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परृठिूभम 
आ.व. २०७५÷७६ मा सम्पन्त्न क्षयरोग वप्रभ्यालेन्त्स सवेक्षणको ननतजा अनुसार वावषगक रुपमा नयाँ बबरामी ६९,००० 
(२४५÷१००,००० जनसङ्ख्यामा) थवपन ेगरेको त्य सावगजननक भएको छ तर कररव २७००० क्षयरोगका बबरामीहरु 
वावषगक रुपमा पत्ता लागग उपचारको दायरामा आएको पाइएको छ । वप्रभ्यालेन्त्स सवेक्षण २०७५ को ननतजा अनुसारको 
वावषगक अनुमाननत क्षयरोगी सं्या र रोग पत्ता लागग उपचारमा आउने सं्यालाई हेदाग कररव ६० प्रनतर्त संभाववत 
क्षयरोग प्रभाववत ब्यक्क्तहरूको रोग पत्ता लगाई उपचारको दायरामा ल्याउनु राक्रिय क्षयरोग कायगक्रमका लागग 
चुनौतीको रुपमा रहेको छ । उक्त अवस्थालाई मनन गरी नेपाल सरकारले नववनतम क्रक्रयाकलापहरू समावेर् गरी 
राक्रिय रणनीनतक योजना २०७८÷७९– २०८२÷८३ तयार गरी कायागन्त्वयनमा ल्याएको छ । नयनै नववनतम 
क्रक्रयाकलापहरुमध्ये क्षयरोग मुक्त नेपाल घोषणा अभभयान पनन एक हो। यस अभभयान माफग त ्स्थानीयतहलाई 
जवाफदेही बनाउदै उल्लेखखत चुनौतीलाई सामना गनग सहयोगी भर्द्द हुन गई नेपाल सरकारले आत्मसात गरेको 
सन ्२०५० भभरमा क्षयरोगका बबरामहरु प्रनत दर् लाख जनसङ्ख्यामा एक जना भन्त्दा कम गराउने नेपाल सरकारको 
सोच रहेको छ । स्थानीयतहमा गहन रूपमा क्षयरोग पठहचान, ननदान, रोकथाम, उपचार, हेरचाह तथा सहयोग सम्बन्त्धी 
क्रक्रयाकलापहरू सञ्चालन गनग वाञ्छनीय भएकोले जनस्वास््य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ६४ (मापदण्ि, ननदेभर्का 
वा कायगववगध बनाउने अगधकारः मन्त्रालयले यो ऐन वा यस ऐन अन्त्तगगत बनेको ननयमको अगधनमा रही आवश्यक 
मापदण्ि वा ननदेभर्का वा कायगववगध बनाउन सक्नेछ) ले ठदएको अगधकार प्रयोग गरी यो ननदेभर्का तयार गररएको 
छ र ननदेभर्कामा रहेका क्रक्रयाकलापहरु प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गनग कायगक्रम कायागन्त्वयन मागगदर्गनको महत्वपूणग 
भूभमका हुने भएकोले यो मागगननदेभर्का तयार गरी जारी गररएको छ। 
 

उद्देश्यहरु 

यस मागगदर्गनका उद्देश्यहरु तपभसल बमोक्जम रहेका छन ् 
• स्थानीयतहका प्रत्येक विामा प्रभावकारी क्षयरोग सेवाका लागग बबद्यमान समस्याहरूको पठहचान, बबश्लेषण, 

प्राथभमक्रककरण र कायगयोजना तयार गन े।  

• कायगक्रमको ठदगोपनाका लागग कायगयोजना बनाई कायागन्त्वयनका लागग सबै तहको प्रनतवद्धता सुननक्श्चत 
गन े। 

• क्षयरोग पठहचान, ननदान, रोकथाम, उपचार, प्रेषण र सहयोगका सेवाहरू ननःर्ुल्क रुपमा सञ्चालन गनग 
सहयोग गन।े 

• स्थानीयतहमा आवश्यकता अनुसार सबै सरोकारवलाहरूको सहभागगता हुने गरी सभमनत गिन र क्जम्मेवारी 
तोक्ने। 

• स्थानीयतहका पदागधकारी, स्वास््यकमी, स्वयं सेवक, युवा, र्ैक्षक्षक संस्था, सामाक्जक संघ संस्था, सरकारी, 
ननजी तथा गैर सरकारी संघसंस्थाहरू समेतलाई कायगक्रम प्रनत क्जम्मेवार बनाउन उत्प्रेररत गन।े 

• अभभयानलाई सफलतापूवगक सञ्चालन गनगका लागग संघ, प्रदेर् र स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार 
ननयभमत रुपमा श्रोत र साधनको सुननक्श्चतता गनग सहयोग गन।े 

• क्रक्रयाकलापहरुको अभभलेख राख्न ेर सम्बक्न्त्धत ननकायमा ननयभमत प्रनतवेदनको सुनक्श्चतता गन े।    
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समष्ट्रिगत मागयदर्यन 

 स्वास््य क्षेरसँग संबद्ध कायक्रमहरू ननठदगरट उद्देश्य बमोक्जम कायगसञ्चालनमा एकरूपता तथा प्रभावकारी 
कायागन्त्वयन सुननक्श्चतताका लागग सहजीकरण गने उद्देश्यले देहाय बमोक्जमको समक्रटगत मागगदर्गन 
तयार गररएको छ ।कायगक्रम समपन्त्न भएपश्चात ् प्रदेर्, स्वास््य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय एवं 
कायगक्रमसँग सम्बद्ध महार्ाखा केन्त्रमा उल्लेखखत कायगक्रम सम्बन्त्धी प्रनतवेदन पिाउनपनेछ । स्थानीय 
तहको आगथगक श्रोतबाट सञ्चालन स्वास््य क्षेरसँग सम्बक्न्त्धत कायगक्रमहरुको वववरण समेत प्रनतवेदनमा 
समावेर् गनुगहुन अनुरोध छ ।   

• कायगक्रममा स्वास््य सेवाको प्रवाह एवं सेवाको प्रयोग बाहेकको वववरणका आधारमा कायगकमगहरुको 
ननयभमत रुपमा अनगुमन गररने हँुदा स्थानीयतह अन्त्तगगत प्रदान गररने स्वास््यसेवाको 
त्याङ्खकीय वववरण स्वास््य सूचना प्रणालीमा माभसक रुपमा प्रववरट गनुग, गराउनुपनेछ । साथ ै
अन्त्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको मापदण्ि अनुसार त्याङ्खकको प्रववक्रट तथा प्रनतवेदन गनुगपनेछ।   

• कायगक्रमहरुको प्रभावकारी कायागन्त्वयनका लागग आवश्यक प्राववगधक सहयोग तथा सहजीकरणका 
लागग प्रदेर् कायागलय, स्वास््य ननदेर्नालय, सामाक्जक ववकास मन्त्रालयका साथै संघस्तरका 
कायगक्रमसँग सम्बक्न्त्धत महार्ाखा तथा केन्त्रहरुसँग समन्त्वय गनग सक्रकनेछ । साथै प्रदेर् तथा 
संघस्तरबाट आवश्यकता अनुसार कायगक्रमहरुको अनुगमन हुन सक्नेछ।   

• कायगक्रमका लागग ववननयोक्जत रकम कायगक्रम सञ्चालन गनगका लागग कम हुन गएमा वा कायगक्रम 
ववस्तार गरी  सञ्चालन गनग आवश्यक भएमा दोहोरोपन नहुने गरी स्थानीयतहबाट थप श्रोत 
पररचालन गरी कायगक्रम सञ्चालन गनग सक्रकनेछ ।   

• कायगक्रम सञ्चालनका लागग ववननयोक्जत बजेट सम्बन्त्धमा यस ननदेभर्कामा बाँिफािँका आधारमा 
उल्लेख गररएकोमा सोही बमोक्जम तथा बाँिफािँका आधारमा उल्लेख नगररएकोमा कायगक्रम तथा 
क्रक्रयाकलापको उद्देश्य र अपेक्षक्षत लक्ष्य अनुरुप हुने गरी स्थानीय आवश्यकता तथा ववद्ममान 
ननम्नानुसार बजेटको बाँिफाँि गरी कायगक्रम तथा क्रक्रयाकलापहरु सञ्चालन गनुग पनेछ।  

• स्वीकृत दरबन्त्दी तथा बजेटको पररगधभभर रहेर मार सवेा सुचारुलाई प्राथभमकता ठदई सेवा करारका 
कमगचारीको व्यवस्थापन गनुग पनेछ।  

• औषधी तथा औषधीजन्त्य सामाग्री खरीद गदाग संघ तथा प्रदेर्बाट प्राप्त नहुने वा कम मारामा 
प्राप्त हुने तथा आधारभूत सेवा प्रवाहका लागग स्थानीयतहमा बढी आवश्यक हुने औषधी तथा 
सामाग्रीहरुलाई प्राथभमकता ठदनु पनेछ। आवश्यक औषधी तथा औषधीजन्त्य सामाग्रीहरुको ननरन्त्तर 
सुननक्श्चतताका लागग प्रदेर् सरकारसँग आवश्यक समन्त्वयका साथै आगथगक श्रोत साधनको कुर्ल 
व्यवस्थापन माफग त गुणस्तरीय स्वास््य सेवाप्रवाहको सुननक्श्चतता गनुग हुनेछ ।   
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• स्वीकृत कायगक्रम प्राप्त अक््तयारी अनुसारको ननदेर्न र खचग गदाग आगथगक कायगववगध तथा 
वववत्तय उत्तरदानयत्व ऐन २०७६, सावगजननक खरीद ऐन २०६३, ननयमावली २०६४, कायगववगध ऐन 
२०५५ र ननयमावली २०६४ तथा भ्रमण खचग ननयमावली २०६४, कायग सञ्चालन ननदेभर्का २०७५ 
अनुरुप कायगक्रम सञ्चालन गनुग पनेछ ।यसका साथै यस आगथगक वषगका लागग लक्षक्षत गरी जारी 
गररएका ननदेभर्का तथा पररपर अनुरुप गनुग हुनेछ ।   

• कायगक्रम सञ्चालन सम्बन्त्धमा कुनै समस्या हुन गएमा थप जानकारी आवश्यक भएमा राक्रिय 
क्षयरोग ननयन्त्रण केन्त्रका सम्बक्न्त्धत र्ाखा प्रमुखहरुसँग समन्त्वय गनुग हुनेछ।  
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१. ववभिन्न तहका सभमनतहरुको सञ्चालन प्रक्रक्रया  
प्रादेभर्क सभमनत बठैक 

पररचय क्षयरोग मुक्त नेपाल घोषणा अभभयानलाई प्रभावकारी रुपमा कायागन्त्वयन 
गनग आवश्यक पने नीनत तथा रणनीनत ननमागण गनग, अन्त्तर-मन्त्रालय, 
साझेदार संघसंस्था, संघ, प्रदेर्, क्जल्ला तथा स्थानीयतहसँग समन्त्वय, 

कायगक्रममा सहजीकरण, अनुगमन तथा मूल्याङ्खकन गनग यो सभमनत गिन 
गररएको हो। 

उद्देश्य क्षयरोग मुक्त नेपाल घोषणा अभभयानलाई प्रभावकारी बनाई तोक्रकएका 
लक्ष्यलाई हाभसल गनग। 

कायगक्रम/ क्रक्रयाकलाप 
को लक्षक्षत समूह 

- 

सहभागग प्रदेर् सभमनतका सदस्यहरु  

कायागन्त्वयन मापदण्ि - क्षयरोग मुक्त नेपाल घोषणा अभभयान सञ्चालन ननदेभर्काल ेतोक्रकएका 
सदस्यहरु सभमनतमा रहने ।   

कायागन्त्वयन प्रकृया  - योजना ननमागण तथा समीक्षा बैिक आयोजना गनग सदस्य सगचवले 
सभमनत अध्यक्षसँग समन्त्वय गरी भमनत तय गने । 

- कायगक्रम समीक्षाका लागग तोक्रकएको समयावगधमा भएका कायग प्रगनत, 
कायगक्रमका चुनौती र समाधानका उपाय सठहतको प्रस्तुनतकरण गने । 

- स्थानीयतहलाई आवश्यक प्राववगधक सहयोगका लागग ननणगय गने । 

- कायगक्रम कायागन्त्वयनको प्रभावकाररता  तथा गुणस्तरीयतामा देखखएका 
समस्या तथा समाधानका उपायहरुका लागग क्जम्मेवार व्यक्क्त सठहतको 
कायगयोजना बनाई तोक्रकएको समय भभर कायागन्त्वयन गनग सहजीकरण 
गने साथै सोको समीक्षा आगामी बैिकमा गने।  

- बैिकका ननणगयहरुलाई भलवपवद्ध गरी सम्बक्न्त्धत तहमा कायागन्त्वयनका 
लागग पिाउने। 

- प्रदेर् भभर क्षयरोग मुक्त नेपाल घोषणा अभभयान कायगक्रमहरुको 
ननयभमत अनुगमन तथा मूल्याङ्खकनको योजना बनाई सोही अनुसार 
कायागन्त्वयन गने। 

अपेक्षक्षत प्रनतफल - प्रदेर् भभर क्षयरोग मुक्त नेपाल घोषणा अभभयानका क्रक्रयाकलापहरु 
प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन भई लक्षक्षत उद्देश्य हाभसल हुनेछ।  
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बजेट बािँफाि नेपाल सरकारको प्रचभलत आगथगक ऐन, ननयमअनुसार खचग गने । 
अभभलेख प्रनतबेदन - बैिकका ननणगयहरु राक्रिय क्षयरोग ननयन्त्रण केन्त्रमा क्षयरोग मुक्त 

नेपाल घोषणा अभभयान सगचवालयमा पिाउने  

गुणस्तर ननधागरण 
मापदण्ि एवं प्रकृया 

- ननदेभर्का अनुसार बैिक बसी ननणगयहरु गरी कायागन्त्वयन गरेको। 

ष्ट्िल्ला  सभमनत बैठक 

पररचय क्षयरोग मुक्त नेपाल घोषणा अभभयानलाई प्रभावकारी रुपमा कायागन्त्वयन 
गनग साझदेार संघसंस्था, संघ, प्रदेर् तथा स्थानीयतहसँग समन्त्वय, 

कायगक्रममा सहजीकरण, अनुगमन तथा मूल्याङ्खकन गनग यो सभमनत गिन 
गररएको हो। 

उद्देश्य क्षयरोग मुक्त नेपाल घोषणा अभभयानलाई प्रभावकारी बनाई तोक्रकएका 
लक्ष्यलाई हाभसल गनग। 

कायगक्रम/ क्रक्रयाकलाप 
को लक्षक्षत समूह 

- 

सहभागग क्जल्ला सभमनतका सदस्यहरु  

कायागन्त्वयन मापदण्ि - क्षयरोग मुक्त नेपाल घोषणा अभभयान सञ्चालन ननदेभर्काल ेतोक्रकएका 
सदस्यहरु सभमनतमा रही ननणगयहरु गने ।   

कायागन्त्वयन प्रकृया  - योजना ननमागण तथा समीक्षा बैिक आयोजना गनग सदस्य सगचवल े
सभमनत अध्यक्षसँग समन्त्वय गरी भमनत तय गने । 

- कायगक्रम समीक्षाका लागग तोक्रकएको समयावगधमा भएका कायग प्रगनत, 
कायगक्रमका चुनौती र समाधानका उपाय सठहतको प्रस्तुनतकरण गने । 

- स्थानीयतहलाई आवश्यक प्राववगधक सहयोगका लागग ननणगय गने । 

- कायगक्रम कायागन्त्वयनको प्रभावकाररता  तथा गुणस्तरीयतामा देखखएका 
समस्या तथा समाधानका उपायहरुका लागग क्जम्मेवार व्यक्क्त सठहतको 
कायगयोजना बनाई तोक्रकएको समय भभर कायागन्त्वयन गनग सहजीकरण 
गने साथै सोको समीक्षा आगामी बैिकमा गने।  

- बैिकका ननणगयहरुलाई भलवपवद्ध गरी सम्बक्न्त्धत तहमा कायागन्त्वयनका 
लागग पिाउने। 
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- क्जल्ला भभर क्षयरोग मुक्त नेपाल घोषणा अभभयान कायगक्रमहरुको 
ननयभमत अनुगमन तथा मूल्याङ्खकनको योजना बनाई सोही अनुसार 
कायागन्त्वयन गने। 

अपेक्षक्षत प्रनतफल - क्जल्लाभभर क्षयरोग मुक्त नेपाल घोषणा अभभयानका क्रक्रयाकलापहरु 
प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन भई लक्षक्षत उद्देश्य हाभसल हुनेछ ।  

बजेट बािफाि नेपाल सरकारको प्रचभलत आगथगक ऐन, ननयमअनुसार खचग गने । 
अभभलेख प्रनतबेदन - बैिकका ननणगयहरु राक्रिय क्षयरोग ननयन्त्रण केन्त्रमा क्षयरोग मुक्त 

नेपाल घोषणा अभभयान सगचवालय तथा प्रदेर् सभमनतमा पिाउने  

गुणस्तर ननधागरण 
मापदण्ि एवं प्रकृया 

- ननदेभर्का अनुसार बैिक बसी ननणगयहरु गरी कायागन्त्वयन गरेको। 

स्थानीय सभमनत बैठक 

पररचय क्षयरोग मुक्त नेपाल घोषणा अभभयानलाई प्रभावकारी रुपमा कायागन्त्वयन 
गनग सूक्ष्मयोजनाको ननमागण गनग, साझेदार संघसंस्था, संघ, प्रदेर् तथा 
विाहरुसँग समन्त्वय गनग, कायगक्रममा सहजीकरण, अनुगमन तथा मूल्याङ्खकन 
गनग यो सभमनत गिन गररएको हो। 

उद्देश्य क्षयरोग मुक्त नेपाल घोषणा अभभयानलाई प्रभावकारी बनाई तोक्रकएका 
लक्ष्यलाई हाभसल गनग। 

कायगक्रम/ क्रक्रयाकलाप 
को लक्षक्षत समूह 

- 

सहभागग स्थानीय सभमनतका सदस्यहरु  

कायागन्त्वयन मापदण्ि - क्षयरोग मुक्त नेपाल घोषणा अभभयान सञ्चालन ननदेभर्काल ेतोक्रकएका 
सदस्यहरु सभमनतमा रही ननणगयहरु गने ।   

कायागन्त्वयन प्रकृया  - योजना ननमागण तथा समीक्षा बैिक आयोजना गनग सदस्य सगचवल े
सभमनत अध्यक्षसँग समन्त्वय गरी भमनत तय गने । 

- कायगक्रम समीक्षाका लागग तोक्रकएको समयावगधमा भएका कायग प्रगनत, 
कायगक्रमका चुनौती र समाधानका उपाय सठहतको प्रस्तुनतकरण गने । 

- विालाई आवश्यक प्राववगधक सहयोगका लागग ननणगय गरी कायागन्त्वयन 
गने । 
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- सबै विाहरुले तयार गरेको क्षयरोग पठहचान, ननदान, उपचार सेवा तथा 
सहयोगको लागग सूक्ष्मयोजनाको संयोजन गरी स्थानीयतहको क्षयरोग 
मुक्त योजनालाई पाभलका सभामा अनुमोदन गनग भसफाररस गने । 

- प्रत्येक चौमाभसकमा यस सभमनतको बैिक बसी कायगक्रमको मूल्याङ्खकन 
तथा समीक्षा गने । 

- कायगक्रम कायागन्त्वयनको प्रभावकाररता  तथा गुणस्तरीयतामा देखखएका 
समस्या तथा समाधानका उपायहरुका लागग क्जम्मेवार व्यक्क्त सठहतको 
कायगयोजना बनाई तोक्रकएको समय भभर कायागन्त्वयन गनग सहजीकरण 
गने साथै सोको समीक्षा आगामी बैिकमा गने। 

- बैिकका ननणगयहरुलाई भलवपवद्ध गरी सम्बक्न्त्धत तहमा कायागन्त्वयनका 
लागग पिाउने। 

- क्षयरोग मुक्त नेपाल घोषणा अभभयान कायगक्रमहरुको ननयभमत अनुगमन 
तथा मूल्याङ्खकनको योजना बनाई सोही अनुसार कायागन्त्वयन गने। 

अपेक्षक्षत प्रनतफल - क्षयरोग मुक्त नेपाल घोषणा अभभयानका क्रक्रयाकलापहरु प्रभावकारी 
रुपमा सञ्चालन भई लक्षक्षत उद्देश्य हाभसल हुनेछ ।  

बजेट बािफाि नेपाल सरकारको प्रचभलत आगथगक ऐन, ननयमअनुसार खचग गने । 
अभभलेख प्रनतबेदन - बैिकका ननणगयहरु राक्रिय क्षयरोग ननयन्त्रण केन्त्रमा क्षयरोग मुक्त 

नेपाल घोषणा अभभयान सगचवालय तथा क्जल्ला सभमनतमा पिाउने  

गुणस्तर ननधागरण 
मापदण्ि एवं प्रकृया 

- ननदेभर्का अनुसार बैिक बसी ननणगयहरु गरी कायागन्त्वयन गरेको। 

वडा सभमनत बैठक 

पररचय क्षयरोग मुक्त नेपाल घोषणा अभभयानलाई प्रभावकारी रुपमा कायागन्त्वयन 
गनग सूक्ष्मयोजनाको ननमागण गनग, साझेदार संघसंस्था तथा स्थानीयतहसँग 
समन्त्वय गनग, कायगक्रममा सहजीकरण, अनुगमन तथा मूल्याङ्खकन गनग यो 
सभमनत गिन गररएको हो। 

उद्देश्य क्षयरोग मुक्त नेपाल घोषणा अभभयानलाई प्रभावकारी बनाई तोक्रकएका 
लक्ष्यलाई हाभसल गनग। 

कायगक्रम/ क्रक्रयाकलाप 
को लक्षक्षत समूह 

- 

सहभागग विा सभमनतका सदस्यहरु  
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कायागन्त्वयन मापदण्ि - क्षयरोग मुक्त नेपाल घोषणा अभभयान सञ्चालन ननदेभर्काल ेतोक्रकएका 
सदस्यहरु सभमनतमा रही ननणगयहरु गने ।   

कायागन्त्वयन प्रकृया  - योजना ननमागण तथा समीक्षा बैिक आयोजना गनग सदस्य सगचवल े
सभमनत अध्यक्षसँग समन्त्वय गरी भमनत तय गने । 

- विामा क्षयरोग मुक्त नेपाल घोषणा अभभयानको लागग सूक्ष्मयोजनाको 
ननमागण गने । 

- सूक्ष्मयोजनाको आधारमा कायगक्रम कायागन्त्वयनमा बजेट अपुग भएमा 
सम्बक्न्त्धत ननकायमा बजटे माग गनग ननणगय गने । 

- कायगक्रम समीक्षाका लागग तोक्रकएको समयावगधमा भएका कायग प्रगनत, 
कायगक्रमका चुनौती र समाधानका उपाय सठहतको प्रस्तुनतकरण गने । 

- कायगक्रम कायागन्त्वयनमा आवश्यक प्राववगधक सहयोगका लागग ननणगय 
गरी सम्बक्न्त्धत ननकायमा जानकारी गने । 

- क्षयरोग पठहचान, ननदान, उपचार सेवा तथा सहयोगको लागग 
सूक्ष्मयोजना बनाई विातहको क्षयरोग मुक्त योजनालाई विा सभाबाट 
पाररत गरी कायागन्त्वयन गनग ननणगय गने । 

- प्रत्येक चौमाभसकमा यस सभमनतको बैिक बसी कायगक्रमको मूल्याङ्खकन 
तथा समीक्षा गने । 

- कायगक्रम कायागन्त्वयनको प्रभावकाररता  तथा गुणस्तरीयतामा देखखएका 
समस्या तथा समाधानका उपायहरुका लागग क्जम्मेवार व्यक्क्त सठहतको 
कायगयोजना बनाई तोक्रकएको समय भभर कायागन्त्वयन गनग ननणगय गरी 
सोको समीक्षा आगामी बैिकमा गने। 

- बैिकका ननणगयहरुलाई भलवपवद्ध गरी सम्बक्न्त्धत तहमा कायागन्त्वयनका 
लागग पिाउने। 

- क्षयरोग मुक्त नेपाल घोषणा अभभयान कायगक्रमहरुको ननयभमत अनुगमन 
तथा मूल्याङ्खकनको योजना बनाई सोही अनुसार कायागन्त्वयन गने। 

अपेक्षक्षत प्रनतफल - क्षयरोग मुक्त नेपाल घोषणा अभभयानका क्रक्रयाकलापहरु प्रभावकारी 
रुपमा सञ्चालन भई लक्षक्षत उद्देश्य हाभसल हुनेछ ।  

बजेट बािफाि नेपाल सरकारको प्रचभलत आगथगक ऐन, ननयमअनुसार खचग गने ।  
अभभलेख प्रनतबेदन - बैिकका ननणगयहरु राक्रिय क्षयरोग ननयन्त्रण केन्त्रमा क्षयरोग मुक्त 

नेपाल घोषणा अभभयान सगचवालय र स्थानीय सभमनतमा पिाउने  
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गुणस्तर ननधागरण 
मापदण्ि एवं प्रकृया 

- ननदेभर्का अनुसार बैिक बसी ननणगयहरु गरी कायागन्त्वयन गरेको। 

 

२. स्वास््यसंस्था व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सभमनत अन्तगयत क्षयरोग उप-सभमनत  

पररचय क्षयरोग मुक्त नेपाल घोषणा अभभयान कायगक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन 
स्वास््यसंस्था अन्त्तगगत सञ्चालन गररने क्षयरोग पठहचान, ननदान, उपचार, 

प्रेषण, रेकडि गङ्खग, ररपोठटगङ्खग, अनुगमन तथा मूल्याङ्खकन लगायतका 
कायगहरुको सुननक्श्चतता गनगको लागग यो सभमनत गिन गररएको हो । 

उद्देश्य क्षयरोग पठहचान, ननदान, उपचार, प्रेषण, रेकडि गङ्खग, ररपोठटगङ्खग, अनुगमन 
तथा मूल्याङ्खकन  कायगमा प्रभावकाररता  ल्याउने। 

कायगक्रम/ क्रक्रयाकलाप 
को लक्षक्षत समूह 

- 

सहभागग स्वास््यसंस्था व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सभमनतका सदस्यहरु 

कायागन्त्वयन मापदण्ि - क्षयरोग उपसभमनतमा रहने सदस्यहरु स्वास््य संस्था व्यवस्थापन तथा 
सञ्चालन सभमनतका सदस्यहरुबाट हुनुपनेछ ।  

कायागन्त्वयन प्रकृया  - स्वास््यसंस्था व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सभमनतसँग क्षयरोगको 
कायागर्ाला गोरिी गने । 

- गोरिीमा सम्बक्न्त्धत स्वास््य संस्था अन्त्तगगत सञ्चालन भएका क्षयरोग 
क्रक्रयाकलापहरुको समीक्षा, क्षयरोग मुक्त नेपाल घोषणा अभभयानको 
क्रक्रयाकलापहरु तथा यसको महत्वका साथै त्यस सभमनतको भूभमकाको 
बारेमा प्रस्तुनतकरण गने  

- क्षयरोग क्रक्रयाकलापको कायागन्त्वयनमा सहजीकरण, अनुगमन तथा 
मूल्याङ्खकन गनग ५ सदस्यीय क्षयरोग उप सभमनत गिन गरी कायग 
वववरण सठहत अनुमोदन गरी कायगठदर्ा ठदने । 

- क्षयरोगको गुणस्तरीय उपचार सेवा उपलब्ध गराउनको लागग स्वास््य 
संस्था प्रमुखले स्वास््यसंस्था व्यवस्थापन सभमनतका अध्यक्षसँग 
समन्त्वय गरी आवश्यकता अनुसार बैिक बस्न भमनत तय गने 

- स्वास््य संस्था व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सभमनतको ननयभमत बैिकमा 
क्षयरोग उपसभमनतले रोग पठहचान, ननदान, उपचार, प्रेषण, सेवा तथा 
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सहयोगमा भएका कायग प्रगनत, चुनौती र समाधानका उपाय सठहतको 
प्रस्तुनतकरण गने । 

- कायगक्रम कायागन्त्वयनमा आवश्यक सहजीकरण तथा प्राववगधक सहयोगका 
लागग योजना बनाई अनुमोदन गने । 

- क्षयरोग पठहचान, ननदान, उपचार, प्रेषण सेवा तथा सहयोगको 
प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय कायागन्त्वयनमा देखखएका समस्या तथा 
समाधानका उपायहरुको लागग क्जम्मेवार व्यक्क्त सठहतको कायगयोजना 
बनाई तोक्रकएको समय भभर कायागन्त्वयन गनग लगाई सो को प्रगनतको 
बारेमा आगामी बैिकमा समीक्षा गने ।  

अपेक्षक्षत प्रनतफल - क्षयरोग बबरामी पठहचान दरमा वदृ्गध हुनेछ । 
- क्षयरोग सेवाको गुणस्तरमा सुधार हुनेछ। 

बजेट बािफाि - नेपाल सरकारको प्रचभलत आगथगक ऐन, ननयमअनुसार खचग गने । 
अभभलेख प्रनतबेदन - बैिकका ननणगयहरु विासभमनत मा पिाउने  

गुणस्तर ननधागरण 
मापदण्ि एवं प्रकृया 

- ननयभमत बैिक बसी ननणगयहरु गरी कायागन्त्वयन गरेको। 

 

३. स्थानीयतह स्तरमा क्षयरोग आधारिूत व्यवस्थापन इकाइ (Basic Management Unit  (BMU) at 

Local Level) 

पररचय क्षयरोग अन्त्त्यका लागग  स्थानीयतह स्तरमा आधारभूत व्यवस्थापन इकाइ 
गिन हुनेछ र सो इकाइले सम्बक्न्त्धत स्थानीयतहमा क्षयरोगको प्रभावकारी 
पठहचान, ननदान, प्रेषण, उपचार तथा व्यवस्थापनका लागग नेततृ्वदायी भूभमका 
गनेछ। सो इकाइमा कक्म्तमा ३ जना कमगचारी रहने छन ्जसलाई स्थानीयतहका 
स्वास््य र्ाखा प्रमुखले नेततृ्व गनेछन।् यो इकाइको प्रमुख कायगहरूमा कायगक्रम 
सम्बन्त्धी योजना ननमागण तथा तजुगमा गने, कायगक्रमको अनुगमन तथा 
मूल्याङ्खकन गने, कायगक्रमको गुणस्तर मापन तथा समन्त्वय गने, क्षयरोगमा 
काम गने कमगचारीको क्षमता अभभवदृ्गध एवं कायगक्रमको त्याङ्खक व्यवस्थापन 
लगायतका कायग गनेछ । 
 

यस क्रक्रयाकलाप अन्तगयत दईु सह क्रक्रयाकलापहरू छन ् : पहहलो कमयचारी 
करारमा भलने र दोस्रो Basic Management Unit (BMU) स्थापना तथा सञ्चालन 
गने। 
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उद्देश्यहरू क्षयरोग मुक्त नेपाल घोषणा अभभयान क्रक्रयाकलापहरुको प्रभावकारी सञ्चालनमा 
सहजीकरण गरी तोक्रकएका लक्ष्यलाई हाभसल गनेछ। 

काययक्रम/क्रक्रयाकलापको 
लक्षक्षत समूह 

 

सहिागगहरू  

कायायन्वयन मापदण्ड १. कमयचारी सेवा करार 

एक जना कायगक्रम अगधकृत र एक जना कायगक्रम अनुगमन मूल्याङ्खकन 
सहायक कमगचारी करार सवेामा भलने। कमगचारी सेवा करारमा भलँदा 
सावगजननक खरीद ऐन,२०६३ र सावगजननक खरीद ननयमावली,२०६४ 
(संर्ोधनसठहत) अनुसार करार सेवामा भलने। 

I. कायगक्रम अगधकृत न्त्यूनतम र्ैक्षक्षक योग्यताः BPH वा सो सरह 

II. अनुगमन मूल्याङ्खकन सहायकको न्त्यूनतम र्कै्षक्षक योग्यताः HA/Staff 

Nurse वा सो सरह 

III. Microsoft Package (Word, Excel, PowerPoint लगायत अन्त्य computer 

software सञ्चालन को ज्ञान भएको । 

नोिः बिेि र काययक्रममा व्यवस्था िए बमोष्ट्िम 

 

२. आधारिूत व्यवस्थापन इकाई (BMU) स्थापना तथा सञ्चालन 

I. सम्बक्न्त्धत स्थानीय तहको स्वास््य र्ाखा अन्त्तगगत यो इकाई स्थापना 
तथा सञ्चालन हुनेछ। 

II. यसको सञ्चालन सम्बक्न्त्धत स्थानीय तहको स्वास््य र्ाखा प्रमुखको 
मातहतमा हुनेछ। 

III. यस इकाईमा न्त्यूनतम ३ जना कमगचारी रहनेछन ्जसमा २ जना सेवा 
करारमा र १ जना स्थानीयतहले तोकेको क्षयरोग क्जम्मेवार व्यक्क्त 
रहने छन ्। 

कायायन्वयन प्रक्रक्रया • आधारभूत व्यवस्थापन इकाई (BMU) मा सेवा करारमा भलइने पदहरूको 
कायगवववरण तयार गने। 

• ववषयगत कायगमा कक्म्तमा एक वषगको अनुभव भएका व्यक्क्तलाई 
प्राथभमकता ठदने। 
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• छनौट भएका कमगचारीहरुलाई क्षयरोग कायगक्रम सञ्चालन, व्यवस्थापन, 
अनुगमन तथा मूल्याङ्खकन, क्षमता अभभवदृ्गध एवं त्याङ्खकको गुणस्तर 
मापनको  क्जम्मेवारी ठदने। 

• छनौट भएका कमगचारीहरुको वावषगक कायगसम्पादन मूल्याङ्खकन गरी सोको 
आधारमा आगामी वषगको लागग करार सेवा नवीकरण गने । 

• BMU का लागग आवश्यक हुने सामाग्रीहरू जस्त ै फननगचर, स्टेसनरी, 
कम्प्युटर, वप्रन्त्टर काठटगज सठहत आदीको सूची तयार गने र बजटे 
उपलब्धता र प्राथभमकताका आधारमा सामाग्रीहरू खरीद तथा व्यवस्थापन 
गने । 

अपेक्षक्षत प्रनतफल क्षयरोग कायगक्रमको प्रभावकारी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन हुने । 

बिेि बााँडफााँि नेपाल सरकारको ऐन, ननयमअनुसार ववननयोक्जत बजटे भभर रही खचग गने। 
अभिलेख प्रनतवेदन • हरेक कमगचारीहरूको व्यक्क्तगत वववरण फाइल खिा गने । 

• ननयुक्क्त भलएका कमगचारीहरूको नाम र िेगाना सठहतको वववरण राक्रिय 
क्षयरोग ननयन्त्रण केन्त्रक्षयरोग मुक्त नेपाल घोषणा अभभयान 
सगचवालयलाई उपलब्ध गराउन े। 

गुणस्तर ननधायरण 
मापदण्ड एवं प्रकृया 

वावषगक कायगसम्पादन मूल्याङ्खकनका आधारमा करार सम्झौता नवीकरण गने। 

 

४. समुदायस्तरमा क्षयरोग मुक्त अभियान स्वयंसेवक (TBFCV) स्थापना एवं सञ्चालन (Development 

of TB Free Community Volunteers) 

