क्षयरोग काययक्रम काययसञ्चालन मागयदर्यन
(प्रदे र् स्तर)
२०७८
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राष्ट्रिय क्षयरोग ननयन्त्रण केन्त्र|
निमी, भक्तपुर

असार, २०७८

१

मुख्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदे र् स्तरीय क्षयरोग अन्त््य सनमनतको गठन सञ्चालन र प्रदे र् सं सदीय सनमनत एवं
PPM सनमनतको बैठक सञ्चालन

२
३
४

क्षयरोग मुक्त स्िानीय तह अनभयानका सािै सूक्ष्म योजना तजुम
य ाका ष्ट्रवनभन्न ष्ट्रक्रयापलापहरू

एष्ट्रककृत स्वास््य व्यवस्िापन, इ.ष्ट्रि.नब रजजष्टर र नि एच आइ एस सम्वजन्त्ि तानलम तिा चौमानसक कोहिय
समीक्षा गोष्ठी

जजल्लास्तर क्षयरोग कोहिय ष्ट्रवश्लेषण तिा अिय बाष्ट्रषक
य समीक्षा गोष्ठी

५

पुनः उपचारमा दताय भएका एवं असहाय तिा गरीब नबरामीहरुलाई उपचार अवनिभर पोषण भत्ता

६

आवश्यकतानुसार ष्ट्रिवी एच यम आई यस िु ल्स छपाई

७

क्षयरोग आधारभतू तथा पनु तााजगी तालिम, क्षयरोगको मोडुिर तालिम

८

आिारभ ुत माइक्रोस्कोपी तिा एल क्यू एस एस सम्बन्त्िी तानलम

९

क्षयरोगका जाजिम समुहमा क्षयरोग जस्क्रननङ तिा सष्ट्रक्रय िोजपिताल काययक्रम सञ्चालन

१० ननजी मेनिकल कले ज, सं िीय, प्रादे जर्क तिा अन्त्य अस्पतालमा औषिी प्रनतरोिी क्षयरोग सम्बन्त्िी नस.एम.इ
११ स्िलगत अनुजर्क्षण तिा अनुगमन र ष्ट्रवश्व क्षयरोग ददवस मनाउने
१२ प्रदे र् आपूनतय केन्त्रबाि जजल्लासम्म औषनि ढु वानी तिा काययक्रम सम्बजन्त्ि सुपररबेक्षण

१३ एम िी आर सेन्त्िर सव सेन्त्िर नयााँ ष्ट्रवस्तार एवं सं चालनमा भएकालाइ आवस्यक सुदृष्ट्रढकरण
ु तानलम
१४ औषनि प्रनतरोिी क्षयरोग (नि.आर.) को व्यवस्िापन सम्बन्त्िी आिारभत

१५ औषनि प्रनतरोिी क्षयरोगका ष्ट्रवरामीको उपचार व्यवस्िापनका लागी होस्िे ल सञ्चालन
१६ प्रदे र् अन्त्तगयतको क्षयरोग रे फरल सेन्त्िर तिा नि आर होस्िल सञ्चालन अनुदान
१७ औषिी प्रनतरोिी क्षयरोगका नबरामीहरूका लानग पोषण, यातायात तिा आिारभूत परीक्षण तिा जष्ट्रिलता
व्यवस्िापन िचय तिा जष्ट्रिलता व्यवस्िापन िचय
१८ औषिी प्रनतरोिी क्षयरोगका नबरामीहरूका लानग पोषण, यातायात तिा आिारभूत परीक्षण तिा जष्ट्रिलता
व्यवस्िापन िचय तिा जष्ट्रिलता व्यवस्िापन िचय (नबरामी र मागका आिारमा नपुग रकम )
१९ नि. आर. उपचार केन्त्र स्तर चौमानसक मुल्यांकन सनमक्षा गोष्ठी

२० अिोमेष्ट्रिक ष्ट्रप सी आर (जजन एक्स्पिय) नबस्तार गनय एसी, ष्ट्रप्रन्त्िर, ब्याकअप लगायतका सामाग्री िररद एबम
ष्ट्रफष्ट्रिंग िचय
२१ आकजस्मक व्यवस्िापन िचय ( एजन्त्सलरर औषनि िररद री एजेन्त्ि,माइक्रोस्कोष्ट्रपक ममयत तिा ढु वानी िचय,अन्त्य
आवश्यक सामग्री िरीद आदद)
२२ जजन एक्स्पिय पररक्षण तिा व्यवस्िापन, ममयत तिा कायय सं चालन, एक्सपिय तिा इन्त्िरनेि िचय (जिान एवम
महसुल िचय)
२३ प्रदे र् गुणस्तर ननयन्त्रण प्रयोगर्ालाहरुका लागी कमयचारी ननरन्त्तरता
२४ ल्याव ररजेन्त्ि तिा कन्त्जुमेबल्स िररद ढु वानी तिा स्िलगतअनुजर्क्षण अनुगमन क्यू सी स्लाक्षि कलेक्सन
(क्यू सी सेन्त्िर प्रदे र् जनस्वास््य प्रयोग्र्ाला)

२५ प्रदे र् कल्चरका ल्याबका लागी आवस्यक कायायलय सं चालन िचय एबं जजल्लाहरु बाि िकार ल्याई पररक्षण
गनय कुररयर सेवा नलने

२६ प्रदे र्का कल्चर तिा िी.एस.ष्ट्रि. प्रयोगसाला सुनिष्ट्रढकरण गने तिा ममयत सम्भार एबम उपकरण िररद
२७ प्रदे र्स्तरीय कल्चर ल्याबका लागी ल्याब कमयचारीको ननरन्त्तरता
२८ बााँकेमा प्रादे जर्क क्षयरोग रे फरल सेन्त्िर भवन ननमायण

२९ राप्ती स्वास््य ष्ट्रवज्ञान प्रनतष्ठानमा क्षयरोग उपचार केन्त्र व्यवस्िापन एवं सुदृढीकरण

३० ष्ट्रवश्व क्षयरोग ददवस मनाउने र स्िलगत अनुजर्क्षणा तिा अनुगमन (जजल्ला बाि पानलका सम्म आपतकानलन
अवस्िामा औषनि, ल्याब सामाग्री तिा अन्त्य बस्तु ढु वानी समेत)
३१ स्िानीय तहहरुलाई eTB सम्बन्त्िी तानलम

१

मुख्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदे र् स्तरीय क्षयरोग अन्त््य सनमनतको गठन सञ्चालन र प्रदे र् संसदीय सनमनत एवं
PPM सनमनतको बैठक सञ्चालनः
यस सम्बन्त्िमा सं घमा प्रिानमन्त्रीको अध्यक्षतामा क्षयरोग अन्त््यको सनमनत गठन पश्चात पनछ पठाइने छ ।
सामाजजक ष्ट्रवकास सजचव वा स्वास््य तिा जनसं ख्या सजचवको अध्यक्षतामा गठन हुने सनमनतको बैठक सञ्चालन

िचय र प्रदे र् स्तरीय PPM सनमनतको बैठक सञ्चालनका सम्बन्त्िमा PPM सनमनत गठन भैसकेकोले स्वास््य
ननदे र्नालयबाि उक्त बैठक सञ्चालन गने गराउने व्यवस्िा गनुप
य नेछ
२

क्षयरोग मुक्त स्िानीय तह अनभयानका सािै सूक्ष्म योजना तजुम
य ाका ष्ट्रवनभन्न ष्ट्रक्रयापलापहरूः

३

एष्ट्रककृत स्वास््य व्यवस्िापन, इ.ष्ट्रि.नब रजजष्टर र नि एच आइ एस सम्वजन्त्ि तानलम तिा चौमानसक कोहिय समीक्षा

यस सम्बजन्त्ि छु ट्टै ननदे जर्का स्वीकृत पश्चात पठाईनेछ ।

गोष्ठीः यस ष्ट्रक्रयाकलाप अन्त्तगयत २ विा ष्ट्रक्रयाकलप छन् ; पष्ट्रहलो eTB Register/DHIS2 सम्वजन्त्ि स्वास््य
सं स्िालाइ दुइ ददने तानलम , र दोस्रो ष्ट्रक्रयाकलाप हो प्रदे र् स्तरमा अिय बाष्ट्रषक
य सनमक्षा ।

कार्यक्रमको
नाम
पररचय

एष्ट्रककृत स्वास््य व्यवस्िापन, इ.ष्ट्रि.नब रजजष्टर र नि एच आइ एस सम्वजन्त्ि तानलम
क्षयरोग नबरामीहरूको व्यजक्तगत ष्ट्रववरण वास्तष्ट्रवक समयमै प्राप्त गरर क्षयरोगको

epidemiological

ष्ट्रवश्लेषण द्वारा आवश्यक रणनीनत तिा ष्ट्रक्रयाकलाप ष्ट्रवकास गनय सहयोग पुयायउन एवं नबरामीको
उपचारको अवस्िा वास्तष्ट्रवक समयमा प्राप्त गरर प्रभावकारी अनुगमन तिा पृष्ठपोषण गनय

Register ष्ट्रवकास
ष्ट्रववरणहरूलाई

भएको हो ।

eTB

eTB Register ले क्षयरोग उपचार रजजष्टरमा भएका नबरामीको सबै

eTB register मा ष्ट्रवद्युनतय रूपमा प्रनतनलष्ट्रप उताररने हुदा नबरामीको सबै ष्ट्रववरण

प्राप्त गरर िप ष्ट्रवश्लेषण गनय मद्दत पुग्ने छ

।क्षयरोग काययक्रमको त्यांक राख्ने सबै

स्वास््यसं स्िाहरुले अनभलेि तिा प्रनतवेदन राख्न आवश्यक ज्ञान तिा

जर्पको ष्ट्रवकास गनय सबै

स्वास््यसं स्िाहरुको क्षयरोग काययक्रम फोकल पसयनलाई दुई ददने तानलम सं चालन गरर
एच.एम.आई.एस. अन्त्तगयतका क्षयरोग काययक्रमको अनभलेि तिा प्रनतवेदनका नननमत्त प्रयोग हुने
रे कनियङ तिा ररपोष्ट्रियङका फमय फरमेि र अनलाईन सफ्िवेर
क्षमता अनभवृष्ट्रि गनय यो तानलमका राजिएको हो ।

उद्देश्य

eTB Register को प्रयोग सम्वन्त्िी

क्षयरोग काययक्रमको अनभलेि तिा प्रनतवेदनका नननमत्त प्रयोग हुने रे कनियङ तिा ररपोष्ट्रियङका फमय
फरमेि एवं क्षयरोग उपचार रजजष्टरको अनलाईन सफ्िवेर eTB Register को प्रयोग सम्वन्त्िी
स्वास््यकनमयहरुको ज्ञान तिा क्षमता अनभवृष्ट्रि हुनेछ ।

अपेलक्षत प्रलतफि 

क्षयरोग नबरामीको ष्ट्रववरण स्वास््य सं स्िाबािै वास्तष्ट्रवक समयमा
माध्यमबाि उपलब्ि हुने एवम् नबरामीको प्रनतवेदन
द्वारा उपलब्ि हुने

कायय सञ्चालन
प्रकृयाः

कायायन्त्वयन गनेः
प्रदे श

HMIS

मा

।

स्वास््य ननदे र्नालय वा स्वास््य कायायलय
तालिम संख्या

सद
ु रु पश्चिम प्रदे श

४

कर्ाािी प्रदे श

४

िुश्बिनी प्रदे श

८

eTB Register का

interoperable प्रणाली

गण्डकी प्रदे श

६

िाग्मती प्रदे श

१०

प्रदे श नं १

८

प्रदे श नं २

१०

eTB Register र HMIS User manual को प्रयोग गरर तानलम सं चालन गने ।



यो काययक्रम सं चालनपूव,य काययक्रम सं चालनको कायययोजना ननमायण गरी रा.क्ष.के. लाई जा



क्षयरोगका

ष्ट्रवरामी तुलना्मकरुपमा िेरै भएका प्रदे र्का तराई तिा नभरी मिेसका जजल्लाहरु छनौि



गने । छनौि भएका जजल्लाका स्वास््य सं स्िाबाि नै अनलाईन ररपोष्ट्रियङ्गका लानग
आवश्यक पूवायिार जस्तै कम्पयुिर, इन्त्िरनेि सेवा, कम्पुिर सं चालनका लानग दक्ष
कमयचारीको उपलव्िता भएका स्वास््यसं स्िाहरुको सूची ननमायण गने

उक्त सूचीहरु

मध्येबाि प्रािनमष्ट्रककरण गरी तानलमका लानग स्वास््य सं स्िा छनौि गने ।
छनौि गररएका स्वास््य सं स्िा र ्यस स्वास््य सं स्िाबाि हुने सहभानगहरुको व्यजक्तगत



सम्पकय नम्वर सष्ट्रहतको ष्ट्रववरण सं कलन गने ।

यो काययक्रम सं चालन हुन ु पूव य आवश्यक तयारी जस्तै काययक्रम सं चालनको नमनत र स्िान



एष्ट्रकन गने, काययक्रम ष्ट्रवषय सूची तिा पाठ्यक्रम तयार गने र काययक्रममा सहभानगताका
लानग स्वास््य सं स्िालाइ पराचार गने ।
काययक्रम सं चालन दुई भागमा ष्ट्रवभाजन गरी सं चालन गने । प्रिम भागमाः क्षयरोग सम्वन्त्िी



प्रयोग हुने

HMIS

रे कनियङ तिा ररपोष्ट्रिङ फमय तिा फरमेि सम्वन्त्िी तानलम सं चालन गने र

दोस्रो भागमाः क्षयरोग उपचार रजजष्टरको अनलाईन सफ्िवेर

eTB Register

को प्रयोग

सम्वन्त्िी तानलम ददने ।
तानलमका लानग क्षयरोग उपचार रजजष्टर, कम््युिर र इन्त्िरनेिको अननवायय व्यवस्िा गने ।



चौमानसक कोहिय समीक्षा गोष्ठीः

कार्यक्रमको
नाम
पररचय

क्षयरोग ननदान तिा उपचार काययक्रम सञ्चालनमा आईपरे का समस्या तिा समािानका उपाय बारे
छफफल, भाष्ट्रव योजना तिा क्षयरोगका नबरामीको नोष्ट्रिष्ट्रफकेसन, उपचार ननतजाको ष्ट्रवश्लेषण गनय
यो काययक्रम राजिएको हो ।

उद्देश्य



क्षयरोग ननयन्त्रण काययक्रमका सूचकहरुका आिारमा अियबाष्ट्रषक
य प्रगनत ष्ट्रवश्लेषण तिा नबवेचना
गने ।



काययक्रम कायायन्त्वयनमा आई परे का समस्या पष्ट्रहचान तिा समािानका उपायहरु िाजज गने
।

काययक्रम सञ्चालन



स्वास््य ननदे र्नालय बाि सञ्चालन गररने

/कायायन्त्वयन



सहभागीहरूः जजल्लामा क्षयरोग काययक्रम हेने

प्रकृया

फोकल पसयन, स्वास््य कायायलयका ल्याव

सुपरभाइजर, क्युनस सेन्त्िर प्रनतनननि, प्रदे र् आपुनतय केन्त्र प्रनतनननि, प्रदे र् तानलम केन्त्र

प्रनतनननि, सहयोगी सं स्िाका प्रनतनननि, प्रदे र् एवम सं जघय अस्पताल ष्ट्रप्रतनननि लगायत अन्त्य
सम्वजन्त्ित ननकायका प्रनतनननि ।


ष्ट्रक्रयाकलापमा चौमानसक भनन उल्लेि भएतापनन यो

बाष्ट्रषक
य र अियबाष्ट्रषक
य गरर २ पिक

गने।


सञ्चालन अवनिः २ ददन ।



क्षयरोग मानसक प्रनतवेदन तयार गदाय भरे का ट्याली सीिहरू ,इ ष्ट्रिष्ट्रव रजजष्टर र प्रस्तुतीकरण
स्लाइि सािमा नलइ आउन सहभागीलाइय पराचार गने।



राष्ट्रिय क्षयरोग काययक्रमले लक्ष्य तोकेका काययक्रमहरु ( DRTB समेतको) ननददयष्ट

सूचकांकहरुमा आिाररत प्रस्तुनतकरण ढााँचा बनाइ स्वास््य कायायलय उपलव्ि गराउने र सो
अनुसार प्रस्तुतीकरण गनय लगाउने


सनमक्षा गोष्ठी अघी eTB Register र DHIS 2 मा प्रष्ट्रवष्ट भएको क्षयरोग त्याङ्क र रूजू गरी
फरक परे को ष्ट्रववरण

ष्ट्रिपोि गरी राख्ने ।

गोष्ट्रष्ठ अवनिमा फरक परे को ष्ट्रववरण सच्याइय

eTB Register तिा DHIS 2 प्रष्ट्रवष्ट गनय लगाउने ।


स्वास््य कायायलयका ल्याव सुपरभाइजरले स्पुिम माइक्रोसकोपी सेन्त्िरबाि LQAS ष्ट्रवनि बाि
सं कलन गररएका ल्याव स्लाइि क्युसी सेन्त्िरलाइ उपलव्ि गराउने ।



सनमक्षा गोष्ट्रष्ठमा छलपफ गने ष्ट्रवषयवस्तु
 DS तिा DR TB पष्ट्रहचान, ननदान एवम उपचारका मा गररएका ष्ट्रक्रयाकलाप र ्यसका
मुख्य सुचकांक को अवस्िा ।
 जजल्लामा चौमानसक अवनिमा क्षयरोगको ननदानका लानग ल्याव पररक्षण कायय (जजन

