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समष्टटगर् मागिदशिन

स्वास््र् क्षेरसँग सं बद्ध कार्िक्रमहरू र्नर्दिटट उदे श्र् बमोष्जम कार्ि सञ्चालनमा एकरूपर्ा र्था
प्रभावकािी कार्ािन्वर्न सुर्नष्श्चर्र्ाका लार्ग सहजीकिण गिाउने उद्देश्र्ले दे हार् बमोष्जमको समष्टटगर्
मागिदशिन र्र्ाि गरिएको छ । कार्िक्रम सम्पन्न भएपश्चार् स्वास््र् र्था जनसं ख्र्ा मन्रालर् एवं
कार्िक्रमसँग सम्बद्ध महाशाखा, केन्र लगार्र्का र्नकार्मा उपलेष्खर् कार्िक्रम सम्बन्धी प्रर्र्वेदन
पठाउनुपनेछ । प्रदे श र्हको आन्र्रिक श्रोर्बाट सञ्चार्लर् स्वास््र् क्षेर सम्बष्न्धर् कार्िक्रमहरुको
ववविण समेर् प्रर्र्वेदनमा समावेश गनुह
ि न
ु अनुिोध छ ।

 कार्िक्रम र्था स्वास््र् से वाको प्रवाह एवं से वाको प्रर्ोगबािे को ववविणका आधािमा
कार्िक्रमहरुको र्नर्र्मर् रुपमा अनुगमन गरिने हुँदा प्रदे श र्ह अन्र्गिर् प्रदान गरिने स्वास््र्
से वाको र््र्ाङ्कीर् ववविण स्वास््र् सू चना प्रणालीमा मार्सक रुपमा प्रववटट गनु,ि गिाउनुपनेछ
। साथै अन्र् व्र्वस्थापन सू चना प्रणालीको मापदण्ि अनुसाि र््र्ाङ्कको प्रववष्टट र्था प्रर्र्वेदन
गनुप
ि नेछ । प्रदे श अन्र्गिर्का स्थानीर् र्हमा पर्न समर्मै प्रर्र्वेदन र्था सू चना प्रवाहका लार्ग
आवश्र्क समन्वर् र्था सहजीकिण गनुह
ि न
ु ेछ ।

 कार्िक्रमहरुको प्रभावकािी कार्ािन्वर्नका लार्ग आवश्र्कर्ा अनुसाि प्राववर्धक सहर्ोग र्था
सहजीकिणका लार्ग सं घस्र्िका कार्िक्रमसँग सम्बष्न्धर् महाशाखाहरुसँग समन्वर् गनि सवकनेछ
। साथै सं घस्र्िबाट आवश्र्कर्ा अनुसाि कार्िक्रमहरुको अनुगममन हुन सक्नेछ ।

 कार्िक्रमका लार्ग ववर्नर्ोष्जर् िकम कार्िक्रम सञ्चालन गनिका लार्ग कम हुन गएमा वा
कार्िक्रमलाई ववस्र्ाि गिी सञ्चालन गनि आवश्र्क भएमा दोहोिोपना नहुने गिी प्रदे श र्हबाट
थप श्रोर् परिचालन गिी कार्िक्रम सञ्चालन गनि सवकनेछ ।

 प्रदे श अन्र्गिर् िहे का ष्जपला र्हका स्वास््र् कार्ािलर् मार्िर् कार्ािन्वर्न गदाि प्रभावकािी हुने
कार्िक्रमहरु सोवह अनुरुप सञ्चालन गिी कार्िक्रमको प्रभावकािीर्ा अर्भबृष्द्ध गनुह
ि न
ु ेछ । साथै

स्थानीर् र्हहरुसँगको समन्वर्मा सञ्चालन गनुप
ि ने कार्िक्रम वा स्थानीर् र्हसँग प्रत्र्क्ष सिोकाि
िाख्ने कार्िक्रमहरुलाई प्राथर्मकिण गिी र्ोजनाबद्ध र्था समन्वर्ात्मक रुपमा सञ्चालन गनुह
ि न
ु ेछ
।

 स्थार्ी कमिचािीहरुको र्लब, भत्ता, पोर्ाक लगार्र् अर्नवार्ि दावर्त्वका कार्िलाई प्राथर्मकर्ाका
र्दई कार्िक्रम प्रभाववर् नहुने गिी ववर्नर्ोष्जर् बजेटको व्र्वस्थापन गनुप
ि नेछ ।

 कार्िक्रम सञ्चालनका लार्ग ववर्नर्ोष्जर् बजेट सम्बन्धमा र्स र्नदे ष्शकामा बाँिर्ाँिका आधाि
उपलेख गरिएकोमा सोवह बमोष्जम र्था बाँिर्ाँिका आधाि उपलेख नगरिएकोमा कार्िक्रम
र्था वक्रर्ाकलापको उद्देश्र् ि अपेष्क्षर् लक्ष्र् अनुरुप हुने गिी प्रादे ष्शक आवश्र्कर्ा र्था

ववद्यमान र्नर्मानुसाि बजेटको बाँिर्ाँि गिी कार्िक्रम र्था वक्रर्ाकलापहरु सञ्चालन गनुप
ि नेछ।
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 स्वीकृर् दिबन्दी र्था बजेटको परिर्धर्भर िहे ि मार से वा सुचारूलाई प्राथर्मकर्ा र्दई से वा
किािका कमिचािीको व्र्वस्थापन गनुप
ि नेछ ।

 ववद्यमान कोर्भि १९ लगार्र्का महामािी र्था महामािीजन्र् अवस्थाको प्रभावकािी
र्था र्नर्न्रणका व्र्वस्थापन लार्ग आवश्र्कर्ा अनुसाि सम्बष्न्धर् स्थानीर् र्ह र्था सं घसँगको
समन्वर् र्था सहकार्िमा प्राथर्मकर्ाका साथ कार्िक्रम सञ्चालन गने, गिाउने गनुह
ि न
ु ेछ ।

 आवश्र्क और्र्ध र्था और्धीजन्र् सामग्रीहरुको र्निन्र्ि सुर्नष्श्चर्र्ाका लार्ग आवश्र्क
समन्वर्का साथै आन्र्रिक श्रोर् साधनको कुशल व्र्वस्थापन मार्िर् गुणस्र्िीर् स्वास््र् से वा
प्रवाहको सुर्नष्श्चर्र्ा गनुह
ि न
ु ेछ ।

 और्र्ध र्था और्धीजन्र् सामग्री खरिद गदाि सं घबाट प्राप्त नहुने वा कम मारामा प्राप्त हुने र्था

प्रदे श एवं स्थानीर् र्हमा बवि आवश्र्क हुने और्र्ध र्था सामग्रीहरुलाई प्राथर्मकर्ा र्दनुपनेछ

। स्थानीर् र्हका लार्ग आपुर्र्ि गरिने और्धीहरुको खरिद सम्बन्धमा कार्िमा दोहोिोपना नहुने
लार्ग स्थानीर् र्हहरुसँग आवश्र्क समन्वर् गिी व्र्वस्थापन गनुह
ि न
ु ेछ ।

 स्वीकृर् कार्िक्रम र्था प्राप्त अष्ख्र्र्ािी अनुसािको र्नदे शन ि खचि गदाि साविजर्नक खरिद ऐन
२०६३, २०६ र्नर्मावली४, कार्िववधी ऐन २०५५ ि र्नर्मावली २०६४ र्था भ्रमण खचि
र्नर्मावली २०६४ का साथै अथि मन्रालर्बाट जािी गरिएको कार्ि सञ्चालन र्नदे ष्शका अनुरुप
कार्िक्रम सञ्चालन गनुप
ि नेछ । र्सका साथै अथि मन्रालर् र्था र्स मन्रालर्बाट र्स आर्थिक
बर्िका लार्ग लष्क्षर् गिी जािी गरिएका र्नदे ष्शका र्था परिपर अनुरुप गनुह
ि न
ु ेछ ।

 वैदेष्शक सहार्र्ा समावेश भएको कार्िक्रमको हकमा आवश्र्कर्ा अनुसाि सम्बष्न्धर्
र्नकार्सँगको समन्वर् र्था र्स र्नदे ष्शका बमोष्जम कार्िक्रम सञ्चालन गिी र्ोवकए बमोष्जमको
िाँचामा प्रर्र्वेदन गनुप
ि नेछ ।

 कार्िक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा कुनै समस्र्ा हुन गएमा वा थप जानकािी आवश्र्क भएमा
कार्िक्रमसँग सं बद्ध र्स मन्रालर् अन्र्गिर्का ववभाग, महाशखा, केन्र वा शाखा लगार्र्का
र्नकार्सँग समन्वर् गनुह
ि न
ु ेछ ।
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आर्ुवेद र्था वैकष्पपक ष्चवकत्सा कार्िक्रम

नेपालको सं ववधान २०७२को भाग ४ को धािा ५१ (ज) को ७ मा ‘नेपालको पिम्पिागर् ष्चवकत्सा पद्दर्र्को

रुपमा िहेको आर्ुवेद, प्राकृर्र्क ष्चवकत्सा ि होर्मर्ोप्र्ार्थक लगार्र्का स्वास््र् पद्धर्र्को सं िक्षण ि प्रवधिन

गने’ भनी प्राथर्मकर्ाका साथ उपलेख गरिएको छ । सं ववधानका अनुसूचीहरूमा आर्ुवेद र्था वैकष्पपक
ष्चवकत्साका ववर्भन्न आर्ामलाई महत्वपूण ि स्थान र्दइएको छ ।

पन्धौंपञ्चबवर्िर्र्ोजनामा आर्ुवेद प्राकृर्र्क ष्चवकत्सा र्था अन्र् ष्चवकत्सा पद्धर्र्हरुको र्ोजनावद्ध ववकास ि
र्बस्र्ाि गने िणनीर्र् उपलेख छ । स्थानीर् स्र्िमा उपलव्ध और्धीजन्र् जिीवुटी, खर्नज एवं जान्र्व रव्र्को

पवहचान, सं िक्षण, सं कलन, प्रवद्र्धनको लार्ग सं िचना र्नमािण गरिने, प्रचर्लर् प्राकृर्र्क ष्चवकत्सा, वैकष्पपक
र्था अन्र् ष्चवकत्सा पद्धर्र् र्था सेवाहरुलाई र्नष्श्चर् मापदण्िका आधािमा सूचीकृर्, व्र्वष्स्थर् गदै आर्ुवेद,

पञ्चकमि, र्ोग ि प्राकृर्र्क ष्चवकत्साको ववष्शवटकृर् सेवा सवहर्को िाष्टिर् आर्ुवेद, र्ोग, ध्र्ान, प्राणार्ाम
मनोपिामशि, पञ्चकमि र्था प्राकृर्र्क ष्चवकत्सा सेवा केन्रको स्थापना गिी स्वास््र् पर्िटनलाई प्रवद्र्धन गरिने ि

“मेिो स्वास््र् मेिो ष्जम्मेवािी”लाई प्रभावकािी वनाउन स्वस्थ भान्साको अवधािणा अनुरुप स्वस्थ खानाको

प्रर्ोग गनि हिे क नागरिकलाई सुसूचीर् गदै स्वस्थ वार्ाविण ि सवक्रर् जीवनशैलीको प्रवद्र्धन गनि साइकल
लेन,एक घि एक किे साबािी, साविजर्नक पाकि,व्र्ार्ामहल,र्ोगाभ्र्ास र्था पञ्चकमि केन्रको र्नमािण र्था
स्थापनाको लार्ग सिोकािवालासंग समन्वर् र्था पैिवी गने उपलेख छ ।

आर्ुवेद र्था वैकष्पपक ष्चवकत्सा सेवा व्र्वस्थापन र्था प्रवाहका लार्ग सं घमा केष्न्रर् आर्ुवेद ष्चवकत्सालर्
१, प्रदे श स्र्िमा १ आर्ुवेद ष्चवकत्सालर् १४ वटा साववकका अञ्चल आर्ुवेद और्धालर् ६१ वटा ष्जपला

आर्ुवेद स्वास््र् केन्र र्था स्थानीर् स्र्िमा ३०५ वटा आर्ुवेद और्धालर्वाट आर्ुवेद स्वास््र् सेवा प्राप्त भै
परिवर्र्िर् सन्दभिमा ७५३ स्थानीर् र्ह मध्र्े ३११मा आर्ुवेद स्वास््र् संस्थाको सेवा ववस्र्ारिर् छ भने वाँवक

४४२ स्थानीर् र्हमा सेवा ववस्र्ारिर् हुन जरूिी छ । र्सका अलावा पशुपर्र् होर्मर्ोप्र्ार्थक ष्चवकत्सालर् ि
र्ुनानी और्धालर् पर्न िहेका छन् । र्स सन्दभिमा प्रदे श अन्र्गिर् आर्ुवेद सं स्थाहरूमा सं ष्घर् सशर्ि अनुदानबाट

र्स आ.व.मा सञ्चालन हुने दे हार् बमोष्जमका कार्िक्रमहरूको गुणस्र्िीर् सञ्चालन, व्र्वस्थापकीर् पक्षको सुधाि
र्था कार्िक्रम सञ्चालनमा एकरूपर्ा पर्ाउन र्ो मागिदशिन र्र्ाि पािीएको छ ।

कार्िक्रमको नामः र्नःशुपक आर्ुवेद र्था वैकष्पपक ष्चवकत्सा स्वास््र् ष्शववि ।
परिचर्

ँ नपुगेका स्थानहरूमा आर्ुवेद ष्चवकत्सा सेवा सम्बष्न्ध
आर्ुवेद स्वास््र् सं स्थाको पहुच

उद्देश्र्

ँ नपुगेका स्थानहरूमा आर्ुवेद ष्चवकत्सा सेवा सम्बष्न्ध
आर्ुवेद स्वास््र् सं स्थाको पहुच

अपेष्क्षर्

आर्ुवेद

प्रर्र्र्ल

सचेर्ना ि सेवा प्रवाह गनि आवश्र्क ठानी र्ो कार्िक्रम िाष्खएको हो ।
सचेर्ना ि सेवा प्रवाह गने ।
ष्चवकत्सा

स्वास््र् सं स्था नभएका स्थानहरूमा स्वास््र् लाभ हुनका साथै आर्ुवेद
सम्बष्न्ध सचेर्ना अर्भवृष्द्ध समेर् भएको हुनेछ ।
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सन्चालन
प्रकृर्ा

सञ्चालन गने र्नकार्ःसाववकका अञ्चल आर्ुवेद और्धालर्/ ष्जपला आर्ुवेद स्वास््र्
केन्र

सन्चालन ववर्धः

आर्ुवेद सेवाको पहुँच नपुगेका स्थानहरू छनोट गिी साववकका अं चल आ.औ./
ष्ज.आ.स्वा.के.ले आवश्र्कर्ा अनुसाि ष्चवकत्सक सवहर्को जनशष्ि परिचालन गिी

कार्िर्ोजना अनुसाि ष्शववि सं चालन गने ि पञ्चकमि(पूवक
ि मि )सेवा सं चालन गिे मा अनुसूष्च
१ अनुसाि सेवा ग्राहीको ि अनुसूष्च २ अनुसािका रव्र्हरू प्रर्ोग गने ।
अवर्धः र्ोवकएको कार्िर्ोजना अनुसाि ।

प्राथर्मकर्ाः आर्ुवेद सेवाको पहुँच नपुगेका स्थानहरू ।
लष्क्षर् समूहः सेवाग्राही ि आम नागरिकहरू ।
स्थानः सम्वष्न्धर् कार्ािलर्ले छनौटगने ।
बजेट

१,००,०००।–(सं चालन व्र्वस्थापन खचि),और्धी को हकमा और्धी खरिद बाट

वाँिर्ाँि

व्र्वस्था हुने ।

सन्दभि

र्नदे ष्शका, कार्िववर्ध, मापदण्ि आर्द र्था अन्र् प्रचर्लर् ऎन र्नर्म ।

सामाग्री

कार्िक्रमको नामः आर्ुवेद सेवा सम्वन्धी क्षमर्ा अर्भबृष्द्ध र्ार्लम
परिचर्

उद्देश्र्

आर्ुवेद स्वास््र्कमीहरुको सीप ववकास र्था क्षमर्ा अर्भवृष्द्ध गिी

प्रदे श र्भरका आर्ुवेद

सं स्थाहरूवाट प्रभावकािी िं गले सेवा प्रवाह, कार्िक्रम संचालन र्था व्र्वस्थापन गनि र्ार्लम
कार्िक्रम िाष्खएको हो ।

ष्जपला र्था स्थानीर् स्र्िमा प्रभावकािी िं गले सेवा प्रवाह र्था कार्िक्रम सं चालन गनि आर्ुवेद
स्वास््र्कमीहरुलाई र्ार्लम प्रदान गने।

अपेष्क्षर्

आर्ुवेद स्वास््र्कमीहरुको सीप ववकास भई दक्षर्ा अर्भवृष्द्ध भएको हुनेछ ।

सन्चालन

सञ्चालन गने र्नकार्ः साववकका अञ्चल आर्ुवेद और्धालर्/ ष्जपला आर्ुवेद स्वास््र् केन्र

प्रर्र्र्ल
प्रकृर्ा

आर्ुवेदका र्िक्रमहरु प्रभावकािी ि व्र्वष्स्थर् िं गले सं चालन गनि सघाउ पुग्नेछ ।
सञ्चालन गने

ववर्धः

साववकका अञ्चल आर्ुवेद और्धालर्/ ष्जपला आर्ुवेद स्वास््र् केन्र र्था ष्जपला र्भरका
आर्ुवेद सं स्था समेर्बाट सहभागी छनौट गरि आवश्र्कर्ानुसाि उपर्ुि समर् ि
सम्बष्न्धर् र्ार्लम सं चालन गने ।

स्थानमा

सं घीर् आर्ुवेद र्था वैकष्पपक ष्चवकत्सा ववभाग र्था प्रदे श स्वास््र् र्नदे शनालर्बाट जािी

भएका र्ार्लम सम्वन्धी म्र्ानुअल समेर्लाइि आधाि मानी कष्म्र्मा ३ कार्ि र्दन हुनेगिी
प्रर्ोगात्मक कक्षालाइि प्राथर्मकर्ा र्दनेगिी र्ार्लम सं चालन गने ।
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आवश्र्कर्ानुसाि सं घीर् आर्ुवेद र्था वैकष्पपक ष्चवकत्सा ववभाग सं ग समन्वर् गने ि र्बविण
पठाउने ।

कार्िक्रम सं चालन गने समर्ः कार्िर्ोजना अनुसाि ।

लष्क्षर् समूहःआर्ुवेद ष्चवकत्सक एवं स्वास््र्कमीहरू ।
बजेट

१,५०,०००।–

सन्दभि

र्नदे ष्शका, कार्िववर्ध, मापदण्ि आर्द र्था अन्र् प्रचर्लर् ऎन र्नर्म ।

वाँिर्ाँि
सामाग्री

कार्िक्रमको नामःPHC मा जीवनशैली व्र्वस्थापन कार्िक्रम (पाँचथि ,कास्की, सुखेर्, जुम्ला, कञ्चनपुि, वैर्िी,
बाजुिा ष्जपलाको लार्ग मार)।
परिचर्

प्रत्र्ेक नागरिकलाइि िाज्र्बाट आधािभूर् स्वास््र् सेवा आधुर्नक ष्चवकत्सा पद्धर्र्सँग

र्मलेि आर्ुवेद र्था वैकष्पपक ष्चवकत्सा सवहर्को सेवा एकीकृर् रूपबाट कम लागर्मा
एकै स्थानबाट

र्नःशुपक रूपमा प्रदान गनि ि सेवाग्राहीलाइ छनोटको अवसि प्रदान

गनि र्ो कार्िक्रम नमूनाको रूपमा सं चालन गनि लार्गएको हो ।
उद्देश्र्

प्राथर्मक स्वास््र् केन्रमा आउने सेवाग्राहीहरूलाइ जीवनशैली व्र्वस्थापन सम्बष्न्ध

अपेष्क्षर्

आवश्र्क आर्ुवेद र्था वैकष्पपक ष्चवकत्सा सम्वन्धी

सन्चालन

सञ्चालन गने र्नकार्ःसाववकका अञ्चल आर्ुवेद और्धालर्/ ष्जपला आर्ुवेद स्वास््र्

प्रर्र्र्ल
प्रकृर्ा

आर्ुवेद सेवा प्रदान गने ।

भै प्रभावकािी रूपमा सेवा प्रवाह भएको हुनेछ ।
केन्र

सञ्चालन गने

प्राववर्धक जनशष्िको आपूर्र्ि

ववर्धः

अष्घपला आ.व.मा कार्िक्रम सं चालन भएकोमा र्निन्र्िर्ा हुनेगिी

कार्िक्रम संचालन

गने ।

साबिजर्नक खरिद ऐन २०६३ र्था साबिजर्नक खरिद र्नर्मावली २०६४ बमोष्जम
प्राप्त

बजेटको

परिर्ध

र्भर

(प्राववर्धक)कार्ििर् िहेकोमा

िवह

१

आर्ुवेद

ष्चवकत्सक

ि

१

अभ्र्ंगकर्ाि

गर् आ.ब.को कार्ि मुपर्ांकनको अधािमा प्राथर्मकर्ा

र्दने गिी किािमा र्नर्ुष्ि गने ि आवश्र्क सेवा संचालन खचि समेर् व्र्वस्थापन गने
।

किािमा कमिचािी र्नर्ुष्ि गिे को जानकािी सं घीर् आर्ुवेद र्था
ववभागमा पठाउने ।
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वैकष्पपक ष्चवकत्सा

छनौट भए अनुसािका पूवािधािर्ुि प्राथर्मक स्वास््र् केन्रमा आएका सेवाग्राहीलाइि

सद्बृत्त,आहाि ववहाि,र्दनचर्ाि,ऋर्ुचर्ािका माध्र्मबाट स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन पिामशि
सेवा संचालन गने ।

र्ोग ि प्राणार्ाम आर्दको अभ्र्ास गिाउने ,स्नेहन, स्वेदन ,ष्शिोधािा,कवटवष्स्र्,जानुवष्स्र्
आर्द सेवा शुरू गने ।

ष्जपला ष्स्थर् आर्ुवेद और्धालर्/ स्वास््र् केन्रबाट आवश्र्क पूवािधाि व्र्वस्थाका
लार्ग सहष्जकिण गने ।

पूवािधाि पुिा भएका PHC मा उदे श्र् अनुसािको कार्िक्रम सं चालन गने ।

कार्िक्रम सं चालनको अर्भलेख र्नर्र्मर् रूपमा िाष्ख ववभागबाट जािी गरिएको िाँचामा
प्रगर्र् ववविण सं ष्घर् आर्ुवेद र्था वैकष्पपक ष्चवकत्सा ववभागमा पठाउने ।
सेवा संचालन गने समर्ःकार्िर्ोजनानुसाि
लष्क्षर् समूहःआम सेवाग्राही ।
बजेट

प्रर्र् इकाइ लागर् ९,००,०००।– ि सं ख्र्ा अनुसूष्च १० बमोष्जम हुने ।

वाँिर्ाँि
सन्दभि

सामाग्री

र्नदे ष्शका, कार्िववर्ध, मापदण्ि आर्द र्था अन्र् प्रचर्लर् ऎन र्नर्म ।

४) कार्िक्रमको नामःआर्ुवेद सं स्थालाई और्र्ध र्था अन्र्सामग्री िु वानी ।
परिचर्

आर्ुवेद स्वास््र् सं स्थाहरूमा आउने सेवाग्राहीहरूका लार्ग र्नःशुपक रूपमा ववर्िण गनि
आवश्र्क पने और्र्ध र्था अन्र् सामग्री र्नर्र्मर् आपूर्र्िको व्र्वस्था र्मलाउन र्ो
कार्िक्रम प्रस्र्ाव गिीएको हो ।

उद्देश्र्

और्र्ध र्था अन्र् सामग्री िु वानी गने ।

अपेष्क्षर्

आर्ुवेद स्वास््र् सं स्थाहरूमा और्र्ध ि अन्र् सामग्रीको र्निन्र्ि आपूर्र्ि भएको हुनेछ

प्रर्र्र्ल
सन्चालन
प्रकृर्ा

।

आर्ुवेद और्र्धहरू सेवाग्राहीहरूले र्नःशुपक रूपमा प्राप्त गिे का हुनेछन् ।

सञ्चालन गने र्नकार्ःसाववकका अञ्चल आर्ुवेद और्धालर्/ ष्जपला आर्ुवेद स्वास््र्
केन्र

सन्चालन ववर्धः

ववर्नर्ोष्जर् िकमबाट खिीद भएका और्र्ध र्था अन्र् सामग्री कार्िर्ोजना बमोष्जम
िु वानी व्र्वस्था र्मलाउने ।

समर्ावर्धः र्ोजना अनुसाि ।

लष्क्षर् समुहःआर्ुवेद सं स्थाहरू ।

स्थानः कार्िर्ोजना अनुसाि र्ोवकएका स्थान ।
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बजेट

५०,०००।–

सन्दभि

र्नदे ष्शका, कार्िववर्ध, मापदण्ि आर्द र्था अन्र् प्रचर्लर् ऎन र्नर्म ।

वाँिर्ाँि
सामाग्री

५) कार्िक्रमको नामःिाष्टिर् आिोग्र् र्दवस र्था धन्वन्र्रि जर्ष्न्र्,िाष्टिर् र्ोग र्दवस/ अन्र्िािष्टिर् र्ोगर्दवस
परिचर्

कार्र्िक मवहनामा धन्वन्र्रिजर्ष्न्र्, माघ मवहनामा

उद्देश्र्

र्ोग ि जीवनशैलीको माध्र्मबाट आिोग्र्र्ा प्राष्प्तका लार्ग र्ोवकएका र्दवस अर्भर्ानका रुपमा

अपेष्क्षर्

र्ोगाभ्र्ास बाट हुने लाभका र्बर्र्मा जनचेर्ना अर्भवृष्द्ध हुनेछ ।

सन्चालन

सञ्चालन गने र्नकार्ः साववकका अञ्चल आर्ुवेद और्धालर्/ ष्जपला आर्ुवेद स्वास््र् केन्र

प्रर्र्र्ल
प्रकृर्ा

अन्र्िािष्टिर् र्ोग र्दवस मनाउने गरिन्छ ।

िाष्टिर् र्ोग र्दवस, असाि मवहनामा

मनाउने ।

नसने िोग न्र्ूर्नकिणमा सहर्ोग पुग्नेछ ।
सन्चालन ववर्धः

साववकमा अञ्चल आर्ुवेद और्धालर्/ ष्जपला आर्ुवेद स्वास््र् केन्रको सं र्ोजनमा प्रत्र्ेक वर्ि
धन्वन्र्रि जर्ष्न्र्का र्दन स्वास््र् सम्बष्न्ध र्बर्भन्न जनचेर्नामूलक कार्िक्रम सवहर् आिोग्र्
र्दवस मनाउने ।

प्रत्र्ेक वर्ि माघ१गर्े ि जुन २१ का र्दन ष्चवकत्सकीर् र्ोगाभ्र्ास सवहर् ष्जपला ष्स्थर् आर्ुवेद
और्धालर्को समेर् सहभार्गर्ा हुनेगिी सविसाधािणको उपलेख्र् सहभार्गर्ा हुनसक्ने स्थान छनौट
गरि क्रमशः िाष्टिर् र्ोग र्दवस ि अन्र्िाष्टिर् र्ोग र्दवस ववववध कार्िक्रम सवहर् अर्भर्ानको
रुपमा मनाउने ।

र्ोग,आर्ुवेद ि स्वस्थ जीवनशेलीको महत्व वािे प्रचाि प्रसाि गने ।

प्रगर्र् र्बविण सं ङ्घीर् आर्ुवेद र्था वैकष्पपक ष्चवकत्सा ववभागमा पठाउने ।
बजेट

६०,०००।–

सन्दभि

र्नदे ष्शका, कार्िववर्ध, मापदण्ि आर्द र्था अन्र् प्रचर्लर् ऎन र्नर्म ।

वाँिर्ाँि
सामाग्री

६) कार्िक्रमको नामः और्र्ध खरिद
परिचर्

गुणस्र्िीर् और्धी ि स्वास््र् सामग्रीको सहज र्था प्रभावकािी आपूर्र्ि एवं उपर्ोगलाई
सुर्नष्श्चर् गदै आर्ुवेद स्वास््र् सं स्थाहरूमा सेवा र्लन आउने सेवाग्राहीलाइि

र्ोवकएका

और्र्ध र्नःशुपक रूपमा र्निन्र्ि उपलब्ध गिाउने उदे श्र्ले र्ो कार्िक्रम प्रस्र्ाव गरिएको हो
।
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उद्देश्र्

स्थानीर् रुपमा दे ष्खने िोगहरूको प्राथर्मकर्ा अनुसाि र्निन्र्ि व्र्वस्था हुनेगरि आवश्र्क
आर्ुवेद और्र्ध खरिद गने ।

र्नःशुपक और्र्ध सवहर्को सेवा र्निन्र्ि प्रवाह गने ।
अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल

आवश्र्क सेवा ि और्र्धको र्नर्र्मर् उपलब्धर्ा हुनेछ ।

सन्चालन प्रकृर्ा सं चालन गने र्नकार्ःसाववकका अञ्चल आर्ुवेद और्धालर्/ ष्जपला आर्ुवेद स्वास््र् केन्र
सं चालन ववर्धः–

आर्ुवेद स्वास््र् सं स्थाको वविामी र््र्ांक अनुसाि िोगको प्राथर्मकर्ा र्नधाििण गने।

प्राथर्मकर्ा र्नधाििण गदाि अष्घपलो बर्िको र्बिामीको सं ख्र्ा, िोगको प्रकोप, बजेट आर्दलाई
ध्र्ानमा िाष्ख प्रदे शस्र्िबाट प्राप्त वजेटलाई समेर् परिचालन गरिनेछ ।

र्स ष्शर्िकबाट र्नःशुपक आर्ुवेद स्वास््र् ष्शववि ,जेटठ नागरिक कार्िक्रम,स्र्नपार्ी आमा

,पूवक
ि मि(पञ्चकमि),स्वस्थ जीवन,नागरिक आिोग्र् सेवा केन्र र्था PHC मा जीवनशैली
व्र्वस्थापन लागार्र् सम्पूण ि कार्िक्रमका लार्ग समेर् और्र्ध उपलव्ध गिाउने ।

और्र्ध खरिद गदाि अनुसूची ६ अनुसािका र्नःशुपक र्बर्िण गरिने अत्र्ावश्र्क आर्ुवेद

और्र्धहरुको र्मर्र्२०७४।७।२३कोस्वीकृर् सूची (२३वटा) र्था अन्र् कार्िक्रमका लार्ग
ववगर्मा र्ोकीए अनुसािका

और्र्ध खरिद गनुि पनेछ ।

साविजर्नक खरिद ऐन २०६३ र्था साविजर्नक खरिद र्नर्मावली २०६४ वमोष्जम खरिद
इकाइ गठन गिी प्राप्त वजेटको परिधीर्भर िवह प्रचर्लर् कानून वमोष्जम गने ।
और्र्ध खरिद गदाि गुणस्र्ि परिक्षण गिी िे किि अद्यावर्धक हुनपु नेछ ।

सम्वष्न्धर् क्षेरका प्राववर्धक जनशष्िको सं लग्नर्ामा और्र्ध गुणस्र्ि परिक्षण उपसर्मर्र्
गठन गिी सो सर्मर्र् द्वािा गुणस्र्ि परिक्षण गिे को हुनपु नेछ ।

और्र्धको गुणस्र्ि पिीक्षण अनुसूची ७ मार्ोवकए वमोष्जम हुनेछ । खरिद सम्वन्धमा अनुसूष्च
९ वमोष्जम को र्ािम भरि अध्र्ावर्धक गनुप
ि ने छ
लष्क्षर्समूहः सेवाग्राहीहरू ।

कार्िक्रम सं चालन गनुप
ि ने समर्ः कार्िर्ोजना अनुसाि ।
बजेट वाँिर्ाँि

१६,००,०००।–

सन्दभि सामाग्री

र्नदे ष्शका, कार्िववर्ध, मापदण्ि आर्द र्था अन्र् प्रचर्लर् ऎन र्नर्म ।

७) कार्िक्रमको नामःअनुगमन,मुपर्ांकन,र्निीक्षण र्था समन्वर् ।
परिचर्

सक्षम र्था प्रभावकािी अनुगमन र्था मुपर्ांकन सर्ल कार्िक्रम कार्ािन्वर्न र्था अपेष्क्षर्
प्रर्र्र्ल,असि, प्रभावप्राप्त गने भिपदो औजाि हो । आर्ुवेद स्वास््र् सं स्थामा सं चार्लर् आर्ुवेद

स्वास््र् कार्िक्रम सं चालनका ववववध पक्षहरूको व्र्वस्थापनका साथै समस्र्ाहरूको दीघिकलीन
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समाधान पवहचान गरि र्नधािरिर् प्रवक्रर्ा अपनाई कार्ि सम्पादनमा प्रभावकारिर्ा अर्भवृष्द्ध गनि
अनुगमन,मुपर्ांकन,र्निीक्षण र्था समन्वर् आवश्र्क हुन्छ ।
उद्देश्र्

ष्जपलामा प्रदान गरिने आर्ुवेद र्था वैकष्पपक ष्चवकत्सा सेवाको अनुगमन, मूपर्ांकन, र्निीक्षण

अपेष्क्षर्

आर्ुवेद

प्रर्र्र्ल

र्था समन्वर् गनि आवश्र्क पक्षहरुको पवहचान गने ।

र्था वैकष्पपक स्वास््र् उपचाि सेवा व्र्वष्स्थर् ि प्रभावकािी भएको हुनेछ ।

आर्ुवेद र्था वैकष्पपक ष्चवकत्सा सेवा प्रवाहका लार्ग आवश्र्क समन्वर् ि सहजीकिण हुनेछ
।

प्रगर्र् र्बविण सं घीर् आर्ुवेद र्था वैकष्पपक ष्चवकत्सा ववभागमा प्राप्त भई आगार्म आ.ब.को
र्ोजना र्जुम
ि ाका लार्ग सहर्ोग पुग्नेछ ।
सन्चालन
प्रकृर्ा

सं चालन गने र्नकार्ः साववकका अञ्चल आर्ुवेद और्धालर्/ ष्जपला आर्ुवेद स्वास््र् केन्र
सं चालन ववधीः

कार्िक्रम सम्वन्धी बावर्िक कार्िर्ोजना र्र्ाि गने ।

ष्जपला र्भरका आर्ुवेद र्था वैकष्पपक ष्चवकत्सा ववधाका सिकािी, र्नजी, सामुदावर्क स्वास््र्
सं स्थाहरु एवं जर्िबुटी र्था और्र्धजन्र् वस्र्ुहरुसं ग सम्बष्न्धर् र्मि, कम्पनी, उद्योग
लगार्र्को अनुगमन, मूपर्ांकन, र्निीक्षण र्था आवश्र्कर्ानुसाि सं घीर् ववभाग ि प्रदे श र्भरका
आर्ुवेद सं स्था बीच समन्वर् गने ।

कार्ािलर्ले सं चालन गने जेटठ नागिीक र्था स्र्नपार्ी आमा सम्वन्धी कार्िक्रम मवहला स्वास््र्
स्वर्ंसेववका लाइि समेर् आवश्र्कर्ानुसाि परिचालन गरि सं चालन गने ।
बजेट वाँिर्ाँि

१००,०००।–

सन्दभि सामाग्री

र्नदे ष्शका, कार्िववर्ध, मापदण्ि आर्द र्था अन्र् प्रचर्लर् ऎन र्नर्म ।

८) कार्िक्रमको नामःआर्ुवेद सम्बन्धी सूचनामूलक सामाग्री उत्पादन, प्रकाशन र्था प्रसािण ।
परिचर्

स्वस्थवृत्त (र्दनचर्ाि, ऋर्ुचर्ाि, आहाि, ववहाि आर्द), सदवृर्, आचाि िसार्न, आर्ुवेद
जीवनशैली सम्बन्धी सचेर्ना, स्थानीर् स्र्िमा प्राप्त हुने जर्िवुटीको उपर्ोगीर्ा बािे
जानकािी गिाउन र्था

र्ोगको बािे मा जानकािी र्दने श्रब्र्दृटर् सामाग्री र्र्ाि पािी

आर्ुवेद सम्बष्न्ध सचेर्ना जगाउन र्ो कार्िक्रम िाष्खएको हो ।
उद्देश्र्

आर्ुवेद ववर्र् समेवटएको सन्दे श उत्पादन,प्रसािण र्था प्रकाशन गने ।

अपेष्क्षर्

सेवाग्राही लगार्र् आम नागरिकको ज्ञान अर्भवृष्द्ध भइ उपलब्ध आर्ुवेद सेवाको

सं चालन

सञ्चालन गने र्नकार्ः साववकका अञ्चल आर्ुवेद और्धालर्/ ष्जपला आर्ुवेद स्वास््र्

प्रर्र्र्ल
प्रकृर्ा

अर्धकर्म उपर्ोग हुनेछ ।
केन्र ।

सं चालन ववर्धः

नागरिक आिोग्र् कार्िक्रम समेर्को ववर्र् समेवटएको सामग्री उत्पादन गने ।
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ववर्भन्न ववधुर्ीर् ,छापा माध्र्म एवं होर्ििङवोिि लगार्र्का माध्र्मबाट कार्िक्रम र्था
सेवा सम्वन्धमा सूचनामूलक सामार्ग्र प्रसािण र्था प्रकाशन गने ।
अवर्धः वावर्िक कार्िर्ोजना अनुसाि ।

लष्क्षर् समूहः सिोकािवाला, सेवाग्राहीहरू लगार्र् आम नागरिक ।
बजेट

वाँिर्ाँि

१,००,०००।–

सन्दभि सामाग्री र्नदे ष्शका, कार्िववर्ध, मापदण्ि आर्द र्था अन्र् प्रचर्लर् ऎन र्नर्म ।
९) कार्िक्रमको नामः जेटठ नागरिकको लार्ग स्वास््र् प्रबधिन सेवा कार्िक्रम ।
परिचर्

आर्ुवेद स्वास््र् सं स्थाहरुमा सेवा र्लन आउने जेटठ नागरिक सेवाग्राहीहरुको पवहचान
गिी र्नर्र्मर् रूपमा स्वास््र् जाँच र्था प्रबधिन गनि र्ो कार्िक्रम प्रस्र्ाव गरिएको हो
।

उद्देश्र्

जेटठ नागरिकहरूको शािीरिक जाँच गिी िसार्न ष्चवकत्सा ि र्ोगको माध्र्मबाट

अपेष्क्षर्

जेटठ नागरिकहरूले र्नर्र्मर् रूपमा आवश्र्क सेवा एवं और्धोपचाि प्राप्त गनेछन् ।

प्रर्र्र्ल

स्वास््र् सं िक्षण, प्रवधिन ि उष्चर् पिामशि र्दने ।

र्ोग र्था उपर्ुि आहाि ववहाि अपनाएि जीवनशैली परिवर्िन गिी स्र्िीर् जीवन
र्ापन गनि सक्नेछन् ।

िसार्न और्र्धहरूको प्रर्ोगबाट जेटठ नागरिकहरूको स्वास््र् सं िक्षण ि प्रवधिन
भएको हुनेछ ।
सन्चालन
प्रकृर्ा

कार्िक्रम सं चालन गने र्नकार्ः– साववकका अञ्चल आर्ुवेद और्धालर्/ ष्जपला आर्ुवेद
स्वास््र् केन्र

सं चालन ववर्धः–

आर्ुवेद स्वास््र् सं स्थाहरुमा सेवा र्लन आउने जेटठ नागरिक सेवाग्राहीहरु र्था

समुदार्मा स्वास््र् सेवाबाट बष्ञ्चर्, आर्थिक रूपले र्बपन्न वगिका जेटठ नागरिकहरूका

लार्ग काम गरििहेका स्थानीर् सं घ सं स्थाहरू, बृद्धाश्रम, र्ोग केन्रहरूको समन्वर्मा
सेवाग्राहीको पवहचान गिी र्नर्र्मर् रूपमा स्वास््र् जाँच गने ।

आचाि िसार्न, आहाि–ववहाि, व्र्ार्ाम, र्ोग ववर्धको आधािमा सेवा प्रदान गने ।
प्रवधिन कार्िक्रमको अर्भलेख अनुसूची—३ वमोष्जम अद्यावर्धक िाख्नु पने छ ।

र्स कार्िक्रमको प्रर्र्वेदन र्ोवकएको िांचामा सम्बष्न्धर् र्नकार्मा पठाउनु पनेछ ।
कार्िक्रम सं चालन गनुि पने समर्ः–कार्ािलर् समर्मा र्नर्र्मर् रुपमा ।
लष्क्षर् समूहः–जेटठ नागरिकहरु ।
बजेट वाँिर्ाँि

और्धी खरिद ष्शर्िकबाट

सन्दभि सामाग्री

र्नदे ष्शका, कार्िववर्ध, मापदण्ि आर्द र्था अन्र् प्रचर्लर् ऎन र्नर्म ।
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१०) कार्िक्रमको नामः स्र्नपार्ी आमालाई मार्ृष्शशु सुिक्षाथि दुग्धबधिक जर्िबुटी जन्र् और्र्ध ववर्िण
सम्बष्न्ध कार्िक्रम ।
परिचर्

मार्ृष्शशु स्वास््र् ि स्र्नपानको महत्व बुझाउन,आमा ि बच्चाको स्वास््र् सुधाि
गनि र्था कुपोर्णजन्र् िोगबाट बचाउन, सुत्केिी मवहलाको पर्ािप्त दू ध बिाउन

शर्ाविी चूण ि ववर्िण गनि ि सेवाग्राहीमा सो सम्बष्न्ध चेर्नामूलक सामाग्री ववर्िण
गनि र्ो कार्िक्रम प्रस्र्ाव गरिएको हो ।
उद्देश्र्

आमा ि बच्चाको स्वास््र् सुधाि गने र्था कुपोर्णजन्र् िोगबाट बचाउने

स्र्नपानको महत्वबािे स्र्नपार्ी मवहलाहरूलाई जनचेर्नामूलक स्वास््र् ष्शक्षा प्रदान
गने ।

मार्ृष्शशु मृत्र्ुदि घटाउने ।
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल शर्ाविी चूण,ि दशमूल र्ेलको समेर् प्रर्ोगबाट ष्शशु ि आमाको स्वास््र्मा सुधाि
हुनेछ ।

स्र्नपार्ी मवहलाहरू आफ्नो ष्शशुलाई स्र्नपान गिाउन उत्प्रेरिर् हुनेछन् ।
बच्चाको शािीरिक ि मानर्सक बृष्द्ध ि ववकासमा सघाउ पुग्नेछ ।
कुपोर्णजन्र् िोगहरूको िोकथाम हुनेछ ।
बाल मृत्र्ुदि घटाउन मद्धर् पुग्नेछ ।
सन्चालन प्रकृर्ा

कार्िक्रम संचालन गने र्नकार्ः–साववकका अञ्चल आर्ुवेद और्धालर्/ ष्जपला
आर्ुवेद स्वास््र् केन्र ।
सं चालन ववर्धः–

मार्ृष्शशु स्वास््र् ि स्र्नपानको महत्व बुझाउन सिोकािवाला र्नकार्सं ग समन्वर्

गिी बर्थिङ सेन्टि, खोपकेन्र, पूवप्र
ि सूर्र् जाँच गने स्थानहरूमा साववकका अञ्चल
आर्ुवेद और्धालर्,ष्जपला आर्ुवेद स्वास््र् केन्रले सेवा प्रदान गिी
अर्भलेख िाख्नुपनेछ ।

सेवाग्राहीको

अनुसूची—४ मा र्ोवकए बमोष्जमको और्धीहरू समावेश गिी सेवा प्रदान गने ।
प्रत्र्ेक बर्िको स्र्नपान सप्ताहमा सिोकािवाला र्नकार्सँग समन्वर् गिी र्ोवकएको
लष्क्षर् समुदार्लाई चेर्नामुलक सामाग्री मार्िर् प्रचाि प्रसाि गने ।

स्वास््र् स्वर्ंसेववका समेर्को समन्वर्मा सुत्केिी मवहलाको लगर् सं कलन र्था
औ ंर्धी ववर्िण कार्िक्रम सं चालन गने ।

ष्शशु ि मवहलाको र्नर्र्मर् रूपमा स्वास््र् जाँच गनुप
ि नेछ ।

आवश्र्कर्ानुसाि सुत्केिी मवहलाको पर्ािप्त दू ध बिाउन शर्ाविी (कुरिलो चूण)ि ६

मवहनासम्म खुवाउनुपनेछ । र्त्काल सुत्केिी भएको अवस्था छ भने आमालाई एक
मवहनासम्म दशमूल र्ेलको मार्लस प्रर्ोग गनि र्दनुपनेछ ।

कार्िक्रमको अर्भलेख अनुसूची—३ वमोष्जम अद्याबर्धक िाख्नु पने छ ।
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लष्क्षर् समूहः– स्र्नपार्ी मवहला (बच्चा जन्मेपर्छ ६ मवहना सम्म) ।

कार्िक्रम सं चालन गनुि पने समर्ः– आर्ुवेद स्वास््र् सं स्थाबाट र्नर्र्मर्
बजेट वाँिर्ाँि

और्धी खरिद ष्शर्िकबाट व्र्वस्था हुने

सन्दभि सामाग्री

र्नदे ष्शका, कार्िववर्ध, मापदण्ि आर्द र्था अन्र् प्रचर्लर् ऎन र्नर्म ।

११) कार्िक्रमको नामः पं चकमिव (पूवक
ि मि) कार्िक्रम ।
परिचर्

पूवक
ि मि कार्िक्रमका माध्र्मबाट आर्ुवेद स्वास््र् सं स्थाहरुमा आउने सेवाग्राहीहरूको

उद्देश्र्

आर्ुवेद स्वास््र् सं स्थाहरुमा आउने सेवाग्राहीहरूको जाँच गिी पूवक
ि मिको माध्र्मबाट

अपेष्क्षर्

र्स सेवाबाट र्बिामीहरू र्था सेवाग्राहीहरूको स्वास््र् सं िक्षण, प्रवधिन ि पुनस्थािपनामा

सन्चालन

कार्िक्रम संचालन गने र्नकार्ः–साववकका अञ्चल आर्ुवेद और्धालर्/ ष्जपला आर्ुवेद

प्रर्र्र्ल
प्रकृर्ा

स्वास््र् प्रवधिन गनि र्ो कार्िक्रम संचालन गरिएको हो ।

स्वास््र् सं िक्षण, प्रवधिन, आवश्र्क उपचाि ि उष्चर् पिामशि र्दने ।
सघाउ पुग्नेछ ।
स्वास््र् केन्र

सं चालन ववर्धः–

साबिजर्नक खरिद ऐन २०६३ र्था साबिजर्नक खरिद र्नर्मावली २०६४ बमोष्जम

प्राप्त बजेटको परिर्ध र्भर िवह कार्ििर्लाइि कार्ि मूपर्ांकनको आधािमा प्राथर्मकर्ामा

िाखी१ मवहला ि १ पुरूर् गिी जम्मा २ जना अभ्र्ंगकर्ाि र्नर्ुि गरि अनुसूष्च ५
वमोष्जम कार्ि गने ।

पूवक
ि मि कार्िक्रम सं चालन भएका आर्ुवेद स्वास््र् सं स्थाहरुमा सेवा प्रर्ोजनका लार्ग
अनुसूची १ मा र्ोवकए बमोष्जमको र्ािाम बनाउने ।

आर्ुवेद स्वास््र् सं स्थाहरुमा आएका सेवाग्राहीलाई स्वास््र् जाँच गरि

पवहचान गिी आवश्र्कर्ा अनुसाि पूवक
ि मि सेवाका लार्ग र्सर्ारिस गने ।

समस्र्ाको

पं चकमि अन्र्गिर् पूवक
ि मिको रूपमा आवश्र्कर्ानुसाि स्नेहन, स्वेदन, ष्शिोधािा,
कटीवष्स्र्, ग्रीवावष्स्र्, नस्र् आर्द सं चालन गने ।

स्वेदन कमि को लार्ग अनुसूची—२ वमोष्जम का रव्र् िोगानुसाि प्रर्ोग गने ।
लष्क्षर् समूहः–आर्ुवेद सं स्थाहरूमा उपचािाथि आएका सेवाग्राहीहरू ।
कार्िक्रम संचालन गनुि पने समर्ः–कार्ािलर् सं चालन

िहने समर्मा र्नर्र्मर् रुपमा

।
बजेट

वाँिर्ाँि

४,७०,०००।–(अन्र् सेवा शुपक) ि ५०,०००।–(सं चालन खचि) ,और्धी को हकमा
और्धी खरिद ष्शर्िकबाट व्र्वस्था हुने ।

सन्दभि सामाग्री र्नदे ष्शका, कार्िववर्ध, मापदण्ि आर्द र्था अन्र् प्रचर्लर् ऎन र्नर्म ।
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१२) कार्िक्रमको नामः स्वस्थ जीवन कार्िक्रम
परिचर्

र्ोग ि स्वस्थ जीवलशैलीको वािे मा

जानकािी गिाउन ,र्ोगलाइि व्र्वहािमा र्नर्र्मर्

अभ्र्ास गनि प्रोत्सावहर् गनि ि ष्चवकत्सा सम्वद्ध र्ोग(Therapeutic Yoga) को अभ्र्ास
गिाउने प्रर्ोजनका लार्ग र्ो कार्िक्रम िाखीएको हो ।र्स कार्िक्रमवाट समुदार्का
नागरिकलाइि नसने िोगहरू ि र्स्र्ा प्रकािका िोगहरूको िोकथामको उपार्हरूको
वािे मा जानकािी

उद्देश्र्

पर्न गिाइन्छ ।

स्वास््र् सं िक्षण, प्रवधिन, आवश्र्क उपचाि ि उष्चर् पिामशि र्दने ।

र्ोग ि स्वस्थ जीवन शैलीको बािे मा जानकािी गिाउने ि व्र्वहािमा पर्ाउन प्रोत्सावहर्

गने । ष्चवकत्सा सम्बद्ध र्ोग (Therapeutic Yoga )को आवश्र्कर्ानुसाि अभ्र्ास
गिाउने ।

समुदार्का जनर्ाहरूलाई नसने प्रकािका िोगहरु ि र्स्र्ा प्रकािका िोगहरुको
िोकथामको उपार्हरुको बािे मा जानकािी गिाउने ।
अपेष्क्षर्

सेवाग्राहीहरूको स्वास््र् प्रवधिन भै स्वस्थ ि दीघािर् ु जीवन र्ापन गिे का हुनेछन् ।

प्रर्र्र्ल

सेवाग्राहीहरू नसने प्रकािका िोगहरुबाट बच्न सक्नेछन् ।

सन्चालन

कार्िक्रम सं चालन गने र्नकार्ः– आर्ुवेद स्वास््र् सं स्थाहरु ।

प्रकृर्ा

सं चालन ववर्धः–

प्रत्र्ेक र्दन ववहानको समर्मा सहभागीलाई र्ोग अभ्र्ास गिाउने ।

र्ोगको अभ्र्ास सवकसके पर्छ एक मारा ष्शलाजीर् ि अमृर् ष्चर्ाको सेवन अनुसूची
८ अनुसाि गिाउने ।

आर्ुवेदमा उपलेख भए अनुसािको आहाि ववहािको व्र्बहाि गनि र्सकाउने ।

सेवाग्राहीलाई आवश्र्कर्ानुसाि पूवक
ि मि र्था ष्शिोधािा गिाई अर्भलेख िाख्ने ।

प्रत्र्ेक हप्ता र्स कार्िक्रममा सहभागीको ििचाप, र्ौल मापन गरि अर्भलेख िाख्ने ।

मधुमेहका िोगी भएमा प्रत्र्ेक मवहना िगर्मा ष्चनी ि वपसावमा अपवुर्मनको मारा
पिीक्षण गनि लगाई त्र्सको अर्भलेख िाख्ने ।

स्वास््र्मा आएको ववशेर् परिवर्िन भएमा त्र्सको समेर् अर्भलेख िाख्ने
लष्क्षर् समूहः– कार्िक्रम सं चालन हुने आर्ुवेद सं स्थामा आउने सेवाग्राहीहरु ।
कार्िक्रम सं चालन गनुि पने समर्ः– प्रत्र्ेक र्दन ववहान ।
बजेट

वाँिर्ाँि

५०,०००।–(सं चालन खचि) और्धीको हकमा और्धी खरिद ष्शर्िकबाट व्र्वस्था हुने
।

सन्दभि सामाग्री र्नदे ष्शका, कार्िववर्ध, मापदण्ि आर्द र्था अन्र् प्रचर्लर् ऎन र्नर्म ।
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१३) कार्िक्रमको नामः जर्िवुटीवाट चूण ि और्धी र्नमािण ।
परिचर्

स्थानीर् स्र्िमा उपलव्ध हुने जर्िवुटीहरूको उपर्ोग गिी और्धी र्नमािण गिी

उद्देश्र्

हो ।
वर्िभिी र्निन्र्ि उपर्ोग गरिने आर्ुवेद और्धीको अभाव हुन नर्दने ।

अपेष्क्षर्

स्थानीर् स्र्िमा उपलव्ध हुने जर्िवुटीहरूको समूष्चर् उपर्ोग भएको हुनेछ ।

सन्चालन

कार्िक्रम संचालन गने र्नकार्ः– साववकका अञ्चल आर्ुवेद और्धालर्/ ष्जपला आर्ुवेद स्वास््र्

प्रर्र्र्ल
प्रकृर्ा

और्धीको

अभाव हुन नर्दन ि स्थानीर् र्ाजा जर्िवुटको प्रर्ोगलाइि विावा र्दन र्ो कार्िक्रम िाखीएको
स्थनीर् स्र्िमा उपलव्ध हुने जर्िवुटीको प्रर्ोग गिी चूण ि और्धी र्नमािण गिी ववर्िण गने ।

केन्र ।

सं चालन ववर्ध

िोगको पवहचान भए अनुसाि आवश्र्क पने चूण ि और्धी र्नमािणका लार्ग स्थानीर् स्र्िमा

वविमारामा उपलव्ध हुने जर्िवुटी छनौट गिी स्थानीर् स्र्िमै सं कलन वा आवश्र्कर्ानुसाि
स्थानीर् दििे ट अनुसाि हुनेगिी जर्िवुटी खरिद गने ।

आवश्र्कर्ानुसाि चूण ि और्धी र्नमािण ववर्ध अपनाइ प्र्ाकेष्जङ ि सिसर्ाइलाइि ध्र्ानमा िाष्ख
एकल र्था र्मष्श्रर् और्धी र्नमािण गिी सं चालन भएका अन्र् सेवा केन्रलाइि समेर्
गिाउने ।
बजेट

वाँिर्ाँि

सन्दभि सामाग्री

उपलव्ध

१,००,०००।–
चूण ि और्धी र्नमािण र्नदे ष्शका, कार्िववर्ध, मापदण्ि आर्द र्था अन्र् प्रचर्लर् ऎन र्नर्म ।

१४) कार्िको नामः मेर्िकल सामार्ग्र,उपकिण र्था मेर्सनिी औजाि खरिद ।
परिचर्

आर्ुवेद स्वास््र् सं स्थाहरूमा ष्चवकत्सा उपर्ोर्ग सामाग्रीको व्र्वस्थापन सहज पानि र्ो कार्िक्रम
िाखीएको हो ।
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उद्देश्र्

र्नर्र्मर् आर्ुवेद स्वास््र् सेवा प्रदान गनि आवश्र्क उपकिण लगार्र् आवश्र्क सामाग्रीको
व्र्वस्थापन गने ।

कोर्भि–१९ ि महामािीजन्र् अवस्थामा आवश्र्क सुिक्षात्मक सामार्ग्र समेर्को व्र्वस्था गने
।
अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल

सन्चालन
प्रकृर्ा

आर्ुवेद स्वास््र् सेवा प्रदान गनि र्था िोग र्नदान गनि आवश्र्क उपकिणको उपलव्धर्ा
भएको हुनेछ ।

महामािीजन्र् अवस्थामा आवश्र्क सुिक्षात्मक उपार् अवलम्वन भएको हुनेछ ।
कार्िक्रम संचालन गने र्नकार्ः– साववकका अञ्चल आर्ुवेद और्धालर्/ ष्जपला आर्ुवेद स्वास््र्
केन्र

सं चालन ववर्धः

आवश्र्कर्ानुसाि खरिद र्ोजना वनाउने ।

साविजर्नक खरिद ऐन २०६३ र्था साविजर्नक खरिद र्नर्मावली २०६४ वमोष्जम खरिद
इकाइ गठन गिी प्राप्त वजेटको परिधीर्भर िवह प्रचर्लर् कानून वमोष्जम गने ।

खरिद गिीएका सामार्ग्रहरूको र्नर्मानुसाि अर्भलेख अद्यावर्धक गरििाख्नुपने छ ।
बजेट

वाँिर्ाँि
सन्दभि सामाग्री

१,००,०००।–
र्नदे ष्शका, कार्िववर्ध, मापदण्ि आर्द र्था अन्र् प्रचर्लर् ऎन र्नर्म ।

१५) कार्िक्रमको नामः स्थानीर् जनप्रर्र्र्नधी समेर्को सहभार्गर्ामा आर्ुवेद सेवा कार्िक्रम सम्वन्धी समन्वर्
ि बावर्िक सर्मक्षा र्था र्ोजना र्जुम
ि ा कार्िक्रम ।
परिचर्

प्रत्र्ेक नागरिकलाइ िाज्र्बाट आधािभूर् स्वास््र् सेवा र्नःशुपक रूपमा प्रदान गने भन्ने
सं वैधानीक व्र्वस्था भएकोले आर्ुवेद सेवा प्रवाहको सम्वन्धमा स्थानीर् जनप्रर्र्र्नधीसं ग
छलर्ल गने ।

उद्देश्र्

आधािभूर् स्वास््र् सेवा अन्र्गिर् आर्ुवेद स्वास््र् सेवा प्रवाह ि र्सको व्र्वस्थापन
सम्वन्धमा स्थानीर् जनप्रर्र्र्नधीहरूलाइि अवगर् गिाउने ।

बावर्िक सर्मक्षा र्था र्ोजना र्जुम
ि ा कार्िक्रम सं चालन गने ।
अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल

छलर्ल र्था आवश्र्क समन्वर् पश्चार् आर्ुवेद स्वास््र् सेवा प्रवाहको सम्वन्धमा

स्थानीर् जनप्रर्र्र्नधी अवगर् भै सेवा प्रवाहमा दे ष्खने समस्र्ा र्था च ुनौर्र् समाधनमा
सहर्ोग भएको हुनेछ ।

17

सन्चालन

सञ्चालन गने र्नकार्ः साववकका अञ्चल आर्ुवेद और्धालर्/ ष्जपला आर्ुवेद स्वास््र्

प्रकृर्ा

केन्र

सञ्चालन गने
प्रत्र्ेक

ववर्धः

स्थानीर्

र्हका

प्रमुख/उपप्रमुख

ि

आर्ुवेद

स्वास््र्

सं स्था

िहेको

विाको विा अध्र्क्षको सहभार्गर्ा हुनग
े िी सेवा प्रदार्क सं स्था प्रमुख समेर्को
उपष्स्थर्र्मा समन्वर्ात्मक छलर्ल गिी अष्घपलो आ.ब.मा सं चार्लर् कार्िक्रमको
सर्मक्षा ि आगामी आ.ब.मा सं चालन गनुप
ि ने कार्िक्रमको र्ोजना र्जुम
ि ा समेर् गने ।
कार्िक्रम सं चालन गने समर्ः अधिबावर्िक रूपमा ।
लष्क्षर् समूहः स्थानीर् र्हका जनप्रर्र्र्नधीहरू
बजेट वाँिर्ाँि

२,००,०००।–

सन्दभि सामाग्री

र्नदे ष्शका, कार्िववर्ध, मापदण्ि आर्द र्था अन्र् प्रचर्लर् ऎन र्नर्म ।

१६) कार्िक्रमको नामः ववद्यालर् आर्ुवेद र्था र्ोग ष्शक्षा कार्िक्रम
परिचर्

स्वस्थवृत्त (र्दनचर्ाि,ऋर्ुचर्ाि,आहािववहाि आदी),सदवृत्त,आचाि िसार्न, जीवनशैली सम्बन्धी सचेर्ना
र्था स्थानीर्स्र्िमा प्राप्त हुने जर्िवुटीको उपर्ोगीर्ा बािे जानकािी गिाउन ि र्ोगको बािे मा
जानकािी र्दनुका साथै र्ोगका ववर्भन्न वक्रर्ाकलापहरुको अभ्र्ास गिाउन ववद्यालर् आर्ुवेद स्वास््र्
र्था र्ोग ष्शक्षा कार्िक्रम शुरू भएको हो ।

उद्देश्र्

आर्ुवेद ष्चवकत्सा सेवा प्रदान गने सं स्थाहरूबाट पाइने सेवाहरूबािे जानकािी गिाउने ।

स्वस्थवृत्त (र्दनचर्ाि, ऋर्ुचर्ाि, आहाि, ववहाि आर्द), स्वस्थ जीवनशैली सम्बन्धी सचेर्ना गिाउने
।

स्वास््र्कमी, ववद्याथी ि समुदार्बीचको सम्बन्ध सकािात्मक ि समन्वर्ात्मक बनाउने ।
र्ोगको बािे मा जानकािी र्दने र्था र्ोगका ववर्भन्न वक्रर्ाकलापहरुको अभ्र्ास गिाउने ।
घि वरिपिीका जर्िबुवट ि वर्नको उपर्ोगको सम्वन्धमा सामान्र् जानकािी गिाउने ।
अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल

आर्ुवेद ष्चवकत्सा सेवा प्रदान गने सं स्थाहरूबाट पाइने सेवाहरूबािे जानकािी हुने छ ।

स्वस्थवृत्त (र्दनचर्ाि, ऋर्ुचर्ाि, आहाि, ववहाि आर्द), स्वस्थ जीवन शैली सम्बन्धी सचेर्ना प्राप्त भई
स्वस्थ समाज र्नमािण भएको हुनेछ ।

स्थानीर्स्र्िमा प्राप्त हुने जर्िवुटीको उपर्ोर्गर्ा बािे जानकािी
घिवरिपरि पर्न िोप्न प्रोत्सावहर् हुनेछन् ।

भई ववद्यालर् परिसि र्था आफ्नो

स्वास््र्कमी, ववद्याथी ि समुदार्बीचको सम्बन्ध सकािात्मक ि समन्वर्ात्मक हुनेछ ।
स्वस्थ जीवनका लार्ग र्ोगको महत्व बािे मा जानकािी प्राप्त भई
अरुलाई पर्न र्सकाउने छन् ।
सन्चालन
प्रकृर्ा

र्ोगअभ्र्ास आर्ूले पर्न गने ि

सञ्चालन गने र्नकार्ः साववकका अञ्चल आर्ुवेद और्धालर्/ ष्जपला आर्ुवेद स्वास््र् केन्र
सं चालन ववधीः
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एक सामुदावर्क ि एक सं स्थागर् का दिले, सामुदावर्कको हकमा ववद्यालर् नर्सिङ कार्िक्रम सं चालन
भएका ववद्यालर्लाइि प्राथर्मकर्ा र्दइि कष्म्र्मा २ माध्र्ार्मक ववद्यालर् छनौट गने ।

प्रत्र्ेक ववद्यालर्का भएमा नर्सिङ कमिचािी ि स्वास््र् र्था शारििीक ष्शक्षा ववर्र्का १ष्शक्षकलाइि
कार्िक्रम सम्वन्धमा अर्भमुष्खकिण गिाइ उनीहरू मार्िर्

ववभागले र्र्ाि गिे को Module For

Ayurveda and Yoga Education at School मा आधारिर् िवह कार्िक्रम सं चालन गने ि
सम्वष्न्धर् कार्ािलर्ले रैमार्सक रूपमा अनुगमन,र्नरिक्षण र्था समन्वर् गने ।
कक्षा सं चालन गदाि ध्र्ान र्दनुपने अन्र् र्बर्र्हरू ;—
कार्िक्रमको परिचर् ि उद्देश्र् अवगर् गिाउने ।

कृर्ाकलापमा उपलेष्खर् र्बर्र्बस्र्ुहरू समेटी कक्षा सञ्चालन गने ।
अन्र्िवक्रर्ाको अवसि सृजना गने

।

स्वास््र् सम्बन्धी र्बर्र्हरूको पम्प्लेट, पोटटि, फ्लीपचाटि आर्दको उष्चर् प्रर्ोग गिी व्र्वहारिक
ज्ञान र्दने ।

एक कक्षाको अवर्ध कम्र्ीमा ४५ र्मनेटको हुनपु ने ।
र्ोगको सैद्धाष्न्र्क र्था प्रर्ोगात्मक कक्षा सं चालनः

प्रत्र्ेक कक्षाका २ जनाका दिले ववद्याथी छनौट गरि ष्शक्षकहरुको समेर् सहभार्गर्ामा र्ोग
प्रष्शक्षकद्वािा पाष्क्षक रूपमा प्रर्ोगात्मक कक्षा संचालन गनुप
ि नेछ ।

अन्र् र्दनमा प्रष्शक्षण र्दएका ववद्याथी ि ष्शक्षकद्वािा आ–आफ्ना कक्षामा अन्र् ववद्याथीहरुलाई अभ्र्ास
गिाउन प्रोत्सावहर् गने ि त्र्सका लार्ग ववद्यालर्मा र्नर्र्मर् समर् छु ट्याउन ववद्यालर् व्र्वस्थापन
सर्मर्र्सं ग छलर्ल गरि पहल गने ।
बजेट

१,००,०००।–

सन्दभि

Module for Ayurveda and Yoga Education at School ,र्था अन्र् प्रचर्लर् ऎन र्नर्म ।

वाँिर्ाँि
सामाग्री

१७) कार्िक्रमको नामः प्रर्ोगशालाका लार्ग पर्ाव कमिचािीको र्निन्र्िर्ा ।
परिचर्

प्रर्ोगशाला सं चालन भैिहेका ष्जपलाष्स्थर् सं स्थाका लार्ग आवश्र्क स्थार्ी कमिचािीको दिवष्न्द
नभएकाले सेवा किािमा आवश्र्क कमिचािी व्र्वस्थापन गरि
कार्िक्रम िाष्खएको छ ।

उद्देश्र्

प्रभावकािी एवं शुलभ र्नदान र्था उपचाि व्र्वस्थापनका लार्ग प्रर्ोगशाला सेवा संचालन गने ।

न्र्ूनर्म शैष्क्षक पर्ाव टे ष्क्नर्सर्नः
र्ोग्र्र्ा

प्रर्ोगशाला सेवा सुचारू गनि र्ो

मान्र्र्ा प्राप्त शैष्क्षक सं स्थाबाट मे.पर्ा.टे .ववर्र्मा प्रववणर्ा प्रमाणपर र्ह

(र्स.एम.एल.टी.)उर्र्णि गरि नेपाल स्वास््र् व्र्वसार्ी परिर्दमा B Class र्नदान समूहमा दर्ाि
भएको हुन ु पने ।
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अपेष्क्षर्

प्रभावकािी िोग र्नदानको माध्र्मबाट सेवा प्रभावकािीर्ा अर्भबृष्द्ध भएको हुनेछ ।

सन्चालन

सञ्चालन गने र्नकार्ः साववकका अञ्चल आर्ुवेद और्धालर्/ ष्जपला आर्ुवेद स्वास््र् केन्र

प्रर्र्र्ल
प्रकृर्ा

सञ्चालन गने

ववर्धः

पिामशि सेवा (सेवा किाि) मा र्लइने सम्पूण ि पदको कार्ि ववविण र्र्ाि गने ।

ववद्यमान प्रशासर्नक।आर्थिक ऎन र्था र्नर्मावली अनुसािको प्रकृर्ा अपनाउने ।

ववर्र्गर् कार्िमा कष्म्र्मा १ बर्िको अनुभव भएका व्र्ष्िलाइि प्राथर्मकर्ा र्दने ।
सेवा किाि भएका कमिचािीको

कार्िसम्पादनको र्नर्र्मर् मुपर्ांकन ि अनुगमन गने ।

हाल सेवा अवर्ध समाप्त भएका कार्ििर् कमिचािीलाइि सेवा किाि गदाि प्राथर्मकर्ा र्दने ।
बजेट वाँिर्ाँि

३,७०,०००।–

सन्दभि सामाग्री

र्नदे ष्शका, कार्िववर्ध, मापदण्ि आर्द र्था अन्र् प्रचर्लर् ऎन र्नर्म ।

१८) कार्िक्रमको नामः नागरिक आिोग्र् सेवा केन्र स्थापना ।
परिचर्

सं ष्घर् सिकािको बावर्िक नीर्र् र्था कार्िक्रम अनुसाि र्निोगी नेपाल र्नमािण
अर्भर्ान अष्घ बिाउन सुदृि साविजर्नक स्वास््र् सेवाका अर्र्रिि स्वच्छ ि
सन्र्ुर्लर्

आहाि

,शािीरिक

व्र्र्ाम,सिसर्ाइि

,सवहर्को

स्वस्थ

जीवनशैली

अवलम्वन गिी आर्ुवेद लगार्र्का वैकष्पपक उपचाि पद्धर्र्को प्रवद्धिन गनि
स्थानीर् र्ह एवं सामुदावर्क सं घ सं स्था समेर्को सहभार्गर्ामा आिोग्र् केन्र,
खुला व्र्ार्ामशाला ि र्ोग केन्र सं चालनाथि नागरिक आिोग्र् सेवा केन्र
स्थापनाको शुरूवार्
उद्देश्र्

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल

गनि लार्गएको हो ।

स्थानीर् र्हमा नागरिक आिोग्र् सेवा केन्र स्थापना गने ।
आधािभूर्

आर्ुवेद

स्वास््र्

सेवाग्राहीहरूको स्वास््र् प्रवधिन भै

सेवाग्राहीहरू ववर्भन्न सने

र्था नसने

सेवा

समेर्

उपलव्ध

गिाउने

।

दीघािर् ु जीवन र्ापन गनेछन् ।
िोगहरुबाट बच्न सक्नेछन् ।

आर्ुवेद स्वास््र् सं स्था निहेका स्थानीर् र्हबाट समेर् नागरिकलाइि सो सेवा प्राप्त
सन्चालन प्रकृर्ा

गनि सहज हुनेछ ।

कार्िक्रम सं चालन गने र्नकार्ः– साववकका अञ्चल आर्ुवेद और्धालर्/ ष्जपला
आर्ुवेद स्वास््र् केन्र ।
सं चालन ववर्धः–

आर्ुवेद स्वास््र् सं स्था नभएका पार्लकाहरूलाइि प्राथर्मकर्ामा िाष्ख आिोग्र् सेवा
केन्र क्रमशः स्थापना गदै जाने ।
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नागरिक आिोग्र् सेवा केन्रको सहष्जकिण सम्वद्ध प्रदे श सिकाि अन्र्गिर्का
ष्जपला ष्स्थर् आर्ुवेद स्वास््र् सं स्थाबाट हुनेछ । साथै समन्वर् र्था अनुगमन
कार्ि सं घीर् सिकाि एवं साववकका अञ्चल आर्ुवेद और्धालर्/ ष्जपला आर्ुवेद
स्वास््र् केन्र(प्रदे श स्र्ि) ि सम्वष्न्धर् स्थानीर् र्हबाट हुनेछ ।

र्स आ.व.मा आवश्र्क न्र्ू नर्म जनशष्ि (कवविाज/ वैद्य )१ जना ि सहर्ोगी

१ जना र्नर्मानुसाि सेवा किािमा िाष्ख नागिीक आिोग्र् सेवा प्रवाह गनुि पने छ
।

नागिीक आिोग्र् सेवा प्रवाहका लार्ग आवश्र्क पने न्र्ूनर्म पूवािधाि सम्वष्न्धर्
स्थानीर् र्हले व्र्वस्था गनुप
ि नेछ ।

आधािभूर् आर्ुवेद सेवा,जेटठनागरिक सेवा,पिामशि सेवा,सामान्र् आर्ुवेद उपचाि
सेवा लगार्र्का सेवाको समूष्चर् व्र्वस्था सम्वष्न्धर् स्थानीर् र्हको समन्वर्मा

साववकका अञ्चल आर्ुवेद और्धालर्/ ष्जपला आर्ुवेद स्वास््र् केन्रले गनुप
ि ने छ
।

साववकका अञ्चल आर्ुवेद और्धालर्/ ष्जपला आर्ुवेद स्वास््र् केन्र /आर्ुवेद
और्धालर्(स्थानीर् र्हबाट संचार्लर् आर्ुवेद स्वास््र् सं स्था समेर्)िहेको विाको
नागरिक आिोग्र् सेवा सोही सं स्थाबाट प्रदान गरिनेछ ।

नागरिक आिोग्र् कार्िक्रम संचालन र्नदे ष्शका २०७६ बमोष्जमका व्र्वस्थानुसाि
कार्िक्रम गने ।

कार्ािलर्लाइि प्राप्त कूल बजेट बाट बाँवक हुन आउने बजेट बाट अनुसूष्च १०
बमोष्जम PHCमा जीवनशैली व्र्वस्थापन सं चालन गने जीपलाको हकमा सो को
लार्ग

र्ोकीए बमोष्जमको िकम समेर् छु ट्याइि बाँवक हुन आउने िकम सेवा

केन्रको संचालन खचि िहेको छ । एक भन्दा ववि सेवा केन्र भएमा दामासाहीले
सं चालन खचि उपर्ोग गनुप
ि नेछ ।

लष्क्षर् समूहः– कार्िक्रम सं चालन हुने आर्ुवेद सं स्थामा आउने सेवाग्राहीहरु ।
कार्िक्रम सं चालन गनुि पने समर्ः– कार्ािलर् समर् ।
बजेट वाँिर्ाँि

प्रर्र् इकाइि लागर् ५,२५,०००।– ि केन्र संख्र्ा अनुसूष्च १०वमोष्जम हुने ।

सन्दभि सामाग्री

र्नदे ष्शका, कार्िववर्ध, मापदण्ि आर्द र्था अन्र् प्रचर्लर् ऎन र्नर्म ।

बजेट वाँिर्ाँि

प्रर्र् इकाइि लागर् ५,२५,०००।– ि केन्र संख्र्ा अनुसूष्च १०वमोष्जम हुने ।

सन्दभि सामाग्री

र्नदे ष्शका, कार्िववर्ध, मापदण्ि आर्द र्था अन्र् प्रचर्लर् ऎन र्नर्म ।

21

अनुसूचीहरू
अनुसूची–१

पं चकमि (पूवक
ि मि) सेवा सम्बष्न्ध र्ािाम
१.

नाम, थिः–

३.

र्लङ्गः–

२.
४.
५.
६.
८.

उमेिः–

ठे गानाः–
पेशाः–

महा÷उप÷नगिपार्लका÷गाउपार्लका

सम्बष्न्धर् र्बिामी वा अर्भभावकको दस्र्खर्ः–
कार्ािलर् प्रर्ोजनको लार्ग (२ प्रर्र् मध्र्े १ प्रर्र् सेवाग्राहीलाई)

(क) मूल दर्ाि नं.

(ख) सहार्क िष्जटटि दर्ाि नं.
९.

सेवाः र्ोग, पूवक
ि मिः स्नेहन ि स्वेदन,ष्शिोधािा, प्रर्र्मसि नश्र् कम, अन्र्
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विा नं.

अनुसूची – २
१. स्वेदन वक्रर्ाको लार्ग आवश्र्क रव्र्हरू सवहर्को ववर्ध र्नम्न छन् ।
नािीस्वेदका लार्ग और्र्ध रव्र्ः

प्रार्शः पार्हरूको प्रर्ोग गरिन्छ ि र्ल, बोक्रा, जिा वा काण्िको पर्न प्रर्ोग गनि सवकन्छ ।
शीर्ल ष्चनी (ष्शग्र ु)
गुजो
बरुण (र्सष्प्लगान)

पुननिवा

गहर्

दशमूल

बृहर् पं चमूल

मास

र्ण्िुल (चामल)

र्समली

र्र्र्ेपार्ी

मांस िस

कांजी

र्र्ल

र्सस्नु आर्द

अनुसूची – ३
र्नःशुपक र्बशेर् स्वास््र् सेवाको प्रर्ोजनको लार्ग भरिने र्ािम
१.

नाम,थिः–

३.

र्लङ्गः–

२.
४.
५.
६.
७.

उमेिः–

ठे गानाः–

महा/उप/नगि/गाउं पार्लका

पेशाः–

सम्बष्न्धर् र्बिामी वा अर्भभावकको दस्र्खर्ः–
सेवाको वकर्समः–

(क) जेटठ नागरिक
८.

विा नं.–

(ख) स्र्नपार्ी आमा

कार्ािलर् प्रर्ोजनको लार्ग (२ प्रर्र् मध्र्े १ प्रर्र् सेवाग्राहीलाई )

(क) मूल दर्ाि नं.

(ख) सहार्क िष्जटटि दर्ाि नं.
र्स.नं. र्मर्र्

सेवाको
वकर्सम

र्सर्ारिश गने

स्वीकृर् गने

नाम

नाम

(उपचािमासं लग्न स्वास््र्कमी)
पद

और्र्धको

र्ार्ल

नाम

सं स्था प्रमुख

पद
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ग्रा./र्म.ग्रा पुनिावृर्र् वविामीको
र्मर्र्

दस्र्खर्

दस्र्खर्(और्र्ध
ववर्िण शाखा)

दस्र्खर् दस्र्खर्
अनुसूची –४
स्र्नपार्ी आमाका लार्ग और्र्धहरू ।
क्र.सं

और्धीको नाम

प्रर्ोग

१

ज्वानो

जोनीको

मारा

३ –६ग्राम

दुखाई,गभािशर्
शोधकको
रूपमा,
दुखाई,

प्रर्ोग ववर्ध

प्रर्ोग अवर्ध

ज्वानोको

झोल आवश्र्कर्ानुसाि

बनाएि

आवश्र्कर्ानुसाि

पेट

र्दनको ३पटक सम्म
र्दने ।

पीिादार्ी

मवहनावािी
र्था

ज्विमा
२

शर्ाविी(कुरिलो)चूण ि

प्रसूर्ी

स्र्न्र् वद्धिक, चूणःि ३–६ िस

र्नकालेि

पोर्क,िोग

ग्राम

चूण(ि Powder)

वद्धिक

१०–२०

पकाएि

प्रर्र्िोध शष्ि स्विसः
र्म.र्ल.

क्वाथः५०–

बनाएि
रूपमा

, आवश्र्कर्ानुसाि
सुत्केिी

भएको

अथवा मवहना सम्म

६

क्वाथको

१००
र्म.र्ल

अनुसूची – ५
अन्र् सेवा शुपक पूवक
ि मि(स्नेहन, स्वेदन), ष्शिोधािा)/पं चकमि सं चालन गने अभ्र्ङ्गकर्ाि
अभ्र्ङ्गकर्ािः
१.

मवहला / पुरुर्

२.

कष्म्र्मा १ मवहनाको र्ार्लम प्राप्त ।

४.

कम्र्ीमा ८ कक्षा उत्तीणि

३.

५.

र्ार्लम र्दने र्नकार्ः–मान्र्र्ा प्राप्त ष्शक्षण सं स्था/आर्ुवेद ष्चवकत्सकको र्नगिानीमा आर्ुवेद सं स्था ।
स्थानीर् हुनपु ने
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उमेिः १८ – ३५ वर्ि
कार्ि र्बविणः
(क)

अभ्र्ङ्ग, स्वेदन ि ष्शिोधािा कक्षको आवश्र्क सिसर्ाई गने ।

(ग)

ष्चवकत्सकको र्सर्ारिश अनुसाि आर्ुवेद स्वास््र् सं स्थामा आएका सेवाग्राहीहरुलाई अभ्र्ङ्ग (र्ेल

(ख)

आवश्र्क पूवक
ि मिका सामग्रीहरु र्र्ाि गने ।

मार्लश), स्वेदन, ष्शिोधािा लगार्र्का कामहरु गने ।
(घ)

अभ्र्ङ्ग लगार्र् सेवा प्रदान गिे को र्बविणका साथै प्रर्र्वेदन र्र्ाि गनि सहर्ोग गने

अनुसूची –६
अत्र्ावश्र्क आर्ुवेद और्र्ध सूष्च

१. र्नःशुपक प्रदान गरिने र्नम्नानुसािका और्र्धहरु र्निन्र्ि रुपमा प्राप्त हुने व्र्वस्था र्मलाउनु पनेछ ।
िोगको नाम

और्र्धको ववबिण

अम्लवपत्त

अववपष्त्तकि चूण ि

उदि िोग

वहं ग्वाटटक चूण ि

वार्व्र्ार्ध

महार्ोगिाज गुग्गुल, महानािार्ण र्ैल

श्वशनववकाि

र्सर्ोपलार्द चूण,ि टं कण भस्म

स्रीिोग

पुटर्ानुग चूण ि

बालिोग

बालामृर्, मृगमदासाव

उच्च ििचाप

सपिगन्धाघन वटी

त्वकववकाि

र्नम्बार्द चूण,ि गन्धक िसार्न

कणि,नासा,मुख,दन्र्िकण्ठिोग

खर्दिार्द वटी, र्िववन्दु र्ेल

आमवार्

र्ोगिाज गुग्गुल

ज्वि

महाशुदशिन चूण ि

अर्र्साि, ग्रहणी

महाशंख वटी, ववपवार्द चूण ि

ब्रण

जात्र्ार्द र्ेल

वार्िि

कैशोि गुग्गुल

मूरववकाि,प्रमेह

चन्रप्रभावटी

ववववध

र्रर्ला, अश्वगन्धा चूण ि

२. और्र्ध व्र्वस्थापन
१)

और्र्ध खरिद
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कैवर्र्र्

और्र्ध खरिद गदाि साबिजर्नक खरिद ऐन २०६३ र्था साबिजर्नक खरिद र्नर्मावली २०६४ बमोष्जम खरिद
एकाइ गठन गरि प्रचर्लर् आर्थिक ऐन र्नर्म बमाष्जम गनुप
ि ने छ ।
क)
ख)

र्बर्नर्ोष्जर् बजेटबाट ऐन र्नर्मको परिर्ध र्भर िही र्ोवकएका और्र्धहरू खरिद गनुप
ि ने छ ।

और्र्धको खचि– और्र्धको आम्दानी खचिको अर्भलेख छु ट्टा छु ट्टै सहार्क ष्जन्सी खार्ा खिा गिी खचि

व्र्वस्थापन गनुपि ने छ । र्सिी िाष्खएको अर्भलेख भण्िािको अर्भलेख ि उपचाि िष्जटटिको अर्भलेखसं ग
र्भिेको हुनपु ने छ ।
अनुसूची– ७
और्र्ध गुणस्र्ि सम्बष्न्ध व्र्वस्था
क)

क्र.
स

चूण ि और्र्धहरुको र्नम्नानुसाि पिीक्षण व्र्वस्था गनेः
और्र्धको नाम

र्ौल

रूप/वणि{

स्पशि

िस

गन्ध

एकरूपर्ा

कैवर्र्र्

प्रत्र्ेक व्र्ाचको स्वीकृर्l प्राप्त और्र्ध पिीक्षण प्रर्ोगशालाबाटMicrobial Test पूिा गिे को प्रमाणपर सं लग्न
(ख)
क्र.
स.

(ग)
क्र.
स.

गुग्गुल/वटी और्र्धहरुको र्नम्नानुसाि पिीक्षण व्र्वस्था गनेः
और्र्धको नाम र्ौल

रूप/वणि
{

स्पशि

एकाई

s)

(Finenes

(Hardnes

र्ौल

िस

गन्ध

एकरूप

कैवर्र्र्

गन्ध

र्नश्चष्न्र

कैवर्र्

एकरूपर्ा

कैवर्र्

र्ा

s)

भटम/वपटटी और्र्धहरुको र्नम्नानुसाि पिीक्षण व्र्वस्थ गनेः
और्र्धको
नाम

र्ौल

स्वरूप

(form)

रूप/वणि िे खापूणर्
ि ा
{

वारिर्ि

िस

(colour

का

र्

)

(घ)
क्र.
स

लौह/मण्िुि और्र्धहरुको र्नम्नानुसाि पिीक्षण व्र्वस्था गनेः
और्र्धको
नाम

र्ौल

स्वरूप

(form)

रूप/वणि{(col
our)
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एकाई
र्ौल

िस

गन्ध

र्

(ङ)

मलहम एवं र्ैल और्र्धहरुको र्नम्नानुसाि पिीक्षण व्र्वस्था गनेः

क्र.

और्र्धको

स.

च)

नाम

र्ौल

रूप/वणि

(colour)

स्पशि

(smoothness)

सान्रर्ा

गन्ध

एकरूपर्ा

कैवर्र्
र्

सम्बष्न्धर् र्नकार्बाट हालसालै नववकिण गिी अद्यावर्धक भएको उत्पादन र्था र्बक्री र्बर्िण दर्ाि

प्रमाणपर सं लग्न हुनपु ने ।

अनुसूची –८

(स्वस्थ जीवन कार्िक्रम संग सम्वष्न्धर्)
१.

र्नःशुपक प्रदान गरिने सेवाहरूः

ख)

अमृर् ष्चर्ा

क)

शीलाजीर्ःदै र्नक एक जनालाई एक मारा ५०० र्म.ग्रा.

१. गुिूची

२. अमला

३. हरिर्की
४. र्ुलसी
५. वरुण

मार्थ उपलेख गरिएका जर्िबुटीहरुको समान भाग र्मलाएि ष्चर्ा बनाउने ि स्वस्थ जीवन कार्िक्रममा
सहभागीहरुलाई ५० र्म.ली.को दिले दै र्नक सेवन गिाउने ।
२. और्र्ध व्र्वस्थापन
और्र्ध खरिद

और्र्ध खरिद गदाि साबिजर्नक खरिद ऐन २०६३ र्था साबिजर्नक खरिद र्नर्मावली २०६४ बमोष्जम खरिद
एकाइ गठन गरि प्रचर्लर् आर्थिक ऐन र्नर्म बमोष्जम गनुप
ि ने छ ।
क)
ख)

र्बर्नर्ोष्जर् बजेटबाट ऐन र्नर्मको परिर्ध र्भर िही र्ोवकएका और्र्धहरू खरिद गनुप
ि ने छ ।

और्र्धको खचिः– और्र्धको आम्दानी खचिको अर्भलेख छु ट्टाछु ट्टै सहार्क ष्जन्सी खार्ा खिा गिी खचि

व्र्वस्थापन गनुपि ने छ । र्सिी िाष्खएको अर्भलेख भण्िािको अर्भलेख ि उपचाि िष्जटटिको अर्भलेखसं ग
र्मलेको हुनपु नेछ.

अनुसूची – ९
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अत्र्ावश्र्क आर्ुवेद और्र्ध र्था अन्र् खरिद ि ष्जन्सी अध्र्ावर्धक गदाि भनुप
ि ने खपर् ववविण र्ािम
क्र.
स.

और्र्धको नाम

और्र्धको मार्सक खचि ववविण
परिणाम

और्र्ध हस्र्ान्र्िण गिे को कैवर्र्र्
इकाइ

सं स्थाको सं ख्र्ा

१.
२.
और्र्धको मौज्दार् ववविण र्ािम

s|=
;+=

cf}ifl
wsf]
gfd

और्र्ध प्राष्प्तको श्रोर् ÷कार्िक्रम
utcf
=j=
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df}Hbf
t
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j]{b
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fu
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t

cTof
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s
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b
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s
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/
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s|d

k~rs
d{{
-k"j{
sd{_
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f}iflwvl
/b

lgz'Ns
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;+rfn
gsf]
nfluc
f}iflwvl
/b

bft[
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अनुसूष्च

१०

28

क्र.सं .

साववकका

अं .आ.औ/

ष्ज.आ.स्वा.के.

नागरिक
आिोग्र्

PHC

मा

ष्जवनशैली

सेवा केन्र कार्िक्रम
सं ख्र्ा

क्र.सं .

सं ख्र्ा

नागरिक

ष्ज.आ.स्वा.के.
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१

ब्र्वस्थापन कार्िक्रम

वक्रर्ाकलापको नाम : प्रदे श स्वास््र् र्नदे शनालर्बाट स्थानीर् र्हहरूका स्वास््र् सं र्ोजक / सह सं र्ोजकहरु
लाइि स्वास््र् कार्िक्रमहरूको र्ोजना र्जुम
ि ा सम्बन्धी वक्रर्ाकलाप
कार्िक्रमको
परिचर्

नेपालको सं ववधान २०७२ अनुसाि दे श सं ष्घर्र्ामा गै सकेको अवस्थामा प्रत्र्ेक ७६१
सिकािहरुलाई सोझै बजेट र्था कार्िक्रमहरु ववर्भन्न अनुदान ष्शर्िकमा अथि मन्रालर्बाट
एकमुटठ रुपमा पठाउने गिे को छ । सं ष्घर् स्वास््र् र्था जनसं ख्र्ा मन्रालर् मार्िर्
स्वास््र् क्षेरको सशर्ि कार्िक्रम ष्शर्िकहरुमा स्वास््र् र्था जनसं ख्र्ा मन्रालर्लाई प्राप्त

हुने िकम मध्र्े ठु लो अं श स्थानीर् र्हमा ि केही अं श प्रदे शहरुमा पठाउने गरिएको छ ।
सशर्ि अनुदान ष्शर्िकमा प्राप्त भएको वक्रर्ाकलाप ि िकमका सम्बन्धमा सं घबाट

वक्रर्ाकलापहरु ि बजेट िकम वकटानी भई प्राप्त हुने हुंदा र्स सम्बन्धमा खासै धेिै
वकिआउट गरि िहनु नपलाि र्ि स्थानीर् र्हमा आउने अन्र् अनुदान ष्शर्िकका िकमहरुका
सम्बन्धमा स्वास््र् सं स्थाहरुको बावर्िक वक्रर्ाकलापहरुका लार्ग आवश्र्क पने र्ोजना

र्जुम
ि ा लगार्र्का कार्िक्रमरुका लार्ग हाल स्थानीर् र्हहरुमा कार्िगने स्वास््र् प्रमुख,

उप प्रमुख एवं स्वास््र् सं र्ोजक, सह सं र्ोजकहरुको र्ोजना र्जुम
ि ा वक्रर्ाकलापहरुमा दक्ष
बनाउने कार्िका लार्ग र्ो वक्रर्ाकलाप समावेश गरिएको हो ।
उदे श्र्

स्थानीर्

र्हहरुमा

सं र्ोजकहरुलाइि

कार्ििर्

पार्लकार्हमा

स्वास््र्

स्वास््र्

प्रमुख/उप

प्रमुख/स्वास््र्

सं र्ोजक/सह

प्रमुख/स्वास््र्

सं र्ोजक/सह

कार्िक्रमहरुको

वक्रर्ाकलापहरु र्र्ाि गनिको लार्ग दक्ष बनाउने ।
अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल
सञ्चालन प्रकृर्ा

स्थानीर्

र्हहरुमा

सं र्ोजकहरुलाइि

कार्ििर्

पार्लकार्हमा

स्वास््र्

स्वास््र्

प्रमुख/उप

कार्िक्रमहरुको

वक्रर्ाकलापहरु र्र्ाि गनिको लार्ग दक्ष भएका हुनेछन् ।

र्ोजना

र्ोजना

र्जुम
ि ा

र्जुम
ि ा

सम्बन्धी

सम्बन्धी

र्ो वक्रर्ाकलाप प्रदे श स्वास््र् र्नदे शनालर् मार्िर् सं चालन गनुि पनेछ ।



प्रदे श स्र्िमा प्राप्त बजेट र्था कार्िक्रम एवकन गने ।

स्वास््र् सं स्था एवं स्थानीर् र्हको कार्ि ब्र्स्र्र्ालाई ववचाि गिी उपर्ुि समर्मा कार्िक्रम

सं चालन गनि समर् ि र्मर्र् र्ोक्ने । सम्भव भए सम्म माघ मसान्र् सम्म सम्पन्न गिी सक्ने
।



स्थानीर् र्हहरुमा कार्ििर् स्वास््र् प्रमुख/उप प्रमुख/स्वास््र् सं र्ोजक/सह संर्ोजकहरु
मध्र्े बजेटको परिर्ध र्भर िही कार्िक्रममा आमन्रण गने ।



ववगर्मा पार्लका स्र्िमा सं चार्लर् कार्िक्रमहरुको कर्म कमजोिी पवहचान गने, सुधाि गनुि
पने वुदाँहरु पत्ता लगाई आगामी र्दनहरुमा कसिी ब्र्वस्थापन गने ि अको बर्िका लार्ग
चार्लनु पने ववर्धहरुको बािे मा छलर्ल गने ।



बजेटको अवस्था ि स्वास््र् क्षेरमा के कस्र्ा वक्रर्ाकलापहरु सं चालन गने ि दे शले ववर्भन्न

िाष्टिर् एवं अन्र्िाष्टिर् स्र्िमा स्वास््र् क्षेरमा गिे का प्रर्र्वद्धर्ा बमोष्जमका लक्ष्र् प्राप्ती
भए नभएको ववर्र्मा छलर्ल ि आगामी आ को.ब.स्थानीर् र्हर्जुम
ि ा कार्िक्रममा को र्ोजना
समावेश हुने गिी र्ोजना गनि सक्ने बनाउने
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िाष्टिर् स्वास््र् नीर्र्लाई ध्र्ानमा िाखी र्ोजना र्जुम
ि ा कार्िक्रममा छलर्ल गिाउने

अर्नवार्ि दावर्त्व र्र्िको बजेट ि कार्िक्रमलाई पवहलो प्राथर्मकर्ामा िाष्ख छलर्ल गिाउने
।



स्थानीर् र्हबाट सहभागी हुन आउने पदार्धकािीहरुले आगामी बर्िको लार्ग प्रस्र्ाव गनुि पने
कार्िक्रम बजेट र्र्ाि गिी पार्लकार्हमा छलर्ल गिाई साथमै र्लई आउन
अनुिोध गने ।




)र्ोजना(

उि नमूना कार्िक्रम बजेट समूहमा छलर्ल (र्ोजना) गिी प्रस्र्ुर्ीकिण गनि लगाउने

प्राववर्धक सहर्ोगकालार्ग आवश्र्कर्ा अनुसाि स्वास््र् र्था जनसं ख्र्ा मन्रालर्, सम्बष्न्धर्
ववभाग र्था महाशाखा, केन्रहरुलाई आमन्रण गनि सवकनेछ ।

लष्क्षर् समूह

सं ष्घर् / प्रदे श अन्र्गिर्का सिोकािवाला र्नकार्का पदार्धकािीहरु ।

स्थानीर् र्हहरुमा कार्ििर् स्वास््र् प्रमुख/उप प्रमुख /स्वास््र् सं र्ोजक/सह सं र्ोजकहरु
बजेट बाँिर्ाँि

िकम रु हजािमा
प्रदे श १

प्रदे श २

बागमर्ी

गण्िकी

प्रेदश ५

कणािली
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वक्रर्ाकलापको नाम : प्रदे श स्वास््र् र्नदे शनालर् मार्िर् स्वास््र् कार्ािलर् एवं अस्पर्ालहरुको एवककृर्
चौमार्सक एवं बावर्िक समीक्षा
कार्िक्रमको
परिचर्

स्वास््र् सेवाको समग्र बस्र्ुष्स्थर्ीका बािे मा छलर्ल गने ि मुख्र् सवाल पवहचान गिी
आगामी चौमार्सक/बावर्िक कार्िर्ोजनामा समावेश गने उदे श्र्ले स्वास््र् कार्ािलर् एवं
अस्पर्ालहरुको चौमार्सक एवं बावर्िक कार्िक्रम सर्मक्षाको र्नष्श्चर् पद्धर्ी अवलम्बन गदै

आएको छ । चौमार्सक एवं बावर्िक सर्मक्षाको मुल उदे श्र् स्वास््र् सं स्थार्ह दे ष्ख स्वास््र्
कार्ािलर् र्ह सम्म लष्क्षर् गिे अनुसािको प्रगर्ीको अवस्था, सुधाि गनुि पने अवस्था र्था
र्सकाईको ववश्लेर्ण गने ि खास सवाल पवहचान गिी अको चौमार्सक/बावर्िक कार्ि र्ोजनामा
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समावेश गनुि हो । र्ो सर्मक्षामा ववशेर्गिी स्वास््र् सेवाको उपभोगमा मवहला, गरिव ि
बन्चीर्ीकिणमा पिे का वविामीहरुको सर्मक्षा भएको अवर्धको अवस्था के छ, के कािण

उर्नहरु र्र् सेवा र्लन आउन/जान सकेका छै नन् ि र्र् कािणको र्नदानमा सम्बष्न्धर् र्नकार्
एवं सिोकािवालाहरुको भ ुर्मका कस्र्ो हुने भन्ने बािे छलर्ल ि र्नणिर् हुन जरुिी छ ।

ववशेर् गिी प्रदे श र्नदे शनालर् स्र्िबाट ३ चिणमा सर्मक्षा ि छलर्ल हुने गिी र्स आ ब
मा बजेट र्था कार्िक्रमको ब्र्वस्था गरिएको छ:

क) गर् आ ब को बावर्िक सर्मक्षा – र्ो खासगिी स्वास््र् कार्ािलर् र्हमा बिीमा आष्श्वन
मवहनासम्म ि प्रदे श स्र्िमा कार्र्िक मवहनासम्ममा सम्पन्न गरि सक्नुपने ।

ख) प्रथम चौमार्सक अवर्धको सर्मक्षा – र्ो सर्मक्षा ववशेर् गिी मंर्सि मवहना र्भर सम्पन्न
गरि सक्नु पने ।

ग) दोश्रो चौमार्सक अवर्धको सर्मक्षा – र्ो सर्मक्षा ववशेर् गिी दुई बटा चौमार्सकको
कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् चैर मवहना र्भरमा सम्पन्न गनुि पने ।
उदे श्र्

प्रदे श अन्र्गिर्को स्वास््र् सेवाको समग्र बस्र्ुष्स्थर्ीका बािे मा छलर्ल, स्वास््र् सं स्थार्ह
दे ष्ख स्वास््र् कार्ािलर् र्ह सम्म लष्क्षर् गिे अनुसािको प्रगर्ीको अवस्था, सुधाि गनुि पने

अवस्था, खास सवाल पवहचान, स्वास््र् सेवा उपभोगमा मवहला, गरिव साथै बन्चीर्ीकिणमा

पिे का वविामीहरुको अवस्था, सम्बष्न्धर् र्नकार् एवं सिोकािवालाहरुको भ ुर्मकाहरुका बािे मा
छलर्ल ि र्नणिर् गने ।
अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल

प्रदे श अन्र्गिर्को स्वास््र् सेवाको समग्र बस्र्ुष्स्थर्ीका बािे मा छलर्ल भएको हुनेछ ।

स्वास््र् सं स्थार्ह दे ष्ख अस्पर्ाल एवं स्वास््र् कार्ािलर् र्ह सम्म लष्क्षर् गिे अनुसािको
प्रगर्ीको अवस्था, सुधाि गनुि पने अवस्था, खास सवाल पवहचान भएको हुनेछ

स्वास््र् सेवा उपभोगमा मवहला, गरिव साथै बष्न्चर्ीकिणमा पिे का वविामीहरुको अवस्थाका
बािे मा छलर्ल एवं सं बोधन भएको हुनेछ ।

सम्बष्न्धर् र्नकार् एवं सिोकािवालाहरुको भ ुर्मकाहरुका बािे मा छलर्ल ि र्नणिर्हरु भएको
हुनेछ ।
सञ्चालन



बावर्िक सर्मक्षा हुन ु पूव ि प्रदे श स्वास््र् र्नदे शनालर्ले सवै स्वास््र् कार्ािलर् एवं अस्पर्ालहरुलाई
समग्र स्वास््र् सेवा प्रवाह ि त्र्सको उपभोगको अवस्था ि ववशेर्गिी स्वास््र् सेवाले समेटन

प्रकृर्ा

नसकेका क्षेर एवं समूह, वगि ि सेवा उपभोग गनि उर्नहरुले भोग्नु पिे का बाधा ब्र्वधानहरु

आर्थिक(, सामाष्जक, सांस्कृर्र्क, सं स्थागर्लार्ग भएका लाई सम्बोधन गनिका ) प्रर्ासहरु ि
र्र्र्नहरुको ववश्लेर्ण सवहर्को सूचना एवं प्रस्र्ुर्ीकिणका लार्ग ब्र्वस्था र्मलाउने ।



स्वास््र् कार्ािलर्, अस्पर्ालहरुले ष्जपला र्भरका स्थानीर् र्हका समुदार्हरु ववशेर् गिी मवहला,
गिीव र्था बन्चीर्ीमा पिे का समूहहरुलाई स्वास््र् सेवा उपभोग बृष्द्ध गिाउन गरिएका

प्रर्ासहरु, प्राप्त उपलब्धीहरु, त्र्स्र्ा बगि ि क्षेरमा सेवा उपलब्ध गिाउन पिे का कर्ठनाईहरुको
ववश्लेर्णात्मक प्रर्र्वेदन पेश गनि लगाउने ।
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र्ी सर्मक्षाहरुमा प्रत्र्ेक स्थानीर् र्हहरुले सम्बोधन गनुि पने लैंष्ङ्गक समानर्ा ि सामाष्जक

समावेष्शकिणका वहसावले सम्बोधन गनुि पने सवालहरुलाई प्राथर्मकर्ाका साथ उठाई आगामी
बर्िको कार्ि र्ोजनामा समावेश गनि र्सर्ारिस गने ।



सर्मक्षामा प्रदे श र्भरका सेवा प्रवाहको अवस्था, त्र्समा पर्न दुगम
ि क्षेरमा सेवा प्रवाहको

अवस्था, स्वास््र्कमी ि और्र्धको उपलब्धर्ा आर्दका बािे मा छलर्ल गिी सं बोधन गनुि पने
सवालहरुमा प्रदे श स्वास््र् र्नदे शनालर्ले समाधान गनि नसक्ने नर्मपने भएमा स्थानीर् र्ह साथै
सामाष्जक ववकास मन्रालर् एवं सं ष्घर् मन्रालर्लाई र्सर्ारिस गने



प्रदे श र्भर महामािी ि उच्च जोष्खममा िहे का क्षेर/स्थान पवहचान गिी मौज्दार् र्र्ािी ि

िोकथामका लार्ग गरिएका प्रर्ास छलर्ल र्था उि कार्िलाई थप सुदृि बनाउन आगामी
र्दनमा ववर्भन्न र्हबाट खेपनु पने भूर्मकाका बािे मा समेर् छलर्ल ि र्नणिर् र्नकापनु पदिछ ।



र्सिी सर्मक्षाबाट र्नश्कर्िमा र्नष्स्कएका समग्र ववर्र्हरु लैष्ङ्गक सामाष्जक समावेष्शकिणसं ग (

लाई प्रर्र्वेद )सम्बष्न्धर् समेर्नमा र्लवपवद्ध गरि चालु आमा सम्बोधन गनि सवकने ि .ब.
आगामी बर्ि कार्िक्रम ि बजेटमा समावेश गनुि पने ववर्र् छु ट्याएि प्रर्र्वेदनमा समावेश गनुि
पदिछ ।



स्वास््र् र्था जनसं ख्र्ा मन्रालर्बाट उपलब्ध हुने प्रस्र्ुर्ीकिण खाका, ववर्ध, प्रवक्रर्ालाई
आधािमानी बावर्िक सर्मक्षा कार्िक्रम संचालन गनुि पनेछ । र्सिी प्राप्त हुने खाका, ववर्धमा
प्रदे शस्र्िबाट आवश्र्कर्ा बमोष्जम थपघट गनि सवकनेछ ।



सर्मक्षा कार्िक्रममा प्राववर्धक सहर्ोगकालार्ग आवश्र्कर्ा अनुसाि स्वास््र् र्था जनसंख्र्ा
मन्रालर्, सम्बष्न्धर् ववभाग र्था महाशाखा, केन्रहरुलाई आमन्रण गनि सवकनेछ ।

लष्क्षर् समूह

सामाष्जक ववकास मन्रालर्का ववर्र्संग सम्बष्न्धर् पदार्धकािीहरु

स्वास््र् र्नदे शनालर्, प्रदे श स्वास््र् र्ार्लम केन्र, स्वास््र् आपूर्र्ि ब्र्वस्थापन केन्रका
ववर्र्सं ग सम्बष्न्धर् पदार्धकािीहरु

प्रदे श अन्र्गिर्का अस्पर्ाल र्था स्वास््र् कार्ािलर्का प्रमुखहरु
बजेट

बाँिर्ाँि

िकम रु हजािमा
प्रदे श १

प्रदे श २

बागमर्ी

गण्िकी

प्रेदश ५

कणािली

सु पष्श्चम

२२२०

१२००

२१३०

१८००

१९५०

१८००

१५००

खचि गदाि अथि मन्रालर् द्वािा जािी कार्िक्रम सञ्चालन र्नदे ष्शका (पर्छपलो सं स्किण),
साविजर्नक खरिद ऐन, र्नर्मावली र्था आर्थिक ब्र्वस्थापन सम्बष्न्ध र्नर्म अर्नवार्ि पालना
गनुि पनेछ ।

अर्भलेख र्था कार्ि सम्पन्न भए पश्चार् कुनै सफ्टवेर्ि वा प्रणालीमा प्रववटट गनुि पने छ भने गने । र्र्द
प्रर्र्वेदन

त्र्स्र्ो सफ्टवेर्ि वा प्रणालीको ववकाश नभएको खण्िमा स्वा से वव ब्र्वस्थापन
महाशाखालाइि कार्िक्रम सं चालन ि खचिको समग्र ववस्र्ृर् प्रर्र्वेदन र्र्ाि गिी पेश गने ।

सन्दभि सामाग्री ववर्भन्न समर्मा ववर्भन्न र्नकार्हरुले कार्िक्रमहरुको आवर्धक सर्मक्षा सम्बन्धी र्नदे शन एवं
र्नदे ष्शकाहरु जािी गरिएकालाई सन्दभि सामग्रीहरुको रुपमा र्लन सवकने छ ।
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वक्रर्ाकलापको नाम: र््र्ांक गुणस्र्ि सुधािकालार्ग स्वास््र् र्नदे शनालर्बाट स्वास््र् सं स्थाहरु (अस्पर्ाल
र्था स्वास््र् कार्ािलर्)
सहष्जकिण/मेन्टोरिङ
कार्िक्रमको
परिचर्

मा एल एम आइि एस, एच एम आइि एस ि र्ि एच आइि एस सम्बन्धी स्थलगर्

स्वास््र् र्नदे शनालर्बाट स्वास््र् सं स्थाहरु (अस्पर्ाल र्था स्वास््र् कार्ािलर्) हरुमा

आवश्र्कर्ा र्था औष्चत्र्र्ाका आधािमा र्नर्र्मर् रुपमा एल एम आइि एस, एच एम आइि

एस ि र्ि एच आइि एस सम्बन्धमा भए गिे का वक्रर्ाकलापहरुको र्नर्र्मर् रुपमा स्थलगर्
सहष्जकिण एवं मेन्टोरिङ कार्िका लार्ग र्ो वक्रर्ाकलाप समावेश गरिएको हो ।

त्र्सैगिी अस्पर्ाल र्था स्वास््र् कार्ािलर्हरुबाट सम्बष्न्धर् स्थानीर् र्हहरु एवं स्थानीर्
र्ह र्भरका स्वास््र् सं स्थाहरुबाट र्नःशुपक कार्िक्रमका अत्र्ावश्र्क और्र्ध र्था साधनहरु

र्निन्र्ि उपलब्धर्ा सुर्नष्श्चर् गनुक
ि ा साथै ववर्रिर् सामाग्रीहरुको र्थाथि ववविण स्वास््र्
कार्ािलर् र्था अस्पर्ालहरुमा ब्र्वष्स्थर् र्रिकाले िाखे निाखेको साथै ववर्भन्न स्वास््र्
ब्र्वस्थापन सूचना प्रणालीहरुको उष्चर् समर्मा प्रर्ोग भए नभएको आर्द कार्िको र्निन्र्ि
अनुगमनका लार्ग र्ो कार्िक्रममा समावेश गरिएको छ ।
उदे श्र्

अस्पर्ालहरुले र्दने सेवा सुववधा र्था स्वास््र् कार्ािलर् अन्र्गिर्का स्वास््र् सं स्थाहरुले
र्दने सेवा सुववधाहरुको सुर्नष्श्चर्र्ा गिी प्रदान गरिएका सेवा सुववधाहरुको र्नर्र्मर् र््र्ांक
गुणस्र्ि सुधाि भए नभएको सम्बन्धमा स्थलगर् सहष्जकिण/मेन्टोरिङ गने ।

अस्पर्ाल, स्वास््र् कार्ािलर्, स्थानीर् र्ह एवं स्वास््र् सं स्थाहरुमा एल.एस.आई.एम./
एच.एस.आई.एम./िी.एस.आई.एच./एचसम्बन्धी

.एस.आई.आई.

र्नर्र्मर्

नभएको ि नभएको अवस्थामा स्थलगर् सहष्जकिण/मेन्टोरिङ गने ।
अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल

कार्ि

भए

अस्पर्ालहरुले र्दने सेवा सुववधा र्था स्वास््र् कार्ािलर् अन्र्गिर्का स्वास््र् सं स्थाहरुले
र्दने सेवा सुववधाहरुको सुर्नष्श्चर्र्ा गिी प्रदान गरिएका सेवा सुववधाहरुको र्नर्र्मर् र््र्ांक
गुणस्र्ि सुधाि भए नभएको सम्बन्धमा स्थलगर् सहष्जकिण/ मेन्टोरिङ भएको हुनेछ ।

अस्पर्ाल, स्वास््र् कार्ािलर्, स्थानीर् र्ह एवं स्वास््र् सं स्थाहरुमा एल.एस.आई.एम./
एच.एस.आई.एम./िी.एस.आई.एच./एचसम्बन्धी
सञ्चालन प्रकृर्ा

.एस.आई.आई.

र्नर्र्मर्

नभएको ि नभएको अवस्थामा स्थलगर् सहष्जकिण/मेन्टोरिङ भएको हुनेछ ।

कार्ि

भए

आर्थिक कार्िववर्ध र्नर्मावली, २०६४ को दर्ा ५० बमोष्जम “लगर् खिा गिी िाष्खएको

ष्जन्सी मालसामान के कस्र्ो अवस्थामा छन् कार्ािलर् प्रमुखले एक वर्िमा कम्र्ीमा एक
पटक आर्ैले र्निीक्षण गिी वा त्र्स्र्ो मालसामान ष्जम्मा र्लने कमिचािी बाहेक अन्र्

कमिचािी वा प्राववर्धकद्वािा र्निीक्षण गनि लगाई त्र्सको प्रर्र्वेदन र्लष्खर् रुपमा लेष्ख वा

र्लई िाख्ने व्र्वस्था गनुि पनेछ । र्सिी र्निीक्षण प्रर्र्वेदन प्राप्त भएपर्छ आम्दानी बाँध्न

छु ट भएको कुनै मालसामान भेवटएमा मूपर् ि ववविण खुलाई आम्दानी बाध्न लगाई त्र्स्र्ो

ँ ा
मालसामानको ममिर् सम्भाि ि सं िक्षण गनुि गिाउनु पनेछ ।” भनी उपलेख भएको हुद
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कार्ािलर्मा प्राप्त भएका ष्जन्सी मालसामानहरुको वर्िको १ पटक ष्जन्सी र्निीक्षण गरिनु
पदिछ । र्सिी गरिने र्निीक्षण प्रर्र्वेदनमा र्नम्न कुिाहरु स्पटट रुपमा खुलेको हुन ु पनेछ
:

ष्जन्सी वकर्ाबमा आम्दानी नबाँर्धएका ष्जन्सी मालसामन भए के कर्र् ि कस्र्ो अवस्थामा
छन्,

मालसामानको सं िक्षण ि सम्भाि िाम्रोसं ग भएको छ छै न,

के कर्र् ष्जन्सी मालसामानहरु ममिर् सम्भाि गनुि पने अवस्थामा छन्,

के कर्र् ष्जन्सी मालसामानहरु बेकम्मा भई र्ललाम र्बक्री वा र्मन्हा गनुि पनेछन्,

ष्जन्सी मालसामानको प्रर्ोग भए वा नभएको, हानी नोक्सानी भए वा नभएको ि हानी
नोक्सानी भएको भए कस्को लापिवाहीबाट भएको हो,

र्नःशुपक कार्िक्रमका अत्र्ावश्र्क और्र्ध र्था साधनहरु न्र्ून मौज्दार् भएका स्वास््र्
सं स्थाहरु

रैमार्सक LMIS प्रर्र्वेदन नपठाएका वा समर्मा नपठाउने स्वास््र् सं स्थाहरु
रैमार्सक LMIS प्रर्र्वेदन ठीक सं ग नभिे का स्वास््र् सं स्थाहरु

ष्जपलाले उपलब्ध गिाएका सामानहरुका दाष्खला प्रर्र्वेदन नपठाएका स्वास््र् सं स्थाहरु
आर्द ।

र्नर्र्मर् िीअनलाईन प्रर्र्वेदन गिे का

स्वास््र् संस्था र्था स्थानीर् र्हहरु ।

.एस.आई.एम.प्लेट र्मिमा एच .एस.आई.एच.

एचसम्बन्धी जानकािी भए नभएको साथै उि प्रणाली संचालनमा .एस.आई.आई. पर्ाउने
ि ववविण हेने गिे नगिे को ।
बजेट बाँिर्ाँि

िकम रु हजािमा
प्रदे श १

प्रदे श २

बागमर्ी

गण्िकी

प्रेदश ५

कणािली

सु पष्श्चम

१२७०

७००

१२००

१०५०

१०५०

९३०

९००

खचि गदाि अथि मन्रालर् द्वािा जािी कार्िक्रम सञ्चालन र्नदे ष्शका (पर्छपलो सं स्किण),
साविजर्नक खरिद ऐन, र्नर्मावली र्था आर्थिक ब्र्वस्थापन सम्बष्न्ध र्नर्म अर्नवार्ि पालना
गनुि पनेछ ।
अर्भलेख

प्रर्र्वेदन

र्था अस्पर्ाल, स्वास््र् कार्ािलर्, स्थानीर् र्ह एवं स्वास््र् सं स्थाहरुमा एल.एस.आई.एम./
एच.एस.आई.एम./िी.एस.आई.एच./एचसम्बन्धी

.एस.आई.आई.

र्नर्र्मर्

कार्ि

भए

नभएको एवकन गिी नभएको अवस्था भएमा कािण पत्ता लगाइि र्नर्र्मर् गनि लगार्ने ि

कुन कुन र्नकार्बाट र्नर्र्मर् भए नभएको स्वा से वव ब्र्वस्थापन महाशाखासंग समन्वर्
गिी प्रर्र्वेदन गने ।
सन्दभि सामाग्री

एल.एस.आई.एम./

एच.एस.आई.एम./िी.एस.आई.एच./एचसम्बन्धी

ववर्भन्न प्रणालीहरु र्था र्नदे ष्शका एवं चेकर्लटटहरु ।
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.एस.आई.आई.

वक्रर्ाकलापको नाम : स्थानीर् र्हका स्वास््र् सं र्ोजक, सह सं र्ोजक एवं स्वास््र् सं स्थाका स्वास््र्कर्मिहरुलाइि
प्रदे श स्वास््र् र्नदे शनालर् मार्िर् र्ि एच आई एस २ ि एल एम आइ एस सम्बन्धी र्ार्लम अर्भमुष्खकिण
कार्िक्रमको
परिचर्

आ.ब. २०५१/२०५२ मा एवककृर् स्वास््र् व्र्वस्थापन सूचना प्रणाली लागू भए पश्चार्
स्वास््र् सेवाहरुको सूचनाहरु एकद्वाि प्रणालीबाट उपलव्ध गरिने प्रावधान िहेको छ ।

आ.ब. २०७३/०७४ दे ष्ख ष्जपलाबाट DHIS 2 अनलाइन सफ्टवेर्िमा प्रर्र्वेदन प्रर्बटट
गने कार्ि शुरु गरिएको हो । सोही आ.ब. मा प्रत्र्ेक ष्जपला जन / स्वास््र् कार्ािलर्का

र््र्ांक अर्धकृर् ि सहार्क, र्बर्भन्न र्हका सिकािी अस्पर्ालमा कार्ििर् मेर्िकल िे किि
अर्धकृर् ि सहार्कहरुलाई DHIS 2 सम्बन्धी र्ार्लम प्रदान गरि सवकएको छ । अनलाईन
रिपोवटिङ गने कार्िलाई गर् आ.ब. मा ७५३ बटै स्थानीर् र्हहरुका सं र्ोजक, सह सं र्ोजक

र्था सूचना प्राववर्धकहरूलाइि DHIS 2 र्था एक र्दने LMIS सम्बन्धी र्ार्लम प्रदान गिी

सवै स्थानीर् र्हबाट अनलाइन िाटा प्रववटटी गने कार्ि भै सकेको छ । सोही कार्िक्रमलाइि
र्निन्र्िर्ा र्दन र्था LMIS लाइि समेर् एवककृर् रूपमा लैजान र्ो कार्िक्रम िाष्खएको हो
।
उदे श्र्

स्वास््र् क्षेरमा कार्ििर् कमिचािीहरुलाई HMIS on DHIS 2 Platform / LMIS सं चालन
सम्बन्धी ज्ञान ि सीप प्रदान गनि सवै स्थानीर् र्हहरूका स्वास््र् सं र्ोजक र्था सह
सं र्ोजक एवं पर्ापटप, कम्प्र्ूटि, इन्टिनेटको सुववधाहरु पुगेका स्वास््र् सं स्थाका
स्वास््र्कर्मिहरूलाइि र्ार्लम र्दइि अनलाइनबाटनै रिपोवटिङ्ग गनि सक्षम बनाउनु र्स र्ार्लमको
मुख्र् उद्धेश्र् हो । र्स र्ार्लमका र्बष्शटट उद्धेश्र्हरु र्नम्नानुसाि िहेका छन् ।
DHIS 2 / LMIS सं चालान सम्बन्धी ज्ञान ि सीप प्रदान गने ।
E-Governance मा सहर्ोग पुर्ािउने ।

सूचना प्रर्बर्धको माध्र्मबाट र््र्ांकको ववश्लेर्ण गने सीप ववकास गिाउने ।
स्वास््र् र््र्ांकको गुणस्र्ि अर्भबृष्द्ध गने ।
अपेष्क्षर्

HMIS/LMIS सम्बन्धी प्रर्र्वेदन अनलाइिन सफ्टवेर्िमा प्रववटट भइि समर्मानै प्रर्र्वेदन

सञ्चालन प्रकृर्ा

र्ो कार्िक्रम सम्पन्न गनि र्नम्न वमोष्जमका वक्रर्ाकलापहरु सञ्चालन गनुप
ि दिछ ।

प्रर्र्र्ल

प्राप्त हुने ।

ँ ाहरुको
प्रदे श अन्र्गिर्का स्थानीर् र्ह र्था स्वास््र् सं स्थाहरू मध्र्ेबाट दे हार्का बुद
आधािमा बजेटको परिर्धर्भर िही सहभागी छनौट गनुपि नेछः
इन्टिनेट सुर्बधा उपलब्ध हुन सक्ने ि भएको ।

कम्प्र्ुटि चलाउने सीप भएका जनशष्ि कार्ििर् िहेका ।
अनलाइन रिपोवटिङलाई र्निन्र्िर्ा र्दन सक्ने ।
र्नर्र्मर् ववद्युर् आपूर्र्ि भएको ।

DHIS 2 सर्ट्वेर्ि प्रर्ोग गिी HMIS ि LMIS को प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ार्लम प्राप्त

प्रष्शक्षक बाट र्ार्लम सं चालन गनुप
ि ने हुंदा सो का लार्ग व्र्वस्थापन महाशाखाको
समन्वर्मा र्ार्लमको र्मर्र् र्र् गनुि पनेछ ।
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DHIS 2

ि LMIS Practical based र्ार्लम भएकोले प्रत्र्ेक सहभार्गहरुलाई र्ार्लम

अवर्धभि १/१ बटा कम्प्र्ूटि / पर्ापटप उपलब्ध हुने ब्र्वस्था र्मलाउनु पनेछ ।
र्ार्लम अवर्धः चाि र्दन

प्रष्शक्षकः प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ार्लम प्राप्त व्र्ष्िहरु मध्र्ेबाट आवश्र्कर्ा अनुसाि ।
सहभागीः छनौट भएका स्थानीर् र्हबाट अनलाईन रिपोटरिङ्गमा सं लग्न कमिचािी ।
सहभागी सं ख्र्ाः

बजेटको परिर्धर्भर िही प्रर्र् समूह अर्धकर्म २० जना ।

र्ार्लम स्थानः इन्टिनेट सुर्बधा उपलब्ध भएको स्थान ।
बजेट बाँिर्ाँि

िकम रु हजािमा
प्रदे श १

प्रदे श २

बागमर्ी

गण्िकी

प्रेदश ५

कणािली

सु पष्श्चम

५०९५

५०६०

४४२५

३१६०

४०५२

२९३७

३२७१

खचि गदाि अथि मन्रालर् द्वािा जािी कार्िक्रम सञ्चालन र्नदे ष्शका (पर्छपलो सं स्किण),
साविजर्नक खरिद ऐन, र्नर्मावली र्था आर्थिक ब्र्वस्थापन सम्बष्न्ध र्नर्म अर्नवार्ि पालना
गनुि पनेछ ।
अर्भलेख

प्रर्र्वेदन

र्था कार्ि सम्पन्न भए पश्चार् कुनै सफ्टवेर्ि वा प्रणालीमा प्रववटट गनुि पने छ भने गने । र्र्द

त्र्स्र्ो सफ्टवेर्ि वा प्रणालीको ववकाश नभएको खण्िमा स्वा से वव ब्र्वस्थापन
महाशाखालाइि कार्िक्रम संचालन ि खचिको समग्र ववस्र्ृर् प्रर्र्वेदन र्र्ाि गिी पेश गनुि पने
।

सन्दभि सामाग्री

एल.एस.आई.एम./

एच.एस.आई.एम./िी.एस.आई.एच./एचसम्बन्धी

ववर्भन्न प्रणालीहरु र्था र्नदे ष्शका, र्ािम एवं चेकर्लटटहरु ।

.एस.आई.आई.

वक्रर्ाकलापको नाम : एच एम आइ एस / एल एम आइ एस सम्बन्धी अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन र्ािाम एव
अनुगमन पुष्स्र्का स्थानीर् र्ह सम्मको लागी छपाइि एव ववर्िण
कार्िक्रमको
परिचर्

ववगर्का वर्िहरुमा स्वास््र् सेवा ववभागवाट नै एच एम आई एस / एल एम आइि एस

सम्बन्धी अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन र्ािाम एवं अनुगमन पुष्स्र्का छपाई गिी ष्जपला एवं

स्थानीर् स्र्ि सम्म िु वानी समेर् हुने गिे कोमा आ ब २०७६।०७७ दे ष्ख प्रदे श स्र्िमा
कार्िक्रम िाष्खएकोले आ ब २०७७।०७८ मा आवश्र्क पने सामग्रीहरु आ ब

२०७६।०७७ मा पठाइिएको बजेट िकमबाट छपाई गिी प्रत्र्ेक स्वास््र् सं स्थाहरुसम्म
पुर्ािउने गिी छपाइि कार्ि भै सकेको हुन ु पने ववभागको अनुमान हो ।

त्र्सैगिी आ ब २०७८।२०७९ का लार्ग प्रत्र्ेक स्वास््र् सं स्था सम्मको लार्ग पुग्ने गिी
एच एम आई एस / एल एम आइि एस सम्बन्धी अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन र्ािाम एवं

अनुगमन पुष्स्र्का छपाई गिी ष्जपला एवं पार्लका स्र्ि सम्म िु वानी गने गिी छपाइि गनुि
पनेछ ।
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उदे श्र्

प्रदे श अन्र्गिर्का सम्पूण ि स्थानीर् र्ह/स्वास््र् सं स्थाहरुवाट र्दइएका स्वास््र् सेवाहरुको

अर्भलेख िाख्ने र्था प्रर्र्वेदन गने कार्िको लार्ग आवश्र्क पने अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन
र्ािाम एव अनुगमन पुष्स्र्काहरु समर्मानै छपाइि र्था ववर्िण गने ।

अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल
सञ्चालन
प्रकृर्ा

प्रदे श अन्र्गिर्का सम्पूण ि स्थानीर् र्ह/स्वास््र् सं स्थाहरुवाट र्दइएका स्वास््र् सेवाहरुको

अर्भलेख िाख्ने र्था प्रर्र्वेदन गने कार्िको लार्ग आवश्र्क पने अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन
र्ािाम एव अनुगमन पुष्स्र्काहरु समर्मानै छपाइि र्था ववर्िण भएको हुनेछ ।

प्रदे श स्र्िवाट समर्मा नै अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन र्ािमहरु प्रदे श अन्र्गिर्का स्वास््र्
सं स्थाहरुका लार्ग के कर्ी चाहीने हो सो को एकीन गने ।

सो का लार्ग ष्जपला एवं स्थानीर् र्हहरुसं ग के कर्र् परिमाणमा सामग्री एवं टु पसहरु बांकी
छ र्लष्खर्मा जानकािी र्लइि एवकन गने ।

सं ष्घर् स्र्िमा कर्र् परिमाणमा छ ि कर्र् प्रदे शमा प्राप्त हुने हो र्लष्खर्मा जानकािी र्लइ
परिमाण आंकलन गने ।

प्रदे श स्वास््र् र्नदे शनालर्सं ग पर्न आबश्र्कर्ा र्नधाििणका लार्ग एवकन र््र्ांक संकलन
गने ।

एच एम आइ एस / एल एम आइ एस सम्बन्धी अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन र्ािाम एवं

अनुगमन पुष्स्र्काको स्पेष्शवर्केशन ि छपाइि गनुप
ि ने र्ािमहरुको नमूना र्र्ाि गने वा
स्वास््र् सेवा ववभाग व्र्वस्थापन महाशाखा स्वास््र् सेवा ववभागमा समन्वर् गने ।
समर्मानै छपाइि कार्ि गिी सम्बष्न्धर् ष्जपला एवं पार्लकाहरुमा पठाउने ।
बजेट

बाँिर्ाँि

िकम रु हजािमा
प्रदे श १

प्रदे श २

बागमर्ी

गण्िकी

प्रेदश ५

कणािली

सु पष्श्चम

६८६०

७५५५

६९०८

५१२५

५९६३

३५५०

३९५०

खचि गदाि अथि मन्रालर् द्वािा जािी कार्िक्रम सञ्चालन र्नदे ष्शका (पर्छपलो सं स्किण),
साविजर्नक खरिद ऐन, र्नर्मावली र्था आर्थिक ब्र्वस्थापन सम्बष्न्ध र्नर्म अर्नवार्ि पालना
गनुि पनेछ ।

अर्भलेख र्था कार्ि सम्पन्न भए पश्चार् स्वा से वव ब्र्वस्थापन महाशाखालाइि कार्िक्रम सं चालन ि खचिको
प्रर्र्वेदन

समग्र ववस्र्ृर् प्रर्र्वेदन र्र्ाि गिी पेश गनुि पने ।

सन्दभि सामाग्री ववगर्मा स्वास््र् सेवा ववभाग ब्र्वस्थापन महाशाखाबाट छपाइि भै ववर्िण भएका एच एम

आइ एस / एल एम आइ एस सम्बन्धी अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन र्ािाम एवं अनुगमन
पुष्स्र्का

र्ािमहरुको नमूना स्वास््र् सेवा ववभागको वेभ साइटबाट र्लन सवकने
आवश्र्कर्ा

बमोष्जम

व्र्वस्थापन

महाशाखा

ब्र्ष्िहरुसं गको समन्वर् ि सहकार्ि गनि सवकने
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स्वास््र्

सेवा

ववभागका

सम्बष्न्धर्

वक्रर्ाकलापको नाम : और्र्ध, भ्र्ाष्क्सन र्था भ्र्ाष्क्सन जन्र् सामग्री, साधन, सामाग्री रिप्र्ावकङ र्था िु वानी
ि पूनः ववर्िण समेर्
कार्िक्रमको
परिचर्

कुनै पर्न कार्िक्रमलाई सर्लर्ा पूवक
ि सञ्चालन गनिको लार्ग आवश्र्क और्र्ध, भ्र्ाष्क्सन,
भ्र्ाष्क्सनजन्र् सामग्रीहरु, औजाि, उपकिण, अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन र्ािामहरू र्था अन्र्

सामग्रीहरू आवश्र्क परिमाण, उपर्ुि सर्ममा र्था र्ोवकएकै स्थानमा उपलब्ध गिाउन
सवकएमा मार कार्िक्रमले अपेक्षा गिे को लक्ष्र् हार्सल गनि सक्दछ । आवश्र्क और्र्ध

र्था सामग्रीहरु समर्मै आपूर्र्ि गिी स्वास््र् सं स्थाहरूमा वर्ि भरि नै उपलब्ध गिाउने

व्र्वस्था भएमा सेवाग्राहीहरू लाई गुणस्र्िीर् स्वास््र् सेवा प्रदान गनुक
ि ा साथै स्वास््र्
सं स्था प्रर्र् सविसाधािण जनर्ाको ववश्वास समेर् बढ्दछ ।

प्रादे ष्शक स्वास््र् आपूर्र्ि ब्र्वस्थापन केन्रहरुको साथै स्वास््र् कार्ािलर् मार्िर् स्थानीर्
र्ह एवं स्वास््र् सं स्था सम्म और्र्ध, भ्र्ाष्क्सन र्था भ्र्ाष्क्सनजन्र् सामग्री, साधन, सामान,
रिप्र्ावकङ र्था िु वानी ि पुनःववर्िण गनिका लार्ग र्स शीर्िक अन्र्गिर् बजेटको व्र्वस्था
गरिएको छ ।
उदे श्र्

स्वास््र् सं स्थाहरुबाट गुणस्र्िीर् स्वास््र् सेवा प्रदान गने कार्िको लार्ग आवश्र्क र्नःशुपक
अत्र्ावश्र्क और्र्धहरुको र्निन्र्ि आपूर्र्िको ब्र्वस्था र्मलाउने ।

आवश्र्कर्ा अनुसाि और्र्ध र्था स्वास््र् जन्र् सामाग्रीहरु िु वानी गनिका लार्ग आवश्र्क
पने प्र्ावकङ्ग, रिप्र्ावकङ्ग सामाग्री जुटाउने ।

स्वास््र् सं स्थाहरुमा और्र्ध र्था स्वास््र् सामाग्रीहरुको उपलब्धर्ा सुर्नष्श्चर् गने ।

और्र्धको र्नर्र्मर् ववर्िण, आकष्स्मक ववर्िण ि पूनः ववर्िण गने व्र्वस्था र्मलाउने

ववर्भन्न अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन र्ािामहरू समर्मानै स्वास््र् सं स्थाहरु सम्म उपलब्ध
गिाउने ।
अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल

स्वास््र् सं स्थाहरुबाट गुणस्र्िीर् स्वास््र् सेवा प्रदान गने कार्िको लार्ग आवश्र्क र्नःशुपक
अत्र्ावश्र्क और्र्धहरुको र्निन्र्ि आपूर्र्ि हुने ।

आवश्र्कर्ा अनुसाि और्र्ध र्था स्वास््र् जन्र् सामाग्रीहरु िु वानी गनिका लार्ग आवश्र्क
पने प्र्ावकङ्ग, रिप्र्ावकङ्ग सामाग्री जुटने ।

स्वास््र् सं स्थाहरुमा और्र्ध र्था स्वास््र् सामाग्रीहरुको उपलब्धर्ा सुर्नष्श्चर्ा हुने
और्र्धको र्नर्र्मर् ववर्िण, आकष्स्मक ववर्िण ि पूनः ववर्िण गने व्र्वस्था र्मपने

ववर्भन्न अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन र्ािामहरू समर्मानै स्वास््र् सं स्थाहरु सम्म उपलब्ध भएको
सुर्नष्श्चर् हुने ।
सञ्चालन
प्रकृर्ा

अन्र्गिर्का स्वास््र् सं स्थाहरू कर्र् दुिीमा छन िु वानीको माध्र्म (भरिर्ा, खच्चि, सवािी
साधन आर्द) के के छन् ? एक पटक र्नष्श्चर् परिमाणमा (र्ौल। भािी) सामान िु वानी

गदाि कर्र् खचि लाग्छ आर्दको ववविण र्र्ाि गिी बर्िभिलाई आवश्र्क पने िकमको लागर्
अनुमान र्था िु वानी कार्िर्ार्लका र्र्ाि गनुि पदिछ। ष्जपला दििे ट र्नधाििण सर्मर्र्को
िु वानी दििे टलाई आधाि मान्न सवकने छ ।
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और्र्ध औजाि उपकिण रिप्र्ावकङ्ग र्था िु वानी कार्ि एकीकृर् िु वानीको अवधािणा बमोष्जम

नै सम्पन्न गनुि पदिछ अथािर् ् उपलब्ध गिाउनु पने स्वास््र्का ववर्भन्न कार्िक्रमका

सिसामानहरू छु ट्टा छु ट्टै िु वानी नगिी सम्भव भए सम्म एकै पटक एकीकृर् रुपमा िु वानी
गनुि पदिछ।

िु वानी कार्िको लार्ग आवश्र्क पने प्र्ावकङ सामग्रीहरू (जस्र्ै काटुिन, काटुिनटे प, माकिि),
प्र्ावकङ ज्र्ाला आर्द समेर् र्स कार्िक्रम अन्र्गिर् खचि गनि सवकने छ।

र्स बजेट ष्शर्िक अन्र्गिर् िाष्खएको बजेटलाई मुख्र् गिी और्र्ध, साधन र्था उपकिणको
िु वानी र्था प्र्ावकङ सम्बन्धी कार्िमा मार खचि गनि सवकनेछ ।

स्वास््र् सं स्थाहरु बाट प्राप्त LMIIS रैमार्सक प्रर्र्वेदनको आधािमा स्वास््र् सं स्थामा भएको

मौज्दार्लाई आधािमानी और्र्ध, साधनहरू आवश्र्कर्ाको आधािमा प्रदे श स्वास््र् आपूर्र्ि
केन्रबाट ष्जपला ष्स्थर् स्वास््र् कार्ािलर् मार्िर् स्थानीर् र्ह सम्म आपूर्र्ि गने व्र्वस्था
र्मलाउनु पदिछ।

साविजर्नक खरिद ऐन र्था र्नर्मावली अनुसाि स्वास््र् कार्ािलर्/स्थानीर् र्ह सम्मिु वानीको

लार्ग र्सलबन्दी दिभाउपर वा बोलपर आव्हान गिी िु वानी सम्बन्धी कार्ि गनि सवकने छ।
ववर्िणको लार्ग गनुप
ि ने कार्िहरूः
स्वास््र्

सं स्थाहरूले

रैमार्सक

भूिानी

भएको

पवहलो

मवहनाको

७

गर्े

र्भर

एल.एस.आइ.एम. प्रर्र्वेदन पठाउनु पने भएकोले नपठाउने स्वास््र् सं स्थाहरू लाई र्ाकेर्ा
गिी रैमार्सक प्रर्र्वेदन प्राप्त गने।

प्राप्त रैमार्सक एल.एस.आइ.एम. प्रर्र्वेदनका सबै कोलमहरू ठीक सँग भिे नभिे को जाँच
गने।

स्वास््र् सं स्थाहरूको स्वीकृर् मौज्दार् परिमाण -ASL_ र्था रैमार्सकको अन्र्को मौज्दार्
परिमाणलाई आधाि मानी र्नकाशा गनुप
ि ने परिमाण र्नधाििण गने।

र्नकाशा परिमाण र्नधाििण गदाि स्टोिमा भएको मौजुदा परिमाणलाई समेर् ध्र्ान र्दने ।
स्टोिमा भएको मौज्दार् स्वास््र् सं स्थाबाट माग भएको परिमाण भन्दा कम भएको अवस्थामा

टािाका स्वास््र् सं स्थाहरु लाई पूिा परिमाणमा ि नष्जक का स्वास््र् सं स्थाहरूको हकमा
सके सम्म स्वीकृर् मौज्दार् परिमाण -ASL_ ि आकष्स्मक माग ववन्दु -EOP_ को बीचको
परिमाण नघट्ने गिी ववर्िण गने व्र्वस्था र्मलाउने।

अन्र्िगर्का सम्पूण ि स्वास््र् सं स्थाहरूको लार्ग र्नकाशा गनुि पने परिमाण र्नधाििण गरिसके
पर्छ प्रत्र्ेक स्वास््र् सं स्थाहरूको लार्ग वेग्ला वेग्लै हस्र्ान्र्िण र्ािाम र्र्ाि गने ।
हस्र्ान्र्िण र्ािाममा प्रत्र्ेक आइटमको मूपर् समेर् उपलेख गनुि पनेछ।

हस्र्ान्र्िण र्ािाम बमोष्जम बेग्ला बेग्लै स्वास््र् सं स्थाहरूको लार्ग छु ट्टा छु ट्टै प्र्ावकङ्ग
गने।

प्र्ावकङ्ग गरिसकेपर्छ सुिष्क्षर् वकर्समले ष्जपलाको भौगोर्लक अवस्था अनुसाि भरिर्ा, खच्चि
र्था सवािीका साधनबाट िु वानीको व्र्वस्था गने।
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और्र्ध, साधन, सामाग्रीहरु आर्द िु वानी गरिसके पर्छ स्वास््र् सं स्थाहरू बाट दाष्खला
प्रर्र्वेदन प्राप्त गिी र्नकाशा परिमाण अनुसाि आम्दानी बाँधेको छ छै न सुर्नष्श्चर् गने।

र्नकाशा गरिएको और्र्ध साधन ह.र्ा. अनुसाि ष्जन्सी खार्ामा खचि कटाउने (एकमुटट खचि
नकटाउने।)
बजेट

िकम रु हजािमा

बाँिर्ाँि

प्रदे श १

प्रदे श २

बागमर्ी

गण्िकी

प्रेदश ५

कणािली

सु पष्श्चम

२५००

२०००

२४००

२५५०

२४००

२७६५

२२५०

खचि गदाि अथि मन्रालर् द्वािा जािी कार्िक्रम सञ्चालन र्नदे ष्शका (पर्छपलो सं स्किण),
साविजर्नक खरिद ऐन, र्नर्मावली र्था आर्थिक ब्र्वस्थापन सम्बष्न्ध र्नर्म अर्नवार्ि पालना
गनुि पनेछ ।

अर्भलेख र्था कार्ि सम्पन्न पश्चार् स्वा से वव ब्र्वस्थापन महाशाखालाइि कार्िक्रम सं चालन ि खचिको
प्रर्र्वेदन

समग्र ववस्र्ृर् प्रर्र्वेदन र्र्ाि गिी पेश गनुि पने ।

सन्दभि सामाग्री

वक्रर्ाकलापको नाम : इि एल एम आई एस / र्ि एच आइ एस २ सम्बन्धी एवककृर् सर्मक्षा
कार्िक्रमको
परिचर्

स्वास््र् र्था जनसं ख्र्ा मन्रालर्ले स्वास््र् सेवाको समग्र बस्र्ुष्स्थर्ीका बािे मा छलर्ल
गने, मुख्र् सवाल पवहचान गिी आगामी बर्ि कार्िर्ोजनामा समावेश गने उदे श्ले स्वास््र्
सं स्थार्ह दे खी केन्रस्र्ि सम्म ववर्भन्न प्रकािका सर्मक्षाहरु गिे गिाए जस्र्ै प्रदे श स्र्िबाट
पर्न ववर्भन्न सर्मक्षाहरु हुदै आएको छ ।

र्सै ष्शलष्शलामा नेपाल सिकाि मन्रीपरिर्दको र्नणिर् नं २० (२०७६।०३।२४) र्नणिर्
अनुसाि ववर्भन्न र्नकार्बाट प्रर्र्वेदन गने सम्बन्धमा भएको र्नणिर् दे हार् बमोष्जम िहेको छ
:

स्थानीर्, प्रदे श ि सं धीर् र्हबाट आर्ू अन्र्गिर्का स्वास््र् सं स्थाको मार्सक प्रर्र्वेदन केन्रीर्
सूचना प्रणालीमा प्रववटठ गने र्था अन्र् सूचनाहरू समेर् स्वास््र् सं स्थाहरूबाट स्थानीर्

र्हमा, स्थानीर् र्हले स्वास््र् कार्ािलर्हरूमा, स्वास््र् कार्ािलर्हरूले प्रदे श स्वास््र्
र्नदे शनालर्हरूमा ि प्रदे श स्वास््र् र्नदे शनालर्हरूले स्वास््र् सेवा ववभागमा पठाउने

सं स्थागर् व्र्वस्था गिी स्थानीर् दे ष्ख सं घीर् र्हसम्म र्नर्र्मर्, र्नष्स्चर् समर् र्समा र्भर पूण ि
ववविण सवहर्को प्रर्र्वेदन गने-गिाउने व्र्वस्था र्मलाउने र्नणिर् गरिएको छ ।

मन्रीपरिर्द स्र्िीर् र्नणिर्लाइि समर्मा कार्ािन्वर्न गिाउन ि सो कामलाइि मुर्ि रुप र्दन
र्स महाशाखाले प्रदे श स्वास््र् र्नदे शनालर् मार्िर् कार्िक्रम सं चालन गने गिी आ ब
२०७७।०७८ मा इि एल एम आई एस / र्ि एच आइ एस २ सम्बन्धी एवककृर् सर्मक्षा
कार्िक्रम िाष्खएको हो ।
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उदे श्र्

इि एल एम आई एस / र्ि एच आइ एस २ सम्बन्धी सं चार्लर् वक्रर्ाकलापको अवस्थाको

अपेष्क्षर्

इि एल एम आई एस / र्ि एच आइ एस २ सम्बन्धी सं चार्लर् वक्रर्ाकलापको अवस्थाको

सञ्चालन

ववगर्मा स्वास््र् सेवा ववभाग अन्र्गिर् दुइिबटा महाशाखाहरु क्रमश ब्र्वस्थापन महाशाखा

प्रर्र्र्ल
प्रकृर्ा

बािे मा प्रदे श स्र्िमा एवककृर् सर्मक्षा गने ।

बािे मा प्रदे श स्र्िमा एवककृर् सर्मक्षा भएको हुनेछ ।
ि आपूर्र्ि ब्र्वस्थापन महाशाखा िहेका र्थए ।

ब्र्वस्थापन महाशाखा अन्र्गिर् र्ि एच आइ एस २ सं चार्लर् र्थर्ो भने आपूर्र्ि ब्र्वस्थापन
महाशाखा अन्र्गिर् इि एल एम आई एस र्थर्ो ।

अवका र्दनमा दुवै महाशाखा गार्भएि एक भएको अवस्थामा दुइिबटा प्रणालीलाइि एकै

ु रुपमा सं चालन गनुि
महाशाखाबाट संचालन गरिने भएको हुँदा सर्मक्षा पर्न एकै पटक सं र्ि
पने भन्ने मान्र्र्ा हो ।

र्स कार्िक्रम प्रदे श स्वास््र् र्नदे शनालर्को नेर्त्ृ वमा सं चालन हुने ।
र्ो कार्िक्रम २ दे ष्ख ३ र्दन सम्मको िाख्न सवकनेछ ।

र्स कार्िक्रममा स्वास््र् कार्ािलर्का प्रमुख ि ष्जपलाको र्ोकल पसिनहरुको सहभार्गर्ा
गिाउने ।

अस्पर्ालबाट समेर् अस्पर्ालको र््र्ांक हेने पदार्धकािीको उपष्स्थर्ी गिाउने ।

र्नर्र्मर् िाम्रो रिपोवटग गने ि नगने पार्लकाहरुबाट कष्म्र्मा पाँच पाँ च जनाको दिले १०
जना सहभागी समेर् बोलाउने ।

सं भव भए सम्म स्वास््र् कार्ािलर्, अस्पर्ाल, पार्लका ि स्वास््र् सं स्थाहरुको केश स्टिी
गिी सो को प्रस्र्ुर्ी समेर् गने ।

स्वास््र् सेवा ववभागबाट इि एल एम आई एस / र्ि एच आइ एस २ हेने ब्र्ष्िको उपष्स्थर्ी
समेर् सुर्नष्श्चर् गने ।

र्दी सहभागी बिी हुने भए ि बजेटको परिधी अनुसाि दुइि ब्र्ाचमा कार्िक्रम सं चालन गनि
सवकने ।

कार्िक्रम सं चालन गदाि एजेण्िा र्र्ाि गने ।

एजेण्िा र्र्ाि गदाि र्नम्न कुिा समावेश गने :

इि एल एम आई एस / र्ि एच आइ एस २ को अवस्था
प्रगर्र् वािे मा छलर्ल गने गिाउने ।

प्रगर्र् हुन नसक्नु कािण पत्ता लगाउने ।

समाधानको लार्ग कार्िर्ोजना र्र्ाि गने ।

पार्लका ि ष्जपला स्वास््र् कार्ािलर्का लार्ग सुझाव र्र्ाि गने ।
सं ष्घर् स्र्िबाट समाधान गनुि पने ववर्र्मा सुझाव र्र्ाि गने

ववशेर् परिष्स्थर्ी बाहेक सम्भव भए सम्म पवहलो चौमार्सकको अन्र् वा दोश्रौ चौमार्सकको
पवहलो मवहना र्र्िनै र्ो वक्रर्ाकलाप सं चालन गने
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बजेट

बाँिर्ाँि

िकम रु हजािमा
प्रदे श १

प्रदे श २

बागमर्ी

गण्िकी

प्रेदश ५

कणािली

सु पष्श्चम

११००

७००

१२००

९००

९९०

८९०

७५०

खचि गदाि अथि मन्रालर् द्वािा जािी कार्िक्रम सञ्चालन र्नदे ष्शका (पर्छपलो सं स्किण),
साविजर्नक खरिद ऐन, र्नर्मावली र्था आर्थिक ब्र्वस्थापन सम्बष्न्ध र्नर्म अर्नवार्ि पालना
गनुि पनेछ ।

अर्भलेख र्था कार्ि सम्पन्न भए पश्चार् स्वा से वव ब्र्वस्थापन महाशाखालाइि कार्िक्रम सं चालन ि खचिको
प्रर्र्वेदन

समग्र ष्स्थर्ी ि पार्लका, ष्जपला, प्रदे श ि सं ष्घर् स्र्िबाट समाधान गने पने ववर्र्मा ववस्र्ृर्
प्रर्र्वेदन र्र्ाि गिी र्र्् र्र्् र्नकार्मा प्रर्र्वेदन गने ।

सन्दभि

सामाग्री

वक्रर्ाकलापको नाम : आधािभूर् आपूर्र्ि ब्र्वस्थापन र्था स्वास््र् सामग्री खरिद प्रणाली सम्बन्धी र्ार्लम
कार्िक्रमको
परिचर्

नेपालको सं ववधानले गुणस्र्िीर् स्वास््र् सेवा आम नागरिकको मौर्लक अर्धकािको रुपमा

प्रत्र्ाभ ुर् गिे को परिप्रेक्षर्मा गुणस्र्िीर् स्वास््र् सेवामा आम नागरिकको सहज, सुलभ ि
समान पहुँच पुर्ािउन और्र्ध र्था स्वास््र् सामाग्रीहरुको महत्वपूण ि भूर्मका िहेको हुन्छ ।
स्वास््र् सामाग्रीहरुको खरिद ब्र्वस्थापन कार्िलाई सहजीकिण गनि खरिद ब्र्वस्थापन लाई

प्रभावकािी ि ब्र्वष्स्थर् गनि सकेको खण्िमा मार अत्र्ावश्र्क और्र्धहरु र्ठक सामान,

र्ठक परिमाणमा, र्ठक समर्मा ि ठीक मू पर्मा प्राप्त हुन सक्दछ । स्वास््र्का सं घीर्
र्नकार्हरु, प्रादे ष्शक र्था स्थानीर् र्हहरुबाट हुने खरिद कार्िमा मागि दशिन गनि, सहजीकिण
गनि, खरिद ब्र्वस्थापनमा और्र्धको अभाव नहुन, मौज्दार्को अवस्था र्ठक िाख्न, और्र्धको

गुणस्र्ि र्नर्र्मर् कार्म गनि, उष्चर् भण्िाि ब्र्वस्थापन गिी गुणस्र्िीर् स्वास््र् सेवा प्रवाह
गनुि पने हुन्छ ।

साविजर्नक खरिद ऐन, २०६३ ि साविजर्नक खरिद र्नर्मावली २०६४ ले साविजर्नक
खरिदको कानूनी आधाि र्नमािण गिे को छ । साविजर्नक खरिद सम्बन्धी कार्िववर्ध, प्रवक्रर्ा

र्था र्नणिर्लाई अझ बिी खुला, पािदशी, बस्र्ुर्नटठ ि ववश्वसनीर् बनाउन, साविजर्नक

खरिद प्रवक्रर्ामा प्रर्र्स्पधाि, स्वच्छर्ा, ईमान्दािीर्ा, जवार्दे हीर्ा ि ववश्वसनीर्र्ा प्रवद्र्धन
गिी र्मर्ब्र्र्ी र्था वववेकपूण ि िङ्गबाट अर्धकर्म प्रर्र्र्ल हार्सल गनुि र्था खरिद गदाि

उत्पादक, ववक्रेर्ा, आपूर्र्िकर्ाि, र्नमािण ब्र्वसार्ी वा सेवा प्रदार्कलाई भेदभाव नगिी खरिद
प्रवक्रर्ामा सहभागी हुने समान अवसि सुर्नष्श्चर् गनुि साविजर्नक खरिदको आधािभूर्
र्सद्धान्र्हरु भएकोले दे शमा सं घीर् ब्र्वस्था लागू भएपर्छ अत्र्ावश्र्क और्धी लगार्र्का
स्वास््र् सामाग्रीहरुको खरिद प्रदे श ि स्थानीर् र्हबाट समेर् गने ब्र्वस्था भएकोले

सम्बष्न्धर् सिोकािवालाहरुलाई र्स सम्बन्धमा बृहर् जानकािी एवं क्षमर्ा अर्भबृद्धीका लार्ग
र्ो कार्िक्रम िाष्खएको हो ।
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उदे श्र्

प्रदे श स्र्िमा र्ठक सामान, र्ठक परिमाणमा, र्ठक समर्मा ि ठीक मूपर्मा खरिद गनिका

लार्ग आधािभूर् आपूर्र्ि ब्र्वस्थापन र्था स्वास््र् सामग्री खरिद प्रणाली सम्बन्धी र्ार्लम
सं चालन गने ।

अपेष्क्षर्

आधािभूर् आपूर्र्ि ब्र्वस्थापन र्था स्वास््र् सामग्री खरिद प्रणाली सम्बन्धी र्ार्लम पश्चार्

सञ्चालन

प्रदे श स्वास््र् आपूर्र्ि ब्र्वस्थापन केन्रले सम्भव भए सम्म पवहलो चौमार्सक वा सम्भव

प्रर्र्र्ल
प्रकृर्ा

र्ठक सामान, र्ठक परिमाणमा, र्ठक समर्मा ि ठीक मूपर्मा खरिद भएको हुनेछ ।

नभएमा दोश्रो चौमार्सक अवर्धको पवहलो वा दोश्रो मवहनामानै र्ो वक्रर्ाकलाप सम्पन्न गिी
सक्नु पने हुन्छ । (परिष्स्थर्ी अनुकुल भएको अवस्थामा )

कार्िक्रम सं चालन गनुि अष्घ ब्र्वस्थापन महाशाखाको समेर् समन्वर्मा गनि उष्चर् हुने ।

साविजर्नक खरिद अनुगमन कार्ािलर्का पदार्धकािी एवं प्रर्र्र्नर्धज्र्ूहरुको उपष्स्थर्र्को
सुर्नष्श्चर्र्ा अर्नवार्ि ।

बजेटको परिर्ध र्भर िही केन्रले ष्जपला एवं अस्पर्ाल, पार्लकाहरुका प्रशासवकर् अर्धकृर्,

स्वास््र् प्रमुख एवं सं र्ोजक साथै केन्रले उष्चर् ठानेका पदार्धकािीलाइि सहभार्ग गिाउन
सवकनेछ ।

ववगर् दे ष्ख लामो अनुभव सं गालेका ब्र्वस्थापन महाशाखा अन्र्गिर् आपूर्र्ि शाखाका
पदार्धकािीहरुलाइि आबश्र्कर्ा अनुसाि स्रोर् ब्र्ष्िको रुपमा बोलाउन सवकने ।
र्ो कार्िक्रम बिीमा ३ र्दन सम्मको गनि सवकने ।

प्रदे श स्वास््र् आपूर्र्ि ब्र्वस्थापन केन्रले अनुकुल स्थानमा स्थान र्ोक्न सक्नेछ

आधािभूर् स्वास््र् आपूर्र्ि ब्र्वस्थापन वक्रर्ाकलापलाइि ध्र्ान र्दइि साविजर्नक खरिद ऐन,

र्नर्मावली अनुसाि साविजर्नक खरिदको कानूनी आधािलाइि मध्र्नजि गिी र्ार्लम सं चालन
गनुि पनेछ ।
बजेट

बाँिर्ाँि

िकम रु हजािमा
प्रदे श १

प्रदे श २

बागमर्ी

गण्िकी

प्रेदश ५

कणािली

सु पष्श्चम

१०००

८००

१०००

९००

९००

११००

१०००

खचि गदाि अथि मन्रालर् द्वािा जािी कार्िक्रम सञ्चालन र्नदे ष्शका (पर्छपलो सं स्किण),
साविजर्नक खरिद ऐन, र्नर्मावली र्था आर्थिक ब्र्वस्थापन सम्बष्न्ध र्नर्म अर्नवार्ि पालना
गनुि पनेछ ।

अर्भलेख र्था कार्ि सम्पन्न भए पश्चार् स्वा से वव ब्र्वस्थापन महाशाखालाइि कार्िक्रम सं चालन ि खचिको
प्रर्र्वेदन

समग्र ववस्र्ृर् प्रर्र्वेदन र्र्ाि गिी पेश गनुि पने ।

वक्रर्ाकलापको नाम : प्रदे श र्था स्थानीर् र्हहरुको स्वास््र् सामग्रीहरूको परिमाण र्नधाििण गोष्टठ
कार्िक्रमको
परिचर्

सामान्र्र्र्ा स्वास््र् सेवा प्रदान गने कार्िको लार्ग आवश्र्क पने स्वास््र् सामाग्रीहरुको
ु ान गनुल
पूवािनम
ि ाई स्वास््र् सामाग्रीहरुको प्रक्षेपण भन्ने गरिन्छ । कुनै र्नष्श्चर् अवर्धमा
सेवा प्रदान गनि के कर्र् प्रकाि ि परिमाणको सामाग्रीको आवश्र्कर्ा पनि सक्छ भनी
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आँकलन गनुप
ि ने हुन्छ । र्सिी और्धी, उपकिण र्था अन्र् स्वास््र् सामाग्रीहरु र्नष्श्चर्

समर् अवर्धका लार्ग कर्र् परिमाणमा आवश्र्क हुन्छ भन्ने कुिा ववर्भन्न र््र्ांकमा आधारिर्
िहेि आँकलन गनुि नै प्रक्षेपण हो ।

प्रक्षेपण गरिएका परिमाणको आधािमा वास्र्ववक नपुग हुने परिमाण र्नधाििण गने प्रवक्रर्ानै
परिमाण र्नधाििण हो । र्स प्रवक्रर्ामा र्नष्श्चर् अवर्धको लार्ग प्रक्षेपण भएको परिमाणबाट

उपलब्ध मौज्दार् ि पूव ि सम्झौर्ाको प्राप्त हुन बाँकी िहेको परिमाण वा अन्र् र्नकार्बाट

प्राप्त हुन सक्ने परिमाण वा कुनै अन्र् र्नकार्बाट प्राप्त हुने भनी र्नष्श्चर् भएको परिमाण
घटाएि बाँकी नपुग हुने परिमाण र्नधाििण गनुि पदिछ । र्सिी र्र्ाि भएको र््र्ांकको

आधािमा वास्र्ववक नपुग हुने दे ष्खएको परिमाणको लार्ग मार खरिद प्रवक्रर्ा शुरु गनुि
पदिछ ।

भववटर्मा हुने कार्िक्रमको सर्लर्ाको लार्ग बिी र्थाथएपिक प्रक्षेपण गनि आपूर्र्ि
ब्र्वस्थापन सूचना प्रणालीको प्रर्र्वेदनबाट र््र्ांकहरुको सं कलन ि त्र्सको ववश्लेर्ण

जस्र्ैः ववगर्मा भएको खपर्, उपलब्ध मौजुदा मौज्दार्, खपर् दि, खेि जाने दि,
आवश्र्कर्ाको गाष्म्भर्िर्ा, मौजुदा उपकिणहरुको अवस्था र्था उपलब्ध बजेट आर्दको
र््र्ांकहरुको अध्र्र्न गिी खरिद लाई प्राथर्मकर्ा र्नधाििण गिी खरिद गनुि पदिछ ।
उदे श्र्

प्रदे श स्वास््र् आपूर्र्ि ब्र्वस्थापन केन्रले प्रदे श अन्र्गिर् स्वास््र् सेवा प्रदान गने कार्िको

अपेष्क्षर्

प्रदे श स्वास््र् आपूर्र्ि ब्र्वस्थापन केन्रले प्रदे श अन्र्गिर् स्वास््र् सेवा प्रदान गने कार्िको

सञ्चालन प्रकृर्ा

प्रदे श स्वास््र् आपूर्र्ि ब्र्वस्थापन केन्रले सम्भव भए सम्म पवहलो चौमार्सक वा सम्भव

प्रर्र्र्ल

ु ान गने
लार्ग आवश्र्क पने स्वास््र् सामाग्रीहरुको पूवािनम

ु ान भएको हुनेछ ।
लार्ग आवश्र्क पने स्वास््र् सामाग्रीहरुको पूवािनम

नभएमा दोश्रो चौमार्सक अवर्धको पवहलो वा दोश्रो मवहनामानै र्ो वक्रर्ाकलाप सम्पन्न गिी
सक्नु पने हुन्छ । (परिष्स्थर्ी अनुकुल भएको अवस्थामा )

कार्िक्रम सं चालन गनुि अष्घ ब्र्वस्थापन महाशाखाको समेर् समन्वर्मा गनि उष्चर् हुने

बजेटको परिर्ध र्भर िही केन्रले सार्मजक ववकास मन्रालर्, प्रदे श स्वास््र् र्नदे शनालर्,
प्रदे श अन्र्गिर्का केही ष्जपला एवं अस्पर्ालबाट र्स वक्रर्ाकलापमा िाम्रो अनुभव भएका

पदार्धकािी साथै केही पार्लकाहरुका स्वास््र् प्रमुख एवं सं र्ोजकहरुलाइि सहभार्ग गिाउन
सवकनेछ ।

ववगर् दे ष्ख लामो अनुभव संगालेका ब्र्वस्थापन महाशाखा अन्र्गिर् आपूर्र्ि शाखाका
पदार्धकािीहरुलाइि समेर् आबश्र्कर्ा अनुसाि बोलाउन सवकने ।
र्ो कार्िक्रम २ र्दनको हुनेछ ।

प्रदे श स्वास््र् आपूर्र्ि ब्र्वस्थापन केन्रले अनुकुल स्थानमा स्थान र्ोक्न सक्नेछ ।
र्ो कार्िक्रम संचालन गनुि भन्दा अगािी दे हार्का ववर्र्मा पूण ि र्र्ािी गनुि पनेछ :
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स्वास््र् संस्थाहरुको माग

स्वास््र् संस्थाहरुमा गर् बर्िको खपर् परिमाण
और्र्धको उपलब्धर्ा नभएको अवर्ध
रुग्णर्ा प्रकृर्ी

पूव ि सम्झौर्ा वा अन्र् र्नकार्बाट प्राप्त हुने भनी प्राप्त जानकािी अनुसाि पाइिपलाइनमा
िहेका प्राप्त हुन बाँकी परिमाण ।

महामािी र्था भैपिीका लार्ग चावहने परिमाण
खेि जाने दिि

गर् बर्िको नपुग परिमाण
उपलेष्खर्

ववर्र्हरुको

र्र्ािी

पर्छ

वक्रर्ाकलापहरु संचालन गनुि पनेछ
बजेट बाँिर्ाँि

मार

सहभागी

एवं

स्रोर्

ब्र्ष्िहरु

बोलाइि

िकम रु हजािमा
प्रदे श १

प्रदे श २

बागमर्ी

गण्िकी

प्रेदश ५

कणािली

सु पष्श्चम

६००

५००

७१७

६००

६००

८००

७००

खचि गदाि अथि मन्रालर् द्वािा जािी कार्िक्रम सञ्चालन र्नदे ष्शका (पर्छपलो सं स्किण),
साविजर्नक खरिद ऐन, र्नर्मावली र्था आर्थिक ब्र्वस्थापन सम्बष्न्ध र्नर्म अर्नवार्ि पालना
गनुि पनेछ ।
अर्भलेख

प्रर्र्वेदन

र्था कार्ि सम्पन्न भए पश्चार् स्वा से वव ब्र्वस्थापन महाशाखालाइि कार्िक्रम सं चालन ि खचिको

सन्दभि सामाग्री

समग्र ववस्र्ृर् प्रर्र्वेदन र्र्ाि गिी पेश गनुि पने ।
स्वीकृर् कार्िक्रम ि कार्िक्रम सम्बन्धी नीर्र्
स्र्िीर् उपचाि र्ार्लका

मौज्दार् र्था जगेिा मौज्दार्
जनसाँष्खक र््र्ाङ्क

वक्रर्ाकलापको नाम : प्रदे श स्र्िमा आर्थिक प्रशासन र्था आन्र्रिक र्नर्न्रण, ववर्भन्न प्रकािका ष्क्लर्नकल
र्ार्लम लगार्र्का अन्र् वक्रर्ाकलापहरु
कार्िक्रमको
परिचर्

प्रदे श अन्र्गिर्का कार्ािलर्हरुमा आर्थिक प्रशासन र्था आन्र्रिक र्नर्न्रणमा सुधाि गिी

साविजर्नक ववत्तीर् ब्र्वस्थापन प्रणालीलाई सुदृिीकिण गने ि स्वास््र् जनशष्िहरुको
ब्र्वस्थापकीर् र्था ष्क्लनीकल क्षमर्ा अर्भबृष्द्ध गिी सेवाको दार्िा बिाउनुका साथै र्ोजना

प्रकृर्ा, सामाष्जक उत्तिदावर्त्व ि सुशासनमा सुधाि पर्ाइ समग्र स्वास््र् प्रणाली
सुदृिीकिण गनि र्ो कार्िक्रम िाष्खएको हो ।
उदे श्र्




साविजर्नक ववत्तीर् ब्र्वस्थापन प्रणालीमा सुधाि हुने

कमिचािीको क्षमर्ा अर्भबृद्धी र्था सामाष्जक उत्तिदावर्त्व ि सुशासनमा सुधािमा सुधाि
गने
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अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल



स्वास््र् सेवा सुदृि गने



साविजर्नक ववत्तीर् ब्र्वस्थापन प्रणालीमा सुधाि भएको हुने



भएको हुने


सञ्चालन प्रकृर्ा

कमिचािीको क्षमर्ा अर्भबृद्धी र्था सामाष्जक उत्तिदावर्त्व ि सुशासनमा सुधािमा सुधाि
स्वास््र् सेवा सुदृि भएको हुने

र्स कार्िक्रम अन्र्गिर् र्नम्न वक्रर्ाकलापहरु गने :


कार्ािलर् प्रमुख, र्ोजना र्था लेखाका कमिचािीहरुलाई आवश्र्कर्ा अनुसािको प्र्ाकेज
र्र्ाि पािी ववत्तीर् ब्र्वस्थापन र्ार्लम सञ्चालन गने ि र्ेस्रो चौमार्सकमा सर्मक्षा

सञ्चालन गने । आर्थक
ि प्रशासन र्था आन्र्रिक र्नर्न्रण सम्बष्न्ध उपर्ुि सफ्टवेर्ि
जिान गिी सञ्चालनमा पर्ाउन सवकने ।


कार्ािलर् प्रमुख र्था ब्र्वस्थापकलाई सहभागी गिाई कुशल नेर्त्ृ व, ब्र्वस्थापन र्था
सकािात्मक सोच सम्वष्न्ध र्ार्लम/गोटठी सञ्चालन गने ।



र्ार्लम केन्रको अगुवाइमा आवश्र्कर्ा अनुसाि ववर्भन्न प्रकािका ष्क्लर्नकल

र्ार्लमहरु (SBA, IUCD, Implant, CoFP, CBIMNCI, ASRH, OT Nurse, MLP,
Anesthetic Assistant, Biomedical Technician, GBV, IP, NSV) सञ्चालन गने
। साथै Basic Life Support र्ार्लम समेर् सञ्चालन गनि सवकने ।


सामाष्जक सेवा इकाइ स्थापना नभएका अस्पर्ालहरुमा मार इकाइ स्थापना गिी
सञ्चालनमा पर्ाउने ।



स्वास््र् क्षेरको गुनासो ब्र्वस्थापन, सामाष्जक उत्तिदावर्त्व, आर्थिक प्रशासन,

आन्र्रिक र्नर्न्रण ि सुशासनमा सुधाि गनि प्रदे श स्र्ि र्था ष्जपलामा स्वास््र्
ु ाइ कार्िक्रम सञ्चालनमा गने ।
सुनव


ष्जपला र्था पार्लका स्र्िमा सं चालन हुने र्ोजना प्रकृर्ा र्था स्वास््र् सम्वष्न्ध ववर्भन्न
कृर्ाकलापहरुको अनुगमन, मुपर्ांकन र्था स्थलगर् अनुष्शक्षण गने ।



आवश्र्कर्ा अनुसाि र्स कृर्ाकलापहरुसं ग मार सम्बष्न्धर् ववर्र्मा अवलोकन र्था
ज्ञान आदानप्रदान भ्रमणको ब्र्वस्था गने ।



अधिवावर्िक रुपमा स्वास््र् सम्वष्न्ध कृर्ाकलापहरुको र्सकाइ र्था िणर्नर्ीक बैठक
सञ्चालन गने ।



प्रदे श, स्वास््र् कार्ािलर् र्था अस्पर्लालहरुमा Digital Citizen Charter स्थापना
गिी सञ्चालनमा पर्ाउने ।



कुनै एक ष्जपला अस्पर्ालमा Electronic Health Reporting
गिी



सञ्चालनमा पर्ाउने ।

प्रणाली scale up

HMIS र्था LMIS सुदृिीकिणका लार्ग जनशष्ि ब्र्वस्थापन गने ।
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उपलेष्खर् कार्िक्रमहरु सञ्चालन गनि सहजकर्ाि, र्लोअप, आवश्र्क सामाग्री र्था
उपकिणहरु, जनशष्ि, स्टे शनिी,

हल,

आर्दमा आर्थिक र्नर्मानुसाि खचि गने ।
बजेट बाँिर्ाँि

दै र्नक भ्रमण भत्ता,

खाजा,

र्ार्ार्ार्,

मार्थ उपलेष्खर् कृर्ाकलापहरुका लार्ग र्नम्नानुसाि बजेट बाँिर्ाँि गरिएको छ ।
कृर्ाकलापहरु

बजेट

ववत्तीर् ब्र्वस्थापन सम्बष्न्ध र्ार्लम र्था सफ्टवेर्ि

३०००

हजािमा

रु

कुशल नेर्त्ृ व, ब्र्वस्थापन र्था सकािात्मप्क सोच सम्बष्न्ध १०००
र्ार्लम/गोटठी

ववर्भन्न प्रकािका ष्क्लर्नकल र्ार्लमहरु

८५००

सामाष्जक सेवा इकाइि स्थापना

४५००

ु ाइि कार्िक्रम
स्वास््र् सुनव

१०००

र्सकाइ र्था िणनीर्र्क बैठक

५००

अनुगमन, मुपर्ांकन र्था स्थलगर् अनुष्शक्षण

१०००

सम्बष्न्धर् ववर्र्हरुमा अवलोकन भ्रमण

३०००

Digital Citizen Charter स्थापना

२२००

HMIS र्था LMIS सुदृविकिणका लार्ग जनशष्ि

२५००

Electronic Health Reporting स्थापना

१६६३

खचि गदाि अथि मन्रालर् द्वािा जािी कार्िक्रम सञ्चालन र्नदे ष्शका (पर्छपलो सं स्किण),
साविजर्नक खरिद ऐन, र्नर्मावली र्था आर्थिक ब्र्वस्थापन सम्बष्न्ध र्नर्म अर्नवार्ि पालना
गनुि पनेछ ।
अर्भलेख

प्रर्र्वेदन

र्था कार्िक्रम सञ्चालन पश्चार् सं ष्क्षप्त प्रर्र्वेदन र्र्ाि गिी चौमार्सक रुपमा स्वास््र् र्था

सन्दभि सामाग्री

जनसं ख्र्ा मन्रालर् एवं स्वा से वव ब्र्वस्थापन महाशाखामा पठाउनु पनेछ ।

वक्रर्ाकलापहरुसंग सम्बष्न्धर् ववर्भन्न नीर्र्, र्नर्म, र्नदे ष्शका, प्रोटोकल र्था सम्बष्न्धर्
ववर्र् बस्र्ु सम्बन्धी लेख िचनाहरु एवं ववज्ञहरुसंगको सहकार्िर्ा ।

ष्जपला स्र्िका वक्रर्ाकलापहरु

वक्रर्ाकलापको नाम : र््र्ांक गुणस्र्ि सुधािकालार्ग स्वास््र् कार्ािलर्बाट स्थानीर् र्ह एवं स्वास््र्
सं स्थाहरुमा एल एम आइ एस, एच एम आई एस ि र्ि एच आई एस एस सम्बन्धी स्थलगर्
सहष्जकिण/मेन्टोरिङ
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कार्िक्रमको
परिचर्

स्वास््र् कार्ािलर्बाट स्थानीर् र्ह एवं स्वास््र् सं स्थाहरुमा र्नर्र्मर् रुपमा एल एम आइ

एस, एच एम आई एस ि र्ि एच आई एस एस सम्बन्धी वक्रर्ाकलापहरुको स्थलगर्
ु े र्ो वक्रर्ाकलाप समावेश गरिएको हो ।
सहष्जकिण/मेन्टोरिङ होस भन्ने हेर्ल

त्र्सैगिी सम्बष्न्धर् स्थानीर् र्हहरु एवं स्थानीर् र्ह र्भरका स्वास््र् सं स्थाहरुबाट र्नःशुपक

कार्िक्रमका अत्र्ावश्र्क और्र्ध र्था साधनहरु र्निन्र्ि उपलब्धर्ा सुर्नष्श्चर् गनुक
ि ा साथै

ववर्रिर् सामाग्रीहरुको र्थाथि ववविण ब्र्वष्स्थर् र्रिकाले िाखे निाखेको साथै ववर्भन्न स्वास््र्
ब्र्वस्थापन सूचना प्रणालीहरुको उष्चर् समर्मा प्रर्ोग भए नभएको आर्द कार्िको र्निन्र्ि
अनुगमनका लार्ग र्ो कार्िक्रममा समावेश गरिएको हो ।
उदे श्र्

स्थानीर् र्ह ि अन्र्गिर्का स्वास््र् सं स्थाहरुले र्दने सेवा सुववधाहरुको सुर्नष्श्चर्र्ा गिी
प्रदान गरिएका सेवा सुववधाहरुको र्नर्र्मर् र््र्ांक गुणस्र्ि सुधाि भए नभएको सम्बन्धमा
स्थलगर् सहष्जकिण/मेन्टोरिङ गने ।
स्थानीर्

र्ह

एवं

स्वास््र्

सं स्थाहरुमा

एल

.एस.आई.एम./

एच

िी .एस.आई.एच./एचसम्बन्धी कार्ि भए नभएको ि नभएको हेिी
आवश्र्कर्ा अनुसाि स्थलगर् सहष्जकिण/मेन्टोरिङ गने ।
अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल

प्रदान गरिएका सेवा सुववधाहरुको र्नर्र्मर् र््र्ांक गुणस्र्ि सुधाि भए नभएको सम्बन्धमा
स्थलगर् सहष्जकिण/मेन्टोरिङ भएको हुनेछ ।
र्ह

एवं

स्वास््र्

सं स्थाहरुमा

एल

.एस.आई.एम./

एच

िी .एस.आई.एच./ एचसम्बन्धी कार्ि भए नभएको ि नभएको भए हेिी
आवश्र्कर्ा अनुसाि स्थलगर् सहष्जकिण/मेन्टोरिङ भएको हुनेछ ।
प्रकृर्ा

.एस.आई.आई.