पररचय समुदायमा क्षयरोग मुक्त नेपाल घोषणा अभभयान प्रभावकारी रूपमा 
सञ्चालनका लागग स्थानीयतहका हरेक बिामा १/१ जना क्षयरोग मुक्त 
अभभयान स्वयंसेवकको व्यवस्था हुनेछ । यी स्वयंसेवकहरूले समुदाय स्तरमा 
हुने क्षयरोग पठहचान, ननदान, उपचार तथा रोकथाम एवं समुदायमा 
जनचेतनाका क्रक्रयाकलापहरु सञ्चालन गनग सक्रक्रय रूपमा सहयोग गनेछन ्
। 

उद्देश्यहरू समुदायमा क्षयरोग मुक्त अभभयानका क्रक्रयाकलापहरु प्रभावकारी रूपमा 
सञ्चालन गनग । 

काययक्रम/क्रक्रयाकलापको 
लक्षक्षत समूह 

समुदायमा स्थायी रुपमा बसोबास गने र सामाक्जक अगुवाका रूपमा काम 
गनग ईच्छुक व्यक्क्तहरू 
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सहिागगहरू  

कायायन्वयन मापदण्ड • अननवायग योग्यता न्त्यूनतम - सामान्त्य लेखपढ गनग सक्न ेर समुदायमा 
प्राय जसो स्थायी रुपमा बसोबास गरेको हुनुपने । 

तपभसल अनुसारका व्यक्क्तहरु उपलब्ध भएमा प्राथभमकता ठदनुपनेछ: 

• ववगतमा क्षयरोग ननको भएको व्यक्क्त,  

• समुदायमा सामाक्जक अगुवाका रूपमा काम गरररहेका व्यक्क्त  

• स्वास््य ववषयमा तालीम तथा अध्ययन गरेका व्यक्क्त 
कायायन्वयन प्रक्रक्रया • विा सभमनतसँगको गोरिीमा क्षयरोग मुक्त अभभयान स्वयंसेवक (TBFCV) 

छनौट गने। छनौट गदाग मागथ उल्लखेखत मापदण्िका आधारमा गरी, सो 
को अभभलेखीकरण गने। स्थानीयतहका स्वास््य र्ाखा प्रमुख वा क्षयरोग 
मुक्त संयोजकल ेछनौट प्रक्रक्रयाको अनुगमन गरी सुननक्श्चतता गने। 

• TBFCV हरू लाई क्षयरोगको स्कृननङ तथा प्रेषण, उपचार व्यवस्थापन, 
सम्पकग  परीक्षण, समुदाय स्तरमा क्षयरोग सक्रक्रय खोजपड्ताल कायगक्रम, 

जनचेतना अभभयान जस्ता ववषय समेटीएको २ ठदनको तालीम सञ्चालन 
गने। 

• समुदायस्तरमा हुने कायगक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्खकन 
आदी कायगमा सक्रक्रय सहभागग गराउने । 

• समुदायमा सम्भाववत क्षयरोग बबरामीहरूको सक्रक्रय खोजपड्ताल 
कायगक्रमहरु (जस्तै सम्पकग  परीक्षण, घर दैलो भेट आदी) गरी सम्भाववत 
क्षयरोग बबरामीको पठहचान गने कायगमा पररचालन गने। 

• समुदायमा हुने स्वास््यसेवाका कायगक्रम जस्तै PHC-ORC Clinic, 

Immunization clinic, Vitamin A ववतरण अभभयान आठदमा सम्भाववत 
क्षयरोगका बालबाभलका तथा आमाहरूको पठहचान गरी स्वास््य संस्थामा 
प्रेषण गने । 

• क्षयरोगका जोखखम समूह जस्त ै वपछडिएका, भसमान्त्तकृत समुदाय, 
दगुगमका बस्ती, गुम्बा, स्कूल, होस्टेल आदीमा क्षयरोग पठहचानका 
लागग पररचाभलत हुने तथा गराउने। 

• क्षयरोग रोकथामका लागग समुदायमा जनचेतना वदृ्गधका लागग गररने 
अभभमुखखकरण तथा स्वास््य भर्क्षा आदीमा सहभागग हुने। 
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• स्वास््य संस्थाबाट स्थानीयतहमा वा क्षयरोग ननदान केन्त्रमा खकार 
ढुवानी कायगमा सहयोग गने । 

• समुदायमा आधाररत क्षयरोग उपचार जस्त ैCBDOTS वा Family DOTS 

मा पररचाभलत हुने। 
अपेक्षक्षत प्रनतफल क्षयरोग पठहचान, ननदान तथा रोकथामका क्रक्रयाकलापहरुको कायागन्त्वयन 

प्रभावकारी हुनेछ।  

बिेि बााँडफााँि नेपाल सरकारको ऐन, ननयमअनुसार ववननयोक्जत बजटे भभर रही खचग गने। 
अभिलेख प्रनतवेदन • सम्पूणग स्वयंसेवकहरूको नाम, िेगाना र सम्पकग  नम्बर सठहतको सूची 

तयार गने र राक्रिय क्षयरोग ननयन्त्रण केन्त्रअन्त्तगगतको क्षयरोग मुक्त 
नेपाल घोषणा अभभयानको सगचवालय लगायत अन्त्य सरोकारवाला 
सबैलाई उपलब्ध गराउने। 

गुणस्तर ननधायरण 
मापदण्ड एवं प्रकृया 

वावषगक कायग सम्पादन अनुसार मूल्याङ्खकन गने  

 

५. स्वास््य संस्थामा Registration Triage ववकास गने 
पररचय स्वास््य संस्थामा आउने सबै बबरामीहरुमा रोगको र्ीघ्र पठहचान गनग बबरामीको 

नामदताग गने िाउँमा क्षयरोगको गचन्त्ह तथा लक्षणहरुका बारेमा सोधी, यठद कसमैा 
लक्षण देखापरेमा त्यस्ता बबरामीलाई सम्भाववत क्षयरोगका बबरामी मानी ननदानको 
लागग सम्बक्न्त्धत गचक्रकत्सक/स्वास्थयकमीको मा भसधै पिाई स्वास््य जाँच गने 
व्यवस्था भमलाउने। जसल ेक्षयरोग र्ीघ्र ननदान भई रोग संक्रमण दरमा कभम 
ल्याउनको लागग समेत मद्दत गदगछ। 

उद्देश्य • क्षयरोग बबरामीको र्ीघ्र ननदान गरी उपचारमा ल्याउने । 
• स्वास््य संस्थामा हुने क्षयरोगको संक्रमणमा न्त्यूनीकरण गने । 

काययक्रम/क्रक्रयाकलापको 
लक्षक्षत समूह 

मुलदतागमा दताग भएका सेवाग्राहीहरु 

सहिागगहरु सम्भाववत क्षयरोग प्रभाववत व्यक्क्तहरु 

काययक्रम 
कायायन्वयनका 
मापदण्ड 

•  
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काययक्रम सञ्चालन 
प्रक्रक्रया  

• मूल दतागमा बसेका कमगचारीहरुलाई क्षयरोग गचन्त्ह तथा लक्षणहरुको बारेमा 
जानकारी गराउने ।  

• संस्था व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सभमनतसँग बैिक बसी  Registration Triage 

को औगचत्य, आवश्यकता र यसको सञ्चालन ववगधका बारेमा छलफल गरी 
कायगक्रमको प्रभावकारी सञ्चालनको वातावरण सुननक्श्चतता गने । 

• स्वास््य संस्थाले यस कायगक्रमको लागग १ जना फोकल व्यक्क्त तोकी संस्थाका 
सबै कमगचारीहरुलाई अभभमुखखकरण गने ।  

• यो कायगक्रम स्वास््य संस्था सञ्चालन भएको प्रत्येक ठदनमा मूल दतागमा दताग 
हुन आएका प्रत्येक बबरामीलाई क्षयरोगको (अनुसूची १ मा राखखएको screening 

questionnaire को आधारमा) क्स्क्रननङ गने साथ ै एक्सरे सुववधा भएको 
स्वास््य संस्थामा एक्सरेको माध्यमबाट पनन क्स्क्रननङ गने। 

• सम्भाववत क्षयरोगका बबरामीलाई छुट्टै स्थानमा -Separation) बस्ने व्यवस्थापन 
गने। 

• खोकी लाग्दा, हाच््यु गदाग मुख छोप्ने, मास्क लगाउने, खकारको उगचत 
व्यवस्थापन गनेका साथै अन्त्य उपायहरुका बारेमा जानकारी गराउने । 

• सम्भाववत क्षयरोगका बबरामीहरुको खकार सकंलन गरी जीनएक्सपटग सेन्त्टरमा 
परीक्षण गनग अनुरोध फाराम सठहत पिाउने । 

• जीनएक्सपटग परीक्षण गनग नसक्रकएको अवस्थामा खकारको दईु वटा नमूना 
भलई sputum microscopy परीक्षण गने। Sputum microscopy मा नेगेठटभ 
आएको तर अत्यागधक सम्भावना भएका बबरामीहरुलाई जीनएक्सपटग परीक्षणको 
व्यवस्था गने । 

• क्षयरोग ननदान केन्त्रमा खकारको परीक्षण सोही ठदनमा गराउने र यठद परीक्षण 
गनग नसक्रकएको अवस्थामा उगचत भण्िारण गरी अको ठदनमा परीक्षण गने । 

• खकारको उगचत भण्िारण गनगको लागग स्थानीय तहमा १ वटा स्वास््यसंस्था 
छनौट गरी सो संस्थालाई खकार सकंलन केन्त्रको रुपमा ववकास गने । सो 
खकार सकंलन केन्त्रमा खकार संकलनको लागग रेक्रिक्जरेटरको व्यवस्था गने। 

• खकार परीक्षणबाट प्राप्त ननतजाका आधारमा राक्रिय क्षयरोग कायगक्रमको 
उपचार व्यवस्थापन ननदेभर्का अनुसार उपचार गराउने ।  
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• फोकल व्यक्क्तले बबरामीलाई खकार परीक्षणको ररपोटग भलने ठदन तथा समयको 
जानकारी बबरामीलाई गराउने र आवश्यकताअनुसार ररपोटग भलए/नभलएको 
फलोअप गने। 

• नोट: Indoor सुववधा भएको स्वास््य संस्था तथा अस्पतालको हकमा भनाग 
भएका बबरामीहरुको पनन मागथ उल्लखेखत प्रक्रक्रया अनुरुप क्षयरोग क्स्क्रननङ्खग 
गने । 

• यस कायगक्रमको रेकडि गङ्खग तथा ररपोठटगङ्खग सम्भाववत क्षयरोग बबरामीको 
रक्जरटर HMIS 6.1 मा अध्यावगधक गने । 

अपेक्षक्षत प्रनतफल • सम्भाववत क्षयरोग बबरामीको र्ीघ्र ननदान तथा उपचार भई केर् 
नोठटक्रफकेसनमा वदृ्गध हुनेछ। 

• स्वास््य संस्थाहरुमा क्षयरोग संक्रमण दरमा न्त्यूनीकरण हुनेछ। 

बिेि बााँडफााँि नेपाल सरकारको प्रचभलत आगथगक ऐन ननयमको अगधनमा रही बबननयोक्जत बजटे 
अनुसार व्यवस्थापन गने। 

 

६. PHC-ORC ष्ट्क्लननकमा क्षयरोग स्कृननङ एवं स्वास््य संस्थामा ननदानका लागग प्रेषण 

पररचय PHC-ORC क्क्लननकमा आएका गभगवती मठहला, बालबाभलकाहरू लगायत अन्त्य 
सेवाग्राहीहरुमा क्षयरोगको स्कृननङ गरी सम्भाववत बबरामीहरूलाई नक्जकको 
स्वास््य संस्थामा आवश्यक थप परीक्षण तथा ननदानका लागग प्रेषण गरी 
क्षयरोग पत्ता लगाउन यो कायगक्रम राखखएको छ । 

उद्देश्यहरू  गभगवती मठहला, बालबाभलकाहरू लगायत अन्त्य सेवाग्राहीहरुमा क्षयरोग पठहचान 
गने । 

काययक्रम/क्रक्रयाकलापको 
लक्षक्षत समूह 

PHC-ORC क्क्लननकमा आएका गभगवती मठहला, आमा र बालबाभलकाहरू 
लगायत अन्त्य सेवाग्राहीहरु 

सहिागगहरू  

कायायन्वयन मापदण्ड • क्षयरोग स्कृननङ (अनुसूची १) फाराम प्रयोग गने । 
• PHC-ORC क्क्लननकका स्वास््यकमी तथा मठहला स्वयंसेववकाहरूलाई 

क्षयरोग स्कृननङ तथा प्रेषण सम्बन्त्धी अभभमुखखकरण भएको हुनुपने । 

• हरेक पटकको PHC-ORC क्क्लननकमा क्षयरोगको स्कृननङ अननवायग हुनुपने 
। 
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• कुपोवषत बालबाभलका, गभगवती मठहला, आमाहरू र दीघगरोगीहरुलाई 
नछुटाइ ववर्ेष ध्यान ठदएर स्कृननङ गने ।  

कायायन्वयन प्रक्रक्रया १ अभिमुखखकरण 

• PHC-ORC क्क्लननक सञ्चालन गने सबै स्वास््यकमी एवं मठहला 
स्वयंसेववका हरूलाई क्षयरोगको गचन्त्ह, लक्षण, ननदान तथा उपचारका 
बारेमा १ ठदने अभभमुखखकरण गने ।  

२. क्षयरोग स्कृननङ तथा प्रेषण 

• PHC- ORC क्क्लननक सञ्चालन हँुदा हरेक गभगवती मठहला, आमा, 
बालबाभलका तथा अन्त्य सबै सेवाग्राहीहरुमा क्षयरोगको गचन्त्ह तथा लक्षण 
सम्बन्त्धी स्कृननङ गने। 

• स्कृननङमा भेठटएका सम्भाववत क्षयरोगका बबरामीहरूलाई आवश्यक थप 
परीक्षण तथा ननदानका लागग नक्जकको स्वास््य संस्थामा प्रेषण गने र 
क्षयरोग ननदान भए/नभएको वववरण PHC-ORC रक्जस्टरमा अद्यावगधक 
गरी सम्बक्न्त्धत स्वास््य संस्थामा माभसक प्रनतवेदन गने । 

• क्षयरोगको सम्भाववत बबरामी यठद प्रेषण भई जान नमानेमा उक्त 
बबरामीको एउटा खकारको नमूना संकलन गरी खकार सँकलन तथा 
ढुवानी प्रणालीमा आबद्ध भएको नक्जकको स्वास््यसंस्था वा 
जीनएक्सपटग सने्त्टरमा परीक्षणका लागग पिाउने। 

• उक्त परीक्षणको ननतजा वववरण PHC-ORC रक्जस्टरमा अद्यावगधक गरी 
माभसक प्रनतवेदन गने ।  

अपेक्षक्षत प्रनतफल मठहला, बालबाभलका तथा अन्त्य सेवाग्राहीहरुमा क्षयरोग र्ीघ्र पठहचान हुनेछ। 
बिेि बााँडफााँि १. अभभमुखखकरण - उपलब्ध बजेटको पररगध भभर रही खचग गने । 

२. क्षयरोग स्कृननङ तथा प्रेषण - PHC-ORC क्क्लननक बाट प्रेषण भई 
क्षयरोग ननदान भएका प्रनत बबरामी बापत रू ५०० प्रेषण गने 
व्यक्क्तको लागग प्रदान गने। 

३. यठद बबरामी आफै प्रेषण गरेको स्वास््य संस्थामा गएमा रु ४०० 
बबरामीलाई र रु १०० तीन भलयर प्याकेक्जङ्खग वापत ठदने। 

अभिलेख प्रनतवेदन PHC-ORC रक्जस्टरमा क्षयरोग बबरामीको प्रेषण ननदान सम्बन्त्धी वववरण 
अद्यावगधक गरी सम्बक्न्त्धत स्वास््य संस्थामा माभसक प्रनतवेदन गने । 
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गुणस्तर ननधायरण 
मापदण्ड एवं प्रकृया 

• PHC-ORC क्क्लननक बाट प्रषेण भई आएका सम्भाववत क्षयरोगका बबरामी 
र त्यस मध्ये बाट ननदान भएका बबरामीको अनुपात ७ देखी १० प्रनतर्त 
सम्म भएमा कायगक्रमको प्रभावकाररता जनाउने छ। 

• यो अनुपात १० प्रनतर्त भन्त्दा बढी भएमा सम्भाववत बबरामीको स्कृननङमा 
कभम भएको अनुमान लगाउनुपदगछ। 

• यो अनुपात ७ प्रनतर्त भन्त्दा कम भएमा यसले बढी व्यक्क्त सम्भाववत 
क्षयरोगको बबरामी भई स्कृननङ भएको हुनसक्दछ।  

 

७. स्थानीय तहमा खकार संकलन तथा ढुवानी प्रणाली स्थापना 
पररचय स्थानीयतह अन्त्तगगत रहेका क्षयरोग ननदान सेवा उपलब्ध नभएका सबै 

स्वास््य संस्थाबाट खकार सँकलन गरी राक्रिय क्षयरोग कायगक्रम अन्त्तगगतको 
खकार जाचँ गुणस्तर संजालमा रहेको ननदान केन्त्र ववर्ेषतः mWRD ववगध 
जस्तै जीनएक्सपटगमा खकार ढुवानी गरी क्षयरोग ननदान गनग यो प्रणाली 
ववकास गनुग पदगछ। यसका लागग स्थानीयतहले कुनै एक स्वास््य संस्थालाई 
खकार सँकलन केन्त्रको रूपमा ववकास गरी सबै स्वास््य संस्थाबाट सँकभलत 
खकार तोक्रकएको ठदनमा उक्त केन्त्रमा सुरक्षक्षत साथ भण्िारण गने व्यवस्था 
गराउनु पदगछ र तोक्रकएको क्षयरोग ननदान केन्त्रमा परीक्षण गराइ सो को 
ननतजा सम्बक्न्त्धत स्वास््य संस्थालाई उपलब्ध गराउनु पदगछ । 

उद्देश्यहरू स्वास््य संस्थामा आएका बबरामीहरूलाई क्षयरोग ननदानमा पहँुच ववस्तार गरी 
रोग पत्ता लगाउन ेदरमा वदृ्गध गनुग । 

काययक्रम/क्रक्रयाकलापको 
लक्षक्षत समूह 

स्वास््य संस्थाबाट स्कृननङ्खग भएका सबै क्षयरोगका सम्भाववत बबरामीहरू 

सहिागगहरू  

कायायन्वयन मापदण्ड • सबै स्वास््य संस्थाहरूलाई पायक पने कुनै एक स्वास््य संस्थामा खकार 
संकलन केन्त्र स्थापना गने। 

• खकार सकंलन केन्त्र भएको स्वास््य संस्थाको कुनै एक कमगचारीलाई 
खकार संकलन तथा तोक्रकएको क्षयरोग ननदान केन्त्रमा ढुवानी कायगका 
लागग क्जम्मेवारी तोक्ने । 

• कक्म्तमा हप्तामा १ पटक वा अनुकुलता अनुसार तोक्रकएको क्षयरोग 
ननदान केन्त्रमा खकार ढुवानी गने। 
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कायायन्वयन प्रक्रक्रया • खकार संकलन केन्त्रका लागग सबै स्वास््य संस्थालाई पायक पने कुनै 
एक स्वास््य संस्था छनोट गने। 

• छनौट भएको स्वास््य संस्थामा कुनै एक कोिामा खकार सकंलन एवं 
भण्िारण गने व्यवस्था भमलाउन े। यठद उपयुक्त कोिा नभएमा वप्र-फ्याब 
सामाग्री प्रयोग गरी १२ x १५ को क्षयरोग सकं्रमण ननयन्त्रणका मापदण्ि 
समेत पालना गरी १ कोिाको ननमागण गने । 

• उक्त खकार संकलन तथा भण्िारण कक्षको व्यवस्थापन र क्षयरोग ननदान 
केन्त्रमा खकार ढुवानीका लागग १ जना स्वास््यकमी पठहचान गने र 
सुरक्षक्षत भण्िारण तथा खकार ढुवानीका लागग संक्रमण ननयन्त्रण 
व्यवस्थापन मापदण्िका बारेमा तालीम ठदने । 

• संकलन भएको खकार रेिीक्जरेटरमा २ देखी ८ डिग्री सके्ल्सयसको तापक्रम 
कायम हुने गरी भण्िारण गने । 

• स्वास््य संस्थालाई खकार संकलन गने ठदनका आधारमा वगीकरण गने 
(जस्तै: ‘क’ भन्त्ने स्वास््य संस्थालाई आईतवार, ‘ख’ भन्त्ने स्वास््य 
संस्थालाई सोमवार क्रमर्: … ) र सो अनुसार खकार संकलन भएको 
सुननक्श्चतता गने। 

• स्वास््य संस्थामा संकलन भएको खकार TBFCV वा स्वास््य संस्थाको 
कुनै एक कमगचारी माफग त ढुवानी गराउने व्यवस्था भमलाउन।े 

• खकार परीक्षण हुने जीनएक्सपटग सेन्त्टरसँग समन्त्वय गरी परीक्षण हुने 
व्यवस्था भमलाउन ेर खकार जाँचको ननतजा सम्बक्न्त्धत स्वास््य संस्थालाई 
उपलब्ध गराउने। 

अपेक्षक्षत प्रनतफल सम्भाववत क्षयरोग बबरामीहरुको पठहचान भई रोग पत्ता लाग्ने दरमा वदृ्गध 
हुनेछ। 

बिेि बााँडफााँि बबननयोक्जत बजेट अनुसार 

 

• रेिीक्जरेटर ५०० भलटर को एक थान  

• स्पुटम कुररयर बक्स (Sputum Container), कक्म्तमा दस फाल्कोन 

ट्युव अट्न,े २० थान । 
• खकार ढुवानी प्रनत हप्ता एक पटक रू २५०० 

• खकार संकलन तथा भण्िारण व्यवस्थापन प्रनत मठहना रू १०,०००  
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अभिलेख प्रनतवेदन • खकार सकंलन केन्त्र स्थापना पश्चात ्उक्त केन्त्रको नाम, िेगाना, 
क्जम्मेवार कमगचारीको नाम र सम्पकग  नम्बर सठहतको वववरण राक्रिय 
क्षयरोग ननयन्त्रण केन्त्रको क्षयरोग मुक्त नेपाल घोषणा अभभयान 
सगचवालयलाई उपलब्ध गराउन े। 

• सम्भाववत क्षयरोग बबरामीको जानकारी सम्भाववत क्षयरोग रक्जरटर 
HMIS 6.1 मा अध्यावगधक गने र सो को माभसक प्रनतवेदन गने । 

गुणस्तर ननधायरण 
मापदण्ड एवं प्रकृया 

कायगक्रममा उल्लेखखत मापदण्ि बमोक्जम कायग सञ्चालन भएको सुननक्श्चतता 
गने । 

 

८. क्षयरोग बबरामीको सम्पकय मा रहेका व्यष्ट्क्तहरुमा ष्ट्स्क्रननङ (Contact Tracing) गने  
पररचय  सबै प्रकार (PBC, PCD, EP) का क्षयरोग बबरामीहरुको घरपररवार, छरनछमके र 

कायगक्षेरमा सम्पकग मा रहेका व्यक्क्तहरुमा क्षयरोगको क्स्क्रननङ (Contact Tracing) गरी 
नछटो भन्त्दा नछटो रोग पत्ता लगाई क्षयरोग संक्रमण हुने दरमा कभम ल्याउन यो 
कायगक्रम राखखएको हो। 

उद्देश्य  क्षयरोग बबरामीहरुको घरपररवारका सदस्यहरु, छरनछमकेीहरु र कायगक्षेरमा सम्पकग मा 
रहेका व्यक्क्तहरुको क्षयरोग र्ीघ्र ननदान गरी उपचारमा ल्याउने । 

लक्षक्षत समूह  चालु तथा अनघल्लो आगथगक वषगमा उपचारमा रहेका सबै प्रकारका  घरपररवार, 

छरनछमेक र कायगक्षरेका व्यक्क्तहरु 

कायगक्रम 
कायागन्त्वयनका 
अत्याबश्यक 
मापदण्ि  

• सम्पकग  परीक्षणकताग (Contact tracer) स्वास््यसंस्थाको अगुवाईमा छनौट गने। 
• सम्पकग  परीक्षणकताग छनौट गदाग लेख पढ गनग सक्न ेननम्न व्यक्क्त मध्येबाट 

ननम्न प्राथभमकता अनुसार छनौट गने  

         १ मठहला स्वास््य स्वयंसेववका (FCHVs), 

         २ आमा समूहको सदस्य (Mother's Group), 

         ३ सामुदानयक िट्स सेवा प्रदायक (CB DOTS Provider) वा 
         ४ क्षयरोग ननको भएको बबरामी 
यठद यी व्यक्क्तहरु नभएमा क्षयरोग कायगक्रम बारे अभभमुखखकरण भलएका वा 
क्षयरोग कायगक्रम बुझेका व्यक्क्त जस्त ै भर्क्षक, सामाक्जक पररचालक, स्थानीय 
संघसंस्था वा क्लवका सदस्य तथा स्वास््य सम्बन्त्धी तालीम, अध्ययन गरेका 
व्यक्क्त पनन छनौट गनग सक्रकनेछ । 
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• चालु आगथगक वषगमा उपचारत कुनै पनन प्रकारका क्षयरोग बबरामीहरुको 
सम्पकग मा रहेका घरपररवारका सदस्यहरु, छरनछमेक र कायगक्षेरका 
व्यक्क्तहरुलाई उपचार अवगध सठहत १ वषगको अवगधमा कक्म्तमा चार 
मठहनाको अन्त्तरालमा दईु पटक क्स्क्रननङ गने । 

• अनघल्लो आगथगक वषगमा उपचारमा दताग भएका सबै क्षयरोग बबरामीहरुको 
सम्पकग मा रहेका घरपररवारका सदस्यहरु, छरनछमेक र कायगक्षेरका 
व्यक्क्तहरुलाई सम्पकग  परीक्षणकताग माफग त १ पटक क्स्क्रननङ गने । 

• सम्पकग  परीक्षणबाट पठहचान भएका सम्भाववत क्षयरोगका बबरामीलाई 
जीनएक्सपटग बाट खकार परीक्षण गराउने। यठद कुनै कारणवस जीनएक्सपटग 
बाट परीक्षण गराउन नसक्रकएमा खकार ढुवानी प्रणालीमा आवद्द Quality-

assured माईक्रोसकोवपक सने्त्टरमा परीक्षण गने । 
• माईक्रोसकोपी परीक्षण नेगेठटभ ननतजा आएका सबै नमूनाहरुको 

जीनएक्सपटग परीक्षण गने ।यसका लागग स्वास््य संस्थाले बबरामीलाई 
सम्पकग  गरी पुन: खकारको नमूना संकलन गरी जीनएक्सपटग सेन्त्टरमा 
पिाउने । 

• क्षयरोग बबरामीको घरपररवारका सदस्य भन्त्नाल ेउसको आफ्नो पररवारका 
साथै उक्त घरमा वसोवास गने अन्त्य पररवारका सदस्य समेतलाई 
बुझनुपछग। साथै बबरामीको घर भन्त्नाल ेउ हाल बसोबास गरररहेको ननजी 
वा भािाको घर वा अन्त्य व्यक्क्त जस्तै साथी वा नातेदारको घर भन्त्ने 
पनन बुझ्नुपदगछ। त्यस ैगरी छरनछमके भन्त्नाल ेक्षयरोग बबरामीको घरको 
वररपरी बसोबास गने र प्रायजसो दैननक सम्पकग मा आउने व्यक्क्तहरुलाई 
छरनछमेक भनी बुझ्नुपदगछ र कायगक्षरे भन्त्नाल ेबबरामीले दैननक काम गने 
स्थानलाई सम्झनुपदगछ। 

• सम्पकग  परीक्षणमा क्षयरोगका बबरामीको ननयभमत सम्पकग मा भएका पाचँ 
वषग मुननका बालबाभलका साथै PLHIV हरुमा क्षयरोगको कुनै गचन्त्ह तथा 
लक्षण नभएको पाइएमा TB Preventive Therapy (TPT) सुरु गनग सम्बक्न्त्धत 
स्वास््य संस्थामा लैजानुपदगछ । 

• सम्पकग  परीक्षणमा क्षयरोगका बबरामीको ननयभमत सम्पकग मा भएका सबै 
व्यक्क्तहरुलाई TST गरी क्षयरोगको संक्रमण भए/नभएको एक्रकन गरी 
संक्रमण भएको पाइएमा TPT ठदने। 
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• सम्पकग  परीक्षणमा क्षयरोगको सम्भाववत बबरामी पठहचान भएमा परीक्षणका  
लागग खकार ढुवानी प्रणालीमा आवद्ध स्वास््य ससं्थामा प्रेषण गने । 
उक्त व्यक्क्त परीक्षणका लागग नगएमा वा नसक्ने भएमा सम्पकग  
परीक्षणकतागले खकार संकलन गरी स्वास््य संस्थामा लैजाने । 

• क्षयरोगको क्स्क्रननङ गदाग क्षयरोग बबरामी प्रनत हुने भेदभाव न्त्यूनीकरण 
गनग ननम्न क्रक्रयाकलाप गने 

१.  सम्पकग  परीक्षण गनुग पूवग क्षयरोगको बबरामीको मौखखक क्स्वकृनत भलने।  

२. उपचारत बबरामी बाट अन्त्य व्यक्क्तमा क्षयरोगको सकं्रमण हुने सम्भावना 
न्त्युन हुने कुराको जानकारी उक्त घरपररवार सदस्यहरु, नछमेक तथा 
कायगक्षेरका व्यक्क्तहरुलाई जानकारी गराउने । 

• सम्पकग  परीक्षण गदाग HMIS 6.6  सम्पकग  परीक्षण फारम प्रयोग गने र सबै 
बबवरण HMIS 6.7  ( सम्पकग  परीक्षण तथा क्षयरोग प्रनतरोधात्मक उपचार 
रक्जस्टर) मा अध्यावगधक गने साथै TPT मा रहेकाहरुको HMIS 6.8 कािग 
बनाई उपचारको रेकिग गने। 

कायागन्त्वयन प्रकृया  • स्वास््य संस्थाहरुलाई उपचारत बबरामीको सं्याका आधारमा सूगचकृत गने 
।  

• सूगचकृत मध्ये तुलनात्मकरुपमा धेरै बबरामी भएका स्वास््य संस्थाहरुबाट 
सम्पकग  परीक्षण सुरु गदै क्रमर्ः अन्त्य स्वास््य संस्थाहरु समेत कायगक्रम 
ववस्तार गने ।  

• सुरुमा चालु आगथगक वषगमा उपचारत क्षयरोगका बबरामीका घरपररवार, 

छरनछमेक साथै कायगक्षेरमा सम्पकग  परीक्षण गरेपनछ अनघल्लो आगथगक वषगमा 
उपचार गरेका बबरामीका घरपररवारका सदस्यहरुलाई सम्पकग  परीक्षण गने 
। 

• स्थानीयतहले छनौटमा परेका स्वास््य संस्थाका स्वास््यकमीलाई कायगक्रम 
सम्बन्त्धी जानकारी तथा आवश्यक logistics उपलब्ध गराउने ।  

• सम्पकग  परीक्षणकतागलाई कायगक्रम सम्बन्त्धी क्षमता अभभवदृ्गध गने । 
• स्वास््यसंस्थामा चालु तथा अनघल्लो आगथगक वषगमा  दताग भई क्षयरोगको 

उपचार भलएका सबै क्षयरोगका बबरामीहरुको िेगाना सठहतको वववरण बनाई 
स्वास््य संस्थाले सम्पकग  परीक्षणकतागलाई उपलव्ध गराउन े।  
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• उपलब्ध वववरणको आधारमा सम्बक्न्त्धत सम्पकग  परीक्षणकतागले क्षयरोग 
बबरामीको सम्पकग मा रहेका घरपररवारका सदस्य, छरनछमेक र कायगक्षरेका 
व्यक्क्तहरुको उल्लेखखत मापदण्ि अनुसार क्स्कृननङ गने । 

• स्कृननङ गदाग क्षयरोगको लक्षण भएको पाईएमा खकार परीक्षणको लागग 
स्वास््य संस्थामा बबरामी ल्याई परीक्षण गराउने । बबरामी स्वास््य संस्थामा 
जान नमानेमा सम्पकग  परीक्षणकतागल ेबबरामीको खकार संकलन गरी क्षयरोग 
ननदान केन्त्रमा परीक्षण गराउने वा खकार ढुवानी प्रणालीमा आवद्ध 
स्वास््य संस्थामा संकलन गरेको खकार परीक्षणका लागग बुझाउने । 

• सम्पकग  परीक्षणबाट पठहचान भएका सम्भाववत क्षयरोगका बबरामीलाई 
जीनएक्सपटग बाट खकार परीक्षण गराउने। यठद कुनै कारणवस जीनएक्सपटग 
बाट परीक्षण गराउन नसक्रकएमा खकार ढुवानी प्रणालीमा आवद्द Quality 

assured माईक्रोसकोवपक सने्त्टरमा परीक्षण गने । 
• माईक्रोसकोपी परीक्षण नेगेठटभ ननतजा आएका सबै नमूनाहरुको जीनएक्सपटग 

परीक्षण गने ।यसका लागग स्वास््यसंस्थाले सम्पकग  परीक्षणकताग माफग त 
बबरामीलाई सम्पकग  गरी पुन: खकारको नमूना संकलन गरी जीनएक्सपटग 
सेन्त्टरमा पिाउने । 

• खकारको नमूना संकलन गदाग सम्भाववत क्षयरोग बबरामीको सोठह ठदनको 
२ वटा खकारको (Spot-Spot पद्दनतबाट) नमूना भलई स्वास््यसंस्थामा तीन 
भलयर प्याक्रकंग गरी ढुवानी गने। 

• स्वास््यसंस्थाले सम्पकग  परीक्षणबाट संकलन भएको खकारको वट्टामा 
“सम्पकग  परीक्षण” जनाई क्षयरोग ननदान केन्त्रमा खकार ढुवानी प्रणाली 
माफग त पिाउने । 

• सम्पकग  परीक्षणबाट क्षयरोग ननदान भएमा ल्याब रक्जरटरको प्रेषण/ननदान 
महलमा सम्पकग  परीक्षण भनी उल्लेख गने । 

• क्षयरोग ननदान भई उपचारमा नआएको बबरामीलाई उपचारमा ल्याउन 
स्वास््य संस्थाले सम्पकग  परीक्षणकताग पररचालन गरी उपचारमा ल्याउने । 

आगथगक बाँिफाँि  

(नेपाल सरकारको 
प्रचभलत आगथगक 
एन ननयमको 

 

भस.नं वववरण एकाई दर पटक जम्मा 

१ 

सम्पकग  परीक्षणकतागलाई घरपररवार, छरनछमेक र 
कायगक्षेरमा गई सम्पकग मा रहेका व्यक्क्तहरुको 
क्षयरोग क्स्क्रननङ गनग यातायात खचग (अगधकतम) 

प्रनत बबरामी १०० २ २००० 

२ क्षयरोग बबरामी फलोअप तथा उपचारमा भनाग प्रनत बबरामी ५०० १ ५०० 
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अगधनमा रही 
करकट्ठट 
लगायतका कायग 
समेत गने) 

• HMIS 6.1 रक्जरटरमा भएको वववरणका आधारमा खकार संकलन, तीन भलयर 
प्याक्रकङ्खग र रेकडि गङ्खग तथा ररपोठटगङ्खग, क्षयरोग ननदान भई उपचारमा दताग 
वापत रु ५०० स्वास््यससं्थालाई भुक्तानी गने । HMIS 6.6 का वववरणका 
आधारमा स्वास््य संस्थालाई सम्पकग  परीक्षणका लागग रु १००० प्रनत घर, 

