग परिवाि ष्ट्नयोजन सेवाको एकीकृत रूपमा संचालन भएको हुने छ
काययक्रम प ात् उि काययक्रमको प्रष्ट्तवेदन प्रदे श ष्ट्नदे शनालयमा अष्ट्भलेखमा िा नु पने छ ि सो को बोधाथय
परिवाि क ाण महाशाखामा पठाउनु पने छ

FP से िाको िाइक्रो
परिचय

उ े
स ालन
प्रकृया

ामनङ

ने पाल जनसांक्तखक ा
सभेक्षण
अनु साि ष्ट्वगत
वर्षय दे क्तख आधु ष्ट्नक परिवाि ष्ट्नयोजनका साधनहरूको
प्रयोग व न सकेको छै न क्त थि िहेको आधु ष्ट्नक साधनहरूको पहुिँच ि प्रयोग व ाउन परिवाि ष्ट्नयोजन सेवालाइय
सेवाको पहुच कम भएका समुदायमा सेवाको पहुच ब ाउनु पने दे क्तख छ
परिवाि ष्ट्नयोजन सेवालाइय सेवाको पहुच कम भएका समुदायमा सेवाको पहुच ष्ट्ब ाि गने
यस ष्ट्शर्षयक अ िगत ष्ट्न ष्ट्कष्ट्समका कृयाकलपाहरू स ानल गनुय पने छ
पररिार मनयोजन सुक्ष्म योजना (FP Microplanning)
भूष्ट्मका :
हाम्रो दे शमा गत केही वर्षय दे क्तख सेवाको पहुिँच नहुनु , सेवा बािे पयाय जानकािी नहुनु , सेवाको ष्ट्सष्ट्मत उपल ता,
गुण िीय सेवाको प्र ाभूष्ट्त ि ताष्ट्लम प्रा
ा कष्ट्मयहरूको ष्ट्सष्ट्मत उपल ता आष्ट्द कािणहरूले ने पालमा
परिवाि ष्ट्नयोजनका आधु ष्ट्नक शाधनहरूको प्रयोग व ् न सकेको छै न यसै त लाई म नजि गदै प.ष्ट्न. सेवादि
कम भएका थानीय तहहरूमा सुक्ष्म योजनाको काययक्रम स ालन गनय प्रदे श िमा कृयाकलाप िाक्तखएको छ
काययक्रमको उ े हरु:
लष्ट्क्षत समुदायहरु खासगिी ष्ट्पछष्ट्िएको वगयजाष्ट्त, समुदायमा परिवाि ष्ट्नयोजनको अपरिपूतय माग संबोधन गने सुक्ष्म
योजना (microplanning) को आधािमा सेटलाईट क्तक्लष्ट्नक, व ाकिण ष्ट्शष्ट्वि लगायत अ काययक्रम संचालन
गनुय पने छ
काययक्रि संचालन मिमि तथा मक्रयाकलाप :
थानीय तह िमा सुक्ष्म योजना तजुयमा कृयाकलाप स ालन गनयको सामाष्ट्जक ष्ट्वकास म ालयवाट वा ष्ट्ज ा
िमा प्रष्ट्शक्षक प्रष्ट्शक्षण ष्ट्लएका क ीमा जना सहजकताय हरूले सहष्ट्जकिण गनुय पने छ
लष्ट्क्षतसमुदायमापरिवािष्ट्नयोजनकोअपरिपूतयमागसंबोधनगनय सूक्ष्मयोजना
(Micro
Planning)
संचालनगदाय अपनाउनु पने चिणहरुः
प्रमििक प्रमििण स ालन गने
प्रदे शले काययक्रम तय गरिएका ष्ट्ज ा ष्ट्भत्रका परिवाि ष्ट्नयोजन सेवाको पहुिँच कम भएका, प्रयोग कम भएका,
ष्ट्समा कृत समुदायहरूको व ी भएका समूदाय वा समूहहरूको पष्ट्हचान गरि उि समूहका क्तिहरूमा प.ष्ट्न.
सेवा पुयाय उन यो काययक्रम तय गरिएको छ प्रदे शले सुक्ष्म योजना प्रष्ट्शक्षक प्रष्ट्शक्षण काययक्रममा थानीय तह ि
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ष्ट्ज ावाट पष्ट्हचान भएका समूदायहरूलाइय प.ष्ट्न. सेवाको मूल धािमा ाउने कृयाकलपालहरू स ालन गनय मुূ
रूपमा यस ष्ट्शर्षयकमा प्रा िकम खचय गनुय पने छ
प्र े क ष्ट्ज ाबाट जना फोकल क्तिहरू, थानीय तहवाट ा
शाखा प्रमुख सहभाष्ट्ग गिाइय ष्ट्दनको
प्रष्ट्शक्षक प्रष्ट्शक्षण काययक्रम स ालन गनुय पने छ उि प्रष्ट्शक्षक प्रष्ट्शक्षणमा
आ नो क्षेत्र अ िगतको
ा
सं थाहरुमा प.ष्ट्न .सेवाको उपल धता, ताष्ट्लम प्रा
ा कष्ट्मयहरूको
उपल धता,सामािीहरूको उपल धता, अव था ि प.ष्ट्न.प्रयोग दि सं था अनु साि ष्ट्व लेर्षण गने
ष्ट्व लेर्षणवाट प.ष्ट्न.सेवाको उपल धता ि प्रयोग कम भएका सं थाहरूको FP Microplanning गनय कोलाष्ट्ग
पष्ट्हचान गने
थाष्ट्नय तहमा प.ष्ट्न .मा काम गने सहयोगी सं थाहरूलाइय काययक्रमको तयािी तथा प्रष्ट्शक्षक प्रष्ट्शक्षणमा समेत
सहभागी गिाउन सष्ट्कने छ
प्रष्ट्शक्षक प्रष्ट्शक्षणको दोश्रो ष्ट्दनमा सिोकािवालाहरू ज ै पत्रकाि, अ तालका प्रष्ट्तष्ट्नधी, सं थागत क्तक्लनीकका
प्रष्ट्तष्ट्नधीहरूलाइय संल্ गिाइय सुक्ष्म योजना तथा कायय योजनावािे जानकारि गिाउन सष्ट्कने छ
यस काययक्रममा थानीय िका ा
सं था प्रमुख तथा सेवा प्रदायकहरूलाइय थानीय तहमै ताष्ट्लम ष्ट्दनको
लाष्ट्ग कायय योजना वनाउनु पने छ थानीय तह वा ष्ट्ज ा वाट पेश गरिएको कायय योजना अनु सािको काययक्रम
कायाय यनमा यस ष्ट्शर्षयकमा प्रा िकम खचय गनय सष्ट्कने छ
थानीय तहको ताष्ट्लमको लाष्ट्ग कायय योजना वनाउिँ दा सके स आष्ट्थयक भाि कम पने गरि थानीय तहमै वा ा
सं था संূा कम भएमा वा वष्ट् थानीय िको संयुि रूपमा स ालन गनय सष्ट्कने छ
थानीय तह रिय सुक्ष्म योजना तजुयमा
प्र े क ा
सं थावाट जना ा
सं था प्रमुख, जना सेवा प्रदायक सष्ट्हत ष्ट्दन काययक्रम स ालन गनुय
पने छ
प्रष्ट्शक्षक प्रष्ट्शक्षण ष्ट्लएका क्तिले यो काययक्रम स ालन गनुय पने छ
थानीय आव कता अनु साि ा
सं थाहरूमा परिवाि ष्ट्नयोजन सेवाको उपलव धता, गुण ि, पुहिँच, प्रयोग
व ाउनका लाष्ट्ग कायय योजना तय गनुय पने छ
ा
सं था
िीय काययक्रम स ालन गदाय प्रष्ट्शक्षक प्रष्ट्शक्षण काययक्रममा उपल ध गिाइय ने सुक्ष्म योजना
ष्ट्नदे ष्ट्शका वमोष्ट्जम स ालन गनुय पने छ
ा
सं थाको सुक्ष्म योजना गदाय ष्ट्न ानु साि गनुय पने छ
परिवाि ष्ट्नयोजन सेवािाष्ट्हको जात जाष्ट्त,वगय, ष्ट्लঢ়, भौगोष्ट्लक क्षेत्र,ताष्ट्लमप्रा जनशक्ति,साधनको उपल धता
ष्ट्व ेर्षण गने
ा क्षेत्रहरुको नসान गिी आव कता पष्ट्हचान गने
ती आव कताको आधािमा ताष्ट्लम, प.ष्ट्न. साधनको साथै ाटे लाईट क्तक्लष्ट्नक तथा व ाकिण सेवा संचालन गने
सोही आधािमा चेतना मूलक काययक्रम, ाटे लाईट क्तक्लष्ट्नक, िोष्ट्भङ अ.न.मी. सेवा, ष्ट्भष्ट्जष्ट्टङ सष्ट्भयस प्रोभाइय िि
सेवा लगाएत व ाकिण सेवा संचालन गने
.समुदाय िीय छलफल
ा
सं था रिय योजना तजुयमामा तय गरिएको योजना तजुयमा ि सको कायाय यन गिाउन, ताष्ट्लममा
सहभागी नभएका बां की
ा
कमीहरू, मष्ट्हला
ा
यं सेष्ट्वका तथा
ा
सं था संचालन तथा
व थापन सष्ट्मतीका पदाष्ट्धकािीहरूलाइय परिवाि ष्ट्नयोजनको अव था ि कायययोजना वािे जानकािी गिाउन ष्ट्दने
छलफल गनुय पने छ थानीय िको कृयाकलापलाइय स व भए स अ काययक्रम संग ष्ट्मलाइय कम आष्ट्थयक
भाि पने गरि स ालन गनुय पने छ
िजेट बांडर्ााँड
FP Microplanning बाट परिवाि ष्ट्नयोजन सेवा सु ष्ट् किण ष्ट्शर्षयकमा प्रदे श िमा एकमु िकम ष्ट्वष्ट्नयोजन
गरिएको छ यो िकमबाट काययक्रम स ालन ष्ट्वष्ट्धमा उ ेख भए अनु साि ष्ट्कष्ट्समका कृयाकलापहरू स ालन
गनुय पने छ
प्रदे श अनु साि ष्ट्वष्ट्नयोष्ट्जत िकम,काययक्रम स ालन गनुय पने ष्ट्ज ा ि स ालन गनुय पने कृयाकलाप
प्रदे श
कृयाकलाप
ष्ट्ज ा
िकम
रू
हजािमा
प्रदे श नं . परिवाि
ष्ट्नयोजन
सुक्ष्मयोजना(FP मोिङ झापा
प्रदे श नं .
प्रदे श नं .