एक्सपिय समेत) को मुल्यांकन, च ुनौनत र समािानमा गररएका काययको ष्ट्रवश्लेषण र ष्ट्रय
काययको क्यु.नस. सम्वजन्त्ि काययको लेिाजोिा ।

 अनिल्लो चौमानसक गोष्ठीमा औल्याईएका च च ुनौती तिा समस्या समािानका लानग
गररएका ष्ट्रक्रयाकलाप र हाल उक्त समस्याहरूको अवस्िा
 क्षयरोग औषनि, ल्याब सामाग्री, काययक्रमका फमयफरमेि आददको उपलव्िता, मौज्दात
एवम प्रयोग
 क्षयरोग र कोमोनबयनिष्ट्रि जस्तै एच.आइ.नभ., िानबष्ट्रिज, कोनभि १९ जस्ता सहसं क्रमण
र ्यसका प्रभाव

 सहयोगी सं स्िाबाि सं चालन भएका काययक्रमको उपलजव्ि, समस्या तिा च ुनौती र
समािानका उपायहरू

 वाष्ट्रषक
य काययक्रम सञ्चालनमा आइपरे का समस्या तिा च ुनौनतहरुको समािानका उपाय
िोज्ने ।
 आपूनतय तिा लेिासं ग सम्वजन्त्ित समस्या तिा समािान
 राष्ट्रिय क्षयरोग काययक्रमको नीनत रणनीनतहरुमा भएका पररमाजयनमा अध्यावनिक ।
 स्वास््यकनमयहरुलाई क्षयरोग उपचारका ष्ट्रवनि तिा रे ननमेनमा भएका पररवतयन,
काययक्रमको रे कनियङ तिा ररपोष्ट्रिङ लगायत अन्त्य सम्वजन्त्ित ष्ट्रवषयमा स््यकनमयहरुको
ज्ञान तिा जर्प अनभवृष्ट्रि

।

 उ्कृष्ट काययसम्पादन गने जजल्लाको अनुभव आदान प्रदान गने ।

काययक्रम सञ्चालनमा आई परे का समस्याहरुको पष्ट्रहचान तिा समािानका उपाय बारे छलफल



गने

र ्यसको समािानका लानग कायययोजना ननमायण।

स्िानान्त्तरण भई आएका तिा स्िानान्त्तरण भइ गएका क्षयरोगका नबरामीहरुको उपचार



ननतजा नमलान ।


क्षयरोग ननदान तिा उपचारमा अद्याबनिक भएका ष्ट्रवषयबस्तु बारे जानकारी गराउने ।



नबरामीका सं ख्याका आिारमा आगमी चौमानसक अबनिका लागी आवश्यक औषिी पररमाण
ननिायरण गरर माग गने ।

आनियक बााँिफााँि

प्रचनलत नेपाल कानून र अिय मन्त्रालयको काययक्रम सञ्चालन ननदे जर्का बमोजजम ष्ट्रवननयोजजत
बजेिको पररनि नभर रही िचय गनुय पनेछ ।

अनभलेि प्रनतवेदन

काययक्रम सं चालन पश्चात प्रनतवेदन तयार गरर

eTB Register प्रयोग

गने स्वास््य सं स्िाका ष्ट्रववरण

र सनमक्षा गोष्ट्रष्ठमा काययक्रममा दे जिएका च ुनैनतहरू लाइ समािान गनय कायययोजना ननमायणा गरर
प्रदे र् एवम रा.क्ष.के. लाइ उपलब्ि गराउने ।

४. जजल्लास्तर क्षयरोग कोहिय ष्ट्रवश्लेषण तिा अिय बाष्ट्रषक
य समीक्षा गोष्ठीः
पररचय

क्षयरोग ननदान तिा उपचार काययक्रम सञ्चालनमा आईपरे का समस्या तिा समािानका उपाय बारे
छफफल तिा क्षयरोगका नबरामीको उपचार ननतजाको ष्ट्रवश्लेषण गनय यो काययक्रम राजिएको हो
।

उद्देश्य

क्षयरोग ननयन्त्रण काययक्रमका सूचकहरुका आिारमा चॏ मानसक प्रगनत ष्ट्रवश्लेषण तिा नबवेचना
गने ।

काययक्रम कायायन्त्वयनमा आई परे का समस्या पष्ट्रहचान तिा समािानका उपायहरु िाजज
काययक्रम सञ्चालन

काययक्रम सञ्चालनः स्वास््य कायायलय

/कायायन्त्वयन

सहभागीहरू:स्िानीय तहका क्षयरोग काययक्रम हेने

प्रकृया

गने ।

फोकल पसयन ।क्षयरोगका काययक्रमका

सहयोगी सं स्िाहरुका प्रनतननिी ।
अविीः बाष्ट्रषक
य र अियबाष्ट्रषक
य गरर २ पिक ।
सञ्चालन अवनि: २ ददन ।


क्षयरोग मानसक प्रनतवेदन तयार गदाय भरे का ट्याली सीिहरू ,इ ष्ट्रिष्ट्रव रजजष्टर र प्रस्तुतीकरण
स्लाइि सािमा नलइ आउन सहभागीलाइय पराचार गने।



राष्ट्रिय क्षयरोग काययक्रमले लक्ष्य तोकेका काययक्रमहरु ( DRTB समेतको) ननददयष्ट
सूचकांकहरुमा आिाररत प्रस्तुनतकरण ढााँचा बनाइ स्वास््य कायायलय उपलव्ि गराउने र सो
अनुसार प्रस्तुतीकरण गनय लगाउने



सनमक्षा गोष्ठी अघी eTB Register र DHIS 2 मा प्रष्ट्रवष्ट भएको क्षयरोग त्याङ्क र रूजू गरी
फरक परे को ष्ट्रववरण

ष्ट्रिपोि गरी राख्ने ।

गोष्ट्रष्ठ अवनिमा फरक परे को ष्ट्रववरण सच्याइय

eTB Register तिा DHIS 2 प्रष्ट्रवष्ट गनय लगाउने ।


स्वास््य कायायलयका ल्याव सुपरभाइजरले स्पुिम माइक्रोसकोपी सेन्त्िरबाि LQAS ष्ट्रवनि बाि
सं कलन गररएका ल्याव स्लाइि क्युसी सेन्त्िरलाइ उपलव्ि गराउने ।



सनमक्षा गोष्ट्रष्ठमा छलपफ गने ष्ट्रवषयवस्तु

 DS तिा DR TB पष्ट्रहचान, ननदान एवम उपचारका मा गररएका ष्ट्रक्रयाकलाप र ्यसका
मुख्य सुचकांक को अवस्िा ।

 जजल्लामा चौमानसक अवनिमा क्षयरोगको ननदानका लानग ल्याव पररक्षण कायय (जजन

एक्सपिय समेत) को मुल्यांकन, च ुनौनत र समािानमा गररएका काययको ष्ट्रवश्लेषण र ष्ट्रय
काययको क्यु.नस. सम्वजन्त्ि काययको लेिाजोिा ।

 अनिल्लो चौमानसक गोष्ठीमा औल्याईएका च च ुनौती तिा समस्या समािानका लानग
गररएका ष्ट्रक्रयाकलाप र हाल उक्त समस्याहरूको अवस्िा
 क्षयरोग औषनि, ल्याब सामाग्री, काययक्रमका फमयफरमेि आददको उपलव्िता, मौज्दात
एवम प्रयोग
 क्षयरोग र कोमोनबयनिष्ट्रि जस्तै एच.आइ.नभ., िानबष्ट्रिज, कोनभि १९ जस्ता सहसं क्रमण
र ्यसका प्रभाव

 सहयोगी सं स्िाबाि सं चालन भएका काययक्रमको उपलजव्ि, समस्या तिा च ुनौती र
समािानका उपायहरू

 वाष्ट्रषक
य काययक्रम सञ्चालनमा आइपरे का समस्या तिा च ुनौनतहरुको समािानका उपाय
िोज्ने ।
 आपूनतय तिा लेिासं ग सम्वजन्त्ित समस्या तिा समािान
 राष्ट्रिय क्षयरोग काययक्रमको नीनत रणनीनतहरुमा भएका पररमाजयनमा अध्यावनिक ।
 स्वास््यकनमयहरुलाई क्षयरोग उपचारका ष्ट्रवनि तिा रे ननमेनमा भएका पररवतयन,
काययक्रमको रे कनियङ तिा ररपोष्ट्रिङ लगायत अन्त्य सम्वजन्त्ित ष्ट्रवषयमा स््यकनमयहरुको
ज्ञान तिा जर्प अनभवृष्ट्रि

।

 उ्कृष्ट काययसम्पादन गने स्िाननय तहको अनुभव आदान प्रदान गने ।
 काययक्रम सञ्चालनमा आई परे का समस्याहरुको पष्ट्रहचान तिा समािानका उपाय बारे
छलफल गने

र ्यसको समािानका लानग कायययोजना ननमायण।

 स्िानान्त्तरण भई आएका तिा स्िानान्त्तरण भइ गएका क्षयरोगका नबरामीहरुको उपचार
ननतजा नमलान ।
 क्षयरोग ननदान तिा उपचारमा अद्याबनिक भएका ष्ट्रवषयबस्तु बारे जानकारी गराउने ।


नबरामीका सं ख्याका आिारमा आगमी चौमानसक अबनिका लागी आवश्यक औषिी पररमाण
ननिायरण गरर माग गने ।

आनियक बााँिफााँि

प्रचनलत नेपाल कानून र अिय मन्त्रालयको काययक्रम सञ्चालन ननदे जर्का बमोजजम ष्ट्रवननयोजजत
बजेिको पररनि नभर रही िचय गनुय पनेछ ।

अनभलेि प्रनतवेदन

काययक्रम सम्पन्न गरर सहभागीहरुको ष्ट्रववरण सष्ट्रहतको सं जक्षप्त प्रनतवेदन तयार गरी एक प्रनत
राष्ट्रिय क्षयरोग ननयन्त्रण केन्त्रमा पेर् गने ।

५. पुनः उपचारमा दर्ाय भएका एवं असहार् र्था गरीब बबरामीहरुलाई उपचार अवबिभर पोषण भत्ता
पररचय

क्षयरोगका पुन उपचार दताय वगीकरण अन्त्तगयतका सबै क्षयरोगका नबरामीहरुको उपचार
सफलतापूवक
य पुरा गनय प्रो्साहन गनयका लानग यो काययक्रम राजिएको हो ।

उद्देश्य

•

पुनः उपचारमा दताय भएका क्षयरोग ष्ट्रवरामीहरुको उपचार ननरन्त्तरता
बृष्ट्रि गरी रोग ननको हुने दर बढाउने ।

सञ्चालन प्रकृया



(Treatment Compliance) मा

कायायन्त्वयन गने ननकायः स्वास््य कायायलय

पुनः उपचारमा दताय भएका नबरामीहरूलाइ पोषण


स्वास््य सं स्िामा पुनः उपचारमा दताय भएका क्षयरोगका ष्ट्रवरामीहरुको अद्याबनिक ष्ट्रववरण
सं कलन गने ।



यो पुन उपचार दताय वनगयकरण अन्त्तरगतका उपचारमा रहे का सबै पी.बी.सी., पी.सी.िी.
एवं इ.पी ष्ट्रवरामीहरूलाई उपलव्ि गराउने ।



ष्ट्रववरण माग गदाय उपचार काियको फोिोकपी तिा व्यजक्तको पष्ट्रहचान िुल्ने कागजात
पेर् गनय लगाउने



उपलब्ि ष्ट्रववरणको आिारमा पोषण िचय वापत हुन आउने रकम सम्बजन्त्ित ष्ट्रवरामीको
िातामा जम्मा गरी ददने ।

असहाय तिा गररब नबरामीहरूका लागी पोषण
स्वास््य सं स्िाहरूमा क्षयरोगको उपचार गरे का पुनः उपचार बाहेकका नयााँ तिा अन्त्य उपचार
वनगयकरणमा दताय भएका गररब तिा असाहय नबरामीहरूलाइ पनन मानसकरूपमा ५०० उपलव्ि
गराउने । यसका लानग सजम्न्त्ित स्वास््य सं स्िाले ननम्न नबरामीको नबवरण सं कलन गरर
स्वास््य कायायलयलाइ उपलव्ि गराउने ।


नबरामी हेरचाहा गने पररवारका सदस्यहरू नभएका लावाररस तिा मागेर गुजारा गने
नबरामीहरू




ु ाको छाक िानय गाह्रो हुने नबरामीहरू
नबहानबेलक

अन्त्य जजल्लाबाि कामका लानग आएका मजदुरहरू जस्को हे रचाहा गने व्यजक्त
नभएको र हाल काम गनय नसकी बेिची भएका नबरामीहरू

उजल्ित नबरामीहरूको ष्ट्रववरणाका आिारमा स्वास्स्ि कायायलयले नबरामीको पष्ट्रहचान िुल्ने
कागजात र उपचार काियको प्रनतनलपी रािी रकम उपलव्ि गराउने
बजेि बााँिफााँि

दताय भएका क्षयरोगका ष्ट्रवरामीहरुलाई उपचार अवनिभर पोषण िचयः रु ५०० प्रनत मष्ट्रहना

६.आवश्यकतानुसार ष्ट्रिवी एच यम आई यस िुल्स छपाईः
पररचय

क्षयरोगसं ग सम्बजन्त्ि

Reporting Recording लाई

व्यवजस्ित गनय

HMIS Tools छपाई

गनय

आवश्यक भएकोले यो कृयाकालाप राजिएको हो ।
उद्देश्य

क्षयरोगको त्याङ्क र उपलव्िताको सुननजश्चत भएको हुने ।

अपेजक्षत उपलजब्ि

समयमा त्याङ्क र रे कनियङ्ग ररपोष्ट्रियङ्ग हुनेछ ।

सञ्चालन प्रकृया

कायायन्त्वयन गने ननकायः स्वास््य ननदे र्नालय
ष्ट्रक्रयाकलापहरु


स्वास््य सेवा ष्ट्रवभाग, व्यवस्िापन महार्ािाबाि स्वीकृत स्पेजर्ष्ट्रफकेर्न बमोजजम

आवश्यक क्षयरोग सम्वन्त्िी Tools छपाई तिा ष्ट्रवतरण ।
बजेि बााँिफााँि

बजेिको पररनि नभर रही ष्ट्रवद्यमान ऐन,ननयमानुसार गने ।

७. कार्यक्रमको नाम: क्षर्रोग आिारभूर् र्था पुनर्ायजगी र्ाबलम, क्षर्रोगको मोडुलर र्ाबलम
पररचय
नया लनयलु ि भई आएका र कायारत स्वास््य कमीहरुिाई क्षयरोग सम्बन्धी ज्ञान .सीप र क्षमता अलभबृलि
गरी क्षयरोगको उलचत लनदान तथा उपचार व्यवस्थापनका िालग यो तालिम रालिएको हो ।
उद्देश्य
क्षयरोग लनदान तथा उपचार व्यवस्थापनमा स्वास््यकमीको ज्ञान .सीप र क्षमता अलभबृलि गने
काया सञ्चािन
प्रकृ या

लवलध
सन्दभा सामाग्री
बजेट वााँडफााँड
अलभिेि प्रलतवेदन

कार्ायन्वर्न गने बनकार्ः स्वास््य लनदेशनािय/स्वास््य कायाािय
सहभागी संख्या २० देलि २५ जना प्रलत समहू
सहभागीहरू क्षयरोग लनदान तथा उपचार व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष संिग्न स्वास््यकमीहरु ।
अवलध आधारभतू /मोडुिर तालिम ३ लदन, पनू तााजगी तालिम २ लदन
सहज कताा स्वास््य लनदेशनािय तथा स्वास््य कायााियका क्षयरोग कायाक्रम फोकन पसान, स्पटु म
माइक्रोसकोलपक तथा लजनएक्सपटा सेन्टरका ल्याव फोकि पसान, त्यांक अलधकृ त/सहायक एवं
सम्बलन्धत लवषय लवज्ञहरू ।
 आवश्यकता अनस
ु ार आधारभतू तथा पनू तााजगी तालिमको संख्या उपिब्ध बजेटमा रलह लनधाारण गने ।
 तालिम सञ्चािनको उदेश्य, तालिम हुने स्थान, लमलत र समय सलहत कम्तीमा एक हप्ता अगावै स्वास््य
संस्थािाई पत्राचार गने ।
 रालरिय क्षयरोग लनयन्त्रण के न्रिाई तालिमको काया योजना बनाइ जानकारी गराउने ।
 उपलस्थलत हालजरी, दै.तथा भ्रमण िचा लवतरण भपााइ, तालिम मोड्यि
ु तालिम सामग्री, स्टेशनरी, िाजा,
आलद तयार गने ।
 रालरिय क्षयरोग के न्रबाट अध्यावलधक गररएको तालिम मोडुि तथा म्यानअ
ु िका लबषयबस्तु र तालिम
सञ्चाि लनदेलशका अनसु ार तालिम सञ्चािन गने ।
 तालिम मोडुिर लवलध बाट सच
ं ािन गने ।
प्रस्तलु तकरण, समहू काया, छिफि, अभ्यास
रालरिय क्षयरोग कायाक्रम आधारभतू तालिम मोड्यि
ु , रालरिय क्षयरोग कायाक्रम जनरि म्यानअुि,
लक्िनीकि म्यानअ
ु ि, क्षयरोग सेवा अलभिेि तथा प्रलतवेदन फारामहरु ।
बजेटको पररधीमा रही अनसचू ी १ अनसु ार िचा गना सलकनेछ ।
अनसु लु च ४ अनसु ारको प्रलतवेदन, सहभागीहरुको नाम, ठे गाना, कमाचारी संकेत नम्वर सलहतको पणू ा लववरण
अद्यावलधक गने र उि लववरण अलनवायारूपमा eTB Regisger को तालिम लववरण प्रलवलि गने ठााँउमा
अध्यालवध गने ।