छरनछमेक र कायगक्षेर भटे यातायत खचग भुक्तानी गने । सम्पकग  परीक्षण 
गदाग HMIS 6.6 मा प्रत्येक सम्पकग  सदस्यको सही छाप गराउने । 

अपेक्षक्षत प्रनतफल  बबरामीको सम्पकग मा भएका घरपररवारका सदस्यहरु, छरनछमके र कायगक्षरेका 
व्यक्क्तहरुमा क्षयरोग ननदान भई उपचार हुनेछ। 

Drug Resistant (DR) क्षयरोग बबरामीको सम्पकग मा रहेका व्यक्क्तहरुको सम्पकग  परीक्षण (Contact Tracing) 

उद्देश्य  क्षयरोगका बबरामीहरुको घरपररवार, छरनछमेक र कायगक्षेरका व्यक्क्तहरुमा क्षयरोग 
ननदान गरी उपचारमा ल्याउने । 

लक्षक्षत समूह  • हाल DR क्षयरोग उपचारमा रहेका बबरामीको घरपररवारका सदस्यहरु, 

छरनछमेक्रक र कायगक्षरेका व्यक्क्तहरु 

• खकार ढुवानी कायगक्रमबाट RR/MTB ननदान भएका बबरामीको घरपररवारका 
सदस्यहरु, छरनछमेक र कायगक्षेरका व्यक्क्तहरु  

• अनघल्लो आगथगक वषगमा उपचार पूरा गरेका DR क्षयरोग बबरामीहरु 

कायगक्रम 
कायागन्त्वयनका 
अत्याबश्यक 
मापदण्ि  

• सम्पकग  परीक्षण स्वास््यकमी मध्येबाट १ जनाल ेगने । 

• खकार ढुवानी प्रणाभल माफग त खकार पिाउन नसक्रकने स्थानका सम्भाववत 
क्षयरोगका बबरामीको खकार संकलन सम्पकग  परीक्षणकताग माफग त गने ।  

• उपचारत DR क्षयरोग बबरामीको घरपररवारका सदस्यहरु, छरनछमेक र 
कायगक्षेरका व्यक्क्तहरुलाई उपचार अवगधमा कक्म्तमा ६ मठहनाको 
अन्त्तरालमा २ पटक क्स्कृननङ गने। 

• उपचार पूरा गरेको १ वषग अवगध सम्मका बबरामीको घरपररवारका सदस्यहरु, 

छरनछमेक र कायगक्षरेका व्यक्क्तहरुलाई १ पटक मार सम्पकग  परीक्षण गने 
।  

•  क्षयरोग बबरामीको घरपररवारका सदस्य भन्त्नाल ेउसको आफ्नो पररवारका 
साथै उक्त घरमा वसोवास गने अन्त्य पररवारका सदस्य समेतलाई बुझनु 
पछग । साथै बबरामीको घर भन्त्नाल ेउ हाल बसोबास गरररहेको ननजी वा 
भािाको घर वा अन्त्य व्यक्क्त जस्त ैसाथी वा नातेदारको घर भन्त्ने पनन 
बुझ्नु पदगछ । त्यस ैगरी छरनछमेक भन्त्नाल ेक्षयरोग बबरामीको घरको 
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वररपरी बसोबास गने र प्रायजसो दैननक सम्पकग मा  आउने व्यक्क्तहरुलाई 
छरनछमेक भनी बुझ्नुपदगछ र कायगक्षेर भन्त्नाल ेबबरामीले दैननक काम गने 
स्थानलाई सम्झनुपदगछ। 

कायागन्त्वयन प्रकृया  • स्वास््य संस्थाको समन्त्वयमा घरपररवारका सदस्यहरु, छरनछमेक र 
कायगक्षेरका व्यक्क्तहरुको सम्पकग  परीक्षणका लागग सम्बक्न्त्धत DR बबरामीको 
िेगाना सठहतको वववरण उपलव्ध रक्जरटरमा अध्यावगधक गने र सो अनुसार 
घर, नछमेकी तथा कायगक्षेर भेट योजना बनाउन े। 

• स्वास््यकमी उपलव्ध नभएमा TBFCV पररचालन गरी बबरामीको घरदैलोमा 
सम्पकग  परीक्षण गने । 

• DR क्षयरोग बबरामीको घरपररवारका सदस्यहरु, छरनछमेक र कायगक्षेरका 
व्यक्क्तहरुको क्स्क्रननङ गदाग बबरामीप्रनत हुन सक्न ेभेदभावमा संवेदनर्ील 
भई उपचार भलएका व्यक्क्त बाट अन्त्य व्यक्क्तमा क्षयरोग संक्रमण हुने 
सम्भावना न्त्युन हुने कुराको जानकारी उक्त घरपररवार, छरनछमके, समुदाय 
र कायगस्थानका व्यक्क्तहरुलाई परामर्ग गनुगका साथै बबरामीको मौखखक 
मन्त्जुरी पनन भलनुपदगछ । 

• सम्पकग  परीक्षणमा क्षयरोगको गचन्त्ह तथा लक्षण देखखएका घरपररवारका 
सदस्यहरु, छरनछमके, समुदाय र कायगक्षेरका व्यक्क्तहरुको खकार सकंलन 
गरी  जीनएक्सपटग सेन्त्टरमा खकार ढुवानी प्रणाली माफग त पिाउने वा 
जीनएक्सपटग सेन्त्टर नक्जक भए सम्पकग  परीक्षणकतागले खकारको नमूना 
संकलन गरी परीक्षण गराउने  ।  

• जीनएक्सपटग परीक्षणमा बबरामी ननदान भएमा सो को जानकारी टेभलफोन 
वा इमेल माफग त तुरुन्त्त सम्बक्न्त्धत स्वास््य संस्था, बबरामी र TBFCV लाई 
गराउने र ररपोटग स्वास््य संस्थालाई उपलव्ध गराउने ।  

• RR/MDR ननदान भएमा तुरुन्त्त DR क्षयरोग उपचार केन्त्रमा लगग उपचार 
सुरु गराउने तथा RR Sensitive TB ननदान भएमा सम्बक्न्त्धत स्वास््य 
संस्थामा DS TB को उपचार गराउने । 

•  जीनएक्सपटग सेन्त्टर, उपचार केन्त्र वा उपकेन्त्रमा गई कायगक्रमसँग सम्बक्न्त्धत 
आवश्यक कागजात रुजु गरी रकम भुक्तानन गने ।  
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• सम्पकग  परीक्षण गदाग HMIS 6.6 सम्पकग  परीक्षण फारम प्रयोग गने र सबै 
बबवरण HMIS 6.7 (सम्पकग  परीक्षण तथा क्षयरोग प्रनतरोधात्मक उपचार 
रक्जस्टर) मा अध्यावगधक गने ।  

आगथगक बाँिफाँि  

(नेपाल सरकारको 
प्रचभलत आगथगक 
एन ननयमको 
अगधनमा रही 
करकट्ठट 
लगायतका कायग 
समेत गने) 

भस= 

नं वववरण 

एकाई दर पटक जम्मा 

१ 

सम्पकग  परीक्षणकतागलाई घरपररवार, छरनछमेक र 
कायगस्थानमा गई सम्पकग मा रहेका व्यक्क्तहरुको 
क्षयरोग स्कृननङ्खग गनग यातायात खचग (अगधकतम)  

प्रनत बबरामी १००० २ २००० 

२ क्षयरोग बबरामी फलोअप तथा उपचार भनाग खचग प्रनत बबरामी ५०० १ ५०० 

• HMIS 6.1 रक्जरटरमा भएको वववरणका आधारमा खकार संकलन, तीन भलयर 
प्याक्रकङ्खग र रेकडि गङ्खग तथा ररपोठटगङ्खग वापत, क्षयरोग ननदान भई उपचारमा 
दताग वापत रु ५०० स्वास््य संस्थालाई भुक्तानी गने।HMIS 6.6 का वववरणका 
आधारमा स्वास््य संस्थालाई सम्पकग  परीक्षणका लागग बापत रु १००० प्रनत 
घरभेट, छरनछमेक र कायगक्षरेमा पुग्न यातायत खचग भुक्तानी गने । सम्पकग  
परीक्षण गदाग HMIS 6.6 मा प्रत्येक घरपररवारका सदस्य, छरनछमेक र 
कायगक्षेरका व्यक्क्तहरुको सहीछाप गराउने । 

अपेक्षक्षत प्रनतफल  DR क्षयरोग बबरामीको सम्पकग मा भएका व्यक्क्तहरुमा रोग ननदान भई उपचारमा 
आउनेछन।् 

 

९. Tuberculosis Preventive Therapy (TPT) 

परिचय नेपालमा कररब ५०% माननसहरु क्षयरोगबाट संक्रभमत रहेको अनुमान छ। सबै 
संक्रभमतहरु पठहचान गरी उपचारमा ल्याई सक्रक्रय क्षयरोग हुनबाट रोक्नको लागग यो 
कायगक्रम राखखएको हो। 

उद्देश्य सक्रक्रय क्षयरोग (Active TB) हुन बाट बचाउने । 
लक्षक्षत समूह • क्षयरोग बबरामीको सम्पकग मा आएका सबै व्यक्क्तहरु  

• क्षयरोग बबरामीको सम्पकग मा आएका ५ वषग भन्त्दा मुननका 
बालबाभलकाहरु 

• क्षयरोग बबरामीको सम्पकग मा आएका १५ वषग भन्त्दा मुननका 
बालबाभलकाहरु 

• एच.आई.भभ संक्रभमतहरु 

• क्षयरोग बबरामीको सम्पकग मा आएका जोखखम समूहका व्यक्क्तहरु 
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काययक्रम 
कायायन्वयनका 
मापदण्ड 

• स्वास््य संस्थाका स्वास््यकमीहरुलाई गररने अभभमुखखकरण कायगक्रम तथा 
ननयभमत स्थलगत अनुभर्क्षण/अनुगमन भ्रमणमा यो सम्बक्न्त्धत ववषयवस्तुमा 
आवश्यक जानकारी ठदई क्षमता अभभवदृ्गध गने । 

• क्षयरोग बबरामीको सम्पकग मा आएका ५ वषग भन्त्दा मुननका बालबाभलकाहरु र 
एच.आई.भभ संक्रभमतहरुलाई क्षयरोगको कुनै गचन्त्ह तथा लक्षण नभएमा TB 

preventive Therapy (TPT) लागू गने साथै अन्त्य लाई Tuberculin Skin Test (TST) 

परीक्षण अनुसार TPT रु्रु गने ।TPT रु्रु गनगको लागग तलको ताभलका हेनुगहोस: 

Population 

eligbile for TPT 
Symtom based screening Chest radiography 

Test for TB infection 

(TST or IGRA) 

Among those who 

have not been 

diagnosed idetified 

as having active TB 

and treated, then 

provide preventive 

therapy.   

Adults and 

adolescents 

living with HIV 

Primary screening method: 

Current cough, fever, weight loss 

or night sweats Not mandatory 

although desirable. 

May be considered 

among PLHIV on 

ART;  

Not required among 

PLHIV 
Children living 

with HIV 

Primary screening method: 

Absence or poor weight gain, 

fever or current cough or history 

of contact with a case of TB, 

reduced playfulness, night 

sweats 

HIV-negative 

household /close 

contacts of TB 

patients 

Cough of any duration, 

haemoptysis, fever, night 

sweats, weight loss, chest pain, 

shortness of breath, fatigue 

Among 

asymptomatic 

adolescent and adult 

contacts and clinical 

at-risk groups where 

available 

Not required below 5 

years of age. 

Even for others, may 

be considered but 

not mandatory, and 

ubavilablity should 

not be barrier for 

TPT 

Clinical at-risk 

populations 

 

• TPT मा योग्यहरुलाई ३ मठहनाको लागग HR खुवाउने (थप जानकारीको लागग 
पररमाक्जगत क्षयरोग ब्यबस्थापि ननदेभर्का अध्ययन गने र सोही बमोक्जम गने।) 

• औषधी सेवन गनग योग्य व्यक्क्तहरुलाई १ मठहनाको लागग स्वास््य संस्थाल े
औषधी उपलब्ध गराउन ेर ननयभमत औषधी खाए/नखाएको सुननक्श्चतता गने 
। 

• स्वास््य संस्थाले TPT को लागग आवश्यक  औषधीको माग सम्बक्न्त्धत 
स्थानीयतह वा क्जल्लासँग समन्त्वय गरी ववतरणको व्यवस्था भमलाउने। 

• TPT को वववरण HMIS 6.7 मा रेकिग गरी समयमा प्रनतवेदन गने । 
कायगक्रम 
कायागन्त्वयन 
प्रक्रक्रया 

• सम्पकग  परीक्षण गदाग सम्पकग मा आएका सबै व्यक्क्तहरुलाई TPT का लागग सम्पकग  
परीक्षणकतागले सम्बक्न्त्धत स्वास््य संस्थामा पिाउने । 

• सम्पकग  परीक्षण गदाग ५ वषग भन्त्दा मुननका बालबाभलकाहरुलाई क्षयरोगको गचन्त्ह 
तथा लक्ष्यणहरुको आधारमा क्षयरोग नभएको एक्रकन गरी TPT रु्रु गराउने। 
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• क्षयरोगको सम्पकग मा आएका अन्त्य ५ वषग भन्त्दा मागथका व्यक्क्तहरुलाई TST ववगध 
बाट क्षयरोगको संक्रमण भए/नभएको एक्रकन गने।साथै आवश्यकताको आधारमा 
छातीको एक्सरे गरी सक्रक्रय क्षयरोग नभएको एक्रकन गरी TPT रु्रु गनुग गने ।  

• TPT रु्रु गनुग पूवग ५ वषग भन्त्दा मुननका बालबाभलकाहरुलाई आमाबाबु वा अभभभावक 
र अन्त्यको हकमा व्यक्क्त स्वयंलाई TPT बाट हुने फाइदा एवं यसको प्रनतकूल 
असर, क्षयरोगका गचन्त्ह तथा लक्षणहरु लगायत संक्रमण रोकथामका उपायहरुको 
बारेमा अननवायग रुपमा जानकारी गराउने । 

• औषधी सेवन गनग योग्य व्यक्क्तहरुलाई १ मठहनाको लागग स्वास््य संस्थाले 
औषधी उपलब्ध गराउने र ननयभमत औषधी खाए/नखाएको सुननक्श्चतता गने । 

• उपचार रु्रु गरेका सबै व्यक्क्तहरुको स्वास््य अवस्था तथा औषधी सेवन 
ननयभमतताको अनुगमनका लागग स्वास््यकमी उपचार अवगधमा १ पटक सबै 
व्यक्क्तहरुको घर गई अनुगमन गने। 

• अनुगमन गदाग अनुसूची २ मा उल्लेख भए बमोक्जमको चेकभलरट प्रयोग गने । 
• TPT भलदाँ भलदै क्षयरोगको गचन्त्ह तथा लक्षण वा अन्त्य स्वास््य समस्या देखा 

परेमा तुरुन्त्त स्वास््य संस्थामा पिाउने । 
• यठद सम्बक्न्त्धत स्वास््य संस्थाले क्षयरोग ननदान गनग नसक्न ेभएमा रोग ननदान 

सुववधा भएको स्वास््य ससं्थामा तुरुन्त्त प्रेषण गरी पिाउने । 
• सम्बक्न्त्धत स्वास््य संस्थाल ेTPT मा दताग भएका व्यक्क्तहरुको आवश्यक रेकडि गङ्खग 

तथा ररपोठटगङ्खग HMIS 6.7 (सम्पकग  परीक्षण तथा क्षयरोग प्रनतरोधात्मक उपचार 
रक्जरटर) मा अध्यावगधक गने । 

अपेक्षक्षत 
प्रनतफल 

क्षयरोगका बबरामीको सम्पकग मा भएका व्यक्क्तहरुलाई सक्रक्रय क्षयरोग हुनबाट बचाई 
रोग सने दरमा कभम ल्याउन मद्दत पुग्नेछ । 

आगथयक 
बााँडफााँड  

(नेपाल सरकारको 
प्रचभलत आगथगक 
ऐन, ननयमको 
अगधनमा रही  कायग 
गने) 

 

 

भस.नं. वववरण एकाई दर पटक जम्मा 

१ TPT संकलनका लागग यातायात खचग 
प्रनत व्यक्क्त/प्रनत 
मठहना 

४०० ३ १२०० 

२ 
स्वास््यकमीलाई TPT उपचार अवगध 
भर व्यवस्थापन खचग   

प्रनत व्यक्क्त 

६०० १ ६०० 

• HMIS 6.7 मा भएको वववरणका आधारमा यातायात खचग उपलब्ध गराउने । 
• TPT व्यवस्थापन भन्त्नाल ेआवश्यकता अनुसार घरभेट, टेभलफोन, रेकडि गङ्खग तथा 

ररपोठटगङ्खग वापत ठदइने रकम हो । 
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TB Preventive 

Therapy 

Medicine Dosage 

 

पररमतजिि रातरि य क्षयरोग व्यवस्थापि तिरे्दतशका अिुरुप गिे । 

 

१०. स्वास््य संस्थामा क्षयरोगको िोखखम समूहहरुमा क्षयरोग ष्ट्स्क्रननङ्ग काययक्रम 
क. स्वास््य संस्थामा बालबाभलकाहरुमा क्षयरोग ननदान काययक्रम 
पररचय क्षयरोगको जोखखम समूहहरु मध्येमा बालबाभलकाहरु पनन पदगछन।् सबै 

बालबाभलकाहरुमा क्षयरोग र्ीघ्र पठहचान तथा ननदान गरी उपचारमा ल्याउनको लागग 
यो कायगक्रम राखखएको हो।   

उद्देश्य स्वास््य संस्थाहरुमा स्वास््य सेवा भलन आएका सब ैबालबाभलकाहरुमा ववर्ेषत: 

कुपोवषत तथा स्वास ् प्रश्वास संक्रमण भएकाहरुमा क्षयरोगको र्ीघ्र ननदान गरी 
उपचारमा ल्याउने। 

लक्षक्षत समूह • स्वास््य संस्थामा आएका सबै बालबाभलकाहरु। 
• कुपोवषत एवं स्वास प्रस्वास संक्रमण भएका बालबाभलकाहरु प्राथभमकतामा 

पदगछन।् 

कायागन्त्वयन 
मापदण्ि 

• स्वास््य संस्थामा स्वास््य सेवा भलन आएका सबै बालबाभलकाहरुमा क्षयरोगको 
स्कृननङ्खग गने। 

• कुपोवषत तथा स्वासप्रस्वास संक्रमण भएका बालबाभलकाहरुलाई क्षयरोगको 
अननवायग स्कृननङ्खग गने। 

• कुपोवषत बालबाभलकामा क्षयरोग ननदान गदाग अनुसूची ३ को स्कोर चाटगको प्रयोग 
गनगको लागग गचक्रकत्सकलाई जानकारी गराउने । 

• सक्रक्रय क्षयरोग खोजपड्ताल कायगक्रम सञ्चालन ननदेभर्का, २०७८ मा उल्लखे 
भएको कुपोवषत बालबाभलकामा क्षयरोग क्स्क्रननङ्खग सम्बन्त्धी स्वास््य 
संस्थाहरुलाई जानकारी गराउने। 

• ननदानका लागग प्रेषण गररने अस्पतालहरु छनौट गदाग Childhood TB तालीम 
प्राप्त गचक्रकत्सक वा बालरोग ववर्ेषज्ञ भएको अस्पताललाई प्राथभमकतामा राख्न ु
पदगछ। 

• प्रेषण अस्पतालमा पिाईएका सबै बच्चाहरुमा क्षयरोग ननदानका लागग गनुगपने 
परीक्षणहरु: एक्सरे, TST र जीनएक्सपटग परीक्षण गने र खकार ननकाल्न नसक्न े
बच्चाहरुको तालीम प्राप्त गचक्रकत्सकले ग्याक्स्िक लाभाज ववगध प्रयोग गरी 
खकार ननकाली जीनएक्सपटगबाट क्षयरोगको जाचँ गरी ननदान गनुगपदगछ । 
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• ग्याक्स्िक लाभाज ननकाल्न सम्भव नभएमा एक्सरे, TST, Fine Needle 

Aspiration Cytology (FNAC) (आवश्यकता अनुरुप) र clinical परीक्षणको 
ननणगयका आधारमा क्षयरोग ननदान गनुगपदगछ । सम्भाववत EP क्षयरोगका 
बबरामीहरुमा आवश्यकता अनुसार FNAC, CSF (Cerebro spinal fluid) को माध्यम 
बाट ननदान गनुगपदगछ । (थप जानकारीको लागग Childhood TB management 

manual - nepalntp.gov.np बाट download गरी प्रयोग गनुगहोला।) 
कायागन्त्वयन 
प्रकृया 

• यो कायगक्रम सबै स्वास््य संस्थाहरुमा लागू गने र तल उल्लखे भएका स्वास््य 
संस्थाहरुलाई प्राथभमकतामा राख्ने। 

• तुलनात्मक रुपमा बालबाभलकाहरुमा क्षयरोग कम वा बढी पत्ता लागेका 
स्वास््य संस्थाहरु 

• तुलनात्मक रुपमा बढी ओवपडि सेवा भलन आएका बालबाभलकाहरु बढी 
भएका स्वास््य संस्थाहरु 

• कुपोवषत र स्वास ्प्रस्वास संक्रमण बढी देखखएका बालबाभलकाहरु बसोबास 
भएका स्थानमा रहेका स्वास््य संस्थाहरु 

• सेवाको पहँुचबाट टाढा भएका, भसमान्त्तकृत, अती ववपन्त्न तथा वपछडिएका 
जनसमुदाय बसोबास गरेका स्थानमा रहेका स्वास््य संस्थाहरु 

• पोषणको कायगक्रम (IMAM/CMAM) सञ्चालन भएका Outpatient 

Therapeutic Center (OTC)/Inpatient Therapeutic Center (ITC) र 
Nutrition Rehabilitation Home (NRH) सञ्चालन भएका स्वास््य संस्थाहरु 

• क्षयरोग मुक्त नेपाल घोषणा अभभयान ननदेभर्का सलंग्न रहेको सक्रक्रय क्षयरोग 
खोजपड्ताल कायगक्रम सञ्चालन ननदेभर्का, २०७८ मा उल्लखे भएको कुपोवषत 
बालबाभलकामा क्षयरोग क्स्क्रननङ्खग सम्बन्त्धी ननदान अल्गोररदम, क्षयरोग 
ननदानको लागग रेफर गरी पिाउनु पने अस्पताल, रेफरल अस्पताल सम्म पुग्न 
लाग्ने यातायात खचग र सम्बक्न्त्धत रेकडि गङ्खग एवं ररपोटगङ्खग जस्ता ववषयहरुको 
बारेमा स्वास््य संस्थाहरुलाई जानकारी गराउने । 

• बालबाभलकामा क्षयरोग ननदानका लागग प्रेषण गनग दईु प्रकारको अस्पताल छनौट 
गने: पठहलो क्जल्ला अस्पताल वा ननदान सेवा र गचक्रकत्सक उपलब्ध भएका 
अस्पताल र दोस्रो क्जल्ला बाठहरका तुलनात्मक रुपमा गुणस्तरीय ननदान सेवाका 
साथै बालरोग ववर्ेषज्ञ गचक्रकत्सक समेत उपलब्ध भएका अस्पताल । 
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• स्वास््य संस्थाहरुल ेप्रेषण गदाग पठहला क्जल्ला अस्पतालमा पिाउने। यठद क्जल्ला 
अस्पतालबाट अको अस्पतालमा प्रेषण गरी पिाउन परेमा क्जल्ला अस्पतालल े
प्रेषण पूजाग HMIS 6.9 भरी पिाउने । 

• बालबाभलका प्रेषण गरी पिाउने अस्पतालको एक्रकन गरी उक्त अस्पतालको 
गचक्रकत्सकलाई बाल क्षयरोग सम्बन्त्धी क्षमता अभभवदृ्गध तालीम सञ्चालन 
भएको बेलामा सहभागग गराउने व्यवस्था गने।  

• अस्पतालमा प्रेषण भई आएका बालबाभलकाहरुलाई सम्बक्न्त्धत गचक्रकत्सकसँग 
जाँच गराउन सहयोग गने फोकल व्यक्क्तको पूणग वववरण (सम्पकग  व्यक्क्त, 

सम्पकग  नं., प्रेषण गने ठदन आठद) सम्बक्न्त्धत स्वास््य संस्थालाई उपलब्ध 
गराउने । 

• अस्पतालमा सम्बक्न्त्धत फोकल व्यक्क्तले स्वास््य संस्थाबाट प्रषेण भई आएका 
बालबाभलकामा क्षयरोग ननदान गनग सहयोगी भूभमका ननभाउने र सहजीकरण 
गने ।   

• स्वास््यसंस्थामा आएका SAM बच्चालाई क्षयरोग ननदानका लागग भसधै प्रेषण 
अस्पतालमा पिाउने र MAM एवं स्वासप्रस्वास संक्रमण भएका बच्चाहरुमा 
क्षयरोगको गचन्त्ह तथा लक्षण र क्षयरोग बबरामीसँगको सम्पकग  ईनतहासका 
आधारमा क्स्क्रननङ्खग गरी संभाववत भएका क्षयरोगका बच्चाहरुलाई ननदानको 
लागग प्रेषण गने । 

• ननदान भएका बबरामी उपचारमा नआएमा सम्बक्न्त्धत स्वास््य संस्था वा TBFCV 

माफग त फलोअप गरी उपचारमा ल्याउने ।  
• प्रेषण गदाग प्रेषण पुजाग HMIS 6.9 को प्रयोग गने । 
• सम्भाववत क्षयरोग बबरामीको वववरण HMIS 6.1 रक्जरटरमा अध्यावगधक गने । 
• स्थानीयतहले सम्बक्न्त्धत स्वास््य संस्थासँग आवश्यक कागजातहरु (HMIS 6.1, 

6.9)  रुजु गरी यी कायगसँग सम्बक्न्त्धत रकम भुक्तानी गने । 
अपेक्षक्षत 
प्रनतफल 

बालबाभलकामा सक्रक्रय क्षयरोग ननदान भई उपचारमा आउनेछन ्। 

बजेट बाँिफाँि बबननयोक्जत बजेटको पररगधमा रही नेपाल सरकारको प्रचभलत ऐन तथा ननयमानुसार 
खचग गनग सक्रकनेछ। 
• क्षयरोग ननदानका लागग प्रषेण भई जाने बालबाभलका र अभभभावकले प्राप्त गने 

यातायात खचग सम्बक्न्त्धत स्वास््य संस्थाले उपलब्ध गराउने । 
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• बच्चालाई प्रेषण गदाग उपलब्ध हुने यातायात खचग दरुीको आधारमा, कुल बजेटको 
भसमा भभर रही वगीकरण गरी आवश्यकता अनुसार भुक्तानी गने व्यवस्था 
भमलाउने । 

अभभलेख 
प्रनतवेदन 

क्षयरोग क्स्क्रननङ गरेको सं् या सम्भाववत क्षयरोग स्कृननङ्खग रक्जरटर HMIS 6.1 तथा 
पोषण रक्जरटर वा OTC/ITC रक्जरटर मा उल्लेख गरी सो को वववरण माभसक 
प्रनतवेदन HMIS 9.3 मा गने । 

गुणस्तर 
ननधागरण 
मापदण्ि एवं 
प्रकृया  

• Childhood TB management manual अनुसारको ननदान प्रोटोकललाई आधार 
मानी क्षयरोग स्कृननङ्खग तथा ननदान भएको हुनुपने । 

ख. स्वास््य संस्थाहरुमा पूवय प्रसुती सेवा (ANC service) भलन आएका गियवती महहलाहरुमा क्षयरोगको 
ष्ट्स्क्रननङ्ग काययक्रम 
पररचय क्षयरोगको जोखखम समूहहरु मध्ये गभगवती मठहलाहरु पनन पदगछन।् गभगवती 

नभएका मठहलाको तुलनामा गभगवती मठहलामा क्षयरोग हुने Relative Risk १.४ 
र सुत्केरी मठहलामा १.९ गुणाले क्षयरोग हुने एउटा राक्रिय अध्ययनले देखाएको 
छ । गभागवस्थामा क्षयरोग हुनाले स्वास््यमा नकरात्मक असर र बच्चा 
जन्त्माउने बेलामा जठटलता हुन्त्छ। गभगवती मठहलाहरुमा समयमा नै क्षयरोग 
पत्ता लगाई उपचारमा ल्याउनको लागग यो कायगक्रम राखखएको हो। 

उद्देश्य गभगवती मठहलाहरुमा क्षयरोगको ननदान गरी उपचारमा ल्याउने। 
लक्षक्षत समूह पूवग प्रसुनत सेवा (ANC service) भलन आएका सबै गभगवती मठहलाहरु 

कायागन्त्वयन मापदण्ि • सबै सम्भाववत क्षयरोग बबरामीहरुको खकार परीक्षण सम्भव भएसम्म 
mWRD ववगध (जीनएक्सपटग) बाट परीक्षण गनुगपदगछ ।  

• सम्भव नभए सम्म Designated Microscopy Center (DMC) बाट परीक्षण 
गनुग पदगछ र नेगेठटभ भएका अत्यागधक सम्भाववतलाई जीनएक्सपटग परीक्षण 
लागग व्यवस्था गनुगपदगछ। 

कायागन्त्वयन प्रकृया • यो कायगक्रम सबै स्वास््य संस्थाहरुमा लागू हुनेछ र तल उल्लेख भएका 
स्वास््य संस्थाहरु यस कायगक्रमको लागग प्राथभमकतामा पदगछन।् 

• तुलनात्मक रुपमा धेरै ANC visits भएका स्वास््य संस्था  साथ ै
birthing centers हरु । 
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• सेवाको पहँुचबाट टाढा भएका, भसमान्त्तकृत, अती ववपन्त्न तथा 
वपछडिएका जनसमुदाय बसोबास गरेका स्थानमा रहेका स्वास््य 
संस्थाहरु । 

• सबै स्वास््य संस्थाहरुमा अनुमाननत गभगवती मठहलाहरु तथा ANC सेवा 
भलन आएका गभगवती मठहलाहरुको सूगच तयार गने । 

• सम्बक्न्त्धत कायगक्रमबारे सबै स्वास््य संस्थाहरुलाई जानकारी गराउने । 
• सबै स्वास््य संस्थाहरुल ेANC सेवा भलन आएका गभगवती मठहलाहरुलाई 

क्षयरोगको लक्षणहरुको आधारमा क्स्क्रननङ्खग गने ।  

• स्वास््य संस्थामा एक्सरे उपलब्ध भएमा आवश्यकता अनुसार लक्षण 
नदेखखएकाहरुमा छातीको एक्सरे समेत गरी क्स्क्रननङ्खग गनग सक्रकन्त्छ। 

• सक्रक्रय क्षयरोग खोजपड्ताल कायगक्रम सञ्चालन ननदेभर्का, २०७८ मा उल्लखे 
भएको “स्वास््य सेवा भलईरहेका ववभभन्त्न जोखखम समूहका व्यक्क्तहरुमा 
सक्रक्रय क्षयरोग खोजपड्ताल कायगक्रमल ेननठदगरट गरे अनुसारको पद्धनत” 
अनुसार ननदान गने ।  

• सम्बक्न्त्धत स्वास््य संस्थाले खकार ढुवानी (sputum transportation) गने 
ठदनमा सम्भाववत क्षयरोगका गभगवती मठहलाहरुको खकार संकलन गरी 
जाँचको लागग पिाउन े। 

• ननदान भएका बबरामी उपचारमा नआएमा सम्बक्न्त्धत स्वास््य ससं्था वा 
TBFCV माफग त फलोअप गराई उपचारमा आएको सुननक्श्चतता गने ।  

• स्थानीयतहले सम्बक्न्त्धत स्वास््य संस्थासँग समन्त्वय गरी यी कायगसँग 
सम्बक्न्त्धत रकम भुक्तानी गने । 

• स्थानीयतहले क्जल्ला स्वास््य कायागलयसँगको समन्त्वयमा उक्त कायगक्रमको 
ननरन्त्तरता र प्रभावकाररता सुननक्श्चतता गने । 

अपेक्षक्षत प्रनतफल ANC सेवा भलन आएका गभगवती मठहलाहरुमा क्षयरोग ननदान भई उपचारमा 
आउनेछन ्। 

बजेट बाँिफाँि 

(नेपाल सरकारको प्रचभलत 
आगथगक ननयमको अगधनमा 
रही कर कट्टी लगायतका 
कायग समेत गन)े 

 

भस.नं. वववरण एकाई दर पटक जम्मा 
१ सम्भाववत बबरामी 

पठहचान/खकार संकलन/तीन 
भलयर 
प्याक्रकङ्खग/रेकडि गङ्खग/ररपोठटगङ्खग  

प्रनत 
सम्भाववत 
बबरामी 

१०० १ १०० 
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२ ननदान भएका बबरामीलाई 
फलोअप तथा उपचारमा भनाग  

प्रनत 
सम्भाववत 
बबरामी 

१००० १ १००० 

 

अभभलेख प्रनतवेदन सम्भाववत क्षयरोग बबरामीको वववरण HMIS 6.1 रक्जरटरमा अध्यावगधक गरी 
माभसक प्रनतवदन HMIS 9.3 मा गने । 

गुणस्तर ननधागरण 
मापदण्ि एवं प्रकृया  

ननदेभर्का अनुसार कायगक्रम सञ्चालन भएको हुनुपने । 

ग. स्वास््य संस्थामा ओवपडड सेवा भलन आएका िोखखम समूहहरु िस्तै: एच.आई.भि, मधुमेह, COPD 

लगायत अन्य िोखखम व्यष्ट्क्तहरुको क्षयरोग ष्ट्स्क्रननङ्ग  

पररचय क्षयरोगको जोखखम समूहरुमा एच.आई.भभ, मधुमेह, लागूऔषधीको प्रयोगकताग,  
ज्येरि नागररक, COPD लगायत अन्त्य जोखखम व्यक्क्तहरु पनन पदगछन ्। यी 
व्यक्क्तहरुमा क्षयरोग लाग्ने सम्भावना धेरै हुने तथा क्षयरोग सहसंक्रमण 
भएको अवस्थामा क्षयरोग ननको हुने दरमा पनन असर पनग सक्दछ भन्त्ने 
अनुमान गररएको छ। तसथग सबै जोखखम समूहहरुमा समयमा क्षयरोग ननदान 
गरी उपचार गरी क्षयरोगको जोखखम कम गनग यो कायगक्रम राखखएको हो। 

उद्देश्य जोखखम समूहहरुमा र्ीघ्र क्षयरोग पठहचान तथा ननदान गरी उपचारमा ल्याउने 
। 

लक्षक्षत समूह एच.आई.भभ, मधुमेह, COPD लगायत अन्त्य जोखखम समूहहरु 

कायागन्त्वयन मापदण्ि • एच.आई.भभ संक्रभमतहरुको क्षयरोग क्स्क्रननङ्खग कायगक्रम गदाग एच.आई.भभ 
कायगक्रमसँगको सहकायगमा गनुगपदगछ । 

• स्वास््य संस्थाहरुमा मधमेुह, COPD लगायत अन्त्य जोखखम समूहहरुको 
सक्रक्रय क्षयरोग खोजपड्ताल कायगक्रम सञ्चालन ननदेभर्का, २०७८ मा 
उल्लेख भएको “स्वास््य सेवा भलईरहेका ववभभन्त्न जोखखम समूहका 
व्यक्क्तहरुमा सक्रक्रय क्षयरोग खोजपड्ताल कायगक्रमल ेननठदगरट गरे अनुसारको 
पद्धनत” अनुसार ननदान गनुग पदगछ।  

• सबै सम्भाववत क्षयरोग बबरामीहरुको खकार परीक्षण सम्भव भएसम्म 
mWRD ववगध (जीन एक्सपटग) बाट परीक्षण गनुगपदगछ ।  