Microplanning)
परिवाि

ष्ट्नयोजन

सुक्ष्मयोजना

(FP स िी, धनु र्षा

सुक्ष्मयोजना

(FP भिपुि,

Microplanning)
परिवाि

ष्ट्नयोजन

Microplanning)
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मकवानपुि

गਔकी
प्रदे ि

परिवाि

ष्ट्नयोजन

सुक्ष्मयोजना

(FP मनाङ ि मु ाङ

Microplanning)
साथै Microplanning काययक्रम स ालन गदाय

अपेष्ट्क्षत
प्रष्ट्तफल
अष्ट्भलेखन/
प्रष्ट्तवेदन

ा
सं थावाट तय गरिने कायययोजना कायाय यन गनय समेत
वजेटको उपल धता अनु साि खचय गनय सष्ट्कने छ उपिोि कृयाकलपा स ालन गदाय थप प्रभावकािी गिाउन
थानीय िमा काम गने गैिसिकािी सं थाहरूसंग सम य गरि स ालन गनय ि प्रदे श िवाट थप श्रोत परिचालन
गरि गनुय पने छ
परिवाि ष्ट्नयोजन माइय क्रो ाष्ट्नङ काययक्रम माफयत सेवा कम उपभोग भएका समू दाय वा समूहरू पष्ट्हचान गरि
उि समुदायमा प.ष्ट्न. सेवाको उपभोग अष्ट्भवृष्ट् हुने
काययक्रम प ात् उि काययक्रमको प्रष्ट्तवेदन प्रदे श ष्ट्नदे शनालयमा अष्ट्भलेखमा िा नु पने छ ि सो को बोधाथय परिवाि
क ाण महाशाखामा पठाउनु पने छ

Obs/Gysतथा प(से िा प्रदायकहरूलाइय पररिार मनयोजन बारे ৯ान र मसप अ ािमिक .मन.update)
पृ भूमी
परिवाि ष्ट्नयोजन क्षेत्रमा काययित Obs/Gys तथा प ष्ट्न सेवा प्रदायकहरूलाइय नयािँ त मा आधारित ৯ानको
अ ाबष्ट्धक भैिहन आब

कछ

उ े

Obs/Gys तथा प.ष्ट्न. सेवा प्रदायकलाइय परिवाि ष्ट्नयोजनको नयािँ ৯ान ष्ट्शप अ ाबष्ट्धक गिाउने

काययक्रम
स ालन
प्रकृया

ा
ष्ट्नदे शनालयले परिवाि ष्ट्नयोजन सेवा तथा ताष्ट्लम प्रदान गने ष्ट्व৯ ष्ट्चष्ट्क क संग सम य गरि प्रदे श ष्ट्भत्रका
धे िै भ ा धेिै ी तथा प्रसूती िोग ष्ट्वशेर्ष৯ तथा प.ष्ट्न. सेवा प्रदायकलाइय सल্ गने गरि ष्ट्मष्ट्त तथा थान छनोट गने
उि अ िकृया काययक्रम प्रदे शमा काययित Obs/Gys, Pediatrician, MDGP तथा सिकािी तथा
गैिसिकािी सं थामा काययित प.ष्ट्न. सेवासिँग स क्त त ब थापक तथा सेवा प्रदायक सहभागी हुने छन् उि
काययक्रम संचालन गदाय प.ष्ट्न सेवा संग स क्त त IEC/BCC सष्ट्हत संचालन गनु पने छ
िजेट बााँडर्ााँड
प्र े क प्रदे शमा रू लाखको दिले िकम ष्ट्वष्ट्नयोजन गरिएको
Obs/Gys तथा प ष्ट्न सेवाप्रदायकहरूको प.ष्ट्न. सेवाको बािे मा ৯ान अष्ट्भबृ ी तथा सकािा क धािणा ष्ट्वकास
हुने छ
काययक्रम प ात् उि काययक्रमको प्रष्ट्तवेदन प्रदे श ष्ट्नदे शनालयमा अष्ट्भलेखमा िा नु पने छ ि सो को बोधाथय परिवाि
क ाण महाशाखामा पठाउनु पने छ