८. आधारभुत माइक्रोस्कोपी तथा एल क्यू एस एस सम्बन्धी ताललमः
पररचय

क्षयरोगको ननदानमा सं लग्न प्रयोगर्ालाकमीहरूको िकार परीक्षण सम्बन्त्िी ज्ञान तिा जर्प
अद्यावनिक गने तिा परीक्षण गररएका स्लाइिको गुणस्तर परीक्षण गनय

LQAS ष्ट्रवनि वारे जानकारी

ददन यो काययक्रम राजिएको छ ।
उद्देश्य

प्रयोगर्ालामा काययरत कमयचारीहरुको गुणस्तरीय िकार परीक्षण सम्वजन्त्ि ज्ञान र सीप अनभबृष्ट्रि
गने ।

सहभागी

क्षयरोग

सहभागीको सं ख्या

१०

Microscopy Center मा काम गने प्रयोगर्ाला कमयचारीहरु

जना

श्रोत व्यजक्त

प्रदे र् जनस्वास््य प्रयोगर्ाला स्वास््य ननदे र्क, प्रयोगर्ाला ष्ट्रवज्ञ

तानलम अवनि

३ ददन

सहजकताय

कायायन्त्वयन
प्रकृया

कायायन्त्वयन गने ननकायः प्रादे जर्क जनस्वास््य प्रयोगर्ाला l गण्िकी प्रदे र् को लानग क्षयरोग
उपचार तिा प्रेषण केन्त्र l कणायली प्रदे र्मा स्वास््य ननदे सनालय l


तानलममा सकभर एक सहभागीलाई एक माईक्रोस्कोप उपलब्ि गराउने ।



तानलम सञ्चालन हुने प्रयोगर्ालामा पानी, नबजुली लगायत अन्त्य सामाग्रीहरु ब्यवस्िापन गने



सं लग्न वजेि बााँिफााँिको आिारमा सहजकताय, सहभागी तिा श्रोत ब्यजक्तको छनोि गने

तानलम ष्ट्रवनिः आिारभ ुत जेि एन माईक्रोस्कोपी तानलम ननदे जर्का अनुसार अध्यापन गराउने,
प्रस्तुनतकरण, प्रयोगा्मक अभ्यास आदद ।
आनियक बााँिफााँि

ष्ट्रवननयोजजत बजेिको पररनि नभर रही नेपाल सरकारको कायय सञ्चालन ननदे जर्का बमोजजम ।

९. जाखिम समुहमा क्षयरोग स्क्स्क्रनिङ तथा सक्रक्रय िोजपडताल काययक्रम सञ्चालिः

पररचय

रालरिय प्रीभ्यािेन्स सभेक्षणिे समदु ाय लनदान नभएका क्षयरोगका लबरामीहरूको सख्ं या अत्यालधक (हाि
लनदानमा आएका भन्दा झण्डै दोव्वर) रहेको देिाएकोिे समदु ायमा क्षयरोगका लवरामीको लनदानका िालग
यो कायाक्रम रालिएको हो ।
उद्देश्य
जोलिम समहू मा क्षयरोग लनदान गने ।
अपेलक्षत प्रलतफि नयााँ क्षयरोगी पत्ता िागेको हुनछ
े ।
कायाान्वयन प्रकृ या
१. सबक्रर् क्षर्रोग खोजपडर्ाल घुबम्र् बिबवर वषयमा कबम्र्मा ३ पटक (हटस्पटमा)
सम्भाबवर्
दे हायका जोजिम क्षेरमा जस्क्रननङ्ग तिा िोजपिताल गनुप
य नेछ ।
बक्रर्ाकलपाहरू
 एच आइ भी सं क्रनमत


कैदी बन्त्दी



ाँ च
स्वास्िय पह
ु बाष्ट्रहरका जनसमुदाय



कारिाना मजदुर



सुकुम्वासी, स्लम बजस्त



अन्त्य जोजिम समुहहरू

कायाक्रम संचािनका थप जानकारीका िालग सकृ य क्षयरोग िोजपडताि गाइडिाइन हेने र सो अनसु ार गने ।

आलथाक वााँडफााँड
१०.

लवलनयोलजत रकमको पररधीमा रही प्रचलित ऐन लनयम बमोलजम ।

निजी मेडडकल कलेज, संधीय, प्रादे लिक तथा अन्य अस्पतालमा औषधी प्रनतरोधी क्षयरोग सम्बन्धी लस.एम.इ

पररचय

उद्देश्य

औषलध प्रलतरोधी क्षयरोग उपचारमा संिग्न लचलकत्सक, स्वास््यकमी र ल्याबकमीहरू िाइा ज्ञान सीप
अद्यावलधक राख्न र उपचार व्यवस्थापनमा आइ परे का समस्याबारे छिफि गना यो कायाक्रम रालिएको हो
।
औषलध प्रलतरोधी क्षयरोग उपचारमा सि
ं ग्न लचलकत्सक, स्वास््यकमी र ल्याबकमीहरू िाइा ज्ञान सीप
अद्यावलधक गने काया सञ्चािनका समस्या समाधान गने ।

अपेलक्षत प्रलतफि

औषलध प्रलतरोधी क्षयरोग उपचारमा संिग्न लचलकत्सक, स्वास््यकमी र ल्याबकमीहरू िाइा ज्ञान सीप
अद्यावलधक भएको हुनेछ ।
कायासञ्चािन
 उपचार के न्रसंग समन्वय गरी Mentoring लमलत तय गने
प्रकृ या
 प्रलशक्षण सहयोगका िागी रालरिय क्षयरोग लनयन्त्रण के न्रिाइा अनरु ोध गना सलकनेछ।
 षधी प्रलतरोधी क्षयरोग उपचारमा तथा प्रलतकूि प्रभाव व्यवस्थापनमा आइा परे का समस्याबारे
छिफि गने ,सम्बलन्धत उपचार के न्रमा गइा ॵषधी प्रलतरोधी क्षयरोग सम्बन्धी Mentoring गने ।
बजेट वााँडफााँड लवलनयोलजत रकमको पररलधमा रलह नेपाि सरकारको कायासञ्चािन लनदेलशका बमोलजम ।र
अलभिेि प्रलतवेदन कायाक्रम सचं ािनको अलभिेि रािी रा. क्ष.लन.के मा पलन पठाउनपु नेछ ।
११. स्थलगत अिुलिक्षण तथा अिुगमि र विश्ि क्षयरोग ददिस मिाउिे

पररचय

क्षयरोग कायाक्रमप्रलत नीलत लनमााण तहसम्मको प्रभावकारी प्रलतविता हालसि गना गनाक
ु ा साथै यस रोगबाट
मृत्यु भएका व्यलिहरुको सम्झना स्वरुप लवश्व क्षयरोग लदवस मनाउन यो कायाक्रम रालिएको हो ।
उद्देश्य
क्षयरोग लनयन्त्रणमा राजनीलतज्ञ, समाजसेवी, बलु िलजवी, नीलत लनमााताहरु सहयोग प्राप्त गने, जनचेतान
जगाउने यस लदवसको मख्ु य उद्देश्य हो ।
अपेलक्षत
 नीलत लनमााता तथा राजनीलतज्ञहरुको क्षयरोग लनयन्त्रण कायाक्रममा प्रलतबिता बढ्ने ।
उपिलब्ध
 समद
ु ायमा क्षयरोगप्रलत रहेको नकारात्मक धारणामा कमी आउने ।
कार्ाय
न्वर्न गने बनकार्ः स्वास््य लनदेशनािय एवं स्वास््य कायाािय
सञ्चािन प्रकृ या
सम्भाबवर् बक्रर्ाकलापहरु
 क्षयरोग सम्वन्धी लशक्षा, सच
ू ना र सञ्चारका सामाग्रीहरुको प्रदशानी तथा लवतरण ।
 क्षयरोग चेतनामि
ु क सांस्कृ लतक कायाक्रम, सडक नाटक, बादलववाद, हालजरीजवाफ प्रलतयोलगता,
रय् ािी आलद ।
 एफ एम रे लडयो र टेलिलभजन तथा स्थानीय अन्य सच
ं ार माध्यम माफा त क्षयरोग बारे सन्देश प्रवाह
 पत्रकार अन्तरलक्रया, अन्तरसंवाद आलद गने ।
 लबरामीिाइा सम्मान, फिफुि लबतरण आलद ।
सञ्चालन प्रकृर्ाः
 प्रदेश स्वास््य लनदेशक स्वास््य प्रमि
ु को अध्यक्षतामा सरकारी तथा गैरसरकारी लनकाय सलम्मलित
लवश्व क्षयरोग लदवश सञ्चािन सम्बन्धी वैठक बसी उपिब्ध स्रोतका अधारमा सञ्चािन गररने
कायाक्रमहरूको सचु ी तयार गरी काया योजना बनाई सोही अनसु ार कायाान्वयन गने ।
बजेट बााँडफााँड
 उपिव्ध बजेट अनस
ु ार प्रचलित ऐन काननू को पररधीमा रलह सञ्चािन गने .

१२.

प्रदे ि आपूनतय केन्रबाट स्क्जल्ला सम्म औषधध ढुिािी तथा काययक्रम सम्बस्क्न्ध सुपररबेक्षणः

पररचय

औषधी तथा ल्याव िगायत अन्य सामग्रीहरुको लनयलमत र आकलस्मक आपलू ता तथा क्षयरोग औषधी
भण्डार व्यवस्थापन अनगु मन र स्थिगत अनलु शक्षण गना यो कायाक्रम रालिएको हो ।
उद्देश्य
 क्षयरोगको औषधी, ल्याव सामग्री एवं अन्य सामाग्री स्वास््य कायाािय वा स्थानीय तहमा उिब्ध
गराउने
 भण्डार व्यवस्थापन अनग
ु मन
अपेलक्षत प्रलतफि क्षयरोग औषधी, ल्याब के लमकल्स एवं अन्य सामाग्रीको आपलू ता भएको र उलचत भण्डारण तथा लवतरण
भएको हुनछ
े ।

कायाान्वयन
प्रकृ या

क) कार्ायन्वर्न गने बनकार् : प्रदेश आपलू ता व्यवस्थापन के न्र
स्वास््य कायाािय एवं स्थानीय तहसम्म लनयलमत तथा आकलस्मक अवस्थामा क्षयरोगका औषधी,
ल्याब सामाग्री, फमाफरमेट तथा अन्य सामाग्री लजल्िा सम्म ढुवानी गने ।
 क्षयरोगका औषधी एवं अन्य समाग्रीको भण्डारण उलचत तररकािे भए नभएको अनग
ु मन र स्थिगत
अनलु शक्षण गने ।




१३.

एम डी आर सेन्टर सि सेन्टर ियााँ विस्तार एिं संचालिमा भएकालाइ आिस्यक सुदृदढकरण

पररचय
उद्देश्य
अपेलक्षत उपिव्धी
काया सञ्चािन
प्रकृ या

बजेट वााँडफााँड
अलभिेि प्रलतवेदन

आलथाक वााँडफााँड
प्रलतवेदन
१४.

सञ्चािनमा रहेका तथा लवस्तार गना िालगएका औषधी प्रलतरोधी क्षयरोग उपचार के न्रका िालग
आवश्यक सामग्री, औजार तथा उपकरणहरूको व्यवस्था गना यो कायाक्रम रालिएको हो ।
औषधी प्रलतरोधी क्षयरोगका लवरामीहरुिाई सहज रुपमा उपचार गराउने ।
औषधी प्रलतराधी क्षयरोग उपचार के न्र लवस्तार भइा लबरामीको सहज उपचार भएको हुनेछ ।
कार्ायन्वर्न गने बनकार्ः स्वास््य लनदेशनािय
 औषधी प्रलतरोधी क्षयरोगका लवरामीहरु धेरै भएका लजल्िाका अस्पताि, लजनएक्सपटा सेन्टर
तथा प्राथलमक स्वास््य के न्रिाइा उपचार के न्रका रुपमा लवस्तार गना प्राथलमलककरण गने ।
 लवरामीिाई पायक पने र प्राथलमकतामा परे का अस्पताि तथा प्राथलमक स्वास््य के न्रहरूमा लड.आर.
उपचार के न्र तथा उपके न्र लवस्तार गने ।
 सन्चािनमा रहेका उपचार के न्रहरुमा र लवस्तार गना िालगएका उपचार के न्र तथा उपके न्रहरुमा
आवश्यकता अनसु ारका सामग्री तथा थप अन्य सामाग्रीहरू िररद गने ।

िरीद भएको सामग्री स्वास््य संस्था (औषधी प्रलतराधी क्षयरोग उपचार के न्र )मा उपिब्ध गराउने ।
लबलनयोलजत बजेटको पररलध लभत्र रही प्रचलित िररद ऐन तथा लनयमाविी अनसु ार
लवस्तार भएको लड.आर क्षयरोग उपचार के न्र वा उपके न्रको लववरण रालरिय क्षयरोग लनयन्त्रण के न्रिाइ
गराउने ।
 क्षयरोगका औषधीको पररणाम स्टोर िेजरबक
ु मा अध्यालवध भए नभएको ररभ्यु एवं लफलजकि
भेररलफके सन गने ।
 लजल्िा स्टोरका कमाचारीिाइ उलचत भण्डारणका मापदण्डका बारे मा अनलु शक्षण गने ।
प्रचलित आलथाक ऐन लनयम अनसु ार
अनगु मन पश्चात प्रलतवेदन तयार गरी रालरिय क्षयरोग लनयन्त्रण के न्र, स्वास््य लनदेशनिाय, स्वास््य
कायाािय र स्थानीय तहमामा पठाउने ।

औषधध प्रनतरोधी क्षयरोग डडड.आर. को ्यिस्थापि सम्बन्धी आधारभुत ताललमः

पररचय
उद्देश्य
अपेलक्षत प्रलतफि

औषधी प्रलतरोधी क्षयरोगमा सि
ं ग्न स्वास््यकमीहरुको औषधी प्रलतरोधी क्षयरोगको व्यवस्थापन सम्बन्धी
ज्ञान, सीप र क्षमता अलभवृलि गना यो कायाक्रम रालिएको हो ।
औषधी प्रलतरोधी क्षयरोग उपचार व्यवस्थापन गना स्वास््यकमीहरुिाई सक्षम गराउने ।
औषधी प्रलतरोधी क्षयरोग उपचार व्यवस्थापन गना सक्षम भएका हुनेछन ।

काया सञ्चािन
प्रकृ या

बजेट वााँडफााँड
अलभिेि प्रलतवेदन
सन्दभा सामाग्री
थप व्र्ाख्र्ा

१५.