स्थानीर् र्ह ि अन्र्गिर्का स्वास््र् सं स्थाहरुले र्दने सेवा सुववधाहरुको सुर्नष्श्चर्र्ा गिी

स्थानीर्

सञ्चालन

.एस.आई.एम./

.एस.आई.एम./

.एस.आई.आई.

आर्थिक कार्िववर्ध र्नर्मावली, २०६४ को दर्ा ५० बमोष्जम “लगर् खिा गिी िाष्खएको

ष्जन्सी मालसामान के कस्र्ो अवस्थामा छन् कार्ािलर् प्रमुखले एक वर्िमा कम्र्ीमा एक
पटक आर्ैले र्निीक्षण गिी वा त्र्स्र्ो मालसामान ष्जम्मा र्लने कमिचािी बाहेक अन्र् कमिचािी
वा प्राववर्धकद्वािा र्निीक्षण गनि लगाई त्र्सको प्रर्र्वेदन र्लष्खर् रुपमा लेष्ख वा र्लई िाख्ने
व्र्वस्था गनुि पनेछ । र्सिी र्निीक्षण प्रर्र्वेदन प्राप्त भएपर्छ आम्दानी बाँध्न छु ट भएको

कुनै मालसामान भेवटएमा मूपर् ि ववविण खुलाई आम्दानी बाध्न लगाई त्र्स्र्ो मालसामानको

ममिर् सम्भाि ि सं िक्षण गनुि गिाउनु पनेछ ।” भनी उपलेख भएको हुँदा कार्ािलर्मा प्राप्त
भएका ष्जन्सी मालसामानहरुको वर्िको १ पटक ष्जन्सी र्निीक्षण गरिनु पदिछ । र्सिी गरिने
र्निीक्षण प्रर्र्वेदनमा र्नम्न कुिाहरु स्पटट रुपमा खुलेको हुन ु पनेछ :

ष्जन्सी वकर्ाबमा आम्दानी नबाँर्धएका ष्जन्सी मालसामन भए के कर्र् ि कस्र्ो अवस्थामा
छन्,

मालसामानको सं िक्षण ि सम्भाि िाम्रोसं ग भएको छ छै न,

के कर्र् ष्जन्सी मालसामानहरु ममिर् सम्भाि गनुि पने अवस्थामा छन्,
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के कर्र् ष्जन्सी मालसामानहरु बेकम्मा भई र्ललाम र्बक्री वा र्मन्हा गनुि पनेछन्,

ष्जन्सी मालसामानको प्रर्ोग भए वा नभएको, हानी नोक्सानी भए वा नभएको ि हानी नोक्सानी
भएको भए कस्को लापिवाहीबाट भएको हो,

र्नःशुपक कार्िक्रमका अत्र्ावश्र्क और्र्ध र्था साधनहरु न्र्ून मौज्दार् भएका स्वास््र्
सं स्थाहरु

रैमार्सक LMIS प्रर्र्वेदन नपठाएका वा समर्मा नपठाउने स्वास््र् सं स्थाहरु
रैमार्सक LMIS प्रर्र्वेदन ठीक सं ग नभिे का स्वास््र् सं स्थाहरु

ष्जपलाले उपलब्ध गिाएका सामानहरुका दाष्खला प्रर्र्वेदन नपठाएका स्वास््र् सं स्थाहरु

र्नर्र्मर् िीअनलाईन प्रर्र्वेदन गिे का स्वास््र् .एस.आई.एम.प्लेट र्मिमा एच .एस.आई.एच.
सं स्था र्था स्थानीर् र्हहरु ।

एच.आई.आई.एससम्बन्धी जानकािी भए नभएको साथै उि प्रणाली सं चालनमा पर्ाउने
ि ववविण हेने गिे नगिे को ।
बजेट

बाँिर्ाँि

.

LMBIS कोि ६.१.२.४४४ मा ष्जपलामा अवष्स्थर् पार्लकाहरुका स्वास््र् सं स्थाहरुको

सं ख्र्ाको आधािमा प्राप्त हुन आएको न्र्ूनर्म िकम रु १ लाख ५ हजाि दे ष्ख अर्धकर्म ३
लाख ३० हजाि सम्म बजेट ववर्नर्ोजन ।

खचि गदाि अथि मन्रालर् द्वािा जािी कार्िक्रम सञ्चालन र्नदे ष्शका (पर्छपलो सं स्किण),
साविजर्नक खरिद ऐन, र्नर्मावली र्था आर्थिक ब्र्वस्थापन सम्बष्न्ध र्नर्म अर्नवार्ि पालना
गनुि पनेछ ।
अर्भलेख र्था स्थानीर्
प्रर्र्वेदन

र्ह

एवं

स्वास््र्

सं स्थाहरुमा

एल

.एस.आई.एम./

एच

.एस.आई.एम./

िी .एस.आई.एच./ एच सम्बन्धी कार्ि भए नभएको ि नभएको .एस.आई.आई.भए हेिी
आवश्र्कर्ा अनुसाि स्थलगर् सहष्जकिण/मेन्टोरिङ गिी प्रत्र्ेक छ / छ मवहनाको कामको

प्रगर्र् प्रर्र्वेदन सम्बष्न्धर् प्रदे श स्वास््र् र्नदे शनालर्, प्रदे श स्वास््र् आपूर्र्ि ब्र्वस्थापन
केन्र ि स्वास््र् सेवा ववभाग ब्र्वस्थापन महाशाखामा पठाउनु पनेछ ।
सन्दभि

सामाग्री

वक्रर्ाकलापको नाम : स्वास््र् कार्ािलर् मार्िर् स्थानीर् र्हहरूको मार्सक सूचना संकलन, भेरिवर्केशन एवं
गुणस्र्ि सुधाि, चौमार्सक, बावर्िक सर्मक्षा
कार्िक्रमको
परिचर्

स्वास््र् व्र्वस्थापनलाई सुदृि ि व्र्वष्स्थर् बनाउने उद्देश्र्ले स्वास््र् सं स्थाबाट प्रदान गिे को
सेवाको अर्भलेख अनुसािको प्रर्र्बेदन भए नभएको एकीन गनुक
ि ो साथै प्रत्र्ेक मवहना

पार्लकाले सं चालन गने मार्सक सूचना सं कलन, सं कर्लर् सूचनाको भेरिवर्केशन एवं उि
सूचनाको गुणस्र्ि सुधाि कार्ि र्नर्र्मर् भए नभएको ववर्र्मा साथै पार्लका स्र्िको चौमार्सक
एवं बावर्िक सर्मक्षा कार्िक्रम ष्जपला स्र्िबाट संचालन गने गिी र्ो वक्रर्ाकलाप िाष्खएको
हो ।
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र्स वक्रर्ाकलाप अन्र्गिर् ष्जपला र्भर िहेका पार्लका अन्र्गिर्का स्वास््र् सं स्थाहरुबाट
प्रदान गरिएका सेवाहरुलाई लेखाजोखा गिी सं चार्लर् स्वास््र् कार्िक्रमको लक्ष्र् प्रगर्र्को

र्नर्र्मर् समीक्षा गिाउने, लक्ष्र् अनुसाि प्रगर्र् हुन नसकेका कािणहरु पत्ता लगाउने, स्थानीर्
र्हबाट समाधान हुन सक्ने भए समाधान गनि समन्वर् गने र्दी हुन नसक्ने अवस्थामा ष्जपला

मार्िर् प्रदे श एवं सं ष्घर् स्र्िमा लेष्ख पठाउनका साथै मार्सक रुपमा समर्मै र्ोवकएको
प्रणालीमा र्ोवकएको िाचामा प्रर्र्वेदन गनि स्थानीर् र्नकार्लाई सजग ि सहजर्ा गिाउने हो

। साथै ष्जपला र्भरको स्थानीर् पार्लकार्भर िहेका स्वास््र् सं स्थाहरुको मार्सक प्रगर्र्
प्रर्र्वेदन सं कलन गने कार्ि सम्बष्न्धर् पार्लकाको हुने हुंदा पार्लकाका स्वास््र् सं र्ोजकले

स्वास््र् कार्ािलर्सँगको समन्वर्मा मार्सक कार्ि प्रगर्र् समीक्षाको स्थान ि र्दन र्नष्श्चर्
गिी प्रत्र्ेक मवहना र्ोवकएको र्मर्र्मा उि समीक्षा सं चालन गिाउने समेर् ष्जम्मेवािी समेर्
प्रदे श स्वास््र् कार्ािलर्को हुनेछ ।
उदे श्र्



प्रत्र्ेक मवहना पार्लकाले सं चालन गने मार्सक सूचना सं कलन, सं कर्लर् सूचनाको भेरिवर्केशन
एवं उि सूचनाको गुणस्र्ि सुधाि कार्ि र्नर्र्मर् भए नभएको एवकन गने ।



पार्लका स्र्िमा सं चार्लर् कार्िक्रमहरुको चौमार्सक एवं बावर्िक सर्मक्षा कार्िक्रम ष्जपला स्र्िबाट
सं चालन गने ।




पार्लका स्र्िबाट प्राप्त प्रर्र्बेदनलाई सेवा िष्जटटिसं ग Date Verification गने ।

सर्मक्षा वैठकहरुमा स्वास््र् सं स्था ि समुदार्मा सं चालन भएका कार्िक्रमको लक्ष्र् प्रगर्र्को
लेखाजोखा गने ।




लक्ष्र् अनुसाि कार्िक्रमको प्रगर्र् हुन नसक्नुका कािणहरु ि समाधानका उपार्हरु पत्ता लगाउने
स्थानीर् र्हमा समाधान हुने सवालहरुलाई स्थानीर् रुपमा नै समाधान गने ि स्थानीर् रुपमा
समाधान हुन नसक्ने सवाललाई स्वास््र् कार्ािलर्मा लेष्ख पठाउने



सम्बष्न्धर् स्वास््र् सं स्था र्भर पने समुदार्मा ववशेर् गिी सामाष्जक, सांस्कृर्र्क, आर्थिक,

लैष्ङ्गक, भौगोर्लक वहसावले सेवा उपभोग गनि नसकेका क्षेर ि समुदार् पवहचान गने ि र्र् क्षेर

ि समुदार्को सहज पहुंचमा बाधा पुर्ािउने र्त्व पवहचान गने ि सम्बोधनका उपार्हरु समेर्
छलर्लका लार्ग कार्ि र्ोजना बनाउने ।



मवहला स्वास््र् स्वर्म सेववका, गाउँघि ष्क्लर्नक, खोप ष्क्लर्नक, स्वास््र् सं स्था, गैि सिकािी
सं स्थाहरुको प्रर्र्वेदनलाई ववश्लेर्ण गिी गुणात्मक सूचना प्रेवर्र् गने



सर्मक्षा वैठकबाट प्राप्त प्रर्र्वेदनलाई ष्जपला/जनस्वास््र् कार्ािलर्ले ववश्लेर्ण गने साथै स्वास््र्
सं स्थामा पृटठपोर्ण गने प्रकृर्ाको थालनी गने ।

मार्सक रुपमा समर्मै ष्जपला ि पार्लकामा प्रर्र्वेदन प्राप्त गने ।
अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल

प्रत्र्ेक मवहना पार्लकाले सं चालन गने मार्सक सूचना सं कलन, सं कर्लर् सूचनाको भेरिवर्केशन
एवं उि सूचनाको गुणस्र्ि सुधाि कार्ि र्नर्र्मर् भए नभएको एवकन भएको हुनछ
े ।

पार्लका स्र्िको चौमार्सक एवं बावर्िक सर्मक्षा कार्िक्रम ष्जपला स्र्िबाट सं चालन भएको
सुर्नष्श्चर् गने ।

पार्लका स्र्िबाट प्राप्त प्रर्र्बेदनलाई सेवा िष्जटटिसं ग Data Verification भएको हुनेछ ।
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सर्मक्षा वैठकहरुमा स्वास््र् सं स्था ि समुदार्मा सं चालन भएका कार्िक्रमको लक्ष्र् प्रगर्र्को
लेखाजोखा भएको हुनेछ ।

लक्ष्र् अनुसाि एवं र्ोवकएका कार्िक्रमहरुको प्रगर्र् हुन नसक्नुका कािणहरु ि समाधानका
उपार्हरुका बािे मा बृहर् छलर्ल ि समाधानका उपार्हरु पत्ता लगाईएको हुनेछ ।
सञ्चालन
प्रकृर्ा

सं चालन अवर्धः प्रत्र्ेक मवहनाको दोश्रो सार्ा र्भरमा १ र्दन
सहभागीः–

स्वास््र् कार्ािलर्बाट बिीमा २ जना

ष्जपला र्भरका र्नजी र्था गैह्र सिकािी स्वास््र् सं स्थाहरुबाट १ जना )आबश्र्कर्ा अनसाि(
पार्लकाका स्वास््र् सं र्ोजक वा स्वास््र् प्रमुखहरु मध्र्ेबाट १ जना
सं चालन अवर्ध : प्रत्र्ेक मवहनाको दोश्रो सार्ा र्भरमा १ र्दन
कार्िक्रम सं चालन


स्वास््र् कार्ािलर्ले समन्वर् गिी सम्बष्न्धर् पार्लका वा भौगोर्लक ष्स्थर्र्को आधािमा

पार्लका र्भरका स्वास््र् सं स्था वा स्वास््र् कार्ािलर्मानै मार्सक समीक्षाको लार्ग स्थान
र्ोक्ने ।



कार्िक्रम सं चालन गदाि एक र्दनको एजेण्िा र्र्ाि गने ।

एजेण्िा र्र्ाि गदाि र्नम्न कुिा समावेश हुन ु पनेः






िष्जटटिमा िहेको अर्भलेखसँग प्रर्र्वेदन भएको िाटा भेरिवर्केशन गने
लक्ष्र्/प्रगर्र् वािे मा छलर्ल गने गिाउने ।
प्रगर्र् हुन नसक्नु कािण पत्ता लगाउने ।

समाधानको लार्ग कार्िर्ोजना र्र्ाि गने ।

आफ्नो स्वास््र् सं स्था अन्र्िगर् आमा समूह वैठक, खोप ष्क्लर्नक ि गाउँघि ष्क्लर्नक
सुपरिवेक्षण कार्ि र्ोजना ि प्रगर्र् पेश गने ।



अष्घपला मवहनाका मार्सक समीक्षामा भएका र्नणिर्हरुको कार्ािन्वर्नको अवस्थाको अवस्था
ँ लन गने ।
आक




पार्लका ि ष्जपला स्वास््र् कार्ािलर्का लार्ग सुझाव र्र्ाि गने ।

प्रर्र्बेदन सं कलन क्षेरको अनुकुलर्ा अनुसाि प्रत्र्ेक स्वास््र् सं स्थावाट प्रत्र्ेक मवहना कुनै १
वा २ वटा सेवा िष्जटटिहरु साथमा पर्ाउन लगाई िष्जटटिसँग प्रर्र्वेदन र्भिाई Data

Verification गने ।


स्वास््र् सेवा उपभोगमा मवहला, गरिव ि पछािी पिे का बगिले भोग्नु पिे का बाधा अविोध पवहचान
गिी छलर्ल गने ।

बावर्िक सर्मक्षा गोटठीको र्र्ािी/सं चालन :


स्वास््र् सेवा ववभागबाट पार्लका स्र्िीर् समीक्षाका लार्ग ष्जपलामा उपलब्ध गिाइएको

ु न्दा कष्म्र्मा पर्न १ हप्ता अगाबै प्रत्र्ेक
Template समीक्षा कार्िक्रम सं चालन हुनभ
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पार्लकाहरुलाई उपलब्ध गिाई उि र्ािाममा माग गरिएका ववविणहरु अर्नवार्ि रुपमा भनि
लगाउनु पनेछ ।



स्वास््र् कार्ािलर्ले आफ्नो मार्हर्का स्वास््र् सं स्थाहरुलाई र्नधािरिर् िाँचामा प्रगर्र् र्बबिण
भनि लगाई सर्मक्षा गोटठीमा सहभागी गिाउने ।



स्वास््र् कार्ािलर् अन्र्गिर्का सबै स्वास््र् सं स्थाको र्नधािरिर् सूचकांकको आधािमा प्रस्र्ुर्र्किण
सकेसम्म(Graphical Presentation) र्र्ाि गनुप
ि दिछ ।



र्र्ाि भएको प्रस्र्ुर्र्किण बािे कार्ािलर् प्रमुख र्था कार्िक्रम र्ोकल ब्र्ष्िहरु वीच छलर्ल
गिी पूव ि सर्मक्षा गनुप
ि दिछ ।



गोटठीमा सं चार्लर् स्वास््र् कार्िक्रमका पूव ि र्नधािरिर् Indicator अनुसाि सम्वष्न्धर् र्ोकल
ब्र्ष्िले ष्जपलाको ि सहभागी सबै स्वास््र् सं स्थाको प्रगर्र् दे ष्खने गिी प्रस्र्ुर्र्किण गनुप
ि दिछ

Graphical Presentation ।


ु ा कािण,
ष्जपलाको प्रस्र्ुर्र्किण पश्चार्् प्रगर्र् गर् साल भन्दा िाम्रो हुन ु वा कमजोि हुनक

स्वास््र् सं स्थाले कार्िक्रम प्रभाबकािी बनाउन चार्लएका कदमहरु, स्वास््र् सं स्थाको समस्र्ा
समाधानका लार्ग गरिएका प्रर्ासहरु ि ष्जपलाले गनुप
ि ने सहर्ोग बािे सम्वष्न्धर् स्वास््र् सं स्था
प्रमुख वाट प्रस्र्ुर्र्किण गिाउनु पदिछ ।



आफ्नो कार्िक्षर
े र्भरका समूदार्हरु ववशेर् गिी मवहला, गिीव र्था बष्ञ्चर्ीमा पिे का समूहहरुलाई

स्वास््र् सेवा उपभोग बृष्द्ध गिाउन गरिएका प्रर्ासहरु, प्राप्त उपलब्धीहरु, त्र्स्र्ा बगि ि क्षेरमा
सेवा उपलब्ध गिाउन पिे का कर्ठनाईहरुको ववश्लेर्णात्मक प्रर्र्वेदन पेश गनुि पनेछ ।



कार्ि क्षेर र्भर महामािी ि उच्च जोष्खममा िहेका क्षेर पवहचान गने, मौज्दार्, र्र्ािी ि
िोकथामका लार्ग गरिएका प्रर्ास छलर्ल र्था उि कार्िलाई थप सुदृि बनाउन आगामी
र्दनमा ववर्भन्न र्हबाट खेपनु पने भूर्मकाका बािे मा समेर् छलर्ल ि र्नणिर् र्नकापनु पदिछ ।



र्सिी

सर्मक्षा

गोष्टठबाट

र्नश्कर्िमा

र्नष्स्कएका

समग्र

ववर्र्हरु

लैष्ङ्गक(सामाष्जक

समावेष्शकिणसं ग सम्बष्न्धर् समेर्मा सम्बोधन .ब.लाई प्रर्र्वेदनमा र्लवपवद्ध गरि चालु आ )
गनि सवकने ि आगामी बर्ि कार्िक्रम ि बजेटमा समावेश गनुि पने ववर्र् छु ट्याएि प्रर्र्वेदनमा
समावेश गनुि पदिछ ।

बजेट खचि :

अथि मन्रालर्बाट जािी भएको कार्ि सञ्चालन र्नदे ष्शका, (पर्छपलो सं स्किण) मा उपलेख

भए बमोष्जम हुनेछ । उि र्नदे ष्शका अथि मन्रालर्को वेव साइटमा िाष्खएको छ । अन्र्
खचि सम्बन्धी प्रावधान प्रचर्लर् आर्थिक ऐन र्नर्म बमोष्जम नै हुनेछ ।

बजेटको परिर्ध र्भर िही दे हार्का ष्शर्िकमा र्नर्मानुसाि खचि गनि सवकने छ :
सहभागीहरुको र्ार्ार्ार्, दै र्नक र्था भ्रमण खचि

पार्लकाका स्वास््र् सं र्ोजक, कार्ािलर् सहर्ोगीको भत्ता )र्नर्मानुसाि(
कार्िक्रमका सहभागीहरुलाई खाजा
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बजेट

बाँिर्ाँि

LMBIS कोि ६.२.२.३२३ मा पार्लकाहरुमा अवष्स्थर् स्वास््र् सं स्थाहरुको सं ख्र्ाको

आधािमा प्राप्त हुन आएको न्र्ूनर्म िकम रु १ लाख ४ हजाि दे ष्ख अर्धकर्म ५ लाख
८१ हजाि सम्म बजेट ववर्नर्ोजन भै गएको छ ।

खचि गदाि अथि मन्रालर् द्वािा जािी कार्िक्रम सञ्चालन र्नदे ष्शका (पर्छपलो सं स्किण),
साविजर्नक खरिद ऐन, र्नर्मावली र्था आर्थिक ब्र्वस्थापन सम्बष्न्ध र्नर्म अर्नवार्ि पालना
गनुि पनेछ ।

अर्भलेख र्था ष्जपलाबाट पार्लकामा खवटएको सुपिभाइजिले स्वास््र् सं स्थाहरुबाट मार्सक कार्िप्रगर्र्
प्रर्र्वेदन

समीक्षामा सं कलन भएका मार्सक प्रगर्र् प्रर्र्बेदन HMIS 9.3 ि बैठकमा छलर्ल भएका

र्बर्र्लाई समेटेि अर्नवार्ि रुपमा प्रर्र्बेदन र्र्ाि गिी स्वास््र् कार्ािलर्मा पेश गनुि पने छ

। स्वास््र् सं स्थाहरुको मार्सक प्रर्र्वेदन HMIS 9.3 सुधाि गनुप
ि ने अवस्था आएमा स्वास््र्
सं स्थाहरुलाई सुधाि गनि लगाई समर्मा नै ष्जपलामा प्राप्त हुने सुर्नष्श्चर्र्ा सम्बष्न्धर्
पार्लकाका स्वास््र् सं र्ोजक ि ष्जपलाबाट खवटएका सुपिभाइजिहरुले गनुप
ि नेछ ।

स्वास््र् प्रमुख एवं जनस्वास््र् अर्धकृर्ले पार्लका स्र्िमा प्रत्र्ेक मवहना सं चालन हुने

कार्िप्रगर्र् समीक्षा र्था िाटा भेरिवर्केशन र्मवटङ्ग र्नर्र्मर् अनुगमन गने छन् । व्र्वस्थापन
महाशाखा र्था क्षेरीर् स्वास््र् र्नदे शनालर्वाट समेर् कार्िक्रमको अनुगमन गरिनेछ ।

स्वास््र् कार्ािलर्ले मार्सक कार्िप्रगर्र् समीक्षा र्था िाटा भेरिवर्केशन र्मवटङ्गबाट प्राप्त
भएका सुझाबहरु चौमार्सक रुपमा समार्ोजन गिी प्रदे श स्वास््र् र्नदे शनालर् र्था स्वा.से.वव.,
व्र्वस्थापन महाशाखामा पठाउनु पनेछ ।
सन्दभि

सामाग्री

वक्रर्ाकलापहरुसंग सम्बष्न्धर् ववर्भन्न र्नर्र्, र्नर्म, र्नदे ष्शका, प्रोटोकल र्था सम्बष्न्धर् ववर्र्
बस्र्ु सम्बन्धी लेख िचनाहरु एवं ववज्ञहरुसंगको सहकार्िर्ा ।
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परिवाि कपर्ाण कार्िक्रम
खोप कार्िक्रम

खोप कार्िक्रम आधािभ ुर् स्वास््र् सेवा मध्र्े महत्वपूण ि ि प्रमुख सेवा हो । नेपालको सं ववधान अनुसाि

आधािभ ुर् स्वास््र् सेवा स्थानीर् र्हबाट उपलब्ध हुने व्र्वस्था भए अनुसाि सवै वालवार्लकालाई पूणख
ि ोपको
सुर्नष्श्चर् गरि िोगहरु र्नर्न्रण, र्नवािण ि उन्मुलन गने िाष्टिर्, अन्र्िाष्टिर् लक्ष हांर्सल गनि कार्िक्रमको

व्र्वस्थापन, सं चालनको लार्ग कृर्ाकलापहरु ि वजेट स्थानीर् र्हमा समेर् ववर्नर्ोष्जर् भएका छन् । र्सथि

वर् कृर्ाकलापहरु प्रभावकािी रुपमा संचालन गनि गिाउन र्था ष्जपला स्र्िवाट समेर् कार्िक्रम सं चालन गनि
ि ष्जपला, पार्लका र्था स्वास््र् सं स्थास्र्िको क्षमर्ा ववकास गनि, खोप सेवाका कार्िक्रमहरु सं चालन मा सवै

र्हको समन्वर्, सहर्ोग ि सहष्जकिणवाट र्ोवकएका लक्ष हांर्सल गनि ववर्भन्न र्हबाट कार्िक्रम सं चालन गनि
सहजहोस भर्न र्ो मागिदशिन र्नदे ष्शका र्र्ाि गरिएको छ ।

र्सथिःसवै र्हवाट र्ो र्नदे ष्शकाको िाम्रिी अध्र्न ि अनुशिण गरि कार्िक्रमको र्ोजना, सं चालन गरि उपलष्ब्ध
हांष्शल गनुि पदिछ ।

कार्िक्रम सञ्चालन गदाि अपनाउनु पने कार्िववर्धः

खोप सेवा अर्र् सं वेदनष्शल सेवा भएको ि र्निन्र्ि खोप कोपिचेन व्र्वस्थापन गरि गुणस्र्रिर् खोप सेवा प्रदान
गनि ववगर् वर्िको अनुभव ि र्सकाई र्था कार्िक्रममा पिे को प्रभावलाई मध्र्नजि गरि समर्मै र्ोवकएका
कार्िक्रमहरु र्ोवकएको समर्मा सं चालन गनि गिाउन सवै र्ह वाट ष्जम्मेवािी र्लदै :

१. स्वीकृर् कार्िक्रमहरु सं चालनको लार्ग एकरुपर्ा एवं प्राववर्धक सहजीकिणको लार्ग र्नदे ष्शका र्र्ाि
गरिएकोले र्नदे ष्शकामा उपलेख भए अनुसाि कार्िक्रम सं चालनको व्र्वस्था गनुप
ि दिछ ।

२. स्वीकृर् कार्िक्रमहरु प्रदे श र्था ष्जपलास्र्ि वाट र्ोवकएको समर्मा सम्पन्न गनि अर्ग्रम र्ोजना र्र्ाि गिी
परिवाि कपर्ााण महाशाखामा समेर् समर्मै पठाउनु पदिछ ।

३. प्रदे श, ष्जपला ि पार्लकास्र्िमा सं चालन हुने कार्िक्रमहरुमा प्रार्बर्धक सहर्ोग, सहष्जकिण, अनुगमन ि

सुपरिवेक्षणका लार्ग केन्र ि ववकास साझेदाि र्नकार्हरुसँगको समन्वर्मा प्रभावकािी रुपमा कार्िक्रम सं चालन
गने ब्र्वस्था गनुप
ि दिछ ।

४. ष्जपलास्र्िमा सञ्चालन हुने कार्िक्रमहरुको प्रदे श स्वास््र् र्नदे शनालर्वाट समर्मै र्ोजना माग गिी सोही
अनुसाि सहजीकिण, सुपरिवेक्षण ि अनुगमनको र्ोजना बनाउनु पदिछ ।

५. प्राप्त कार्िक्रम ि वजेट नेपाल सिकािको प्रचर्लर् आर्थिक ऐन, र्नर्मानुसाि खचि गने गरि अर्ग्रम र्ोजना
बनाई अष्ख्र्र्ािवाला प्राप्त अर्धकािीवाट स्वीकृर् गिाउनु पदिछ ।

६. कार्िक्रम सम्पन्न भएपर्छ र्त्कालै भौर्र्क र्था ववत्तीर् प्रगर्र् र्र्ाि गरि प्रमाष्णर् गरि िाख्ने र्था सम्बष्न्धर्

र्नकार्मा र्ोवकएको िांचामा र्निन्र्ि पठाउनु पदिछ ।

७. ष्जपलास्र्िको कार्िक्रम सञ्चालन गनुि अष्घ पवहले प्रदे श स्र्िको ि समुदार्स्र्िमा सञ्चालन गनुप
ि ने सम्बष्न्धर्
कार्िक्रमहरु पवहले ष्जपलास्र्िमा सम्पन्न गिे पर्छ मार कार्िक्रम सञ्चालन गने व्र्वस्था गनुप
ि दिछ ।

८. स्वीकृर् कार्िक्रम र्था ववर्नर्ोष्जर् बजेटबाट र्ोवकएको कार्िक्रम बाहेक अन्र्न्र खचि गनि पाइने छै न ।
र्ोवकएको लक्ष्र् अनुसाि बजेट बचर् भएमा सोही कार्िक्रममा सं ख्र्ा थप गिी सं चालन गनि सवकनेछ ।
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९. स्वास््र् र्नदे सनालर्, प्रदे श स्वास््र् आपूर्र्ि ब्र्वस्थापन केन्र ि ष्जपलाहरुले सम्पूण ि कार्िक्रमको आर्थिक,

भौर्र्क ववविण, प्रगर्र्, नववनर्म कार्िहरु, सुधािको लार्ग सुझाव, गरिएका प्रर्ास, कार्िक्रमहरुको र्ोजना, खोप

सूक्ष्म र्ोजना आर्द आफ्नो लगार्र् मार्हर्का र्नकार् —ष्जपला, न.पा., गा.पा.समेर्को छु ट्टाछु ट्टै दे ष्खने गरि
वावर्िक प्रर्र्वेदन, प्रोर्ाईल अर्नवार्ि रुपमा र्र्ाि गरि केन्रमा समेर् पठाउनु पनेछ ।
नोट:

१ प्रदे श २ अन्र्गिर्का ष्जपलाहरुमा खोप कोपिचेन आकष्टमक िु वानी, प्राववर्धक परिचालन आर्दको वजेट
सोवह प्रादे र्सक आपूर्र्ि ब्र्वस्थापन केन्रमा नै ववर्नर्ोजन भएको, र्ि हाल र्हां अन्र्गिर्का ष्जपलाको खोप

कोपिचेन ववर्िण साववक भ्र्ाष्क्सन स्टोि हेटौिा ि वविाटनगिवाट गिाई सो को लार्ग समन्वर् गरि व्र्वस्था
गनुि पने छ ।

२.कणािली प्रदे श ि ५ नं . प्रदे शबाट सोवह अनुसाि साववक क्षेर्रर् मेर्िकल स्टोिबाट कार्ि गिाई वजेट उपपब्ध
गिाउने ब्र्वस्था गरि कार्ि सं चालन गिाउनु पदिछ ।

३. सर्मक्षा,र्ोजना गोष्टठ र्था प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण ि खरिद आर्द जस्र्ा कार्िक्रम सके सम्म प्रथम चौमार्सकमा

गरि प्रदे श स्र्िको कार्िक्रम सम्पन्न भए पर्छ ष्जपला स्र्िमा ि ष्जपला स्र्िको कार्िक्रम सम्पन्न भएपर्छ मार
पार्लका स्र्िको कार्िक्रम सं चालन गनि गिाउन समन्वर् गरि सोवह अनुसाि व्र्वस्थापन गनुि पदिछ ।
४. बावर्िक कार्िक्रमको कृर्ाकलापहरु

एल.एम.र्ब.आई.एस. मा प्रववटट गदाि प्रदे श मार्िर् वजेट उपलब्ध

गिाउने भर्न उपलेख भएको छ , र्ि हाल सो कृर्ाकलाप ि वजेट कृर्ाकलाप संचालन गने र्नकार् (प्रदे श
स्वास््र् र्नदे शनालर्, प्रदे श स्वास््र् आपूर्र्ि ब्र्वस्थापन केन्र ि स्वास््र् कार्ािलर्हरु) हरुमा सोझै प्रववटट

भएकोले सोवह अनुसाि सं चालन गनिहन
ु साथै ववर्नर्ोष्जर् वजेट मध्र्े गाभी नगद अनुदानको श्रोर् बाहेक अन्र्

श्रोर्को र्ुकुवा आबश्र्क नहुने भएकोले र्ोवकएको चौमार्सकमा नै कार्िक्रम सं चालन ब्र्वस्था गनुि पदिछ ।
र्ोवकएको कृर्ाकलापहरु र्ो मागिदशिनमा र्ल उपलेख गरिए बमोष्जम सं चालन ब्र्वस्था गने ।

नोट: बावर्िक कार्िक्रम एल एम र्ब आइ एसमा प्रववटट गदाि चैमार्सक ववर्िण गरिएको हुन्छ । र्ि एल एम

र्ब आइ एसमा कुनै कािणबस चैमार्सक ववभाजन नभएको भए वा एक पटक मार सं चालन गनुि पने कार्िक्रम
चैमार्सक ववर्िण भएको भए र्ल उपलेख भए अनुसािको चैमार्सकमानै कार्िक्रम सं चालन गनुि गिाउनु पदिछ
।

वक्रर्ाकलाप १. खोपकोपिचेन व्र्वस्थापनको लार्ग ईन्धन ष्जपला र्था प्रादे ष्शक भ्र्ाष्क्सन स्टोिमा खोप
कोपिचेन उपकिण सं चालन र्था व्र्वस्थापनको लार्ग ईन्धन र्था ववधुर् महशुल भ ुिार्न खचि
परिचर्

खोप सेवालाई र्नर्र्मर् ि गुणस्र्िीर् बनाउन सवै र्हमा कोपिचेन सामार्ग्र र्निन्र्ि सं चालनमा
ु े र्ो कार्िक्रमको ब्र्वस्था गरिएको छ ।
सहर्ोग पुगोस भन्ने हेर्ल

र्ो कार्ि र्नर्र्मर् रुपमा मार्सक, रैमार्सक, वावर्िक र्ोजना अनुसाि सं चालन गनुि पदिछ ।
उद्देश्र्

भ्र्ाष्क्सनको उपर्ुि कोपिचेन व्र्वस्थापन गिी गुणस्र्िीर् खोप सेवा उपलब्ध गिाउनु

ववद्युर् नभएको स्थान र्था समर्मा ईन्धनबाट िे विजेिेटि र्था जेनेिेटि सञ्चालन गिी खोप कोपिचेन
व्र्वस्थापन गने।

अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल

खोप कोपिचेन भण्िािणमा गुणस्र्ि कार्म हुनेछ ।
खोप सेवा र्निन्र्ि ि गुणस्र्िीर् हुनेछ ।
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भ्र्ाष्क्सन खेि जाने दि समेर् घट्नेछ ।
सञ्चालन
प्रकृर्ा

लष्क्षर् समूहः

खोप कोपिचेन भण्िािण र्था ववर्िण गने भ्र्ाष्क्सन स्टोि, सब स्टोि ि स्वास््र् सं स्थाहरु
सञ्चालन गने अवर्धः

खोप कोपिचेन भण्िािणमा गुणस्र्ि कार्म गनि आवश्र्कर्ा अनुसाि र्निन्र्ि
सञ्चालन ववर्धः


स्वास््र् कार्ािलर् ष्जपला कोपिरुम ि मार्हर्को कोपिरुमर्था प्रादे ष्शक स्वास््र् आपुर्र्ि केन्र
भ्र्ाष्क्सन स्टोिका लार्ग उपलब्ध गिाइएको इन्धन कोपिचेन उपकिणको विज(, िे विजेिेटि )
िाख्नको लार्ग प्रर्ोग गनुप
ि नेछ। र्ापक्रम कार्म



सार्बकका ष्जपला भ्र्ाष्क्सन स्टोिहरु बाट ष्जपला र्भरका भ्र्ाष्क्सन सव स्टोिमा इन्धन उपलब्ध

गिाउनुपने भएमा सोको औष्चत्र् सवहर् र्ोजना बनाई कम्र्ीमा ३मवहनाको लार्ग उपलब्ध गिाउनु
पदिछ ।



प्रत्र्ेक भ्र्ाष्क्सन स्टोिले मष्ट्टर्ेल/र्िजेलबाट चपने िे विजेिेटि, जेनेिेटिको लगबुक अध्र्ावर्धक गरि
प्रर्र्वेदन समेर् पेश गनुप
ि नेछ।



ष्जपला अन्र्गिर्का

भ्र्ाष्क्सन सब स्टोि ि भ्र्ाष्क्सन ववर्िण केन्रहरुमा कोपिचेन सामार्ग्रहरु

र्निन्र्ि सं चालन गनि ववद्युर् नभएका र्था र्निन्र्िर्ा नहुने भ्र्ाष्क्सन स्टोिहरुलाई प्राथर्मकर्ामा िाष्ख
ईन्धन उपलब्ध गिाई ववविण अध्र्ावर्धक गनुप
ि नेछ।



खोप कार्िक्रमको लार्ग उपलब्ध भएका मोटिसाइकलहरू खोप कोपिचेन कार्िको अनुगमन र्था

सुपरिवेक्षणमा प्रर्ोग हुने हुँदा सो को र्ोजना बनाई लगबुक समेर् िाष्ख अर्ग्रम कार्िर्ोजना स्वीकृर्
गिाई इन्धन प्रर्ोग गनि सवकनेछ। र्ि र्सिी प्रर्ोग गदाि कोपिचेन सञ्चालनमा समस्र्ा नआउने गिी

बिीमा २० र्लप्रर्र् मवहना मार र्स प .््िर्ोजनमा प्रर्ोग गनि सवकनेछ।प्रादे ष्शक भ्र्ाष्क्सन स्टोिबाट
ष्जपला र्हमा खोप र्था कोपिचेन िु वानी गदाि िे विजेिेटि भ्र्ान सं चालन गदाि आबश्र्िा ि
औष्चत्र्को आधािमा ईन्धन प्रर्ोग गनि सवकने छ ।



सम्वष्न्धर् ष्जपला भ्र्ाष्क्सन स्टोि र्था खोप कोपिचेन उपकिण िहे का ि खोप भण्िािण र्था

ववर्िण कार्ि गने स्वास््र् सं स्था (प्रा. स्वा. के, हे .पो.आर्द)हरुमा खोप कोपिचेनमा ववधुर् प्रर्ोग

भई महशुल भ ुिानीमा समस्र्ा भएि सेवा अवरुद्ध हुने अवस्था भएमा र्ो िकमबाट आंष्शक रुपमा
ववधुर् महशुल भ ुिानी गनि सवकने छ । र्ि र्ो प्रर्ोजनमा सो स्वास््र् सं स्थाको कुल महशुल

मध्र्े अर्धकर्म २५ प्रर्र्शर् मार र्ो वजेट बाट भ ुिानी गनुि पने छ । र्ि खोप कोपिचेन
उपकिण सं चालनमा ईन्धन अभाव हुन र्दन हू न्न । ववधुर् महशुल भ ुिानी गिे मा सक्कलै ववल िाष्ख
भ ुिानी गनुि पदिछ ।

बजेट

वाँिर्ाँि

चालु आ.व.को लार्ग स्वीकृर् ववर्नर्ोष्जर् िकमको परिर्धर्भर िही नेपाल सिकािको आर्थिक
ऐन/र्नर्म ि साविजर्नक खरिद ऐन/र्नर्मअनुसाि खचि गनुप
ि ने छ ।

इन्धनमा भएको खचिको अर्भलेख र्निन्र्ि रूपमा िाख्नुपदिछ ि र्सको प्रर्र्वेदन कार्ािलर्को आर्थिक
प्रशासन शाखामा िाख्नुपदिछ।

सन्दभि

सामाग्री

कार्ि सं चालन र्नदे ष्शका ि अथि मन्रालर्को खचि गने
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र्नदे ष्शका

वक्रर्ाकलाप नं २. ष्जपलाबाट पार्लका र्था स्वास््र् सं स्था स्र्िमा ि प्रदे श स्वास््र् आपुर्ी व्र्वस्थापन
केन्रबाट ष्जपला स्र्िमा भ्र्ाष्क्सन र्था खोप सामग्रीको ब्र्वस्थापन र्था ववर्िण खचि : ष्जपलाबाट र्नर्र्मर्
र्था प्रादे ष्शक भ्र्ाष्क्सन स्टोिको आकष्टमक िु वानीको लार्ग कार्िक्रम ब्र्वस्थापन खचि
परिचर्

मार्सक र्नर्र्मर् सं चालनहुने खोप सेवाको लार्ग प्रादे ष्शक भ्र्ाष्क्सन स्टोि ि ष्जपला भ्र्ाष्क्सन

स्टोि मार्हर्मा खोप ववर्िण र्था व्र्वस्थापन गनि र्ो कार्िक्रमको मार्िर् बजेट उपलब्ध
गिाउन व्र्वस्था गरिएको छ ।

र्ो कार्ि र्नर्र्मर् रुपमा मार्सक,रैमार्सक,वावर्िक र्ोजना अनुसाि सं चालन गनुि पदिछ ।
उद्देश्र्

र्नर्र्मर् खोप सेवा सञ्चालनको लार्ग भ्र्ाष्क्सन र्था अन्र् खोप सामाग्री ष्जपला भ्र्ाष्क्सन स्टोि
ि स्थानीर् स्वास््र् सं स्थासम्म र्नर्र्मर् रूपमा ववर्िण/िु वानी गने गिाउने ।

खोप सेवा सञ्चालन पर्छ बाँकी िहेका भ्र्ाष्क्सनहरू स्थानीर् स्वास््र् सं स्थाबाट सबसेन्टि वा
ष्जपला भ्र्ाष्क्सन स्टोिमा वर्र्ाि गिाउने ।
अपेष्क्षर्

भ्र्ाष्क्सन र्था अन्र् खोप सामाग्रीको आपूर्र्िववर्िण व्र्वष्स्थर् हुन गई र्नर्र्मर् रूपमा खोप /

सञ्चालन

लष्क्षर् समूहः

प्रर्र्र्ल
प्रकृर्ा

सेवा सञ््चालन भएि खोप सेवाको प्रगर्र् ि सेवाको गुणस्र्िमा अझ बिी सुधाि आउनेछ ।

बालबार्लकाहरुलाई र्निन्र्ि गुणस्र्िीर् खोप सेवा उपलब्ध गिाउन भ्र्ाष्क्सन स्टोि र्था खोप
ववर्िण केन्रबाट कार्ािलर् सहर्ोर्ग र्था अन्र् माध्र्मबाट खोप र्था कोपिचेन सामार्ग्र ववर्िण,
िु वानी ि व्र्वस्थापन कार्ि गनि सं लग्न व्र्ष्ि र्था र्नकार् ।
सञ्चालन गने अवर्धः

खोप र्था कोपिचेन सामार्ग्र ववर्िण वावर्िक र्ोजना अनुसाि मार्सकर्नर्र्मर् ि आकष्स्मक
अवस्थामा

सञ्चालन ववर्धः

स्वीकृर् ववर्नर्ोष्जर् वजेट बमोष्जम स्वास््र् कार्ािलर्ले मार्हर्को स्वास््र् सं स्था सम्म मार्सक
र्नर्र्मर् ि आकष्टमक अवस्थामा खोप कोपिचेन सामाग्री ववर्िण र्था व्र्वस्थापनको लार्ग

आफ्नो कोपिचेन र्ोजना अनुसाि आ.व.को शुरुमा नै खचि र्ोजना र्र्ाि गनुि पदिछ । प्रादे ष्शक

भ्र्ाष्क्सन स्टोिले मार्हर्का ष्जपला भ्र्ाष्क्सन स्टोि र्था स्वास््र् सं स्थाहरुमा खोप र्था
कोपिचेन सामाग्री िु वानीको लार्ग अन्र् र्नर्र्मर् वजेटबाट गनुि पदिछ ि र्ो वजेटबाट आकष्टमक

र्था अनर् वजेट अभाव भएको अवस्थामािु वानी र्था ववर्िणको लार्ग वजेट ववर्नर्ोजन गरिएको
हो ।

ष्जपलाको कोपिचेन र्ोजना अनुसाि र्बगर् झै खोप सामाग्री बुझीलाने स्वास््र् सं स्था/व्र्ष्िलाई
मार्सक रुपमा उपलब्ध गिाउनु पने दै र्नक भ्रमण भत्ता/र्ार्ार्ार्/िु वानी िकमको अर्ग्रम र्ोजना
स्वीकृर् गिाई कार्ि सं चालनको व्र्वस्था गनुि पदिछ ।

प्रादे ष्शक भ्र्ाष्क्सन स्टोि, ष्जपला भ्र्ाष्क्सन स्टोि, नपा.,गापाि स्वास््र् सं स्थाहरुको खोप र्था .
कोपिचेन सामार्ग्र प्राष्प्त ि ववर्िण र्ोजना अनुसाि लागर् ि वास्र्ववक खचि ववविण सम्बष्न्धर्
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भ्र्ाष्क्सन स्टोिमा सबैले दे ख्ने गरि टाँस गनुप
ि दिछ ि र्सिी ववर्िण/िु वानी गदाि दुिीको आधािमा
मनार्सव बाँिर्ाँि गिी सम्बष्न्धर् व्र्ष्िलाई अग्रीम जानकािी गिाई पािदशी गनुप
ि दिछ ।

स्वास््र् कार्ािलर्हरुले अष्घपलो मवहनाको सामाग्री िु वानीको िकम र्स मवहनामा अर्नवार्ि
उपलब्ध गिाउने व्र्वस्था गनुि पदिछ । सो कार्िको अनुगमन प्रदे श र्नदे शनालर्, स्वास््र् आपूर्र्ि
ब्र्वस्थापन केन्रले गने व्र्वस्था गनुप
ि नेछ ।

नोट: मार्सक खचि र्ोजना अनुसाि अष्घपलो मवहनाको भ ुिानी र्ो मवहनामा र्दन कोपिचेन
शाखाबाट ववल भिपाई रुजु गरि कार्ािलर् प्रमुखबाट प्रमाष्णर् गिाई िकम र्लएि खोप र्लन
आउदा सो िकम बुझाउने ि सो को एक प्रर्र् कोपिचेन शाखामा सवैले दे खने गरि टांस गने
ब्र्वस्था कार्ािलर् प्रमुख ि लेखा शाखा बाट गने ।

भ्र्ाष्क्सन र्था अन्र् खोप सामाग्री ववर्िण/िु वानी गिाउँदा उपलब्ध जम्मा िकमलाई आधाि
बनाई वावर्िक कार्ि र्ोजना बनाई खचि गनुप
ि नेछ ि उपलब्ध िकममा अपुग िकम वास्र्ववक
र्ोजना ि खचिको आधािमा प्रदे श मन्रालर्बाट व्र्वस्थापन गनुप
ि दिछ ।

भ्र्ाष्क्सन र्था अन्र् खोप सामाग्री ववर्िण/िु वानी गदाि भ्र्ाष्क्सन प्रत्र्ेक मवहना ि अन्र् खोप

सामार्ग्रहरुको र्सरिञ्ज, सेफ्टी बक्स, खोप काििववर्िण र्ोजना (सूक्ष्म र्ोजना) अनुसाि शुरुमा ३
मवहनाको लार्ग ि त्र्स पर्छ प्रत्र्ेक २–२ मवहनामा ववर्िण गने व्र्वस्था गनुि पछि । खोप र्था

कोपिचेन सामार्ग्र कार्ािलर्को गािी िे विजेिेटि भ्र्ानबाट सम्बष्न्धर् न.पा, गा.पा, सब सेन्टि,
स्वास््र् सं स्थमा िु वानी गदाि ईन्धन र्था दै .भ्र.भ खचि गनि सवकनेछ । र्ि खोप कोपिचेन
ववर्िण बाहेक अन्र् प्रर्ोजनमा खचि गनि पाईने छै न ।
बजेट

वाँिर्ाँि

चालु आ.व. को लार्ग स्वीकृर् ववर्नर्ोष्जर् बजेट नेपाल सिकािको प्रचर्लर् आर्थिक
ऐन/र्नर्मअनुसाि दै .भ्र.भ, र्ार्ार्ार्, ईन्धन आर्दमा खचि गनुप
ि ने छ ।

खोप कोपिचेन सामाग्री शुरु मवहना दे ष्खनै र्निन्र्ि आपूर्र्ि ववर्िण गरि खोप सेवा र्निन्र्ि

गनुप
ि ने हुंदाप्राप्त वजेटको समर्मै बािर्ांि र्ोजना र्र्ाि गरि कार्ि सं चालनको ब्र्वस्था गनुि
पदिछ । र्स आ.व. मा ववर्नर्ोजन भएकोिकमबाट खोप कोपिचेन ववर्िणलाई कर्म भएमाअपुग
िकम प्रादे ष्शकमन्रालर्बाटसमेर् थप उपलब्ध गिाउने व्र्वस्था गरि कार्ि सं चालन गने व्र्वस्था
गनुप
ि दिछ ।

नोट: प्रदे श स्वास््र् आपूर्र्ि ब्र्वस्थापन केन्रमा ववर्नर्ोष्जर् र्ो वजेट खोप कोपिचेन सामाग्रीको
आकष्श्मक िु वानी र्था ववर्िणको लार्ग भएकोले र्नर्र्मर् िु वानी र्नर्र्मर् वजेट बाट गने
ब्र्वस्था गनुि पदिछ ।

सन्दभि सामाग्री कार्िसंचालन र्नदे ष्शका, कार्िर्ोजना ि अथि मन्रालर्को खचि र्नदे ष्शका

वक्रर्ाकलाप नं ३. प्रदे श स्वास््र् आपूर्र्ि केपर ि ष्जपलामा खोपकोपिचेन सामार्ग्र ि िे विष्जिे टि भ्र्ान समेर्

ममिर् एवं आकष्टमक व्र्वस्थापन ि ष्जपलाहरुको लार्ग प्रदे श स्वास््र् आपूर्र्ि केन्र मार्िर् ष्जपलग, र्ोमप्र्ाि
खरिद ि व्र्वस्थापनको लागी वजेट
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साववक ष्जपला भ्र्ाष्क्सन स्टोि ि सबस्टोि र्था प्रादे ष्शक भ्र्ावकसन स्टोिको कोपिचेन सामार्ग्र
ि िे विजेिेटि भ्र्ान समेर् को र्नर्र्मर् िआकष्स्मक ममिर् सं भाि गरि सेवा अबरुद्ध हुन नर्दनर्था

खोप कोपिचेन ब्र्वस्थापन ि गुणस्र्रिर् खोप सेवा को लार्ग प्रादे ष्शक स्वास््र् आपूर्र्ि
ब्र्वस्थापन केन्रबाट ष्जपलग ि र्ोम प्र्ाि खरिद गरि ष्जपलाहरुमा उपलब्ध गिाउन समेर्
स्वास््र्आपूर्र्ि ब्र्वस्थापन केन्र ि स्वास््र् कार्ािलर्हरुमा

वजेटववर्नर्ोजन गरिएको हो ।

SOP/EVM अनुसाि कोपिरुममा भएका उपकिणहरुको र्नर्र्मर् र्था आकष्टमक ममिर् सं भाि
गरि उपकिणहरुको सं चालन र्था गुणस्र्िकार्म िाख्न र्था गुणस्र्रिर् खोप सेवाको कोपिचेन
ब्र्वस्थापनको लार्ग र्ो वजेटबाट प्रभावकािी रुपमा कार्ि सं चालन गनुि पदिछ ।

र्ो कार्ि र्नर्र्मर् रुपमा मार्सक, रैमार्सक, वावर्िक र्ोजना अनुसाि सं चालन गनुि पदिछ ।
उद्देश्र्

कोपिचेन व्र्वस्थापन सम्बन्धी औजाि उपकिण र्बर्ग्रएमा समर्मै ममिर् गिी दीघिकाल सम्म
प्रर्ोगमा पर्ाउनु ।

कोपिचेन भण्िािण भवन, कोठा, छर् ि िल र्नकासको व्र्वस्थापन गिी गुणस्र्िीर् भण्िािण
व्र्वस्था कार्म िाख्न ।

कोपिचेन व्र्वस्थापन ि गुणस्र्िीर् खोप सेवालाई अर्भवृष्द्ध गनुि ।
अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल
सञ्चालन
प्रकृर्ा

र्नर्र्मर् ममिर् सम्भािवाट कोपिचेन सामाग्रीहरु व्र्वष्स्थर् भई गुणस्र्िीर् खोप कोपिचेन
व्र्वस्थापन भई र्निन्र्ि कार्िक्रम सञ्चालनमा सहर्ोग पुग्नेछ ।

र्निन्र्ि रुपमा ष्जपलक, र्ोमप्र्ाि उपलब्ध भई खोपकोपिचेनको गुणस्र्ि कार्म हुने छ ।
लष्क्षर् समूहः

सार्बकका ष्जपला भ्र्ाष्क्सन स्टोि, सबस्टोिहरु
प्रादे ष्शक भ्र्ाष्क्सन स्टोिहरु
सञ्चालन गने अवर्धः

र्निन्र्ि र्था आकष्टमक अवस्थामा र्ीन बटै चैमार्सक अवर्धमा
सञ्चालन ववर्धः



सम्बष्न्धर् कोपिरुममा भएको कोपिचेन सामाग्रीको सम्पूण ि ववविण सामाग्रीको नाम,
ब्रान्ि, बनेको स्थान, प्राप्त र्मर्र् , सञ्चालन भएको अवर्ध, क्षमर्ा, उपलब्ध गिाउने
र्नकार्, मूपर् आर्द अध्र्ावर्धक गिी िाख्ने ।



ममिर् गनुप
ि ने सामाग्रीको ववविण र्र्ाि गरि सम्बष्न्धर् शाखा/कमिचािीले कार्ािलर्
प्रमुखवाट ममिर्को लार्ग ईष्स्टमेट स्वीकृर् गिाउने



ववर्नर्ोष्जर्

बजेटबाट

खोप

सम्बष्न्धर्शाखाकोमोटिसाईकल/स्कुटिि

कोपिचेन

।

िे विजेिेटि

कार्िमा
भ्र्ान

प्रर्ोग
समेर्

हुने
र्नर्र्मर्

सर्भिर्सङ/ममिर् गरि चालु अवस्थामा िाख्नुपदिछ ।



कोपिरुम आवश्र्कर्ा अनुसाि भ ुईं, छर्, छाना, िल, ववद्युर् वाईरिङ आर्द ममिर्को
लार्ग समेर् र्सै वजेटबाट ममिर् कार्ि अर्नवार्ि रुपमा गिाउनुपनेछ ।
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र्सिी ममिर् सम्भाि गिाउँ दा साविजर्नक खरिद ऐन र्नर्मको परिर्धमा िवह गिाउने ि
सो को प्रर्र्वेदन, अर्भलेख समेर् िाख्ने व्र्वस्था गनुप
ि दिछ ।



खोप र्था कोपिचेन सामाग्रीको हेिचाह, व्र्वस्थापन गने ष्जम्मेवािी सम्बष्न्धर्
कमिचािीको हुने भएकोले लापिवाहीको कािणले सामाग्रीहरु र्बग्रन गएमा सम्बष्न्धर्
व्र्ष्ि ष्जम्मेवाि हुनपु नेछ ।



ममिर् गने सामाग्रीको सूची आर्थिक वर्िको शुरूमा ि ममिर् भइसकेका सामाग्रीको सूची

आर्थिक वर्िको अन्र्मा सम्बष्न्धर् मार्थपलो र्नकार्मा अर्नवार्ि रूपमा र्नधािरिर् िाँचामा
प्रर्र्वेदन पेश गनुपि नेछ ।




प्रादे ष्शक स्वास््र् आपूर्र्ि ब्र्वस्थापन केन्रले र्ो वजेटबाट

खोप भण्िािण कोठा ममिर्,सिसर्ाई,ववधुर्र्किण, कोपिचेन सामाग्रीि िे विजेिेटि
भ्र्ानकोममिर् गने साथै ममिर्को आबश्र्क सामाग्रीहरु खरिद गने



ममिर् गनुि पने सामाग्रीको ववविण ि ममिर्गरिएको सामाग्रीको ववविण मार्थ उपलेख
भए अनुसािनै र्ोजना र्था अध्र्ावर्धक गने



ष्जपलाको स्वास््र् सं स्थाको ववविण(प्रा. स्वा.के, स्वास््र् चौकी ि अन्र् खोप सं चालन
गने सं स्थाहरु) र्लई सोवह अनुसािवजेटको परिर्धमा िवह प्रत्र्ेक स्वास््र् सं स्थालाई २
वपस र्ोमप्र्ाि ि कर्मर्मा २० वटा ष्जपलक उपलब्ध हुने गरि खरिद र्ोजना बनाई
खोपकोपिचेन सं गै उपलब्ध गिाउने ब्र्वस्था गने ।



र्ोमप्र्ाि स्थानीर् स्र्िमा र्र्ािी गदाि ववगर्मा नर्ां भ्र्ाष्क्सन क्र्ारिर्ि प्राप्त हुंदा

उपलब्ध र्ोमप्र्ािको नमुना अनुसाि (मोटाई, साईज ि िङ्ग आर्द) बनाउन ि गुणस्र्ि
कार्म गनुि पदिछ ।



ष्जपलास्र्िको कोपिचेन सामाग्री ममिर् सं भािकोर्निन्र्िअनुगमन, सहष्जकिण, सहर्ोग
ि पृटठपोर्ण गने ।

नोट: प्रदे श नं. २ मा हाल कोपिचेन भण्िािण नभएकोले र्ो ष्शर्िकमा र्ोमप्र्ाि ि ष्जपलक

खरिदको मार वजेट ववर्नर्ोजन भएको छ । प्रदे श स्वास््र् आपूर्र्िकेन्रले सोवह अनुसाि
मार्हर्को ष्जपलाको र्ोमप्र्ाि ि ष्जपलक खरिद गरि ववर्िण ब्र्वस्था गनुि पदिछ ।
बजेट

वाँिर्ाँि

प्राप्त बजेट नेपाल सिकािको प्रचर्लर् आर्थिक ऐनर्नर्म अनुसाि आवश्र्क सामाग्रीको परिमाण

र्नधाििण र्था गुणस्र्ि एवकन गिी खरिद, ि ममिर्को लार्ग भ ुिानी गिी अर्भलेख अध्र्ावर्धक
गनुप
ि नेछ ।

सन्दभि सामाग्री कार्िसंचालन र्नदे ष्शका, कार्िर्ोजना ि अथि मन्रालर्को खचि र्नदे ष्शका साविजर्नक खरिद ऐन,
र्नर्मावली र्था खोप कोपिचेन ममिर् सं भाि र्नदे ष्शका ि ववगर्को नमुनाहरु

वक्रर्ाकलाप नं ४ : खोपकोपिचेन सामार्ग्रको भण्िािणको लार्ग साझेदािीमा प्रादे ष्शक भ्र्ाष्क्सन स्टोि र्नमािण

प्रदे श नं २ ि कणािली प्रदे शमा नर्ाँ कोपिरुम स्थापनाको लार्ग भवन र्नमािण, प्रदे श स्वास््र् आपुर्ी व्र्वस्थापन
केन्र मार्िर् शुरुवार् गनि
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सवै प्रदे शहरुमा आफ्नैप्रादे ष्शक भ्र्ाष्क्सन स्टोि स्थापना गरि खोप र्था कोपिचेन प्रणाली
सुदृिगरि खोप कोपिचेनको गुणस्र्ि कार्म गनि,आपूर्र्ि ववर्िणमासहजर्ा पर्ाउन प्रादे ष्शक

सिकािको अपनत्व कार्म गनि भवन र्नमािणको लार्ग वजेट ववर्नर्ोजन गरिएको हो । र्ो कार्ि
प्रदे श स्वास््र्आपूर्र्ि केन्र मार्िर् साझेदािीमा सम्पन्न गिाउनवजेट ववर्नर्ोजन गरिएको छ ।

प्रादे ष्शक भ्र्ाष्क्सन स्टोिसं गै अन्र् और्र्ध सामाग्रीहरुको लार्ग समेर् भण्िाि र्नमािण गनि
उपर्ुिहुने हुंदा सं घमा स्वास््र् सेवा ववभाग, ब्र्वस्थापन महाशाखासं ग समन्वर् गरि सो कार्िमा

सहर्ोग गने ववकास साझेदाि र्नकार्को समेर् सहर्ोग ि साझेदािीमा र्नमािणकार्ि गनि गिाउन
वजेट ववर्नर्ोजन गरिएको हो ।
उद्देश्र्

प्रादे ष्शक स्वास््र् आपुर्र्ि ब्र्वस्थापनकेन्र मार्हर् आफ्नै खोप कोपिचेन भण्िािण स्थापना
गरिखोप कोपिचेनकोगुणस्र्ि कार्म गने ।

प्रादे ष्शक सिकािको अपनत्व ि ष्जम्मेवािी वहन हुने
अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल
सञ्चालन
प्रकृर्ा

खोप कोपिचेन भण्िािण क्षमर्ा बृष्द्ध भई सहजर्ा हुने छ ।

प्रदे शहरुमा आ आफ्नोखोप र्था कोपिचेन भण्िािण,आपूर्र्ि र्था ववर्िणमा अपनत्व ि ष्जम्मेवािी
वहन भै खोप आपूर्र्ि र्था भण्िािणमा सहजर्ा आउने छ ।

र्ो कार्ि आर्थिक वर्िको शुरुमानै शुरुवार् गिाई र्ो आर्थिक वर्िमा सम्पन्न गिाउनु पदिछ ।
र्सथि आर्थिक वर्िको शुरुमा नै सम्बष्न्धर् र्नकार्मा समन्वर् गरिखोप कोपिचेन भवन र्नमािण
कार्ि गनि गिाउन

(क) भवन र्नमािण प्रकृर्ा

१.भवनको र्िजाईन, नक्सा, लागर् ईटटीमेर्र्र्ाि गनुप
ि दिछ । र्सिी र्िजाईन, नक्सा र्र्ाि गदाि

WHO मापदण्ि, SOP/EVM को criteria अनुसाि, भवन आचािसं वहर्ालाई अनुसिण गरि पिामशि
सेवा खरिद गरि वासाविजर्नक खरिद ऐन ि र्नर्मावली अनुसािको प्रकृर्ावाट गिाउनु पदिछ ।

२. सं घ स्र्िीर् केष्न्रर् खोप भण्िािणको लार्ग हाल नर्ा भवन वन्ने प्रकृर्ामा िहेको ि गर्

आ.व.मा र्िजाईन ईष्टटमेट भएकोले सो को प्रकृर्ा ि र्िजाईनको लार्ग व्र्वस्थापन

महाशाखा,परिवाि कपर्ाण महाशाखासंग समन्वर् गिे ि प्राववर्धक सहर्ोग समेर् र्लएि कार्ि
शुरुवार् गिाउनु पदिछ ।

३. र्ो कार्िको लार्ग प्राववर्धक सहर्ोग, मापदण्ि र्था साझेदािीको बािे मा WHO/UNICEF
र्था भण्िाि र्नमािण कार्िमा सहर्ोग गने ववकास साझेदाि र्नकार्सं ग समन्वर् ि सहर्ोगको
लार्ग स्वास््र् सेवा ववभाग, ब्र्वस्थापन महाशाखा सं ग समन्वर् गिे िआधुर्नक भण्िािण भवन
र्था कोपिरुमहरुको स्पेष्शवर्केसन अनुसाि गनि गिाउन उपर्ुि हुने छ ।

नोट: भवन र्नमािणको लार्ग प्रर्ािप्त जग्गा प्रदे श सिकािबाट व्र्वस्था गनुि पदिछ । जग्गा प्रदे श
स्वास््र् आपूर्र्ि केन्र र्था स्वास््र् र्नदे शनालर्को आसपासमा हुन ु उपर्ुि हुन्छ ।
(ख) खोप कोपिचेन भण्िािण भवनको र्िजाईन र्था पुवािधाि

१. भवनमा ८०—८० क्र्ू.र्मटिको कोपिरुम ि विजि रुम र्र्ाि गनि उपर्ुि स्पेश हुन ु पदिछ
ि र्सको लार्ग भूई र्लामा (जर्मन र्हमा) मार व्र्वस्था गनुि पदिछ ।
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२. खोप कोपिचेन का सामार्ग्र िाख्न प्रर्ाप्त ठाउं सवहर् छु ट्टै भण्िाि कोठा (ड्राई स्टोि)को

ब्र्वस्था हनु पदिछ । खोप भण्िािको नष्जकै १ अवर्स कोठा को व्र्वस्था भएको हुन ु पदिछ
।

३.र्ो भवनमा १५—२० जना को बैठक, र्ार्लम सं चालन गनि सक्ने १ हलको ब्र्वस्था हुन ु
पदिछ ।

४.खोप कोपिचेन भण्िािण र्था ब्र्वस्थापन कार्ि अर्र् शंवेदनष्शल भएको ि २४ सै घण्टा
अनुगमन ि ब्र्वस्थापन गनुि पने भएकोले सो सं ग सम्वष्न्धर् २ जना कमिचािी वस्न आवास
कोठा ि अन्र् सुववधाको समेर् व्र्वस्था गनुि पदिछ ।

५. आवश्र्िा अनुसािको पानी,हार्धुने स्थान,उष्चर् िलर्नकास, शौचालर्, वाथरुमको व्र्वस्था
भएको हुन ु पदिछ ।

६.बािी,पवहिो र्था अन्र् अवस्थावाट सुिष्क्षर् हुने र्वकन गिे को हुन ु पदिछ ।(उचर्र्
िलर्नकास,कम्पाउण्ि वाल,गेट,जर्मनवाट कष्म्र्मा ३ र्ूट उचाई)

७.खोप, कोपिचेन सामाग्री र्था और्र्ध उपकिण लोि,अनलोि गनि कोपिरुम/भण्िािण कोठा

नष्जक/िोका सम्म गािी,िे विजेिेटि भ्र्ान जान ि घुम्न सक्ने प्रर्ाप्त ठाउको व्र्वस्था हुन ु पदिछ
। २—३ वटा गािी पावकिङ्कको व्र्वस्था हुनपु दिछ ।

नोट: र्ो वजेटवाट जग्गा खरिद गनि पाईने छै न । र्ो वजेटबाट ल.ई.

र्र्ािी ि सो

अनुसािसाझेदािीमा भवन र्नमािण कार्ि सुरुवार् गनुप
ि ने छ । र्ोवकएका मापदण्ि अनुसाि र्िजाईन,

ईटटमेट गरि सं चालन गदाि एक आ.वमा कार्ि सम्पन्न नहुने भएमा साविजर्नक खरिद ऐन र्था
प्रदे श सिकािको ऐन,र्नर्म ि र्नणिर्ानुसाि क्रमागर् र्ोजनाको रुपमा कार्ि गिाउन पने छ ।
ु रुपमा गिाउनु पदिछ ।
भवन र्नमािण सं गै सेर्नटिी,ववधुर्र्किण सं र्ि
बजेट

वाँिर्ाँि

१.साझेदािीमा कार्ि गनि ववर्नर्ोष्जर् वजेट अनुसाि लागर् ईटटमेट ि र्िजाईन अनुसाि वजेट
खचि वांिर्ांि ि स्वीकृर् गने

२.लागर् ईटटमेट अनुसािको िकममा प्रदे श सिकािबाट समेर् साझेदािीको लार्ग वजेट
ववर्नर्ोजनको ब्र्वस्था गनुि पदिछ ।

सन्दभि सामाग्री साविजर्नक खरिद ऐन ि र्नर्मावली

वक्रर्ाकलाप नं ५. खोप र्था पूण ि खोपको बािे मा जनचेर्ना बिाई खोप उपर्ोग बृष्द्धको लार्ग स्थानीर् भार्ामा
शैष्क्षक सामार्ग्र उत्पादन, स्थानीर् िे र्िर्ो, एर्.एम बाट सुचना प्रशािण लगार्र् अन्र् सं चािका कृर्ाकलाप
सं चालन ७७ ष्जपला स्वास््र् कार्ािलर् मार्िर्
परिचर्

खोप सेवा प्रभावकािी वनाई सवै र्हमा शर् प्रर्र्शर् कभिे ज गनि र्था विा र्ह दे ष्खनै पूणखोप
घोर्णा ि र्दगोपना कार्म गनि ववर्भन्न कार्िक्रमहरु सं चालनको व्र्वस्था गरिएको छ । खोप
सेवामा सवैको जानकािी ि सहभार्गर्ा विाई अझ प्रभावकािी वनाउन सुचना, ष्शक्षा र्थासं चािका
कृर्ाकलापहरु सचालनको लार्ग र्ो कार्िक्रमको व्र्वस्था गरिएको छ । सवै ष्जपलाहरुले

64

आफ्नो आवश्र्िा अनुसािको स्वास््र् ष्शक्षा,सं चािको कृर्ाकलापहरु र्ोजना गरि प्रभावकािी

रुपले सं चालन गनुि पदिछ ।र्ो वजेटबाट र्नर्र्मर् खोप सेवाको सुदृिीकिणको लार्गर्था नर्ां
खोपहरु शुरुवार् गदाि समेर् सं चािका कृर्ाकलापहरु सं चालन गनुि पदिछ ।
उद्देश्र्

खोप सेवाको महत्व,उपलब्ध खोप ि लगाउने समर् र्ार्लकाकोसमेर्आमसमुदार्मा जानकािीगिाई

अपेष्क्षर्

सवै र्ह,समुदार्मा खोपको जानकािी सहजै उपलब्ध भई खोप उपभोग दि ि खोप कभिे जमा

सञ्चालन प्रकृर्ा

सं चालन गने अवर्ध:

प्रर्र्र्ल

खोप सेवा उपभोगमा बृष्द्ध गने ।
बृष्द्धभई ड्रपआउट घट्ने छ ।

र्ो कार्िक्रम आर्थिक वर्िको शुरुवाट नै सं चालन गिाउनु पदिछ ।
सं चालन प्रकृर्ा :

र्ो वजेट वाट खोप सेवामा सवै वगि, क्षेर, समुदार्लाई सेवा र्लन उत्प्रेरिर् गिाई खोप सेवा
उपलब्ध गिाउनको लार्ग कृर्ाकलापहरुको र्ोजना गनुि पदिछ । र्सको लार्ग :

१.स्थानीर् स्र्िमा िहेका सं चाि माध्र्महरु िे र्िर्ो, एर्.एमहरुको सूष्च र्र्ाि गने ।
२.

प्रशािण

गरिने

शन्दे सहरु

प्रदे श

स्वास््र्

र्नदे शनालर्,परिवाि

WHO/UNICEF सं ग समेर् समन्वर् गरि र्र्ाि गने ।

कपर्ाण

महाशाखा,

३.अन्र् स्वास््र् ष्शक्षा सामाग्री को आबश्र्िा पवहचान गने ।

४. स्थानीर् आवश्र्िाको आधािमा स्थानीर् कुन कुन भार्ाबाट सुचना प्रशािण गने हो र्वकन
गने ।

५. कुन स्थान, क्षेरको लार्ग कुन सामाग्री ि कुन भार्ामा प्रचाि प्रसाि गने हो र्वकन गरि सोवह
अनुसाि उत्पादन,ववर्िण ि प्रर्ोग गिाउन र्वकन गने ।

६. र्ो वजेटवाटसवै पार्लका ि स्वास््र् सं स्थामा कष्म्र्मा १–१ वटा नर्ां खोप र्ार्लका र्र्ाि
गरि सवैले दे ख्ने ठाउमा प्रदशिन गनि उपलब्ध गिाउनु पदिछ ।
नोट:

१. उपर्िि उपलेष्खर्कृर्ाकलापहरु पवहचान ि र्वकन गनि शुरुमा नै ष्जपला खोप समन्वर्

सर्मर्र्का प्रर्र्र्नर्धहरु, नष्जकको पार्लकावाट सं र्ोजक, स्वास््र् सं स्था प्रमुख, खोप र्दने

स्वास््र्कमी,स्वर्ंम सेववका ि स्थानीर् स्र्िमा िहेका स्वास््र्संग सम्वष्न्धर् सं घ सं स्थाका
प्रर्र्र्नर्धहरु सवहर् १५–२० जनाको सहभार्गर्ामा छलर्ल गरि कृर्ाकलापहरु ि सं चालन
प्रकृर्ाको र्नणिर् गिाउनु पदिछ ।

२. र्स कार्िक्रमबाट स्वास््र् ष्शक्षा सुचनासंचािको कृर्ाकलाप सं चालन गदाि ष्जपला खोप

समन्वर् सर्मर्र्को साझेदािी ि समन्वर्मा गदाि प्रभावकािी एवं अपनत्व हुने भएकोले स्वास््र्
ु प्रशािण गिाउन छलर्ल गरि कार्ािन्वर्न गने ।
कार्ािलर् ि ष्ज.खो.स.सर्मर्र्वाट सं र्ि
बजेट वाँिर्ाँि

र्ो कार्िक्रममा ववर्नर्ोष्जर् वजेट नेपाल सिकािको आर्थिक ऐन,र्नर्म ि साविजर्नक खरिद ऐन
र्नर्मावर्ल अनुसाि खचि र्ोजना र्र्ाि गरि स्वीकृर् कृर्ाकलाप सचालन गनुि पदिछ ।खचि र्ोजना
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र्था वजेट वांिर्ांि र्ोजना अर्ग्रम कार्ािलर् प्रमुखवाट स्वीकृर् गिाएि मार कार्िक्रम सं चालन
गनुि पदिछ ।

र्ो वजेटवाट ष्जपलामा ष्जपला खोप समन्वर् सर्मर्र् ि सिोकािवालाहरुको र्ो कार्िक्रमको
र्ोजना र्र्ािी गोष्टठीमा खाजा,र्ार्ार्ार् प्रष्शक्षक पारिश्रर्मक आर्द

िे र्िर्ो, एर्. एम वाट सूचना प्रशािण, शैष्क्षक सामाग्री : खोप र्ार्लका व्र्ानि,पोटटि,र्नमन्रणा
कािि, ड्रप आउट िे र्सङ्ग पर आर्द)र्र्ािी र्था ववर्िण, सूचना शन्दे श र्था ष्जङ्गलर्र्ािी आर्दमा
खचि गनि सवकने छ ।

नोट: िे र्िर्ो एर्. एम वाट सुचना प्रशािण गिाउदा धेि क्षेर कभिे ज भएका,प्राईम समर्मा

सूचना प्रशािणगरिर्दने ि स्थानीर्लाई प्राथर्मकर्ामा िाष्ख प्रशािण गिाउन व्र्वस्था गनुि पदिछ
। र्सिी प्रशािण गिाउदा वर्ि भरिको लार्ग सम्झौर्ा गरि र्निन्र्ि अनुगमन समेर् गिे ि चौमार्सक
मुपर्ांकन समेर् गिे ि आबश्र्िाको आधािमा सुचनाहरु र्ेिवदल गिाउने,प्रभावकािीर्ा मुपर्ांकन
गने आर्द गनुि पदिछ ।
सन्दभि सामाग्री

कार्ि सं चालन र्नदे ष्शका,खचि गने र्नदे ष्शका,साविजर्नक खरिद ऐन ि र्नर्मावली

वक्रर्ाकलाप नं ६. स्वास््र् कार्ािलर् र्था स्वास््र् र्नदे शनालर् मार्िर् गुणस्र्िीर् खोप सेवा सं चालन र्था
सिसर्ाई

प्रवद्र्धनमा

सं लग्न

स्वास््र्कमीको

दक्षर्ा

बृष्द्ध

गनि नर्ाँ

र्था

खोप

र्ार्लम

नर्लएका

स्वास््र्कमीहरुलाई खोप, कोपिचेन व्र्वस्थापन,ए.ई.एर्.आई, सर्भिलेन्स ि सिसर्ाई प्रवद्र्धन सम्वष्न्ध
आधािभ ुर् ४ र्दने र्ार्लम सं चालन १८० ब्र्ाच, ४५०० जना
परिचर्

खोपसेवा सं वद
े नष्शल भएको, नर्ाँ खोपहरु थप भै िहेको, खोप र्ार्लका परिवर्िन भएको, खोप ऐन
ि र्नर्मावर्लको कार्ािन्वर्न गिाउन समेर् जानकािी गिाई दक्षर्ा बृष्द्ध गनि खोप सेवामा सं लग्न

नर्ां र्था ३ वर्ि र्र्ा र्ार्लम नर्लएका स्वास््र्कर्मिहरुको ज्ञानसीप अध्र्ावर्धक गिाई खोप सेवा
प्रभावकािी बनाउन र्ो कार्िक्रमको व्र्वस्था गरिएको छ ।

र्ो कार्िक्रम मुख्र्रुपमा सम्बष्न्धर् ष्जपलाहरुमा नैर्ार्लम सं चालन गने गरि वजेट ववर्नर्ोजन

गरिएको साथै ष्जपलास्र्ि वाट समेट्न नसकेको अवस्थामा ष्जपला, पार्लका ि र्नष्ज सं घसं स्थाहरुमा
खोप सेवा प्रदान गने स्वास््र्कमीहरु लाई प्रदे श स्वास््र् र्नदे शनालर्बाट र्ार्लम सं चालन गने
गरि स्वास््र् कार्ािलर् ि र्नदे शनालर्लाई वजेट ववर्नर्ोजन गरिएको छ ।
उद्देश्र्

खोप कार्िक्रममा सं लग्न स्वास््र्कमीहरूको ज्ञान ि सीप अर्भवृष्द्ध गनुि ।

िाष्टिर्खोप कार्िक्रमवािे आधािभ ुर् जानकािी गिाई खोप कार्िक्रमको व्र्वस्थापन क्षमर्ा ववकास
गनुि ।

नर्ाँ खोप, खोप ऐन र्था र्नर्मावलीबािे जानकािी गिाई कार्िन्वर्नमा सहजर्ा पर्ाउनु ।
अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल

गुणस्र्िीर् खोप सेवा

सञ्चालनमा क्षमर्ा ववकास भई खोप सेवा प्रभावकािी हुनेछ ।

स्वास््र्कमीहरुले गुणस्र्िीर् खोप सेवा सञ्चालनमा ष्जम्मेवािी बहन गनेछन् ।
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सञ्चालन
प्रकृर्ा

लष्क्षर् समूहः

खोप सेवाप्रदान गरि िहेका नर्ां स्वास््र्कमी, खोप सेवा सं चालन गरििहेका३ वर्ि र्र्ा खोप
र्ार्लम नपाएका स्वास््र्कमीहरु स्वास््र् चौकी(, प्राके.स्वा., नगि स्वास््र् केन्र, सामुदावर्क

स्वास््र् ईकाई, खोप सेवा सञ्चालन हुने MCH Clinic,खोप किाि सेवामा र्नर्ुष्ि भएका खोप
सेवामा सं लग्न स्वास््र्कर्मिहरुि क्रःमश अन्र् स्वास््र्कमी हरु ।

कष्म्र्मा एक स्वास््र् सं स्थामा १ जना र्ार्लम प्राप्त खोप र्दने स्वास््र्कमी हुने गरि अर्नवार्ि
सहभार्ग गिाउनु पदिछ ।

र्स अष्घ पर्न र्ार्लम सं चालन भै िहेकोले गर् २ वर्ि र्र्ा र्ार्लम नपाएका स्वास््र्कमीको र््र्
ववविण र्र्ाि गनुि पदिछ ।
सञ्चालन गने अवर्धः

स्वीकृर् कार्िक्रममा उपलेख भए अनुसाि सकेसम्म दोस्रो चौमार्सक र्भर सम्पन्न गनुप
ि दिछ ।
सञ्चालन ववर्धः

स्वास््र् कार्ािलर्ले कार्िक्रम सं र्ोजक, खोप अर्धकृर्हरुसँग समन्वर् गिी मार्हर्का स्थानीर्

र्ह ि स्वास््र् सं स्थाहरुमा खोप कार्िक्रममा सं लग्न ि खोप र्ार्लम नपाएका स्वास््र्कमीहरुको
ववविण पवहलो चौमार्सक र्भर माग गिी अध्र्ावर्धक गने ।

ववर्नर्ोष्जर् वजेट ि र्ार्लमको सहभार्ग सं ख्र्ाको आधािमाबजेटको परिर्धमा िवह साववकका ष्जपला

वा पार्क पने पार्लकामा समेर् केन्र र्ोवक र्ालीम सञ्चालनको व्र्वस्था गनुि पदिछ । र्ि र्ार्लम
सं चालन हुने स्थान नष्जक खोप सेसन सं चालन हुने (MCH Clinic, खोप केन्रिहेको हुन ु
पदिछ,वकनवक र्ार्लमको समर्मा प्रर्ोगात्मक अभ्र्ास गिाउनु पदिछ ।

)

खोप र्ार्लममा एकरुपर्ा पर्ाई प्रभावकािीर्ा पर्ाउन र्स महाशाखाबाट खोप र्ार्लम प्रष्शक्षक
प्रष्शक्षण

र्नदे ष्शका

ि

प्रस्र्ुर्र्किण

सामार्ग्र

र्र्ाि

गरिएको

छ

।खोप

कार्िक्रमका

कृर्ाकलापहरुसं चालन को लार्ग गर् आ.वामा सवै प्रदे शमा प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण कार्िक्रम समेर्

सं चालन गरि सो वािे जानकािी गिाईएको हुदां उि कार्िक्रममा सं लग्न सहजकर्ािहरु (एक
समुहमा कष्म्र्मा २ जना)वाट मार र्ो कार्िक्रम सं चालन गिाउनु पदिछ ।

र्ार्लम र्ोजना र्र्ाि गरि प्रदे श स्वास््र् र्नदे शनालर्,परिवाि कपर्ाण महाशाखामा अग्रीम जानकािी
गिाई समन्वर् गने ।

स्वास््र् र्नदे शनालर्ले ष्जपलाको र्ोजना अनुसाि र्ार्लम प्रभावकािी वनाउन सहजकर्ािको व्र्वस्था
गनि समन्वर् गरि प्रदे श र्था अन्र् स्वास््र् कार्ािलर्हरुवाट समेर् सहजकर्ाि परिचालनमा आवश्र्क
सहर्ोग ि समन्वर् गरि वर्वस्थापनसमेर् गने ।

उपलब्ध र्नदे ष्शका, र्ार्लम सामाग्रीको पूण ि अध्र्र्न ि पालना गिी र्ार्लम सञ्चालन गने व्र्वस्था
गनुप
ि नेछ ।

एक समूहमा बिीमा २५ जना सम्म सहभागीको समूह बनाई र्ार्लम सञ्चालन गनुप
ि दिछ ।

र्स अष्घ ि हाल र्ार्लम र्लएका स्वास््र्कमीहरुको ववविण स्वास््र् कार्ािलर्ले स्वास््र् सं स्था
अनुसाि ववविण अध्र्ावर्धक गिी िाख्नुपनेछ ।
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सम्बष्न्धर् स्वास््र् कार्ािलर् िस्वा.र्न का कार्िक्रम सं र्ोजकसँग समन्वर् गिी खोप र्ार्लम प्राप्त
गनि बाँकी सं ख्र्ाको आधािमा प्राथर्मकर्ा र्नधाििण गिी प्रत्र्ेक स्वास््र् सं स्थाबाट प्रर्र्र्नर्धत्व हुने
गिी

१. खोप सेवामा सं लग्न नर्ां स्वास््र्कमी

२.खोप सेवामा सं लग्न भई िहेका र्ि ३ वर्ि र्र्ा र्ार्लम नर्लएका पुिाना स्वास््र् कमी ि
३. अन्र् स्वास््र् कमी क्रमश : प्राथर्मकर्ा र्नधाििण गरि सहभागी व्र्वस्था गनुप
ि दिछ ।

प्रदे श र्था ष्जपला स्र्िमा र्ो र्ार्लम सं चालन गनिका लार्ग हाल ि र्स अष्घ प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण

र्ार्लम र्लएका प्रदे श अन्र्गिर्काखोप अर्धकृर्हरु, अन्र् सहजकर्ािहरु र्था स्वार्न मार्िर् र्स .
अष्घ र्ार्लममा सहष्जकिण गिे का कार्िक्रम अर्धकृर्/जअ.स्वा./र्ार्लम अर्धकृर्हरु मध्र्ेबाट
सहजकर्ाि छनौटगरि र्ार्लम सं चालनको ब्र्वस्था गनुप
ि दिछ । र्ार्लममा सहष्जकिणको लार्ग केन्र

खोप शाखा,WHO/IPD,UNICEF बाट समेर् सहजकर्ाि व्र्वस्था गिे ि र्ार्लम सं चालन गनुि पदिछ
। बाह्र् सहजकर्ािको आर्थिक व्र्वस्थापन कार्िक्रमबाट नै व्र्होि गनुप
ि दिछ।

र्ो र्ालीम ४ र्दनको हुनछ
। उि ४ र्दन मध्र्े सीप ववकास गनि उि र्ालीम MCH
े

Clinic,पार्क पने खोप केन्रमा र्ार्लमको र्ेश्रो र्दन आधा र्दन खोप सेवा सञ्चालन भएको र्दन
हुने गिी र्ालीम समर् र्मलाउनु पदिछ ।उि र्ार्लममा सम्बष्न्धर् ष्जपला भ्र्ाष्क्सन स्टोि/स्वास््र्
सं स्थासँगको समन्वर्मा प्रर्ोगात्मक अभ्र्ासको लार्ग र्ार्लम सञ्चालन र्नदे ष्शका अनुसाि खोप,
कोपिचेन सामाग्रीको व्र्वस्था पवहलो र्दन नै गनुप
ि दिछ ।

र्ालीम सञ्चालन गनि प्राप्त वजेटको परिर्धमा िही खचि ववविण अर्ग्रम र्र्ाि गिी स्वीकृर् गिाइ
सोको १ प्रर्र् ववविण बाल स्वास््र् र्था खोप शाखामा पठाउनुपनेछ ।

प्रदे श स्वास््र् र्नदे शनालर्मा ववर्नर्ोष्जर् वजेटबाट खोप र्ार्लम सं चालन गदाि कुनै ष्जपलामा

र्ार्लम पाउन वांकी भएमा, खोप सं चालन गरििहेका र्नष्ज र्था गै.स.स.सं स्था,अस्पर्ाल,MCH
Clinic, नगि स्वास््र् केन्र आर्द बाट सहभार्ग गिाई र्ार्लम सं चालन गनुि पदिछ
नोट:

१. स्वीकृर् वजेटबाट र्ोजना र्र्ाि गदाि र्ोवकएको सं ख्र्ामा थप गिे ि समेर् र्ार्लम सं चालन गनि
सवकने छ ।

२. वजेटको परिर्धमा िवह र्ार्लम सं चालन र्नदे ष्शका, सहभार्ग पुष्स्र्का,र्ार्लम प्रर्र्वेदन र्र्ािी
र्था छपाई र्सै वजेटवाट गनि सवकने छ ।र्ि र्ोवकएको सं ख्र्ामा सहभार्ग घट्ने भएमा र्ो
प्रर्ोजनमा खचि गनि पाईने छै न ।

नोट:प्रदे श मन्रालर् ि र्नदे शनालर्बाट खोप सं चालनको लार्ग आबश्र्क सामाग्री सन्दभि

सामाग्री,प्रष्शक्षक र्नदे ष्शका, सुक्ष्मर्ोजना र्ािम, DQSA र्नदे ष्शकाहरुको छपाईको वजेट ब्र्वस्था
गरि आबश्र्क मारामा छपाई गरि समर्मै ववर्िण व्र्स्था गनुि पदिछ ।
बजेट

वाँिर्ाँि

र्सिी खचि गदाि नेपाल सिकािको प्रचर्लर् आर्थिक ऐनिर्नर्मअनुसाि गनुप
ि नेछ । उि र्ार्लममा

आउने सबै श्रोर् व्र्ष्ि र्था सहजकर्ािहरुको खचि समेर् कार्िक्रमबाटै व्र्वस्था गनुप
ि नेछ । प्राप्त

बजेटबाट पारिश्रमीक, दै र्नक भ्रमण भत्ता, र्ार्ार्ार्, खाजा, स्टे शनिी, हल भािा, र्ालीम, शैष्क्षक
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सामाग्री, ब्र्ानि ि ववववध आर्दमा खचि र्ोजना र्र्ाि गरि अर्ग्रम स्वीकृर् गिाएि खचि गने व्र्वस्था
गनुप
ि नेछ ।
सन्दभि

सामाग्री

खोप र्ार्लम सं चालन प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्नदे ष्शका, खोप र्ार्लम पुष्स्र्का

वक्रर्ाकलाप नं ७. प्रदे श स्र्िमा : पूणख
ि ोप घोर्णा ि र्दगोपना एवं सिसर्ाई प्रवद्र्धन कार्िक्रमको र्निन्र्िर्ाको
लार्ग सर्मक्षा, र्नर्र्मर् खोप सुदृिीकिणको लागी सुक्ष्म र्ोजना र्र्ािी २ र्दन ि सिसर्ाई प्रवद्र्धन प्र्ाकेजको
रििेसि १ र्दन गरि ७ वटै प्रदे शमा ३ र्दने कार्िक्रम, प्रदे श र्नदे शनालर्बाट सं चालन गनि कार्िक्रम खचि

नोटः र्ो गोष्टठसं गै १ र्दन थप गरि सं ष्घर्स्र्िवाट सहभार्गहरु लाई ए.ई.एर्.आई सम्बष्न्ध अर्भमुष्खकिण —
वजेट ब्र्वस्था परिवाि कपर्ाण महाशाखाबाट हुने
परिचर्

स्वास््र् सं स्था ि पार्लका स्र्िको समेर् खोप र्था कोपिचेन सं चालन, सिसर्ाई प्रवद्र्धन

कार्िक्रम सं चालन अवस्था ि प्रगर्र्को सर्मक्षा ि सुधािको लार्ग र्हगर् र्ोजना बनाउन, सहकार्ि
ि साझेदािी ववकास गरि कार्िक्रम प्रभावकािी बनाउन ि ष्जम्मेवािी महशुस गिाउन र्था स्थानीर्
स्र्िको कार्िक्रम सं चालनमा क्षमर्ा ववकास गनिको लार्ग र्ो कार्िक्रमको व्र्वस्था गरिएको छ
। र्ो कार्िक्रम सं गै परिवाि कपर्ाण महाशाखाबाट १ र्दनथप गरि ए.ई.एर्.आईसम्बष्न्ध
अर्भमुष्खकिण गरिने हुंदा र्ो कार्िक्रम जम्मा ४ र्दनको आर्ोजना गनुि पने छ ।

उद्देश्र्

ष्जपला, पार्लकािस्वास््र् सं स्था स्र्िको खोप कार्िक्रमको उपलष्ब्ध, प्रगर्र्को अवस्था ववश्लेर्ण
एवं समीक्षा गरि सुधािको लार्ग सुक्ष्म र्ोजना बनाउने ।

गुणस्र्िीर् खोप सेवा सं चालन ि पूण ि खोप सुर्नष्श्चर्र्ा घोर्णा ि र्दगोपनाको र्ोजना बनाई
कार्ािन्वर्न गने ।

र्नर्र्मर् खोप सेवा मार्िर् सं चालन शुरुवार् भएको सिसर्ाई प्रवद्र्धन कार्िक्रमको सर्मक्षा र्था
पार्लका स्वास््र् सं र्ोजक ि स्वास््र् सं स्था प्रमुखहरुलाई रििेसि र्ार्लम सं चालनको
लार्गसिसर्ाई र्ार्लम प्र्ाकेजको १ र्दन अर्भमुष्खकिण गने।

खोप कोपिचेन सामाग्रीको वास्र्ववक आबश्र्िाको आधािमा र्ोजना बनाउने ।

स्वीकृर्ववर्नर्ोष्जर् ष्जपला र्था पार्लकाका कार्िक्रमहरुसं चालनको र्ोजनावनाई समन्वर्ात्मक

र्विलेसहष्जकिण ि सहर्ोग गनिजानकािी गिाउने साथै कार्िक्रम सं चालन र्ार्लका र्था
प्रस्र्ुर्र्किणसामाग्री र्र्ािी गने ।
अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल

स्थानीर् स्र्िको कार्ि प्रगर्र्, उपलष्ब्ध, सुधाि गनुप
ि ने पक्षहरुको पवहचान भई गुणस्र्िीर् ि
प्रभावकािी खोप सेवा सञ्चालन गनि र्ोजना र्नमािण हुनेछ ।

खोप प्रगर्र्मा वृष्द्ध, खोप खेि जाने दिमा कमी हुनका साथै पूण ि खोप सुर्नष्श्चर्र्ा ि र्दगोपना
कार्िक्रम सञ्चालन हुनेछ ।
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र्नर्र्मर्

खोप

मार्िर्

सिसर्ाई

प्रवद्र्धन

कार्िक्रम

सं चालनको

लार्ग

विास्र्ि

सम्म

र्ार्लमप्र्ाकेजको अर्भमुष्खकिण ि कार्िक्रम सं चालनमा क्षमर्ा ववकास भै कार्िक्रम र्निन्र्ि हुने
छ ।
सञ्चालन
प्रकृर्ा

सचालन अवर्ध

: पवहलो चैमार्सक

लष्क्षर् समूह/सहभार्ग :

प्रदे श अन्र्िगर् खोप कार्िक्रमको सहष्जकिण,समन्वर् ि अनुगमन गने प्रदे श स्वास््र्

र्नदे शनालर्,स्वास््र् आपुर्र्ि ब्र्वस्थापन केन्रका प्रमुख ि र्ोकल पसिनहरु,स्वास््र् कार्ािलर्बाट

प्रमुख, खोप कार्िक्रमको र्ोकलपसिन साववकका खो.सु.अ/खो.सु हरु ि को.चे.अ/को.चे.स गरि
१ ष्जपलाबाट ३ जना

प्रदे श स्वास््र् र्नदे शनालर्ले वजेटको परिर्धमा िवह प्रदे श अन्र्िगर्का महानगि,उपमहानगि ि
खोप कार्िक्रममा समस्र्ा भएका न.पाहरु वाट समेर् सहभार्ग गिाउन र्ोजना वनाउनु उपर्ुि
हुने छ ।

सञ्चालन गने अवर्धः

स्वीकृर्कार्िक्रममा उपलेख भए अनुसाि सकेसम्म प्रथम चौमार्सकमा ि नभएमा दोस्रो चौमार्सकको
शुरुमानै सम्पन्न गने ।
सञ्चालन ववर्धः

र्ो कार्िक्रम सम्पन्न भएपर्छ मार ष्जपलास्र्ि र्था पार्लकास्र्िमा कार्िक्रम सञ्चालन गनुि उपर्ुि
हुने भएकोले र्ोवकएको चौमार्सकमा आर्ोजना गनुप
ि दिछ । )र्थाशक्र् चाँिै(

र्ो समीक्षासं गै परिवाि कपर्ाण महाशाखावाटसहभार्गहरु लाई ए.ई.र्ं.आई ब्र्वस्थापन सम्बष्न्ध
१ र्दने अर्भमुष्खकिण समेर् गरिने भएकोले र्ो गोष्टठ बाल स्वास््र् र्था खोप सेवा शाखा,
साझेदािर्नकार्बाट समेर् श्रोर् व्र्ष्ि/सहजकर्ािको प्रत्र्क्ष सं लग्नर्ामाआर्ोजना गनुप
ि ने भएकोले
प्रादे ष्शक स्वास््र् र्नदे शनालर्ले अग्रीम समन्वर् गरि गोष्टठको र्र्र्थ र्मर्ी र्ोक्नुपदिछ ।

र्ो गोष्टठमा आउँ दा स्वास््र् कार्ािलर्ले साववक ष्जपला, पार्लका ि स्वास््र् सं स्था स्र्िीर्
खोपको ३ वर्िको प्रगर्र् सं ख्र्ा, गर् वर्िको कभिे ज, खोप खेि जाने दि, पूण ि खोप सुर्नष्श्चर्र्ा

घोर्णाको अवस्थािर्दगोपनाको िणनीर्र्िउपलष्ब्ध, कोपिचेन र्था भ्र्ाष्क्सनको मौजदार् ववविण
सिसर्ाई प्रवद्र्धन कार्िक्रम सं चालन अवस्था ि सेसन सं चालन सं ख्र्ा, खोप कार्िक्रममा भए
गिे का, कार्िक्रममा भएका कमी कमजोिी ि सुधािको लार्ग सुझाविर्ोजना आर्द

ष्जपला स्र्िको सूक्ष्म र्ोजना/र्नधािरिर् खोप सेसन ि सञ्चालन भएका खोप सेसनको ववविण
अर्नवार्ि र्लई आउन )सञ्चालन नभएको भए कािण(

ष्जपलाले खोप कभिे ज कम भएका ि धेिै भएका स्वास््र् सं स्था पार्लकाको ववविण छु ट्टाई स्पटट
कािणहरु उपलेख गिी ष्जपलाबाट भए गिे का कार्िहरुको ववविण र्लई आउन आवश्र्क र्मेट
सवहर् अर्ग्रम जानकािी गिाउनु पदिछ ।

स्वास््र् र्नदे शनालर्वाट समेर् ष्जपला अनुसाि, सकेसम्म पार्लका स्र्िको उपर्ुि
ि
ववविण ि
वक्रर्ाकलाप ि उपलष्ब्धहरु र्र्ािी गिी प्रस्र्ुर्र्किण गने।
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र्ो कार्िक्रममा

१. िाष्टिर् खोप कार्िक्रमको लक्ष,उद्देश्र्, उपलष्व्ध, च ुनौर्र्ि खोप कोपिचेनका मुख्र्
नीर्र्,िणनीर्र्,मापदण्िहरुको प्रस्र्ुर्र्किण ि जानकािी गिाउने

२.प्रदे शस्र्िको अवस्था,उपलष्व्ध,समस्र्ा ि प्रर्ासहरुको जानकािी गिाउने

३. स्वास््र् कार्ािलर्हरु वाट : मुख्र् उपलष्व्ध, समस्र्ा,गरिएका प्रर्ास, सम्पन्न गर्र्ववर्ध,
पार्लकास्र्िका कृर्ाकलापहरु ि सं चालनको अवस्था आर्द प्रस्र्ुर्र्किण गिाउने

४. कष्म्र्मा ३ दे ष्ख ४ घंण्टा सुक्ष्म र्ोजना र्र्ािी सम्वष्न्ध अर्भमुष्खकिण ि अभ्र्ास ि
प्रस्र्ुर्र्किण गिाउने

५.ष्जपला र्था पार्लका स्र्िमा ववर्नर्ोष्जर् कार्िक्रमहरु ि सं चालन अवस्थाको सर्मक्षा गरि
प्रभावकािी वनाउन कार्िक्रम सं चालन र्ार्लका, प्रस्र्ुर्र्किण सामाग्री र्र्ािी वा उपलब्ध गिाई

अर्भमुष्खकिण गने र्था समन्वर् ि प्राववर्धक सहर्ोग सहष्जकिण के कसिी गनेछलर्ल गरि
एकरुपर्ा कार्म गनि ि ष्जम्मेवािी महशुस गनि प्रोत्साहन गने ।

६. पूणख
ि ोप घोर्णा ि र्दगोपनाको औष्चत्र्,प्रकृर्ा ि ष्जम्मेवािीवािे छलर्ल ि जानकािी गिाउने
।

७.सिसर्ाई प्रवद्र्धन कार्िक्रम सं चालन अवस्था, सेसन सं चालन अवस्थाबािे सर्मक्षा गरि
प्र्ाकेजको वािे मा ववगर्मा प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ार्लम र्लएका ब्र्ष्िबाटष्जपला स्र्िमा १ र्दन
र्ार्लम सं चालनको लार्ग अर्भमुष्खकिण गने

नोट: प्रत्र्ेक वर्ि श्रावण मवहना र्भर सवै र्हको सुक्ष्मर्ोजना र्र्ाि भई सवै र्हमा पठाई सक्नु
पनेमा जोि गने ।

प्रादे ष्शक भ्र्ाष्क्सन स्टोिले वावर्िक खोप र्था कोपिचेन सामाग्री आपूर्र्ि ववर्िण ववविण ष्जपला

वाईज, हालको मौज्दार् ववविण, सामाग्रीहरुको अवस्था, कोपिचेन सामार्ग्र ममिर् संभाि

अवस्था,र्ोजना,महसुस गरिएका समस्र्ा ि सुधािको लार्ग र्ोजना एवं सुझाव अर्नवार्ि र्र्ाि गरि

ईलेक्िोर्नक ि प्रमाष्णर् ववविण सवहर् उपष्स्थर् हुन ि प्रस्र्ुर्र्किणको लार्ग जानकािी गिाउनु
पदिछ ।

प्रस्र्ुर्र्किण,सर्मक्षा,ववश्लेर्ण पश्चार् सार्बक ष्जपला/पार्लका स्र्िको सुक्ष्म र्ोजना र्र्ािी गनि
सहष्जकिण गरि अध्र्ावर्धक गिे ि सो को आधािमा प्रदे श स्र्िको समेर् सुक्ष्म र्ोजना र्र्ाि
गनुप
ि दिछ ।

र्ो कार्िक्रम सं चालनको लार्ग सं घीर्स्र्िमा परिवाि कपर्ाण महाशाखासँग समन्वर् गरि र्मर्र्,
स्थान ि सहजकर्ािको व्र्वस्थापन गनुप
ि दिछ ।
बजेट

वाँिर्ाँि

प्राप्त बजेटबाट नेपाल सिकािको आर्थिक ऐन र्नर्मानुसाि दै र्नक भ्रमण भत्ता, र्ार्ार्ार्, स्टे शनिी,
शैष्क्षक सामाग्री, हल र्था जेनेिेटि भािा, खाजा, व्र्ानि, ववववध (र्ोटोकपी, श्रोर् व्र्ष्ि र्था

सहजकर्ािको पारिश्रमीक केन्र, प्रदे श समेर्) आर्दको लार्ग खचिको ववविण अर्ग्रम र्ोजना बनाई
स्वीकृर् गिाई खचि गने व्र्वस्था गनुप
ि दिछ ।

सन्दभि सामाग्री केन्रबाट प्राप्त संचालन र्ार्लका, प्रस्र्ुर्र्किण स्लाईि, ष्जपला,पार्लकाको सुक्ष्म र्ोजना
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वक्रर्ाकलाप नं ८. ष्जपला स्र्िमा नर्ाँ खोप, ए.ई.एर्.आई को जानकािी, पूण ि खोप र्था सिसर्ाई प्रबद्र्धन
कार्िक्रमको सर्मक्षा ि स्वास््र् सं स्था एवं पार्लका स्र्िको सुक्ष्म र्ोजना अध्र्ावर्धक गनि २ र्दन ि सिसर्ाई
प्रबद्र्धन प्र्ाकेजको रिििे सि १ र्दन गरि ३ र्दने कार्िक्रम सं चालन ७७ ष्जपलाका पार्लका स्वास््र् शाखा
प्रमुख, स्वास््र् सं स्था प्रमुख ि सिोकािवालाहरु समेर्को सहभार्गर्ामा कार्िक्रम सं चालन ब्र्वस्थापन खचि
परिचर्

विा, स्वास््र् सं स्था ि पार्लका स्र्िको समेर् खोप कोपिचेन र्था सिसर्ाई प्रवद्र्धन कार्िक्रम
सं चालन ि प्रगर्र्को सर्मक्षा ि सुधािको लार्ग र्हगर् सुक्ष्मर्ोजना बनाउन पार्लका र्था स्वास््र्
सं स्थाको क्षमर्ा ववकास गरि, कार्िक्रम प्रभावकािी बनाउन ष्जम्मेवािी महशुस गिाउन र्था

स्थानीर् स्र्िको कार्िक्रम सं चालनमा क्षमर्ा ववकास गनिको लार्ग र्ो कार्िक्रम को व्र्वस्था
गरिएको छ । स्थानीर् र्हमा सं चालन हुने कार्िक्रमको सर्मक्षा ि पार्लका र्था स्वास््र्
सं स्थाहरु सं ग समन्वर्, सहकार्ि बिाउन अत्र्न्र् महत्वपूण ि अवसि हुने भएकोले स्वास््र्
कार्ािलर्ले र्ो कार्िक्रम प्रभावकािी रुपमा आर्ोजना ि सं चालन गनुि पदिछ ।
उद्देश्र्

साववक ष्जपला, पार्लकािस्वास््र् सं स्था स्र्िको खोप कार्िक्रमको उपलष्ब्ध, प्रगर्र्को अवस्था
ववश्लेर्ण एवं समीक्षा गरि सुधािको लार्ग स्वास््र् सं स्था एवं पार्लका र्हको सुक्ष्म र्ोजना
बनाउन क्षमर्ा ववकास गने ।

खोप कार्िक्रमबाट प्राप्त उपलष्ब्ध कार्म िाख्दै गुणस्र्िीर् खोप सेवा मार्िर् पूण ि खोप सुर्नष्श्चर्
गनि उपलब्ध श्रोर् साधनको उष्चर् परिचालनको र्ोजना बनाउने ।

पूण ि खोप सुर्नष्श्चर्र्ा घोर्णा ि र्दगोपनाको र्ोजना बनाई कार्ािन्वर्न गने ।

खोप कोपिचेन सामाग्रीको वास्र्ववक आबश्र्िाको आधािमा र्ोजना बनाउने ।

स्वीकृर् ववर्नर्ोष्जर् पार्लका र्था स्वास््र् सं स्था स्र्िका कार्िक्रमहरु सं चालनको र्ोजनावनाई

समन्वर्ात्मक र्विले सहष्जकिण ि सहर्ोग गनि जानकािी गिाउने साथै कार्िक्रम सं चालन
र्ार्लका र्था प्रस्र्ुर्र्किण सामाग्री र्र्ािी ि उपलब्ध गिाउने ।
अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल

स्थानीर् विा, स्वास््र् सं स्था ि पार्लका र्हको कार्ि प्रगर्र्, उपलष्ब्ध, सुधाि गनुप
ि ने पक्षहरुको

पवहचान भई गुणस्र्िीर् ि प्रभावकािी खोप सेवा सञ्चालन गनि र्ोजना र्नमािण गनि क्षमर्ा ववकास
हुने छ।

खोप प्रगर्र्मा वृष्द्ध, खोप खेि जाने दिमा कमी हुनका साथै पूण ि खोप सुर्नष्श्चर्र्ा ि र्दगोपना
सञ्चालन प्रकृर्ा

कार्िक्रम सञ्चालन हुनेछ ।
लष्क्षर् समूह/सहभार्ग :

सवै स्वास््र् सं स्था प्रमुखहरु, पार्लकावाट स्वास््र् शाखा प्रमुख ि वजेटको परिधमा िवह

सहसं र्ोजकहरु समेर्,खोप सेवामा सं लग्न अन्र् सं घ सं स्था प्रर्र्र्नर्धहरु साथै नगि स्वास््र्
केन्र,सामुदार्ीक स्वास््र् केन्र,विा स्वास््र् केन्रबाट समेर् सहभार्ग गिाउनु पदिछ ।
सञ्चालन गने अवर्धः

स्वीकृर् कार्िक्रममा उपलेख भए अनुसाि प्रदे शको र्ोजना र्था अर्भमुष्खकिण कार्िक्रम पश्चार्
सके सम्म प्रथम चौमार्सकमा ि नभएमा दोस्रो चौमार्सकको शुरुमानै सम्पन्न गने ।
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सञ्चालन ववर्धः प्रकृर्ा

र्ो कार्िक्रम सम्पन्न भएपर्छ मार पार्लकास्र्ि र्था स्वास््र् सं स्था स्र्िमा कार्िक्रम सञ्चालन
गनुि उपर्ुि हुने भएकोले र्ोवकएको चौमार्सकमा र्थाशक्र् चाँिै आर्ोजना गनुप
ि दिछ ।

सुक्ष्म र्ोजना र्र्ािी गोष्टठ प्रदे श स्वास््र् र्नदे शनालर्, साझेदाि र्नकार्बाट समेर् श्रोर्
व्र्ष्ििसहजकर्ािको

प्रत्र्क्ष

सं लग्नर्ामा

आर्ोजना

गनुप
ि ने

भएकोले

र्नदे शनालर्सं ग अग्रीम समन्वर् गरि गोष्टठको र्र्र्थ र्मर्ी र्ोक्नुपदिछ ।

प्रादे ष्शक

स्वास््र्

र्ो कार्िक्रम र्स अष्घ प्रदे श स्र्िमा सुक्ष्मर्ोजना र्र्ािीमा सं लग्न,प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ार्लममा
सहभार्ग सहजकर्ािवाट सं चालन गनुि पदिछ । र्र्द स्वास््र् कार्ािलर् अन्र्गिर् त्र्स्र्ा जनशष्ि

नभएमा प्रदे श वा अन्र् स्वास््र् कार्ािलर्हरु सं ग समेर् समन्वर् गरि सहजकर्ािको व्र्वस्था
गिे ि मार कार्िक्रम सं चालन गरि प्रभावकािी वनाउनु पदिछ ।

स्वास््र् कार्ािलर्ले र्ो गाष्टठ सं चालन पूव ि सुक्ष्मर्ोजना र्ािमहरु वप्रन्ट गिे ि सवै स्वास््र्
सं स्थालाई ि पार्लकालाई समेर् समर्मै पठाई सवै ववविण अर्नवार्ि रुपमा भिे ि पर्ाउन जानकािी

गिाई पार्लका सं र्ोजकहरु वाट सो सम्वन्धमा र्निन्र्ि अनुगमन समेर् गिाउनु पदिछ ।साथै

खोप कोपिचेन समाग्रीको मौज्दार् ववविण, खोप सेसन सं चालन अवस्था, सिसर्ाई प्रवद्र्धन
सेसन सं चालन अवस्था, नर्ां गरिएका कृर्ाकलापहरुआर्द समेर् र्लइ आउन परवाट जानकािी
गिाउने। स्वास््र् सं स्था वाट खोप कार्िकर्ाि सं ग छलर्ल गरि खोप केन्रस्र्िको जे.ई ि
दादुिा खोपको आवश्र्िा र्नधाििण गिे ि आउन जानकािी गिाउन ।

स्वास््र् कार्ािलर्ले समेर् पार्लका र्था स्वास््र् सं स्था स्र्िीर् खोपको ३ वर्िको प्रगर्र् सं ख्र्ा,
गर् वर्िको कभिे ज, खोप खेि जाने दि, पूण ि खोप सुर्नष्श्चर्र्ा घोर्णाको अवस्था,पवहचान भएका
समस्र्ाहरु आर्द र्र्ाि गिे ि प्रस्र्ुर्र्किण गनुि पदिछ । र्ो गाष्टठमा
पवहलो र्दन

१.िाष्टिर् खोप कार्िक्रमको लक्ष,उद्देश्र्,उपलष्ब्ध, च ुनौर्र्वािे प्रस्र्ुर्र्किणगरि जानकािी गिाउने

२. ष्जपला, पार्लका ि विा स्र्िको खोप, कोपिचेन अवस्था, प्रगर्र् अवस्था, सिसर्ाई प्रवद्र्धन
कार्िक्रमको अवस्था, पूणख
ि ोपको अवस्था, मुख्र् उपलष्ब्ध समस्र्ा ि च ुनौर्र्हरु प्रस्र्ुर्र्किण ि
छलर्ल गिाउने

३. िाम्रो प्रगर्र् ि कम प्रगर्र् भएका पार्लका ि विाहरुको कािण, सुधािको उपार् बािे छलर्ल
गिाउने

४. स्थानीर् स्र्िमा ववर्नर्ोष्जर् कार्िक्रमहरु ि सं चालनको अवस्थाबािे प्रस्र्ुर्र्किण ि छलर्ल
गिाउने

दोस्रो र्दन

१.सूक्ष्मर्ोजनाको आवश्र्िा ि र्र्ािी प्रकृर्ाि ववशेर्र्ावािे जानकािी गिाउने, सुक्ष्मर्ोजना

प्रत्र्ेक विाको वनाउनु पने ि सो वाट पार्लका, ष्जपलाको समार्ोजन हुने र्थासुक्ष्मर्ोजनाबाट
नै खोप कार्िक्रममा सुधाि हुने कुिा जानकािी गिाउदै प्रत्र्ेक वर्ि श्रावण पवहलो हप्तामा र्र्ाि

हुने, सवै र्हमा मार्सक खोप प्रगर्र्को अनुगमन भई र्त्कालै सुधािमा सहर्ोग हुने, गर् वर्िको
र््र्ांक ववश्लेर्ण भई समस्र्ाको पवहचान ि सुधािको लार्ग र्ो आ.वको र्ोजना वन्ने, खोप र्था
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कोपिचेन समाग्रीको वास्र्ववक आबश्र्िाको आधािमा र्ोजना वन्ने, पूणख
ि ोप सुर्नष्श्चर्र्ा ि
र्दगोपनाको र्ोजना वन्ने, वावर्िक समस्र्ाको पवहचान ि उपलर्बधको अर्भलेख प्रर्र्वेदन हुन,े
सुक्ष्मर्ोजनाको शुरुवार्

स्वास््र् सं स्था,विाबाट हुन ु पने,

ि गनुि पने आर्द ववशेर्र्ा भएको वर्ाउने

सवै र्हमा वावर्क अध्र्ावर्धक हुने

२. सवै स्वास््र् सं स्था स्र्ि बाट माग गरिएको र््र्ांक भएको र्वकन गने वा उपलब्ध गिाउने
३. पार्लका वाईज समुह वनाई

सुक्ष्मर्ोजना र्ािम अध्र्न गनि लगाउने साथै नर्ां र्ािम उपलब्ध गिाई पर्ाएको र्ािमवाट

पुन प्रत्र्ेक स्वास््र् सं स्थाहरुलाई अभ्र्ास शुरु गिाउने। सहजकर्ािले प्रदशिन गदै प्रत्र्ेक र्ािम
भदै सहभार्गहरुको अभ्र्ासको अनुगमन गने ि प्रटट पादै सवैको क्षमर्ा ववकास भए
नभएको(सुक्ष्मर्ोजना र्ािम भनि,र्ािमको प्रर्ोग गनि,र््र्ांक ववश्लेर्णगनि) र्वकन हुने ।

खोप कोपिचेन सामाग्रीको र्ोजना वनाउदा वास्र्ववक र्ोजना वनाई अभाव र्था खेि जान वाट
वचाउन र्ोवकएको लक्ष, खोपकेन्र ि ३ वर्िको सिदि प्रगर्र्को समेर्को आधािमा र्ोजना
गिाउन अभ्र्ास गिाउने ।

सवैको अभ्र्ास सवकएपर्छ कुनै एक सं स्थालाई प्रस्र्ुर्र्किण गिाउदै सवै लाई भेरिर्ाई गिाउदै
प्रटट पाने

नोट: र्ो गोष्टठ सहजकर्ािको क्षमर्ा ववकास गने र्स पर्छ र्निन्र्ि स्वास््र् सं स्थामा ि

पार्लकास्र्िमा सुक्ष्मर्ोजना वनाई खोप सेवा सुधाि गनुप
ि ने भएकोले सवैले समान बुझनु पनेमा

जोि गरि महशुस गिाउनु होस । स्वास््र् सं स्था प्रमुख ि सं र्ोजकले सहष्जकिण गरि विा,
पार्लकाको वावर्िक सुक्ष्म र्ोजना र्र्ाि गने ि कार्ािन्वर्न गनुप
ि नेमा ववशेर् जोि र्दने ।
४. अव स्वास््र् सं स्था को र्र्ािी सुक्ष्मर्ोजना वाट पार्लकाको समार्ोजन गिाउने ।

५. र्र्ािी सुक्ष्मर्ोजना १ प्रर्र् सम्वष्न्धर् सं स्थामा िाख्ने ि १ प्रर्र् मार्थपलो र्नकार्मा पठाउन
जानकािी गिाउनु होस ।

६. सवै पार्लकाको सुक्ष्मर्ोजनाबाटसमार्ोजन गिे ि ष्जपलाको सुक्ष्मर्ोजना र्र्ाि गरि कार्ािन्वर्न
गने ।

पुन :सुक्ष्मर्ोजना र्र्ािी, प्रकृर्ा,ष्जम्मेवािी ि महत्ववािे छलर्ल गरि जानकािी गिाउदै मार्सक

ववविण भरि र्निन्र्ि अनुगमन, कार्िक्रममा सुधाि गदै वावर्िक श्रावण पवहलो हप्तामा र्र्ािी गरि
पठाउन जानकािी गिाउने ।

पार्लकाि स्वास््र् सं स्थामा खोप कार्िकर्ाि, अन्र् स्वास््र्कमीहरुको समेर् सं हभार्गर्ामा
अध्र्ावर्धक गने ि खोप समन्वर् सर्मर्र्सं ग छलर्ल ि प्रमाष्णकिण गिाई पठाउनु पने कुिा
जानकािी गिाउने।

७. अन्र्मापूणख
ि ोप सुर्नष्श्चर्र्ा ि र्दगोपनाको औष्चत्र्,प्रकृर्ा ि ष्जम्मेवािीवािे छलर्ल ि
प्रस्र्ुर्र्किण गने
र्ेस्रो र्दन

कार्िक्रमको र्ेस्रो र्दन सिसर्ाई प्रवद्र्धन कार्िक्रमको ओष्चत्र् ि अवस्था बािे छोटो जानकािी

गिाई प्रत्र्ेक पार्लकाले स्वास््र् सं स्था स्र्िमा सेसन सं चालन प्र्ाकेजकोअर्भमुष्खकिणको गनि
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पने हुदा सो बािे मा प्र्ाकेजको अर्भमुष्खकिण गने ि पार्लका पार्लकाको समुह वनाई अभ्र्ास
समेर् गिाउने ।

१. र्ो र्ार्लम सं चालन गनि र्स अष्घ ष्जपलामा उपलब्ध गिाएको र्ार्लम प्र्ाकेजको प्रर्ोग गने

२. र्स अष्घ र्ार्लम र्लएका सं र्ोजक र्था स्वास््र् सं स्था प्रमुखहरु बाट समेर् सहष्जकिण
गिाउन सवकन्छ ।

३. खोप सेवा मार्िर् सेसन सं चालन गनि प्रेरिर् गने साथै स्थानीर् र्हबाट आवश्र्क सामाग्री
ब्र्वस्था गनि छलर्ल गने — हार्धुने सामाग्री, र्र्निचि आर्द ।
नोट:

१. र्ो कार्िक्रममा एक समुहमा बविमा २०— २५ जनाको सहभार्ग गिाउनु पदिछ ।
२. एक पार्लकाको सहभार्गहरु एकै समुहमा हुने गरि सहभार्ग गिाउनु पदिछ।

३. वजेट र्था ष्जपलाको अवस्था अनुसाि कार्िक्रम सं चालन स्थान ष्जपला र्था पार्लका स्र्िमा
आर्ोजना गनि सवकने छ ।

४. प्रदे श स्र्िको अर्भमुष्खकिण, सर्मक्षा पर्छ मार र्ो कार्िक्रम सं चालन गने ।

नोट:गर् आ.वमा नै शुरुवार् गरिने िोटा खोपको शुरुवार् अवस्थाको सर्मक्षा गने । र्र्द शुरुवार्
नभएको, साथै र्ार्लम सं चालन नभएको भएमा पार्लका, स्वास््र् सं स्था स्र्िमा सं चालन हुने
कार्िक्रममा १–२ घण्टा िोटा खोपको अर्भमुष्खकिण समेर् गनि र्ो कार्िक्रममा पर्न ववगर्मा
प्रदे श स्र्िमा उपलब्ध गिाएको प्रस्र्ुर्र्किण सामाग्री ि र्नदे ष्शका बमोष्जम गनि जानकािी एवं
अर्भमुष्खकिण गने ।
बजेट वाँिर्ाँि

प्राप्त बजेटबाट नेपाल सिकािको आर्थिक ऐन र्नर्मानुसाि दै र्नक भ्रमण भत्ता, र्ार्ार्ार्, स्टे शनिी,

शैष्क्षक सामाग्री, हल र्था जेनेिेटि भािा, खाजा, व्र्ानि, ववववध (र्ोटोकपी, श्रोर् व्र्ष्ि र्था

सहजकर्ािको पारिश्रमीक केन्र, प्रदे श समेर्) आर्दको लार्ग खचिको ववविण अर्ग्रम र्ोजना बनाई
स्वीकृर् गिाई खचि गने व्र्वस्था गनुप
ि दिछ ।
सन्दभि सामाग्री

प्रस्र्ुर्र्किण स्लाईि, ष्जपला,पार्लकाको सुक्ष्म र्ोजना

वक्रर्ाकलाप नं ९. सवै स्थानीर् र्हबाट न.पा, गा.पा प्रमुखिउपप्रमुख,स्वास््र् सं र्ोजक ि प्रशासवकर् प्रमुख वा
सामाष्जक ववकास अर्धकृर्हरुको पूणख
ि ोप र्दगोपना ि सिसर्ाई प्रबद्र्धन कार्िक्रमकोअर्भमुष्खकिण र्था र्ोजना
र्र्ािी १ र्दने गोष्टठी ७७ ष्जपला स्र्िमा कार्िक्रम सं चालन र्था ब्र्वस्थापन खचि
परिचर्

सं ष्घर् सं िचना अनुसाि स्थानीर् र्हको भूर्मका ि ष्जम्मेवािीबािे जानकािी एवं छलर्ल गरि
खोप सेवामा अपनत्व ववकास गनि ि पूण ि खोप घोर्णा ि र्दगोपना सुर्नष्श्चर्र्ाको लार्ग र्ोजना

र्र्ािी ि कार्ािन्वर्न गनि प्रर्र्बद्धर्ा र्लन र्ो कार्िक्रम प्रभावकािी रुपमा सं चालन गनुि पदिछ ।

नोट: खोप कार्िक्रमको सुदृिीकिण, प्रभावकािीरुपमा सं चालन, पूणख
ि ोप सुर्नष्श्चर्र्ा ि

र्दगोपनाको लार्ग श्रोर् परिचालन, स्थानीर् र्हहरुको भूर्मका ि अपनत्वबािे जानकािी गिाउन
र्ो बार्िक्रम अर्र् महत्वपूण ि हुने भएकोले ष्जपला समन्वर् सर्मर्र्को प्रमुखबाटसवै पार्लका
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प्रमुखहरु सं ग र्निन्र्ि समन्वर् गिे ि उपर्ुि समर्मा ि सवैको उपष्स्थर्र्को सुर्नष्श्चर् गिे ि
मार र्ो कार्िक्रम आर्ोजना गनुि पदिछ ।
उद्देश्र्






िाष्टिर् खोप कार्िक्रमको महत्व, अवस्था, उपलष्ब्ध ि च ुनौर्ीहरुको बािे मा जानकािी गिाउने
खोप सेवा संचालन प्रवक्रर्ा, खोप कोपिचेन व्र्वस्थापन बािे मा जानकािी गिाउने

पूण ि खोप सुर्नष्श्चर्र्ा ि र्दगोपनाको औष्चत्र् ि प्रवक्रर्ाको बािे मा जानकािी गिाउने

खोप कार्िक्रममा स्थानीर् र्हको भूर्मका ि ष्जम्मेवािीको बािे मा छलर्ल गरि र्ोजना
बनाउने

अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल

ष्जपला अन्र्र्िगर्का पार्लका स्र्िको खोप कार्िक्रमको सर्मक्षा भइ अवस्थाको पवहचान हुनेछ
खोप कार्िक्रममा स्थानीर् र्हको भूर्मका ि ष्जम्मेवािी प्रटट भई अपनत्व ववकास हुनेछ,

खोप कार्िक्रमको सुदृविकिण, र्नर्र्मर् सं चालन ि पूणख
ि ोप घोर्णा ि र्दगोपनाको र्निन्र्िर्ा
हुनेछ ।

खोप सेवा सं चालन ि सुदृविकिणको लार्ग स्थानीर् र्हहरु बाट श्रोर् परिचालन र्थार्ोजना
सञ्चालन प्रकृर्ा

र्नमािण हुनेछ ।

लष्क्षर् समूह/सहभागीः

पार्लका प्रमुख वा उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासवकर् अर्धकृर् वा सामाष्जक ववकास अर्धकृर्, पार्लका
स्वास््र् शाखा प्रमुख ि कार्िक्रम र्ोकल पसिन आर्द
सहजकर्ािः

र्स कार्िक्रमको सहजकर्ाि मूलर्ः प्रादे ष्शक स्र्िमा खोप कार्िक्रम सम्बष्न्ध प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण

र्लएका प्राववर्धकहरु,स्वास््र् र्नदे शनालर् ि स्वास््र् कार्ािलर्का र्ार्लम प्राप्त खोप र्ोकल
पसिन (खो.सु.अ ि खो.सु, को.चे.अ, ज.स्वा.अ वा खोप कार्िक्रम सं चालनको प्रष्शक्षक प्रष्शक्षणमा

सहभार्ग भएका अन्र् प्राववर्धक कमिचािीहरु िववकास साझेदाि र्नकार्का प्राववर्धकहरु हुनेछन्
।

सञ्चालन गने अवर्धः

र्ो कार्िक्रम प्रदे श स्र्िको प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण सम्पन्न भएपर्छ मार उि कार्िक्रममा सहभार्ग
सहजकर्ािहरु बाटसञ्चालन गनुप
ि ने भएकोले स्वीकृर् वावर्िक कार्िक्रमसोवह अनुसाि दोश्रो चैमार्सक
र्भर सम्पन्न गनुप
ि नेछ ।
सञ्चालन ववर्धः

सं लग्न ष्जपलाको बजेट बाँिर्ाँि ववविण अनुसाि खचि र्ोजना अर्ग्रम र्र्ाि गरि स्वास््र्
कार्ािलर्ले पार्लकाहरु सं गको समन्वर्मा कार्िक्रम संचालनको र्मर्र्, स्थान ि समर् र्ोकी
कार्िक्रम सं चालन गने व्र्वस्था गनुप
ि नेछ

कार्िक्रम सं चालनको र्ोजना प्रादे ष्शक र्नदे शनालर्को समेर् समन्वर्मा वनाई प्रदे श स्र्िबाट
सहजकर्ािको व्र्वस्थाको लार्ग समन्वर् गनुि पदिछ
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उि कार्िक्रमको कार्िक्रम सं चालन र्ार्लका, प्रस्र्ुर्र्किण सामाग्री, र्बर्ध आर्द बाल स्वास््र्
र्था खोप सेवा शाखा, प्रदे श स्वास््र् र्नदे शनालर्सँग समन्वर् गरि र्र्ािी र्था उपलब्ध गिाउने
व्र्वस्था गनुप
ि नेछ

र्ो कार्िक्रम पश्चार् पार्लका स्र्िका कार्िक्रमहरु प्रभावकािी वनाई खोप सेवा सुदृिीकिण
गिाउने उद्देश्र् िहेकोले र्ोवकएका सहभार्गहरुको सहभार्गर्ा सुर्नष्श्चर् गनि स्वास््र् प्रमुख ि
खोप र्ोकल पसिनले समर्मानै पटक पटक पार्लकाप्रमुखहरु, स्वास््र् सं र्ोजकहरु सं ग समन्वर्

गरि उपर्ुि समर् र्वकन गने ि १ र्दनको मार कार्िक्रम भएकोले समर्मै उपष्स्थर्र्को लार्ग
पहल गने ।

र्ो कार्िक्रम प्रभावकािी वनाउन, पार्लकाको सहभार्गर्ा सुर्नष्श्चर् गनि ष्जपला समन्वर् सर्मर्र्का

प्रमुखसं ग समन्वर् गरि समन्वर् सर्मर्र् मार्िर् सहभागी बोलाइ कार्िक्रम सं चालनको व्र्वस्था
गनुि पने छ ।

उि कार्िक्रममा आउँ दा पार्लका स्वास््र् सं र्ोजकहरुले ववगर् १ वर्िको खोपको प्रगर्र्, पूण ि
खोप घोर्णा ि र्दगोपनाको अवस्था, खोप कार्िक्रममा स्थानीर् र्हबाट गरिएका वक्रर्ाकलापहरु
आर्दको ववविण अर्नवार्ि र्र्ाि गरि कार्िक्रममा प्रस्र्ुर्र्किण ि छलर्ल गिाउने व्र्वस्था
गनुप
ि दिछ

उि अर्भमुष्खकिण कार्िक्रमको अन्र्मा र्नर्र्मर् खोप सुदृविकिण, पूणख
ि ोप घोर्णा ि
र्दगोपनाको कार्िर्ोजना प्रस्र्ुर् गनुप
ि नेछ ।

र्ो कार्िक्रम सं चालन गदाि प्रादे ष्शक स्र्िमा भएको प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण ि सर्मक्षा गोष्टठमा
उपलब्ध भएको सामाग्री अनुसाि कार्िक्रम सं चालन र्ार्लका ि प्रस्र्ुर्र्किण सामाग्री

१. िाष्टिर् खोप कार्िक्रमको लक्ष,उद्देश्र्, िोग र्नर्न्रण,र्नवािण ि उन्मुलन, उपलष्व्ध ि च ुनोर्र्
वािे

२.खोप कार्िक्रम ि आधािभ ुर् स्वास््र् सेवा एवं पार्लकाको ष्जम्मेवािी
३. पार्लका, ष्जपला स्र्िको खोप कभिे जको अवस्था

४.पूणख
ि ोप घोर्णा ि र्दगोपनाकोऔष्चत्र्,प्रकृर्ा ि स्थानीर् र्हको भूर्मकाि ष्जम्मेवािी आर्द वािे
जानकािी,प्रस्र्ुर्र्किण ि छलर्ल गने गिाउने

५.र्नर्र्मर् खोपसं गै सिसर्ाई प्रवद्र्धन कार्िक्रमको औष्चत्र्, सं चालन प्रकृर्ा ि स्थानीर् र्हको
भूर्मका बािे मा जानकािी एवं छलर्ल गिाउने

५. पार्लका स्र्िमा ववर्नर्ोष्जर् कार्िक्रमहरु ि कार्ािन्वर्न वािे छलर्ल गने
नोट:

१. अन्र्मा पार्लका वाईज पूणख
ि ोप घोर्णा ि र्दर्ोपना र्था खोप कार्िक्रमको सुदृिीकिणको
लार्ग र्ोवकएको र्ािममा र्ोजना र्र्ाि गरि कार्ािन्वर्नको लार्ग प्रर्र्वद्धर्ा र्लने ।

२. र्ो कार्िक्रम पश्चार् पार्लका र्था स्वास््र् सं स्था स्र्िमा कार्िक्रम प्रभावकािी वनाउन

पार्लका प्रमुखहरु वाट समन्वर् ि ब्र्वस्थापन गनि आवश्र्क भएकोले सो को लार्ग जानकािी
गिाउने ।
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३. खोप सेवाको सुदृिीकिण ि पूणख
ि ोप सुर्नष्श्चर्र्ाको लार्ग वजेट ववर्नर्ोजन गनि ि प्राप्त
शशर्िको कृर्ाकलापहरु प्रभावकािी वनाउन जनकािी गिाउने ि प्रर्र्वद्धर्ा र्था र्नणिर् गने ।
बजेट वाँिर्ाँि

प्राप्त बजेट नेपाल सिकािको प्रचर्लर् आर्थिक ऐनर्नर्म अनुसाि श्रोर् व्र्ष्ि, सहजकर्ाि
पारिश्रर्मक, दै .भ्र.भ, र्ार्ार्ार् खचि, स्टे शनिी, शैष्क्षक सामाग्री, हल भािा, खाजा, र्ोटोकपी,
ब्र्ानि ि ववववध ष्शर्िकमा खचि गनि सवकनेछ ।

र्स बजेटबाट सार्बकको ष्जपला स्र्िमा वा पार्लकाहरुलाई पार्क पने स्थानमा केन्र र्ोकी
कार्िक्रम सं चालन गनि सवकने छ ।
सन्दभि सामाग्री

पूणख
ि ोप घोर्णा र्नदे ष्शका, िाष्टिर् खोप कार्िक्रम सम्बष्न्ध प्रस्र्ुर्र्किण, अर्भमुष्खकिणको लार्ग
प्रदे शवाट उपलब्ध भएको र्ार्लका र्था सामाग्री ।

वक्रर्ाकलाप नं १०. खोप र्था कोपिचेन व्र्वस्थापनमा ष्जपला स्र्िमा अनसाईि कोष्चङ्, कोपिचेन सामार्ग्र

ममिर्को लार्ग टे ष्क्नर्सर्न परिचालन ए.ई.एर्.आई को अनुगमन, अनुसन्धानमा वटम परिचालन, खोपबाट
बचाउन सवकने िोगहरुको महामािी र्नर्न्रण ि खोप कार्िक्रम र्था सिसर्ाई प्रबद्र्धनको सुपरिवेक्षण अनुगमन
समेर्, प्रादे ष्शक आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्रबाट ि प्रादे ष्शक र्नदे शनालर्बाट कार्िक्रम सं चालन खचि
परिचर्

र्ो कार्िक्रम प्रदे श अन्र्िगर्का ष्जपला कोपिरुम, भ्र्मष्क्सन सवस्टोिमा िहेका कोपिचेन
सामाग्रीको र्नर्र्मर् र्था आकष्टमक ममिर् सं भाि गरि कोपिचेन सामाग्री र्निन्र्ि सं चालन ि

गुणस्र्ि कार्म िाख्न, प्रदे श अन्र्िगर् ए.ई.एर्.आईर्था खोपबाट बचाउन सवकने िोगको

महामािी भएमा सो को अनुसन्धान, उपचाि ि ब्र्वस्थापन र्त्काल गनि ष्चवकत्सक लगार्र्
प्राववर्धक टोली परिचालन गनि ि खोप कार्िक्रम ि कोपिचेन अवस्थामा सुधाि पर्ाउन सहष्जकिण
ि सुपरिवेक्षण समेर्को लार्ग वजेट ववर्नर्ोजन गरिएको छ । र्ो वजेट बाट :
१. प्रदे श स्वास््र् आपूर्र्ि ब्र्वस्थापनकेन्रबाट

–खोपकोपिचेन सामाग्री ममिर् सं भािको लार्ग टे ष्क्नर्सर्न ि कोपिचेन प्राववर्धक परिचालन गनि
–मार्हर्को ष्जपलाहरुमा खोपकोलिचेन ववर्िण र्ोजना र्र्ािी, खोपकोपिचेन अवस्थाको

अनुगमन गरि सहष्जकिण, अनसाईि कोष्चङ्ग आर्द गरि सुधािको लार्ग कोपिचेन प्राववर्धक
कमिचािी परिचालन गनि

–ए.ई.एर्.आईर्था महामािी भएमा र्नर्न्रण ि ब्र्वस्थापनको लार्ग प्रदे श स्र्िको वटम सं ग
प्राववर्धकहरु परिचालन गनि

२. प्रदे श स्वास््र् र्नदे शनालर्बाट

प्रदे श अन्र्िगर् कुनै ए.ई.एर्.आई, खोपबाट बचाउन सवकने िोगहरुको महामािी भएमा र्त्काल

सामाष्जक ववकास मन्रालर्, सम्वष्न्धर् ष्जपला ि पार्लकाहरु सं ग समन्वर् गरि सो को
अनुसन्धान, िोग र्नर्न्रण र्था ब्र्वस्थापनको लार्ग प्राववर्धक कमिचािी परिचालन ि आबश्र्िा
अनुसाि खोप कार्िक्रम ORI समेर् सं चालन गनि
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प्रदे श मार्हर् ष्जपला, पार्लकाहरुमा खोपकार्िक्रमको सुदृिीकिण ि पूणख
ि ोप घोर्णा र्था
र्दगोपना ि सिसर्ाई प्रवद्र्धन कार्िक्रमको शुरुवार् ि सं चालनको लार्ग सहष्जकिण ि सुपरिवेक्षण
गनि प्राववर्धक कमिचािी परिचालन गनि, प्रदे श स्वास््र् र्नदे शनालर्को लार्ग वािर्ांि ववर्नर्ोष्जर्

कुल वजेट मध्र्े कष्म्र्मा रु ३५००००।०० महामािीको ब्र्वस्थापन,ORI सचालन ि
ए.ई.एर्.आई. अनुसन्धान र्था ब्र्वस्थापनको लार्ग छु ट्याएि िाख्नु पने छ ।
उद्देश्र्

र्नर्र्मर् खोप सुदृिीकिण, पूणख
ि ोप घोर्णा र्था र्दगोपना कार्िलाई प्रभावकािी वनाई सवै र्हमा
र्निन्र्िर्ा र्दने

खोपकोपिचेन सामाग्रीको र्नर्र्मर् ममिर् सं भाि ि र्नर्र्मर् सं चालन गनि अनसाईि कोष्चङ्ग गने,

खोपकोपिचेन आपूर्र्ि ववर्िणको बास्र्ववक र्ोजना र्र्ािीमा सहष्जकिण ि सहर्ोग गरि खोप
खेि जाने दि घटाउने ि खोप र्था खोप सामाग्रीको उष्चर् उपर्ोग ि गुणस्र्ि कार्म गने
महामािीर्था ए.ई.एर्.आई को र्त्काल अनुसन्धान, उपचाि, ब्र्वस्थापन गने
अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल

र्नर्र्मर् खोप सुदृिीकिण, पूणख
ि ोप घोर्णा र्था र्दगोपना कार्िलाई प्रभावकािी वनाई सवै र्हमा
र्निन्र्िर्ा र्दने

खोपकोपिचेन सामाग्रीको र्नर्र्मर् ममिर् सं भाि ि र्नर्र्मर् सं चालन गनि अनसाईि कोष्चङ्ग

गने,खोपकोपिचेन आपूर्र्ि ववर्िणको बास्र्ववक र्ोजना र्र्ािीमा सहष्जकिण ि सहर्ोग गरि खोप
खेि जाने दि घटाउने ि खोप र्था खोप सामाग्रीको उष्चर् उपर्ोग ि गुणस्र्ि कार्म गने
महामािी र्था ए.ई.एर्.आई को र्त्काल अनुसन्धान, उपचाि, ब्र्वस्थापन गने
सञ्चालन प्रकृर्ा

लष्क्षर् समूहः

प्रादे ष्शक स्वास््र् र्नदे शनालर्, स्वास््र् आपूर्र्ि ब्र्वस्थापन केन्रका प्रमुख र्था र्ोकल पसिनहरु,
र्था सुपरिवेक्षकहरुबाट ।

सञ्चालन गने अवर्धः र्ीन बटै चैमार्सक

पूण ि खोप घोर्णा र्था र्दगोपनाको लार्ग प्रकृर्ाको अनुगमन ि भेरिर्ीकेसन गनि र्था र्नर्र्मर्

खोप कार्िक्रमको सुदृविकिण गरि खोप कभिे ज बिाउन, ड्रपआउट घटाउन, पूण ि खोप
सुर्नष्श्चर्र्ा ि र्दगोपना कार्म गनि, खोप कोपिचेनको गुणस्र्िमा सुधाि पर्ाउन अर्ग्रम र्ोजना
बनाई र्हगर् रुपमा र्निन्र्ि अनुगमन,सुपरिवेक्षण गने

स्वास््र् आपूर्र्ि ब्र्वस्थापन केन्रबाट खोप कोपिचेन सामाग्रीको र्नर्र्मर् ममिर् सं भाि ि

खोपकोपिचेन ब्र्वस्थापनको लार्ग प्रत्र्ेक ष्जपलामा कष्म्र्मा ३ मवहनामा १ पटक ि अन्र्
आकष्टमक अवस्थामा र्त्कालै प्राववर्धकहरु परिचालन गरि सुचारु एवं अध्र्ावर्धक गने

स्वास््र् र्नदे शनालर्बाट खोपबाट बचाउन सवकने िोगहरुको महामािी ि ए.ई.एर्.आई भएमा
सामाष्जक ववकास मन्रालर् समेर्को समन्वर्मा र्त्कालै ब्र्वस्थापन गने
सञ्चालन ववर्धः

प्रादे ष्शकस्वास््र् र्नदे शनालर्वाट

मार्हर्को ष्जपलाहरुमा र्निन्र्ि समन्वर्,अनुगमन गरि पूणख
ि ोप घोर्णा र्था र्दगोपनाको
अवस्थाका जानकािी र्लई कार्िक्रममा र्र्व्रर्ा र्दन प्रोत्साहन, सहर्ोगि सहष्जकिणगने
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प्रदे श अन्र्िगर्को ष्जपलाहरुमा खोपको कभिे ज कम भएका,पूणख
ि ोप घोर्णा ि र्दगोपना र्निन्र्ि

नभएका, सुक्ष्मर्ोजना र्र्ािी ि कार्ािन्वर्न प्रभावकािी नभएका ष्जपलाहरुमा प्राथर्मकर्ा र्नधाििण
गरि सुपरिवेक्षणको र्ोजना बनाएि प्राववर्धक कमिचािीहरु परिचालन गने ब्र्वस्था गने

र्नर्र्मर् खोपमा िोटा खोप र्था सिसर्ाई प्रवद्र्धन कार्िक्रको शुरुवार् ि सं चालमा ववशेर् जोि
र्दई सहष्जकिण ि सहर्ोग गने

खोपबाट बचाउन सवकने िोगहरुको महामािी भएमा, ए.ई.एर्.आई को घटना भएमा र्त्काल

िोकथाम, र्नर्न्रण,उपचाि ि ब्र्वस्थापनको लार्ग टोली परिचालन गने र्था आबश्र्क समन्वर्
ि सहर्ोग गने

पूण ि खोप सुर्नष्श्चर्र्ाको लार्ग प्रदे शअन्र्िगर्को ष्जपला,पार्लका हरुको भेरिवर्केसन गरि
अर्भलेख अध्र्ावर्धक गनुप
ि दिछ ।

प्रादे ष्शक स्वास््र् आपूर्र्ि ब्र्वस्थापन केन्रवाट

मार्हर्को ष्जपलाहरुको कोपिचेन सामाग्रीको र्नर्र्मर् ममिर् सं भाि ि आकष्टमक ममिर् सं भाि

र्था खोप कोपिचेन ब्र्वस्थापनमा क्षमर्ा ववकास गनि, खोप कोपिचेनको वास्र्ववक ववर्िण
र्ोजना र्र्ाि गनि सहष्जकिण गनिको लार्ग प्राववर्धकहरु (िे .टे ,कोपिचेन अर्धकृर्/सहार्क)
परिचालनको र्ोजना वनाई खटाउने ि ववविण समेर् अधर्ावर्धक गिाउने