अपेष्ट्क्षत
प्रष्ट्तफल
अष्ट्भलेखन/
प्रष्ट्तवेदन

Staff Nurse/ANM हरूलाइ परिवाि ष्ट्नयोजन बािे ৯ान ि ष्ट्सप अ ावष्ट्धक (update)
पृ भूमी
उ े
काययक्रम
स ालन
प्रकृया

अपेष्ट्क्षत
प्रष्ट्तफल
अष्ट्भलेखन/
प्रष्ट्तवेदन

तामलि प्रा
पृ भूमी

परिवाि ष्ट्नयोजन क्षेत्रमा काययित
आब क छ

ाफ नसय, अ.न.ष्ट्म. हरूलाइय नयािँ त मा आधारित ৯ानको अ ाबष्ट्धक भैिहन

ाफ नसय, अ.न.ष्ट्म.लाइ परिवाि ष्ट्नयोजनको नयािँ ৯ान ष्ट्शप अ ाबष्ट्धक गिाउने
ष्ट्दने अ िष्ट्क्रया काययक्रम
प्रदे श अ गयत काययित ाफ नसय, अ.न.ष्ट्महरू ि सिकािी तथा गैिसिकािी सं थामा काययित प.ष्ट्न. सेवासिँग
स क्त त ब थापक तथा सेवा प्रदायक सहभागी हुने छन्
उि काययक्रम संचालन गदाय प.ष्ट्न सेवा संग स क्त त IEC/BCC सष्ट्हत संचालन गनु पने छ
वजेट वािँ िफािँ ि
प्र े क प्रदे शमा रू लाखको दिले िकम ष्ट्वष्ट्नयोजन गरिएको
ाफ नसय, अ.न.ष्ट्महरूको प.ष्ट्न. सेवाको बािे मा ৯ान अष्ट्भबृ ी हुनेछ
काययक्रम प ात् उि काययक्रमको प्रष्ट्तवेदन प्रदे श ष्ट्नदे शनालयमा अष्ट्भलेखमा िा नु पने छ ि सो को बोधाथय परिवाि
क ाण महाशाखामा पठाउनु पने छ

SBA (SN/ANM) लाई IUCD insertion removal बारे मसप मबकास
परिवाि ष्ट्नयोजन क्षेत्रमा काययित ताष्ट्लम प्रा SBA (SN/ANM) लाई IUCD insertion removal बािे ष्ट्सप
ष्ट्बकास गनय आब

कछ

उ े

ताष्ट्लम प्रा

स ालन
प्रकृया

प्रदे श तहवाट आइय .यु.ष्ट्स.िी. सेवा कम उपयोग भएको ष्ट्ज
ष्ट्वष्ट्नयोजन गनुय पने छ

SBA (SN/ANM) लाई IUCD insertion removal बािे ष्ट्सप ष्ट्बकासगिाउने
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ा छनोट गरि कुनै एक

ा

कायाय लयमा िकम

अपेष्ट्क्षत
प्रष्ट्तफल
अष्ट्भलेखन/
प्रष्ट्तवेदन

ा
कायाय लयले ष्ट्ज ा ष्ट्भत्र आइय .यु .ष्ट्स.ष्ट्ि वा एस.ष्ट्व.ए. ताष्ट्लम ष्ट्लएका नष्ट्सयङ कमयचािी भएता पष्ट्न ष्ट्वगत
मष्ट्हना स आइय .यु.ष्ट्स.ष्ट्ि. सेवा नष्ट्दएका सेवा प्रदायक छनोट गरि लगत तयाि गने
तयाि गरिएको लगतमा सेवािाही भएता पष्ट्न आइय .यु.ष्ट्स.ष्ट्ि. सेवा प्रदान गनय दक्षताको कमीले सेवा नष्ट्दएकाहरूलाइय
पष्ट्हचान गरि अष्ट्भमुक्तखकिणको लाष्ट्ग छनोट गने
छनोट गरिएका सहभागीहरूलाइय नष्ट्जकको ा
ताष्ट्लम के संग सम य गरि सकेस पष्ट्हले मोिे ल वा
िमीमा अ ास गिाइय सेवा िाही आउने थानमा लष्ट्ग प्र क्ष सेवा िाहीमा अ ास गिाउने
IUCD/PPIUCD सेवा प्रदान गिीने सं थाहरू )सिकािी, नीष्ट्ज तथा गैिसिकािी( संग सम य गिी काययक्रम
संचालन गिीने छ
बजेट बााँडर्ााँड
प्र े क प्रदे शमा रू लाखको दिले िकम ष्ट्वष्ट्नयोजन गरिएको
ाफ नसय, अ.न.ष्ट्महरूलाइ IUCD insertion ि Removal को क्षमता अष्ट्भबृ ी हुने छ
काययक्रम प ात् उि काययक्रमको प्रष्ट्तवेदन प्रदे श ष्ट्नदे शनालयमा अष्ट्भलेखमा िा नु पने छ ि सो को बोधाथय परिवाि
क ाण महाशाखामा पठाउनु पने छ

पररिार मनयोजन, ASRH,PHCORC,RH बारे जनप्रमतमनमि, सं चारकिीहरूलाइय पैरबी (advocacy) कायय क्रि गो ी
RH Act कायाय नको अमभिुक्सखकरण तथा पैरमब
पृ भूमी
जनप्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध, संचािकमीहरूलाइय परिवाि ष्ट्नयोजन, ASRH,PHCORC,RH बािे जानकािी गिाउनु आब क छ
उ े

ससंग स क्त त ৯ान ि चेतनाका मा मले समुदायमा पैिबी गिाउन आब क छ
प्रदे श तहमा प्रदे श तहका जनप्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धहरू,पत्रकाि ि सिोकािवालाहरूलाइय प्रजनन् अष्ट्धकािवािे अवगत गिाइय
प्रजनन् ऐनले तोकेका सेवा हरू प्रवाह गनय प्रदे श िमा वकालत गने

स ालन
प्रकृया

प्रदे श तहमा िहेका प्रदे श सभा सद हरू, थानीय जनप्रष्ट्तष्ट्तधीहरू, प्रत्रकाि, िाजष्ट्नष्ट्त कमी लगाएत अ
सिोकािवालाहरूलाइय सहभागी गिाइय प्रजनन् ा को वतयमान अव था, प्रदे श ष्ट्भत्रका प्रजनन् ा
स क्त
चुनोतीहरू, सुिष्ट्क्षत मातृ तथा प्रजनन् ा
अष्ट्धकाि ऐनमा उ ेख भएका अष्ट्धकािहरू ि ष्ट्ज ेवारिहरू
वािे वकालत गरि प्रदे श िमा प्रजनन् ा को क्षेत्रमा श्रोत परिचालनको लाष्ट्ग वकालत गने
िजेट िााँडर्ााँड
प्रदे श नं प्रदे श नं प्रदे श नं
गਔकी
प्रदे श नं
कणाय ली
सूदुिपष्ट् म
प्रदे श
प्रदे श
प्रदे श
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,

अपेष्ट्क्षत
प्रष्ट्तफल
अष्ट्भलेखन/
प्रष्ट्तवेदन

प्रदे श िमा प्रजनन् अष्ट्धकाि ि प्रजनन् ा
ऐनवािे वकालत गरि प्रदे श तहवाट उि ऐन कायाय यन, प्रजनन्
अष्ट्धकाि संिक्षण ि प्रवधय नकालाष्ट्ग थप श्रोत परिचालन भएको हुने
काययक्रम प ात् उि काययक्रमको प्रष्ट्तवेदन प्रदे श ष्ट्नदे शनालयमा अष्ट्भलेखमा िा नु पने छ ि सो को बोधाथय परिवाि
क ाण महाशाखामा पठाउनु पने छ

