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समष्टिगत मागगदर्गन 
स्वास््य क्षेत्रसँग सबंद्द काययक्रमहरूको प्रभावकारी कायायन्वन तथा कायय सञ्चालनमा एकरूपता एव ंसहजीकरण 
गराउने उद्देश्यले देहाय बमोजजमको समजटिगत मागयदर्यन तयार गररएको छ । काययक्रम सम्पन्न भएपश्चात 
प्रदेर्, स्वास््य तथा जनसखं्या मन्त्रालय एव ंकाययक्रमसँग सम्बद्द महार्ाखामा देहाय बमोजजमका प्रततवेदन 
पठाउनपुनेछ । स्थानीय तहको आन्तररक श्रोतबाि सञ्चाललत काययक्रमहरुको वववरण समेत प्रततवेदनमा समावेर् 
गनुयहुन अनरुोध छ । 

 काययक्रम तथा स्वास््य सेवाको प्रवाह एव ं सेवाको प्रयोगबारेको वववरणका आधारमा काययक्रमहरुको 
तनयलमत अनगुमन रुपमा गररने हँुदा स्थानीय तह अन्तगयत प्रदान गररने स्वास््य सेवाको त्याङ्कीय 
वववरण स्वास््य सचूना प्रणालीमा मालसक रुपमा प्रववटि गनुय, गराउनपुनेछ । साथै अन्य व्यवस्थापन 
सचूना प्रणालीको मापदण्ड अनसुार त्याङ्कको प्रववजटि तथा प्रततवेदन गनुयपनेछ । 

 काययक्रमहरुको प्रभावकारी कायायन्वयनका लागग आवश्यक प्राववगधक सहयोग तथा सहजजकरणका लागग 
प्रदेर् कायायलय, स्वास््य तनदेर्नालय, सामाजजक ववकास मन्त्रालयका साथै सघंस्तरका काययक्रमसँग 
सम्बजन्धत महार्ाखाहरुसँग समन्वय गनय सककनेछ ।साथै प्रदेर् तथा सघंस्तरबाि आवश्यकता अनसुार 
काययक्रमहरुको अनगुममन हुन सक्नेछ । 

 काययक्रमका लागग ववतनयोजजत रकम काययक्रम सञ्चालन गनयका लागग कम हुन गएमा वा काययक्रम 
ववस्तार गरी सञ्चालन गनय आवश्यक भएमा स्थानीय तहबाि थप श्रोत पररचालन गरी काययक्रम 
सञ्चालन गनय सककनेछ । 

 स्थायी कमयचारीहरुको तलब, महगी भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोषाक लगायत अतनवायय दातयत्वका काययलाई 
प्राथलमकताका ददई काययक्रम प्रभाववत नहुने गरी बजिेको व्यवस्थापन गनुयपनेछ । 

 काययक्रम सञ्चालनका लागग ववतनयोजजत बजेि सम्बन्धमा यस तनदेलर्कामा बाँडफाँडका आधार उल्लखे 
गररएकोमा सोदह बमोजजम तथा बाँडफाँडका आधार उल्लेख नगररएकोमा काययक्रम तथा कक्रयाकलापको 
उद्देश्य र अपेक्षक्षत लक्ष्य अनरुुप हुने गरी स्थानीय आवश्यकता अनसुार बजिेको बाँडफाँड गरी काययक्रम 
तथा कक्रयाकलापहरु सञ्चालन गनुयपनेछ । 

 स्वीकृत दरबन्दी तथा बजकेो पररगधलभत्र रहेर मात्र सेवा सचुारूलाई प्राथलमकता ददई सेवा करारका 
कमयचारीको व्यवस्थापन गनुयपनेछ ।  

 महामारी तथा महामारीजन्य अवस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा तनयन्त्रणका लागग आवश्यकता 
अनसुार प्रदेर् तथा सघंसँगको समन्वय तथा सहकाययमा प्राथलमकताकासाथ काययक्रम सञ्चालन गने, 
गराउने गनुयपनेछ । 

 औषगध तथा औषधीजन्य सामग्री खररद गदाय सघं तथा प्रदेर्बाि प्राप्त नहुने वा कम मात्रामा प्राप्त 
हुने तथा स्थानीय तहमा बदि आवश्यक हुने औषगध तथा सामग्रीहरुलाई प्राथलमकता ददनपुनेछ । 

 स्वीकृत काययक्रम तथा प्राप्त अजख्तयारी अनसुारको तनदेर्न र खचय गदाय सावयजतनक खररद ऐन २०६३, 
तनयमावली २०६४, काययववधी ऐन २०५५ र तनयमावली २०६४ तथा भ्रमण खचय तनयमावली २०६४ का 
साथै अथय मन्त्रालयबाि जारी गररएको कायय सञ्चालन तनदेलर्का अनरुुप काययक्रम सञ्चालन गनुयपनेछ 
।  
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कायगक्रम: स्थानीय तहका स्वास््य चौकी, प्रा. स्वा. के. र अस्पतालहरुमा कायगरत कमगचारीहरुको तलब, 
महगी भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोषाक लगायत अन्त्य प्रर्ासनीक खचग 

 

पररचय स्थानीय तहहरूमा रहेका स्वास््य ससं्था (स्वास््य चौकी, प्रा. स्वा. के. र 
अस्पतालहरुमा काययरत कमयचारीहरुको तलब, महगी भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोषाक 
लगायत अ तनवायय दातयत्व र प्रर्ासनीक खचय समेतको लागग यो काययक्रम राखखएको 

हो ।  

उद्देश्य स्थानीय तहहरूमा रहेका स्वास््य ससं्थामा काययरत स्थायी कमयचारीहरु छात्रबवृत्तका 

गचककत्सकहरू र दरबन्दीमा रहेका करारका कायायलय सहयोगीहरूले तलव भत्ताहरू समयमै 

प्राप्त गरी कायय सम्पादनमा सहयोग पयुायउने ।  

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

स्थानीय तहहरूमा रहेका स्वास््य ससं्थामा काययरत स्थायी कमयचारीहरू छात्रबवृत्तका 
गचककत्सकहरू र दरबन्दीमा रहेका करारका कायायलय सहयोगीहरूल ेतलव भत्ताहरू समयम ै
प्राप्त गरेको हुने । 

सञ्चालन 
प्रकृया 

स्वास््य ससं्थामा काययरत देहाय अनसुारका कमयचारीहरूको तनयमानसुार तलव भत्ता 
भकु्तानी गने 
 स्वीकृत दरबन्दी अनसुार स्थानीय तहको स्वास््य ससं्थामा काययरत कमयचारी र 

कायायलय सहयोगी,  
 दरबन्दीमा रहेका करारका कायायलय सहयोगीहरू, 
 गचककत्सा पररचालन तनदेलर्का अनसुार खदि आएका छात्रबवृत्तका गचककत्साहरू । 

बजेि बाँडफाँड कमयचारीहरुको तलब, महगी भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोषाक लगायत अतनवायय 
दातयत्वमा पयायप्त रकम नववतनयोज नगरी यस  लर्षयकवाि अन्य लर्षयकमा रकम 
ववतनयोजन गनय पाइने छैन । 

अलभलेख तथा 
प्रततवेदन 

प्रचललत काननू अनसुार सम्वजन्धत तनकायमा प्रततवेदन पेर् गने 
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१. आयवेुद तथा वकैष्पपक चचककत्सा कायगक्रम 
आधारभतू स्वास््य सेवालाइय सर्क्त वनाउनका लागग आधुतनक गचककत्सा पद्धततसगं ैपरम्परागत गचककत्सा 
पद्धततको पररचालनको महत्वलाइय अल्माआिा घोषणाले स्वीकार गरेको छ । नागररकको सामाजजक तथा 
भावनात्मक स्वास््यलाइय सतुनजश्चत गने पररकल्पनालाइय साकार गनयका लागग परम्परागत गचककत्सा पद्धततको 
महत्वपणूय भलूमका रहन्छ । अन्तराजटिय अनभुवले केदह मालमलामा भावनात्मक तथा आध्याजत्मक कारणल े
पतन रोगी हुनसक्ने देखाएको छ । त्यस्तोमा आधुतनक गचककत्सा पद्धततको तलुनामा परम्परागत गचककत्सा 
पद्धतत प्रभावकारी भएको पाइएको छ । नेपालमा जडडविुीजन्य औषगध लगायतको उत्पादन तथा व्यापारको 
ठूलो अवसर छ । यो क्षमताको पणूय उपयोग हुन नसकेको वतयमान अवस्थामा वन लगायतका क्षेत्रसँग सहकायय 
गरेर जडडविुीजन्य औषगध लगायतको उत्पादन तथा तनयायतको ठूलो सम्भावना देर्मा छ । सरकारी तवरवाि 
सेवा उपलव्ध नभएका अन्य परम्परागत गचककत्सा पद्धततहरू आजम्च, गरुाउ, धामी, झाक्री, गभुाज,ु झारफुक 

जस्ता अनेकन उपचार पद्धतत लभत्रका लम्या र भ्रामक परम्परालाइय सधुार गरी  त्यस लभत्रका उपयोगी 
ववषयवस्तकुो सम्वन्धमा अध्ययन गदै आयवेुद तथा वकैजल्पक गचककत्सा पद्दततलाई थप सदुृि गनय आवश्यक 
छ ।  

कायगक्रम: १. ववद्यालय आयवेुद स्वास््य र योग मर्क्षा कायगक्रम 

पररचय  स्वस्थवतृ्त (ददनचयाय, ऋतचुयाय, आहार, ववहार आदद), सदवतृ, आचार रसायन, आयवेुद 
जीवन र्लैीसम्बन्धी सचतेना, स्थानीय तहमा उपलब्ध हुने जडडविुीको उपयोगीताबारे 
जानकारी गराउन तथा योगकोबारेमा जानकारी ददन र योगका ववलभन्न कक्रयाकलापहरुको 
अभ्यास गराउन ववद्यालय आयवेुद स्वास््य र योग लर्क्षा काययक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको 
हो । 

उद्देश्य • आयवेुद गचककत्सा सेवा प्रदान गने ससं्थाहरू तथा ती ससं्थाहरूबाि पाइने सवेाहरूबारे 
जानकारी गराउने ।  

• स्वस्थवतृ्त (ददनचयाय, ऋतचुयाय, आहार, ववहार आदद), स्वस्थ जीवनर्लैी सम्बन्धी 
सचेतना गराउने ।  

• स्वास््यकमी, ववद्याथी र समदुायबीचको सम्बन्ध सकारात्मक र समन्वयात्मक बनाउन े
।  

• योगकोबारेमा जानकारी ददने तथा योगका ववलभन्न कक्रयाकलापहरुको अभ्यास गराउने ।  

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

• आयवेुद गचककत्सा सेवा प्रदान गने ससं्थाहरू तथा ती ससं्थाहरूबाि पाइने सवेाहरूबारे 
जानकारी प्राप्त भई सेवाको उपयोग गने र अन्य व्यजक्तहरुलाई पतन उक्त ससं्थाबाि 
प्राप्त हुने सेवाकोबारेमा जानकारी गराउने हुनेछ । 

• स्वस्थवतृ्त (ददनचयाय, ऋतचुयाय, आहार, ववहार आदद), स्वस्थ जीवन र्लैी सम्बन्धी 
सचेतना प्राप्त भई आफू र समाजलाई स्वास्थ राखखनछे ।  
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• स्थानीय तहमा प्राप्त हुने जडडविुीको उपयोगगताकोबारे जानकारी भई ववद्यालय पररसर 
तथा आफ्नो घरवररपरर पतन रोप्न प्रोत्सादहत हुनेछन ्। 

• स्वास््यकमी, ववद्याथी र समदुायबीचको सम्बन्ध सकारात्मक र समन्वयात्मक हुनेछ 
।  

• योगकोबारेमा जानकारी प्राप्त भई तथा योगका ववलभन्न कक्रयाकलापहरु ववर्षे गरी 
गचककत्सासँग महत्व राख्न ेयोगका अभ्यास ब्यजक्तगत तथा समदुायस्तरमा सञ्चालन 
हुनेछ ।  

सञ्चालन 
प्रकृया  

• ४०सम्म ववद्याथी समावेर् गरी एउिा कक्षा सञ्चालन गनुयपनेछ ।  
• ववद्याथीहरूसँग कृयाकलापको उद्देश्यमा उल्लखे भएका र आयवेुद लर्क्षा तथा जीवनर्लैी 

व्यवस्थापनमा तोककएको बबषयबस्तमुा आधाररत रही कक्षा सञ्चालन गनुयपनेछ ।  
• एउिा ववद्यालयमा कजम्तमा २ विासम्म आयवेुद सदै्धाजन्तक ववषयको कक्षा सञ्चालन 

गनुयपनेछ ।  

कक्षा सञ्चालन गदाय ध्यान ददनपुने अन्य बबषयहरू 

• काययक्रमको पररचय र उद्देश्य अवगत गराउने ।  
• कृयाकलापमा उल्लेखखत बबषयबस्तहुरू समेिी कक्षा सञ्चालन गने ।  
• अन्तरकक्रयाको अवसर सजृना गने ।  
• स्वास््य सम्बन्धी बबषयहरूको पम्प्लेि, पोटिर, फ्लीपचािय आददको उगचत प्रयोग गरी 

व्यवहाररक ज्ञान ददने । 
• एक कक्षाको अवगध कम्तीमा १ घण्िा ३० लमनेिको हुनपुने ।  
• ववद्यालय योग लर्क्षा लाग ुभएका ससं्थाहरुले उक्त लर्षयकमा प्राप्त बजेिबाि आगथयक 

काययववगधको पररगधमा रहेर ववद्यालयसँग समन्वय गरी तनयलमत योग कक्षा सञ्चालन 
गने ।  

• एक ववद्यालय लर्क्षा काययक्रममा एक जना सहयोगी राख्न सककनेछ । 
• अलभमखुखकरण भएका ववद्यागथयहरूको सखं्या सदहत प्रततवेदन तयार गने ।  

योगको सदै्धाजन्तक तथा प्रयोगात्मक कक्षा सञ्चालन 

• प्रत्येक कक्षाका २ जनाका दरल ेववद्याथी छनौि गरी लर्क्षकहरुको समेत सहभागगतामा 
योग प्रलर्क्षकद्वारा हप्ताको २ पिक प्रयोगात्मक कक्षा सञ्चालन गनुयपनेछ ।  

• अन्य ददनमा प्रलर्क्षण ददएमा ववद्याथी र लर्क्षकद्वारा आ आफ्ना कक्षामा अन्य 
ववद्याथीहरुलाई अभ्यास गराउन प्रोत्सादहत गने र त्यसका लागग ववद्यालयमा तनयलमत 
समय छुट्याउन ववद्यालय व्यवस्थापन सलमततसँग छलफल गरी पहल गने । 

• आवश्यकतानसुार गचककत्सासँग महत्व राख्न ेयोगका अभ्यास समेत लसकाउन ुपनेछ । 

बजेि वाँडफाँड स्थानीय आवश्यकता अनसुार अथय मन्त्रालयको काययसञ्चालन तनदेलर्का २०७५ वमोजजम । 
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कायगक्रम: २. स्थानीय जडिविुी पररचयात्मक कायगक्रम तथा ननजी ससं्था (आयवेुद तथा वकैष्पपक चचककत्सा) 
हरूको लगत सकंलन । 

सन्दभय 
सामग्री 

आयवेुद तथा वकैजल्पक गचककत्सा सम्बन्धी तनदेलर्का, काययववगध, मापदण्ड आदद । 

पररचय  देर्मा उपलब्ध जडीविुीको व्यवस्थापन र उपयोग गदै आयवेुद गचककत्सा प्रणालीको ववकास 
तथा प्रचललत अन्य परूक गचककत्सा प्रणालीहरूको सरंक्षण एव ंव्यवजस्थत ववकास गने राजटिय 
स्वास््य नीतत २०७६ को भावना अनरुूप जडडबिुीहरूको महत्व, जडडबिुीको सम्भाव्य वजार 
व्यवस्था र आगथयक महत्व दर्ायउन तथा स्थानीय हवयल बैंक स्थापना गनय एव ंआयवेद 
स्वास््य ससं्थाको काययक्षते्रलभत्रका स्थानमा सचंाललत आयवेुद तथा बकैजल्पक गचककत्सा सेवा 
प्रदान गने तनजी ससं्था र परम्परागत ज्ञान र सीप भएका स्वास््यकमीहरुको त्याङ्क 
सकंलन गने र सेवा लाइ तनधायररत मापदण्ड अनसुार व्यवजस्थत गनय यो काययक्रम सञ्चालनमा 
ल्याइएको हो । 

उद्देश्य • औषगधजन्य जडडबिुीहरूकोबारेमा सदह जानकारी ददने ।  
• उपचारात्मक तथा प्रवधयनात्मक स्वास््यमा सघाउ पयुायउने । जडडबिुीहरूको महत्ववारे 

छलफल गने ।  
• गचककत्सा सेवा प्रदान गने ससं्थाहरू तथा ती ससं्थाहरूबाि पाइने सेवाहरूबारे जानकारी 

गराउने । 
• जडडबिुीको सम्भाव्य वजार व्यवस्था र आगथयक महत्व वारे जानकारी ददन े। 
•  स्थानीयस्तरमा प्राप्त हुने जडडबिुीहरुको लगत सकंलन गने । 
• आफ्नो काययक्षेत्र लभत्रका स्थानमा आयवेुद तथा बकैजल्पक गचककत्सा सेवा प्रदान गनय 

तनयमानसुार दताय भई सचंाललत वा अन्य तनजी स्वास््य ससं्थाहरुको लगत सकंलन गने 
। 

• अतनयलमतत रुपमा सञ्चालन भएका ससं्थाहरुको तनयमन गने ।  
• परम्परागत रुपमा स्वास््य सेवा प्रदान गरररहेका स्वास््यकमीहरुको त्याङ्क सकंलन 

गने । 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

• सहभागीहरू जडडबिुीको महत्व, सरंक्षण, सम्बधयन गनय सक्षम हुनेछन ्।  
• सहभागीहरूले आयवेुद औषधोपयोगी जडडबिुीबारे जानकारी ललन सक्नेछन ्।  
• आयवेुद स्वास््य ससं्थाहरूमा सेवा ललन प्रेररत हुनेछन ्।  
•  स्थानीयस्तरमा प्राप्त हुने जडडबिुीको त्याङ्क तयार हुनेछ र लोपोन्मखु जडडबिुीको 

सरंक्षण गनय िेवा लमल्नछे ।  
• जडडबिुीको कुर्ल सकंलन अभ्यार्को ववकास हुनेछ । 
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कायगक्रम: ३. स्तनपायी आमालाई मातमृर्र् ुसरुक्षाथग दगु्धबधगक जडिबिुी जन्त्य औषचध ववतरण सम्बष्न्त्ध 
कायगक्रम ।  

• तनजी स्वास््य ससं्थाको लगत सकंलन भ ैअलभलेखखकरण भएको हुनेछ । 
• तनजी स्तरमा सचंाललत आयवेुद तथा बकैजल्पक स्वास््य ससं्थाहरु मापदण्डमा उल्लखे 

भए अनसुार सचंाललत हुन प्रेररत हुनेछन ्। 
• अबधै रुपमा सञ्चालनमा रहेका ससं्थाहरुको तनयमन हुनेछ । 

सञ्चालन 
प्रकृया  

सञ्चालन गने तनकायः आयवेुद स्वास््य ससं्थाहरु ।  

सञ्चालन गनुयपने समयः लक्षक्षत समहूलाई ववर्षे गरी जडडबिुी प्रर्स्त मात्रामा प्राप्त हुने 
समयमा ।  

सञ्चालन ववगधः 

• कम्तीमा पतन २० जनालाई (सकेसम्म एक वडाबाि करीब ३ जना हुने गरी) सहभागी 
गराउन ुपनेछ । सहभागी मनोनयन गदाय स्थानीय परम्परागत स्वास््यकमीहरू, अगवुा 
कृषक, सामदुातयक वन उपभोक्ता सलमतत र स्थानीय समाजसेवी, आमा समहू, नसयरी 
सचंालकको प्रतततनगधत्व हुने गरी गनुयपनेछ । 

• यस काययक्रम सञ्चालनका लागग सम्बजन्धत बबषयमा अनभुव एव ं ज्ञान भएका 
व्यजक्तहरूलाई स्रोत व्यजक्तका रूपमा पररचालन गनय सककने छ । कृवष, बन, सहकारीसँग 
समन्वय गने । स्थानीयस्तरमा प्राप्त भएका जडडबिुीहरुको लगत सकंलन गरी 
अद्याबगधक राख्न ुपनेछ । यस काययक्रमबाि लाभाजन्वत भएका सहभागगहरूको सखं्या 
सदहतको प्रततवेदन तयार गरी सम्बजन्धत तनकायमा पठाउन ुपनेछ ।  

• आफ्नो काययक्षते्र लभत्र तनयमानसुार दताय भएका आयवेुद तथा बकैजल्पक गचककत्सा सेवा 
प्रदान गनय खोललएका तनजी स्वास््य ससं्थाहरुको कायययोजना बनाई अनगुमन, तनयमन 
गनय तनजी ससं्था अनगुमन सलमततको सहभागगता गराउन े।  

• स्वास््य ससं्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नतत मापदण्ड सम्बजन्ध दोश्रो सरं्ोधन, 
२०७३ सम्बजन्ध तनदेलर्काको मापदण्ड परुा गरी दतायको लागग आवेदन ददने ससं्थाहरुको 
अनगुमन गरी प्रकक्रया पगेुको भएमा दताय लसफाररस गने ।  

• अनसुचूी १ बमोजजमको फारम भरर अलभलखे राख्न े।  

बजेि वाँडफाँड स्थानीय आवश्यकता अनसुार अथय मन्त्रालयको काययसञ्चालन तनदेलर्का २०७५ वमोजजम । 

सन्दभय 
सामग्री 

आयवेुद तथा वकैजल्पक गचककत्सा सम्बन्धी तनदेलर्का, काययववगध, मापदण्ड आदद । 
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पररचय  मातलृर्र् ुस्वास््य र स्तनपानको महत्व बझुाउन,आमा र बच्चाको स्वास््य सधुार 
गनय तथा कुपोषणजन्य रोगबाि बचाउन, सतु्केरी मदहलाको पयायप्त दधू बिाउन 
र्तावरीचूणय ववतरण गनय र सेवाग्राहीमा सो सम्बजन्ध चेतनामलूक सामग्री ववतरण गनय 
यो काययक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।  

उद्देश्य • आमा र बच्चाको स्वास््य सधुार गने तथा कुपोषणजन्य रोगबाि बचाउने । 
• स्तनपानको महत्वबारे स्तनपायी मदहलाहरूलाई जनचेतनामलूक स्वास््य लर्क्षा 

प्रदान गने ।  
• मातलृर्र् ुमतृ्यदुर घिाउने ।  

अपेक्षक्षत प्रततफल • र्तावरी चूणय, दर्मलूको समेत प्रयोगबाि लर्र् ुर आमाको स्वास््यमा सधुार हुनेछ 
।  

• स्तनपायी मदहलाहरूल ेआफ्नो लर्र्लुाई स्तनपान गराउन उत्प्रेररत हुनेछन ्।  
• बच्चाको र्ारीररक र मानलसक बदृ्गध र ववकासमा सघाउ पगु्नेछ ।  
• कुपोषणजन्य रोगहरूको रोकथाम हुनेछ ।  
• बाल मतृ्यदुर घिाउन मद्धत पगु्नेछ ।  
• मात ृस्वास््य सवल रहनेछ ।  

सञ्चालन प्रकृया  सेवा ददने/काययक्रम सञ्चालन गने तनकायः आयवेुद स्वास््य ससं्थाहरु ।  

सञ्चालन ववगधः 

• मातलृर्र् ुस्वास््य र स्तनपानको महत्व बझुाउन सरोकारवाला तनकायसँग समन्वय 
गरी बगथयङ्ग सने्िर, खोपकेन्र, पवूयप्रसतूत जाँच गने स्थानहरूमा आयवेुद 
औषधालयले अनसुचूी ३ अनसुार सेवाग्राहीको अलभलेख राख्न े र अनसुचूी ४ मा 
तोककए बमोजजमको औषधीहरू समावेर् गरी सेवा प्रदान गने ।  

• प्रत्येक बषयको स्तनपान सप्ताहमा सरोकारवाला तनकायसँग समन्वय गरी तोककएको 
लक्षक्षत समदुायलाई चेतनामलुक सामग्री माफय त प्रचार प्रसार गररनेछ ।  

• सतु्केरी मदहलाको लगत सकंलन गने र काययक्रम सञ्चालन गररने स्थानका 
स्वयम्सेववकाहरूसँग समन्वय राखी आवश्यक अलभमखुखकरण ताललम गराई 
पररचालन गररनेछ ।  

• आयवेुद औषधालयले उपयकु्त स्थान छनौि गरी लर्र् ुर मदहलाको तनयलमत रूपमा 
स्वास््य जाँच गनुयपनेछ ।  

• आवश्यकतानसुार सतु्केरी मदहलाको पयायप्त दधू बिाउन र्तावरी (कुररलो चणूय) ६ 
मदहनासम्म खुवाउनपुनेछ । तत्काल सतु्केरी भएको अवस्था छ भने आमालाई एक 
मदहनासम्म दर्मलू तलेको माललस प्रयोग गनय ददनपुनेछ । 



8 

 

 

कायगक्रम: ४. पचंकमग पवूगकमग कायगक्रम । 

• र्तावरी चूणय र दर्मलु तलेको प्रयोग र ववतरण अनसुचूी ३ मा तोककए बमोजजम 
हुनेछ ।  

• काययक्रमको अलभलेख अनसुचूी ३ वमोजजम अद्याबगधक राख्नुपनेछ । 

लक्षक्षत समहूः– स्तनपायी मदहला (बच्चा जन्मेपतछ ६ मदहना सम्मका) । 

काययक्रम सञ्चालन गनुयपने समयः– आयवेुद स्वास््य ससं्थाबाि तनयलमत रुपमा । 

बजेि वाँडफाँड स्थानीय आवश्यकता अनसुार अथय मन्त्रालयको काययसञ्चालन तनदेलर्का २०७५ वमोजजम 
। 

सन्दभय सामग्री आयवेुद तथा वकैजल्पक गचककत्सा सम्बन्धी तनदेलर्का, काययववगध, मापदण्ड आदद । 

पररचय  पवूयकमय र योग काययक्रमका माध्यमबाि आयवेुद स्वास््य ससं्थाहरुमा आउने 
सेवाग्राहीहरूको स्वास््य प्रवधयन गनय यो काययक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो । 

उद्देश्य आयवेुद स्वास््य ससं्थाहरुमाआउने सेवाग्राहीहरूको जाँच गरी योग र पवूयकमयको 
माध्यमबाि स्वास््य सरंक्षण, प्रवधयन, आवश्यक उपचार र उगचत परामर्य ददने ।  

अपेक्षक्षत प्रततफल • यस सेवाबाि बबरामीहरू तथा सेवाग्राहीहरूको स्वास््य सरंक्षण, प्रवधयन र 
पनुयस्थापनामा सघाउ पगु्नेछ ।  

• व्यागध उपरव न्यनूीकरण हुनेछ । 

सञ्चालन प्रकृया  सेवा ददने/काययक्रम सञ्चालन गने तनकायः आयवेुद स्वास््य ससं्थाहरु ।  

सञ्चालन ववगधः  

• पवूयकमय र योग काययक्रम सञ्चालन भएका आयवेुद स्वास््य ससं्थाहरुमा सेवा 
प्रयोजनका लागग अनसुचूी ५ मा तोककए बमोजजमको फाराम बनाउन े। 

• आयवेुद स्वास््य ससं्थाहरुमा आएका सेवाग्राहीलाई स्वास््य जाँच गरी समस्याको 
पदहचान गरी आवश्यकता अनसुार योग र पञ्चकमय सेवाका लागग लसफाररस गने 
।  

• पचंकमय अन्तगयत पवूयकमयको रूपमा आवश्यकतानसुार स्नेहन, स्वेदन, लर्रोधारा, 
किीवजस्त, ग्रीवावजस्त, नस्य आदद । 

• स्वेदन कमय को लागग अनसुचूी ६ वमोजजमका रव्य रोगानसुार प्रयोग गने । 
• योग अन्तगयत गचककत्सक एव ंस्वास््यकमीहरूद्वारा लसफाररस गररने रोगानसुार, 

स्वास््य प्रवयद्धन एव ंपनुस्थायपनाका लागग तोककएको मापदण्ड अनसुार लसफाररस 
गने ।  
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कायगक्रम: ५. अत्यावश्यक आयवेुद औषचध खररद  

• काययक्रम सञ्चालनको लागग वजेि व्यवस्था भएमा अनसुचूी ७ मा तोककएवमोजजम 
अभ्यङ्गकताय तनयकु्त गने ।  

लक्षक्षत समहूःआयवेुद ससं्थाहरूमा उपचाराथय आएका सेवाग्राहीहरू । 

काययक्रम सञ्चालन गनुयपने समयः–कायायलय सञ्चालन रहने समयमा तनयलमत रुपमा 
।  

बजेि वाँडफाँड स्थानीय आवश्यकता अनसुार अथय मन्त्रालयको काययसञ्चालन तनदेलर्का २०७५ वमोजजम 
। 

सन्दभय सामग्री आयवेुद तथा वकैजल्पक गचककत्सा सम्बन्धी तनदेलर्का, काययववगध, मापदण्ड आदद । 

पररचय  गणुस्तरीय औषधी र स्वास््य सामग्रीको सहज तथा प्रभावकारी आपतूतय एव ंउपयोगलाई 
सतुनजश्चत गदै आन्तररक उत्पादनलाई बिावा दददै आत्मतनभयरता तफय  उन्मखु हुन भन्ने 
राजटिय स्वास््य नीतत २०७६ को ममयलाइ आत्मसात गदै आयवेुद स्वास््य ससं्थाहरूमा 
सेवा ललन आउने सेवा ग्राहीलाइ तोककएका औषगध तनःर्लु्क रूपमा तनरन्तर उपलब्ध 
गराउने मनसायल ेयो काययक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो । 

उद्देश्य • स्थानीय रुपमा देखखने रोगहरूको प्राथलमकता अनसुार तनरन्तर व्यवस्था हुने गरी 
आवश्यक आयवेुद औषगध खररद गने ।  

• तनःर्लु्क औषगध सदहतको सेवा तनरन्तर प्रवाह गने ।  

अपेक्षक्षत प्रततफल आवश्यक सेवा र औषगधको तनयलमत उपलब्धता हुनेछ । 

सञ्चालन प्रकृया  काययक्रम सञ्चालन गने तनकायः आयवेुद स्वास््य ससं्थाहरु ।  

सञ्चालन ववगधः 

• आयवेुद स्वास््य ससं्थाहरुमा आउने रोगको प्राथलमकता तनधायरण गने । प्राथलमकता 
तनधायरण गदाय अतघल्लो वषयको बबरामीको सखं्या, रोगको प्रकोप, बजेि आददलाई 
ध्यानमा राखख स्थानीय रुपमा प्राप्त वजेिलाई पररचालन गनय सककने छ ।  

• अत्यावश्यक आयवेुद औषगध खररद गदाय अनसुचूी ९ अनसुार तनःर्लु्क ववतरण 
गररने अत्यावश्यक आयवेुद औषगधहरुको लमतत २०७४।७।२३ को स्वीकृत सचूी (२३ 
विा) अनसुार खररद गनुयपनेछ । 

• औषगधको गणुस्तर परीक्षण गरी रेकडय अद्यावगधक हुनपुनेछ । 
• औषगध गणुस्तर परीक्षणको लागग सम्वजन्धत प्राववगधको सलंग्नतामा उपसलमतत 

गठन गरी सो सलमततद्वारा गणुस्तर परीक्षण गरेको हुनपुनेछ । 
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कायगक्रम: ६. ननिःर्पुक टिकि दताग र्पुक 

• अत्यावश्यक आयवेुद औषगधको गणुस्तर परीक्षण अनसुचूी १० मा तोककएबमोजजम 
हुनेछ  

• खररद गरीएका औषगधको अलभलेख अनसुचूी १२ बमोजजम राख्नुपनेछ । 

लक्षक्षत समहूः उपचारका लागग आउने सेवाग्राहीहरू । 

सेवा ददने, काययक्रम सञ्चालन गनुयपने समयः कायायलय सञ्चालन रहने समयमा 
तनयलमत रुपमा ।  

बजेि वाँडफाँड स्थानीय आवश्यकता अनसुार अथय मन्त्रालयको काययसञ्चालन तनदेलर्का २०७५ वमोजजम 
। 

सन्दभय सामग्री आयवेुद तथा वकैजल्पक गचककत्सा सम्बन्धी तनदेलर्का, काययववगध, मापदण्ड आदद । 

पररचय  प्रत्येक नागररकलाई राज्यबाि आधारभतू स्वास््य सेवा तनःर्लु्क प्राप्त गने हक हुनेछ 
भन्ने सवंधैातनक व्यवस्था कायायन्वयनका लागग समदुायका जनताहरूलाई तनर्लु्क 
स्वास््य सेवा प्रदान गने हेतलेु तनःर्लु्क दिकि दताय र्लु्क वापतको बजेि व्यवस्था 
गररएको हो । 

उद्देश्य • आयवेुद स्वास््य ससं्थाहरुलाई स्थानीयस्तरमा सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागग 
समदुायलाई सकक्रय बनाउन े।  

• आयवेुद स्वास््य सेवाको पहँुच अलभवदृ्गध गने ।  
• समदुायका जनताहरूलाई तनःर्लु्क स्वास््य सेवा प्रदान गने ।  

अपेक्षक्षत प्रततफल • सवयसाधारणले तनःर्लु्क आयवेुद स्वास््य सेवा प्राप्त गने छन ्।  
• तनःर्लु्क दिकि दताय र्लु्क वापत प्राप्त र्ोधभनाय रकमबाि बबरामीहरु तथा 

सेवाग्राहीहरुले तनयलमत सेवा प्राप्त गनय सघाउ पगु्नेछ । 

सञ्चालन प्रकृया  काययक्रम सञ्चालन गने तनकायः आयवेुद स्वास््य ससं्थाहरु ।  

सञ्चालन ववगधः 

• आयवेुद स्वास््य ससं्थाहरुमा दिकि र्लु्कको अनदुान बापत प्राप्त रकमको एक 
कोष खडा गरी सो कोषको सञ्चालन एव ंव्यवस्थापन गनय स्थानीय स्वास््य ससं्था 
सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सलमतत गठन गने  
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कायगक्रम: ७. राष्टिय योग टदवस/ अन्त्तरागष्टिय योगटदवस/ राष्टिय आरोग्य टदवस तथा धन्त्वन्त्तरर जयष्न्त्त 
। 

 

• स्थानीय स्वास््य ससं्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सलमततको गठन तोककए 
बमोजजम हुनेछ ।  

• दिकि र्लु्क बापतको सवुवधा प्राप्त गने बबरामीहरूको रेकडय सम्बजन्धत तनकायमा 
पठाउन ुपनेछ ।  

लक्षक्षत समहूः सम्पणूय सेवाग्राहीहरू । 

काययक्रम सञ्चालन गनुयपने समयः कायायलय सञ्चालन रहने समय । 

बजेि वाँडफाँड स्थानीय आवश्यकता अनसुार अथय मन्त्रालयको काययसञ्चालन तनदेलर्का २०७५ वमोजजम 
। 

सन्दभय सामग्री आयवेुद तथा वकैजल्पक गचककत्सा सम्बन्धी तनदेलर्का, काययववगध, मापदण्ड आदद । 

पररचय  कातत यक मदहनामा धन्वन्तरी जयजन्त, माघ मदहनामा राजटिय योग ददवस,आषाि मदहनामा 
अन्तराजटिय योग ददवस मनाउन ेगररन्छ । 

उद्देश्य योग र जीवनर्लैीको माध्यमबाि आरोग्यता प्राजप्तका लागग तोककएका ददवस अलभयानका 
रुपमा मनाउन े 

अपेक्षक्षत प्रततफल • योगाभ्यासबाि हुने लाभका बबषयमा जनचेतना अलभवदृ्गध हुनेछ । 
• नसने रोग न्यतूनकरणमा सहयोग पगु्नेछ । 

सञ्चालन प्रकृया  • प्रत्येक वषय धन्वन्तरर जयजन्तका ददन स्वास््य सम्बजन्ध बबलभन्न जनचेतनामलूक 
काययक्रम सदहत आरोग्य ददवस मनाउन े। 

• प्रत्येक वषय माघ १ गत े र जुन (June) २१ गत े गचककत्सकीय योगाभ्यास 
Therapeutic Yoga सदहत सवयसाधारणको उल्लेख्य सहभागगता हुनसक्ने स्थान 
छनौि गरी क्रमर्ःराजटिय योगददवस र अन्तराजटिय योगददवस ववववध काययक्रम 
सदहत अलभयानको रुपमा मनाउने । 

• योग र आयवेुदको महत्ववारे प्रचार प्रसार गने । 
• प्रगतत बबवरण आयवेुद तथा वकैजल्पक गचककत्सा ववभागमा पठाउने । 

बजेि वाँडफाँड स्थानीय आवश्यकता अनसुार अथय मन्त्रालयको काययसञ्चालन तनदेलर्का २०७५ वमोजजम 
। 

सन्दभय सामग्री आयवेुद तथा वकैजल्पक गचककत्सा सम्बन्धी तनदेलर्का, काययववगध, मापदण्ड आदद । 
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कायगक्रम: ८. मेमसनरी औजार खररद । 

 

  

पररचय  नसने रोग तथा अन्य रोगहरूमा आयवेुद स्वास््य ससं्थाहरूमा लर्रोधारा, वाटपस्वेदन 
यन्त्र (जडडविुी यकु्त वाफल े सक्ने) लगायत अन्य गचककत्सा उपयोगग सामग्रीको 
व्यवस्थापन सहज पानय यो काययक्रम राखीएको हो । 

उद्देश्य लर्रोधारा, वाटपस्वदेन सेवा सञ्चालन गनय आवश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन गने ।  

अपेक्षक्षत प्रततफल नसने रोगहरूको न्यतूनकरण भएको हुनेछ । 

सञ्चालन प्रकृया  • स्थानीय आवश्यकतानसुार बजेिको पररगधलभत्र रदह खररद योजना वनाउन े। 
• सावयजतनक खररद ऐन २०६३ तथा सावयजतनक खररद तनयमावली २०६४ वमोजजम खररद 

इकाइ माफय त प्रचललत व्यवस्था वमोजजम गने । 
• खररद गरीएका सामग्रीहरूको तनयमानसुार अलभलखे अद्यावगधक गररराख्नुपनेछ । 

बजेि वाँडफाँड स्थानीय आवश्यकता अनसुार अथय मन्त्रालयको काययसञ्चालन तनदेलर्का २०७५ वमोजजम 
। 

सन्दभय सामग्री आयवेुद तथा वकैजल्पक गचककत्सा सम्बन्धी तनदेलर्का, काययववगध, मापदण्ड आदद । 



13 

 

अनसुचूीहरु  

अनसुचूी १: परम्परागत स्वास््यकमी (झारफुक, धामी झाँक्री, गरुाउ, आम्ची आदी) हरुको उनीहरुले गरेको 
मखु्य उपचार सदहतको लगत सकंलन फारम 

क्र.स. नाम, थर ठेगाना कायय 
अवगध 

ववस्ताररत 
सेवा 
(जडीबिुी 
आदद) 

ज्ञान 
प्राजप्तको 
श्रोत 

ववलर्टि 
रोग 

 

प्याप्य कैकफयत 

         

         

         

 

 

  

  

 

 

  

तयार गनेकोनामः 

दस्तखतः 

दजायः 

लमततः 

कायायलयप्रमखुको नामः 

दस्तखतः 

दजायः  

लमततः 
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आयबेुद तथा बकैजल्पक गचककत्साका स्वास््य ससं्थाहरुको लगत सकंलन फारामः 

क्र.स
. 

ससं्था
को नाम 

प्रोपराइिर
को नाम 

ससं्था 
रहेको 
ठेगा
ना 

ससं्था 
सञ्चाल
न भएको 
अबगध 

ससं्था 
दताय र 
सञ्चालन 
स्वीकृतत 

(ललएको 
नललएको
) 

ललएको 
भए लमतत 

सेवाको प्रकार 
(आयवेुद, 
प्राकृततक, 
होलमयोप्यागथ, 
यनुानी 
,कफजजयोथेरापी
, अकुपचंर, 
अकुपे्रसर,अन्य 
गचककत्सा) 

सलंग्न 
गचककत्सक
को नाम 

कैकफय
त 

         

         

         

       

  कायायलयप्रमखुको नामः 

दस्तखतः 

दजायः  

लमततः 

तयार गनेकोनामः 

दस्तखतः 

दजायः 

लमततः 
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अनसुचूी २: तनःर्लु्क ववर्षे उपचारसम्बन्धी व्यवस्था 

(१) तनःर्लु्क प्रदान गररने ववर्षे उपचार सेवाहरूः  

(अ) जेटठ नागररकका लागगः  

(क) पञ्चकमय अन्तगयतको पवूयकमय स्नेहन र स्वेदन  

(ख) रसायन योगका लागग एकल चूणय औषगधहरू  

१. अश्वगन्धा चूणय  

२. आमलकी चणूय  

३. अमतृा चणुय  

(आ) स्तनपायी आमाका लागग  

१. र्तावरी चणूय  

२. दर्मलू तले  

३. औषगध व्यवस्थापन  

(२) औषगध खररद  

औषगध खररद गदाय साबयजतनक खररद ऐन २०६३ तथा साबयजतनक खररद तनयमावली २०६४ बमोजजम खररद 
एकाइ गठन गरी प्रचललत आगथयक ऐन तनयम बमोजजम गनुयपनेछ ।  

अ) बबतनयोजजत बजेिबाि ऐन तनयमको पररगध लभत्र रही तोककएका औषगधहरू खररद गनुयपनेछ ।  

आ) औषगधको खचयः औषगधको आम्दानी खचयको अलभलेख छुट्िाछुट्िै सहायक जजन्सी खाता खडा गरी 
खचय व्यवस्थापन गनुयपनेछ । यसरी राखखएको अलभलेख भण्डारको अलभलखे र उपचार रजजटिरको 
अलभलेखसँग लभडकेो हुनपुनेछ ।  
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अनसुचूी ३: तनःर्लु्क बबर्षे स्वास््य सेवाको प्रयोजनको लागग भररने फारम 

१.  नाम, थरः 

२.  उमेरः 

३.  ललङ्गः  

४.  ठेगानाः  महा/उप/नगर/गाउं पाललका वडा न.ं: 

५.  पेर्ाः  

६.  सम्बजन्धत बबरामी वा अलभभावकको दस्तखतः 

७.  सेवाको ककलसमः 

(क) जेटठ नागररक (ख) स्तनपायी आमा  

८.  कायायलय प्रयोजनको लागग (२ प्रतत मध्ये १ प्रतत सवेाग्राहीलाई) 

(क) मलू दताय न.ं  

(ख) सहायक रजजटिर दताय न.ं  

 

लस.न.ं लमतत सेवाको 
ककलसम 

औषगधको 
नाम 

फायल ग्रा./लम.ग्रा पनुरावतृत 
लमतत 

ववरामीको 
दस्तखत 

दस्तखत(औषगध 
ववतरण र्ाखा) 

   

 

      

 

लसफाररर् गने       स्वीकृत गने     

(उपचारमा सलंग्न स्वास््यकमी)     ससं्था प्रमखु 

नाम        नाम 

पद        पद 

दस्तखत        दस्तखत 
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अनसुचूी ४: स्तनपायी आमाका लागग औषगधहरू 

क्र.स ं औषधीको नाम प्रयोग मात्रा प्रयोग ववगध प्रयोग अवगध 

१ ज्वानो जोनीको 
दखुाई,गभायर्य 
र्ोधकको 
रूपमा, पेि 
दखुाई, 
पीडादायी 
मदहनावारी 
तथा प्रसतूी 
ज्वरमा 

३ –६ग्राम ज्वानोको झोल 
बनाएर 
आवश्यकतानसुार 
ददनको ३पिक 
सम्म ददने । 

आवश्यकतानसुार 

२ र्तावरी (कुररलो) 
चूणय 

स्तन्य 
वद्यधक, 
पोषक, रोग 
प्रततरोध र्जक्त 
वद्यधक 

चूणयः ३–६ 
ग्राम  

स्वरसः 
१०–२० 
लम.लल.  

क्वाथः 
५०–१०० 
लम.लल 

रस तनकालेर , 

चूणय(Powder) 
बनाएर अथवा 
पकाएर क्वाथको 
रूपमा 

आवश्यकतानसुार 
सतु्केरी भएको ६ 
मदहना सम्म 
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अनसुचूी ५: पचंकमय अन्तगयत पवूयकमय सेवाको प्रयोजनकोलागग भररने फाराम 

१.  नाम, थरः 

२.  उमेरः 

३.  ललङ्गः  

४.  ठेगानाः    महा/उप/पाललका/गाउपाललका    वडा न.ं  

५.  पेर्ाः–  

६.  सम्बजन्धत बबरामी वा अलभभावकको दस्तखतः–  

८.  कायायलय प्रयोजनको लागग (२ प्रतत मध्ये १ प्रतत सवेाग्राहीलाई) 

(क) मलू दताय न.ं  

(ख) सहायक रजजटिर दताय न.ं  

९.  सेवाः योग, पवूयकमय ( स्नेहन , स्वेदन) , लर्रोधारा, प्रततमसय नश्य कमय, अन्य । 
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अनसुचूी ६: स्वदेन कक्रयाको लागग आवश्यक रव्यहरू 

नाडीस्वेदका लागग औषगध रव्यः  

प्रायर्ः पातहरूको प्रयोग गररन्छ र फल, बोक्रा, जरा वा काण्डको पतन प्रयोग गनय सककन्छ ।   

र्ीतल गचनी 
(लर्ग्र)ु 

पनुनयवा गहत   दर्मलू 
  

बहृत पचंमलू  

 गजुो  मास तण्डुल 
(चामल) 

लसमली 
  

तततपेाती 

बरुण 
(लसजप्लगान)  

मांस रस  कांजी ततल लसस्न ुआदद  

 

अनसुचूी ७: अन्य सेवा र्लु्क पवूयकमय (स्नेहन, स्वेदन), लर्रोधारा)/पचंकमय सञ्चालन गने अभ्यङ्गकताय 

अभ्यङ्गकतायः 

१.  मदहला / परुुष 

२.  कजम्तमा १ मदहनाको ताललम प्राप्त । 

३. ताललम ददन ेतनकायः–मान्यता प्राप्त लर्क्षण ससं्था /आयवेुद गचककत्सकको तनगरानीमा आयवेुद ससं्था 
। 

४. कम्तीमा ८ कक्षा उत्तीणय 

५. स्थानीय हुनपुने 

 उमेरः १८ – ३५ वषय 

कायय बबवरणः 

(क) अभ्यङ्ग, स्वेदन र लर्रोधारा कक्षको आवश्यक सरसफाई गने । 

(ख) आवश्यक पवूयकमयका सामग्रीहरु तयार गने । 

(ग) गचककत्सकको लसफाररर् अनसुार आयवेुद स्वास््य ससं्थामा आएका सेवाग्राहीहरुलाई अभ्यङ्ग 
(तले माललर्), स्वेदन, लर्रोधारा लगायतका कामहरु गने । 

(घ) अभ्यङ्ग लगायत सेवा प्रदान गरेको बबवरणका साथै प्रततवेदन तयार गनय सहयोग गने । 
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अनसुचूी ८: गाउँघर जक्लतनक तथा नसने रोगको त्यांक फाराम 

 

गाउँघर जक्लतनक सञ्चालन स्थान        रोगी सखं्या  

१..................        

 ............................  

२..................        

 ...........................  

३..................        

 ...........................  

४..................        

 ..........................  

(अन्य रोगको त्यांकलाई रोग तरेरज फारम समावरे् गरी पठाउने) 

  

रोग १–५ बषय ५–१५ बषय १५–४५ बषय ४५ बषय मागथ कैकफय
त मदह

ला 
परुु
ष 

ज
म्मा 

मदह
ला 

परुु
ष 

ज
म्मा 

मदह
ला 

परुु
ष 

ज
म्मा 

मदह
ला 

परुु
ष 

ज
म्मा 

मधुमेह              

उच्चरक्तचा
प 

             

मगृौला 
सम्बजन्ध 
रोग 

             

जजणयश्वास              

मेदोगत 
रोग 

             

वातव्यागध              

अन्य              
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अनसुचूी ९: अत्यावश्यक आयवेुद औषगध सचूी 

१. तनःर्लु्क प्रदान गररने तनम्नानसुारका औषगधहरु तनरन्तर रुपमा प्राप्त हुने व्यवस्था लमलाउन ुपनेछ । 

रोगको नाम औषगधको ववबरण 

अम्लवपत्त अववपवत्तकर चणूय 

उदर रोग दहगं्वाटिक चूणय 

वातव्यागध महायोगराज गगु्गलु, महानारायण तलै 

श्वर्नववकार  लसतोपलादद चूणय, िंकण भस्म 

स्त्रीरोग पटुयानगु चूणय 

बालरोग बालामतृ, मगृमदासाव 

उच्च रक्तचाप सपयगन्धाघन विी 

त्वकववकार तनम्बादद चूणय, गन्धक रसायन 

कणय,नासा,मखु,दन्तरकण्ठरोग खददरादद विी, षडववन्द ुतले 

आमवात योगराज गगु्गलु 

ज्वर महार्दुर्यन चूणय 

अततसार, ग्रहणी  महार्खं विी, ववल्वादद चणूय 

व्रण जात्यादद तले 

वातरक्त कैर्ोर गगु्गलु 

मतू्रववकार,प्रमेह चन्रप्रभाविी  

ववववध  बत्रफला, अश्वगन्धा चूणय 

 

२. औषगध व्यवस्थापन 

१)  औषगध खररद  

 औषगध खररद गदाय साबयजतनक खररद ऐन २०६३ तथा साबयजतनक खररद तनयमावली २०६४ बमोजजम खररद 
एकाइ गठन गरी प्रचललत आगथयक ऐन तनयम बमाजजम गनुयपनेछ ।  

 क)  बबतनयोजजत बजेिबाि ऐन तनयमको पररगध लभत्र रही तोककएका औषगधहरू खररद गनुयपनेछ ।  
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 ख)  औषगधको खचयः औषगधको आम्दानी खचयको अलभलखे छुट्िा छुट्िै सहायक जजन्सी खाता खडा गरी 
खचय व्यवस्थापन गनुयपनेछ । यसरी राखखएको अलभलखे भण्डारको अलभलेख र उपचार रजजटिरको अलभलखेसँग 
लभडकेो हुनपुनेछ । 

 

अनसुचूी १०: औषगध गणुस्तर सम्बजन्ध व्यवस्था 

क) चूणय औषगधहरुको तनम्नानसुार परीक्षण व्यवस्था गने 

क्र.स औषगधको नाम तौल रूप/वणय स्पर्य रस गन्ध एकरूपता कैकफयत 

         

 

प्रत्येक व्याचको स्वीकृतl प्राप्त औषगध परीक्षण प्रयोगर्ालाबाि Microbial Test परूा गरेको 
प्रमाणपत्र सलंग्न 

 

(ख)  गगु्गलु / विी औषगधहरुको तनम्नानसुार परीक्षण व्यवस्था गने 

क्र.स. औषगधको 
नाम 

तौल रूप/वणय स्पर्य 
(Hardness) 

एकाई तौल 
(Fineness) 

रस गन्ध एकरूपता कैकफयत 

          

 

(ग) भटम/वपटिी औषगधहरुको तनम्नानसुार परीक्षण व्यवस्थ गनेः 

क्र.स. औषगधको 
नाम 

तौल स्वरूप 
(form) 

रूप/वणय 
(colour) 

रेखापणूयता वाररतर रस गन्ध तनश्चजन्रका कैकफयत 

           

 

(घ)  लौह/मण्डु र औषगधहरुको तनम्नानसुार परीक्षण व्यवस्था गनेः 

क्र.स औषगधको 
नाम 

तौल स्वरूप 
(form) 

रूप/वणय 
(colour) 

एकाई 
तौल 

रस गन्ध एकरूपता कैकफयत 

          

 

(ङ)  मलहम एव ंतलै औषगधहरुको तनम्नानसुार परीक्षण व्यवस्था गनेः 
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क्र.स. औषगधको 
नाम 

तौल रूप/वणय 
(colour) 

स्पर्य 
(smoothness) 

सान्रता गन्ध एकरूपता कैकफयत 

         

 

च) सम्बजन्धत तनकायबाि हालसाल ैनववकरण गरी अद्यावगधक भएको उत्पादन तथा बबक्री बबतरण दताय 
प्रमाणपत्र सलंग्न हुनपुने । 

 

अनसुचूी: ११ स्वस्थ जीवन काययक्रमसँग सम्वजन्धत 

१.  तनःर्लु्क प्रदान गररने सेवाहरूः  

क) र्ीलाजीतः दैतनक एक जनालाई एक मात्रा ५०० लम.ग्रा. 

ख)  अमतृ गचया 

१. गडूुची 

२. अमला 

३. हररतकी 

४. तलुसी 

५. वरुण 

मागथ उल्लखे गररएका जडडबिुीहरुको समान भाग लमलाएर गचया बनाउन े र स्वस्थ जीवन काययक्रममा 
सहभागीहरुलाई ५० लम.ली.को दरल ेदैतनक सेवन गराउन े।  

२. औषगध व्यवस्थापन  

औषगध खररद  

औषगध खररद गदाय साबयजतनक खररद ऐन २०६३ तथा साबयजतनक खररद तनयमावली २०६४ बमोजजम खररद 
एकाइ गठन गरी प्रचललत आगथयक ऐन तनयम बमोजजम गनुयपनेछ ।  

क) बबतनयोजजत बजेिबाि ऐन तनयमको पररगध लभत्र रही तोककएका औषगधहरू खररद गनुयपनेछ ।  

ख) औषगधको खचयः– औषगधको आम्दानी खचयको अलभलखे छुट्िाछुट्िै सहायक जजन्सी खाता खडा गरी 
खचय व्यवस्थापन गनुयपनेछ । यसरी राखखएको अलभलखे भण्डारको अलभलेख र उपचार रजजटिरको अलभलखेसँग 
लमलेको हुनपुनेछ । 
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अनसुचूी १२: अत्यावश्यक आयवेुद औषचध तथा अन्त्य खररद र ष्जन्त्सी अध्यावचधक गदाग भनुगपने खपत वववरण 
फारम 

क्र.
स. 

औषगधको नाम औषगधको मालसक खचय वववरण औषगध वववतरण गरेको 
रोगी को सखं्या 

कैकफयत 

पररणाम इकाइ 

१.      

२.      

 

औषचधको मौज्दात वववरण फारम 

क्र 
स 

औष
गध
को 
नाम 

औषगधप्राजप्तको श्रोत ÷काययक्रम औष
गध
को 
ज
म्मा 
परर
माण 

ईकाई 
तौल 
खुल्नेग
री 
के.जी
./ग्राम
/ 

फाईल 

कै
कफ
यत 

गत 
आ
.व
. 

को 

वां
की 
मौ
ज्दा
त 

आ
युवे
द 
वव
भा
ग 
वाि 
प्रा
प्त 

अत्याव
श्यक 

आयुवे
दऔष
गध 
खररद 

चू
णय 
औ
ष
गध 
तन
माय
ण 

अन्य 
वाि 
औष
गध 
खररद
/प्रा
प्त 

 

जेटठ 
नागरर
क 
स्वा
स््यप्र
वधयन 
सेवा 

स्त
नपा
यी 
आ
मा 
तथा 
लर्रु् 
सेवा 

गांउ
घर 
र्ह
री 
जल्क
तन
क 
का
ययक्र
म 

पञ्च 
कर्यम 

(पूवय 
कमय) 
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२. उपचारात्मक सेवा कायगक्रम 
कायगक्रम: १. सामाष्जक परीक्षण कायगक्रम (परुानो र नयााँ थप हुने समेत)  

पररचय सामाजजक परीक्षण काययक्रम प्रत्येक स्वास््य ससं्थाको काययक्रम, सेवा उपचार तथा 
औषगध प्राप्त गदायका वखत ददईने सेवाबारे उपभोक्ताहरुलाई जानकारी ददने र पटृठपोषण 
ललईने काययक्रम हो । यो काययक्रम तसे्रो पक्ष माफय त स्थानीय तहबाि स्वास््य 
ससं्थाहरुसँग सयंोजन गररनपुने काययक्रम हो | स्थानीय तहका प्राथलमक अस्पताल, 
प्राथलमक स्वास््य केन्र, स्वास््य चौकी लगायत सव ैस्वास््य ससं्थाहरुमा सामाजजक 
परीक्षण गररने नीतत अवलम्वन गररनपुनेछ ।  

उदेश्य • सामाजजक परीक्षण काययक्रमबाि स्वास््य सेवा सधुार हुने र स्थानीय उपभोक्ताहरुल े
सवयसलुभ र प्रभावकारी स्वास््य सेवाबारे सचूना प्राप्त गने ।  

• स्वास््कमीहरुले आफूले प्रदान गरेको सेवाबारे पटृठपोषण प्राप्त गने । 

अपेक्षक्षत प्रततफल • उपचार सेवामा सधुार आउने ।  
• मात ृमतृ्यदुर तथा नवजात लर्र् ुमतृ्यदुर आदीमा कलम आउने ।  
• सेवा तनयलमत हुने । 

काययन्वयन गने 
तनकाय 

सम्वजन्धत स्थानीय तह  

सञ्चालन प्रकृया सामाजजक परीक्षणका लागी तशे्रो पक्षसँग सम्झौता गरी कायय सञ्चालन गने । 

स्वास््य क्षेत्रका लागग सामाजजक परीक्षण कायय सञ्चालन तनदेलर्का २०७० ( दोश्रो 
सरं्ोधन, २०७६) बमोजजम गनुयपनेछ। 

 आगथयक वाँडफाँड • ववतनयोजजत बजेिको पररधीलभत्र रदह प्रत्येक स्वास््य ससं्थामा सामाजजक गनुयपनेछ 
।  

• ववतनयोजजत वजिेबाि तनयमानसुार तशे्रो पक्षसँग सम्झौता गरी काययक्रम सञ्चालन 
गने ।  

• सामाजजक परीक्षणसँग सम्बजन्धत काययको जजम्बेवारी स्थानीय तहको हुने छ | 

अलभलेख प्रततवेदन तसे्रो पक्षसँग गररएको कायय सम्झौता तथा कायय सम्पादन प्रततवेदन स्वास््य ससं्थाहरुबाि 
ललई स्थानीय तहमा सरुक्षक्षत राख्नुपनेछ ।  

सन्दभय सामग्री  स्वास््य क्षेत्रका लागग सामाजजक परीक्षण कायय सञ्चालन तनदेलर्का २०७० ( दोश्रो 
सरं्ोधन, २०७६) । 

 

कायगक्रम: २. र्हरी स्वास््य प्रवद्गधन केन्त्र स्थापना तथा सञ्चालन (परुानो र नयााँ थप हुने समेत)  
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ररचय र्हरी क्षेत्रमा रोगको बढ्दो प्रकोप स्वास््यको जोखखम रतु गततमा बढ्दै गरेको जनसखं्याको 
आवश्यकतालाई आधार मानेर वहृत र्हरी स्वास््य काययक्रम सञ्चालन हुन जरुरी देखखन्छ । 
महा/उपमहा/पाललकाहरुमा बसोबास गने नागररकहरुलाई आधारभतू स्वास््य प्रदान गनय 
आवश्यकता र प्राथलमकताका आधारमा प्रत्येक महानगरपाललका तथा उपमहानगरपाललकाहरुमा 
"र्हरी स्वास््य प्रबधयन केन्रहरु " को न्यनूतम मापदण्ड र सेवाहरु स्वास््य तथा जनसखं्या 
मन्त्रालयले तनधायरण गने नीतत अन्तगयत र्हरी स्वास््य प्रबधयन केन्रहरु माफय त आधारभतू 
स्वास््य सेवा प्रवाह भरैहेको छ । 

उदेश्य र्हरी क्षेत्रमा आधारभतू तथा प्रारजम्भक सेवाको पहँुचमा सधुार ल्याउने । 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

• नगरलभत्रका िोलवस्तीमा न ैस्वास््य सेवा प्राप्त हुने ।  
• मात ृमतृ्यदुर तथा नवजात लर्र् ुमतृ्यदुर आदीमा कलम आउने ।  
• केजन्रय वा अन्य ठूला अस्पतालमा प्रारजम्भक सेवाका लागी सहजता हुने ।  
• ववर्षेज्ञ सेवामा ठूला अस्पतालहरु प्रभाकारी रुपल ेकायय गनय पाउने । 

काययन्वयन 
गने तनकाय 

 उपमहानगरपाललका तथा महानगरपाललकाहरु । 

सञ्चालन 
प्रकृया 

• स्वास््य प्रवधयन केन्रको सञ्चालन रेखदेख र समन्वय सम्वजन्धत स्थानीय तहले गने  
• आवश्यक औषगध तथा उपकरण औजारको आपतूतय व्यवस्था गने । 
• कमयचारीको व्यवस्थापन गने । 
• भवन तनमायण ममयत सम्भार आददको जजम्मेवारी सम्वजन्धत स्थानीय तह हुने । 

 आगथयक 
वाँडफाँड 

• प्रचललत आगथयक तनयमानसुार ।  
• परुाना स्वास््य प्रवधयन केन्रका लागी सञ्चालन खचय रु ४०,००,००० ( चाललस लाख ) 

।  
• नया ँर्हरी स्वास््य प्रवधयन केन्रका लागी स्थापन तथा सञ्चालन खचय रु ९८,२५,००० 

(अन्ठान्नव्वे लाख पजच्चस हजार) । 

अलभलेख 
प्रततवेदन 

केन्रवाि सम्पादन भएको सेवाहरुको प्रततवेदन स्वास््य तथा जनसखं्या मन्त्रालयको तनधायररत 
फारममा स्वास््य कायायलय तथा प्रदेर् कायायलयमा पठाउने । 

सन्दभय 
सामग्री 

र्हरी स्वास््य प्रबधयन केन्र सञ्चालन तनदेलर्का २०७५ 

 

कायगक्रम: ३. आधारभतू तथा आकष्स्मक सेवाको लाचग औषचध खररद (पवूागनमुान, पररमाण ननधागरण तथा 
स्पेमर्कफकेसन तयार गने कायगको समेत खचग) 
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पररचय आधारभतू तथा आकजस्मक सेवाको लागग औषगध खररद (पवूायनमुान, पररमाण 
तनधायरण तथा स्पेलर्कफकेसन तयार गने काययको समेत खचय) गनयका लागग यो 
लर्षयकको बजिे उपयोग गनुयपनेछ । 

उदेश्य आधारभतू तथा आकजस्मक सेवाको लागग औषगध खररद गरी सब ै नेपालीहरुमा 
तन:र्लु्क स्वास््य सेवा पयुायउने । 

अपेक्षक्षत प्रततफल आधारभतू तथा आकजस्मक सेवाको लागग औषगध खररद स्थानीय तहमा नै भई 
नागररकहरुले सेवा प्राप्त गनय सक्ने वातावरण तयार हुने । 

काययन्वयन गने 
तनकाय 

सम्वजन्धत स्थानीय तहहरु । 

सञ्चालन प्रकृया • आधारभतू तथा आकजस्मक सेवा प्याकेज तयार भएपतछ स्थानीयस्तरमा 
आवश्यक औषगध खरीद गनयका लागग औषगधको पवुायनमुान तयार पाने ।  

• सोही अनसुार औषगधहरु तनधायरण गने ।  
• आवश्यक औषगधको स्पेलर्कफकेर्न तयार पाने ।  
• केजन्रयस्तरमा Specification bank रहेकाल े सोहीबाि औषगध आगथयक 

तनयमका अगधनमा रही खरीद प्रकृया उठाउने र तनयमानसुार खररद गने | 

आगथयक वाँडफाँड • प्रचललत आगथयक तनयमानसुार खचय पारदर्ी ककलसमले खररद गनुयपनेछ ।  

अलभलेख 
प्रततवेदन  

औषगध खररद तथा खचयको अलभलेख LMIS प्रणालीमा सम्लग्न गनुयपनेछ | 

  

कायगक्रम: ४. औषचधको समचुचत प्रयोग प्रवधगनको लाचग साथी समहु मर्क्षा कायगकम (peer group 
discussion) तथा आधारभतू स्वास््य सेवा सम्वष्न्त्ध स्तरीय उपचार पद्चधनत अमभमखुखकरण तथा समीक्षा 
कायगक्रम  

पररचय औषगधको समगुचत प्रयोग प्रवधयनको लागग साथी समहु लर्क्षा काययकम (peer 
group discussion) तथा आधारभतू स्वास््य सेवा सम्वजन्ध स्तरीय उपचार 
पद्धतत अलभमखुखकरण तथा समीक्षा काययक्रम प्रत्येक स्थानीय तहमा सञ्चालन 
गररने काययक्रम हो । यस काययक्रममा काययक्रम सञ्चालनका लागी कावयन कवप 
पे्रस्कृप्सनमा केजन्रत भ ैपजूायलेखनमा सहभागी गचककत्सकहरु तथा स्वास््कमीहरुले 
सकक्रय सहभागगता जनाई छलफल गनेछन ्। 

उदेश्य • औषगधको समगुचत प्रयोग प्रवधयनको लागग साथी समहु लर्क्षा काययकम (peer 
group discussion) सनं्चालन गरी आधारभतू स्वास््य सेवा सम्वजन्ध 
काययक्रमहरुमा प्रयोग हुने  | 
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• स्तरीय उपचार पद्गधततमा ललवपवद्ध गररएका औषगधहरुबारे अलभमखुखकरण तथा 
समीक्षा काययक्रम राखी पजुायलेखनमा एकरुपता ल्याउने  

• औषगधको अनगुचत प्रयोगलाई तनयन्त्रण गरी आवश्यक औषगधहरु मात्र 
ववरामीलाई ददने पररपािी व्यवस्थापन गने । 

अपेक्षक्षत प्रततफल • औषगधको उगचत प्रयोग भ ैअनावश्यक औषगधका प्रतत असर तथा अन्तरकृया 
कम गनय सहयोग पगु्ने ।  

• लाग,ु ववषाल ुतथा प्रततजवैवक औषगधको लत लाग्ने तथा प्रततरोधी असरमा 
न्यतूनकरण हुने । 

काययन्वयन गने 
तनकाय 

सम्वजन्धत स्थानीय तहहरु । 

सञ्चालन प्रकृया • ववज्ञ तथा काययक्रम सञ्चालनमा रहेका ससं्थाहरुको समन्वयमा काययक्रम अगाडड 
बिाउने ।  

• प्रत्येक स्थानीय तहबाि कावयन कवप पे्रस्कृप्सन राख्न ेव्यवस्था लमलाउन ुपने  
• पे्रस्कृप्सन छपाई गदाय न ैकजम्तमा दईु कवप पे्रस्कृप्सन रहने गरी छपाई गररन ु

पने ।  
• ववरामी पजुाय जम्मा गरी काययक्रम गने र पजुायसँग सम्वजन्धत भ ैछलफल गने 

।  
• छलफलको तनटकषय तनकाल्ने र सब ैससं्थामा सोही बमोजजम लाग ुगने ।  

आगथयक वाँडफाँड प्रचललत आगथयक तनयमानसुार खचय पारदर्ी ककलसमले गनुयपने । 

अलभलेख 
प्रततवेदन  

साथी समहू काययक्रमको काययसम्पादन अलभलखे स्थानीय तथामा राख्नुपनेछ | 

सन्दभय सामग्री स्तरीय उपचार पद्धतत सम्वजन्ध साथी समहू काययक्रम सञ्चालन तनदेलर्का 

 

कायगक्रम: ५. आधारभतू तथा आकष्स्मक सेवा स्वास््य चौकी /प्रा .स्वा .के/.  प्राथममक अस्पतालको न्त्यनूतम 
सेवा मापदण्ि अनगुमन सम्वष्न्त्ध अमभमखुखकरण  

पररचय आधारभतू तथा आकजस्मक सेवा स्वास््य चौकी /प्रा .स्वा .के/.  प्राथलमक 
अस्पतालको न्यनूतम सेवा मापदण्ड अनगुमन सम्वजन्ध अलभमखुखकरण काययक्रमलाई 
स्थानीय तहसम्म परुय्ाईने । प्रारजम्भक अस्पताल, आधारभतू स्वास््य केन्र, 
स्वास््य चौकी स्तरमा न्यनुतम सेवा मापदण्ड लाग ुगनयका लागग यो काययक्रम 
समावरे् गररएको हो । 
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उदेश्य प्राथलमक अस्पताल, आधारभतू स्वास््य केन्र, स्वास््य चौकी तहमा न्यनूतम 
सेवा मापदण्ड सञ्चालन (Minimum Service Standard assessment) 
तथा अनगुमन (follow up assessment) सम्बन्धमा अलभमखुखकरण गने । 

अपेक्षक्षत प्रततफल प्राथलमक अस्पताल, आधारभतू स्वास््य केन्र, स्वास््य चौकी तहमा न्यनूतम 
सेवा मापदण्ड सञ्चालन (Minimum Service Standard (MSS) 

assessment) तथा अनगुमन (follow up assessment) हुने । 

कायायन्वयन गने 
तनकाय 

सम्वजन्धत स्थानीय तह । 

सञ्चालन प्रकृया • न्यनूतम सेवा मापदण्ड लाग ुगनयका लागग कायय योजना तयार गने ।  
• अलभमखुीकरणको तयारी गने ।  
• स्वास््यकमीहरुका लागग एक ददने अलभमखुीकरण काययक्रम सञ्चालन गने ।  
• अलभमखुखकरणमा MSS मापदण्ड अनरुुप स्वास््य ससं्थाहरुको जस्थततको 

प्रारजम्भक स्व मलु्याङ्कन गरी सो अनरुुप हुन नसकेका प्रमखु ववषयहरुको 
पदहचान गने । 

• पदहचान गररएका समस्या समाधान गनय वा मापदण्ड परुा गनयका लागग 
आवश्यक वववरण सदहतको प्रारजम्भक कायय योजना तयार गने । 

• अलभमखुखकरणमा सहभागीहरुले सम्बजन्धत स्वास््य ससं्थाका सबंद्द 
कमयचारीहरुको उपजस्थततमा MSS को मापदण्ड बमोजजम मलु्याङ्कन गरी कायय 
योजनालाई अजन्तम रुप ददने ।  

आगथयक वाँडफाँड  प्रचललत आगथयक तनयमानसुार खचय पारदर्ी ककलसमले गनुयपने ।  

अलभलेख 
प्रततवेदन  

आधारभतू तथा आकजस्मक सेवा स्वास््य चौकी /प्रा .स्वा .के/.  प्राथलमक 
अस्पतालको न्यनूतम सवेा मापदण्डको मलु्याङ्कन तथा अनगुमन सम्वजन्ध 
काययहरुको प्रततवेदन स्थानीय तहमा राखी प्रदेर् तथा सघंीय मन्त्रालयमा 
पठाउनपुनेछ । 

सन्दभय सामग्री प्राथलमक अस्पताल तथा स्वास््य चौकीका लागग तयार गररएको न्यनूतम सेवा 
मापदण्ड (Minimum Service Standards) तथा सो को कायायन्वयन 
तनदेलर्का 

 

कायगक्रम: ६. आधारभतू तथा आकष्स्मक सेवाको सनुनश्चततका लाचग औषचधको आपनूतग र उपयोग, सम्वष्न्त्ध 
कायगक्रमहरुको अनगुमन तथा मपूयाङकन  
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पररचय आधारभतू तथा आकजस्मक सेवाको सतुनश्चततका लागग औषगधको आपतूतय र 
उपयोग, सम्वजन्ध काययक्रमहरुको अनगुमन आवश्यक पदयछ । यस्तो अनगुमनले 
सबंद्द स्वास््य ससं्थाहरुमा आवश्यक पने सामानहरु तथा औषगधहरुको सतुनजश्चतता 
गनय सहज हुनेछ । 

उदेश्य आधारभतू तथा आकजस्मक सेवाको सतुनश्चततका लागग औषगधको आपतूतय र 
उपयोग, सम्वजन्ध काययक्रमहरुको अनगुमन तथा मलू्याङ्कनबाि प्रभावकारी 
आधारभतू स्वास््य सेवा र आकजस्मक सेवाको पहँुच सवयसाधारणमा पगु्नेछ । 

अपेक्षक्षत प्रततफल आधारभतू स्वास््य सेवा र आकजस्मक सेवाको पहँुच सवयसाधारणमा पगु्नेछ ।  

काययन्वयन गने तनकाय सम्वजन्धत स्थानीय तहहरु । 

सञ्चालन प्रकृया • आधारभतू तथा आकजस्मक सेवाको सतुनश्चततका लागग औषधीको आपतूतय र 
उपयोग, सम्वजन्ध काययक्रमहरुको अनगुमन तनरन्तर रुपममा गनुयपनेछ ।  

• अनगुमनबाि समस्याहरु पदहचान गनुयपनेछ ।  
• समाधानका उपायहरु तनकाल्नपुनेछ । 
• मलू्यांकन तथा समीक्षा गरी समस्या समाधान गनुयपनेछ । 

आगथयक वाँडफाँड प्रचललत आगथयक तनयमानसुार खचय पारदर्ी ककलसमले गनुयपनेछ । 

अलभलेख प्रततवेदन  आधारभतू तथा आकजस्मक सेवाको सतुनश्चतताका लागग औषधीको आपतूतय र 
उपयोग, सम्वजन्ध काययक्रमहरुको अनगुमनको प्रगतत बबबरणको प्रततवेदन सम्बजन्धत 
स्थानीय तहमा राख्नुपनेछ । 

 

कायगक्रम: ७. न्त्यनूतम सेवा मापदण्ि कायागन्त्वयनका लाचग आवश्यक औजार उपकरण तथा स्वास््य समाग्री 
खररद, ममगत तथा व्यवस्थापन  

पररचय न्यनूतम सेवा मापदण्डको मलु्याङ्कनमा पदहचान गररएका समस्या समाधान तथा 
मापदण्ड पररपतुत यका लागग तयार गररएको कायय योजना अनरुुप हुने गरी आवश्यक 
औजार उपकरण तथा स्वास््य सामग्री खररद, ममयत तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी 
काययका लागग यो काययक्रमको समावेर् गररएको हो । 

उदेश्य न्यनूतम सेवा मापदण्ड कायायन्वयनका लागग आवश्यक औजार उपकरण तथा 
स्वास््य समाग्री खररद, ममयत तथा व्यवस्थापनका कायय सम्पन्न हुने । 

अपेक्षक्षत प्रततफल आधारभतू स्वास््य सेवा र आकजस्मक सेवाका लागग आवश्यक मापदण्डमा सधुार 
भई सेवाको गणुस्तर र पहँुचमा सधुार हुनेछ । 

काययन्वयन गने तनकाय सम्वजन्धत स्थानीय तहहरु । 
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सञ्चालन प्रकृया • कक्रयाकलाप उपलर्षयक ५ (आधारभतू तथा आकजस्मक सेवा स्वास््य चौकी /प्रा .

स्वा .के/.  प्राथलमक अस्पतालको न्यनूतम सेवा मापदण्ड अनगुमन सम्वजन्ध 
अलभमखुखकरण) बाि गररएको स्वास््य ससं्था स्तरीय मलु्याङ्कन तथा कायय 
योजनाको सकंलन गने । 

• सकंललत कायय योजना अनसुार खररद गनुयपने औजार उपकरण तथा स्वास््य 
समाग्री खररद एव ंममयत तथा व्यवस्थापकीय काययहरुको सचुी तयार गने । 

•  आवश्यकता अनसुार उपकरण तथा स्वास््य सामग्रीको पवुायनमुान तयार गने 
। 

• उपलब्ध बजेिलाई समेत मनन गरी स्थानीयस्तरमा खररद गनुयपने सामग्रीहरुको 
पररमाण सतुनजश्चत गने ।  

• आवश्यकता अनसुारको र गणुस्तरीय औजार उपकरणका लागग स्पेलर्कफकेर्न 
यकीन गने ।  

• ववस्ततृ वववरण सदहतको खरीद योजना तयार बनाउने ।  
• खररदको पररणाम हेरी तनयमानसुार वोलपत्र आव्हान गने वा गोप्य कोिेर्न 

ललने ।  
• तनयमानसुार खरीद गने फमय यकीन गरी सम्झौता गने र आवश्यक सामान 

खरीद गने । 

आगथयक वाँडफाँड प्रचललत आगथयक तनयम तथा काययववधी अनसुार कायययोजना अनरुुप पारदर्ी 
ककलसमल ेखचय बाँडफाँड गने । 

अलभलेख प्रततवेदन  खररद गरी उपयोगमा ल्याईएका सामग्री तथा उपकरणहरुको वववरण LMIS 

प्रततवेदनमा अलभलेखखकरण गररन ुपने ।  

 

कायगक्रम: ८. ववरामीको लाचग ओ. वप. डि. टिकेि (कावगन कपी सटहत) को छपाई  

 पररचय ववरामीको लागग ओ. वप. डड. दिकेि (कावयन कपी सदहत)को छपाई गने कायय 
गररँदा गचककत्सकको वा स्वास््यकमीको पे्रस्कृप्सनको कवप ससं्थामा रहने भएकाल े
कस्ता कस्ता औषगध प्रेस्क्राइ गररयो तथा कुन कुन ववरामीले के के सवुवधा पाए 
जस्ता यथाथय वववरण र रोगको अवस्था कायायलयको अलभलेखबाि जानकारी ललई 
अनगुमन, जक्लनीकल अडडि जस्ता कायय गनय सककन्छ । 

उदेश्य ववलभन्न प्रयोजनका  जस्त ैऔषगधको समगूचत प्रयोग, अनगुमन, जक्लनीकल 
अडडिका जस्ता साथी समहू छलफल प्रभावकारी हुने ।  

अपेक्षक्षत प्रततफल • पजुायको प्रततललवप ससं्थामा रहने । 
•  ववरामीको उपचारको तौरतररकामा सधुार हुने ।  
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• स्वमलू्याङ्कन गनय र अन्य व्यजक्तहरुसँग गचककत्सा पद्धतत वारे प्रभावकारी 
छलफल हुने । 

• औषगध खचय र प्रततजवैवक असर न्यतूनकरण गनय सहज हुने ।  

काययन्वयन गने तनकाय सम्वजन्धत स्थानीय तहहरु । 

सञ्चालन प्रकृया • खरीद प्रकृया उठाउने ।  
• वोलपत्र आव्हान गने वा गोप्य कोिेर्न तनयमानसुार ललने ।  
• सस्तो, सलुभ र गणुस्तरीय पजुाय छपाई गने । 

आगथयक वाँडफाँड प्रचललत आगथयक तनयमानसुार खचय पारदर्ी ककलसमले गनुयपने । 

 

कायगक्रम: ९. औषचध लगायतका सामग्रीको ढुवानी तथा ररप्याककङ र ववतरण समेत  

पररचय स्वास््य ससं्थाका लागग आवश्यक औषगध लगायतका सामग्रीको िुवानी तथा 
ररप्याककङ र ववतरण समेत गनयका लागग यो काययक्रम समावेर् गररएको छ । 

उदेश्य समयमा न ैऔषगध लगायतका सामग्रीको िुवानी तथा ररप्याककङ र ववतरण समेत 
गरी वस्तकुो पररमाण सतुनजश्चत गने । 

अपेक्षक्षत प्रततफल औषगध लगायतका सामग्रीको समयम ैिुवानी तथा ररप्याककङ र ववतरण भ ैस्वास््य 
ससं्थामा भ्याजक्सन औषगध तथा सामान तनयलमत उपलब्ध हुने ।  

काययन्वयन गने तनकाय सम्वजन्धत स्थानीय तहहरु । 

सञ्चालन प्रकृया • सामनहरु ररप्याककङ्ग गनुयपने भएमा ररप्याककङ्ग गने ।  
• तनयमानसुार दररेि ललई िुवानी गने । 
• िुवानी गररएका समान स्वास््य ससं्थामा परु्याई अन्यत्र ववतरण गनुयपने भएमा 

गनय सककने ।  
• औषगध वा सामान ररकल गनुयपरेमा समेत सोही प्रकृया अवलम्वन गनुयपनेछ 

।  

आगथयक वाँडफाँड प्रचललत आगथयक तनयमानसुार खचय पारदर्ी ककलसमले गनुयपने । 

 

कायगक्रम: १०. स्थानीय तह मभरका स्वास््यकमीहरुको लाचग आाँखा, नाक, कान, घािी तथा मखु स्वास््य 
सम्वष्न्त्ध अमभमखुखकरण /तामलम  



33 

 

पररचय स्थानीय तह लभत्रका स्वास््यकमीहरुको लागग आँखा, नाक, कान, घािी तथा 
मखु स्वास््य सम्वजन्ध अलभमखुखकरण काययक्रम अथवा ताललम सञ्चालन गनय यो 
काययक्रम समावरे् गररएको छ । 

उदेश्य स्थानीय तह लभत्रका स्वास््यकमीहरुको लागग आँखा, नाक, कान, घािी तथा 
मखु स्वास््य सम्वजन्ध ताललम माफय त सो सम्वजन्ध आधारभतू ज्ञान तथा र्ीप 
ववकास हुने ।  

अपेक्षक्षत प्रततफल स्थानीय तहका स्वास््य ससं्थाबाि आखँा, नाक, कान, घािी तथा मखु स्वास््य 
सम्वजन्ध साधारण प्रकृततका उपचार सेवा प्रदान हुने । 

काययन्वयन गने 
तनकाय 

सम्वजन्धत स्थानीय तहहरु । 

सञ्चालन प्रकृया • आँखा, नाक, कान, घािी तथा मखु स्वास््य सेवा प्रदान गनय सककने 
स्वास््य ससं्था छनौि गने ।  

• अलभमखुखकरणका लागग स्वास््यकमी छनौि गने (पजुाय लेखन सम्वजन्ध 
स्वास््यकमीका लागी ताललम उपयकु्त रहने भएकाल े) । 

• पाठ्यक्रम अथवा काययववगध स्वास््य सेवा ववभाग, उपचार सेवा महार्ाखाबाि 
समन्वय गरी ललन सककनेछ ।  

• अन्य सञ्चालन प्रकृया अलभमखुीकरणको तनयम अनसुार । 

आगथयक वाँडफाँड प्रचललत आगथयक तनयमानसुार खचय पारदर्ी ककलसमले गनुयपने । 

अलभलेख 
प्रततवेदन  

अलभमखुीकरण सम्बजन्ध प्रततवेदन स्थानीय तहमा राख्न ेर प्रदेर् तथा स्वास््य 
सेवा बबभागमा पठाउने | 

 

कायगक्रम: ११. आाँखा नाक कान घााँिी तथा मखु स्वास््य सम्वष्न्त्ध म. स्वा. स्वय ंसेववकाहरु तथा स्वास््य 
मर्क्षकहरुको लागी अमभमखुखकरण 

पररचय आँखा नाक कान घाँिी तथा मखु स्वास््य सम्वजन्ध म. स्वा. स्वय ंसेववकाहरु 
तथा स्वास््य लर्क्षकहरुको लागी अलभमखुखकरण काययक्रम स्थानीय तहमा गनयका 
लागग यो काययक्रम समावेर् गररएको हो । 

उदेश्य आँखा नाक कान घाँिी तथा मखु स्वास््य सम्वजन्ध म. स्वा. स्वय ंसेववकाहरु 
तथा स्वास््य लर्क्षकहरुल े अलभमखुखकरण ताललम ललएपतछ सोही अनसुार 
नाकररकलाई र ववद्याथीलाई जागरुक बनाउन े। 



34 

 

अपेक्षक्षत प्रततफल ववद्याथीहरु तथा स्थानीय तनकायका नागररकहरु मखु स्वास््य दन्त गचककत्सा तथा 
आँखाका रोगहरुबाि वच्न र आवश्यक परेमा साधारण उपचार गनय स्वास््य ससं्थामा 
जाने वातावरण बन्ने छ । 

काययन्वयन गने तनकाय सम्वजन्धत स्थानीय तहहरु । 

सञ्चालन प्रकृया • मदहला म. स्वा. स्वय सेववकाहरुलाई छोिो अवगधको ताललम काययक्रम 
सञ्चालन गने ।  

• लर्क्षकहरुका लागग आवश्यक पने छोिो अवगधको ताललम काययक्रम स्थानीय 
तहमा न ैसञ्चालन गने । 

आगथयक वाँडफाँड प्रचललत आगथयक तनयमानसुार खचय पारदर्ी ककलसमले गनुयपने । 

अलभलेख प्रततवेदन  लर्क्षक र मदहला स्वय ंसवेवकाको ताललम सम्बजन्ध बबबरण स्थानीय तहमा राख्न े
। 
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३. इवपडिममयोलोजी तथा रोग ननयन्त्रण कायगक्रम 
कायगक्रम: १. रेबबज, सपगदंर् आटदको जनचेतना सम्बष्न्त्ध प्रचार प्रसार तथा टदवस मनाउने, पर्पुकं्षी आदीबाि 
हुने ईन्त््लएुन्त्जा, बिग ्ल,ु AMR मसष्टिसकोमसस, िक्सोप्लाज्मोमसस आदी ववमभन्त्न सरुवारोग सम्बष्न्त्ध 
रोकथाम र सचेतना कायगक्रम  

पररचय नेपाल रेबबज, सपयदंर् तथा अन्य जुनोदिक रोगहरुको उच्च जोखखममा रहेको पाईन्छ । 
ववर्षेत: ग्रालमण क्षते्रहरुमा पर्पुकं्षी र मातनसहरु ववच बाक्लो ससंगय रहने र ती पर्पुकं्षी 
माफय त मातनसमा ववलभन्न प्रकारका रोगहरु सनय सक्न ेभएकोल ेस्वास््य सेवामा खदिएका 
स्वास््यकमी, ववद्याथी, लर्क्षक तथा अन्य सरोकारवाला तनकायहरुको सभागगतामा 
जुनोदिक रोग सम्बन्धी ववववध कृयाकलापहरुका साथै गरी अलभमखूखकरण काययक्रम 
सञ्चालन गनय काययक्रम समावेर् गररएको छ । 

उद्देश्य रेबबज, सपयदंर् तथा अन्य जुनोदिक रोगहरुको जोखखमको ववषयमा जनचेतना अलभबगृध 
गरी रोकथामका उपायहरु अवलम्बन हुने ।  

सञ्चालन 
प्रकृया तथा 
बजेि 
बाँडफाँड 

यो काययक्रम देहाय बमोजजम गनुयपनेछ । 
१) ववश्व रेववज ददवस मनाउन े(२८ सेप्िेम्बरका ददन) ५ हजार । 
 सहभागीहरूः स्वास््यकमीहरू  ,ववद्याथी ,लर्क्षक तथा अन्य सरोकारवालाहरु सलंग्न 

भई ववववध काययक्रमहरु गरी मनाउने ।  

२) सपयदंर् तथा जुनोदिक रोगको बिी प्रभाववत हुने मदहनामा तथा अन्य समयमा जुनोदिक 
सम्स्याहरु र AMRबारे स्थानीय सचंार माध्यमबाि जनचेतनामलूक सन्देर् प्रकार्न, 
प्रर्ारण गने रु ५ हजार । 
३) स्थानीय स्वास््यकमीहरुलाइ सहभागी गराइ ववलभन्न जुनोदिक रोगहरु र AMR सम्बन्धी 
अलभमखुखकरण काययक्रम सञ्चालन गने रु १० हजार  
सहभागीहरु : स्थानीय तहमा काययरत स्वास््यकमीहरु 
 ववषयवस्त ु : सपयदंर्, जनावरको िोकाई तथा रेबबज, पर्पुकं्षी आददबाि हुन सक्न े
ववलभन्न (ईन्फ्लएुन्जा) सरुवा रोगहरु, AMR सम्बजन्ध 
स्रोतव्यजक्त : सम्बजन्धत ववषयववज्ञ, ताललम केन्रको स्रोत व्यजक्त, EDCD का सम्बजन्धत 
व्यजक्त, पर् ुरोग सम्बजन्धत व्यजक्त आदद। 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

जोखखममा रहेको मातनसहरुमा रेबबज, सपयदंर् तथा अन्य जुनोदिक रोगहरुको न्यतूनकरण 
हुने तथा स्वास््यकमीहरुमा उक्त रोग सम्बन्धी जनचेतना अलभवदृ्गध हुने । 

अलभलेख 
प्रततवेदन 

उपरोक्त बमोजजम गररएका कृयाकलापहरुको अलभलेख तथा प्रततवेदन तयार गरी जजल्ला, 
प्रदेर् तथा EDCD मा पठाउन ुपनेछ । 

सन्दभय 
सामग्री 

इवपडडलमयोलोजी तथा रोग तनयन्त्रण महार्ाखा, पर् ुस्वास््य ववभाग तथा ववश्व स्वास््य 
सँगठनका मापदण्ड तथा तनदेलर्काहरु । 
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कायगक्रम: २. नसने रोग सम्बष्न्त्ध कायगक्रम ( )अमभमखुखकरण , नसने रोग तथा मानमसक स्वास््य सम्बष्न्त्ध 
सचेतना कायगक्रम (Hypertension, Diabetes, COPD, Cancer days) 

 

पररचय  

नसने रोगको रोकथाम तथा व्यवस्थापनको लागग स्वास््यकमीको क्षमता अलभबदृ्गध गनुय 
आवश्यक छ । स्वास््यकमीको क्षमता अलभबदृ्गधको लागग PEN ताललम Package को 
ववकास गररएको छ । यो ताललम नसने रोग सबंजन्ध काययक्रम सञ्चालन हुने जजल्लाहरुको 
अस्पताल, प्राथलमक स्वास््य केन्र तथा स्वास््य चौकीमा सेवा प्रदायक स्वास््यकमीहरुको 
लागग सञ्चालन हुनेछ । यो काययक्रम जजल्लागत रूपमा ५१ जजल्लामा लाग ुभएता पतन 
स्थानीय तहको हकमा सब ैस्थानीय तहस्तरमा सञ्चालनको लागग समावेर् गररएको छ । 

उद्देश्य 
प्रमखु नसने रोगहरु – मिुु तथा रक्तनलीको रोग, मधुमेह, क्यान्सर तथा दीघय श्वासप्रश्वास 
सम्बजन्ध रोगको उपचार तथा रोकथामबारे जनचेतना फैलाउन े। 

सञ्चालन 
प्रकृया तथा 
बजेि 
बाँडफाँड 

• स्थानीय तहका जनप्रतततनधीहरु, राजनतैतकका दलका प्रतततनगधहरु, प्रमखु काययकारी 
अगधकृत, सामाजजक काययकताय, स्थानीय तहमा काययरत स्वास््य सयंोजक (प्रमखु), 
काययक्रमका सपुरभाईजर, सरकारी तनकायका कमयचारीहरु, गरैसरकारी ससं्था, 
सञ्चारकमी, नागररक समाज, वडामञ्चका प्रतततनगधहरु, लर्क्षक, ववद्याथी लगायत 
सरोकारवाला व्यजक्तहरुको सहभागगतामा अलभमखुखकरण काययक्रम सञ्चालन गनुयपदयछ । 

• स्थानीय तहमा नसने रोग सम्बन्धी जनचेतना फैलाउने, मोिोपना, बिी तौल, धुम्रपान, 
मध्यपान आददको कारणबाि जनमानसमा पयुायउने नकारात्मक असर, हुनसक्ने मतृ्य ु,
मानलसक स्वास््य र स्थानीयस्तरमा भएका घिना समेतलाई समेिी काययक्रममा प्रस्ततुी 
गनुयपनेछ । 

• प्रलर्क्षकहरुल ेPEN ताललम Package सम्बन्धी प्रलर्क्षक प्रलर्क्षण ताललम ToT ललएको 
हुन ुपनेछ  

• काययक्रमका लागग स्वीकृत रु. ७०,००० मध्ये अलभमखुीकरणका लागग रु. ५०,००० सम्म 
र बाँकी रु. २०,००० बाि काययक्रम सञ्चालनका लागग अत्यावश्यक उपकरणहरु जस्त ै
Wt Machine, Measuring tape, Ht Scale ,Glucometer, Glucose 

test strip तथा Reagent etc खररद गरी नपगु भएका स्वास््य ससं्थामा 
उपलब्ध गराउन सककनेछ । 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

नसने रोगवाि प्रभाववत दर तथा मतृ्यदूरमा कमी आउनेछ । 

सन्दभय 
सामग्री 

PEN Package Trainers Guide, Training Manual, www.edcd.gov.np 
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कायगक्रम: ३. मानमसक स्वास््य सम्बन्त्धी महत्वपणूग टदवस मनाउने ( आत्महत्या रोकथाम टदवस , मानमसक 
स्वास््य टदवस, अपजाईमर टदवस) मानमसक स्वास््य समस्याबाि प्रभाववत ब्यष्क्तका पररवारका सदस्यहरु 
स्याहारकतागहरुका लाचग क्षमता अमभवदृी कायगक्रम 

काययक्रम: मानलसक स्वास््य सम्बन्धी महत्वपणूय ददवस मनाउन े ( आत्महत्या रोकथाम ददवस , मानलसक 
स्वास््य ददवस, अल्जाईमर ददवस) 

 

कायगक्रम: ४. मानमसक स्वास््य समस्याबाि प्रभाववत ब्यष्क्तका पररवारका सदस्यहरु (स्याहारकताग) का 
लाचग क्षमता अमभवदृ्चध कायगक्रम 

पररचय  

समदूायमा मानलसक स्वास््य समस्या व्यापक रुपमा रहे तापतन यसका ववषयमा अझै पतन 
गलत धारणा र अन्धववश्वास कायम रहेको पाईन्छ ।यस सम्बन्धी आमधारणामा सकरात्मक 
पररवतयन तथा स्वास््य समस्या र सेवाप्रततको सचेतना अलभवदृ्धी गने अलभप्रायल ेमानलसक 
स्वास््य सम्बन्धी ददवसहरु मनाउन ु उपयकु्त देखखन्छ । सहस्राब्दी ववकास लक्ष्यमा 
आत्महत्या घिाउन राजटिय प्रततबद्धता रहेकोल े चाल ुआ .व.  मा मानलसक स्वास््य 
सम्बन्धी महत्वपणूय ददवस मनाउन ेकाययक्रम लाग ूगररएको छ ।  

उद्देश्य आत्महत्या रोकथामकाबारेमा सचेतना अलभवदृ्धी गने । 

सञ्चालन 
प्रकृया  

• ववश्व आत्महत्या रोकथाम ददवस, सेप्िेम्बर १०" ,आत्महत्या रोकथामका लागी सहकायय 
गरौ  "भन्ने नाराका साथ स्थानीय तहस्तरमा छलफल/अन्तरकक्रया, प्रभातफेरी काययक्रम 
सञ्चालन गनुयपनेछ साथ ै स्थानीय श्रोत पररचालन गरी ववश्व अल्जाईमर ददवस 

)सेप्िेम्बर २१ ( र ववश्व मानलसक स्वास््य ददवस  )अक्िोबर १० ( समेत मनाउन 
सककने छ । 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

आत्महत्याकाबारेमा ववद्यमान भ्रम, अन्धववश्वास र गलत धारणा कम गने । 

अलभलेख/ 

प्रततवेदन  
सचंाललत काययक्रमको अलभलेख राखी केन्र र प्रदेर्मा सोको प्रततवेदन गने । 

सन्दभय 
सामग्री 

ववश्व आत्महत्या रोकथाम लगायतका ददवसका लागग ववश्वव्यापी रुपमा तयार गररएका र 
केन्रले तयार गरेका www.edcd.gov.np बाि download गनय सककने छ । 

पररचय  

दीघयकालीन मानलसक स्वास््य समस्याले व्यजक्तलाई मात्र ै नभई पररवारका सदस्य र 
स्याहारकतायलई पतन नकारात्मक प्रभाव पादयछ । उनीहरुलाई बबरामीको उपचार र स्याहारका 
लागी उपलब्ध उपाय र सवुवधाकाबारेमा ससुगूचत गने र स्वस्याहार समहूमा आवद्ध गने 
अलभप्रायल ेयो काययक्रम लाग ूगररएको छ । 

http://www.edcd.gov.np/
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कायगक्रम: ५. महामारी तथा प्रकोप जन्त्य रोगहरुको अबस्थामा RRT/ CRRT पररचालन गने, चौमामसक ररभ्य ु
तथा अमभमखुीकरण गने  

उद्देश्य 
मानलसक स्वास््य समस्याबाि प्रभाववत व्यजक्तका पररवारका सदस्य र स्याहारकतायलाई 
बबमारीको उपचार र स्याहारका लागी उपलब्ध उपाय र सवुवधाकाबारेमा ससुगूचत गरी 
स्वस्याहार समहूमा आवद्ध बन्न उत्प्रेररत गने । 

सञ्चालन 
प्रकृया  

• मानलसक स्वास््य समस्या प्रभाववत व्यजक्तका पररवारका सदस्य र स्याहारकतायलाई 
बबमारीको उपचार र स्याहारका ववषयमा जानकारीमलूक अन्तरकक्रया गने । 

• उस्त ैप्रकृततका समस्या भएका पररवारका सदस्यहरुलाई स्वस्याहार समहूमा आवद्ध हुन 
सचेतना काययक्रम सञ्चालन गने । 

• ताललम प्राप्त स्वास््यकमील ेकाययक्रम सञ्चालन गने । 
• प्रत्येक पिकमा रू ३,००० का दरल े खचय गने गरी तीन स्थानमा छलफल तथा 

अन्तरकक्रया काययक्रम गनय  बजेिको व्यवस्था गररएको छ ।  

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

मानलसक स्वास््य समस्याबाि प्रभाववत व्यजक्तलाई पररवारका सदस्यको सहभागगतामा उगचत 
उपचार र पनूस्थायपनाको व्यवस्था गने । 

अलभलेख/ 

प्रततवेदन  
सचंाललत काययक्रमको अलभलेख राखी केन्र र प्रदेर्मा सोको प्रततवेदन गने । 

सन्दभय 
सामग्री 

ताललमका मोड्यलुहरु, उपचार तथा पनुस्थायपना सम्बन ् धी काययववगध आददमा भएका 
सान्दलभयक ववषयवस्तहुरु  

पररचय  

कुन ैपतन समय र स्थानमा सरुवारोगको महामारी /प्रकोप हुनसक्ने भएकोल ेरोकथामको 
योजना बनाउनको लागग स्थानीय तहमा रहेको Rapid Response Team (RRT) को 
चौमालसक review, RRT पररचालन महामारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा 
स्वास््यकमीहरुलाई अलभमखुीकरण सञ्चालन गनुयपने हुन्छ । 

उद्देश्य 

• उत्पन्न महामारी /प्रकोप को कारणबाि हुन सक्ने जनधनको क्षततबाि जोगाउन 
• महामारी व्यवस्थापनको लागग Rapid Response Team (RRT) पररचालन गने  
• महामारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा अलभमखुीकरण सञ्चालन गने  
• महामारी  /प्रकोप व्यवस्थापनमा भए गरेका काययहरु तथा पवूय तयारी सम्बन्धमा 

समीक्षा बठैक सञ्चालन गने  
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कायगक्रम: ६. औलो ननयन्त्रण कायगक्रमको अनगुमन एव मपूयांकन, औलो माहामारी हुने औलो ग्रसीत क्षेरको 
छनौि गरी बबषाटद छकग ने –रेस्पोन्त्सीभ स्प्रेइङ समेत, ववश्व औलो ननयन्त्रण टदवस मनाउने तथा औलो 
ननयन्त्रणका लाचग बहुननकाय अन्त्तरकक्रया 

क) औलो तनयन्त्रण काययक्रमको अनगुमन एव मलू्यांकन 

सञ्चालन 
प्रकक्रया तथा 
बजेि बाँडफाड  

• महामारी समीक्षा, बहुतनकाय अन्तरक़िया, RRT पररचालन  
• RRT समीक्षा बठैकमा तपलसल बमोजजम स्वास््यकमीहरु सहभागी रहनेछन ् 
• सहभागी: प्रमखु प्रर्ासकीय अगधकृ त, RRT का सदस्यहरु EMT (Emergency 

Medical Team) का सदस्यहरु । 
• RRT/ CRRT पररचालन  
• महामारीको अवस्थामा महामारी व्यस्थापन गनय RRT पररचालन गनुयपनेछ । 
• RRT/ CRRT लाइ अलभमखुीकरण  
• सहभागी: प्रमखु प्रर्ासकीय अगधकृत, RRT का सदस्यहरु, EMT (Emergency 

Medical Team) का सदस्यहरु  

अलभलेख 
प्रततवेदन  

काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात प्रततवेदन तयार गरी पठाउन ुपनेछ ।  

सन्दभय सामग्री   

पररचय  

औलो रोग नेपालबाि तनवारणको चरणमा रहेकाल ेयससँग सम्बजन्धत काययक्रमहरू जस्त ै
औलो रोगको तनदान, उपचार  तथा दनकोप्रततवे ठूलो महत्व रहेको हुन्छ । तसर् थ औलो 
तनवारण काययक्रमका लागग सम्बजन्धतहरू स्थानीय जनप्रतततनगधहरू, प्रमखु प्रर्ासकीय 
अगधकृत, स्वास््य सयंोजक, स्वास््य ससं्थामा काययरत स्वास््यकमीहरूबाि सकू्ष्मरूपमा 
छलफल अ नगुमन एवं मलू्यांक न हुन आवश्यक छ । 

उद्देश्य 
 स्थानीयस्तरमा औलो रोगी देखखए तनजको सहज उपचार हुनेछ साथै केस खोजपड्ताल 
गरी तनवारण काययमा सहयोग पगु्नेछ । 

सञ्चालन 
प्रकृया तथा 
बजेि बाँडफाँड 

सम्बजन्धत स्थानीयस्तरमा रहेका स्वास््य ससं्थाहरुमा औलो काययक्रम (आमा समहूको 
बठैक, नागररक अगवुाहरुको बठैक) मा सहभागी तथा तनयलमत काययक्रमसँग सम्बजन्धत 
रेकडड यङ्ग ररपोदियङ्ग (HMIS ५.२, ५.३, ९.३, ९.४, ९.५, गभयवती मदहलाहरुलाई 
ववतरण गररएको ककिनार्क झूलको वववरण, औषधी तथा प्रयोगर्ालासँग सम्बजन्धत 
ववलभन्न सामग्रीहरुको मौज्दात) प्रमाणीकरण गने र आवश्यक तनदेर्न तथा सझुाव ददने 
उद्देश्यल ेसम्बजन्धत काययसँग जजम्मेवार व्यजक्तहरूल ेकायययोजना तयार गरी अन्तगयतका 
स्वास््य ससं्थाहरुको अनगुमन तथा मलु्यांकन गनुयपनेछ । 
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ख) औलो माहामारी हुने औलो ग्रसीत क्षेत्रको छनौि गरी बबषादी छकय ने रेस्पोन्सीभ स्प्रेइङ समेत 

 

अलभलेख 
प्रततबेदन 

अनगुमन तथा मलू्यांकनमा खदिन ेकमयचारीले अनगुमन काययमा चेकललटि तयार गने साथ ै
प्रततवेदन HMIS मा समयम ैप्रववटिी भएको एककन गनुयपदयछ ।  

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

औलो तनवारण काययसँग सम्बजन्धत ववलभन्न काययक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन भइ 
औलो तनवारण सहयोग पगु्नेछ । 

सन्दभय सामग्री सपुरलभजन चेकललटि 

पररचय  

औलो रोग तनवारणको लागग सवयप्रथम रोगको प्रसारण लाई रोक्न ुपदयछ । यो रोग 
एनोकफललज जातको दवुषत लामखटु्िेको िोकाईबाि सने भएकोल ेलामखुट्िेको वदृ्गध 
ववकासलाई रोकी रोगको प्रसारणमा कमी ल्याउन कीिनार्क ववषादीको प्रयोग भई 
आइरहेको छ । यो काययक्रमल ेरोगको रोकथाम तथा तनयन्त्रणमा महत्वपणूय भलुमका खेल्दै 
आएको छ । 

उद्देश्य औलो रोगको प्रसारणलाई रोक्न ु। 

सञ्चालन प्रकृया 
तथा बजेि 
बाँडफाँड 

सरुक्षक्षत गनुयपने जनसखं्या अनसुार चादहने ववषादीको पररमाण र तछड्काउ गनयका लागग 
योजना बनाइ बबतनयोजजत बजेिको पररगधलभत्र रदह (लक्षक्षत जनसखं्यालाई ध्यानमा 
राखी) तछड्काउ गनय तयार पाररएको काययक्रम स्वीकृत गराई सञ्चालन गनुयपनेछ ।  

तछड्काउका लागग तनधायररत पवुायधार:  

• औलो रोग तनयन्त्रणमा बबर्षे गरी स्थानीय औलोका रोगीहरु भएको स्थानीय तह 
अन्तरगतका गाउँ बस्तीहरु जस्त ैजंगल भएका क्षते्रका गाउँहरु, ववकास आयोजना 
भएका स्थानहरु जसमा बबलभन्न क्षेत्रका मातनसहरु आवागमन गदाय औलोको प्रसारण 
हुने सभंाबना बढ्छ । तसथय त्यस्ता स्थानहरुलाई बबर्षे प्राथलमकता ददनपुदयछ । 

• ववगतका वषयहरुमा औलो, वप.एफ. रोगी भेदिएका स्थानीय तह तथा हाल एक वा 
सो भन्दा वदि नया ँवप.एफ. औलो रोगी भेदिएका स्थानीय तहहरु र वप.लभ केसको 
बाहुल्यता वा महामारी भएको स्थानहरु  

• ववगत ३ वषय लभत्र कीिनार्क झुल बबतरण भएका स्थानीय तहहरुमा ववषादी 
तछड्काउ कायय गनुयपदैन । ववर्षे अवस्थामा मागथ उल्लेख गररएका तनधायररत 
पवूायधारहरु लाग ुहुने छैन । जस्तःै वािी, पदहरो, डुवान, आगलागी र महामारी 

तछड्काउ काययक्रम सञ्चालन सम्वजन्ध थप मागय तनदेर्नः  
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• तीन वा चार दिमको एक समहू हुनेछ । (एक दिममा एक जना फोरम्यान र 
चारजना स्प्रमे्यान रहने छन)् प्रतत ग्रपु एक जना बबषादद बबतरक रहनेछ । एक 
दिमले ३० ददनमा औलोको लागग ३,००० जनसखं्या (लगभग घर ६०० र किेरा 
३७५) सरुक्षक्षत गनुयपनेछ । 

• स्प्रेईङ्गका लागग आबश्यक पम्प तथा अन्य सरसामान स्प्रे गररने लमतत भन्दा एक 
हप्ता अगाव ैतयारी अवस्थामा राख्नु पनेछ । 

• स्प्रेमेन भनाय गदाय सकेसम्म स्थानीय र अनभुवी ब्यजक्तलाई प्राथलमकता ददनपुदयछ । 
• स्प्रे काययक्रम सञ्चालन गनुय पवूय स्प्रेमेन, फोरमेन तथा बबषादी बबतरकलाई २ 

ददनको ताललम ददन ुपनेछ । 
• योजना स्वीकृत गराउँदा प्रभाबबत जजल्लाको नक्सामा गा.पा/न.पा तथा गाँउ देखखने 

स्पटि नक्सा र वडास्तरीय रोगी सखं्या, मजदरुलाई बबतरण गररने जजल्लाको 
स्वीकृत नया ँज्याला दररेि, बबषादीको मौज्दात, Expiry date, स्थानीय स्वास््य 
ससं्थामा रहेको औषगधको मौज्दात, चाल ुपम्पको सखं्या तथा खचयको वववरण 
आवश्यक पनेछ । 

• पदहलो चरणमा भएको स्प्रईेङ्ग प्रगतत प्रततबेदन एस.वप.आर.–४ काययक्रम स्वीकृत 
गदाय सलंग्न हुनपुनेछ । 

• स्प्रे काययक्रममा खचय भएको कीट्नार्क बबषाददको खाली खोल मचुलु्का उठाई 
प्रतततनगध (स्थानीय व्यवस्थापन सलमततका अध्यक्ष ,सदस्य, सम्बजन्धत स्थानीय 
स्वास््य ससं्थाका प्रमखु तथा अन्य कमयचारी र स्वास््य कायायलयका प्रतततनगधहरुको 
रोहबरमा जलाउन ुपनेछ र सोको माइन्यदुिङ्ग समेत अद्यावगधक गरी राख्नु पनेछ 
। 

• बजेि र काययक्रम स्पटि खलु्ने योजना र ववषादद छकय ने काययक्रम (SPR 1) तयार 
गरी राख्नुपनेछ । 

• कीिनार्क ववषादी तछड्काउका लागग प्रयोग हुने ककिनार्क ववषादी प्रतत पम्प ८ 
ललिर पानीमा एक पोका (१०० ग्राम) लमसाउन ुपदयछ जसल े२०० वगयलमिर क्षेत्रलाई 
कभर गदयछ । 

• स्प्रेमेन, फोरमेनर Insecticide Distributor (ID) हरुको ज्यालामा ७० 
प्रततर्त र अन्य खचयहरुमा ३० प्रततर्त खचय गनय सककनेछ । 

अलभलेख प्रततबेदन 
काययक्रम सम्पन्न भइयसकेपतछ प्रगतत प्रततबेदन तयार गरी सम्बजन्धत स्वास््य 
कायायलय  ,प्रदेर् तथा इवपडडलमयोलोजी  तथा रोग तनयन्त्रण महार्ाखामा पठाउनपुनेछ । 

अपेक्षक्षत प्रततफल रोग तनयन्त्रण गरी औलो तनवारण काययक्रममा सफलता हालसल हुने । 

सन्दभय सामग्री  
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ग) ववश्व औलो ददवस मनाउने  

 

घ) औलो तनवारणमा सहयोग पाउनको लागग बहूससं्थागत वठैक गने  

पररचय  
औलो तनवारणका लागग बबलभन्न सरोकारवाला तथा जनस्तरमा जनचेतना अलभवदृ्गधका 
लागग स्थानीय तहमा बबलभन्न जनचेतना मलूक काययक्रमहरु सञ्चालन गने ।  

उद्देश्य स्थानीय जनसमदुायमा औलो रोगबारे जनचेतना अलभवदृ्गध हुनेछ ।  

सञ्चालन प्रकृया 
तथा बजेि 
बाँडफाँड 

स्थानीय तहमा रहेका ववलभन्न सघं ससं्थाहरुसँग समन्वय गरी केन्रवाि प्राप्त 
सामग्रीहरुको प्रयोग गरी जनचेतना मलूक काययक्रमहरु सञ्चालन गनुयपनेछ ,यस र्ीषयकको 
बजेि रकम मध्येबाि ववश्व औलो ददवस मनाउनका लागग २० प्रततर्तमा नबढ्न ेगरी 
खचय गनय सककनेछ ।  

ववश्व औलो ददवसको नारा वषनेी पररवतयन हुने भएकाल ेयस बषयका लागग नारा तय 
भइयसकेपतछ जानकारी गराइनेछ । 

अपेक्षक्षत प्रततफल 
जनसमदुायमा औलो रोगबारे जनचेतना अलभवदृ्गध भई रोग लाग्नबाि बच्ने उपाय, 
उपचार तथा यससँग सम्बजन्धत अन्य कक्रयाकलापबारे जनसमदुाय जानकार भई औलो 
तनवारणमा सहयोग पगु्नेछ । 

सन्दभय सामग्री 
यस बषयका लागग तय गररएको नारा ,औलो रोगबारेका Poster, Pamphlet, 
banner ।  

पररचय  

नेपाल औलो रणतनततक योजना २०१४–२०२५ मा उल्लेख भएका उद्देश्यहरुबारे 
स्थानीय तहमा रहेका सरोकारवालाहरुलाई जानकारी गराई स्थानीय तहमा औलो 
तनवारण काययक्रममा सहयोगको वातावरण सजृनाका लागग यस अन्तरकक्रया काययक्रम 
राखखएको छ ।  

उद्देश्य 
औलो तनवारण काययमा सघं, प्रदेर् तथा स्थानीय तहमा सरकारी तथा गरैसरकारी 
ससं्थाहरुद्वारा भए गररएका नीतत, रणनीतत र कक्रयाकलापहरु को अन्तरकक्रया तथा 
सचेतना अलभवदृ्गध गने ।  

सञ्चालन प्रकृया 
तथा बजेि बाँडफाँड 

स्थानीय तहल ेसरकारको नीतत तथा रणनीततका साथै जजल्ला तथा स्थानीय तहमा 
औलो रोग सम्बजन्ध भएको काययक्रमको समीक्षा तथा जनचेतना अलभवदृ्गध गने 
उद्देश्यल ेसरोकारवालाहरुसँग (औलो सम्बगध कायय गरी रहेका सरकारी, गरै सरकारी 
सघं ससं्था प्रतततनगध, नागररक अगवुा, बबलभन्न स्थानीय सघं ससं्था प्रतततनगधहरु) 
अन्तरकक्रया, काययक्रम आयोजना गने ।  
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कायगक्रम: ७. कालाजार माहामारी हुने क्षेरमा बबषाटद छकग ने खचग, कालाजार रोगीहरुलाई उपचारका लाचग 
अस्पताल सम्म आउने यातायात खचग अनदुान (प्रनत केस रू १०००), कालाजार ववरामीहरुको ववमभन्त्न पररक्षण 
गने (प्रनत केस रू. ५००० सम्म) 

क) कालाजार माहामारी हुने क्षेत्रमा बबषादद छकय ने खचय 

अपेक्षक्षत प्रततफल 
औलो रोगबारे सरकारको नीतत, रणनीतत र सचंाललत कक्रयाकलापहरुबारे जनचेतना 
अलभवदृ्गध भई औलो तनवारण काययमा सहयोग पगु्नेछ । 

सन्दभय सामग्री  

पररचय  

कालाजारबाि प्रभाबबत गाउँपाललका र वडाहरु जहा ँ एक वा एक भन्दा बिी 
कालाजारका स्थानीय बबरामीहरु भएका तथा ववगत वषयहरुमा कालाजार रोगी भेदिएका 
र नयाँ रोगी आउन सक्न ेसभंावना भएका वडा वा िोलहरु पदहचान गरी काययक्रम 
सञ्चालन गनुयपनेछ । 

उद्देश्य कालाजार रोगको प्रसारणलाई रोक्न ु

सञ्चालन प्रकृया 
तथा बजेि बाँडफाँड 

तछड्काउ काययक्रम सञ्चालन सम्वजन्ध मागय तनदेर्न : 

• तीन वा चार दिमको एक समहु हुनेछ (एक दिममा एक जना फोरम्यान, चार 
जना स्प्र ेम्यान रहनेछन)् प्रत्येक समहुमा एक जना बबषादी बबतरक रहनेछ । 
एक दिमले ३० ददनमा कालाजारका लागग ५,००० जनसखं्या (कररब घर १००० 
र किेरा ६२५) सरुक्षक्षत गनुयपनेछ । 

• स्प्रेईङ्गका लागग आबश्यक पम्प तथा अन्य सरसामान स्प्रे लमतत भन्दा अगाव ै
जजल्लाले ममयत सभंार गरी तयारी गनुयपनेछ ।  

• स्प्रेम्यान भनाय गदाय सकेसम्म स्थानीय र अनभुबीलाई प्राथलमकता ददन ुपनेछ 
।  

• स्प्र ेकाययक्रम सञ्चालन गनुय पवूय स्प्रेमेन, फोरमेन तथा बबषादी बबतरकलाई २ 
ददनको ताललम ददन ुपनेछ । 

• योजना स्वीकृत गराउँदा स्थानीय तहका वडाहरु देखखने गरी तयार पारेको 
नक्सा, वडा अनसुारको रोगी सखं्या, मजदरुलाई बबतरण गररने जजल्लाको 
स्वीकृत नयाँ ज्याला दररेि, बबषादीको मौज्दात Expiry date, औषगधको 
मौज्दात, चाल ुपम्पको सखं्या तथा खचयको बबवरण आवश्यक पनेछ । 

• पदहलो चरणमा भएको स्पेर्ईङ्ग प्रगतत प्रततबेदन एस.वप.आर. ४ सम्लग्न 
हुन ुपनेछ  
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ख) कालाजार रोगीहरुलाई उपचारका लागग अस्पताल सम्म आउने यातायात खचय अनदुान (प्रतत केस रू 
१०००) 

• स्प्र ेकाययक्रममा खचय भएको कीट्नार्क बबषाददको खाली खोल मचुलु्का उठाई 
प्रतततनगध (स्थानीय व्यवस्थापन सलमततका अध्यक्ष ,सदस्य, सम्बजन्धत 
स्थानीय स्वास््य ससं्थाका प्रमखु तथा अन्य कमयचारी र स्वास््य कायायलयका 
प्रतततनगधहरुको रोहबरमा जलाउन ु पनेछ र सोको माइन्यदुिङ्ग समेत 
अद्यावगधक गरी राख्नु पनेछ । 

• बजेि र काययक्रम स्पटि खलु्ने पररयोजना र ववषादद छकय ने काययक्रम (SPR 1) 
तयार गरी राख्नुपनेछ । 

कीिनार्क ववषादद तछड्काउका लागग घोल बनाउन ेतररकाः 

तछड्काउका लागग प्रयोग हुने ककिनार्क ववषादद हेरी एक पम्पमा ८ ललिर पानीमा 
एक पोका लमसाउन ुपदयछ जसल े२०० वगय लमिरलाई कभर गनेछ । 

अपेक्षक्षत प्रततफल रोग तनयन्त्रण गरी कालाजार तनवारण काययक्रममा सफलता हालसल गने । 

सन्दभय सामग्री  

पररचय  

नेपाल सरकारल ेकालाजारका ववरामीहरुको तनदान तथा उपचार समयमान ैपाउन ्
भन्ने उदेश्यका साथ ववगत वषयहरु देखखन ैववरामीहरुलाइ यातायात खचय वापत रु. 
१०००। उपलव्ध गराउदै आएकोछ । सो काययक्रमल ेकालाजार तनवारणमा सहयोग 
पगु्ने अपेक्षा रहेको छ । 

उद्देश्य 
कालाजार ववरामीहरु समयमान ैअस्पतालमा आई रोगको तनदान तथा उपचार 
गनेछन ्। 

सञ्चालन प्रकृया 
तथा बजेि बाँडफाँड 

नेपाल सरकारल ेतोकेको स्वास््य ससं्था तथा कालाजार रोगीको तनदान र उपचार 
गने अस्पतालहरु बाि उपलब्ध गराउन ुपनेछ । नेपाली नागररकका लागग मात्र 
यातायात खचय सवुवधा प्राप्त हुने हुनाले ववरामील ेनेपाली नागररकताको प्रततललपी, 
डडटचाजय लसि अतनवायय परे् गनपुनेछ । नाबालक भएमा जन्म दताय प्रमाण पत्र 
वा अलभभावकको नागररकताको प्रमाणबाि पतन भकु्तानी ददन सककनेछ । उक्त 
रकम स्थानीय तहवाि अस्पतालहरु (प्रदेर् र सघं) लाई उपलव्ध गराउनपुनेछ । 

अलभलेख प्रततबेदन 
यातायात खचय प्राप्त गने सम्पणूय ववरामीहरुको वववरण तथा अन्य कागजातहरु 
सलंग्न गरी जजल्ला ,प्रदेर् तथा महार्ाखामा प्रततवेदन पठाउन ुपनेछ । 
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ग) कालाजार ववरामीहरुको ववलभन्न पररक्षण गने (प्रतत केस रू. ५००० सम्म) 

 

कायगक्रम: ८. िेंग ु ननयन्त्रण गनग नगरपामलकाहरु समेतमा लामखटु्िेको वास स्थान खोजी गरी लाभाग नटि 
गने अमभयान सञ्चालन गने तथा ओररएन्त्िेसन गने । 

अपेक्षक्षत प्रततफल 
ववरामील ेतनयलमत रुपमा समयमान ैऔषगध सेवन गरी कालाजार तनवारणमा सहयोग 
पगु्नेछ । 

सन्दभय सामग्री  

पररचय  

कालाजार ववरामीहरुको तनदानको लागग अस्पतालहरुमा तनःर्लु्क रुपमा उपलव्ध 
भएका परीक्षण वाहेक अन्य थप परीक्षणहरु (TC, DC, ESR, HB, Platelets, 
LFT, RFT, Bone Marrow/Lymph Node Aspiration, USG etc) 

गनुयपने भएकोल ेसो ववषयलाई मध्यनजर राखख कालाजारको तनदान तथा उपचार 
हुने सब ैतहका अस्पतालहरूमा प्रतत ववरामी व्यवस्थापन रु  .।५००० – का दरल े
उपलब्ध गराउन ेब्यवस्था गररएको छ । 

उद्देश्य कालाजार ववरामीहरुको सम्पणूय जाँच तनःर्लु्क गरी कालाजार अन्त्य गने । 

सञ्चालन प्रकृया 
तथा बजेि बाँडफाँड 

कालाजारको तनदान तथा उपचार गरेका अस्पतालहरूलाइय प्रतत बबरामी व्यवस्थापन 
रु. ५०००।– (पाँच हजार) को दरल ेउपलब्ध गराउनपुनेछ । उक्त रकमका लागग 
अस्पतालहरुल ेववरामीको वववरण सदहत आवश्यक पररक्षण तथा तनदानको वववरण 
राखख सम्वजन्धत स्थानीय तहहरूमा सोधभनाय माग गनुयपनेछ । उक्त रकम 
तनयमानसुार अस्पतालहरुलाई उपलव्ध गराउनपुनेछ । 

अलभलेख प्रततबेदन 
यातायात खचय प्राप्त गने सम्पणूय ववरामीहरुको वववरण तथा अन्य कागजातहरु 
सलंग्न गरी जजल्ला ,प्रदेर् तथा महार्ाखामा प्रततवेदन पठाउन ुपनेछ ।  

अपेक्षक्षत प्रततफल ववरामील ेतनःर्लु्क जाँच तथा उपचार पाई कालाजार तनवारणमा सहयोग पगु्नेछ । 

सन्दभय सामग्री  

पररचय  

सकं्रलमत लामखुट्िेको िोकाइयका कारण एक व्यजक्तबाि अकोमा सने डेंग ुरोग नेपालमा 
हरेक बषय बबलभन्न जजल्लाहरूमा देखा पने गरेको छ । रोग लागगसेपतछ उपचार र 
व्यवस्थापन गनुयभन्दा यो रोग लाग्न नददनका लागग लामखुट्िेको िोकाइयबाि बच्न ु,

यो रोग सा ने लामखुट्िेको बदृ्धी र ववकासलाइय रोक्नका लागग लामखुट्िेको बासस्थान 
खोजी गरी लाभाय नटि गनय सकेमा रोगको महामारीलाइय रोकथाम गनय सककन्छ । 
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कायगक्रम: ९. स्थानीय तह अन्त्तगगत रहेका सेष्न्त्िनेल साईिका लाचग खचग (आम्दा अस्पताल दमक, धुलीखेल 
अस्पताल काभ्र,े चरीकोि प्रा. स्वा. के. दोलखा, सामदुानयक अस्पताल लमजङु, यनूाईिेि ममसन अस्पताल 
पापपा, बयलपािा अस्पताल, अछाम र ष्जरी अस्पताल, दोलखा (प्रत्येक साईिका लाचग रु. १,५०,००० का 
दरल)े । 

तसथय डेंग ुरोगको प्रकोप देखा पररसकेका र पनय सक्न ेसम्भाववत स्थानीय तहहरूमा 
यो काययक्रम राखखएको छ । 

उद्देश्य डेंग ुरोग साने लामखुट्िेको वासस्थान नटि गरी रोगको प्रसारणलाई रोक्न े। 

सञ्चालन प्रकृया 
तथा बजेि बाँडफाँड 

यो काययक्रम सञ्चालन गनुय अगाडड सरोकारवालाहरुको सहभागगतामा १ ददने 
अलभमखुखकरण काययक्रम सञ्चालन गनुयपदयछ साथ ैकम्तीमा दईु देखख चार ददन सम्म 
गाउँपाललका नगरपाललका प्रमखुको नेततृ्वमा स्थानीयस्तरका मदहला स्वास््य 
स्वयसंेववका, िोलसधुार सलमतीका प्रतततनगध, सम्वजन्धत वडाका वडा अध्यक्ष, 
नागररक समाज, प्रहरी, सेना, व्यापाररक सघं/ससं्था राजनीततक दल, पत्रकार 
लगायत सरोकारवालाहरु समेतको सहभागगतामा डेंग ुरोग साने लामखुट्िेको वासस्थान 
खोजी गरी लाभाय, प्यपुा नटि गने अलभयान सञ्चालन गनुयपनेछ । यो अलभयान 
सञ्चालन गदाय डेंग ुतथा गचकनगतुनया ज्वरोको रोगी वारम्वार भेदिएका सम्भाववत 
तथा नयाँ स्थानहरुको लागग प्राथलमकता ददनपुनेछ । 

लाभाय नटि गदाय गनुयपने काययहरुः  

• वासस्थान पत्ता लगाउन े: िायर, गमला, ओभरहेड ियाँङ्की, एलस, कुलर, 
वोतल तथा साना साना भाडाहरुमा जम्मा भएको पानी फाल्न े। 

• वासस्थान नटि गनेः लामखुट्िेको वदृ्गध र ववकासलाई रोक्न घर वररपरर रहेका 
खाल्डा खुल्डी पनेु लगायत , प्रभाववत र समं्भाववत स्थानका समदुायलाई वच्ने 
उपायहरुका वारेमा जानकारी गराउने । 

काययक्रम सञ्चालनमा खदिने मदहला स्वास््य स्वयसंेववकाको लागग यातायात खचय 
वापत ददनको चार सय रुपैंया उपलब्ध गराउनपुनेछ । 

अलभलखे प्रततबेदन काययक्रम सम्पन्न गररसकेपतछ प्रततबेदन तयार गरी राख्नुपनेछ । 

अपेक्षक्षत प्रततफल 
डेंग ुरोगको सने प्रकक्रयामा कलम ल्याई रोगको प्रकोप दरमा कलम ल्याउन सककनेछ 
। 

सन्दभय सामग्री Poster, Milking, Pamphlet , Banner etc । 



47 

 

पररचय  

तोककएका सजेन्िनल साईिहरुबाि सकं्रामक तथा महामारीजन्य रोगहरुको तत्काल र 
साप्तादहक रुपमा तनरन्तर प्रततवेदन गने प्रणाली न ै Early Warning and 
Reporting System (EWARS) हो । रोगहरूको तनरन्तर र गणुस्तरीय प्रततवेदन 
गनयका लागग EWARS Sentinel Sites मा काययरत गचककत्सक तथा 
स्वास््यकमीहरुलाइ अलभमखुीकरण काययक्रम तथा साईिहरुको सञ्चालन आवश्यकता 
पदयछ । 

उद्देश्य 

EWARS सेजन्िनल साईिमा काययरत गचककत्सक तथा स्वास््यकमीहरुलाई ईवासयको 
महत्व तथा महामारीजन्य रोगहरुबारे रतु जानकारी गराउँदा पानय सक्ने सकारात्मक 
प्रभावबारे जानकारी गराउने ।  

सकं्रामक रोगहरुको त्याकं अलभलखे व्यवस्थापन र लर्घ्र प्रततवेदनको सतुनजश्चता 
गने । 

सञ्चालन प्रकृया  

• यो लर्षयकको रकम स्थानीय तह माफय त पठाइएकोले सो जजल्ला जस्थत / 
स्थानीय तह अन्तरगत रहेका EWARS सजेन्िनल साइि कायम भएका अस्पताल 
लाई पेश्की उपलव्ध गराउन ुपनेछ । 

• धमयदेवी तथा लभमदत्त नगरपाललकाको हकमा स्थानीय तह अन्तरगत सेजन्िनल 
साईि नरहेकाल े जजल्लामा रहेको सेजन्िनल साईि  )जजल्ला अस्पताल ( सँग 
समन्वय गरी काययक्रम सञ्चालन गनुयपदयछ । 

• अलभमखुीकरण काययक्रम सञ्चालनको जजम्मेवारी अस्पतालको मेडडकल रेकडयर 
)अगधकृत(  वा रेकडडगं ररपोदिगं कायय गने व्यजक्तको हुनेछ र तनजले काययक्रमको 

कायययोजना तयार गरी पेश्की ललइ काययक्रम सञ्चालन गनुयपनेछ । अलभमखुीकरण 
काययक्रम सेजन्िनल साइिमा सञ्चालन गनुयपदयछ । काययक्रम सञ्चालनको श्रोत 
ब्यजक्तको रूपमा अस्पतालको मे  .सु ,. मेडडकल रेकडयर  ,ताललम प्राप्त 