कार्ायन्वर्न गने बनकार्ः प्रदेश स्वास््य तालिम के न्र ।
स्रोर् व्र्बि सहजकर्ायः औषधी प्रलतरोधी क्षयरोग उपचार व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम प्राप्त
लचलकत्सक/स्वास््यकमी, कल्चर ल्यावका कमाचारी, क्षयरोग फोकि पसान एवं सलम्वन्धत लवषय लवज्ञहरू
।
सहभागीहररूः लड.आर उपचारमा प्रत्यक्ष सि
ं ग्न लचलकत्सक तथा स्वास््यकमीहरू
र्ाबलम अवबिः ५ लदन
 हाि संचािनमा रहेका र सेवा लवस्तार गना योजना गररएका लड.आर उपचार के न्र तथा उपके न्रका
स्वास््यकलमाहरूको सलु च तयार गने । नयााँ लड.आर उपचार के न्र बाट चार जना र उपके न्रबाट २ जना
सहभालग गराउने र सचं ािनमा रहेका उपचार के न्रका तालिम नलिएका स्वास्थयकमी
 तालिम सञ्चािनको उदेश्य, तालिम हुने स्थान, लमलत र समय सलहत कम्तीमा एक हप्ता अगावै स्वास््य
संस्था (उपचार के न्र, उपके न्र )िाई पत्राचार गने ।
 सहजकतााको िालग रालिय क्षयरोग लनयन्त्रण के न्र संग समन्वय गने ।
 औषधी प्रलतरोधी क्षयरोग तालिम पलु स्तका अनस
ु ार तालिम सञ्चािन गने ।
र्ाबलम बवबिः प्रस्तुलतकरण, समहू काया, छिफि, लफल्ड लभलजट, अभ्यास
लवलनयोलजत रकमको पररधीमा रही अनसचू ी १ (क)अनसु ार
अनसु चू ी … अनसु ारको प्रलतवेदन तयार गरी रा.क्ष.लन.के मा पठाउने ।
प्रलशक्षक लनदेलशका, औषधी प्रलतरोधी क्षयरोग तालिम पलु स्तका, क्षयरोग सेवा अलभिेि तथा प्रलतवेदन
फारामहरु
उपचार के न्र उपके न्द कम भएका कारण प्रदेशको सयं ि
ू तालिम सञ्चािन गना रकम लवलनयोजन भएकोिे
स्वास््य लनदेशनािय / प्रदेशसाँग समन्वय गरी तालिम सञ्चािन गने ।

औषधी प्रनतरोधी क्षयरोगका बबरामीहरूका लाधग पोषण, यातायात तथा आधारभूत परीक्षण तथा जदटलता

्यिस्थापि िचय तथा जदटलता ्यिस्थापि िचयः

पररचय
उद्देश्य
अपेलक्षत प्रलतफि
काया सञ्चािन
प्रकृ या

औषधी प्रलतरोधी क्षयरोग लनदान,आधारभतू परीक्षण, जलटिता व्यवस्थापन, पोषणयि
ु िाना तथा उपचार
लिन िाग्ने यातायात िचाको भार लबरामीिाइा पना नलदने उदेश्यिे यो कायाक्रमको रालिएको हो ।
औषधी प्रलतरोधी क्षयरोग लनदान,अन्य परीक्षण, जलटिता व्यवस्थापन तथा यातायात िचाको भार कम हुने
र उपचारमा लनयलमतता भइा लनको हुने दर बढने ।
औषधी प्रलतरोधी क्षयरोगका लबरामीिाइा रोग लनदान तथा उपचारको आलथाक भार कम भएको हुनेछ ।
औषधी प्रलतरोधी क्षयरोग लनको हुने दर बृलि भएको हुनेछ ।
कार्ायन्वर्न गने बनकार्ः स्वास््य लनदेशनािय, स्वास््य कायाािय र औषधी प्रलतरोधी क्षयरोग
उपचार के न्रहरू
सबु विा खचय पाउने व्र्बिः उपचारमा रहेका औषधी प्रलतरोधी क्षयरोग लवरामीहरु
सबु विा पाउने अवबिः उपचार अवलधभर
कार्ायन्वर्न प्रकृर्ा
क) औषिी प्रबर्रोिी क्षर्रोगका बबरामीहरूका लाबग पोषण, र्ार्ार्ार्
 औषधी प्रलतरोधी क्षयरोग उपचार के न्रिाई उपचाररत औषधी प्रलतरोधी क्षयरोगका लबरामीहरुको
पायक पने बैकमा अलनवाया िाता िोल्न िगाइ र सो को लववरण पेश गना िगाउने ।



औषधी प्रलतरोधी क्षयरोग उपचार के न्रमा दताा भएका लबरामीहरूमध्ये आवसीय सलु वधा (Hostel)
प्रयोग गरी उपचार लिने र के न्रमा दैलनक आवत जावत गरी उपचार लिने लवरामीहरुको लववरण माग
गने ।
 लववरण साथ लबरामी उपचार काडा तथा पलहचान िल्ु ने प्रमाण समेत पठाउन िगाउने । आवासीय
सलु वधा लिइरहेका लवरामीको हकमा उपलस्थलत लववरण लिने ।
 स्वास््य कायााियबाट औषधी प्रलतरोधी क्षयरोग उपचार के न्रहरूिे उपिब्ध गराएको लववरणको
आधारमा मालसक रुपमा लबरामीको बैक िातामा रकम जम्मा गरर लदने र सो को जानकारी सम्बलन्धत
उपचार के न्रिाइ लदने ।
 यलद लजल्िामा रकम अपगू भएमा स्वास््य लनदेशनाियबाट अपग
ू रकमको व्यवस्थापन गने ।
 नयााँ लवस्तार गररएका उपचार के न्रहरुबाट सेवा लिएका लवरामीहरुको पोषण भत्ता तथा यातायात
िचा पलन स्वास््य लनदेशनाियबाट नै व्यवस्थापन गने ।
ि) आिारभूर् परीक्षण र्था जबटलर्ा व्र्वस्थापन खचय

बजेट वााँडफााँड

अलभिेि प्रलतवेदन

 नेपाि सरकार, रालरिय वीमा कायाक्रमिे औषधी प्रलतरोधी क्षयरोगका लबरामीहरूको रू १,००,०००
।० वरावरको लनिःशल्ु क वीमा व्यवस्था गरे कोिे लनदान, आधारभतू परीक्षण तथा जलटिता
व्यवस्थापन गना वीमा सलु वधायि
ु अस्पतािमा पठाउने ।
 साथै लड.आर. लबरामीको आधारभतु तथा लनयलमत फिोअप पररक्षणका िालग गररएको ल्याव
पररक्षण शल्ु क सदु रु पलश्चम, कणाािी र िुलम्बनी प्रदेशका लवरामीका िागी लट.लब. नेपाििे बााँके र
प्रदेश १, प्रदेश २, बाग्मती र गण्डकी  प्रदेशका िालग नाटा काठमाण्डु मा ग्िोबि फण्ड सहायता
अन्तगात बजेट उपिव्ध गराइएकािे लत लनकायमा पररक्षणको लबिभरपाइ बझु ाइ भि
ु ानी लिने ।
 मालथ उपिव्ध स्रोत बाट उपव्ध गराउन समस्या भएमा वा थप िचा आवश्यकता भएमा मात्र यस
शीषाकबाट िचा िेख्नु पदाछ ।
क) दैलनक उपचारके न्रमा आएर सेवा लिने लवरामीिाई मालसक रु ३०००।–
ि) आबास सलु वधा (Hostel) प्रयोग गने लवरामीिाई मालसक रु १०००।–
ग) लनदान, आधारभतू परीक्षण तथा जलटिता व्यवस्थापन िचा भएको रकम लबि अनसु ार (लबमा तथा
अन्य स्रोतबाट अपगु भएको िण्डमा मात्र)
आवासीर् सबु विा सबहर् उपचार बलने र दैलनक आवत जावत गरी उपचार लिने लवरामी अनसु ार
लवतरण गररएको िचाको अलभिेि अद्याबलधक राख्ने र रा.क्ष. लन. के . मा पठाउने ।

१६. प्रदे र् अन्त्तगयतको क्षयरोग रे फरल सेन्त्िर तिा नि आर होस्िल सञ्चालन अनुदान, औषनि प्रनतरोिी क्षयरोगका
ष्ट्रवरामीको उपचार व्यवस्िापनका लागी होस्िे ल सञ्चालन

पररचर्

औषधी प्रलतरोधी क्षयरोगका लबरामीहरुमा जलटिता उत्पन्न भएमा अस्पतािमा भनाा गरी एकी कृत स्वास््य उपचार
सेवा उपिब्ध गराउनु पने तथा लबरामीको बसोबास स्थि टाढा भएका कारण दैलनक उपचाlर लिन कलठनाइ भएको
एव अन्य अस्पतािमा आवासीय सेवा उपिब्ध नभएका कारण आवासीय सेवा सलहत एकी कृत सेवा उपिब्ध
गराउन प्रदेश वा स्थानीय तह अन्तगात क्षयरोग रे फरि सेन्टर तथा लड आर होस्टेि सन्चािन गना बजेटको व्यवस्था
गररएको छ ।

उद्धेश्र्

औषधी प्रलतरोधी क्षयरोगका लबरामीहरुिाई एकी कृत रुपमा सेवा प्रदान गना र आवश्यकता अनसु ारका लबरामीिाई
आवासीय सेवा उपिब्ध गराउने ।

अपेबक्षर् प्रबर्फल

औषधी प्रलतरोधी क्षयरोगका लबरामीहरुिे आवासीय सेवाका साथै क्षयरोग सम्बन्धी एकी कृत स्वास््य उपचार सेवा
प्राप्त गरी लबरामीको लनको हुने दर बढ्नेछ ।

आवासीय सलु वधाका
मापदण्डहरु

लबलनयोलजत बजेट, उपिब्ध शैया संख्या आलदको अनसु ार प्राथलमकताका आधारमा लनम्नानसु ारका लबरामीहरुिाई
होस्टेिमा राख्ने व्यवस्था लमिाउने ।
क) कमजोर आलथाक अबस्था भएका, सुकुम्बासी ।
ि) भौगोलिक वा अन्य कारणिे दैलनक उपचारमा आउन असमथा लबरामीहरु ।
ग) पाररवाररक हेरचाह नपाएका लबरामीहरु
घ) असि, अपांग, कमजोर शारीररक अवस्था भई लवशेष हेरचाह गनाु पने लबरामीहरु ।
ङ) होस्टेिमा बस्न चाहने लबरामीहरु

कार्यसन्चालन प्रबक्रर्ा









लवलनयोलजत वजेट प्रचलित आलथाक ऐन लनयमको पररलध लभत्र रही प्रदेश २ र िलु म्बनी प्रदेशमा रहेका
होस्टेिहरु, गण्डकी , कणाािी र सदु रु पलश्चम प्रदेशमा रहेको रे फरि सेन्टर/होस्टेि सन्चािन सम्वन्धी
आवश्यक जनशलि तथा दैलनक काया सन्चािन गने ।
होस्टेिमा बस्ने लबरामीको दैलनक अलभिेि राख्ने र हरे क मलहना फिोअपमा पठाउने र आवश्यक परे मा
लचलकत्सकबाट स्वास््य परीक्षण गराउने।
नेपाि सरकार वीमा कायाक्रमिे औषधी प्रलतरोधी क्षयरोगका लबरामीहरुको रु १००,००० (एक िाि)
बराबरको लनशल्ु क बीमा व्यवस्था गरे कािे होस्टेिबाट लनदान, आधारभतू परीक्षण तथा जलटिता
व्यवस्थापनका िालग लबरामी पठाउनु परे मा बीमा सलु वधायि
ु अस्पतािमा पठाउने र यातायात िचा उपिब्ध
गराउने ।
दैलनक पोषण तालिका तयार गरी सोही अनसु ार होस्टेिमा रहेका औषधी प्रलतरोधी क्षयरोगका लबरामीहरुिाई
सन्तुलित िाना उपिब्ध गराउने ।
लबरामीिाई उपिब्ध गराउने िानामा दैलनक २०० लम लि दधु , एक गोटा अण्डा र हप्ताको दईु पटक माछा
वा मासू अलनवाया हुनपु नेछ ।

बजेट बााँडफाट

बजेटको पररलध लभत्र रही आवश्यकतानसु ार बजेट बााँडफाट गरी िचा गने।
बजेट प्रदेश २ को स्वास््य लनदेशनािय, गण्डकी  प्रदेशमा स्वास््य मन्त्रािय(क्षयरोग उपचार के न्र, पोिरा),
कणाािी प्रदेशको स्वास््य लनदेशनािय र सदु रु पलश्चम प्रदेशको सामालजक लवकास मन्त्रािय अन्तगात व्यवस्थापन
गररएको छ ।

अबभलेख प्रबर्वेदन

रे फरि सेन्टर/होस्टेिमा रहेका लबरामीको नाम, ठे गाना र सम्पका नम्बर सलहतको लववरण र मालसक िचाको
अलभिेि रािी सम्बलन्धत प्रदेशको स्वास््य मन्त्रािय/सामालजक लवकास मन्त्रािय/स्वास््य लनदेशनािय र रालिय
क्षयरोग लनयन्त्रण के न्रमा पठाउनु पनेछ ।

१७.

औषधी प्रनतरोधी क्षयरोगका बबरामीहरूका लाधग पोषण, यातायात तथा आधारभूत परीक्षण तथा जदटलता
्यिस्थापि िचय तथा जदटलता ्यिस्थापि िचय डबबरामी र मागका आधारमा िपुग रकम

पररचय

स्वास््य कायााियमा लवलनयोजन भएको रकम अपगु भएमा वा अन्य नयााँ लजल्िामा उपचार के न्र लवस्तार
भै लवरामी थप हुदाँ ा औषधी प्रलतरोधी क्षयरोग आधारभतू परीक्षण, जलटिता व्यवस्थापन, पोषणयि
ु िाना

उद्देश्य
अपेलक्षत प्रलतफि
काया सञ्चािन
प्रकृ या

बजेट वााँडफााँड

अलभिेि प्रलतवेदन

तथा उपचार लिन िाग्ने यातायात िचाको भार लबरामीिाइा पना नलदने उदेश्यिे यो कायाक्रमको रालिएको
हो ।
औषधी प्रलतरोधी क्षयरोग लनदान,अन्य परीक्षण, जलटिता व्यवस्थापन तथा यातायात िचाको भार कम हुने
र उपचारमा लनयलमतता भइा लनको हुने दर बढने ।
औषधी प्रलतरोधी क्षयरोगका लबरामीिाइा रोग लनदान तथा उपचारको आलथाक भार कम भएको हुनेछ ।
औषधी प्रलतरोधी क्षयरोग लनको हुने दर बृलि भएको हुनेछ ।
कार्ायन्वर्न गने बनकार्ः स्वास््य लनदेशनािय र औषधी प्रलतरोधी क्षयरोग उपचार के न्रहरू
सबु विा खचय पाउने व्र्बिः उपचारमा रहेका औषधी प्रलतरोधी क्षयरोग लवरामीहरु
सबु विा पाउने अवबिः उपचार अवलधभर
कार्ायन्वर्न प्रकृर्ा
 स्वास््य कायााियमा लवलनयोजन गररएको रकम अपगु भएमा वा नयााँ उपचार के न्रमा भएका
लबरामीिाइ पोषण, यातायात तथा आधारभतू परीक्षण तथा जलटिता व्यवस्थापन िचा
उपिव्ध गराउनु पने भएमा यस लशषाक बाट िचा गने ।
 कायाान्वयन प्रकृ या मालथ लस.नं १४ मा उल्िेि भए बमोलजम गने ।
क) दैलनक उपचारके न्रमा आएर सेवा लिने लवरामीिाई मालसक रु ३०००।–
ि) आबास सलु वधा (Hostel) प्रयोग गने लवरामीिाई मालसक रु १०००।–
ग) लनदान, आधारभतू परीक्षण तथा जलटिता व्यवस्थापन िचा भएको रकम लबि अनसु ार (वीमा रकमिे
निामेको िण्डमा मात्र)
घ) परीक्षण तथा उपचार गना जााँदाको वास्तलवक यातायात िचा ।
लजल्िामा लवलनयोलजत बजेट अपगु भएमा प्रदेश लनदेशनाियमा माग गनाहु ुन ।
आवासीर् सबु विा सबहर् उपचार बलने र दैलनक आवत जावत गरी उपचार लिने लवरामी अनसु ार
लवतरण गररएको िचाको अलभिेि अद्याबलधक राख्ने ।

१८. डड. आर. उपिार केन्द्र स्तर िौमालसक मुलयांकन सलमक्षा गोष्ठी

पररचय

उद्देश्य

अपेलक्षत प्रलतफि
सञ्चािन प्रकृ या

औषलध प्रलतरोधी क्षयरोगको लनदान, उपचार तथा व्यवस्थापन काया प्रभावकारी रूपमा भए नभएको समीक्षा
गना र कायाक्रम सञ्चािनमा आइपरे का समस्याहरुको लवश्ले षण गरी समाधानका कायायोजना लनमााण गना यो
कायाक्रम रालिएको हो । रालरिय क्षयरोग कायाक्रमिे िलक्षत गरे अनरुु प औषधी प्रलतरोधी क्षयरोगको लनदान,
लनदान भएका लवरामीहरुको उपचारमा सहभालगता, उपचारको सरुु वाती चरणमा भएका defaulter, उपचार
सरुु भइसके पलछ हुने loss to follow up का बारे मा लवस्तृत छिफि गरी त्यस्ता समस्याहरु हटाई
Treatment success rate बढाउने यस कायाक्रमको िक्ष्य रहेको छ ।
लड.आर. उपचार के न्र स्तरमा औषधी प्रलतरोधी क्षयरोगका लवरामीहरुको त्याङ्क लबश्ले षण गने,
रोग लनदान तथा उपचार व्यवस्थापनमा आई परे का समस्याहरु पलहचान गरी समाधानका उपायहरुको िोजी
गने ।
Initial Defaulter र Loss to follow up घटाउने तथा Treatment Success rate बढाउने ।
औषलध प्रलतरोधी क्षयरोगको उपचार तथा व्यवस्थापन प्रभावकारी भएको हुनेछ ।
सहजकताा स्रोत व्यलििः स्वास््य लनदेशक, प्रदेश जनस्वास््य प्रयोगशािा प्रमि
ु , प्रदेश स्वास््य आपलू ता
व्यवस्थापन के न्र प्रमि
,
क्षयरोग
सम्पका
व्यलि
ू

आलथाक
वााँडफााँड
अलभिेि
प्रलतवेदन

सहभागीहरूिः लड.आर सेन्टर तथा सब सेन्टरका फोकि व्यलि, लजनएक्पटा सेन्टरका ल्याव कमाचारी,
लजल्िाका क्षयरोग एवं ल्याब सपु रभाइजर
अवबिः २ बदन
स्थानिः स्वास््य लनदेशनाियिे तोके बमोलजम ।
सञ्चािन लवलधिः

चौमालसक सलमक्षा सरुु हुनु एक हप्ता अगालड स्वास््य लनदेशनाियिे प्रदेश अन्तगातका सबै लड .
आर. उपचारके न्रहरुिाई औषधी प्रलतरोधी क्षयरोगको लनदान, उपचार व्यवस्थापन, सेवा प्रवाहमा
आइपरे का समस्याहरु, समाधानका उपााँयहरु आलदको लवरिेषणात्मक सचू ना रालरिय क्षयरोग कायाक्रमिे
तोके का लनलदाि सचू कांकहरुमा लनलदाि ढााँचामा प्रस्तलु स्तकरण र लवगत चौमालसकमा पत्ता िागेका DRTB
लबरामीको आधारमा आवश्यक पने औषधी तथा ल्याव सामाग्रीहरुको मात्रा लनधाारण गरी आवश्यकता
अनसु ार माग फारम सलहत उपलस्थतीका िालग पत्राचार गने ।