प्रसु ती के
पृ भूमी

उ े
काययक्रम
स ालन
प्रकृया

बाट PPIUCD तथा PPFP,PAFP से िा मब

ार

सुਚेिी अव थामा मष्ट्हलाहरूको प्रजनन् क्षमता फकयने अव थाको वािे मा जानकािी नहुिँदा धेिै मष्ट्हलाहरूले
अष्ट्नक्तৢत गभाय धािण गनय वा हुने गिे का छन्
सैले सुਚेिी अव थामा मष्ट्हलाहरूलाइय परिवाि ष्ट्नयोजन वािे
पिामशय गरि अष्ट्नक्तৢत गभाय धािण िोि जरूिी हु छ
सुਚेिी प ात परिवाि ष्ट्नयोजनको प्रयोग वृ ी हुने ि अष्ट्चक्त छत गभाय धािण दि कम हुने

ष्ट्वगतमा PPIUCD काययक्रम लागु भएका प्रदे श िका अ तालहरूलाइय लुक्त ष्ट्न प्रादे ष्ट्शक अ ताल लाइय
काययक्रम ष्ट्नि िताको लाष्ट्ग प्रदे श नं . ले िकम उपल ध गिाउनु पने छ ि बां की काययक्रम लागु भएका संष्ट्घय
अ ताल वा प्रष्ट्त ानहरूलाइय संघवाट वजेट उपल ध गिाइय ने छ
PPIUCD काययक्रम लागु भएका आ ना अ ताल नभएका प्रदे शहरूले प्रसूती चाप वष्ट् भएका अ तालहरू वा
आ नै सं थागत क्तक्लष्ट्नक भएका अ ताललाइय प्राथष्ट्मकता ष्ट्दइय काययक्रम लागु गनय सष्ट्कने कुनै एक अ ताल
छनोट गने
पष्ट्हले PPIUCD काययक्रम लागु भएका अ तालको हकमा अ तालवाटै आव कता अनु सािको ष्ट्शर्षयकमा वजेट
ष्ट्वष्ट्नयोजन गरि काययक्रम ष्ट्नि िता ष्ट्दन सष्ट्कने छ )तल उ ेक्तखतमा थप समेत गनय सष्ट्कने(
नयािँ छनोट भएका अ तालको हकमा अ तालमा सु केिी प्र ातको परिवाि ष्ट्नयोजन सेवालाइय व ाउन कायय
योजना वनाइय ष्ट्नणयय अनु साि तपष्ट्शल अनु सािका कृयाकलापहरू स ालन गनय सष्ट्कने छ
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अपेष्ट्क्षत
प्रष्ट्तफल
अष्ट्भलेखन/
प्रष्ट्तवेदन

थायी ब
पृ भूमी

उ े
स ालन
प्रकृया

अपेष्ट्क्षत
प्रष्ट्तफल
अष्ट्भलेखन/
प्रष्ट्तवेदन

अ तालमा स कृया वाट प्रसूती हुने मष्ट्हलाहरूमा Tubectomy तथा IUCD सेवा प्रवधय न गने कृयाकलाप
स ालन गने ि सेवालाइय HMIS प्रणाष्ट्लमा िाীे प्रणाली वनाउन
सुਚेिी हुने मष्ट्हलाहरूमा IUCD सेवा प्रदान गनय को लाष्ट्ग प्रचाि प्रसाि तथा पिामयश सेवा प्रवधयन गनय
PPIUCD, PPFP,PAFPसेवा वािे अ ताल िमा ा
कमीहरूलाइय अष्ट्भमूक्तखकिण गनय
अ ताल संगै िहेको सं थागत क्तक्लष्ट्नकमा सुਚेिी प ातको प.ष्ट्न. सेवा प्रवधयनका लाष्ट्ग अ िकृया क काययक्रम
स ालन गने
अ तालवाट सूਚेिी प ात ष्ट्दइय ने सवै प.ष्ट्न. सेवाहरूलाइय HMIS system मा अष्ट्भलेख ि प्रष्ट्तवेदन गने व था
गने
PPIUCD, PPFP,PAFPसेवाको लाष्ट्ग आव क औजाि उपकिण तथा साधानको व था गने
PPIUCD सेवाको लाष्ट्ग ताष्ट्लम प्रदान गनय ताष्ट्लम के संग सम य गने
िजेट बााँडर्ााँड
यो काययक्रम स ालन गनय को लाष्ट्ग प्रदे श िमा रू
हजाि वजेट व था गरिएको छ
सं थामा सुਚेिी भए प ात परिवाि ष्ट्नयोजन सेवा ष्ट्लएि ष्ट्ि चाजय हुने सेवािाहीहरूको संূामा वृष्ट् हुने
काययक्रम प ात् उि काययक्रमको प्रष्ट्तवेदन प्रदे श ष्ट्नदे शनालयमा अष्ट्भलेखमा िा नु पने छ ि सो को बोधाथय परिवाि
क ाण महाशाखामा पठाउनु पने छ

ाकरण से िाको लामग एनखररद (औजार) मभ र मिमन

ाप मकट.एस.

परिवाि ष्ट्नयोजन थायी व ाकिण सेवा ने पालमा घुक्त ष्ट्शष्ट्वि तथा सं थागत रूपमा अ ताल, प.ष्ट्न.सं थागत
क्तक्लष्ट्नक ,प्रा. ा.के .तथा गैि सिकािी सं थाहरूवाट संचालन भएका क्तक्लष्ट्नकहरूवाट सेवा ष्ट्दइय दै आइय एकोछ
उि काययक्रमको लागी आब क पछय
परिवाि ष्ट्नयोजन थायी व ाकिणकोलागी औजाि उपकिण खरिद गने
ने पाल सिकािको प्रचष्ट्लत सावयजष्ट्नक खरिद ऐन वमोष्ट्जम सामािी खरिद गनुय पने छ सामािीको ेष्ट्शष्ट्फकेसन
व थापन महाशाखावाट तयाि गरिएको ेष्ट्शष्ट्फकेसन ाङकमा उ ेख भए अनु साि हुनु पने छ ि सामािीको
ष्ट्वविण National Medical Standard Volume 1 मा उ ेख भए अनु सािको हुनु पने छ
वजेट बािँ िफािँ ि
प्रदे श न.
प्रदे श न.
प्रदे श न.
गਔकी
प्रदे श न.
कणाय ली प्रदे श सूदुिपष्ट् म
प्रदे श
प्रदे श
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
प्रदे श िवाट थायी व ाकण सेवाको लाष्ट्ग चाष्ट्हने औजाि उपकिण खरिद भै ष्ट्ज ा िमा ष्ट्वतिण भएको हुने
छ
काययक्रम प ात् उि काययक्रमको प्रष्ट्तवेदन प्रदे श ष्ट्नदे शनालयमा अष्ट्भलेखमा िा नु पने छ ि सो को बोधाथय परिवाि
क ाण महाशाखामा पठाउनु पने छ
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अनुसूची
CEONC OT equipments
Specification of CEONC OT Equipment
OT Equipment