व्यजक्तबाि सहजीकरण गनुयपदयछ साथै सहजीकरणका लागग EDCD मा समन्वय 
गनय सककनेछ । 

• एक समहुमा कररब ३० ४० जना सम्म सहभागी गराउन ुपदयछ ।  
• सेजन्िनल साईिमा काययरत गचककत्सकहरु  ,ल्याव ,इमजेन्सी अन्तरंग सेवामा 

काययरत स्वास््यकमी र आवश्यकता अनसुारका स्वास््यकमीहरु  ,स्वास््य 

सयंोजक अलभमखुीकरण काययक्रममा सहभागी हुने छन ् ।  

• अलभमखुखकरण  /अन्तर कृया काययक्रम २ ददन सञ्चालन गनुयपदयछ ।  

काययक्रममा कजम्तमा तनम्नअनसुारका ववषयबस्त ुसमावेर् हुन ुपदयछ। 

• Overview of EWARS and importance of timely reporting 

• EWARS in DHIS2 

• Data consistency  between  EWARS and HMIS 
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कायगक्रम: १०. हात्तीपाइगले रोग बबरूध्दको आम औषधी सेवन (MDA) कायगक्रम सञ्चालन 

• Principles and practice of Disease Surveillance 

• Standard 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 सञ्चालन तथा अन्य खचय सम्बन्धमा 

• आवश्यकता अनसुार पदहचान तथा िाँचा तयार गरी अस्पतालको रेकडय/ 
त्याङ्क र्ाखाका लागग इन्िरनेि सञ्चालन, यएुसबी मोडमे तथा लसम खररद, 
डािाकाडय ररचाजय गनय, कम्प्यिुर ममयत गनय, वप्रन्िर खररद तथा ममयत गनय, 
ररपोदियङ्ग काययमा आवश्यक पने अन्य सामान खररद तथा ममयत गनय यो रकम 
खचय गनय सककनेछ । सजेन्िनल साइिमा सचूना प्रवाहका लागग मेडडकल रेकेडयर 
र अगधकृतका लागग प्रतत मदहना रु ३०० का दरल ेमोवाईल ररचाजय स्वरुप यो 
लर्षयकबाि खचय गनय सककन ेछ । 

• बजेि वाँडफाँड: प्राप्त स्वीकृत रकम रू १, ५०,००० बाि कररब ७५ प्रततर्त 
प्रकोपजन्य रोगहरुको वारेमा अलभमखुखकरण र साईि सञ्चालन खचयका लागग 
कररव २५ प्रततर्त हुनेगरी बजेि वाँडफाँड गरी कायय सञ्चालन गनुयपदयछ । 

काययक्रम सञ्चालन तथा सन्दभय सामग्रीहरुको लागग इवपडडलमयोलोजी तथा रोग 
तनयन्त्रण महार्ाखामा समन्वय गनय सककनेछ । 

अपेक्षक्षत प्रततफल 

• EWARS मा प्रततवेदन गनुयपने रोगहरुको तोककएको समयमा तनयलमत प्रततवेदन 
हुने छ । 

• तनयलमत गणुस्तरीय प्रततवेदनको सतुनजश्चतता हुनेछ । 
• सेजन्िनल साईिमा देखा परेका ककिजन्य रोग तथा महामारी जन्य रोगहरुको 

अवस्था वारे जानकारी प्राप्त हुनेछ । 

अलभलेख तथा 
प्रततवेदन 

काययक्रम सम्पन्न गरे पश्चात सो सम्बन्धी प्रततवेदन तयार गनुयका साथै प्रकोपजन्य 
रोगहरुको तनयलमत प्रततवेदनको सतुनजश्चतता हुनपुछय 

पररचय  

नेपालबाि सन ्२०२० सम्म हात्तीपाइयले रोग तनवारण गने लक्ष्य अनरुूप नेपाल सरकार द्वारा 
सब ैहात्तीपाइयले रोग प्रभाववत जजल्लाहरूमा आम औषधी सेवन अलभयान काययक्रम सञ्चालन 
हँुदै आइयरहेको छ । सन ्२००३ मा एक जजल्ला  )पसाय (बाि र्रुूवात गररएको काययक्रम 

हालसम्म ४८ जजल्लाहरूमा रोगको वप्रभालेन्स १ प्रततर्त भन्दा तल पाइयएकोले बन्द 
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गररसककएको छ भने १५  विा जजल्लाहरूमा अझै आम औषगध सेवन अलभयान सञ्चालन 
भइयरहेको छ । काययक्रम सञ्चालन हुने जजल्लाहरूमा प्रभावकारी रूपमा काययक्रम सञ्चालन 
गरी आम औषगध सेवन अलभयानमा औषगध खान योग्य सब ैनागररकहरूलाइय औषगध सेवन 
गराउन ुजरूरीछ । 

उद्देश्य 

• आम औषधी सेवनका माध्यमबाि सकं्रमणको दरलाइय घिाउंदै यस रोगलाइय जनस्वास््य 
समस्याको रूपबाि तनवारण गने । 

• सकं्रलमत क्षेत्रमा बसोबास गने औषधी सेवनका लागग योग्य सब ैब्यक्तीहरूलाइय औषधी 
सेवन गराउने । 

सञ्चालन 
प्रकृया तथा 
बजेि 
बाँडफाँड 

क) स्था नीय तह स्तरीय  योजना तथा बहुतनकाय गोटठी 

स्थानीय तहमा रहेका स्वास््य सम्बजन्ध कायय सञ्चालन गरररहेका गरैसरकारी सघं/ससं्था, 
तनजी अस्पताल तथा नलसयङ्ग होमहरु, सरकारी अस्पतालका प्रतततनगध, प्राथलमक स्वास््य 
केन्र र हेल्थपोटि प्रमखु )अतनबायय उपजस्थतत( , गा .पा ,. न .पा .का  पदागधकारीहरू, 
स्वास््य र लर्क्षा र्ाखाका सयंोजक र सह सयंोजकहरु, लेखा, स्िोर र प्रर्ासनका कमयचारीहरु 
र जजल्ला सदरमकुाम भएको स्थानीय तहमा स्वास््य कायायलयका प्रमखु र फोकल पसयन 
लगायत कम्तीमा ३०  )४०(  जना सम्म सहभागी रहने गर ववगतमा MDA सञ्चालन गदायका 
अनभुवहरू समीक्षा गदै यस बषयको योजना तयार गनुयपनेछ । यस काययक्रममा सहभागग हुने 
स्वास््यकमीहरू मदहला स्वास््य स्वय ंसेबबकाको अलभमखुखकरणमा प्रलर्क्षक हुने हँुदा आवश्यक 
बबषयगत प्रस्ततुीहरु गररनेछ । यस काययक्रममा जजल्ला स्तररय योजना तजुयमा गोटठीमा 
सहभागी स्वास््यकमीहरूल ेबबषयबस्त ुप्रश्ततु गनेछन ्भने यस ैर्ीषयकमा बबतनयोजजत बजेिको 
पररगध लभत्र रदह तनम्नानसुार खचय गनय सककनेछ । 

बबबरण सखं्या दर ददन 

सहजकताय २ १००० १ 

कायायलय सहयोगी १ १५० १ 

सहभागी भत्ता/दै .भ्र.भत्ता 

)जजल्ला सदरमकुाम भएका 

स्थानीय तह हरूमा ४० जना( 
नेपाल सरकारको तनयमानसुार 

खाजा १ २०० १ 

स्िेर्नरी १ १०० १ 

ताललम सामग्री/हल तथा 
ब्यानर 

१ ३५०० १ 
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स्वास््यकमीहरूको ताललम  

स्थानीय तह अन्तगयतका स्वास््य ससं्थाहरुमा काम गने सब ैस्वास््यकमीहरुको लागग स्थानीय 
तहल े हात्तीपाइले रोग तनबारण काययक्रम आम औषगध सेवन अलभयानको पनुतायजगी 
अलभमखुखकरणको रुपमा १ ददने ताललम सञ्चालन गनुयपनेछ । प्रतत समहुमा सरदरमा २० 
देखख २५ जना स्वास््यकमीहरु सहभागी हुनेछन ् । सो गोटठीमा सम्बजन्धत स्वास््य 
ससं्थाहरुमा बबगत बषयमा सञ्चालन गररएको आम औषगध सेवन काययक्रमको समीक्षा गदै यस 
बषय सञ्चालन गनुयपने आम औषगध सेवन अलभयानको समग्र योजना तजुयमा गररनेछ । यो 
काययक्रममा जजल्ला स्तरको योजना तजुयमा गोटठीमा सहभागग भएका २ जना प्राबबगधक 
स्वास््यकमीहरु प्रलर्क्षक रहनेछन ्। काययक्रममा यसै र्ीषयकमा बबतनयोजजत बजेिको पररगध 
लभत्र रदह तनम्नानसुार खचय गनय सककनेछ ।  

बबबरण सखं्या दर ददन 

सहजकताय २ १००० १ 

कायायलय सहयोगी १ १५० १ 

सहभागी भत्ता/दै .भ्र.भत्ता  नेपाल सरकारको तनयमानसुार 

खाजा १ २०० १ 

स्िेर्नरी १ ५० १ 

ताललम सामग्री/हल तथा 
ब्यानर 

१ २५०० १ 

स्थानीय तहमा रहेका स्वास््य ससं्था र स्वास््यकमीहरूको सखं्या 
अनसुार ताललमको ब्याच तनधायरण गनुयपनेछ । 

 

मदहला स्वास््य स्वयसंेववकाहरूको अलभमखुखकरण 

आम औषगध सेवन अलभयान काययक्रम सञ्चालन गनय सम्बजन्धत स्थानीय तहमा रहेका सब ै
मदहला स्वास््य स्वय ं सेववकाहरुलाई आम औषगध सेवन अलभयानकाबारेमा १ ददने 
अलभमखुखकरण कायय सञ्चालन गररनेछ । अलभमखुखकरण काययक्रम स्थानीय स्वास््य 
ससं्थाहरुले स्थानीयस्तरमान ैसञ्चालन गनेछन ्। काययक्रममा प्रतत समहू सरदरमा २० देखख 
२५ जनासम्म सहभागी गराउनपुनेछ । अलभमखुखकरण काययमा स्थानीय स्वास््य ससं्थाका 
प्रमखु र अन्य एक स्वास््यकमी गरी दईु जना प्रलर्क्षकहरु रहनेछन ्। साथ ैकुन ैकारणल े
स्वास््यकमीहरुको ताललममा सहभागग हुन छुिेका स्वास््यकमी भए यस अलभमखुखकरणमा 
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सहभागी गराउन सककनेछ । सो काययक्रममा यस ैर्ीषयकमा बबतनयोजजत बजेिको पररगध लभत्र 
रदह तनम्नानसुार खचय गनय सककनेछ । 

बबबरण सखं्या दर ददन 

सहजकताय २ ७०० १ 

कायायलय सहयोगी १ १५० १ 

सहभागी यातायात  ४०० १ 

खाजा १ २०० १ 

स्िेर्नरी १ ५० १ 

ताललम सामग्री तथा ब्यानर १ १००० १ 

स्थानीय तहमा रहेका मदहला स्वास््य स्वयसंेववकाहरूको सखं्या अनसुार 
ताललमको ब्याच तनधायरण गनुयपनेछ । 

वडा स्तररय अन्तरकृया काययक्रम 

स्थानीय तहका प्रत्येक वडाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यहरु, रेडक्रस प्रतततनगध, वडामा रहेका 
सरकारी कायायलयका प्रतततनगध, बबद्यालय तथा कलेजका प्रतततनगध, आमा समहू, मदहला 
सँगठनका प्रतततनगध, सामाजजक काययकतायहरु समाबेर् गरी कम्तीमा २० जना सम्म सहभागी 
गराई काययक्रम गनुयपनेछ । यस काययक्रममा स्थानीय तहका स्वास््य सयंोजक वा सहसयंोजक 
र स्थानीय स्वास््य ससं्थाको गरी दईु जना श्रोत ब्यजक्तले बबषयबस्तहुरू प्रस्ततु गनेछन ्। 
यस काययक्रममा यस ैर्ीषयकमा बबतनयोजजत बजिेको पररगध लभत्र रदह तनम्नानसुार खचय गनय 
सककनेछ । 

बबबरण सखं्या दर ददन 

सहजकताय २ १००० १ 

कायायलय सहयोगी १ १५० १ 

सहभागी यातायात  ५०० १ 

खाजा १ २०० १ 

स्िेर्नरी १ ५० १ 

ताललम सामग्री/ब्यानर १ १५०० १ 

ङ( अस्पताल स्तररय अन्तरकृया काययक्रम 
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यो काययक्रम अस्पताल भएका स्थानीय तहको हकमा मात्र लाग ु हुनेछ । अस्पतालका 
स्वास््यकमीहरु (इ मरजेन्सीमा काम गने समेत ), आम औषगध सेवन काययमा कुन ैन कुन ै
रुपमा पररचालन हुन सक्न ेकजम्तमा ३० जनासम्म सहभागी गराई एक ददने अलभमखुखकरण 
काययक्रम सञ्चालन गनुयपनेछ । यस काययक्रमको प्रलर्क्षकको रू पमा अस्पतालका मे.स.ु र 

स्वास््य सयंोजकले बबषयबस्तहुरू तप्रस्तु गनेछन ्  ।काययक्रममा यस ैर्ीषयकमा बबतनयोजजत 
बजेिको पररगध लभत्र रदह तनम्नानसुार खचय गनय सककनेछ । 

 

बबबरण सखं्या दर ददन 

सहजकताय २ १००० १ 

कायायलय सहयोगी १ १५० १ 

सहभागी यातायात ३० ५०० १ 

खाजा १ २०० १ 

स्िेर्नरी १ ५० १ 

ताललम सामग्री/ ब्यानर १ १५०० १ 

च) ब्यानर तयार तथा िासँ गने  

स्थानीय तहहरूले आम औषगध सेवन सम्बन्धी सन्देर्मलूक ब्यानर तयार गरी मातनसहरुको 
बदि आवतजावत हुने साबयजतनक स्थानमा सबलै ेदेख्न ेगरी िाँस गनुयपनेछ । ब्यानर स्थानीय 
तहको प्रत्येक वडामा कम्तीमा ४ विा स्थानहरुमा राख्नु पनेछ । ब्यानरको साईज कजम्तमा 
३X५ कफिको हुनेछ भने लेख्न ेसचूना सम्बजन्धत स्थानीय तहको स्वास््य र्ाखाले न ैतय 
गनेछन । प्रतत ब्यानर बिीमा रु  .१००० )एक हजार ( सम्म खचय गनय सककनेछ । औषगध 
खुवाउने ददन भन्दा कम्तीमा २ हप्ता अगाडी न ैब्यानर िाँस गनुयपनेछ । 

छ) स्वास््यकमीहरूको झोला  

सम्बजन्धत स्थानीय तहहरूल ेहात्तीपाइल े रोग तनवारण काययक्रमबारे सन्देर् ,सचुना समेत 
समाबेस हुने गरी झोला तयार गरी प्रत्येक स्वास््यकमीलाई १ थान बबतरण गनुयपनेछ । 
उनीहरुले यस झोलामा औषगध चक्कीहरु, रजजटिर, कापी, कलम र अन्य आफुलाई आबश्यक 
पने बस्तहुरु राख्न प्रयोग गदयछन ्। यो झोला काययक्रम सञ्चालनबारे ददइने ताललमको समयमा 
न ैआम औषगध सेवन काययमा खदिन ेसब ैस्वास््यकमीहरुलाई उपलब्ध गराउन ुपनेछ, झोला 
खररद गनयको लागग प्रतत झोला रु. ३०० )तीन सय(  का दरल ेखचय गनय सककने गरी यस ै
र्ीषयकमा बजेि ववतनयोजजन गररएको छ ।  
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ज) औषगध तथा सामान िुवानी 

स्थानीय तहबाि सम्बजन्धत स्वास््य ससं्थाहरुमा औषगध तथा अन्य आबश्यक सरसामानहरु 
िुवानी तथा प्याककङ गनयको लागग स्थानीय तहलाई एकमटुठ रुपमा रू  .५००,७ )सात हजार 

पाँच यस ( बजेि छुट्ियाईएको छ । नेपाल सरकारको तनयमानसुार स्थानीय तहल ेऔषगध 
तथा सरसामानको आबश्यक िुवानी तथा व्यवस्थापन गररनेछ ।  

झ) Adverse Events/Serious Adverse Events ब्यवस्थापन 

हात्तीपाइले रोग तनवारण काययक्रम अन्तगयत आम औषगध Diethylcarbamazine and 
Albendazole सेवन गनेहरु मध्य कसलैाई प्रततकुल असर अथवा कस ैकसलैाई गम्भीर 
असर देखखन पतन सक्न ेभएकाल ेसोको ब्यवस्थापनका लागग स्थानीय तहहरुल ेकाययक्रम 
सञ्चालन गररने स्वास््य ससं्थाहरुका लागग प्रतत असर ब्यवस्थापनका लागग पवुय तयारी 
स्वरूप आवश्यक औषगधहरु अगग्रम खररद गरी पठाउनपुनेछ र प्रतत असर व्यवस्थापनका 
लागग RRT पररचालन गनुयपने भएमा पतन यस ैर्ीषयक बाि खचय गनय सककनेछ । आम औषगध 
सेवन गनेहरु मध्ये कसलैाई प्रततकुल असर देखखएमा अथवा ववरामी गम्भीर हुन गएमा 
स्थानीय स्वास््य ससं्था वा अस्पतालहरुमा उपचार गराउनपुने हुन्छ, सरकारी स्वास््य 
ससं्थाहरुमा सबजैसो उपचार तनःर्लु्क हुने भएतापतन थप पररक्षणका लागग लाग्ने खचय तथा 
तनर्लु्क औषगध बाहेकका औषगध खररद गनपुने भएमा हुने खचय यस ैर्ीषयकमा छुट्याईएको 
रकमबाि गररनेछ । यस र्ीषयकमा सामाजजक ववकास मन्त्रालय माफय त अस्पतालहरुमा पतन 
बजेि बबतनयोजन गररएको छ, आम औषगध सेवन गरेकाहरू मध्य कसलैाई प्रततकुल असर 
देखखएमा अथवा ववरामी गम्भीर हुन गएमा यी अस्पतालहरुमा ररफर गनय सककनेछ । यस 
र्ीषयकमा प्रतत स्थानीय तह रू  .०००,१० )दर् हजार (बबतनयोजन गररएको छ ।  

ञ) औषगध खुवाउने तथा परामर्य सेवा ददने 

हात्तीपाइले रोग बबरुद्धको आम औषगध सेवन काययको योजना तजुयमा तथा अलभमखुखकरण 
गोटठीमा सहभागी सब ैस्वास््यकमीहरुले स्वास््य स्वय ंसेवीकाहरुको सहयोगमा आफु काययरत 
रहेको स्थानमा त्यांक अद्यावगधक गनुयपनेछ । पदहलो ददन िोलको पायक पने स्थानमा 
बथु राखख औषगध खुवाउने र अन्य ददनमा स्वास््यकमीले मदहला स्वास््य स्वयसंेववकाहरुको 
सहयोगमा घरदैलोम ैभ्रमण गरी औषधी आफ्न ैप्रत्यक्ष तनगरानीमा खुवाउन ुपनेछ । र्हरी 
क्षेत्रमा रहेका तनजी तथा सरकारी अस्पताल तथा पोललजक्लतनकहरुमा पतन आम औषगध 
सेवनको अलभयान नसककएसम्म बथु राखख औषगध खुवाउने कायय सञ्चालन गररनेछ । यस 
कायय सम्पन्न गनयको लागग स्थानीय तहमा रहेका घरपररवार सखं्या तथा जम्मा जनसखं्याको 
आधारमा स्वास््यकमीहरु लाइ काम सम्पन्न गनय लाग्ने जम्मा ददनको रकम ब्यवस्था 
गररएको छ । सो काययका लागग स्थानीय स्वास््य ससं्थाका सब ैस्वास््यमकमीहरु पररचालन 
गररनेछ र अलभयानमा धेरै ददन लाग्ने भएमा गरैसरकारी क्षेत्रमा काययरत सम्बजन्धत 
काउन्सीलमा दताय भएका स्वास््यकमीहरू समेत पररचालन गरी काययक्रम सम्पन्न गनय 
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सककनेछ । मदहला स्वास््य स्वयसंेववकाहरुले आफ्नो सेवा क्षेत्रमा औषधी खुवाउने ददन  )२ 
ददन ( को यातायात खचय तथा खाजा खचय पाउनछेन । सो काययमा पररचालन हँुदा यस ै

र्ीषयकमा बबतनयोजजत बजिेको पररगध लभत्र रदह तनम्नानसुार खचय गनुय सककनेछ । 

बबबरण सखं्या दर ददन 

म .स्वा .स्वयसंेववका 

यातायात 

 ४०० २ 

म  .स्वा .स्वयसंेववका खाजा   २०० २ 

स्वास््यकमी यातायात  ५००  

स्वास््यकमी खाजा  २००  

ि) अनगुमन तथा तनररक्षण  

स्थानीय तहबाि सम्बजन्धत बबषयमा ज्ञान तथा ताललम हालसल गररसकेका जनर्जक्तबाि 
औषगध खुवाउने ददन र खुवाइसकेपतछको प्रभाब, परामर्य सेवा तथा अलभमखुखकरण काययक्रमको 
स्थलगत तनररक्षण तथा अनगुमन गनय गराउन स्थानीय तहको ववलभन्न क्षेत्रमा आबश्यकता 
अनसुार कमयचारीहरू खिाउनपुने हुन्छ, सपुरलभजनमा खदिन ेकमयचारीहरूले अतनबायय रूपमा 
सपुरलभजन चेकललटिको प्रयोग गनुयपनेछ साथै सपुरलभजन र मतनिररङ काययलाइय अझ 
प्रभावकारी बनाउनका लागग यस बषयदेखख Supervisor Coverage Tools को समेत 
प्रयोग गररनेछ र सपुरलभजन चेकललटि तथा Supervisor Coverage Tools प्रगती 
प्रततबेदन सगं ैEDCD मा पठाउनपुनेछ । सो को भकु्तानी नेपाल सरकारको तनयमानसुार 
अनगुमन तथा सपुररबेक्षण बजेि र्ीषयकबाि हुनेछ । यस र्ीषयकमा प्रतत स्थानीय तह बदिमा 
रू २५, ०००० सम्म (पजच्चस हजार) ख चय गनय सककनेछ ।  

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

राजटिय हात्तीपाइयले रोग तनवारण काययक्रमको लक्ष बमोजजम सन ् २०२० सम्म हात्तीपाइयल े
रोगलाइय जनस्वास््य समस्याका रूपमा रहन नददन रोगको वप्रभ्यालेन्स एक प्रततर्त भन्दा 
तल ल्याउने । 

अलभलेख 
प्रततबेदन 

आम औषगध सेवन काययक्रम सम्पन्न भइयसकेपतछ तनददयटि फारममा प्रततबेदन तयार गरी 
स्वास््य ससं्थाहरूले ७ ददनलभत्र स्थानीय तहहरूमा ,स्थानीय तह हरूले मातहतका स्वास््य 

ससं्थाहरूको कम्पाइयल  गरी ३ ददनलभत्रमा जजल्लामा र जजल्लाहरूले जजल्लालभत्रका सबै स्थानीय 
तह हरूको कम्पाइयल  गरी ३ ददनलभत्रमा प ््रदेर् स्वास््य तनदेर्नालय  ,सामाजजक ववकास 

मन्त्रालय र इयवपडडलमयोलोजी तथा रोग तनयन्त्रण महार्ाखामा पठाउनपुनेछ ।  

सन्दभय 
सामग्री 

ब्रोसर  ,पम्फ्लेि ,ब्यानर ,स्वास््यकमीको काययक्रम सञ्चालन तनदेलर्का ,प्रश्ततुतकरणका 

स्लाइयडहरू,  Supervisor Coverage Tools  ,सपुरलभजन चेकललटि ।  
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४. कुटठरोग ननयन्त्रण तथा अपाङ्गता व्यवस्थापन कायगक्रम  
कुटठरोग तनवारणको जस्थतीलाई ददगो राख्दै जजल्ला स्तरबाि कुटठरोग तनवारण गनय र रोगको समस्याहरुलाई 
क्रमर् थप न्यनूीकरण गदे “कुटठरोग मकु्त समाज” तफय  अगध बिन ेउदेश्य अनरुुप पहँुच योग्य, आगथयक 
रुपमा सवयर्लुभ, प्रभावकारी एव ंगणुस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन बबलभन्न काययक्रम तय गररएको छ जस्तःै– 
नया ँबबरामीहरुको खोजपडताल, चमयरोग लर्ववर, तनःर्लू्क उपचार सेवा, रोग सकं्रमण न्यनूीकरणका लागग 
Leprosy Post Exposure Prophylaxis (LPEP) तनयलमत उपचारको लागग बबरामीहरुलाई यातायात 
खचय अनगुमन मलू्याङ्कन जस्ता काययक्रमहरु प्राथलमकता सदहत अतघ बिाइएको छ । त्यस ैगरी यस आ.व. 
मा अपाङ्गता सम्वजन्ध व्यवस्थापनको काययक्रमहरुलाई कुटठरोग तनयन्त्रण काययक्रमसगं ैसमावेर् गररएको छ । 

कायगक्रम: १. ष्जपला ष्स्थत प्रेषण सेवा करार 

पररचय  कुटठरोग बिी प्रभाववत जजल्लाहरुमा कुटठरोग र क्षयरोग जक्लतनक सञ्चालनमा जनर्जक्त 
अभावका कारण कठीनाई भई सेवा प्रवाहमा समस्या आएकोले उक्त समस्या समाधानको 
लागग जजल्ला स्तररय प्रेषण केन्र व्यवजस्थत गनय करार सेवामा जनर्जक्त व्यवस्थापन 
गरी सदुृदिकरण गनय यो काययक्रम राखखएको छ । 

उदेश्य जजल्लाहरुमा भएका कुटठरोग र क्षयरोग जक्लतनक तनयलमत रूपमा सञ्चालनमा आउने 
। 

सञ्चालन प्रकृया  कुटठरोग र क्षयरोग जक्लतनकका लागग स्वास््यकमीको सेवा करार तनम्न ToR बमोजजम 
हुनेछ  

योग्यताः– 

१) हे.अ. र स्िाफ नसय 

२) अहेव र अनमी 

३) कुटठरोगको Basic ताललमको साथै POID तथा अपाङ्गता सम्वन्धी बबर्षे ताललम 
ललएका र पदहल ेकाम गरेको अनभुवीलाई बबर्षे प्राथलमकता ददइने छ । 

कायय बबवरणः–  

 दैतनक कुटठरोगको OPD सञ्चालन : क्षयरोग सेवा समेत (कुटठरोग तनदान 
वगगयकरण, उपचार व्यवस्थापन, जदिलता)  

 पदहचान तथा व्यवस्थापन, अनगुमन, VMT/ ST र अलभलेख राख्न।े 
 साबयजतनक बबदाको ददनमा समेत औषगध व्यवस्थापन गने । 
 नगर तथा गाउपाललका स्वास््य र्ाखा र स्वास््य कायायलयसँगको समन्वयमा 

तनदेलर्का अनसुार काययक्रम सञ्चालन गने ।  
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कायगक्रम: २. कुटठरोग पत्ता लगाउन चमगरोग मर्बबर  

 डडफल्िर िेलसङ्ग गने, बबरामी पररवारको सम्पकय  जाँच गने, कुटठ प्रभाववतको 
अपाङ्गता बबवरण अद्यावगधक गने । 

 कुटठ प्रभाववतको लागग सहयोगी सामग्री उपलब्ध गराउन समन्वय गने । 
 कुटठ प्रभाववतको आबश्यकता अनसुार प्रेषण व्यवस्थापन गने । 
 कुटठरोगको अलभलेख, प्रततबेदन दरुुस्त राख्न ेतथा सो को लागग सहयोग गने । 
 कुटठ प्रभाववतको पनुस्थायपनामा सहयोग गने । 
 POID जक्लतनक सञ्चालनमा सहयोग गने । 
 करार सेवा तनयमावली र अथय मन्त्रालयको कायय सञ्चालन तनदेलर्का अनसुार गने 

। 

अपेक्षक्षत प्रततफल जजल्ला स्तररय प्रेषण जक्लतनकमा कुटठरोग तथा क्षयरोगका ववरामील ेसहज रुपमा 
गणुस्तरीय उपचार सेवा प्राप्त गनेछन ्। 

अलभलेख तथा 
प्रततबेदन 

करार सेवामा ललएका कमयचारीको नाम  ,बायोडािा तथा करार सेवा र्तय इवपडडलमयोलोजी 

तथा रोग तनयन्त्रण महार्ामा पठाउन ुपनेछ । 

सन्दभय सामग्री करार सेवा तनदेलर्का  

पररचय  नेपालमा छाला सम्बन्धी रोगको प्रकोप उच्च रहेको छ । स्नाय ुर छालामा असर गने 
कुटठरोग तराइ तथा पहाडका जजल्लाहरूमा जनस्वास््य समस्याको रूपमा रही आएको 
छ । चमयरोग लर्ववर सञ्चालन गरी लकेुर रहेका कुटठरोग बबरामी पता लगाउन यो 
काययक्रम सञ्चालन गररन्छ  

उदेश्य कुटठरोग बिी प्रभाववत क्षेत्रमा चमयरोग लर्ववर सञ्चालन गरी चमयरोगको समस्या भएका 
बबरामीलाई सेवा प्रदान गनुयको साथै लर्ववरमा आउने ववरामीहरुमा कुटठरोग पत्ता लगाउन े
। 

सञ्चालन प्रकृया  स्वास््य कायायलयसँग समन्वय गरी चमयरोग लर्ववर सञ्चालन गनय उपयकु्त स्थानको 
छनौि गरी कायय योजना तयार गने । 

लर्ववर सञ्चालन हुने स्थान र लमतत वारेमा ललफलिे, एफ.एम. आदद बाि प्रचार 
प्रसार गने । 

लर्ववरमा आएका ववरामीहरु मध्ये र्कंास्पद कुटठरोगका ववरामीहरुको दक्ष स्वास््यकमी 
तथा छालारोग ववर्षेज्ञबाि रोग तनदान गने । 
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कायगक्रम: ३. ननयममत उपचार परुा गने ववरामीलाई यातायात खचग 

चमयरोग तथा अपांगता लर्ववर सञ्चालनका लागग तपलसल बमोजजम रकम वाँडफाँड 
गनुयपनेछ ।  

 चमयरोग तथा अपांगता लर्ववर प्रचार प्रसार (माइककङ्ग, व्यानर, पम्प्लेि, 
लभते्त लेखन आदी) रू  .।०००,६  

 औषधी तथा अन्य सामग्री रू .।०००,१२०  

 सहयोगी प्राबबगधक कमयचारी रू  .।५००,६  

 चमयरोग ववर्षेज्ञ भत्ता तथा दै.भ्र. भत्ता तनयमानसुार रू .।०००,१८  

 व्यवस्थापन, अनगुमन दै.भ्र.भ. तनयमानसुार रू १८ ,।५००  

 फाराम, फमेि, फोिोकपी रू .।०००,१  

 अपांगता भएका ब्यजक्तहरुलाई सहायक सामग्री  
(जुत्ता, चस्मा, बसैाखी, लौरौ र वाकर ) सहयोग रू  .।०००,३०  

 जम्मा रू ।०००,२००  

अपेक्षक्षत प्रततफल र्रुुकै अवस्थामा ववरामी पत्ता लागग उपचारमा आउने र समदुायमा रोगको सकं्रमणमा 
कमी हुने । 

रोगको कारणल ेहुने अपांगतामा कमी आउने । 

अलभलेख तथा 
प्रततबेदन 

लर्ववरमा सेवा ललएका ववरामीहरुको वववरण अलभलखेन गरी प्रततवेदन गनुयपनेछ | 

सन्दभय सामग्री  

पररचय  कुटठरोग उपचारमा प्रभावकारीता ल्याउन तथा उपचार गराइ रहेका बबरामीहरूको 
तनको हुने दरमा बिोत्तरी गनय तनयलमत उपचार गरी उपचार परुा गने बबरामीका 
लागी प्रोत्साहन स्वरुप रकम व्यवस्था गररएको छ  |  

उदेश्य ववरामीलाई तनधायररत समय लभत्रन ैतनयलमत रुपमा उपचार परुा गराउन प्रोत्साहन 
स्वरुप यातायात खचय वापत प्रतत ववरामी रु. १०००।०० (एक हजार) का दरल े
उपचारको अन्तमा प्रदान गने । 

सञ्चालन प्रकृया   कुटठरोगको उपचार ६ देखख १२ मदहना सम्म गनुयपने भएकोल ेववरामीलाई 
तनयलमत उपचारमा ल्याइ समय म ैउपचार परुा गरेमा प्रोत्साहन स्वरुप 
यातायात खचय वापत प्रतत ववरामी रु. १०००। (एक हजार) का दरल े
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कायगक्रम: ४. Leprosy Post Exposure Prophylaxis (LPEP) सेवाको बबस्तार तथा ननरन्त्तरता 

उपचारको अन्तमा प्रदान गररनेछ । साथै सो को वववरण दरुुस्त राख्नुपदयछ 
।  

 यो सवुवधाबाि ववरामील ेसमय म ै तनयलमत उपचार परुा गनेछन ्र रोग 
तनयन्त्रणमा पणूय सफलता लमल्नकुा साथ ै अलभलखे, प्रततवेदन पतन 
अद्याबगधक हुनेछ । यसरी ववरामीलाई ववतरण गररएका यातायात खचयको 
तनयलमतताको अनगुमन स्वास््य कायायलय, स्वास््य तनदेर्नालय र अन्य 
सम्बजन्धत तनकायबाि आबश्यकता अनसुार हुनेछ । स्वास््य कायायलयल े
जजल्ला भरीको वववरण राख्नु पदयछ । 

 यसको ववतरण प्रकक्रया नगर तथा गाउँपाललका तहमा उपचारबाि मकु्त 
भएका ववरामी सहभागी गराइ स्थानीय तहका स्वास््यका प्रततनीधी र 
स्थानीय समाजसेवीको रोहवरमा सो रकम ववतरण गनुय पछय । यो रकम 
ववतरण गदाय ववरामी वा उसको अलभभावकको नागररकताको प्रततलीपी समेत 
अलभलेखमा राख्नुपदयछ । यदद नागररकता नभएमा स्थानीय तहको लसफाररर् 
अतनवायय राखखन ुपदयछ । ववरामीको सहमततमा सम्भव भएसम्म सावयजतनक 
समारोह गरी सो रकम ववतरण गनय सककनेछ । ववदेर्ी ववरामीलाइ यो 
सवुवधा उपलव्ध छैन ।  

 सपुररवेक्षण, अनगुमन वा काययक्रम सञ्चालनको समयमा स्थानीय तहम ै
रकम भकु्तानीको व्यवस्था लमलाउनपुनेछ । 

अपेक्षक्षत प्रततफल ववरामीहरुले तनधायररत समय लभत्र न ैउपचार परुा गने भएकोले रोग तनको हुने, 
अपांगता हुनबाि बच्नकुा साथसाथै समदुायमा रोगको सकं्रमणमा कमी हुनेछ । 

अलभलेख तथा 
प्रततबेदन 

उपचार परुा गरी यातायता रकम प्राप्त गरेका ववरालमहरूको वववरण इवपडडलमयोलोजी 
तथा रोग तनयन्त्रण महार्ाखामा पठाउन ुपनेछ । 

सन्दभय सामग्री  

पररचय  कुटठरोगको जोखखमलाई न्यनू गनयको लागी कुटठरोग रोकथाम काययक्रम अन्तरगत 
प्रयोग गररने Rifampicin को एक मात्रा न ैप्रभावकारी भएको र यसलाई बबरामीको 
पररवार तथा सम्पकय मा रहेका समदुायमा कुटठरोग रोकथामको लागी कायायन्वयन 
गनय सककन्छ । सम्पकय  पररक्षणको माध्यम वाि बबरामी खोजपडतालको साथ ैयो 
रोग रोकथामको लागी औषधीको सेवनल ेकुटठरोगको प्रकोपलाई तलुनात्मक रुपले 
कम गदयछ भन्ने त्य बबलभन्न देर्हरुमा गररएका अध्यनहरुले देखाएकोछ । 
कायायन्वयनको दृटिीले यो काययक्रम ककफायती र प्रभावकारी देखखन्छ । 



60 

 

 

कायगक्रम: ५. कुटठरोगको ववरामी, पररवार तथा नछमकेीको सम्पकग  पररक्षण कायगक्रम 

उद्देश्य स्थानीय तह अन्तगयतका स्वास््य ससं्थाहरुमा कुटठरोग उपचारको लागग दताय भएका 
बबरामी तथा प्रभाववतहरु (Index Case) सम्पकय मा रहेका  पररवार तथा 
तछमेकीहरुको सम्पकय  जाचँ गरी र्रुु अवस्थामा न ै रोग पत्ता लगाई उपचार 
व्यवस्थापन गने ।  

कुटठरोगको पररवार तथा तछमेकीहरुलाई कुटठरोग बबरुद्घको औषगध Rifampicin 
को एक मात्रा खुवाइ कुटठरोग सकं्रमणलाई न्यतूनकरण गने । 

सञ्चालन प्रकृया  काययक्रम सञ्चालन LPEP Protocol को आधारमा छालारोग बबर्षेज्ञ, 
व्यवस्थापक एव ंस्वास््यकमीहरुको पणूय तनदेर्न तथा समन्वयमा सञ्चालन 
गने । 

 कायय योजना बनाउन े। 
 काययक्रमबारे अलभमखूखकरण गने  स्वास््यकमी (२ ददन) मदहला स्वास््य स्वय ं

सेववका (१ ददन), स्वास््य व्यवस्थापन सलमतत (१ ददन) 
 यस काययक्रममा सम्वजन्धत क्षेत्रका सहयोगी ससं्थाको प्रत्यक्ष सलंग्नता तथा 

आबश्यक सहयोग जिुाउने । 
 केन्र तथा प्रदेर् स्वास््य तनदेर्नालयको प्रत्यक्ष सहयोग समन्वयमा यो काययक्रम 

सञ्चालन हुनेछ । 
 यो काययक्रम LPEP Protocol मा उल्लेख भएनसुारका Index Case हरुको 

पररवार र तछमकेीहरुको अलभलेख तयार गने । 
 अलभलेख अनसुार ववरामीको पररक्षण गने । 
 Protocol मा उल्लेख भए अनसुार ररफामवपलसनको एक मात्रा खुवाउने । 
 सपुररवेक्षण अनगुमन गने । 
 घरभेि गदाय म. स्वा. स्व ं से.हरुलाई प्रततददन रू ३००; स्वा्यकमीहरुलाई 

प्रततददन रू ५०० यातायात खचय उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

अपेक्षक्षत प्रततफल उपचारमा रहेका ववरामीहरुको सम्पकय मा रहेका व्यजक्तहरुलाई एक मात्रा ररफाम्पीलसन 
औषगध ख्वाएर समदुायमा रोगको सकं्रमण दरमा कमी आउने  

अलभलेख तथा 
प्रततबेदन 

कायय सञ्चालन पश्चात सोको प्रततबेदन इवपडडलमयोलोजी तथा रोग तनयन्त्रण 
महार्ाखामा पठाउन ुपनेछ । 

सन्दभय सामग्री LPEP Protocol, कुटठरोग कायय सञ्चालन तनदेलर्का २०७५ 
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कायगक्रम: ६. अपांगता भएका व्यष्क्तहरुको लाचग सहयोगी सामग्रीको आवश्यकता पटहचान एव ंसामग्री खररद 
तथा ववतरण 

पररचय  कुटठरोग ववरामीको सम्पकय मा आउने ब्यजक्तहरू )ववरामी सँग  बस्ने पररवार र 
नजजकको तछमेकी (वा उच्च जोखखममा रहेका समहुमा कुटठरोग छ वा छैन भनी 

पररक्षण गनय यो काययक्रम सञ्चालन  गररन्छ ।  

उद्देश्य समयम ैकुटठरोग पदहचान गरी रोगको सकं्रमणलाइ न्यनुीकरण गने । 

सञ्चालन प्रकृया   स्वास््य ससं्थाहरूमा उपचारमा रहेका वा नया ँतनदान भएका कुटठरोग ववरामीको 
पररवार तथा तछमेकीहरूको अतनवायय रूपमा पररक्षण गने । 

 सम्बजन्धत स्वास््य ससं्थाका हेअ, अहेव, अनमी र मदहला स्वास््यस्वयम ्
सेववकाबाि यो कायय सम्पन्न गररने छ । 

 यसको लक्ष तनधायरण प्रतत ववरामी तछमेकी पररवार तराइका जजल्लामा ५ घर ,
पहाडी जजल्लामा ३ घर र दहमाली जजल ् लामा २ घर पररवारका सदस्यहरूको जाचँ 

गनुयपनेछ । 
 नगर तथा गाउंपाललकाले अन्तगयत स्वास््य ससं्थामा उपचारमा रहेका वा नया ँ

तनदान भएका कुटठरोग ववरामीको पररवार तथा तछमेकीहरूको परीक्षण गने योजना 
बनाउन ुपनेछ । 

 १ जना ववरामीको पाररवारीक पररक्षण गरे वापत स्वास््यकमीलाइ रू ५०० र 
मस्वास्वसेलाइ रू ४०० या तायात खचय उपलब्ध गराउनु छपने ।  

अपेक्षक्षत प्रततफल कुटठरोग ववरामीको सम्पकय मा रहने ब्यजक्तहरूको समयम ैरोग तनदान भइ समदूायमा 
रोगको सकं्रमण हुनबाि बच्ने छन । 

अलभलेख तथा 
प्रततबेदन 

प्रततफल देखखने गरी मालसक, चौमालसक र बावषयक रूपमा स्वास््य कायायलयमा 
पठाउन ुपनेछ । 

सन्दभय सामग्री  कुटठरोग कायय सञ्चालन तनदेलर्का २०७५ 

पररचय  राजटिय जनगणना २०६८ को प्रततबेदन अनसुार नेपालको कुल जनसखं्याको १ .९४ 

प्रततर्त अपांगता भएका ब्यजक्तहरू रहेका छन । नेपालमा अपांगता भएका ब्यजक्तहरू 
लामो समय सम्म सामाजजक ववभेदमा परेको र सवेा सवुवधा र अवसरमा कम पहुंच 
भएको समहूमा पदयछन । पनुयस्थापना तथा सहायक सामग्रीको पहुच ज्यादै न्यनु छ । 
अत सब ैप्रकारका अपांगता भएका ब्यजक्तहरूको लागी सहयोगी सामग्रीको आबश्यकता 
पदहचान गरी आवश्यक सहायक सामग्री उपलब्ध गराउन यो काययक्रम सञ्चालन गररएको 
छ । 
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कायगक्रम: ७. दर् प्रकारको अपांगताको वगीकरणको आधारमा अपांगता भएका व्यष्क्त/ जनसखं्याको त्यांक 
अमभलेखखकरण 

उद्देश्य स्थानीयस्तरमा न ैअपागतंा भएका ब्यजक्तहरूको पहीचान गरी उनीहरूलाई आबश्यक पने 
सहायक सामग्री खररद तथा बबतरण गने । 

सञ्चालन प्रकृया   अपांगता सम्बजन्ध कायय गने स्थानीय सघं ससं्थाहरूको सहयोग तथा समन्वयमा 
अपांगता भएका ब्यजक्तहरूको पदहचान गने । 

 अपांगता भएका ब्यजक्तहरूलाइ अपांगता पररचय पत्र उपलब्ध गराउन सहजीकरण 
गने । 

 अपांगता भएका ब्यजक्तहरूको सचुना अद्याबगधक गने । 
 अपांगता भएका ब्यजक्तहरूलाइ के कस्तो सहायक सामग्री आबश्यक पने हो 

कफजजयोथेरावपटिको परामर्यमा एककन गनुयपनेछ । 
 सहायक सामग्री आबश्यक पने अपांगता भएका ब्यजक्तहरूको प्राथलमककरण गने । 
 सहायक सामग्री उत्पादन गने पनुयस्थापना केन्र  ,अस्पताल वा यस्तै प्रकृतीका 

ससं्थाहरूको पदहचान गने ।  

 अपांगताको प्रकार हेरी आबश्यक सहायक सामग्री खररद तथा ववतरण गने ब्यबस्था 
लमलाउने । 

 नेपाल सरकार, स्वा स््य तथा जनसखं्या मन्त्रालय , स्वास््य सेवा ववभागबाि 
प्राथलमकककरण गररएका सहायक सामग्रीहरू खररद तथा बबतरण गनय प्रोत्सादहत गने 
। 

बजेि बाँडफाड कफजजयोथेरावपटि परामर्य र्लु्क तनयमानसुार । 

सहयोगी सामग्री खररद ,सावयजातनक खररद ऐन  ,तनयम अनसुार  

सहयोगी सामग्री ममयत  ,तनयमानसुार  

अपेक्षक्षत प्रततफल अपांगता भएका ब्यजक्तहरूको जजवनयाँपन सहज हुने । 

अलभलेख तथा 
प्रततबेदन 

कायय सञ्चालन पश्चात सोको प्रततबेदन इवपडडलमयोलोजी तथा रोग तनयन्त्रण महार्ाखामा 
पठाउन ुपनेछ । 

सन्दभय सामग्री Priority Assistive Product List of Nepal 

पररचय  राजटिय जनगणना २०६८ को प्रततबेदन अनसुार नेपालको कुल जनसखं्याको १ .९४ 

प्रततर्त जनतामा कुन ैन कुन ैप्रकारको अपांगता भएको जनाएको छ । नेपालमा 
अपांगता भएका ब्यजक्तहरू लामो समय सम्म सामाजजक ववभेदमा परेको र सेवा 
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सवुवधा र अवसरबाि बजन्चत छन । सब ै खाल े अपांगता भएका ब्यजक्तहरू 
मलुप्रवाहमा आउन नसकेको बतयमान पररपे्रक्ष्यमा राज्यले बगगयकरण गरेका दर् 
प्रकारका अपांगता भएका ब्यजक्तहरूको त्यांक अलभलेखखकरण गनय यो काययक्रम 
सञ्चालन गररने छ। यसरी अलभलेखखकरण गदाय १० प्रकारका अपागता समेट्न ु
पनेछ। 

 र्ाररररक अपांगता  

 दृजटि सम्बजन्ध अपा ङ्गता 
 बदहरा  
 बदहरा तथा दृजटिववदहन  

 स्वरबोलाइ सम्बजन्ध अपांगता  

 बौद्गधक अपांगता 
 मानलसक अपांगता  

 हेमोकफलीया 
 अदिजम 
 बहुअपाङ्गता 

उद्देश्य  स्थानीयस्तरमा न ैअपागतंा भएका ब्यजक्तहरूको पहीचान गरी अलभलखेखकरण 
गने र अपांगता पररचय पत्र उपलब्ध गराउन सहजीकरण गने । 

सञ्चालन प्रकृया   अपांगता सम्बजन्ध कायय गने स्थानीय सघंससं्थाहरूको सहयोगमा अपांगता 
भएका ब्यजक्तहरूको पदहचान गने । 

 स्वास््यकमी, स्थानीय मदहला स्वास््य स्वयम सेववकाहरूलाइ अपांगता 
सम्बजन्ध क्षमता अलभबदृद गने ।  

 स्वास््यकमी ,स्थानीय मदहला स्वास््य स्वयम सेववकाहरू पररचालन गरी 
अपांगता भएका ब्यजक्तहरूको अलभलखे तयार गने । 

 अपांगता पररचय पत्र पाए नपाएको एककन गरी अपांगता पररचयपत्र नपाएका 
ब्यजक्तहरूलाइ अपांगता पररचय पत्र उपलब्ध गराउन सहजीकरण गने । 

 खोप, पोषण लगायत बबर्षे काययक्रमका समयमा कामाललबालबा हुने अपागंता 

पदहचान गने ब्यबस्था लमलाउने ।  

 अपांगता रजजटिर तयार गरी प्रत्येक स्वास््य ससं्थाहरूमा अपांगता भएका 
ब्यजक्तहरूको अलभलखे राख्न ेव्यवस्था लमलाउन े। 

अपेक्षक्षत प्रततफल अपांगता भएका ब्यजक्तहरूको लसघ्र पदहचान गरी अपांगता भएका ब्यजक्तहरूको 
स्वास््य सेवामा पहुच बढ्ने । 
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कायगक्रम: ८. ववश्व कुटठरोग टदवस तथा अपांगता टदवसको उपलक्ष्यमा कायगक्रम । 

 

  

अलभलेख तथा 
प्रततबेदन 

 मालसक प्रततबेदन इवपडडलमयोलोजी तथा रोग तनयन्त्रण महार्ाखामा अतनवायय 
रूपमा पठाउन ुपनेछ । 

सन्दभय सामग्री अपांगता सम्बजन्ध कायय सञ्चालन तनदेलर्का 

पररचय  समदुायमा कुटठरोगबारे चेतना बदृ्गध गनय र यस रोग प्रतत सामाजजक गलत धारणामा 
सकारात्मक पररवतयन गनय हरेक बषय जनवरीको अजन्तम आइतवार लाइ ववश्व कुटठरोग 
ददवसको रूपमा मनाउन ेगररन्छ । 

उद्देश्य  समदूायमा कुटठरोगबारे चेतना बदृ्गध गने । (बबश्व कुटठरोग ददवसको उपलक्ष्यमा) 
 समदुायमा अपांगता वारे जन चेतना बदृद गने (बबश्व अपांगता ददवसको उपलक्षमा 

) 

 स्थानीय राजनीततकमी तथा सरोकारवालाहरुबाि कुटठरोग तथा अपांगताको 
रोकथाम, तनयन्त्रण तथा व्यवस्थापनको लागग प्रततवद्धता बिाउने । 

सञ्चालन प्रकृया   कुटठरोग तथा अपांगता सम्बजन्ध कायय गने सघंससं्था, सरकारी तनकायहरु सँग 
समन्वय गरी बजेि तथा कायययोजना तयार गने । 

 ददवस मनाउन र प्रचारप्रसारको लागग उपलब्ध श्रोत अनसुारका सञ्चार सामग्रीहरु 
तयार गने । 

 चमयरोग लर्ववर, रयाली, पत्रकार अन्तरकक्रया, कुटठरोग सम्वजन्ध सांस्कृततक 
काययक्रम, गचत्रकला प्रदयर्नी, वादवववाद, हाजजरीजवाफ आदद । 

अपेक्षक्षत प्रततफल कुटठरोग तथा अपागंता सम्वन्धी जनचेतना अलभबदृ्गध हुने । 

र्रुुकै अवस्थामा रोग तनदान तथा उपचारमा िेवा पगु्ने । 

सन्दभय सामग्री  
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५. पररवार कपयाण कायगक्रम 
 

राष्टिय खोप कायगक्रम 

पटृठभलूम 

खोप काययक्रम एउिा र्जक्तर्ाली एव ंलागत प्रभावकारी (cost effective) जनस्वास्थ काययक्रम हो, 
जसको माध्यमवाि ववलभन्न रोगहरु लाग्नबाि सरुक्षा प्रदान गदयछ। वव.स.ं २०३४ सालमा ववफर उन्मलून भए 
पश्चात ् नेपालमा खोप काययक्रम ववस्ताररत खोप आयोजनाको रुपमा धनषुा, रुपन्देही र लसन्धुपाल्चोक 
जजल्लाहरुबाि बबलसजी र डडवपिी खोपसेवा बाि प्रारम्भ गरी क्रलमक रुपमा अन्य जजल्लाहरुमा ववस्तार गदै 
२०४५ साल सम्ममा ७५ विै जजल्लाहरुमा ६ विा रोगहरु क्षयरोग, भ्यागतुरेोग, धनटुिंकार, लहरेखोकी, 
पोललयो, र दादरुा बबरुद्धका खोपहरु समावेर् गररयो ।  

यसगैरी २०६० पतछ हाल सम्म हेपािाइदिस ् बी, जापानीज इन्सेफलाइदिस,्हेमोकफलस इन्फ्ल्यएूञ्जा बी 
(दहब),रुवेला खोपलाई सयंकु्त दादरुा—रुबेला खोपको रुपमा, वप.सी.भी. (PCV Pneumococal Conjugate 
Vaccine)खोप तनयलमत खोपमा समावेर् गरी सककएको छ । साथै पोललयो रोग उन्मलून गनयको लागग 
मखुबाि ददईने पोललयो थोपा (bOPV) सञ्चालनमा रहेको र यसको साथै सईु द्वारा ददईने पोललयो खोप 
एफ.आई.वप.भी (fIPV Fractional dose of Inactivated Polio Vaccine) खोप पतन आ.व. 
२०७५/०७६ मा सञ्चालनमा आएको छ । राजटिय उद्देश्य अनरुुप नया ंथप खोपको रुपमा रोिा भाईरस 
द्वाराहुने झाडापखाला ववरुद्ध रोिा भाईरस खोप पतन तनयलमत खोप माफय त सञ्चालन हुन गईरहेको हो ।  

राजटिय खोप काययक्रमको पररचय 

राजटिय खोप काययक्रम अन्तगयत हाल नेपालमा १५ मदहना मतुनका वालवाललकाहरु र गभयवती मदहलाहरुका लागग 
तनःर्लु्क खोप सेवा प्रदान गररँदै आएको छ । जसमध्ये १५ मदहना मतुनका वालवाललकाहरुलाई ११ विा सरुवा 
रोगहरु (क्षयरोग, भ्यागतु े रोग,लहरेखोकी, धनटुिंकार, हेपािाइदिस बब, हेमोकफलस इन्फ्ल्यएूञ्जा बी, 
पोललयो, दादरुा, रुबेला, न्यमूोकोकस र जापातनज इन्सेफलाइदिस)् बबरुद्ध तथा गभयवती मदहलाहरुका लागग 
िी.डी(T.d) खोप उपलब्ध गराउँदै आइएको छ । बहुबषीय खोप योजना (सन ्२०११ २०१६, २०१७ २०२१) 
अनसुार राजटिय खोप काययक्रममा क्रमर्ः नया ँखोपहरु समावेर् गदै जाने योजना भए अनसुार रोिा खोप 
र्रुुवात गनय लागगएको छ । यसरी १५ मदहना मतुनका वालवाललकाहरुलाई अब रोिा खोप सदहत १२ विा सरुवा 
रोगहरु बबरुद्ध तथा गभयवती मदहलाहरुका लागग िी.डी. (T.d) खोप उपलब्ध हुने छ । 

खोप सेवा देर्भरका करीव १६००० खोप केन्रहरु, जसमा स्वास््य ससं्था, बाह्य खोप केन्र र घमु्ती खोप 
सेवाका साथै तनजी तथा गरैसरकारी स्वास््य ससं्थाहरु माफय त तनयलमतरुपमासञ्चालन गररँदै आएको छ । 
खोप काययक्रमबाि प्राप्त उपलजब्धहरुलाइ कायम राख्दै काययक्रमको राजटिय उदेश््य अनरुुप खोपवाि वचाउन 
सककने रोगहरुकोलाई तनयन्त्रण, तनवारण र उन्मलुन गनुय यो काययक्रमको प्रमखु लक्ष्य रहेको छ । 

खोप काययक्रमको मखू्य उपलब्धी  

 बबफररोगको उन्मलून  
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 सन ्२००५ देखख मात ृतथा नवलर्र् ुधनटुिङ्कार रोग तनवारण  
 सन ्२०१० देखख पोललयो रोग र्नू्य अवस्था र उन्मलूनको नजजक  
 जापातनज ईन्सेफालाईदिस रोग तनयन्त्रण 
 दादरुा रुवेला तथा लस.आर.एस (CRS Congenital Rubella Syndrome) तनयन्त्रण रदादरुा 

रोग तनवारण (सन ्२०१९) तफय  उन्मखू  
 खोप द्वारा वचाउन सककन ेअन्य रोगहरुमा उलखेनीय कमी 
 हेपािाइदिसबब तनयन्त्रण आदद 

बहुबषीय खोप योजना (सन ्२०१७ २०२१) 

दरु दृजटि (Vission) 

नेपालमा खोपवाि वचाउन सककने रोगहरुलाई र्नु्य अवस्थामा पयुायउने ।  

ध्येय (Mission) 

राजटिय खोप काययक्रम माफय त तोककएका सव ैखोपहरु सवकैो पहंुचमा हुने गरी प्रत्येक वालवाललका र गभयवतत 
मदहलालाई गणुस्तररय, सरुक्षक्षत र सवयसलुभ खोप सवेा तनरन्तर रुपमा प्रदान गने ।  

खोप काययक्रमको लक्ष्य 

खोपबाि बचाउन सककने रोगहरु बाि हुने बबरामी, अपांगता र मतृ्यलुाई कम गनुय न ैखोप काययक्रमको प्रमखु 
लक्ष्य हो । 

राजटिय खोप काययक्रम तथा बहुबषीय खोप योजना (२०१७–२१) का प्रमखु उद्देश्यहरु 

 नेपालमा खोपबाि रोकथाम गनय सककने रोगहरुलाई र्नु्य अवस्थामा परुायाउन बहुबषीय खोप योजनाल े
तनम्न उद्वेश्यहरु ललएको छ । 

 प्रत्येक बालबाललकाले पणूय खोप लगाएको सतुनजश्चत गने 
 वडा तह देखख न ैसव ैतहमामा सब ैखोपहरुको कभरेज कम्तीमा ९५ प्रततर्त भन्दा माथी पयुायउने र 

कायम राख्न े 
 खोपबाि बचाउन सककने रोगहरुको तनयन्त्रण, तनवारण र उन्मलूनलाई ततव्रता ददई सोको ददगोपन 

कायम राख्न े 
 गणुस्तरीय खोप सेवाको लागी आपतुतय व्यवस्था तथा खोप व्यवस्थापन प्रणालीलाई सदुृि गने  
 खोप काययक्रमको लागी ददगो वववत्तय व्यवस्थापनको सतुनजश्चत गने  
 खोप काययक्रममा अनसुन्धानलाई प्रबधयन गने, सामाजजक पररचालनमा जोड गदै र नया ंकाययहरुको 

ववस्तार गने  
 नया ँतथा कम प्रयोग भएका खोपहरुलाई राजटिय खोप काययक्रममा समावेर् गरी खोपबाि वचाउन 

सककने रोगहरुको तनयन्त्रणलाई अझै बिावा ददने  
 खोपबाि बचाउन सककने रोगहरुको खोजपड्ताल (सलभयलेन्स) काययलाई सदुृदिकरण र ववस्तार गने  
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 एक बषयभन्दा बिी उमेर समहूको लागग पतन खोप सवेा ववस्तार गदै लजैाने ।  

कfययक्रम सञ्चालन तनदेलर्का र काययक्रम सञ्चालन प्रकृया:  

खोप काययक्रम आधारभतु स्वास््य सेवा मध्ये अत्यन्त महत्वपणूय र प्रमखु सेवा हो । नेपालको सवंवधान 
अनसुार आधारभतु स्वास््य सेवा स्थानीय तहबाि उपलब्ध हुने व्यवस्था भए अनसुार सव ैवालवाललकालाई 
पणूयखोप सतुनजश्चतगरर रोगहरु तनयन्त्रण, तनवारण र उन्मलुन गने राजटिय, अन्तराजटिय लक्ष्य हांलसल गनय 
यो काययक्रमको व्यवस्थापन र सञ्चालनको वजेि स्थानीय तहमा ववतनयोजजत भएका छन ् । तसथय यी 
कृयाकलापहरु प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गनय सहज होस भनेर यो तनदेलर्का तयार गररएको छ । 

काययक्रम सञ्चालन गदाय तनम्नानसुार गनुय गराउन ुपदयछ । 

 स्वीकृत काययक्रममा जम्मा ५ विा काययक्रममा वजिे एकमटुि गरी ववतनयोजन गररएको छ, उक्त 
काययक्रम लभत्र सञ्चालन गनुयपने थप कृयाकलापहरु जम्मा १५ विा रहेका छन । 

 मागथ उल्लेखखत मखु्य ५ विा काययक्रम अन्तगयतका जम्मा १५ विा कृयाकलापहरु सञ्चालन काययक्रम 
सञ्चालन मागयदर्यनमा उल्लेख भए अनसुार तोककएको प्रकृया र समयमा सम्पन्न गनुयपदयछ । 

 काययक्रमको उद्देश्य अनसुार सञ्चालन प्रकृया, सहजकताय तथा सहभागग तोककए अनसुार साथै अगग्रम 
पवूय तयारी गरेर काययक्रम सञ्चालन ब्यवस्था गनुयपदयछ । 

 काययक्रम सञ्चालनमा ववतनयोजजत एकमटुि रकम बाि सो अन्तगयतका कृयाकलाप सञ्चालन गनय मागय 
दर्यनमा उल्लखे भए अनसुार अगग्रम वजेि बांडफांड र योजना तयारी गरेर मात्र सञ्चालन गनुयपदयछ । 
खचय योजना आगथयक ऐन तनयम तथा स्थानीय तहको काययववगध अनसुार गनुयपदयछ । कृयाकलाप 
सञ्चालनमा वजेि अपगु भएमा स्थानीय तह बाि थप ब्यवस्था गरी काययक्रम सम्पन्न गनुयपदयछ । 

 काययक्रमसँग सम्वजन्धत तनदेलर्का, सन्दभय सामग्री, प्रस्ततुतकरण सामग्री पणूय रुपमा प्राप्त गरी 
अनरु्रण र आवश्यक्ता अनसुार ववतरण गनुयपदयछ ।  

 स्थानीय तह स्तरको अलभमखुखकरण, सकु्ष्मयोजना गोजटठ आदद सञ्चालनमा गणुस्तर र प्रभावकारी 
बनाउन स्वास््य कायायलय सँग समन्वय गरी सहजकतायको व्यवस्थापन गरेर सञ्चालन गने ब्यवस्था 
गनुयपदयछ । 

 सथ्ानीय तहको स्वास््य महार्ाखा/र्ाखाले ववतनयोजजत काययक्रमहरुको अध््यन गरी तनदेलर्कामा 
उल्लेख भए अनसुार समीक्षा, अलभमखुखकरण र सकु्ष्मयोजना सकेसम्म प्रथम चौमालसकमा सम्पन्न 
गनय योजना वनाई काययक्रम सञ्चालन गने । स्थानीय तह स्तरको काययक्रम सम्पन्न भए पतछ मात्र 
वडा, स्वास््य ससं्थास्तरको काययक्रम सञ्चालन गने व्यवस्था गनुयपदयछ । काययक्रम सञ्चालन गनय 
तनदेलर्कामा लेखखएको प्रकृया तथा वववरण अस्पटि भएमा प्रदेर् स्वास््य तनदेर्नालय र पररवार 
कल्याण महार्ाखामा समन्वय गरी काययक्रम सञ्चालन गनय सककनेछ ।  

कायगक्रम: १. दादरुा रुवेला खोप अमभयान LMBIS Code २.७.२२.४९ नेपाल सरकार 

१.१ स्थानीय तहस्तरमा दादरुा रुबेला खोप अलभयान सञ्चालनको लागग अलभमखुखकरण बठैक १ ददन (स्वास््य 
ससं्था प्रमखु, खोप काययकताय, खोप समन्वय सलमतत पदागधकारीहरू ७५३ स्थानीय तह) 
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१.२ दादरुा–रुबेला खोप अलभयान सम्वजन्ध मदहला स्वास््य स्वयमं सेववका र स्वयसंेवकहरुको अलभमखुखकरण 
(स वै स्वास््य ससं्था मा स्थानीय तह मा फय त वजेि उपलब्ध गरा उने)  

कायगक्रम: २. रोिा खोप र्रुुआत LMBIS Code २.७.२२. ५० नेपाल सरकार 

२.१ रोिा खोप र्रुुवात गनय स्वास््य ससं्था स्तरमा स्वास््यकमीहरुको अलभमखूखकरण (एक ददने ७७ जजल्लाका 
सव ैस्वास््य ससं्थामा) 

कायगक्रम: ३. ननयममत खोप सदुृढीकरण तथा पणूगखोप टदगोपना  LMBIS Code२.७.२२.५१ नेपाल सरकार  

३.१ स्थानीय तहस्तरमा खोप ऐन, तनयमावली, ए. इ. एफ. आइ. को जानकारी खोप काययक्रमको समीक्षा, 
सकू्ष्म योजना अध्यावगधक काययक्रम २ ददने ७५३ तह (स्वास््य ससं्था प्रमखु, खोप काययकताय समेत) 

३.२ पणूय खोप गा. पा. न. पा. सतुनजश्चतता र र  दीगोपना सकु्ष्मयोजना अध्यावगधकको लागग गा. पा. 
न. पा. खोप समन्वय सलमतत, स्वास््य ससं्था प्रमखु सदहत गा. पा. न. पा. प्रमखु तथा वडा प्रमखुहरु 

र सरोकारवालाहरु को १ ददने गोजटठ (७७ जजल्लाका सब ैस्थानीय तह) 

३.३ पणूय खोपको दीगोपनाको लागग साझदेार र स्थानीय स्वास््य ससं्था सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन सलमततका 
सदस्य र वडा खोप समन्वय सलमततहरुसँग अन्तरकक्रया, स्थानीय योजना तनमायण (७७ जजल्लाका सबै 

स्वास््य ससं्था स्तर मा) 

३.४ पहँुच नपगेुका र ड्रप आउि वच्चाको खोजी तथा पणूय खोप ददलाउन मदहला स्वास््य स्वयंम सेववकाहरु  

(छुि) लाई अलभमखूखकरण र योजना तनमाय ण (७७ जजल्लाका सबै स्वास््य ससं्था मा) 

३.५ दहमाली जजल्लाहरुको खोपको पहँुच नपगेुका न. पा. गा. पा. का वडा, बजस्तहरुमा ४ पिक घमु्ती 
खोप सेवा सञ्चालन र पणूयखोप घोषणा र ददगोपना काययक्रम सञ्चालन खचय (जुम्ला, हुम्ला, मगु,ु डोल्पा, 
कालीकोि, दाचुयला, मसु्ताङ, सोलखुुम्व,ु सखंुवासभा, ताप्लजेङ, गोरखा, बाजुरा र म्याग्दी) 

३.६ पणूयखोप न. पा., गा. पा. सु तनजश्चतताको लागग स्वास््यकमीबाि वडामा घरधुरी णसवेक्ष , स्थानीय 
तह, जजल्ला बाि वडा भरेरकफकेसन, अनगुमन तथा घोषणा सभा व्यवस्थापन, घोषणा गनय बांकी भएकामा 

घोषणा तथा घोषणा भएकामा ददगोपना कायम  गनय (७५३ स्थानीय तह र सव ैस्वास््य ससं्था) 

३.७ खोपको पहंुच बिाई छुि भएका वच्चालाई खोप ददलाई पणूयखोप सतुनजश्चत गनय वरै्ाख मदहनालाइ खोप 
मदहना सञ्चालन गने 

३.८ घना जनससखं्या र धेरै स्वास््य ससं्था भए का स्थानीय तह स्तरमा खोप कोल्डचेन भण्डार स्थाप ना, 
भवन तथा कोठा ममयत, ववधुततकरण, फतनयचर, फमय फमेि छपाई तथा जनर्जक्त ब्यवस्थापन आदद काययक्रम 
भएका स्थानीय तहमा 

३.९ भ्याजक्सन तथा खोप सामग्रीको ब्यवस्थापन  तथा ववतरण  खचय (जजल्लाबाि स्थानीय तह तथा स्वास््य 
ससं्थामा तनयलमत तथा आकजटमक खोप िुवानीको लागग) 

कायगक्रम: ४. खोपकेन्त्र ननमागण तथा ब्यवस्थापन LMBIS Code २.७.२२. ५२ नेपाल सरकार 
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४.१ बाह्य खो प केन्रबाि गणुस्तरीय खोप सेवा प्रदान गनय खोप केन्रमा ब्यवस्थापनको लागग फतनय चर व्यवस्था 
सम्बजन्धत वडा खोप समन्वय सलमतत माफय त तयारी एव ंखररद रू ५,००० खोप केन्रमा प्रतत खो प केन्र रू 
६,००० (कजम्तमा १ िेवल, १ कुसी, १ बेञ्च तयारी)  

४.२ बाह्य खोप केन्रको भवन  तनमायण १००० विा रू ३५०००० प्रतत खोप केन्र (काययक्रम भएका स्थानीय 
तहहरुबाि वडा खोप समन्वय सलमतत माफय त) 

कायगक्रम: ५. खोप कायगकताग करारमा मलने LMBIS Code २ .२२.७ .५२ नेपाल सरकार 

५.१ करारः अहेब , अनमी (खोप सेवा काययक्रम खोप केन्र तथा ससं्थागत जक्लतनक सञ्चालनका लागग उच्च 
दहमाली, पहाडी जजल्लाहरु र महा तथा उप महानगरपाललका, नगरपाललका) ९० जना 

कृयाकलाप तथा सञ्चालन मागगदर  र्न 

कायगक्रम: १. दादरुा रुवेला खोप अमभयान LMBIS Code २.७.२२.४९ नेपाल सरकार 

१.१ स्थानीय तहस्तरमा दादरुा रुबेला खोप अलभयान सञ्चालनको लागग अलभमखुखकरण बठैक १ ददन (स्वास््य 
ससं्था प्रमखु, खोप काययकताय, खोप समन्वय सलमतत पदागधकारीहरू ७५३ स्थानीय तह) 

१.२ दादरुा रुबेला खोप अलभयान सम्वजन्ध मदहला स्वास््य स्वयमं सेववका र स्वयसंेवकहरुको अलभमखुखकरण 
(स वै स्वास््य ससं्था मा स्थानीय तह मा फय त वजेि उपलब्ध गरा उने)  

नोिः १. उ पयुयक्त उल्लेखखत कृयाकलापहरु दादरुा  रुवलेा खोप सञ्चालनको लागग तयार गररएको तनदेलर्कामा 

ववस्ततृ रुपमा उल्लेख गररएको हुदा सोदह अनु सार सञ्चालन  गनुय पनेछ । उक्त तनदेलर्का समयम ैप्राप्त गरेको 
सतुनजश्चत हुन ुपदयछ । 

२.१ यो कायय क्रम सञ्चालन गनुय अतघ जजल्ला स्तरमा सञ्चालन हुने दादरुा रुवेला वेला खोप अलभयानको 

अलभमखुखकरण तथा योजना गोजटठ सम्पन्न भएपतछ सो गोजटठमा सहभागी भएका सहजकतायहरुबाि व्यवस्थापन 
तथा सञ्चालन गनुयपछय ।  

कायगक्रम: २. रोिा खोप र्रुुआत LMBIS Code २.७.२२. ५० नेपाल सरकार 

२.१ रोिा खोप र्रुुवात गनय स्वास््य ससं्था स्तरमा स्वास््यकमीहरुको अलभमखूखकरण (एक ददने ७७ जजल्लाका 
सव ैस्वास््य ससं्थामा) 

 

पररचय  
तनयलमत खोप सेवा माफय त सञ्चालन गररने थप भएको रोिा खोप सञ्चालन तथा 
व्यवस्थापनमा क्षमता ववकास गनय स्वास््यकमीहरुलाई स्वास््य ससं्था स्तरमा अलभमखुखकरण 
गनय यो काययक्रमको व्यवस्था गररएको हो । 

उद्देश्य राजटिय खोप काययक्रमको पररचय, उपलजब्ध र चुनौततबारे जानकारी गराउने (रो ग तनयन्त्रण , 

तनवारण, उन्मलुनको अवस्था र बहुववषयय खोप योजनाको लक्ष्य आदद) । 

रोिा खोपको महत्व /  औगचत्य बारे  जानकारी गराउने । 
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रोिा खोपको बनावि, भण्डारण, मात्रा र माध्यमबारे जानकारी एव ंज्ञान सीपको ववकास 
गने  

तनयलमत खोप सेवामा रोिा खोप सञ्चालन, खोप आपतूतय ववतरण र अलभलखे प्रततवेदनको 
व्यवस्थापनबारे जानकारी एव ंज्ञान र्ीपको ववकास गने । 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

रोिा खोप तनयमीत खोप सेवामा समावेर् भई खोप सेवा सञ्चालनमा स्वास््यकमीहरुको 
क्षमता ववकास हुनेछ । 

तनयमीत खोप सेवा गणुस्तरीय र प्रभावकारी भई रोिा खोप समेतको खोप कोल्डचेन, 
आपतूतय र अलभलेख प्रततवदेन व्यवजस्थत हुनेछ । स्थानीयस्तरमा काययक्रम सञ्चालनमा 
अपनत्व र जजम्मेवारी बहन हुनेछ। 

सञ्चालन 
प्रकृया  

सञ्चालन ववगधः 

 यो काययक्रम स्तजजल्ला रमा सञ्चालन हुने अलभमखुखकरण काययक्रम सञ्चालन भए पश्चात 
सो काययक्रम सहभागी हुने (स्वास््य ससं्था प्रमखु, स्थानीय तह स्वास््य र्ाखा प्रमखु 
वा फोकल पसयन) सहभागीबाि रोिा खोप सञ्चालन एव ंव्यवस्थापन तनदेलर्का बमोजजम 
सञ्चालन गने व्यवस्था गनुयपदछय । 

 सम्बजन्धत स्थानीय तह, स्वास््य महार्ाखा /र्ाखाले जजल्ला स्तरको अलभमखूखकरण 

पश्चात आफ्नो मातहतको स्वास््य ससं्थामा काययक्रम सञ्चा लन गनय योजना बनाई बजेि 
उपलब्ध गराउन ुपदयछ । 

 जजल्ला स्तरमा भएको अलभमखूखकरण काययक्रमको आधारमा स्वास््य ससं्था स्तरमा 
अलभमखूखकरण सञ्चालन गनय काययक्रमको औगचत्य, सञ्चालन प्रकक्रया र प्रस्ततुतकरण 
तयारी र सञ्चालनको लागग ताललका समेत तयार गरी पठाउनपुदयछ । 

 स्वास््य ससं्थामा सञ्चालन हुने अलभमखूखकरण काययक्रममा जजल्ला स्तरमा भएको 
अलभमखूखकरणमा सहभागी भएको स्थानीय तहको स्वास््यकमी र सम्बजन्धत स्वास््य 
ससं्थाको कमयचारीले सहजजकरणको व्यवस्था लमलाउनपुदयछ । 

उक्त काययक्रममा समेट्न ुपने ववषयहरु 

 राजटिय खोप काययक्रमको पररचय, लक्ष्य, उद्देश्य, उपलजब्ध र चुनौतत )रोग 

तनयन्त्रण, तनवारण, उन्मलुनको अवस्था र बहुववषयय खोप योजनाको लक्ष्य आदद( 
 रोिा खोपको महत्व, बनावि, मात्रा र माध्यम  
 खोप कोल्डचेन र आपतूतय व्यवस्थापन ( समग्र काययक्रममा छलफल ग ने)  
 अलभलेख प्रततवेदन (समग्र काययक्रममा छलफल गने) 
 सब ैबच्चाले खोप पाउने सतुनजश्चतताको लागग सामाजजक पररचालनको कक्रयाकलाप 
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 खोप सकू्ष्म योजना र पणूय खोपको अवस्थाबारे छलफल र योजना आदद एजेन्डा 
मागथ छलफल गनय अगग्रम तयारीगरर प्रभावकारी रुपमा काययक्रम सञ्चालन गनुयपदयछ 
। 

नोिः रोिा खोप नया ँर्रुुवात भएको हुनाले स्वास््य ससं्था स्तरमा यो काययक्रमलाई अतत 
प्रभावकारी बनाई खोप सवेा गणुस्तरीय र तनरन्तर सञ्चालन गराउन स्थानीय तह तथा 
स्वास््य ससं्थाहरु बाि पवूय तयारी राम्ररी गनुयपदयछ । 

सेवा ददने/काययक्रम सञ्चालन गने तनकायः  

यो काययक्रमको सञ्चालन आयोजना सम्बजन्धत स्थानीय तहसँग समन्वय गरी स्वास््य 
ससं्थाले गनुयपदयछ । 

काययक्रमको योजना र सहजजकरण खोप फोकल पसयन समेतको सहयोगमा स्थानीय तहले 
स्वास््य ससं्थाहरुसँग समन्वय गरी सञ्चालन गराउनपुदयछ ।  

लक्षक्षत समहूः  

खोप काययकतायहरु र स्वास््य ससं्थाका स्वास््यकमीहरु (प्रा. स्वा. के., स्वा. चौ. न. 
स्वा. के., सा. स्वा. इ. आदद) र खोप सेवा सञ्चालन गने तनजी तथा गरै सरकारी 
अस्पतालका खोप काययकतायहरु । 

सहजकतायः जजल्ला स्तरको अलभमखुखकरण काययक्रममा सहभागी स्वास््य ससं्था प्रमखु, 
स्वास््यकमी, स्थानीय तह फोकल पसयनहरुबाि यो काययक्रम सञ्चालन गनुयपदयछ । 

काययक्रम सञ्चालन गनुयपने समयः स्वीकृत काययक्रममा उल्लखे भए अनसुार प्रथम चौमालसक 
लभत्र ।तर जजल्ला स्तरको अलभमखुखकरण पश्चात मात्र यो काययक्रम सञ्चालन गनुयपदयछ । 

बजेि 
बाँडफाँड 

अथय मन्त्रालयको काययक्रम तनदेलर्का अनसुार यो काययक्रममा  

बजेि खचयदैतनक भ्रमण भत्ता तनयमानसुारसहजकताय पाररश्रलमक, सहभागी भत्ता, खाजा खचय, 
यातायात तनयमानसुार /तोके बमोजजमस्िेसनरी, ववववध आदद | 

सन्दभय 
सामग्री 

रोिा खोप सञ्चालन तनदेलर्का, रोिा खोप सम्बन्धी र्कै्षक्षक सामग्री 

 

कायगक्रम: ३. ननयममत खोप सदुृढीकरण तथा पणूगखोप टदगोपना  LMBIS Code २.७.२२.५१ नेपाल सरकार  

३.१ स्थानीय तहस्तरमा खोप ऐन, तनयमावली, ए. इ. एफ. आइ. को जानकारी खोप काययक्रमको समीक्षा, 
सकू्ष्म योजना अध्यावगधक काययक्रम २ ददने ७५३ तह (स्वास््य ससं्था प्रमखु, खोप काययकताय समेत) 
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पररचय  स्थानीय तह अन्तगयत स्वास््य ससं्थाहरुमा सञ्चालन भएको खोप काययक्रमको अवस्थाको 
समीक्षा एव ंसकु्ष्म योजना तयारी गनय कायायन्वयन गनय यो काययक्रम व्यवस्था गररएको हो 
। 

उद्देश्य  स्थानीय तहस्तरको गत आ.ब. को प्रगतत ववश्लेर्ण , समस्याको पदहचान र 
समाधानको उपायहरु 

 पणूय खोपवडा, गाउँ, स्थानीय तह, न.पा. घोषणा र ददगोपनाको अवस्था को सलमक्षा 
गने ।  

 पणूय खोप घोषणा तनदेलर्का बमोजजम घोषणा तथा ददगोपनाको योजना बनाउन े। 
 पणूय खोप सतुनजश्चतताको लागग स्थानीय तह, स्वास््य ससं्था र अन्य साझदेार 

तनकायको भलूमका, साझेदारी र जजम्मेवारी बाँडफाँड गने । 
 वडा/न .पा. /गा. पा. स्त रीय खोप सकू्ष्म योजना तयारी र अध्यावगधक गने ।  

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

 स्थानीय तह अन्तगयतका वडा /स्वास््य ससं्थाहरुको समस्याको पदहचान भई  

स्थानीयस्तर मा समाधानका लागी सरोकारवालाहरुको खोप सेवामा साझेदारी , 

सहभागगता वदृ्गध भई लक्षक्षत बालबाललकाहरुले तोककएका सब ैखोप तनरन्तर पाएको 
सतुनजश्चत हुनेछ ।  

 स्थानीय तहको योजनामा खोप सेवा समावेर् भई अपनत्व ववकास हुनेछ । 
 सम्बजन्धत वडा, न.पा. र गा. पा. हरुको खोप सकू्ष्म योजना तयार भई 

गणुस्तरीय तथा सलुभ खोप सेवा सञ्चालन हुनेछ ।  

 पणूय खोप सतुनजश्चतता र ददगोपनाको तनरन्तरता हुनेछ । 

सञ्चालन 
प्रकृया  

सञ्चालन ववगधः  

 यो काययक्रम जजल्ला स्तरमा सञ्चालन हुने सकु्ष्म योजना गोजटठ सञ्चालन भए पतछ 
मात्र तहा सहभागग भएका सहजकतायहरु वाि सञ्चालन गने ब्यवस्था गनुयपदयछ । 

 स्थानीय तह, स्वास््य र्ाखा सयंोजकले स्वास््य कायायलय/ खोप फोकल पसयन, 
जन स्वास््य अगधकृत वा उपल्लो तनकायमा समन्वय गरी प्रस्ततुतकरणको सामग्री 
औगचत्य सञ्चालन प्रकक्रया अगग्रम तयारी  गरी योजना बनाउने ।  

 स्थान, लमततको तयारी र सचूना न. पा. /गा.पा. (स्वास््य र्ाखा) बाि गने  
 सम्बजन्धत स्वास््य ससं्थाको खोपको प्रगतत, पणूय खोपको अवस्था र सकू्ष्म योजना 

अतनवायय ल्याउन अगग्रम आवश्यक फमय फमेि र सकु्ष्मयोजना िेम्प्लेि स्वास््य 
ससं्थालाई अगग्रम उपलब्ध गराउने । 

 स्वास््य कायायलय,न .पा/.गा.पा .को खोप फोकल पसयन , ज .स्वा.अ.ले 
तनदेलर्का ब मोजजम पणूय खोप घोषणाको औगचत्य र ववलभन्न तनकायको भलूमकाबारे 

प्रस्ततुतकरण गने । 
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 घोषणा बाँकी भए वडा घोषणा गदै गा .पा , न .पा .घोषणा र घोषणा भई सकेको 

भए पनूः खोप सवेक्षण र प्रमाखणकरण , अलभलेख प्रततवेदनको योजना बनाउन े। 
 स्थानीय तह मातहतका स्वास्थ ् य ससं्था अनसुार खोप सकू्ष्म योजना )घजुम्त खोप 

सञ्चालन , खोप काययक्रम सधुारको योजना ,खोप केन्र थपघि, सञ्चालन समय, 
लक्षक्षत जनसखं्या, आवश्यक खोप तथा कोल्डचेन सामग्री साथै खोप कोल्डचेन 
ववतरण योजना र जजम्मेवारी आदद समावेर् गरी  (तयारी गने ।  

सेवा ददने/काययक्रम सञ्चालन गने तनकायः  

यो काययक्रमको आयोजना व्यवस्थापन गने प्रमखु जजम्मेवारी सम्बजन्धत स्थानीय तहको 
हुनेछ ।  

काययक्रमको तयारी सञ्चालनमा स्वास््य कायायलयका खोप फोकल पसयन, स्थानीय तहको 
स्वा स््य र्ाखाको खोप सवेा हेने फोकल पसयनले  नेततृ्व गने । 

यो काययक्रममा खो.स.ु खोप अगधकृतलाई सहजकतायको रुपमा अतनवायय आमन्त्रण र 
सहभागीताको व्यवस्था गनुयपदयछ । 

लक्षक्षत समहूः  

यो काययक्रममा सम्बजन्धत स्थानीय तह अ न्तगयतका सबै स्वास््य ससं्था प्रमखुहरु , खोप 
काययकतायहरु अतनवायय रुपमा सहभागी हुने र बजेिको पररगधमा रही स्थानीय तहको समेत 
साझेदारीमा वडा अध्यक्षहरु, स्थानीय तह प्रमखु र अन्य सरोकारवालाहरु एव ंसाझेदार सघं 
ससं्थाका प्रतततनगध समेतको सहभागगता गराएमा अझ प्रभावकारी हुनेछ । 

काययक्रम सञ्चालन गनुयपने समयः 

स्वीकृत काययक्रममा उल्लखे भए अनसुार यथार्क्य प्रथम चौमालसक लभत्र 

बजेि 
बाँडफाँड 

अथय मन्त्रालयको काययक्रम तनदेलर्का अनसुार यो काययक्रममा  

बजेि खचय दैतनक भ्रमण भत्ता तनयमानसुार सहजकताय पाररश्रलमक, स्िेसनरी, सहभगी भत्ता, 
खाजा खचय, यातायात तनयमानसुार/तोके बमोजजम 

सन्दभय 
सामग्री 

खोपऐन, तनयमावली, सकु्ष्मयोजना तयारी तनदेलर्का, पणूयखोप तनदेलर्का 

 

३.२ पणूय खोप गा. पा. न. पा. सतुनजश्चतता र र  दीगोपना सकु्ष्मयोजना अध्यावगधकको लागग गा. पा. 
न. पा. खोप समन्वय सलमतत, स्वास््य ससं्था प्रमखु सदहत गा. पा. न. पा. प्रमखु तथा वडा प्रमखुहरु 

र सरोकारवालाहरु को १ ददने गोजटठ (७७ जजल्लाका सब ैस्थानीय तह) 
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पररचय  पणूयखोप घोषणाको प्रकृया, जजम्मेवारीबारे जानकारी, समीक्षा गरी घोषणा र ददगोपनामा 
ततब्रता र तनरन्तरता ददन स्थानीय तहस्तरमा योजना तनमायणको लागग यो काययक्रम अतत 
महत्वपणूय हुनेछ । 

उद्देश्य  पणूय खोपको महत्व /औ गचत्यबारे जानकारी गराउने ।  

 खोप प्रगतत, पणूय खोप घोषणा, ददगोपनाको अवस्थाको समीक्षा र योजना बनाउने । 
 स्वास््य ससं्थास्तरको तयार भएको सकू्ष्म योजना जानकारी गराउने । 
 वडामा प्रभावकारी खोप सेवा सञ्चालन र पणूय खोप घोषणा, प्रमाखणकरणको लागग वडा 

खोप समन्वय सलमततको जजम्मेवारीबारे जानकारी गराउने । 
 स्थानीय श्रोत साधनको व्यवस्थापन, साझेदारी र जजम्मेवारी बाँडफाँड गने । 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

 खोप सेवामा स्थानीय सहभागगता, साझेदारी र अपनत्वको ववकास भई गणुस्तरीय खोप 
सेवा सञ्चालनवाि पणूय खोपको ददगोपना कायम हुने छ । 

 खोप सेवाको लागग स्थानीय काययक्रममा वावषयक रुपमा योजना बनाई समावेर् हुनेछ । 
 स्वास््य ससं्था स्तरीय खोप पनुयोजना )सकू्ष्म योजना (भई खोप सेवा प्रभावकारी 

हुनेछ ।  

सञ्चालन 
प्रकृया  

सञ्चालन ववगधः  

 सम्बजन्धत स्थानीय तह, स्वास््य महार्ाखा /र्ाख ्ाल ेसाववक जजल्ला स्वास््य कायायलय 
खोप फोकल पसयनसँग वा स्वास््यको उपल्लो तनकायसँग समन्वय गरी उक्त काययक्रमको 
औगचत्य, सञ्चालन प्रकक्रया र प्रस्ततुतकरण तयारी र सञ्चालन योजना बनाउनपुदयछ । 

 स्वास््य ससं्थाले आफ्नो सेवा क्षेत्र लभत्रको खोपको प्रगतत अवस्था कजम्तमा १ वषयको, 
पणूय खोपको अवस्था र समस्या र समाधानको योजना अगग्रम तयारी गरी ल्याउन र 
प्रस्ततुतकरण गराउन ुपदयछ । 

 यो काययक्रममा स्वास््य कायायलय प्रमखु ,खोप फोकल पसयन लाई सहजकतायको रुपमा 
आमन्त्रण गनुयपदयछ । 

 खोप तथा पणूय खोप काययक्रम वडा र स्थानीय तहको वावषयक योजनामा समावेर् गनय 
छलफल गरी तनणयय गनुयपदयछ । 

सेवा ददने/काययक्रम सञ्चालन गने तनकायः  

 यो काययक्रमको सञ्चालन /आयोजना सम्बजन्धत स्थानीय तह  र स्वास््य र्ाखाले वडा 

अध्यक्ष र स्वास््य ससं्था समेतको समन्वयमा गनुयपदयछ ।  

 काययक्रमको योजना तथा अनगुमन र सहजजकरण साववक जज .स्वा.का .खोप फोकल 

पसयन समेतको सहयोगमा गनुयपनेछ ।  

लक्षक्षत समहूः  

 स्वास््य ससं्था प्रमखु र खोप काययकतायहरु 
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 स्थानीय स्वास््य ससं्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सलमततको प्रतततनगध 
 वडा अध्यक्षहरु 
 स्थानीय सघंससं्थाका प्रतततनगधहरु 
 नगर खोप समन्वय सलमततका पदागधकारीहरु 

काययक्रम सञ्चालन गनुयपने समयः स्वीकृत काययक्रममा उल्लखे भए अनसुार तथा दोश्रो 
चौमालसक लभत्र । 

बजेि 
बाँडफाँड 

अथय मन्त्रालयको काययक्रम तनदेलर्का अनसुार  

सन्दभय 
सामग्री 

पणूयखोप घोषणा तनदेलर्का,ववगतका पणूयखोपका अलभलेख तथा प्रततवेदन 

 

३.३ पणूय खोपको दीगोपनाको लागग साझदेार र स्थानीय स्वास््य ससं्था सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन सलमततका 
सदस्य र वडा खोप समन्वय सलमततहरुसँग अन्तरकक्रया, स्थानीय योजना तनमायण (७७ जजल्लाका सबै 

स्वास््य ससं्था स्तर मा) 

पररचय  खोप तथा पणूयखोपको अवस्थाको समीक्षागरर सधुारको योजना, जजम्मेवारी बाँडफाँड गरी 
पणूयखोप घोषणा र तनरन्तरताको लागग यो काययक्रम व्यवस्था गररएको हो । 

उद्देश्य पणूय खोपको महत्व /औगचत्य वारे जानकारी गराउने ।  

खोप प्रगतत, पणूय खोप घोषणा, ददगोपनाको अवस्थाको समीक्षा र योजना बनाउने । 

वडामा प्रभावकारी खोप सेवा सञ्चालन र पणूय खोप घोषणा, प्रमाखणकरणको लागग वडा खोप 
समन्वय सलमतत गठन र पररचालन गने । 

स्थानीय श्रोत साधनको व्यवस्थापन, साझेदारी र जजम्मेवारी बाँडफाँड गने । 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

खोप सेवामा स्थानीय सहभागगता, साझेदारी र अपनत्वको ववकास भई गणुस्तरीय खोप 
सेवा सञ्चालन बाि पणूय खोपको ददगोपना कायम हुने छ । 

खोप सेवाको लागग स्थानीय वडाको काययक्रममा वावषयक रुपमा योजना बनाई समावेर् हुनेछ 
। 

स्वास््य ससं्था स्तरीय खोप पनुयोजना )सकू्ष्म योजना (भई खोप सेवा प्रभावकारी हुनेछ 

।  

सञ्चालन 
प्रकृया  

सञ्चालन ववगधः  
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 उक्त काययक्रमको औगचत्य, सञ्चालन प्रकक्रयाबारे स्थानीय स्वास््य ससं्थासँग समन्वय 
गरी स्थानीय तह जन स्वास््य र्ाखा ले स्थानीय तह स्तरीय काययक्रमको अवसरमा 
काययक्रम सञ्चालन गनय योजना बनाई सञ्चालन व्यवस्थापन का लागग स्वास््य ससं्थाहरु 
लाई वजेि उपलब्ध गराउन ुपदयछ । 

 स्वास््य ससं्थाले आफ्नो सेवा क्षेत्र लभत्रको खोपको प्रगतत अवस्था, पणूय खोपको 
अवस्था, वडा खोप समन्वय सलमततको भलूमका आदद अगग्रम तयारी गरी प्रस्ततुतकरण 
गनुयपदयछ । 

 व्यवस्थापन सलमतत /वडा खोप समन्वय सलमतत र वडा अध्यक्षको समन्वयमा स्थान , 

लमतत, सहभागी एककन गनुयपदयछ । 
 सो को योजना स्वास््य ससं्थाबाि न .पा/.गा.पा.  मा अगग्रम पठाई बजेिको लागग 

व्यवस्था गनुयपदयछ । 
 सम्बजन्धत स्थानीय तहको जन स्वास््य र्ाखा प्रमखु , खोप काययक्रम फोकल र स्वास््य 

ससं्था प्रमखुले काययक्रमको सहजजकरण गनुयपदयछ । 
 स्वास््य ससं्था स्तरीय खोप सकू्ष्म योजना खोक केन्र थपघि, सञ्चालन समय, 

लक्षक्षत जनसखं्या, आवश्यक खोप तथा कोल्डचेन सामग्री साथै खोप कोल्डचेन ववतरण 
योजना र जजम्मेवारी आदद समावेर् गरी तया री गने ।  

 पणूय खोप सतुनजश्चतता तनदेलर्का बमोजजम वडा खोप समन्वय सलमततको अगवुाईमा 
प्रभावकारी खोप सेवा सञ्चालन, पणूय खोप घोषणा र ददगोपनाको योजना बनाई 
जजम्मेवारी बाँडफाँड गरी चैत्र लभत्र घरधुरी सवेक्षण र वरै्ाख मदहनामा पणूय खोप 
सतुनजश्चतता ददगोपना गने कायय गनुयपदयछ । 

 वडा खोप समन्वय सलमतत माफय त खोप तथा पणूय खोप काययक्रम वडाको वावषयक योजनामा 
समावेर् गनय छलफल गरी तनणयय गराउन ुपछय । 

 यो काययक्रम जजल्ला/स्थानीय तह स्तरमा स्वास््य ससं्था प्रमखुको समीक्षा  तथा 

पररचयात्मक गोटठी सम्पन्न भएपतछ मात्र सञ्चालन गनुयपदयछ। काययक्रम सञ्चालन 

गनुयअतघ स्वास््य ससं्था प्रमखुहरुको न.पा.मा हुने समीक्षा मा छलफल  गरी सोही 

अनसुार सञ्चालन  योजना बनाउनु पदयछ।  

सेवा ददने/काययक्रम सञ्चालन गने तनकायः  

 यो काययक्रमको सञ्चालन /आयोजना मखू्य रुपमा व्यवस्थापन सलमततको अध्यक्ष/वडा 

अध्यक्षको समन्वयमा सम्बजन्धत स्वास््य ससं्था प्रमखुले गनुय पनेछ  ।  

 काययक्रमको योजना तथा अनगुमन र सहजजकरण स्थानीय तह स्वास््य र्ाखा र स्वास््य 
ससं्था प्रमखुबाि गनुयपनेछ ।  

लक्षक्षत समहूः  

 स्वास््यकमीहरु 
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 स्थानीय स्वास््य ससं्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सलमतत र वडा खोप समन्वय 
सलमततका पदागधकारीहरु 

 स्थानीय सघं ससं्थाका प्रतततनगधहरु 
 अन्य सरोकारवालाहरु (लर्क्षा, नागररक समाज, आमा समहू, यवुा समहू, वदृ्ध आदद  
 काययक्रम सञ्चालन गनुयपने समयः 

स्वीकृत काययक्रममा उल्लेख भए अनसुार तथा दोश्रो चौमालसक लभत्र । (स्थानीय तह  को 

काययक्रम सम्पन्न गरे पश्चात गनुयपदयछ  ।) 

बजेि 
बाँडफाँड 

अथय मन्त्रालयको काययक्रम तनदेलर्का एव ंस्थानीय तहको काययववगध अनसुार । 

सन्दभय 
सामग्री 

पणूयखोप घोषणा तनदेलर्का, स्वास््य ससं्थाको प्रगतत ,आदद । 

 

३.४ पहँुच नपगेुका र ड्रप आउि वच्चाको खोजी तथा पणूय खोप ददलाउन मदहला स्वास््य स्वयंम सेववकाहरु  

(छुि) लाई अलभमखूखकरण र योजना तनमाय ण (७७ जजल्लाका सबै स्वास््य ससं्था मा) 

पररचय  तनयलमत खोप सेवा तथा पणूयखोप काययक्रममा सहयोग जुिाई कभरेज बिाउन, ड्रपआउि 
घिाउन काययक्रमको महत्व बझुाइ सहयोग जुिाउन यो काययक्रमको व्यवस्था गररएको हो । 

उद्देश्य वडा स्तरको खोप प्रगततको समीक्षा गने । 

पणूय खोपको महत्व बझुाउने । 

तनयमीत खोपमा म .स्वा.स्वा.से .को सहयोग जुिाई ड्रपआउि हुनबाि बचाई पणूय खोपलाई 

तनरन्तरता ददने ।  

नया ँखोपहरुकोबारे जानकारी गराउने । 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

तनयमीत खोप सेवामा आफ्नो क्षते्रका बालबाललकालाई खोप सेवामा ल्याउन, ड्रप आउि 
बच्चाको पदहचान भई पणूय खोप ददलाउन ल्याउने /पठाउने भएकोले तनरन्तर पणूय खोपको 

अवस्था कायम रहनेछ ।  

सञ्चालन 
प्रकृया  

सञ्चालन ववगधः  

सम्बजन्धत स्थानीय तहको जन स्वास््य र्ाखा , खोप र्ाखा /फोकल पसयनले स्थानीय तह 
स्तरको योजना गोजटठकै समयमा स्वास््य ससं्था हरु सँग  छलफल गरी योजना बनाउने र 

सम्बजन्धत स्वास््य लाईससं्था काययक्र सञ्चालन  प्रकृया बारे जानकारी गराउने । साथै  स्थानीय 
तह  वाि समयमै स्वास ् ्य ससं्थाहरुलाई योजना अनसुार वजेि उपलब्ध गराउने स्वास््य 
ससं्थाबाि सञ्चालन गने स्थान , लमततबारे स्वास््य र्ाखाबाि योजना माग्ने ।  



78 

 

स्वास््य ससं्थाले अलभमखूखकरणमा गनुयपने प्रस्ततुतकरण 

 वडा स्तरको प्रगतत 
 पणूय खोपको अवस्था 
 ड्रप आउिको अवस्था 
 मदहला स्वास््य स्वय ंसेववकाको भलूमका आदद  बारे तयार गरी प्रस्ततु गने ।  

 प्रभावकारी खोप सेवा सञ्चालन पणूय खोप घोषणा र ददगोपनाको योजना र मदहला 
स्वास््य स्वय ंसेववकाको भलूमकाबारे यो जना बनाउने ।  

 यो काययक्रम सञ्चालन गनय अतघ स्वास््य ससं्था प्रमखुहरुको नगरपाललका समीक्षा मा 

छलफल गरी सोही अनसुार सञ्चालन योजना बनाउन ुपदयछ। 

सेवा ददने/काययक्रम सञ्चालन गने तनकायः  

स्थानीय तह अन्तरगतका  

लक्षक्षत समहूः  

प्रत्येक स्वास््य ससं्था अन्तगयतका मदहला स्वास््य स्वय ंसेववका र स्वास््यकमीहरु ।  

काययक्रम सञ्चालन गनुयपने समयः 

स्वीकृत काययक्रममा उल्लखे भए अनसुार तथा दोश्रो चौमालसक लभत्र । 

बजेि 
बाँडफाँड 

अथय मन्त्रालयको काययक्रम तनदेलर्का तथा स्थानीय तहको काययववगध अनसुार यातायात, 
प्रलर्क्षक भत्ता भ्रमण, र्कै्षक्षक सामग्री आददमा खचय गने । 

सहभागीः स्वास््य ससं्था अन्तगयतका मदहला स्वास््य स्वय ंसेववका र स्वास््यकमीहरु 

ववववधः बजेिको पररगधमा रदह आवश्यक अनसुार 

सम्बजन्धत स्वास््य ससं्थाका स्वास््यकमीलाई खाजाको व्यवस्था गने 

सन्दभय 
सामग्री 

खोपको वावषयक प्रगतत, पणूयखोप घोषणा तनदेलर्का 

 

३.५ दहमाली जजल्लाहरुको खोपको पहँुच नपगेुका न. पा. गा. पा. का वडा, बजस्तहरुमा ४ पिक घमु्ती 
खोप सेवा सञ्चालन र पणूयखोप घोषणा र ददगोपना काययक्रम सञ्चालन खचय (जुम्ला, हुम्ला, मगु,ु डोल्पा, 
कालीकोि, दाचुयला, मसु्ताङ, सोलखुुम्व,ु सखंुवासभा, ताप्लेजङ ,गोरखा, बाजुरा र म्याग्दी) 

पररचय  तनयलमत खोप सेवाबाि पहँुच नपगेुका बस्ती,क्षेत्र, वगयहरुलाई आधारभतु खोप सेवा उपलब्ध 
गराई पणूयखोप सतुनजश्चत गनय यो काययक्रम व्यवस्था गररएको हो । 
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उद्देश्य सेवाको पहँुच नपगेुको क्षेत्र, बजस्त समहूहरुमा घजुम्त खोप सेवा सञ्चालन गरी खोप सेवा 
सञ्चालन गने । 

खोप सेवाको प्रगतत बिाउने तथा ड्रप आउि घिाउने । 

पणूय खोप सतनजश्चतता र ददगोपनामा तनरन्तरता हुने । 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

यो काययक्रमबाि खोप सेवाबाि वजन्चत बालबाललकाहरुले खोप सेवा प्राप्त गरी सरुक्षक्षत हुने 
छन ्। 

खोपको कभरेज बदि ड्रपआउि घट्न ेछ । 

पणूय खोप सतुनजश्चत र ददगोपनामा तनरन्तरता हुनेछ । 

सञ्चालन 
प्रकृया  

सञ्चालन ववगधः  

जजल्ला लभत्रका तोककएका स्थानीय तहमा काययक्रम सञ्चालन गनय अगग्रम योजना बनाउन 
स्वास््य कायायलयहरुमा समेत बजेि ववतनयोजन भएकोल ेस्थानीय तह तथा स्वास््य ससं्था 
को स्वास््य प्रमखुहरुको सहभागगतामा जजल्ला स्तरमा योजना तयारी गरी सो पतछ मात्र 
सोदह अनसुार स्थानीय तह स्तरमा स्वास््य ससं्था प्रमखु, खोप ददने स्वास््यकमी, 
सम्वजन्धत वडाका प्रतततनगधहरु समेतको सहभागगतामा सकु्ष्मयोजना बनाई काययक्रम सञ्चालन 
गने । 

सकु्ष्म योजना तयार गदाय 

जजल्ला तथा स्थानीय तह स्तरमा हुने सकू्ष्मयोजना तयारी गोजटठीमा तोककएका स्थानीय तह 
तथा स्वास््य ससं्थाको सकू्ष्म योजनामा मातहतका स्वास््य ससं्थाको खोप प्रगतत ववश्लेषण 
गरी तनयलमत खोप सेवा बाि छुि भएका क्षते्र, पहँुच बाि िािा रहेका क्षेत्र, बजस्त र कम 
कभरेज भएका स्थानको पदहचानगरर योजनामा समावसे गने । 

घजुम्त खोप सेवा सञ्चालन गदाय खोप सेवाको पहँुचलाई ध्यानमा राखख अगधकतम १ घण्िाको 
फरकमा/साववकका वडा स्तरमा खोप केन्र स्थापना गरी समदुाय स्तरमा व्यापक रुपमा 
अगग्रम जानकारी गराई मदहला स्वास््य स्वयंसवेवका, आमा समहू लगायत स्थानीय 
सरोकारवालाहरुको व्यापक सहभागगता गराई काययक्रम सञ्चालन गने ।  

घजुम्त खोप सेवा सञ्चालन गनय आवश्यक व्यवस्थापनको लागग खोप तथा कोल्ड चेन सामग्री 
ववतरण, स्वास््यकमी पररचालन, सपुररबेक्षण, प्रचार प्रसार आदद प्तप्रा बजिेको खचय 

योजना तयार गने  । 

यसरी खोप सेवा सञ्चालन गदाय तनयलमत काययक्रमका साथै छुट्िै अलभलखे, प्रततवेदनको 
व्यवस्था गने । 
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उक्त काययक्रमको अवसरमा पणूय खोपको तनदेलर्का अनसुार पणूय खोप सतुनजश्चतता र 
ददगोपनाको लागग अतनवायय रुपमा कायय गराई(घरधुरी सवेक्षण ,समीक्षा, खोप प्रदानर वडा 
बाि प्रमाखणकरण आदद (अलभलेख प्रततवेदन व्यवजस्थत गने । 

घजुम्त खोप सेवा सञ्चालन गनय जजल्ला/स्थानीय तह स्तरमा तयार भएको योजना तथा 

प्रगतत वववरण तोककएको तनका य, जजल्ला, प्रदेर्, सघंमा अतनवायय पठाउ ने  

यो काययक्रमको योजना तथा सञ्चालनमा उपल्लो तनकायसँग समन्वय गरी योजना तनमायण 
तथा कायायन्वयन गनुयपनेछ । 

लक्षक्षत समहूः  

सकु्ष्म योजना अनसुार पदहचान भएका खोप सवेाको पहँुचबाि िािा रहेका क्षते्र, वडा, िोल 
र बजस्तहरुका काययक्रमको लक्षक्षत बालबाललकाहरु  

काययक्रम सञ्चालन गनुयपने समयः 

प्रत्येक वषय कजम्तमा एक एक मदहनाको फरकमा ४ पिक  

दहमपात तथा वषायको समय बाहेक सामान्यतया फाल्गणु देखख जटेठ वा चैत्र देखख असार 
मदहनामा तनयमीत खोपका साथै पणूय खोप सतुनजश्चतता गने । 

बजेि 
बाँडफाँड 

चाल ुआ .व.को लागग स्वीकृत ववतनयोजजत रकमको पररगधलभत्र रही नेपाल सरकारको 

आगथयक ऐन/तनयम र सावयजतनक खररद ऐन/तनयमअनसुार खचय गनुय पनेछ  ।  

यो काययक्रम सञ्चालन गदाय खोप काययकताय यातायाततथा पाररश्रलमक, खोप िुवानी, 
स्थानीयस्तरमा बठैक खाजा, सहजजकरण भत्ता, प्रचार प्रसार, स्थानीय सपुररवेक्षण आददमा 
खचय गनुयपदयछ । 

घजुम्त खोप सेवा सञ्चालन गनय बनेको योजना तथा कक्रयाकलाप अनसुार अगग्रम बजेि खचय 
योजना तयार गरी अजख्तयारवाला अगधकारीबाि स्वीकृत गराई सोही अनसुार खचय गनुयपदयछ 
। 

काययक्रममा भएको खचयको अलभलेख राख्नुपदयछ र यसको प्रततवेदन आफ्नो कायायलयको आगथयक 
प्रर्ासन र्ाखामा राख्नुपदयछ । 

सन्दभय 
सामग्री 

पणूयखोप सतुनजश्चतता तनदेलर्का तथा मागथ उल्लेख भए अनसुार जजल्ला, स्थानीय तहले 
तयार गरेको सकु्ष्म योजना। 

 

३.६ पणूयखोप न. पा., गा. पा. सु तनजश्चतताको लागग स्वास््यकमीबाि वडामा घरधुरी सवेक्षण , स्थानीय 
तह, जजल्ला बाि वडा भरेरकफकेसन, अनगुमन तथा घोषणा सभा व्यवस्थापन, घोषणा गनय बांकी भएकामा 

घोषणा तथा घोषणा भएकामा ददगोपना कायम  गनय (७५३ स्थानीय तह र सव ैस्वास््य ससं्था) 
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पररचय  स्वास््य ससं्था स्तरबाि पणूयखोप तनदेलर्का बमोजजम पणूय खोप घोषणा तथा ददगोपनाका 
कृयाकलापहरु सञ्चालन र प्रकृयाहरुको अनगुमन,भरेरकफकेसन गरी पणूयखोप घोषणा र 
तनरन्तरतालाई प्रभावकारी बनाउन यो काययक्रम व्यवस्था गररएको हो । 

उद्देश्य पणूय खोप घोषणा सतुनजश्चतता तनदेलर्का बमोजजम चैत्र लभत्र घरधुरी सवेक्षण र छुि बच्चालाई 
खोप ददलाई पणूयखोप सतुनजश्चत गने 

पणूय खोप घोषणा सतुनजश्चतता तनदेलर्का अनसुार स्थानीय तह बाि भेररकफकेसन कायय गने 
। 

पणूय खोप घोषणाको प्रकक्रया एव ंगणुस्तर सतुनजश्चत गनय । 

पणूय खोप घोषणामा ततव्रता ददने एव ंपणूय खोपको वडा स्तर देखख न ैप्रमाखणकरण गने । 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

स्थानीय तहकाको नेततृ्वमा मातहतका स्वास््य ससं्थाबाि पणूय खोप घोषणा र तनरन्तरतामा 
ततव्रता ल्याई पणूय खोप प्राजप्त भएको अनमुोदन र प्रमाखणकरण हुनेछ । 

पणूय खोप सतुनजश्चतता र ददगोपनामा साझेदारी र सहकाययको ववकास हुनेछ । 

सञ्चालन 
प्रकृया  

सञ्चालन ववगधः  

 स्थानीय तह स्तरमा हुने अलभमखुखकरण र सकु्ष्म योजना गोजटठमा घरधुरी सवेक्षण तथा 
पणूयखोप सतुनजश्चतता गने काययको अगग्रम योजना वनाउन े। 

 सम्बजन्धत स्थानीय तह अन्तगयतका स्वास््य ससं्थाहरुको योजना अनसुार तनदेलर्का 
बमोजजम पणूय खोपको कक्रयाकलाप सञ्चालन भए नभएको पिक पिक समन्वय र 
अनगुमन गने ।  

 वडा स्तरबाि घरधुरी सवेक्षणको प्राप्त अलभलेख  )तनदेलर्का अनसुारको अनसुचूी  (र 
पत्र को समीक्षा  गने ।  

 सव ैवडाबािसवेक्षण प्रततवेदन प्राप्त भए पतछ सम्बजन्धत स्वास््य ससं्थाको वडाहरुमा 
स्थानीय तह खोप समन्वय सलमतत बाि तनणयय गरी भेरीकफकेसन दिम गठन गरी 
भेररकफकेसन गराउने । 

भेररकफकेसन दिममाः 

 स्थानीय तह खोप समन्वय सलमतत प्रतततनगध  
 स्थानीय तह, जन स्वास््य र्ाखा खोप फोकल पसयन 
 वडा अध्यक्ष, स्वास््यकमी  तथा अन्यलाइ सरोकारवाला लाई समावेर् गने (फरक स्वास््य 

स्थासं र फरक व डालाई समावेर् गने । 
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 सम्बजन्धत स्थानीय तहले मातहतका वडाहरु/स्वास््य ससं्थाहरु सवेक्षण तथा 
भेररकफकेसन भएपतछ घोषणार प्रमाखणकरण गदै स्थानीय तह समेत तनदेलर्का बमोजजम 
घोषणा काययक्रमको आयोजना गनुयपदयछ । 

सेवा ददने/काययक्रम सञ्चालन गने तनकायः  

मखु्य रुपमा स्थानीय तह खोप समन्वय सलमतत, खोप र्ाखाल ेसम्बजन्धत वडा तथा 
स्वास््य ससं्थाहरुसँग समन्वय गरी सम्बजन्धत स्वास््य ससं्थाको समेत सहभागगतामा 
सञ्चालन गनुयपदछय । 

लक्षक्षत समहूः  

यो काययक्रम स्थानीय तहहरुको स्वास््य ससं्थाहरुको वडाहरुमा गररनेछ । 

स्थानीय तह स्वास््य र्ाखा प्रमखु र खोप फोकल पसयन, स्थानीय तह खोप समन्वय 
सलमततका प्रतततनगध र सरोकारवालाहरुको सहभागगतामा सञ्चालन गररनेछ । 

काययक्रम सञ्चालन गनुयपने समयः 

स्थानीय तह, स्वास््य ससं्था र वडाको पणूय खोप घोषणाको योजना अनसुार स्वास््य ससं्था 
स्तरबाि अनगुमनको माग भए पतछ )प्रत्येक वषय चैत्र लभत्र सवेक्षण  / छुि बच्चा लाई 
खोप परुा गराई वरै्ाख लभत्र प्रमाखणकरण( 

स्थानीय तह खोप समन्वय सलमततको तनणयय अनसुार पणूय खोप घोषणा, अनगुमन, 
भेररकफकेसनको पवूययोजना अनसुार पणूय खोप तनदेलर्काको अनसुरण गरीगने । 

बजेि 
बाँडफाँड 

यो काययमा स्थानीय तह जन स्वास््य र्ाखा, खोप फोकल पसयनहरुबाि स्वास््य ससं्था 
तथा वडा स्तरमा पणूय खोप सतुनजश्चतता काययक्रमको घरधुरी सवेक्षणलाई प्राथलमकतामा राखख 
बांकी रकम वाि भरीकफकेसन, सपुरलभजन र घोषणा तथा प्रमाखणकरण काययको लागग बजेि 
वांडफांड गरी समयम ैस्वास््य ससं्था लाई उपलब्ध गराउन ुपदयछ ।  

बजेि खचयः 

मखु्य रुपमा स्वास््यससं्था स्तर/वडा स्तरमा सञ्चालन हुने पणूय खोपको कक्रयाकलापलाई 
प्रभावकारी, व्यवजस्थत रुपमा सञ्चालन गनयघरधुरी सवेक्षण, अनगुमन, सपुररवेक्षण र 
सहजजकरण गनय र पणूय खोप घोषणा तथा ददगोपना सतुनजश्चत गनय तनदेलर्का बमोजजम 
भेररकफकेसन, सवेक्षण र घोषणा सभा व्यवस्थापनको लागग योजना बनाई खचय गनुयपदयछ । 

एकमटुि रकम गा. पा. /न. पा. मा र हेकोले उपल्लो तनकायको अनगुमन , सपुररवेक्षण 
र सहजजकरणको लागग समेत गा. पा. /न. पा. ले भु क्तानी गनुयपदयछ ।  

नोिः पणूय खोपको सवेक्षण, भेररकफकेसन, सपुररवेक्षण, घोषणा सभामा सहभागी आदद 
कक्रयाकलापलाई प्राथलमकतामा राखख बजेि खचयको योजना बनाउन ुपदयछ ।स्थानीय तह तथा 



83 

 

स्वास््य ससं्था स्तरको अलभमखुखकरण तथा योजना गोजटठमा न ैयो काययक्रमको योजना 
बनाएर सो अनसुार सञ्चालन गने र यो काययक्रम पश्चात वषनेी सव ैवडा तह देखख पणूयखोप 
घोषणा र ददगोपना भएको हुनपुदयछ । 

सन्दभय 
सामग्री 

पणूय खोप घोषणा तनदेलर्का, स्थानीय तह,स्वास््य ससं्थाको पणूय खोप घोषणा र ददगोपना 
योजना एव ंअलभलखे, प्रततवेदन । 

 

३.७ खोपको पहंुच बिाई छुि भएका वच्चालाई खोप ददलाई पणूयखोप सतुनजश्चत गनय वरै्ाख मदहनालाइ खोप 
मदहना सञ्चालन गने 

पररचय  ववगत १० मदहनाको प्रगततको समीक्षा गरी छुि बच्चाको पदहचान र खोप परुा गराउन, 
पणूयखोप घोषणा र सतुनजश्चतताको लागग ववववध काययक्रम सञ्चालन गरी खोप मदहना 
सञ्चालनको लागग यो काययक्रम अतत महत्वपणूय हुनेछ । 

उद्देश्य खोप सेवाको प्रगतत समीक्षा गरी प्रगतत अनगुमन, ड्रप आउि पदहचान गने । 

खोप प्रगतत विाउन ड्रप आउि बच्चालाई खोप ददलाई पणूय खोपको सतुनजश्चतता गने । 

खोप सेवामा चेतना अलभवदृ्गध तथा जनसहभागगता विाउन समदुाय पररचालनका 
कक्रयाकलापहरु सञ्चालन गने । 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

स्थानीय तनकायको साझदेारी, नेततृ्वमा खोप सेवा सदुृदिकरण गनय ववलभन्न कक्रयाकलाप 
सञ्चालन भई खोपको कभरेज बढ्ने र पणूय खोपको तनरन्तरता हुनेछ । 

खोप सेवाबाि वजञ्चत बालबाललकाहरुले खोप सेवाको अवसर प्राप्त गनेछन ्। 

सञ्चालन 
प्रकृया  

सञ्चालन ववगधः  

 यो काययक्रममा स्थानीय तह र स्वास््य ससं्थाको प्रगतत पणूय खोपको अवस्थाबारे वववरण 
तयार गरी स्वास््य ससं्थामा समीक्षा गने साथै स्वास््य ससं्थास्तरमा सञ्चालन गनुयपने 
काययक्रमको योजना बनाई गापा नपासँग समन्वय गरी बजेि व्यवस्था तथा कायायन्वयन 

गने । 
 पणुयखोपको तनदेलर्का अनसुार पणूयखोप घोषण तथा ददगोपन कायम गने प्रकृया अनसुार 

चैत्र लभत्रमा घरधुरी सवेक्षण र खोप परुा गराउने कायय सम्पन्न नभएको भए सोदह कायय 
गराउने जसको लागग 

ड्रप आउि र खोप वजञ्चत बच्चाको खोप सेवा परुा गराउन यो बजेिबाि तनम्नानसुार कायय 
गनय योजना बनाउनेः 
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 खोप सेसन सञ्चालन/थप जनचेतना बिाउन र समदुाय पररचालन (मदहला 
स्वास््य स्वय ं सेववका र स्वास््यकमीहरु, व्यवस्थापन सलमतत बठैक , 

अन्तरकक्रया र जजम्मेवारी बाँडफाँड) 
 स्वास््य ससं्था स्तरमा बठैक 
 ववलभन्न तनकाय (ववद्यालय, वडा कायायलय, सघंससं्था, क्लब, समहू) पत्राचार 

गरी सहयोग जुिाउने ।  

 खोपको घरधुरी सवेक्षण, भेररकफकेसन र पणूय खोपको प्रमाखणकरण गने । 
 वरै्ाख मदहनामा सञ्चालन भएको कक्रयाकलाप र उपलजब्धको अलभलेख तथा 

प्रततवेदन सम्बजन्धत स्थानीय तहमा प ठाउने ।  

 सम्बजन्धत स्थानीय तहल ेस ञ्चालन भएको कक्रयाकलाप र उपलजब्धको अलभलेख 

तथा प्रततवेदन समायोजन ग री उपल्लो तनकाय मा पठाउने । 

यसको लागग स्थानीय तह स्वास््य र्ाखाल े बबगतको सकु्ष्म योजना, हालको अवस्थाको 
आधारमा स्वास््य ससं्थाहरुमा समन्वय गरी ( चैत्र मदहना मा) अगग्रम यो जना बना ई बजेि 

खचय योजना तयार गरी सम्बजन्धत स्वास््य ससं्थालाई जानकारी , बजेि व्यवस्थापन र 
काययक्रम सञ्चालन गराई सपुररवेक्षण/अनगुमन गने । उक्त काययक्रमको स्थनीय तहको 

खोप फोकल पसयनबाि सहजजकरणको समेत व्यवस्था गनुयपदयछ ।  

सेवा ददने/काययक्रम सञ्चालन गने तनकायः  

 सम्बजन्धत न .पा/गा.पा .को जन स्वास््य र्ाखा/खोप र्ाखा   

 सम्बजन्धत स्वास््य ससं्था 

लक्षक्षत समहूः  

स्वास््यकमी, वडा खोप समन्वय सलमतत, मदहला स्वास््य स्वयंसवेवका र अन्य 
सरोकारवालाहरु । 

काययक्रम सञ्चालन गनुयपने समयः प्रत्येक वषयको चैत्र र वरै्ाख 

बजेि 
बाँडफाँड 

अथय मन्त्रालयको काययक्रम तनदेलर्का अनसुार  

यो काययक्रममा बजेि खचयः 

दैतनक भ्रमण भत्ता तनयमानसुार 

सहजकताय पाररश्रलमक )यदद गोजटठ बठैक सञ्चालन को योजना भई सञ्चालन  भएमा(  

खाजा खचय  

यातायात तनयमानसुार/तोके बमोजजम 
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प्रचललत दर अनसुार प्रचार प्रसार, रेडडयो, एफएम, ब्यानर, माईककङ  

नोिः कक्रयाकलाप सञ्चालनको योजना अनसुार ववतनयोजजत बजेिल ेअपगु भएमा स्थानीय 
तनकायको साझेदारी बाि काययक्रम सञ्चालन गरी बरै्ाख मदहनामा सब ैवडाहरु पणूयखोप 
सतुनजश्चतता घोषण गराउन ुपदयछ । 

सन्दभय 
सामग्री 

ववगत ८ मदहनाको खोपको प्रगतत, पणूयखोप घोषणाको अवस्था र प्रततवेदन । 

 

३.८ घना जनससखं्या र धेरै स्वास््य ससं्था भए का स्थानीय तह स्तरमा खोप कोल्डचेन भण्डार स्थाप ना, 
भवन तथा कोठा ममयत, ववधुततकरण, फतनयचर, फमय फमेि छपाई तथा जनर्जक्त ब्यवस्थापन आदद काययक्रम 
भएका स्थानीय तहमा 

पररचय  तनयलमत खोप सेवा प्रभावकारी र गणुस्तरीय वनाई सघंीय सरंचना अनसुार खोप कोल्डचेन 
लाई ब्यवजस्थत गनय स्थानीय तहहरुमा भ्याजक्सन भण्डारण लाई क्रमर्ः ववस्तार गदै लाने 
उदेश्यले यो काययक्रमको ब्यवस्था गररएको हो । 

उद्देश्य खोप कोल्डचेन तथा भ्याजक्सन भण्डारण स्थानीय तह सम्म ववस्तार गरी खोप सेवा 
सञ्चालनमा सहजता ल्याउने  

खोपको गणुस्तरमा सधुार ल्याउने साथै खेर जाने दर घिाउन 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

तनयमीत खोप सेवामा स्थानीय तहको अपनत्व ववकास भ ैखोप कोल्डचेन तथा भण्डारणमा 
समेत व्यवस्था भई खोप कोल्डचेनको गणुस्तरमा सधुार हुने छ । 

खोप खेर जाने दर घट्न ेछ ।  

सञ्चालन 
प्रकृया  

सञ्चालन ववगधः  

खोप कोल्डचेन भण्डार स्थापना गनय स्थानीय तहको बठैकमा छलफल गरी तनम्नानसुार 
तनणयय गनुयपदयछ ।  

 स्थानीय तह  लभत्र सवलैाई पायक पने स्थानको छनौि  

 उक्त स्थान स्थानीय तह वा आफ्न ैभवन भएको स्वास््य ससं्था तोक्ने  
 कोल्डचेन भण्डारणको लागग छुट्िै कोठाको ब्यवस्था गरी खोप कोल्डचेन मात्र राख्न े

गरी ब्यवस्था गने 
 स्थान र कोठाको ब्यवस्था भए पतछ खोप कोल्डचेन भण्डारण र्रुु गनय सम्बजन्धत 

प्रादेलर्क भ्याजक्सन रभण्डा र स्वास््य कायायल यसँग समन्वय गरेर तोककएको 
मा पदण्ड अनसुार मात्र कायय र्रुु  गनुयपदयछ ।  

कोल्डचेन, खोप भण्डारण स्थापना गने तनणयय भए पतछ उक्त वजेिबाि 
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 कोल्डचेन तथा खोप ब्यवस्थापनको लागग स्थानीय तह लभत्र वाि १ जना कमयचारी 
अ.हे.व. वा अनमी मध्येबाि तो क्ने र तनजको लमकप्राररश्र वा प्रोत्साहन तोक्ने । 

सम्मसके सम्बजन्धत स्वास््य  ससं्थाको कमयचारीलाई जजम्मेवारी ददन ुपदयछ । 
 तनज कमयचारीलाई जजल्ला वा प्रादेलर्क कोल्डरुमसँग समन्वय गरी खोप कोल्डचेन 

ब्यवस्थापन सम्बजन्ध ज्ञान सीप ववकास गनय ७ देखख १० ददनको सेवाकाललन ताललम 
जजल्लाबाि ददलाउन ब्यवस्था गने 

 कोठाको सरसफाई, ववधुततकरण, झ्याल िोका ममयत, हातधुने सामग्री, धारा, पानी 
तथा आवश्यक फतनयचर (आईसप्याक, कण्डीसन िेवल , दराज, कुसी, प्यालेि, यायक) 
आददको ब्यवस्था गने ।  

 खोप आपतुतय तथा ववतरणको लागग आवश्यक फमय, फमेि, रजजटिर आदद जजल्लाबाि 
नमनुा मागग छपाई गने । 

 खोप कोल्डचेनको गणुस्तर कायम गनय पावर व्याकअप ( स्िेन्ड बाई जेनेरेिर ) को 
ब्यवस्था गरेर मात्र भ्याजक्सन भण्डारण र्ु रु गनुयपदयछ  ।  

 खोप कोल्डचेन भण्डारणको लागग रेफ्रीजेरेिर खररद गनुय परेमा आईएलआर Ice Lined 
Refrigeretor, मात्र खररद गनुयपदयछ । सोको लागग केजन्रय भ्याजक्सन स्िोर, बाल 
स्वास््य तथा खोप सेवा र्ाखा, प्रादेलर्क भ्याजक्सन स्िोरमा समन्वय गरी स्पेलसकिकेसन 
ललएर मात्र खररद गने । 

नोिः ववतनयोजजत वजिेबाि कायय सम्पन्न गनय रकम अपगु भएमा स्थानीय तह बाि वजेि 
थप गरी गनुयपनेछ ।  

सेवा ददने/काययक्रम सञ्चालन गने तनकायः  

 सम्बजन्धत स्थानीय तह  
 तोककएका स्वास््य ससं्थाहरु 

काययक्रम सञ्चालन गनुयपने समयः स्वीकृत काययक्रममा उल्लखे भए अनसुार तथा दोश्रो 
चौमालसक लभत्र । 

बजेि 
बाँडफाँड 

अथय मन्त्रालयको काययक्रम तनदेलर्का तथा स्थानीय तहको काययववगध अनसुार । 

सन्दभय 
सामग्री 

खोप काययक्रमको तनदेलर्का, प्रस्ततुतकरणहरु, खोप कोल्डचेन तनदेलर्का 

 

३.९ भ्याजक्सन तथा खोप सामग्रीको ब्यवस्थापनतथा ववतरण  खचय (स्थानीय तहबाि जजल्ला तथा स्वास््य 
ससं्थामा तनयलमत तथा आकजटमक खोप िुवानीको लागग)  
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पररचय  तनयलमत खोप सेवा प्रभावकारी र गणुस्तरीय वनाइ सेवा सचुारुगनय गराउन आकजटमक 
अवस्थामा स्थानीय तह लभत्र वा जजल्ला कोल्डरुम बाि खोप तथा खोप सामग्री िुवानीको 
लागग यो काययक्रमको व्यवस्था गररएको छ । यो प्रयोजनको लागग मलुत वजेि प्रदेर् माफय त 
जजल्लामा पठाउन ववतनयोजजत गररएको छ । जजल्लामा वजेि समयमा नआए वा स्थानीय 
तह लभत्र तनयलमत वाहेक आकजटमक अवस्था भई खोप िुवानी गराउन ुपदाय यो रकम बाि 
िुवानी गराउन ु पदयछ । स्थानीय तहमा समेत औजटध तथा खोप िुवानीको छुट्िै वजिे 
व्यवस्था भएको हुन्छ ।स्थानीय तहले स्वास््य कायायलय सँग समन्वय गरेर खोप िुवानीको 
वावषयक योजना वनाई रकम व्यवस्था गरी सेवा तनयलमत गराउन ुपदयछ । 

उद्देश्य खोप कोल्डचेन तथा भ्याजक्सन िुवानी तनयलमत गरी खोप सेवा सचुारु गने 

स्थानीय तहको साझेदारी र जजम्मेवारी ववकास गने 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

तनयमीत खोप सेवामा आबश्यक खोप तथा कोल्डचेन सामग्री िुवानीमा तनरन्तरता भई सेवा 
सचुारु हुनेछ।  

सञ्चालन 
प्रकृया  

सञ्चालन ववगधः  

 सम्बजन्धत स्थानीय तहको स्वास््य महार्ाखा, र्ाखाहरुल ेतनयलमत काययक्रमको खोप 
कोल्डचेन िुवानी प्रकृया, माध्यम र जजम्मेवारीको योजना वनाई जजल्ला कोल्डरुम, सव 
सेन्िरहरुसँग समन्वय गनुयपदयछ । 

 स्थानीय तह अन्तगयतको कसल,े कहाबंाि, क-कसलाई खोप िुवानी गने हो, ववगतको 
प्रकृया के छ, सो ववश्लेषण गरी थप प्रभावकारी खोप कोल्डचेन िुवानीको योजना बनाई 
जजल्ला कोल्डरुमसँग समेत समन्वय गनुयपदयछ ।  

 प्राप्त वजिे र िुवानी योजना अनसुार रकम अभाव भएमा स्थानीय तहबाि समेत वजेि 
वव्यवस्था गरी सेवा सचुारु गनुयपदयछ । 

 िुवानी रकम ववगतको भकु्तानी अवस्था र हालको योजना तथा वजेिको आधारमा तोकक 
खोप िुवानी गने व्यजक्त लाई जानकारी गराउन ुपदयछ। 

 खेप िुवानी गरे वापत िुवानीकतायलाई गत मदहनाको यो मदहनामा भकु्तानी गने व्यवस्था 
गनुयपदयछ । 

नोिः ववतनयोजजत वजेि वाि कायय सम्पन्न गनय रकम अपगु भएमा स्थानीय तह बाि वजेि 
थप गरी गनुयपनेछ ।साथै स्वास््य कायायलय सँग समेत समन्वय गनुयपदयछ ।  

सेवा ददने/काययक्रम सञ्चालन गने तनकायः  

 सम्बजन्धत न. पा., गा. पा. 
 प्रा. स्वा. के., हे. पो. हरु 
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कायगक्रम: ४. खो पकेन्त्र ननमागण तथा ब्यवस्थापन  LMBIS Code २.७.२२. ५२ नेपाल सरकार  

४.१ बाह्य खो प केन्रबाि गणुस्तरीय खोप सेवा प्रदान गनय खोप केन्रमा ब्यवस्थापनको लागग फतनय चर व्यवस्था 
सम्बजन्धत वडा खोप समन्वय सलमतत माफय त तयारी एव ंखररद रू ५,००० खोप केन्रमा प्रतत खो प केन्र रू 
६,००० (कजम्तमा १ िेवल, १ कुसी, १ बेञ्च तयारी)  

पररचय  तनयलमत खोप सेवा प्रभावकारी र गणुस्तरीय वनाई बाह्य खोपकेन्र हरुमा खोप सेवा 
सञ्चालनमा सहजता होस र सेवाग्राही लाई समेत सेवा ललन सजजलो वनाई खोप सेवा प्रतत 
ववश्वास बिोस भन्ने उद्देश्यल ेयो काययक्रमको ब्यवस्था गररएको हो । 

उद्देश्य  बाह्य खोप सेसनमा खोप सेवा सञ्चालनमा सहजता ल्याउने 
 खोपसेवाको गणुस्तरमा सधुार ल्याई एईएफआई मा कलम ल्याउने 
 खोप सेवा प्रतत जनताको ववश्वास विाउन े
 खोप सेसन व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको साझेदारी ववकास गने 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

 बाह्य खोप सेसन बाि सञ्चालन हुने खोप सेवा सञ्चालनमा सहजता भई सेवा प्रभावकारी 
र गणुस्तरीय हुने छ । 

 सेवा प्रतत समदुायको ववश्वास बिी कभरेजमा वदृ्गध र ड्रप आउि घट्ने छ ।  

सञ्चालन 
प्रकृया  

सञ्चालन ववगधः  

न.पा., गा. पा. हरुले बाह्य खोप केन्र सञ्चालन हुने स्था नहरु र अवस्थाको  बारे मा 

ववश्लेषण गरी स्थानीय तह को बठैकमा छलफल  गरी तनम्नानसुार तनणयय ्गनुयपदयछ । 

 स्थानीय तह लभत्र तत्काल फतनयचर उपलब्ध गराउन ुपने खोप केन्रको छनौि 
 उक्त खोपकेन्र छनौि गदाय  आफ्नो खोप केन्र भवन भएको   तर फतनयचर नभएका , 

भवन नभई कुन ै व्यजक्तको घरमा सञ्चालन भएका खोपकेन्र वा सामदुातयक 
ससं्थाहरुमा खोप ससेन सञ्चालन हुने तर फतनयचर नभएका आदद आधारमा 
प्राथलमकता तनधायरण गरी फतनयचरको रकम उपलब्ध गराउन तनणयय गनुयपदयछ । 
तोककएको सखं्या भन्दा धेरै खोप केन्रमा फतनयचर आवश्यक भएमा वडा, स्थानीय 
तहबाि समेत वजेिको व्यवस्था गनुय उपयकु्त हुनेछ ।  

काययक्रम सञ्चालन गनुयपने समयः स्वीकृत काययक्रममा उल्लेख भए अनसुार तनरन्तर 

बजेि 
बाँडफाँड 

अथय मन्त्रालयको काययक्रम तनदेलर्का तथा स्थानीय तहको काययववगध अनसुार  

सन्दभय 
सामग्री 

खोप काययक्रमको तनदेलर्का, प्रस्ततुतकरणहरु, खोप कोल्डचेन तनदेलर्का 
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 यसरी खोप केन्र छनौि गदाय सम्वजन्धत वडा प्रतततनगध  र स्वास््य ससं्थासँग समेत 
समन्वय गनुयपदयछ । 

 खोपकेन्र छनौि भई फतनयचरको रकम उपलब्ध गराउने तनणयय भए पतछ उक्त वजेि 
बाि 

 तोककएका खोप केन्रमा फतनयचर ब्यवस्था गनय सम्वजन्धत स्वास््य ससं्था माफय त 
रकम उपलब्ध गराई वडा खोप समन्वय सलमतत वाि फतनयचर तयारी वा खररद 
गराउन ुपदयछ । 

 ववतनयोजजत रकम बाि एक खोप केन्रको लागग अगधकतम रु ६०००का दरल ेपेश्की 
उपलब्ध गराउने र अपगु हुने भएमा स्थानीय तह वाि साझेदारी गरी व्यवस्था 
गनुयपदयछ । 

 स्थानीयस्तरमा फतनयचर व्यवस्था गदाय ववतनयोजजत रकम भन्दा कममा र तोककएको 
सखं्या भन्दा धेरै व्यवस्था गनय सककने छ साथै आवश्यक्ता र स्थानीय वजार 
दररेिको आधारमा स्थानीय तह बाि थप व्यवस्था गरी सके सम्म सव ैखोप केन्रमा 
फतनयचर व्यवस्था गनुय उपयकु्त हुन्छ ।  

 कायय सम्पन्न भए पतछ वडा खोप समन्वय सलमततवाि प्रमाखणत गरी स्वास््य 
ससं्थाले सक्कल ैववल भपायई स्थानीय तहमा पेर् गरी पे.फ. ग राउने व्यवस्था गने।  

नोिः ववतनयोजजत वजिेवाि कायय सम्पन्न गनय रकम अपगु भएमा वडा /स्थानीय तहबाि 
वजेि थप गरी सके सम्म सव ैखोपकेन्रमा फतनयचर व्यवस्था गनय प्रयास गनुयपनेछ ।  

सेवा ददने/काययक्रम सञ्चालन गने तनकायः  

सम्बजन्धत न.पा. गा.पा. 