र्नर्र्मर् ममिर् सं भािकै समर्मा ष्जपलास्र्िमा खोपकोपिचेन ब्र्वस्थापनमा सुधाि, खोपकोपिचेन
सामाग्री ववर्िण र्ोजना अध्र्ावर्धक ि र्र्ािी गनि गिाउन अनसाईिकोष्चङ्ग ि सहष्जकिण गरि
ब्र्वष्स्थर् गिाउने ि सोवहअनुसाि प्रदे शको समेर् र्ोजना र्र्ाि गने ।
नोट: र्ो कार्िक्रम सं चालन ि सम्पन्न भए पर्छ :

–प्रदे श मार्हर्को पार्लका विाहरुको सुक्ष्मर्ोजना र्र्ािी भै कार्ािन्वर्न भएको

–पार्लका र्था ष्जपलाहरुमा पूणख
ि ोप सुर्नष्श्चर् ि र्दगोपना कार्म भई ववविण अध्र्ावर्धक
भएको

–सवै र्हमा खोप कभिे जमा वृष्द्ध, एकरुपर्ा भएका

–िोटा खोप र्था सिसर्ाई प्रवद्र्धन कार्िक्रम सवै र्हमा सं चालन भएको

–खोप कोपिचेनमा सुधाि ि वास्र्ववक ववर्िण र्ोजना बर्न कार्ािन्वर्न भएको
–र्नर्र्मर् खोपमा सुधाि भै ड्रपआउट िखोप खेि जाने दि घटे को

–कुनै ए.ई.एर्.आई ि महामािी भएमा र्त्काल ब्र्वस्थापन भएको

–अर्भलेख प्रर्र्वेदन अधर्ावर्धक ि च ुस्र्दुरुस्र् भएको हुन ु पने छ।
बजेट वाँिर्ाँि

प्राप्त बजेट नेपाल सिकािको प्रचर्लर् आर्थिक ऐनर्नर्म अनुसाि र्था प्रादे ष्शक मन्रालर्को खचि
गने कार्िववर्ध अनुसाि

दै .भ्र.भ, र्ार्ार्ार् खचि

कोपिचेन सामाग्री ममिर् सं भािको लार्ग िे .टे . नभएमा वा बाह्र् थप दक्ष प्राववर्धक आबश्र्क
भएमा पिामशि सेवा वा किािमा र्लई परिचालन गनिको लार्ग पारिश्रर्मक,भ्र.भत्ता, र्ार्ार्ार् आर्द
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महामािी र्नर्नरण, ए.ई.एर्.आइ.को ब्र्वस्थापन गनि वटम परिचालनान गदाि पारिश्रर्मक,

र्ार्ार्ार्, दै .भ्र.भत्ता ि गोष्टठ, बैठक सं चालन गनुि पिे माखाजा, स्टे सनिी आर्द समेर्मा खचि
र्ोजना र्र्ािी ि स्वीकृर् गिाएि कार्िसंचालन गने ।

नोट: उपर्ुि
ि उपलेष्खर् कार्िहरु सं चालन गनि गिाउन

प्रदे श स्वास््र् र्नदे शनालर् ि प्रदे श स्वास््र् आपूर्र्ि केन्रलेअर्ग्रमर्ोजना बनाई स्वीकृर् गिाएि
मार कार्ि सं चालन गने

र्ोवकएको कार्िक्रमहरु उद्देश्र् प्राष्प्त हुने गरि सं चालन गने ि उपलष्ब्धको ववविण अध्र्ावर्धक
गरि िाख्ने

कार्ि सम्पन्न भए पर्छ उपलष्ब्ध ि कार्ि ववविण सवहर् प्रर्र्वेदन गनेब्र्वस्था गने

र्ो कार्िको लार्ग प्रादे ष्शक स्वास््र् र्नदे शनालर् िप्रदे श स्वास््र् आपूर्र्ि केन्रबाट कार्िक्रम
सं चालन गने गरि बजेट ववर्नर्ोजन भएकोले उि कार्िको लार्ग प्रचर्लर् आर्थिक ऐनर्नर्म ि
प्रादे ष्शक मन्रालर्को खचि गने कार्िववर्ध अनुसाि सेवा संचालन गनुप
ि ने छ ।
सन्दभि सामाग्री

पूण ि खोप सुर्नष्श्चर्र्ा घोर्णा र्नदे ष्शका, चेकर्लटट, सुपरिवेक्षण चेक र्लटट, खोपकोपिचेन ममिर्
सं भाि र्नदे ष्शका

वक्रर्ाकलाप नं ११. ष्जपलाबाट पार्लका र्था स्वास््र् सं स्थास्र्िमा खोप, सिसर्ाई प्रवद्र्धन कार्िक्रम र्था

पूण ि खोप भेरिवर्केसन ि सुर्नष्श्चर्र्ा र्दगोपनाको लागी सहजीकिण ि सुपरिवेक्षण, पूण ि खोप घोर्णा कार्िक्रमको
ब्र्वस्थापन खचि, ए.ई.एर्.आई ि खोपबाट बचाउन सवकने िोगहरुको महामािी र्नर्न्रण, अनुसन्धान ि
ब्र्वस्थापनमा वटम परिचालन समेर्को लार्ग
परिचर्

खचि

र्ो कार्िक्रम ष्जपला अन्र्िगर्का पार्लका र्था स्वास््र् सं स्थाहरुमा र्नर्र्मर् खोप कार्िक्रमको
सुदृिीकिण गरि खोप कभिे जमा बृष्द्ध र्था पूणख
ि ोप सुर्नष्श्चर् गनि पार्लका र्हमा सहष्जकिण,

सहर्ोग ि कार्िक्रमको अनुगमन, पृटठपोर्ण गरि समग्र खोप कार्िक्रममा सुधाि गनिको लार्ग
ववर्नर्ोजन गरिएको हो । ष्जपला अन्र्िगर् हुने

ए.ई.एर्.आईर्था खोपबाट बचाउन सवकने

िोगको महामािी भएमा सो को अनुसन्धान, उपचाि ि ब्र्वस्थापन र्त्काल गनि ष्चवकत्सक

लगार्र् प्राववर्धक टोली परिचालन गनि ि खोप कार्िक्रम ि कोपिचेन अवस्थामा सुधाि पर्ाउन
समेर् र्ो वजेट बाट ब्र्वस्था गनुि पदिछ ।
उद्देश्र्

र्नर्र्मर् खोप सुदृिीकिण, पूणख
ि ोप घोर्णा र्था र्दगोपना कार्िलाई प्रभावकािी वनाउन पार्लका
र्था स्वास््र् सं स्थाको क्षमर्ा ववकास गने

विास्र्ि दे ष्खनै सुक्ष्मर्ोजना र्र्ािी गने गिाउने

प्रत्र्ेक वर्ि र्नदे ष्शका बमोष्जम विा र्ह दे ष्खनै पूणख
ि ोप सुर्नष्श्चर्र्ा ि र्दगोपना कार्म गनि
सहर्ोग, सहष्जकिण, भेरिवर्केसन गरि ववविण अध्र्ावर्धक गने

महामािी र्था ए.ई.एर्.आई. को र्त्काल अनुसन्धान, उपचाि, ब्र्वस्थापन गने
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अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल

प्रभावकािी ि गुणस्र्िीर् खोप सेवा सञ्चालन भई पूण ि खोप सुर्नष्श्चर्र्ामा र्र्व्रर्ा आउने छ

सवै र्हमा सुक्ष्मर्ोजना र्र्ािी भै खोप कार्िक्रमको सुदृिीकिण हुने र्था स्थानीर् र्हको अपनत्व
ववकास हुने छ ।

र्नदे ष्शका बमोष्जम सवै र्हमा पूणख
ि ोप घोर्णा ि र्दगोपना कार्िक्रम प्रभावकािी ि अध्र्ावर्धक
हुने छ ।
सञ्चालन प्रकृर्ा

महामािी र्था ए.ई.एर्.आई भएमा र्त्काल उपचाि ि ब्र्वस्थापन हुने छ ।
लष्क्षर् समूहः

स्वास््र् कार्ािलर्का प्रमुख, र्ोकल पसिनहरु, र्था सुपरिवेक्षकहरुबाट ।
सञ्चालन गने अवर्धः र्ीन बटै चैमार्सक

पूण ि खोप घोर्णा र्था र्दगोपनाको लार्ग प्रकृर्ाको अनुगमन ि भेरिर्ीकेसन गनि र्था र्नर्र्मर्

खोप कार्िक्रमको सुदृविकिण गरि खोप कभिे ज बिाउन, ड्रपआउट घटाउन, पूण ि खोप
सुर्नष्श्चर्र्ा ि र्दगोपना कार्म गनि, खोप कोपिचेनको गुणस्र्िमा सुधाि पर्ाउन अर्ग्रम र्ोजना
बनाई र्निन्र्ि अनुगमन,सुपरिवेक्षण गने
सञ्चालन ववर्धः

स्वास््र् कार्ािलर्वाट

–मार्हर्को पार्लका र्था स्वास््र् सं स्थाहरुमार्निन्र्ि समन्वर्,अनुगमन गरि पूणख
ि ोप घोर्णा

र्था र्दगोपनाको अवस्थाका जानकािी र्लई कार्िक्रममा र्र्व्रर्ा र्दन प्रोत्साहन, सहर्ोगि
सहष्जकिण गने

–खोपको कभिे ज कम भएका,पूणख
ि ोप घोर्णा ि र्दगोपना र्निन्र्ि नभएका, सुक्ष्मर्ोजना र्र्ािी
ि कार्ािन्वर्न प्रभावकािी नभएका पार्लकाहरु ि स्वास््र् सं स्थाहरुलाई प्राथर्मकर्ा र्नधाििण गरि
सुपरिवेक्षणको र्ोजना बनाएि प्राववर्धक कमिचािीहरु परिचालन गने ब्र्वस्था गने

–र्नर्र्मर् खोपमा िोटा खोप र्था सिसर्ाई प्रवद्र्धन कार्िक्रको शुरुवार् ि सं चालमा ववशेर्
जोि र्दई सहष्जकिण ि सहर्ोग गने

–खोपबाट बचाउन सवकने िोगहरुको महामािी भएमा, ए.ई.एर्.आई. को घटना भएमा र्त्काल

िोकथाम, र्नर्न्रण,उपचाि ि ब्र्वस्थापनको लार्ग टोली परिचालन गने र्था आबश्र्क समन्वर्
ि सहर्ोग गने

–पार्लका स्र्िमा ववर्नर्ोष्जर् खोपको कार्िक्रमहरु सं चालनमा सहर्ोग ि समन्वर् गरि कार्िक्रको
प्रभावकारिर्ा ि क्षमर्ा ववकासमा ववशेर् जोि र्दने

–ष्जपला स्र्िको अर्भमुष्खकिण, र्ोजना गोष्टठमा र्र्ाि भएको र्ोजना अनुसाि कार्ि भए नभएको
र्निन्र्ि अनुगमन, पृटठपोर्ण ि सहर्ोर्ग सुपरिवेक्षण गने

–पूण ि खोप सुर्नष्श्चर्र्ाको पार्लकाहरुको भेरिवर्केसन गरि अर्भलेख अध्र्ावर्धक गनुप
ि दिछ ।

–घोर्णा सभामा आबश्र्क सहर्ोग गने ि सवै पार्लकाबाट ववविण प्राप्त भए पर्छ पार्लकाको

भेरिवर्केसन गने, भेरिवर्केसन पश्चार् ष्जपला खोप समन्वर् सर्मर्र्बाट प्रमाष्णकिण गिाउन
अर्भमुष्खकिण, वैठक आर्द समेर्र्सै वजेटबाट गने ।

82

नोट: र्ो कार्िक्रम र्था वजेटवाट र्ोवकए बमोष्जमको कृर्ाकलाप सं चालन गरि
१. पार्लका र्ह दे ष्खको सुक्ष्मर्ोजना र्र्ाि भएको हुन ु पदिछ

२.सवै विा र्था पार्लका र्हबाट पूणख
ि ोप घोर्णा र्था र्दगोपना कार्म भै ववविण अध्र्ावर्धक
ि ष्जपलाबाट प्रमाष्णकिण भएको हुन ु पदिछ ।

३. खोप कभिे जमा बृष्द्ध, ड्रपआउटमा कर्म, खोप खेिजाने दिमा कर्म भई र्नर्मर् खोप
सुदृिीकिण भएको हुन ु पदिछ ।

४. खोपकोपिचेन ब्र्वस्थापनमा सुधाि ि गुणस्र्ि कार्म भएको हुन ु पने छ ।
बजेट वाँिर्ाँि

प्राप्त बजेट नेपाल सिकािको प्रचर्लर् आर्थिक ऐनर्नर्म अनुसाि र्था प्रादे ष्शक मन्रालर्को खचि
गने कार्िववर्ध अनुसाि

दै .भ्र.भ, र्ार्ार्ार् खचि

महामािी र्नर्नरण, ए.ई.एर्.आइको ब्र्वस्थापन गनि वटम परिचालन गदाि पारिश्रर्मक, र्ार्ार्ार्,
इृन्धन, दै .भ्रभत्ता ि पूणख
ि ोपको लार्ग गोष्टठ, बैठक सं चालन गनुि पिे माखाजा, स्टे सनिी आर्द

समेर्मा खचि र्ोजना र्र्ािी ि स्वीकृर् गिाएि कार्िसंचालन गने । साथै पूणख
ि ोप घोर्णा सभामा

शैष्क्षक सामाग्री (ब्र्ानि, प्रमाणपर, र्मिर्िमेट छपाई आर्द) ब्र्वस्थापन ि ववववध खचि गनि
सवकने छ

र्ोवकएको कार्िक्रमहरु उद्देश्र् प्राष्प्त हुने गरि सं चालन गने ि उपलष्ब्धको ववविण अध्र्ावर्धक
गरि िाख्ने साथै प्रर्र्वेदन गने ब्र्वस्था गने
सन्दभि सामाग्री

पूण ि खोप सुर्नष्श्चर्र्ा घोर्णा र्नदे ष्शका, चेकर्लटट, सुपरिवेक्षण चेक र्लटट, खोपकोपिचेन ममिर्
सं भाि र्नदे ष्शका

वक्रर्ाकलाप नं १२. खोपको पहुंच बिाई छु ट वच्चालाई खोप र्दलाई पूणख
ि ोप सुर्नष्श्चर् गनि वैशाख मवहनालाइ

खोप मवहना सं चालन गने र्था पार्लकास्र्िमा र्ोजना र्नमािण्, कार्िक्रम सं चालन ि पूणख
ि ोप सुर्नष्श्चर् गनि
समेर्को लागी स्वास्थर् कार्ािलर् मार्िर् कार्िक्रम संचालन र्था ब्र्वस्थापन खचि ।
परिचर्

ववश्वमा नै वैशाख मवहनामा खोप मवहनाको रुपमा मनाउने ि नेपालमा पर्न ८ मवहनाको प्रगर्र्को
ववश्लेर्ण ि खोपबाट वष्ञ्चर् बच्चाको खोष्ज गरि खोप प्रदान गनि र्था पूण ि खोप घोर्णा र्नदे ष्शका

बमोष्जम पूण ि खोप घोर्णा ि र्दगोपनाको लार्ग सबै र्हमा कार्ि गनि गिाउन र्ो कार्िक्रमको
व्र्वस्था गरिएको छ ।

पार्लका र्था विा स्र्िमा पूणख
ि ोप र्नदे ष्शका बमोष्जम कार्ि भए

नभएकोअनुगमन,सहष्जकिण गरि पूणख
ि ोप घोर्णा ि र्दगोपना र्था र्नर्र्मर् खोपको सुदृिीकिण
गनि थप कार्िक्रमहरु सचालनको लार्ग स्वास््र् कार्ािलर्मा र्ो कार्िक्रम र्था वजेट ववर्नर्ोजन
गरिएको छ ।
उद्देश्र्

खोप सेवाबाट बष्न्चर् िहेका बस्र्ी, समूह, क्षेरको पवहचान गिी खोप सेवा प्रदान गनि ।
ड्रप आउट बच्चाहरुको खोजी गिी खोप प्रदान गनि ।
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पूण ि खोप सुर्नष्श्चर्र्ा ि र्दगोपना को प्रमाष्णकिण कार्िलाई प्रभावकािी बनाउन ि विा स्र्ि
दे ष्खनै पूणख
ि ोप सुर्नष्श्चर्र्ाको प्रमाष्णकिण भएको र्वकन गरि ववविण अध्र्ावर्धक गनि
अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल

सञ्चालन प्रकृर्ा

खोप सेवाबाट वष्न्चर् िहेका बस्र्ी, समूह, क्षेरको पवहचान भई बालबार्लकाले खोप प्राप्त गने
छन् ।

ड्रप आउट बच्चाहरुको खोजी गिी पूण ि खोप प्राप्त भएको हुनेछ ।

र्नदे ष्शका बमोष्जम पूण ि खोप सुर्नष्श्चर्र्ा ि र्दगोपनाको र्निन्र्ि भएको हुनेछ ।
लष्क्षर् समूहः

ष्जपला, पार्लका स्र्िका स्वास््र् सं स्था ि विाहरुमा खोपबाट वष्न्चर्ीकिणमा िहेका समूह
बस्र्ीहरु

सवै विा ि पार्लकाहरु
सञ्चालन गने अवर्धः

स्वीकृर् कार्िक्रममा उपलेख भए अनुसाि र्ोवकएको चौमार्सक को चैर ि वैशाख र्भर सम्पन्न
गनुप
ि दिछ ।

सञ्चालन ववर्धः

नेपाल सिकािबाट उपलब्ध हुने सबै खोपहरु सबै बालबार्लकाले प्राप्त गिे को सुर्नष्श्चर् गिी

खोप सेवाबाट बष्न्चर् भएका, सेवाको पहुँचबाट टािा िहे का बालबार्लकाहरुलाई खोप उपलब्ध

गिाई ववश्वव्र्ापी रुपमा खोप मवहनाको रुपमा मनाइने बैशाख मवहनामा र्ो कार्िक्रम सं चालन
गनि ष्जपलास्र्िमा बजेट व्र्वस्था गरिएको छ । र्सथिः

आफ्नो ष्जपलाको श्रावण दे ष्ख चैर मवहनासम्मको स्वास््र् सं स्था र्था विा स्र्िको प्रगर्र्को

ववश्लेर्ण गिी प्रगर्र् कम भएका ि ड्रप आउट धेिै भएका क्षेर, बस्र्ी ि समूहको पवहचान गिी
र्ो कार्िक्रम सं चालन गनुप
ि दिछ ।

र्ो बजेटबाट त्र्स्र्ा पवहचान भएका स्थानमा घि धुिी सवेक्षण, छु ट बच्चालाई खोप र्दने र्था
सामष्जक परिचालन आर्द जस्र्ा वक्रर्ाकलापहरु सं चालन को लार्ग स्वास््र् सं स्थािविास्र्िमा

विा खोप समन्वर् सर्मर्र् ि सिोकािवालाहरुको बैठक अन्र्िवक्रर्ा कार्िक्रम सं चालन गिी पूण ि
खोप सुर्नष्श्चर् गने वक्रर्ाकलापहरु सं चालन गनुप
ि दिछ ।

र्ो कार्िक्रम पार्लका ि स्वास््र् सं स्थाको समन्वर्मा सं चालन गिी सो कार्िक्रमबाट प्राप्त
उपलब्धीहरुको सम्बष्न्धर् र्नकार्मा प्रर्र्वेदन गनुप
ि नेछ ।

नोट: र्ो वजेटवाट खोपको अवस्थामा कमजोि भएका पार्लका र्था स्वास््र् सं स्था,विाहरुमा
सं चालन

हुने

खोप

र्था

पूणख
ि ोपका

कृर्ाकलापहरु

प्रभावकािी

वनाउन

प्राथर्मकर्ामा

िाष्खअर्भमुष्खकिण,वैठक, र्ोजना र्र्ािी र्थासहष्जकिण ि सहर्ोग आर्द कार्िहरु गरि पुणख
ि ोप

सुर्नष्श्चर् ि प्रमाष्णकिण गिाउने कार्िमा खचि गनुि पदिछ । र्ो कार्िक्रम सं चालन पश्चार्
भएका उपलष्व्धहरु सुक्ष्मर्ोजना र्ािम र्था पूणख
ि ोप सुर्नष्श्चर्र्ा पश्चार् गरिने प्रर्र्वेदनमा
समेर् प्रर्र्वेदन गनुि पदिछ ।
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बजेट वाँिर्ाँि

र्ो कार्िक्रम संचालन गदाि नेपाल सिकािको प्रचर्लर् आर्थिक ऐन ि र्नर्मअनुसाि गनुप
ि नेछ ।
उि

कार्िक्रम संचालन गदाि बैठक, अन्र्िवक्रर्ा, घिधुिी सवेक्षण, खोप सेवा सं चालन जस्र्ा

वक्रर्ाकलापहरु सं चालन गदाि दै र्नक भ्रमण भत्ता, र्ार्ार्ार्, खाजा, आर्दमा खचि र्ोजना र्र्ाि
गरि अर्ग्रम स्वीकृर् गिाएि खचि गने व्र्वस्था गनुप
ि नेछ ।
सन्दभि सामाग्री

पूण ि खोप र्नदे ष्शका ि खोप सेवाको र्हगर् अर्भलेख प्रर्र्वेदन ।

वक्रर्ाकलाप नं १३. खोप र्था कोपिचेन व्र्वस्थापन ि खोप िु वानी प्रवक्रर्ाकोबािे मा खोप िु वानी र्था

ववर्िणमा सं लग्न कार्ािलर् सहर्ोगी लगाएर्लाई १ र्दने अर्भमुष्खकिण कार्िक्रम स्वास््र् कार्ािलर् मार्िर्
सं चालन गनि
परिचर्

स्वास््र्कार्ािलर्, ष्जपलाकोपिरुम र्था सव स्टोिबाट पार्लका,स्वास््र् सं स्थासम्म खोप िु वानी

गने, खोप र्था कोपिचेन भण्िािणमा कार्ि गने सहर्ोर्गहरुलाई खोप कोपिचेन ब्र्वस्थापन
प्रकृर्ा ि महत्वबािे जानकािी गिाई खोप कोपिचेनको गुणस्र्ि कार्म िाख्न ष्जम्मेवाि बनाउन

र्ो कार्िक्रमको ब्र्वस्था गरिएको छ । हालको सं िचना अनुसाि खोप कोपिचेन िु वानी र्था
ववर्िणमा कर्र्पर् नर्ां ब्र्ष्िहरु सं लग्न हुने ि खोपकोपिचेनको बािे मा भएका नर्ां कुिाहरु
जानकािी गिाउन अर्र् आबश्र्क हुनेहं द
ु ा र्ो कार्िक्रम सं चालनमा अर्ग्रम र्र्ािी गिे ि कार्िक्रम
प्रभावकािी रुपले सं चालन गने ब्र्वस्था गनुि पदिछ ।
उद्देश्र्

खोप र्था कोपिचेन प्रणालीमा सुधाि गने, आवश्र्िाको आधािमा कोपिचेन र्ोजना र्र्ािी गने

ववशेर्गरि िु वानीको समर्मा ष्चसो र्था र्ार्ोको कािणबाट र्बग्रने खोपहरुको सुिक्षा ि गुणस्र्ि
कार्म गने ज्ञान र्सप ववकास गने

कोपिबक्स र्था िे विजेिेटिहरुमा खोप,कोपिचेन सामाग्री प्र्ावकङ् ि भण्िािण, कोपिचेन
सामाग्रीको हेिचाह ि सं चालन प्रकृर्ामा ज्ञान र्सप ववकास गने
अपेष्क्षर्

प्रभावकािी ि गुणस्र्िीर् खोप सेवा सञ्चालनकोलार्ग खोप कोपि चेन अवस्थामा सुधािभई खोपको

सञ्चालन प्रकृर्ा

लष्क्षर् समूहः

प्रर्र्र्ल

गुणस्र्ि कार्म हुने छ ।

स्वास््र्कार्ािलर् मार्हर् खोप र्था कोपिचेन िु वानी, ववर्िण ि खोप कोपिचेन भण्िािणमा

सहर्ोग गने व्र्ष्िहरु (कार्ािलर् सहर्ोर्गहरु, पार्लका र्था स्वास््र् सं स्थामा नर्ां स्थापना
भएका कोपिचेन भण्िािमाकार्ि गने र्ोवकएका अन्र् कमिचािीहरु)
सञ्चालन गने अवर्धः

दोश्रो चौमार्सक र्भर ।
सञ्चालन ववर्धः

स्वास््र् कार्ािलर् बाट
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–मार्हर्को पार्लका, स्वास््र् सं स्थामा खोप कोपिचेन िु वानी, ववर्िण,भण्िािणमा सं लग्न
ब्र्ष्िहरुको ववविण र्र्ाि गने ।

–प्राप्त वजेट ि र्ार्लम र्दनु पने ब्र्ष्िहरुको ववविणको आधािमाखचि र्ोजना र्र्ाि गने

–प्रर्ािप्त वजेटले सकेसम्म सवैजनालाई र्ार्लम र्दने ब्र्वस्था गने, र्ार्लममा सहभार्ग गिाउदा
र्स अष्घ र्ार्लम नर्लएका, नर्ां स्थापना भएका कोपिचेन उपकिण भएका सं स्थाका ब्र्ष्िहरु
लाई प्राथर्मकर्ा र्दने

–वजेट अपुग भई सवैर्ार्लम ष्जपलामा सं चालन हुन नसकेमा पार्क पने केन्र बनाएि र्ार्लम
सं चालन गनुि पदिछ र्ि र्ो र्ार्लमखोप कोपिचेन भण्िािण र्था कोपिचेन उपकिण भएको
स्थानमा मार सं चालन गनुि पदिछ
नोट:

एक र्दनको मार कार्िक्रम भएकोले सहभार्गलाई समर्मै आउन जानकािी गिाउने, र्र्द आधा

घंण्टा भन्दा विला आएमा सहभार्ग नगिाउने। सहभार्गहरुले आउदा आफ्नो सं स्थाको कोपिचेन
सामाग्री (र्सरिन्ज,सेफ्टीबक्स,पूणख
ि ोप कािि, कोपिबक्स, भ्र्ाष्क्सन क्र्ारिएि, आईसप्र्ाक आर्द)
को मौज्दार् ववविण ि खाली आइृसप्र्ाक अर्नबार्ि वर्र्ाि र्लई आउन जानकािी गिाउने ।

–स्वास््र् कार्ािलर्लेकार्िक्रम सं चालन गदाि जानकािी ि प्रस्र्ुर्र्किणको ववर्र् र्था र्र्ािी
(स्वास््र्कमीहरुको खोप र्ार्लम सामाग्री, SOP/EVM र्ार्लम सामाग्री बाट र्लने) र्नम्नानुसाि
गने

१. खोपको महत्व ि कोपिचेन प्रकृर्ा ि महत्वबािे

२. र्स अष्घ ष्जपला र्था मार्हर्मा भएको खोप कोपिचेन भण्िािण ि िु वानी प्रकृर्ाि अवस्था
(सवल पक्ष ि समस्र्ा)

३. र्ार्ो ि ष्चसोबाट ववग्रने खोपहरु ि कािण र्था सुिक्षाका उपार्हरु
४.प्रर्ोगात्मक अभ्र्ास सवहर् छलर्ल

–आइृस प्र्ाकमा पानी भने, जमाउन िाख्ने र्रिका,
–आईसप्र्ाक कष्ण्िसर्नङ् गने र्रिका,

–कोपिबक्स ि भ्र्ाष्क्सन क्र्ारिर्िमा आईसप्र्ाक, खोप, घोलकहरु प्र्ावकङ्ग गने ि हेिचाह
गने र्रिका

–िे विजेिेटिमा खोप भण्िािण गने र्रिका
५. अन्र्मा

–िे विजेिेटि, कोपिबक्स,भ्र्ाष्क्सन क्र्ारिएिको सं चालन। हेिचाहि महत्व, िु वानी गदाि, प्र्ावकङ्ग
गदाि ध्र्ान र्दनुपने कुिा जोि गरि वर्ाउने

–खोप कार्िक्रम सम्पन्न भए पर्छ बांकी खोप र्था सामाग्री अर्नवार्ि वर्र्ाि ि भण्िािण गने बािे
छलर्ल गने

–खोप र्लन आउदा अर्नवार्ि पर्ाउनु पने कागजार्, खाली आईसप्र्ाक बािे वर्ाउने

–खोप िु वानी गदाि उपलब्ध हुने िकम पािदष्शि गरि जानकािी गिाउने ि र्ो मवहना खोप र्लन
आउदा अष्घपलो मवहनाको िकम उपलब्ध गिाउन ब्र्वस्था गने
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नोट:

१. ष्जपलार्भरको कोपिचेन भण्िािणको अवस्था र्था ववर्िण र्ोजना अनुसाि गुणस्र्िीर् ि
प्रभावकािी ब्र्वस्थापनको लार्ग सवै र्ह,ब्र्ष्िको ष्जम्मेवािी ि भूर्मका बािे छलर्ल गरि,कुनै

समस्र्ा भएमा सुधािको लार्ग सहमर्र् गरि र्लष्खर् र्नणिर् गिे ि कार्ािन्वर्न गनि सहमर्र् गिाउने।

२. अस्थाई भ्र्ाष्क्सन क्र्ारिएि, र्ोमको बक्समा खोप िु वानी ि सं चालन गनि नहुने, घिे ल ु
िे विजेिेटिमा खोप भण्िािण गनि नहुने, स्वास््र् सं स्था सर्िमा खोप कोपिचेन सामाग्री उपर्ुि
र्रिकाले भण्िाि गने बािे मा ववशेर् जोिका साथ सम्झाउने

३.र्सरिन्ज, सेफ्टीबक्स,कािि आर्द ३ मवहनाको लार्ग मौज्दार् गरि प्रत्र्ेक २ मवहनामा आपूर्र्ि
गनि जानकािी गिाउने र्था आबश्र्क सामाग्री उपलब्ध गिाई पठाउने ब्र्वस्था गने

४. र्ो कार्िक्रमको र्र्ािी, सहष्जकिण खोप कोपिचेन को र्ार्लम र्लएका र्ोकल पसिन,

कोपिचेन सामाग्रीको सं चालनमा ज्ञान र्सप भएका प्राववर्धकहरु ि स्वास््र् कार्ािलर् प्रमुखले गनुि
पदिछ ।
बजेट वाँिर्ाँि

प्राप्त बजेट नेपाल सिकािको प्रचर्लर् आर्थिक ऐनर्नर्म अनुसाि र्था प्रादे ष्शक मन्रालर्को खचि
गने कार्िववर्ध अनुसाि

दै .भ्र.भ, र्ार्ार्ार् खचि

सहजकर्ाि पारिश्रर्मक,स्टे सनिी,खाजा,शैष्क्षक सामाग्री,हलभािा, ववववध लगाएर् र्ोवकएका खचिहरु

नोट: उपर्ुि
ि
उपलेष्खर् कार्िहरु सं चालन गनि गिाउन कार्िक्रम र्ोकलपसिन/र्ांटबाट मार्थ

उपलेख भए अनुसाि र्ार्लम सं चालन र्ोजना, खचि बांिर्ांि र्ोजना अर्ग्रम र्र्ािी ि कार्ािलर्
प्रमुखबाट स्वीकृर् गिाएि मार कार्िक्रम सं चालन गने साथै कार्िक्रम सम्पन्न भए पर्छ ववविण
अध्र्ावर्धक गरि प्रर्र्वेदन समेर् गने ।
सन्दभिसामाग्री

खोप र्ार्लम सं चालन प्रस्र्ुर्र्किण सामाग्री, खोप कोपिचेन र्नदे ष्शका, SOP/EVM र्ार्लम
सं चालन सामाग्री आर्द

वक्रर्ाकलाप नं १४. खोप कार्िक्रम सं चालन गदाि संक्रमण िोकथाम र्था स्वास््र्कमीको सुिक्षा ि सिसर्ाई
प्रबद्र्धन कक्षा सं चालन समेर्को लागी सष्जिकल मास्क, र्िस्पोजेवल ग्लोब्स, हर्ाण्ि सेर्नटाइजि ि हार् धुने

साबुन, खरिद र्था ववर्िण खचि, ७७ ष्जपला स्वास््र् कार्ािलर् मार्िर् कार्िक्रम सं चालन गनि वजेट ब्र्वस्थापन
परिचर्

खोप कार्िक्रम सं चालन गदाि सं क्रमण िोकथाम र्था स्वास््र्कमीको सुिक्षा ि सिसर्ाई प्रबद्र्धन
कक्षा सं चालन समेर्को लागी प्रदे श स्वास््र् कार्ािलर् मार्िर्सष्जिकल मास्क, र्िस्पोजेवल

ग्लोब्स, अलकोहलर्ुि हर्ाण्ि सेर्नटाइजि ि हार् धुने साबुन आर्द खरिद गरि खोपकोपिचेन
िु वानी सं गै स्वास््र् सं स्थाहरुमा समर्मैउपलब्ध गिाउन र्ो वजेटको ब्र्वस्था गरिएको हो ।
र्सै आ.वदे ष्ख खोप कार्िक्रमसं गै सिसर्ाई प्रवद्र्धन कार्िक्रम पर्न सं चालन हुदैछ, साथै कोर्भि–

१९ लगाएर् अन्र् सं क्रामक िोगहरुबाट सेवा प्रदार्क र्था सेवाग्राहीलाई समेर् वचाउन अर्र्

आबश्र्क भएकोले र्ोवकए बमोष्जमको सामाग्री सकेसम्म श्रावण र्भरै खरिद गरि उपलब्ध
गिाउनु पदिछ ।
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उद्देश्र्

खोप सेवा प्रदान गदाि सेवाप्रदार्क ि सेवाग्राही लाई सं क्रामक िोगहरुवाट सुिक्षा गने

अपेष्क्षर्

गुणस्र्िीर् खोप सेवा सञ्चालनभई सेवाग्राही ि सेवा प्रदार्कमा सं क्रामक िोगहरु सनि बाट बच्नुका

सञ्चालन प्रकृर्ा

लष्क्षर् समूहः

प्रर्र्र्ल

खोप सेवा मार्ैर् सं चालन हुने सिसर्ाई प्रवद्र्धन कार्िक्रम प्रभावकािी बनाउने ।
साथै खोप सेवा र्लन ि र्दन हौसला बढ्ने छ ।

खोप सेवा सं चालन गने सवै स्वास््र् सं स्था ि खोप सेवा प्रदार्क स्वास््र्कमी
सञ्चालन गने अवर्धः पवहलो चैमार्सक र्भर ।

ु कोर् (Pool Fund) श्रोर्को भएकोले पवहलो चौमार्सकमा र्सको
र्ो कार्िक्रम दार्ाको सं र्ि

लार्ग र्ुकुवा आबश्र्क नहुने ि कार्िक्रम सं चालन गनि सवकने भएकोले समर्मै खरिद गनुि
पदिछ ।

सञ्चालन ववर्धः

स्वास््र् कार्ािलर् बाट

–मार्हर्को पार्लका, स्वास््र् सं स्थाबाट सं चालन हुने खोप सेसन सं ख्र्ा र्वकन गने

–प्राप्त वजेटको आधािमा एक खोप सेसनमा सिदि २ जना खोप र्दने स्वास््र्कमीहरुको लार्ग

प्रत्र्ेक पटक खोप सं चालन गदाि खोप र्दने स्वास््र्कमीलाई सष्जिकल मास्क(नाकमा िहने िि
भएको)१ गोटा,र्िस्पोजेवल ग्लोब्स (medium and small) १ जोिी,

एक खोप सेसनमा

मार्सक antiseptic / germicide भएको ७५ ग्राम मार्थको सावुन १ गोटा ि सवै खोप
सेसनको लार्ग प्रत्र्ेक मवहना कष्म्र्मा ७० प्रर्र्शर् अलकोहलर्ुि हर्ाण्ि सेर्नटाइजि १००

एम.एल.को १ बोटल उपलब्ध गिाउने गरि खचि र्ोजना र्र्ाि गने । (per heath
institution/per month surgical mask 10 pc, disposable gloves 10 pair, soap 5pc,
hand sanitizer 100ml1 bott.)

–प्राप्त वजेटबाट केवह बर्ि स्टोक समेर् हुने गरि पुिै वजेटको सामग्री खरिद गने ।

–वर् सामाग्रीहरु सवै ष्जपलामा स्थानीर् स्र्िमा प्राप्त गनि कर्ठन हुने भएकोले प्रदे श अन्र्िगर्को
और्र्ध,उपकिण सप्लाई गने थोक ववक्रेर्ाहरु बाट खरिद गनि गुणस्र्ि ि स्पेर्सर्ीकेसनको लार्ग
प्रदे श स्वास््र् आपूर्र्ि ब्र्वस्थापन केन्रसं ग समन्वर् गरिखरिद, आपूर्र्ि ि ववर्िण ब्र्वस्था गने
।

–सामान खरिद गरि शुरुमा ३ मवहनाको लार्ग प्रर्ोग ववर्ध ि प्रर्ोजनको बािे मा समेर्
जानकािीका साथ पर सवहर् पठाउने ि प्रर्ोगको बािे मा अनुगमन गने । प्रत्र्ेक ३ मवहनामा
पुन उपलब्ध गिाउने ब्र्वस्था गने

–पार्लका,ष्जपलास्र्िमा सं चालन हुने कार्िक्रमहरुमा वर् सामाग्रीको उपलब्धर्ा, प्रर्ोग ि
प्रर्ोजनको बािे मा सर्मक्षा र्था थप जानकािी गिाउने

नोट: स्थानीर् र्हमा ववर्नर्ोष्जर् कार्िक्रममा खोपकेन्रमा र्र्निचि ि हार् धुने ब्र्वस्थाको लार्ग
वजेट ववर्नर्ोजन गरिएकोले सो को लार्ग समन्वर् गरि र्थाष्शघ्र ब्र्वस्थापन गनि सहष्जकिण
गने ।
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बजेट वाँिर्ाँि

प्राप्त बजेट नेपाल सिकािको प्रचर्लर् आर्थिक ऐनर्नर्म अनुसाि र्था प्रादे ष्शक मन्रालर्को खचि

सन्दभिसामाग्री

कोर्भि–१९ को र्नर्न्रण र्था िोकथामको लार्ग जािी र्नदे ष्शका, मापदण्िहरु (स्वास््र् र्था

गने कार्िववर्ध अनुसाि

जनसं ख्र्ा मन्रालर्, ववश्व स्वास््र् सं गठन)

वक्रर्ाकलाप नं १५. पार्लका, विा स्र्िमा र्नर्र्मर् खोप मार्िर् नर्ां खोप िोटा शुरुवार् गनि गिाउन प्रदे शवाट
ष्जपला, पार्लकामा ि ष्जपलाबाट पार्लका र्था विा स्र्िसम्म िोटा र्था सिसर्ाई प्रवद्र्धन कार्िक्रम शुरुवार्को

सर्मक्षा ि सं चालन र्था सो को अर्भलेख प्रर्र्वेदन, खोप आपूर्र्ि ववर्िणको ब्र्वस्थापनमा सहष्जकिण,अनुगमन
सुपरिवेक्षणको लार्ग कार्िक्रम ब्र्वस्थापन खचि
परिचर्

िाष्टिर् खोप कार्िक्रमको उद्देश्र् र्था नेपाल सिकािको र्नणिर्ानुसाि गर् आ.व. दे ष्खनै र्नर्र्मर्

खोपमा िोटा खोप समावेश गने ि र्नर्र्मर् खोप सं गै सिसर्ाई प्रवद्र्धन कार्िक्रम सं चालन गनि
वजेट समेर् ववर्नर्ोजन भई ववर्भन्न र्हको अर्भमुष्खकिण र्था र्ार्लम सं चालन भएको साथै
सामाग्रीहरु समेर् उपलब्ध गिाई सवकएको छ । ववश्वब्र्ावप र्ैर्लएको कोर्भि १९ को

महामािीको कािण ष्जपला र्था पार्लका स्र्िमा वर् कार्िक्रमहरु सं चालन गनि विला भएको र्था
शुरुवार् गनि कर्ठनाई समेर् भएको हुन सक्ने कुिा लाई मध्र् नजि गरि र्स आ.व.मा र्ो

कार्िक्रम सवै र्हमा सुचारु गनि सहर्ोग, सहष्जकिण, अनुगमनको लार्ग र्ो वजेट ब्र्वस्था
गरिएको हो ।
उद्देश्र्

सवै र्हमा र्नर्र्मर् खोपमा िोटा खोप सुरुवार् भएको सुर्नष्श्चर् गने

अपेष्क्षर्

िाष्टिर् लक्ष अनुसाि सवै र्हमा िोटा खोप ि सिसर्ाई कार्िक्रम र्नर्मर् खोप मार्िर् सं चालन

सञ्चालन प्रकृर्ा

लष्क्षर् समूहः

प्रर्र्र्ल

िोटाखोप ि सिसर्ाई प्रवद्र्धन कार्िक्रम सं चालनमा स्वास््र्कमीहरुको क्षमर्ा ववकास गने
भएको हुने छ ।

स्वास््र् कार्ािलर्, खोप सेवा सं चालन गने सवै स्वास््र् सं स्था ि खोप सेवा प्रदार्क स्वास््र्कमी
सञ्चालन गने अवर्धः

र्थाशक्र् चांिै पवहलो चौमार्सक र्भर
सञ्चालन ववर्धः

प्रदे शस्वास््र् र्नदे शनालर्बाट

–मार्हर्को ष्जपलाहरुमा श्रावणको शुरुमा नै वर् कार्िक्रमहरु सं चालन अवस्थाको जानकािी
र्लने

–र्र्द कुनै ष्जपलामा र्ार्लम अर्भमुष्खकिण नै नभैको भए पार्लकाहरु सं ग समन्वर् गरि सो
सं चालनको लार्ग ब्र्वस्थापन गनि सहष्जकिण गने ।

–ष्जपला स्र्िमा िोटा खोप प्राप्त र्था ववर्िण र्ोजनाको अनुगमन गरि, सो र्र्ािी ि
ब्र्वस्थापनको लार्ग सहष्जकिण ि अनुगमन गने
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–ववर्नर्ोष्जर् वजेटबाट प्राथर्मकर्ा र्नधाििण गरि ष्जपलास्र्िमा सहष्जकिणको लार्ग प्राववर्धक
कमिचािी र्थाशक्र् चांिै परिचालन गने ।
ष्जपलाबाट

–गर् वर्ि िोटा खोप र्था सिसर्ाई प्रवद्र्धन कार्िक्रम सुरुवार्को लार्ग गरिएको कृर्ाकलाप
ि अवस्थाको सर्मक्षा, खोप सामाग्रीको प्राष्प्त ि उपलब्धर्ा, पार्लका स्वास््र् सं स्था स्र्िमा

कार्िक्रम सुरुवार् ि सं चालनको अवस्थाको पवहचान ि सर्मक्षा गरि पार्लका स्वास््र् सं स्था
स्र्िमा अर्भमुष्खकिण, सहष्जकिण गनुि पने भएमा र्त्कालै प्राववर्धकहरु परिचालन गरि िोटा
खोप र्था सिसर्ाई प्रवद्र्धन कार्िक्रम सुरुवार् ि प्रभावकािी सं चालनमा सहष्जकिण ि सहर्ोग
गने ।
–

खोप आपूर्र्ि र्था अर्भलेख प्रर्र्वेदन बािै मा सहष्जकिण गने ।

नोट: र्र्द कुनै स्वास््र् सं स्थामा िोटा र्था सिसर्ाई कक्षा सं चालनको अर्भमुष्खकिण नभएको

भएमा र्ो वजेटबाट त्र्स्र्ा स्वास््र् सं स्थामा ष्जपला बाट सुपरिवेक्षक परिचालन गरि २–३

घण्टा अर्भमुष्खकिण गने ि कार्िक्रम सुरुवार् गिाउने । पर्छ पार्लका र्था ष्जपला स्र्िको
कार्िक्रममा र्ोवकए बमोष्जम अर्भमुष्खकिण गने ब्र्वस्था गने ।
बजेट वाँिर्ाँि

प्राप्त बजेट नेपाल सिकािको प्रचर्लर् आर्थिक ऐनर्नर्म अनुसाि र्था प्रादे ष्शक मन्रालर्को खचि
गने कार्िववर्ध अनुसाि

र्ो वजेटबाट दै .भ्र.भत्ता, र्ार्ार्ार् खचि, र्र्द वैठक गनुि पिे मा खाजा खचि समेर्मा खचि गनि
र्ोजना बनाई खचि गनि सवकने छ ।
सन्दभि सामाग्री

िोटा खोप र्था सिसर्ाई र्ार्लम सं चालन र्नदे ष्शका, प्रस्र्ुर्र्किण सामाग्री
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अनुसूची १

िाष्टटर् खोप कार्िक्रम (खचि ष्शर्िक न. २६३३२ ससर्ि अनुदान -र्ल उपलेख भएको िकम र्स महाशाखा बाट प्रस्र्ाव गरि प्रववटट गरिएको िकम हो
, एल.एम.वव.आई.एस मा र्िक भएको भए एल.एम.वव.आई.एस अनुसाि खचि र्ोजना बनाउनु पदिछ))

प्रादे ष्शक स्वास््र् र्नदे शनालर्, प्रादे ष्शक स्वास््र् आपूर्र्ि केन्र ि ष्जपलास्र्ि वाट सं चालन गरिने कार्िक्रम र्था शसर्ि वजेट वांिर्ांि ववविण आ.व.

सुदिु प प्रदे श

कणािली प्रदे श

प्रदे श नं ५

प्रदे
श प्रदे श
गण्िकी

बागमर्ी

प्रदे श नं २

Code

2280
7481

2108
7085

3099
10225

3048
10101

3814

2625

3726

1165

1054

1705

1524

खरिद ि व्र्वस्थापनको लागी वजेट

1528

आकष्टमक व्र्वस्थापन ि ष्जपलाहरुको लार्ग प्रदे श स्वास््र् आपूर्र्ि केन्र मार्िर् ष्जपलग, र्ोमप्र्ाि N

1156

Go

1621

प्रदे श स्वास््र् आपूर्र्ि केपर ि ष्जपलामा खोप कोपिचेन सामार्ग्र ि िे विष्जिे टि भ्र्ान समेर् ममिर् एवं

13483

भ्र्ाष्क्सन स्टोिको आकष्टमक िु वानीको लार्ग कार्िक्रम ब्र्वस्थापन खचि

10905

स्र्िमा भ्र्ाष्क्सन र्था खोप सामग्रीको ब्र्वस्थापन र्था ववर्िण खचि : ष्जपलाबाट र्नर्र्मर् र्था प्रादे ष्शक N

12720

Go

खोपकोपिचेन सामार्ग्रको भण्िािणको लार्ग साझेदािीमा प्रादे ष्शक भ्र्ाष्क्सन स्टोि र्नमािण प्रदे श नं २ ि Poo

10000

0

1150

1400

Fun

0

सं चालन ७७ ष्जपला स्वास््र् कार्ािलर् मार्िर्

1950

Poo

0

खोप र्था पूण ि खोपको बािे मा जनचेर्ना बिाई खोप उपर्ोग बृष्द्धको लार्ग स्थानीर् भार्ामा शैष्क्षक

d

1550

Fun

0

मार्िर् शुरुवार् गनि

2150

कणािली प्रदे शमा नर्ाँ कोपिरुम स्थापनाको लार्ग भवन र्नमािण, प्रदे श स्वास््र् आपुर्ी व्र्वस्थापन केन्र l

10000

६=१=२=२५७

5

ष्जपलाबाट पार्लका र्था स्वास््र् सं स्था स्र्िमा ि प्रदे श स्वास््र् आपुर्ी व्र्वस्थापन केन्रबाट ष्जपला

1550

4

N

0

3

ईन्धन र्था ववधुर् महशुल भ ुिार्न खचि

2250

2

ष्जपला र्था प्रादे ष्शक भ्र्ाष्क्सन स्टोिमा खोप कोपिचेन उपकिण सं चालन र्था व्र्वस्थापनको लार्ग Go

=२५२

1

श्रोर्

५३

सं

कृर्ाकलाप

५४

.

६=१=२=२५५ ६=१=२=२ ६=१=२=२ ६=१=२ LMBIS

क्र

प्रदे श नं १

२०७७ ˗ ०७८

सामार्ग्र उत्पादन, स्थानीर् िे र्िर्ो, एर्. एम बाट सुचना प्रशािण लगार्र् अन्र् सं चािका कृर्ाकलाप l

d
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सुदिु प प्रदे श

कणािली प्रदे श

प्रदे श नं ५

बागमर्ी

प्रदे श नं २

प्रदे
श प्रदे श
गण्िकी

4800

6900

7200

6375

d

8000

र्ार्लम सं चालन १८० ब्र्ाच, ४५००जना,

Fun

9300

खोप, कोपिचेन व्र्वस्थापन, ए.ई.एर्.आई., सर्भिलेन्स ि सिसर्ाई प्रवद्र्धन सम्वष्न्ध आधािभ ुर् ४ र्दने

11175

प्रवद्र्धनमा सं लग्न स्वास््र्कमीको दक्षर्ा बृष्द्ध गनि नर्ाँ र्था खोप र्ार्लम नर्लएका स्वास््र्कमीहरुलाई l

प्रदे श स्र्िमा : पूणख
ि ोप घोर्णा ि र्दगोपना एवं सिसर्ाई प्रवद्र्धन कार्िक्रमको र्निन्र्िर्ाको लार्ग Poo

8

950

1100

1150

d

1000

खचि

1200

रििेसि १ र्दन गरि ७ वटै प्रदे शमा ३ र्दने कार्िक्रम, प्रदे श र्नदे शनालर्बाट सं चालन गनि कार्िक्रम Fun

800

सर्मक्षा, र्नर्र्मर् खोप सुदृिीकिणको लागी सुक्ष्म र्ोजना र्र्ािी २ र्दन ि सिसर्ाई प्रवद्र्धन प्र्ाकेजको l

1300

६=१=२=२५८

7

ष्जपला स्र्िमा नर्ाँ खोप, ए.ई.एर्.आई. को जानकािी, पूण ि खोप र्था सिसर्ाई प्रबद्र्धन कार्िक्रमको Poo

5285

4730

7100

6760

ब्र्वस्थापन खचि

8705

शाखा प्रमुख, स्वास््र् सं स्था प्रमुख ि सिोकािवालाहरु समेर्को सहभार्गर्ामा कार्िक्रम सं चालन d

7510

प्रबद्र्धन प्र्ाकेजको रिििे सि १ र्दन गरि ३ र्दने कार्िक्रम सं चालन ७७ ष्जपलाका पार्लका स्वास््र् Fun

8910

६=१=२=२५९

सर्मक्षा ि स्वास््र् सं स्था एवं पार्लका स्र्िको सुक्ष्म र्ोजना अध्र्ावर्धक गनि २ र्दन ि सिसर्ाई l

सवै स्थानीर् र्हबाटन.पा., गा. पा प्रमुख ि उपप्रमुख, स्वास््र् सं र्ोजक ि प्रशासवकर् प्रमुखिसामाष्जक Poo

4279

3057

3442

2838

2986

1000

1000

1000

1050

950

d

3774

Fun

750

र्र्ािी १ र्दने गोष्टठी ७७ ष्जपला स्र्िमा कार्िक्रम सं चालन र्था ब्र्वस्थापन खचि

खोप र्था कोपिचेन व्र्वस्थापनमा ष्जपला स्र्िमा अनसाईि कोष्चङ्, कोपिचेन सामार्ग्र ममिर्को लार्ग Poo

६=१=२=२६१

1

ववकास अर्धकृर्हरुको पूणख
ि ोप र्दगोपना ि सिसर्ाई प्रबद्र्धन कार्िक्रमकोअर्भमुष्खकिण र्था र्ोजना l

4624

६=१=२=२६०

9

0

प्रदे श नं १

स्वास््र् कार्ािलर् र्था स्वास््र् र्नदे शनालर् मार्िर् गुणस्र्िीर् खोप सेवा सं चालन र्था सिसर्ाई Poo

६=१=२=३६४

6

श्रोर्

1250

सं

कृर्ाकलाप

Code

.

LMBIS

क्र

टे ष्क्नर्सर्न परिचालन ए.ई.एर्.आई. को अनुगमन, अनुसन्धानमा वटम परिचालन, खोपबाट बचाउन l

सवकने िोगहरुको महामािी र्नर्न्रण ि खोप कार्िक्रम र्था सिसर्ाई प्रबद्र्धनको सुपरिवेक्षण अनुगमन Fun
समेर्, प्रादे ष्शक आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्रबाट ि प्रादे ष्शक र्नदे शनालर्बाट कार्िक्रम सं चालन खचि

92

d

सुदिु प प्रदे श

कणािली प्रदे श

प्रदे श नं ५

प्रदे
श प्रदे श
गण्िकी

प्रदे श नं २

प्रदे श नं १

बागमर्ी

3345

3700

4275

3880

5075

Fun

3455

लागी स्वास्थर् कार्ािलर् मार्िर् कार्िक्रम सं चालन र्था ब्र्वस्थापन खचि ।

5270

Poo

1350

1520

1800

1820

2050

1200

d

2260

सं चालन गने र्था पार्लकास्र्िमा र्ोजना र्नमािण्, कार्िक्रम सं चालन ि पूणख
ि ोप सुर्नष्श्चर् गनि समेर्को l

2315

2205

3375

2980

d

3945

Fun

3920

कार्ािलर् सहर्ोगी लगाएर् लाई १ र्दने अर्भमुष्खकिण कार्िक्रम स्वास््र् कार्ािलर् मार्िर् सं चालन गनि l

4200

3145

3705

2332

2610

1005

1110

1000

870

d

1216

खरिद र्था ववर्िण खचि, ७७ ष्जपला स्वास््र् कार्ािलर् मार्िर् कार्िक्रम सं चालन गनि वजेट ब्र्वस्थापन Fun

4455

सं चालन समेर्को लागी सष्जिकल मास्क, र्िस्पोजेवल ग्लोब्स, हर्ाण्ि सेर्नटाइजि ि हार् धुने साबुन, l

पार्लका, विा स्र्िमा र्नर्र्मर् खोप मार्िर् नर्ां खोप िोटा शुरुवार् गनि गिाउन प्रदे शवाट ष्जपला, GA

६=१=२=३६५

1
5

खोपको पहुंच बिाई छु ट वच्चालाई खोप र्दलाई पूणख
ि ोप सुर्नष्श्चर् गनि वैशाख मवहनालाइ खोप मवहना

खोप कार्िक्रम सं चालन गदाि सं क्रमण िोकथाम र्था स्वास््र्कमीको सुिक्षा ि सिसर्ाई प्रबद्र्धन कक्षा Poo

६=१=२=२६५

1
4

d

701

3

ि ब्र्वस्थापनमा वटम परिचालन समेर्को लार्ग खचि

खोप र्था कोपिचेन व्र्वस्थापन ि खोप िु वानी प्रवक्रर्ाको बािे मा खोप िु वानी र्था ववर्िणमा सं लग्न Poo

६=१=२=२६४

1

ब्र्वस्थापन खचि, ए.ई.एर्.आई. ि खोपबाट बचाउन सवकने िोगहरुको महामािी र्नर्न्रण, अनुसन्धान Fun

3820

2

६=१=२=२६३

1

भेरिवर्केसन ि सुर्नष्श्चर्र्ा र्दगोपनाको लागी सहजीकिण ि सुपरिवेक्षण, पूण ि खोप घोर्णा कार्िक्रमको l

4205

1

ष्जपलाबाट पार्लका र्था स्वास््र् सं स्थास्र्िमा खोप, सिसर्ाई प्रवद्र्धन कार्िक्रम र्था पूण ि खोप Poo

६=१=२=२६२

1

श्रोर्

1298

सं

कृर्ाकलाप

Code

.

LMBIS

क्र

पार्लकामा ि ष्जपलाबाट पार्लका र्था विा स्र्ि सम्म िोटा र्था सिसर्ाई प्रवद्र्धन कार्िक्रम शुरुवार्को VI
सर्मक्षा ि सं चालन र्था सो को अर्भलेख प्रर्र्वेदन, खोप आपूर्र्ि ववर्िणको ब्र्वस्थापनमा सहष्जकिण,
अनुगमन सुपरिवेक्षणको लार्ग कार्िक्रम ब्र्वस्थापन खचि

93

.

सं

Code

LMBIS

क्र

कृर्ाकलाप

94

प्रदे श नं १
प्रदे श नं २
बागमर्ी
प्रदे
श प्रदे श
गण्िकी
प्रदे श नं ५
कणािली प्रदे श
सुदिु प प्रदे श

64429
62101
60645
47245
51136
48771
37787

श्रोर्

अनुसूची : २

खोप कार्िक्रमका वक्रर्ाकलापहरु सम्पन्न भए पर्छ वावर्िक रुपमा र्नम्नानुसािको आर्थिक र्था भौर्र्क
प्रर्र्वेदन र्र्ाि गरि प्रदे श र्था केन्रमा पठाउनु पने छ । सवै श्रोर्को वजेट र्था सं चार्लर् कृर्ाकलापहरु
उपलेख गने
स्वास््र्

कार्िलर्/र्नदे शनालर्/आपूर्र्ि

ब्र्वस्थावन

केन्रको

नाम

आ.व.
र्स.
नं.

कृर्ाकलाप

इृकाई

लक्ष

प्रगर्र्

ववर्नर्ोष्जर्
वजेट

खचि िकम

वजेट
श्रोर्

कैवर्र्
र्

नोट : मार्थ कैवर्र्र् महलमा प्रत्र्ेक कार्िक्रमको र्नदे ष्शकामा उपलेख भए अनुसाि सहभार्गर्ा, उपष्स्थर्र्,
र्र्ािी गनुप
ि ने सामाग्री(सुक्ष्मर्ोजना, पूणख
ि ोप र्ोजना ि घोर्णा) मुख्र् उपलष्ब्ध ि प्रकृर्ा समेर् उललेख गने
।
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अनुसूची : ३

ष्जपलाले शशर्ि वजेट र्था अन्र् वजेट बाट वावर्िक सम्पन्न कृर्ाकलापहरुबाट भएका मुख्र् उपलष्ब्ध,
समस्र्ा ि सुझाव सवहर् र्नम्नानुसािको प्रर्र्वेदन मार्थको प्रर्र्वेदन र्ािम साथ पठाउने
१. विा पार्लका ष्जपला स्र्िको सुक्ष्म र्ोजना र्र्ािी ि अध्र्ावर्धक
२.र्स
भएको

आ.व.मा

पार्लकाबाट

पूणख
ि ोप

नभएको

घोर्णा

ि

र्दगोपनाको

भएको

प्रमाष्णकिण

गरि

नभएको

ववविण

प्राप्त

३. ष्जपला सभा÷ष्जपला खोप समन्वर् सर्मर्र्बाट पूणख
ि ोप सुर्नष्श्चर्र्ा प्रमाष्णकिण गरि बावर्िक कार्िक्रममा
समावेश भएको

नभएको

४.र्स आ.j= मा पूणख
ि ोप गदाि पवहचान भएका ष्जपला भिका]
ख)ड्रपआउट बच्चा सं ख्र्ा .....

(ग)जम्मा पूणख
ि ोप भएका बच्चा सं ख्र्ा ..........

५. ष्जपला अन्र्िगर् जम्मा खोप सेसन
६. सिसर्ाई प्रवद्र्धन सेसन

सं ख्र्ा............... सं चालन सं ख्र्ा........

सं चालन सं ख्र्ा ...........

७. र्स आ.व.को ष्जपलाको खोप कभिे ज प्रर्र्शर्
३= वप.र्स.भी र्ेस्रो ======

८. र्स आ.व.को ड्रप आउट दि

( क) शुन्र्िोजको बच्चा सं ख्र्ा.....

सेसनमा सहभार्ग सं खर्ा ==============
(१)वव.सी.जी.... (२)पेन्टा ३.....

(४) दादुिा दोस्रो......

(१) वव.सी.जी – दादुिा २......

-३).वप.र्स.भी १ – वप.र्स.भी ३=.......

(२) पेण्टा १ – दादुिा २.......

९. कार्िक्रमको मुख्र् उपलष्ब्ध ÷नववनर्म कार्िहरु :
१०. कार्िक्रम सं चालनमा आईपिे को समस्र्ा :
११. मार्थपलो र्नकार्मा सुझाव :
लेखा प्रमुखको दस्र्खर्

कार्ािलर् प्रमुखको दस्र्खर्
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अनुसूची : ४

ष्जपलाले पार्लकाबाट र्नम्नानुसािको पार्लका स्र्िीर् प्रर्र्वेदन समेर् प्राप्त गरि ववश्लेर्ण साथै पृटठपोर्ण
गने, स्थानीर् र्हको कार्िक्रमहरु समेर् र्ो मागिदशिनमा सं लग्न छ

पार्लका,विा र्हमा शशर्ि वजेट र्था स्थानीर् र्हको िकम बाट सम्पन्न कृर्ाकलापहरु ि मुख्र् उपलष्ब्धहरु
( प्रत्र्ेक वर्ि श्रावणमा सूक्ष्मर्ोजना संगै स्वास््र् कार्ािलर् पठाउने)
१. विा पार्लका स्र्िको सुक्ष्म र्ोजना र्र्ािी ि अध्र्ावर्धक

भएको

नभएको

२.र्स आ.व.मा सवै विा बाट पूणख
ि ोप घोर्णा ि र्दगोपनाको प्रमाष्णकिण गरि ववविण प्राप्त
भएको

नभएको

३.पार्लका पूणख
ि ोप प्रमाष्णकिणको लार्ग पार्लका बाट विा भेरिवर्केसन

भएको

४.पार्लका, विा सभा बाट पूणख
ि ोप सुर्नष्श्चर्र्ा प्रमाष्णकिण गरि बावर्िक कार्िक्रममा समावेश

भएको

नभएको
नभएको

५.र्स आ. व =मा पूणख
ि ोप गदाि पवहचान भएका
ख)ड्रपआउट बच्चा सं ख्र्ा .....

६.पार्लका अन्र्िगर्

७.सिसर्ाई प्रवद्र्धन

जम्मा खोप सेसन

( क) शुन्र्िोजको बच्चा सं ख्र्ा.....

(ग)जम्मा पूणख
ि ोप भएका बच्चा सं ख्र्ा ..........

सं ख्र्ा............... सं चालन सं ख्र्ा........

सेसन सं चालन सं ख्र्ा...........

८. र्स आ.व.को पार्लकाको खोप कभिे ज प्रर्र्शर्
(३)दादुिा दोस्रो......

९. र्स आ.व.को ड्रप आउट दि

सेसनमा सहभार्ग सं ख्र्ा ===========
(१)वव.सी.जी....

(१) वव.सी.जी – दादुिा २......

-३).वप.र्स.भी १ – वप.र्स.भी........

(२)पेन्टा ३.....

(२) पेण्टा १ – दादुिा २.......

१० . खोप सेवामा शशर्ि वजेटको कृर्ाकलाप बाहेक पार्लका बाट सं चार्लर् कृर्ाकलापहरु
क.
ख.

११. शशर्ि वजेट बाहेक पार्लकाबाट खोप कार्िक्रममा ववर्नर्ोजन गिे को िकम रु.

प्रमुख प्रशासकीर् अर्धकृर्को दस्र्खर्

स्वास््र् महाशाखा/शाखा प्रमुखको दस्र्खर्
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अनुसूची : ५

पार्लका र्हमा ववर्नर्ाजन कृर्ाकलापहरु

१.पार्लकास्र्िमा खोप ि सिसर्ाई प्रवद्र्धन कार्िक्रमको सर्मक्षा, सूक्ष्मर्ोजना अध्र्ावर्धक ि पार्लका खोप

समन्वर् सर्मर्र्को अर्भमुष्खकिण समेर् पार्लका स्र्िमा २ र्दन, विा खोप समन्वर् सर्मर्र्को स्वास््र्
सं स्था, विा सर्िमा अर्भमुष्खकिण १ र्दन र्था पूण ि खोप सुर्नश्चर्र्ाको लागी घिधुिी सवेक्षण, भेरिवर्केशन
कार्ि समेर्

नोट: उपर्ुि
ि
उपलेष्खर् कृर्ाकलाप नं. १ मा एकमुटट िकम ववर्नर्ोजन गरिएको छ । र्ो ष्शर्िकको

वजेटबाट कार्र्िक्रममा उपलेख भए अनुसाि र्नम्न ३ वटा कृर्ाकलापहरु अर्नबार्ि रुपमा सं चालन गनुि
पदिछ ।

१.क: पार्लका स्र्िमा खोप र्था सिसर्ाई प्रवद्र्धन कार्िक्रमको सर्मक्षा,विा र्था पार्लका स्र्िको

सूक्ष्मर्ोजना अध्र्ावर्धक गरि पार्लका खोप समन्वर् सर्मर्र्को अर्भमुष्खकिण एवं खोप कार्िक्रमको
सुदृिीकिण ि पूणख
ि ोप घोर्णा र्था र्दगोपनाको र्ोजना र्र्ािी गने २ र्दने कार्िक्रम ९ पार्लका स्र्िमा०
१.ख: विा स्र्िमा खोप कार्िक्रमको सर्मक्षा,

खोप कार्िक्रमको सुदृिीकिण ि पूणख
ि ोप घोर्णा र्था

र्दगोपनाको र्ोजना र्र्ािी वैठक सं चालन १ र्दन ९विा स्र्िमा पार्लका बाट वजेट उपलब्ध गिाई०

१.ग: पार्लका र्था स्वास््र् सं स्था वाट पूणख
ि ोप र्नदे ष्शका बमोष्जम चैर मवहना र्भरमा घिधुिी सवेक्षण,

छु ट बच्चालाई खोप पुिा गिाई बैशाख मवहनामा पूणख
ि ोप सुर्नष्श्चर्र्ा प्रमाष्णकिण ि अर्भलेख प्रर्र्वेदन

अधर्ावर्धक गने गिाउने र्था पार्लका स्र्िबाट विाको भेरिवर्केसन गने, पार्लकाबाट प्रमाष्णकिण गने ि
ववविण अध्र्ावर्धक गरि प्रर्र्वेदन गर्र्ने

२. बाह्र् खोप केन्र बाट गुणस्र्रिर् खोप सेवा प्रदान गनि खोप केन्रमा ब्र्वस्थापनको लार्ग र्र्निचि

ब्र्वस्था, सम्बष्न्धर् विा खोप समन्वर् सर्मर्र् मार्िर् र्र्ािी एवं खरिद, ३००० खोप केन्रमा प्रर्र् खोप

केन्र रु १०००० दिले, कष्म्र्मा टे वल १, कुसी १ ि सानो बेञ्च १ ि हार् धुने सेटअप सवहर् र्र्ािी
र्था खरिद
३.

किािः अहेब, अनमी (खोप सेवा कार्िक्रम सं चालनको लार्ग उच्च वहमाली,पहािी ष्जपलाहरु ि महा

र्था उप महानगिपार्लका, सं स्थागर् ष्क्लर्नक) ९० जना
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आईएमएनर्सआई कार्िक्रम

वक्रर्ाकलाप१ : आईएमएनर्सआई कार्िक्रमको सर्मक्षा र्था र्ोजना र्जुम
ि ा ७ वटै प्रदे शमा १ पटक
परिचर्

सं घ ि प्रदे शको आइएमएनर्सआई र्था नवजार् ष्शशु कार्िक्रमबािे छलर्ल गरि आ .ब.
को प्रदे श स्र्िीर् कार्िक्रम कार्ािन्वर्नको र्ोजना बनाउनेव्र्वस्था र्मलाईएको
छ ।

७८/२०७७

उद्देश्र्

सं घ ि प्रदे शको आइएमएनर्सआई

र्था नवजार् ष्शशु कार्िक्रम बािे छलर्ल गरि

आ .ब.

अपेष्क्षर्

सं घ ि प्रदे शको आइएमएनर्सआई र्था नवजार् ष्शशु कार्िक्रम बािे छलर्ल गरि

आ .ब.

सञ्चालन

लष्क्षर्समूहः

प्रर्र्र्ल
प्रकृर्ा

७८प्रदे श स्र्िीर् कार्िक्रम कार्ािन्वर्नको र्ोजना बनाउने/२०७७ ।

७८प्रदे श स्र्िीर् कार्िक्रम कार्ािन्वर्नको र्ोजना बनेको हुनेछ/२०७७।

सामाष्जक र्बकाश मन्रालर् ,स्वास््र् कार्ािलर्हरु ,प्रादे ष्शक स्वास््र् र्नदे शनालर् , प्रदे शमा
अवष्स्थर् अस्पर्ालहरु।

सेवा/कार्िक्रमसञ्चालनगनेअवर्धः

आ.व. २०७७/७८को पवहलो चौमार्सक IMNCI( र्था नवजार् ष्शशु कार्िक्रम अन्र्गिर् गनुि
पने सब भन्दा पवहले गनुि पने कार्िक्रम)
सञ्चालनववर्धः

परिवाि कपर्ाण महाशाखासँग समन्वर् गरिप्रादे ष्शक स्वास््र् र्नदे शनालर्द्वािादुई र्दने सर्मक्षा
र्था र्ोजना र्जुम
ि ा कार्िक्रम सं चालन गनुि पने छ।

र्स कार्िक्रममा सामाष्जक ववकास मन्रालर्प्रादे ष्शक स्वास््र्

,परिवाि कपर्ाण महाशाखा ,

प् ,प्रादे ष्शक आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्र ,स्वास््र् कार्ािलर् ,र्ार्लम केन्र ,र्नदे शनालर्िदे शमा
अवष्स्थर् अस्पर्ाल/ स्वास््र् सं स्था लगार्र्लाई सहभागी गिाउनु पने छ ।

IMNCI र्था नवजार् ष्शशु सम्बष्न्ध काम गने सहर्ोगी सं स्थाहरुलाई पर्न कार्िक्रम मा सहभागी
गिाउनु पने छ ।

सो कार्िक्रमसंचालनका लार्ग परिवाि कपर्ाण महाशाखाले कार्ि र्ार्लका उपलब्ध गिाउने छ
ि प्रदे शले आवश्र्कर्ा अनुसाि र्ार्लका परिमाजिन गनि सक्ने छ ।

परिवाि कपर्ाण महाशाखा र्था सामाष्जक र्बकास मन्रालर्को IMNCI र्था नवजार् ष्शशु
कार्िक्रमको प्रस्र्ुर्र्किण पश्चार् आको कार्िक्रम कार्ािन्वर्न र्ोजना र्र्
गने छ।
बजेट

वाँिर्ाँि

र्स कार्िक्रमको लार्ग प्रत्र्ेक प्रदे शलाईआवश्र्कर्ा अनुसाि
।बजेट(अनुसूची १)

७८/२०७७ .ब.

बजेट र्बर्नर्ोजन गरिएको छ

सन्दभि सामाग्री परिवाि कपर्ाण महाशाखा, IMNCI र्था नवजार् ष्शशु कार्िक्रमको बावर्िक कार्िर्ोजना,
सम्बष्न्धर् प्रदे शको बावर्िक स्वीकृर् कार्िक्रम, प्रदे श स्र्रिर् बावर्िक कार्िक्रम र्नदे ष्शका२०७७/७८

वक्रर्ाकलाप२: आईएमएनर्सआई ि नवजार् ष्शशु कार्िक्रम सम्बष्न्ध व्र्वहाि परिबर्िन सं चाि कार्िक्रम ।
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परिचर्

IMNCI र्था नवजार् ष्शशु सेवा कार्िक्रमबािे समुदार्मा जानकािी गिाउन ववर्भन्न मध्र्मबाट

उद्देश्र्

IMNCI र्था नवजार् ष्शशु सेवाको उपर्ोर्गर्ामा वृष्द्ध गने ।

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल

IMNCI र्था नवजार् ष्शशु सेवाको उपर्ोर्गर्ामा वृष्द्ध भएको हुनेछ।

सञ्चालन प्रकृर्ा

र्बर्नर्ोजीर्िकमबाटसुचनाकोआवश्र्कर्ा

सन्दे श प्रशािणको व्र्वस्था र्मलाइएको छ।

पवहचान

गरि

परिवाि

कपर्ाण

महाशाखाको

समन्वर्मा IMNCI र्था नवजार् ष्शशु सेवा कार्िक्रमबािे समुदार्मा जानकािी गिाउन
ववर्भन्नमध्र्मबाट सन्दे श प्रशािण
गनुि पने छ ।

)टे र्लर्भजन आर्द ,िे र्िर्ो ,र्भत्ते लेखन ,फ्लेक्स छपाई(

बजेट वाँिर्ाँि

प्रत्र्ेक प्रदे श स्वास््र् र्नदे शनालर्लाई१ लाख र्बर्नर्ोजन गरिएको छ ।

सन्दभि सामाग्री

अथि मन्रालर् कार्िसञ्चालन र्नदे ष्शका, २०७५– सार्ौं सं स्किण

वक्रर्ाकलाप ३: SNCU/NICU को मेंटोिीङ्ग कार्िक्रम ।
परिचर्

SNCU/NICU सेवा सं चालन भएका अस्पर्ालमा कार्ििर् मेर्िकल अवर्सि ि नर्सिङ्घ स्टार्को

उद्देश्र्

SNCU/NICU सेवाप्रदार्कहरुको ववद्यमान ज्ञान ि सीप अर्भवृष्द्ध गने ।

अपेष्क्षर्

SNCU/NICU सेवाको गुणस्र्िमा सुधाि भएको हुनेछ।

सञ्चालन

लष्क्षर्समूहः

प्रर्र्र्ल
प्रकृर्ा

क्षमर्ा अर्भवृष्द्धको लार्ग मेंटरिङ्ग कार्िक्रम सं चालन।

SNCU/NICU सेवाप्रदार्कहरु
सञ्चालनववर्धः
र्ो

कार्िक्रम प्रदे श स्वास््र् र्नदे शनालर् मार्िर् गनुप
ि नेछ ।

परिवाि कपर्ाण महाशाखाबाट संचार्लर्

SNCU/NICU TOTर्लईर्र्ाि गरिएका मेंटिहरु

परिचालन गिी प्रदे शर्भरका SNCU/NICU सेवा प्रदान गने अस्पर्ालहरुमा कार्ििर् मेर्िकल
अवर्सि ि नर्सिङ्ग स्टार्को

ववद्यमान ज्ञान ि सीप लेखाजोखा गिी सोबाट पाइएका ज्ञान ि

सीपसँग सम्बष्न्धर् कमीकमजोिीमा सुधाि पर्ाउन मेन्टरिं ग गने ।

र्ो कार्िका लार्ग र्स महाशाखाबाट र्र्ाि गरिएको FBIMNCI/ Newborn coaching/
mentoringर्नदे ष्शका २०७६ प्रर्ोग गनुप
ि नेछ ।

र्स कार्िक्रमपश्चार्् मेंटिले र्स महाशाखाले र्र्ाि पािे को प्रर्र्वेदन र्ािमअनुसाि सम्बष्न्धर्
प्रदे श स्वास््र् र्नदे शनालर्मा प्रर्र्वेदन गनुप
ि नेछ ।
बजेट

वाँिर्ाँि

प्रत्र्ेक प्रदे शको लार्ग १ लाख र्बर्नर्ोजन गरिएको छ।

सन्दभि सामाग्री FBIMNCI/ Newborn coaching/ mentoring र्नदे ष्शका २०७६/ गुणस्र्ि सुधाि सामग्री
(QI Tools)
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वक्रर्ाकलाप ४: र्नशुपक नवजार् ष्शशु कार्िक्रमको सर्मक्षा ि र्ोजना र्जुम
ि ा र्था SNCU/NICU सम्बष्न्ध
िे कर्ििङ्ग र्था रिपोवटिं ग र्ार्लम (७ प्रदे श)
परिचर्

र्नशुपक नवजार् ष्शशु कार्िक्रमको सर्मक्षा

)७७को/२०७६ .व.गर् आ(ि र्ोजना र्जुम
ि ा

उद्देश्र्

गर् आ को ७७/२०७६ .व.कार्िक्रमसञ्चालनकोउपलब्धीबािे सर्मक्षागने।

र्था SNCU/NICU सम्बष्न्ध िे कर्ििङ्ग र्था रिपोवटिं ग र्ार्लम को व्र्वस्था र्मलाईएको छ ।
वविामीनवजार्ष्शशुर्नःशुपकसेवाप्रदानगदािआईपिे काबाधाहरुकोववश्लेर्णगिीकार्िक्रमसन्चालन
मासहष्जकिणगने।

कार्िक्रमकार्ािन्वर्नपश्चार्कार्सकाईर्थार्ीर्सकाईकाआधािमाआगामीर्दनकोकार्िर्ोजनाबनाई
कार्िक्रमसन्चालनगने।
SNCU/NICU

सेवा प्रदान गने अस्पर्ालहरुबाट SNCU/NICU िे कर्ििङ्ग, रिपोवटिङ्गको

गुणस्र्िमा सुधाि पर्ाउने ।
अपेष्क्षर्

वविामीनवजार्ष्शशुर्नःशुपककार्िक्रमप्रभावकािीरुपमासन्चालनहुनेछ।

सञ्चालन

सेवा/कार्िक्रमसञ्चालनगनेअवर्धः

प्रर्र्र्ल
प्रकृर्ा

SNCU/NICU सेवाको र््र्ांकको गुणस्र्िमा सुधाि आउनेछ ।
आ.व. २०७६/७७को प्रथम चौमार्सक
लष्क्षर्समुहः

मे.सु., र्नशुपक नवजार् ष्शशु कार्िक्रम हेने अस्पर्ालको र्ोकल व्र्ष्ि।
SNCU/NICU वाििमा कार्ििर् ष्चवकत्सक ि नर्सिङ्ग कमिचािी
सेवा/कार्िक्रम संचालन गने र्नकार्ः

केन्रको समन्वर्मा प्रादे ष्शक स्वास््र् र्नदे शनालर्
सं चालनर्बर्ध:


प्रत्र्ेक प्रदे शले कार्िक्रमसन्चालनका लागी केन्रसँग को समन्वर्मा वविामी नवजार्ष्शशु
र्नःशुपक सेवाको प्रगर्ी प्रर्र्बेदन र्ािम वा अन्र् आवश्र्क र्ािामहरु र्र्ाि गरि सो

अनुसािको सुचना वा र््र्ाँक सम्बष्न्धर् अस्पर्ालहरुबाट कार्िक्रम सन्चालनहुन ु पुव ि उपलब्ध
गिाउने व्र्वस्था र्मलाउने।



सम्बष्न्धर् अस्पर्ालका मे.सु. ि अस्पर्ालका नवजार्ष्शशु कार्िक्रम का र्ोकलव्र्ष्ि गरि

एउटा अस्पर्ाल बाट कष्म्र्मा दुईजना सहभागी गिाई दुई र्दनको र्नशुपक नवजार्ष्शशु
कार्िक्रमका गर्र्ववर्ध सर्मक्षा, र्ोजना ि एकर्दनको
रिपोवटिं ग र्ार्लम सन्चालन गने।



SNCU/NICU सम्बष्न्ध िे कर्ििङ्ग र्था

कार्िक्रम सन्चालन गदाि मन्रालर्को ष्चवकत्सा महाशाखा, स्वास््र् सेवा ववभाग,

परिवाि

कपर्ाण महाशाखाबाट सहजकर्ािको लागी सहभागी गिाउने।



कार्िक्रम सन्चालन पश्चार् रिपोटि र्र्ाि गिी परिवाि कपर्ाण महाशाखा लाई पर्न उपलब्ध
गिाउने।



प्रदे श मा ववर्नर्ोजन गरिएको कार्िक्रम ष्शर्िकबाट सहभागी हरुको दै र्नक भ्रमण भत्ता र्था
अन्र् आबश्र्क कार्िक्रम खचिको व्र्वस्था र्मलाउनु पनेछ।

SNCU/NICU सम्बष्न्ध िे कर्ििङ्ग र्था रिपोवटिं ग र्ार्लमसञ्चालनववर्धः
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र्ो र्ार्लम सं चालन गदाि र्ार्लम सामग्रीका लार्ग परिवाि कपर्ाण महाशाखासँग समन्वर् गनुि
पने छ।

र्ो कार्िक्रम सं चालन गदाि र्नशुपक नवजार् ष्शशु कार्िक्रम सं चालन भएका प्रदे शष्स्थर्
अस्पर्ालको SNCU/NICU/Indoor मा काम गने मेर्िकल अर्धकृर्
नसि )जना १(लाईSNCU Register
बजेट

वाँिर्ाँि

)जना १(ि स्टार्

बािे एक र्दने र्ार्लम सं चालन गनुि पने छ।

ववर्नर्ोष्जर् बजेट आवश्र्कर्ा अनुसािप्रदे शले गनुप
ि ने छ।(अनुसूची १ अनुसाि)

सन्दभि सामाग्री अथि मंरालर्को कार्िसञ्चालन र्नदे ष्शका, २०७५– सार्ौं सं स्किण
In-Patient Sick Newborn Register

र्नशुपक नवजार् ष्शशु कार्िक्रम र्नदे ष्शका २०७६

वक्रर्ाकलाप ५: आईएमएनर्सआई र्था नवजार् ष्शशु कार्िक्रमको अनुगमन र्था सुपरिवेक्षण (प्रादे ष्शक
स्वास््र् र्नदे शनालर्)
परिचर्

IMNCI कार्िक्रम नेपाल सिकािको प्राथर्मकर्ा प्राप्त कार्िक्रम िहेको ि र्स कार्िक्रमको
र्निन्र्ि अनुगमन

सुपरिवेक्षण आवश्र्क पने भएको हुदा र्र् गरिएका कार्िक्रमहरुको

प्रभाबकािी कार्ािन्वर्न गनि ि र्निन्र्ि सहर्ोगात्मक
आवश्र्क हुन्छ
उद्देश्र्

।

अनुगमन र्था सुपरिवेक्षण गनि

प्रदे श, ष्जपला र्था स्थानीर् र्हको मार्हर्मा िहेका स्वास््र् सं स्थामा नवजार् ष्शशु र्था
IMNCI कार्िक्रम अन्र्गिर् भै िहेका कार्िक्रमहरुको अनुगमन, मूपर्ांकन र्था
गरि समर्मै सुधािका कार्िक्रम गने ।

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल

सञ्चालन प्रकृर्ा

सुपरिवेक्षण

स्वास््र् संस्थाहरुमा संचालन भएका IMNCI कार्िक्रम अन्र्गिर्का कार्िक्रमहरु प्रभाबकािी

रुपमा कार्ािन्वर्न भै सेवाको गुणस्र्िसुधाि हुने, उपभोग मा बृद्दी हुने ि बाल र्था नवजार्
ष्शशुको स्वास््र् सुधाि भएको हुनेछ साथै िे कर्ििङ्ग रिपोवटिं गमा सुधाि हुनेछ ।
लष्क्षर्समूहःप्रदे श, ष्जपला र्था स्थानीर् र्हमा िहेका स्वास््र् सं स्थाहरु
सञ्चालनववर्धः

प्रदे शलेले आफ्ना मार्हर्का स्वास््र् सं स्थाको अनुगमन गरि रिपोटि र्र्ाि गने ।
अनुगमन गदाि सेवा प्रबाहसेवाको गुणस्र्ि ि िे कर्ििंग रिपोवटिं गमा ध्र्ान र्दने ,।
बजेट वाँिर्ाँि

प्रत्र्ेक स्वास््र् कार्ािलर्लाई१ लाख र्बर्नर्ोजन गरिएको छ ।

सन्दभि सामाग्री

कार्िक्रम सं चालन र्नदे ष्शका, IMNCI checklist

ँ , कोष्चङ्ग, FBIMNCI र्ार्लम, RDQA) (र्नदे ष्शका
वक्रर्ाकलाप६: आईएमएनसीआई कार्िक्रम (समर्ा ि पहुच
बमोष्जम)

र्ो कार्िक्रम स्वास््र् कार्ािलर् मार्िर् अर्नबार्ि रुपमा र्नदे ष्शकामा र्ोवकए बमोष्जमको वक्रर्ाकलापि िकम

को अर्धनमा िही सं चालन गनुि पने छ।एकवक्रर्ाकलापको िकम अको मा िकमान्र्ि गनि पाइने छै न ।र्स
ष्शर्िकमा अर्नबार्ि रुपमा कष्म्र्मापर्न र्नम्न वक्रर्ाकलापहरु सं चालन गनुि पने छ ।

वक्रर्ाकलाप ६.१ आईएमएनसीआईसमर्ा र्था पहुँच कार्िक्रम
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परिचर्

आइएमएनर्सआईकार्िक्रमअन्र्गिर्स्वास््र्सेवाकोपहुंचिउपर्ोर्गर्ाबिाउनकालार्गसमुदार्परि

उद्देश्र्

स्थानीर्समुदार्कोव्र्ापकपरिचालनगरिगिीव, ववपन्न, ववकट, भौगोर्लकक्षेर, स्वास््र्सेवाको

चालनगने व्र्वस्था र्मलाईएको छ ।

पहुँचन पुगेको स्थानहरुमा नवजार्ष्शशु र्था बाल स्वास््र्सेवाको पहुँच र्था उपभोगमा
वृष्द्धगिाउने।

अपेष्क्षर्

बष्न्चर्ीकिणमापिे कार्था

सञ्चालन प्रकृर्ा

लष्क्षर्समूहः

प्रर्र्र्ल

पहुँच

नपुगक
े ा

स्वास््र्सेवाकोपहुँचर्थाउपभोगमावृष्द्धहुनेछ।

समुदार्मानवजार्

ष्शशु

र्था

बाल

बञ्चीर्ीकिण मा पिे का र्था नवजार् ष्शशु र्था बाल स्वास््र् सेवाको पहुँच नपुगेका
समुदार्।

सञ्चालनववर्धः

सबैष्जपला अन्र्गिर् CBIMNCI कार्िक्रमकोसूचांक कम भएका पार्लकाहरु छनोट गरि
कार्िक्रम सं चालन गनुि पने छ ।
कार्िक्रम

सञ्चालन

गदाि

गाँउपर्लका/नगिपार्लका/उप—महानगिपार्लका

र्हमा

मार्ृर्थानवजार्ष्शशु ि बालस्वास््र्मा कार्ि गनि साझेदाि सं स्थाहरुसं ग समन्वर्गिी कार्िक्रम
सञ्चालन गने। आइएमएनर्सआई कार्िक्रम अन्र्गिर् स्वास््र्सेवाको पहुँच ि उपर्ोग

बिाउनका लार्ग समुदार् परिचालन (समर्ार्थापहुँच) कार्िक्रम सञ्चालन गदाि “सेवाको पहुँच
ि उपर्ोर्गर्ा कार्िक्रम र्नदे ष्शका२०७६” मा उपलेख भएब मोष्जम गने।

कार्िक्रम शुरु गनुि पूव ि परिवाि कपर्ाण महाशाखासँग समन्वर् गिी कार्िक्रम सञ्चालन
गने।

छनोट भएका ष्जपलाष्स्थर् स्वास््र् कार्ािलर्सँग समन्वर् गरि “सेवाको पहुँच ि उपर्ोर्गर्ा
कार्िक्रम र्नदे ष्शका २०७६” बमोष्जम कार्िक्रम सं चालन गने ।
बजेट वाँिर्ाँि

सेवाको पहुँच ि उपर्ोर्गर्ा कार्िक्रम र्नदे ष्शका बमोष्जम आवश्र्कर्ा अनुसाि प्रत्र्ेक

सन्दभि सामाग्री

सेवाको पहुँच ि उपर्ोर्गर्ा कार्िक्रम र्नदे ष्शका २०७६ ि अथिमंरालर्को कार्िसञ्चालन

ष्जपलालाई सो कार्िक्रम संचालन गनि रू. र्ीन लाख र्बर्नर्ोजन गरिएको छ |
र्नदे ष्शका, २०७५– सार्ौ सं स्किण अनुसाि हुन ु पने।

वक्रर्ाकलाप ६.२: प्रदे शमा अवष्स्थर् अस्पर्ालहरुमा कार्ििर् नर्सिंग र्था पािामेर्िक्सहरुको लागी स्वास््र्
सं स्थामा आधारिर् नवजार् ष्शशु र्था बालिोगको एकीकृर् व्र्वस्थापन (FBIMNCI) र्ार्लम ।
परिचर्

प्रदे शमा अवष्स्थर् र्ोवकएका अस्पर्ालहरुमा FBIMNCI कार्िक्रम सं चालन गनि र्ार्लमको

उद्देश्र्

प्रदे शमा अवष्स्थर् अस्पर्ालहरुमा बालिोग र्बभाग / SNCU/ NICU/ Indoor/ Emergency

व्र्वस्था र्मलाईएको छ ।

मा काम गने नर्सिंग र्था पािामेर्िक्सहरुको नवजार् ष्शशु र्था बालिोगको एकीकृर्
व्र्वस्थापनमा (FBIMNCI) क्षमर्ा अर्भवृष्द्ध गने ।
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अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल

सञ्चालन प्रकृर्ा

प्रदे शमा अवष्स्थर्

ष्जपला र्था ष्जपला स्र्िीर् अस्पर्ालहरुमा काम गने नर्सिंग र्था

पािामेर्िक्सहरुले स्वास््र् सं स्थामा आधारिर् नवजार् ष्शशु र्था बालिोगको एकीकृर्
व्र्वस्थापन गनि सक्षम हुनेछन्।

बालर्था नवजार् ष्शशुको रुग्णर्ा दि र्था मृर् ु दिमा कर्म हुनेछ।
सेवा/कार्िक्रमसञ्चालनगनेर्नकार्ः

प्रदे शमा अवष्स्थर् अस्पर्ालहरुमा कार्ििर् नर्सिंग र्था पािामेर्िक्सहरुको लागी FBIMNCI
र्ार्लम ष्जपलाष्स्थर् स्वास््र् कार्ािलर्ले सं चालन गनुि पने छ ।
लष्क्षर्समूहः

प्रदे शमा अवष्स्थर् अस्पर्ालहरु मा )ष्जपला र्था ष्जपला स्र्िीर्(काम गने नर्सिंग र्था
पािामेर्िक्सहरु।

सेवा/कार्िक्रमसञ्चालनगनेअवर्धः

आ.व. २०७७/७८ को दोस्रो ि र्ेस्रो चौमार्सक
सञ्चालनववर्धः

र्ार्लमको लार्ग चावहने र्ार्लम सहभागी पुष्स्र्का र्था प्रष्शक्षक र्नदे ष्शका परिवाि कपर्ाण
महाशाखाको बाल स्वास््र् र्था खोप सेवा शाखाबाट माग गनुि पने छ
सामग्री माग गदाि अर्नबार्ि रुपमा र्ार्लमको र्ोजना पेश गनुि पने छ ।

।र्सिी र्ार्लम

FBIMNCIर्ार्लमकालार्ग आवश्र्क ववर्भन्नउपचाि र्बर्ध र्था अन्र् chart flexका र्बर्र्बस्र्ु

परिवाि कपर्ाण महाशाखासँग प्राप्तगरि छपाईगनुि पने छ ।

सहभागीहरुर्ार्लम सं चालन हुने अस्पर्ालहरुकाबालिोग र्बभागSNCU/ NICU/ Indoor/ /
Emergency मा काम गने नर्सिंग र्था पािामेर्िक्सहरु हुनेछन
प्रष्शक्षकअर्नवार्ि रुपमा

TOT FBIMNCIर्लएको हुनपु नेछ प्रष्शक्षकको नामावली परिवाि (

कपर्ाण महाशाखाले उपलब्ध गिाउनेछ )
र्ार्लम अवर्ध ३ र्दनको हुनेछ ।
बजेट वाँिर्ाँि

प्रत्र्ेक ष्जपलालाई र्ार्लम सं चालन गनि आवश्र्कर्ा अनुसाि बजेट र्बर्नर्ोजन गरिएको छ

सन्दभि सामाग्री

अथिमंरालर्को कार्िसञ्चालन र्नदे ष्शका, २०७५– सार्ौं सं स्किण

(अनुसूची २)

FB-IMNCI र्ार्लमसहभागी पुष्स्र्का

FB-IMNCI र्ार्लमप्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्नदे ष्शका

वक्रर्ाकलाप ६. ३: आईएमएनर्सआई कोच र्ार्लम र्था कोष्चं ङ्ग कार्िक्रम । (७ वटै प्रदे श)
परिचर्

नवजार् ष्शशु र्था IMNCI सेवाको सुचकांकहरु कमजोि िहेको पार्लका÷स्वास््र् सं स्थाहरुको
पवहचान गने ि स्वास््र्कमीहरुको र्बध्र्मान ज्ञानसीप ि धािणामा अर्भवृष्द्ध गनिस्थलगर्

अनुष्शक्षण र्था सहर्ोगात्मक सुपरिबेक्षण र्ार्लम र्था कार्िक्रम सं चालन गने व्र्वस्था
र्मलाईएको छ ।
उद्देश्र्

स्वास््र्कमीको र्बधमान ज्ञान ि सीपअर्भबृर्द गने ।
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,

ु रुपमा कार्िर्ोजना
कार्िक्रमका समस्र्ा पवहचान गने ि र्र् समस्र्ाहरु समाधानका लार्ग सं र्ि
र्र्ाि गने ।
अपेष्क्षर्

IMNCI सेवाको गुणस्र्ि सुधाि हुनेछ ।

सञ्चालन प्रकृर्ा

लष्क्षर्समूहः

प्रर्र्र्ल

IMNCI सेवाको सुचकांकहरुमा सुधाि हुनेछ ।
IMNCI सेवा प्रदान गने स्वास््र्कमीहरु
सञ्चालनववर्धः

कार्िक्रम शुरु गनुि पूव ि परिवाि कपर्ाण महाशाखा संग समन्वर्गिी कार्िक्रम सञ्चालन
गनुप
ि नेछ।

IMNCI Coaching Guidelines मा उपलेख भएबमोष्जम IMNCI Coach TOT (एक ब्र्ाच)
र्था Coachको र्ार्लम सञ्चालन गने ।
IMNCI

Coaching Guidelines मा उपलेख भएबमोष्जम र्ार्लम प्राप्त Coachको Post

Training Follow upर्था Certification गनुप
ि नेछ ।

र्ार्लम प्राप्त IMNCI Coach मार्िर् सेवाको सुचकांकहरु कमजोि िहेको स्वास््र् सं स्थाहरु
मा )अस्पर्ालहरु ,स्वास््र् चौकी( IMNCI Coaching कार्िक्रमसञ्चालनगनुपि नेछ।

स्वास््र् सं स्थाहरुमा IMNCI Coaching कार्िक्रम सञ्चालन IMNCI Coaching Guidelines
मा उपलेख भएबमोष्जम स्वास््र् कार्ािलर् मार्र् गनुप
ि नेछ ।

IMNCI Coachingसँग सम्बष्न्धर् Coaching छनोटअन्र् वक्रर्ाकलाप र्था रिपोवटङ्ग , IMNCI
Coaching Guidelines मा उपलेख भएबमोष्जमगनुप
ि नेछ ।
बजेट वाँिर्ाँि

ToT का लार्ग २ लाख ि प्रत्र्ेक ष्जपलालाई coaching का लार्ग १ लाख र्बर्नर्ोजन

सन्दभि सामाग्री

IMNCI Coaching Guidelines ि अथिमन्रालर् कार्िसञ्चालन र्नदे ष्शका, २०७५– सार्ौं

गरिएको छ।
सं स्किण

वक्रर्ाकलाप ६.४ :आईएमएनर्सआई र्था नवजार् ष्शशु कार्िक्रमको अनुगमनर्था सुपरिवेक्षण ।
परिचर्

IMNCI कार्िक्रम नेपाल सिकािको प्राथर्मकर्ा प्राप्त कार्िक्रम िहेको ि र्स कार्िक्रमको
र्निन्र्ि अनुगमन

सुपरिवेक्षण आवश्र्क पने भएको हुदा र्र् गरिएका कार्िक्रमहरुको

प्रभाबकािी कार्ािन्वर्न गनि ि र्निन्र्ि सहर्ोगात्मक अनुगमन र्था सुपरिवेक्षण गनि आवश्र्क
हुन्छ
उद्देश्र्

।

ष्जपला र्था स्थानीर् र्हको मार्हर्मा िहेका स्वास््र् सं स्थामा नवजार् ष्शशु र्था IMNCI
कार्िक्रम अन्र्गिर् भै िहेका कार्िक्रमहरुको अनुगमन, मूपर्ांकन र्था सुपरिवेक्षण गरि समर्मै
सुधािका कार्िक्रम गने ।

अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल

स्वास््र् सं स्थाहरुमा संचालन भएका IMNCI कार्िक्रम अन्र्गिर्का कार्िक्रमहरु प्रभाबकािी

रुपमा कार्ािन्वर्न भै सेवाको गुणस्र्ि सुधाि हुन,े उपभोगमा बृद्दी हुने ि बाल र्था नवजार्
ष्शशुको स्वास््र् सुधाि भएको हुनेछ साथै रिकर्दिं ग रिपोवटिं गमा सुधाि हुनेछ ।
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सञ्चालन
प्रकृर्ा

लष्क्षर्समूहः प्रदे श र्था स्थानीर् र्हमा िहेका स्वास््र् संस्थाहरु
सञ्चालनववर्धः

स्वास््र् कार्ािलर्ले आफ्ना मार्हर्का स्वास््र् सं स्थाको अनुगमन गिी रिपोटि र्र्ाि गने ।
अनुगमन गदाि सेवा प्रबाह सेवाको गुणस्र्ि ि िे कर्ििंग रिपोवटिं गमा ध्र्ान र्दने।

बजेट

वाँिर्ाँि

प्रत्र्ेक स्वास््र् कार्ािलर्लाई १ लाख र्बर्नर्ोजन गरिएको छ ।

सन्दभि सामाग्री कार्िक्रम सं चालन र्नदे ष्शका, IMNCI checklist

वक्रर्ाकलाप ६.५: आईएमएनर्सआई Routine Data Quality Assessment (RDQA) कार्िक्रम
परिचर्

र््र्ाङ्कको गुणस्र्ि लेखाजोखा (RDQA) एउटा र्स्र्ो औजाि हो जसले प्रदे शदे ष्ख समुदार्स्र्ि

सम्मको IMNCI सेवाको अनुगमन प्रणालीको स्वमूपर्ाङ्कन गदिछ । जसमा र््र्ाङ्कहरुमा नभएको समेर् -IMNCIसेवा गुणस्र्ि भए नभएको र्वकन गनुक
ि ो साथै-एकरुपर्ा ि भिपदो भए
मापन गरिन्छ ।

उद्देश्र्

समुदार् दे ष्ख प्रदे शस्र्िसम्मकोप्रर्र्वेदनमा उपलेष्खर् आँकिाहरुमा एकरुपर्ा ि भिपदो छ र्ा
छै न मूपर्ाङ्कन गनुि ।

IMNCIसेवाको अनुगमन प्रणालीको गुणस्र्ि मूपर्ाङ्कन गनुि ।

अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल
सञ्चालन
प्रकृर्ा

IMNCI सेवामा भएको स्थानीर् स्र्िको अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदनमा सुधािको लार्ग क्षमर्ा ववकास
वा अर्भबृष्द्ध हुने र्था अर्भलेख प्रर्र्वेदनमा एकरूपर्ा कार्म भइ स्र्िीर् र््र्ाङ्क उपलब्ध
हुनेछ ।

सेवा/कार्िक्रम सञ्चालन गने र्नकार्ः
स्वास््र् कार्ािलर्

सेवा/कार्िक्रमसञ्चालनगनेअवर्ध
बर्ैभिी (आ.व. २०७७/७८)
सञ्चालनववर्धः


RDQA सञ्चालनका लार्ग प्रत्र्ेक स्वास््र् कार्ािलर्ले कष्म्र्मा ५ वटा स्वास््र् संस्था पार्लकाहरु

बाट छनोट गनुि पने छ.पार्लका स्वास््र् सं स्था छनोट गदाि 4th ANC visit दि कम दे ष्खएका,

Institutional Delivery Rate कम भएका
Deaths Cases बिी भएको साथै
बाट छनोट गनुप
ि दिछ.



PSBI cases बिी भएका ,

Newborn

Pneumonia casesबिी भएको अधािमा पार्लकाहरु

स्वास््र् सं स्था छनोट भईसके पर्छRDQA टोलीले उि सं स्थासं ग १५ र्दन अगावै समन्वर् गरि
आवश्र्क िष्जश्टि ि रिपोटिहरुको उपलब्धर्ा सुर्नष्श्चर् गनुप
ि नेछ ।



RDQA सञ्चालनमा वर्पिमा खवटइ जानका लार्ग बजेटले भ्र्ाएसम्म प्रदे श, स्वास््र् कार्ािलर्
र्था पर्लका स्वास््र् सं र्ोजकजना सहभागी हुनपु नेछ जसमध्र्े

उप सं र्ोजक गरि कष्म्र्मा ३/

एकजनाले RDQA को ToT र्लएको हुन ु पने छ । RDQA ToT परिवाि कपर्ाण महाशाखाले

गने छ ।



RDQA सञ्चालन गनिका लार्ग स्वास््र् सं स्थामा प्रस्थान गनुि भन्दा पवहले वर्पिमा खवटई जाने
सहभागीहरूका लार्ग १ र्दने अर्भमुखीकिण कार्िक्रम सञ्चालन गनुप
ि नेछ । जसमा
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RDQA

र्ािमहरू भने र्रिका ि सूचना सङ्कलन गने प्रवक्रर्ाका बािे मा जानकािी गिाउनु पनेछ । र्स
कार्िका लार्ग आवश्र्क सहजकर्ाि सं घ वा प्रदे श बाट प्रर्र्र्नर्धत्व गनि सक्नेछन् ि त्र्सवापर्को
आर्थिक व्र्र्भाि र्सै कार्िक्रम÷ष्शर्िकअन्र्गिर् पनेछ ।



IMNCI सम्बष्न्ध RDQA कार्िक्रम गने अन्र् सं घ सं स्थाहरु जस्र्ै सुआहािा :, SSBH,

UNICEFआर्द ि प्रदे श ष्जपला ि स्थानीर् र्नकार् र्बच स्वास््र् सं स्थाहरु नदोहोिीने गरि RDQA
का लागी समन्वर्

बजेट

वाँिर्ाँि

गने ।

आर्थिक वर्ि २०७७÷७८ मा हिे क स्वास््र् कार्ािलर्हरूमा RDQA सञ्चालनका लार्ग रू. एक
लाख उपलब्ध गिाइएको छ ।(अनुसूची २ अनुसाि)

सन्दभि सामाग्री परिवाि स्वास््र् महाशाखाबाट र्र्ाि पारिएको RDQA कार्िक्रम सञ्चालन र्नदे ष्शका अनुसाि
सञ्चालन हुनपु ने।

वक्रर्ाकलाप ७: SNCU/NICU मा कार्ििर् नर्सिङ्ग स्टार्को लार्ग नवजार् ष्शशु स्र्ाहाि (लेभेल-२) र्ार्लम
परिचर्

SNCU/NICU वाििमा कार्ििर् Comprehensive Newborn Care Training ( Level II) र्ार्लम
नपाएका नर्सिङ्ग स्टार्हरुलाई SNCU/NICU सेवा प्रभावकािी गिाउनका लार्ग exposure
÷र्ार्लमको व्र्वस्था गरिएको छ ।

उद्देश्र्

SNCU/NICU वाििमा कार्ििर् Comprehensive Newborn Care Training (Level II) र्ार्लम

अपेष्क्षर्

SNCU/NICUसेवाको गुणस्र्िमा सुधाि हुनेछ ।

सञ्चालन

लष्क्षर्समूहः

प्रर्र्र्ल
प्रकृर्ा

नपाएका नर्सिङ्ग स्टार्हरुको क्षमर्ा अर्भवृष्द्ध गने र्था SNCU/NICUसेवा सुचारु गने

SNCU/NICU वाििमा कार्ििर् Comprehensive Newborn Care Training for Level II
र्ार्लम नपाएका नर्सिङ्ग स्टार् ।
सञ्चालनववर्धः
र्ो

कार्िक्रम प्रदे श स्वास््र् र्ार्लम केन्र मार्िर् सं चालन गनुप
ि नेछ ।

सम्बष्न्धर् प्रदे शमा िहेका SNCU/NICU सेवा प्रदान गने अस्पर्ालमा कार्ििर् Comprehensive
Newborn Care Training for Level II र्ार्लम नपाएका नर्सिङ्ग स्टार्हरुलाई सोही प्रदे शको,

पूण ि सचालनमा िहेको SNCU/NICU सेवा प्रदान गने अस्पर्ालमा पर्ाई िाष्टिर् स्वास््र् र्ार्लम
केन्रको र्नदे ष्शका बमोष्जमको र्ार्लम वा ७ र्दनसम्म SNCU/NICU वाििमा Duty खटाई
Exposure र्दनुपनेछ ।
बजेट

(अनुसूची १ अनुसाि)

सन्दभि

Comprehensive Newborn Care Training for Nurses Level II Package,

वाँिर्ाँि
सामाग्री

अथिमन्रालर्को कार्िसञ्चालन र्नदे ष्शका२०७५सार्ौं (सं सोधनसवहर्)

साविजर्नक खिीद ऐन२०६३ ि साविजर्नक खरिद र्नर्मावली२०७६(नवौंसं सोधन)

वक्रर्ाकलाप ८: र्सर्बआईएमएनर्सआई र्ार्लम
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परिचर्

प्रदे शमा अवष्स्थर् (स्थानीर्) स्वास््र्सं स्थाहरुमा CBIMNCI कार्िक्रम सं चालन गनि र्ार्लमको

उद्देश्र्

प्रदे शमा अवष्स्थर् अस्पर्ालहरुमा बालिोग र्बभाग / SNCU/ NICU/ Indoor/ Emergency मा

व्र्वस्था र्मलाईएको छ ।

काम गने नर्सिंग र्था पािामेर्िक्सहरुको नवजार् ष्शशु र्था बालिोगको एकीकृर् व्र्वस्थापनमा
(CBIMNCI) र्ार्लम र्दई क्षमर्ा अर्भवृष्द्ध गने ।

अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल
सञ्चालन
प्रकृर्ा

प्रदे शमा अवष्स्थर् स्वास््र् सं स्थामा कार्ििर् स्वास््र्कमीहरु समुदार्मा आधारिर् नवजार् ष्शशु
र्था बालिोगको एकीकृर् व्र्वस्थापन गनि सक्षमहुनेछन्।

बालर्था नवजार् ष्शशुको रुग्णर्ादि र्था मृर्दु िमा कर्म हुनेछ।
सेवा/कार्िक्रमसञ्चालनगनेर्नकार्ःप्रादे ष्शक र्ार्लम केन्र
लष्क्षर्समूहः

प्रदे शमा अवष्स्थर् स्वास््र् सं स्थामा काम गने नर्सिंग र्था पािामेर्िक्सहरु।
सेवा/कार्िक्रमसञ्चालनगनेअवर्धः

आ.व. २०७७/७८ को दोस्रो ि र्ेस्रो चौमार्सक
सञ्चालनववर्धः

CBIMNCIर्ार्लमकालार्ग आवश्र्क ववर्भन्नउपचाि र्बर्ध र्था अन्र्
र्ार्लम सहभागीपुष्स्र्का र्था प्रष्शक्षक र्नदे ष्शका

chart flexका र्बर्र्बस्र्ु ,

परिवाि कपर्ाण महाशाखाको बाल स्वास््र्

र्था खोप सेवा शाखाबाट प्राप्तगरि छपाईगनुि पने छ । र्सिी र्ार्लम सामग्री माग गदाि अर्नबार्ि
रुपमा र्ार्लमको र्ोजना पेश गनुि पने छ ।

सहभागीहरुर्ार्लम सं चालन हुने अस्पर्ालहरुका बालिोग र्बभागSNCU/ NICU/ Indoor/
Emergency मा काम गने नर्सिंग र्था पािामेर्िक्सहरुहुनछ
े न
प्रष्शक्षकअर्नवार्ि रुपमा

/

CBIMNCI TOTर्लएको हुनपु नेछ

र्ार्लमअवर्धछर्दनकोहुनेछ।
बजेट

प्रत्र्ेक र्ार्लम केन्रलाई र्ार्लम सं चालन गनि आवश्र्कर्ा अनुसाि बजेट र्बर्नर्ोजन गरिएको छ

सन्दभि

अथिमंरालर्को कार्िसञ्चालन र्नदे ष्शका, २०७५– सार्ौं सं स्किण

वाँिर्ाँि
सामाग्री

(अनुसूची१)

CB-IMNCI र्ार्लमसहभागी पुष्स्र्का

CB-IMNCI र्ार्लमप्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्नदे ष्शका

वक्रर्ाकलाप ९: SNCU र्था NICU स्थापनाको लार्ग औजाि उपकिण खरिद
परिचर्

प्रदे शमा अवष्स्थर्

उद्देश्र्

प्रदे शमा अवष्स्थर्

SNCU/NICU स्थापना र्था सं चालन गनि चावहने औजाि उपकिण खरिद

गने व्र्वस्था र्मलाईएको छ।

SNCU/NICU सं चालन गनि चावहने औजाि उपकिण खरिद गरि

SNCU/NICU मार्िर् गुणस्र्िीर् सेवा प्रदान गने ।
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अपेष्क्षर्

प्रदे शमा अवष्स्थर् अस्पर्ालहरुमा SNCU/NICU सं चालन भइ नवजार् ष्शशु उपचािद्वािा र्बिामी

सञ्चालन

लष्क्षर्समुहः

प्रर्र्र्ल
प्रकृर्ा

र्था मृत्र्ुदि घटे को हुनेछ।

प्रदे शमा अवष्स्थर् अस्पर्ालहरु।
सञ्चालनववर्ध:

प्रादे ष्शक आपूर्र्ि केन्रद्वािा प्रदे श अन्र्गिर्का सामाष्जक र्बकाश मन्रालर्प्रादे ष्शक स्वास््र्

,

िप्रदे शमा अवष्स्थर् ,र्नदे शनालर् अस्पर्ालहरुको समन्वर्मा र्हाँ प्रदे श अन्र्गिर् िहेका

अस्पर्ालमा आवश्र्कर्ा अनुसाि SNCU वा NICU मा चावहने अत्र्ावश्र्क उपकिण खरिदगिी
व्र्वस्थापन र्था सञ्चालनमा सहर्ोग गनुि पने छ ।

प्रदे शले SNCU/NICU मा चावहने सामग्रीहरुको सुची परिवाि कपर्ाण महाशाखासंग समन्वर्
गरि उपलब्ध गने पने छ ।
बजेट

वाँिर्ाँि

ववर्नर्ोष्जर् बजेटको परिर्ध र्भर िही आवश्र्कर्ा अनुसाि बजेट बािर्ाि गने।(अनुसूची १
अनुसाि)

सन्दभि सामाग्री अथिमन्रालर्को कार्िसञ्चालन र्नदे ष्शका २०७५सार्ौं (सं सोधनसवहर्)

साविजर्नक खिीदऐन २०६३ ि साविजर्नक खरिद र्नर्मावली२०७६ (नवौं सं सोधन)

वक्रर्ाकलाप १०: आइएमएनर्सआई कार्िक्रमका लार्ग चावहने और्र्ध खरिद
परिचर्

प्रदे श र्भरका स्वास््र् सं स्थामा आइएमएनर्सआई कार्िक्रम र्था SNCU/NICU बाट नवजार्
ष्शशुलाई र्दईने सेवाका लार्ग चावहने और्र्ध (ORS, Zinc चक्की, Amoxicillin, Gentamycin,

Chlorhexidine gel (नाभीमा लगाउने मपहम आर्द) को अभाव हुन नर्दनको लार्ग प्रदे श
स्र्िबाटै खरिद गरि र्बर्िण गनि सवकने ब्र्वस्था गरिएको छ ।
उद्देश्र्

गुणस्र्िीर्

आइएमएनर्सआई

सेवाको लागी प्रदे श मार्हर्का स्वास््र् सं स्थामा (स्थानीर्

र्नकार् अन्र्गिर् िहेका समेर् )आइएमएनर्सआई कार्िक्रमको अत्र्ावश्र्क और्धी कमी हुन
नर्दने ।

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल आइएमएनर्सआई र्था नवजार् ष्शशु सम्बष्न्ध सेवा प्रदान गनिका लार्ग अत्र्ावश्र्क और्धी
(ORS, Zinc चक्की, Amoxicillin, Gentamycin, Chlorhexidine gel आर्द) वर्ै भिी सबै
स्वास््र् संस्थामा
सञ्चालन प्रकृर्ा

उपलब्ध हुनेछ ।

सेवा/कार्िक्रम सञ्चालन गने र्नकार्ः
प्रादे ष्शक आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्र

सेवा/कार्िक्रम सञ्चालन गने अवर्धः

आ.व. २०७६/७७को पवहलो चौमार्सक
सञ्चालनववर्धः

ववर्नर्ोष्जर् बजेटको र्समा अनुसाि प्रचर्लर् आर्थिक ऐन र्नर्मानुसाि प्रदे श र्था स्थानीर् र्ह
अन्र्र्गर्का स्वास््र् सं स्थाहरुमा आइएमएनर्सआईसँग सम्बष्न्धर् र्ल उपलेष्खर् अत्र्ावाश्र्क
और्र्धहरुको अभाव हुन नर्दन प्रदे श र्था स्थानीर् र्नकार् अन्र्र्गर्क स्वास््र् सं स्थाहरुमा

हुने आर्््ौर्धको वावर्िक खपर्को आधािमा बिी खरिद नहुने गिी ि व्र्वस्थापन महाशाखाबाट
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हुने आपूर्र्लािई समेर् ध्र्ानमा िाखी सम्बष्न्धर् प्रदे श कार्ािलर्ले खरिद गिी आवश्र्कर्ा
अनुसाि मार्हर्का स्वास््र् सं स्थाहरूमा र्बर्िण गनुि पने छ । और्र्ध र्बर्िण गदाि प्रादे ष्शक
मेर्िकल स्टोि मार्िर् पर्न ववर्िण गने सवकने छ ।

आइएमएनर्सआई कार्िक्रम र्था SNCU/ NICU बाट नवजार् ष्शशुलाई र्दईने सेवाका लार्ग
चावहने और्र्धहरुको सुची:

Lists of CBIMNCI/ FBIMNCI/ SNCU/NICU Drugs
S.N.

Drugs Name

1

Amoxycillin Dispersable tablet (250 mg)

2

Amoxycicillin Syrup

3

ORS packet

4

Zinc Tablet

5

Chlorohexidine Gel (नाभी मपहम)

6

Inj. Gentamicin

7

Inj. Ampicillin

8

Inj. Diazepam

9

Inj. Phenobarbitone

10

Inj. Phenytoin

11

Inj. Cefotaxime

12

Inj. Normal Saline

13

Inj. 10% Dextrose

14

Inj. Ceftriaxone

15

Tab. Ciprofloxacin 200 mg

16

Tab. Azithromycin 250 mg

17

Syp. Azithromycin

18

IV canula/24/22, D/S 5ml,10ml,1ml,2ml,20ml

19

I/V set, Catheter,N/G tube,Suction Tube

20

PCM syrup,tab,

21

Metronidazole
सबै सं म्बष्न्धर् अस्पर्ालमार्िर् र्बगर्को खचिको आधािमा सुष्च र्र्ाि गरि
मगाउने ि अष्न्र्म सुष्च र्र्ाि गने ।

बजेट वाँिर्ाँि

आर्थिक वर्ि २०७७÷७८ मा हिे क प्रदे श अन्र्गिर्का ७ वटै प्रादे ष्शक आपूर्र्ि व्र्वस्थापन

सन्दभि सामाग्री

नेपाल सिकािको आर्थिक ऐन/र्नर्मवार्ल, साबिजर्नक खरिद ऐन र्था र्नर्मावार्ल, IMNCI

केन्रमाबजेट र्था कार्िक्रम उपलब्ध गिाइएको छ ।(अनुसूची १ अनुसाि)
र्था र्नशुपक नवजार् ष्शशु कार्िक्रम र्नदे ष्शका ।

साविजर्नक खिीद ऐन २०६३ ि साविजर्नक खरिद र्नर्मावली२०७६ (नवौं सं सोधन)
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वक्रर्ाकलाप११: SNCU/ NICU सं चालनका लार्ग बाल िोग र्बशेर्ज्ञ/ मेर्िकल अर्धकृर्/ स्टार् नसि
किाि

परिचर्

हाल नेपाल सिकािको स्वीकृर् दिबन्दी अनुसाि प्रादे ष्शकष्जपलार्थाष्जपला स्र्िीर् अस्पर्ालमा ,

SNCU/NICU नर्सिंग जनशष्िले /मेर्िकल अर्धकृर् उपलब्ध मा चौबीसै घण्टा सेवा र्दन सक्ने
अवस्था नभएको हुँदा

SNCU/NICUसेवा र्निन्र्ि गनि थप जनशष्ि आवश्र्क भएको हुदा र्ो

िकम र्बर्नर्ोजन गरिएको हो ।
उद्देश्र्

प्रादे ष्शक SNCU/NICU ष्जपलार्था ष्जपला स्र्िीर् अस्पर्ालमा ,सेवालाई २४ सै घण्टा संचालन

अपेष्क्षर्

प्रादे ष्शक SNCU/NICU ष्जपलार्था ष्जपला स्र्िीर् अस्पर्ालका ,मा बर्ै भरि २४ सै घण्टा

सञ्चालन

लष्क्षर्समूहःप्रदे शमा अवष्स्थर् अस्पर्ालहरु ।

प्रर्र्र्ल
प्रकृर्ा

गनेव्र्वस्था र्मलाउने ।

गुणस्र्रिर् SNCU/NICU सेवा प्रदान भएको हुनेछ ।
सञ्चालनववर्धः

बाल िोग र्बशेर्ज्ञ मेर्िकल अर्धकृर् किाि /

साबिजर्नक खरिद ऐन २०६३ ि साबिजर्नक खरिद र्नर्मावली २०७६ अनुसाि)परिमाष्जिर्(
SNCU/NICU सेवा प्रदान गनि बाल िोग र्बशेर्ज्ञर्नर्ुि गने ।.अ.मे/

किाि सेवा सम्झौर्ा अनुसाि TOR बनाई SNCU/ NICUमा मार खटाउनु पने
२४ सै घण्टा SNCU/NICU सेवा उपलब्ध गिाउने सम्बन्धमास्थार्ी
र्बशेर्ज्ञshift rotation मेर्िकल अर्धकृर् बीच/ व्र्वस्था गरि
SNCU/NICU सेवा प्रदान भएको हुनपु ने छ ।
SNCU मा

ि किाि को

बाल िोग

२४सै घण्टा गुणस्र्रिर्

बाल िोग र्बशेर्ज्ञभनाि गनि पाइने छै न ।

स्टार् नसि किाि

साबिजर्नक खरिद ऐन २०६३ ि साबिजर्नक खरिद र्नर्मावली २०७६ अनुसाि )परिमाष्जिर्(
SNCU/NICU सेवा प्रदान गनि र्नर्ुि गने ।
एउटाSNCU/NICU

मा अर्धकर्म २ जना स्टार्नसि मार किािमार्लने ।

किाि सेवा सम्झौर्ा अनुसाि TOR बनाई SNCU/NICU मामारखटाउनु पने छ ।
२४ सै घण्टा

NICU/SNCUसेवा उपलब्ध गिाउने सम्बन्धमा स्थार्ी

स्टार् बीच shift rotation व्र्वस्था गरि
भएको हुनपु ने छ ।

ि किाि को नर्सिंग

२४ सै घण्टा गुणस्र्रिर् SNCU/NICU सेवा प्रदान

किािमार्लने नर्सिंग स्टार्कोन्र्ुनर्म शैष्क्षक र्ोग्र्र्ा कष्म्र्मा PCL नर्सिंग गिे को हुनपु ने ।
बजेट

नेपाल सिकािको र्लबमान अनुसाि अनुसूची ३को अर्धनमा िही बािर्ाि गनुप
ि ने छ।

सन्दभि

साबिजर्नक खरिद ऐन २०६३ ि साबिजर्नक खरिद र्नर्मावली २०७६(परिमाष्जिर्)

वाँिर्ाँि
सामाग्री

वक्रर्ाकलाप१२: र्नशुपक नवजार् ष्शशु सोधभनाि कार्िक्रम
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परिचर्

नेपाल सिकािबाट प्रदे शर्हमा सञ्चालनहुने सम्पुण ि र्ोवकएका अस्पर्ालहरुबाट र्नशुपक

उद्देश्र्

वविामी नवजार्ष्शशुलाई र्निन्र्ि र्नःशुपक उपचािसेवा उपलब्ध गिाउने।

अपेष्क्षर्

वविामी नवजार्ष्शशुको र्नःशुपक उपचाि गिी वविामीदि ि मृत्र्ु दिमा कर्म पर्ाउने।

सञ्चालन प्रकृर्ा

सञ्चालनववर्धः

प्रर्र्र्ल

रुपमा नवजार्ष्शशु (जन्मेदेष्ख२८) र्दनलाई उपचािको व्र्वस्था र्मलाईएकोछ।

“र्बिामी नवजार्ष्शशु र्नःशुपक उपचािसेवा कार्िक्रम कार्िववर्ध र्नदे ष्शका२०७६” मा
उपलेख भएअनुसाि गनुि पनेछ।

नवजार्ष्शशु भनाि भई उपचाि गदाि उपचाििर् िहँदा सम्मको लार्ग सम्पूण ि उपचाि
(जस्र्ैपर्ाव, जाँच, और्धी, भनािआर्द) सेवा र्नःशुपक रुपमा उपलब्ध गिाउनु पनेछ)

सोही अस्पर्ालमा प्रसुर्ी पश्चार् नवजार्ष्शशु लाई भनाि गनुि पने भएको अवस्थामा
नवजार्ष्शशुको र्िस्चाजि वा अन्र् मार्थपलोर्नकार्मा प्रेर्ण नभए सम्म सुत्केिी मवहलालाई
समेर् बस्ने व्र्वस्था र्मलाउनु पनेछ।

नवजार् ष्शशुलाई लामो समर्सम्मको लार्ग उपचाि गनि आवश्र्क पिे को खण्िमा
ष्शशुलाई भनाि गदािको उमेि २८ र्दनर्भर हो र्ि २८ र्दनर्भर कुनि पर्न र्दनमा वविामी
वच्चा उपचािका लागी आएमा त्र्सलाई

आधाि मानी बाँकी जर्र् र्दन उपचाि सेवा

प्रदान गनुि पने होसो अवर्धको पर्न र्नःशुपक उपचाि गनुि पदिछ।

एक पटक उपचाि गिी घि पठाइएको नवजार्ष्शशु लाई पुनः २८ र्दन र्भरको ष्शशु
उपचाि र्लन आएमा वा उपचािकोलार्ग भनाि गनुप
ि ने भएमा पर्न सो नवजार्ष्शशुलाई
पुनःर्नःशुपक उपचाि गनुप
ि नेछ।
लष्क्षर् समूहः

२८ र्दनसम्म भनाि भएका र्बिामी नवजार् ष्शशुहरू ।
सेवा/कार्िक्रम सञ्चालन गने अवर्धः
बर्ैभिी (आ.व. २०७७/७८)

सेवा/कार्िक्रम सञ्चालन गने र्नकार्ः

प्रादे ष्शकष्जपला र्था ष्जपला स्र्िीर् अस्पर्ालहरुबाट
उपलब्ध गिाउनु पनेछ।

नवजार्, ष्शशुलाईर्नःशुपक सेवा

सन्दभि सामाग्री

र्बिामीनवजार् ष्शशु र्नःशुपक उपचाि सेवा कार्िक्रम कार्िववर्ध र्नदे ष्शका २०७६

बजेट वाँिर्ाँि

बजेट बाँिर्ाँि अनुसूची २ अनुसाि गनुि पने छ ।

रस्टब्र्: हिे क प्रदे शमा र्स ष्शर्िकमा सं ष्चर् िहेको िकमबाट अस्पर्ालहरुले आवश्र्कर्ा
अनुसाि थप िकम माग गनि सक्नेछन् ।

112

अनुसूची

१

:

स्वीकृर्

बावर्िक

कार्िक्रम

(प्रादे ष्शक)

आइ .एम .एन .सी .आई . कार्िक्रम
प्रादे ष्शक
क्र. स.

कार्िक्रम

आईएमएनर्सआई कार्िक्रमको सर्मक्षा र्था
1 र्ोजना र्जम
िु ा
आईएमएनर्सआई ि नवजार् ष्शशु कार्िक्रम
2 सम्बष्न्ध व्र्वहाि परिबर्िन सं चाि कार्िक्रम
3

SNCU/NICU को मेंटोिीङ्ग कार्िक्रम

बजेट

कोि

2 .7 .2 2 .2 9 9
2 .7 .2 2 .3 0 0
2 .7 .2 2 .3 0 1

कार्ािन्वर्न
र्नकार्

प्रदे श

१

प्रदे श

२

कार्िक्रम
प्रदे श

(आ .व. २०७७/७८)

३

प्रदे श

४

प्रदे श

५

प्रदे श

६

प्रदे श

जम्मा

७

1 8 ,4 5 0 ,0 0 0

1 1 ,7 0 0 ,0 0 0

1 6 ,7 0 0 ,0 0 0

1 5 ,7 0 0 ,0 0 0

1 6 ,1 5 0 ,0 0 0

1 4 ,0 0 0 ,0 0 0

1 8 ,7 0 0 ,0 0 0

1 1 1 ,4 0 0 ,0 0 0

PHD

7 5 0 ,0 0 0

6 0 0 ,0 0 0

7 0 0 ,0 0 0

7 0 0 ,0 0 0

6 5 0 ,0 0 0

7 0 0 ,0 0 0

6 ,5 0 0 ,0 0 0

1 0 ,6 0 0 ,0 0 0

PHD

1 0 0 ,0 0 0

1 0 0 ,0 0 0

1 0 0 ,0 0 0

1 0 0 ,0 0 0

1 0 0 ,0 0 0

1 0 0 ,0 0 0

1 0 0 ,0 0 0

7 0 0 ,0 0 0

PHD

1 0 0 ,0 0 0

1 0 0 ,0 0 0

1 0 0 ,0 0 0

1 0 0 ,0 0 0

1 0 0 ,0 0 0

1 0 0 ,0 0 0

1 0 0 ,0 0 0

7 0 0 ,0 0 0

PHD

6 0 0 ,0 0 0

6 0 0 ,0 0 0

6 0 0 ,0 0 0

6 0 0 ,0 0 0

6 0 0 ,0 0 0

6 0 0 ,0 0 0

6 0 0 ,0 0 0

4 ,2 0 0 ,0 0 0

PHD

1 0 0 ,0 0 0

1 0 0 ,0 0 0

1 0 0 ,0 0 0

1 0 0 ,0 0 0

1 0 0 ,0 0 0

1 0 0 ,0 0 0

1 0 0 ,0 0 0

7 0 0 ,0 0 0

4 ,2 0 0 ,0 0 0

2 ,4 0 0 ,0 0 0

3 ,9 0 0 ,0 0 0

3 ,3 0 0 ,0 0 0

3 ,6 0 0 ,0 0 0

3 ,0 0 0 ,0 0 0

2 ,7 0 0 ,0 0 0

2 3 ,1 0 0 ,0 0 0

4 ,8 0 0 ,0 0 0

3 ,0 0 0 ,0 0 0

3 ,9 0 0 ,0 0 0

4 ,5 0 0 ,0 0 0

4 ,2 0 0 ,0 0 0

3 ,6 0 0 ,0 0 0

3 ,3 0 0 ,0 0 0

2 7 ,3 0 0 ,0 0 0

4 ,2 0 0 ,0 0 0

2 ,4 0 0 ,0 0 0

3 ,9 0 0 ,0 0 0

3 ,3 0 0 ,0 0 0

3 ,6 0 0 ,0 0 0

3 ,0 0 0 ,0 0 0

2 ,7 0 0 ,0 0 0

2 3 ,1 0 0 ,0 0 0

1 ,4 0 0 ,0 0 0

8 0 0 ,0 0 0

1 ,3 0 0 ,0 0 0

1 ,1 0 0 ,0 0 0

1 ,2 0 0 ,0 0 0

1 ,0 0 0 ,0 0 0

9 0 0 ,0 0 0

7 ,7 0 0 ,0 0 0

1 ,4 0 0 ,0 0 0

8 0 0 ,0 0 0

1 ,3 0 0 ,0 0 0

1 ,1 0 0 ,0 0 0

1 ,2 0 0 ,0 0 0

1 ,0 0 0 ,0 0 0

9 0 0 ,0 0 0

7 ,7 0 0 ,0 0 0

PHTC

8 0 0 ,0 0 0

8 0 0 ,0 0 0

8 0 0 ,0 0 0

8 0 0 ,0 0 0

8 0 0 ,0 0 0

8 0 0 ,0 0 0

8 0 0 ,0 0 0

5 ,6 0 0 ,0 0 0

PHTC

2 ,5 0 0 ,0 0 0

2 ,5 0 0 ,0 0 0

2 ,5 0 0 ,0 0 0

2 ,5 0 0 ,0 0 0

2 ,5 0 0 ,0 0 0

2 ,5 0 0 ,0 0 0

2 ,5 0 0 ,0 0 0

1 7 ,5 0 0 ,0 0 0

र्नशुपक नवजार् ष्शशु कार्िक्रमको सर्मक्षा ि
र्ोजना र्जम
ि ु ा र्था SNCU/NICU सम्बष्न्ध

2 .7 .2 2 .3 0 2

4 िे कर्ििङ्ग र्था रिपोवटिं ग र्ार्लम
आईएमएनर्सआई र्था नवजार् ष्शशु
5 कार्िक्रमको अनुगमन
र्सर्बआईएमएनर्सआई कार्िक्रम (समर्ा ि पहुँच,
कोष्चङ्ग, FBIMNCI र्ार्लम, RDQA)(र्नदे ष्शका
6 बमोष्जम)
ँ
6 .1 आईएमएनर्सआई समर्ा ि पहुच कार्िक्रम
स्वास््र् सं स्थामा आधारिर् नवजार् ष्शशु र्था
वालिोगको एकीकृर् व्र्वस्थापन (FBIMNCI)
6 .2 र्ार्लम

(पािामेर्िक्स र्था नर्सिंङ्गको लार्ग)

2 .7 .2 2 .3 2 8

आईएमएनर्सआई कोच र्ार्लम र्था कोष्चं ङ्ग

H e a lth
O ffic e

6 .3 कार्िक्रम
आईएमएनर्सआई र्था नवजार् ष्शशु
6 .4 कार्िक्रमको अनुगमन
आईएमएनर्सआई Routine Data Quality
6 .5 Assessment (RDQA) कार्िक्रम
SNCU/NICU मा कार्ििर् नर्सिंग स्टार्को लार्ग
7 नवजार् ष्शशु स्र्ाहाि (लेभेल २) र्ार्लम
8

र्सर्बआईएमएनर्सआई र्ार्लम

2 .7 .2 2 .3 0 4
2 .7 .2 2 .3 0 5

SNCU/NICU स्थापनाको लार्ग औजाि उपकिण
9 खरिद
1 0 IMNCI कार्िक्रमको लार्ग और्धी खरिद

6 .1 .2 .3 9 2

P LM C

3 ,0 0 0 ,0 0 0

3 ,0 0 0 ,0 0 0

3 ,0 0 0 ,0 0 0

3 ,0 0 0 ,0 0 0

3 ,0 0 0 ,0 0 0

3 ,0 0 0 ,0 0 0

3 ,0 0 0 ,0 0 0

2 1 ,0 0 0 ,0 0 0

6 .1 .2 .3 9 3

P LM C

1 0 ,0 0 0 ,0 0 0

1 2 ,0 0 0 ,0 0 0

1 0 ,0 0 0 ,0 0 0

7 ,0 0 0 ,0 0 0

1 0 ,0 0 0 ,0 0 0

5 ,0 0 0 ,0 0 0

7 ,0 0 0 ,0 0 0

6 1 ,0 0 0 ,0 0 0

6 .1 .2 .3 9 4

H o s p ita ls

9 ,5 0 0 ,0 0 0

8 ,0 0 0 ,0 0 0

8 ,0 0 0 ,0 0 0

8 ,0 0 0 ,0 0 0

9 ,5 0 0 ,0 0 0

8 ,0 0 0 ,0 0 0

8 ,0 0 0 ,0 0 0

5 9 ,0 0 0 ,0 0 0

6 .1 .2 .3 9 5

H o s p ita ls

5 ,0 0 0 ,0 0 0

8 ,5 0 0 ,0 0 0

4 ,5 0 0 ,0 0 0

5 ,0 0 0 ,0 0 0

9 ,0 0 0 ,0 0 0

6 ,0 0 0 ,0 0 0

4 ,0 0 0 ,0 0 0

4 2 ,0 0 0 ,0 0 0

4 8 ,4 5 0 ,0 0 0

4 5 ,7 0 0 ,0 0 0

4 4 ,7 0 0 ,0 0 0

4 1 ,2 0 0 ,0 0 0

5 0 ,1 5 0 ,0 0 0

3 8 ,5 0 0 ,0 0 0

4 3 ,2 0 0 ,0 0 0

3 1 1 ,9 0 0 ,0 0 0

SNCU/NICU सं चालनको लार्ग बाल िोग
1 1 र्बशेर्ज्ञ/ मेर्िकल अर्धकृर्/ स्टार् नसि किाि
12

र्नशुपक नवजार् ष्शशु सोधभनाि कार्िक्रम

२.७.२२.३३७

-
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अनुसूची २: र्बिामी र्नशुपक नवजार् उपचाि कार्िक्रम ष्शर्िकको िकम बाँिर्ाँि
प्रदे श १
क्र.स. अस्पर्ाल

र्बिामी नवजार् ष्शशु उपचाि सोधभनाि

१

ु
ष्जपलाअस्पर्ाल, र्ाप्लेजङ

300,000

२

ु ासभा
ष्जपलाअस्पर्ाल, सं खव

300,000

३

ष्जपलाअस्पर्ाल, सोलखुम्बु

300,000

४

ष्जपलाअस्पर्ाल, पाँचथि

300,000

५

ु
ष्जपलाअस्पर्ाल, र्ेहथ
ि म

300,000

६

ष्जपलाअस्पर्ाल, धनकुटा

300,000

७

ष्जपलाअस्पर्ाल, भोजपुि

300,000

८

ष्जपलाअस्पर्ाल, खोटांग

300,000

९

ष्जपलाअस्पर्ाल, ओखलिुं गा

300,000

१०

ष्जपलाअस्पर्ाल, इलाम

300,000

११

मेची अन्चलअस्पर्ाल, झापा

500,000

१२

इनरुवाअस्पर्ाल, सुनसिी

300,000

१३

ष्जपलाअस्पर्ाल, उदर्पुि

300,000

जम्मा

4,100,000

प्रदे श २
क्र.स. अस्पर्ाल

र्बिामी नवजार् ष्शशु उपचाि सोधभनाि िकम

१

ष्जपलाअस्पर्ाल, र्सिाहा

300,000

२

जनकपुिप्रादे ष्शक अस्पर्ाल , धनुर्ा

३

जलेश्वोिअस्पर्ाल महोत्तिी

300,000

४

ष्जपलाअस्पर्ाल, सलािही

300,000

५

गौिअस्पर्ाल, िौर्हट

300,000

६

कलैर्ाअस्पर्ाल, बािा

300,000

3,000,000

जम्मा

4,500,000

बागमर्ी प्रदे श
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क्र.स. अस्पर्ाल

र्बिामी नवजार् ष्शशु उपचाि सोधभनाि िकम

१

चौर्ािाअस्पर्ाल, र्सन्धुपापचोक

300,000

२

िसुवाष्जपला अस्पर्ाल

500,000

३

िामेछापअस्पर्ाल, िामेछाप

500,000

४

र्रसुलीअस्पर्ाल, नुवाकोट

500,000

५

धार्दं गअस्पर्ाल, धार्दं ग

500,000

६

र्सन्धुलीअस्पर्ाल, र्सन्धुली

500,000

७

हेटौिाअस्पर्ाल, मकवानपुि

500,000

८

भिपुिष्जपला अस्पर्ाल

300,000

जम्मा

3,600,000

गण्िकी प्रदे श

क्र.स. अस्पर्ाल

र्बिामी नवजार् ष्शशु उपचाि सोधभनाि िकम

१

गोिखाष्जपला अस्पर्ाल, गोिखा

500,000

२

लमजुङ्गसामुदावर्क अस्पर्ाल, लमजुङ्ग

500,000

३

मनाङ्गष्जपला अस्पर्ाल, मनाङ्ग

100,000

४

मुस्र्ाङ्गष्जपला अस्पर्ाल, मुस्र्ाङ्ग

100,000

५

दमौलीअस्पर्ाल, र्नहुँ

300,000

६

स्र्ाङ्गजाष्जपला अस्पर्ाल, स्र्ाङ्गजा

500,000

७

पबिर्ष्जपला अस्पर्ाल, पबिर्

300,000

८

बेनीअस्पर्ाल, म्र्ाग्दी

300,000

९

मार्ृष्शशुर्मर्ेिी अस्पर्ाल, कास्की

300,000

१०

धौलार्गिीअन्चल अस्पर्ाल, बाग्लुङ्ग

500,000

११

मध्र्र्बन्दुष्जपला अस्पर्ाल नवलपुि

300,000

जम्मा

3,700,000

प्रदे श ५
क्र.स. अस्पर्ाल

र्बिामी नवजार् ष्शशु उपचाि सोधभनाि िकम
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१

पृ्वीचन्रअस्पर्ाल, पिासी (पष्श्चम)

500,000

२

र्भमअस्पर्ाल, रुपन्दे ही

300,000

३

लुष्म्बनीप्रादे ष्शक अस्पर्ाल, बुटवल

४

ष्जपलाअस्पर्ाल, कवपलवस्र्ु

300,000

५

िाप्तीप्रादे ष्शक अस्पर्ाल, दाङ

500,000

६

बर्दिर्ाअस्पर्ाल, बर्दिर्ा

500,000

७

ष्जपलाअस्पर्ाल, पापपा

300,000

८

िामपुिअस्पर्ाल, पापपा

300,000

९

ष्जपलाअस्पर्ाल, गुपमी

300,000

१०

ष्जपलाअस्पर्ाल, अघािखाँची

300,000

११

ष्जपलाअस्पर्ाल, प्र्ुठान

500,000

११

ष्जपलाअस्पर्ाल, िोपपा

300,000

१२

ष्जपलाअस्पर्ाल, रुकुम पूव ि

300,000

3,600,000

जम्मा

8,000,000

कणािली प्रदे श
क्र.स. अस्पर्ाल

र्बिामी नवजार् ष्शशु उपचाि सोधभनाि िकम

१

ष्जपलाअस्पर्ाल, िोपपा

100,000

२

ष्जपलाअस्पर्ाल, मुग ु

100,000

३

ष्जपलाअस्पर्ाल, हुम्ला

100,000

४

ष्जपलाअस्पर्ाल, रुकुम

200,000

५

ष्जपलाअस्पर्ाल जाजिकोट

200,000

६

ष्जपलाअस्पर्ाल, जुम्ला

100,000

७

ष्जपलाअस्पर्ाल, कार्लकोट

300,000

८

ष्जपलाअस्पर्ाल, दै लेख

500,000

९

ष्जपलाअस्पर्ाल, सपर्ान

300,000

१०

कणािलीप्रादे ष्शक अस्पर्ाल, सुखेर्

११

मेहेलकुनाअस्पर्ाल, सुखेर्

2,500,000
300,000

जम्मा

4,700,000

सुदिु पष्श्चम प्रदे श
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क्र.स. अस्पर्ाल

र्बिामी नवजार् ष्शशु उपचाि सोधभनाि िकम

१

ष्जपलाअस्पर्ाल, अछाम

300,000

२

बर्लपाटाअस्पर्ाल, अछाम

300,000

३

ष्जपलाअस्पर्ाल, बैर्िी

300,000

४

ष्जपलाअस्पर्ाल, बझाङ

300,000

५

ष्जपलाअस्पर्ाल, बाजुिा

300,000

६

ुि ा
ष्जपलाअस्पर्ाल, दाचल

200,000

७

ष्जपलाअस्पर्ाल, िोटी

300,000

८

वटकापुिअस्पर्ाल, कैलाली

300,000

९

सेर्ी अन्चलअस्पर्ाल, कैलाली

500,000

१०

महेन्रनगिअन्चल अस्पर्ाल,कंचनपुि

500,000

जम्मा

3,300,000
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अनुसूची३: नवजार्ष्शशु सेवा (SNCU/ NICU) कार्िक्रम सं चालनको लार्ग बाल िोग र्बशेर्ज्ञ/ मे.अ./
स्टार्नसि किाि (ब.ष्श.नं. २.७.२२.३०४)
प्रदे श १
क्र.स. अस्पर्ाल

किाििकम

१

ु
ष्जपलाअस्पर्ाल, र्ाप्लेजङ

1,500,000

२

ु ासभा
ष्जपलाअस्पर्ाल, सं खव

1,000,000

३

ष्जपलाअस्पर्ाल, धनकुटा

1,500,000

४

ष्जपलाअस्पर्ाल, इलाम

2,000,000

५

मेची अन्चलअस्पर्ाल, झापा

2,000,000

६

इनरुवाअस्पर्ाल, सुनसिी

1,500,000

जम्मा

9,500,000

प्रदे श २
क्र.स. अस्पर्ाल

किाििकम

१

जनकपुिप्रादे ष्शक अस्पर्ाल , धनुर्ा

3,000,000

२

जलेश्वोिअस्पर्ाल महोत्तिी

1,500,000

३

ष्जपलाअस्पर्ाल, सलािही

1,000,000

४

गौिअस्पर्ाल, िौर्हट

1,500,000

५

कलैर्ाअस्पर्ाल, बािा

1,500,000

जम्मा

8,500,000

बागमर्ी प्रदे श
क्र.स. अस्पर्ाल

किाििकम

१

िसुवाष्जपला अस्पर्ाल

1,500,000

२

र्रसुलीअस्पर्ाल, नुवाकोट

1,000,000

३

धार्दं गअस्पर्ाल, धार्दं ग

1,500,000

४

र्सन्धुलीअस्पर्ाल, र्सन्धुली

1,500,000

५

हेटौिाअस्पर्ाल, मकवानपुि

2,000,000

६

भिपुिष्जपला अस्पर्ाल

2,000,000

जम्मा

9,500,000
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गण्िकी प्रदे श
क्र.स. अस्पर्ाल

किाििकम

१

स्र्ाङ्गजाष्जपला अस्पर्ाल, स्र्ाङ्गजा

1,500,000

२

पबिर्ष्जपला अस्पर्ाल, पबिर्

1,000,000

३

बेनीअस्पर्ाल, म्र्ाग्दी

1,500,000

४

मार्ृष्शशुर्मर्ेिी अस्पर्ाल, कास्की

1,500,000

५

धौलार्गिीअन्चल अस्पर्ाल, बाग्लुङ्ग

2,500,000

जम्मा

8,000,000

प्रदे श ५
क्र.स. अस्पर्ाल

किाििकम

१

र्भमअस्पर्ाल, रुपन्दे ही

1,500,000

२

लुष्म्बनीप्रादे ष्शक अस्पर्ाल, बुटवल

3,000,000

३

ष्जपलाअस्पर्ाल, कवपलवस्र्ु

1,000,000

४

िामपुिअस्पर्ाल, पापपा

1,000,000

५

ष्जपलाअस्पर्ाल, गुपमी

1,500,000

६

ष्जपलाअस्पर्ाल, प्र्ुठान

1,500,000

जम्मा

95,00,000

कणािली प्रदे श
क्र.स. अस्पर्ाल

किाििकम

१

ष्जपलाअस्पर्ाल जाजिकोट

1,000,000

२

ष्जपलाअस्पर्ाल, जुम्ला

1,000,000

३

ष्जपलाअस्पर्ाल, दै लेख

1,000,000

४

कणािलीप्रादे ष्शक अस्पर्ाल, सुखेर्

3,000,000

जम्मा

6,000,000
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सुदिु पष्श्चमप्रदे श
क्र.स. अस्पर्ाल

किाििकम

१

ष्जपलाअस्पर्ाल, अछाम

1,000,000

२

ुि ा
ष्जपलाअस्पर्ाल, दाचल

1,000,000

३

ष्जपलाअस्पर्ाल, िोटी

1,500,000

४

वटकापुिअस्पर्ाल, कैलाली

1,000,000

५

सेर्ी अन्चलअस्पर्ाल, कैलाली

2,000,000

६

महेन्रनगिअन्चल अस्पर्ाल,कंचनपुि

1,500,000

जम्मा

8,000,000
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पोर्ण कार्िक्रम

पोर्ण सम्बद्द् सुचकहरूको रूटीन िाटा क्वार्लटी सेपर् एर्ससमेन्ट प्रत्र्ेक प्रदे श बाट ५-५
अन्र्गिर्का स्वास्थ सं स्थाहरु (सुदिु पष्श्चम र्था ५ नं. प्रदे श बाहेक)
परिचर्

ष्जपला ि

नेपालको जनस्वास््र् कार्िक्रम मध्र्े पोर्ण कार्िक्रम एक प्राथर्मक कार्िक्रम हो । उि

कार्िक्रम सम्बन्धी हाल भइिहेको अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदनमा एकरूपर्ा पर्ाउन ि पोर्ण सेवाको
अनुगमन प्रणालीलाई सुदृिीकिण गने अर्भप्रार्ले र््र्ाङ्कको गुणस्र्ि लेखाजोखा अर्र् आवश्र्क
छ । साथै कार्िक्रमको प्रभावकािी र्ोजना बनाउन ि कार्िक्रमहरुलाई प्राथर्मकर्ा प्रदान गनिका
लार्ग सवह र््र्ांकको खाँचो पिे को अवस्थाका कािण र््र्ांककोववश्वसनीर्र्ा ि बैधर्ा

जाँच्नु

आवश्र्क हुन्छ।र्सथि र््र्ांकको गुणस्र्िीर्र्ा मापनको लार्ग स्वास््र् र्था जनसं ख्र्ा
ँ ै आएको छ ।
मन्रालर्बाट रुटीन िाटा क्वालीटी एर्सस्मेण्ट संचालन हुद
उद्देश्र्

र््र्ांकको ववश्वसनीर्र्ाि बैधर्ा कार्म गरि कार्िक्रमको गुणस्र्ि वृष्द्ध गनुि हो ।

अपेष्क्षर्

र््र्ांकको ववश्वसनीर्र्ािबैधर्ा वृद्धी हुनेछ।

सञ्चालन

उपलेष्खर् ५ वटा प्रदे शले मार्हर्का कष्म्र्मा ५ वटा ष्जपलाका १ वटा स्वास््र् सं स्थाहरुमा

प्रर्र्र्ल

प्रकृर्ा

कार्िक्रमको गुणस्र्िीर्र्ामा सुधाि आउने छ।

RDQA सञ्चालनका लार्ग प्रथम चौमार्सकमा

बजेट र्था कार्िक्रम उपलब्ध गिाइएको छ ।

प्रथम चौमार्सकमा कुनै कािणले कार्िक्रमसम्पन्न गनि नसवकएको खण्िमा दोश्रो चौमार्सकको
प्रथम २ मवहना र्भर उपर्ुि औष्चत्र् साथ् संचालन गनुि पदिछ ।

RDQA को लार्ग स्वास््र् सं स्था छनौट गदाि सम्बष्न्धर् ष्जपलासं ग समन्वर् गिी HMIS मा पोर्ण
सम्बष्न्ध सुचकहरु कमजोि (Poor Reporting) भएका स्वास््र् सं स्था छनौट गनुप
ि नेछ ।

सुदिु पष्श्चम र्था ५ नं. प्रदे शमा सुआहिा २ कार्िक्रम अन्र्गिर् र्ो कार्िक्रम सं चालन हुने
भएकोले सम्बष्न्धर् प्रदे श ि सुहािा २ कार्िक्रम ले समन्वर् र्था सहकार्ि गरि संचालन गने।

RDQA सं चालन गदाि परिवाि कपर्ाण महाशाखा/पोर्ण शाखा/HMIS शाखाको प्रर्र्र्नर्ध सं ग
समन्वर् गिी सं चालन गनुि पनेछ ।

ब्र्बस्थापन महाशाखा, HMIS शाखाको Routine Data Quality Assessment (RDQA)

सम्बष्न्ध र्नदे ष्शका अनुसाि र्ो वक्रर्ाकलाप संचालन गनुपि नेछ । र्ो र्नदे ष्शका mohp.gov.np
मा उपलब्ध छ।

साथै र्स RDQA को ववस्र्ृर् प्रर्र्वेदन पृटठ पोर्ण र्था सुझाव सवहर् परिवाि कपर्ाण महाशाखा
ि ब्र्बस्थापन महाशाखा,HMIS शाखामा पठाउनु पनेछ ।
कार्िक्रम अनुगमन र्था सुपरिबेक्षण:

परिवाि कपर्ाण महाशाखाले आबश्र्कर्ानुसाि कार्िक्रमको अनुगमन गनेछ
अर्भलेखर्थाप्रर्र्वेदन

।

सं ष्घर् स्वास््र् र्था जनसं ख्र्ा मन्रालर्, स्वास्थ सेवा र्बभाग, परिवाि कपर्ाण महाशाखा, पोर्ण
शाखा, टे कुमा

कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् र्नम्न प्रर्र्बेदनहरु पठाउनुपने छ:
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सम्बष्न्धर् प्रादे ष्शक र्नकार्हरु सामाष्जक ववकाश मन्रालर्प्रादे ष्शक स्वास्थ /स्वास््र् शाखा ,
र्नदे शनालर्का सम्बद्धस्वास््र्कमीर्थाप्रर्र्र्नर्धहरुलेकार्िक्रमसम्पन्नर्ाको र्बस्र्ृर्प्रगर्र् प्रर्र्वेदन

सम्बष्न्धर् प्रादे ष्शक र्नकार्ले चौमार्सक ि बावर्िक रुपमा एक प्रर्र् आर्थिक र्था भौर्र्क प्रगर्र्
प्रर्र्बेदन )अनुसूची २(
बजेट

वाँिर्ाँि
सन्दभि

सामाग्री

प्रत्र्ेक प्रदे शलाइ रु ५००,००० को दिले दोस्रो चौमार्सकमा कार्िक्रम सम्पन्न गने गरि
र्बर्नर्ोजन गरिएको छ।

प्रचर्लर् आर्थिक ऐन कानुनको परिर्ध र्भर िही आबश्र्कर्ा अनुसाि बांिर्ांि गनि सवकने छ।
Routine Data Quality Assessment (RDQA) सम्बष्न्ध र्नदे ष्शका

पोर्ण सामाग्री िु वानी (ष्जपलामा सं चालीर् पोर्ण ववर्ेश कार्िक्रमका लार्ग आि.र्ु.वट.एर्, बालर्भटा, पौष्टटक
आहाि आर्द िु वानीका लार्ग)- ७ ओटै प्रदे श
परिचर्

अष्घपलो आर्थिक वर्ि दे ष्ख िाष्टिर् पोर्ण कार्िक्रम अन्र्गिर् स्वास््र् सं स्थाहरुबाट पोर्ण सेवा
प्रवाहको लार्ग आवश्र्क पोर्णजन्र् और्र्ध र्था सामार्ग्रहरु खरिद, भण्िािण ि ववर्िणको

व्र्वस्था प्रदे शस्र्िबाट नै सम्पन्न गनुप
ि ने गिी बजेट को व्र्वस्था गरिएको छ । जस अनुसाि
प्रदे शबाट स्वास््र् कार्ािलर् हुदै स्थानीर् र्ह सम्म पोर्ण ववशेर् कार्िक्रमहरु पोर्ण जन्र्

सामाग्रीहरु(जस्र्ै: र्भटार्मन ए, जुकाको और्र्ध, आइिन र्ोर्लक एर्सि ट्याब्लेट, बालर्भटा ,
RUTF , F 75 /F 100 , रिसोमोल, पौष्टटक आहाि आर्द) का लार्ग आवश्र्क सामाग्री

िु वानी र्था ववर्िणको लार्ग पुिक बजेटको रुपमा र्नर्र्मर् िु वानीको अर्र्रिि र्ो वक्रर्ाकलाप
ि बजेट व्र्वस्था गिीएको छ ।
उद्देश्र्

सेवा प्रदार्क र्नकार्मा

अपेष्क्षर्

पोर्णजन्र् सेवा प्रवाहका लार्ग सामाग्रीहरुको अभावआपूर्र्िजन्र् अविोध हटे को हुने ।

सञ्चालन

प्रदे शबाट खरिद हुने र्था प्रदे श भण्िािमा िहेको पोर्णजन्र् सामार्ग्रहरुको ववर्िण र्ार्लका

प्रर्र्र्ल
प्रकृर्ा

पोर्ण सामाग्रीको सहज ि समर्मै उपलव्ध गिाउने ।

र्र्ाि गने ।

पोर्ण सम्बष्न्ध कार्िक्रम र्था अर्भर्ानहरुको वावर्िक कार्ि र्ार्लका र्र्ाि गने ।

र्नर्र्मर् ि आवर्धक/आकष्टमक िु वानी गनुि पने सामाग्रीहरुको अलग र्ार्लका ( Projection
List) र्र्ाि गने ।
र्ो

ष्शर्िकबाट

पोर्ण

सम्बष्न्ध

अर्भर्ान/ववर्ेश

सामाग्रीहरुको मार िु वानी ि खचि गने ।
लष्क्षर् समूहः

कार्िक्रमहरुको

लार्ग

आवश्र्क

पने

५ वर्ि मूर्नका बालबार्लका, वकशोिी, गभिवर्ी र्था सुत्केिी मवहला लगार्र् पोर्ण सेवाका सवै
लाभान्वीर् समुह ।

सेवािकार्िक्रम सं चालन गनुप
ि ने समर्ः
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पोर्ण सामग्री िु वानीको लार्ग

प्रत्र्ेक चौमार्सकमा र्बर्नर्ोजन गरिएको छ।

र्स िकमलाई

पवहलो, दोस्रो ि र्ेस्रो चौमार्सकमा र्ल उपलेष्खर् िकम को दिले पोर्ण सामग्री दुवानीमा खचि
गनुप
ि ने छ।

सीनं.