Sets

OT table full hydraulic with double footstep and liquid/water proof matress
OT light portable with battery backup (Halogen bulb)
Oxygen Concentrator Machine 5 liters
Silicone Resuscitation set- adult
Silicone Resuscition set-neonate
Patient monitor
Cautry Machine for OT (reusable) and 2 cautry pin with coagulation and cutting options
Refrigerator (minimum 160 liter ) and Cold box (small)
Electric pump suction,220V with autoclavable poly Jar.
Foot pump suction with autoclavable poly Jar
Autoclave with pressure cooker type (for non electric source)
Autoclave with electricity source 2 drum autoclave (with six drums)
Gas stove + gas cyliender for autocalve
Sphygmomanometer and stethescope (BP set manual)
Endo- Tracheal Tube Connection Set for ET tubes
Endo-Tracheal Tube Set (kink free)- for adult and neoborn)
ALryngoscope set (McIntosh or equivalent) for adult and infant
Resuscitation Unit- Infant (DS Manandhar)
Phototherapy unit for new born
Cheattle forceps (stainless steel)
Jar PP 18 cm jar without cover, stainless steel (heavy quality)
Obstetric Laporotomy Pack
Instrument Tray with cover – Stainless Steel 31 x 19.5 x 6.5cm
Towel Clips (Backhaus) 13cm
Sponge Holding Forceps (Forester; Straight; serrated) 25 cm
Artery Forceps Straight – CRILE (Small) 14cm
Halstead Mosquito Forceps 12.5cms ( 3 straight, 3 curved)
Hysterectomy Forceps straight – (one each of HEANEY 23cm;
MOYNIHAN 23 cm;
WERTHEIM 24 cm straight toothed and WERTHEIM 25cm non – toothed
Tissue Forceps 21 cms non – toothed
Uterine Tenaculum Forceps – curved sideways, 8mm jaw width 2x2 teeth 25/28cm
Needle Holder (Mayo – Hegar) Straight
Surgical Knife Handle (One each of no. 3 and No. 4. No. 3 for blade sizes 10,11,12 & 15
and No. 4 for blade sizes 20, 21, 22, 23
Packet TrianguaLr Point Suture Needles 7.3 cms; size 6
packet Round Bodied Needles No. 12; size 6
Abdominal Self Retaining Retractor (Balfor’s)
Operating Scissors, Curved, blunt Pointed, Mayo, 17 cm
Operating Scissors, Straight, Blunt Pointed, Mayo, 17 cm
Scissors Straight MAYO Blunt/blunt pointed 23 cms
Suction Nozzle (small, medium, long)
Suction Tube (Yankauer) 23 cm long, 23 French Gauze (8mm dia) removable tip and tubing
connector
Intestinal Clamps, Curved, Dry Pattern 23 cms
Intestinal Clamps, Straight, Dry Pattern 23 cms
Dressing forceps (Tissue) 18cm – one each of toothed (1x2 teeth) and non –toothed
Dressing forceps (Tissue) 25 cm – one each of toothed (1x2 teeth)
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1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1/1
1/1
1
2
2
2 Sets
1
6
4
6
6
4
4
1
2
2
1
1
2 set
1
1
1
3
1
2
2
2 sets
1 set

ALLIS forceps 20 cm, 4x5 teeth, multiple ratchets used to grip arteries and digestive tissues
BABCOCK forceps 20 cm, multiple ratchets used to grip arteries and digestive tissues
Mosquito forcep
b. C–Section Set
All of the above PLUS:
Uterine Haemostatic forceps (Green Armitage) 21cm
c. Hysterectomy Set
All of the above PLUS:
Kocher's forceps 18cm (straight)
Kocher’s forceps 18cm (curved)
Abdominal Retractor Double Ended (Richardson – Eastman) set of stainless
steel two blades: ALrge – 49mm wide x 63mm deep & 38mm wide x 49mm
deep, total length – 28 cm, Medium and Small – 20mm wide x 28mm deep & 28mm wide
x 36mm deep, total length – 26cm
Perineal/Vaginal/Cervical Repair Pack
1.
Sponge Holding Forceps (Forester; Straight; Serrated) 20 cm
2.
Artery Forceps (Haemostatic, Rochester – Pean) 20 cm
3.
Artery Forceps (Haemostatic, Rochester – Pean) 16cm
4.
Needle Holder (Mayo – Hegar) 20 cm
5.
Scissors (Abdominal, Kelly) 18 cm
6.
Suture cutting scissors (long)
7.
Dissecting Forceps – Non – toothed, Potts – Smith, 15 cm
8.
SIMS vaginal speculum (a complete set of 3 sizes: 60X25-30mm; 70X30-35mm and
80X35-40mm)
9.
Vaginal Speculum (Hamilton Bailey)

SN

Furniture
Stretcher
Wheel chair, adult size
Visitor / Patient Stool
Patient beds and Matress
Foot Step
Mayo Table
Instrument trolley
Patient Trolley
Silicone Resuscitation set – adult
Silicone Resuscitation set - Infant
Electrical/electronic
Combined Pulse Oximeter and ECG monitor
CautryMacine for OT
Refrigerator +cold box
Electric pump suction, 220V
Autoclave with electricity source 2 drum autoclave
drums 2
Gas stove + gas cylender for autocalve
General Supply
Sphygmomanometer (BP apparatus)
Stethoscope (Portable handy pack)
357

4
2
4
2 sets
4
1 set
6
6

1 set
1 set
4
1
2
1
1
1
1
1set
1

Unit
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 Set
2

Plastic Fetoscope
Infant weighing scale (pan-type), Neonate, Mecahnically Operated
Endo- Tracheal Tube Connection Setfor ET tubes
Endo-Tracheal Tube Set
ALryngoscope set (McIntosh or equivalent)
Electric equipment, as per Dr D.S.Manandhar design or equivalent)
Resuscitation Unit- Infant (DS Manandhar)
Phototherapy unit for new born ( see sheet #3 )
Delivery Pack
Episiotomy Pack
Forceps Delivery Pack
Kidney Tray (600 cc)
Cheattle forceps
Jar Forceps, PP 18 cm jar without cover, stainless steel (heavy quality)
Kocher’s Forceps
Water tank 1000 liter with pipes for OT/LR
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Set