तोककएका वडा, स्वास््य ससं्थाहरु (प्रा.स्वा.के., स्वा.चौ.) 

काययक्रम सञ्चालन गनुयपने समयः 

स्वीकृत काययक्रममा उल्लखे भए अनसुार तथा दोश्रो चौमालसक लभत्र । 

बजेि 
बाँडफाँड 

सावयजतनक खरर द ऐन तथा तनयमावली, अथय मन्त्रालयको काययक्रम तनदेलर्का तथा स्थानीय 
तहको काययववगध अनसुार 

सन्दभय 
सामग्री 

तनदेलर्कामा उल्लेख भए अनसुार, स्थानीय तहको काययववगध, सावयजतनक खररद ऐन तथा 
तनयमावली 

 

४.२ बाह्य खोप केन्रको भवन  तनमायण १००० विा रू ३५०००० प्रतत खोप केन्र (काययक्रम भएका स्थानीय 
तहहरुबाि वडा खोप समन्वय सलमतत माफय त) 
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पररचय  आउिरीच सेसनबाि प्रदान गररने खोप सेवा गणुस्तररय र प्रभावकारी बनाई ए .ई.एफ.आई 

कम गनय र सेवा सञ्चालन मा सहजता ल्याउन स्थानीय  तहको साझेदारीमा सम्पन्न गनय 

यो काययक्रम व्यवस्था गररएको हो ।  

उद्देश्य  बाह्य केन्र (Outreach session) बाि सञ्चालन हुने खोप सेवालाई प्रभावकारी र 
गणुस्तरीय बनाई अपेक्षक्षत उपलजब्ध हालसल गनय र प्राप्त उपलजब्ध कायम गनय गणुस्तरीय 
खोप सेवा प्रदान गने स्थान व्यवजस्थत गने । 

 खोप काययक्रम बाहेक, गाउँघर जक्लतनक सञ्चालन गनय, आमा समहूको बठैक सञ्चालन 
तथा स्वास््य सम्बजन्ध गततववगध सञ्चालन गनय सरुक्षक्षत स्थानको व्यवस्थापन गने । 

 बालबाललका तथा आमाको स्वास््य सेवालाई अझ बिी प्रभावकारी र गणुस्तरीय बनाउन 
। 

 स्वास््य क्षते्र र स्थानीय तनकायको साझदेारी कायम गने । 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

 हावा, हुरी, घाम, पानीबाि सेवाग्राही र सेवा प्रदायकलाई सहज भई बालबाललका 
गभयवती, मदहलाहरुको सेवा अलभवदृ्गध हुनेछ । 

 गणुस्तरीय खोप सेवा सहज ककलसमल ेसञ्चालन गनय सककने छ । 
 सेवाको पहँुच र उपभोगमा अलभवदृ्गध गनय सककने छ । 
 स्थानीय तनकायको अपनत्व साझेदारी ववकास भई सवेा तनरन्तर हुने छ । 

सञ्चालन 
प्रकृया  

सञ्चालन ववगधः  

 स्थानीय तह अन्तगयत सञ्चालन हुने खोप केन्रहरु/नया ँस्थापना ग ररने वडा स्वा स््य 
केन्रहरु प्राथलमकताको आधारमा तनमायण गनय सम्बजन्धत स्वास््य ससं्था तथा वडा 
सलमतत समेतबाि राय ललई तनम्न काययका लागग तनणयय गरी योजना बनाउन े।  

 साथै स्थानीय तहस्तरमा सञ्चालन नहुने गोटठीमा वडा प्रतततनगध र स्वास््य ससं्थाहरुसँग 
छलफलगरर तनम्न व्यवस्थापन र प्रकृयाबारे वताई भवन तनमायणको लागग जग्गा र 
तनमायण गने स्थानको व्यवस्था सदहत स्थानीय वडा तथा स्वास््य ससं्थाबाि योजना 
माग गने । 

 उक्त योजनाको आधारमा स्थानीय तहले स्वास््य क्षेत्रबाि प्राप्त भएको बजेि तथा 
स्थानीय तहबाि बजेि थप गरी स्थानीय तहका तनयमानसुार तनमायण गराउन व्यवस्थापन 
गने (उ पभोक्ता सलमतत गठन , श्रमदानको व्यवस्था, स्थानीय श्रोत साधनको व्यवस्था, 
उपभोक्ता सलमततलाई पेजश्क आदद) 

 भवन /कोठा तनमायण गदाय खोपकेन्र भवन /वडा स्वास््य केन्र स्थापना गने तनदेलर्का 
बमोजजम तनम्नतम मापदण्ड परुा भएको हुनपुनेछ । आवश्यकताको आधारमा स्थानीय 
तहले धेरै सखं्यामा र ठूलो आकारमा पतन बनाउन सक्नेछ । 

 खोप सेवा सञ्चालनको लागग फतनयचर/सामग्री स्थानीय तह/वडा 
कायायलय/स्थानीयस्तरबाि न ैव्यवस्था गने सतुनजश्चत गनुयपदयछ । 
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 स्वास््य केन्र स्थापना गदाय उक्त स्थानमा खोप केन्रको लागग कोठाको अतनवायय 
व्यवस्था समेत हुने गरी तनमायण गनुयपनेछ । उक्त कायय गदाय स्थानीय श्रोत साधनको 
अगधकतम उपयोग गरी स्थानीय साझदेारीमा तनमायण गनुयपनेछ । 

 स्थानीय तह स्वास््य र्ाखावाि मातहतका स्वास््य ससं्था र वडाहरुमा समन्वय गरी 
काययक्रमकोबारेमा जानकारी गराई साझेदारी तथा तनमायण काययको योजना तयार गनुयपदयछ 
।  

 स्थानीय स्वास््य ससं्थाहरुसँगको स्थानीय तह स्तरको अलभमखूखकरण काययक्रममा यो 
काययको समेत जानकारी गराई योजना, समन्वय र अनगुमन र सपुररवेक्षण गनुयपदयछ । 

 उक्त भवनको नक्सा, लगत इजटिमेि, मलू्याकंन आदद स्थानीय स्थानीय तहका 
तोककएका प्राववगधकबाि न ैगराउन ुपनेछ । 

सेवा ददने/काययक्रम सञ्चालन गने तनकायः  

सम्बजन्धत स्थानीय तह, वडा कायायलय, स्वास््य ससं्था व्यवस्थापन सलमततमाफय त भवन 
तनमायण व्यवस्था गने 

लक्षक्षत समहूः  

 भवन नभएका खोपकेन्दहरु,स्वास््य ससं्था नभएका वडाहरुको खोपकेन्रमा सवेा ललन 
आउने बालबाललका, गभयवती मदहला तथा सरोकारवाला तनकायहरु 

 स्थानीय वडा, स्थानीय स्वास््य ससं्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सलमतत र स्वास््य 
ससं्था  

काययक्रम सञ्चालन गनुयपने समयः 

तोककएको चौमालसक लभत्र । 

बजेि 
बाँडफाँड 

अथय मन्त्रालयको काययक्रम तनदेलर्का अनसुार  

यो काययक्रममा १ खोप केन्रको लागग अगधकतम रू ३५०,०००। (तीन लाख पचास हजार) 
बबतनयोजन गररएको छ । स्थानीय तह हरुले आफ्नो आवश्य कता र भवन को आधारमा सोही 
अनसुार साझदेारी गरी तोककएको लक्ष्य अनसुार कायय गराउन ुपदयछ । 

सन्दभय 
सामग्री 

तनदेलर्कामा उल्लखे भए अनसुार एव ंसावयजतनक खररद ऐन तथा तनयमावली । 

 

कायगक्रम: ५. खोप कायगकताग करारमा मलने LMBIS Code २ .२२.७ .५२ नेपाल सरकार 

५.१ करारः अहेब , अनमी (खोप सेवा काययक्रम खोप केन्र तथा ससं्थागत जक्लतनक सञ्चालनका लागग उच्च 
दहमाली, पहाडी जजल्लाहरु र महा तथा उप महानगरपाललका, नगरपाललका) ९० जना 



92 

 

पररचय  जनर्जक्त कम र अभावको कारणले खोप सेवा सञ्चालनमा कदठनाई नहोस भन्ने हेतलेु 
स्थानीय तहबाि समयम ैजनर्जक्त व्यवस्था गनयको लागग यो काययक्रमको व्यवस्था गररएको 
छ । 

उद्देश्य दरबन्दी अनसुारका दरबन्दी पतूत य नभएमा वा लामो समयसम्म स्वास््यकमीले बबदा ललएमा 
वा कुन ैकारणले अनपुजस्थत रहेमा,वा उपलब्ध जनर्जक्त अपगु भएमा खोप सेवा सचुारू 
गनय  
लक्षक्षत सब ैबालबाललका र गभयवती मदहलाहरूलाई पणूय खोप सेवा प्रदान गनुय यस काययक्रमको 
उद्देश्य रहेको छ । 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

स्थानीय सकू्ष्म योजना अनसुार खोप सेसन तनरन्तर र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुनेछन ्
।  
तनरन्तर खोप सेवा सञ्चालन भई वालवाललकाले पणूय खोप प्राप्त गनेछन।् 
पणूय खोप सतुनजश्चतता र ददगोपनाको काययक्रममा तनरन्तरता हुनेछ । 

सञ्चालन 
प्रकृया  

सञ्चालन ववगधः  
 काययक्रममा बजिे ववतनयोजजत भएका म.न.पा., उप.म.न.पा., न.पा. र 

गा.प.हरुमा करार सेवामा तनरन्तर कायय गराउन आगथयक वषयको र्रुुमा न ैकमयचारी 
भनायको व्यवस्था गनुयपदयछ । 

 करारसेवामा कमयचारी भनाय गदाय सावयजतनक खररद ऐन र तनयमावललको अगधनमा रही 
गनुयपनेछ ।  

 स्वास््यकायायलय, खोप फाँि र खोप फोकल पसयनहरुसँग करार सेवा र सवेा करार 
ललनको लागग समन्वय गनुयपदयछ । 

 सम्बजन्धत स्थानीय तहमा छुट्ियाइएको सखं्या र उपलब्ध बजेिको आधारमा नेपाल 
सरकारको प्रचललत आगथयक ऐन/तनयम बमोजजम सेवा करारको व्यवस्थापन गने र 
नतीजा प्राप्त गने गराउने जजम्मेवारी सम्बजन्धत न.पा., गा.पा. को हुनेछ ।  

 खोप सेवा अतत सवंेदनलर्ल सेवा भएकोले कमयचारी करारमा ललँदा वा सेवा करार ललँदा 
यस अतघ खोप सेवामा सलंग्न अनभुवी, दक्ष सके सम्म खोप ताललम ललएको व्यजक्त 
करारमा ललन ुपदयछ । 

 सेवा करार गदाय अवलम्बन गनुयपने कायय ववगध तनम्नानसुार हुनेछ । 
न्यनूतम र्कै्षक्षक योग्यताः 
 खोप सेवा ददने व्यजक्तको न्यनूतम र्कै्षक्षक योग्यता अ.न.मी. वा लस.एम.ए. कोषय 

उत्तीणय भई सम्बजन्धत काउजन्सल दताय भएको हुनपुनेछ ।  
 सेवा करारमा गने कायय प्रकक्रया 
 सेवा करार गदाय नेपाल सरकारको ववद्यमान प्रचललत ऐन र तनयमानसुार गनुयपने । 
 प्राथलमकता ददनपुने आधारहरू 
 ववगतदेखख खोप सेवा प्रदान गरी कामको अनभुव प्राप्त व्यजक्त । 
 स्थानीय न.पा, गा.पा.को बालसन्दा । 
 स्वास््यकमीका लागग प्रदान गररएको खोपसम्बन्धी ताललम ललएको । 
यसरी करार तनयकु्त गदाय सब ै सखं्या एकै समयमा गरी तनजहरुलाई आधारभतू खोप 
कोल्डचेन सम्बजन्ध ज्ञान अलभवदृ्गध गनय १ ददने साववक जजल्ला, खोप अगधकृत र कोल्डचेन 
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अगधकृत,स्वास््य ससं्थाको समन्वयमा खोप काययक्रमको अलभमखुखकरण गनुयका साथै जजल्ला 
जस्थत MCHClicnic वा नजजकको खोप केन्रमा clinical अभ्यास गराएर पठाउने 
व्यवस्था गनुयपदयछ । 
मखु्य जजम्मेवारी 
 स्थानीय स्वास््य ससं्थाबाि भ्याजक्सन र अन्य खोप सामग्री बखुझललने, 
 तोककएका खोप केन्रहरूमा समयम ैउपजस्थत भई तनयलमत खोप सेवा प्रदान गने, 
 तनधायररत फाराम/रजजटिरमा रेकडय राख्न ेर सो आधारमा मालसक प्रततवेदन तयार गरी 

सम्बजन्धत स्वास््य ससं्थामा बझुाउने, 
 आफ्नो स्वास््य ससं्था अन्तगयत पणूय खोप सतुनजश्चतता तनदेलर्का अनसुार पणूय खोप 

सतुनजश्चतता र ददगोपनाको काययमा प्रत्यक्ष सलंग्न भई कायय गने । 
 खोपको महत्वबारे स्थानीय समदुायमा प्रचारप्रसार गरी पणूय खोपको लागग उत्प्रेररत गने, 
 अलभयानको रूपमा सञ्चालन हुने खोप काययक्रममा पतन सेवा पयुायउने, 
 सम्बजन्धत स्वास््य ससं्थाको इन्चाजयले ददएको खोपसम्बन्धी जजम्मेवारी बहन गने, 
 करारनामामा सम्झौता भए अनसुारको जजम्मेवारी बहन गने । 
 करार सेवामा तनयकु्त भएका कमयचारीहरुको मखू्य जजम्मेवारी खोप सेवा सञ्चालन गनुय 

भएतापतन अन्य समयमा न.पा., गा.पा. र स्वास््य ससं्थाल ेतोककएको स्वास््य 
ससं्थामा (स्वास््य चौकी, नगर स्वास््य केन्र, दैतनक खोप सेसन सञ्चालन हुने 
खोप केन्र) तनयलमत कायय गनुयपदयछ । 

करार भङ्ग गने र नया ँकरार गने 
 सेवा करारमा ललएको व्यजक्तले सम्झौताअनसुार कुन ैमदहनामा सेवा प्रदान नगरेमा तनज 

व्यजक्तसँग भएको करार भङ्ग गरी अको व्यजक्तबाि सेवा सञ्चालन गने व्यवस्था 
लमलाउन े। 

 सेवा करार ददएका व्यजक्तको सेवा सन्तोषजनक भएमा स्थानीय स्वास््य ससं्थाको 
लसफाररर्मा तनजको सेवा तनरन्तर गनय सककनेछ । यसरी सेवा करार अवगध थप गदाय 
प्राप्त बजेि र काययक्रमको पररगधलभत्र रही गनुयपनेछ । 

खोप ताललम नपाएको स्वास््यकमी करारमा छनोि भएमा जजल्लामा/स्वास््य ससं्थामा 
तनजलाई छोिो अनलुर्क्षण तथा अभ्यास गराएर मात्र कामकाजमा खिाउने व्यवस्था गनुयपदयछ 
। 
तनयमीत काययक्रम अन्तगयत जजल्ला, क्षेत्र, प्रदेर्मा सञ्चालन हुने खोप ताललममा सहभागी 
गराउने व्यवस्था गनुयपदयछ ।  
पाररश्रलमक रकमः 
सेवा करारमा ललएको व्यजक्तको  
तोककएको स्वास््य ससं्था अन्तगयत मदहनाभरी सञ्चालन हुने सब ैखोप जक्लतनकहरू, पणूय 
खोप घोषणा र ददगोपना काययक्रम लगायत स्वास््य ससं्थाले तोकेका अन्य काययहरु समेत 
सञ्चालन गने गरी ववतनयोजजत बजिेबाि मालसक रु. २०,०००/ उपलब्ध गराउने गरी बजिे 
व्यवस्था गररएको छ । सो बजेि लभत्र रही सावयजतनक खररद ऐन तनयमावललको प्रकक्रया र 
स्थानीय तहको काययववगध अनसुार तोककएको सखं्या भन्दा धेरै पतन करार तनयजुक्त गरी 
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सेवा प्रवाह गनय सककनेछ । अन्य सेवा सवुवधाको हकमा सावयजतनक खररद ऐन, सम्झौतामा 
उल्लेख भए अनसुार तथा स्थानीय तनकायल ेतोके बमोजजम हुनेछ । 
 

सेवा ददने/काययक्रम सञ्चालन गने तनकायः  
 यो काययक्रमको व्यवस्थापन, सञ्चालन र अनगुमन गने प्रमखु जजम्मेवारी सम्बजन्धत 

न.पा/गा.पा. र अन्तगयतका स्वास््य ससं्थाको हुनेछ ।  
 कमयचारी करार सेवा तथा सेवा करार ललने प्रमखु जजम्मेवारी सम्बजन्धत न.पा. 

गा.पा. को हुनेछ । 
 उक्त काययमा प्राववगधक तथा व्यवस्थापककय सहयोग स्वास््य कायायलय, खोप फोकल 

पसयनले गनुयपनेछ । 
लक्षक्षत समहूः  
खोप सेवा सञ्चालन गनय जनर्जक्त अभाव भएका महानगर, उपमहानगर, नगरपाललका र 
दहमाली तथा उच्च पहाडड न.पा., गा.पा. हरु (काययक्रम समावेर् भएका) 
काययक्रम सञ्चालन गनुयपने समयः 
खोप सेवा तनरन्तर सञ्चालन गनुयपने भएकोले आगथयक वषयको सरुुमा न ैकरार सेवामा 
कमयचारी ललने र सेवा करार ललने कायय गनुयपदयछ । 

बजेि 
बाँडफाँड 

मागथ उल्लेख भए अनसुार भकु्तानीको ब्यवस्था गने 

सन्दभय 
सामग्री 

सावयजतनक खररद ऐन र तनयमावली 

 

पोषण कायगक्रम 

पटृठभलूम 

अन्तरायजटिय रुपमा न ै कुपोषणको समस्यालाई तनराकरण गने काययलाई सामाजजक, आगथयक तथा मानवीय 
ववकासका साथै ददगो ववकास लक्ष्य प्राप्त गने आधारको रुपमा ललइएको छ । न्यनुपोषणको समस्याले 
बालबाललकाको र्ारीररक, मानलसक, तथा सवंेगात्मक ववकासमा बाधा पयुायई देर्को समग्र सामाजजक, आगथयक 
तथा मानवीय ववकासमा प्रततकुल प्रभाव पदयछ तथा लर्र् ुअवस्था वा वाल्यकालम ैमतृ्यू हुने जोखखममा बदृ्गध 
हुन्छ भने जLववत रहेकाहरुको समेत क्षमताको क्षय हुन्छ । यसका असरहरु गजम्भर हुन्छन,् जसलाई पररवतयन 
गनय सककंदैन र जीवनभर रहन्छन ्। ववश्वमा पांच वषय मतुनका कररव ४५ प्रततर्त बालबाललकाको मतृ्यु कुपोषण 
को कारणल े हुने गरेको अध्ययनहरुले देखाएका छन ् (Lancet Child Health and Nutrition 
Series, 2013) ।  

नेपाल जनसांजख्यक तथा स्वास््य सवेक्षण, २०१६ अनसुार नेपालका पाँच वषयमतुनका बालबालककाहरुमा ३६ 
प्रततर्त पडु्कोपन, २७ प्रततर्त कम तौल तथा १० प्रततर्त ख्याउिेपन रहेको छ । त्यसगैरी ६ देखख ५९ 
मदहनाको बालबाललकामा ५३ प्रततर्त, १५ देखख १९ बषय लभत्रका ककर्ोरीहरुमा ४४ प्रततर्त रक्त अल्पताको 
समस्या रहेको छ । साथ ैप्रजनन ्(१५ –४९ वषय) उमेरसमहुका मदहलाहरु मा ४१ प्रततर्त रक्त अल्पताको 



95 

 

समस्या तथा १७ प्रततर्त दीघय र्जक्तको कलम रहेको अवस्था छ (NDHS २०१६) । ववगतको तलुनामा नेपालल े
पोषणको क्षेत्रमा केदह प्रगतत गरेको देखखन्छ ।  

बालबाललका, मदहला तथा ककर्ोर ककर्ोरीहरुको पोषण अवस्था सधुार गनय ववगत लामो समय देखख ववलभन्न 
प्रयासहरु हँुदै आएको देखखन्छ । यस ैसन्दभयमा नेपालको सवंवधानले प्रत्येक नागररकलाई खाद्य सम्बन्धी हक 
हुने व्यवस्था गरेको अवस्था छ । सन १९७० को दर्क देखख ववलभन्न पोषण सवेक्षण, आवगधक योजनामा 
पोषणलाई प्राथलमकता, राजटिय पोषण नीतत तथा रणनीतत (२००४) को ववकास, सवेक्षणको आधारमा 
बालबाललकालाई लभिालमन ए क्याप्सलु र बहुसकु्ष्म तत्व (बाललभिा) तथा गभयवती र सतु्केरी मदहलालाई 
आइरन फोललक एलसड चजक्क ववतरण लगायत कुपोषणको समस्यालाई सम्वोधन गनय बहुक्षेबत्रय तनकायको 
सयंकु्त प्रयासको लागग बहुक्षेबत्रय पोषण योजना पदहलो (२०६९–२०७३) र दोस्रो (२०७५/७६–२०७९/८०) को 
ववकास भएको देखखन्छ । पोषणको ववद्यमान अवस्था सधुानयको लागग पोषण सम्बन्धी सेवाहरुको ववस्तार 
(Scalling up Nutrition) अलभयानको माध्यमबाि पोषण सम्बन्धी बानी व्यवहारलाई सकरात्मक ददर्ा 
तफय  रुपान्तरण गनय आवस्यक छ । 

बहु छेबत्रय पोषण योजना २ ले तनददयस्ि गरे अनसुार स्वास््य तथा जनसखं्या मतं्रालयले बालबाललका, ककर्ोर 
ककर्ोरी, तथा मदहलाहरुको पोषण अवस्था सधुार गनय पोषण लक्षक्षत काययक्रमहरु सञ्चालन गदै आएकोले सो 
काययक्रमहरु सचुारु िङ्गल े गनय ससतय काययक्रम माफय त प्रदेर् तथा स्तातनय तहमा बजेि तथा काययक्रम 
ब्यवस्तापन गररएको छ । 

 

लक्ष्य 

समग्र नेपालीहरुको पोषण जस्थततमा सधुार ल्याई देर्को आगथयक तथा सामाजजक बबकासमा उनीहरुको योगदान 
बिाउन ु। 

१. स्थानीय तह स्तरीय पोषण कायगक्रमको समीक्षा तथा कायग योजना तयारी  

पररचय   

मदहला तथा बालबाललकाको पोषण अवस्था सधुार गनय ववगत लामो समय देखख ववलभन्न 
प्रयासहरु हँुदै आएको देखखन्छ । यस ै सन्दभयमा नेपालको सवंवधान २०७२ ले प्रत्येक 
नागररकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुने व्यवस्था गरेको अवस्था छ । बालबाललका, ककर्ोर 
ककर्ोरी, तथा मदहलाहरुको कुपोषणको समस्यालाई सम्वोधन गनय बहुक्षेबत्रय तनकायको 
सयंकु्त प्रयासको लागग बहुक्षेबत्रय पोषण योजना पदहलो (२०६९–२०७३) र दोस्रो (२०७५/७६–
२०७९/८०) को ववकास भएको देखखन्छ । पोषणको ववद्यमान अवस्था सधुानयको लागग पोषण 
सम्बन्धी सेवाहरुको ववस्तार (क्अबबज्टलन गउ ल्गतचटतटयल) अलभयानको माध्यमबाि 
पोषण सम्बन्धी बानी व्यवहारलाई सकरात्मक ददर्ा तफय  रुपान्तरण गनय आवश्यक छ . 
नेपाल सरकारल ेस्वास््य तथा जनसखं्या मन्त्रालय अन्तगयत तपलसल बमोजजम पोषण लक्षक्षत 
काययक्रमहरु सञ्चालन गदै आएको छ जस्त ै(Maternal Infant and Young Child 
Nutrition (MIYCN), Growth Monitoring and Counseling, 
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Micronutrient Programs, Flour Fortification, Integrated 

Management of Acute Malnutrition (IMAM), School health and 

nutrition program, Iron Folic acid supplementation Programs, 

Infant and Young Child Feeding (IYCF) Practises linking with 

Child Cash Grant (CCG). 

यी काययक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गनय को लागग तनयलमत रुपमा समीक्षा, गोटिी 
आयोजना गनुयपने भएकोल ेयो बजेि राखखएको हो ।  

उद्देश्य  सम्पणुय पोषण बबर्षे काययक्रम को गत आ.ब २०७५/२०७६ को प्रगतत ववश्लेषण गने।  
 पोषण बबर्षे काययक्रम सञ्चालन को बाधा, अड्चन पदहचान गरी त्यसको तनराकरण 

गने।  
 बालबाललका, ककर्ोरी तथा मदहलाहरुको गणुस्तरीय पोषण सेवामा पहुचको लागग समीक्षा 

तथा तयारी गने।  
 चाल ुआ.ब २०७६/२०७७ को पोषण काययक्रमहरुको सञ्चालन योजना बनाउने।  

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

 बालबाललका, ककर्ोरी तथा मदहलाहरुको ववद्यमान पोषण अवस्थामा सधुार आउने  
 स्वास््यकमीहरुको क्षमता अलभबदृ्गध हुने 
 पोषणका सचुकहरुको प्रगतत मा सधुार आउने छ।  

सञ्चालन 
प्रकृया  

यस कक्रयाकलाप सञ्चालनको लागग तनम्नानसुार गततववगध सञ्चालन गनुयपनेछः  

यो काययक्रम सब ै स्थानीय तहहरुमा गररनेछ। सहभागीहरु: सब ै स्वास््य सस्थाहरुबाि 
कजम्तमा एक जना स्वास्थकमी, स्थानीय तहहरुबाि 

प्रमखु, उप प्रमखु, प्रमखु प्रर्ासककय अगिकृत, स्वास््य सम्योजक, उप स्वास््य 
सम्योजक, स्थानीय तहमा रहनभुएका पोषणसँग सम्बद्ध व्यजक्तहरु हुनेछन।  

मागथ उल्लखेखत ३६४ स्थानीय तहहरुमा यो कायय सञ्चालन को लागग नेपाल सरकार को 
श्रोतबाि रकम बबतनयोजन गररएको छ।ववतनयोजजत रकम पोषण खण्डको बजेि बाडफाडमा 
हेनुयहोला।   बाकक ३८९ स्थानीय तहहरुमा (स्थानीय तहका जजल्लाहरु : ताप्लेजुङ्ग, 
पाँचथर, सखंुवासभा, भोजपरु, सोलखुम्ब,ु दोलखा, लसन्धुपाल्चोक, रसवुा, धाददङ्ग, 
नवुाकोि, नवलपरु, परासी, गोखाय, लम्जुङ्ग, म्यादी, बाग्लुगं, स्याङ्गजा, रुपन्देही, 
अघायखाची, कवपलवस्त ु, गलु्मी, रुकुम पवूय, रुकुम पजश्चम, बाँके, बददयया , प्यठुान, 
दांग, रोल्पा, पाल्पा, जाजरकोि, दैलेख, सखुेत, सल्यान, कैलाली, कंचनपरु, डडलेधुरा, 
डोिी, आछाम, बतैडी, बाजुरा, बझाङ, दाचुयला) सहुारा २ काययक्रम अन्तगयत सञ्चालन 
हुने भएकोल ेसम्बजन्धत स्थानीय तह र सहुारा २ काययक्रमल ेसमन्वय गरी सञ्चालन गने।  

सञ्चालन ववगधः 

यो गोटठी २ ददनको हुनेछ । 
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पदहलो ददनमा गत आ. ब. को वषय ददनसम्म भएका पोषण का काययक्रमहरुको समीक्षा 
गने र दोस्रो ददनमा समीक्षामा भएको कमीकमजोरी समेिी चाल ुआ. ब. को पोषण सम्बध 
कायययोजना तयार गने । 

समीक्षाको िेम्ल्पिे (target vs achievement, recording/reporting, 

logistics, lesson learned, issues आदद ववषयवस्त ुसमावेर् भएको) तयार 
गरी सोही अनसुारको स्थानीय तह स्तररय पोषण समीक्षा तयार गने  

लक्षक्षत समहू 

स्वास्थकमी, पाललकहरुबाि स्वास््य सम्योजक, उप स्वास््य सम्योजक, प्रमखु, उप 
प्रमखु, प्रमखु प्रर्ासककय अगिकृत, स्थानीय तहमा रहनभुएका पोषण सँग सम्बद्ध 
व्यजक्तहरु हुनेछन।  

सेवा ददने र काययक्रम सञ्चालन गने तनकायः 

सम्बजन्धत स्थानीय तहमा र मातहतका स्वास््य ससं्था 

काययक्रम अनगुमन तथा सपुररबेक्षण: 

पररवार कल्याण महार्ाखा/प्रादेलर्क तनकायल ेआबश्यकतानसुार काययक्रमको अनगुमन गने 
छ । 

अलभलेख तथा प्रततवेदन 

 प्रादेलर्क मन्त्रालय/सतंघय मन्त्रालय,स्वास्थ सेवा बबभाग, पररवार कल्याण 
महार्ाखा, पोषण र्ाखा, िेकुमा काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात तनम्न प्रततबेदनहरु 
पठाउनपुनेछ: 

 सम्बजन्धत स्वास््य ससं्था र स्थानीय तहका स्वास््यकमी तथा प्रतततनगधहरुल े
काययक्रम सम्पन्नताको बबस्ततृ प्रगतत प्रततवेदन  

 सम्बजन्धत स्थानीय तहले चौमालसक र बावषयक रुपमा एक प्रतत आगथयक तथा भौततक 
प्रगतत प्रततबेदन (अनसुचूी २) 

बजेि 
वाँडफाँड 

यस काययक्रमको लागग सब ैस्वास््य ससं्थाहरुको सहभागीतामा ३५ जजल्लाको ३६४ स्थानीय 
तहहरुमा (धनकुिा, इलाम, झापा , खोिांग , मोरंग , ओखलिंुगा, सनुसरी, तरेथुम, 
उदयपरु , सप्तरी, लसराहा, धनकुिा, महोत्तरी, सलायही, बारा, पसाय, रौतहि, लसन्धुली, 
रामेछाप, भक्तपरु, काठमाडौँ , लललतपरु, गचतवन, मकवानपरु, तनहँु कास्की, मनांग, 
मसु्तांग, पवयत , डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, काललकोि, मगु,ु काभ्रेपलाञ्चोक सब ैस्थानीय 
तहहरुमा (श्रोत: नेपाल सरकार) जजल्लाको सब ै स्थानीय तहहरुमा रकम बबतनयोजन 
गररएको छ। ववतनयोजजत रकम पोषण खण्ड को बजिे बाडफाडमा हेनुयहोला।   



98 

 

प्रचललत आगथयक एन काननुको पररगध लभत्र रदह आवश्यकता अनसुार बाडफाड गनय सककने 
छ।  

सन्दभय 
सामग्री 

बहृत पोषण लक्षक्षत काययक्रमहरुको स्वास््य काययकतायहरुको आधारभतु क्षमता आलभवदृ्गध 
पजुस्तका. I HMIS को अलभलेख तथा प्रततवेदन फारामहरु, आदद 

 

२. नेपालीहरुका लाचग असल खानपान सम्बष्न्त्ध मागगदर्गन पसु्तकामा उपलखे भएका सदेंर्हरु स्थानीय 
आबश्यकता अनसुार प्रत्येक स्वास््य ससं्थामा स्थानीय भाषामा सदेंर् बनाइ िााँस गने साथै स्थानीय FM बाि 
प्रसारण गने  

पररचय  नेपालीका लागग असल खानपानसम्वन्धी मागयदर्यन हरेक उमेर र समहूका व्यजक्तहरूल ेहरेक 
ददन उपभोग गने खाद्य वस्तबुाि आफूलाई आवश्यक पने पौजटिक तत्वहरू प्राप्त होस ्र 
त्यसको फलस्वरुप स्वस्थ एव ंसकृय जीवनयाँपन गनय मद्दत पगुोस ्भन्ने उद्देश्यले तयार 
गररएको हो । ववश्व स्वास््य सँगठन एवम ्खाद्य तथा कृवष सँगठनले अन्तरायजटिय रूपमा 
ववकास गरी ववलभन्न देर्मा सरकार लगायतका सरोकारवालाहरुसँगको सहकाययमा लाग ू
गररसकेको मागयदर्यनलाई आधार मानी नेपालको ववलर्टितालाई समेत ध्यान ददई यो मागयदर्यन 
तयार गररएको छ । यस मागयदर्यनमा नेपालीहरुको असल खानपान को लागग १९ ओिा 
व्यवहार लसफररर् गररएको छ। तत व्यवहारहरुको लागग आमजनताहरुलाई जानकारी गराई 
जागरुप बनाउनको लागग यो बजेि तथा काययक्रम बवेस्ता गररएको छ। यस मागयतनदेर्नमा 
१९ ओिा तनम्न सन्देर्हरू समावेर् गररएका छन ्।  

१. हरेक ददन ववलभन्न थरीका खानेकुराहरू खानपुने ।  

२. हरेक ददन पयायप्त मात्रामा फलफूल र हररया सागसब्जी खानपुने ।  

३. हरेक ददन दाल र गेडागडुी खानपुने ।  

४. माछा, मास ुवा अण्डा तनयलमत रूपमा खानपुने ।  

५. हरेक ददन दधू र दधूजन्य खानेकुराहरू खानपुने ।  

६. खाना पकाउँदा तले वा तघउ थोरै मात्रामा प्रयोग गनपुने ।  

७. स्वास््यमा हानी प¥ुयाउन ेखानपानसम्बन्धी अन्धववश्वासबाि सावधान हनपुने ।  

८. खानामा कम मात्रामा सधैं आयोडडनयकु्त ननु मात्र प्रयोग गने । र पाक्नेबेलामा मात्र 
प्रयोग गरी यसको बाफबाि ननु खेर जान नददने ।  

९. गलुलया र गचल्ला खानेकुरा कम मात्रामा उपभोग गने ।  

१०. हरेक ददन ताजा र सफा खाना खानपुने र पयायप्त मात्रामा सफा पानी वपउनपुने ।  
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११. तनयलमत रूपमा र्ारीररक परर श्रम गने ।  

१२. परम्परागत तथा स्थानीयस्तरमा पाईने पौजटिक खाना खानपुने ।  

१३. पौजटिक तत्व कम भएका एवम ्बिी गलुलया, गचल्ला र नतुनला तयारी खानेकुरा कम 
मात्रामा खानपुने ।  

१४. मददराजन्य पेय पदाथय उपभोग नगने ।  

१५. लर्र्लुाई पयायप्त मात्रामा स्तनपान गराउने ।  

१६. लर्र् ु६ मदहना परुा भएपतछ स्तनपानको साथसाथै थप खाना खुवाउँनपुने ।  

१७. गभयवती र स्तनपान गराउने आमाल ेथप पोवषला खानेकुरा खानपुने ।  

१८.बढ्दो उमेरका ककर्ोर ककर्ोरीहरूल ेखानपान सम्वन्धी स्वस्थ बानी बसाल्न े। 

१९. ज्येटठ नागररकको खानपानमा ववर्षे ध्यान ददने । 

ववश्व स्वास््य सँगठनल ेगरेको सात विा खाद्यान्नहरुको वगीकरणः 

अन्न वा अन्य जलमन मनूी फल्न ेकन्दमलु /खानेकुरा  

गेडागडुी, दलहन (Pulses and Legumes) तलेहन (nuts and oilseeds) 

दधू तथा दगू्ध पदाथय 

पर्पुकं्षीजन्यस्रोत (माछा मास)ु 

अण्डा 

लभिालमन “ए” पाइने फलफूल र तरकारी 

अन्य फलफूल तथा तरकारी 

सात विा खाद्य समहू भन्नाल ेअन्न वा कन्दमलू, गेडागडुी र तलेहन, पर्पुकं्षक्षजन्य श्रोत 
(दधू तथा दगू्ध पदाथय, माछा, मास,ु अण्डा), लभिालमन ए पाइने फलफुल तथा तरकारी 
र अन्य फलफुल तथा तरकारी बझुाउँछ। हरेक पिक खाना खादा सात ओिा समहू मध्ये 
बाि सकेसम्म कजम्तमा चार प्रकारका समहूका खाना खान ुपदयछ । 

नेपालीका लागग असल खानपानसम्वन्धी मागयदर्यन हरेक उमेर र समहूका व्यजक्तहरूल ेहरेक 
ददन उपभोग गने खाद्य वस्तबुाि आफूलाई आवश्यक पने पौजटिक तत्वहरू प्राप्त होस ्र 
त्यसको फलस्वरुप स्वस्थ एव ंसकृय जीवनयाँपन गनय मद्दत पगुोस ्भन्ने उद्देश्यले तयार 
गररएको हो । ववश्व स्वास््य सँगठन एवम ्खाद्य तथा कृवष सँगठनल ेअन्तरायजटिय रूपमा 
ववकास गरी ववलभन्न देर्मा सरकार लगायतका सरोकारवालाहरुसँगको सहकाययमा लाग ू
गररसकेको मागयदर्यनलाई आधार मानी नेपालको ववलर्टितालाई समेत ध्यान ददई यो मागयदर्यन 
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तयार गररएको छ । यस मागयदर्यनमा नेपालीहरुको असल खानपान को लागग १९ ओिा 
व्यवहार लसफररर् गररएको छ। तत व्यवहार हरुको लागग आमजनताहरुलाई जानकारी गराई 
जागरुप बनाउनको लागग यो बजेि तथा काययक्रम बवेस्ता गररएको छ।  

उद्देश्य सम्पणुय नेपालीहरुलाई असल खानपान सम्बजन्ध जानकारी ददएर व्यवहार पररवतयन गराउने।  

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

आम नेपालीहरूमा खानपानको असल व्यवहारको अभ्यास भई खानपानबाि लसजयना हुने 
ववलभन्न रोगहरूमा कमी ल्याउन।ु 

सञ्चालन 
प्रकृया  

सम्पणुय स्थानीय तहहरुको प्रत्येक स्वास््य ससं्थामा नेपालीहरुका लागग असल खानपान 
सम्बजन्ध मागयदर्यन पजुस्तकामा उल्लखे भएका सदेंर्हरु स्थानीय आबश्यकता अनसुार प्रत्येक 
स्वास््य ससं्थामा स्थानीय भाषामा सदेंर् बनाइ िाँस गने साथै स्थानीय FM बाि प्रसारण 
गने. 

मागथ उल्लेखखत ३६४ पाललकहरुमा यो कायय सञ्चालन को लागग नेपाल सरकार को श्रोतबाि 
रू ६००० को दरल ेरकम बबतनयोजन गररएको छ। बाकक ३८९ स्थानीय तहहरुमा (स्थानीय 
तह का जजल्लाहरु : ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर, सखंुवासभा, भोजपरु, सोलखुम्ब,ु दोलखा, 
लसन्धुपाल्चोक, रसवुा, धाददङ्ग, नवुाकोि, नवलपरु, परासी, गोखाय, लम्जुङ्ग, म्यादी, 
बाग्लुगं, स्याङ्गजा, रुपन्देही, अघायखाची, कवपलवस्त ु , गलु्मी, रुकुम पवूय, रुकुम 
पजश्चम, बाँके, बददयया, प्यठुान, दांग, रोल्पा, पाल्पा, जाजरकोि, दैलेख, सखुेत, 
सल्यान, कैलाली, कंचनपरु, डडलेधुरा, डोिी, आछाम, बतैडी, बाजुरा, बझाङ, दाचुयला) 
सहुारा २ काययक्रम अन्तगयत सञ्चालन हुने भएकोल ेसम्बजन्धत स्थानीय तह र सहुारा २ 
काययक्रमल ेसमन्वय गरी सञ्चालन गने।  

लक्षक्षत समहूः 

आम नेपाली नागररकहरु 

सेवा ददने र काययक्रम सञ्चालन गने तनकायः 

सम्बजन्धत स्थानीय तह र मातहतका स्वास््य ससं्था 

सेवा र काययक्रम सञ्चालन गनुयपने समयः  

आगथयक वषय २०७६/२०७७ लभत्र काययक्रम सम्पन्न गनुयपनेछ । 

काययक्रम अनगुमन तथा सपुररबेक्षण: 

पररवार कल्याण महार्ाखा/प्रादेलर्क कायायलयहरुले आबश्यकता अनसुार काययक्रमको अनगुमन 
गने छन ्। 

अलभलेख तथा प्रततवेदन 
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प्रादेलर्क मन्त्रालय/सतंघय मन्त्रालय, स्वास्थ सेवा बबभाग, पररवार कल्याण महार्ाखा, 
पोषण र्ाखा, िेकुमा काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात तनम्न प्रततबेदनहरु पठाउनपुनेछ । 

 सम्बजन्धत स्वास््य ससं्था र स्थानीय तहका स्वास््यकमी तथा प्रतततनगधहरुल े
काययक्रम सम्पन्नताको बबस्ततृ प्रगतत प्रततवेदन  

 सम्बजन्धत स्थानीय तहले चौमालसक र बावषयक रुपमा एक प्रतत आगथयक तथा भौततक 
प्रगतत प्रततबेदन (अनसुचूी २) 

बजेि 
वाँडफाँड 

३५ जजल्लाका (इलाम, झापा, तहे्रथुम, धनकुिा, सनुसरी, मोरङ्ग, खोिाङ्ग, 
उदयपरु,ओखलिुङ्गा, सप्तरी, लसराहा, धनषुा, महोत्तरी, सलायही, लसन्धलुी, रामेछाप, 
काठमाण्डौं, लललतपरु, भक्तपरु, काभ्रेपलान्चोक, मकवानपरु, रौतहि, बारा, पसाय, 
गचतवन, तनहँु, मानाङ्ग, कास्की, पवयत, मसु्ताङ्ग, मगु,ु डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला र 
काललकोि) (श्रोत: नेपाल सरकार) ३६४ पाललकहरुमा यो काययक्रम सञ्चालनको लागग 
स्थानीय तहहरुमा ६००० को दरल े रकम बबतनयोजन गररएको छ।प्रचललत आगथयक एन 
काननुको पररगध लभत्र रदह आवश्यकता अनसुार बाडफाड गनय सककने छ।  

सन्दभय 
सामग्री 

नेपालीहरुका लागग असल खानपान सम्बजन्ध मागयदर्यन पजुस्तका 

 

३. पोषण मरैी स्वास््य ससं्था घोषणा  

पररचय  मदहला बालबाललका सेवा ललन आउदा कुन ैबाधा अड्चन बबना गणुस्तररय पोषण सेवा पाउन ु
उतनहरुको नसैागगयक अगधकार हो। तत सेवा पाउन को लागग स्वास््य सस्थाहरु पोषण मतै्री 
भएपतछ मात्र सम्भव हुने भएकाल ेपोषण मतै्री स्वास््य सस्था को अबधारण आएको हो।  

पोषण मतै्री स्वास््य ससं्था भन्नाल ेउल्लेखखत सचुकहरु अनसुारको मापदण्ड परुा गरेका 
स्वास््य ससं्थालाई बखुझनेछ । पोषण मतै्री स्वास््य ससं्था तोकेको मापदण्ड परुा भएपतछ 
घोषणा गररन्छ र सो को तनरन्तरता को लागग आउदो बषयहरुमा पणूय चेकललस्ि भरर तनधायररक 
सचुकहरु नघिेको एककन गनुयपदयछ।  

उद्देश्य तोककएको मापदण्ड परुा गरी प्रत्येक स्थानीय तहबाि कजम्तमा एउिा स्वास््य सस्थालाई 
पोषण मतै्री घोषणा गने ।  

पोषण मतै्री स्वास््य ससं्था घोषणा र त्यसको स्थायीत्वका लागग सरोकारवालाहरुलाई सलंग्न 
गने । 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

आफ्नो स्थानीय तह स्तरमा बालबाललका, ककर्ोर ककर्ोरी, तथा मदहलाहरुको पोषण 
अवस्थामा सधुार भएको हुनेछ।  
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सञ्चालन 
प्रकृया  

स्थानीय तह स्तरमा बठैक बलस कुन सस्थालाई कदहल ेपोषण मतै्री सस्था को रुपमा घोसणा 
गने भतन तनणयय गनुयपदयछ।  

सोदह तनणयय को आधारमा सम्भजन्धत स्वास््य सस्था सञ्चालन सलमततलाई काययनयन को 
लागग पत्राचार गनुयपदयछ। सम्भजन्धत स्वास््य सस्थाल ेस्वास््य बेवास्थापन सलमततको बठैक 
बोलाई उक्त बठैकमा पोषण मतै्री स्वास््य सस्थाको महत्वबारे जानकारी गराई कदहले र 
कसरी गने भन्ने सन्धवयमा तनणयय गने।  

यस ैमहलमा उल्लेखखत मापदण्ड हेरर नपगु भएमा पयुायउने तिय  पहल गरी ददएका मापदण्ड 
अनसुार स्वास््य सस्थालाई सधुार गरी मापदण्ड पगेुको एककन गने। येस पश्चात सम्बजन्धत 
स्थानीय तहमा अनगुमन को लागग अनरुोध गने र स्थानीय तहबाि अनरुोध भए बमोजजम 
मापदण्ड पगेुको नपगेुको एककन गने यदद मापदण्ड पगेुको देखखएमा सोदह अनसुार को 
जानकारी स्थानीय तह प्रमखु र प्रसासककय अगिकृतलाई जानकारी गराई पवूय तनधायररत 
तनणयय अनसुार पोषण मतै्री स्वास््य सस्था घोषणा गने बबगध मागथ छलफल गरी प्रककया 
अगाडी बिाउने। घोषणा बबगध स्थानीय तह अनसुार फरक फरक हुनसक्छ। जस्त ैसम्पणूय 
वाडय बाि तनजश्चत प्रतततनगध बोलाई स्थानीय तहले तोकेको स्थानमा घोषणा सभा सञ्चालन 
गने अथवा सम्बजन्धत स्वास्थ सस्था को प्रांगणमा घोषणा सभा आयोजना गने।  

लक्षक्षत समहूः स्वास््य ससं्था 

सेवा ददने र काययक्रम सञ्चालन गने तनकायः सम्बजन्धत स्थानीय तनकाय, मातहतका 
स्वास््य ससं्था 

सेवा र काययक्रम सञ्चालन गनुयपने समयः प्रथम चौमलर्कमा ताललम, समीक्षा, 
अलभमखुखकरण लगायत काययक्रम सञ्चालन गने र तसे्रो चौमलर्क मा घोर्णा गररसक्न ु
पनेछ ।  

काययक्रम अनगुमन तथा सपुररबेक्षण: पररवार कल्याण महार्ाखा/प्रादेलर्क कायायलयहरुल े
आबश्यकता अनसुार काययक्रमको अनगुमन गने छन ्। 

अलभलेख तथा प्रततवेदन 

प्रादेलर्क मन्त्रालय/सतंघय मन्त्रालय,स्वास्थ सेवा बबभाग, पररवार कल्याण महार्ाखा, 
पोषण र्ाखा, िेकुमा काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात तनम्न प्रततबेदनहरु पठाउनपुनेछ । 

 सम्बजन्धत स्वास््य ससं्था र स्थानीय तहका स्वास््यकमी तथा प्रतततनगधहरुल े
काययक्रम सम्पन्नताको बबस्ततृ प्रगतत प्रततवेदन  

 सम्बजन्धत स्थानीय तहले चौमालसक र बावषयक रुपमा एक प्रतत आगथयक तथा भौततक 
प्रगतत प्रततबेदन (अनसुचूी २) 
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बजेि 
वाँडफाँड 

प्रत्येक स्थानीय तहमा कजम्तमा एउिा स्वास््य ससं्थाको लागग नेपाल सरकारको श्रोतबाि 
सब ैपाललकहरुमा १००००० को दरल ेरकम बबतनयोजन गररएको छ।  

प्रचललत आगथयक ऐन काननुको पररगध लभत्र रदह आवश्यकता अनसुार बाडफाड गनय सककने 
छ।  

सन्दभय 
सामग्री 

पोषण मतै्री स्वास््य ससं्था घोषणा सम्बजन्ध मापदण्डहरु 

 हरेक स्वास््य ससं्थामा पोषण कनयर स्थापना भएको हुनपुछय ।  
 IMNCI Register मा रहेको पोषण सम्बजन्धत सचुना१०० प्रततसत भररएको 

हुनपुछय। 
 Nutrition Register मा रहेको पोषण सम्बजन्धत सचुना १०० प्रततसत भररएको 

हुनपुछय । 
 हरेक स्वास््य ससं्थामा पोषण सग सम्बजन्धत Nutrition Commodities ( 

(Vitamin A, Iron Folic Acid (IFA), Deworming tablets, MUAC 

tape, Salter scale , Reporting and Recording formats) प्रयाप्त 
मात्रमा हुन ुपछय ।  

 सम्बजन्धत स्वास््य ससं्था अन्तरगतको वाडयका दइु बषय मतुनका प्रत्येक 
बालबाललकाको हरेक मदहना स्वास््य ससं्थामा गएर वदृ्गध अनगुमन भएको हुन ु
पछय  

 हरेक स्वास््य ससं्थामा स्तनपान सम्बजन्ध पोस्िर िासेको हुनपुछय। 
 पणूय स्तनपान गराउने आमाहरु ९० प्रततसत भन्दा मागथ हुनपुछय।  
 ६ मदहनापतछ थप खानेकुराहरु मात ृ लर्र् ुतथा बाल्यकालीन पोषणको मापदण्ड 

अनसुार खुवाएको हुनपुछय।  
 स्वास््य ससं्था भएको वाडय लभत्र कुन ैपतन बालबाललकामा कुपोषण नभएको सतुनजश्चत 

गनुयपदयछ  
 बबद्यालय स्वास््य तथा पोषणमा काययक्रम अन्तगयत स्कुल जाने बालबाललकाल े

अधयबावषयक रुपमा जकुाको औषगध कजम्तमा ९५ % ले खाएको हुन ुपछय ।  
 कजम्तमा ९० % गभयवती तथा सतु्केरी मदहलाले २२५ चक्की Iron Folic Acid 

खाएको हुन ुपछय ।  
 ६ ५९ मदहनाका बाललबाललकाहरुले अधयबावषयक रुपमा लभिालमन ए र १२ ५९ मदहनाका 

बाललबाललकाहरुले जुकाको औषगध ९५ % ले खाएको हुनपुछय  
 स्वास््य ससं्थामा आउने सम्पणूय आमा तथा लर्र्हुरुलाई पोषण सम्बजन्ध परामसय 

ददएको हुनपुछय।  

अलभलेख तथा प्रततबेदन तोककए बमोजजम हुन ुपछय।  
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४. मभिाममन ए क्याप्सलु आम ववतरण कायगक्रमका लागी म.स्वा.स्व.से. पररचालन खचग (२ चरण कानतकग  
र वरै्ाख)  

पररचय ६ देखख ५९ मदहनाका बालबाललकाहरुलाई लभिालमन ‘ए’ र १२ देखख ५९ मदहनासम्मका 
बालबाललकाहरुलाई जुकाको औषगध बषयमा २ पिक (बरै्ाख र कातत यक मदहनामा) खुवाउने 
काययक्रममा पररचालन हुने म.स्वा.स्व.से.हरुलाई एक पिकमा २ ददन गरी चार ददनको 
यातायात खचय उपलब्ध गराईएकोमा सो को तनरन्तरताका लागग यो कक्रयाकलापको व्यवस्था 
गररएको छ । 

उद्देश्य मदहला स्वास््य स्वयम ्सेववकाल ेलक्षक्षत उमेरका बालबाललकाहरुलाई लभिालमन ‘ए’ तथा 
जुकाको औषगध खुवाउन सहजताका लागग यातायात खचय उपलव्ध गराउन ु। 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

बरै्ाख ६ र ७ र कातत यक २ र ३ गते लभिालमन ए तथा जुकाको औषगध आम ववतरण 
अलभयान अन्तगयत मदहला स्वास््य स्वयम ्सेववकाल ेलक्षक्षत उमेरका ६ देखख ५९ मदहनाका 
बालबाललकाहरुलाई लभिालमन ‘ए’ तथा १ वषय भन्दा मागथका बालबाललकाहरुलाई जुकाको 
औषगध ( अल्बेन्डाजोल ) खाएको हुनेछन ्।  

सञ्चालन 
प्रकृया  

सञ्चालन बबगध  

बरै्ाख ६ र ७ र कातत यक २ र ३ गते लभिालमन ए तथा जुकाको औषगध आम ववतरण 
अलभयान सम्पन्न भए पश्चात ्म.स्वा.स्व.से.हरुलाई यो पररचालन खचय उपलब्ध गनुयपनेछ 
। यस काययक्रमको बजेि महा/उप महा/न.पा./गा.ंपा. मा उपलब्ध गराईएको छ । 
सम्बजन्धत स्थानीय तहले स्वास््य इकाईमा काययरत स्वास््यकमीलाई पेश्की ददई तनज 
माफय त सम्बजन्धत स्वास््य ससं्था प्रमखुलाई लभिालमन ए र अल्बेन्डाजोलको आपतूतय समयमा 
आवश्यक रकम र ररपोिय उपलब्ध गराउने । काययक्रम सम्पन्न भएको एक हप्ता लभत्र 
म.स्वा.स्व.से.ले पसैा बझुेको भरपाई सदहत लभिालमन ए र अल्बेन्डाजोल खवुाएको ररपोिय 
सम्बजन्धत स्थानीय तहमा बझुाउन ुपनेछ ।  

लक्षक्षत समहूः मदहला स्वास््य स्वयम ्सेववका 

सेवा ददने र काययक्रम सञ्चालन गने तनकायः महा/उप महा/न.पा./गा.ंपा. अन्तगयतका 
सम्बद्ध स्वास््य ससं्थाहरु  

सेवा र काययक्रम सञ्चालन गनुयपने समयः आगथयक वषय २०७६/२०७७ लभत्र काययक्रम सम्पन्न 
गनुयपनेछ । 

काययक्रम अनगुमन तथा सपुररबेक्षण: पररवार कल्याण महार्ाखा/प्रादेलर्क तनकाय ले 
आबश्यकतानसुार काययक्रमको अनगुमन गने छ । 

अलभलेख तथा प्रततवेदन 
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प्रादेलर्क मन्त्रालय/सतंघय मन्त्रालय,स्वास्थ सेवा बबभाग, पररवार कल्याण महार्ाखा, 
पोषण र्ाखा, िेकुमा काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात तनम्न प्रततबेदनहरु पठाउनपुनेछ: 

 सम्बजन्धत स्वास््य ससं्था र स्थानीय तहका स्वास््यकमी तथा प्रतततनगधहरुल े
काययक्रम सम्पन्नताको बबस्ततृ प्रगतत प्रततवेदन  

 सम्बजन्धत स्थानीय तहले चौमालसक र बावषयक रुपमा एक प्रतत आगथयक तथा भौततक 
प्रगतत प्रततबेदन (अनसुचूी २)  

बजेि 
वाँडफाँड 

यो काययक्रमको बजिे बाडफाड को लागी पोषण खण्डको बजेि् बाडफाडमा हेनुयहोला। 
म.स्वा.स्व.से.हरुलाई प्रतत ददन नेपाल सरकारको श्रोत बाि रु ४०० को दरल ेयातायात 
खचय ददनेछ।  

प्रचललत आगथयक एन काननुको पररगध लभत्र रदह आवश्यकता अनसुार बाडफाड गनय सककने 
छ।  

सन्दभय 
सामग्री 

सम्बजन्धत काययववगध र तनदेलर्का अनसुार  

 

५. एकीकृत मर्र् ुतथा बापयकालीन पोषण र सकु्ष्म पोषकतत्व (बाल मभिा) समदुाय प्रबधगन कायगक्रम 
समीक्षा, पनुरावलोकन र ननरन्त्तर सञ्चालन   

 पररचय  नेपालमा कररब ३६ प्रततर्त बालबाललकाहरू पडु्कोपन बाि कुपोवषत भएको, २ वषय मतुनका 
बालबाललकामा ६८ प्रततर्त रक्तअल्पता रहेको समदुायमा लर्र् ुतथा वाल्यकाललन पोषण 
अभ्यास कम भएको ववलभन्न अध्ययन र अनसुन्धानले देखाएको छ । यस जस्थततमा,यो 
समस्यालाई समाधान गने उदेश्यको साथ स्वा. ज.म.,स्व.से.वव को तनणयय अनसुार आ.व 
२०६६।६७ बाि लाग ुहुने गरी पदहलो चरणमा ६ जजल्ला क्रमर्ः मकवानपरु, पसाय, पाल्पा, 
रूपन्देही, गोखाय र रसवुामा बहुसकु्ष्म पोषणतत्व–बाल लभिाको ववतरण र समदुायमा आधाररत 
लर्र् ुतथा बाल्यकाललन पोषण प्रवद्र्धन काययक्रमको पाईलदिङ्ग चरण परुा भएको गथयो । 
यस चरणको सफलता पवुयक सञ्चालन पश्चात ्आ.व २०६९।७० मा थप १० जजल्ला क्रमर्ः 
सखंुवासभा, सनुसरी, मोरङ्ग, कवपलवस्त,ु दाङ्ग, पवूी रूकुम, पजश्चमी रूकुम, डडलेधुरा, 
अछाम, बददययामा सञ्चालन हँुदै आएको छ। त्यसगैरी आ.व २०७२ र २०७३ सालको भकुम्प 
पस्चात देर्को बबववन्न थप ११ जजल्ला क्रमर्ः ओखलिुङ्गा, लसन्धुली, रामेछाप, दोलखा, 
लसन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलान्चोक, लललतपरु, भक्तपरु, काठमाडौँ, नवुाकोि, धाददगं ववस्तार 
भई सञ्चालन भएको छ । आ. व २०७४ र २०७५ सालमा बागलङु, स्याङग्जामा ववस्तार 
भई सञ्चालन भएको छ । बहु क्षेबत्रय पोषण योजना लाग ुभएका मध्य १७ जजल्लामा 
ववलभन्न समयमा नवलपरु, परासी, बाजुरा, डोिी, बझाङ, बतैडी, जाजरकोि, दैलेख, 
रोल्पा, सप्तरी, सलायही, बारा, रौतहि, पांचथर, खोिांग, महोत्तरी, धनषुा ववस्तार भई 
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सञ्चालन भएको छ । आ.व २०७६ र २०७७ सम्म आइपगु्दा ४६ विा जजल्लामा ववस्तार भई 
सञ्चालन भएको छ । यो काययक्रमलाई क्रलमक रूपमा देर्व्यापी लाग ूगने योजना राखखएको 
छ । 

उद्देश्य बालबाललकामा ववद्यमान रक्तअल्पताको स्थीततमा कलम ल्याउने तथा लर्र् ुतथा वाल्यकाललन 
पोषण अभ्यासमा अपेक्षक्षत सधुार ल्याउने । 

लर्र् ुतथा बाल्यकालीन पोषण र सकू्ष्म पोषक तत्व (बाललभिा) सम्बन्धी आपतुतय, काययक्रमका 
मखु्य सन्देर्, अनगुमन, अलभलेख र प्रततवेदनबारे स्वास््यकमीको क्षमता अलभवद्गध गने 
। 

आमा/अलभभावक, स्वस््यकमी तथा समदुायका सदस्यहरू समक्ष लर्र् ुतथा बाल्यकाललन 
पोषण र बाल लभिाबारे जनचेतना अलभबदु्गध गने । 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

६ देखख २३ मदहनाका बालबाललकाहरुको ववद्यमान पोषण अवस्थामा सधुार आउने  

स्वास््यकमीहरुको क्षमता अलभबदृ्गध हुने 

चेतना अलभबदृ्गध हुने 

सञ्चालन 
प्रकृया  

यस कक्रयाकलाप सञ्चालनको लागग ववस्ततृ तनदेलर्काको साथ ैमलुतः तनम्नानसुार गततववगध 
सञ्चालन गनुयपनेछः  

यस कक्रयाकलाप सञ्चालनको लागग तनम्नानसुार गततववगध सञ्चालन गनुयपनेछः  

यो काययक्रम ४६ जजल्लाको सब ैपाललकहरुमा गररनेछ। सहभागीहरु: सब ैस्वास््य सस्थाहरुबाि 
कजम्तमा एक जना स्वास्थकमी, पाललकहरुबाि प्रमखु, उप प्रमखु, प्रमखु प्रर्ासककय अगिकृत 
स्वास््य सयंोजक, उप स्वास््य सयंोजक, स्थानीय तहमा रहनभुएका पोषण सँग सम्बद्ध 
व्यजक्तहरु सञ्चालन ववगधः 

 यो गोटठी १ ददनको हुनेछ । 
 यो समीक्षा, पनुरावलोकन र तनरन्तर सञ्चालन गोजटठमा आउन ु भन्दा पदहला 

स्वास््य ससं्था स्तरीय तनयलमत समीक्षा बठैकमा लर्र् ुतथा बाल्यकाललन पोषण 
तथा बाललभिा सम्बजन्ध सचुकहरुको प्रगतत बबवरण ललएर आउने.  

 सम्बजन्धत गाउँ/नगर पालीका र स्वास््य सस्थाहरु ववचको आपसी समन्वयमा क्षमता 
अलभबदृ्गध तथा समीक्षा गने 

 समीक्षाको िेम्ल्पेि (target vs achievement, recording/reporting, 
logistics, lesson learned, issues आदद ववषयवस्त ुसमावेर् भएको) 
तयार गरी सोही अनसुारको पोषण समीक्षा तयार गने 
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 काययक्रम सँग सम्बजन्धतः लक्षक्षत गरे अनसुारको प्रगततको अवस्था, सधुार गनुयपने 
अवस्था तथा लसकाईको ववश्लेषण गने र खास सवाल पदहचान गरी अको योजनामा 
समावेर् गराउने । 

लक्षक्षत समहूः ६ देखख २३ मदहना उमेर समहूका बालबाललकाहरु । 

सेवा ददने र काययक्रम सञ्चालन गने तनकायः सम्बजन्धत नगरपालीका तथा गाउँपालीका र 
मातहतका स्वास््य ससं्था 

काययक्रम अनगुमन तथा सपुररबेक्षण: पररवार कल्याण महार्ाखा/प्रादेलर्क तनकाय ले 
आबश्यकतानसुार काययक्रमको अनगुमन गने छ । 

अलभलेख तथा प्रततवेदन 

प्रादेलर्क मन्त्रालय/सतंघय मन्त्रालय,स्वास्थ सेवा बबभाग, पररवार कल्याण महार्ाखा, पोषण 
र्ाखा, िेकुमा काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात तनम्न प्रततबेदनहरु पठाउनपुनेछ: 

 सम्बजन्धत स्वास््य ससं्था र स्थानीय तहका स्वास््यकमी तथा प्रतततनगधहरुल े
काययक्रम सम्पन्नताको बबस्ततृ प्रगतत प्रततवेदन  

 सम्बजन्धत स्थानीय तहले चौमालसक र बावषयक रुपमा एक प्रतत आगथयक तथा भौततक 
प्रगतत प्रततबेदन (अनसुचूी २) 

बजेि 
वाँडफाँड 

नेपाल सरकारको श्रोतबाि ४६ परुानो जजल्लाका (मकवानपरु, पसाय, पाल्पा, रूपन्देही, गोखाय 
र रसवुामा, ओखलिुङ्गा, लसन्धुली, रामेछाप, दोलखा, लसन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलान्चोक, 
लललतपरु, भक्तपरु, काठमाडौँ, नवुाकोि, धाददगं, बागलङु, स्याङग्जा, नवलपरु, परासी, 
बाजुरा, डोिी, बझाङ, बतैडी, जाजरकोि, दैलेख, रोल्पा, सप्तरी, सलायही, बारा, रौतहि, 
पांचथर, खोिांग, महोत्तरी, धनषुा) सब ै पाललकहरुमा यस लर्षयकमा रकम ववतनयोजन 
गररएको छ । (श्रोत : नेपाल सरकार) यो काययक्रमको बजेि बाडफाड को लागी  पोषण्
खण्डको्बजेि्बाडफाडमा हेनुयहोला। प्रचललत आगथयक एन काननुको पररगध लभत्र रदह आवश्यकता 
अनसुार बाडफाड गनय सककने छ ।  

सन्दभय 
सामग्री 

लर्र् ुतथा बाल्यकालीन पोषण रणनीतत, बहृत पोषण लक्षक्षत काययक्रमको ताललम पजुस्तका 
आदद 

 

६. एकीकृत मर्र् ुतथा बापयकालीन पोषण र सकु्ष्म पोषकतत्व (बाल मभिा) समदुाय प्रबधगन कायगक्रम ववस्तार  

पररचय  नेपालमा कररब ३६ प्रततर्त बालबाललकाहरू कु्ुपोवषत भएको, २ वषय मतुनका बालबाललकामा 
६६ प्रततर्त रक्तअल्पता रहेको (NDHS 2016) समदुायमा लर्र् ुतथा वाल्यकाललन आहार 
सम्बन्धी जानकारी कम भएको ववलभन्न अध्ययन र अनसुन्धानले देखाएको छ । यस 
जस्थततमा, समस्यालाई समाधान गने उदेश्यको आ.व. २०७५/७६ सम्म आइपगु्दा ४६ विा 
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यो काययक्रम सञ्चालनमा रहेको छ। यो काययक्रमलाई क्रलमक रूपमा देर्व्यापी लाग ूगने 
योजना राखे अनरुुप कैलाली, कंचनपरु तथा बाँके का सब ैस्थानीय तहहरुमा एकीकृत लर्र् ु
तथा बाल्यकालीन पोषण र सकु्ष्म पोषकतत्व (बाल लभिा) समदुाय प्रबधयन ववस्तारको 
काययक्रम रहेको छ। 

उद्देश्य  बालबाललकामा ववद्यमान रक्तअल्पताको स्थीततमा कलम ल्याउने तथा उनीहरुको आहार 
व्यवहारमा अपेक्षक्षत सधुार ल्याउने । 

 लर्र् ुतथा बाल्यकालीन पोषण र सकू्ष्म पोषक तत्व (बाललभिा) सम्बन्धी आपतुतय, 
काययक्रमका मखु्य सन्देर्, अनगुमन, अलभलेख र प्रततवेदनबारे स्वास््यकमीको क्षमता 
अलभवद्गध गने । 

 आमा/अलभभावक, स्वस््यकमी तथा समदुायका सदस्यहरू समक्ष लर्र् ुतथा बाल्यकाललन 
पोषण र बाल लभिाबारे जनचेतना अलभबदु्गध गने । 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

 बालबाललकामा ववद्यमान रक्तअल्पताको स्थीततमा कलम ल्याउने तथा लर्र् ु तथा 
वाल्यकाललन पोषण अभ्यास अपेक्षक्षत सधुार ल्याउने 

 स्वास््यकमीहरु तथा मदहला स्वास््य स्वय ंसेववकाहरुको क्षमता अलभबदृ्गध हुने 
 चेतना अलभबदृ्गध हुने 

सञ्चालन 
प्रकृया  

यस कक्रयाकलाप सञ्चालनको लागग ववस्ततृ तनदेलर्काको साथ ैमलुतः तनम्नानसुार गततववगध 
सञ्चालन गनुयपनेछ ।  

स्वा्य सम्योजक तथा उप स्वा्य सम्योजक को उपजस्थततमा स्थानीय तह अन्तगयतका 
हरेक स्वास््य सस्थाहरु बाि कजम्तमा पतन २ जना र सोही स्थानीय तह अन्तगयत का 
सम्पणूय मदहला स्वास््य स्वयम सेबबकाहरुलाई बोलाई १ ददने तललम सञ्चालन गने । 

लक्षक्षत समहूः ६ देखख २३ मदहना उमेर समहूका बालबाललकाहरु । 

सेवा ददने र काययक्रम सञ्चालन गने तनकायः सम्बजन्धत नगरपालीका तथा गाउँपालीका र 
मातहतका स्वास््य ससं्था 

काययक्रम अनगुमन तथा सपुररबेक्षण: पररवार कल्याण महार्ाखा/प्रादेलर्क तनकायले 
आबश्यकतानसुार काययक्रमको अनगुमन गने छ । 

अलभलेख तथा प्रततवेदन 

प्रादेलर्क मन्त्रालय/सतंघय मन्त्रालय,स्वास्थ सेवा बबभाग, पररवार कल्याण महार्ाखा, पोषण 
र्ाखा, िेकुमा काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात तनम्न प्रततबेदनहरु पठाउनपुनेछ: 

 सम्बजन्धत स्वास््य ससं्था र स्थानीय तहका स्वास््यकमी तथा प्रतततनगधहरुल े
काययक्रम सम्पन्नताको बबस्ततृ प्रगतत प्रततवेदन  
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 सम्बजन्धत स्थानीय तहले चौमालसक र बावषयक रुपमा एक प्रतत आगथयक तथा भौततक 
प्रगतत प्रततबेदन (अनसुचूी २) 

बजेि 
वाँडफाँड 

नेपाल सरकारको श्रोतबाि कैलाली, कंचनपरु तथा बाकेँ का सब ैस्थानीय तहहरुमा  रकम 
ववतनयोजन गररएको छ । यो काययक्रमको बजेि बाडफाड को लागी पोषण खण्डको बजेि 
बाडफाडमा हेनुयहोला । प्रचललत आगथयक एन काननुको पररगध लभत्र रदह आवश्यकता अनसुार 
बाडफाड गनय सककनेछ।  

सन्दभय 
सामग्री 

लर्र् ुतथा बाल्यकालीन पोषण रणनीतत , बहृत पोषण लक्षक्षत काययक्रमको ताललम पजुस्तका 

 

७. ककर्ोरीहरुलाई आइरन तथा फोमलक एमसि ववतरण कायगक्रम ववस्तार  

पररचय  नेपालमा कुल जनसखं्याको कररब एक चौथाई अरं् ओगिेका ककर्ोर ककर्ोरीहरुले दोहोरो 
प्रकारको कुपोषणको समस्या भोग्नपुरररहेको छ । नेपाल जनसाँजख्यक स्वास््य सभेक्षण २०१६ 
अनसुार, ३०.३ प्रततर्त १५ देखख १९ वषय उमेरका ककर्ोरीहरु ख्याउिे छन ्भने, सोही 
अनपुातमा ३६.७ प्रततर्त १५ देखख १९ वषय उमेरका ककर्ोरहरु पतन ख्याउिे छन ्। साथ,ै 
सोही सभेक्षणले देखाए अनसुार ५ प्रततर्त १५ देखख १९ वषय उमरेका ककर्ोरीहरुमा बिी तौल 
छ भने, सोही अनपुातमा २ प्रततर्त १५ देखख १९ वषय उमेरका ककर्ोरहरु पतन बिी तौलको 
छन ्। ववर्षे गरी, ४३.६ प्रततर्त १५ देखख १९ वषय उमेरका ककर्ोरीहरुमा रगतको कमी 
देखखन ुसरुक्षक्षत माततृ्वको तयारीका दहसाबले अतत जोखखमपणूय देखखन्छ ।  

बढ्दो र्हरीकरण र खानवपनका व्यवहारमा पररवतयन, सामाजजक सञ्जालमा बिी व्यस्तता र 
र्ाररररक पररश्रममा कमी, सही पोषण व्वहारबारे अनलभज्ञता, दौतरी प्रभावका कारणल े
कुलतमा पने समस्या, स्वास््य तथा पोषण सेवासम्मको पहँुचमा कमी, बालवववाह तथा 
ककर्ोरी अवस्थामा गभायधान, समाजजक ववभेद तथा लैँङ्गगक असमानता, अतनन्रा र 
मनोसमाजजक समस्या, वदृ्तघ ववकासकाका अवसरमा चको प्रततटपधाय आदद कारणल ेनेपालका 
ककर्ोर ककर्ोर ककर्ोरीहरु यस प्रकारको दोहोरो कुपोषणको समस्यामा परररहेका छन ्। यस 
अवस्थालाई मध्यनजर गरी बहुक्षेबत्रय पोषण योजना (२०१८ २०२२) ले नेपालका बालबाललकामा 
देखखने कुपोषणको चक्र तोड्न ककर्ोरावस्थामा समगुचत पोषण प¥ुयाउन ेपोषण ववर्षे र पोषण 
सवंेदनर्ील काययक्रमलाई प्राथलमकतामा राखकेो छ । सोही अनरुुप २०७३ देखख स्वास््य तथा 
जनसखं्या मन्त्रालय र लर्क्षा मन्त्रालयल ेववद्यालय तह देखख न ैसमदुायस्तरमा लाग ूगररने 
गरी १० देखख १९ वषय उमेरका ककर्ोरीहरु लक्षक्षत पोषण काययक्रम लाग ूगदै आएको छ । 
यस ैअन्र्तगत स्वास््य तथा जनसखं्या मन्त्रालयले लर्क्षा मन्त्रालयसँग सहकायय गरी पदहलो 
चरणमा १० जजल्लाका स्थानीय तह लाग ूगररने १० देखख १९ बषयका सब ै ककर्ोरीहरुलाई 
बषयको २ चरण (एक चरणमा हप्ताको १ चजक्क गरी १३ हप्तासम्ममा गरी बषयका जम्मा 
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२६ चजक्क) आइरन फोललक एलसड खुवाउने कक्रयाकलाप र्रुु गररएको गथयो र गत आ.ब. 
सम्ममा ४१ जजल्लाहरुमा ववस्तार भएको गथयो .  

यो काययक्रमलाई क्रलमक रूपमा देर्व्यापी लाग ूगने योजना राखे अनरुुप गचतवन, कैलाली, 
सल्यान, दाचुयला, झापा, सनुसरी, मोरंग, सखंुवासभा, मकवानपरु, काभ्रेपलान्चोक, रसवुा 
का सब ै स्थानीय तहहरुमा ककर्ोरीहरुलाई आइरन तथा फोललक एलसड ववतरण काययक्रम 
ववस्तार रहेको छ। आइरन फोललक एलसड खुवाउनकुो साथ ै पोषण लर्क्षा तथा परामर्य, 
ववद्यालय तथा समदुायस्तरमा पोषणयकु्त खाद्यवस्तकुो प्रदर्यनी र र्ाररररक सगुठनका 
ताललम माफय त ककर्ोर ककर्ोरीहरुको खानपीनका व्यवहार र जीवन र्लैीमा सकारात्मक 
पररवतयन ल्याई उनीहरुमा देखखएको ववद्यमान कुपोषणलाई न्यनूीकरण गने लक्ष्य राखेको छ 
। 

उद्देश्य ववद्यालय स्वास््य तथा पोषण र ककर्ोरीहरुलाई आइरन चक्की ववतरण काययक्रमको ववस्तार 
भएको हुने छ । 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

 स्वास््यकमीहरु, म.स्वा.स्व.से.हरु, बबद्यालयका फोकल लर्क्षकहरुको क्षमता 
अलभबदृ्गध हुने 

 चेतना अलभबदृ्गध हुने 
 ककर्ोरीहरुले लसफरीर् गररुउ बमोजजम आइरन फोललक एलसड खाएको हुनेछन 

सञ्चालन 
प्रकृया  

यो ताललम एकददनको हुनेछ। यस ताललममा स्वास््य सयंोजक र उप स्वास््य सम्योजक 
प्रलर्क्षक रदह प्रत्येक काययक्रम सञ्चालन हुने बबद्यालयबाि कजम्तमा ३ जना (स्वास््यको 
फोकल लर्क्षक, प्रधानाध्यापक, बबद्यालय नसय (भएको अवस्थामा ) लाई समावेस गरी 
ताललम ददने र अको ददनको सत्रमा म.स्वा.स्व.से.हरुलाई सहभागी गराई ताललम ददन ु
पनेछ.  

लक्षक्षत समहूः १० १९ बषयका ककर्ोरीहरु 

सेवा ददने र काययक्रम सञ्चालन गने तनकायः सम्बजन्धत नगरपालीका तथा गाउँपालीका, 
मातहतका स्वास््य ससं्था, ववद्यालय र मदहला स्वास््य स्वयम ्सेववकाहरु  

सेवा र काययक्रम सञ्चालन गनुयपने समयः आगथयक वषय २०७६/२०७७ लभत्र काययक्रम सम्पन्न 
गनुयपनेछ । 

काययक्रम अनगुमन तथा सपुररबेक्षण: 

पररवार कल्याण महार्ाखा/प्रादेलर्क तनकाय ले आवश्यकतानसुार काययक्रमको अनगुमन गने 
छ । 

अलभलेख तथा प्रततवेदन 
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प्रादेलर्क मन्त्रालय/सतंघय मन्त्रालय,स्वास्थ सेवा बबभाग, पररवार कल्याण महार्ाखा, पोषण 
र्ाखा, िेकुमा काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात तनम्न प्रततबेदनहरु पठाउनपुनेछ: 

 सम्बजन्धत स्वास््य ससं्था र स्थानीय तहका स्वास््यकमी तथा प्रतततनगधहरुल े
काययक्रम सम्पन्नताको बबस्ततृ प्रगतत प्रततवेदन  

 सम्बजन्धत स्थानीय तहले चौमालसक र बावषयक रुपमा एक प्रतत आगथयक तथा भौततक 
प्रगतत प्रततबेदन (अनसुचूी २) 

बजेि 
वाँडफाँड 

नेपाल सरकारको श्रोतबाि गचतवन, कैलाली, झापा, सनुसरी, मोरंग, सखंुवासभा, 
मकवानपरु, काभ्रेपलान्चोक, रसवुाका सब ै स्थानीय तहहरुमा अलभलेख प्रततबेदन फाराम 
छपाई समेत  को लागग यस लर्षयकमा रकम ववतनयोजन गररएको छ । यो काययक्रमको बजिे 
बाडफाड को लागी पोषण खण्डको बजेि्बाडफाडमा्हेनुयहोला । प्रचललत आगथयक एन काननुको 
पररगध लभत्र रदह आवश्यकता अनसुार बाडफाड गनय सककने छ।  

सन्दभय 
सामग्री 

बहृत पोषण लक्षक्षत काययक्रमको ताललम पजुस्तका, ककर्ोरीहरुलाई आइरन फोललक एलसड 
ववतरण सम्बजन्ध काययक्रम सञ्चालन तनदेलर्का, तत्सम्बजन्ध अलभलखे तथा प्रततवेदन 
फारमहरु र ववद्यालय स्वास््य तथा पोषण काययक्रम सञ्चालन सम्बजन्ध ताललम पजुस्तका 
आदद । 

 

८. कायगक्रमको नामिः एकीकृत मर्र् ुतथा बापयकालीन पोषण र सकु्ष्म पोषकतत्व (बाल मभिा) समदुाय प्रबधगन 
तथा ककर्ोरीहरुलाई आइरन तथा फोमलक एमसि ववतरण कायगक्रम ववस्तार  

लसराहा का सब ैस्थानीय तहहरुमा (श्रोत: नेपाल सरकार) 

पररचय  नेपालमा कररब ३६ प्रततर्त बालबाललकाहरू कुपोवषत भएको, २ वषय मतुनका बालबाललकामा 
६८ प्रततर्त रक्तअल्पता रहेको (NDHS 2016) समदुायमा लर्र् ुतथा वाल्यकाललन आहार 
सम्बन्धी जानकारी कम भएको ववलभन्न अध्ययन र अनसुन्धानले देखाएको छ । यस 
जस्थततलाई समाधान गने उदेश्यको साथ २०७५/२०७६ सम्म एकीकृत लर्र् ुतथा बाल्यकालीन 
पोषण र सकु्ष्म पोषकतत्व (बाल लभिा) ववलभन्न ४६ जजल्लाहरुमा र समदुाय प्रबधयन तथा 
ककर्ोरीहरुलाई आइरन तथा फोललक एलसड ववतरण काययक्रम ववस्तार हाल सम्म ४१ 
जजल्लाहरुमा ववस्तार भएको छ । यसै वषय २०७६ /२०७७ देखख यी दवु ैकाययक्रम लसराहाका 
सब ैस्थानीय तहहरुमा ववस्तार गनयको लागग बजिे को व्यवस्था गररएको छ । 

उद्देश्य  ववद्यालय स्वास््य तथा पोषण अन्तगयत ककर्ोरीहरुलाई आइरन चक्की ववतरण काययक्रम 
र लर्र् ुतथा बाल्यकालीन पोषण अन्तगयत सकू्ष्म पोषक तत्व (बाललभिा) ववस्तार भएको 
हुने छ । 

 लर्र् ुतथा बाल्यकालीन पोषण अन्तगयत सकू्ष्म पोषक तत्व (बाललभिा) र ववद्यालय 
स्वास््य तथा पोषण अन्तगयत ककर्ोरीहरुलाई आइरन चक्की ववतरण सम्बन्धी आपतुतय, 
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काययक्रमका मखु्य सन्देर्, अनगुमन, अलभलेख र प्रततवेदनबारे स्वास््यकमी र 
लर्क्षकहरुको क्षमता अलभवद्गध गने । 

 बालबाललका र ककर्ोरीहरुको रक्तअल्पताको स्थीततमा कलम ल्याउने तथा उनीहरुको आहार 
व्यवहारमा अपेक्षक्षत सधुार ल्याउने । 

 आमा/अलभभावक, स्वस््यकमी, लर्क्षक तथा समदुायका सदस्यहरू समक्ष ववद्यालय 
स्वास््य तथा पोषण अन्तगयत ककर्ोरीहरुलाई आइरन चक्की ववतरण काययक्रम र लर्र् ु
तथा बाल्यकालीन पोषण अन्तगयत सकू्ष्म पोषक तत्व (बाललभिा) माफय त क्षमता 
अलभवद्गध गने । 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

 स्वास््यकमीहरु, म.स्वा.स्व.से.हरु, बबद्यालयका फोकल लर्क्षकहरुको क्षमता 
अलभवद्गध हुने 

 ६ देखख २३ मदहना उमेर समहूका बालबाललकाहरुले सकू्ष्म पोषक तत्व (बाललभिा) खाएको 
हुनेछन । 

 ककर्ोरीहरुले लसफरीर् गररुउ बमोजजम आइरन फोललक एलसड खाएको हुनेछन  

सञ्चालन 
प्रकृया  

 यो ताललम दईु ददनको हुनेछ। पदहलो ददनमा जजल्लाका सब ै स्वास्थ सस्थाको 
स्वास््यकमीहरूलाई लर्र् ु तथा बाल्यकालीन पोषण अन्तगयत सकू्ष्म पोषक तत्व 
(बाललभिा) को ताललम ददएर क्षमता अलभवद्गध गररनेछ र दोस्रो ददनमा बबद्यालयबाि 
कजम्तमा ३ जना (स्वास््यको फोकल लर्क्षक, प्रधानाध्यापक, बबद्यालय नसय (भएको 
अवस्थामा ) लाई समावेस गरी स्वास््यकमीहरुको साथ पोषण अन्तगयत ककर्ोरीहरुलाई 
आइरन चक्की ववतरण काययक्रमको ताललम ददएर क्षमता अलभवदृी गररनेछ. 

 यस ैगरी मदहला स्वास््य स्वयम ्सेववकाहरुलाई पतन दईु ददनको ताललम हुनेछ। 
 पदहलो ददनमा स्वास््यकमी र लर्क्षकहरुकै ताललम मा समेिी पोषण अन्तगयत 

ककर्ोरीहरुलाई आइरन चक्की ववतरण काययक्रमको ताललम ददएर क्षमता अलभवदृी गररनेछ 
र दोस्रो ददनमा लर्र् ुतथा बाल्यकालीन पोषण अन्तगयत सकू्ष्म पोषक तत्व (बाललभिा) 
को ताललम ददएर क्षमता अलभवदृी गररनेछ । 

 

लक्षक्षत समहूः १० १९ बषयका ककर्ोरीहरु, ६ देखख २३ मदहना उमेर समहूका बालबाललकाहरु 
।  

सेवा ददने र काययक्रम सञ्चालन गने तनकायः सम्बजन्धत नगरपाललका तथा गाउँपाललका, 
मातहतका स्वास््य ससं्था, ववद्यालय र मदहला स्वास््य स्वयम ्सेववकाहरु  

सेवा र काययक्रम सञ्चालन गनुयपने समयः आगथयक वषय २०७६/२०७७ लभत्र काययक्रम सम्पन्न 
गनुयपनेछ । 

काययक्रम अनगुमन तथा सपुररबेक्षण: 
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पररवार कल्याण महार्ाखा/प्रादेलर्क तनकाय ले आवश्यकतानसुार काययक्रमको अनगुमन गने 
छ । 

अलभलेख तथा प्रततवेदन 

प्रादेलर्क मन्त्रालय/सतंघय मन्त्रालय,स्वास्थ सेवा बबभाग, पररवार कल्याण महार्ाखा, पोषण 
र्ाखा, िेकुमा काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात तनम्न प्रततबेदनहरु पठाउनपुनेछ: 

 सम्बजन्धत स्वास््य ससं्था र स्थानीय तहका स्वास््यकमी तथा प्रतततनगधहरुल ेकाययक्रम 
सम्पन्नताको बबस्ततृ प्रगतत प्रततवेदन  

 सम्बजन्धत स्थानीय तहले चौमालसक र बावषयक रुपमा एक प्रतत आगथयक तथा भौततक 
प्रगतत प्रततबेदन (अनसुचूी २) 

बजेि 
वाँडफाँड 

यो काययक्रमको बजेि बाडफाडको लागी नेपाल सरकारको श्रोतबाि पोषण खण्डको बजेि्
बाडफाडमा्हेनुयहोला ।  

प्रचललत आगथयक एन काननुको पररगध लभत्र रदह आवश्यकता अनसुार बाडफाड गनय सककने छ 
।  

सन्दभय 
सामग्री 

बहृत पोषण लक्षक्षत काययक्रमको ताललम पजुस्तका, ककर्ोरीहरुलाई आइरन फोललक एलसड 
ववतरण सम्बजन्ध काययक्रम सञ्चालन तनदेलर्का, लर्र् ुतथा बाल्यकालीन पोषण रणनीतत , 
मापदण्ड आदद तत्सम्बजन्ध अलभलेख तथा प्रततवेदन फारमहरु र ववद्यालय स्वास््य तथा 
पोषण काययक्रम सञ्चालन सम्बजन्ध ताललम पजुस्तका आदद । 

 

९.ककर्ोरीलाइ आइरन चक्की ववतरण कायगक्रम ननरन्त्तर सञ्चालनको लाचग मर्क्षक तामलम स्वास््य कमी सटहत ४१ 

परुाना ष्जपलाहरुमा  

(भोजपरु, खोिाङ्ग, उदयपरु, पाँचथर, सप्तरी, धनषुा, महोत्तरी, सलायही, बारा, पसाय, रौतहि, दोलखा, 
काठमाण्डौं, भक्तपरु, मानाङ्ग, नवलपरासी बदयघाि ससु्ता पवूय, नवलपरासी, रूकुम, रूकुम पवूय, रोल्पा, 
प्यठूान, रूपन्देही, कवपलवस्त,ु दाङ्ग, बाँके, बददयया, डोल्पा, मगु,ु हुम्ला, जुम्ला, काललकोि, दैलेख, 
जाजरकोि, सखुेत, बाजुरा, बझाङ्ग, बतैडी, डडलेधुरा, डोिी, आछाम, कंचनपरु ) 

स्थानीय तनकाय माफय त (श्रोत: UNICEF) 

पररचय  स्वास््य तथा जनसखं्या मन्त्रालयबाि सञ्चाललत काययक्रमहरु प्रायःजसो मात,ृ लर्र् ुतथा ५ 
बषय मतुनका बालबाललकाको स्वास््य तथा पोषणमा केजन्रत भएको र ववद्यालय जाने उमेरका 
बालबाललकाको धैरैजसो तनयलमत स्वास््य तथा पोषण काययक्रममा पहँुच कम हुने भएकोल े
तत्काललन लर्क्षा मन्त्रालयसँगको समन्वयमा वव.स. २०६३ मा ववद्यालय स्वास््य तथा 
पोषण रणनीतत बनाई सो अनरुुप लर्क्षा र स्वास््य क्षेत्रको साझा कायय योजना बनाई 
ववद्यालय स्वास््य तथा पोषण काययक्रम अन्तगयत रक्तअल्पता रोकथामका लागग 
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ककर्ोरीहरुलाई आइरन चक्की ववतरण अधयबावषयक रुपमा आइरन फोललक एलसड चजक्क ववतरण 
काययक्रम कायायन्वयनमा ल्याईएको हो । हाल ववद्यालय जाने बालबाललकाहरु भबबटयका 
अलभभावक हुने भएकोल ेउनीहरुको आधारभतू स्वास््य तथा पोषण सेवामा पहँुच बिाउन र 
पोषण अवस्थामा सधुार ल्याउन उनीहरुलाई स्वास््य तथा पोषण सम्बजन्ध आवश्यक ज्ञान 
तथा सीप अलभवदृ्गध गनयमा ववद्यालय एक महत्वपणूय माध्यम हुने भएकोल े ववद्यालय 
स्वास््य तथा पोषण काययक्रमको अवधारणा अनरुुप यो काययक्रमको र्रुुवात भएको हो । यो 
काययक्रमको हाल ४१ जजल्लाहरु (भोजपरु, खोिाङ्ग, उदयपरु, पाँचथर, सप्तरी, धनषुा, 
महोत्तरी, सलायही, बारा, पसाय, रौतहि, दोलखा, काठमाण्डौं, भक्तपरु, मानाङ्ग, 
नवलपरासी बदयघाि ससु्ता पवूय, नवलपरासी, रूकुम, रूकुम पवूय, रोल्पा, प्यठूान, रूपन्देही, 
कवपलवस्त,ु दाङ्ग, बाँके, बददयया, डोल्पा, मगु,ु हुम्ला, जुम्ला, काललकोि, दैलेख, 
जाजरकोि, सखुेत, बाजुरा, बझाङ्ग, बतैडी, डडलेधुरा, डोिी, आछाम, कंचनपरु ) का 
सरकारी ववद्यलायहरुमा सञ्चालन भईरहेको छ । 

उद्देश्य  ककर्ोरीहरुमा ववद्यमान रक्तअल्पता न्यनूीकरण गनुय । 
 ववद्यालयका बालबाललकाहरुको र्ारीररक, मानलसक, सवंेगात्मक र र्कै्षक्षक स्तर ववकास 

गनुय । 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

 उपरोक्त जजल्लाहरुका स्वास््यकमीहरु, म.स्वा.स्व.से.हरु र ववद्यालय लर्क्षकहरुल े
ववद्यालय स्वास््य तथा पोषण काययक्रम अन्तगयत ककर्ोरीहरुलाई आइरन फोललक एलसड 
खुवाउने कक्रयाकलापकोबारे पनुतायजगी हुनेछन ्।  

 ककर्ोरीहरुले लसफरीर् गररुउ बमोजजम आइरन फोललक एलसड खानेछन ्। 

सञ्चालन 
प्रकृया  

यो एक ददन ेकाययक्रममा स्वास््य सयंोजक र उप स्वास््य सम्योजक, स्वास््य सस्थाबाि 
कजम्तमा एक जना स्वास््यकमी, बबद्यालयबाि कजम्तमा ३ जना (स्वास््यको फोकल 
लर्क्षक, प्रधानाध्यापक, बबद्यालय नसय (भएको अवस्थामा ) लाई समावेस गरी समीक्षा 
गने।  

लक्षक्षत समहूः १० १९ बषयका ककर्ोरीहरु 

सेवा ददनेरकाययक्रम सञ्चालन गने तनकायः सम्बजन्धत नगरपालीका तथा गाउँपालीका, 
मातहतका स्वास््य ससं्था, ववद्यालय र मदहला स्वास््य स्वयम ्सेववकाहरु  

काययक्रम अनगुमन तथा सपुररबेक्षण: 

पररवार कल्याण महार्ाखा/प्रादेलर्क तनकाय ले आबश्यकतानसुार काययक्रमको अनगुमन गने 
छ । 

अलभलेख तथा प्रततवेदन 
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प्रादेलर्क मन्त्रालय/सतंघय मन्त्रालय,स्वास्थ सेवा बबभाग, पररवार कल्याण महार्ाखा, पोषण 
र्ाखा, िेकुमा काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात तनम्न प्रततबेदनहरु पठाउनपुनेछ: 

 सम्बजन्धत स्वास््य ससं्था र स्थानीय तहका स्वास््यकमी तथा प्रतततनगधहरुल े
काययक्रम सम्पन्नताको बबस्ततृ प्रगतत प्रततवेदन  

 सम्बजन्धत स्थानीय तहले चौमालसक र बावषयक रुपमा एक प्रतत आगथयक तथा भौततक 
प्रगतत प्रततबेदन (अनसुचूी २) 

बजेि 
वाँडफाँड 

यो काययक्रमको बजिे बाडफाड को लागी पोषण खण्डको बजेि्बाडफाडमा्हेनुयहोला ।  

प्रचललत आगथयक एन काननुको पररगध लभत्र रदह आवश्यकता अनसुार बाडफाड गनय सककने छ 
।  

सन्दभय 
सामग्री 

बहृत पोषण लक्षक्षत काययक्रमको ताललम पजुस्तका, ककर्ोरीहरुलाई आइरन फोललक एलसड 
ववतरण सम्बजन्ध काययक्रम सञ्चालन तनदेलर्का, तत्सम्बजन्ध अलभलखे तथा प्रततवेदन 
फारमहरु र ववद्यालय स्वास््य तथा पोषण काययक्रम सञ्चालन सम्बजन्ध ताललम पजुस्तका 
आदद । 

 

१०. पोषण सम्बष्न्त्ध राष्टिय टदवस सञ्चालन स्तनपान सप्ताह, आयोडिन मटहना, बबद्यालय स्वास््य तथा 
पोषण सप्ताह आटद लगायत कायग सञ्चालनको लाचग  

क)  स्तनपान सरंक्षण तथा सम्बद्र्धन सप्ताह सञ्चालन  

पररचय  नेपालमा ९९ प्रततर्त नेपालका मदहलाहरुले आफ्ना बच्चाहरुलाई स्तनपान गराउने गरेको 
नेपाल स्वास््य तथा जनसांजख्यक सवेक्षण २०१६ ले देखाएको छ । धेरै समदुायहरुमा आज 
पतन स्तनपानको महत्वको जानकारी नभए पतन प्राकृततक खानाको रुपमा स्तनपान गराइन्छ 
। बढ्दो र्हरीकरण र आमाको दधूको सट्िामा पाइने खानेकुराको कारणल ेर्हरी समदुायका 
बच्चाहरुलाई प्रायजसो बट्िादधू खुवाउने प्रचलन बिेको पाइन्छ । स्तनपान नगराउनाल े
बच्चाहरुलाई रोग लाग्ने र मतृ्यदुर बढ्ने मात्र नभई, बच्चाहरुको र्ाररीक वदृ्गध, ववकासलाई 
पतन प्रततकूल प्रभाव परररहेको हुन्छ । बट्िाको दधू तथा अन्य खानाहरु खुवाउने खचय पतन 
बढ्न जान्छ । साथ ैउक्त दधू तथा अन्य खाना खझकाउनका तनलमत्त सजञ्चत रकम पतन 
खचय हन्छ । त्यस ैगरी अझ ैपतन हाम्रो देर्मा बाल मतृ्यदुर उच्च छ ।  

झाडापखाला तथा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग लागेर वषनेी धेरै बालबाललकाको मतृ्य ुहुने 
गदयछ । आमाको दधु खुवाउनाले मात्र पतन धेरै बालबाललकालाई झाडापखाला तथा श्वासप्रश्वास 
सम्बन्धी रोगको कारण हुने अकाल मतृ्यवुाि जोगाउन सककन्छ । नेपालमा लर्र्हुरुलाई 
स्तनपान गराउने हँुदा स्तनपानको आँकडा बिी भएको मातनन्छ । तथावप नेपाल जनसांख्यीक 
स्वास््य सवेक्षण २०१६ को त्यांक अनसुार पणूयस्तनपान गराउनेको सखं्या ६६ प्रततर्त, 
लर्र् ुजन्मेको १ घण्िा लभत्र स्तनपान गराउनेको सखं्या ५५ प्रततर्त छ । यसगैरी स्तनपान 
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गराउन ुअतघ १० जना नवजात लर्र्हुरु मध्ये ३ जना नवजात लर्र्हुरुलाई घ्य,ू मह, गचतन 
चिाउन े( pre lacteal feed) गरेको पाइएको छ । लर्र् ुजन्म ेदेखख १ मदहनासम्मपणूय 
स्तनपान गराउने सखं्या भने ८० प्रततर्त रहेको छ । त्यसै गरी यो त्यांक घट्दै लर्र् ु२ 
देखख ३ मदहना सम्मको हँुदापणूय स्तनपान गराउने सखं्या ७२ प्रततर्त मात्र रहेको छ । र 
लर्र् ु४ देखख ५ मदहनाको उमेर समहुमा स्तनपानको जस्थतत हेने हो भने ४१ प्रततर्तल े
मात्र पणूयस्तनपान गराएको देखखन्छ । स्तनपानको साथ साथ ैअरु थप आहार खुवाइएको 
सखं्या भने १२ प्रततर्त छ । स्तनपानको साथ साथै अरु झोलललो खाना खुवाइएको सखं्या 
२२ प्रततर्त छ । लर्र्लुाई कदहल्य ैपतन स्तनपान नगराएको भने १ प्रततर्त मात्र ैछ । 

उद्देश्य स्तनपानको महत्वबारे स्थानीय जनसमदुायमा चेतना अलभवदृ्गध गराउने 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

स्तनपान सम्बजन्ध लसफाररर् गररएका व्यवहार अपनाउन,े आमा तथा बालबाललकाहरुको 
सखं्या वदृ्गध भएको हुने  

सञ्चालन 
प्रकृया  

स्तनपान सप्ताह मनाइने स्थानहरुः 

स्वास््य ससं्थाहरु (सघं देखख समदुायसम्म) 

स्थानीय तहहरु 

स्थानीय सघं ससं्था, क्लब, आमा समहू, सहकारीहरु आदद  

जजम्मेवार व्यजक्तः 

स्थानीय तहका स्वास््य सयंोजक 

श्रोत व्यजक्त: 

जजल्ला स्वास््य प्रमखु, पोषण सम्पकय  व्यजक्त, जजल्ला स्वास््य स्वास््य कायायलयका 
सम्बद्ध व्यजक्तहरु, गाउँपललका नगरपाललकाका स्वास््य सयंोजकहरु, प्रा.स्वा.के. का. 
कमयचारीहरु, स्वास््य चौकी, मदहला स्वास््य स्वयं सेववकाहरु, र पोषणमा काम गने 
अन्य सघं ससं्थाका व्यजक्तहरु श्रोत व्यजक्तहरु हुन । 

स्तनपान सप्ताह व्यापी काययक्रमहरुः 

यस वषयको नारा: आमा बाबकुो सक्षमता: स्तनपान को सफलता (Empower parents 
enable breast feeding) 

सहभागीतामलूक सचेतना काययक्रमः 

 स्तातनय सरकार मतहतका सम्पणूय स्वास््य ससं्थाहरु, स्थानीय सचंारकमी, 
स्थानीयस्तरमा काययरत सरकारी तथा गहै्र सरकारी सघं ससं्थाहरु (एन.जज.ओ, 

आई.एन.जज.ओ.), जनप्रतततनगध तथा कमयचारीहरु सदहतको एकककृत काययक्रम 
आयोजना गरी स्तनपान सप्ताह सञ्चालन तथा स्तनपानको महत्वलाई प्रकार् पारी 



117 

 

लर्र् ुतथा वाल्यकाललन पोषणबारेमा जानकारीमलूक सन्देर् सचंार हुने खालको काययक्रम 
गनय सक्ने छ ।  

 मागथ उल्लखे गरे बम्मोजजमका श्रोत व्यजक्तहरु, बहुक्षेत्रीयपोषण काययक्रम अन्तगयतको 
खाद्य तथा पोषण तनदेर्क सलमततका व्यजक्तहरु, जनप्रततनीधीहरु तथा अन्य 
सरोकरवालाहरुसँग ववगत वषयहरुमा भएका स्तनपान सप्ताहबारे अन्तरकक्रया/छलफल गरी 
आगामी ददनमा स्तनपान सप्ताह मनाउन कसरी योजना गने भतन छलफल गने ।  

 समदुाय स्तरमा मदहला स्वास््य स्वयं सेववका, आमा समहुहरुलाई स्तनपानको महत्व 
एव ंस्तनपान सम्वजन्ध उगचत आसन र सम्पकय बारे अभ्यास प्रदर्यन गने, लर्र्तुथा 
वाल्यकाललन पोषणबारे बताउन ेर स्तनपान गराउनाल/ेनगराउनाल ेके के हुन्छ भन्नेबारे 
अन्तरकक्रयात्मक िंगबाि छलफल गनय सक्नेछ । 

 हरेक मदहला स्वास्थ स्वयम ्सेबबकाल ेआफ्नो काययक्षेत्र लभत्र रहेका बबर्षे गरी ८ ९ 
मदहनाका सब ैगभयवती मदहला र ६ मदहना लभत्रका सतु्केरी आमा तथा तनजका पररवारका 
सदस्यलाई स्तनपानको महत्व बझुाउने । 

 सावयजतनक स्थलहरुमा स्तनपान सम्वजन्ध व्यानर, पोटिर–पम्प्लेिहरु ववतरण गने साथै 
आम सचंारका माध्यमबाि सप्ताह भरीन ै स्तनपानको महत्वबारे चेतनामलूक सनं्देर् 
प्रसारण गने ।  

 यस बाहेक अन्य कुन ैलसजयनात्मक काययक्रमहरु छन ्भने सोही अनसुार प्रभावकारी रुपल े
सञ्चालन गनय सक्न ेछ । जस्त ैबबद्यालयमा स्तनपानसम्न्बन्धी बाद वववाद, सडक 
नािक, स्थानीय रेडडयोमा छलफल काययक्रम आदी । 

 तल उल्लेखखत स्तनपानको महत्वबारे समदुाय स्तरमा स्तनपान सम्वजन्ध 
अन्तरकक्रया/छलफल जस्ता काययक्रमहरु सञ्चालन हुने बेला भन्ने ।  

स्तनपानको महत्व सम्बजन्ध सन्देर्हरु: 

 आमाको दधू लर्र्हुरुका लागग एकमात्र सवोत्तम खाना हो ।  
 आमाको दधू जन्मेदेखख ६ मदहनासम्मका लर्र्हुरुको र्ारीररक एव ंमानलसक वदृ्गध र 

ववकासकालागग अत्यन्त आवश्यक पदयछ । यो सम्पणूय पौजटिक तत्वहरुले भररपणूय हुन्छ 
। तसथय ६ मदहनासम्म लर्र्लुाई आमाको दधूबाहेक अन्यकुन ैपतन गचजहरु तथा पानी 
पतन खुवाउन ुआवश्यक पदैन । 

 आमाको दधू सधैं तयारी अवस्थामा पाइन्छ । लर्र्लेु चाहेको वेलामा जदहले पतन 
जहाँपतन खुवाउन सककन्छ ।  

 आमाको दधू लर्र्कुा लागग पदहलो खोप हो । यसमा रोगसँग लड्न सक्न ेतत्व हुन्छ 
। 

 लर्र् ुजन्मेपतछ केहीददनसम्म आउने बाक्लो, पहेंलो बबगौती दधू (Colostrum) मा 
रोगसँग लड्न सक्न ेएक प्रकारको प्रततरोधात्मक तत्व रहेको हुन्छ जसल ेहातनकारक र 
सकं्रामक जीवाण ुर ककिाणुलाई नटिपारी लर्र्लुाई सकं्रामक रोग लाग्नबाि बचाउँछ । 
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त्याङ्क अनसुार आमाको दधू खानपाएका लर्र्हुरुलाई झाडा पखाला, श्वास प्रश्वास र 
अन्य रोग लाग्नबाि सरुक्षक्षत रही लर्र् ुमने दरमा २५ प्रततर्तल ेकमी आएको पतन 
पाइएको छ ।  

 स्तनपान गराउने आमाहरुको स्तन र पाठेघरमा क्यान्सर हुने सम्भावना पतन धेरै कम 
हुन्छ।  

 जन्मान्तर कायम राख्न स्तनपानल ेसहयोग प¥ुयाउँछ ।  
 स्तनपानगनय नपाएका लर्र्हुरु पतछ गएर झगडाल ुस्वभावका हुने, अरुसँग घलुलमल 

गनय नसक्ने र अपरागधक काययहरुमा लाग्ने कुरा पतन अनसुन्धानबाि पत्तालागेको छ ।  

काययक्रम अनुगमन तथा सुपररबेक्षण: 

पररवार कल्याण महार्ाखा/प्रादेलर्क तनकाय ले आबश्यकतानसुार काययक्रमको अनगुमन गने 
छ । 

अलभलेख तथा प्रततवेदन 

प्रादेलर्क मन्त्रालय/सतंघय मन्त्रालय,स्वास्थ सेवा बबभाग, पररवार कल्याण महार्ाखा, 
पोषण र्ाखा, िेकुमा काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात तनम्न प्रततबेदनहरु पठाउनपुनेछ: 

 सम्बजन्धत स्वास््य ससं्था र स्थानीय तहका स्वास््यकमी तथा प्रतततनगधहरुल े
काययक्रम सम्पन्नताको बबस्ततृ प्रगतत प्रततवेदन  

 सम्बजन्धत स्थानीय तहले चौमालसक र बावषयक रुपमा एक प्रतत आगथयक तथा भौततक 
प्रगतत प्रततबेदन (अनसुचूी २) 

बजेि 
वाँडफाँड 

सम्पणूय स्थानीय तनकायहरुको लागग (श्रोत: नेपाल सरकार)  

यस काययक्रमको लागग सब ैस्थानीय तहहरुमा २०००० को दरल ेबजेिको व्यवस्था गररएको 
छ । 

सन्दभय 
सामग्री 

स्तनपान सप्ताह सञ्चालन तनदेलर्का  

 

ख) आयोडडन मदहना सञ्चालन  

पररचय  आयोडीन र्ारीररक वदृ्गध तथा मानलसक ववकासको लागग आवश्यक एक महत्वपणूय पोषब 
तत्व हो । प्रतत ददन एक बयस्कलाई १५० माइक्रो ग्राम आयोडडन आवश्यक पछय । नेपालमा 
हाल दईु बालबाललका गचन्ह अकंकत ननुको प्रयोग दर ९५ % छ (NDHS 2016) । यो 
पोषकतत्व मानव र्रररलाई अतत सकू्ष्म मात्रामा चादहन्छ, तर दैतनक यसको आवश्यकता 
हुन्छ, अन्यथा र्रररमा यसको कमी हुन गई र्ारीररक तथा मानलसक रुपले धेरै नकारात्मक 
असरहरु पनय सक्छ । यी समस्याहरु साधारण रुपल ेगलगाँड र गम्भीर रुपल ेअववकलसत 
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र्ारीररक तथा मानलसक रुपको के्रदिन भतनने लािो लठ्यौरोको रुपमा हुन्छ । लािो लठ्यौंराहरु 
सामाजजक रुपले अपहेललत हुनका साथै जजवनभर उतनहरु अकायको भरमा बाँच्न ुपने बाध्यात्मक 
अवस्था सजृना हुन्छ । त्यस्त ैगरी उतनहरु ववलभन्न आगथयक तथा सामाजजक गततववगधका 
लागग कम उपयोगी हुनपगु्छन ् । पररणामतः समग्र देर्को आगथयक सामाजजक ववकासका 
वाहक नवपसु्ता मानलसक तथा र्ारीररक रुपल ेपछौिेपन लभत्र पदाय उनका पररवारको मात्र 
नभएर देर्को भववटय नैं अन्धकार तफय  धकेललन सक्छ । 

बबर्षे गरी गभयवस्था, लर्र् ुतथा बाल्यावस्थामा आयोडडनको कमी भएमा यसको असर 
जीवनभरीलाई हुन्छ । तसथय, ती अवस्थाहरुमा पयायप्त मात्रामा आयोडडनको सेवन गनय अतत 
जरुरी हुन्छ । नेपालको भौगोललक अवस्थाल ेगदाय यहाँ पाईने खाद्य पदाथयहरुमा आयोडन 
नपाईने भएकोले सरकारल ेसबखैाल ेखान ेननूमा आयोडडन सजम्मश्रण गरी बजारमा उपलब्ध 
गराउँदै आएको छ । पयायप्त मात्रामा आयोडडन लमसाईएको ननुको पदहचानको लागग नेपाल 
सरकारल ेननूको पाकेिमा दईु बालबाललकाको लोगो अकंकत गरी लसफाररर् गरेको गरेको छ 
।  

आयोडडन मदहनामा खासगरी आयोडडनको कलमल ेहुने ववकृतत तनयन्त्रणका लागग जनचेतना 
जगाउन ेववषरे् मदहनाको रुपमा ववववध काययक्रमहरु सञ्चालन गरीदैँ आएको छ । 

उद्देश्य  आयोडडनको कलमबाि जनमानसमा आईपने स्वास््य सम्बन्धी समस्याबारे सचेत गराउंने 
।  

 आयोडडनको आवश्यकता र सोको कलमबाि मातनसहरुको स्वास््यमा पने असरहरुकोबारेमा 
स्थानीय जन समदुायलाई सचेत गराउने ।  

 जनसमदुायले उपयकु्त मात्रामा आयोडडन प्राप्त गनयको लागी नेपाल सरकारबाि प्रमाखणत 
दईु बालबाललकाको गचन्ह अकंकत आयोडडनयकु्त ननुको उपभोग गनय प्रोत्सादहत गने । 

 आयोडडन सजम्मश्रण नभएको ननुको प्रयोगलाई तनरुत्सादहत गने 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

 समदुायमा आयोडडनको महत्वबारे ज्ञान धारणा अलभबदृ्गध हुनेछ ।  
 दईु बालबाललकाको गचन्ह अकंकत प्रयाप्त मात्रामा आयोडडन लमसाइएको ननुको उपभोगमा 

बदृ्गध हुनेछ । 

सञ्चालन 
प्रकृया  

यस काययक्रमलाई स्तातनय सरकार मातहतका सम्पणूय स्वास््य ससं्थाहरु तथा 
आवश्यकतानसुार अन्य सावयजतनक स्थानहरुमा मनाउन सककनेछ, जस्त:ै 

• प्रादेलर्क स्वास््य कायायलय  
• नगर/गाउँ स्थानीय तह  
• प्राथलमक स्वास््य केन्र  
• स्वास््य चौकी  
• ववद्यालय 
• वडा कायायलय 
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• आमा समहूहरुमा 
• समदुाय 

कायय सञ्चालन प्रकक्रया: 

फेव्रअुरी मदहनालाई “आयोडडन मदहना” को रुपमा सञचालन गदाय तनम्न बमोजजम 
कक्रयाकलापहरु मदहनाव्यापीरुपमा गनय गराउन सककन्छ ।  

पदहलो हप्ता (समन्वयात्मक, जानकारीमलूक, सहभागीतामलूक काययक्रम) 

स्तातनय सरकार मातहतका सम्पणूय स्वास््य ससं्थाहरु, स्थानीय सचंारकमी, स्थानीयस्तरमा 
काययरत सरकारी तथा गहै्र सरकारी सघं ससं्थाहरु (एन.जज.ओ., 

आई.एन.जज.ओ.),जनप्रतततनगध तथा कमयचारीहरु र स्थानीय साल्ि िे«डडङ्ग कपोरेर्नको 
कायायलयहरु सदहतको एकककृत काययक्रम आयोजना गरी आयोडडन मदहना सञ्चालन तथा 
आयोडडनको कमीले हुने ववकृतीहरु न्यतूनकरणको लागग अपनाउन सककने उपायहरु, दईू 
बालबाललका गचन्ह अकंीत आयोडडनयकु्त ननूको उपयकु्त प्रयोग र स्वास््य तथा पोषण 
लर्क्षाको वारेमा जानकारीमलूक सन्देर् सचंार हुने खालको काययक्रम गने । साथै नेपालका 
लसमावती क्षेत्रहरु, भारत तथा गचनबाि अवधै रुपमा पठैारी हुने समस्या पतन नेपालका 
लसमा क्षेत्रका समस्या हुन, यसरी नेपाल लभत्रने ननूहरु प्राय आवश्यक मात्रामा आयोडडनयकु्त 
नहुने पाइएकोले त्यसको रोकथामको लागग लसमा क्षेत्रका सरुक्षाकमीहरु, भन्सार कायायलयहरु 
तथा उद्योगी व्यापारीहरुलाई समेत लाई सहभागी गराई यस खालको ववकृतीहरुलाई कम 
गनय गराउनको लागग सहभागीतामलूक सचेतना काययक्रमहरु सञ्चालन गने ।  

प्रचार प्रसार: सावयजतनक स्थलहरुमा तथा बदि भन्दा बदि मातनसहरु आवत जावत हुने 
स्थानहरुमा आयोडडन सम्बजन्ध व्यानर, पोटिर–पम्प्लेि (आयोडडन यकु्त ननू, आयोडडन 
खेर जान नददने तरीका, आयोडडनको कलमबाि लाग्ने सभंाववत रोगहरु सदहतको परामर्य 
काडय), स्िीकर आदद राख्न े तथा ब्रोलसयरहरु ववतरण गने, आम सचंारका माध्यमबाि 
मदहनाव्यापी रुपमा आयोडडनको कलमल े हुने ववकृतीहरुको रोकथामको लागग चेतनामलूक 
सनं्देर् प्रसारण गने ।  

दोस्रो हप्ता (सयंकु्त ¥याली) 

स्थानीय सरकार मातहतका सम्पणूय स्वास््य ससं्थाहरु, ववलभन्न सरकारी तथा गहै्र सरकारी 
सघं ससं्थाहरु (एन.जज.ओ., आई.एन.जज.ओ.), उद्योगी, व्यापारी, स्कूल, क्याम्पस, 
गा.वव.स., जनप्रतततनगध तथा कमयचारीहरु र स्थानीय साल्ि िेडडङ्ग कपोरेर्नको कायायलय 
(यदद छ भने) आदद सम्पणूयको सहभागीतामा एकककृत ¥याललको आवश्यक तयारी गने र 
स्थानीयस्तरमा उक्त ¥यालल तनकाल्ने ।  

तसे्रो हप्ता (लर्क्षा मलूक काययक्रम) 
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स्वास््य ससं्थाहरु, स्थानीय सचंारकमी, स्थानीयस्तरमा काययरत सरकारी तथा गहै्र सरकारी 
सघं ससं्थाहरु (एन.जज.ओ., आई.एन.जज.ओ.),जनप्रतततनगध तथा कमयचारीहरु र 
स्थानीय साल्ि िेडडङ्ग कपोरेर्न आददको सहयोगमा ववद्यालय, क्याम्पस, स्थानीय 
क्लवहरुमा स्थानीय जनसमदूायको पयायप्त सहभागीतामा आयोडडनको महत्व, दईू बालबाललका 
गचन्ह अकंीत आयोडडनयकु्त ननूका ब्राण्डहरुः (आयो, र्जक्त, भान ुर तजे ननू) कोबारेमा 
जानकारी ददने, दईू बालबाललका गचन्ह अकंीत आयोडडनयकु्त ननूको उपयकु्त प्रयोग गने 
तररका, खाना बनाउँदा आयोडडन बचाउने तररका, आयोडडनको कमीले हुने ववकृतीहरु, 
त्यसको ददघयकाललन प्रभाव आददका वारेमा लर्क्षामलूक कक्षाहरु सञ्चालन गने । 

चौथो हप्ता (प्रयोगात्मक प्रदर्यनी) 

आयोडडन मदहनाको अन्तीम हप्तामा सावयजतनक स्थलहरु जस्तःै स्वास््य ससं्था, ववद्यालय, 
क्याम्पस, स्थानीय क्लव लगायत ववलभन्न स्थलहरुमा दईू बालबाललका गचन्ह अकंीत 
आयोडडनयकु्त ननूको प्रयोग प्रदर्यनी (Practical Demonstration) को काययक्रम 
सञ्चालन गने । साथै स्थानीयस्तरमा ववकक्र भइरहेका ननूहरुमा आयोडडन िेटि ककिको 
प्रयोग गरी आयोडडन भए नभएको हेने/जाँच गने । जसल ेजनमानसमा आफूले आयोडडनयकु्त 
भतन प्रयोग गरीरहेको ननूकोबारेमा सचेत गराउन मद्धत लमल्छ । 

समदुायका मातनसहरुलाई बोलाएर आयोडडनको प्रयोग ककन, कसरी र कुन स्रोत बाि प्राप्त 
गने भन्नेबारेमा बताउंने । यसको लागग आवश्यक सामग्रीहरुको प्रदर्यनी गने र प्रयोग गने 
तरीकाकोबारेमा बताउंने । 

आयोडडन यकु्त ननूको र्दु्धता जाँच तथा प्रयोगका तनम्ती चादहने आवश्यक सामग्रीहरुः 

आयोडडन िेटि ककि  

आयोडडनयकु्त प्याकेिको ननू  

काययक्रम अनगुमन तथा सपुररबेक्षण: 

पररवार कल्याण महार्ाखा/प्रादेलर्क तनकाय ले आबश्यकतानसुार काययक्रमको अनगुमन गने 
छ । 

अलभलेख तथा प्रततवेदन 

प्रादेलर्क मन्त्रालय/सतंघय मन्त्रालय,स्वास्थ सेवा बबभाग, पररवार कल्याण महार्ाखा, 
पोषण र्ाखा, िेकुमा काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात तनम्न प्रततबेदनहरु पठाउनपुनेछ: 

• सम्बजन्धत स्वास््य ससं्था र स्थानीय तहका स्वास््यकमी तथा प्रतततनगधहरुल ेकाययक्रम 
सम्पन्नताको बबस्ततृ प्रगतत प्रततवेदन  
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• सम्बजन्धत स्थानीय तहले चौमालसक र बावषयक रुपमा एक प्रतत आगथयक तथा भौततक 
प्रगतत प्रततबेदन (अनसुचूी २) 

बजेि 
वाँडफाँड 

नेपाल सरकारको श्रोतबाि मागथ उल्लेखखत अनसुार 

सन्दभय 
सामग्री 

आयोडडन मदहना सञ्चालन तनदेलर्का 

 

ग) ववद्यालय स्वास््य तथा पोषण सप्ताह सञ्चालन 

पररचय  ववद्यालय स्वास््य तथा पोषण सप्ताह प्रत्येक बषयको जेटठ १ देखख ७ गत े(मे १५–२१) 
सम्म लगातार सात ददन मनाइनेछ । स्थानीय आवश्यकता र उपयकु्तताको आधारमा यहाँ 
उल्लेख भए भन्दा बाहेकका काययक्रम तय गरी सप्ताहको अवगध लभत्र थप काययक्रम समावेस 
गनय सककन्छ । सप्ताह मनाउँदा प्रत्येक ददन कुन ैन कुन ैकाययक्रमको आयोजना गने कुरालाई 
ववर्षे ध्यान ददन ुपनेछ । स्वास््य ससं्था एव ंववद्यालय स्वास््य तथा पोषण काययक्रम 
लाग ू भएका ववद्यालयहरूल े आपसमा समन्वय गरी छुट्िा—छुट्िै वा सयंकु्त रुपमा 
काययक्रमहरूको आयोजना गरी ववद्यालय स्वास््य तथा पोषण सप्ताह मनाउन सक्नेछन ्। 
सोको लागग वावषयक काययक्रममा बजेि व्यवस्था गरीएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहले 
सप्ताहव्यापी काययक्रमहरु बनाई नेपाल सरकारको आगथयक ऐन तनयमानसुार गनय गराउनपुनेछ 
। 

उद्देश्य • ववद्यालय जाने उमेरका बालबाललकाहरूको पोषण जस्थततमा सधुार गने । 
• ववद्यालयका बालबाललका, लर्क्षक र समदुायलाई स्वास््यप्रतत जागरुक बनाउन े र 

उनीहरूमा चेतना अलभवदृ्गध गने । 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

• बबद्यालयहरुमा स्वास््य सेवा तथा स्वास््य लर्क्षाको उपलब्धतामा गणुात्मक ववकास 
हुनेछ । 

• बबद्यालयका बाल बाललकाहरुमा स्वास््य सम्बजन्ध चेतनामा अलभबदृ्गध हुनकुा साथ ै
उपलब्ध स्वास््य सबुबधाको उपभोग गने बातनको बबकार् हुने छ । 

• बबद्याथीहरुको माध्यमबाि आमा बाब ुतथा घर पररवारमा स्वस्थकर आतन बानीको 
ववकास हुने छ । 

सञ्चालन 
प्रकृया  

यस कक्रयाकलापका लागग ७७ जजल्लाका ७५३ स्थानीय तहहरुमा नेपाल सरकारको श्रोत 
तफय बाि यस आगथयक वषयको वावषयक काययक्रमबाि बजिे तथा काययक्रम व्यवस्था गरीएको छ 
।  

मनाइने स्थानहरू:  
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स्वास््य ससं्था स्थानीय साबयजतनक ववद्यालयहरू 

कुन ैस्थानीय चाड पवय वा ववर्षे काययक्रम परेको भए त्यस्तो स्थानमा  

प्रलर्क्षक, सहभागग, ताललम सामागीः  

ववद्यालय स्वास््य तथा पोषण सप्ताह काययक्रमलाई सफलताका साथ सपंन्न गनयको लागग 
जजम्मेवार व्यजक्तको रुपमा गाउँ/पाललका, जन स्वास््य र्ाखाका इन्चाजय तथा पोषण 
काययक्रम सम्बद्ध व्यजक्त रहनेछन । सप्ताह मनाउन ेकाययक्रममा तनम्नानसुारका व्यजक्तहरूल े
श्रोत व्यजक्तको रुपमा सहयोग गनुयहुनेछ । जजल्ला लर्क्षा ववकास तथा समन्वय इकाईका 
ववद्यालय स्वास््य तथा पोषण काययक्रम हेने सम्वद्ध व्यजक्त, PHC/ HP इन्चाजय 
,ववद्यालय तनरीक्षकहरू (SSs) र श्रोत व्यजक्तहरू (RPs) तथा लर्क्षक/लर्क्षक्षकाहरुल ेयस 
काययमा सहयोग गनुयहुनेछ ।  

सप्ताहव्यपीरुपमा सञ्चालन गनय सककने कक्रयाकलापहरू: 

पदहलो ददनः पोषण प्रदर्यनी काययक्रम बच्चाका अलभभावकहरू, ववद्यालयका छात्रछात्राहरू, 
समदुायका मातनसहरूलाई बोलाएर बच्चालाई थप खाना, जाउलो र ललिो खुवाउंनेबारेमा 
बताउन े । यसको लागग आवश्यक पने कच्चा सामग्रीहरूको प्रदर्यनी गने र बनाउन े
तरीकाकोबारेमा बताउन े। 

दोस्रो ददनः जनचेतना जगाउने तथा अलभमखुखकरण काययक्रम 

• स्वास््य तथा पोषण सम्बन्धमा नजजकैको ववद्यालयमा ववर्षे गरी बालपोषण र मात ृ
पोषणकोबारेमा १ देखख २ घण्िासम्मको कक्षा सञ्चालन गने ।  

• सरकारी तथा तनजी ववद्यालयका १ देखख १० कक्षासम्मका सव ै बालबाललकाहरूलाई 
लक्षक्षत गरी सव ैववद्यालयमा उनीहरूका लर्क्षक तथा अलभभावकहरूलाई समेत जुकाको 
सकं्रमण र यसको प्रभावकोबारेमा सचेत गराउने खालका काययक्रम आयोजना गने ।  

• ववद्याथीहरूका लागग ववद्यालय खाजाको व्यवस्थाका लागग अलभभावहरूसँग छलफल एव ं
परामर्य गने । 

• ककर्ोर ककर्ोरी (१० देखख १९ वषय) हरूका लागग पोषणको महत्वकोबारेमा कक्षा सञ्चालन 
गने । 

• यस काययक्रमलाई अझ व्यापक बनाउनका लागग स्थानीय श्रोत जुिाउने र माइककङ्ग, 
लभते्तलेखन आदद जस्ता अन्य काययक्रमहरू पतन गनय सककन्छ ।  

• पौजटिक खाद्यपदाथयहरू बालबाललकाको ताललका अनसुारका खानाकोबारेमा स्थानीय 
एफ्.एम ्तथा रेडडयोहरूमा सन्देर्मलूक सामग्री प्रचार प्रसार गनय सककन्छ ।  

• जक्लनीकमा जचाँउन आउने बालबाललकाको बीचमा लर्र् ुप्रदर्यनी गराई परुस्कार ददएर 
पतन उनीहरूलाई हौसला ददन सककन्छ । 
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तसे्रो र चौथो ददनः जुकाको औषगध खुवाउने काययक्रम 

• सरकारी तथा तनजी ववद्यालयका १ देखख १० कक्षासम्मका सव ै बालबाललकाहरूलाई 
जुकाको औषगध खुवाउने काययक्रम गने, खास गरी चौथो ददनमा अतघल्लो ददन जुकाको 
औषगध खान छुिेकाहरूलाई औषगध खुवाउने ।  

• स्थानीय तहले ववद्यालयलाई जुकाको औषगध उपलव्ध गराई ववतरण काययमा सहयोग 
गनुयपनेछ । औषगध ववतरण काययको लागग छुट्िै बजेिको व्यवस्था गरीएको छैन ।  

• बरै्ाख मदहनामा लभिालमन ए सगं ैजुकाको औषगध खाएका बालबाललका भए उनीहरुलाई 
यस पिक नखुवाउने । 

पाँचौ ददन: सरसफाई काययक्रम 

• ववद्यालय पररसरको सरुक्षा र स्वस््य वातावरणका लागग कक्षा कोठा र ववद्यालय 
हाताको सरसफाइ गने, 

• ववद्याथीहरूको व्यजक्तगत स्वास््य र सरसफाइको तनयलमत जाँच गने, 
• परजीवी तनयन्त्रण गनय प्रत्येक ६ मदहनाको फरकमा जुकाको औषधी खुवाउने प्रवन्धका 

लागग श्रोतको खोजी गने, 
• ववद्यालयमा बाल क्लबको गठन नभएको अवस्थामा बाल क्लबको गठन गरी उनीहरूको 

अग्रसरतामा काययक्रम सञ्चालन गने गरी योजना बनाउन ेर सञ्चालन गने,  
• प्रत्येक र्कै्षक्षक सत्रको प्रारम्भमा अतनवायय रुपमा र सम्भव भएमा अको एक पिक गरी 

वषयमा २ पिक ववद्याथीहरूको स्वास््य परीक्षणका लागग नजजकको स्वास््य ससं्थासँग 
समन्वय गने । 

छैठौँ ददनः अततररक्त काययक्रम 

• प्राथलमक तहका बालबाललकाहरूलाई सभंव भएसम्म ववद्यालय खाजा काययक्रम सञ्चालन 
गरी (घरबािै ल्याउन लगाएर भएपतन) यस ैअवगधमा उनीहरूलाई पोषण यकु्त खानपान 
सम्बन्धी व्यवहार लसकाउने तथा व्यजक्तगत सरसफाइका लागग अलभप्रेररत गने । 

• हाजजररजवाफ, तनबन्ध, कथा, लोक गीत जस्ता अततररक्त कक्रयाकलाप सञ्चालन गने 
। 

• ववद्यालय तथा सावयजतनक स्थलहरूमा जन–चेतनामलूक ¥याली, गीत, नाच तथा सडक 
नािक प्रदर्यन गने 

सातौँ ददन: ववद्यालयमा स्वास््य र सरसफाइको जस्थततको समीक्षा काययक्रम । 

ववद्यालय स्वास््य तथा पोषण सन्दभयमा हाल सम्म भए गरेका काययक्रम, त्यसको उपलजब्ध, 
उक्त काययक्रम सञ्चालनका चुनौती र आगामी ददनमा ती काययक्रमलाई अझ प्रभावकारी 
िंगबाि कसरी सञ्चालन गनय सककन्छ ? भन्ने सन्दभयमा स्थानीय स्वास््यकर्यमीहरू, 
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ववद्यालयका लर्क्षकहरू, श्रोत व्यजक्तहरू समेतलाई सहभागी गराई छलफल तथा अन्र्तकक्रया 
काययक्रम गने र पटृठपोषण ( Feedback) ललने ।  

काययक्रम अनगुमन तथा सपुररबेक्षण: 

पररवार कल्याण महार्ाखा/प्रादेलर्क तनकाय ले आबश्यकतानसुार काययक्रमको अनगुमन गने 
छ । 

अलभलेख तथा प्रततवेदन 

प्रादेलर्क मन्त्रालय/सतंघय मन्त्रालय,स्वास्थ सेवा बबभाग, पररवार कल्याण महार्ाखा, 
पोषण र्ाखा, िेकुमा काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात तनम्न प्रततबेदनहरु पठाउनपुनेछ: 

• सम्बजन्धत स्वास््य ससं्था र स्थानीय तहका स्वास््यकमी तथा प्रतततनगधहरुल ेकाययक्रम 
सम्पन्नताको बबस्ततृ प्रगतत प्रततवेदन  

• सम्बजन्धत स्थानीय तहले चौमालसक र बावषयक रुपमा एक प्रतत आगथयक तथा भौततक 
प्रगतत प्रततबेदन (अनसुचूी २) 

बजेि 
वाँडफाँड 

नेपाल सरकारको श्रोतबाि मागथ उल्लेखखत अनसुार 

सन्दभय 
सामग्री 

बबद्यालय स्वास््य तथा पोषण सप्ताह सञ्चालन तनदेलर्का  

 

११. बहृत पोषण प्याकेज कायगक्रम तथा क्षमता अमभवदृ्चध  (श्रोत : यनूनसेफ) 

पररचय  मदहला र बालबाललकाहरुको पोषण अवस्थामा सधुार गने नेपाल सरकारको रणनीतत तथा 
कायययोजना अनरुुप नेपालमा मदहला तथा बालबाललका लक्षक्षत पोषणसम्बन्धी ववलभन्न 
काययक्रमहरु सञ्चालन भइरहेका छन ्।  

यस पररपे्रक्ष्यमा नेपाल सरकारले पोषण ववषरे् ववषयवस्त ुसम्बद्ध छररएर रहेका ताललम 
अलभमखुीकरणलाई एकककृत गरी हाल बहुक्षेबत्रय पोषण अवधारणामा राटट्तय पोषण नीतत, 
राटट्तय कायय योजना तथा लमतव्ययी श्रोत व्यवस्थापन समेत लाई मध्य नजर गरी नेपालमा 
ववद्यमान न्यनू पोषणलाई सम्वोधन गने हेतलेु यो “वहृत पोषण ववर्षे काययक्रम” तयार 
गररएको छ । यस ताललमको लक्ष्य प्रभावकारी काययक्रम व्यवस्थापन तथा गणुस्तरीय स्वास््य 
सेवा माफय त समदुायका सम्पणूय मदहला तथा बालबाललकाहरुलाई कुपोषणबाि बचाउन ुरहेको 
छ । 

उद्देश्य स्वास््यकमी तथा मदहला स्वास््य स्वय ंसेववकाहरु लाई पोषण सम्बन्धी ववषयहरुमाबारेमा 
ज्ञान अलभवदृ्गध गरी प्रभावकारी काययक्रम सचंालनाथय सीप ववकास गने । 
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अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

पोषण सेवामा सधुार हुनकुो साथै ५ वषय मतुनका बालबाललका, ककर्ोरीहरु, गभयवती तथा 
सतु्केरी आमाहरुको पोषण स्थीतीमा सधुार हुनेछ । 

सञ्चालन 
प्रकृया  

• यो्६ ददने्काययक्रममा स्थानीय तनकायका स्वास््य सयंोजकले पोषण सम्बद्ध व्यजक्त 
सँगको सहयोगमा प्राप्त बजिेको आधारमा आफ्नो मातहतका सब ैस्थानीय तहको स्वास््य 
ससं्था प्रमखु, अन्य स्वास््यकमीहरु, काययकारी, स्िोर हने कमयचारी, त्याङ हने 
कमयचारी, लेखा हने कमयचारीहरु लाई बजेि, सहभागी सखं्या, भौगोललक क्षेत्र र स्वास््य 
ससं्थाको आधारमा ने.पा., गा.पा मा केन्र तोकक काययक्रम सञ्चालनको व्यवस्था 
गनुयपदयछ । 

• स्वास््य ससं्था प्रमखु तथा अन्य स्वास््यकमीहरुको ताललम पश्चात म.स्वा.स्व ं
सेववकाहरुको ््१््ददने्ताललम सम्पन्न गनुयपछय । 

लक्षक्षत समहूः ११ जजल्ला (धनषुा, महोत्तरी, सलायही, रौतहि, बारा, पसाय, नवलपरासी पवूय 
तथा पजश्चम, कवपलबस्त,ु बाजुरा, बतैडी) का स्वास््यकमी तथा मदहला स्वास््य स्वय ं
सेववकाहरुलाई.  