• सम्भव नभए सम्म Designated Microscopy Center (DMC) बाट परीक्षण 
गनुगपदगछ र नेगेठटभ ननतजा आएका तर अत्यागधक क्षयरोगको सम्भावना 
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भएका व्यक्क्तहरुलाई जीनएक्सपटगबाट खकार परीक्षणको लागग व्यवस्था 
गनुगपदगछ।  

कायागन्त्वयन प्रकृया • सम्बक्न्त्धत कायगक्रमबारे सबै स्वास््य संस्थाहरुलाई जानकारी गराउने । 
• सक्रक्रय क्षयरोग खोजपड्ताल कायगक्रम सञ्चालन ननदेभर्का, २०७८ मा उल्लखे 

भएको “स्वास््य सेवा भलईरहेका ववभभन्त्न जोखखम समूहका व्यक्क्तहरुमा 
सक्रक्रय क्षयरोग खोजपड्ताल कायगक्रमल ेननठदगरट गरे अनुसारको पद्धनत” 
अनुसार ननदान गने ।  

• सबै सम्भाववत क्षयरोग बबरामीहरुको खकार परीक्षण सम्भव र उपलब्ध 
भए सम्म mWRD ववगध (जीन एक्सपटग) बाट परीक्षण गने ।  

• सम्भव नभएमा Designated Microscopy Center (DMC) बाट खकार परीक्षण 
गने र नेगेठटभ ननतजा आएका तर क्षयरोगको अत्यागधक सम्भावना 
भएकालाई जीनएक्सपटग ववगधबाट खकार परीक्षण गनगको लागग व्यवस्था 
भमलाउन।े 

• सम्बक्न्त्धत स्वास््य संस्थाले ननयभमत खकार ढुवानी (sputum 

transportation) गने ठदनमा यी सम्भाववत क्षयरोगका व्यक्क्तहरुको समेत 
खकार संकलन गरी परीक्षणका लागग पिाउने । 

• ननदान भएका बबरामी उपचारमा नआएमा सम्बक्न्त्धत स्वास््य संस्था र 
TBFCV माफग त फलोअप गराई उपचारमा आएको सुननक्श्चतता गने ।  

• स्थानीयतहले सम्बक्न्त्धत स्वास््य संस्थासँग समन्त्वय गरी भुक्तानीको 
व्यवस्था भमलाउन े। 

• स्थानीयतहले क्जल्ला स्वास््य कायागलयसँगको समन्त्वयमा उक्त कायगक्रमको 
ननरन्त्तरता र प्रभावकाररताको सुननक्श्चतता गने । 

अपेक्षक्षत प्रनतफल जोखखम समूहमा रहेका सम्भाववत क्षयरोग प्रभाववत व्यक्क्तहरुको र्ीघ्र क्षयरोग 
ननदान भई उपचारमा आउनेछन ्। 

बजेट बाँिफाँि ( नेपाल 
सरकारको प्रचभलत आगथगक 
ननयमको अगधनमा रही कर 
कट्टी लगायतका कायग 
समेत गने) 

भस.नं. वववरण एकाई दर पटक जम्मा 
१ सम्भाववत बबरामी 

पठहचान/खकार संकलन/तीन 
भलयर 
प्याक्रकङ्खग/रेकडि गङ्खग/ररपोठटगङ्खग  

प्रनत 
सम्भाववत 
बबरामी 

१०० १ १०० 
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२ ननदान भएका बबरामीलाई 
फलोअप तथा उपचारमा भनाग 

प्रनत 
सम्भाववत 
बबरामी 

१००० १ १००० 

 

अभभलेख प्रनतवेदन सबै सम्भाववत क्षयरोग बबरामीहरुको पूणग जानकारी HMIS 6.1 मा अध्यावगधक 
गरी माभसक प्रनतवेदन HMIS 9.3 मा गने । 

गुणस्तर ननधागरण 
मापदण्ि एवं प्रकृया  

ननदेभर्का अनुसार कायगक्रम सञ्चालन भएको हुनुपने । 

 

११. समुदायमा क्षयरोगको िोखखम समूहहरुमा क्षयरोग खोिपड्ताल काययक्रम 

क. समुदायमा रहेका िोखखम समूह र स्वास््य संस्थाको पहुाँचबाि िाढा िएका समूहमा घरदैलो तथा 
ष्ट्स्क्रननङ्ग क्याम्प  
पररचय स्वास््य संस्थाको पहँुचबाट टाढा भएका र सेवा भलन नआएका जोखखम 

समुदायमा क्षयरोगको ननदान तथा उपचार सेवाको पहँुचमा वदृ्गध गनुगपदगछ । 
त्यस्ता समुदायमा रहेका सम्भाववत क्षयरोग बबरामीहरुको र्ीघ्र रोग ननदान 
गरी उपचारमा ल्याउन यो कायगक्रम राखखएको छ।   

उद्देश्य क्षयरोग ननदान तथा उपचार गने स्वास््य संस्था टाढा भएका र सेवा भलन 
नआएका जोखखम समुदायमा रहेका सम्भाववत क्षयरोग बबरामीहरुको र्ीघ्र रोग 
ननदान गरी उपचारमा ल्याउने।  

लक्षक्षत समूह • स्वास््य संस्थाको पहँुचबाट टाढा भएका समुदाय 

• स्वास््य सेवा भलन नआउने क्षयरोगका जोखखम समूहका व्यक्क्तहरु 

कायगक्रम अवगध  

सहजकताग/क्याम्प 
सञ्चालक 

• प्रयोगर्ालाकमी 
• गचक्रकत्सक 

• स्वास््य संस्था प्रमुख वा क्षयरोग प्रमुख व्यक्क्त 

• स्थानीय तह स्वास््यकमी 
• रेडियोग्राफर 

• TBFCV 

कायागन्त्वयन मापदण्ि • मागथ उल्लेखखत जनर्क्क्त र क्याम्प सञ्चालन गनग आवश्यक पने 
उपकरण तथा औजारहरुको व्यवस्था भएको हुनुपने । 

कायागन्त्वयन प्रकृया क) क्षेर तथा समुदाय छनौट: धेरै जनसङ्ख्या भएका गाउँबस्ती, 
सीमान्त्तकृत तथा वपछडिएका वगग बसोबास गरेको जनसङ्ख्या, मौसमी 
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बसाई सराई हुने स्थल जस्तै ईट्टा भट्टा, खकग ,पाटन आठद), चुरे 
आसपासका क्षरे, नदी क्रकनारमा रहेका बस्ती, घुम्ती ववद्धालय, गुम्बा, 
धाभमगक मेलापवग, ववद्धालय, होस्टेल, सुकुम्वासी बस्ती, कारखाना आठद 
लाई प्राथभमकतामा राख्नुपदगछ। 

ख) अभभमुखखकरण तथा स्वयंसेवक छनौट:  

• मठहला स्वास््य स्वयं सेववका, TBFCV, समाजसेवी, युवा समूह, 

ननको भएका क्षयरोग बबरामीहरु, सामाक्जक संस्थाका 
अगुवाईहरुबाट स्वयंसेवकको रुपमा छनौट गने। 

• माईक्रोस्कोवपक क्याम्प सञ्चाल गने १ हप्ता अगाडि सम्बक्न्त्धत 
स्वास््य संस्थाले स्वयंसेवकहरुलाई अभभमुखखकरण सञ्चालन 
गने।  

ग) प्रचारप्रसार:  

• स्थानीय सञ्चार माध्यम (एफ.एम, रेडियो, टेभलभभजन) बाट 
क्याम्प सञ्चालन हुने स्थान, भमनत र समयबारे प्रचारप्रसार 
गने । 

• स्वयंसेवक पररचालन गरी घरदैलो कायगक्रम माफग त प्रत्येक 
घरधूरी सम्म क्याम्प सञ्चालन हुने स्थान, भमनत र समय 
बारे पचाग, पम्पलेट छपाई प्रचारप्रसार गने । 

• यठद ववद्धालय छनौट भएमा, भर्क्षक तथा ववधाथी माफग त 
पनन प्रचारप्रसार गने ।  

घ) क्याम्प सञ्चालन तयारी: 
• आवश्यक उपकरण (माईक्रोस्कोप, स्लाइि, खकार संकलन गने 

भाँिो, ररयाजेन्त्ट, एक्सरे मेभसन आठद), फननगचर, फमग, फम्यागट 
र अन्त्य आवश्यक सामाग्रीको व्यवस्थापन गने । 

• स्वयंसेवक सञ्चालन गदाग घरदैलो कायगक्रममा क्षयरोगको 
लक्षणका आधारमा क्स्क्रननङ्खग गरी सम्भाववत क्षयरोग 
बबरामीहरुलाई क्याम्प सञ्चालन हुने ठदनमा गुणस्तरीय खकार 
ननकाल्नको लागग खकार ननकाल्ने प्रकृयाको बारेमा पनन 
जानकारी ठदई बबहानको खकार संकलन गरी ल्याउनको लागग 
खकार संकलन गने भाँिो ठदन।े  
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ङ) क्याम्प सञ्चालन: 

• घरदैलो क्स्क्रननङ्खगबाट पत्ता लागेका सम्भाववत बबरामीहरुको 
खकार संकलन गरी जीनएक्सपटग परीक्षणको लागग खकार 
ढुवानी गने। साथै उक्त बबरामीहरुको छातीको एक्सरे बाट 
पनन क्षयरोग क्स्क्रननङ्खग गने । 

• यठद सम्भाववत बबरामीहरुको खकार जीनएक्सपटग परीक्षण गनग 
सम्भव नभएमा बबहानको खकार भलएर आएका बबरामीहरुको 
spot खकार ठदन लगाउन े। 

• Spot खकार ठदन लगाउँदा प्रयोगर्ालाकमी/स्वास््यकमीले 
गुणस्तरीय खकार ननकाल्न बबरामीलाई सहयोग गने । 

• यठद घरदैलो कायगक्रममा क्षयरोग क्स्क्रननङ्खग नभएका तर 
क्याम्प सञ्चालन भएको ठदनमा आएका बबरामीहरुको हकमा, 
सोही ठदन लक्षणको आधारमा र छातीको एक्सरे दबैु बाट 
क्षयरोग क्स्क्रननङ्खग गने। 

• लक्ष्यणको आधारमा अथवा छातीको एक्सरेबाट अथवा दबैु 
माध्यमबाट पठहचान भएका क्षयरोग सम्भाववत बबरामीहरुको 
खकार अननवायग परीक्षण गने। 

• खकार परीक्षणको लागग mWRD (जीनएक्सपटग) बाट परीक्षण 
गने र जीनएक्सपटग बाट परीक्षण सम्भव नभएमा Designated 

Microscopy Center (DMC) का प्रयोगर्ालाकमीहरुद्धारा 
परीक्षण गने व्यवस्था भमलाउन े ।Designated Microscopy 

Center भनेको क्षयरोग कायगक्रमको लागग आवश्यक मापदण्ि 
पूरा गरेका र क्षयरोगको गुणस्तर ननयन्त्रण संजाल (TB QC) 

मा भाग भलई क्षयरोग ननदान सेवा ठदईरहेका माइक्रोस्कोवपक 
केन्त्रलाई बुझ्नुपदगछ। 

• माइक्रोस्कोपी परीक्षणबाट खकार नमूना पोजेठटभ भएका 
व्यक्क्तलाई स्वास््य भर्क्षा ठदई बबरामीलाई पायक पने 
स्वास््यसंस्थामा दताग गरी उपचार व्यवस्थापन गने । 

• यठद माइक्रोस्कोवप परीक्षणबाट खकार नमूना नेगठेटभ भएको 
तर गचक्रकत्सकको परामर्ग वा एक्सरेबाट क्षयरोगको अत्यागधक 
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सम्भावना भएको पाइएको व्यक्क्तहरुको ननदान र उपचारको 
लागग जीनएक्सपटग बाट खकार परीक्षणको व्यवस्था भमलाउन।े 

• क्याम्प अवगधमा समय अभावका कारण खकार संकलन तथा 
परीक्षण गनग नसक्रकएको अवस्थामा क्याम्प अवगध पश्चात 
स्वयंसेवक वा TBFCV माफग त खकार सकंलन गरी परीक्षणको 
व्यवस्था भमलाउन े। 

• उपचारमा रहेका वा ववगतमा उपचार भलईसकेका क्षयरोग 
बबरामीको घरपररवारका सम्पूणग सदस्यहरुको खकार अननवायग 
जाँच गने । 

अपेक्षक्षत प्रनतफल सम्भाववत क्षयरोग बबरामीहरुको र्ीघ्र पठहचान र ननदान भई उपचारमा 
आउनेछन।्  

अभभलेख प्रनतवेदन क्याम्प सञ्चालन वववरण क्षयरोग मुक्त नेपाल घोषणा अभभयान ननदेभर्कामा 
भएको सक्रक्रय क्षयरोग खोजपड्ताल ननदेभर्का २०७८ मा संलग्न रक्जरटरको 
प्रयोग गरी प्रनतवेदन गने । 

बजेट व्यवस्थापन बबननयोक्जत बजटेको पररगध भभर रही नेपाल सरकारको प्रचभलत ऐन, ननयम 
अनुसार खचग गने । 

गुणस्तर ननधागरण 
मापदण्ि एवं प्रकृया  

ननदेभर्का अनुसार कायागन्त्वयन गने साथै सम्बक्न्त्धत ननकायबाट कायगक्रमको 
अनुगमन तथा मूल्याङ्खकन गने । 

ख. स्वयंसेवकहरुको पररचालन गरी समुदायमा क्षयरोग खोिपड्ताल काययक्रम 
पररचय स्वयंसेवकहरुको प्रभावकारी पररचालनबाट समुदायमा रहेका बबरामीहरु पत्ता 

लगाई र्ीघ्र उपचारमा ल्याउनको लागग यो कायगक्रम राखखएको हो। 
उद्देश्य स्वयंसेवकहरुको पररचालनद्धारा क्षयरोग बबरामी पठहचान तथा ननदान गरी 

उपचारमा ल्याउने ।  
लक्षक्षत समूह • सम्भाववत क्षयरोग प्रभाववत व्यक्क्त तथा पररवारहरु 

कायागन्त्वयन मापदण्ि • समुदायमा प्रायजसो स्थायी रुपमा बसोबास गरी सामाक्जक सेवा गनग 
उत्प्रेररत व्यक्क्तलाई स्वयंसवेकको रुपमा छनौट गनुगपदगछ। 

कायागन्त्वयन प्रकृया • स्वास््य संस्थाले क्षयरोग क्स्क्रननङ्खगको लागग स्वयंसेवकहरुको छनौट गने।  

• स्वयंसेवकहरु मठहला स्वा.स्वयं.सेववका, समाजसेवी, युवा समूह, सामाक्जक 
संस्थाका अगुवाहरु, ननको भएका बबरामीहरु, भर्क्षकहरुलाई प्राथभमकता 
ठदनुपदगछ । 
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• क्षयरोगको जोखखम समूहहरु बसोबास भएको क्षरे/समुदायको नक्र्ाङ्खकन 

गरी प्राथभमकताको आधारमा समूहरुको mapping गने। 
• प्राथभमकतामा परेका समुदायका प्रत्येक घरधूरीमा गई क्षयरोगको लक्षणका 

आधारमा स्वयंसेवकहरुले क्स्क्रननङ्खग (अनुसूची १ अनुसार) गने । 
• सम्भाववत क्षयरोगका व्यक्क्तहरुलाई रोग ननदानका लागग स्वास््य 

संस्थामा प्रेषण गने, गुणस्तरीय खकार सकंलनको लागग सहयोग गने।यठद 
सोही ठदनमा खकार ठदन नसकेमा दोस्रो ठदनको बबहानको खकार ल्याउन 
गुणस्तरीय खकार ननकाल्न ेववगधका बारेमा जानकारी ठदई फाल्कन ट्युब 
ठदई पिाउने। 

• खकार परीक्षणको लागग mWRD (जीनएक्सपटग) बाट परीक्षण गने।  

• जीनएक्सपटग परीक्षण सम्भव नभएको हकमा Designated Microscopy 

Center मा परीक्षण गने व्यवस्था भमलाउने।  

Designated Microscopy Center मा खकार परीक्षण गनुगपने अवस्थामा: 
• खकार ननतजा पोजेठटभ भएका व्यक्क्तलाई उपचारको लागग 

स्वास््य संस्थामा पिाउने । 
• खकार ननतजा नेगेठटभ भएका तर क्षयरोगको अत्यागधक सम्भावना 

भएका व्यक्क्तलाई थप ननदानका लागग जीनएक्सपटग बाट खकार 
परीक्षणको व्यवस्था गने । 

• उपचारमा रहेका र ववगतमा क्षयरोगको उपचार भलईसकेका व्यक्क्तको  
पररवारका सम्पूणग सदस्यहरुको खकार अननवायग परीक्षण गने । 

• ननदान भएका तर उपचारमा नआएका बबरामीहरुको फलोअप गरी उपचारमा 
ल्याउने । 

अपेक्षक्षत प्रनतफल सम्भाववत क्षयरोगका बबरामीहरुको रोग पठहचान तथा ननदान भई र्ीघ्र 
उपचारमा आउनेछन।् 

अभभलेख प्रनतवेदन घरधूरी भेटमा क्षयरोगको क्स्क्रननङ्खग फाराम प्रयोग गने र आवश्यकता अनुसार 
सम्बक्न्त्धत स्थानीयतह लगायत अन्त्य ननकायमा प्रनतवेदन गने। 

आगथगक बाँिफाि बबननयोक्जत बजेटको पररगध भभर रही नेपाल सरकारको प्रचभलत ऐन, 

ननयमअनुसार खचग गने । 
गुणस्तर ननधागरण 
मापदण्ि एवं प्रकृया  

ननदेभर्का अनुसार कायागन्त्वयन गने साथै सम्बक्न्त्धत ननकायबाट कायगक्रमको 
अनुगमन तथा मूल्याङ्खकन गने । 
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१२. आगथयक अवस्था कमिोर िएका बबरामीहरुका लागग यातायात/बास र क्षयरोग ननदान 
खचय 

पररचय  आगथगक अवस्था कमजोर भएका र गरीवको सूगचमा रहेका सम्भाववत क्षयरोगका 
बबरामीहरुले क्षयरोग ननदान र उपचारमा गनुगपने खचग व्यहोनग नसक्न े हँुदा सो 
व्यक्क्तहरुलाई सहयोग गरी उनीहरु तथा उनका पररवारलाई क्षयरोगको अगधक 
आगथगक व्ययभार कम गने उद्देश्यले यो कायगक्रम राखखएको छ । 

उद्देश्य  • अगधक आगथगक व्ययभार (Catastrophic Cost) कम गने । 

लक्षक्षत समूह  क्षयरोग सम्भाववत बबरामीहरु र उनका पररवारहरु 
कायागन्त्वयन 
मापदण्ि 

• स्थानीय तहल ेगरीव भनी भसफारीस गरेको हुनुपनेछ। 

कायागन्त्वयन प्रक्रक्रया • तल उल्लेखखत व्यक्क्तहरुलाई यो खचग उपलब्ध गराउने: 

• स्थानीयतहल ेगरीव भनी भसफारीस गरेको 
• वेवारीसे  

• घरमा हेरचाह गनग कोही नभएका र आगथगकोपाजगन नभएका 
• थप उपचारका लागग सुववधायुक्त संस्थामा जान खचग व्यहोनग 

नसक्न ेर दगुगममा बसोबास गरी उपचारको लागग अन्त्यर जानुपने। 
• स्वास््य संस्थाको ओवपडि पूजागमा क्षयरोग सम्भाववत व्यक्क्त भनी 

स्वास््यकमीले भसफाररस गरेको तर रु्ल्क नतनुगपने ननदान सेवा वा, 
प्रेषण गनुगपरेमा सो को कारण स्परट उल्लेख गने। 

• स्वास््य संस्थाले प्रेषण गदाग अननवायग रुपमा प्रेषण पूजाग (HMIS 6.9) को 
प्रयोग गने। 

• कायगक्रमल ेननदेभर्त गरे वापतको उपचार तथा ननदान खचग सम्बक्न्त्धत 
स्वास््य संस्था माफग त बबरामीलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था भमलाउने। 

बजेट बाँिफाँि  (क) यातायात तथा बासखचग 
१. क्जल्ला भभर  
यातायात: रु १००० (एकमुरट दईु तफी) 
बासखचग : प्रनत रात रु ५०० का दरल ेबढीमा दईु रातको 
२. क्जल्ला बाठहर  
यातायात  ४००० (एकमुरट दईु तफी) 
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बासखचग : प्रनतठदन रु ८०० का दरल ेबढीमा ७ रात 

 

 (ख) क्षयरोग ननदान खचग 
• रु्ल्क लाग्ने ननदान सेवामा अगधकतम रु १०००० सम्मको खचग 

ठदन सक्रकने। 
• अस्पतालमा भनाग भई उपचार गनुगपरेको अवस्थामा बासखचग 

नठदई अस्पतालको बेि रु्ल्क वापत प्रनत ठदन रु ८०० सम्म 
ठदन सक्रकने। 

अपेक्षक्षत प्रनतफल  क्षयरोग ननदानमा बबरामीलाई पने अगधक आगथगक व्ययभारमा कभम आई 
कायगक्रमको प्रभावकाररता बढ्न ेर र्ीघ्र क्षयरोग ननदानमा मद्दत पुग्नेछ। 

अभभलेख प्रनतवेदन  Payment slip (क्षयरोग ननदान गदाग लागेको खचग) को प्रनतभलवप, गरीव भन्त्ने 
स्थानीयतहको भसफारीसको प्रनतभलवप, ओवपडि पूजागको प्रनतभलवप साथै अस्पतालमा 
भनाग भएमा discharge पूजाग। 

 

१३. क्षयरोग ननदान िई उपचारमा दताय निएका र उपचार बबचमै छाडेका क्षयरोगका बबरामीलाई 
क्षयरोग मुक्त अभियानका स्वयंसेवक (TBFCV) पररचालन गरी उपचारमा ल्याउने । 

पररचय क्षयरोग ननदान भएर पनन ववभभन्त्न कारणले उपचारमा दताग नभएका बबरामीको 
सं्या कररब १० देखख १५ प्रनतर्तको हाराहारीमा हुने अनुमान गररएको छाती 
बबरामीहरुलाई उपचारमा दताग गराउन सकेमा हाल उपचारमा दताग भएका बबरामीको 
सं्यामा थप ३ देखी ४ हजारल ेवदृ्गध हुने देखखएको छ। यसका लागग TBFCV 

पररचालन गरी उपचारमा दताग नभएका क्षयरोग बबरामीलाई उपचारमा ल्याउनु 
राक्रिय क्षयरोग कायगक्रमको मु्य उपलब्धी रहेको छ । साथै उपचारमा रहेका 
बबरामीहरु एक हप्ता भन्त्दा बठढ औषधी सेवन गनग छोिेका वा ६० ठदन सम्म 
लगातार उपचार छािी Loss to follow up भएका बबरामीहरूलाई पनन TBFCV पररचालन 
गरी उपचारमा ल्याउनको लागग यो कायगक्रम राखखएको हो।  

उद्देश्यहरू क्षयरोग ननदान भई उपचारमा दताग हुन नआएका र बबचैमा उपचार छािेका 
क्षयरोगका बबरामीलाई उपचारमा ल्याउनु । 

काययक्रम/क्रक्रयाकलाप
को लक्षक्षत समूह 

क्षयरोग ननदान भई उपचारमा नआएका क्षयरोगका बबरामी र बबचैमा उपचार छािेका 
क्षयरोगका बबरामीहरू  

सहिागगहरू  
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कायायन्वयन 
मापदण्ड 

• स्वास््य संस्था व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सभमनत अन्त्तगगतको क्षयरोग 
उप सभमनतलाई क्षयरोग ननदान भई उपचारमा दताग हुन नआएका र बबचम ै
उपचार छािेका बबरामीहरूको बारेमा स्वास््य संस्थाले क्षयरोग ननदान 
केन्त्रसँगको समन्त्वयमा सम्पूणग वववरण जानकारी गराउनु पदगछ। 

• स्वास््यसंस्था वा क्षयरोग ननदान केन्त्रको सहभागगतामा यो कायगक्रम 
संचालन गनुगपदगछ।  

• ननदान भई उपचारमा दताग हुन नआएका र बबचमै उपचार छािेका बबरामी 
खोजी उपचारमा ल्याउनु प्रमुख क्जम्मेवारी स्वास््यससं्था, क्षयरोग ननदान 
केन्त्र र TBFCV को हुनेछ । 

कायायन्वयन प्रक्रक्रया क. क्षयरोग ननदान िई उपचारमा दताय हुन नआएका बबरामी 
१. क्षयरोग ननदान भएका बबरामीहरूको जानकारी क्षयरोग ननदान केन्त्रल े

खकार परीक्षणका लागग प्रषेण गरेको स्वास््यसंस्थालाई तुरुन्त्त उपलब्ध 
गराउने र उपचारमा दताग भए/नभएको एक्रकन गरी ल्याब रक्जस्टरमा सोको 
वववरण अद्यावगधक गने। 

२. स्वास््यसंस्थाले क्षयरोग ननदानका लागग प्रेषण गररएका प्रत्येक बबरामीको 
वववरण Presumptive TB Register HMIS 6.1 मा अद्यावगधक गने र 
परीक्षणको ननतजा ननदान केन्त्रसँग फलोअप गरी उपचारमा दताग हुन 
नआएका बबरामीको पठहचान गने । 

३. उपचारमा दताग हुन नआएका बबरामीहरूको वववरण स्वास््यसंस्थाले क्षयरोग 
उप-सभमनतलाई उपलब्ध गराउन े। 

४. क्षयरोग उप-सभमनतले प्राप्त वववरणका आधारमा TBFCV पररचालन गरी 
बबरामीको खोजी गने र उपचारमा ल्याउने । यठद TBFCV ले उपचारमा 
ल्याउन नसकेमा सभमनतका सदस्यहरुसठहत बबरामीको घरमा गई उसलाई 
उपचारमा ल्याउने । 

ख.  उपचार छाडेका क्षयरोग बबरामी 
१. उपचारमा रहेका हरेक बबरामीहरू साथै बच्चाको हकमा अभभभावकको र 

पररवारको अन्त्य कुनै सदस्यको सम्पकग  नम्बर स्वास््यसंस्थाले अननवायग 
अद्यावगधक गरी राख्ने । 

२. स्वास््यसंस्थाल े एक हप्ता भन्त्दा बठढ उपचारमा नआएका र ६० ठदन 
भन्त्दा बठढ लगातार उपचार छािेका (Loss to follow up) बबरामीहरूलाई 
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सम्पकग  नम्बरमा फोन गरी उपचारमा आउन जानकारी गराउने र उपचारमा 
आउन नमानेमा सो को कारण पत्ता लगाउने । 

३. स्वास््यसंस्थाल ेउपचारमा आउन नमानेका बबरामीको सूची बनाइ क्षयरोग 
उप-सभमनतलाई उपलब्ध गराउन े। 

४. क्षयरोग उप-सभमनतले प्राप्त वववरणका आधारमा TBFCV पररचालन गरी 
बबरामीको खोजी गने र उपचारमा ल्याउने । यठद TBFCV ले उपचारमा 
ल्याउन नसकेमा सभमनतका सदस्यसठहत बबरामीको घरमा गई उसलाई 
उपचारमा ल्याउने । 

अपेक्षक्षत प्रनतफल • ननदान भएका तर उपचारमा नआएका बबरामीहरु र्ीघ्र उपचारमा आउनेछन।् 

• बबचमै उपचार छािेका बबरामीहरु पुन: उपचामा आउनेछन।् 
बिेि बााँडफााँि प्रनत बबरामी यातायात खचग रु ४०० 

अभिलेख प्रनतवेदन १. क्षयरोग ननदान भई उपचारमा नआएका बबरामीहरूको वववरण Presumptive TB 

Register HMIS 6.1 मा अद्यावगधक गने र सो को प्रनतवेदन माभसक रूपमा 
स्थानीयतहलाई उपलब्ध गराउन े। 

२. उपचारमा रहेका तर हाल उपचार छािेका बबरामीहरूको वववरण क्षयरोग उपचार 
रक्जस्टरमा अद्यावगधक राख्ने । ६० ठदन भन्त्दा बठढ उपचार छाडि पुन उपचारमा 
आएका बबरामीहरूलाई Return After Loss to Follow Up  जनाइ retreatment 

category मा उपचार सुरू गने। 

गुणस्तर ननधायरण 
मापदण्ड एवं प्रकृया 

स्थानीयतह वा स्वास््यसंस्थाले केही बबरामी छनौट गरी TBFCV बबरामीको घरमा 
गए/नगएको छड्के गने। 

 

१४. औषधी प्रनतरोधी क्षयरोग उपचार उपकेन्र (DR Sub Center) स्थापना गने । 

पररचय औषधी प्रनतरोधी क्षयरोग उपचार उपकेन्त्रहरु ववस्तार गनगका लागग आवश्यक 
सामाग्री, औजार तथा उपकरणहरु खरीद तथा व्यवस्थापन गनगका लागग यो 
क्रक्रयाकलाप राखखएको छ  । 

उद्देश्यहरु प्रत्येक स्थानीयतहमा कक्म्तमा १ वटा औषधी प्रनतरोधी क्षयरोग उपचार उपकेन्त्र 
ववस्तार गरी उपचार सेवाको पहँूच बढाउन े। 

कायगक्रम/क्रक्रयाकलाप
को लक्षक्षत समूह 

औषधी प्रनतरोधी क्षयरोगका बबरामीहरु । 

सहभागगहरु  
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कायागन्त्वयन 
मापदण्ि 

औषधी प्रनतरोधी क्षयरोग उपचार उपकेन्त्रको न्त्युनतम मापदण्ि क्षयरोग मुक्त 
नेपाल घोषणा अभभयान ननदेभर्का २०७८ बमोक्जम हुनुपनेछ । 

कायागन्त्वयन प्रकृया • स्थानीयतह भभर औषधी प्रनतरोधी क्षयरोगका बबरामीहरुको सं्या बढी 
भएको क्षेरमा रहेका स्वास््य संस्थाहरु पठहचान गरी औषधी प्रनतरोधी 
क्षयरोग उपचार उपकेन्त्रको न्त्युनतम मापदण्ि ननदेभर्का अनुसार, प्रदेर् 
स्वास््य ननदेर्नालय, क्जल्ला स्वास््य कायागलय र राक्रिय क्षयरोग 
ननयन्त्रण केन्त्र को सहकायगमा आवश्यकता पठहचान/मूल्याङ्खकन गरी 
सम्बक्न्त्धत मापदण्िहरु पूरा गरेका स्वास््य संस्थाहरुलाई औषधी प्रनतरोधी 
क्षयरोग उपचार उपकेन्त्रको रुपमा स्थापना गने । 

• यठद पठहला नै औषधी प्रनतरोधी क्षयरोग उपचार उपकेन्त्र स्थापना भएको 
तर आवश्यक सुदृढीकरण गनुगपने भएमा सो कायग गने ।  

अपेक्षक्षत प्रनतफल औषधी प्रनतरोधी क्षयरोग उपचार उपकेन्त्रको ववस्तार भई बबरामीहरुको उपचार 
पहँूचमा वदृ्गध हुनेछ । 

बजेट बाँिफाँि प्रत्येक स्थानीयतहमा औषधी प्रनतरोधी क्षयरोग उपचार उपकेन्त्रको ववस्तारका 
लागग रु १२५०००( रु एक लाख पच्चीस हजार) बजेट बबननयोजन गररएको छ । 
उक्त बजटे आवश्यकता अनुसार आगथगक कायगववगध, वववत्तय उत्तरदानयत्व ऐन 
२०७६, सावगजननक खरीद ऐन २०६३, र ननयमावली २०६४, कायगववगध ऐन २०५५, 

ववननयमावली २०६४ तथा भ्रमण खचग ननयमावली२०६४, कायग सञ्चालन ननदेभर्का 
२०७५ अनुरुप  कायगक्रम सञ्चालन गनुगपनेछ । 

अभभलेख प्रनतवेदन प्रत्येक स्थानीयतहल े औषधी प्रनतरोधी क्षयरोग उपचार उपकेन्त्रको ववस्तार 
गररसकेपनछ उक्त वववरणको प्रनतवेदन सम्बक्न्त्धत प्रदेर् स्वास््य ननदेर्नालय र 
राक्रिय क्षयरोग ननयन्त्रण केन्त्रको क्षयरोग मुक्त नेपाल घोषणा अभभयान 
सगचवालयमा पिाउनुपनेछ । 

गुणस्तर ननधागरण 
मापदण्ि एवं प्रकृया 

स्थानीयतह, क्जल्ला, प्रदेर् स्वास््य ननदेर्नालय र राक्रिय क्षयरोग ननयन्त्रण 
केन्त्र को सहकायगमा अनुगमन गरी वषगको २ पटक उपकेन्त्रको न्त्युनतम मापदण्ि 
Assessment गने र प्रत्येक चौमाभसक गोरिीमा समेत छलफल गने ।  
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१५. गम्िीर घिना व्यवस्थापन (Severe adverse event management) 

पररचय क्षयरोग (DS/DR) उपचारमा प्रयोग हुने औषधीहरुको कारणबाट गम्भीर क्रकभसमका 
असरहरु देखापरेमा र फोक्सो बाहेकको क्षयरोग (EP TB) को ननदान तथा उपचार 
व्यवस्थापनका लागग यो कायगक्रम राखखएको हो । 

उद्देश्यहरु बबरामी र तीनका पररवारलाई पनग जाने अगधक आगथगक व्ययभारमा कभम ल्याउने। 

 

कायगक्रम/क्रक्रयाकलाप
को लक्षक्षत समूह 

क्षयरोगको (DS/DR) उपचारमा प्रयोग हुने औषधीहरुको कारणबाट गम्भीर क्रकभसमका 
असरहरु देखा परेका बबरामीहरु र फोक्सो बाहेकको क्षयरोग (EP TB) लागेका 
बबरामीहरु। 

सहभागगहरु  

कायागन्त्वयन 
मापदण्ि 

क्षयरोग मूक्त नेपाल घोषणा अभभयान ननदेभर्का बमोक्जम 

कायागन्त्वयन प्रकृया फोक्सो बाहेकका क्षयरोगको ननदान तथा उपचारमा औषधीबाट हुने गम्भीर असरहरु 
जस्तै: र्रीर कम्पन हुने, Psychosis हुने, बेहोर् हुने, मगृौलाले आवश्यक मारामा काम 
नगने, श्वासनली बन्त्द भई श्वास प्रश्वासमा अप््यारो हुने, , Mylosupression, 

hypokalemia, QT Prolongation, Hepatitis, Hearing Loss लगायतका अन्त्य असरहरु 
हुन सक्दछन।् यी समस्याहरुको प्रेषण गरी थप ननदान र उपचार गनुगपने भएमा, 
यातायात खचग सठहत बबरामीले उपचार कािगमा ननरु्ल्क उपचारको भसफाररस गराई, 

उपचार कािग सठहत खचग वववरणको ववल स्थानीयतहमा पेर् गने र स्थानीयतहबाट 
कक्म्तमा ५ हजार देखख ३० हजार सम्मको ववल अनुसार सोधभनाग यस ैर्ीषगकबाट 
ठदने । 

अपेक्षक्षत प्रनतफल बबरामी र तीनका पररवारलाई पनग जाने अगधक आगथगक व्ययभारमा कभम भएको 
हुनेछ। 