Pack
Pack
Pack

प्रसू ती के

अनुसूची
थापनाका लामग औजार उपकरण

Birthing Centre: :yfkgf tyf lj:tf/sfnflu cf}hf/ pks/0fsf] Specification
Furniture :
Examination /ANC bed/table,Chair and bench at waiting room for clients.
Delivery table with stand pad for leg support
Double foot Step)
Mattress with water proof cover for bed-2
Pillow with water proof cover-2
Newborn resuscitire- Newborn corner –
Table,
Mattress
suction machine
suction tube
Oxygen canula and mask
oxygen cylinder
ambu-bag and 2 masks(0 and 1 size)
Cupboard for medicine and instrument
Weighing machine pan type for infant.
Water Tank- 1000 lit
Equipments and instruments
Instrument trolley (2) mobile light-1
Emergency light (1) (Inverter ForElectrictal light/SoaLr/battery emergency light)
I/V Stand (2)
Electric Suction/ foot suction combined (adult size)
Stethescope
BP Instrument
Fetoscope (aluminium)
Room heater (Gas/electricity operated) for Labour room
Digital thermometer(centigrade)
Room thermometer
Standard Delivery set-3
CheattleForcep with Jar
Surgical drums that fits an autoclave
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Delivery Set
Artery Forceps (Haemostatic, Rankin–Crile or Rochester–Pean) 24cm
Cord Cutting Scissor (Umbilicus – Blunt )
Sponge Holding Forceps ( Forester; Straight; Serrated) 20cm
Bowl stainless steel (Big) 750ml
GallyPot
wrapper (cotton) 1*1 meter( 4
4 pcs cotton)
Perineal repair Pack
Episiotomy Scissors – Braun-Stadler (One each of 14.5cm & 22 cm)
Needle Holder (Mayo Hegar (20cm)
Dissecting Forceps – toothed and non toothed– 14 cm
Stitch Cutting Scissors – (Abdominal, Kelly) 18cm
Chromic Cat gut (1/0)
Cervical Repair Pack
Sponge Holding Forceps (Forester; Straight; Serrated) 24 cm
Artery Forceps (Haemostatic, Rochester – Pean) 20 cm
Artery Forceps (Haemostatic, Rochester – Pean) 16cm
Needle Holder(Mayo–Hegar) 20 cm
Scissors (Abdominal, Kelly) 18 cm
Suture cutting scissors (long)
Dissecting Forceps – Non – toothed, Potts – Smith, 15 cm
SIMS vaginal speculum (a complete set of 3 sizes: 60X25-30mm; 70X3035mm and 80X35-40mm)
Vaginal Speculum (Hamilton Bailey)
Dressing Set
Artery Forceps, 140mm
Toothed thumb forceps, 155mm
Suture cutting scissors, 140mm
Kidney Tray (400mm)
Bowl for antiseptic (180ml)
Resuscitation set - Infant (ambu bags and masks, size 0-1)
Delee, single use or high – level disinfected/sterile reusable disposal
Meconium Aspirators (suctiontubes for newborn Suction )
Cord ties, thread or cord clamp
Oxygen Cylinder
Baby Heater
Ambu bag and Mask baby size (0 and 1)
MVA PAC set

3 sets
2
1
1
1
1
4
2 sets
2
1
2
1
1
1 set
4
1
2
1
1
1
1
3
1
2 sets
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3

Cusco speculum (aLrge medium, small)
Sponge holding forcep
Gallipot
Kidney tray
Volsellum
Cannula different size(5 to 12)
MVA syringe for post abortion care

1
1
1
1
7

Infection Prevention :
Coloured Coded Plastic buckets of 20 Lt. (green, blue, black and red) for waste management,
Bata at least 3 for preparing 0.5% chlorine solution.
Autoclave drum (2 ) ( That is fitted to autoclave )
Protective attire (gloves, plastic apron, goggles, boot, Cap , Mask)
Gas stove with cylinder or kerosene stove
Momo cooker (1 nos. in big size)
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प्रजनन्

ा

अनुसूची
काययक्रम अनुगमन गदाय प्रयोग गरिने फािाम

cg'udg÷;'k/Lj]If0f ul/Psf] ;+:yfsf] gfdM ====================================ldltM =====================
6]lnkmf]g g+=M ================= sfof{no k|d'vsf] df]jfOn g+=M ==============================================
ˆofS; g+=M ===============================
l;= g+=
cg'udg ÷;'k/Lj]If0f ul/Psf] ljifo÷sfo{qmd
sfo{qmdsf] cj:yf÷k|flKt
No. of Safe motherhood service Sites
!
No. of Birthing Centers
@
No. of BEONC
#
No. of CEONC
No. of Skilled Birth Attendants
$
:yfoL
%
c:yfoL÷s/f/
No. of Non SBA ANMs/staffs nurses
:yfoL
^
c:yfoL÷s/f/
&
CEONC df sfo{/t sd{rf/Lsf] ljj/0f
*
:yfoL
8fS6/
c:yfoL÷s/f/
(
:yfoL
Anesthetics/AA
c:yfoL÷s/f/
!)
:yfoL
OT Nurse
c:yfoL÷s/f/
!!
Lab Assistant/ :yfoL
c:yfoL÷s/f/
Lab technician
!@
lhNnfdfcfdf ;'/Iffsfo{qmdlnPsflghL, lzIf0f, tyf u}/
;/sf/L c:ktfnx?sf] ;+Vof
k"j{ k|;"lt ;]jf -kl5Nnf] rf}dfl;sdf_
!#
Total Expected live births
!$
Total no. of 1st ANC checkups
!%
Total no. of 4th ANC checkups
!^
4thANCsf] k|f]T;fxg /sda'em]sf] ;+Vof
k|;"lt ;]jf -kl5Nnf] rf}dfl;sdf_
!&
Normal
!*
Complicated
!(
C/S
@)
lgMz'Nsgjhftlzz' pkrf/ ;+Vof
@!
cfdf ;'/Iffsfo{qmd af6 oftfoftvr{ a'em]sf] ;+Vof
cfª v:g] ;d:ofsf] pkrf/ -kl5Nnf] rf}dfl;sdf_
@@
Conservative
@#
Surgery
Cervical Cancer Screening and prevention-kl5Nnf] rf}dfl;sdf_
@$
No of clients screened with VIA
@%
No of clients referred for cryotherapy
@^
No of clients received cryotherapy service
;'/lIft ue{ktg ;]jf
@&
Total no. of Government sites
CAC Sites
Others( Private, NGOs)
@*
MVA Sites
Government sites
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;"rgfsf] >f]t

@(

MA Sites

Others (Private, NGOs)
Government sites:
Others(Private, NGOs)

Tflndk|fKt :jf:YosdL{sf] ;+Vof
#)
MVA tflnd k|fKt
#!

MA tflnd k|fKt

#@

2nd Trimester tflnd
k|fKt

:yfoL
c:yfoL÷s/f/
:yfoL
c:yfoL÷s/f/
:yfoL
c:yfoL÷s/f/

CAC and PAC services -kl5Nnf] rf}dfl;sdf_
##
Total no. of CAC Services
#$
Total no. of PAC Services
#%
cGo==============================
Dfft[tyflzz' d[To'sf] cj:yf -kl5Nnf] cf=j= df_
#^
hDdfdft[ d[To'sf] ;+Vof
#&
Dfft[ d[To'sf k|d'v sf/0fx?
#*
hGd]sf] & lbgleqdf d[To' x'g]sf] ;+Vof
#(
hGd]sf] @* lbgleqdf d[To' x'g]sf] ;+Vof
$)
d[t hGd]sf] ;+Vof
$!
Dfft[ d[To' sd ug{ ul/Psf k|of;x?

!=
@=
#=
$=

;'/lIftdft[Tj -k'FhLut_
$@
Birthing Center sf] nflu pks/0f v/Lb
$#
CEONC sf] nflu pks/0f v/Lb
$$
sDaLKofs v/Lb
$%
cGo ==============================
kl/jf/ lgof]hg
$^
Total no. of Eligible couple
$&
Total no. of IUD/Implant Sites
$*
Total no. of Current users
Contraceptive Methods
$(
Condom
%)
Pills
%!
Depo Provera
%@
Implants
%#
IUD
%$
VSC
kl/jf/ lgof]hgsfnflu cfjZos cGo ;fdfu|L
%%
IUCD insertion Set
%^
IUCD removal Set
%&
Implant insertion Set
%*
Implant removal set
%(
NSV sets
^)
Minilap sets
^!
cGo ==============================
^@
:yfoL