सेवा ददने/काययक्रम सञ्चालन गने तनकायः स्थानीय तहका स्वास््य ईकाइका स्वास््य 
सयंोजकले ।  

सेवा/काययक्रम सञ्चालन गनुयपने समयः आगथयक वषय २०७६/२०७७ लभत्र काययक्रम सम्पन्न 
गनुयपनेछ । 

काययक्रम अनुगमन तथा सुपररबेक्षण: 

पररवार कल्याण महार्ाखा/प्रादेलर्क तनकाय ले आबश्यकतानसुार काययक्रमको अनगुमन गने 
छ । 

अलभलेख तथा प्रततवेदन: 

प्रादेलर्क मन्त्रालय/सतंघय मन्त्रालय,स्वास्थ सेवा बबभाग, पररवार कल्याण महार्ाखा, पोषण 
र्ाखा, िेकुमा काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात तनम्न प्रततबेदनहरु पठाउनपुनेछ: 

सम्बजन्धत स्वास््य ससं्था र स्थानीय तहका स्वास््यकमी तथा प्रतततनगधहरुले काययक्रम 
सम्पन्नताको बबस्ततृ प्रगतत प्रततवेदन सम्बजन्धत स्थानीय तहले चौमालसक र बावषयक रुपमा 
एक प्रतत आगथयक तथा भौततक प्रगतत प्रततबेदन (अनसुचूी २) 

बजेि 
वाँडफाँड 

बहुक्षेत्रीय पोषण योजना लाग ुभएका ११ जजल्ला (धनषुा, महोत्तरी, सलायही, रौतहि, बारा, 
पसाय, नवलपरासी पवूय तथा पजश्चम, कवपलबस्त,ु बाजुरा, बतैडी) का स्वास््य कमी तथा 
स्वयम ्सेववकाहरुका लागग काययक्रम तय गररएको छ । यो काययक्रमको बजेि बाडफाड को 
लागी पोषण खण्डको बजेि्बाडफाडमा्हेनुयहोला । प्रचललत आगथयक एन काननुको पररगध लभत्र 
रदह आवश्यकता अनसुार बाडफाड गनय सककने छ।  
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सन्दभय 
सामग्री 

बहृत पोषण लक्षक्षत काययक्रमको ताललम पजुस्तका, I HMIS को अलभलखे तथा प्रततवेदन 
फारामहरु, आदद 

 

१२. पोषण कनगर स्थापना सम्पणूग स्थानीय तह  

पररचय  पोषण कनयर हरेक स्थानीय तहहरुमा स्थापना गनुयको मखु्य उदेश्य समदुायमा उपलब्ध भएको 
ववववन्न ककलसमका खानपानसम्वन्धी परामसय ददन ुका साथै खानपानमा सधुार ल्याउन ुहो. 
पोषण कनयर स्थापना गनुयको मखु्य उदेश्य खानपानसम्वन्धी मागयदर्यन बतन हरेक उमेर र 
समहूका व्यजक्तहरूले हरेक ददन उपभोग गने खाद्य वस्त ुर साथै पोर्क तत्व को जानकारी 
आफूलाई आवश्यक पने पौजटिक तत्वहरू प्राप्त होस ्र त्यसको फलस्वरुप स्वस्थ एव ंसकृय 
जीवनयापँन गनय मद्दत पगुोस ्भन्ने उद्देश्यले तयार गररएको हो । ववश्व स्वास््य सँगठन 
एवम ्खाद्य तथा कृवष सँगठनल ेअन्तरायजटिय रूपमा ववकास गरी ववलभन्न देर्मा सरकार 
लगायतका सरोकारवालाहरुसँगको सहकाययमा लाग ू गररसकेको मागयदर्यनलाई आधार मानी 
नेपालको ववलर्टितालाई समेत ध्यान ददई परामसयको पोषण कनयर सञ्चालनमा ल्याइएको हो 
। 

उद्देश्य प्रत्येक स्थानीय तह अन्तगयत २ विा स्वास््य ससं्थामा पोषण कनयर स्थापना गनुय ।  

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

सम्पणुय स्थानीय तहको कजम्तमा २ विा स्वास््य ससं्थामा पोषण कनयर स्थापना भएको 
हुनेछ।  

सञ्चालन 
प्रकृया  

• पोषण कनयर स्थापनाको लागग सात समहूलाई राखेर बनाइएको चादहने पोषण सामग्री, 
स्थानीयस्तरमा पाइने खान ेकुराको समहूलाई समावेर् गरी पोषण कनयर बनाउने।  

• स्थानीय तह स्तरमा Food pyramid बनाएर राखन ेर प्रत्येक स्वास््य सस्थामा Food 
pyramid को Flex बनाएर राखने।  

• सब ैपाललकहरुले आफ्नो समदुायमा उपलब्ध भएको सात समहूको खाद्य सामग्रीहरु राखेर 
आवश्यकता अनसुार परामसय ददने।  

क .
स्र  पोषण कनयर स्तापना को लागी सामग्री  मात्रा  

१ पेपरमा पोषण कनयर भनेर लेखखएको।  १ 

२ 
मेिा काडयमा हरेक बार खाना चार भनेर 
लेखखएको।  १ 

३ मेिा काडयमा र्जक्त ददने खाना भनेर लेखखएको।  १ 

४ मेिा काडयमा गेडागडुी भनेर लेखखएको।  १ 
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५ मेिा काडयमा साग तथा फलफुल भनेर लेखखएको।  १ 

६ 
मेिा काडयमा पर् ु पन्छी जन्य खाना भनेर 
लेखखएको।  १ 

७ अन्न जरा र कन्दमलु    

  चामल २०० ग्राम  

  मकै  २०० ग्राम  

  राई  २०० ग्राम  

  बाललय  २०० ग्राम  

  गहु  २०० ग्राम  

  आल ु २०० ग्राम  

  याम  २०० ग्राम  

  स्वीि पोिेिो  २०० ग्राम  

८ गेडागडुी र दालहरु    

  मसुरुी को दाल  २०० ग्राम  

  रहर को दाल  २०० ग्राम  

  चना को दाल  २०० ग्राम  

  चना  २०० ग्राम  

  भट्मास  २०० ग्राम  

  मास को दाल  २०० ग्राम  

  मिर  २०० ग्राम  

  राज्मा  २०० ग्राम  

९ फलफुल र सागपात  

  स्याउ  एउिा  

  केरा  एउिा  

  आप  एउिा  
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  सनु्तला  एउिा  

  मेवा  एउिा  

  तरबजु  एउिा  

  अगंरु  एउिा  

  रायो को साग  १ मठुा  

  लिे को साग  १ मठुा  

  मलुा  २०० ग्राम  

  गाजर  २०० ग्राम  

  फसी  २०० ग्राम  

  काउली  २०० ग्राम  

  बन्दाकोवप  २०० ग्राम  

  लसलम  २०० ग्राम  

  लभडंी  २०० ग्राम  

  पवयल  २०० ग्राम  

  ब्रोकॉली  २०० ग्राम  

  करेला  २०० ग्राम  

  काक्रा  २०० ग्राम  

१० पर्धुन    

  मास ु २०० ग्राम  

  कलेजो  २०० ग्राम  

  दधु  २०० ग्राम  

  तघउ  २०० ग्राम  

  ददह  २०० ग्राम  

  पतनर  २०० ग्राम  
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  गचज  २०० ग्राम  

११ नाङ्ग्लो  २ 

१२ 
िाकक ठुलो (सब ैसागपात र फलफुल राखन को 
लागी ( १ 

१३ ठेकी )दही , दधु राखन को लागी ( ५ 

१४ िाकक सानो  १६ 

१५ िेबल सब ैसामान राखन को लागी  १२ 

लक्षक्षत समहूः सम्पणुय आम नागररकहरु 

सेवा ददने र काययक्रम सञ्चालन गने तनकायः सम्बजन्धत नगरपालीका तथा गाउँपालीका र 
मातहतका स्वास््य ससं्था 

सेवा र काययक्रम सञ्चालन गनुयपने समयः आगथयक वषय २०७६/२०७७ लभत्र काययक्रम सम्पन्न 
गनुयपनेछ । 

काययक्रम अनुगमन तथा सुपररबेक्षण: 

पररवार कल्याण महार्ाखा/प्रादेलर्क तनकाय ले आबश्यकता अनसुार काययक्रमको अनगुमन 
गने छ । 

अलभलेख तथा प्रततवेदन 

प्रादेलर्क मन्त्रालय/सतंघय मन्त्रालय, स्वास्थ सेवा बबभाग, पररवार कल्याण महार्ाखा, 
पोषण र्ाखा, िेकुमा काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात तनम्न प्रततबेदनहरु पठाउनपुनेछ: 

• सम्बजन्धत स्वास््य ससं्था र स्थानीय तहका स्वास््यकमी तथा प्रतततनगधहरुल ेकाययक्रम 
सम्पन्नताको बबस्ततृ प्रगतत प्रततवेदन  

• सम्बजन्धत स्थानीय तहले चौमालसक र बावषयक रुपमा एक प्रतत आगथयक तथा भौततक 
प्रगतत प्रततबेदन (अनसुचूी २) 

बजेि 
वाँडफाँड 

नेपाल सरकारको श्रोतबाि एउिा स्थानीय तहको कजम्तमा २ विा स्वास््य ससं्थाको लागग 
रू२०००० को दरल ेरकम बबतनयोजन गररएको छ । प्रचललत आगथयक एन काननुको पररगध 
लभत्र रदह आवश्यकता अनसुार बाडफाड गनय सककने छ।  

सन्दभय 
सामग्री 

Food pyramid खाद्य प्रववगध तथा गणु तनयन्त्रण कायायलय (DFTQC) ले बनाएको 
अनसुार, FOOD COMPOSITION TABLE 2012, नेपालीहरुका लागग असल खानपान 
सम्बजन्ध मागयदर्यन पजुस्तका आदद 
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१३. मटहला स्वास््य स्वयम   सेववका तथा स्वास््य कमी बाि आमा समहुमा स्थानीयस्तरम ैउपलब्ध ७ खाना 
समहुको प्रदर्गनी/ प्रबधगन  

पररचय   स्थानीयस्तरमा उपलब्ध हुने खाद्यान्नहरु (अन्न वा कन्दमलू, गेडागडुी, दधू तथा दगू्ध 
पदाथय, पर्पुकं्षक्षजन्य श्रोत (माछा/मास)ु, अण्डा, लभिालमन ए पाइने फलफुल तथा तरकारी 
र अन्य फलफुल तथा तरकारी), नाङ्गलो (मधेसी समदुाय र सदुरु पजश्चममाः सपुा, केही 
मधेसी समदुायमाः कोतनया, थारु समदुायमाः डगरी) मा राखी प्रदर्यन गने र पोषण लर्क्षा 
ददनको लागग यो काययक्रम रखखएको हो । यस ववगध माफय त गाउँघर, समदुायमा उपलब्ध हुने 
ववलभन्न थररका स्थानीय खाद्यवस्तहुरुको प्रदर्यनी गरी ती खाद्यवस्तहुरुबाि प्राप्त हुने पोषण 
र पौजटिक तत्वको महत्वबारे बझुाउन सजजलो हुन्छ ।  

गाउँघरमा पर्पुकं्षक्ष पालनगरी अण्डा, माछा मास,ु दधु, ददह खान प्रोत्साहन गनय पतन 
सककन्छ । स्थानीयस्तरम ैउपलब्ध ७ खाना समहुको प्रदर्यनी/ प्रबधयन गरी ताललम, राजटिय 
पोषण काययक्रम, परैवी उपाय र उपयकु्त प्रलर्क्षण बबगध रुपमा प्रयोगगनय सककन्छ । सामाजजक 
व्यवहार पररवयतन सञ्चारको माध्यमबाि स्थानीयस्तरम ैउपलब्ध ७ खाना समहुको प्रदर्यनी 
प्रदयर्न गदै पोषण व्यवहारमा सधुार ल्याउन समदुाय स्तरमा मदहला स्वास््य स्वय ंसेववका, 
आमा समहू, हेराल ुर समदुायलाई पोषण लर्क्षा ददइ पोवषलो खानाको महत्व बझुाउन र 
सम्झाउँन सजजलो हुन्छ । 

उद्देश्य सम्पणूय ७५३ पाललकहरुका स्वास््य कमीहरु, म.स्वा.स्व.से.हरुले स्थानीयस्तरम ैउपलब्ध 
७ खाना समहुको प्रदर्यनी/ प्रबधयन माफय त गाउँघर, समदुायमा उपलब्ध हुने ववलभन्न थररका 
स्थानीय खाद्यवस्तहुरुको प्रदर्यनी गरी ती खाद्यवस्तहुरुबाि प्राप्त हुने पोषण र पौजटिक 
तत्वको महत्वबारे बझुाइ पोषण लर्क्षा प्रदान गनेछ .  

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

मात,ृ लर्र् ुतथा बाल्यकालीन पोषण सधुारको लागग चादहने न्यनूतम खाद्य ववववधताकोबारेमा 
समदुायमा प्रचार, प्रसार गनेृय 

 स्थानीयस्तरमा उपलब्ध हुने खाद्यान्नहरुको उपभोग र उत्पादन (घरायसी खाद्य वस्त ु
उत्पादनको साथै कृवष तथा पर्पुालन) बिाउने र परम्परा देखख चललआएको, तर अदहले 
कम प्रयोग गररने पोवषला खाद्यबस्तहुरुको प्रवयद्धन गनयको लागग उत्प्रेरणा ददने ।  

सञ्चालन 
प्रकृया  

सञ्चालन ववगधः 

• एक पिक खाद्य प्रदर्यनीको लागग रु २००० (दइु हजार सम्म ) खचय गने गरी बजेि 
छुट्याईएकोले सम्बजन्धत स्थानीय तहले कहा ँकदहले कसरर कसबाि गने भन्ने पवूय 
कायययोजना तयार गरी सम्बजन्धत स्थानीय तह प्रमखु बाि स्वीकृत गराई सञ्चालन 
गनुयपनेछ 
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• आमा समहूको बठैकमा ७ खाना समहुको प्रदर्यनी/ प्रबधयन गनय स्थानीयस्तरमा न ैउपलब्ध 
हुने र मौसम अनसुार पाईने सम्भव भएसम्म पोवषलो खानेकुरा खाद्य सामग्रीहरुको 
प्रयोग गनुय पछय । 

• मदहला स्वास््य स्वयसंेववकाल े७ खाना समहुको प्रदर्यनी गनय आमा समहूको बठैकमा 
आउँदा समहूका सब ैसदस्यहरुलाई आफ्न ैघर,बारी र समदुायमा भएको र मौसम अनसुार 
पाईने अन्नहरु वा कन्दमलूहरु, गेडागडुी, लभिालमन ए पाइने फलफुल तथा तरकारी र 
अन्य फलफुल तथा तरकारी र पर्पुकं्षक्षजन्य श्रोत (दधू तथा दगू्ध पदाथय, अण्डा, माछा,्
मास,ु) मध्येबाि आफुले जे सककन्छ त्यदह केदह मात्रामा ल्याउन अनरुोध गनुयहोस ्।  

• ७ खाना समहुको प्रदयर्नी गनय स्वयसंेववकाले आफ्न ैघरमा भएको वा समहूको कुन ै
सदस्यको घरमा भएको नाङ्गलो प्रयोग गनुयहोस ्। स्वयसंेववकाल ेआफु लगायत आमा 
समहूका सदस्यहरुले ल्याएका खानेकुरा, खाद्य सामग्रीहरु नाङ्गलोमा खाद्य समहू 
लमलाएर राख्नुहोस र पोषण नाङ्गलो तयार गनुयहोस ्।  

• स्वयसंेववकाले तयार पारेको पोषण नाङ्गलोको प्रयोग गदै(हरेक बार खाना चार) भन्नेबारे 
छलफल गनुयहोस ्। हरेक पिक खाना खाँदा सात विा खाद्य समहू मध्येबाि (अन्न वा 
कन्दमलू, गेडागडुी, दधू तथा दगू्ध पदाथय, , अण्डा, लभिालमन ए पाइने फलफुल तथा 
तरकारी र अन्य फलफुल तथा तरकारी) सकेसम्म कम्तीमा चार प्रकारको खाना खानपुदयछ 
भन्ने प्रटि पानुयहोस ्।र्ाकाहारीको हकमा दधु र दधुका पररकार, िुसा उमारेको गेडागडुी, 
भिमास, तलेहन आदद कुराहरु बिी खानपुछय भन्ने जानकारी ददनहुोस।्  

• ७ खाना समहुको प्रदयर्नी प्रत्येक खाद्य समहूरखाद्य सामग्रीहरु देखाउँदै त्यसको 
महत्वबारेमा प्रटि जानकारी गराउनहुोस ्। यदद कुनै खाद्य समहू नाङ्गलोमा नभएमा 
सगचत्र पसु्तीका (जफ्लपचािय) मा भएको गचत्रलाइ देखाउन सककन्छ। 

• छलफलमा स्वयसंेववकाले स्थानीयस्तरमा उपलब्ध खाद्यन्नहरुबाि सात ैसमहूको खाद्यान्न 
कसरी सतुनजश्चत गनय सककन्छ भन्नेबारे छलफल चलाउदै नेपाली खाद्यन्नहरुको तनयलमत 
उपभोग गनायले जोखखममा रहेका समहु (१००० ददन लभत्रका आमा र बालबाललका), तथा 
ककर्ोर÷ककर्ोरी र स्कुल जाने उमरेका बालबाललकाको पोषण अवस्थामा सधुार ल्याउन 
खेल्ने महत्वपणूय भलूमकाबारे प्रटि पानुय् ुहोस ्।  

• स्वयसंेववकाले पोषण नाङ्गलो र सगचत्र पसु्तीका (जफ्लपचािय)को प्रयोग गदै गदै पोवषलो 
खाना कस्तो हुनपुछय , कतत उमेरमा कतत मात्रा खवुाउने र कुन कुनअवस्था मासाबनु 
पानील हातधुन ुपछयभन्नेबारे सभागीहरुलाई बताउनहुोस ्।  

• अन्त्यमा स्थानीयस्तरमा उपलब्ध खाद्यन्नहरुको महत्व र ववर्षेताहरुलाई जोड ददनकुा 
साथै खानामा खाद्य ववववधता बिाउदै पोषण व्यवहार सधुार गनय उत्प्रेररत गनुय् ुहोस ्। 
सब ैसहभागीलाई प्रदयर्नमा लसकेका कुराहरु व्यवहारमा लाग ुगनय प्रोत्साहन गदै धन्यवाद 
ददनहुोस ्। 
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• ७ खाना समहुको प्रदयर्नीका तनजम्त जम्मा भएकाखाद्य सामग्रीहरु समहूको इच्छा तथा 
सहमतत अनसुारगभयवती सतु्केरी अथवा न्यनूपोषण अवस्था मा रहेका आमा र 
बालबाललकालाई समहूको तफय  बाि सहयोग स्वरुप ददन सककन्छ। 

लक्षक्षत समहूः 

स्वास््य आमा समहू, १००० ददनका मदहला, बालबाललकाहरु, उतनहरुका हेरचाहकताय, घरेल ु
तनणययकताय र समदुाय, ककर्ोरीहरु । 

सेवा ददने/काययक्रम सञ्चालन गने तनकायः 

सम्पणूय जजल्लाका सम्बजन्धत नगरपालीका तथा गाउँपालीका र मातहतका स्वास््य ससं्थाहरु। 

सेवा/काययक्रम सञ्चालन गनुयपने समयः 

स्वास््य आमा समहूको बठैक सञ्चालन भएको समयमा र ववद्यालयहरुमा ववद्यालय स्वास््य 
तथा पोषण काययक्रम सञ्चालन हुने अवगध (मलंसर मदहनाको पदहलो हप्ता र जठे मदहनाको 
पदहलो हप्तामा अतनवायय रुपमा र सम्भव भएसम्म मदहनाको एकचोिी । 

काययक्रम अनगुमन तथा सपुररबेक्षण: 

पररवार कल्याण महार्ाखा/प्रादेलर्क तनकाय ले आबश्यकतानसुार काययक्रमको अनगुमन गने 
छ । 

अलभलेख तथा प्रततवेदन: 

प्रादेलर्क मन्त्रालय/सतंघय मन्त्रालय,स्वास्थ सेवा बबभाग, पररवार कल्याण महार्ाखा, पोषण 
र्ाखा, िेकुमा काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात तनम्न प्रततबेदनहरु पठाउनपुनेछ: 

• सम्बजन्धत स्वास््य ससं्था र स्थानीय तहका स्वास््यकमी तथा प्रतततनगधहरुल ेकाययक्रम 
सम्पन्नताको बबस्ततृ प्रगतत प्रततवेदन  

• सम्बजन्धत स्थानीय तहले चौमालसक र बावषयक रुपमा एक प्रतत आगथयक तथा भौततक 
प्रगतत प्रततबेदन (अनसुचूी २) 

बजेि 
वाँडफाँड 

यो काययक्रमको लागग नेपाल सरकारको श्रोत बाि रु ५२००० (बाउन्न हजार) को दर ले रकम 
बबतनयोजन गररएको छ  

प्रचललत आगथयक एन काननुको पररगध लभत्र रदह आवश्यकता अनसुार बाडफाड गनय सककने 
छ।  

सन्दभय 
सामग्री 

पोषण बबर्षे काययक्रम सम्बजन्ध एकककृत ताललम पजुस्तका, स्थानीयस्तरम ैउपलब्ध हुने 
ववववध खाद्य पदाथयहरु आदद | 

 



134 

 

१४. स्तनपान कक्ष स्थापना (स्थानीय तहको सावगजननक, औपचाररक, अनौपचाररक क्षरेमा कष्म्तमा २५३ 
ओिा कक्ष  

पररचय  नेपालमा असाधारण पररजस्थतत वाहेक करीव ९९ प्रततर्त नेपालका मदहलाहरुले आफ्ना बच्चाहरुलाई 
स्तनपान गराउने गरेका त्यांक नेपाल जनसांख्यीक स्वास््य सवेक्षण २०१६ ले देखाएको छ, 
तथावप पणूयस्तनपान गराउनेको सखं्या भने ६६ प्रततर्त मात्र रहेको छ, त्यसैगरी लर्र् ुजन्मेको 
१ घण्िा लभत्र स्तनपान गराउनेको सखं्या ५५ प्रततर्त छ । लर्र् ुजन्मे देखख १ मदहनासम्म 
पणूयस्तनपान गराउने सखं्या भने ८० प्रततर्त रहेको छ । त्यस ैगरी यो त्यांक घट्दै लर्र् ु२ 
देखख ३ मदहना सम्मको हँुदा पणूयस्तनपान गराउने सखं्या ७२ प्रततर्त मात्र रहेको छ । लर्र् ु४ 
देखख ५ मदहनाको उमेर समहुमा स्तनपानको जस्थतत हेने हो भने ४१ प्रततर्तले मात्र पणूयस्तनपान 
गराएको देखखन्छ । लर्र्कुो र्ारीररक, मानलसक र सवंेगात्मक ववकाससगं ैरोग प्रततरोधात्मक 
क्षमता बिाउनको लागग ६ मदहनासम्म स्तनपान गराउन अतनवायय हुन्छ ।  

स्तनपान जीवनको आधार पतन रहेको हुदाँ यसलाई सरंक्षण, प्रवयधन, तथा सघाउन आमा र 
लर्र् ुमतै्री वातावरण सजृना गनयको तनम्ती सावयजतनक स्थलहरुमा स्तनपान कक्ष स्थापनाको 
लागग बजेि ववतनयोजन गररएको छ । 

उद्देश्य कामकाजी आमाले कामको क्रममा पतन बालबाललकालाई आफूसगं ैराखी तछिो तछिो दधू खवुाउन 
प्रोत्सान गनुयका साथै आमाले घर बादहर तनक्दा पतन तनधायक्क भएर आफ्नो बच्चालाई आफु सगं ै
ललएर दहड्न सकुन । 

स्थानीय तहहरुको सावयजतनक, तनजज, औपचाररक क्षेत्रमा लर्र्कुो स्तनपान गने पदहलो 
अगधकारलाई सतुनजश्चत गनयको तनम्ती स्तनपान कक्षको स्थापना गने । 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

२ वषय मतुनका बालबाललकाल े ववलभन्न कारणले गदाय स्तनपान गनयबाि बजन्चत हुने छैन ् र 
स्तनपानको प्रबद्र्धन, सरंक्षण र सहयोगमा ततव्रता आउनेछ । 

सञ्चालन 
प्रकृया  

• स्तनपान कक्ष स्थापनाको लागग आवश्यक पने सामान जस्त ैकुसी, दराज, पदाय, हात धुने 
व्यवस्था गनयको लागग यो कक्रयाकलापबाि गा.पा, ना.पा मा छुिाईएको व्यवस्था गररएको 
छ  

• स्तनपान कक्ष स्थापना गदाय गाउँ/नगर स्थानीय तहका सावयजतनक, तनजज, औपचाररक 
क्षेत्रमा जस्त ैववमानस्थल, बसपाकय , जजल्ला प्रर्ासन कायायलय आदद जस्ता बिी आवतजावत 
हुने स्थान हेरी स्थापना गनुयपनेछ । 

• स्थानीय तनकायका स्वास््य सयंोजकले पररवार कल्याण महार्ाखा, स्वास््य सेवा 
बबभाग/प्रादेलर्क कायायलय/डडलभजन स्वास््य कायायलय/ समन्वय इकाईका पोषण सम्बद्ध 
व्यजक्त सँगको सहयोगमा प्राप्त बजेिको आधारमा त्यस्ता औपचाररक क्षेत्रमा एउिा कोठा 
सहयोग ललई वा तनमायण गरी स्तनपान कक्ष खोल्न े। 

• कक्ष स्थापनाको लागग अपगु भएमा स्थानीय श्रोतबाि बजेि व्यवस्था गने । 
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लक्षक्षत समहूः 

१००० ददनका आमाहरु 

सेवा ददने र काययक्रम सञ्चालन गने तनकायः 

सम्बजन्धत स्थानीय तनकायको स्वास््य ईकाइले गनुयपनेछ ।  

सेवा/काययक्रम सञ्चालन गनुयपने समयः चाल ुआ.व को दोस्रो चौमालसक लभत्र  

काययक्रम अनगुमन तथा सपुररबेक्षण: पररवार कल्याण महार्ाखा/प्रादेलर्क तनकायले 
आबश्यकतानसुार काययक्रमको अनगुमन गने छ । 

अलभलेख तथा प्रततवेदन: 

प्रादेलर्क मन्त्रालय/सतंघय मन्त्रालय,स्वास्थ सेवा बबभाग, पररवार कल्याण महार्ाखा, पोषण 
र्ाखा, िेकुमा काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात तनम्न प्रततबेदनहरु पठाउनपुनेछ: 

• सम्बजन्धत स्वास््य ससं्था र स्थानीय तहका स्वास््यकमी तथा प्रतततनगधहरुल ेकाययक्रम 
सम्पन्नताको बबस्ततृ प्रगतत प्रततवेदन  

• सम्बजन्धत स्थानीय तहले चौमालसक र बावषयक रुपमा एक प्रतत आगथयक तथा भौततक प्रगतत 
प्रततबेदन (अनसुचूी २) 

बजेि 
वाँडफाँड 

नेपाल सरकारको श्रोत बाि ताप्लेजुङ्ग, सखंुवासभा, भोजपरु, सोलखुम्ब,ु दोलखा, 
लसन्धुपाल्चोक, रसवुा, धाददङ्ग, नवुाकोि, रूपन्देही, अघायखाचँी, पाल्पा, गलु्मी, स्याङ्गजा, 
गोरखा, लम्जुङ्ग, बाग्लङु्ग, म्याग्दी, प्यठूान, दाङ्ग, सल्यान, बाँके, सखुेत, कैलाली, 
दाचुयला, कंचनपरु जजल्लाको सब ैस्थानीय तहहरुमा २०००० को दरल ेरकम बबतनयोजन गररएको 
छ। प्रचललत आगथयक एन काननुको पररगध लभत्र रदह आवश्यकता अनसुार बाडफाड गनय सककने 
छ।  

सन्दभय 
सामग्री 

स्तनपान कक्ष स्थापना गनय को लागग कजम्तमा ओछ्यान सेि, ठूलो आरामदायक कुसी, हात 
धुनको लागग (ट्याप र साबनुको साथ बाजल्िन), भइँुमा गलैंचा, आमा र बच्चाको पोस्िर 
(स्तनपानकोबारेमा) आदद 

 

१५. पोषण कायगक्रमको अनगुमन तथा सपुररवेक्षण  

पररचय  ७५३ स्थानीय तहहरुबाि सञ्चालन हुने पोषण सम्बजन्धत काययक्रमहरु प्रभावकारी र गणुस्तरीय 
बनाउन ेर काययक्रममा सधुार ल्याउने अलभप्रायल ेसवेा प्रवाह गने तनकाय वा व्यजक्तले अवलम्बन 
गरेको प्रकक्रयाहरुको प्रत्यक्ष सपुररवेक्षण गनयका लागग यो लर्षयकमा बजिे व्यवस्था गररएकोछ । 
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उद्देश्य स्थानीय तहहरुल ेआफ्नो क्षेत्र अन्तगयतका स्वास््य ससं्थाहरुमा पोषण सम्बजन्ध काययक्रमहरुको 
सपुबेक्षण अनगुमन गरी प्राबबगधक पटृठपोषण उपलब्ध गराउन ु। 

स्थानीय तहहरुले आफ्नो क्षेत्र अन्तगयतका स्वास््य ससं्थाहरुमा पोषण सम्बजन्ध आपतूतय तथा 
व्यवस्थापनमा सधुार ल्याउन।ु 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

पोषण काययक्रमका सचुांकमा सधुार भएको हुनेछ । 

सञ्चालन 
प्रकृया  

• मागथ उल्लखेखत सपुररवेक्षण, अनगुमनका कक्रयाकलापहरुमा ववतनयोजजत बजेिबाि सपुररवेक्षण 
कायय योजना बनाउँदा सधुारको महससु गररएका स्वास््य ससं्था छनोि गरी सपुररवेक्षण कायय 
ताललका तयार गने । 

• सपुररवेक्षण काययक्रमको लागग ववषयवस्तमुा दक्ष तथा काययक्रमसँग सम्बजन्धत व्यजक्त मात्र 
पररचालनको योजना बनाउने । 

• सपुररवेक्षण तथा अनगुमनको लागग आवश्यक पने चेक ललटि सामाजजक ववकास मन्त्रालय 
, जनस्वास््य महार्ाखाल ेउपलब्ध गराउने छ । 

• सपुररवेक्षण कायय योजना तथा अन्य तनयलमत काययमा खिाई जाने कमयचारीहरुल ेसपुररवेक्षण 
पश्चात काययक्रमको अवस्था, गररएका काययहरु र सझुाव सदहत अतनवायय रुपमा चेक ललटि 
सदहत समीक्षा र पटृठपोषण ददएको काययको अलभलखे राखी एक कपी सामाजजक ववकास 
मन्त्रालय , जनस्वास््य महार्ाखा लाई उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

लक्षक्षत समहूः स्थानीय तह जस्थीत स्वास््य ससं्थाहरु, समदुातयक इकाई, गै .स.स.  म.स्वा.स्व.ं 
सेववकाहरु 

सेवाददने र काययक्रम सञ्चालन गने तनकायः सम्बजन्धत स्थानीय तह अन्तगयतको स्वास््य र्ाखाल े
गनुयपनेछ । 

काययक्रम अनगुमन तथा सपुररबेक्षण: पररवार कल्याण महार्ाखा/प्रादेलर्क तहबाि 
आबश्यकतानसुार काययक्रमको अनगुमन गनेछ । 

अलभलेख तथा प्रततवेदन: 

प्रादेलर्क मन्त्रालय/सघंीय मन्त्रालय,स्वास्थ सेवा बबभाग, पररवार कल्याण महार्ाखा, पोषण 
र्ाखा, िेकुमा काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात तनम्न प्रततबेदनहरु पठाउनपुनेछ: 

सम्बजन्धत स्वास््य ससं्था र स्थानीय तहका स्वास््यकमी तथा प्रतततनगधहरुल े काययक्रम 
सम्पन्नताको बबस्ततृ प्रगतत प्रततवेदन  

सम्बजन्धत स्थानीय तहले चौमालसक र बावषयक रुपमा एक प्रतत आगथयक तथा भौततक प्रगतत 
प्रततबेदन )अनसुचूी २(  
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बजेि 
वाँडफाँड 

नेपाल सरकारको श्रोतबाि यस काययक्रमको लागग रु २१००० (एक्काइस हजार ) बबतनयोजन 
गररएको छ । प्रचललत आगथयक एन काननुको पररगध लभत्र रदह आवश्यकता अनसुार बाडफाड गनय 
सककने छ।  

सन्दभय 
सामग्री 

पोषण काययक्रम अनगुमन चेकललस्ि, काययक्रम तनदेलर्का/काययववगध आदद 

 

पररवार कपयाण अन्त्तरगत सञ्चालन गररने कृयाकलापहरूको ववमभन्त्न कृयाकलापहरूमा रकम बांिफााँि सम्वष्न्त्ध 
मागगदर्गन 

पररवार कल्याण अन्तगय  जम्मा ६ विा तपलर्लमा उल्लखेखत लर्षयकहरूमा  गरी सव ैस्थानीय तहका लागग 
र कम ववतनयोजन  गररएको छ । 

लस .नं.  कृयाकलाप रकम कैकफयत 

पररवार योजना सेवा सदुृडीकरण तथा बबस्तार  

सव ैस्थानीय तहमा पररवार योजना तथा प्रजनन ्स्वास््य काययके्रम वाि रकम ववतनयोजन 
गरी सञ्चालन गनुयपने कृयाकलापहरू 

 

१ पररवार योजना तथा सरुक्षक्षत माततृ्व ददवस मनाउन १५ हजार उल्लेख गररए 
अनसुार वजेि 
बांडफाँड गरी 
काययक्रम 
सञ्चालन गने 

२ लामो अवगधको जन्मान्तरको लागग स्यािेलाइयि सेवा    ३५ हजार 

३ सेवा को पहँुच कम भएका समदुायमा नवबबवादहत 
दम्पतीहरुसँग पररवार योजनाबारे छलफल 

१० हजार 

४ बदेैलर्क रोजगारमा जाने श्रलमकका पजत्नका लागग पररवार 
योजना तथा प्रजनन ्स्वास््यको अन्तरकक्रया तथा सचेतना 
काययक्रम 

१० हजार 

५ बन्ध्याकाण र IUCD सँग सन्तटुि ग्राहकसँग समदुायमा 
अन्तरकृया तथा Follow up 

१० हजार 

६ मदहनावारी सरसफाइ सचेतना काययक्रम सम्बगधत स्थानीय 
सरोकारवालासँग अन्तरकक्रया 

२० हजार  

७ बबध्यालयबादहर रहेका ककर्ोरककर्ोरीहरुलाइय प्रजनन स्वास््य 
सेवामा समेट्न ेकाययक्रम 

१० हजार 
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८ पररवार योजना र ककर्ोर ककर्ोरी काययक्रमकोबारेमा 
बबध्यालयका लर्क्षकहरू तथा बबध्यालय ब्यबस्थापनलाइय 
अलभमखुीकरण 

६ हजार 

९ ककर्ोरककर्ोरी काययक्रम अन्तगयत मदहनावारी स्वास््य 
ब्यवस्थापनको लागग स्कूलमा स्यानेिरी प्याड ववतरण 

४० हजार 

१० अव्टिेदिक कफस्िुला, PoP, Cervical Cancer र 
Breast Cancer को जस्क्रतनग 

६० हजार 

११ वन्ध्याकरण अगाव ैमदहला स्वास््य स्वय ंसेववकासँग छलफल फरक फरक 
व्यवस्था 

अनसुचूी १२ मा 
हेरी उल्लेख भए 
अनसुार वजेड 
वाँडफाँड गरी 
काययक्रम 
सञ्चालन गने  

१२ आइययलुसडी तथा इयम्प्लान्ि सेवा प्रदान फरक फरक 
व्यवस्था 

१३ स्वास््य ससं्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सलमतीलाई 
पररवार योजनाबारे अलभमखुीकरण 

फरक फरक 
व्यवस्था 

१४ मदहला स्वास््य स्वय ंसेववकाहरु लाई पररवार योजना साथ ै
लामो गभयन्तर बबधीबारे अलभमखुीकरण  

फरक फरक 
व्यवस्था 

१५ गाउँघर जक्लतनक सञ्चालन यातायात खचय फरक फरक 
व्यवस्था 

१६ गाउँघर जक्लतनक सेवा सदुृदिकरण फरक फरक 
व्यवस्था 

काययक्रम लाग ुभएका स्थानीय तहमा मात्र सञ्चालन गनुयपने काययक्रम हरू  अनसुचूी १२मा 
रकम उल्लेख 
भए काययक्रम 
तय गररएका 
स्थानीय तहल े
उल्लेख गररए 
अनसुार वजेि 
ववतनयोजन गरी 
काययक्रम 

१७ Roving ANM वाि Disadvantaged Community लाई 
पररवार योजना सेवाको पहुन्च परुाउने 

काययक्रम लाग ु
भएकामा रू ३ 
लाख 

१८ VP सेवा मापयत पररवार योजनाको सदुृडीकरण  काययक्रम लाग ु
भएकामा रू ३ 
लाख ५० हजार  

१९ ASRH certification ससं्थाको सदुृडीकरण काययक्रम  काययक्रम लाग ु
भएकोमा रू २० 
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देखख ६० हजार 
सम्म 

सञ्चालन गने 
।  

२० ककर्ोर ककर्ोरीमबैत्र स्वास््य ससै्था सदुृिीकरण काययक्रम काययक्रम लाग ु
भएकामा मात्र 

पररवार योजना तथा प्रजनन ्स्वास््य काययक्रमका लागग औजार उपकरण खररद 

२१ पररवार योजना तथा प्रजनन ् स्वास््य काययक्रमका लागग 
औजार उपकरण खररद 

२७ हजार वेग्ल ै लर्षयकमा 
रकम प्राप्त 
भएको 

मात ृतथा नवलर्र् ुकाययक्रमका लागी ब्यजक्त करार 

१ प्राथलमक स्वास््य केन्र तथा स्वास््य चौकीमा रहेका 
Birthing Center हरुमा २४ स ै घन्िा प्रसतुी सेवा 
सञ्चालन गनय करारमा अनमी तनयकु्ती 

अनसुचूी ११ 
अनसुार रकम 
वाँडफाँड गनुयपने  

 

२ लसइओएनसी सेवा सञ्चालन तथा नया ँववस्तार 

मात ृतथा नवलर्र् ुकाययक्रम 

१ दांग र इलाममा Birth Defect काययक्रमको काययन्वयन काययक्रम लाग ु
भएका स्थानीय 
तहको लागग 
एकमटुि वजेि 
ववतनयोजन 
गररएको ,
अनसुचूी ११ मा 
हेरी रकम 
बाँडफाँड गरी 
कृयाकलाप 
सञ्चालन 
गनुयपने  

अनसुचूी 
११अनसुार 
रकम बांडफाँड 
गने । 

२ सरुक्षक्षत माततृ्वका लागग ग्रामीण अल्िासाउण्ड काययक्रम 

३ दक्ष प्रसतूतकमीहरुलाई अनसाईि कोगचङको लागी क्षमता 
अलभवदृ्धी 

४ अत्यागधक रक्तश्राव रोकथामका लागग मात ृ सरुक्षा चक्की 
अलभमखुखकरण काययक्रम 

५ CEONC साईिको लागी स्वास््य उपकरण खररद 

६ स्थानीय तहहरुमा PNC home visit काययक्रम सञ्चालन 

७ एमवपडडएसआर काययक्रम कायायन्वयन 

८ पणूय ससं्थागत सतु्केरी स्थानीय तह घोषणा 

९ तनजी अस्पताल तथा मेडडकल कलेजहरुमा MPDSR तथा 
Birth Defect काययक्रमको सचालन 
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मात ृतथा नवलर्र् ूकाययक्रम अन्तरगत आमा सरुक्षा ,ANC, न्यानो झोला ,Vitamin K, Magnesium 
Sulphate, Calcium Gluconate र तनर्लु्क गभयपतन काययक्रम 

१ आमा सरुक्षा, ANC काययक्रम तनदेलर्कामा 
उल्लेख भए 
अनसुार बाँडफाँड 
गरी खचय गने  

जम्मा रकम 
अनसुचूीमा 
ददइयएको । 

२ न्यानो झोला 

३ तनर्लु्क गभयपतन काययक्रम 

मात ृतथा नवलर्र् ुकाययक्रम अनगुमन तथा सपुररवेक्षण 

१ मात ृतथा नवलर्र् ुकाययक्रम अनगुमन तथा सपुररवेक्षण सव ै
स्थानीय तहमा 

हजार   

 

 

२. मात ृतथा नवमर्र् ुकायगक्रमका लागी ब्यष्क्त करार (LMBIS Code 2.5.7.2) 

२.१ प्राथलमक स्वास््य केन्र तथा स्वास््य चौकीमा रहेका Birthing Center हरुमा २४ स ैघन्िा प्रसतुी 
सेवा सञ्चालन गनय करारमा अ .न.मी तनयकु्ती  

पररचय हाल नेपाल सरकारको जस्वकृत दरवजन्द अनसुार स्वास््य चौकी तथा प्रा.स्वा.के .मा उपलवध 
नलसयङ जनर्क्तीले २४ स ैघण्िा प्रर्तुी सेवा ददन नसक्न ेअवस्था भएको हँुदा प्रसतूी सेवा 
तनरन्तर गनय थप जनर्क्ती आवश्यक भएको हँुदा यो काययक्रम तथा बजिे ववतनयोजन गररएको 
छ ।  

उद्देश्य प्रसतूत सेवालाई २४ स ैघण्िा सचुारु िंगले सञ्चालन गने । 

सञ्चालन 
प्रकृया  

• करार सेवामा भनाय गदाय करार तनदेलर्का २०७२ वमोजजम गनुयपनेछ ।  
• करार तनदेलर्का २०७२ अनसुार SBA ललएका स्थानीय, अनभुवव अ.न.मी. लाइय प्राथलमकता 

ददइय करारमा तनयकु्त गने । 
• करार सेवा सम्झौता अनसुार TOR वनाइय अ.न.मी. लाइय प्रसतूी केन्रमा खिाउन ुपनेछ ।  
• अ.न.मी. तनयजुक्त गदाय ववगत देखख काययरत अ.न.मी.को कायय सम्पादन मलू्याङकन 

गदाय सन्तोषजनक पाईएमा बजेिको पररगध लभत्र रही तनयमानसुार तनरन्तरता ददन सककनेछ 
।  

• स्थानीय तह अन्र्तगत करारमा तनयकु्त अ.न.मी.लाई अतनवायय रुपमा बगथयङ्ग सेन्िरमा 
मात्र ैखिाउन ुपनेछ । 

• करार अनमीलाई पदस्थापन गदाय जुन बगथयङ्ग सेन्िरहरुमा प्रसतूत सखं्या बिी छ र भौगोललक 
दृजटिकोणले ववकि छ त्यस्तो ससं्थालाई प्राथलमकता ददन े।  
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• अनमीलाई तनयजुक्त ददँदा कायय गनुयपने ससं्था तोक्नपुनेछ र तोककएको स्थानमा रही अनमीले 
सेवा ददनपुनेछ । 

• स्थायी अनमी काययरत बगथयङ्ग सेन्िरमा मदहनामा प्रतत अनमी औसत ५ वा सो भन्दा कम 
प्रसतूत भएको खण्डमा त्यस्ता बगथयङ्ग सेन्िरमा करारको अ.न.मी. खिाउन पाईनेछैन । 
तर अनमीको दरबन्दी भए पतन अनमी काययरत नरहेको अवस्थामा करारको अनमी खिाउन 
सककनेछ । 

• २४ स ैघण्िा प्रसतूत सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा स्थायी र करारको अ.न.मी बीचमा 
Shift Rotation को ब्यवस्था गरी २४ स ैघण्िा प्रसतूत सेवा सचुारु गनुयपनेछ । 

• बगथयङ्ग सेन्िरमा बावषयक रुपमा अनमुातनत गभयवतीको कम्तीमा ७० प्रततर्त सतु्केरी गराउने 
लक्ष्य ललने । यसको लागग हरेक मदहना प्रसतूी केन्रमा काययरत अ.न.मी. हरूल ेस्वास््य 
आमा समहू सँग भेि गरी ससं्थागत प्रसतूी सखं्या विाउन ेवारे छलफल गने ।  

• करारमा तनयकु्त गदाय SBA ताललम ललएका र ससं्थागत प्रसतूत सेवा उपलब्ध गराइ रहेकालाई 
प्राथलमकता ददने । 

• प्रसतूी केन्र मा स्थायी/अस्थायी र करारमा तनयकु्त गरेको अ .न. लम सदहत कम्तीमा २ 
जना हुने गरी ब्यवस्था गनुयपनेछ । यसो गदाय प्रतत मदहना औसतमा र्नू्य अथायत 0 
delivery भएको ससं्थामा करारको अनमी थप गनुयपने आवश्यक नभएको तर 0 
Delivery हुनकुा कारण पत्ता लगाई २४ स ैघण्िा प्रसतूत सेवा सधुार गने वारे सरसल्लाह 
गरी सधुार गने तफय  आवश्यक पहल गने । 

वजेि व्यवस्था  

प्रतत अनमी प्रतत मदहना रु २२,१७० का दरल ेहुने गरी बजेिको व्यवस्था गररएको छ ।  

बजेिको पररगध लभत्र रही स्थानीय आवश्यकता अनसुार अनमी तनयकु्त गने । 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल  

सेवालाई २४ स ैघण्िा सचुारु िंगले सञ्चालन गरी तनरन्तर गणुस्तरीय प्रसतुी सवेा प्रदान हुनेछ 
। 

अलभलेख 
प्रततवेदन 

यस काययक्रम सम्पन्न भसैके पछी सम्बजन्धत स्थानीय तह  , प्रदेर् तथा केन्रमा अलभलेख 
तथा प्रततबेदन पठाउन ुपनेछ  

 

२.२ लसइओएनसी से वा सञ्चालन तथा नया ँववस्तार (CEONC Fund) 

पररचय  नेपालको सवंवधानले प्रत्येक नागररकको मौललक हक सतुनजश्चतता गनयका लागग नेपालका 
कुन ैपतन गभयबतत मदहलाहरुलाई अकाल मतृ्य ूबाि जोगाउनका लागग आकजस्मक प्रसतुत 
र्ल्यकक्रया (Comprehensive Emergency Obstetric Neonatal Care 

(CEONC ) सेवा २४ स ैघण्िा काययक्रम सेवा सरुु गररएको छ । CEONC काययक्रम 
सञ्चालन भएका प्रा.स्वा.के .तथा अस्पतालहरूमा आ .व .२०७४ र०७५ मा ७७ जजल्ला 
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मध्येमा ७२ जजल्लामा CEONC सेवा सञ्चालन भईरहेको छ । आ.व.२०७५ /०७६ मा 
सोलखुुम्ब ु जजल्लाको सोताङ्ग PHC मा र बाजुरा जजल्लाको कोजल्ि PHC मा २ विा 
CEONC सेवा थप गररएको छ । आ.व .२०७६।७७ मा थप १ साइि )कोल प्रा.स्वा.के .
रूकुम पवुय (CEONC काययक्रम सञ्चालन गरी मात ृमतृ्य ूघिाउने उधेश्य ले यो काययक्रम 
तथा बजेि बबतनयोजन गररएको छ । 

उद्देश्य स्वास््य सेवाको पहँुच बाि िािा रहेका सब ैगभयवतत मदहलाहरु लाई आकजस्मक प्रसतुत 
(CEONC) काययक्रम सञ्चालन गरी मात ृतथा नबजात लर्र् ुमतृ्यू दर घिाउने . 

सञ्चालन 
प्रकृया 

यस लर्षयकमा ववतनयोजन गररएको वजेि रकम ६ विा साइयिमा CEONC सेवा तनरन्तर र 
बांकी १ site (कोल प्रा. स्वा. के.) मा सेवा ववस्तार गनयका लागी चादहने जनर्जक्त 
तनयकु्त गनय, पाररश्रलमक ददन र सेवा अनसुार प्रोत्साहन रकम ददन बाहेक अन्य लर्षयकमा 
खचय गनय पाइयने छैन । जन र्जक्त व्यवस्थापन गदाय तनम्न अनसुार का जनर्क्ती 
आवश्यकता र उपलव्धता अनसुार व्यवस्था गरी सेवा प्रदान गनय सककने छ । यस लर्षयकमा 
उपलव्ध वजिे वाि रकम अपगु नभएमा स्थानीय तह बाि रकम ववतनयोजन गरी सेवा 
सचूारू गनय सककने छ । साथ ैअस्पताल ववकास सलमती वाि समेत जनर्क्ती व्यवस्थापन 
गनय सककने हँुदा काययक्रमलाइय तनरन्तर रूपमा सचूारू गनय रकम अभाव हुन नददने व्यवस्था 
लमलाउन ुपनेछ ।  

१. जनर्जक्त ब्यबस्थापन 

१.१. २४ घन्िा CEONC सेवाका लागी चादहने आवश्यक जनर्क्तीको ब्यवस्थापन ब्यक्ती 
करार सेवा तनयमावली अनसुार गनुयपनेछ   

२.२ आवश्यक जनर्क्ती  

२.२.१ गचककत्सक  

प्राथलमकताका आधारमा स्त्री रोग बबर्षेज्ञ एम.डड.जज.वप (MD,MDGP)/DGO/ ASBA 
हरूवाि क्रमर् छनोि गनुयपनेछ।  

मागथ उल्लेखखत र्कै्षक्षक योग्यता हालर्ल गरी प्रसतुी र्ल्यकक्रयामा कजम्तमा २ बषय अनभुव 
गरेकालाई प्राथलमकता ददने ।  

२.२.२ एनेस्थलेसय एलसटिेन्ि (कजम्तमा १ बषयको ताललम ललएको हुनपुने ।) 

२.२.३ स्िाफ नसय (OT management training ललएको ) 

२.२.४. ल्याब िेजक्नलसयन/अलसस्िेन्ि र कायायलय सहयोगी आवश्यकता अनसुार करार 
तनयकु्त गने 

३. ३. पाररश्रलमक तनधायरण  
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३.१ यस काययक्रमको लागी पारीश्रमीक तनधायरण गदाय ब्यक्ती करार सेवा तनयमावली 
अनसुार गनुयपनेछ साथै अन्य दगुयमममा काम गने सेवा प्रदायकको प्रोत्साहनको लागी 
कमयचारीहरको लागी थप सबुबधा अस्पताल बबकास सलमततको तनणययअनसुार गनय सककनेछ। 

४. ब्यक्ती करार सेवा तनयमावली अनसुार तनयक्त भएका जनर्जक्तले काम छोडनभुन्दा 
१ मदहना पबूय सचुना ददई मात्र काम छाड्न लमल्न ेछ। पबूय सचुना बबना काम छोडमेा 
तनजले खाईपाई आएको १ मदहना बराबरको तलब कट्िी गरीनेछ ।  

५.माथी उल्लेखीत जनर्त्ततीले CEONC काययक्रमलाई प्राथमीकता ददई आवश्यकतानसुार 
अस्पतालका अन्य सेवाहरु पतन प्रदान गनय सक्नेछन । 

६. CEONC सेवा लाग ुभएका अस्पतालहमा तोकीएको जनर्क्ती उपलब्ध नभएमा सोही 
अस्पताल वा अन्य अस्पतालबाि माथी उल्लखेीत योग्यता पगेुका गचककत्सकहरु उपलब्ध 
भएमा दोहरो नपने गरी तनजलाई थप सेवा सबुबधा प्रदान गरी काममा लगाउन सककनेछ। 

७ कायय वववरण 

७.१ कायय वववरण CEONC सेवा प्रदान गने डाक्िर ,नसय, एनेस्थेलसया, ल्याव र सहयोगी 
कमचायरीको काययवववरण अनसुचूी १ मा उल्लेख भएवमोजजम काम गनय गराउन पनेछ । 

अस्पतालहरुमा तनरन्तर रुपमा CEONC सेवा प्रदान गनयका लागी चादहने आवश्यक जनर्क्ती 
प्रचललत तनयमानसुार तनयक्त गरी पारीश्रलमक तथा अन्य सबुबधा का लागी सम्झौता भए 
बमोजीम सेवा तनरन्तरताको सतुनश्चतता गनुयपदयछ। 

सम्झौता गदाय तल उल्लखेीत अनसुचुी १ बमोजीम TOR मा उल्लेख भएका बदुाहरुलाई 
समेत समेिने गरी सेवालाई गणुस्तरीय बनाउन ध्यान ददनपुनेछ । 

काययक्रम सञ्चालन हुने स्थान र रकम व्यवस्थापन  

तल उल्लेखीत स्थानीय तहमा भएका CEONC Site हरुको लागी आवश्यकतानसुार CEONC 
सेवा प्रदान गने िीम वा ब्यक्ती करार मा खचय गनय सककनेछ । तर कोल प्रा.स्वा.के., 
पथुा उत्तरगगंा गाउपललका CEONC Site को हकमा बबतनयोजीत रु ४० लाख मध्ये रु 
१० लाख CEONC Site को लागी उपकरण खरीद गनय खचय गनय सककनेछ र बांकी रकम 
सेवा प्रदायक करारको लागी भनाय गनय सककनेछ । आवश्यक सामान खरीद गदाय सावयजतनक 
खरीद ऐन तनयमानसुार गनुयपनेछ । 

लस.
न. 

प्रदेर् जजल्ला अस्पताल रहेको 
पालीका 

अस्पतालको नाम रकम 

१ प्रदेर् न.ं १ मोरंग रंगेली न.पा. रंगेली अस्पताल २५०० 
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२ प्रदेर् न.ं ३ रामेछाप मन्थली न.पा. मन्थली 
प्रा.स्वा.के. 

३५०० 

३ प्रदेर् न.ं ३ गचतवन  रत्ननगर न.पा. रत्ननगर 
अस्पताल 

२००० 

४ गण्डकी प्रदेर् बाग्लुगं िोरपािन न.पा. बतुीबांग 
प्रा.स्वा.के. 

३००० 

५ प्रदेर् न.ं ५ रुकुम पबूय पथुा उ.ग. 
गा.पा. 

कोल प्रा.स्वा.के. ४००० 

६ सदुरु पजश्चम बाजुरा बिुीनन्दा न.पा. कोल्िी 
प्रा.स्वा.के. 

३००० 

७ सदुरु पजश्चम दाचुयला र्लै्यलर्खर गोकुलेश्वर 
अस्पताल 

३००० 

जम्मा     द्दज्ञण्ण्ण ्
 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

स्वास््य सेवाको पहँुच बाि िािा रहेका सब ैगभयवतत मदहला हरु लाई आकजस्मक प्रसतुत 
(CEONC) काययक्रम माफय त त्यहाँ जस्थत अस्पताल हरुमा दक्ष जनर्जक्तको ब्यबस्थापन 
गरी मात ृतथा नबजात लर्र् ुमतृ्य ूदर घट्नेछ  

अलभलेख 
प्रततवेदन 

यस काययक्रम सञ्चालन भए पश्चात सम्वजन्धत प्रदेर् स्वास््य तनदेर्नालय तथा पररवार 
कल्याण महार्ाखामा प्रततवदेन गनुयपनेछ ।  

 

३. मात ृतथा नवमर्र् ुकायगक्रम (LMBIS Code 2.7.22.21) 

३.१ दाङ र इलाममा Birth Defect काययक्रमको काययन्वयन 

पररचय  नेपालमा हाल ववधेमान उच्च नवजात लर्र् ूमतृ्यू तथा पेररनेिल मतृ्यकूो प्रमखू कारणमा 
वच्चा ववकलाङग जन्मन ुपतन एक हो । ववश्व व्यापी रूपमा अध्ययनहरूवाि प्रमाखणत 
भए अनसुार गभय रहनु पवुय देखखन ैफोललक एलसडको प्रयोग गदाय जन्मजात देखखने धेरै 
ववकृतीहरूलाइय कम गनय सककने प्रमाखणत भए अनसुार २ जजल्लामा यो काययक्रम राखखएको 
छ । 

उद्देश्य नव बबबादहत मदहलाल ेगभयवती हुन ुपबूय आइरन /फोललक एलसड को प्रयोग गरी ववकलागं 
बच्चा जन्मनबाि बचाउने । 
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सञ्चालन 
प्रकृया  

यो काययक्रम सञ्चालन गनय, काययक्रम मा आबस्यक पने फारम/ रजजस्िर छपाई, फोललक 
एलसड खररद ,स्थानीय तह बाि काययक्रम सञ्चालनको अनगुमन, मदहला स्वास््य स्वयम 
सेववकाल ेनव बबबादहत दम्पवत्तको पदहचान/सचूना/प्रेषण गरेबापत प्रतत मदहला रु. ५०, 
सो बजेि बाि नया ँमदहला स्वास््य स्वयम ्सेववकाहरु भए अलभमखुीकरण काययक्रम तथा 
स्थानीय तह स्तरमा समीक्षा लगायतका कायय समेत गनय सककने छ तर यसरर 
अलभमखुीकरण तथा समीक्षा गदाय मागथ उल्लेखखत कक्रयाकलाप लाइ प्राथलमकता ददई 
बजेिको पररगध लभत्र रही बजेि बाडफाड गरी काययक्रम सञ्चालन गनय सककने छ l  

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

वच्चाहरूमा देखखने जन्मजात ववकृतीको दरमा कमी आउने र नव वववादहत दम्पततहरूमा 
आधतुनक प.तन. का साधनहरूको प्रयोग वढ्ने ।  

अलभलेख 
प्रततवेदन 

• यो काययक्रममा समाबेर् भएका मदहला हरुको तपलर्ल बमोजजमको फारम अनसुार 
अलभलेख गरी स्वास््य कायायलय,प्रदेर् स्वास््य तनदेर्नालय र पररवार कल्याण 
महार्ाखामा प्रततबेदन गने 

• मदहला स्वास््य सवोयम सेववका बाि नव बबबादहत दम्पतत सचुना तथा प्रेषण गने 
फारम अनसुचूी २क मा काययक्रममा समाबेर् भएका मदहलाको अलभलखे रजजस्िर 
अनसुचूी २ ख मा राखखएको छ ।  

• Birth Defect काययक्रममा समाबेर् भएका नवबबबादहत मदहलाको प्रततबेदन अलग 
वनाइय स्थानीय तहमा प्रततवेदन सकंलन गरी स्वास््य कायायलय प्रदेर् स्वास््य 
तनदेर्नालय तथा पररवार कल्याण महार्ाखामा पठाउन ुपनेछ 

 

३.२ सरुक्षक्षत माततृ्वका लागग ग्रामीण अल्िासाउण्ड काययक्रम 

पररचय दगुयम तथा ग्रालमण क्षेत्रमा अल्िासाउन्ड को सहायताले गभयवती मदहलाहरुको समयम ै
जदिलता पत्ता लगाई मात ृतथा नवजात लर्र्कुो मतृ्यदुर घिाउनको लागग काययक्रम तथा 
बजेि बबतनयोजन गररएको छ  

उद्देश्य अल्िासाउण्ड सम्बजन्ध ताललम प्राप्त स्िाफ नसय, लस/अ न मीले ग्रामीण अल्िासाउण्ड 
सेवा माफय त गभयवती मदहलाहरुको जदिलता पत्ता लगाइ समयम ैCEONC Site मा रेफर 
गरी जदिलताको व्यवस्थापन गरी मात ृतथा नवजात लर्र् ुमतृ्यदुर घिाउने उद्देश्यले यो 
काययक्रम गररएको हो । 

सञ्चालन 
ववगध 

• यो काययक्रम लाग ूभएका स्थानीय तहका ताललम प्राप्त स्िाफ नसय/लस. अ. न. मी. 
हरुले तोककएको दगुयम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको स्वास््य ससं्था तथा गाउँत्धर 
clinic मा गई गभयवती मदहलाको गभयवती जाँचका समयमा तन:र्लु्क अल्िासाउण्ड 
सेवा काययताललका वनाइय सोही अनसुार प्रदान गनुयपनेछ । 
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• साथ ैताललम प्राप्त नलसयङ्स्िाफ हरुले कम्तीमा प्रत्येक मदहनामा १ पिकमा कम्तीमा 
३ विा स्वास््य ससं्थाको ANC Clinic मा गइ USG गनुयपनेछ । यस अन्तगयत 
यस काययक्रमको समन्वय सम्बजन्धत स्थानीय तहको स्वास््यको फोकल व्यजक्तले 
गनुयपनेछ. 

• जदिलता यकु्त गभयवती मदहलालाइय CEONC सेवा भएको अस्पतालमा समन्वय गरी 
ववर्षेज्ञ गचककत्सक सँग परामर्य ललन वा जाँच गनय पठाउन ुपनेछ ।  

रकम वाँडफाँड तथा व्यवस्थापन  

• USG गने नसय र १ जना सहायक (हेल्पर) को लागग तनयमानसुार दैतनक भ्रमण भत्ता 
। 

• USG गने नसय र १ जना सहायक (हेल्पर) को लागग बावषयक १।१ विा व्याग (प्रतत 
व्याग रु १५००। सम्मको) । 

• Rain Coat खररद गनय (रु १०००। ) सम्मको १ पिक मात्र । 
• रजजटिर फारम छपाइको लागग गने 
• आवश्यकता अनसुार Gel ,wiper खररद गने । 
• यस काययक्रमका लागग ववतनयोजजत रकम अन्य काययक्रमको कक्रयाकलापमा खचय गनय 

पाइने छैन । 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

गभयसँग सम्वजन्धत जदिलताहरू समयम ैपदहचान भ ैव्यवस्थापन हुने र मात ृतथा पेररनेिल 
मतृ्य ुकम हुनेछ ।  

अलभलेख 
तथा 
प्रततवेदन 

यस काययक्रम अन्तगयत सम्पन्न कक्रयाकलापको रेकडय अनसुचूी ३ क र अनसुचूी ३ ख 
अनसुार प्रततवेदन भरी अतनवायय रुपमा स्थानीय तहल ेस्वास््य कायलयय .प्रदेर् .केन्र 
पररवार कल्याण महार्ाखामा पठाउन ुपनेछ । 

 

 

३.३ दक्ष प्रसतूतकमीहरुलाई अनसाईि कोगचङको लागी क्षमता अलभवदृ्धी 

पररचय नेपालमा आमा तथा नवजात लर्र्कुो मतृ्यलुाई उल्लखेनीयरुपमा घिाई गणुस्तरीय सेवा 
प्रदान गनय दक्ष प्रसतुीकमीको भलूमका रहेको पाइन्छ । तर प्रसतुी कम हुने बगथयङ्ग 
सेन्िरहरुमा अभ्यास कम हुने हँुदा SBA का core skill हरुको सरंक्षण चनुौती बढ्दै 
आएको छ । अत ससं्थागत प्रसतुी कम हुने ठाउँमा तथा राम्ररी सीप अभ्यास गनय नपाएका 
प्रसतुत सेवा प्रदायक (SBA and non SBA) हरुलाई उनीहरुको आफ्न ैकाययस्थलमा 
onsite Coaching/Mentoring द्धारा सामान्य प्रसतुी सेवा तथा प्रसतुी जदिलता 
व्यवस्थापन गनय सक्न ेक्षमताअलभबदृ्गधको लागग यो काययक्रम लाग ूगररएको छ । 
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उद्देश्य प्रसतुी केन्रहरुमा गणुस्तरीय प्रसतुी सेवा सतुनजश्चत गनय तथा जदिलता व्यवस्थापन गनयको 
लागग Coaching/Mentoring ववगध माफय त त्यहाँ काययरत नलसयङ्ग कमयचारीहरुको क्षमता 
अलभबदृ्गध गने । 

सञ्चालन 
प्रकृया 

मखु्य कृयाकलाप 

• यस काययक्रम सञ्चालनको लागग सम्बजन्धत न.पा तथा ग.पा .मा Clinical 
Mentor को व्यवस्था हुनपुनेछ । बजेि ववतनयोजन भएका स्थानीय तहमा सो 
काययक्रम सञ्चालन गनय SBA Mentor उपलव्ध नभएमा ताललमको लागग जजल्ला, 
प्रदेर्, केन्र, ,मन्त्रालयसँग समन्वय गनुयपनेछ । 

• यदद आफ्नो स्थानीय तहमा उपयकु्त ताललम प्राप्त Clinical mentor नभएमा 
अन्य स्थानीय तहसँग समन्वय गरी Clinical mentor को व्यवस्थापन गनुयपनेछ 
। 

• Clincal mentor छनोि गनय तनम्न कूराहरू ध्यान ददन ुपनेछ । 
• SBA Training Site भएका जजल्लाहरुमा Mentor छनोि गदाय SBA Trainer 

हरु मध्येबाि छनोि गनुयपनेछ । 
• Clinical mentor छनोि गदाय स्थानीय जजल्लाको Mentor वा मदहनामा कजम्तमा 

१५ विा भन्दा बिी सतु्केरी गराउने PHCC मा काययरत SBA ताललम प्राप्त कजम्तमा 
ववगत २ वषयदेखख तनरन्तर प्रसतुी सेवा प्रदान गरररहेको, Staff Nurse पिेको, 
नेपाल सरकारको स्थायी तथा स्थानीय व्यजक्त र कफल्डमा गई काम गनय सक्न े
कमयचारी हुनपुनेछ ।  

• Clinical mentor ले सम्बजन्धत प्रसतुी केन्रमा गइ SBA Clinical 

Coaching Guideline for Clinical Mentor नामको तनदेलर्का अनसुार 
SBA Coaching and Mentoring Tool for MNH Service Providers 

(SBA and non SBA) नामको tool को प्रयोग गरी Onsite 

coaching/mentoring गने । 
• गणुस्तरीय प्रसतुी सेवाको लागग स्वास््य ससं्थामा उगचत वातावरण सजृना गने । 
• बगथयङ्ग सेन्िरमा प्रसतुी सेवा सम्बजन्ध गणुस्तर सधुार गनय, बगथिंग सेन्िरमा मात ृ

तथा नवजात लर्र् ुस्वास््य सेवाको लागग गणुस्तर सधुार फारम (MNH Service 
Readiness Toolkit) को प्रयोग गरी गणुस्तर सधुार प्रकक्रया सरुुवात गने र 
त्यसलाई तनरन्तरता ददने । 

सञ्चालन प्रकृया 

• बगथयङ्ग सेन्िरमा गणुस्तरीय सेवा सतुनजश्चत गराउन सकंमण रोकथामका कक्रयाकलाप 
सञ्चालन गने । 

• यो काययक्रम को फोकल पसयन स्थानीय तहका स्वास््य काययक्रमका फोकल पसयन 
रहनेछन ्। 
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• कोगचङ्ग / मेंतोररगं गनुय भन्दा अगाडी आफ्नो जजल्लामा उपलब्ध ताललम प्राप्त कोच 
/मेंतोर हरु सँग समन्वय गरी स्वास््य ससं्थामा गइ कोगचङ्ग / मेंतोररगं गनुयपनेछ 
l 

• काययक्रमको फोकल पसयनल ेClinical coach / Mentor सँग छलफल गरी बजेि 
को पररगध लभत्र रही कतत विा बगथयङ्ग सेन्िरमा Coaching गने, सो को योजना 
तयार पानुय पदयछ । 

• Onsite Coaching को लागग बगथयङ्ग सेन्िर छनोि गदाय तनम्न कुरामा ध्यान ददन ु
पनेछ । 

• Coaching / Mentoring गने site प्रसतुी केन्र हुन ुपदयछ । 
• धेरै भन्दा धेरै जनसखं्या लाभाजन्वत हुन सक्न ेहुन ुपदयछ । 
• सामाजजक आगथयक अवश्था कमजोर भएको समदुायमा जस्थत (DAG VDC) स्वास््य 

ससं्थालाई प्राथलमकता ददन ुपदयछ । 
• बगथयङ्ग सेन्िरमा Coaching गनय जाने mentor ले सवयप्रथम SBA Coaching 

and Mentoring Tool for MNH Service Providers (SBA and non 

SBA) नामको toolको प्रयोग गरी assessment गनुयपदयछ । 
• छनोि भएका ससं्थामा गइ त्यहाँ काययरत सेवा प्रदायक SBA/Non SBA को लागग 

clinical Coaching/Mentoring गने । यसरी Coaching/Mentoring गदाय 
३ ददनको काययक्रम बनाइ २ ददन Coaching / Mentoring र IP Process 
गने र १ ददन बगथिंग सेन्िर मा मात ृतथा नवजात लर्र् ुस्वास््य सेवाको लागग 
गणुस्तर सधुार फारम (MNH Service Readiness Toolkit) प्रयोग गरी 
assessment गने र कायययोजना बनाइ काययन्वयन गनय लगाउन ेगनुयपछय l बगथिंग 
सेन्िर छनेि गदाय गत अगथयक बषयमा कागचङ् मेन्िाररङ् गरेका बगथिंग सेन्िरहरू 
मध्येबाि यस वषय फेरी फलाअप कागचङ् मेन्िाररङ् गने याजना बनाउन ुपनेछ  ) ५ 
विा सम्म छन ्भने २ विा र ५ भन्दा बिी बगथिंग सने्िर छन ्भने ३ विामा (जना 
बनाउन ुपनेछ । Coaching/Mentoring follow up गदाय भने २ ददनमा गनय 
सककने छ तर सम्बजन्धत स्वास््य ससं्थाले तनरन्तर गरररहेका QIP process र 
कायययाजनाका काययन्वयनका अवश्था पतन अनगुमन गनुयपदयछ ।  

• Clinical mentor काययक्रम अवगध भर उक्त ससं्थामा बसी Mentoring गनुयपदयछ 
। या काययक्रम सम्बन्धीत स्वास््य ससं्थामा काययरत कमयचारीका लागी र सेही 
ससं्थामा मात्र सञ्चालन गनय पाइनेछ ।  

• Coaching/Mentoring र गणुस्तर सधुार फारम(MNH Service Readiness 
Toolkit) प्रयोग गरी गररने assessment को अलभलेख राखी सोको प्रततवेदन 
पठाऊन SBA Clinical Coaching Guideline for Clinical Mentor 
नामको तनदेलर्कामा उल्लखे गररयको ररपोियइंग फारम भरी स्थानीय तह।जजल्ला 
स्वास््य काययलय।प्रदेर्, केन्र, मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ l 
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वजेि व्यवस्थापन  

• SBA mentor हरुको लागग नेपाल सरकारको तनयमानसुारको दैतनक भ्रमण भत्ता, 
प्रसतुी केन्रको Coaching गदायको ददनमा SBA mentor, नलसङ् सहभागी र १ 
जना कायायलय सहयोगीलाई खाजा र नलसङ् सहभागी र १ जना कायायलय सहयोगीलाई 
सहभागी भएको ददनको यातायात खचय यस ैबजेिबाि उपलव्ध गराउने ।काययक्रम 
सञ्चालनके लागग अवश्यक सन्दभय सामग्री छपाइ तथा तथा फोिोकपी र coaching 
को बेलामा चादहने अतत आबस्यक medicine तथा supplies हरु यस ैलर्षयकबाि 
गनुयपनेछ । 

• दक्ष प्रसतुतकमीलाइ clinical mentor का रूपमा clinical mentoring का 
लागग प्रसतुत केन्रहरूमा पठाउदा ,अस्पतालमा काययरत दक्ष प्रसतुतकमीका अभाव भइ 
काममा बाधा नपरास भन्नका लागग स्थानीय सरकारले करारमा अ न लम तथा 
नलसङ् कमयचारी कजम्तमा १ जना तनयकु्त गनय सककनेछ । 

सन्दभय सामग्रीहरू 

SBA Clinical Coaching Guideline for Clinical Mentor नामको 
तनदेलर्का, SBA Coaching and Mentoring Tool for MNH Service 

Providers (SBA and non SBA)नामको tool, बगथिंग सेन्िरमा मात ृतथा नवजात 
लर्र् ु स्वास््य सेवाको लागग गणुस्तर सधुार फारम(MNH Service Readiness 

Toolkit) पररवार कल्याण महार्ाखाको वेबसाइि www.fwd.gov.np मा राखखयको 
छ l 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

ससं्थागत प्रसतुी कम हुने ठाउँमा तथा राम्ररी सीप अभ्यास गनय नपाएका प्रसतुत सेवा 
प्रदायक (SBA and non SBA) हरुलाई उनीहरुको आफ्न ै काययस्थलमा onsite 

Coaching/Mentoring द्धारा सामान्य प्रसतुी सेवा तथा प्रसतुी जदिलता व्यवस्थापन 
गनय सक्न ेक्षमता अलभबदृ्गध भएको हुनेछ र स्थानीय स्वास््य ससं्था व्यवस्थापन 
सलमततके सहभागीतामा गणुस्तररय सेवा सञ्चालन गने उपयकु्त वातावरण हुनेछ । 

अलभलेख 
प्रततवेदन  

अलभलेख प्रततबेदनको लागग काययक्रमको प्रततवेदन स्वास््य ससं्थाले सम्बजन्धत स्वास््य 
कायायलय , प्रदेर् तथा पररवार कल्याण महार्ाखामा मा प्रततवेदन गनुयपनेछ । 

नोिः काययक्रम लाग ूभएका जजल्लाहरू बजिे लसिमा हेनुयहाला । 

३.४ अत्यागधक रक्तश्राव रोकथामका लागग मातृ सरुक्षा चक्की अलभमखुखकरण काययक्रम  

पररचय सन ्२००८ मा गररएको (Maternal Mortality and Morbidity Survery, 
MMMS) ले बच्चा जजन्मसकेपतछ धेरै रगत बग्न ु(PPH) मात ृमतृ्यकुो प्रमखु कारण 
मध्ये एक कारण रहेको देखाए पश्चात यस महार्ाखाले घरम ै सतु्केरी हँुदा बच्चा 
जजन्मसकेपतछ हुनसक्ने अत्यगधक रक्तश्राव रोकथापको लागग मात ृसरुक्षा चक्की काययक्रम 

http://www.fhd.gov.np/
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बबलभन्न जजल्लामा बबस्तार गदै आएको छ । आ.व .२०७५।७६ सम्ममा यो काययक्रम 
देर्का ४९ जजल्लामा बबस्तार भसैकेको छ।  

उद्देश्य घरैमा वा स्वास््य ससं्थामा जादा जादै बािोमा सतु्केरी भए पश्चात अध्यागधक रक्तश्रावको 
कारणले हुनसक्ने मात ृमतृ्यकुो रोकथाम गने 

सञ्चालन 
प्रकृया 

 

काययक्रम सञ्चालनको लागग बच्चा जजन्मसकेपतछ हुनसक्ने अत्यगधक रक्तश्राव रोकथामको 
लागग मात ृसरुक्षा चक्की काययक्रम तनदेलर्का  ) पररमाजजयत २०७४ (बमोजजम काययक्रमलाई 
नया ँमोडाललिीमा लाग ूगनुयपनेछ । 

पनुयताजककय काययक्रम पतन लाग ूभसैकेको जजल्लाहरु  ) ताप्लेजुङ्ग, इलाम, तहे्रथुम, 
सखंुवासभा, भोजपरु, खोिाङ्ग,ओखलिुङ्गा, रामेछाप र नवुाकोि(ले काययक्रम तनदेलर्का 
अनसुार ताललम ललन बाँकी रहेका स्वास््यकमी, म.स्वा.स्व.से.का लागग ताललम 
सचंालकनको साथ ैकाययक्रमको पनुरावलोकन, आमा समहुहरुको बठैक अनगुमन, पनुयगठन 
र तनयलमत बठैक सञ्चालनमा सहयोग गने साथ ैमात ृसरुक्षा चक्कीको प्रयोग गरी 
जीवन बचाउन सफल भएका घिनाहरुको घिना अध्ययन गरी उत्कृटि 
म.स्वा.स्व.से.कालाई परुस्कृत गने काममा ववर्षे जोड ददने । 

काययक्रस सञ्चालन गदाय जजल्ला स्वास््य काययलय, प्रदेर् र पररवार कल्याण महार्ाखासँग 
आवश्यक प्राववगधक सहयोगको लागग समन्वय गरी काययक्रम सञ्चालन गने । मागथ 
उल्लेखखत जजल्लाहरु बाहेक अन्य जजल्लाहरुका स्थानीय तहहरुमा काययक्रम सञ्चालन 
गदाय स्थानीय तह सकु्ष्म योजना तजुयमा गरी तल उल्लेखखत आधारहरु मध्ये कजम्तमा 
एक आधार पगेुको क्षेत्रमा मात्र काययक्रम बबस्तार गनुयपनेछः 

नजजकैको सतु्केरी हुने सवुवधा भएको सरकारी स्वास््य ससं्था पगु्न दईु घण्िा वा सो 
भन्दा बिी समय लाग्ने क्षते्र वा 

 स्वास््य ससं्थामा हुने सतु्केरीको दर ८० प्रततर्त वा सो भन्दा कम भएको क्षते्र । 

नोिः यी दईु मध्ये एउिा पतन आधार नपगेुको क्षते्रमा अगधक्तम ससं्थगत सतु्केरीको 
लागग प्रोत्साहन गने । 

ताललम सञ्चालन पवूय आवश्यक सम्पणूय आपूयतत य  ) मात ृसरुक्षा चक्की, जजवन सरुक्षा 
काडय, जजवन सरुक्षा कफल्प चािय, काययक्रम तनदेलर्का, जजवन सरुक्षा काडयको felx 
print प्रतत सेि, मात ृसरुक्षा चक्की Reminder card स्वास््य ससं्था स्तररय 
प्रततवेदन फाराम र म.स्वा.स्व.से .स्तररय प्रततवेदन फाराम सम्पणूय स्वास््य ससं्थाको 
लागग (तयारी गरी काययक्रम सञ्चालन गनय पनेछ र काययक्रम सञ्चालन भई सकेका 
जजल्लाहरुमा यस काययक्रमको लागग आवश्यक सम्पणूय आपतूतय  ) मात ृ सरुक्षा चक्की, 
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जजवन सरुक्षा काडय, स्वास््य ससं्था स्तररय प्रततवेदन फाराम र म.स्वा.स्व.से .स्तररय 
प्रततवेदन फाराम (तनरन्तर उपलब्ध हुनपुनेछ । 

वजेि वाँडफाँड 

काययक्रम सञ्चालन गदाय काययक्रम तनदेलर्का र स्थानीयस्तर काययक्रम सञ्चालन 
तनदेलर्कामा उल्लखेखत काययक्रम अनसुार बजेि व्यवस्थापन गनुयपनेछ । 

सन्दभय सामग्री 

काययक्रम सन्दभय सामग्री (बच्चा जजन्मसकेपतछ हुनसक्ने अत्यगधक रक्तश्राव रोकथामको 
लागग मात ृसरुक्षा चक्की काययक्रम तनदेलर्का  ) पररमाजजयत २०७४) 

अलभलेख 
प्रततवेदन 

यस काययक्रममा अनसुचूी ८ क र ८ ख मा सलंग्न भए अनसुारको फारम हरू प्रयोग गरी 
अलभलेख स्वास््य ससं्था र मदहला स्वास््य स्वय ंसेववका सँग राख्नु पनेछ र काययक्रम 
सञ्चालन भए पश्चात सोदह अनसुारको काययक्रम प्रततवेदन सम्वजन्धत स्वास््य कायायलय ,
प्रदेर् तनदेर्नालय तथा पररवार कल्याण महार्ाखामा पठाउन ुपनेछ ।  

  

३.५ CEONC साईिको लागी स्वास््य उपकरण खररद 

पररचय नेपाल सरकार, स्वास््य तथा जनसखं्या मन्त्रालयले प्रत्येक वषय स्थानीय आवश्यकताको 
आधारमा नयाँ Comprehensive Emergency Obstetric and neonatal Care 
(CEONC ) काययक्रम थप गदै जाने लक्ष्य ललएको छ । दगुयम क्षेत्रका मदहला तथा 
नवजात लर्र्हुरुको मतृ्य ुदर घिाउनको लागग २४ घण्िा प्रसतुी र्ल्यकक्रया सेवा ददन यो 
काययक्रम राखखएको छ । 

उद्देश्य दगुयम क्षेत्रमा २४ स ैघण्िा प्रसतूत र्ल्यकक्रया सेवा उपलब्ध गराउने । 

उक्त क्षेत्रको मदहला तथा नवजात लर्र्हुरुमा प्रसतूतजन्य जदिलताबाि हुने मतृ्य ुदर 
घिाउने । 

स्पेलर्कफ
केसन 

अनसुचूी १ मा सलंग्न गररएको  

काययक्रम 
सञ्चाल
न प्रकृया 

• बजेि बबतनयोजन भएका स्थानीय तहल ेमागथ उल्लखेखत अस्पतालमा नया ँCEONC 
सेवा सरुु गनयको लागग आबस्यक उपकरण खररद गरी सेवा सञ्चालन गनयको लागग 
यो बजेि बबतनयोजन गररएको छ l  

• अनसुचूी ४ मा उल्लखे गरेको स्पेलर्कफकेसन अनसुारका आबस्यक औजार उपकरणहरु 
स्थानीय तहल ेखरीद गरी सम्बजन्धत अस्पताल लाइ ददन ुपनेछ ।  
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• खरीद प्रकक्रया वा सो को लागग ववस्ततृ स्पेलसकफकेसन आवश्यक भएमा आपतूतय 
व्यवस्था महार्ाखाबाि प्राप्त गरी नेपाल सरकारको सावयजतनक खरीद ऐन २०६३ तथा 
सावयजतनक खरीद तनयमावली २०६४ अनसुार खरीद गनुयपदयछ ।  

काययक्रम सञ्चालन हुने स्थान  

लमचैया अस्पताल लसरहामा CEONC साइयि स्थापन गनय आवश्यक उपकरण खरीद गनयका 
लागी यो बजेि ब्यवस्थापन गरीएको छ। 

अपेक्षक्षत
 

प्रततफल 

दगुयम क्षेत्रमा २४ स ैघण्िा प्रसतूत र्ल्यकक्रया सेवा उपलब्ध गराउने । 

उक्त क्षेत्रको मदहला तथा नवजात लर्र्हुरुमा प्रसतूतजन्य जदिलताबाि हुने मतृ्य ुदर 
घट्नेछ । 

अलभलेख 
प्रततवेदन 

काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात सो को प्रततवेदन स्वास््य तनदेर्नालय र पररवार कल्याण 
महार्ाखामा पठाउन ुपनेछ । 

 

३.६ स्थानीय तहहरुमा PNC home visit काययक्रम सञ्चालन  

पररचय हाम्रो देर्को मात ृमतृ्यदुर उल्लेखनीय रुपमा घिाउन नसककरहेको अवस्थामा ,आमाहरुको 
मतृ्य ुसब ैभन्दा धेरै सतु्केरी अवस्थामा भएको हुनाले ,सतु्केरी अवस्थामा आमाहरुको 
स्वास््य जांच गरी जदिलताहरु पदहचान गरी सो को ब्यवस्थापन गरी आमा र बच्चा 
को मतृ्य ुहुन बाि जोगाउन बजेि तथा काययक्रम व्यवस्था गररएको हो । 

उद्देश्य सतु्केरी अवस्थामा आमा तथा नवजात लर्र् ुको जाँच गरी जदिलताका अवस्थाहरु समय 
म ैपदहचान,व्यवस्थापन तथा प्रेषण गरी मात ृतथा लर्र् ुमतृ्य ुकम गने। 

सञ्चालन 
प्रकृया 

• प्रदेर् स्तरमा PNC home visit काययक्रमको अलभमखुीकरण सञ्चालन भ ैसके 
पछी बजेि बबतनयोजन भएका नया ँस्थानीय तहहरुले एक ददने गोस्ठी सञ्चालन 
गरेर PNC होम लभजजि सरुु गनुयपनेछ । गत बषय काययक्रम सरुु भएका स्थानीय 
तहहरुले सो काययक्रमको समीक्षा गदै PNC होम लभजजि तनरन्तरता ददन ुपनेछ ।  

• यसरर गोटठी/समीक्षा सञ्चालन गदाय PNC home visit तनदेलर्का अनसुार 
गनुयपनेछ)यो आ ब मा सघंल ेतयार गरी पररवार कल्याण महार्ाखाको वबेसाइि 
www.fwd.gov.np मा रखखनेछ( 

• काययक्रम सञ्चालन गनुयपवुय काययक्रमका फोकल ब्यजक्तले, स्थानीय तहका तनवायगचत 
अध्यक्ष, बगथयङ्ग सेन्िर भएका स्वास््य ससं्थाका इन्चाजय ,नलसयङ्ग स्िाफ सँग १ 
ददने गोटठी  / समीक्षा काययक्रम आयोजना गनुयपनेछ । 

http://www.fwd.gov.np/
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• यस ै काययक्रममा PNC home visit को महत्वकोबारेमा छलफल गरी PNC 

Service बिाउन प्रयोग गररनपुने रणतनती एव ंलाग्ने अनमुातनत खचयकोबारे छलफल 
गनुयपनेछ ।  

• यसरी PNC बिाउन े रणतनती तजुयमा गदाय मखु्यतया तल उल्लेखखत रणतनततलाइ 
ध्यानमा राखेर योजना तयार गनुयपनेछ । 

• स्थानीय बगथयङ्ग सेन्िरमा काययरत नलसिंग स्िाफल ेससं्थागत सतु्केरी भएको २४ 
घन्िामा आफ्न ैससं्थामा र ३ र ७ ददनमा घरभेिमा गइ आमा तथा नवलर्र् ुजाँच 
गनुयपनेछा । यदद घरम ैसतु्केरी भएको खण्डमा प्रोिोकल अनसुारको २४ घण्िा  , ३ 
र ७ ददनमा घरम ैगइ PNC visit गनुयपनेछ ।  

• यसरी बगथयङ्ग सेन्िरमा कायय गनय तनयकु्त गररएका नलसिंग स्िाफहरुल ेघरभेि गनय 
जाँदा दरुी र भोगोललक ववकिताको आधारमा रू २०० देखख रु ५०० सम्म यातायात 
खचय उपलब्ध गराउन ुपनेछ ।  

• यसरर घर भेि यातायात खचय तय गदाय गोटठीम ैनक्साङ्कन सँग सङ्ग ै दरुी र 
भौगोललक बबकिता को आधारमा गनुयपनेछ ।घरभेिमा जाने नलसयङ्ग कमयचारीलाइ 
मागयदर्यनमा तोककएको दर रेिको आधारमा यस ैलर्षयकमा बबतनयोजजत रकमबािै खचय 
गनुयपनेछ ।  

वजेि बाँडफाँड  

• गोटठी/समीक्षा काययक्रम सञ्चालन गनय 
• यातायात खचय (नलसिंग स्िाफहरुको लागग) 
• PNC job aid flex, PNC home visit Bag (B.P instruments, 

stethoscope, thermometer, gloves, torch light 

,measuring tape  , dressing set, betadine) लगायतका स्वास््य 
ससं्थामा नभएका सामग्रीहरु मात्र आवश्यकता अनसुार खररद गनय सककनेछ । 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

काययक्रम सञ्चालन भए पश्चात सतु्केरी पतछको जाँचमा उल्लेख्य सधुार भ ैसमयम ै
जदिलताहरू पदहचान,व्यवस्थापन तथा प्रेषण भइ मात ृमतृ्य ूकम हुने छ । 

अलभलेख 
प्रेततवेदन 

• यसरी सतु्केरी मदहलाहरुको घर भेि गरी सेवा प्रदान गने नलसिंग स्िाफल ेसतु्केरी 
मदहला र नव लर्र्हुरुलाई अतनबायय रुपमा PNC Job Aid को प्रयोग गरी PNC 
check up गने र स्वास््य लसक्षा प्रदान गनुय पनेछ । PNC job Aid अनसुचुी ५ 
मा राखखएको छ । प्रत्येक पिकको घरभेि मा आमा तथा नवजात लर्र्कुो जाँच गरी 
प्रसतुी सेवा रजजटिर मा चिाउन ुपनेछ । 

• प्रत्येक मदहनाको सतु्केरी तथा नवजात लर्र् ुजाँचको वववरण स्थानीय तह ,प्रदेर् र 
पररवार कल्याण महार्ाखामा पठाउन ुपनेछ । 

 

३.७ एम. वप. डड. एस. आर. काययक्रमको न्वयकायाय न (११ जजल्ला तनरन्तरता, ७ जजल्ला थप)  
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पररचय  नेपाल ववश्वव्यापी रूपमा देर्को उच्च मात ृतथा वाल मतृ्यलुाइय न्यनू सहश्राजव्द ववकास 
लक्ष्य परुा गरी सरुक्षक्षत मात ृतथा वाल स्वास््य सधुारमा गरेको योगदानलाइय गचनाइय 
ववलभन्न अन्तराजटिय परुस्कार समेत पाउन सफल हो । आगामी ददनमा उक्त उपलजव्धलाइय 
ससं्थागत गदै देर्को पररवतीत सरंचनामा नेपालल ेददगो ववकास लक्ष्य (Sustainable 
Development Goal) मा २०३० सम्ममा परुा गने प्रततवद्दता व्यक्त गरेका लक्ष्यहरू 
परुा गनुय प्रमखु चुनोती वनेको छ । सहश्राजव्द ववकास लक्ष्य अनसुार सन ्२०३० सम्ममा 
नेपालल ेहाल २३९ रहको मात ृमतृ्य ुदर(प्रतत लाखमा) लाइय ७०, नवजात लर्र् ुमतृ्यलुाइय 
१२ मा र वाल मतृ्यलुाइय २० मा झाने लक्ष्य राखेको छ ।  

हाल नेपालमा वषनेी १ हजार पाँच सय भन्दा वदि आमाहरूल ेगभयवती भएकै कारणल े
मतृ्य ुहुन ुपरेको अवस्थामा ववश्व स्वास््य सँगठनको प्रत्येक मतृ्यलुाइय गणना गने (Count 
Every Death) रणतनती अनसुार सव ैमात ृमतृ्य ुसगुचत गने, अध्ययन गने र त्यस्त ै
प्रकृतीका कारणल ेथप मतृ्य ुहुन नददन कृयाकलापहरू सञ्चालन गने जस्ता कृयाकलापहरू 
सञ्चालन गरे मात्र नेपालल ेददगो ववकास लक्ष्य प्राप्त गनय सक्न ेअवस्था भएको हुनाले 
यो काययक्रम सञ्चालन गररएको हो । हाल सम्म समदुाय स्तरमा ११ जजल्लामा MPDSR 
काययक्रम सञ्चालन भरैहेको र यस आगथयक बषयमा यो काययकम थप ७ विा जजल्लामा 
ववस्तार गरी काययन्वयन गनय यो काययक्रममा बजेि बबतनयोजन गररएको छ । 

उद्देश्य 

 

समदुाय तथा अस्पतालमा भएका मात ृमतृ्य ुतथा अस्पत्तालमा भएका पेरीनेिल मतृ्यकुो 
पदहचान गने, समीक्षा गरी मतृ्यकुा कारणको पदहचान गने र भववटयमा त्यस्ता मतृ्यहुरु 
हुन नददन गणुस्तर सधुारको लागग समदुाय तथा स्वास््य ससं्था स्तरमा उपयकु्त 
कक्रयाकलाप सञ्चालन गने । 

सञ्चालन 
ववगध 

 

काययक्रम सञ्चालन हुने स्थानहरू  

• सोलखुुम्ब,ु सनुसरी, सलायही, धाददगं, कास्की, रुपन्देही, बाँके, सखुेत, जुम्ला, 
सनुसरी, बतैडी(तनरन्तरता) 

• ताप्लेजुंग, रौतहि, नवुाकोि, म्याग्दी, पाल्पा, दैलखे, बझाङ (नयाँ थप) जजल्लाका 
सम्पणूय गाउपललका तथा नगरपाललकाहरू  

• यो काययक्रम सञ्चालन भएका १८ जजल्लाहरु मध्ये सोलखुुम्ब,ु सनुसरी, 
सलायही,धाददगं, कास्की, रुपन्देही, बाँके, सखुेत, जुम्ला, सनुसरी, बतैडी अन्तगयतका 
सब ैगाउपाललका तथा नगरपाललकामा अस्पत्ताल, स्वास््य कायायलय, प्रा.स्वा.के., 
स्वा.चौ. तथा मदहला स्वास््य स्वयम सवेवकाको अलभमखुीकरण भसैकेको छ । थप 
७ वठा जजल्लाहरू ताप्लेजुगं, रौतहि, नवुाकोि,म्याग्दी,पाल्पा,दैलेख,बझाङ मा यो 
आ.ब. मा स्वास््य कायायलय बाि अलभमखुीकरण भ ैकाययक्रम सञ्चालन हुनेछ ।  

यस काययक्रममा ववतनयोजजत बजेि बाि एम.वप.डी.एस.आर. तनदेलर्कामा उल्लेख भए 
बमोजजम १२ देखख ५५ वषय उमेरका मदहलाको मतृ्यकुो सचूना सम्बजन्धत स्वास््य ससं्थामा 
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गरे बापत मदहला स्वास््य स्वयमसेववका लाइ प्रतत मतृ्य ुसचूनाको रु.१००, स्वास््य 
ससं्था बाि स्वास््यकमी मतृ्य ुभएको मदहलाको घरमा गइ उक्त मतृ्य ुमात ृमतृ्य ुभए 
नभएको एककन (स्क्रीतनगं) गरे बापत प्रत्येक मतृ्यकुो रु. १०००, तथा उक्त मतृ्य ुमात ृ
मतृ्य ुभएमा स्थानीय तहबाि सब ैमात ृमतृ्यकुो भबयल अिोप्सी गनय दैतनक तथा भ्रमण 
भत्ता, भबयल अिोप्सीको आधारमा गचककत्सकले मात ृमतृ्यकुो मखु्य कारण पत्ता लगाउने 
गचककत्सकको पाररश्रलमक, समीक्षा गनय, online reporting गने व्यजक्त लाइ 
पाररश्रलमक भत्ता प्रतत मात ृमतृ्य ुफारम entry रु ५००, MPDSR का form format 
छपाई गनय , भबबटयमा त्यस्त ैप्रकृततका थप मात ृमतृ्य ुहुन नददन समदुाय तथा स्वास््य 
ससं्था तहमा गणुस्तर सधुार तथा जनचेतना काययक्रम सञ्चालन गनय प्रतत मात ृमतृ्य ु
बिीमा रु. २०००० सम्म खचय गनय सककने छ l 

MPDSR का form format हरु पररवार कल्याण महार्ाखाको वेबसाइि 
www.fwd.gov.np राखखएको छ । यो काययक्रम सञ्चालन गदाय MPDSR तनदेलर्का २०७६ 
अनसुार गनुयपनेछ । 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

समदुायमा हुने सव ै१२ देखख ५५ वषयका मदहलाहरूको मतृ्य ूसगूचत भ ैमात ृमतृ्य ूपदहचान 
हुने र कारण पत्ता लगाइय भववटयमा हुन सक्ने मात ृमतृ्य ूकम हुने । 

अलभलेख 
तथा 
प्रततबेदन  

समदुाय तथा अस्पतालमा भएका सव ैमात ृतथा पेररनेिल मतृ्यहुरुको समीक्षा सम्पन्न हुने 
वववत्तकै तोककएको िाचँाका फारममा सचूनाहरु भरेर Verbal Autopsy र अन्य आवश्यक 
फारमहरु MPDSR Online Software मा इन्िी गने र पररवार कल्याण महार्ाखा र 
प्रदेर्मा ववद्यतुीय वा अन्य तछिो माध्यमवाि प्रततवेदन पठाउन ु पनेछ । त्यांक 
ब्यवस्थापनको लागग आवश्यक पने फारमको फोिोकवप, वप्रन्ि तथा इन्िरनिे सेवा वापतको 
रकम तथा समीक्षा वठैकको प्रततवेदन तयारीको लागग आवश्यक खचय पतन अथय मन्त्रालयको 
नमयस अनसुार यस ैलर्पयकवाि खचय गनय सककने छ । समीक्षामा प्रस्ततु गने प्रयोजनका 
लागग मात ृमतृ्यकुा कारण सदहतको प्रस्ततुीको िाचँा तयार गनय र पेररनेिलका लागग 
सकं्षक्षप्त ताललका तयार गरी समीक्षाका लागग बिीमा १० जना सम्वजन्धत कमयचारीहरु 
अस्पताल वा सम्वजन्धत स्थानमा हरेक समीक्षा भन्दा अतघ एक ददन वठैक गनुयपनेछ । 
स्थानीय तहको समीक्षाको आधारमा एक प्रततवेदन तयार गरी अलभलेख गनुयपनेछ ।  

 

३.८ पणूय ससं्थागत सतु्केरी स्थानीय तह घोषणा  

पररचय स्वस््य ससं्थामा सतु्केरी गराउने मदहलारुको ससं्था अध्यावगधक गरी सम्बजन्धत स्थानीय 
तह लाई पणूय ससं््गत सतु्केरी घोसणा गनय बजिे तथा काययक्रम ब्यवस्था गररएको छ । 

उद्देश्य • ववर्षे गरी स्वास््य ससं्थामा हुने सतु्केरी सेवाको पहँुच कम भएका वगय र समदुायलाई 
लक्षक्षत गरी ती समदुायमा घरमा हुने सतु्केरी र्नु्य अलभयान सञ्चालन गरी लक्षक्षत 

http://www.fwd.gov.np/
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समदुायलाई दक्ष प्रर्तुी कमीबाि स्वास््य ससं्थामा गभयवतत जाचँ, प्रर्तुी सेवा ललन 
अलभप्रेररत गने । 

• उपलब्ध स्वास््य सेवाहरुको उपभोग गरी मात ृतथा नवजात लर्र् ुमतृ्यदुरमा कमी 
ल्याउने। 

सञ्चालन 
प्रकृया 

• स्थानीय तहका स्वास््य र्ाखाका सरुक्षक्षत माततृ्व काययक्रमका फोकल पसयनल ेसो 
तहका गा पा /न. पा प्रमखु,वडाध्यक्ष वगथयङ सने्िरका प्रमखु एव ंनलसयङ स्िाफहरुसँग 
समन्वय गरी पणूय ससं्थागत सतु्केरी घोषणाका लागग प्रसतुी केन्रको काययक्षते्रलाई 
छनोि गनुयपनेछ । 

• छनौिमा परेका स्थानीय तहका वडा मध्येका गत आ व मा सव ैभन्दा वदि ससं्थागत 
सतु्केरी गराइयरहेको कजम्तमा एउिा प्रसतूी केन्रेको कायय क्षते्रलाइय छनोि गरी पणूय 
ससं्थागत सतु्केरी घोषणा काययक्रम सञ्चालन गनुयपनेछ । 

• छनौिमा परेका वगथयङ सने्िरमा २ ददनको काययर्ाला गोटठी गनुयपनेछ ।  
• पदहलो ददनमा सो स्वास््य ससं्था काययक्षत्र लभत्र रहेका मदहला स्वास््य स्वय ंसेववका 

हरू सँग छलफल गरी प्रसूती केन्रको काययक्षते्र लभत्र रहेका समुदायका गत आ.व. को 
गभयवती तथा सतु्केरी मदहलाको वववरण त्याङक सकंलन तथा ववटलेषण गरी ससं्थागत 
सतू्केरी राम्रो भएका ससं्थालाइय पणूय ससं्थागत सतू्केरी वडा घोषणा गनयका लागग छान्न े
।  

• दोश्रो ददनमा स्वास््य ससं्थाका स्वास््यकमीहरू, व्यवस्थापन सलमतत, तनवायगचत 
पदागधकारी एव ंमदहला स्वास््य स्वय ंसेववकाहरू सँग छलफल गरी पणूय ससं्थागत 
सतू्केरी घोषणाको लागग कायय योजना तयार गरी कायायन्वयन गनुयपनेछ ।  

 पणूय ससं्थागत सतु्केरी घोषणाका मापदण्डहरु 

• वडामा रहेको कुल गभयवतीको ९५ प्रततर्तले स्वास््य ससं्थामा न ैसतु्केरी गराएको हुन ु
पने  

• र्त प्रततर्त गभयवती मदहलाहरुले पणूय दि डी खोप लगाएको हुनपुने  
• सत प्रततर्त गभयवती मदहलाल ेप्रोिोकल अनसुारको ४ पिक गभय जाचं गराएको हुनपुने 
• सत प्रततर्त गभयवती मदहलाहरुले बेलामा आइरन तथा जुकाको औषगध खाएको हुनपुने  
• PMTCT सेवा सरुुवात भएका स्वास््य ससं्था भएका वडामा रहेका सात प्रततर्त 

गभयवती मदहलाहरुले स्वास््य ससं्था माफय त उक्त सेवा ललएको हुनपुने  
• ससं्थागत सतु्केरीलाई सधैंका लागग तनरन्तरता ददन स्थानीय वडा स्तरमा ददगोपनको 

योजना बनाएको हुनपुने । त्यसको लागग सतु्केरी जाँच गनय आए वापत प्रोत्साहनका 
काययक्रम गनय सककने छ ।  

• यसरी एउिा स्थानीय तह अन्तगयतका स्वास््य ससं्था र वडाहरु घोषणा गदै गए पछी 
पणूय ससं्थागत सतु्केरी स्थानीय तह घोषणा गनय सककने छ ।  
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अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

ससं्थागत सतु्केरी वढ्न ग ैमात ृमतृ्य,ू नवाजत लर्र् ुमतृ्य ूदर र रूग्णता दरमा कमी 
आउने 

अलभलेख 
प्रततवेदन 

अलभलेख प्रततबेदनको लागग काययक्रमको प्रततवेदन स्वास््य ससं्थाल ेसम्बजन्धत स्वास््य 
कायायलय , प्रदेर् तथा पररवार कल्याण महार्ाखामा मा प्रततवेदन गनुयपनेछ । 

 

३.९ तनजी अस्पताल तथा मेडडकल कलेजहरु मा MPDSR तथा Birth Defect काययक्रमको सचालन 

पररचय नेपाल ववश्वव्यापी रूपमा देर्को उच्च मात ृतथा वाल मतृ्यलुाइय न्यनू सहश्राजव्द ववकास 
लक्ष्य परुा गरी सरुक्षक्षत मात ृतथा वाल स्वास््य सधुारमा गरेको योगदानलाइय गचनाइय 
ववलभन्न अन्तराजटिय परुस्कार समेत पाउन सफल हो । आगामी ददनमा उक्त उपलजव्धलाइय 
ससं्थागत गदै देर्को पररवतीत सरंचनामा नेपालल ेददगो ववकास लक्ष्य (Sustainable 
Development Goal) मा २०३० सम्ममा परुा गने प्रततवद्दता व्यक्त गरेका लक्ष्यहरू 
परुा गनुय प्रमखु चुनोती वनेको छ । सहश्राजव्द ववकास लक्ष्य अनसुार सन ्२०३० सम्ममा 
नेपालल ेहाल २३९ रहको मात ृमतृ्य ुदर(प्रतत लाखमा) लाइय ७०, नवजात लर्र् ुमतृ्यलुाइय 
१२ मा र वाल मतृ्यलुाइय २० मा झाने लक्ष्य राखेको छ । हाल नेपालमा वषनेी १ हजार 
पाँच सय भन्दा वदि आमाहरूले गभयवती भएकै कारणल ेमतृ्य ुहुन ुपरेको अवस्थामा ववश्व 
स्वास््य सँगठनको प्रत्येक मतृ्यलुाइय गणना गने (Count Every Death) रणतनती 
अनसुार सव ैमात ृमतृ्य ुसगुचत गने, अध्ययन गने र त्यस्त ैप्रकृतीका कारणले थप मतृ्य ु
हुन नददन कृयाकलापहरू सञ्चालन गने जस्ता कृयाकलापहरू सञ्चालन गरे मात्र नेपालल े
ददगो ववकास लक्ष्य प्राप्त गनय सक्न ेअवस्था भएको हुनाले यो काययक्रम सञ्चालन 
गररएको हो । हाल सम्म समदुाय स्तरमा ११ जजल्लामा MPDSR काययक्रम सञ्चालन 
भरैहेको र यस आगथयक बषयमा यो काययकम थप ७ विा जजल्लामा ववस्तार गरी काययन्वयन 
गनय यो काययक्रममा बजेि बबतनयोजन गररएको छ । 

सञ्चालन 
प्रकृया  

 

काययक्रम सञ्चालन हुने स्थानहरू र रकम बाडफाँड 

Distri

ct 

अस्पताल रहेका 
स्थानीय तह  

MPDSR काययक्रम सञ्चालन 
गने अस्पत्ताल 

Birth 

Defect 

काययक्रम 
सञ्चालन गने 
अस्पत्ताल 

Bud

get 

झापा मेची नगरपाललका 
Lifeline Hospital, 

Amda Hospital   300 

सनुसरी 
धरान उप 
महानगरपाललका BPKIHS BPKIHS 600 
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मोरङ्ग 
ववरािनगर 
महानगरपाललका 

Nobal Medical 

College   150 

सलायही 
मलगंवा 
नगरपाललका 

Namuna Hospital, 

FPAN Sarlahi   300 

काठमा
ण्डौं 

काठमाण्डौं 
महानगरपाललका 

Paropakar 

Maternity & 

Women's Hospital, 

Kathmandu Medical 

College, OM 

Hospital, Civil 

Hospital, Model 

Hospital, Nepal 

Medical College, 

TU Teaching 

Hospital 

Civil 

Hospital, 

TU Teaching 

Hospital, 

Nepal 

Medical 

College, 

Kathmandu 

Medical 

College 

155

0 

लललतपरु 
लललतपरु 
महानगरपाललका 

Kist Medical 

College, Patan 

Academy of Health 

Sciences 

Kist 

Medical 

College, 

Patan 

Academy of 

Health 

Sciences 700 

गचतवन 
भरतपरु 
महानगरपाललका 

Chitwan Medical 

College, College 

of Medical Science 

Chitwan 

Medical 

College 400 

रूपन्देही 

बिुवल 
उपमहानगरपालल
का AMDA Hospital   200 

रूपन्देही 
देवदहन 
गरस्थानीय तह 

Devdaha Medical 

College   150 

रूपन्देही 
लसद्धाथय 
नगरपाललका 

Universal College 

of Medical 

Sciences   300 

पाल्पा 
तानसेन 
नगरपाललका 

Palpa Mission 

Hospital, Lumbini 

Medical College 

Lumbini 

Medical 

College 450 

कास्की 
पोखरा 
महानगरपाललका 

Manipal Medical 

College of Medical 

Sciences, Gandaki 

Medical College 

Manipal 

College of 

Medical 

Sciences 500 
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जुम्ला 
चन्दननाथ 
नगरपाललका 

Karnali Institute 

of Health Sciences   300 

बाँके 

नेपालगञ्ज 
उपमहानगरपालल
का 

Nepalgunj Medical 

College  

Nepalgunj 

Medical 

College 350 

बाँके 
कोहलपरु 
नगरपाललका 

Kohalpur Medical 

College   300 

कैलाली 

धनगिी 
उपमहानगरपालल
का 

Ghodaghodi 

Hospital, 

Navajeeval 

Hospital   300 

 

यो काययक्रम लाग ूभएका अस्पतालहरुमा मात ृतथा पेररनेिल मतृ्य ुतनगरानी तथा प्रततकायय 
(MPDSR) तनदेलर्का अनसुार मात ृमतृ्य ुभएमा हरेक पिक र पेररनेिल मतृ्यकुो मालसक 
रुपमा समीक्षा गनुयपनेछ र समीक्षावाि प्राप्त सझुावको आधारमा गणुस्तर सधुारका काययहरु 
गनुयपनेछ । अस्पत्ताल स्तरीय समीक्षा वठैक अस्पताल स्तरीय MPDSR सलमततका 
पदागधकारीहरु र आमजन्त्रत सदस्यहरु समेत सहभागी गराई सञ्चालन गनुयपनेछ । तनजी 
तथा गहै्रसरकारी अस्पतालहरुको स्थानीय तहमा काययरत स्वास््य सयंोजक अथवा 
तोककएको स्वास््य कमीले पेस्की ललई सम्बजन्धत अस्पत्तालका मेडडकल रेकडयर सँग 
समन्वय गरी MPDSR Meeting सञ्चालन गनुयपनेछ ।  

साथै Birth Defect काययक्रम सञ्चालनको लागग Birth Defect तनदेलर्का अनसुार 
गनुयपनेछ  

रकम वाँडफाँड 

नीजी अस्पत्ताल तथा Medical College मा MPDSR तथा Birth Defect 

Surveillance काययक्रम सञ्चालन को लागग नेपाल सरकारको श्रोतमा मागथ उल्लेखखत 
अस्पत्तालमा काययक्रम सञ्चालन गनय स्थानीय तहहरुमा बजेि व्यवस्था गररएको छ । 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

काययक्रम सञ्चालन भए पश्चात अस्पतालमा हुने मात ृतथा नवजात लर्र् ूमतृ्य ूर जस्िल 
वथयको समेत कारण ववटलषेण गरी भववटयमा त्यस्ता मात ृतथा नवजात लर्र् ूमतृ्य ूर 
पेनररनेि मतृ्य ूकम हुने । 

अलभलेख 
तथा 
प्रततबेदन  

यस अन्तगयत काययक्रम लाग ूभएका सम्पणूय अस्पतालहरुमा MPDSR तथा Birth Defect 
Surveillance सँग सम्बजन्धत फारमहरुको व्यवस्थापन, छपाइ,प्रततवेदन तयारी तथा 
फारमहरुको Online Software मा इन्िी,इन्िरनेि सेवा वापतको वावषयक एकमटुठ 
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खचय ,काययक्रमबारे अलभमखुीकरण, तथा गणुस्तर सधुारका कक्रयाकलापमा भकु्तानी गररनेछ 
। यस रकमवाि हरेक मदहना लभत्रमा समीक्षा भएका MPDSR फारमहरु इन्िी गने तथा 
प्रत्येक समीक्षा वठैक पतछ प्रततवेदन तयार गरी अलभलेख गरेको हुन ुपनेछ ।  

अस्पतालमा भएका सव ैमात ृतथा पेररनेिल मतृ्य ुहरुको समीक्षा सम्पन्न हुने वववत्तकै 
तोककएको िाचँामा फारममा सचूनाहरु भरेर Online Software मा इन्िी गरी स््यातनय 
तह,पररवार कल्याण महार्ाखा र प्रदेर्मा ववद्यतुीय माध्यमवाि प्रततवेदन पठाउन ुपनेछ 
। साथै स्वास््य सेवा ववभागमाफय त सञ्चालन हुने प्रादेलर्क र केन्रीय समीक्षाहरुमा 
तोककएको िाँचामा प्रस्ततु गनुयपनेछ । काययक्रम सञ्चालन गदाय यस ैतनदेलर्काको काययक्रम 
बाँडफाँड र बजेि व्यवस्था अथय मन्त्रालयका नम्सय बमोजजम गनुयपनेछ । 

 

४. मात ृतथा नवमर्र् ुकायगक्रम अनगुमन तथा सपुरीबेक्षण (LMBIS Code 2.8.1.4.) 