प्रदे श

१

प्रत्र्ेकचौमार्सकमा खचि )रु हजािमा(
पवहलो

दोस्रो

र्ेस्रो

जम्मा

प्रदे श नं १

५००

५००

५००

१५००

२

प्रदे श नं २

४००

४००

४००

१२००

३

बागमर्र् प्रदे श

५००

५००

५००

१५००

४

गण्िकी प्रदे श

५००

५००

५००

१५००

५

प्रदे श नं ५

५००

५००

५००

१५००

६

कणािली प्रदे श

५००

५००

५००

१५००

७

सुदिु पष्श्चम प्रदे श

६००

६००

६००

१८००

जम्मा

१०५००

अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन
र्ो कार्िक्रम सम्पन्न

भए पश्चार्् आर्थिक र्था भौर्र्क प्रगर्ी प्रर्र्वेदन सम्बष्न्धर् प्रदे शले

र्ोवकएको िाचाँ (अनुसूची २) मा पठाउनु पनेछ । सोही अनुसाि उि आर्थिक ि भौर्ीक
प्रगर्ी प्रर्र्वेदन TABUS मा प्रववष्टट गनुप
ि नेछ ।
कार्िक्रम अनुगमन र्था सुपरिबेक्षण:

परिवाि कपर्ाण महाशाखाले आबश्र्कर्ानुसाि कार्िक्रमको अनुगमन गनेछ

।

अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन

सं ष्घर्स्वास््र् र्था जनसं ख्र्ा मन्रालर्, स्वास्थ सेवा र्बभाग, परिवाि कपर्ाण महाशाखा, पोर्ण
शाखा, टे कुमा

कार्िक्रमसम्पन्न भए पश्चार् र्नम्न प्रर्र्बेदनहरु

पठाउनुपने छ:

सम्बष्न्धर् प्रादे ष्शक र्नकार्हरु सामाष्जक ववकाश मन्रालर्प्रादे ष्शक स्वास्थ /स्वास््र् शाखा ,
र्नदे शनालर्, प्रादे ष्शक आपूर्र्ि केन्रहरुलेकार्िक्रमसम्पन्नर्ाको र्बस्र्ृर्प्रगर्र् प्रर्र्वेदन।

सम्बष्न्धर् प्रादे ष्शक र्नकार्ले चौमार्सक ि बावर्िक रुपमा एक प्रर्र् आर्थिक र्था भौर्र्क प्रगर्र्
प्रर्र्बेदन )अनुसूची २(मा पठाउनु पनेछ।
बजेट

वाँिर्ाँि

पोर्ण सामग्री िु वानीको लार्ग प्रत्र्ेक प्रदे शलाई मार्थ उपलेष्खर् िकम को दिले पोर्ण सामग्री
दुवानीमा खचि गनुप
ि ने छ।

प्रचर्लर् आर्थिक ऐनकानुनको परिर्ध र्भर िही आबश्र्कर्ा अनुसाि बांिर्ांि गनि सवकने छ।
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सन्दभि

सामाग्री

आपूर्र्ि व्र्वस्था शाखाब्र्बस्थापन महाशाखाबाट र्नर्दिस्ट र्नदे ष्शका समेर् अनुसिण गनि
सवकनेछ

कुपोर्ण व्र्वस्थापनको लार्ग पोर्ण पुनथािपना गृह सं चालन अस्पर्ाल मार्िर्:ओखलिुं गा, मेची, जनकपुि,

सगिमाथा, हेटौिा, र्सन्धुपापचोक, धवलार्गिी, पबिर्, लुष्म्बनी, सुखेर्, दै लेख, महाकाली ि सेर्ी अस्पर्ालहरु)
परिचर्

ग्रार्मण र्था ववपन्ननेपाली परिवेशमा कुपोर्ण भएका बालबार्लकालाई अस्पर्ालमा पर्ाउने
चलन नभएकोले बालबार्लकालाई अन्र् िोगले ग्रर्सर् भएपछी मार अस्पर्ाल पर्ाइने ि
बच्चालाई र्ात्कार्लक िोगको मार उपचाि गने गरिन्छ

र्द्यवप अस्पर्ालमा समर् ि

आवश्र्क बेि सं ख्र्ाको अभावमा कुपोवर्र् बालबार्लकाप्रर्र् त्र्र्र् ध्र्ान पुग्न सवकिहेको

छै न ।अस्पर्ालमा उपचाि पश्चार्् र्िस्चाजि भएि गएका बालबार्लकालाई पुिानै िोगले

र्ेिी सर्ाउने वा नर्ाँ िोग लाग्ने िि हुन्छ । र्स्र्ो अवस्थामा वच्चामा बौद्घीक र्था

शािीिीक अपाङ्घर्ा, किा शीघ्र कुपोर्ण हुने र्था मृत्र्ु समेर् हुन सक्छ । समुदार्
स्र्िमा शीघ्र कुपोर्णको एवककृर् व्र्वस्थापना कार्िक्रम सं चालनमा निहेको वा िहेपर्न
ववर्भन्न कािणले बालबार्लका सम्बष्न्धर् बवहिं ग उपचाि केन्रमा भनाि भई उपचाि गिाउन

नसक्ने अवस्थामा पोर्ण पुनस्थापना गृहमा भनाि गिी उपचाि गनिका लार्ग अस्पर्ालहरुमा
पोर्ण पुनस््थापना गृह स्थापना ि सं चालन गने िणनीर्र् पर्ाइएको छ । र्सै अनुरुप

नेपालका अस्पर्ालहरुमा नेपाल सिकाि ि दार्ृ सं स्थाहरुको आर्थिक, प्राववर्धक र्था
व्र्वस्थापवकर् सहर्ोगमा पोर्ण पुनस्ि थापनागृह सं चालन कार्ि भइिहेका छन्।
उद्देश्र्

बालबार्लकाको किा शीघ्र कुपोर्णको उपचाि र्था व्र्वस्थापन गने ।

बालबार्लकाका साथै हेिचाह गने अर्भभाबकहरुलाई पोर्ण सम्बन्धी ज्ञान र्था सीप प्रदान
गने ।

पोर्ण पुनःस््थापना गृहमा ० दे ष्ख ५९ मवहनाका किा शीघ्र कुपोवर्र् बच्चाहरुलाई भनाि
गरि २४ सै घण्टा स्वास््र्कर्मिहरुको र्नगिार्नमा िाष्ख उपचाि गने।
अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल
सञ्चालन
प्रकृर्ा

किा शीघ्र कुपोर्णको उपचाि व्र्वस्थापनद्धािा ० दे ष्ख ५९ मवहनाका बालबार्लकालाई
अकाल मृत्र्ु हुनबाट बचाउने ि अर्भभावकहरुमा खाना र्था पोर्णको बािे मा चेर्ना
अर्भवृष्द्ध गने ।

र्स वक्रर्ाकलाप संचालनका पोर्ण पुनस्ि थापना गृह सं चालन र्नदे ष्शका २०७० अनुसाि
(परिमाजिन भइ आएमा सो अनुरुप) कार्िक्रम सं चालन गनि गिाउनु पनेछ । प्रदे शस्र्िमा

उपलेष्खर् र्स बजेट र्था कार्िक्रम सम्बष्न्धर् अस्पर्ाल मार्िर् प्रदे शबाट पोर्ण
पुनस््थापना गृह सं चालनाथि र्नर्मानुसाि बजेट उपलव्ध गिाउनु पनेछ ।
लष्क्षर् समूहः

० दे ष्ख ५९ मवहनाका किा शीघ्र कुपोवर्र् बच्चाहरु ि र्र्नका हेिालुहरु ।
सेवार्दने / कार्िक्रम सं चालन गने र्नकार्ः

सम्बष्न्धर् प्रादे ष्शकअस्पर्ालहरुमा िहेका पोर्ण पुस्थ
् ापना गृह मार्िर्
सेवा / कार्िक्रम सं चालन गनुपि ने समर्ः
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,

स्वीकृर् कार्िक्रम र्था र्नदे ष्शका अनुरुप वावर्िक कार्िक्रम र्नर्र्मर् रुपमा सं चालन
गनुप
ि नेछ ।

कार्िक्रम अनुगमन र्था सुपरिबेक्षण:

परिवाि कपर्ाण महाशाखाले आबश्र्कर्ानुसाि कार्िक्रमको अनुगमन गनेछ
अर्भलेखर्थाप्रर्र्वेदन

।

सं ष्घर्स्वास््र् र्था जनसं ख्र्ा मन्रालर्, स्वास्थ सेवा र्बभाग, परिवाि कपर्ाण महाशाखा,
पोर्ण शाखा, टे कुमा

कार्िक्रमसम्पन्न भए पश्चार् र्नम्न प्रर्र्बेदनहरु पठाउनुपने छ:

सम्बष्न्धर् प्रादे ष्शक र्नकार्हरु सामाष्जक ववकाश मन्रालर्प्रादे ष्शक /स्वास््र् शाखा ,
स्वास्थ

र्नदे शनालर्का

र्बस्र्ृर्प्रगर्र् प्रर्र्वेदन

सम्बद्धस्वास््र्कमीर्थाप्रर्र्र्नर्धहरुलेकार्िक्रमसम्पन्नर्ाको

सम्बष्न्धर् प्रादे ष्शक र्नकार्ले चौमार्सक ि बावर्िक रुपमा एक प्रर्र् आर्थिक र्था भौर्र्क
प्रगर्र् प्रर्र्बेदन )अनुसूची २(
बजेट

वाँिर्ाँि

नेपाल सिकाि ि र्ु. एस. ए. आई. िीश्रोर्बाट प्रदे श अन्र्गिर्का र्पष्शल अस्पर्ालमा
सं चार्लर् पोर्ण पुनस््थापना गृह सं चालनका लार्ग र्नम्नानुसाि बजेट उपलब्ध गिाइएको

छ । सम्बष्न्धर् प्रदे शले र्नम्नानुसाि पोर्ण पुनस््थापना गृहलाईचौमार्सक रुपमा बांिर्ांि
गिे ि बजेट उपलब्ध गिाउनु पनेछ

।

वावर्िक

सी नं

प्र नं

अस्पर्ालहरु

१

१

मेची अस्पर्ाल,भरपुि,झापा

२

कणािली प्रदे श

३

५

लुम्बीनी अस्पर्ाल,बुटवल,रुपन्दे ही

सुदिु पष्श्चम

महाकाली

४
५

प्रदे श

सुदिु पष्श्चम
प्रदे श

प्रादे ष्शक

,वविे न्रनगि,सुखेर्

)रु.०००(
५०००
अस्पर्ाल

अस्पर्ाल,महे न्रनगि,कन्चनपुि

५०००
५०००
५०००

सेर्ी अस्पर्ाल,धनगिी,कैलाली

५०००

बजेट

श्रोर्:
नेपालसिकाि
र्ुिी.आइ.ए.र्स.
.

नेपालसिकाि
नेपालसिकाि
नेपालसिकाि

६

गण्िकी प्रदे श

धवलागीिी अस्पर्ाल,बाग्लुङ्ग

४५००

नेपालसिकाि

७

२

जनकपुि अस्पर्ाल,जनकपुि,धनुर्ा

५०००

नेपालसिकाि

८

बागमर्र् प्रदे श

हे टौंिा अस्पर्ाल

३०००

नेपालसिकाि

९

१

ओखलिुं गा अस्पर्ाल

५०००

नेपालसिकाि

१०

बागमर्र् प्रदे श

र्सन्धुपापचोक अस्पर्ाल

४०००

नेपालसिकाि

११

गण्िकी प्रदे श

पविर् अस्पर्ाल

४०००

नेपालसिकाि

१२

कणािली प्रदे श

दै लेख

४०००

नेपालसिकाि

१३

कणािली प्रदे श

सुखेर्अस्पर्ाल

५०००

नेपालसिकाि

अस्पर्ाल

जम्मा िकम

५४५००
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कार्िक्रम अनुगमन र्था सुपरिबेक्षण:

प्रदे श मन्रालर्/ स्वास््र् र्था जनसं ख्र्ा मन्रालर्, परिवाि कपर्ाण महाशाखाले
आबश्र्कर्ानुसाि कार्िक्रमको अनुगमन गनेछ
अर्भलेखर्थाप्रर्र्वेदन

।

सं ष्घर्स्वास््र् र्था जनसं ख्र्ा मन्रालर्, स्वास्थ सेवा र्बभाग, परिवाि कपर्ाण महाशाखा,
पोर्ण शाखा, टे कुमा

कार्िक्रमसम्पन्न भए पश्चार् र्नम्न प्रर्र्बेदनहरु पठाउनुपने छ:

सम्पूण ि पोर्ण पुनस्थापना गृहहरुले सेवाको प्रर्र्बेदन प्रादे ष्शक स्वास््र् र्नदे शनालर् र्था
परिवाि कपर्ाण महाशाखा, पोर्ण शाखामा मार्सक रुपमा पठाउनु पनेछ

सम्बष्न्धर् प्रादे ष्शक र्नकार्हरु सामाष्जक ववकाश मन्रालर्/स्वास््र् शाखा , प्रादे ष्शक

स्वास्थ र्नदे शनालर्का सम्बद्ध स्वास््र्कमी र्था प्रर्र्र्नर्धहरुले कार्िक्रम सम्पन्नर्ाको

र्बस्र्ृर् प्रगर्र् प्रर्र्वेदन

सम्बष्न्धर् प्रादे ष्शक र्नकार्ले चौमार्सक ि बावर्िक रुपमा एक प्रर्र् आर्थिक र्था भौर्र्क
प्रगर्र् प्रर्र्बेदन )अनुसूची २(
सन्दभि

सामाग्री

पोर्ण पुनस्थािपना गृह सं चालन परिमाष्जिर् र्नदे ष्शका २०७७ , र्सको मापदण्ि अनुसाि
गने

प्रदे शस्र्िीर् पोर्ण र्था खाध्र् सुिक्षा र्नदे शक सर्मर्र् सं चालन र्था पोर्ण सम्बष्न्ध क्लस्टि अर्भमुखीकिण
स्र्नपान सप्ताह(

मवहनाहरु मनाउने/िाष्टिर् र्दवस र्था बैठक सं चालन

र्बद्यालर् स्वास््र् र्था पोर्ण सप्ताह, आर्ोर्िन मवहना आर्द

सार्ै प्रदे श पोर्ण सम्बष्न्ध,

मार्थ उपलेष्खर् ४ नम्बिको सबै कार्िक्रम मनाउन प्रत्र्ेक प्रदे शलाइि रु ५ लाखका दिले ववर्नर्ोजन
गरिएको छ । जस सध्र्े

हजाि लाख ५० पवहलो चौमार्सकमा १, चौमार्सक मा २ दोस्रो लाख ि

र्ेस्रो चौमार्सकमा १ लाख ५० िकम ववर्नर्ोजन भएको छ ।

क) प्रदे शस्र्िीर् पोर्ण र्था खाध्र् सुिक्षा र्नदे शक सर्मर्र् सं चालन र्था पोर्ण सम्बष्न्ध क्लस्टि (Nutrition
Cluster) स्थापना र्था अर्भमुखीकिण सार्ै प्रदे श
परिचर्

बहुक्षेरीर् पोर्ण र्ोजना २ ले र्नष्द्र्धटट गिे बमोष्जम पोर्ण सम्बर्ध कार्िक्रमहरुलाई समन्वर्
र्था अनुगमन गनि सवै मुख्र् र्हहरुलाई सुझाव र्दन प्रदे शस्र्िको बहुक्षेरीर् पोर्ण र्था खाद्य

सुिक्षा सर्मर्र् गठनगनुप
ि ने व्र्वस्था छ । साथै र्स सर्मर्र्को र्नर्र्मर् रुपमा बैठक पर्न सं चालन
गनुि पने हुन्छ । जसले स्थानीर् र्हमा सं चालीर् पोर्ण सम्बष्न्ध वक्रर्ाकलापहरुलाई बहुक्षेर्रर्
पोर्ण र्ोजनाको ममि अनुरुप एवककृर् गनि सहर्ोग गनि सक्छ ।

ु मा दै वी प्रकोप उद्धाि ऐन, २०३९ अनुरुप ववपद् प्रर्र्कार्िका वक्रर्ाकलापहरु भईिहेको
मुलक
र्था ववपद् व्र्वस्था िाष्टिर् िणनीर्र्, २०६६ अनुसाि ववपद् जोष्खम व्र्वस्थापनका सबै
कार्िहरुको सुचारु रुपमा समन्वर् र्था सञ्चालनको लार्ग नेपाल सिकाि, गृह मन्रालर्ले िाष्टिर्

ववपद् प्रर्र्कार्िको कार्ििाँचा (National Disaster Response Framework) को र्नमािण गिे को
छ । र्स कार्ििाँचाको बू ँदा ५ (िाष्टिर् र्था अन्र्िािष्टिर् सहार्र्ा र्था समन्वर् िाँचा)

अन्र्गिर्को उपबू ँदा २ मा नेपालमा ववपद् प्रर्र्कार्िमा कार्ििर् ११ वटा र्बर्र्गर् क्षेरहरुको
नेर्त्ृ व ि सहर्ोगी र्नकार्हरु र्ोवकएको छ ।

र्ी ११ वटा र्बर्र्गर् क्षेरहरुमध्र्े एक पोर्ण

र्बर्र्गर् क्षेर हो, जसको नेर्त्ृ वदार्ी र्नकार्(Lead Agency)मास्वास््र् र्था जनसं ख्र्ा मन्रालर्,
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स्वास््र् सेवा र्बभाग, परिवाि कपर्ाण महाशाखा, पोर्ण शाखाि सहर्ोगी र्नकार् (Co-Lead
Agency) मा र्ुर्नसेर् नेपाल िहेको छ । ववपद् प्रर्र्कार्िमा आकष्स्मक पोर्ण प्रर्र्कार्िलाई

सुचारु रुपमा सञ्चालन गनि र्था सो अन्र्गिर् कार्ािन्वर्न भएका वक्रर्ाकलापहरुको प्रर्र्र्ल,
उपलष्ब्धहरु मापनका सूचकहरुबािे र््र्ाङ्क सङ्कलन र्था अद्यावर्धक गनिको लार्ग िाष्टिर् पोर्ण
र्बर्र्गर् क्षेरको समन्वर् सँिचना (Cluster Coordination Structure) र्था सूचना व्र्वस्थापन
प्रणाली (Information Management System) को ववकास गरिएको छ । र्ो सं िचनाको
ववकास ववश्वव्र्ापी पोर्ण र्बर्र्गर् क्षेर (Global Nutrition Cluster)को र्नदे ष्शकाले र्नर्दिटट
गरिए बमोष्जम गरिएको छ । सोही बमोष्जम प्रदे शस्र्िमा पर्न ववपद् प्रर्र्कार्िमा आकष्स्मक

पोर्ण कार्िक्रमलाई सुचारु रुपमा सञ्चालन गिी आवश्र्क र््र्ाङ्क सङ्कलन र्था अद्यावर्धक गनिको

लार्ग प्रदे शस्र्िीर् पोर्ण र्बर्र्गर् क्षेरको समन्वर् सँिचना ि सूचना व्र्वस्थापन प्रणाली ववकास
गनुि जरुिी हुने भएकोले चालु आ.ब.मा र्ो वक्रर्ाकलापको व्र्वस्था गरिएको हो ।
उद्देश्र्

प्रदे शस्र्रिर्पोर्ण र्था खाद्य सुिक्षा सर्मर्र्को र्नर्मीर् बैठक सं चालनमा सहर्ोग गने ।

अपेष्क्षर्

प्रदे शस्र्िमा पोर्ण र्था खाद्य सुिक्षा सर्मर्र्को र्नर्मीर् बैठक सं चालन भएको हुने ।

सञ्चालन

बहु–क्षेरीर् पोर्ण र्ोजना २ ि सोको कार्ि ववर्ध अनुसाि सं र्न्र गठन गिी र्नर्र्मर् बैठक

प्रर्र्र्ल
प्रकृर्ा

प्रदे श स्र्रिर् पोर्ण र्बर्र्गर् क्षेर गठन गनिका साथै अर्भमुखीकिण गनि सहर्ोग गने
प्रदे शस्र्िमा पोर्ण र्बर्र्गर् क्षेर गठन भै अर्भमुखीकिण भएको हुने ।
सं चालन गने ।
सहभागी सं ख्र्ाः

बहुक्षेर्रर् पोर्ण र्ोजना २ मा व्र्वस्था भए अनुसािका पोर्ण र्था खाद्य सुिक्षा सर्मर्र्को
सदस्र्हरु बैठकमा सहभागी हुनेछन् ।
लष्क्षर् समूहः

बहुक्षेर्रर् पोर्ण र्ोजना २ मा व्र्वस्था भए अनुसािका पोर्ण र्था खाद्य सुिक्षा सर्मर्र्को
सदस्र्हरु

पोर्ण र्बर्र्गर् क्षेरको लार्ग पोर्ण क्षेरमा काम गने सिकािी र्था गैह्र सिकािी र्नकार्हरु
सेवार्दने/ कार्िक्रम सं चालन गने र्नकार्ः

सम्बष्न्धर् प्रदे शको सामाष्जक ववकास मन्रालर्ले बैठक सं चालन गनुप
ि नेछ।
सेवा/ कार्िक्रम संचालन गनुप
ि ने समर्ः

बहु क्षेर्रर् पोर्ण र्ोजना २ अनुसाि सर्मर्र्को बैठक प्रत्र्ेक चौमार्सकको कार्िक्रम सर्मक्षा हुने
गरि कष्म्र्मा३ पटक सं चालन गनुप
ि ने ि त्र्ो भन्दा बिी आवश्र्कर्ानुसाि सं चालन गनुप
ि नेछ ।
पोर्ण र्बर्र्गर् क्षेरको ववकास ि स्थापना

प्रदे शस्र्िीर् ववपद् व्र्वस्थापन सर्मर्ले अनुमान गिे को ववपद् आउनसक्ने समर् अगावै सामाष्जक
ववकास मन्रालर्ले प्रदे शष्स्थर् पोर्णमा काम गने सिकािी र्था गैिसिकािी सं स्थाहरु ि पोर्ण
सम्बद्ध सिोकािवालाहरुको बैठक आव्हान गिी प्रदे शस्र्िीर् पोर्ण क्लस्टि स्थापना गने ।

नोट : र्ो स्थापना गने बेलामा नेपाल सिकाि, गृह मन्रालर्बाट ववपद् प्रर्र्कार्िको लार्ग
प्रदे शस्र्िमा र्बर्र्गर् क्षेरहरुको स्थापना गनिको लार्ग प्राप्त अष्न्र्म र्नदे शानुसाि गनुप
ि नेछ ।
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ववपद् बाट श्रृष्जर् प्रकोपको अवस्था -प्रभाववर् क्षेर, जनसं ख्र्ा, क्षर्र्, दै र्नक ष्जवनर्ापनमा पिे को
असि, जोष्खममा पिे का समूहहरुको स्वास््र् र्था पोर्ण अवस्था ि सो अनुरुप कार्ािन्वर्न गनुप
ि ने
आकष्स्मक पोर्ण प्रर्र्कार्िको स्र्ि अनुसािक्लस्टि समन्वर् सं िचना र्नधाििण गनुप
ि ने हुन्छ ।

पोर्ण क्लस्टि को समन्वर् सं िचनाको लार्ग कुनै छु ट्टै वकर्समको नमूना सं िचना र्नधाििण गरिएको

छै न । स्थानीर् आवश्र्कर्ा, प्राथर्मकर्ा, उपलब्ध स्रोर् साधन, सुिक्षा व्र्वस्था, स्थानीर् क्षमर्ा
ि ववद्यमान सिोकािवालाहरुको आधािमा पोर्ण क्लस्टि समन्वर् सं िचनाको ववकास गनि सवकनेछ
।

ु
ववश्वव्र्ापीरुपमा सबै र्बर्र्गर् क्षेरहरुको नेर्त्ृ वदार्ी र्नकार्मा सं र्ि
िाटि सं ष्घर् र्नकार्हरु
िहेको भएर्ापर्न नेपालको हकमा सिकािले सम्बष्न्धर् सिकािी र्नकार्हरुलाई र्बर्गर्र् क्षेरको

नेर्त्ृ वदार्ी र्नकार् र्ोकेको छ । सो अनुरुप स्वास््र् र्था जनसं ख्र्ा मन्रालर्को पोर्ण कार्िक्रम

हेने र्नकार्परिवाि कपर्ाण महाशाखाको पोर्ण शाखा पोर्ण र्बर्र्गर् क्षेरको सिकािी नेर्त्ृ वदार्ी

र्नकार् (Lead Agency) ि र्ुर्नसेर्नेपालको पोर्ण शाखा सहनेर्त्ृ वदार्ी र्नकार् (Co-Lead
Agency) िहेको छ । र्ही िाँचा अनुरुप प्रदे शस्र्िमा र्नम्न बमोष्जम पोर्ण क्लस्टि को स्थापना
गनुप
ि नेछ :

प्रदे श स्वास््र् र्नदे शनालर्, पोर्ण हेने शाखाले नेर्त्ृ वदार्ी र्नकार् (Lead Agency) को रुपमा
काम गने

र्ुर्नसेर्नेपालको सम्बष्न्धर् क्षेरीर् कार्ािलर्ले सहनेर्त्ृ वदार्ी र्नकार् (Co-Lead Agency) को
रुपमा काम गने,

सदस्र्हरुमा प्रदे शमा कार्ििर् पोर्ण सम्बष्न्ध कार्िक्रम सञ्चालन गने वा सेवा र्दने अन्र् सिकािी
र्था गैि सिकािी र्नकार्हरु, पोर्ण सम्बद्ध सिोकािवालाहरु, प्रदे शस्र्िीर् ववपद् व्र्वस्थापन
सर्मर्र्को प्रर्र्र्नर्धलाई समावेश गनि सवकनेछ िआबश्र्कर्ाको आधािमा सदस्र् सं ख्र्ा थपघट
हुन सवकनेछ

प्रादे ष्शक पोर्ण क्लस्टिको स्थापना गनि सं ष्घर्स्र्िको पोर्ण शाखा बाट प्राववर्धक सहर्ोग प्राप्त

हुनेछ । साथै सो को स्थापनाको लार्ग सं ष्घर्स्र्िको पोर्ण र्बर्र्गर् क्षेरबाट “पोर्ण क्लस्टि
सञ्चालन र्नदे ष्शका” उपलब्ध गिाईनेछ।
कार्िक्रम अनुगमन र्था सुपरिबेक्षण:

परिवाि कपर्ाण महाशाखाले आबश्र्कर्ानुसाि कार्िक्रमको अनुगमन गनेछ
अर्भलेखर्थाप्रर्र्वेदन

।

सं ष्घर्स्वास््र् र्था जनसं ख्र्ा मन्रालर्, स्वास्थ सेवा र्बभाग, परिवाि कपर्ाण महाशाखा, पोर्ण
शाखा, टे कुमा
सम्बष्न्धर्

कार्िक्रमसम्पन्न भए पश्चार् र्नम्न प्रर्र्बेदनहरु

प्रादे ष्शक

र्नकार्हरु

सामाष्जक

ववकाश

र्नदे शनालर्लेकार्िक्रमसम्पन्नर्ाको र्बस्र्ृर्प्रगर्र् प्रर्र्वेदन

पठाउनुपने छ:

मन्रालर्/

,प्रादे ष्शक

स्वास्थ

सम्बष्न्धर् प्रादे ष्शक र्नकार्ले चौमार्सक ि बावर्िक रुपमा एक प्रर्र् आर्थिक र्था भौर्र्क प्रगर्र्
प्रर्र्बेदन )अनुसूची २(
सन्दभि

सामाग्री

पोर्ण क्लस्टि सञ्चालन र्नदे ष्शका , ववपद ब्र्बस्थापन प्रर्र्कार्ि िांचा, पोर्ण क्लस्टि स्थापना
ि सञ्चालन र्नदे ष्शका आर्द

।
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ख ) स्र्नपान सं िक्षण र्था सम्बधिन सप्ताह सञ्चालन
परिचर्

नेपालमा असाधािण परिष्स्थर्र् वाहेक किीव ९९ प्रर्र्शर् नेपालका मवहलाहरुले आफ्ना
बच्चाहरुलाई स्र्नपान गिाउनेगिे को नेपाल स्वास््र् र्था जनसांष्ख्र्क सवेक्षण २०१६

लेदेखाएको छ । धेिै समुदार्हरुमा आज पर्न स्र्नपानको महत्वको जानकािी नभएपर्न

प्राकृर्र्क खानाको रुपमा स्र्नपान गिाइन्छ। बढ्दो शहिीकिण ि आमाको दू धको
सट्टामा पाइनेखाने कुिाको कािणले शहिी समुदार्का बच्चाहरुलाई प्रार् जसो बट्टा-दू ध
खुवाउने प्रचलन बिे को पाइन्छ। स्र्नपान नगिाउनाले बच्चाहरुलाई िोग लाग्ने ि मृत्र्ुद

ि बढ्ने मार नभई, बच्चाहरुको शाििीक वृष्द्ध, ववकासलाई पर्न प्रर्र्कूल प्रभाव परििहेको
हुन्छ ।बट्टाको दू ध र्था अन्र् खानाहरु खुवाउने

खचि पर्न बढ्नजान्छ।साथै उि

दू ध र्था अन्र् खाना ष्झकाउनका र्नर्मत्त सष्ञ्चर् िकम पर्न खचि हुन्छ । त्र्सैगिी अझै
पर्न हाम्रो दे शमा बालमृत्र्ु दि उच्चछ। झािापखाला र्था श्वासप्रश्वास सम्बन्धी िोग

लागेि वर्ेनी धेिै बालबार्लकाको मृत्र्ु हुनेगदिछ । आमाकोदुधखुवाउनाले मार पर्न धेिै
बालबार्लकालाई झािापखाला र्था श्वासप्रश्वास सम्बन्धीिोगको कािण हुने अकाल

मृत्र्ुवाट जोगाउन सवकन्छ।नेपालमा ष्शशुहरुलाई स्र्नपान गिाउने हुँदा स्र्नपानको
आँकिा बिीभएको मार्नन्छ।र्था नेपाल जनसांख्र्ीक स्वास््र् सवेक्षण २०१६को
र््र्ांक अनुसाि पूणस्ि र्नपान गिाउनेको सं ख्र्ा ६६प्रर्र्शर्,

ष्शशुजन्मेको १ घण्टार्भर

स्र्नपान गिाउनेको सं ख्र्ा ५५ प्रर्र्शर्छ।र्सैगिी स्र्नपान गिाउनु अष्घ१०जना

नवजार् ष्शशुहरुमध्र्े३जनानवजार् ष्शशुहरुलाई घ्र्ू, मह, ष्चर्नचटाउने ( pre-lacteal
feed) गिे को पाइएकोछ।ष्शशु जन्मेदेष्ख १ मवहना सम्मपूण ि स्र्नपान गिाउने सं ख्र्ा

भने ८० प्रर्र्शर् िहेको छ।त्र्सैगिी र्ो र््र्ांक घट्दै ष्शशु २ दे ष्ख ३ मवहनासम्मको

हुँदा पूणस्ि र्नपान गिाउने सं ख्र्ा ७२ प्रर्र्शर् मार िहेकोछ।ि ष्शशु ४ दे ष्ख ५ मवहनाको

उमेि समुहमा स्र्नपानको ष्स्थर्र् हेने हो भने ४१ प्रर्र्शर्ले मार पूणस्ि र्नपान गिाएको
दे ष्खन्छ।स्र्नपानको साथसाथै अरुथप आहाि खुवाइएको सं ख्र्ा भने१२ प्रर्र्शर् छ ।
स्र्नपानको साथसाथै अरु झोर्ललो खाना खुवाइएको सं ख्र्ा २२ प्रर्र्शर् छ।ष्शशुलाई
कवहपर्ै पर्न स्र्नपान नगिाएको भने १ प्रर्र्शर् मारै छ।
उद्देश्र्

स्र्नपानको महत्वबािे स्थानीर् जनसमुदार्मा चेर्ना अर्भवृष्द्ध गिाउने

अपेष्क्षर्

स्र्नपान सम्बष्न्ध र्सर्ारिश गरिएका व्र्वहाि अपनाउने आमा र्था बालबार्लकाहरुको

सञ्चालन

स्र्नपान सप्ताह मनाइने स्थानहरुः

प्रर्र्र्ल
प्रकृर्ा

सं ख्र्ा वृष्द्ध भएको हुने
प्रदे श र्ह

स्वास््र् संस्था र्था अस्पर्ालहरु
स्थानीर् र्हहरु

सं घ सं स्था, क्लब, समूह, सहकािीहरु आर्द
ष्जम्मेवािव्र्ष्ि/ सं स्था:

सामाष्जक ववकास मन्रालर् प्रादे ष्शक स्वास््र् र्नदे शनालर् / जनस्वास््र् शाखा /
श्रोर्व्र्ष्ि:
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सामाष्जक ववकास मन्रालर् स्वास््र् र्नदे शनालर् स्वास््र् कार्ािलर् वाट ,प्रमुख,
पोर्णसम्पकिव्र्ष्ि, स्वास््र् सम्बद्ध व्र्ष्िहरु, गाउँ पर्लका नगिपार्लका का स्वास््र्
सं र्ोजकहरु,अस्पर्ाल, प्रा.स्वा.के. का. कमिचािीहरु, स्वास््र्चौकी, मवहला स्वास््र्

स्वंर्सेववकाहरु, ि पोर्णमा कामगने अन्र् सं घ सं स्थाका व्र्ष्िहरु श्रोर् व्र्ष्िहरु हुन
।

स्र्नपान सप्ताहव्र्ापी कार्िक्रमहरुः

सहभागीर्ा मूलक सचेर्ना कार्िक्रमः


प्रदे श सिकाि मार्हर्का सम्पूणि स्वास््र्सं स्थाहरु, स्थानीर् सं चािकमी, स्थानीर् स्र्िमा
कार्ििर्

सिकािी

र्था

गैह्रसिकािी

(एन.ष्ज.ओ.,आई.एन.ष्ज.ओ.),

सं घसं स्थाहरु

जनप्रर्र्र्नर्ध र्था कमिचािीहरु सवहर्को एवककृर् कार्िक्रम आर्ोजना गिी स्र्नपान सप्ताह

सं चालन र्था स्र्नपानको महत्वलाई प्रकाशपािी ष्शशु र्था वापर्कार्लन पोर्ण बािे मा
जानकािी मूलक सन्दे श सं चाि हुनेखालको कार्िक्रम गनि सक्नेछ।



मार्थ उपलेख गिे बम्मोष्जमका श्रोर् व्र्ष्िहरु, बहुक्षेरीर् पोर्ण कार्िक्रम अन्र्गिर्को

खाद्य र्था पोर्ण र्नदे शक सर्मर्र्का व्र्ष्िहरु, जनप्रर्र्नीधीहरु र्था अन्र् सिोकिवालाहरु
सँग ववगर् वर्िहरुमा भएका स्र्नपान सप्ताह बािे अन्र्िवक्रर्ा/छलर्ल गिी आगामी र्दनमा
स्र्नपान सप्ताह मनाउन कसिी र्ोजना गने भर्न छलर्ल गने ।



समुदार्स्र्िमा मवहला स्वास््र् स्वंर्सेववका, आमा समुहहरु लाई स्र्नपानको महत्व एवं

स्र्नपान सम्वष्न्ध उष्चर् आसन ि सम्पकि बािे अभ्र्ास प्रदशिन गने, ष्शशु र्था वापर्कार्लन
पोर्ण बािे बर्ाउने ि स्र्नपान गिाउनाले /नगिाउनाले के के हुन्छ भन्नेबािे अन्र्िवक्रर्ात्मक
िं गबाट छलर्ल गनिसक्नेछ।



साविजर्नकस्थलहरुमा स्र्नपान सम्वष्न्ध व्र्ानि, पोटटि–पम्प्लेटहरु ववर्िण गने साथै आम
सं चािका माध्र्मबाट सप्ताहभिी नै स्र्नपानको महत्वबािे चेर्नामूलक सं न्दे श प्रसािण गने।



र्स बाहे क अन्र् कुनै र्सजिनात्मक कार्िक्रमहरु छन्भने सोही अनुसाि प्रभावकािी रुपले

सं चालन गनि सक्नेछ।जस्र्ै र्बद्यालर्मा स्र्नपान सम्न्बन्धी बाद-वववाद, सिकनाटक,
स्थानीर् िे र्िर्ोमा छलर्ल कार्िक्रम आदी ।

र्ल

उपलेष्खर्

स्र्नपानको

महत्वबािे

समुदार्

स्र्िमा

अन्र्िवक्रर्ा/छलर्ल जस्र्ा कार्िक्रमहरु सं चालन हुनेबेला भन्ने।

स्र्नपान

सम्वष्न्ध

स्र्नपानको महत्व सम्बष्न्ध सन्दे शहरु:



आमाको दूध ष्शशुहरुका लार्ग एक मार सवोत्तमखाना हो।

आमाको दूध जन्मेदेष्ख ६मवहना सम्मका ष्शशुहरुको शािीरिक एवं मानर्सक वृष्द्ध ि ववकासका

लार्ग अत्र्न्र् आवश्र्क पदिछ। र्ो सम्पूणि पौष्टटक र्त्वहरुले भरिपूणि हुन्छ । र्सथि६मवहना
सम्म ष्शशुलाई आमाको दूध बाहेक अन्र् कुनैपर्न ष्चजहरु र्था पानी पर्न खुवाउनु आवश्र्क
पदै न ।



आमाको दूध सधैं र्र्ािी अवस्थामा पाइन्छ । ष्शशुले चाहेको वेलामा जवहलेपर्न जहाँपर्न
खुवाउन सवकन्छ।




ँ लड्न सक्ने र्त्व हुन्छ।
आमाको दूध ष्शशुका लार्ग पवहलो खोपहो । र्समा िोग सग

ष्शशुजन्मे पर्छ केहीर्दन सम्म आउने बाक्लो,पहें लो र्बगौर्ी दूध (Colostrum) मा िोगसँग
लड्न सक्ने एक प्रकािको प्रर्र्िोधात्मक र्त्विहेको हुन्छ जसले हार्नकािक ि संक्रामक

130

जीवाणु ि वकटाणु लाई नटट पािी ष्शशुलाई संक्रामक िोगलाग्न बाट बचाउँछ । र््र्ाङ्क

अनुसाि आमाको दूधखान पाएका ष्शशुहरुलाई झािापखाला, श्वासप्रश्वास ि अन्र् िोगलाग्न
बाट सुिष्क्षर् िही ष्शशु मनेदिमा २५प्रर्र्शर्ले कमी आएको पर्न पाइएको छ ।





स्र्नपान गिाउने आमाहरुको स्र्न ि पाठेघिमा क्र्ान्सि हुने सम्भावना पर्न धेिैकम हुन्छ।
जन्मान्र्ि कार्म िाख्न स्र्नपानले सहर्ोगपु¥र्ाउँछ।

स्र्नपान गनि नपाएका ष्शशुहरु पर्छ गएि झगिालु स्वभावका हुने, अरुसँग घुलर्मल गनि
नसक्ने ि अपिार्धक कार्िहरुमा लाग्नेकुिा पर्न अनुसन्धान बाट पत्ता लागेकोछ।

कार्िक्रम अनुगमन र्था सुपरिबेक्षण:

परिवाि कपर्ाण महाशाखा ले आबश्र्कर्ानुसाि कार्िक्रमको अनुगमन गने छ ।
अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन

सं ष्घर् मन्रालर्, स्वास्थ सेवा र्बभाग, परिवाि कपर्ाण महाशाखा, पोर्ण शाखा, टे कुमा
कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् र्नम्न

प्रर्र्बेदनहरु पठाउनुपने छ:

सम्बष्न्धर् प्रदे शले कार्िक्रम सम्पन्नर्ाको र्बस्र्ृर् प्रगर्र् प्रर्र्वेदन

सम्बष्न्धर् सम्बष्न्धर् प्रदे शले चौमार्सक ि बावर्िक रुपमा एक प्रर्र् आर्थिक र्था भौर्र्क
प्रगर्र् प्रर्र्बेदन )अनुसूची २(
सन्दभि

सामाग्री

स्र्नपान सप्ताह सं चालन र्नदे ष्शका

ग) आर्ोर्िन मवहना सं चालन
परिचर्

आर्ोिीन शािीरिक वृष्द्ध र्था मानर्सक ववकासको लार्ग आवश्र्क एक महत्वपूण ि
पोर्बर्त्व हो ।प्रर्र् र्दन एक बर्स्कलाई १५० माइक्रो ग्राम आर्ोर्िन आवश्र्क पछि

। नेपालमा हाल दुई बालबार्लका ष्चन्ह अं वकर् नुनको प्रर्ोग दि ९५ ( छ %NDHS
2016) । र्ो पोर्क र्त्व मानव शरििलाई अर्र् सूक्ष्म मारामा चावहन्छ, र्ि दै र्नक
र्सको आवश्र्कर्ा हुन्छ, अन्र्था शरििमा र्सको कमी हुनगई शािीरिक र्था मानर्सक

रुपले धेिै नकािात्मक असिहरु पनि सक्छ।र्ी समस्र्ाहरु साधािण रुपले गलगाँि ि
गम्भीिरुपले अववकर्सर् शािीरिक र्था मानर्सक रुपको क्रेवटन भर्नने लाटो लठ्यौिोको

रुपमा हुन्छ । लाटो—लठ्यौंिाहरु सामाष्जक रुपले अपहेर्लर् हुनका साथै ष्जवनभि उर्नहरु
अकािको भिमा बाँच्नुपने बाध्र्ात्मक अवस्था सृजना हुन्छ। त्र्स्र्ैगिी उर्नहरु ववर्भन्न

आर्थिक र्था सामाष्जक गर्र्ववर्धका लार्ग कम उपर्ोगी हुनपुग्छन्। परिणामर्ःसमग्रदे शको

आर्थिक सामाष्जक ववकासका वाहक नवपुस्र्ा मानर्सक र्था शािीरिकरुपले पछौटे पन
र्भरपदाि उनका परिवािको मार नभएि दे शको भववटर्नैं अन्धकाि र्र्ि धकेर्लन सक्छ।

र्बशेर्गिी गभिवस्था, ष्शशु र्था बापर्ावस्थामा आर्ोर्िनको कमी भएमा र्सको असि
जीवनभिीलाई हुन्छ । र्सथि, र्ी अवस्थाहरुमा पर्ािप्तमारामा आर्ोर्िनको सेवनगनि अर्र्

जरुिी हुन्छ । नेपालको भौगोर्लक अवस्थाले गदाि र्हाँ पाईने खाद्यपदाथिहरुमा आर्ोिन
नपाईने भएकोले सिकािले सबैखाले खानेनूनमा आर्ोर्िन सष्म्मश्रण गिीबजािमा उपलब्ध
गिाउँ दै आएकोछ । पर्ािप्तमारामा आर्ोर्िन र्मसाईएको नुनको पवहचानको लार्ग नेपाल
सिकािले नूनकोपाकेटमा दुईबालबार्लकाको लोगो अं वकर् गिीर्सर्ारिश गिे को छ ।
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आर्ोर्िन मवहनामा खासगिी आर्ोर्िनको कर्मले हुने ववकृर्र् र्नर्न्रणका लार्ग जनचेर्ना
जगाउने ववर्ेश मवहनाको रुपमा ववववध कार्िक्रमहरु सं चालन गिीदैँ आएकोछ ।
उद्देश्र्

आर्ोर्िन मवहनाको उद्देश्र्ः

आर्ोर्िनको कर्मबाट जनमानसमा आईपने स्वास््र् सम्बन्धी समस्र्ाबािे सचेर् गिाउं ने।
आर्ोर्िनको आवश्र्कर्ा ि सोको कर्मबाट मार्नसहरुको स्वास््र्मा पने असिहरुको
बािे मा स्थानीर् जनसमुदार्लाई सचेर् गिाउने ।

जनसमुदार्ले उपर्ुिमारामा आर्ोर्िन प्राप्तगनिको लागी नेपाल सिकाि बाट प्रमाष्णर्दुई
बालबार्लकाको ष्चन्ह अं वकर् आर्ोर्िन र्ुिनुनको उपभोग गनि प्रोत्सावहर् गने ।
आर्ोर्िन सष्म्मश्रण नभएको नुनको प्रर्ोगलाई र्नरुत्सावहर् गने
अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल
सञ्चालन
प्रकृर्ा

समुदार्मा आर्ोर्िनको महत्वबािे ज्ञान धािणा अर्भबृष्द्ध हुनेछ ।

दुई बालबार्लकाको ष्चन्ह अं वकर् प्रर्ाप्त मारामा आर्ोर्िन र्मसाइएको नुनको उपभोगमा
बृष्द्ध हुनेछ ।

र्सकार्िक्रमलाई प्रदे श सिकाि मार्हर्का सम्पूण ि स्वास््र् सं स्थाहरु र्था आवश्र्कर्ानुसाि
अन्र् साविजर्नक स्थानहरुमा मनाउनसवकनेछ, जस्र्ै:
•

प्रादे ष्शक स्वास््र्र्नदे शनालर्

प्रादे ष्शकस्वास््र्कार्ािलर्
•
•
•
•
•
•
•

नगि/गाउँपार्लका

प्राथर्मकस्वास््र्केन्र
स्वास््र्चौकी
ववद्यालर्

विाकार्ािलर्

आमासमूहहरुमा
समुदार्

कार्िसंचालनप्रवक्रर्ा:

र्ेव्रुअिी मवहनालाई “आर्ोर्िन मवहना” को रुपमा सञचालन गदाि र्नम्न बमोष्जम
वक्रर्ाकलापहरु मवहनाव्र्ापी रुपमा गनिगिाउन सवकन्छ।

पवहलोहप्ता (समन्वर्ात्मक, जानकािीमूलक, सहभागीर्ामूलककार्िक्रम)

प्रदे श सिकाि मार्हर्का सम्पूण ि स्वास््र् सं स्थाहरु, स्थानीर् सं चािकमी, स्थानीर्स्र्िमा
कार्ििर् सिकािी र्था गैह्रसिकािी सं घसं स्थाहरु (एन.ष्ज.ओ., आई.एन.ष्ज.ओ.),जनप्रर्र्र्नर्ध

र्था कमिचािीहरु ि स्थानीर् सापटटे «र्िङ्ग कपोिे शनको कार्ािलर्हरु सवहर्को एवककृर्
कार्िक्रम आर्ोजना गिी आर्ोर्िन मवहना सं चालन र्था आर्ोर्िनको कमीले हुने ववकृर्ीहरु
न्र्ूर्नकिणको

लार्ग

अपनाउन

सवकने

उपार्हरु,

दू ईबालबार्लका

ष्चन्ह

अं कीर्

आर्ोर्िनर्ुि नूनको उपर्ुि प्रर्ोग ि स्वास््र् र्था पोर्ण ष्शक्षाको वािे मा जानकािीमूलक
सन्दे श सं चाि हुनख
े ालको कार्िक्रमगने।साथै नेपालका र्समावर्ी क्षेरहरु, भािर् र्था
ष्चनबाट अवैध रुपमा पैठािी हुने समस्र्ा पर्न नेपालका र्समाक्षेरका समस्र्ाहुन, र्सिी

नेपाल र्भर नेनूनहरु प्रार् आवश्र्क मारामा आर्ोर्िनर्ुि नहुने पाइएकोले त्र्सको
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िोकथामको

लार्ग

र्समाक्षेरका

सुिक्षाकमीहरु,

भन्साि

कार्ािलर्हरु

र्था

उद्योगी

व्र्ापािीहरुलाई समेर्लाई सहभागी गिाई र्सखालको ववकृर्ीहरुलाई कम गनिगिाउनको
लार्ग सहभागीर्ामूलक सचेर्ना कार्िक्रमहरु सं चालनगने ।
प्रचािप्रसाि

साविजर्नक स्थलहरुमा र्था बवि भन्दा बवि मार्नसहरु आवर्जावर् हुनेस्थानहरुमा
आर्ोर्िन

सम्बष्न्ध

व्र्ानि,

पोटटि–पम्प्लेट

(आर्ोर्िनर्ुिनून,

आर्ोर्िन

खेि

जाननर्दनेर्िीका, आर्ोर्िनको कर्म बाट लाग्ने सं भाववर् िोगहरु सवहर्को पिामशिकािि),

स्टीकि आर्द िाख्ने र्था ब्रोर्सर्िहरु ववर्िणगने, आमसं चािका माध्र्मबाट मवहनाव्र्ापी

रुपमा आर्ोर्िनको कर्मले हुने ववकृर्ीहरुको िोकथामको लार्ग चेर्नामूलक सं न्दे श प्रसािण
गने।

ु ¥र्ाली)
दोस्रोहप्ता (सं र्ि

प्रदे श सिकाि मार्हर्का सम्पूण ि स्वास््र् सं स्थाहरुववर्भन्नसिकािीर्थागैह्रसिकािीसं घसं ,
स्थाहरु (एन.ष्ज.ओ., आई.एन.ष्ज.ओ.), उद्योगी, व्र्ापािी, स्कूल, क्र्ाम्पस, गा.वव.स.,

जनप्रर्र्र्नर्ध र्था कमिचािीहरु ि स्थानीर् सापटटे र्िङ्ग कपोिे शनको कार्ािलर् (र्र्दछभने)
आर्द सम्पूणक
ि ो सहभागीर्ामा एवककृर् ¥र्ार्लको आवश्र्क र्र्ािी गनेि स्थानीर् स्र्िमा
उि ¥र्ार्लर्नकापने।

र्ेस्रोहप्ता (ष्शक्षामूलककार्िक्रम)

स्वास््र्सं स्थाहरु, स्थानीर् सं चािकमी, स्थानीर्स्र्िमा कार्ििर् सिकािी र्था गैह्रसिकािी

सं घसं स्थाहरु (एन.ष्ज.ओ., आई.एन.ष्ज.ओ.),जनप्रर्र्र्नर्ध र्था कमिचािीहरु ि स्थानीर्
सापटटे र्िङ्ग कपोिे शन आर्दको सहर्ोगमा ववद्यालर्, क्र्ाम्पस, स्थानीर् क्लवहरुमा स्थानीर्
जनसमूदार्को पर्ािप्तसहभागीर्ामा आर्ोर्िनको महत्व, दू ई बालबार्लका ष्चन्ह अं कीर्
आर्ोर्िनर्ुि नूनकाब्राण्िहरुः (आर्ो, शष्ि, भानुिर्ेजनून) को बािे मा जानकािीर्दने,
दू ईबालबार्लका

ष्चन्ह अं कीर्

आर्ोर्िन र्ुिनूनको

खानाबनाउँदा आर्ोर्िन बचाउने र्रिका,

उपर्ुि

प्रर्ोग गने

र्रिका,

आर्ोर्िनको कमीले हुने ववकृर्ीहरु, त्र्सको

र्दघिकार्लन प्रभाव आर्दका वािे मा ष्शक्षामूलक कक्षाहरु सं चालनगने ।
चौथोहप्ता (प्रर्ोगात्मकप्रदशिनी)

आर्ोर्िन मवहनाको अन्र्ीम हप्तामा साविजर्नक स्थलहरु जस्र्ैःस्वास््र्सं स्था, ववद्यालर्,

क्र्ाम्पस, स्थानीर् क्लव लगार्र् ववर्भन्न स्थलहरुमा दू ई बालबार्लका ष्चन्ह अं कीर्

आर्ोर्िनर्ुि नूनको प्रर्ोग प्रदशिनी (Practical Demonstration) को कार्िक्रम सं चालन
गने । साथै स्थानीर् स्र्िमा वववक्र भइिहेका नूनहरुमा आर्ोर्िन टे टटवकटको प्रर्ोगगिी
आर्ोर्िन भएन भएको हेने/जाँचगने । जसले जनमानसमा आर्ूले आर्ोर्िनर्ुि भर्न
प्रर्ोग गिीिहेको नूनको बािे मा सचेर् गिाउन मद्धर् र्मपछ ।
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समुदार्का मार्नसहरुलाई बोलाएि आर्ोर्िनको प्रर्ोगवकन, कसिी ि कुन स्रोर्बाट प्राप्तगने
भन्ने बािे मा बर्ाउं ने । र्सको लार्ग आवश्र्क सामाग्रीहरुको प्रदशिनी गने ि प्रर्ोगगने
र्िीकाको बािे मा बर्ाउं ने।

आर्ोर्िनर्ुिनूनकोशुद्धर्ाजाँचर्थाप्रर्ोगकार्नम्र्ीचावहनेआवश्र्कसामाग्रीहरुः
आर्ोर्िनटे टटवकट

आर्ोर्िनर्ुिप्र्ाकेटकोनून
कार्िक्रम अनुगमन र्था सुपरिबेक्षण:

परिवाि कपर्ाण महाशाखा ले आबश्र्कर्ानुसाि कार्िक्रमको अनुगमन गने छ ।
अर्भलेखर्थाप्रर्र्वेदन

स्वास्थ सेवा र्बभाग, परिवाि कपर्ाण महाशाखा, पोर्ण शाखा, टे कुमा कार्िक्रमसम्पन्न भए
पश्चार् र्नम्न प्रर्र्बेदनहरु पठाउनुपने छ:

सम्बष्न्धर् स्वास््र् सं स्था ि पार्लकाका स्वास््र्कमीर्थाप्रर्र्र्नर्धहरुलेकार्िक्रमसम्पन्नर्ाको
र्बस्र्ृर्प्रगर्र् प्रर्र्वेदन
सम्बष्न्धर्

प्रदे शले चौमार्सक ि बावर्िक रुपमा एक प्रर्र् आर्थिक र्था भौर्र्क प्रगर्र्

प्रर्र्बेदन )अनुसूची २(
सन्दभि

आर्ोर्िन मवहना सं चालन र्नदे ष्शका

सामाग्री
घ)

ववद्यालर् स्वास््र् र्था पोर्ण सप्ताह सञ्चालन

परिचर्

ववद्यालर् स्वास््र् र्था पोर्ण सप्ताह प्रत्र्ेक बर्िको जेटठ१दे ष्ख ७ गर्े सम्म लगार्ाि
सार् र्दन मनाइनेछ । स्थानीर् आवश्र्कर्ा ि उपर्ुिर्ाको आधािमा र्हाँ उपलेख

भएभन्दा बाहेकका कार्िक्रम र्र्गिी सप्ताहको अवर्ध र्भर थप कार्िक्रम समावेस गनि
सवकन्छ।सप्ताह मनाउँ दा प्रत्र्ेक र्दन कुनैन कुनैकार्िक्रमको आर्ोजना गनेकुिालाई
ववशेर् ध्र्ान र्दनुपनेछ।स्वास््र् सं स्था एवं ववद्यालर् स्वास््र् र्था पोर्ण कार्िक्रम लागू

ु रुपमा कार्िक्रमहरूको
भएका ववद्यालर्हरूले आपसमा समन्वर्गिी छु ट्टा—छु ट्टै वा सं र्ि

आर्ोजना गिी ववद्यालर् स्वास््र् र्था पोर्ण सप्ताह मनाउन सक्नेछन्। सोको लार्ग
वावर्िक कार्िक्रममा बजेट व्र्वस्था गिीएकोछ । प्रत्र्ेक पार्लकाले सप्ताहव्र्ापी
कार्िक्रमहरु बनाई नेपाल सिकािको आर्थिक ऐन र्नर्मानुसाि गनिगिाउनु पनेछ।
उद्देश्र्

ववद्यालर् जाने उमेिका बालबार्लकाहरूको पोर्ण ष्स्थर्र्मा सुधािगने।

ववद्यालर्का बालबार्लका, ष्शक्षक ि समुदार्लाई स्वास््र् प्रर्र् जागरुक बनाउने ि
उनीहरूमा चेर्ना अर्भवृष्द्ध गने।

अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल

र्बद्यालर्हरुमा स्वास््र् सेवा र्था स्वास््र्ष्शक्षाको उपलब्धर्ामा गुणात्मक ववकास हुनछ
े

ु ा साथै
। र्बद्यालर्का बालबार्लकाहरुमा स्वास््र् सम्बष्न्ध चेर्नामा अर्भबृष्द्धहुनक
उपलब्ध स्वास््र् सुर्बधाको उपभोग गनेबार्नको र्बकाश हुनेछ। र्बद्याथीहरुको
माध्र्मबाट आमाबाबु र्था घिपरिवािमा स्वस्थकि आर्नबानीको ववकास हुनेछ।
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सञ्चालन
प्रकृर्ा

र्स

वक्रर्ाकलापका लार्ग सार्वटै प्रदे शर्हहरुमा नेपाल सिकािको श्रोर्र्र्ि बाट र्स

आर्थिक वर्िको वावर्िक कार्िक्रम बाट बजेट र्था कार्िक्रम व्र्वस्था गिीएकोछ ।
मनाइनेस्थानहरू:

स्वास््र् संस्था स्थानीर् साबिजर्नक ववद्यालर्हरू

कुनैस्थानीर् चाि –पवि वा ववशेर् कार्िक्रम पिे को भए त्र्स्र्ो स्थानमा
प्रष्शक्षक, सहभार्ग, र्ार्लमसामागीः

ववद्यालर् स्वास््र् र्था पोर्ण सप्ताह कार्िक्रमलाई सर्लर्ाका साथ सं पन्न गनिको लार्ग
ष्जम्मेवाि व्र्ष्िको रुपमा सामाष्जक ववकास मन्रालर्
प्रादे ष्शक स्वास््र् र्नदे शनालर्का प्रमुख

/

/ जनस्वास््र् शाखा

र्थापोर्ण कार्िक्रम सम्बद्ध व्र्ष्ि िहनेछन

। सप्ताह मनाउने कार्िक्रममा र्नम्नानुसािका व्र्ष्िहरूले श्रोर्व्र्ष्िको रुपमा सहर्ोग
गनुह
ि न
ु ेछ । सामाष्जक ववकास मन्रालर्/ ष्शक्षा शाखा/ ष्शक्षा र्बकाश र्नदे शनालर्का

ववद्यालर् स्वास््र् र्था पोर्ण कार्िक्रम हेने सम्वद्ध व्र्ष्ि,ववद्यालर् र्निीक्षकहरू (SSs)
ि श्रोर्व्र्ष्िहरू(RPs) र्था ष्शक्षक/ष्शष्क्षकाहरुले र्स कार्िमा सहर्ोग गनुह
ि न
ु ेछ ।
सप्ताहव्र्पी रुपमा सं चालन गनि सवकने वक्रर्ाकलापहरू:

पवहलोर्दनःपोर्ण प्रदशिनी कार्िक्रम बच्चाका अर्भभावकहरू, ववद्यालर्काछारछाराहरू,

समुदार्का मार्नसहरू लाई बोलाएि बच्चालाई थप खाना, जाउलो ि र्लटो खुवाउं ने
बािे मा बर्ाउने।र्सको लार्ग आवश्र्कपने कच्चा सामग्रीहरूको प्रदशिनी गने ि बनाउने
र्िीकाको बािे मा बर्ाउने।

दोस्रोर्दनःजनचेर्ना जगाउने र्था अर्भमुष्खकिण कार्िक्रम

स्वास््र् र्था पोर्ण सम्बन्धमा नष्जकैको ववद्यालर्मा ववशेर्गिी बाल पोर्ण ि मार्ृ
पोर्णको बािे मा१दे ष्ख२ घण्टा सम्मको कक्षा सञ्चालनगने

सिकािी र्था र्नजी ववद्यालर्का १दे ष्ख१०कक्षा सम्मका सवै बालबार्लकाहरूलाई

लष्क्षर् गिी सवै ववद्यालर्मा उनीहरूका ष्शक्षक र्था अर्भभावकहरूलाई समेर् जुकाको
सं क्रमण ि र्सको प्रभावको बािे मा सचेर् गिाउने खालका कार्िक्रम आर्ोजना गने ।
ववद्याथीहरूका लार्ग ववद्यालर् खाजाको व्र्वस्थाका लार्ग अर्भभावहरू संग छलर्ल
एवं पिामशि गने।

वकशोिवकशोिी (१०दे ष्ख१९वर्ि) हरूका लार्ग पोर्णको महत्वको बािे मा कक्षा सञ्चालन
गने ।

र्स कार्िक्रमलाई अझ व्र्ापक बनाउनका लार्ग स्थानीर् श्रोर् जुटाउने ि माइवकङ्ग,
र्भत्ते लेखन आर्द जस्र्ा अन्र् कार्िक्रमहरू पर्न गनि सवकन्छ।

पौष्टटक खाद्य पदाथिहरू बालबार्लकाको र्ार्लका अनुसािका खानाको बािे मा स्थानीर्
एर््.एम्र्था िे र्िर्ोहरूमा सन्दे श मूलक सामग्री प्रचाि प्रसाि गनि सवकन्छ ।

ष्क्लनीकमा जचाँउन आउने बालबार्लकाको बीचमा ष्शशु प्रदशिनी गिाई पुिस्काि र्दएि
पर्न उनीहरूलाई हौसला र्दन सवकन्छ।
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र्ेस्रो ि चौथो र्दनःजुकाको और्र्ध खुवाउने कार्िक्रम

सिकािी र्था र्नजी ववद्यालर्का १ दे ष्ख१० कक्षा सम्मका सवै बालबार्लकाहरूलाई
जुकाको और्र्ध खुवाउने कार्िक्रमगने, खासगरि चौथो र्दनमा अष्घपलो र्दन जुकाको
और्र्ध खान छु टे काहरूलाई और्र्ध खुवाउने । जुकाको और्र्ध सम्बष्न्धर् पार्लकाले

व्र्वस्था गनुप
ि नेछ । पार्लकाले ववद्यालर्लाई जुकाको और्र्ध उपलव्ध गिाई ववर्िण
कार्िमा सहर्ोग गनुप
ि नेछ । और्र्ध ववर्िण कार्िको लार्ग छु ट्टै बजेटको व्र्वस्था

गिीएको छै न । बैशाख मवहनामा र्भटार्मन ए सं गै जुकाको और्र्ध खाएका बालबार्लका
भए उनीहरुलाई र्ो पटकमा नखुवाउने

।

पाँचौर्दन: सिसर्ाई कार्िक्रम

ववद्यालर् परिसिको सुिक्षाि स्वस््र् वार्ाविणका लार्ग कक्षा कोठा ि ववद्यालर् हार्ाको
सिसर्ाइ गने,

ववद्याथीहरूको व्र्ष्िगर् स्वास््र् ि सिसर्ाइको र्नर्र्मर् जाँचगने,

पिजीवी र्नर्न्रण गनि प्रत्र्ेक६मवहनाको र्िकमा जुकाको और्धी खुवाउने प्रवन्धका
लार्ग श्रोर्को खोजीगने,

ववद्यालर्मा बालक्लबको गठननभएको अवस्थामा बाल क्लबको गठनगिी उनीहरूको
अग्रसिर्ामा कार्िक्रम सञ्चालन गने गिी र्ोजना बनाउने ि सञ्चालन गने,

प्रत्र्ेक शैष्क्षक सरको प्रािम्भमा अर्नवार्ि रुपमा ि सम्भव भएमा अको एकपटक
गिीवर्िमा २पटक ववद्याथीहरूको स्वास््र् पिीक्षणका लार्ग नष्जकको स्वास््र् सं स्था
सं ग समन्वर् गने।

छै ठौँर्दनः अर्र्रिि कार्िक्रम

प्राथर्मकर्हका बालबार्लकाहरूलाई सं भव भएसम्म ववद्यालर् खाजा कार्िक्रम सञ्चालन

गिी (घि बाटै पर्ाउन लगाएि भएपर्न) र्सै अवर्धमा उनीहरूलाई पोर्णर्ुि खानपान
सम्बन्धी व्र्वहाि र्सकाउने र्था व्र्ष्िगर् सिसर्ाइका लार्ग अर्भप्रेरिर् गने।

हाष्जरिजवार्, र्नबन्ध, कथा, लोकगीर् जस्र्ा अर्र्रिि वक्रर्ाकलाप सञ्चालनगने ।

ववद्यालर् र्था साविजर्नक स्थलहरूमा जन–चेर्नामूलक ¥र्ाली, गीर्, नाच र्था
सिकनाटक प्रदशिनगने

सार्ौँर्दन: ववद्यालर्मा स्वास््र् ि सिसर्ाइको ष्स्थर्र्को समीक्षा कार्िक्रम ।

ववद्यालर् स्वास््र् र्था पोर्ण सन्दभिमा हालसम्म भएगिे का कार्िक्रम, त्र्सको उपलष्ब्ध,

उि कार्िक्रम सञ्चालनका च ुनौर्ी ि आगामी र्दनमा र्ी कार्िक्रमलाई अझ प्रभावकािी
िं गबाट कसिी सञ्चालन गनि सवकन्छ ? भन्ने सन्दभिमा स्थानीर् स्वास््र्कर्र्मीहरू,

ववद्यालर्का ष्शक्षकहरू, श्रोर् व्र्ष्िहरू समेर्लाई सहभागी गिाईछल र्ल र्था
अन्र्र्वक्रर्ा कार्िक्रम गने ि पृटठपोर्ण (Feedback) र्लने।
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कार्िक्रम अनुगमन र्था सुपरिबेक्षण:

परिवाि कपर्ाण महाशाखा ले आबश्र्कर्ानुसाि कार्िक्रमको अनुगमन गनेछ
अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन

।

सं ष्घर्मन्रालर्,स्वास्थ सेवा र्बभाग, परिवाि कपर्ाण महाशाखा, पोर्ण शाखा, टे कुमा
कार्िक्रमसम्पन्न भए पश्चार् र्नम्न प्रर्र्बेदनहरु पठाउनुपने छ:
कार्िक्रमसम्पन्नर्ाको र्बस्र्ृर्प्रगर्र् प्रर्र्वेदन

सम्बष्न्धर् सामाष्जक ववकास मन्रालर्लेचौमार्सक ि बावर्िक रुपमा एक प्रर्र् आर्थिक
र्था भौर्र्क प्रगर्र् प्रर्र्बेदन )अनुसूची २(

सन्दभि सामाग्री र्बद्यालर् स्वास््र् र्था पोर्ण सप्ताह सं चालन र्नदे ष्शका
प्रदे श १ अन्र्गिर् िहेका ष्जपला धनकुटा, इलाम, झापा, मोिं ग, ओखलिुं गा, सुनसिी, र्ेिथुम
र्नकार्का
परिचर्

स्वास््र् प्रमुखहरुलाई बृहर् पोर्ण प्र्ाकेज सम्बष्न्ध प्रष्शकक्षक प्रष्शकक्षण र्ार्लम

स्थानीर्

मवहला र्था बालबार्लकाहरुको पोर्ण अबस्थामा सुधाि गने नेपाल सिकािको िणनीर्र् र्था

कार्िर्ोजना अनुरुप नेपालमा मवहला र्था बालबार्लका लष्क्षर् पोर्ण सम्बष्न्ध ववर्भन्न
कार्िक्रमहरु संचालन भैिहेको व्र्होिा अबगर् नै छ । र्बगर् केवह वर्ि दे ष्ख सिकािी र्था

गैह्र सिकािी सं घ सं स्थाका प्रार्बर्धकहरु, मवहला स्वास््र् स्वर्म् सेववकाहरुलाई पोर्ण सम्बष्न्ध

ज्ञान ि ष्शप को अर्भवृष्द्धको लार्ग कुपोर्ण ब्र्बस्थापन, सुक्ष्म पोशाक र्त्व ववर्िण, पोर्ण
व्र्वहाि परिबर्िन का लार्ग पिामशि लगाएर्का पोर्ण सम्बष्न्ध ववर्भन्न र्ार्लमहरु संचालन

भैिहेको परिपेक्ष्र्मा नेपाल सिकािले पोर्ण र्बर्ेश र्बर्र् बस्र्ु सम्बद्ध छरिएि िहेका र्ार्लम

अर्भमुखीकिण लाई एवककृर् गरि हाल बहु क्षेरीर् पोर्ण अबधािणामा िाष्टिर् पोर्ण नीर्र्,
िाष्टिर् कार्ि र्ोजना र्था र्मर्ब्र्र्ी श्रोर् ब्र्बस्थापन समेर् लाई मध्र्नजि गरि नेपालमा

ु े “बृहर् पोर्ण र्बर्ेश कार्िक्रम सम्बष्न्ध स्वास््र्
ववद्यमान न्र्ू न पोर्ण लाई सम्बोधन गने हेर्ल
कार्िकर्ािहरुका लार्ग आधािभूर् क्षमर्ा अर्भवृष्द्ध पुष्स्र्का २०७६” र्र्ाि गरि आगामी

र्दनहरुमा पोर्ण सम्बष्न्ध ज्ञान ि र्सपमा अर्भवृष्द्ध भइ वकशोिी, बालबार्लका, मवहला, र्था
घि परिवािको पोर्ण सम्बष्न्ध ब्र्बहािमा परिवर्िन आउने छ ि कुपोर्णबाट वपर्िर् मवहला
र्था बालबार्लकाको जीवन िक्षा गनि सहर्ोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
उद्देश्र्

स्वास््र्कमी र्था मवहला स्वास््र् स्वर्ं सेववकाहरु लाई पोर्ण सम्बन्धी ववर्र्हरुमा ज्ञान,

अपेष्क्षर्

ु ो साथै ५ वर्ि मुर्नका वकशोिीहरु, बालबार्लका, गभिवर्ी र्था
पोर्ण सेवामा सुधाि हुनक

सञ्चालन

कार्िक्रम सं चालन गदाि ध्र्ान र्दनु पने कुिाहरु

प्रर्र्र्ल
प्रकृर्ा

र्सप अर्भवृष्द्ध गिी पोर्ण कार्िक्रम प्रभावकािी का साथ सं चालन गने ।
सुत्केिी आमाहरुको पोर्ण ष्स्थर्र् सुधाि हुनेछ ।
र्ो र्ार्लम सार् र्दनको हुनेछ ।

र्ार्लम सं चालन गदाि स्थानीर् र्नकार्का स्वास््र् प्रमुख, प्रदे श र्नदे शनालर् वा पोर्ण शाखा,
परिवाि कपर्ाण महाशाखा बाट बृहर् पोर्ण प्र्ाकेज र्ार्लम प्राप्त गिे को सहजकर्ािको सहर्ोग
र्लई र्ार्लम प्रभावकािी बनाउने।
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र्ो र्ार्लम गदाि प्रदे श १ अन्र्गिर् मार्थ उपलेष्खर् ष्जपलाहरुको सबै स्वास््र् प्रमुख हरुलाई
समेवटएि र्ार्लम र्दनु पछि।

लष्क्षर्समूहः प्रदे श १ अन्र्गिर् िहेका ष्जपला धनकुटा, इलाम, झापा, मोिं ग, ओखलिुं गा,
सुनसिी, र्ेिथुमकास्वास््र् प्रमुखहरु

सेवा र्दने /कार्िक्रम सञ्चालन गने र्नकार्ःस्थानीर् र्हका स्वास््र् प्रमुखहरु ।
सेवा/कार्िक्रम सञ्चालन गनुप
ि ने समर्ःआर्थिक वर्ि २०७७/२०७८को
र्भरकार्िक्रमसम्पन्नगनुप
ि नेछ।

कार्िक्रम अनुगमन र्था सुपरिबेक्षण:परिवाि कपर्ाण महाशाखाले
आबश्र्कर्ानुसाि कार्िक्रमको अनुगमन गने छ ।

दोस्रो चौमार्सक

प्रादे ष्शक र्नकार्/

अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन: प्रादे ष्शक मन्रालर्/सं ष्घर्मन्रालर्,स्वास्थ सेवा र्बभाग, परिवाि
कपर्ाण महाशाखा, पोर्ण शाखा, टे कुमाकार्िक्रमसम्पन्न भए पश्चार् र्नम्न प्रर्र्बेदनहरु
पठाउनुपनेछ,

सम्बष्न्धर् स्थानीर् र्हका स्वास््र् प्रमुखहरुले कार्िक्रम सम्पन्नर्ाको र्बस्र्ृर् प्रगर्र् प्रर्र्वेदन

सम्बष्न्धर् प्रदे शमा चौमार्सक ि बावर्िक रुपमा एक प्रर्र् आर्थिक र्था भौर्र्क प्रगर्र् प्रर्र्बेदन
)अनुसूची २(
बजेट

वाँिर्ाँि

र्स कार्िक्रमको लार्ग प्रदे श १ मा दोस्रो चौमार्सकको लार्ग रु ३,६००,००० छर्ीस (
ि र्ेस्रो चौमार्सकको लार्ग २ )लाख मार,४००,००० गरि कुल बजेट )चौर्बस लाख मार(
गरि रु ६,०००,००० ववर्नर्ोष्जर् गरिएको छ।प्रचर्लर् आर्थिक एन

)साठी लाख मार(

कानुनको परिर्ध र्भर िवह आवश्र्कर्ा अनुसाि बािर्ाि गि ्न सवकने छ।
सन्दभि सामग्री

बृहर् पोर्ण लष्क्षर् कार्िक्रमको र्ार्लम पुष्स्र्का, IHMIS को अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन
र्ािामहरु, आर्द

सुत्केिी र्था गभिवर्ी आमा ि वकशोिीहरुलाइ साप्तावहक ववर्िण को लार्ग आइिन र्ोर्लक एर्सि खरिद
परिचर्

प्रदे शर्हबाट िाष्स्िर् पोर्ण कार्िक्रम सञ्चालन लार्ग आवश्र्क हुनेपोर्णजन्र् सामाग्री

आइिन र्ोलीक एर्सि चक्कीखरिदववर्िण ,भण्िािण ,ब्र्बस्थापनको लार्ग बजेट
र्बर्नर्ोजन

गरिएको

छ।

र्ी

आवश्र्कर्ाकोआधािमाखरिदगनुप
ि नेछ।

सामाग्रीहरुको

लागर्

अनुमान

उद्देश्र्

पोर्ण सम्बष्न्ध सेवा र्निन्र्ि सेवा उपलब्ध गिाउने।

अपेष्क्षर्

पोर्णजन्र् सामाग्रीहरुको अभावनहुनेर्थासमर्मैआपूर्र्िभई मवहला र्था

सञ्चालन

र्सकार्िक्रमको लार्ग बजेटको व्र्वस्था प्रादे ष्शक मन्रालर्मा गरिएकोछ।

प्रर्र्र्ल
प्रकृर्ा

र्बिामीदिमृत्र्ुदिमाकर्मआइ पोर्ण ष्स्थर्र्मा सुधाि आउने छ

सेवा/कार्िक्रमसञ्चालन गने र्नकार्ः

। ,

गरि

वकशोिीहरुको

प्रदे श अन्र्गिर्का अस्पर्ालहरुमवहला स्वास््र् स्वर्म् सेववकाहरुबाट ,स्वास्थ सं स्था ,
मवहला र्था वकशोिीहरुलाईपोर्ण सेवाउपलब्धगिाइने छ ।
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सेवा/कार्िक्रमसञ्चालनगनेअवर्धः
बर्ैभिी (आ.व. २०७७) ७८/
सञ्चालनववर्धः

सामग्रीहरुको वावर्िक खपर्को आधािमा बिी खरिद नहुनग
े िी व्र्वस्थापन महाशाखाबाट

हुने आपूर्र्िलाई समेर् ध्र्ानमा िाखी सम्बष्न्धर् प्रदे शले खरिद गिी आवश्र्कर्ा अनुसािमा
र्हर्का स्थानीर् स्वास््र् सं स्थाहरूमा ववर्िण गनुप
ि नेछ।
कार्िक्रम अनुगमन र्था सुपरिबेक्षण:

परिवाि कपर्ाण महाशाखाले आबश्र्कर्ानुसाि कार्िक्रमको अनुगमन गनेछ।
अर्भलेखर्थाप्रर्र्वेदन

सं ष्घर्स्वास््र् र्था जनसं ख्र्ा मन्रालर्, स्वास्थ सेवा र्बभाग, परिवाि कपर्ाण महाशाखा,
पोर्ण शाखा, टे कुमा कार्िक्रमसम्पन्न भए पश्चार् र्नम्न प्रर्र्बेदनहरु पठाउनुपने छ:
सम्बष्न्धर् प्रादे ष्शक र्नकार्हरु सामाष्जक ववकाश मन्रालर्,प्रादे ष्शक र्नदे शनालर्
/प्रादे ष्शक स्वास््र् आपूर्र्ि ब्र्बस्थापन केन्र
प्रर्र्वेदन।

लेकार्िक्रमसम्पन्नर्ाको र्बस्र्ृर्प्रगर्र्

सम्बष्न्धर् प्रादे ष्शक र्नकार्ले चौमार्सक ि बावर्िक रुपमा आर्थिक र्था भौर्र्क प्रगर्र्
प्रर्र्बेदन )अनुसूची २(
बजेट वाँिर्ाँि

सीनं .

प्रदे श

िकम रु(हजाि मा )

१

प्रदे श नं १

२९९८३

२

प्रदे श नं २

२००००

३

प्रदे श नं ३

३००१२

४

गण्िकी प्रदे श

३००२७

५

प्रदे श नं ५

३००००

६

कणािली प्रदे श

३००००

७

सुदिु पष्श्चम प्रदे श

३००२४

जम्मा

कैवर्र्र्

२००,०६०

मार्थ उपलेष्खर् िकम पवहलो चौमार्सकमा आइिन र्ोर्लक एर्सि खरिद गनि र्बर्नर्ोजन
गरिएको हो ।

प्रचर्लर् आर्थिक ऐन कानुनको परिर्ध र्भर िही आबश्र्कर्ा अनुसाि बांिर्ांि गनि
सवकने छ।
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सन्दभि सामाग्री ब्र्बस्थापन महाशाखासंग समन्वर् गरि कार्िववर्ध स्पेर्सवर्केशनको साथै ,प्रचर्लर्
साबिजर्नक खरिद

ऐन)सं सोधन सवहर्( र्था र्नर्मावली २०६४ २०६३ ,,

आर्थिकऐनर्नर्मानुसािअनुसाि उपिोि सामग्री खरिद गनुि पनेछ

कणािली प्रदे शको ५ ष्जपला कार्लकोट(, जुम्ला, मुग,ु हुम्ला ि िोपपार्थाबर् ि सोलुखम्ु बु ष्जपला लष्क्षर् )
समुहमा MCHN कार्िक्रम र्निन्र्िर्ा र्था लागु गनि आपर्कालीन पोर्णको लार्ग समेर् र्ोटी र्ाइि वपठो

(Superceral)
परिचर्

प्रदे शर्हबाट िाष्स्िर् पोर्ण कार्िक्रम सञ्चालन लार्ग आवश्र्क हुने पोर्णजन्र् सामाग्री
र्ोटी र्ाइि वपठो

( Supercereal) पौष्टटक आहाि खरिद ववर्िण ,भण्िािण ,

ब्र्बस्थापनको लार्ग बजेट र्बर्नर्ोजन गरिएको छ। र्ी सामाग्रीहरु लागर् अनुमान गरि

आवश्र्कर्ाकोआधािमाखरिदगनुप
ि ने।कणािली प्रदे शकोलार्ग िु वानीगने कार्ि WFP मार्िर्
हुने भएकोले खरिदको लार्ग मार बजेट र्बर्नर्ोजन गरिएको ि सोलुखम्ु बु ष्जपलाको
लार्ग नेपाल सिकािले नै िु वानी ब्र्बस्थापन गनुि पने भएकोले सो समेर्लाई मध्र्नजि
गरि बजेटर्बर्नर्ोजन गरिएको छ ।
उद्देश्र्

पोर्ण सेवा र्निन्र्ि उपलब्ध गिाउने।

अपेष्क्षर्

पोर्णजन्र् सामाग्रीहरुको अभाव नहुने र्था समर्मै आपूर्र्ि भई मवहला र्था बालबार्लका

सञ्चालन

र्सकार्िक्रमको लार्ग बजेटको व्र्वस्था प्रादे ष्शक मन्रालर्मा गरिएकोछ।

प्रर्र्र्ल
प्रकृर्ा

र्बिार्मदि ,मृत्र्ुदिमा कर्म आइ पोर्ण ष्स्थर्र्मा सुधाि आउनेछ

।

सेवा/कार्िक्रम सञ्चालन गने र्नकार्ः

प्रदे श अन्र्गिर्का अस्पर्ालहरुमवहला स्वास््र् स्वर्म् सेववकाहरुबाट ,स्वास्थ सं स्था ,
मवहलार्था बालबार्लकालाईपोर्ण सेवा उपलब्ध गिाइने छ ।
सेवा/कार्िक्रम सञ्चालन गने अवर्धः

सञ्चालनववर्धः सामग्रीहरुको वावर्िक खपर्को आधािमा बिी खरिद नहुनेगिी ि
व्र्वस्थापन महाशाखाबाट हुने आपूर्र्िलाई समेर् ध्र्ानमा िाखी सम्बष्न्धर् प्रदे शले
खरिदगिी

गनुप
ि नेछ।

आवश्र्कर्ा

अनुसािमा

र्हर्का

कार्िक्रम अनुगमन र्था सुपरिबेक्षण:

स्थानीर्

स्वास््र्सं स्थाहरूमा

परिवाि कपर्ाण महाशाखाले आबश्र्कर्ानुसाि कार्िक्रमको अनुगमन गनेछ
अर्भलेखर्थाप्रर्र्वेदन

ववर्िण

।

सं ष्घर्स्वास््र् र्था जनसं ख्र्ा मन्रालर्, स्वास्थ सेवा र्बभाग, परिवाि कपर्ाण महाशाखा,
पोर्ण शाखा, टे कुमा कार्िक्रमसम्पन्न भए पश्चार् र्नम्न प्रर्र्बेदनहरु पठाउनुपने छ:
सम्बष्न्धर् प्रादे ष्शक र्नकार्हरु सामाष्जक ववकाश मन्रालर्,प्रादे ष्शक र्नदे शनालर्
/प्रादे ष्शक स्वास््र् आपूर्र्ि ब्र्बस्थापन केन्र
प्रर्र्वेदन।

लेकार्िक्रमसम्पन्नर्ाको र्बस्र्ृर्प्रगर्र्

सम्बष्न्धर् प्रादे ष्शक र्नकार्ले चौमार्सक ि बावर्िक रुपमा आर्थिक र्था भौर्र्क प्रगर्र्
प्रर्र्बेदन पठाउने)अनुसूची २(
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बजेट वाँिर्ाँि 

कणािली प्रदे शलाइ रु ९५,०००,००० (नौ किोि पचास लाख मार) को दिले ि
प्रदे श नं

१ लाइ रु २५,०००,००० (दुई किोि पचास लाख मार) पवहलो

चौमार्सक मा िकम िु वानी सवहर् र्बर्नर्ोजन गरिएको छ।


प्रचर्लर् आर्थिक ऐन कानुनको परिर्ध र्भर िही आबश्र्कर्ा अनुसाि बांिर्ांि गनि
सवकने छ।



प्रर्र् एकाई मुपर् र्था कार्िक्रमको लष्क्षर् जनसं ख्र्ालाई आधािमानी सामग्रीको
लागर् अनुमान र्र्ाि गनुप
ि नेछ ।

सन्दभि सामाग्री ब्र्बस्थापन महाशाखा आपुर्र्ि शाखासं ग समन्वर् गरि शाखाले उपलब्ध गिाउने
स्पेर्सवर्केसनका साथै प्रचर्लर् साबिजर्नक खरिद ऐन २०६३र्था र्नर्मावली २०६४
(सं सोधन सवहर्), आर्थिक ऐन र्नर्मानुसाि उपिोि सामग्री खरिद गनुि पनेछ ।
८. पोर्ण कार्िक्रमको अनुगमन र्था सुपरिवेक्षण
परिचर्

पोर्ण कार्िक्रम लागु भएका सम्पूण ि प्रदे श र्थापार्लकाहरुबाट संचालन हुने पोर्ण सम्बष्न्धर्

कार्िक्रमहरु प्रभावकािी ि गुणस्र्िीर् बनाउने ि कार्िक्रममा सुधाि पर्ाउने अर्भप्रार्ले सेवा
प्रवाह गने र्नकार् वा व्र्ष्िले अवलम्बन गिे को प्रवक्रर्ाहरुको प्रत्र्क्षअनुगमन र्था
सुपरिवेक्षण गनिका लार्ग उपलेष्खर्

उद्देश्र्

ष्शर्िकमा बजेट व्र्वस्था गरिएको छ ।

प्रदे श अन्र्गिर् सं चार्लर् पोर्ण कार्िक्रमहरुको कार्िन्वर्नको अवस्था बािे स्थलगर् अबलोकन
गरि कार्िक्षेर र्हबाट हुनपु ने सुधािका लार्ग र्त्काल पृटठपोर्ण र्दने ि कार्िन्वर्नको
ष्शलष्शलामा दे ष्खएको अबिोधलाई हटाउन सहजीकिण गने र्था स्थलगर् अनुभवको
आधािमा नीर्र् र्नमािण र्हमा आबश्र्क सुझाब पेश गने।

अपेष्क्षर्

पोर्ण कार्िक्रमका सुचांकमा सुधाि भएको हुनेछ ।

सञ्चालन

मार्थ उपलेष्खर् सुपरिवेक्षण, अनुगमनका वक्रर्ाकलापहरुमा ववर्नर्ोष्जर् बजेटबाट सुपरिवेक्षण

प्रर्र्र्ल
प्रकृर्ा

कार्ि र्ोजना बनाउँदा सुधािको महसुस गरिएका ष्जपला, पार्लकाहरु छनोट गिी सुपरिवेक्षण
कार्ि र्ार्लका र्र्ाि गने ।

सुपरिवेक्षण कार्िक्रमको लार्ग ववर्र्वस्र्ुमा दक्ष र्था कार्िक्रम सं ग सम्बष्न्धर् व्र्ष्ि मार
परिचालनको र्ोजना बनाउने ।

सुपरिवेक्षण कार्ि र्ोजना र्था अन्र् र्नर्र्मर् कार्िमा खटी जाने कमिचािीहरुले सुपरिवेक्षण
पश्चार् कार्िक्रमको अवस्था, गरिएका कार्िहरु ि सुझाव सवहर् अर्नवार्ि रुपमा चेक र्लटट

सवहर् सर्मक्षा ि पृटठपोर्ण र्दएको कार्िको अर्भलेख िाखी एक कपी स्वा.से.वव, परिवाि
कपर्fण महाशाखा, पोर्ण शाखालाई उपलब्ध गिाउनु पनेछ।
लष्क्षर्समूहः

प्रदे श अन्र्गिर्का पोर्ण पुनस्थापना गृह ि ष्जपला, अस्पर्ालहरु, पार्लका ष्स्थीर् स्वास््र्
सं स्थाहरु, म.स्वा.स्वं. सेववकाहरु

सेवा र्दनेिकार्िक्रम सं चालन गने र्नकार्ः
सम्बष्न्धर्

प्रादे ष्शक स्वास््र् सम्बष्न्धर् र्नकार्हरुले

सेवा ि कार्िक्रम संचालन गनुप
ि ने समर्ः
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गनुप
ि नेछ ।



चालु आर्थिक वर्ि २०७७/७८

र्भर

र्ोवकएको पवहलो, दोस्रो ि र्ेस्रो

चौमार्सक एवं

आवश्र्कर्ा ि कार्ि र्ोजना अनुसाि संचालन गने ।






कार्िक्रम अनुगमन र्था सुपरिबेक्षण:

परिवाि कपर्ाण महाशाखाले आबश्र्कर्ानुसाि कार्िक्रमको अनुगमन गनेछ ।
अर्भलेखर्थाप्रर्र्वेदन

सं ष्घर्स्वास््र् र्था जनसं ख्र्ा मन्रालर्, स्वास्थ सेवा र्बभाग, परिवाि कपर्ाण महाशाखा,
पोर्ण शाखा, टे कुमा कार्िक्रमसम्पन्न भए पश्चार् र्नम्न प्रर्र्बेदनहरु




पठाउनुपने छ:

सम्बष्न्धर् प्रादे ष्शक र्नकार्हरुले कार्िक्रम सम्पन्नर्ाको र्बस्र्ृर् प्रगर्र् प्रर्र्वेदन

सम्बष्न्धर् प्रादे ष्शक र्नकार्ले चौमार्सक ि बावर्िक रुपमा एक प्रर्र् आर्थिक र्था भौर्र्क
प्रगर्र् प्रर्र्बेदन )अनुसूची २(

बजेट

वाँिर्ाँि

प्रत्र्ेक प्रदे शलाइ रु ३०००००

िकम ववर्नर्ोष्जर् गरिएको छ। )र्र्न

प्रदे शमा पवहलो, दोस्रो ि र्ेस्रो चौमार्सकमा रु १ ००००० को दिले
अनुगमन र्था सुपरिवेक्षणमा खचि गनुि पने छ।

लाख मार(सबै

)एक लाख मार(

आवश्र्कर्ा अनुसाि सम्भब भएसम्म सबै स्वास््र् सं स्थापोर्णका सूचक र्था पोर्ण /
आर्थिक कार्िक्रम समेवटने गरि अनुगमन सुपरिबेक्षणको लार्ग नेपाल सिकािको प्रचर्लर्ऐन

र्नर्मानुसाि बजेट बाँिर्ाँि गनुपि नेछ ।
सन्दभि सामाग्री

पोर्ण कार्िक्रम अनुगमन चेकर्लस्टकार्िववर्ध आर्द/कार्िक्रम र्नदे ष्शका ,

९ कणािली प्रदे श अन्र्गिर् िहेका स्वास््र्कमीहरुलाई बृहर् पोर्ण प्र्ाकेज सम्बष्न्ध र्ार्लम
परिचर्

मवहला र्था बालबार्लकाहरुको पोर्ण अबस्थामा सुधाि गने नेपाल सिकािको िणनीर्र् र्था
कार्िर्ोजना अनुरुप नेपालमा मवहला र्था बालबार्लका लष्क्षर् पोर्ण सम्बष्न्ध ववर्भन्न

कार्िक्रमहरु सं चालन भैिहेको व्र्होिा अबगर् नै छ । र्बगर् केवह वर्ि दे ष्ख सिकािी र्था

गैह्र सिकािी सं घ सं स्थाका प्रार्बर्धकहरु, मवहला स्वास््र् स्वर्म् सेववकाहरुलाई पोर्ण
सम्बष्न्ध ज्ञान ि ष्शप को अर्भवृष्द्धको लार्ग कुपोर्ण ब्र्बस्थापन, सुक्ष्म पोशाक र्त्व
ववर्िण, पोर्ण व्र्वहाि परिबर्िन का लार्ग पिामशि लगाएर्का पोर्ण सम्बष्न्ध ववर्भन्न

र्ार्लमहरु सं चालन भैिहेको परिपेक्ष्र्मा नेपाल सिकािले पोर्ण र्बर्ेश र्बर्र् बस्र्ु सम्बद्ध
छरिएि िहेका र्ार्लम अर्भमुखीकिण लाई एवककृर् गरि हाल बहु क्षेरीर् पोर्ण अबधािणामा

िाष्टिर् पोर्ण नीर्र्, िाष्टिर् कार्ि र्ोजना र्था र्मर्ब्र्र्ी श्रोर् ब्र्बस्थापन समेर् लाई
ु े
मध्र्नजि गरि नेपालमा ववद्यमान न्र्ून पोर्ण लाई सम्बोधन गने हेर्ल

“बृहर् पोर्ण

र्बर्ेश कार्िक्रम सम्बष्न्ध स्वास््र् कार्िकर्ािहरुका लार्ग आधािभूर् क्षमर्ा अर्भवृष्द्ध पुष्स्र्का

२०७६” र्र्ाि गरि आगामी र्दनहरुमा पोर्ण सम्बष्न्ध ज्ञान ि र्सपमा अर्भवृष्द्ध भइ
वकशोिी, बालबार्लका, मवहला, र्था घि परिवािको पोर्ण सम्बष्न्ध ब्र्बहािमा परिवर्िन
आउने छ

ि कुपोर्णबाट वपर्िर् मवहला र्था बालबार्लकाको जीवन िक्षा गनि सहर्ोग

पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
उद्देश्र्

स्वास््र्कमीहरुलाई पोर्ण सम्बन्धी ववर्र्हरुमा ज्ञान, र्सप अर्भवृष्द्ध गिी पोर्ण कार्िक्रम
प्रभावकािी का साथ सं चालन गने ।
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अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल

ु ो साथै ५ वर्ि मुर्नका वकशोिीहरु, बालबार्लका, गभिवर्ी र्था
पोर्ण सेवामा सुधाि हुनक

सञ्चालन प्रकृर्ा

र्ो सार् र्दने कार्िक्रम प्रादे ष्शक र्ार्लम केन्रले ,

सुत्केिी आमाहरुको पोर्ण ष्स्थर्र् सुधाि हुनेछ ।
सम्बद्ध व्र्ष्िको वा

प्रदे श

र्नदे शनालर्, प्रादे ष्शक पोर्ण

परिवाि कपर्ाण महाशाखा, पोर्ण शाखाको सहर्ोगमा स्थानीर्

र्हका स्वास््र्प्रमुखहरुको क्षमर्ा अर्भबृर्द गरि कार्िक्रम सं चालन गनुि पनेछ।
कार्िक्रम सं चालन गदाि ध्र्ान र्दनु पने कुिाहरु
• र्ो र्ार्लम सार् र्दनको हुनेछ ।

• र्ार्लम सं चालन गदािबृहर् पोर्ण प्र्ाकेज र्ार्लम प्राप्त गिे को सहजकर्ािको सहर्ोगमा
र्ार्लम गनुि पनेछ ।

• र्ो र्ार्लम गदाि पोर्ण कार्िक्रम बृहर् पोर्ण प्र्ाकेज को र्ार्लम प्राप्त नभएका /

स्वास््र्कमीहरुलाई पवहलो प्राथर्मकर्ा र्दइ सकेसम्म बजेट प्राप्त अनुसाि सबै स्वास््र्का
कमिचािीहरुलाई समेवटएि र्ार्लम र्दनु पछि।

• कार्िक्रम सं चालन गदाि पोर्ण शाखा, परिवाि कपर्ाण महाशाखा बाट सहजकर्ाि को
लार्ग सहर्ोग र्लई र्ार्लम प्रभावकािी बनाउने।

लष्क्षर्समूहःकणािली प्रदे श अन्र्गिर् िहेकास्वास््र्कमीहरु
सेवार्दने/कार्िक्रमसञ्चालनगनेर्नकार्ःस्वास््र्कमीहरु।

सेवा/कार्िक्रम सञ्चालन गनुप
ि ने समर्ःआर्थिक वर्ि २०७७/२०७८को
र्भर कार्िक्रम सम्पन्न गनुप
ि नेछ।

दोस्रो चौमार्सक

कार्िक्रम अनुगमन र्था सुपरिबेक्षण:परिवाि कपर्ाण महाशाखाप्रादे ष्शक र्नकार् ले /
आबश्र्कर्ानुसाि कार्िक्रमको अनुगमन गने छ ।

अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन:प्रादे ष्शकमन्रालर्/सं ष्घर्मन्रालर्,स्वास्थ सेवा र्बभाग, परिवाि
कपर्ाण महाशाखा, पोर्ण शाखा, टे कुमाकार्िक्रमसम्पन्न भए पश्चार् र्नम्न प्रर्र्बेदनहरु
पठाउनुपनेछ,

सम्बष्न्धर् स्थानीर् र्हका स्वास््र् प्रमुखहरुले कार्िक्रम सम्पन्नर्ाको र्बस्र्ृर् प्रगर्र् प्रर्र्वेदन
सम्बष्न्धर् प्रदे शमा

चौमार्सक ि बावर्िक रुपमा एक प्रर्र् आर्थिक र्था भौर्र्क प्रगर्र्

प्रर्र्बेदन )अनुसूची २(
बजेट वाँिर्ाँि

र्स कार्िक्रमको लार्ग प्रादे ष्शक र्ार्लम केन्र, कणािली प्रदे श अन्र्गिर् दोस्रो चौमार्सकमा
रु ५,०००,००० ि र्ेस्रो चौमार्सकको लार्ग ५ )पचास लाख मार(,०००,००० पचास (
एन कानुनको परिर्ध र्भर

बजेट ववर्नर्ोष्जर् गरिएको छ।प्रचर्लर् आर्थिक )लाख मार

िवह आवश्र्कर्ा अनुसाि बािर्ाि गरि कार्िक्रम गनि सवकने छ।
सन्दभि सामग्री

बृहर् पोर्ण लष्क्षर् कार्िक्रमको र्ार्लम पुष्स्र्का, I HMIS को अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन
र्ािामहरु, आर्द

मार्ृ र्था नवष्शशु स्वास््र् कार्िक्रम लगार्र्
बजेट उपष्शशिक नं ३७००११०३ परिवाि कपर्ाण कार्िक्रमको सामाष्जक ववकाश मन्रालर् र्र्ि


आमा सुिक्षा कार्िक्रम सेवा प्रदान शोधभनाि, र्ार्ार्ार् खचि, गभिवर्ी र्था सुत्केिी उत्प्रेिणा सेवा (4th

ANC),

आमा सुिक्षा कार्िक्रमको लार्ग ििसंचाि सेवा,
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र्नशुपक गभिपर्न

सेवा र्था ष्जपला अस्पर्ाल

ि सो भन्दा र्लका सिकािी स्वास््र् सस्थाहरुमा प्रसूर्र् हुने सुत्केिी र्था नवजार् ष्शशुलाई न्र्ानो झोला
(लुगा सेट) 2.7.22.332



प्रदे शस्र्िमा

Inj.

Vitamin

k1

with

syringe,

Magnesium

Gluconate,oxytocin, र्था मार्ृ सुिक्षा चक्की (6.1.2.366)

Sulphate,

Calcium

बजेट उपष्शशिक नं ३७००११०३ परिवाि कपर्ाण कार्िक्रमको स्वास््र् र्नदे शनालर्हरु र्र्ि


अस्पर्ालहरुमा MPDSR कार्िक्रमको ववस्र्ाि, अस्पर्ाल र्था समुदार्मा एम वप र्ि एस आि र्था birth

defect कार्िक्रमको अनसाइट कोष्चङ ि अस्पर्ालमा MPDSR र्था Birth defect कार्िक्रमको सर्मक्षा
(2.7.22.331)



अस्पर्ालहरुमा MPDSR कार्िक्रमको ववस्र्ाि



अस्पर्ाल र्था समुदार्मा



अस्पर्ालमा MPDSR र्था Birth defect कार्िक्रमको सर्मक्षा

एम र्था.आि.एस.र्ि.वप.birth defect कार्िक्रम को अनसाइट कोष्चङ

बजेट उपष्शशिक नं ३७००११०३ परिवाि कपर्ाण कार्िक्रमको प्रादे ष्शक र्ार्लम केन्र र्र्ि


MNH सम्बष्न्ध Onsite coaching mentoring को लागी दक्ष प्रसूर्र् कमीहरुलाई

क्षमर्ा अर्भबृष्द्ध

(Mentor Development) (2.7.22.330)

स्वास््र् कार्ािलर् र्था अस्पर्ालमा मार्ृ र्था नवष्शशु कार्िक्रममा िहेको (code 2.7.22.320
/2.7.22.327) को वजेटवाट सन्चालन गनुप
ि ने कार्िक्रमहरु


स्वास््र् कार्ािलर्वाट स्थानीर् र्हमा समुदार् स्र्िीर् एमकार्िक्रम को अनसाइट .आि.एस.र्ि.वप. कोष्चङ
र्था सहजीकिण



MNH update (गभािवस्था दे ष्ख सुत्केिी अवस्था सम्म सेवा र्निन्र्िर्ा (Continnum of care -ANC
to PNC) को लार्ग सेवा प्रदार्कहरुलाई अर्भमुखीकिण




समुदार् स्र्िमा MPDSR कार्िक्रमको सर्मक्षा र्था अर्भमुखीकिण) ष्जपला ११(

अस्पत्तालहरुवाट ि BC/BEONC बाट प्रसुर्ी सम्बष्न्ध आकष्स्मक रुपमा िे र्ि
अस्पर्ाल)




प्रदे शका(CEONC

अस्पर्ालहरुमा MPDSR र्था Birth Defect कार्िक्रमको सचालन

प्रदे श स्र्िका अस्पर्ालहरुमा प्रसुर्ी सेवा प्रदार्कहरु लाई अनसाईट कोष्चङ ि गुणस्र्ि सुधाि कार्िक्रम
सं चालन ि Skill Lab सामानको खरिद





समुदार्स्र्िमा MPDSR कार्िक्रमको ववस्र्ाि र्था कावािन्वर्न )ष्जपला ७(

PNC कार्िक्रम ववस्र्ाि गनि स्थानीर् र्हको क्षमर्ा अर्भबृद्दी

दुगम
ि क्षेरमा कार्ििर् CEONC सेवा प्रदार्क (CEONC doctor) ि SBA Clinical Mentors हरुको

skill retention को लार्ग Referral अस्पर्ालमा placement कार्िक्रम (अस्पर्ाल)


प्रजनन स्वास््र् कार्िक्रम सम्बष्न्ध

सेवा र्था सेवा प्रबाहको र्बस्र्ाि

लगार्र्का र््र्ांक अध्र्ावर्धक

अस्पर्ालमा अन्र् कार्िक्रममा िहेको को वजेटवाट सन्चालन गनुि पने कार्िक्रमहरु



सेवा प्रदार्क किाि गिी २४ घण्टा र्सइओएनेसी सेवा सं चालन (CEONC Fund) code(6.1.2.367)

प्रसूर्र् चाप विी भएका अस्पर्ालहरुमा एनेस्थेर्सर्ोलोष्जटट/गाइनाकोलोष्जटट / पेर्िर्ावटर्सर्न एनेस्थेर्सर्ा/
सहार्क किािमा र्नर्ुिी




अस्पर्ालमा २४ घण्टा प्रसुर्ी सेवा सं चालन गनि किािमा स्टार् नसि र्नर्ुष्ि

प्रसुर्ी पश्चार् हुने ििाश्राब (PPH) िोकथामका लार्ग मार्ृ सुिक्षा चक्की अर्भमुखीकिण कार्िक्रम ववस्र्ाि
र्था र्निन्र्िर्ा
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आमा सुिक्षा कार्िक्रम सेवा प्रदान शोध भनाि, र्ार्ार्ार् खचि, गभिवर्ी र्था सुत्केिी उत्प्रेिणा सेवा (4th
ANC),

आमा सुिक्षा कार्िक्रमको लार्ग ििसंचाि सेवा,

र्नशुपक गभिपर्न

सेवा र्था ष्जपला अस्पर्ाल

ि सो भन्दा र्लका सिकािी स्वास््र् सस्थाहरुमा प्रसूर्र् हुने सुत्केिी र्था नवजार् ष्शशुलाई न्र्ानो झोला
( )लुगा सेट(
परिचर्

सं स्थागर् सुत्केिी बृदी गिी आमा र्था नवजार् ष्शशु मृत्र्ु लाई कम गनि नेपाल
सिकािले आमा सुिक्षा कार्िक्रमलाई प्राथर्मकर्ा प्राप्त कार्िक्रमको रुपमा संचालन गदै

आएको छ। र्स कार्िक्रम अन्र्गिर् आमा सुिक्षा कार्िक्रम लागु भएका स्वास््र्
सं स्थाहरुमा र्नशुपक २४ सै घण्टा प्रसुर्ी सेवा,न्र्ानो झोला,र्भटार्मन K1,र्नशुपक
गभिपर्न ि र्नशुपक ििसन्चाि सेवा कार्िक्रम का साथ संस्थागर् सुत्केिी गिाउने हिे क
मवहलालाई र्ार्ार्ार् खचि पर्न प्रदान गरिने छ।
उद्देश्र्

सं स्थागर् सुत्केिी सं ख्र्ा बृष्द्ध गिाई मार्ृ मृत्र्ु र्था नवजार् ष्शशू मृत्र्ू मा कमी पर्ाउने।

अपेष्क्षर्

सं स्थागर् सुत्केिी सं ख्र्ा बृष्द्ध गिाई मार्ृ मृत्र्ु र्था नवजार् ष्शशू मृत्र्ूमा कमी आउने।

प्रर्र्र्ल

असुिष्क्षर् गभिपर्न बाट हुने मार्ृ मृत्र्ु ि रुग्णर्ाको अवस्था न्र्ूनीकिण गरि मवहलाको
प्रजनन् स्वास््र् अर्धकाि सुर्नष्श्चर् हुने।

आमा सुिक्षा कार्िक्रमको लार्ग समर्मै र्नशुपक िगर् व्र्वस्था हुने ।
सन्चालन
प्रकृर्ा

आमा सुिक्षा कार्िक्रमको लार्ग आवश्र्क बजेट सम्बष्न्धर् अस्पर्ाल मा र्बर्नर्ोजन
गरिएको छ ।

आमा सुिक्षा र्था ANC उत्प्रेिणा

िकम

ँ ा नं ३० मा उपलेख भए अनुसाि आमा सुिक्षा
२०७५।०७६ को वजेट विव्र्को वुद
कार्िक्रममा प्रदान गरिने र्ार्ार्ार् खचि वहमाली, पहािी ि र्िाईका ष्जपलामा प्रसूर्र् हुने

सेवाग्राहीलाइ क्रमश रु ३०००, रु २०००, ि रु १००० हुनेछ । र्सै गिी गभिवर्ी

उत्प्रेिणा सेवा वापर् प्रोटोकल अनुसाि गभिवर्ी जाँच गिी स्वास््र् सं स्थामा सुत्केिी हुने
सेवाग्राहीलाई रु ८०० उपलब्ध गिाउनु पने छ ।
आमा सुिक्षा कार्िक्रमको लार्ग ििसं चाि सेवा

ववगर्मा शपर्कृर्ा ववर्धवाट अप्रशेन सेवा सुरू भएका सिकािी अस्पर्ालहरूमा वा
नष्जक भएका िि सं चाि केन्रहरूवाट मुख्र् गरि नेपाल िे िक्रस सोसाइिटी वा सं स्था

आर्ै वा अन्र् सं स्थाको सहर्ोगमा सशुपक िि सं चाि सेवा उपलव्ध भैिहेको छ ।

CEONC सेवा ववस्र्ाि सं गै अप्रेशन सेवा भएका अस्पर्ालमा िि सं चाि सेवा सुववधा

नहुँदा वा भएकोमा पर्न सशुपक सेवा हुँदा मवहलाहरूले समर्मा िगर् व्र्वस्था गनि
नसवक अकालमा मृत्र्ू हुने गिे को पाइिएकोले आमा सुिक्षा कार्िक्रम अन्र्िगर् सेवा

र्लने मवहलाहरूलाइि र्नशुपक िगर् उपलव्ध गिाउनको लार्ग र्न:शुपक िगर्को व्र्वस्थ
गनुि पनेछ

।
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र्स कार्िक्रम अन्र्गिर्

CEONC सेवा प्रदान गने सिकािी अस्पर्ालको आवश्र्कर्ा

अनुसाि उपलव्ध भएको िि सन्चालन केन्र वाट केन्रको र्नर्मानुसाि लाग्ने शुपक

केन्रलाइि भ ुिानी गरि CEONC सेवा र्लने मवहलाहरूलाइि र्न:शुपक िगर् व्र्वस्था गनुि
पने छ

। र्ो कार्िक्रम सं चालनको लार्ग अस्पर्ाल हरुले र्सै ष्शर्िकमा ववर्नर्ोष्जर्

बजेट बाट प्रर्र् केस रु

१००० खचि गनुि पनेछ

।

आमा सुिक्षा कार्िक्रम संचालन बापर् सं स्थाले पाउने सोधभनाि

स्वास््र् सं स्थाले र्नशुपक आमा सुिक्षा कार्िक्रम सं चालन गिे बापर् पर्र् केस इकाई
मूपर् आमा र्था नवजार् ष्शशु कार्िववर्ध र्नदे ष्शका २०६५ पवहलो सं सोधन २०७३,
अनुसाि पाउने छ।स्वास््र् संस्था लाइ प्राप्त हुने इकाई मूपर् बाट

प्रशुर्ी सेवा

र्दनको लार्ग आवश्र्क सामग्री( और्र्ध,Oxytocincalcium gluconate,magnesium ,
लगार्र् अन्र् र्नदे ष्शकामा र्ोके बमोष्जमले

खचि गनि सवकनेछ )sulphate। आमा

सुिक्षा कार्िक्रम सञ्चालन गिे बार्र् पाउने इकाइ मुपर् बाट खिीद गने ब्र्वस्था
र्मलाउनु पने छ।

नोट :हालको -COVID१९ महामािीको अवस्थामा प्रशुर्ी र्दन र्दंदा र्नदे ष्शकाले र्ोके

बमोष्जमको आवश्र्क लगाई सेवा र्दनु पने हुन्छ PPE।आवश्र्कर्ा अनुसािका

भैिहेको छ supply हाम्रो आपूर्र्ि केन्र हरु बाट।र्ि कवहले कवहँ समर्मा

ँ ा र्स्र्ो अवस्थाको लार्ग
नआइपुग्ने समस्र्ा हरु हुने हुद

PPE

PPE

सेवा र्ददा चावहने आवश्र्क

( PPEमास्कआर्द आवश्र्कर्ा अनुसाि सोवह इकाई मूपर् बाट )face shield,पन्जा,
नै खरिद गरि व्र्वस्थापन गनि सवकने छ।

Vitamin K1

नवजार् ष्शशुहरुमा र्भटार्मन k1 को मारा कम हुन्छ । र्भटार्मन k1 मार्नसमा दुई
प्रकािले, खानाको मध्र्म

र्था आान्रा र्भर िहेका ब्र्ाक्टे रिर्ा बाट प्राप्त हुन्छ ।

नवजार् ष्शशुले खाने खाना आमाको दुधबाट प्राप्त हुने

र्भटार्मन k1 ििश्राप िोक्न

प्रर्ाप्त हुँदैन साथै नवजार् ष्शशुमा आन्रार्भर िहेका ब्र्ाक्टे रिर्ा पर्न सवक्रर् रुपमा

हुँदैनन्, जसले गदाि नवजार् ष्शशुमा र्भटार्मन k1 को कर्म हुन्छ ि सो अवस्थामा
र्भटार्मन k1 मा र्नभिि भई िगर् जम्न सहर्ोग गने र्त्वहरु (Vitamin k dependent

cloting factors) को पर्न कमी भै शरििमा कुनै कािणले चोटपटक हुन गएमा ििस्राव
भैिहने हुन सक्छ ।

अन्र्िाष्टिर् स्र्िको र््र्ांक हेदाि प्राइमिी VKDB(vitamin k deficiency bleeding)

(जन्मेको पवहलो हप्तामा) ६० दे ष्ख २५० नवजार्ष्शशु मध्र्े एकजनामा ि late
VKDB(vitamin k deficiency bleeding (जन्मेको २ दे ष्ख १२ हप्तामा) १४,०००
दे ष्ख २५,००० नवजार् ष्शशु मध्र्े १ जनामा हुने गिे को दे ष्खएको छ ।

VKDB को समस्र्ा बढ्दै गएको ि िक्त्श्राबबाट ष्शशुहरुको मृत्र्ु समेर् हुने गिे को

हुंदा र्ो गष्म्भि समस्र्ाको न्र्ूर्नकिण गरि ष्शशुहरुको स्वास््र् िक्षा गनि अर्र् आबश्र्क
दे ष्खएकोले

र्नशुपक रुपमा सं चालन भै िहेको आमा सुिक्षा कार्िक्रम अन्र्िगर् आमा
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सुिक्षा

कार्िक्रममा समाबेश गरि समावेश गरि दे सै भि नवष्शशु जन्मना साथ मासुमा

(IM) र्भटार्मन k1 इन्जेक्सन र्दइ नवजार् ष्शशु मृत्र्ुदि कम गरि र्दगो र्बकास लक्ष्र्
प्राप्त गनिको लार्ग खोप पश्चार् हुनसक्ने अवाष्न्छर् घटना अनुसन्धान (AEFI) सर्मर्र्को
र्सर्ारिस ि स्वास््र् र्था जनसं ख्र्ा मन्रालर्को नीर्र्गर् र्नणिर् भई परिवाि कपर्ाण

महाशाखाको मार्ृ र्था नवष्शशू शाखा मार्िर् आमा सुिक्षा कार्िक्रमको प्रर्र् एकाइ
मूपर् बाट vitamin k1 ि १ ml syringe खरिद गने गरि आ.व.२०७७/७८ दे ष्ख
सुरुवार् गने

र्नणिर् भइ र्ो कार्िक्रम सुरुवार् गरिएको छ।

कार्िक्रम सं चालन प्रवक्रर्ा :

सबै सस्थागर् िेर्लभिी भएको स्वास््र् सं स्थाबाट नवष्शशु लाई र्ौल र्लएि आमाको
दुध खुवाए पश्चार् र्भटार्मन k1 को सुई मासुमा र्दने ।

आमा र्र्द घिमा सुत्केिी भएको अवस्थामा प्रथम PNC Visit मा स्वास््र् सं स्थामा

र्दने ।

र्सरि र्दनु अगार्ि बच्चाको स्वास््र् अवस्थाको जाँच गरि अर्भभावकबाट मौष्खक
सहमर्र् र्लने ।

र्र्द PNC Visit मा पर्न आमा नआएमा first contact वा BCG खोप लगाउने समर्मा

भएपर्न र्दने, vitamin K1इन्जेक्शन जष्न्मने र्बष्त्तकै दे ष्ख २८ र्दन र्भरमा र्दए मार
प्रभावकािी हुन्छ।

मारा ० .५ ml (० .५ ml= १mg/१ ampoule

जन्म र्ौल १००० gram

उपलब्ध हुन्छ )

भन्दा बवि छ भने १ र्म.ग्रा र्दने । नव ष्शशुको र्ौल

१००० ग्रा. भन्दा कम छ भने ० .५ र्म.ग्रा र्दने ।
site : र्र्घ्राको अगािीको भागमा मासुमा (IM)
syringe १ ml

को सुईको मार प्रर्ोग गने ।

५. प्रर्र्बेदन िाख्नुपने
र्भटार्मन K1

र्दएको बािे मा MNH Register मा,वाल स्वास््र् कािि

उपलेख गनुि पनेछ

।

र्ो कार्िक्रम संचालनको लार्ग

ि HMIS मा

आमा सुिक्षा कार्िक्रमको एकाइ मूपर् बाट vitamin

K1 १ ml syringe खरिद गरि व्र्वस्थापन गनुि पनेछ

।

र्ो कार्िक्रम संचालनको लार्ग आमा सुिक्षा कार्िक्रमको एकाइ मूपर् बाट vitamin
k1 ि १ ml syringe खरिद गरि व्र्वस्थापन गनुि पनेछ ।
र्नशुपक गभिपर्न सेवा

सुिष्क्षर् गभिपर्न सेवाको लार्ग प्रदे श अन्र्गिर्का सवै सिकािी अस्पर्ालहरूमा कार्िक्रम
सञ्चालन गदाि सुिष्क्षर् गभिपर्न सेवा कार्िक्रम र्नदे ष्शकाको आधािमा गनुप
ि दिछ। सुिष्क्षर्

गभिपर्न सेवा र्ार्लम प्राप्त ि सुचीकृर् सेवा प्रदार्क ि सुचीकृर् स्वास््र् सं स्थाबाट मार

प्रदान गनुप
ि दिछ। र्स शीर्िक अन्र्गिर् ववर्नर्ोष्जर् िकम सुिष्क्षर् गभिपर्न कार्िक्रम
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कार्िववर्ध र्नदे ष्शका२०६८–दोस्रो सं शोधन २०७४ मा उपलेख गिे बमोष्जम को िकम
बाँिर्ाँि ि अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन गनुपि नेछ।

र्ो कार्िक्रमको लार्ग “सुिष्क्षर् गभिपर्न कार्िक्रम कार्ि ववर्ध र्नदे ष्शका२०६८ (दोस्रो
सं शोधन२०७४)” अनुसाि बजेटको व्र्वस्था र्नम्न बमोष्जमको इकाई मुपर् अनुसाि
बजेटको व्र्वस्था गरिएको छ।

१२ हप्तासम्मको (MA/MVA) सेवाको लागी प्रर्र् केस रु ८०० ।

१२ हप्ता पर्छको (D&E /MVA) सेवाको लागी प्रर्र् केस रु २०००।

अन्र् स्थानबाट वा आर्ैगभिपर्न भई समान्र् जवटलर्ाको व्र्वस्थापन गनि पने भएमा
गभिपर्न पश्चार्को सेवा (PAC) कोलार्ग प्रर्र् केशको रु८००।

इकाई मुपर् बापर् स्वास््र् सं स्थालाई प्राप्त िकम र्नम्नानुसाि खचि गनुप
ि ने छ ।

सुिष्क्षर् गभिपर्न सेवाका लार्ग आवश्र्क और्र्ध (Combipack), उपकिण खिीद
(MVA/

Cannula

लगार्र्)संक्रमण

िोकथाम,

व्र्वस्थापनका लार्ग ७० प्रर्र्शर्

सामान्र्

जवटलर्ा

र्था

अन्र्

सेवा प्रदार्कको उत्प्रेिणा वापर् २० प्रर्र्शर्

सहर्ोगी कमिचािीलाई उत्प्रेिणा वापर् १० प्रर्र्शर्

मार्थ उपलेष्खर् उत्प्रेिणा वापर्को िकम अस्पर्ाल व्र्वस्थापन सर्मर्को र्नणिर् अनुसाि
बाँिर्ाँि गनुि पनेछ ।

नोटःगष्म्भि जवटलर्ा व्र्वस्थापन गनुि

पने भएमाआमा र्था नवष्शशु सुिक्षाकार्िक्रम

अनुसाि र्नशुपक सेवा प्रदान गनुपि ने छ ।

नोट :आफ्नो कार्िक्षेर र्भरका स्वास््र् सं स्थाहरुको लार्ग ववर्नर्ोष्जर् िकम अपुग

भएकोअवस्थामा प्रदे श स्र्िबाट बजेट व्र्वस्थापन गरि र्निन्र्ि र्नशुपक सेवा प्रदान गनि
सवकनेछ।

न्र्ानो झोला कार्िक्रम :

नोट: न्र्ानो झोलाको हकमा सार्बकका ष्जपला अस्पर्ालहरुको लार्ग मार बजेट

र्बर्नर्ोजन गरिएको छ । न्र्ानो झोला खरिदको specification र्पसील बमोष्जम छ:
ईकाई मूपर्

प्रत्र्ेक न्र्ानो झोलाका लार्ग वहमाली ष्जपलामा रु. १०००।– र्था पहािी/र्िाई
ष्जपलाका लार्ग रु. ९००।– का दिले बजेटको व्र्वस्था गरिएको छ ।अस्पर्ालहरूले
साविजर्नक

खरिद

ऐन

२०६३

र्था

र्नर्मावली

२०६४

अनुसाि

र्ोवकएको

Specification अनुसािको न्र्ानो झोला खरिद गनुि पनेछ ।न्र्ानो झोला आपूर्र्ि भै

सकेपर्छ अस्पर्ालहरुले Specification अनुसाि गुणस्र्ि भए नभएको एवकन गनि
आर्धकािीक र्हबाट गुणस्र्ि चेक जाँच गिाई भ ुिानी र्दनु पनेछ ।
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न्र्ानो झोलामा हुन ु पने मापदण्ि

र्ो न्र्ानो झालामा नवजार् ष्शशुका लार्ग २ वटा टोपी, २ वटा पेटे भोटो, २ वटा
दौिा, एउटा र्र्र्ािपि, ि बेबी म्र्ाट एकार्र्ि प्लाष्टटक ि अकोर्र्ि र्लावटनको कपिा
भएको ि आमालाई एउटा म्र्ाक्सी हुन ु पनेछ ।न्र्ानो झोलामा प्रर्ोग हुने र्लावटन
कपिाको गुणस्र्ि कम्र्ीमा १२० GSM को १०० प्रर्र्शर् cotton हुनपु ने ।
र्भरीभागमाप्रर्ोगहुनेकपिासुर्ी( कोिा )१०० प्रर्र्शर् कटन हुन ु पने ।
न्र्ानो झोलामा हुने लुगाहरुको नाम ि Specification
म्र्ाक्सी

म्र्ाक्सी

म्र्ाक्सी

लम्वाइि:५१ इन्च

लम्वाइि :५१ इन्च

लम्वाइि :५१ इन्च

र्र्िा :१६ इन्च

र्र्िा :१६ इन्च

र्र्िा :१६ इन्च

मोटाइि :४२ इन्च
बाहुलाको
इन्च

मोटाइि :४२ इन्च

लम्वाइि :१७ बाहुलाको
इन्च

लम्वाइि

मोटाइि :४२ इन्च

:१७ बाहुलाको लम्वाइि :१७ इन्च

वच्चाको भोटो

वच्चाको भोटो

वच्चाको भोटो

लम्वाइि ११ इिन्च

लम्वाइि ११ इिन्च

लम्वाइि ११ इिन्च

छार्ी : २० इन्च

छार्ी :२० इन्च

छार्ी :२० इन्च

अर्भलेख

कार्िक्रम पश्चार्् उि कार्िक्रमको प्रर्र्वेदन प्रदे श र्नदे शनालर्मा अर्भलेखमा िाख्नुपनेछ

सन्दभि सामग्री

आमा सुिक्षा र्था नवाजार्

सन्चालन

र्ो कार्िक्रम सं चालनको लार्ग सम्बष्न्धर् अस्पर्ाल हरुमा

प्रर्र्वेदन

प्रकृर्ा

ि सोको बोधाथि परिवाि कपर्ाण महाशाखामा पठाउनु पनेछ ।

ष्शशु र्नदे ष्शका २०७३ सुिष्क्षर् गभिपर्न सेवा कार्िक्रम

कार्िववर्ध र्नदे ष्शका २०७४, कार्ि सं चालन र्नदे ष्शका २०७७

बजेट र्बर्नर्ोजन भएको

छ।आमा सुिक्षा कार्िक्रम सेवा प्रदान शोधभनाि, र्ार्ार्ार् खचि, गभिवर्ी र्था सुत्केिी
उत्प्रेिणा सेवा 4(th ANC), आमा सुिक्षा कार्िक्रमको लार्ग ििसं चाि सेवा, र्नशुपक

गभिपर्न सेवा र्था ष्जपला अस्पर्ाल ि सो भन्दा र्लका सिकािी स्वास््र् सस्थाहरुमा

प्रसूर्र् हुने सुत्केिी र्था नवजार् ष्शशुलाई न्र्ानो झोला (लुगा सेट) सवै सार्बकका
ष्जपला अस्पर्ालहरुमा वजेट प्रस्र्ाव गरि सवकएको छ । प्रदे श अन्र्िगर्का

अस्पर्ालहरुमा चालु आ.व.मा वजेट अपुग भएको अवस्थामा सामाष्जक ववकास

मन्रालर्मा प्रस्र्ाव गरिएको उपलेष्खर् ष्शर्िको कोि नं २.७.२२.३३२ को वजेटवाट
प्रगर्र् प्रर्र्वेदनका आधािमा थप िकम माग गने अस्पर्ालमा थप िकम उपलब्ध
गिाउनु पनेछ ।
वजेट

वाँिर्ाँि

आमा सुिक्षा कार्िक्रमको थप अपुग िकमको लार्ग ववर्नर्ोष्जर् बजेट:
र्स.नं.

प्रदे श

कार्ािलर्

वजेट रुहजािमा.

1

प्रदे श न १

धनकुटा

8000

2

प्रदे श न २

धनुर्ा

10000
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मकवानपु

3

बागमर्ी प्रदे श

4

गण्िकी प्रदे श

काश्की

8000

5

प्रदे श न ५

रुपन्दे ही

10000

6

कणािली प्रदे श

सुखेर्

10000

7

सुदिु पष्श्चम प्रदे श

कैलाली

10000

ि

जम्मा

8000

64000

अर्भलेख र्था सामाष्जक ववकास मन्रालर्ले थप वजेट उपलब्ध गिाएको जानकािी परिवाि कपर्ाण
प्रर्र्वेदन

महाशाखामा गिाउनु पनेछ ।

सन्दभि सामाग्री आमा र्था नवजार् ष्शशु सुिक्षा कार्िक्रम" कार्िववर्ध र्नदे ष्शका, २०६५ (र्ेस्रो सं सोधन
२०७३)

प्रदे शस्र्िमा Inj. Vitamin k1 with syringe, Magnesium Sulphate, Calcium Gluconate,oxytocin,
र्था मार्ृ सुिक्षा चक्की (
परिचर्

सं स्थागर् सुिष्क्षर् र्था गुणस्र्िीर् प्रसुर्ी सेवा उपलव्ध गिाउन आवश्र्क और्र्धहरु

प्रदे श स्र्िमा खरिद गरि स्थानीर् र्हका बर्थिंग सेन्टि हरुमा

आवश्र्कर्ा अनुसाि

आपूर्र्ि गनिको लार्ग प्रदे श स्र्िमा र्ो बजेट र्बर्नर्ोजन गरिएको छ

।

उद्देश्र्

सं स्थागर् सुिष्क्षर् र्था गुणस्र्िीर् प्रसुर्ी सेवा उपलव्ध गिाउन आवश्र्क और्र्धको

अपेष्क्षर्

प्रसुर्ी सेवा को लार्ग आवश्र्क अत्र्ावश्र्क और्र्धको

सन्चालन

र्ो कार्िक्रम संचालनको लार्ग प्रदे श आपूर्र्ि केन्रमा

प्रर्र्र्ल
प्रकृर्ा

व्र्वस्था गने ।

गुणस्र्िीर् सं स्थागर् प्रसुर्ी सेवा उपलव्ध गिाउने ।
।

व्र्वस्था गरि सुिष्क्षर् र्था
बजेट र्बर्नर्ोजन गरिएको छ

बजेट प्राप्त भएका प्रदे श आपूर्र्ि केन्रले र्ो ष्शर्िकको िकम

बाट Inj. Vitamin k1

with syringe, Magnesium Sulphate, Calcium Gluconate,oxytocin, र्था मार्ृ
सुिक्षा चक्की

खरिद गनुि पनेछ । खरिद भइ सके पछी सबै बर्थिंग सेन्टि हरुमा

खरिद गरि सम्बष्न्धर् पार्लका मार्िर् बर्थिंग सेन्टिहरुमा ववर्िण गनुि पनेछ ।

नोट: स्थानीर् र्ह अन्र्गिर्का बर्थिंग सेन्टि हरुमा vitamin K1 को लार्ग प्रदे श बाट
समर्मै खरिद गरि पठाउनु पनेछ ।

खरिद गदाि नेपाल सिकािले जािी गिे को साविजर्नक खरिद ऐन २०६३ र्था साविजर्नक
र्नर्मावली २०६४ अनुसाि खरिद गनुप
ि नेछ ।

वजेट बांिर्ाँि:र्स कार्िक्रमको लार्ग र्नम्न अनुसाि सामाष्जक ववकास मन्रालर्मा

िकम ववर्नर्ोजन गरिएको छ । र्ो कार्िक्रम सन्चालनको लार्ग प्रत्र्ेक प्रदे शमा रू
१० लाखको दिले िकम ववर्नर्ोजन गरिएको छ ।
र्स.नं.

प्रदे श

वजेट

1

प्रदे श न १

3854
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2

प्रदे श न २

4266

3

बागमर्ी प्रदे श

5483

4

गण्िकी प्रदे श

3164

5

प्रदे श न ५

6

कणािली प्रदे श

2773

7

सुदिु पष्श्चम प्रदे श

3830

अर्भलेख

कार्िक्रम पश्चार्् उि कार्िक्रमको प्रर्र्वेदन प्रदे श आपूर्र्ि केन्रमा िाख्नुपनेछ ि सोको

सन्दभि सामग्री

कार्िसंचालन र्नदे ष्शका २०७७, साविजर्नक खरिद ऐन २०६३ र्था साविजर्नक

प्रर्र्वेदन

बोधाथि परिवाि कपर्ाण महाशाखामा पठाउनु पनेछ ।
र्नर्मावली २०६४

अस्पर्ालहरुमा MPDSR कार्िक्रमको ववस्र्ाि, अस्पर्ाल र्था समुदार्मा

एम र्था.आि.एस.र्ि.वप.birth

defect कार्िक्रम को अनसाइट कोष्चङ ि अस्पर्ालमा MPDSR र्था Birth defect कार्िक्रमको सर्मक्षा
(2.7.22.331)

अस्पर्ालहरुमा MPDSR कार्िक्रमको ववस्र्ाि
परिचर्

नेपाल ववश्वव्र्ापी रूपमा दे शको उच्च मार्ृ र्था वाल मृत्र्ुलाइि न्र्ू न गनि शहश्राष्व्द

ववकास लक्ष्र् पुिा गिी सुिष्क्षर् मार्ृ र्था वाल स्वास््र् सुधािमा गिे को र्ोगदानलाइि

ष्चनाइि ववर्भन्न अन्र्िाष्टिर् पुिस्काि समेर् पाउन सर्ल हो । आगामी र्दनमा उि
उपलष्व्धलाइि सं स्थागर् गदै दे शको परिवर्ीर् सं िचनामा नेपालले र्दगो ववकास लक्ष्र्

(Sustainable Development Goal) मा २०३० सम्ममा पुिा गने प्रर्र्वद्दर्ा व्र्ि

गिे का लक्ष्र्हरू पुिा गनुि प्रमुख च ुनोर्ी वनेको छ । सहश्राष्व्द ववकास लक्ष्र् अनुसाि
सन् २०३० सम्ममा नेपालले हाल २३९ िहको मार्ृ मृत्र्ु दि(प्रर्र् लाख जीर्बर्
जन्ममा) लाइि ७०, नवजार् ष्शशु मृत्र्ुलाइि १२ मा ि वाल मृत्र्ुलाइि २० मा झाने

लक्ष्र् िाखेको छ । हाल नेपालमा वर्ेनी १ हजाि पाँच सर् भन्दा ववि आमाहरूले

गभिवर्ी भएकै कािणले मृत्र्ु हुन ु पिे को अवस्थामा ववश्व स्वास््र् सं गठनको प्रत्र्ेक

मृत्र्ुलाइि गणना गने (Count Every Death) िणर्नर्ी अनुसाि सवै मार्ृ मृत्र्ु सुष्चर्
गने, अध्र्र्न गने ि त्र्स्र्ै प्रकृर्ीका कािणले थप मृत्र्ु हुन नर्दन कृर्ाकलापहरू

सन्चालन गने जस्र्ा कृर्ाकलापहरू सन्चालन गिे मार नेपालले र्दगो ववकास लक्ष्र्
प्राप्त गनि सक्ने अवस्था भएको हुनाले र्ो कार्िक्रम सन्चालन गरिएको हो ।

हाल

सम्म ७८ अस्पर्ालहरुमा MPDSR कार्िक्रम सं चालन भैिहेको ि र्स आर्थिक बर्िमा
र्ो कार्िक्रम थप १६ वटा अस्पर्ालहरुमा र्बस्र्ाि गनि र्ो कार्िक्रममा बजेट र्बर्नर्ोजन
गरिएको छ ।
उद्देश्र्

मार्ृ र्था पेरिनेटल मृत्र्ुको पवहचान गने, सुष्चर्र्किण गने, सर्मक्षा गने ि सर्मक्षा

बाट प्राप्त सुझाब बमोष्जम मार्ृ र्था पेरिनेटल स्वास््र्को गुणस्र्ि सुधािको लार्ग
कार्िर्ोजनाबनाइ लागु गने कार्ि प्रभाबकािी रुपमा सं चालन गिाई मार्ृ र्था पेरिनेटल
मृत्र्ु घटाउने ।
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अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल
सं चालन प्रकृर्ा

मार्ृ र्था पेरिनेटल मृत्र्ुको पवहचान गने, सुष्चर्र्किण गने, सर्मक्षा गने ि सर्मक्षा बाट
प्राप्त सुझाब बमोष्जम मार्ृ र्था पेरिनेटल स्वास््र्को गुणस्र्ि बिाइ मार्ृ र्था पेरिनेटल
मृत्र्ु कम गिाउने ।

कार्िक्रम सं चालन गने र्नकार्: अस्पर्ालहरु

परिवाि कपर्ाण महाशाखा बाट प्रदे श स्र्िमा अस्पर्ाल स्र्िीर् MPDSR कार्िक्रमको

प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ार्लम आ.ब २०७६/७७ मा सं चालन भैसकेको छ। र्स आ ब
२०७७/७८ मा प्रदे श स्वास््र् र्नदे शनालर् मा कार्िक्रमको लार्ग बजेट र्बर्नर्ोजन
भएको छ। र्ो कार्िक्रम संचालन गदाि
बाट

कार्िक्रम लागु हुने सम्बष्न्धर् अस्पर्ालहरु

मे.सु,बाल िोग र्बशेर्ज्ञ, स्रीिोग र्बशेर्ज्ञ, मेिोन, मेटिर्नटी वािि नर्सिंग ईन्चाजि,

OT इन्चाजि

,antenatal ward ,प्रशुर्ी ward, PNC, NICU, SNCU मा कार्ििर्

नर्सिंग स्टार् ,मेर्िकल अर्धकृर् ि

मेिीकल िे किििहरु िाखी

२ र्दनको र्ालीम

सञ्चालन गनुप
ि नेछ। र्सरि र्ालीम सं चालन गदाि प्रष्शक्षक को रुपमा कार्िक्रम सं चालन
गने वा अन्र् अस्पर्ालका MPDSR र्ालीम प्राप्त

बाल िोग र्बशेर्ज्ञ, स्रीिोग

र्बशेर्ज्ञ,मेर्िकल अर्धकृर्,प्रदे श स्वास््र् र्नदे शनालर्,सामाष्जक र्बकास मन्रालर्,
परिवाि कपर्ाण महाशाखाका

MPDSR कार्िक्रम सम्बष्न्धर् प्रर्र्र्नर्ध ि

अर्धकृर् आर्द लाइ प्रर्ोग गनि सवकनेछ । र्ालीम सञ्चालन गदाि

र्नदे ष्शका र्था MPDSR र्ालीम प्र्ाकेजको प्रर्ोग गरि सं चालन

र््र्ांक

MPDSR कार्िक्रम

गनुप
ि नेछ, सम्पूण ि

सामग्री हरु(कार्ि र्ार्लका ,MPDSR र्नदे ष्शका,अस्पर्ालको लार्ग र्ार्लम package )

परिवाि कपर्ाण महाशाखाको वेबसाइटwww.fwd.gov.np मा िाष्खएको छ र्सका

लागी अथि मन्रालर्को कार्िर्बर्ध र्नदे ष्शका २०७५ को आधािमा गनुप
ि नेछ ि कार्िक्रम
सं चालन गदाि परिवाि कपर्ाण महाशाखा सं ग समन्वर् गनुप
ि नेछ अस्पर्ालहरुमा

र्ार्लम सं चालन पश्चार् अस्पर्ालहरुले MPDSR र्नदे ष्शका अनुसाि कार्िक्रम सं चालन

गनुि पनेछ सो को लार्ग बजेट सम्बष्न्धर् अस्पर्ालमा र्बर्नर्ोजन गरिएको छ
अस्पर्ालहरुमा

कार्िक्रमको बजेट बाँिर्ाँि

कार्िक्रम र्बस्र्ािको लागी ि र्ालीम पश्चार् कार्िक्रम कार्ािन्वर्नका लागी सम्बन्धीर्

अस्पर्ालमा बजेट र्बर्नर्ोजन गिीएको छ । बजेटको ब्र्वस्थापन र्पसील बमोजीम
िहेको छ।

प्रदे शमा र्ालीम सञ्चालनको लागी बजेट बाँिर्ाँि:
र्स.नं.

प्रदे श

कार्ािलर्

वजेट

3

बागमर्ी प्रदे श

स्वास््र् र्नदे शनालर्

900

4

गण्िकी प्रदे श

स्वास््र् र्नदे शनालर्

700

5

प्रदे श न ५

स्वास््र् र्नदे शनालर्

800
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कार्िक्रम सं चलन हुने अस्पर्ालहरु :
Provience

Bagmati

Name of Hospital

province

Name of hospital

Bhaktapur Hospital

Tawlihawa hospital

Nuwakot Hospital

Agrakhachi Hospital

Rasuwa Hospital

Pyuthan Hospital

Sindhupalchowk Hospital

Gulmi Hospital

Ramechap Hospital

Rapti Zonal Hospital

Sindhuli Hospital

Palpa Hospital

Syanja Hospital
Beni Hospital
Damauli Hospital
Gandaki

अर्भलेख

Five

कार्िक्रम पश्चार्् उि कार्िक्रमको प्रर्र्वेदन अस्पर्ालमा अर्भलेखमा िाख्न पनेछ ि

प्रर्र्वेदन

सोको बोधाथि प्रदे श र्नदे शनालर् र्था परिवाि कपर्ाण महाशाखामा पठाउनु पनेछ ।

सन्दभि सामाग्री

MPDSR

अस्पर्ाल र्था समुदार्मा
परिचर्

Parbat Hospital

र्नदे ष्शका र्था र्ार्लम प्र्ाकेज

एम र्था.आि.एस.र्ि.वप.birth defect कार्िक्रम को अनसाइट कोष्चङ

अस्पर्ाल स्र्िीर् MPDSR मार्ृ र्था पेरिनेटल मृत्र्ु र्था Birth Defect कार्िक्रममा पवहचान
गने, सुष्चर्र्किण गने , सर्मक्षा गने ि सर्मक्षा बाट प्राप्त सुझाब बमोष्जम मार्ृ र्था पेरिनेटल
स्वास््र्को गुणस्र्ि बिाउनको लार्ग र्निन्र्ि रुपमा सर्भिलेन्स र्था िे स्पोन्स गनि आवस्र्क िहेको

हुँदा MPDSR कार्िक्रमको र्निन्र्ि रुपमा अनुगमन र्था अस्पर्ालमै गइ अनसाइट कोष्चङ गनिको
लागी बजेट र्बर्नवर्जन गरिएको छ ।
उद्देश्र्

MPDSR ि Birth Defect कार्िक्रम सं चालन भै िहेका अस्पत्तालमा MPDSR ि Birth Defect

र्नदे ष्शकाले र्नदे शन गिे बमोष्जम अस्पत्तालमा हुने सबै मार्ृ र्था पेरिनेटल मृत्र्ुको पवहचान गने,
सुष्चर्र्किण गने, सर्मक्षा गने ि सर्मक्षा बाट प्राप्त सुझाब बमोष्जम मार्ृ र्था पेरिनेटल स्वास््र्को

गुणस्र्ि सुधािको लार्ग कार्िर्ोजना बनाइ लागु गने कार्ि प्रभाबकािी रुपमा सं चालन गिाई मार्ृ
र्था पेरिनेटल मृत्र्ु घटाउने ।
अपेष्क्षर्

MPDSR र्था Birth Defect कार्िक्रम सं चालन भै िहेका अस्पत्तालमा भएका सबै मार्ृ र्था

कार्िक्रम

र्ो कार्िक्रम संचालन गदाि सामाष्जक र्बकास मन्रालर्ले प्रदे श स्वास््र् र्नदे शनालर् बाट र्ो

प्रकृर्ा

MPDSR Committee

प्रर्र्र्ल
सं चालन

पेरिनेटल मृत्र्ु ि Birth Defect कार्िक्रमको अनुगमन गने ।

कार्िक्रम सं चालन गनुप
ि नेछ l र्सरि अनसाइट कोष्चङ गनि जाँदा प्रदे श स्वास््र् र्नदे शनालर्को
का

सदस्र्हरु गइ गनुि पनेछ साथै आवश्र्कर्ा अनुसाि नष्जकैको

अस्पर्ाल बाट /gynaecologist र्ार्लम र्लएका MPDSRpaediatrician/medical officer लाइ
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र्लएि जान सवकनेछ l र्स कार्िक्रमको ष्जम्मेवािी सर्मर्र्को सदस्र् सष्चवको हुनेछ

MPDSR

। MPDSR कार्िक्रम लागु भएका अस्पर्ाल हरुमा MPDSR को मारै ि MPDSR ि Birth
Defect दुवै कार्िक्रम सं चालन भएका अस्पर्ालहरुमा दुबै
पनेछ l

कार्िक्रमको अनसाइट कोष्चङ गनुि

MPDSR र्था Birth Defect कार्िक्रम सं चालन भै िहेका

सम्पूण ि अस्पर्ाल हरुमा

चौमार्सक गने onsite coaching बावर्िक रुपमा अस्पर्ालमा अनुगमन र्था/ अधिबावर्िक/l

MPDSR र्था Birth Defect कार्िक्रम सम्बष्न्ध अर्भलेख िष्जस्टि र्था प्रर्र्बेदन र्ािमको
अबलोकन गने ि

अनुगमन अनुसूची १ को

परिवाि कपर्ाण महाशाखामा पठाउनु पनेछ l

भरि checklistगनुि

पनेछ ि उि प्रर्र्बेदन

MPDSR र्था Birth Defect कार्िक्रम सम्बष्न्ध र्ािमहरु भिे नभिे को र्वकन गने ि र्ािम सवह
र्रिकाले भनि सहजीकिण गने l

र्नर्र्मर् रुपमा MPDSR र्था Birth Defect सर्मक्षा भए नभएको एवकन गने ि MPDSR र्था

Birth Defect सर्मक्षा गिे को भए सर्मक्षाको गुणस्र्ि र्था सर्मक्षाबाट र्र्ाि गरिएको कार्िर्ोजना
कार्ािन्वन भए नभएको एवकन गने l

कार्िक्रम सं चालन गनि कुनै कर्ठनाई भए सोको पवहचान गरि सुधािका लार्ग सुझाब र्दने l

सबै र्ािमहरु Web Based MPDSR र्था Birth Defect Surveillance System मार्िर् प्रदे श
र्था परिवाि कपर्ाण महाशाखा मा प्रर्र्बेदन गिे को एवकन गने l

recommendation,challenge,gap भएका identify बाट monitoring र्था onsite coaching
हरुलाई प्रदे शको बावर्िक कार्िक्रम मा समाबेश गदै लैजाने ि प्राप्त सुझाबहरु परिवाि कपर्ाण

महाशाख्ा पठाउनु पनेछ साथै प्राप्त सुझावको आधािमा गुणस्र्ि सुधािका कार्िहरु गनुप
ि ने छ l
र्सको लागी प्रदे शवाट एम.वप.र्ि.एस.आि.र्था birth defect कार्िक्रमको अनसाइट कोष्चङको
लागी

सबै प्रदे शमा बजेट ब्र्बस्था गरिएको छ। उि कार्िक्रम नेपाल सिकािको अर्थिक ऐन

र्नर्म अनुसाि सं चालन गनुप
ि नेछ । र्ो बजेट बाट MPDSR र्था Birth Defect कार्िक्रम

सं चालन भै िहेका अस्पत्तालमा गइ चौमार्सक/अधिबावर्िक/बावर्िक रुपमा onsite coaching गनुि
पनेछ l MPDSR र्था Birth Defect कार्िक्रमलाइ प्रभाबकािी बनाउन आबस्र्कर्ा अनुसाि
Onsite Coaching गनि दै र्नक र्था भ्रमण भत्ताको लार्ग र्ै

बजेट खचि गनुि पदिछ l

वजेट बांिर्ाँि (िकम रू हजािमा):
र्स.नं.

प्रदे श

कार्ािलर्

वजेट

1

प्रदे श न १

स्वास््र् र्नदे शनालर्

300

2

प्रदे श न २

स्वास््र् र्नदे शनालर्

200

3

बागमर्ी प्रदे श

स्वास््र् र्नदे शनालर्

300

4

गण्िकी प्रदे श

स्वास््र् र्नदे शनालर्

250

5

प्रदे श न ५

स्वास््र् र्नदे शनालर्

300
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6

कणािली प्रदे श

स्वास््र् र्नदे शनालर्

300

7

सुदिु पष्श्चम प्रदे श

स्वास््र् र्नदे शनालर्

250

MPDSR र्था Birth Defect कार्िक्रम सं चालन भएका अस्पत्तालको ववविण:
Province

Names of Hospitals

District

Remark

1

Panchthar Hospital

Panchthar

MPDSR

2

Ilam Hospital

Ilam

MPDSR

3

Mechi

Hospital

Jhapa

MPDSR

4

Lifeline Hospital

Jhapa

MPDSR

5

AMDA Hospital

Jhapa

MPDSR

MPDSR

6

Koshi Hospital

Morang

Defect

7

Nobel Medical College

Morang

MPDSR

8

Inaruwa Hospital

Sunsari

MPDSR

9

Itahari Community Hospitals

Sunsari

MPDSR

10

Duhabi Hospital

Sunsari

MPDSR

MPDSR

11

BPK Institute of Health Sceinces

Sunsari

12

Okhaldhunga Community Hospital

Okhaldhunga

MPDSR

Solukhumbu Hospital

Solukhumbu

MPDSR

14

SagarmathaHospital

Saptari

MPDSR

15

Siraha Hospital

Siraha

MPDSR

13

One

Janakpur

17

Mahottari Hospital

Mahottari

MPDSR

18

Sarlahi (Malangwa) Hospital

Sarlahi

MPDSR

19

Namuna Hospital Sarlahi

Sarlahi

MPDSR

20

FPAN Sarlahi

Sarlahi

MPDSR

21

Rautahat Hospital

Rautahat

MPDSR

Narayani

Parsa

MPDSR

Two
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Hospital

Dhanusha

MPDSR

16

22

Hospital

Defect

Defect

23

Patan Academy of Health Sciences

24

KIST Medical College
Paropakar

25

Hospital

Maternity

Lalitpur
Lalitpur

and Women's

Kathmandu

26

Kathmandu Medical College

Kathmandu

27

Om Hospital

Kathmandu

MPDSR
Defect

MPDSR
Defect

MPDSR
Defect

MPDSR
Defect

MPDSR

MPDSR

28

Civil Hospital

Kathmandu

Defect

29

Model Hospital

Kathmandu

MPDSR

30

Nepal Medical College

Kathmandu

MPDSR

31

Kirtipur Hospital

Kathmandu

MPDSR

MPDSR

32

TU Teaching Hospital

Kathmandu

33

Dhading Hospital

Dhading

MPDSR

34

Hetauda Hospital

Makawanpur

MPDSR

35

Bharatpur Hospital

Chitwan

36

College of Medical Science

Chitwan

37

Bagmati
Pradesh

Defect

MPDSR
Defect

MPDSR

MPDSR

Chitwan Medical College

Chitwan

38

Gorkha Hospital

Gorkha

MPDSR

39

Lamjung Community Hospital

Lamjung

MPDSR

40

Pokhara Academy of Health Sciences. Kaski

Defect

MPDSR
Defect

MPDSR

41

Manipal Medical College

Kaski

42

Gandaki Medical College

Kaski

MPDSR

43

MatriSiishuMiteri Hospital

Kaski

MPDSR

Sisuwa Hospital

Kaski

MPDSR

DahulagiriHospital

Baglung

MPDSR

44
45

Gandaki
Pradesh
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Defect

46

Palpa Mission Hospital

Palpa

47

Lumbini Medical College

Palpa

48

Bhim Hospital

Rupandehi

MPDSR

MPDSR
Defect

MPDSR

MPDSR

49

Lumbini Hospital

Rupandehi

50

Devdaha Medical College

Rupandehi

MPDSR

51

Universal College of Medical Science

Rupandehi

MPDSR

52

AMDA Hospital

Rupandehi

MPDSR

53

Rolpa Hospital

Rolpa

MPDSR

54

RaptiAcademy of Health Sciences.

Dang

MPDSR

55

Bheri Hospital

Banke

MPDSR

56

Bardiya Hospital

Bardiya

MPDSR

57

prithvi chandra hospital

nawalparasi

MPDSR

58

Defect

MPDSR

Nepalgunj Medical College

Banke

Kohalpur Medical College

Banke

MPDSR

60

Provience Hospital Karnali

Surkhet

MPDSR

61

Mehalkuna Hospital

Surkhet

MPDSR

62

Kalikot Hospital

Kalikot

MPDSR

63

Karnali Institute of Health Science

Jumla

MPDSR

64

Dunai Hospital

Dolpa

MPDSR

Mugu Hospital

Mugu

MPDSR

Humla Hospital

Humla

MPDSR

Kailali

MPDSR

59

65
66

Five

Karnali

Pradesh

ProvencialHospitalSudur

67

Dhangadhi

Paschim

Defect

68

Ghodaghodi Hospital

Kailali

MPDSR

69

Navajeevan Hospital

Kailali

MPDSR

Tikapur Hospital

Kailali

MPDSR

Malakheti Hospital

Kailali

MPDSR

70
71

Sudurpaschim
Pradesh
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72

Mahakali Hospital

Kanchanpur

MPDSR

73

Dadeldhura Hospital

Dadeldhura

MPDSR

74

Doti Hospital

Doti

MPDSR

75

Achham Hospital

Accham

MPDSR

76

Bajura Hospital

Bajura

MPDSR

77

Bajhang Hospital

Bajhang

MPDSR

78

Baitadi Hospital

Baitadi

MPDSR

आमा सुिक्षा कार्िक्रमको थप बजेट को लार्ग सबै प्रदे शमा बजेट र्बर्नर्ोजन गरिएको छ ।
आमा सुिक्षा कार्िक्रमको लार्ग िकम अपुग भएको खण्िमा प्रदे श अन्र्गिर्का अस्पर्ालहरुले
प्रर्र्बेदन सवहर् सामाष्जक र्बकाश मन्रालर्मा थप िकमको लार्ग सम्पकि गनुि पनेछ ।
अर्भलेख
र्था

प्रर्र्वेदन
सन्दभि

सामग्री

कार्िक्रम पश्चार्् उि कार्िक्रमको प्रर्र्वेदन प्रदे श र्नदे शनालर्मा अर्भलेखमा िाख्नुपनेछ ि सोको
बोधाथि परिवाि कपर्ाण महाशाखामा पठाउनु पनेछ ।

,MPDSR र्नदे ष्शका, Birth Defect र्नदे ष्शका र्था कार्िसंचालन र्नदे ष्शका २०७७

अस्पर्ालमा MPDSR र्था Birth defect कार्िक्रमको सर्मक्षा
परिचर्

MPDSR मार्ृ र्था पेरिनेटल मृत्र्ु र्था Birth Defect कार्िक्रमको पवहचान गने , सुष्चर्र्किण

गने, सर्मक्षा गने ि सर्मक्षा बाट प्राप्त सुझाब बमोष्जम मार्ृ र्था पेरिनेटल स्वास््र्को गुणस्र्ि
बिाउनको लार्ग र्निन्र्ि रुपमा सर्भिलेन्स र्था िे स्पोन्स गनि आवस्र्क िहेको हुँदा MPDSR
कार्िक्रमको सर्मक्षा गनिको लागी बजेट ववनीर्ोजन गरिएको छ ।

कार्िक्र

MPDSR र्था Birth defect कार्िक्रम सं चालन भै िहेका अस्पत्तालहरुलाई एक ठाउमा भेला

उधेश्र्

आइपिे का समस्र्ा एक आपसमा छलर्ल गरि MPDSR कार्िक्रम संचालन गनिको लार्ग

म

गरि MPDSR र्था Birth defect सं चालनको अनुभव ि र्सकाई र्था कार्िक्रम सं चालनमा
क्षमर्ा अर्भबृदी
समाधानका
।

अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल

गने साथै

प्रभाबकािी

वक्रर्ाकलाप अन्र् अस्पर्ालले लागु गने ि समस्र्ा

उपार्हरुको पवहचान गरि MPDSR र्था Birth defect कार्िलाइ सं स्थागर् गने

र्स कार्िक्रम सं चालन पश्चार् MPDSR कार्ि सं चालन र्नदे ष्शकाले र्नदे शन गिे बमोष्जम

अस्पर्ाल र्हमा हुने सबै मार्ृ र्था पेरिनेटल मृत्र्ुको पवहचान, सुष्चर्र्किण र्था सर्मक्षा भै
आगामी र्दनमा त्र्स्र्ै प्रकृर्र्को अरु

मार्ृ र्था पेरिनेटल मृत्र्ु कम हुने l

मृत्र्ु हुन नर्दन गुणस्र्ि सुधािका कार्ि संचालन गरि

र्ो कार्िक्रम सं चालन प्रदे श स्वास््र् र्नदे शनालर्ले गनुि पनेछ ि कार्िक्रम संचालनको
ष्जम्मेवािी MPDSR र्ोकल व्र्ष्िको

हुनेछ ।
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सन्चाल

र्स कार्िक्रम सं न्चालन गदाि MPDSR र्था Birth defect कार्िक्रम सं चालन

प्रकृर्ा

Medical Recorder गरि प्रत्र्ेक अस्पत्तालबाट ५ जना लाइ पार्क पने ठाउँ मा बोलाइ २

न

गरििहेका

अस्पर्ाल बाट Obstetrician, Pediatrician, Matron, maternity Nursing-Incharge ि
र्दनको सर्मक्षा सं चालन गनुि पदिछ l प्रदे शका सामाष्जक र्बकाश मन्रालर् स्वास््र्
महाशाखासम्बष्न्धर् अस्पर्ाल िहेको स्वास््र् कार्ािलर् ि स्थानीर् र्ह ,स्वास््र् र्नदे शनालर्,
बाट पर्न सहभागी गिाउनु पनेछ।

कार्िक्रम सं चालन गदाि प्रत्र्ेक अस्पर्ालबाट सहभागी हरुले कार्िक्रममा छलर्ल गनिको लार्ग
आफ्नो

अस्पर्ालमा

र्ािम हरु र्लई

भएका

मार्ृ र्था पेरिनेटल मृत्र्ुका

का

birth defect

आउनु पनेछ । साथै प्रत्र्ेक अस्पर्ाल हरुले आफ्नो अस्पर्ालको मार्ृ

को र्दइएको िांचामा प्रस्र्ुर्र् किण गनुि birth defect
पनेछ।

र्सरि कार्िक्रम सं चालन गदाि १ र्दन सर्मक्षा ि १
Birth

र्ािम ि

र्था पेरिनेटल मृत्र्ुका

र्दन

र्ािम ि

Birth Defect र्था MPDSR

र्था MPDSR कार्िक्रमको अर्भमुखीकिण गनुि पनेछ । साथै अर्भमुखीकिण गदाि

online ,र्ािम भने र्रिका, नर्ा र्नदे ष्शका,जानकािी ,कार्िक्रमका नर्ा र््र् Defect
reporting ,action plan developmentर्था लगार्र् का सम्पूण ि

implementation

र्बर्र्बस्र्ु समाबेश गरि गनुि पनेछ ।समीक्षाको ,templateकार्िक्रमको र्ार्लका
अर्भमुखीकिणको

fwd.gov.np.www package मा िाष्खएको छ ।

र्नष्ज अस्पर्ालमा कार्िक्रम सं चालनको लार्ग

स्थानीर् र्हमा

बजेट र्बर्नर्ोजन हुन्े हुनाले अस्पर्ाल ि स्थानीर् र्ह

र्था

Birth defect र्था MPDSR

र्बचमा कार्िक्रम सं चालनको लार्ग

आवश्र्क समन्वर् को लार्ग छलर्ल गरि सहजीकिण पर्न गिाउनु पनेछ

।

सर्मक्षा संचालनको लार्ग प्रष्शक्षकको रुपमा आबस्र्कर्ा अनुसाि प्रदे शका सामाष्जक र्बकाश
मन्रालर्का स्वास््र् महाशाखाअस् ,स्वास््र् र्नदे शनालर्,पर्ालका

र्ार्लम र्लएका MPDSR

Obs/Gyne/Paediatrician medical officer/र््र्ांक अर्धकृर् र्था परिवाि कपर्ाण
महाशाखा बाट प्रष्शक्षक बोलाउन सवकनेछ र्ार्लम प्राप्त MPDSR ।
र्र्द - COVID१९ महामािी
कार्म गदै भेला भइ
।

लामो समर् सम्म िहने अवस्था िहेको खण्िमा सामाष्जक दुिी

वा बाट पर्न कार्िक्रम सं चालन गनि सवकनेछ virtual platform

नोट :MPDSR र्था Birth defect कार्िक्रम सं चालन भएका अस्पर्ालको ववविण र्सै र्नदे ष्शका
को

प्रदे शवाट अस्पर्ाल र्था समुदार्मा एम र्था.आि.एस.र्ि.वप.birth defect कार्िक्रमको

अनसाइट कोष्चङ र्सशिक मा मा उपलेख गरिएको छ
र्सको लार्ग प्रदे श स्वास््र् र्नदे शनालर्मा

बजेट ब्र्बस्था गरिएको छ। उि िकमको

बािर्ाँि गिी नेपाल सिकािको अर्थिक एन र्नर्म अनुसाि कार्िक्रम सं चालन गनुि पने छ ।
कार्िक्रमको बजेट बािर्ाि :
र्स.नं.