बजेट बाँिफाँि स्थानीयतहबाट प्रत्येक बबरामीका लागग कक्म्तमा ५ हजार देखख ३० हजार सम्मको 
ववल भरपाई यस ैर्ीषगकबाट गरीठदन े। उक्त बजेट आवश्यकता अनुसार आगथगक 
कायगववगध, वववत्तय उत्तरदानयत्व ऐन २०७६ र कायग सञ्चालन ननदेभर्का २०७५ अनुरुप 
गनुगपनेछ । 

अभभलेख प्रनतवेदन स्वास््य संस्थाबाट प्रत्येक मठहना बजेट आवश्यक पने बबरामीहरुको वववरण 
स्थानीय तहलाई पिाउने र स्थानीय तहल ेखचग भएको रकमको अभभलेख राखी 
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प्रनतवेदन तयार गरी सम्बक्न्त्धत प्रदेर् स्वास््य ननदेर्नालय र रा. क्ष. नन. के मा 
पिाउने 

गुणस्तर ननधागरण 
मापदण्ि एवं प्रकृया 

स्थानीयतह ,क्जल्ला, प्रदेर् तथा केन्त्रबाट अनुगमन तथा सुपररबेक्षण गरी ननदेभर्का 
अनुसार भए/नभएको एक्रकन गने। 

 

१६. क्षयरोगका बबरामीहरुलाई उपचार सफलता प्रोत्साहन रकम 

पररचय क्षयरोगका बबरामीहरुको उपचार सफलता दरमा वदृ्गध गनगका लागग प्रत्येक 
बबरामीहरुले उपचार पूरा गररसकेपनछ प्रोत्साहन भत्ताको लागग बजटे व्यवस्था 
गररएको छ । 

उद्देश्यहरु क्षयरोगका बबरामीहरुको उपचार सफलता दरमा वदृ्गध ल्याउने। 
कायगक्रम/क्रक्रयाकलाप
को लक्षक्षत समूह 

DS TB बबरामीहरु 
DR TB बबरामीहरु । 

कायागन्त्वयन प्रकृया • सम्बक्न्त्धत स्वास््यसंस्थाल ेप्रत्येक मठहना उपचार गराईरहेका बबरामीहरुको 
उपचार अवगध सक्रकन े भमनत गणना गरी सोको वववरण स्थानीयतहमा 
उपलब्ध गराउने। 

• सो वववरणका आधारमा स्थानीयतहल े बबरामी उपचार सफलता प्रोत्साहन 
भत्ता सम्बक्न्त्धत स्वास््यससं्थालाई पेश्की स्वरुप उपलब्ध गराउने । 

• सम्बक्न्त्धत स्वास््यसंस्थाले बबरामीहरुको उपचारमा दताग भई ननयभमत 
औषधी सेवन गरी ननको भएको (Cured/Completed) वववरण उपचार कािगमा 
अभभलेख राखी बबरामीलाई प्रोत्साहन रकम payment slip बनाई भुक्तानी 
ठदने। 

• सो भुक्तानीको वववरण तथा बबल भपागई चौमाभसक रुपमा स्थानीयतहलाई 
उपलब्ध गराई पेश्की फस्यौट गने। 

अपेक्षक्षत प्रनतफल उपचार सफलता दरमा वदृ्गध हुनेछ । 

बजेट बाँिफाँि सफल उपचार गरेका प्रत्येक DS क्षयरोगको बबरामीहरुलाई रु १००० र DR क्षयरोगका 
बबरामीहरुलाई रु ५००० प्रोत्साहन भत्ता ठदने । 

अभभलेख प्रनतवेदन सफल उपचार गरेका प्रत्येक क्षयरोगका बबरामीहरुको वववरण प्रत्येक चौमाभसक 
स्वास््यसंस्थाबाट स्थानीयतहमा र आवश्यकता अनुसार प्रदेर् स्वास््य ननदेर्नालय 
र राक्रिय क्षयरोग ननयन्त्रण केन्त्र मा पिाउने । 



 
 

48 
 

गुणस्तर ननधागरण 
मापदण्ि एवं प्रकृया 

 

 

१७. क्षयरोग बबरामीहरुलाई पोषण सहयोग (Nutritional Support to TB patients) 

पररचय क्षयरोगका बबरामीहरुको उपचारमा सुधार ल्याउनको लागग पोषणयुक्त खानेकुराको 
महत्वपूणग भूभमका हुन्त्छ। पोषणयुक्त खानेकुराले बबरामीको रोगसँग लड्न सक्ने 
क्षमतामा वदृ्गध भई सफल उपचार हुने सम्भावना धेरै हुन्त्छ। त्यसैले क्षयरोगका 
बबरामीहरुलाई पोषणयुक्त खानेकुराको व्यवस्था गनगका लागग यो कायगक्रम राखखएको 
छ । 

उद्देश्यहरु क्षयरोगका बबरामीहरुको पोषणमा सुधार ल्याई रोग ननको हुने दरमा वदृ्गध गने। 
कायगक्रम/क्रक्रयाकलाप
को लक्षक्षत समूह 

क्षयरोगका बबरामीहरु (DS/DR) 

सहभागगहरु  

कायागन्त्वयन 
मापदण्ि 

 

कायागन्त्वयन प्रकृया • स्वास््यसंस्थाहरुले उपचारमा दताग भएका सबै बबरामीहरुको (DS/DR) वववरण 
स्थानीयतहमा प्रत्येक मठहना उपलब्ध गराउने। 

• स्थानीयतहले DS बबरामीलाई ६ मठहना र DR बबरामीलाई २० मठहनाका 
लागग प्रनतव्यक्क्त/प्रनत मठहनाको लागग रु ३००० सम्मको food basket को 
व्यवस्था गने । Food Basket मा २० के. जी चामल, २ के. जी दाल, १ 
के. जी भेक्जटेबल तेल, १.५ के. जी बदाम, १ क्यारेट अण्िा (३० वटा)  र १ 
के. जी सवोत्तम वपिो हुनुपनेछ । 

• सम्बक्न्त्धत स्वास््यसंस्था माफग त स्थानीयतहल े मागथ उल्लखेखत 
खाद्यान्त्नहरुको प्रकार (Items) स्थानीय बजारमा खरीद गरी प्रत्येक मठहना 
बबरामीलाई उपलब्ध गराउने। 

अपेक्षक्षत प्रनतफल बबरामीको पोषण अवस्थामा सुधार भई उपचार सफलता दरमा वदृ्गध हुनेछ । 

बजेट बाँिफाँि प्रनतव्यक्क्त एक food basket को व्यवस्था गनग रु ३००० सम्मको बजेट व्यव्स्था 
गररएको छ । नेपाल सरकारको खरीद ननयमावली अनुरुप खचग गने। 

Recording & 

Reporting  
Food Basket प्राप्त गरेका प्रत्येक बबरामीको अभभलेख राखी स्वास््यसंस्थाल े
स्थानीयतहमा पिाउने । 
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गुणस्तर ननधागरण 
मापदण्ि एवं प्रकृया 

 

 

१८. स्वास््य संस्थामा संक्रमण रोकथाम तथा ननयन्रण 

क. स्वास््यकमी तथा TBFCV हरुलाई संक्रमण रोकथाम तथा ननयन्रण सम्बन्धी तालीम 
पररचय स्वास््यसंस्थामा संक्रमण रोकथाम तथा ननयन्त्रण गनग स्वास््यकमीहरुको भूभमका 

महत्वपूणग हुन्त्छ। संक्रमण रोकथाम तथा ननयन्त्रण सम्बन्त्धी स्वास््यकमीको ज्ञानमा 
अभभवदृ्गध गरी स्वास््यससं्थामा हुने क्षयरोग संक्रमण दरमा कभम ल्याउन यो 
कायगक्रम राखखएको हो। 
साथै क्षयरोग मुक्त अभभयानका लागग राखखएका स्वयंसेवकहरु (TBFCV) हरुलाई 
क्षयरोग रोकथामका उपायहरुका साथै खकारको उगचत व्यवस्थापनबारे 
अभभमुखखकरण ठदने र उनीहरु माफग त बबरामी तथा समुदायलाई जानकारी प्रदान 
गरी क्षयरोग संक्रमण दरमा कभम ल्याउनलाई यो कायगक्रमल ेसहयोग गदगछ। 

उद्देश्यहरु • स्वास््यकमीहरुको संक्रमण रोकथाम तथा ननयन्त्रण सम्बन्त्धी ज्ञानमा वदृ्गध 
गने। 

• TBFCV हरुलाई क्षयरोग रोकथाम तथा खकारको उगचत व्यवस्थापनबारे जानकारी 
ठदने। 

कायगक्रम/क्रक्रयाकलाप
को लक्षक्षत समूह 

 

सहभागगहरु • स्वास््यकमीहरु 

• TBFCV हरु 
कायागन्त्वयन 
मापदण्ि 

स्वास््यसंस्थामा स्वास््यकमीहरुलाई संक्रमण रोकथाम र ननयन्रण सम्बन्धी 
तालीम 

• स्थानीयतह -३ ठदन 

• सहजकताग: संक्रमण रोकथाम र ननयन्त्रण सम्बन्त्धी तालीम प्राप्त व्यक्क्त, 

क्षयरोग फोकल व्यक्क्त  

• सहभागग सं्या: २० जना 
(स्वास््य संस्था प्रमुख/स्वास््य संस्था प्रर्ासक, DOTS फोकल व्यक्क्त, 
DR उपचार केन्त्र/उप-केन्त्र, जीनएक्सपटग केन्त्र (कायगक्रममा भलकं 
गररएको), Microscopy केन्त्र)  
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TBFCV हरुलाई क्षयरोग र खकार ब्यबस्थापन सम्बन्धी अभिमुखखकरण  

• स्थानीयतह -१ ठदन  

• सहजकताग: संक्रमण रोकथाम र ननयन्त्रण सम्बन्त्धी तालीम प्राप्त व्यक्क्त, 

क्षयरोग फोकल व्यक्क्त  

• सहभागग सं्या: १० जना 
(क्षयरोग मुक्त अभभयान स्वयंसेवकहरु)   

कायागन्त्वयन प्रकृया स्वास््यसंस्थामा स्वास््यकमीहरुलाई संक्रमण रोकथाम र ननयन्रण सम्बन्धी 
तालीम 

• स्वास््यसंस्थामा कायगरत प्रमुख लगायत क्षयरोग फोकल व्यक्क्तहरुलाई 
तालीममा सहभागग गराउने। 

• तालीमको लागग उपयुक्त िाउँ तथा अन्त्य आवश्यक सामाग्रीहरुको 
व्यवस्थापन गने। 

• तालीमको कायगताभलका बनाउने। तालीममा क्षयरोगको रोकथाम, जोखखमका 
कारकतत्वहरु, संक्रमण ननयन्त्रणका लागग अपनाईने 
व्यवस्थापकीय/प्रर्ासननक (Registration Triage, FAST strategy, संक्रमण 
रोकथाम नीनत, ननयम, तालीमको व्यवस्थापन आदी) वातावरणीय (DOTS 

कोिा, Lab कोिा, cross ventilation, Exhaust Fan, UV light, Waste 

disposal/Autoclave आदी)  तथा व्यक्क्तगत उपायहरु (मास्कको उगचत 
प्रयोग, खकारको उगचत व्यवस्थापन, बबरामीसँगको सम्पकग  समय, सम्पकग  
हुने िाउँ, भभिभािमा नबस्ने, खोक्दा/हाच््यु गदाग मुख छोप्ने आदी) का 
बारेमा ववस्ततृ रुपमा छलफल गने।ववस्ततृ िानकारीका लागग क्षयरोग 
व्यवस्थापन ननदेभर्का २०१९ लाई आधार मानी तालीम काययक्रम सञ्चालन 
गने। 

• तालीमको अन्त्तमा आ-आफ्नो स्वास््यसंस्थाको लागग क्षयरोग संक्रमण 
रोकथाम र ननयन्त्रणको लागग योजना बनाई प्रस्तुनतकरण गने। 

• सो कायगको लागग तयार गररएको कायगयोजना कायागन्त्वयनको स्थानीयतहल े
अनुगमन गरी सुननक्श्चतता गने। 
 

TBFCV हरुलाई क्षयरोग र खकार ब्यबस्थापन सम्बन्धी अभिमुखखकरण 

• स्थानीयतहमा TBFCV हरुको छनौट पश्चात ्१ ठदने अभभमुखखकरण गने। 
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• अभभमुखखकरणमा क्षयरोगको जोखखम, रोकथाम, सकं्रमण ननयन्त्रणका 
उपायहरुमा ववर्ेषत: व्यक्क्तगत उपायहरु जस्तै मास्कको उगचत प्रयोग, 

भभिभािमा नबस्ने, कुरा गदाग दरुी अपनाउन,े खकारको उगचत व्यवस्थापन 
लगायतका ववषयवस्तुहरु समावेर् गने। 

• अभभमुखखकरणको अन्त्त्यमा TBFCV हरुलाई समुदायमा संक्रमण 
ननयन्त्रणका व्यक्क्तगत उपायहरु (क्षयरोग तालीम पुष्ट्स्तका २०७७ लाई 
आधार मानी तयारी गने) को बारेमा जानकारी ठदन े योजना बनाई 
स्थानीयतह/स्वास््य संस्थाले सो को कायागन्त्वयन भएको सुननक्श्चतता गने। 

अपेक्षक्षत प्रनतफल • स्वास््यकमीहरुको संक्रमण रोकथाम तथा ननयन्त्रण सम्बन्त्धी ज्ञानमा वदृ्गध 
हुनेछ। 

• समुदायमा क्षयरोग रोकथाम तथा खकारको उगचत व्यवस्थापनबारे जानकारी 
हुनेछ। 

बजेट बाँिफाँि बबननयोक्जत बजेट अनुसार नेपाल सरकारको ऐन तथा ननयामानुसार गने।  

अभभलेख प्रनतवेदन संक्रमण रोकथाम र ननयन्त्रणको लागग भएका कायगहरुको बबबरण आवश्यकता 
अनुसार स्थानीय तह, प्रदेर् तथा राक्रिय क्षयरोग ननयन्त्रण केन्त्रलाई गराउने l  

गुणस्तर ननधागरण 
मापदण्ि एवं प्रकृया 

ववभभन्त्न तह बाट क्रक्रयाकलापको ननयभमत अनुगमन तथा मूल्याङ्खकन गनुगपनेछ। 

ख. संक्रमण रोकथाम तथा ननयन्रणको लागग स्वास््यसंस्था सुदृढीकरण काययक्रम 
पररचय 

 

स्वास््यसंस्थामा संक्रमण रोकथाम तथा ननयन्त्रण गनगको प्रर्ासननक तथा 
वातावरणीय उपायहरुको अवलम्बन गनुग आवश्यक छ। सो को लागग 
स्वास््यसंस्थामा नामदताग गने िाउँमा लक्षणका आधारमा संभाववत क्षयरोगका 
बबरामीहरुको triage गने र वातावरणीय व्यवस्थापन गने कायगको लागग यो कायगक्रम 
राखखएको हो। 

उद्देश्यहरु • स्वास््य संस्थामा क्षयरोग संक्रमणमा कभम ल्याउने l 
कायगक्रम/क्रक्रयाकलाप
को लक्षक्षत समूह 

स्वास््यसंस्था 
 

सहभागगहरु  

कायागन्त्वयन 
मापदण्ि 

• प्रत्येक स्वास््य संस्थामा नामदताग गने िाउँमा लक्षणहरुको आधारमा संभाववत 
क्षयरोगका बबरामीहरुलाई triage ववगध माफग त र्ीघ्र रोग पठहचानको व्यवस्था 
गनुगपदगछ। 
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• संभाववत क्षयरोगका बबरामीहरुलाई waiting area मा छुट्टै बस्न े व्यवस्था 
गनुगपदगछ। 

कायागन्त्वयन प्रकृया • प्रत्येक स्वास््यसंस्थामा नामदताग गने िाउँमा संभाववत क्षयरोगका 
बबरामीहरुलाई triage ववगध माफग त र्ीघ्र रोग पठहचान गने। 

• बबरामीलाई waiting area मा बस्नको लागग छुट्टै बेन्त्चको व्यवस्था गने।साथै 
exhaust fan को पनन व्यवस्था गने।  

• Exhaust fan, UV light र bench/desk को खरीद गरी waiting area व्यवक्स्थत 
गने। 

• Exhaust fan को प्रयोग बबरामीहरु waiting area मा बसेको बेलामा र UV light 

साँझपख प्रत्येक ठदन (बबदाको ठदन बाहेक, कोिामा माननस नभएको बेलामा) 
आधा घण्टा बालेर बन्त्द गने गनुगपदगछ। 

अपेक्षक्षत प्रनतफल संक्रमण रोकथाम तथा ननयन्त्रणमा न्त्यूनीकरण हुनेछ l 

बजेट बाँिफाँि बबननयोक्जत बजेटको परीधीमा रही नेपाल सरकारको प्रचभलत ऐन ननयामानुसार 
गने। 

अभभलेख प्रनतवेदन आवश्यकता अनुसार सम्बक्न्त्धत ननकायमा प्रनतवेदन गने।  

गुणस्तर ननधागरण 
मापदण्ि एवं प्रकृया 

ववभभन्त्न तहबाट क्रक्रयाकलापको ननयभमत अनुगमन तथा मूल्याङ्खकन गनुग पनेछ। 

ग. क्षयरोग बबरामी तथा अभििावकहरुसाँग औषधी सेवनमा ननयभमतता र सकं्रमण रोकथाम सम्बन्धी 
अन्तरक्रक्रया काययक्रम 
पररचय 

 

बबरामीको औषधी सेवन ननयभमतताका साथै क्षयरोग सकं्रमण रोकथामका व्यक्क्तगत 
उपायहरुको अवलम्वन गनुग महत्वपूणग हुन्त्छ। सो कुरालाई मध्येनजर गदै बबरामी 
तथा अभभभावकको चेतनामा वदृ्गध गनगको लागग यो कायगक्रम राखखएको छ। 

उद्देश्यहरु • बबरामीलाई औषधी सेवनमा ननयभमतता गराउने। 
• क्षयरोग संक्रमण दरमा कभम ल्याउने l 

कायगक्रम/क्रक्रयाकलाप
को लक्षक्षत समूह 

 

 

सहभागगहरु क्षयरोग बबरामी तथा उनका अभभभावकहरु 
कायागन्त्वयन 
मापदण्ि 

• आधा ठदन – स्वास््यसंस्था स्तरीय 

• सहभागग सं्या: १० जना (उपचाररत बबरामीको सं्या घठट वा बढी हुन सक्दछ) 
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• सहभागगहरु: उपचाररत क्षयरोग बबरामीहरु र १ जना अभभभावक ववर्ेषत: PBC 

बबरामीहरुलाई प्राथभमकता ठदने। 
• सहजकताग: DOTS फोकल व्यक्क्त तथा स्वास््यसंस्था प्रमुख 

• अवगध: चौमाभसक रुपमा 
कायागन्त्वयन प्रकृया • स्वास््यसंस्थामा उपचाररत क्षयरोग बबरामीहरुको लगत तयार गने। 

• उपचाररत क्षयरोगका बबरामीहरु र अभभभावकलाई आधा ठदनको अन्त्तरक्रक्रया 
कायगक्रममा ननमन्त्रणा गने। 

• अन्त्तरक्रक्रयाका ववषयवस्तुहरु: क्षयरोगको पररचय, लक्षण, ननदान, उपचार, 

औषधी सेवन ननयभमतताको महत्व, औषधीका सामान्त्य तथा गक्म्भर 
असरहरुको पठहचान र व्यवस्थापन, घर समुदायमा संक्रमण ननयन्त्रणका लागग 
अपनाउनुपने व्यक्क्तगत उपायहरु जस्तै मास्कको उगचत प्रयोग, कस्तो िाउँमा 
बबरामीसँग कनत समय व्यनतत गने, कुरा गदाग अपनाउनुपने दरुी, 
खोक्दा/हाँच््यु गदाग मुख छोप्ने साथै खकारको उगचत व्यवस्थापनका आदीका 
बारेमा जानकारी ठदन।े 

• सो कुरा बबरामी तथा पररवारले अवलम्बन गरेको TBFCV को माफग त अनुगमन 
तथा सुननक्श्चतता गने। 

• अको अन्त्तरक्रक्रया कायगक्रममा बबरामी तथा पररवारका सदस्यहरुको अनुभव 
आदान प्रदान गने। 

अपेक्षक्षत प्रनतफल • बबरामील ेननयभमत औषधी सेवन गरी उपचार सफलता दरमा वदृ्गध हुनेछ। 

• क्षयरोगको संक्रमण दरमा कभम आउनेछ। 
बजेट बाँिफाँि बबननयोक्जत बजेटको परीधीमा रही नेपाल सरकारको प्रचभलत ऐन ननयामानुसार 

खचग गने। 
अभभलेख प्रनतवेदन आवश्यकता अनुसार सम्बक्न्त्धत ननकायमा प्रनतवेदन गने।  

गुणस्तर ननधागरण 
मापदण्ि एवं प्रकृया 

ववभभन्त्नतह बाट क्रक्रयाकलापको ननयभमत अनुगमन तथा मूल्याङ्खकन गनुगपनेछ। 

घ. संक्रमण रोकथाम मापन 
पररचय स्वास््य संस्थामा क्षयरोगका बबरामीहरु परीक्षण तथा उपचार व्यवस्थापनका क्रममा 

स्वास््यकमी र सेवाग्राहीमा क्षयरोग संक्रमण हुन सक्ने भएकोल ेस्वास््यसंस्था/ 
प्रयोगर्ालाको भौनतक संरचना समेतमा सुदृढीकरण र सबलीकरण गनग आवश्यक 
भएको हुनाल ेयो कायगक्रम राखखएको हो l   
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उद्देश्यहरु • संक्रमण रोकथामको लागग संरचना सुधार गने l 

• स्वास््य संस्थामा हावा ओहर दोहर गने गरी Ventilation को व्यवस्था गने 
। 

• Exhaust Fan/ UV light को व्यवस्था गने l  
कायगक्रम/क्रक्रयाकलाप
को लक्षक्षत समूह 

स्थानीयतहबाट छाननएका स्वास््य संस्था/ प्रयोगर्ाला 

सहभागगहरु  

कायागन्त्वयन 
मापदण्ि 

क्षयरोग मुक्त नेपाल घोषणा अभभयान ननदेभर्का २०७८मा उल्लेख गररएको 
Minimum Service Standard अनुसार गने l   

कायागन्त्वयन प्रकृया • स्थानीयतहल ेस्वास््यसंस्थाको छनौट गने। छनौट गदाग क्षयरोग बबरामी 
धेरै हुने, प्रयोगर्ाला, औषधी प्रनतरोधी बबरामी भएको, ओवपडि सं्या धेरै 
भएको संस्थाहरु आदीलाई आधार मानी संस्थाहरुको प्राथभमक्रककरण गने। 

• प्राथभमकतामा परेका स्वास््यसंस्थाहरुमा minimum service standard 

अनुसारको भौनतक पूवागधारलाई आधार मानी आवश्यकता पठहचान गने। 
•  पठहचान भएका क्रक्रयाकलापहरु सम्पन्त्न गनग बबननयोक्जत बजेट अनुसार 

संस्था सुदृढीकरणमा खचग गने। 
अपेक्षक्षत प्रनतफल स्वास््यसंस्था सुदृढीकरण भई संक्रमण ननयन्त्रण हुनेछ। 

बजेट बाँिफाँि बबननयोक्जत बजेटको परीधीमा रही नेपाल सरकारको प्रचभलत ऐन ननयामानुसार 
गने। 

अभभलेख प्रनतवेदन आवश्यकता अनुसार सम्बक्न्त्धत ननकायमा प्रनतवेदन गने।  

गुणस्तर ननधागरण 
मापदण्ि एवं प्रकृया 

ववभभन्त्न तह बाट क्रक्रयाकलापको ननयभमत अनुगमन तथा मूल्याङ्खकन गनुग पनेछ। 

 

१९. कम्युननहि डट्स (CB DOTS) काययक्रम 
पररचय  दैननक स्वास््य संस्थामा गई क्षयरोगको उपचार भलन सम्भव नभएका 

बबरामीहरुको लागग उपचार पहँुचमा वदृ्गध गनग साथै बबरामीकेन्त्रीत उपचार सेवा 
प्रवद्धन गनग समुदायमा बसोबास गने स्वयंसेवक छनौट गरी उपचार सेवा 
उपलब्ध गराउन यो कायगक्रम राखखएको हो । 

उद्देश्य  क्षयरोगका बबरामीहरुलाई समुदायमा उपचार सेवा उपलब्ध गराउने । 
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लक्षक्षत समूह  र्ारीररक रुपल ेअर्क्त र फरक क्षमता भएका बबरामी, ६० वषग मागथ उमेर पुगेका 
बबरामी, बालबाभलकाहरु, पुणगरुपले आराम गनुगपने बबरामी, गभगवती तथा सुत्केरीहरु, 

मानभसक असन्त्तुलन भएका क्षयरोगका बबरामी, दघुगटनामा परी ठहििुल गनग 
नसक्ने, ववद्याथी, कमगचारी, मजदरु, भौगोभलक रुपल ेटाढा भएका, स्वास््य संस्था 
खुला रहेको अवगधमा आई उपचार भलन असमथग हुने बबरामीहरु । 

कायागन्त्वयन 
मापदण्ि 

• क्षयरोग मुक्त नेपाल घोषणा अभभयान ननदेभर्कामा उल्लेख भए अनुसार 
गने। 

कायागन्त्वयन प्रकृया  • ननदेभर्काअनुसार संलग्न सबै तहका स्वास््यकमीहरुलाई आवश्यक 
तालीम प्रदान कायगक्रम कायागन्त्वयन गनुगपनेछ। 

• कम्युननठट िट्स कायगक्रम मापदण्ि अनुसार स्वास््य संस्थामा रहेका 
बबरामीहरुको लगत तयार गने । 

• बबरामीलाई उपचार अवगधभर सेवा ठदए वापत सेवाप्रदायकलाई र 
उपचारमा रहेका बबरामीलाई उपचार अनुगमन गरे वापत 
स्वास््यकमीहरुलाई तोक्रकएको प्रोत्साहन भत्ताको रकम उपलव्ध गराउने 
। 

• कम्युननठट िट्स कायगक्रम व्यवस्थापनमा रहेका बबरामीको स्वास््य 
संस्थाले परीक्षण तथा अनुगमनको व्यवस्था गने । 

• कम्युननठट िट्स कायगक्रम व्यवस्थापन गने स्वास््य संस्था प्रमुख वा 
कायगक्रम फोकल पर्गनलाई स्थानीयतहल ेपेश्की स्वरुप रकम उपलब्ध 
गराई खचगको आधारमा (बबल भौचर अनुसार) पेश्की फछौट गनुगपदगछ । 

बजेट बाँिफाँि  बबननयोक्जत बजेटको आधारमा खचग गने। 
अपेक्षक्षत प्रनतफल  समुदाययस्तरमा क्षयरोग उपचार सेवा उपलब्ध भई उपचार सफलता दरमा वदृ्गध 

हुनेछ । 

अभभलेख प्रनतवेदन  कम्युननटी िट्समा रहेका जम्मा बबरामीहरुको वववरण स्थानीयतह, प्रदेर् स्वास््य 
ननदेर्नालय र राक्रिय क्षयरोग ननयन्त्रण केन्त्रमा पिाउन हुन । 

 

२०. पररवारमा आधाररत डट्सको परामर्य प्याकेि (Counseling Package for Family DOTS ) 

पररचय क्षयरोगका बबरामीलाई उपचारमा सहजता ल्याउन यस पद्दनतको ववकास तथा 
कायागन्त्वयन गनग लागगएको हो। सो ववगधमा क्षयरोगका बबरामीको पररवारका 
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सदस्यलाई उपचार सहयोगीको रुपमा छनौट गरी आवश्यक जानकारी गराई यो 
ववगधलाई अगाडि बढाईनेछ। 

उद्देश्य क्षयरोगका बबरामीलाई बबरामी केक्न्त्रत उपचार सवेा उपलब्ध गराई उपचार 
सफलता दरमा वदृ्गध ल्याउने । 

लक्षक्षत समूह DS तथा DR का क्षयरोग बबरामीहरु 
कायागन्त्वयन 
मापदण्ि 

• DS तथा DR का क्षयरोग बबरामीहरुलाई यस ववगधमा राख्नु भन्त्दा अगाडि 
बबरामीको उपचार सहयोगी छनौट भएका व्यक्क्तलाई क्षयरोग बाट बच्ने 
उपायहरु, ननयभमत औषधी सेवनका फाइदाहरु, औषधीको कुनै नकरात्मक 
असरहरुको व्यवस्थापन लगायतका ववषयमा परामर्ग ठदनुपदगछ। 

• उपचार सहयोगीसँग ननयभमत औषधी खुवाउने प्रनतवद्धता अननवायग रुपमा 
भलनु पनेछ। 

कायागन्त्वयन प्रकृया • क्षयरोग बबरामी उपचारमा दताग भए पनछ ननयभमत रुपमा बबरामीको 
उपचार तथा हेरचाहमा सहयोग पुयागउने पररवारको सदस्यलाई उपचार 
सहयोगीको रुपमा छनौट गने। 

• उपचार सहयोगीका रुपमा छनौट भएका पररवारका सदस्यहरुलाई क्षयरोग 
बाट बच्ने उपायहरु, ननयभमत  औषधी सेवनका फाइदाहरु, औषधीका 
नकरात्मक असरको व्यवस्थापन, घरमा  औषधी भण्िारण गने तररका, 
ननयभमत रुपमा खकार जाचँ गराउनपने समय ताभलका तथा औषधी भलन 
स्वास््य संस्थामा आउनपने समय समेतका बारेमा परामर्ग ठदने। 

• बबरामीका उपचार सहयोगीलाई १ हप्ताको लागग आवश्यक औषधी ठदई 
पिाउने र प्रत्येक हप्ता औषधी भलन उपचार केन्त्रमा बोलाउन े। 

• औषधी भलन आएका उपचार सहयोगीसँग बबरामीको समस्या तथा उपचार 
प्रगतीका बारेमा जानकारी भलने । 

• मठहनाको १ पटक बबरामीको तौल भलन तथा स्वास््य जाँच गराउन 
उपचार सहयोगीलाई उपचार केन्त्रमा बबरामी भलई आउन लगाउने। 

• बबरामीको खकार अनुगमन परीक्षण ननयभमत रुपमा गराउने । 

अपेक्षक्षत प्रनतफल बबरामी केक्न्त्रत सेवाको ववकास भई उपचार सफलता दरमा वदृ्गध हुनेछ। 
बजेट बाँिफाँि  

अभभलेख प्रनतवेदन राक्रिय क्षयरोग कायगक्रमल ेतोकेका अभभलेख तथा प्रनतवेदन फारमहरुको प्रयोग 
गने 
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गुणस्तर ननधागरण 
मापदण्ि एवं प्रकृया  

• ववभभन्त्नस्तर बाट ननयभमत रुपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्खकन गने। 

• बबरामीसँग अन्त्तरवाताग भलई सेवाको बारेमा सन्त्तुरटी बुझ्ने। 

• ननदेभर्कामा ननठदगरट गरीए अनुसार पालना भए/नभएको सुननश्चता गने 
। 

२१. क्षयरोग प्रिाववत व्यष्ट्क्तका लागग सीप ववकास तालीम 
पररचय क्षयरोग प्रभाववत व्यक्क्तहरु ववर्ेषत: समाक्जक आगथगक अवस्था कमजोर भएका 

वगग बाट आएको देखखएको छ । साथै क्षयरोगको उपचार लामो अवगधको हुने 
हुनाले उनीहरुलाई मानभसक रुपमा पनन तनाव हुने हँुदा आय आजगनका 
क्रक्रयाकलापहरुमा कभम आउने र उपचार पश्चात ्समुदायमा पुनगस्थापना हुने समेत 
कठिनाई हुने भएकोल ेयस्ता व्यक्क्तहरुलाई उपचारको अवगधमा सीप ववकास 
क्रक्रयाकलापमा संलग्न गराई क्षमता वदृ्गध भएमा मागथ उल्लखेखत कुराहरुमा 
सुधार भई उपचारमा प्रभावकाररता  आउने हुनाले यो क्रक्रयाकलाप राखखएको हो। 

उद्देश्य • क्षयरोग प्रभाववत व्यक्क्तहरुको सीप ववकास गरी आयआजगनको वातावरण 
भसजगना गने। 

• क्षयरोगका कारण उत्पन्त्न हुने मनोसामाक्जक असरमा कभम ल्याई उपचार 
प्रभावकाररता मा वदृ्गध गने। 

• क्षयरोग प्रभाववत व्यक्क्तहरुलाई स-सम्मान रुपमा उनीहरुको समुदायमा 
पुनगस्थापना हुन मद्दत गने । 

लक्षक्षत समूह क्षयरोगको उपचारमा रहेका बबरामीहरु 
कायागन्त्वयन 
मापदण्ि 

• सीप ववकास तालीम आयोजना गनुग भन्त्दा पठहला क्षयरोगको उपचारमा रहेका 
व्यक्क्तहरुको तालीम आवश्यकता पठहचान गनुगपदगछ। 

• क्षयरोग प्रभाववत व्यक्क्तका पररवार सदस्यसँग उनीहरुले भसक्न लागेको 
तालीम र यस्को ननरन्त्तरताका बारेमा जानकारी ठदनुपदगछ । 

• उपचारमा दताग भएका बबरामी मध्ये ४०% लाई मार यस योजनामा सहभागग 
गराउने। 

कायागन्त्वयन प्रकृया • सीप ववकास तालीम आयोजना गनुग भन्त्दा अनघ सलंग्न अनुसूची ४ 
अनुसारको तालीम आवश्यकताको पठहचान फाराम भनुग पदगछ। 

• तालीम आवश्यकता पठहचान पश्चात ्स्थानीयतहमा उपलब्ध तालीम ठदन 
सक्न ेसंस्था तथा व्यक्क्तको पठहचान गरी छनौट गनुगपदगछ। 

• छनौट भएका संस्था वा व्यक्क्तसँग सम्झौता गनुगपदगछ।  
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• सम्झौता पश्चात ्क्षयरोग प्रभाववत व्यक्क्तहरुलाई तालीममा सहभागग 
गराउनु पदगछ। 

• उनीहरुको भसकाई प्रगतीका बारेमा उपचार केन्त्र/उप-केन्त्र/क्षयरोग उपचार 
तथा प्रेषण व्यवस्थापन केन्त्रले ननयभमत रुपमा अनुगमन तथा 
सुपरीवेक्षण गनुग पदगछ। 

• यस क्रक्रयाकलापको अन्त्य सम्बक्न्त्धत तहबाट समेत ननयभमत रुपमा 
अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गनुग पदगछ। 

• तालीमको अन्त्त्यमा प्रमाणपर सठहत उनीहरुको सीपलाई ननरन्त्तरता ठदन 
औजारहरु समेत उपलब्ध गराउनु पदगछ। 

• उपचार पश्चात ्आजगन गरेको सीप तथा प्राप्त औजारहरुको सदपुयोग 
गरे/नगरेको सम्बक्न्त्धत ननकाय बाट अनुगमन तथा मूल्याङ्खकन गनुग 
पदगछ। 

अपेक्षक्षत प्रनतफल क्षयरोग प्रभाववत व्यक्क्तहरु समाजमा स-सम्मान पूनगस्थापना हुनेछन ्र उपचार 
सफलता दरमा वदृ्गध हुनेछ । 

बजेट बाँिफाँि प्रचभलत आगथगक ऐन तथा ननयम अनुसार गने 

अभभलेख प्रनतवेदन माभसक रुपमा तालीम आवश्यकता पठहचान भएको वववरण, तालीममा संलग्न 
भएका व्यक्क्त, तालीम समाप्त गरेका व्यक्क्तको सं् या र तालीम पश्चात ्सो 
सीपलाई ननरन्त्तरता ठदने व्यक्क्तको सं्या, स्थानीयतह र राक्रिय क्षयरोग 
ननयन्त्रण केन्त्रमाक्षयरोग मुक्त नेपाल घोषणा अभभयान सगचवालयमा उपलब्ध 
गराउनु पनेछ। 