पररचय  प्रजनन ्स्वास््य काययक्रम नेपाल सरकारको प्राथलमकता प्राप्त काययक्रम रहको र यस 
काययक्रममा तनरन्तर अनगुमन, मलु्याङकन, कोगचङ आवश्यक पने भएको हँुदा तय 
गररएका काययक्रमहरूको प्रभावकारी कायायन्वयन गनय र तनरन्तर सहयोगात्मक सपुररवेक्षणे 
तथा Coaching गनय आवश्यक हुन्छ । 

उद्देश्य स्थानीय तहले आफ्नो मातहतका स्वास््य ससं्थामा पररवार स्वास््य काययक्रम अन्तगयत 
भइरहेका काययक्रमको अनगुमन, मलु्याङ्कन तथा Onsite Coaching गरी समयम ै
सधुारको काययक्रम सञ्चालन गने । 

सञ्चालन 
ववगध 

 यस लर्षयकमा ववनीयोजन भएको रकमबाि सरुक्षक्षत माततृ्व काययक्रम पररवार तनयोजन 
काययक्रम ककर्ोर ककर्ोरी यौन तथा प्रजनन स्वास््य काययक्रम र सरुक्षक्षत गभयपतन 
काययक्रमको अनगुमन तथा सपुररवेक्षण गनुय पनयछ । 

 यसरी अनगुमन गदाय वावषयक सपुररवेक्षण ताललका वनाइय कायायलय प्रमखु वाि जस्वकृत 
गराइय सव ैस्वास््य ससं्थाहरूलाइय समेिन ेगरी गनुयपनेछ । 

 प्रत्येक पिक अनगुमन गदाय अनसुचूी ६ बमोजजमको चेकललटि भरी फोिोहरु सदहतको 
प्रततवेदन सम्बजन्धत स्थानीय तहमा पेर् गनुयपनेछ ।साथै अनगुमन गदाय ववगतमा 
सधुार गनुयपने ववषयहरूमा सधुार भए नभएको र आगालम ददनमा सधुार गनुयपने 
ववषयमा समेत सम्वजन्धत स्वास््य ससं्थाका कमयचाररहरू सँग समन्वय गरी कायय 
योजना वनाउन ुपनेछ ।  

 आमा सरुक्षा काययक्रमको सपुररवेक्षण गदाय स्वास््य ससं्थामा सतु्केरी हुने मदहलाहरूल े
तनदेलर्का अनसुार सवुवधा पाए नपाएको मदहलाको घरम ैग ैअन्तरवाताय गने समेत 
यस ैलर्षयकमा प्रवन्ध लमलाउन ुपनेछ ।  
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 काययक्रमको अनगुमन तथा सपुररवेक्षण काययक्रम सँग सम्वजन्धत व्यजक्तहरूल ेमात्र 
गनुयपनेछ । 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल  

स्वास््य ससं्थामाहरू सञ्चालन भएका प्रजनन ्स्वास््य काययक्रम अन्तरगतका काययक्रमहरू 
प्रभावकारी रूपमा कायायन्वयन भ ैसेवाको गणुस्तर सधुार हुने, उपभोगमा वदृ्दद हुने र 
मात ृतथा नवजात लर्र्कुो स्वास््य सधुार हुने । 

अलभलेख 
प्रततवेदन 

स्थानीय तहको सम्बजन्धत फोकल व्यजक्तले अनगुमन गरी सोको प्रततवेदन चौमालर्क 
रुपमा स्वास््य कायायलय ,प्रदेर् तथा पररवार कल्याण महार्ाखामा पठाउन ुपनेछ । 

 

५. मात ृतथा नवमर्र् ूकायगक्रम अन्त्तरगत आमा सरुक्षा, ANC, न्त्यानो झोला, Vitamin K, Magnesium 
Sulphate, Calcium Gluconate र ननर्पुक गभगपतन कायगक्रम (LMBIS Code 7.1.1.3) 

मात ृतथा नवलर्र् ुकाययक्रम अन्तगयत आमा सरुक्षा, ANC, न्यानो झोला, Vitamin K, Magnesium 
Sulphate, Calcium Gluconate र तनर्लु्क गभयपतन काययक्रमका लागी सब ैस्थानीय तहमा LMBIS 
Code 7.1.1.3 मा बजेि ब्यवस्था गररएको छ। स्थानीय तहल ेआफु मातहतका सरकारी स्वास््य ससं्था 
लाई गत आ.ब .मा सेवा ददएको बबबरणको आधारमा सेवा प्रदायक स्वास््य ससं्थालाई उक्त लर्षयकमा बजेि 
उपलब्ध गराउन ुपनेछ र आमा सरुक्षा काययक्रम सञ्चालनका लागी जस्वकृती ललएका तनजी तथा गरै सरकारी 
स्वास््य ससं्थालाई प्रगती बबबरणका आधारमा रकमको ब्यवस्था गनुयपनेछ।  

Vitamin K, Magnesium Sulphate , Calcium Gluconate सम्बन्धमा प्रदेर् सामाजजक बबकास 
मन्त्रालयमा खरीदका लागग बजेि ब्यवस्था गररएकाले उल्लखेखत औषधीहरुको आपतुतयका लागग स्वास््य 
कायायलय माफय त सामाजजक बबकास मन्त्रालयसँग समन्वय गरी औषधी तनयलमतताको ब्यवस्था गनुयपनेछ। 

५.१ आमा सरुक्षा र ANC काययक्रम 

उद्देश्य ससं्थागत सतु्केरी सखं्या बदृ्गध गराइ मातमृतृ्य ुतथा ववरामी हुने अवस्थामा कमी ल्याउन ु
। 

सञ्चालन 
प्रकृया 

• आमा सरुक्षा काययक्रमको लागग आवश्यक बजेि रकम र श्रोतको व्यवस्थापन स्थानीय 
सरकारल ेस्वास््यका लागग ववतनयोजजत अनदुान रकमबाि उपलव्ध गराउन ुपनेछ । 

• ववगतमा प्रदान गरेको गभयवती तथा प्रसतूत सेवा सखं्याको आधारमा आमा सरुक्षा 
काययक्रम सञ्चालन गने स्वास््य ससं्था तथा अस्पताललाई आवश्यक पने अनमुातनत 
बजेिको बाँडफाँड गनुयपनेछ । 

• स्थानीय तहले ववगतको खचयको वववरण अनरुुप बजिे पररचालन गरी सेवा सञ्चालन 
गनुयपनेछ। 

• सरकारी वाहेकका सामदुातयक, लर्क्षण, लमसन अस्पतालहरु माफय त सेवाग्राही 
मदहलाहरुले पाउने रकमको व्यवस्था सम्वजन्धत स्थानीय तहबाि मालसक गभयवती 
तथा प्रसतूत सेवाको प्रततवेदनको आधारमा सोधभनाय ददन ेव्यवस्था गने । 
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• आमा सरुक्ष काययक्रम सञ्चालन गनय सम्बन्धन प्राप्त तनजी तथा गहै्र सरकारी स्वास््य 
सथंाहरुलाई स्थानीय तहमा सम्झौता गराई काययक्रम सञ्चालनमा तनरन्तरता ददने । 

नोिः काययक्रम सञ्चालन गनय ववस्ततृ जानकारीका लागी “आमा सरुक्षा काययक्रम तनदैलर्का 
२०६५ तसे्रो सरं्ोधन २०७३ हेनय सककनेछ । 

सेवाग्राही मदहलालाइय प्रदान गने सवुवधा  

(क) गभयवती तथा प्रसतूत सेवा तनःर्लु्क उपलव्ध गराउन,े  

(ख) सेवाग्राही मदहलालाई गभयवती तथा प्रसतूत सेवा ललन आए वापत यातायात खचय 
भकु्तानी गने,  

• प्रोिोकल अनसुार कम्तीमा चार पिक गभयको ४,६,८ र ९ मदहनामा गभय जाचँ 
सेवा ललइय स्वास््य ससं्थाम ैप्रसतूत गराउने मदहलालाइय स्वास््य ससं्थावाि डडस्चाजय 
भ ैजाने वेला रू ८०० (आठ सय मात्र) गभयवती तथा प्रसतूी उत्प्रेरणा सेवा वापत 
भकु्तानी ददनपुनेछ ।  

• स्वास््य ससं्थामा प्रसतूत सेवा ललन आउने सेवाग्रादहलाई स्वास््य ससं्थाबाि 
अजन्तम व्यवस्थापन भई डडस्चाजय भइय जाने वेलामा तनम्न बमोजजम यातायात 
खचय प्रदान गने । 

• दहमाली क्षेत्रको लागग रु. ३०००/( ततन हजार रुपयैा)  
• पहाडी क्षेत्रको लागग रु. २०००/( दइु हजार रुपयैा)  
• तराई क्षेत्रको लागग रु. १०००/( एक हजार रुपयैा)  

नोि: आ.व. २०७४।२०७५ सम्म यातायात खचय बापत दहमाललाई रु १५०० ,पहाडलाई 
रु १००० र तराईलाई रु ५०० र गभयवती जांच बापतको उत्प्रेरणा भत्ता रु ४०० दददै 
आएकोमा आ.ब.२०७५/७६ को बजेि भाषणमा गभयवती जांच सेवा ललने र स्वास््य 
ससं्थामा सतु्केरी हुनेको लागग यातायात खचय बापत पाउने रकम बजेि बक्तब्यको बुदंा 
न.ं३० अनसुार दोब्बर गररएको हुनाले “आमा सरुक्षा काययक्रम तनदेलर्का २०६५ तसे्रो 
सरं्ोधन २०७३ मा परुान ैदर लेखखएता पतन आगथयक बषय २०७५/७६ देखख लाग ुहुने गरी 
नया ँदर कायम गरीएको । 

नोि: क्याववन तथा प्राइयभेि वाडयमा बसी सेवा ललने सेवाग्राहीलाई “आमा सरुक्षा काययक्रम” 
वमोजजम कुन ैपतन सेवासवुवधा प्रदान गररने छैन । 

सेवा ददए वापत स्वास््य ससं्थालाइय ददइयने सवुवधा 

१.सामान्य प्रसतूत सेवाः 
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• प्रसतूत सेवा ददने २५ र्यैा देखख मागथका जजल्ला, अचंल, क्षेबत्रय, लर्क्षण तथा 
ववर्षेज्ञ अस्पताल, जस्वकृती पाएका गरैसरकारी तथा नीजज अस्पतालको लागग 
रू १,५०० (एक हजार पाचँ सय) 

• २५ भन्दा कम र्यैा भएका जजल्ला अस्पताल, प्राथलमक स्वास््य केन्र, स्वास््य 
चौकी तथा प्रसतूत इकाई र जस्वकृती पाएका २५ र्यैा भन्दा कमका गरै सरकारी 
तथा नीजज अस्पताल को लागग रू १,००० (एक हजार)  

२ .जदिलता यकु्त प्रसतूत सेवाः 

जदिलता यकु्त प्रसतूत सेवा प्रदान गने स्वास््य ससं्थाको लागग रु. ३००० (तीन हजार) 
। 

३. र्ल्यकृयाः सेवा प्रदान गने जजल्ला, अचंल, क्षेबत्रय, लर्क्षण तथा ववर्षेज्ञ अस्पताल, 
स्वीकृती पाएका गरैसरकारी तथा नीजज अस्पतालको लागग र्ल्यकक्रया सेवामा लागेको 
खचयको र्ोधभनाय वापत रु. ७००० (सातहजार) ।  

४. Anti D ददन ुपने अवस्थामा सवेा प्रदान गने ससं्थाले मदहलालाइय तनर्लु्क उपलव्ध 
गराउन ुपनेछ र सो वपात ससं्थालाइय प्रतत केर् रू ५०००र प्रसतुी सेवाको प्रकार अनसुार 
पाउने इयकाइय मलु्य समेत उपलव्ध गराइयने छ । 

नोि 

(क) स्वास््य ससं्थालाई प्राप्त हुने इकाई मलू्यबाि न ैसेवाग्राहीलाई आवश्यक पने सव ै
औषगध, सामान र उपकरण त्यस्तो स्वास््य ससं्थाल ेउपलव्ध गराउन ुपनेछ । इकाइ 
मलु्य दावी गने स्वास््य ससं्थाले सेवाग्राही मदहलालाई प्रसतूत सेवा ददए वापत कुन ैपतन 
प्रकारको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सेवा र्लु्क ललन नपाउने । 

(ख) सेवाप्रदायक उत्प्रेरणाको लागग ससं्थागत इकाइ मलु्यबाि रु. ३०० (तीन सय) मा 
नवढ्ने गरी कामको प्रकृतीको दहसावले वांडफांड गरी ववतरण गनय सककनेछ । 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

स्वास््य ससं्थामा सतु्केरी हुने दरमा र गभयजाँच गने दरमा वदृ्दी भइय मात ृतथा नवजात 
लर्र् ुमतृ्य ूर रूग्गणतामा कमी आउने र मदहला तथा वालवाललकाको स्वास््य अवस्थामा 
सधुार हुने ।  

अलभलेख 
प्रततवेदन 

स्थानीय तह अन्तगयतका “आमा सरुक्षा काययक्रम” सञ्चालन गने सव ैस्वास््य ससं्थाहरुल े
अनसुचूी ३,५,६,१० र ६क भरी प्रत्येक मदहना सम्बजन्धत तहमा पठाउनपुनेछ । 

स्वास््य तथा जनसखं्या मन्त्रालयबाि बेग्ल ैअजख्तयारी प्राप्त गने अस्पतालहरुले अनसुचूी 
६, HMIS 9.3, तथा आकजस्मक प्रसतूत सेवाको अनगुमनको अनसुचूी ६ क भरर प्रत्येक 
मदहना सम्वजन्धत महार्ाखा प्रदेर्, तथा स्वास््य तथा जनसखं्या मन्त्रालय, पररवार 
स्वास््य महार्ाखामा पठाउन ुपनेछ । 
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५.२ न्यानो झोला 

पररचय नवजात लर्र्हुरुलाई लसताङ्ग (Hypothermia) र सकं्रमणबाि जोगाउन रेफरल 
अस्पतालहरुमा प्रसतुी गराउनेको सखं्या धेरै भएको तथा वगथयङ्ग सने्िरहरुमा प्रसतुी 
गराउनेहरुको सखं्या कम भएको सन्दभयमा यो काययक्रमल ेवगथयङ सने्िरमा प्रसतुी गराउने 
मदहलाहरुको सखं्या वद्गध हुने लक्ष्य राखखएको छ । यो काययक्रम सरकारी वगथयङ सेन्िर 
देखख जजल्ला अस्पतालसम्म लाग ुहुनेछ । 

उद्देश्य स्वास््य ससं्थामा प्रसतुी सवेा ललन प्रोत्साहन गरी नवजात लर्र्मूा सकं्रमण दर र लर्तांग 
हुने दरमा कमी ल्याइय नवजात लर्र् ुमतृ्य ूकम गने ।  

स्पेलर्कफके
सन  

  

यो न्यानो झालामा नवजात लर्र्कुा लागग २ विा िोपी, २ विा पेिे भोिो, २ विा दौरा, 
एउिा ¥यापर, र बेबी म्याि (एकातफय  प्लाजटिक र अकोतफय  फलादिनको कपडा भएको) 
र आमालाई एउिा म्याक्सी हुन ुपनेछ ।  

न्यानो झोलामा प्रयोग हुने फलादिन कपडाको गणुस्तर कम्तीमा १२० GSM को १०० 
प्रततर्त cotton हुनपुने ।लभत्री भागमा प्रयोग हुने कपडा सतुी (कोरा) १०० प्रततर्त 
किन हुनपुने । कपडाहरूको स्पेलर्कफकेसन तनम्नानसुारको रहने छ ।  

 

म्याक्सी  वच्चाको दोरा  वच्चाको िोपी  

लम्वाइय :५१ इन्च 

मोिाइय : ४२ इन्च 

ततरा: १६ इन्च 

बाहुलाकोलम्वाइय :१७ इन्च 

लम्वाइय :१३ इयन्च 

छाती२० इन्च 

वाहुला :१० इयन्च 

गोलाइय :१५ इन्च 

चोडाइय :१३ इन्च 

वच्चाको भोिो प्लाजस्िक व्याग वेवी रययापर  

लम्वाइय ११ इयन्च 

छाती :२० इन्च 

लम्वाइय :२८ इन्च 

चोडाइय :२५ इयन्च 

लम्वाइय :३२ इन्च 

चोडाइय :३२ इन्च 

वजेि व्यवस्था  

प्रत्येक न्यानो झोलाका लागग दहमाली जजल्लामा रु. १०००।– तथा पहाडी÷तराई जजल्लाका 
लागग रु. ९००।– का दरल े बजेिको व्यवस्था गररएको छ । स्थानीय तहल े नेपाल 
सरकारको तनयमानसुार खररद गरी प्रसतूी केन्रहरूमा मा ववतरण गनुयपदयछ साथै यस ै
रकमबाि िुवानीको समेत व्यवस्था गनुयपनेछ । 
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सञ्चालन 
ववगध 

स्थानीय तहले सावयजतनक खररद ऐन २०६३ तथा तनयमावली २०६४ अनसुार तोककएको 
Specification अनसुारको न्यानो झोला खररद गनुयपनेछ । न्यानो झोला आपतूतय भ ै
सकेपतछ स्थानीय तहहरूल े Specification अनसुार गणुस्तर भए नभएको एककन 
गनयआगधकारीक तहबाि गणुस्तर चके जाचँ गराई भकु्तानी ददन ुपनेछ । 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

नवजात लर्र्हूरूमा सकं्रमण र लर्तांग हुने समस्या कमी हुने र स्वास््य ससं्थामा सतु्केरी 
हुने प्रोत्सान लमलल ससं्थागत सतु्केरी हुनेको सखं्या वढ्ने  

अलभलेख 
प्रततवेदन 

स्थानीय तहमा न्यानो झोलाको गणुस्तरीयता तथा ववतरणको अलभलखे र प्रततवेदन गने 
जजम्मा सम्बजन्धत स्थानीय तहका फोकल पसयन एव ंप.हे.न को हुनेछ । प्रसतुी भए 
पश्चात सम्बजन्धत आमा र बच्चालाई न्यानो झोला ववतरण गदाय आमा सरुक्षा तनदेलर्काको 
अनसुगुच ११ बमोजजम गनुयपनेछ । 

 

५.३ तन र्लु्क गभयपतन काययक्रम  

पररचय नेपालमा असरुक्षक्षत गभयपनतको कारणले ककर्ारर तथा मदहलाहरूके अकालमा ज्यान 
गमुाउनकुा साथै ववलभन्न प्रजनन ्स्वास््य समस्या भोग्न वाध्य छन ्। गभयपतन सेवा 
मदहलाहरूको प्रजनन ्अगधकार भएकेल ेककर्रेर तथा मदहलाहरूल ेकाननुले ताके बमेजजम 
सरुक्षक्षत गभयपतन सेवा पाउछन ्। यस पररपे्रक्षयमा नेपाल सरकारल ेमदहलाहरूको प्रजनन ्
अगधकार सरुक्षक्षत गनय र सवयसलुभ रूपमा सरुक्षक्षत गभयपतन सेवा तनर्लु्क रूपमा 
स्थानीयस्तर सम्म उपलव्ध गराउन यो काययक्रम तय गररएको हो ।  

उद्देश्य असरुक्षक्षत गभयपतनबाि हुने मात ृमतृ्य ुर रुग्नतालाई न्यनूीकरण गनय । 

सञ्चालन 
प्रकक्रया 

• यस काययक्रमको जजम्मेवार व्यजक्त स्थानीय तहका स्वास््य सयंोजक हुनेछ । 
• काययक्रम सञ्चालन गदाय सरुक्षक्षत गभयपतन सेवा सम्बन्धी नीतत र तनदेलर्काको 

आधारमा गनुयपदयछ । 
• सरुक्षक्षत गभयपतन सेवा सचुीकृत सेवा प्रदायक र सचुीकृत स्वास््य ससं्थाबाि मात्र 

प्रदान गनुयपदयछ ।  
• यदद आफ्नो कायय क्षेत्रलभत्र सचुीकृत सेवा प्रदायक र सचुीकृत स्वास््य ससं्था नभएमा 

से सेवा सञ्चालन गनय को लागग स्वास््य सयंोजकल ेप्रदेर्को स्वास््य र्ाखामा 
समन्वय गरी तनयमानसुार सेवाको लागग व्यवस्था गनुयपदयछ । 

• यस र्ीषयक अन्तगयत ववतनयोजजत रकम सरुक्षक्षत गभयपतन काययक्रम काययववगध 
तनदेलर्का २०६८ (दोस्रो सरं्ोधन २०७४) मा उल्लखे गरे बमोजजमको रकम बाँडफाँड 
र अलभलेख तथा प्रततवेदन गनुयपदयछ ।  
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• आफ्नो काययक्षेत्र लभत्रका स्वास््य ससं्थाहरुको लागग ववतनयोजजत रकम नपगु भएको 
अवस्थामा सम्बजन्धत स्थानीय शे्रत पररचालन गरी तनरन्तर तनर्लु्क सेवा प्रदान 
गनुयपदयछ । 

• गणुस्तररय सवेा प्रदान गनयके लागग स्थानीय तह  ,स्वास््य कायालयय ,प्रदेर् तथा 

सघंबाि तनयलमत अनगुमन तथा तनररक्ष ण गनुयपदयछ । 

वजेि व्यवस्थापन  

• तनर्लु्क सरुक्षक्षत गभयपतन सेवा प्रयोजनको लागग तनम्न बमोजजमको इकाई मलु्य 
अनसुार बजेिको व्यवस्था गररएको छ । 

• १२ हप्तासम्मको (MA/MVA) सेवाको लागी प्रतत केस रु ८००। रु आठ सय 
मात्र० 

• १२ हप्ता पतछको (D&E/MVA) सेवाको लागी प्रतत केस रु २०००। ९रु दईु हजार 
मात्र 

• इकाई मलु्य बापत स्वास््य ससं्थालाई प्राप्त रकम तनम्नानसुार खचय गनुयपनेछ । 
• सरुक्षक्षत गभयपतन सेवाका लागग आवश्यक औषगध (Combipack), उपकरण 

खरीद (MVA/Canula लगायतममयत र सकं्रमण रोकथाम, सामान्य जदिलता 
तथा अन्य व्यवस्थापनका लागग) ७० प्रततर्त 

• सेवा प्रदायकको उत्प्रेरणा वापत २० प्रततर्त 
• सहयोगी कमयचारीलाई उत्प्रेरणा वापत १० प्रततर्त 

मागथ उल्लेखखत उत्प्रेरणा वापतको रकम स्वास््य ससं्थाको व्यवस्थापन सलमतको तनणयय 
अनसुार बाँडफाँड गनुयपनेछ । तनर्लु्क गभयपतन सेवा छुट्िै अजख्तयारी प्राप्त गने 
अस्पतालहरुल ेववगत वषयमा जस्त ैकाययक्रम गनुयपदयछ। 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

सगुचकृत स्वास््य ससं्था र सगुचकृत सेवा प्रदायकहरूवाि तनर्लु्क सरुक्षक्षत गभयपतन सेवा 
उपलवव्ध हुने छ । असरुक्षक्षत गभयपतनबाि हुने मात ृमतृ्यु र रुग्नता कम गरी ककर् े
मदहलाके प्रजनन ्स्वास््य अगधकार सतुनजश्चत हुनेछ । 

अलभलेख 
तथा 
प्रततवेदन 

सरुक्षक्षत गभयपतन सेवा ददने स्वास््य ससं्थाले सेवा ददएपतछ उक्त सेवाको अलभलेख राख्न ु
पदयछ । व्यवस्थापन महार्ाखा, स्वास््य व्यावस्थापन, सचुना प्रणालीको तनदेर्न 
बमोजजम सरुक्षक्षत गभयपतन सेवा ददने क्रममा ववर्षे गरी तनम्न फारामहरु भनुय पदयछ  

१. सेवाग्राहीको व्यवत्तगत वववरण फारम (Client Personal Profile) 

२. HMIS 3.7 सरुक्षक्षत गभयपतन सेवा रजजटिर)  

३. HMIS 9.3 (मालसक प्रगतत प्रततवेदन फाराम) 

४. HMIS 1.4 (Referral/Transfer Silip) (स्थानान्तर र प्रेषण पजुाय) 



167 

 

 

६.पररवार योजना सेवा सदुृिीकरण तथा बबस्तार 

६.१ आ इययलुसडड त था था इयम्प्लान्ि सेवा प्रदान 

पररचय नेपाल जनसांखखक स्वास््य सवेक्षण २०१६ अनसुार जम्मा पररवार तनयोजनका 
र्ाधनहरूको प्रयोगकतायहरू मध्ये आइय.य.ुलस.डी.को १.४ प्रततर्त र इयम्प्लान्िको ३.३ 
प्रततर्तल ेगरी जम्मा ४.७ प्रततर्तल ेमात्र लामो समय काम गने प.तन .का साधनहरू 
प्रयोग गरेको पाइयएको छ । यसरी नेपालमा लामो समय काम गने अस्थायी साधनहरूको 
प्रयोग कम भएको र सेवा प्रदान गने ससं्थाहरू समेत कम हँुदा मदहलाहरूले अन्य कम 
प्रभावकारी साधनहरू वदि प्रयोग गने गरेका छन ्। 

नेपाल सरकारल ेस्थानीय तहमा रहेका सव ैस्वास््य चौकी तथा प्रा.स्वा.के.हरूवाि 
तनयलमत रूपमा आइय.य.ूलस.डड .र इयम्प्लान्ि सेवा प्रदान गनयका लागी आवश्यक 
औजार ,उपकरण तथा ताललम प्राप्त जनर्क्तीलाइय सेवा पदान गरे वापत प्रोत्साहन 
गनयको लागग यो रकम व्यवस्थान गररएको हो । यो रकम वाि उक्त सेवाहरू प्रदान 
गनयको लागग र सकं्रमण रोकथामको लागग चादहने सामग्रीहरू खररद गनय सककने छ । 
सेवा प्रदान गनयको लागग चादहने सामग्रीहरूको वववरण National Medical 

Standard for Reproductive Health Vol. 1 : Contraceptive 

Services, 2010 मा उल्लेख भए अनसुार गनय सककने छ ।  

आइय.य.ूलस.डी .तथा इयम्प्लान्ि सेवा तनयलमत रूपमा प्रदान गनयका लागग स्थानीय 
तहमा सेवा प्रदान गने अन्य गरैसरकारी ससं्थाहरूसँग समन्वय गरी सञ्चालन गनय 
सककने छ । स्वास््य ससं्थाहरूवाि तनरन्तर सेवा प्रदान गनयको लागग यस लर्षयकमा 
रकम कम हुन गएमा स्थानीय तहवाि रकम थप गरी सेवा तनरन्तर गनय पहल गनय 
सककने छ । तनरन्तर सेवा ददइयरहेको स्वास््य ससं्थामा कुन ैकारणले सेवा अवरूद्द 
भएमा नजजकको अन्य स्वास््य ससं्था वा अन्य गरैसरकारी ससं्थाहरू सँग समन्वय गरी 
सेवा तनरन्तर गनय पहल गनय सककने छ । 

उद्देश्य स्थानीय तहका सव ैस्वास््य ससं्थाहरू वाि गणुस्तररय लामो समय काम गने प.तन.को 
अस्थायी साधनहरू आइय.य.ुलस.डड .तथा इयम्प्लान्ि सेवा तनयलमत रूपमा प्रदान गने । 

सञ्चालन 
प्रकृया 

स्थानीयस्तरका आइय. य ू.लस .डी. तथा इयम्प्लान्ि सेवा प्रदान गने ससं्थाहरू पदहचान 
गरी उक्त ससं्थाहरूले गत आ.व .मा ददएको सेवालाइय आधार मातन यस वषय हुन 
सक्न ेसेवा ग्राहीहरूको सखं्या अनमुान गरी तपलर्लमा उल्लेख भए अनसुार जनर्क्ती 
तथा औजार उपकरणको लागग रकम बांडफाँड गने ।  

बांडफाँड अनसुार सेवा प्रदायकलाइय ददइयने रकम सेवा प्रदान गरे पश्चात मालसक वा 
चौमालसक रूपमा भकु्तानी ददन सककने छ भने सेवा ददन चादहने सामागग्रहरू आगथयक 
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एन तथा तनयमावली अनसुार वषयको सरूूम ैखररद गरी सेवा प्रदान गने ससं्थाहरूमा 
आपतुी गने र वषयभरीन ैआवश्यकता अनसुार सव ैसामग्री उपलव्ध गएको सतुनजश्चत गने 
। सेवा प्रदान गनयको लागग चादहने सामग्रीहरूको वववरण National Medical 

Standard for Reproductive Health Vol. 1 : Contraceptive 

Services, 2010 संक्रमण रोकथाम तथा स्वास््य ससं्था जन्य फोहर मलैा 
व्यवस्थापन तनदेलर्का तथा स्वास््य ससं्थाहरूको स्वास््य सेवा सदुृदिकरणका लागग 
गणुस्तर सधुार सामग्री २०७४ मा उल्लखे भए अनसुार गनय सककने छ । 

 रकम वाँडफाँड 

पररवार योजना तथा प्रजनन ् स्वास््य काययक्रम काययक्रममा प्राप्त रकम वाि यस 
काययक्रम सञ्चालनको लागग तपलर्लमा उल्लेखखत दरमा जनर्जक्तलाइय प्रोत्साहन गनयको 
लागग ,इयम्पलान्ि र आइय.य.ुलस.डड .सेवा प्रदान गनयका लागग चादहने खचय भएर जाने 
सामान खररद गनयको लागग चादहने रकम व्यवस्था गनयको लागग गत आ.व .मा भएको 
सेवाको आधारमा प्रतत केस रू १०० मा नविाइय सामग्री खररद गनयका लागग रकम 
ववतनयोजन गरी इयम्प्लान्ि ,आइय.य.ुलस.डड .राख्न र खझक्नको लागग चादहने खचय भएर 
जाने सामग्रीको लागग रकम बाँडफाँड गनुयपनेछ । 

इयम्प्लान्ि प्रतत केस)राख्न ेर खझक्ने दवुकैो 
लागी( 

आइय.य.ुलस.डी प्रतत केस)राख्न े र 
खझक्ने दवुकैो लागी( 

जनर्क्ती सखं्या दर जनर्क्ती सखं्या दर 

सेवा प्रदायक 

सहयोगी 

म.स्वा.स्व.ंसे. 

१ 

१ 

१ 

२५ 

५ 

१० 

सेवा प्रदायक 

सहयोगी  

म.स्वा.स्वय ंसे. 

१ 

१ 

१ 

४० 

५ 

१० 

जम्मा ४० जम्मा ५५ 
 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

यस काययक्रमले स्थानीय तह अन्तरगतका सव ैस्वास््य ससं्थाहरूमा इयम्प्लान्ि र IUCD 
सेवालाइय प्रभावकारी रूपमा प्रदान गनय र तनरन्तरता ददन सहयोग हुनेछ ।  

अलभलेखन/ 
प्रततवेदन 

आइय.य.ुलस.डी .तथा इयम्प्लान्ि सेवाको प्रततवेदन मालसक रूपमा HMIS9.3 प्रततवेदनमा 
गने ।  

 

६.२ प ररवार योजना , सरुक्षक्षत माततृ्व, सेवा ददवस मनाउने 
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पररचय पररवार योजना ,सरुक्षक्षत माततृ्व ददवस मनाउनका लागग यस लर्षयकमा रकम 
ववतनयोजन गररएको छ । पररवार तनयोजन ददवस September 18 मा ,सरुक्षक्षत 
माततृ्व ददवस माता ततथयऔलंर्को ददनमा मनाइयन्छ । 

उद्देश्य पररवार तनयोजन ददवसमा पररवार तनयोजन वारे जनचतेनामलूक कृयाकलपाहरू ,सरुक्षक्षत 
माततृ्व ददवर्मा मात ृतथा नवजात लर्र् ूस्वास््य प्रवधयन गने कृयाकलपाहरू सञ्चालन 
गरी ददवस मनाउन े

सञ्चालन 
प्रकृया 

• ददवस आउन ुभन्दा कम्तीमा १ हप्ता अगाडी ददवसमा के के कृयाकलापहरू 
सञ्चालन गने हो सो को तयारी, वठैक स्थानीयस्तरका सरोकारवालाहरु, 
सरकारी तथा गरैसरकारी ससं्थाहरू र तनजी क्षेत्रको सलंग्नतामा सञ्चालन 
गनुयपनेछ। 

•  उक्त वठैकमा थप श्रोतको खोजी र पदहचान समेत गनुयपनेछ । तयारी वठैकमा 
तय गररएका कृयाकलापहरू ददवसको ददन सञ्चालन गरी ददवस मनाउन ुपनेछ 
।  

• मदहला स्वास््य स्वय ंसवेवका ददवसमा उत्कृटि मदहला स्वास््य स्वय ंसेववकाहरू 
पदहचान गरी परुस्कृत र सम्मान गनुयपनेछ ।  

वजेि वाँडफाँड 

• यस लर्षयकमा पररवार योजना तथा प्रजनन ्स्वास््य काययक्रम लर्षयकमा प्राप्त 
रकम वाँि अतनवायय रूपमा रू १५००० ववतनयोजन गरी हरेक स्थानीय तहमा 
ददवसहरू मनाउन रकम वाडँफाँड गनुयपनेछ । 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

पररवार योजना काययक्रम र सरुक्षक्षत माततृ्व काययक्रमको महत्वको सरोकारवाल 
तनकायहरूमा स्थानीय तहमा आवश्यक श्रोत पररचालन गनय सहयोग पगेुको हुनेछ ।  

अलभलेखन/ 
प्रततवेदन 

काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात सो को फोिो सदहतको प्रततवेदन सम्वजन्धत स्थानीय 
तहमा पेर् गने ।   

 

६.३ वध्याकरण घमु्ती लर्ववर अगाव ैम. स्वा. स्व. से. पररचालन 

पररचय प्रदेर् सरकार वा अन्य ससं्थाहरूको समन्वयमा स्थानीय तहमा बन्ध्याकरण लर्ववरहरु 
सञ्चालन गदाय लर्बबर सम्बजन्ध सेवा र स्थानहरुको वारको सचुना मदहला स्वास््य स्वयम 
सेबबका माफय त समदुायमा उपलब्ध गराउन मदहला स्वास््य स्वय ंसेबबकाहरुलाई पररचालन 
गनय यो छलफलको ब्यबस्था गररएको हो । यो काययक्रम पश्चात मदहला स्वास््य स्वय ं
सेबबका माफय त सभंाबबत बन्ध्याकरण सेवाग्राही पदहचान गने र लर्ववर वारे सचूनाको पहँुच 
सजजल ै लक्षक्षत समदुाय सम्म पगु्ने बबश्वास ललईएको छ । जस बाि बन्ध्याकरण 
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सेवाग्राहीहरुको सखं्यामा बदृ्गध हुनेछ । पररचालनको कायय लर्ववर सञ्चालन हुन ुपबूय ७ 
देखख १५ ददन अतघ गनुयपदयछ । 

उद्देश्य मदहला स्वास््य स्वयसंेववकाहरू पररचालन गरी वन्ध्याकरण गनय चाहने दम्पतीहरू पदहचान 
गरी स्थायी वन्ध्याकरण सवेाको प्रयोग विाउने। 

सञ्चालन 
प्रकृया 

 स्थानीय तह अन्तरगतका धेरै सेवाग्राहीहरू हुन सक्न े ,पहँुच कम भएका 
वडाहरूको पदहचान गरी वजेिको पररधीमा रही वडाहरू तय गने । 

  तय गररएका वडाहरूका मदहला स्वास््य स्वय ं सेववकालाइय वध्याकरण ,
इयम्प्लान्ि ,आइय.य.ुलस.डी .सेवा ललने वा खझक्ने सम्भाववत ग्राहकहरू घर भेि 
गरी नामावली सदहत वववरण सकंलन गनय लगाउन े।  

 वववरण सकंलन गरे पश्चान स्वास््य ससं्थामा मदहला स्वास््य स्वय ं
सेववकाहरूसँगको छलफल काययक्रम गरी नामावली समायोजन गने र लर्ववर वारे 
समदुाय स्तरमा मदहला स्वास््य स्वय ंसेववकाहरू पररचालन गरी लर्ववरको 
पोटिर िाँस गने ,आमा समहूमा छलफल गने लगायत का कृयाकलापहरू 
सञ्चालन गने व्यवस्थापन लमलाउन े।  

 यो कृयाकलाप सञ्चालन गदाय स्थानीयस्तरका तनजी तथा गरै सरकारी सघं 
ससं्थाहरू सँग समन्वय गरी थप श्रोत जिुाइय सञ्चालन गनय सककनेछ ।  

 लर्ववर सञ्चालनका लागग स्वास््य कायायलयमा वजेि व्यवस्थापन गररएको हँुदा 
स्थानीय तहहरूल े लर्ववर सञ्चालन हुने स्थान र लमतीको लागग सम्वजन्धत 
जजल्लाको स्वास््य कायायलयसँग समन्वय गरी यो कृयाकलाप सञ्चालन गनुयपनेछ 
।  

वजेि वाँडफाँड  

स्थानीय तहले मदहला स्वास््य स्वय ंसेववकाको सखं्या, वन्ध्याकरण तथा लामो समय 
काम गने साधनको लागग हुन सक्न ेसम्भाव्य ग्राहकहरूको सखं्या लाइय मध्ये नजर गरी 
यो काययक्रमको लागग रकम ववतनयोजन गनुयपनेछ । मदहला स्वास््य स्वय ंसवेवका लाइय 
घर भेि गने, पोस्िर पम्पलेि हरू िाँस गने लगायत कायय गनयको लागग यो लर्षयकको 
रकम खचय गनुयपनेछ । यस काययक्रमको लागग स्थानीय तह अनसुार ववतनयोजजत रकम 
फरक फरक रहेको हँुदा अनसुचूीमा हेरी रकम बाँडफाडँ गनुयपनेछ । 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

स्थायी वध्याकरण सेवा र लामो समय काम गने प. तन .का सेवा ग्राहीहरूको सखं्यामा 
वदृ्दी हुनेछ । 

अलभलेखन
/ 

प्रततवेदन 

सम्भाववत ग्राहकहरूको वववरण लर्ववर सञ्चालन गनुय पवुय लर्ववर सञ्चालन गने तनकायलाइय 
जानकारी गराउन ुपनेछ ।  
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६.४ लामो अवगधको जन्मान्तरको लागग सिेलाइि सवेा  

पररचय नेपालमा लामो अवगधको प.तन का साधनहरु (आइय.य.ुलस.डड र इयम्प्लान्ि सेवा) 
लसलमतस्वास््य ससं्थामा मात्र उपलब्ध छन।् त्यसलै ेआइ.य.ुलस.डी. र इम्प्लाण्ि सेवा 
ललन चाहने तर यी साधनहरुको सेवा उपलब्ध नभएका स्वास््य ससं्थाहरुमा ग्राहकहरुलाई 
पवूयतनधायररत समयमा तनयलमत समयको अन्तरालमा ताललम प्राप्त स्वास््य काययकतायहरुल े
आई.यु.लस.डी. र इम्प्लाण्ि सेवा लगायत अन्य पररवार तनयोजनका साधनहरु सम्बजन्ध 
परामर्य र सेवा ददने गरी स्यािेलाइि जक्लतनक राख्न ेप्रावधान गररएको हो । 

उद्देश्य  ग्रामीण तथा वपछडडएको समदुायमा लामो अवगधको जन्मान्तर चाहने सेवाग्राहीहरुलाई 
सेवाको पहँुच बिाई पररवार तनयोजन सेवाको unmet need घिाउने । 

 सम्बजन्धत ससं्थाको स्वास््यकमीको क्षमता अलभवदृ्गध गने । 
 स्थानीय तहवाि कजम्तमा एक स्थानमा सिेलाइि जक्लतनक सेवा सञ्चालन गनुयपनेछ 

। 

सञ्चालन 
प्रकृया 

 स्यािेलाइि जक्लतनक सञ्चालन गने स्थानको छनौिः आइय.य.ुलस.डड र इयम्प्लान्ि 
सेवा नभएका स्वास््य ससं्थाहरू, सम्भाववत ग्राहकहरू सखं्या धेरै भएको र सकं्रमण 
रोकथाम सदहत गोपतनयताका साथ सेवा पदान गनय लमल्न ेगरी स्थान र फतनयचर 
उपलवध भएको स्थानहरूको छनोि गने ।  

 सञ्चालन गने लमतत र सखं्या तोक्नेः तोककएको स्थानहरूमा तनजश्चत लमतत र 
अन्तरालमा १ स्थानमा कम्तीमा ३ पिकका दरल ेस्यािेलाइयि जक्लतनकहरू सञ्चालन 
गनुयपनेछ । 

 सेवाप्रदायक को छनौि एव ंपररचालनः आइय.य.ुलस.डड र इयम्प्लान्ि सेवा प्रदान गनय 
सक्न ेनजजकको स्वास््य ससं्थामा काम गने ताललम प्राप्त नलसयङ स्िाफ वा ताललम 
प्राप्त स्वास््य कमी र सहयोगीलाइय सेवा प्रदायकको रूपमा खिाउने, समाग्रीको 
व्यवस्थापन गनय लगाउन ेर अन्य कामको लागग जक्लतनक सञ्चालन हुने स्थानका 
स्थानीय स्वास््य कमीहरू पररचालन गने ।  

 अगग्रम जानकारी गराउनपुनेः जक्लतनक सञ्चालन हुने ससं्थामा मदहला स्वास््य स्वय ं
सेववका ,आमा समहू लगायत स्थानीयस्तरमा उपलव्ध श्रोतको पररचालन गरी प्रचार 
प्रसार गने । प्रचार प्रसार काययमा स्थानीयस्तरमा काययरत अन्य गरैसरकारी ससं्थाहरू 
सँग समन्वय गरी प्रचार प्रसार गने ।  

 मदहला स्वास््य स्वय ंसेववकाल ेजक्लतनक सञ्चालन हुने ददन ग्राहक ललएर आएमा 
यातायात खचय ददन सककने छ । 

वजेि बाँडफाँड 
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 यस लर्षयकमा पररवार योजना तथा प्रजनन ्स्वास््य काययक्रम वाि Annex 12 मा 
उल्लेख भए अनसुार रू २० देखख ५० हजार सम्म ववतनयोजन गरी खचय गनय सककने 
छ । 

 ववतनयोजन गररएको रकम वाि सेवा प्रदायकको दैतनक तथा भ्रमण भत्ता, सहयोगीको 
दैतनक तथा भ्रमण भत्ता, खाजा खचय, मदहला स्वास््य स्वय ंसेववका यातायात खचय, 
स्थानीय स्वास््य कमीलाइय भत्ता, इन्धन आदद लर्षयकमा जक्लतनक सखं्या अनसुार 
कम्तीमा ३ पिक जक्लतनक सञ्चालन गनय पगु्ने गरी स्थानीय आवश्यकता अनसुार 
रकम बांडफाँड गरी पवुय जस्वकृती गराइय खचय गने ।  

अलभलेखन
/ 

प्रततवेदन 

जक्लतनक सञ्चालन भएको स्थान र सेवा ग्राहीको सखं्याको वववरण जक्लतनक सञ्चालन 
भएको सम्वजन्धत स्वास््य ससं्थाल ेसोदह मदहनाको प्रततवेदनमा उल्लेख गने र प्रत्येक 
मदहना तनरन्तर गने । सेवा रजजटिर जक्लतनक सञ्चालन हुने सम्वजन्धत ससं्थामान ैराख्न े
व्यवस्था लमलाउने । काययक्रम वारे प्रततवेदन स्थानीय तहम ैअलभलेखखकरण गने । 

 

६.५ VP सेवा माफय त पररवार योजनाको सदुृडीकरण 

पररचय कजम्तमा पतन एउिा पररवार तनयोजनको साधनको ज्ञान सवयववददत हँुदा हँुदै पतन पररवार 
तनयोजनको अपररपतुय माग नेपाल जनसांखखक स्वास््य सवेक्षण २०१६ अनसुार २४ प्रततर्त 
रहेको छ जुन ववगत १० वषय देखख अपके्षक्षत रूपमा कम हुन सकेको छैन । नेपालमा ववर्षे 
गरी लामो समय काम गने पररवार तनयोजनका साधनहरू (IUCD and Implant) को 
प्रयोग ताललम प्राप्त सेवा प्रदायकहरू कम हँुदा वा अन्य कारण सेवाको उपलव्धता कम भएको 
कारणले प्रयोग समेत कम रहेको छ । यसै ववषयलाइय मध्यनजर गदै स्थातन तहमा लामो 
समय काम गने पररवार तनयोजनका साधनहरूको सेवा प्रदान गनय सक्न े ताललम प्राप्त 
जनर्जक्तको व्यवस्था गरी सेवा ददन सकेमा लामो अवगधको साधनहरूको प्रयोग वढ्न ग ै
अपररपतुय माग कम गनय सहयोग पगु्ने देखखन्छ ।  

उद्देश्य लक्षक्षत समदुायमा लामो अवगधका पररवार तनयोजनका साधनहरू इयम्प्लान्ि र आइय.य.ुलस.डड. 
को प्रयोग विाउन र स्वास््य ससं्थाहरूमा स्वास््य कमीहरूको लसप अलभवदृ्दी गने 

सञ्चालन 
प्रकृया 

 

 

स्थानीय तहमा काययक्रम सञ्चालन गनयको लागग तनम्नानसुार कृयाकलाप सञ्चालन गनुयपनेछ 
।  

 सेवा प्रदायक तनयजुक्त  
 स्थातनत तहमा आइय.य.ुलस.डी र इयम्प्लान्ि ताललम ललएको र सेवा प्रदान गनय सक्न े

अ.न.मी. वा नसय करार सेवामा तनयजुक्त गने ।  
 करार सेवामा ताललम प्राप्त नसय उपलव्ध हुने नसकेमा स्थानीय ताललम प्राप्त अ.न.मी. 

वा नसय छनोि गरी काययक्रम सञ्चालन र तनरन्तरता ददन ुपनेछ ।  
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काययक्रम सञ्चालन गने  

 तनयकु्त भएका वा छनोि भएका लभ.वप. सेवा प्रदायकलाइय काययक्रम र सेवा सवुवधा 
वारे अलभमखूखकरण काययक्रम सञ्चालन गने ।  

 तनयकु्त सेवा प्रदायकलाइय आवश्यकता अनसुार कफल्ड स्तरमा काम गनयका लागग चादहने 
सामग्रीहरू उपलव्ध गराउने ।  

 सेवा प्रदायकल ेस्वास््य र्ाखा प्रमखु वा फोकल पसयन सँग समन्वय गरी प.तन. 
सेवाको उपलव्धता र सेवाको ववटलेषण गरी लामो समय काम गने प.तन. का सेवा 
ददन ुपने ससं्थाहरू छनोि गने ।  

 स्थानीय तह अन्तरगतका ससं्थाहरूमा काययरत IUCD/Implant ताललम ललएका तर 
राख्न र खझक्न दक्षता नभएर सेवा नददएका स्वास््य कमीहरू पदहचान गने र उनीहरूलाइय 
कोगचङ गनयका लागग कायय योजना वनाउन े।  

 प्रत्येक मदहना कफल्डमा ग ैसेवा ददन ुपने ससं्थाहरूको वववरण र कोगचङ गने ससं्थाहरूको 
वववरण उल्लेख गरी कायय योजना वनाइय जस्वकृत गराउने  

 लभजजदिङ प्रोभाइयडरले IUCD/Implant सेवा नभएका स्वास््य ससं्थाहरूमा तनयलमत 
सेवा प्रदान गनयका लागग सेवा नभएका स्वास््य ससं्थाहरूको सखं्या, आवश्यकता 
अनसुार हप्ताको कुन ै तनजश्चत ददन वा मदहना वा २,३ मदहनाको अन्तरमा कुन ै
तनजश्चत ददन तोकी तत ससं्थारहरूमा ग ैतनयलमत सवेा ददन ुपनेछ ।  

वजेि वाँडफाँड  

जम्मा ९८ विा काययक्रम तय गररएका स्थानीय तहहरूल ेयो काययक्रम सञ्चालन गनयका लागग 
प्रतत स्थानीय तह ३ लाख ५० हजारको दरल ेपररवार योजना तथा प्रजनन ्स्वास््य काययक्रम 
लर्षयकवाि यस काययक्रमको लागग वजेि ववतनयोजन गनुयपनेछ । यसरी ववतनयोजजत रकमलाइय 
VP को तलव भत्ता, भ्रमण गदाय यातायात खचय, भ्रमण भत्ता, होिेल वास खचय, कफल्ड जानको 
लागग चादहने सामग्रीहरू, झोला लगायत का सेवा ददन चादहने सामग्रीहरू खररद गरी VP लाइय 
उपलव्ध गराउन खचय गनय सककनेछ । 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

लामो अवगध काम गने प.तन. का साधनहरूको प्रयोग वढ्ने र इयम्प्लान्ि आइय.य.ुलस.डी. को 
सेवा प्रदान गने स्वास््य ससं्थाहरूको सखं्यामा वदृ्दी हुने ।  

अलभलेख 
तथा 
प्रततवेदन 

 

यस काययक्रम अन्तरगत सेवा ददएको वववरण तनयलमत HMIS पद्दतीमा अलभलखे तथा प्रततवेदन 
गनुयपनेछ । साथै यस काययक्रमको मालसक प्रततवेदन तपलर्लको िाँचामा लेखख स्थानीय तह 
स्वास््य र्ाखा प्रमखूलाइय पेर् गनुयपनेछ ।  

तपलर्ल  
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लस .नं.  स्थानीय 
तहको 
नाम 

लमतत इयम्प्लान्ि IUCD सल्लाह 
सझुाव 

   राखेको 
सखं्या 

खझकेको 
सखं्या 

प्रलर्क्षण 
गरेको 

राखेको 
सखं्या 

खझकेको 
सखं्या 

प्रलर्क्षण 
गरेको 

 

          

 
 

६.६ Roving ANM वाि Disadvantaged Community लाई पररवार योजना सेवाको पहँुच पयुायउने । 

पररचय  नेपाल जनसांखखक स्वास््य सवेक्षण २०१६ अनसुार कम्तीमा पतन एउिा पररवार 
तनयोजनको ज्ञान सवयववगधत )९९प्रततर्त( हँुदाहुदै पतन पररवार तनयोजनको अपररपतुय 
माग) Unmet Need) अझै पतन २४ प्रततर्त रहेको पाइयएको छ । पररवार तनयोजनको 
प्रयोग सेवामा कम पहँुच भएका वगयहरु जस्त ैमसुहर, दललत, मजुस्लम, आदद समदुायमा 
कम छ । यी समदुायमा पररवार तनयोजन सेवा लगायत सरुक्षक्षत माततृ्वका अन्य सेवाहरू 
वारे ज्ञान, सचुना र प्रयोग बिाउन केही स्थानीय तहहरुमा रोलभङ अ.मी.न.को ब्यवस्था 
गररएकोछ । 

उद्देश्य  स्थानीयस्तरमा पररवार तनयोजनको सेवामा कम पहँुच र प्रयोग भएका समदुायको 
पदहचान गरी उक्त समदुायमा स्थानीय अ.न.मी .को पररचालन गरी घर घरमा गइय 
पररवार तनयोजन सेवा ददन ेर अन्य सरुक्षक्षत माततृ्व ,नवलर्र् ुलगायत का सवेा प्रदान 
गरी मदहला तथा वालवाललको स्वास््य सधुार गने । 

सञ्चालन 
प्रकृया 

 सवय प्रथम स्वास््य सयंोजक वा फोकल व्यजक्तले पररवार तनयोजनको सेवाको 
पहँुच र उपभोगको आधारमा नसाङकन गरी सेवा पहँुच कम भएका समदुाय 
पदहचान गने र तत स्थानहरूमा मात्र अ.न.मी. लाइय पररचालन गने ।  

 सम्भव भए सम्म पदहचान गररएको समदुायको वा स्थानीयस्तरको अनलमकरार 
सेवामा तनयकु्त गने ।  

 तनयकु्त अ.न.मी. लाइय कजम्तमा २ ददने काययक्रम र सेवा वारे अलभमखुखकरण 
ददने । 

 अलभमखूखकरण पश्चात स्थानीय स्वास््य ससं्थासँग समन्वय गने गरी घर घरम ै
ग ैपररवार तनयोजन सेवा ,सतु्केरी पश्चातको जाँच र परामर्य लगायत अन्य 
सेवाहरू प्रदान गनय पररचालन गने । 

 रोलभङ अ.न.मी. ले मालसक रूपमा कम्तीमा २१ ददन कफल्डमा खदिन ेगरी सेवा 
सम्झोता गनुयपनेछ । बांकी ददनहरूमा सम्वजन्धत स्वास््य ससं्थामा ग ैअलभलखे 
तथा प्रततवेदन गनुयपनेछ ।  
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 प्रत्येक मदहना अ.न.मी. ले मदहना भरर कुन कुन ठाउँमा घर भेि वा समहू 
काययहरूमा जाने हो सो को वववरण अग्रीम कफल्ड काययताललका वनाइय सम्वजन्धत 
स्वास््य ससं्था प्रमखुवाि जस्वकृत गराइय कफल्ड खदिन ुपनेछ ।  

रोलभङ अ.न.मी.को काम र कतयव्य 

 घर घरम ैगइ पररवार तनयोजनको अस्थायी साधन साधनहरू (डडपो, वपल्स, 
कण्डम) सेवा ददने ।  

 स्थायी तथा लामो अवगधको प.तन. को सेवाको लागग सम्भाववत ग्राहकहरूको 
खोजी गररसेवा उपलव्ध भएको स्वास््य ससं्थामा प्रेषण गने ।  

 अन्य पररवार तनयोजन सवेाको लागग परामर्य गरी नजजकको स्वास््य ससं्था वा 
लर्ववर, स्यािेलाइयि जक्लतनकहरूमा प्रेषण गने  

 गभयवती तथा सतु्केरी मदहलाहरूमा खतराका गचन्हहरूको जाचँ गने र तनयलमत 
गभयजाँच, प्रसतूी सेवा र सतु्केरी जाँचका लागग स्वास््य ससं्थामा प्रेषण गने, ।  

 सतु्केरी जाँच सेवा ददन ेर उक्त समयमा प.तन. को परामर्य ददने ।  
 नवजात लर्र्कूो तनयलमत जाँच विाउन परामर्य र प्रषेण सेवा । 
 प.तन., मात ृस्वास््य, नवलर्र् ूतथा वाल स्वास््य सेवा सम्वजन्ध स्वास््य 

आमा समहूहरूमा चेतनामलूक काययक्रम सञ्चालन गने ।  
 मदहला स्वास््य स्वय ंसेववकाहरू तनयलमत भेि तथा समन्वय गरी सेवा ददने ।  

वजेि बाँडफाँड  

यो काययक्रम तोककएका १२४ स्थानीय तहहरूमातनरन्तरताका लागग नेपाल सरकार वाि 
एकमटुि रू ३ लाख ववतनयोजन गररएको छ । काययक्रमको सञ्चालन गनयको लागग 
तनयजुक्त प्रकृया, अलभमखूखकरण ताललम, नेपाल सरकारको तनयमानसुार अ.न.मी. को 
तलव तथा कफल्ड भत्ता भ्रमण खचय, इयन्धन खचय, अ.नमी. ले सेवा ददनका लागग 
अन्य आवश्यक सामग्री जस्त ै वव.वप .सेि, थमोलमिर, तौल ललने मेलसन, झोता, 
छाता, रेनकोि लगायतका सामग्रीहरू खररद गने लगायत काययक्रमको लागग अनगुमन र 
अन्य लर्षयकमा अग्रीम वजिे बांडफाँड गरी सोदह अनसुार खचय गनुयपनेछ । 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

स्थानीयस्तरमा पररवार तनयोजनको सेवामा कम पहँुच र प्रयोग भएका समदुायको पदहचान 
गरी उक्त समदुायमा स्थानीय ताललम प्राप्त सेवा प्रदायक गइय लामो समय काम गने 
प.तन. का साधनहरू प्रदान गनायल ेउक्त साधनहरूको प्रयोग वढ्ने र मात ृतथा वाल 
स्वास््यमा सधुार आउने । 

अलभलेखन/ 
प्रततवेदन 

रोलभङ अ.न.मी. ले घर घरम ैग ैपररवार तनयोजन लगायत अन्य सेवा दददंा गाउँघर 
जक्लतनकमा रजजटिरमा सवेा वववरण अलभलखे गरी उक्त सेवा लाइय ससं्थामा आइय 
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ससं्थाको सेवा रजजटिरमा हरेक मदहनाको अन्तमा अलभलेख अद्यावगधक गनुयपनेछ र 
मदहनाको अन्तमा एकमटुि प्रततवेदन स्वास््य र्ाखा प्रमखूलाइय वझुाउन ुपनेछ । 

 

६.७ स्वास््य ससं्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सलमतीलाई पररवार योजना बारे अलभमखुीकरण 

पररचय पररवार योजना सेवाको लगानी वदृ्दी गरी प्रभावकारी सेवा सञ्चालन गरेमा त्यसको 
प्रततफलको रुपमा बाल तथा मात ृमतृ्य ूदरलाई उल्लखेतनय रुपमा घिाउन सककन्छ भन्ने 
त्यलाई स्वास््य ससं्था सञ्चालन सलमततका पदागधकारीहरुले मनन गरी स्वास््यकमीहरु 
द्वारा सञ्चालन हुने सेवा प्रवाहलाई सहज वातावरण सजृना गनयमा सलमततको महत्वपणूय 
भलूमका रहन्छ । 

उद्देश्य स्वास््य ससं्था सचालन सलमतीका पदागधकारीहरुलाई पररवार तनयोजन सेवाको 
महत्वकोबारेमा अलभमखूीकरण गने । 

सञ्चालन 
प्रकृया 

 स्थानीय तह अन्तगयत पररवार योजना सेवाको पहँुच कम भएका वा सव ैपररवार 
योजनाका अस्थायी साधनहरूको सेवा नभएका मध्ये कजम्तमा १ विा स्वास््य 
ससं्था छनौि गने । 

 पररवार योजनाको स्थानीय वस्त ुजस्थतत, अवस्था, चनुौती हरू र आवश्यकताहरूवारे 
१ ददने छलफल गरी सेवा ववस्तार र गणु अलभवदृ्दद गने कायय योजना वनाइय लाग ु
गने ।  

सहभागगहरू: स्वास््य सस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सलमततका पदागधकारीहरू र 
स्वास््य कमीहरू  

वजेि वाँडफाँड: यो काययक्रम सञ्चालनको प्रत्येक स्थानीय तहमा अनसुचूी १२ मा उल्लखे 
गरे अनसुार रू २० देखख ४० हजारको दरले रकम ववतनयोजन गररएको छ । 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

स्वास््य ससं्थाबाि पररवार तनयोजन सेवा सञ्चालनमा सहजीकरण हुनेछ । 

अलभलेखन
/ 

प्रततवेदन 

काययक्रम प्रततवेदन तयार गरी स्थानीय तहजस्थत स्वास््य र्ाखा/महार्ाखामा 
अलभलेखीकरण गररने । 

 

६.८ म दहला स्वास््य स्वयं सेववकाहरु लाई पररवार योजना साथै लामो गभायन्तर बबगध बारे अलभमखुीकरण 

पररचय पररवार तनयोजन सेवाको लामो समयको प. तन. सेवाको प्रयोगदर, Method Mix 
बिाउन ुपने देखखन्छ । मदहला स्वास््य स्वम ंसेबबका लाइय पररवार योजना साथै लामो 
गभायन्तरकोबारेमा अलभमखुखकरण गनय सककयो भने सेवाको पहँुच बढ्न सहयोग हुनेछ । 
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 उद्देश्य मदहलास्वास््य स्वय ं सेववकाहरु लाई पररवार योजना साथै लामो गभायन्तर बबगधबारे 
अलभमखुीकरण गने 

सञ्चालन 
प्रकृया 

 

 आफ्नो स्थानीय तहमा रहेका मदहला स्वास््य स्वयसंेबबकाहरूलाइ सहभागग 
गराउनपुनेछ ।  

 १ ददनको अलभमखुीकरण गोटठी गनुयपनेछ । 
 बबर्षेगरी IUCD र इयम्प्लान्िकाबारेमा अलभमखुीकरण गनुयपनेछ । 

वजेि वाँडफाँड: यस लर्षयको लागग सव ैस्थानीय तहमा रकम वाँडफाँड लर्षयकमा हेरी सोदह 
अनसुार रकम वांडफाँड गरी काययक्रम सञ्चालन गनुयपनेछ।  

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

IUCD र Implantबारेमदहला स्वास््य स्वसंेबबकाहरूको ज्ञान ,लर्पमा बदृ्दी भएको 
हुनेछ । 

अलभलेख 
तथा 
प्रततवेदन 

काययक्रम पश्चात ्उक्त काययक्रमको प्रततवेदन स्थानीय तहमा अलभलेखमा राख्नुपनेछ र सो 
को बोधाथय पररवार कल्याण महार्ाखामा पठाउन ुपनेछ । 

 

६.९ सेवाको पहँुच कम भएका समदुायमा वादहतनवबब दम्पतीहरुसँग पररवार बारेयोजना छलफल  

पररचय नवबबवादहत दम्पततहरुलाई पररवार योजना सेवाबारे परामर्य आवश्यक छ । तछिो वववाह 
गने र तछिो बच्चा जन्माउन ेसामाजजक वाध्यताले गदाय मदहला प्रजनन ्स्वास््यमा 
प्रततकुल असर बढ्दो छ । त्यसलैे नववववादहत दम्पततहरुलाई पदहलो बच्चा िीला 
जन्माउनको लागग र उपयकु्त जन्मान्तरका लागग पररवार तनयोजन सेवाको प्रयोग गनय 
आवश्यक छ । 

उद्देश्य नवबबवादहत दम्पततहरुलाई पररवार योजना सेवाको उगचत प्रयोग गनय सक्नेछन ्। 

सञ्चालन 
ववगध  

• नवबबवादहत दम्पततहरुको पदहचान गने । 
• मदहला स्वास््य स्वय ंसेववकाको समन्वयबाि त्यस्ता नवबबवादहत दम्पततहरुलाई 

आमा समहुको बठैकमा सहभागी गराइ छलफल गने । 
• छलफलका लागग आवश्यक पने व्यवहार पररवतयनका लागग रणनतैतक 

सचंारसामग्रीहरुको पवुय तयारी सम्बजन्धत समदुाय रहेको स्वास््य ससं्थाको प्रमखु 
वा पररवार तनयोजन सेवा ददने स्वास््यकमीको सहयोगबाि १ ददनको सेसन 
सञ्चालन गने । 

• सेसन सञ्चालन गदाय सम्भव भएका सेवाहरु र परामर्य उक्त छलफल लगत्त ै
उपलव्ध गराउन सककनेछ ।  
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• छलफलका लागग स्वास््य सेवामा स्वास््य ससं्थाबाि उपलव्ध पररवार योजना 
सेवाहरु र र पदहलो बच्चा आफु पररपक्व र सक्षम भएपतछ मात्र बच्चा जन्माउदा 
जीवन सखुद र सहज हुने कुरालाई बबर्षे जोड ददइ छलफल चलाउन ुपदयछ । 

वजेि वाँडफाँड  

प्रत्यक स्थानीय तहमा ववतनयोजजत रकमलाई (रु. १०,०००) अथय मन्त्रालयको कायय 
सञ्चालन तनदेलर्का २०७५ सातौ सरं्ोधन अनसुार बांडफाँड गरी खचय गनय सककनेछ । 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

समदुायमा नवबबवादहत दम्पततहरुको पररवार तनयोजन सेवा ललने सखं्यामा बदृ्दी हुनेछ 
। 

अलभलेख
न/ 
प्रततवेदन 

काययक्रम प्रततवेदन तयार गरी स्थानीय तह जस्थत स्वास््य र्ाखा/महार्ाखामा 
अलभलेखीकरण गने । 

 

६.१० बदेैलर्क रोजगारमा जाने श्रलमकका पजत्नका लागग पररवार योजना तथा प्रजनन ्स्वास््यको अन्तरकक्रया 
तथा सचेतना काययक्रम 

पररचय नेपालमा धेरै सखं्यामा यवूाहरु बदेैलर्क रोजगारमा रहेका हँुदा त्यसता श्रलमकका 
दम्पततहरुलाई पररवार योजना सेवाबारे परामर्य तथा सवेा आवश्यक नभएको जनमानसमा 
बझुाइ रहेको छ । सामाजजक दृटिकोणबाि पतन यस्ता श्रलमकका दम्पततल े पररवार 
योजना सेवा ललएको खण्डमा गलत धारणा राखखन्छ । तर ती दम्पततहरुको यौन तथा 
प्रजनन ्अगधकार र आवश्यकताको मध्यनजर गदै ती समहुलाई कसरी सरुक्षक्षत यौन 
व्यवहार तथा पररवार तनयोजनका साधनहरुको प्रयोगबारे तयारीका लागग सचेत गराउन 
आवश्यक छ । 

उद्देश्य बदेैलर्क रोजगारमा गएका श्रलमकका दम्पततहरुले पररवार योजना सेवाको उगचत प्रयोग 
गनय तथा तयारी गनय सक्नेछन ्। 

सञ्चालन 
ववगध  

 बदेैलर्क रोगजारमा गएका श्रलमकहरु रहेको समदुायको पदहचान गने । 
 उक्त समदुायको मदहला स्वास््य स्वय ंसेववकाको समन्वयबाि त्यस्ता श्रलमकहरुका 

पजत्नहरुलाई आमा समहुको बठैकमा सहभागी गराइ छलफल गने । 
 छलफलका लागग आवश्यक पने IEC/BCC सामग्रीहरुको पवुय तयारी सम्बजन्धत 

समदुाय रहेको स्वास््य ससं्थाको प्रमखु वा पररवार तनयोजन सेवा ददने स्वास््यकमीको 
सहयोगबाि १ देखख २ घण्िाको सेसन सञ्चालन गने । 

 सेसन सञ्चालन गदाय सम्भव भएका सेवाहरु र परामर्य उक्त छलफल लगत्त ैउपलव्ध 
गराउन सककनेछ ।  
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 छलफलका लागग स्वास््य सेवामा स्वास््य ससं्थाबाि उपलव्ध पररवार योजना सेवाहरु 
र श्रीमान ्घर फककय दाको तयारी सम्बन्धमा बबर्षे जोड ददइ छलफल चलाउन ुपदयछ 
। 

रकम वाँडफाँड  

प्रत्यक स्थानीय तहहरूमाववतनयोजजत रु १०, ००० लाइय अथय मन्त्रालयको कायय सञ्चालन 
तनदेलर्का २०७५  ) सातों सरं्ोधन (अनसुार बांडफाँड गरी खचय गनय सककने छ । 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

बदेैलर्क रोजगारका श्रलमकहरुका दम्पततहरु मा पररवार तनयोजन वारे सचेतना अलभवदृ्दद 
साथै प्रयोग दर वदि हुने ।  

अलभलेख
न/ 
प्रततवेदन 

काययक्रम प्रततवेदन तयार गरी स्थानीय तह जस्थत स्वास््य र्ाखा/महार्ाखामा 
अलभलेखीकरण गररने । 

 

६.११ बन्ध्याकाण र  IUCD सँग सन्तटुि ग्राहकसँग समदुायमा अन्तरकृया तथा Follow up 

पररचय पररवार तनयोजन सेवालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गनयका लागग उक्त सेवा ललएर 
सन्तटुि भएका पररवार तनयोजन सेवाग्राहीसँग पररवार तनयोजन सेवा नललएका वा 
अपररपतुय माग भएका ग्राहकहरू ववच छलफल गदाय उक्त सेवाको वारेमा सकारात्मक 
धारण बदृ्दी भइय सेवाको प्रयोग वदि हुने देखखन्छ । 

उद्देश्य पररवार तनयोजन सेवाबाि सन्तटुि ग्राहकहरुको सकारात्मक जीवनस्तरलाई उदाहरण 
प्रस्ततु गदै लक्षक्षत वगयमा पररवार तनयोजनको साधन प्रयोग सम्बजन्ध व्यवहार पररवतयन 
गनय सहयोग गने । 

सञ्चालन 
ववगध  

 स्थानीय तहमा सव ैभन्दा कम प.तन. साधनको प्रयोग भएको िोल वा वडा छनोि 
गने ।  

 उक्त वडामा नव वववादहत दम्पती, सतु्केरी पश्चातमा १ वषय भन्दा सानो वच्चा 
भएका मदहला र अन्य साधन प्रयोग गनुयपने तर नगरेका दम्पततहरू पदहचान गरी 
भेला गने ।  

 स्थानीय तह लभत्र आधुतनक साधन प्रयोग गने नव वववादहत, इयम्प्लान्िको प्रयोग 
कताय, IUCD को प्रयोग कताय, स्थातय वन्ध्याकरण प्रयोग कताय र सतु्केरी पश्चातको 
प.तन. सेवा ललएका सेवाग्राहीहरू १ १ जना सन्तटुि ग्राहकहरू छनोि गने ।  

 छनोि गररएको समदूायमा सन्तटुि ग्राहकहरूलाइय लगग साधन प्रयोग नगरेका 
व्यजक्तहरूको समहूमा अनभुव आदान प्रदान गनय लगाउन े 

 स्वास््य कमीहरूल ेपररवार योजनाका साधनहरूवारे जानकारी गराउने ।  
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 सन्तटुि ग्राहकल ेपररवार तनयोजनका साधन प्रयोग पश्चात तनजको व्यजक्तगत तथा 
पारीवारीक जीवनमा पारेको सकारात्मक परीवतयनको प्रस्ततुीकरण गने । यस क्रममा 
सहजकतायल े प्रभावकारी छलफलका लागग सीकाइका लागग सचूना, लर्क्षा, सचंार 
सामग्री, पररवार तनयोजन साधन आददको प्रयोग गनय सककनेछ । 

वजेि बाँडफाँड  

प्रत्यक स्थानीय तहहरूमाववतनयोजजत रु १०, ००० लाइय अथय मन्त्रालयको कायय सञ्चालन 
तनदेलर्का २०७५ (सातों सरं्ोधन) अनसुार बांडफाँड गरी खचय गनय सककने छ । 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

पररवार तनयोजन सेवाको प्रयोग दर बदृ्दी हुनेछ । 

अलभलेख
न/ 
प्रततवेदन 

काययक्रम प्रततवेदन तयार गरी स्थानीय तह जस्थत स्वास््य र्ाखा/महार्ाखामा 
अलभलेखीकरण गररने । 

 

६.१२ मदहनावारी सरसफाइ सचेतना काययक्रम सम्बगध त स्थानीय सरोकारवालासँग अन्तरकक्रया 

पररचय मदहनावारी सरसफाइय र स्वास््य मदहलाको प्रजनन स्वास््य सँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्न े
ववषय हो र यससँग सम्बजन्धत सामाजजक कुससं्कार र कुरीती हिाइ सहज तथा मयायददत 
मदहनावारीका लागग स्थानीय सरोकारवाला ब्यजक्तहरुको प्रत्यक्ष भलूमका रहन्छ ।  

उद्देश्य मदहनावारी सरसफाइय र स्वास््य मदहलाको प्रजनन स्वास््यबारे स्थानीय 
सरोकारवालाहरुसँग अन्तरकृया गरी आवश्यक बजेि व्यवस्थानपनका लागग परैवी गने । 

काययक्रम 
सञ्चालन 
प्रकृया 

 

सरोकारवाला तनकायहरु : स्थानीय जनप्रतततनगधहरु, र्कै्षक्षक ससं्थाहरुको प्रतततनगधहरू, 
बाल तथा यवूा क्लवका प्रतततनधीहरू, स्थानीय मदहला अलभयन्ता, ककर्ोर ककर्ोरी स्वास््य 
अलभयन्ता, धामीझाक्री समहुका प्रतततनगधहरु, पत्रकारहरु, मदहला स्वास््य स्वय ंसेववका, 
लगायत सम्बजन्धत सरोकारवाला ससं्थाका प्रतततनगधहरुको सहभागगतामा १ ददने अन्तरकृया 
काययक्रम सञ्चालन गनय सककनेछ । 

अन्तरकृयामा सघंीय नीतत तथा काययक्रम अन्तगयत “प्रत्येक सामदुातयक ववद्यालयका 
छात्राहरुको लागग तन:र्लु्क सेनीिरी प्याड ववतरण” काययक्रमलाई सहजीकरण गनय आफ्नो 
स्थानीय तह अन्तगयतका ववद्यालयहरुमा अन्य आवश्यक काययक्रम गनय बजेि थप गनय 
पहलका लागग कायय योजना तय गनय सककनेछ । 

वजेि बाँडफाँड  
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प्रतत पाललकामा रु २००००। का दरल ेबजेि वाँडफाँड गररएको छ । उक्त रकमलाइय अथय 
मन्त्रालयको कायय सञ्चालन तनदेलर्का २०७५  ) सातों सरं्ोधन (अनसुार बांडफाँड गरी खचय 
गनय सककने छ । 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

मयायददत मदहनावारी र सरसफाइबारे समदुायमा सकारात्मक वातावरणका लागग स्थानीय 
सरोकारवालाको सोचमा पररवतयन हुनेछ । 

अलभलेख 
तथा 
प्रततवेदन 

काययक्रम प्रततवेदन तयार गरीस्थानीय तह जस्थत स्वास््य र्ाखा/महार्ाखामा 
अलभलेखीकरण गररने । 

 

६.१३ बबध्यालयबादहर रहेका ककर्ोरककर्ोरीहरुलाइय प्रजनन स्वास््य सेवामा समेट्ने काययक्रम 

पररचय राजटिय जनगणना २०६८ अनसुार नेपालमा ५ देखख १२ बषय सम्मका बालबललकाहरुमा १४.३ 
प्रततर्तल ेबबद्यालयको पिाइ छािन ेगरेको त्यलाई देखाएको छ भने धेरै ककर्ोर ककर्ोरीहरू 
ववधालय सम्म जाने अवसर वाि समेत वजन्चत भएको देखखन्छ । यस्ता लक्षक्षत समहूहरुलाई 
प्रजनन ्स्वास््य सेवाको पहँुचमा समेट्नको लागग यो काययक्रम सञ्चालन गनय लागगएको हो । 

उद्देश्य बबद्यालयबादहर रहेका ककर्ोर ककर्ोरीहरुलाइय प्रजनन स्वास््य सेवाबारे सचूना प्रदान गरी प्रजनन ्
स्वास््य सेवामा समेट्न े। 

सञ्चालन 
प्रकृया 

 

 बबद्यालयबादहर रहेका ककर्ोरककर्ोरीहरुको लक्षक्षत क्षते्र पदहचान गनय मदहला स्वास््य स्वय ं
सेववका माफय त स्वास््य आमा समहू पररचालन गरी नक्साङ्कन गने । 

 स्थानीय ककर्ोर ककर्ोरीहरूको आवश्यकता पदहचान गने । 
 त्यस्ता लक्षक्षत समहूहरुका ककर्ोर ककर्ोरीहरूलाइय पायक पने समय र स्थान तय गरी प्रजनन 

स्वास््य बबषयको कजम्तमा २ देखख ३ घण्िा सम्मको सेसन सञ्चालन गने ।  
 सेसनको लागग उल्लेखखत बबषयहरु आवश्यकता अनसुार छनौि गनय सककनेछ । 
 मदहनावारी स्वास््य, यौन तथा प्रजनन स्वास््य, यौन रोग तथा HIV/Aids, बाल 

बबवाह, लङै्गगक दहसंा, पररवार तनयोजन /योजना सेवा आदद । 
 सेसन सञ्चालन गनयका लागग सो सम्बजन्ध कायय गने गरै सरकारी सघं ससं्थाहरु र 

ववधालयका लर्क्षक लर्क्षीकाहरूसँग समन्वय गरी श्रोत व्यक्ती पररचालन गनय सककनेछ । 

वजेि वाँडफाँड 

हरेक स्थानीय तहमा रु १०००० का दरले बजेि वाँडफाँड गररएको छ । उक्त रकमलाइय अथय 
मन्त्रालयको कायय सञ्चालन तनदेलर्का २०७५  ) सातों सरं्ोधन (अनसुार बांडफाँड गरी खचय गनय 
सककने छ । 
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अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

ववद्यालय बादहर रहेका ककर्ोर ककर्ोरीहरुलाई प्रजनन ्स्वास््य सेवाबारे ससुचूीत भइ सेवा ललने 
सखं्यामा वदृ्दी हुने । 

अलभलेख 
तथा 
प्रततवेदन 

काययक्रम प्रततवेदन तयार गरी स्थानीय तह जस्थत स्वास््य र्ाखामा अलभलेखीकरण गररने । 

 

६.१४ पररवार योजना र ककर्ोर ककर्ोरी काययक्रमको बारे मा बबध्यालयका लर्क्षकहरू तथा बबध्यालय 

ब्यबस्थापनलाइय अलभमखुीकरण  

पररचय हाल बबद्यालयमा रहेका ककर्ोर ककर्ोरी स्वास््यमा बबलभन्न स्वास््य समस्याहरु जस्त ै
: मदहनावारी स्वास््य, उमेर नपगुी वववाह गने, मनोरोगी जस्ता बढ्दो अवस्थामा रहेको 
हँुदा सो को व्यवस्थापन तथा रोकथामको लागग बबद्यालयबाि न ैपहल गनुयपने आवश्यकता 
देखखन्छ । 

उद्देश्य बबद्यालयका लर्क्षक तथा बबद्यालय व्यवस्थापन सलमततलाई ककर्ोर ककर्ोरी स्वास््यको 
महत्वकाबारेमा अलभप्रेररत गने । 

सञ्चालन 
प्रकृया 

 

 

 स्थानीय तहको लर्क्षा हेने र्ाखासँग समन्वय गरी काययक्रम सञ्चालन गनय सककनेछ । 
 स्थानीय तह जस्थत बबद्यालयहरु मध्ये ककर्ोर ककर्ोरीहरुको सखं्या बिी रहेको 

बबद्यालयको छनौि गने । 
 छनोि गररएको ववधालयमा लर्क्षक लर्क्षक्षकाहरू तथा व्यवस्थापन सलमततका 

पदागधकारीहरू सलंग्न गरी बठैक सञ्चालन गने । 
 बठैकमा ककर्ोर ककर्ोरी स्वास््यको स्थानीयस्तरमा वतयमान अवस्था र ववद्यालय माफय त 

ककर्ोर ककर्ोरी स्वास््यमा कसरी सहजीकरण गनय सककन्छ सोबारे प्रस्ततुी तथा छलफल 
गरी कायय योजना तयार गने । 

वजेि वाँडफाँड 

प्रत्येक स्थानीय तहहरुलाई रु ६,०००। का दरल े बजेि वाँडफाँड गररएको छ । तर 
आवश्यकतानसुार स्थानीय तहल ेस्थानीय तह लभत्रको अन्य बबद्यालयहरु लागग आवश्यक 
ठानेमा थप बजिेको व्यवस्था गरी काययक्रम सञ्चालन गनय सककनेछ । 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

ववद्यालयका ककर्ोर ककर्ोरीहरुलाई प्रजनन ् स्वास््य सेवाबारे ससुचूीत हुनका लागग 
व्यवस्थापन सलमतत र लर्क्षकहरुले सकारात्मक भलूमका खेल्नेछन ्। 

अलभलेख 
तथा 
प्रततवेदन 

काययक्रम प्रततवेदन तयार गरी स्थानीय तह जस्थत स्वास््य र्ाखामा अलभलेखीकरण गररने 
। 
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६.१५ ककर्ोर ककर्ोरी मतै्री प्रमाखणत भएका स्वास््य ससं्थाहरूमा काययक्रम तनरन्तरता 

पररचय नेपालमा ककर्ोरककर्ोरीमतै्री स्वास््य ससं्थाहरूलाइ प्रमाखणकरण गनयका लागग सन ्२०१५ मा 
ककर्ोरककर्ोरीमबैत्र यौन तथा प्रजनन स्वास््य सेवाको गणुस्तर अलभबदृ्दद तथा प्रमाखणकरण 
सामागग्र अनसुार प्रमाखणकरण भएका स्वास््य ससं्थाहरूलाइय तनरन्तरता ददन आबश्यक 
देखखन्छ ।  

उद्देश्य प्रमाखणकरण भएका स्वास््य ससं्थाहरूको गणुस्तर बदृ्दद गरी ससं्थाहरूको सदुृिीकरण गने 
। 

सञ्चालन 
प्रकृया 

 

 

 ककर्ोरककर्ोरीमबैत्र प्रमाखणत भएका स्वास््य ससं्थाहरूको आबश्यकता पदहचान गरी उक्त 
स्वास््य ससं्थाहरूका लागग आबश्यक पने औजार उपकरण खरीद गने । 

 IEC/BCC सामागग्रहरू उपलब्ध गराउने ।  
 स्वास््य ससं्थामा भएका ककर्ोरककर्ोरीमबैत्र कक्षको ममयत सम्भार गनय सककने छ ।  
 ककर्ोर ककर्ोरी मतै्री स्वास््य ससं्थाहरूमा ककर्ोर ककर्ोरी मतै्री सचूना केन्र स्थापना र 

सामग्री व्यवस्थापन गनय सककने छ ।  
 ककर्ोर ककर्ोरीहरूमा चेतनामलूक काययक्रम सञ्चालन गनय सककने छ ।  
 ववधालयमा ककर्ोर ककर्ोरी मतै्री स्वास््य सेवा वारे प्रचार प्रसार र कक्षा सञ्चालन गनय 

सककने छ ।  
 ववधालयमा ककर्ोर ककर्ोरी मतै्री सचूना केन्रमा सहयोग गनय सककने ।  

वजेि बाँडफाँड  

यस काययका लागग अनसुचूी १२ मा उल्लेख गरे अनसुार स्थानीय तहमा प्रमाखणकरण भएका 
ससं्थाको सखं्या अनसुार प्रतत ससं्था रू२० हजारका दरल ेरू २० देखख ६० हजार रकम 
ववतनयोजन गररएको छ ।  

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

गणुस्तरीय स्वास््य सेवा ललने ककर्ोरककर्ोरीहरूको सखं्यामा बदृ्दद हुनेछ ।  

अलभलेख 
तथा 
प्रततवेदन 

काययक्रम पश्चात ्उक्त काययक्रमको प्रततवेदन स्थानीय तहमा अलभलेखमा राख्नुपनेछ र सो 
को बोधाथय पररवार कल्याण महार्ाखामा पठाउन ुपनेछ । 

 

६.१६ ककर्ोर ककर्ोरी मतै्री स्वास््य ससं्था सदुृिीकरण काययक्रम  

पररचय ककर्ोरककर्ोरी मतै्री स्वास््य ससं्थाहरुलाइय सदुृिीकरण गरी ककर्ोर ककर्ोरीहरुलाइय उपलब्ध 
सेवा सवुवधा, स्वास््य सम्बन्धी परामर्य र जानकारी सहज रुपमा प्रदान गनुय हो । हाल 
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नेपाल भरर रहेका जम्मा १३३१ विा ककर्ोर ककर्ोरी मतै्री स्वास््य ससं्थाहरूवाि उक्त सेवा 
तनरन्तर गनयका तनरन्तर कृयाकलापहरू सञ्चालन गनय आवश्यक देखखन्छ ।  

उद्देश्य ककर्ोरककर्ोरी मतै्री बातावरण तनमायण गनुय । 

सञ्चालन 
प्रकृया 

 

 

ककर्ोर ककर्ोरी मतै्री सेवा सञ्चालन भइय रहेको स्वास््य ससं्थालाइय सदुृिीकरण गनयको लागग 
स्वास््य ससं्था ब्यवस्थापन सलमती माफय त आवश्यकता पदहचान गरी आधारभतू उपकरण 
तथा सामग्रीहरु खरीद गनय सककन्छ । जस्त ै: 

 तौल मापन उपकरण (Weighing machine) 
 उचाइय मापन स्केल (Height Measurement Scale) 
 गोपनीयताको लागग पदाय 
 बस्नको लागग फतनयचर 
 र्ोचालय ( सफा पानीको ब्यवस्यथा ) 
 स्वास््य ससं्थामा राख्नको लागग ASRH सेवा सवुवधाको जानकारी बोडय (यसको नमनूा 

अनसुचूी १० मा सलंग्न छ ।) 
 तनर्लु्क ASRH सचूना/ब्यवहार पररवतयन सम्बजन्ध जानकारी प्रदान गनय आवश्यक 

साधनहरुको ब्यवस्था 
 इन्िरनेि सवुवधा 
 Screening facilities i.e. Blood sugar test, STI, BMI etc. 

 ककर्ोरककर्ोरीहरुलाइय यौन तथा प्रजनन स्वास््य, मदहनावारी सरसफाइय 
सम्बजन्धअन्तकक्रयात्मक काययक्रम  

नोि : वजेिको उपलब्धता अनसुार आवश्यक आधारभतू उपकरण तथा सामग्रीहरु खरीद 
गनय सककनेछ । स्थानीय तहबाि पतन थप बजिेको ब्यवस्थापन गनय सककन्छ । 

वजेि बाँडफाँड  

प्रत्येक AFS सेवा केन्र भएका स्वास््य ससं्थाहरुका लागग रू १८ हजार देखख रू६० हजार 
सम्म बजेि वाँडफाँड गररएको छ । 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

ककर्ोरककर्ोरी मतै्री स्वास््य ससं्था सदुृिीकरण हुनेछ । 

 

अलभलेख 
तथा 
प्रततवेदन 

काययक्रम प्रततवेदन तयार गरी स्थानीय तह जस्थत स्वास््य र्ाखा/महार्ाखामा 
अलभलेखीकरण गररने । 
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६.१७ ककर्ोरककर्ोरी काययक्रम अन्तगयत मदहनावारी स्वास््य ब्यवस्थापनको लागग स्कूलमा स्यानेिरी प्याड 

ववतरण 

पररचय बबध्यालयमा अध्यनरत ककर्ोरीहरूलाइय मदहनावारीको समयमा ववध्यालयमा पठनपाठनका 
लागग सहज र मयायददत रुपमा सहयोगी वातावरण सजृना गनयको लागग स्यातनिेरी प्याड 
बबतरण काययक्रम रहेको छ । 

उद्देश्य बबध्यालयमा अध्यनरत ककर्ोरीहरूलाइय मदहनावारीको समयमा सहज तथा मयायददत बातावरण 
सजृना गरी पठनपाठनलाइय तनरन्तरता ददने । 

सञ्चालन 
प्रकृया 

 

 

 

• नेपाल सरकारको सघंीय काययक्रम “प्रत्येक सामदुातयक ववद्यालयका छात्राहरुको लागग 
तनर्लु्क सेनीिरी प्याड ववतरण” काययक्रमको सहजीकरण तथा समन्वयका लागग ववउ 
रकम (seed money) को रुपमा व्यवस्था गररएको छ । 

• स्थानीय तहल ेआफ्नो आवश्यकतानसुार काययक्रम तय गरी सम्बजन्धत तनकायबाि 
तनणयय गराइ वजेि थप्न र खचय गनय सककने छ । 

वजेि बाँडफाँड  

• अनसुचूी १२ अनसुार बजेिको व्यवस्था गररएको छ । 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

मदहनावारीको कारण ववद्यालयमा छात्राहरुको तनयलमत उपजस्थततमा सधुार आउनेछ । 

अलभलेख 
तथा 
प्रततवेदन 

काययक्रम प्रततवेदन तयार गरी स्थानीय तह जस्थत स्वास््य र्ाखा अलभलेखीकरण गने । 

 

६.१८ अव्टिेदिक कफस्िुला , PoP, Cervical Cancer र Breast Cancer को जस्क्रतनग  

भलूमका  मदहलाहरुमा हुने प्रजनन ् स्वास््य समस्याहरु मध्ये पाठेघर खस्ने समस्याका साथै 
Obstetric Fistula ,Cervical Cancer र breast cancer पतन मखु्य 
समस्या हुन ्। यस्ता समस्या भएका मदहलाहरू समदुाय स्तरमा ववलभन्न कारणल ेसमस्या 
लकुाइय वस्ने हँुदा लर्ववर सञ्चालन गरी ती समस्याहरुको पदहचान तथा उपलव्ध उपचार र 
सम्बजन्धत तनकायमा ररफर गनयका लागग बजिे तथा काययक्रमको व्यवस्था गररएको छ । 

उद्देश्य प्रजनन ्रूग्णताहरू सरुूवाती चरणम ैपदहचान गरी समयमा व्यवस्थापन गने ।  

सञ्चालन 
प्रकृया 

 स्थानीय तहका स्वास््य काययक्रमको फोकल पसयनल ेयो काययक्रम सञ्चालन गनुयपनेछ ।  
 यो समस्याको रोकथामको लागग स्थानीय तह स्तरमा ववलभन्न जनचेतना मलूक 

कक्रयाकलापहरु सञ्चालन गनुयपनेछ । 
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 जस्क्रतनङ्ग लर्ववर सञ्चालन गनुय भन्दा अगाडड स्थानीय स्थानीय तहल ेपाठेघर खस्ने 
तथा अब्टिेदिक कफस्िुलाको समस्या भएका एव ं पाठेघरको मखुको क्यान्सर, स्तन 
क्यान्सरको जोखखम भएका मदहलाहरु बिी भएका र सवेाको पहँुचबाि िािा रहेका समदुाय 
एककन गरी काययक्रम सञ्चालन गनुयपदयछ । प्रतत लर्ववरमा सके सम्म बदि भन्दा बिी 
मदहलाहरुको सहभागगता गनुयपनेछ । 

 स्थानीय तहमा गरैसरकारी सघंससं्थाले सञ्चालनगने प्रजनन ् स्वास््य काययक्रम 
अन्तगयतको पाठेघर खस्ने समस्या, अब्टिेदिक कफस्िुला तथा VIA को जस्क्रतनङ क्याम्पको 
योजना तजुयमा गदाय नेपाल सरकारको काययक्रममा नदोहोररने गरी समदुायको छनौि 
गनुयपनेछ ।  

 छनोि गररएको स्थानमा जस्क्रतनङ क्याम्प गनुय भन्दा कम्तीमा १ हप्ता पदहले न ैप्रचार 
प्रसारको व्यवस्था लमलाउन ुपनेछ ।  

 अस्पतालमा काययरत VIA तथा Cryotherapy/Thermocoagulation thepary 
ताललम प्राप्त मेडडकल अकफसर तथा स्िाफ नसय रलस/अनमी, ररङपेसरी राख्न सक्षम एव ं
VIA ताललम प्राप्त स्िाफ नसय /अ.न.मी./ परामर्यकताय एव ंVIA सदहत स्थानीय 
स्वास््य ससं्थामा काययरत स्वास््यकमी लगायत कम्तीमा ५ जना प्राववगधक सदहतको 
िोलीबाि आङ खस्ने समस्या अब्स्िेदिक कफस्िुला, स्तन क्यान्सर तथा VIA को 
जस्क्रतनङ तथा ररङ्ग पेसरी लगाउन ेकायय गने । 

 लर्ववरमा आएका प्रत्येक मदहलालाई अब्स्िेदिक कफस्िुला तनदानका लागग तनम्न दईु प्रश्न 
अतनवायय रुपमा सोध्न ुपनेछः 

o तनरन्तर रुपमा ददसा वपसाब चुदहने समस्या छ, छैन ? 
o छ भने सतु्केरी भए पश्चात सरुू भएको हो होइयन ? एककन गने । 

 उक्त लर्बबरबाि सेवा ललएका सेवाग्राहीलाई नेपाल सरकारबाि हुने पाठेघरको तनःर्लु्क 
र्ल्यकक्रयाको लागग सेवा भएका सम्बजन्धत पायक पने अस्पतालहरुमा पे्रषण गने । 
सोको उपचारका लागग लाग्ने सम्पणूय खचय अस्पतालल ेव्यहोने छ र यातायात खचय वापत 
दहमाल, पहाड र तराईका लागग क्रमर्ः रु १,५००।–, रु. १०००।  –  र ५००  सम्बन्धीत 
अस्पतालले उपलब्ध गराउने गरी व्यवस्था लमलाइएको छ । 

 जस्क्रतनङ्ग गदाय VIA पोजजदिभ भएका बबरामीहरुलाई नजजकको क्रायोथरेापी सबुबधा भएका 
स्वास््य ससं्थामा ररफर गनुयपनेछ । 

 अब्स्िेदिक कफस्िुलाको तनर्लु्क र्ल्यकक्रयाको लागग भने पािन स्वास््य ववज्ञान 
प्रततटठान,लललतपरु तथा वव.वप. स्वास््य ववज्ञान प्रततटठान, धरानमा मात्र प्रेषण 
गनुयपदयछ । सोको उपचारका लागग लाग्ने सम्पणूय खचय र यातायात खचय अस्पतालल े
व्यहोने छ ।  

 उपलव्ध बजेिको बाँडफाँड सदहतको काययक्रम तय स्थानीय तहबाि आवश्यकतानसुार 
तनणयय गराइ गनय सककनेछ । उदाहरण : औषगध उपकरण खररद (ररङ्ग पेसरी,VIA 
set, आदद),दैतनक भ्रमण भत्ता तथा यातायात खचय, प्रचार प्रर्ार िुवानी, तथा मदहला 
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स्वास््य स्वय ं सेववका पररचालन,खाजा तथा अन्य खचय आदद । ररङ पेर्रीको 
स्पेलर्कफकेसन अनसुचूी १ मा उल्लखे गररएको छ ।  

वजेि व्यवस्थापन  

प्रत्येक स्थानीय तहका लागग अनसुचूी १२ मा उल्लखे भए अनसुार रु २८ हजार देखख १लाख 
५ हजार सम्म यस लर्षयकमा काययक्रम सञ्चालन गनयका लागग ववतनयोजन गररएको छ । 
स्थानीय आवश्कता अनसुार यस काययक्रममा स्थानीय श्रोत वाि थप रकम पररचालन गनय 
सककने छ । 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

लक्षक्षत समदुायका मदहलाहरु र्ीवीर सचालनबाि सेवामा पहँुच हुनेछन ्। 

अलभलेख 
प्रततवेदन 

र्ल्यकक्रया तथा जस्क्रतनङ्ग सम्पन्न भएपतछ मदहलाहरुको सपुरलभजन, अनगुमन तथा 
Follow Up गरी सो को प्रततवेदन सेवा ग्राही सख्या र व्यवस्थापन गरेको सखं्या खुल्ने 
गरी प्रततवेदन तयार गरी सम्बन्धीत स्थानीय तहका स्वास््य र्ाखामा अलभलखेखकरण गने 
। 

 

६.१९ गाउँघर जक्लतनक सञ्चालन यातायात खचय 

पररचय ववगतका वषयहरु देखख न ैस्वास््य ससं्थाको सवेाको पहँुचबाि िािा रहेकाहरुलाइय स्वास््य 
सेवा पयुायउन अतत आवश्यक रहेको यथाथयलाइय मध्यनजर गदै गाँउघर जक्लतनक काययक्रम 
सञ्चालन गरररहेको छ । यस जक्लतनकबाि पररवार तनयोजन, सरुक्षक्षत माततृ्व तथा 
नवजात लर्र् ुर वाल स्वास््य सम्वजन्ध सेवाहरू सञ्चालन गने गररएको छ । 

उद्देश्य पररवार तनयोजन, सरुक्षक्षत माततृ्व तथा नवजात लर्र् ुसम्बन्धी सेवाहरुको पहँुच देखख 
िािा रहेकाहरुलाइय सहज रुपमा उपलब्ध गराउने ।  

सञ्चालन 
प्रकृया 

• गाँउघर जक्लतनक सञ्चालन गरे वापत कफल्ड भत्ता नपाउने कमचायरीलाइय प्रतत 
ससं्था प्रतत ददन वा पिकमा वदिमा २ जना सम्मलाइय प्रतत पिक वा ददन बिीमा 
रु. ५००। का दरल ेयातायात खचय बापत भकु्तानी गनय सककनछ् ।  

• उक्त रकम स्वास््य सस्थाहरुको गाँउघर जक्लतनकको सखं्या, कमचारीको 
उपलब्धता हेरी स्थानीय तनकायबािै बजिे बाडँफाँड गरी आवश्यक ब्यवस्था लमलाउन 
सककनछ् । 

वजेि बांडफाँड 
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गाँउघर जक्लतनक सञ्चालन गने तर कफल्ड भत्ता नपाउन ेकमयचारीहरूलाई प्रतत ददन २ 
जना सम्म लाइय जनही रु.५००।– को दरले भकु्तानी गनय सककने छ र स्थानीय आवश्कता 
अनसुार यस लर्षयकमा स्थानीय श्रोतवािै थप रकम ववतनयोजन गनय सककने छ । 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

गाँउघर जक्लतनक सञ्चालनमा सहजीकरण हुनेछ । 

अलभलेखन/ 
प्रततवेदन 

काययक्रम प्रततवेदन तयार गरी स्थानीय तह जस्थत स्वास््य र्ाखा अलभलेखीकरण गररने 
। 

 

६.२० गा उँघर जक्लतनक  सेवा सदुृिीकरण 

पररचय पररवार तनयोजन, सरुक्षक्षत माततृ्व तथा नवजात लर्र् ुसम्बन्धी सेवाहरुलाइय सेवाको पहँुच 
देखख िािा रहेका लक्षक्षत वगयहरुलाइय समेट्नेको लागग गाँउघर जक्लतनकलाइय सदुृिीकरण गरी 
सेवाहरु सहज र सवयसलुभ रुपमा उपलब्ध गनय/गराउनको लागग गाउँघर जक्लतनक सेवा 
सदुृिीकरण काययक्रम राखखएको हो । 

उद्देश्य सेवाको पहँुच देखख िािा रहेका लक्षक्षत वगयहरुलाइय सहज र सवयसलुभ रुपमा सेवा प्रदान 
गनय/गराउन । 

सञ्चालन 
प्रकृया 

• स्वास््य र्ाखा प्रमखु वा काययक्रम सन्चालकले स्वास््य ससं्का प्रमखूहरू, व्यवस्थापन 
सलमततका अध्यक्षहरू सलग्न राखख स्थानीय तहका प्रमखु उप प्रमखु समेत सलंग्न गरी 
१ ददने गोटठी सञ्चालन गने ।  

• गोजटठमा हाल सञ्चालनमा रहेका गाउँघर जक्लतनकहरू, तत जक्लतनकहरूको अवस्था, 
औजार उपकरणको उपलव्धता र सेवा प्रभावहको अवस्था वारे छलफल गने ।  

• हाल सञ्चालनमा रहेका गाउँघर जक्लतनकहरू वतयमान अवस्थामा सञ्चालन गनय आवश्यक 
भए नभएको र नया ँआवश्यकता भएका ठाउँहरूको पदहचान गनय नक्साङकन गने ।  

• नया ँवनेका स्वास््य ससं्थाहरू जस्त ैवडा स्तरमा आधाभतू स्वास््य सेवा केन्रहरू, 
सामदुायीक स्वास््य इयकाइयहरू, सहरी स्वास््य केन्रहरू वा यस्त ै प्रकृततका अन्य 
तनयलमत स्वास््य सेवा ददने सेवा केन्रहरूमा सञ्चालन भएका गाउँघर जक्लतनकहरू वन्द 
गरी नयाँ आवश्यक स्थानमा गाउँघर जक्लतनक सञ्चालन गनय तनणयय गने ।  

• सेवा ग्राहीहरू कम आउने जक्लतनकहरूलाइय थप सदुृि वनाइय सेवा ग्राही सखं्या विाउने 
वारे कायय योजना वनाउन े।  

• गाउँ घर जक्लतनकहरूवाि गणुस्तररय स्वास््य सेवा प्रदान गनय कायय योजना वनाइय 
कायायन्वयन गने ।  

वजेि बांडफाँड 
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यस काययक्रमको लागग स्थानीय तहमा ववतनयोजजत वजेि अनसुचूीमा उल्लेख गररएकोछ । 
उक्त रकम १ ददने काययक्रम सञ्चालन गनय र कायायन्वयन गनय खचय गनय सककनेछ । 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

गाँउघर जक्लतनकको सदुृदिकरण भइ PHC ORC सेवा प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुनेछ । 

अलभलेख
न/ 
प्रततवेदन 

काययक्रम प्रततवेदन तयार गरी स्थानीय तह जस्थत स्वास््य र्ाखा/महार्ाखामा 
अलभलेखीकरण गररने । 

 

७. पररवार योजना तथा प्रजनन   स्वास््य कायगक्रमका लाचग औजा र/उप करण खररद  

पररचय पररवार योजना तथा प्रजनन ् स्वास््य काययक्रमका लागग आबश्यक पने औजार 
उपकरणहरूको आवश्यक मात्रामा उपलव्धताको सतुनजश्चतता गरी गणुस्तररय प्रजनन ्
स्वास््य सेवा प्रदान गनयको लागग यो काययक्रम तय गररएको हो ।  

उद्देश्य पररवार योजना तथा प्रजनन ्स्वास््य काययक्रमका लागग औजारण खररद हुने छ । 

सञ्चालन 
प्रकृया 

 

 

• पररवार योजना तथा प्रजनन ् स्वास््य काययक्रमका लागग खरीद गनुयपने औजार 
उपकरणहरू 

• स्थानीय तहहरूल े आफू मातहतका स्वास््य ससं्थाहरूमा आबश्यक पने पररवार 
तनयोजन तथा प्रजनन ् स्वास््य काययक्रम सञ्चालन गनय आबश्यक पने औजार 
उपकरणहरूको आबश्यकता पदहचान गरी खरीद गने । 

• पररवार योजना तथा प्रजनन ्स्वास््य औजार/उपकरणहरू भन्नाले जस्त ै: आई. 
य.ू लस. डड., ईम्प्लान्ि राख्न ेर खझक्ने सेि, कण्डम बाकस, Pregnancy Test 
kit सकं्रमण रोकथामका सामग्रीहरू, इयत्यादद ।  

• उक्त सामान प्रजनन ्स्वास््यका लागग राजटिय गचककत्सा प्रणालीको मापदण्ड २०१० 
को भाग १ बमोजजम खरीद गनुयपनेछ । 

वजेि बाँडफाँड  

प्रत्येक स्थानीय तहमा रू २७ हजारका दरले रकम उपलव्ध गराइयएको ।  

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

पररवार योजना तथा प्रजनन ् स्वास््य काययक्रमका लागग औजार उपकरण खररद भ ै
गणुस्तरीय पररवार तनयोजन एबम ्प्रजनन ्स्वास््य सेवामा बदृ्दद हुनेछ । 

अलभलेख 
तथा 
प्रततवेदन 

काययक्रम पश्चात ्उक्त काययक्रमको प्रततवेदन स्थानीय तहमा अलभलेखमा राख्नुपनेछ र सो 
को बोधाथय पररवार कल्याण महार्ाखामा पठाउन ुपनेछ । 
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अनसुचुीहरू 

अनसुचुी १: CEONC कमयचारीरुको कायय वववरण 

CEONC कमयचारीहरुको कायय वववरण 

१) ववर्षेज्ञ गचककत्सकको कायय वववरण :  
• प्रसतुत र्ल्यकक्रयामा चादहने औजार उपकरणको दैतनक अवलोकन तनररक्षण साथै उपलब्धताको सतुनजश्चत 

गने । 
• तोककएको अस्पतालको िीममा बसेर सम्पणूय आकजस्मक प्रसतूत सेवा लगायत र्ल्यकक्रयाद्घारा बच्चा 

जन्माउन,े आकजस्मक ल्यापरोिोमी, तथा नवजातलर्र् ुपनुयजीववकरण (Resuscitation) गने । 
यसको लागग तनधायररत मापदण्ड प्रयोग गरी सरुक्षक्षत माततृ्व सेवा, साथै प्रसतूत जदिलताको ब्यबस्थापन 
र पररवार तनयोजन सेवा समेत प्रदान गने । 

• OPD, Indoor सेवा प्रदान गने ।  

• अस्पतालमा डाक्िर, नसय, प्यारामेडडक्सहरुलाइ गणुस्तरीय आकजस्मक प्रसतूत सेवा प्रदान गनय तनयलमत 
CME class सञ्चालन तथा सहयोग गने । 

• सरुक्षक्षत माततृ्व तथा पररवार तनयोजनका ताललम गततववगधलाई सहजजकरण गने । 
• अस्पतालका कमयचारी समहूसँग मात ृतथा पेररनेिल मतृ्यकुो समीक्षा गरी अस्पतालमा प्रदान गरीने 

सेवाको सदुृिीकरण गने । 
• जजल्ला योजना, समीक्षा तथा मलु्याड्कन तथा अनसुन्धान काययमा सहभागी भ ैसेवा सदुृिीकरणमा 

नेततृ्वदायी भलूमका वहन गने ।  
• यस वाहेक अस्पताल प्रमखुले तोकेका काययहरु गने तथा आफूले हालसल गरेको ववर्षेज्ञता अनसुार 

अन्य सेवा ददने । 

सेवा अबरुद्ध नहुने गरी मदहनाको एक ददन बबदा पाइने छ । बबदा ललदा १५ ददन अगाडड अस्पतालका प्रमखु 
र स्थानीय तहलाई अतनवायय रुपमा जानकारी गराउन ुपनेछ । 

CEONC कोषबाि तनयजुक्त भएका डाक्िरले तनजज स्वास््य ससं्थामा काम गनय पाउने छैन । 

 

२) एनेस्थेलसया सेवा उपलब्ध गराउने कमयचारीको कायय वववरण  

• २४ स ै घण्िा आवश्यकता अनसुार प्रसतूत र्ल्यकक्रया सेवा उपलब्ध गराउन र्ल्यकक्रया सेवा ददने 
गचककत्सकसँग समन्वय गरी काम गने । 

• प्रसतुत र्ल्यकक्रया सेवा बाहेक आफ्नो काययक्षेत्र लभत्र रही अन्य सेवामा सहयोग प्रदान गने । 
• प्रसतुत ववभाग प्रमखुले तोके बमोजजम अन्य सेवा प्रवाह सहयोग गने ।  
• र्ल्यकक्रया कक्षमा आवश्यक एनेस्थेलसया सम्बजन्ध सम्पणूय औजार उपकरण तथा औषधी २४ स ैघण्िा 

तयारर अवस्थामा राख्न े 
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• CEONC कोषबाि तनयजुक्त भएका एनेस्थलेसया सेवा ददने कमयचारील ेतनजज स्वास््य ससं्थामा काम गनय 
पाउने छैन । 

सेवा अबरुद्ध नहुने गरी मदहनाको एक ददन बबदा पाइने छ । बबदा ललदा १५ ददन अगाडड अस्पतालका प्रमखु 
र स्थानीय तहलाई अतनवायय रुपमा जानकारी गराउन ुपनेछ ।  

३) CEONC सेवा उपलब्ध गराउने नसयको कायय वववरण 

• र्ल्यकक्रया कक्षमा आवश्यक औजार उपकरण, आकजस्मक औषगध तथा २४ स ैघण्िा र्ल्यकक्रया प्रसतूत 
सेवा प्रदान गनय तयारी अवस्थामा राख्न े। 

• औजार उपकरण तथा ललनेन यायपर हरु तनमयलीकृत भएको र र्ल्यकक्रया कक्षको तनयलमत सरसफाई 
तथा सकं्रमण तनवारण को सतुनजस्चतता गने । 

• गणुस्तरीय प्रसतूत सेवा उपलब्ध गराउन सकं्रमण रोकथाम (Infection Prevention) सम्बन्धी 
गरीने कक्रयाकलाप गने÷गराउने र गणुस्तर कायम भए नभएको सतुनजश्चत गने (IP guideline 
अनसुार) । 

• उपलब्ध गराईएको सेवाको रेकडय÷ररपोिय राख्न तथा तयार गनय Ward Incharge लाई सहयोग गने । 
• सेवा उपलब्ध गराउन ईन्चाजयले तोकेको कायय सम्पादन गने ।  
• सेवा उपलब्ध गराउन िीम मा समन्वय कायम गने । 
• सेवा सम्बन्धी तनदेलर्का हरु को तयारर साथै कावायन्वयन मा ल्याउने । 
• CEONC कोषबाि तनयजुक्त भएकानसयले तनजज स्वास््य ससं्थामा काम गनय पाउने छैन । 

सेवा अबरुद्ध नहुने गरी मदहनाको एक ददन बबदा पाइनेछ । बबदा ललदा १५ ददन अगाडड अस्पतालका प्रमखु 
र स्थानीय तहलाई अतनवायय रुपमा जानकारी गराउनपुनेछ । 

४) ल्याव सेवा उपलब्ध गराउन ेकमयचारीको कायय वववरण 

• २४ घण्िा CEONC सेवा उपलब्ध गराउन प्रयोगर्ालामा गनुयपने Investigation हरु तछिो छररतो 
गने । 

• गणुस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन प्रयोगर्ालामा सकं्रमण रोकथाम (Infection Prevention) 
सम्बन्धी गरीने कक्रयाकलाप गने÷गराउने र गणुस्तर कायम भए नभएको सतुनजश्चत गने (IP 
Guideline अनसुार) । 

• प्रयोगर्ाला लाइ २४ स ैघण्िा तयारर अवस्थामा राख्न े। 
• Blood Transfuion को लागग तयारर अवस्थामा रहने तथा आवस्यकता अनसुार Red Cross 

सँग समन्वय गने  
• सेवा उपलब्ध गराउन अस्पतालको प्रयोगार्ालाका अन्य कमयचारीसँग समन्वय गरी काम गने । 
• प्रसतुत ववभाग प्रमखु र प्रयोगर्ाला प्रमखुले तोके बमोजजमका अन्य प्रयोगर्ाला सम्बन्धी काययमा 

सहयोग गने ।  
• CEONC कोषबाि तनयजुक्त भएका ल्याव सेवा ददने कमयचारील ेतनजज स्वास््य ससं्थामा काम गनय पाउने 

छैन । 
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सेवा अबरुद्ध नहुने गरी मदहनाको एक ददन बबदा पाइनेछ । बबदा ललदा १५ ददन अगाडड अस्पतालका प्रमखु 
र स्थानीय तहलाई अतनवायय रुपमा जानकारी गराउनपुनेछ । 

५) सहयोगी कमयचारीको कायय वववरण 

• CEONC सेवामा सहयोगी कमयचारील ेअन्य सहयोगी कमयचारीसँग लमलेर OT मा सरसफाइ कायय गने । 
• उक्त स्थानमा Unit Incharge ले लगाएको अन्य काययमा सहयोग गने । 
• औजार उपकरण ,लगुा (ललनेन, यायपर हरु लगायत) धुने र तनमयलीकरणको लागग तयारी गने । 
• दैतनक OT सफाई गने तथा OT Room Scrub लगायतका कायय गने । 
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अनसुचूी २ क नव वववादहत दम्पतत सचूना फारम 

मदहला स्वास््य स्वयमसेववकाले प्रयोग गने नवबबबादहत दम्पवत्तको सचूना एबम प्रेषण फारम: 
 

मदहला स्वास््य स्वय ंसेववकाको नाम:   गाउ/नगरपाललका:   वडान:ं 
क्रस मदहलाको नाम उमेर ठेगाना प्रेषणगरेको 

लमतत 
प्रेषणगरेको 
स्वास््य 
ससं्था 

गाउ/नगरपाललका: वडा न ं

       

       

       

 

 

अनसुचूी २ ख नववववादहत अलभलेख रजजटिर 

Birth Defect काययक्रममा समावेर् भएका नववववादहत मदहलाको अलभलेख गने रजजटिर 
 

स्वास््य ससं्थाको नाम :    गाउ/नगरपाललका:    वडा 
न:ं 

क्र
स 

लम
तत 

मदहलाको
 नाम 

उमे
र 

ठेगाना प्रेषण गने 
म.स्वा.से
. कोनाम 

फोललक एलसड फोललक
 एलसड 
ववतरण 
गरेको 
सखं्या 

गाउ/नगरपाललका
: 

वडा 
न ं

खान 
चाहेको  

खान 
नचाहे
को 
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अनसुचूी ३ क : ग्रालमण अल्िासाउड काययक्रमको सेवा रजजटिर 

Rural USG Service Register 

District:   

Name of 

HF/MC  Ward no Fiscal year        

S 

N 

B
a

si
c
 i

n
fo

r
m

a
ti

o
n

 

N
a

m
e 

o
f 

W
o

m
e
n

 a
n

d
 

p
r
e
g

n
a

n
cy

 i
n

fo
r
m

a
ti

o
n

 
First Trimester 

Status 

S
e
c
o

n
d

 t
r
im

e
st

er
 

T
h

ir
d

 t
r
im

e
st

er
 

O
th

e
r
 v

is
it

 1
 

O
th

e
r
 v

is
it

 2
 

O
th

e
r
 v

is
it

 3
 

O
th

e
r
 c

o
m

p
li

c
a

ti
o

n
s 

 

R
e
fe

r 

R
e
fe

r
 t

o
…

..
 

C
a

u
se

 o
f 

re
fe

r 

O
u

tc
o

m
e
 o

f 
re

fe
rr

e
d

 

p
a

ti
e
n

ts
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

  

MR 

no 

  Scan Date 
DD/MM/

YYYY 

Scan date 

DD/M

M/YYY

Y 

DD/M

M/YYY

Y 

DD/M

M/YYY

Y 

DD/M

M/YYY

Y 

DD/M

M/YYY

Y 

          

  

Period of gestation   

Period of 

gestation           

  

Ecotpic pregnancy 

Yes 
1 

Bi Parietal 
Diameter           

SR 

No 
No 2 

Head 

Circumference           

  
Abdoomen 
Circumference           

Caste 

code Number of gestational sac   Femur Length           

  Cardiac activity 

 

+
v

e 
Prese

ntatio

n 

verte

x   1 1 1 1 

Age 

 
v

e 

bree

ch   2 2 2 2 

  Crown Rump Length   

trans

verse 
lie   3 3 3 3 

Conta
ct no Gravida 

Retained product of 

conception 
(abortion) Fetal Heart Sound           

      Fetal Weight           

Palika 

name Para Fetus  Live 1 Fetus Live 1 1 1 1 1 

    Dead 2 Dead 2 2 2 2 2 

Ward 

no LMP Location of Placenta 
Length of cervix 

          

  

DD/M

M/YYY

Y   

Retained product of 
conception 

1   1 1 1 

Villag

e/tole EDD 

Hydatidiform (Molar 

pregnancy) 1 

Location of 

Placenta           

  

DD/M

M/YYY
Y Refer   1 

Polyhydramin
ous 1 1 1 1 1 

  

Refer 

to…………………

……………… 

    

Oligohydrami

nous 1 1 1 1 1 

Cause of refer 
Hydatidiform (Molar 

pregnancy) 1 1 1 1 1 

Placenta Previa 1 1 1 1 1 

Outcome of referred 

patients Abruptio Placenta 1 1 1 1 1 

Fetal abnormalities 1 1 1 1 1 

Number of fetus           
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अनसुचूी ३ख: Monthly Report of Antenatal Rural Utrasound 
Name of Palika : 

  

District :  

  Month :  

Description Ward number of HF/mobile camp 

Ward number                       

F
i
n
d
i
n
g
s
/
C
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
n
 
o
f
 
s
c
a
n
 
c
a
s
e
s
 
i
n
 
n
u
m
b
e
r
 

F
i
r
s
t
 
T
r
i
m
i
s
t
e
r
 

Total scan cases                       

Ectopic pregnancy                       

Multiple pregnancy                       

Cardiac activity ve                       

Retained product of 

conception 

(abortion)                       

Fetal death                       

Hydatidiform (Molar 

Pregnancy)                       

Refer                       

S
e
c
o
n
d
 
T
r
i
m
i
s
t
e
r
 

Total scan cases                       

Intra uterine fetal 

Death                       

Retained product of 

conception 

(abortion)                       

Polyhydraminous                       

Oligohydraminous                       

Hydatidiform (Molar 

Pregnancy)                       

Placenta previa                        

Abruptio placenta                        

Fetal abnormalities                       

Multiple pregnancy                       

Refer                       

T
h
i
r
d
 
T
r
i
m
i
s
t
e
r
 

Total scan cases                       

Presentation Vertex                       

Presentation Breech                       

Presentation 

Transverse                       

Intra uterine fetal 

Death                       

Retained product of 

conception 

(abortion)                       

Polyhydraminous                       

Oligohydraminous                       

Hydatidiform (Molar 

Pregnancy)                       

Placenta previa                        

Abruptio placenta                        

Fetal abnormalities                       

Multiple pregnancy                       

Refer                       

Other complication                       
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Total scan cases                       

Total New cases                        

Total Repeated cases                       

Total refer cases                       

R
e
f
e
r
 
c
a
s
e
s
 

Details of refer cases 

Refer 

case 1 

Refer 

case 2 

Refer 

case 3 

Refer 

case 4 

Refer 

case 5   

Refer to              

Cause of refer             

Outcome of refer case             

  Prepared by:  Verified by:  

  Name:  Name:  

  Designation:  Designation:  

  Date:  Date:  

 

  



197 

 

अनसुचूी ४: Specification of CEONC equipments  

Specification of CEONC OT Equipment 

OT Equipment Sets 
 

 OT table full hydraulic with double footstep and liquid/water proof 

matress 

1 

 

 OT light portable with battery backup (Halogen bulb) 1 
 

 Oxygen Concentrator Machine 5 liters 1 
 

 Silicone Resuscitation set adult 2 
 

 Silicone Resuscition set neonate 2 
 

 Patient monitor 2 
 

 Cautry Machine for OT (reusable) and 2 cautry pin with coagulation 

and cutting options 

1 

 

 Refrigerator (minimum 160 liter ) and Cold box (small) 1 
 

 Electric pump suction,220V with autoclavable poly Jar. 1 
 

 Foot pump suction with autoclavable poly Jar 1 
 

 Autoclave with pressure cooker type (for non electric source) 

 

  Autoclave with electricity source 2 drum autoclave (with six drums) 1 

  Gas stove + gas cyliender for autocalve 1 

  Sphygmomanometer and stethescope (BP set manual) 1 

  Endo Tracheal Tube Connection Set for ET tubes  

  Endo Tracheal Tube Set )kink free) for adult and neoborn) 
1/1  

  ALryngoscope set (McIntosh or equivalent) for adult and infant 1/1  

  Resuscitation Unit Infant (DS Manandhar) 1  

  Phototherapy unit for new born 

 

  Cheattle forceps (stainless steel) 2 

  Jar PP 18 cm jar without cover, stainless steel (heavy quality) 2 

Obstetric Laporotomy Pack  2 Sets 

  Instrument Tray with cover – Stainless Steel 31 x 19.5 x 6.5cm 1 

  Towel Clips (Backhaus) 13cm 6 

  Sponge Holding Forceps (Forester; Straight; serrated) 25 cm 4 

  Artery Forceps Straight – CRILE (Small) 14cm 6 

  Halstead Mosquito Forceps 12.5cms ( 3 straight, 3 curved) 6 

  

Hysterectomy Forceps straight – (one each of HEANEY 23cm; MOYNIHAN 

23 cm; WERTHEIM 24 cm straight toothed and WERTHEIM 25cm non – 

toothed 4 

  Tissue Forceps 21 cms non – toothed 4 

  

Uterine Tenaculum Forceps – curved sideways, 8mm jaw width 2x2 

teeth 25/28cm 1 

  Needle Holder (Mayo – Hegar) Straight  2 

  

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 2 

  Packet TrianguaLr Point Suture Needles 7.3 cms; size 6 1 

  packet Round Bodied Needles No. 12; size 6  1 

  Abdominal Self Retaining Retractor (Balfor’s)  2 set 

  Operating Scissors, Curved, blunt Pointed, Mayo, 17 cm 1 

  Operating Scissors, Straight, Blunt Pointed, Mayo, 17 cm 1 

  Scissors Straight MAYO Blunt/blunt pointed 23 cms 1 

  Suction Nozzle (small, medium, long) 3 

  

Suction Tube (Yankauer) 23 cm long, 23 French Gauze (8mm dia) 

removable tip and tubing connector 1 

  Intestinal Clamps, Curved, Dry Pattern 23 cms 2 

  Intestinal Clamps, Straight, Dry Pattern 23 cms 2 
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Dressing forceps (Tissue) 18cm – one each of toothed (1x2 teeth) 

and non –toothed 2 sets 

  Dressing forceps (Tissue) 25 cm – one each of toothed (1x2 teeth) 1 set 

  

ALLIS forceps 20 cm, 4x5 teeth, multiple ratchets used to grip 

arteries and digestive tissues 4 

  

BABCOCK forceps 20 cm, multiple ratchets used to grip arteries and 

digestive tissues 2 

  Mosquito forcep 4 

b. C–Section Set  2 sets 

  All of the above PLUS:   

  Uterine Haemostatic forceps (Green Armitage) 21cm 4 

c. Hysterectomy Set  1 set 

All of the above PLUS:   

  Kocher's forceps 18cm (straight)  6 

  Kocher’s forceps 18cm (curved) 6 

  

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 1 set 

Perineal/Vaginal/Cervical Repair Pack  1 set 

1. Sponge Holding Forceps (Forester; Straight; Serrated) 20 cm 4 

2. Artery Forceps (Haemostatic, Rochester – Pean) 20 cm 1 

3. Artery Forceps (Haemostatic, Rochester – Pean) 16cm 2 

4. Needle Holder (Mayo – Hegar) 20 cm 1 

5. Scissors (Abdominal, Kelly) 18 cm 1 

6. Suture cutting scissors (long) 1 

7. Dissecting Forceps – Non – toothed, Potts – Smith, 15 cm 1 

8. 

 

SIMS vaginal speculum (a complete set of 3 sizes: 60X25 30mm; 

70X30 35mm and 80X35 40mm) 1set 

9. Vaginal Speculum (Hamilton Bailey) 1 

 

SN Furniture Unit 

  Stretcher  1 

  Wheel chair, adult size 1 

  Visitor / Patient Stool 1 

  Patient beds and Matress 1 

  Foot Step  1 

  Mayo Table  1 

  Instrument trolley 1 

  Patient Trolley 1 

  Silicone Resuscitation set – adult  1 

  Silicone Resuscitation set Infant  1 

 Electrical/electronic   

  Combined Pulse Oximeter and ECG monitor 1 

  CautryMacine for OT  1 

  Refrigerator +cold box 1 

  Electric pump suction, 220V 1 

  Autoclave with electricity source 2 drum autoclave 1 Set 

  drums 2  2 

  Gas stove + gas cylender for autocalve   
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 General Supply   

  Sphygmomanometer (BP apparatus)  

  Stethoscope (Portable handy pack)  

  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) Set 

 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  Pack 

  Episiotomy Pack  Pack 

  Forceps Delivery Pack 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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अनसुचूी ५: PNC job aid  

cfdfsf] gfd (Name of the women): 
cfdfsf] pd]/ (Age of Mother) 
aRrf hGd]sf] ldtL / ;do (Date and Time of birth of child):   
k|;'ltsf] k|sf/ (Type of delivery): Normal C section Vacuum Forceps Others (please ring whichever is correct)
  
Date and time that form is completed::  
Number of previous children: 

 

;'Ts]/L :ofxf/M– Check u/L tkfOn] kfpg' ePsf] ca:yf / lbPsf] pkrf/ ;Nnfx /]s{8 ug'xf];\ .  

cfdfsf] hfFr lgDg sfo{ ug'{xf]; obL Date: 

 

Date:  Date:  

Within 24 

hrs 

3rd Day 7th Day 

!= lgDg s'/fx? hfFRg] 

 gf8Lsf] utL 

 tfks|d 

 /Qmrfk 

 /QmcNktf 

s] cfdfsf] of]gLaf6 cTolws 

/ut au]sf] 5? 

5 eg] M pkrf/ ug'{xf]; / 

l8:rfh{ l9nf] ug'{xf];÷k|]if0f 

ug'{xf];_ 

5}g eg] M l8:rfh{_ ug'{xf]; 

] cfdfnfO{ PlG6afof]l6s 

lbg'kg]{ cj:yf =+ 

 obL cfdfsf] tfks|d 

>!))=$ 5 eg  

 hf8f]n] sfFkg yfn]df 

 tNnf] k]6 5'bf b'V5 

eg]  

 of]gLaf6 ugfpg] 

kfgL aU5 eg] .  

5 eg] : (pkrf/ ug'{xf]; / 

l8:rfh{ l9nf] ug'{xf];÷k|]if0f 

ug'{xf]; _ 

5}g eg] : (l8:rfh{) ug'{xf]; 
 

 

   

@= :tg hfFr ug]{  
 d'G6f] leq k;]sf],  

 :tgsf] d'G6f]df km'6]sf] jf 

3fp ePsf],  

 b'wsf] k|jfx 
 :tg uflgPsf], 

   

#= cg'xf/ / xft ;'lGgPsf] 5 jf 5}g 

x]g]{ 

 

 

 

  

$= ck|];g u/]sf] eP k]6sf] 3fp, 

kf7]3/sf] s8fkg / v'DrfO{ hfFRg], 

olb 5fDbf b'V5 eg] clen]v /fVg] 

 

 

 

  

%= u'KtfËdf u'KtfË RofltPsf], /ut 

au]sf] / ;'lGgPsf] 5 jf 5}g hfFRg'xf]; 

 

 

 

  

^= cfdfn] lk;fa ;lhnf];Fu km]g{ ;s] 
g;s]sf] hfgsf/L lng'xf]; 

 

 

  

&= Fundal height lng] / ;f]xL 

cg';f/ 36] g36]sf] /]s{8 ug]{ / g36]sf] 

eP s'g} ;d:yf 5 sL hfr ug]{ ;fnsf] 

6's|f, blood clot ;+s|d0f, l6o'd/ cfbL_ 

After delivery: 5 inches 

above the Symphysis 

pubis(At the level of 

umbilical) 

1st Five days: decrease 

1cm/day 

By the 7th Day: much smaller 

at the level of sympyhsis 

pubis 

   

*= Check tenderness in Leg& 

Calf (Y/N) 

    

(= Iron / Calcium lnPsf] 5 5}g.      

!)=aRrfnfO nuftf/ b'w r';fPsf] 5 5}g 

;f]Wg] . / ;f]xL cg';f/ kmfObf a]kmfObf 

eGg] / b'w v'jfpg l;sfpg].  

    



201 

 

gjlzz'sf] hfFr lgDg sfo{ ug'{xf]; obL    

!= gjlzz'sf] /+u, rfn / ?jfO{sf] 

d"Nof+sg ug'{xf];  

olb gjlzz'nfO{{ lgDg vt/f 

lrGxx? ePdf pkrf/ 

cfaZos k5{ : 
 lzz' ;':t of ?jfO{ 

sdhf]/ ePdf  

 sDkg ePdf 

 ;f;b/ pRr >^)÷ldg]6 

of ;f;b/ sd 

<#)÷ldg]6 ePdf 

 s8f sf]vf xfGg], jf sGg] 

ePdf  

 lzz' w]/} tftf] jf w]/} 

lr;f] Hjf/f] cfPdf of 

lztfË ePdf_tfks|d < #% 

C of > #* C ePdf 

 gfeL ;'lGgPdf jf 

/ftf]kgf 5fnf;Dd 

km}lnPdf  

 /fd|f];Fu b'w r':g g;s]df 

vt/fsf lrGx ePdf :(pkrf/ 

ug'{xf]; / discharge l9nf] 

ug'{xf];÷k|]if0f ug'{xf];) 

vt/fsf lrGx 5}g eg] 

:(discharge ug'{xf]; _ 

   

@= Zjf; k|Zjf; hfFr ug]{ 5ftLdf 

x]g'{xf];\ _ 

   

#= v'§f / k]6df 5fd]/ aRrfsf] 

tfkqmd hfFr ug]{  

   

$= gfeLdf /ut alu/x]sf] / ;+qmd0f 

ePsf] 5 sL hfFr ug]{ 

   

%= 5fnfdf lkk hd]sf] vl6/f 

ePgePsf] hfFr ug]{ 

   

^= cfFvfdf lrk|f ÷lkk au]sf] hfFRg]    

&= lgwf/, k]6, xfTs]nf / k}tfnfdf 

hlG8;sf] lrGxx? hfFr ug]{ .  

   

*= gjlzz'n] /fd|/L :tgkfg u/] 

gu/]sf] ;f]Wg] 

   

(= gjlzz'n] lb;f / lk;fj km]/]sf] 

5, 5}g hfgsf/L lng] 

   

 

 

 

;'Ts]/L :ofxf/ ;'rgf tyf hfgsf/L 

gjlzz' :ofxf/sf] hfgsf/L lbg'xf];\ 

ug'{kg]{ ug{ gx'g] 

!= :tgkfg tyf :tgsf] d'G6fsf] :ofxf/ af/] ;Nnfx lbg] : 
 gjlzz'n] /fd|f];Fu :tgkfg u/]sf] osLg ug]{ 

 Exclusive :tgkfgsf] hfgsf/L lbg] / Jojxf/df 

nfu" u/fpg] . 

 lzz'sf] dfucg';f/ lbgdf * b]lv !) k6s, 

slDtdf !)b]lv !% ldg]6 x/]s k6s v'jfpg] _ 

 olb cfdfnfO{ ;d:of ePdf :tgkfgsf] ;xL tl/sf 

/ cf;gaf/] k|bz{g u/L b]vfpg] 

 :tgkfg u/fpg' cufl8 xftw'g]  

!= cfdfsf] b'wafx]s cGo s[lqd vfgf ^ dlxgf ;Dd 

v'jfpg x'b}g 

 

@= obL sdtf}nsf] aRrf 5 eg] dfofsf] c+ufnf]df /fVg] 

.(Kangaroo Mother Care) 
@= gjlzz'sf] gfledf s]xL klg gnufpg] 

#= gjlzz"nfO{ ;w} Gofgf] kf/L /fVg] / hGd]sf] @$ 306fkl5 

dfq g'xfOlbg] 

 

$= gjlzz'sf]] cfFvfsf] ;kmf /fVg]  #= gjlzz'sf] ] cfFvfdf t]n jf ufhn gnufpg] 

%= ufl;;df hGd btf{sf] dxTjaf/] hfgsf/L lbg] . $= sfgdf t]n g/fVg] 

^= ldlt / :yfg ;lxt gjlzz'sf] vf]k af/] hfgsf/L lbg] – 

vf]k rf6{ pknAw u/fpg]_ 
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&= olb pknAw ePdf lzz'nfO{ 3/ k7fpg' cl3 

la=l;=hL= lbg] 

 

cfdfsf] ;'Ts]/L :ofxf/af/] hfgsf/L lbg] 

!= kf}li6s cfxf/ vfg] k|lt lbg yk Ps dfqf vfgf_, lgb|fsf] cfjZostf, x/]s k6s :tgkfg u/fPkl5 kfgL jf emf]lnnf] 

kbfy{ vfg ;Nnfx lbg] / efl/ sfd gug]{ ;Nnfx  

@=;'Ts]/L cfdfnfO{ cf/fdsf] cfjZostfaf/] hfgsf/L lbg]  

#= k|;'tL kl5 dlxnf slxn] b]lv km]/L ue{jtL x'g ;S5 eGg] hfgsf/Lsf ;fy} kl/jf/ lgof]hg af/]df ;Nnfx / ;]jf lbg] 

$= k|;'tL hfFr @$ 306f, # lbg / & lbgdf u/fpg ug]{ / ;]jf pknAw 7fpFsf] af/]df k/fdz{ lbg] 

%=;fa'gn] xft w'g'kg]{ / u'KtfË, :tgsf] ;kmfO / :ofxf/ h:tf cfwf/e"t ;/;kmfO af/]df atfpg] . 
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अनसुचूी ६: एकककृत सपुररवेक्षण तथा अनगुमन फारम  
प्रजनन ्स्वास््य काययक्रम अनगुमन गदाय प्रयोग गररने फारम 

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(subject/program monitored/ 

supervised) 

sfo{qmdsf] cj:yf÷k|flKt 
(Findings) 

;"rgfsf] >f]t(source of 
information) 

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 

*  8fS6/ :yfoL   

c:yfoL÷s/f/    

(  Anesthetics/AA :yfoL   

c:yfoL÷s/f/    

!) OT Nurse :yfoL   

c:yfoL÷s/f/    

!! Lab Assistant/ Lab 
technician 

:yfoL   

c:yfoL÷s/f/    

!@ 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   

;'/lIftue{ktg ;]jf 
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@& Total no. of CAC 
Sites 

Government sites   

Others ्( Private, NGOs)   

@* MVA Sites Government sites   

Others (Private, NGOs)   

@( MA Sites Government sites:   

Others(Private, NGOs)   

Tflndk|fKt :jf:YosdL{sf] ;+Vof 

#)  MVA tflndk|fKt :yfoL   

c:yfoL÷s/f/    

#!  MA tflndk|fKt :yfoL   

c:yfoL÷s/f/    

#@ 2nd Trimester tflndk|fKt :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'sfk|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 (no. of still births)   

$! Dfft[ d[To' sd ug{ ul/Psfk|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 New users Stock   

$( Condom    

%) Pills    

%! Depo Provera    

%@ Implants    

%# IUD    

%$ VSC   

kl/jf/ lgof]hgsfnflucfjZoscGo ;fdfu|L 

%% IUCD insertion Set   

%^ IUCD removal Set   

%& Implant insertion Set   

%* Implant removal set   

%( NSV sets   

^) Minilap sets   
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^! cGo ==============================    

^@ Total no of 
Implants/IUD 
service providers 

:yfoL   

c:yfoL÷s/f/    

kl/jf/ lgof]hg k'FhLut_  

^#    

^$    

lszf]/ lszf]/L of}gtyfk|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 ==============================   

 
:yfgLo tx cfkm}n] cfˆg} kxndf u/]sfcGosfo{qmdx? 

!_ ============================================================================================================================= ======= 

@_ ======================================================================================================================== ============ 

:yfgLo txdf dfb]lvPsfk|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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अनसुचुी ७ प्रसतुत केन्रका लागग औजार उपकरण स्पेलर्कफकेर्न  

Birthing Centre :yfkgf tyf lj:tf/sf nflucf}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 For Electrictal 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 
 

Delivery Set  3 sets 
 Artery Forceps (Haemostatic, Rankin–Crile or Rochester–Pean) 24cm  2 
 Cord Cutting Scissor (Umbilicus – Blunt ) 1 
 Sponge Holding Forceps ( Forester; Straight; Serrated) 20cm 1 
 Bowl stainless steel (Big) 750ml 1 
 GallyPot 1 
 wrapper (cotton) 1*1 meter( 4 4 pcs cotton) 4 

Perineal repair Pack  2 sets 
 Episiotomy Scissors – Braun Stadler (One each of 14.5cm & 22 cm) 2 
 Needle Holder (Mayo Hegar (20cm) 1 
 Dissecting Forceps – toothed and non toothed– 14 cm 2 
 Stitch Cutting Scissors – (Abdominal, Kelly) 18cm 1 
 Chromic Cat gut (1/0) 1 

Cervical Repair Pack  1 set 
 Sponge Holding Forceps (Forester; Straight; Serrated) 24 cm 4 
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 Artery Forceps (Haemostatic, Rochester – Pean) 20 cm 1 
 Artery Forceps (Haemostatic, Rochester – Pean) 16cm 2 
 NeedleHolder(Mayo–Hegar) 20 cm  1 
 Scissors (Abdominal, Kelly) 18 cm  1 
 Suture cutting scissors (long) 1 
 Dissecting Forceps – Non – toothed, Potts – Smith, 15 cm 1 

 
 

SIMS vaginal speculum (a complete set of 3 sizes: 60X25 30mm; 70X30  
35mm and 80X35 40mm) 

3 

 Vaginal Speculum (Hamilton Bailey) 1 

Dressing Set  2 sets 
 Artery Forceps, 140mm 1 
 Toothed thumb forceps, 155mm  1 
 Suture cutting scissors, 140mm 1 
 Kidney Tray (400mm) 1 
 Bowl for antiseptic (180ml) 1 

Resuscitation set Infant (ambu bags and masks, size 0 1) 1 
 Delee, single use or high – level disinfected/sterile reusable disposal 1 
 Meconium Aspirators (suctiontubes for newborn Suction ) 1 
 Cord ties, thread or cord clamp 1 
 Oxygen Cylinder 1 
 Baby Heater 1 
 Ambu bag and Mask baby size (0 and 1) 

 

MVA PAC set  
 Cusco speculum (aLrge medium, small) 3 

 Sponge holding forcep 1 
 Gallipot 1 
 Kidney tray 1 
 Volsellum 1 
 Cannula different size(5 to 12) 7 
 MVA syringe for post abortion care 

 

 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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अनसुचूी ८ क मात ृसरुक्षा चजक्क अलभलखे फारम 

;d'bfodf cfwfl/t dft[ tyf gjlzz' :jf:Yo ;]jf ;'b[9Ls/0f 

hLjg ;'/Iff tyf dft[ ;'/Iff rSsLsf] k|of]u 

मात ृसुरक्षा चक्की अमभलेख फाराम 

म.स्वा.स्व.से.का के नाम  ============  साववकको विा नं==========. अ.विः  ===  
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अनसुचुी ८ ख : मात ृसरुक्षा स्वास््य ससं्था स्तररय प्रततवेदन फारम 

;d'bfodf cfwfl/t dft[ tyf gjhft lzz' :jf:Yo ;]jf ;'b[9Ls/0f 

hLjg ;'/Iff tyf dft[ ;'/Iff rSsLsf] k|of]u 

:jf:Yo ;+:yf :t/Lo k|ltj]bg kmf/fd 

lhNnfM ======== :jf:Yo ;+:yfsf] gfdM======== dlxgf =========== ;fn ========== kflnsf ========== 
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k'g/fjnf]sg ug]{sf] gfd / kb M=============================== ldlt ========================= 



209 

 

अनुसूची ९ Silicon ring pessary specicifation 

Specification of Silicon Ring Pessary 

S.N. Purchaser’s Specifications 

1 Description of Function 

 Pessaries are ring shaped structures of silicone placed in the vagina to prevent pelvic organ prolapse. 