सम्भव भएसम्म क्षयरोग कायाक्रमको प्रदेश स्तरीय चौमालसक योजना तजामु ा तथा सलमक्षा कायाक्रम
संगै पलहिो लदन यो गोष्ठी सचं ािन गने व्यवस्था लमिाउने ।

औषधी प्रलतरोधी क्षयरोगको लनदान, लनदान भएका लवरामीहरुको उपचारमा सहभालगता, उपचारको
सरुु वाती चरणमा भएका defaulter, उपचार सरुु भइसके पलछ हुने loss to follow up तथा
Treatment success rate का बारे मा लवस्तृत छिफि गने र समाधानका िालग उपचार के न्र, लजन
एक्सपटा सेन्टर, उपके न्र, स्वास््य कायाािय र लनदेशनाियबीच समन्वय गने ।

स्वास््य संस्थाहरुमा क्षयरोग लनदान, उपचार तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आइपरे का समस्या
समाधानका लवषयमा छिफि गने र समाधानका िालग सम्बलन्धत लनकायहरुबीच समन्वय गने ।

औषधी प्रलतरोधी क्षयरोग सम्बन्धमा अद्यावलधक भएका लवषयवस्तु वारे जानकारी गराउने ।

लवगत चौमालसक अवलधमा लड.आर लबरामीका उपचार काडा, रलजिर अनसु ार DRTB Patient
Tracking and Laboratory system मा लवरामीको लववरण अद्यावलधक नभएमा पृष्ठपोषण प्रदान
गने र अद्यावलधक गना समस्या भएका स्वास््य स्वास््यकमीहरुिाइ छोटो सेसनको व्यवस्था गने वा सम्भव
नभए स्वास््य संस्थाहरुमा अनसाइट कोलचङ्गको योजना गने ।

लवलनयोलजत रकमका आधारमा अनसु चू ी १ (क) अनसु ार


लड.आर लवरामीहरुको लववरण व्यवस्थापन गना रा.क्ष.लन. के बाट लनमााण भएको online DR TB
software माफा त लवरामीहरुको लववरण मालसकरूपमा अध्यावलधक गने र कायाक्रमको सन्चािन
र िचाको समग्र लवस्तृत लववरण सलहतको प्रलतवेदन रालिय क्षयरोग लनयन्त्रण के न्रमा पेश गने ।

१९. अटोमेटटक पप सी आर(श्िन एक्सस्पटा ) बिस्तार गना एसी, पप्रन्द्टर, ब्याकअप िगायतका सामाग्री खररद एिम
फिटटंग खिा
पररचय

रतु परीक्षणमा प्रयोग हुने अिोमेष्ट्रिक ष्ट्रप सी आर (जजन एक्स्पिय) सेवा ष्ट्रवस्तार गनय आवश्यक
पने एनस, ष्ट्रप्रन्त्िर, रे ष्ट्रिजेरेिर, ष्ट्रवद्युत व्याकअप लगायत अन्त्य आवश्यक सामाग्री िररद एंव जिान
गनय यो काययक्रम राजिएको हो ।

उद्देश्य
अपेजक्षत प्रनतफल

रुत परीक्षण परीक्षण लवलधवाट क्षयरोग लनदान गना अटोमेलटक लप सी आर (लजन एक्सपटा) लवलध सेवा लवस्तार
गने ।
अटोमेलटक लप सी आर(लजन एक्स्पटा) लवस्तार भएको हुनेछ ।

कायायन्त्वयन



प्रकृया









बजेि वााँिफााँि

कायाान्वयन गने लनकायिः प्रदेश जनस्वास्थय प्रयोगशािा, स्वास््य लनदेशनािय, गण्डकी  प्रदेशको
िालग क्षयरोग उपचार तथा प्रेषण के न्र l
रालरिय क्षयरोग लनयन्त्रण के न्रसाँग समन्वय गरी नयााँ सेवा लवस्तार गररने स्वास््य संस्था छनौट गने,
छनौटमा परे का स्वास््य संस्थाको भॏ लतक पवू ााधार अवस्थाको अध्ययन गरी सेवा लवस्तार गना
आवश्यक आवश्यक सामाग्रीहरुको सचू ी तयार गने ।
लबलनयोलजत बजेटको पररलधमा रही क्रमसिः AC, Battery/solar power back up, Vortex,
Refrigerator, Autoclave, Printer, Furniture ( chair, table, cupboard,
Rack) Centrifudge Tube आदी प्राथलमलककरण गरी सामाग्रीहरू िरीद एवं जडान गने ।
सेवा लवस्तार गररने सस्ं थामा इन्टरनेट सलु वधा नभए इन्टरनेट समेत जडान गने ।
नोट AC, Battery/solar power back up, को स्पेलशलफके सन अनसु चू ी १० मा रहेको छ ।

बजेिको पररनि नभर रही सावयजननक िररद ऐन, २०६३ तिा सावयजननक िररद ननयमावली,
२०६४ (सं र्ोिन सष्ट्रहत) अनुसार
िरीद भएका सामाग्री दजिला

अनभलेि

गने

र सम्बजन्त्ित ननकायमा प्रनतबेदन पेर् गने l

प्रनतवेदन
२०.

आकश्स्मक व्यवस्थापन खिा ( एश्न्द्सिरर औषधि खररद री एिेन्द्ट,माइक्रोस्कोपपक ममात तथा ढुवानी
खिा,अन्द्य आवचयक सामग्री खरीद आटद)

पररचय

क्षयरोग ननदान तिा उपचार व्यवस्िापन गनय तोष्ट्रकएका ष्ट्रक्रयाकलापमा ष्ट्रवननयोजजत बजेि कम
हुन गइय ननदान तिा उपचार व्यवस्िापनमा बािा नहोस भन्ने उदे श्यले यो काययक्रम व्यवस्िा
गररएको हो ।

उद्देश्य

क्षयरोग ननदान तिा उपचार व्यवस्िापन गनय आकजस्मक रूपमा आइ परे का समस्या समािान गने
।

अपेजक्षत
प्रनतफल
सञ्चालन प्रकृया

क्षयरोग ननदान तिा उपचार सेवा ननरन्त्तर सञ्चालन भएको हुनेछ ।
ष्ट्रवननयोजजत रकम ननम्नानुसार िचय गनय सष्ट्रकनेछ ।
क) एजन्त्सलरी औषिी िरीद

 अन्त्तगयतका ॵषिी प्रनतरोिी उपचार केन्त्रमा उपचाररत नि.आर. क्षयरोगका ष्ट्रवरामीको लगत

तयार गने ।

 उपचाररत ष्ट्रवरामीको सं ख्या र २० प्रनतर्त जगेिा राख्ने गरी औषिीको आवश्यक पररमाण

यष्ट्रकन गने ।

 अनुसूची ९

अनुसार ष्ट्रवज्ञ जचष्ट्रक्सक वा रा.क्ष.नन.के. बाि प्राप्त राय वमोजजम अन्त्य ॵषिी

िरीद गरी ष्ट्रवरामीको सं ख्या अनुसार नि.आर उपचार केन्त्रहरुमा आपूनतय गने ।

ि) माइक्रोस्कोपी ममयत तिा ढु वानी िचयः

 ष्ट्रवनग्रएका माईक्रोस्कोपको ष्ट्रववरण पठाइय ददन अन्त्तगयतका माईकोस्कोपी सेन्त्िरलाइय

गने

पराचार

 स्िानीय स्तरमा रहेका ममयत सम्भार सेन्त्िरसाँग (सम्भव भएसम्म बायोमेिीकल ईन्त्जीनीयर वा

माईक्रोस्कोप ममयत सम्बन्त्िी तानलम प्राप्त व्यजक्त) ममयत गराउने ।

 स्िानीय स्तरमा ममयत हुन नसक्ने भएमा राष्ट्रिय क्षयरोग ननयन्त्रण केन्त्रसाँग समन्त्वय गने ।
 ष्ट्रवननयोजजत रकमबाि माईक्रोस्कोप ढु वानी, ममयत, पाि पूजायहरुको भ ुक्तानी, पाररश्रनमक र

दै .तिा भ्रमण िचय गने ।
ग) ल्याव कञ्जुमेवल तिा अन्त्य आवश्यक सामग्री िरीदः
यस काययका लागी

ल्याव ररजेन्त्ि तिा कन्त्जुमेबल्स िररद ढु वानी तिा स्िलगतअनुजर्क्षण

अनुगमन क्यूसी स्लाइि कलेक्सन जर्षयकमा बजेि व्यवस्िा भएकोले आकजस्मक अवस्िामा
बाहेक

सोही अनुसार िरीद गने ।

घ) अन्त्य आकजस्मक िचयः अनभलेि, प्रनतवेदन फाराम छफाइय, निफल्िर अनुगमन िचय, नबरामी
जााँच तिा ल्याब कक्ष ममयत सम्भार, सञ्चार िचय,जेन अक्स्पोिय को लानग इन्त्िरनेि
बजेि बााँिफााँि

प्रचनलत आनियक ऐन ननयम अनुसार

सन्त्दभय सामग्री

सावयजननक िररद ऐन सावयजननक िररद ननयमावली (सं सोिन सष्ट्रहत)

२१.

आदद

श्िनएक्सस्पटा पररक्षर् तथा व्यवस्थापन, ममात तथा काया संिािन, एक्ससपटा तथा इन्द्टरनेट खिा (िडान
एवम महसुि खिा)

पररचय

रतु परीक्षणमा प्रयोग हुने अिोमेष्ट्रिक ष्ट्रप सी आर (जजनएक्स्पिय) सेवा सुचारू गनय आवश्यक हुने
सामान्त्य ममयत सम्भार जस्तै एनस, ष्ट्रप्रन्त्िर, ष्ट्रवद्युत व्याकअप लगायत अन्त्य सम्वजन्त्ित सामाग्रीको
ममयत सम्भार, जजनएक्सपिय पररक्षण व्यवस्िापन, र online reporting का लानग इन्त्िरनेि सेवा
उपलव्ि गराउन यो काययक्रम राजिएको हो।

उद्देश्य

जजनएक्सपिय सेवा ननयनमत र अष्ट्रवनछन्न रूपमा उपलव्ि गराउनुका सािै क्षयरोग पररक्षणको
त्याङक वास्तष्ट्रवक समयमा उपलव्ि गराउने .

जजन एक्स्पिय

जजनएक्सपिय पररक्षण तिा व्यवस्िापन अन्त्तगयत ननम्न कायय बापत रकम उपलव्ि गराउने;

पररक्षण तिा



लानग आवश्यक



NTPMIS मा रे किय भएको ष्ट्रववरणका आिारमा रकम उपलव्ि गराउने ।



जजन एक्सपिय मेजर्नको कायय सं चालन ननयनमत गराउन आवश्यक हुने सामाग्रीहरू

व्यवस्िापन का

क्षयरोग ननदान भएका नबरामीलाइ पररक्षण ननतजा उपलव्ि भएको सािै िे नलफोन
सम्पकय गरर उपचारमा दताय भएको सुननश्चत गने।

मापदण्ि

(पावर व्याकअप जस्तै इन्त्भियर, व्याट्री, सोलार ्यानेल, कम्पयुिर, ष्ट्रप्रन्त्िर, एयर

कजन्त्िसन, ईन्त्िरनेि निभाइस, अिोक्लेभ, भोिे क्स, फननयचर, दराज, र्रयायक आददको ममयत
सम्भार तिा पररवतयन आदद) आवश्यकता अनुसार उपलव्ि गराउने ।



Online reporting का िालग internet उपलब्ि

हुन नसकेका जजनएक्सपिय परीक्षण

केन्त्रलाई उपलब्ि गराउने र सबै सं स्िाले अननवायय online reporting गने ।
अनभलेि/प्रनतवेदन



नबरामीको ष्ट्रववरण जजन एक्सपिय रजजस्िर, NTPMIS एवं HMIS मा अद्यावनिक गने

आनियक बािफाि



प्रनत जजनएक्सपिय सफल पररक्षण बापत रु ५० l Error , Invalid

र No Result

ननतजा भएका पररक्षणका लानग रकम उपलब्ि नहुने l


ममयत सम्भार,कायय सं चालन र इन्त्िरनेि िचय बास्तष्ट्रवक िचयका आिारमा गने ।

२२.

प्रदे श गर्
ु स्तर ननयन्द्रर् प्रयोगशािाहरुका िागी कमािारी ननरन्द्तरता

पररचय

क्षयरोग िकार माइक्रोस्कोपी परीक्षणमा गुणस्तर सुननजश्चतताको मह्वपूणय भूनमका रहेकोछ ।
गुणस्तर सुननजश्चता गनय क्षयरोग ननदानका लागी जााँच गरीएका सवै Positive slide र Negative slide
मध्ये lot quality ष्ट्रवनिबाि Random १० प्रनतर्त स्लाइि छानी पुनः परीक्षण गरीनु पदयछ । यसरी
ष्ट्रवनभन्न माईक्रोसकोपी सेन्त्िरमा गररएका िकार जााँचको गुणस्तर सुननजश्चत गनय दरवन्त्दीमा
काययरत ल्याबकमी नपुग भएको अवस्िामा सेवा करारमा आवश्यक कमयचारी व्यवस्िापन गनय
यो काययक्रम राजिएको हो ।

उद्देश्य

क्षयरोग ननदानका लागी जााँच गरीएका सवै Positive slide र Negative slide मध्ये lot quality ष्ट्रवनिबाि
Random १० प्रनतर्त स्लाइि छानी पुनः परीक्षण गनय ल्याबकमी करार सेवामा व्यवस्िापन गने
।

अपेजक्षत प्रनतफल
न्त्यूनतम र्ैजक्षक
योग्यता:

क्षयरोग िकार स्लाइिहरूको गुणस्तर सुननजश्चतताकालागी पुन परीक्षण भएको हुनेछ ।
ल्याब िे जक्ननसयन – ल्याब िे जक्ननसयन वा सो सरह कोषय उत्तीणय गरी नेपाल स्वास््य व्यवसायी
परीषदमा Class B मा ननदान समूहमा दताय भएको हुन ु पने ।

प्रयोगर्ाला सहयोगी कमयचारीः एस.ई.ई. वा सो सरह
पुनश्चः

उत्तीणय ।

ष्ट्रवषयगत सेवामा अनुभव प्राप्त तिा काययरत व्यजक्तलाई प्रािनमकता ददन सष्ट्रकने ।

कायायन्त्वयन गने ननकायः प्रादे र् जनस्वास््य प्रयोगर्ाला
सञ्चालन प्रकृया

छनौि प्रष्ट्रक्रया:
 सावयनजजक िरीद ऐन,२०६३ र सावयजननक िरीद ननयमाली,२०६४

(सं र्ोकन सष्ट्रहत)

अनुसार कमयचारीहरु सेवा करारबाि छनौि गने ।

ु ी ५ बमोजजमको ढााँचामा
 छनौि भएका ल्याब िे जक्ननसयन र सहयोगी कमयचारीहरुसं ग अनुसच
सम्झौता गरी कामकाजमा लगाउने

।

 काययरत ल्याब िे जक्ननसयन र सहयोगी कमयचारीहरुको काययसम्पादन अनुगमन गने ।
पद सं ख्या:
ल्याब िे जक्ननसयन–१
प्रयोगर्ाला सहयोगी (ल्याव ब्वाय) – १ जना
आनियक
वााँिफााँि
अनभलेि
प्रनतवेदन

नेपाल सकार वा सम्बजन्त्ित प्रदे र् सरकारले तोकेको श्रे णी वा तह अनुसारको न्त्युनतम तलव

भत्ताभन्त्दा कम नहुने गरी आपसी सहमनत अनुसार ननिायरण भए वमोजजम ।रकम अपुग भएमा
सम्बजन्त्ित प्रदे र्बाि बेबस्िापन गनुय पने l

कमयचारी छनौि प्रकृयाको ष्ट्रववरण, र्ैजक्षक योग्यताका प्रमाण पर, काययष्ट्रववरण, सम्झौता ष्ट्रववरण
आददको अनभलेि राख्ने ।
छनॏ ि भएका ल्याबकमीका ष्ट्रववरण राष्ट्रष्टय क्षयरोग ननयन्त्रण केन्त्र मा (email माफयत) पठाउने
।

२३.