प्रदे श

कार्ािलर्

1

प्रदे श न १

स्वास््र् र्नदे शनालर्
159

वजेट(रु

हजािमा )
500

अर्भलेख
र्था

प्रर्र्वेदन
सन्दभि

सामग्री

2

प्रदे श न २

स्वास््र् र्नदे शनालर्

400

3

बागमर्ी प्रदे श

स्वास््र् र्नदे शनालर्

500

4

गण्िकी प्रदे श

स्वास््र् र्नदे शनालर्

500

5

प्रदे श न ५

स्वास््र् र्नदे शनालर्

500

6

कणािली प्रदे श

स्वास््र् र्नदे शनालर्

500

7

सुदिु पष्श्चम प्रदे श

स्वास््र् र्नदे शनालर्

500

कार्िक्रम पश्चार्् उि कार्िक्रमको प्रर्र्वेदन प्रदे श र्नदे शनालर्मा अर्भलेखमा िाख्नुपनेछ ि
सोको बोधाथि परिवाि कपर्ाण महाशाखामा पठाउनु पनेछ ।

MPDSR र्नदे ष्शका,अर्भमुखीकिण package, Birth Defect र्नदे ष्शका र्था कार्िसंचालन
र्नदे ष्शका २०७७

MNH सम्बष्न्ध Onsite coaching mentoring को लागी दक्ष प्रसूर्र् कमीहरुलाई
(Mentor Development) (2.7.22.330)
परिचर्

क्षमर्ा अर्भबृष्द्ध

नेपालमा आमा र्था नवजार् ष्शशुको मृत्र्ूलाई उपलेखनीर् रुपमा घटाई गुणस्र्िीर्
सेवा प्रदान गनि दक्ष प्रसुर्ीकमीको भूर्मका िहेको पाइन्छ ।अस्पर्ालहरुमा प्रसुर्ी सेवा

प्रदार्कहरु ले र्निन्र्ि रुपमा गुणस्र्िीर् प्रसुर्ी सेवा प्रदान गनि िाम्रिी सीप अभ्र्ास गनि
नपाएका प्रसुर्र् सेवा प्रदार्क (SBA and non-SBA) हरुलाई उनीहरुको आफ्नै
कार्िस्थलमा onsite Coaching/Mentoring द्वािा
जवटलर्ा व्र्वस्थापन गनि सक्ने क्षमर्ा

सामान्र् प्रसुर्ी सेवा र्था प्रसुर्ी

अर्भबृर्दको लार्ग र्ो कार्िक्रम लागू गरिएको

छ । onsite Coaching/Mentoring प्रवक्रर्ा सं गै गुणस्र्िीर् मार्ृ

र्था नवष्शशु

स्वास््र् सेवा प्रदान गनि SBA onsite coaching/mentoring guideline अनुसाि
गुणस्र्िीर् प्रसुर्ी सेवा उपलब्ध गिाउन र्र्ािी

अवस्थामा िहनको लार्ग MNH

Readiness Hospital Quality Improvement Process (HQIP) टू ल को प्रर्ोग गरि

६/६ मवहनामा self-assessment गने ि र्सको अवस्था अनुसाि गुणस्र्ि सेवाको
लार्ग कार्िर्ोजना बनाई कार्िन्वर्न गनुप
ि ने अपरिहार्ि भएको छ l
उदे श्र्

प्रसुर्ी केन्रहरुमा गुणस्र्िीर् प्रसुर्ी सेवा सुर्नष्श्चर् गनि र्था जवटलर्ा व्र्वस्थापन
गनिको लार्ग Coaching/Mentoring ववर्ध मार्िर् delivery service unit मा कार्ििर्
नर्सिङ्ग कमिचािीहरुको क्षमर्ा अर्भबृर्द

गने ि MNH Readiness HQIP self-

assessment गरि सेवा प्रदान गनि र्र्ारि अवस्थमा िहने ।
अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल

प्रसुर्र् सेवा प्रदार्क (SBA and non-SBA)

हरुको

आफ्नै कार्िस्थलमा onsite

Coaching/Mentoring द्वािा ज्ञान ि ष्शपको अर्भबृदी भई उनीहरुको सामान्र् प्रसुर्ी
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सेवा र्था प्रसुर्ी जवटलर्ा व्र्वस्थापन गनि सक्ने क्षमर्ा

अर्भबृर्द भएको हुनेछ ि

गुणस्र्िीर् प्रसुर्ी सेवा उपलब्ध गिाउन स्वास््र् सँस्था र्र्ारि अवस्थामा िहने छ ।
सन्चालन
प्रकृर्ा

मुख्र् कृर्ाकलाप

र्ो कार्िक्रमको लागी सम्बष्न्धर् अस्पर्ालमा बजेट र्बर्नर्ोजन गरिएको छ

र्ो कार्िक्रमको र्ोकल पसिन अस्पर्ालमा कार्ििर् प्रसुर्ी वाििको नसि इन्चाजि ि SBA
Clinical Mentor िहनेछन् । नसि इन्चाजि ले कार्िक्रमको व्र्वस्थापन र्मलाउने ि
ष्क्लर्नकल मेन्टि ले कार्िक्रम सं चालन गनुप
ि ने छ l

सम्बष्न्धर् अस्पर्ालहरु मा र्ार्लम प्राप्त SBA Clinical mentor ले प्रसुर्ी वाििमा
कार्ििर् SBA र्ार्लम पाएका ि नपाएका सबै नर्सिंग कमिचािीहरु लाई

SBA Clinical

Coaching Guideline for Clinical Mentor र्नदे ष्शका अनुसािि SBA Coaching and
Mentoring Tool for MNH Service Providers (SBA and non-SBA)

tool को

प्रर्ोग गिी बर्िको २ पटक )मवहनामा ६/६(Onsite coaching/mentoring गने।

गुणस्र्िीर् प्रसुर्ी सेवाको लार्ग स्वास््र् सं स्थामा उष्चर् वार्ाविण सृजना गनि SBA
Clinical Coaching Guideline for Clinical Mentor नामको र्नदे ष्शकामा र्दईएको
MNH Readiness HQIP Tool अनुसाि CEONC site भएका अस्पर्ालहरुमा ६ ६/
मवहनामाOnsite coaching/mentoring सं गै स्वमुपर्ांकन गनेकार्िर्ोजना र्नमािण ,

कर्िन्वर्न गिी ,गने गुणस्र्ि सुधाि प्रवक्रर्ामा र्निन्र्िर्ा र्दने ।

कोष्चङ्ग / मेन्टरिं ग गनुि भन्दा अगािी सम्बष्न्धर् अस्पर्ालले आफ्नो अस्पर्ालमा र्ार्लम
प्राप्त ष्क्लर्नकल मेन्टि उपलब्ध नभएमा प्रदे शको सामाष्जक र्बकास
स्वास््र् सेवा र्बभाग परिवाि कपर्ाण महाशाखाको
र्ार्लम उपलब्ध गिाउन समन्वर् गनुि पनेछ l

मन्रालर् ि

MNH Section मा समन्वर् गरि

SBA Clinical Coaching Guideline for Clinical Mentor

र्नदे ष्शका ि SBA

Coaching and Mentoring Tool for MNH Service Providers (SBA and nonSBA) tool परिवाि कपर्ाण महाशाखाको वेबसाइट www.fwd.gov.np मा िाष्खर्ेको
छ

l

SBA mentor हरुको लार्ग नेपाल सिकािको र्नर्मानुसाि को प्रष्शक्षक भत्तासहभागी ,

नर्सिंग स्टार्हरुलाई ि १ जना कार्ािलर् सहर्ोगीलाई प्रसुर्ी( केन्रको Coaching गदाि
को र्दनमा) खाजा ि स्थानीर् र्ार्ार्ार् खचि र्सै बजेट बाट उपलव्ध गिाउने ।
SBA Clinical Coaching Guideline for Clinical Mentor

र्नदे ष्शका, SBA

Coaching and Mentoring Tool for MNH Service Providers (SBA and nonSBA)

tool, मार्ृ र्था नवष्शशु स्वास््र् सेवाको लार्ग गुणस्र्ि सुधाि र्ािम (MNH

Readiness HQIP Toolkit) ि QIP score Card Flex छपाई र्था र्ोटोकपी ि
coaching को बेलामा चावहने अर्र् आबस्र्क medicine र्था supplies हरु र्सै
ष्शर्िकबाट व्र्वस्था गनुि पनेछ ।

ष्क्लर्नकल मेन्टिले कार्िक्रम सम्पन्न भएपछी (Onsite coaching/mentoring ि

MNH Readiness HQIP) प्रर्र्बेदन स्वास््र् सेवा र्बभाग परिवाि कपर्ाण महाशाखामा
पठाउनु पने छ l
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वजेट वाँिर्ाँि

र्स ष्शर्िकमा उपलब्ध बजेट बाट र्नम्न मुख्र् वक्रर्ाकलापहरु गनुि पने छ :

सम्बष्न्धर्

अस्पर्ालहरु

मा

coaching/mentoring गने।

६(

मवहनामा

६/बर्िको

२

पटक)

Onsite

सम्बष्न्धर् अस्पर्ालहरुमा ६( मवहनामा ६/बर्िको २ पटक )MNH Readiness HQIP
Tool को प्रर्ोग गरि स्वमुपर्ांकन गने कार्िर्ोजना र्नमािण गरि कार्िन्वर्न ,गने ।

Onsite coaching/mentoring गिाउनको लार्ग मोिेलमा आधारिर् क्षमर्ा अर्भबृर्द
गने प्रकृर्ाको लार्ग अनुसूची ५ मा उपलेख गिीए अनुसाि Skill Lab material हाल

उपलब्ध नभएको अस्पर्ालहरुमा खरिद गने ि Onsite coaching/mentoring
कार्िक्रम गने।

कार्िक्रमको सम्पन्न भए पर्छ

गरि प्रर्र्बेदन reporting मार्िर् ODK application

स्वास््र् सेवा र्बभाग परिवाि कपर्ाण महाशाखामा पठाउनु पनेछ।

अर्भलेख

कार्िक्रम पश्चार् उि कार्िक्रमको प्रर्र्वेदन अस्पर्ालमा

सन्दभि सामाग्री:

SBA Clinical Coaching Guideline for Clinical Mentor र्नदे ष्शका, SBA Coaching

प्रर्र्वेदन

सोको बोधाथि परिवाि कपर्ाण महाशाखामा पठाउनु पनेछ ।

अर्भलेखमा िाख्नुपनेछ ि

and Mentoring Tool for MNH Service Providers (SBA and non-SBA) tool,
परिवाि कपर्ाण महाशाखाको वेबसाइट www.fwd.gov.np मा िाष्खर्ेको छ l
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समुदार् स्र्िीर् MPDSR
परिचर्

कार्िक्रम को अनसाइट कोष्चङ र्था सहजीकिण

समुदार् स्र्िीर् MPDSR कार्िक्रम संचालन भएका ष्जपलाका स्थानीर् र्ह हरुमा समुदार् स्र्िीर्
मार्ृ मृत्र्ु

पवहचान गने, सुष्चर्र्किण गने, सर्मक्षा गने ि सर्मक्षा बाट प्राप्त सुझाब बमोष्जम

मार्ृ स्वास््र्को गुणस्र्ि बिाउनको लार्ग र्निन्र्ि रुपमा सर्भिलेन्स र्था िे स्पोन्स गनि आवस्र्क
िहेको हुँदा MPDSR कार्िक्रमको र्निन्र्ि रुपमा अनुगमन र्था स्थानीर् र्हमा
कोष्चङ गनिको लागी बजेट र्बर्नवर्जन गरिएको छ ।
उद्देश्र्

समुदार् स्र्िीर् MPDSR कार्िक्रम सं चालन भै िहेका स्थानीर् र्हहरुमा
र्नदे शन गिे बमोष्जम समुदार्मा

गइ अनसाइट

MPDSR र्नदे ष्शकाले

हुने सबै मार्ृ मृत्र्ुको पवहचान गने, सुष्चर्र्किण गने, सर्मक्षा

गने ि सर्मक्षा बाट प्राप्त सुझाब बमोष्जम मार्ृ स्वास््र्को गुणस्र्ि सुधािको लार्ग कार्िर्ोजना
बनाइ लागु गने कार्ि प्रभाबकािी रुपमा संचालन गिाई मार्ृ मृत्र्ु घटाउने ।
अपेष्क्षर्

MPDSR कार्िक्रम संचालन भैिहेका स्थानीर् र्हमा भएका सबै मार्ृ मृत्र्ु कार्िक्रमको र्नर्र्मर्

कार्िक्रम

र्ो कार्िक्रम सं चालन गदाि समुदार् स्र्िीर् कार्िक्रम सं चालन भएका स्वास््र् कार्ािलर् MPDSR

प्रकृर्ा

MPDSR Committee

प्रर्र्र्ल
सं चालन

अनुगमन गने।

बाट र्ो काि ्र्क्रम सं चालन गनुप
ि नेछ l र्सरि अनसाइट कोष्चङ गनि जाँदा स्वास््र् कार्ािलर्को
का

सदस्र्हरु गइ गनुि पनेछ l र्स कार्िक्रमको ष्जम्मेवािी सर्मर्र्को

सदस्र् सष्चवको हुनेछ । समुदार् स्र्िीर् कार्िक्रम लागु भएका ष्जपलाका स्थानीर्

MPDSR

समुदार्

MPDSR

र्ह

हरुमाMPDSR कार्िक्रमको अनसाइट कोष्चङ गनुि पनेछ l
स्र्िीर्

कार्िक्रम

संचालन

भै

िहेका

सम्पूण ि

स्थानीर्

हरुमा

onsite coaching/ बावर्िक रुपमा स्थानीर् र्हमा अनुगमन/ अधिबावर्िक/चौमार्सकगने l

समुदार् स्र्िीर् कार्िक्रम सम्बष्न्ध अर्भलेख िष्जस्टि र्था MPDSR प्रर्र्बेदन र्ािमको अबलोकन
गने ि

अनुगमन

गरि अनुसूची २ को

कपर्ाण महाशाखामा पठाउनु पनेछ

भरि गनुि पनेछ ि उि प्रर्र्बेदन परिवाि

checklist

समुदार् स्र्िीर् भिे ) notification,screening,VA form(कार्िक्रम सम्बष्न्ध र्ािमहरु MPDSR
नभिे को र्वकन गने ि र्ािम सवहर्रिकाले भनि सहजीकिण गने

र्नर्र्मर् रुपमा मार्ृ मृत्र्ुको

सर्मक्षा भए नभएको एवकन गने सर्मक्षा गिे को भए सर्मक्षाको

गुणस्र्ि र्था सर्मक्षाबाट र्र्ाि गरिएको कार्िर्ोजना कार्ािन्वन भए नभएको एवकन गने

कार्िक्रम सं चालन गनि कुनै कर्ठनाई भए सोको पवहचान गरि सुधािका लार्ग सुझाब र्दने

सबै र्ािमहरु Web Based MPDSR मार्िर् प्रदे श र्था परिवाि कपर्ाण महाशाखा मा प्रर्र्बेदन
गिे को एवकन गने

onsite recommendation भएका identify बाट monitoring र्था coaching challenge,gap,
हरुलाई प्रदे शको बावर्िक कार्िक्रम मा समाबेश गदै लैजाने ि प्राप्त सुझाबहरु स्वास््र् र्नदे शनालर्
ि परिवाि कपर्ाण महाशाखा पठाउनु पनेछ साथै प्राप्त सुझावको आधािमा गुणस्र्ि सुधािका
कार्िहरु गनुपि ने छ l

र्ो कार्िक्रमको लार्ग

समुदार् स्र्िीर् MPDSR कार्िक्रम लागु भएका ष्जपलाको स्वास््र्

कार्ािलर्मा बजेट ब्र्बस्था गरिएको छ। उि कार्िक्रम नेपाल सिकािको अर्थिक ऐन

र्नर्म

अनुसाि सं चालन गनुप
ि नेछ । र्ो बजेट ष्जपला भरिका समुदार् स्र्िीर् MPDSR कार्िक्रम लागु
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भएका स्थानीर् र्हहरुमा

गइ MPDSR कार्िक्रमलाइ प्रभाबकािी बनाउन आबस्र्कर्ा अनुसाि

Onsite Coaching गनि दै र्नक र्था भ्रमण भत्ताको लार्ग र्ै

बजेट खचि गनुि पदिछ l

वजेट बांिर्ाँि (िकम रू हजािमा):
ष्जपला

कार्ािलर्

बजेट ( रु हजािमा )

१

सोलुखम्बु

स्वास््र् कार्ािलर्

100

२

सुनसिी

स्वास््र् कार्ािलर्

100

३

सलािही

स्वास््र् कार्ािलर्

200

४

धार्दङ्ग

स्वास््र् कार्ािलर्

100

५

कास्की

स्वास््र् कार्ािलर्

100

६

रूपन्दे ही

स्वास््र् कार्ािलर्

100

७

बाँके

स्वास््र् कार्ािलर्

100

८

जुम्ला

स्वास््र् कार्ािलर्

100

९

सुखेर्

स्वास््र् कार्ािलर्

100

१०

बैर्िी

स्वास््र् कार्ािलर्

100

११

कैलाली

स्वास््र् कार्ािलर्

100

आमा सुिक्षा कार्िक्रमको थप बजेट को लार्ग सबै प्रदे शमा बजेट र्बर्नर्ोजन गरिएको छ ।
आमा सुिक्षा कार्िक्रमको लार्ग िकम अपुग भएको खण्िमा प्रदे श अन्र्गिर्का अस्पर्ालहरुले
प्रर्र्बेदन सवहर् सामाष्जक र्बकाश मन्रालर्मा थप िकमको लार्ग सम्पकि गनुि पनेछ।
अर्भलेख
र्था

प्रर्र्वेदन
सन्दभि

सामग्री

कार्िक्रम पश्चार्् उि कार्िक्रमको प्रर्र्वेदन प्रदे श र्नदे शनालर्मा अर्भलेखमा िाख्नुपनेछ ि सोको
बोधाथि परिवाि कपर्ाण महाशाखामा पठाउनु पनेछ ।

MPDSR र्नदे ष्शका र्था कार्िसंचालन र्नदे ष्शका २०७७

MNH update (गभािवस्था दे ष्ख सुत्केिी अवस्था सम्म सेवा र्निन्र्िर्ा (Continnum of care -ANC to
PNC) को लार्ग सेवा प्रदार्कहरुलाई अर्भमुखीकिण
परिचर्

नेपालमा आमा र्था नवजार्ष्शशुको मृत्र्ूलाई उपलेखनीर् रुपमा घटाई र्दगो

ववकाश लक्ष

(मार्ृ मृत्र्ु ७० प्रर्र् लाख जीववर् जन्ममा ि नवजार् ष्शशु मृत्र्ु १२ प्रर्र् हजाि जीववर्

जन्म पुर्ािउने) हार्सल गनि,मार्ृ र्था नवष्शशु स्वास््र् सेवा गुणस्र्िीर् बनाउन ि प्रदान गनि
अपरिहार्ि भएको छ । कष्म्र्मा गभािवस्था दे ष्ख र्लएि प्रसुर्ी ि सुत्केिी अवास्था सम्म (ANC
to PNC continuum of care ) गुणस्र्िीर् सेवा प्रदान गनि सकेमा मार र्दगो

र्बकाश

लक्ष हार्सल गनि टे वा पुग्नेछ । प्रसुर्ी सम्बष्न्ध गुणस्र्िीर् सेवा ि प्रसुर्ी जवटलर्ा व्र्वस्थापन

गनि दक्ष प्रसुर्ीकमीको भूर्मका महत्वपुण ि छ र्ि प्रसुर्ी सेवा ि प्रसुर्ी जवटलर्ा व्र्वस्थापन
मारले सेवाको गुणस्र्ि सुर्नष्स्चर् गनि सवकदै न साथै र्सप र्बकासको लार्ग पर्न समर् समर्मा
दक्ष प्रशुर्ीकमी हरुलाई update गनि आवश्र्क िहेको हुँदा
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दक्षप्रसुर्ीकमीले उपलब्ध

गिाउने दक्ष प्रसुर्ी सेवाको साथै अन्र् सेवाहरु सम्बष्न्ध MNH सेवा प्रदार्कहरुको क्षमर्ा
अर्भबृर्द गनि ANC to PNC continuum of care र्नदे ष्शका

अनुसाि मार्ृ र्था नवजार्

ष्शशु स्वास््र् (MNH) सेवा सम्बष्न्ध सेवा प्रदार्क हरुलाई अर्भमुष्खकिण गनि अपरिहार्ि
छ।
उद्देश्र्

सम्पुण ि स्वास््र् सं स्थाहरुबाट गुणस्र्िीर् ANC to PNC continuum of care

अपेष्क्षर्

सम्पुण ि स्वास््र् सं स्थाहरुमा कार्ििर् नर्सिङ्ग कमिचािीहरुको ANC to PNC continuum of

प्रर्र्र्ल
सन्चालन
प्रकृर्ा

सुर्नष्श्चर् गनिको लार्ग नर्सिङ्ग कमिचािीहरुको क्षमर्ा अर्भबृर्द गने ।
care

सेवा

सेवा प्रदान गने क्षमर्ा अर्भबृष्द्ध भई ANC to PNC continuum of care सेवा

सुर्नष्श्चर् गरिएको हुनेछ ।
मुख्र् कृर्ाकलाप

गुणस्र्िीर् ANC to PNC continuum of care
प्रदार्कहरुलाई
कार्ािलर्का l

सम्बष्न्ध र्बर्र्वस्र्ुहरु समेटी सेवा

२ र्दने अर्भमुष्खकिण गनुि पनेछ । र्सकोलागी र्ोकल व्र्ष्ि स्वास््र्

हुनेछन PHN

गुणस्र्िीर् ANC to PNC continuum of care सम्बष्न्ध कार्िक्रम सम्पन्न गने अनुगमन ,
हरु मुख्र् र्ोकल

PHN

l व्र्ष्िको रुपमा िहनेछन

गने ि प्रभावकािी कार्ि न्वर्नको लार्ग स्वास््र् कार्ािलर्का

स्वास््र् कार्ािलर्ले बजेट र्बर्नर्ोजन गरिएका पार्लकाका सम्पुण ि स्वास््र् सं स्थाका निर्सं ग
कमिचािीहरुलाई सहभागी गिाई गुणस्र्िीर् ANC to PNC continuum of care

सम्बष्न्ध

र्नदे ष्शका SBA , reference manual ि घिभेट कार्िक्रमको मागिदशिनको आधािमा PNC
गुणस्र्िीर्ANC to PNC continuum of care सम्बष्न्ध अर्भमुष्खकिण गनुि पनेछ

।

सहभागी निर्सं ग कमिचािीहरुको छनौट गदाि स्वास््र् सं स्थामा SBA Onsite Clinical

कार्िक्रममा सहभागी हुननपाएका स्टार्अरुलाई पवहलो प्राथर्मकर्ामा िाख्नुपनेछ Mentoring
l

अर्भमुष्खकिणगदाि सबैभन्दा दुगम
ि
स्थानमा कार्ििर् निर्सं ग कमिचािीहरुलाई पवहलो
प्राथर्मकर्ामा िाखी सहभागी गिाउने

।

अर्भमुष्खकिण प्रवक्रर्ा ANC to PNC continuum of care
अनुसूष्चमा उपलेख गरिएको

सम्बष्न्ध

मागिदशिनको

२ र्दने कार्िर्ार्लका ि को आधािमा गनुि पनेछ । PPT

कार्िक्रम

कार्िक्रमको बजेट बाँिर्ाँि

बाँिर्ाँि

र्बर्नर्ोजन गरिएका सम्पुण ि स्वास््र् कार्ािलर्हरुले

को बजेट ANC to PNC continuum of care सम्बष्न्ध अर्भमुष्खकिण कार्िक्रमको लार्ग बजेट
र्ो कार्िक्रम सं चालन गनि ववर्नर्ोष्जर्

बजेटबाट अर्भमुखीकिण कार्िक्रममा सहभागी, श्रोर् व्र्ष्ि, स्टे शनिी, खाजा आर्दमा अथि
मन्रालर् को

बजेट र्नदे ष्शका अनुसाि कार्िक्रमको बजेट बाँिर्ाँि गनि सवकनेछ l

वजेट व्र्वस्था: र्स ष्शर्िकमा र्नम्न ष्जपलाका स्वास््र् कार्ािलर्हरुमा बजेट र्बर्नर्ोजन
गरिएकोछ:
र्स.नं.

ष्जपला

कार्ािलर्
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बजेट

हजािमा

रु

1

पाँचथि

2

ु ासभा
सं खव

3

भोजपुि

4

खोटाङ्ग

5

सोलुखम्बु

6

झापा

7

मोिङ्ग

8

र्सन्धुपापचोक

9

िसुवा

10

ष्चर्वन

11

भिपुि

12

लर्लर्पुि

13

काठमाण्िौं

14

र्नहुँ

15

कास्की

16

मनाङ्ग

17

मुस्र्ाङ्ग

18

बर्दिर्ा

स्वास््र्

कार्ािलर्
स्वास््र्

कार्ािलर्
स्वास््र्

कार्ािलर्
स्वास््र्

कार्ािलर्
स्वास््र्

कार्ािलर्
स्वास््र्

कार्ािलर्
स्वास््र्

कार्ािलर्
स्वास््र्

कार्ािलर्
स्वास््र्

कार्ािलर्
स्वास््र्

कार्ािलर्
स्वास््र्

कार्ािलर्
स्वास््र्

कार्ािलर्
स्वास््र्

कार्ािलर्
स्वास््र्

कार्ािलर्
स्वास््र्

कार्ािलर्
स्वास््र्

कार्ािलर्
स्वास््र्

कार्ािलर्
स्वास््र्

कार्ािलर्
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300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

19

िोपपा

20

जुम्ला

21

मुग ु

22

हुम्ला

23

बझाङ्ग

24

िोटी

25

आछाम

26

ुि ा
दाचल

27

बाजुिा

स्वास््र्

कार्ािलर्
स्वास््र्

कार्ािलर्
स्वास््र्

कार्ािलर्
स्वास््र्

कार्ािलर्
स्वास््र्

कार्ािलर्
स्वास््र्

कार्ािलर्
स्वास््र्

कार्ािलर्
स्वास््र्

कार्ािलर्
स्वास््र्

कार्ािलर्

300
300
300
300
300
300
300
300
300

अर्भलेख

कार्िक्रम सं चालन गरिसकेपर्छ र्सको अर्भलेख स्वास््र् कार्ािलर् मा दुरुस्र् िाख्ने ि

प्रर्र्बेदन

गनि स्वास््र् सं स्थासं ग र्निन्र्ि सम्बाद

ि प्रार्बर्धक सहर्ोग गने l

ANC to PNC continuum of care

सम्बष्न्ध

र्था

सन्दभि

सामाग्री

continnum of care भए नभएको अनुगमन ि सर्मक्षा HMIS को र््र्ांक अनुसाि सुधाि
र्नदे ष्शका, SBA

reference manual,

PNC घिभेट कार्िक्रमको मागिदशिन २०७६, कार्िक्रम संचालन र्नदे ष्शका २०७७

समुदार् स्र्िमा MPDSR कार्िक्रमको सर्मक्षा र्था अर्भमुखीकिण) ष्जपला ११(
परिचर्

नेपालले सहश्राष्व्द ववकास लक्ष्र् अनुसाि सन् २०३० सम्ममा नेपालले हाल २३९ िहको

मार्ृ मृत्र्ु दि(प्रर्र् लाखमा) लाइि ७०, नवजार् ष्शशु मृत्र्ुलाइि १२ मा ि वाल मृत्र्ुलाइि

२० मा झाने लक्ष्र् िाखेको छ । सो लक्ष्र् हाष्शल गनिको लार्ग नेपाल सिकाि स्वास््र्

र्था जनसं ख्र्ा मन्रालर्ले अस्पर्ाल र्था समुदार् मा MPDSR मार्ृ र्था पेरिनेटल मृत्र्ु
कार्िक्रमको पवहचान गने , सुष्चर्र्किण गने , सर्मक्षा गने ि सर्मक्षा बाट प्राप्त सुझाब
बमोष्जम मार्ृ र्था पेरिनेटल स्वास््र्को गुणस्र्ि बिाउनको लार्ग र्निन्र्ि रुपमा सर्भिलेन्स
र्था िे स्पोन्स सं चलान गरििहेको छ ।र्सै सन्दभिमा उि कार्िक्रमको सर्मक्षा गरि मृत्र्ुका
कािण

पत्ता लगाउने ,कार्िर्ोजना बनाउने ि आगामी र्दनमा मार्ृ मृत्र्ु लाइ कसरि

घटाउन आवस्र्क सर्मक्षा र्था समुदार् स्र्िको MPDSR कार्िक्रमको सर्मक्षा गदै स्थानीर्
र्हको क्षमर्ा
कार्िक्रम

को उधेश्र्

अर्भबृदी गनिको लागी बजेट ववनीर्ोजन गरिएको छ ।

समुदार् स्र्िको MPDSR कार्िक्रम सं चालन भै िहेका ष्जपलाहरुमा सबै पार्लका हरु बाट
ष्जपला स्र्िमा भेला गरि MPDSR सं चालनको अनुभव ि र्सकाई र्था कार्िक्रम सं चालनमा
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आइपिे का समस्र्ा एक आपसमा छलर्ल गरि प्रभाबकािी

वक्रर्ाकलाप अन्र् अस्पर्ालले

लागु गने ि समस्र्ा समाधानका उपार्हरुको पवहचान गरि MPDSR कार्िक्रमलाइ सं स्थागर्
गने ि MPDSR कार्िक्रम सं चालनको लार्ग
अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल

स्थानीर् र्हको क्षमर्ा अर्भबृदी गने

।

र्स कार्िक्रम सं चालन पश्चार् MPDSR कार्ि सं चालन र्नदे ष्शकाले र्नदे शन गिे बमोष्जम
समुदार्मा

हुने सबै मार्ृ मृत्र्ुको पवहचान, सुष्चर्र्किण र्था सर्मक्षा भै आगामी र्दनमा

त्र्स्र्ै प्रकृर्र्को अरु

मृत्र्ु हुन नर्दन गुणस्र्ि सुधािका कार्ि सं चालन गरि मार्ृ र्था

पेरिनेटल मृत्र्ु कम हुने l
अपेष्क्षर्

समुदार् स्र्िमा MPDSR कार्िक्रम सं चालन भैिहेका पर्लकाहरुमा

सन्चालन

र्ो कार्िक्रम सं चालन गनिको

प्रर्र्र्ल
प्रकृर्ा

भएका सबै मार्ृ र्था

पेरिनेटल मृत्र्ु को सर्मक्षा गने ि स्थानीर् र्हको क्षमर्ा अर्भबृदी गने

।

लार्ग स्वास््र् कार्ािलर् मा बजेट र्बर्नर्ोजन गरिएको छ

ि कार्िक्रम सं चालनको ष्जम्मेवािी प MNH/ न.हे.कार्िक्रम र्ोकल व्र्ष्िको
र्स कार्िक्रम सं न्चालन गदाि समुदार् स्र्िमा MPDSR कार्िक्रम सं चालन
पर्लकाहरुबाट बाट स्वास््र् प्रमुख

हुनेछ ।

गरििहेका

नर्सिंग कमिचािी ि/न.हे.प, स्वास््र् सह प्रमुख,

/सहार्क/र््र्ांक अर्धकृर् गरि प्रत्र्क पार्लकाबाट ४ जना लाइ पार्क पने ठाउँ मा

बोलाइ २ र्दनको सर्मक्षा सं चालन गनुि पदिछ l

कार्िक्रम सं चालन गदाि प्रत्र्ेक स्थानीर् र्हबाट
गनिको लार्ग आफ्नो

पार्लकामा

VA(verbal Autopsy)र्ािम लीइ

पार्लकाको मार्ृ मृत्र्ुको

भएका

सहभागी हरुले कार्िक्रममा छलर्ल

मार्ृ मृत्र्ुको Screening,

,Notification

आउनु पनेछ । साथै प्रत्र्ेक पार्लकाले आफ्नो

र्दइएको िांचामा प्रस्र्ुर्र् किण गनुि पनेछ।

र्सरि कार्िक्रम सं चालन गदाि १ र्दन सर्मक्षा ि १

र्दन कार्िक्रमको

MPDSR

,कार्िक्रमका नर्ा र््र् MPDSR अर्भमुखीकिण गनुि पनेछ । अर्भमुखीकिण गदाि
online

reporting

,action

plan ,र्ािम

भने

र्रिका,

नर्ा

र्नदे ष्शका,जानकािी

developmentर्था लगार्र् का सम्पूण ि र्बर्र्बस्र्ु समाबेश गरि गनि implementation्ु

पनेछ ।समीक्षाको ,templateकार्िक्रमको र्ार्लका
www.fwd.gov.np मा िाष्खएको छ ।

र्था अर्भमुखीकिणको

package

सर्मक्षा सं चालनको लार्ग प्रष्शक्षकको रुपमा आबस्र्कर्ा अनुसाि समुदार् अस्पर्ाल
प्रदे शका

सामाष्जक

र्बकाश

मन्रालर्का

अस्पर्ालकाObs/Gyne/Paediatricianकपर्ाण
र्ार्लम प्राप्त प्रष्शक्षक
बोलाउन सवकनेछ।

स्वास््र्

MPDSR र््र्ांक अर्धकृर् आर्द

स्वास्््र्

कार्ािलर्

र्था

,

महाशाखा,
परिवाि,

बाट ,महाशाखाक प्रर्र्र्नर्ध

र्सको लार्ग स्वास््र् कार्ािलर्मा बजेट ब्र्बस्था गरिएको छ। उि िकमको बािर्ाँि
गिी नेपाल सिकािको अर्थक
ि एन र्नर्म अनुसाि कार्िक्रम सं चालन गनुि पने छ ।
बजेट बािर्ाि :
र्स.नं.

बजेट (रु हजािमा

प्रदे श

ष्जपला

१

प्रदे श न १

सुनसिी

१३००

२

प्रदे श न २

सोलुखम्ु बु

१०००
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)

३

बागमर्ी प्रदे श

सलािही

१८००

४

गण्िकी प्रदे श

धार्दं ग

१०००

कास्की

९००

रुपन्दे ही

१२००

बाँके

१०००

सुखेर्

१०००

जुम्ला

१०००

कैलाली

१०००

बैर्िी

१०००

५

प्रदे श न ५

६

कणािली प्रदे श

७

अर्भलेख
र्था

प्रर्र्वेदन
सन्दभि

सामग्री

सुदिु पष्श्चम प्रदे श

कार्िक्रम पश्चार्् उि कार्िक्रमको प्रर्र्वेदन स्वास््र् कार्ािलर्मा िाख्नु पनेछ ि सोको
बोधाथि प्रदे श र्नदे शनालर्, परिवाि कपर्ाण महाशाखामा पठाउनु पनेछ ।
MPDSR

र्नदे ष्शका ि कार्ि सं चालन र्नदे ष्शका २०७७

अस्पत्तालहरुवाट ि BC/BEONC बाट प्रसुर्ी सम्बष्न्ध आकष्स्मक रुपमा िे र्ि (प्रदे शका CEONC अस्पर्ाल)
परिच
र्

मार्ृ र्था नवजार् ष्शशु मृत्र्ुका र्बर्भन्न कािणहरु मध्र्े समर्मै स्वास््र् सं स्था पुग्नमा हुने
विलाई एक हो । स्वास््र् सं स्थामा

सेवा र्लने बािे र्नणिर् गनि हुने विलाई र्था र्ार्ार्ार्को

क्रममा हुने विलाई ि स्वास््र् सं स्थामा सेवा र्दन हुने विलाइि ले मार्ृ र्था नवजार् ष्शशु मृत्र्ु
हुने सम्भावनालाई बिाउँ छ । अर्ःर्बर्भन्न वकर्समका विलाईहरु नहुन ् भन्नको लार्ग सुदृि प्रेर्ण
प्रणली आवश्र्क हुन्छ ।

उद्दे
श्र्

• प्रसुर्ी र्था सुिष्क्षर् गभिपर्न जवटलर्ा भएमा समर्मै गभिवर्ी वा सुत्केिी लाई सम्बन्धीर्
स्थानमा प्रेर्ण गिी मार्ृ मृत्र्ु कम गनि प्रभावकािी प्रेर्ण प्रणलीको व्र्वस्था गने िकुनै पर्न
गभिवर्ी वा सुत्केिी

मवहला लाई आर्थिक अवस्था कमजोि भएकै कािण थप उपचािको लार्ग

अन्र् अस्पर्ालमा पुग्न नसक्ने अवस्था नआओस भन्नको र्नर्मत्त आर्थिक अवस्था अत्र्न्र्ै कमजोि
भएका र्था असहार्हरुलाई र्नशुपक प्रेर्णको व्र्वस्था र्मलाउने ।
अपे

• प्रसुर्ी र्था सुिष्क्षर् गभिपर्न जवटलर्ा भएमा समर्मै गभिवर्ी वा सुत्केिी लाई सम्बन्धीर्

प्रर्र्

•कुनै पर्न गभिवर्ी वा सुत्केिी मवहला लाई आर्थिक अवस्था कमजोि भएकै कािण थप उपचािको

ष्क्षर्
र्ल
सन्चा
लन

स्थानमा प्रेर्ण गिी मार्ृमत्ृ र्ु कम गनि प्रभावकािी प्रेर्ण प्रणलीको व्र्वस्था हुने ि

लार्ग अन्र् अस्पर्ालमा पुग्न नसक्ने अवस्था नआओस भन्नको र्नर्मत्त आर्थिक अवस्था अत्र्न्र्ै
कमजोि भएका र्था असहार्हरुलाई र्नशुपक प्रेर्णको व्र्वस्था गनुि पनेछ ।

कार्िक्रम संचालन गने र्नकार् प्रदे श अन्र्गिर्का अस्पर्ालहरु । र्ो कार्िक्रम प्रभावकािी रुपले
सम्पन्न गनि अस्पर्ालका

का Maternity सं गको समन्वर्मा Maternity Department head

SBA Clinical Mentor ि nursing incharge ले र्ोकल व्र्ष्िको रुपमा काम गनुप
ि नेछ l
169

प्रकृ
र्ा

र्स कार्िक्रम अन्र्गिर् रिर्ेिल सेवाका लार्ग सम्बष्न्धर् अस्पर्ाल हरुले
वक्रर्ाकलापहरु गनुपि ने छ :

मुख्र् र्नम्न

प्रेर्ण खचि को दि िे ट र्नधाििण गने

बजेट ववर्नर्ोजन भएका अस्पर्ालले ष्जपला एम्बुलेन्स सर्मर्र्को बैठक आर्ोजना गिी ष्जपला
र्भरका BC/BEONC र्था समुदार् बाट refer भइ

अस्पर्ाल आइ पुग्न लाग्ने सम्भाववर् खचि

ि अस्पर्ालबाट िे र्ि भई जाने सं भाववर् सबैभन्दा नष्जकको अस्पर्ालहरु सम्म पुग्न लाग्ने खचि
अनुसािको दि र्नधाििण गनुि पने छ। र्र्द पवहले नै सर्मर्र्ले दि िे ट र्ोवकएको भएमा सोवह
दिलाई आधाि मान्न सवकने छ । दि र्नधाििण गदाि एम्बुलेन्स र्था एम्बुलेन्सको उपलब्धर्ा
नभएको अवस्थामा प्रचर्लर् र्ार्ार्ार्को साधनको प्रर्ोग गनि सवकने गरि र्नधाििण गनुप
ि नेछ l
प्रेर्ण मापदण्िको पवहचान गने

प्रसुर्ी सम्बष्न्ध आकष्स्मक जवटलर्ा भई समर्मै उपचाि गनि नसकी ज्र्ान जानसक्ने ष्स्थर्र्

र्सजिना भएको अवस्थाका अर्र् गरिब ि र्समान्र्कृर् समुहका मवहलाहरुलाई मार र्ो प्रेर्ण खचि
उपलब्ध गिाउन सवकनेछ l आकष्स्मक अवस्था भएपर्न सेवाग्राही आर्ैले प्रेर्ण सम्बष्न्ध
व्र्वस्थापन गनि सक्ने ष्स्थर्र् भएकालाई र्ो प्रेर्ण बजेट सहर्ोग उपलब्ध नगिाउने र्ाकी अर्र्
गरिब मवहलाहरुको ज्र्ान बचाउन भूर्मका खेपन सवकर्ोस l
अस्पर्ाल आएका
मा

CEONC वा समुदार्बाट प्रसुर्ी जवटलर्ा भई BC/BEONC site

प्र referral hospital अस्पर्ालबाट सबै भन्दा नष्जकको CEONC मवहलाहरुलाई

गरि पठाउनु पने आकष्स्मक अवस्थामा मार प्रेर्ण खचि उपलब्ध गिाउन सवकनेछ l

ि्ेर्ण

र्लको शंदभि सामग्रीमा र्दइएको आमाहरुलाई प्रेर्ण गनुप
ि ने ष्स्थर्र् मध्र्े ,आपर्कालीन

मार्ृ

प्रेर्ण गनुप
ि ने ष्स्थर्र् भएकालाई मार र्ो खचि उपलब्ध गिाउन सवकने छ l
प्रसुर्ी जवटलर्ा भएका आमाहरुको अवस्था को

)प्रेर्ण खचि उपलब्ध अिाउनु पने वा नपने(

इन्चाजिको र्सर्ारिसमा मेर्िकल nursing र्नणिर्गने ष्जम्मेवािी प्रसुर्ी ववभागका र्बभार्गर् प्रमुख ि
l ले गनािसवकनेछ superintendent

सिोकािवालाहरु लाई अर्भमुखीकिण
बजेट

ववर्नर्ोजन

भएका

अस्पर्ालहरुले

र्बर्भन्न

र्ार्लम,

गोटठीहरुको

समर्मा

र्बर्भन्न

सिोकािवालाहरु जस्र्ै स्थानीर् र्नकार्का जनप्रर्र्र्नर्धहरु स्वास््र् शाखा प्रमुख ि स्वास््र्

,

सं स्थाका अन्र्स्वास््र्कमीहरु, गैिसिकािी सं स्थाका प्रर्र्र्नर्धहरु, नागिीक समाज आर्दलाई

प्रेर्ण कार्िक्रमबािे अर्भमुखीकिण गनुप
ि नेछ । अर्भमुखीकिण कार्िक्रमको लार्ग र्स शीर्िकमा

िकमको व्र्वस्था गरिएको छै न ।अन्र् कार्िक्रमहरु गदाि ि SBA Clinical Mentor ले onsite
mentoring कार्िक्रममा स्वास््र् सं स्थामा जाँदा प्रेर्ण खचिबािे जानकािी गिाउन सवकनेछ

अर्र् दुगम
ि क्षेरमा आपर्कालीन प्रसुर्ी प्रेर्ण सम्बष्न्ध
अवस्थामा ज्र्ादै जवटलर्ा आएमा ि एम्वुलेन्स द्वािा

l

व्र्वस्था गभिवर्ी र्था सुत्केिीको

नष्जकैको CEONC सेवा प्रदान गने

अस्पर्लमा पुर्ािउन सम्भव नभएमा मवहला र्था जेटठ नागरिक मन्रालर्मा समन्वर् गिी

हवाईजहाज र्था हेलीकप्टि समेर् प्रर्ोग गिे ि आवश्र्कर्ा अनुसाि दुगम
ि क्षेरका मवहलाहरुको

लार्ग हवाई उद्दाि कार्िक्रम कार्िववर्ध र्नदे ष्शका अनुसाि उपलेख भएका ष्जपलाहरुका लार्ग
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Air-lifting गने व्र्वस्था गरिएको छ । उि कार्िववर्ध र्नदे ष्शकामा

Air Lifting गरि प्रेर्ण

गनिका लार्ग प्रत्र्ेक प्रदे शमा िे र्िल अस्पर्ालहरु र्ोवकएको छ । सो को लार्ग बजेट मवहला
बालबालीका र्था जेटठ नागिीक मन्रालर्मा व्र्वस्था गरिएको छ ।

र्ो AirLifting गरि प्रेर्ण गने अवस्था को लार्ग प्रमुख ष्जपला अर्धकािी मार्िर् )CDO( मवहला
बालबालीका र्था जेटठ नागिीक मन्रालर्मा समन्वर् गरि पठाउनु पनेछ साथै र्सको र्बस्र्ृर्
जानकािीको लार्ग दुगम
ि क्षेरका ज्र्ान जोष्खममा पिे का गभिवर्ी र्था सुत्केिी मवहलाहरुको लार्ग

हवाई उद्धाि सम्बन्धी कार्िववर्ध २०७५ अनुसाि गनुि पनेछ ।
वजेट बांिर्ाँि ि श्रोर् व्र्वस्थापन

र्स ष्शर्िकमा िहेको बजेट प्राप्त गिे का CEONC अस्पर्ालहरुले, एम्बुलेन्स सर्मर्ीले र्नणिर् गिे
अनुसाि

अस्पर्ालमा प्रेर्ण भई आउने वा प्रेर्ण भई जाने प्रसुर्ी जवटलर्ा भएका आमाहरुलाई

मार्थ उपलेष्खर् मापदण्ि अनुसाि बजेट सहर्ोग उपलब्ध गिाउने l

आकष्स्मक प्रसुर्ी जवटलर्ा भएका अर्र् गिीब र्था र्समान्र्कृर् मवहलाहरुलाई प्रेर्ण िकम

सहर्ोग गनि र्स ष्शर्िकमा न्र्ुनर्म बजेट ववर्नर्ोष्जर् गरिएकोले सम्पुण ि प्रसुर्ी जवटलर्ा भएका

आमाहरुलाई िकम सहर्ोग गनि नसवकने हुनाले अस्पर्ालले प्रदे श ि स्थानीर् र्हहरुका
जनप्रर्र्र्नर्ध ि स्वास््र् महाशाखा प्रमुखहरु संगको समन्वर्माप्रदे श ि शाखा/स्थानीर् र्हहरुबाट
प्रसुर्ी प्रेर्ण बजेटको श्रोर् व्र्वस्थापन गनि सकेको खण्िमा सम्पुण ि प्रसुर्ी जवटलर्ा भएका
l आमाहरुलाई सहर्ोग गनि सवकनेछ

आकष्स्मक प्रसुर्ी प्रेर्णका लार्ग प्रदे श र्था स्थानीर् र्ह हरुले को Free Ambulenceव्र्वस्था
पर्न र्मलाउन सवकनेछ र्सकोलागी अस्पर्ाल प्रशाशन ि प्रसुर्ी र्बभागले समन्वर्कािी भूर्मका l
l खेपन अर्र् महत्वपुणछ
ि

र्स ष्शर्िकमा ववर्नर्ोष्जर् बजेट र्सप्रकाि छ अस्पत्तालहरुवाट: ि BC/BEONC बाट प्रसुर्ी सम्बष्न्ध
आकष्स्मक रुपमा िे र्ि प्रदे शका(CEONC अस्पर्ालहरु.( )000) (2077/2078)
District

Bud

Hospital

Distri

get

Province 1

ct

ु
र्ाप्लेजङ्ग

Taplejung hospital

200

1

2

पाँचथि

Fidim hospital

100

2

3

इलाम

Ilam Hospital

100

3

5

Bud
get

Province 5

1

4

Hospital

ु ास
सं खव
भा

र्ेह्रथुम

Khandbari Hospital

200

4

Terathum hospital

100

5
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अघाि

खाँची
गुपमी
रूपन्दे
ही

कवपल
वस्र्ु

बर्दिर्ा

Arghakh
achi

hospital
Gulmi

hospital
Bhim

hospital
Prithvi
Bir

hospital
Bardiya

hospital

200

200
100

100

100

नवलप

6

भोजपुि

Bhojpur hospital

200

6

7

धनकुटा

Dhankuta hospital

100

7

िोपपा

8

सोलुखम्बु

Faplu Hospital, Solu

200

8

प्र्ूठान

9

खोटाङ्ग

Khotang hospital

200

10

उदर्पुि

Udayapur hospital

100

र्सिाहा

2

र्सिाहा

3

धनुर्ा

4

महोत्तिी

5

सलािही

6

िौर्हट

7

बािा

Siraha

hospital,

Siraha
Ram

Umashankar

hospital Lahan
Janakpur
hospital

province

Jaleswor hospital,
Malangawa hospital
Gaur hospital,
Kalaiya hospital

andra

hospital
Rolpa

hospital
Pyuthan
hospital

Rukumk
ot

hospital

100

100
100

100

Provin
ce 6

100

2

िोपपा

100

3

हुम्ला

100

4

100

5

100

6

100

7

100

8

कार्ल
कोट

रूकुम

Mugu

hospital
Dolpa

hospital
Humla

hospital
Kalikot

hospital
Rukum

hospital

सपर्ा

Salyan

जाजि

Jajarkot

न

कोट

दै लेख

hospital
hospital
Dailekh

hospital

200
200
200
100
100
100
100
100

Provin

Province

2

पूव ि

मुग ु

Bagmati

1

रुकुम

1

Province 2
1

9

िासी

Prithivich

ce 7
र्सन्धुली
र्सन्धुपा
पचोक

3

नुवाकोट

4

िसुवा

5

धार्दङ्ग

Sindhuli hospital

100

3

Chautara hospital

100

4

100

5

बाजुिा

100

7

ुि ा
दाचल

100

8

बैर्िी

Trisuli hospital
Rasuwa hospital
Dhading hospital
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िोटी
आछा
म

Doti

hospital
Achham
hospital
Bajura

hospital
Darchula
hospital
Baitadi

hospital

200
200
200
200
100

6

मकवानपु
ि

Hetauda hospital

100

Gandaki Province
1

स्र्ाङ्गजा

Syangja hospital

100

Damauli hospital

100

2

र्नहुँ

3

गोिखा

Gorkha hospital

100

4

मानाङ्ग

Manag hospital

100

5

पविर्

Parbat hospital

100

6

बाग्लुङ्ग

7

म्र्ाग्दी

Beni hospital

100

8

मुस्र्ाङ्ग

Mustang hospital

100

Dhaulagiri
hospital

zonal

100

अर्भ

अस्पर्ालले िे र्िल बापर् प्रदान गने प्रेर्ण िकमको अर्भलेख र्था प्रर्र्बेदन दुरुस्र् िख्नुपनेछ l

र्था

जवटलर्ा भएका मवहलाहरुको प्रेर्ण पुजाि ि प्रेर्ण खचि उपलब्ध गिाउने र्नणिर्को एकप्रर्र् प्रसुर्ी

लेख

प्रर्र्वे
दन

सन्द
भि

साम

समुदार् वा BC/BEONC बाट प्रेर्णभई आएका वा प्रेर्ण गरि पठाउने आकष्स्मक

प्रसुर्ी

ववभागका र्ोकल व्र्ष्िले कार्िक्रमको लेखा परिक्षणको लार्ग दुरुस्र् िाख्ने ि अस्पर्ालको
लेखाशाखा सं ग समन्वर् गने l

कार्िसंचालन र्नदे ष्शका २०७७

ग्री

अस्पर्ालहरुमा MPDSR र्था Birth Defect कार्िक्रमको सचालन
परिचर्

MPDSR मार्ृ र्था पेरिनेटल मृत्र्ुको पवहचान गने, सुष्चर्र्किण गने, सर्मक्षा गने ि
सर्मक्षावाट प्राप्त सुझाव वमोष्जम मार्ृ र्था पेरिनेटल स्वास््र्को गुणस्र्ि विाउनु पने छ
साथै Birth Defect कार्िक्रम सञ्चालन गनुि पनेछ।

उद्देस्र्

अस्पर्ालहरुमा हुने मार्ृ र्था पेरिनेटल मृत्र्ुहरुको सर्मक्षा गिी मृत्र्ुका कािण पत्ता लगाउने

ि आगामी र्दनमा त्र्स्र्ा मृत्र्ु हुन नर्दन आवश्र्क गुणस्र्ि सुधािका उपार्हरु पवहचान
गिी कार्ािन्वर्नका लार्ग कार्ि र्ोजना र्र्ाि गने ि मृत्र्ु सम्वन्धी सूचना प्रणालीलाई
व्र्वष्स्थर् गने।

बथि र्िर्ेक्ट को र्नर्र्मर् खोज पिर्ाल गरि प्रर्र्बेदन गने ।
अपेष्क्षर्

र्ोवकएका अस्पर्ालमा पवहचान भएका सबै मार्ृ र्था पेरिनेटल मृत्र्ु को सर्मक्षा गने ि

सञ्चालन

कार्िक्रम सं चालन गने र्नकार् : बजेट र्बर्नर्ोजन भएका अस्पर्ाल हरु

प्रर्र्र्ल
प्रवक्रर्ा

र्ोवकएका अस्पत्तालमा पवहचान भएका सबै बथि र्िर्ेक्ट पवहचान गने ।

र्ो कार्िक्रम लागू भएका अस्पर्ालहरुमा मार्ृ र्था पेरिनेटल मृत्र्ु र्नगिानी र्था प्रर्र्कार्ि
(MPDSR) र्नदे ष्शका अनुसाि मार्ृ मृत्र्ु भएमा हिे क पटक ि पेरिनेटल मृत्र्ुको मार्सक
रुपमा समीक्षा गनुप
ि ने छ ि सर्मक्षावाट प्राप्त सुझावको आधािमा गुणस्र्ि सुधािका कार्िहरु

गनुप
ि ने छ । अस्पत्ताल स्र्िीर् समीक्षा वैठक अस्पर्ाल स्र्िीर् मार्ृ र्था पेरिनेटल मृत्र्ु
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पुनिावलोकन सर्मर्र्का पदार्धकािीहरु ि आमष्न्रर् सदस्र्हरु समेर् सहभागी गिाई सञ्चालन

गनुि पनेछ ।त्र्सै गरि Birth Defect कार्िक्रम लागु भएका अस्पर्ालहरुमा Birth Defect
कार्िक्रम

सं चालनको लार्ग Birth Defect

कार्िक्रमको लागी र्बर्नर्ोजीर् बजेट

र्नदे ष्शका अनुसाि सन्चालन गनुि पनेछ ।र्स

बाट बजेटको परिर्धमा िही

बैठकको लार्ग खाजा,

र्मि, र्मेट र्ोटोकपी ि वप्रन्ट, प्रर्र्बेदन र्र्ािी, इन्टिनेट लगार्र् कार्िक्रम सं ग सम्बन्धीर्

अन्र् ष्शर्िकमा खचि गनि सवकनेछ.साथै अस्पर्ाल र्बकास सर्मर्र्को र्नणिर्ानुसाि िाटा इन्िी
गने व्र्ष्ि लाइ
रु ५००

बजेटको परिर्ध र्भर िही

इन्िी गिे बापर्

, पेरिनेटल मृत्र्ुमा प्रर्र् मार्सक summary form

मा प्रर्र् र्ािम रु २०० का दिले

मार्ृ मृत्र्ुमा

प्रर्र् case

रु २०० ि Birth defect

पारिश्रर्मक भत्ता र्दन सवकनेछ ।

कार्िक्रमको बजेट बांिर्ाि : र्स कार्िक्रमको लार्ग अस्पर्ालहरुमा बजेट र्बर्नर्ोजन
गरिएको छ

।

बजेटको बांिर्ाि र्नम्नानुसाि िहेको छ:
Provinc
e

Names of Hospitals

District

Budget

Panchthar Hospital

Panchthar

150

Ilam Hospital

Ilam

150

Mechi

Jhapa

300

Inaruwa Hospital

Sunsari

150

Okhaldhunga Community Hospital

Okhaldhunga

150

Solukhumbu Hospital

Solukhumbu

150

Hospital

Total
One

Two

1050

Siraha Hospital

Siraha

150

Janakpur Hospital (Including birth defect)

Dhanusha

400

Mahottari Hospital

Mahottari

150

Sarlahi (Malangwa) Hospital

Sarlahi

150

Rautahat Hospital

Rautahat

150

Total

1000

Bhaktapur Hospital

Bhaktapur

150

Nuwakot Hospital

Nuwakot

50

Rasuwa Hospital

Rasuwa

50

Sindhupalchowk Hospital

Bagmati

Sindhupalcho
k

100

Ramechap Hospital

Ramechhap

50

Sindhuli Hospital

Sindhuli

150

Dhading Hospital

Dhading

150

Hetauda Hospital

Makawanpur

150
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Total

Gandaki

Five

850

Syanja Hospital

syangja

50

Beni Hospital

myagdi

50

Damauli Hospital

tanahu

50

Parbat Hospital

parbat

50

Gorkha Hospital

Gorkha

200

Dahulagiri Zonal Hospital

Baglung

150

Total

550

Tawlihawa hospital

kapilbastu

150

Agrakhachi Hospital

arghakhachi

50

Pyuthan Hospital

pyuthan

50

Gulmi Hospital

gulmi

50

Rapti Zonal Hospital

dang

100

Palpa Hospital

palpa

50

Bhim Hospital

Rupandehi

200

Lumbini Zonal Hospital (Including birth defect)

Rupandehi

250

Rolpa Hospital

Rolpa

150

Total
Health

1050
office

hospital,surkhet)

Karnali

Sudurpa
schim

Pradesh

surkhet(for

provincial

Surkhet

150

Kalikot Hospital

Kalikot

150

Dolpa Hospital

Dolpa

150

Mugu Hospital

Mugu

150

Humla Hospital

Humla

150

Total

750

Seti Zonal Hospital

Kailali

250

Tikapur Hospital

Kailali

200

Mahakali Zonal Hospital

Kanchanpur

150

Doti Hospital

Doti

200

Achham Hospital

Accham

200

Bajhang Hospital

Bajhang

150

Baitadi Hospital

Baitadi

200

Total

1350

175

नोट :LMBIS मा इन्िी गने क्रममा प्रदे श अस्पर्ाल कणािलीको बजेट स्वास््र् कार्ािलर्
सुखेर् मा गएको हुँदा स्वास््र् कार्ािलर्ले उि बजेट

प्रदे श अस्पर्ाल कणािली

भ ुिानी गनुि पनेछ

अर्भलेख
र्था

प्रर्र्वेदन
सन्दभि

सामग्री

लाइ

कार्िक्रम पश्चार्् उि कार्िक्रमको प्रर्र्वेदन अस्पर्ालमा िाख्नु पनेछ सोको बोधाथि प्रदे श
र्नदे शनालर् ि परिवाि कपर्ाण महाशाखामा पठाउनु पनेछ ।

MPDSR र्नदे ष्शका २०७६ ,Birth Defect र्नदे ष्शका, कार्िसंचालन र्नदे ष्शका २०७७

प्रदे श स्र्िका अस्पर्ालहरुमा प्रसुर्ी सेवा प्रदार्कहरु लाई अनसाईट कोष्चङ ि गुणस्र्ि सुधाि कार्िक्रम
सं चालन ि Skill Lab सामानको खरिद
परिचर्

नेपालमा आमा र्था नवजार् ष्शशुको मृत्र्ूलाई उपलेखनीर् रुपमा घटाई गुणस्र्िीर् सेवा
प्रदान गनि दक्ष प्रसुर्ीकमीको भूर्मका िहेको पाइन्छ ।अस्पर्ालहरुमा प्रसुर्ी सेवा प्रदार्कहरु

ले र्निन्र्ि रुपमा गुणस्र्िीर् प्रसुर्ी सेवा प्रदान गनि िाम्रिी सीप अभ्र्ास गनि नपाएका प्रसुर्र्
सेवा प्रदार्क (SBA and non-SBA)

हरुलाई उनीहरुको आफ्नै कार्िस्थलमा onsite

Coaching/Mentoring द्धािा सामान्र् प्रसुर्ी सेवा र्था प्रसुर्ी जवटलर्ा व्र्वस्थापन गनि
सक्ने

क्षेमर्ा

अर्भबृष्द्धको

लार्ग

र्ो

कार्िक्रम

लागू

गरिएको

छ

।

onsite

Coaching/Mentoring प्रवक्रर्ा सं गै गुणस्र्िीर् मारी र्था नाबष्शशु स्वास््र् सेवा प्रदान गनि
SBA onsite coaching/mentoring guideline अनुसाि गुणस्र्िीर् प्रसुर्ी सेवा उपलब्ध
गिाउन

र्र्ािी

अवस्थामा

िहनको

लार्ग

MNH

Readiness

Hospital

Quality

Improvement Process (HQIP) टू ल को प्रर्ोग गरि ६/६ मवहना self-assessment गने
ि र्सको अवस्था अनुसाि गुणस्र्ि सेवाको लार्ग कार्िर्ोजना बनाई कार्िन्वर्न गनुपि ने
अपरिहार्ि भएको छ l
उद्देश्र्

प्रसुर्ी केन्रहरुमा गुणस्र्िीर् प्रसुर्ी सेवा सुर्नष्श्चर् गनि र्था जवटलर्ा व्र्वस्थापन गनिको
लार्ग Coaching/Mentoring ववर्धमार्िर् delivery service unit मा कार्ििर् नर्सिङ्ग

कमिचािीहरुको क्षमर्ा अर्भबृष्द्ध गने ि MNH Readiness HQIP self-assessment गरि
सेवा प्रदान गनि र्र्ारि अवस्थमा िहने ।
अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल

प्रसुर्र्सेवाप्रदार्क

(SBA

and

non-SBA)

हरुको

आफ्नैकार्िस्थलमा

onsite

Coaching/Mentoring द्धािाज्ञान ि ष्शपको अर्भर्ब्रदी भई उनीहरुको सामान्र् प्रसुर्ी सेवा
र्था प्रसुर्ी जवटलर्ा व्र्वस्थापन गनि सक्ने क्षेमर्ा अर्भबृष्द्ध भएको हुनेछ ि गुणस्र्िीर् प्रसुर्ी
सेवा उपलब्ध गिाउन स्वास््र् सँस्था र्र्ारि अवस्थामा िहने छ ।

सन्चालनप्र मुख्र् कृर्ाकलाप
कृर्ा

र्ो कार्िक्रम सं चालन गनि सम्पुण ि प्रदे श र्था केवह सं ष्घर् अस्पर्ालहरुमा बजेट
गरिएको छ
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र्बर्नर्ोजन

र्ो कार्िक्रमको र्ोकल पसिन अस्पर्ालमा कार्ििर् प्रसुर्ी वाििको नसि इन्चाजि ि SBA

Clinical Mentor िहनेछन् । नसि इन्चाजि ले कार्िक्रमको व्र्वस्थापन र्मलाउने ि ष्क्लर्नकल
मेन्टि ले कार्िक्रम सं चालन गनुप
ि ने छ l

सम्बष्न्धर् अस्पर्ालहरु मा र्ार्लम प्राप्त SBA Clinical mentor ले प्रसुर्ीवाििमा कार्ििर्
SBA र्ार्लम पाएका ि नपाएका सबै नर्सिंग कमिचािीहरु लाई

SBA Clinical Coaching

Tool for MNH Service Providers (SBA and non-SBA)

toolकोप्रर्ोगगिीबर्िको २

Guideline for Clinical Mentor र्नदे ष्शकाअनुसािि SBA Coaching and Mentoring
पटक

)मवहनामा ६/६(Onsite coaching/mentoring गने।

गुणस्र्िीर् प्रसुर्ी सेवाको लार्ग स्वास््र् सं स्थामा उष्चर् वार्ाविण सृजना गनि SBA Clinical

Coaching Guideline for Clinical Mentor नामको र्नदे ष्शकामा र्दईएको MNH
Readiness HQIP Toolअनुसाि CEONC site भएका अस्पर्ालहरुमा ६
Onsite coaching/mentoring

मवहनामा ६/

सं गै स्व ,कार्िर्ोजना र्नमािण गने ,मुपर्ांकन गने .

कर्िन्वर्न गिी गुणस्र्ि सुधाि प्रवक्रर्ामा र्निन्र्िर्ा र्दने ।

कोष्चङ्ग / मेन्टरिं ग गनुभ
ि न्दाअगािीसम्बष्न्धर् अस्पर्ालले आफ्नो अस्पर्ालमा र्ार्लम प्राप्त
ष्क्लर्नकल मेन्टि उपलब्ध नभएमा प्रदे शको सामाष्जक र्बकाश मन्रालर् ि स्वास््र् सेवा
र्बभाग परिवाि कपर्ाण महाशाखाको
गिाउन समन्वर् गनुि पनेछ l

MNH Section मा समन्वर् गरि र्ार्लम उपलब्ध

SBA Clinical Coaching Guideline for Clinical Mentor नामकोर्नदे ष्शका ि SBA

Coaching and Mentoring Tool for MNH Service Providers (SBA and nonSBA)नामको tool परिवाि कपर्ाण महाशाखाको वेबसाइट www.fwd.gov.np मा िाष्खर्ेको
छ

l

SBA mentor हरुको लार्ग नेपाल सिकािको र्नर्मानुसाि को प्रष्शक्षक भत्तासहभागी नर्सिंग ,
स्टार्हरुलाई ि १ जना कार्ािलर् सहर्ोगीलाई प्रसुर्ी( केन्रको Coaching गदाि को र्दनमा)
खाजा ि स्थानीर् र्ार्ार्ार् खचि र्सै बजेट बाट उपलव्ध गिाउने ।
SBA Clinical Coaching Guideline for Clinical Mentor

र्नदे ष्शका, SBA Coaching

and Mentoring Tool for MNH Service Providers (SBA and non-SBA) tool, मार्ृ
र्था नवष्शशु स्वास््र् सेवाको लार्ग गुणस्र्ि सुधाि र्ािम (MNH ReadinessHQIP
Toolkit) ि QIP score Card Flex छपाई र्था र्ोटोकपी ि coaching को बेलामा चावहने
अर्र् आबस्र्क medicine र्था supplies हरु र्सै ष्शर्िकबाट व्र्वस्था गनुि पनेछ ।
ष्क्लर्नकल मेन्टिले कार्िक्रम सम्पन्न भएपछी (Onsite coaching/mentoring ि

MNH

Readiness HQIP) प्रर्र्बेदन स्वास््र् सेवा र्बभाग परिवाि कपर्ाण महाशाखामा पठाउनु
पने छ l

हालको -COVID१९ को ववस्वब्र्ापी महामािीको अवस्थालाई मध्र्नजि गरि (लामो
समर्सम्म महामािीको अवस्था िवहिहेमा

कार्िक्रम सं चालन ग face to faceदाि सामाष्जक

दुिी ि अनुसाि उष्चर् RMNCH Interim GuidelineInfection Prevention and Control
(IPC) र्बर्धहरु अपनाएि मार गनि नसवकनेछ l
वजेट वाँिर्ाँि
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र्स ष्शर्िकमा उपलब्ध बजेट बाट र्नम्न मुख्र् वक्रर्ाकलापहरु गनुि पने छ :

सम्बष्न्धर्

अस्पर्ालहरु

मा

coaching/mentoring गने।

६(

मवहनामा

६/बर्िको

२

पटक)

Onsite

सम्बष्न्धर् अस्पर्ालहरु मा ६( मवहनामा ६/बर्िको २ पटक )MNH Readiness HQIP
Tool को प्रर्ोग गरि स्वकार्िर्ोजना र्नमािण गरि कार्िन्वर्न गने । ,मुपर्ांकन गने .

Onsite coaching/mentoring गिाउनको लार्ग मोिेलमा आधारिर् क्षमर्ा अर्भबृद्दी गने

प्रकृर्ाको लार्ग अनुसूची ३ मा उपलेख गिीए अनुसाि Skill Lab material हाल उपलब्ध
नभएको अस्पर्ालहरुमा खरिद गने ि Onsite coaching/mentoring कार्िक्रम गने।

कार्िक्रमको बािे मा प्रर्र्बेदन स्वास््र् सेवा र्बभाग परिवाि कपर्ाण महाशाखामा पठाउनु
पनेछ । प्रर्र्बेदनको लार्ग बजेट र्बर्नर्ोजन गरिएका

सम्पुण ि अस्पर्ालहरु बाट SBA

हरुले Clinical MentorODK Mobile Reporting APP द्वािा पठाउनु पनेछ र्सकोलार्ग १

जना प्रर्र्बेदन पठाउने मेन्टि लाई प्रत्र्ेक ६ मवहनामा ५०० को दिले
l खचि र्बभाजन गनि सवकनेछ

र्ो कार्िक्रम सं चालन गनि र्नम्न अस्पर्ालहरुमा बजेट
र्स

नं .
.

ष्जपला

कार्ािलर्

1

ु
र्ाप्लेजङ्ग

2
3
4

र्बर्नर्ोजन गरिएको छ:

बजेट

(०००.

communication

बजेट

(००००.

)०

र्स.नं.

ष्जपला

कार्ािलर्

अस्पर्ाल

100

33

पविर्

अस्पर्ाल

100

पाँचथि

अस्पर्ाल

100

34

स्र्ाङ्गजा

अस्पर्ाल

200

इलाम

अस्पर्ाल

100

35

म्र्ाग्दी

अस्पर्ाल

100

अस्पर्ाल

100

36

बाग्लुङ्ग

अस्पर्ाल

100

अस्पर्ाल

150

ु ास
सं खव
भा

प.

)

5

र्ेह्रथुम

अस्पर्ाल

100

37

6

धनकुटा

अस्पर्ाल

100

38

रूपन्दे ही

अस्पर्ाल

100

7

भोजपुि

अस्पर्ाल

100

39

रूपन्दे ही

अस्पर्ाल

100

8

खोटाङ्ग

अस्पर्ाल

100

40

कवपलवस्र्ु

अस्पर्ाल

200

9

सोलुखम्बु

अस्पर्ाल

100

41

पापपा

अस्पर्ाल

150

अस्पर्ाल

100

42

अघािखाँची

अस्पर्ाल

100

10

ओखलिु
ङ्गा

नवलपिासी

11

उदर्पुि

अस्पर्ाल

100

43

गुपमी

अस्पर्ाल

100

12

झापा

अस्पर्ाल

150

44

रूकुम पूव ि

अस्पर्ाल

200

13

सुनसिी

अस्पर्ाल

100

45

िोपपा

अस्पर्ाल

100

14

र्सिाहा

अस्पर्ाल

100

46

प्र्ूठान

अस्पर्ाल

100

15

र्सिाहा

अस्पर्ाल

100

47

दाङ्ग

अस्पर्ाल

300
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16

धनुर्ा

अस्पर्ाल

150

48

17

महोत्तिी

अस्पर्ाल

100

49

18

सलािही

अस्पर्ाल

200

19

िौर्हट

अस्पर्ाल

20

बािा

21
22
23

प्रर्र्वेदन

अस्पर्ाल

100

सपर्ान

अस्पर्ाल

200

50

िोपपा

अस्पर्ाल

200

200

51

मुग ु

अस्पर्ाल

200

अस्पर्ाल

100

52

हुम्ला

अस्पर्ाल

200

िामेछाप

अस्पर्ाल

100

53

कार्लकोट

अस्पर्ाल

100

र्सन्धुली

अस्पर्ाल

200

54

जाजिकोट

अस्पर्ाल

200

अस्पर्ाल

100

55

दै लेख

अस्पर्ाल

100

र्सन्धुपा
पचोक

पष्श्चम

24

िसुवा

अस्पर्ाल

150

56

सुखेर्

अस्पर्ाल

100

25

नुवाकोट

अस्पर्ाल

200

57

बझाङ्ग

अस्पर्ाल

100

26

धार्दङ्ग

अस्पर्ाल

100

58

िोटी

अस्पर्ाल

200

अस्पर्ाल

250

59

आछाम

अस्पर्ाल

100

27

अर्भलेख

रूकुम

मकवानपु
ि

28

भिपुि

अस्पर्ाल

200

60

ुि ा
दाचल

अस्पर्ाल

100

29

गोिखा

अस्पर्ाल

200

61

बैर्िी

अस्पर्ाल

100

अस्पर्ाल

200

62

कंचनपुि

अस्पर्ाल

150

30

र्नहुँ

31

मनाङ्ग

अस्पर्ाल

150

63

कैलाली

अस्पर्ाल

150

32

मुस्र्ाङ्ग

अस्पर्ाल

150

64

कैलाली

अस्पर्ाल

200

65

बाजुिा

अस्पर्ाल

100

कार्िक्रम पश्चार्् उि कार्िक्रमको प्रर्र्वेदन सम्पुण ि अस्पर्ालहरु बाट SBA Clinical Mentor
हरुले ODK Mobile Reporting APP द्वािा CEONC सेवाको अवस्था, ष्क्लर्नकल mentoring
ि MNH Readiness HQIP/QIP को अर्भलेख परिवाि कपर्ाण महाशाखामा पठाउनुपनेछ

l कार्िक्रम सम्बष्न्ध प्रर्र्बेदनको ववश्लेर्ण गिी FWD ले प्रदे श र्नदे शनालर्हरु सं ग छलर्ल
गने ि सेवाको गुणस्र्िमा सुधाि गने प्रवक्रर्ा अगािी बिाईनेछ l
सन्दभि

सामाग्री

SBA Clinical Coaching Guideline for Clinical Mentor र्नदे ष्शका, SBA Coaching
and Mentoring Tool for MNH Service Providers (SBA and non-SBA) tool,skill
lab

खरिदको

लार्ग

specification

वेबसाइटwww.fwd.gov.npमा िाष्खर्ेको छ l

परिवाि

कपर्ाण

महाशाखाको

समुदार्स्र्िमा MPDSR कार्िक्रमको ववस्र्ाि र्था कावािन्वर्न )ष्जपला ७(
परिचर्

नेपाल ववश्वव्र्ापी रूपमा दे शको उच्च मार्ृ र्था वाल मृत्र्ुलाइि न्र्ून सहश्राष्व्द ववकास लक्ष्र्
पुिा गिी सुिष्क्षर् मार्ृ र्था वाल स्वास््र् सुधािमा गिे को र्ोगदानलाइि ष्चनाइि ववर्भन्न

अन्र्िाष्टिर् पुिस्काि समेर् पाउन सर्ल हो । आगामी र्दनमा उि उपलष्व्धलाइि सं स्थागर्

गदै दे शको परिवर्ीर् सं िचनामा नेपालले र्दगो ववकास लक्ष्र् (Sustainable Development
Goal) मा २०३० सम्ममा पुिा गने प्रर्र्वद्दर्ा व्र्ि गिे का लक्ष्र्हरू पुिा गनुि प्रमुख च ुनोर्ी
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वनेको छ । सहश्राष्व्द ववकास लक्ष्र् अनुसाि सन् २०३० सम्ममा नेपालले हाल २३९

िहको मार्ृ मृत्र्ु दि(प्रर्र् लाखमा) लाइि ७०, नवजार् ष्शशु मृत्र्ुलाइि १२ मा ि वाल मृत्र्ुलाइि
२० मा झाने लक्ष्र् िाखेको छ । हाल नेपालमा वर्ेनी १ हजाि पाँच सर् भन्दा ववि
आमाहरूले गभिवर्ी भएकै कािणले मृत्र्ु हुन ु पिे को अवस्थामा ववश्व स्वास््र् सं गठनको

प्रत्र्ेक मृत्र्ुलाइि गणना गने (Count Every Death) िणर्नर्ी अनुसाि सवै मार्ृ मृत्र्ु सुष्चर्
गने, अध्र्र्न गने ि त्र्स्र्ै प्रकृर्ीका कािणले थप मृत्र्ु हुन नर्दन कृर्ाकलापहरू सन्चालन

गने जस्र्ा कृर्ाकलापहरू सन्चालन गिे मार नेपालले र्दगो ववकास लक्ष्र् प्राप्त गनि सक्ने

अवस्था भएको हुनाले र्ो कार्िक्रम सन्चालन गरिएको हो । हाल सम्म समुदार् स्र्िमा ११
ष्जपलामा MPDSR कार्िक्रम सं चालन भैिहेको ि र्स आर्थिक बर्िमा र्ो कार्िक्रम थप ७ वटा
ष्जपलामा र्बस्र्ाि गनि र्ो कार्िक्रममा बजेट र्बर्नर्ोजन गरिएको छ ।
उधेश्र्

सबै मार्ृ मृत्र्ुको पवहचान गने, सुष्चर्र्किण गने, सर्मक्षा गने ि सर्मक्षा बाट प्राप्त सुझाब
बमोष्जम मार्ृ स्वास््र्को गुणस्र्ि सुधािको लार्ग कार्िर्ोजना बनाइ लागु गने कार्ि प्रभाबकािी
रुपमा सं चालन गिाई मार्ृ र्था पेरिनेटल मृत्र्ु घटाउने ।

अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल
सं चालन
प्रकृर्ा

MPDSR कार्िक्रम मार्िर् मार्ृ मृत्र्ुको पवहचान गने, सुष्चर्र्किण गने, सर्मक्षा गने ि सर्मक्षा

बाट प्राप्त सुझाब बमोष्जम मार्ृ र्था पेरिनेटल स्वास््र्को गुणस्र्ि बिाई मार्ृ र्था पेरिनेटल
मृत्र्ु कम गिाउने ।

र्ो कार्िक्रम सञ्चालनको लार्ग सम्बष्न्धर् ष्जपलाको स्वास््र् कार्ािलर्मा
गरिएको छ ।स्वास््र् कार्ािलर्ले ष्जपलाका

बजेट र्बर्नर्ोजन

ष्जसस,मवहला र्था बालबार्लका सम्बष्न्धर्

प्रर्र्र्नर्धहरु,,ष्जपलाका अन्र् सिोकािवालाहरु ,सम्पूण ि स्थानीर् र्हका मेर्ि÷अध्र्क्ष

ि

उपमेर्िहरु÷उपाध्र्क्ष , कार्िकािी अर्धकृर्हरु ि अन्र् सिे कािबालाहरू सं ग १ र्दनको

अर्भमुखीकिण कार्िक्रम सञ्चालन गनेछ । र्त्पश्चार् ष्जपला र्भरका सम्पुण ि स्थानीर् र्हका

स्वास््र् सं र्ोजक, सह सं र्ोजक ,र््र्ांक अर्धकृर्/सहार्क वा िाटा entry गने व्र्ष्ि ि
नर्सिंग कमिचािी हरु, अस्पर्ालका MPDSR सं ग सम्बन्धीर् स्वास््र्कमीहरु लाई लाई पवहलो
चिणमा मा २ र्दनको र्ालीम सं चालन

ि स्थानीर् र्हका सबै विाका विाध्र्क्ष,सामाष्जक

र्बकास शाखा सं र्ोजक,स्वास््र् सं स्थाका व्र्वस्थापन सर्मर्र् अध्र्क्ष ,मवहला र्था बालबार्लका

शाखा प्रर्र्र्नर्ध,ष्शक्षक, सामाष्जक अर्भर्न्र्ा लगार्र्का सिोकािवालाहरुलाइ १ र्दनको
अर्भमुखीकिण गनुि पनेछ।

त्र्सपर्छ दोस्रो चिणमा क्रमशः सबै पालीका र्भरका सम्पूण ि स्वास््र् सं स्थाहरुका
स्वास््र्कमीहरु(स्वास््र् सं स्था इन्चाजि ,स्टार् नसि/अनमी /पािामेर्िकस ) लाई र्बर्भन्न
ब्र्ाचमा २ र्दनको र्ालीम
नपने गिी ि

सं चालन गनुि पनेछ र्सरि र्ालीम सं चालन गदाि काममा बाधा

बजेटको परिधी र्भर िही र्ालीम उपलब्ध गिाउनुपनेछ । र्सै गिी सबै

स्थानीर् र्हका म.स्वा.स्व.से. लाई पर्न १ र्दनको अर्भमुखीकिण कार्िक्रम सञ्चालन गनुप
ि नेछ
।र्सरि र्ालीम र्था अर्भमुखीकिण सं चालन गदाि प्रदे श स्वास््र् र्नदे शनालर्का र्ालीम प्राप्त
कार्िक्रम सम्बष्न्धर् प्रर्र्र्नर्ध,सामाष्जक र्बकास मन्रालर्का र्ालीम प्राप्त कार्िक्रम सम्बष्न्धर्

प्रर्र्र्नर्ध परिवाि कपर्ाण महाशाखाका कार्िक्रम सम्बष्न्धर् प्रर्र्र्नर्ध, स्वास््र् कार्ािलर्का
र्ालीम प्राप्त कार्िक्रम सम्बष्न्धर् व्र्ष्ि,र््र्ांक अर्धकृर्
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आर्द लाइ प्रर्ोग गनुि पनेछ ।

र्सका लागी अथि मन्रालर्को कार्िर्बर्ध र्नदे ष्शका २०७५ का आधािमा गनुप
ि नेछ ि ष्जपला
स्र्िमा कार्िक्रम सं चालन गदाि

परिवाि कपर्ाण महाशाखा सं ग समन्वर् गनुप
ि नेछ, साथै र्ो

कार्िक्रम संचालन गदाि MPDSR र्नदे ष्शका ,कार्ि सं चालन र्नदे ष्शका ि MPDSR र्ालीम
प्र्ाकेज प्रर्ोग गरि गनुि पनेछ , समपूण ि सामग्रीहरु परिवाि कपर्ाणको वेबसाइट
www.fwd.gov.np
सबै र्हको

मा िाष्खएको छ ।

र्ार्लम र्था अर्भमुखीकिण सं चालन भैसके पछी स्थानीर् र्हहरुले MPDSR

र्नदे ष्शका अनुसाि समुदार् स्र्िीर् MPDSR कार्िक्रम संचालन सुरुवार्
लार्ग स्थानीर् र्हमा बजेट र्बर्नर्ोजन गरिएको छ ।

गनुि पनेछ सो का

. र्ो कार्िक्रम सञ्चालनका लागी परिवाि कपर्ाण महाशाखाबाट आ.ब २०७६/७७ मा प्रदे श
ि ष्जपला स्र्िमा

एम.वप.र्ि.एस.आि प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ार्लम सं चालन भइ सकेकोले

स्वास््र् कर्िलर्हरुले र्ोकीएको बजेटको परिर्ध र्भर िवह कार्िक्रम सञ्चालन गनुप
ि नेछ। सो
का लागी बजेटको ब्र्वस्थापन र्पसील बमोजीम िहेको छ ।

नोटः र्ालीम पश्चार् कार्िक्रम कार्ािन्वर्न र्था सञ्चालनको लागी सम्बन्धीर् ष्जपलाहरुका
स्थानीर् र्हहरुमा हरुमा बजेट र्बर्नर्ोजन गिीएको छ।
प्रदे श

ष्जपला

िकम (रू हजािमा)

प्रदे श नं १

ुं
र्ाप्लेजग

३०००

प्रदे श नं २

िौर्हट

४०००

बागमर्ी प्रदे श

नुवाकोट

३०००

गण्िकी प्रदे श

म्र्ाग्दी

३०००

प्रदे श नं ५

पापपा

३०००

कणिली प्रदे श

दै लेख

१५००

बझांग

३०००

सुदिु पश्चीम प्रदे श

ुं , िौर्हट, नुवाकोट,म्र्ाग्दी,पापपा,दै लेख , बझांग
MPDSR र्बस्र्ाि गनुप
ि ने ष्जपलाहरु: र्ाप्लेजग
अर्भलेख

कार्िक्रम पश्चार्् उि कार्िक्रमको प्रर्र्वेदन स्वास््र् कार्ािलर्मा अर्भलेख िाखी स्वास््र्

सन्दभि

MPDSR र्नदे ष्शका ि कार्ि सं चालन र्नदे ष्शका२०७७

प्रर्र्वेदन
सामाग्री

र्नदे शनालर्मा ि परिवाि कपर्ाण महाशाखामा पठाउनु पनेछ ।

PNC कार्िक्रम ववस्र्ाि गनि स्थानीर् र्हको क्षमर्ा अर्भबृद्दी
परिचर्

हाम्रो दे शको मार्ृर्था नाबजार् ष्शशु मृत्र्ु दि उपलेखनीर् रुपमा घटाउन
अवस्थामा,आमा ि नवजार् ष्शशुहरुको मृत्र्ु

नसवकिहेको

सुत्केिी भएको २४ घण्टा ि ७ र्दन र्भरमा

सबै भन्दा धेिै हुने भएको हुनाले सुत्केिी अवस्थामा घिभेट गिे ि आमाहरु ि नवजार् ष्शशुहरु

को स्वास््र् जांच गरि जवटलर्ाहरु समर्मै पवहचान गने, ब्र्स्थापन गने ि सो को ब्र्स्थापन
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गनि नसक्ने अवस्थामा र्ुरुन्र् प्रेर्ण

गरि आमा ि नवजार् ष्शशुको मृत्र्ु हुनबाट जोगाउन

बजेट र्था कार्िक्रम व्र्वस्था गरिएको हो l
उद्देश्र्

सुत्केिी अवस्थामा मवहला र्था नवजार् ष्शशूमा दे ष्खने जवटलर्ाहरू समर्मै पत्ता लगाइि

अपेष्क्षर्

बजेट र्बर्नर्ोजन भएका सम्पुण ि स्थानीर् र्हहरू ले

प्रर्र्र्ल
सन्चालन
प्रकृर्ा

व्र्वस्थापन गरि मार्ृ र्था नवजार् ष्शशू मृत्र्ू कम गने ।
गरि

PNC home visit कार्िक्रम सं चालन

आमा ि नवजार् ष्शशुहरुलाई प्रोटोकल अनुसािको (२४ घण्टामा, ३ र्दनमा ि ७

र्दनमा)

ँ मा बृद्दी हुनेछ l
३ पटक PNC जांच ि सेवा प्रदान भएको हुनेछ ि सेवाको पहुच

PNC कार्िक्रम ववस्र्ाि गनि स्थानीर् र्हको क्षमर्ा अर्भबृद्दी ष्शर्िकको कार्िक्रम सम्पन्न
गनिको लार्ग र्नम्न प्रवक्रर्ा अपनाउनुपने हुन्छ:

र्स ष्शर्िकमा प्राप्त िकमवाट स्वास््र् कार्ािलर्ले

र्स आ.ब. २०७७/ २०७८ मा PNC

home visit कार्िक्रम सं चालन गनि बजेट र्बर्नर्ोजन गरिएका स्थानीर् र्हहरूबाट (प्रत्र्ेक
स्थानीर् र्हका स्वास््र् शाखाबाट २ जनाको दिले ) सहभागी बोलाइि PNC home visit

कार्िक्रमको २ र्दने अर्भमुखीकिण सम्पन्न गनुि पनेछ भने ष्जपला र्भरका PNC home visit
कार्िक्रम लागु भइ सकेका पार्लका लाई बोलाई review गनुि पनेछ ।

अर्भमुखीकिण कार्िक्रम सं चालन गदाि स्थानीर् र्हमा PNC घिभेट कार्िक्रमको शुक्ष्मर्ोजना

र्था सं चालन मागिदशिन (Home visit Micro-planning Guideline) २०७६ को प्रर्ोग
गिे ि गनुप
ि नेछ l र्ो र्नदे ष्शका
मा िाष्खएको छ ।

परिवाि कपर्ाण महाशाखाको वेबसाइट www.fwd.gov.np

PNC home visit अर्भमुखीकिण कार्िक्रम सं चालन भैसके पछी मार र्ो आ ब मा कार्िक्रम
सुरु हुने

स्थानीर् र्हरुले PNC home visit कार्िक्रम सुरु गनुप
ि नेछ त्र्सैले स्वास््र्

कार्ािलर्हरुले आर्थिक वर्िको सुरुवार्मै सकेसम्म र्छटो अर्भमुखीकिण कार्िक्रम गनुपि नेछ
l

हालको COVID-१९ को ववस्वब्र्ापी महामािीको अवस्थालाई मध्र्नजि गरि (लामो
समर्सम्म महामािीको अवस्था िवहिहेमा ि face to face कार्िक्रम सं चालन गनि नसवकने

अवस्था भएमा Virtual Platform ववर्धबाट अर्भमुखीकिण गनि सवकनेछ l स्वास््र् कार्ािलर्ले

पार्लकाहरुबाट सहभागी बोलाउदा वा सहभागी गिाउदा जुन पर्लकाहरुमा र्ो कार्िक्रमको
लार्ग बजेट र्बर्नर्ोजन गरिएकोछ सोवह पर्लकाहरुबाट बोलाउनू पनेछ l पर्लकाहरूको र्लस्ट

स्थानीर् र्हको कार्िक्रम संचालन र्नदे ष्शकामा स्थानीर् र्हहरुमा PNC home visit कार्िक्रम
ष्शर्िकमा र्दईएकोछ l

स्थानीर् र्हहरुमा PNC home visit कार्िक्रम र्निन्र्िर्ाको लार्ग ि नर्ाँ थप गनुप
ि नेहरुको
लार्ग स्थानीर् र्हहरुमै बजेट र्बर्नर्ोजन गरिएको छ ।

वजेट बांिर्ाँि : र्स ष्शर्िकमा र्बर्नर्ोजन गरिएको िकमलाइि अर्भमूष्खकिण कार्िक्रम
सन्चालन गनिको लार्ग अथि मन्रालर्को कार्िसन्चालन र्नदे ष्शका २०७४ वमोष्जम

बांिर्ाँि गरि ष्स्वकृर् गिाई खचि गनुप
ि ने छ । र्स कार्िक्रमको लार्ग प्रदे शमा स्वास््र् (
:ववर्नर्ोजन गरिएको िकम र्सप्रकाि छ

र्हको क्षमर्ा अर्भबृद्दी )बजेट हजािमा(
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)कर्िलर्PNC कार्िक्रम ववस्र्ाि गनि स्थानीर्

र्सनं .
.

1
2
3

ष्जपला

कार्ािलर्

ु ास
सं खव

स्वास््र्

भा

खोटाङ्ग
सोलुख
म्बु

4

र्सिाहा

5

सलािही

6

िौर्हट

7

बािा

8

दोलखा

9

िामेछाप

10

र्सन्धुपा
पचोक

11

िसुवा

12

धार्दङ्ग

13

गोिखा

14

मनाङ्ग

15

मुस्र्ाङ्ग

16

पविर्

17

म्र्ाग्दी

कार्ािलर्
स्वास््र्

कार्ािलर्
स्वास््र्

कार्ािलर्
स्वास््र्

कार्ािलर्
स्वास््र्

कार्ािलर्
स्वास््र्

कार्ािलर्
स्वास््र्

कार्ािलर्
स्वास््र्

कार्ािलर्
स्वास््र्

कार्ािलर्
स्वास््र्

कार्ािलर्
स्वास््र्

कार्ािलर्
स्वास््र्

कार्ािलर्
स्वास््र्

कार्ािलर्
स्वास््र्

कार्ािलर्
स्वास््र्

कार्ािलर्
स्वास््र्

कार्ािलर्
स्वास््र्

कार्ािलर्

बजेट

र्स.नं.

ष्जपला

225

18

बाग्लुङ्ग

225

19

पापपा

160

20

गुपमी

325

21

प्र्ूठान

375

22

350

23

िोपपा

300

24

जुम्ला

175

25

मुग ु

160

26

हुम्ला

250

27

140

28

275

29

बझाङ्ग

250

30

ुि ा
दाचल

100

31

बैर्िी

140

32

150

33

140
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रूकुम

पष्श्चम

कार्ािलर्
स्वास््र्

कार्ािलर्
स्वास््र्

कार्ािलर्
स्वास््र्

कार्ािलर्
स्वास््र्

कार्ािलर्
स्वास््र्

कार्ािलर्
स्वास््र्

कार्ािलर्
स्वास््र्

कार्ािलर्
स्वास््र्

कार्ािलर्
स्वास््र्

कार्ािलर्

कार्लको

स्वास््र्

जाजिको

स्वास््र्

ट
ट

ििेलधु
िा

बाजुिा

कार्ािलर्
कार्ािलर्
स्वास््र्

कार्ािलर्
स्वास््र्

कार्ािलर्
स्वास््र्

कार्ािलर्
स्वास््र्

कार्ािलर्
स्वास््र्

कार्ािलर्

बजेट
225
225
250
175
140
160
160
100
150
175
150
250
175
225
150
175

3740

अर्भलेख

कार्िक्रम पश्चार्् उि कार्िक्रमको प्रर्र्वेदन प्रदे श र्नदे शनालर्मा अर्भलेखमा िाख्नुपनेछ ि

सन्दभि

स्थानीर् र्हमा PNC घिभेट कार्िक्रमको शुक्ष्मर्ोजना र्था सं चालन मागिदशिन (Home visit

प्रर्र्वेदन
सामाग्री

सोको बोधाथि परिवाि कपर्ाण महाशाखामा पठाउनु पनेछ ।

Micro-planning Guideline) २०७६,कार्िसंचालन र्नदे ष्शका २०७७

दुगम
ि क्षेरमा कार्ििर् CEONC सेवा प्रदार्क (CEONC doctor) ि SBA Clinical Mentors हरुको skill
retention को लार्ग Referral अस्पर्ालमा placement कार्िक्रम (अस्पर्ाल)
परिचर्

हाल नेपालमा ७७ ष्जपला मध्र्े ७२ ष्जपलामा प्रसुर्ी सम्बष्न्ध जवटलर्ा भई शपर्वक्रर्ा

द्वािा प्रसुर्ी गिाउने सुर्बधा उपलब्ध भएको छ l शपर्वक्रर्ा सेवा उपलब्ध भएको
अस्पर्ाललाई Comprehensive Emergency Obstetric and Newborn Care (CEONC)
सेवा केन्र भर्नन्छ l र्ो सेवा उपलब्ध नभएमा कर्ठन प्रसव व्र्था भई बच्चा जन्माउन

नसक्ने अवस्था र्सजिना भई मार्ृ मृत्र्ु हुने सम्भावना हुन्छ l त्र्सैले CEONC सेवा केन्रमा

कार्ििर् CEONC सेवा प्रदानगने स्वास््र्कमीहरु को ज्ञान ि ष्शप (skill) सधैभिी ष्स्थि ि
नर्ाँ नर्ाँ ष्शपहरु अर्भबृद्दी िवहिहनुपछि l र्सकोलागी उि सेवा भएका अस्पर्ालमा कार्ििर्
शपर्वक्रर्ा गने doctor ि उि अस्पर्ालमा वा ष्जपलाको अन्र् स्वास््र् सं स्थामा काम गने

SBA Clinical मेन्टि हरुलाई (nursing स्टार्) सबैभन्दा नष्जकको Referral अस्पर्ाल
जहाँ मवहनामा ३००-४०० भन्दा बिी प्रसुर्ी हुन्छ ि सोवह अनुसाि प्रसुर्ी सम्बष्न्ध

शपर्वक्रर्ा धेिै हुने अस्पर्ालमा प्रत्र्ेक ६ मवहनामा १ हप्ताको दिले (बर्िमा २ पटक
शपर्वक्रर्ा सेवा साथै प्रसुर्ी सम्बष्न्ध सेवा प्रदान गने अभ्र्ास गनि सो अस्पर्ालमा पठाउने
(Placement) कार्िक्रमको लार्ग
कार्िक्रम
उधेश्र्

अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल

र्स ष्शर्िकमा बजेट र्बर्नर्ोजन गरिएकोहो l

CEONC सेवा उपलब्ध भएका अस्पर्ालमा कार्ििर्

शपर्वक्रर्ा गने doctor ि ष्क्लर्नकल

मेन्टिको Skill Retention गने ि उनीहरुको प्रसुर्ी सेवा सम्बष्न्ध ज्ञान ि दक्षर्ा (skill)
अर्भर्ब्रद्दी गरि गुणस्र्ि प्रसुर्ी सेवा प्रदान गने l

र्स कार्िक्रम सं चालन पश्चार् आगामी र्दनमा शपर्वक्रर्ा गने doctor द्वािा दुगम
ि क्षेरमा

C/S सम्बष्न्ध गुणस्र्ि सेवा प्रदान गरिएको हुनेछ भने SBA Clinical Mentor द्वािा प्रसुर्ी

सेवा सम्बष्न्ध दक्षर्ा हँर्सल गरि आर्ु कार्ििर् अस्पर्ालका अन्र् प्रोसुर्ी सेवा प्रदार्क
स्टार् हरुलाई साथै ष्जपला र्भरका birthing center हरुमा कार्ििर् nursing स्टार्
हरुलाई onsite मै clinical mentoring गरि प्रसुर्ी सेवाको गुणस्र्ि कार्म भएको हुनेछ l

सन्चालन
प्रकृर्ा

र्ो कार्िक्रम सं चालन गनिको लार्ग बजेट र्बर्नर्ोजन भएका अस्पर्ालहरुले र्नम्न प्रवक्रर्ा
अपनाउनुपने हुन्छ:

र्ो कार्िक्रमको र्ोकल व्र्ष्ि

l SBAष्क्लर्नकल मेन्टि हुनेछन ि doctor गने C/S

र्ोकल व्र्ष्िले आर्् कार्ििर्अस्पर्ाल प्रशाशन ि ष्जपला ष्स्थर् स्वास््र् कार्ािलर्का

गनि अनुम placement practice अस्पर्ालमा Referral सं गको समन्वर्मा PHNर्र्को लार्ग
पहल गने

l

इन्चाजिको सहमर्र्मा अस्पर्ाल

Nursing अस्पर्ालमा प्रसुर्ी ववभागीर् प्रमुख ि Referral

superintendent/प्रशाशन प्रमुखसं ग अनुमर्र्को लार्ग पहल गने
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l

१ )पटक मवहनामा १ प्रत्र्ेक ६( पटक गिने अवर्ध बर्िको २ Placement

Practice

l र्दनको हुनेछ पटकमा पुिा ७७ र्दनको पुिा ड्युटी प्रसुर्ी ववभागमा िही ववभागीर् प्रमुख

ि निर्सं ग इन्चाज को सुपरिवेक्षणमा गिे को हुनपु नेछ l
गिने अवर्धमा प्रसुर्ी सम्बन Placement
उदाहिणको लार्ग
गने

Practice््र्ध आकुन क्षेरमा

skill आफ्नो-

l अर्भर्ब्रद्दी गनुप
ि नेहो सोवह अनुसािको सेवा प्रदान गनि र्त्पि हुनपु नेछ

साथै practice र्बसे को भए skill सेवा र्लने धेिै नहुने भएकोले C/S दुगम
ि मा

SBAष्क्लर्नकल मेन्टिले जवटल प्रसुर्ी सम्बष्न्ध व्र्वस्थापन गने PPH

,हरु जस्र्ो skill

management, Vacuum Delivery, Eclampsia management, condom temponed
आर्द

l

बजेट र्बर्नर्ोजन भएका स्टार् हरु nursing सेवा प्रदान गने अस्पर्ालमा कार्ििर् CEONC

को र्ार्लम प्राप्त गिे को छै न र्ि ष्जपल SBA Clinical mentoring मध्र्े कसैले पर्न्ा ष्स्थर्
अस्पर्ाल बाहेकका स्वास््र् सं स्थामा कार्ििर् स्टार्ले प्राप्त गिे कोछ भने पर्न ववर्नर्ोष्जर्
बजेटबाट

l गनि व्र्वस्था गनुप
ि नेछ placement practice

र्सकोलागी स्वास््र् कार्ािलर्का हरुसंग समन्वर् गरि अस्पर्ाल बाहेकका स्वास््र्

PHN

सं स्थाका मेन्टि पवहचान गरि उनीहरुको अस्पर्ालमा referral को लार्ग skill retention
l गने व्र्वस्था र्मलाउने placement

हप्ताको ड्युटी पुिा गरि र्किने समर्मा प्रसुर्ी ववभागीर् प्रमुख ि अस्पर्ालमा १ Referral
को हस्र्ाक्षेि सवहर्को ड्युटी सम्पन्न गिे को ष्चठी र्लएिा मार र्किन

nursing incharge

पाईनेछ ि उि ष्चठी आ l आफ्नो कार्ििर् सं स्थाको प्रशाशनमा बुझाउनुपनेछ-

बजेट र्बर्नर्ोजन भएका अस्पर्ालहरुमा

सेवा उपलब्ध छै न र्ि ष्जपला ष्स्थर् CEONC

CEONC सेवा उपलब्ध भएमा अस्पर्ालले उि स्वास््र् सं स्थामा कार्ििर् CEONC मा PHCC

ि ष्क्लर्नकल मेन्टि ला doctor सेवा प्रदार्कई पर्न ड्युटीको लार्ग placement practice
l अस्पर्ालमा पठाउन र्ो ववर्नर्ोष्जर् बजेट खचि गनि सवकनेछ referral

बजेट र्बर्नर्ोजन भएका अस्पर्ालहरुमा SBA Clinical

सेवा उपलब्ध छै न र्ि CEONC

हरु ष्जपला ष्स्थर् अन्र् स्वास््र् सं स्थामा कार्ििर् छन् भने पर्न अस्पर्ालले उि Mentor
स््वास््र् सं स्थामा कार्ििर्

सेवा प्रदार्क ष्क्लर्नकल मेन्टि लाई पर्न BC/BONC

अस्पर्ालमा पठाउन र्ो ववर्नर्ोष्जर् बजेट referral लार्ग ड्युटीको placement practice
l खचि गनि सवकनेछ
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वजेट व्र्वस्था:

र्स ष्शर्िकमा ववर्नर्ोष्जर् बजेट मार्थ उपपलेष्खर् CEONC सेवा प्रदार्क doctor ि clinical

mentor लाई प्रत्र्ेक ६/६ मवहनामा १/१ हप्ताको placement practice को लार्ग
referral अस्पर्ालमा ड्युटीमा पठाउं दा नेपाल सिकािको र्नर्मानुसाि दै र्नक भ्रमण भत्ता ि

र्ार्ार्ार् खचिको लार्ग खचि गनि सवकनेछ l अस्पर्ालमा ७ र्दनको ड्युटी, बाटोमा लाग्ने
समर् ि

र्ार्ार्ार् खचि actual basis मा हुनपु नेछl

र्स ष्शर्िकमा र्नम्न ष्जपला ष्स्थर् अस्पर्ालहरुमा बजेट र्बर्नर्ोजन गरिएकोछ:
र्स.नं.

ष्जपला

कार्ािलर्

1

र्ाप्लेजङ्ग
ु

2

बजेट

बजेट

(०)०००.

र्स.नं.

ष्जपला

कार्ािलर्

(०)०००.

अस्पर्ाल

100

16

िोपपा

अस्पर्ाल

100

सं खव
ु ासभा

अस्पर्ाल

100

17

प्र्ूठान

अस्पर्ाल

100

3

र्ेह्रथुम

अस्पर्ाल

100

18

रूकुम पष्श्चम

अस्पर्ाल

100

4

भोजपुि

अस्पर्ाल

100

19

सपर्ान

अस्पर्ाल

100

5

खोटाङ्ग

अस्पर्ाल

100

20

िोपपा

अस्पर्ाल

100

6

सोलुखम्बु

अस्पर्ाल

100

21

मुग ु

अस्पर्ाल

100

7

सलािही

अस्पर्ाल

100

22

हुम्ला

अस्पर्ाल

100

8

िामेछाप

अस्पर्ाल

100

23

कार्लकोट

अस्पर्ाल

100

9

र्सन्धुपापचोक

अस्पर्ाल

100

24

जाजिकोट

अस्पर्ाल

100

10

गोिखा

अस्पर्ाल

100

25

िोटी

अस्पर्ाल

100

11

पविर्

अस्पर्ाल

100

26

आछाम

अस्पर्ाल

100

12

स्र्ाङ्गजा

अस्पर्ाल

100

27

दाचल
ुि ा

अस्पर्ाल

100

13

बाग्लुङ्ग

अस्पर्ाल

100

28

बैर्िी

अस्पर्ाल

100

14

गुपमी

अस्पर्ाल

100

29

कंचनपुि

अस्पर्ाल

100

15

रूकुम पूवि

अस्पर्ाल

100

सन्दभि सामाग्री: कार्ि सं चालन र्नदे ष्शका
अर्भलेख

कार्िक्रम पश्चार्् placement practice मा समाबेस भएका CEONC सेवा प्रदार्कहरुले

प्रर्र्वेदन

आ-आफ्नो कार्ििर् सं स्थाको प्रशासनमा ि एक प्रर्र् परिवाि कपर्ाण महाशाखाको मार्ृ र्था

र्था

बिीमा २ पेजको कार्िक्रम बािे प्रर्र्वेदन र्र्ाि गनुप
ि ने छ l उि प्रर्र्बेदन को एकप्रर्र्
नवाष्शशु शाखामा practice ड्युटी सम्पन्न गिे को १ हप्ता र्भर पठाउनुपने छ l
प्रर्र्बेदन को नमुना

र्नम्न

सम्बष्न्ध प्रर्र्बेदन Placement practice
नाम:

पद:

कार्ििर् स्वास््र् सं स्था:

Placement practice गनि गएको अस्पर्ालको नाम:
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Placement practice ड्युटीमा भएको र्सकाईहरु, मुख्र् गरि प्रसुर्ी सम्बष्न्ध र्सकेका
Skillls हरु बुंदागर् रुपमा लेख्न:े

प्रर्र्बेदन र्र्ाि गिे को र्मर्र्:

प्रर्र्बेदन र्र्ाि गनेको
सन्दभि

सामग्री

प्रदे श स्र्िको कार्िसंचालन र्नदे ष्शका २०७७

प्रजनन स्वास््र् कार्िक्रम सम्बष्न्ध
परिचर्

हस्र्ाक्षि:

सेवा र्था सेवा प्रबाहको र्बस्र्ाि लगार्र्का र््र्ांक अध्र्ावर्धक

नेपालको सं र्बधान २०७३ ले प्रजनन स्वास््र्लाइ अर्धकािको रुपमा स्थावपर् गरिसकेको
अवस्थामा प्रजनन स्वास््र् सेवाको पहुच सहज बनाउने दाइत्व नेपाल सिकाि को हुन आउछ l
र्सै परिप्रेक्षमा परिवाि कपर्ाण

महाशाखाले स्थानीर् स्र्िमा कमिचािीको क्षमर्ा अर्भर्ब्रर्ध गिी

प्रजनन स्वास््र् सेवाहरु संचालन गिे को भएर्ा पर्न जनशष्ि सरुवा र्था अन्र् कािणले सेवा
अबरुद्ध भइ िहेको पाइन्छ अत्र्ाबस्र्क प्रजनन स्वास््र् सेवा सूचारु गनि स्थानीर्

:अर् l

स्वास््र् सं स्थाहरुमा उपलब्ध जनशक््र्र् र्था सेवाको सूचना र्नर्र्मर् रुपमा अध्र्ाबर्धक गनुप
ि ने
हुन्छ

l

उद्देश्र्

सबै स्थानीर् र्ह ि स्वास््र् सं स्थाबाट प्रदानगरिने सेवाहरुको र्निन्र्िर्ा सुर्नष्श्चर् गनिको लार्ग

अपेष्क्षर्

सबै स्थानीर् र्ह ि स्वास््र् संस्थाहरुको अध्र्ावर्धक गने ।

कार्िक्रम

परिवाि कपर्ाण

प्रकृर्ा

अध्र्ावर्धक गने ।

प्रर्र्र्ल
सं चालन

चौमार्सक रुपमा अद्यावर्धक गने मुख्र् उद्धेश्र् िहेको छ ।

महाशाखाले महाशाखा अन्र्गिर् पने सेवाहरुको उपलव्धर्ा भए, अद्यावर्धक

गनि अनुसूची ५क ,५ ख ,५ग ,५ घ

मा भएको Standatrd Format

अनुसाि र््र्ांक

ष्जपलाका प्रर्र्वेदन सं कलन केन्रमा कार्िक्रमको र्ोकल पसिन प गई र्ोवकएको िाँचा .न.हे.

अनुसािको अनुसूची र्ािममा उपलेष्खर् ववविण अद्यावर्धक गने ि चौमाष्शक रुपमा परिवाि
कपर्ाण महाशाखामा प्रर्र्वेदन पेश गने ।

स्थानीर् र्हका स्वास््र् सं र्ोजकहरुलाई पार्क पने ठाउँमा सहभागी गिाई कार्िक्रमबािे छलर्ल
गरि र््र्ांक अध्र्ावर्धक गने

ि पार्क पने ठाउँ मा बोलाउँ दा स्थानीर् स्र्िको र्ार्ार्ार् खचि

वा खाजा खचि मार व्र्वस्था गने।

सेवा अद्यावर्धक गनि ववर्नर्ोष्जर् िकमलाई र्नम्न ष्शर्िकहरुमा खचि गनि सवकनेछ :

दै र्नक भ्रमण भत्ता नेपाल सिकािको र्नर्मानुसाि र्दने । र््र्ांक अध्र्ावर्धक गनि जाने र्ोकन
पसिन प.हे.न का लार्ग

र्ार्ार्ार्खचि स्थानीर्स्र्िको लार्ग
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अद्यावर्धक गनि आवश्र्क र्ािम, छार्ाँ प्रर्र् आवश्र्कर्ा अनुसाि ।
प्रर्र्वेदन

अनुसूची ५क,५ख,५ग,५घ

कपर्ाण महाशाखामा बावर्िक

अनुसािको ववविण अद्यावर्धक गने ि त्र्सको जानकािी परिवाि
रुपमा पठाउने ।

सूचनाहरु संकलन गरिसकेपर्छ ि त्र्स पर्छ l र्र्ाि गनुप
ि नेछ Data Base ले ष्जपलाको .न.हे.
मार्सक रुपमा सूचना अध्र्ावर्धक गरि चौमष्शक रुपमा उि सूचना परिवािकपर्ाण महाशाखामा

पठाउनु पने छ ।

कार्िक्रमको बजेट बािर्ाि :

र्ो कार्िक्रम संचालनको लार्ग सबै स्वश्र् कार्ािलर्मा रु ४० हजािका दिले बजेट र्बर्नर्ोजन
गरिएको छ ।

अर्भलेख
र्था

प्रर्र्वेदन
सन्दभि

सामग्री

र््र्ांक अध्र्ावर्धक गरि स्वास््र् कार्ािलमा िाख्नु पनेछ ि सो को प्रर्र्बेदन स्वास््र् र्नदे शनला
ि परिवाि कपयर्ाँ महाशाखामा अर्नबार्ि रुपमा पठाउनु पनेछ

।

कार्ि सं चालन र्नदे ष्शका २०७७

५. अस्पर्ालमा अन्र् कार्िक्रममा िहेको को वजेटवाट सन्चालन गनुि पने कार्िक्रमहरु

५.१ सेवा प्रदार्क किाि गिी २४ घण्टा र्सइओएनेसी सेवा संचालन (CEONC Fund) code(6.1.2.367)
परिचर्

बर्िमान सं घीर् सिकािले प्रत्र्ेक नागरिकको मौर्लक हक सुर्नष्श्चर्र्ा गनिका लार्ग

कुनैपर्न

गभिबर्र् मवहलाहरुलाई अकाल मृत्र्ूबाट जोगाउनका लार्ग आकष्स्मक प्रसुर्र् शपर्वक्रर्ा सेवा

CEONC (Comprehensive Emergency Obestetric and Neonatal care) कार्िक्रम सेवा
सुरु
उद्देश्र्

गरिएको छ।

स्वास््र् सेवाको पहुँचबाट टािा िहेका सबै गभिवर्र् मवहलाहरुलाई अस्पर्ालहरुमा दक्ष

जनशष्िको ब्र्बस्थापन गिी गुणस्र्िीर् आकष्स्मक प्रसुर्र् सेवा (CEONC) कार्िक्रम सं चालन
गरि मार्ृ र्था नबजार् ष्शशु मृत्र्ूदि घटाउने।

अष्षक्षर्

प्रर्र्र्ल

स्वास््र् सेवाको पहुँचबाट टािा िहेका सबै गभिवर्र् मवहलाहरुलाई अस्पर्ालहरुमा दक्ष

जनशष्िको ब्र्बस्थापन गिी गुणस्र्िीर् आकष्स्मक प्रसुर्र् सेवा (CEONC) कार्िक्रम सं चालन
गरि मार्ृ र्था नबजार् ष्शशु मृत्र्ूदि घट्ने ।

सन्चाल

र्ो कार्िक्रम सं चालन गनिको लार्ग सम्बष्न्धर् अस्पर्ालहरुमा बजेट र्बर्नर्ोजन गरिएको छ

प्रकृर्ा

जनशष्ि र्नर्ुि गनि, पारिश्रर्मक र्दन ि सेवा अनुसाि प्रोत्साहन िकम मा खचि गनुि पनेछ र्ो

न

।र्स ष्शर्िकमा ववर्नर्ोजन गरिएको वजेट िकम

CEONC सेवा प्रदान गनिको लार्ग चावहने

बाहेक अन्र् ष्शर्िकमा र्ो िकम बाट खचि गनि पाइिने छै न ।

CEONC कार्िक्रम सञ्चालनको लागी जनशिी ब्र्वस्थापन र्नम्नानुसाि गनुप
ि नेछ ।
188

१. जनशष्ि ब्र्बस्थापन

१.१.२४ घण्टा CEONC सेवाका लार्ग चावहने आबश्र्क जनशष्िको व्र्वस्थापन किाि सेवा
र्नदे ष्शका

अनुसाि गनुप
ि ने छ।

२.आवश्र्क जनशिी
२.१ ष्चवकत्सक

प्राथर्मकर्ा को आधािमा स्री िोग र्बशेर्ज्ञ(Gynecologist) /एम.र्ि.ष्ज.वप.(MDGP)/ DGO/

ASBA
गिी
।

हरुबाट क्रमश

छनौट

गनुि पनेछ । साथै मार्थ उपलेष्खर् शैष्क्षक र्ोग्र्र्ा हाष्शल

शपर्वक्रर्ा सवहर्को प्रशुर्ी सेवामा कष्म्र्मा २ बर्ि अनुभव गिे कालाई प्राथर्मकर्ा र्दने

२.२ एनेस्थेर्सर्ा

अर्सस्टे न्ट (कष्म्र्मा १ बर्िको र्ार्लम र्लएको हुनपु ने )

२.३ स्टार् नसि(OT management को र्ालीम र्लएको )

२.४ पर्ाब टे ष्क्नर्सर्न/अर्सस्टे न्ट ि कार्ािलर् सहर्ोगी आवश्र्कर्ा अनुसाि .
३. पारिश्रर्मक र्नधाििण

३.१.र्स कार्िक्रमको लार्ग पारिश्रर्मक र्नधाििण गदाि व्र्ष्ि किाि सेवा

र्नदे ष्शका अनुसाि

गनुि पनेछ । साथै सेवा प्रदार्कहरुको प्रोत्साहनको लार्ग थप सुर्बधा र्दन अस्पर्ाल ववकास
सर्मर्र्को र्नणिर्ानुसाि गनि सवकनेछ ।

४. व्र्ष्ि किाि सेवा र्नदे ष्शका अनुसाि र्नर्ुि भएका जनशष्िले काम छोड्नु भन्दा १
मवहना पूबि सुचना र्दई मार छोड्न र्मपने छ। पूबि सुचना र्बना काम छोिेमा र्नजले खाईपाई
आएको १ मवहना बिाबिको र्लब कट्टी गिीनेछ ।
५. माथी उपलेखीर् जनशष्िले

कार्िक्रमलाई प्राथमीकर्ा र्दई आवश्र्कर्ानुसाि अस्पर्ालका

अन्र् सेवाहरु पर्न प्रदान गनि सक्नेछन।

६. CEONC सेवा लागु भएका अस्पर्ालहमा र्ोकीएको जनशिी उपलब्ध नभएमा सोही

अस्पर्ाल वा अन्र् अस्पर्ालबाट माथी उपलेखीर् र्ोग्र्र्ा पुगेका ष्चवकत्सकहरु उपलब्ध भएमा
दोहिो नपने गिी र्नजलाई थप सुर्बधा प्रदान गिी
७. कार्ि ववविण

काममा लगाउन सवकनेछ ।

७.१ कार्ि ववविण CEONC सेवा प्रदान गने िाक्टि , नसि, एनेस्थेर्सर्ा, पर्ाव ि सहर्ोगी
कमचाििीको कार्िववविण अनुसूची ४ मा उपलेख भए वमोष्जम काम गनि गिाउन पनेछ ।

अस्पर्ालहरुमा र्निन्र्ि रुपमा CEONC सेवा प्रदान गनिका लागी चावहने आवश्र्क जनशिी
व्र्ष्ि किाि सेवा

र्नदे ष्शका अनुसाि र्नर्ुि

गिी पािीश्रर्मक र्था अन्र् सुर्बधा का लागी

सम्झौर्ा भए बमोजीम सेवा र्निन्र्िर्ाको सुर्नश्चर्र्ा गनुपि दिछ ।सम्झौर्ा गदाि र्ल उपलेष्खर्
अनुसूची ६

बमोजीम TOR मा उपलेख भएका बुदाहरुलाई समेर् समेटने गिी सेवालाई

गुणस्र्िीर् बनाउन ध्र्ान र्दनुपनेछ।
कार्िक्रम सन्चालन गनुप
ि ने

अस्पर्ालहरू र्था बजेट

वाँिर्ाँि :

र्ो कार्िक्रमको लार्ग सम्बष्न्धर् अस्पर्ाल हरुमा बजेट र्बर्नर्ोजन भएको छ

र्स ष्शर्िकमा िकम अपुग भएमा अस्पर्ाल व्र्वस्थापन सर्मर्ी आर्ै वा प्रदे श सामाष्जक
ववकास मन्रालर् सं ग समन्वर् गरि थप िकम व्र्वस्था गनि सवकने छ ।
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कार्िक्रम सन्चालन गने र्नकार् :.र्ो कार्िक्रमको बजेट उपलेष्खर् ष्जपलाका सम्बष्न्धर् अस्पर्ाल
हरुमा र्बर्नर्ोजन भएको छ ि अस्पर्ाल हरुले सोवह अनुसाि कार्िक्रम संचलन गनुि पनेछ ।
अर्भले

कार्िक्रम पश्चार्् उि कार्िक्रमको प्रर्र्वेदन प्रदे श र्नदे शनालर्मा अर्भलेखमा िाख्नुपनेछ ि

ख

सोको बोधाथि परिवाि कपर्ाण महाशाखामा पठाउनु पनेछ ।

प्रर्र्वेद
न

सन्दभि

कार्िसंचालन र्नदे ष्शका २०७७ ,व्र्ष्ि

सामग्री
५.२

प्रसूर्र्

चाप

विी

भएका

किाि सेवा र्नदे ष्शका

अस्पर्ालहरुमा

पेर्िर्ावटर्सर्नएनेस्थेर्सर्ा सहार्क किािमा र्नर्ुिी/
परिचर्

नेस्थेर्सर्ोलोष्जटट/गाइनाकोलोष्जटट

/

प्रसूर्ी चाप ववि भै ववर्भन्न सिकािी अस्पर्ालहरूमा उपलव्ध भएका जनशिीहरूले गुणस्र्रिर्
प्रसूर्ी सेवा प्रदान गनि समस्र्ा भएको ि प्रसूर्ी सेवा र्लन अस्पर्ाल सम्म पुगेका मवहलाहरूले
समेर् समर्मा सेवा नपाएको अवस्थामा उि अस्पर्ालहरूमा
व्र्वस्थापन गनुि पने दे ष्खएको हुनाले

थप आवश्र्क जनशिी

र्ो बजेट र्बर्नर्ोजन गरिएको छ .

उद्देश्र्

प्रसूर्ी चाप ववि भएका अस्पर्ालहरूमा थप जनशिी व्र्वस्थापन गरि गुणस्र्रिर् प्रसूर्ी सेवा

अपेष्क्षर्

प्रसूर्र् चाप विी भएका अस्पर्ालहरुमा गुणष्स्र्िर् सेवा हुनेछ ।

सन्चालन

र्स ष्शर्िकमा ववर्नर्ोष्जर् िकम वाट अस्पर्ालले आमा सुिक्षा कार्िक्रम लाइि थप प्रभावकािी

प्रर्र्र्ल
प्रकृर्ा

प्रदान गने .

वनाउन ि अस्पर्ालको क्षमर्ा विाउनको लार्ग आवश्र्क जनशिी र्नर्ुिी गनुि पनेछ ।र्सिी
र्नर्ुष्ि गदाि व्र्ष्ि किाि सेवा र्नदे ष्शका अनुसाि गनुि पनेछ ।र्सरि र्नर्ुष्ि गरिएका सेवा

प्रदार्क हरुलाई प्रशुर्ी वािि,अपिे सन र्थएटि ,नवजार् ष्शशु वािि हरुमा मार खटाउनु पनेछ
साथै अनुसूची ६ मा भएको TOR अनुसाि गिाउनु पनेछ ।

र्स ष्शर्िकमा सम्बष्न्धर् अस्पर्ालहरुमा बजेट ववर्नर्ोजन गरिएको ।

र्स ष्शर्िकमा िकम अपुग भएमा अस्पर्ाल व्र्वस्थापन सर्मर्ी आर्ै वा प्रदे श सामाष्जक
ववकास मन्रालर् सं ग समन्वर् गरि थप िकम व्र्वस्था गनि सवकने छ ।

नोट र्ो कार्िक्रमको ष्शर्िकमा एउटा अस्पर्ालमा दोहोिो
त्र्स्र्ो बजेट को पुन िकमान्र्ि

बजेट आएको खण्िमा एउटा :

हुनेछ ।, मार ष्शर्िक को बजेट खचि गनुि पनेछ

अर्भलेख

कार्िक्रम पश्चार्् उि कार्िक्रमको प्रर्र्वेदन प्रदे श र्नदे शनालर्मा अर्भलेखमा िाख्नुपनेछ ि

सन्दभि

कार्िसंचालन र्नदे ष्शका २०७७ ,व्र्ष्ि

प्रर्र्वेदन
सामग्री

सोको बोधाथि परिवाि कपर्ाण महाशाखामा पठाउनु पनेछ ।

किाि सेवा र्नदे ष्शका

५.३ अस्पर्ालमा २४ घण्टा प्रसुर्ी सेवा सं चालन गनि किािमा स्टार् नसि र्नर्ुष्ि
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परिचर्

प्रसुर्ी हुन आउने मवहलाहरुको सं ख्र्ा बिी भएका अस्पर्ालहरुमा स्थाई जनशष्ि कम िहेको

अवस्थामा २४ सै घण्टा र्निन्र्ि रुपमा गुणस्र्िीर् सेवा सं चालन गनिको लार्ग थप स्टार् नसि
किािमा र्नर्ुिी गिी प्रसुर्ी सेवा संचालन गनि र्ो कार्िक्रमको व्र्वस्था गरिएको छ ।

उद्देश्र्

गुणस्र्िीर् प्रसुर्ी सेवालाई २४ सै घण्टा सुचारु िङ्गले सं चालन गने ।

अपेष्क्षर्

गुणस्र्िीर् प्रसुर्ी सेवा २४ सै घण्टा सुचारु िङ्गले संचालन हुनेछन् ।

सन्चालन

व्र्ष्ि किाि सेवा र्नदे ष्शका अनुसाि स्टार् नसि किािमा र्नर्ुिी गने ि TOR बनाइ काम

प्रर्र्र्ल
प्रकृर्ा

गनि लगाउनु पनेछ । स्टार् नसिको TOR र्नम्नानुसािको िहने छ ।

स्टार् नसि र्नर्ुष्ि गदाि ववगर् दे ष्ख कार्ििर् स्टार् नसिको कार्ि सम्पादन मूपर्ाङकन गदाि
सन्र्ोर्जनक पाईएमा बजेटको परिर्ध र्भर िही र्नर्मानुसाि र्निन्र्िर्ा र्दन सवकनेछ

।

स्टार् नसि लाई र्नर्ुष्ि र्दँ दा कार्ि गनुपि ने सं स्था र्ोक्नुपने छ ि र्ोवकएको स्थानमा िही
स्टार् नसि ले सेवा र्दनुपने छ ।

२४ सै घण्टा प्रसूर्र् सेवा उपलब्ध गिाउने सम्बन्धमा स्थार्ी ि किािको स्टार् नसि बीचमा
Shift Rotation को ब्र्वस्था गिी २४ सै घण्टा प्रसूर्र् सेवा सुचारु गनुि पनेछ ।

किािमा र्नर्ुि गदाि SBA र्ार्लम र्लएका ि सं स्थागर् प्रसूर्र् सेवा उपलब्ध गिाइ िहेकालाई
प्राथर्मकर्ा र्दने

।

र्सिी किािमा र्नर्ुिी भएका स्टार् नसिहरुले अस्पर्ालको प्रसुर्ी वािि,

पोटट नेटल

वािि,प्रशुर्ी पोस्ट अपिे वटभ वािि ि OT मा मार खटाउनु पनेछ साथै अनुसूची ६ मा भाटको
TOR अनुसाि गिाउनु पनेछ

। स्टार् नसि र्नर्ुिीका लार्ग मार्सक २८२००। का दिले

बजेटको व्र्वस्था गरिएको छ ।
र्स ष्शर्िक मा

सम्वष्न्धर् अस्पर्ाल हरुमा बजेट र्बर्नर्ोजन गरिएको छ

। उि

अस्पर्ालहरूले ववगर्मा र्नर्ुि जनशिीको र्निन्र्िर्ा वा नर्ाँ र्नर्ुिी गनि सक्नेछन् ।

र्स ष्शर्िकमा िकम अपुग भएमा अस्पर्ाल व्र्वस्थापन सर्मर्ी आर्ै वा प्रदे श सामाष्जक
ववकास मन्रालर् सं ग समन्वर् गरि थप िकम व्र्वस्था गनि सवकने छ ।
अर्भलेख

कार्िक्रम पश्चार्् उि कार्िक्रमको प्रर्र्वेदन प्रदे श र्नदे शनालर्मा अर्भलेखमा िाख्नुपनेछ ि

सन्दभि

कार्िसंचालन र्नदे ष्शका २०७७,

प्रर्र्वेदन
सामग्री

सोको बोधाथि परिवाि कपर्ाण महाशाखामा पठाउनु पनेछ ।

५.४ प्रसुर्ी पश्चार् हुने ििाश्राब (PPH) िोकथामका लार्ग मार्ृ सुिक्षा चक्की अर्भमुखीकिण कार्िक्रम
ववस्र्ाि र्था र्निन्र्िर्ा
परिचर्

नेपाल सिकािले सं स्थागर् सुत्केिी बिाउने लक्ष िाखी ववर्भन्न कार्िक्रम गरििहेको अवस्था हुदा

हुदै पर्न अझै पर्न घिमै सुत्केिी हुने सं ख्र्ा अझै पर्न बिी नै िहेको छ ,र्सरि घिमै सुत्केिी

हुँदा वच्चा जन्मीसकेपछी हुन सक्ने अत्र्ार्धक ििश्रावका कािण घिमै हुन सक्ने मृत्र्ुलाइ कम
गनिको लार्ग मार्ृ सुिक्षा चक्की अर्भमुखीकिण कार्िक्रम िाष्खएको छ ।हाल सम्म र्ो कार्िक्रम
४८ ष्जपलामा सं चालन भैिहेको ि र्स आ.ब. मा थप ६ ष्जपलामा र्बस्र्ाि गरिएको छ
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कार्िक्रमको र्स कार्िक्रमको मुख्र् उदे श्र् घिमै सुत्केिी हुँदा वच्चा जन्मीसकेपछी हुन सक्ने अत्र्ार्धक
उद्देश्र्

ििश्राव लाइ िोकथाम गरि र्सका कािण हुन सक्ने मृत्र्ुलाइ कम गनुि िहेको छ ।

अपेष्क्षर्

सुत्केिी भए पश्चार् हुन सक्ने अत्र्ार्धक िि श्राव लाइ िोकथाम गरि र्स वाट हुने मार्ृ मृत्र्ू

सन्चालन

र्ो कार्िक्रम सम्बष्न्धर् ष्जपला क स्वास््र् कार्ािलर् हरुले

प्रर्र्र्ल

लाइि वचाउन सवकने ।

प्रकृर्ा

र्ो कार्िक्रम सं चालन गनि

स्वास््र् कार्ािलर् हरुमा बजेट र्बर्नर्ोजन गरिएको छ

२०७६/७७ मा सोलुखम्ु बु पसाि
सं चालन भैसकेको छ भने
मा

कार्िक्रम सं चालन गनुि पनेछ ।

दोलखा

मुस्र्ांग ि लम्जुंग

। आ.ब

गोखाि ष्जपलामा प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ार्लम(TOT)
मा परिवाि कपर्ाण महाशाखा बाट र्ो आ ब

प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ार्लम(TOT) संचालन हुनेछ

। TOT सं चालन भैसकेको ष्जपलामा

स्वास््र् कार्ािलर्ले सम्बष्न्धर् ष्जपला र्भरका सं स्थागर् सुत्केिी कम भएका स्थानीर् र्ह हरूका
नर्सिँग,पािामेड़ीक्स,स्वास््र् स्वर्म्सेववका हरूलाइ सहभागी गिाइ अर्भमुखीकिण गनुि पनेछ। र्ो
कार्िक्रम सं चालन गनि ष्जवन सुिक्षा कार्िक्रम घिमै सुत्केिी हुँदा बच्चा जष्न्मसके पर्छ हुन सक्ने

अत्र्र्धक ििश्राव िोकथामका लार्ग मार्ृ सुिक्षा चष्क्क कार्िक्रमको कार्ि सं चालन र्नदे ष्शका
२०७५ अनुसाि गनुि पने छ भने नर्ा ष्जपला हरुले TOT भए पश्चार् सुरु गनुि पनेछ ।
र्ो कार्िक्रम संचालनको लार्ग र्पष्शल बमोष्जमा ष्जपला हरुमा

र्बर्नर्ोजन गरिएको छ ।

प्रदे श नं. १ सोलुखम्ु बु प्रदे श नं. २ पसाि प्रदे श नं. ३ दोलखा प्रदे श नं. ४ गोखाि-र्निन्र्िर्ा
गण्िकी प्रदे श .मुस्र्ांग ि लम्जुंग – नर्ा ष्जपला

नोट : र्ो कार्िक्रमको ष्शर्िकमा एउटा

कार्ािलर्मा

दोहोिो

बजेट आएको खण्िमा एउटा

मार ष्शर्िक को बजेट खचि गनुि पनेछ ,त्र्स्र्ो बजेट को पुन िकमान्र्ि

हुनेछ ।

अर्भलेख

कार्िक्रम पश्चार्् उि कार्िक्रमको प्रर्र्वेदन प्रदे श र्नदे शनालर्मा अर्भलेखमा िाख्नुपनेछ ि सोको

सन्दभि

ष्जवन सुिक्षा कार्िक्रम घिमै सुत्केिी हुँदा बच्चा जष्न्मसके पर्छ हुन सक्ने अत्र्र्धक ििश्राव

प्रर्र्वेदन

बोधाथि परिवाि कपर्ाण महाशाखामा पठाउनु पनेछ ।

सामग्री
अनुसूची

िोकथामका लार्ग मार्ृ सुिक्षा चष्क्क कार्िक्रमको कार्ि संचालन र्नदे ष्शका २०७५ ,कार्िसंचालन
र्नदे ष्शका २०७७
१ .

प्रदे शवाट अस्पर्ाल र्था समुदार्मा एम र्था.आि.एस.र्ि.वप.birth defect कार्िक्रमको
Checklist for Monitoring

अनसाइट कोष्चङ

Maternal and Perinatal Death Surveillance and Response Activitiesat Hospitals
Name of the Hospital:
SN

Requirements

1.

MPDSR Committee

District:

Yes

No

Remarks
Number

conducted:
192

of

meetings

2.

3.

Data (FY 2074/75) (Shrawan to Jestha)
Total deliveries

Number:

Total live births

Number:

Total maternal deaths

Number:

Total still births

Number:

Total early neonatal deaths

Number:

Maternal Death Review
MDR Form filled within 24 hours of all maternal

Number:

MPDSR Review committee meeting within 72

Number:

Action Plans developed after each maternal death

Number:

Action Plans implemented after each maternal

Number:

deaths

hours of each maternal death
review

death review
4.

Perinatal Death Review
PDR Form filled within 24 hours of all stillbirths

Number:

Monthly MPDSR Review committee meeting to

Number:

Action

monthly

Number:

Action Plans implemented after monthly perinatal

Number:

and early neonatal deaths
review perinatal deaths
Plans

developed

perinatal death review

after

each

death review
5.

Reporting
MDR forms entered in web-based system

Number:

PDR Summary forms are entered in web-based

Number:

system
6.

Logistics
MPDSR Guideline
MDR form
PDR form
PDR summary form

Issues identified:
Actions advised:

Lessons learned:
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अनुसूची

२

Checklist forMonitoring Community Maternal and Perinatal Death Surveillance and
Response
District:
SN

Requirements

Yes No

1.

District MPDSR Committee

2.

District Verbal Autopsy Team

3.

MPDSR Committees at Health Facilities

4.

FCHV orientation on MPDSR

Remarks

Number:

Data (FY 74/75 Shrawan to Jestha))
1.

Total deaths notified

Number:

2.

Total deaths screened

Number:

3.

Total pregnancy-related deaths identified

Number:

4.

Total VA conducted

Number:

5.

Cause of death identified from VA

Number:

6.

Cause of deaths

7.

District MPDSR Committee meeting conducted

Number:

8.

Action plans developed after review meeting

Number:

9.

Action Plans implemented

Number:

Reporting
1

Notification forms entered in web-based system

Number:

2.

Screening forms entered in web-based system

Number:

3.

VA forms entered in web-based system

Number:

4.

Number of VA forms approved in web-based
system

Logistics
1.

MPDSR Guideline

2.

Notification form

3.

Screening form

4.

VA form

5.

Cause of death assignment form

Issues identified:
Actions advised:

Lessons learned:
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अनुसूची ४ .प्रजनन स्वास््र् कार्िक्रम सम्बष्न्ध

सेवा र्था सेवा प्रबाहको र्बस्र्ाि

अध्र्ावर्धक

लगार्र्का र््र्ांक

अनुसूची ४ क
District:Service

Date of update :

availabily by palika

information:

Family

SMNH service
S

n

Name
Palika

of

Name of
HF

CEO
NC

Y/N

BEO
NC

Y/N

Planning
BC
Y/
N

Impl
ant

Y/N

Prepared by:
Approved by:

अनुसूची ४ ख
Training need information
District:

by palika

195

Abortion
Service
M

CA

VI

AF

Y/

Y/

Y/

Y/

Y/

N

A

N

C

N

Lab

sion

ce

transfu

IUC
D

Blood

A

N

HS
N

servi

PMT
CT

Y/N

Y/N

Y/N

Date

of

information:
S

N

updating

Name of Name
Palika

of H.F

CEONC/BEONC/BC
training

related SAS

Training

Family

Planning

SB

Prepared
by:

Approved
by:

196

PMTCT

VIA

A

B

ASRH

T

/L

IUCD

A ment

S

Implant

A

A manage

LA

MA

ASB

OT

for

CAC

T

Prepared by

197

Available

Filled post

AHW

Sanction post

Available

Filled post

ANM

Sanction post

Available

Filled post

HA

Sanction post

Available

Filled post

SN

Sanction post

Available

Filled post

MO

Sanction post

Available

Filled post

DGO

Sanction post

Available

Filled post

an

Sanction post

Available

ist

Filled post

Anaesthes

Sanction post

District:

Available

Ob/Gyn

Filled post

Nam

Sanction post

HF

Available

palika
e of

Filled post

of

Sanction post

N
Name

Available

S

Filled post

Sanction post

अनुसूची ४ ग

Human resource information by palika

District:

Date of updating information:

Paediatrici
Re

Lab Tech.

Abbroved by

ma

rks

Date of updating information:

Email ID

Mobile

number

Health coordinator

of

inpalika
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HF

Remarks

Phone number

of

CEONC

Name of Palika

BC

S.N

number

BEONC

Total

अनुसूची ४ घ
अनुसूची ६

CEONC कमिचािीहरूको कार्ि ववविण
CEONC कमिचािीरुको कार्ि ववविण

१) ववशेर्ज्ञ ष्चवकत्सकको कार्ि ववविण


प्रसुर्र् शपर्वक्रर्ामा चावहने औजाि उपकिणको दै र्नक अवलोकन र्नरिक्षण साथै उपलब्धर्ाको सुर्नष्श्चर् गने
।



र्ोवकएको अस्पर्ालको टीममा बसेि सम्पूणि आकष्स्मक प्रसूर्र् सेवा लगार्र् शपर्वक्रर्ाद्घािा बच्चा जन्माउने,

आकष्स्मक पर्ापिोटोमी, र्था नवजार्ष्शशु पुनज
ि ीववकिण (Resuscition) गने । र्सको लार्ग र्नधािरिर्
मापदण्ि प्रर्ोग गिी सुिष्क्षर् मार्ृत्व सेवा, साथै प्रसूर्र् जवटलर्ाको ब्र्बस्थापन ि परिवाि र्नर्ोजन सेवा
समेर् प्रदान गने ।



जना, सर्मक्षा र्था मुपर्ाड्ढन र्था अनुसन्धान कार्िमा सहभागी भै सेवा सुदृिीकिणमा नेर्त्ृ वदार्ी भूर्मका वहन
गने ।



र्स वाहेक अस्पर्ाल प्रमुखले र्ोकेका कार्िहरु गने र्था आर्ूले हार्सल गिे को ववशेर्ज्ञर्ा अनुसाि अन्र् सेवा
र्दने



।

सेवा अबरुद्ध नहुने गरि मवहनाको एक र्दन र्बदा पाइने छ । र्बदा र्लदा १५ र्दन अगार्ि अस्पर्ालका
प्रमुख ि स्थानीर् र्हलाई अर्नवार्ि रुपमा जानकािी गिाउनु पनेछ ।



CEONC कोर्बाट र्नर्ुष्ि भएका िाक्टिले र्नष्ज स्वास््र् सं स्थामा काम गनि पाउने छै न ।

२) एनेस्थेर्सर्ा सेवा उपलब्ध गिाउने कमिचािीको कार्ि ववविण


२४ सै घण्टा आवश्र्कर्ा अनुसाि प्रसूर्र् शपर्वक्रर्ा सेवा उपलब्ध गिाउन शपर्वक्रर्ा सेवा र्दने ष्चवकत्सकसँग
समन्वर् गिी काम गने ।





प्रसुर्र् शपर्वक्रर्ा सेवा बाहे क आफ्नो कार्िक्षेर र्भर िही अन्र् सेवामा सहर्ोग प्रदान गने ।
प्रसुर्र् ववभाग प्रमुखले र्ोके बमोष्जम अन्र् सेवा प्रवाह सहर्ोग गने ।
शपर्वक्रर्ा

कक्षमा

आवश्र्क एनेस्थेर्सर्ा

सम्बष्न्ध सम्पूणि औजाि उपकिण र्था और्धी २४ सै घण्टा

र्र्ारि अवस्थामा िाख्ने CEONC कोर्बाट र्नर्ुष्ि भएका एनेस्थेर्सर्ा सेवा र्दने कमिचािीले र्नष्ज स्वास््र्
सं स्थामा काम गनि पाउने छै न ।



सेवा अबरुद्ध नहुने गरि मवहनाको एक र्दन र्बदा पाइने छ । र्बदा र्लदा १५ र्दन अगार्ि अस्पर्ालका
प्रमुख ि स्थानीर् र्हलाई अर्नवार्ि रुपमा जानकािी गिाउनु पनेछ ।#_

३) CEONC सेवा उपलब्ध गिाउने नसिको कार्ि ववविण


शपर्वक्रर्ा

कक्षमा आवश्र्क औजाि उपकिण ,आकष्स्मक और्र्ध

र्था

२४सै घण्टा शपर्वक्रर्ा प्रसूर्र्

सेवा प्रदान गनि र्र्ारि अवस्थामा िाख्ने ।



औजाि उपकिण र्था र्लनेन र्ािपि हरु र्नमिलीकृर् भएको ि शपर्वक्रर्ा कक्षको र्नर्र्मर् सिसर्ाई र्था
सं क्रमण र्नवािण को सुर्नष्स्चर्र्ा गने ।



गुणस्र्िीर् प्रसूर्र् सेवा उपलब्ध गिाउन संक्रमण िोकथाम (Infection Prevention) सम्बन्धी गिीने
वक्रर्ाकलाप गने÷गिाउने ि गुणस्र्ि कार्म भए नभएको सुर्नष्श्चर् गने (I P guideline अनुसाि। )





उपलब्ध गिाईएको सेवाको िे किि÷रिपोटि िाख्न र्था र्र्ाि गनि Ward Incharge लाई सहर्ोग गने ।
सेवा उपलब्ध गिाउन ईन्चाजिले र्ोकेको कार्ि सम्पादन गने ।
सेवा उपलब्ध गिाउन टीम मा समन्वर् कार्म गने ।
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सेवा सम्बन्धी र्नदे ष्शका हरु को र्र्ारि साथै कावािन्वर्न मा पर्ाउने ।

CEONC कोर्बाट र्नर्ुष्ि भएकानसिले र्नष्ज स्वास््र् सं स्थामा काम गनि पाउने छै न ।

सेवा अबरुद्ध नहुने गरि मवहनाको एक र्दन र्बदा पाइने छ । र्बदा र्लदा १५ र्दन अगार्ि अस्पर्ालका
प्रमुख ि स्थानीर् र्हलाई अर्नवार्ि रुपमा जानकािी गिाउनु पनेछ ।

४पर्ाव सेवा उपलब्ध गिाउने कमिचािीको कार्ि ववविण )



२४ घण्टा CEONC सेवा उपलब्ध गिाउन प्रर्ोगशालामा गनुि पने Investigation हरु र्छटो छरिर्ो गने।

गुणस्र्िीर् सेवा उपलब्ध गिाउन प्रर्ोगशालामा सं क्रमण िोकथाम (Infection Prevention) सम्बन्धी
गिीने वक्रर्ाकलाप गने÷गिाउने ि गुणस्र्ि कार्म भए नभएको सुर्नष्श्चर् गने (IP Guideline अनुसाि )
।




प्रर्ोगशाला लाइ २४ सै घण्टा र्र्ारि अवस्थामा िाख्ने ।

Blood

Transfusion को लार्ग र्र्ारि अवस्थामा िहने

समन्वर् गने




र्था आवस्र्कर्ा अनुसाि red cross सं ग

सेवा उपलब्ध गिाउन अस्पर्ालको प्रर्ोगाशालाका अन्र् कमिचािीसँग समन्वर् गिी काम गने ।

प्रसुर्र् ववभाग प्रमुख ि प्रर्ोगशाला प्रमुखले र्ोके बमोष्जमका अन्र् प्रर्ोगशाला सम्बन्धी कार्िमा सहर्ोग गने
।




CEONC कोर्बाट र्नर्ुष्ि भएका पर्ाव सेवा र्दने कमिचािीले र्नष्ज स्वास््र् सं स्थामा काम गनि पाउने छै न

सेवा अबरुद्ध नहुने गरि मवहनाको एक र्दन र्बदा पाइने छ । र्बदा र्लदा १५ र्दन अगार्ि अस्पर्ालका
प्रमुख ि स्थानीर् र्हलाई अर्नवार्ि रुपमा जानकािी गिाउनु पनेछ ।

५सहर्ोगी कमिचािीको कार्ि ववविण )





ँ र्मलेि इर्् मा सिसर्ाइ कार्ि गने ।
CEONC सेवामा सहर्ोगी कमिचािीले अन्र् सहर्ोगी कमिचािीसग
उि स्थानमा uiit incharge ले लगाएको अन्र् कार्िमा सहर्ोग गने ।

औजाि उपकिण ,लुगा ९र्लनेन, र्ािपि हरु लगार्र् धुने ि र्नमिलीकिणको

दै र्नक OT सर्ाई गने र्था OT room scrub लगार्र्का कार्ि गने ।
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लार्ग र्र्ारि गने ।

अनुसूची ५: Skill Lab सामानको र्लस्ट
Skill Lab Material list for onsite coaching and mentoring to BC/BEONC service providers
No.

Equipment
&

set

Material Name and description of Items needed

Birthing
1

model

with

Baby

placenta

2

Product description: Mama Birthie- birthing model with
Baby-1 set

and

New

born

baby

and

3 MAMA U
Vacuum

4 extractor

set

need
1

set

Placenta– 1 set
Product description:NeoNatalie Complete Kit with
Ambu bag for Newborn resuscitation-1

resuscitation
sets,

of

Masks 0 and 1 number-2

1

set

Penguin suction or Dele suction)- 1 set
Product description: Mama U- condom temponade
Product Description: Hand Held Vacuum Extractor complete set with
Silicon cup – 2 size

set

1

set
1

set

Product –Pakistani and its number and standard size:
long Artery Forceps (Haemostatic, Rankin – Crile or Rochester

– Pean) 24 cm -2 pc
5

Cord Cutting Scissor (Umbilicus – Blunt – 1 pc)

Standard

Delivery set
2 pc

1

Sponge Holding Forceps (Forester; Straight; Serrated) 20cm - set
Small Gally Pot – 1 pc
Big Bowl more than 750 ml. – 1 pc

Product –Pakistani and its number:
Double Valve Speculum (small, medium, large size)- 3

speculum in 1 set

Velselum- 1 pc
6 MVA set

Sponge holder – 1 pc
Small Gally pot – 1pc
Kidney Tray (500 ml) – 1pc
MVA syringe for post abortion care (Mva USA) with cannula

in different size- 1 complete set
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1

set

7 Plastic box

Large box for preparing eclampsia and shock management box (2 2
sets)

pcs

Severe pre-eclampsia management Box (critical items):
1. Inj. Magnesium sulfate 50% -16 gm.
2. Inj. Calcium Gluconate- 2 gm.
3. IV cannula 16 G and or 18 G - 2
4. IV set – 2
5. Inj. RL at least – 1 bottle
6. Foley’s catheter – 1 pc
7. Urobag – 1 pc
8. Syringe 10 ml – 2 pcs
9. Syringe 20 ml – 1 pc
Emergency

8 medicine

and supplies

10. Inj. 2% Xylocaine – 1 vial
11. Cap Nifedipine 5 mg at least 5 caps
12. Gudal Air way for (Adult) – 1 pc

1

set

Shock (due to PPH) management box (critical items):
1. Inj. RL - 3 litters
2. IV cannula 16 G or 18 G – 2 pcs
3. IV sets- 2 pcs
4. Inj. Oxytocin at least 20 unit.
5. Foley’s catheter – 1 pc
6. Urobag – 1 pc
7. Gudal air way – 1 (Adult)
8. Inj. Ergometrine 0.2mg – 2 ampule if available
9. Syringe 2 or 5 ml – 3 pcs

9 KMC set

1.

Wrapper for baby- 2 pc

2.

Long wrapper for mother - At least 3 meter

3.

Gown for mother- 1pc

4.

socks for baby- 1 pair

5.

cap for baby- 1 set

6.

gloves for baby-1 pair

7.

Napkin for baby- 1 pc
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1

set

Inforormation of palika

परिवाि र्नर्ोजन, वकशोि वकशोिी र्था स्वास््र् प्रजनन् कार्िक्रम
परिचर्

नेपाल सिकािको प्राथर्मकर्ा प्राप्त परिवाि र्नर्ोजन कार्िक्रमको मुख्र् उद्देश्र् प्रजनन् स्वास््र्मा सुधाि
पर्ाउनु हो । हाल नेपालमा जम्मा ४३ प्रर्र्शर्ले आधुनीक परिवाि र्नर्ोजनका साधनहरूको प्रर्ोग

गरिहिकोमा करिव १० प्रर्र्शर्ले अन्र् पिं पिागर् साधनहरूको प्रर्ोग गरििहेका छन् ि साधनको अपरिपुर्ि
माग २४ प्रर्र्शर् िहेको छ । सिकािी र्था गैिसिकािी ि र्नजी क्षेर सं गको समन्वर् गुणस्र्रिर् र्नर्र्मर्

परिवाि र्नर्ोजनका साधनहरूको पहुँच विाइि अपरिपुर्ि माग कम गरि अर्नष्च्छर् गभिलाइििोक्नु परिवाि
र्नर्ोजन कार्िक्रमको प्रमुख च ुनौर्र् हो । हाल अस्थार्ी परिवाि र्नर्ोजनका सेवाहरूमा लामो समर् काम
गने साधनहरूको सेवालाइि ववस्र्ाि गने ,सुत्केिी अवस्थामा परिवाि र्नर्ोजनका साधनहिको प्रर्ोग विाउने ,
वकशोि वकशोिीहरूको परिवाि र्नर्ोजनका शाधनहरूमा पहुँच विाउने ि ववगर् लामो समर् दे ष्ख वढ्न
नसकेको स्थार्ी साधनकोहरू पहुँच ि प्रर्ोगविाउनु परिवाि र्नर्ोजका क्षेरमा ,स्थानीर्र्ह दे ष्ख केन्र

सम्म लगानी विाइि एवककृर् प्रजनन् सेवालाइि प्रवधिन गने हाल अवलम्वन गरिएका प्रमुख िणर्नर्ीहरू हुन ्

का अनुसाि परिवाि र्नर्ोजनका क्षेरमा र्स अवर्धमा दे ष्ख २०२० । लागर् कार्ािन्वर्न र्ोजना २०१५
लगानी गिे रू १मा त्र्सवाट २०३० सम्ममा रू ३ विाविको प्रर्र्र्ल प्राप्त हुने साथै र्स कार्िक्रममा

गरिएको लगानीले मार्ृ मृत्र्ु दि ३० प्रर्र्शर्ले ि ष्शशु मृत्र्ु दि १० प्रर्र्शर्ले घट्नेदेष्खएको हुँदा परिवाि

र्नर्ोजनका क्षेरमा लगानी विाइि "सुष्ख नेपालीसमृद्द नेपाल ," वनाउने नेपाल सिकािको उद्देश्र् हाँर्सल

गनि र्ो कार्िक्रमको अहम भ ुर्मका िहन्छ । सुिष्क्षर् मार्ृत्व र्था प्रजनन् स्वास््र् ऐन २०७५ ले वकशोि
वकशोिीहरूको प्रजनन् सेवामा पहुँच ि सेवा सुर्नष्श्चर् गिे वमोष्जम स्थानीर् र्ह सम्म वकशोि वकशोिी मैर्र
स्वास््र् सेवा ववस्र्ाि गरि प्रजनन् स्वास््र् सुधािका लार्ग ववर्भन्न कृर्ाकलपाहरू र्र् गरिएको छ ।
प्रजनन् स्वास््र् रूग्णर्ाहरू

मवहलाको आङ खस्ने समस्र्ा ,स्र्न क्र्ानसि ,पाठे घिको मुखको क्र्ानसि ,

अव्सिे वटक वर्स्टु ला लगाएर्का ववर्भन्न स्वा्र् समस्र्ाहरू िहेको अवस्था उि समस्र्ाहरूकोस्थानीर्

स्वास््र् सं स्था स्र्िमापवहचान र्था व्र्वस्थान गनि सेवा ववस्र्ाि गने ि स्थानीर् र्हमा व्र्वस्थापन गनि

नसवकने समस्र्ालाइि ववष्शटटकृर् सेवा प्रदान गने सं स्थाहरूमा प्रेर्ण गरि सेवा उपलवध गिाउने ि उि
सेवाको पहुँच ववस्र्ाि गनेिणर्नर्ी अनुसाि ववर्भन्न कृर्ाकलापहरू र्र् गरिएको छ ।
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र्स ष्शर्िकमा प्राप्त िकमवाट प्रदे श र्था ष्जपला स्र्िमा र्नम्न अनुसािका कार्िक्रमहरू सन्चालन गने गरि

वजेट व्र्वस्था गरिएको छ । कार्िक्रम सन्चालन सम्वष्न्ध कुनै दुववधा वा समस्र्ा भएमा परिवाि कपर्ाण

ववशेर् अनुिोध



कार्िक्रम सन्चालन गदाि हालको ववश्वव्र्ावप महामािी कोर्भि १९ अवस्थालाइि हे िी स्वास््र् र्था जनसं ख्र्ा

मन्रालर्वाट समर् समर्मा जािी गरिएका ववर्भन्न र्नदे ष्शका/मागिर्नदे शन/न्र्ुनर्म मापदण्ि/अन्र्रिम मागिदशिन
अनुरूप कार्िक्रम सन्चालन गनुि पनेछ ।

महाशाखा प्रजनन् स्वास््र् शाखाको इिमेल ठे गाना fprhsectionfwd@gmail.com मा सम्पकि गरि समन्वर्मा
कार्िक्रम सन्चालन गनि सवकने छ ।
कृर्ाकलापको
नाम

उद्देश्र्

DMT/MECWheel कोमाध्र्मबाट परिवाि र्नर्ोजन सेवाको सुदृिीकिण
परिवाि र्नर्ोजन पिामशि ि सेवालाइि थप प्रभावकािी र्था गुणस्र्रिर् वनाउन DMT, WHO

MEC wheel को प्रर्ोग गिी परिवाि र्नर्ोजनका साधनहरूको उपलव्धर्ा, पहुँच ि प्रर्ोगका
लार्ग छु ट भएका स्वास््र् सं स्थाहरुमा कार्िक्रम सं चालन गनिको लार्ग व्र्वस्था गरिएको छ
।

सन्चालन
प्रकृर्ा

उपिोि कृर्ाकलाप सन्चालन गदाि थप प्रभावकािी गिाउन स्थानीर् स्र्िमा काम गने
गैिसिकािी सं स्थाहरू सं ग समन्वर् गरि सन्चालन गनि सवकनेछ ।

Decision Making Tool Flip chart स्वास््र्कमी संग परिष्चर् गिाउदै परिवाि र्नर्ोजन

सेवा सुदृविकिणका लार्ग सिकािी अस्पर्ाल, प्राथर्मक स्वास््र् केन्र, स्वास््र् चौकीमा
कार्ििर् स्वास््र्कमीहरुलाई २ र्दने अर्भमुष्खकिण कार्िक्रम सं चालन गिी गुणस्र्िीर् सेवा
उपलब्ध गिाउने उद्धेश्र् अनुरुप कार्िक्रम र्र् गरिएको हो । र्ो कार्िक्रम ले सेवाग्राही ि
सेवा प्रदार्कलाई सेवा र्लन ि र्दन सहजर्ा प्रदान गनेछ ।
कार्िक्रम सं चालन र्बर्ध

र्ार्लम वा अर्भमुष्खकिण नर्लएका परिवाि र्नर्ोजन सेवा प्रदार्क स्वास््र्कमीहरूको सं ख्र्ा
एवकन गने ।

वजेटको उपलव्धर्ा ि आवश्र्कर्ा अनुसाि स्वास््र्कमीहरूलाइि २ र्दने अर्भमूष्खकिण प्रदान
गने

अर्भमुखीकिणका लार्ग आबश्र्क सन्दभि सामाग्री परिवाि कपर्ाण महाशाखाको इिमेल
ठे गाना:- fprhsectionfwd@gmail.comमा इिमेलगिी प्राप्त गनि सवकनेछ ।
वजेट

बांिर्ाँि

DMT ि WHO MEC को माध्र्मबाट परिवाि र्नर्ोजन सेवा सुदृविकिण ष्शर्िकमा ष्जपलामा

सं चालन गनि रू ५,००,०००। (पाँच लाख) प्रत्र्ेक ष्ज पलामा िकम ववर्नर्ोजन गरिएको
छ । र्ो िकम बाट कार्िक्रम सन्चालन ववर्धमा उपलेख भए अनुसाि कृर्ाकलापहरू
सन्चालन गनुि पने छ ।

स्वास््र् कार्ािलर् अनुसाि ववर्नर्ोष्जर् िकमः

ु ासभा,
प्रदे श नं. १: का स्वास््र् कार्ािलर् र्ेह्रथुम ि सं खव
प्रदे श नं २ का स्वास््र् महोर्िी ि िौर्हट
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अन्र्िगर्का स्वास््र् कार्ािलर् लर्लर्पुि वाग्मर्ी प्रदे श ि दोलखा
गण्िकी प्रदे श अन्र्िगर्का स्वास््र् कार्ािलर् स्र्ाङ्जा ि म्र्ाग्दी
प्रदे श नं ५ का स्वास््र् कार्ािलर् गुपमी ि अघािखाँची

कणािली प्रदे शका स्वास््र् कार्ािलर् दै लेख ि जाजिकोट ि

सुदिु पष्श्चम प्रदे श अन्र्िगर्का स्वास््र् कार्ािलर् अछाम ि बाजुिा
अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल

ववगर्मा छु टे का स्वास््र् सं स्थाका परिवाि र्नर्ोजन सेवा प्रदार्कहरु सवै समेर् परिवाि
र्नर्ोजन सेवाको पिामशि सेवाको गुणस्र्ि अर्भवृष्द्द भै उि सेवा र्लने सेवा ग्राहीहरूको
सं ख्र्ामा वृष्द्द हुने ।

अर्भलेखन/

कार्िक्रम पश्चार्् उि कार्िक्रमको प्रर्र्वेदन प्रदे श र्नदे शनालर्मा अर्भलेखिाख्नुपनेछ ि सो

कृर्ाकलापको

परिवाि र्नर्ोजन स्थाइि बन्ध्र्ाकिण सेवा

उद्देश्र्

सं स्थागर् ष्क्लर्नकहरू र्था अस्पर्ालहरूवाट सं स्थागर् वा ष्शववि सन्चालन गरि स्थार्ी

प्रर्र्वेदन
नाम

कार्िक्रम

सन्चालन
प्रकृर्ा

को बोधाथि परिवाि कपर्ाण महाशाखामा पठाउनु पनेछ ।

वन्ध्र्ाकिण सवहर् एवककृर् प सेवाको उपलव्धर्ा सुर्नष्श्चर्र्ा गने। .र्न.

स्वास््र् कार्ािलर्ले प्राप्त बजेट वाट र्नष्ज र्था गैि सिकािी सं स्थाहरू सं ग समन्वर् गरि

ष्शववि मार्िर् वन्ध्र्ाकिण सेवा सवहर्को एवककृर् परिवाि र्नर्ोजन ष्शववि सन्चालन गनि
सवकने छ ।

कोिोना भाइििस िोग कोर्भि(-१९ ववश्व महामािीको समर्मा )प्रजनननवजार् ष्शशु ,मार्ृ ,

र्था बालस्वास््र् सेवाको लार्ग स्वास््र् र्था जनसं ख्र्ा मन्रालर्को अन्र्रिम

मागिर्नदे शन(RMNCAH Interim Guideline, Baishakh 2077))बैशाख २०७७(मा हाललाइि
स्थार्ी बन्ध्र्ाकिण र्बर्ध मार्िर् पसेवा सं चालन गनि प्रबद्वि ननगिीएर्ा पर्न आबश्र्क
स्र्िीर् सं क्रमण िोकथामका उपार्हरू अबलम्बन गिी सेवा सं चालन गनि सवकनेछ ।

.र्न.

सं स्थागर् ष्क्लर्नक र्था अस्पर्ालमा परिवाि र्नर्ोजन सेवा प्रदान गदाि प्रर्र् केशको आधािमा

गरिने खचि (Per case expenditure) ि र्नधाििीर् कार्ि सन्चालन खचि (Fixed Operating
Cost) अन्र्िगर्का ष्शर्िकहरूमा खचि गनि सवकने छ भने ष्शववि मार्िर् स्थार्ी वन्ध्र्ाकिण
सेवा प्रदान गदाि घुम्र्ी ष्शवविको आधािमा हुने खचि (Mobile Outreach Expenditure) मा
उपलेख गरिएका ष्शर्िकहरूमा समेर् खचि गनि सवकने छ ।

सेवाको प्रकाि अनुसाि वजेटलाइि आवश्र्कर्ा अनुसाि र्नम्न ष्शर्िकमा )घुम्र्ी वा सं स्थागर्(
बांिर्ाँि गरि पुव ि ष्स्वकृर् गिाइि खचि गनि सवकने छ ।
प्रर्र्केशकोआधािमा(Per Case Expenditure)

घुष्म्र् ष्शवविको आधािमा हुने खचि (Mobile Outreach Expenditure)
र्नधािरिर्कार्िसंचालनखचि(Fixed Operating Cost)

पस्थार्ी वन्ध्र्ाकिण ष्शर्िकमा प्राप्त िकम वाँिर्ाँिको आधाि .र्न.
प्रर्र्केशकोआधािमा
खाध्र् आहाि र्था सेवा

रू२००+

सेवाग्रावहलाइि नगदै र्दने

इिन्धन र्था अन्र्

रू१००

गािीवाहे क अन्र् आवश्र्क इिन्धन

और्र्ध खरिद

रू५००

ग्राही खचि

रू१००
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ववववध

रू२०

जम्मा

रू९२०

घुष्म्र् ष्शवविको आधािमा हुने खचि )प्रर्र् र्दन(
दै र्नक भ्रमण भत्ता

रू१००००

इन्धन र्था अन्र् इन्धन

रू ३०००

गािी भािा

रू५०००

ववववध

रू२०००

गािी

नजाने

स्थानको

लार्ग

सामाग्री

िु वानीका लार्ग अन्र् माध्र्म सवहर्

र्नधािरिर्कार्िसंचालनखचि
कार्ािलर् सम्वष्न्ध खचि

सं क्रमण िोमथामका सामाग्री

,)समेर् .इि.वप.वप(र्लनेन ,

,आर्द ,गाउनप्रचाि प्रसाि ,ममिर् सुधाि गने कार्ि गनि ,

सं चाि लगार्र्का खचि ,ववजुली,धािा
कमिचािी सहर्ोग खचि दि
१.

मवहला वन्ध्र्ाकिण
ज

जनशिी

ना

िाक्टि

१

औटी इिन्चाजि
नसि,

२.

हे .अ.,

अ.व.हे .,

अ.मी.न.,

सहर्ोगी,

कार्ािलर्

सहर्ोगी /

ष्स्क्रर्नङगने समेर्
/ष्स्वपि

मवहला स्वर्ं सेववका
अन्र्

कमिचािीहरू,

पमा सहर्ोग गने.र्न.