2 Operational Requirements 

 Pessarium ring siliconto ease uterine prolapse and other uterine displacements. 

3 System Configuration 

3.1 Pessarium Ring silicon of complete set.  

4 Technical Specifications 

  It shall be flexible with aLrge cross section with smooth outer surface 

  Material: The material must be medical grade silicon to provide comfort to the patient during fitting 
and duration of use. 

  It shall come in a wide range of sizes to suit all patients. 

  It shall be simple to fit.  

  Sizes: Eleven sizes from 50mm to 100mm (outside diameter). (Also mention the size in inches), Shall 
provide one complete set of eleven sizes, (50mm, 55mm, 60mm, 65mm, 70mm, 75mm, 80mm, 
85mm, 90mm, 95mm, 100mm).  

  Shelf life: At least Five years Products with higher shelf life is preferable. (Bidder to mention the shelf 
life of their products) 

  Packing: Individually packed in easy to open pouches.  

5 Accessories, spares and consumables 

5.1 Accessories: Carrying case: 1  

6 Operating Environment 

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

7 Standards and Safety Requirements 

 Must submit ISO 9001 or ISO13485:2003/AC:2007 for Medical Devices AND 

 CE (93/42 EEC Directives) or USFDA approved product certificate.  

8 User Training 

8.1 Must provide user training. 

9 Warranty 

9.1 Warranty for 1 year after acceptance.  
10 Maintenance Service During Warranty Period 

10.1 Standard warranty conditions are applicable.  

11 Installation and Commissioning  

11.1 Not applicable.  

12 Documentation 

12.1  User (Operating) manual in English. 
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अनुसूची १० : ककर्ोर ककर्ोरी मतै्री स्वास््य ससं्थाको लोगो 
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अनसुगुच ११ मात ृतथा नवलर्र् ुकाययक्रम बांडफाँड 
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स्थानीय 

तहको नाम मा
त ृ

तथ
ा 
नव

लर्
र् ु 

का
ययक्र

मक
ा 
ला
गग
 
व्य

जक्
त 

कर
ार 

मात ृतथा नवलर्र्ु काययक्रम 
१.दांग र इलाममा Birth Defect काययक्रमको काययन्वयन २ 
पाललकाहरुमा PNC home visit काययक्रम सञ्चालन ३ 
एम.वप.डड.एस.आर.काययक्रमको काययन्वयन (११ तनरन्तरता, ७ नँया 
जजल्ला) ४.ग्रालमण क्षेत्रका मदहलाहरुको लागग ग्रालमण लभडडयो एक्सरे 
काययक्रम ५. पणूय संस्थागत सुत्केरी /.न.पा.घोषणा ६.वथीङ सेन्िरमा 
काययरत प्रसूतत कमीहरुलाई MNH सम्बजन्ध अनसाईि कोगचङ ७. तनजी 
अस्पताल तथा मेडडकल कलेजहरुमा MPDSR तथा Birth Defect 
काययक्रमको सचालन ८.अत्यागधक रक्तश्राव रोकथामका लागग मात ृसुरक्षा 
चक्की Revitalization काययक्रम ९ CEONC साईिको लागी स्वास््य 
उपकरण खरीद 

मा
त ृ

तथ
ा 
नव

लर्
र् ु

का
ययक्र

म 
अन

गुम
न 

तथ
ा 
स ुप

ररवे
क्षण

 
 

मा
त ृ

तथ
ा 
नव

लर्
र् ु

का
ययक्र

म 
अन्

तग
यत 

आ
मा
 
स ुर

क्षा
,
 
A
N
C
,
 

न्य
ान
ो 
झो
ला
,
 
 

LMBIS Code  

2.5.7.2 
LMBIS Code 2.7.22.21 LMB

IS LMBIS 

१ २ ज
म्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ ज
म्मा 

2.8

.1.

4 

7.1.1

.3 
1 फुङलीङ 

न .पा.   

२६६   266   ५० 50 100 ५० ४०   200   490 10 1035 

2 आठराई 
बत्रवेणी  

२६६   266   ९० 50 100   ४०   200   480 10 795 

3 फक्ताङलुङ  ७९८   798   ८८ 50 100   ४०   200   478 10 680 

4 लमक्वाखोला  २६६   266   ३७ 50 100   ४०   200   427 10 620 

5 मेररङदेन  ७९८   798   ८१ 50 100   ४०   200   471 10 712 

6 मैवाखोला  २६६   266   ४० 50 100   ४०   200   430 10 652 

7 याङवरक  २६६   266   ३७ 50 100   ४०   200   427 10 740 

8 लसददङ्वा  २६६   266   २९ 50 100   ४०   200   419 10 707 

9 लसरीजङ्घा  २६६   266   २७ 50 100   ४०   200   417 10 712 

10 कफददम  ५३२   532   ५०           200   250 10 1295 

11 कुम्मायक  २६६   266   ७०           200   270 10 1125 

12 तुम्वेवा  २६६   266   ९७           200   297 10 905 

13 फालेलुङ  २६६   266   १००           200   300 10 1085 

14 फाल्गुनन्द  ५३२   532   ११७           200   317 10 1140 

15 लमक्लाजङु  ५३२   532   १००           200   300 10 1255 

16 याङवरक  ५३२   532   १४८           200   348 10 1135 

17 दहललहाङ  २६६   266   ९८           200   298 10 1195 

18 ईलाम  २६६   266 ४००         ४०   200   640 10 1735 

19 देउमाई  २६६   266 ३००         ४०   200   540 10 1265 

20 माई  २६६   266 ३००         ४०   200   540 10 990 

21 सुयोदय  २६६   266 ३००         ४०   200   540 10 2185 

22 चलुाचलुी  २६६   266 २०० ५०       ४०   200   490 10 590 

23 फाकफोकथमु  २६६   266 २००         ४०   200   440 10 810 

24 माईजोगमाई  ५३२   532 २०० ५०       ४०   200   490 10 750 

25 माङसेबङु  २६६   266 २००         ०   200   400 10 585 

26 रोङ  २६६   266 २००         ४०   200   440 10 750 

27 सन्दकपरु  २६६   266 २००         ४०   200   440 10 745 

28 अजुयनधारा  २६६   266                   0 10 1870 

29 कन्काई  २६६   266                   0 10 1595 

30 गौरादह  २६६   266                   0 10 2130 

31 दमक  २६६   266                   0 10 64430 

32 ववतायमोड  २६६   266                   0 10 33400 

33 भरपरु  २६६   266                   0 10 1820 

34 मेचीनगर  २६६   266         ५०   300     350 10 2100 

35 लर्वसताक्षी  २६६   266                   0 10 2060 

36 कचनकवल  २६६   266                   0 10 1940 

37 कमल  २६६   266                   0 10 905 

38 गौररगंज  २६६   266   १०               10 10 1050 

39 झापा  २६६   266                   0 10 1165 

40 बाह्रदर्ी  २६६   266                   0 10 1160 

41 बदु्धर्ाजन्त  २६६   266   १०               10 10 1065 

42 हजल्दबारी  २६६   266                   0 10 935 

43 खाँदवारी  ५३२   532               200   200 10 1645 
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44 चनैपरु  १०६
४ 

  
106

4 
        ५०     200   250 10 1200 

45 धमयदेवी  २६६   266               200   200 10 1130 

46 पाँचखपन  २६६   266               200   200 10 910 

47 मादी  २६६   266               200   200 10 1015 

48 गचगचला  २६६   266               200   200 10 565 

49 भोिखोला  २६६   266               200   200 10 675 

50 मकालु  २६६   266               200   200 10 1015 

51 सभापोखरी  २६६   266               200   200 10 790 

52 लसलीचोङ  ५३२   532               200   200 10 900 

53 म्याङलुङ  २६६   266           ४०   200   240 10 2535 

54 लालीगुराँस  २६६   266           ४०   200   240 10 800 

55 आठराई  २६६   266           ४०   200   240 100 915 

56 छथर  ५३२   532           ४०   200   240 10 898 

57 फेदाप  २६६   266           ४०   200   240 10 800 

58 मेन्छयायेम  २६६   266           ४०   200   240 10 620 

59 भोजपरु  २६६   266   ५०   100       200   350 10 1948 

60 षडानन्द  ७९८   798   ९५   100       200   395 10 1150 

61 अरुण  ७९८   798   १७०   100       200   470 10 949 

62 आमचोक  २६६   266   ३९   100       200   339 10 850 

63 ट्याम्केमैयमु  ५३२   532   १३३   100       200   433 10 1031 

64 पौवादङु्मा  २६६   266   ५६   100       200   356 10 685 

65 रामप्रसाद 
राई  

५३२   532   १५७   100       200   457 10 1375 

66 साल्पालसलल
छो  

२६६   266   २८   100       200   328 10 680 

67 हतुवागिी  २६६   266   ६३   100       200   363 10 745 

68 धनकुिा  २६६   266       100   ४०   200   340 10 2270 

69 पाखिवास  २६६   266       100   ४०   200   340 10 810 

70 महालक्ष्मी  ५३२   532       100   ४०   200   340 10 870 

71 खाल्सा 
तछन्ताङ 
सदहद भूलम  

२६६   266       100   ४०   200   340 10 695 

72 चौबबसे  ५३२   532   १२०   100   ४०   200   460 10 805 

73 छथर 
जोरपािी  

२६६   266   ८०   100   ४०   200   420 10 695 

74 साँगुरीगिी  ५३२   532       100   ४०   200   340 10 870 

75 इिहरी उप 
महा  

२६६   266   १०० 70   ५० ४०       260 10 4236 

76 धरान उप 
महा  

२६६   266     70     ४० 600     710 10 2350 

77 इनरुवा  २६६   266     50     ४०       90 10 2320 

78 दहुवी  २६६   266     50     ४०       90 10 3415 

79 बराह  २६६   266     60     ४०       100 10 2120 

80 रामधनुी  २६६   266     50     ४०       90 10 1470 

81 कोर्ी  २६६   266     40     ४०       80 10 1235 

82 गिी  २६६   266     40     ४०       80 10 1055 

83 देवानगञ्ज  २६६   266     40     ४०       80 10 1055 

84 बजुय  ७९८   798     40     ४०       80 10 1970 

85 भोक्राहा  २६६   266     40     ४०       80 10 955 

86 हररनगरा  २६६   266     40     ४०       80 10 1340 

87 ववरािनगर 
उपमहा  

२६६   266             150     150 10 57590 

88 उलायबारी  २६६   266                   0 10 1180 

89 पथरी 
र्तनश्चरे  

२६६   266                   0 10 1950 

90 बेलवारी  २६६   266                   0 10 1955 

91 रंगेली  २६६ २५
०० 

276

6 
                  0 10 1800 

92 रतुवामाई  २६६   266                   0 10 2175 

93 लेिाङ  २६६   266                   0 10 1705 

94 सुनवषी  ५३२   532   १०               10 10 1720 

95 सुन्दर हरैचा  २६६   266                   0 10 2390 

96 किहरी  २६६   266                   0 10 1060 

97 कानेपोखरी  २६६   266                   0 10 1060 
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98 केराबारी  २६६   266                   0 10 1045 

99 ग्रामथान  २६६   266                   0 10 1050 

100 जहदा  २६६   266                   0 10 1120 

101 धनपालथान  २६६   266                   0 10 1115 

102 बिुीगंगा  २६६   266                   0 10 9770 

103 लमक्लाजङु  २६६   266                   0 10 930 

104 सोलुदधुकुण्ड  ७९८   798     ४० 100           140 10 1040 

105 खुम्व ु
पासाङल्हामु  

२६६   266     ४० 100           140 10 455 

106 दधुकोर्ी  ५३२   532     ४० 100           140 10 790 

107 दधुकौलर्का  २६६   266     ४० 100           140 10 910 

108 नेचासल्यान  २६६   266     ४० 100           140 10 916 

109 माहाकुलुङ  २६६   266     ४० 100           140 10 889 

110 ललखु वपके  २६६   266     ४० 100           140 10 560 

111 सोताङ  २६६   266     ४० 100           140 10 653 

112 रुपाकोि 
मझुवागिी  

१०६
४ 

  106

4 
      100       200   300 10 1570 

113 हलेसीतुवाचङु  १५९
६ 

  159

6 
      100       200   300 10 1580 

114 ऐसेलुखकय   ५३२   532       100       200   300 10 1925 

115 केवपलासगिी  २६६   266       100       200   300 10 680 

116 खोिेहाङ  २६६   266   ४०   100       200   340 10 695 

117 जन्तेिंुगा  २६६   266       100       200   300 10 685 

118 ददप्रङु  २६६   266   ५०   100       200   350 10 690 

119 लालमडाँडा  २६६   266       100       200   300 10 625 

120 वराहपोखरी  ५३२   532       100       200   300 10 625 

121 साकेला  २६६   266       100       200   300 10 570 

122 किारी  ५३२   532           ४०   200   240 10 1530 

123 चौदण्डीगिी  ५३२   532           ४०   200   240 10 2220 

124 बत्रयगुा  ५३२   532           ४०   200   240 10 1590 

125 वेलका  २६६   266           ४०   200   240 10 1725 

126 उदयपरुगिी  २६६   266           ४०   200   240 10 880 

127 ताप्ली  ५३२   532           ४०   200   240 10 685 

128 रौतामाई  १०६
४ 

  106

4 
          ४०   200   240 10 870 

129 सुनकोर्ी  ५३२   532           ४०   200   240 10 685 

130 लसद्गधचरण  १०६
४ 

  106

4 
          ४०   200   240 10 6090 

131 खखजीदेम्वा  ५३२   532           ४०   200   240 10 685 

132 चम्पादेवी  ५३२   532           ४०   200   240 10 800 

133 गचर्ंखुगिी  ५३२   532           ४०   200   240 10 685 

134 मानेभञ्याङ  १०६
४ 

  106

4 
          ४०   200   240 10 805 

135 मोलुङ  १०६
४ 

  106

4 
          ४०   200   240 10 745 

136 ललख ु २६६   266           ४०   200   240 10 740 

137 सुनकोर्ी  ५३२   532           ४०   200   240 10 690 

138 कञ्चनरुप  ५३२   532         ५० ४०       90 10 4190 

139 खडक  ५३२   532           ४०       40 10 3024 

140 डाक्नेश्वरी  ५३२   532           ४०       40 10 2226 

141 राजववराज  २६६   266           ४०       40 10 2320 

142 बोदेबरसाईन  २६६   266           ४०       40 10 2165 

143 र्म्भुनाथ  २६६   266           ४०       40 10 1600 

144 सुरुगां  २६६   266           ४०       40 10 1395 

145 हनमुाननगर 
कंकाललनी  

२६६   266           ४०       40 10 4592 

146 सप्तकोर्ी  २६६   266           ४०       40 10 640 

147 अग्नीसाइर 
कृटणासवरन  

२६६   266           ४०       40 10 1674 

148 तछन्नमस्ता  २६६   266           ४०       40 10 930 

149 ततरहुत 
गाउंपाललका 

२६६   266           ४०       40 10 810 

150 ततलाठीकोई
लाडी 
गाउंपाललका 

०   0           ४०       40 10 955 

151 बबटणुपरु  ०   0           ४०       40 10 755 
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152 बेल्ही चपेना  २६६   266           ४०       40 10 875 

153 महादेवा  २६६   266           ४०       40 10 900 

154 रुपनी  ०   0           ४०       40 10 815 

155 बलान ववहुल  २६६   266           ४०       40 10 805 

156 कल्याणपरु  २६६   266   ३५०       ४०       390 10 1993 

157 गोलबजार  २६६   266   २०       ४०       60 10 1740 

158 धनगिीमाई  २६६   266   ७०     ५० ४०       160 10 1735 

159 लमचयैा  ५३२   532   ४००       ४०     100

0 

144

0 
10 4265 

160 लहान  २६६   266   १००       ४०       140 10 15400 

161 लसरहा  २६६   266   १००       ४०       140 10 1600 

162 सुखीपरु  २६६   266   १००       ४०       140 10 1375 

163 कजयन्हा  ०   0   ५००       ४०       540 10 4952 

164 अनयमा  ०   0   ६०       ४०       100 10 1030 

165 औरही  २६६   266   २२०       ४०       260 10 1321 

166 नरहा  २६६   266   २५       ४०       65 10 695 

167 नवराजपरु  २६६   266   ९०       ४०       130 10 915 

168 बररयारपट्िी  २६६   266   ९५       ४०       135 10 1183 

169 भगवानपरु  २६६   266   ३०       ४०       70 10 1025 

170 लक्ष्मीपरु 
पतारी  

२६६   266   १०       ४०       50 10 600 

171 ववटणुपरु  २६६   266   १०       ४०       50 10 585 

172 सखुवानान्का
रकट्िी  

२६६   266   ३०       ४०       70 10 1025 

173 जनकपरु 
उपमहा  

०   0           ४०       40 10 1750 

174 क्षक्षरेश्वरनाथ  २६६   266           ४०       40 10 1670 

175 गणेर्मान–
चारनाथ  

२६६   266           ४०       40 10 1402 

176 धनषुाधाम  ०   0           ४०       40 10 1505 

177 नगराइन  २६६   266           ४०       40 10 1105 

178 लमगथला  २६६   266           ४०       40 10 955 

179 ववदेह  २६६   266           ४०       40 10 1265 

180 सबलैा  २६६   266           ४०       40 10 1185 

181 र्दहदनगर  २६६   266           ४०       40 10 1290 

182 कमला  २६६   266           ४०       40 10 1275 

183 लमगथला 
ववहारी  

२६६   266           ४०       40 10 1155 

184 हंसपरु  २६६   266           ४०       40 10 1330 

185 औरही  २६६   266           ४०       40 10 1470 

186 जनकनजन्द
नी  

२६६   266           ४०       40 10 1255 

187 बिेश्वर  २६६   266           ४०       40 10 915 

188 मुखखयापट्दि 
मुसहरलमया  

२६६   266           ४०       40 10 1255 

189 लक्ष्मीतनया  २६६   266           ४०       40 10 815 

190 धनौजी  २६६   266           ४०       40 10 805 

191 गौर्ाला  २६६   266           ४०       40 10 3000 

192 जलेश्वर  ०   0           ४०       40 10 1860 

193 बददयबास  २६६   266           ४०       40 10 2665 

194 औरही  २६६   266           ४०       40 10 935 

195 बलवा  २६६   266         ५० ४०       90 10 1005 

196 भँगाहा  ०   0           ४०       40 10 1235 

197 मदिहानी  ०   0           ४०       40 10 1045 

198 मनरा 
लससवा  

०   0           ४०       40 10 1130 

199 रामगोपालपरु  २६६   266           ४०       40 10 930 

200 लोहरपट्िी  २६६   266           ४०       40 10 1170 

201 एकडारा  २६६   266           ४०       40 10 1040 

202 वपपरा  २६६   266           ४०       40 10 1160 

203 महोत्तरी  ०   0           ४०       40 10 710 

204 साम्सी  २६६   266           ४०       40 10 1265 

205 सोनमा  ०   0           ४०       40 10 945 
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206 ईश्वरपरु  २६६   266   १५० ६०     ४०       250 10 3950 

207 गोडिैा  २६६   266   १५० ४०     ४०       230 10 3820 

208 मलंगवा  २६६   266   १५० ४०     ४० ३००     530 10 2280 

209 लालबन्दी  २६६   266   १५० ६०     ४०       250 10 2300 

210 बरहथवा  २६६   266   १५० ६०     ४०       250 10 2920 

211 बलरा  २६६   266   १५० ४०     ४०       230 10 2000 

212 बागमती  ०   0   १० ४०     ४०       90 10 950 

213 हररपरु  २६६   266   १५० ४०     ४०       230 10 2485 

214 हररवन  २६६   266   १५० ४०     ४०       230 10 3520 

215 हररपवुाय  २६६   266   १०० ५०     ४०       190 10 1875 

216 कबबलासी  २६६   266   १५० ४०     ४०       230 10 1830 

217 चक्रघट्िा  २६६   266   १५० ४०     ४०       230 10 2377 

218 चन्रनगर  २६६   266   १५० ४०     ४०       230 10 1430 

219 धनकौल  २६६   266   ३४ ४०     ४०       114 10 1195 

220 ब्रह्मपरुी  ०   0   ३० ४०     ४०       110 10 930 

221 रामनगर  २६६   266   १५ ४०     ४०       95 10 930 

222 ववटण ु ०   0   १० ४०     ४०       90 10 1630 

223 बसबरीया  २६६   266   १० ४०     ४०       90 10 1030 

224 कौडेना  २६६   266   १० ४०     ४०       90 10 1035 

225 पसाय  २६६   266   १० ४०     ४०       90 10 1025 

226 गरुडा  २६६   266     50     ४०       90 10 5130 

227 गौर  २६६   266     50     ४०       90 10 2480 

228 चन्रपरु  २६६   266     50     ४०       90 10 2105 

229 राजदेवी  २६६   266     50     ४०       90 10 1045 

230 ईर्नाथ  २६६   266   ९५ 50     ४०       185 10 1060 

231 किहरीया  २६६   266     50     ४०       90 10 1385 

232 गिीमाई  २६६   266   २५० 50     ४०       340 10 1060 

233 गजरुा  ०   0     50     ४०       90 10 960 

234 देवाही 
गोनाही  

०   0     50     ४०       90 10 990 

235 परोहा  २६६   266     50     ४०       90 10 1055 

236 फतुवा 
ववजयपरु  

२६६   266     50     ४०       90 10 945 

237 बौधीमाई  २६६   266     50     ४०       90 10 995 

238 माधवनाराय
ण  

०   0     50     ४०       90 10 940 

239 मौलापरु  २६६   266     50     ४०       90 10 925 

240 राजपरु  २६६   266     50     ४०       90 10 1208 

241 वनृ्दावन  २६६   266     50     ४०       90 10 955 

242 दगुायभगवती  ०   0     50     ४०       90 10 1085 

243 यमुनामाई  २६६   266     50     ४०       90 10 1545 

244 कलैया 
उपमहा  

२६६   266   १००       ४०       140 10 2840 

245 जजतपरु 
लसमरा 
उपमहा  

२६६   266   ५०       ४०       90 10 2950 

246 कोल्हवी  २६६   266   १००       ४०       140 10 2055 

247 तनजगि  २६६   266   १००       ४०       140 10 2185 

248 महागिीमाई  ५३२   532   १००       ४०       140 10 3500 

249 लसम्रौनगि  २६६   266   १००       ४०       140 10 2140 

250 पचरौता  २६६   266   १००       ४०       140 10 1490 

251 आदर्य 
कोतवाल  

०   0   १०       ४०       50 10 1255 

252 करैयामाई  २६६   266   १००       ४०       140 10 1255 

253 देवताल  ०   0   ५       ४०       45 10 810 

254 परवानीपरु  ०   0   ५       ४०       45 10 810 

255 प्रसौनी  ०   0   ५       ४०       45 10 810 

256 फेिा  २६६   266   २०       ४०       60 10 1030 

257 बारागिी  २६६   266   १०       ४०       50 10 1035 

258 सुवणय 
गाँउपाललका 

०   0   ५       ४०       45 10 820 

259 ववश्रामपरु  २६६   266   ५       ४०       45 10 1250 
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260 वीरगञ्ज 
महा  

०   0           ४०       40 10 9768 

261 पोखररया  २६६   266           ४०       40 10 2300 

262 पसायगिी  २६६   266           ४०       40 10 1275 

263 बहुदरमाई  २६६   266           ४०       40 10 1275 

264 तछपहरमाई  ०   0           ४०       40 10 870 

265 जगरनाथपरु  २६६   266           ४०       40 10 1155 

266 धोबीनी  २६६   266           ४०       40 10 1135 

267 पकाहा 
मैनपरु  

०   0           ४०       40 10 1025 

268 पिेवाय 
सुगौली  

५३२   532   २००       ४०       240 10 1140 

269 बबन्दबालसनी  ०   0           ४०       40 10 865 

270 सखुवा 
प्रसौनी  

२६६   266           ४०       40 10 2255 

271 ठोरी 
(सुवणयपरु(  

२६६   266   ६०       ४०       100 10 1025 

272 काललकामाई  २६६   266           ४०       40 10 1025 

273 जजराभवानी  २६६   266           ४०       40 10 1140 

274 कमलामाई  २६६   266       100   ४०   200   340 10 2035 

275 दधुौली  ५३२   532       100   ४०   200   340 10 1867 

276 गोलन्जोर  २६६   266       100   ४०   200   340 10 1026 

277 घ्याङलेख  २६६   266       100   ४०   200   340 10 902 

278 तीनपािन  ५३२   532       100   ४०   200   340 10 1550 

279 कफक्कल  २६६   266       100   ४०   200   340 10 853 

280 मररण  २६६   266       100   ४०   200   340 10 1350 

281 सुनकोर्ी  २६६   266       100   ४०   200   340 10 1004 

282 हररहरपरुगिी  २६६   266       100   ४०   200   340 10 836 

283 मन्थली  ५३२ ३५
०० 
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  १००       ४०   200   340 10 2330 

284 रामेछाप  २६६   266   १००     ५० ४०   200   390 10 1975 

285 उमाकुण्ड  ५३२   532   ४०       ४०   200   280 10 980 

286 खाँडादेवी  २६६   266   ७१       ४०   200   311 10 922 

287 गोकुलगङ्गा  २६६   266   १००       ४०   200   340 10 913 

288 दोरम्बा  २६६   266   ५०       ४०   200   290 10 863 

289 ललख ु २६६   266   ८०       ४०   200   320 10 918 

290 सुनापतत  २६६   266   ५०       ४०   200   290 10 800 

291 जजरी  २६६   266   १००       ४०       140 10 5252 

292 लभमेश्वर  २६६   266   १००       ४०       140 10 2555 

293 काललन्चोक  १०६
४ 

  106

4 
  १००       ४०       140 10 1357 

294 गौरीर्ङ्कर  ५३२   532   ५०       ४०       90 10 1018 

295 तामाकोर्ी  ५३२   532   ७०       ४०       110 10 910 

296 वतेैश्वर  २६६   266   ७०       ४०       110 10 934 

297 मेलुङ्ग  २६६   266   ५०       ४०       90 10 912 

298 ववग ु ५३२   532   ५०       ४०       90 10 1030 

299 र्ैलुङ्ग  ५३२   532   ५०     ५० ४०       140 10 1318 

300 चौतारा 
सागाचोकग
िी  

२६६   266       100           100 10 1615 

301 मेलम्ची  ५३२   532       100           100 10 2272 

302 वाह्रववसे  २६६   266       100           100 10 1583 

303 ईन्रावती  ५३२   532       100           100 10 1310 

304 जगुल  ५३२   532       100           100 10 800 

305 बत्रपरुासुन्दरी  २६६   266       100           100 10 736 

306 पाँचपोखरी 
थाङपाल  

५३२   532       100           100 10 1133 

307 बलेफी  २६६   266       100           100 10 1012 

308 भोिेकोर्ी  २६६   266       100           100 10 688 

309 ललसंखुपाखर  २६६   266       100           100 10 871 

310 सुनकोर्ी  ५३२   532       100           100 10 743 

311 हेलम्ब ु २६६   266       100           100 10 744 

312 उत्तरगया  २६६   266   ३३           200   233 10 689 

313 काललका  २६६   266   ५०           200   250 10 862 
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314 गोसाईंकुण्ड  ५३२   532   ५०           200   250 10 894 

315 नौकुण्ड  २६६   266   ५०           200   250 10 679 

316 पावयतीकुण्ड  ५३२   532   ४०           200   240 10 614 

317 धनुीबेंसी  ७९८   798     ४० 100 ५० ४०       230 10 1547 

318 नीलकण्ठ  २१२
८ 

  212

8 
  ५० ८० 100   ४०       270 10 1860 

319 खतनयाबास  ७९८   798     ४० 100   ४०       180 10 705 

320 गङ्गाजमुना  १८६
२ 

  186

2 
    ४० 100   ४०       180 10 1035 

321 गजरुी  ५३२   532     ५० 100   ४०       190 10 2248 

322 गल्छी  ५३२   532     ५० 100   ४०       190 10 1260 

323 ज्वालामूखी  १०६
४ 

  106

4 
    ४० 100   ४०       180 10 1265 

324 बत्रपरुासुन्दरी  १३३
० 

  133

0 
    ४० 100   ४०       180 10 1220 

325 थाके्र  १३३
० 

  133

0 
    ४० 100   ४०       180 10 1309 

326 नेत्रावती  १३३
० 

  133

0 
    ४० 100   ४०       180 10 795 

327 बेनीघाि 
रोराङ्ग  

१८६
२ 

  186

2 
    ४० 100   ४०       180 10 1705 

328 रुवी भ्याली  ५३२   532     ४० 100   ४०       180 10 866 

329 लसद्धलेक  ५३२   532     ४० 100   ४०       180 10 1057 

330 ववदरु  ५३२   532     ५०     ४०       90 10 1040 

331 बेलकोिगिी  ५३२   532     ५०     ४०   200   290 10 945 

332 ककनी  ५३२   532     ५०     ४०   200   290 10 650 

333 ककस्पाङ  ५३२   532     ५०     ४०   200   290 10 822 

334 तादीगाउँ  ५३२   532     ५०     ४०   200   290 10 1630 

335 तारकेश्वर  ५३२   532     ५०     ४०   200   290 10 630 

336 दपु्चेश्वर  ५३२   532     ५०     ४०   200   290 10 904 

337 पञ्चकन्या  २६६   266     ५०     ४०   200   290 10 740 

338 मेघाङ  ५३२   532     ५०     ४०   200   290 10 795 

339 ललख ु ५३२   532     ५०     ४०   200   290 10 635 

340 लर्वपरुी  ५३२   532     ५०     ४०   200   290 10 750 

341 सुययगिी  ५३२   532     ५०     ४०   200   290 10 690 

342 काठमाण्डौं 
महा  

०   0             १५५
० 

    155

0 
10 10050 

343 कागेश्वरी–
मनोहरा  

५३२   532                   0 10 1260 

344 कीतत यपरु  ०   0                   0 10 5520 

345 गोकणेश्वर  ०   0                   0 10 23135 

346 चन्रागगरी  ०   0                   0 10 920 

347 िोखा  ०   0                   0 10 1040 

348 तारकेश्वर  ०   0                   0 10 590 

349 दक्षक्षणकाली  ०   0                   0 100 595 

350 नागाजुयन  ०   0                   0 10 820 

351 बिुातनलकण्ठ  २६६   266                   0 10 1001 

352 र्ंखरापरु  २६६   266                   0 10 1140 

353 लललतपरु 
महा  

२६६   266             ७००     700 10 1130 

354 गोदावरी  ५३२   532                   0 10 1195 

355 महालक्ष्मी  २६६   266                   0 10 7190 

356 कोन्ज्योसोम  २६६   266                   0 10 795 

357 बाग्मती  ५३२   532                   0 10 685 

358 महाङ्काल  ५३२   532                   0 10 678 

359 चाँगुनारायण  ०   0                   0 10 350 

360 भक्तपरु  ०   0                   0 10 240 

361 मध्यपरु 
गथमी  

०   0                   0 10 350 

362 सूययववनायक  ०   0                   0 10 460 

363 धलुलखेल  २६६   266           ४०       40 10 19290 

364 नमोबदु्ध  २६६   266           ४०       40 10 1365 

365 पनौती  २६६   266           ४०       40 10 1475 

366 पांचखाल  २६६   266           ४०       40 10 1381 

367 बनेपा  २६६   266                   0 10 13795 
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368 मण्डनदेउपरु  २६६   266           ४०       40 10 1035 

369 खानीखोला  ५३२   532           ४०       40 10 800 

370 चौंरीदेउराली  ५३२   532           ४०       40 10 910 

371 तेमाल  ५३२   532   ५१       ४०       91 10 915 

372 बेथानचोक  ५३२   532           ४०       40 10 855 

373 भुम्लु  ५३२   532           ४०       40 10 855 

374 महाभारत  ५३२   532   १००       ४०       140 10 800 

375 रोर्ी  ५३२   532           ४०       40 10 920 

376 हेिौंडा उप 
महा  

५३२   532           ४०       40 10 2055 

377 थाहा  १३३
० 

  133

0 
        १०० ४०       140 10 1500 

378 ईन्रसरोवर  १०६
४ 

  106

4 
          ४०       40 10 750 

379 कैलार्  ५३२   532           ४०       40 10 1030 

380 बकैया  १०६
४ 

  106

4 
  ३००       ४०       340 10 1490 

381 बाग्मती  ५३२   532           ४०       40 10 1150 

382 लभमफेदी  १०६
४ 

  106

4 
  ८१       ४०       121 10 1030 

383 मकवानपरुग
िी  

७९८   798           ४०       40 10 1002 

384 मनहरी  ७९८   798           ४०       40 10 1150 

385 राजक्सराङ्ग  ७९८   798           ४०       40 10 1085 

386 भरतपरु 
महा  

५३२   532           ४० ४००     440 10 20100 

387 काललका  ५३२   532           ४०       40 10 1526 

388 खैरहनी  ५३२   532           ४०       40 10 1425 

389 माडी  ५३२   532           ४०       40 10 1500 

390 रत्ननगर  ५३२ २०
०० 

253

2 
          ४०       40 10 2500 

391 राप्ती  ५३२   532           ४०       40 10 1100 

392 इच्छाकामना  ५३२   532           ४०       40 10 1035 

393 गल्याङ  ५३२   532         ५० ४०   200   290 10 1435 

394 चापाकोि  ५३२   532           ४०   200   240 10 1200 

395 पतुलीबजार  १०६
४ 

  106

4 
          ४०   200   240 10 1402 

396 भीरकोि  ५३२   532           ४०   200   240 10 700 

397 वाललङ  ५३२   532           ४०   200   240 10 2580 

398 अजुयनचौपारी  ५३२   532           ४०   200   240 10 685 

399 आगँधखोला  ५३२   532           ४०   200   240 10 960 

400 कालीगण्डकी  ५३२   532           ४०   200   240 10 820 

401 फेदीखोला  ५३२   532           ४०   200   240 10 685 

402 बबरुवा  ५३२   532           ४०   200   240 10 745 

403 हररनास  ५३२   532           ४०   200   240 10 690 

404 भान ु ५३२   532               200   200 10 1185 

405 लभमाद  ५३२   532               200   200 10 1710 

406 व्यास  ५३२   532               200   200 10 1780 

407 र्ुक्लागण्डकी  ५३२   532               200   200 10 2180 

408 आबँखुैरेनी  २६६   266               200   200 10 980 

409 ऋवषङ्ग  ५३२   532               200   200 10 925 

410 तघररङ  ५३२   532               200   200 10 750 

411 देवघाि  ५३२   532               200   200 10 690 

412 म्याग्दे  ५३२   532               200   200 10 755 

413 बजन्दपरु  ५३२   532               200   200 10 1100 

414 गोरखा  २६६   266   १००       ४०       140 10 1015 

415 पालुङिार  १३३
० 

  133

0 
  १००     ५० ४०       190 10 1900 

416 अजजरकोि  ५३२   532   ६०       ४०       100 10 960 

417 आरूघाि  ५३२   532   १००       ४०       140 10 1184 

418 गण्डकी  १३३
० 

  133

0 
  ८०       ४०       120 10 871 

419 चमुनवु्री  २६६   266   २०       ४०       60 10 570 

420 धाच े ७९८   798   ५०       ४०       90 10 795 

421 लभमसेन  १३३
० 

  133

0 
  ८०       ४०       120 10 750 
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422 र्दहद लखन  ५३२   532   ४०       ४०       80 10 925 

423 लसरानचोक  १३३
० 

  133

0 
  ६०       ४०       100 10 1080 

424 सुलीकोि  १३३
० 

  133

0 
  ९०       ४०       130 10 1019 

425 चामे  २६६   266                   0 10 105 

426 नाफुय   २६६   266                   0 10 70 

427 नार्ोङ  २६६   266                   0 10 80 

428 नेस्याङ  २६६   266                   0 10 95 

429 बेसीर्हर  ७९८   798           ४०       40 10 1725 

430 मध्यनेपाल  १५९
६ 

  159

6 
          ४०       40 10 1295 

431 राईनास  १०६
४ 

  106

4 
          ४०       40 10 893 

432 सुन्दरबजार  ५३२   532           ४०       40 10 815 

433 क्व्होलासोथा
र  

१५९
६ 

  159

6 
          ४०       40 10 1230 

434 दधूपोखरी  ५३२   532           ४०       40 10 900 

435 दोदी  ७९८   798           ४०       40 10 910 

436 मस्यायङदी  १०६
४ 

  106

4 
          ४०       40 10 915 

437 पोखरा 
लेखनाथ 
महा  

१०६
४ 

  106

4 
  १०० ८०   ५०   ५००     730 10 6980 

438 अन्नपणूय  ५३२   532     ४०         200   240 10 705 

439 माछापछेु्र  १०६
४ 

  106

4 
    ५०         200   250 10 810 

440 मादी  १०६
४ 

  106

4 
    ५०         200   250 10 695 

441 रूपा  ५३२   532     ४०         200   240 10 635 

442 कुश्मा  १०६
४ 

  106

4 
  १००       ४०       140 10 2270 

443 फलेवास  १०६
४ 

  106

4 
  ८०       ४०   200   320 10 980 

444 जलजला  ५३२   532   ५०       ४०   200   290 10 810 

445 पयैू ं ५३२   532   ६०       ४०   200   300 10 690 

446 महालर्ला  १०६
४ 

  106

4 
  ७०       ४०   200   310 10 680 

447 मोदी  १०६
४ 

  106

4 
  ५०       ४०   200   290 10 755 

448 ववहादी  ७९८   798   ६०       ४०   200   300 10 795 

449 गल्कोि  ५३२   532   १००       ४०       140 10 2070 

450 जलैमनी  ५३२   532   ७०       ४०       110 10 1193 

451 िोरपािन  ५३२ ३०
०० 

353

2 
  १००     ५० ४०       190 10 1310 

452 बाग्लुङ  ५३२   532   १००       ४०       140 10 1430 

453 काठेखोला  २६६   266   ८०       ४०       120 10 980 

454 तमानखोला  २६६   266   ६०       ४०       100 10 713 

455 ताराखोला  ५३२   532   ५०       ४०       90 10 630 

456 तनसीखोला  ५३२   532   ९०       ४०       130 10 1311 

457 वडडगाड  ५३२   532   १००       ४०       140 10 1232 

458 वरेङ  ५३२   532   ५०       ४०       90 10 690 

459 बेनी  ५३२   532     ५० 100   ४०   200   390 10 1270 

460 अन्नपणूय  ५३२   532     ५० 100   ४०   200   390 10 850 

461 धवलागगरी  ५३२   532     ५० 100   ४०   200   390 10 795 

462 मंगला  ५३२   532     ५० 100   ४०   200   390 10 800 

463 माललका  ५३२   532     ५० 100   ४०   200   390 10 855 

464 रघगुंगा  ५३२   532     ५० 100   ४०   200   390 10 800 

465 घरपझोङ  ५३२   532                   0 10 75 

466 थासाङ  ५३२   532                   0 10 115 

467 दालोमे  २६६   266                   0 10 60 

468 लोमन्थाङ  २६६   266                   0 10 60 

469 वाह्रगाउँ 
मुजक्तक्षेत्र  

५३२   532                   0 10 60 

470 कावासोती  ५३२   532           ४०       40 10 1299 

471 गैंडाकोि  ५३२   532           ४०       40 10 870 

472 देवचलुी  ५३२   532           ४०       40 10 2757 

473 मध्यववन्द ु ५३२   532           ४०       40 10 1398 

474 बङु्दीकाली  ५३२   532           ४०       40 10 800 

475 बलुलङिार  ५३२   532           ४०       40 10 915 
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476 ववनयी  ५३२   532           ४०       40 10 1410 

477 हुप्सेकोि  ५३२   532           ४०       40 10 870 

478 बदयघाि  ५३२   532           ४०   200   240 10 1095 

479 रामग्राम  ५३२   532           ४०   200   240 10 1090 

480 सुनवल  ५३२   532           ४०   200   240 10 645 

481 सुस्ता  ५३२   532           ४०   200   240 10 1061 

482 पाल्हीनन्दन  ५३२   532           ४०   200   240 10 885 

483 प्रतापपरु  ५३२   532                   0 0 2935 

484 सरावल  ५३२   532           ४०   200   240 10 769 

485 बिुवल 
उपमहा  

५३२   532     ८०     ४० २००     320 10 870 

486 ततलोत्तमा  ५३२   532     ८०     ४०       120 10 1635 

487 देवदह  ५३२   532     ५०     ४० १५०     240 10 14545 

488 लुजम्वनी 
सांस्कृततक  

५३२   532     ७०     ४०       110 10 1735 

489 लसद्धाथयनगर  ५३२   532     ५०     ४० ३००     390 10 33085 

490 सैनामैना  ५३२   532     ५०     ४०       90 10 1262 

491 ओमसततया  ५३२   532     ५०     ४०       90 10 940 

492 कन्चन  २६६   266     ४०     ४०       80 10 1320 

493 कोिहीमाई  ५३२   532     ४०     ४०       80 10 2085 

494 गैडहवा  ५३२   532     ५०     ४०       90 10 3385 

495 मचयवारी  ५३२   532     ४०     ४०       80 10 1192 

496 मायादेवी  २६६   266     ४०     ४०       80 10 718 

497 रोदहणी  ५३२   532     ४०     ४०       80 10 4166 

498 र्ुद्धोधन  ५३२   532     ४०     ४०       80 10 1402 

499 सम्मरीमाई  ५३२   532     ४०     ४०       80 10 1626 

500 लसयारी  २६६   266     ४०     ४०       80 10 875 

501 कवपलवस्त ु २६६   266           ४०   200   240 10 3060 

502 कृटणनगर  ५३२   532           ४०   200   240 10 5275 

503 बाणगंगा  ५३२   532           ४०   200   240 10 1780 

504 बदु्धभुमी  ५३२   532           ४०   200   240 10 1980 

505 महाराजगञ्ज  ५३२   532           ४०   200   240 10 3021 

506 लर्वराज  २६६   266           ४०   200   240 10 2205 

507 मायादेवी  ५३२   532           ४०   200   240 10 1185 

508 यसोधरा  २६६   266   ४०     ५० ४०   200   330 10 945 

509 ववजयनगर  २६६   266           ४०   200   240 10 945 

510 र्ुद्धोधन  २६६   266           ४०   200   240 10 2075 

511 भुलमकास्थान  ५३२   532   ९०       ४०   200   330 10 1160 

512 लर्तगंगा  १०६
४ 

  106

4 
  १५०       ४०   200   390 10 1345 

513 सजन्धखकय   ५३२   532   १३०       ४०   200   370 10 3275 

514 छत्रदेव  ५३२   532   १००       ४०   200   340 10 1225 

515 पाखणनी  ५३२   532   ९०       ४०   200   330 10 980 

516 मालारानी  ५३२   532   ९०       ४०   200   330 10 1139 

517 तानसेन  ५३२   532     ५०     ४० ४५०     540 10 21933 

518 रामपरु  ५३२   532     ५०     ४०       90 10 1355 

519 ततनाउ  २६६   266     ५०     ४०       90 10 695 

520 तनस्दी  ५३२   532   ४५ ५०     ४०       135 10 700 

521 पवूयखोला  ५३२   532     ५०     ४०       90 10 915 

522 बगनासकाली  ५३२   532     ५०     ४०       90 10 695 

523 माथागिी  २६६   266     ५०     ४०       90 10 700 

524 रम्भा  १०६
४ 

  106

4 
  ८५ ५०     ४०       175 10 915 

525 ररब्दीकोि  ५३२   532     ५०     ४०       90 10 1020 

526 रैनादेवी 
छहरा  

५३२   532     ५०     ४०       90 10 840 

527 मुलसकोि  ५३२   532           ४०       40 10 1870 

528 रेसुंगा  ५३२   532           ४०       40 10 1540 

529 इस्मा  ५३२   532           ४०       40 10 1300 
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530 कालीगण्डकी  ५३२   532           ४०       40 10 745 

531 गुल्मीदरबार  ५३२   532           ४०       40 10 695 

532 चन्रकोि  ५३२   532           ४०       40 10 970 

533 छत्रकोि  ५३२   532           ४०       40 10 1025 

534 धकुोि  ५३२   532           ४०       40 10 1175 

535 मदाने  ५३२   532           ४०       40 10 695 

536 माललका  १०६
४ 

  106

4 
          ४०       40 10 750 

537 रुरु  ५३२   532   १००       ४०       140 10 840 

538 सत्यवती  १०६
४ 

  106

4 
  १५०       ४०       190 10 1145 

539 रोल्पा  १३३
० 

  133

0 
  २००       ४०   200   440 10 1369 

540 बत्रवेणी  १०६
४ 

  106

4 
  २३०       ४०   200   470 10 1662 

541 थवाङ  १०६
४ 

  106

4 
  ५०       ४०   200   290 10 795 

542 दईुखोली 
)Paribar

tan) 

१०६
४ 

  106

4 
  २५०       ४०   200   490 10 1335 

543 माडी  १०६
४ 

  106

4 
  २४०       ४०   200   480 10 1443 

544 रुन्िीगिी  १५९
६ 

  159

6 
  ३००     ५० ४०   200   590 10 2600 

545 लुङग्री  १०६
४ 

  106

4 
  ३००       ४०   200   540 10 1800 

546 सुककदह 
)Gangade

v) 

१०६
४ 

  106

4 
  २४०       ४०   200   480 10 1531 

547 सुनछहरी  १५९
६ 

  159

6 
  १५०       ४०   200   390 10 1284 

548 सुवणायवती 
)Sunil 

Smriti) 

१५९
६ 

  159

6 
  ३००       ४०   200   540 10 1998 

549 प्यठूान  १५९
६ 

  159

6 
          ४०   200   240 10 1575 

550 स्वगयद्वारी  १५९
६ 

  159

6 
          ४०   200   240 10 2055 

551 ऐरावती  १३३
० 

  133

0 
          ४०   200   240 10 1340 

552 गौमुखी  १३३
० 

  133

0 
          ४०   200   240 10 1580 

553 खझमरुक  १०६
४ 

  106

4 
          ४०   200   240 10 1180 

554 नौबदहनी  १०६
४ 

  106

4 
          ४०   200   240 10 1550 

555 मल्लरानी  ७९८   798           ४०   200   240 10 935 

556 माण्डवी  ५३२   532         ५० ४०   200   290 10 1380 

557 सरुमारानी  ५३२   532           ४०   200   240 10 1115 

558 घोराही 
उपमहा  

१०६
४ 

  106

4 
५००         ४०       540 10 2333 

559 तुल्सीपरु 
उपमहा  

१०६
४ 

  106

4 
५००         ४०       540 10 1040 

560 लमही  ५३२   532 ३००         ४०       340 10 1045 

561 गिवा  ५३२   532 २००         ४०   200   440 10 1870 

562 दंगीर्रण  ५३२   532 २००         ४०   200   440 10 920 

563 बगंलाचलुी  ५३२   532 २००         ४०   200   440 10 925 

564 बबई  ५३२   532 २००         ४०   200   440 10 710 

565 राजपरु  ५३२   532 २००         ४०   200   440 10 1040 

566 राप्ती  ५३२   532 २००         ४०   200   440 10 3000 

567 र्ाजन्तनगर  ५३२   532 २००         ४०   200   440 10 710 

568 नेपालगञ्ज 
उपमहा  

५३२   532     ७५     ४० ३५०     465 10 16782 

569 कोहलपरु  ५३२   532     ८०     ४० ३००     420 10 30050 

570 खजरुा  १०६
४ 

  106

4 
    ५०     ४०       90 10 2115 

571 जानकी  ५३२   532     ४०     ४०       80 10 1984 

572 डुडुवा  ५३२   532     ४०   ५० ४०       130 10 2105 

573 नरैनापरु  १०६
४ 

  106

4 
  ६०० ४०     ४०       680 10 2650 

574 बजैनाथ  ५३२   532     ६०     ४०       100 10 1645 

575 राप्तीसोनारी  १०६
४ 

  106

4 
  ७०० ८०     ४०       820 10 2860 

576 गुलररया  ५३२   532                   0 10 1700 

577 ठाकुरबाबा  ५३२   532                   0 10 3200 

578 बाँसगिी  ५३२   532                   0 10 2250 

579 मधवुन  ५३२   532                   0 10 3855 

580 राजापरु  ५३२   532                   0 10 2415 

581 बारबददयया  ५३२   532                   0 10 3020 

582 गेरुवा  २६६   266                   0 10 1754 

583 बिैयाताल  ५३२   532                   0 10 2335 



223 

 

584 पथुा 
उत्तरगंगा  

७९८ ४०
०० 

479

8 
  ६६       ४०   200   306 10 1500 

585 भूमे  ७९८   798   १३०       ४०   200   370 10 860 

586 लसस्ने  ७९८   798   १२०       ४०   200   360 10 855 

587 छायाँनाथ 
रारा  

१०६
४ 

  106

4 
  २००   100       200   500 10 810 

588 खत्याड  ५३२   532   २५०   100       200   550 10 3632 

589 मुगुमकामायरों
ग  

५३२   532   २५   100       200   325 10 680 

590 सोरु  ५३२   532   ५०   100       200   350 10 680 

591 ठूलीभेरी  ५३२   532       100       200   300 10 1220 

592 बत्रपरुासुन्दरी  ५३२   532       100       200   300 10 680 

593 काईके  ५३२   532       100       200   300 10 570 

594 छाकाय 
ताङसोङ  

५३२   532       100       200   300 10 510 

595 जगदलु्ला  ५३२   532       100       200   300 10 620 

596 डोल्पो बदु्ध  ५३२   532       100       200   300 10 620 

597 मुड्केचलुा  ५३२   532       100       200   300 10 570 

598 र्े फोक्सुन्डो  ५३२   532       100       200   300 10 565 

599 अदानचलुी  ५३२   532   १००   100       200   400 10 565 

600 खापुयनाथ  ५३२   532   ८०   100 ५०     200   430 10 895 

601 चखेंली  ५३२   532   २५   100       200   325 10 510 

602 ताँजाकोि  ५३२   532   ६०   100       200   360 10 510 

603 नाम्खा  ५३२   532   १०   100       200   310 10 510 

604 सकेगाड  १०६
४ 

  106

4 
  ११०   100       200   410 10 570 

605 लसमकोि  ५३२   532   १००   100       200   400 10 575 

606 चन्दननाथ  ५३२   532     ८०       ३०० 200   580 10 2035 

607 कनकासुन्दरी  ५३२   532     ६०   ५०     200   310 10 685 

608 गुदठचौर  ५३२   532     ४०         200   240 10 515 

609 तातोपानी  ५३२   532     ७०         200   270 10 630 

610 ततला  ५३२   532     ६०         200   260 10 630 

611 पातारासी  ७९८   798     ७०         200   270 10 995 

612 लसजंा  ५३२   532     ५०         200   250 10 735 

613 दहमा  ५३२   532     ५०         200   250 10 680 

614 खाँडाचक्र  ५३२   532           ४०   200   240 10 1435 

615 ततलागुफा  ५३२   532           ४०   200   240 10 1788 

616 रास्कोि  ५३२   532           ४०   200   240 10 2060 

617 काललका  ५३२   532           ४०   200   240 10 1357 

618 नरहररनाथ  ५३२   532           ४०   200   240 10 2870 

619 पचालझरना 
गाउँपललका 

५३२   532           ४०   200   240 10 1470 

620 पलाता  ५३२   532           ४०   200   240 10 745 

621 महाव ै ५३२   532           ४०   200   240 10 565 

622 सान्नी 
बत्रवेणी  

५३२   532           ४०   200   240 10 1425 

623 आठबबसकोि  ५३२   532         ५० ४०   200   290 10 1170 

624 चौरजहारी  ५३२   532           ४०   200   240 10 5885 

625 मुलसकोि  ५३२   532           ४०   200   240 10 1275 

626 बत्रवेणी  ५३२   532           ४०   200   240 10 805 

627 बाँकफकोि  ५३२   532           ४०   200   240 10 1435 

628 सानीभेरी  ५३२   532           ४०   200   240 10 810 

629 बागचौर  ५३२   532           ४०   200   240 10 4060 

630 बनगाँड 
कुवपण्डे  

१०६
४ 

  106

4 
          ४०   200   240 10 1495 

631 र्ारदा  ५३२   532           ४०   200   240 10 2060 

632 कपरुकोि  ५३२   532           ४०   200   240 10 985 

633 काललमािी  ५३२   532           ४०   200   240 10 1035 

634 कुमाखमालल
का  

५३२   532           ४०   200   240 10 870 

635 छते्रश्वरी  ५३२   532           ४०   200   240 10 1685 

636 िोरचौर  ५३२   532           ४०   200   240 10 685 

637 बत्रवेणी  ५३२   0           ४०   200   240 10 1230 
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638 दामाय  ५३२   532           ४०   200   240 10 585 

639 गुभायकोि  १०६
४ 

  106

4 
    ७०     ४०   200   310 10 5280 

640 पञ्चपरुी  ५३२   532     ६०     ४०   200   300 10 2260 

641 भेरीगंगा  ५३२   532     ७०     ४०   200   310 10 2875 

642 लेकबेसी  ५३२   532     ६०     ४०   200   300 10 1974 

643 बीरेन्रनगर  १०६
४ 

  106

4 
    ८०     ४०       120 10 1442 

644 गचङ्गाड  ५३२   532     ५०     ४०   200   290 10 1790 

645 चौकुने  ५३२   532     ५०     ४०   200   290 10 2045 

646 बराहताल  ५३२   532     ६०     ४०   200   300 10 1080 

647 लसम्ता  १०६
४ 

  106

4 
    ५०     ४०   200   290 10 1667 

648 छेडागाड  १०६
४ 

  106

4 
          ४०   200   240 10 1270 

649 बत्रवेणी 
नलगाड  

१०६
४ 

  106

4 
          ४०   200   240 10 1387 

650 भेरी  १०६
४ 

  106

4 
          ४०   200   240 10 1160 

651 कुसे  ५३२   532           ४०   200   240 10 1260 

652 जनुीचाँदे  ५३२   532           ४०   200   240 10 975 

653 बारेकोि  ५३२   532           ४०   200   240 10 1535 

654 लर्वालय  ५३२   532         ५० ४०   200   290 10 800 

655 आठबीस  ५३२   532   ३५० ५०     ४०   200   640 10 1370 

656 चामुण्डा 
बबन्रासैनी  

५३२   532   ३५० ५०     ४०   200   640 10 1365 

657 दलु्लु  ५३२   532   ५०० ५०     ४०   200   790 10 1390 

658 नारायण  ५३२   532   ३०० ५०     ४०   200   590 10 1685 

659 गुराँस  ५३२   532   २८० ५०     ४०   200   570 10 1580 

660 ठाँिीकाँध  ५३२   532   ३०० ५०     ४०   200   590 10 1245 

661 डुगेंश्वर  ५३२   532   १९० ५०     ४०   200   480 10 1130 

662 नौमुले  ५३२   532   २०० ५०     ४०   200   490 10 1245 

663 भगवतीमाई  ५३२   532   २०० ५०     ४०   200   490 10 1355 

664 भैरवी  ५३२   532   २८० ५०     ४०   200   570 10 1575 

665 महाब ु ५३२   532   २५० ५०     ४०   200   540 10 1460 

666 धनगिी 
उपमहा  

५३२   532     ८०     ४० ३००     420 10 6300 

667 गोदावरी  ५३२   532     ८०     ४०       120 10 2300 

668 गौरीगंगा  ५३२   532     ६०     ४०       100 10 3345 

669 घोडाघोडी  ५३२   532     ७०     ४०       110 10 2685 

670 दिकापरु  ७९८   798     ८०     ४०       120 10 10400 

671 भजनी  ५३२   532     ६०     ४०       100 10 3486 

672 लजम्कचहुा  ५३२   532     ७०     ४०       110 10 2630 

673 कैलारी  ७९८   798     ५०     ४०   200   290 10 1960 

674 चरेु  ७९८   798     ५०     ४०   200   290 10 930 

675 जानकी  ७९८   798     ५०     ४०   200   290 10 1370 

676 जोर्ीपरु  ७९८   798   ३७५ ५०     ४०   200   665 10 2270 

677 बदयगोररया  ७९८   798   ५०९ ५०     ४०   200   799 10 1765 

678 मोहन्याल  ७९८   798     ५०     ४०   200   290 10 1090 

679 ददपायल 
लसलगिी  

१०६
४ 

  106

4 
              200   200 10 2610 

680 लर्खर  १३३
० 

  133

0 
              200   200 10 1875 

681 आदर्य  १०६
४ 

  106

4 
  ५७१           200   771 10 1475 

682 के .आई.लसं
.  

७९८   798               200   200 10 1910 

683 जोरायल  १०६
४ 

  106

4 
              200   200 10 1175 

684 पवूीचौकी  १०६
४ 

  106

4 
              200   200 10 1415 

685 बडीकेदार  ७९८   798   १०८           200   308 10 1080 

686 बोगिान  १०६
४ 

  106

4 
              200   200 10 1300 

687 सायल  ७९८   798               200   200 10 1025 

688 कमलबजार  १०६
४ 

  106

4 
      100       200   300 10 1871 

689 पचंदेवल 
ववनायक  

१०६
४ 

  106

4 
          १०       10 10 3199 

690 मंगलसेन  १०६
४ 

  106

4 
      100       200   300 10 2150 

691 साँफेवगर  १५९
६ 

  159

6 
      100       200   300 10 7058 
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692 चौरपािी  १०६
४ 

  106

4 
      100       200   300 10 1915 

693 िकारी  ७९८   798   ३५०   100       200   650 10 1613 

694 तुमायखाँद  १०६
४ 

  106

4 
      100       200   300 10 1970 

695 बान्नीगिी 
जयगि  

७९८   798       100       200   300 10 1985 

696 मेल्लेख  १०६
४ 

  106

4 
  ४२०   100       200   720 10 2300 

697 रामारोर्न  १०६
४ 

  106

4 
      100       200   300 10 2995 

698 बत्रवेणी  ५३२   532   ३००   100       200   600 10 3135 

699 बडडमाललका  १०६
४ 

  106

4 
  १००   100       200   400 10 3038 

700 बिुीगंगा  १०६
४ 

  106

4 
  ३४०   100 ५०     200   690 10 3990 

701 बिुीनन्दा  १०६
४ 

३०
०० 

406

4 
  ४००   100       200   700 10 2885 

702 गौमुल  १०६
४ 

  106

4 
  १००   100       200   400 10 1045 

703 छेडेदह  १०६
४ 

  106

4 
  ३१०   100       200   610 10 1982 

704 पाण्डव गुफा  १०६
४ 

  106

4 
  १५०   100       200   450 10 1032 

705 स्वामीकातत य
क  

१०६
४ 

  106

4 
  १००   100       200   400 10 940 

706 दहमाली  १०६
४ 

  106

4 
  ३०   100       200   330 10 900 

707 जयपृ् वी  १०६
४ 

  106

4 
    ५० 100       200   350 10 2540 

708 बुगंल  १०६
४ 

  106

4 
    ५० 100       200   350 10 4060 

709 काँडा  १०६
४ 

  106

4 
    ५० 100       200   350 10 900 

710 केदारस्युँ 
गाँउपाललका  

१०६
४ 

  106

4 
    ५० 100       200   350 10 1295 

711 खप्तडछान्ना 
गाँउपाललका  

१०६
४ 

  106

4 
    ५० 100       200   350 10 945 

712 छबबसपागथभे
रा 
गाँउपाललका  

१०६
४ 

  106

4 
    ५० 100       200   350 10 1152 

713 तलकोि 
गाँउपाललका  

७९८   798     ५० 100       200   350 10 1095 

714 थलारा 
गाँउपाललका  

७९८   798     ५० 100       200   350 10 1014 

715 दगुायथली 
गाँउपाललका  

७९८   798     ५० 100       200   350 10 685 

716 मटिा  ७९८   798     ५० 100       200   350 10 2244 

717 ववत्थडगचर 
गाँउपाललका  

७९८   798     ५० 100       200   350 10 2286 

718 सूमाय  ७९८   798     ५० 100       200   350 10 1570 

719 महाकाली  ७९८   798       100       200   300 10 4210 

720 र्ैल्यलर्खर  ७९८ ३०
०० 

372

4 
      100       200   300 10 2940 

721 अवपदहमाल  ७९८   798       100       200   300 10 790 

722 दहँुु  ७९८   798       100       200   300 10 860 

723 नौगाड  ७९८   798       100       200   300 10 1185 

724 व्याँस  ७९८   798       100       200   300 10 900 

725 मामाय  ७९८   798       100       200   300 10 1037 

726 माललकाजुयन  १३३
० 

  133

0 
      100       200   300 10 1394 

727 लेकम  ७९८   798       100       200   300 10 1235 

728 दर्रथचन्द  २३९
४ 

  239

4 
  ३०० ७० 100   ४०   200   710 10 3560 

729 पािन  २९२
६ 

  292

6 
  ३०० ८० 100   ४०   200   720 10 3345 

730 पचुौडी  ३९९
० 

  399

0 
  ६०० ७० 100   ४०   200   101

0 
10 4771 

731 मेलौली  १३३
० 

  133

0 
  ३०० ६० 100   ४०   200   700 10 1940 

732 डीलासैनी  १५९
६ 

  159

6 
  २५० ५० 100   ४०   200   640 10 2130 

733 दोगडाकेदार  १८६
२ 

  186

2 
  ४०० ५० 100   ४०   200   790 10 1870 

734 पचंेश्वर  २१२
८ 

  212

8 
  २९० ५० 100   ४०   200   680 10 1645 

735 लर्वनाथ  २१२
८ 

  212

8 
  २९० ५० 100   ४०   200   680 10 1640 

736 लसगास  २३९
४ 

  239

4 
  ३०० ५० 100   ४०   200   690 10 1655 

737 सुनयया  १५९
६ 

  159

6 
  २६०   100   ४०   200   600 10 1584 

738 अमरगिी  ५३२   532   ५००       ४०   200   740 10 2140 

739 परर्ुराम  ५३२   532   ४००       ४०   200   640 10 2502 

740 अजयमेरु  ५३२   532   १२०     ५० ४०   200   410 10 1415 

741 आललताल  ५३२   532   २००       ४०   200   440 10 955 

742 गन्यापधरुा  ५३२   532   १२०       ४०   200   360 10 1060 

743 नवदगुाय  ५३२   532   १९०       ४०   200   430 10 1080 

744 भागेश्वर  ५३२   532   ९५       ४०   200   335 10 795 

745 कृटणपरु  ५३२   532         ५० ४०       90 10 2030 
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746 पनुवायस  ५३२   532           ४०       40 10 2350 

747 बेदकोि  ५३२   532           ४०       40 10 1970 

748 बेलौरी  ५३२   532           ४०       40 10 2240 

749 लभमदत्त  ५३२   532           ४०       40 10 2190 

750 माहाकाली  ५३२   532           ४०       40 10 1725 

751 र्ुक्लाफाँि  ५३२   532           ४०       40 10 1735 

752 बेलडाँडी  ५३२   532           ४०       40 10 1030 

753 लालझाडी  ५३२   532           ४०       40 10 1620 
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सेव

ा 
स ुदृ

िीक
रण

 

1 3 4  5  6  7  8  15  16  17  18  19  20  

ता
प्ले

जङ्
ग 

फुङलीङ  33  40  35  0  0 40 60 0 18 40 60 85  32  

लमक्वाखोला  25  30  30  350  300 30 50 0 18 40 38 50  30  

मैवाखोला  20  30  30  350  300 30 50 0 18 40 38 50  30  

आठराई बत्रवेणी  25  40  35  0  0 36 55 0 18 40 60 70  32  

फक्ताङलुङ  33  40  35  0  0 40 60 0 0 40 60 95  52  

मेररङदेन  33  50  30  0  0 40 60 0 18 40 60 70  52  

याङवरक  33  40  35  350  300 40 60 0 18 40 60 70  60  

लसददङ्वा  33  40  35  0  0 40 60 0 18 40 60 95  52  

लसरीजङ्घा  33  40  35  0  0 40 60 0 50 60 85 95  52  

पा
ँचथ

र 

कफददम  20  30  35  0  0 30 50 0 32 40 60 50  30  

कुम्मायक  20  25  20  350  300 25 35 0 18 40 28 50  25  

तुम्वेवा  20  25  20  0  0 25 35 0 0 40 38 35  25  

फालेलुङ  20  25  35  0  0 25 35 0 18 40 28 35  25  

फाल्गुनन्द  25  40  35  350  0 40 50 0 18 40 28 35  25  

लमक्लाजङु  25  40  35  350  300 40 55 0 32 40 60 50  25  

याङवरक  20  25  35  0  0 25 35 0 18 40 38 50  32  

दहललहाङ  25  25  35  0  300 30 35 0 18 40 28 35  25  

इल
ाम
 

ईलाम  33  50  30  0  0 40 60 0 50 55 85 95  60  

देउमाई  33  40  35  0  0 40 60 0 32 55 60 95  60  

माई  33  40  35  0  0 40 60 0 18 40 60 50  25  

सुयोदय  45  40  35  0  0 40 60 0 60 60 85 95  60  

चलुाचलुी  20  25  35  0  0 30 35 0 18 40 60 50  30  

फाकफोकथमु  33  30  35  0  0 36 60 0 0 55 60 70  25  

माईजोगमाई  25  40  35  0  0 36 55 0 18 40 60 70  25  

माङसेबङु  33  40  35  0  0 36 60 0 32 40 28 35  25  

रोङ  20  40  35  0  0 36 55 0 0 40 60 35  25  

सन्दकपरु  33  40  35  0  0 40 35 0 0 40 60 70  32  
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झा
पा 

अजुयनधारा  20  25  35  0  0 25 35 0 18 28 28 35  25  

कन्काई  20  25  20  0  0 20 30 0 18 26 28 35  25  

गौरादह  33  25  35  0  0 40 35 0 18 28 28 35  25  

दमक  25  30  35  0  0 36 55 0 0 28 28 35  25  

ववतायमोड  25  30  35  0  0 20 30 0 18 26 28 35  25  

भरपरु  25  30  35  0  0 30 35 0 18 28 60 35  32  

मेचीनगर  33  40  35  0  0 40 60 0 18 40 60 70  32  

लर्वसताक्षी  25  25  35  0  0 36 30 0 18 28 38 35  25  

कचनकवल  20  40  35  0  0 36 50 0 18 40 60 35  30  

कमल  20  25  35  0  0 20 30 0 0 26 28 35  25  

गौररगंज  25  40  35  0  0 20 30 0 18 28 38 35  25  

झापा  25  25  35  0  0 20 30 0 18 26 28 35  25  

बाह्रदर्ी  20  25  35  0  0 20 30 0 18 26 28 35  30  

बदु्धर्ाजन्त  20  25  30  0  0 20 30 0 18 26 28 35  25  

हजल्दबारी  33  25  35  0  0 20 30 0 0 26 28 35  25  

संख
ुवा
सभ

ा 

खाँदवारी  25  40  35  0  0 30 30 0 32 28 28 35  25  

चनैपरु  25  40  35  0  300 40 55 0 32 26 38 50  32  

धमयदेवी  20  25  30  0  300 20 30 0 18 26 28 35  25  

पाँचखपन  20  25  30  350  0 20 30 0 18 26 28 35  25  

मादी  20  25  30  0  300 20 30 0 18 26 28 35  25  

गचगचला  20  25  25  0  0 20 30 0 0 26 28 35  25  

भोिखोला  20  25  25  350  0 20 30 0 18 26 28 50  32  

मकालु  25  25  35  0  0 36 55 0 18 28 38 35  32  

सभापोखरी  20  25  25  0  0 25 30 0 0 26 38 35  25  

लसलीचोङ  25  25  35  350  0 25 30 0 18 26 38 35  30  

तेह्र
थमु

 

म्याङलुङ  20  30  35  0  0 25 30 0 32 40 60 50  32  

लालीगुराँस  25  30  35  0  300 25 30 0 18 40 60 50  32  

आठराई  33  40  35  0  0 40 55 0 32 40 60 85  52  

छथर  25  40  35  350  300 36 55 0 18 40 60 50  32  

फेदाप  33  40  35  350  300 36 35 0 18 40 60 50  32  

मेन्छयायेम  25  30  25  350  0 25 30 0 18 26 28 35  32  

भो
जप

रु 

भोजपरु  25  40  35  350  0 36 55 0 18 40 60 70  25  

षडानन्द  25  40  35  350  0 36 50 0 50 40 60 95  60  

अरुण  33  40  35  0  0 36 35 0 32 40 60 50  32  

आमचोक  25  40  35  0  0 36 50 0 18 40 60 85  52  

ट्याम्केमैयमु  25  30  35  350  0 36 50 0 0 40 60 85  52  

पौवादङु्मा  20  25  30  0  0 36 50 0 0 40 60 50  32  

रामप्रसाद राई  25  40  35  0  0 36 50 0 18 40 60 50  32  

साल्पालसललछो  20  25  25  0  0 30 30 0 0 40 38 35  32  

हतुवागिी  25  40  35  0  0 36 30 0 18 40 60 50  32  

धन
कुि

ा 

धनकुिा  20  25  25  0  0 20 30 0 18 40 60 35  25  

पाखिवास  33  40  35  0  0 36 30 0 18 40 60 35  25  

महालक्ष्मी  20  40  25  0  0 25 30 0 18 40 60 35  32  

खाल्सा तछन्ताङ 
सदहद भूलम  

20  25  30  0  0 20 30 0 18 26 38 35  25  

चौबबसे  25  40  35  0  0 36 55 0 18 40 60 50  32  

छथर जोरपािी  20  25  20  0  0 20 30 0 18 40 60 35  25  

साँगुरीगिी  25  40  35  0  0 40 55 0 32 40 60 50  52  

स ुन
सर

ी 

इिहरी उप महा  33  40  30  0  0 40 60 20 32 55 60 50  60  

धरान उप महा  33  40  35  0  0 36 60 0 0 40 60 85  60  

इनरुवा  25  40  35  0  0 36 50 0 18 40 60 85  32  

दहुवी  33  40  35  0  0 40 60 0 0 40 60 70  52  

बराह  33  40  35  0  0 40 60 20 50 60 85 70  52  

रामधनुी  25  40  35  0  0 36 60 0 18 40 60 50  32  

कोर्ी  25  40  35  0  0 30 55 0 0 40 60 50  52  
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गिी  25  40  35  0  0 30 55 0 18 40 60 50  52  

देवानगञ्ज  25  40  35  0  0 40 60 0 18 40 60 70  32  

बजुय  25  30  35  0  0 40 35 0 18 40 60 50  32  

भोक्राहा  25  40  35  0  0 30 35 0 0 40 60 50  32  

हररनगरा  25  40  35  0  0 36 55 20 32 40 60 50  52  

मो
रङ्
ग 

ववरािनगर उपमहा  33  40  30  0  0 40 60 0 0 60 85 85  60  

उलायबारी  20  30  20  0  0 20 35 0 18 40 38 35  25  

पथरी र्तनश्चरे  20  30  30  0  0 30 35 0 0 40 38 35  30  

बेलवारी  20  30  30  0  0 30 35 0 0 40 60 35  30  

रंगेली  25  30  30  0  0 25 35 0 18 40 60 35  30  

रतुवामाई  20  30  30  0  0 25 35 0 18 40 60 70  25  

लेिाङ  20  30  30  0  0 25 35 0 0 40 60 35  32  

सुनवषी  25  30  30  0  0 20 30 0 0 40 60 35  32  

सुन्दर हरैचा  25  40  35  0  0 25 30 0 18 40 60 50  32  

किहरी  20  30  30  0  0 25 30 0 0 40 50 35  25  

कानेपोखरी  20  30  25  0  0 20 30 0 18 40 50 35  25  

केराबारी  25  30  30  0  0 30 30 0 0 40 50 50  32  

ग्रामथान  25  40  35  0  0 36 55 0 18 40 50 50  32  

जहदा  25  40  30  0  0 36 35 0 18 40 50 50  32  

धनपालथान  20  30  30  0  0 30 55 0 18 40 50 50  32  

बिुीगंगा  20  25  30  0  0 36 30 0 18 40 50 35  25  

लमक्लाजङु  25  25  35  0  0 30 30 0 0 40 50 35  25  

सो
लखु

म्ब
 ु

सोलुदधुकुण्ड  25  40  30  0  0 40 55 0 18 40 85 85  52  

खुम्व ुपासाङल्हामु  20  30  30  0  0 25 30 0 18 40 50 35  25  

दधुकोर्ी  25  40  35  350  0 40 35 0 18 40 50 50  25  

दधुकौलर्का  25  40  35  350  300 40 35 0 32 40 50 50  30  

नेचासल्यान  25  40  35  0  0 40 35 0 32 40 50 50  32  

माहाकुलुङ  20  30  30  0  300 25 35 0 0 40 38 35  25  

ललखु वपके  25  30  30  350  0 25 35 0 0 40 38 35  25  

सोताङ  25  30  30  0  300 25 35 0 0 28 38 35  25  

खो
िाङ्

ग 

रुपाकोि 
मझुवागिी  

25  40  30  0  300 40 60 0 0 60 60 50  32  

हलेसीतुवाचङु  25  40  35  0  300 40 30 0 0 28 28 35  25  

ऐसेलुखकय   25  40  35  0  0 40 55 0 0 40 60 85  60  

केवपलासगिी  25  40  35  0  0 40 60 0 0 40 60 85  32  

खोिेहाङ  25  40  35  0  0 36 55 0 0 60 85 95  60  

जन्तेिंुगा  25  40  30  0  0 36 55 0 0 40 60 70  32  

ददप्रङु  33  40  35  0  0 36 55 0 0 40 60 85  60  

लालमडाँडा  25  40  35  0  0 36 55 0 0 40 60 70  52  

वराहपोखरी  25  40  35  0  0 40 60 0 0 40 60 70  60  

साकेला  25  40  30  0  0 25 35 0 0 40 50 35  32  

उद
यप

रु 

किारी  25  40  35  0  0 40 60 20 32 40 60 95  60  

चौदण्डीगिी  25  40  35  0  300 40 35 40 32 40 60 70  32  

बत्रयगुा  25  40  35  0  0 40 60 20 50 60 60 70  32  

वेलका  25  40  35  0  300 20 30 20 18 40 50 35  25  

उदयपरुगिी  25  40  35  0  0 25 55 0 18 40 50 50  25  

ताप्ली  25  40  35  0  300 36 35 0 32 40 50 50  32  

रौतामाई  25  40  35  0  0 36 60 0 32 40 60 70  32  

सुनकोर्ी  25  40  35  0  0 40 35 0 18 40 50 50  32  

ओ
खल

िुङ्
गा
 

लसद्गधचरण  25  40  30  0  300 40 30 0 32 28 38 35  25  

खखजीदेम्वा  25  40  35  0  0 40 60 0 0 40 60 70  52  

चम्पादेवी  25  40  35  0  0 36 55 0 18 40 60 70  52  

गचर्ंखुगिी  25  40  35  0  0 40 55 0 18 40 85 70  60  

मानेभञ्याङ  25  40  35  0  0 40 60 0 18 60 85 85  60  

मोलुङ  25  40  35  0  0 36 55 0 18 40 60 85  60  
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ललख ु 25  40  35  0  0 36 55 0 18 40 60 70  60  

सुनकोर्ी  25  40  35  0  0 36 55 0 0 40 60 70  32  

सप्
तर

ी 
कञ्चनरुप  33  40  30  0  0 40 60 0 32 60 85 95  60  

खडक  33  40  35  0  0 36 55 0 32 40 60 95  60  

डाक्नेश्वरी  25  40  35  0  0 40 60 20 60 60 85 85  60  

राजववराज  25  40  35  0  0 40 55 0 18 40 85 85  60  

बोदेबरसाईन  20  30  25  0  300 20 30 20 32 40 38 35  25  

र्म्भुनाथ  25  40  35  0  0 36 60 0 0 40 60 70  32  

सुरुगां  25  40  35  0  0 40 55 0 60 60 85 95  60  

हनमुाननगर 
कंकाललनी  

25  45  35  0  0 40 60 20 32 40 60 70  32  

सप्तकोर्ी  25  40  35  0  0 25 30 0 0 40 60 50  32  

अग्नीसाइर 
कृटणासवरन  

20  30  30  0  0 25 30 0 18 40 60 50  32  

तछन्नमस्ता  25  40  35  0  0 40 30 0 32 40 60 50  32  

ततरहुत 
गाउंपाललका 

25  40  35  0  0 30 55 0 0 40 60 70  32  

ततलाठीकोईलाडी 
गाउंपाललका 

25  30  35  0  0 30 30 0 32 40 60 50  32  

बबटणुपरु  25  30  35  0  0 30 30 0 32 40 60 50  32  

बेल्ही चपेना  25  30  25  0  0 20 30 0 18 40 60 50  25  

महादेवा  33  30  20  0  0 20 30 0 18 40 60 50  25  

रुपनी  25  40  35  0  0 40 60 0 0 40 60 95  52  

बलान ववहुल  25  40  35  0  0 25 30 0 0 40 60 35  25  

लस
राह

ा 

कल्याणपरु  25  40  35  0  0 40 60 0 32 40 60 85  52  

गोलबजार  25  40  35  350  0 25 60 0 32 40 60 70  52  

धनगिीमाई  25  30  25  0  0 36 35 0 18 40 60 85  52  

लमचयैा  33  50  50  0  0 40 60 0 60 60 85 95  60  

लहान  25  40  30  0  300 30 35 0 32 40 50 50  52  

लसरहा  45  50  50  0  0 40 60 0 60 90 85 95  60  

सुखीपरु  25  40  35  0  0 36 55 0 18 40 50 35  32  

कजयन्हा  25  30  30  0  0 30 30 0 18 40 50 35  32  

अनयमा  25  40  35  350  0 30 30 0 18 40 50 35  32  

औरही  25  40  35  0  0 40 30 0 18 40 50 50  32  

नरहा  20  25  30  0  0 36 30 0 0 40 50 35  32  

नवराजपरु  20  30  30  0  0 30 30 0 18 40 50 35  32  

बररयारपट्िी  25  40  35  0  0 40 30 0 18 40 50 35  32  

भगवानपरु  25  25  30  0  0 20 30 0 18 40 50 35  32  

लक्ष्मीपरु पतारी  25  40  35  0  0 36 50 0 32 40 50 50  32  

ववटणुपरु  25  40  35  350  0 36 55 0 18 40 50 95  32  

सखुवानान्कारकट्िी  25  40  30  0  0 20 30 0 18 40 50 50  32  

धन
षुा
 

जनकपरु उपमहा  25  40  50  0  0 40 60 0 18 40 85 95  60  

क्षक्षरेश्वरनाथ  25  40  35  0  0 36 55 0 18 40 60 35  32  

गणेर्मान –चारनाथ   25  40  35  0  0 36 55 0 18 40 60 50  32  

धनषुाधाम  25  40  35  0  0 36 60 0 18 40 60 50  32  

नगराइन  25  30  25  0  0 20 30 0 18 40 60 35  25  

लमगथला  25  40  35  0  0 36 60 0 18 40 60 50  30  

ववदेह  25  40  30  350  0 36 55 0 18 40 60 50  32  

सबलैा  25  40  35  0  0 25 35 0 18 40 60 35  25  

र्दहदनगर  25  40  35  0  0 36 55 0 0 40 60 50  52  

कमला  25  30  30  350  0 25 30 0 0 40 60 35  25  

लमगथला ववहारी  25  40  35  0  0 25 55 0 0 40 60 35  25  

हंसपरु  25  40  30  350  0 25 50 0 0 40 60 35  25  

औरही  25  40  30  0  0 36 50 0 0 40 60 50  32  

जनकनजन्दनी  25  30  35  0  0 36 50 0 0 40 60 50  32  

बिेश्वर  25  30  35  0  0 36 50 0 0 40 60 50  32  

मुखखयापट्दि 
मुसहरलमया  

25  30  30  0  0 25 50 0 18 40 60 50  25  

लक्ष्मीतनया  25  40  35  0  0 36 55 0 0 40 60 70  32  
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धनौजी  25  40  30  0  0 25 35 0 0 40 60 50  25  

मह
ोत्त
री 

गौर्ाला  25  40  35  0  0 30 50 40 32 40 60 70  25  

जलेश्वर  25  40  35  0  0 36 50 0 18 40 60 50  32  

बददयबास  25  40  35  0  0 36 55 20 18 40 60 70  52  

औरही  25  40  35  0  0 25 30 0 0 40 60 50  25  

बलवा  25  30  30  0  0 36 30 0 18 40 60 35  25  

भँगाहा  25  30  35  0  0 36 30 0 18 40 60 35  25  

मदिहानी  25  40  35  0  0 36 30 0 18 40 60 50  32  

मनरा लससवा  25  45  35  0  0 36 35 0 0 40 60 50  32  

रामगोपालपरु  20  30  30  0  0 20 30 0 18 40 60 35  25  

लोहरपट्िी  25  30  35  0  0 36 35 0 18 40 60 70  32  

एकडारा  25  40  30  0  0 25 35 0 18 40 60 35  25  

वपपरा  25  40  30  0  0 36 35 0 18 40 60 50  32  

महोत्तरी  25  30  30  0  0 25 35 0 0 40 60 35  32  

साम्सी  25  40  35  0  0 25 35 0 18 40 60 35  25  

सोनमा  25  30  35  0  0 25 35 0 0 40 60 35  25  

सल
ायही
 

ईश्वरपरु  25  40  35  0  0 36 55 20 18 40 85 85  52  

गोडिैा  25  40  35  0  0 40 55 0 18 40 85 85  52  

मलंगवा  25  40  30  0  0 36 35 0 18 40 60 50  32  

लालबन्दी  25  50  35  0  0 36 55 0 18 40 85 85  52  

बरहथवा  25  50  50  0  0 36 60 0 18 40 85 85  60  

बलरा  25  40  35  0  0 36 60 20 18 40 60 70  32  

बागमती  25  40  35  0  0 40 55 0 18 40 60 70  32  

हररपरु  25  40  35  0  0 36 60 20 18 40 60 85  52  

हररवन  25  40  35  0  0 36 60 0 18 40 60 50  32  

हररपवुाय  25  40  35  0  0 36 50 0 0 40 60 35  32  

कबबलासी  25  40  35  0  0 36 55 0 18 40 60 70  52  

चक्रघट्िा  25  40  35  0  0 36 55 0 0 40 60 70  32  

चन्रनगर  25  40  35  0  0 36 50 0 0 40 60 50  32  

धनकौल  25  40  35  0  0 36 55 0 18 40 60 95  52  

ब्रह्मपरुी  25  30  35  0  0 30 50 0 0 40 60 50  32  

रामनगर  25  30  35  0  0 25 50 20 0 40 60 35  25  

ववटण ु 25  30  30  0  0 25 50 0 0 40 60 35  25  

बसबरीया  25  30  30  0  0 25 50 0 0 40 60 35  25  

कौडेना  25  40  35  0  0 36 50 0 0 40 60 50  32  

पसाय  25  30  35  0  0 36 35 0 0 40 60 35  25  

रौत
हि
 

गरुडा  25  40  35  0  0 36 55 0 0 40 60 50  32  

गौर  33  40  35  0  0 36 60 20 0 40 60 50  52  

चन्रपरु  25  40  35  0  0 36 60 0 0 40 60 85  52  

राजदेवी  25  30  35  0  0 36 35 0 0 40 60 50  32  

ईर्नाथ  25  40  30  0  0 36 60 0 0 40 60 70  52  

किहरीया  25  40  35  0  0 30 50 0 0 40 60 50  32  

गिीमाई  33  25  30  0  0 20 30 0 0 40 60 50  25  

गजरुा  25  30  35  0  0 36 55 20 0 40 60 50  52  

देवाही गोनाही  25  40  35  0  0 36 60 0 0 40 60 95  52  

परोहा  45  50  50  0  0 40 60 20 0 90 85 95  60  

फतुवा ववजयपरु  25  50  50  0  0 36 60 0 0 90 60 50  32  

बौधीमाई  25  30  35  0  0 36 55 20 0 40 60 50  32  

माधवनारायण  25  40  35  0  0 30 60 0 0 40 85 95  60  

मौलापरु  25  40  35  0  0 36 50 20 0 40 60 50  32  

राजपरु  25  30  50  0  0 36 60 0 0 40 60 50  32  

वनृ्दावन  25  40  35  0  0 36 55 0 0 40 60 70  60  

दगुायभगवती  25  40  35  0  0 40 55 0 0 40 60 70  32  

यमुनामाई  25  45  35  0  0 36 60 0 0 40 85 95  60  
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बा
रा 

कलैया उपमहा  25  30  35  0  0 40 60 0 0 90 85 70  32  

जजतपरु लसमरा 

उपमहा  
45  50  50  0  0 36 60 0 0 90 105 95  60  

कोल्हवी  25  40  35  0  0 36 50 0 0 90 105 95  60  

तनजगि  25  50  35  0  0 40 60 0 0 60 85 95  60  

महागिीमाई  25  40  30  0  300 30 50 0 0 40 50 35  25  

लसम्रौनगि  45  45  50  0  0 40 60 0 0 90 105 95  60  

पचरौता  25  40  50  0  300 40 60 0 0 60 105 95  60  

आदर्य कोतवाल  25  45  50  0  0 40 60 0 0 90 105 95  60  

करैयामाई  25  40  35  0  0 36 50 0 0 40 85 70  60  

देवताल  25  40  35  350  300 36 55 0 0 40 60 70  60  

परवानीपरु  25  40  35  0  0 36 50 0 0 40 60 50  32  

प्रसौनी  25  40  35  0  300 30 35 0 0 40 60 50  32  

फेिा  25  40  35  0  0 30 50 0 0 40 60 50  32  

बारागिी  25  30  30  350  0 30 35 0 0 40 60 50  32  

सुवणय गाँउपाललका 25  40  35  0  0 36 55 0 0 40 60 70  32  

ववश्रामपरु  20  30  30  350  0 30 55 0 0 40 60 50  32  

पस
ाय 

वीरगञ्ज महा  25  40  35  0  0 20 30 0 0 40 50 35  25  

पोखररया  25  30  35  0  0 36 50 0 0 40 60 70  32  

पसायगिी  25  30  35  0  0 30 35 0 0 40 60 50  25  

बहुदरमाई  25  30  35  0  0 30 35 0 0 40 60 35  25  

तछपहरमाई  25  40  30  0  0 36 35 0 0 40 60 50  25  

जगरनाथपरु  33  30  35  0  0 25 55 0 0 40 50 35  25  

धोबीनी  25  40  35  0  0 30 50 0 0 40 60 35  25  

पकाहा मैनपरु  25  40  35  0  0 40 50 0 0 40 60 70  32  

पिेवाय सुगौली  25  30  35  0  0 25 30 0 0 40 50 35  25  

बबन्दबालसनी  25  30  35  0  0 25 30 0 0 40 50 35  25  

सखुवा प्रसौनी  25  40  30  0  0 36 35 0 0 40 60 50  32  

ठोरी  )सुवणयपरु(   25  40  35  0  0 30 50 0 0 40 50 50  32  

काललकामाई  25  40  30  0  0 30 35 0 0 40 60 70  32  

जजराभवानी  25  25  30  0  0 25 30 0 0 40 50 35  25  

लस
न्ध

लुी
 

कमलामाई  25  30  30  0  0 36 35 20 32 40 50 50  25  

दधुौली  25  40  30  350  300 36 30 20 32 40 60 35  25  

गोलन्जोर  25  40  35  0  0 40 55 20 18 40 60 50  25  

घ्याङलेख  25  30  35  350  0 30 35 0 0 40 50 35  25  

तीनपािन  25  40  35  0  300 30 35 20 18 40 50 50  32  

कफक्कल  25  30  35  0  0 36 35 0 0 40 50 50  32  

मररण  25  40  30  0  0 30 55 0 32 40 50 50  32  

सुनकोर्ी  20  30  25  0  0 20 30 20 18 40 50 35  25  

हररहरपरुगिी  25  45  35  350  300 40 60 0 18 90 105 95  60  

रामे
छा
प 

मन्थली  25  50  35  0  0 40 60 0 32 90 60 95  60  

रामेछाप  25  40  35  0  0 30 55 0 32 40 60 70  60  

उमाकुण्ड  25  50  35  0  0 36 35 0 18 40 60 50  32  

खाँडादेवी  25  50  35  350  300 36 55 0 18 40 60 70  32  

गोकुलगङ्गा  25  40  35  0  0 36 55 0 18 40 60 70  32  

दोरम्बा  25  40  35  350  300 36 60 0 18 40 60 70  32  

ललख ु 25  40  35  0  0 40 60 0 18 40 60 70  32  

सुनापतत  25  40  35  350  300 30 60 0 18 40 85 95  60  

दोल
खा
 

जजरी  33  40  35  350  0 36 35 0 18 40 60 70  32  

लभमेश्वर  25  30  50  0  0 40 55 0 32 40 60 95  60  

काललन्चोक  25  40  35  0  0 36 35 0 0 40 60 50  32  

गौरीर्ङ्कर  33  45  35  350  300 40 60 0 60 60 85 95  60  

तामाकोर्ी  25  40  35  0  300 30 55 0 18 40 85 85  52  

वतेैश्वर  25  40  35  350  300 36 60 0 60 90 105 95  60  

मेलुङ्ग  25  50  35  350  300 36 55 0 18 60 105 95  60  
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ववग ु 25  40  35  0  0 36 55 0 50 90 105 95  60  

र्ैलुङ्ग  25  40  35  0  0 30 55 0 18 40 60 85  60  

लस
न्ध

पुा
ल्च

ोक
 

चौतारा 
सागाचोकगिी  

25  40  35  0  300 36 60 0 18 40 105 85  60  

मेलम्ची  25  40  35  0  0 40 60 0 18 40 60 85  60  

वाह्रववसे  25  50  35  0  0 40 60 0 18 40 60 85  60  

ईन्रावती  25  50  35  0  0 36 55 0 18 40 85 85  60  

जगुल  25  40  35  0  0 36 55 0 18 60 85 85  60  

बत्रपरुासुन्दरी  20  30  30  0  300 25 30 0 18 40 50 35  25  

पाँचपोखरी 
थाङपाल  

25  50  35  0  0 36 55 0 18 40 60 85  60  

बलेफी  25  30  35  0  300 25 30 0 18 40 60 35  25  

भोिेकोर्ी  25  45  35  0  0 36 30 0 18 40 50 50  25  

ललसंखुपाखर  25  40  30  0  0 36 55 0 18 40 60 85  52  

सुनकोर्ी  25  40  35  0  300 36 55 0 18 40 60 85  32  

हेलम्ब ु 25  40  35  0  0 30 55 0 18 40 60 85  52  

रस
ुवा
 

उत्तरगया  25  50  35  0  0 36 60 0 50 40 60 85  52  

काललका  25  40  35  0  0 36 55 0 32 40 60 95  52  

गोसाईंकुण्ड  25  40  35  0  0 36 55 0 18 40 60 70  52  

नौकुण्ड  25  40  35  0  0 36 60 0 18 40 85 95  52  

पावयतीकुण्ड  25  40  35  0  0 30 55 0 32 40 60 70  52  

धा
दद
ङ्ग

 

धनुीबेंसी  25  40  35  0  0 36 55 0 50 90 105 95  60  

नीलकण्ठ  25  40  35  0  0 36 55 0 50 40 60 85  52  

खतनयाबास  25  40  35  0  0 36 55 0 18 40 60 85  52  

गङ्गाजमुना  25  40  35  0  0 36 60 0 18 40 85 95  60  

गजरुी  33  30  35  0  0 36 30 0 18 40 50 35  25  

गल्छी  25  40  35  0  0 36 55 0 18 40 60 50  52  

ज्वालामूखी  25  40  35  0  0 36 55 0 32 40 60 50  32  

बत्रपरुासुन्दरी  25  40  35  0  0 36 35 0 32 40 50 35  25  

थाके्र  25  40  35  0  0 36 55 0 18 40 60 85  52  

नेत्रावती  25  40  35  0  0 36 50 0 18 40 60 35  25  

बेनीघाि रोराङ्ग  25  40  35  0  0 36 50 0 32 40 60 85  32  

रुवी भ्याली  25  30  35  0  0 36 55 0 0 40 50 35  25  

लसद्धलेक  25  40  30  0  0 36 50 0 18 40 60 35  25  

नवु
ाक
ोि 

ववदरु  25  40  30  0  0 25 30 0 0 40 50 35  25  

बेलकोिगिी  25  40  35  0  0 36 55 0 18 40 60 70  25  

ककनी  25  40  35  0  0 36 35 0 0 40 50 35  25  

ककस्पाङ  20  40  25  0  0 30 30 0 0 40 50 35  25  

तादीगाउँ  25  40  35  0  0 36 30 0 0 40 60 35  25  

तारकेश्वर  25  40  35  0  0 36 60 0 0 40 60 50  25  

दपु्चेश्वर  25  40  35  0  0 36 30 0 0 40 50 35  25  

पञ्चकन्या  25  30  30  0  0 25 30 0 18 40 60 35  25  

मेघाङ  25  40  35  0  0 36 50 0 18 40 60 70  25  

ललख ु 25  40  35  0  0 36 50 0 18 40 60 50  32  

लर्वपरुी  25  30  35  0  0 36 55 0 18 40 50 50  25  

सुययगिी  25  40  35  0  0 36 55 0 18 40 60 85  25  

का
ठम

ाण्ड
ौं 

काठमाण्डौं महा  25  30  35  0  0 36 55 0 0 40 60 35  25  

कागेश्वरी –मनोहरा   25  40  35  0  0 30 55 0 18 60 85 95  52  

कीतत यपरु  25  30  35  350  0 36 55 0 0 40 50 35  25  

गोकणेश्वर  25  30  35  0  0 36 55 0 18 40 60 50  25  

चन्रागगरी  25  30  35  0  0 36 30 0 18 28 38 35  25  

िोखा  25  40  35  350  300 36 55 0 0 40 60 50  25  

तारकेश्वर  25  50  35  0  300 36 50 0 18 40 60 95  60  

दक्षक्षणकाली  25  30  35  0  0 36 35 0 18 40 50 35  25  

नागाजुयन  25  40  35  0  0 36 60 0 18 40 60 85  25  

बिुातनलकण्ठ  25  40  35  350  300 36 60 0 18 40 60 50  32  
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र्ंखरापरु  25  40  35  0  0 36 50 0 18 40 60 50  32  

लल
लत

परु
 

लललतपरु महा  25  30  35  0  0 36 35 0 32 40 50 50  32  

गोदावरी  25  40  35  0  0 36 35 0 32 40 50 50  32  

महालक्ष्मी  33  30  35  0  0 30 30 0 18 40 50 50  32  

कोन्ज्योसोम  25  50  35  0  0 36 55 0 32 90 105 95  60  

बाग्मती  25  40  35  0  0 36 60 0 18 40 60 95  60  

महाङ्काल  25  40  35  0  0 36 60 0 18 40 60 50  32  

भक्
तप

रु 

चाँगुनारायण  25  40  30  350  300 36 35 0 32 40 50 50  32  

भक्तपरु  25  40  35  0  0 36 55 0 0 40 60 70  52  

मध्यपरु गथमी  25  40  35  350 0 36 50 0 32 40 60 50  32  

सूययववनायक  25  40  35  350  300 36 55 0 32 40 50 50  32  

का
भ्रप

ला
न्च

ोक
 

धलुलखेल  25  40  35  0  0 36 35 0 18 40 50 50  32  

नमोबदु्ध  25  40  30  0  0 36 35 0 18 40 50 50  32  

पनौती  25  30  35  0  0 36 55 0 18 90 105 95  60  

पांचखाल  25  40  35  0  0 30 55 0 18 40 60 50  32  

बनेपा  25  30  35  0  0 36 30 0 18 40 50 35  25  

मण्डनदेउपरु  20  30  30  0  0 25 30 0 0 40 50 35  25  

खानीखोला  25  40  35  0  0 36 55 0 0 40 60 70  32  

चौंरीदेउराली  25  40  35  0  0 36 50 0 18 40 50 70  32  

तेमाल  25  30  35  0  0 36 50 0 18 40 50 50  25  

बेथानचोक  25  40  30  0  300 25 30 0 18 40 60 35  25  

भुम्लु  25  30  35  0  0 36 55 0 18 40 60 50  32  

महाभारत  25  30  35  0  0 36 30 0 0 40 50 50  32  

रोर्ी  25  40  35  0  0 36 55 0 18 40 60 50  32  

मक
वा
नप

रु 

हेिौंडा उप महा  25  30  35  0  0 30 55 0 18 40 50 50  32  

थाहा  25  40  35  0  0 30 35 0 18 40 50 50  32  

ईन्रसरोवर  25  30  35  0  0 30 35 0 0 40 50 35  32  

कैलार्  25  40  35  0  0 36 35 0 0 40 50 50  32  

बकैया  25  40  35  0  0 36 50 0 18 40 50 50  32  

बाग्मती  25  30  30  0  0 30 35 0 18 40 38 35  25  

लभमफेदी  25  30  35  0  0 36 35 0 18 40 50 50  32  

मकवानपरुगिी  25  40  35  0  0 36 55 0 18 40 60 70  32  

मनहरी  25  40  35  0  0 36 55 0 18 40 85 95  60  

राजक्सराङ्ग  25  30  35  0  0 36 35 0 18 40 50 35  32  

गच
तव

न 

भरतपरु महा  25  40  30  0  300 25 30 0 0 40 60 35  25  

काललका  25  40  30  0  0 25 30 0 0 40 50 35  25  

खैरहनी  25  40  35  0  0 36 50 0 0 40 60 35  25  

माडी  25  40  30  0  0 25 30 0 0 40 50 35  25  

रत्ननगर  25  40  35  0  0 36 55 0 0 40 50 35  25  

राप्ती  25  40  35  0  0 36 30 0 0 40 50 35  25  

इच्छाकामना  25  40  35  0  0 36 55 0 0 40 60 50  25  

स्य
ाङ्ग

जा
 

गल्याङ  25  40  35  0  300 36 50 0 18 40 50 50  32  

चापाकोि  25  40  35  0  0 36 55 0 18 40 60 50  52  

पतुलीबजार  25  30  30  0  0 36 30 0 18 26 38 35  25  

भीरकोि  25  50  35  0  0 36 30 0 18 40 50 70  32  

वाललङ  25  40  35  0  0 36 30 0 18 40 50 35  25  

अजुयनचौपारी  25  40  35  0  0 36 55 0 0 40 60 85  52  

आगँधखोला  25  30  35  350  0 36 50 0 18 40 50 35  32  

कालीगण्डकी  25  50  35  0  0 36 55 0 18 90 105 95  60  

फेदीखोला  25  40  35  350  300 40 55 0 0 90 105 95  60  

बबरुवा  25  40  35  0  0 36 55 0 0 40 60 85  60  

हररनास  33  40  35  350  300 36 55 0 18 60 105 95  60  

तन
हुँ भान ु 25  40  35  0  0 36 50 0 0 40 60 95  60  

लभमाद  25  40  35  0  0 30 50 0 0 40 60 50  32  
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व्यास  25  40  35  0  300 40 55 0 0 40 60 70  32  

र्ुक्लागण्डकी  25  40  35  0  0 36 55 0 0 40 60 85  52  

आबँखुैरेनी  25  50  35  350  300 36 55 0 0 40 60 85  60  

ऋवषङ्ग  25  40  35  350  0 36 55 0 0 40 60 50  32  

तघररङ  25  40  35  0  0 36 55 0 0 40 60 85  60  

देवघाि  25  40  35  350  0 36 55 0 0 40 60 95  60  

म्याग्दे  25  40  35  0  300 36 55 0 0 60 105 95  60  

बजन्दपरु  25  40  35  0  0 36 60 0 0 40 60 95  60  

गो
रख

ा 

गोरखा  25  40  35  0  0 36 55 0 18 40 85 95  60  

पालुङिार  25  40  35  0  0 36 55 0 32 60 85 95  60  

अजजरकोि  25  40  35  0  0 36 50 0 32 60 105 95  60  

आरूघाि  25  30  35  0  0 36 55 0 18 40 85 95  60  

गण्डकी  25  40  35  0  0 36 50 0 32 60 105 95  60  

चमुनवु्री  25  40  35  0  0 36 60 0 18 90 105 95  60  

धाच े 25  40  35  0  0 40 55 0 32 90 105 95  60  

लभमसेन  25  40  35  0  0 36 60 0 18 40 85 95  60  

र्दहद लखन  25  40  35  0  0 30 55 0 18 55 105 95  60  

लसरानचोक  25  40  35  0  0 36 55 0 18 40 50 85  60  

सुलीकोि  25  40  35  0  0 36 60 0 32 40 60 70  32  

मा
ना
ङ्ग

 

चामे  25  50  35  0  0 36 55 0 18 40 60 70  60  

नाफुय   45  50  50  0  0 40 60 0 0 90 105 95  60  

नार्ोङ  25  50  35  0  0 36 55 0 18 60 105 95  60  

नेस्याङ  25  50  35  0  0 36 60 0 32 90 105 95  60  

लम्
जङ्

ग 

बेसीर्हर  25  40  35  0  0 36 50 0 18 40 85 95  60  

मध्यनेपाल  25  40  35  350  0 36 50 0 18 60 105 95  60  

राईनास  25  40  35  350  300 36 50 0 18 40 105 95  60  

सुन्दरबजार  25  40  35  0  300 36 50 0 32 40 85 95  52  

क्व्होलासोथार  25  30  35  0  0 36 55 0 18 40 60 50  25  

दधूपोखरी  25  50  35  0  0 40 55 0 18 40 60 50  52  

दोदी  25  40  35  350  300 36 55 0 0 40 60 70  52  

मस्यायङदी  25  40  35  0  0 36 55 0 32 40 60 70  52  

का
स्क

ी 

पोखरा लेखनाथ 
महा  

25  40  35  0  300 36 60 0 50 40 85 85  52  

अन्नपणूय  25  40  35  0  300 36 60 0 18 40 60 70  32  

माछापछेु्र  25  40  35  0  0 36 55 0 32 40 60 70  32  

मादी  25  40  35  0  0 36 55 0 32 40 60 85  32  

रूपा  25  40  35  0  300 36 55 0 18 40 60 50  32  

पव
यत 

कुश्मा  25  50  35  0  0 36 55 0 32 40 60 95  60  

फलेवास  25  50  35  0  0 36 55 0 32 40 60 95  60  

जलजला  25  40  35  350  300 36 55 0 0 40 50 70  32  

पयैू ं 25  40  35  0  0 36 55 0 32 40 60 50  32  

महालर्ला  33  40  35  0  0 36 55 0 18 40 105 95  60  

मोदी  25  40  35 0  300 36 55 0 18 40 60 70  60  

ववहादी  25  40  35  350  300 36 60 0 0 40 60 50  52  

बा
ग्ल

ुङ्ग
 

गल्कोि  25  40  35  0  0 36 60 0 32 40 105 95  60  

जलैमनी  25  40  35  0  0 36 55 0 32 40 60 85  52  

िोरपािन  25  40  35  0  0 40 55 0 0 40 60 70  32  

बाग्लुङ  25  40  35  0  0 36 50 0 18 40 60 95  32  

काठेखोला  25  40  35  350  300 36 60 0 18 40 60 95  60  

तमानखोला  25  50  35  0  300 36 55 0 0 40 60 85  52  

ताराखोला  25  30  35  350  0 36 55 0 18 40 50 50  32  

तनसीखोला  25  40  35  0  0 40 55 0 0 40 60 70  60  

वडडगाड  25  40  35  0  0 30 55 0 18 40 60 70  52  

वरेङ  25  40  35  350  300 40 55 0 18 40 60 85  52  

बेनी  25  40  35  0  0 36 30 0 0 40 38 35  25  



235 

 

म्य
ाग्द

ी 

अन्नपणूय  25  40  35  0  0 36 30 0 32 40 60 35  25  

धवलागगरी  25  40  30  0  0 36 30 0 18 40 60 35  25  

मंगला  33  30  30  0  0 30 30 0 18 40 38 35  25  

माललका  25  30  35  0  0 36 55 0 32 40 50 50  32  

रघगुंगा  25  30  35  0  0 25 30 0 18 40 50 35  25  

म ुस्
ता
ङ्ग

 

घरपझोङ  25  40  35  0  0 40 55 0 18 40 60 85  52  

थासाङ  25  40  35  0  0 36 55 0 32 40 50 50  25  

दालोमे  33  30  35  0  0 36 60 0 0 40 85 70  52  

लोमन्थाङ  25  40  35  0  0 36 50 0 18 40 60 50  25  

वाह्रगाउँ मुजक्तक्षेत्र  25  30  35  0  0 30 50 0 32 40 50 50  32  

नव
लप

रास
ी 

)
बद

यघा
ि

 
स ुस्

ता
 

पवू
य

(
 

कावासोती  25  40  35  0  0 36 35 0 0 40 50 35  32  

गैंडाकोि  25  30  35  0  0 30 35 0 0 40 38 35  25  

देवचलुी  25  30  35  0  300 30 35 0 0 40 38 35  25  

मध्यववन्द ु 25  30  35  0  0 30 35 0 0 40 38 35  25  

बङु्दीकाली  25  30  30  0  0 36 35 0 0 40 50 35  25  

बलुलङिार  25  40  35  0  300 36 55 0 0 40 50 70  25  

ववनयी  25  40  35  0  0 36 55 0 0 40 60 70  60  

हुप्सेकोि  25  40  35  0  300 36 55 0 0 40 50 70  32  

नव
लप

रास
ी 

बदयघाि  25  30  30  0  0 25 30 0 18 40 50 35  25  

रामग्राम  25  30  35  0  0 36 55 0 18 40 50 50  32  

सुनवल  25  40  35  0  0 36 30 0 18 40 60 50  32  

सुस्ता  25  40  35  0  0 30 35 0 18 40 60 35  32  

पाल्हीनन्दन  25  30  35  0  0 36 55 0 18 40 60 50  32  

प्रतापपरु  25  40  30  0  0 36 55 0 32 40 60 70  32  

सरावल  33  30  35  0  0 36 35 0 18 40 60 50  25  

रूप
न्दे
ही 

बिुवल उपमहा  25  40  35  0  0 30 35 0 0 40 60 50  25  

ततलोत्तमा  25  30  35  0  0 36 55 0 18 40 50 35  25  

देवदह  25  40  50  0  0 40 60 0 50 90 105 95  60  

लुजम्वनी 
सांस्कृततक  

25  30  30  0  0 36 35 0 18 40 50 35  25  

लसद्धाथयनगर  33  40  30  0  0 36 55 0 0 40 60 85  60  

सैनामैना  33  30  35  0  0 36 50 0 18 40 85 85  52  

ओमसततया  25  50  35  0  0 36 60 0 0 40 85 95  60  

कन्चन  25  30  35  0  0 36 55 0 18 40 60 70  32  

कोिहीमाई  33  50  35  0  0 36 60 0 18 40 105 95  60  

गैडहवा  33  30  35  0  0 36 55 0 18 40 60 85  52  

मचयवारी  33  30  35  0  0 30 50 0 18 40 60 85  52  

मायादेवी  25  50  35  0  0 36 60 0 0 60 105 95  60  

रोदहणी  33  30  35  0  0 36 50 0 18 40 105 95  60  

र्ुद्धोधन  33  40  35  350  600 40 60 0 50 40 85 95  60  

सम्मरीमाई  25  30  35  0  0 36 55 0 0 40 85 85  32  

लसयारी  25  40  35  0  0 36 55 0 0 40 105 95  52  

कव
पल

वस्
त ु

कवपलवस्त ु 25  40  50  0  0 40 60 20 60 90 105 95  60  

कृटणनगर  25  40  35  0  0 36 55 0 50 40 105 95  60  

बाणगंगा  33  40  35  0  300 36 55 0 32 90 105 95  60  

बदु्धभुमी  25  40  35  0  0 36 50 40 50 55 60 95  60  

महाराजगञ्ज  25  30  35  0  0 36 55 0 50 40 85 95  60  

लर्वराज  25  40  35  0  0 36 50 20 50 40 60 95  32  

मायादेवी  25  40  35  0  0 36 50 0 18 40 60 50  25  

यसोधरा  25  40  35  0  300 36 55 20 50 40 85 95  32  

ववजयनगर  25  30  35  0  300 36 50 0 32 40 50 70  32  

र्ुद्धोधन  25  50  35  0  0 36 60 0 32 90 105 95  60  

अघ
ायख
ाँच
ी भुलमकास्थान  25  50  35  0  300 36 55 0 18 60 105 95  60  

लर्तगंगा  25  40  35  0  300 36 55 20 32 40 50 85  32  

सजन्धखकय   20  25  25  0  300 25 30 0 18 40 60 35  25  
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छत्रदेव  25  30  35  0  0 36 55 0 32 40 105 95  52  

पाखणनी  25  40  30  0  0 36 35 0 18 40 50 35  25  

मालारानी  25  40  35  0  300 36 35 20 32 40 50 50  32  

पा
ल्प

ा 
तानसेन  25  40  35  0  0 30 55 0 18 40 60 85  52  

रामपरु  25  40  35  0  0 36 60 0 18 40 105 95  60  

ततनाउ  25  40  30  0  0 30 50 0 18 40 50 35  32  

तनस्दी  25  40  35 0  0 36 55 0 0 40 50 50  32  

पवूयखोला  25  40  35  350  0 36 55 0 0 40 60 70  32  

बगनासकाली  33  30  35  350  0 36 55 0 18 40 60 70  32  

माथागिी  25  40  35  0  0 36 50 0 0 40 50 50  25  

रम्भा  25  40  35  0  0 36 35 0 0 40 50 35  32  

ररब्दीकोि  25  40  35  0  0 40 55 0 32 40 60 85  60  

रैनादेवी छहरा  33  30  30  0  0 20 30 0 18 40 60 35  25  

ग ुल्
मी
 

मुलसकोि  33  30  25  350  0 20 30 0 18 40 50 35  25  

रेसुंगा  20  30  25  0  0 20 30 0 18 40 50 35  25  

इस्मा  25  30  30  0  0 20 30 0 18 26 28 35  25  

कालीगण्डकी  33  30  25  350  0 25 30 0 0 40 50 35  25  

गुल्मीदरबार  25  30  30  0  0 36 35 0 18 40 50 35  25  

चन्रकोि  25  40  35  0  0 36 50 0 18 40 50 35  32  

छत्रकोि  25  40  35  0  0 36 35 0 0 40 50 35  32  

धकुोि  25  45  35  0  0 36 35 0 32 40 50 50  32  

मदाने  25  40  35  350  0 36 30 0 0 28 38 35  25  

माललका  25  45  35  0  0 36 60 0 0 40 60 50  32  

रुरु  25  30  25  0  0 20 30 0 18 26 28 35  25  

सत्यवती  25  30  35  0  0 36 30 0 18 26 28 35  25  

रोल्
पा 

रोल्पा  20  25  25  0  0 36 30 60 32 40 60 35  25  

बत्रवेणी  25  30  30  0  0 25 30 0 18 40 50 35  25  

थवाङ  25  30  25  0  0 25 30 0 18 40 50 35  25  

दईुखोली  33  30  35  0  0 25 30 0 32 40 50 35  25  

माडी  25  30  35  0  0 30 55 0 18 26 28 35  25  

रुन्िीगिी  25  30  30  0  0 25 30 0 32 40 50 35  25  

लुङग्री  25  30  30  0  0 30 30 0 18 40 50 35  25  

सुककदह  20  25  20  0  0 20 30 0 18 26 50 35  25  

सुनछहरी  25  40  30  0  0 25 30 0 18 26 50 35  25  

सुवणायवती  33  30  30  0  0 30 50 0 32 40 60 50  25  

प्य
ठूा
न 

प्यठूान  25  40  35  0  0 30 50 0 32 40 60 50  25  

स्वगयद्वारी  25  40  35  0  0 36 55 60 50 40 60 70  52  

ऐरावती  25  40  35  0  0 40 55 20 32 40 60 70  52  

गौमुखी  25  40  35  0  0 36 35 0 32 40 60 50  32  

खझमरुक  33  50  30  0  0 36 50 20 32 40 60 70  32  

नौबदहनी  33  45  35  0  0 36 55 0 32 40 60 70  32  

मल्लरानी  25  40  35  0  0 36 55 20 32 40 60 50  32  

माण्डवी  25  40  35  0  0 36 55 0 32 40 60 50  32  

सरुमारानी  25  40  35  0  0 36 30 0 18 40 50 35  25  

दाङ्
ग 

घोराही उपमहा  25  40  35  0  0 30 35 0 32 40 60 50  25  

तुल्सीपरु उपमहा  33  30  35  0  0 36 35 0 18 40 50 35  25  

लमही  25  30  35  0  0 36 35 20 18 40 50 35  25  

गिवा  25  30  35  0  0 36 35 20 18 28 38 35  25  

दंगीर्रण  25  40  35  0  0 30 35 0 18 40 50 35  25  

बगंलाचलुी  25  30  30  350  0 30 35 0 18 40 50 35  25  

बबई  25  40  35  350  0 30 35 0 18 28 38 35  25  

राजपरु  25  40  35  0  0 36 35 0 0 40 50 35  25  

राप्ती  25  40  35  0  0 30 35 20 18 28 38 35  25  

र्ाजन्तनगर  25  40  35  350  0 36 50 0 0 40 60 50  32  
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बा
ँके 

नेपालगञ्ज 
उपमहा  

33  30  30  350  0 30 50 0 32 40 50 35  32  

कोहलपरु  25  40  35  0  0 30 55 0 32 40 60 50  32  

खजरुा  25  30  35  0  0 36 50 0 32 40 50 50  32  

जानकी  25  40  35  350  0 30 35 0 18 40 50 35  25  

डुडुवा  25  40  35  0  0 36 50 0 18 40 50 35  25  

नरैनापरु  25  30  35  0  0 36 50 0 18 40 50 50  32  

बजैनाथ  25  30  35  350  0 36 55 0 32 40 50 50  32  

राप्तीसोनारी  25  40  35  0  0 30 35 0 18 40 50 35  25  

बद
दयय

ा 

गुलररया  25  40  35  0  0 25 30 0 18 40 50 35  25  

ठाकुरबाबा  25  40  35  0  0 30 30 0 32 40 38 35  25  

बाँसगिी  33  30  35  0  0 36 60 0 18 40 60 50  52  

मधवुन  25  40  35  0  0 36 50 0 18 40 50 50  32  

राजापरु  25  40  35  0  0 36 35 0 32 40 50 50  32  

बारबददयया  25  40  35  0  0 36 35 0 18 40 50 50  32  

गेरुवा  25  40  35  0  0 36 55 0 0 40 50 70  32  

बिैयाताल  25  40  35  0  0 36 55 0 0 40 85 85  52  

रूकु
म 

पवू
य पथुा उत्तरगंगा  25  40  35  0  300 36 60 0 18 40 60 85  52  

भूमे  25  40  30  0  300 25 35 0 18 40 50 35  25  

लसस्ने  33  30  35  0  300 36 55 20 18 40 50 35  25  

म ुग
 ु

छायाँनाथ रारा  33  30  25  0  300 36 35 0 32 40 60 35  25  

खत्याड  25  30  35  350  300 36 55 0 32 40 50 35  25  

मुगुमकामायरोंग  25  30  35  350  0 36 30 0 18 28 50 35  25  

सोरु  25  40  35  350  300 36 35 0 32 40 50 35  30  

डोल्
पा
 

ठूलीभेरी  25  40  35  0  300 30 35 0 18 40 28 35  25  

बत्रपरुासुन्दरी  25  40  30  0  300 36 35 0 50 40 60 35  32  

काईके  25  45  35  0  300 36 35 0 18 40 60 50  52  

छाकाय ताङसोङ  25  40  35  350  300 36 55 0 0 40 60 70  32  

जगदलु्ला  33  40  35  0  0 36 60 0 18 40 60 70  32  

डोल्पो बदु्ध  25  30  35  350  0 36 35 0 18 40 60 35  32  

मुड्केचलुा  25  30  35  0  0 36 35 0 18 40 60 50  32  

र्े फोक्सुन्डो  25  30  30  350  300 30 35 0 18 40 60 50  25  

हुम्
ला
 

अदानचलुी  20  40  30  350  300 30 35 0 18 40 60 50  25  

खापुयनाथ  20  40  35  350  300 40 55 0 32 40 60 70  60  

चखेंली  20  40  35  0  0 30 35 0 32 40 60 50  30  

ताँजाकोि  20  40  35  0  0 36 55 0 32 40 60 85  25  

नाम्खा  20  40  35  0  300 36 50 0 32 40 60 50  25  

सकेगाड  20  40  35  350  0 36 55 0 50 40 60 50  32  

लसमकोि  20  40  35  0  0 36 30 0 32 40 60 50  25  

जम्
ला
 

चन्दननाथ  20  30  25  0  0 30 30 0 32 40 50 50  25  

कनकासुन्दरी  25  40  35  0  0 36 35 0 32 40 50 50  32  

गुदठचौर  20  40  35  0  0 36 35 0 18 40 50 50  25  

तातोपानी  20  40  30  0  0 30 35 0 18 40 38 50  25  

ततला  25  40  35  0  0 40 55 0 32 40 38 50  25  

पातारासी  25  40  35  0  0 40 55 0 18 40 38 50  30  

लसजंा  20  25  25  0  300 20 30 0 18 40 60 35  25  

दहमा  20  30  35  0  0 30 55 0 32 40 60 85  52  

का
लल
को
ि 

खाँडाचक्र  25  40  35  0  0 36 55 0 32 40 60 85  60  

ततलागुफा  20  40  35  0  0 36 55 0 32 40 60 70  52  

रास्कोि  20  40  35  0  0 30 55 0 32 40 50 50  30  

काललका  20  40  35  350  300 36 55 0 32 55 60 85  32  

नरहररनाथ  25  40  35  0  0 40 55 0 32 55 60 85  32  

पचालझरना 
गाउँपललका 

25  40  35  0  0 40 55 0 32 55 60 85  32  

पलाता  25  40  35  350  300 30 55 0 32 60 105 95  60  

महाव ै 25  40  35  0  300 36 55 0 32 60 60 85  60  
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सान्नी बत्रवेणी  25  40  35  350  0 30 50 0 32 60 60 85  60  

रूकु
म 

आठबबसकोि  25  40  35  0  0 36 55 0 18 60 60 85  60  

चौरजहारी  25  40  35  0  300 36 55 0 18 40 105 95  60  

मुलसकोि  25  40  35  0  0 36 60 0 18 60 105 95  60  

बत्रवेणी  20  40  35  0  0 36 55 20 18 40 60 70  32  

बाँकफकोि  25  40  35  0  300 36 55 20 18 60 60 70  60  

सानीभेरी  25  40  35  0  300 36 55 0 0 60 105 95  60  

सल्
या
न 

बागचौर  20  40  35  0  0 30 55 0 18 40 60 85  30  

बनगाँड कुवपण्ड े 33  40  35  0  0 40 55 0 18 55 60 95  60  

र्ारदा  25  40  35  0  0 36 55 0 18 40 60 95  60  

कपरुकोि  45  50  50  0  0 40 60 0 60 60 85 95  60  

काललमािी  25  40  35  0  0 30 55 0 18 40 60 70  32  

कुमाखमाललका  25  40  50  0  0 40 60 0 0 40 60 70  52  

छते्रश्वरी  25  40  35  0  0 40 60 0 18 40 60 50  32  

िोरचौर  33  50  35  0  0 40 60 0 18 40 60 50  32  

बत्रवेणी  20  40  35  0  0 25 55 0 0 40 60 70  32  

दामाय  20  40  25  0  0 20 50 0 18 40 60 70  32  

स ुखे
त 

गुभायकोि  20  30  25  0  0 20 35 0 18 40 50 50  25  

पञ्चपरुी  25  40  35  0  0 20 55 0 32 40 50 70  32  

भेरीगंगा  20  30  35  0  0 20 35 0 18 40 50 50  32  

लेकबेसी  20  30  35  0  0 20 35 0 18 40 50 50  32  

बीरेन्रनगर  20  25  35  0  0 20 30 0 32 40 50 50  25  

गचङ्गाड  25  40  35  0  0 36 55 0 18 40 60 50  32  

चौकुने  20  40  35  0  0 36 55 0 18 40 60 50  32  

बराहताल  25  50  35  0  0 40 60 0 18 60 105 95  60  

लसम्ता  20  40  35  0  0 36 50 0 18 40 60 50  32  

जा
जर

को
ि 

छेडागाड  25  30  35  0  0 30 55 0 32 60 60 50  32  

बत्रवेणी नलगाड  20  30  35  0  0 36 55 0 32 40 60 50  30  

भेरी  20  40  35  0  300 30 35 0 32 60 60 70  32  

कुसे  25  40  35  350  0 36 55 0 0 40 60 50  32  

जनुीचाँदे  25  40  35  350  300 30 55 0 18 55 60 50  32  

बारेकोि  20  40  35  0  0 30 50 0 18 40 60 50  32  

लर्वालय  20  30  35  350  300 25 35 0 18 40 60 50  30  

दैले
ख 

आठबीस  20  25  30  0  300 20 30 0 18 40 60 50  32  

चामुण्डा बबन्रासैनी  20  40  35  0  300 40 55 0 0 60 60 70  32  

दलु्ल ु 25  40  35  0  0 30 55 0 32 60 60 95  60  

नारायण  25  40  35  0  0 36 55 0 18 55 60 50  30  

गुराँस  20  40  35  0  0 40 55 0 32 60 60 85  30  

ठाँिीकाँध  25  40  35  0  0 36 55 0 32 60 60 95  30  

डुगेंश्वर  20  40  35  0  0 36 55 0 18 60 60 70  32  

नौमुले  20  25  20  0  300 20 30 0 18 26 28 35  25  

भगवतीमाई  20  30  35  0  0 30 50 0 18 40 60 50  32  

भैरवी  33  50  35  0  300 36 60 0 0 60 60 85  60  

महाब ु 25  40  35  0  300 36 50 0 18 40 60 70  30  

कैल
ाल
ी 

धनगिी उपमहा  20  25  30  0  0 25 30 0 18 40 60 50  25  

गोदावरी  25  40  35  0  0 40 55 0 32 60 60 85  52  

गौरीगंगा  33  50  35  0  0 25 60 0 32 60 60 95  60  

घोडाघोडी  33  50  35  0  0 36 60 0 32 60 85 95  60  

दिकापरु  20  50  35  0  0 36 60 0 18 55 60 85  60  

भजनी  25  40  35  0  0 36 55 0 18 40 60 85  60  

लजम्कचहुा  25  40  35  0  0 36 50 0 18 40 60 70  60  

कैलारी  25  40  35  0  0 30 55 0 18 55 60 95  52  

चरेु  20  45  35  0  0 25 35 0 18 40 50 50  30  

जानकी  20  40  35  0  0 36 55 0 18 55 60 85  52  
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जोर्ीपरु  25  40  35  0  0 25 50 0 18 40 50 85  30  

बदयगोररया  20  40  35  0  0 36 50 0 0 40 60 85  32  

मोहन्याल  25  40  35  0  0 36 55 0 18 40 50 85  32  

डोि
ी 

ददपायल लसलगिी  20  50  35  0  0 36 55 0 32 55 60 85  52  

लर्खर  25  50  35  350  0 36 55 0 50 90 105 95  60  

आदर्य  20  40  35  0  0 36 55 0 18 55 60 95  32  

के .आ ई .लसं.   25  40  35  0  0 36 55 0 18 40 60 50  32  

जोरायल  25  40  35  0  0 36 55 0 32 60 60 70  30  

पवूीचौकी  33  30  35  350  300 36 55 0 32 40 60 50  32  

बडीकेदार  33  30  35  0  300 40 60 0 18 40 60 50  32  

बोगिान  25  50  35  0  0 36 55 0 18 40 60 50  32  

सायल  25  40  30  350  300 20 30 0 18 26 38 35  25  

आ
छा
म 

कमलबजार  20  40  35  0  0 30 50 0 32 40 38 70  32  

पचंदेवल ववनायक  20  30  30  0  0 25 30 0 18 40 38 70  32  

मंगलसेन  25  40  35  0  0 40 30 0 32 40 38 70  32  

साँफेवगर  20  30  35  0  300 30 35 0 32 40 38 50  52  

चौरपािी  20  30  35  0  300 25 30 20 32 40 50 50  32  

िकारी  25  40  30  0  0 20 30 0 18 26 28 35  25  

तुमायखाँद  20  40  20  0  0 20 30 0 18 40 50 50  25  

बान्नीगिी जयगि  20  30  35  0  0 20 30 20 18 55 50 70  32  

मेल्लेख  25  40  35  0  0 36 30 0 18 40 50 50  30  

रामारोर्न  20  30  35  0  300 30 30 0 32 40 60 50  30  

बा
जरु

ा 

बत्रवेणी  20  25  20  0  0 20 30 20 18 26 38 35  25  

बडडमाललका  25  45  30  350  600 25 30 40 50 60 60 50  52  

बिुीगंगा  25  40  35  0  300 25 35 0 32 40 60 50  30  

बिुीनन्दा  20  40  35  0  0 20 30 0 32 40 60 50  32  

गौमुल  20  30  35  0  300 20 30 0 18 40 60 50  30  

छेडेदह  20  40  35  0  0 36 30 0 32 40 60 70  32  

पाण्डव गुफा  20  25  30  0  300 20 30 0 18 40 50 50  32  

स्वामीकातत यक  25  40  35  0  300 25 30 0 32 40 50 50  32  

दहमाली  20  25  25  350  0 20 30 0 0 40 60 50  30  

बझ
ाङ्ग

 

जयपृ् वी  25  30  30  350  0 25 30 0 18 40 50 35  25  

बुगंल  20  40  35  0  0 36 55 20 18 40 60 95  52  

काँडा  25  40  35  350  0 36 55 0 0 40 60 95  52  

केदारस्युँ 
गाँउपाललका  

20  25  35  0  0 25 30 20 18 40 60 70  32  

खप्तडछान्ना 
गाँउपाललका  

20  25  35  0  300 20 30 20 18 40 50 70  30  

छबबसपागथभेरा 
गाँउपाललका  

25  40  35  0  0 30 35 0 18 60 50 85  30  

तलकोि 
गाँउपाललका  

20  30  35  0  0 25 35 0 18 40 50 70  32  

थलारा गाँउपाललका  25  40  35  350  300 36 55 0 18 40 50 85  30  

दगुायथली 
गाँउपाललका  

20  40  35  0  0 36 50 0 0 40 50 85  30  

मटिा  20  30  25  0  300 25 30 0 18 40 50 50  32  

ववत्थडगचर 
गाँउपाललका  

25  50  35  0  0 36 55 40 18 55 60 95  52  

सूमाय  25  40  35  0  0 36 55 0 0 40 60 95  52  

दा
च ुयल

ा 

महाकाली  25  50  35  350  0 36 55 0 18 40 60 95  52  

र्ैल्यलर्खर  25  40  35  0  0 36 55 0 18 40 60 50  32  

अवपदहमाल  25  40  35  0  0 36 55 0 18 40 50 50  32  

दहँुु  33  30  35  350  0 40 60 0 18 40 60 50  32  

नौगाड  25  40  35  0  0 36 35 0 18 40 50 50  30  

व्याँस  20  40  35  0  0 20 35 0 18 40 50 50  30  

मामाय  20  40  35  0  0 36 50 0 0 40 60 50  30  

माललकाजुयन  25  40  35  0  0 36 50 0 18 40 60 50  30  

लेकम  25  50  35  350  0 36 55 0 18 40 60 70  32  

बतै
डी दर्रथचन्द  20  50  35  0  0 30 55 0 32 55 60 70  52  

पािन  25  40  35  0  0 36 55 20 50 55 60 70  30  
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पचुौडी  25  40  35  0  0 30 55 20 18 40 60 50  30  