लयाव ररिेन्द्ट तथा कन्द्िम
ु ेिलस खररद ढुवानी तथा स्थिगतअनलु शक्षर् अनग
ु मन क्सयू सी स्िाक्षड किेक्ससन
(क्सयू सी सेन्द्टर प्रदे श िनस्वास््य प्रयोग्शािा)
पररचय

क्षयरोग ननदानका लानग िकार परीक्षण (जेि एन माईक्रोस्कोप तिा फोलोरोसेन्त्स माईकोस्कोप)
गनय आवश्यक Lab chemicals and consumebales िररदको लागी यो काययक्रम राजिएको हो ।

उद्देश्य

आवश्यक Lab chemicals and consumebales आपूनतय गरी क्षयरोग ननदानका लानग िकार परीक्षण गने

अपेजक्षत

क्षयरोग ननदानका लानग िकार परीक्षण भएको हुनेछ ।

प्रनतफल
कायय सञ्चालन
प्रकृया

कायायन्त्वयन गने ननकायः प्रदे र् जनस्वास्िय प्रयोगर्ाला l गण्िकी प्रदे र् मा क्षयरोग उपचार
तिा प्रेषण केन्त्र l
क) ल्याब केनमकल तिा कन्त्जुमेवल िररद ढु वानी

 अन्त्तगयतका माईकोस्कोपी सेन्त्िरको ल्याब केनमकल तिा कन्त्जुमेवल को गत बषयको बाष्ट्रषक
य
िपत तिा हालको मौज्दात ष्ट्रववरण माग गने

 गत वषयको िपत
वाष्ट्रषक
य

र जनसं ख्याको आिारमा सम्भाष्ट्रवत क्षयरोग परीक्षणको अनुमान गरी

हुन सक्ने ल्याब केनमकल तिा कन्त्जुमेवल को अनुमाननत लागत तयार गने ।

 अनुमाननत वाष्ट्रषक
य िपत र सो को २० प्रनतर्त िप बफर स्िक रहनेगरी अनुसूची ८ अनुसार
र रा.क्ष.के ले िप नसफाररस गरे का समाग्रीहरू िररद गने ।

 माईकोस्कोपी सेन्त्िरमा आपूनतय गरी दाजिला गनय लगाउने ।

ि) ल्याब स्िलगत अनुजर्क्षण अनुगमन र क्यू सी स्लाइि कलेक्सन

 स्िलगत अनुजर्क्षण काययतानलका तयार गरी प्रमुिबाि स्वीकृत गराउने ।
 काययतानलका अनुसार स्िलगत अनुजर्क्षण गने
 स्िलगत अनुजर्क्षणमा जाने ल्याबकमीलाइय क्यू सी स्लाइि समेत नलइ आउन अह्राउने ।
 ननयनमत क्यू सी स्लाइि साँकलन गने व्यवस्िा नमलाउने

बजेि वााँिफााँि

सावयजजनक िररद ऐन,२०६३ तिा सावयजजनक िररद ननयमावली,२०६४ (सं सोिन सष्ट्रहत)
बमोजजम उपलव्ि बजेि नभर रष्ट्रह आवश्यक पररणामाका आिारमा बााँिफााँि गने ।

२४.

प्रदे श कलिरका लयािका िागी आवस्यक कायाािय संिािन खिा एिं श्िलिाहरु िाट खकार लयाई पररक्षर्

गना कुररयर सेवा लिनेेः
पररचय

प्रदे र् कल्चर ल्याबका लागी आबश्यक कायायलय सं चालन िचय एबं जजल्लाहरुबाि िकार
ल्याई परीक्षण गनय ढु वानी िचय ददन आवश्यक भएकाले यो काययक्रम राजिएको हो ।

उद्देश्य

 समयमै िकार परीक्षण गरी क्षयरोगका ष्ट्रवरामी पत्ता लगाउने ।
 एल पी ए, कल्चर ल्याब सं चालन गनय आवश्यक कायायलय सं चालन सामाग्री उपलब्ि हुने
।

 एल पी ए, कल्चर पररक्षणका लानग जजल्लाहरुबाि पठाईएका िकार नमुना ढु वानी गनय
सहज हुने ।
अपेजक्षत प्रनतफल

काययक्रम

कायायन्त्वयन गने ननकायः प्रदे र् अस्पताल सुिेत, क्षयरोग उपचार क्रन्त्र , ष्ट्रवपी कोइराला स्वास््य

प्रकृया

 एल पी ए र कल्चर परीक्षण सेवा सुरू भएकोले िकार नमूना पठाउन स्वास््य सं स्िाहरूमा

कायायन्त्वयन

ष्ट्रवज्ञान प्रनतष्ठान, िरान
पराचार गने ।

 कुररयर सेवा प्रदायकलाइ आवाश्यक पकृयाबाि छनोि गरर तोष्ट्रकएका स्वास््य सं स्िाहरूबाि
तोष्ट्रकएका ष्ट्रवरामीका िकार सं कलन तिा पररक्षणको व्यवस्िा नमलाउने ।

 कल्चर ल्यावको कभरे जमा पने सबै जजनएक्सपिय सेन्त्िरहरूको लगत राख्ने र ष्ट्रवगतमा क्षयरोग
भएका सम्भाष्ट्रवत क्षयरोगका ष्ट्रवरामीमा

RR sensitive क्षयरोग ननदान भै Isoniazid sensitivity

पररक्षणका लानग िकारका नमुना कुररयर माफयत प्राप्त हुने व्यवस्िा गने

।

 कल्चर ल्यावको कभरे जमा पने सबै नि.आर. उपचार केन्त्रको लगत नलने र ष्ट्रय केन्त्रहरूमा
उपचारमा रहेका नि.आर. का ष्ट्रवरामीको फलोअप पररक्षणका लानग प्राप्त भएको िकारको
ु ानी गने ।
नमुना कुररयर भएको रकम भक्त

 पुन उपचार दताय अन्त्तरगतका ष्ट्रवरामीहरुको एल.ष्ट्रप.ए. बाि िकार जााँचका लानग प्राप्त िकार
नमुना प्रदे र् कल्चर ल्यावमा जााँच नहुने भएमा राष्ट्रिय क्षयरोग ननयन्त्रण केन्त्र वा नािा
जेनेिपमा कुररयर माफयत िकारको नमुना पठाउने ।

 िकार कुररयर सेवा प्रदायकालाइ िकार ढु वानी वापतको रकम भ ुक्तानी गने ।
 कल्चर ल्याव सेवाका लानग आवश्यक कायायलय सं चालन सामाग्री तिा अन्त्य वस्तुको
व्यवस्िापन गरर ल्याव सेवा सुचारू गने ।
बजेि वााँिफााँि

िकार नमूना ढुवानी यातायात िचय
 प्रनत नमुना रु. ४०० (कोल्ि चेन बक्स ष्ट्रफताय सष्ट्रहत )।
कायायलय सं चालन िचयः सावयजननक िररद ऐन, २०६३ र सवायजननक िररद ननयमावली, २०६४
(सं सोिन सष्ट्रहत) अनुसार अनुसूची ६ (क) मा उल्लेजित सामग्रीहरु

अनभलेि

प्रनतवेदन

२५.

िकार नमूना प्राप्ती र परीक्षण सष्ट्रहतको ष्ट्रववरण तयार गरी राष्ट्रिय क्षयरोग ननयन्त्रण केन्त्रमा
पठाउने ।

प्रदे शका कलिर तथा डी.एस.टट. प्रयोगसािा सुधिटढकरर् गने तथा ममात सबभार एिम उपकरर् खररद
पररचय

कल्चर/नि.एस.ष्ट्रि ल्याव से वाको ननरन्त्तर सेवा सुननजश्चत गनय आवश्यक हुने पुजजगत सुिार
तिा ममयतका लानग यो काययक्रम राजिएको हो ।

उद्देश्य

कल्चर/नि.एस.ष्ट्रि ल्याव सेवाको ननरन्त्तरता सुननजश्चत गने ।

कायायन्त्वयन गने

प्रदे र् अस्पताल सुिेत l

कायय सञ्चालन

िररद गनुप
य ने सामाग्री

ननकाय
प्रकृया

 प्रयोगर्ाला सुदृष्ट्रढकरण गनय आवश्यक काययका लानग राष्ट्रष्टय क्षयरोग केन्त्रबाि
ििाइएका ष्ट्रवज्ञको सुझाव तिा राय अनुसारका कायय गने ।

 तल ददइएका सूची अनुसारको वा ष्ट्रवज्ञ बाि ददइएको नलस्ि अनुसारका आवश्यक
सामाग्री नेपाल सरकारको प्रचनलत आनियक ऐन ननयम तिा सावयजननक िररद ननयमावली
अनुसार िरीद गने ।

 कल्चर/नि.एस.ष्ट्रि.मा प्रयोग हुने उपकरणका पािय पुजाय पररवतयन वा ममयत आवश्यकता
अनुसार गने

 कल्चर/नि.एस.ष्ट्रि ल्यावको सं चालनमा आवश्यक दे जिएका ल्याव सम्वन्त्िी उपकरण वा
यस सं ग प्र्यक्ष सम्वन्त्िीत उपकरण जस्तै ष्ट्रिजर, इन्त्सष्ट्रपसेिर, कम््युिर, ष्ट्रप्रन्त्िर, पावर
व्याकअप, यु.ष्ट्रप.एस. आददको िरीद एवं ममयत गने ।
 आवश्यकता अनुसार

Hepa filter, Bio seafty cabinet को

क्यानलव्रेसन, ममयत तिा

पररवतयन
 ममयत गरे र पनन बन्न नसक्ने कल्चर ल्यावका अन्त्य उपकरणहरू िरीद गने ।
बजेि वााँिफााँि

बजेिको पररनि नभर रही सावयजननक िररद ऐन तिा ननयमावली (सं र्ािन सष्ट्रहत) अनुसार
िचय गने ।

अनभलेि तिा
प्रनतवेदन
२६.

प्रदे शस्तरीय कलिर लयािका िागी लयाि कमािारीको ननरन्द्तरता
पररचय

क्षयरोग ननदान िास गरी ॵषिी प्रनतरोिी क्षयरोग एल पी ए , कल्चर/नि.एस.ष्ट्रि. ल्यावको
मह्वपूणय भूनमका रहने तर नेपालमा हालसम्म २ विा एल पी ए , कल्चर/नि.एस.ष्ट्रि. ल्याव
रहेकाले प्रदे र्स्तरमा िप ३ विा एल पी ए , कल्चर/नि.एस.ष्ट्रि. ल्याब सं चालन गनय लानगएको

तर दरवन्त्दी स्वीकृत नभएकोले सेवा करारमा ल्याब कमयचारी व्यवस्िापन गरी एल पी ए ,
कल्चर/नि.एस.ष्ट्रि. सेवा सुचारु गनय यो काययक्रम राजिएको हो ।
उद्देश्य

प्रदे र्स्तरमा जष्ट्रिल एवं बहुऔषिी प्रनतरोिी क्षयरोगको प्रभावकारी एवं सुलभ ननदान तिा
उपचार व्यवस्िापनका लानग कल्चर/नि.एस.ष्ट्रि. सेवा सं चालन गने ।

अपेजक्षत
प्रनतफल
सञ्चालन प्रकृया

प्रदे र् स्तरमा एल पी ए , कल्चर/नि.एस.ष्ट्रि. सेवा सञ्चालन भएको हुनेछ ।
कायायन्त्वयन गने ननकायः प्रदे र् अस्पताल सुिेत।
न्त्यूनतम र्ैजक्षक योग्यता
क ) माईक्रोबाईलोजजष्टः मान्त्यता प्राप्त र्ैजक्ष क सं स्िाबाि नब.एस.सी. एम एल िी/
नब.एम.एल.िी. वा एम.नब.नब.एस उनतणय गरी मेनिकल/ जक्लननकल

माईक्रोबाईलोजीमा

स्नातकोत्तर उनतणय गरे को तिा नेपाल स्वास््य व्यवसायी पररषदमा माईक्रोबाईलोजजस्ि को
रुम मा

दताय भएको।

ि ) मेनिकल ल्याव िे क्नोलोजजष्टः मान्त्यता प्राप्त र्ैजक्षक सं स्िाबाि मे.ल्या.िे . ष्ट्रवषयमा स्नातक
(बी.एस्सी एम एल िी, बी.एम एल िी) उनतणय गरी नेपाल स्वास््य व्यवसायी पररषदमा

Class

A

ननदान समूहमा दताय भएको ।

ग ) ल्याव िे जक्ननसयनः मान्त्यता प्राप्त र्ैजक्षक सं स्िाबाि मे.ल्या.िे ष्ट्रवषयमा प्रष्ट्रवणता प्रमाणपर
तह (सी.एम एल. िी.) उनतणय गरी नेपाल स्वास््य व्यवसायी पररषदमा
समूहमा दताय भएको ।
घ ) प्रयोगर्ाला सहयोगी कमयचारीः एस.ई.ई. वा एस. एल. सी. उत्तीणय ।
छनौि प्रष्ट्रक्रया

B Class

ननदान

 परामर्य सेवामा (सेवा करारमा) नलइने सम्पूणय पदको काययष्ट्रववरण तयार गने ।
 सावयनजजक िरीद ऐन,२०६३ र सावयजननक िरीद ननयमाली,२०६४

(सं र्ोकन सष्ट्रहत)

अनुसार करार सेवामा नलने
 ष्ट्रवषयगत काययमा कजम्तमा एक वषयको अनुभव भएका व्यजक्तलाई प्रािनमकता ददने ।

ङ ) छनौि भएका कमयचारीहरुसं ग अनुसूची ५ बमोजजमको ढााँचामा सम्झौता गने ।
च ) छनौि भएका कमयचारीहरुको काययसम्पादन अनुगमन गने

ज) छनौि भएका कमयचारीहरुलाइ कल्चर ल्याव बाहे क अन्त्य ष्ट्रक्रयाकलापमा काम लगाउनु
परे मा रा.क्ष.के बाि अनुमनत नलइ गनय सष्ट्रकने ।
पद सं ख्या एवं प्रकार
 माइक्रोवायोलोजजष्ट (जक्लननकल वा मेनिकल ) १ जना
 ल्याब िे क्नोलोजजष्ट १ जना
 ल्याव िे जक्ननसयन २ जना
 प्रयोगर्ाला सहयोगी कमयचारी १ जना
आनियक
वााँिफााँि
अनभलेि
प्रनतवेदन

नेपाल सकार तिा सम्बजन्त्ित प्रदे र् सरकारले तोकेको श्रे णी वा तह अनुसारको न्त्युनतम तलव
भत्ताभन्त्दा कम नहुनेगरी आपसी सहमनतमा ननिायरण भए वमोजजम ।

कमयचारी छनौि प्रकृयाको ष्ट्रववरण, र्ैजक्षक योग्यताका प्रमाण पर, काययष्ट्रववरण, सम्झौता ष्ट्रववरण
आददको ष्ट्रववरण राख्ने ।
छनोि भएका ल्याबकमीका ष्ट्रववरण राष्ट्रष्टय क्षयरोग ननयन्त्रण केन्त्रलाइ उपलव्ि गराउने ।

२७.

िााँकेमा प्रादे लशक क्षयरोग रे िरि सेन्द्टर भवन ननमाार्

पररचय

क्षयरोगका नबरामीमा औषिी प्रनतरोि क्षमता ष्ट्रवकास भएमा उपचार जष्ट्रिल हुने र लामो समयसम्म

(९ दे िी २० मष्ट्रहना सम्म) स्वास््य कमीको प्र्यक्ष ननगरानीमा औषिी िानुपने तिा ्यस्ता
ष्ट्रवरामीहरुलाई जष्ट्रिलता दे जिएमा अस्पतालको र्य्यामा छु ट्टाछु ट्टै रािेर एकीकृत स्वास््य उपचार

सेवा उपलब्ि गराउनु पने तिा नबरामीको बसोवास स्िलबाि िाढा भएका कारण दै ननक उपचार
नलन कदठनाई भएको तिा अन्त्य अस्पतालहरुमा आवासीय सेवा उपलब्ि नभएका कारण आवासीय

सुष्ट्रविा सष्ट्रहत क्षयरोग उपचार सेवा एष्ट्रककृत रुपमा उपलब्ि गराउन आवश्यक रहे कोले स्वास््य
तिा जनसं ख्या मन्त्रालयले जारी गरे को क्षयरोग उपचार तिा प्रेषण स्िापना तिा सञ्चालन
सम्बन्त्िी ननदे जर्का, २०७६ को व्यवस्िा अनुसार यो काययक्रम राजिएको हो

उद्देश्य

।

औषिी प्रनतरोिी क्षयरोगका नबरामीलाइय एष्ट्रककृत रूपमा उपचार सेवा तिा इच्छु क नबरामीलाइय
आवासीय सुष्ट्रविा सष्ट्रहत उपचार ददने सं रचना तयार गने ।

अपेलक्षत प्रलतफि
काययसञ्चालन
प्रकृयाः

बजेट वााँडफााँड
अलभिेि
प्रलतवेदन

भवन लनमााण सरू
े ।
ु भएको हुनछ
कायाक्रम सचं ािन गने लनकाय: स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रािय, िुलम्बनी प्रदेश ।
सावालजनक िररद ऐन तथा लनयमाविी (संसोधन सलहत) अनसु ार भवन लनमााण सरू
ु गने
िागत इलस्टमेट अनसु ार
भवन लनमााणको िागत िचा र प्रगलत लववरणको प्रलतवेदन रा. क्ष.लन.के मा पलन पठाउनपु नेछ ।

२८.