ज

दि

संख्र्ा

िाक्टि

१

१

१००

अन्र् स्वास््र्कमी

३

५०

४

५०

का.स., ष्स्वपि

२

२०

४०

२

२०

४०

स्वर्ं सेववका

१

१५

१५

१

१००

१०

अन्र् कमिचािीहरू, पमा

२५

२५

१

२५

२०
०

१०
०

२०
०

०

१५
०

०

५

सेवा प्रदार्क

१

१००

सेवा प्रदार्क

१

५०

मवहला स्वर्ं सेववका

१

७०

मवहलास्वर्ं सेववका

१

५०

िोकथाम सामाग्री

सं क्रमण

जम्मा

कार्ािलर्

५०
१७०

अनुमा

जम्मा िकम

और्र्धर्था संक्रमण िोकथाम

१५

जम्मा

कार्ािलर्

०
अनुमार्नर्
लक्ष्र्

लक्ष्र्
प्रदे श नं२ .
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५०

सामाग्री )प्रर्र् केश(

र्नर्
प्रदे श नं१ .

०

१५
०

०

५

इिम्प्लान्ट (िाख्ने )ष्झक्ने प्रर्र् केश /

र्था

१५

५१

जम्मा

आइि र्ु र्स िी )ष्झक्ने प्रर्र् केश / िाख्ने(

और्र्ध

म्मा

२५
६६

जम्मा

सहर्ोग गने

.र्न.

दि

ज

जनशिी

म्मा

२००

पुरूर् वन्ध्र्ाकिण

जम्मा िकम

स्वार्ाप्ले ज ुङ .का.

५०

१८५०००।

सगिमाथाअञ्चल अस्पर्ाल

१०००

९०००००।

स्वासं खव
ु ासभा .का.

७५

२६७५००।

स्वाका सप्तिी.
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१३००
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स्वाका खोटाङ .
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जम्मा
कार्ािलर्

कार्ािलर्

५०००००।
४३००

९०७००००।

अनुमार्नर्

जम्मा िकम

लक्ष्र्
सुदिु पष्श्चम प्रदे श
स्वाका बाजुिा .

१५०

५३५०००।

स्वाका बझाङ .

३००

७७००००।

स्वाका दाचल
ुि ा.

१००

२९००००।

स्वाका बैर्िी.

२५०
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३००
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२००

५८००००।
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स्वा का.
कार्लकोट

जाजिकोट
स्वाका रुकुम .

प्रदे श अस्पर्ाल
सुखेर्
प्रदे शर्नंदेशनाल

५०००००।

र्
जम्मा

१८००

६०२००००।

प्रदे श अस्पर्ाल महे न्रनगि

३००

२७००००।

प्रदे श र्नंदेशनालर्
जम्मा

५०००००।
७२७००००

३३००

।

अपेष्क्षर्

सवै ष्जपलामा स्थार्ी वन्ध्र्ाकिण सेवा सं स्थागर् र्था ष्शववि मार्िर् हुने ि सेवाग्राहीहरूलेसहज

अर्भलेखन/

कार्िक्रम पश्चार्् उि कार्िक्रमको प्रर्र्वेदन प्रदे श र्नदे शनालर्मा अर्भलेखमा िाख्नुपनेछ ि

प्रर्र्र्ल
प्रर्र्वेदन

रूपमा स्थार्ी वन्ध्र्ाकिण सेवा प्राप्त गने ।

सो को बोधाथि परिवाि कपर्ाण महाशाखामा पठाउनु पनेछ ।ष्शववि सन्चालन भए पश्चार्
सेवाग्राहीको ठे गाना अनुसाि सम्वष्न्धर् स्वास््र् सं स्थावाट DHIS 2 मा प्रववष्टट (Entry) गने
व्र्वस्था र्मलाउनु पने छ ।

कृर्ाकलापको
नाम

परिवाि र्नर्ोजन सेवामा प्रदे श र्था स्थानीर् स्र्िको क्षमर्ा अर्भवृद्दीका लार्ग साविजर्नक
र्नजी साझेदािी अन्र्िकृर्ाप्राइिभेट अस्पर्ाल र्था मेर्िकल हरूवाट परिवाि र्ोजना सेवा

,

ववस्र्ाि

उद्देश्र्

र्नजी र्था गैि सिकािी सं स्था/ अस्पर्ालहरूवाट गुणस्र्रिर् परिवाि र्नर्ोजन सेवा ववस्र्ाि

लष्क्षर् समूह

परिवाि र्नर्ोजन र्था सुिष्क्षर् मार्ृत्व सेवा प्रदार्क र्नजी र्था गैि सिकािी सं स्थाहरू

अपेष्क्षर्

र्स कार्िक्रम सं चालन पश्चार् परिवाि र्नर्ोजन र्था सुिष्क्षर् मार्ृत्व क्षेरमा िहेका र्नजी

कार्िक्रम

र्स कार्िक्रम सन्चालन र्नम्नानुसाि गनुि पने छ ।

प्रकृर्ा

र्नष्ज र्था गैि सिकािी अस्पर्ालहरूको छनोट गने ।

प्रर्र्र्ल

सन्चालन

गने ।

र्था गैि सिकािी सं स्थाका समस्र्ा पवहचान गरि समस्र्ाको समाधान हुनेछ ।

प्रदे श स्र्िवाट जनसं ख्र्ासेवा र्दन र्त्पिर्ा आदी लाइि मध्र् नजि गदै

,सेवाको अवस्था ,

छनोट गरिएका अस्पर्ालहरूमा परिवाि र्नर्ोजन सेवा ववस्र्ािका लार्ग के के गनि जरूिी छ
अस्पर्ालको व्र्वस्थापन सेवा प्रदार्क संग छलर्ल गरि कार्ि र्ोजना वनाउने । ,

र्ोजना अनुसाि र्नष्ज अस्पर्ालमा सेवा ववस्र्ाि गनिका लार्ग र्स र्सै ष्शर्िकमा प्राप्त िकमलाइि

अस्पर्ाल सं ग सम्झैर्ा गरि र्ोजनामा उपलेख गरिएका र्नम्नानुसािका कृर्ाकलापहरू गनि
सवकने छ ।

सेवाको लार्ग चावहने औजाि उपकिण उपलव्ध गिाउन ।

अस्पर्ालको लार्ग चावहने सामाग्री र्था साधानहरू उपलव्ध गिाउन ।

अस्पर्ालको लार्ग र्ािम र्मेट वा अन्र् सामाग्री हरू उपलव्ध गिाउने ।
सेवा प्रदान गनिको लार्ग आवश्र्क र्ार्लम प्रदान गनि ।

र्सिी सेवा ववस्र्ाि गरिने अस्पर्ालका स्वास््र् कमीहरूलाइि इिम्प्लान्टर्था .र्ि.र्स.र्ु.आइि ,
स्थावर् वन्ध्र्ाकण र्ार्लमको लार्ग प्रदे श स्वास््र् र्ार्लम केन्र सं ग समन्वर् गरि र्ार्लमको
व्र्वस्था र्मलाउने ।

अस्पर्ालले सेवा सन्चालन पश्चार् सम्वष्न्धर् स्थानीर् र्हमा र्नर्र्मर् प्रर्र्वेदन गने
र्निन्र्ि सेवा प्रवाहको सुर्नष्श्चर्र्ा गने ।

209

ि

वजेट

बांिर्ाँि

र्स कार्िक्रमको लार्ग सार् वटै प्रदे शमा रू एक लाखका दिले िकम ववर्नर्ोजन गरिएको

छ । उि िकम वाट कष्म्र्मा २ वटा सम्म र्नष्ज र्था गैि सिकािी अस्पर्ालहरूमा सेवा
ववस्र्ाि गनुि पने छ ।

अर्भलेखन/

कार्िक्रम पश्चार्् उि कार्िक्रमको प्रर्र्वेदन प्रदे श र्नदे शनालर्मा अर्भलेखमा िाख्नुपनेछ ि

कृर्ाकलापको

परिवाि र्नर्ोजन सेवाको जवटलर्ा र्था रिक्र्ानालाईजेशन व्र्वस्थापन

कार्िक्रमको

परिवाि र्नर्ोजन सेवा प्रदान गने क्रममा उत्पन्न हुने जवटलर्ा र्था रिक्र्ानलाइिजेसनको

लष्क्षर् समूह

परिवाि र्नर्ोजन सेवा र्लएका सेवाग्राहीहरू

अपेष्क्षर्

परिवाि र्नर्ोजन सेवा र्लएका सेवाग्राहीहरूमा जवटलर्ा दे ष्खएमा र्र् जवटलर्ाहरूको र्था

कार्िक्रम

परिवाि र्नर्ोजन सेवाको जवटलर्ा व्र्वस्थापन :

प्रकृर्ा

परिवाि र्नर्ोजन प्रर्ोगकर्ािहरुमा हने.Minor Complication को लार्ग रु२ .,०००। ि –

प्रर्र्वेदन
नाम

उद्देश्र्

प्रर्र्र्ल

सन्चालन

सो को बोधाथि परिवाि कपर्ाण महाशाखामा पठाउनु पनेछ ।

र्नशुपक व्र्वस्थापन गने ।
पने)

कष्म्प्लकेसन भएका ि (रिक्र्ानलाइिजेसन गनुि

रिक्र्ानालाईजेसनको र्नशुपक उपचाि ि व्र्वस्थापन भएको हुने ।

र्स शीर्िकमा खचि गदाि र्नम्न अनुसािको र्ािमहरु भनुि आवश्र्क हन्छ ।

Major Complication को लर्ग प्रर्र् व्र्ष्ि रु१५ .,०००।सो भन्दा बिी खचि हुने

—

सो सिहको ष्स्वकृर्ीमा अर्भलेख िाष्खखचि गनि भएमा अस्पर्ाल सं चालन ववकास सर्मर्ी वा

सवकने छ । उपिोि अनुसाि खचि गनि र्नम्नानुसािका कागजार्हरु दुरुस्र् हनु पने छ ।

परिवाि र्नर्ोजन सेवा र्लएको प्रमाण
उपचाि गिे को प्रमाण

प्रमाष्णर् कष्म्प्लकेशन र्ािाम: जवटलर्ा व्र्वस्थापनको लार्ग परिवाि कपर्ाण महाशाखावाट
प्रकाष्शर् National Medical Standard Vol.1 (Contraceptive Service) मा उपलेख

भएको परिवाि र्नर्ोजनको जवटलर्ा व्र्वस्थापन र्ािम( Family Planning Complication
management form) अर्नवार्ि रूपमा भरिएको हुनपु नेछ।
िाक्टि प्रेष्स्क्रपसन

प्रेष्स्क्रपसन अनुसािको र्बल

उपचाि गिे को व्र्ष्िको सक्कल र्नवेदन
रिक्र्ानालाईजेशनः

Recanalization को लार्ग प्रर्र्ब्र्ष्ि रू २५०००। सम्म खचि गनि सवकने व्र्वस्था छ ।

र्स सेवा वापर् िकम भ ुिानी गनि परिवाि र्नर्ोजन स्थार्ी बन्ध्र्ाकिण गिे को व्र्ष्िको

कािणबस कुनै पर्न सन्र्ान ष्जववर् नभई र्नशन्र्ान लाई र्ो व्र्वस्था गरिएको । खचि िकम
भ ुिार्न गदाि र्पर्सल अनुसािका कागजार्हरु हुन ु पदिछ ।




Recanalization गिाउन चाहने ब्र्ष्िको सक्कलै र्नवेदन ।

कुनै सन्र्ान जीववर् नभएको भन्ने गा.पा.न/.म/पा . बाट प्रमाष्णर् कागजार् ।
सन्र्ानको मृत्र्ु दर्ािको प्रमाण पर ।
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परिवाि र्नर्ोजन बन्ध्र्ाकिण गिे को प्रमाण सेवाग्राहीहरुलाई र्दइएको सम्पकि कािि वा र्ेस (
वा बन्ध्र्ाकिण िष्जटटिमा उपलेखगिष्एको ववविणको र्ोटोकपी वा
बन्ध्र्ाकिण गिे को प्रमाष्णर् पर ।

)र्सटको र्ोटोकपी

वहु वववाह गिे ि सन्र्ानको चाहना गने व्र्ष्िलाई र्ो सेवा उपलब्ध गिाइने छै न ।
अर्भलेखन/

र्स कार्िक्रम सन्चालन भए पश्चार् कष्म्प्लकेसन /रिक्र्ानालाईजेशन गिे को व्र्वस्थापनको

कृर्ाकलापको

FP-EPI Integration को अर्भमुष्खकिण ि job aids छपाइि

उद्देश्र्

खोप सेवासँग प सेवाको .र्न.सेवालाइि एकीकृर् गिी सुत्केिी पश्चात्का मवहलाहरूमा प .र्न.

अपेष्क्षर्

खोप सेवासंग गुणस्र्िीर् पसेवाको एकीकृर् रूपमा सं चालन भएको हुनेछ । .र्न.

सन्चालन

सुत्केिी पर्छको अपिीपूर्ि माग १ मवहनादे खी ५ मवहनासम्म ७६प्रर्र्शर् िहेको छ । नेपालमा

प्रर्र्वेदन
नाम

प्रर्र्र्ल
प्रकृर्ा

अर्भलेख िाष्ख सो को प्रर्र्वेदन परिवाि कपर्ाण महाशाखामा पठाउनु पने छ ।

पहुँचमा बृष्द्व गने ।

सुत्केिी पश्चार्का मवहलाहरूले पसेवाको प्रर्ोग गिे का हुनेछन् । .र्न.

खोप र्था परिवाि र्नर्ोजन (प).र्न.कार्िक्रम िाम्रोसँग संचालन हुँदै आएको छ । आमाहरू
बच्चालाइि खोप लगाउन खोप केन्रमा आउने गदिछन् । उि अवसिको सदुपर्ोग

गिीप बािे मा पिामशि का.र्न.र्था सेवा र्बस्र्ाि गनुप
ि ने दे ष्खन्छ । जसले गदाि आमा र्था
बच्चाहरूलाइि एउटै सेवा केन्रबाट दुबै सेवा र्बस्र्ाि गनि सवकन्छ ।

कार्िक्रम िहेका सबै प्रदे श स्वास््र् र्नदे शनालर्हरूले र्ो कार्िक्रमको MTOT सन्चालन गनुि
पनेछ। र्ो कार्िक्रम सं चालन गदाि पवहचान गरिएका ष्जपलाहरु बाट सहभागी बोलाउनु
पनेछ।।खोप केन्रबाट खोप र्था परिवाि र्नर्ोजन सेवा एवककृर् रूपमा ववस्र्ाि
कार्िक्रम,परिवाि कपर्ाण महाशाखाद्वािा र्र्ाि पारिएको अर्भमुष्खकिण प्र्ाकेज २०७१
अनुरुप कार्िक्रम संचालन गनि सवकने छ ।

र्ो कार्िक्रम सन्चालन गदाि थप प्रभावकािी गिाउन प्रदे श स्र्िमा ,ष्जपला स्र्िमार्था स्थानीर्
स्र्िमा काम गने गैिसिकािी सं स्थाहरू सं ग समन्वर् गरि सन्चालन गनि सवकनेछ ।
कार्िक्रम सं चालन र्बर्ध

प्रदे श स्र्िीर् प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण (MTOT) कार्िक्रम

प्रदे शस्र्िमा कार्िक्रम सन्चालन गनुप
ि नेछ । परिवाि कपर्ाण महाशाखासं ग समन्वर्मा
प्रार्बर्धक सहर्ोग र्लन सवकनेछ ।

कार्िक्रम सं चालन हुने ष्जपलाहरूबाट सहभागीर्ा गिाउँ दा स्वास््र् कार्ािलर्बाट सहभागीहरू
बोलाउनुपनेछ । उि बजेटबाटप्रदे श स्र्िीर् प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण कार्िक्रमलाइि आबश्र्क पने
Job Aid र्था अन्र् सामग्रीहरू छपाउन सवकनेछ ।
कार्िक्रमका सहभागीहरू:

स्वास््र् कार्ािलर् प्रमुख र्ोकल पसिन ,-१ ,प ,सेवा र्ोकल पसिन १ .र्न.खोप सेवा र्ोकल
पसिन १जना ि अन्र् स्वास््र्कमी १ १ .न.हे.प,

ष्जपला स्र्िीर् प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण (TOT) कार्िक्रम

स्वास््र् कार्ािलर्ले कार्िक्रम सन्चालन गनुपि नेछ । प्रादे ष्शक स्वास््र् र्नदे शनालर्को
समन्वर्मा प्रार्बर्धक सहर्ोग र्लन सवकनेछ ।
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स्वास््र् सं स्थालाइि आबश्र्क पने Job Aid स्वास््र् कार्ािलर्ले छपाइि उपलब्ध गिाउनुपनेछ
।

र्पष्शलका ष्जपलाहरूमा FP/EPI Integration कार्िक्रम सं चालन गनुप
ि नेछ ।
प्रदे श

प्रदे श

बाग्मर्ीप्र

गण्िकी

प्रदे श नं . कणािली
५

प्रदे श

सुदूिपष्श्चम

सोलुखु

िौर्हट,

दोलखा ,

बाग्लुङ

अघािखाची

हुम्ला ,

बाजुिा ,

नं१ .

नं२ .

म्बु,र्ाप्ले
जुङ

दे श

सलािही

िसुवा

प्रदे श

कवपलब,
स्र्ु

प्रदे श

ुि ा
दाचल

िोपपा

सहभागीहरू:

सबै पार्लकाका स्वास््र् शाखा प्रमुख १

स्वास््र् संस्थामा पसेवा र्दने स्वास््र्कमी १ .र्न.
खोप सेवा संचालन गने स्वास््र्कमी १

सहजकर्ािः ष्जपलामा उपलब्ध MTOT/TOT मासहभागी स्वास््र्कमीहरु ।आवस्र्कर्ा

अनुसाि अन्र् स्थान अन्र् ष्जपला (, प्रदे श र्था केन्र बाटा पर्न )सहजकर्ािपरिचालन गनि
सवकने छ ।

सहभागी सं ख्र्ा: २० दे खी २५ जना सहभागी हुनेछन् ।
अर्भमुखीकिण अबर्ध :- २ र्दन।

कार्िक्रमको (सबै प्रष्शक्षण, अर्भमूष्खकिण र्था र्हका लागी) लागी आबश्र्क flex र्था
अन्र् सामारी छपाइि गनुि पनेछ ।

अर्भमुष्खकिणमा सहभार्ग स्वास््र्कमीहरूले आर्ू कार्ििर् स्वास््र् सं स्थामाखोप

सेवा सं चालनको र्ोजना बनाइि कार्ािन्वर्न गनुपि नेछ .र्न.केन्रहरूमा एकीकृर् खोप ि प ।

,

स्वास््र् संस्था र्था EPI clinic मा प सेवा र्बस्र्ाि .र्न.

गुणस्र्िीर् प.र्न. सेवा र्नर्र्मर् EPI clinic (बाह्र् केन्र--Outreach session समेर्) बाट
सं चालन गनुि पनेछ ।

एकीकृर्प.र्न.िर्नर्र्मर् खोप सेवा र्बस्र्ािका लागी चावहने flex/IEC/Job aids र्था अन्र्
आबश्र्क सहर्ोग स्वास््र् कार्ािलर्ले गनुि पनेछ ।

र्नर्र्मर् खोप केन्र बाट एवककृर् प र्न ि खोप सेवा र्दने चिणहरु
चिणह

स्थान र्था समर्

कार्िहरु

सामग्रीहरु

एक

खोप

खोप / बाल स्वास््र् सम्बष्न्ध समूहमा स्वास््र् ष्शक्षा

खोप

pregnancy-HTSP)सम्बष्न्ध समूहमा स्वास््र् ष्शक्षा

फ्लेक्स

रु

खोप

अष्घ

केन्रमा

शुरु

गनुि जन्मान्र्ि(healthytiming

and

हप्ताभन्दा कम भएमा स्र्नपान बािे

spacing

of

र्र्द बच्चा ६(

सपलाह र्दन्े । र्र्द बच्चा ३ मवहनाभन्दा बिीको
भएमा प.र्न.बािे प्रोत्साहन गने ।
दूई

खोप

समर्मा

र्दईिहेका

बच्चालाई खोप सेवा र्दने

आमालाई जन्मान्र्ि र्था स्थार्ी प.र्न.को चाहनाबािे
सोध्ने
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HTSP

चाटिका

पानाहरु

र्था

आमार्सर् (

)कुिाकानी गने
र्ीन

प .र्न.बािे
ष्जज्ञाशा

आमाहरु
चाि

प .र्न.बािे
ष्जज्ञाशा

आमाहरु
पाँच

थप

आवश्र्कर्ा पवहचान गने ।

Screening

थप

प .र्न.बािे व्र्ष्िगर् पिामशि

सन्र्ुर्लर्

भएका

भएका

फ्लोचाटि

पिामशिबािे

ष्फ्लप चाटि

प .र्न.बािे सेवा र्था प्रेर्ण

सेवा प्रदानः उपलब्ध जानकािी अनुसाि ग्राहकले छनौट गिे का सेवा कण्िम(, वपपस वा
र्िपो सुईप्रदान गने । )

प्रेर्ण सेवाःगभिवर्ी नभएको एवकन गनि नसवकएको अथवा त्र्स ष्क्लर्नकमा उपलब्ध
नभएको सेवा र्लन चाहने .िी .र्स .र्ू .आई(, इिम्प्लान्ट, आर्द)

र्नणिर् गनि नसवकएकोः स्वास््र् ष्शक्षा प्रदान गनुहि ोस् ि आगामी भ्रमणमा पुनः पिामशि
गनुह
ि ोस् ।
छ

वजेट

बाँिर्ाि

सेवा र्दईसकेपर्छ

गाउँघि

अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन

िष्जटटि

ष्क्लर्नक

प्रर्र् प्रदे श MTOT का लार्ग रू लाख ि ३ .TOT का लार्ग प्रर्ी ष्जपला रू .५ लाख ७५

हजाि रूपैर्ार्बर्नर्ोजन गरिएको छ । सबै प्रष्शक्षण/अर्भमूष्खकिणर्था एस कार्िक्रम को
लागी चावहने आवस्र्क flex/IEC/job aids कोछापाइ एसै िकम बाट खचिगनुि पनेछ ।

अर्भलेख र्था कार्िक्रम पश्चार्् उि कार्िक्रमको प्रर्र्वेदन प्रदे श र्नदे शनालर्मा अर्भलेखमा िाख्नुपनेछ ि
प्रर्र्वेदन

सो को बोधाथि परिवाि कपर्ाण महाशाखामा पठाउनु पनेछ ।

सन्दभि सामग्री

खोप केन्रबाट खोप र्था परिवाि र्नर्ोजन सेवा एवककृर् रूपमा ववस्र्ाि कार्िक्रम, परिवाि
कपर्ाण महाशाखाद्वािा र्र्ाि पारिएको अर्भमुष्खकिण प्र्ाकेज २०७१अनुरुप
उपर्ुि

गभिधािण

Pregnancy)poster,

समर्

ि

गभािन्र्ि

-Healthy

Timing

and

Spacing

of

खोप केन्रबाट खोप र्था परिवाि र्नर्ोजनको एवककृर् सेवा ववस्र्ािको िाँचाकोFLEX Chart,
FP flip chart/poster, BCS(Balance Counselling Strategy)) algorithm (Nepali
version),

FPcards including pregnancy rule out job aids (Nepali version), FP method
specific brochures, DMT, WHO MEC Wheel, DMT/BCS+ video,

िाष्टिर् खोप र्ार्लकाइत्र्ार्दको प्रर्ोग गरि प्रभावकािीरूपमाकार्िक्रमसं चालन गनि सवकनेछ ।

कृर्ाकलापको

FP सेवाको माइक्रो प्लार्नङ

उद्देश्र्

पसेवालाइि

अपेष्क्षर्

पमाइिक्रोप्लार्नङ कार्िक्रम मार्िर् सेवा कम उपभोग भएका समूदार् वा समूहहरू

नाम

प्रर्र्र्ल

सेवाको पहुँच कम भएका समुदार्मा सेवाको पहुच र्बस्र्ाि गने । .र्न.

सेवाको उपभोग अर्भवृष्द्द हुने । .र्न.पवहचान गरि उि समुदार्मा प
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.र्न.

सन्चालन
प्रकृर्ा

स्थानीर् र्हमा सुक्ष्म र्ोजना र्जुम
ि ा कृर्ाकलाप सन्चालन गनिको सामाष्जक ववकास
मन्रालर्वाट वा ष्जपला स्र्िमा प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्लएका कम्र्ीमा २ जना सहजकर्ािहरूले
सहष्जकिण गनुप
ि नेछ ।

लष्क्षर् समुदार्मा प.र्न.को अपरिपूर्म
ि ाग सं बोधन गनि सूक्ष्मर्ोजना (Micro Planning)
सं चालन गदाि अपनाउनु पने चिणहरुः

१. ष्जपला स्र्िीर् सुक्ष्म र्ोजना प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण कार्िक्रम (TOT) कार्िक्रम )र्दने २ (

कार्िक्रम र्र् गरिएका ष्जपला र्भरका प ,प्रर्ोग कम भएका ,सेवाको पहुँच कम भएका .र्न.
र्समान्र्कृर् समुदार्हरूको वस्र्ी भएका समूदार्वा समूहहरूको पवहचान गरि उि समूहका

व्र्ष्िहरूमा पसेवा पुर्ािउन र्ो कार्िक्रम र्र् गरिएको छ ।ष्जपलाले सुक्ष्म र्ोजना

.र्न.

प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण कार्िक्रममास्थानीर्र्ह ि ष्जपलावाट पवहचान भएका समूदार्हरूलाइि

गनि सेवाको मूल धािमा पर्ाउने कृर्ाकलपालहरू सन्चालन .र्न.प मुख्र् रूपमा र्स ष्शर्िकमा
प्राप्त िकम खचि गनुि पने छ ।

स्वास््र् कार्ािलर्ले र्ो कार्िक्रम सन्चालन गनुि पनेछ ।

सहभागीहरू: स्वास््र् कार्ािलर्बाट २ जना र्ोकल व्र्ष्िहरू ,आवस्र्क अनुसाि पार्लका
स्वास््र् शाखा सं र्ोजक ि स्वास््र् सं स्था ।

सहजकर्ािः ष्जपलामा उपलब्ध MTOT/TOT मासहभागी स्वास््र् कमीहरु ।आवस्र्कर्
अनुसाि अन्र् स्थान )अन्र् प्रदे श र्था केन्र(
प्रकृर्ा

उि प्रष्शक्षक प्रष्शक्षणमा आफ्नो क्षेर अन्र्िगर्को स्वास््र् सं स्थाहरु मा प.र्न .को

उपलव्धर्ा, र्ार्लम प्राप्त स्वास््र्कर्मिहरूको उपलव्धर्ा, सामाग्रीहरूको उपलव्धर्ा र्था
अवस्था ि प.र्न. प्रर्ोगदि सं स्थाअनुसाि ववटलेर्ण गने ।

ववटलेर्णवाट प.र्न.सेवाको उपलव्धर्ा ि प्रर्ोग कम भएका सं स्थाहरूको FP Microplanning
गनिको लार्ग पवहचान गने ।

प्रष्शक्षक प्रष्शक्षणको दोश्रो र्दनमा सिोकािवालाहरू जस्र्ै परकाि ,अस्पर्ालका प्रर्र्र्नधी ,
सं स्थागर् ष्क्लनीकका प्रर्र्र्नधीहरूलाइि सं लग्न गिाइि सुक्ष्मर्ोजना र्था कार्िर्ोजनावािे
जानकारि गिाउन सवकने छ ।

र्स कार्िक्रममा स्थानीर् स्र्िका स्वास््र् सं र्ोजक, स्वास््र् सं स्था प्रमुख र्था सेवा
प्रदार्कहरूलाइि स्थानीर् र्हमै र्ार्लम र्दनको लार्ग कार्ि र्ोजना वनाउनु पने छ । स्थानीर्

र्ह वा स्वास््र् संस्थावाट पेश गरिएको कार्ि र्ोजना अनुसािको कार्िक्रम कार्ािन्वर्नमा र्स
ष्शर्िकमा प्राप्त िकम खचि गनि सवकने छ ।

स्थानीर् र्हको र्ार्लमको लार्ग कार्ि र्ोजना वनाउँदा सके सम्म आर्थिक भाि कम पने गरि
ु रूपमा
स्थानीर् र्हमै वा स्वास््र् सं स्था सं ख्र्ा कम भएमा २ वा ववि स्थानीर् स्र्िको सं र्ि
सन्चालन गनि सवकने छ ।

२.स्थानीर् र्ह र्था स्वास््र् संस्था स्र्रिर् सुक्ष्म र्ोजना र्जुम
ि ा प्रष्शक्षण र्दन २ (्े)

सहभागी:पार्लका स्वास््र् शाखा सं र्ोजक, प्रत्र्ेक स्वास््र् सं स्थावाट स्वास््र् सं स्था प्रमुख ,
र्था सेवा प्रदार्कहरू

सहजकर्ािःप्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्लएका व्र्ष्ि
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प्रकृर्ा

स्थानीर् आवश्र्कर्ा अनुसाि स्वास््र् सं स्थाहरूमा प.र्न.सेवाको उपलवव्धर्ा ,गुणस्र्ि ,
प्रर्ोग विाउनका लार्ग कार्ि र्ोजना र्र् गनुि पने छ । ,पुहँच

स्वास््र् सं स्था स्र्िीर् कार्िक्रम सन्चालन गदाि प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण कार्िक्रममा उपलव्ध
गिाइिने सुक्ष्म र्ोजना र्नदे ष्शका (सुक्ष्म र्ोजनाको माध्र्मबाट ष्जपलास्र्िीर् परिवाि र्नर्ोजन

सेवाको सुदृिीकिण गने कार्िक्रमको र्नदे ष्शका, नेपाल सिकाि, स्वास््र् र्था जनसं ख्र्ा
मन्रालर्, स्वास््र् सेवा ववभाग, परिवाि स्वास््र् महाशाखा २०६९
गनुि पने छ ।

)वमोष्जम सन्चालन

प .र्न.सेवाग्रावहको जार्जार्र्,वगि, र्लङ्ग, भौगोर्लक क्षेर, र्ार्लम प्राप्त जनशष्ि, साधनको
उपलव्धर्ा ववश्लेर्ण गने।

त्र्स्र्ा क्षेरहरुको नक्साङ्कन गिी आवश्र्कर्ा पवहचान गने।

र्ी आवश्र्कर्ाको आधािमा र्ार्लम, प.र्न. साधनको साथै स्र्ाटे लाईट ष्क्लर्नक र्था
वन्ध्र्ाकिण सेवा संचालन गने ।

सोही आधािमा चेर्ना मूलक कार्िक्रम, स्र्ाटे लाईट ष्क्लर्नकर्भष्जवटङ ,सेवा .मी.न.िोर्भङ अ ,
सर्भिस प्रोभाइििि सेवा लगाएर् वन्ध्र्ाकिण सेवा संचालन गने ।
समुदार् स्र्िीर् छलर्ल

स्वास््र् सं स्था स्र्रिर् र्ोजना र्जुम
ि ामा र्र् गरिएको र्ोजना र्जुम
ि ा ि त्र्सको कार्ािन्वर्न

गिाउनमवहला स्वास््र् स्वर्ं सेववका ,र्ार्लममा सहभागी नभएका बांकी स्वास््र् कमीहरू ,
ि स्वास््र् सं स्था सं चालन र्था व्र्वस्थापन सर्मर्ीका पदार्धकािीहरूलाइि प.र्न.को अवस्था

ि कार्िर्ोजना वािे जानकािी गिाउन १ र्दने छलर्ल गनुि पने छ । स्थानीर् स्र्िको
कृर्ाकलापलाइि सम्भव भए सम्म अन्र् कार्िक्रम सं ग र्मलाइि कम आर्थिक भाि पने गरि
सन्चालन गनुि पने छ ।
वजेट

बाँिर्ाि

वजेट बांिर्ाँि ि कार्िक्रम लागु हुने ष्जपलाहरु
प्रदे श

प्रदे श नं . बाग्मर्ीप्रदे श

गण्िकी

प्रदे श नं . कणािली
५

प्रदे श

सुदूिपष्श्चम

उदर्पुि,

महोत्तिी,

स्र्ाङजा,

िोपपा,

दै लेख,

अछाम,

नं१ .
पाँचथि

२

िौर्हट

र्सन्धुली,

काभ्रेपलान्चोक

प्रदे श

म्र्ाग्दी

प्र्ूठान

सुखेर्

प्रदे श

बझाङ

FP Microplanning का कृर्ाकलापहरू सन्चालन गनि उपलेष्खर् ष्जपलाहरूका लार्ग प्रर्र्
ष्जपला रू५ लाख र्बर्नर्ोजन गरिएको छ ।
र्स ष्शर्िकमा

ववर्नर्ोष्जर् िकमवाट ष्जपला स्र्रिर् ि स्थानीर् र्ह र्था स्वास््र् सं स्था

स्र्रिर् प्रष्शक्षण कार्िक्रम सकेसम्म कम खचिमा सन्चालन गरि सके सम्म ववि िकमवाट
कार्िर्ोजनामा र्र् गरिएका कृर्ाकलापहरू सन्चालन गनि खचि गनुि पने छ उपिोि कृर्ाकलपा

सन्चालन गदाि थप प्रभावकािी गिाउन स्थानीर् स्र्िमा काम गने गैिसिकािी सं स्थाहरू सं ग
समन्वर् गरि सन्चालन गने ि प्रदे श र्था स्थानीर् र्हवाट थप श्रोर् परिचालन गरि प्रभावकािी
रूपमा सन्चालन गनुि पने छ ।

अर्भलेख र्था कार्िक्रम पश्चार्् उि कार्िक्रमको प्रर्र्वेदन प्रदे श र्नदे शनालर्मा अर्भलेखमा िाख्नुपनेछ ि
प्रर्र्वेदन

सो को बोधाथि परिवाि कपर्ाण महाशाखामा पठाउनु पनेछ ।
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सन्दभि सामग्री

सुक्ष्म र्ोजनाको माध्र्मबाट ष्जपलास्र्िीर् परिवाि र्नर्ोजन सेवाको सुदृिीकिण गने

कार्िक्रमको र्नदे ष्शका, नेपाल सिकाि, स्वास््र् र्था जनसं ख्र्ा मन्रालर्, स्वास््र् सेवा
ववभाग, परिवाि स्वास््र् महाशाखा २०६९अनुरुप

ष्जपला, पार्लका, विासम्बष्न्धर् प .र्न.

कोबर्मािन ष्स्थर्ी,जनसं ख्र्ा ववविण, स्वास््र् सं स्थाहरुको ववविण, स्वास््र्कमीहरुको

र्ार्लमको ववविण, प.र्न. साधनको आपूर्र्ि ब्र्वस्था, भौगोर्लक र्था सामाष्जक नक्सा, प .र्न.
सेवा प्रदान गने गैि सिकािी सं स्थाको ववविण इत्र्ार्द को प्रर्ोग गनि सवकने ।
कृर्ाकलापको

Ob/Gys, staff Nurse/ANM र्था प र्न सेवा प्रदार्कहरूलाइि परिवाि र्ोजना बािे ज्ञान ि

उद्देश्र्

Obs/Gys र्था अन्र्पसेवा प्रदार्कलाइि परिवाि र्नर्ोजनको नर्ाँ ज्ञान ष्शप अध्र्ाबर्धक .र्न.

अपेष्क्षर्

Obs/Gys र्था अन्र् प र्न सेवा प्रदार्कहरूको पसेवाको बािे मा ज्ञान अर्भबृद्दी र्था

सन्चालन

कार्िक्रम सं चालन गनुप
ि ूबि सं स्था ि सहभागीहरूको र्बविण र्वकन गने ।

नाम

प्रर्र्र्ल
प्रकृर्ा

र्सप अद्यावर्धक
गिाउने ।

सकािात्मक धािणा ववकास भइि सेवाको उपर्ोर्गर्ा बिे को हुनेछ ।

.र्न.

स्वास््र् र्नदे शनालर्ले पसेवा र्था र् .र्न.्ार्लम प्रदान गने ववज्ञ ष्चवकत्सक संग समन्वर्
गरि प्रदे श र्भरका धेिै भन्दा धेिै स्री र्था प्रसूर्ी िोग ववशेर्ज्ञ र्थाअन्र् पसेवा
प्रदार्कलाइि सलग्न गने गरि र्मर्र् र्था स्थान छनोट गने ।

अन्र्िकृर्ा कार्िक्रम प्रदे शमा कार्ििर् Obs/Gys, Pediatrician, MDGPअस्पर्ालमा
कार्ििर्staff Nurse/ANMर्था गैिसिकािी सं स्थामा कार्ििर् पसेवासँग सम्बष्न्धर्

सेवा प्रदार्क सहभागी हुनेछन् ।

.र्न.
,

.र्न.

उि कार्िक्रम संचालन गदाि प र्न सेवा सं ग सम्बष्न्धर्.IEC/BCC, job aids सवहर् सं चालन
गनु पनेछ ।

प्रदे शमा परिवाि र्नर्ोजन क्षेरमा कार्ििर्गैिसिकािी सं स्थाहरुको र्स कार्िक्रम सन्चालनमा
सहर्ोग र्लन सवकने छ ।

हिे क ब्र्ाचमा २० दे खी २५ जना सहभागी हुनेछन।

प्रष्शक्षकहरूको आबश्र्क पवहचान गिी कार्िक्रममा सहभागी गिाउनुपनेछ । सो कार्िक्रममा
प्रार्बर्धक सहर्ोगका लार्ग परिवाि कपर्ाण महाशाखासंग सहर्ोग र्लन सवकनेछ ।
वजेट

बाँिर्ाि

प्रत्र्ेक प्रदे शमा रू २ लाखको दिले िकम ववर्नर्ोजन गरिएको ।

अर्भलेख र्था कार्िक्रम पश्चार्् उि कार्िक्रमको प्रर्र्वेदन प्रदे श र्नदे शनालर्मा अर्भलेखमा िाख्नुपनेछ ि
प्रर्र्वेदन

सो को बोधाथि परिवाि कपर्ाण महाशाखामा पठाउनु पनेछ ।

सन्दभि सामग्री

Decision Making Tool (DMT) ,WHO Medical Eligibility Criteria (MEC) Wheel,
FP poster, Pregnancy Rule Out Checklist/Chart, anatomic models, case
studies/vignettes,
counseling

FP counseling video, NMS Vol 1, RH Clinical Protocol, FP

kit/box,

Power

Point

प्रभावकािीरूपमाकार्िक्रमसं चालन गनि सवकनेछ ।
कृर्ाकलपाको
नाम

(PPTs)

इत्र्ार्दको

प्रर्ोग

गरि

VSP, Roving ANM,परिवाि र्नर्ोजन, वकशोि वकशोिी, प्रजनन् रूग्णर्ा ि गाउँ घि ष्क्लर्नक
कार्िक्रमहरूको सर्मक्षा
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उद्देश्र्

ष्जपला र्था स्थानीर् र्हमा VSP, Roving ANM, परिवाि र्नर्ोजनप्रजनन् ,वकशोि वकशोिी ,

लष्क्षर् समूह

ष्जपलार्भरका VP, Roving ANM , PHC/ORC, satellite clinic,र्थाप्रजनन स्वास््र् घुम्र्ी

अपेष्क्षर्

लष्क्षर् समुदार्मा परिवाि र्नर्ोजन ि प्रजनन् स्वास््र् सेवाको अबस्था ि कार्िक्रमको

प्रर्र्र्ल

रूग्णर्ा ि गाउँ घि ष्क्लर्नकको सर्मक्षा गने र्था र्ोजना वनाउने ।

ष्शर्बि कार्िक्रम सन्चालन गने पार्लका र्था स्वास््र् सं स्थाहरू।

अबस्थाका बािे मा सर्मक्षा भइि भववटर्मा कार्िक्रमको सर्ल कार्ािन्वर्नका लार्ग आबश्र्क
पृटठपोर्ण भइि परिवाि र्नर्ोजन सेवामा सुधाि हुनेछ ।

कार्िक्रम

PHC/ORC, VP र्था RANM (कार्िक्रम सन्चालन भएका पार्लकाहरुमा) ,satellite clinic

प्रकृर्ा

सन्चालन गनुि पनेछ ।

सन्चालन

प्रजानन स्वास््र् घुम्र्ी र्सर्बिहरु कार्िक्रमको सर्मक्षा र्था र्ोजना गनि २ र्दने गोटठी
सहभार्गहरू:-

कार्िक्रम सं चालन भएका स्थानीर् र्हका स्वास््र् शाखा प्रमुख वा कार्िक्रम र्ोकल व्र्ष्ि
।

VP, RANM कार्िक्रम सं चालन भएको स्वास््र् सं स्थाबाट पर्न स्वास््र् संस्था प्रमुखलाइि पर्न
समाबेश गनि सवकनेछ ।

िोर्भङ अ मी.न.(RANM) र्था र्भष्जवटङ प्रोभाइििि (VP) हरू सवै ।

PHC/ORC, VP, RANM ,satellite clinic, प्रजनन स्वास््र् घुम्र्ी र्सर्बि सेवाको

र््र्ांकहरूको format स्वास््र् कार्ािलर्हरूले र्र्ाि गरि सम्पुण ि स्थानीर् र्हमा पिाउनु
पनेछ ।

कार्िक्रममा प्रार्बर्धक सहर्ोगका लार्ग साझेदािी सं स्थाहरूसं ग समन्वर् गनि सवकनेछ ।
वजेट

हिे क ष्जपलामा रू लाख का दिले िकमको ब्र्बस्था गिीएको छ । ३ .

अर्भलेखन/

कार्िक्रम सन्चालन गनुि पुव ि सर्मक्षा गनिका लार्ग परिवाि कपर्ाण महाशाखाप्रजनन् स्वास््र् ,

वाँिर्ाँि
प्रर्र्वेदन

( शाखाEmail Id : fprhsectionfwd@gmail.com) सं ग समन्वर् गरि र्ािम र्लइि र्ािममा
उपलेख भएको ववविण सहभागी वाट सं कलन गनुि पने छ । सं कलन गरिएको ववविणलाइि

ववटलेर्ण गरि सर्मक्षा गने ि र्ोजना वाउने कार्ि समेर् गरि कार्िक्रम पश्चार् उि कार्िक्रमको
प्रर्र्वेदन प्रदे श र्नदे शनालर्मा ि परिवाि कपर्ाण महाशाखामा पठाउनु पनेछ ।
कृर्ाकलपाको

Provincial अस्पर्ालहरुबाट PPFP /PAFP सेवा र्बस्र्ािको अर्भमुष्खकिण

उद्देश्र्

सुत्केिी पश्चार्् ि गभिपर्न पश्चार्का मवहलाहरूले परिवाि र्नर्ोजन सेवाका आधुर्नक

नाम

साधनहरू प्रर्ोग गिी अर्नष्च्छर् गभिधािण िोकी बच्चा ि मवहलाहरूको र्बिामी हुने दि घटी
स्वस्थ जीवन र्बर्ाउने छन् ।

लष्क्षर् समूह

सुत्केिी अवस्थामा पसाधनको प्रर्ोग विाइि अर्नष्च्छर् गभिदि कम गने । .र्न.

कार्िक्रम

अस्पर्ालमा PPFP/PAFP सेवाको सुरूवार् र्था सुदृविकिणका लार्ग अस्पर्ाल व्र्वस्थापन

सन्चालन
प्रकृर्ा

सर्मर्र्लेखा

,प्रशासन ,नर्सिङ कमिचािीहरू ,सेवा प्रदार्क ववशेर्ज्ञ ,अस्पर्ाल व्र्वस्थापक ,

र्था भण्िाि शाखा सष्म्मर्लर्अस्पर्ालमा PPFP/PAFP सेवाको बािे मा १ र्दन अर्भमुखीकिण

कार्िक्रम संचालन गनुप
ि नेछ । अर्भमूष्खकिण कार्िक्रममा अस्पर्ाल नष्जक िहेका स्वास््र्
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सं स्थाहरूमा कार्ििर् LARC सेवा प्रदान गने सेवा प्रदार्कहरूलाइि समेर् सहभागी गिाइि सेवा
वािे प्रचाि प्रसाि गनुि पने छ ।

धेिै सं ख्र्ामा सुत्केिी गिाउने अन्र् र्नजी र्था गैि सिकािी अस्पर्ालपोली ष्क्लर्नकका

व्र्वस्थापक र्था सेवा प्रदार्कहरूलाइि समेर् अर्भमूष्खकिण कार्िक्रममा सहभागी गिाउन

,

सवकने छ ।

अस्पर्ालमा सं चालन भएका IFPSC केन्रहरूबाट PPFP/PAFAP सेवाको सं चालन ि
र्बस्र्ािका लार्ग औजाि, उपकिण( सं क्रमण िोगथाम सामाग्रीहरू ,PPE समेर्सेट खिीद
गनि र्ो बजेट प्रर्ोग गनि सवकनेछ ।

)

अस्पर्ालमा शपर्कृर्ाबाट प्रसुर्र् हुने मवहलाहरूमा Tubectomy वा LARC सेवा प्रबद्वि न गनि
कृर्ाकलाप सं चालन गने ि सेवालाइि HIMS प्रणालीमा अद्याबर्धक गने ।
वजेट

बांिर्ाँि

र्स कार्िको लार्ग र्नम्नानुसािका प्रदे शहरूमा िकम ववर्नर्ोजन गरिएको छ ।
प्रदे श नं

प्रदे श नं

वाग्मर्ी

गण्िकी

प्रदे श नं कणािली

सूदिु पष्श्चम

१५००

१५००

१५००

१५००

१५००

१५००००

१

००

२

००

००

००

५

००

१५०००
०

अर्भलेखन/

कार्िक्रम पश्चार्् उि कार्िक्रमको प्रर्र्वेदन प्रदे श र्नदे शनालर्मा अर्भलेखमा िाख्नुपनेछ ि

कृर्ाकलापको

प्रजनन् स्वास््र् सेवा र्था परिवाि र्ोजना वािे अपांगर्ा भएका व्र्ष्ि सवहर् अपांग सेवा

उद्देश्र्

प्रजनन् स्वास््र् र्था परिवाि र्ोजना सेवाको पहुँच नपुगक
े ो समुहमा सेवा पुग्ने िहेको छ ।

लष्क्षर् समूह

अपांगर्ा भएका सं स्था र्था ब्र्ष्िहरू

कार्िक्रम

र्स ष्शर्िकमा प्राप्त िकम वाट प्रदे श सामाष्जक ववकास मन्रालर्ले प्रदे श

प्रकृर्ा

समन्वर् गिी र्ो कार्िक्रम संचालन गनुपि नेछ । र्सका लार्ग प्रजनन् स्वास््र् र्था परिवाि

प्रर्र्वेदन
नाम

सन्चालन

सो को बोधाथि परिवाि कपर्ाण महाशाखामा पठाउनु पनेछ ।
सम्वष्न्धर् सं स्थाहरू सं ग अन्र्िकृर्ा

स्वास््र्

र्नदे शनालर्मा पठाइ सम्बष्न्धर् प्रदे शमा िहेका अपांगर्ा भएका ब्र्ष्ि र्था सं स्थाहरूसं ग
र्ोजनाका बािे मा अपांगर्ा भएका ब्र्ष्िहरूलाइि समाबेश गिी कार्िक्रम संचालन गनि सवकनेछ

। कार्िक्रममा सहष्जकिणका लार्ग अपांगर्ा भएका क्षेरमा काम गरििहेका सं घ संस्थाहरू
(Disable People Organization) सं ग समन्वर् गरि ववर्भन्न प्रकािका अपांगर्ा भएका
व्र्ष्िहरूले समेर् लाभ र्लने सक्ने गरि कार्िक्रम सन्चालन गनुि पने
कार्िक्रमका सहभागी र्था सहजकर्ािहरू

छ ।

सामाष्जक र्बकास मन्रालर् प्रर्र्र्नर्ध
र्ार्लम केन्र प्रर्र्र्नर्ध

कार्िक्रम सन्चालन हुने ष्जपलाको स्वास््र् कार्ािलर् प्रमुख ि प्रजनन् स्वास््र् र्ोकल पसिन
प्रजनन् स्वास््र् र्था परिवाि र्ोजनामा काम गने सं घ सं स्थाबाट ५ जना सम्म
अपांगर्ा भएका सं स्था र्था ब्र्ष्िहरूबाट जम्मा २५ जना सम्म
वजेट

बांिर्ाँि

र्स कार्िक्रमका लार्ग प्रत्र्ेक प्रदे शको प्रदे श र्नदे शनालर्बाट खचि हुने गिी रू ७५०००

छु ट्याइएको छ । सामाष्जक र्बकास मन्रालर्ले उि कार्िक्रमको अष्ख्र्र्ािी प्रदे श स्वास््र्
र्नदे शनालर्लाइ र्दनुपनेछ ।
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अर्भलेखन/

कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् कार्िक्रमको प्रर्र्वेदन परिवाि कपर्ाण महाशाखास्वास््र्

कृर्ाकलापको

अस्पर्ालहरूमा परिवाि र्नर्ोजन सेवा ववस्र्ाि

उद्देश्र्

अस्पर्ालमा परिवाि र्नर्ोजन सेवालाइि थप प्रभावकािी र्था गुणस्र्रिर् वनाउने

सन्चालन

र्स ष्शर्िकमा प्राप्त िकम वाट अस्पर्ालका मे ,.सु.स्थानीर् र्हका प्रमुख वा प्रर्र्र्नर्ध ,

प्रर्र्वेदन
नाम

प्रकृर्ा

सेवा ववभागमा पठाउनु पने छ ।

,

,प्रशासन ,लेखा ,अस्पर्ालको प्रसूर्ी ववभाग प्रमुख ,प्रदे श प्रर्र्र्नर्ध ,सिोकाि वाला सं स्था
स्टोि लगार्र्को सं लग्नर्ामा वैठक गरि सुदृविकिण गनिको लार्ग प्राथर्मकर्ाको आधािमा

कार्िर्ोजना वनाि््इ उि कार्िर्ोजना कार्ािन्वर्न गनि र्ो ष्शर्िको िकम खचि गनुि पनेछ ।
अस्पर्ालमा वकशोि वकशोिीहरूका लार्ग सेवा र्लन सहजहुने गरि सेवाको पुहँच वृद्दी गने
कार्िक्रम सन्चालन गने ।

प्रसूर्ी र्था गभिपर्न पर्छको प सेवा ववस्र्ाि र्था सृदृिीकिण .र्न.
केन्रमाआवश्र्कममिर्सम्भाि र्था िं ग िोगन गनि।

सेवा प्रदान गनि आवश्र्क औजािसाधनहरू आर्द सामाग्रीहरू

.र्न.प ,और्र्ध ,उपकिण ,

खरिद गनि ।

केस लोि बिाउन प्रचाि प्रसाि ि सामाष्जक परिचालन ।
शपर्वक्रर्ा कक्षमा एर्ि कर्िसर्नङ्गको लार्ग ।
ववर्भन्न कोठाको पावटिसन गनि ।

र्नमर्लिकिण र्था सिसर्ाई ि स्वास््र् सं स्था जन्र् र्ोहि मैला व्र्वस्थापनकोलार्ग आवश्र्क
बाष्पटन र्था वाटा, र्निलकटि, क्लोरिन जस्र्ा आवश्र्क सामाग्रीको खरिद गनि सवकनेछ।
शैष्क्षक सामाग्री खरिद।

मोिेलहरु जस्र्ै आमि मोिल, जोईमोिल, स्क्रोटलमोिल लगार्र्का सामाग्री खरिद गनि ।
ववद्युर्पानी आर्द व्र्वस्था गनि । ,

स्वास््र् कार्ािलर्हरूले ष्जपलामा िहेका सिकािी अस्पर्ाल र्था प्राहरू छनोट गरि .के.स्वा.
मा मार्थ उपलेष्खर् कृर्ाकलापहरू सन्चालन गनि सवकने छ
।
वजेट

वाँिार्ँि

.के.स्वा.उि अस्पर्ाल वा प्रा

र्ो कार्िक्रम सन्चालन गनि र्नम्न सं स्थाहरूमा वजेट ववर्नर्ोजन गरि पठाइिएको छ ।
र्स.नं.

सं स्था

िकम

र्स.नं.

सं स्था

िकम

१

ष्जपाँचथि.अ.

२००

२४

ष्जअघािखाँची.अ.

१५०

२

ष्जखोटाङ्ग.अ.

२००

२५

ष्जरूकुम पूव.ि अ.

१५०

३

ष्जझापा .अ.

२००

२६

िाष्प्तअं अस्पर्ाल दाङ्ग.

१५०

४

ष्जसुनसिी.अ.

२००

२७

ष्जबाँके.अ.

१५०

५

ष्जसप्तिी.अ.

२००

२८

ष्जबर्दिर्ा.अ.

१५०

६

ष्जर्सिाहा.अ.

२००

२९

ष्जिोपपा.अ.

१००

७

ष्जधनुर्ा.अ.

२००

३०

ष्जजुम्ला.अ.

१००

८

ष्जमहोत्तिी.अ.

२००

३१

ष्जमुग ु .अ.

१००

९

ष्जसलािही.अ.

२००

३२

ष्जहुम्ला.अ.

१००

१०

ष्जिौर्हट.अ.

२००

३३

ष्जकार्लकोट.अ.

१००
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११

ष्जबािा .अ.

२००

३४

ष्जजाजिकोट.अ.

१००

१२

ष्जपसाि.अ.

२००

३५

ष्जदै लेख.अ.

१००

१३

स्वालर्लर्पुि.का.

६००

३६

ष्जसपर्ान.अ.

१००

१४

स्वाकाठमा.का.

१२००

३७

ष्जपष्श्चम रूकुम.अ.

१००

१५

ष्जर्नहुँ.अ.

१५०

३८

ष्जसुखेर्.अ.

१००

१६

ष्जकास्की.अ.

१५०

३९

ष्ज.अ. आछाम

१००

१७

ष्जमानाङ्ग.अ.

१००

४०

ष्जबझाङ .अ.

१००

१८

ष्जमुस्र्ाङ्ग.अ.

१००

४१

ष्जिोटी.अ.

१००

१९

ष्जगोिखा.अ.

१५०

४२

ुि ा.अ.
ष्जदाचल

१००

२०

ष्जनवलपिासी.अ.

१५०

४३

ष्जबाजुिा.अ.

१००

२१

लुष्म्बनीप्रादे ष्शक

१५०

४४

ष्जबैर्िी.अ.

१००

२२

ष्जकवपलवस्र्ु.अ.

१५०

४५

ष्जििेलधुिा.अ.

१००

२३

ष्जपापपा.अ.

१५०

४६

महाकालीप्र .अ.

१००

४७

प्रअस्पर्ाल कैलाली.

१००

ण्िौं

अस्पर्ाल

कंचनपुि

अर्भलेख

कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् के के कृर्ाकलाप सन्चालन गरिएको हो

कृर्ाकलापको

और्र्ध पसल र्था र्ामािर्सटटहरू संग परिवाि र्नर्ोजन शाधनहरू र्था आकष्स्मक गभिर्निोध

कार्िक्रमको

र्नजी अस्पर्ाल ,पोर्ल ष्क्लर्नक ,और्धी पसल र्था pharmacy बाट प्रदान गरिएको परिवाि

लष्क्षर् समूह

परिवाि र्ोजना सेवा प्रदार्क र्नजी और्धी पसल र्था pharmacist हरू

अपेष्क्षर्

र्स कार्िक्रम सं चालन पश्चार् परिवाि र्ोजना र्था आकष्स्मक गभि र्निोधक साधनहरूको

कार्िक्रम

र्नजी र्था गैि सिकािी सं स्थाका सेवा प्रदार्कव्र्वस् ,थापक र्था स्वास््र् सेवा प्रदार्क

प्रकृर्ा

सम्वष्न्ध प्रविधनात्मक सेवा सुरू गिाउने ि र्र् सेवाहरू वािे अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन सम्वष्न्धर्

प्रर्र्वेदन
नाम

उद्देश्र्

प्रर्र्र्ल
सन्चालन

व्र्वस्थापन वािे अर्भमूष्खकिण कार्िक्रम

र्ोजना र्था आकष्स्मक गभिर्निोधक कार्िक्रम बािे अन्र्िवक्रर्ा गने ।

प्रर्ोगको वािे मा सवह ि प्रर्ाप्त सूचना प्रवाह हुने छ ।

स्वास््र् कमी सहभागी गिाइि र्ी अस्पर्ालवाट परिवाि र्नर्ोजननवष्शशू स्वास््र्

,मार्ृ ,

स्थानीर्र्हमा गिाउने व्र्वस्था र्मलाउनु पने छ । कार्ि क्रमको सहष्जकिण गनिका लार्ग

पका क्षेरमा अनुभव भएका प्रष्शक्षकहरूको व्र्वस्था प्रदे श स्र्िवाटै गरि कार्िक्रम .र्न.
सन्चालन गनुि पने

वजेट

बांिर्ाँि

छ ।

र्स कार्िक्रमका लार्ग प्रत्र्ेक प्रदे शको प्रदे श र्नदे शनालर्बाट खचि हुने गिी रू ७५०००

मार छु ट्याइएको छ । सामाष्जक र्बकास मन्रालर्ले उि कार्िक्रमको अष्ख्र्र्ािी प्रदे श
स्वास््र् र्नदे शनालर्लाइ र्दनुपनेछ साथै र्स ष्शर्िकमा ववर्नर्ोजन गरिएको िकमलाइि
अर्भमूष्खकिण कार्िक्रम सन्चालन गनिको लार्ग अथि मन्रालर्को कार्ि सन्चालन र्नदे ष्शका
२०७५ वमोजम बांिर्ाँि )सार्ों सं शोधन(गरि खचि गनुि पने छ ।
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कार्िक्रम सम्पन्न भएको प्रर्र्वेदन सं घमा गनुि पने छ ।

कृर्ाकलापको

FP Web Based Training Module र्र्ािी

उद्देश्र्

प्रदे श र्ार्लम केन्रले FP Web Based Module र्र्ाि गरि सेवा प्रदार्कले अध्र्र्न

लष्क्षर् समूह

परिवाि र्नर्ोजन सेवा प्रदार्कहरू ि सिोकािवालाहरू

अपेष्क्षर्

कुनै एक परिवाि र्नर्ोजन सेवाको र्सप मूलक र्ार्लम प्र्ाकेजलाइि ModularDistant

कार्िक्रम

र्स ष्शर्िकमा उपलेष्खर् िकमवाट कुनै एक परिवाि र्नर्ोजन साधनको र्सपमूलक र्ार्लम

प्रकृर्ा

सवकने छ ।

प्रर्र्वेदन
नाम

प्रर्र्र्ल
सन्चालन

सामाग्रीको रूपमा प्रर्ोग गने छन् ।

Package र्र्ाि भइि परिवाि र्नर्ोजन सेवा प्रदार्कले र्ार्लम र्लएका हुनेछन् ।

को Online Webbased Package र्नमािणका लार्ग र्नम्न कृर्ाकलापहरू सन्चालन गनि
Module र्र्ारिका लार्ग ववज्ञको व्र्वस्था गने ।

Module र्र्ािीका लार्ग व्र्िी ववज्ञहरू सं ग गोटठी सेर्मनाि र्था कार्ि ,शाला सन्चालन गनि
।

र्र्ाि गरिएको Module को Assessment र्था Finalization

र्र्ाि गरिएको Module लाइि Web based गिाउन Web portal Design ि Hosting गने
।

Module को Knowledge को भागलाइि Online stystemवाटै श्रोर् सामाग्री र्लएि अध्र्र्न

गने ि online वाटै Knowledge assessment गने व्र्वस्था गने ि Skill प्रदान गने module
को लार्ग सहभागी र्र्ाि गने ।
वजेट

र्ो कार्ि सन्चालन गनिका लार्ग प्रदे श र्ार्लम केन्र धनकुटाका लार्ग रू १० लाख ववर्नर्ोजन

अर्भलेखन/

कार्िक्रमको प्रगर्र् वािे परिवाि कपर्ाण महाशाखा मा जानकािी गिाउनु पने छ ।

कृर्ाकलापको

परिवाि र्नर्ोजन सेवाको लार्ग जनशिी किाि

उद्देश्र्

अस्पर्ालहरूवाट र्नर्र्मर् ि एवककृर् रूपमा स्थार्ी वन्ध्र्ाकिण सवहर् पसेवा पदान

बांिर्ाँि
प्रर्र्वेदन
नाम

गरिएको ।

ष्चवकत्सक व्र्वस्था गदाि र्स ष्शर्िकमा

.र्न.

गने ।र्स ष्शर्िकमा उपलेख भएको िकम वाट

उपलेख भएको िकम वाट ष्चवकत्सक व्र्वस्था गदाि उपलव्ध भए सम्म स्थार्ी वन्ध्र्ाकिण

सेवा र्ार्लम र्लएको व्र्ष्ि र्नर्ुि गनुप
ि ने छ र्र्द उपलव्ध् नभएमा िाष्टिर् स्वास््र् र्ार्लम

केन्रसं ग समन्वर् गरि र्ार्लम प्रदान गने व्र्वस्था र्मलाउनु पने छ साथै अवा स्टार् .मी.न.
नसिको हकमाIUCD, Implant र्ार्लम र्लएको र्नर्ुि गनुप
ि ने छ ।

लष्क्षर् समूह

प को आवश्र्कर्ा भएका ग्राहकहरू .र्न.

कार्िक्रम

परिवाि र्नर्ोजन सेवा लाई र्नर्र्मर् रुपमा सं चालन गनिको लार्ग किाि सेवामा िाक्टि

प्रकृर्ा

छ ।

सन्चालन

,

नसि ि सहर्ोगीर्नर्ुिी गिी सेवा सं चालन गनिको लार्ग र्स कार्िक्रको व्र्वस्था गरिर्को
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वजेट

बांिर्ाँि

बजेर् र्नम्नानुसाि वाँिर्ाँि गरिएको छ । िकम रुहजािमा .:
कार्ािलर्को नाम

िकम

मेची अस्पर्ालझापा ,

१२६०।-

सुनसिी अस्पर्ालईनरुवा ,

१२६०।-

जनकपुि अस्पर्ालधनुर्ा ,

१२६०।-

महोर्िी अस्पर्ाल

१२६०।-

सलािही अस्पर्ाल

१२६०।-

हेटौिा अस्पर्ालमकवानपुि ,

१२६०।-

भिपुि अस्पर्ाल

१२६०।

लर्लर्पुि स्वास््र् कार्ािलर्

१२६०।-

गोखाि अस्पर्ाल

१२६०।-

पष्श्चम नवलपिासी अस्पर्ाल

१२६०।-

र्भम अस्पर्ालभैिहवा ,

१२६०।-

लुष्म्वनी प्रादे ष्शक अस्पर्ालबुटवल ,

१२६०।-

िाप्ती अं चल अस्पर्ालदाङ ,

१२६०।-

महाकाली प्रदे श अस्पर्ालमहेन्रनगि ,

१२६०।

धनगिी प्रदे श अस्पर्ाल ,

१२६०।

अर्भलेखन/

कार्िक्रम पश्चार्् उि कार्िक्रमको प्रर्र्वेदन परिवाि कपर्ाण महाशाखामा पठाउनु पने छ

कृर्ाकलापको

School Health Nurse का लार्ग ASRH program Update

उद्देश्र्

School Health Nurse लाइ वकशोि वकशोिी र्ौन र्था प्रजनन् स्वास््र् कार्िक्रम सम्बन्घी

लष्क्षर् समूह

प्रदे श १ ि ३ का School Health Nurse

कार्िक्रम

सहभागीहरू : ववधालर् स्वास््र् नसिहरू

प्रर्र्वेदन
नाम

सन्चालन
प्रकृर्ा

।

२ र्दने अर्भमुष्खकिण गने

प्रष्शक्षकहरू : ASRH प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ार्लम प्राप्त र्ार्लम केन्र ,कम्र्ुर्नटी नर्सिङ अर्धकृर्,
ष्जपलाकोASRH Focal person सवहर् ४ जना सम्म

श्रोर् व्र्ष्िहरू : सामाष्जक ववकास मन्रालर् (School Health Nurse co-ordinator) ,
प्रदे श स्वास््र् र्नदे शक

वकशोि वकशोिी मैरी स्वास््र् सं स्थामा सहभागीहरूलाइि दोश्रो र्दन अवलोकनमा समेर्
लैजानुपने छ ।
वजेट

प्रदे श १ ि बागमर्ी प्रदे शमा प्रर्र् प्रदे श ३ लाख

अर्भलेखन/

कार्िक्रम पश्चार्् उि कार्िक्रमको प्रर्र्वेदन प्रदे श र्नदे शनालर्मा अर्भलेखमा िाख्नुपनेछ ि

कृर्ाकलापको

वकशोि वकशोिी मैरी स्वास््र् संस्था कार्िक्रम ववस्र्ाि

बांिर्ाँि
प्रर्र्वेदन
नाम

सो को बोधाथि परिवाि कपर्ाण महाशाखामा पठाउनु पनेछ ।
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कार्िक्रमउद्दे
श्र्

र्ो कार्िक्रम लागू हुन बाकी िहेका ५ ष्जपलाहरुलाइि र्स कार्िक्रममा समेट्नु र्था
वकशोिवकशोिीहरुको माध्र्मबाट समग्र समुदार् कै स्वास््र् ब्र्वहािमा सकािात्मक परिवर्िन
पर्ाउनु ।

लष्क्षर् समूह

वकशोि वकशोिीहरु

कार्िक्रम

परिवाि कपर्ाण महाशाखाले सं चालन गिे को अर्भमुखीकिणमा सहभागी भएका स्वास््र्

प्रकृर्ा

सं स्थाहरु चर्न गिी र्नम्न बमोष्जम १ दे ष्ख ५ सम्मका वक्रर्ाकलापहरु सम्पन्न गनुप
ि ने छ

सन्चालन

कार्ािलर् प्रमुख र्था र्ोकल पसिनहरुले सम्बष्न्धर् ष्जपलाका उपर्ुि १३ वटा स्वास््र्
।

ष्जपलास्र्िीर् ASRH कार्िक्रम अर्भमुखीकिण

र्ो वक्रर्ाकलाप ष्जपलास्र्िमा िहेका सिोकािवालाहरुलाइि कार्िक्रम सचालन बािे जानकािी

गिाइि उनीहरुको सहभार्गर्ा अर्भबृष्द्द गनिका साथै कार्िक्रम सं चालनमा आवश्र्क स्थानीर्
सहर्ोग ि परिचालन गनिमा समेर् सहर्ोग पुगोस् भन्ने अर्भप्रार्ले िाष्खएको छ । र्सै

अर्भमुखीकिण गोटठीमा छलर्ल गिी १३ वटा स्वास््र् सं स्थाहरुमा सेवा ववस्र्ाि गनि
स्वास््र् सं स्था छनौटका आधािहरुलाइि ध्र्ानमा िाखी सं स्था छनौट गरिने छ । र्ो
कार्िक्रमलाइि र्नम्नानुसािले संचालन गनुि पनेछ ।
अवधी : १ र्दन

प्रष्शक्षकहरू प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण : र्लएका व्र्ष्िहरू

सहभागीहरु :ष्जपला समन्वर् सर्मर्र्का पदार्धकािी ,स्थानीर्गैि ,र्हका स्वास््र् सं र्ोजक

,ष्शक्षक ष्शष्क्षकाहरू, वकशोि वकशोिीहरू ,संस्थाका प्रर्र्र्नधीहरू र्था परकािहरू सिकािी
सं स्थागर् ष्क्लर्नकका प्रर्र्नधी ि स्वास््र् कार्ािलर्का र्ोकल पसिन सवहर् जम्मा
३०जना सम्म

.र्न.प

स्वास््र्कमीहरुलाइि ASRH कार्िक्रम अर्भमुखीकिण

र्ो वक्रर्ाकलाप वकशोिवकशोिी मैरी सेवा प्रदान गनि छनौटमा पिे का स्वास््र् सं स्थाका

स्वास््र्कमीहरुको कार्िक्रम सम्बन्धी ज्ञानधािणा र्था शीप अर्भबृष्द्द गनिको लार्ग िाष्खएको ,
हो

कार्िक्रम अवर्धर्दन २ :

श्रोर् ब्र्ष्ि : प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ार्लम र्लएका व्र्ष्िहरू

सहभागीहरु :छनोट भएका स्वास््र् सं स्थाहरूवाट सकेम्म ASRH र्ार्लम प्राप्त मवहला र्था
पुरूर् दुवै स्वास््र् कमीहरूको प्रर्र्र्नर्धत्व हुने गिे सहभागी स्वास््र् कमीहरूस्वास््र्
सं स्था प्रमुख िस्वास््र् सं र्ोजकहरू छनोट गने ।

,

वक्रर्ाकलाप नं ४ समुदार्स्र्िीर् :ASRH कार्िक्रम बािे अर्भमुखीकिण

वकशोिवकशोिी मैरी सेवा प्रदान गनि छनौटमा पिे का स्वास््र् सं स्था र्स कार्िक्रमलाइि लागू

गनि सहज बार्ाविण बनाउने अर्भप्रार्ले र्ो वक्रर्ाकलाप िाष्खएको हो । र्ो कार्िक्रमलाइि
र्नम्नानुसािले सं चालन गनुप
ि नेछ ।
अवर्ध :१ र्दन

स्थान: वकशोिवकशोिी मैरी कार्िक्रम लागू गनिको लार्ग छनौटमा पिे का स्वास््र् सं स्था
श्रोर् ब्र्ष्ि :ष्जपला स्र्रिर् अर्भमूष्खकिण र्लएका व्र्ष्िहरू
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सहभागीहरु : स्वास््र् सं स्था सं चालन र्था ब्र्वस्थापन सर्मर्ीका पदार्धकािीहरु विा

, मवहला स्वास््र् स्वर्ं सेववका , वकशोिवकशोिीहरु,सदस्र्हरूस्थानीर् ष्शक्षकष्शष्क्षकाहरु

,

,स्थानीर्सम्बष्न्धर् स्वास््र् सं स्थामा ,गैिसिकािी र्था सामुदावर्क सं घसं स्थाका प्रर्र्र्नधीहरु
कार्ििर् सबै कमिचािीहरु
िकम

वाँिर्ाँि

र्स कार्िक्रमको लार्ग प्रत्र्ेक सम्बष्न्धर् स्वास््र् कार्ािलर्हरुमा रु ५ लाखको दिले बजेट
ववर्नर्ोजन गरिएको छ । माथी उपलेष्खर् १ दे ष्ख ५ सम्मका वक्रर्ाकलापहरु उपलेख गरिए
अनुसाि सम्पन्न गरिनु पदिछ

ि कार्िक्रमहरु सं चालन गदाि नेपाल सिकािको आर्थिक

र्नर्मानुसाि गनुप
ि नेछ । कार्िक्रम सन्चालन हुने ष्जपलाहरू : ष्चर्वन ,पसाि ,खोटाङ ,
नवलपिासी बदिघाट सुस्र्ा पुवि ि र्नहुँ

अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल

र्स कार्िक्रम संचालन पश्चार् वकशोिवकशोिीहरुले आफ्नो समस्र्ा पवहचान गिी आवश्र्क
समाधानको लागी पहल गने र्था प्रजनन् स्वास््र् सम्बन्धी जनचेर्ना बढ्ने छ ।

अर्भलेख र्था सम्बष्न्धर् स्वास््र् कार्ािलर्हरुले कार्िक्रम पश्चािर् उि कार्िक्रमको प्रर्र्वेदन परिवाि
प्रर्र्वेदन

कपर्ाण महाशाखामा पठाउनु पनेछ ।

कृर्ाकलापको

प्रजनन् स्वास््र् रूग्णर्ा, पाठे घि खस्नेसमस्र्ाकोजाँच ष्शर्बि र्था कन्जिभेवटभ म्र्ानेजमेन्ट

उद्देश्र्

अस्पर्ाल र्था वर्थिङ सेन्टिमा कार्ििर् नर्सिङ कमिचािीहरुलाई पाठे घि खस्ने समस्र्ाको

लष्क्षर् समूह

अस्पर्ालहरु र्था स्थानीर् र्हमा कार्ििर् नर्सिङ्ग कमिचािीहरु ।

अपेष्क्षर्

पाठे घि खस्ने समस्र्ा ि अन्र् प्रजनन् रूग्णर्ाहरू सम्वष्न्ध सेवा र्दने सं स्थाहरूको सं ख्र्ामा

कार्िक्रम

र्स िकमवाट प्रदे श र्नदे शनालर्ले पाठे घि खस्ने समस्र्ा ववि भएकाववगर्मा ,सेवा नभएका ,

प्रकृर्ा

। र्ार्लमको दोश्रो र्दन अर्नवार्ि रूप र्दनको र्ार्लम आर्ोजना गनुि पने छ छनोट गरि २

नाम

प्रर्र्र्ल
सन्चालन

कार्िक्रम

कन्जिभेवटभ म्र्ानेजमेण्टको र्ार्लम र्दइ गुणस्र्िीर् सेवा प्रदान गने ।

वृष्द्द हुने ।

र्ार्लम प्राप्त नगेकास्थानीर्र्हका स्वास््र् सं स्था र्था अस्पर्ालमा कार्ििर् नर्सिङ स्टार्हरू

सहभागीहरुलाइ अभ्र्ासको लार्ग RH screening camp आर्ोजना गरि सहभागीहरूलाइि रिङ
िाख्न ि सेवा र्दन अभ्र्ास गिाउनु पने छ । र्ार्लम पश्चार् र्ार्लम प्राप्त नर्सिङ्ग कमिचािीले

र्नर्र्मर् रुपमा आफ्नो स्वास््र् सं स्थामा पाठे घिको ष्स्क्रर्नङ्ग र्था प्राथर्मक व्र्वस्थापन गनि
र्मपने मवहलाहरुको प्राथर्मक व्र्वस्थापन,Kegells व्र्ार्ाम र्था र्सलीकन रिङ्ग पेशिीको

प्रर्ोगद्धािा उपचाि गने व्र्वस्था र्मलाउनु पनेछ । शपर्वक्रर्ाको आवश्र्कर्ा भएका
मवहलाहरुलाई शपर्वक्रर्ाका लार्ग सम्बष्न्धर् स्वास््र् सं स्थामा िे र्ि गनुि पनेछ । सेवा

र्दनको लार्ग चावहने रिङ पेशिी खरिद गनिको लार्ग स्थानीर् स्र्िमै िकम ववर्नर्ोजन गरिएको
छ ।
वजेट

बांिर्ाँि

र्स कृर्ाकलापको लार्ग प्रत्र्ेक ष्जपलामा रू २ लाखका दिले िकम ब्र्बस्था गरिएको छ
।

र्स ष्शर्िकमा प्राप्त वजेट लाइि र्ार्लम र्था ष्शवविको लार्ग चावहने और्धी र्था रिङ्ग

पेशिी खरिद दै र्नक ,िु वानी खचि
बांिर्ाँि गरि खचिगनुि पनेछ ।

,भ्रमण भत्तार्ार्लमको लार्ग चावहने अन्र् ष्शर्िकमा
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,

अर्भलेखन/

कार्िक्रम पश्चार्् उि कार्िक्रमको प्रर्र्वेदन प्रदे श र्नदे शनालर्मा अर्भलेखमा िाख्नुपनेछ ि

कृर्ाकलापको

प्रादे ष्शक ष्जपला अस्पर्ालहरूमा पाठे घि खस्ने िोगको सपर्कृर्ा द्वािा उपचाि

उद्देश्र्

आङ खस्ने समस्र्ा(POP)बाट वपर्िर् मवहलाहरुलाई र्नशुपक उपचािको व्र्वस्था र्मलाउने

लष्क्षर् समूह

पाठे घि खस्ने समस्र्ा भएका मवहलाहरू

कार्िक्रम

र्ो कार्िक्रम सन्चालन गनि र्पष्शल अनुसाि जम्मा ३६५००००० वजेट ववर्नर्ोजन गरिएको

प्रर्र्वेदन
नाम

सँचालन

प्रवक्रर्ा बजेट

सोको बोधाथि परिवाि कपर्ाण महाशाखामा पठाउनु पनेछ ।

।

छ ।
र्स.

र्बर्नर्ोजन

नं

अस्पर्ालहरु

१

गरिएका

िकमह

सं स्था

जािमा

प्रादे ष्शकस्वास््र्

१०००

ष्जपलाअस्पर्ाल पाँचथि

१०००

३

ष्जपलाअस्पर्ाल इलाम

५००

४

ष्जपलाअस्पर्ाल झापा

१५००

प्रादे ष्शकस्वास््र्

२०००

ष्जपलाअस्पर्ाल सप्तिी

२०००

ष्जपलाअस्पर्ाल धनुर्ा

२०००

प्रादे ष्शकस्वास््र्

२०००

२

५
६
७

८

र्नदे शनालर्, प्रदे श नं१ .

र्नदे शनालर् प्रदे श २

र्नदे शनालर्
प्रदे श

बाग्मर्ी

१०००

१

ष्जपलाअस्पर्ाल दोलखा

२५०

१

ष्जिीअस्पर्ाल दोलखा

२५०

१

ित्ननगिअस्पर्ाल दोलखा

५००

१

ष्जपलाअस्पर्ाल

५००

०
१
२
३

मकवानपुि

नं

िकमह

सं स्था

जािमा

ष्जपलाअस्पर्ाल भिपुि

२०००

प्रादे ष्शकस्वास््र् र्नदे शनालर्

१५००

१६

स्वास््र्कार्ािलर् कास्की

२०००

१७

ष्जपलाअस्पर्ाल बाग्लुङ्ग

५००

प्रादे ष्शकस्वास््र् र्नदे शनालर्

२०००

लुष्म्बनीप्रादे ष्शक

अस्पर्ाल

१५००

िाष्प्त

अस्पर्ाल

१५००

१४
१५

१८
१९
२०

गण्िकी प्रदे श

प्रदे श ५

रूपन्दे ही
दाङ्ग

उपक्षेर्रर्

िाष्प्तअं अस्पर्ाल दाङ्ग.

१०००

प्रादे ष्शकस्वास््र् र्नदे शनालर्

३०००

ष्जपलाअस्पर्ाल सुखेर्

२०००

प्रादे ष्शकस्वास््र् र्नदे शनालर्

२०००

महाकालीप्रदे श

अस्पर्ाल

१०००

प्रअस्पर्ाल धनगिी कैलाली.

२०००

२१

ष्जपलाअस्पर्ाल र्सन्धुली

९

र्स.

२२
२३
२४
२५
२६

कणािली प्रदे श

सुदिु पष्श्चम
कंचनपुि

कार्िक्रम

र्ो कार्िक्रम संचालन गदाि आङ्ग खस्ने समस्र्ाको उपचाि र्था शपर्वक्रर्ा सम्बष्न्ध कार्िववर्ध

प्रकृर्ा

अस्पर्ाल र्था प्रदे शमा बजेट ववर्नर्ोजन अनुसाि कार्िक्रम सन्चालन गनुि पने छ ।

सन्चालन

र्नदे ष्शका २०६५ दोश्रो सं शोधन २०६८ बमोष्जम गनुि पनेछ । र्सको लार्ग र्नम्नानुसाि
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वजेट

बांिर्ाँि
अर्भलेखन/
प्रर्र्वेदन

र्स ष्शर्िकमा ववर्नर्ोजन गिे को वजेट अस्पर्ाले आङ खस्ने समस्र्ाको उपचाि र्था
शपर्वक्रर्ा सम्बष्न्ध कार्िववर्ध र्नदे ष्शका २०६५ दोश्रो सं शोधन २०६८ अनुसाि वजेट
वाँिर्ाँि गरि खचि गनुि पने छ ।

कार्िक्रम पश्चार्् उि कार्िक्रमको प्रर्र्वेदन प्रदे श र्नदे शनालर्मा अर्भलेखमा िाख्नुपनेछ ि
सो को बोधाथि परिवाि कपर्ाण महाशाखामा पठाउनु पनेछ । रिपोवटिङ गने नमुना र्ािम
र्स.
.नं

सं स्था/अस्पर्ा
ल

ल

वजेट

क्ष्र्

शपर्कृ
र्ा

कैवर्र्र्

कृर्ाकलापको

अस्पर्ालहरुमा स्र्न क्र्ान्सि obstetric fistula ि cervical cancer को र्न:शुपक जाँच ।

उद्देश्र्

अस्पर्ालहरूमा Breast cancer, obstetric fistula, cervical cancerको र्नशुपक परिक्षण

लष्क्षर् समूह

प्रजनन् उमेिका सवै मवहलाहरू

कार्िक्रम

कार्िक्रम सन्चालन गने र्नकार् : सार्ै वटै प्रदे श स्वास््र् र्नदे शनालर्स्वास््र् कार्ािलर् ,

प्रकृर्ा

र्स ष्शर्िकमा प्राप्त िकम वाट प्रदे श स्वास््र् र्नदे शनालर्ले आवश्र्कर्ा अनुसाि र्पष्शल

नाम

सन्चालन

गने ।

सवै ।

अनुसािका कृर्ाकलापहरू सन्चालन गनि सवकने छ ।

प्रदे श अस्पर्ालहरूमा र्नशुपक रूपमा cervical cancer, breast cancer, Pelvic organ

prolapse, obstetric fistula को र्नशुपक screening ि diagnosis गने व्र्वस्था र्मलाउने
।

समुदार् स्र्ि वा अस्पर्ालहरूमा

एवककृर् प्रजनन् स्वास््र् सेवा ष्शववि सन्चालन गरि

cervical cancer, breast cancer, Pelvic organ prolapse, obstetric fistula को
र्नशुपक screening, उपलव्ध उपचाि ि िे र्िल गने ।

cervical cancer, breast cancer, Pelvic organ prolapse, obstetric fistula को र्नदान
ि उपचािको लार्ग अस्पर्ाललाइि आवश्र्क औजाि उपकिण र्नणिर् गरि खरिद गने ।

उपर्ुि सिकािी अस्पर्ालको ववकपप नभएको अवस्थामा र्नष्ज वा सामुदार्ीक अस्पर्ाल संग
सम्झोर्ा गरि र्न:शुपक रूपमा cervical cancer, breast cancer, Pelvic organ prolapse,
obstetric fistula को र्न:शुपक screening ि diagnosis गने व्र्वस्था र्मलाउने ।
वजेट

र्स कार्िको लार्ग सवै प्रदे शहरूमा रू ४५०००० का दिले

अर्भलेखन/

कार्िक्रम पश्चार्् उि कार्िक्रमको प्रर्र्वेदन प्रदे श र्नदे शनालर्मा अर्भलेखमा िाख्नुपनेछ ि

बांिर्ाँि
प्रर्र्वेदन

।

सो को बोधाथि परिवाि कपर्ाण महाशाखामा पठाउनु पनेछ ।
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िकम ववर्नर्ोजन गरिएको छ

उपचािात्मक सेवा कार्िक्रम

वक्रर्ाकलाप: आधािभूर् र्था आकष्स्मक सेवाको लार्ग और्र्ध र्था स्वास््र् सुिक्षा सामग्री (PPE बाहेक)
खरिद

परिचर्

आधािभूर् र्था आकष्स्मक सेवाको लार्ग और्र्ध र्था स्वास््र् सुिक्षा सामग्री
बाहेकखरिद )

(PPE

अष्घ बिाउने ।
उदे श्र्

आधािभूर् र्था आकष्स्मक स्वास््र् सेवाकोलागी चावहने अर्र्आवश्र्क र्नशुपक

और्र्धहरु को साथै स्वास््र् सेवाको लार्ग चावहने स्वास््र् सुिक्षा सामग्रीहरु समर्मै
खरिद भै उपलब्धर्ा सुनष्ु स्चर् हुने ।

अपेष्क्षर्

आधािभूर् र्था आकष्स्मक स्वास््र् सेवाकोलागी चावहने अर्र्आवश्र्क र्नशुपक

प्रर्र्र्ल

और्र्धहरुको समर्मै आपूर्र्ि हुदा अभाव नहुने l

स्वास््र् सेवा प्रदान गनि स्वास््र्कमी हरुको सुिक्षालाई समेर् ध्र्ानमा िाखी

अर्र्आवश्र्क स्वास््र् सुिक्षा सामाग्रीहरु जस्र्ैसेर्नटाइजि आर्द खरिद ,पन्जा,मस्क :
l भै प्रर्ोग हुने
कार्िन्वर्न

प्रदे श स्वास््र् आपूर्र्ि केन्र l

सं चालन

आधािभूर्र्था आकष्स्मक सेवाको लार्ग और्र्ध खरिद गनि स्पेष्शवर्केसन र्नमािण गने

गने र्नकार्
प्रवक्रर्ा

। धेिै और्र्धहरु Specification bank मा िहेकाले सोबाट र्लने ।

ु ान र्र्ाि गने ।
आधािभूर् र्था आकष्स्मक सेवाको लार्ग और्र्ध खरिद गनि पुवािनम

आधािभूर् और्र्ध स्र्िीर् उपचाि पद्धर्र्मा आधारिर् भै खिीद र्ोजना बनाउनु पने ।

केन्र, प्रदे श, मेर्िकल स्टोि र्था ष्जपलामा िहेका स्वास््र् कार्ािलर्बाट स्टक र्लई

सोही बमोष्जम और्र्ध एक्स्पार्ि नहुने वा स्टक मौज्दार् अत्र्र्धक नहुने गरि खिीद
गने ।

स्वस््र् सुिक्षा सामग्री खरिद गदाि l बाहेकको सामग्री मार खरिद गने PPE
आर्थिक

साविजर्नक खिीद ऐनर्था र्नर्मावली अनुसाि सम्भव भए सम्म

वाँिर्ाँि

खिीद गने ।

ई ववर्िङ्ग प्रणालीबाट

अर्भलेख र्था कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् उपचािात्मक सेवा महाशाखामा प्रर्र्बेदन अर्नवार्ि पठाउनु
प्रर्र्बेदन

पनेछ ।

सन्दभि सामग्री

साबिजर्नक खरिद ऐन र्था र्नर्मावली ।

वक्रर्ाकलाप

: आधािभूर् स्वास््र् सेवा स्वास््र् चौकीको न्र्ुनर्म सेवा मापदण्ि अनुगमन र्था सर्मक्षा

) प्रदे श र्था ष्जपला मा(
परिचर्

आधािभूर् स्वास््र् सेवा स्वास््र् चौकीको न्र्ुनर्म सेवा मापदण्िको सर्मक्षाष्जपला
स्र्िमा सम्पन्न गरि प्रदे श स्र्िमा गनुप
ि ने छ ि कार्िक्रमको र्नर्र्मर् अनुगमन

प्रदे शबाट ष्जपलामा ि ष्जपला को स्वास््र् कार्ािलर्बाट स्थानीर् स्वास््र् सं स्था
हरुमा गनुप
ि ने छ l
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उदे श्र्

स्वास््र् सस्थाको न्र्ुनर्म सेवा उपलव्धर्ाको अवस्था बािे

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल

स्वास््र् चौकीको न्र्ुनर्म सेवा मापदण्ि को सर्मक्षा ि अनुगमनबाट कार्िक्रमको

अनुसाि मापदण्ि लागु हुने ।

मूपर्ाङ्कन हुने ि सोही

हालसम्मको उपलष्ब्ध ि समस्र्ा को पवहचान भै आगामी र्दनमा कार्िक्रम सं चालन
गनि सहज हुने l

कार्िन्वर्न

गने प्रदे शमा अवष्स्थर् प्रत्र्ेक ष्जपला को लार्ग रुएक लाखका दिले सामाष्जक ववकास .

र्नकार्

मन्रालर्मा बजेट ववर्नर्ोष्जर् गरिएको सोवह बजेट बाट ष्जपला ष्स्थर् स्वास््र्
र्दने सर्मक्षा गरि

कार्िलर्ले स्थानीर् र्हका सं र्ोजकहरुलाई सं लग्न गिाई १

कार्िक्रमको स्थानीर् स्वास््र् सं स्थाहरुमा अनुगमन समेर् गनुप
ि नि्े छ ।

सामाष्जक ववकास मन्रालर्मा बावक िहने बजेटबाटस्वास््र् र्नदे शनालर्ले स्वास््र्

कार्ािलर्का प्रमुख ि र्ोकल पसिन लाई बोलाइ १ र्दने सर्मक्षा कार्िक्रम सम्पन्न
गनुप
ि ने छ ।
सं चालन प्रवक्रर्ा

स्वास््र् चौवकको न्र्ुनर्म सेवा मापदण्ि सम्वष्न्ध बावर्िक सर्मक्षा कार्िक्रमको
र्र्ािी गने ।

सर्मक्षा गदाि कार्िक्रम सं चालन मा दे खापिे का िाम्रा पक्ष ि समस्र्ा र्था च ुनौर्ी ि
सोको समाधान बािे छलर्ल गने ।

ष्जपला स्र्िीर् समीक्षामा उठे का र्बर्र्बस्र्ु बािे प्रदे श स्र्िीर् समीक्षामा छलर्ल
गने र्था सं घीर् समीक्षाको र्र्ािी गने ।
कार्िक्रम

सं चालनमा

सष्ह्जकिं को

लार्ग

उपचािात्मक

आवश्र्कर्ा अनुसाि प्रर्र्र्नर्ध बोलाउन सवकनेछ ।

आवश्र्कर्ा अनुसाि ष्जपला स्र्िीर् सर्मक्षा कार्िक्रमको
छ ।
आर्थिक वाँिर्ाँि
अर्भलेख

प्रर्र्बेदन
सन्दभि सामग्री

सेवा

महाशाखाबाट

अनुगमन समेर् गनुप
ि ने

अथिमन्रालर्को कार्ि सं चालन र्नदे ष्शका ि प्रचर्लर् आर्थिक ऐन कानुन अनुसाि
खचि गनुप
ि ने छ

।

र्था कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् उपचािात्मक
पठाउनु पनेछ ।

सेवा महाशाखामा प्रर्र्बेदन अर्नवार्ि

उपचािात्मक सेवा महाशाखाबाट र्र्ाि भएको स्वास््र्
मापदण्ि सम्बष्न्ध ि र्नदे ष्शका । TOOLS

चौकीको न्र्ुनर्म सेवा

वक्रर्ाकलाप : और्र्धको समुष्चर् प्रर्ोग प्रवधिनको लार्ग साथी समुह ष्शक्षा कार्िकम (peer group
discussion) र्था आधािभूर् स्वास््र् सेवा सम्वष्न्ध स्र्िीर् उपचाि पध्दर्र् अर्भमुष्खकिण कार्िक्रम (प्रदे श
र्था ष्जपलामा)
परिचर्

और्र्धको समुष्चर् प्रर्ोग प्रवधिनको लार्ग साथी समुह ष्शक्षा कार्िकम (peer

groupdiscussion) र्था आधािभूर् स्वास््र् सेवा सम्वष्न्ध स्र्िीर् उपचाि पद्धर्र्
अर्भमुष्खकिण कार्िक्रम प्रदे शमा स्वास््र् कार्ािलर् बाट प्रमुख ि र्ोकल पसिन लाई
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सहभागी गिाई प्रदे शमा १ र्दने ि ष्जपला मा स्थानीर् र्हका सं र्ोजक हरुलाई सभार्ग
गिाई १ र्दने कार्िक्रम सं चालन गनुप
ि ने छ ।
उदे श्र्

और्र्धको समुष्चर् प्रर्ोग भै वविामीले उपर्ुि और्र्ध प्राप्त गनि सक्ने वार्ाविण बन्ने ।

साथी समुह ष्शक्षा कार्िकम (peer groupdiscussion) ले उपचािमा एकरुपर्ा आउने
।

स्र्िीर् उपचाि पष्द्धर्र् अर्भमुष्खकिण कार्िक्रम गदाि सोसं ग सम्वष्न्धर्

) ष्जपलामा (

ववर्र्सं ग सम्वष्न्धर् ज्ञान आदान प्रदान भै और्र्धको उष्चर् प्रर्ोग हुने ।

अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल

और्र्धको समुष्चर् प्रर्ोग हुने ।

र्बिामीको उपचािमा एकरुपर्ा आउने ।
आधािभूर् स्वास््र् सेवाको उपचाि
स्वास््र्कमीमा जाने ।

कार्िन्वर्न

गने र्नकार्

पद्धर्र्मा छलर्ल भै सो को जानकािी

सामाष्जक ववकास मन्रालर्मा प्रदे स्प्रत्र्ेक ष्जपला को लार्ग १ लाखको दिले बजेट

ववर्नर्ोष्जर् गरिएको छ सोवह बजेट बाट ष्जपला स्र्िीर् कार्िक्रम सम्बष्न्धर् स्वास््र्
कार्ािलर्ले गनुप
ि ने छ l

बावक बजेटले स्वास््र् र्नदे शनालर्ले सामाष्जक ववकास मन्रालर्को समन्वर्मा प्रदे श
स्र्िीर् कार्िक्रम आर्ोजन गनुप
ि ने छ l
सन्चालन
प्रकृर्ा

साथी समूह छलर्ल
अगार्ि बिाउने ।

ववज्ञ र्था कार्िक्रम संचालनमा िहेका सं स्थाहरुको समन्वर्मा

काविन कवप प्रेस्कृप्सनसंग सम्वष्न्धर् भै अन्र्िकृर्ा ।

और्र्धको प्रर्र्कूल असि िासार्र्नक प्रर्र्कृर्ा जवटलर्ा सम्वष्न्ध जानकािी आदानप्रदान
।

आधािभूर् और्र्धहरुको जानकािी ि प्रर्ोग गनि अन्र्िकृर्ा ।

प्रदे श स्र्िीर् कार्िक्रम गदाि उपचािात्मक सेवा महाशाखा सं ग समन्वर् गनुप
ि ने छ l
आर्थिक

वाँिर्ाँि

अथिमन्रालर् को कार्ि सं चालन र्नदे ष्शका ि प्रचर्लर् आर्थिक ऐन कानुन अनुसाि खचि
गनुप
ि ने छ

।

अर्भलेख र्था कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् उपचािात्मक सेवा महाशाखामा प्रर्र्बेदन अर्नवार्ि पठाउनु
प्रर्र्बेदन

पनेछ

सन्दभि सामग्री

उपचािात्मक सेवा महाशाखाबाट र्र्ाि भएको साथी समुह छलर्ल सम्बष्न्ध र्नदे ष्शका
l

वक्रर्ाकलाप : सामाष्जक पिीक्षण सम्वष्न्ध पिीक्षकलाई क्षमर्ा अर्भबृर्ध कार्िक्रम
परिचर्

सामाष्जक पिीक्षण सम्वष्न्ध पिीक्षकलाई क्षमर्ा अर्भबृर्ध कार्िक्रमसं चालन गरि सामाष्जक

उदे श्र्

सामाष्जक पिीक्षण सम्वष्न्ध पिीक्षकलाई क्षमर्ा अर्भबृर्ध कार्िक्रम बाट सामाष्जक परिक्षण

परिक्षण प्रभावकािी रुपमा गिाउने ।

गने पिीक्षकलाई स्वास््र् क्षेरमा सामाष्जक जवार्दे वहर्ाको लार्ग सं घीर् मागिदशिन "
"२०७६बमोष्जम सामाष्जक परिक्षण गनि सहर्ोग पुग्ने ।
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अपेष्क्षर्

सामाष्जक परिक्षण कार्िक्रम थप प्रभावकािी रुपमा सं चालन हुने ।

कार्िन्वर्न

प्रादे ष्शक स्वास््र् र्ार्लम केन्र l

सन्चालन

र्ार्लम र्दनुपने सामाष्जक पिीक्षक को छनौट स्थानीर् र्ह सं गको समन्वर्मा सम्बष्न्धर्

प्रर्र्र्ल
गने र्नकार्
प्रकृर्ा

सामाष्जक परिक्षक हरुको क्षमर्ा अववबृर्ध हुने l

स्वास््र् कार्ािलर् ले गनुप
ि ने छ ।

उपचािात्मक सेवा महाशाखाले र्नदे ष्शका को अर्भमुखीकिण कार्िक्रम सम्पन्न गरि सकेपर्छ
प्रादे ष्शक र्ह बाट कार्िक्रम सं चालन गनुप
ि ने छ ।

एउटा ष्जपला बाट कष्म्र्मा ५ जना पिीक्षक लाइ आवश्र्कर्ा अनुसािको वैचमा सं चालन
गनुप
ि ने छ ।

"मागिदशिन २०७६ स्वास््र् क्षेरमा सामाष्जक जवार्दे वहर्ाको लार्ग सं घीर्"लाइ आधाि

मानेि कार्िक्रम सं चालन गनुप
ि ने छ ।

आवश्र्कर्ा अनुसाि उपचािात्मक सेवा महाशाखाबाट सष्ह्जकिं को लार्ग प्रर्र्र्नर्ध बोलाउन
सवकने छ
आर्थिक

बािर्ाि

।

३ र्दनको कार्िक्रमअथिमन्रालर् को कार्िसंचालन र्नदे ष्शका ि प्रचर्लर् आर्थिक ऐन कानुन
अनुसाि खचि गनुप
ि ने छ

।

अर्भलेख र्था कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् उपचािात्मक

सेवा महाशाखामा प्रर्र्बेदन अर्नवार्ि पठाउनु

प्रर्र्बेदन

पनेछ l

सन्दभि सामग्री

स्वास््र् क्षेरमा सामाष्जक जवार्दे वहर्ाकोलार्ग सं घीर् मागिदशिन २०७६

वक्रर्ाकलाप

: आधािभूर् र्था आकष्स्मक सेवाको सुर्नश्चर्र्का लार्ग और्धीको आपूर्र्ि ि उपर्ोग,

सम्वष्न्ध कार्िक्रमहरुको अनुगमन र्था मूपर्ाङकन अनुगमन
)भ्रमण खचि

मुपर्ाङ्कन र्था कार्िक्रम कार्ािन्वर्न

परिचर्

आधािभूर् र्था आकष्स्मक सेवाको सुर्नश्चर्र्का लार्ग और्धीको आपूर्र्ि ि उपर्ोग,

उदे श्र्

आधािभूर् र्था आकष्स्मक सेवा अन्र्गिर् र्नशुपक और्र्धको आपूर्र्िभण्िाि,ण ि उपर्ोग

अपेष्क्षर्

और्र्धको आपूर्र्ि सहज हुने ।

प्रर्र्र्ल

सम्वष्न्ध कार्िक्रमको अनुगमन र्था मूपर्ाङकन कार्िक्रम ।
सुर्नष्श्चर्र्ा हुने ।

और्र्धको अनुगमन गने कार्िले और्र्धको प्रर्ोगमा सिलीकृर् हुने ।
और्र्धको आपूर्र्िl भण्िािण ि उपर्ोगमा गुणस्र्िीर्र्ा कार्म हुने ,

कार्िन्वर्न गने सामाष्जक ववकास मन्रालर् ि अन्र्गिर्का र्नकार्हरु
र्नकार्

सं चालन प्रवक्रर्ा अनुगमन भ्रमण को कार्िर्ोजना बनाउने l

।

उपचािात्मक सेवा महाशाखाबाट र्र्ाि गरिएको चेकर्लस्ट प्रर्ोग गरि अर्नवार्ि प्रर्र्बेदन
पेश गनुप
ि ने छ ।

कार्िक्रमको प्रभावकारिर्ा मूपर्ाङ्कन ि छलर्ल ।
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(

आगामी र्दनका कसिी अष्घ बढ्ने भन्ने मागिर्नदे श हुने ।
आर्थिक

अथिमन्रालर् को कार्िसंचालन र्नदे ष्शका ि प्रचर्लर् आर्थिक ऐन कानुन अनुसाि खचि

वाँिर्ाँि
अर्भलेख

प्रर्र्बेदन

गनुप
ि ने छ

।

र्था कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् उपचािात्मक
पठाउनु पनेछ

सन्दभि सामग्री

सेवा महाशाखामा प्रर्र्बेदन अर्नवार्ि

उपचािात्मक सेवा महाशाखाबाट र्र्ाि गरिएको चेकर्लस्ट l

वक्रर्ाकलाप : प्रादे ष्शक अस्पर्ालहरुमा ष्क्लर्नकल अर्िट कार्िक्रम सन्चालन
परिचर्

प्रादे ष्शक अस्पर्ालहरुमा ष्क्लर्नकल अर्िट कार्िक्रम सं चालन गनिकार््र्ाङ्क सं कलन

उदे श्र्

अस्पर्ालबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्र्िमा सुधाि पर्ाउन l

ववश्लेर्ण गरिउपलब्ध र्नदे ष्शका अनुसािष्क्लर्नकल अर्िट कार्िक्रम सं चालन गने ।
सेवा प्रदार्क लाई सेवा प्रर्र् ष्जम्मेबाि बनाउन l
सेवामा जवार्दे वहर्ा कार्म हुने l

अपेष्क्षर्

अस्पर्ालले र्दने सेवाको गुणस्र्िमा सुधाि र्था पािदष्शिर्ा आउने ।

प्रर्र्र्ल
कार्िन्वर्न गने

स्वास््र् र्नदे शनालर्

र्नकार्

सं चालन प्रकृर्ा

स्वास््र् संस्थामा गई ष्क्लकल अवस्थाको मूपर्ाङ्न गरि सो को र््र्ाँक सं कलन गने ।
र््र्ाङ्कको ववश्वसनीर्र्ा ववशलेर्ण गरि ष्क्लर्नकल अर्िटको लार्ग र्र्ािी गने ।

सं घीर् ष्क्लर्नकल अर्िटको र्नदे ष्शका लाई आधाि मार्न प्रदे श स्र्िमा कार्िक्रम सं चालन
गने

कार्िक्रम संचालन गदाि उपचािात्मक सेवा महाशाखा समन्वर् गरि कार्िक्रम सं चालन
गनुप
ि ने छ
आर्थिक

अथिमन्रालर् को कार्िसंचालन र्नदे ष्शका ि प्रचर्लर् आर्थिक ऐन कानुन अनुसाि खचि

वाँिर्ाँि
अर्भलेख

प्रर्र्बेदन

गनुप
ि ने छ

।

र्था कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् उपचािात्मक सेवा महाशाखामा प्रर्र्बेदन अर्नवार्ि पठाउनु

सन्दभि सामग्री

पनेछ l

उपचािात्मक सेवा महाशाखाबाट र्र्ाि भएको ष्क्लर्नकल अर्िट सम्बष्न्ध र्नदे ष्शका l

वक्रर्ाकलाप : कार्िक्रमको नामःप्रादे ष्शक अस्पर्ालहरुको ब्र्बस्थापनको

लार्ग अस्पर्ाल ब्र्बस्थापक

अर्धकृर् ( Hospital management officer) किाि सेवामा र्नर्ुष्ि ) शैर्ा अस्पर्ालहरुका लार्ग ५०(
सेवा सुदृिीकिणका लार्ग अस्पर्ाल ब्र्बस्थापन अर्धकृर्

परिचर्

अस्पर्ालको

उदे श्र्

अस्पर्ाल सेवाको ब्र्बस्थापकीर् सुधाि हुने ।

अपेष्क्षर्

अस्पर्ालको समग्र सेवा सं ग ब्र्बस्थापन कार्िलाई जोड्दा सेवा प्रवाहमा

प्रर्र्र्ल

सार्ौं र्ह किाि सेवाबाट र्लने

।

वृष्द्ध हुने ।
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स्वास््र् सेवा

प्रभावकारिर्ा

कार्िन्वर्न गने सम्बष्न्धर् ५० शैर्ाका प्रदे शस्र्िका अस्पर्ालहरु
र्नकार्

सं चालन प्रकृर्ा

किाि सेवा ऐन ि र्नर्मावली अन्र्गिर् िहेि अस्पर्ाल ब्र्बस्थापन अर्धकृर् (Hospital
Management officer) स्वास््र् सेवा सार्ौं र्हमा किािमा र्नर्ुष्ि गने। र्नर्ुष्ि गरिने
कमिचािीको शैष्क्षक र्ोग्र्र्ा Health Care management
स्नार्क उर्ीणि भएको हुनपु ने ।

र्बर्र्मा कष्म्र्मा पर्न

अस्पर्ाल ब्र्बस्थापक अर्धकृर् पदमा र्स अष्घ काम गदै आएकालाई र्निन्र्िर्ा र्दन
सवकनेछ l
आर्थिक

नेपाल सिकािको आर्थिक र्नर्म र्था स्वास्थ सेवा र्नर्मावली बमोष्जम
अर्धकृर् सार्ौं स्र्िको र्लब स्केलदशैं पेश्की ि पोशाक भत्ताको लार्ग

वाँिर्ाँि
अर्भलेख

प्रर्र्बेदन

l बजेट ब्र्बस्थापन गरिएको छ

स्वास््र् सेवा

,महं गी भत्ता ,

र्था कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् उपचािात्मक सेवा महाशाखामा प्रर्र्बेदन अर्नवार्ि पठाउनु
पनेछ

सन्दभि सामग्री

प्रचर्लर् आर्थिक ऐन कानुन

वक्रर्ाकलाप : और्र्ध लगार्र्का सामग्रीको िु वानीरिप्र्ावकंग र्था ववर्िण समेर् । ,
परिचर्

र्नशुपक और्र्ध लगार्र्का सामग्री स्वास््र् सं स्थाहरुसम्म

उदे श्र्

र्नशुपक और्र्ध लगार्र्का सामग्री स्वास््र् सं स्थाहरुसम्म पुिर्ाउने ।

अपेष्क्षर्

र्नशुपक और्र्ध लगार्र्का सामग्री स्वास््र् सं स्थाहरुसम्म पुग्ने ि और्र्ध र्था समानको

र्था ववर्िण समेर् गने कार्िमा र्ो बजेट प्रर्ोग हुने ।

प्रर्र्र्ल

िु वानी र्था रिप्र्ावकंग

उपलव्धर्ा भै प्रर्ोग हुने ।

कार्िन्वर्न गने प्रदे श स्वास््र् आपूर्र्ि केन्र ।
र्नकार्

सं चालन प्रकृर्ा

प्रदे शस्र्िबाट र्स मार्हर्का र्नकार्हरुमा और्र्ध िु वानी गदाि लाग्ने खचि ।

िु वानीको क्रममा रिप्र्ावकंग गनुि पिे मा र्सै ष्शर्िकबाट खचि गनि सवकने छ ।
आवश्र्क ववर्िण व्र्वस्था र्मलाउन सवकने ।

आर्थिक

अथिमन्रालर् को कार्िसंचालन र्नदे ष्शका ि प्रचर्लर् आर्थिक एन कानुन अनुसाि खचि

वाँिर्ाँि
अर्भलेख

प्रर्र्बेदन

गनुप
ि ने छ

र्था कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् उपचािात्मक

सन्दभि सामग्री

वक्रर्ाकलाप

पठाउनु पनेछ

सेवा महाशाखामा प्रर्र्बेदन अर्नवार्ि

प्रचर्लर् आर्थिक ऐन कानुन
:PPP मोिेल मा नाक कान घाँटी ि दांर् सम्बष्न्ध र्बशेर्ज्ञ उपचाि सेवा सं चालन

232

परिचर्

प्रदे शस्र्िमा प्रत्र्ेक प्रदे श स्वास््र् र्नदे शनालर् वा सामाष्जक ववकास मन्रालर्ले नाक
कान घाँटी र्था दाँर् सम्बष्न्ध र्बशेर्ज्ञ सेवा र्बर्भन्न अस्पर्ालहरुले
र्हको सहकार्िमा सं चालन गने ।

प्रदे श ि स्थानीर्

उदे श्र्

प्रदे श ि स्थानीर् र्हको र्बर्भन्न अस्पर्ालबाट र्बशेर्ज्ञ सेवा प्रदान गने ।

अपेष्क्षर्

नाकर्था दाँर् सम्बष्न्ध सेवाहरु आम जनर्ाले नष्जकको स्वास््र् सं स्था,घाँटी ,कान ,बाट

कार्िन्वर्न

सामाष्जक ववकास मन्रालर्

सं चालन

र्बशेर्ज्ञ सेवाको लार्ग प्रदे श वा स्थानीर् र्हको उपर्ुि अस्पर्ालको छनौट गने ।

प्रर्र्र्ल
गने र्नकार्
प्रकृर्ा

सहज र्रिकाले

प्राप्त गने ।

सम्बष्न्धर् र्बर्र् को र्बशेर्ज्ञ सम्बष्न्धर् र्बशेर्ज्ञ को

,र्बशेर्ज्ञ सेवा र्दने अस्पर्ाल(

सोसाइटी वा र्नष्ज ष्क्लनष््क आर्द बाट सं ग सम्झौर्ा गने । )

सेवाको लार्ग चावहने आवश्र्क औजािउपकिणको ब्र्बस्थापन गने । ,

स्थानीर् आवश्र्कर्ा ि बजेट को आधािमा साप्तावहक पाष्क्षक वा माष्शक रुपमा,PPP
को आधािमा सेवा सं चालन गने ।
आर्थिक

वाँिर्ाँि

प्रचर्लर् आर्थिक ऐन र्नर्मको परिर्धमा िही खचि गने ।

अर्भलेख र्था कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् उपचािात्मक सेवा महाशाखामा प्रर्र्बेदन अर्नवार्ि पठाउनु
प्रर्र्बेदन

पनेछ ।

सन्दभि सामग्री

उपचािात्मक सेवा महाशाखासंग समन्वर् गरि ।

वक्रर्ाकलाप : स्वास््र्कमीहरुका लार्ग आधािभूर् र्था आकष्स्मक सेवा अन्र्गिर्
घाटी र्था मुख स्वास््र् सम्वष्न्ध प्राथर्मक उपचाि बािे
) ष्जपलामा(
परिचर्

आँखा, नाक, कान,

प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण अर्भमुष्खकिण

र्ार्लम /

स्वास््र् कार्ािलर् वा पार्क पने स्थानमा स्वास््र् सं स्थामा कार्ििर् स्वास््र्कमीहरुको

आँखा नाक कान घाटी र्था मुख स्वास््र् सम्वष्न्ध प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ार्लम ष्जपला
र्हका स्वास््र् कमीहरुलाई वोलाई सं चालन गने ।

उदे श्र्

स्वास््र् सं स्थामा कार्ििर् स्वास््र्कमीहरुको लार्ग आँखा, नाक, कान, घाटी र्था मुख

स्वास््र् सम्वष्न्ध प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ार्लम गदाि सो प्रदे शस्र्िका छार्नएका )ष्जपलामा(
कमी उपचाि सेवा र्दन सक्षम हुने । स्वास््र्
MTOT

र्लएका स्वास्थर्कमीले अन्र् स्वास््र्कमीहरुलाई र्ार्लम र्दन सक्ने भएकाले

धेिै स्वास््र्कमीहरु र्सबाट लाभाष्न्वर् हुने ।

स्थानीर् र्हमा समेर् सो कार्िक्रम सं चालन गनुप
ि ने भएकोले श्रोर् व्र्ष्िको रुपमा
ववकास गने l
अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल
कार्िन्वर्न

गने र्नकार्

स्वास््र् सं स्थामा कार्ििर् स्वास््र्कमीहरुको लार्ग आँखा, नाक, कान, घाटी र्था मुख
स्वास््र् सम्वष्न्ध प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ार्लम बाट जनशष्िको सम्वष्न्धर् ववर्र्मा साधािण
ज्ञान हुने । सोही ज्ञानका आधािमा अन्र् जन शष्िलाई र्ार्लम र्दन सक्ने ।
स्वास््र् कार्िलर्
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सं चालन
प्रकृर्ा

प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ार्लमका लार्ग ववज्ञ जनशष्ि र्लने । ववज्ञको सहर्ोगमा प्रष्शक्षक

प्रष्शक्षण र्ार्लम सामाग्री र्नमािण गने वा उपचािात्मक सेवा महाशाखासं ग समन्वर् गरि
प्राप्त गने

स्थान चर्न गने ।

स्वास््र्कमी छनौट गने ।

र्ार्लम सं चालनको ववर्ध ३ र्दने कार्िक्रम संचालन गने ।
आर्थिक

वाँिर्ाँि

अथि मन्रालर् को कार्िसंचालन र्नदे ष्शका ि प्रचर्लर् आर्थिक ऐन कानुन अनुसाि खचि
गनुप
ि ने छ

अर्भलेख र्था कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् उपचािात्मक सेवा महाशाखामा प्रर्र्बेदन अर्नवार्ि पठाउनु
प्रर्र्बेदन

पनेछ ।

सन्दभि सामग्री

उपचािात्मक सेवा महाशाखाले र्र्ाि गिे को र्नदे ष्शका ।

वक्रर्ाकलाप :प्रादे ष्शक अस्पर्ालमा EHR प्रणाली स्थापना गने
परिचर्

प्रत्र्ेक प्रदे शमा कष्म्र्मा एक प्रादे ष्शक अस्पर्ालमा Electronic Health Record प्रणाली

उदे श्र्

अस्पर्ालको अर्भलेख ि प्रर्र्बेदन लाई गने । DIGITALIZE

अपेष्क्षर्

अस्पर्ालको अर्भलेख ि प्रर्र्बेदनमा सहज हुने l

प्रर्र्र्ल
कार्िन्वर्न

गने र्नकार्
सं चालन
प्रकृर्ा

स्थापना गरि सं चालन गने ।

अस्पर्ालले र्दने सेवाहरुलाई र्छटोछरिर्ो ि गुणस्र्िीर् बनाउने ।,

सेवाग्राही सम्बष्न्ध र्बविण अपिेट िहने l
सामाष्जक ववकास मन्रालर्

बनाउन पिसब्जिर्नक खरिद एन software प्रणालीको लार्ग EHRअनुसाि पिामशिदार्ा

छनौट गने l

र्नमािण भएको

: सं चालन को लार्ग चावहने आवश्र्क उपकिण हरु जस्र्ै software

l लगार्र्का सामाग्रीहरुको ब्र्बस्थापन गने ,वप्रन्टि,कम्प्र्ुटि

सम्बष्न्धर् अस्पर्ालहरूलाई l बािे अर्भमुखीकिण गने software
आर्थिक

वाँिर्ाँि

प्रचर्लर् आर्थिक ऐन र्नर्मको परिर्धमा िही खचि गने ।

अर्भलेख र्था कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् उपचािात्मक सेवा महाशाखामा प्रर्र्बेदन अर्नवार्ि पठाउनु
प्रर्र्बेदन

पनेछ ।

सन्दभि सामग्री

उपचािात्मक सेवा महाशाखासंग समन्वर् गरि

वक्रर्ाकलाप :आधािभूर् र्था आकष्स्मक सेवा ि सघन उपचाि सम्बष्न्ध र्ार्लम सं चालन गनि SKILL LAB
को स्थापना र्था सं चालन
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परिचर्

आधािभूर् र्था आकष्स्मक सेवा ि सघन उपचाि सम्बष्न्ध र्ार्लम सं चालन गनि SKILL

उदे श्र्

आकष्स्मक सेवा सं ग सम्बष्न्धर् र्ार्लमसघन उपचा ,ि सम्बष्न्ध र्ार्लम लगार्र्का र्ार्लम

LAB को स्थापना गरि संचालन गने ।
सं चालन गनि सहज बनाउने ।

आधािभूर् र्था आकष्स्मक सेवा ि सघन उपचाि सम्बष्न्ध र्ार्लम सं चालन गनि सबै उपकिण
र्था सामाग्रीहरु एक
अपेष्क्षर्

ठाउ बाट उपलब्ध गिाउने ।

र्बर्भन्न र्सपमुलक र्ार्लम सं चालन गनि आधुर्नक उपकिण सवहर्को SKILL LAB स्थापना

प्रर्र्र्ल

हुने ।

र्ार्लम पश्चार् गुणस्र्िीर् सेवा प्रवाह हुने ।

कार्िन्वर्न गने प्रदे श स्वास््र् र्ार्लम केन्र ।
र्नकार्

सं चालन प्रकृर्ा

SKILL LAB को लार्ग र्ार्लम केन्र मै वा अन्र् कुनै उपर्ुि अस्पर्ाल छनौट गने

SKILL LAB को लार्ग उपचािात्मक सेवा महाशाखाबाट र्ोवकएको सामाग्रीहरु र्ोवकएकै
specification साविजर्नक खरिद ऐन अनुसाि प्रवक्रर्ा पुर्ािएि खरिद गने ।

SKILL LAB को लार्ग चावहने स्थान ि र्ष्जिचि लगार्र्को ब्र्बस्थापन गने ।
सहजीकिण को लार्ग उपचािात्मक सेवा महाशाखामा सम्पकि गने ।
आर्थिक

प्रचर्लर् आर्थिक ऐन र्नर्मको परिर्धमा िही खचि गने ।

वाँिर्ाँि
अर्भलेख

प्रर्र्बेदन

र्था कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् उपचािात्मक

सन्दभि सामग्री

पनेछ ।

सेवा महाशाखामा प्रर्र्बेदन अर्नवार्ि पठाउनु

उपचािात्मक सेवा महाशाखासंग समन्वर् गरि ।

वक्रर्ाकलाप :दुि ष्चवकत्सा (Telemedicine) प्रादे ष्शक हब सं चालन
परिचर्

प्रदे शमा दुि ष्चवकत्सा सेवा सं चालन गनि कष्म्र्मा एक अस्पर्ाल लाई )TELEMEDICINE(

उदे श्र्

प्रदे श र्भरका अस्पर्ाल र्था स्वास््र् सं स्था हरुलाई दुि ष्चवकत्सा को माध्र्म बाट

प््िादे ष्शक हब बनाइ सं चालन गने
ष्चवकत्सकीर् सहर्ोग गने ।

आवश्र्कर्ा अनुसाि केष्न्रर् हब संग सहर्ोग र्लने ।
अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल

दुगम
ि र्था पहुच नभएका स्थानका जनर्ा ले दुि ष्चवकत्साका माध्र्मबाट र्बशेर्ज्ञ सेवा प्राप्त
गने

ष्चवकत्सक र्था स्वास््र्कमीको क्षमर्ा अववबृर्ध हुने ।
आर्थिक वयर्भाि कम हुने ।

कार्िन्वर्न

गने र्नकार्

सामाष्जक ववकास मन्रालर्
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सन्चालन
प्रकृर्ा

प्रादे ष्शक हब को लार्ग अस्पर्ाल छनौट गने ।

छनौट गरिएको अस्पर्ालमा दुि ष्चवकत्साको सं घीर् कार्िववर्ध अनुसािको सामग्री ,जनशष्ि ,
र्र्निचि लगार्र्को ब्र्बस्थापन गरि सं चालन गने ।

सहजीकिण को लार्ग उपचािात्मक सेवा महाशाखामा सम्पकि गने ।
आर्थिक

वाँिर्ाँि

प्रचर्लर् आर्थिक ऐन र्नर्मको परिर्धमा िही खचि गने ।

अर्भलेख र्था कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् उपचािात्मक
प्रर्र्बेदन

पनेछ ।

सन्दभि सामग्री

दुि ष्चवकत्सा सम्बष्न्ध कार्िववर्ध
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सेवा महाशाखामा प्रर्र्बेदन अर्नवार्ि पठाउनु

नर्सिङ्ग र्था सामाष्जक सुिक्षा कार्िक्रम
कार्िक्रमको नामः नर्सिङ्ग नेर्त्ृ व ववकास क्षमर्ा अर्भवृष्द्ध कार्िक्रम

नर्सिङ्ग जनशष्िको व्र्वस्थापनमा दे ष्खएका च ुनौर्र्हरुलाई सामना गनि, उर्नहरुको मनोवल

परिचर्

उच्च िाख्न, काममा उत्प्रेिणा
बृष्द्ध गदै नेर्त्ृ व र्था

जगाउन, साथै आवश्र्क ज्ञान, र्सप ि अवधािणमा उपलेखनीर्

व्र्वस्थापनको भूर्मकालाई सशि बनाउनका लागी नेर्त्ृ व ववकास ि

व्र्वस्थापनमा क्षमर्ा अर्भबृष्द्ध गनि र्ो कार्िक्रम िाष्खएको हो ।
उद्देश्र्

सिकािी र्था र्नजी

स्वास््र् सं स्था, प्रदे श ि स्थानीर् र्ह र्था शैष्क्षक

सं स्थामा

कार्ििर्

नर्सिङ्ग कमिचािीहरुको नेर्त्ृ व र्था ब्र्बस्थापनमा ज्ञान ि र्सपमा अर्भबृष्द्ध गरि गुणस्र्िीर्
स्वास््र् सेवा प्रवाह गने ।

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल

नर्सिङ्ग जनशष्िहरुले आफ्नो कार्िक्षेरमा ब्र्बस्थापवकर् ष्जम्मेवारि बहन गदाि नेर्त्ृ वदार्ी भूर्मका

सञ्चालन प्रवक्रर्ा

कार्िक्रम सञ्चालन गने र्नकार्ःप्रादे ष्शक स्वास््र् र्ार्लम केन्र ।

बहन गनिसक्नेहन
ु ेछन् ।

कार्िक्रम सञ्चालन गने ववर्धः

१। कार्िक्रमको ववस्र्ृर् कार्ि र्ोजना बनाई बजेटको र्थोष्चर् वािँर्ािँ गिी कार्िक्रम सं चालन
गनुप
ि नेछ ।

२।प्रदे श र्था स्थानीर् र्ह अन्र्गिर्का स्वास््र् सं स्था, स्वास््र् कार्ािलर्/केन्र,शैष्क्षक सं स्थामा
कार्ििर् नर्सिङ्ग कमिचािीहरुलाई सहभागी गिाउनुपनेछ ।

३। जम्मा सहभार्ग सं ख्र्ाः २० जना ि २५-प्रष्शक्षक संख्र्ाः प्रर्र् र्दन कष्म्र्मा ४ जना ।

४। र्ार्लममा प्रष्शक्षक छनोट गदाि सम्बष्न्धर् ववर्र्मा प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ार्लम प्राप्त नर्सिङ्ग

कमिचािीहरु हुनपु नेछ र्थावप अन्र् लेखा/प्रशासन संग सम्बष्न्धर् ववर्र्मा भने ववर्र् ववज्ञलाई
प्रष्शक्षकको रुपमा व्र्वस्था गनुप
ि नेछ ।

५।र्ार्लमको अवर्ध कष्म्र्मा ६ र्दनको िहनेछ ।

६। केन्रले र्र्ाि पािे को नर्सिङ्ग कमिचािीहरुको नेर्त्ृ व र्था ब्र्बस्थापन सम्बष्न्ध र्ार्लम
प्र्ाकेजको आधािमा र्ार्लम सञ्चालन गनुप
ि नेछ ।
बजेट बाँिर्ाँि

नेपाल सिकािको श्रोर्वाट LMBIS code 2.7.22.218

मा र्स कार्िक्रमका लागी प्रत्र्ेक

प्रदे शमा रुलाख वजेट ववर्नर्ोजन गरिएको छ ६.। उपलब्ध िकमलाई प्रचर्लर् आर्थिक ऐन ि
र्नर्ामवलीको परिधीमा िही प्रष्शक्षक भत्ता, सहभागी भ्रमण भत्ता, सहभागी र्ार्ार्ार् खचि,

मसलन्द, लगार्र् अन्र् आवश्र्क शीर्िकमा वाँिर्ाँि गिी कार्िक्रम सम्पन्न गनुप
ि नेछ । अपुग
िकम सम्बष्न्धर् प्रदे शले आफ्नै श्रोर्बाट जुटाउनु पनेछ ।
अर्भलेख

प्रर्र्वेदन
सन्दभि सामार्ग्र

र्था कार्िक्रम सं र्ोजकले र्ार्लम सम्पन्न गिी त्र्सको ववस्र्ृर् प्रर्र्वेदन स्वास््र् सेवा ववभागको
नर्सिङ्ग र्था सामाष्जक सुिक्षा महाशाखाको ईमेल आइर्ि nursing2075@gmail.com मा
पठाउनु पनेछ ।

नर्सिङ्ग र्था सामाष्जक सुिक्षा महाशाखाले र्र्ाि पािे को नर्सिङ्ग कमिचािीहरुको

लागी नेर्त्ृ व

ववकास र्था ब्र्बस्थापन सम्बष्न्ध र्ार्लम प्र्ाकेज, भ्रमण खचि र्नर्मावली २०७२ चौथो (
)सं शोधन, आर्थिक कार्िववर्ध र्था ववत्तीर् उत्तिदावर्त्व ऐन २०७६ ।
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कार्िक्रमको नामः प्रादे ष्शक अस्पर्ालहरुमा ष्क्लर्नकल अर्िट कार्िक्रम सं चालन गने ।
परिचर्

सम्बष्न्धर् स्वास््र् सं स्थाबाट प्रवाह भइिहेका सेवाहरुको गुणस्र्ि मापन ि सुधािका

लार्ग गरिने प्रर्त्न स्वरुप ष्क्लर्नकल अर्िट कार्िक्रम लागू गरिन्छ । र्ो एक गुणस्र्ि
सुधािको प्रवक्रर्ा हो जहाँ र्बिार्महरुको स्वास््र्मा सुधाि गनि ि स्वास््र्का सुचांकहरु
समेर्मा सुधाि गनि वैज्ञार्नक र््र्का आधािहरुमा सुधािका लार्ग ववर्भन्न कार्िक्रमहरुको

कार्ािन्वर्न गरिन्छ । प्रादे ष्शक अस्पर्ालहरुमा स्वास््र् सेवाको गुणस्र्िमा सुधािका
लार्ग ष्क्लर्नकल अर्िट कार्िक्रम लागू गरिएको छ ।

स्वास््र् क्षेरमा के कस्र्ा कार्िहरु भई िहेका छन् ि कहाँ सुधाि गनुि पने हो भन्ने

जानकािी प्राप्त गनिका लार्ग ष्क्लर्नकल अर्िट गनि आवश्र्क हुने भएकोले गुणस्र्रिर्

नर्सिङ्ग÷स्वास््र् सेवा प्रदान गनि ि सेवाग्राहीहरुको लार्ग सन्र्ोर्जनक प्रर्र्र्ल प्राप्त गनि
र्ो कार्िक्रम िाष्खएको हो ।
उद्देश्र्

१। स्वास््र् सं स्थाबाट प्रवाह भएका स्वास््र् सेवाको गुणस्र्िको मापन गरि स्र्रिर्
मापदण्िसं ग र्ुलना गने ।

२। गुणस्र्रिर् स्वास््र् सेवा प्रवाहमा दे ष्खएका अन्र्िलाई परिपुर्र्ि गनिका लार्ग
कार्िक्रमहरु कार्ािन्वर्न गरि गुणस्र्रिर् स्वास््र् सेवा प्रवाह गने ।

३। गुणस्र्रिर् नर्सिङ्ग ÷स्वास््र् सेवा प्रदान गनि ि सेवाग्राहीहरुको लार्ग सन्र्ोर्जनक
प्रर्र्र्ल प्राप्त गने ।
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल

१। अस्पर्ालबाट र्दइएको स्वास््र् सेवाहरुको गुणस्र्िमा सुधाि भएको हुनेछ ।

सञ्चालन प्रवक्रर्ा

कार्िक्रम सञ्चालन गने र्नकार्ः प्रदे श स्वास््र् र्नदे शनालर्

२। र्बिामीहरुको स्वास््र् सेवा प्रर्र्को सन्र्ुष्टटमा सुधाि हुनेछ ।
कार्िक्रम सञ्चालन गने ववर्धः

स्वास््र् र्नदे शनालर्ले सविप्रथम स्वास््र् सेवाको गुणस्र्ि सुधाि गनि आवश्र्क िहेको
अस्पर्ालको छनौट गनुि पनेछ ।

छनौट गरिएका अस्पर्ालमा र्ो कार्िक्रम शुरु गनि ष्क्लर्नकल अर्िट र्नदे ष्शका

बमोष्जमको सर्मर्र्को बैठक बर्स ववर्र्गर् क्षेरहरुको छनौट गरि सो क्षेरको गुणस्र्ि
मापनका लागी आवश्र्क हुने स्र्िीर् मापदण्िको आधािमा चेक र्लटट र्र्ाि गनुि पनेछ
।

र्र्ाि गरिएको चेकर्लटटको आधािमा सेवा प्रवाह सम्बन्धमा र््र्ांक सं कलन गरि
स्र्िीर् मापदण्िको आधािमा प्राप्त र््र्ांक ववश्लेर्ण गनुि पनेछ।

ववश्लेर्ण पश्चार् स्वास््र् सेवा प्रवाहमा दे ष्खएका ववर्र्गर् क्षेरहरुको अन्र्िहरुमा
सुधाि गनिकालार्ग Supportive Supervision and Monitoring लगार्र्का ववर्भन्न
वक्रर्ाकलापहरु समावेश गरि कार्िर्ोजना र्र्ाि गनुप
ि नेछ ।

सोवह कार्िर्ोजनाहरुको आधािमा कार्िक्रमहरु कार्ािन्वर्न गनुप
ि नेछ ।
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कार्िक्रमहरुको कार्ािन्वर्न पश्चार् स्वास््र् सेवाको गुणस्र्िमा सुधाि भए नभएको
मुपर्ांकन गनि पुनः र््र्ांक सं कलन गनुि पने हुन्छ ।

अनुसूचीबमोष्जमका चेकर्लटट प्रर्ोग गरि कार्िक्रम सन्चालन गनुप
ि नेछ ि र्समा
आवश्र्कर्ा अनुसाि थपघट गनि सवकनेछ ।

१-

कार्िक्रम मुपर्ांकन गने क्रममा ष्क्लर्नकल अर्िट र्नदे ष्शकामा व्र्वस्था गरिएका सर्मर्र्
ि र्नकार्ले र्ोके अनुसाि गनुप
ि नेछ ।

ष्क्लर्नकल अर्िटको प्रवक्रर्ा पुिा भए पश्चार् एक ववस्र्ृर् प्रर्र्वेदन र्र्ाि गरि अस्पर्ाल
ि र्नदे शनालर् समेर्का प्रर्र्र्नधीहरुको उपष्स्थर्र्मा सो को साविजर्नकिण गनुि पनेछ ।

ष्क्लनकल अर्िट चवक्रर् प्रवक्रर्ा भएको हुनाले अष्न्र्म र््र्ांक सं कलन पश्चार् पर्न

स्र्रिर् मापदण्ि ि बर्िमान अभ्र्ास र्बच अन्र्ि दे ष्खएमा पुनः सुधािका कार्िक्रमहरुको
कार्िर्ोजना बनाई लागू गनुपि नेछ ।
बजेट बाँिर्ाँि

नेपाल सिकािको श्रोर्वाट LMBIS code 2.7.22.219

मा र्स कार्िक्रमका लागी

प्रत्र्ेक प्रदे शमा रु४ . लाख बजेट ववर्नर्ोजन गरिएको छ । प्रचर्लर् आर्थिक ऐन ि
र्नर्ामवलीको परिधीमा िही बजेट वाँिर्ाँि गिी कार्िक्रम सम्पन्न गनुि पनेछ । अपुग
िकम सम्बष्न्धर् प्रदे शले आफ्नै श्रोर्बाट जुटाउनु पनेछ ।

अर्भलेख

र्था कार्िक्रम सं र्ोजकले कार्िक्रम सम्पन्न गिी त्र्सको ववस्र्ृर् प्रर्र्वेदन

प्रर्र्वेदन

ववभागको

नर्सिङ्ग

र्था

सामाष्जक

सुिक्षा

nursing2075@gmail.com मा पठाउनु पनेछ ।

सन्दभि सामाग्री

महाशाखाको

स्वास््र्

ईमेल

सेवा

आइर्ि

भ्रमण खचि र्नर्मावली २०७२, सम्बष्न्धर् स्वास््र् सेवा का र्नदे ष्शका/ स्टान्ििि/

चेकर्लटट, सेवाग्राही सन्र्ुष्टट र्ािाम, ष्क्लर्नकल अर्िट र्नदे ष्शका २०७७, आर्थिक
कार्िववधी र्था ववत्तीर् उत्तिदावर्त्व ऐन, २०७६ ।

कार्िक्रमको नामः सम्बष्न्धर् प्रादे ष्शक अस्पर्ालहरुमा कार्ििर् नर्सिङ्ग कमिचािीहरुलाई कष्न्टन्र्ू प्रोर्ेसनल
िेभलपमेन्ट एजुकेशनल मोड्युलको कार्ािन्वर्न गने
परिचर्

नेपाल स्वास््र् क्षेर िणनीर्र् २०७२को २०७७– नर्र्जा २ को प्रर्र्र्ल ३ मा स्वास््र्कमीहरुका

लार्ग पूव-ि सेवाकार्लन ि सेवाकार्लन र्ार्लमहरुको स्र्िोन्नर्र् गने भनी उपले ख गरिए अनुसाि
गुणस्र्रिर् नर्सिङ्ग सेवा प्रदान गनिका लार्ग नसिहरुको पेशागर् ज्ञान ि र्सपमा ब्र्वसावर्कर्ाको
ववकास गनि आवश्र्क भएकोले र्स आर्ो काि .व.््र्क्रम िाष्खएको छ।

उद्देश्र्

नसिहरुको पेशागर् ज्ञान ि र्सपमा ब्र्वसावर्कर्ाको ववकास गने।

अपेष्क्षर्

नसिहरुको पेशागर् ज्ञान ि र्सपमा ब्र्वसावर्कर्ाको ववकास भई गुणस्र्रिर् नर्सिङ्ग सेवा प्रदान गनिका

सञ्चालन

कार्िक्रम सञ्चालन गने र्नकार्ः प्रदे श स्वास््र् र्नदे शनालर्।

प्रर्र्र्ल
प्रवक्रर्ा

लार्ग सक्षम जनशष्िको ववकास हुने ।
कार्िक्रम सञ्चालन गने ववर्धः

प्रदे श स्वास््र् र्नदे शनालर्ले आफ्ना मार्हर्का प्रादे ष्शक अस्पर्ाल छनौट गरि र्ो कार्िक्रम लागू
गनुप
ि नेछ।

प्रदे श स्वास््र् र्नदे शनालर्ले कार्िक्रमको ववस्र्ृर् कार्ि र्ोजना बनाई बजेटको र्थोष्चर् वािँर्ािँ
गिी कार्िक्रम सं चालन गनुप
ि नेछ ।
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केन्रले र्र्ाि पािे को कष्न्टन्र्ू प्रोर्ेसनल िेभेलोपमेन्ट एजुकेशन मोड्यूलहरु साथै प्रदे शको
आवश्र्कर्ा अनुसाि अन्र् थप मोड्यूलहरु र्र्ाि गिी उि मोड्यूलहरुको वािे मा प्रदे श अन्र्गिर्का

स्वास््र् संस्थाहरुका प्रमुख, नर्सिङ्ग प्रमुख, वािि इन्चाजिहरु ि अन्र् नर्सिङ्ग कमािचािीहरुलाई १ र्दने
अर्भमुष्खकिण कार्िक्रम सं चालन गनुपि नेछ ।

कष्न्टन्र्ू प्रोर्ेसनल िेभेलोपमेन्ट एजुकेशन प्रदान गनि प्रष्शक्षक छनौट गदाि सम्बष्न्धर् ववर्र्बस्र्ुमा
प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ार्लम र्लएका वा र्स्र्ै प्रकािको र्ार्लम सन्चालन गिे को अनुभव भएका ववज्ञ
प्रष्शक्षक छनोट गनुप
ि ने छ ।
त्र्सपर्छ

सम्वष्न्धर् प्रष्शक्षकहरुले प्रादे ष्शक स्वास््र् र्नदे शनालर्सं ग समन्वर् गरि आफ्नो सं स्था

र्था अन्र् सं स्थाहरुकानर्सिङ्ग कमिचािीलाई आफ्नो स्वास््र् सं स्थामा लागू हुने मोड्युलहरु समावेश
गरि आवश्र्कर्ा अनुसाि एक भन्दा बवि ब्र्ाचमा पर्न र्ो कष्न्टन्र्ू प्रोर्ेसनल िेभेलोपमेन्ट
एजुकेशन मोड्युलहरुको बािे मा प्रष्शक्षण गनुपि नेछ ।

मोड्युलहरु बािे प्रष्शक्षण गनुि अष्घ Pre-test ि कार्िक्रम लागू गिे पर्छ अर्नवार्ि रुपमा Post-test
र्लनुपनेछ ।

कार्िक्रम लागू गदाि केन्रबाट र्र्ाि गरिएका मोड्युलहरुको समर्ावर्ध सोवहअनुरुपको हुनपु नेछ ि

मोड्युलबािे प्रष्शक्षण र्दँ दा सैद्धाष्न्र्क ववर्र् सं गसंगै र्सप ववकासका लार्ग पर्न आवश्र्क पर्ाव ि
पुवािधािको व्र्वस्था गनुपि नेछ ।
बजेट

बाँिर्ाँि

नेपाल सिकािको श्रोर्वाट र्स कार्िक्रमलाई LMBIS code 2.7.22.217 मा प्रत्र्ेक प्रदे शका
लार्ग रुलाख वजेट ववर्नर्ोजन गरिएको छ । प्रचर्लर् आर्थिक ऐन ६ ., नीर्र्, र्नर्म ि

र्नर्मावलीको परिधीमा िही वजेट वाँिर्ाँि गिी कार्िक्रम सम्पन्न गनुि पनेछ । अपुग िकम
सम्बष्न्धर् प्रदे शले आफ्नै श्रोर्बाट जुटाउनु पनेछ ।

अर्भलेख

कार्िक्रम सं चालन पश्चार् र्ार्लम प्रर्र्वेदन स्वास््र् सेवा ववभागको नर्सिङ्ग र्था सामाष्जक सुिक्षा

सन्दभि

केन्रले र्र्ाि पािे को कष्न्टन्र्ू प्रोर्ेसनल िेभेलोपमेन्ट एजुकेशन मोड्यूलहरु२०७६, कार्ि सं चालन

प्रर्र्वेदन
सामाग्री

महाशाखाको ईमेल आइर्ि nursing2075@gmail.com मा अर्नवार्ि रुपमा पठाउनु पनेछ ।

र्नदे ष्शका २०७७/७८, भ्रमण खचि र्नर्मावली २०७२, आर्थिक कार्िववधी र्था ववत्तीर्
उत्तिदावर्त्व ऐन, २०७६ ।

कार्िक्रमको नामः मवहला सामुदावर्क स्वास््र् स्वर्ंसेववकाहरुलाई र्दघिकालीन सेवाको लार्ग सम्मानजनक
ववदाई )प्रदे श(
परिचर्

मवहला सार्मदावर्क स्वास््र् स्वर्ं सेववकाहरुको र्नःस्वाथि र्ोगदानको कदि गदै नेपाल सिकािले

आ२०७१ .व./०७२ दे ष्ख िाष्टिर् मवहला सामुदावर्क स्वास््र् स्वर्ंसेववका कार्िक्रम िणनीर्र्
२०६७ )पवहलो सं शोधन २०७६(मा उपलेख गरिए अनुसाि स्वास््र् आमा समूहको र्सर्ारिसमा
६० वर्ि वा मार्थका मवहला सामुदावर्क स्वास््र् स्वर्ं सेववकालाई सम्मानजनक ववदाई गने
व्र्वस्था गरिएको छ ।

उदे श्र्

मवहला स्वास््र् स्वर्ंसेववकाहरुले समुदार्मा पुर्ािएको अमूपर् र्ोगदानको कदि गदै उनीहरुको
कार्िभाि नर्ाँ मवहला स्वास््र् स्वर्ंसेववकालाई हस्र्ान्र्िण गनि प्रोत्साहन गने
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अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल

वर्षौँदेष्ख आआफ्नो विामा िवह र्नस्वाथि सेवाभावले कार्ििर् मवहला स-््वास््र् स्वर्ं सेववकाहरुलाई
र्बदाई स्वरुप केवह िकम, प्रमाण पर सवहर् ससम्मान गरिँ दा मवहला स्वास््र् स्वर्ंसेववकाहरुको
र्ोगदानलाई सम्मान भएको हुने ।

साथै नर्ाँ मवहला स्वास््र् स्वर्ंसेववकाहरु मनोनर्न गनि मागि समेर् खुपने ।
सं चालन
प्रवक्रर्ा

स्वास््र् आमा समूहको र्सर्ारिसमा ६० वर्ि वा मार्थका मवहला सामुदावर्क स्वास््र्
स्वर्ंसेववकालाई सम्मानजनक ववदाई गनिका लार्ग र्स आमा नेपाल सिकािको श्रोर्वाट .व.
सामाष्जक ववकास मन्रालर्मा वजेट ववर्नर्ोजन गरिएको छ ।

कार्िक्रम संचालन गनिका लार्ग सविप्रथम सामाष्जक ववकास मन्रालर्ले आफ्नो प्रदे श मार्हर्का

स्थानीर् र्हसं गको समन्वर्मा र्बदाई भएि जाने मवहला स्वास््र् स्वर्ं सेववकाको सं ख्र्ा ि ववविण
सं कलन गनुप
ि नेछ ।

सोवह अर्भलेखको आधािमा सम्बष्न्धर् स्वास््र् कार्ािलर् मार्िर् स्थानीर् र्हसं ग समन्वर् गरि
मवहला स्वास््र् स्वर्ं सेववकाहरुलाई ससम्मान र्बदाई गनुपि नेछ ।

स्वास््र् आमा समूहवाट सम्मानजनक ववदाईको लार्ग र्सर्ारिस भएका मवहला स्वास््र् स्वर्ं
सेववकाहरुलाई र्बदाई गदाि दे हार्का ववविणहरु िाख्नुपनेछः

स्वास््र् आमा समूहले सम्मानजनक र्बदाईको लार्ग गरिएको र्सर्ारिश पर ।

र्बदाई भएकी मवहला स्वास््र् स्वर्ंसेववकाको परिचर्पर नं र्था सम्पकि नं सवहर्को ववविणको
अर्भलेख ।

स्वास््र् आमा समूहले छानेको नर्ाँ मवहला स्वास््र् स्वर्ंसेववका ि र्नजको पूण ि ववविण ।

नोटः नर्ाँ मवहला स्वास््र् स्वर्ंसेववका छनौट गदाि िाष्टिर् मवहला सामुदावर्क स्वास््र् स्वर्ंसेववका
कार्िक्रम िणनीर्र् २०६७पवहलो सं शोधन( २०७६अनुरुप छानेको हुन ु पछि स्थानीर् र्हले
को मवहला स्वास््र् स्वर्ंसेववका कार्िक्रममा उपलेख गिे को सं ख्र्ामा

)

२०७६।०७७ .व.आ

नविाई ववदाई भएका मवहला स्वास््र् स्वर्ंसेववकाको रिि स्थानमा स्वास््र् आमा समूहको
र्सर्ारिसमा स्थानीर् र्हवाट नर्ाँ मवहला स्वास््र् स्वर्ंस्ेववकाको व्र्वस्था गनुपि नेछ।

साथै सम्बष्न्धर् स्थानीर् र्हले आफ्नो प्रदे शको सामाष्जक ववकास मन्रालर्को समन्वर्मा थप

िकमको श्रोर् जुटाई ववदाई र्लन चाहने मवहला स्वास््र् स्वर्ंसेववकालाई प्रमाण पर/र्बदाई िकम
र्था अन्र् सवहर् ववशेर् समािोह गिी सम्मानको व्र्वस्था गनि सक्नेछन् ।
बजेट

बाँिर्ाि

मवहला स्वास््र् स्वर्ंसेववकालाई जनही रुपमा रू २०,०००।–(बीस हजािका दिले नगद वा )
बैं क खार्ामा उपलब्ध गिाउनु पनेछ ।

नोटः सम्बष्न्धर् प्रदे शले आफ्नो मार्हर्का स्वास््र् कार्ािलर् मार्िर् सबै स्थानीर् र्हवाट मवहला

स्वास््र् स्वर्ंसेववकाहरुको ववविण नाम, थि, आई)केन्र ि स्थानीर्( .नं.िी., उमेि, शैष्क्षक

र्ोग्र्र्ा, र्ार्लम, सम्पकि नं., वैंक खार्ा नंि ईमेल उपलब्ध गिी उनीहरुको वैंक खार्ा मार्िर् .
जम्मा गरिर्दने वा भपािई िकमै उपलब्ध गिाउनु पनेछ । िकम नपुग भएमा स्थानीर् र्हले बजेट
ब्र्वस्थापन गनुि पनेछ ।

र्स कार्िक्रम अन्र्गिर् LMBIS code 2.7.22.221 मा प्रत्र्ेक प्रदे शमा िहेका कूल मवहला

सामुदावर्क स्वास््र् स्वर्ंसेववकाको २० लाई पुग्ने गरि %र्स कार्िक्रमका लार्ग बजेट ववर्नर्ोजन
गरिएको छ ।

241

अर्भलेख

प्रर्र्वेदन
सन्दभि

सामाग्री

र्स कार्िक्रम सं पन्न पश्चार् सो को अर्भलेख ि प्रर्र्वेदन सम्बष्न्धर् प्रदे शको सामाष्जक ववकास
मन्रालर्ले स्वास््र् सेवा ववभागको नर्सिङ्ग र्था सामाष्जक सुिक्षा महाशाखाको ईमेल आइर्ि
nursing2075@gmail.com पेश गनुप
ि नेछ ।

िाष्टिर् मवहला सामुदावर्क स्वास््र् स्वर्ंसेववका कार्िक्रम िणनीर्र् २०६७पवहलो सं शोधन
)२०७६

(

कार्िक्रमको नामः मवहला सामुदावर्क स्वास््र् स्वर्मसेववकालाइि आधािभ ुर् र्था पुनर्ािजर्ग र्ार्लम
परिचर्

मवहला सामुदावर्क स्वास््र् स्वर्ंसेववकालाई र्नधािरिर् पाठ्यक्रम अनुसाि आधािभ ुर् र्ार्लमको

व्र्वस्था गनि स्थानीर् सिकािले आवश्र्कर्ा अनुसाि स्वास््र् कार्िक्रमहरुको र्ार्लम, पुनर्ािजगी
र्ार्लम, अनुष्शक्षण, अर्भमुखीकिण गोटठी र्था अनुगमन र्था सर्मक्षा बैठक सं चालन गिी
स्वर्ंसेववकाहरुको क्षमर्ा अर्भवृष्द्ध गनि सक्नेछ भन्नेकुिा मवहला सामुदावर्क स्वास््र् स्वर्ंसेववका

िणनीर्र् २०६७ )पवहलो सं सोधन २०७६( मा उपलेख भए बमोष्जम मवहला सामुदावर्क स्वास््र्
स्वर्ंसेववकाहरुलाई आधािभ ुर् र्था पुनर्ािजगी र्ार्लमहरु प्रदान गनि र्ो कार्िक्रम िाष्खएको छ ।
उदे श्र्

मवहला सामुदावर्क स्वास््र् स्वर्ंसेववकाहरुको स्वास््र् सम्बन्धी ववर्र्गर् आधािभ ुर् ज्ञान ि र्सप

अपेष्क्षर्

र्ार्लम पश्चार् मवहला सामुदावर्क स्वास््र् स्वर्ंसेववकाहरुद्वािा र्दईने स्वास््र् सेवामा सुधाि हुनेछ

सं चालन

मवहला सामुदावर्क स्वास््र् स्वर्मसेववकालाइि आधािभ ुर् र्था पुनर्ािजर्ग र्ार्लम सन्चालन गनिका

प्रर्र्र्ल
प्रवक्रर्ा

अर्भवृष्द्ध भई आफ्नो कार्िक्षेरमा सवक्रर् भई कार्ि गनि सकािात्मक धािणाको ववकास गनुि ।
।

लार्ग र्स आमा नेपाल सिकािको श्रोर्वाट सम्बष्न्धर् प्रदे शको सामाष्जक ववकास मन्रालर्मा .व.
वजेट ववर्नर्ोजन गरिएको छ ।

कार्िक्रम संचालन गनिका लार्ग सविप्रथम सामाष्जक ववकास मन्रालर्ले आफ्नो प्रदे श मार्हर्का
स्थानीर् र्हसं गको समन्वर्मा आधािभ ुर् ि पुनर्ािजर्ग र्ार्लम र्लएका ि र्लन बाँवक मवहला
सामुदावर्क स्वास््र् स्वर्ं सेववकाको सं ख्र्ा ि ववविण संकलन गनुप
ि नेछ ।

सोवह अर्भलेखको आधािमा सम्बष्न्धर् स्वास््र् कार्ािलर् मार्िर् स्थानीर् र्हसं ग समन्वर् गरि

मवहला सामुदावर्क स्वास््र् स्वर्ं सेववकालाइि आधािभ ुर् र्था पुनर्ािजर्ग र्ार्लम प्रदान गनुप
ि नेछ।
र्ार्लम सन्चालन गदाि दे हार् बमोष्जमका बुँदाहरुमा ध्र्ान र्दनुपछि

आधािभ ुर् र्ार्लम १८ र्दनको हुनेछ । प्रथम चिणमा ९ र्दन ि दुई मवहनापर्छ ९ र्दनको र्ार्लम
सन्चालन गनुप
ि नेछ ।

आधािभ ुर् र्ार्लम र्लएको पाँच बर्ि पुिा भएका मवहला स्वास््र् स्वर्ंसेववकाहरुलाई ५ र्दनको
पुनर्ािजगी र्ार्लम र्दनुपनेछ ।

वर् दुबै र्ार्लम सन्चालनका लार्ग प्रष्शक्षक छनौट गदाि मवहला स्वास््र् स्वर्ंसेववका कार्िक्रम
प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ार्लम र्लएका ि मवहला सामुदावर्क स्वास््र् स्वर्ं सेववका र्ार्लम सन्चालन
गने अनुभव भएका स्वास््र्कर्मिहरुलाई प्राथर्मकर्ा र्दनुपनेछ ।

दुबै र्ार्लम मवहला सामुदावर्क स्वास््र् स्वर्ं सेवक र्ार्लम कार्िक्रम प्रष्शक्षक र्नदे ष्शका, २०६०
बमोष्जम सन्चालन गनुि पनेछ ।
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आधािभ ुर् र्ार्लमको कार्िर्ार्लका अनुसूची ि पुनर्ािजगी र्ार्लमको कार्िर्ार्लका २ -अनुसूची- ३
बमोष्जम गनि सवकनेछ ।

सम्बष्न्धर् स्थानीर् परिवेशको आधािमा र्स कार्िर्ार्लकामा अन्र् ववर्र्हरु थप गनि सवकनेछ ।

बजेट

बाँिर्ाि

नेपाल सिकािको श्रोर्वाट र्स कार्िक्रमका लार्ग LMBIS code 2.7.22.221 मा प्रत्र्ेक प्रदे शमा
प्रर्र् ष्जपला एक एकवटा ब्र्ाच आधआिभूर् ि पुनर्ािजगी र्ार्लम सन्चालन गनि गरि वजेट

ववर्नर्ोजन गरिएको छ ।उपलब्ध िकमलाई प्रचर्लर् आर्थिक ऐन ि र्नर्ामवलीको परिधीमा िही

प्रष्शक्षक भत्ता, सहभागी भ्रमण/ भत्ता, सहभागी र्ार्ार्ार् खचि, मसलन्द, लगार्र् अन्र् आवश्र्क
शीर्िकमा वाँिर्ाँि गिी कार्िक्रम सम्पन्न गनुपि नेछ। आवश्र्कर्ा अनुसाि ि बजेटको उपलब्धर्ाको
आधािमा एकभन्दा बवि ब्र्ाच र्ार्लम चलाउन सवकनेछ ।अपुग िकम सम्बष्न्धर् प्रदे शले आफ्नै
श्रोर्बाट जुटाउनु पनेछ ।
अर्भलेख

प्रर्र्वेदन
सन्दभि

सामाग्री

र्स कार्िक्रम सम्पन्न गरिसकेपर्छ सो को अर्भलेख ि प्रर्र्वेदन सम्बष्न्धर् प्रदे शको सामाष्जक
ववकास मन्रालर्ले स्वास््र् सेवा ववभागको नर्सिङ्ग र्था सामाष्जक सुिक्षा महाशाखाको
आइर्ि nursing2075@gmail.com मा पेश गनुप
ि नेछ ।

िाष्टिर् मवहला सामुदावर्क स्वास््र् स्वर्ंसेववका कार्िक्रम िणनीर्र् २०६७पवहलो सं शोधन

र्नर्मावली २०७२ )सं शोधन चौथो(, आर्थिक कार्िववर्ध र्था ववत्तीर् उत्तिदावर्त्व ऐन २०७६।

अस्पर्ालहरुलाई सहजीकिण ि सर्मक्षा

नेपालको सं ववधानको धािा ३५ मा प्रत्र्ेक नागरिकलाई िाज्र्बाट कानूनमा व्र्वस्था
भए बमोष्जम आधािभूर् स्वास््र् सेवा र्नःशुपक प्राप्त गने हक हुनछ
े ि कसैलाई पर्न

आकष्स्मक स्वास््र् सेवाबाट वष्ञ्चर् गरिने छै न” भनी स्वास््र् सेवालाई नेपाली

नागरिकको मौर्लक हक अन्र्गिर् िाखेको छ । सिकािले सं ववधानको भावना समेर्लाई
दृष्टटगर् गिी र्नःशुपक िाष्टिर् स्वास््र् सेवा कार्िक्रम लागू गिे को छ । सो कार्िक्रम

अन्र्गिर् सामाष्जक सेवा एकाइ, एकद्वाि सङ्कट व्र्वस्थापन केन्र ि जेरिर्ाविक वािि
स्थापना गरि र्नःशूपक एवम् सहुर्लर्र्पुण ि रुपमा स्वास््र् सेवा प्रदान गदै आइिहेको
छ।
उद्धेश्र्

जेरिर्ाविक, एसर्था लैं ष्ङ्गक वहं सा व्र्वस्थापन सेवा संचालन भएका

.र्ू.एस.

अपेष्क्षर्

जेरिर्ाविक, एसर्था लैं ष्ङ्गक वहं सा व्र्वस्थापन सेवा कार्िक्रम सम्बन्धमा

.र्ू.एस.

प्रर्र्र्ल

अस्पर्ालहरुलाई प्रभावकािी िगुणस्र्िीर् सेवा प्रवाह गनि मद्दर् पुग्ने ।

ु ा साथै र्स
सम्बष्न्धर् सिोकािवाला हरुलाई वर् कार्िक्रम वा िे जानकािी हुनक
कार्िक्रमको पुनिावलोकन हुनेछ ।

ववधमान अवस्थाको प्रर्र्वेदन प्रस्र्ुर्ीकिण हुने हुँदा कार्िक्रमलाई आगामी र्दनमा थप
प्रभावकािी वनाउन आवश्र्क िणनीर्र् र्र् गनि मद्दर् पुग्नेछ ।
सं चालन प्रवक्रर्ा

(

)२०७६, स्वास््र् स्वर्ं सेवक र्ार्लम कार्िक्रम प्रष्शक्षक र्नदे ष्शका, २०६०, भ्रमण खचि

कार्िक्रमको नामः जेरिर्ाविक, एस र्था लैं ष्ङ्गक वहं सा .र्ू.एस.व्र्वस्थापन सेवा संचालन भएका
परिचर्

ईमेल

कार्िक्रम सन्चालन गने र्नकार्ः प्रादे ष्शक स्वास््र् र्नदे शनालर्
कार्िक्रम सं चालन गने ववर्धः

सम्बष्न्धर् प्रदे शको स्वास््र् र्नदे शनालर्वाट सर्मक्षा कार्िक्रम सं चालन गनुि पनेछ ।
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कार्िक्रम सं चालन गने स्वास््र्कमीले अनुसूची ४ बमोष्जमको प्रस्र्ुर्ीकिणको टे म्पलेट
सं लग्न गिी कार्िक्रम संचार्लर् अस्पर्ालहरुलाई परचाि गनुप
ि नेछ ।

कार्िक्रम संचार्लर् अस्पर्ालवाट मे ,.सु.कार्िक्रम र्ोकल पसिन ि आर्थक
ि प्रशासन
जना लाई प्रस्र्ुर्ीकिण सवहर् सहभागी गिाउनुपनेछ। गिी ३ )लेखा(

प्रदे शको सामाष्जक ववकास मन्रालर्वाट माननीर् मन्रीज्र्ू सष्चवज्र्ू साथैं स्वास््र् ,

,)सामाष्जक र्बकास शाखा( ि मवहला सम्वन्धी ववर्र् क्षेर हेने उच्च स्र्िका कमिचािी

नीर्र्बजेट र् ,था कार्िक्रममा सं लग्न हुने कमिचािीस्वास््र् र्नदे शनालर्वाट आवश्र्क ,

/कमिचािी मार ि र्स कार्िक्रम सँग सम्वष्न्धर् अन्र् सिोकाि िाख्ने सिकािी कार्ािलर्
सिकािी र्था गैि सिकािी सं घ सं स्थाका प्रर्र्र्नर्धहरुलाई आवश्र्कर्ा अनुसाि समेर्
सहभागी गिाउन सवकनेछ ।
वजेट वाँिर्ाँि

नेपाल सिकािको श्रोर्वाट LMBIS code 2.7.22.220 मा प्रत्र्ेक प्रदे शमा रु .
३,००,०००। का दिले वजेट ववर्नर्ोजन गरिएको छ । प्रचर्लर् आर्थिक ऐन ि
र्नर्ामवलीको परिधीमा िही वजेट वाँिर्ाँि गिी कार्िक्रम सम्पन्न गनुि पनेछ ।

अर्भलेख

प्रर्र्वेदन

र्था कार्िक्रम सं चालन भए पश्चार् सम्बष्न्धर् प्रदे शको स्वास््र् र्नदे शनालर्ले स्वास््र्
सेवा ववभागको नर्सिङ्ग र्था सामाष्जक सुिक्षा महाशाखा ि स्वास््र् र्था जनसं ख्र्ा

मन्रालर्को जे :शाखाको ईमेल ठे गाना क्रमश .सी.nursing2075@gmail.comि
gesimohp@gmail.com मा अर्नवार्ि रुपमा प्रर्र्वेदन पठाउनु पनेछ ।

सन्दभि सामाग्री

भ्रमण खचि र्नर्मावली, २०७२ ,आर्थिक कार्िववर्ध र्था ववत्तीर् उत्तिदावर्त्व ऐन
२०७६।

कार्िक्रमको नामः सम्बष्न्धर् प्रादे ष्शक अस्पर्ालमा सामाष्जक सेवा एकाई कार्िक्रम संचालन
१.