गुणस्तर ननधागरण 
मापदण्ि एवं प्रकृया  

• ववभभन्त्न तह बाट क्रक्रयाकलापको ननयभमत अनुगमन तथा मूल्याङ्खकन 
गनुग पनेछ। 

 

२२. सूचना सामाग्रीहरुमा राख्ने नमूना सन्देर्हरु 
पररचय समुदाय स्तरमा क्षयरोगका बारेमा जनचेतना वदृ्गध गनग, उपचारमा प्रभावकाररता  ल्याउन, 

क्षयरोग सेवा उपलब्धता बारेमा जानकारी गराउन, समाजमा क्षयरोग प्रभाववत व्यक्क्तहरुमा 
हुने भेदभावमा न्त्यूननकरण गनग सूचनामूलक सन्त्देर्को ववकास गरी प्रचार/प्रसारको  गनग 
यो क्रक्रयाकलाप राखखएको हो। 

उद्देश्य • क्षयरोगका बारेमा जनचेतना अभभवदृ्गध गने । 
• क्षयरोगको उपचारमा पहँुच र सफलता दरमा वदृ्गध गने। 
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• क्षयरोग प्रभाववत व्यक्क्तहरुमा हुने भेदभावमा न्त्यूनीकरण गने । 
लक्षक्षत समूह  

कायागन्त्वयन 
मापदण्ि 

•  

कायागन्त्वयन प्रकृया सूचनामूलक सामग्रीहरुमा हुनु पने नमूना सन्त्देर्हरु: 

१. क्षयरोग पठहचान सम्बन्त्धी सन्त्देर् 

• लगातारको खोकी लागेमा 
• साँझपख ज्वरो आएमा 
• दबु्लाउँदै गएमा 
• खानामा रुची नभएमा 
• छाती दखुेमा 

यठद तपाईलाई मागथका लक्षण देखखएमा क्षयरोग पनन हुन सक्दछ, त्यसैले नक्जकको 
स्वास््य संस्थामा गई स्वास््य जाँच गराऔ। 

२. क्षयरोग ननयभमत औषधी सेवनबाट ननको हुने रोग हो त्यसैले स्वास््यकभमगको 
सल्लाह अनुसार औषधी सवेन गरौ । 

३. क्षयरोगका बबरामीलाई सके सम्म हावा ओहोरदोहोर गने कोिामा राख्ने गरौ । 
४. क्षयरोग बबरामील ेखोक्दा, हाच््यु गदाग रुमाल तथा कुइनाले नाक मुख छोप्ने 

बानी बसालौ । 

५. थुक तथा खकारलाई खाल्िो खनी सुरक्षक्षत रुपमा ववसजगन गने बानी बसालौ। 

६. क्षयरोगको ननदान तथा उपचार सेवाहरु देर्भर ननरु्ल्क रुपमा उपलब्ध छन।् 
७. उपलब्ध भए सम्म क्षयरोगका बबरामीलाई ताजा तथा पोषणयूक्त खाना खुवाऔ। 
८. क्षयरोगको उपचार रु्रु गरे पनछ क्जवाण ुसने क्षमतामा कभम आउने हुनाले 

क्षयरोग प्रभाववत व्यक्क्तलाई माया गरौ। 

९. क्षयरोग प्रभाववत व्यक्क्तको स्वास््य अवस्थालाई मध्यनजर गरी पररवारका 
सदस्यसँग घुलभमल गरौ साथै सामाक्जक कायगमा पनन सहभागग गराऔ। 

 

• नमूना सन्त्देर्हरुलाई स्थानीय आवश्यकताको आधारमा ववभभन्त्न भाषा र संस्कृतीसँग 
भमल्न ेगरी क्जङ्खगल तथा टी.भी भभडियो तयार पानुगपनेछ। 

• स्थानीयतहका बढी क्षेरमा प्रभाव भएका FM, Radio र Television को पठहचान गरी 
आवश्यकता अनुसार पररचालन गने । 
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• उपलब्ध बजटेलाई मध्येनजर गरी बढी भन्त्दा बढी FM, Radio र Television हरुलाई 
पररचालन गने । 

• उक्त सन्त्देर्हरुलाई पोरटर, पम्प्लेटहरु बनाई समुदाय स्तरसम्म व्यापक रुपमा 
जनचेतना जगाउन प्रयोग गने । 

• समुदायस्तरका अभभमुखखकरण गोरिी तथा अन्त्तरक्रक्रयामा समेत यी सन्त्देर्हरुको 
प्रचार प्रसार गने । 

• सन्त्देर्हरु सठहत तीनको प्रभाव समेत समेटी लेख तथा आलेख समेत प्रकार्न गनग 
युवाहरुलाई प्रोत्साहन गने । 

अपेक्षक्षत प्रनतफल • क्षयरोग सम्बन्त्धी जनचेतनामा वदृ्गध हुनेछ। 
बजेट बाँिफाँि प्रचभलत आगथगक ऐन तथा ननयम अनुसार गने 

अभभलेख प्रनतवेदन सम्बक्न्त्धत ननकायमा आवश्यकता अनुसार अभभलखे राखी प्रनतवेदन गने। 
गुणस्तर ननधागरण 
मापदण्ि एवं प्रकृया  

 

 

२३. बबद्यालयमा क्षयरोग सम्बन्धी स्वास््य भर्क्षा काययक्रम 

पररचय बबद्यालयमा क्षयरोग सम्बन्त्धी कक्षा सञ्चालन गनगको लागग माभसक पाियोजना 
बनाई स्कूल नसग वा स्वास््यभर्क्षा भर्क्षकले कक्षा सञ्चालन गरी क्षयरोगका 
बारेमा जनचेतना बढाउन यो कायगक्रम राखखएको हो।  

उद्देश्य ववद्दाथीहरुलाई क्षयरोग सम्बन्त्धी स्वास््य भर्क्षा ठदने 

कायगक्रम/ 
क्रक्रयाकलाप को 
लक्षक्षत समूह 

बबद्दालयका भर्क्षक तथा बबद्याथीहरु 

सहभागग  

कायागन्त्वयन 
मापदण्ि 

- क्षयरोग सम्बन्त्धी स्वास््य भर्क्षा कायगक्रम ननम्न माध्यभमक, माध्यभमक 
तथा उच्च माध्यभमक बबद्दालयहरु मा गने 

- यो कायगक्रम स्कुल हेल्थ नसग/स्वास््यभर्क्षा भर्क्षक बाट सञ्चालन गने  

कायागन्त्वयन प्रकृया  - माभसक रुपमा क्षयरोग सम्बन्त्धी पाियोजना तयार गने  

- पाियोजनामा क्षयरोग को पररचय, लक्षण तथा गचन्त्हहरु (जस्तै:लगातारको 
खोकी, साँझपख मन्त्द ज्वरो तथा पभसना आउने, तौल घट्दै गएको, खान 
मन नलाग्ने, खकार मा रगत देखखएको वा क्षयरोग बबरामीको सम्पकग मा 
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भएको देखखएमा), रोग ननदान तथा उपचार (जस्त:ै खकार परीक्षण, एक्सरे, 
िट्स  ववगध आठद), सकं्रमण ननयन्त्रण तथा रोकथाम (जस्त:ै मास्कको 
प्रयोग, जथाभावी नथकु्ने, खोक्दा मुख छोप्ने आठद), क्षयरोग बबरामीलाई 
सेवा तथा सहयोग (जस्तै पोवषलो खाना, ननयभमत तथा पूरा समय सम्म 
औषधी सेवन गनग प्रोत्साहन आठद), लाञ्छना तथा भेदभाव आदी सम्बन्त्धी 
ववषय समावेर् गरी कक्षा सञ्चालन गने । 

अपेक्षक्षत प्रनतफल - बबद्याथीहरुले क्षयरोग सम्बन्त्धी ज्ञान हाभसल गनेछन।् 

- पररवार तथा समुदायमा क्षयरोग सम्बन्त्धी जनचेतना फैलाउनेछन ्। 
बजेट बािफाि प्रचभलत आगथगक ऐन तथा ननयम अनुसार गने 

अभभलेख प्रनतबेदन सम्बक्न्त्धत ननकायमा आवश्यकता अनुसार अभभलखे राखी प्रनतवेदन गने। 
गुणस्तर ननधागरण 
मापदण्ि एवं प्रकृया 

बबद्याथीको उपक्स्थनत सं्या र कक्षामा सकृय सहभागगताको आधारमा गुणस्तर 
ननधागरण गररनेछ।  

  

२४. क्षयरोग काययक्रममा स्थानीय यूवा पररचालन 

पररचय नेपालमा १५- २४ वषगसम्मका व्यक्क्तलाई युवा भनेर पररभावषत गररएको छ र 
यस कायगक्रममा पनन तीनै उमेर समूहका युवाहरुलाई पररचालन गरी क्षयरोग 
पठहचान, ननदान, उपचार, रोकथाम र सेवा तथा सहयोगमा प्रभावकाररता  ल्याउन 
यो क्रक्रयाकलाप राखखएको छ। यस्ता युवाहरु छनौट गदाग ववद्दालयस्तरीय ववभभन्त्न 
सभमनत, स्थानीय संघसंस्था, क्लब वा युवा समूहमा रहेकाहरुलाई प्राथभमकतामा 
राखी यस अभभयानमा पररचालन गनुगपदगछ। संगठित युवाहरुले अन्त्य युवाहरुलाई 
क्षयरोग मुक्त अभभयानमा संलग्न गराई समुदायको कायगक्रम प्रनत अपनत्व वदृ्गध 
गनग मद्दत गनेछन। 

उद्देश्य • क्षयरोग सम्बन्त्धी जनचेतनामा वदृ्गध गने। 
• क्षयरोग पठहचान तथा ननदानमा स्थानीय स्वयंसेवक तथा समुदायलाई 

सहयोग गने । 

• क्षयरोग प्रभाववत व्यक्क्तहरुमा हुने भेदभाव तथा अपहेलना न्त्यून गनग 
सहयोग गने । 

लक्षक्षत समूह स्थानीय युवाहरु 
कायागन्त्वयन 
मापदण्ि 

• समुदायमा प्रायजसो स्थायीरुपल ेबसोबास गने र क्षयरोग मुक्त अभभयानमा 
कायग गनग ईच्छुक युवाहरुलाई छनौट गने। 
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कायागन्त्वयन प्रकृया • प्रत्येक विामा १५ सदस्यीय क्षयरोग मुक्त नेपाल घोषणा अभभयान युवा 
पररचालन समूह गिन गने । 

• उक्त समूहलाई क्षयरोग मुक्त अभभयानमा युवाको भूभमकाका बारेमा १ 
ठदनको अभभमुखखकरणको आयोजना गने । 

• अभभमुखखकरणमा युवाहरुको पररचालनद्धारा क्षयरोग मुक्त अभभयानमा 
सहयोग पुग्ने वावषगक क्रक्रयाकलाप पठहचान गरी कायगयोजना बनाउन े। 

• स्थानीय स्वास््य संस्थाका कमगचारी र क्षयरोग मुक्त अभभयान 
संयोजकको प्राववगधक सहयोगमा कायगयोजना कायागन्त्वयन गने। 

• स्वास््य संस्थाका कमगचारी र क्षयरोग मुक्त अभभयान संयोजकल े
कायगयोजना कायागन्त्वयनको ननयभमत रुपमा अनुगमन गने । 

• प्रत्येक ६ मठहनामा क्रक्रयाकलापको कायग प्रगती समीक्षा गरी आगामी 
ठदनमा थप गनुग पने कायगलाई कायगयोजनामा समावेर् गने । 

अपेक्षक्षत प्रनतफल • क्षयरोग बबरामी पत्ता लाग्ने दरमा वदृ्गध हुनेछ । 

• क्षयरोग बबरामीलाई हुने भदेभावमा कभम आउनेछ । 
बजेट बाँिफाँि प्रचभलत आगथगक ऐन तथा ननयम अनुसार गने 

अभभलेख प्रनतवेदन आवश्यकता अनुसारको अभभलेख राखी प्रनतवेदन गने ।  

गुणस्तर ननधागरण 
मापदण्ि एवं प्रकृया  

ववभभन्त्न स्तरबाट क्रक्रयाकलापहरुको ननयभमत अनुगमन तथा सूपररवेक्षण गने। 

 

२५.  क्षयरोग प्रिाववत व्यष्ट्क्त पत्ता लगाउन महहला स्वास््य स्वयंसेववका र आमा समूह पररचालन 

पररचय  

नेपालमा आमा तथा बच्चाको स्वास््यमा सुधार ल्याउन मठहला स्वास््य 
स्वयंसेववका र आमा समूहको महत्वपूणग भूभमका रहेको छ। सो कुरालाई मध्येनजर 
गदै क्षयरोग मुक्त नेपाल घोषणा अभभयान कायगक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन, 
समुदायमा क्षयरोग सम्बन्त्धी जनचेतनामा वदृ्गध ल्याउन, क्षयरोगका बबरामीलाई  
सेवा तथा सहयोग गनग, बबरामी पठहचान तथा प्रषेण गनग मठहला स्वास््य 
स्वयंसेववका र आमा समूहको संलग्नता आवश्यक भएकोल ेयो कायगक्रम राखखएको 
हो।  

उद्देश्य  

• समुदायमा क्षयरोग सम्बन्त्धी जनचेतनामा वदृ्गध ल्याउन। 

• क्षयरोगको र्ीघ्र पठहचान तथा प्रेषण गरी क्षयरोग ननदान तथा उपचारमा 
सुधार ल्याउन। 
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• क्षयरोग बबरामीको घरपररवारका सदस्यहरु, सम्पकग मा रहेका छरनछमेक 

तथा कायगक्षरेका व्यक्क्तहरुको सम्पकग  परीक्षण गनग । 

• ननदान भई उपचारमा नआएका र उपचारमा ननयमनतता नभएका 
बबरामीको खोजी गरी उपचारमा ल्याउन। 

• समुदायमा क्षयरोग बबरामीमा हुने भेदभाव तथा लाञ्छनालाई कम गनग। 

कायगक्रम / 

क्रक्रयाकलाप को 
लक्षक्षत समूह 

 

सहभागग  विास्तरमा रहेका मठहला स्वास््य स्वयंसेववका तथा आमा समूह  

कायागन्त्वयन 
मापदण्ि 

-  

कायागन्त्वयन प्रकृया  - विामा रहेका मठहला स्वास््य स्वयंसेववकाहरुलाई क्षयरोग सम्बन्त्धी 
अभभमुखखकरण गने ।  

- अभभमुखखकरणमा क्षयरोगको पररचय, लक्षणहरु, रोग ननदान तथा उपचार, 

संक्रमण ननयन्त्रण तथा रोकथामका उपायहरु, सेवा तथा सहयोग र सम्पकग  
परीक्षण आदी ववषयवस्तुहरुलाई समावेर् गनुगपदगछ। 

- स्वास््य संस्थाल ेउपचाररत बबरामीहरुको लगत तयार गरी सम्बक्न्त्धत मठहला 
स्वास््य स्वयंसेववकालाई उपलब्ध गराउने। 

- उपलब्ध वववरणको आधारमा मठहला स्वास््य स्वयम सेववका ले सम्पकग  
परीक्षण ननदेभर्का अनुसार क्षयरोगको स्कृननङ्खग कायग गने । 

- स्कृननङ्खगमा भेठटएका सम्भाववत क्षयरोग बबरामीलाई ननदानको लागग 
नक्जकको स्वास््य संस्थामा प्रेषण गने। 

- प्रेषण गररएको सम्भाववत क्षयरोग बबरामी ससं्थामा पुगे/नपुगेको सुननश्चत 
गने । 

- यठद नपुगेको अवस्थामा सम्बक्न्त्धत व्यक्क्तको घरमा गई खकार संकलन 
गरी सम्बक्न्त्धत संस्थामा परीक्षणको व्यवस्था भमलाउने वा परीक्षणको लागग 
ढुवानी गने संस्थासँगको समन्त्वयमा व्यवस्था गने। 

- क्षयरोग ननदान भई उपचारमा नआएको वा उपचारमा ननयभमतता नभएका 
बबरामीलाई उपचारमा ल्याउन स्वास््य संस्थाले मठहला स्वास््य स्वयंसेववका 
तथा आमा समूह पररचालन गरी उपचारमा ल्याउने। 
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- योजना अनुरुप कायगको समीक्षा गनग वषगको दईु पटक बैिक बस्ने।  

अपेक्षक्षत प्रनतफल - समुदायमा क्षयरोग पठहचान तथा ननदान हुनेछ। 
बजेट बािँफाि 

 

क्र.स.ं  क्रक्रयाकलाप  सं्या जम्मा रकम 

१ 

क्षयरोग उपचार तथा व्यवस्थापनमा 
अभभमुखखकरण बैिक 

१ ११,५०० /- 

२ 
प्रत्येक सम्भाववत क्षयरोग बबरामी प्रेषण गरे वापत 
मठहला स्वयम ्सेववका तथा आमा समूह लाई 
यातायात खचग 

१ २००/- 

३ कायग प्रगनत समीक्षा बैिक १ ११,५००/- 
४ क्स्क्रननगं फारम छपाई  १ ५/- 

 

अभभलेख प्रनतबेदन - आवश्यकता अनुसारको अभभलेख राखी प्रनतवेदन गने । 

गुणस्तर ननधागरण 
मापदण्ि एवं प्रकृया 

ननदेभर्का अनुसार कायगक्रम कायागन्त्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्खकन गने। 

 

२६.  क्षयरोग मुक्त अभियान काययक्रममा बबरामी सहयोग समूहको संलग्नता 
पररचय  क्षयरोग मुक्त नेपाल घोषणा अभभयान कायगक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन समुदायमा 

रहेका क्षयरोग अभभयन्त्ता, क्षयरोग उपचाररत र ननको भएका व्यक्क्तहरु सठहतको 
क्षयरोग बबरामी सहयोग समूहको आवश्यकता रहेको छ। यी समूहले समुदायमा 
क्षयरोग सम्बन्त्धी जनचेतना जगाउन,े क्षयरोग बबरामीलाई सेवा तथा सहयोग 
गने, बबरामी मागथ हुने भेदभाव तथा लाञ्छना हुन नठदने कायगमा सहयोगी 
भूभमका ननवागह गदगछन।् यसैले यो कायगक्रम राखखएको हो। 

उद्देश्य  • समुदायमा क्षयरोग सम्बन्त्धी जनचेतना वदृ्गध गनग सहयोग गने। 

• क्षयरोगका बबरामीलाई सेवा, सहयोग तथा परामर्ग ठदने। 

•  भेदभाव तथा लाञ्छना न्त्यूनीकरण गनग सहयोग गने। 

कायगक्रम / 

क्रक्रयाकलाप को 
लक्षक्षत समूह 

समुदाय र क्षयरोग उपचारमा रहेका बबरामीहरु  

सहभागग   

कायागन्त्वयन 
मापदण्ि 

- बबरामी सहयोग समूहमा क्षयरोग उपचाररत र ननको भएका व्यक्क्तहरुलाई 
समावेर् गनुगपदगछ।  



 
 

65 
 

कायागन्त्वयन प्रकृया  - विामा रहेको मठहला स्वास््य स्वयंसेववका तथा स्वास््य स्वयंसेवकको 
सहयोगमा क्षयरोग उपचारमा रहेका र ननको भएका व्यक्क्तहरुको पठहचान 
गने। 

- प्रत्येक विामा उपचाररत र रोग ननको भएका व्यक्क्तहरु समावेर् गरी 
दर्/दर् जनाको समूह गिन गने।यठद कोही बबरामीहरु सामाक्जक 
अभभयन्त्ताको रुपमा समुदायमा कायग गरररहेका छन ् भने उनीहरुलाई 
प्राथभमकता ठदने। 

- उक्त समूहका लागग स्थानीयतहमा १ ठदने अभभमुखखकरण सञ्चालन गने। 
अभभमुखखकरणमा क्षयरोगको पररचय, अवस्था, लक्षण, ननदान, उपचार, सेवा तथा 
सहयोगका साथै भेदभाव तथा लाञ्छना र क्षयरोग मुक्त अभभयानमा 
उनीहरुको भूभमकाका बारेका ववषयवस्तुहरु समावेर् गने। 

- अभभमुखखकरणको अन्त्त्यमा समूहको क्जम्मेवारी सठहतको वावषगक कायगयोजना 
बनाउने। 

- वावषगक कायगयोजनाको कायागन्त्वयन गने र उक्त कायगयोजनाको अनुगमन तथा 
मूल्याङ्खकन स्थानीय स्वास््य संस्थाका स्वास््यकमीका साथै TBFCV ले गने 
। 

- प्रत्येक ६ मठहनामा कायगयोजनाको बारेमा समीक्षा गने। 

अपेक्षक्षत प्रनतफल - समुदायको क्षयरोग सम्बन्त्धी जनचेतनामा वदृ्गध हुनेछ। 

- क्षयरोग पत्ता लाग्ने दरमा वदृ्गध हुनेछ। 

- बबरामी मागथ हुने भेदभाव तथा लाञ्छनामा कभम हुनेछ । 

बजेट बािँफाि  

क्र. सं.  क्रक्रयाकलाप  सं्या जम्मा रकम 

१ प्रत्येक स्थानीयतहमा समूह गिन १ २९,०००/- 

२ 
प्रत्येक समूह लाई क्षयरोग उपचार तथा 
व्यवस्थापनमा अभभमुखखकरण 

१ २४,५००/- 

३ 
समूह पररचालन तथा कायग योजना 
कायागन्त्वयन गनग 

१ १,००,०००/- 

४ कायग प्रगनत समीक्षा बैिक १ २४,५००/- 
 

नेपाल सरकारको प्रचभलत आगथगक ननयमावलीअनुसार खचग गने। 

अभभलेख प्रनतबेदन आवश्यकता अनुसारको अभभलेख राखी प्रनतवेदन गने । 
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गुणस्तर ननधागरण 
मापदण्ि एवं प्रकृया 

ननदेभर्का अनुसार कायगक्रम कायागन्त्वयनको अनुगमन, सूपररवेक्षण तथा मूल्याङ्खकन 
गने। 

 

२७.  क्षयरोग मुक्त अभियान काययक्रममा नागरीक समाि संगठन (Civil Society Organization) 

को संलग्नता 
पररचय  क्षयरोग मुक्त नेपाल घोषणा अभभयान कायगक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन, क्षयरोग 

बबरुद्ध समाजलाई सर्क्क्तकरण गरी पैरवी गनग क्षमता ववकास गनग, क्षयरोग 
सम्बन्त्धी जनचतेना जगाउन, बबरामीलाई  सेवा तथा सहयोग गनग, भेदभाव 
तथा लाञ्छनामा कभम ल्याउन, स्थानीय साझदेारीता ववकास गरी स्थानीय श्रोतको 
पररचालन समेत गनग नागरीक समाज तथा स्थानीय सामाक्जक संघसंस्थाहरुको 
संलग्नता आवश्यक भएकोले यो कायगक्रम राखखएको हो । 

उद्देश्य  - क्षयरोग मुक्त अभभयानमा स्थानीय संघससं्थाहरुको साझेदारीतामा वदृ्गध 
गने। 

- स्थानीय श्रोतको पररचालन गने। 

- समुदायमा क्षयरोग सम्बन्त्धी जनचेतनामा वदृ्गध गने। 

- भेदभाव तथा लाञ्छनामा न्त्यूनीकरण गने ।  

कायगक्रम / 

क्रक्रयाकलाप को 
लक्षक्षत समूह 

आमा समूह, वन उपभोक्ता समूह, सामुदानयक बचत तथा ऋण समूह, स्थानीय 
क्लब, कृषक समूह, खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सभमनत लगायत अन्त्य। 

सहभागग   

कायागन्त्वयन 
मापदण्ि 

- आमा समूह, वन उपभोक्ता समूह, सामुदानयक बचत तथा ऋण समूह, 
स्थानीय क्लब, कृषक समूह, खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सभमनतमा 
संगठित सदस्यहरुको समूहहरुको सञ्जाल ननमागण गने। 

कायागन्त्वयन प्रकृया  - स्थानीयतहका पदागधकारीको संलग्नतामा १ ठदन े बैिक राखी विास्तरमा 
रहेका आमा समूह, बन उपभोक्ता समूह, सामुदानयक बचत तथा ऋण समूह, 
स्थानीय क्लब, कृषक समूह, खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सभमनत 
लगायत अन्त्य संघसंस्थाहरुको mapping गने। 

- प्रत्येक विामा स्थानीय सघं संस्थाको संलग्नतामा १५ सदस्यीय नागरीक 
समाज सञ्जाल गिन गने।  
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- प्रत्येक विामा नागरीक समाज सञ्जालको सदस्यहरुलाई सहभागग गराई 
क्षयरोग सम्बन्त्धी अभभमुखखकरण गने । 

- अभभमुखखकरणमा क्षयरोगको पररचय, अवस्था, लक्षण, ननदान, उपचार, सेवा तथा 
सहयोगका साथै भेदभाव तथा लाञ्छना र क्षयरोग मुक्त अभभयानमा 
उनीहरुको भूभमकाका बारेका ववषयवस्तुहरु समावेर् गने। 

- अभभमुखखकरणको अन्त्त्यमा समूहको क्जम्मेवारी सठहतको वावषगक कायगयोजना 
बनाउने। 

- वावषगक कायगयोजनाको कायागन्त्वयन गने र उक्त कायगयोजनाको अनुगमन तथा 
मूल्याङ्खकन स्थानीय स्वास््य संस्थाका स्वास््यकमीका साथै TBFCV ले गने 
। 

- प्रत्येक ६ मठहनामा कायगयोजनाको बारेमा समीक्षा गने। 

अपेक्षक्षत प्रनतफल - क्षयरोग मुक्त अभभयानका लागग स्थानीय श्रोतको पररचालन हुनेछ। 

- क्षयरोग सम्बन्त्धी जनचेतनामा वदृ्गध हुनेछ। 

- क्षयरोग पत्ता लाग्ने दरमा वदृ्गध हुनेछ। 

- बबरामी मागथ हुने भेदभाव तथा लाञ्छनामा कभम हुनेछ । 

बजेट बािँफाि  

क्र.स.ं  क्रक्रयाकलाप  सं्या जम्मा रकम 

१ 

क्षयरोग कायगक्रममा आबद्ध हुन ्आह्वान गररएको 
बैिक 

१ ४८,०००/- 

२ विामा नागरीक समाज सञ्जाल गिन तथा बैिक  १ १५,५००/- 

३ 
क्षयरोग उपचार तथा व्यवस्थापनमा 
अभभमुखखकरण 

१ १३,०००/- 

४ कायग प्रगनत समीक्षा बैिक १ १३,०००/- 

 नेपाल सरकारको प्रचभलत आगथगक ननयमानूसार खचग गने। 

अभभलेख प्रनतबेदन आवश्यकता अनुसारको अभभलेख राखी प्रनतवेदन गने । 

गुणस्तर ननधागरण 
मापदण्ि एवं प्रकृया 

ननदेभर्का अनुसार कायगक्रम कायागन्त्वयनको अनुगमन, सूपररवेक्षण तथा मूल्याङ्खकन 
गने। 

 

२८. सूक्ष्मयोिनाको ननमायण 

पररचय समुदायस्तरमा क्षयरोगको ननदान, रोकथाम र उपचारका क्रक्रयाकलापहरु प्रभावकारी 
रुपमा कायागन्त्वयन हुन नसकेको कारणल ेसम्भाववत क्षयरोग प्रभाववत व्यक्क्तहरु 
छुट हुन गई रोगको प्रकोप बढ्दै गएको ववद्धमान अवस्थालाई मध्येनजर गदै 
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समुदायलाई क्जम्मेवार बनाउनका लागग समुदाय स्वयंको संलग्नताबाट 
समस्याहरुलाई सूक्ष्म रुपमा पत्ता लगाई सबै क्षयरोगी प्रभाववत व्यक्क्तहरुलाई 
उपचारको दायरामा ल्याउन आवश्यक भएकोल ेयो कायगक्रम  राखखएको हो। 

उद्देश्य • स्थानीयतहमा क्षयरोग सवेाको अवस्थाबारे जानकारी हाभसल गनुग, 
ववश्लेषण गनुग र सुधारको लागग कायगयोजना तयार गनुग। 

• क्षयरोग सेवाको आवश्यकता भएका तर सेवाको पहँुच र उपभोग कम वा 
रु्न्त्य भएका क्षरे तथा समूहहरुको पठहचान गरी क्षयरोगबारे जनचेतना 
सँगै सेवाको अभभवदृ्गध गनगको लागग कायग योजना तयार गनुग। 

• क्षयरोग मुक्त स्थानीयतह घोषणा गनगको लागग विा स्तरमा 
स्थानीयतहका पदागधकारी, स्वास््यकमी, स्वयंसवेक, सामाक्जक 
संघसंस्थाका साथ ै गैर सरकारी संघसंस्थाहरुलाई क्जम्मेवार बनाउँदै 
कायगक्रम सञ्चालन गनुग । 

लक्षक्षत समूह विा स्तरीय सभमनत सदस्यहरु 

कायागन्त्वयन 
मापदण्ि 

• विा स्तरीय सूक्ष्म योजना तजुगमा गोरिीको आयोजना गनुग अगावै अनुसूची 
४.१, ४.२, ४.३, ४.४, ४.५, ४.६, ४.७, ४.८ का फारामहरु स्थानीयतहको पाश्वगगचर, 

विाको पाश्वगगचर र क्षयरोग प्रनतवेदनको सहयोग भलई भनुगपनेछ। 
• उक्त सूचनाहरुलाई ववश्लेषण गरी योजना तजुगमा गोरिीको रु्रुमा सहभागगसँग 

प्रस्तुत गनुगपनेछ। 
कायागन्त्वयन प्रकृया • सूक्ष्मयोजना कायगर्ाला गोरिीको भमनत तय गरी सबै सहभागगहरुको 

सहभागगताको सुननक्श्चतता हुने गरी ननमन्त्रणा पर पिाउने । 
• सबै सहभागगहरुलाई उपयुक्त हुने स्थानमा गोरिीको आयोजना गने 

।कायागर्ाला गोरिीको कायगताभलका अनुसूची ५ मा राखखएको छ। 
• आवश्यकता अनुसार औपचाररक सरको व्यवस्थापन गने । 

• प्राववगधक सरको पठहलो प्रस्तुतीमा सहजकतागल ेअनुसूची ४.१ देखख ४.८ 

सम्मका सूचना ववश्लेषणको प्रस्तुनतकरण गने । 

• दोस्रो सरमा सहभागगहरुलाई आवश्यकता अनुसार कक्म्तमा ५ समूहमा 
ववभाजन गरी क्षयरोग पठहचान,  ननदान, उपचार, रोकथाम, सेवा र 
सहयोगका समस्याहरु मागथ छलफल गनग लगाई प्रत्येक समूहबाट 
प्रस्तुनतकरण गनग लगाउने । 
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• सहजकतागल े सबै समूहबाट आएका समस्याहरुलाई संयोजन गरी 
समस्याहरुको अक्न्त्तम सूची तयार पाने । 

• सहभागगहरुलाई समस्याको सूची ठदने र पुन: समूह कायग गरी समस्याको 
प्राथभमक्रककरण गरी ती समस्या समाधान गनग क्रक्रयाकलापको पठहचान 
गनग लगाई समूहमा प्रस्तुनतकरण गरी सबैको समान सहमनत कायम 
गने। 

• समस्याका प्राथभमक्रककरण अनुसार आएका क्रक्रयाकलापहरुलाई सहजकतागल े
अनुसूची ४.१२ अनुसारको फाराममा संयोजन गरी अक्न्त्तम सूचीको तयारी 
गने । 

• उक्त क्रक्रयाकलापहरु कायागन्त्वयन गने, कनत मारामा गने, कुन ढाँचामा 
गने, अनुमाननत खचग कनत लाग्ने, कस्तो क्षमताको जनर्क्क्तल े
कायागन्त्वयन गने भन्त्ने कुराको तय गरी पुन: समूहमा छलफल गने र 
सहमती कायम गने । 

• सहजकतागल ेअनुसूची ४.१२ को फाराममा सबै सूचनालाई संयोजन गरी 
अक्न्त्तम रुप ठदन ेर अन्त्त्यमा सबै सहभागग तथा सहजकतागको दस्तखत 
गराउने । 

• आवश्यकता अनुसार कायगक्रमको समापन गने । 

• सबै विाको सूक्ष्म योजना तयार भए पश्चात ्स्थानीयतह स्वास््य र्ाखा 
प्रमुख र क्षयरोग मुक्त नेपाल घोषणा अभभयान संयोजकले सबै विाको 
क्रक्रयाकलापहरुको संयोजन गरी ननदेभर्काको अनुसूची ४.१४ मा उल्लखे 
गरीए बमोक्जमको फाराममा स्थानीयतहस्तरीय क्षयरोग मूक्त स्थानीयतह 
योजना तयार गरी स्थानीयतह स्तरीय सभमनतमा पेर् गने । 

• स्थानीयतह स्तरीय सभमनत बाट भसफाररस गरी पाभलका सभामा परे् 
गरी अनुमोदन गराउने र आगामी वषग देखख सोही बमोक्जम कायगक्रमको 
कायागन्त्वयन गने । 

• आ.व. २०७८/७९ का क्रक्रयाकलापहरु कायागन्त्वयनका लागग विा स्तरीय 
सूक्ष्म योजना तयारी पश्चात ्सोही बमोक्जम क्रक्रयाकलापहरु सञ्चालन 
गने । 

अपेक्षक्षत प्रनतफल • सहभागगमूलक क्षयरोग अन्त्त्यको योजना ननमागण भई प्रभावकारी 
कायागन्त्वयन हुनेछ । 
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• स्थानीय श्रोतको पररचालन हुनछ। 

• कायगक्रममा अपनत्व ववकास हुनेछ । 
बजेट बाँिफाँि नेपाल सरकारको प्रचभलत आगथगक ऐन तथा ननयमानुसार गने । 

अभभलेख प्रनतवेदन क्षयरोग मुक्त नेपाल घोषणा अभभयान ननदेभर्कामा उल्लेख गरीए बमोक्जम गने 
। 

गुणस्तर ननधागरण 
मापदण्ि एवं प्रकृया  

• ननदेभर्काले ननठदगरट गरे बमोक्जम कायगक्रम कायागन्त्वयन गने । 

• ववभभन्त्न तहबाट कायगक्रमको प्रत्यक्ष अनुगमन तथा सूपररवेक्षण गने । 

 

२९. ववश्व क्षयरोग हदवस मनाउने 

पररचय क्षयरोग कायगक्रम प्रनत नीनत ननमागण तहसम्मको प्रभावकारी राजनैनतक 
प्रनतवद्धता हाभसल गनुग, २४ माचग १८८२ मा रोबटग कोचल ेक्षयरोगको क्जवाण ु
पत्ता लागेको अवसरमा, यस रोगबाट मतृ्यु भएका व्यक्क्तहरुको सम्झना, उपचाररत 
बबरामीहरुको र्ीघ्र स्वास््य लाभको कामना र भववरयमा कसैल ेपनन क्षयरोगको 
कारणले मतृ्यू वरण गनग नपरोस ्भन्त्ने चाहना स्वरुप ववश्व क्षयरोग ठदवस 
मनाउन यो कायगक्रम राखखएको हो। 