राप्ती स्वास््य ष्ट्रवज्ञान प्रनतष्ठानमा क्षयरोग उपचार केन्त्र व्यवस्िापन एवं सुदृढीकरण
पररचय

राप्ती स्वास््य ष्ट्रवज्ञान प्रनतष्ठानमा क्षयरोग उपचार व्यवस्िापनका लानग िट्रस फोकल पसयन को व्यवस्िा
एवम फननयचर जन्त्य समाग्री, एक्जहस्ि फ्यान लगायत अन्त्य आवश्यक समाग्री व्यवस्िापन गरर प्रभावकारी
क्षयरोग सेवा सुननजश्चत गनय यो काययक्रम राजिएको हो ।

उद्देश्य

नबरामीहरूलाई गुणस्तरनतरय क्षयरोग उपचार सेवा प्रदान गनय ।

अपेजक्षत प्रनतफल

नबरामीहरूलाई गुणस्तररय

काययसञ्चालन प्रकृयाः



क्षयरोग उपचार सेवा उपलव्ि हुने ।

क्षयरोग उपचार केन्त्रमा आवश्यक सामाग्रीहरूको पष्ट्रहचान गने र उपलब्ि बजेि नभर
प्रािनमकीकरण गरर िररद गने ।



क्षयरोग उपचार केन्त्रमा ननयनमत िट्स सेवा उपलव्ि गराउन आवश्यक हुने कमयचारीको
न्त्युनतम योग्यता ननिायरण गरर करारमा कमयचारी ननयुक्त गने ।



हाल काययरत कमयचारीको कायय मूल्याङ्क रनमा सं तोषजनक पाएमा उक्त कमयचारीलाइ
ननरन्त्तरता ददन सष्ट्रकने ।

बजेि वााँिफााँि

कमयचारी पाररश्रनमक २४०,०००.००
िट्स सेवा सुदृढीकरण ५०,०००.००

अनभलेि

कमयचारी ननयजक्तको एक कष्ट्रप प्रनतनलष्ट्रप प्रदे स स्वास््य ननदे र्नालयमा उपलव्ि गराउने ।

प्रनतवेदन
२९.

पवचव क्षयरोग टदवस मनाउने र स्थिगत अनुलशक्षर् तथा अनुगमन (श्िलिा िाट पालिका सबम
आपतकालिन अवस्थामा औषधि, लयाि सामाग्री तथा अन्द्य िस्तु ढुवानी समेत)

कार्यक्रम
पररचय

विश्ि क्षयरोग ददिस मिाउिे
क्षयरोग काययक्रम प्रनत नननत ननमायण तहसम्मको प्रभावकारी राजनैनतक प्रनतविता हानसल गनुक
य ा
सािै यस रोग बाि मृ्यु भएका व्यजक्तहरुको सम्झना स्वरुप ष्ट्रवश्व क्षयरोग ददवस मनाउन यो
काययक्रम राजिएको हो ।

उद्देश्य



राजनीनतज्ञ, समाज सेष्ट्रव,बुष्ट्रिजीष्ट्रव,नीनत ननमायताहरु तिा ष्ट्रवनभन्न क्षेरमा काम गने
व्यजक्त्वहरुलाई क्षयरोग ननयन्त्रणमा उननहरुको प्रनतबिता नलइ क्षयरोग काययक्रमका
लानग आवश्यक स्रोतहरूको व्यवस्िा हुने ।

अपेलक्षत प्रलतफि
काययसञ्चालन


क्षयरोग अन्त्यका िालग राजनैलतक एवम सामालजक प्रलतबिता हालसि हुने ।


प्रकृयाः

स्वास््य कायायलयको प्रमुिको अध्यक्षतामा सरकारी तिा गैरसरकारी ननकाय सजम्मनलत
जजल्लास्तररय सं योजन सनमनत गठन गने ।



सनमनतको वैठकमा उपलब्ि श्रोतहरु छलफल गरी सोष्ट्रह अनुसार कायय योजना बनाई सोष्ट्रह
अनुसार कायायन्त्वयन गने ।



अनतनिहरूलाई ननमन्त्रणा र सहभागीहरूको आवश्यक व्यवस्िापन, काययक्रम स्िल छनौि
तिा व्यवस्िापन




जर्क्षा, सूचना र सञ्चारका सामाग्रीहरुको प्रदर्यनी तिा ष्ट्रवतरण

क्षयरोग चेतनामुलक सांस्कृनतक काययक्रम, वाद-ष्ट्रववाद, हाजजरी जबाफ, यायली आदद ।



स्िाननय रे नियो र िे नलनभजन तिा स्िाननय अन्त्य सं चार माध्यम माफयत क्षयरोग बारे
सन्त्दे र् प्रवाह गने ।



कार्यक्रम

परकार अन्त्तरष्ट्रक्रया, अन्त्तरसं वाद

स्िलगत अनुजर्क्षण तिा अनुगमन (जजल्ला बाि पानलका सम्म आपतकानलन अवस्िामा औषनि, ल्याब
सामाग्री तिा अन्त्य बस्तु ढु वानी समेत)

पररचय

क्षयरोग काययक्रम सं चालन उद्देश्य अनुरूप भए नभएको सुननजश्चत गनुक
य ा सािै काययक्रम मापदण्ि
अनुसार गुणस्तररय रूपमा सं चालन भएको एष्ट्रकन गनुक
य ा सािै सम्बजन्त्ित स्वास््य कमीहरूलाई
क्षयरोग काययक्रम प्रभावकारी सं चालन एवं यसको रे कनियङ तिा ररपोष्ट्रियङ सम्बन्त्िमा क्षमता जजल्ला
बाि स्िाननय ननकाय एवम उपचार केन्त्रका कमयचारीको क्षमता अनभवृष्ट्रि र आपतकानलन
अवस्िामा औषनि, ल्याब सामाग्री आददलाइ जजल्ला बाि स्िाननय तह सम्म ढु वानी गनय यो काययक्रम
राजिएको हो ।

उद्देश्य
अपेलक्षत प्रलतफि

काययक्रम प्रभावकारी रूपमा उद्देर्य अनुरूप सं चालन भएको सुननजश्चत गनय ।

काययसञ्चालन

कायायन्त्वयन ननकायः स्वास््य कायायलय

प्रकृयाः

काययक्रम प्रभावकारी र गुणस्तररयरूपमा सं चालन भएको सुननजश्चत हुने ।


अनुगमन तिा मुल्यांकनका लानग

चेक नलष्टको अननवायय प्रयोग गने ।



स्िलगत अनुजर्क्षण का माध्यमबाि स्वास््य सं स्िाहरुको काययक्रम सं चालनका ष्ट्रवनि
तिा प्रकृया, सो को अनभले ि तिा प्रनतवेदनका सािै

HMIS एवम NTPMIS मा ननयनमत

प्रनतवेदन भए नभएको सुननजश्चत गने सािै आवश्यकता अनुसा सो सम्वन्त्िमा क्षमता
अनभवृष्ट्रि गने ।


आपतकानलन अवस्िामा क्षयरोगको औषनि, ल्याब सामाग्री तिा अन्त्य बस्तु ढु वानी
जजल्ला तिा स्िाननय तह सम्म ढु वानी गने ।



काययक्रम सं योजक तिा अन्त्य आवश्यक कमयचारीहरुको ननयनमत अनुगमन भ्रमणका
लानग नमनत, स्िान, उद्देश्य सष्ट्रहतको योजना बनाउने र सो अनुसार स्वास््य सं स्िामा
अनुगमन गने ।



काययक्रमको प्रभावकारर सं चालन तिा सो को मुल्याङकनका लानग आवश्यकता अनुसार
स्वास््य ननदे र्नालय, स्वास््य कायायलय तिा स्िाननय ननकाय

ु
सजम्मनलत सं यक्त

अनुगमन िोली बनाई समस्या पष्ट्रहचान भएका स्वास्ि सुपेररवेक्षण गरर समस्याहरुको
ननराकरण गने ।


अनुगमन पश्चात त्कालै स्वास््य सं स्िालाई दे जिएका राम्रा सष्ट्रहत सुिार गनुप
य ने
पक्षहररुका बारे मा छलफल गने र सुिारका लानग गनुप
य ने ष्ट्रक्रयाकलाप, सो को समय
नसमा र जजम्मेवार व्यजक्त सष्ट्रहतको कायय योजना बनाउने ।



आवश्यकता अनुसार अनुगमनमा पष्ट्रहचान भएका ष्ट्रवषयहरुलाई सम्वन्त्िीत स्िाननय तह
लाई पनन जानकारी गराउने र समस्या समािानका लानग स्िाननय तहको जजम्मेवारी
सष्ट्रहतको कायय योजना बनाई कायायन्त्वयन गने गराउने ।



अको पिकको भ्रमणमा स्वास््य सं स्िालाई अनिल्लो भ्रमणमा ददइएको
काययन्त्वयन भए नभएको ननजश्चत गने ।

सुझाव



अनुगमन भ्रमणमा काययक्रमको कायायन्त्वयन तोष्ट्रकएको मागय ननदे र्न अनुसार भए नभएको

एवं काययक्रम तोष्ट्रकएको स्िान, व्यजक्त तिा समुदायमा भए नभएको, काययक्रमको
गुणस्तररय कायायन्त्वयन एवं आवश्यक अनभलेि तिा प्रनतवेदन भए नभएको सुननजश्चत
गने ।


समुदायमा सं चालन भएका क्षयरोग पष्ट्रहचान तिा रे फरल काययक्रमको प्रभावकारीता एवं
सम्वन्त्िीत सेवाग्राही मा काययक्रम पुगे नपुगेको सुननजश्च गने । यसका लानि सेवाग्राहीको

ष्ट्रववरण स्वास्िय सं स्िा बाि नलई नमुना छनोिमा परे का सेवाग्राहीको घरदै लोमा गई
सेवा पाएको सुननजश्चत गने ।


सम्वन्त्िीत कमयचारीले अनुगमन भ्रमण पश्चात प्रनतवेदन बनाई आफ्नो सं स्िालाई उपलव्ि
गराउने र आवश्यक परे का वेलामा सरोकारवालाहरुलाई उपव्ि गराउने ।

बजेट वााँडफााँड

उपलव्ि बजेि बाि ष्ट्रवश्व क्षयरोग ददवसका लानग ५० हजार सम्म िचय गने र बााँष्ट्रक रकम
स्िलगत अनु-जर्क्षण (जजल्ला बाि पानलका सम्म आपतकानलन अवस्िामा औषनि, ल्याब सामाग्री
तिा अन्त्य बस्तु ढु वानी समेत) मा िचय गने ।

३०.

स्थानीय तहहरुिाई eTB सबिन्द्िी तालिम

पररचय

क्षयरोग

नबरामीहरूको

व्यजक्तगत

ष्ट्रववरण

वास्तष्ट्रवक

समयमै

प्राप्त

गरर

क्षयरोगको

epidemiological ष्ट्रवश्लेषण द्वारा आवश्यक रणनीनत तिा ष्ट्रक्रयाकलाप ष्ट्रवकास गनय सहयोग पुयायउन
एवं नबरामीको उपचारको अवस्िा वास्तष्ट्रवक समयमा प्राप्त गरर प्रभावकारी अनुगमन तिा पृष्ठपोषण
गनय

eTB Register ष्ट्रवकास

भएको हो ।

नबरामीको सबै ष्ट्रववरणहरूलाई

eTB Register ले क्षयरोग उपचार रजजष्टरमा भएका

eTB register मा ष्ट्रवद्युनतय रूपमा प्रनतनलष्ट्रप उताररने हुदा नबरामीको

सबै ष्ट्रववरण प्राप्त गरर िप ष्ट्रवश्लेषण गनय मद्दत पुग्ने छ

।क्षयरोग काययक्रमको त्यांक राख्ने सबै

स्वास््यसं स्िाहरुले अनभलेि तिा प्रनतवेदन राख्न आवश्यक ज्ञान तिा

जर्पको ष्ट्रवकास गनय सबै

स्वास््यसं स्िाहरुको क्षयरोग काययक्रम फोकल पसयनलाई दुई ददने तानलम सं चालन गरर
एच.एम.आई.एस. अन्त्तगयतका क्षयरोग काययक्रमको अनभलेि तिा प्रनतवेदनका नननमत्त प्रयोग हुने
रे कनियङ तिा ररपोष्ट्रियङका फमय फरमेि र अनलाईन सफ्िवेर
क्षमता अनभवृष्ट्रि गनय यो तानलमका राजिएको हो ।

उद्देश्य

eTB Register को प्रयोग सम्वन्त्िी

क्षयरोग काययक्रमको अनभलेि तिा प्रनतवेदनका नननमत्त प्रयोग हुने रे कनियङ तिा ररपोष्ट्रियङका
फमय फरमेि एवं क्षयरोग उपचार रजजष्टरको अनलाईन सफ्िवेर eTB Register को प्रयोग
सम्वन्त्िी स्वास््यकनमयहरुको ज्ञान तिा क्षमता अनभवृष्ट्रि हुनेछ ।

अपेलक्षत प्रलतफि



क्षयरोग नबरामीको ष्ट्रववरण स्वास््य सं स्िाबािै वास्तष्ट्रवक समयमा
माध्यमबाि उपलब्ि हुने एवम् नबरामीको प्रनतवेदन
द्वारा उपलब्ि हुने

कायय सञ्चालन
प्रकृयाः

कायायन्त्वयन गनेः

HMIS

मा

eTB Register का

interoperable प्रणाली

।

स्वास््य कायायलय



eTB Register र HMIS User manual को

प्रयोग गरर तानलम सं चालन गने ।



यो काययक्रम सं चालनपूव,य काययक्रम सं चालनको कायययोजना ननमायण गरी रा.क्ष.के. लाई जा
क्षयरोगका



छनौि गररएका स्िाननय तहबाि हुने सहभानगहरुको व्यजक्तगत सम्पकय नम्वर सष्ट्रहतको
ष्ट्रववरण सं कलन गने ।



यो काययक्रम सं चालन हुन ु पूव य आवश्यक तयारी जस्तै काययक्रम सं चालनको नमनत र स्िान
एष्ट्रकन गने, काययक्रम ष्ट्रवषय सूची तिा पाठ्यक्रम तयार गने र काययक्रममा सहभानगताका
लानग स्वास््य सं स्िालाइ पराचार गने ।



काययक्रम सं चालन दुई भागमा ष्ट्रवभाजन गरी सं चालन गने । प्रिम भागमाः क्षयरोग
सम्वन्त्िी प्रयोग हुने

HMIS

रे कनियङ तिा ररपोष्ट्रिङ फमय तिा फरमेि सम्वन्त्िी तानलम

सं चालन गने र दोस्रो भागमाः क्षयरोग उपचार रजजष्टरको अनलाईन सफ्िवेर

Register
बजेट बााँडफााँट
अलभिेि
प्रलतवेदन

eTB

को प्रयोग सम्वन्त्िी तानलम ददने ।



तानलमका लानग क्षयरोग उपचार रजजष्टर, कम््युिर र इन्त्िरनेिको अननवायय व्यवस्िा गने ।



उपलब्ि बजेि बाि ष्ट्रवनभन्न सम्बजन्त्ित र्ीषयक मा बााँिफााँि गरर िचय गने ।



काययक्रम सं चालन पश्चात प्रनतवेदन तयार गरर

eTB Register प्रयोग

स्वास््य सं स्िाका ष्ट्रववरण रा.क्ष.के. लाइ उपलब्ि गराउने ।

गने स्िाननय तह वा

अिस
ु च
ू ी १

िचय सम्बन्धी मापदण्ड
क) तानलम, गोष्ठी, काययर्ाला सञ्चालन सम्बन्त्िी िचयको मापदण्ि

l;=g+
!

ljj/0f
s]Gb|÷If]q:t/ lhNnf :t/ :yfgLo :t/
;|f]t JolQm÷;xhstf{
*))=))
&))=))
^))=))
k|lt sIff -! 306f #) ldg]6_ Ps hgf
@ sfo{kq
!@))=))
!)))=))
!)))=))
#
:yfgLo ;xefuL eQf -b}=e|=e gkfpg]sf] xsdf
&))=))
&))=))
&))=))
6LKk0fL tyf cfb]zdf pNn]v u/L :jLs[t
u/fP/ dfq vr{ n]Vg x'g_
$ ;+of]hs
%))=))
$))=))
#))=))
% ;xof]uL -@ hgf ;Dd_
%))=))
$))=))
#))=))
^ sfof{no ;xof]uL
!%)=))
!%)=))
!%)=))
& k|ltj]bg
!)))=))
!)))=))
!)))=))
* vfhf
@))=))
@))=))
@))=))
( d;nGb k|lt ;xefuL
!))=))
!))=))
%)=))
!) d;nGb k|lzIf0f -dfs{/, kmf]6f]skL, d]6fsf8{,
@%))=))
@%))=))
!)))=))
dfl:sª 6]k, cflb_
!! ljljw -Jofg/,k|df0fkq, kfgL, ;/;kmfO{ cflb_
!%))=))
!)))=))
%))=))
!@ b}lgs eQf e|d0f vr{ lgodfanL @)&@ -;+zf]wg ;d]t_ cg';f/
!# oftfoft vr{M k|rlnt b//]6 cg';f/ -Kn]g l6s6 / af]l8{ª kf; clgjfo{_
!$ tflnd ;'ljwf -tflnd sIf,pks/0f_: k|rlnt b//]6 cg';f/
सहभागीको घर वा हाि बसोवास स्थिबाट दैलनक ओहोर दोहोर गना नभ्याईने
 स्रोत व्यलि आयोजक सस्
ं थाबाट भएमा स्रोत व्यलि भत्ता नपाउने कायापत्र वापत मात्र पाउने ।
 कायापत्र ७५० शव्दको प्रबन्ध हुनु पदाछ ।
स्रोतः अर्थ मन्त्रालयबाट जारी गररएको कायथ सञ्चालन ननर्देनिका,२०७६ छै ठौ सस्ं करण




ख) डी आर होस्टे ल सञ्चालन खचय
ljj/0f

xf]:6]nsf nflu hgzlSt Joj:yfkg

3/ axfn -xf]:6]n ;~rfng ug{_ clwstd
Uof; -vfgf ksfpg]]_
xf]:6]n ;~rfng -kfgL, lah'nL, 6]lnkmf]g,
OG6/g]6 cflb_
la/fdLnfO{ vfB cfxf/
:jf:Yo kl/If0f / cf}ifwL
sfof{{no ;~rfng vr{ -:6];g/L tyf d;nGb_
;/;kmfO{ ;fdfu|L
cGo ;fdu|L-lj/fdL j]8, tGgf, sDjn,
tlsof, em'n cflb_

;+Vof dlxgf b/
cfjZostf cg';f/ / pknJw ah]6
leq x'g] ul/ slDtdf # hgf
:jf:YosdL{sf] -:jf:Yosld{ ! hgf,
sf{ofno ;xof]uL/efG;] ! hgf, kfn]
! hgf_ Joj:yfkg ug]{
:jLs[t b//]6 adf]lhd
lj/fdLsf cfwf/df
ah]6sf] kl/lw leq /xL cfjZotf
cg';f/ lgodfg';f/
lj/fdLsf cfwf/df / kf]if0f l;kmfl/;
cg';f/sf] kf]ifLnf] vfgf pknJw
u/fpg]
lrlsT;ssf] ;lkmfl/z adf]lhd
ljlgof]lht ah]6 a9Ldf @ k|ltztn]
ga9\g] u/L .
la/fdLsf] cfjZostfg';f/ ldtJooL
x'g] u/L .
lj/fdLsf cfwf/df

vfB cfxf/ /sd vr{ ubf{ 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] .