परिचर्

नेपालको सं ववधानको धािा ३५ मा प्रत्र्ेक नागरिकलाई िाज्र्बाट कानूनमा व्र्वस्था भएबमोष्जम आधािभूर्
स्वास््र् सेवा र्नःशुपक प्राप्त गने हक हुनेछ ि कसैलाई पर्न आकष्स्मक स्वास््र् सेवाबाट वष्ञ्चर् गरिने

छै न” भनी स्वास््र् सेवालाई नेपाली नागरिकको मौर्लक हकअन्र्गिर्िाखेको छ । सिकािले सं ववधानको
भावनासमेर्लाई दृष्टटगर् गिी र्नःशुपक िाष्टिर्स्वास््र् सेवा कार्िक्रम लागू गिे को छ ।सो कार्िक्रमअन्र्गिर्

२०६५ माघदे ष्ख २५ शैर्ासम्मका अस्पर्ालहरूमा आम–नागरिकलाई सूचीकृर् अत्र्ावश्र्क और्र्ध
र्नःशुपक रूपमा प्रदान गनि सुरु गिे को छ । साथै लष्क्षर् समूहकार्बिामीहरूलाई अत्र्ावश्र्क और्र्ध साथै

अन्र्िङ्ग, बवहिङ्ग ि आकष्स्मक सेवा र्नःशुपक उपलब्ध गिाउने गरिएको छ । सं घीर् र्था प्रादे ष्शक स्र्िका
अस्पर्ालहरूमा

मन्रालर्ले

सशर्ि

ि

र्नःशुपक

और्र्धका

लार्ग

(Conditional

and

Medicine

Grants)अनुदान िकम उपलब्ध गिाई सो िकमबाट लष्क्षर् समूहका र्बिामीहरूलाई र्नःशुपक वा आंष्शक

छु टमा स्वास््र् सेवा उपलब्ध गिाउनुपने प्रावधानअनुसाि अस्पर्ालहरूले सेवा उपलब्ध गिाउँदै आएका छन्
।सं घीर् र्था प्रादे ष्शक स्र्िका अस्पर्ालहरू,सामुदावर्क र्था ष्शक्षण अस्पर्ालहरूमा लष्क्षर् समूहका

र्बिामीहरूलाई उपलब्ध गिाउँदै आएको र्नःशूपक र्था सहुर्लर्र् स्वास््र् सेवालाई व्र्वष्स्थर्, पािदशी ि
प्रभावकािी बनाउने उद्देश्र्ले आ/२०६९ .व.७० दे ष्ख ८ वटा अस्पर्ालहरूमा सामाष्जक सेवा एकाइको

स्थापना भई क्रर्मक रूपमा ववस्र्ाि गदै र्स आ वटा मा २६ .ब.अस्पर्ालहरूमा र्ो सेवा सञ्चालन गरिएको
छ ।
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२ .प्रदे श अनुसाि अस्पर्ालहरूमा सामाष्जक सेवा एकाइ कार्िक्रमको ववविणः
प्रदे श

प्रदे श
०१

आ/२०७५

.व.७६ आ .व.

वा सोभन्दा अगार्ि

नं . ईलाम

ईलाम

)४(

/२०७६७७ मा
सं चालन भएका

अस्पर्ाल ,

आ .व.२०७/7७ 8 र्सिी र्स आसम्ममा .व.
मा थप भएका

हुने /सं चालन

भएका

अस्पर्ालहरु
पाँचथि

अस्पर्ाल, ईलाम अस्पर्ालईलाम ,

उदर्पुि

अस्पर्ाल, पाँचथि अस्पर्ाल, पाँचथि

पाँचथि ।

मेची अस्पर्ाल मेची ,

सामाष्जक सेवा एकाई

उदर्पुि ।

मेची अस्पर्ालमेची ,
उदर्पुि

अस्पर्ाल,

उदर्पुि ।
जम्माः ४

प्रदे श
०२

नं . जनकपुि

प्रादे ष्शक गौि अस्पर्ाल ,

अस्पर्ाल, धनुर्ा

)२(

जनकपुि

िौर्हट

अस्पर्ाल, धनुर्ा

प्रादे ष्शक

गौि अस्पर्ाल िौर्हट ,
जम्माः २

वागमर्ी

हेटौंिा

अस्पर्ाल ,

)५(

र्रशुली

अस्पर्ाल ,

भिपुि

र्सन्धुली

प्रदे श

धार्दङ्ग

मकवानपुि
नुवाकोट
भिपुि
र्सन्धुली

धार्दङ्ग ।

अस्पर्ाल, हेटौंिा

मकवानपुि

अस्पर्ाल ,

र्रशुली

अस्पर्ाल ,

अस्पर्ाल ,

भिपुि

अस्पर्ाल ,

अस्पर्ाल ,

र्सन्धुली

अस्पर्ाल ,

नुवाकोट
भिपुि
र्सन्धुली

धार्दङ्ग अस्पर्ाल, धार्दङ्ग
जम्माः ५

गण्िकी

धौलार्गिी अस्पर्ाल ,

धौलार्गिी

)५(

गोखाि

गोखाि अस्पर्ाल गोखाि ,

प्रदे श

वागलुङ्ग
गोखाि

वागलुङ्ग

अस्पर्ाल ,

स्र्ाङ्गजा

स्र्ाङ्गजा

अस्पर्ाल ,

अस्पर्ाल ,

पविर् अस्पर्ाल पविर् ,
र्नहुँ अस्पर्ाल र्नहुँ ,
जम्माः ५
प्रदे श
०५

)५(

नं . लुष्म्वनीअस्पर्ाल ,
वुटवल

शन्धीखकि

लुष्म्वनीअस्पर्ाल ,

अघािखाँची ।

र्म्घास अस्पर्ाल, गुपमी

अस्पर्ाल ,
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वुटवल

र्म्घास

अस्पर्ाल,

गुपमी

गुलरिर्ा अस्पर्ाल,बर्दिर्ा

र्ुपसीपुि अस्पर्ाल दाङ्ग ,

गुलरिर्ा

शन्धीखकि

अस्पर्ाल,बर्दिर्ा ।
र्ुपसीपुि
दाङ्ग

अघािखाँची

अस्पर्ाल ,

अस्पर्ाल ,

जम्माः ५
कणािली

सुखेर्

)३(

मध्र्पष्श्चमाञ्चल (

प्रदे श

प्रादे ष्शक

अस्पर्ाल
)क्षेरीर्
सुखेर्

।

दै लेख

दै लेख

अस्पर्ाल , सुखेर्

प्रादे ष्शकअस्पर्ाल

मध्र्पष्श्चमाञ्चल क्षेरीर् (

जाजिकोटअस्पर्ाल , )अस्पर्ाल, सुखेर्

अस्पर्ाल,

जाजिकोट

दै लेख अस्पर्ाल दै लेख ,
जाजिकोट

जाजिकोट

अस्पर्ाल ,

जम्माः ३
सुदूिपष्श्चम सेर्ी
प्रदे श

)३(

ुि ा
दाचल

अस्पर्ाल,

ुि ा ।
दाचल

धनगिी, कैलाली ।

महाकाली अस्पर्ाल ,

अस्पर्ाल , सेर्ी अस्पर्ाल, धनगिी,

कञ्चनपुि

कैलाली

महाकाली

कञ्चनपुि

अस्पर्ाल ,

ुि ा अस्पर्ाल दाचल
ुि ा ,
दाचल
जम्माः ३

नोटः

कार्िक्रम सं चालन र्था सम्पादनका लार्ग आवश्क वजेट सम्वष्न्धर् अस्पर्ालहरुको आ आर्नै शीर्िकमा पठाईएको व्र्होिा जानकािी गिाईन्छ ।

दै लेख अस्पर्ालजाजिकोट को वजेट सामाष्जक ,दै लेख ि जाजिकोट अस्पर्ाल , ववकास मन्रालर्कणािली प्रदे शको ,
दै लेख ि जाजिकोट अस्पर्ालले समर्मा नै सामाष्जक ववकास

,शीर्िकमा ववर्नर्ोजन भएकोमा दै लेख अस्पर्ाल

मन्रालर्सं ग आवश्र्क समन्वर् गिी वजेट र्नकासाको व्र्वस्था र्मलाई कार्िक्रम सं चालन र्था सम्पादन गनुहि न
ु
व्र्होिा जानकािी गिाईन्छ ।

प्रत्र्ेक अस्पर्ालको सामाष्जक सेवा एकाइले अर्नवार्ि रुपमा सं स्थागर् इमेल र्नमािण गिी सोमार्िर् सूचना आदान–
प्रदान गनुपि ने छ । उदाहिणका लार्ग ssubharatpur@gmail.com

सामाष्जक सेवा एकाइले सेवाग्राहीहरूको अर्भलेख अद्यावर्धक गिी मार्सकरूपमा अर्नवार्ि अस्पर्ालको मेर्िकल िे किि
शाखा ि स्वास््र् र्था जनसङ्ख्र्ामन्रालर्,जनसङ्ख्र्ाव्र्वस्थापन महाशाखालैष्ङ्गक समानर्ा र्था सामाष्जक

समावेशीबिण शाखा gesimohp@gmail.comसाथैं स्वास््र् सेवा ववभागको नर्सिङ्ग र्था सामाष्जक सुिक्षा महाशाखाको
ईमेल ठे गाना nursing2075@gmail.comमा प्रर्र्वेदन ईमेल गिी पठाउनुपनेछ ।

ु ी ५बमोष्जम िकम र्बर्नर्ोजन गरिएको
मार्थ उपलेष्खर् अस्पर्ालहरुमा सामाष्जक सेवा ईकाइ सं चालनका लार्ग अनुसच
छ।

३. उद्देश्र्
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सामाष्जक सेवा एकाइको मुख्र् उद्देश्र् लष्क्षर् समूहका र्बिामीहरूलाई मार्थ बुंदा नंमा उपलेष्खर्

२ .

शुपक वा:अस्पर्ालहरूमा उपलब्ध सेवा र्नआंष्शक छु टमा उपलब्ध गिाउने कार्िमा आवश्र्क सहजीकिण

गनुि िहेको छ ।

सामाष्जक सेवा एकाइका उद्देश्र्हरू र्नम्नानुसाि िहेका छन्ः

लष्क्षर् समूहका र्बिामीहरूको स्वास््र् सेवामा समर्ामूलक पहुँच एवम् उपर्ोगवृष्द्ध गने ।
लष्क्षर् समूहसम्म र्नःशुपक र्था आंष्शक छु टमा ववशेर्ज्ञ सेवाहरूउपलब्ध गिाउने ।
स्वास््र् सम्बन्धी बीमाजेरिर्ाविक बािि सं चालन लगार्र्

, ववपन्न नागरिक और्र्ध उपचाि कार्िक्रम ,

सामाष्जक सुिक्षा कार्िक्रमहरूको सं र्ोजन एवम् सहजीकिण गने ।

व्र्वष्स्थर्, पािदशी ि प्रभावकािीरूपले लष्क्षर् समूहले स्वास््र् सेवा र्लन सक्ने वार्ाविण र्र्ाि गने ।
४ सामाष्जक सेवा एकाइको सं िचना र्था सञ्चालन िाँचा.
४सं िचना १.:

सामाष्जक सेवाएकाइसञ्चालन गनिका लार्ग सं घीर् र्था प्रादे ष्शक स्र्िका अस्पर्ालहरूमा सामाष्जक सेवा

एकाइ स्थापना र्था सञ्चालन र्नदे ष्शका, २०६९)परिमाजिन २०७१( बमोष्जम र्नम्नानुसािको सं स्थागर्
व्र्वस्था गरिएकोछ ।

४ २.सामाष्जक सेवा एकाइ व्र्वस्थापन सर्मर्र्ः

सामाष्जक सेवा एकाइको स्थापनाको लार्ग आवश्र्क व्र्वस्थापन गनि ि एकाइले र्नणिर् र्लन नसकेका

ववर्र्मा र्नणिर् गनि अस्पर्ाल प्रमुखको सं र्ोजकत्वमा नर्सिङ्ग प्रमुख, आकष्स्मक ववभाग प्रमुख, मेर्िकल
ववभाग प्रमुख, लेखा प्रमुख, सामाष्जक स्वास््र् वीमा सम्पकि व्र्ष्ि ि सामाष्जक सेवा एकाइ प्रमुख िहेको
सामाष्जक सेवा एकाइ व्र्वस्थापन सर्मर्र् गठन गनुप
ि नेछ ।
४ ३.सञ्चालन िाँचाः

४.३१. अर्धकृर् वा सोसिहको कमिचािी प्रमुख िहने गिी र्बिामीको
जनासम्म सहजकर्ाि भएको सामाष्जक सेवा एकाइ

र्ोवकएका अस्पर्ालहरूमा कष्म्र्मा

दे ष्ख १० चापका आधािमा मवहला ि पुरुर् गिी २

िहनेछ । सामाष्जक सेवा एकाइले गने सहजीकिण, सेवा प्रबधिन ि अर्भलेखन कार्िमा सहर्ोग पुर्ािउन
स्थानीर् सामाष्जक सं स्था वा गैिसिकािी सं स्थालाई सेवा किाि गिी सहजीकिणको ष्जम्मेवािी र्दनुपने छ।

एकाइ प्रमुखको व्र्वस्था भने मौजूदा र्नर्र्मर् वा ववकास सर्मर्र्का कमिचािी मध्र्ेबाट अस्पर्ाल
व्र्वस्थापनले गनुप
ि ने छ ।

४.३२. अस्पर्ालमा साम्ाष्जक सेवा सम्बन्धी सहजीकिण गने कार्ि पवहला दे ष्खनै कुनै सं स्थाले गदै

आएको ि र्ो सं स्थाको कार्ि सम्पादन सन्र्ोर्जनक भएमा सामाष्जक सेवा एकाइ व्र्वस्थापन सर्मर्र्ले सोही
सं स्थालाई सामाष्जक सेवा एकाइ स्थापना र्था सञ्चालन र्नदे ष्शका, २०६९

)परिमाजिन २०७१(बमोष्जम

सामाष्जक सेवा एकाइको सहजीकिणका लार्ग सेवा किाि गनि सक्नेछ । सामाष्जक से वा एकाइको

सहजीकिणका लार्ग सेवा किािमा कार्ििर् सं स्थाको सेवा सन्र्ोर्जनक छ भन्ने कुिा सामाष्जक सेवा एकाइ
व्र्वस्थापन सर्मर्र्लाई लागेमा सो सर्मर्र्ले र्स आर्थिक वर्िका लार्ग सो सं स्थाको सेवालाई पुनः नवीकिण
गनि सक्नेछ ।

४.३३. ज्र्ेटठ नागरिक पर्न सामाष्जक सेवा एकाइको लष्क्षर् समूहर्भर पने भएकोले जेरिर्ाविक वािि
सञ्चालन भएको अवस्थामा सम्बष्न्धर् अस्पर्ाल व्र्वस्थापनले सो वािि र्था सामाष्जक सेवा एकाइ

247

सञ्चालनका लार्ग स्वास््र् र्था जनसङ्ख्र्ा मन्रालर् एवम् प्रादे ष्शकसामाष्जक ववकास मन्रालर्बाट प्राप्त

अनुदान िकमलाई एउटै बास्केटमा िाखेि लष्क्षर् समूहका र्बिामीहरूको उपचाि खचि व्र्वस्थापन गनि
सक्नेछ ।

४.३४. सामाष्जक सेवा एकाइ स्थापना र्था सञ्चालन र्नदे ष्शका, २०६९

)परिमाजिन २०७१(बमोष्जम

लष्क्षर् समूहका र्बिामीहरूलाई अस्पर्ालबाट र्नःशुपक वा सहुर्लर्र् रूपमा उपलब्ध गिाउनुपने सेवाहरू

बन्दाबन्दी र्था कोिोना भाइिस महामािी वा अन्र् ववपद/प्रकोपको समर्मा पर्न अस्पर्ालले र्नर्र्मर् रूपमा
उपलब्ध गिाउनुपने छ ।

४.३५. सेवा व्र्वस्थापनमा सहजर्ा पर्ाउन एवम् दोहोिोपना हटाउन सामाष्जक स्वास््र् बीमा, ववपन्न
नागरिक उपचाि कोर्, जेरिर्ाविक वाििलगार्र् अन्र् सामाष्जक स्वास््र् सुिक्षा कार्िक्रमहरूलाई एकद्वािबाट
सं र्ोजन र्था सहजीकिण गने ष्जम्मेवािी सामाष्जक सेवा एकाइको भएको हुनाले अस्पर्ाल व्र्वस्थापनले
उि ष्जम्मेवािी एकाइ प्रमुखलाई र्लष्खर् रूपमा सुम्पनुपने छ ।

४.३.६ र्स मागिदशिमा उपलेख गरिएका प्रावधान एवम् शर्िहरूले सामाष्जक सेवा एकाइ स्थापना र्था
सञ्चालन र्नदे ष्शका, २०६९ परिमाजिन(, २०७१लाई प्रर्र्स्थापन गनेछ । र्स मागिदशिनमा उपलेख
नगरिएका अन्र् ववर्र्हरूको हकमा भने सोही र्नदे ष्शका बमोष्जम कार्िक्रम सञ्चालन गनुप
ि ने छ ।

)

५. लष्क्षर् समूह:

सामाष्जक सेवा एकाइले र्नःशुपक वा सहुर्लर्र् रूपमा स्वास््र् सेवा उपलब्ध गिाउने लष्क्षर् समूह
र्नम्नानुसाि िहेका छन्














गरिब

असहार्

अपाङ्गर्ा भएका व्र्ष्ि
जेटठ नागरिक

लैंष्ङ्गक वहं सापीर्िर्

मवहला स्वास््र् स्वर्ं ववका

प्राकृर्र्क प्रकोप भूकम्प(, बािी, पवहिो, आगलागी आर्दबाट पीर्िर्)
शवहद परिवाि

कुपोवर्र् बालबार्लका

ु ा
प्रहिीले पर्ाएका थुनव

दुघट
ि नामा पिे का आकष्स्मक र्बिामी )अर्भभावक नभएको(
सीमान्र्ीकृर् र्था लोपोन्मुख आर्दवासी, जनजार्र्

अन्र् अस्पर्ालले स्थानीर्र्ाको आधािमा लष्क्षर् समूह र्नधाििण(गनि सक्नेछन् । )

मार्थ उष्पलष्खर् लष्क्षर् समूहका र्बिामीहरूलाई उनीहरूको आर्थिक अवस्थाको मूपर्ाङ्कनएवम् परिचर्–
परका आधािमा अस्पर्ालमा उपलब्ध सेवाहरूमा छु ट प्रदान गनुप
ि नेछ । र्ि लैष्ङ्गक वहं सापीर्िर् व्र्ष्िका

हकमा भने सम्बष्न्धर् अस्पर्ालमा उपलब्ध हुने सवै स्वास््र् सेवाहरू र्नःशुपकरूपमा पाउने व्र्वस्था
र्मलाउनु पनेछ । लष्क्षर् समूह पवहचान गने आधाि ि उनीहरूले पाउने सहुर्लर्र्का बािे मा “सामाष्जक
सेवा एकाइ स्थापना र्था सञ्चालन र्नदे ष्शका, २०६९)परिमाजिन २०७१(” मा उपलेख गरिएको छ ।
६प्रमुख वक्रर्ाकलाप .
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६.१पिामशि सेवा .: र्स ष्शर्िकबाट सामाष्जक सेवा एकाइमा सेवा किािमा कार्ििर् सहजकर्ािलाई साझेदाि
सं स्था सँग सम्झौंर्ामा भएको न्र्ुनर्म मार्सक र्लव स्केल िकममा खाइपाइ आएको

.व .आ .र्.ग(

)र्लब नघट्ने गरि खचि गनुप
ि नेछ । साझेदाि सं स्थाले र्ोवकएको स्केल बमोष्जमको मार्सक र्लबबाट कि

कट्टा गिी बाँकी पुिै िकम सहजकर्ािलाई उपलब्ध गिाउनुपने छ । साझेदाि सं स्थाले सहजकर्ािको र्लवबाट

सं स्थागर् खचि गनि पाउने छै न ।साझेदाि सं स्थालाई ओभिहेि सहजकर्ाि वापर्को कुल खचिको ५ प्रर्र्शर्
िकम उपलब्ध गिाउनु पनेछ।सो िकम पिामशि सेवामा समावेश गरिएको छ ।

६.२अर्र्रिि . सुववधाः “सामाष्जक सेवा एकाइ स्थापना र्था सञ्चालन र्नदे ष्शका, २०६९ (परिमाजिन
२०७१) को दर्ा २ को उपदर्ा २बमोष्जम सामाष्जक सेवा एकाईका प्रमुख ि उपप्रमुखले अर्र्रिि ५.
सुववधा पाउन सक्नेछन ।

६.३स्थापना र्था उपकिण खचि .्ः सामाष्जक सेवा एकाइ स्थापनाका लार्ग आवश्र्क पने कम्प्र्ूटि,
वप्रन्टि, र्र्निचि, आर्द ।

६.४ :कार्ािलर् सामान .स्टे शनिी, र्मि छपाइ, अर्भलेखका लार्ग िष्जटटि छपाइ, सहजकर्ािलाई ड्रेस
सामाष्जक सेवा ए(काइ लेष्खएको), आर्द ।

६.५ :प्रचाि प्रसाि .सामाष्जक सेवा एकाइ सञ्चालनसम्बन्धी सामाग्री, उत्पादन ि प्रचाि–प्रसाि ।

६.६ .कार्िक्रमको सर्मक्षा र्था बैठकः सामाष्जक सेवा एकाई सहजकर्ाि एकाइ प्रमुख ि उपप्रमुख लगार्र् ,
अन्र् प्रर्र्र्नधी सष्म्मर्लर् हुने गरि हिे क चौमार्सकमा कार्िक्रमबािे छलर्ल गनि बैठक बस्नु पनेछ ।

६.७लष्क्षर् वगिका . लार्ग और्र्ध, खाना, र्ार्ार्ार्, कुरुवा खचि ,िे र्िल र्ार्ार्ार् खचि ि अर्र्गरिब
र्बिामीको खाना र्था कुरुवाको खाना र्था अन्र् खचिसमेर् । )आवश्र्कर्ा ि औष्चत्र्का आधािमा(
७ ,प्रगर्र् .समीक्षा र्था प्रर्र्वेदनः

सामाष्जक सेवा एकाइबाट र्नःशुपक वा आंष्शक छु टमा सेवा र्लएका र्बिामीहरूको अर्भलेख “सामाष्जक

सेवा एकाइ स्थापना र्था सञ्चालन र्नदे ष्शका, २०६९ (परिमाजिन २०७१)” को अनुसूचीमा र्दइएको िाँचामा
अद्यावर्धक गिी िाख्नुपनेछ ।अस्पर्ालमा िहेको सामाष्जक सेवा एकाइ व्र्वस्थापन सर्मर्र्ले चौमार्सकरूपमा

कार्िप्रगर्र्को समीक्षा ि मार्सकरूपमा सेवाग्राहीहरूको अर्भलेख अद्यावर्धक गिी सोको प्रर्र्वेदन स्वास््र्
र्थाजनसङ्ख्र्ामन्रालर्को

लैष्ङ्गक

समानर्ा

र्था

सामाष्जक

समावेशीकिण

शाखाको

ईमेल

ठे गानाgesimohp@gmail.com ,स्वास््र् सेवा ववभाग ,नर्सिङ्ग र्था सामाष्जक सुिक्षा महाशाखाको ईमेल
ठे गाना nursing2075@gmail.comि सम्वष्न्धर् प्रदे शका स्वास््र् सेवा र्नदे शनालर्मा ईमेल गिी
पठाउनुपनेछ।

८.कार्िक्रम सञ्चालन खचिः

केन्र सञ्चालनका लार्ग सिकािी र्था सामुदावर्क अस्पर्ालहरुमा ववर्नर्ोष्जर् वजेटलाई नेपाल सिकािको
कार्ि सं चालन र्नदे ष्शका अनुसाि ववस्र्ृर् ववविण र्र्ाि गिी अस्पर्ाल व्र्वस्थापन सर्मर्र्को बैठकबाट

बाँिर्ाँि ष्स्वकृर्गिाउनुपनेछ । र्र्द कुनै शीर्िक अन्र्गिर्को िकम खचि हुन नसकेमा दोस्रो चौमार्सकर्भर
अस्पर्ाल व्र्वस्थापनको र्नणिर्ानुसाि उष्पलष्खर् शीर्िकहरूमध्र्ेबाट लष्क्षर् वगिका लार्ग और्र्धएवम् िे र्िल

खचि शीर्िकमा िकमान्र्ि गिी खचि गनि सवकनेछ । आको अन्र्मा केन्रको आम्दानी ि खचिको ववविण .व.
एकाइव्र्वस्थापन सर्मर्र्बाट अनुमोदन गिाई स्थानीर् सञ्चाि माध्र्मबाट साविजर्नक गनुप
ि नेछ । र्नजी

ष्शक्षण अस्पर्ालहरुमा स्थापना भएका सामाष्जक सेवा एकाईको सं चालन खचि मन्रालर्वाट ववर्नर्ोजन
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गरिएको छै न ् । सो एकाई संचालन ि लष्क्षर् समूहका वविामीहरुलाई र्नःशूपक वा सहुर्लर्र् रुपमा उपचाि
सो अस्पर्ालहरुले सामाष्जक दावर्त्वको रुपमा पुिा गनुि पनेछ ।

७ सम्बष्न्धर् प्रादे ष्शक अस्पर्ालमा :कार्िक्रमको नाम .एकद्धाि सं कट व्र्वस्थापन केन्र सं चालन कार्िक्रम
१भूर्मका .:

लैष्ङ्गक वहं सा पीर्िर् मवहला र्था बालबार्लकाहरूलाई एकीकृर्रूपमा स्वास््र् सेवा, मनोसामाष्जक ववमशि,

ष्चवकत्साजन्र् प्रमाण सङ्कलन ि सं िक्षण, अपपकालीन आश्रर्, कानूनी उपचाि, आवश्र्क सुिक्षा व्र्वस्था ि
परिवाि वा समुदार्मा पुनस््थापना र्था जीववकोपाजिनमा सहर्ोग गने उद्देश्र्ले र्ोवकएका अस्पर्ालहरूमा
एकद्वाि सङ्कट व्र्वस्थापन केन्र स्थापना गरिएको हो ।

सन् २०१० मा नेपाल सिकािबाट स्वीकृर् लैष्ङ्गक वहं साववरुद्धको िाष्टिर् कार्िर्ोजनामा उपलेख गरिएको

उद्देश्र्को बू ँदा नंअनुसाि लैष्ङ्गक वहं सालाई प्रभावकािी ि कुशलर्ापूवक
ि सम्बोधन गनिकालार्ग र्ोवकएका )३(.

वटा ष्जपला अस्पर्ाल ५५, प्रादे ष्शकअस्पर्ाल, सं ष्घर्अस्पर्ाल, केष्न्रर् अस्पर्ाल ि स्वास््र् ववज्ञान
प्रर्र्टठानहरूमा र्ो केन्र स्थापना गरिएको छ । नेपाल सिकाि /बाट २०६८)मष्न्रपरिर्द्(११/२२ मा
स्वीकृर् भई कार्ािन्वर्नमा िहेको “लैष्ङ्गक वहं सा अन्त्र् र्था लैष्ङ्गक वहं सा सशिीकिणसम्बन्धी िाष्टिर्

िणनीर्र् र्था कार्िर्ोजना” अन्र्गिर् िही लैष्ङ्गक वहं साववरुद्धका कार्िक्रमहरू सञ्चालन भइिहेका छन् ।

ववर्भन्न लैष्ङ्गक वहं साववरुद्धका कार्िक्रमहरूमध्र्े प्रमुख कार्िक्रमको रूपमा अस्पर्ालमा आधारिर् एकद्वाि
सङ्कट व्र्वस्थापन केन्र िहेको छ ।

र्स केन्रले एकीकृर्रूपमा मवहलाववरुद्धका वहं सालाई सम्बोधन गनेछ भने वहं सावपर्िर् मवहलाका साथ आएका
बालबार्लकासमेर्लाई उपचाि र्था आश्रर्को व्र्वस्था र्मलाउने छ । र्द्यवप केही समर्र्र्ा पुरुर्हरू पर्न

वहं सापीर्िर् हुनपु िे का र्दाकदा घटनाहरू साविजर्नक भएकाले वहं सापीर्िर् पुरुर्लाई र्स केन्रले स्वास््र्

उपचाि एवम् मनोसामाष्जक पिामशि उपलब्ध गिाउँ दै आएको छ ि आगामी र्दनमा पर्न सो सेवा उपलव्ध
गिाइने छ ।

१.१.प्रादे ष्शक अस्पर्ालहरुमा अस्पर्ालमा आधारिर् एकद्वाि सङ्कट व्र्वस्थापन केन्र स्थापना र्था
सं चालनका ववविणः
प्रदे श

प्रदे श
०१

)१३(

आ/२०७५

.व.७६ आ .व.

वा सोभन्दा अगार्ि

/२०७६७७ मा
सं चालन भएका

आ .व.

२०७/7७मा
थप भएका

र्सिी

8 सं चालन

र्स

आसम्ममा

.सी.एम.र्स.ओ

हुने अस्पर्ालहरु/भएका

ुं
अस्पर्ाल, र्ाप्लेजग

र्ेह्रथुम अस्पर्ाल, इनरुवा अस्पर्ाल, सुनसिी

पाँचथि

ुं ।
अस्पर्ाल, र्ाप्लेजग

भोजपुि अस्पर्ाल, र्ाप्लु अस्पर्ाल, सोलुखम्ु बु

र्ाप्लु

ु ासभा खोटाङ्ग अस्पर्ाल, धनकुटा अस्पर्ाल, धनकुटा
अस्पर्ाल, र्ाल, सं खव

रुम्जाटाि

अस्पर्ाल,

नं . इनरुवा

सुनसिी ।
पाँचथि ।
सोलुखम्ु बु
ओखलिु ङ्गा

अस्पर्ाल,

ु ासभाअस्प
सं खव
।

र्ेह्रथुम

पाँचथि अस्पर्ाल, पाँचथि

भोजपुि

रुम्जाटाि अस्पर्ाल, ओखलिु ङ्गा

खोटाङ्ग।

उदर्पुि अस्पर्ाल, उदर्पुि
इलाम अस्पर्ाल, ईलाम
मेची अस्पर्ाल, भरपुि

250

.व.

धनकुटा

अस्पर्ाल,

ुं अस्पर्ाल, र्ाप्लेजग
ुं
र्ाप्लेजग

उदर्पुि

अस्पर्ाल,

।

इलाम

अस्पर्ाल,

धनकुटा ।
उदर्पुि ।
ईलाम ।

ु ासभा अस्पर्ाल, सं खव
ु ासभा
सं खव
र्ेह्रथुम अस्पर्ाल, र्ेह्रथुम

भोजपुि अस्पर्ाल, भोजपुि

खोटाङ्ग अस्पर्ाल, खोटाङ्ग।

मेची अस्पर्ाल, भरपुि
।

जम्माः १३
प्रदे श
०२

)६(

नं . जनकपुि

प्रादे ष्शक महोत्तिी

अस्पर्ाल, धनुर्ा

अस्पर्ाल ,

सलािही

र्सिाहा

सलािही

अस्पर्ाल,

गौि अस्पर्ाल, िौटहट

जनकपुि
धनुर्ा

महोत्तिी

प्रादे ष्शक

अस्पर्ाल,

सलािही अस्पर्ाल, सलािही
गौि अस्पर्ाल, िौटहट

अस्पर्ाल ,

कलैर्ा अस्पर्ाल, बािा

कलैर्ा अस्पर्ाल, बािा र्सिाहा ।

महोत्तिी अस्पर्ाल महोत्तिी ,

।

र्सिाहा अस्पर्ालर्सिाहा ,
जम्माः ६

वाग्मर्ी

हेटौिा

)९(

धार्दङ

अस्पर्ाल,

चौर्ािा

अस्पर्ाल,

चरिकोट

प्राथर्मक

प्रदे श

अस्पर्ाल,मकवानपुि
धार्दङ

र्सन्धुपापचोक

िसुवा

हेटौिा अस्पर्ाल, मकवानपुि

िसुवा।

चौर्ािा अस्पर्ाल, र्सन्धुपापचोक

अस्पर्ाल,

मंथली

िामेछाप

मंथली अस्पर्ालिामेछाप ,

र्सन्धुली अस्पर्ाल, र्सन्धुली

अस्पर्ाल,

भिपुि

अस्पर्ाल,

र्रशुली

अस्पर्ाल,

र्सन्धुली
भिपुि
नुवाकोट

भिपुि अस्पर्ाल,

भिपुि

र्रशुली अस्पर्ाल, नुवाकोट

अस्पर्ाल ,

र्सन्धुली

चरिकोट प्राथर्मक स्वास््र् केन्र,
दोलखा

स्वास््र् केन्र, दोलखा
।

धार्दङ अस्पर्ाल, धार्दङ

िसुवा अस्पर्ाल, िसुवा

जम्माः ९
गण्िकी
प्रदे श

दमौली अस्पर्ाल, र्नहुँ

मनाङ्ग
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दमौली अस्पर्ाल, र्नहुँ ।

धौलार्गिी अस्पर्ाल, बाग्लुङ्ग ।

)९(

धौलार्गिी

अस्पर्ाल,

अस्पर्ाल ,

गोिखा अस्पर्ाल, गोिखा

गोिखा

अस्पर्ाल,

मुस्र्ाङ्ग

पविर् अस्पर्ाल, पविर् ।

स्र्ाङ्गजा

अस्पर्ाल ,

बाग्लुङ्ग
गोिखा

स्र्ाङ्गजा

मनाङ्ग

अस्पर्ाल ,
मुस्र्ाङ्ग
लम्जुङ्ग

पविर् अस्पर्ाल, पविर्
म्र्ाग्दी

म्र्ाग्दी ।

अस्पर्ाल ,

अस्पर्ाल,

लम्जुङ्ग ।

स्र्ाङ्गजा अस्पर्ालस्र्ाङ्गजा । ,
म्र्ाग्दी अस्पर्ाल, म्र्ाग्दी

मनाङ्ग अस्पर्ालमनाङ्ग । ,
मुस्र्ाङ्ग अस्पर्ालमुस्र्ाङ्ग ,

लम्जुङ्ग अस्पर्ाल लम्जुङ्ग ,

जम्माः ९
प्रदे श
०५

)९(

नं . लुष्म्बनी

अस्पर्ाल,

िोपपा

लुष्म्बनी अस्पर्ाल, बुटवल

पृ्वीचन्द

अस्पर्ाल,

िोपपा ।

प्र्ूठान अस्पर्ाल, प्र्ूठान

प्र्ूठान

अस्पर्ाल,

बुटवल

नवलपिासी
प्र्ूठान

अस्पर्ाल ,

अस्पर्ाल,

शष्न्धखकि

अस्पर्ाल,

र्ौर्लहवा

अस्पर्ाल,

गुलरिर्ा

अस्पर्ाल,

गुपमी

अघािखाँची

कवपलवस्र्ु
बर्दिर्ा

पापपा अस्पर्ाल, पापपा

र्म्घास अस्पर्ाल, गुपमी

शष्न्धखकि अस्पर्ाल, अघािखाँची

पापपा अस्पर्ाल, पापपा
र्म्घास

पृ्वीचन्द अस्पर्ाल, नवलपिासी

र्ौर्लहवा अस्पर्ाल, कवपलवस्र्ु
गुलरिर्ा अस्पर्ाल, बर्दिर्ा

िोपपा अस्पर्ालिोपपा । ,

जम्माः ९
कणािली

सुखेर्

)९(

मध्र्पष्श्चमाञ्चल (

प्रदे श

अस्पर्ाल
)क्षेरीर्
सुखेर्

रुकुम

प्रादे ष्शक दै लेख

दै लेख

अस्पर्ाल , हुम्ला

अस्पर्ाल ,

जाजिकोट

हुम्ला

अस्पर्ाल, अस्पर्ाल ,
मुर्सकोट

जाजिकोट

अस्पर्ाल रुकुम ,

मुग ु

अस्पर्ाल ,
मुग ु

िोपपा

अस्पर्ाल ,
िोपपा

सुखेर्

प्रादे ष्शक

अस्पर्ाल

मध्र्पष्श्चमाञ्चल

)अस्पर्ाल, सुखेर्
रुकुम

रुकुम

मुर्सकोट

क्षेरीर् (

अस्पर्ाल ,

दै लेख अस्पर्ालदै लेख ,

जाजिकोट अस्पर्ाल जाजिकोट ,
हुम्ला अस्पर्ाल हुम्ला ,
मुग ु अस्पर्ाल मुग ु ,

िोपपा अस्पर्ाल िोपपा ,

कार्लकोट अस्पर्ालकार्लकोट ,
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कार्लकोट

अस्पर्ाल ,

सपर्ान अस्पर्ाल सपर्ान ,

कार्लकोट

सपर्ान

अस्पर्ाल ,
सपर्ान

जम्माः ९
सुदूिपष्श्चम सेर्ी अस्पर्ाल, धनगिी
प्रदे श

)८(

ुि ा
दाचल

िोटी अस्पर्ाल, िोटी
महाकाली

अस्पर्ाल,

मङ्गलसेन

अस्पर्ाल,

कञ्चनपुि
अछाम

अस्पर्ाल ,
ुि ा
दाचल

अस्पर्ाल,

बझाङ्ग

अस्पर्ाल,

बाजुिा
बझाङ्ग

िोटी अस्पर्ाल, िोटी

महाकाली अस्पर्ाल, कञ्चनपुि
मङ्गलसेन अस्पर्ाल, अछाम
बैर्िी अस्पर्ाल, बैर्िी

बाजुिा अस्पर्ाल, बाजुिा

बैर्िी अस्पर्ाल, बैर्िी
बाजुिा

सेर्ी अस्पर्ाल, धनगिी

बझाङ्ग अस्पर्ाल, बझाङ्ग

ुि ा अस्पर्ाल दाचल
ुि ा ,
दाचल

जम्माः ८
नोटः

कार्िक्रम सं चालन र्था सम्पादनका लार्ग आवश्क वजेट सम्वष्न्धर् अस्पर्ालहरुको आआर्नै शीर्िकमा पठाईएको व्र्होिा जानकािी गिाईन्छ ।

चरिकोट अस्पर्ाल वाग्मर्ी ,दोलखाको वजेट सामाष्जक ववकास मन्रालर् ,प्रदे शको शीर्िकमा ववर्नर्ोजन भएकोमा
उष्पलष्खर् अस्पर्ालले समर्मा नै सामाष्जक ववकास मन्रालर् र्सर् आवश्र्क समन्वर् गिी वजेट र्नकासाको
व्र्वस्था र्मलाई कार्िक्रम संचालन र्था सम्पादन गनुह
ि न
ु साथैं सामाष्जक ववकास मन्रालर्ले पर्न वजेट र्नकासाको
लार्ग र्दाकरुपर्ा दे खाई समर्मा नै वजेट पठाईर्दनुहन
ु जानकािी गिाईन्छ ।

लम्जुङ्ग अस्पर्ालगण्िकी प्रदे शको शीर्िकमा ववर्नर्ोजन भएकोमा ,लम्जुङ्गको वजेट सामाष्जक ववकास मन्रालर् ,
उष्पलष्खर् अस्पर्ालले समर्मा नै सामाष्जक ववकास मन्रालर् र्सर् आवश्र्क समन्वर् गिी वजेट र्नकासाको

व्र्वस्था र्मलाई कार्िक्रम सं चालन र्थ्ा सम्पादन गनुह
ि न
ु साथैं सामाष्जक ववकास मन्रालर्ले पर्न वजेट
र्नकासाको लार्ग र्दाकरुपर्ा दे खाई समर्मा नै वजेट पठाईर्दनुहन
ु जानकािी गिाईन्छ ।
ष्जपला अस्पर्ालहरु

,रुकुम मुर्सकोट अस्पर्ाल ,जाजिकोट ,जाजिकोट अस्पर्ाल ,दै लेख ,दै लेख अस्पर्ाल(

म ,हुम्ला ,हुम्ला अस्पर्ाल ,रुकुम्ुग ु अस्पर्ालकार्लकोट ,कार्लकोट अस्पर्ाल ,िोपपा ,िोपपा अस्पर्ाल ,मुग ु ,
कणािली प्रदे शको शीर्िकमा ववर्नर्ोजन

,का वजेट सामाष्जक ववकास मन्रालर् )सपर्ान ,ि सपर्ान अस्पर्ाल

भएकोमा उष्पलष्खर् अस्पर्ालहरुले समर्मा नै सामाष्जक ववकास मन्रालर् र्सर् आवश्र्क समन्वर् गिी वजेट

र्नकास्ाको व्र्वस्था र्मलाई कार्िक्रम सं चालन र्था सम्पादन गनुह
ि न
ु साथैं सामाष्जक ववकास मन्रालर्ले पर्न
वजेट र्नकासाको लार्ग र्दाकरुपर्ा दे खाई समर्मा नै वजेट पठाईर्दनुहन
ु जानकािी गिाईन्छ ।
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प्रत्र्ेक अस्पर्ालको ओले अर्नवार्ि रुपमा सं स्थागर् इमेल र्नमािण गिी सोमार्िर् स.सी.एम.र्स.्ूचना आदान–
प्रदान गनुप
ि ने छ । उदाहिणका लार्ग कास्कीः ocmckaski@gmail.com

ओले सेवाग्राहीहरूको अर्भलेख अद्यावर्धक गिी मार्सकरूपमा अस्पर्ालको मेर्िकल िे किि शाखा ि .सी.एम.र्स.
स्वास््र्

र्था

जनसङ्ख्र्ामन्रालर्,जनसङ्ख्र्ाव्र्वस्थापन

महाशाखालैष्ङ्गक

समानर्ा

र्था

सामाष्जक

,

समावेशीबिण शाखा gesimohp@gmail.comसाथैं स्वास््र् सेवा ववभागको नर्सिङ्ग र्था सामाष्जक सुिक्षा

महाशाखाको ईमेल ठे गानाः nursing2075@gmail.comमा प्रर्र्वेदन ईमेल गिी पठाउनुपनेछ ।

ु ी ५बमोष्जम िकम
मार्थ उपलेष्खर् अस्पर्ालहरुमा एकद्वाि सङ्कट व्र्वस्थापन केन्र संचालनका लार्ग अनुसच
र्बर्नर्ोजन गरिएको छ।
२उद्देश्र् .:

अस्पर्ालमा आधारिर् लैष्ङ्गक वहं सासम्बन्धी एकद्वाि सङ्कट व्र्वस्थापन केन्र स्थापना गिी लैष्ङ्गक
वहं सापीर्िर्व्र्ष्िहरूलाई स्वास््र् उपचािका साथै अन्र् आवश्र्क सेवाहरूएकद्वािबाटउपलब्ध गिाई लैष्ङ्गक
वहं सा र्नर्न्रणमा र्ोगदान पु-र्ाउने ।
३ :लष्क्षर् समूह .

केन्रले र्नम्नर्लष्खर्समूहहरूलाई एकद्वािबाटआवश्र्क सेवाहरू उपलब्ध गिाउनुपने छ ।
सबै वकर्समका लैष्ङ्गक वहं साबाट प्रभाववर् व्र्ष्ि;

लैष्ङ्गक वहं साको जोष्खमर्ुि परिष्स्थर्र्मा िहेका बेवारिसे एवम् शािीरिक र्था मानर्सकरूपले अशि मवहला
र्था बालबार्लका;

लैष्ङ्गक वहं साबाट प्रभाववर् भई मानर्सक स्वास््र्मा गम्भीि समस्र्ा उत्पन्न भएका कािणले घि वा साविजर्नक
स्थानमा अलपर अवस्थामा जीवन ष्जउन बाध्र् मवहला र्था बालबार्लका;

लैष्ङ्गक वहं सापीर्िर् एकल मवहला, अपाङ्गर्ा भएका मवहला, बालबार्लका वा ज्र्ेटठ नागरिक मवहला;
सशस्र द्वन्द्व र्था प्राकृर्र्क ववपद्का कािण वहं सामा पिे का ि पनिसक्ने मवहला वा बालबार्लका;
एचर्था एड्स्बाट सङ्क्रर्मर् भई लैष्ङ्गक वहं साबाट प्रभाववर् मवहला वा बालबार्लका .भी.आई.;
४ कार्िक्रमको सेवा प्रदान गने र्नकार्/कार्िक्रम सञ्चालन गने र्नकार्ः

र्ोवकएका अस्पर्ालहरूले अस्पर्ालमा आधारिर् लैं ष्ङ्गक वहं सासम्बन्धी एकद्धाि सङ्कट व्र्वस्थापन केन्र
स्थापना र्था सञ्चालन र्नदे ष्शका, २०६७ बमोष्जम केन्र स्थापना र्था सञ्चालन गनुप
ि ने छ । सो अस्पर्ालले

र्नदे ष्शकामा प्रावधान गरिए बमोष्जम बहुपक्षीर् सं र्ोजनद्वािा लैं र्गक वहं सापीर्िर् वा प्रभाववर् व्र्ष्िलाई
स्वास््र्लगार्र् अन्र् सेवाहरूएकद्वािबाटउपलब्ध भएको सुर्नष्श्चर् गनुप
ि दिछ ।
५ :सेवासञ्चालन गनुप
ि ने समर् .

केन्र स्थापना भएको अस्पर्ालबाट लैं ष्ङ्गक वहं सापीर्िर् वा प्रभाववर् व्र्ष्िलाई २४ सै घण्टा र्नःशुपक रूपमा
सेवा उपलब्ध गिाउनुपनेछ ।
६ :कार्िक्रम सञ्चालन ववर्ध .

६लैं र्गक वहं सा व्र्वस्थापन सपलाहकाि सर्मर्र् १.
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प्रत्र्ेक ष्जपलामा ष्जपला समन्वर् सर्मर्र्को प्रमुख अध्र्क्ष िहने गिी र्नम्नानुसाि िहेको लैं र्गक वहं सा
व्र्वस्थापन सपलाहकाि सर्मर्र् गठन गनुप
ि ने छः
कसमन्वर् सर्मर्र्को प्रमुख ष्जपला )

खष्जपलार्भर िहेको सबै नगिपार्लकाका उपप्रम)्ुख ि गाउँपार्लकाका उपाध्र्क्ष
ग

घ ष्जपला समन्वर् अर्धकािी )

—अध्र्क्ष

—सदस्र्

सम्बष्न्धर् अस्पर्ाल ववकास सर्मर्र्का अध्र्क्ष )—सदस्र्
—सदस्र्

६१.१. काम सपलाहकाि सर्मर्र्को, कर्िव्र् ि अर्धकाि

कलैं र्गक वहं साववरुद्धका प्रर्र्कािात्मक र्था प्रबद्र्धनात्मक कार्िक्रम ), उपचािात्मक र्था पुनस््थापनासम्बन्धी
कार्िहरु गनि लैं र्गक वहं सा व्र्वस्थापन समन्वर् सर्मर्र्लाई नीर्र्गर् र्नदे शन र्दने ।

खलैं र्गक वहं सा व्र्वस्थापनसम्बन्धी कार्िहरुलगार्र् एकद्वाि सङ्कट व्र्वस्थापन केन्रको अनुगमन गिी
आवश्र्क र्नदे शन र्दने ।

)

६लैष्ङ्गक वहं सा व्र्स्थापनसमन्वर् सर्मर्र् २.्ः

“अस्पर्ालमा आधारिर् लैष्ङ्गक वहं सासम्बन्धी एकद्वाि सङ्कट व्र्वस्थापन केन्र स्थापना ि सञ्चालन र्नदे ष्शका,

२०६७” मा व्र्वस्था भएबमोष्जम लैष्ङ्गक वहं सापीर्िर् वा प्रभाववर् व्र्ष्िहरूलाई एकद्वािबाटसेवाहरू उपलब्ध

गिाउन ‘लैं र्गक वहं सा व्र्वस्थापन समन्वर् सर्मर्र्’ गठन गनुप
ि ने छ ।लैष्ङ्गक वहं सा व्र्स्थापन समन्वर्
सर्मर्र्ले केन्रलाई मागिदशिन, समन्वर् ि सं िक्षण प्रदान गनेछ ।

६ :मामला व्र्वस्थापन सर्मर्र् ३.

लैष्ङ्गकवहं सापीर्िर्हरूलाई स्वास््र् उपचाि, पिीक्षण ष्चवकत्साजन्र् प्रमाण सङ्कलन, परिक्षणएवम् सोको सं िक्षण,

मानर्सक िोगको उपचाि, मनोसामाष्जक पिामशि, सूिक्षा,परिक्षण कानूनी उपचाि ि पुनस््थापनासम्बन्धी
सेवाहरूको व्र्वस्थापन गनिका लार्ग समन्वर् सर्मर्र्लेमामला व्र्वस्थापन सर्मर्र्गठन गनुप
ि नेछ । सो

सर्मर्र्मा सम्बष्न्धर् अस्पर्ालका मेर्िकल अर्धकृर्को सं र्ोजकत्वमा ष्जपला न्र्ार्र्धविा कार्ािलर्को

अर्धकृर् प्रर्र्र्नर्ध,र्ोिे ष्न्सक ववशेर्ज्ञ वा र्ार्लम प्राप्त ष्चवकत्सक,ष्जपला प्रहिी कार्ािलर्का अर्धकृर् प्रर्र्र्नर्ध,
ष्जपला प्रहिी मवहला र्था बालबार्लका सेवा एकाई प्रमुख, सम्बष्न्धर् अस्पर्ालको आकष्स्मक ववभाग प्रमुख,

नर्सिङ्ग प्रमुख, केन्र िहेको स्थानीर् र्हको स्वास््र् र्थासामाष्जक ववकास महाशाखा/शाखा प्रमुख,
सेवाकेन्र/पुनस््थापना केन्र प्रमुख सदस्र् ि एकद्धाि सङ्कट व्र्वस्थापन केन्रक प्रमुख सदस्र्–सष्चव

िहनेछन् ।मामला व्र्वस्थापन सर्मर्र्ले असामान्र् अवस्थाका लैष्ङ्गक वहं साका घटना भएका व्र्ष्ि आएमा

उपलब्ध गिाउनुपने आकष्स्मक सेवा ि भववटर्मा उपलव्ध गिाउनुपने सेवासम्बन्धी र्ोजना बनाई कार्ािन्वर्न

गनुप
ि दिछ ।मामला व्र्वस्थापन सर्मर्र्को बैठक मार्सक रूपमा बस्नुपने छ । एकद्वाि सङ्कट व्र्वस्थापन
केन्रबाट भएका कार्िहरूको समीक्षा गिी समस्र्ा समाधानका लार्ग र्नणिर् गनुप
ि दिछ । र्नणिर् कार्ािन्वर्न
गनि अस्पर्ाल व्र्वस्थापनलाई अनुिोध गने ि नीर्र्गर् ववर्र् भएमा समन्वर् सर्मर्र्को बैठकमा पेश गनुप
ि ने

छ । लैष्ङ्गक वहं सापीर्िर्लाई एकद्वािबाट सेवा उपलब्ध गिाउन समन्वर् एवम् व्र्वस्थापन गने दावर्त्व
मामला व्र्वस्थापन सर्मर्र्को हुनेछ ।
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६अस्पर्ाल व्र्वस्थापनले मामला व्र्वस्थापन सर्मर्र्को सं र्ोजकको रुपमा प्रसूर्ी ववभागमा कार्ििर्

४.

एवम् लैष्ङ्गक वहं सा ववर्र्मा सं व्ेदनशील ष्चवकत्सक/मेिीकल अर्धकृर्लाई सं र्ोजकको रुपमा चर्न
गनुप
ि नेछ । अस्पर्ालमा कार्ििर् स्थार्ी स्टार्नसि मध्र्े लैष्ङ्गक वहं सा व्र्वस्थापन गनि एवम् अस्पर्ालर्भर
र्था अन्र् सिोकािवाला सं स्था/व्र्ष्िलाई समन्वर् गनि सक्षम व्र्ष्िलाई एकद्धाि सङ्कट व्र्वस्थापन

केन्रको प्रमुखमा चर्न गनुप
ि ने छि र्नजलाईकार्ि ववविण सवहर् पूणक
ि ालीन केन्र प्रमुखको ष्जम्मेवािी सुम्पनु
पनेछ ।

७ :कार्िक्रम सञ्चालन अवर्ध .

हिे क वर्ि स्वास््र् र्था जनसं ख्र्ा मन्रालर्बाट कार्िक्रम र्था बजेट सम्बष्न्धर् प्रदे शमार्िर् अस्पर्ाललाई

पठाइनेछ । केन्रीर् अस्पर्ाल, सं घीर् अस्पर्ाल एवम् प्रर्र्टठानको हकमा भने मन्रालर्ले सोझै सम्बष्न्धर्
अस्पर्ालमा बजेट पठाउने छ । एकद्वाि सङ्कट व्र्वस्थापन केन्र सञ्चालन िाष्टिर् प्राथर्मकर्ा प्राप्त कार्िक्रम
भएकाले र्ो र्निन्र्िरूपमा सञ्चालन हुनेछ ।
८प्रमुख वक्रर्ाकलापहरू .्ः

केन्र मार्िर् गरिने प्रमुख वक्रर्ाकलापहरू र्नम्नानुसाि िहेका छन्ः

पिामशि सेवाःर्स ष्शर्िकबाट अस्पर्ालमा आधारिर् लैष्ङ्गक वहं सा सम्बष्न्ध एकद्धाि सं कट वर्वस्थापन केन्र

स्थापना ि सञ्चालन र्नदे ष्शका, २०७७ वमोष्जम किािमा र्नर्ुि गरिएका िाक्टि ि नसिहरुको र्लव

ववर्नर्ोजन ि खचि गनुपनेछ । र्नजहरुको र्लव नेपाल सिकािले र्ोकेको र्लब स्केल भन्दा बवि हुन ु
हुदैन।

र्नर्र्मर् बैठक ि समीक्षाः

चौमार्सक रुपमा लैं र्गक वहं सा व्र्वस्थापन सपलाहकाि सर्मर्र् ि लैं र्गक वहं सा व्र्वस्थापन समन्वर् सर्मर्र्का

साथै मार्सक रुपमा मामला व्र्वस्थापन सर्मर्र्को बेठक बस्नुपने छ ।लैष्ङ्गक वहं साका घटना बिी भएको

अवस्थामा जुनसुकै बेला पर्न समन्वर् सर्मर्र् ि मामला व्र्वस्पन सर्मर्र्को को बैठक बस्न सक्ने छ ।
र्स

ष्शर्िकबाट समन्वर् सर्मर्र्को सर्मक्षा वैठकको बैठक भत्ता, खाजा खचि ि स्टे शनिी वापर्को सकम

ववर्नर्ोजन ि खचि गनुप
ि नेछ । र्स ष्शर्िकबाट खचि गदाि नेपाल सिकाि अथि मन्रालर्बाट ष्स्वकृर् मापदण्ि
बमोष्जम गनुप
ि नेछ । मामला व्र्वस्थापन सर्मर्र्को मार्सक ि चौमार्सक वैठकमा, खाजा खचि ि स्टे शनिी
वापर्को िकम ववर्नर्ोजन गनुि पनेछ ।

ग केन्र.स्थापना खचिः (कम्प्र्ुटि, वप्रण्टि, र्र्निचि,क्र्ामेिा आर्द)

घउपचाि खचि ि सामाग्री खरिद.: र्नःशुपक और्र्धबाहेकका आवश्र्कर्ानुसाि और्र्ध खरिद गनि, अस्पर्ालमा
उपलब्ध नभएको सेवा बजािबाट खरिद गनि, अन्र् उपचाि खर्र्चि ि अवाश्र्क सामाग्री खरिद गनि ।

ङअत्र्ावश्र्क सेवा.: अस्पर्ालमा भनाि भएको अवस्थामा खाना, कपिा जस्र्ा अत्र्ावश्र्क सेवा उपलब्ध
गिाउन ि पीर्िर्को अर्भभावक नभएको ि वपर्िर्लाई एक्लै छोड्न नहुने अवस्थामा सो अवर्धका लार्ग
ज्र्ालादािीमा हेिचाह गने कुरुवा व्र्ष्िको सेवा उपलब्ध गिाउन ।

च :अर्र्रिि सुववधा.त्र्सैगिी एकद्वाि सङ्कट व्र्वस्थापन केन्र प्रमुखले साविजर्नक ववदाको र्दनमा पर्न
उपष्स्थर् भई लैं र्गक वहं सा पीर्िर्लाई सेवा उपलब्ध गिाउनुपने हुनाले र्नजलाई मार्सक रूपमा लैं र्गक वहं सा
व्र्वस्थापन समन्वर् सर्मर्र्ले र्ोकेबमोष्जम अर्र्रिि सुववधा उपलब्ध गिाउनुपने छ । पीर्िर्को जाँच गने
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ष्चवकत्सक, मनोसामाष्जक पिामशिकर्ाि र्था अन्र् र्नकार्हरूबाट र्नदे ष्शकाको दर्ा ३.१० बमोष्जम

आवश्र्कर्ा पिे को समर्मा (Oncall) मा आमष्न्रर् ववर्र्ववज्ञहरूलाई अर्र्रिि समर् काम लगाएवापर्

अर्र्रिि सुववधा उपलब्ध गिाउनुपने छ । सो सुववधाको मापदण्ि (Norms) समन्वर् सर्मर्र्ले र्ोकेबमोष्जम
हुनेछ ।

छर्ार्ार्ार् खचि.: लैष्ङ्गक वहं सापीर्िर्लाई अस्पर्ालसम्म साविजर्नक र्ार्ार्ार् सेवाबाट आवर्–जावर् गनि
र्था आवश्र्कर्ानुसाि एम्बुलेन्स सेवाका लार्ग खचि उपलब्ध गिाउने ।

जिे र्िल खचि.: अन्र् अस्पर्ालमा उपचािका लार्गपीर्िर्लाई पठाउनुपने भएमा मामला व्र्वस्थापन सर्मर्र्को
र्नणिर्अनुसाि उपचाि, र्ार्ार्ार् एवम् खाना खचि ,पीर्िर्को साथमा बालबार्लका भएमा उनीहरूका लार्ग

उपचाि, र्ार्ार्ार् र्था खाना खचिसमेर् बेहोनुप
ि ने छ । पीर्िर्को साथमा अर्भभावकसहर्ोर्ग समेर् /
जानुपने अवस्थामा एक जनाकोर्ार्ार्ार् र्था खाना खचिसमेर् बेहोनुप
ि ने छ

झकार्ािलर् खचि.: टे र्लर्ोन, केन्रमा कार्ििर् स्टार्का संचाि ि स्टे शनिी खचि ।

ञउद्धाि एवम् पुनस््थापना.: समुदार्बाट उद्धाि गनि र्था पीर्िर्को पुनस््थापनामासहकार्ि गनिका लार्ग सेवा
केन्र वा पुनस्ि थापना केन्र वा लैं र्गक वहं सा पीर्िर्को पुनस््थापनामाकार्ि गने सं स्थालाई अनुदानसहर्ोग
उपलब्ध गिाउने । पुनस्ि थापनामा सहर्ोग गनि सक्ने क्षेरहरू समन्वर् सर्मर्र्बाट र्नणिर् गनुप
ि नेछ ।

पुनस्ि थापना अन्र्गिर् जीववकोपाजिनका लार्ग ववउ पूजी, ष्शप ववकास र्ार्लम, बालबार्लकाका लार्ग ष्शक्षा,
व्र्वसावर्क र्ार्लम, केन्रमा खानबस्न लाग्ने खचि, लैं र्गक वहं सा पीर्िर्हरूको समीक्षा गोटठी आर्द हुनेछन्

टअस्पर्ालका कमिचािी एवम् स्वास््र्कमीको क्षमर्ा ववकास.: लैष्ङ्गक वहं सा व्र्वस्थापनसम्बन्धी क्षमर्ा

ववकास, अवलोकन भ्रमण, समीक्षा, लैं र्गक वहं सा ष्क्लर्नकल प्रोटोकलसम्बन्धी र्ार्लम, लैष्ङ्गक वहं सा र्था
एकद्वाि सङ्कट व्र्वस्थापन केन्र सञ्चालनसम्बन्धी अर्भमुखीकिण,आर्द ।

ठप्रब.धिनात्मक र्था प्रर्र्िोधात्मक सेवाः केन्रसम्बन्धी प्रचाि–प्रसाि सामाग्री उत्पादन–र्लर्लेट, पचाि,
सामुदावर्क िे र्िर्ो र्था टे र्लर्भजनबाट जानकािीमूलक सन्दे श प्रसािण, सिकािी, गैि–सिकािी र्था
सामुदावर्क सं स्थाहरुको सहकार्िमा समुदार्केष्न्रर्प्रर्र्िोधात्मक कार्िक्रममा सहभार्गर्ा ।

नोटः प्रदे श एवम् स्थानीर् र्हमा लैष्ङ्गक वहं सा ववरुद्ध कार्ििर् सिकािी र्था गैि–सिकािी सं स्थाहरूले
लैष्ङ्गक वहं साववरुद्ध एकीकृर् कार्िर्ोजना र्र्ािी गिी लैष्ङ्गक वहं सा व्र्वस्थापन ष्जपला समन्वर् सर्मर्र्बाट
अनुमोदन गिी कार्ािन्वर्न गने ।

अस्पर्ालले स्वास््र् र्था जनसङ्ख्र्ा मन्रालर्, जनसङ्ख्र्ा व्र्वस्थापन महाशाखा ि स्वास््र् सेवा ववभागको
नर्सिङ्ग

र्था

सामाष्जक

सुिक्षा

महाशाखाको

ईमेल

आई

:िी

क्रमश.gesimohp@gmail.com

ि

nursing2075@gmail.com मा मार्सक प्रगर्र् प्रर्र्वेदन र्नदे ष्शकाको अनुसूची(–३ को िाँचामापठाउने )
।

ववर्नर्ोष्जर् वजेट अपुग भएमा अस्पर्ालको आन्र्रिक श्रोर्वाट समेर् वजेट व्र्वस्था गिी खचि गनि सवकनेछ
।

९ :अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन.

सङ्कट व्र्वस्थापन केन्रले र्नदे ष्शकामा व्र्वस्था भए बमोष्जम केन्र प्रमुखले वहं सापीर्िर् व्र्ष्िहरूको
अर्भलेख अद्यावर्धक गिी मार्सक रूपमा आ–आफ्नो प्रदे शको सामाष्जक ववकास मन्रालर्, जनसङ्ख्र्ा

व्र्वस्थापन महाशाखा, स्वास््र् र्था जनसङ्ख्र्ा मन्रालर् ि स्वास््र् सेवा ववभागको नर्सिङ्ग र्था सामाष्जक
ु ी ३ को िाँचामा पठाउनुपनेछ । प्रत्र्ेक केन्रले
सुिक्षा महाशाखामा इमेलमार्िर् र्नदे ष्शकाको अनुसच
सं स्थागर् इमेल र्नमािण गनुप
ि नेछ । उदाहिणका लार्ग केन्र कास्की ocmckaski@gmail.com साथै
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स्वास््र् र्था जनसङ्ख्र्ा मन्रालर्को ि स्वास््र् सेवा ववभागको नर्सिङ्ग र्था सामाष्जक सुिक्षा महाशाखाको
इमेल ठे गाना र्नम्नानुसाि िहेका छन्ःgesimohp@gmail.com ि nursing2075@gmail.com ि सम्वष्न्धर्
प्रदे शका सामाष्जक ववकास मन्रालर् ि स्वास््र् सेवा र्नदे शनालर्मा समेर् पठाउनुपनेछ ।
१० :और्र्ध व्र्वस्थापन.

वहं सापीर्िर्का लार्ग अत्र्ावश्र्क और्र्धहरू चौववसै घण्टा केन्रमा उपलव्ध हुने व्र्वस्था गनुप
ि नेछ ।
११ :कार्िक्रम सञ्चालन खचि.

केन्र सञ्चालनका लार्गववर्नर्ोष्जर् वजेट लैं र्गक वहं साव्र्वस्थापन समन्वर् सर्मर्र्को बैठकबाट मार्थ बुँदा
नं ८ उष्पलष्खर् १२ वटा वक्रर्ाकलापहरुमा बाँिर्ाँिगिी ष्स्वकृर् गिाइ खचि गनुपनेछ । र्र्द कुनै
शीर्िकअन्र्गिर्को िकम र्ेिबदल गनुपि ने दे ष्खएमा समन्वर् सर्मर्र्को बैठकबाट िकमान्र्ि गने र्नणिर् गिी

खचि गनि सक्नेछ ।वजेट बाँिर्ाँि ष्स्वकृर्ी ि िकमान्र्िको जानकािी मन्रालर्लाई गिाउनुपनेछ ।

आको अन्र्मा अस्पर्ाल व्र्वस्थापनले केन्रको आम्दानी ि खचिको ववविण समन्वर् सर्मर्र्बा.व.ट अनुमोदन
गिाईस्थानीर् सञ्चाि माध्र्मबाट साविजर्नक गनुप
ि नेछ ।
१२अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल .:

लैं र्गक वहं सापीर्िर् वा प्रभाववर् व्र्ष्िले आवश्र्कर्ाअनुसाि स्वास््र् उपचािलगार्र् अन्र् र्ोवकएका सबै
सेवाहरू र्नःशुपक एवम् प्रभावकािी रूपले समर्मा(, ववना अविोध, गुणस्र्िर्ुि पाउने छन् । )

सम्बष्न्धर् अस्पर्ालले लैं र्गक वहं सापीर्िर् वा प्रभाववर् व्र्ष्िलाई बहुपक्षीर् सं र्ोजनद्धािा आवश्र्क सबै
सेवाहरू र्छटो छरिर्ोरूपमा उपलब्ध गिाउन सक्षम हुनेछ।

८ सम्बष्न्धर् प्रादे ष्शक अस्पर्ालमा :कार्िक्रमको नाम .जेरिर्ाविक वािि स्थापन र्था सं चालन कार्िक्रम
१ परिचर् .

नेपालको सं ववधानले प्रत्र्ेक नागरिकलाई िाज्र्बाट कानुनमा व्र्वस्था भए बमोष्जम आधािभूर् स्वास््र् सेवा

र्नः शू पक प्राप्त गने हक हुनेछ ि कसैलाई पर्न आकष्स्मक स्वास््र् सेवाबाट वष्ञ्चर् गरिने छै न भनी स्वास््र्
सेवालाई नागरिकको मौर्लक हक र्भर िाखेको छ । त्र्सैगरि सं ववधानले ज्र्ेटठ नागरिकलाई िाज्र्बाट
ववशेर् सं िक्षण र्था सामाष्जक सुिक्षाको हक हुनेछ

भनी उपलेख गिे को छ । स्वास््र् र्था जनसं ख्र्ा

मन्रालर्ले सं ववधानको भावना समेर्लाई दृष्टटगर् गरि आ/२०७० .ब .७१ दे ष्ख "जेरिर्ाविक वािि स्थापना
र्था सञ्चालन र्नदे ष्शका २०७०" मार्िर् दे शभरिका १२ वटा प्रेर्ण अस्पर्ालहरुमा जेरिर्ाविक वेि स्थापना
गिी सेवा उपलब्ध गिाउँ दै आएकोमाअस्पर्ालहरुले जेरिर्ाविक

वािि स्थापना गिी ज्र्ेटठ नागरिकहरुलाई

र्नःशू पक एवम् सहुर्लर्र्पुण ि रुपमा स्वास््र् सेवा उपलब्ध गिाउने छ ।

२.प्रादे ष्शक अस्पर्ालमा जेरिर्ाविक वािि स्थापना र्था संचालनका ववविणः
प्रदे श

प्रदे श नं०१ .

)२(

आ/२०७५ .व.७६ वा
सोभन्दा अगार्ि

आ .व.

/२०७६७७

सं चालन भएका
मेची

भरपुि

आ .व.

मा २०७/7७मा
थप भएका

अस्पर्ाल, उदर्पुि

अस्पर्ाल,
उदर्पुि

र्सिी र्स आ

8 जेरिर्ाविक

वािि

स्थापनासं चालन भएकाहुने /
अस्पर्ालहरु

मेची अस्पर्ाल, भरपुि

उदर्पुि अस्पर्ाल, उदर्पुि
जम्माः २
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सम्ममा .व.

प्रदे श नं०२ .

जनकपुिप्रादे ष्शक

)२(

अस्पर्ाल, धनुर्ा

गौि

िौटहट

अस्पर्ाल, जनकपुि प्रादे ष्शक अस्पर्ाल,
धनुर्ा

गौि अस्पर्ाल, िौटहट
जम्माः २

वाग्मर्ी प्रदे श

)२(

हेटौिा

अस्पर्ाल,

हेटौिा अस्पर्ाल,मकवानपुि

वकर्र्िपिु

आर्ूवेर्दक

अस्पर्ालवकर्र्िपिु । ,

मकवानपुि

वकर्र्िपिु

अस्पर्ाल वकर्र्िपिु ,

आर्ूवेर्दक

जम्माः २
गण्िकी प्रदे श

धौलार्गिी

)१(

अस्पर्ाल, बाग्लुङ्ग

धौलार्गिी अस्पर्ाल, बाग्लुङ्ग
जम्माः १

प्रदे श नं०५ .

)१(

लुष्म्बनी
बुटवल

अस्पर्ाल,

लुष्म्बनी अस्पर्ाल, बुटवल
जम्माः १

कणािली प्रदे श

सुखेर्

)१(

अस्पर्ाल

प्रादे ष्शक

मध्र्पष्श्चमाञ्ल (

)क्षेरीर् अस्पर्ाल,

सुखेर्

प्रादे ष्शक

मध्र्पष्श्चमाञ्चल

)अस्पर्ाल, सुखेर्

अस्पर्ाल
क्षेरीर् (

सुखेर्

जम्माः १
सुदूिपष्श्चम
प्रदे श

सेर्ी अस्पर्ाल,धनगिी

सेर्ी अस्पर्ाल, धनगिी

)१(

जम्माः १
नोटः

कार्िक्रम संचालन र्था सम्पादनका लार्ग आवश्क वजेट सम्वष्न्धर् अस्पर्ालहरुको आ आर्नै शीर्िकमापठाईएको व्र्होिा जानकािी गिाईन्छ ।

वकर्र्िपिु आर्ूवेर्दक अस्पर्ाल वाग्मर्ी प्रदे शको ,वकर्र्िपिु को वजेट सामाष्जक ववकास मन्रालर् ,शीर्िकमा
ववर्नर्ोजन भएकोमा उष्पलष्खर् अस्पर्ालले समर्मा नै सामाष्जक ववकास मन्रालर् र्सर् आवश्र्क समन्वर् गिी
वजेट र्नकासाको व्र्वस्था र्मलाई कार्िक्रम सं चालन र्था सम्पादन गनुह
ि न
ु साथैं सामाष्जक ववकास मन्रालर्ले
पर्न वजेट र्नकासाको लार्ग र्दाकरुपर्ा दे खाई समर्मा नै वजेट पठाईर्दनुहन
ु जानकािी गिाईन्छ ।

प्रत्र्ेक अस्पर्ालको जेरिर्ाविक वािि स्थापना पश्चार् र्ोकल पसिनले अर्नवार्ि रुपमा संस्थागर् इमेल र्नमािण गिी
सोमार्िर् सूचना आदान–प्रदान गनुप
ि ने छ । उदाहिणका लार्ग कास्कीःgeriatrickaski@gmail.com

जेरिर्ाविक वािि स्थापना पश्चार् र्ोकल पसिनले सेवाग्राहीहरूको अर्भलेख अद्यावर्धक गिी मार्सकरूपमा

अस्पर्ालको मेर्िकल िे किि शाखा ि स्वास््र् र्था जनसङ्ख्र्ामन्रालर्,जनसङ्ख्र्ाव्र्वस्थापन महाशाखालैष्ङ्गक ,
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समानर्ा र्था सामाष्जक समावेशीबिण शाखाgesimohp@gmail.comसाथैं स्वास््र् सेवा ववभागको नर्सिङ्ग र्था

सामाष्जक सुिक्षा महाशाखाको ईमेल ठे गाना nursing2075@gmail.comमा प्रर्र्वेदन ईमेल गिी पठाउनुपनेछ
।

ु ी ५ बमोष्जम िकम
मार्थ उपलेष्खर् अस्पर्ालहरुमा जेरिर्ाविक वािि स्थापन र्था सं चालनका लार्ग अनुसच
र्बर्नर्ोजन गरिएको छ।
३ उद्देश्र् .

ज्र्ेटठ नागरिकका लार्ग सुलभ र्रिकाले ज्र्ेटठ नागरिक मैरी हुनेगरि उपचािात्मक स्वास््र् सेवा प्रदान गनि
नेपालका ववर्भन्न अस्पर्ालहरुमा जेरिर्ाविक वाििको स्थापना र्था सञ्चालन गने उद्देश्र् िहेको छ ।जेरिर्ाविक
वाििको स्थापना र्था सञ्चालन गिी ज्र्ेटठ नागरिकलाई स्वास््र् सेवा प्रदान गनुि पनेछ ।
४कार्िक्रम सञ्चालन ववर्ध .

४ १.अस्पर्ालका सबै ववभाग ि वाििबाट ज्र्ेटठ नागरिकमैरी सेवा प्रदान गनुप
ि ने छ । सामाष्जक सेवा
एकाइ स्थापना भएका अवस्थामा जेरिर्ाविक वाििका लार्ग छु ट्टै सम्पकि व्र्ष्ि नर्ोवक सो एकाइबाट
व्र्वस्थापन, समन्वर् एवम् सहजीकिण गिी लष्क्षर् समूहलाई सेवा प्रदान गनुप
ि ने छ ।

४ २.मन्रालर्बाट प्राप्त अनुदान ि अस्पर्ालको आन्र्रिक स्रोर्बाट र्नष्श्चर् िकम ज्र्ेटठ नागरिकको
स्वास््र् सेवाका लार्ग छु ट्याइ सो बजेट सीमार्भर िही र्नःशुपक वा सहुर्लर्र्मा स्वास््र् सेवा प्रदान गनुप
ि ने
छ ।

४ ३.स्वास््र् बीमा कार्िक्रम लागू भएको अवस्थामा बीमाबाट नै उपचाि गनि प्राथर्मकर्ा र्दनुपने छ ।

उपचािको क्रममा बीमाको िकम अपुग भएको अवस्थामा वा सम्बष्न्धर् ज्र्ेटठ नागरिक ववर्मर् नै नभएको
अवस्थामा मार र्स कार्िक्रमको िकम खचि गनुप
ि ने छ ।

४ ४.सामाष्जक सेवा एकाइ स्थापना भएको अवस्थामा अस्पर्ालले सो एकाइ ि जेरिर्ाविक वाििको बजेटलाई
एउटै बास्केटमा िाखेि उपचाि खचि व्र्वस्थापन गनुपि ने छ ।

४ ५.र्स आदे ष्ख मन्रालर्बाट र्नधाििण गरिएको बजेटभन्दा बिी िकम खचि भएको अवस्थामा .व.
मन्रालर्ले शोधभनाि गनेछैन ।

४ ६.अस्पर्ालमा भनाि भएका अर्र्गरिब, अशि एवम् असहार् ज्र्ेटठ नागरिकलाई जेरिर्ाविक वेिमार्िर्
र्नःशुपक वा सहुर्लर्र् रूपमा उपचाि सेवा प्रदान गनुप
ि ने छ ।

४ ७.आ२०७७ .व.÷७८ मा जेरिर्ाविक वािि स्थापना गने अस्पर्ालहरूले मन्रालर्बाट प्राप्त अनुदानको

२० प्रर्र्शर् बजेट वेि, औजाि, उपकिण खरिदमा खचि गनि सक्नेछन् भने बाँकी ८० प्रर्र्शर् बजेट
अशि, असहार्, ज्र्ेटठ नागरिकको उपचािमा खचि गनुप
ि ने छ ।

४ ८.जेरिर्ाविक वािि स्थापना भइसकेका अस्पर्ालहरूले मन्रालर्बाट प्राप्त सबै अनुदान िकम ज्र्ेटठ
नागरिकको उपचािमा खचि गनुप
ि ने छ ।

४ ९.उपचािमा सहुर्लर्र् प्रदान गदाि सबै ज्र्ेटठ नागरिकहरूलाई समान रूपमा सहुर्लर्र् प्रदान नगिी बृद्ध
अवस्था )उमेिको हद(, आर्थिक हैं र्सर्र् ि शािीरिक अशिर्ालाई आधािमार्न स्वर्म् अस्पर्ाले र्नःशुपक
उपचाि एवम् उपचािमा सहुर्लर्र्को मापदण्ि र्नमािण गनुप
ि ने छ ।
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४ १०.र्स मागिदशिनमा उपलेख गरिएका प्रावधान एवम् सेवा शर्िहरूले जेरिर्ाविक वािि स्थापना र्था
सञ्चालन र्नदे ष्शका, २०७० लाई प्रर्र्स्थापन गनेछ ि र्स मागिदशिनमा उपलेख नगरिएका अन्र् ववर्र्हरूको
हकमा भने सोही र्नदे ष्शकाबमोष्जम कार्िक्रम सञ्चालन गनुप
ि ने छ ।

४ ११.जेरिर्ाविक वािि स्थापना र्था सञ्चालन गिी चौमार्सक रूपमा मन्रालर्मा प्रगर्र् प्रर्र्वेदन पठाउनुपने
छ । सो प्रर्र्वेदन पठाउँ दा र्लङ्ग मवहला(, पुरुर्, र्ेस्रो र्लं गी); उमेि

(६० वर्िदेष्ख ६९ वर्िसम्म; ७०

वर्िदेष्ख ७९ वर्िसम्म; ८० वर्िदेष्ख ८४ वर्िसम्म ि ८५ वर्िभन्दा मार्थ); िोगको वकर्सम; बीमाबाट
बेहोरिएको िकम; बीमा िकम अपुग भएकोमा जेरिर्ाविक÷सामाष्जक सेवाबाट बेहोरिएको िकम; अन्र्र
प्रेर्ण गरिएको, आर्द कुिाहरू समावेश भएको हुनपु ने छ ।
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अनुसूची१-

ष्क्लर्नकल अर्िट कार्िक्रम सन्चालन गनि आवश्र्क चेकर्लटटहरु
PRE OPERATIVE CHECKLIST
Name of the patient:

IP NO:

Age / Sex:

Ward:

Diagnosis:

Operation:

NPO Since:

Date:

Urine voided time:
S.N.

Criteria

Yes

a. OT gown worn
b. Removable of jewelry/ artificial teeth / contact lens/
hearing aids/ prosthesis

c. Personal clothing and underwear removed
d. Polish and artificial nails removed
1.

Physical

e. Operative site marked

Preparation

g. Surgical part preparation done

Done

h. Hair clipping done
i. preoperative teaching done
j. Premedication done if ordered
k. Necessary drugs and articles arranged
a. Lab test ( Biochemistry, Hematology ( BTCT) available
b. Serology ( HIV, HBsg, HCV)
c. Radiology
•

2.

Investigation
Complete

•
•

X-ray,

CT - scan,

MRI If needed

d. Ultrasonography reports if order
e. ECG/ Echocardiography reports
f. Other specific investigations
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No

g. Blood products arranged
a. Written informed consent Signed
b. History and physical examination documents filled
3.

Documentation

c. Pre- anesthetic check up (PAC) form filled

Complete

d. Medical cardex filled and signed
e. History of allergies highlighted if any

Signature of ward staff: -

Signature of OT staff:-
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Post Anesthesia Care Unit (Modified Aldrete Score)
Patient's Name : ………………………………….

Final score: ………………….

Place: …………………………………..

Surgeon……………………….

Date &Time: ………………………………….

PACU Nurse …………………

Area of assessment

Point

Score

Upon

After

Admission
15min

30min

Activity

(Able to move spontaneously or
on command)

a) ability to move all extremities

2

c) Unable to control any extremities

0

b) ability to move two extremities

Respiration

a) Ability to breathe deeply and cough
b) Limited respiratory effort e.g.
dsypnea or splinting

c) No spontaneous effort
Circulation

1

2
1
0

a) Bp 20% of pre-anesthetic level

2

c) BP 50%of pre-anesthetic level

0

b) Bp 20%-49% of pre-anesthetic level 1

Consciousness

a) Fully awake

2

c) Not responding

0

b) Arousal on calling

1

Oxygen saturation

a) Able to maintain SPO2 >92% on
room air

2

maintainSPO2 >90%

1

supplement

0

b) Needs Oxygen inhalation to
c) SPO2 <(90% even with oxygen

Total score:
Note: Required for discharge from

Post Anesthesia care Unit: 7- 8 points

Time of release: ………….........….....

Signature ……………….............…
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45 min

60 min

Surgical Safety Checklist
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alx/Ë ;]jf lng cfPsf ;]jfu|fxL ;Gt'li6 ;DjGwL ;j]{If0f kmf/d
:jf:Yo ;+:yfsf] gfd:
;]jfu|fxLsf] sf]8/l6s6gDj/:
;]jfu|fxLsf] pd]/ :
;]jfu|fxLsf] z}lIfs :t/:
;]jfu|fxLsf] lnª\u :
ldlt:
!.
tkfO{ of] :jf:Yo ;+:yfdf s] ;]jf lng cfpg' ePsf] xf]? =======================================
@.
s] tkfO{n] rfx]sf] ;]jf kfpg' eof] <
s) kfPF
v) kfOgF
olb
kfpg'
ePg
eg]
tkfO{sf]
ljrf/df
s]
sf/0fn]
gkfPsf]
===========================================================================================================================
#.
tkfO{{ l6s6 lngsf nfuL cGbfhL slt ;do nfOgdf j:g''eof]< ====================== ldg]6
$=
tkfO{nfO{ hfrF ug{ kv{gsf nflu j:g] Joj:yf lyof] <
s_ lyof]
Vf_lyPg
%=
tkfO{ nfO{ :jf:YosdL{n] hfrF ubf{ cgbfhL slt ;do lbg' eof] <====================== ldg]6
^.
:jf:YosdL{sf] Jojxf/ s:tf] kfpg'eof] <
s. /fd|f]
Vf. l7s}
Uf. g/fd|f]
&.
hfrF ubf{ tkfO{sf] uf]klgotf sfod eof] <
s.eof]
Vf.ePg
*=
:jf:Yo ;+:yfsf] ;/;kmfO s:tf] kfpg' eof] <
s) /fd|f]
Vf) l7s}
Uf) g/fd|f]
(=
:jf:Yo ;+:yfdf vfg] kfgLsf] Joj:yf lyof] <
s.lyof]
Vf.lyPg
olb lyof] eg], s:tf] Joj:yf lyof] <
s) /fd|f]
Vf) l7s}
Uf) g/fd|f]
!)=
:jf:Yo ;+:yfdf zf}rfnosf] Joj:yf lyof] <
s) lyof]
Vf)lyPg
olb lyof] eg], s:tf] Joj:yf lyof] <
s) /fd|f]
Vf) l7s}
Uf) g/fd|f]
!!.
o; c:ktfnsf] aflx/ª ;]jfdf ePsf d'Vo # /fd|f / ;'wf/ ug{' kg]{ s'/f s] xf]nfg<
qm=;+
/fd|f kIfx?
;'wf/ ug{'kg]{ kIfx?
!
@
#
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xf]nf

cGt/Ë ;]jf lng cfPsf ;]jfu|fxL ;Gt'li6 ;DjGwL ;j]{If0f kmf/d
:jf:Yo ;+:yfsf] gfd:
;]jfu|fxLsf] sf]8 gDj/:
;]jfu|fxLsf] pd]/:

;]jfu|fxLsf] lnª\u:

;]jfu|fxLsf] z}lIfs :t/:
ldlt:
egf{ ePk5L hDdf a;fO ........(lbgdf)

jf8{M

!=
s] tkfO{n] rfx]sf] ;]jf kfpg' eof] <
s_kfPF
v_ kfOgF
olb kfpg' ePg eg] tkfO{sf] ljrf/df s] sf/0fn] gkfPsf] xf]nf< ================================================
@=
cGt/Ëleq sfd ug]{ sd{rf/Lx?sf]] Jojxf/ s:tf] kfpg'eof] <
l; Gf
ljj/0f
/fd|f]
l7s}
!
8fS6/
@
Gf;{
#
Nofj 6]SlGfl;og
$
lkmlhof]y]/flk:6
%
sfo{no ;xof]lu
#=
tkfO{nfO{ jf8{df l;:6/x?sf] af]nLJojxf/ s:tf] nfUof] <
s_ /fd|f]
v_ g/fd|f]
%=
tkfO{n] pkrf/sf nflu lgDg cj:yfdf cfjZos ;'rgfx? kfpg' eof] <
l;Gf
;'rgf

^=
s_eof]
!!=

g/fd|f]

u_ l7s}

8fS6/sf] /fp08sf] ;do
cf]ifwL v'jfpg] ;do
lj/fdL e]6\g cfpg] ;do
lj/fdLnfO{ vfgf v'jfpg] ;do
c:ktfnsf] ljleGg ljefuaf/] hfgsf/L -sfpG6/ , n\ofa ,kmfd]{;L cflb_
pkrf/sf] s|ddf uf]klgotf sfod eof] <
Vf_ePg
tkfO{n] jf8{dfkfPsf] ;]jf ;'ljwf ;DaGwdfM
l;=Gf ;'ljwf
lyof]

kfPF

kfOgF

!
@
#
$
%
tkfO{sf]

!
@
#
$
%

lj/fdL s'?jfsf] nflu j:g] Joj:yf
e'FOsf] lgoldt ;/;kmfO ug]{ Joj:yf
vfg] kfgLsf] Joj:yf
zf}rfnosf] lgoldt ;/;kmfO ug]{ Joj:yf
Jf]8{sf] ;/;kmfO( ;Dfodf Jf]8 l;6 km]Gf]{ ) ug]{ Joj:yf

^
&

;Dfodf cf}ifwL v'Jffpg] Joj:yf
lbgx' 8fS6/n] hfrFug]{ / ;Nnfx lbg]] Joj:yf

lyPg

olb g/fd|f] eP /fd|f] ug{ s] ug{' knf{ <======================================================================
!@=
o; c:Kftfnsf] cGt/Ë;]jfdf ePsfd'Vo # /fd|f / ;'wf/ ug{' kg]{ s'/f s] xf]nfg<
qm=;+ /fd|f kIfx?
;'wf/ ug{'kg]{ kIfx?
!
@
#
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olb lyof] eg] s:tf] Joj:yf lyof]
/fd|f]
l7s}
g/fd|f]

Checklist for Hand Hygiene
Hospital Name:

Date:

ward:
S.N.

Steps of hand washing

Yes

1.

Remove jewellery (rings, bracelets) and watch before washing hand

2.

Roll the sleeves up to the elbow

3.

Wet the hands and wrists, keeping hands and wrists lower than the elbows (permit

4.

Apply enough soap to cover all hand surfaces

5.

Follow six steps of hand washing

No

Ensure that the nails are clipped short

the water to flow to the fingertips, avoiding arm contamination)

Rub hands palm to palm
Right palm over left dorsum with interlaced fingers and vice versa
Palm to palm with fingers interlaced
Backs of fingers to opposing palms with fingers interlocked
Rotational rubbing of left thumb clasped in right palm and vice versa
Rotational rubbing, backwards and forwards with clasped fingers of right hand in left
palm and vice versa
6.

Rinse hands with water

7.

Dry hands thoroughly

Moments of Hand Hygiene
S.N.

Steps

Before

1.

On arrival for duty,

After

Yes

No

Leaving ward,

Going for meal

Performing

procedure

2.

Cleaning equipments

3.

Completing patient

assessment and bed making

4.

Using toilet

5.

Contact with blood and body fluid

6.

Contact with every infectious patient

Checklist for Wearing Sterile Gloves
Hospital Name:

Date:
268

Yes

No

Ward:
S.N.

Steps

Rating
Y

1

Scrub hands thoroughly with soap and water. Dry them completely

2

Open the glove packet carefully without touching the gloves or the inside

N

NA

surface of the packaging material (The cuffed gloves should be with the palms
up)

3

Pick up the first glove by the cuff, touching only the inside portion of the

cuff (the inside is the side that will be touching your skin when the glove is
on).

4

While holding the cuff, slip your other hand into the glove (Pointing the fingers
of the glove toward the floor will keep the fingers open). Be careful not to
touch anything, and hold the gloves above your waist level.

5

Pick up second glove by sliding fingers of the gloved hand under the cuff of

the second glove. Be careful not to contaminate gloved hand with ungloved
hand as the second glove is being put on

6

Put second glove on ungloved hand by maintaining a steady pull through the
cuff.

Roll back cuffs (unfold them). Adjust the glove fingers until the gloves fit
comfortably
7

Once sterile gloves are on, hold your hands up and away from your body and

8

After a procedure, rinse gloves in chlorine solution while still on hands, including

9

After the procedure, always wash gloved hands to remove the blood stains

always above your waist.
disposables

and secretions and rinse gloves in chlorine solution while still on hands,
including disposables

10

Turn gloves inside out as you take them off and put into 0.5% chlorine
solutionhands again with soap and water

Checklist for Donning PPE
Hospital Name:

Date:

Ward:
S.N

Steps

1

Preparation

Y

Remove extra items

Secure long hair off of face and neck
2

Hand hygiene

Perform hand hygiene using alcohol based hand rub. If hand looks or feel dirty,
use soap and water
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N

NA

3

Gown

Insert arms through sleeves

Ensure gown covers from neck to knees to wrist
Tie at the back of neck

Tie at the back of waist
4

Procedure/Surgical mask

Secure ties or elastic bands around head or ears so that the mask stays in
place

Mold the nose bridge band to your nose. Fit should be snug to face and
continue to wrap under the chin
5

Eye protection or face shield

Place eye protection over the eyes. If using a face shield, place band around
the head with foam perpendicular to the forehead
Adjust to fit

6

Gloves

Pull cuffs of gloves over the cuffs to the gown

Checklist for doffing PPE
Hospital Name:

Date:

Ward:
S.N

Steps

Y

Inside room
1.Gloves

Grasp outside edge of glove near the wrist and peel away from the hand,
turning the glove inside out. Hold removed glove in opposite hand

Slide an ungloved finger or thumb under the wrist of the remaining glove.
Peel the glove off and over the first (removed) glove making a bag for
both gloves

Put gloves in the garbage
2. Hand hygiene

Perform hand hygiene using alcohol based hand rub. If hands look of feel
dirty, use soap and water

Exit room (If door is closed when leaving patient room, ensure to perform
hand hygiene again prior to removal of eye protection)
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N

NA

3. Gown

Carefully unfasten ties( neck tie first)

Grasp the outside of the gown at the back of the shoulders and pull the
gown down over the arms

Gently turn the gown inside out during removal

Place in the hamper in the patient room or if disposable, put in the
garbage

4. Hand hygiene

Perform hand hygiene using alcohol based hand rub. If hands look or
feel dirty, use soap and water.

Exit room ( If door is closed when leaving patient room, ensure
perform hand hygiene again prior to removal of eye protection)

to

Outside room
5. Eye protection or face shield

Handle only by headband or ear pieces
Carefully pull away from face

Place reusable items in appropriate area for cleaning. Put disposable items
into the garbage
6. Surgical mask

Bend forward slightly and carefully remove the mask from your face by

touching only the ties or elastic bands (start with bottom tie and then
remove the top tie)
7. Hand hygiene

Perform hand hygiene using alcohol based hand rub. If hand look or feel
dirty, use soap and water

:jf:Yo ;+:yfhGo kmf]x/d}nf Joj:yfkg r]slni6
:jf:Yo ;+:yfsf] gfdM
:jo+ hfrF(self assessment)
ldlt
;fyL;+u (peer assessment)
jf8{M
qm=;+=
ljj/0f
5
!
kmf]x/x?sf] k[ylss/0f ( Segregation of waste )
lj/fldsf] j]8 ;fO8 ,zNos[of sf]7f, jf8{, k|of]uzfnfdf kmf]x/nfO{ 5' §f5'§} l;kmfl/; ul/Psf
ljleGg /+usf ef8f]df 5'6\6f 5'6\6} /flvPsf] .
;'O{ nufO;s]kl5 l;of] / l;l/Ghcnucnu ef8f]df / Kofs]h ul/Psf Knf:6Ls jfsfuhx?
cnUu} ef8f]df /flvPsf] .
;+s|ldt / ;+s|ldtgePsf] kmf]x/x? 5'6\6f 5'6\6} ef8f]df /flvPsf] .
kmf]x/x?sf] k|sf/ / ef8f]sf] /Ë
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5}g

s}lkmot

!.
xl/of]
/flvPsf] .

jflN6g

–

hf]vLd

gePsf

h}ljs

kmf]x/x?

Hf:t}M

sfuhx?

@.uf8f lgnf] jflN6g – h}ljs tl/sfn] gs'lxg] kmf]x/x? / k'gr{ls|o (recycle) of]Uo kmf]x/x?
Hf:t}M Knf:6Lssf ef8fx?, jf]6n, Sofg, jfSnf] Knf:6Ls, l;l;, /j/ cflb /flvPsf] .
#.xNsf lgnf] jflN6g – h}ljs tl/sfn] gs'lxg] kmf]x/x? / k'gr{ls|o of]Uo gePsf kmf]x/x?
Hf:t}M 6lNsg] kftnf] Knf:6Lsx? /flvPsf] .
$= sfnf] jflN6g – s'lxg] kmf]xf]/x? Hf:t}M vfgf, kmnkm'n /flvPsf] .

@

%. /ftf] jflN6g – ;+s|ldt kmf]xf]/x? (infectious waste , waste contaminated
to body fluid, dressing materials),k|of]uzfnfjf6 lg:s]sf vt/gfs kmf]x/x? Hf:tM}
dfgj cË / o;sf c+zx?, zNos[of u/L lgsflnPsf c+ux? / hf]lvd o'St b'lift wfl/nf
kmf]x/x? Hf:t}M l;of]x?, Jn]8x?, l;;fx? / sf6\g] j:t'x? /flvPsf]] .
^.kx]nf] jflN6g–Uof;o'St j6\6fx?, Jof6/Lx? tyf /;folgs kmf]x/x? / cytotoxic waste
/flvPsf] .
kmf]x/ kmfNg] jflN6gx?df pko'St n]jn nufPsf] .
kmf]x/ kmfNg] jflN6gx?df /fd|f] 9sgL nufPsf].
kmf]x/x? hDdf ug]{ / e08f/0f ug (Collection of waste)
kmf]x/x? e08f/0f ubf{ kf]lvg] rLh gkf]vLg] u/L /flvPsf]] .
kmf]x/x? e08f/0f ubf{ k[ylss/0f (Segregation of waste) ul/Psf]] .
kmf]x/x? cf];f/ k;f/sf] nfuL uf8L cfjt hfjtug{ ;Sg] jf6f]sf] Joj:yf ePsf]] .
e08f/0f ug]{ sf]7f k|z:t pHofnf], v'Nnf, xfjf ;+rfng x'g] / e]lG6n];g ePsf] .
lgoldt ;kmfOsf nflu kfgLsf] Joj:yf ePsf] .
;fwf/0f / ;+s|ldthGo (infectious) s'lxg] kmf]x/nfO{ @$ 3G6f lEfq} lj;{hg ul/Psf] .
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kmf]x/x? cf];f/ k;f/(Transport of waste)
k|To]s ;qdf (shift)jf lbgsf] Ps k6s k|To]s sf]7fx?jf6 kmf]x/x? hDdf ul/Psf] .
kmf]x/ hDdf ug]{ efF8f] lgsfn] kl5 ;f]xL cg';f/sf] efF8f] pSt 7fpFdf t'?Gt} /flvPsf] .
kmf]xf]/x? lgsfln ;s]kl5 kmf]xf]/ /fVg] efF8f]df, afSnf] / 7'nf] Knfl:6ssf] emf]nf -:jLs[t dfkb08
cg'';f/ ePsf]_ /flvPsf] .
kmf]x/x? pTkfbg :ynjf6 EfG8f/ jf pkrf/ :yndf n}hfFbf 6«nLsf] k|of]u ul/Psf] .
hf]lvdo'SQ÷;+qmldthGo kmf]x/x? / cGo ;fwf/0f kmf]x/x? 5'§f 5'§} cf];f/ k;f/ ul/Psf] .
kmf]x/x? /fVg] jflN6gx? ;+qmd0f lgjf/s 3f]n h:t}M Snf]l/gn] sDtLdf xKtfsf] @ k6s ;kmf
ul/Psf] .
s_ ;+:yfleqkmf]x/cf];f/ k;f/ ug]{ (On-site transport of waste)
kmf]x/x? cf];fg]{ JolQmn] ;'/IffTdspks/0fx? (PPE)k|of]u ul/Psf] .
hf]lvdo'St÷;+qmldt / b'lift gePsf] kmf]x/x? km/s km/s 6«lndf cf];f/]sf] .
:jf:Yo ;+:yfleq kmf]x/ cf];fg{] 6«nLx? ;+qmd0f lgjf/s 3f]n h:t}M Snf]l/gn] lbgxF' ;kmf ul/Psf]
.
v_ :jf:Yo ;+:yfaf6 aflx/ kmf]x/ cf];f/ k;f/ ug (Off-Site transport of waste)
:jf:Yo ;+:yfhGo kmf]x/x? pQm ;+:yfaf6 aflx/ lgsfNgsf] lgldQ ;'/lIft Koflsª, pko'Qm n]jn
nufPsf] / s]lGb|o kmf]x/ pkrf/ :yn jf Nof08lkmN8 ;fO6df n}hfg gu/kflnsf;+u ;dGjo
ul/Psf] .
kmf]x/ cf];f/ k;f/df k|of]u x'g] uf8L ;fdfg nf]8 ug]{ / lgsfNg ;lhnf]] vfnsf] / kmf]x/x? gkf]lvg],
gr'lxg] vfnsf] ePsf] .
kmf]x/x? kf]lvPdf o;sf] Joj:yfkgsf] nflu cfjZos ;+qmd0f lgjf/0f 3f]n, jfN6Lg, ;fj]n, s'Rrf],
emf]lnnf] rLh ;f]:g] sk8fx?, cg'xf/ 5f]lkg] dfS;, k+hfx? ufpg h:tf ;fdfgx? pknAw ePsf] .
kmf]x/x?sf] pkrf/ / lj;{hg (Waste treatment and disposal)
pRr ;+qmldt kmf]x/x?sf] lhjf0f' / wfl/nf a:t'x? c6f]Sn]e ul/Psf]
c6f]Sn]e 7Ls tl/sfn] ePsf] Plsgug]{ /Ë kl/jt{g x'g] 6]ksf] k|of]u ul/Psf] .
c6f]Sn]e ul/ ;s]kl5 k'g ;fdfgsf] k|s[lt x]/]/ To;nfO{ 5'§fpg] / ;f]xL cg';f/ lj;h{g ul/Psf]
.
s'lxg] h}ljs kmf]x/x?nfO{ ;'/lIft ?kdf lj;h{g ul/Psf] .

अनुसूची २

आधआिभ ुर् र्ार्लमको लार्ग नमुना र्ार्लकाः
दै र्नक कार्ि र्ार्लका
पवहलो चिण
र्दन

ववर्र्बस्र्ु'
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पवहलो र्दन

नाम दर्ाि

स्वागर्,परिचर् ि अपेक्षा संकलन

र्र्लम सञ्चालन र्नर्महरु ि सुववधाहरु
र्ार्लमको उदे श्र्,कार्िक्रमको उदे श्र्

सहभागी पुष्स्र्का समात्ने,खेपने ि प्रदशिन गने
सुन्ने सीपको ववकास

खाजाको लार्ग ववश्राम

मवहला स्वास््र् स्वर्ं मसेवक कार्िक्रम
र्दस्रो र्दन

अष्घपलो र्दनमा भएका गर्र्ववर्धहरुका पुनिाअवलोकन
मवहला स्वास््र् स्वर्ं मसेवक कार्िक्रम
आमा समुह

खाजाको लार्ग ववश्राम
आमा समुह
र्ेस्रो र्दन

अष्घपलो र्दनमा भएका गर्र्ववर्धहरुका पुनिाअवलोकन
आमा समुह

अन्र्िव्र्ष्ि सञ्चाि

खाजाको लार्ग ववश्राम
अन्र्िव्र्ष्ि सञ्चाि
चौथो र्दन

अष्घपलो र्दनमा भएका गर्र्ववर्धहरुका पुनिाअवलोकन
प्रजनन् स्वास््र्

व्र्वष्स्थर् परिवाि

परिवाि र्नर्ोजनको अवधािणा र्था गभिको ववकास
खाजाको लार्ग ववश्राम

गभि िोक्न अपनाईने परिवाि र्नर्ोजनका साधनहरु
पाँचौ र्दन

अष्घपलो र्दनमा भएका गर्र्ववर्धहरुका पुनिाअवलोकन
वपपस

कण्िम

खाजाको लार्ग ववश्राम
र्िपोप्रोभेिा,आइ.र्ु.िी
छे ठौँ र्दन

अष्घपलो र्दनमा भएका गर्र्ववर्धहरुका पुनिाअवलोकन
निप्लान्ट,गभि र्निोधको लागी स्र्नपान

परिवाि र्नर्ोजनको स्थार्ी साधन (पुरुर्÷मवहला)
आकष्स्मक गभि र्निोध

परिवाि र्नर्ोजनमा पुरुर्सहभागीर्ा
खाजाको लार्ग ववश्राम
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बाँझोपन

आमा ि बच्चाको स्वास््र्
सार्ौँ र्दन

अष्घपलो र्दनमा भएका गर्र्ववर्धहरुका पुनिाअवलोकन
आमा ि बच्चाको स्वास््र्
खाजाको लार्ग ववश्राम
नवजार् ष्शशु स्र्ाहाि

ँ ौँ र्दन
आठ

अष्घपलो र्दनमा भएका गर्र्ववर्धहरुका पुनिाअवलोकन
वकशोिावस्था

उमेि िपकेका मवहलाहरुको स्वास््र् समस्र्ा
खाजाको लार्ग ववश्राम

एच ्.आई.भी÷एड्स र्था र्ौन िोग
नवौँ र्दन

अष्घपलो र्दनमा भएका गर्र्ववर्धहरुका पुनिाअवलोकन
एच ्.आई.भी÷एड्स र्था र्ौन िोग
खोप

खाजाको लार्ग ववश्राम
खोप

समापन
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मवहला स्वास््र् स्वर्ंमसेवक आधािभ ुर् र्ार्लम कार्िक्रम
दै र्नक कार्ि र्ार्लका
दोस्रोचिण
र्दन

ववर्र्वस्र्ु

दशौँ र्दन

नाम दर्ाि

स्वागर्,परिचर् ि अपेक्षा सं कलन

र्र्लम सञ्चालन र्नर्महरु ि सुववधाहरु
र्ार्लमको उदे श्र्,कार्िक्रमको उदे श्र्
झािापखाला

खाजाको लार्ग ववश्राम
झािापखाला
एघािौँ र्दन

अष्घपलो र्दनमा भएका गर्र्ववर्धहरुका पुनिावलोकन
झािापखाला

खाजाको लार्ग ववश्राम
पोर्सलो खाना
बाह्रौँ र्दन

अष्घपलो र्दनमा भएका गर्र्ववर्धहरुका पुनिावलोकन
पोर्सलो खाना

खाजाको लार्ग ववश्राम
पोर्सलो खाना
र्ेह्रौँ र्दन

अष्घपलो र्दनमा भएका गर्र्ववर्धहरुका पुनिावलोकन
श्वास्प्रश्वास िोग

खाजाको लार्ग ववश्राम
सिसर्ाई
चौँधौँ र्दन

अष्घपलो र्दनमा भएका गर्र्ववर्धहरुका पुनिावलोकन
सिसर्ाई

औलौ िोग

खाजाको लार्ग ववश्राम
सिसर्ाई
पन्रौँ र्दन

अष्घपलो र्दनमा भएका गर्र्ववर्धहरुका पुनिावलोकन
कुटठ िोग
कालाजाि

खाजाको लार्ग ववश्राम
कालाजाि
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र्सह्रौँ र्दन

अष्घपलो र्दनमा भएका गर्र्ववर्धहरुका पुनिावलोकन
जापर्नज इन्सेर्लाइवटस
प्रािष्म्भक उपचाि

खाजाको लार्ग ववश्राम
प्रािष्म्भक उपचाि
सरौँ र्दन

अष्घपलो र्दनमा भएका गर्र्ववर्धहरुका पुनिावलोकन
प्रािष्म्भक उपचाि

खाजाको लार्ग ववश्राम
प्रािष्म्भक उपचाि
अठािौँ र्दन

अष्घपलो र्दनमा भएका गर्र्ववर्धहरुका पुनिावलोकन
लैं र्गक समनर्ा
अर्भलेख

खाजाको लार्ग ववश्राम
अर्भलेख
समापन

नोटः कालाजाि ि जापर्नज इन्सेर्लाइवटसका कार्िक्रम नभएका ष्जपलाहरुको हकमा अन्र् जोि र्दनुपने
ववर्र्को लागी समर्को अनुकुल गनुि पदै छ ।
अनुसूची ३

मवहला स्वास््र् स्वर्ंमसेवक पुनर्ािजर्ग र्ार्लम कार्िक्रमको लार्ग नमुना र्ार्लकाः
स्वास््र् संस्थाः......................
र्दन

ववर्र्बस्र्ु

पवहलो

सहभागीर्ा दर्ाि

अवर्धःसम्म..................दे ष्ख..............

एकआपस परिचर्

र्र्लमको परिचर् ि उदे श्र्

र्ार्लममा पालना गनुपने र्नर्महरु सुववधा
र्ार्लम आवस्र्क बािे छलर्ल
मवहला स्वर्ंमसेवक कार्िक्रम

आमा समुह कार्िकारिणी सर्मर्र्को गठन ि कार्िहरु
खाजा

अन्र्िव्र्ष्ि सञ्चाि

अको र्दनको र्र्ािीको लार्ग प्रष्शक्षक बैठक
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दोस्रो

अष्घपलो र्दनको पुनिावलोकन
प्रजनन् स्वास््र्

आकष्स्मक गभि ,बाँझोपन,पुरुर् सहभागी
सुिष्क्षर् गभिपर्न
खाजा

नवजार् ष्शशु स्र्ाहाि

अको र्दनको र्र्ािीको लार्ग प्रष्शक्षक बैठक
र्ेस्रो

अष्घपलो र्दनको पुनिावलोकन
नवजार् ष्शशु स्र्ाहाि
वकशोिावस्था
खाजा

उमेि िपकेका मवहलाहरुको स्वास््र् समस्र्ा
एच ्.आई.भी÷एड्स र्था र्ौन िोग

अको र्दनको र्र्ािीको लार्ग प्रष्शक्षक बैठक
चौथो

अष्घपलो र्दनको पुनिावलोकन

खोप कार्िक्रमको पुनिाअवलोकन ि हेपटाइटीस बी को खोप
लैं र्गक समनर्ा
खाजा

अन्र् सरुवा िोगहरुः

क्षर्िोग प्रर्क्ष्र् र्नगिानीमा गरिने उपचाि
कालाजाि

जापर्नज इन्सेर्लाइवटस
पाँचौ

अष्घपलो र्दनको पुनिावलोकन

प्राथर्मकर्ा प्राप्त अन्र् स्वास््र् कार्िक्रमको पुनिावलोकन
खाजा

प्रर्र् र्दनको छलर्ल वाट पवहचान भएका अन्र् ववर्र्हरु
समापन

नोटः औलो,कालाजाि ि जापर्नज इन्सेर्लाइवटस ववर्र्हरु समस्र्ा भएका ष्जपलाहरुमा मार कार्िक्रममा िाख्ने
।

थवपएका कार्िक्रमहरु कार्िक्रम सं चालन भएका ष्जपला वा ठाउहरुमा मार केष्न्रर् गने ।

माथीका कार्िक्रमहरु नभएका अबस्थाहरुमा प्रष्शक्षकले पवहलो र्दनमा र्ार्लम आबश्र्कर्ा गिे को सेसनमा
छलर्लमा भए अनुसाि ववर्र्वस्र्ु छनोट गरि र्ार्लकामा समाबेस गने ।
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अनुसूची ४

जेरिर्ाविक, एसअस्पर्ालहरुल र्था लैं ष्ङ्गक वहं सा व्र्वस्थापन सेवा संचालन भएका .र्ू.एस.्े सहजीकिण ि
सर्मक्षामा प्रस्र्ुर्ीकिणको लार्ग टे म्पलेटको नमूनाः
अस्पर्ालको नामः

बावर्िक सर्मक्षा )७८/२०७७(
प्रस्र्ुर्कर्ािः

सं चालन भएका कार्िक्रमः

१ .सामाष्जक सेवा एकाइ

२ .एकद्वाि सङ्कट व्र्वस्थापन केन्र

३ .जेरिर्ाविक वािि स्थापना र्था सं चालन

बजेटः

१ .सामाष्जक सेवा एकाइ

२ .एकद्वाि सङ्कट व्र्वस्थापन केन्र

३ .जेरिर्ाविक वािि स्थापना र्था सं चालन

जनशिी र्बविणः
भौर्र्क पुवािधािः

अस्पर्ाल प्रमुखको नाम ि मोबाइल नः
र्ोकल पसिनको नाम ि मोबाइल नः
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सम्पन्न भएका कार्िक्रमहरुबाट हार्सल भएका उपलब्धीहरुः
बजेटको आधािमा कार्ि प्रगर्र्ः
र्बबिण

जम्मा

पुं ष्जगर्

चालु

जम्मा र्बर्नर्ोष्जर् िकम
सामाष्जक सेवा एकाइ
एकद्वाि सङ्कट

व्र्वस्थापन केन्र
जेरिर्ाविक वािि स्थापना
र्था सं चालन

हालसम्मको खचि
प्रर्र्शर्

ु ी ५
अनुसच
ववर्भन्न अस्पर्ालहरुमा सामाष्जक सेवा ईकाइएकद्वाि सं कट व्र्वस्थापन केन्र ि जेरिर्ाविक वािि स्थापना
र्था सं चालनका लार्ग र्बर्नर्ोष्जर् िकम
अस्पर्ालको नाम

सामाष्जक सेवा ईकाइ

एकद्वाि

संकट

पांचथि अस्पर्ाल

१५०००००

१५०००००

उदर्पूि अस्पर्ाल

१५०००००

१८०००००

व्र्वस्थापन केन्र

र्ेिथुम अस्पर्ाल

१५०००००

भोजपुि अस्पर्ाल

१५०००००

खोटाङ्ग अस्पर्ाल

१५०००००

मेची अस्पर्ाल

२५०००००

१८०००००

ईलाम अस्पर्ाल

१५०००००

१५०००००
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जेरिर्ाविक

वािि

स्थापना र्था सं चालन
१५०००००

२००००००

,

ु अस्पर्ाल
र्ाप्लेजङ्ग

१५०००००

ईनरुवा अस्पर्ाल

१८०००००

र्ाप्लू अस्पर्ाल

१५०००००

रुम्झाटाि अस्पर्ाल

१८०००००

धनकुटा अस्पर्ाल

१५०००००

ु ासभा अस्पर्ाल
सं खव

१८०००००

जनकपुि अस्पर्ाल

४००००००

२५०००००

४००००००

गौि अस्पर्ाल

२००००००

१८०००००

१५०००००

र्सिाहा अस्पर्ाल

१८०००००

कलैर्ा अस्पर्ाल

१५०००००

सलािही अस्पर्ाल

१५०००००

महोत्तिी अस्पर्ाल

१५०००००

िसुवा अस्पर्ाल

१००००००

धार्दङ्ग अस्पर्ाल

१५०००००

१५०००००

हे टौंिा अस्पर्ाल

३००००००

२००००००

वकर्र्िपिु अस्पर्ाल

१५०००००

र्सन्धुर्ल अस्पर्ाल

१५०००००

१८०००००

भिपुि अस्पर्ाल

२००००००

१५०००००

रीशूर्ल अस्पर्ाल

१३०००००

१५०००००

चौर्ािा अस्पर्ाल

१५०००००

चरिकोट अस्पर्ाल

१८०००००

मन्थर्ल अस्पर्ाल

१५०००००

धौलार्गरि अस्पर्ाल

१६०००००

१५०००००

मनाङ्ग अस्पर्ाल

१५०००००

मुस्र्ांग अस्पर्ाल

१५०००००

लमजुं ग अस्पर्ाल

१५०००००

स्र्ांग्जा अस्पर्ाल

१२०००००

१५०००००

पविर् अस्पर्ाल

१२०००००

१५०००००

र्नहुं अस्पर्ाल

१२०००००

गोखाि अस्पर्ाल

१४०००००

२५०००००

१५०००००

दमौली अस्पर्ाल

१५०००००

म्र्ाष्ग्द अस्पर्ाल

१५०००००

सष्न्धखकि अस्पर्ाल

२५०००००

१२०००००

१५०००००

िोपपा अस्पर्ाल

१५०००००

लुष्म्बनी अस्पर्ाल

४००००००

२५०००००

गुलिीर्ा अस्पर्ाल

१५०००००

१५०००००

र्म्घास अस्पर्ाल

१२०००००

१५०००००
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४००००००

प्र्ूठान अस्पर्ाल

१५०००००

कवपलबस्र्ु अस्पर्ाल

२००००००

पापपा अस्पर्ाल

१५०००००

र्ुष्पसपुि अस्पर्ाल

२००००००

पृष््वचन्र अस्पर्ाल

२००००००

मध्र्पष्श्चम अस्पर्ाल

४००००००

२५०००००

दै लेख अस्पर्ाल

१२०००००

१५०००००

जाजिकोट अस्पर्ाल

१२०००००

१५०००००

रुकुम मुर्सकोट अस्पर्ाल

१५०००००

हुम्ला अस्पर्ाल

१५०००००

मुग ु अस्पर्ाल

१५०००००

िोपपा अस्पर्ाल

१५०००००

कार्लकोट अस्पर्ाल

१५०००००

सपर्ान अस्पर्ाल

१५०००००

सेर्र् अस्पर्ाल

५००००००

२५०००००

महाकाली अस्पर्ाल

२००००००

१५०००००

िोटी अस्पर्ाल

१५०००००

मगंलसेन अस्पर्ाल

१५०००००

बैर्र्ि अस्पर्ाल

१५०००००

बझांग अस्पर्ाल

१५०००००

बाजुिा अस्पर्ाल

१५०००००

दाचूल
ि ा अस्पर्ाल

१२०००००

१५०००००

282

२५०००००

४००००००

इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण कार्िक्रम
प्रदे श स्र्िमा सञ्चालन हुने शसर्ि कार्िक्रम सञ्चालनका लार्ग मागिदशिन
कार्िक्रमको परिचर्ः

महामािी/प्रकोपको समर्मा ववर्भन्न महामािीजन्र् िोगहरुको िोकथाम ि र्नर्न्रणको

लार्ग सिोकािवालाहरु सं ग बैठक गरि सामुवहक र्ोजना र्जुम
ि ा गनुक
ि ा साथै र्निन्र्ि सर्मक्षा गनुप
ि ने ि कर्र्पर्
अबस्थामा महामािी/प्रकोप सम्बन्धी अन्र्िवक्रर्ा कार्िक्रम सं चालन गनुि पने हुन्छ ।
कृर्ाकलापको
नाम

उद्देश्र्
अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल
सं चालन प्रकृर्ा

ँ को
ववर्भन्न महामािीजन्र् िोगहरुको िोकथाम, र्नर्न्रण र्था र्नगिानीका लार्ग सिोकािवालासग
अन्र्िवक्रर्ा र्था स्वास््र्कमी परिचालन ।

कोर्भि १९ लगार्र् ववर्भन्न महामािीजन्र् िोगहरुको िोकथाम, र्नर्न्रण र्था र्नगिानी कार्ि प्रभावकािी
हुनेछ ।

सिोकािवालाहरुसं गको सं चाि, समन्वर् ि सहकार्िमा बृष्द्ध भइ ववर्भन्न महामािीजन्र् िोगहरुको
प्रभावकािी िोकथाम, र्नर्न्रण भएको हुनछ
े ।

महामािी/ प्रकोपको समर्मा ववर्भन्न बैठक/ अन्र्िवक्रर्ा ि स्वास््र्कमी परिचालन खचि आवश्र्कर्ा

अनुसाि र्स ष्शर्िकबाट गनुप
ि दिछ । सकेसम्म बैठक बस्नु पुव ि एजेण्िा बैठकका सबै सहभागीहरुलाई
जानकािी गिाउनु पदिछ ।

ववर्भन्न समर्का बैठक/ अन्र्िवक्रर्ा कार्िक्रम ि स्वास््र्कमी परिचालन खचि व्र्वस्थापन र्स
बजेट बांिर्ाँि

कृर्ाकलापबाट गनुप
ि दिछ ।

ववर्नर्ोष्जर् बजेटको र्समा र्भर िवह नेपाल सिकाि अथि मन्रालर् कार्ि सं चालन र्नदे ष्शका २०७५

सार्ौ सं स्किण भ्रमण खचि र्नर्मावली २०६४ ि नेपाल सिकािको प्रचर्लर् ऐन कानुन अनुसाि खचि
गनुप
ि दिछ ।

अर्भलेख

प्रर्र्वेदन

कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् प्रर्र्वेदन र्र्ाि गरि सम्बष्न्धर् कार्ािलर् ि
र्नर्न्रण महाशाखा टे कु काठमािौंमा पठाउनु पदिछ ।

इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग

सन्दभि सामाग्री

कार्िक्रमको परिचर्ः

महामािी/प्रकोपको व्र्वस्थापन र्भर मुख्र्र्र्ा र्सको अर्ग्रम िोकथामका गरिएका

उपार्हरु ि प्रकोपको समर्मा र्नर्न्रणका लार्ग अपनाइएका कदमहरु नै महत्वपुण ि हुन्छन । उपर्ुि

ब्र्वहारिक र्ोजना र्ोग्र् जनशष्ि पर्ािप्त लष्जष्टटक ि सिोकािवालाहरुसं गको सं चाि, समन्वर् ि सहकार्िले
हाम्रो व्र्वस्थापनलाई प्रत्र्क्ष प्रभाव पािे को हुन्छ । और्र्ध/उपकिण र्था औजाि को उपलब्धर्ा महामािी

िोकथाम र्था र्नर्न्रणको लार्ग अर्र् आवश्र्क हुन्छ । खरिदको लार्ग ववर्नर्ोष्जर् बजेटबाट समर्मा खरिद
प्रवक्रर्ा सम्पन्न गनुप
ि दिछ ।
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कृर्ाकलापको
नाम

उदे श्र्

अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल

महामािी ि ववपद व्र्वस्थापनका लार्ग आबश्र्क पने और्र्ध/उपकिण र्था औजाि
सामग्री खरिद गरि सम्बष्न्धर् ठाउँमा पठाउने ।

लगार्र्का

महामािी/प्रकोप ि ववपद व्र्वस्थापनका लार्ग आबश्र्क पने और्र्ध/उपकिण र्था औजाि

लगार्र्का सामाग्री खरिदले समर्मा प्रभावकािी रुपमा महामािी िोकथाम ि र्नर्न्रण गनि सहर्ोग
पुग्नेछ ।

महामािी/प्रकोप िोकथाम ि र्नर्न्रणमा और्र्ध/उपकिण र्था औजाि अर्र् आवश्र्क हुने हुनाले
र्सको समुष्चर् प्रर्ोगले महामािी/प्रकोप िोकथाम ि र्नर्न्रण प्रभावकािी हुनछ
े ।

महामािी/प्रकोप ि ववपद व्र्वस्थापनका लार्ग आबश्र्क पने और्र्ध/ उपकिण र्था
सं चालन प्रकृर्ा

लगार्र्का सामाग्री खरिद गनुि पुव ि प्रदे शर्भर ववगर्मा दे ष्खएका महामािी/प्रकोप को प्रकृर्र् ि ववगर्मा
भएको और्र्धहरुको खचि ि हाल उपलब्ध मौज्दार्को ववश्लेर्ण गरि खरिद सर्मर्र्बाट र्नणिर् गिाइ
समर्मा नै आवश्र्क और्र्ध/ उपकिण र्था
समेर् गनुप
ि नेछ ।

औजाि

खरिदका साथै सम्बष्न्धर् स्थानमा िु वानी

साविजर्नक खरिद ऐन २०६३ / साविजर्नक खरिद र्नर्ामावली २०६४
बजेट बांिर्ाि

औजाि

ि आर्थिक कार्िववर्ध ऐन

२०५५ र्था आर्थिक कार्िववर्ध र्नर्मावली २०६४, बमोष्जम नेपाल सिकािको प्रचर्लर् ऐन कानुन
अनुसाि खचि गनुप
ि दिछ ।

अर्भलेख

प्रर्र्वेदन

कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् प्रर्र्वेदन र्र्ाि गरि सम्बष्न्धर् कार्ािलर् ि इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग
र्नर्न्रण महाशाखामा टे कु काठमािौंमा पठाउनु पदिछ ।

सन्दभि सामाग्री

कार्िक्रमको परिचर्ः

खाद्य सुिक्षा, पानी, हवाई सुिक्षा, सिक सुिक्षा, जुनोर्सस, सरुवा िोग, महामािी, िोग

र्नगिानी, िसार्र्नक सुिक्षा, वववकिण सुिक्षा अन्र्िािष्टिर् स्वास््र् र्नर्मावली २००५ अन्र्िगर्का ववर्र्बस्र्ुहरु

बािे सिोकािवालाहरुलाइ जानकािी हुदाँ अन्र्िािष्टिर् स्वास््र् र्नर्मावली २००५ कार्ािन्वर्नमा सहजर्ा हुन्छ
। अन्र्िािष्टिर् स्वास््र् र्नर्मावली २००५ कार्ािन्वर्नले ववर्भन्न महामािीजन्र् िोगहरुको प्रभावकािी िोकथाम,
र्नर्न्रणमा सहर्ोग पुग्दछ ।
कृर्ाकलापको
नाम

उदे श्र्

खाद्य सुिक्षा, पानी, हवाई सुिक्षा, सिक सुिक्षा, जुनोर्सस, सरुवा िोग, महामािी, िोग
िसार्र्नक सुिक्षा, वववकिण सुिक्षा सम्बष्न्ध र्ार्लम सं चालन गने ।

र्नगिानी,

सहभागीहरुमा खाद्य सुिक्षा, पानी, हवाई सुिक्षा, सिक सुिक्षा, जुनोर्सस, सरुवा िोग, महामािी, िोग
र्नगिानी, िसार्र्नक सुिक्षा, वववकिण सुिक्षा सम्बष्न्ध जानकािी गिाउने ।
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अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल

खाद्य सुिक्षा, पानी, हवाई सुिक्षा, सिक सुिक्षा, जुनोर्सस, सरुवा िोग, महामािी, िोग

र्नगिानी,

िसार्र्नक सुिक्षा, वववकिण सुिक्षा सम्बष्न्ध जानकािी हुँदा अन्र्िािष्टिर् स्वास््र् र्नर्मावली

International Health Regulation कार्ािन्वर्नमा सहर्ोग पुग्ने ।
सं चालन प्रकृर्ा

प्रदे शर्भर ववगर्मा महामािी प्रकोप भएका र्था प्रकोपको सम्भावना भएका ष्जपलाहरूबाट सहभागीहरू
छनोट गरि र्ार्लम सञ्चालन गनुप
ि नेछ ।
सहभागीहरु:

महामािी व्र्वस्थापनमा सम्लग्न स्वास््र् कार्ािलर्का सुपिभाइिजि, स्थानीर् र्ह स्वास््र् शाखाका
प्रमुखहरू,

खानेपानी

कार्ािलर्,

खाद्य

सुिक्षा

कार्ािलर्

र्था

सिोकािवालाहरूलाइि सहभागी गिाइि र्ार्लम सञ्चालन गनुप
ि नेछ ।

पशु

स्वास््र्

कार्ािलर्का

सहभागी संख्र्ा : १५ दे ष्ख २० जना सम्म ।

सहजकर्ाि : र्ो र्ार्लम सम्बष्न्ध प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ार्लम (MToT) र्लएको हुनपु नेछ ।
बजेट बांिर्ाँि

अर्भलेख

प्रर्र्वेदन

ववर्नर्ोष्जर् बजेटको र्समा र्भर िवह नेपाल सिकाि अथि मन्रालर् कार्ि सं चालन र्नदे ष्शका २०७५
सार्ौ सं स्किण अनुसाि खचि गनुप
ि दिछ ।

कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् प्रर्र्वेदन र्र्ाि गरि सम्बष्न्धर् कार्ािलर् ि
र्नर्न्रण महाशाखा टे कु काठमािौंमा पठाउनु पदिछ ।

इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग

सन्दभि सामाग्री

कार्िक्रमको परिचर्ः

महामािी एउटा आपर्कार्लन अबस्था हो । महामािीको अबस्थामा जनमानसमा सवह

सुचना सम्प्रेर्ण गनुि अर्र् महत्वपुण ि र्था अपरिहार्ि हुन्छ । र्ठक समर्मा आर्धकारिक ि ववश्वसनीर् र्नकार्बाट

सवह सुचनाहरु प्रभाववर् समुदार्मा पुर्ािउन नसवकएमा महामािीसंग सम्बष्न्धर् भ्रमहरु र्ैर्लने सम्भाबनाहरु बवि
हुन्छ, जसले महामािी र्नर्न्रणमा कर्ठनाइ उत्पन्न हुन्छ । ब्र्बष्स्थर् ि प्रभावकािी महामािी र्नर्न्रणको
लार्ग जोष्खम सं चाि (Risk Communication) एक महत्वपुण ि पक्ष हो ।
कृर्ाकलापको
नाम

महामािी/प्रकोप प्रर्र्कार्ि ि व्र्वस्थापन कार्िमा सुचना सन्दे श प्रवाहलाइ च ुस्र् दुरूस्र् बनाउनका
लार्ग स्वास््र्कमीहरुलाइ Risk
क) सहभागीहरुमा Risk

Communication सम्बष्न्ध ज्ञान ि र्सपको ववकास गरि महामािीको

अबस्थामा प्रभावकािीरुपमा Risk
उदे श्र्

Communication सम्बष्न्ध र्ार्लम कार्िक्रम
Communication गनि सक्षम बनाउने ।

ख) सिोकािवालाहरु ि स्वास््र्का र्नकार् बीच समन्वर् हुँदा महामािी र्था प्रकोप व्र्वस्थापन

सहजीकिण हुने ।

ग) सहभागीहरुलाई All Hazards Emergency Risk Communication सम्बष्न्ध जानकािी
गिाउने ।
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल

सहभागीहरुमा प्रभाबकािी रुपमा Risk
र्नर्न्रणमा सहर्ोग पुग्नेछ ।

Communication गने ज्ञान ि र्सपको ववकासले महामािी
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प्रदे शले प्रदे शर्भर िहे का महामािी प्रकोप बवि हुने ष्जपलाहरुबाट सहभागीहरु छनौट गरि प्रदे श स्र्िमा
र्ो र्ार्लम सं चालन गनुप
ि दिछ।
सहभागीहरु :

महामािी ि प्रकोप व्र्वस्थापनमा सम्लग्न स्वास््र् कार्ािलर्का महामािी र्ोकल पसिन, पार्लकाका

सं चालन प्रकृर्ा

स्वास््र् शाखा प्रमुखहरू, सं चािकमी ि अन्र् सिोकािवालाहरु सहभागी गिाई र्ार्लम सं चालन
गनुप
ि दिछ।

सहभागी संख्र्ा : १५ दे ष्ख २० जना सम्म
सहजकर्ाि : Risk

Communication सम्बष्न्ध प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ार्लम र्लएको हुनपु दिछ।

ववर्नर्ोष्जर् बजेटको र्समा र्भर िवह नेपाल सिकाि अथि मन्रालर् कार्ि सं चालन र्नदे ष्शका २०७५

बजेट बांिर्ाि

सार्ौ सं स्किण अनुसाि खचि गनुप
ि दिछ ।

अर्भलेख

कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् प्रर्र्वेदन र्र्ाि गरि सम्बष्न्धर् कार्ािलर् ि इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग
र्नर्न्रण महाशाखा टे कु काठमािौंमा पठाउनु पदिछ ।

प्रर्र्वेदन
सन्दभि सामाग्री

सर्भिलेन्स कार्िक्रम

र्स ष्शर्िक अन्र्िगर्को िकम सेष्न्टनल साईट कार्म भएका अस्पर्ालहरुमा ईवासि सम्बन्धी अर्भमुखीकिण,
सेष्न्टनल साईटहरुको सं चालन खचि, प्रदे श अन्र्िगर् िहेका सेष्न्टनल साईटहरुमा मे.सु., मेर्िकल िे कििि र्था
अस्पर्ालमा कार्ििर् स्वास््र्कमीहरु (प्रर्ोगशालाकमी, नर्सिङग स्टार् र्था अन्र् स्वास््र् कमीहरुलाई) सहभागी

गिाई अर्भमुखीकिण र्था ईवासिबाट प्राप्त र््र्ाङ्कको भेरिवर्केसन कार्िक्रम, खानेपानी, खाद्य गुणस्र्ि र्नगिानी,

महामािीको सर्भिलेन्स, ईवासि सम्बन्धी र््र्ाङ्क व्र्वस्थापनका लार्ग पर्ापटप खरिद (सं ष्क्षप्त स्पेर्सवर्केसन CPU
: i7 8th Gen, RAM : 8 GB, HDD : 1TB, Screen : 14" FHD LED, Windows 10 Pro, Battery

42WHr, 3-Cell Battery) , खानेपानी परिक्षणका लार्ग रिएजेन्ट र्था अन्र् ममिर् कार्िका लार्ग खचि गनि
सवकनेछ ।

अर्भमूखीकिण र्था सेष्न्टनल साईटहरुको सञ्चालनका लार्ग िकम नपठाइएका प्रदे श अन्र्िगर् िहेका सेष्न्टनल
साइटहरूमा

ईवासि सम्बष्न्ध अर्भमुष्खकिण र्था सेष्न्टनल साईटहरुको सं चालन खचि ष्शर्िकबाट िकम

पठाउनुपनेछ ।

प्रदे श अन्र्िगर् िहेका सेष्न्टनल साईटहरुमा अर्भमूखीकिण, खानेपानी गुणस्र्ि र्नगिानी, खाद्य गुणस्र्ि र्नगिानी,

WSP Mapping, महामािीको सर्भिलेन्स, पर्ापटप खरिद, रिएजेन्ट ि अन्र् सामाग्री खरिद र्था मेर्सन ममिर्का
लार्ग िकमको बाँिर्ाँि र्पर्सल अनुसाि गरिएकोछ ।

नर्ाँ कार्म भएका र्था गैिसिकािी स्र्िबाट सञ्चार्लर् साईटहरुमा प्रदे शस्र्िबाटै अर्भमुष्खकिण कार्िक्रम र्र्
गिी साईटहरुमा कार्ििर् स्वास््र्कमीहरुको सहभागीर्ामा सञ्चालन गनि सवकनेछ ।

खानेपानी गुणस्र्ि र्नगिानी, खाद्य गुणस्र्ि र्नगिानी, WSP Mapping, महामािी सर्भिलेन्सको हकमा प्रदे श
स्र्िबाट वा आवश्र्कर्ा अनुसाि ष्जपलास्र्िमा कार्ि सञ्चालन गनि सवकनेछ ।
कार्िक्रम

प्रदे श
१

२

३

गण्िकी
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५

कणािली

सु. प.

जम्मा

सर्भिलेन्स कार्िक्रम

3000

3000

4000

3000

3500

3000

2500

22000

900

900

1400

1000

1200

900

600

6900

400

400

500

400

400

400

400

2900

खाद्य गुणस्र्ि र्नगिानी

400

400

500

400

500

400

400

3000

WSP Mapping

100

100

100

100

100

100

100

700

महामािीको सर्भिलेन्स

500

500

600

500

500

500

500

3600

600

600

800

500

700

600

400

4200

पर्ापटप खरिद

100

100

100

100

100

100

100

700

जम्मा

3000

3000

4000

3000

3500

3000

2500

22000

(जम्मा िकम)

सेष्न्टनल
ईवासि

साइटहरूमा

सम्बष्न्ध

अर्भमुष्खकिण

र्था

सेष्न्टनल

साईटहरुको

खानेपानी

गुणस्र्ि

सं चालन खचि
र्नगिानी

खानेपानी

परिक्षणका

लार्ग रिएजेन्ट ि अन्र्

सामाग्री खरिद र्थामेर्सन
ममिर्

कार्िक्रमको परिचर्: र्ोवकएका सेष्न्टनल साईटहरुबाट सं क्रामक र्था महामािीजन्र् िोगहरुको र्त्काल ि
साप्तावहक रुपमा र्निन्र्ि प्रर्र्वेदन गने प्रणाली नै Early Warning and Reporting System (EWARS) हो
। िोगहरूको

र्निन्र्ि ि गुणस्र्िीर् प्रर्र्वेदन गनिका लार्ग EWARS Sentinel Sites मा कार्ििर् ष्चवकत्सक

र्था स्वास््र्कमीहरुलाइ अर्भमुखीकिण कार्िक्रम र्था साईटहरुको सं चालन आवश्र्कर्ा पदिछ ।

कृर्ाकलापको नाम

सेष्न्टनल साइटहरूमा ईवासि सम्बष्न्ध अर्भमुष्खकिण, सेष्न्टनल साईटहरुको सं चालन खचि

EWARS सेष्न्टनल साईटमा कार्ििर् ष्चवकत्सक र्था स्वास््र्कमीहरुलाई ईवासिको महत्व र्था
उद्देश्र्

महामािीजन्र् िोगहरुबािे रर्ु जानकािी गिाउँदा पानि सक्ने सकािात्मक प्रभावबािे जानकािी
गिाउने ।

सं क्रामक िोगहरुको र््र्ांक अर्भलेख व्र्वस्थापन ि ष्शघ्र प्रर्र्वेदनको सुर्नष्श्चर्ा गने ।

EWARS मा प्रर्र्वेदन गनुपि ने िोगहरुको र्ोवकएको समर्मा र्नर्र्मर् प्रर्र्वेदन हुनेछ ।

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल

ख) र्नर्र्मर् गुणस्र्िीर् प्रर्र्वेदनको सुर्नष्श्चर्र्ा हुनछ
े ।

ग) सेष्न्टनल साईटमा दे खा पिे का वकटजन्र् िोग र्था महामािी जन्र् िोगहरुको अवस्था वािे
जानकािी प्राप्त हुनछ
े ।
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र्ो ष्शर्िकको िकमबाट प्रदे श अन्र्गिर् िहेका EWARS सेष्न्टनल साइट कार्म भएका
अस्पर्ालहरूले कार्िक्रम सं चालन गनुि पनेछ।

अर्भमुखीकिण कार्िक्रम सञ्चालनको ष्जम्मेवािी अस्पर्ालको मेर्िकल िे कििि )अर्धकृर्( वा सो

कार्ि गने ष्जम्मेवाि व्र्ष्िले गनुि पछि ि र्नजले कार्िर्ोजना र्र्ाि गरि स्वीकृर् गिाइ कार्िक्रम
सञ्चालन गनुप
ि दिछ ।

अर्भमुखीकिण कार्िक्रम सेष्न्टनल साइटमा सञ्चालन गनुप
ि दिछ ।

कार्िक्रम सं चालनको श्रोर् ब्र्ष्िमा अस्पर्ालको मे.सु., इि.र्ि.र्स.िी, स्वास््र् र्नदे शनालर्,
मेर्िकल िे कििि वा र्ार्लम प्राप्त ब्र्ष्ि हुन सक्नेछन् ।

एक समुहमा करिब ३०-४० जना सम्म सहभागी गिाउनु पदिछ ।
सेष्न्टनल साईटमा कार्ििर् ष्चवकत्सक र्था

स्वास््र्कमीहरू, स्वास््र् कार्ािलर्का प्रमुख र्था

RRT सम्पकि ब्र्ष्ि अर्भमुखीकिण कार्िक्रममा सहभागी हुनेछन् ।

अर्भमुष्खकिण/अन्र्िवक्रर्ा कार्िक्रम २ र्दन सं चालन गनुपि छि । कार्िक्रममा कष्म्र्मा
र्नम्नअनुसािका ववर्र्बस्र्ु समावेश हुन ु पदिछ ।
सञ्चालन प्रकृर्ा

Principlesand practice of Disease Surveillance

Overview of EWARS and importance of timely reporting
Data consistency from EWARS and HMIS
Case Definitions of reportable diseases
Role of Laboratory in case detection

Role and responsibilities of Medical Superitendent, Medical Officer, Nursing
staff, Paramedics, Lab personnel

Group work and identification of issues on data error etc.
कार्ि सं चालन र्था अन्र् खचि सम्बन्धमा आवश्र्कर्ा पवहचान र्था िाँचा र्र्ाि गरि अस्पर्ालको
िे किि/ र््र्ाङ्क शाखाका लार्ग इन्टिनेट सञ्चालन, िाटाकािि रिचाजि गनि, कम्प्र्ुटि ममिर् गनि,

वप्रन्टि खिीद र्था ममिर् गनि, रिपोवटिङ्ग कार्िमा आवश्र्क पने अन्र् सामान खरिद र्था ममिर्

गनि र्ो िकम खचि गनि सवकनेछ । सेष्न्टनल साइटमा सूचना प्रवाहका लार्ग प्रर्र् मवहना रु.
३०० का दिले

मेर्िकल िे कििि (अर्धकृर्)का लार्ग मोवाईल रिचाजि स्वरुप र्ो ष्शर्िकबाट

खचि गनि सवकनेछ ।
बजेट वाँिर्ाँि

अर्भलेख प्रर्र्वेदन
सन्दभि सामग्री

प्रकोपजन्र् िोगहरुको वािे मा अर्भमुष्खकिण कार्िक्रमका लार्ग स्वीकृर् िकम बाट करिब ७५

प्रर्र्शर् ि साईट सं चालन खचिका लार्ग करिव २५ प्रर्र्शर् हुनेगिी बजेट वाँिर्ाँि गिी कार्ि
सं चालन

गनुप
ि दिछ ।

कार्िक्रम सम्पन्न गिे पश्चार् सो सम्बन्धी प्रर्र्वेदन र्र्ाि गनुक
ि ा साथै प्रकोपजन्र् िोगहरुको
र्नर्र्मर् प्रर्र्वेदनको सुर्नष्श्चर्र्ा हुनपु छि ।

कार्िक्रम सञ्चालन र्था सन्दभि सामाग्रीहरुको लार्ग इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण
महाशाखामा समन्वर् गनि सवकनेछ ।
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A Guide to

Early Warning and Reporting System, www.edcd.gov.np

कार्िक्रमको परिचर् : खानेपानी आर्ोजनावाट ववर्रिर् वपउने पानीको गुणस्र्ि सुर्नष्श्चर् गनिको लार्ग खानेपानी
सुिक्षा र्ोजना लागु भएका आर्ोजनामा वार्ाविणीर् अनुगमन गने, सुिक्षा र्ोजना नभएका आर्ोजनामा खानेपानी
सुिक्षा र्ोजना लागु गने ि पानीजन्र् िोग र्ैर्लएका स्थानहरुमा

खानेपानी गुणस्र्ि सर्भिलेन्स कार्ि गनुपि दिछ

। खाद्य पदाथिको छनौट, भं िािण, र्र्ािी र्था प्रर्ोग गदाि सुिष्क्षर् र्रिकाले गने बानीको ववकास गनिको लार्ग
सम्वष्न्धर् र्नकार्हरुलाई उत्प्रेरिर् गनुक
ि ो साथै खाद्य पदाथिका कािणले महामािी र्ैर्लएमा त्र्सको कािणवािे
अवगर् भइ समर्मा नै िोकथाम ि र्नर्न्रण गनिको लार्ग

खाद्य गुणस्र्ि र्नगिानी गरिन्छ ।

कोर्भि १९ लगार्र् ववर्भन्न संक्रामक िोगहरुको
कृर्ाकलापको
नाम

सर्भिलेन्स कार्िक्रम (सेष्न्टनल साईट ववस्र्ाि, नर्ाँ र्था

सं घीर् अस्पर्ाल हरुमा ईवासि अर्भमुष्खकिण EWARS वाट प्राप्त र््र्ांक भेरिवर्केसन, खाद्य, गुणस्र्ि

र्नगिानी, खानेपानी गुणस्र्ि र्नगिानी, WSP Mapping, खानेपानी नमूना परिक्षण का लार्ग रिएजेन्ट ि
मेर्सन ममिर्, पर्ापटप १ खरिद, महामािीको सर्भिलेन्स आर्द)

प्रदुवर्र् खानेपानीबाट दे खा पने पानीजन्र् िोगहरु (Water Borne Disease) को न्र्ूर्नकिण गनिका लार्ग
उद्देश्र्

खानेपानी गुणस्र्ि र्नगिानी गने साथै खानेपानी सुिक्षा र्ोजना लागु गने ।

खाद्य ववशािर्ाका कािणले हुनसक्ने ववर्भन्न िोगहरू (Food Borne Disease) को कािण पत्ता लगाइ
र्ैलन नर्दने ि िोग र्ैर्लन सक्ने अवस्था पवहचान गिी िोकथाम गनुि कार्िक्रमको मुख्र् उद्देश्र् हो ।

खानेपानी सुिक्षा र्ोजना स्थापना गने परिपाटीको ववकास भइ प्रदुवर्र् खानेपानीका कािणले दे खा पने पानीजन्र्
अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल

महामािी िोगहरुको संख्र्ामा कर्म आउनेछ ।

खाद्य पदाथिको गुणस्र्ि सम्वष्न्ध जनचेर्नामा अर्भबृष्द्ध हुन गई खानेकुिाको गुणस्र्ि कार्म िाख्ने बानीको
ववकास हुनछ
े ि अन्र्र्ः प्रदुवर्र् खानेकुिाका कािणले दे खा पने खाद्य ववशािर्ा सम्बन्धी िोगहरुमा कर्म
आउनेछ ।

खानेपानी गुणस्र्ि र्नगिानी

WSP Mapping:

प्रदे श अन्र्िगर् िहे का सम्पूणि खानेपानी सुिक्षा र्ोजना लागु भएका आर्ोजनाहरू र्था

अन्र् मुख्र् श्रोर्हरूको ववविण र्र्ाि गने, Geo coordinate अनुसाि Mapping, Compile गरि प्रर्र्वेदन
र्र्ाि गिी खानेपानी गुणस्र्ि र्नगिानीका लार्ग आधाि र्र्ाि गने ।

प्रदे श अन्र्िगर् िहेका खानेपानी सुिक्षा र्ोजना लागु भएका आर्ोजनाको वार्ाविणीर् परिक्षण अवलोकन गने
सञ्चालन प्रकृर्ा

ँ ाहरु वािे उपभोिा सर्मर्र्लाई जानकािी गिाउने । र्नर्र्मर् रूपमा
ि अवलोकन पश्चार् सुधाि गनुि पने वुद
खानेपानी परिक्षणको व्र्वस्था र्मलाउनुका साथै प्राप्त परिणामका अधािमा र्नगिानी प्रणाली सुदृि गने ।
पानीजन्र् िोग

र्ैर्लएका स्थानको खानेपानीको स्रोर् वा ववर्िण प्रणालीको अनुगमन ि सुधािका लार्ग

खानेपानी परिक्षण सुझाव ि जनचेर्ना जगाउने वक्रर्ाकलापहरु सं चालन गने।
खाद्य गुणस्र्ि र्नगिानी

खाद्य पदाथिका कािणले कुनै िोग र्ैर्लएमा िोग र्ैलावटको कािण सो को िोकथाम ि भववश्र्मा िोगको
पुनिावृष्त्त िोक्ने वक्रर्ाकलाप सं चालन गनुि पछि।
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खाद्य सिसर्ाई, खाद्य सुिक्षा ि खाद्यजन्र् िोगहरुको कािण, िोकथाम र्नर्न्रण सम्वन्धमा सिोकािवालाहरुको
सहभागीर्ामा प्रदे श र्था ष्जपला स्र्िमा अर्भमुखीकिण कार्िक्रम समेर् सञ्चालन गनि सवकनेछ ।

अर्भमुखीकिण कार्िक्रममा होटल ब्र्वसार्ी सं घ, नागरिक समाज, सुिक्षा र्नकार्, उद्योग वाष्णज्र् सं घ,
स्वास््र्कमी अन्र् सं घ सं स्थाहरु र्था सिोकािवालाहरूको सहभागीर्ामा सं चालन गने ।
अर्भमुष्खकिण कार्िक्रम सं चालनको लार्ग स्वास््र् र्नदे शक,
व्र्ष्ि, अस्पर्ालका मे.सु.,

स्वास््र् कार्ािलर्का प्रमुख, र्ार्लम प्राप्त

खाद्य प्रववर्ध र्था गुण र्नर्न्रण कार्ािलर्को प्रर्र्र्नर्ध आर्द व्र्ष्िले

व्र्ष्िका रुपमा सहजीकिण र्था छलर्ल गिाउन सक्नेछन् ।

बजेट बाँिर्ाँि
अर्भलेख

प्रर्र्वेदन
सन्दभि सामाग्री

स्रोर्

मार्थ उपलेख गरिएको छ ।
कार्िक्रम सम्पन्न गिे पश्चार् सो सम्बन्धी प्रर्र्वेदन र्र्ाि गरि सम्बष्न्धर् कार्ािलर्मा पठाउने ।
िाष्टिर् खानेपानी गुणस्र्ि सर्भिलेन्स (Surveillance) र्नदे ष्शका, www.edcd.gov.np

www.dftqc.gov.np

कार्िक्रमको परिचर्: महामािीजन्र् िोगहरू कुनै पर्न स्थानमा र्ैलनसक्ने भएकाले महामािीको व्र्ापकर्ा वा
र्ैलावटको ष्स्थर्ी

एवकन गिी र्नर्न्रणका लार्ग सूचना दुरुस्र् िाख्नु पदिछ । महामािीका कािणले भएका

प्रभाववर्हरुको र्थाथि ववविण र्र्ाि गिी सम्वष्न्धर् र्नकार्हरुमा जानकािी र्दने गनुप
ि दिछ । ईवासि मार्िर्

प्रर्र्वेदन हुने ववर्भन्न िोगहरु सम्बन्धी र््र्ांकको गुणस्र्ि र्था प्रर्र्वेदन कार्िमा दे खापिे का समस्र्ा र्था
च ुनौर्ीका ववर्र्मा छलर्ल हुन ु आवश्र्क हुन्छ ।
कृर्ाकलापको
नाम

ववर्भन्न संक्रामक

िोगहरु मलेरिर्ा, िेंग,ु कालाजाि, हैजा, झािापखाला, मौसमी रुघाखोकी आर्दको रर्ु

सुचना प्रवाहका लार्ग सेष्न्टनल साईटसँग EWARS सर्मक्षा कार्िक्रम

ववर्भन्न संक्रामक िोगहरु मलेरिर्ा, िेंग,ु कालाजाि, हैजा, झािापखाला, मौसमी रुघाखोकी आर्दको प्रकोपका
उद्देश्र्

कािणले भएका प्रभाववर्हरुको र्थाथि ववविण जानकािी भई सो को आधािमा िोगको िोकथाम, र्नर्न्रण

ि व्र्वस्थापन गनुि र्स कार्िक्रमको उद्देश्र् हो । ईवासि प्रर्र्वेदन कार्िमा दे खापिे का समस्र्ा समाधान
गनु,ि र्नर्र्मर् रूपमा पृटठपोर्ण र्दइ गुणस्र्िीर् र््र्ांकको प्राप्ती ि प्रर्ोग गनुि ।

अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल

अस्पर्ालमा

आएका

र्था महामािी र्ैर्लएका स्थानहरुबाट र्नर्र्मर् सूचना संकलन ि ववश्लेर्ण भइ

कार्िक्रम सं चालन गनि ि समर्मा

िोग र्नर्न्रण र्था िोकथाम गनि सहर्ोग पुग्ने छ ।

ईवासि सर्मक्षामा प्रदे श अन्र्िगर् िहेका सेष्न्टनल साईटहरुका मेर्िकल सुपरिटे न्िेन्ट र्था मेर्िकल

िे किििहरु सहभागी गिाई प्राप्त र््र्ांकको गुणस्र्ि प्रर्ोगका बािे मा , सर्मक्षा र्था िाटा भेरिवर्केसन
सञ्चालन प्रकृर्ा

सम्बष्न्ध कार्िक्रम सञ्चालन गनुप
ि दिछ ।

प्रदे शमा िहे का सं घीर् अस्पर्ालहरूलाइ समेर् कार्िक्रममा समावेश गनुप
ि नेछ

अस्पर्ालमा आएका र्था महामािी र्ैर्लएका स्थानहरुबाट प्राप्त र््र्ांकको गुणस्र्िका बािे मा छलर्ल ।
इवासिबाट प्राप्त र््र्ांकलाई ववटलेर्ण गने ि सं भाववर् जोष्खम आकलन गने
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िोगको र्ैलावटको र्नर्न्रण ि िोकथामका उपार्हरु अवलम्वन गने
िोग ि मृत्र्ूको ववविण सम्वष्न्धर् र्नकार्मा र्नर्र्मर् प्रेर्ण गने ।

स्वास््र् व्र्वस्थापन सूचना प्रणाली ि इवासिबाट प्राप्त र््र्ांकको वववेचना ।

ईवासि सेष्न्टनल साइटहरूले इवासि सम्बन्धी गिे को वक्रर्ाकलाप ि र््र्ांकको प्रस्र्ुर्ीकिण ।
ईवासि सेष्न्टनल साइटहरूले गिे को गुणस्र्ि र्था पूणि प्रर्र्वेदनको सूर्नश्चर्र्ा गने ।

कार्िक्रम सहजीकिणका लार्ग इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखामा समन्वर् गनि सवकनेछ ।
बजेट बाँिर्ाँि

मार्थ उपलेख गरिएको छ ।

अर्भलेख

कार्िक्रम सम्पन्न गिे पश्चार् सो सम्बन्धी प्रर्र्वेदन र्र्ाि गनुक
ि ा साथै प्रकोपजन्र् िोगहरुको र्नर्र्मर्

सन्दभि सामाग्री

A Guide to

प्रर्र्वेदनको सुर्नष्श्चर्र्ा हुनपु छि।

प्रर्र्वेदन

Early Warning and Reporting System,www.edcd.gov.np

कार्िक्रमको परिचर्: औलो, कालाजाि, िें ग,ु हात्तीपाईले, जे.इ, जीका, स्क्रब टाईर्स लगार्र् अन्र् वकटजन्र्

िोगहरूबाट प्रभाववर् ष्जपला र्था स्थानीर् र्हमा सं चार्लर् कार्िक्रमहरु कसरि सञ्चालन भइििहेका छन् ि
कार्िक्रमको प्रगर्र् र्था र्बिार्महरूको र्नदान र्था व्र्वस्थापन कसरि गरिएको छ भन्ने र्बर्र्मा छलर्ल गरि
आगामी बर्िहरूमा सञ्चालन हुने कार्िक्रमको प्रभावकारिर्ा बिाउनका लार्ग र्ो कार्िक्रम सञ्चालन हुनेछ ।
कृर्ाकलापको
नाम

NTD/VBD (औलो, कालाजाि, िेंग,ु हात्तीपाईले, जे.इ, जीका, स्क्रब टाईर्स) कार्िक्रमको बावर्िक
प्रदे श स्र्रिर् सर्मक्षा बैठक सञ्चालन गने

औलो, कालाजाि, िेंग,ु हात्तीपाईले, जे.इ, जीका, स्क्रब टाईर्स

उद्देश्र्

प्रभाववर् ष्जपलाहरुको उि िोगहरू सँग सम्वष्न्धर् र््र्ाङ्क

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल

लगार्र् अन्र् वकटजन्र् िोगहरू

अद्यावर्धक

वकटजन्र् िोगहरू सम्वष्न्ध र््र्ाङ्कको गुणस्र्िर्ा वृष्द्ध भई र्नवािणका
गनि सहर्ोग पुग्नेछ ।

र्था प्रमाष्णकिण गने ।
लार्ग आवश्र्क र्ोजना र्जुम
ि ा

प्रभाववर् ष्जपलाका स्वास््र् कार्ािलर्हरु बाट प्राप्त भएका पर्ाब िष्जटटि, एच.एम.आइ.एस, िष्जटटि र्था

वकटजन्र् िोगीहरुको ववविण सवहर्को एकमुटट र््र्ाङ्क र्था स्वास््र् व्र्वस्थापन सूचना प्रणाली र्था
इवासि द्वािा उपलब्ध र््र्ाङ्क प्रमाणीकिण गनुप
ि नेछ । साथै

र्बर्भन्न वकटजन्र् िोगहरूको

सम्बन्धी िाष्टिर् स्र्िको नीर्र्, र्ोजना ि िणनीर्र्क र्ोजनामा समेर् छलर्ल गनुप
ि नेछ ।

र्नवािण

सहभागीहरुको हकमा बजेटको परिर्ध र्भर िवह प्रदे श मार्हर्का स्वास््र् कार्ािलर्हरूबाट कार्ािलर्
सञ्चालन

प्रकृर्ा

प्रमुख, कार्िक्रमका र्ोकल पसिन,

र््र्ाङ्क शाखा, सिकािी र्था गैि सिकािी अस्पर्ालका मेर्िकल

िे कििि, सम्बष्न्धर् सिकािी र्था गैिसिकािी सं स्थाका प्रर्र्र्नर्ध हुनेछन । सहजकर्ािका रुपमा सम्वष्न्धर्

प्रदे श सामाष्जक ववकास मन्रालर्का स्वास््र् महाशाखा प्रमुख, स्वास््र् र्नदे शनालर्का र्नदे शक, र्ोकल
पसिन ि र््र्ाङ्क अर्धकृर् हुनछ
े न् ।

सर्मक्षामा इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखाबाट र्नदे शक , शाखा प्रमुख, कार्िक्रम अर्धकृर्,
भे.क.र्न. ि र््र्ाङ्क अर्धकृर् पर्न सहभागी हुनेछन् ।

सर्मक्षा गोटठीमा प्रस्र्ुर्ीकिणको िाँचाका लार्ग इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखामा समन्वर्
गनि सवकनेछ ।
बजेट बाँिर्ाँि

खचिको सम्वन्धमा चालु आ. व. को वजेट परिर्ध र्भर िवह खचिको र्नदे ष्शका अनुसाि वाँिर्ाँि गरि
कार्िक्रम सं चालन गनुप
ि नेछ ।
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अर्भलेख

सञ्चालन भएका कार्िक्रमहरूको प्रर्र्वेदन र्र्ाि गरि सम्बष्न्धर् र्नकार्मा पेश गनुप
ि दि छ ।

प्रर्र्वेदन
सन्दभि सामाग्री

कार्िक्रमको परिचर्: र्बिामीहरु गैिसिकािी स्वास््र् सं स्थाहरुमा जाने क्रम बढ्दै गईिहेका अवस्थामा सिकािले
र्लएको औलो र्नवािण लक्ष्र् प्राप्तीका लार्ग सिकािी स्वास््र् सं स्थाहरुमा कार्ििर् स्वास््र्कमीहरु लगार्र्

र्नष्ज स्वास््र् सं स्थाहरुमा कार्ििर् स्वास््र्कमीहरु पर्न िाष्टिर् औलो उपचाि पद्दर्ी २०१९ बािे जानकाि
हुन ु अत्र्ावश्र्क िहेको र्था परिक्षण ि उपचाि पाएका शंकास्पद/औला र्बिामीको िे कर्ििङ/रिपोवटिङ सम्बष्न्धर्
क्षेरमा गनुि पने भएकोले प्रभार्बर् क्षेरमा िहेका सिकािीका साथै गैिसिकािी स्वास््र् सं स्थाहरुमा कार्ििर्
स्वास््र्कमीहरुलाई अर्भमूष्खकिण गनुि जरूिी छ ।
कृर्ाकलापको
नाम

िाष्टिर् औलो उपचाि र्नदे ष्शकाको बािे मा सिकािी र्था गैिसिकािी स्वास््र् सं स्थाका स्वास््र्
प्रदार्कहरुलाई जानकािी र्दने ।

औलो प्रभाववर् ष्जपलामा अवष्स्थर् सिकािी र्था

उद्देश्र्

गैिसिकािी

स्वास््र्कमीहरुलाई िाष्टिर् औलो उपचाि पद्दर्ी बािे जानकाि
औलो प्रभाववर् क्षेरका

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल

सिकािी र्था

गैिसिकािी

स्वास््र् सं स्थाहरुमा कार्ििर्

गिाउने ।

स्वास््र् सं स्थाहरुमा कार्ििर् स्वास््र्कमीहरुले

िाष्टिर् औलो उपचाि पद्दर्ी अनुसाि उपचाि प्रदान गने छन्, जसबाट औलो र्नवािण कार्िमा मद्दर्
पुग्नेछ ।

प्रदे श र्था ष्जपला
औलो प्रभाववर् क्षेरमा िहेका सिकािी र्था

गैिसिकािी स्वास््र् सं स्थाहरुdf कार्ििर् स्वास््र्कमीहरु

छनौट गिी आवश्र्कर्ा अनुसािको सं ख्र्ामा कमिचािीहरुलाई सहभागी गिाई िाष्टिर् औलो उपचाि
पद्दर्ीबािे र्ार्लम र्दनु पदिछ । िाष्टिर्

औलो उपचाि पद्दर्ीबािे प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ालीम (ToT)

र्लइसकेका प्रष्शक्षकहरु मार्िर् सिकािी साथै गैिसिकािी स्वास््र् सं स्थाहरुमा कार्ििर् कमिचािीहरुलाई

उि उपचाि पद्दर्ी ि सो को िे कर्ििङ रिपोवटिङका वािे मा १ र्दने अर्भमुष्खकिण कार्िक्रम सञ्चालन
गनुप
ि दिछ ।

अर्भमुष्खकिण कार्िक्रममा कष्म्र्मा र्नम्नानुसािका ववर्र्बस्र्ु समावेश गनुि पनेछ ।
सञ्चालन

प्रकृर्ा

Objectives of orientation

Overview of malaria program

Discuss about Malaria Treatment Protocol 2019
MDIS & case based investigation

Importance of HMIS system & timely reporting
उि कार्िक्रम सञ्चालन गनि प्रदे शले ष्जपलालाइ
प्रदे शबाट सोही कार्िकमको लार्ग
।

आबश्र्कर्ा अनुसाि बजेट ववर्नर्ोजन गनि सक्नेछ ि

बजेट ववर्नर्ोजन भइ
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आएमा ष्जपलाले थप कार्िक्रम गनि सक्नेछ

बजेट वाँिर्ाँि
अर्भलेख

प्रर्र्वेदन
सन्दभि सामाग्री

र्स ष्शर्िक अन्र्गिर् िाष्टिर् औलो उपचाि पद्धर्र्को अर्भमुष्खकिण र्था औलो िोग र्नर्न्रण कार्िक्रम
सञ्चालनका लार्ग आवश्र्क सामाग्रीहरु खरिद गने गिी एकमुटठ िकम स्वीकृर् भएकाले दुवै कार्िक्रमलाई
महत्व र्दई आवश्र्कर्ा अनुसािको बजेट बाँिर्ाँि गनुप
ि दिछ ।

र्नर्दिटट िाँचामा अर्भलेख िाष्ख सम्बष्न्धर् र्नकार्मा प्रर्र्वेदन गनुप
ि नेछ ।
िाष्टिर् स्वास््र् र्ार्लम केन्रले जािी गिे को र्ार्लम र्नदे ष्शका, िाष्टिर् औलो उपचाि र्नदे ष्शका,
सञ्चालन र्नदे ष्शका २०७५ र्था

कार्ि

अन्र् आवश्र्क र्नदे ष्शकाहरु

कार्िक्रमको परिचर्: कालाजािका नर्ाँ वविामी पत्ता लागेको स्थानमा अन्र् व्र्ष्िहरुमा समेर् सो िोग सनि
सक्ने भएकोले सं भाववर् कालाजािका वविामीहरुको खोजपिर्ाल गरिनेछ । कालाजािका र्बिामीहरू उपचािका
लार्ग अस्पर्ालसम्म आउनका लार्ग लाग्ने खचि ि अस्पर्ालमा उपचािका लार्ग आवश्र्क अन्र् जाँचका लार्ग
अस्पर्ालहरूले गने खचिको सोधभनाि समेर् गरिनेछ ।
कृर्ाकलापको
नाम

उद्देश्र्
अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल

कालाजाि िोगीको उपचाि र्था केस बेस सर्भिलेन्स, कालाजाि र्बिामीहरूको र्ार्ार्ार् ि र्नदान खचि
बापर् सोधभनाि

कालाजािका नर्ाँ वविामीहरु पत्ता लाग्नेछन् । साथै
।

नर्ाँ वविामीहरुले समर्मा नै उपचाि पाउने छन्

केसबेस सर्भिलेन्सवाट कालाजािका थप नर्ाँ वविामी पत्ता लार्ग समर्मा नै उपचाि हुनेछ । कालाजाि
वविामीहरु समर्मानै अस्पर्ालमा आई िोगको र्नदान र्था उपचाि गनेछन् ।
र्नवािणमा सहर्ोग पुग्नेछ ।

कार्िक्रमले कालाजाि

क) कालाजाि िोगीको उपचाि र्था केस बेस सर्भिलेन्स

प्रदे शः प्रभाववर् क्षेरलाई मध्र्नजि गिी प्रदे श अन्र्गिर्का स्वास््र् कार्ािलर्हरूसँग समन्वर् गरि
कालाजािको केसबेस सर्भिलेन्स गनुि पनेछ । सर्भिलेन्समा Medical Officer, VCI/VCS, MI, Lab

Assistant/Technician गरि जम्मा ३ जना स्वास््र्कमीहरु खवटने छन् ि आवश्र्कर्ा अनुसाि

व्र्वस्थापकले अन्र् स्वास््र्कमीहरु समेर् खटाउन सक्नेछन् । खवटएका कमिचािीबाट केसको खोज

पड्र्ाल र्ािाम अर्नवार्ि अद्यावर्धक गनुप
ि नेछ । उि कार्िक्रम सं चालन गदाि एक पटकमा बविमा रु.
२५,००० (पष्च्चस हजाि) सम्म खचि गनि सवकनेछ । उि कार्िक्रम एक स्थानमा बविमा ३ र्दन
सञ्चालन प्रकृर्ा

सम्म सञ्चालन गनि सवकनेछ । कार्िक्रममा स्थानीर् मवहला स्वास््र् स्वर्ं सेववका ि सम्बष्न्धर् स्वास््र्
सं स्थाको प्रमुख वा पार्लकाको स्वास््र्

शाखा प्रमुखलाइ पर्न परिचालन गरि नेपाल सिकािको

र्नर्मानुसाि भ ुिार्न गनुि पदिछ । उि कार्िक्रम सञ्चालन गनि प्रदे शले ष्जपलालाइ आबश्र्कर्ा अनुसाि
बजेट ववर्नर्ोजन गनि सक्नेछ ।
ष्जपलाः

कालाजािको

केसबेस

Assistant/Technician

सर्भिलेन्समा

गरि जम्मा ३ जना

Medical

Officer,

VCI/VCS,

MI,

Lab

स्वास््र्कमीहरु खवटने छन् ि आवश्र्कर्ा अनुसाि

व्र्वस्थापकले अन्र् स्वास््र्कमीहरु समेर् खटाउन सक्नेछन् । खवटएका कमिचािीबाट केसको खोज

पड्र्ाल र्ािाम अर्नवार्ि अद्यावर्धक गनुप
ि नेछ । उि कार्िक्रम सं चालन गदाि एक पटकमा बविमा रु.
२५,००० (पष्च्चस हजाि) सम्म खचि गनि सवकनेछ । उि कार्िक्रम एक स्थानमा बविमा ३ र्दन
सम्म सञ्चालन गनि सवकनेछ । कार्िक्रममा स्थानीर् मवहला स्वास््र् स्वर्ं सेववका ि सम्बष्न्धर् स्वास््र्
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सं स्थाको प्रमूख वा पार्लकाको स्वास््र् शाखा प्रमुखलाइि पर्न परिचालन गरि नेपाल सिकािको र्नर्मानुसाि
भ ुिानी गनुि पदिछ ।

प्रदे शबाट सोही कार्िकमको लार्ग

कार्िक्रम गनि सक्नेछ ।

बजेट ववर्नर्ोजन भइ

थप िोगी खोजपड्र्ालका लार्ग पवहलो कालाजाि िोगी भेवटएको घि

आएमा ष्जपलाले थप

र्था स्थानलाई आधाि मानी

क्लस्टि वािि गाँउ बस्र्ीहरुमा कम्र्ीमा २५ दे ष्ख ५० घि सभे गरि कार्िक्रम सं चालन गनुप
ि नेछ ।

ख) कालाजाि उपचािका लार्ग प्रादे ष्शक र्था ष्जपला अस्पर्ालहरूमा आउने र्बिामीहरूको र्ार्ार्ार्
खचि बापर् सोधभनाि

प्रदे शः नेपाल सिकािले र्ोकेको स्वास््र् सं स्था र्था कालाजाि िोगीको र्नदान ि उपचाि गने अस्पर्ालहरु
बाट उपलब्ध गिाउनु पनेछ । नेपाली नागरिकका लार्ग मार र्ार्ार्ार्

खचि सुववधा प्राप्त हुने हुनाले

वविामीले नेपाली नागरिकर्ाको प्रर्र्र्लपी, र्िटचाजि र्सट अर्नवार्ि पेश गनुपनेछ । नाबालक भएमा जन्म

दर्ाि प्रमाण पर वा अर्भभावकको नागरिकर्ाको प्रमाणबाट पर्न भ ुिानी र्दन सवकनेछ । उि िकम
प्रदे शवाट

सम्बष्न्धर् ष्जपलाको समन्वर्मा अस्पर्ालहरुले माग गिे वमोष्जम प्रर्र् कालाजाि केश

रू.२०००। र्ार्ार्ार् खचि बापर् उपलव्ध गिाउनु पनेछ । प्रदे श र्भर सं घको मार्हर्का अस्पर्ालहरुले
माग गिे वमोष्जम

सम्बष्न्धर् ष्जपलाको समन्वर्मा प्रर्र् कालाजाि केश

रू.२०००। समेर् सोधभनाि

िकम उपलव्ध गिाउनु पनेछ ।

ष्जपलालाइ आबश्र्कर्ा अनुसाि बजेट ववर्नर्ोजन

र्ार्ार्ार् खचि बापर्

उि कार्िक्रमको लार्ग प्रदे शले

गनि सक्नेछ ।

ष्जपलाः नेपाल सिकािले र्ोकेको स्वास््र् सं स्था र्था कालाजाि िोगीको र्नदान ि
अस्पर्ालहरु बाट उपलब्ध गिाउनु पनेछ ।
प्राप्त हुने हुनाले वविामीले

नेपाली नागरिकका लार्ग मार र्ार्ार्ार्

उपचाि गने

खचि

सुववधा

नेपाली नागरिकर्ाको प्रर्र्र्लपी, र्िटचाजि र्सट अर्नवार्ि पेश गनुपनेछ ।

नाबालक भएमा जन्म दर्ाि प्रमाण पर वा अर्भभावकको नागरिकर्ाको प्रमाणबाट पर्न भ ुिानी र्दन

सवकनेछ । उि िकम सम्बष्न्धर् ष्जपलाले अस्पर्ालहरुले माग गिे वमोष्जम प्रर्र् कालाजाि केश
रू.२०००। र्ार्ार्ार् खचि बापर् उपलव्ध गिाउनु पनेछ । प्रदे श र्भर सं घको मार्हर्का अस्पर्ालहरुले
माग गिे वमोष्जम सम्बष्न्धर् ष्जपलाले प्रर्र् कालाजाि केश रू.२०००।
सोधभनाि

िकम उपलव्ध गिाउनु पनेछ ।

र्ार्ार्ार् खचि बापर् समेर्

प्रदे शबाट सोही कार्िकमको लार्ग

बजेट ववर्नर्ोजन भइ

आएमा सो िकमबाट पर्न ष्जपलाले थप कालाजाि िोगीहरूको लागी सोधभनाि उपलब्ध गिाउन सक्नेछ
।

ग) कालाजािको र्नदान खचि बापर्को सोधभनाि (अस्पर्ालहरूलाइि)

प्रदे शः ववर्नर्ोष्जर् िकमबाट सामाष्जक ववकास मन्रालर्ले सम्बष्न्धर् ष्जपलाको समन्वर्मा कालाजािको

र्नदान र्था उपचाि गरिने ववर्भन्न अस्पर्ालहरुलाई कालाजािको र्नदान र्था उपचाि पश्चार् प्रर्र् व्र्ष्ि

रु. ५,०००। (पाँच हजाि) को दिले उपलब्ध गिाउनुपनेछ । अस्पर्ालहरुले वविामीको ववविण सवहर्
आवश्र्क पिीक्षण र्था र्नदानको ववविण िाष्ख सोधभनाि माग गिे पर्छ
पनेछ ।

र्ो िकम

उपलव्ध गिाउनु

प्रदे श र्भर सं घको मार्हर्का अस्पर्ालहरुले सम्बष्न्धर् ष्जपलाको समन्वर्मा माग गिे

वमोष्जम समेर् सोधभनाि

िकम उपलव्ध गिाउनु पनेछ । उि कार्िक्रमको लार्ग प्रदे शले ष्जपलालाइ

आबश्र्कर्ा अनुसाि बजेट ववर्नर्ोजन गनि सक्नेछ ।

ष्जपलाः ववर्नर्ोष्जर् िकमबाट ष्जपलाले कालाजािको र्नदान र्था उपचाि गरिने ष्जपला र्भरका

अस्पर्ालहरुलाई कालाजािको र्नदान र्था उपचाि पश्चार् प्रर्र् व्र्ष्ि रु. ५,०००। (पाँच हजाि) को
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दिले उपलब्ध गिाउनुपनेछ । अस्पर्ालहरुले वविामीको ववविण सवहर् आवश्र्क पिीक्षण र्था र्नदानको
ववविण िाष्ख सोधभनाि माग गिे पर्छ

र्ो िकम

उपलव्ध गिाउनु पनेछ ।

ष्जपला र्भर सं घको

मार्हर्का अस्पर्ालहरुले माग गिे वमोष्जम समेर् सोधभनाि िकम उपलव्ध गिाउनु पनेछ । प्रदे शबाट
सोही कार्िकमको लार्ग

बजेट ववर्नर्ोजन भइ

वविामीहरुको र्नदानको लार्ग लागी

बजेट बाँिर्ाँि
अर्भलेख

प्रर्र्वेदन

आएमा सो िकमबाट ष्जपलाले थप कालाजाि

सोधभनाि उपलब्ध गिाउन सक्नेछ ।

सञ्चालन प्रकृर्ामै बजेट बाँिर्ाँि बािे उपलेख गरिएको छ ।
कार्ि सम्पन्न भइिसकेपर्छ प्रगर्र् प्रर्र्वेदन र्र्ाि गरि सम्बष्न्धर् कार्ािलर्मा पेश गनुप
ि नेछ ।

सन्दभि सामाग्री

कार्िक्रमको परिचर्: नेपालमा जनस्वास््र्को समस्र्ाको रुपमा कीटजन्र् िोगहरु औलो, कालाजाि, िें ग,ु
ष्चकुनगुर्नर्ा, जापार्नज इन्सेर्लाइवटस, हात्तीपाइले िहदै आएको छ ि स्क्रव टाईर्सले महामािीको रुप
र्लनसक्ने ि ष्जका लागार्र् अन्र् िोग साने भेक्टि समेर् ववद्यमान िहेकोले
कीटजन्र् िोगको भेक्टि सभे गनिको लार्ग र्ो
कृर्ाकलापको
नाम

कार्िक्रम िाष्खएको छ ।

प्रदे श स्र्िवाट र्नर्र्मर् रुपमा

कीटजन्र् िोगहरू औलो, कालाजाि, िेंग,ु हात्तीपाईले, जे.इ, जीका, स्क्रब टाईर्स साने भेक्टिहरूको
एवककृर् सर्भिलेन्स

उद्देश्र्

स्थानीर् जनसमुदार्मा औलो िोगबािे

अपेष्क्षर्

कीटजन्र् िोग साने भेक्टिको आनीवानी थाहापाई समर्मा सवह र्नर्न्रणको उपार्हरु अवलम्वन गनि

प्रर्र्र्ल

जनचेर्ना अर्भवृष्द्ध हुनेछ

।

सहर्ोगी हुनेछ ।

प्रदे शः सम्वष्न्धर् प्रदे शले आवश्र्कर्ा अनुसाि कीटजन्र् िोग साने भेक्टि सभे र्था अनुसन्धान गनि
सक्नेछ । सभेमा खवटने कमिचािीहरुमा इन्टोमोलोष्जटट १ जना, इन्सेक्ट कलेक्टि १ जना, भे.क.र्न.
सञ्चालन प्रकृर्ा

१ जना ि भे.क.सु. वा म.ई. मध्र्े १ जना िहनेछन् । र्स कार्िमा खवटने कमिचािीहरु सम्वष्न्धर्
ववर्र्मा जानकाि भएको हुन ु पनेछ । र्स कार्िको लार्ग कार्ि अवर्ध वजेटको परिर्ध र्भर भौगोर्लक

परिवेश अनुसाि र्िक हुन सक्नेछ । र्स अन्र्िगर् गरिने सभे र्था अनुसन्धान कार्िक्रम कार्ािलर्

प्रमुखको सुपरिवेक्षणमा हुनछ
े । र्स सभे र्था अनुसन्धान कार्िको लार्ग आवश्र्कर्ा अनुसाि वजेटको
परिर्ध र्भर िवह गार्ि समेर् भािामा र्लई कार्ि सम्पन्न गनि सवकनेछ ।
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सवेक्षण कार्िका लार्ग थप ववशेर्ज्ञ सेवा आवश्र्क पिे मा स्वास््र् सेवा ववभाग, इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था
िोग र्नर्न्रण महाशाखामा समन्वर् गनि सवकनेछ । उि कार्िक्रमको लार्ग प्रदे शले ष्जपलालाइ
आबश्र्कर्ा अनुसाि बजेट ववर्नर्ोजन गनि सक्नेछ ।

ष्जपलाः सम्वष्न्धर् ष्जपलामा आवश्र्कर्ा अनुसाि कीटजन्र् िोग साने भेक्टि सभे र्था अनुसन्धान गनि
सक्नेछ । सभेमा खवटने कमिचािीहरुमा इन्टोमोलोष्जटट १ जना, इन्सेक्ट कलेक्टि १ जना, भे.क.र्न.