उद्देश्य - राजनीनतज्ञ, समाजसेवी, बुद्गधजीवव, नीनतननमागताहरु तथा ववभभन्त्न क्षेरमा काम 
गने व्यक्क्तत्वहरुलाई क्षयरोग ननयन्त्रण प्रनतवद्धतामा वदृ्गध गने। 

- क्षयरोग कायगक्रमका लागग आवश्यक श्रोतहरुको व्यवस्था गने । 

- क्षयरोग कायगक्रमका बारेमा बहस तथा पैरवी गने। 
कायागन्त्वयन प्रकृया • स्थानीयतह प्रमुख/उपप्रमुखको अध्यक्षतामा सबै क्षेर सक्म्मभलत ठदवस 

आयोजक सभमनत गिन गने । 

• सभमनतको बैिकमा उपलब्ध श्रोतहरु छलफल गरी सोही अनुसार 
कायगयोजना बनाई सोही अनुसार कायागन्त्वयन गने । 

• अतीगथहरुलाई ननमन्त्रणा र सहभागगहरुको आवश्यक व्यवस्थापन, 

कायगक्रम स्थल छनौट र व्यवस्थापन  तथा कायगक्रमका क्रक्रयाकलापहरु 
समेतको तयारी गने । 

• भर्क्षा, सूचना र सञ्चारका सामाग्रीहरुको प्रदगर्नी तथा ववतरण गने। 
• क्षयरोग चेतनामूलक सांस्कृनतक कायगक्रम, वाद वववाद, हाक्जरी जवाफ, 

यागली लगायत उपयुक्त कायगक्रमहरु गने। 
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• रेडियो, टेभलभभजन तथा अन्त्य छापाका सञ्चार माध्यम माफग त क्षयरोगका 
सन्त्देर् प्रवाह गने । 

• परकारसँग अन्त्तरक्रक्रया वा अन्त्तरसंवाद गने । 
अपेक्षक्षत प्रनतफल - क्षयरोग अन्त्त्यका लागग राजनैनतक एवं सामाक्जक प्रनतवद्धता हाभसल हुनेछ। 

- स्थानीय श्रोतको पररचालन हुनेछ। 
बजेट बाँिफाँि नेपाल सरकारको प्रचभलत आगथगक ऐन तथा ननयम अनुसार गने 

 

३०. क्षयरोग प्रिाववत व्यष्ट्क्त तथा समुदायको सहिागगतामुलक योिना, अनुगमन तथा  मूल्याङ्कन 
प्रणाली स्थापना 

पररचय क्षयरोग प्रभाववत व्यक्क्त तथा बबरामीहरू, समुदाय, राजनीनतकमीको सहभागगतामा 
कायगक्रम तजुगमा, अनुगमन तथा मूल्याङ्खकन गनागल ेकायगक्रमको प्रभावकाररता , 
जबाफदेहीता एवं ठदगोपना हुने हँुदा यो प्रणाली स्थापना गनग लागगएको हो । यस 
प्रणालीमा समुदाय, बबरामी, क्षयरोग प्रभाववत पररवार, स्वास््यकमी र स्थानीयतह 
सक्म्मभलत भएर आवश्यकता पठहचान गरी योजना तजुगमा गनेछन ् । योजना 
सम्पन्त्न पश्चात ्त्यसको प्रभावकाररताको मूल्याङ्खकन गनग यो कायगक्रम राखखएको 
हो । 

उद्देश्यहरू समुदाय स्तरमा कायगक्रम तजुगमा, अनुगमन तथा मूल्याङ्खकन गरी क्षयरोग कायगक्रम 
प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गने । 

काययक्रम/क्रक्रयाकलाप
को लक्षक्षत समूह 

स्थानीयतहको मेयर/उपमेयर वा तोक्रकएको व्यक्क्त, सम्बक्न्त्धत विाको 
अध्यक्ष/उपाध्यक्ष वा तोक्रकएको व्यक्क्त, क्षयरोग प्रभाववत व्यक्क्त, स्थानीयतहको 
क्षयरोग फोकल व्यक्क्त, TBFCV,  क्षयरोग मुक्त अभभयान संयोजक लगायत अन्त्य 
आवश्यकता अनुसार 

सहिागगहरू  

कायायन्वयन 
मापदण्ड 

• न्त्यूनतम पाँच सदस्यीय अनुगमन तथा मूल्याङ्खकन सभमनत स्थापना गने । 

• क्षयरोग मुक्त अभभयान सयंोजक सदस्य सगचव रहने । 

• चौमाभसक रूपमा सहभागगतामूलक अनुगमन तथा मूल्याङ्खकन गने। 
• उपलब्ध गराइएको फमग फमेटको प्रयोग गरी कायगक्रमको गुणस्तरीयता, 

त्याङ्खकको गुणस्तरीयता, बबरामीलाई उपलब्ध गराएको सुववधा, जोखखम  
तथा संकटाववमुख समुदायमा कायगक्रमको पहँुच, स्वास््य संस्थामा सेवाको 
उपलब्धता तथा गुणस्तरीयता आठदको अनुगमन तथा मूल्याङ्खकन गने । 
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• कायगक्रम सञ्चालन पूवग सभमनतका सदस्यहरूलाई अनुगमन, मूल्याङ्खकनको 
ववगध, फमग फमेट आठदका बारेमा अभभमुखखकरण गने । 

• क्षयरोग मुक्त नेपाल घोषणा अभभयान कायगक्रमको विा तथा स्थानीयतह 
स्तरीय सूक्ष्म योजना तजुगमा गदाग यस सभमनतलाई अननवायग सक्म्मभलत गराउने 
। 

कायायन्वयन प्रक्रक्रया अनुगमन तथा मूल्याङ्कन  

• अनुगमन तथा मूल्याङ्खकनको भमनत तय गने । 
• अनुगमन तथा मूल्याङ्खकन गनुगपने क्षेरको पठहचान गने र यसका लागग 

आवश्यक तयारी गने जस्त:ै आवश्यक फमग फमटेको व्यवस्थापन, सम्बक्न्त्धत 
स्वास््य संस्थालाई कायगक्रमको भमनतका बारेमा जानकारी ठदने । 

• सदस्यहरू बीच अनुगमन तथा मूल्याङ्खकन गनुगपने ववषय अनुसार कामको 
क्जम्मेवारी बाँिफािँ गने । 

• अनुगमन तथा मूल्याङ्खकन गदाग ननम्न ववषयवस्तुहरुको मूल्याङ्खकन गने 

- सेवाको गुणस्तरीयता, बबरामीमैरी सेवाको उपलब्धता र पहँुच 

- कायगक्रमल ेलक्ष्य भलएका समुदाय तथा क्षेर जस्त ैसम्पकग  परीक्षण, कुपोवषत 
बालबाभलका, सक्रक्रय क्षयरोग ननदानका लागग तोक्रकएका क्षरे, जोखखम 
समुदायमा कायगक्रमको पहँुच आदी  

- कायगक्रमल ेउपलब्ध गराएका सुववधा जस्तै, यातायात तथा पोषण भत्ता, 
क्षयरोग ननदान, सेवा तथा सहयोग, प्रेषण सेवा जस्ता बबरामीमैरी सुववधाको 
मूल्याङ्खकन गने । 

• कायगक्रम सम्पन्त्न पश्चात ् प्रनतवेदन तयार गरी सम्बक्न्त्धत स्थानीयतहलाई 
उपलब्ध गराउन।े 

योिना तिुयमा 
• विा तथा स्थानीयतह स्तरमा हुने वावषगक बजटे तथा कायगक्रम तजुगमा गदाग 

यस सभमनतलाई समावेर् गने । 
• यस सभमनतका सदस्यल ेकायगक्रम अनुगमन तथा मूल्याङ्खकन गदाग पठहचान 

भएका नया ँक्रक्रयाकलाप एवं सञ्चालनमा रहेका क्रक्रयाकलापहरूमा सुधार गनुगपने 
क्षेरको जानकारी उपलब्ध गराउने ।  
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• हाल सञ्चालनमा रहेका क्रक्रयाकलाप आवश्यक नभएमा वा पररमाजगन गनुगपने 
भएमा आवश्यक सुझाव स्थानीयतहलाई ठदने र सो अनुसार कायग भएको 
सुननक्श्चतता गने । 

अपेक्षक्षत प्रनतफल सहभागगतामूलक कायगक्रम तजुगमा, अनुगमन तथा मूल्याङ्खकन भई क्षयरोग कायगक्रम 
प्रभावकारी रूपमा सचंालन हुनेछ । 

बिेि बााँडफााँि उपलव्ध बजेटको पररगध भभर रही ननयमानुसार खचग गने  

अभिलेख प्रनतवेदन - कायग सम्पन्त्न पश्चात प्रनतवेदन तयार गरी सम्बक्न्त्धत स्थानीयतहलाई उपलब्ध 
गराउने । 

- स्थानीयतहल े राक्रिय क्षयरोग ननयन्त्रण केन्त्रलाई माग बमोक्जम प्रनतभलवप 
उपलब्ध गराउन े। 

गुणस्तर ननधायरण 
मापदण्ड एवं प्रकृया 

 

स्थानीय तहमा काययक्रम कायायन्वयन चौमाभसक समीक्षा 
पररचय क्षयरोग कायगक्रमको अवस्था, सवाल र व्यवस्थापनमा देखखएका समस्याहरुबारे 

पूनरावलोकन गरी समस्याको ननराकाण गनगको लागग यो कायगक्रम राखखएको हो।  
उद्देश्य • कायगक्रम कायागन्त्वयनका समस्या पठहचान गरी समाधानका उपायहरु पत्ता 

लगाउने। 

• स्थानीयस्तरमा क्षयरोग मुक्त नेपाल घोषणा अभभयान कायगक्रमको 
सूचकहरुको प्रगती ववश्लेषण तथा वववेचना गने। 

लक्षक्षत समूह  

सहभागग/सहजकताग • स्थानीयतह अन्त्तगगतका स्वास््य संस्थाबाट क्षयरोग फोकल व्यक्क्त १ जना 
• माईक्रोस्कोवपक वा जीनएक्सपटग केन्त्रबाट १ जना 
• औषधी प्रनतरोधी क्षयरोग उपचार केन्त्र/उपकेन्त्रका फोकल व्यक्क्त १ जना 
• स्थानीयतहको स्वास््य र्ाखा प्रमुख 

• क्जल्ला स्वास््य कायागलयबाट क्षयरोग फोकल व्यक्क्त र त्याङ्खक अगधकृत 

• मेयर/अध्यक्ष वा उपमेयर/उपाध्यक्ष 

• विाअध्यक्ष  

अवगध • २ ठदन (वषगमा ३ पटक गने) 

कायागन्त्वयन प्रकृया • अनघल्लो समीक्षामा बनाएको कायगयोजना कायागन्त्वयनको समीक्षा गने। 
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• तोक्रकएको ढाचँा अनुसार संकभलत क्षयरोग सूचनाको आधारमा कायगहरुको 
ववश्लेषण र वववचेना गने। 

• कायगक्रम सञ्चालनका समस्याहरुको पठहचान र समाधानका उपायहरुबारे छलफल 
गने । 

• समस्याहरुलाई समाधान गनग क्जम्मेवारी  तथा कायागन्त्वयनको समयसीमा 
सठहतको कायग योजना बनाउने । 

अपेक्षक्षत प्रनतफल क्षयरोग कायगक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुनेछ। 
क्षयरोग मुक्त नेपाल घोषणा अभभयानको उपलक्ब्ध हाभसलमा सहयोग पुग्नेछ। 

बजेट बाँिफाँि बबननयोक्जत बजेटको पररगधमा रही खचग गनग सक्रकनेछ। 

अभभलेख प्रनतवेदन प्रत्येक समीक्षाको कायगयोजना सठहतको  प्रनतवेदन अभभलेखीकरण गरी सम्बक्न्त्धत 
ननकायमा पेर् गने। 

गुणस्तर ननधागरण 
मापदण्ि एवं प्रकृया  

 

 

३१. स्थानीय तहमा बनाईने पाश्वयगचर (Profile ) को प्रक्रक्रया 
पररचय राक्रिय क्षयरोग कायगक्रमको राक्रिय रणनीनत योजना २०७८÷७९ — २०८२÷८३ 

कायागन्त्वयनमा आएको छ । यस रणनीनतमा समावेर् गररएका क्रक्रयाकलापहरुमध्ये 
“क्षयरोग मुक्त नेपाल घोषणा अभभयान” एक नववनतम क्रक्रयाकलाप हो। यो 
अभभयान सञ्चालनको लागग आ.ब.२०७८÷७९ मा ववभभन्त्न स्थानीयतहहरु छनौट 
भई कायगक्रम सचंालन हुनेछ। स्थानीयतहमा “क्षयरोग मुक्त नेपाल घोषणा 
अभभयान” सञ्चालनका लागग सम्बक्न्त्धततहको वस्तुगत वववरण (प्रोफाईल) 
आवश्यक पने हँुदा सो तयार गनग यो क्रक्रयाकलाप राखखएको हो । 

उद्देश्य • स्थानीयतहको जनसांखखक, आगथगक, सामाक्जक, भौनतक अवस्थाको 
जानकारी प्राप्त गने। 

• स्थानीयतहमा क्षयरोगको अवस्था, रोग पठहचान, ननदान, उपचार, भौनतक 
पूवागधार तथा जनर्क्क्तको पठहचान गने। 

• क्षयरोग कायगक्रम तथा “क्षयरोग मुक्त नेपाल घोषण अभभयान” 
सञ्चालनका लागग वस्तुक्स्थनत ववश्लेर्ण गरी ववभभन्त्न क्रक्रयाकलाप, 

कायगक्रमको योजना ननमागण, कायागन्त्वयन तथा मूल्यांकन गने । 
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लक्षक्षत समूह स्थानीयतह, स्वास््यर्ाखा, स्वास््य संस्था, स्वास््यकमीहरु, क्षयरोग कायगक्रमसँग 
सम्बक्न्त्धत संघससं्था, सरोकारवालाहरु। 

स्थानीयतहको 
वस्तुगत वववरण  

(प्रोफाईल)ननमागण 
प्रक्रक्रया। 

• नेपाल सरकार संघीय माभमला तथा स्थानीय ववकास मन्त्रालयल ेतयार 
पारेको ढाँचाम तयार पाररएका स्थानीयतह प्रोफाइल, राक्रिय क्षयरोग 
कायगक्रम तथा क्षयरोग मुक्त नेपाल घोषणा अभभयान संचालन ननदेभर्का 
२०७८ र यसमा समावरे् सूक्ष्मयोजना ननदेभर्का रहेका सूचक, 

भौनतकपूवागधार, जनर्क्क्त तथा वववरणहरुका आधारमा प्रोफाईल तयार 
पाने।  

• यस प्रोफाईल तयार पादाग स्थानीयतहको स्वास््यर्ाखाको अगुवाईमा गने। 
• स्थानीयतह तथा विा स्तरमा सरोकारवालाहरुको सहभागगतामा कायगर्ाला 

गोरिी÷भमठटङ सचंालन गरी स्थानीयतहको वस्तुगत वववरण (प्रोफाईल) 
ननमागण कायगको जानकारी गराई यसमा समन्त्वय तथा सहयोगका लागग 
प्रनतबद्घ गराउने ।  

• स्थानीयत स्वास््यर्ाखाको समन्त्वयमा प्रोफाईल ननमागणका लागग 
जनर्क्क्त पठहचान गरी क्जम्मेवारी तोक्ने ।   

• प्रोफाईल तयार पादाग त्याङ्खक संकलनका लागग प्रथम श्रोत तथा ववभभन्त्न 
ववगधका रुपमा सरोकारवालाहरुसँग अन्त्तवागताग, बैिक, स्थलगत भ्रमण, 

कायागलय भ्रमण, प्रत्यक्ष भेटघाट, अवलोकन, स्थानीय अवस्थाका 
जानकारहरुको सहभागगतामा सामाक्जक नक्र्ा बनाई, बुद्गधजीववसँग राय 
परामर्ग भलने आठद गनग सक्रकनेछ। 

• प्रोफाईल तयार पादाग त्याङ्खक संकलनका लागग द्नघनतय श्रोतका रुपमा 
राक्रिय जनगणना २०६८  वा २०७८, स्वास््य तथा अन्त्य सम्बक्न्त्धत 
ननकायका वावषगक प्रनतवेदन, स्थानीयतहका ववभभन्त्न ववषयगत र्ाखाका 
वावषगक प्रठदवेदन, संघ, प्रदेर्, स्थानीयतहमा ननमागण भएका नीनत, योजना 
तथा कायगक्रम, पुस्तक, अध्ययन प्रनतवेदन, बबषयगत र्ाखा तथा 
कायागलयका रेकिग, लेख रचना, अनुसन्त्धान आठदलाई सन्त्दभग सामाग्रीको 
रुपमा भलई स्थानीयतहको पाश्वगगचर बनाउन सक्रकनेछ ।  

प्रोफाईलको ढाचँा कभर पेज 

स्थानीयतहको भौगोभलक तथा राजनैनतक नक्र्ा 
स्थानीयतकको सामाक्जक नक्र्ा (स्वास््यसँग सम्बक्न्त्धत वववरण सठहतको) 
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मन्त्तव्य 

 

ववषय सूची 
खण्िः एक 

पररचय 

१.१ पररचय (क्षयरोग मुक्त अभभयानको परृिभूभम सठहत पाश्वगगचर ननमागणको 
आवश्यकता) 

१.२ उद्देश्य  

१.३ अध्ययन ववगध 

१.४ अध्ययन सीमा 
 

खण्ि दईु     

 

स्थानीयतहको वस्तुक्स्थनत ववश्लेषण  

२.१ स्थानीयतहको पररचय 

२.२ स्थानीयतहको भौगोभलक तथा भौनतक क्स्थनत  

  २.२.१ भौगोभलक अवक्स्थनत 

  २.२.२ राजनीनतक÷प्रर्ासननक ववभाजन 

  २.२.३ भौगोभलक बनावट  

  २.२.४ जलवायुको क्स्थनत  

  २.२.५ प्रमुख नदीनाला÷खोला)  

  २.२.६ स्थानीय चािगपवग तथा जारा मेलाहरुको वववरण 

  २.२.७ पयगटकीय स्थलहरुको वववरण 

 

२.३ जनसांखखक वववरण 

  २.३.१ वािग अनुसार घरधूरी तथा जनसङ्ख्याको वववरण  

  २.३.२ उमेरका आधारमा जनसङ्ख्याको वववरण  

  २.३.३ मातभृाषाका आधारमा घरधूरीको वववरण 

  २.३.४ धमगका आधारमा जनसङ्ख्याको वववरण 

  २.३.५ जातका आधारमा घरधूरीको वववरण 

  २.३.६ अपाङ्खगता सम्बन्त्धी वववरण 

  २.३.७ पेर्ाका आधारमा जनसङ्ख्याको वववरण 
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  २.३.८ वैदेभर्क रोजगार तथा बसाईसराई सम्बन्त्धी वववरण  

  २.३.९ दीघगरोगी सम्बन्त्धी वववरण 

 

२.४. आगथगक गनतववगध तथा वववरण  

  २.४.१ सिक सञ्जाल सम्बन्त्धी वववरण 

  २.४.२. व्यापाररक केन्त्र सम्बन्त्धी वववरण 

  २.४.३. उद्योग तथा कलकारखाना सम्बन्त्धी वववरण 

  २.४.४ बैँक तथा वववत्तय संस्था सम्बन्त्धी वववरण  

  २.४.५ स्थानीयतहका प्रमुख बाली, परु्पालन तथा पकेट क्षेर सम्बन्त्धी वववरण 

 

२.५. सामाक्जक वववरण  

२.५.१ भर्क्षा सम्बन्त्धी वववरण 

   २.५.१.१.साक्षर तथा ननरक्षर जनसङ्ख्या सम्बन्त्धी वववरण 

   २.५.१.२ भर्क्षण ससं्थाको सं्यात्मक वववरण 

   २.५.१.३ भर्क्षाको तह अनुसार ववधाथी सम्बन्त्धी वववरण 

   २.५.१.४ भर्क्षक सम्बन्त्धी वववरण 

 

२.५.२ स्वास््य सम्बन्त्धी वववरण  

   २.५.२.१ स्वास््य संरचना वववरण  

   २.५.२.२ स्वास््य जनर्क्क्त वववरण  

   २.५.२.३ क्षयरोग सेवा सम्बन्त्धी वववरण  

   २.५.२.४ क्षयरोग सम्बन्त्धी जनर्क्क्तको वववरण 

   २.५.२.५ क्षयरोग कायगक्रमको सूचक सम्बन्त्धी वववरण  

  २.५.२.६  ववगत पाचँ वषगका क्षयरोग बबरामीको वववरण 

   २.५.२.७  हाल उपचारमा रहेका बबरामीको वववरण  

   २.५.२.८ क्षयरोग सम्बन्त्धी थप सेवाका लागग प्रेषण प्रणाली  

   २.५.२.९ क्षयरोग जोखखम तथा संकटाववमुख समूहको पठहचान तथा वववरण  

 

२.६. सरकारी कायागलय सम्बन्त्धी वववरण 

 

२.७. पूवागधार सम्बन्त्धी वववरण  
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   २.७.१. घरधूरी अनुसार चपी उपयोग सम्बन्त्धी वववरण  

   २.७.२. घरधूरी अनुसार खानेपानीको श्रोत सम्बन्त्धी वववरण  

   २.७.३. घरधूरी अनुसार खाना पकाउन ेइन्त्धन सम्बन्त्धी वववरण  

   २.७.४. घरधूरी अनुसार उज्यालोको लागग बत्ती प्रयोग सम्बन्त्धी वववरण  

   २.७.५. सेवा सुववधा उपयोग सम्बन्त्धी वववरण  

   २.७.१. सञ्चार माध्यम (रेडियो, परपबरका, ईन्त्टरनेटको उपलब्धता) सम्बन्त्धी 
वववरण                

 

२.८   क्षयरोग मुक्त घोषण सम्बन्त्धी स्थानीय, विा तथा क्जल्ला सभमनतका 
वववरण 

२.९   स्थानीयतहमा सक्रक्रय संघसंस्थाहरु 

२.१०  जनप्रनतननगधहरुको वववरण  

२.११  प्राकृनतक प्रकोप सम्बन्त्धी वववरण       

अपेक्षक्षत प्रनतफल स्थानीयतहको पाश्वगगचर तयार हुनेछ । 
 

३२. क्षयरोग बबरामीका लागग सामाष्ट्िक सुरक्षण तथा गररवी ननवारणका लागग पैरवी  

पररचय क्षयरोग ननदान भई उपचारमा रहेका बबरामीहरुको अगधकार्ं सामाक्जक तथा 
आगथगक रुपल ेकमजोर अवस्था रहेको पाइएको छ। साथै कुपोषण पनन क्षयरोग 
गराउने तथा उपचारमा प्रभावकाररता  ल्याउन एक अवरोधको रुपमा रहेको छ।यो 
अवस्थालाई सुधार गनग क्षयरोग प्रभाववत व्यक्क्तको लागग सामाक्जक सुरक्षा 
बढाउन गररवी ननवारणसँग सम्बक्न्त्धत संघसंस्था तथा समूहहरुसँग पैरवी गनग 
यो कायगक्रम राखखएको छ। 

उद्देश्यहरू • बबरामीहरुको आयआजगनमा वदृ्गध गने। 
• बबरामीको मनोसामाक्जक अवस्थामा सुधार भई उपचारमा 

प्रभावकाररता  बढाउने। 
लक्षक्षत समूह • गररवी ननवारणका लागग कायग गरररहेका संघसंस्था, समूह, क्लबहरु 

लगायत अन्त्य 
कायायन्वयन 
मापदण्ड 
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कायायन्वयन प्रक्रक्रया • स्थानीय पदागधकारीहरुको सहभागगतामा स्थानीयतहमा गररवी ननवारणका 
लागग कायग गरररहेका संघसंस्था, समूह, क्लबहरुको पठहचान गने। 

• स्थानीयतह स्तरीय १ ठदन ेबैिकको आयोजना गने। 
• सो बैिकमा क्षयरोगको अवस्था, क्षयरोग मुक्त नेपाल घोषणा अभभयानको 

अवधारणा, सम्बक्न्त्धत सहभागगहरुको भूभमकाका बारेमा छलफल गरी 
योगदानको सुननक्श्चतता गने। 

• बबरामीहरुको आयआजगनमा वदृ्गध गनगका लागग सम्बक्न्त्धत संस्थाहरुसँग 
समन्त्वय र सहकायगको खाका तयार गरी कायागन्त्वयन गने। 

• सो कायगको अनुगमन तथा मूल्याङ्खकन स्थानीयतह स्तरीय सहभागगतामूलक 
अनुगमन तथा मूल्याङ्खकन सभमनतल ेगने। 

• आवश्यकता अनुसार सो को पूनरावलोकन गरी नया ँरणनीनत तयार गने। 
अपेक्षक्षत प्रनतफल • बबरामीहरुको आयआजगनमा वदृ्गध हुनेछ। 

• बबरामीको मनोसामाक्जक अवस्थामा सुधार भई उपचारमा 
प्रभावकाररता  बढ्नेछ। 

बिेि बााँडफााँि नेपाल सरकारको प्रचभलत आगथगक ननयामानुसार गने। 
अभिलेख प्रनतवेदन आवश्यकता अनुसार सम्बक्न्त्धत ननकायमा प्रनतवेदन गने । 
गुणस्तर ननधायरण 
मापदण्ड एवं प्रकृया 

ननदेभर्का अनुसार कायगक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्खकन गने। 

 

 

३३. िीनएक्सपिय परीक्षण तथा व्यवस्थापन खचय  

पररचय क्षयरोग ननदानका लागग जीनएक्सपटग परीक्षण तथा अनलाईन ररपोठटगङ्खगको लागग 
यो कायगक्रम राखखएको हो।  

उद्देश्यहरू - जीनएक्सपटग सेवा ननयभमत रुपमा सञ्चालन गने। 

- परीक्षणको त्याङ्खक अनलाईन उपलब्ध गराउने । 

कायायन्वयन 
मापदण्ड 

•  

कायायन्वयन प्रक्रक्रया • जीनएक्सपटग तथा व्यवस्थापन अन्त्तगगत ननम्न कायग वापत रकम 
उपलब्ध गराउन े: 
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• क्षयरोग ननदान भएका बबरामीलाई परीक्षण ननतजा उपलब्ध 
भएको साथ ै टेभलफोन सम्पकग  गरी उपचारमा दताग भएको 
सुननक्श्चतता गने।  

• जीनएक्सपटग रक्जरटरमा उपलब्ध परीक्षणको ननतजा र DHIS 2 

online reporting (Lab)  प्रणालीमा उपलब्ध परीक्षणको वववरण 
अध्यावगधक गने। 

• जीनएक्सपटग परीक्षणमा सफल भएका परीक्षणलाई मार रकम उपलब्ध 
गराउने । No result, Invalid र Error को लागग रकम उपलब्ध नगराउने। 

• जीनएक्सपटग परीक्षण वववरणको ननतजा DHIS 2 online reporting 

system बाट प्रनतवेदन ननकाली सो अनुसार सफल परीक्षणको रकम 
सम्बक्न्त्धत स्वास््य संस्थाल ेस्थानीयतह माफग त क्जल्ला तथा प्रदेर्मा 
माग गने। 

• सो माग अनुरुप सम्बक्न्त्धत ननकायल े चौमाभसक रुपमा भुक्तानी 
ठदने। 

• जीनएक्सपटग परीक्षणको भुक्तानी रकम जीनएक्सपटग परीक्षण तथा 
DHIS 2 online प्रणालीमा प्रनतवेदन गरेवापत स्वास््यकमीलाई प्रदान 
गने। 

अपेक्षक्षत प्रनतफल क्षयरोग ननदानको लागग जीनएक्सपटगको उपभोग बढ्नेछ। 

बिेि बााँडफााँि प्रनत जीनएक्सपटग सफल परीक्षण माफग त वापत रु ५०/- 

अभिलेख प्रनतवेदन  

गुणस्तर ननधायरण 
मापदण्ड एवं प्रकृया 
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अनुसूचीहरु 

अनुसूची १ क्षयरोग स्कृननङ्ग प्रश्नावली 
राक्रिय क्षयरोग कायगक्रम 

क्षयरोगको स्कृननङ्खगका लागग गररने प्रश्नावलीहरु 

  

क्र.

सं. 
स्कृननङ्खग 
गररएका 
व्यक्क्तहरुको 
नामथर 

उमेर िेगाना स्कृननङ्खगमा सोगधने प्रश्नावलीहरु स्कृननङ्खग 
गररएको 
व्यक्क्त 
संभाववत 
क्षयरोग 
बबरामी हो? 
(हो/होईन) 

क्षयरोग 
ननदानको 
लागग 
प्रेषण 
गरेको 
हो? 
(हो/होईन
) 

क्षयरोग 
ननदान 
भएको हो ? 

(हो/होईन) 

यठद हो 
भने PBC, 

PCD, EP के 
हो 
खुलाउने 

उपचारको 
लागग 
भनाग 
भएको 
स्वास््य
संस्थाको 
नाम 

उपचा
रमा 
भनाग 
भएको 
भमनत: 

मठह
ला 

पुरुष गा.पा/न.

पा 
विा 
नं 

सम्प
कग  नं 

तपाईलाई 
लगातार
को खोकी 
लागगरहेको 
छ? 

(छ/छैन) 

तपाईलाई 
बेलुकीपख 
ज्वरो र 
पभसना 
आउँछ? 

(छ/छैन) 

तपाईला
ई 
खानामा 
रुगच कम 
भएको 
छ? 

(छ/छैन) 

तपाईको 
तौल 
घठटराखे
को छ? 

(छ/छैन) 

तपाईको 
खकार
मा रगत 
देखखए
को छ? 

(छ/छैन) 

तपाईलाई 
ववगतमा 
क्षयरोग लागेको 
व्यक्क्तसँग 
सम्पकग मा हुनु 
हुन्त्हुन्त््यो? 

(छ/छैन) 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

  

हस्ताक्षर: 

प्रश्नकतागको नाम:         भमतीः 
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अनुसूची २  TB Preventive Therapy (TPT) अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण चेकभलरि 

 

सुपररवेक्षकको नाम:       सुपररवेक्षण भमनत: 

कायगरत स्वास््य संस्था: 
 

घरभेटमा जाँदा भटे भएका व्यक्क्तहरुको नाम/सम्पकग  नम्बर 

 

१. …………………………………………………………. 

 

२. ………………………………………………………… 

 

३. …………………………………………………………. 

 

TPT सेवन गनेको नाम:  

उमेर:  

भलङ्खग  

िेगाना:  

बच्चाको हकमा अभभवावकको नाम:  

TPT सेवन गरेको अवगध (मठहना/ठदन)  

औषधीको मौज्दात (ट्याब्लटे)  

TPT रु्रु गरेको भमनत:  

ननयभमत औषधी खाएको (छ/छैन)  

औषधीको कुनै असर देखखएको (छ/छैन)  

देखखएका अन्त्य कुनै समस्याहरु (छ/छैन)  

समस्या समाधानका लागग चालेका कदमहरु  

पररवारका अन्त्य कुनै सदस्यहरुमा क्षयरोगको गचन्त्ह तथा लक्षण 
(छ/छैन) 

 

यठद छ भने परीक्षणको लागग स्वास््यसंस्थामा (गएको/नगएको)  

सुपररवेक्षकको परृिपोषण (Comments/Feedback) 

 

 

सुपररवेक्षकको हस्ताक्षर:                                                                                                          भमनत:              
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अनुसूची ३ बालबाभलकाहरुमा क्षयरोग ननदान स्कोर चािय 
 

Feature 0 1 2 3 4 Score 

Length of Illness  < 2 2-4  > 4   

Nutritional status (weight for age) Above the 

-2 lines 

Between the -2 and -

3 SD line 

 Less than the -3 SD 

line 

  

Recent close contact with an infectious TB 

case (adult PTB or bacteriologically 

conformed) 

None Verbal history of TB 

contact 

 Proven 

bacteriologically 

confirmed contact  

  

Lymph nodes: large, painless, firm, soft 

sinus in neck/axilla 

   Yes    

Night sweats, unexplained fever   Yes    

Angle deformity of the spine      Yes  

Malnutrition not improving after 4 weeks 

of treatment  

   Yes   

Joint swelling, firm, on-fluid, on-traumatic    Yes   

Unexplained abdominal mass, ascites    Yes   

Coma for more than 48 hours  (with or 

without convulsions) 

   Yes   

If the child scores 7 or more, and has no other disease more likely to explain the illness, then commence TB 

treatment 

TOTAL  
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अनुसूची ४ सीप ववकास तालीम आवश्यकता पहहचान फाराम 

राक्रिय क्षयरोग कायगक्रम 

क्षयरोग मुक्त नेपाल घोषणा अभभयान 

सहभागगको वववरण 

नाम:     उमेर:   भलङ्खग: 

स्थायी िेगाना:       उपचारको बेलाको िेगाना: 
उपचार केन्त्रसम्म पुग्ने दरूी: 
ठहिेर एकतफी लाग्ने समय: ……………………………… 

गािीमा एकतफी लाग्ने समय: ………………………….  

गािी भािा: ……………………………     उपचार रु्रु गरेको भमनत: 

क्र.सं प्रश्नहरु उत्तरहरु 

१ के तपाई वववाठहत हो? (हो/होईन)  

२ तपाईको कनत जना बच्चाहरु छन ्? यठद वववाठहत हो भने   

३ हाल घरमा कनत जना सदस्यहरु छन?्  

४ तपाईको र्ैक्षक्षक योग्यता कनत हो?  

५ उपचार रु्रु गनुग भन्त्दा पठहला तपाई कत ैजागगर खानु हुन्त््यो? (गथयो/गथएन)  

६ हाल पनन सोही काममा सलंग्न हुनु हुन्त्छ? (छ/छैन)  

७ क्षयरोग ननदान हुनु भन्त्दा पठहला तपाईल ेरोग पत्ता लगाउनको लागग कनत पसैा 
खचग गनुगभयो?  

रु  

८ क्षयरोग ननदान हुनु भन्त्दा पठहला रोग पत्ता लगाउन  कहा ँकहा ँजानुभयो? (ठदन 
र खचग गरेको पैसा उल्लखे गने) 

- घरायसी उपचार  

- धामीझाँक्री 
- फामेसी 
- पोभलक्क्लननक/नभसगङ्खग होम 

- अस्पताल (Public/Private) 

 

९ क्षयरोग पत्ता लागग उपचारमा दताग भए पनछ तपाईल ेरोग व्यवस्थापनमा कनत 
पैसा खचग गनुगभयो? 

रु 
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१० तपाई र तपाईको पररवारको हाल कुनै ननयभमत आम्दानीको श्रोत छ? यठद छ 
भने 

माभसक रु 

११ तपाईलाई क्षयरोग लागेका कारण ऋण भलनु पने अवस्था आएको छ? छ भने 
कनत भलनु भयो?  

रु 

१२ तपाईको माभसक घरायसी खचग कनत होला? रु 
१३ तपाई सँग हाल कुनै ववषय वा क्षेरको सीप छ? छ भने के मा छ  

१४ तपाई के तालीम भलन चाहनुहुन्त्छ?  

१५ तपाईल ेउक्त तालीमबाट के आर्ा राख्नु भएको छ?  