New users
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Stock

Total
no
of c:yfoL÷s/f/
Implants/IUD
service providers
kl/jf/ lgof]hg -k'FhLut_
^#
^$
lszf]/ lszf]/L of}g tyf k|hgg :jf:Yo
^%
lszf]/ lszf]/L d}qL ;+:yfsf] ;+Vof
^^
ASRH tflndk|fKt :jf:YosdL{sf] ;+Vof
ufFp3/ lSnlgs
^&
hDdf ufpF3/ lSnlgs ;+Vof
^*
lgoldt ;~rfngdf /x]sf ufpF3/ lSnlgs
Dflxnf :jf:Yo :jo+;]ljsf
^(
hDdfdlxnf :jf:Yo :jo+;]ljsfsf] ;+Vof
&)
Uftcf=j=df cjsfzk|fKt d=:jf=:j=;]= sf] ;+Vof
&!
cw{jflif{s ;ldIffuf]i6L ;DkGgePsf :jf:Yo ;+:yf
&@
Dflxnf :jf:Yo :jo+;]ljsf sf]ifdfhDdf /sd
&#
cGo ==============================
lhNnfn] cfˆg} kxndf u/]sfcGosfo{qmdx?
!_ ====================================================================================================================================
@_ ====================================================================================================================================
lhNnfdf b]lvPsf k|d'v ;d:ofx?
!_ ===================================================================================================================================
@_ ====================================================================================================================================
k|bfg ul/Psf ;'emfjx?
!_ ==================================================================================================================================
@_ =================================================================================================================================
k|b]z tyf s]Gb|sfnflu k|fKt ;'emfjx?
!_=====================================================================================================================================
@_======================================================================================================================================
;'k/Lj]If0f ug]{sf] gfd
Kfb
lgsfo
!_
@_
#_

;'kl/j]If0f ul/Psf] ;+:yfsf] k|ltlgwLsf]
x:tfIf/M
gfdM
kbM
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अनुसूची
CEONC कियचारीहरूको कायय मििरण
CEONC sd{rf/L?sf] sfo{ ljj/0f
!_ ljz]if1 lrlsT;ssf] sfo{ ljj/0f M
Kf|;'lt zNolqmofdf rflxg] cf}hf/ pks/0fsf] b}lgs cjnf]sg lgl/If0f ;fy} pknAwtfsf] ;'lglZrt ug]{ .
tf]lsPsf] c:ktfnsf] 6Lddf a;]/ ;Dk"0f{ cfsl:ds k|;"lt ;]jf nufot zNolqmof¢f/f aRrf hGdfpg], cfsl:ds Nofk/f]6f]dL, tyf gjhftlzz'
k'g{hLljs/0f ug]{ . o;sf] nflu lgwf{l/t dfkb08 k|of]u u/L ;'/lIft dft[Tj ;]jf, ;fy} k|;"lt hl6ntfsf] Aoa:yfkg / kl/jf/ lgof]hg ;]jf ;d]t
k|bfg ug]{ .
OPD, Indoor ;]jf k|bfg ug]{ .
c:ktfndf 8fS6/, g;{, Kof/fd]l8S;x?nfO u'0f:t/Lo cfsl:ds k|;"lt ;]jf k|bfg ug{ lgoldtCME Class;~rfng tyf ;xof]u ug]{
;'/lIft dft[Tj tyf kl/jf/ lgof]hgsf tflnd ultljlwnfO{ ;xlhs/0f ug]{.
c:ktfnsf sd{rf/L ;d"x;Fu dft[ tyf k]l/g]6n d[To'sf] ;ldIff u/L c:ktfndf k|bfg u/Lg] ;]jfsf] ;'b[9Ls/0f ug]{ .
lhNnf of]hgf, ;ldIff tyf d'Nof°g tyf cg';Gwfg sfo{df ;xefuL e} ;]jf ;'b[9Ls/0fdf g]t[TjbfoL e"ldsf jxg ug]{ .
o; jfx]s c:ktfn k|d'vn] tf]s]sf sfo{x? Ufg]{ Tfyf cfkm"n] xfl;n u/]sf] ljz]if1tf cg';f/ cGo ;]jf lbg] .
सेवा अबरु नहुने गरि dlxgfsf] Ps lbg labf पाइने छ . labf lnbf !% lbg cufl8 c:ktfnsf k|d'v / थानीय तहलाई clgjfo{ ?kdf hfgsf/L
u/fpg' पनेछ .
CEONC sf]ifaf6 lgo'lQm ePsf8fS6/n] lglh :jf:Yo ;+:yfdf sfd ug{ kfpg] 5}g .
@_ Pg]:y]l;of ;]jf pknAw u/fpg] sd{rf/Lsf] sfo{ ljj/0f
@$ ;} 306f cfjZostf cg';f/ k|;"lt zNolqmof ;]jf pknAw u/fpg zNolqmof ;]jf lbg] lrlsT;s;Fu ;dGjo u/L sfd ug]{.
Kf|;'lt zNolqmof ;]jf afx]s cfˆgf] sfo{If]q leq /xL cGo ;]jfdf ;xof]u k|bfg ug]{.
Kf|;'lt ljefu k|d'vn] tf]s] adf]lhd cGo ;]jf k|jfx ;xof]u ug]{ .
श

ष्ट्क्रया कक्षमा आव

क एने थेष्ट्सया स क्त

CEONC sf]ifaf6 lgo'lQm ePsf
सेवा अबरु नहुने गरि dlxgfsf]

स ूणय औजाि उपकिण तथा और्षधी

सै घा तयारि अव थामा िाীे

Pg]:y]l;of ;]jf lbg] sd{rf/Ln] lglh :jf:Yo ;+:yfdf sfd ug{ kfpg] 5}g .
Ps lbg labf पाइनेछ . labf lnbf !% lbg cufl8 c:ktfnsf k|d'v / थानीय तहलाई clgjfo{ ?kdf hfgsf/L

u/fpg' पनेछ .
#_ CEONC ;]jf pknAw u/fpg] g;{sf] sfo{ ljj/0f

श ष्ट्क्रया कक्षमा आव क औजाि उपकिणआकक्त क और्षष्ट्ध तथा , @$;} 306f श ष्ट्क्रया k|;"lt ;]jf प्रदान गनय तयारि अव थामा िाীे .
औजाि उपकिण तथा ष्ट्लनेन याय पि हरु ष्ट्नमयलीकृत भएको ि श ष्ट्क्रया कक्षको ष्ट्नयष्ट्मत सिसफाई तथा सं क्रमण ष्ट्नवािण को सुष्ट्नक्त चतता गने .

u'0f:t/Lo k|;"lt ;]jf pknAw u/fpg ;+s|d0f /f]syfd(Infection Prevention);DaGwL u/Lg] lqmofsnfk ug]{÷u/fpg] / u'0f:t/ sfod
eP gePsf] ;'lglZrt ug]{ (IP Guidelinecg';f/_ .
pknAw u/fO{Psf] ;]jfsf] /]s8{÷l/kf]6{ /fVg tyf tof/ ug{ Ward InchargenfO{ ;xof]u ug]{ .
;]jf pknAw u/fpg O{Grfh{n] tf]s]sf] sfo{ ;Dkfbg ug]{ .
;]jf pknAw u/fpg 6Ld df ;dGjo sfod ug]{ .
;]jf ;DaGwL ष्ट्नदे ष्ट्शकाहरुsf] तयारि साथै कावाय यनमा ाउने .
CEONC sf]ifaf6 lgo'lQm ePsfg;{n] lglh :jf:Yo ;+:yfdf sfd ug{ kfpg] 5}g .
सेवा अबरु नहुने गरि dlxgfsf] Ps lbg labf पाइने छ . labf lnbf !% lbg cufl8 c:ktfnsf k|d'v / थानीय तहलाई clgjfo{ ?kdf hfgsf/L
u/fpg' पनेछ .
$_ Nofj ;]jf pknAw u/fpg] sd{rf/Lsf] sfo{ ljj/0f
@$ 306f CEONC ;]jf pknAw u/fpg k|of]uzfnfdf ug'{ kg]{ Investigation x? l56f] 5l/tf] ug{].
u'0f:t/Lo ;]jf pknAw u/fpg प्रयोगशालामा ;+s|d0f /f]syfd (Infection Prevention) ;DaGwL u/Lg] lqmofsnfk ug]{÷u/fpg] / u'0f:t/ sfod
eP gePsf] ;'lglZrt ug]{ .
प्रयोगशाला लाइ

सै घा तयारि अव थामा िाীे .