मेलौली  20  40  35  0  0 36 50 20 32 40 60 70  32  

डीलासैनी  20  40  35  0  0 30 50 0 32 40 60 50  32  

दोगडाकेदार  20  40  35  0  0 36 55 0 18 40 60 50  32  

पचंेश्वर  20  45  35  0  0 30 50 0 32 60 60 85  52  

लर्वनाथ  20  40  35  0  0 36 55 20 18 55 60 85  30  

लसगास  20  40  35  0  0 36 55 0 32 40 60 85  30  

सुनयया  25  50  35  0  0 40 55 40 32 60 60 95  30  

डड
ेलध

रुा 

अमरगिी  25  50  35  0  0 36 55 0 32 60 105 95  60  

परर्ुराम  25  40  35  0  300 30 55 0 32 55 60 50  32  

अजयमेरु  25  40  35  0  300 40 55 20 32 55 60 50  30  

आललताल  20  40  35  350  300 25 50 20 18 40 60 50  32  

गन्यापधरुा  20  40  35  350  300 20 35 0 18 40 60 50  25  

नवदगुाय  20  40  35  350  0 30 50 20 32 40 60 70  32  

भागेश्वर  33  30  30  0  0 40 35 20 18 40 38 35  25  

कंच
नप

रु 

कृटणपरु  25  40  35  0  0 36 35 0 18 40 38 35  25  

पनुवायस  25  40  35  0  0 36 35 0 18 40 60 50  30  

बेदकोि  20  40  35  0  0 36 35 0 0 40 60 70  32  

बेलौरी  20  40  35  0  0 36 35 0 18 40 60 50  32  

लभमदत्त  20  30  30  0  0 20 30 0 0 40 60 50  25  

माहाकाली  20  30  35  0  0 20 30 0 18 40 38 50  25  

र्ुक्लाफाँि  20  40  35  0  0 30 55 0 18 40 60 70  32  

बेलडाँडी  20  30  35  0  0 20 50 0 32 40 60 50  30  

लालझाडी  20  40  35  0  0 20 35 0 18 40 60 70  32  
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पोषण खण्ि को बजेि बािफाि 

श्रोत :    नेपाल सरकार  

कृयाकलाप 

१ २ ३ ४ ५ ६ 

पाललका्
स्तरीय्
पोषण्
काययक्रमको्
सलमक्षा्
तथा्कायय 
योजना्
तयारी्(्
सब्ै
स्वास््य्
संस्था्
हरुको्
सहभागीता
मा(्३६४्
पाललकाहरु
मा्( 

एकीकृत 

लर्र््ुतथा्
बाल्यकाली
न्पोषण्र्
सुक्ष्म्
पोषकतत्व्
(बाल्
लभिा(्
समुदाय्
प्रबधयन 

काययक्रम्
सलमक्षा, 
पनुरावलोक
न  र 

तनरन्तर्
संचालन्
४६्परुानो्
जजल्लाका्
पाललकाहरु 

लभिालमन 

ए्
क्याप्सुल्
आम्
ववतरण्
काययक्रम
का्लागी्
म.स्वा.
स्व.्से्.्
पररचालन्
खचय्(२्
चरण 

काततकय ्र्
वरै्ाख( 

एकीकृत 

लर्र््ुतथा्
बाल्यकाली
न्पोषण्र्
सुक्ष्म्
पोषकतत्व्
(बाल्
लभिा(्
समुदाय्
प्रबधयन 

काययक्रम्
ववस्तार्-
कैलाली, 
कंचनपरु्
तथा्बाँके्
का्सब्ै
पाललकाहरु
मा   

ककर्ोरीहरुला
ई आइरन्
तथा्फोललक्
एलसड्
ववतरण्
काययक्रम्
ववस्तार्-्
गचतवन, 

कैलाली, 
सल्यान, 

दाचुयला, झापा, 
सुनसरी, 
मोरंग, 

संखुवासभा, 
मकवानपरु, 

काभे्रपलान्चो
क, रसुवा्का 
सब्ै
पाललकाहरुमा्
अलभलेख्
प्रततबेदन्
फाराम्छपाई्
समेत  

एकीकृत 

लर्र््ुतथा्
बाल्यकालीन्
पोषण्र्
सुक्ष्म्
पोषकतत्व्
(बाल्लभिा(्
समुदाय्
प्रबधयन्तथा 
ककर्ोरीहरु
लाई्आइरन्
तथा्
फोललक्
एलसड्
ववतरण्
काययक्रम्
ववस्तार्-
लसराहा्का्
सब ै

पाललकाहरु
मा   

जजल्ला स्थानीय्तनकायको्
नाम 

ककलसम 

            

ताप्लेजङु्ग फुङलीङ नगरपाललका     82.00       

ताप्लेजङु्ग आठराईबत्रवेणी गाउँपाललका     48.00       

ताप्लेजङु्ग फक्ताङलुङ गाउँपाललका     164.00       

ताप्लेजङु्ग लमक्वाखोला गाउँपाललका     71.00       

ताप्लेजङु्ग मेररङदेन गाउँपाललका     141.00       

ताप्लेजङु्ग मैवाखोला गाउँपाललका     93.00       

ताप्लेजङु्ग याङवरक गाउँपाललका     69.00       

ताप्लेजङु्ग लसददङ्वा गाउँपाललका     146.00       

ताप्लेजङु्ग लसरीजङ्घा गाउँपाललका     186.00       

पाँचथर कफददम नगरपाललका   30 135.00       

पाँचथर कुम्मायक गाउँपाललका   30 61.00       

पाँचथर तुम्वेवा गाउँपाललका   30 288.00       

पाँचथर फालेलुङ गाउँपाललका   30 68.00       

पाँचथर फाल्गुनन्द गाउँपाललका   30 74.00       

पाँचथर लमक्लाजङु गाउँपाललका   30 92.00       

पाँचथर याङवरक गाउँपाललका   30 66.00       

पाँचथर दहललहाङ गाउँपाललका   30 56.00       
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इलाम ईलाम नगरपाललका 55   213.00       

इलाम देउमाई नगरपाललका 55   181.00       

इलाम माई नगरपाललका 55   119.00       

इलाम सुयोदय नगरपाललका 55   220.00       

इलाम चलुाचलुी गाउँपाललका 55   52.00       

इलाम फाकफोकथमु गाउँपाललका 55   122.00       

इलाम माईजोगमाई गाउँपाललका 55   133.00       

इलाम माङसेबङु गाउँपाललका 55   106.00       

इलाम रोङ गाउँपाललका 55   127.00       

इलाम सन्दकपरु गाउँपाललका 55   130.00       

झापा अजुयनधारा नगरपाललका 55   59.20   72.80   

झापा कन्काई नगरपाललका 55   11.20   44.80   

झापा गौरादह नगरपाललका 55   74.00   92.00   

झापा दमक नगरपाललका 55   93.00   74.00   

झापा ववतायमोड नगरपाललका 55   59.00   73.00   

झापा भरपरु नगरपाललका 55   109.00   94.00   

झापा मेचीनगर नगरपाललका 55   144.00   129.00   

झापा लर्वसताक्षी नगरपाललका 55   67.00   83.00   

झापा कचनकवल गाउँपाललका 55   94.00   108.00   

झापा कमल गाउँपाललका 55   37.00   56.00   

झापा गौररगंज गाउँपाललका 55   52.00   75.10   

झापा झापा गाउँपाललका 55   50.00   68.00   

झापा बाह्रदर्ी गाउँपाललका 55   53.00   70.00   

झापा बदु्धर्ाजन्त गाउँपाललका 55   43.00   59.00   

झापा हजल्दबारी गाउँपाललका 55   51.00   69.00   

संखुवासभा खाँदवारी नगरपाललका   35 54.40   89.60   

संखुवासभा चनैपरु नगरपाललका   35 69.00   96.00   

संखुवासभा धमयदेवी नगरपाललका   35 43.00   66.00   

संखुवासभा पाँचखपन नगरपाललका   35 44.00   73.00   

संखुवासभा मादी नगरपाललका   35 45.00   66.00   

संखुवासभा गचगचला गाउँपाललका   35 17.00   48.00   

संखुवासभा भोिखोला गाउँपाललका   35 14.00   53.00   

संखुवासभा मकालु गाउँपाललका   35 61.00   80.00   

संखुवासभा सभापोखरी गाउँपाललका   35 34.00   61.00   

संखुवासभा लसलीचोङ गाउँपाललका   35 56.00   84.00   

तेह्रथमु म्याङलुङ नगरपाललका 55   66.00       

तेह्रथमु लालीगुराँस नगरपाललका 55   87.00       

तेह्रथमु आठराई गाउँपाललका 55   136.00       

तेह्रथमु छथर गाउँपाललका 55   96.00       

तेह्रथमु फेदाप गाउँपाललका 55   117.00       

तेह्रथमु मेन्छयायेम गाउँपाललका 55   61.00       

भोजपरु भोजपरु नगरपाललका     109.00       

भोजपरु षडानन्द नगरपाललका     146.00       

भोजपरु अरुण गाउँपाललका     92.00       

भोजपरु आमचोक गाउँपाललका     103.00       

भोजपरु ट्याम्केमैयमु गाउँपाललका     112.00       

भोजपरु पौवादङु्मा गाउँपाललका     87.00       
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भोजपरु रामप्रसादराई गाउँपाललका     104.00       

भोजपरु साल्पालसललछो गाउँपाललका     58.00       

भोजपरु हतुवागिी गाउँपाललका     90.00       

धनकुिा धनकुिा नगरपाललका 55   32.00       

धनकुिा पाखिवास नगरपाललका 55   64.00       

धनकुिा महालक्ष्मी नगरपाललका 55   85.00       

धनकुिा खाल्सातछन्ताङसदहदभू
लम 

गाउँपाललका 55   44.00       

धनकुिा चौबबसे गाउँपाललका 55   103.00       

धनकुिा छथरजोरपािी गाउँपाललका 55   61.00       

धनकुिा साँगुरीगिी गाउँपाललका 55   104.00       

सुनसरी इिहरी 
उप-

महानगरपालल
का 

55 35 212.00   151.00   

सुनसरी धरान 

उप-
महानगरपालल

का 
55 35 56.00   71.00   

सुनसरी इनरुवा नगरपाललका 55 35 122.00   113.00   

सुनसरी दहुवी नगरपाललका 55 35 162.00   137.00   

सुनसरी बराह नगरपाललका 55 35 152.00   126.00   

सुनसरी रामधनुी नगरपाललका 55 35 147.00   118.00   

सुनसरी कोर्ी गाउँपाललका 55 35 112.00   101.00   

सुनसरी गिी गाउँपाललका 55 35 95.00   94.00   

सुनसरी देवानगञ्ज गाउँपाललका 55 35 96.00   102.00   

सुनसरी बजुय गाउँपाललका 55 35 96.00   95.00   

सुनसरी भोक्राहा गाउँपाललका 55 35 106.00   86.00   

सुनसरी हररनगरा गाउँपाललका 55 35 102.00   103.00   

मोरङ्ग ववरािनगरउपमहा नगरपाललका 55 35 100.00   84.00   

मोरङ्ग उलायबारी नगरपाललका 55 35 32.00   48.00   

मोरङ्ग पथरीर्तनश्चरे नगरपाललका 55 35 49.00   68.00   

मोरङ्ग बेलवारी नगरपाललका 55 35 62.00   79.00   

मोरङ्ग रंगेली नगरपाललका 55 35 61.00   73.00   

मोरङ्ग रतुवामाई नगरपाललका 55 35 75.00   93.00   

मोरङ्ग लेिाङ नगरपाललका 55 35 63.00   80.00   

मोरङ्ग सुनवषी नगरपाललका 55 35 53.00   76.00   

मोरङ्ग सुन्दरहरैचा नगरपाललका 55 35 75.00   93.00   

मोरङ्ग किहरी गाउँपाललका 55 35 47.00   66.00   

मोरङ्ग कानेपोखरी गाउँपाललका 55 35 46.00   67.00   

मोरङ्ग केराबारी गाउँपाललका 55 35 64.00   81.00   

मोरङ्ग ग्रामथान गाउँपाललका 55 35 90.00   105.00   

मोरङ्ग जहदा गाउँपाललका 55 35 72.00   91.00   

मोरङ्ग धनपालथान गाउँपाललका 55 35 75.00   93.00   

मोरङ्ग बिुीगंगा गाउँपाललका 55 35 61.00   80.00   

मोरङ्ग लमक्लाजङु गाउँपाललका 55 35 53.00   76.00   

सोलुखम्ब ु सोलुदधुकुण्ड नगरपाललका     109.00       

सोलुखम्ब ु खुम्वपुासाङल्हामु गाउँपाललका     18.00       

सोलुखम्ब ु दधुकोर्ी गाउँपाललका     33.00       
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सोलुखम्ब ु दधुकौलर्का गाउँपाललका     66.00       

सोलुखम्ब ु नेचासल्यान गाउँपाललका     63.00       

सोलुखम्ब ु माहाकुलुङ गाउँपाललका     44.00       

सोलुखम्ब ु ललखुवपके गाउँपाललका     33.00       

सोलुखम्ब ु सोताङ गाउँपाललका     34.00       

खोिाङ्ग रुपाकोिमझुवागिी नगरपाललका 55 35 248.00       

खोिाङ्ग हलेसीतुवाचङु नगरपाललका 55 35 204.00       

खोिाङ्ग ऐसेलुखकय  गाउँपाललका 55 35 124.00       

खोिाङ्ग केवपलासगिी गाउँपाललका 55 35 117.00       

खोिाङ्ग खोिेहाङ गाउँपाललका 55 35 159.00       

खोिाङ्ग जन्तेिंुगा गाउँपाललका 55 35 104.00       

खोिाङ्ग ददप्रङु गाउँपाललका 55 35 128.00       

खोिाङ्ग लालमडाँडा गाउँपाललका 55 35 114.00       

खोिाङ्ग वराहपोखरी गाउँपाललका 55 35 133.00       

खोिाङ्ग साकेला गाउँपाललका 55 35 72.00       

उदयपरु किारी नगरपाललका 55   119.00       

उदयपरु चौदण्डीगिी नगरपाललका 55   87.00       

उदयपरु बत्रयगुा नगरपाललका 55   124.00       

उदयपरु वेलका नगरपाललका 55   53.00       

उदयपरु उदयपरुगिी गाउँपाललका 55   68.00       

उदयपरु ताप्ली गाउँपाललका 55   69.00       

उदयपरु रौतामाई गाउँपाललका 55   84.00       

उदयपरु सुनकोर्ी गाउँपाललका 55   76.00       

ओखलिुङ्गा लसद्गधचरण नगरपाललका 55 35 221.00       

ओखलिुङ्गा खखजीदेम्वा गाउँपाललका 55 35 117.00       

ओखलिुङ्गा चम्पादेवी गाउँपाललका 55 35 122.00       

ओखलिुङ्गा गचर्ंखुगिी गाउँपाललका 55 35 144.00       

ओखलिुङ्गा मानेभञ्याङ गाउँपाललका 55 35 151.00       

ओखलिुङ्गा मोलुङ गाउँपाललका 55 35 149.00       

ओखलिुङ्गा ललख ु गाउँपाललका 55 35 137.00       

ओखलिुङ्गा सुनकोर्ी गाउँपाललका 55 35 119.00       

सप्तरी कञ्चनरुप नगरपाललका 55 35 146.00       

सप्तरी खडक नगरपाललका 55 35 119.00       

सप्तरी डाक्नेश्वरी नगरपाललका 55 35 101.00       

सप्तरी राजववराज नगरपाललका 55 35 80.00       

सप्तरी बोदेबरसाईन नगरपाललका 55 35 114.00       

सप्तरी र्म्भुनाथ नगरपाललका 55 35 103.00       

सप्तरी सुरुगां नगरपाललका 55 35 133.00       

सप्तरी हनमुाननगरकंकाललनी नगरपाललका 55 35 132.00       

सप्तरी सप्तकोर्ी नगरपाललका 55 35 47.00       

सप्तरी अग्नीसाइरकृटणासवर
न 

गाउँपाललका 55 35 76.00       

सप्तरी तछन्नमस्ता गाउँपाललका 55 35 48.00       

सप्तरी ततरहुत गाउँपाललका 55 35 69.00       

सप्तरी ततलाठीकोईलाडी गाउँपाललका 55 35 72.00       

सप्तरी बबटणुपरु गाउँपाललका 55 35 47.00       

सप्तरी बेल्हीचपेना गाउँपाललका 55 35 88.00       
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सप्तरी महादेवा गाउँपाललका 55 35 63.00       

सप्तरी रुपनी गाउँपाललका 55 35 71.00       

सप्तरी बलान-ववहुल गाउँपाललका 55 35 76.00       

लसराहा कल्याणपरु नगरपाललका 55   156.00     270.00 

लसराहा गोलबजार नगरपाललका 55   125.00     257.00 

लसराहा धनगिीमाई नगरपाललका 55   87.00     174.00 

लसराहा लमचयैा नगरपाललका 55   110.00     172.00 

लसराहा लहान नगरपाललका 55   208.00     267.00 

लसराहा लसरहा नगरपाललका 55   175.00     173.00 

लसराहा सुखीपरु नगरपाललका 55   87.00     161.00 

लसराहा कजयन्हा नगरपाललका 55   59.00     110.00 

लसराहा अनयमा गाउँपाललका 55   61.00     137.00 

लसराहा औरही गाउँपाललका 55   75.00     128.00 

लसराहा नरहा गाउँपाललका 55   56.00     108.00 

लसराहा नवराजपरु गाउँपाललका 55   43.00     63.00 

लसराहा बररयारपट्िी गाउँपाललका 55   75.00     104.00 

लसराहा भगवानपरु गाउँपाललका 55   47.00     104.00 

लसराहा लक्ष्मीपरुपतारी गाउँपाललका 55   88.00     109.00 

लसराहा ववटणुपरु गाउँपाललका 55   59.00     110.00 

लसराहा सखुवानान्कारकट्िी गाउँपाललका 55   75.00     117.00 

धनषुा जनकपरुउपमहा नगरपाललका 55 35 95.00       

धनषुा क्षक्षरेश्वरनाथ नगरपाललका 55 35 44.00       

धनषुा गणेर्मान–चारनाथ नगरपाललका 55 35 61.00       

धनषुा धनषुाधाम नगरपाललका 55 35 61.00       

धनषुा नगराइन नगरपाललका 55 35 66.00       

धनषुा लमगथला नगरपाललका 55 35 76.00       

धनषुा ववदेह नगरपाललका 55 35 72.00       

धनषुा सबलैा नगरपाललका 55 35 87.00       

धनषुा र्दहदनगर नगरपाललका 55 35 114.00       

धनषुा कमला नगरपाललका 55 35 88.00       

धनषुा लमगथलाववहारी नगरपाललका 55 35 44.00       

धनषुा हंसपरु नगरपाललका 55 35 80.00       

धनषुा औरही गाउँपाललका 55 35 58.00       

धनषुा जनकनजन्दनी गाउँपाललका 55 35 76.00       

धनषुा बिेश्वर गाउँपाललका 55 35 58.00       

धनषुा मुखखयापट्दिमुसहरलम
या 

गाउँपाललका 55 35 55.00       

धनषुा लक्ष्मीतनया गाउँपाललका 55 35 61.00       

धनषुा धनौजी गाउँपाललका 55 35 61.00       

महोत्तरी गौर्ाला नगरपाललका 55 35 99.00       

महोत्तरी जलेश्वर नगरपाललका 55 35 64.00       

महोत्तरी बददयबास नगरपाललका 55 35 99.00       

महोत्तरी औरही नगरपाललका 55 35 31.00       

महोत्तरी बलवा नगरपाललका 55 35 4.00       

महोत्तरी भँगाहा नगरपाललका 55 35 56.00       

महोत्तरी मदिहानी नगरपाललका 55 35 61.00       

महोत्तरी मनरालससवा नगरपाललका 55 35 87.00       
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महोत्तरी रामगोपालपरु नगरपाललका 55 35 60.00       

महोत्तरी लोहरपट्िी नगरपाललका 55 35 20.00       

महोत्तरी एकडारा गाउँपाललका 55 35 71.00       

महोत्तरी वपपरा गाउँपाललका 55 35 52.00       

महोत्तरी महोत्तरी गाउँपाललका 55 35 47.00       

महोत्तरी साम्सी गाउँपाललका 55 35 61.00       

महोत्तरी सोनमा गाउँपाललका 55 35 60.00       

सलायही ईश्वरपरु नगरपाललका 55 35 79.00       

सलायही गोडिैा नगरपाललका 55 35 119.00       

सलायही मलंगवा नगरपाललका 55 35 109.00       

सलायही लालबन्दी नगरपाललका 55 35 156.00       

सलायही बरहथवा नगरपाललका 55 35 120.00       

सलायही बलरा नगरपाललका 55 35 80.00       

सलायही बागमती नगरपाललका 55 35 104.00       

सलायही हररपरु नगरपाललका 55 35 124.00       

सलायही हररवन नगरपाललका 55 35 117.00       

सलायही हररपवुाय नगरपाललका 55 35 34.00       

सलायही कबबलासी नगरपाललका 55 35 96.00       

सलायही चक्रघट्िा गाउँपाललका 55 35 116.00       

सलायही चन्रनगर गाउँपाललका 55 35 80.00       

सलायही धनकौल गाउँपाललका 55 35 42.00       

सलायही ब्रह्मपरुी गाउँपाललका 55 35 50.00       

सलायही रामनगर गाउँपाललका 55 35 69.00       

सलायही ववटण ु गाउँपाललका 55 35 34.00       

सलायही बसबरीया गाउँपाललका 55 35 53.00       

सलायही कौडेना गाउँपाललका 55 35 106.00       

सलायही पसाय गाउँपाललका 55 35 18.00       

रौतहि गरुडा नगरपाललका 55 35 143.00       

रौतहि गौर नगरपाललका 55 35 108.00       

रौतहि चन्रपरु नगरपाललका 55 35 61.00       

रौतहि राजदेवी नगरपाललका 55 35 103.00       

रौतहि ईर्नाथ नगरपाललका 55 35 45.00       

रौतहि किहरीया नगरपाललका 55 35 76.00       

रौतहि गिीमाई नगरपाललका 55 35 76.00       

रौतहि गजरुा नगरपाललका 55 35 63.00       

रौतहि देवाहीगोनाही नगरपाललका 55 35 58.00       

रौतहि परोहा नगरपाललका 55 35 85.00       

रौतहि फतुवाववजयपरु नगरपाललका 55 35 58.00       

रौतहि बौधीमाई नगरपाललका 55 35 61.00       

रौतहि माधवनारायण नगरपाललका 55 35 90.00       

रौतहि मौलापरु नगरपाललका 55 35 45.00       

रौतहि राजपरु नगरपाललका 55 35 61.00       

रौतहि वनृ्दावन नगरपाललका 55 35 47.00       

रौतहि दगुायभगवती गाउँपाललका 55 35 32.00       

रौतहि यमुनामाई गाउँपाललका 55 35 61.00       

बारा कलैयाउपमहा नगरपाललका 55 35 197.00       

बारा जजतपरु-लसमराउपमहा नगरपाललका 55 35 108.00       
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बारा कोल्हवी नगरपाललका 55 35 96.00       

बारा तनजगि नगरपाललका 55 35 47.00       

बारा महागिीमाई नगरपाललका 55 35 104.00       

बारा लसम्रौनगि नगरपाललका 55 35 80.00       

बारा पचरौता नगरपाललका 55 35 103.00       

बारा आदर्यकोतवाल गाउँपाललका 55 35 69.00       

बारा करैयामाई गाउँपाललका 55 35 71.00       

बारा देवताल गाउँपाललका 55 35 42.00       

बारा परवानीपरु गाउँपाललका 55 35 61.00       

बारा प्रसौनी गाउँपाललका 55 35 47.00       

बारा फेिा गाउँपाललका 55 35 44.00       

बारा बारागिी गाउँपाललका 55 35 90.00       

बारा सुवणय गाउँपाललका 55 35 82.00       

बारा ववश्रामपरु गाउँपाललका 55 35 47.00       

पसाय वीरगञ्जमहा नगरपाललका 55 35 226.00       

पसाय पोखररया नगरपाललका 55 35 76.00       

पसाय पसायगिी नगरपाललका 55 35 76.00       

पसाय बहुदरमाई नगरपाललका 55 35 104.00       

पसाय तछपहरमाई गाउँपाललका 55 35 76.00       

पसाय जगरनाथपरु गाउँपाललका 55 35 88.00       

पसाय धोबीनी गाउँपाललका 55 35 45.00       

पसाय पकाहामैनपरु गाउँपाललका 55 35 76.00       

पसाय पिेवायसुगौली गाउँपाललका 55 35 47.00       

पसाय बबन्दबालसनी गाउँपाललका 55 35 61.00       

पसाय सखुवाप्रसौनी गाउँपाललका 55 35 76.00       

पसाय ठोरी(सुवणयपरु( गाउँपाललका 55 35 34.00       

पसाय काललकामाई गाउँपाललका 55 35 58.00       

पसाय जजराभवानी गाउँपाललका 55 35 74.00       

लसन्धलुी कमलामाई नगरपाललका 55 30 104.00       

लसन्धलुी दधुौली नगरपाललका 55 30 128.00       

लसन्धलुी गोलन्जोर गाउँपाललका 55 30 104.00       

लसन्धलुी घ्याङलेख गाउँपाललका 55 30 72.00       

लसन्धलुी तीनपािन गाउँपाललका 55 30 101.00       

लसन्धलुी कफक्कल गाउँपाललका 55 30 87.00       

लसन्धलुी मररण गाउँपाललका 55 30 45.00       

लसन्धलुी सुनकोर्ी गाउँपाललका 55 30 74.00       

लसन्धलुी हररहरपरुगिी गाउँपाललका 55 30 48.00       

रामेछाप मन्थली नगरपाललका 55 30 248.00       

रामेछाप रामेछाप नगरपाललका 55 30 167.00       

रामेछाप उमाकुण्ड गाउँपाललका 55 30 111.00       

रामेछाप खाँडादेवी गाउँपाललका 55 30 162.00       

रामेछाप गोकुलगङ्गा गाउँपाललका 55 30 112.00       

रामेछाप दोरम्बा गाउँपाललका 55 30 99.00       

रामेछाप ललख ु गाउँपाललका 55 30 108.00       

रामेछाप सुनापतत गाउँपाललका 55 30 117.00       

दोलखा जजरी नगरपाललका   30 103.00       

दोलखा लभमेश्वर नगरपाललका   30 167.00       



248 

 

दोलखा काललन्चोक गाउँपाललका   30 234.00       

दोलखा गौरीर्ङ्कर गाउँपाललका   30 183.00       

दोलखा तामाकोर्ी गाउँपाललका   30 180.00       

दोलखा वतेैश्वर गाउँपाललका   30 215.00       

दोलखा मेलुङ्ग गाउँपाललका   30 215.00       

दोलखा ववग ु गाउँपाललका   30 197.00       

दोलखा र्ैलुङ्ग गाउँपाललका   30 202.00       

लसन्धपुाल्चोक चौतारासागाचोकगिी नगरपाललका   30 103.00       

लसन्धपुाल्चोक मेलम्ची नगरपाललका   30 162.00       

लसन्धपुाल्चोक वाह्रववसे नगरपाललका   30 80.00       

लसन्धपुाल्चोक ईन्रावती गाउँपाललका   30 88.00       

लसन्धपुाल्चोक जगुल गाउँपाललका   30 80.00       

लसन्धपुाल्चोक बत्रपरुासुन्दरी गाउँपाललका   30 58.00       

लसन्धपुाल्चोक पाँचपोखरीथाङपाल गाउँपाललका   30 103.00       

लसन्धपुाल्चोक बलेफी गाउँपाललका   30 60.00       

लसन्धपुाल्चोक भोिेकोर्ी गाउँपाललका   30 29.00       

लसन्धपुाल्चोक ललसंखुपाखर गाउँपाललका   30 87.00       

लसन्धपुाल्चोक सुनकोर्ी गाउँपाललका   30 60.00       

लसन्धपुाल्चोक हेलम्ब ु गाउँपाललका   30 72.00       

रसुवा उत्तरगया गाउँपाललका   30 63.00   73.00   

रसुवा काललका गाउँपाललका   30 88.00   79.00   

रसुवा गोसाईंकुण्ड गाउँपाललका   30 72.00   98.00   

रसुवा नौकुण्ड गाउँपाललका   30 87.00   84.00   

रसुवा पावयतीकुण्ड गाउँपाललका   30 53.00   76.00   

धाददङ्ग धनुीबेंसी नगरपाललका   30 48.00       

धाददङ्ग नीलकण्ठ नगरपाललका   30 106.00       

धाददङ्ग खतनयाबास गाउँपाललका   30 47.00       

धाददङ्ग गङ्गाजमुना गाउँपाललका   30 76.00       

धाददङ्ग गजरुी गाउँपाललका   30 32.00       

धाददङ्ग गल्छी गाउँपाललका   30 32.00       

धाददङ्ग ज्वालामूखी गाउँपाललका   30 67.00       

धाददङ्ग बत्रपरुासुन्दरी गाउँपाललका   30 74.00       

धाददङ्ग थाके्र गाउँपाललका   30 61.00       

धाददङ्ग नेत्रावती गाउँपाललका   30 39.00       

धाददङ्ग बेनीघािरोराङ्ग गाउँपाललका   30 64.00       

धाददङ्ग रुवीभ्याली गाउँपाललका   30 48.00       

धाददङ्ग लसद्धलेक गाउँपाललका   30 34.00       

नवुाकोि ववदरु नगरपाललका   30 117.00       

नवुाकोि बेलकोिगिी नगरपाललका   30 212.00       

नवुाकोि ककनी गाउँपाललका   30 130.00       

नवुाकोि ककस्पाङ गाउँपाललका   30 113.00       

नवुाकोि तादीगाउँ गाउँपाललका   30 109.00       

नवुाकोि तारकेश्वर गाउँपाललका   30 93.00       

नवुाकोि दपु्चेश्वर गाउँपाललका   30 72.00       

नवुाकोि पञ्चकन्या गाउँपाललका   30 76.00       

नवुाकोि मेघाङ गाउँपाललका   30 106.00       

नवुाकोि ललख ु गाउँपाललका   30 82.00       
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नवुाकोि लर्वपरुी गाउँपाललका   30 136.00       

नवुाकोि सुययगिी गाउँपाललका   30 98.00       

काठमाण्डौं काठमाण्डौंमहा नगरपाललका 55 30 95.00       

काठमाण्डौं कागेश्वरी–मनोहरा नगरपाललका 55 30 168.00       

काठमाण्डौं कीतत यपरु नगरपाललका 55 30 160.00       

काठमाण्डौं गोकणेश्वर नगरपाललका 55 30 168.00       

काठमाण्डौं चन्रागगरी नगरपाललका 55 30 200.00       

काठमाण्डौं िोखा नगरपाललका 55 30 160.00       

काठमाण्डौं तारकेश्वर नगरपाललका 55 30 176.00       

काठमाण्डौं दक्षक्षणकाली नगरपाललका 55 30 156.00       

काठमाण्डौं नागाजुयन नगरपाललका 55 30 152.00       

काठमाण्डौं बिुातनलकण्ठ नगरपाललका 55 30 181.00       

काठमाण्डौं र्ंखरापरु नगरपाललका 55 30 164.00       

लललतपरु लललतपरुमहा नगरपाललका 55 30 200.00       

लललतपरु गोदावरी नगरपाललका 55 30 175.00       

लललतपरु महालक्ष्मी नगरपाललका 55 30 74.00       

लललतपरु कोन्ज्योसोम गाउँपाललका 55 30 58.00       

लललतपरु बाग्मती गाउँपाललका 55 30 95.00       

लललतपरु महाङ्काल गाउँपाललका 55 30 82.00       

भक्तपरु चाँगुनारायण नगरपाललका 55 30 133.00       

भक्तपरु भक्तपरु नगरपाललका 55 30 98.00       

भक्तपरु मध्यपरुगथमी नगरपाललका 55 30 76.00       

भक्तपरु सूययववनायक नगरपाललका 55 30 119.00       

काभे्रपलान्चोक धलुलखेल नगरपाललका 55 30 96.00   115.00   

काभे्रपलान्चोक नमोबदु्ध नगरपाललका 55 30 135.00   131.00   

काभे्रपलान्चोक पनौती नगरपाललका 55 30 160.00   162.00   

काभे्रपलान्चोक पांचखाल नगरपाललका 55 30 138.00   139.00   

काभे्रपलान्चोक बनेपा नगरपाललका 55 30 110.00   108.00   

काभे्रपलान्चोक मण्डनदेउपरु नगरपाललका 55 30 98.00   109.00   

काभे्रपलान्चोक खानीखोला गाउँपाललका 55 30 69.00   90.00   

काभे्रपलान्चोक चौंरीदेउराली गाउँपाललका 55 30 133.00   144.00   

काभे्रपलान्चोक तेमाल गाउँपाललका 55 30 99.00   116.00   

काभे्रपलान्चोक बेथानचोक गाउँपाललका 55 30 82.00   95.00   

काभे्रपलान्चोक भुम्लु गाउँपाललका 55 30 122.00   139.00   

काभे्रपलान्चोक महाभारत गाउँपाललका 55 30 76.00   92.00   

काभे्रपलान्चोक रोर्ी गाउँपाललका 55 30 140.00   153.00   

मकवानपरु हेिौंडा 
उप-

महानगरपालल
का 

55 30 132.00   123.00   

मकवानपरु थाहा नगरपाललका 55 30 70.40   96.60   

मकवानपरु ईन्रसरोवर गाउँपाललका 55 30 63.00   80.00   

मकवानपरु कैलार् गाउँपाललका 55 30 51.00   82.00   

मकवानपरु बकैया गाउँपाललका 55 30 63.00   86.00   

मकवानपरु बाग्मती गाउँपाललका 55 30 31.00   59.00   

मकवानपरु लभमफेदी गाउँपाललका 55 30 79.00   93.00   

मकवानपरु मकवानपरुगिी गाउँपाललका 55 30 63.00   80.00   

मकवानपरु मनहरी गाउँपाललका 55 30 33.00   55.00   
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मकवानपरु राजक्सराङ्ग गाउँपाललका 55 30 64.00   81.00   

गचतवन भरतपरुमहा नगरपाललका 55   241.00   223.00   

गचतवन काललका नगरपाललका 55   44.00   71.00   

गचतवन खैरहनी नगरपाललका 55   59.00   79.00   

गचतवन माडी नगरपाललका 55   63.00   73.00   

गचतवन रत्ननगर नगरपाललका 55   99.00   90.00   

गचतवन राप्ती नगरपाललका 55   74.00   98.00   

गचतवन इच्छाकामना गाउँपाललका 55   159.00   128.00   

स्याङ्गजा गल्याङ नगरपाललका     119.00       

स्याङ्गजा चापाकोि नगरपाललका     90.00       

स्याङ्गजा पतुलीबजार नगरपाललका     160.00       

स्याङ्गजा भीरकोि नगरपाललका     90.00       

स्याङ्गजा वाललङ नगरपाललका     146.00       

स्याङ्गजा अजुयनचौपारी गाउँपाललका     61.00       

स्याङ्गजा आगँधखोला गाउँपाललका     90.00       

स्याङ्गजा कालीगण्डकी गाउँपाललका     61.00       

स्याङ्गजा फेदीखोला गाउँपाललका     61.00       

स्याङ्गजा बबरुवा गाउँपाललका     90.00       

स्याङ्गजा हररनास गाउँपाललका     47.00       

तनहँु भान ु नगरपाललका 55   90.00       

तनहँु लभमाद नगरपाललका 55   72.00       

तनहँु व्यास नगरपाललका 55   197.00       

तनहँु र्ुक्लागण्डकी नगरपाललका 55   85.00       

तनहँु आबँखुैरेनी गाउँपाललका 55   47.00       

तनहँु ऋवषङ्ग गाउँपाललका 55   76.00       

तनहँु तघररङ गाउँपाललका 55   42.00       

तनहँु देवघाि गाउँपाललका 55   60.00       

तनहँु म्याग्दे गाउँपाललका 55   45.00       

तनहँु बजन्दपरु गाउँपाललका 55   32.00       

गोरखा गोरखा नगरपाललका   30 98.00       

गोरखा पालुङिार नगरपाललका   30 106.00       

गोरखा अजजरकोि गाउँपाललका   30 76.00       

गोरखा आरूघाि गाउँपाललका   30 76.00       

गोरखा गण्डकी गाउँपाललका   30 88.00       

गोरखा चमुनवु्री गाउँपाललका   30 92.00       

गोरखा धाच े गाउँपाललका   30 84.00       

गोरखा लभमसेन गाउँपाललका   30 90.00       

गोरखा र्दहदलखन गाउँपाललका   30 99.00       

गोरखा लसरानचोक गाउँपाललका   30 106.00       

गोरखा सुलीकोि गाउँपाललका   30 63.00       

मानाङ्ग चामे गाउँपाललका 50   18.00       

मानाङ्ग नाफुय  गाउँपाललका 50   8.00       

मानाङ्ग नार्ोङ गाउँपाललका 50   48.00       

मानाङ्ग नेस्याङ गाउँपाललका 50   90.00       

लम्जङु्ग बेसीर्हर नगरपाललका     152.00       

लम्जङु्ग मध्यनेपाल नगरपाललका     181.00       

लम्जङु्ग राईनास नगरपाललका     104.00       
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लम्जङु्ग सुन्दरबजार नगरपाललका     184.00       

लम्जङु्ग क्व्होलासोथार गाउँपाललका     109.00       

लम्जङु्ग दधूपोखरी गाउँपाललका     88.00       

लम्जङु्ग दोदी गाउँपाललका     143.00       

लम्जङु्ग मस्यायङदी गाउँपाललका     71.00       

कास्की पोखरालेखनाथ 
महा-

नगरपाललका 55   837.00       

कास्की अन्नपणूय गाउँपाललका 55   157.00       

कास्की माछापछेु्र गाउँपाललका 55   170.00       

कास्की मादी गाउँपाललका 55   146.00       

कास्की रूपा गाउँपाललका 55   109.00       

पवयत कुश्मा नगरपाललका 55   162.00       

पवयत फलेवास नगरपाललका 55   144.00       

पवयत जलजला गाउँपाललका 55   92.00       

पवयत पयैू ं गाउँपाललका 55   92.00       

पवयत महालर्ला गाउँपाललका 55   85.00       

पवयत मोदी गाउँपाललका 55   112.00       

पवयत ववहादी गाउँपाललका 55   90.00       

बाग्लुङ्ग गल्कोि नगरपाललका   30 197.00       

बाग्लुङ्ग जलैमनी नगरपाललका   30 216.00       

बाग्लुङ्ग िोरपािन नगरपाललका   30 103.00       

बाग्लुङ्ग बाग्लुङ नगरपाललका   30 260.00       

बाग्लुङ्ग काठेखोला गाउँपाललका   30 146.00       

बाग्लुङ्ग तमानखोला गाउँपाललका   30 64.00       

बाग्लुङ्ग ताराखोला गाउँपाललका   30 88.00       

बाग्लुङ्ग तनसीखोला गाउँपाललका   30 108.00       

बाग्लुङ्ग वडडगाड गाउँपाललका   30 167.00       

बाग्लुङ्ग वरेङ गाउँपाललका   30 104.00       

म्याग्दी बेनी नगरपाललका 55 35 117.00       

म्याग्दी अन्नपणूय गाउँपाललका 55 30 109.00       

म्याग्दी धवलागगरी गाउँपाललका 55 30 93.00       

म्याग्दी मंगला गाउँपाललका 55 35 63.00       

म्याग्दी माललका गाउँपाललका 55 30 85.00       

म्याग्दी रघगुंगा गाउँपाललका 55 35 104.00       

मुस्ताङ्ग घरपझोङ गाउँपाललका     32.00       

मुस्ताङ्ग थासाङ गाउँपाललका     58.00       

मुस्ताङ्ग दालोमे गाउँपाललका     47.00       

मुस्ताङ्ग लोमन्थाङ गाउँपाललका     47.00       

मुस्ताङ्ग वाह्रगाउँमुजक्तक्षेत्र गाउँपाललका     47.00       

नवलपरासी 
(बदयघाि्सुस्ता्

पवूय( 
कावासोती नगरपाललका   35 68.00       

नवलपरासी 
(बदयघाि्सुस्ता्

पवूय( 
गैंडाकोि नगरपाललका   35 66.00       

नवलपरासी 
(बदयघाि्सुस्ता्

पवूय( 
देवचलुी नगरपाललका   35 68.00       



252 

 

नवलपरासी 
(बदयघाि्सुस्ता्

पवूय( 
मध्यववन्द ु नगरपाललका   35 108.00       

नवलपरासी 
(बदयघाि्सुस्ता्

पवूय( 
बङु्दीकाली गाउँपाललका   35 82.00       

नवलपरासी 
(बदयघाि्सुस्ता्

पवूय( 
बलुलङिार गाउँपाललका   35 88.00       

नवलपरासी 
(बदयघाि्सुस्ता्

पवूय( 
ववनयी गाउँपाललका   35 55.00       

नवलपरासी 
(बदयघाि्सुस्ता्

पवूय( 
हुप्सेकोि गाउँपाललका   35 47.00       

नवलपरासी बदयघाि नगरपाललका   35 66.00       

नवलपरासी रामग्राम नगरपाललका   35 132.00       

नवलपरासी सुनवल नगरपाललका   35 48.00       

नवलपरासी सुस्ता गाउँपाललका   35 58.00       

नवलपरासी पाल्हीनन्दन गाउँपाललका   35 97.00       

नवलपरासी प्रतापपरु गाउँपाललका   35 101.00       

नवलपरासी सरावल गाउँपाललका   35 93.00       

रूपन्देही बिुवलउपमहा नगरपाललका   35 189.00       

रूपन्देही ततलोत्तमा नगरपाललका   35 252.00       

रूपन्देही देवदह नगरपाललका   35 117.00       

रूपन्देही लुजम्वनीसांस्कृततक नगरपाललका   35 205.00       

रूपन्देही लसद्धाथयनगर नगरपाललका   35 165.00       

रूपन्देही सैनामैना नगरपाललका   35 111.00       

रूपन्देही ओमसततया गाउँपाललका   35 117.00       

रूपन्देही कन्चन गाउँपाललका   35 88.00       

रूपन्देही कोिहीमाई गाउँपाललका   35 103.00       

रूपन्देही गैडहवा गाउँपाललका   35 130.00       

रूपन्देही मचयवारी गाउँपाललका   35 104.00       

रूपन्देही मायादेवी गाउँपाललका   35 136.00       

रूपन्देही रोदहणी गाउँपाललका   35 88.00       

रूपन्देही र्ुद्धोधन गाउँपाललका   35 100.00       

रूपन्देही सम्मरीमाई गाउँपाललका   35 127.00       

रूपन्देही लसयारी गाउँपाललका   35 100.00       

कवपलवस्त ु कवपलवस्त ु नगरपाललका   35 140.00       

कवपलवस्त ु कृटणनगर नगरपाललका   35 160.00       

कवपलवस्त ु बाणगंगा नगरपाललका   35 138.00       

कवपलवस्त ु बदु्धभुमी नगरपाललका   35 189.00       

कवपलवस्त ु महाराजगञ्ज नगरपाललका   35 157.00       

कवपलवस्त ु लर्वराज नगरपाललका   35 157.00       

कवपलवस्त ु मायादेवी गाउँपाललका   35 162.00       

कवपलवस्त ु यसोधरा गाउँपाललका   35 168.00       

कवपलवस्त ु ववजयनगर गाउँपाललका   35 60.00       

कवपलवस्त ु र्ुद्धोधन गाउँपाललका   35 135.00       
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अघायखाँची भुलमकास्थान नगरपाललका     205.00       

अघायखाँची लर्तगंगा नगरपाललका     183.00       

अघायखाँची सजन्धखकय  नगरपाललका     212.00       

अघायखाँची छत्रदेव गाउँपाललका     194.00       

अघायखाँची पाखणनी गाउँपाललका     216.00       

अघायखाँची मालारानी गाउँपाललका     135.00       

पाल्पा तानसेन नगरपाललका   30 124.00       

पाल्पा रामपरु नगरपाललका   30 76.00       

पाल्पा ततनाउ गाउँपाललका   30 61.00       

पाल्पा तनस्दी गाउँपाललका   30 103.00       

पाल्पा पवूयखोला गाउँपाललका   30 90.00       

पाल्पा बगनासकाली गाउँपाललका   30 128.00       

पाल्पा माथागिी गाउँपाललका   30 101.00       

पाल्पा रम्भा गाउँपाललका   30 76.00       

पाल्पा ररब्दीकोि गाउँपाललका   30 119.00       

पाल्पा रैनादेवीछहरा गाउँपाललका   30 119.00       

गुल्मी मुलसकोि नगरपाललका     170.00       

गुल्मी रेसुंगा नगरपाललका     74.00       

गुल्मी इस्मा गाउँपाललका     111.00       

गुल्मी कालीगण्डकी गाउँपाललका     72.00       

गुल्मी गुल्मीदरबार गाउँपाललका     34.00       

गुल्मी चन्रकोि गाउँपाललका     140.00       

गुल्मी छत्रकोि गाउँपाललका     141.00       

गुल्मी धकुोि गाउँपाललका     124.00       

गुल्मी मदाने गाउँपाललका     119.00       

गुल्मी माललका गाउँपाललका     125.00       

गुल्मी रुरु गाउँपाललका     124.00       

गुल्मी सत्यवती गाउँपाललका     141.00       

रोल्पा रोल्पा नगरपाललका   30 92.00       

रोल्पा बत्रवेणी गाउँपाललका   30 69.00       

रोल्पा थवाङ गाउँपाललका   30 32.00       

रोल्पा दईुखोली  गाउँपाललका   30 61.00       

रोल्पा माडी गाउँपाललका   30 37.00       

रोल्पा रुन्िीगिी गाउँपाललका   30 79.00       

रोल्पा लुङग्री गाउँपाललका   30 68.00       

रोल्पा सुककदह गाउँपाललका   30 39.00       

रोल्पा सुनछहरी गाउँपाललका   30 74.00       

रोल्पा सुवणायवती गाउँपाललका   30 82.00       

प्यठूान प्यठूान नगरपाललका     87.00       

प्यठूान स्वगयद्वारी नगरपाललका     100.00       

प्यठूान ऐरावती गाउँपाललका     88.00       

प्यठूान गौमुखी गाउँपाललका     84.00       

प्यठूान खझमरुक गाउँपाललका     76.00       

प्यठूान नौबदहनी गाउँपाललका     87.00       

प्यठूान मल्लरानी गाउँपाललका     61.00       

प्यठूान माण्डवी गाउँपाललका     68.00       

प्यठूान सरुमारानी गाउँपाललका     45.00       
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दाङ्ग घोराहीउपमहा नगरपाललका   35 285.00       

दाङ्ग तुल्सीपरुउपमहा नगरपाललका   35 207.00       

दाङ्ग लमही नगरपाललका   35 60.00       

दाङ्ग गिवा गाउँपाललका   35 120.00       

दाङ्ग दंगीर्रण गाउँपाललका   35 74.00       

दाङ्ग बगंलाचलुी गाउँपाललका   35 77.00       

दाङ्ग बबई गाउँपाललका   35 64.00       

दाङ्ग राजपरु गाउँपाललका   35 53.00       

दाङ्ग राप्ती गाउँपाललका   35 87.00       

दाङ्ग र्ाजन्तनगर गाउँपाललका   35 76.00       

बाँके नेपालगञ्जउपमहा नगरपाललका     300.00 153     

बाँके कोहलपरु नगरपाललका     105.60 72.4     

बाँके खजरुा गाउँपाललका     170.00 110     

बाँके जानकी गाउँपाललका     103.00 71     

बाँके डुडुवा गाउँपाललका     88.00 75     

बाँके नरैनापरु गाउँपाललका     98.00 69     

बाँके बजैनाथ गाउँपाललका     80.00 62     

बाँके राप्तीसोनारी गाउँपाललका     174.00 103     

बददयया गुलररया नगरपाललका   35 160.00       

बददयया ठाकुरबाबा नगरपाललका   35 124.00       

बददयया बाँसगिी नगरपाललका   35 156.00       

बददयया मधवुन नगरपाललका   35 128.00       

बददयया राजापरु नगरपाललका   35 191.00       

बददयया बारबददयया नगरपाललका   35 143.00       

बददयया गेरुवा गाउँपाललका   35 104.00       

बददयया बिैयाताल गाउँपाललका   35 143.00       

रूकुम्पवूय पथुाउत्तरगंगा गाउँपाललका   30 71.00       

रूकुम्पवूय भूमे गाउँपाललका   30 18.00       

रूकुम्पवूय लसस्ने गाउँपाललका   30 61.00       

मुग ु छायाँनाथरारा नगरपाललका 55   37.00       

मुग ु खत्याड गाउँपाललका 55   58.00       

मुग ु मुगुमकामायरोंग गाउँपाललका 55   26.00       

मुग ु सोरु गाउँपाललका 55   45.00       

डोल्पा ठूलीभेरी नगरपाललका 55   32.00       

डोल्पा बत्रपरुासुन्दरी नगरपाललका 55   61.00       

डोल्पा काईके गाउँपाललका 55   32.00       

डोल्पा छाकायताङसोङ गाउँपाललका 55   32.00       

डोल्पा जगदलु्ला गाउँपाललका 55   13.00       

डोल्पा डोल्पोबदु्ध गाउँपाललका 55   8.00       

डोल्पा मुड्केचलुा गाउँपाललका 55   18.00       

डोल्पा र्ेफोक्सुन्डो गाउँपाललका 55   7.00       

हुम्ला अदानचलुी गाउँपाललका 55   21.00       

हुम्ला खापुयनाथ गाउँपाललका 55   32.00       

हुम्ला चखेंली गाउँपाललका 55   34.00       

हुम्ला ताँजाकोि गाउँपाललका 55   18.00       

हुम्ला नाम्खा गाउँपाललका 55   32.00       

हुम्ला सकेगाड गाउँपाललका 55   72.00       
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हुम्ला लसमकोि गाउँपाललका 55   48.00       

जमु्ला चन्दननाथ नगरपाललका 55   114.00       

जमु्ला कनकासुन्दरी गाउँपाललका 55   120.00       

जमु्ला गुदठचौर गाउँपाललका 55   53.00       

जमु्ला तातोपानी गाउँपाललका 55   87.00       

जमु्ला ततला गाउँपाललका 55   88.00       

जमु्ला पातारासी गाउँपाललका 55   71.00       

जमु्ला लसजंा गाउँपाललका 55   108.00       

जमु्ला दहमा गाउँपाललका 55   68.00       

काललकोि खाँडाचक्र नगरपाललका 55   52.00       

काललकोि ततलागुफा नगरपाललका 55   77.00       

काललकोि रास्कोि नगरपाललका 55   50.00       

काललकोि काललका गाउँपाललका 55   40.00       

काललकोि नरहररनाथ गाउँपाललका 55   82.00       

काललकोि पचालझरना गाउँपललका 55   42.00       

काललकोि पलाता गाउँपाललका 55   42.00       

काललकोि महाव ै गाउँपाललका 55   31.00       

काललकोि सान्नीबत्रवेणी गाउँपाललका 55   47.00       

रूकुम आठबबसकोि नगरपाललका   30 50.00       

रूकुम चौरजहारी नगरपाललका   30 32.00       

रूकुम मुलसकोि नगरपाललका   30 69.00       

रूकुम बत्रवेणी गाउँपाललका   30 60.00       

रूकुम बाँकफकोि गाउँपाललका   30 48.00       

रूकुम सानीभेरी गाउँपाललका   30 50.00       

सल्यान बागचौर नगरपाललका     88.00   105.00   

सल्यान बनगाँडकुवपण्ड े नगरपाललका     103.00   119.00   

सल्यान र्ारदा नगरपाललका     104.00   118.00   

सल्यान कपरुकोि गाउँपाललका     60.00   78.00   

सल्यान काललमािी गाउँपाललका     60.00   78.00   

सल्यान कुमाखमाललका गाउँपाललका     68.00   88.00   

सल्यान छते्रश्वरी गाउँपाललका     61.00   80.00   

सल्यान िोरचौर गाउँपाललका     45.00   66.00   

सल्यान बत्रवेणी गाउँपाललका     61.00   80.00   

सल्यान दामाय गाउँपाललका     47.00   66.00   

सुखेत गुभायकोि नगरपाललका     192.00       

सुखेत पञ्चपरुी नगरपाललका     149.00       

सुखेत भेरीगंगा नगरपाललका     148.00       

सुखेत लेकबेसी नगरपाललका     162.00       

सुखेत बीरेन्रनगर नगरपाललका     240.00       

सुखेत गचङ्गाड गाउँपाललका     98.00       

सुखेत चौकुने गाउँपाललका     119.00       

सुखेत बराहताल गाउँपाललका     136.00       

सुखेत लसम्ता गाउँपाललका     152.00       

जाजरकोि छेडागाड नगरपाललका     88.00       

जाजरकोि बत्रवेणीनलगाड नगरपाललका   30 56.00       

जाजरकोि भेरी नगरपाललका   30 56.00       

जाजरकोि कुसे गाउँपाललका   30 39.00       
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जाजरकोि जनुीचाँदे गाउँपाललका   30 47.00       

जाजरकोि बारेकोि गाउँपाललका   30 61.00       

जाजरकोि लर्वालय गाउँपाललका   30 37.00       

दैलेख आठबीस नगरपाललका   30 112.00       

दैलेख चामुण्डाबबन्रासैनी नगरपाललका   30 90.00       

दैलेख दलु्लु नगरपाललका   30 205.00       

दैलेख नारायण नगरपाललका   30 132.00       

दैलेख गुराँस गाउँपाललका   30 125.00       

दैलेख ठाँिीकाँध गाउँपाललका   30 37.00       

दैलेख डुगेंश्वर गाउँपाललका   30 93.00       

दैलेख नौमुले गाउँपाललका   30 90.00       

दैलेख भगवतीमाई गाउँपाललका   30 130.00       

दैलेख भैरवी गाउँपाललका   30 72.00       

दैलेख महाब ु गाउँपाललका   30 64.00       

कैलाली धनगिीउपमहा नगरपाललका     127 96 95   

कैलाली गोदावरी नगरपाललका     180 109 131   

कैलाली गौरीगंगा नगरपाललका     117 73 91   

कैलाली घोडाघोडी नगरपाललका     100 79 96   

कैलाली दिकापरु नगरपाललका     82 57 76   

कैलाली भजनी नगरपाललका     154 98 120   

कैलाली लजम्कचहुा नगरपाललका     137.6 86.4 107.4   

कैलाली कैलारी गाउँपाललका     193.6 106.4 151.4   

कैलाली चरेु गाउँपाललका     88.55 69.45 85   

कैलाली जानकी गाउँपाललका     142 94 115   

कैलाली जोर्ीपरु गाउँपाललका     89 78 96   

कैलाली बदयगोररया गाउँपाललका     68 51 69   

कैलाली मोहन्याल गाउँपाललका     87 59 84   

डोिी ददपायललसलगिी नगरपाललका   30 52       

डोिी लर्खर नगरपाललका   30 149       

डोिी आदर्य गाउँपाललका   30 130       

डोिी के.आई.लस.ं गाउँपाललका   30 109       

डोिी जोरायल गाउँपाललका   30 128       

डोिी पवूीचौकी गाउँपाललका   30 92       

डोिी बडीकेदार गाउँपाललका   30 77       

डोिी बोगिान गाउँपाललका   30 119       

डोिी सायल गाउँपाललका   30 66       

आछाम कमलबजार नगरपाललका   35 138       

आछाम पचंदेवलववनायक नगरपाललका   35 151       

आछाम मंगलसेन नगरपाललका   35 178       

आछाम साँफेवगर नगरपाललका   35 216       

आछाम चौरपािी गाउँपाललका   35 149       

आछाम िकारी गाउँपाललका   35 98       

आछाम तुमायखाँद गाउँपाललका   35 143       

आछाम बान्नीगिीजयगि गाउँपाललका   35 119       

आछाम मेल्लेख गाउँपाललका   35 144       

आछाम रामारोर्न गाउँपाललका   35 136       

बाजरुा बत्रवेणी नगरपाललका   30 39       
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बाजरुा बडडमाललका नगरपाललका   30 56       

बाजरुा बिुीगंगा नगरपाललका   30 47       

बाजरुा बिुीनन्दा नगरपाललका   30 63       

बाजरुा गौमुल गाउँपाललका   30 37       

बाजरुा छेडेदह गाउँपाललका   30 68       

बाजरुा पाण्डवगुफा गाउँपाललका   30 31       

बाजरुा स्वामीकातत यक गाउँपाललका   30 47       

बाजरुा दहमाली गाउँपाललका   30 24       

बझाङ्ग जयपृ् वी नगरपाललका   30 74       

बझाङ्ग बुगंल नगरपाललका   30 63       

बझाङ्ग काँडा गाउँपाललका   30 18       

बझाङ्ग केदारस्युँ गाउँपाललका   30 52       

बझाङ्ग खप्तडछान्ना गाउँपाललका   30 71       

बझाङ्ग छबबसपागथभेरा गाउँपाललका   30 39       

बझाङ्ग तलकोि गाउँपाललका   30 47       

बझाङ्ग थलारा गाउँपाललका   30 74       

बझाङ्ग दगुायथली गाउँपाललका   30 45       

बझाङ्ग मटिा गाउँपाललका   30 58       

बझाङ्ग ववत्थडगचर गाउँपाललका   30 48       

बझाङ्ग सूमाय गाउँपाललका   30 26       

दाचुयला महाकाली नगरपाललका     72   91.00   

दाचुयला र्ैल्यलर्खर नगरपाललका     88   98.00   

दाचुयला अवपदहमाल गाउँपाललका     32   54.00   

दाचुयला दहँुु गाउँपाललका     61   80.00   

दाचुयला नौगाड गाउँपाललका     61   80.00   

दाचुयला व्याँस गाउँपाललका     61   86.00   

दाचुयला मामाय गाउँपाललका     76   92.00   

दाचुयला माललकाजुयन गाउँपाललका     88   105.00   

दाचुयला लेकम गाउँपाललका     61   80.00   

बतैडी दर्रथचन्द नगरपाललका   30 197       

बतैडी पािन नगरपाललका   30 172       

बतैडी पचुौडी नगरपाललका   30 202       

बतैडी मेलौली नगरपाललका   30 119       

बतैडी डीलासैनी गाउँपाललका   30 116       

बतैडी दोगडाकेदार गाउँपाललका   30 146       

बतैडी पचंेश्वर गाउँपाललका   30 95       

बतैडी लर्वनाथ गाउँपाललका   30 87       

बतैडी लसगास गाउँपाललका   30 112       

बतैडी सुनयया गाउँपाललका   30 114       

डडेलधरुा अमरगिी नगरपाललका   30 111       

डडेलधरुा परर्ुराम नगरपाललका   30 60       

डडेलधरुा अजयमेरु गाउँपाललका   30 116       

डडेलधरुा आललताल गाउँपाललका   30 63       

डडेलधरुा गन्यापधरुा गाउँपाललका   30 93       

डडेलधरुा नवदगुाय गाउँपाललका   30 96       

डडेलधरुा भागेश्वर गाउँपाललका   30 82       

कंचनपरु कृटणपरु नगरपाललका     128 83     
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कंचनपरु पनुवायस नगरपाललका     154 99     

कंचनपरु बेदकोि नगरपाललका     106 68     

कंचनपरु बेलौरी नगरपाललका     168 95     

कंचनपरु लभमदत्त नगरपाललका     196 107     

कंचनपरु माहाकाली नगरपाललका     108 73     

कंचनपरु र्ुक्लाफाँि नगरपाललका     127 77     

कंचनपरु बेलडाँडी गाउँपाललका     47 42     

कंचनपरु लालझाडी गाउँपाललका     86 60     

 

श्रोत : यनुनसेफ माफग त 
ककर्ोरी्पोषण्लजक्ष्यत्ववध्यालय्स्वास््य्तथा्पोषण्काययक्रम (ककर्ोरीलाइ्आइरन्चक्की्ववतरण्समेत्(

कोसलमक्षा्तथा्पतूायजगी्र्परुाना्जजल्लामा्काययक्रम्४१्तनरन्तर्सचंालन्लर्क्षककोताललम्सदहत  - स्थानीय्
तनकाय्माफय त ्(श्रोत :यनुनसेफ)  

क .स  जजल्ला स्थानीयतनकायको्नाम ककलसम जम्मा (रू हजारमा ) 

1 पाँचथर 

कफददम नगरपाललका 24 

कुम्मायक गाउँपाललका 20 

तमु्वेवा गाउँपाललका 20 

फालेलङु गाउँपाललका 20 

फाल्गनुन्द गाउँपाललका 22 

लमक्लाजङु गाउँपाललका 22 

याङवरक गाउँपाललका 21 

दहललहाङ गाउँपाललका 21 

2 भोजपरु 

भोजपरु नगरपाललका 23 

षडानन्द नगरपाललका 26 

अरुण गाउँपाललका 22 

आमचोक गाउँपाललका 24 

ट्याम्केमयैमु गाउँपाललका 25 

पौवादङु्मा गाउँपाललका 22 

रामप्रसादराई गाउँपाललका 23 

साल्पालसललछो गाउँपाललका 20 
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हतवुागिी गाउँपाललका 22 

3 खोिाङ्ग 

रुपाकोिमझुवागिी नगरपाललका 28 

हलेसीतवुाचुङ नगरपाललका 27 

ऐसेलखुकय  गाउँपाललका 23 

केवपलासगिी गाउँपाललका 23 

खोिेहाङ गाउँपाललका 25 

जन्तिंुेगा गाउँपाललका 22 

ददप्रङु गाउँपाललका 23 

लालमडाँडा गाउँपाललका 22 

वराहपोखरी गाउँपाललका 22 

साकेला गाउँपाललका 20 

4 उदयपरु 

किारी नगरपाललका 24 

चौदण्डीगिी नगरपाललका 22 

बत्रयगुा नगरपाललका 22 

वेलका नगरपाललका 20 

उदयपरुगिी गाउँपाललका 24 

ताप्ली गाउँपाललका 21 

रौतामाई गाउँपाललका 22 

सनुकोर्ी गाउँपाललका 21 

5 सप्तरी 

कञ्चनरुप नगरपाललका 26 

खडक नगरपाललका 24 

डाक्नेश्वरी नगरपाललका 25 

राजववराज नगरपाललका 23 

बोदेबरसाईन नगरपाललका 25 

र्म्भनुाथ नगरपाललका 23 

सरुुगां नगरपाललका 26 
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हनमुाननगरकंकाललनी नगरपाललका 24 

सप्तकोर्ी नगरपाललका 19 

अग्नीसाइरकृटणासवरन गाउँपाललका 21 

तछन्नमस्ता गाउँपाललका 20 

ततरहुत गाउँपाललका 21 

ततलाठीकोईलाडी गाउँपाललका 22 

बबटणुपरु गाउँपाललका 19 

बेल्हीचपेना गाउँपाललका 22 

महादेवा गाउँपाललका 21 

रुपनी गाउँपाललका 21 

बलान -ववहुल  गाउँपाललका 21 

6 धनषुा 

जनकपरुउपमहा नगरपाललका 26 

क्षक्षरेश्वरनाथ नगरपाललका 20 

गणेर्मान –चारनाथ  नगरपाललका 21 

धनषुाधाम नगरपाललका 20 

नगराइन नगरपाललका 21 

लमगथला नगरपाललका 23 

ववदेह नगरपाललका 22 

सबलैा नगरपाललका 24 

र्दहदनगर नगरपाललका 25 

कमला नगरपाललका 22 

लमगथलाववहारी नगरपाललका 21 

हंसपरु नगरपाललका 23 

औरही गाउँपाललका 21 

जनकनजन्दनी गाउँपाललका 22 

बिेश्वर गाउँपाललका 20 
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मखुखयापट्दिमसुहरलमया गाउँपाललका 20 

लक्ष्मीतनया गाउँपाललका 20 

धनौजी गाउँपाललका 20 

7 महोत्तरी 

गौर्ाला नगरपाललका 23 

जलेश्वर नगरपाललका 22 

बददयबास नगरपाललका 23 

औरही नगरपाललका 19 

बलवा नगरपाललका 20 

भँगाहा नगरपाललका 22 

मदिहानी नगरपाललका 21 

मनरालससवा नगरपाललका 22 

रामगोपालपरु नगरपाललका 20 

लोहरपट्िी नगरपाललका 22 

एकडारा गाउँपाललका 21 

वपपरा गाउँपाललका 22 

महोत्तरी गाउँपाललका 19 

साम्सी गाउँपाललका 21 

सोनमा गाउँपाललका 20 

8 सलायही 

ईश्वरपरु नगरपाललका 21 

गोडिैा नगरपाललका 25 

मलगंवा नगरपाललका 20 

लालबन्दी नगरपाललका 23 

बरहथवा नगरपाललका 22 

बलरा नगरपाललका 24 

बागमती नगरपाललका 20 

हररपरु नगरपाललका 22 
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हररवन नगरपाललका 21 

हररपवुाय नगरपाललका 18 

कबबलासी नगरपाललका 22 

चक्रघट्िा गाउँपाललका 23 

चन्रनगर गाउँपाललका 20 

धनकौल गाउँपाललका 21 

ब्रह्मपरुी गाउँपाललका 19 

रामनगर गाउँपाललका 20 

ववटण ु गाउँपाललका 20 

बसबरीया गाउँपाललका 20 

कौडनेा गाउँपाललका 20 

पसाय गाउँपाललका 18 

9 रौतहि 

गरुडा नगरपाललका 26 

गौर नगरपाललका 17 

चन्रपरु नगरपाललका 20 

राजदेवी नगरपाललका 23 

ईर्नाथ नगरपाललका 22 

किहरीया नगरपाललका 22 

गिीमाई नगरपाललका 22 

गजुरा नगरपाललका 21 

देवाहीगोनाही नगरपाललका 21 

परोहा नगरपाललका 22 

फतवुाववजयपरु नगरपाललका 21 

बौधीमाई नगरपाललका 21 

माधवनारायण नगरपाललका 24 

मौलापरु नगरपाललका 19 
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राजपरु नगरपाललका 21 

वनृ्दावन नगरपाललका 21 

दगुायभगवती गाउँपाललका 21 

यमनुामाई गाउँपाललका 20 

10 बारा 

कलयैाउपमहा नगरपाललका 28 

जजतपरु -लसमराउपमहा  नगरपाललका 25 

कोल्हवी नगरपाललका 23 

तनजगि नगरपाललका 20 

महागिीमाई नगरपाललका 25 

लसम्रौनगि नगरपाललका 24 

पचरौता नगरपाललका 24 

आदर्यकोतवाल गाउँपाललका 21 

करैयामाई गाउँपाललका 22 

देवताल गाउँपाललका 21 

परवानीपरु गाउँपाललका 20 

प्रसौनी गाउँपाललका 19 

फेिा गाउँपाललका 21 

बारागिी गाउँपाललका 22 

सवुणय गाउँपाललका 20 

ववश्रामपरु गाउँपाललका 20 

11 पसाय 

वीरगञ्जमहा नगरपाललका 34 

पोखररया नगरपाललका 21 

पसायगिी नगरपाललका 20 

बहुदरमाई नगरपाललका 23 

तछपहरमाई गाउँपाललका 21 

जगरनाथपरु गाउँपाललका 22 
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धोबीनी गाउँपाललका 21 

पकाहामनैपरु गाउँपाललका 21 

पिेवायसगुौली गाउँपाललका 20 

बबन्दबालसनी गाउँपाललका 20 

सखुवाप्रसौनी गाउँपाललका 22 

ठोरी (सवुणयपरु(  गाउँपाललका 19 

काललकामाई गाउँपाललका 21 

जजराभवानी गाउँपाललका 20 

12 दोलखा 

जजरी नगरपाललका 19 

लभमेश्वर नगरपाललका 22 

काललन्चोक गाउँपाललका 22 

गौरीर्ङ्कर गाउँपाललका 22 

तामाकोर्ी गाउँपाललका 23 

वतैशे्वर गाउँपाललका 21 

मेलङु्ग गाउँपाललका 21 

ववग ु गाउँपाललका 24 

र्लैङु्ग गाउँपाललका 22 

13 काठमाण्डौं 

काठमाण्डौंमहा नगरपाललका 39 

कागेश्वरी –मनोहरा  नगरपाललका 21 

कीतत यपरु नगरपाललका 23 

गोकणेश्वर नगरपाललका 20 

चन्रागगरी नगरपाललका 27 

िोखा नगरपाललका 20 

तारकेश्वर नगरपाललका 22 

दक्षक्षणकाली नगरपाललका 21 

नागाजुयन नगरपाललका 20 
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बिुातनलकण्ठ नगरपाललका 22 

र्खंरापरु नगरपाललका 22 

14 भक्तपरु 

चाँगनुारायण नगरपाललका 23 

भक्तपरु नगरपाललका 30 

मध्यपरुगथमी नगरपाललका 21 

सयूयववनायक नगरपाललका 23 

15 मानाङ्ग 

चाम े गाउँपाललका 17 

नाफुय  गाउँपाललका 18 

नार्ोङ गाउँपाललका 19 

नेस्याङ गाउँपाललका 23 

16 

नवलपरासी्
(बदयघाि्

ससु्तापवूय(  

कावासोती नगरपाललका 21 

गैंडाकोि नगरपाललका 20 

देवचुली नगरपाललका 20 

मध्यववन्द ु नगरपाललका 23 

बङु्दीकाली गाउँपाललका 21 

बलुलङिार गाउँपाललका 22 

ववनयी गाउँपाललका 20 

हुप्सेकोि गाउँपाललका 19 

17 नवलपरासी 

बदयघाि नगरपाललका 20 

रामग्राम नगरपाललका 24 

सनुवल नगरपाललका 19 

ससु्ता गाउँपाललका 20 

पाल्हीनन्दन गाउँपाललका 22 

प्रतापपरु गाउँपाललका 23 

सरावल गाउँपाललका 22 

18 रूपन्देही बिुवलउपमहा नगरपाललका 18 
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ततलोत्तमा नगरपाललका 23 

देवदह नगरपाललका 19 

लजुम्वनीसांस्कृततक नगरपाललका 24 

लसद्धाथयनगर नगरपाललका 21 

सनैामनैा नगरपाललका 19 

ओमसततया गाउँपाललका 20 

कन्चन गाउँपाललका 18 

कोिहीमाई गाउँपाललका 22 

गडैहवा गाउँपाललका 20 

मचयवारी गाउँपाललका 20 

मायादेवी गाउँपाललका 20 

रोदहणी गाउँपाललका 22 

र्दु्धोधन गाउँपाललका 19 

सम्मरीमाई गाउँपाललका 22 

लसयारी गाउँपाललका 21 

19 कवपलवस्त ु

कवपलवस्त ु नगरपाललका 23 

कृटणनगर नगरपाललका 25 

बाणगगंा नगरपाललका 22 

बदु्धभमुी नगरपाललका 26 

महाराजगञ्ज नगरपाललका 25 

लर्वराज नगरपाललका 24 

मायादेवी गाउँपाललका 24 

यसोधरा गाउँपाललका 24 

ववजयनगर गाउँपाललका 20 

र्दु्धोधन गाउँपाललका 22 

20 रोल्पा रोल्पा नगरपाललका 23 
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बत्रवेणी गाउँपाललका 21 

थवाङ गाउँपाललका 19 

दईुखोली गाउँपाललका 21 

माडी गाउँपाललका 20 

रुन्िीगिी गाउँपाललका 21 

लङुग्री गाउँपाललका 21 

सकुकदह गाउँपाललका 20 

सनुछहरी गाउँपाललका 22 

सवुणायवती गाउँपाललका 21 

21 प्यठूान 

प्यठूान नगरपाललका 22 

स्वगयद्वारी नगरपाललका 22 

ऐरावती गाउँपाललका 22 

गौमखुी गाउँपाललका 22 

खझमरुक गाउँपाललका 21 

नौबदहनी गाउँपाललका 22 

मल्लरानी गाउँपाललका 19 

माण्डवी गाउँपाललका 21 

सरुमारानी गाउँपाललका 19 

22 दाङ्ग 

घोराहीउपमहा नगरपाललका 24 

तलु्सीपरुउपमहा नगरपाललका 24 

लमही नगरपाललका 19 

गिवा गाउँपाललका 20 

दंगीर्रण गाउँपाललका 19 

बगंलाचुली गाउँपाललका 20 

बबई गाउँपाललका 18 

राजपरु गाउँपाललका 18 
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राप्ती गाउँपाललका 18 

र्ाजन्तनगर गाउँपाललका 19 

23 बाँके 

नेपालगञ्जउपमहा नगरपाललका 27 

कोहलपरु नगरपाललका 19 

खजुरा गाउँपाललका 22 

जानकी गाउँपाललका 22 

डुडुवा गाउँपाललका 21 

नरैनापरु गाउँपाललका 22 

बजैनाथ गाउँपाललका 20 

राप्तीसोनारी गाउँपाललका 22 

24 बददयया 

गलुररया नगरपाललका 19 

ठाकुरबाबा नगरपाललका 20 

बाँसगिी नगरपाललका 19 

मधुवन नगरपाललका 20 

राजापरु नगरपाललका 23 

बारबददयया नगरपाललका 20 

गेरुवा गाउँपाललका 20 

बिैयाताल गाउँपाललका 20 

25 रूकुम्पवूय 

पथुाउत्तरगगंा गाउँपाललका 21 

भमेू गाउँपाललका 21 

लसस्न े गाउँपाललका 21 

26 मगु ु

छायाँनाथरारा नगरपाललका 22 

खत्याड गाउँपाललका 23 

मगुमुकामायरोंग गाउँपाललका 21 

सोरु गाउँपाललका 23 

27 डोल्पा ठूलीभेरी नगरपाललका 19 
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बत्रपरुासनु्दरी नगरपाललका 21 

काईके गाउँपाललका 18 

छाकायताङसोङ गाउँपाललका 18 

जगदलु्ला गाउँपाललका 19 

डोल्पोबदु्ध गाउँपाललका 18 

मडु्केचुला गाउँपाललका 19 

र्फेोक्सनु्डो गाउँपाललका 19 

28 हुम्ला 

अदानचुली गाउँपाललका 18 

खापुयनाथ गाउँपाललका 20 

चंखेली गाउँपाललका 20 

ताँजाकोि गाउँपाललका 17 

नाम्खा गाउँपाललका 20 

सकेगाड गाउँपाललका 23 

लसमकोि गाउँपाललका 20 

29 जुम्ला 

चन्दननाथ नगरपाललका 19 

कनकासनु्दरी गाउँपाललका 21 

गदुठचौर गाउँपाललका 19 

तातोपानी गाउँपाललका 20 

ततला गाउँपाललका 21 

पातारासी गाउँपाललका 20 

लसजंा गाउँपाललका 19 

दहमा गाउँपाललका 22 

30 काललकोि 

खाँडाचक्र नगरपाललका 18 

ततलागफुा नगरपाललका 21 

रास्कोि नगरपाललका 19 

काललका गाउँपाललका 19 
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नरहररनाथ गाउँपाललका 21 

पचालझरना गाउँपललका 19 

पलाता गाउँपाललका 19 

महाव ै गाउँपाललका 18 

सान्नीबत्रवणेी गाउँपाललका 19 

31 रूकुम 

आठबबसकोि नगरपाललका 21 

चौरजहारी नगरपाललका 21 

मलुसकोि नगरपाललका 21 

बत्रवेणी गाउँपाललका 20 

बाँकफकोि गाउँपाललका 20 

सानीभेरी गाउँपाललका 20 

32 सखुेत 

गभुायकोि नगरपाललका 22 

पञ्चपरुी नगरपाललका 21 

भेरीगगंा नगरपाललका 20 

लेकबेसी नगरपाललका 21 

बीरेन्रनगर नगरपाललका 23 

गचङ्गाड गाउँपाललका 21 

चौकुने गाउँपाललका 21 

बराहताल गाउँपाललका 21 

लसम्ता गाउँपाललका 24 

33 जाजरकोि 

छेडागाड नगरपाललका 23 

बत्रवेणीनलगाड नगरपाललका 22 

भेरी नगरपाललका 21 

कुसे गाउँपाललका 21 

जुनीचाँदे गाउँपाललका 20 

बारेकोि गाउँपाललका 20 
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लर्वालय गाउँपाललका 19 

34 दैलेख 

आठबीस नगरपाललका 22 

चामणु्डाबबन्रासनैी नगरपाललका 19 

दलु्ल ु नगरपाललका 25 

नारायण नगरपाललका 22 

गरुाँस गाउँपाललका 22 

ठाँिीकाँध गाउँपाललका 18 

डुगेंश्वर गाउँपाललका 20 

नौमलेु गाउँपाललका 22 

भगवतीमाई गाउँपाललका 22 

भरैवी गाउँपाललका 19 

महाब ु गाउँपाललका 21 

35 डोिी 

ददपायललसलगिी नगरपाललका 20 

लर्खर नगरपाललका 25 

आदर्य गाउँपाललका 22 

के .आई.लस ं.  गाउँपाललका 21 

जोरायल गाउँपाललका 22 

पवूीचौकी गाउँपाललका 23 

बडीकेदार गाउँपाललका 20 

बोगिान गाउँपाललका 23 

सायल गाउँपाललका 19 

36 आछाम 

कमलबजार नगरपाललका 25 

पचंदेवलववनायक नगरपाललका 24 

मगंलसेन नगरपाललका 24 

साँफेवगर नगरपाललका 29 

चौरपािी गाउँपाललका 22 
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िकारी गाउँपाललका 20 

तमुायखाँद गाउँपाललका 24 

बान्नीगिीजयगि गाउँपाललका 22 

मेल्लेख गाउँपाललका 23 

रामारोर्न गाउँपाललका 23 

37 बाजुरा 

बत्रवेणी नगरपाललका 19 

बडडमाललका नगरपाललका 19 

बिुीगगंा नगरपाललका 19 

बिुीनन्दा नगरपाललका 20 

गौमलु गाउँपाललका 18 

छेडदेह गाउँपाललका 21 

पाण्डवगफुा गाउँपाललका 18 

स्वामीकातत यक गाउँपाललका 19 

दहमाली गाउँपाललका 18 

38 बझाङ्ग 

जयपृ् वी नगरपाललका 21 

बुगंल नगरपाललका  21 

काँडा  गाउँपाललका  17 

केदारस्यु ँ गाउँपाललका 20 

खप्तडछान्ना गाउँपाललका 22 

छबबसपागथभेरा गाउँपाललका 21 

तलकोि गाउँपाललका 20 

थलारा गाउँपाललका 21 

दगुायथली गाउँपाललका 21 

मटिा गाउँपाललका 20 

ववत्थडगचर गाउँपाललका 19 

समूाय गाउँपाललका 18 
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39 बतैडी 

दर्रथचन्द नगरपाललका 25 

पािन नगरपाललका 25 

पचुौडी नगरपाललका 26 

मेलौली नगरपाललका 22 

डीलासनैी गाउँपाललका 21 

दोगडाकेदार गाउँपाललका 24 

पचंेश्वर गाउँपाललका 21 

लर्वनाथ गाउँपाललका 19 

लसगास गाउँपाललका 22 

सनुयया गाउँपाललका 22 

40 डडलेधुरा 

अमरगिी नगरपाललका 20 

परर्रुाम नगरपाललका 18 

अजयमेरु गाउँपाललका 21 

आललताल गाउँपाललका 18 

गन्यापधुरा गाउँपाललका 20 

नवदगुाय गाउँपाललका 20 

भागेश्वर गाउँपाललका 19 

41 कंचनपरु 

कृटणपरु नगरपाललका 19 

पनुवायस नगरपाललका 20 

बेदकोि नगरपाललका 18 

बेलौरी नगरपाललका 18 

लभमदत्त नगरपाललका 18 

माहाकाली नगरपाललका 19 

र्कु्लाफाँि नगरपाललका 18 

बेलडाँडी गाउँपाललका 18 

लालझाडी गाउँपाललका 18 
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  जम्मा 8644 

 

बहृत पोषण प्याकेज कायगक्रम तथा क्षमता अमभवदृ्चध -बहुक्षेरीय पोषण योजना लाग ुभएका ११ ष्जपला (धनषुा , 

महोत्तरी, सलागही, रौतहि, बारा, पसाग, नवलपरासी पवूग तथा पष्श्चम, कवपलबस्त,ु बाजुरा, बतैिी  )कास्वास््य कमी 
तथा स्वयम   सेववकाहरुलाइ (श्रोत :यनुनसेफ)  

क .स  जजल्ला स्थानीय्तनकायकोनाम ककलसम 
जम्मा (रू्
हजारमा्( 

1 

धनषुा 

जनकपरुउपमहा नगरपाललका 280 

क्षक्षरेश्वरनाथ नगरपाललका 138 

गणेर्मान –चारनाथ  नगरपाललका 165 

धनषुाधाम नगरपाललका 145 

नगराइन नगरपाललका 167 

लमगथला नगरपाललका 212 

ववदेह नगरपाललका 190 

सबलैा नगरपाललका 236 

र्दहदनगर नगरपाललका 268 

कमला नगरपाललका 197 

लमगथलाववहारी नगरपाललका 158 

हंसपरु नगरपाललका 214 

औरही गाउँपाललका 164 

जनकनजन्दनी गाउँपाललका 192 

बिेश्वर गाउँपाललका 144 

मखुखयापट्दिमसुहरलमया गाउँपाललका 142 

लक्ष्मीतनया गाउँपाललका 145 

धनौजी गाउँपाललका 145 

2 

महोत्तरी 
गौर्ाला नगरपाललका 218 

जलेश्वर नगरपाललका 187 
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बददयबास नगरपाललका 218 

औरही नगरपाललका 112 

बलवा नगरपाललका 120 

भँगाहा नगरपाललका 183 

मदिहानी नगरपाललका 165 

मनरालससवा नगरपाललका 196 

रामगोपालपरु नगरपाललका 145 

लोहरपट्िी नगरपाललका 167 

एकडारा गाउँपाललका 169 

वपपरा गाउँपाललका 181 

महोत्तरी गाउँपाललका 119 

साम्सी गाउँपाललका 165 

सोनमा गाउँपाललका 145 

3 

सलायही 

ईश्वरपरु नगरपाललका 1013 

गोडिैा नगरपाललका 1530 

मलगंवा नगरपाललका 1406 

लालबन्दी नगरपाललका 2007 

बरहथवा नगरपाललका 1551 

बलरा नगरपाललका 1034 

बागमती नगरपाललका 1344 

हररपरु नगरपाललका 1593 

हररवन नगरपाललका 1510 

हररपवुाय नगरपाललका 433 

कबबलासी नगरपाललका 1241 

चक्रघट्िा गाउँपाललका 1489 

चन्रनगर गाउँपाललका 1034 
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धनकौल गाउँपाललका 537 

ब्रह्मपरुी गाउँपाललका 640 

रामनगर गाउँपाललका 889 

ववटण ु गाउँपाललका 433 

बसबरीया गाउँपाललका 682 

कौडनेा गाउँपाललका 1365 

पसाय गाउँपाललका 226 

4 

रौतहि 

गरुडा नगरपाललका 1841 

गौर नगरपाललका 1386 

चन्रपरु नगरपाललका 785 

राजदेवी नगरपाललका 1323 

ईर्नाथ नगरपाललका 578 

किहरीया नगरपाललका 972 

गिीमाई नगरपाललका 972 

गजुरा नगरपाललका 806 

देवाहीगोनाही नगरपाललका 744 

परोहा नगरपाललका 1096 

फतवुाववजयपरु नगरपाललका 744 

बौधीमाई नगरपाललका 785 

माधवनारायण नगरपाललका 1158 

मौलापरु नगरपाललका 578 

राजपरु नगरपाललका 785 

वनृ्दावन नगरपाललका 599 

दगुायभगवती गाउँपाललका 413 

यमनुामाई गाउँपाललका 785 

5 बारा कलयैाउपमहा नगरपाललका 365 
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जजतपरु -लसमराउपमहा  नगरपाललका 266 

कोल्हवी नगरपाललका 221 

तनजगि नगरपाललका 139 

महागिीमाई नगरपाललका 264 

लसम्रौनगि नगरपाललका 234 

पचरौता नगरपाललका 243 

आदर्यकोतवाल गाउँपाललका 169 

करैयामाई गाउँपाललका 189 

देवताल गाउँपाललका 157 

परवानीपरु गाउँपाललका 145 

प्रसौनी गाउँपाललका 119 

फेिा गाउँपाललका 158 

बारागिी गाउँपाललका 198 

सवुणय गाउँपाललका 154 

ववश्रामपरु गाउँपाललका 139 

6 

पसाय 

वीरगञ्जमहा नगरपाललका 497 

पोखररया नगरपाललका 172 

पसायगिी नगरपाललका 152 

बहुदरमाई नगरपाललका 224 

तछपहरमाई गाउँपाललका 172 

जगरनाथपरु गाउँपाललका 197 

धोबीनी गाउँपाललका 158 

पकाहामनैपरु गाउँपाललका 172 

पिेवायसगुौली गाउँपाललका 139 

बबन्दबालसनी गाउँपाललका 145 

सखुवाप्रसौनी गाउँपाललका 192 
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ठोरी (सवुणयपरु(  गाउँपाललका 113 

काललकामाई गाउँपाललका 164 

जजराभवानी गाउँपाललका 151 

7 

नवलपरासी्
(बदयघाि्

ससु्तापवूय(  

कावासोती नगरपाललका 172 

गैंडाकोि नगरपाललका 147 

देवचुली नगरपाललका 148 

मध्यववन्द ु नगरपाललका 226 

बङु्दीकाली गाउँपाललका 174 

बलुलङिार गाउँपाललका 197 

ववनयी गाउँपाललका 142 

हुप्सेकोि गाउँपाललका 119 

8 

नवलपरासी 

बदयघाि नगरपाललका 147 

रामग्राम नगरपाललका 256 

सनुवल नगरपाललका 120 

ससु्ता गाउँपाललका 144 

पाल्हीनन्दन गाउँपाललका 196 

प्रतापपरु गाउँपाललका 223 

सरावल गाउँपाललका 199 

9 

कवपलवस्त ु

कवपलवस्त ु नगरपाललका 240 

कृटणनगर नगरपाललका 289 

बाणगगंा नगरपाललका 219 

बदु्धभमुी नगरपाललका 321 

महाराजगञ्ज नगरपाललका 287 

लर्वराज नगरपाललका 267 

मायादेवी गाउँपाललका 269 

यसोधरा गाउँपाललका 272 
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ववजयनगर गाउँपाललका 145 

र्दु्धोधन गाउँपाललका 217 

10 

बाजुरा 

बत्रवेणी नगरपाललका 115 

बडडमाललका नगरपाललका 123 

बिुीगगंा नगरपाललका 119 

बिुीनन्दा नगरपाललका 146 

गौमलु गाउँपाललका 95 

छेडदेह गाउँपाललका 168 

पाण्डवगफुा गाउँपाललका 92 

स्वामीकातत यक गाउँपाललका 119 

दहमाली गाउँपाललका 89 

11 

बतैडी 

दर्रथचन्द नगरपाललका 305 

पािन नगरपाललका 294 

पचुौडी नगरपाललका 327 

मेलौली नगरपाललका 210 

डीलासनैी गाउँपाललका 189 

दोगडाकेदार गाउँपाललका 262 

पचंेश्वर गाउँपाललका 180 

लर्वनाथ गाउँपाललका 136 

लसगास गाउँपाललका 210 

सनुयया गाउँपाललका 208 

  जम्मा 58430 

 

६. व्यवस्थापन कायगक्रम 
स्थानीय तहका स्वास््य ससं्थाहरुको मामसक/चौमामसक समीक्षा, सचूना सकंलन, भेररकफकेर्न, गणुस्तर 
सधुार साथै ववद्यतुीय प्रनतवेदनका लाचग इन्त्िरनेि सवेा महर्लु भकु्तानी समेत 
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काययक्रमको 
पररचय 

स्थानीय तहहरुमा स्वास््य सचूना व्यवस्थापनलाई सदुृि र व्यवजस्थत बनाउन े
उद्देश्यले स्वास््य ससं्थाबाि प्रदान गरेका सेवाको अलभलेख अनसुारको प्रततबेदन भए 
नभएको एकीन गनुयको साथै स्वास््य कायायलयल ेतोकेको स्वास््य ससं्थामा प्रत्येक 
मदहनामा मदहला स्वास््य स्वय ंसेववका, खोप जक्लतनक, गाउँघर जक्लतनक, सरकारी 
तथा गरै सरकारी स्वास््य ससं्थाहरु र स्वास््य कमीहरुबाि प्रदान गररएका सेवाहरुलाई 
लेखाजोखा गरी सचंाललत स्वास््य काययक्रमको लक्ष्य प्रगततको समीक्षा, सचूना 
सकंलन, प्राप्त सचूनालाई भेररकफकेर्न साथै सचूनाको गणुस्तर सधुार गने र स्थानीय 
तहहरुमा प्राप्त सचूनाहरुलाई ववलभन्न प्रणालीहरुमा अनलाईन ररपोदियङ (DHIS 2 
मा) गने काययका लागग यो कक्रयाकलाप समावेर् गररएको हो । 

उदेश्य  स्वास््य ससं्थाबाि प्रदान गररएका सेवाहरुको अलभलेख अनसुारको अनलाईन 
ररपोदियङ (DHIS 2 मा) प्रववजटि भए नभएको एकीन गने । 

 स्वास््य ससं्थाहरुबाि प्रदान गररएका सेवाहरुलाई लेखाजोखा गरी सचंाललत 
स्वास््य काययक्रमको लक्ष्य प्रगततको समीक्षा, सचूना सकंलन, प्राप्त सचूनालाई 
भेररकफकेर्न साथै सचूनाको गणुस्तर सधुार गने । 

 स्थानीय तहहरुमा स्वास््य सचूना व्यवस्थापनलाई सदुृि र व्यवजस्थत बनाउने । 
 स्वास््य सचूना व्यवस्थापनका लागग जडान भएको इन्िरनेि सेवाको रकम समयम ै

भकु्तानी गने । 

अपेक्षक्षत प्रततफल  स्वास््य ससं्थाबाि प्रदान गररएका सेवाहरुको अलभलखे अनसुारको अनलाईन 
ररपोदियङ (DHIS 2 मा) प्रववटिी भएको हुनेछ ।  

 मालसक सचूना सकंलन )मालसक बठैक( , सचूनाको भेररकफकेर्न गरी गणुस्तर 
सधुार भएको सतुनजश्चत हुनेछ । 

 स्वास््य ससं्थाहरुबाि प्रदान गररएका सेवाहरुको त्याकंमा आधाररत चौमालसक 
समीक्षा हुनेछन ्।  

 स्थानीय तहहरुको स्वास््य सचूना व्यवस्थापन सदुृि र व्यवजस्थत भएको 
हुनेछ । 

 स्वास््य सचूना व्यवस्थापनका लागग जडान भएको इन्िरनेि सेवाको रकम 
समयम ैभकु्तानी भएको हुनेछ । 

सञ्चालन ववगध/ 
कायय सञ्चालन 
प्रकक्रया 

 यस कक्रयाकलापमा समावरे् गररएको रकमबाि प्रत्येक स्थानीय तहका स्वास््य 
र्ाखाहरुले प्रत्येक मदहनाको ७ गत े लभत्र सम्बजन्धत स्वास््य ससं्थाहरुबाि 
HMIS/LMIS प्रत्येक त्रमैालसक भकु्तान भए पश्चात (प्रततवेदन अतनवायय रुपमा 

स्थानीय तहमा प्राप्त गने प्रबन्ध गनुयपनेछ  ।  

 प्राप्त भएको प्रततवेदन सम्बजन्धत स्वास््य ससं्थाको अलभलेखसँग लमलान गरी 
डािा भेररकफकेर्न सदहत मालसक बठैक गनुयपनेछ । 
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 डािा भेररकफकेर्न पश्चात १५ गत ेलभत्रमा अनलाईन ररपोदियङ (DHIS 2 मा) 
प्रववटिी स्थानीय तहको स्वास््य र्ाखाले गनुयपने हुन्छ ।  

 अनलाईन प्रववटि भएको डािालाई आधारमानी चौमालसकरुपमा समीक्षा गनुयपनेछ 
। 

 स्वास््य सचूना व्यवस्थापनका लागग स्थानीय तहको स्वास््य र्ाखामा जडान 
भएको इन्िरनिे सेवाको रकम समयम ैभकु्तानी भएको हुनेछ । यदद पदहल ेन ै
स्थानीय तहबाि इन्िरनेि सेवा प्रवाह भएको अवस्थामा यस लर्षयकको रकम 
मालसक/चौमालसक समीक्षा काययक्रममा खचय गनय सककनेछ । 
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७. राष्टिय स्वास््य मर्क्षा, सचूना तथा संचार कायगक्रम 
कायगक्रम: १. स्वास््य सम्बन्त्धी सन्त्देर् एफ.एम.रेडियोबाि प्रसारण 

पररचय  समदुायमा स्वास््य सम्वन्धी सचूना तथा सन्देर्हरु लक्षक्षत समहू/सहभागी समहूसम्म 
नेपाली भाषा लगायत स्थानीय भाषाहरुमा प्रचार प्रसार गनय स्थानीय एफ.एम.रेडडयो एक 
प्रभावकारी माध्यम हो । समदुायका मातनसहरुको स्वास््य सम्बन्धी ववलभन्न धारणा र 
व्यवहारमा सकारात्मक पररवतयन ल्याउन एफ.एम.रेडडयोको भलूमका महत्वपूणय हुन्छ । 
स्थानीय एफ.एम. रेडडयोहरुबाि स्वास््य सम्बन्धी सन्देर्/सचूनाहरु प्रवाह गरी समदुायका 
मातनसहरुलाई जानकारी गराई उनीहरुको ज्ञान तथा चेतना अलभबदृ्गध गरी व्यवहारमा 
सकारात्मक पररवतयन गनय सककन्छ । त्यसलै ेववलभन्न स्वास््य सम्बन्धी सन्देर्हरु स्थानीय 
एफ.एम रेडडयोहरुबाि प्रवाह गनय यो काययक्रमको आवश्यकता परेको हो । 

उद्देश्य स्थानीय एफ.एम.रेडडयोहरुबाि स्वास््य सम्बन्धी जानकारीमलूक सन्देर्हरू प्रवाह गने र 
जन समदुायको स्वास््य सम्बन्धी ज्ञान अलभबदृ्गध गरी व्यवहारमा सकारात्मक पररवतयन 
गनय र उनीहरुलाई उपलव्ध स्वास््य सेवाको अगधकतम उपभोग गनय अलभप्ररेरत गने । 

सञ्चालन 
प्रकृया  

काययक्रम सञ्चालन हुने स्थानः स्थानीय तहमा। 

लक्षक्षत समहू/सहभागी समहू: आम जनसमदुाय, समदुाय स्तरमा स्वास््य सन्देर् प्रवाह 
गनेहरु जस्तःै मदहला स्वास््य स्वयसंेववका, ववद्याथी, लर्क्षक, स्वास््यकमी, 
ककर्ोर/ककर्ोरीहरु, यवुा/यवुतीहरु, आमाहरु, गभयवती मदहलाहरु आदद । 

सन्देर्हरु समावेर् गनय सककने ववषयहरुः 

 नेपाल सरकार, प्रदेर् तथा स्थानीय तहवाि सचंाललत स्वास््य सेवाहरु तथा 
काययक्रमहरुकोबारेमा  

  स्थानीयस्तरमा देखखएका प्रमखु स्वास््य समस्याहरु Morbidity and 

Mortality को आधारमा ववषय छनौि गने  
 स्वास््य सम्बन्धी ववलभन्न ववषयहरुवस्तहुरू (खोप, झाडापखाला, श्वासप्रश्वास, 

क्षयरोग, कुटठरोग, औलो, कालाजार लगायत अन्य ककिजन्य रोग, यौनरोग, 
एच.आई.भी तथा एड्स, सरुक्षक्षत माततृ्व/पररवार तनयोजन, सरुक्षक्षत गभयपतन, 
ककर्ोरावस्था, बाल स्वास््य, बदृ्ध स्वास्थ, लैंगगक दहसंा, सनुौला १००० ददन 
सचंार अलभयान, स्वस्थ जीवनर्लैी, नसने रोगहरु, वातावरणीय र व्यजक्तगत 
सरसफाई र स्वच्छता, सावनुपानीले हातधुने, तनःर्लु्क स्वास््य सेवा लगायत अन्य 
अत्यावश्यकीय स्वास््यसेवाका ववषयवस्तहुरु आदद) ।  

 स्वास््यकमीहरु तथा अन्य सरोकारवालाहरुसँग काययक्रमबारे छलफल गरी 
ववषयवस्तहुरु चयन गने ।  
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 पनुश्चः कुन ै ववषयमा स्थानीय भाषामा सन्देर् उत्पादन गरी प्रसारण गनुय परेमा 
सम्बजन्धत एफ.एमहरुले केन्रल े प्राप्त गराएको सन्देर्लाई स्थानीय भाषामा 
रुपान्तरण गरी प्रसारण गनुयपनेछ । यसका लागग केन्रबाि लसडड पतन उपलव्ध हुनेछ 
। 

पवूय तयारी  

 मौसम अनसुार देखापने गरेका रोगको प्रकोपहरुको त्याङ्क केलाउन े। 
 त्याङ्कहरु ववश्लेषण गरेपतछ देखखएका स्वास््य समस्याहरुको प्राथलमकता सचूी 

तयार गने । 
 केन्रसँग समन्वय गरी प्राथलमकता सचूीमा परेका ववषयमा सन्देर् प्रसारण गने ।  
 स्पेर्ीकफकेर्न तयार गरी सो अनसुारको सन्देर् प्रसारणको लागग स्थानीय 

एफ.एम.स्िेसन/लमडडया हाउससँग तनयमानसुार प्रकक्रया अतघ बिाउन े। 

सन्देर् प्रसारण: 

 तनयमानसुार स्थानीय एफ.एम.रेडडयो स्िेसन/लमडडया हाउस चयन गरी सझंौता गने 
। 

 सन्देर् स्पटि, छोिो र सवंादमलूक वा गीतत वा सचूनामलूक हुनेछ । 
 स्वीकृत वावषयक लक्ष्य अनसुार एफ.एम.रेडडयोबाि सन्देर् प्रसारण गने । 
 सन्देर् प्रसारण भएको/नभएको अनगुमन गने । 

सन्देर् प्रसारण पश्चातः 

 स्थानीय भाषामा रुपान्तरण गरेको सन्देर्को CD वा Electronic copy स्थानीय 
तहमा दाखखला गने । 

 काययक्रम वा सन्देर् प्रसारण गरे पश्चात सब ैएफ.एम स्िेसनहरुबाि प्रसारण गररएको 
काययक्रमको प्रसारण प्रमाणपत्र स्थानीय तहमा पेर् गने । 

अवगधः स्वीकृत बावषयक लक्ष्य अनसुार तोककएको चौमालसकमा । 

 

कायगक्रम: २. स्थानीय तह अन्त्तगगतका स्थानीय िेमलमभजनबाि स्वास््य सन्त्देर् र सचूना प्रवाह गने 

पररचय  समदुायमा खासगरी लक्षक्षत समहु/सहभागी समहूमा स्वास््य सम्वन्धी सचूना तथा सन्देर्हरु 
स्थानीय भाषामा प्रचार प्रसार वा प्रवाह गनय स्थानीय केबलु िलललभजन च्यानलहरु एक 
प्रभावकारी माध्यम हुन।् समदुायका मातनसहरुको स्वास््यका ववलभन्न ववषयहरुमा ज्ञान 
अलभबदृ्गध गराई उनीहरुको धारणा र व्यवहारमा सकारात्मक पररवतयन ल्याउन िलललभजनको 
भलूमका महत्वपणूय हने भएकोल ेयो काययक्रम राखखएको हो।  
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उद्देश्य स्थानीय समदुायमा स्वास््य सम्बन्धी जानकारीमलूक सन्देर्हरू प्रवाह गने । 

सन्देर् प्रसारण माफय त समदायको स्वास््य सम्बन्धी ज्ञान अलभबदृ्गध गने र उपलव्ध 
स्वास््य सेवाको उपभोग गनय अलभप्रेररत गने । 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

स्वास््य सम्बन्धी ववलभन्न जानकारीमलूक सन्देर्हरू प्रर्ारण भई स्वास््य सम्बन्धी ज्ञान 
अलभवदृ्गध तथा व्यवहारमा सकारात्मक पररवतयन हुने साथ ै उपलव्ध स्वास््य सेवाको 
अगधकतम उपभोग हुने । 

सञ्चालन 
प्रकृया  

काययक्रम सञ्चालन हुने स्थानः स्थानीय तहमा 

लक्षक्षत समहू/सहभागी समहू : आम जनसमदुाय, समदुाय स्तरमा स्वास््य सन्देर् प्रवाह 
गनेहरु, ककर्ोर/ ककर्ोरीहरु, यवुा/यवुतीहरु, आमाहरु, गभयवती मदहलाहरु आदद । 

काययक्रम सञ्चालन गने आधारहरुः 

  स्थानीयस्तरमा देखा परेका महामारी तथा अन्य प्रकोपहरुको प्रभाव, रोग फैलन 
सक्न े सम्भाव्य र ववगतका प्रततवेदन र त्याङ्क ववश्लेषण गनय उपलब्ध 
त्याङ्क/सचूनाहरु केलाउने । 

 मौसम अनसुार देखापने गरेको रोगको प्रकोपहरुको त्याङ्क केलाउन े। 
 त्याङ्कहरु ववश्लेषण गरेपतछ देखखएका स्वास््य समस्याहरुको प्राथलमकता सचूी 

तयार गने । 
 प्राथलमकता सचूीमा परेका कुन कुन ववषयमा कुन प्रकृततको स्वास््य लर्क्षा काययक्रम 

सञ्चालनगदाय उपयकु्त हुन्छ तनणयय गने/गराउने । 
  स्थानीयस्तरमा देखखएका प्रमखु स्वास््य समस्याहरु जस्तःै Morbidity and 

Mortality को आधारमा ववषय छनौि गने आदद । 

सन्देर्मा समावेर् गनय सककने ववषयवस्तहुरुः 

 स्वास््य सम्बन्धी ववलभन्न ववषयहरु जस्तःै खोप, झाडापखाला, श्वासप्रश्वास, 
क्षयरोग, कुटठरोग, औलो, कालाजार लगायत अन्य ककिजन्य रोग, यौनरोग, 
एच.आई.भी तथा एड्स, सरुक्षक्षत माततृ्व/पररवार तनयोजन, सरुक्षक्षत गभयपतन, 
ककर्ोरावस्था, बाल स्वास््य, बदृ्ध स्वास्थ, लैंगगक दहसंा, सनुौला १००० ददन 
सचंार अलभयान, स्वस्थ जीवनर्लैी, नसने रोगहरु, वातावरणीय र व्यजक्तगत 
सरसफाई र स्वच्छता, सावनुपानीले हातधुने, तनःर्लु्क स्वास््य सेवा लगायत अन्य 
अत्यावश्यकीय स्वास््यसेवाका ववषयवस्तहुरु आदद। 

 मौसमी रोग तथा प्रकोपहरु । 
  स्थानीयस्तरमा देखखएका प्रमखु स्वास््य समस्याहरु । 
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 सन्देर् प्रसारण सम्बन्धी ववषय वस्त ुचयन: स्थानीय तहमा काययरत स्वास््यकमीहरु 
तथा अन्य सरोकारवालाहरुसँग काययक्रमबारे छलफल गरी स्थानीय आवश्यकताको 
आधारमा स्वास््यका ववषयवस्तहुरु चयन गने । 

पवूय तयारी  

 HMIS प्रततवेदनको ववश्लेषण गरी प्रमखु स्वास््य समस्याहरु पदहचान गने । 
  स्थानीयस्तरमा देखा परेका महामारी तथा अन्य प्रकोपहरुको त्याङ्क ववश्लेषण 

गनय उपलब्ध त्याङ्क/सचूनाहरु केलाउन े। 
 मौसम अनसुार देखापने गरेको रोगको प्रकोपहरुको त्याङ्क केलाउन े। 
 त्याङ्कहरु ववश्लेषण गरेपतछ देखखएका स्वास््य समस्याहरुको प्राथलमकता सचूी 

तयार गने । 
 प्राथलमकता सचूीमा परेका ववषयहरुबाि कुन कुन ववषयमा सन्देर् प्रसारण गने हो 

भनी ववषयवस्तकुो तनणयय गने/गराउने । 
 ववषयवस्त ुछनौि भ ैसकेपतछ, सो ववषयसँग सम्बजन्धत ववज्ञहरुबाि काययक्रम वा 

सन्देर्को स्क्रीप्ि लेखन, पररमाजयन तथा अजन्तम रुप ददने कायय गराउने । 
 स्पेर्ीकफकेर्न तयार गरी सो अनसुारको सन्देर् उत्पादन र प्रसारणको लागग स्थानीय 

केवलु िलललभजन च्यानल/लमडडया हाउससँग तनयमानसुार प्रकक्रया अतघ बिाउन े। 

सन्देर् प्रवाह: 

 तनयमानसुार िेलललभजन च्यानल/लमडडया हाउसको चयन गरी सझंौता गने । 
 सन्देर् उत्पादन/प्रसारणगदाय स्पटि, छोिो, सवंादमलूक वा गीतत वा सचूनामलूक 

गनय सककन्छ । 
 स्वीकृत वावषयक लक्ष्य अनसुार सन्देर् प्रसारण गने । 
 सन्देर् प्रसारणको अनगुमन गने । 
 सन्देर् उत्पादनर प्रसारण पश्चातः 
 प्रसारण गररएको काययक्रमको प्रसारण प्रमाणपत्र स्थानीय तहमा पेर् गने । 

अवगधः स्वीकृत बावषयक लक्ष्य अनसुार तोककएको चौमालसकमा । 

 

कायगक्रम: ३. परकार तथा अन्त्य स्वास््य सचंारकमीहरुसाँग स्वास््य सम्बन्त्धी ववषयमा अन्त्तरकक्रया 

पररचय  समाजमा रहेका गलत अवधारणा र अन्धववश्वास हिाउनको लागग सञ्चार क्षते्रको महत्वपणूय 
भलूमका हुन्छ । स्वास््य प्रबयद्धन गनय तथा तनरोगी हुन स्वास््य सम्बन्धी चेतना, ज्ञान, 
सीप अलभबदृ्गध गनय , उपयकु्त र स्वस्थ व्यवहार अपनाउन सहयोग पगु्ने सचूना र सन्देर् 
सचंारकमी माफय त प्रवाह गनय सककन्छ । त्यसलै ेयस अन्तकक्रया काययक्रम माफय त लक्षक्षत 
वगयहरुमा आवश्यक ज्ञान, सीप एव ंसकारात्मक धारणाको ववकास गरी समदुायमा उपलब्ध 
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स्वास््य सेवाको उपयोग गने र स्वस्थ जीवन यापन गने बानीको ववकास हुने अपेक्षा 
गररएको छ । 

उद्देश्य  नेपाली नागररकहरुमा स्वास््य सम्बन्धी चेतना फैलाउन सहयोग गने र  

उपलव्ध स्वास््य सेवाहरुको उपभोग अगधकतम रुपमा गनय अलभप्रेररत गने 

स्वास््य सेवा तथा काययक्रम सम्बन्धी समाचार सकंलन, सम्प्रेसण, लेखन काययमा उत्कृस्ि 
योगदान पयुायउने स्वास््य सचंारकमीलाई सम्मान गरी उत्प्रेररत गने | 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

स्वास््य सेवा तथा काययक्रम सम्बन्धी समाचार सकंलन, सम्प्रेसण, लेखनको कभरेज वदृ्गध 
हुने | 

पत्रकारहरु माफय त आम जनसमदुायको स्वास््य सम्बन्धी ज्ञान अलभवदृ्गध तथा व्यवहारमा 
सकारात्मक पररवतयन हुने साथ ैउपलव्ध स्वास््य सेवाको अगधकतम उपभोग हुने । 

सञ्चालन 
प्रकृया  

काययक्रम सञ्चालन हुने स्थानः स्थानीय तह । 

लक्षक्षत समहू/सहभागी समहू: स्थानीयस्तरका पत्रकार र सचंारकमीहरु 

सहजकताय: 

 स्थानीय तह स्वास््य सयंोजक वा तनजल ेतोकेको कमयचारी  – १ जना 
 सम्बजन्धत स्वास््य ससं्था प्रमखु  – १ जना 

(बजेिलाई ध्यानमा राखेर सम्बजन्धत स्थानीय तहल े ववषय ववज्ञलाई सहजकतायको रुपमा 
तोक्न सक्नेछ ) 

अन्तरकक्रया काययक्रममा समावेर् गररने बबषय बस्तहुरु: पररवार तनयोजन, सनुौला १००० 
ददन, सरुक्षक्षत माततृ्व, नसने रोग , मेरो वषय अलभयान, सरुवा रोग लगायतका समसामतयक 
ववषयबस्त ु

पवूय तयारी  

 स्थानीय तहमा काययरत स्वास््यकमीहरु तथा अन्य सरोकारवालाहरुसँग काययक्रमबारे 
छलफल गरी ववस्ततृ कायय योजना तयार गने । 

 आवश्यक स्वास््य लर्क्षा, सचूना तथा सञ्चार सम्बन्धी सामग्री ववतरण तथा 
प्रयोगको लागग तयारी राख्न े। 

 काययक्रम सञ्चालन हुने लमतत, समय र स्थान तनधायरण गरी काययक्रमका 
सहभागीहरूलाई पयायप्त समय ददई आमन्त्रण गने ब्यवस्था लमलाउन ुपनेछ । गनुयपने 
कामको सचूी तयार गरी जजम्मेवारी तोक्न े। 

 अन्तरकक्रया काययक्रमको लागग छनौि गररएका ववषयहरुको प्रस्ततुीकरणको सलाईड 
सोहरु तयार गने।  
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 प्रस्ततुीकरणको तयारी काययक्रमसँग सम्बजन्धत पाठ्य सामग्री, Manual, स्वास््य 
प्रवधयन पजुस्तका, सचंारका लागग स्वास््य सम्बन्धी प्राववगधक ववषय वस्तहुरु 
सम्बन्धी पजुस्तकाको आधारमा गनुयपनेछ । 

काययक्रम सञ्चालन: 

 अन्तरकक्रया काययक्रम एक ददन अथायत परैू ६ घण्िाको कायय समय हुनपुनेछ । 
 सहभागीहरूलाई उपयकु्त स्वास््य लर्क्षा सामग्री पोटिर, व्रोसर, पचाय, पाम्पलेि, 

पजुस्तका आदद उपलव्ध गराउने  
 काययक्रममा श्रब्य दृश्य सामग्रीको माध्यमबाि समसामतयक ववषयवस्तहुरुमा छलफल 

तथा अन्तरकक्रया गनुयपनेछ  
 काययक्रमको अन्त्यमा सहभागीहरू मध्येबाि कायययोजना सदहत प्रततबद्धता ललने 

जस्त:ै काययक्रममा लसकेका कुराहरु घर, पररवार र समदुायमा सम्प्रेषण गरी 
व्यवहारमा लाग ुगनय प्रेररत गने ।  

 अन्तरकक्रयामा उठेका मखु्य मखु्य कुराहरू बुदंागत रूपमा अलभलखे राख्न सहजकताय 
मध्येका एक जनालाई जजम्मेवारी तोक्न ुपनेछ । 

 सहजकतायल ेन ैपणूय प्रततवेदन तयार गनुयपदयछ । 

अवगधः स्वीकृत बावषयक लक्ष्य अनसुार तोककएको चौमालसकमा । 

बजेि वाँडफाँड दैतनक भ्रमण भत्ता, सहजकताय पाररश्रलमक, सहभागग भत्ता, खाजा खचय, यातायात खचय, 
स्िेर्नरी आदद भकु्तानीका दरहरु अथय मन्त्रालयको स्वीकृत आगथयक काययववगध अनसुार हुनेछ 
। 

 

कायगक्रम: ४. अनलाईन माध्यमबाि स्वास््य सन्त्देर् प्रदर्गन 

पररचय  डडजजिल प्रबबगध माफय त स्वास््य सम्बन्धी सचूना सदेंर् लर्क्षा बहृत रूपमा आम 
जनसमदुायमा पयुायउन अनलाईन एक लोकवप्रय माध्यम हो। देर्भैरी इनिरनेिको पहँुचमा 
वदृ्गध हँुदै गरैहेकोले यसको प्रयोगकताय ददनहँु वदृ्गध भइरहेको साथै यसको ब्यापकता र 
प्रभावकारीता पतन उल्लेखतनया भएको हँुदा यस मध्यमबाि स्वास्थ सदेंर् सचूना प्रबाह गनय 
आवश्यक देखखएको छ | 

उद्देश्य  समदुायका मातनसहरुलाई स्वास््यका ववलभन्न ववषयहरुबारे जानकारी गराई उनीहरुमा ज्ञान 
अलभबदृ्गध र व्यवहारमा सकारात्मक पररवतयन ल्याउने । 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

स्वास््य सम्बन्धी ववलभन्न जानकारीमलूक सन्देर्हरू प्रर्ारण भई स्वास््य सम्बन्धी ज्ञान 
अलभवदृ्गध तथा व्यवहारमा सकारात्मक पररवतयन हुने साथ ै उपलव्ध स्वास््य सेवाको 
अगधकतम उपभोग हुने । 
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सञ्चालन 
प्रकृया  

काययक्रम सञ्चालन हुने स्थानः स्थानीय तहमा 

लक्षक्षत समहू/सहभागी समहू: आम जनसमदुाय, समदुाय स्तरमा स्वास््य सन्देर् प्रवाह 
गनेहरु, ककर्ोर/ककर्ोरीहरु, यवुा/यवुतीहरु, आमाहरु, गभयवती मदहलाहरु आदद । 

अनलाईन प्रसार सम्बन्धी ववषयवस्त:ु 

नेपाल सरकार, स्वास््य मतं्रालयबाि सचंाललत स्वास््य सेवाहरु तथा काययक्रमहरुको वारेमा 
। 

 स्थानीयस्तरमा देखखएका प्रमखु स्वास््य समस्याहरु जस्तःै Morbity and Mortality 
तथा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी ववषय छनौि गने । 

स्वास््य सम्बन्धी ववलभन्न ववषयहरु जस्तःै खोप, झाडापखाला, श्वासप्रश्वास, क्षयरोग, 
कुटठरोग, औलो, कालाजार लगायत अन्य ककिजन्य रोग, यौनरोग, एच.आई.भी तथा 
एड्स, सरुक्षक्षत माततृ्व/पररवार तनयोजन, सरुक्षक्षत गभयपतन, ककर्ोरावस्था, बाल स्वास््य, 
बदृ्ध स्वास्थ, लैंगगक दहसंा, सनुौला १००० ददन सचंार अलभयान, स्वस्थ जीवनर्लैी, 
नसने रोगहरु, वातावरणीय र व्यजक्तगत सरसफाई र स्वच्छता, सावनुपानीले हातधुने, 
तनःर्लु्क स्वास््य सेवा लगायत अन्य अत्यावश्यकीय स्वास््यसेवाका ववषयवस्तहुरु आदद 

ववगधः पवूय तयारी  

मौसम अनसुार देखापने गरेको रोगको प्रकोपहरुको त्याङ्क केलाउन े। 

त्याङ्कहरु ववश्लेषण गरेपतछ देखखएका स्वास््य समस्याहरुको प्राथलमकता सचूी तयार 
गने। 

प्राथलमकता सचूीमा परेका कुन कुन ववषयमा सन्देर् प्रसार गने भन्ने सम्बन्धमा तनणयय 
गने/गराउने र केन्रबाि प्राप्त गराएको सन्देर्लाई स्थानीय भाषामा रुपान्तरण गने ।  

स्पेर्ीकफकेर्न तयार गरी सो अनसुारको सन्देर् प्रसारको लागग अनलाईन माफय त तनयमानसुार 
प्रकक्रया अतघ बिाउन े। 

 सन्देर् प्रसार: 

तनयमानसुार अनलाईन/लमडडया हाउस चयन गरी सझंौता गने । 

सन्देर् स्पटि र छोिो हुनुपनेछ वा सचूनामलूक हुनेछ । 

स्वीकृत वावषयक लक्ष्य अनसुार अनलाईन लमडडयाबाि सन्देर् प्रसार गने । 

सन्देर् प्रसारभएको/नभएको अनगुमन गने । 

 सन्देर् प्रसार पश्चातः 
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स्थानीय भाषामा रुपान्तरण गरी प्रर्ारण गरेको अनलाईन सन्देर्को तनयमानसुार अलभलेख 
राख्न े। 

अनलाईनबाि प्रसारण गररएको सन्देर् प्रसारण प्रमाणपत्र स्थानीय तहमा पेर् गने । 

 

कायगक्रम: ५. स्वास््य मर्क्षा कायगक्रम (स्वास््य प्रबधगन) को सपुरीवेक्षण तथा अनगुमन 

पररचय  स्वास््य ससं्थाहरु र समदुाय स्तरमा सञ्चालन हुने स्वास््य लर्क्षा, सचूना तथा सचंार 
काययक्रमहरु योजना अनसुार सञ्चालन भए नभएको एककन गरी सवल र कमजोर पक्षहरु 
पदहचान गरी भववटयमा सधुार गनय तथा काययक्रमहरु सञ्चालनमा सहयोग परुय्ाउन स्वास््य 
लर्क्षा, सचूना तथा सचंार कायक्रमहरुको सपुररवेक्षण तथा अनगुमन गररन्छ । यसबाि 
काययक्रमहरुमा समदुायको सहभागगता, काययक्रमहरुको गणुस्तर र प्रभावकाररतामाबदृ्गध हुन 
सहयोग पगु्दछ  

उद्देश्य स्वास््य ससं्थाहरु र समदुाय स्तरमा सञ्चालन हुने स्वास््य लर्क्षा काययक्रमहरु योजना 
अनरुुप सञ्चालन भए नभएको एककन गरी सवल र कमजोर पक्षहरु पदहचान गरी भववटयमा 
सधुार गनय सहयोग पगु्ने । 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

स्वास््य ससं्थाहरु र समदुाय स्तरमा सञ्चालन हुने स्वास््य लर्क्षा काययक्रमहरुको लक्ष्य 
अनरुुप प्रगती हालसल हुने, आगामी बषयको योजना तजुयमा गनय समेत सहज हुने । 

सञ्चालन 
प्रकृया  

काययक्रम सञ्चालन हुने स्थानः स्थानीय तह । 

लक्षक्षत समहू/सहभागी समहू: 

 स्वास््य ससं्थाहरु र समदुाय 
 स्वास््य लर्क्षा, सचूना तथा सचंार काययक्रमहरु सञ्चालन गने स्वास््यकमी, 

म.स्वा.स्व.से. 