नोट: यो फाराम उपचार केन्त्र तथा उपकेन्त्रको फोकल व्यक्क्तले भनुगपदगछ। 
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अनुसूची ५ सूक्ष्म योिना ववकास कायय ताभलका 
सूक्ष्म योजना ववकास 

कायग ताभलका 
पठहलो ठदन 

समय क्रक्रयाकलाप सञ्चालन ववगध सामाग्री 
१ घन्त्टा औपचाररक समारोह भाषण  

१ घन्त्टा संकभलत सूचनाको प्रस्तुनतकरण प्रस्तुनतकरण अनुसूची ४.१ देखख ४.८ 
२ घन्त्टा जोखखम समूहको पठहचान छलफल, म्यावपङ्खग अनुसूची ४.७ र ४.८ 
२ घन्त्टा समूह कायग 

• क्षयरोग पठहचान 

• ननदान 

• उपचार 

• रोकथाम 

• सेवा तथा सहयोग  

छलफल न्त्युज वप्रन्त्ट 

माकग र 

ननदेभर्का 

१ घन्त्टा प्रस्तुनतकरण   

 

दोस्रो ठदन 
समय क्रक्रयाकलाप सञ्चालन ववगध सामाग्री 
३ घन्त्टा समस्याको प्राथभमक्रककरण 

क्रक्रयाकलापको छनौट 

समूह कायग  

२ घन्त्टा क्रक्रयाकलापको मारा ननधागरण 

अनुमाननत बजेट  

समयसीमा ननधागरण 

क्जम्मेवारी 

समूह कायग  

१५ भमनेट विा स्तरीय योजनामा प्रनतवद्धता   

४५ भमनेट समापन   
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अनुसूची ६:  क्षयरोग मुक्त घोषणा अभियान काययक्रमहरुको रेकडड यङ्ग तथा ररपोहियङ्ग िने तरीका 
HMIS 6.1: संभाववत क्षयरोगका बबरामी दताग रक्जरटर (Presumptive Tuberculosis Register) 

 

महल नं महल र्ीषयक ननदेर्न 

1 SN दैननक सेवा भलन आएको सङ्ख्या क्रमर्ःलेखु्न पदगछ । 

2 SRN 
ओ पी िी तथा सम्पकग  परीक्षणबाट आएका सम्भाववतक्षयरोगका बबरामी यसरक्जस्टरमा 
दताग गनुग पदगछ । दतागगदाग आगथगक वषगको १ बाट सुरू गरी क्रमर्ः थप्दै जानु पदगछ । 

3 
Screened 

Date  

सम्भाववतक्षयरोगको बबरामी हो होइन भनी सुननक्श्चत हुन गररएको परीक्षणको भमनत 
यस महलमा लेखु्न पदगछ, भमनत ले्दा गत ेर मठहना मागथल्लो महलमार साल तलको 
महलमा लेखु्न पदगछ । 

4 
Name of 

patient 

सम्भाववत क्षयरोगका बबरामीको नाम, थर र जानत कोि सम्बक्न्त्धत महलमा लेखु्न पदगछ 
। 

5-6 Age 
सम्भाववत क्षयरोगका बबरामीले पूरा गरेको उमेर (वषगमा) मठहला भए महल ५ मा र 
पुरूष भए महल नं. ६ मा लेखु्न पदगछ । 

7 Address 

सम्भाववत क्षयरोगका बबरामी बसोवास गन ेक्जल्ला, gu/kflnsf÷गाpFkflnsf विा नं. 
तथा बबरामी वा अभभभावकको सम्पकग  फोन नं महल ७ अन्त्तगगतका सम्बक्न्त्धत 
महलहरूमा लेखु्न पदगछ । नेपाल बाहेक अन्त्य देर्को बबरामी भए देर्को नाम क्जल्लाको 
महलमा लेखु्न पदगछ । 
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महल नं महल र्ीषयक ननदेर्न 

8-9 Screened by 

सम्भाववतक्षयरोगको बबरामीमा सक्रक्रय क्षयरोग छ छैन भनेर जाँच गनग एक्सरे ववगध 
प्रयोग भए महल ८ को कोि नं १ मा र लक्षणका आधारमा जाँच गरेको भए महल ९ 
को कोि नं २ मा गोलो सङ्खकेत लगाउनु होस । 

10-11 

Referred 

/requested 

for 

Diagnosis 

क्षयरोगको संभाववत बबरामीलाई क्षयरोग ननदान गनग खकार तथा अन्त्य नमूना संकलन 
गरी Microscopy परीक्षण गनग पिाएमा S,  Xpert MTB/RIF परीक्षण गनग पिाएमा X, 

Culture परीक्षण गनग पिाएमा C र LPA परीक्षण गनग पिाएमा L मा गोलो लगाई 
पिाएको ल्यावको नाम र िेगाना महल ११ मा लेखु्नपदगछ। 

12-15 
TB 

Diagnosis 

संभाववत क्षयरोगका बबरामी परीक्षणबाट सक्रक्रय क्षयरोग ननदान भएमा PBC भए महल 
१२ को कोि नं १ मा  PCD भए महल १३ को कोि नं २ मा EP भए महल १४ को 
कोि नं ३ मा र औषधी प्रनतरोधी क्षयरोग ननदान भएमा महल १५ को कोि नं ४ मा 
गोलो संकेत लगाउनु पदगछ। 

16-18 
Treatment 

Status 

ननदान भएका क्षयरोगका बबरामी ननदान भएकै संस्थामा दताग भएमा महल १६ को कोि 
नं १ मा र अन्त्यर प्रेषण गररएमा महल १७ को कोि नं २ मा गोलो लगाई महल १८ 
को मागथल्लो मलहमा प्रेषण गरेको स्वास््य संस्थाको नाम िेगाना र तलको महलमा 
बबरामीको सम्पकग  नम्बर लेखु्न पदगछ । 

19 Remarks 
सम्भाववत क्षयरोगको बबरामीको अभभभावकको नाम र मागथ उल्लेखखत बाहेक अन्त्य 
केही खुलाउनु पन ेभएमा यस महलमा लेखु्न पदगछ ।   

 

HMIS 6.6: सम्पकग  परीक्षण फाराम (Contact Investigation Form) 

महल 
नं 

र्ीषयक ननदेर्न 

Serial No परीक्षण गररएको क्रम सङ्ख्या लेखु्न पदगछ । 
Date सम्पकग  परीक्षण गरेको भमनत लेखु्न पदगछ । 

Name of Patient 
क्षयरोग उपचाररत बबरामीको नाम थर र उमेर लेखख मठहला वा पुरूषमा गोलो लगाउनु 
पदगछ ।  

Type of TB 

पररवारका सदस्यको सम्पकग  परीक्षण गनग लागगएको उपचाररत बबरामी क्षयरोग वा 
औषधी प्रनतरोधी क्षयरोग कुन हो गोलो सङ्खकेत गनुग पदगछ । 

Registration No बबरामी क्षयरोग वा औषधी प्रनतरोधी क्षयरोग दताग नम्बर लेखु्नपदगछ । 

Enrolled Date 
क्षयरोग उपचार रक्जस्टर वा औषधी प्रनतरोधी क्षयरोग उपचार रक्जस्टरबाट उपचार सुरू 
गदाग दताग भएको भमनत लेखु्न पदगछ 
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महल 
नं 

र्ीषयक ननदेर्न 

Treatment Stat Date 
क्षयरोगका बबरामीले उपचार सुरू गरेको भमनत (गत,े मठहना र सालमा) यस कोिामा 
लेखु्नपदगछ । 

Address 
उपचाररत बबरामी बसोवास गने प्रदेर्, क्जल्ला, नगरपाभलका÷गाउ पाभलका विा नं  टोल 
र सम्पकग  नं सम्बक्न्त्धत महलमा उल्लेख गनुग पदगछ । 

No of Family 

Members 
उपचाररत बबरामीको जम्मा पररवार सदस्य सङ्ख्या यस महलमा लेखु्न पदगछ । 

1 SN क्रम सङ्ख्या लेखु्न पदगछ  । 

2 

Name of 

Family 

member  

contracted 

सम्पकग  परीक्षण गररएका क्षयरकोग बबरामीका पररवारका सदस्यहरूको नाम उमेरअनुसार 
क्रमर्ः लेखु्न पदगछ । 

3–4 Age/ Sex 

पररवारका सदस्यले पूरा गरेको उमेर मठहला भए महल ३ तथा पुरूष भए महल ४ मा 
उल्लेख गनुग पदगछ । 

5 Relationship बबरामीसँगको नाता यस महलमा लेखु्न पदगछ 

6-8 

Presistance 

of TB 

Symptoms 

पररवारका सदस्यमा क्षयरोगका गचन्त्ह तथा लक्षण सोधी लक्षण नदेखखएमा महल ६ को 
कोि नं १ मा र लक्षण देखखएमा महल ७ को कोढ नं २ मा गोलो लगाई कािगमा 
उल्लेखखत लक्षण कोिका आधारमा महल ८ को सम्बक्न्त्धत कोिहरूमा गोलो लगाउनु 
पदगछ । 

9 Remarks मगथ उल्लेखखत ववषय बाहेक अन्त्य कुरा यस महलमा उल्लेख गरीन्त्छ । 
 

HMIS 6.7: सम्पकग  परीक्षण तथा क्षयरोग प्रनतरोधात्मक उपचार रक्जरटर (Contact Investigation and Tuberculosis 

Preventive Therapy Register) 

महल नं ननदेर्न 

S N क्रम सङ्ख्या हरेक मठहना १ बाट सुरू गनुग पदगछ । 

Types of TB 
उपचाररत क्षयरोगका बबरामी DS TB कोि नं १ तथा DR TB कोि नं २ मा गोलो 
सङ्खकेत गनुग पदगछ । 

TB Registration no 
उपचाररत क्षयरोगका बबरामीको क्षयरोग उपचार रक्जस्टर÷औषधी प्रनतरोधी क्षयरोग 
रक्जस्टरको दताग नं यस महलमा लेखु्न पदगछ  । 

No of Family Member 
उपचाररत क्षयरोगका बबरामीको पररवारका बालबाभलका तथा वयस्क सदस्यहरूको  सङ्ख्या 
सम्बक्न्त्धत महलमा लेखु्न पदगछ । 

Patient's Name उपचाररत क्षयरोग बबरामीको नाम थर र जानतकोि सम्बक्न्त्धत महलमा लेखु्न पदगछ 
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Address 
उपचाररत बबरामीको बसोबास गने प्रदेर्, क्जल्ला, नगरपाभलका÷गाउपाभलका, विा नं 
सम्बक्न्त्धत महलमा उल्लेख गनुग पदगछ । 

Contanct No बबरामी वा पररवारका अन्त्य सदस्यको सम्पकग  नं.यस महलमा लेखु्न पदगछ । 

Name of  Investigator सम्र्पक परीक्षण गन ेव्यक्क्तको नाम र पद यस महलमा लेखु्न पदगछ । 

1 

Name of 

Family 

Members 

उपचाररत क्षयरोगका बबरामीका पररवारका सदस्यहरूमध्ये सम्पकग  परीक्षण गररएका 
सदस्यहरूको नाम, थर र जानतकोि पूरागरेको उमेर अनुसार क्रमर्ः लेखु्न पदगछ । 

2-3 Age/Sex 
उपचाररत क्षयरोगका बबरामीको पररवारका सदस्यले पूरागरेको उमेर (वषगमा) मठहला 
भए महल २ र  पुरूष भए महल ३ मा लेखु्न पदगछ । 

4-7 
Presumptive 

TB 

सम्पकग  परीक्षण गररएका पररवारका सदस्य सम्भाववत क्षयरोगका बबरामी नभए महल 
४ को कोि न. १ मा र सम्भाववत क्षयरोगका बबरामी भएमा महल ५ कोि न.२ मा 
गोलो लगाई खकार संकलन गरी परीक्षण गनग पिाएमा महल ६ को कोि नं १ मा र 
बबरामीलाई भसधै सम्पकग  गनग पिाएमा महल ७ को कोि न. २ मा गोलो लगाउनु 
पदगछ ।. 

8-9 TB Diagnosed 
खकार परीक्षण तथा अन्त्य परीक्षणबाट क्षयरोग ननदान नभएमा महल ८ को कोि न. 
१ मा र ननदान भएमा महल ९ को  कोि नं. २ मा गोलो लगाउनु पदगछ । 

10 

Patient 

Enrolled Name 

of Health 

Facility  

ननदान भएका क्षयरोगका बबरामी मध्ये उपचारका लागग दताग भएमा महल १० मा 
स्वास््य संस्थाको नाम उल्लेख गनुग पदगछ । यठद बबरामी अन्त्यर उपचार भलन गएमा 
समेत सोधपुछ गरी संस्थाको नाम उल्लेख गनुग पदगछ । 

11-12 
Eligible for 

TBPT 

सम्पकग  गररएका क्षयरोगका बबरामीका पररवारका सदस्य ५ वषग मुननका बालबाभलका 
भएमा क्षयरोगका गचन्त्ह र लक्षण नभएको सुननक्श्चत गरी क्षयरोग प्रनतरोधात्मक उपचार 
ठदनु पदगछ । यठद सम्पकग  परीक्षण गररएको ५ वषग मुननका बालबाभलकामा प्रनतरोधात्मक 
उपचार अयोग्य भएमा महल ११ को कोि नं १ मा  र योग्य भएमा महल १२ को 
कोि नं २ मा गोलो लगाउनु पदगछ 

13 
TBPT Start 

Date 

प्रनतरोधात्मक क्षयरोग उपचार योग्य ५ वषग मुननका बालबाभलकाले उपचार सुरू गरेमा 
सुरू गरेको भमनत ननजको तौल र ठदइएको औषधीको मारा सम्बक्न्त्धत महलमा उल्लेख 
गनुग पदगछ । 

14 
2 Month follow 

up 

प्रनतरोधात्मक क्षयरोग उपचार सुरू गरेका ५ वषग मुननका बालबाभलकालाई २ मठहनामा 
अनुगमन गरेको भमनत, ननजको तौल र ठदइएको औषधीको मारा सम्बक्न्त्धत महलमा 
उल्लेख गनुग पदगछ । 
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15 
3 Month 

Follow up 

प्रनतरोधात्मक क्षयरोग उपचार सुरू गरेका ५ वषग मुननका बालबाभलकालाई ३ मठहनाको 
सुरूमा अनुगमन गरेको भमनत, ननजको तौल र ठदइएको औषधीको मारा सम्बक्न्त्धत 
महलमा उल्लेख गनुग पदगछ । 

16-19 Outcome 

प्रनतरोधात्मक क्षयरोग उपचार सुरू गरेका ५ वषग मुननका बालबाभलकाले उपचार पूरा 
गरेको महल १६ को कोि नं १ मा, बबचैमा खान छोिेको महल १७ को कोि नं २  मा 
मतृ्यु भएको महल १८ को कोि नं ३ मा र अवस्था थाहा नभएको भए महल १९ को 
कोि नं ४ मा गोलो लगाउनु पदगछ र मुननको महलमा भमनत(गत ेमठहना साल) उल्लेख 
गनृग पदगछ । 

20 Remarks मागथ उल्लेखखत बाहेक अन्त्य केही कुरा भएमा यस महलमा लेखु्न पदगछ । 
 

HMIS 6.9: क्षयरोग प्रेषण पूिाय (समुदाय, ननिी स्वास््य संस्था) -TB Referral Form- Community, Private Sector) 

क फारामको नमूना ख) िने तरीका 
१ प्रेषण गररएको स्वास््य संस्थाःसम्भाववतक्षयरोगको 
बबरामीलाई क्षयरोग ननदान गनग तथा उपचाररत क्षयरोगका 
बबरामीको अनुगमन खकार परीक्षण गनग पिाएको स्वास््य 
संस्थाको नाम र िेगाना लखे्न ुपदगछ । 
२.प्रेवषत व्यक्क्तको नामःसम्भाववत वा उपचाररत 
क्षयरोगका बबरामीको नाम थर भलगं (मठहला पुरूष) तथा 
उमेर सम्बक्न्त्धत महलमा राख्नु पदगछ । 
 

३ िेगानाःसम्भाववत वा उपचाररत क्षयरोगका बबरामी 
बसोबास गने प्रदेर्, क्जल्ला, नगर गाउँ पाभलका वािग न. 
गाउँ टोल र सम्पकग  नं सम्बक्न्त्धत महलमा लखे्नु पदगछ । 
४.प्रेषण गनागको कारणः सम्भाववत क्षयरोगका बबरामीलाई 
ननदान गनग पिाएको भए कोि नं १ अनुगमन भए कोि 
नं २ र औषधीका प्रनतकूल असर व्यवस्थापन वा अन्त्य 
समस्या भ ैप्रेषण गनुग परेमा कोि नं ३ मा गोलो लगाउन ु
पदगछ । 
५ प्रेषण गनेः सम्भाववत वा उपचाररत क्षयरोगका 
बबरामीलाई स्वास््य संस्थामा प्रषेण गने व्यक्क्तको नाम, 

पद, िेगाना र सम्पकग  नं सम्बक्न्त्धत महलमा लेखी हस्ताक्षर 
गनुग पदगछ र भमनत लेख्नु पदगछ । 

क) क्षयरोग निदाि 

;+:yf

नेपाल सरकार 

 स्वास््य व्यवस्थापन सचूना प्रणाली

वार्ड ि .

निल्लाप्रदशे 

िगर / गाउँ पानलका

ठेगािााः

हस्ताक्षर र निनत

िाि

ग) अन्य.....................

ख) अिगुिि 

 पद

टोल

 पे्रषण पूर्ाा (समदुाय, ननर्ी स्वास््य ससं्था  )

सम्पकड  िं

४ पे्रषण 

गिाडका 

कारण

सम्पकड  िं

५ पे्रषण 

गिे

१  पे्रषण गररएको स्वास््य संस्था 

२ उिेर २. पे्रनषत व्यनिको िाि                          नलंगाः

३.ठेगािा
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सकृय क्षयरोग खोजपिता प्रनतवेदन           
 

सकृय क्षयरोग खोजपिताल गररएका जोखखम समुह वा समुदाय तथा जनसं्याको प्रकार:  

कायगकम संचालन भएको स्थानको वववरण 
क्जल्लाः पाभलकाः विा न ं

   

छनोट भएको समुदाय जनसं्या  

कायगक्रम संचालन भमनतः वषगः मठहनाः गतेः 
   

प्रनतवेदन गने व्यक्क्तको नाम:  

सम्पकग  नम्बर:  

 

सुचक उपलक्व्ध 

उमेर समुह पररक्षण ननतजा क्षयरोग ननदान प्रकार  

०-४ 
१४-
May १५-३४ ३५-६० 

६० 

भन्त्दा 
मागथ क्जनएक्सप

टग 

स्पुटम 

माइक्रोसको
पी 

मोन्त्टु 

(Montau
x) 

एक्स
रे 

ननत
जा 

अन्त्य 

(उल्ले
ख 
गने) 

PB
C 

PC
D 

E
P 

RR/MD
R TB 

म पु म पु म पु म पु म पु 
क्षयरोग स्कृननङ 
गररएको व्यक्क्तको 
कुल  सं्या                                         

पठहचान गररएका 
सक्म्भवत क्षयरोग 
ववरामीको सं्या                                         

क्षयरोग पररक्षण 
सं्या                                         

क्षयरोग ननदान सं्या                                         

उपचारमा दताग भएको 
सं्या                                         
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सक्रक्रय क्षयरोग खोिपड्ताल(ACF) ररपोहियङ्ग रष्ट्िरिर िने तरीका 
महल नं महल र्ीषगक ननदेर्न 

सक्रक्रय क्षयरोग खोजपड्ताल गररएका जोखखम समूह वा समुदाय 
तथा जनसङ्ख्याको प्रकार 

सक्रक्रय क्षयरोग खोजपड्ताल गररएका जोखखम समूह जस्तै: भसमान्त्तकृत 
बस्ती, वदृ्धवदृ्धाहरु, सुकुम्बासी बस्ती, होस्टेल, गुम्बा आदी वा समुदाय 
तथा जनसङ्ख्याको प्रकारको बारेमा उल्लखे गने । 

कायगक्रम सञ्चालन भएको स्थानको वववरण 
कायगक्रम सञ्चालन भएको क्जल्ला, स्थानीय तह/पाभलका तथा विा नं. को 
जानकारी लेख्न े

छनौट भएको समुदाय जनसङ्ख्या खोजपड्ताल कायगक्रममा छनौट भएका समुदायको जनसङ्ख्याको बारेमा लेख्न े
कायगक्रम सञ्चालन भमनत कायगक्रम सञ्चालन भएको आगथगक वषग, मठहना र गते लेख्न े
प्रनतवेदन गने व्यक्क्तको नाम प्रनतवेदन तयार गने व्यक्क्तको नाम लेख्न े
सम्पकग  नम्बर प्रनतवेदन तयार गने व्यक्क्तको सम्पकग  नम्बर लखे्न े
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सकृय क्षयरोग खोजपिता रक्जरटर  

     

सकृय क्षयरोग खोजपिताल गररएका जोखखम समुह वा समुदाय तथा जनसं्याको प्रकार:    

कायगकम संचालन भएको स्थानको वववरण 
क्जल्लाः  पाभलकाः विा न ं

      

छनोट भएको समुदाय जनसं्या   

कायगक्रम संचालन भमनतः वषगः मठहनाः गतेः 
      

रक्जरटर अध्यावगधक गने व्यक्क्तको नाम:   

सम्पकग  नम्बर:   
 

क्र.
स. 

स्कृननङ 
गररएका 
व्यक्क्तहरु

को 
नाम/थर 

उमेर िेगाना सम्पुणग सम्पकग  भएका व्यक्क्तहरुलाई सोगधने प्रश्नहरु 

स्कृननङ 
गगरएको 
व्यक्क्त 

संम्भा
ववत 

क्षयरोग
को 

बबराभम 
हो?(Y/N

) 

 एक्सरे एवम ल्याव पररक्षण 
ननतजा 

क्षयरोग 
ननदान
को 

प्रकार ( 
PBC, 
PCD, 
EP, 

RR/MD
R) 

उपचार
को 
लागग 
भनाग 
भएको 
स्वा
स््य 
संस्था
को 
नाम 

उपचार
को 
लागग 
भनाग  
भएको 
भमनत 
(D/M/

Y) 

मठ
हल

ा 

पुरु
ष 

गा
.प
ा/न

 प
ा 

वि
ा नं

 

सम्
पक

ग न
म्ब

र 

तपाईला
ई २ 
हप्ता 
वा वठढ 
समय 
देखख 
खोक्रक 
लागगरहे
को  छ? 

(Y/N) 

तपाई
लाई 

सुत्ने 
बेलामा 
ज्चरो 
र 

पभसना 
आऊछ

?  
(Y/N) 

तपाई
लाई 
खाना
मा 
रुगच 
कम 
भएको 
छ? 

(Y/N) 

तपाई
क 
बबगत 
४ 
हपए
ता 
देखी 
तौल 
धटे
को 
छ? 

(Y/N) 

तपाई
को 
खकार
मा 
रगत 
देखा 
परेको 
छ? 

(Y/N) 

तपाईला
ई 
ववगतमा 
क्षयरोग 
लागेका 
व्यक्क्त 
संग 
सम्पकग  
हुनुहुन्त्थ
यो? 

(Y/N) 

एक्
सरे

 न
नत
जा

 

मो
न्त्टु

 (
M

o
n

ta
u

x)
 

क्ज
नए

क्स
पट

ग 

स्पु
टम

 म
ाइक्र

ोस
को

पी
 

अन्त्
य 

(उ
ल्ल

ेख 
गने

) 

                                            

                                            

                                            

 
गचन्त्ह र लक्षणहरुका आधारमा सबै सम्भाववत क्षयरोगका बबराभमको खकार संकलन गरर पररक्षणका लागग क्जनएक्सपटग केन्त्र पिाउने र यस रक्जरटरमा अध्यावगधक गने। 

आएको वववरण 
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सक्रक्रय क्षयरोग खोिपड्ताल (ACF) रष्ट्िरिर िने तरीका 

महल नं महल र्ीषगक ननदेर्न 
सक्रक्रय क्षयरोग खोजपड्ताल गररएका जोखखम 
समूह वा समुदाय तथा जनसङ्ख्याको प्रकार 

सक्रक्रय क्षयरोग खोजपड्ताल गररएका जोखखम समूह वा समुदाय तथा जनसङ्ख्याको 
प्रकारको बारेमा उल्लेख गने । 

कायगक्रम सञ्चालन भएको स्थानको वववरण कायगक्रम सञ्चालन भएको क्जल्ला, स्थानीय तह/पाभलका तथा विा नं. को जानकारी लेख्न े
छनौट भएको समुदाय जनसङ्ख्या खोजपड्ताल कायगक्रममा छनौट भएका समुदायको जनसङ्ख्याको बारेमा लेख्न े
कायगक्रम सञ्चालन भमनत कायगक्रम सञ्चालन भएको आगथगक वषग, मठहना र गते लेख्न े
रक्जरटर अध्यावगधक गने व्यक्क्तको नाम रक्जरटर अध्यावगधक गने व्यक्क्तको नाम लेख्न े
सम्पकग  नम्बर रक्जरटर अध्यावगधक गने व्यक्क्तको सम्पकग  नम्बर लेख्न े

१ SN 
सक्रक्रय क्षयरोग खोजपड्ताल कायगक्रममा क्स्क्रननङ्खग गररएका व्यक्क्तहरुको सं्या क्रमर्: 

लेख्नु पदगछ । 

२ 
क्स्क्रननङ्खग गररएका व्यक्क्तहरुको 
नाम/थर 

सक्रक्रय क्षयरोग खोजपड्ताल कायगक्रममा क्स्क्रननङ्खग गररएका व्यक्क्तहरुको नाम र थर लेख्न ु
पदगछ । 

३-४ उमेर 
क्स्क्रननङ्खग गररएका व्यक्क्तहरुको उमेर मठहला भए मठहलाको महलमा र पुरुष भए पुरुषको 
महलमा लेख्नु पदगछ ।  

५-७ िेगाना 
क्स्क्रननङ्खग गररएका व्यक्क्तहरुको िेगाना स्थानीय तह, विा नं. र सम्पकग  नम्बर लेख्न ु
पदगछ । 

८-१३ 
सम्पुणग सम्पकग  भएका व्यक्क्तहरुलाई 
सोगधन ेप्रश्नहरु 

क्रमर्: महल ८ देखख १३ सम्म क्षयरोगको लक्षणहरु राखखएका छन।् यठद सम्बक्न्त्धत 
लक्षणहरु भएको खण्िमा छ र नभएको खण्िमा छैन भनेर लेख्नु पदगछ। 
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महल नं महल र्ीषगक ननदेर्न 

१४ 
क्स्क्रननङ्खग गररएको सम्भाववत 
क्षयरोग बबरामी 

महल नं. ८ देखख १३ को आधारमा सम्भाववत क्षयरोग बबरामी भएमा हो र नभएमा होइन  
भनेर लेख्नु पदगछ। 

१५-१९ एक्सरे एवं ल्याव परीक्षण ननतजा 

क्रमर्: महल नं. १५ देखख १९ सम्ममा एक्सरे जाँचको ननतजा (Normal/Abnormal) महल 
नं १५ मा, मोन्त्टु जाँचको ननतजा (Positive/Negative)  महल नं १६, जीनएक्सपटग जाँच 
ननतजा (MTB not detected, MTB detected Rifampicin Sensitive/not detected, MTB detected 

Rifampicin Resistant/detected, MTB detected Rifampicin Indeterminate) महल नं १७ मा, 
स्पुटम माईक्रोस्कोपी जाँच ननतजा (Positive/Negative)  महल नं १८ र अन्त्य कुनै पनन 
जाँच भएमा सो जाँच र सो जाँचको ननतजा महल नं १९ मा उल्लखे गनुग पदगछ। 

२० क्षयरोग ननदानको प्रकार 
महल नं २० मा क्षयरोग ननदान भएमा कुन प्रकारको क्षयरोग (PBC, PCD, EP , RR/MDR) 

हो उल्लेख गनुगपदगछ। 

२१ 
उपचारको लागग भनाग भएको स्वास््य 
संस्थाको नाम 

ननदान भएका बबरामीहरुलाई उपचारमा भनाग गररएको स्वास््य संस्थाको नाम लेख्नु पदगछ। 

२२ उपचारको लागग भनाग भएको भमनत ननदान भएका बबरामीको उपचारको लागग भनाग भएको भमनत लेख्नु पदगछ। 
 

 

क्षयरोग स्कृननङ गररएको व्यष्ट्क्तको कुल संख्या_ उपलष्ट्ब्ध : सक्रक्रय क्षयरोग खोजपड्ताल रक्जरटरको महल नं. २ मा भएको बबरामीको सं्या 
यस प्रनतवेदनको महल नं २ मा लेख्नुपदगछ। 
 

क्षयरोग स्कृननङ गररएको व्यष्ट्क्तको कुल संख्या_ उमरे समूह: सक्रक्रय क्षयरोग खोजपड्ताल रक्जरटरको महल नं. २,३ र ४ मा भएको बबरामीको 
मठहला, पुरुष तथा उमेर अनुसारको सं्या यस प्रनतवेदनको महल नं ३-१२ मा लेख्नुपदगछ। 
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क्षयरोग स्कृननङ गररएको व्यष्ट्क्तको कुल संख्या_ परीक्षण ननतिा: सक्रक्रय क्षयरोग खोजपड्ताल रक्जरटरको महल नं. १५-१९ मा भएको परीक्षणको 
जानकारी यस प्रनतवेदनको महल नं १३-१७ मा लेख्नपुदगछ। 

 

क्षयरोग स्कृननङ गररएको व्यष्ट्क्तको कुल संख्या_ क्षयरोगको ननदान प्रकार: सक्रक्रय क्षयरोग खोजपड्ताल रक्जरटरको महल नं. २० मा भएको 
क्षयरोग ननदानको जानकारी यस प्रनतवेदनको महल नं १८-२१ मा लेख्नुपदगछ। 
 

पहहचान गररएका सम्िाववत क्षयरोग बबरामीको संख्या_ उपलष्ट्ब्ध: सक्रक्रय क्षयरोग खोजपड्ताल रक्जरटरको महल नं. १४ मा भएको सम्भाववत 
बबरामीको सं्या यस प्रनतवेदनको महल नं २ मा लेख्नुपदगछ।  
 

पहहचान गररएका सम्िाववत क्षयरोग बबरामीको संख्या_ उमरे समूह: सक्रक्रय क्षयरोग खोजपड्ताल रक्जरटरको महल नं. २,३ र ४ मा भएको 
बबरामीको मठहला, पुरुष तथा उमेर अनुसारको सं्या र महल नं १४ मा भएको सम्भाववत क्षयरोग बबरामीको वववरण अनुसार यस प्रनतवेदनको 
महल नं ३-१२ मा लेख्नुपदगछ। 
 

पहहचान गररएका सम्िाववत क्षयरोग बबरामीको संख्या परीक्षण ननतिा: सक्रक्रय क्षयरोग खोजपड्ताल रक्जरटरको महल नं. १५-१९ मा भएको 
परीक्षणको जानकारी र महल नं १४ मा भएको सम्भाववत क्षयरोग बबरामीको वववरण अनुसार यस प्रनतवेदनको महल नं १३-१७ मा लेख्नुपदगछ। 
 

पहहचान गररएका सम्िाववत क्षयरोग बबरामीको संख्या_ क्षयरोगको ननदान प्रकार: सक्रक्रय क्षयरोग खोजपड्ताल रक्जरटरको महल नं. २० मा 
भएको क्षयरोग ननदानको जानकारी र महल नं १४ मा भएको सम्भाववत क्षयरोग बबरामीको वववरण अनुसार  यस प्रनतवेदनको महल नं १८-

२१ मा लेख्नु पदगछ। 
 

क्षयरोग परीक्षण संख्या_ उपलष्ट्ब्ध: सक्रक्रय क्षयरोग खोजपड्ताल रक्जरटरको महल नं. १५-१९ मा भएको क्षयरोग परीक्षण सं्या यस प्रनतवेदनको 
महल नं १३-१७ मा लेख्नुपदगछ। 
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क्षयरोग परीक्षण संख्या_ उमेर समूह: सक्रक्रय क्षयरोग खोजपड्ताल रक्जरटरको महल नं. २,३ र ४ मा भएको बबरामीको मठहला, पुरुष तथा उमेर 
अनुसारको सं्या र महल नं १५-१९ मा भएको क्षयरोग परीक्षण सं्याको आधारमा यस प्रनतवेदनको महल नं ३-१२ मा लेख्नुपदगछ। 

 

क्षयरोग परीक्षण संख्या_ परीक्षण ननतिा: सक्रक्रय क्षयरोग खोजपड्ताल रक्जरटरको महल नं. १५-१९ मा भएको परीक्षणको जानकारी यस 
प्रनतवेदनको महल नं १३-१७ मा लेख्नुपदगछ। 

 

क्षयरोग परीक्षण संख्या_ क्षयरोगको ननदान प्रकार: सक्रक्रय क्षयरोग खोजपड्ताल रक्जरटरको महल नं. २० मा भएको क्षयरोग ननदानको जानकारी 
यस प्रनतवेदनको महल नं १८-२१ मा लेख्नुपदगछ। 
 

क्षयरोग ननदान संख्या_ उपलष्ट्ब्ध: सक्रक्रय क्षयरोग खोजपड्ताल रक्जरटरको महल नं. २० मा भएको क्षयरोग ननदान सं्या यस प्रनतवेदनको 
महल नं २ मा लेख्नुपदगछ। 
 

क्षयरोग ननदान संख्या_ उमरे समूह: सक्रक्रय क्षयरोग खोजपड्ताल रक्जरटरको महल नं. २,३ र ४ मा भएको बबरामीको मठहला, पुरुष तथा उमेर 
अनुसारको सं्या र महल नं २० मा भएको क्षयरोग ननदान सं्या यस प्रनतवेदनको महल नं ३-१२ मा लेख्नु पदगछ। 
 

क्षयरोग ननदान संख्या_ परीक्षण ननतिा: सक्रक्रय क्षयरोग खोजपड्ताल रक्जरटरको महल नं. १५-१९ मा परीक्षणको जानकारी र महल नं २० मा 
भएको ननदानको जानकारी यस प्रनतवेदनको महल नं १३-१७ मा लेख्नुपदगछ। 
 

क्षयरोग ननदान संख्या_क्षयरोगको ननदान प्रकार: सक्रक्रय क्षयरोग खोजपड्ताल रक्जरटरको महल नं. २० मा भएको क्षयरोग ननदानको जानकारी 
यस प्रनतवेदनको महल नं १८-२१ मा लेख्नुपदगछ। 
 

उपचारमा दताय िएको संख्या_ उपलष्ट्ब्ध: सक्रक्रय क्षयरोग खोजपड्ताल रक्जरटरको महल नं. २१ मा भएको क्षयरोग बबरामी उपचारमा दताग 
भएको सं्या यस प्रनतवेदनको महल नं २ मा लेख्नुपदगछ। 
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उपचारमा दताय िएको संख्या_ उमेर समूह: सक्रक्रय क्षयरोग खोजपड्ताल रक्जरटरको महल नं. २,३ र ४ मा भएको बबरामीको मठहला, पुरुष तथा 
उमेर अनुसारको सं्या र महल नं २१ मा भएको क्षयरोग बबरामी दताग सं्या यस प्रनतवेदनको महल नं ३-१२ मा लेख्नुपदगछ। 
 

उपचारमा दताय िएको संख्या_ परीक्षण ननतिा: सक्रक्रय क्षयरोग खोजपड्ताल रक्जरटरको महल नं. १५-१९ मा भएको परीक्षणको जानकारी र 
महल नं २१ मा क्षयरोग बबरामी दताग भएको जानकारी अनुसार यस प्रनतवेदनको महल नं १३-१७ मा लेख्नपुदगछ। 

 

उपचारमा दताय िएको संख्या_ क्षयरोगको ननदान प्रकार: सक्रक्रय क्षयरोग खोजपड्ताल रक्जरटरको महल नं. २० मा भएको क्षयरोग ननदान र 
महल नं २१ को उपचार दताग जानकारी यस प्रनतवेदनको महल नं १८-२१ मा लेख्नुपदगछ। 
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