Blood Transfusion कोलाष्ट्ग तयारि अव थामा िहने तथा आव कतानुसाि Red Cross संग सम य गने

;]jf pknAw u/fpg c:ktfnsf] k|of]ufzfnfsf cGo sd{rf/L;Fu ;dGjo u/L sfd ug]{ .
Kf|;'lt ljefu k|d'v / k|of]uzfnf k|d'vn] tf]s] adf]lhdsf cGo k|of]uzfnf ;DaGwL sfo{df ;xof]u ug]{ .
CEONCsf]ifaf6 lgo'lQm ePsf Nofj ;]jf lbg] sd{rf/Ln] lglh :jf:Yo ;+:yfdf sfd ug{ kfpg] 5}g .
सेवा अबरु नहुने गरि dlxgfsf] Ps lbg labf पाइने छ . labf lnbf !% lbg cufl8 c:ktfnsf k|d'v /
u/fpg' पनेछ .
%_ ;xof]uL sd{rf/Lsf] sfo{ ljj/0f
CEONC ;]jfdf ;xof]uL sd{rf/Ln] cGo ;xof]uL sd{rf/L;Fu ldn]/OTdf सि;kmfO sfo{ ug]{ .
pQm :yfgdf unit incharge nufPsf] cGo sfo{df ;xof]u ug]{ .
औजाि उपकिण, w'g] ि ष्ट्नमयलीकिणको लाष्ट्ग तयारि गने .
b}lgs सिसफाई गने तथा OT rooms crub लगायतका कायय गने .

364

थानीय तहलाई

clgjfo{ ?kdf hfgsf/L

अनुसूची : Skill Lab सामानको ष्ट्ल
Skill Lab Material list for onsite coaching and mentoring to BC/BEONC service providers
Equipment &
Name and description of Items needed
Material set
Birthing
Product description: Mama Birthie- birthing model with
model with
Baby-1 set
1
Baby and
Placenta– 1 set
placenta
Product description: NeoNatalie Complete Kit with
New born
resuscitation
Ambu bag for Newborn resuscitation-1
2
baby and
Masks 0 and 1 number-2
sets,
Penguin suction or Dele suction)- 1 set
3 MAMA U
Product description: Mama U- condom temponade
4

Vacuum
extractor set

5

Standard
Delivery set

6

MVA set

7

Plastic box

8

Emergency
medicine and
supplies

9

KMC set

Product Description: Hand Held Vacuum Extractor complete set with
Silicon cup – 2 size
Product –Pakistani and its number and standard size:
long Artery Forceps (Haemostatic, Rankin – Crile or Rochester – Pean) 24 cm -2 pc
Cord Cutting Scissor (Umbilicus – Blunt – 1 pc)
Sponge Holding Forceps (Forester; Straight; Serrated) 20cm -2 pc
Small Gally Pot – 1 pc
Big Bowl more than 750 ml. – 1 pc
Product –Pakistani and its number:
Double Valve Speculum (small, medium, large size)- 3 speculum in 1 set
Velselum- 1 pc
Sponge holder – 1 pc
Small Gally pot – 1pc
Kidney Tray (500 ml) – 1pc
MVA syringe for post abortion care (Mva USA) with cannula in different size- 1 complete set
Large box for preparing eclampsia and shock management box (2 sets)
Severe pre-eclampsia management Box (critical items):
1. Inj. Magnesium sulfate 50% -16 gm.
2. Inj. Calcium Gluconate- 2 gm.
3. IV cannula 16 G and or 18 G - 2
4. IV set – 2
5. Inj. RL at least – 1 bottle
6. Foley’s catheter – 1 pc
7. Urobag – 1 pc
8. Syringe 10 ml – 2 pcs
9. Syringe 20 ml – 1 pc
10. Inj. 2% Xylocaine – 1 vial
11. Cap Nifedipine 5 mg at least 5 caps
12. Gudal Air way for (Adult) – 1 pc
Shock (due to PPH) management box (critical items):
1. Inj. RL - 3 litters
2. IV cannula 16 G or 18 G – 2 pcs
3. IV sets- 2 pcs
4. Inj. Oxytocin at least 20 unit.
5. Foley’s catheter – 1 pc
6. Urobag – 1 pc
7. Gudal air way – 1 (Adult)
8. Inj. Ergometrine 0.2mg – 2 ampule if available
9. Syringe 2 or 5 ml – 3 pcs
1.
Wrapper for baby- 2 pc
2.
Long wrapper for mother - At least 3 meter
3.
Gown for mother- 1pc
4.
socks for baby- 1 pair
5.
cap for baby- 1 set
6.
gloves for baby-1 pair
7.

Napkin for baby- 1 pc
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No. of set
need
1 set

1 set

1 set
1 set

1 set

1 set

2 pcs

1 set

1 set

अनुसूची
LIST OF AFS CERTIFIED SITES
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S.N.
LIST OF AFS CERTIFIED SITES
Province No.1
1
Sunsari

Province No.2
2
Mahottari

3

Rautahat

4
Sarlahi
5
Saptari
Province No.3
6

Sindhuli
Province No.4
7
Kaski
Province No.5
8
Arghakanchi
9
Dang

10
Kapilvastu
11

Pyuthan
12
Rolpa
13
Rukum

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Harinagara PHC
Chatra PHC
Sitapur HP
Ithari PHCC
Hadiya HP
Tapeshwari HP
Jogidah HP
Sundurpur HP
Hardeni HP

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Bardibas Hospital
Gaushala PHCC
Bharatpur HP
Basantpatti HP
Barahampuri HP
Kanakpur HP
Patura PHCC
Sarmujwa HP
Sisautiya HP
Bhaktipur HP
Achalgad PHCC
Pipariya HP
Hanumanagar HP
Bordhebarsain HP
Patthagada HP

25
26
27
28
29

Sirthuali PHC
Chapauli HP
Belghari PHCC
Beseshwor HP
Shilapati HP

30

SPN Clinic, Pokhara

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Thada PHC
Hanspur HP
Gaduwa HP
Sashaniya HP
Satbariya HP
Jaynagar HP
Barkalpur HP
Gauri HP
Tilaurakot HP
Shivpur HP
Khaira HP
Sotre
Puranthanti HP
Okharkot HP
Bhingri PHC
Gothiwang HP
Kotgaun HP
Khumel HP
Libang HP
Sylakapha HP
Bafikot HP
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Province No.7
14
Achham
15

Baitadi
16

Bajhang
17
Bajura
18

Dadeldhura

52

Smiruti HP

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Duni HP
Kalika HP
Kuwakot
Sharmali
Shankarpur HP
Kesharpur PHC
Bhunali HP
Siddheswor HP
Sunkuda HP
Bhairavsthan HP
Deulekh PHC
Kharitadi
Chhana HP
Tate HP
Kaileshmandu HP
Jaguda HP
Samaiji HP
Nawdurga
Bagarkot HP
Aalital HP
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