ववगधः पवूय तयारी  

 वावषयक एकककृत सपुररवेक्षण काययक्रम तथा अन्य काययक्रमसँग समन्वय गरी स्वास््य 
लर्क्षा काययक्रमको सपुररवेक्षण तथा अनगुमनको अग्रीम कायय ताललका तयार गने । 

 स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने स्वास््य लर्क्षा काययक्रमको योजना अनसुार 
सपुररवेक्षण तथा अनगुमनको लमतत र स्थान स्वीकृत गराउने । 

 स्वास््य लर्क्षा काययक्रमको प्रगती कम भएका स्वास््य ससं्थाहरुको पदहचान गने 
 चेकललटि तयार गने । 
 स्थानीय तह स्तरीय योजना अनसुार काययक्रम कायायन्वयन गने । 

काययक्रम सञ्चालन: 
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 स्वीकृत सपुररवेक्षण तथा अनगुमनको अगग्रम कायय ताललका अनसुार सपुररवेक्षण 
गने । 

 सम्बजन्धत ससं्थामा स्वास््य लर्क्षा, सचूना तथा सचंार सामग्रीहरु भए नभएको 
एककन गने। 

 सम्बजन्धत स्वास््य ससं्थामा स्वास््य लर्क्षा कनयर तनयलमत रुपमा सञ्चालन भए 
नभएको एककन गने । 

 फोिो खखच्ने । 
 सम्बजन्धत ससं्थालाई तत्काल सहयोग गने र सझुावहरु ददने ।  
 चेकललटि भने । 
 काययक्रम समाजप्त पतछ गनुयपने काययहरू: 
 प्रततवेदन तयार गने, 
 सम्बजन्धत ससं्थालाई सल्लाह सझुावहरु ददने, 
 सम्बजन्धत ससं्थामा देखखएका सबल र कमजोर पक्ष केलाई सबल पक्षको प्रससंा 

गदै कमजोर पक्षमा सधुार गनय पटृठपोषण गने । 

 

कायगक्रम: ६. स्वास््य ससं्थाहरुमा स्वास््य मर्क्षा सामग्रीहरु ववतरण 

पररचय  समदुायमा प्रभावकारी रुपमा स्वास््य लर्क्षा, सचूना तथा सचंार काययक्रमहरु सञ्चालन 
गनयको लागग स्थानीय तह लभत्रका सम्पणूय स्वास््य ससं्थाहरुमा आवश्यकता अनसुारको 
स्वास््य लर्क्षा सामग्रीको आपतूी हुनु जरुरी हुन्छ। स्थानीय तहका सम्पणूय स्वास््य 
ससं्थाहरुमा ती सामग्रीहरु ववतरण गरी समगुचत िंगले त्यसको प्रयोग गरी समदुायका 
मातनसमा स्वास््य सम्बन्धी ववषयहरुमा जनचेतना बिाउन ेउद्देश्यल ेयो काययक्रम राखखएको 
छ । 

उद्देश्य स्थानीय तहमा ववकास गररएका र प्रदेर् तथा केन्रबाि प्राप्त भएको स्वास््य लर्क्षा 
सामग्रीहरुको भण्डारण व्यवजस्थत तवरले गने र ती सामग्रीहरु सब ैस्वास््य ससं्थाहरुमा 
समगुचत िंगले आवश्यकता अनसुार ववतरण गरी प्रभावकारी रुपमा स्वास््य लर्क्षा 
काययक्रमहरु सञ्चालन गने । 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

स्थानीय तहमा ववकास गररएका र प्रदेर् तथा केन्रबाि प्राप्त भएको स्वास््य लर्क्षा 
सामग्रीहरुको व्यवजस्थत भण्डारण तथा सब ैस्वास््य ससं्थाहरुमा समगुचत िंगले आवश्यकता 
अनसुार ववतरण भई स्वास््य लर्क्षा काययक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुने । 

सञ्चालन 
प्रकृया  

काययक्रम सञ्चालन हुने स्थानः स्थानीय तह । 

लक्षक्षत समहू/सहभागी समहू: स्वास््य ससं्थाहरु, आम जनसमदुायहरु, मदहला स्वास््य 
स्वयसंेववकाहरु 
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ववगधः पवूय तयारी  

 कुन कुन सामग्रीहरु, कुन समयमा के, कतत मात्रामा प्रदेर् तथा केन्रबाि प्राप्त 
भएका छन,् सो को एककन गनय Inventory बनाउन े। 

 कुन कक्रयाकलापका लागग के कस्ता सामग्रीहरु कहा,ँ कदहले, के, कतत मात्रामा 
आवश्यक छ त्यसका लागग मागसचूी (Demand List) तयार गने । 

 ववतरण गरेका सामग्रीहरुको अलभलेख राख्न े। 
 कक्रयाकलापहरुका लागग चौमालसक ववभाजन अनसुार सामग्रीको पयायप्तताबारे अगग्रम 

रुपमा एककन गने । 
 प्राप्त सामग्री वा उत्पाददत सामग्री सरुक्षक्षत तवरले भण्डारण गने व्यवस्था लमलाउने 

। 
 भण्डारबाि सामग्री खचय गदाय त्यसको लगत राख्न ेव्यवस्था लमलाउन े। 
 उपलब्ध सामग्रीहरु क्र.स.ं, लमतत, स्वास््य लर्क्षा सामग्री पठाईने ससं्था वा 

व्यजक्तको नाम, स्वास््य लर्क्षा सामग्रीको नाम, सखं्या, बखुझललनको सदह, 
कैकफयत भएको ववतरण ताललका बनाइ ववतरणको व्यवस्था लमलाउन े। 

 ववतरणका लागग पतन उपयकु्त ववतरण ताललका (िाँचा) तयार गने र सो अनसुार 
रेकडय रहने गरी (दबु ैठाउँमा पाउने र पठाउने) ववतरण गने । 

 ववलभन्न स्वास््य ससं्था, गा.वव.स., ववद्यालय, सावयजतनक स्थल, जक्लतनक, 
सरकारी तथा गरै सरकारी सघं ससं्थाहरु, मातनसहरु जमघि हुने स्थान, गचया 
पसलहरुमा राख्न/ेिाँस्ने आददको ववचार गरी ववतरण कायय ताललका बनाउन े। 

 सामग्री ववतरणको हस्तान्तरण फाराम बनाई पठाउने । 

काययक्रम सचंालनः 

 ववतरणका लागग प्याककङ गरी स्वास््य ससं्थाहरुमा पठाउने व्यवस्था लमलाउन े। 
 ववतरणको उगचत भरपदो माध्यम पदहचान गरी तनयमानसुार छनौि गरेर कायायलय 

प्रमखुबाि स्वीकृत गराउने  
 भरपदो व्यवस्था पश्चात ववतरणको कायय गराउने । 
 ववतरणको कायय गराउँदा त्यसको लगत राख्न े। 
 बझुाएको भपायइ सकंलन गरी सामग्री पगेु नपगेुको एककन गने । 
 सामग्री पठाउँदा सम्बजन्धत तनकायलाई दहफाजतसाथ राख्न लगाउन ेर ववतरणको 

व्यवस्था लमलाउन े। 
 लक्षक्षत समहूका लागग कदहले, कहा,ँ कुन सामग्री ववतरण गररएको हो त्यसको 

लगत राख्न लगाउन े। 
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 स्थानीय समदुाय जमघि हुने स्थानहरुमा (हािबजार, मेला, धालमयक स्थल, 
बसपाकय , बजार क्षेत्र, ववद्यालयको वरपर) स्वास््य लर्क्षा सामग्री िाँस्ने/िासँ्न 
लगाउन े। 

काययक्रम पश्चात गनुयपने केही कुराहरु:  

 सम्बजन्धत स्थानमा सामग्री पगेु नपगेुको एककन गने । 
 हस्तान्तरण फाराम सकंलन गरी अलभलेख राख्न े। 

 

कायगक्रम: ७. छापा सचंार माध्यमबाि स्वास््य सन्त्देर् प्रकार्न 

पररचय   स्थानीयस्तरमा उपलब्ध दैतनक, साप्तादहक, मालसक, तथा अन्य छापा माध्यमहरुमा 
आवश्यकता अनसुार स्वास््य सन्देर् प्रकार्न गरी पाठक वगयहरुलाई स्वास््य सम्बन्धी 
सन्देर्हरु र अन्य जानकारीहरुको प्रचार प्रसार गराउन आवश्यक भएकोल ेयो काययक्रम 
राखखएको छ समदुायको आवश्यकता अनसुारका स्वास््य सम्बन्धी सचूना, सन्देर्, लेख 
रचना एव ंववज्ञजप्त आदद तयार गरी स्थानीयस्तरका पत्रपबत्रका माफय त प्रकार्न गने/गराउने 
काययल े स्थानीयस्तरमा ववलभन्न भाषामा तनस्कने पबत्रकाहरु माफय त स्वास््य सम्बन्धी 
समस्याको प्रवधयनात्मक र प्रततकारात्मक उपायहरुकोबारे तछिो, छररतो र सहज ककलसमल े
एकैसाथ प्रचार प्रसार र जानकारी प्रदान गनय मद्दत पयुायउँछ । स्थानीय जनताहरुलाई खोप 
लगाउनका फाइदा, प्रजनन स्वास््य, झाडापखाला, सने र नसने रोग, क्षयरोग, कुटठरोग, 
तथा अन्य रोगहरु लाग्नबाि बच्ने उपायहरुका साथ ैस्वस्थ जीवनर्लैीबारे जानकारी ददन 
स्थानीय छापा सचंार माध्यममा स्वास््य सन्देर्हरु प्रकार्न गनय आवश्यकता महससु गरी 
यो काययक्रम राखखएको हो । 

उद्देश्य स्थानीय छापा सचंार माध्यमहरुमा स्वास््य सन्देर् प्रकार्न गने र पाठक वगयहरुलाई 
सन्देर्को  

 अनसुरण गनय र उनीहरु माफय त समदुायमा पतन स्वास््य सन्देर् प्रचार प्रसार गराउने । 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

स्थानीय छापा सचंार माध्यमहरुमा स्वास््य सन्देर् प्रकार्न भई सो माफय त व्यजक्त, 
पररवार र समदुायको व्यवहार पररवतयन हुनकुो साथ ैउपलब्ध स्वास््य सेवाको उपभोगमा 
अलभवदृ्गध हुने 

सञ्चालन 
प्रकृया  

काययक्रम सञ्चालन हुने स्थानः स्थानीय तह । 

लक्षक्षत समहू/सहभागी समहूः स्थानीयस्तरमा प्रकार्न हुने दैतनक, साप्तादहक, पाक्षक्षक, 
मालसक तथा अन्य प्रकार्नहरुका पाठक वगयहरु । 

ववगधः पवूय तयारी  
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 स्थानीय तहमा छापा माध्यमबाि सन्देर् प्रकार्न गनय स्थानीय तहमा काययरत 
स्वास््यकमीहरु तथा अन्य सरोकारवालाहरुसँग काययक्रमबारे छलफल गरी प्रदेर् तथा 
स्थानीय आवश्यकताको आधारमा स्वास््यका ववषयवस्तहुरु चयन गने । 

 स्थानीयस्तरमा देखा परेका महामारी तथा अन्य प्रकोपहरुको प्रभाव, रोग फैलन 
सक्न े सम्भाव्यकोबारेमा त्याङ्क ववश्लेषण गनय उपलब्ध त्याङ्क/सचूनाहरु 
केलाउन े। 

 मौसम अनसुार देखापने गरेको रोगको प्रकोपहरुको त्याङ्क केलाउन े। 
 त्याङ्कहरु ववश्लेषण गरेपतछ देखखएका स्वास््य समस्याहरुको प्राथलमकता सचूी 

तयार गने। 
 सन्देर्को लेखन प्राववगधक, नीततगत र उपलव्ध स्वास््य सेवाको आधारमा गने र 

आगधकाररताको लागग सरकारको लोगो छाप्ने । 

काययक्रम सञ्चालनः 

 समय सान्दलभयक र आवश्यकता अनसुारका सन्देर्हरु प्रकार्न गने । 
 सन्देर्को छपाई सम्भव भएसम्म रंगगन, गचत्र, तस्वीरहरु सदहत छाप्ने । 
 सन्देर्को छपाई बजेिको उपलब्धताको आधारमा रही बखुझने गरी सकेसम्म ठूलो 

साइजमा प्रकार्न गने  
 सन्देर् प्रकालर्त भएको पत्रपबत्रका र अन्य सव ैप्रकार्नहरु सकंलन एव ंअनगुमन 

गने । 
 बील भकु्तानीको लागग पेर् गदाय सम्बजन्धत पक्षल ेबीलसँग सन्देर् प्रकार्न भएको 

पत्र पबत्रका र अन्य सव ैप्रकार्नहरुको एक प्रतत सलंग्न राखी पेर् गने । 

 

कायगक्रम: ८. महामारी तथा सरुवा रोग रोकथाम तथा ननयन्त्रणका लाचग स्वास््य मर्क्षा 

पररचय  समदुायमा ववलभन्न ककलसमका महामारी तथा सरुवा रोगहरुको कारण धेरै मातनसहरुले ज्यान 
गमुाउन ुपरेको अवस्था छ । यस्तो हुनमुा यसबारे सही र पयायप्त जानकारी जनमानसमा 
नहुन ुएक प्रमखु कारण मातनएको छ । त्यसलै ेयी ववषयहरुमा लर्क्षा ददई जन समदुायको 
स्वास््य प्रततको व्यवहारमा सकारात्मक पररवतयन ल्याउन आवश्यक भएकोल ेयो काक्रय म 
सञ्चालन गनुय परेको हो।  

उद्देश्य महामारी तथा सरुवा रोग रोकथाम तथा तनयन्त्रणका लागग ववलभन्न स्वास््य लर्क्षा 
काययक्रमहरु सञ्चालन गरी समय समयमा फैलने गरेका वा फैललन सक्न ेमहामारीबारे 
समदुायलाई जानकारी ददने  
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अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

समय समयमा फैलने गरेका वा फैललन सक्न ेमहामारी रोकथाम तथा तनयन्त्रणबारे जन 
समदुायमा जानकारी भई महामारी तथा सरुवा रोग रोकथाम तथा तनयन्त्रणमा सहयोग 
पगु्ने । 

सञ्चालन 
प्रकृया  

काययक्रम सञ्चालन हुने स्थानः स्थानीय तह ।  

लक्षक्षत समहू/सहभागी समहू: आम जनसमदुाय, समदुाय स्तरमा स्वास््य सन्देर् प्रवाह 
गनेहरु, ककर्ोर/ककर्ोरीहरु, यवुा/यवुतीहरु, आमाहरु, गभयवती मदहलाहरु आदद । 

सहजकताय: 

स्थानीय तह स्वास््य सयंोजक वा तनजल ेतोकेको कमयचारी   – १ जना 

सम्बजन्धत स्वास््य ससं्था प्रमखु   – १ जना  

(बजेिलाई ध्यानमा राखेर स्थानीय तहल ेववषय ववज्ञलाई सहजकतायको रुपमा तोक्न सककनेछ 
) 

स्वास््य लर्क्षा काययक्रम अन्तरगत गनय सककने कक्रयाकलापहरुः 

 अन्तरकक्रया काययक्रम 
 अलभमखुीकरण काययक्रम 
 सचेतना काययक्रम 
 रेडडयो र िेलललभजन सन्देर् उत्पादन र प्रर्ारण 
 स्वास््य लर्क्षा सामग्रीहरु जस्तःै पोस्िर, पाम्प्लिे, ब्रोसर आदद उत्पादन, छपाई 

र ववतरण  
 जोखखम सचंार (Risk Communication) आदद 

काययक्रम सञ्चालन गने आधारहरुः 

 स्थानीयस्तरमा देखा परेका महामारी तथा अन्य प्रकोपहरुको प्रभाव, रोग फैलन 
सक्न े सम्भाव्य र ववगतका प्रततवेदन र त्याङ्क ववश्लेषण गनय उपलब्ध 
त्याङ्क/सचूनाहरु केलाउने । 

 मौसम अनसुार देखापने गरेको रोगको प्रकोपहरुको त्याङ्क केलाउन े। 
 त्याङ्कहरु ववश्लेषण गरेपतछ देखखएका स्वास््य समस्याहरुको प्राथलमकता सचूी 

तयार गने । 
 प्राथलमकता सचूीमा परेका कुन कुन ववषयमा कुन प्रकृततको स्वास््य लर्क्षा काययक्रम 

सञ्चालन गदाय उपयकु्त हुन्छ तनणयय गने/गराउने । 

पवूय तयारी  
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 स्वास््य लर्क्षा काययक्रमको लागग ववस्ततृ कायय योजना तयार गने ।अतः गनुयपने 
कामको सचूी तयार गरी जजम्मेवारी तोक्न े। 

 काययक्रमको प्रकृतत र प्राथलमकता सगूचमा परेका कुन कुन ववषयमा काययक्रम गने 
भनी ववषय वस्त ुचयन गने/गराउने । 

 स्पेर्ीकफकेर्न वा Terms Of Reference (TOR) बनाई सोही अनरुुप 
काययक्रमहरु तनयमानसुार प्रकक्रया गरी सञ्चालन गने । 

काययक्रममा समावेर् गनय सककने ववषयहरु: समदुायको स्वास््य समस्याको ववश्लेषण गरी 
तय गरेको ववषयवस्त ुस्वास््य लर्क्षा काययक्रममा समावेर् गने  

  

 

कायगक्रम: ९. ववद्यालय स्वास््य मर्क्षा कायगक्रम 

पररचय  ववद्यालयमा ववद्याथीहरुल े लसकेका राम्रा र सकारात्मक कुराहरु घर पररवार, दौतरी र 
समदुायमा उनीहरुबाि प्रचार प्रसार हुन सक्दछ । यही अवस्थामा उनीहरुको प्रजनन अगंका 
साथ ैर्ारीररक,र मानलसक ववकास समेत हुने भएकोल ेउनीहरुलाई तत्सम्बन्धी सदै्धाजन्तक 
र व्यवहाररक ज्ञान ददन ुअतत उपयोगी हुन्छ । तसथय ववद्यालयमा पढ्ने ववद्याथी र 
लर्क्षकहरुलाई प्रवधयनात्मक र प्रततकारात्मक स्वास््य सेवा सम्बन्धी ज्ञान, धारणा र सीपमा 
अलभबदृ्गध गरी व्यवहारमा सकारात्मक पररवतयन गनय तथा स्वस्थ बानीव्यहोरा अपनाउनकुा 
साथ ैयसको प्रचार प्रसार गराउन यो काययक्रमको आवश्यकता परेको हो । 

उद्देश्य ववद्याथीहरुलाई समदुायमा देखा पने प्रमखु रोगहरुको तनयन्त्रणका लागग प्रवधयनात्मक, 
प्रततकारात्मक उपायहरुबारे जानकारी ददने, र चेतना अलभबदृ्गध गने तथा लर्क्षकहरुलाई 
स्वास््य सम्बन्धी ववलभन्न ववषयहरुमा अलभमखूखकरण ददने । 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

ववद्याथी र लर्क्षकहरुको स्वास््य सम्बन्धी समसामतयक ववषयमा ज्ञान तथा चेतना 
अलभवदृ्गध भई स्वस्थ बानीव्यहोराको बबकास हुने । 

सञ्चालन 
प्रकृया  

काययक्रम सञ्चालन हुने स्थानः माध्यलमक तथा उच्च माध्यलमक ववद्यालयहरुमा । 

लक्षक्षत समहू/सहभागी समहू: कक्षा ६ देखख १२ सम्मका ववद्याथीहरु तथा स्वास््य लर्क्षा 
र सामाजजक लर्क्षा अध्यापन गने लर्क्षकहरु ।  

सहजकताय: 

स्थानीय तह स्वास््य सयंोजक वा नीजले तोकेको कमयचारी   – १ जना 

सम्बजन्धत स्वास््य ससं्था प्रमखु   – १ जना 
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(बजेिलाई ध्यानमा राखेर स्थानीय तहल े ववषय ववज्ञलाई सहजकतायको रुपमा तोक्न 
सककनेछ) 

ववगधः   

 स्थानीय तहका लर्क्षा कायायलयबाि ववद्यालयको वववरण ललने  
 स्वास््य सचूकांकलाई ध्यानमा राखी समस्या र प्राथलमकताको आधारमा ववद्यालय 

र ववषयवस्त ुछनौि गने 
 स्वास््य तथा जनसखं्या मन्त्रालयबाि तोककएको सम्पणूय अत्यावश्यकीय स्वास््य 

सेवाहरु समावेर् गने 
 सम्पणूय अत्यावश्यकीय स्वास््य सेवाहरुको ववषय वस्तहुरु समावेर् गरी प्रत्येक 

ववषयको छुट्िाछुट्िै पाठ योजना तयार गरी सोको लागग आवश्यक पठन पाठन 
सामग्रीहरु तयार गरी स्वास््य ससं्थाहरुमा पठाउने र सोदह अनसुार काययक्रम 
सञ्चालन गनय तनदेर्न ददने 

 ववद्यालय स्वास््य लर्क्षा काययक्रम सञ्चालन गनुय पवूय सम्बजन्धत बबद्यालयसँग 
समन्वय गरी काययक्रमको ददन तनजश्चत गरी ववद्यालयको सरसफाई, र्ौचालय, 
खानेपानीको महुान तथा श्रोतको सरसफाई गराउने  

 ववद्याथीहरुको सामान्य स्वास््य परीक्षण गने र मौज्दात भए स्वास््य परीक्षण 
अनसुारको औषगध ववतरण गने 

 कक्षा ६ देखख १२ सम्म उच्च माध्यलमक ववद्यालयमा र कक्षा ६ देखख १० सम्म 
माध्यलमक ववद्यालयमा प्रत्येक कक्षामा तहगत रुपमा उमेर सहुाउँदो ववषयमा 
प्रलर्क्षण गने  

 कक्षागत लर्क्षण व्यावहाररक तथा अभ्यास ववगधमा आधाररत भएर गनुयपदयछ । तर 
आधारभतू ववषयहरु जस्त:ै सरसफाई, सावनु पानील ेहात धुने, र्ौचालयको प्रयोग, 
पररवारतनयोजनको साधन, ककर्ोरावस्थाकोबारेमा छुिाउन ुहँुदैन  

 ववद्यालयका स्वास््य लर्क्षा, सामाजजक लर्क्षा अध्यापन गने लर्क्षकहरुलाई राजटिय 
स्वास््य काययक्रमहरु, नीतत, लक्ष्य, स्वास््य सेवाहरु, आददको अलभमखुखकरण 
गने 

 ववद्यालयमा स्वास््य लर्क्षा ववषयमा राजटिय स्वास््य काययक्रमहरु, नीतत, लक्ष्य, 
स्वास््य सेवाहरु अनरुुप पठनपाठनको लागग अलभप्रेररत गने 

काययक्रममा समावेर् गनय सककने ववषयहरुः 

 स्वास््य तथा जनसखं्या मन्त्रालयबाि तोककएको सम्पणूय अत्यावश्यकीय स्वास््य 
सेवाहरु  

 ककर्ोरावस्था, सरुक्षक्षत माततृ्व, पररवार तनयोजनबारे जानकारी  
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 क्षयरोग, औलो, जापातनज इन्सेफलाइदिस, कालाजार रोकथाम र अन्य सने तथा 
नसने रोगहरु र परजजवी (जुका) को कारण, लक्षण र रोकथामका उपायबारे 
जानकारी 

 स्वास््य ससं्थाबाि उपलव्ध हुने सेवाहरु र समय समयमा सञ्चालन गररने 
अलभयानकाबारेमा जानकारी 

 महामारी रोकथाम र तनयन्त्रणकाबारेमा जानकारी 
 व्यजक्तगत तथा वातावरणीय सरसफाई, र्ौचालयको प्रयोग, सावनु पानील ेहात 

धुने सम्बन्धी जानकारी ददने । 
 ववषयसँग सम्बजन्धत उपलब्ध र्कै्षक्षक सामग्रीहरु प्रयोग गने  
 लर्क्षक अलभमखूखकरणका लागग राजटिय स्वास््य नीतत, रणनीतत, लक्ष्य, 

काययक्रम, सेवाहरु, राजटिय स्वास््य जस्थतत र स्वास््य सचूाङ्कहरु, 
बबद्याथीहरुलाई ददनपुने स्वास््य ववषयको ज्ञान, सीप र उनीहरुले उपभोग गनुयपने 
स्वास््य सेवाहरु आदद ववषय पतन समावेर् गने । 

बजेि वाँडफाँड दैतनक भ्रमण भत्ता, सहजकताय पाररश्रलमक, सहभागग भत्ता, खाजा खचय, तनयमानसुारको 
यातायात खचय, स्िेर्नरी, ववववध आदद भकु्तानीका दरहरु अथय मन्त्रालयको स्वीकृत आगथयक 
काययववगध अनसुार हुनेछ । 

 

कायगक्रम: १० स्वास््य सम्बन्त्धी समदुाय अमभमखुीकरण तथा सरोकारवालाहरुसाँग परैवी/अन्त्तरकक्रया 

पररचय  समदुायमा स्वास्थ सम्बन्धी जनचेतना बिाउन साथै सरोकारवालाहरु बीच साझदेारी बिाई 
स्वास्थ सम्बन्धी काययक्रम अझ प्रभावकरी रूपले लजैान यो काययक्रम सञ्चालन गररएको 
हो।  

उद्देश्य समदुाय स्तरमा स्वास्थ सम्वन्धी चेतना जगाउन े र व्यजक्त, पररवार र समदुायको 
व्यवहारमा सकारात्मक पररवतयन ल्याउन सहयोग पयुायउने । 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

स्वास्थ सम्बन्धी व्यजक्त, पररवार र समदुायको व्यवहारमा सकारात्मक पररवतयन ल्याउन 
यो काययक्रमल ेअलभप्रेररत गनेछ । 

सञ्चालन 
प्रकृया  

 काययक्रम सञ्चालन हुने स्थानः स्थानीय तहका ववलभन्न समदुाय । 
 लक्षक्षत समहू/सहभागी समहू: आमा समहू, बाल क्लब, यवुा समहू, 

ककर्ोरककर्ोरी, बबद्याथी, पत्रकार स्वास््यकमी, स्थानीय अगवुा, स्थानीय नेता, 
समाज सेवीहरु, वपछडडएका वगय लगायत अन्य सम्बजन्धत समहूहरु (स्वास््य 
सम्बन्धी सदेंश्हरुलाई आम जनसमदुायमा पयुायउ सक्ने) तथा स्वास््यसँग 
सम्बजन्धत सरोकारवाला ससं्था/समदुाय/व्यजक्तहरु । 
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 काययक्रममा समावेर् गनय सककने बबषय बस्तहुरु: खोप, झाडापखाला, श्वासप्रश्वास, 
क्षयरोग, कुटठरोग, औलो, कालाजार लगायत अन्य ककिजन्य रोग, यौनरोग, 
एच.आई.भी तथा एड्स, सरुक्षक्षत माततृ्व/पररवार तनयोजन, सरुक्षक्षत गभयपतन, 
ककर्ोरावस्था, बाल स्वास््य, बदृ्ध स्वास्थ, लैंगगक दहसंा, सनुौला १००० ददन 
सचंार अलभयान, स्वस्थ जीवनर्लैी, नसने रोगहरु, वातावरणीय र व्यजक्तगत 
सरसफाई र स्वच्छता, पेर्ागत स्वास््य, स्वस्थ पानी, स्वस्थ खाना, फोहरमलैा 
व्यवस्थापन, सावनुपानीले हातधुने, तनःर्लु्क स्वास््य सेवा लगायत अन्य 
अत्यावश्यकीय स्वास््यसेवाका ववषयवस्तहुरुको बबस्लरे्न गरी प्राथलमकता तनधायरण 
गरी सो बबसयमा अन्तरकक्रया गने 

 सहभागीः प्रतत १ काययक्रममा ४० जना सम्म हुनेछन ्। 
 सहजकताय: 
 स्थानीय तह स्वास््य सयंोजक वा नीजल ेतोकेको कमयचारी   – १ 

जना 
 सम्बजन्धत स्वास््य ससं्था प्रमखु   – १ जना 
 (तनधायररत बजेिलाई ध्यानमा राखेर स्थानीय तहल े ववषय ववज्ञलाई सहजकतायको 

रुपमा तोक्न सक्नछे ) 
 पवूय तयारी  

 समदुायस्तरीय काययक्रमको लागग छलफल गरी ववस्ततृ कायय योजना तयार गने । 
 स्वास््य लर्क्षा, सचूना तथा सञ्चार सम्बन्धी सामग्री ववतरण तथा प्रयोगको लागग 

तयारी राख्न े। 
 काययक्रम सञ्चालन हुने लमतत, स्थान र समय तनधायरण गरी काययक्रमका 

सहभागीहरूलाई पयायप्त समय ददई आमन्त्रण गने ब्यवस्था गने । अतः गनुयपने 
कामको सगूच तयार गरी जजम्मेवारी तोक्न े। 

 काययक्रमको लागग छनौि गररएका ववषयहरुको प्रस्ततुीकरणको सलाईड/सामग्रीहरु 
तयार गने  

 प्रस्ततुीकरणको तयारी गदाय काययक्रमसँग सम्बजन्धत पाठ्य सामग्री, Manual, 
स्वास््य प्रवधयन पजुस्तका, सचंारका लागग स्वास््य सम्बन्धी प्राववगधक ववषय 
वस्तहुरुलाइय ध्यानमा राखी गनुयपनेछ ।  

 काययक्रम सञ्चालन: 
 समदुायस्तरीय काययक्रम एक ददन अथायत परैू ६ घण्िाको कायय समय हुनपुनेछ । 
 सहभागीहरूलाई उपयकु्त स्वास््य लर्क्षा सामग्री पोटिर, व्रोसर, पचाय, पाम्पलेि, 

पजुस्तका इत्यादद उपलव्ध गराउने । 
 काययक्रममा सहभागीहरूबाि कायय योजना सदहतको प्रततबद्धता ललने । जस्तःै 

काययक्रममा लसकेका कुराहरुलाई घर, पररवार र समदुायमा पतन जानकारी गराई 



299 

 

आफु, आफ्नो पररवार र समदुायको स्वस्थ व्यवहार प्रवधयन गनय गराउन प्रततबद्धता 
व्यक्त गदयछु । 

 काययक्रममा उठेका मखु्य मखु्य कुराहरू बुदंागत रूपमा अलभलेख राख्न एक जनाल े
दिप्न े। 

 सहजकतायल ेनै पणूय प्रततवेदन तयार गनुयपदयछ । 

बजेि वाँडफाँड दैतनक भ्रमण भत्ता, सहजकताय पाररश्रलमक, सहभागग भत्ता, खाजा खचय, तनयमानसुारको 
यातायात खचय, स्िेर्नरी, ववववध आदद भकु्तानीका दरहरु अथय मन्त्रालयको स्वीकृत आगथयक 
काययववगध अनसुार हुनेछ । 

 

कायगक्रम: ११. ववश्व स्वास््य टदवस लगायत ववमभन्त्न स्वास््य टदवसहरु मनाउन े

पररचय  हरेक वषय ववलभन्न नाराहरुका साथ स्वास््य सम्बन्धी ववलभन्न ददवसहरु जस्तःै स्वास््य 
सेवा ददवस, ववश्व हात धनेु ददवस, ववश्व धुम्रपान ददवस, सरुक्षक्षत माततृ्व ददवस आदद 
मनाउन े गररन्छ । यस्ता ददवसको अवसरमा स्थानीय तहहरुमा ववलभन्न ककलसमका 
काययक्रमहरु जस्त:ै Rally, अलभयान, अन्तकक्रया, माइककङ, ववद्यालय स्तरीय स्वास््य 
काययक्रम आदद आयोजना गररन्छ। समदुायका मातनसहरुलाई सहभागी गराई स्वास््य 
सम्बन्धी ददवसहरु मनाउनाल ेसमदुायका मातनसहरुको चेतनास्तरमा अलभवदृ्गध हुने गदयछ 
र उनीहरुको स्वास््य सम्बन्धी धारणा एव ंव्यवहारमा सकारात्मक पररवतयन ल्याई उपलब्ध 
स्वास््य सेवाको उपयोग गनय समेत अलभप्रेररत गदयछ । यस्ता ददवसहरु स्थानीय तहको 
नेततृ्व र ववलभन्न सघं/ससं्थाको समन्वयमा उपलब्ध स्थानीय श्रोत र साधनको उपयोग 
गरी मनाउन सककनेछ । यी लगायत अन्य स्वास््य सम्बन्धी ददवसहरु पतन स्थानीय स्रोत 
र साधनको उपयोग गरी ववलभन्न काययक्रमहरुको आयोजना गरी मनाउन सककन्छ 

उद्देश्य स्वास््य सम्बन्धी ददवसहरु ववलभन्न काययक्रमहरुको आयोजना गरी मनाउन े। 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

समदुायमा स्वास््य सम्बन्धी ववषयहरुकोबारेमा जानकारी भई ज्ञानको स्तर अलभवदृ्गध 
हुनकुो साथ ैस्वस्थ व्यवहार प्रवधयन तथा उपलब्ध स्वास््य सेवाको उपयोगमा अलभवदृ्गध 
हुने । 

सञ्चालन 
प्रकृया  

काययक्रम सञ्चालन हुने स्थानः स्थानीय तह । 

लक्षक्षत समहू/सहभागी समहू: 

सवय साधारण, मदहला, बालबाललका, पत्रकार, मदहला स्वास््य स्वयं सेववका, 
स्वास््यकमी, ववद्याथी, यवुा समहु, स्थानीय अगवुा, स्थानीय नेता, समाज सेवीहरु, 
वपछडडएका वगय, आमा समहु आदद । 

सहजकताय: 
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स्थानीय तह स्वास््य सयंोजक वा नीजले तोकेको कमयचारी   – १ जना 

सम्बजन्धत स्वास््य ससं्था प्रमखु   – १ जना 

(बजेिलाई ध्यानमा राखेर सम्बजन्धत तनकायल ेववषय ववज्ञलाई सहजकतायको रुपमा खिाउन 
सक्नेछ ) 

पवूय तयारी  

 ददवस मनाउनको लागग ववस्ततृ कायय योजना तयार गने, कुन काययक्रम स्थानीय 
तहको कुन स्थानमा सञ्चालन गने हो भन्ने कुरा तनधायरण गने र काययक्रममा 
सबकैो भलूमका स्पटि पाने । 

 काययक्रम सञ्चालनको लमतत, स्थान र समय तनधायरण गने । 
 काययक्रम सञ्चालनको लागग आवश्यक सामग्री, सन्देर्, प्रस्ततुीकरणको तयारी गने 

। 
 काययक्रम अन्तरगत मनाउन सककने ददवसहरुः स्वास््य सेवा ददवस, ववश्व हात 

धुने ददवस, ववश्व सतूत यजन्य पदाथय रदहत ददवस, ववश्व स्वास््य ददवस, पररवार 
तनयोजन ददवस, राजटिय मदहला स्वास््य स्वयं सेववका ददवस, ववश्व एड्स ददवस 
(अन्य स्वास््य सम्बन्धी ददवसहरु पतन स्थानीय आवश्यकता अनसुार मनाउन 
सककने छ)  

ददवस मनाउने क्रममा गने सककने कक्रयाकलापहरुः समदुायमा पोटिररङ्ग, पम्पलेदिङ्ग गने, 
व्यानर िाँग्ने, माईककङ्ग गने, व्यानर र प्लेकाडय सदहत समदुायको सहभागगतामा याली 
प्रदर्यन गने, स्वास््य लर्क्षा सामग्री ववतरण गने, स्वास््य सम्बन्धी ददवसको मखु्य नारा 
अनसुारको कक्रयाकलापहरु गने, स्वास््य सम्बन्धी ददवस अन्तगयत अन्तरकक्रया वा छलफल, 
ववद्यालयमा हाजजरी जवाफ आदद काययक्रम पतन आयोजना गने, काययक्रममा उपजस्थतहरुको 
उपजस्थती सकंलन गने, काययक्रमको फोिोहरु खखच्ने  

 

सन्दभय सामाग्रीः 

स्वास््य प्रवधयन पजुस्तका, सचंारका लागग स्वास््य सम्बन्धी प्राववगधक ववषय वस्तहुरु २०७०, 
www.nheicc.gov.np 

वववत्तय व्यवस्थापनः 

सावयजतनक खररद ऐन तथा तनयमावली तथा अथय मन्त्रालयको स्वीकृत आगथयक काययववगध अनसुार कायायलय 
प्रमखुबाि स्वीकृत गराई काययक्रम सम्पन्न गने ।  

अलभलेख तथा प्रततवेदनः  

http://www.nheicc.gov.np/
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काययक्रम सम्पन्न भएपतछ सोको अलभलेख राख्न ेर मालसक प्रगततको अनसुचूी २ (राजटिय योजना आयोगको) 
बमोजजमको िाँचामा प्रततवेदन तयार गरी प्रदेर् स्वास््य तनदेर्नालमा पठाउन ुपनेछ ।  

८. राष्टिय क्षयरोग कायगक्रम 
कायगक्रम: १. आमा समहुका सदस्य तथा मटहला स्वयम सेववकाहरूसाँग क्षयरोग तथा एच.आइ.भी 
सकं्रममतहरूलाइ हुने भेदभाव न्त्यनूनकरणका लाचग चौमामसक गोटठी 

पररचय एच आइ भी तथा क्षयरोग प्रतत समदुायमा ववद्यमान गलत धाराणाका कारण रोग 
लकुाउने गरेकोल ेक्षयरोग तथा एच आइ भी प्रततको समदुायको धारणा पररवतयन गनय 
यो काययक्रम राखखएको हो  

उद्देश्य  तोककएको अबधी सम्म तनयलमत औषधी सेवन गरे क्षयरोग पणूय रूपले तनको 
हुन्छ भन्ने जानकारी गराउन । 

 क्षयरोग समयम ैतनदान भएमा सने दर कम हुने कराको जानकारी गराउने , 
 क्षयरोगको तनदान तथा उपचार तनःर्लु्क पाइन्छ भन्ने जानकारी ददने  

सञ्चालन प्रकृया  मदहला स्वास््य स्वयम सवेक अलभमखुीकरण  
 काययक्षेत्रका मदहला स्वास््य स्वयम सवेवका हरूका लागी क्षयरोग तनयन्त्रण 

काययक्रम सम्बन्धी १ ददने अलभमखुखकरण काययक्रम सञ्चालन गने । 
 आमा समहूमागइ क्षयरोग काययक्रमबारे जानकारी गराउने सीप प्रदान गने  

o आमा समहू अलभमखुीकरण  
o आमा समहू तनयलमत बठैक 
o मदहला स्वास््य स्वयम सवेक चौमालसक गोटठी 

बजेि बाँडफाँड बबतनयोजजत बजेिको पररधीमा रही सहभागी सखं्या तय गरी काययक्रम सञ्चालन गनय 
हुन 

अलभमखुखकरण तथा चौमालसक गोटठीः  

स्रोत व्यजक्त सहजकतायः सहजजकरण भत्ता रू ८००।  

मदहला स्वास््य स्वयम सवेक यातायात खचय २००।  

सहभागी सहजकताय खाजा खचयः २०० प्रतत  

आमा समहू वठैकः बबतनयोजजत रकमको परीधीमा रही खाजा खुवाउन सककने 

र्कै्षक्षक सामग्री राजटिय क्षयरोग तनयन्त्रण केन्र, राजटिय स्वास््य लर्क्षा सचूना तथा सञ्चार केन्रबाि 
प्रकालसत क्षयरोग सम्बन्धी सचूना लर्क्षा सञ्चार सामग्रीहरू 

अलभलेख प्रततवेदन अनसुचूी २ अनसुारको प्रततवेदन तयार गरी अलभलखे राख्न हुन । 
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कायगक्रम: २. उपचाररत क्षयरोगका बबरामीको उपचारको कोहिग ननतजा, कायगक्रमको प्रगनत एव ंचुनौती र 
क्षयरोग कायगक्रममा भएका नयााँ बबषयमा उपचार केन्त्रका स्वास््य कमीहरुलाई अध्यावचधक गने उपचार 
केन्त्रस्तर कोहिग ववश्लेषण कायगक्रम 

पररचय क्षयरोग तनदान तथा उपचार काययक्रम सञ्चालनमा आईपरेका समस्या तथा समाधानका 
उपायबारे छफफल तथा क्षयरोगका बबरामीको उपचार नततजाको ववश्लेषण गनय यो 
काययक्रम राखखएको हो । 

उद्देश्य क्षयरोग तनयन्त्रण काययक्रमका सचूकहरुको प्रगतत ववश्लेषण तथा बबवेचना गने । 

काययक्रम कायायन्वयनमा आई परेका समस्या पदहचान तथा समाधान र मागथल्लो 
तनकायबाि गररन ुपने समाधानका उपायहरु ववश्लेषण गने । 

लक्षक्षत समहू  स्थानीय तह अन्तगयतका स्वास््य ससं्थाबाि (क्षयरोग उपचार केन्र) क्षयरोग 
फोकल पसयन १ जना 

 माईक्रोस्कोपी जीन एक्सपिय सेन्िरबाि प्रयोगर्ालाकमी १ जना 
 डी आर सेन्िर क्षयरोग फोकल पसयन १ जना  

सहजकताय स्वास््य सयंोजक, त्याकं अगधकृत/सहायक, स्वास््य काययलयका क्षयरोग सम्पकय  
व्यजक्त  

सञ्चालन प्रकृया  तोककएको िाचा अनसुार सकंललत क्षयरोग त्यांकका आधारमा क्षयरोग 
काययक्रमको ववश्लेषण र वववेचना गने । 

 काययक्रम सञ्चालनका क्रममा आई परेका समस्याहरुको पदहचान तथा 
समाधानका उपायबारे छलफल गने । 

 समस्या समाधानका लागी आगामी अबधीमा गनुयपने काययहरुको सचूी तयार 
गने ।  

 अको स्वास््य ससं्थाबाि स्थानान्तरण भई आएका तथा अकाय ससं्थामा 
स्थानान्तरण भइ गएका क्षयरोगका बबरामीहरुको उपचार नततजा लमलान गने 
।  

 राजटिय क्षयरोग काययक्रम अन्तरगत अद्याबगधक भएका ववषयबस्तबुारे जानकारी 
गराउने । 

 बबरामीका आधारमा चैमालसक अबधीका लागी आवश्यक औषधी पररमाण 
तनधायरण गने  

बजेि बाँडफाँड बबतनयोजजत बजेिको पररधीमा रही अनसुचूी १ अनसुार 

अलभलेख 
प्रततवेदन 

 तोककएका िाचामा सकंलन गररएको त्यांक स्वास््य तनदेर्नालय तथा स्वास््य 
कायायलयमा पठाउने । 
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 चौमालसक समीक्षामा पस्ततु भए बमोजजमको त्याकं एच एम आइ एस 
अद्यावगधक गने । 

 अनसुचूी २ बमोजजमको प्रततवेदन तयार गने । 

 

कायगक्रम: ३. उपचार केन्त्रहरुमा आकष्स्मक अवस्थामा औसचध एव ंपयाब सामग्री ढुवानी, कायगक्रमका लाचग 
आवश्यक स्िेर्नरी तथा फमग फरमेि फोिोकपी, बबरामीको व्यष्क्तगत वववरण ई टि.बब रष्जस्िरमा 
अध्यावचधक, समदुाय पररचालन गरी क्षयरोग बबरामी ननदानका लाचग प्रेषण तथा उपचार, ववश्व क्षयरोग 
टदवस मनाउन े

पररचय औषधी अभावका कारण क्षयरोगका बबरामी तनदान तथा उपचार अवरोध हुन नददन 
आवश्यक परेका बखत औषधी तथा ल्याव सामग्री िुवानी गनय तथा क्षयरोग तनदान 
भएका तथा उपचार गररएका क्षयरोगका बबरामीको अलभलेख चाहेका बखत प्राप्त गनय 
इलेक्िोतनक माटिर िी वी रजजटिर अद्यावगधक गनय यो काययक्रम राखखएको हो ।  

उद्देश्य  क्षयरोग तनदान तथा उपचारका लागी आवश्यक प्रयोगर्ाला सामग्री तथा औषधी 
तथा स्िक आउि हुन नददने  

 क्षयरोग तनदान तथा उपचार गररएका क्षयरोगका बबरामीको ववद्यतुीय अलभलखे 
चाहेका बखत प्राप्त गने , 

 काययक्रमका लागग आवश्यक फोिोकपी मसलन्द उपलब्ध गराउने । 
 स्वयम सेवक पररचालन गरी क्षयरोगका नया ँबबरामी पत्ता लगाउन े। 

काययक्रम 
सञ्चालन प्रकृया 

क) औसगध एव ंल्याब सामग्री िुवानी 

 उपचाररत तथा अनमुातनत थप हुने नया ँ बबरामीको आधारमा आवश्यक पने 
औषधी तथा प्रयोगर्ाला सामग्रीको अनमुातनत लगत तयार गने  

 उपचार केन्रमा आवश्यक भएका बखत क्षयरोगका औषधी, प्रयोगर्ाला तथा 
अन्य सामग्रीहरू िुवानी गने  

 िुवानी गदाय स्थानीय यातायात तथा तछिो छररतो साधनको प्रयोग गने  

ख) काययक्रमका लागग आवश्यक स्िेर्नरी तथा फमय फरमेि फोिोकपी 

 क्षयरोग उपचार रजजटिर अनसुारको अलभलेख ववद्यतुीय रजजटिर(eTB Master 
register) मा अद्याबगधक गनय अनसुचूी ३ अनसुारको फाराम बबरामी 
सख्याको अनपुातामा १२ मदहना लाइय पगु्ने गरी छपाउने  

 काययक्रम सञ्चालन गनय आवश्यक मसलन्द छपाइय फोिोकपी आदद खररद गने । 

ग) ई दि.बब रजजस्िरमा अध्यावगधक 
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 क्षयरोग उपचार रजजटिर अनसुारको अलभलेख ववद्यतुीय रजजटिर(eTB Master 
register) मा अद्याबगधक गनय अनसुचूी ३ अनसुारको फाराम बबरामी 
सख्याको अनपुातामा १२ मदहना लाइय पगु्ने गरी प्रत्येक उपचार केन्रमा उपलब्ध 
गराउने  

 उक्त फारामका आवश्यक महलहरू भरी प्रत्येक मदहना स्वास्थ ससं्थाबाि प्राप्त 
हुने एकककृत स्वास््य व्यवस्थापन सचूना प्रणाली फाराम न ं(HMIS 9.2/9.3) 
साथ सलंग्न राखी पठाउन अनरुोध गने । 

 प्राप्त वववरण ववद्यतुीय रजजटिर (eTB Master register) मा अद्याबगधक 
गने । 

घ) ववश्व क्षयरोग ददवस मनाउने 

तपसील बमोजजमका कृयाकलाप मध्ये उपयकु्त कृयाकलाप सञ्चालन गरी माचय २४ का 
ददन ववश्व क्षयरोग ददवर् मनाउने  

 लर्क्षा, सचूना र सञ्चारका सामग्रीहरुको प्रदर्यनी तथा ववतरण । 
 क्षयरोग चेतनामलुक सांस्कृततक काययक्रम, बादवववाद, हाजजरी जवाफ, प्रभातफेरी 

आदद । 
 रेडडयो र िेलललभजन माध्यम माफय त क्षयरोगबारे सन्देर् प्रवाह गने । 
 पत्रकार अन्तरकक्रया, अन्तरसवंाद सडकनािक सास्कृततक काययक्रम । 
 क्षयरोगका बबरामी तथा स्वयम सेवकलाइय परूस्कार तथा सम्मान 

आगथयक बाँडफाँड आगथयक ऐन तनयमको पररधीमा रही सवारी साधन वा व्यजक्तलाइय औषगध िुवानी वापत 
खचय रकम उपलब्ध गराउन सककने छ । 

ई दि.बब रजजस्िरमा अध्यावगधक काययका लागी बबतनयोजजत रू ५० मध्ये अलभलेख 
अद्याबगधक गनय (प्रथम पिक दताय भए देखख उपचार परुा गरेको अबगध सम्मको) प्रतत 
बबरामी रू ३०। र बाकँी रकम फाराम छपाइय,फोिोकपी, तथा तनयलमत प्रततवेदन नगने 
ससं्थामा अनगुमन आदद काययमा खचय गनय सककनछे । 

प्रततवेदन  अनसुचूी २ बमोजजमको प्रततवेदन तयार गरी आगथयक प्रर्ासनमा पेर् गने । 
 क्षयरोग उपचार रजजटिर अनसुारको अलभलेख ववद्यतुीय रजजटिर(eTB Master 

register) मा अद्याबगधक गरी सोही बरावरको सखं्या एच एम आइ एस 
मा प्रववटि गने । 

 

कायगक्रम: ५. औषचध प्रनतरोधी (डि.आर.) क्षयरोगका बबरामीको उपचार व्यवस्थापनका लागी होस्िेल सञ्चालन 
अनदुान 
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पररचय र्ारीररक रुपमा असक्त, आगथयक रुपल ेकमजोर, भौगोललक ववकिताका आददका 
कारण सेवा ललन कदठन भएका औषधी प्रततरोधी क्षयरोगका बबरामीहरुलाई 
उपचारमा सहजता ल्याउन यो काययक्रम राखखएको हो । 

उद्देश्य औषगध प्रततरोधी क्षयरोगका बबरामीहरुलाई तनयलमत उपचार, उगचत वसोवास 
तथा सन्तलुलत भोजनको व्यवस्था गरी पणूय रुपमा रोग तनको पाने । 

बबरामीहरु होस्िेलमा 
राख्न ुपने आधारहरु 

बबतनयोजजत बजेि, उपलब्ध र्यैा सखं्या आददको आधारमा प्राथलमकताका 
आधारमा तनम्नानसुारका बबरामीहरुलाई होस्िेलमा राख्न ेव्यवस्था लमलाउने । 

 कमजोर आगथयक अबस्था भएका, सकुुम्बासी  
 भौगोगगक कारणल ेदैतनक उपचारमा आउन असमथय बबरामीहरु । 
 भौलोगगक दहसावले नजजक भएपतन पाररवाररक हेरचाह नपाएका 

बबरामीहरु  
 असक्त, अपागं, कमजोर र्ारररीक अबस्था भई बबर्षे हेरचाह गनुयपने 

बबरामीहरु ।  
 कल्चर नेगेदिभ नभएसम्मका बबरामीहरु 
 होस्िेलमा बस्न चाहने बबरामीहरु 

सञ्चालन प्रकृया  बबतनयोजजत बजिे तथा प्रचललत आगथयक ऐन तनयमको पररगधलभत्र रही 
होस्िेल सञ्चालनका लागग आवश्यक जनर्जक्त तथा दैतनक कायय सञ्चालन 
व्यवस्था गने । 

 होस्िेलमा बबरामी दैतनक उपजस्थत भए नभएको अलभलेख राख्न े।  
 मदहना एक पिक अतनवाययरुपमा तथा आवश्यकता अनसुार कुन ैपतन बखत 

गचककत्सकबाि स्वास््य परीक्षण गने व्यवस्था लमलाउने । 
 दैतनक खाद्य आहार ताललका तयार गरी सोही अनसुार होस्िेलमा रहेका 

औषगध प्रततरोधी क्षयरोगका बबरामीहरुलाई सन्तलुलत खाना उपलब्ध गराउने 
।  

ध्यानाकषयणः बबरामीलाई उपलब्ध गराउन ेखानामा दैतनक २०० लम.लल दधू, 
एक गोिा अण्डा र हप्ताको २ पिक माछा मास ुअतनवायय हुन ुपनेछ । 

बजेि बाँडफाँड बजेिको पररगधमा रही अनसूचूी ४ अनसुार  

अलभलेख प्रततवेदन होस्िेलमा रहेका बबरामीको नाम, ठेगाना सम्पकय  न ंसदहतको वववरण, मालसक 
खचकाय अलभलेख राखी होस्िेलमा रहेका बबरामीको (मालसक) जम्मा सख्या 
इमेल माफय त राजटिय क्षयरोग तनयन्त्रण केन्रमा पठाउन हुन । 

 

कायगक्रम: ६. कम्यनुनटि िट्स कायगक्रम कायगक्रम सञ्चालन खचग 
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पररचय दैतनक स्वास््य ससं्थामा गइय क्षयरोगको उपचार ललन लक्षक्षत वगयका लागी सहज 
नभएकोले समदुायकै व्यजक्त माफय त बबरामीको घरपायकम ै क्षयरोगको उपचार 
उपलब्ध गराई क्षयरोग तनको हुने दरमा बदृ्गध गनय यो काययक्रम राखखएको हो । 

उद्देश्य प्रत्येक ददन स्वास््य ससं्थामा आई प्रत्यक्ष तनगरानीमा उपचार ललन नसक्ने 
क्षयरोगका बबरामीहरूलाई समदुायस्तरम ैक्षयरोग उपचार सेवा उपलब्ध गराउने । 

लक्षक्षत समहू र्ारीररक रुपल ेअसक्त र फरक क्षमता भएका क्षयरोगका बबरामी, ६० बषय मागथ 
उमेर पगेुका क्षयरोगका बबरामी, बालबाललकाहरु, पणूयरुपले आराम गनुयपने 
क्षयरोगका बबरामी, गभयवती तथा सतु्केरी अवस्थाका क्षयरोगका बबरामी, मानलसक 
असनु्तलन भएका क्षयरोगका बबरामी, दघुयिनामा परी दहडडुल गनय नसक्ने, 
ववद्याथी, कमयचारी, मजदरु आदद (स्वास््य ससं्था खुला रहेको अवगधमा आई 
उपचार ललन असमथय)  

सञ्चालन प्रकृया  समदायमा आधाररत क्षयरोग उपचार काययक्रम मापदण्ड अनसुार स्वास््य ससं्था 
(उपचार केन्र) मा रहेका बबरामीहरुको लगत तयार गने । 

 समदुायमा आधाररत क्षयरोग उपचार सेवामा राखखन ुपने क्षयरोगका बबरामीहरुको 
(जम्मा बबरामीको अगधकतम ४० प्रततर्त) वववरण स्वास््य ससं्था (उपचार 
केन्र)अनसुार प्राप्त गरी बबतनयोजजत रकम हेरी सम्बजन्धत स्वास््य ससं्था 
(उपचार केन्र)लाई अनमुतत प्रदान गने  

 बबरामीलाई उपचार अवगधभर सेवा ददए वापत सेवा प्रदायकलाई र उपचारमा 
रहेका बबरामीलाई उपचार अनगुमन गरे वापत स्वास््यकमीलाई तोककएको रकम 
उपलब्ध गराउन े।  

 समदुायमा आधाररत उपचार व्यवस्थापनमा रहेको बबरामीको परीक्षण तथा 
अनगुमनको व्यवस्था गने । 

 समदुायमा आधाररत क्षयरोग उपचार व्यवस्थापन गने स्वास््य ससं्था प्रमखु 
वा काययक्रम फोकल पर्यनलाई पेश्की स्वरूप केही रकम उपलब्ध गराइ खचयको 
आधारमा (बबल भौचर अनसुार) पेश्की फछयौि गदै लजैान ुपदयछ । 

बजेि बाँडफाँड  स्वास््यकमीः कम्यतूनिी डट्समा उपचाररत बबरामीको घरमा गई अनगुमन 
गरे वापत प्रतत बबरामी (मतृ्य ूभएको र उपचार परुा गरेको) एकमसू्ि 
यातायात खचय रु ५००।०० 

 समदुायमा आधाररत क्षयरोग उपचार सेवा प्रदायकः उपचार अवगधभर सेवा 
ददएवापत प्रतत बबरामी (मतृ्य ूभएको र उपचार परुा गरेको) एकमसू्ि 
यातायात खचय रु.१५००।०० 
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नोिः उपरोक्तानसुार खचय गदाय बबतनयोजजत रकम र जम्मा बबरामीको अगधकतम 
४० प्रततर्त बबरामीलाई ददइने रकम मध्ये जुन कम छ सोही अनसुार गनुयहुन ।  

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

प्रत्येक ददन स्वास््य ससं्थामा आई प्रत्यक्ष तनगरानीमा उपचार ललन नसक्ने 
क्षयरोगका बबरामीलाई समदुायस्तरम ैक्षयरोग उपचार सेवा उपलब्ध भएको हुनेछ 
। 

अलभलेख 
प्रततवेदन 

सामदुायमा आधररत डट्स काययक्रम तनदेलर्कामा तोके बमोजजमको अलभलेख राखी 
समदुायमा आधाररत उपचार सेवामा रहेका जम्मा बबरामीको वववरण इमेल माफय त 
राजटिय क्षयरोग तनयन्त्रण केन्रमा पठाउन हुन । 

 

कायगक्रम: ७. कारागार, गमु्बा, स्कुल, बधृाश्रम,उद्योग भएको क्षेर, र्हरी घनाबस्ती, लगायत अन्त्य 
क्षयरोगका जोखखमयकु्त जनसखं्यामा माइक्रोस्कोवपक क्याम्प सञ्चालन 

पररचय क्षयरोगको जोखखम समहूमा रहेका समहूमा काम गने, उठबस गने सँगसगं ैबसोवास 
गने समदूायमा क्षयरोग लाग्ने सम्भावना बिी भएकोल ेत्यता समहूमा गई लर्घ्र क्षयरोग 
तनदान गरी उपचारमा ल्याई क्षयरोग सन ैक्रम न्यनू गनय यो काययक्रम राखखएको हो । 

उद्देश्य सम्भाववत क्षयरोगका बबरामीको तनदान गरी उपचारको दायरामा ल्याउने । 

लक्षक्षत समहू कारागार, सरुक्षा तनकायका व्यारेकहरु, कलकारखाना, मजन्दर, गमु्बा, चचय, मजस्जद, 
मदरसा, गरुुद्वारा, अनाथालय, बदृ्धाश्रम, बबद्यालय, होस्िेल, बालगहृ, पनुस्र्थापना 
केन्र(लाग ुऔषध प्रयोगकताय, बेचववखनमा परेका मदहला),सडक बालबाललका हेरचाह 
केन्र, डायबेदिक उपचार तथा व्यवस्थापन केन्र, एच आई भी हेरचाह केन्र,तसे्रो 
ललगी समहू लगायत क्षयरोगको जोखखममा रहेको जनसखं्या । 

सञ्चालन गने 
तनकाय 

स्थानीय स्वास््य ससं्था(अस्पताल, प्राथलमक स्वास््य केन्र स्वास््य चौकी) 

अवगध १ ददन र ल्याव िेजक्नलसयन अलसस्िेन्ि २ जना अन्य स्वास््यकमी १ जना सहयोगी 
कमयचारी १ जना 

सञ्चालन प्रकृया क्याम्प सञ्चालन गन ैस्थान छनौि गने 

सम्बजन्धत तनकायसँग समन्वय वठैक सञ्चालन गने 

क्याम्प सञ्चालन तयारीः स्वास््यकमी तथा आवश्यक उपकरण (माईक्रोस्कोप, जीन 
एक्सपिय, स्लाइड, ररएजेन्ि इत्यादद) क्याम्प स्थल, फतनयचर, फमय फरम्याि र अन्य 
आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था गने ।  
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क्याम्प सञ्चालन 

क) क्षयरोग पदहचानका लागी उपजस्थत सेवाग्राहीलाई स्क्रीतनङ गरी खकार जाचँ (२ 
नमनुा) गने  

ख) खकार नमनुा पोजदेिभ भएका ब्यजक्तलाई स्वास््य लर्क्षा ददई क्षयरोग उपचार 
र्रुु गने ।  

ग) खकार नमनुा नेगेदिभ भएतापतन क्षयरोग लक्षण देखखएका र पनूः रोग बजल्झएका 
क्षयरोगका बबरामीलाई थप तनदान तथा उपचारका लागी प्रेषण पजुाय भरी नजजकको 
जीन एक्सपिय सने्िरमा प्रेषण गने । 

बजेि बाँडफाँड बबतनयोजजत रकमको पररधीमा रही प्रचललत आगथयक ऐन तनयम अनसुार 

अलभलेख 
प्रततवेदन 

तनम्न िाँचामा अलभलखे राखी क्याम्पसञ्चालन गररी पत्ता लागेका क्षयरोगका बबरामीको 
एकमटुठ सखं्या इमेल माफय त राजटिय क्षयरोग तनयन्त्रण केन्रमा पठाउन हुन  

क्याम्प सञ्चालन भएको लमततः क्याम्प सञ्चालन भएको स्थान 

क्र
सं 

जस्क्रतनङ 
गररएको 
व्यजक्तको 
नाम 

ठेगाना पदहले क्षयरोग 
भए नभएको 

क्षयरोग रोगको 
लक्षण भए 
नभएको 

खकार नमुना 
जाँचको नमुना 

पे्रषण गररएको 
संस्थाको नाम 

पदहलो 
नमुना 

दोश्रो 
नमुना 

        

 
 

कायगक्रम: ८. कायगक्रमको ननयममत अनगुमन तथा मपुयांकन गरी कायगक्रमको गणुस्तरीयता सनुनष्स्चत गने, 
स्थलगत अनमुर्क्षण गरी स्वास््यकमीहरूको क्षमता अमभवषृ्ध्द, क्षयरोगका बबरामीको उपचारको ननतजको कोहिग 
ववश्लेषण तथा कायगक्रमको चौमामसक समीक्षा 

पररचय क्षयरोग तनदान तथा उपचार सेवाको अनगुमन गरी काययक्रम सञ्चालन गदाय आई 
परेको समस्या समाधान गनय तथा उपचारमा सलंग्न स्वास््यकमींहरुलाई अद्याबगधक 
गराउन तथा क्षयरोगका बबरामीको तनदान र उपचार नततजाको ववश्लेषण गनय यो 
काययक्रम राखखएको हो । 

उद्देश्य  क्षयरोग तनयन्त्रण काययक्रमलाई बबरामी केजन्रत, व्यवजस्थत, उपचारमखुी र 
उपलब्धी मलुक बनाउन काययक्रम सञ्चालनमा देखखएका समस्याहरुलाई समयमा 
सम्बोधन गने । 

 उपचार उपकेन्रहरुमा काययरत स्वास््यकमीहरुलाई क्षयरोग उपचार 
व्यवस्थापनबारे ज्ञान सीप अध्यावगधक गने । 
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 क्षयरोग तनयन्त्रण काययक्रमका सचूकहरुको प्रगतत ववश्लेषण तथा बबवेचना गने 
। 

 काययक्रम कायायन्वयनमा आई परेका समस्या पदहचान तथा समाधान र मागथल्लो 
तनकायबाि गररन ुपने समाधानका उपायहरु ववश्लेषण गने । 

सपुररवेक्षण गने 
पदागधकारी 

 स्वास््य सयंोजक, प्रयोगर्ालाकमी, स्वास््यकमी प्रमखु प्रर्ासकीय अगधकृतले 
तोकेको सपुररवेक्षक । 

चौमालसक समीक्षा 
गोटठीका 
सहभागी/सहजक
ताय 

 स्थानीय तह अन्तगयतका स्वास््य ससं्थाबाि (क्षयरोग उपचार केन्र) क्षयरोग 
फोकल पसयन १ जना 

 माईक्रोस्कोपी जीन एक्सपिय सेन्िरबाि प्रयोगर्ालाकमी १ जना 
 डी आर सेन्िर क्षयरोग फोकल पसयन १ जना 
 स्थानीय तहका स्वास््यकमी, त्यांक अगधकृत/सहायक, स्वास््य काययलयका 

क्षयरोग सम्पकय  व्यजक्त 

सपुररवेक्षण अवगध स्वीकृत सपुररवेक्षण अनगुमन कायययोजना अनसुार 

सञ्चालन प्रकृया तनयलमत अनगुमन तथा स्थलगत अनलुर्क्षण 

 सपुररवेक्षण अनगुमन गनुय अगाव ैचौमालसक अनगुमन/सपुररवेक्षण कायययोजना 
(सपुररवेक्षण गने व्यजक्त, स्थान तथा अवगध खुल्ने गरर) तयार गने । 

 यस लर्षयकमा बबतनयोजजत रकम न्यनू रहेकोल ेकायययोजना तयार गदाय क्षयरोग 
तनदान तथा उपचार व्यवस्थापन सचुकाङ्क कमजोर भएका उपचारकेन्रहरुलाई 
प्राथलमकता ददने । 

 स्वास््य ससं्थाले क्षयरोग सेवा अलभलेख (ल्याव रजजटिर, क्षयरोग सेवा, 
तथा क्षयरोग काडय) अद्याबगधक गरे नगरेको तथा तथा स्थानीय तह तथा 
स्वास््य कायायलयमा मालसक प्रततवेदन पठाए नपठाएको सतुनजश्चत गने । 

 क्षयरोग तनदान तथा उपचार व्यवस्थापनसँग सम्बजन्धत तनदेलर्काहरु स्वास््य 
ससं्थामा भए नभएको तथा पालना गरे नगरेको अनुगमन गने र तनदेलर्का 
उपलब्ध नभए तत्काल आपतूतय गने गराउने । 

 क्षयरोगको औषगधको उपलव्धता, उपयकु्त भण्डारण र जजन्सी ककताब 
अद्यावगधक भए नभएको अनगुमन गने ।  

 Supportive Supervision को ममय अनसुार सपुरलभजन गदाय सम्वजन्धत 
स्वास््य ससं्थाका कमयचारीहरुको दक्षता अलभबदृ्गध हुने गरी गनुयपनेछ ।  

 सलंग्न सपुररवेक्षण चके ललटि अनसुारका ववषयबस्तमुा स्वास््य ससं्था प्रमखु 
र अन्य कमयचारीहरुसँग छलफल गने 

कोहिय ववश्लेषण तथा काययक्रमको चौमालसक समीक्षा 
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 तोककएको िाचा अनसुार सकंललत क्षयरोग त्यांकका आधारमा क्षयरोग 
काययक्रमको ववश्लेषण र वववेचना गने । 

 तपसील बमोजजमका बदुाहरु केन्रीत रदह काययक्रम सञ्चालनका क्रममा आई 
परेका समस्याहरुको पदहचान तथा समाधानका उपायबारे छलफल गने । 

 समस्या समाधानका लागी आगामी अबधीमा गनुयपने काययहरुको सचूी तयार 
गने ।  

 अकाय स्वास््य ससं्थाबाि स्थानान्तरण भई आएका तथा अकाय ससं्थामा 
स्थानान्तरण भइ गएका क्षयरोगका बबरामीहरुको उपचार नततजा लमलान गने 
।  

 राजटिय क्षयरोग काययक्रम अन्तरगत अद्याबगधक भएका ववषयबस्तबुारे 
जानकारी गराउने । 

बजेि बाँडफाँड चौमालसक सलमक्षाः बबतनयोजजत बजेिको पररधीमा रही अनसुचूी १ अनसुार 

स्थलगत अनगुमनः स्वीकृत काययक्रम तथा बजेिको पररधीमा रही भ्रमण खचय 
तनयमाबली, २०६४ (सरं्ोधन सदहत) अनसुार 

अपेक्षक्षत प्रततफल क्षयरोग तनदान तथा उपचार व्यवस्थापन प्रभावकारी भएको हुनेछ । 

क्षयरोग तनदान तथा उपचारको त्यांक सकंलन भएको हुनेछ । 

अलभलेख प्रततवेदन तोककएका िाचामा सकंलन गररएको त्यांक स्वास््य तनदेर्नालय तथा स्वास््य 
कायायलयमा पठाउने  

चौमालसक समीक्षामा पस्ततु भए बमोजजमको त्याकं एच एम आइ एस अद्यावगधक 
गने  

अनसुचूी २ बमोजजमको प्रततवेदन तयार गने 

 

 

कायगक्रम: ९. वप.बब.सी. तथा क्षयरोगका बबरामी तथा क्षयरोग भएका सब ैबालबामलकामा सम्पकग का सब ै
घरपररवारका सदस्यहरूमा सम्पकग  परीक्षण, एव ंबबरामीका घरपररवारमा पााँच वषग मनुनका क्षयरोगको कुन ैचचन्त्ह 
लक्षण नभएका बालबामलकालाइ टि.बब.वप.िी कायगक्रम 

पररचय क्षयरोग सरुवा रोग भएका कारण वप वी सी क्षयरोगका बबरामीका पररवारका 
सदस्यहरुलाई रोग सने सम्भावना रहेको तर आगथयक अभाव तथा रोग प्रततको चेतना 
अभावका कारण स्वास््य ससं्थामा जँचाउन जाने नगरेकोल ेक्षयरोग परीक्षण गनय प्रेररत 
गनय र पी वी सी क्षयरोगका बबरामीको सम्पकय मा रहेका ५ बषय मतुनका बालबाललकालाइय 
क्षयरोग सकं्रमणको उपचार गरी क्षयरोग हुन नददन यो काययक्रम राखखएको हो । 
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उद्देश्य उपचाररत पी वी सी क्षयरोगका बबरामीका धर परीवारका सदस्यहरुमा क्षयरोग तनदान 
गने 

पी वी सी क्षयरोगका बबरामीको सम्पकय मा रहेका ५ बषय मतुनका बालबाललकाहरूमा 
सकक्रय क्षयरोग हुन नददने 

लक्षक्षत समहू क्षयरोगका बबरामीका घरपररवारका सदस्यहरु 

सञ्चालन प्रकृया घरपररवारका सदस्यहरूमा सम्पकय  परीक्षण 

सव ैपी वी सी बबरामीहरूलाई क्षयरोग लाग्नकुो कारण, सने तररका, रोकथामका 
उपायबारे जानकारी गराउन े।  

पररवारका सदस्यलाई क्षयरोगका लक्षण देखा परेमा तरुुन्त आफुले उपचार गने स्वास््य 
ससं्थामा खकार परीक्षण सबुबधा भए सोही ससं्थामा यदद सो ससं्थामा परीक्षण सबुबधा 
नभए सवुवधा भएको नजजकको स्वास््य ससं्थामा खकार नमनूा सदहत जचाँउन ललई 
आउन लगाउने । 

खकार नमनूा जाचँ गदाय क्षयरोग तनदान भएमा दताय गरी उपचार गने । 

खकार परीक्षण गनय आउने पररवारका सदस्यलाई यातायात खचय माग गनय अनसुचूी ५ 
अनसुारको िाँचामा तनवदेन ददन लगाउन ेर अनसुचूी ६ अनसुारको भरपाईमा अलभलेख 
राखख प्रतत बबरामी बिीमा रु २००। यातायात खचय उपलब्ध गराउने । (२ विा खकार 
नमनुा)  

क्षयरोगका लक्षण देखा परेमा तर खकार नमनूा परीक्षणमा क्षयरोगको ककिाण ु
नदेखखएका र्कंास्पद क्षयरोगका बबरामीलाई एक्सरे तथा जीन एक्स्पिय केन्रसम्म जान 
बिीमा रु २००।०० थप उपलब्ध गराउन सककनेछ । 

बालबाललकालाइ दि.बब.वप.िी काययक्रम 

पी वी सी क्षयरोगका बबरामीको सम्पकय मा रहेका ५ बषय मतुनका बालबाललकामा 
क्षयरोगका गचन्ह र लक्षण नभएको सतुनजश्चत गनय स्वास््य ससं्था ललइ आउन लगाउन े
। 

 क्षयरोगका गचन्ह र लक्षण नदेखखएका ५ बषय मतुनका बालबाललकालाइय प्रततरोधात्मक 
उपचार (िी वी पी िी ) पद्घती अपनाउन े। 

बजेि बाँडफाँड पी.वी.सी. बबरामीका पररवारका सदस्यलाई स्वास््य ससं्थामा जस्क्रतनङ गनय यातायात 
खचयः २००। (बिीमा) 
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िी वी पी िी मा रहेका ५ बषय मतुनकाबाललका फलोअप गनय आउदा यातायात खचयः 
२००। (बिीमा) 

अपेक्षक्षत प्रततफल आगथयक अभाव तथा रोग प्रततके चेतनाका कमी कारण पररक्षाण गनय आउन नसकेका 
क्षयरोग भएका बबरामी पत्ता लागी उपचार दायरामा आएको हुनेछन । 

पी वी सी क्षयरोगका बबरामीको सम्पकय मा रहेका तर क्षयरोगका गचन्ह र लक्षण देखा 
नपरेका ५ बषय मतुनका बालबाललका प्रततरोधात्मक उपचार (िी वी पी िी) पाएको 
हुनेछ । 

अलभलेख 
प्रततवेदन 

पी वी सी बबरामी, खकार परीक्षण गररएका बबरामीका पररवारका सदस्यहरूको वववरण 
र यातायात खचय को वववरणा अद्याबगधक राख्न ेर खकार परीक्षण गररएका र क्षयरोग 
पत्ता लागेका पररवारका सदस्यको एकमटुठ सखं्या इमेल माफय त राजटिय क्षयरोग 
तनयन्त्रण केन्रमा पठाउन हुन । 

 

कायगक्रम: १०. ववश्व क्षयरोग टदवस मनाउन े

पररचय क्षयरोग काययक्रम प्रतत तनतत तनमायण तहसम्मको प्रभावकारी प्रततवद्धता हालसल गनय 
साथै यस रोग बाि मतृ्य ुभएका व्यजक्तहरुको सम्झना स्वरुप ववश्व क्षयरोग ददवस 
मनाउन यो काययक्रम राखखएको हो । 

उद्देश्य राजनीततज्ञ, समाज सेवव,बदु्गधजीवव,नीतत तनमायताहरु तथा ववलभन्न क्षते्रमा काम गने 
व्यजक्तत्वहरुलाई क्षयरोग तनयन्त्रणमा उतनहरुको प्रततबद्धता ललने तथा परैवीको लागग 
पररचालन गने । 

अपेक्षक्षत 
उपलजब्ध 

नीतत तनमायता तथा राजनीततज्ञहरुको क्षयरोग तनयन्त्रण काययक्रममा प्रततबद्धता बढ्ने । 

समदुायमा क्षयरोग प्रततरहेको नकारात्मक धारणामा कमी आउने । 

सहभागीहरू राजनीततज्ञ, समाजसेवी, वदु्गधजीवव, समदुायका नेततृ्व तहका व्यजक्त, नीतत तनमायता, 
पत्रकार, कायायलय प्रमखुहरु तथा अन्य नागरीकहरु . 

सहभागीको सखं्या काययक्रमको आधारमा तनधायररत गने . 

श्रोत व्यजक्त  स्वास््य तनदेर्क, क्षयकुटठ अगधकृत, मे. स.ु तथा ववषय ववषरे्ज्ञहरु . 

सञ्चालन प्रकृया 

 

नगर प्रमखु / गाउपाललका अध्यक्षकोअध्यक्षतामा सरोकारवाला तनकाय सजम्मललत 
सयंोजन सलमतत गठन गने ।  

सलमततको वठैकमा उपलब्ध श्रोतहरु छलफल गरी सोदह अनसुार कायय योजना बनाई 
कायायन्वयन गने ।  
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अततगथहरुलाई तनमन्त्रणा र सहभागीहरुको आवश्यक व्यवस्थापन, काययक्रम स्थल छनौि 
तथा व्यवस्थापन  

आवश्यकता अनसुारका प्रचार सामग्रीहरु तथा अन्य सामग्री तयार तथा व्यवस्थापन 
गने । 

सम्भाववत 
कक्रयाकलापहरु 

 

 लर्क्षा, सचूना र सञ्चारका सामग्रीहरुको प्रदर्यनी तथा ववतरण । 
 क्षयरोग चेतनामलुक सांस्कृततक काययक्रम, बादवववाद, हाजजरी जवाफ, प्रभातफेरी 

आदद । 
 रेडडयो र िेलललभजन माध्यम माफय त क्षयरोगबारे सन्देर् प्रवाह गने । 
 पत्रकार अन्तरकक्रया, अन्तरसवंाद सडकनािक सास्कृततक काययक्रम । 
 क्षयरोगका बबरामी तथा स्वयम सेवकलाइय परूस्कार तथा सम्मान 

आगथयक वाँडफाँड उपलव्ध बजेिको आधारमा ववलभन्न कृयाकलापहरू सञ्चालन गने । 

अलभलेख 
प्रततवेदन 

अनसुचूी २ बमोजजमको प्रततवेदन तयार गरी आगथयक प्रर्ासनमा पेर् गने । 

 

कायगक्रम: ११. क्षयरोग सम्वन्त्धी कायगक्रमहरूिः  

यो कक्रयाकलाप बारपाक सलुलकोि गाउँस्थानीय तहमा क्षयरोग सम्वन्धी तनम्नानसुारका कक्रयाकलापहरू सञ्चालन 
गने गरी बजेि बबतनयोजन रहेकोल ेयस मागयदर्यनमा उल्लेख भए बमोजजम काययक्रमा सञ्चालन गनुयहुन । 

क) काययक्रमको तनयलमत अनगुमन तथा मलु्यांकन गरी काययक्रमको गणुस्तरीयता सतुनजस्चत गने, स्थलगत 
अनलुर्क्षण गरी स्वास््यकमीहरूको क्षमता अलभवजृध्द, क्षयरोगका बबरामीको उपचारको नततजको कोहिय ववश्लेषण 
तथा काययक्रमको चौमालसक समीक्षा 

ख) वप.बब.सी. तथा क्षयरोगका बबरामी तथा क्षयरोग भएका सब ैबालबाललकामा सम्पकय का सब ैघरपररवारका 
सदस्यहरूमा सम्पकय  परीक्षण, एव ं बबरामीका घरपररवारमा पाँच वषय मतुनका क्षयरोगको कुन ै गचन्ह लक्षण 
नभएका बालबाललकालाइ दि.बब.वप.िी काययक्रम 

ग) ववश्व क्षयरोग ददवस मनाउन े

घ) स्वास््य ससं्थाबाि िािा रहेका बस्ती तथा स्वास््य सेवामा पहूच कम भएका, कारागार, गमु्बा, स्कुल, 
बधृाश्रम,उद्योग भएको क्षेत्र, र्हरी घनाबस्ती, लगायत अन्य क्षयरोगका जोखखमयकु्त जनसखं्यामा 
माइक्रोस्कोवपक क्याम्प लगायतका अन्य सकृय क्षयरोग खोजपडताल काययक्रम 

 

कायगक्रम: ११. समदुायमा रहेका ननदान नभएका क्षयरोगका बबरामी उपचार दायरामा पयाउन मर्क्षक, 
समाजसेवी म.स्वा.स्व.से पररचालन,  
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पररचय क्षयरोग तनदान तथा उपचारमा समदुायको सहभागगता बिाई सम्भाववत क्षयरोगका 
बबरामीहरुलाई तनदान र उपचारको दायरामा ल्याउन यो काययक्रम राखखएको हो  

उद्देश्य  क्षयरोग तनदान तथा उपचार काययमा समदुायलाइ सहभागी गराउने । 
 समदुायमा तनदान नभएका क्षयरोगका बबरामीलाइय तनदान गरी उपचार दायरामा ल्याइय 

तनको पाने । 

लक्षक्षत समहू सम्भाववत क्षयरोगका बबरामीहरु 

काययक्रम 
सञ्चालन प्रकृया 

क्षयरोग तनदान तथा उपचार व्यवस्थापनमा स्वयमसेवक भई काम गनय ईच्छुक 
स्वयमसेवक (म.स्वा.स्व.से. लर्क्षक, समाजसवेी, िोल ववकास ससं्थाका पदागधकारी, 
क्षयरोग उपचार परुा गरेका व्यजक्त) छनौि गने ।  

इच्छुक स्वयसंेवकलाई क्षयरोग तनदान तथा उपचार व्यवस्थापन र क्षयरोग तनदान तथा 
उपचारमा स्वयसंेवकको भलूमकाबारे अलभमखुखकरण गने । 

स्वयसंेवकलाई तपसीलको जजम्मेवारी ददन े 

 समदुायमा रहेका सम्भाववत क्षयरोगका बबरामीलाई नजजकको उपचारकेन्रमा 
जचाउन सहजीकरण गने । 

 क्षयरोग तनदान भएका क्षयरोगका बबरामीलाई पायक पने उपचारकेन्रमा दताय 
गराई उपचार र्रुु गराउन सहजीकरण गने । 

 क्षयरोग तनदान भई उपचारमा रहेको बबरामील े तनयलमत औषगध खाएको 
सतुनजश्चत गने । 

 उपचाररत बबरामीलाई फलोअप (अनगुमन) खकार परीक्षणगनय सहजीकरण गने  

क्षयरोग तनदान तथा उपचार गराउन सलंग्न स्वयम सेवकलाइय प्रोत्साहन रकम माग 
गनय अनसुचूी ७ अनसुारको िाँचामा तनवदेन ददन लगाउन े र अनसुचूी ८ अनसुारको 
भरपाईमा अलभलखे राखख प्रतत बबरामी बिीमा रु ५००। प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने 

नोिः स्वयम सेवकलाई इन्सेन्िीभ उपलब्ध गराउदा रोग तनदान भ ैदताय भएको प्रमाण 
पेर् गनुयपनेछ । 

बजेि बाँडफाँड  अलभमखुखकरणः बबतनयोजजत बजेिको पररधीमा रही आगथयक कायय सञ्चालन 
तनदेलर्का, २०७५ (सातौ ससं्करण) अनसुार 

 स्वयमसेवक इन्सेन्िीभः क्षयरोग तनदान भ ैउपचारमा दताय भएका प्रतत बबरामी रु 
५००। 

अपेक्षक्षत प्रततफल समदुायमा रहेका तनदान हुन नसकेको क्षयरोगका बबरामीहरु समयम ैतनदान भइ उपचार 
दायरामा आएको हुनेछ । 
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अलभलेख 
प्रततवेदन 

स्वयम सेवकको सहयोगमा तनदान भएका तथा उपचारमा रहेका क्षयरोगका बबरामीको 
वववरण तथा ववतरररत प्रोत्साहन रकमको वववरण अलभलेख राखी पत्ता लागेको क्षयरोगका 
बबरामीको एकमटुठ सखं्या इमेल माफय त राजटिय क्षयरोग तनयन्त्रण केन्रमा पठाउन हुन 
। 

 

कायगक्रम: १२. स्वास््यकमीहरूलाइ क्षयरोग मोिुलर तामलम 

पररचय नयाँ तनयकु्त भई आएका र काययरत स्वास््य कमीहरुलाई क्षयरोग सम्बन्धी ज्ञान, 
सीप र क्षमता अलभबदृ्गध गनय मोड्यलुर ताललम राखखएको हो । 

उद्देश्य क्षयरोग तनदान तथा उपचार व्यवस्थापनमा स्वास््यकमीको ज्ञान, सीप र क्षमता 
अलभबदृ्गध गने 

सहभागी र सखं्या र्हरी स्वास््य केन्र, सामदुातयक स्वास््य इकाई, स्वास््य चौकी, प्राथलमक स्वास््य 
केन्र, अस्पताल तथा तनजी स्वास््य ससं्थामा क्षयरोग तनदान तथा उपचार 
व्यवस्थापनमा सलंग्न स्वास््यकमीहरु ( २० देखख २५ जना सम्म) 

अवगध र स्थान ३ ददन र पायक पने स्थान 

सहजकताय क्षयरोग मोडुलर ताललम प्राप्त स्वास््य कमी / प्रयोगर्ालाकमी, क्षयरोग काययक्रम 
हेने सम्पकय  व्यजक्त 

सञ्चालन प्रकृया  ताललम सञ्चालनको उदेश्य, ताललम सञ्चालन हुने स्थान, लमतत र समय 
सदहत कम्तीमा एक हप्ता अगाव ैस्वास््य ससं्थालाई पत्राचार गने ।  

 थप स्रोत व्यजक्त आवश्यक भए स्वास््य कायायलय, स्वास््य तनदेर्नालय 
तथा राजटिय क्षयरोग तनयन्त्रण केन्रलाइ अनरोध गने उपजस्थती हाजजरी, 
दै.तथा भ्रमण खचय ववतरण भपायइ, ताललम मोड्यलु ताललम सामग्री, 
स्िेर्नरी, खाजा आदद तयारी गने । 

 राजटिय क्षयरोग केन्रबाि अध्यावगधक गररएको ताललम मोडुल तथा 
म्यानअुलका बबषयबस्त ुर ताललम सञ्चाल तनदेलर्का अनसुार ताललम सञ्चालन 
गने । 

सन्दभय सामग्री राजटिय क्षयरोग काययक्रम आधारभतू ताललम पजस्तका, राजटिय क्षयरोग काययक्रम 
जनरल म्यानअुल, जक्लनीकल म्यानअुल, क्षयरोग सेवा अलभलखे तथा प्रततवेदन 
फारामहरु । 

बजेि बाँडफाँड  बबतनयोजजत बजेिको पररगधमा रही अनसचूी १ अनसुार खचय गनय सककनेछ । 
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अलभलेख / 

प्रततवेदन 
अनसुचूी २ बमोजजमको प्रततवेदन तयार गरी आगथयक प्रर्ासनमा पेर् गने र ताललम 
पाएका कमयचारीहरूको वववरण इमेल माफय त राजटिय क्षयरोग तनयन्त्रण केन्रमा पठाउन 
हुन । 

 

कायगक्रम: १३. स्वास््य ससं्थाबाि िाढा रहेका बस्ती तथा स्वास््य सेवामा पहूच कम भएका, कारागार, 
गमु्बा, स्कुल, बधृाश्रम,उद्योग भएको क्षरे, र्हरी घनाबस्ती, लगायत अन्त्य क्षयरोगका जोखखमयकु्त 
जनसखं्यामा माइक्रोस्कोवपक क्याम्प लगायतका अन्त्य सकृय क्षयरोग खोजपिताल कायगक्रम 

पररचय स्वास््य ससं्था िािा भएका कारण क्षयरोग जचाउन नआएका सम्भाववत क्षयरोगका 
बबरामीहरुको स्थानीयस्तरमा तनदान गनय यो काययक्रम राखखएको हो । 

उद्देश्य क्षयरोग तनदान तथा उपचार गने स्वास््य ससं्था िािा भएका कारण तनदानमा नआएका 
क्षयरोगका बबरामी पत्ता लगाई उपचारमा ल्याउने । 

अवगध १ ददन अलभमखुखकरण, १ ददन घरभेि र १ ददन क्याम्प सञ्चालन 

सहजकताय 
/क्याम्प 
सञ्चालक 

प्रयोगर्ालाकमी, स्वास््य ससं्था प्रमखु वा क्षयरोग सम्पकय  व्यजक्त, स्थानीय तह 
स्वास््यकमी 

सञ्चालन प्रकृया क) क्षेत्र छनौिः  

धेरै जनसखं्या भएका गाँउबस्ती, लसमान्तकृत तथा वपछडडएका वगय बसोवास गरेको 
क्षेत्र, मौसमी बसाई सराई हुने स्थल जस्तःै इट्िाभट्िा, खकय , पािन, खच्चर, भेडा 
पडावहरु), चुरेभावर क्षेत्रको आसपास र नदी ककनारामा रहेको बस्ती, धालमयक मेलापवय 
गमु्वा, ववद्यायल 

ख) अलभमखुखकरणः  

 मदहला स्वयसंेववका, लर्क्षक, समाजसेवी मध्येबाि ५ देखी १० जनालाई स्वयम 
सेवको रुपमा छनौि गने 

 माईक्रोस्कोपी क्याम्प सञ्चालन गररने ददनको ३ ददन पदहले सम्वजन्धत स्वास््य 
ससं्थाले स्वयमसेवक अलभमखुखकरण सञ्चालन गनुयपदयछ । 

ग) प्रचारप्रसार 

 स्थानीय सञ्चार माध्यम (एफ एम रेडडयो िेलललभजन )बाि क्याम्प सञ्चालन 
हुने स्थान, लमतत र समयबारे प्रचार प्रसार गने 



317 

 

 स्वयम सेवक पररचालन गरी घर दैलो काययक्रम माफय त प्रत्येक घरधुरीसम्म 
क्याम्प सञ्चालन हुने स्थान, लमतत र समयबारे पचाय पम्पप्लेि छपाई प्रचारप्रसार 
गने 

 छनौि भएका क्षते्रका बबद्यालयमा गई लर्क्षक ववद्याथी माफय त प्रचार प्रर्ार 
गने । 

घ) क्याम्प सञ्चालन तयारी 

 आवश्यक उपकरण (माईक्रोस्कोप, स्लाइड, ररएजेन्ि इत्यादद), फतनयचर, फमय, 
फरम्याि र अन्य आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था गने ।  

 स्वयम सेवक पररचालन गरी घर दैलो काययक्रम सञ्चालन गदाय सम्भाववत 
क्षयरोगीका बबरामीलाई ववहानको पदहलो खकार ललई आउन खकार सकंलन गने 
प्लाजटिकको बट्िा ववतरण गनय लगाउन े। 

ङ) क्याम्प सञ्चालन 

 उपजस्थत सेवाग्राहीलाई क्षयरोग पदहचानका लागी स्क्रीतनङ गरी खकार जाचँ (२ 
नमनुा) गने । 

 खकार नमनुा पोजेदिभ भएका ब्यजक्तलाई स्वास््य लर्क्षा ददई क्षयरोग उपचार 
व्यवस्थापन गने  

 खकार नमनुा नेगेदिभ भएतापतन क्षयरोग लक्षण देखखएका र पनूः रोग बजल्झएका 
क्षयरोगका बबरामीलाई थप तनदान तथा उपचारका लागी प्रेषण पजुाय भरी 
नजजकको जीन एक्सपिय सने्िरमा प्रेषण गने । 

 क्याम्प अवगधमा समय अभावका कारण खकार परीक्षणगनय नसककएका सम्भाववत 
क्षयरोगका बबरामीको खकार नमनुा सकंलन गरी सवुवधायकु्त स्वास््य ससं्थामा 
परीक्षण गराई सो को नततजा सम्वजन्धत स्वास््य ससं्थामाफय त बबरामीलाई 
उपलब्ध गराउन े। 

 उपचारमा रहेका तथा ववगतमा उपचार ललईसकेका क्षयरोगका बबरामीको 
घरपररवारका सम्पणूय सदस्यहरुको खकार अतनवायय रुपमा परीक्षण गने । 

 छनौि भएको स्थलमा माईक्रोस्कोप सञ्चालन गनय बबद्यतु सवुवधा नभएको 
अवस्थामा खकार नमनुा सकंलन गरी नजजकको स्वास््य ससं्था वा ववद्यतुको 
सवुवधा भएको स्थानमा माइक्रोस्कोवपक जाँचको व्यवस्था गरी खकार परीक्षणको 
नततजा यथालर्घ्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था लमलाउने । 

बजेि बाँडफाँड प्रचललत आगथयक ऐन तनयम अनसुार 

अपेक्षक्षत प्रततफल समदुायमा लकेुर बसेका क्षयरोगी पदहचान भ ैउपचार दायरामा आउने । 
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अलभलेख 
प्रततवेदन 

तनम्न िाँचामा अलभलेख राखी क्याम्पसञ्चालन गररी पत्ता लागेका क्षयरोगका बबरामीको 
एकमटुठ सखं्या इमेल माफय त राजटिय क्षयरोग तनयन्त्रण केन्रमा पठाउन हुन  

क्याम्प सञ्चालन भएको लमततः  क्याम्प सञ्चालन भएको स्थान: 

क्र
सं 

जस्क्रतनङ 
गररएको 
व्यजक्तको 
नाम 

ठेगाना पदहले क्षयरोग 
भए नभएको 

क्षयरोग रोगको 
लक्षण भए 
नभएको 

खकार नमुना 
जाँचको नमुना 

पे्रषण गररएको 
संस्थाको नाम 

पदहलो 
नमुना 

दोश्रो 
नमुना 
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कायगक्रम: १४. २४ घन्त्िे सेवा हुने स्वास््य ससं्थामा क्षयरोगमरैी उपचार केन्त्र स्थापना तथा ननरन्त्तरता 

पररचय स्वास््य ससं्था खलु्ने समयमा स्वास््य ससं्थामा आई सेवा ललन नसक्न ेबबरामीहरु 
जस्त ैववद्याथी, कमयचारी, मजदरु आददलाई उपयकु्तहुने समय ताललका तनधायरण गरी 
उपचार व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन यो काययक्रम राखखएको हो । 

उद्देश्य स्वास््य ससं्था खलु्ने समयमा स्वास््य ससं्थामा आई सेवा ललन नसक्न ेबबरामीहरुलाइय 
प्रत्यक्ष तनगरानीमा उपचार सतुनजश्चत गने 

सहभागी २४ स ैघण्िा खुला रहने स्वास््य ससं्था प्रमखु, क्षयरोग फोकल पसयन, स्िाफ नसय, 
अ.न.मी. अ.हे.व 

सञ्चालन प्रकृया  स्वास््य ससं्था प्रमखु, क्षयरोग फोकल पसयन, स्िाफ नसय, हे.अ., अ.हे.व. 
अ.न.मी. प्रयोगर्ालाकमी सदहतको उपजस्थतीमा क्षयरोग उपचार व्यवस्थापन 
समीक्षा काययक्रम सञ्चालन गने । 

 स्वास््य ससं्था खलु्ने समयमा स्वास््य ससं्थामा आई सेवा ललन नसक्न ेबबरामीहरु 
(ववद्याथी, कमयचारी, मजदरु, आदद) लाई वहाँहरूलाइ उपयकु्त हुने बबहान 
वेलकुाको समय ताललका तय गने । 

 पायक पने समयमा सेवा ललन आउन बबरामीलाई अनरुोध गने र समय ताललकाबारे 
समदुायलाई जानकारी गराउन ससं्थाको सचूना पािीमा सचूना िाँस गने ।  

 तोककएको कायय ताललका अनसुार क्षयरोग बबरामील ेसेवा पाए नपाएको अनगुमन 
गने । 

बजेि बाँडफाँड कायायलय समय बाहेकको समय र सावयजतनक ववदाका ददन क्षयरोगको औषधी खुवाउने 
स्वास््यकमीले पाउने गरी मालसक खाजा खचय वापत रु १,०००।००  

अलभलेख 
प्रततवेदन 

क्षयरोगमतै्री उपचार केन्र सञ्चालन भएका २४ घन्िे सेवा हुने स्वास््य ससं्थाको 
वववरण अलभलखे राखी प्रततवेदन इमेल माफय त राजटिय क्षयरोग तनयन्त्रण केन्रमा 
पठाउन ुहुन । 
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अनसुचूीहरु 

cg';"rL ! 
tflnd, uf]i7L, sfo{zfnf ;~rfng ;DaGwL vr{sf] dfkb08  
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;|f]tM cy{ dGqfnoaf6 hf/L ul/Psf] sfo{ ;~rfng lgb{]lzsf, @)&#्5}7f} ;+:s/0f _ 

 
 

cg';"rL @ 

sfo{qmd ;DkGg k|ltj]bgsf] gd'Gff 

 

!= sfo{qmdsf] gfdM 

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

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

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

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

^= sfo{qmddf ;+nUg hgzlQmsf] gfdfjnLM  

&= sfo{qmdsf ;jn kIfM  

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

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

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

@     

#    

hDdf    

 

!) =kmf]6f] tyf cGo ljj/0fM 

 
 

cg';"rL ३ 
/fli6«o Ifo/f]u sfo{qmd 

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

 On]S6«f]lgs 6L jL /lhi6/ cBfalws ug{] k|of]hgsf nflu_ 

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

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

q
m=
;
+= 

b
t
f{ 

g
+= btf{ ldlt 

 u÷d÷;f_ 
lj/fdLsf] gfd, y/ 

p
d
]/
 

ln
u
+ 

7]ufgf lhNnf÷g=kf=÷ 

uf=kf÷j8f g+=_ 
;+Dks{ g+= 

k|]if0f÷lgbfg 

 P÷C÷T_ 

         

         

         

         

 

 

/f]usf] lsl;d 

 PBC÷PCD÷EP_ 

pkrf/ z'? 

ldlt 

btf{ jlu{s/0f 

 Colmn no. 

20 26_ 

p
k
r
f/
 

S
o
f6
fu

f]/
L 

H
IV

 

In
fe

ct
io

n
 

Ifo/f]u lgbfg ubf{sf] ;dodf 

k|of]uzfnf glthf 

glthf Nofj g+= ldlt 

        

        

        

        

        

 

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

b
t
f{ 
g
+= 

btf{ ldlt 

 u÷d÷;_ 

lj/fdLsf] gfd, 

y/ 

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

glthf 
Nofj 

g+= 

ldlt 

u÷d÷;f_ 

glth

f 

Nofj 

g+= 

ldlt 

u÷d÷;f_ 

         

         

         

         

         

 

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

b t f{ g
+

= btf{ ldlt pkrf/sf] cGtdf Nofj glthf pkrf/ glthf 

gd"gf  
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 lj/fdLsf] gfd, 

y/ 
glthf Nofj g+= ldlt  

glthf Column 

no. 59 65_ 
ldlt  

        

        

        

        

 

 
 

 
 

cg';"rL ४ 
8L cf/ xf]:6]n ;~rfng vr{ lgb{]lzsf 

 

ljj/0f ;+Vof dlxgf b/  hDdf 

xf]:6]n O{Grfh{ x]Ny cl;:6]06, :6fkm g;{_ 1 13 28,200 2,82,000 

xf]:6]n ;j O{Grfh{ c=x]=j=÷c=g=dL_ 1 12 26,610 2,66,040 

sfof{no ;xof]uL 1 12 19,480 1,94,760 

efG;]]  1 12 16,230 1,94,760 

;'/Iff uf8{ 1 12 16,230 1,94,760 

3/ axfn xf]:6]n ;~rfng ug{_clwstd 1 12 40,000 4,80,000 

Uof; vfgf ksfpg]]_ 2 12 1,500 36,000 

xf]:6]n ;~rfng kfgL, lah'nL, 6]lnkmf]g, OG6/g]6 cflb_ 1 12 2,500 30,000 

la/fdLnfO{ vfB cfxf/ 15 12 5,200 9,36,000 

:jf:Yo kl/If0/ cf}ifwL  1 12 2,000 24,000 

sfof{{{no ;~rfng vr{ :6];g/L tyf d;nGb_ 1 12 1,500 18,000 

;/;kmfO{ ;fdfu|L 1 12 1,500 18,000 

cGo ;fdu|L 

 lj/fdL j]8, tGgf, sDjn, tlsof, em'n cflb_ 1 15 2,000 30,000 

 

 vfB cfxf/ /sd vr{ ubf{ k|lt lj/fdL k|lt lbg ? !&!.– sf b/n] lj/fdL xf]:6]ndf b}lgs pkl:yt /x]sf] 

clen]vsf] cfwf/df lbg u0fgf u/L vr{ n]Vg'kg{] . 
 xf]:6]ndf ;~rfngdf /x]sf] a]8 ;+Vofsf] cfwf/df dfq vr{ ug{ ldNg] . 

 

 

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

kb M  

;Dks{ g+= M 

;lx M  

ldlt M 

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

kb M  

;lx M  

ldlt M 
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cg';"rL % 
oftfoft vr{sf nflu lgj]bg 

>Ldfg k|d'v k|zf;sLo clws[t Ho" 
================== gu/÷ufp“kflnsf 
 
 

ljifoM oftfoft vr{ pknAw u/fO{ lbg] af/] . 
 
 

pk/f]Qm ;DaGwdf d lgjb]sn] =====================================pkrf/ s]Gb|af6 Ifo/f]usf] pkrf/ lnO{ /x]s]f / d}n} 
Ifo/f]usf] z+sf nfu]]sf d]/f kl/jf/sf tk;Lnsf ;b:ox?nfO{ ================================;+:yfdf uO{ Ifo/f]u kl/If0f 
u/fPs]fn] g]kfn ;/sf/n] Joj:yf u/] adf]lhd oftfoft vr{ ?========== pknAw u/fO{ lbg x'g cg'/f]w ub{5' . g]kfnL 
gful/stfsf] k|df0f kq ÷ ================================= gu/kflnsf÷ ufp“ sf] gftf v'Ng] l;kmfl/z kq / vsf/ hf“r 
glthf kmf/fd o;} ;fy ;+nUg 5 . 
 
 lgj]bs 

 gfdM 
 7]ufgf 

Ifo/f]u btf{ g+  
tk;Ln 

 
l;=g= Gfd pd]/ lj/fdL;+usf] gftf 
    
    
    
    

 

cg';"rL ६ 

 

kL jL ;L lj/fdLsf kl/jf/nfO{ Ifo/f]u lgbfg oftfoft vr{ ljt/0f e/kfO{  

 

l;=g gfd y/ 7]ufgf la/fdL;+usf] gftf /sd x:tfIf/÷बैक्खाता 
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cg';"rL & 
k|f]T;fxg dfu u{g lbOg] lgj]bgsf] 9f“rf“ 

>Ldfg k|d'v k|zf;sLo clws[t Ho" 
================== gu/÷ufp“kflnsf 
 
 

ljifoM k|f]T;fxg /sd pknAw u/fO{ lbg] af/] . 
 
 

pk/f]Qm ;DaGwdf d lgjb]sn] Ifo/f]usf] z+sf nfu]]sf tk;Lnsf JolQmx?nfO{ 
==============================================;+:yfdf uO{ Ifo/f]u kl/If0f u/fpbf Ifo/f]Uf lgbfg ePsf]n] la/fdLx?fnO{ o; 
;+:yfdf btf{ u/L pkrf/ u/fpg ;xof]u u/]sf]n]] g]kfn ;/sf/n] Joj:yf u/] adf]lhd k|f]T;fxg /sd ?========== 
pknAw u/fO{ lbg x'g cg'/f]w ub{5' . g]kfnL gful/stfsf] k|df0f kq ÷ ================================= gu/kflnsf÷ ufp“ 
sf] gftf v'Ng] l;kmfl/z kq / vsf/ hf“r glthf kmf/fd o;} ;fy ;+nUg 5 . 
 
 lgj]bs 

 gfdM 
 7]ufgf 

   
    

tk;Ln 
 

l;=g= Ifo/f{u btf{ g+ gfd 7]ufgf pd]/  ln+u 
      
      
      
      

 
 
 

cg';"rL * 

 

k|f]T;fxg /sd ljt/0f e/kfO{  

 

l;=g gfd y/ 7]ufgf /sd x:tfIf/÷बैक्खाता 
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९. राष्टिय स्वास््य तामलम कायगक्रम 
sfo{qmdM :yfgLo txdf :jf:Yo ;DalGw cled'lvs/0f tyf of]hgf t{h'df tflnd 

kl/ro :yfgLo ;/sf/n] ;DkGg u{g'kg]{ :jf:Yo ;DalGw ultljwLnfO{ dfu{bz{g 

ug{ / hgk|ltlgwLx? Tfyf :jf:YosdL{x?nfO{ ;d]t sfo{qmd of]hgf t{h'df 

ubf{ :jf:Yo If]qnfO{ k|fyldstfdf /fvL sfo{Gjog ug]{ ;xof]u ug{ 

:yfgLo txdf :jf:Yo ;DalGw cled'lvs/0f tyf of]hgf t{h'df tflndsf] 

Joj:yf ul/Psf] xf] . 

pb]Zo kl/jlt{t ;Gb{edf u'0f:tl/o :jf:Yo ;]jfnfO{ ;'lglZrt ul/ :yfgLo 

txaf6 :jf:Yo ;DalGw sfo{qmdx? ;~rfng ug{ ;xh agfpg]  

ck\]lIft k|ltkmn hgk|ltlgwL tyf :jf:YosdL{x?nfO{ :jf:Yo ;DalGw sfo{qmdx?nfO{ 

k|efjsf/L ?kdf cg'udg,;~rfng tyf ;|f]t kl/rfng ug{ ;xh k'Ug] 

;~rfng k|lqmof • of] tflnd sfo{qmd /x]sf :yfgLo txdf dfq ;~rfng ul/g]5 

/ k|yd rf}dfl;s leqdf ;DkGg ul/;Sg' kg]{5 . 

• cled'lvs/0f Tfflndsf] cjlw b'O{ lbgsf] x'g]5 . 

;xefuL  

:yfgLo txsf lgjf{lrt hgk|ltlgwLx? k|d'v,pk k|d'v,j8f cWoIfx?, 

dlxnf ;b:o / blnt dlxnf ;b:ox?_, :yfgLo txdf sfo{/t 

:jf:Yosf ;+of]hs Pj cGo sd{rf/Lx?, ;/sf/L :jf:Yo ;+:yfsf 

k|d'vx? / cGo  

k|lzIfs 

/f=:jf=tf=s] tyf k|b]z :tl/o k|lzIfs cled'lvs/0f tyf 5nkmn 

sfo{qmdsf] nfuL k|lzIfs k|lzIf0f tflnd lnPsf JolQm 

 

Afh]6 af8kmf8 cg';'rL ! cg';f/ 

k|ltj]bg cg';'rL @ / # cg';f/ 

;Gbe{ ;fdfu|L राष्ट्रिय स्वास््य ताष्ट्िम केन्द्रिे तयार गरेको सन्द्दर्भपषु्ट्स्तका र प्रष्ट्िक्षक ष्ट्िदषे्ट्िकामा 

तोष्ट्कए अिसुारका िैष्ट्क्षक सामग्री प्रयोग गरी ताष्ट्िम सञ्चािि गिुभपदभछ । ताष्ट्िम 

पषु्ट्स्तकाको िाष्ट्ग राष्ट्रिय स्वास््य ताष्ट्िम केन्द्रमा समन्द्वय गिुभपदभछ । ताष्ट्िम पषु्ट्स्तका 

www.nhtc.gov.np मा समते रहकेोछ 

 

 

कायगक्रमको नाम: स्वास््य ससं्थाका सम्पणूग कमगचारीका लाचग सङ्क्रमण रोकथाम तथा स्वास््य ससं्थाजन्त्य 
फोहोर मलैा ब्यवस्थापन तामलम (Wholesite Orientation) 
पररचय सकं्रमण रोकथाम गणुस्तरीय स्वास््य सेवाको एक अलभन्न अङ्ग हो । स्वास््य सेवा 

ददने क्रममा बबरामी र स्वास््य सेवा प्रदान गने व्यजक्त, स्वास््य ससं्थाका सहयोगी 
कमयचारी र स्वास््य ससं्थामा आउने अन्य व्यजक्तलाई समेत सम्भाववत सकं्रमणबाि 
बचावि गनय स्वास््यकमीको व्यवहार पररवतयन गनय मद्दत पयुायउने उद्देश्यल ेस्वास््य 
ससं्थाहरुमा न ैगई सम्पणूय कमयचारीहरुलाई ताललम ददन काययक्रम राखखएको छ । 

उदेश्य जजल्ला अस्पताल र सो भन्दा तलका स्वास््य ससं्थाहरुको स्वास््यकमीहरुको साथ ै
काययरत सब ैकमयचारीहलाई सङ्क्रमण रोकथाम तथा फोहोरमलैा ब्यबस्थापन सम्बन्धी 
क्षमता अलभवदृ्गध गराई लसप तथा धारणामा पररबतयनमा सहयोग पयुायउने । 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

सङ्क्रमण रोकथाम तथा फोहोरमलैा ब्यबस्थापन सम्बन्धी क्षमता अलभवदृ्गध गराई ज्ञान, 
लसप तथा धारणामा पररबतयनको लागग सहयोग पगु्ने । 
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सञ्चालन 
प्रकक्रया 

 मापदण्ड अनसुारको सहभागी तथा प्रलर्क्षकहरुको व्यवस्थापन   ( आबश्यक भए मा 
रा.स्वा.ता.के.सँग आवश्यक समन्वय गरी) गरी काययक्रम सञ्चालन तथा 
तनयमानसुार समयमा सम्पन्न गनुयपनेछ । यो ताललमका प्रलर्क्षकहरु सम्बजन्धत 
स्वास््य सथंामा न ैगइ सञ्चालन गररनेछ र सवयप्रथम सो काययक्रमका लागग आवश्यक 
सामग्री अनसूगुच ५ मा भए अनसुार स्थानीय श्रोत साधन र बजेिबाि उपलब्ध गराउन े
Joj:yf गनुयपनेछ 

 of] tflnd # lbgsf] x'g]5 . 

 

सहभागी छनौिको मापदण्ि 
 काययक्रम सञ्चालन हुने :yfgLo tx अन्तगयतका स्वास््य ससं्थामा काययरत 

स्वास््यकमी तथा अन्य कमयचारीहरुलाई यस ताललममा सहभागीको रुपमा छनौि 
गररन्छ । 
 

प्रमर्क्षकको मापदण्ि 
 सकं्रमण रोकथाम ववषयका ववज्ञहरु मध्यबाि प्रलर्क्षक प्रलर्षण ताललम ललएका 

कजम्तमा ३ जना जक्लतनकल र १ जना DTOT प्राप्त र केन्रको ताललम प्रलर्क्षकको 
सचूीमा सगूचकृत व्यजक्त यो ताललमको प्रलर्क्षक हुनेछ । 

 यो ताललमको अवगधमा ताललममा सलंग्न जनर्जक्तहरुको मापदण्ड अनसुचूी ४ मा 
उल्लेख गरे बमोजजमको हुनेछ । 

बजेि बाडफाड अनसुचुी १ अनसुार 
प्रततबेदन अनसुचूी २ र ३ अनसुार 
सन्दभय 
सामग्री 

राजटिय स्वास््य ताललम केन्रले तयार गरेको सन्दभयपजुस्तका र प्रलर्क्षक तनदेलर्कामा 
तोककए अनसुारका र्कै्षक्षक सामग्री प्रयोग गरी ताललम सञ्चालन गनुयपदयछ । ताललम 
पजुस्तकाको लागग राजटिय स्वास््य ताललम केन्रमा समन्वय गनुयपदयछ । ताललम 
पजुस्तका www.nhtc.gov.np्मा समेत रहेको छ्। 
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अनसुचूीहरू 

cg';"rL–! 

g]kfn ;/sf/ 

:jf:Yo tyf hg;+Vof dGqfno 

:jf:Yo ;]jf ljefu 

/fli6«o :jf:Yo tfnLd s]Gb|, 6]s' 

cf=j= @)&%÷&^ sf nflu sfo{qmd ;~rfng ubf{ ah]6 vr{ ug{sf nflu lgb]{lzsf 

sfo{qmdsf] vr{ k|lqmof cfly{s k|zf;g lgodfjnL, @)^$, ;fj{hlgs vl/b P]g, @)^# / lgodfjnL @)^$ tyf e|d0f vr{ lgodfjnL, @)^$ 

cg';f/ ug'{kb{5 . tfnLddf ;+nUg k|lzIffyL{x? tyf cGo hgzlQmnfO{ cfly{s ;'ljwf cy{ dGqfnosf] sfo{qmd ;~rfng lgb]{lzsf, @)&# sf] 5}7f} 

;+zf]wg_ sf] cfwf/df tof/ ul/Psf] cg';"rL –! adf]lhd Joj:yf ul/G5 .  

 

 tfnLddf ;+nUg ;Dk"0f{ hgzlQmx?sf] nflu cfly{s ;'ljwf ;DjlGw dfkb08 

 

qm=;+= ljj/0f 

  tflnd cjlw b/ 

s}lkmot 
& 

lbg;Dd 

 *—@! 

lbg 

;Dd 

 @@ 

lbgb]lv @ 

dlxgf;Dd 

 ^! lbgb]lv 

!*) lbg;Dd  

!*! 

lbgb]lv 

dfly 

१ eQf      

s >f]t JolQm @ Hfgf 
!$)) 

 @ lbg_ 

!$))  

 # lbg_ 

!$))  

 % lbg 

k|lt dlxgf 

!$)) k|lt dlxgf % lbg_   

v ljlzi6 JolQmTj  !$)) !$)) !$)) !$)) pb\3f6g / ;dfkgdf dfq 

u sG;N6]]G6 k|lt sfo{qmd ! Hfgf k|lt ;];g !$)) !$)) !$)) &)) 
sG;N6]G6sf] Joj:yf ul/Psf] 

cfwf/df k|lt ;];g 

3 k|lzIfs÷;xhstf{ k|lt ;];g  !$)) !$)) !$)) &)) 

– ! Hfgfn] al9df @ ;];g k|lt 

lbg,  

^! lbgb]vL dfyLsf] tfnLddf 

cflz+s ?kdf sIff lng]  

– aflx/L k|lzIfssf] xsdf k|lt 

;];g !$))  

– aflx/L k|lzIfsnfO{ lgodfg';f/ 

oftfoft vr{ pknAw u/fpg] 

;lsg] 

ª sfo{kq @))) k|lt sfo{kq k|lt ;];g 
;Gbe{ ;fdfu|L tof/ gePsf] 

tfnLdsf] xsdf 

r 
sfo{qmd ;+of]hs s]Gb|÷If]q:t/ sfo{qmd 

cl3kl5 ;d]t_ 
%)) k|ltlbg !% lbg;Dd, !% lbgkl5 @%) k|ltlbg ! sfo{qmddf ! hgf ;+of]hsnfO{ 

sfo{qmdsf] k|ltj]bg a'emfPkl5 

lbg]  5 
sfo{qmd ;+of]hs :yfgLo :t/ sfo{qmd 

cl3kl5 ;d]t_ 
%)) k|ltlbg !% lbg;Dd / To;kl5 @%) k|ltlbg  

h sfo{qmd ;x;+of]hs !%) k|ltlbg !% lbg;Dd / To;kl5 &% k|ltlbg  
! sfo{qmddf ! hgf ;x–

;+of]hsnfO{  

em n]vf÷k|zf;g sfo{qmd ;xof]uL_ 
%))  

 # lbg_ 

%))  

 % 

lbg_ 

%))  

 % lbg k|ltdlxgf_ 

Pp6f sfo{qmddf a9Ldf @ 

hgf;DdnfO lbg ;lsg] 

` ;xefuL aflx/sf]_ 

e|d0f vr{ 

lgodfjnL, @)^$ 

kfFrf} ;+zf]wg @)&@_ 

cg';f/ 

5fqj[lQ lgjf{x vr{ cg'';f/ *$)) k|lt 

dlxgf_ 

e|d0f vr{ lgodfjnL @)^$, kfFrf} 

;+zf]wg @)&@_ df ePsf] Joj:yf 

cg';f/ !$ lbg;Ddsf] k"/f b}=e|=e 

tyf ;f]eGbf dfyL @! lbg;Dd 

b}=e|=esf] %) k|ltzt dfq pknAw 

x'g] 

6 ;xefuL :yfgLo_ &)) k|lt lbg 
5fqj[lQ lgjf{x vr{ cg'';f/ *$)) k|lt 

dlxgf_ 
oftfoft vr{ lgodfg';f/ 

7 sfof{no ;xof]uL !%) k|ltlbg !% lbg;Dd / To;kl5 &% k|ltlbg  
tfnLdsf] k|s[ltsf] cfwf/df al9df 

@ hgf 
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2 5fqj[lQ lgjf{x vr{ 

e|d0f vr{ 

lgodfjnL, @)^$ 

kfFrf} ;+zf]wg @)&@_ 

cg';f/ 

*$)).– k|lt dlxgf  

– lhNnf leq eGgfn] ;b/d'sfd 

jf cGoq hxfF ;~rfng ul/g] 

ePtf klg ;xefuLsf] cfˆgf] 3/ 

jf ;fljssf] a;f]af; :ynaf6 

b}lgs cf]xf/ bf]xf]/ ug{ gEofO{g] $ 

sf];eGbf a9L eO{_ cfjf;sf] 

Joj:yf ug'{kg]{ tfnLd ;Demg'kb{5 

. 

– l;=l6=O{=le=l6 sf] sfo{qmdx?df 

^$)).– Dffl;s lgjf{x vr{ lbg] . 

– @! lbgeGbf a9L cjlwsf] 

tfnLdsf] xsdf tfnLd z'? ePsf] 

lbg b]lv g} cjlw u0fgf u/L 

b}=e|=e= pknAw gu/fO{ lgjf{x vr{ 

pknAw x'g] . 

3 ;xeflu :6]zg/L k|lt sfo{qmd  !)) k|lt ;xeflu   

4 sIffsf]7f ;fdu|L  

@))) 

k|lt 

sfo{qmd 

 @%)) 

k|lt 

sfo{qmd 

#))) k|lt dlxgf   

5 tfnLd ;fdu|L 

s lSnlgsn ;fdu|L  

 k|rlnt ahf/ 

b/n] @))) k|lt 

sfo{qmd 

 k|rlnt ahf/ 

b/n] #))) k|lt 

sfo{qmd 

%))) k|lt sfo{qmd   

v 

lSnlgsn lkmN8 vr{ nfdf] cjwLsf] 

nflu dfq_ uh, s6g, PlG6;]lK6s, 

Unf]e, l;l/Gh, l:k|6 cflb 

      
k|rlnt ahf/ b/n] !)))) 

k|lt ;fO6 

;fO{6sf] nflu l;=c=x]=a=sf] 

MLP, l;=c=g=ld=sf] SBA, 

c=x]=a, c=g=dL=_ 

u kmf]6f]skL x]G8cfp6 tyf cGo _ 
 k|rlnt ahf/ b/n] @))) k|lt 

sfo{qmd 

 k|rlnt ahf/ b/n] !))) k|lt 

dlxgf 
  

3 emf]nf, Pendrive h:tf ;fdfu|L al9df !%)) ;Dd k|lt JolQm    

ª cf]=h]=l6= vr{          

gf]6sf] aF'bf 

g+= ! 

adf]]lhd 

lkmN8sf] nflu c=x]=j=/ 

c=g=ld=_ 

r ;d''bfo lg?k0f vr{ k|lt ;d"x       %))) k|lt ;fO6 
;fO{6sf] nflu l;=c=x]=j=, 

l;=c=g=ld, c=x]=a, c=g=dL==_ 

5 O{Gwg 

 k|rlnt ahf/ 

b/n] @%)) 

k|lt sfo{qmd 

 k|rlnt 

ahf/ b/n] 

#%)) k|lt 

sfo{qmd 

 k|rlnt ahf/ 

b/n] %))) k|lt 

sfo{qmd 

 k|rlnt ahf/ b/n] 

!)))) k|lt sfo{qmd 

sfo{qmd k|of]hg tyf 

h]g]/]6/sf] nflu 

6 vfhf k|lt JolQm @)) k|lt lbg  
l;l6O{le6Lsf] sfo{qmdx?df 

nfu" gx'g] 

7 tfnLd ;'ljwf xn ef8f _ k|rlnt ahf/ b/ 
xnef8fdf lnO{ ltg{ cfjZos 

kg]{ ePdf dfq 

8 pb\3f6g tyf ;dfkg sfo{qmd vr{ @)) k|lt JolQm 
sfo{qmd pb\3f6g tyf 

;dfkgsf] pkl:ylt /fVg'kg]{ 

9 k|ltj]bg n]vg  !))) k|lt k|ltj]bg !%)) k|lt k|ltj]bg   

10 ;+:yfut vr{ gf]6sf] aF'bf g+= $ adf]]lhd ;+:yfut b/ leq_   

11 nfdf] tfnLdsf] 5gf}6 k|lqmof    

;ldlt a}7s eQf, vfhf, 

lj1fkg, oftfoft vr{ / 

b}=e|=v= nufotsf vr{ ah]6sf] 

kl/wL leq /xL lgodfg';f/ 

sfo{qmdaf6 vr{ ul/g] 

12 nfdf] tfnLdsf] kl/Iff ;Grfng vr{   

;ldlt a}7s eQf, vfhf, 

k||Zgkq lgdf{0f, s]Gb|fofIf 

nufot, pQ/k'l:tsf hfFr, 

sf]l8ª, l8sf]l8ª, k|ljli6, 

k|df0fkq, oftfoft vr{ / 

b}=e|=e= nufotsf vr{ ah]6sf] 

kl/wL leq /xL lgodfg';f/ 

sfo{qmdaf6 vr{ ul/g] 

13 
lkmN8 b}+ e=eQf, k|lzIfs tyf cGo 

:6fkm 

 e|d0f vr{ lgodfjnL, @)^$ kfFrf} ;+zf]wg @)&@_ cg';f/ 
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14 
l;=6L=O{=eL=l6= / Joj;flos kl/ifb 

z'Ns 
  tf]lsP cg';f/   

15 ljljw 
!%)) k|lt 

sfo{qmd 

@))) 

k|lt 

sfo{qm

d 

@%)) k|lt sfo{qmd 
k|df0fkq, Aofg/, kfgL, kmf]6f], 

w'nfO{, ;/;kmfO{ cflb 

 

 नोिः      

१.  एक कक्षाको समयावगध एक घण्िा 
तीस लमनेिको हुनेछ ।      

२.  ताललम साईिहरुको पवूायधार भन्दा 
बादहर ताललम सञ्चालन गनुय परेमा तोककए बमोजजम हल भाडामा खचय गनय सककनेछ ।  

३.  ताललम साईिमा सञ्चालन हुने 
नेपाल सरकारको स्वीकृत बजेि तथा काययक्रम बाहेकका ताललमको हकमा कुल व्यवस्थापकीय खचयको १० 
प्रततर्त ससं्थागत खचय लाग्नेछ ।  

४.  यस तनदेलर्कामा समावेर् नभएका 
अन्य ववषयहरुको हकमा अथय मन्त्रालय काययसञ्चालन तनदेलर्का, २०७३ बमोजजम हुनेछ ।  

 

cg';"rL–@ 

lgod @! sf] pklgod @_ / @% sf] pklgod !_ ;Fu ;DjlGwt 

 

sfo{qmd ;+of]hs jf sfof{non] tf]s]sf] sd{rf/Ln] sfo{qmd ;DkGg ePsf] clen]v clgjfo{ ?kdf /fVg' kb{5 . ;DkGg 

sfo{qmdsf] k|ult ljj/0f cg';"rL –# adf]lhdsf] kmf/fd e/L @! lbgleq of]hgf zfvf tyf n]vf zfvfdf tf]lsPsf] 

9f+rfdf clgjfo{ ?kdf tf]lsPsf] JolQmsf] a'emfpg" kb{5 . rf}dfl;s k|ult ljj/0f /fli6«o of]hgf cfof]usf] cg';"rL–@ 

df el/ ;DalGwt ;fdflhs ljsf; dGqfno, k|fb]lzs :jf:Yo lgb]{zgfno / /fli6«o :jf:Yo tfnLd s]Gb|df k7fpg' 

kb{5 . 

 

k|ult k|ltj]bg kmf/fd 

jh]6 pklzif{s g+=#&)!@$ k|yd÷bf];|f]÷t];|f] rf}dfl;s cfly{s jif{ ========= 

sfo{qmd÷ lqmofsnfk 
rf}dfl;s nIo ef}lts k|ult ljlQo vr{  

 k|ult_ >f]t s}lkmot 
nIo ef/ ah]6 ef}lts  ljlQo vr{ k|ltzt 

k"++lhut vr{ cGt/utsf sfo{qmdx? 
                  

                    

                    

                    

rfn" vr{ cGtu{tsf sfo{qmdx? 
                  

                    

                    

                    

                    

                    

                    

s'n hDdf   
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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]{  
 

 

अिसुचूी ३ 

कायिक्रमको प्रगर्र् प्रर्र्वेदन र्ािाम 

 

श्री योजिा िाखा 

बजेटउपष्ट्िर्भकि ं.३७०१२४−३र४  चौमाष्ट्सकःप्रथम/ दोस्रो/ तेस्रो  आ.व  ..........................  

 

qm=

;+= 
sfo{qmd÷ lqmofsnfk 

jflif{s  
rf}dfl;s 

nIo 

rf}dfl;s 

k|ult 

sfo{qmd 

cjwL 

:yfg 
>f]

t 

s}lkm

ot 
nIo ah]6 

kl/d

f0f 

ah]

6 

ef}l

ts 

ljl

Q

o 

z'

? 
cGTo 

  
k'+lhut vr{ cGt/utsf 

sfo{qmdx? 
                

      

!                         

@ 
                        

  

rfn' vr{ vr{ cGt/utsf 

sfo{qmdx? 
                

      

! 
                        

@ 
                        

# 
                        

$ 
                        

% 
                        

  
s'n hDdf                       

gf]6 M sfo{qmd ;dfKt ePsf] @! lbg leq ljj/0f pknAw u/fpg x'g . 

 tof/ ug]{sf] gfd M      

sfo{qmd ;+of]hssf] 

gfd M    

 kb M      kb M     

 b:tvt M      b:tvt M     

       ldlt M     
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अिसुचूी ४ 

र्ार्लममा सलंग्न प्रर्शक्षाथी र्था अन्य जनशर्िहरूको मापदण्ड 

qm=;+ tfnLdsf] gfd lbg cjlw 
;xefuL 

;+Vof 

>f]t 

JolQm 

k|lzIfs 

;+Vof  

;xof]uL 

sd{rf/L 

sf=

;=  

s}lk

mot 

१ :jf:Yo ;+:yfsf ;Dk"0f{ sd{rf/Lx?sf nflu ;+qmd0f /f]syfd tyf :jf:Yo 

;+:yfhGo kmf]xf]/ d}nf Joj:yfkg tfnLd (Wholesite Orientation) 
# lbg 8–15 1 3 2 1   

 

 

अनसुचूी ५ 
सकं्रमण ननयन्त्रण तथा स्वास््यजन्त्य फोहोर व्यवस्थापनका लाचग चाटहने सामग्रीहरू 

 

क्र .सं
. 

सामग्रीको नाम सखं्या कैकफयत 

१ अिोक्लेभ (Mini 
Autoclave) 

१ प्रा .स्वा.के.को लागग ठूलो आकारको  

२ Needle Destroyer ४   

३ िली (Trolley) आवश्यकता 
अनसुार   

४ ववलभन्न रङका बाजल्िनहरू आवश्यकता 
अनसुार 

Health Care Waste Management 

Guideline 2014, (स्वास््य सेवा 
ववभाग, स्वास्य तथा जनसखं्या मन्त्रालय) 
मा तोककए बमोजजम 

५ गचम्िा आवश्यकता 
अनसुार फोहोर समात्नको लागग 

६ बिु, एप्रोन, मास्क, 
क्याप आदद  

आवश्यकता 
अनसुार   

७ ठूलो ड्रम २ 
फोहोर सकंलन तथा अिोक्लेभ भएपतछ 

८ बोरा २ 

९ Vierx, Phenyl आदद आवश्यकता 
अनसुार   
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१०. नमसगङ तथा सामाष्जक सरुक्षा कायगकम 
कायगकम: १. FCHV सेवा टदवस मनाउन े 
पररचय FCHV सेवा ददवस मनाउनको लागग यस लर्षयकमा रकम ववतनयोजन गररएको छ । 

FCHV सेवा ददवस December 5 मा मनाईन्छ । 
उद्देश्य  मदहला स्वास््य स्वय ंसेववका ददवसमा मदहला स्वास््य स्वय ंसेववकाहरुलाई प्रोत्साहन 

गने कक्रयाकलापहरु गने । 
अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

स्वास््य काययक्रमहरुमा मदहला स्वास््य स्वय ंसेववकाहरुलाई थप प्रोत्साहन भएको 
हुनेछ । 

सञ्चालन 
प्रकक्रया 

• ददवस मनाउन ुभन्दा कजम्तमा १ हप्ता अगाडी ददवसमा के के कक्रयाकलाप गने 
हो, सो को तयारी वठैक स्थानीय स्तरका सरोकारवालाहरु, सरकारी तथा गरै 
सरकारी ससं्थाहरु र तनजी क्षेत्रको सलंग्नतामा सञ्चालन गनेुय पनेछ  

• उक्त वठैकमा थप श्रोतको खोजी र पदहचान समेत गनेुय पनेछ ।  
• तयारी वठैकमा तय गररएका कक्रयाकलापहरु ददवसको ददन सञ्चालन गरी ददवस 

मनाउन ुपनेछ ।  
• मदहला स्वास््य स्वय ंसेववका ददवसमा उत्कृटि मदहला स्वास््य स्वय ंसेववकाहरु 

पदहचान गरी परुस्कृत र सम्मान गनेुय पनेछ । 
बजेि वाँडफाँड मदहला स्वास््य स्वय ंसेववकाहरुको सखं्या एककन गरी सवैंलाई मदहला स्वास््य स्वय ं

सेववका ददवसमा सहभागी गराउन ुपने हुनाले आवश्यकता अनसुार स्थानीय तहबाि 
थप श्रोत व्यवस्थापन गरी काययक्रम गनय सककनेछ । 

सन्दभय सामाग्री मदहला स्वास््य स्वय ंसवेवका काययक्रम रणनीतत २०६७, पररवार तनयोजन, सरुक्षक्षत 
माततृ्व सम्बन्धी ववलभन्न सचेतना सामाग्रीहरु लगायत अन्य स्वास््य लर्क्षाका 
सामाग्रीहरु । 

प्रततवेदन काययक्रम सञ्चालन भए पश्चात सम्बजन्धत स्थानीय तहको स्वास््य र्ाखा, प्रदेर्को 
स्वास््य तनदेर्नालय र स्वास््य सेवा ववभागको नलसयङ्ग तथा सामाजजक सरुक्षा 
महार्ाखामा प्रततवेदन पठाउन ुपनेछ । 

 

कायगकम: २. मटहला स्वास््य स्वय ंसेववका अधगवावषगक सममक्षा वठैक (जना) (स्थानीय तह) 
पररचय मदहला स्वास््य स्वय ंसेववकाहरुलाई स्वास््य काययक्रमहरु वारे जानकारी गराउन, 

प्रततवेदन सकंलन तथा अगामी काययक्रमहरुवारे छलफल गनयका लागग सलमक्षा वठैक 
गने गररएको छ । 

उद्देश्य  स्वास््य काययक्रमहरु वारे छलफल, वडा रजजटिर अद्यावगधक भए/नभएको जानकारी 
तथा अगामी काययक्रम वारे कायययोजना तय गने । 

अपेक्षक्षत 
प्रततफल 

समय सापेक्ष रुपमा स्वास््य सम्बजन्ध जानकारी मदहला स्वास््य स्वय ंसेववकाहरुमा 
प्रवादहत भई उक्त जानकारी जनसमदुायमा प्रभावकारी रुपमा परुयाउने । 

सञ्चालन 
प्रकक्रया 

मदहला स्वास््य स्वय ंसेववकाको अधयवावषयक सलमक्षा वठैक वषयमा २ पिक (प्रत्येक 
६।६ मदहनामा) गने गररएको छ । पदहलो अधयवावषयकमा २ ददन र दोश्रो अधयवावषयकमा 
२ ददन सलमक्षा गनुयपछय । उक्त सलमक्षा वठैक हरेक स्थानीय तहल ेअसार र पौष 
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मदहनामा गनुयपछय । यस सलमक्षा वठैकमा स्थानीय तह अन्तगयत काययरत १ जना 
सहजकताय, २ जना सह सहजकताय भई सलमक्षा वठैक सम्पन्न गनुयपछय । सलमक्षा 
वठैकमा तनम्न ललखखत काययहरु सम्पन्न गने गररहको छ । 

• मदहला स्वास््य स्वय ंसेववकाहरुले रजजटिरमा रेकडय भरे÷नभरेको यककन गरी 
अध्यावगधक गनय मद्धत, 

• मदहला स्वास््य स्वय ंसेववका रजजटिरमा गभयवतत मदहला, मात ृमतृ्य,ु नवलर्र् ु
मतृ्य ुसदहतको वववरण अध्यावगधक गनय सहयोग, 

• पररवार तनयोजन साधनको सम्भाववत प्रयोगकताय सखं्याको यककन लगायत 
उनीहरुले प्रयोग गरे/नगरेको वारे वववचेना, 

• स्थायी साधन प्रयोग गनय चाहने दम्पतीहरुको लगत सकंलन, 
• मदहला स्वास््य स्वय ंसेववकाहरुले सञ्चालन गरेका अन्य कक्रयाकलापहरु, 

उनीहरुका समस्या तथा सो को समाधानका वारेमा छलफल, 
• मदहला स्वास््य स्वय ंसेववकाहरुवाि प्राप्त प्रततवेदनहरु सकंलन, 
• प्रत्येक स्थानीय तहल ेआफ्नो कायय क्षते्र अन्तगयत काययरत मदहला स्वास््य 

स्वय ंसेववकाहरुको व्यजक्तगत वववरणमा नाम, थर, आई.डी.न.ं, उमेर, 
र्कै्षक्षक योग्यता, ताललम, सम्पकय  न.ं सदहतको वववरण अद्यावगधक गरी 
सम्बजन्धत स्थानीय तहको स्वास््य र्ाखा, प्रदेर् स्वास््य तनदेर्नालय र 
नलसयङ्ग तथा सामाजजक सरुक्षा महार्ाखामा प्रततवेदन पठाउन ुपने । 

• मदहला स्वास््य स्वय ं सवेवका कोष वारे अतनवायय छलफल गरी काषको 
अगधकतम एव ंप्रभावकारी प्रवाह र पररचालन गनय प्रोत्साहन एव ंसहयोग गने 
साथै कोषको पररचालन सलमतत, कोषको हाल सम्मको रकम मौज्दात, 
पररचालन भएको रकम सदहत सम्बजन्धत स्थानीय तह, प्रदेर् स्वास््य सेवा 
तनदेर्नालय र नलसयङ्ग तथा सामाजजक सरुक्षा महार्ाखामा प्रततवेदन पठाउन ु
पने, 

• स्वास््य आमा समहू पनुयताजगी काययक्रम भएका स्थानीय तहल ेपनुयताजगी 
गररएको प्रत्येक मदहला स्वास््य स्वय ंसेववकाको आमा समहू वठैक रजजटिर 
अध्यावगधक गने, 

• मदहला स्वास््य स्वय ंसेववकाहरुको सामदुहक दहतको लागग (तनम्न व्याज दर 
अथायत सस्तो, सवयसलुभ रुपमा) आयमलुक कायय सञ्चालन गनय मद्धत पगुोस 
भन्ने उद्देश्यले आ.व. २०६४।६५ मा प्रत्येक गा.वव.स.मा अहाल सम्म 
कजम्तमा पतन रु. ५०,०००। ववतनयोजजत गरेको गथयो । त्यस पश्चात पतन 
ववलभन्न आ.व.हरुमा प्रत्येक साववकका गा.वव.स.हरुमा रु. १०,०००।का दरल े
रकम थप गरी उक्त कोषमा हाल सम्म कजम्तमा पतन रु. ९०,०००। रहेको 
छ । यस वाहेक स्थानीय स्तर र अन्य सहयोगी सघंससं्थाहरुवाि पतन कोषमा 
सहयोग प्राप्त भएको जानकारी प्राप्त भएको छ । यस कोषको रकम मदहला 
स्वास््य स्वय ंसेववका तथा स्वास््य आमा समहूले आयआजयन गने काययमा 
प्रयोग गने गरेका छन ्। त्यस्त ैस्थानीय तहरुमा मदहला स्वास््य स्वय ंसेववका 
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कोष स्थापना गररएको गथयो र सो कोषमा भएको रकम पतन मागथ उल्लेख 
भए वमोजजम आयआजयनका लागग प्रयोग गनय सक्नेछन ्। 

• स्थानीय तहल ेन ैमदहला स्वास््य स्वय ंसवेवका कोषको अडडि भए/नभएको 
हेने र नभएको पाईएमा अडडि गने व्यवस्था लमलाउन ुपने हुन्छ । 

बजेि वाँडफाँड उपलब्ध रकमलाई प्रलर्क्षक भत्ता, मदहला स्वास््य स्वय ंसेववकालाई यातायात खचय, 
स्िेर्नरीमा वाँडफाँड गरी काययक्रम सञ्चालन गनुय पनेछ । 

सन्दभय सामाग्री मदहला स्वास््य स्वय ंसेववका काययक्रम रणनीतत २०६७, मदहला स्वास््य स्वय ंसेववका 
त्याङक समायोजन फारम, आधारभतू ताललम सामाग्री । 

प्रततवेदन काययक्रम सञ्चालन भए पश्चात सम्बजन्धत स्थानीय तहको स्वास््य र्ाखा, प्रदेर्को 
स्वास््य तनदेर्नालय र स्वास््य सेवा ववभागको नलसयङ्ग तथा सामाजजक सरुक्षा 
महार्ाखामा प्रततवेदन पठाउन ुपनेछ । 

 

 

नोि: साववकको काययक्रमहरु (१) मदहला स्वास््य स्वय ंसेववकाहरुलाई पोर्ाक भत्ता र (२) मदहला स्वास््य 
स्वय ंसेववकाहरुलाई ददघयकालीन सेवाको लागग सम्मानजनक ववदाई लर्षयकको वजेि रकम सम्बजन्धत प्रदेर्मा 
ववतनयोजन भएको सन्दभयमा सम्वजन्धत सव ैस्थानीय तहल ेआफ्नो कायय क्षेत्र अन्तगयत काययरत मदहला स्वास््य 
स्वय ंसेववकाहरुको व्यजक्तगत वववरणमा नाम, थर, आई.डी.न.ं, उमेर, र्कै्षक्षक योग्यता, ताललम, सम्पकय  
न.ं, वैंक खाता न.ं र ईमेल सदहतको वववरण अतनवायय रुपमा अद्यावगधक गरी सम्बजन्धत स्वास््य कायायलय 
माफय त प्रदेर्को स्वास््य तनदेर्नालय र सामाजजक ववकास मन्त्रालय तथा स्वास््य तथा जनसखं्या मन्त्रालयमा 
पठाउनकुो साथैं काक्रय मका सम्बन्धमा प्रदेर् कायायलयमा आवश्यक समन्वय गनुयहुनेछ । 
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अनुसूचीहरु 
cg';"rL ! s 

dlxnf :jf:Yo :jo+ ;]ljsfn] k|of]u ug]{ gjljjflxt bDkltsf] ;"rgf Pj+ k|]if0f kmf/d M 

dlxnf :jf:Yo :jo+ ;]ljsfsf] gfd M======================================================= 

:yfgLo txsf] gfd M============================================================================ 

j8f g+========================== 

s|=;+= dlxnfsf] gfd pd]/ 7]ufgf k|]if0f u/]sf] ldlt M k|]if0f u/]sf] 

:jf:Yo ;+:yf M 

   :yfgLo txsf] gfd M j8f g+=   

       

       

       

 

cg';"rL ! v 

Plss[t cg'udg tyf ;'k/Lj]If0f :yfgLo tx dftxtsf :jf:Yo ;+:yfsf] cg'udgsf] nflu_ 

cg'udg tyf ;'k/Lj]If0f ul/Psf] ;+:yfsf] gfd M===================================================== 

sfof{nosf] gfd, 7]ufgf / ;Dks{ g+============================================================================= 

s|=;+= cg'udg ul/Psf] ljifo÷sfo{s|d sfo{s|dsf] cj:yf÷k|ult ;"rgfsf] >f]t 

! hDdf dlxnf :jf:Yo :jo+ ;]ljsfsf] ;+Vof   

@ ut cf=j=df cjsfz k|fKt d=:jf=:j+=;]=sf] 

;+Vof 

  

# cw{jflif{s ;ldIff uf]i7L ;DkGg ePsf :jf:Yo 

;+:yf 

  

$ dlxnf :jf:Yo :jo+ ;]ljsf sf]ifdf hDdf /sd   

% dft[ ;'/Iff rSsL ljt/0f u/]sf] ;+Vof   

^ cGo================================   

 

sfo{s|ddf b]lvPsf k|d'v ;d:ofx? M 

=================================================================================================================================================== 

=================================================================================================================================================== 

=================================================================================================================================================== 

sfo{s|ddf b]lvPsf k|d'v ;d:ofx?nfO{ ;dfwfg ug{ k|bfg ul/Psf ;'emfjx? M 

=================================================================================================================================================== 

=================================================================================================================================================== 

=================================================================================================================================================== 

:jf:Yo ;+:yfsf nflu k|fKt ;'emfjx? M :jf:Yo sfof{nosf nflu ;'emfjx? M 

======================================================== ================================================================ 

========================================================= ============================================================== 

;'k/Lj]If0f ug]{sf] gfd, kb, lgsfo / x:tfIf/ M :jf:Yo ;+:yfsf] tkm{jf6 gfd, kb / x:tfIf/ M 

============================================================== =================================================================== 

============================================================== ====================================================================== 

 

 
 