अनसु चू ी २
कार्यक्रम सम्पन्न प्रबर्वेदनको (नमूना)
१. कायाक्रमको नामिः
२. स्वीकृ त बजेट र िचा शीषाक नं
३. कायाक्रमको संलक्षप्त पररचय तथा उदेश्यिः
४. कायाक्रम सञ्चािन प्रकृ यािः
५. कायाक्रम सञ्चािन स्थान र लमलतिः
६. कायाक्रममा सि
ं ग्न जनशिी को नामाविीिः(सहभागी सहजकताा सहयोगी)
७. कायाक्रमका सवि पक्षिः
८. कायाक्रममा सधु ार गनाु पने पक्षिः
९. िचा रकमको लवस्तृत लववरण-Statement of Expenditure

l;=g
!
@
३

ljj/0f
;xefuL eQf
hDdf

१०. सहभागीहरुको नाम र सस्ं थाको नामिः
११. फोटो तथा अन्य लववरणिः

lalgof]lht /sd

vr{ /sd

afsL

अनसु चू ी ३
सेवा करार सम्झौर्ा (नमूना)
.......................... लनदेशनािय/कायाािय (यसपलछ प्रथम पक्ष भलनएको ) र ................................... न.पा.गा.पा.. वडा न.ं ....
बस्ने बषा.......को श्री .........................................(यसपलछ दोश्रो पक्ष भलनएको) का बीच यस लनदेशनािय÷कायााियको िालग
आवश्यक ............................................पदको काया सेवा करारमा उपिव्ध गराउनका िालग देहायको शता तथा यसै साथ सि
ं ग्न
काया लवववरणको अलधनमा रही सेवा करार गने बारे यो सम्झौता गरी एक एक प्रलत लियौ लदयौ ।
करारका िर्यहरु
१. दोश्रो पक्षिे प्रथम पक्षिाई सि
ं ग्न सेवाका शता (TOR) का आधारमा ......................कायाहरु सम्बन्धी सेवा उपिव्ध गराउनु
पनेछ ।
२. दोस्रो पक्षिे दैलनक कायाािय समय लभत्र उपलस्थत भई कायाािय प्रमि
ु को प्रत्यक्ष लनदेशनमा रलह कायाहरु गनाु पनेछ ।
३. यो करार सम्झौताको अबलध .................. गते देलि िागु भई .............. सम्मको िालग हुनेछ । प्रथम पक्षिाई लचत्त नबझु ेमा जनु
सक
ु ै बेिा सम्झौता भंग हुने । तर प्रथम पक्षिे आवश्यक ठानेमा काननू बमोलजम अको करार संम्झौता गना सलकने छ।
४. .............................को रुपमा सेवा प्रदान गरे वापत दोश्रो पक्षिाई पलहिो पक्षिे मालसक रु ...................................(अक्षरे पी
........................................... ) भि
ु ानी गने छ ।
५. पलहिो पक्षिे दोस्रो पक्षिाइ नेपाि सरकारको प्रचलित लनयम अनसु ारको भैपरी आउने र पवा लवदा उपिव्ध गराउन सक्ने छ तर
प्रथम पक्षिाई आवश्यक परे को िण्डमा दोस्रो पक्षिे सावाजलनक लवदाका लदन समेत सेवा उपिब्ध गराउनु पनेछ ।
६. दोश्रो पक्षिे अलनवाया रुपमा लनजामती कमाचारीका िालग तोलकए बमोलजमको पोशाकमा र समयमा कायााियमा उपलस्थत भै सेवा
प्रदान गनपाु ने छ । साथै सेवा सम्बन्धी प्रचलित काननू मा व्यवस्था भएका आचरण पािना गनाु पने छ ।
७. दोश्रो पक्ष शारररीक रुपमा अस्वस््य भई वा अन्य कुनै कारणिे सेवा लदन असमथा भएमा वा काम सन्तोषजनक नभएमा वा आचरण
सम्बन्धी कुराहरु बराबर उिंघन गरे मा वा प्रथम पक्षिाई सेवाको आवश्यकता नभएमा जनु सक
ु ै बेिा पलन १५ लदनको सचू ना लदइ
सेवावाट हटाउन सक्नेछ ।
८. दोश्रो पक्षिे सेवा लदन असमथा भएको वा कायााियमा हालजर नभएको अवलधको पाररश्रलमक लदन प्रथम पक्ष वाध्य हुने छै न ।
९. दोश्रो पक्षिे कायााियको चि अचि सम्पलतको लहनालमना गरे मा वा हानी नोक्सानी गरे मा लबगो अनरुु पको रकम दोश्रो पक्षवाट
असि
ु उपर गररनेछ ।
१०. यस सम्झौता मा उल्िेि भएका लबषयहरु सोही बमोलजम र उल्िेि नभएका लबषयहरु सावाजलनक िररद ऐन, २०६३ सावाजलनक
िररद लनयमाविी २०६४, तथा अन्य प्रचलित काननू बमोलजम हुनेछ ।
पलहिो पक्षको तफा बाटिः

दोश्रो पक्षको तफा बाटिः

दस्तितिः
नामिः
पदिः
लमलतिः

दस्तितिः
नामिः
पदिः
लमलतिः

अनुसच
ू ी४
क) प्रदेश कल्चर ल्याबको िालग आवश्यक दैलनक कायाािय सचं ािन सामाग्रीहरुको न्यनु तम सचू ी













Aluminum Foil
Glass Wares; Beaker, Conical Flask, Measuring Cylinder
Falcon tube
falcon tube Safety cold chain Box for transportation
Ice Packs
Lysol and Cleaning Solution

Infection Prevention का िालग आवश्यक सामग्रीहरु M Surgical Attaire, Virex etc.
Health Care Waste Management का िालग आवश्यक सामग्रीहरु
जेनेरेटरको िालग ईन्धन
कायाािय सञ्चािन स्टेशनरी
साबुन, तौिीया, कुचो, भ्याकुम क्िीनर
कल्चर/लजनएक्सपटा तथा लड.आर सेन्टरमा internet तथा telephone शल्ु क

ि) प्रदेश गणु स्तर लनयन्त्रण ल्याबकोिालग कायाािय संचािन सामाग्री हरुको सचू ी












ररयजेन्ट राख्ने जार जलका न
Power Backup को िागी सोिार ई ाँन्भटर
Reagent बनाउने Glasswares
Beaker, Conical Flask, Measuring Cylinder
Wash Bottle, Dropping Bottle.
Distilled Water
Lysol and Cleaning Solution
सामान्य स्टेशनरी सम्बन्धी सामान छपाई
साबुन, तौिीया, कुचो, भ्याकुम लक्िनर Infection Prevention का िालग आवश्यक समाग्री, M Surgical Attaire, Virex etc.
Health Care Waste Management का िालग आवश्यक सामग्रीहरु
fire extinguisher

अनसु लू च ५
बड आर बटवी उपचार के न्र र्था उप के न्रहरुको लागी समान खरीदको लागी स्पेसीबफके िन
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kl/0ffd
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:6]gn]; :6Ln hu @ ln6/ se/ ;lxt
tf}n d]l;g gg l8hL6n
lkmN6/ 6''n sf7sf] @ lkm6 prfO{,!++=% lkm nDafO{=!=% rf}8fO{
Metal Seat Chair (4 Seated )
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अनस
ु च
ु ी६
खकार माईक्रोस्कोपीका लागी आवश्र्क यर्ाब कन्जुमेवयस र्था अन्र् सामाम्रीहरू
















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

माधथ उलिेखखत सामाग्री िाहेकका अन्द्य सामाग्री स्पुटम माइक्रोसकोपी गुर्स्तरमापन केन्द्र (QC Center) प्रदे श

क्सवालिटट कन्द्टो«ि सेन्द्टर िाट लसिाररस भएका आवचयकता अनस
ु ारका थप समाग्रीहरू पनन खररद गनप
ुा ने छ ।

अनस
ु च
ू ी७
औषिीका प्रबर्कुल असर व्र्वस्थापनमा प्रर्ोग हुने औषिीहरूको सच
ू ी
Adverse reaction
Anorexia

Suspected agents
Z, Pto, Eto

Arthralgia

Z

Change in behaviour
(talkativeness, irritability)

Cs, Ofx

Cutaneous reaction

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

Depression

Cs,H, Pto, Eto

Diarrhoea
Excessive salivation
Flu-like syndrome

PAS
Eto, Pto
R

Gastritis

PAS, Pto, Eto

Gynaecomastia

Pto, Eto

Headaches

Pto, Eto

Insomnia
Metallic taste

Ofx, Lfx, Mfx
Pto, Eto

Musculoskeletal pain

No specific medicine

Nausea and vomiting

Pto, Eto, PAS, R H, Z, E

Olfactory hallucination

Pto, Eto

Peripheral neuropathy

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

Pain at injection site
Photophobia
Vertigo or dizziness

S, Km, Am, Cm
Pto, Eto
S, Km, Cm, Pto, Eto

Suggested management
Appetite stimulant ( for example, pizotifen)
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs(NSAIDs);
paracetamol; exercise
Haloperidol; pyridoxine 50mg/250 mg of Cs, up to
200 mg/day maximum
Antihistamines;hydrocortisone creams

Selective serotonin reuptake inhibitors (fluoxetine,
sertraline); tricyclic antidepressants (amitriptyline)
Rehydration; loperamide
Ice chips; metoclopramide
Paracetamol
Antacids (for example, calcium carbonate); H2 blockers;
proton pump inhibitors
Reassurance; surveillance
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs(NSAIDs);
paracetamol; exercise
Antihistamine; zolpidem
Reassurance
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs(NSAIDs);
paracetamol
Rehydration; metoclopramide; divide dose (morning
and afternoon) only if both doses can be supervised
Reassurance
Increase pyridoxine to maximum daily dose (200
mg/day); tricyclic antidepressants (for example,
amitriptyline)
Cold compress
Reassurance
Betahistine;cinnarizine

थप व्र्ाख्र्ाः क्षयरोग लवशेषज्ञको लसफाररस बमोलजमका थप औषधी पलन िररद गने ।

अनसु चू ी ८
बजन एक्सपटय सेन्टरको लागी आवश्र्क पने एसी र पावर व्र्ाक अप सम्बन्िी स्पेबसबफके सन
१. पावर व्याकअप
UPS(Inverter) Specification
Output Power:
850VA
Volt
24 V
Wave Form:
Sinewave
Warranty:
2 Years
Segments:
Home, Office

Capacity:
Battery Type:
Warranty
Battery Type
Nominal Voltage

Battery Specification
(150 X 2) 300 AH
Tubular Battery
3 Years
Lead Acid
12 V X 2

२. एअरकश्न्द्डसन (ए.सी.)
1.
1.1
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1

3.2

4.
4.1
5.
5.1
5.2
6.
6.1

7.
7.1
8.
8.1
9.
9.1
10.
10.1

Description of Function
A device to alter the properties of air (primarily temperature and humidity) to more comfortable
conditions, typically with the aim of distributing the conditioned air to an occupied space.
Specifications
Cooling Capacity: Min. 12000 btu/h
Heating Capacity: Min. 12000 btu/h
Refrigerant: R 410A
Accessories, spares and consumables:
- All standard accessories/consumables/parts required for the proper operation of the above item shall
be included in the offer.
- Bidders shall specify, in a separate Excel worksheet, the quantity and details of any items included in
this offer which have not been specified in this Technical Specifications Form.
- All standard maintenance tools and cleaning/lubrication materials where applicable shall be included.
- Bidders shall specify, in a separate Excel worksheet, the quantity and details of any items included in
this offer which have not been specified in this Technical Specifications form.
Operating Environment
Power supply: 220-240 VAC, 50Hz fitted with appropriate plug. The power cable must be at least 3 meters
in length.
Standards & Safety Requirements:
Outdoor unit resistance class: IP 24
All the Quality and Safety standards met by the product offered have to be listed as part of the
Manufacturer’s Certificate(s).
User Training
The supplier shall conduct user training for this equipment to enable operators to use the equipment
properly. The training shall include the use of operational functions of the equipment, as well as routine
checks and maintenance expected by users.
Warranty
The warranty period offered after the acceptance of the Goods.
Maintenance Service During Warranty Period
Preventive and Corrective maintenance services during warranty period shall be included.
Installation and Commissioning
It shall be installed and commissioned by the Supplier at the final destination(s).
Documentation
It must be supplied with detailed operating, service and maintenance manuals of technical information
in the English Language.

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

अनसु चू ी ९
माईक्रोस्कोप िररद स्पेसीलफके सन
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4.6
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c
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Binocular Microscope (LED)
Manufacturer
Brand
Type / Model
Country of Origin
Description of Function
A microscope fitted with double eyepieces for vision with both eyes is a Binocular Microscope. Compound
microscope consists of two or more than two magnifying lenses. One can view individual cells, even living
ones. It has high magnification.
Operational Requirements
System complete with illumination system required.
System Configuration
Binocular Microscope (LED) with complete accessories.
Technical Specifications
Optical System:
Infinity optical system
Plan achromatic lenses and parts with anti-fungal coating.
Magnification must be 40X - 1000X.
Illumination: Built in transmitted illumination. The Illumination must be with LED(0.5 Watt) illumination
having life time 20,000 hours of operation or more.
Focusing:
Coaxial coarse and fine adjustment
Fine graduation: 2.5 um. (approx.)
Total travel range: 15mm or more
Facility for light intensity adjustment while viewing the object.
Facility of stopper mechanism to prevent specimen damage while focusing
Revolving nosepiece: Quadruple
Observation tube:
Observation tube must be of Binocular design with two working heights at minimum 370 & 430mm with an
ergonomic head inclination at 30°.
Interpupillary distance adjustment must be from 48-75mm
Facility of locking mechanism to prevent observation tube from falling off
Mechanism for diopter adjustment
Stage:
Wire movement mechanism, fixed stage
Travel range 76 x 30 mm (approx.) having Specimen position Scale.
Single specimen holder
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4.12
4.13
4.14
4.15
5
5.1
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12
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12.2
12.3

Condenser:
Type - Abbe condenser.
N.A. - 1.25
The Objectives: must be antifungal Plan Achromatic Objectives
4x/0.1, 10x/0.25, 40x/0.65, 100/1.25 Oil immersion
40x & 100x Objectives spring loaded.
Marking for the Objectives: Each objective must be engraved with the following information:Name of the manufacturer
Magnification and numerical aperture, for example, 10x/0.25
100x objective must be engraved with the word ‘Oil’
Eye Pieces must be WF-10X/ F.N. 20.
Weight of microscope must be less then 6 kg.
Body of the microscope offered to be made of Aluminium dye casting metal frame with protective covering.
Microscope should have storage compartment on the back side to store power cable when not in use.
Must have a built in security slot to prevent theft during unattended hours.
Accessories, spares and consumables
Accessories: • Dust cover, Wooden Storage box, mirror unit-1 pc.
All standard accessories, consumables and parts required to operate the equipment, including all standard
tools and cleaning and lubrication materials, to be included in the offer. Bidders must specify the quantity of
every item included in their offer (including items not specified above).
Operating Environment
The system offered shall be designed to store and to operate normally under the conditions of the purchaser's
country. The conditions include Power Supply, Climate, Temperature, Humidity, etc.
Power supply: 220-240V/ 50 Hz AC Single phase fitted with appropriate plugs to meet purchaser’s country
requirements. The power cable must be minimum 3 metres long.
Standards and Safety Requirements
Must submit ISO 9001 or ISO 13485:2003/AC: 2007 AND
CE approved product certificate.
User Training
Must provide user training (including how to use and maintain the equipment).
Warranty
Comprehensive Warranty for 1 year and extra 1 year free AMC
Maintenance Service during Warranty Period
During warranty period supplier must ensure corrective/breakdown maintenance whenever required.
Installation and Commissioning
Supplier must accomplish proper installation & commissioning of equipment onsite.
Documents
User (Operating) manual in English.
Service (Technical / Maintenance) manual in English.
List of important spare parts and accessories with their part number and costing.