१ जना ि भे.क.सु. वा म.ई. मध्र्े १ जना िहनेछन् । र्स कार्िमा खवटने कमिचािीहरु सम्वष्न्धर्
ववर्र्मा जानकाि भएको हुन ु पनेछ । र्स कार्िको लार्ग कार्ि अवर्ध वजेटको परिर्ध र्भर भौगोर्लक

परिवेश अनुसाि र्िक हुन सक्नेछ । र्स अन्र्िगर् गरिने सभे र्था अनुसन्धान कार्िक्रम कार्ािलर्

प्रमुखको सुपरिवेक्षणमा हुनछ
े । र्स सभे र्था अनुसन्धान कार्िको लार्ग आवश्र्कर्ा अनुसाि वजेटको
परिर्ध र्भर िवह गार्ि समेर् भािामा र्लई कार्ि सम्पन्न गनि सवकनेछ ।

सवेक्षण कार्िका लार्ग थप ववशेर्ज्ञ सेवा आवश्र्क पिे मा स्वास््र् सेवा ववभाग, इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था
िोग र्नर्न्रण महाशाखामा समन्वर् गनि सवकनेछ ।

उि कार्िक्रमको लार्ग प्रदे शले ष्जपलालाइ

आबश्र्कर्ा अनुसाि बजेट ववर्नर्ोजन गनि सक्नेछ । प्रदे शबाट सोही कार्िकमको लार्ग बजेट ववर्नर्ोजन
भइ

आएमा ष्जपलाले थप कार्िक्रम गनि सक्नेछ ।

बजेट वाँिर्ाँि
अर्भलेख

प्रर्र्वेदन

कार्ि सम्पन्न भइिसकेपर्छ प्रगर्र् प्रर्र्वेदन र्र्ाि गरि इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखामा
पठाउनुपनेछ ।

सन्दभि सामाग्री

कार्िक्रमको परिचर्: औलो र्नवािणका लार्ग र्बर्भन्न सिोकािवाला र्था जनस्र्िमा जनचेर्ना अर्भवृष्द्धका लार्ग
ष्जपला स्र्िमा र्बर्भन्न जनचेर्नामूलक कार्िक्रमहरु सं चालन गने ।
कृर्ाकलापको
नाम

ववश्व औलो र्दवस मनाउने,

वकटजन्र् िोगहरूको परिमाष्जिर् र्नदे ष्शका बमोष्जम प्रार्बर्धकहरूबाट

अनुगमन र्था अनसाइिट कोष्चङ
स्थानीर् जनसमुदार्मा औलो िोगबािे

उद्देश्र्

परिमाष्जिर् र्नदे ष्शका र्था अन्र् प्रार्बर्धक कुिाहरूबािे स्थानीर् स्र्िमै
र्नदान, उपचाि र्था िे कर्ििङ ि रिपोवटिङ बािे
जनसमुदार्मा औलो िोगबािे

अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल

जनचेर्ना अर्भवृष्द्ध हुनेछ

।

वकटजन्र् िोगहरू सम्बष्न्ध

जानकािी प्राप्त हुन गइ िोगको

चेर्ना अर्भवृष्द्ध हुनेछ ।

जनचेर्ना अर्भवृष्द्ध भई िोग लाग्नबाट बच्ने उपार्, उपचाि र्था

सम्बष्न्धर् अन्र् वक्रर्ाकलाप बािे जनसमुदार् जानकाि भई औलो र्नवािणमा सहर्ोग पुग्नेछ । साथै
वकटजन्र् िोगहरूको र्बर्बध पक्षबािे जनचेर्ना अर्भवृष्द्ध भई िोग लाग्नबाट बच्ने उपार्, उपचाि र्था
सम्बष्न्धर् अन्र् वक्रर्ाकलाप बािे जनसमुदार् जानकाि भई औलो
र्नवािणमा सहर्ोग पुग्नेछ ।

वकटजन्र् िोगहरू र्नर्न्रण र्था

क) ववश्व औलो र्दवस मनाउने

ष्जपलाले मार्हर्का स्थानीर् र्हमा औलो िोग सम्बष्न्ध भएको कार्िक्रमको सर्मक्षा र्था जनचेर्ना
सञ्चालन प्रकृर्ा

अर्भवृष्द्घ गने उद्देश्र्ले सिोकािवालाहरुसँग अन्र्िवक्रर्ा, दोहोिी गीर्, र्नवन्ध ि सिक नाटक जस्र्ा
जनचेर्नामूलक कार्िक्रम साथै –र्ालीको आर्ोजना गने । कार्िक्रमको लार्ग आवश्र्क ववश्व औलो
र्दवसको नािा पर्छ र्र् गरिनेछ ।
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वकटजन्र् िोगहरूको परिमाष्जिर् र्नदे ष्शका बमोष्जम प्रार्बर्धकहरूबाट अनुगमन र्था अनसाइिट कोष्चङ
ष्जपला ष्स्थर्

वकटजन्र् िोगहरूको उपचाि र्था व्र्वस्थापन हुने स्वास््र् सं स्थाहरूको अनुगमन गिी

आवश्र्क जानकािी प्रदान गने, पृटटपोर्ण र्दने र्था िोग र्नदान ि र्बिामी व्र्वस्थापनमा सहर्ोग गने
।

र्स ष्शर्िकमा छु ट्टाईएको िकम मध्र्ेबाट ववश्व औलो र्दवस मनाउनका लार्ग २० प्रर्र्शर् िकम
बजेट वाँिर्ाँि

ि

वकटजन्र् िोगहरूको परिमाष्जिर् र्नदे ष्शका बमोष्जम प्रार्बर्धकहरूबाट अनुगमन र्था अनसाइिट कोष्चङ

लार्ग ८० प्रर्र्शर् िकममा नबढ्ने गिी खचि गनि सवकनेछ । सो िकम लष्क्षर् कार्िक्रम अनुसाि
बांिर्ांि गिी स्वीकृर् गिाई सं चालन गनुि पनेछ ।

अर्भलेख

प्रर्र्वेदन
सन्दभि सामाग्री

कार्िक्रमको अर्भलेख िाष्ख प्रर्र्वेदन र्र्ाि गरि सम्बष्न्धर् र्नकार्मा पेश गनुप
ि नेछ ।
वकटजन्र् िोगहरूको पर्ाव र्था उपचाि िष्जटटिका साथै मार्सक रिपोवटङ्ग (HMIS 9.3/9.4/9.5 )
र्ािाम, ववश्व औलो र्दवसको नािा

कार्िक्रमको परिचर्: औलो र्था कालाजाि प्रभार्बर् ष्जपलाहरुका र्बर्भन्न र्नकार्मा कार्ििर् स्वास््र्कमीहरुलाई
प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ार्लम र्लएका ब्र्ष्िहरूबाट िोग र्नर्न्रणका लार्ग र्बर्ादी र्छड्काउका र्ार्लम र्ार्लमको
आवश्र्कर्ा पदिछ ।
कृर्ाकलापको
नाम

उद्देश्र्
अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल
सञ्चालन प्रकृर्ा
बजेट वाँिर्ाँि
अर्भलेख

प्रर्र्वेदन
सन्दभि सामग्री

औलो र्था कालाजाि िोग प्रभाववर् क्षेरहरूमा िोग र्नर्न्रण गनि र्बर्ादी र्छड्काउका लार्ग
स्वास््र्कमीहरूलाइि र्ार्लम

औलो र्था कालाजाि प्रभार्बर् क्षेरहरुमा स्थानीर् स्र्िमै र्ार्लम प्राप्त स्वास््र्कमी उपलब्ध हुन गई
भर्बटर्मा आवश्र्क पिे को बेला र्ुरुन्र्ै परिचालन गनि सवकनेछ ।

र्ार्लम प्राप्त स्वास््र्कमी स्थानीर् स्र्िमै उपलब्ध हुने भइकाले आवश्र्कर्ा अनुसाि
गनि सहज हुन गई िोग िोकथाम र्था र्नर्न्रण सहर्ोग पग्नेछ ।

र्ुरुन्र्ै परिचालन

प्रदे श अन्र्गिर्का औलो र्था कालाजाि प्रभाववर् ष्जपला र्था पार्लकाहरुमा कार्ििर् स्वास््र्कमीहरुको
छनौट गिी र्बर्ादी र्छड्काउ सम्बष्न्ध प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ार्लम र्लईसकेका स्वास््र्कमीहरु मार्िर्
प्रदे शस्र्िमा र्ार्लमको सं चालन गने ।

नेपाल सिकािको प्रचर्लर् र्नर्म बमोष्जम बजेट बाँिर्ाँि गरि कार्िक्रम सञ्चालन गनुप
ि नेछ ।
कार्िक्रमको प्रर्र्वेदन र्र्ाि गरि सम्बष्न्धर् र्नकार्मा पेश गनुपि नेछ ।
प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ार्लमका क्रममा उपलब्ध गिाईएका सामग्रीहरु

कार्िक्रमको परिचर्:

नेपालबाट सन् २०२० सम्म हात्तीपाइिले िोग र्नवािण गने लक्ष्र् अनुरूप नेपाल

सिकािद्वािा सबै हात्तीपाइिले िोग प्रभाववर् ष्जपलाहरूमा आम और्धी सेवन अर्भर्ानको माध्र्मबाट सं क्रमणको

दि घटाउने र्था र्स िोगका कािण लक्षण दे खा परिसकेका मार्नसहरूलाइि सहज जीवनर्ापनका लार्ग

हाइिड्रोष्शल भएकाहरूको र्न:शुपक अप्रेशन र्था हार् खुट्टा सुष्न्नर्का मार्नसहरूका लार्ग सं क्रर्मर् अं गहरूको
स्व-स्र्ाहाि गने र्सप ि ज्ञान प्रदान गनिका लार्ग स्वास््र्कमी, मवहला स्वास््र् स्वर्ंसेववकाहरू ि र्बिामीहरू
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सम्मलाइि र्ार्लम र्था र्सप प्रदान गनुक
ि ा साथै नेपालका हात्तीपाइिले िोग संक्रमण िहेका ष्जपलाहरूमा िहेका

र्बिामीहरूको र्थाथि सं ख्र्ा पत्ता लगाउनका लार्ग र्ो कार्िक्रम सञ्चालन हुँदै आइििहेको छ । चालु आ.व.मा

नर्ाँ १३ ष्जपलाहरू (धनकुटा, र्सिाहा, सलािही, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुि, लर्लर्पुि, बागलुङ, प्र्ूठान, रूकुम
ुि ा, बझाङ) र्था गर् बर्ि काम सम्पन्न हुन बाँकी िहेका र्ीन ष्जपलाहरू
पुव,ि बर्दिर्ा, रूकुम पष्श्चम, दाचल
(िौर्हट, स्र्ाङ्जा ि सपर्ान) मा कार्िक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
कृर्ाकलापको
नाम

हात्तीपाइले इन्िेर्मक ष्जपलाहरूमा मोवीर्िटी म्र्ावपंग, र्बिामी व्र्वस्थापन र्था अपाँगर्ा िोकथाम
सम्बष्न्ध कार्िक्रम सञ्चालन गने ।

क) हात्तीपाइिले िोगका कािण भएका र्बिामीहरूको एथाथि ववविण सं कलन गनुि ।

ख) सबै र्हमा कार्ििर् स्वास््र्कमीहरुलाई हात्तीपाइिलेका कािण हुने िोगको उपचाि र्था व्र्वस्थापन
उद्देश्र्

गनि सक्षम बनाउनु ।

ग) समुदार् स्र्िमा सेवािर् मवहला स्वास््र् स्वर्ंसेववकाहरूलाइि
उपचाि र्था व्र्वस्थापन बािे जानकािी प्रदान गनुि ।

हात्तीपाइिलेका कािण हुने िोगको

घ) हात्तीपाइिलेका कािण भएका र्बिामीहरूलाइि र्सको स्वर्ं हे िचाह र्था व्र्वस्थापन बािे ज्ञान र्था
सीप प्रदान
अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल

गनुि ।

क) र्ो िोग र्नवािणका लार्ग सबै सं क्रर्मर् ष्जपलाहरूमा िहेका वविामीको सं ख्र्ा सं कलन गनुि जरूिी
भएकोले सो सं ख्र्ा हार्सल हुने ।

ख) र्स िोगका कािण संक्रर्मर् भइिसकेका र्बिामीहरूलाइि िोगको स्व-हे िचाह र्था व्र्वस्थापन बािे
ज्ञान र्था सीप प्रदान गरि थप अंगभं ग हुनबाट बचाइि सहज जीवनर्ापनका लार्ग सहर्ोर्ग हुने ।
क) स्वास््र् कार्ािलर् र्था स्थानीर् र्ह

Morbidity Mapping र्था Morbidity Management and Disability Prevention

(MMDP) कार्ि क्रमश सबै हात्तीपाइिले इिन्िेर्मक ष्जपलाहरूमा सञ्चालन गरिनेछ । र्ो कार्िक्रम
इि.र्ि.र्स.र्ि., सामाष्जक ववकास मन्रालर् र्था स्वास््र् र्नदे शनालर्हरूको समन्वर्मा स्वास््र् कार्ािलर्
(ष्जपला) मार्िर् सञ्चालन हुनछ
े । र्ो कार्िक्रमका लार्ग आवश्र्क पने छपाइि र्था र्ोटोकपी र्सै
ष्शर्िकमा िहे को बजेटबाट व्र्वस्थापन गरिनेछ ।

-केन्रमा सञ्चालन हुने प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ार्लम पश्चार् ष्जपलाका सबै स्थानीर् र्हहरूबाट स्वास््र्

सञ्चालन प्रकृर्ा

शाखा प्रमुख ि अन्र् एक स्वास््र्कमी र्था ष्जपलामा िहे को अस्पर्ाल र्था प्राथर्मक स्वास््र् केन्रका
केही मेर्िकल अर्धकृर्हरू सहभागी गिाइि स्वास््र् कार्ािलर्ले
सञ्चालन गनुप
ि नेछ ।

एकर्दने प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ार्लम

- र्ार्लममा सहभागी भएका स्वास््र् शाखा प्रमुख ि अन्र् एक स्वास््र्कमीले स्थानीर् र्हमा सञ्चालन
हुने स्वास््र्कमीहरूको र्ार्लम (प्राथर्मक स्वास््र् केन्र र्था स्वास््र् चौकीहरूबाट २-२ जनाको
दिले) सञ्चालन गनुक
ि ा साथै समुदार् स्र्िमा सञ्चालन हुने र्ार्लम र्था र्बिामीहरू खोज्ने र्था प्रर्र्वेदन
गने कार्िमा अनुगमन गनेछन् ।

ख) स्थानीर् स्र्ि (स्वास््र् सं स्था)
- समुदार्

)स्वास््र् सं स्था( स्र्िमा घिघिै भ्रमण गरि र््र्ाङ्क संकलनका लार्ग मवहला स्वास््र्

स्वर्ं सेववकाहरूलाइि एकर्दने अर्भमुष्खकिण सञ्चालन गरिनेछ । जसमा स्वास््र् सं स्थामा िहेका अन्र्
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स्वास््र्कमी समेर् सहभागी हुनेछन भने न.पा./ गा.पा. मा सञ्चालन भएको र्ार्लममा सहभागी भएका
दुइिजना स्वास््र्कमीहरू प्रष्शक्षक हुनेछन् ।

- अर्भमुष्खकिण र्ार्लममा सहभागी सबै स्वर्ं सेववकाहरूले आफ्नो कार्िक्षेर र्भर र्ीन र्दनसम्म भ्रमण
गरि हात्तीपाइिलेका कािण भएका र्बिामीहरूको र्थाथि र्बबिण संकलन गरि उपलब्ध गिाइिएको र्ािममा
अर्भलेख िाष्ख स्वास््र् सं स्थामा पेश गनेछन् भने

न.पा./ गा.पा. स्र्िको र्ार्लममा सहभागी भएका

स्वास््र्कमीहरूले र्ीन र्दनको कार्ि पश्चार् र्बिामी एवकन गरि ष्जपलामा प्रर्र्वेदन गनेछन ।
ग) भेरिवर्केसन कार्ि

स्थानीर् स्र्िमा स्वास््र् सं स्थाका स्वास््र्कमी र्था मवहला स्वास््र् स्वर्ं सेववकाहरूबाट उपलेष्खर्
कार्ि भइििहेको समर्मा र्नदे शनालर्, ष्जपला र्था न.पा./गा.पाहरूले अनुगमन कार्ि गनुप
ि नेछ ।

साथै सभे कार्ि सम्पन्न भइिसकेपर्छप्रर्र्वेदन गरिएका र्बिामीहरू मध्र्े Random Selection मा

पिे का १० प्रर्र्शर् र्बिामीहरूको Clinical Verification गरि केन्रमा प्रर्र्वेदन गनुप
ि नेछ । Clinical

Verification का लार्ग मेर्िकल अवर्सिको नेर्त्ृ वमा स्वास््र्कमी सवहर्को वटम बनाइि गनुपि नेछ भने
सो वटम परिचालन हुँदा र्सै ष्शर्िकमा िहे को िकमबाट नेपाल सिकािको र्नर्मानुसाि दै .भ्र.भत्ता भ ुिानी
गरिनेछ ।
बजेट बाँिर्ाँि

कार्िक्रम सञ्चालन हुने ष्जपलाहरूमा बजेट िकम एवकन गरि र्सर्ारिस भएको छ, िकम बाँिर्ािमा
कुनै ष्द्धववधा भएमा ईवपिेर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखामा समन्वर् गनि सवकनेछ ।

कार्ि सम्पन्न भइिसकेपर्छ र्नर्दिटट िाँचामा प्रर्र्बेन र्र्ाि गरि स्वास््र् सं स्थाहरूले स्थानीर् र्हमा,

अर्भलेख

स्थानीर् र्हले स्वास््र् सं स्थाहरूको कम्पाइिल गरि ष्जपलामा ि ष्जपलाले स्थानीर् र्हहरूको कम्पाइिल

प्रर्र्वेदन

गरि सम्बष्न्धर् स्वास््र् र्नदे शनालर् ि इिवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखामा पठाउनुपनेछ
।

सन्दभि सामाग्री

Post card, Self–care brochure को नमुना र्था प्रश्र्ुर्ीकिणका ववर्र्वस्र्ुहरू ईवपर्िर्मर्ोलोजी
र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखाबाट सञ्चालन हुने प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ार्लममा प्रदान गरिनेछ ।

कार्िक्रमको परिचर्: नेपालबाट सन् २०२० सम्म हात्तीपाइिले िोग र्नवािण गने लक्ष्र् अनुरूप नेपाल सिकाि
द्वािा सबै हात्तीपाइिले िोग प्रभाववर् ष्जपलाहरूमा आम और्धी सेवन अर्भर्ान कार्िक्रम सञ्चालन हुँदै आइििहेको
छ ।

सन् २००३ मा एक ष्जपला (पसाि) बाट शुरूवार् गरिएको कार्िक्रम हालसम्म ५० ष्जपलाहरूमा

िोगको प्रीभालेन्स १ प्रर्र्शर् भन्दा र्ल पाइिएकोले बन्द गरिसवकएको छ भने १३ वटा ष्जपलाहरूमा अझै आम
और्र्ध सेवन अर्भर्ान सञ्चालन भइििहेको छ । कार्िक्रमको दोश्रो पक्ष र्बिामी व्र्वस्थापन र्था अपाँ गर्ा
िोकथाम सम्बष्न्ध कार्िक्रमले हाइिड्रोष्शल भएका र्बिामीहरूको र्न:शुपक शपर्वक्रर्ा र्था खुट्टा र्था हार्
सुष्न्नएका ब्र्ष्िहरूको सहज जीवनर्ापनका लार्ग उपलेख्र् भ ुर्मका र्नबािह गनेछ । ष्जपला र्था स्थानीर्
स्र्िमा सञ्चालन हुने कार्िक्रमलाइि प्रदे श सिकािले स्वामीत्व ग्रहण गदै कार्िक्रमको प्रभावकािी कार्ािन्वर्न ि
व्र्वस्थापनका लार्ग

समन्वर् ि सहकार्ि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
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कृर्ाकलापको
नाम

हात्तीपाइले िोग र्बरुद्धको और्र्ध खुवाउने अर्भर्ानको र्ोजना र्था सर्मक्षा गोटठी, हात्तीपाइले िोग
र्बरुद्धको और्र्ध खुवाउने अर्भर्ान, मर्बिर्िटी म्र्ापीङ र्था र्न:शुपक हाइिड्रोष्शल सजििीको अनुगमन र्था
सुपिर्भजन (स्वास््र् र्नदे शनालर्)

आम और्धी सेवन अर्भर्ानलाइि प्रभावकािी िं गबाट सञ्चालन गने ।

आम और्धी सेवन अर्भर्ानमा और्धी सेवन गनुप
ि ने सबै नागरिकले सहज िं गले और्धी सेवन गने

उद्देश्र्

वार्ाविण सृजना गने ।

प्रदे श र्था स्थानीर् स्र्िमा सञ्चालन गरिने कार्िक्रमहरूमा समन्वर्, सहकार्ि ि प्रार्बर्धक सहर्ोग र्था
सहर्ोर्ग अनुगमन हुने ।

अपेष्क्षर्

िाष्टिर् हात्तीपाइिले िोग र्नवािण कार्िक्रमको लक्ष्र् बमोष्जम सन् २०२० सम्म हात्तीपाइिले िोगलाइि

प्रर्र्र्ल

जनस्वास््र् समस्र्ाका रूपमा िहन नर्दन िोगको प्रीभालेन्स एक प्रर्र्शर् भन्दा र्ल पर्ाउने ।

आम और्धी सेवन अर्भर्ान सञ्चालन हुन ु पुव ि प्रदे श स्र्िमा सञ्चालन गरिने र्ोजना र्जुम
ि ा गोटठी सञ्चालन
गनि ष्जपला र्था स्थानीर् स्र्िमा र्बर्भन्न गर्र्र्बर्धहरू के कसरि सञ्चालन भइििहेका छन? आवश्र्क

सामग्रीहरूको उपलब्धर्ा छ/,छै न, आम और्धी सेवन अर्भर्ान सञ्चालन भइििहेको समर्मा लष्क्षर् बगि

सम्म और्धीको पहुँच पुगे नपुगक
े ो सुर्नश्चर्र्ाका लार्ग सुपिर्भजन चेकर्लटट प्रर्ोग गरि सुपिर्भजन गनि
सञ्चालन प्रकृर्ा

ि वर्पि र्हमा कार्ििर् स्वास््र्कमीहरूलाइि आवश्र्क पिे का बखर् सहर्ोग समेर् गनिका लार्ग प्रदे श

र्नदे शनालर्हरूले र्स ष्शर्िकको िकम खचि गनि सक्नेछन् । साथै मर्बिर्िवट म्र्ावपङ कार्िक्रम सञ्चालन

हुने ष्जपलाहरू ि र्न:शुपक हाइिड्रोष्शल सजििीका कार्िक्रम िहेका अस्पर्ालहरूमा समेर् अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल
हार्सल गनिका लार्ग अनुगमन र्था सुपिर्भजन गनि सवकनेछ । (प्रदे श स्र्रिर् र्ोजना र्जुम
ि ा गोटठीमा
सहभागीहरूका लार्ग हल र्था खाना, खाजाको व्र्वस्थापन RTI/ACT-EAST बाट गरिनेछ ।)
बजेट बाँिर्ाँि

प्राप्त कुल बजेट िकमबाट र्ोजना र्जुम
ि ा गोटठीमा सहभागीहरूका लार्ग स्टे शनिी, कार्िक्रमको ब्र्ानि
र्था अस्पर्ाल, सामाष्जक ववकास मन्रालर् ि र्नदे शनालर्बाट सहभागी हुने सहभागीहरूको दै .भ्रमण भत्ता
व्र्वस्थापन ि बाँकी बजेटबाट कार्िक्रमको अनुगमन र्था मुपर्ाङ्कन गरिनेछ ।

अर्भलेख

सम्पन्न भएका कार्िक्रमहरूको र्नर्दिटट िाँचामा अर्भले ख िाष्ख सम्बष्न्धर् र्नकार्हरूमा प्रर्र्वेदन गनुप
ि नेछ

सन्दभि सामाग्री

सुपिर्भजन चेकर्लटट ।

प्रर्र्वेदन

।

कार्िक्रमको परिचर्: नेपालबाट सन् २०२० सम्म हात्तीपाइिले िोग र्नवािण गने लक्ष्र् अनुरूप नेपाल सिकाि
द्वािा सबै हात्तीपाइिले िोग प्रभाववर् ष्जपलाहरूमा आम और्धी सेवन अर्भर्ान कार्िक्रम सञ्चालन हुँदै आइििहेको
छ ।

सन् २००३ मा एक ष्जपला (पसाि) बाट शुरूवार् गरिएको कार्िक्रम हालसम्म ५० ष्जपलाहरूमा

िोगको प्रीभालेन्स १ प्रर्र्शर् भन्दा र्ल पाइिएकोले बन्द गरिसवकएको छ भने १३ वटा ष्जपलाहरूमा अझै आम
और्र्ध सेवन अर्भर्ान सञ्चालन भइििहेको छ । कार्िक्रम सञ्चालन हुने ष्जपलाहरूमा प्रभावकािी रूपमा कार्िक्रम

सञ्चालन गरि आम और्र्ध सेवन अर्भर्ानमा और्र्ध खान र्ोग्र् सबै नागरिकहरूलाइि और्र्ध सेवन गिाउनु
जरूिी छ ।

कृर्ाकलापको
नाम

हात्तीपाइले िोग र्बरुद्धको और्र्ध खुवाउने अर्भर्ानको र्ोजना र्था सर्मक्षा गोटठी, ष्जपलाबाट
पार्लकासम्म और्र्ध र्था IEC िु वानी, ष्जपला समन्वर् सर्मर्र्को र्मवटङ, परकाि अन्र्िवक्रर्ा, र्बज्ञापन,
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छपाइि,

हात्तीपाइले िोग र्बरुद्धको और्र्ध सेवन पश्चार् असि दे ष्खएका र्बिामीहरूको उपचािका लार्ग

अस्पर्ालहरूमा हुने खचिको सोधभनाि र्था अनुगमन ि मुपर्ाङ्कन (ष्जपला)
आम और्धी सेवन अर्भर्ानलाइि प्रभावकािी िं गबाट सञ्चालन गनिका लार्ग प्रभावकािी र्ोजना र्नमािण गने
।

आम और्धी सेवन अर्भर्ानका लार्ग आवश्र्क और्धी र्था सामग्री छपाइि गरि समर्मै सम्बष्न्धर्

स्वास््र् सं स्थाहरूलाइि उपलब्ध गिाउने ।
उद्देश्र्

आम और्धी सेवन अर्भर्ानमा और्धी सेवन गनुप
ि ने सबै नागरिकले सहज िं गले और्धी सेवन गने
वार्ाविण सृजना गने ।

आम और्धी सेवन अर्भर्ानलाइि प्रभावकािी बनाउनका लार्ग ष्जपला कार्ि सर्मर्र्को बैठक र्था परकाि
अन्र्िवक्रर्ा कार्िक्रम सञ्चालन गरि र्बज्ञापन गने ।

स्थानीर् स्र्िमा सञ्चालन गरिने कार्िक्रमहरूमा समन्वर्, सहकार्ि, प्रार्बर्धक सहर्ोग र्था सहर्ोर्ग
अनुगमन हुने ।
अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल

िाष्टिर् हात्तीपाइिले िोग र्नवािण कार्िक्रमको लक्ष्र् बमोष्जम सन् २०२० सम्म हात्तीपाइिले िोगलाइि
जनस्वास््र् समस्र्ाका रूपमा िहन नर्दन िोगको प्रीभालेन्स एक प्रर्र्शर् भन्दा र्ल पर्ाउने ।
क) हात्तीपाइिले िोग र्बरूद्धको और्धी

खुवाउने अर्भर्ानको प्रदे श स्र्रिर्

र्ोजना र्जुम
ि ा गोटठी

आम और्धी सेवन अर्भर्ान प्रभावकािी िं गबाट शुक्ष्म र्ोजना सवहर् सम्पन्न गनिका लार्ग स्वास््र्
कार्ािलर्हरूबाट प्रमुख ि र्ोकल पसिन, सबै स्थानीर् र्हहरूबाट प्रमुख कार्िकािी अर्धकृर् एक जना ि

स्वास््र् शाखा प्रमुख एक जना गरि जम्मा २ जना ि ष्जपला ष्स्थर् अस्पर्ालहरूका मे.सु. सहभागी
हुनेगरि स्वास््र् र्नदे शनालर्हरूले प्रदे श र्हमा आम और्धी सेवन अर्भर्ान सञ्चालन हुने र्मर्र् भन्दा
कष्म्र्मा दुइि मवहना अगार्ि १ र्दने र्ोजना र्जुम
ि ा गोटठी सञ्चालन गनुप
ि नेछ । सो गोटठीमा प्रार्बर्धक
र्था कार्िक्रम सम्बद्ध प्रश्र्ुर्ीकिणका लार्ग इि.र्ि.र्स.र्ि., सामाष्जक ववकास मन्रालर् र्था स्वास््र्

र्नदे शनालर्हरूले समन्वर् गनेछन् । ष्जपलाबाट सहभागी हुने सहभागीहरूको भत्ता र्था दै .भ्र. भत्ता ि
इिन्धन बापर् रू. पन्र हजाि सम्म र्सै ष्शर्िकबाट खचि गनि सवकनेछ । अस्पर्ालबाट सहभागी हुन
मे.सु. हरूको दै .भ्र.भत्ता र्नदे शनालर्हरूले भ ुिानी गनेछन् । स्थानीर् र्हबाट सहभागी हुनेहरूको
र्ार्ार्ार् खचि र्था भ्रमण भत्ता स्थानीर् र्हको बजेट कार्िक्रममै समाबेस गरिएको छ ।
सञ्चालन प्रकृर्ा

ख) हात्तीपाइिले िोग र्बरूद्धको और्धी

र्था सामग्री स्थानीर् र्हसम्म िु वानी

आम और्धी सेवन अर्भर्ान कार्िक्रमका लार्ग आवश्र्क और्धी केन्रबाट ष्जपलामा प्राप्त भइिसकेपर्छ
ि ष्जपलामा छपाइि गनुप
ि ने सामर्ग्रहरू र्र्ाि भइिसकेपर्छ र्ी सामग्रीहरू सम्बष्न्धर् पार्लकासम्म समर्मै

िु वानी गिाउनका लार्ग र्स ष्शर्िकमा िाष्खएको बजेट िकमबाट प्रर्र् पार्लका रू. पाँच हजाि सम्म खचि
गनि सवकने गरि बजेट व्र्वस्थापन गरिएको छ ।

ग) ष्जपला स्र्रिर् LF MDA समन्वर् सर्मर्र्को र्मवटङ

िाष्टिर् हाष्त्तपाईले िोग र्नवािण कार्िक्रम, आम और्र्ध सेवन अर्भर्ान सम्पन्न गनि ष्जपला स्र्रिर्

समन्वर् सर्मर्र्को वैठक बस्नुपनेछ । सम्बष्न्धर् र्बर्र्बस्र्ुको प्रश्र्ुर्ीकिणका लार्ग अस्पर्ालका मे.सु.
को सहर्ोग र्लन सवकनेछ । र्ो वैठकले ष्जपला र्भरका सबै सिोकािवालाहरुलाई आम और्र्ध सेवन
कार्िक्रमलाई सहर्ोग गने वार्ाविण सृजना गदिछ । सो कार्िक्रममा र्सै ष्शर्िकमा र्बर्नर्ोष्जर् बजेटको
परिर्ध र्भर िवह र्नम्नानुसाि खचि गनुप
ि नेछ ।
र्बबिण

सं ख्र्ा
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१

हलभािा
घ)

३०००

परकाि अन्र्िवक्रर्ा

िाष्टिर् हाष्त्तपाईले िोग र्नवािण कार्िक्रम, आम और्र्ध सेवन अर्भर्ान कुसलर्ापुबक
ि सम्पन्न गनिका
लार्ग

और्र्ध सेवन गनि र्ोग्र् सबै नागरिक ि समुदार्सम्म सवह सुचना सं प्रर्
े ण गनुि नेपाल सिकािको

दावर्त्व हो ि र्सका लार्ग सञ्चाि माध्र्मको भ ुर्मका महत्वपुणि ि अपरिहार्ि छ । त्र्सैले र्ो कार्िक्रम

सञ्चालन हुने सबै ष्जपलाहरूमा कार्िक्रम शुरू हुन भन्दा एक हप्ता अगार्ि नै ष्जपला र्भरका सबै स्थानीर्
र्हहरूमा वक्रर्ाष्शल सं चािकमीहरूलाइि समेवट परकाि अन्र्िवक्रर्ा कार्िक्रम सञ्चालन गनुप
ि नेछ ।
सम्बष्न्धर् र्बर्र्बस्र्ुको प्रश्र्ुर्ीकिणका लार्ग अस्पर्ालका मे.सु. को सहर्ोग र्लन सवकनेछ ।

र्स

कार्िक्रमका लार्ग झापा, मोिङ, दाङ, बाँके ि कैलाली ष्जपलाहरूले ५० जनासम्म सहभागी हुने गरि ि
धनकुटा, बािा, लमजुङ, पविर्, बागलुङ, कवपलबस्र्ु, बर्दिर्ा ि कञ्चनपुि ष्जपलाहरूले ४० जनासम्म
सहभागी हुने गरि कार्िक्रम सञ्चालन गनुप
ि नेछ ।
र्बबिण

सं ख्र्ा

दि

र्दन

सहजकर्ाि

२

१०००

१

कार्ािलर् सहर्ोगी

१

१५०

१

सहभागी र्ार्ार्ार्

१०००

१

खाजा

२००

१

स्टे शनिी

१००

१

र्ार्लम सामग्री र्था ब्र्ानि

१

२०००

१

हलभािा

१

३०००

१

ङ) र्बज्ञापन गने

सम्बष्न्धर् ष्जपलाले आम और्र्ध सेवन अर्भर्ानको सुचना र्र्ाि गिी र्बज्ञापन/सुचना ष्जपला स्र्िबाट
प्रकाष्शर् हुने पर्रकाहरुमा र्दनुपनेछ । र्स कार्िका लार्ग ष्जपलाहरूले सबै स्थानीर् र्हमा भएका
परपर्रका, िे र्िर्ो, एर्.एम., टे र्लर्भजनलाइ पर्न समेट्नु पनेछ ।

पर्रका दै र्नक प्रकाशन हुने भएमा

र्बज्ञापन दै र्नक पर्रकामा र्दनु उपर्ुि हुनेछ । र्ो सुचना िे र्िर्ो, एर्.एम., टे र्लर्भजनबाट और्धी
खुवाउने र्दन भन्दा कम्र्ीमा २ हप्ता अगािी दे ष्ख शुरु गनुप
ि नेछ । र्स कार्िक्रमका लार्ग झापा, मोिङ,

दाङ, बाँके ि कैलाली ष्जपलाका लार्ग रू. एक लाख ि धनकुटा, बािा, लमजुङ, पविर्, बागलुङ,
कवपलबस्र्ु, बर्दिर्ा ि कञ्चनपुिका लार्ग रू. पचहत्ति हजाि सम्म खचि गनि सवकनेछ ।
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च) छपाइि

िाष्टिर् हाष्त्तपाईले िोग र्नवािण कार्िक्रम, आम और्र्ध सेवन अर्भर्ान सञ्चालनका लार्ग आवश्र्क
सुचना सामर्ग्रहरू, और्धी सेवन गिाउने स्वास््र्कमीका लार्ग कार्िक्रम सञ्चालन र्नदे ष्शका, अर्भलेखका

लार्ग िष्जटटि, प्रर्र्वेदन र्ािम आर्द छपाइिका लार्ग झापा, मोिङ, दाङ, बाँके ि कैलालीका लार्ग रू.

एक लाख, धनकुटा, बािा, लमजुङ, पविर्, बागलुङ, बर्दिर्ा ि कञ्चनपुिका लार्ग रू. पचहत्ति हजाि ि
कवपलबस्र्ु ष्जपलामा र्स बर्ि IDA (Ivermectin+DEC+Albendazole) सञ्चालन गरिने भएकाले
रू. एक लाख पचाि हजाि खचि गनि सवकने गरि बजेट व्र्वस्थापन गरिएको छ ।
छ)

हात्तीपाइले िोग र्बरुद्धको और्र्ध सेवन पश्चार् असि दे ष्खएका र्बिामीहरूको उपचािका लार्ग

अस्पर्ालहरूमा हुने खचिको सोधभनाि

आम और्र्ध सेवन अर्भर्ान पश्चार् सामान्र् र्था गष्म्भि असि दे ष्खइि सिकािी र्था नीष्ज अस्पर्ालमा

उपचाि गिाउन जाने र्बिामीहरूको खचिको सोधभनाि गने उद्देश्र्ले सबै कार्िक्रम सञ्चालन हुने ष्जपलाहरूले
रू. पचास हजाि सम्म खचि गनि सक्नेगरि बजेट व्र्वस्थापन गरिएको छ ।
ज) हात्तीपाइिले िोग र्बरूद्धको और्धी

खुवाउने अर्भर्ानको अनुगमन र्था सुपिर्भजन

अर्भर्ान सञ्चालन हुन ु पुवक
ि ा र्बर्भन्न गर्र्र्बर्धहरू के कसरि सञ्चालन भइििहे का छन ?आवश्र्क
सामग्रीहरूको उपलब्धर्ा छ/छै न, और्धी सेवन अर्भर्ान सञ्चालन भइििहे को समर्मा लष्क्षर् बगि सम्म

और्धीको पहुँच पुगे नपुगक
े ो सुर्नश्चर्र्ाका लार्ग सुपिर्भजन चेकर्लटट प्रर्ोग गरि सुपिर्भजन गनि ि
वर्पि र्हमा कार्ििर् स्वास््र्कमीहरूलाइि आवश्र्क पिे का बखर् सहर्ोग गनिका लार्ग ि आम और्धी

सेवन पश्चार् हुन सक्ने अबाष्न्छर् घटनाहरूको व्र्वस्थापनका लार्ग समन्वर् गनि ष्जपलाहरूले सुपिर्भजन
र्था अनुगमन गनेछन् । उि कार्िका लार्ग र्सै ष्शर्िकमा िाष्खएको बजेट खचि गनि सवकनेछ । र्स
ष्शर्िकमा कार्िक्रम सञ्चालन हुने सबै ष्जपलाहरूले बिीमा रू. एक लाख सम्म खचि गनि सक्नेछन् ।
बजेट बाँिर्ाँि
अर्भलेख

प्रर्र्वेदन

सन्दभि सामाग्री

सञ्चालन प्रकृर्ामा उपलेख गरिएको छ ।
कार्ि सम्पन्न भइिसकेपर्छ र्नर्दिटट िाँचामा प्रर्र्वेदन र्र्ाि गरि स्वास््र् सं स्थाहरूले पार्लकामा, पार्लकाले

स्वास््र् सं स्थाहरूको कम्पाइिल गरि ष्जपलामा ि ष्जपलाले पार्लकाहरूको कम्पाइिल गरि प्रदे श स्वास््र्

र्नदे शनालर्, सामाष्जक ववकास मन्रालर् ि इिवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखामा पठाउनुपनेछ
।

प्रश्र्ुर्ीकिणका ववर्र्वस्र्ुहरू र्था छपाइि गनुप
ि ने सामर्ग्रको नमुनाहरू प्रदे शस्र्िमा सञ्चालन हुने र्ोजना
र्जुम
ि ा गोटठीमा प्रदान गरिनेछ ।

कार्िक्रमको परिचर्:

नेपालबाट सन् २०२० सम्म हात्तीपाइिले िोग र्नवािण गने लक्ष्र् अनुरूप नेपाल

सिकािद्वािा आम और्धी सेवन अर्भर्ान र्था Morbidity Management and Disability Prevention कार्िक्रम
सञ्चालन हुँदै आइििहेको छ ।

हात्तीपाइिले िोगका कािण हुने हाइिड्रोष्शलको र्बर्भन्न अस्पर्ालहरू मार्िर्

र्न:शुपक अप्रेशन सेवा उपलब्ध गिाइि र्स िोगको कािण हुने भाि न्र्ुर्नकिण गने प्रर्ास गरिनुका साथै
शपर्वक्रर्ा पश्चार् हुनसक्ने जवटलर्ा व्र्वस्थापनमा समेर् ध्र्ान र्दइएको छ । साथै

आम और्धी सेवन

पश्चार् हुन सक्ने अबाष्न्छर् घटनाहरूको कार्िक्रम सञ्चालन हुने ष्जपला र्था प्रदे शमा िहेका अस्पर्ालहरूले
र्न:शुपक उपचाि र्था व्र्वस्थापन गनेछन् ।
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कृर्ाकलापको
नाम

प्रादे ष्शक ि ष्जपला अस्पर्ालहरूमा हाइड्रोर्सल र्बिामीहरुको अप्रेशन गने, हात्तीपाइले िोग र्नवािण
कार्िक्रमको और्र्ध सेवनबाट असि दे ष्खएका र्था हाइड्रोर्सल अप्रेशनको जवटलर्ा दे ष्खएकाहरूको
उपचाि गने ।

क) हाइिड्रोष्शलका कािण हुन सक्ने असहजर्ा हटाइि दै र्नक जीवनर्ापन सहज बनाउने ।

ख) आम और्धी सेवन पश्चार् हुन सक्ने Adverse Event र्था Serious Adverse Event को
उद्देश्र्

व्र्वस्थापन गरि नकािात्मक प्रचाि न्र्ूनीकिणका साथ आम और्धी सेवनलाइि सवि स्वीकार्ि बनाउने
।

ग) हाइिड्रोष्शल सजििी पश्चार् हुन सक्ने जवटलर्ाको समर्मै व्र्वस्थापन गरि र्बिामीको स्वास््र् जगेनाि
गने ।

िाष्टिर् हात्तीपाइिले िोग र्नवािण कार्िक्रमको दोश्रो िणनीर्र् बमोष्जम सन् २०२० सम्म हात्तीपाइिले
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल

िोगका कािण भएका रूग्णर्ा दिलाइि घटाउँदै जाने लक्ष्र् अनुरूप हाइिड्रोष्शलका र्बिामीहरूलाइि
र्न:शुपक शपर्वक्रर्ा उपलब्ध गिाउने
घटनाहरूको व्र्वस्थापन हुने ।

र्था आम और्धी सेवन पश्चार् हुन सक्ने अबाष्न्छर्

-अप्रेशन कार्िमा प्रत्र्क्ष वा अप्रत्र्क्ष सम्मन्ध िाख्ने कमिचािीहरूबाट अप्रेशन वटम र्र्ाि गरि कार्ि
सम्पन्न गनि सवकनेछ ।

-सम्बष्न्धर् अस्पर्ालमा अप्रेशनका लार्ग आवश्र्क जनशिी नभएमा अन्र् सिकािी र्था गैि सिकािी

अस्पर्ालहरूसं ग प्रचर्लर् आर्थिक ऐन बमोष्जम सम्झौर्ा गरि प्रर्र् केश र्ोवकएको िकममा नबढ्ने गरि
जनशिी मार र्लइि वा र्ी अस्पर्ालहरूबाट पर्न अप्रेशन कार्ि गिाउन सवकनेछ ।

- र्ोवकएको लक्ष्र् हार्सल गनिका लार्ग अस्पर्ालहरूले घुम्र्ी ष्शवविहरू सञ्चालन गरि कार्ि सम्पन्न
गनि सक्नेछन् र्ि प्रर्र् अप्रेशन रू. सार् हजाि भन्दा बवि खचि गनि पाइिने छै न ।

- हाइिड्रोष्शल सजििी पश्चार् जवटलर्ा उत्पन्न भइि रिर्ि गनुि पने भएमा ष्जपलाको प्रचर्लर् एम्बुलेन्स
भािादि अनुसािको िकम सम्बष्न्धर् र्बिामीलाइि र्वह ष्शर्िकको िकमबाट उपलब्ध गिाउन सवकनेछ
सञ्चालन प्रकृर्ा

। साथै जवटलर्ा व्र्वस्थापनमा भएको खचिको शोधभनाि समेर् गनि सवकनेछ ।

- र्स ष्शर्िकको िकम आम और्धी सेवन पश्चार् जवटलर्ा (SAE) उत्पन्न भइि अस्पर्ालमा उपचाि

गिाउन आएका र्बिामीहरूको र्नःशुपक उपचाि व्र्वस्थापन, आम और्धी सेवन अर्भर्ान सञ्चालनका
समर्मा थप स्वास््र्कमीहरू ड्यूटीमा खटाउनुपने भएमा नीजहरूको पारिश्रर्मकमा र्था हाइिड्रोष्शल

सजििी पश्चार् जवटलर्ा उत्पन्न भइि रिर्ि भइि आएका र्बिामीहरूको व्र्वस्थानमा समेर् खचि गनि
सवकनेछ ।

(सामाष्जक ववकास मन्रालर्मा िहे को र्स ष्शर्िकको बजेट िकम हाइिड्रोष्शलको शपर्वक्रर्ा हुनसक्ने

प्रदे श र्था ष्जपला स्र्रिर् अस्पर्ालहरूसं ग समन्वर् गरि र्न:शुपक हाइिड्रोष्शल शपर्कृर्ा सेवा उपलब्ध
गिाउन सवकनेछ ि प्रर्र्टठान स्र्िका ि सं घीर् अस्पर्ालहरूमा सोझै प्राप्त बजेट समेर् र्सै र्नदे ष्शकाको
परिर्ध र्भर खचि गरि सेवा सञ्चालन गनि सवकनेछ, गर् बर्ि बजेट प्राप्त नभएका

प्रर्र्टठान स्र्िका ि

सं घीर् अस्पर्ालहरूले र्स बर्ि प्राप्त बजेटबाट गर् बर्िको खचि सोधभनाि गरि बाँकी िकमबाट र्स
बर्िको सेवा सञ्चालन गनि सक्नेछन् । )
बजेट बाँिर्ाँि

- प्रदे श अन्र्गिर् िहे का हाइिड्रोष्शलको र्न:शुपक शपर्वक्रर्ा हुन सक्ने अस्पर्ालहरू छनौट गरि प्राप्त
बजेट िकमबाट र्ी अस्पर्ालहरूलाइि लक्ष र्नधाििण गरि एकमुटट बजेट पठाउन सवकनेछ ।
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- हाइिड्रोष्शलको शपर्वक्रर्ा गनि छनौट गरिएका अस्पर्ालहरूले प्राप्त बजेट िकमबाट सेवाको बािे मा
जानकािी गिाउने उद्देश्र्ले ब्र्ानि, पचाि, र्बज्ञापन, परकाि भेटघाट, स्वास््र् सं स्थाहरूमा गइि मवहला

स्वास््र् स्वर्ं सेववका र्था स्वास््र्कमीहरूसं ग गरिने अन्र्िकृर्ा कार्िक्रमका लार्ग रू. ५०,०००
(पचास हजाि) सम्म खचि गनि सक्नेछन ।

- र्र्् पश्चार् बाँकी िकमबाट र्ीन प्रर्र्शर् िकम समर्मै कार्ि सम्पन्न गनिका लार्ग अस्पर्ालमा
सञ्चालन गरिने स्टार् र्मवटङ र्था अप्रेशन वटमको खाजा, पानी आर्दमा खचि गनि सवकनेछ ।

- बाँकी िकमबाट सजििीका लार्ग आवश्र्क और्र्ध, सामग्री खरिद र्था र्बिामीको Pre-up

Investigation का लार्ग रू. ४,०००(चाि हजाि) ि अप्रेशन कार्िमा प्रत्र्क्ष रूपमा सं लग्न हुने

कमिचािीका लार्ग इिन्सेष्न्टभको रूपमा रू. ३,०००(र्ीन हजाि) गरि प्रर्र् र्बिामी रू ७,००० (सार्
हजाि) खचि गनि सवकनेछ ।
अर्भलेख
प्रर्र्वेदन

कार्िक्रम सम्पन्न भइिसकेपर्छ प्रगर्र् प्रर्र्वेदन र्र्ाि गरि स्वास््र् र्नदे शनालर् ि इिवपर्िर्मर्ोलोजी र्था
िोग र्नर्न्रण महाशाखामा पठाउनुपनेछ ।

सन्दभि सामाग्री

कार्िक्रमको परिचर्:

नेपालबाट सन् २०२० सम्म हात्तीपाइिले िोग र्नवािण गने लक्ष्र् अनुरूप नेपाल

सिकािद्वािा आम और्धी सेवन अर्भर्ान र्था Morbidity Management and Disability Prevention कार्िक्रम
सञ्चालन हुँदै आइििहेको छ । र्स िोगलाइि जनस्वास््र् समस्र्ाको रूपबाट र्नवािण गनिका लार्ग सबै इिन्िेर्मक
र्ुर्नट (ष्जपला) हरूमा कष्म्र्मा एउटा Morbidity Management and Disability Prevention Care and
Support Center स्थापना गरि सञ्चालन गनुि जरूिी छ ।
कृर्ाकलापको
नाम

प्रादे ष्शक अस्पर्ालहरूमा MMDP (Morbidity Management and Disability Prevention)

Care and Support Center स्थापना र्था सञ्चालन (लुष्म्बनी प्रादे ष्शक अस्पर्ाल, सुखेर् प्रादे ष्शक
अस्पर्ाल ि सेर्ी प्रादे ष्शक अस्पर्ाल)

क) हात्तीपाइिले िोगका कािण हाइिड्रोष्शल भएका र्बिामीहरूलाइि र्न:शुपक हाइिड्रोष्शल शपर्वक्रर्ा सेवा
प्रदान गने ।
उद्देश्र्

ख)

हात्तीपाइिले िोगका कािण खुट्टा र्था अन्र् अं ग सुष्न्नएका र्बिामीहरूलाइि स्व-हे िचाहका बािे मा

सीप प्रदान गने र्था संक्रमण भइि उपचािका लार्ग आएका र्बिामीहरूलाइि र्न:शुपक सेवा प्रदान गने ।

ग) स्थापना भएका केन्रहरूले हप्तामा कम्र्ीमा दुइि पटक OPD मार्िर् हात्तीपाइिले िोगका कािण
भएका र्बिामीहरूका लार्ग ष्क्लर्नक सञ्चालन गने ।
अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल

िाष्टिर् हात्तीपाइिले िोग र्नवािण कार्िक्रमको दोश्रो िणनीर्र् बमोष्जम सन् २०२० सम्म हात्तीपाइिले
िोगका कािण भएका रूग्णर्ा दिलाइि घटाउँदै जाने लक्ष्र् अनुरूप हाइिड्रोष्शलका र्बिामीहरूलाइि र्न:शुपक
शपर्वक्रर्ा उपलब्ध गिाउने

र्था अपाँगर्ाको िोकथाम गने ।

- कार्िक्रम सञ्चालन हुने सबै अस्पर्ालहरू (प्रर्र्टठान स्र्ि र्था सं घीर् समेर्) ले हप्तामा कष्म्र्मा दुइि
सञ्चालन प्रकृर्ा

र्दन OPD सञ्चालन गनि सवकने गरि व्र्वस्थापन गनुप
ि नेछ ।

- OPD सञ्चालन गरिने कोठाका लार्ग आवश्र्क साइिनबोिि, टे बल, कुसी, बेन्च, स्टे शनिी लगार्र्का
सामर्ग्रहरू र्सै बजेटबाट खरिद गनि सवकनेछ ।
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- र्बिामीका लार्ग आवश्र्क Antibiotics and Analgesics Capsule, Tablet, Ointment साथै

स्व-हे िचाहका र्बर्धहरू प्रदशिन गरि दे खाउनका लार्ग चावहने बाटा, बाष्पटन, साबुन, रूमाल आर्द समेर्
खरिद गनि सवकनेछ ।

-र्र्द अस्पर्ालले र्स प्रर्ोजनका लार्ग छु ट्टै कोठा उपलब्ध गिाउन सक्ने भएमा र्बिामीहरूको िे किि
िाख्नका लार्ग र्सै ष्शर्िकको बजेटबाट एउटा िेस्कटप कम्प्र्ुटि वा पर्ापटप समेर् खरिद गरि िाख्न
सक्नेछ ।
बजेट बाँिर्ाँि
अर्भलेख

प्रर्र्वेदन

र्स प्रर्ोजनका लार्ग अस्पर्ालहरूलाइि रू. र्ीन लाख बजेट िकम व्र्वस्था गरिएको छ । सो िकमबाट
उपलेष्खर् कृर्ाकलापहरू सञ्चालन हुने गरि खचि गनुप
ि नेछ ।

कार्िक्रम सम्पन्न भइिसकेपर्छ प्रगर्र् प्रर्र्वेदन र्र्ाि गरि स्वास््र् र्नदे शनालर् ि इिवपर्िर्मर्ोलोजी र्था
िोग र्नर्न्रण महाशाखामा पठाउनुपनेछ ।

सन्दभि सामाग्री

कार्िक्रमको परिचर्:

नेपालबाट सन् २०२० सम्म हात्तीपाइिले िोग र्नवािण गने लक्ष्र् अनुरूप नेपाल

सिकािद्वािा आम और्धी सेवन अर्भर्ान र्था Morbidity Management and Disability Prevention कार्िक्रम
सञ्चालन हुँदै आइििहेको छ ।

आम और्धी सेवन अर्भर्ानको पाँच चिण पुिा भइिसकेपर्छ िोगको प्रीभालेन्स

दि एक प्रर्र्शर् भन्दा कम भर्ो वक भएन एवकन गनिका लार्ग Pre Transmission Assessment Survey

गरिन्छ, प्रीभालेन्स एक प्रर्र्शर् भन्दा र्ल पाइिएमा थप एक चिणको आम और्धी सेवन पश्चार् Transmission
Assessment Survey सञ्चालन गरिन्छ भने एक प्रर्र्शर् भन्दा मार्थ पाइिएमा पुन दुइि चिण आम और्धी सेवन
अर्भर्ान सञ्चालन गरि पुन Re-Pre-Transmission Assessment Survey सञ्चालन गरिन्छ ।
कृर्ाकलापको
नाम

िाष्टिर् हात्तीपाइिले िोग र्नवािण कार्िक्रम, आम और्र्ध सेवन पश्चार् गरिने Pre-Transmission

Assessment Survey सञ्चालन (मोिङ ि कवपलबस्र्ु)
क) आम और्धी सेवन अर्भर्ानको मुपर्ाङ्कन गनि ।

उद्देश्र्

ख) आधाि बर्िमा गरिएको सभेक्षणमा दे ष्खएको प्रीभालेन्ससं ग र्ुलना गरि थप िणनीर्र् र्नमािण गनि ।
ग) सञ्चालन भइििहेको आम और्धी सेवन अर्भर्ान पुन एकपटक सञ्चालन गरि

Assessment Survey मा जान सवकन्छ र्ा सवकन्न एवकन गनि ।
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल

Transmission

िाष्टिर् हात्तीपाइिले िोग र्नवािण कार्िक्रमको पवहलो िणनीर्र् बमोष्जम सञ्चालन भइििहेको आम और्धी

सेवन अर्भर्ानको मुपर्ाङ्कन हुने ि थप चिणमा आम और्धी सेवन अर्भर्ान सञ्चालन गनुि पने र्ा नपने
एवकन गनि सवकने ।

- कार्िक्रम सञ्चालन हुने दुबै ष्जपलाहरूमा र्स अगार्ि नै छनोट भइिसकेका Sentinel Site ि
अपेक्षाकृर् रूपमा आम और्धी सेवन अर्भर्ानको प्रगर्र् हार्सल हुन नसकेका स्थान वा हात्तीपाइिलेका
सञ्चालन प्रकृर्ा

र्बिामीहरू िहे का स्थान वा लामखुट्टेको प्रकोप िहेका स्थानहरूलाइि

Spot check site को रूपमा

छनोट गरि दुबै साइिटका र्िक र्िक र्ीन समुदार्बाट सर् सर् जना पाँच बर्ि मार्थका जनसंख्र्ाको
िगर्मा हात्तीपाइिले िोगको Antigen भए नभएको एवकन गरिनेछ ।
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-

इिवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखाको समन्वर्मा स्वास््र् कार्ािलर्मा आवश्र्क

जनशष्ि पवहचान गरि र्ार्लम प्रदान गरिनेछ ि छनोट गरिएका स्थानहरूमा पुर्ग िगर् जाँच गरिनेछ
।

- र्स कार्िक्रमका लार्ग आवश्र्क Filariasis Test Strip (FTS) इि.र्ि.र्स.िी. ले उपलब्ध
गिाउनेछ ।

आवश्र्क Lancet, Gloves, Alcohol Swab, Marker, Recording and Reporting tools
आर्द ष्जपलामा प्राप्त बजेटबाट व्र्वस्थापन गनुप
ि नेछ ।
बजेट बाँिर्ाँि

- कार्िक्रम सम्पन्न गनिका लार्ग सञ्चालन गरिने र्ार्लम र्था समुदार् स्र्िमा िि नमुना संकलन र्था
जाँचका लार्ग खवटने मवहला स्वास््र् स्वर्ं सेववका, स्थानीर् पार्लका ि स्थानीर् स्वास््र् सं स्थाबाट
खवटने स्वास््र्कमी लगार्र् स्वास््र् कार्ािलर्बाट खवटने जनशष्िको र्ार्ार्ार् खचि र्था दै .भ्र.भत्ता
र्सै ष्शर्िकको बजेटबाट व्र्वस्थापन गरिनेछ ।

अर्भलेख

प्रर्र्वेदन

कार्िक्रम सम्पन्न भइिसकेपर्छ प्रगर्र् प्रर्र्वेदन र्र्ाि गरि स्वास््र् र्नदे शनालर् ि इिवपर्िर्मर्ोलोजी र्था
िोग र्नर्न्रण महाशाखामा पठाउनु पनेछ ।

सन्दभि सामाग्री

कार्िक्रमको परिचर्: नेपाल िे र्बज, सपिदंश र्था अन्र् जुनोवटक िोगहरुको उच्च जोष्खमा िहेको पाईन्छ ।
ववशेर्र्: ग्रार्मण क्षेरहरुमा पशुपंक्षी ि मार्नसहरु ववच बाक्लो सं सगि िहने ि र्ी पशुपंक्षी मार्िर् मार्नसमा

ववर्भन्न प्रकािका िोगहरु सनि सक्ने भएकोले स्वास््र् सेवामा खवटएका स्वास््र्कमी, ववद्याथी, ष्शक्षक र्था

अन्र् सिोकािवाला र्नकार्हरुलाई जुनोवटक िोग सम्बन्धी ववववध कृर्ाकलापहरुका साथै अर्भमूष्खकिण कार्िक्रम
सं चालन गनि प्रस्र्ाव गरिएको छ ।

िे र्बज, सपिदंश आर्द जूनोवटक र्था अन्र् सरुवा िोग
कार्िक्रम (अर्भमुष्खकिण, जनचेर्ना, प्रचाि प्रसाि र्दवस
कृर्ाकलापको
नाम

मनाउने, िे र्बज िोग (सिोकािवालाहरू, ववद्याथीहरू र्था
स्वास््र्कमीहरूलाइ)

र्था

िे र्बज

व्र्वसार्ीक

कृवर्

कार्ि

भ्र्ाष्क्सन

प्रर्ोग

(स्वास््र्कमीहरूलाइ) सम्बष्न्ध अर्भमुष्खकिण कार्िक्रम,
रूपमा

र्था

सं लग्नहरुको जनस्वास््र् सम्बष्न्ध कार्िक्रम)
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पशुपालनमा

र्स कार्िक्रमका उद्धेश्र्हरु दे हार्बमोष्जम िहेका छन्,

• जुनोवटक िोगसँग सम्बन्धी र् प्रदे शस्र्िीर् वावर्िक सर्मक्षा गोष्टठ सं चालन गने ।

• िे र्बज भ्र्ाष्क्सन प्रर्ोग र्था सपिदंश उपचाि सम्बन्धी स्वास््र्कमीहरूलाई अर्भमुष्खकिण
उद्देश्र्

र्ार्लम प्रदान गने,

• िे र्बज, सपिदंश, AMR र्था अन्र् जुनोवटक िोगसँग सम्बष्न्धर् पोटटि, पम्प्लेट र्र्ािी,
छपाई र्था अन्र् सूचना प्रकाशन, प्रशािण गने,

• जुनोवटक िोग सम्बन्धी माध्र्ार्मक ववद्यालर् र्था सो भन्दा मार्थका ववद्यालर्हरूमा
स्वास््र् ष्शक्षा कार्िक्रम सञ्चालन गने,
अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल

जोष्खममा िहेको मार्नसहरुमा िे र्बज, सपिदंश र्था अन्र् जुनोवटक िोगहरुको न्र्ूर्नकिण हुने

र्था स्वास््र्कमीहरुमा उि िोग सम्बन्धी जनचेर्ना अर्भवृष्द्ध हुने।
र्ो

कार्िक्रम

दे हार्

बमोष्जम

सञ्चालन

गनुप
ि नेछ,

१) िे र्बज भ्र्ाष्क्सन प्रर्ोग र्था सपिदंश उपचाि सम्बन्धी स्वास््र्कमीहरूलाई अर्भमुष्खकिण
र्ार्लम

।

ववर्र्बस्र्ुहरूः जनाविको टोकाई, सपिदंश, ववच्छीदं श, ARV को Intradermal प्रर्ोग, ASVS
प्रर्ोग, Immunoglobulin प्रर्ोग, CPR
र्था प्रर्र्वेदन आर्द ।
र्ार्लम

अबर्धः

र्ार्लममा सहभागीहरूः

गने र्रिका, AMR सम्बन्धी जानकािी ि अर्भलेख

कष्म्र्मा

३

र्दन

।

सपिदंश उपचाि केन्रमा कार्ििर् स्वास््र्कमीहरू, एष्न्टिे ववज

भ्र्ाष्क्सन प्रर्ोग गने स्वास््र्कमीहरू र्था अन्र् स्वास््र्कमीहरू ि स्वास््र् अर्भलेख प्रर्र्वेदन
सम्बन्धी
सं चालन
प्रकृर्ा

कार्ि

गनेहरु

।

श्रोर् ब्र्ष्िः सम्बष्न्धर् ववर्र् ववज्ञ, इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखा, जुनोर्सस
शाखा,

प्रादे ष्शक

स्वास््र्

२)

र्ार्लम

प्रदे शस्र्ि

केन्रका

सम्बष्न्धर्

ववर्र्का

सर्मक्षा

ववज्ञ

।

गोष्टठ

सामाष्जक ववकास मन्रालर्, स्वास््र् र्नदे शनालर्, स्वास््र् कार्ािलर्हरू, प्रदे श स्वास््र्

आपुर्र्ि व्र्वस्थापन केन्र, प्रादे ष्शक स्वास््र् र्ार्लम केन्र, प्रदे श र्भरका अस्पर्ालहरू,
स्थानीर् र्हका स्वास््र् शाखा प्रमुख र्था स्वास््र् सं स्थाका

प्रमुखहरू ि र््र्ांक र्था

मेर्िकल िे किि शाखाका कमिचािी, इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखाका

प्रर्र्र्नर्धहरू ि पशुपंक्षी र्था मत्स्र् ववकास र्नदे शनालर् र्था बन्र्जन्र्ु क्षेरमा कार्ििर्
सम्बष्न्धर् प्रर्र्र्नर्धलाई सहभागी गिाई सर्मक्षा गोष्टठ संचालन गनुप
ि नेछ।
सं चालन र्दनः कष्म्र्मा २ र्दन ।
सर्मक्षाको ववर्र्बस्र्ुहरू
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वर्िभिी सं चार्लर् सपिदंश, िे ववज र्था अन्र् जुनोटीक िोगहरूको अवस्थाको प्रस्र्ुर्र्किण गरि
सर्मक्षा र्था र्ोजना र्जुम
ि ा गने साथै प्रदे श र्भर पशुपंक्षीमा त्र्स्र्ा वकर्समका िोगहरूको

अवस्था समेर् प्रस्र्ुर्र्किण गनुि पनेछ । र्ी िोगहरु सम्बन्धी ववद्यमान नीर्र्, र्नर्म, र्नदे ष्शका,
कार्िववर्ध अर्दको प्रस्र्ुकिण गनुप
ि नेछ । सर्मक्षाको प्रस्र्ुर्र्किणको िाँचा इवपर्िर्मर्ोलोजी
र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखासँग समन्वर् गिी र्र्ाि गनि सवकने छ ।
३)

ववद्यालर्

स्वास््र्

ष्शक्षा

कार्िक्रम

संचालन

गने

ववर्र्बस्र्ुहरूः जनाविको टोकाइ र्था सपिदंशको बािे मा सामान्र् जानकािी, ष्चन्ह ि

लक्षणहरु, उपचाि पिामशि,

िोकथाम, AMR सम्बन्धी जानकािी, जनाविबाट सनिसक्ने

ईन्र्ुएन्जा, बिि फ्लु, र्सष्टटसकोर्सस, टक्सोप्लाज्मोर्सस, ब्रुसेलोर्सस, इबोला, लेप्टोस्पाइिोर्सस
आर्द

िोगहरु

बािे

सामान्र्

जानकािी

।

सहभागीहरूः उच्चमाध्र्ार्मक, माध्र्ार्मक र्हमा अध्र्र्न गने ववद्याथीहरु, ष्शक्षक र्था

कमिचािीहरु

।

श्रोर् ब्र्ष्िः ष्चवकत्सक र्था स्वास््र्कमीहरु

कक्षा सं ख्र्ाः एउटा ववद्यालर्मा कष्म्र्मा २ वटा कक्षा संचालन गनुप
ि नेछ ।

४) िे ववज, सपिदंश AMR र्था अन्र् जुनोवटक िोगसं ग सम्बष्न्धर् पोटटि, पम्प्लेट र्र्ािी,
छपाई एवम् ववर्िण र्था आवश्र्क ववर्भन्न सूचना प्रकाशन गनि

प्रदे श
१

कार्िक्रम
कार्िक्रम

बजेट

बाँिर्ाि

(जम्मा िकम)
१)

िे र्बज

र्था

सपिदंश

170
0

२

2000

वाग

मर्ी
170
0

गण्ि

५

कणािली

सु.प.

जम्मा

1400

1900

1300

1300

11300

300

500

300

300

2700

की

भ्र्ाष्क्सन प्रर्ोग
उपचाि सम्बन्धी
स्वास््र्कमीहरू

40

500

00

लाई

अर्भमुष्खकिण
र्ार्लम
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२)

प्रदे शस्र्ि

सर्मक्षा

गोष्टठ

सं चालन
४)

स्वास््र्

600

700

600

400

700

400

400

3800

500

600

500

500

500

400

400

3400

200

200

200

200

200

200

200

1400

1300

1300

ववद्यालर्

कार्िक्रम

ष्शक्षा

सं चालन
५)

िे ववज,

र्था

अन्र्

सपिदंश

AMR

जुनोवटक िोगसंग
सम्बष्न्धर्
पोटटि,

पम्प्लेट

एवम्

ववर्िण

र्र्ािी,
र्था

ववर्भन्न

छपाई

आवश्र्क

प्रकाशन
जम्मा

अर्भलेख

प्रर्र्वेदन

सूचना
170
0

2000

170
0

1400

190
0

11300

कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् सो को प्रर्र्वेदन सम्वष्न्धर् सं स्थामा, स्वास््र् र्नदे शनालर् ि
इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखामा अर्नवार्ि रुपमा पठाउनु पनेछ ।

कार्िक्रमको परिचर्: नेपालमा सपिदंशका कािण उपलेख्र् मार्नसहरू प्रभाववर् हुने गिे का ि ववर्ालु सपिदंशका

कािण अकालमा ज्र्ान गुमाउनु पने अवस्था आउन नर्दन सपिदंशको उपचािमा खवटएका स्वास््र्कमीहरु लाई
अर्भमुष्खकिण र्ार्लम सं चालन गने र्स कार्िक्रम प्रस्र्ाव गरिएको छ ।
कृर्ाकलापको
नाम

सपिदंश उपचाि पद्धर्र् अनुसाि उपचािमा खवटएका स्वास््र्कमीलाई र्ार्लम ।
र्स कार्िक्रमका उद्धेश्र्हरु दे हार् बमोष्जम िहेका छन्

उद्देश्र्

सपिदंश उपचािमा खवटएका स्वास््र्कमीहरुलाई सपिदंश उपचाि पद्धर्र् सम्बन्धी अर्भमुष्खकिण
र्ार्लम प्रदान गने ।

सपिदंश उपचािमा खवटने स्वास््र्कमीहरूको शीप, ज्ञान ि दक्षर्ामा अर्भवृष्द्ध हुने ।
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अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल

सपिदंशका कािण हुने मानववर् क्षर्र्को न्र्ूर्नकिण का साथै स्वास््र्कमीहरूको शीप, ज्ञान ि

दक्षर्ामा अर्भवृष्द्ध हुने ।

प्रदे श अन्र्िगर् िहेका सपिदंश उपचाि केन्रहरूको ववविण र्र्ाि गिी उपचािमा खवटने
सं चालन प्रकृर्ा

स्वास््र्कमीहरुको लार्ग सपिदंश उपचाि पद्धर्र् सम्बन्धी र्ार्लम सञ्चालन गनुप
ि नेछ । प्रर्र्
समुहमा सिदिमा २० दे ष्ख २५ जना स्वास््र्कमीहरु सहभागी हुनेछन् ।

श्रोर्व्र्ष्ि: इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखा, स्वास््र् र्नदे शनालर्, ववर्र् ववज्ञ
आर्द ।

बजेट बाँिर्ाि
अर्भलेख

प्रर्र्वेदन
सन्दभि सामाग्री

कार्िक्रममा र्सै ष्शर्िकमा र्बर्नर्ोष्जर् बजेटको परिर्ध र्भर िवह र्नर्मानुसाि खचि गनि सवकनेछ
।

कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् सो को प्रर्र्वेदन सम्वष्न्धर् सं स्थामा, स्वास््र् र्नदे शनालर् ि
इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखामा अर्नवार्ि रुपमा पठाउनु पनेछ ।

इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखाको website www.edcd.gov.np, National
Guideline for Snakebite Management in Nepal ।

कार्िक्रमको परिचर्:

जुनोवटक िोगहरुको एक स्वास््र् िणनीर्र् ( One Health Strategy) मा आधारिर्

भएि िोगको प्रर्र्कािात्मक, प्रविधनात्मक, उपचािात्मक र्था पुनस्थापना स्वास््र् सेवालाई गुणस्र्रिर् एवं

व्र्वष्स्थर् गनिका र्नर्मत्त बहु र्नकार्हरुको सहकार्ि जरुिी पने भएकोले बहुर्नकार् पदार्धकािी सष्म्मर्लर् एक
स्वास््र् अवधािणा अनुसाि बैठक सं चालन गनि र्ो कार्िक्रम प्रस्र्ाव गरिएको छ ।
कृर्ाकलापको
नाम

एक स्वास््र् अवधािणा अनुसाि आवश्र्क सं िचना र्र्ािी र्था बैठक सिोकािवालको बैठक
।

र्स कार्िक्रमका उद्धेश्र्हरु दे हार् बमोष्जम िहेका छन्

एक स्वास््र् अवधािणासं ग सम्बन्धीर् सिोकािवालाहरु समावेश हुने गिी सं िचना गरि गने।
उद्देश्र्

जुनोवटक िोगहरुको िोकथाम, उपचाि ि व्र्वस्थाको लार्ग एक स्वास््र् अवधािणा अनुसाि
बैठक सं चालन गने।

महामािीजन्र् जुनोवटक िोगहरुको अन्वेर्ण, अनुसन्धान ि पुवर्
ि र्ािीको बैठक सं चालन गने
।
अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल

जोष्खममा िहेको मार्नसहरुमा जुनोवटक िोगहरुको कािणले हुन सक्ने जोष्खमलाई न्र्ूर्नकिण

हुने र्था स्वास््र्कमीहरुमा उि िोग सम्बन्धी अन्र्िकृर्ाको वार्ाविण सृजना हुन।
े

र्ो कार्िक्रम दे हार्बमोष्जमका र्नकार्हरु संगको अन्र्िकृर्ा बैठक गरि सञ्चालन गनुप
ि नेछ
सं चालन
प्रकृर्ा

।

सिोकािवाला र्नकार्हरुको Role and Responsibility बािे मा Agenda र्र्ािी गिी पेश
गने।

Preparedness Plan, current status and Previous status र्र्ािी गने।
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सहभागीहरु : सामाष्जक ववकास मन्रालर्, स्वास््र् र्नदे शनालर्, स्वास््र् कार्ािलर्हरु,
अस्पर्ालहरु ि शैष्क्षक प्रर्र्टठानहरु, भेटेरिनिी अस्पर्ाल र्था पशु सेवा ववज्ञ केन्र, भ ुर्म
व्र्वस्था कृवर् र्था सहकािी मन्रालर् आर्द।
बजेट

बाँिर्ाि

५०,०००/- (पचास हजाि मार ) ।

अर्भलेख

कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् सो को प्रर्र्वेदन सम्वष्न्धर् सं स्थामा, स्वास््र् र्नदे शनालर् ि

प्रर्र्वेदन

इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखामा अर्नवार्ि रुपमा पठाउनु पनेछ ।

सन्दभि सामाग्री www.edcd.gov.np, www.who.int
कार्िक्रमको परिचर्: सपिदंश एवं िे ववज िोग उपचािका लार्ग आवश्र्क भ्र्ाष्क्सन एवं और्धीको उष्चर् प्रर्ोग
ि

ववर्िण सम्बन्धमा सिोकािवाला र्नकार्हरु सं ग गरिने अन्र्िकृर्ाबाट समस्र्ाको पवहचान, ववश्लेर्ण गरि

कार्िक्रम सञ्चालन गनि सहज हुन जान्छ ।
कृर्ाकलापको
नाम

सपिदंश एवं िे ववज िोग उपचािका लार्ग आवश्र्क भ्र्ाष्क्सन एवं और्धी प्रक्षेपण सम्बन्धी
सर्मक्षा ।

र्स कार्िक्रमका उद्धेश्र्हरु दे हार् बमोष्जम िहेका छन्

सपिदंश एवं िे ववज िोग उपचािका लार्ग आवश्र्क भ्र्ाष्क्सन एवं और्धी प्रक्षेपण सम्बन्धी
उद्देश्र्

अनर्िकृर्ा गनि

सपिदंश उपचािका लार्ग प्रर्ोग गरिएका और्धी ववर्िण, उपर्ोग ि अभाब बािे मा जानकािी
हार्सल गनि।

िे ववज भ्र्ाक्सीनको प्रर्ोग, ववर्िण िणनीर्र् ि उष्चर् प्रर्ोगको सुर्नष्श्चर्र्ा कार्म गनि ।
अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल

सपिदंश ि िे ववज िोगका कािण हुने मानववर् क्षेर्र्को न्र्ूर्नकिण र्था आवश्र्क भ्र्ाष्क्सन एवं

और्धीको सुर्नष्क्षर् ववर्िणको व्र्वस्था कार्म हुने ।

सपिदंश एवं िे ववज िोग उपचािका लार्ग आवश्र्क भ्र्ाष्क्सन एवं और्धी प्रेक्षेण सम्बन्धी
सं चालन
प्रकृर्ा

सिोकािवालाहरुलाई सहभागी गिाइ सर्मक्षा कार्िक्रम संचालन गने ।

सहभागीहरु :- सपिदंश एवं िे ववज िोग उपचािका लार्ग आवश्र्क भ्र्ाष्क्सन एवं और्धी प्रेक्षेण
सम्बन्धी सिोकािवालाहरु, प्रदे श स्वास््र् आपुर्र्ि व्र्वस्थापन केन्र, प्रदे श अन्र्िगर्का िे ववज

भ्र्ाष्क्सनको सेवा उपलब्ध भएका अस्पर्ालहरू ि सपिदंश उपचाि केन्रहरु, सामाष्जक ववकास
मन्रालर्, स्वास््र् र्नदे शनालर्, EDCD का

बजेट

बाँिर्ाि

सम्बष्न्धर् व्र्ष्ि ।

कार्िक्रममा र्सै ष्शर्िकमा र्बर्नर्ोष्जर् बजेटको परिर्ध र्भर िवह र्नर्मअनुसाि खचि गनि सवकनेछ
।
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अर्भलेख

कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चार् सो को प्रर्र्वेदन सम्वष्न्धर् सं स्थामा, स्वास््र् र्नदे शनालर् ि

प्रर्र्वेदन

इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखामा अर्नवार्ि रुपमा पठाउनु पनेछ ।

सन्दभि सामाग्री

www.edcd.gov.np, National Guideline for Snakebite Management in Nepal,
National Guideline on Rabies Prophylaxis in Nepal.

कार्िक्रमको परिचर्: ववश्व र्था दष्क्षण पूवी एष्शर्ामा बढ्दो शहिीकिण ि परिवर्र्िर् ष्जवनशैली, जनसांष्ख्र्क,
आर्थिक र्था सामाष्जक परिवर्िन सं गसं गै नसने िोगको प्रकोप बवििहेको छ । र्स सन्दभिमा नेपाल पर्न र्सको
प्रकोपबाट अछु र्ो िहेको छै न, र्लस्वरुप हाल नेपालमा सरुवा िोगको र्ुलनामा नसने िोगवाट

हुने मृत्र्ुदि

बढ्दो छ । नेपाल सिकािले नसने िोगको िोकथाम र्था उपचाि कार्िलाई सशि रुपमा अष्घ बिाउन ववश्व

स्वास््र् संगठनको Package for Essential Non Communicable Disease (PEN) अवधािणालाई अनुमोदन
गिे को छ ।

PEN Package अन्र्गिर् मुटु र्था ििनलीको िोग, मधुमेह, क्र्ान्सि र्था दीघि श्वासप्रश्वास

सम्बन्धी िोग समेर् गिी ४ वटा िोगहरू समेवटएको छ । र्ी नसने िोगहरु लाग्नुका प्रमुख ४ वटा कािक
र्त्वहरुमा शािीरिक र्नष्स्क्रर्र्ा, धुम्रपान/मद्यपान, मोटोपना र्था अस्वस्थ खानपान पदिछ । कार्िक्रम सं चालन
गनि सम्बष्न्धर् प्रदे शले सबै ष्जपलाहरूमा कार्िक्रम र्निन्र्िर्ाका लार्ग र्ार्लम सं चालन र्था औजाि उपकिण

खरिद गिी Urinary Protein, Sugar (Dipistic) ि Blood Sugar को हकमा पवहलो पटक पार्लका स्र्ि
सम्म सप्लाई गने ि सो को र्निन्र्िर्ा पार्लकाले नै गनुि पनेछ ।
कृर्ाकलापको नाम

नसने िोगहरू सम्बष्न्ध कार्िक्रमका लार्ग उपकिण खरिद

उद्देश्र्

नसने िोग सम्वष्न्ध उपकिण खरिद गरि सम्वष्न्धर् स्वास््र् संस्थामा उपलव्ध गिाउने ।

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल

नसने िोगवाट हुने वविामी दि ि मृत्र्ु दिमा कर्म आउनेछ ।
गर् आ.व. ०७६।०७७ मा COVID-19 का कािणले समेट्न नसवकएका ष्जपलाहरु ि र्स आ.ब.
मा कार्िक्रम लागु गनुप
ि ने ष्जपलाहरुमा र्ोवकएको स्पेसीवर्केसनको आधािमा आवश्र्क उपकिणहरुको
खरिद गिी ववर्िण गनुप
ि ने हुन्छ ।

सञ्चालन प्रकृर्ा

खरिद गनुप
ि ने उपकिणहरु र्था Reagent

Glucometer, Glucometer strip, lancet, Uristick, Weighing scale, Measuring tape,
Sphygmomanometer with stethoscope, Peak flometer etc.

Reagent (Glucose, Urea, Creatinine, Na+, k+ (प्रर्ोगशाला भएका सं स्थाहरुमा)
बजेट बाँिर्ाँि
अर्भलेख प्रर्र्वेदन

कार्िक्रम सं चालनको अर्भलेख िाखी प्रदे श र्था केन्रमा प्रर्र्वेदन गनुप
ि नेछ ।

सन्दभि सामाग्री

उपकिणको स्पेर्सवर्केसन लगार्र् थप जानकािीका लागी महाशाखामा समन्वर् गनि सवकनेछ ।

स्पेसीवर्केसन
S.N.

Purchaser’s Specifications
Manufacturer
Brand
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Type / Model
Country of Origin
1

Description of Function

1.1

Portable, Handheld, Battery operated system for testing Lipid panel

2

Technical Specifications

2.1

Device should be compact and light weight

2.2

Should be hand held device for Near Patient Testing

2.3

Should be able to perform Lipid Panel

2.4

Should perform Total Cholesterol, Triglycerides, HDL Cholesterol and also provide calculated
results for LDL and Total Cholesterol/HDL Ratio

2.5

Sample volume for single or panel test should not be more than 40uL.

2.6

Should perform test from finger prick

2.7

Result time must not exceed 90 sec for Lipid Panel testing

2.8

Measurement range for HDL Chol must be upto 120mg/dL

2.9

Test strips must be available in Lipid Panel as well as individual test parameter

2.10

Should have 2 level controls for the test parameters

3

Accessories, spares and consumables

3.1
4
4.1

All standard accessories, consumables and parts required to operate the equipment,

included in the offer. Bidders must specify the quantity of every item included in their offer
(including items not specified above).
Operating Environment

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

5

Standards and Safety Requirements

5.1

This unit shall be certified to meet ISO9001:2008 and/or ISO 13485

5.2
5.4

CE (European) and USFDA approved product certificate.
Self declared CE certificate will not be acceptable.

Should meet National Cholesterol Education Program (NCEP) Guidelines of the National Institutes
of Health (NIH).

5.5

Should be CRMLN certified for CHOL and HDL test strips

6

User Training

6.1

to be

Must provide user training for medical paramedical staff (including how to use and maintain the
equipment).

7

Warranty

7.1

Comprehensive warranty for 2 years from acceptance.

8

Maintenance Service During Warranty Period

8.1

Not applicable
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9

Installation and Commissioning

9.1

Must supply preassembled unit, ready to use .

10

Documentation

10.1

User (Operating) manual in English

10.2

List of important spare parts and accessories with their part number and costing.

10.3

Certificate of calibration and inspection from factory.

Technical Specification of Test Strips with glucometer (Item n. 1 and 2)
S. N.

Purchaser’s Specifications

1

Make

2

Model

3

Country of Origin

4.1

Bidder’s

Remarks

General Technical Requirement for Portable handheld
lancing device

Glucometer with

i. Range/Linearity - 20 to 600 mg/dl.
ii. Maximum reading time- Less than 10 seconds.
iii. Size of blood samples required for test - Less than 1.5 microliters.
iv. Memory capacity - At least 50 test results.
v. Accuracy +/- 10%.
vi. Reproducibility +/- 5%
vii. Settings- Should have automatic code detection facility, time and date
and display of sugar in mg/dl.

viii. Software-Inbuilt software should be available and should have facility
to ensure accuracy of measurement.

ix. Configuration- Should use electro chemical technology.
x. Power requirements- Shall be battery operated 3 volt lithium ion cell

battery or 2x (AAA) Alkaline battery. Battery should be supplied with item
and should last at least 1000 tests.

xi. Atmospheric conditions- The Glucometer should be capable of being
stored in ambient temperature range 0 to 50 degree centigrade and relative
humidity of 15 to 90%. Further it should be capable of operating

continuously in ambient temperature of 10 to 50 degree centigrade and
relative humidity of 15 to 90%.

xii. Cleaning disinfection and sterilisation - The unit should be cleanable
and sterlizable with alcohol.
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xiii. Certifications applicable- FDA (US)/CE (EU) - BIS/ISO 13485
2003:ISO:15197-2013

xiv. Training - Training for medical, para medical and technical staff to be
provided.

xv. Warranty-Should have life time replacement warranty for 3 years.
xvi. Operating Manual-The operating instructions and manuals are to be
supplied.

xvii. Service support- Should be available and details of service centres to
be declared. Toll free number facility for service complaints should be
available.On-line complaint portal should be declared.

xviii. Data transfer- Item should have data transfer facility through USB
deviceor equivalent device
4.2

Requirements for Glucometer Test strips packet
i. The Glucostrips shall be available in the local market all over Nepal.
ii. The shelf life shall be 12 months.
iii. The cost of the strip for the next 3 years shall be taken into account
in the General Technical requirement For TE : Page 5 of 6 evaluation
considering two strips per day.

iv. Strip should work minimum 3 months from the opening of the pack.
v. The strip should be able to use capillary blood samples.
vi. Control solution/calibre stick to check the reliability of the strips to be
supplied and Quantity Should be 50 control solutions/ strips
glucometer.

per

vii. Standard manual,carrying case, one set of standard battery to be
supplied with the item.
4.3

General Technical Requirements for Single Use Pressure Activator auto
disable safety lancet.

i. Pre loaded Pressure operated.
ii. Easy handling, two step operation and button operated design.
iii. The lancet are required to be auto disabled and should be usable only
once. It should be in a packet of 100 lancets per glucometer.
iv. Needle is fully shielded before and after use.
v. Automatically retracts the needle into casing after sampling.
vi. 3 edged, high quality ultra sharpneedle, which can rapidly penetrate
skin to reduce patient's pain.

vii. Penetration depth to suit capillary blood requirement(Adjustable).
viii. Test and Diagnosis of blood glucose.
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ix. Protect the user from risk of blood borne infection.
4.4

Lancing Device of 5 depth level with ejector

TSN:139124

Peak Flow Meter
S.N.

Bidder’s

Purchaser’s Specifications

Remarks

Peak Flow Meter
Manufacturer
Brand
Type / Model
Country of Origin
1

Description of Function
It is used to monitor asthma in patients and to quantify the severity of a crisis,
and can help to adjust treatment.

1.1

The peak expiratory flow rate is the flow of air generated in the first 0.1 seconds

of a forced expiration. It can be measured with a portable peak flow meter. The
result is extrapolated over 1 minute and expressed in litres of expired air per
minute.

2

Operational Requirements

2.1

It shall be suitable for adults and children.

3

System Configuration

3.1

Peak Flow Meter, complete unit.

4

Technical Specifications

4.1

Hand-held device used to measure the air flow from the lungs in one "fast blast."
Materials:

4.2

Main body: impact-resistant ABS plastic

Cover and handle: high density polypropylene
Scale: hot-stamped, alcohol-resistant

4.3
4.4

It shall have oval mouth piece shaped.
Handle: folds out, keeps hand away from the air stream thus encourages use of
the proper technique for accurate readings.
Performance data:

4.5

Accuracy: +/-10% or 10 litres/minute

Reproducibility: ≤ 12% or 15 litres/minute
Linearity: ≤ 5% or 10 litres/minute
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S.N.

Bidder’s

Purchaser’s Specifications

Remarks

Resistance to flow: ≤ 0.35kPa/litres/second

Frequency response: ≤ 12% or 15 L/minute

Scale resolution: 10 litres/minute from 60-700 litres/minute
20 litres/minute from 700-800 litres/minute

4.6

Calibration data:

Measurement range: 60-800 litres/minute
Resolution: 10 litres/minute

4.7

It shall come with adjustable colour-coded indicator, green, yellow and red (on

4.8

It shall give multiple results for the same patients for reliability.

5

Accessories, spares and consumables

5.1

Accessories:

6

Operating Environment

6.1

The product offered shall be designed to be stored and to operate normally under

the scale side) for three zone asthma management.

Storage case: 01 no.

the conditions of the purchaser's country. The conditions include Climate,
Temperature, Humidity, etc.

7

Standards and Safety Requirements
Must submit ISO 9001 or ISO13485:2003/AC:2007 for Medical Devices AND
CE or USFDA approved product certificate.

8

User Training

8.1

Must provide user training (including how to use and maintain the equipment).

9

Warranty

9.1

Warranty for 1year after acceptance.

10

Maintenance Service During Warranty Period

10.1

Standard warranty condition is applicable.

11

Installation, Inspections and Commissioning

11.1

Must supply preassembled unit, ready to use.

12

Documentation

12.1

User (Operating) manual in English.

12.2

Service (Technical / Maintenance) manual in English, if any.

12.3

List of important spare parts and accessories with their part numbers and costing,

12.4

Certificate of calibration and inspection from factory.

if any.
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Item No. 4 : Lancets
S.N.

Purchaser’s Specifications

Bidder’s

Remarks

Manufacturer
Brand
Type/Model
Country of Origin
General Technical Requirements for Single use lancets for pressure Activator
safety lancet device
1

3 edged, high quality ultra-Sharpe needle, which can rapidly penetrate skin
to reduce patient’s pain.

2

Needle tip must be covered with detachable ball for maintaining sterility

3

Penetration depth to suit capillary blood requirement (Adjustable)

4

Needle must be suitable to fit in all generally available lancet devices.

Item No. 5 Urine Protein and Urine Sugar Test Strips
S. No.

Bidder’s

Purchaser’s Specifications

Remarks

Make
Model
Country of Origin
General Specifications
1

Urine strip for measurement of Albumin in Urine and Sugar in Urine

2

Should be sensitive for 15mg/dL

3

Color chart should be given on the bottle

4
5
6

The absorption pad must be protected against normal concentration of
ascorbic acid and should have no interference from ascorbic acid.

Manufacturer must have ISO13485 and CE (European) certificate should
be provided

Bidder must mention the number of strips in one bottle. Only 50 or 100
strips per bottle pack size shall be admissible

Item No. 6 Urine Ketone Test strips
S. No.

Bidder’s

Purchaser’s Specifications

Remarks

Make
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Model
Country of Origin
General Specifications
1

Urine strip for measurement of Ketone in Urine

2

Based on Sodium Nitropruside method

3

Color chart should be given on the bottle

4
5
6

The absorption pad must be protected against normal concentration of
ascorbic acid and should have no interference from ascorbic acid.

Manufacturer must have ISO13485 and CE (European) certificate should
be provided

Bidder must mention the number of strips in one bottle. Only 50 or 100
strips per bottle pack size shall be admissible

कार्िक्रमको परिचर्:

नसने िोगको िोकथाम र्था व्र्वस्थापनको लार्ग स्वास््र्कमीहरूको क्षमर्ा अर्भवृष्ध्द

गनुि आवश्र्क छ । स्वास््र्कमीहरूको क्षमर्ा अर्भवृष्ध्दको लार्ग PEN Package र्ार्लमको ववकास गरिएको

छ । र्ो र्ार्लम नसने िोग कार्िक्रम सं चालन हुने ष्जपलाहरूका ष्जपला अस्पर्ाल, प्राथर्मक स्वास््र् केन्र
र्था स्वास््र् चौकीहरूमा कार्ििर् स्वास््र्कमीहरूका लार्ग हुनेछ । र्ो कार्िक्रम हालसम्म ५१ वटा
ष्जपलाहरूमा सं चालनमा आइिसकेको छ । आ.व. ०७४।७५ मा १६ वटा ष्जपलाबाट शुरूवार् गरिएको र्स
कार्िक्रम र्स आ.व. ०७७।७८ दे ष्ख सबै ष्जपलाहरूमा सञ्चालनमा आउनेछ ।
कृर्ाकलापको नाम
उद्देश्र्

नसने िोग सम्बष्न्ध कार्िक्रम
प्रमुख नसने िोगहरु मुटु र्था ििनलीको िोग, मधुमेह, क्र्ान्सि र्था दीघि श्वासप्रश्वास सम्बष्न्ध
िोगको उपचाि र्था िोकथाम बािे जनचेर्ना र्ैलाउने ।
प्रदे शका लार्ग ववर्नर्ोष्जर् िकम

कार्िक्रम

१

२

बाग्मर्ी

गण्िकी

५

कणािली

सुदिु पष्श्चम

PEN TOT र्ार्लम

^ nfv

^ nfv

^ nfv

^ nfv

^ nfv

^ nfv

^ nfv

PEN र्ार्लम

&&
nfv
#&
xhf/

&&
nfv
!&
xhf/

&^ nfv
&% xhf/

&^ nfv &&
%^ xhf/ nfv
#&
xhf/

लाख

लाख

नसने िोग सम्बष्न्ध

सञ्चालन प्रकृर्ा

१

१ लाख

१

लार्ग अनुगमन

लाख

१

Mass Screening

४

and Awarness

लाख

Occupational

१

र्दवस मनाउने

PEN

Health

कार्िक्रमका

१

लाख

*@ nfv && nfv !!
@% xhf/ xhf/

१ लाख

१

१ लाख

१ लाख

१ लाख

१ लाख

१

१ लाख

१ लाख

४

४ लाख

४ लाख

४

४ लाख

४ लाख

१

१ लाख

१ लाख

१

१ लाख

१ लाख

लाख
लाख
लाख

अर्भमुष्खकिण
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लाख
लाख
लाख
लाख

PEN

औजाि
खरिद

कार्िक्रम
उपकिण

१५

लाख

१५

लाख

२५

लाख

र्सकल सेल एर्नर्मर्ा
र्था थालासेर्मर्ा

१५

२०

१५

१५ लाख

५ लाख

१५

१०

१० लाख

लाख

लाख

लाख

लाख

लाख

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल

नसने िोगका बािे मा स्वास््र्कमीहरुको क्षमर्ा अर्भवृद्धी गिी िोगभाि ि मृत्र्ुदि घटे को हुनेछ ।

सन्दभि सामाग्री

PEN Package Trainers Guide, Participants Training Manual

कार्िक्रमको नामः नसने िोगहरू सम्बष्न्ध कार्िक्रमका लार्ग उपकिण खरिद
नसने िोगहरु सम्बन्धी र्दवस मनाउने (NCDs Day Celebration)
परिचर्

नसने िोगहरुको िोकथाम र्था र्नर्न्रण गनि जनचेर्ना अर्भवृद्धी गनुि अत्र्ावश्र्क छ । र्स्र्ा

िोगहरुको बािे मा जनचेर्ना अर्भवृद्धी गनि मूख्र्मूख्र् िोगहरुसँग सम्बष्न्धर् ि ववश्वव्र्ापी रुपमा
मनाईने र्दवस मनाउनु उपर्ुि दे ष्खन्छ ।

उद्देश्र्

नसने िोगहरुको सम्बन्धमा जनचेर्ना अर्भवृद्धी गनुि ।

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल

मूख्र् चाि नसने िोगको अन्र्िाष्टिर् र्दवसका र्दन जनचेर्ना बृद्धी हुने वकर्समका र्ािली,
प्रभार्र्ेिी, विृ त्वकला, हाजीरिजवार् लगार्र्का कार्िक्रमहरु सं चालन गने ।
ववश्व मधुमेह र्दवस - १४ नोभेम्बि,

ववश्व COPD र्दवस - २० नोभेम्बि,
ववश्व Cancer र्दवस - ४ र्ेब्रुअिी,

ववश्व उच्च ििचाप र्दवस - १७ मे

र्स कार्िक्रम सं चालनका लार्ग हिे क र्दवसका लागी रु. २५,००० का दिले १ लाख बजेटको
व्र्वस्था गरिएको छ ।
सं चालन प्रवक्रर्ा

नसने िोगहरुको सम्बन्धमा जनचेर्ना अर्भवृद्धी भई स्वस्थ जीवनशैलीको ववकास र्था ववस्र्ाि

अर्भलेख प्रर्र्वेदन

कार्िक्रम सं चालनको अर्भलेख िाखी केन्रमा सम्बष्न्धर् महाशाखामा र्लष्खर् प्रर्र्वेदन गनुप
ि नेछ

हुनेछ।
।

सन्दभि सामाग्री

PEN Package प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण (ToT) र्ार्लम
परिचर्

नसने िोगहरुको िोकथाम र्था र्नर्न्रण गनि समुदार्मा कार्ििर् स्वास््र्कमीहरुको क्षमर्ा ववकास

गनि प्रदे शस्र्िमा पर्न प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ार्लम सं चालन गनुपि दिछ । र्सले ष्जपलामा अवष्स्थर्
स्वास््र् कार्ािलर् मार्िर् र्ार्लम सं चालन गनि सहर्ोग पुग्नेछ ।

उद्देश्र्

नसने िोगहरुको सम्बन्धमा PEN र्ार्लम सं चालन गनि प्रष्शक्षक र्र्ाि हुनछ
े न्।
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सं चालन प्रवक्रर्ा

Practical Session को लार्ग PEN Package Trainers Guide मा उपलेख गरिएको

Stationery & Clinical Logistics लगाएर् आवश्र्क सामग्री खरिद गिी र्ार्लम सं चालन
गनुप
ि दिछ । प्रदे शस्र्िमा एक समूहमा प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ार्लम सं चालन गनुप
ि दिछ

र्ार्लमको प्रष्शक्षक: PEN र्ार्लमको MToT र्ालीम प्राप्त Medical officers, MDGP, General

Physicians ि सम्बष्न्धर् ववर्र् ववज्ञ ।

र्ालीमका सहभागीहरु : Medical officer, PHOs, HA with BPH Degree.
प्रष्शक्षक सं ख्र्ा: ५ जना

सहभागी संख्र्ा: २० जना
र्ार्लम अवधी: ५ र्दन

र्स कार्िक्रम सं चालनका लार्ग प्रत्र्ेक प्रदे शमा रु ६ लाख बजेटको व्र्वस्था गरिएको छ ।
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल

नसनेिोगहरुको PEN र्ार्लम सं चालन गनि आवश्र्क सं ख्र्ाका प्रष्शक्षक उपलब्ध हुनछ
े न्।

अर्भलेख प्रर्र्वेदन
सन्दभि सामाग्री

PEN Package Trainers Guide & Trainees Manual,

Practical Section को लार्ग PEN Package Trainers Guide.
अनुगमन र्था सुपरिवेक्षण
परिचर्

नसने िोगहरुको िोकथाम र्था र्नर्न्रण गनि समूदार्मा कार्ििर् स्वास््र्कमीहरुलाइ र्ार्लम

उद्देश्र्

नसने िोगहरुको सम्बन्धमा स्वास््र्कमी हरु र्सप, क्षमर्ा, ज्ञान र्था कार्िकमको िे खदे ख गने

सं चालन प्रवक्रर्ा

अनुगमन र्था सुपरिवेक्षणका लार्ग रु. १ लाख खचि गनि सवकनेछ । उि कार्िक्रममा सहभागीर्ा

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल

अनुगमन र्था सुपरिवेक्षणबाट सेवाको गुणस्र्ि कार्म हुनछ
े ।

लगार्र्का कार्िक्रम अनुगमन ि सुपरिवेक्षण गनुि पनेछ ।

।

स्वास््र् कार्ािलर् प्रमुख र्था Focal Person लाइ समेर् सहभागी गिाउनुपनेछ ।

अर्भलेख प्रर्र्वेदन
सन्दभि सामाग्री

PEN Package Trainers Guide & Trainees Manual, Practical Section को लार्ग
PEN Package Trainers Guide, Check list.

र्स सम्बष्न्धर् सन्दभि सामाग्रीहरु www.edcd.gov.np बाट download गनि सवकने छ

Mass Screening र्था Awareness Campaign
परिचर्

नसने िोगहरुको िोगभाि बढ्दै गएको भए र्ापर्न समुदार्मा सचेर्ना, समर्मै पवहचान र्था उष्चर्
व्र्वस्थापनका च ुनौर्र्हरु र्थावर् िहे का छन् । र्सलाई कमी गनिका लार्ग Mass Screening र्था

Awareness Campaign प्रभावकािी उपार् बन्न सिछ ।
उद्देश्र्
सं चालन प्रवक्रर्ा

नसने िोगहरुको सम्बन्धमा सचेर्ना अर्भवृद्धी गिी सेवाको पहुँच वृद्धी गने।

कार्िक्रम सं चालन गदाि सेवाको पहुँच नपुगक
े ो उपेष्क्षर्, र्समान्र्कृर् र्था बष्न्चर्र्किणमा पिे का

समुदार्लाइि प्राथर्मकर्ामा िाखी प्रदे श र्भरको कुनै स्थानमा सम्बष्न्धर् स्थानीर् र्ह र्था स्वास््र्
कार्ािलर्लाई सहभागी गिाई एक पटक ष्शववि र्था सचेर्ना कार्िक्रम सं चालन गने ।

कार्िक्रम सं चालनका लागी कष्म्र्मा दुईजना ववशेर्ज्ञ ष्चवकत्सक (MDGP or General Physician)
को सहभागीर्ामा नसने िोगमा प्राथर्मकर्ामा िहेका िोग (Hypertention, Diabetes, COPD,
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Cervical/Breast Cancer) हरू लगार्र्

)Blood Glucose, Blood Cholesterol(

को

पवहचानका लार्ग प्रर्ोगशाला सुर्बधा उपलब्ध गिाइि कष्म्र्मा दुई र्दन ष्शववि सं चालन गनुप
ि नेछ ।
आवश्र्क और्धी र्था Reagent खरिदका लार्ग रु १ लाख सम्म खचि गनि सवकने छ ।

र्स कार्िक्रम सं चालनका लार्ग प्रत्र्ेक प्रदे शमा रु. ४ लाख बजेटको व्र्वस्था गरिएको छ
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल

नसने िोगहरुको सम्बन्धमा सचेर्ना अर्भवृद्धी भएको ि िोगको समर्मानै पवहचान र्था व्र्वस्थापन
भएको हुनछ
े ।

अर्भलेख प्रर्र्वेदन
सन्दभि सामाग्री

आवश्र्क जानकािीका लागी महाशाखामा समन्वर् गनि सवकने छ ।

कार्िक्रम : अकुपेशनल हेपथ अर्भमुष्खकिण कार्िक्रम
बढ्दो शहिीकिण ि परिवर्र्िर् ष्जवनशैली, जनसांष्ख्र्क, आर्थिक र्था सामाष्जक परिवर्िन सँगसँगै
व्र्वसार्जन्र् स्वास््र् समस्र्ा पर्न र्र्ब्र गर्र्मा बवििहेको सन्दभिमा नेपालमा

परिचर्

व्र्वसार्जन्र् स्वास््र्

समस्र्ाको लेखाजेखा गनि कर्ठन भएको छ । र्स कािण सो समस्र्ाको न्र्ूर्नकिण गनि सिोकािवाला
र्नकार् र्था सम्बष्न्धर् पेशाकमीहरूलाइि सुसूचीर् गिाउनु पदिछ ।

उद्देश्र्

व्र्वसार्जन्र् स्वास््र् समस्र्ालाइि न्र्ूर्नकिण गने ।
र्सका लागी प्रदे शस्र्िमा चौमार्सक रुपमा अर्भमूखीकिण र्था अन्र्िवक्रर्ा कार्िक्रम सं चालन गनि
सवकनेछ ।

सहभागी संख्र्ा: ३० दे ष्ख ४० जना

सहभागीहरु -: सामाष्जक ववकास मन्रालर्, स्वास््र् महाशाखा प्रमुख र्था शाखा प्रमुखहरू, स्वास््र्

सञ्चालन प्रकृर्ा

र्नदे शनालर्का र्नदे शक र्था शाखा प्रमुखहरू, स्वास््र् र्ार्लम केन्र प्रमुख, प्रदे श स्वास््र् आपुर्र्ि
व्र्वस्थापन केन्र प्रमुख, अस्पर्ाल प्रमुख, नर्सिङ प्रमुख, हाउस वकवपङ प्रमुख र्था र्बभार्गर् प्रमुखहरू
ि सिोकािवाला सं घ सं स्थाका प्रर्र्र्नर्धहरू । र्स कार्िक्रमका लागी रु १ लाख व्र्वस्था गरिएको
छ ।

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल

व्र्वसार्जन्र् स्वास््र् समस्र्ाबाट हुने वविामी दि ि मृत्र्ुदिमा कर्म आउनेछ ।

अर्भलेख/प्रर्र्वेदन

कार्िक्रम सं चालनको अर्भलेख िाखी प्रर्र्वेदन गनुप
ि दिछ ।

सन्दभि सामाग्री

Occupational Health Framework, ववर्र् ववज्ञ

कार्िक्रमको नाम : र्सकलसेल एर्नर्मर्ाको उपचाि र्था व्र्वस्थापन
हाल उपलब्ध प्रमाण ि दस्र्ावेजका आधािमा नेपालका गण्िकी, कणािली र्था सुदूिपष्श्चम प्रदे शमा
र्सकलसेल एर्नर्मर्ाको िोगभाि ज्र्ादा दे ष्खएको छ । र्ी समस्र्ाहरुको सम्बोधनका लागी ववववध
परिचर्

ँ
वकर्समका कार्िक्रमहरु सञ्चालनमा िहेका छन् । र्सकलसेल एर्नर्मर्ाका अर्र्रिि हेमोग्लोर्बनसग
सम्बष्न्धर् अन्र् समस्र्ाहरु र्बशेर्र् हे मोग्लोर्बन सम्बष्न्धर् र्सकलसेल एर्नर्मर्ा ि थालासेर्मर्ाको

िोगभाि दे ष्खदै आएको छ । एर्नर्मर्ा, थालासेर्मर्ा लगाएर्का समस्र्ाहरूको र्बर्र्मा समुदार्मा
पवहचान, उपचाि र्था व्र्वस्थापनका लार्ग कार्िक्रम सञ्चालन गनुप
ि दिछ ।
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मवहला स्वास््र् स्वर्ं सेवक,
उद्देश्र्

नागरिक समाज, जनप्रर्र्र्नर्ध,

धामीझाँक्रीहरुलाई समूदार्मा भएको

Hemoglobinopathy (Sickle cell Anaemia & Thalassaemia) सम्प्रेर्ण गनि सक्षम वनाउने
।

जन चेर्ना अर्भवृष्द्ध गने ।

िोकथाम ि व्र्वस्थापनको लार्ग प्रर्र्वद्धर्ा विाउने
र्स कार्िक्रमलाई र्नम्न बमोष्जमका वक्रर्ाकलापमा र्बभाजन गिी गनुि पने छ

र्स कार्िक्रम सं चालनका लागी र्नम्नानुसाि बजेटको व्र्वस्था गरिएको छ -:
गण्िकी प्रदे श–५ लाख

प्रदे श नं. ५ –१५ लाख
कणािली प्रदे श १० लाख

सुदिु पष्श्चम प्रदे श –१० लाख
कार्िक्रम

: हे मोग्लोर्बन सँग सम्बष्न्धर् र्सकलसेल एर्नर्मर्ा, थालासेर्मर्ा लगार्र्का समस्र्ाहरुका

बािे मा समुदार्मा अर्भमुखीकिण
एउटा समूह
सञ्चालन प्रकृर्ा

मवहला स्वास््र् स्वर्ं सेवक, धामी झाक्रीहरु,
अको समूह

नागरिक समाज, जनप्रर्र्र्नर्धलाइ समूदार्मा भएको Hemoglobinopathy (Sickle cell Anaemia

& Thalassaemia) एक र्दने Orientation र्दने ।
सहभागी संख्र्ा : ३० दे ष्ख ४० जना
र्ार्लम अवर्ध : १र्दन

िोगभािका आधािमा प्राथर्मकर्ा प्राप्त ष्जपलाहरु: नवलपिासी बदिघाट सुस्र्ा पुव,ि रूपन्दे ही, कवपलबस्र्ु,
दाङ, बाँके, बर्दिर्ा, सुखेर्, कैलाली, कञ्चनपुि ि ििेलधुिा ।

िोगभािको नर्ाँ र््र् वा सम्भावना दे ष्खएमा अन्र् ष्जपला वा स्थानीर् र्हमा पर्न कार्िक्रम ववस्र्ाि गनि
सवकनेछ ।
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल

Haemogobinopathy (sickle cell Anaemia & Thalassaemia)कोपवहचान हुने ।
जन चेर्ना अर्भवृष्द्ध भएको हुने ।

शुरुकै अवस्थामा िोगको र्नदान गिी उपचाि भएको हुने।
सन्दभि सामाग्री

Haemoglobinopathy (National guideline for Sickle cell anaemia & Thalassaemia
management )

प्रदे शस्र्िमा संचालन हुने मानर्सक स्वास््र् सम्बन्धी कार्िक्रमहरु :मानर्सक स्वास््र् कार्िक्रम

(सामुदावर्क मानर्सक स्वास््र् कार्िक्रम सार्बक ४३ ष्जपला ि थप २१ ष्जपला), कैर्दबष्न्दहरूका लार्ग,
अशि, असहार् र्था बेबारिस मानर्सक वा मनोसामाष्जक समस्र्ा भएकाको उपचाि र्था पुनस्थािपना, आत्महत्र्ा
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िोकथाम र्था र्बद्यालर् मानर्सक स्वास््र् सम्बष्न्ध कार्िक्रम, अर्भमुष्खकिण, मानर्सक िोग सम्बष्न्ध कार्िक्रमको
ष्क्लर्नकल सुपिर्भजन, सर्मक्षा र्था र्ोजना गोटठी आदी

सामुदावर्क मानर्सक स्वास््र् कार्िक्रम (सार्बक ४३ ष्जपला ि थप २१ ष्जपला) अर्भमुखीकिण,
समीक्षा र्था र्ोजना गोटठी आर्द

ववश्वव्र्ापी रुपमा दे ष्खएका सवै वकर्समका स्वास््र् समस्र्ाहरु मध्र्े १४% समस्र्ा वा िोगको भाि

मानर्सक स्वास््र् समस्र्ा, नसा र्था लागुऔर्धको प्रर्ोगले ओगेटेको छ । सन् २०१७ मा ववश्व
स्वास््र् सं गठनले साविजर्नक गिे को प्रर्र्वेदन अनुसाि ववश्वभि ३२२ र्मर्लर्न जनसंख्र्ा र्िप्रेशन ि
२४४ र्मर्लर्न जनसंख्र्ा ष्चन्र्ाजन्र् समस्र्ाबाट ग्रर्सर् िहे को पाईएको छ । र्स्र्ो खालको समस्र्ाबाट
नेपाल पर्न अछु र्ो िहन सकेको छै न । मानर्सक स्वास््र् समस्र्ा ि सेवाको अन्र्ि उपलेखनीर् िहेको

छ । र्सलाई कम गदै मानर्सक स्वास््र् सेवालाई अन्र् स्वास््र् सेवासं गै एवककृर् गिी समुदार्मा नै

उपलब्ध गिाउनका लार्ग सामुदावर्क मानर्सक स्वास््र् सेवा प्र्ाकेज २०७४ जारि गरि लागु गरिएको

छ । प्र्ाकेज अनुसाि समुदार्मा कार्ििर् स्वास््र्कमी र्था मवहला स्वास््र् स्वर्म् सेववकाहरुको
मानर्सक स्वास््र्का ववर्र्मा क्षमर्ा ववकासका लार्ग चाि वकर्समका र्ालीम सं चालन गरिन्छ ।

हालसम्म र्ो कार्िक्रम र्पष्शलका केवह ष्जपलामा सं चालन गरिएको छ र्थापी बजेटको र्सर्मर्र्ाका

कािण ष्जपलाब्र्ापी रूपमा र्निन्र्िर्ा र्दन सवकएको छै न । र्स आर्थिक वर्िको वजेट प्रस्र्ाववर्
परिचर्

बजेटको र्ुलनामा न्र्ून भएकोले थप ष्जपला ववस्र्ाि गनि कर्ठनाई पने दे ष्खन्छ । सं सोर्धर् बजेटमा

थप िकमको व्र्वस्था हुन सकेमा सोवह अनुसाि पूिक र्नदे ष्शका जािी गरिने छ । गर् आ.व. मा
सं चालन गरिएका कार्िक्रमहरूलाइि प्रदे शको बजेटबाट र्निन्र्िर्ा र्दन सवकनेछ ।

हालसम्म कार्िक्रम लागु भईसकेका ष्जपलाका स्थानीर् र्हका स्वास््र् शाखा प्रमुख, प्रदे शका मानर्सक
स्वास््र् कार्िक्रमका र्ोकल ब्र्ष्ि, स्वास््र् कार्ािलर् प्रमुख समाबेस गरि सामुदार्ीक मानर्सक
स्वास््र् ववर्र्मा ३ र्दनको अर्भमुष्खकिण ि र्ोजना र्जुम
ि ा गोटठी सञ्चालन गनुप
ि दिछ ।
सामुदावर्क मानर्सक स्वास््र् कार्िक्रम लागू भईसकेका ४३ ष्जपलाहरु:

ु , र्ेह्रथुम, इिलाम, पाँचथि, मोिङ, खोटाङ, सुनसिी, सप्तिी, धनुर्ा, र्सिाहा, सलािही, िौर्हट,
र्ाप्लेजङ
पसाि, िामेछाप, दोलखा, र्सन्धुली, मकवानपुि, धार्दङ, लर्लर्पुि, लमजुङ, नवलपिासी बदिघाट सुस्र्ा

पुव,ि स्र्ाङ्जा, पविर्, बागलुङ, मुस्र्ाङ, रूपन्दे ही, कवपलबस्र्ु, अघािखाँची, गुपमी, पापपा, दाङ, प्र्ुठान,
ुि ा, बैर्िी, बझाङ, ििेलधुिा ि कञ्चनपुि ।
बर्दिर्ा, सपर्ान, कार्लकोट, जुम्ला, िोटी, कैलाली, दाचल
उद्देश्र्

मानर्सक स्वास््र्को जनस्वास््र् सिोकािका बािे मा स्वास््र् सेवा व्र्वस्थापकहरुको बुझाईमा एकरुपर्ा

पर्ाई कार्िक्रम सञ्चालन, र्जुम
ि ा, र्बस्र्ाि, र्निन्र्िर्ा, अनुगमन र्था सुपरिबेक्षणका लार्ग अर्भप्रेरिर् गनुि
।

प्रस्र्ुर् कार्िक्रम सामुदावर्क मानर्सक स्वास््र् सेवा प्र्ाकेज २०७४ को अवधािणा अनुसाि प्रत्र्ेक
सञ्चालन
प्रकृर्ा

प्रदे शस्र्िमा सं चालन गरिने छ ।

सामुदावर्क मानर्सक स्वास््र् कार्िक्रम लागु भएका ष्जपलाका सामुदावर्क मानर्सक स्वास््र् कार्िक्रम

सं चालनमा िहेका स्थानीर् र्हलाई प्राथर्मकर्ा र्दई अर्भमुखीकिण, सर्मक्षा ि र्ोजना र्जुम
ि ा कार्िक्रम
सं चालन गनुप
ि नेछ ।

प्रत्र्ेक प्रदे शमा रु ६ लाख २० हजाि दे ष्ख ८ लाख सम्म बजेटको व्र्वस्था गरिएको छ ।
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पवहला नै कार्िक्रम शुरु भईसकेका ष्जपला र्था थप ष्जपलामा प्रदे शको श्रोर्बाट कार्िक्रम बनाई र्स
कार्िक्रम सुरुवार्, ववस्र्ाि र्था र्निन्र्िर्ा र्दन सवकने छ

।

स्वास््र् सेवा व्र्वस्थापकहरुलाई सामुदावर्क मानर्सक स्वास््र् कार्िक्रम सं चालन सम्बष्न्ध ३ र्दने
अर्भमुष्खकिण मोिर्ूल ५ अनुसाि गने ।

र्ालीमका श्रोर्व्र्ष्ि -: प्रष्शक्षक/ToT र्ालीमप्राप्त Psychiatrist वा Clinical Psychologist वा

MDGP वा Medical Officer वा जनस्वास््र् अर्धकृर् वा स्वास््र् सेवा व्र्वस्थापक हुनछ
े न ।

सहभागी : सामाष्जक ववकास मन्रालर् , स्वास््र् र्नदे शनालर्, स्वास््र् र्ार्लम केन्र, प्रदे श स्वास््र्

आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्र, स्वास््र् कार्ािलर्, स्वास््र् संर्ोजक, मानर्सक स्वास््र् हे ने सम्पकि व्र्ष्ि,
सहभागी संख्र्ा : २५ जनासम्म

मानर्सक स्वास््र्को जनस्वास््र् सिोकािका बािे मा स्वास््र् सेवा व्र्वस्थापकहरुको बुझाईमा एकरुपर्ा

आई कार्िक्रम र्जुम
ि ा, सं चालन, र्बस्र्ाि, र्निन्र्िर्ाका साथै प्रभावकािी अनुगमन ि सुपरिवेक्षण हुनछ
े
अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल

।

मानर्सक स्वास््र्का बािे मा सचेर्ना अर्भवृष्द्ध हुन,े िोगको समर्मा नै

पवहचान भई समुदार्मा नै

उष्चर् व्र्वस्थापन हुन,े प्रेर्णको भिपदो पद्दर्र् ववकास हुनेछ ि मानर्सक स्वास््र् समस्र्ा ि सेवाको
अन्र्ि घट्ने छ ।
अर्भलेख

प्रर्र्वेदन/

सन्दभि

सामाग्री

कार्िक्रम सं चालनको अर्भलेख िाखी केन्रमा प्रर्र्वेदन गने
सामुदावर्क मानर्सक स्वास््र् सेवा प्र्ाकेज २०७४

२.कार्िक्रमको नाम: मानर्सक स्वास््र् ववशेर्ज्ञ सेवा खरिद कार्िक्रम
सामुदावर्क

मानर्सक

स्वास््र्

सेवा

प्र्ाकेज

नेपाल,

२०७४

को

कार्ािन्वर्नका

लार्ग

स्वास््र्कमीहरुको मानर्सक स्वास््र्का आधािभूर् समस्र्ाहरुको पवहचान ि उष्चर् व्र्वस्थापनका
परिचर्

साथसाथै सामुदावर्क मानर्सक स्वास््र् कार्िक्रमको आवर्धक ष्क्लर्नकल सुपरिवेक्षणको व्र्वस्था

गरिएको छ । सामुदावर्क मानर्सक स्वास््र् कार्िक्रम सं चालनको र्स अवर्धमा पर्न लक्ष्र्
अनुसािको ष्क्लर्नकल सुपरिवेक्षण गनि सवकएको छै न । मानर्सक िोग ववशेर्ज्ञ ष्चवकत्सकलाई
सेवा पिामशि ववर्धबाट ष्क्लर्नकल सुपरिवेक्षणको व्र्वस्था र्मलाउन उपर्ुि दे ष्खन्छ ।

उद्देश्र्

सामुदावर्क मानर्सक स्वास््र् कार्िक्रमको ष्क्लर्नकल सुपरिवेक्षण सुर्नष्श्चर् गने ।
सामुदावर्क मानर्सक स्वास््र् कार्िक्रम सं चालन भएका हिे क ष्जपलामा र्ालीम प्राप्त स्वास््र्कमीले
प्रेर्ण गिे का र्बमािीहरुको पार्क पने स्वास््र् सं स्थामा स्वास््र्कमीको उपष्स्थर्र्मा र्बमािीको
उपचािको समीक्षा सवहर् २ र्दने ष्क्लर्नकल सुपरिवेक्षण कार्िक्रम गने ।

सञ्चालन प्रकृर्ा

भौगोर्लक अवस्थाका आधािमा कष्म्र्मा चाि ष्जपला ि एक ष्जपलामा एक पटकले कम्र्ीमा चाि
पटक – र्बशेर्ज्ञ सेवा कष्म्र्मा २ र्दन सन्चालन गनुप
ि नेछ

र्स कार्िक्रम सं चालन गनि हिे क प्रदे शमा १ लाख बजेटको व्र्वस्था गरिएको छ ।
ववशेर्ज्ञ सेवा खरिद बिीमा रु ८० हजाि

स्थानीर् सहभागी भ्रमण भत्ता, खाजा खचि आर्द रू. २० हजाि
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अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल
अर्भलेख प्रर्र्वेदन

सामुदावर्क मानर्सक स्वास््र् कार्िक्रमको ष्क्लर्नकल सुपरिवेक्षणले र्ार्लम प्रार् स्वास््र्कमीको
सेवामा गुणस्र्ि ि आत्मववश्वास वृष्द्ध हुनेछ ।

सं चार्लर् कार्िक्रमको अर्भलेख िाखी सोको प्रर्र्वेदन गने ।

सन्दभि सामाग्री

कुटठिोग र्नर्न्रण र्था अपाङ्गर्ा व्र्वस्थापन कार्िक्रम
कार्िक्रमको परिचर्:

समुदार्मा कुटठिोग र्था अपाङ्गर्ाबािे चेर्ना बृष्द्ध गनि ि र्स प्रर्र्को सामाष्जक गलर्

धािणामा सकािात्मक पिीवर्िन गनि हिे क बर्ि जनविीको अष्न्र्म आइर्वािलाई ववश्व कुटठिोग र्दवस ि
र्िसेम्बि मवहनाको ३ र्ारिखका र्दन अपाङ्गर्ा भएका व्र्ष्िहरुको अन्र्ििाष्टिर् र्दवसको रूपमा मनाउने
गरिन्छ ।

कृर्ाकलापको

ववश्व कुटठिोग र्दवस र्था अपाङ्गर्ा र्दवसको उपलक्ष्र्मा कार्िक्रम ।

उद्देश्र्

ववश्व कुटठिोग र्दवस:

नाम

समुदार्मा कुटठिोग बािे जनचेर्ना बृष्द्ध गने ।

कुटठिोग बािे भ्रम ि र्थाथिर्ा र्था कुटठिोग प्रभाववर् व्र्ष्ि ि परिवाि प्रर्र् हुने सामाष्जक भेदभावमा
कमी पर्ाउनका लार्ग अन्र्िवक्रर्ा, छलर्ल

आर्द गने ।

स्थानीर् िाजनीर्र्कमी, सं चािकमी र्था सिोकािवालाहरुबाट कुटठिोगको िोकथाम, र्नर्न्रण ि व्र्वस्थापन
ि र्ोजनाका लार्ग प्रर्र्वद्धर्ा बिाउने ।

सेवा प्रदार्क र्था सेवाग्राहीहरुमा आपसी सहकार्ि र्था समन्वर्मा अर्भवृष्द्ध गने ।

अपाङ्गर्ा भएका व्र्ष्िहरुको अन्र्िाष्टि्र् र्दवस:
समुदार्मा अपाङ्गर्ा वािे जनचेर्ना

बृष्द्ध गने ।

अपाङ्गर्ा भएका व्र्ष्ि ि परिवाि प्रर्र् हुने सामाष्जक भेदभावमा कमी पर्ाउनका लार्ग र्था समाष्जक
पुनस्थािपना र्था स्वास््र्मा पहुँचर्ुिर्ाको लार्ग जनचेर्ना अर्भवृष्द्घ

गने ।

स्थानीर् िाजनीर्र्कमी, सं चािकमी र्था सिोकािवालाहरुबाट अपाङ्गर्ाको िोकथाम, र्नर्न्रण ि व्र्वस्थापन
ि र्ोजनाका लार्ग प्रर्र्वद्धर्ा बिाउने ।

सेवा प्रदार्ी र्था सेवाग्राहीहरुमा आपसी सहकार्ि र्था समन्वर्मा अर्भवृष्द्ध गने ।

अपेष्क्षर्

कुटठिोग र्था अपाङ्गर्ा सम्वन्धी जनचेर्ना अर्भबृष्द्ध हुने ।

सन्चालन

प्रदे श ष्स्थर् कुटठिोग र्था अपाङ्गर्ा सम्बष्न्ध कार्ि गने

प्रर्र्र्ल
प्रकृर्ा

शुरुकै अवस्थामा िोग र्नदान र्था उपचािमा
गिी बजेट र्था कार्िर्ोजना र्र्ाि गने ।

टे वा पुग्ने ।

सं घसं स्था, सिकािी

र्नकार्हरु सँग समन्वर्

ववश्व कुटठिोग र्दवस मनाउन ि प्रचािप्रसािको लार्ग उपलब्ध श्रोर् अनुसािका सञ्चाि सामाग्रीहरु र्र्ाि
गने ।

र्ािली, परकाि अन्र्िवक्रर्ा, कुटठिोग सम्वष्न्ध सांस्कृर्र्क कार्िक्रम, ष्चरकला प्रदिशनी, वादवववाद,
हाष्जिीजवार् आर्द ।
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अर्भलेख

प्रर्र्वेदन

कार्िक्रम सं चालन पश्चार् अर्भलेख प्रर्र्वेदन इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखामा अर्नवार्ि
रूपमा पठाउनु पनेछ ।

कार्िक्रमको परिचर्: कुटठिोग र्नर्न्रण कार्िक्रम र्र्ि संचार्लर् र्बर्भन्न सुचकहरुको अवस्था ि कार्ि प्रगर्र्को
सर्मक्षा गिी र््र्ांक अध्र्ावर्धक एबं अनुगमन गिी

समर्मै समस्र्ा ि कमी कमजोिीहरुलाई पवहचान र्था

र्निाकिण गिी गुणस्र्रिर् स्वास््र् सेवा उपलब्ध गिाउन आवर्धक रूपमा र्ो कार्िक्रम सं चालन गरिन्छ ।
कृर्ाकलापको

चौमार्सक कार्ि प्रगर्ी सर्मक्षा

उद्देश्र्

कुटठिोग र्नर्न्रण कार्िक्रमर्र्ि सं चार्लर् र्बर्भन्न सूचकहरुका वािे मा भए गिे का कार्ि प्रगर्र्को

नाम

सर्मक्षा, आवर्धक अनुगमन ि सो को आधािमा समर्मै समस्र्ा र्था कमी कमजोिीहरुलाई र्निाकिण
गने ।

गुणस्र्रिर् उपचाि सेवा प्रदान गरि लक्ष्र् अनुसािको प्रगर्र् हार्सल गनिमा सघाउ पुर्ािउने ।
अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल
सन्चालन प्रकृर्ा

कुटठिोग कार्िक्रम अन्र्गिर् सं चार्लर् र्बर्भन्न सूचकहरु र्था कार्ि प्रगर्र्को र्बटलेर्ण गरि सर्मक्षा हुने
र्था कार्िक्रम संचालनमा थप प्रभावकारिर्ा हुने ।

कार्िक्रम सं चालनमा दे ष्खएका समस्र्ाहरुको समाधान गनि पहल हुने ।
खासगिी कुटठिोग बिी प्रभाववर् ष्जपलामा कुटठिोगको समस्र्ा भएका पार्लका अन्र्गिर्का स्वास््र्

सस्थाको अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदनको अध्र्ाबर्धक सर्मक्षा पर्छ सम्बष्न्धर् पार्लकाका स्वास््र् शाखा

प्रमुखको सहभागीर्ामा ष्जपलास्र्रिर् सर्मक्षा गने।ष्जपलास्र्रिर् सर्मक्षा भैसकेपर्छ प्रदे श स्र्रिर् सर्मक्षा
कार्िक्रम स्वास््र् र्नदे शनालर्का र्नदे शकको अध्र्क्षर्ामा गने

प्रदे श स्र्रिर् सर्मक्षामा प्रदे शको िोग र्नर्न्रण सम्वन्धी र्ोवकएको अर्धकृर्, शाखा प्रमुख,

र््र्ांक

अर्धकृर्, कुटठिोग कार्िक्रम हे ने ष्जपला र्ोकल पसिन, आपुर्र्ि शाखा प्रमुख, सहर्ोगी सं स्थाका
प्रर्र्र्नधीहरु सहभागी हुनेछन । र्सको सं चालन एवं समन्वर् स्वास््र् र्नदे शनालर्ले गनुप
ि नेछ ।

कार्िक्रम सं चालन गदाि िाष्टिर् क्षर्िोग कार्िक्रमको समन्वर्मा एवककृर् रुपमा १ र्दन कुटठिोग
सम्वन्धी सर्मक्षा सं चालन

गनुप
ि नेछ

।

स्वास््र् र्नदे शनालर् ि कुटठिोग शाखाको समन्वर्मा उि सर्मक्षामा इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग
र्नर्न्रण महाशाखाबाट र्नदे शक ि कार्िक्रम अर्धकृर् कार्िक्रममा सहभागीका लार्ग समन्वर् गने ।

प्रदे श स्र्िमा कुटठिोग र्नर्न्रण कार्िक्रममा कार्ििर् सहर्ोगी सं स्थाको प्रस्र्ुर्ी र्था सं लग्नर्ा
सहभागीर्ाको लार्ग अर्नवार्ि गिाउने ।

र्ो कार्िक्रम चौमार्सक रुपमा गनुि पनेछ ।
बजेट बाँिर्ाँि

अथि मन्रालर्को कार्ि संचालन र्नदे ष्शका २०७५ अनुसाि गने ।

अर्भलेख

कार्िक्रम सं चालन पश्चार् अर्भलेख प्रर्र्वेदन इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखामा अर्नवार्ि

सन्दभि सामाग्री

कुटठिोग र्नर्न्रण िाष्टटर् कार्ि सं चालन र्नर्दिशका २०७५

प्रर्र्वेदन

रूपमा पठाउनु पने छ ।
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कार्िक्रमको परिचर्: ववर्भन्न स्थानीर् र्हमा हस्र्ान्र्िण गरिएका कार्िक्रमको कार्ािन्वर्न अवस्थाको अवस्थाको
अनुगमन

गिी समर्मै आवश्र्क सुधािको लार्ग सहष्जकिणको साथै गुणस्र्िीर् सेवा प्रवाहको सुर्नष्श्चर् गनि

र्ो कार्िक्रम संचालन गरिन्छ ।
कृर्ाकलापको नाम

प्रार्बर्धक सुपरिबेक्षण ि अनुगमन

उद्देश्र्

कुटठिोग, छालािोग र्था अपाङ्गर्ा र्र्ि र्बर्भन्न स्थानीर् र्हहरुमा कार्िक्रम सं चालनको अनुगमन,
र्बिामीको र्नदान उपचाि सेवाको सुर्नष्टचर्

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल

गने ।

समर्मै कार्िक्रम सम्पादन, उपलब्धीको लेखाजोखा ि समस्र्ाको समाधान र्था र्निाकिणका लार्ग
प्रदे श स्र्िबाट सुपरिवेक्षण / अनुगमन र्नर्र्मर् रुपमा भई कार्िक्रमको लक्ष्र् अनुसािको उपलष्ब्ध
प्राप्ती हुनेछ ।

कार्िक्रमको र्था र्बिामीको सेवामा थप प्रभावकािीर्ा को लागी सहजीकिण हुनछ
े ।
सञ्चालन प्रकृर्ा

कुटठिोग, छालािोग र्था अपाङ्गर्ाको समस्र्ा भएको स्वास््र् सं स्था, र्बिामी र्था कुटठ प्रभाववर्हरुको
घिदै लो सम्म पुगी िोग र्नदान, उपचािको व्र्वस्थापन, र्बिामीको पुनः परिक्षण, स्वास््र्कमीहरुमा
पिे को प्रार्बर्धक समस्र्ाहरुको पवहचान, सहष्जकिण ि र्निाकिण,

र्नर्र्मर् उपचाि पश्चार् प्राप्त

हुने र्ार्ार्ार् खचि र्बर्िण, स्वर्ं हे िचाह कार्िक्रम, आर् आजिन कार्िक्रम, कुटठिोग र्था अपाङ्गर्ाको
पुनस्थािपना सेवाको अनुगमन, अर्भलेख प्रर्र्वेदन अद्यावर्धक, समन्वर्ात्मक कार्ि, अनुगमन आर्द
स्वास््र् र्नदे शनालर्ले स्वास््र् कार्ािलर् मार्िर् गने ।
बजेट बाँिर्ाँि

अथि मन्रालर्को कार्ि संचालन र्नदे ष्शका २०७५ अनुसाि गने ।

अर्भलेख प्रर्र्वेदन

कार्िक्रम सं चालन पश्चार् अर्भलेख प्रर्र्वेदन इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखामा अर्नवार्ि

सन्दभि सामाग्री

सुपरिबेक्षण चेक र्लटट, कुटठिोग र्नर्न्रण िाष्टटर् कार्ि सं चालन र्नर्दिशका २०७५

रूपमा पठाउनु पनेछ ।

कार्िक्रमको परिचर्: नेपाल सिकािले कुटठिोगको र्बिामीहरुको र्नदान र्था उपचाि र्नर्र्मर् ि समर्मै होस्
भन्ने उदे श्र्ले र्नर्र्मर् रुपमा उपचाि पुिा गने वविामीहरुलाई र्ार्ार्ार् खचि वापर् रु. १,०००।- उपलव्ध
गिाउदै आएकोछ । सो कार्िक्रमले वविामीहरुले र्नर्र्मर् उपचाि गिी कुटठिोगको
अपेक्षा िहेको छ ।
कृर्ाकलापको

कुटठिोगको र्नर्र्मर् उपचाि पुिा गने र्बिामीको र्ार्ार्ार् खचि

उद्देश्र्

वविामीलाई र्नधािरिर् समर् र्भरनै र्नर्र्मर् रुपमा उपचाि पुिा गिाउने

नाम

र्नवािणमा सहर्ोग पुग्ने

र्नर्र्मर् उपचािमा प्रोत्सावहर् गनि ि उपचाि र्लन स्वस््र्मा आउन जान सहजीकिन सहजीकिन गने
।

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल

वविामीले र्नर्र्मर् रुपमा समर्मानै और्र्ध सेवन गिी
अपागंर्ा न्र्ुर्नकिण हुने ।
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कुटठिोग र्नवािण गनि ि

कुटठिोग बाट हुने

सन्चालन प्रकृर्ा

कुटठिोगको उपचाि ६ दे ष्ख १२ मवहना सम्म गनुप
ि ने भएकोले वविामीलाई र्नर्र्मर् उपचािमा पर्ाइ
समर्मै उपचाि पुिा गनि प्रोत्साहन स्वरुप र्ार्ार्ार् खचि वापर् प्रर्र् वविामी रु. १०००।- (एक हजाि)
का दिले उपचािको अन्र्मा प्रदान गरिनेछ । साथै सो को ववविण दुरुस्र् िाख्नुपदिछ ।

र्ार्ार्ार् खचि सुववधा नेपाली नागरिकका लार्ग मार प्राप्त हुने हुनाले वविामीले नेपाली नागरिकर्ाको
प्रर्र्र्लपी, उपचाि पुिा गिे को कािि अर्नवार्ि पेश गनुपनेछ । नाबालक भएमा जन्म दर्ाि प्रमाण पर
वा अर्भभावकको नागरिकर्ाको प्रमाणबाट पर्न भ ुिानी र्दन सवकनेछ ।

र्सको ववर्िण प्रवक्रर्ा स्वास््र् कार्ािलर् मार्िर् नगि र्था गाँउपार्लका र्हमा उपचािबाट मुि भएका
वविामी सहभागी गिाई स्थानीर् र्हका स्वास््र् प्रर्र्नीधी ि जनप्रर्र्र्नधी र्था समाजसेवीको िोहविमा
सो िकम ववर्िण गनुि पछि

र्ो िकम ववर्िण गदाि वविामी वा उसको अर्भभावकको नागरिकर्ाको प्रर्र्लीपी समेर् अर्भलेखमा
िाख्नुपदिछ । र्र्द नागरिकर्ा नभएमा स्थानीर् र्हको र्सर्ारिश अर्नवार्ि िाष्खनु पदिछ ।

वविामीको सहमर्र्मा सम्भव भएसम्म साविजर्नक समािोह गिी सो िकम ववर्िण गनि सवकनेछ । ववदे शी

वविामीलाइ र्ो सुववधा उपलव्ध छै न । सुपरिवेक्षण, अनुगमन वा कार्िक्रम सञ्चालनको समर्मा स्थानीर्
र्हमै िकम भ ुिानीको व्र्वस्था र्मलाउनु पनेछ ।
बजेट बाँिर्ाँि

अथि मन्रालर्को कार्ि सं चालन र्नदे ष्शका २०७५ अनुसाि गने ।

अर्भलेख

र्ार्ार्ार् खचि प्राप्त गने सम्पूणि वविामीहरुको ववविण र्था अन्र्

प्रर्र्वेदन
सन्दभि सामाग्री

कागजार्हरु सं लग्न गिी ष्जपला,

प्रदे श र्था इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखामा अर्नवार्ि रूपमा
।

प्रर्र्वेदन पठाउनु पनेछ

कुटठिोग र्नर्न्रण िाष्टिर् कार्ि सं चालन र्नदे ीशका २०७५

कार्िक्रमको परिचर्:

कुटठिोगको कािणबाट उपचािको समर्मा र्था उपचाि पछी हुन सक्ने जवटलर्ा

(Complication) हरुको व्र्वस्थापन गरि अपाङ्गर्ा हुनबाट जोगाउनका लागी र्ो कार्िक्रम सं चालन गरिन्छ ।
कृर्ाकलापको

कुटठिोगको जवटलर्ा र्था अशि अबस्थाका र्बिामीहरू प्रेर्ण केन्रमा उपचािका लार्ग आउँदा जाँदाको

उद्देश्र्

कुटठिोगको कािणबाट उपचािको समर्मा र्था उपचाि पछी हुन सक्ने जवटलर्ा (Complication)

नाम

र्ार्ार्ार् खचि

हरुको व्र्वस्थापनका लार्ग

प्रेर्ण केन्रहरुबाट उपलब्ध सेवामा बृर्द गरि थप अपाङ्गर्ाबाट बचाउने

उपचाि सेवामा सवै वविामी र्था प्रभाववर्हरुको पहुंच पुर्ािउने ।
जवटलर्ा उपचािको पहुँचमा अर्भवृष्द्ध गने ।

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल

जवटलर्ा भएका वविामीहरु प्रेर्ण केन्रमा समर्मै आउने भएकोले थप अपाङ्गर्ा हुनबाट बच्न सक्नेछन्

सन्चालन प्रकृर्ा

र्बिामीले लामो समर् (२–३ मवहना) सम्म प्रेर्ण केन्र, अस्पर्ालमा उपचाि गिाउनु पने अवस्थालाई

। ववशेर् गिी आर्थिक अवस्था कमजोि भएका वविामीहरु बिी लाभाष्न्वर् हुनछ
े न् ।

मध्र्नजि गिी अस्पर्ाल, प्रेर्ण केन्रमा भनाि भएको अवर्धमा हुने उनको आम्दानीको नोक्सानी ि

आउं दा जांदाको बाटो खचिको अभाव हुने अवस्थालाई र्बचाि गिी प्रर्र् र्बिामी प्रर्र् पटक कम्र्ीमा ७
र्दन वा सो भन्दा बिी समर् भनाि भएमा र्ार्ार्ार् खचि वापर् रु १०००।- उपलव्ध गिाउने ।
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प्रेर्ण केन्र र्था अस्पर्ालहरुमा भनाि गिी उपचाि गनुप
ि ने जवटल अवस्थाका र्बिामीहरुलाई मार भनाि
गनुि पने छ । उपचाि पश्चार् र्बिामी भनाि हुन ु पने कािण, भनाि भएको अवर्ध, र्बिामीको नाम,

ठेगाना समेर्को र्बविण प्रेर्ण केन्र, अस्पर्ालले सम्वष्न्धर् स्वास््र् र्नदे शनालर्लाई उपलब्ध गिाई
िकम सोधभनाि माग गनेछन् । साथै र्स सम्वन्धी जानकािी स्वास््र् र्नदे शनालर्बाट आर्नो प्रदे श
अन्र्गिर्का कुटठिोग प्रेर्ण केन्र, अस्पर्ाल सं ग समन्वर् गनुि पदिछ । चौमार्सक रुपमा स्वास््र्

र्नदे शनालर्हरुबाट स्वास््र् सेवा ववभाग, इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखा, कुटठिोग
र्नर्न्रण र्था अपाङ्गर्ा व्र्वस्थापन शाखालाई जवटलर्ा उपचाि व्र्वस्थापन र्था र्ार्ार्ार् खचि
र्बविणको प्रर्र्वेदन गनुि पनेछ ।
बजेट बाँिर्ाँि

जवटलर्ा व्र्वस्थापनको लागी प्रेर्ण केन्र अस्पर्ालमा भनाि भइ र्िस्चाजिको समर्मा प्रर्र् र्बिामी रु
१०००।- (रु. एक हजाि) प्रदान गने ।

उपचाि पुिा गिे बापर् र्बिामीलाइ प्रदान गरिने रू. १,००० स्वास््र् सं स्थामा नपुग भएमा र्सै
ष्शर्िकबाट खचि गनि सवकने ।
सन्दभि सामाग्री

कुटठिोग र्नर्न्रण िाष्टटर् कार्ि सं चालन र्नर्दिशका २०७५

कार्िक्रमको परिचर्: कुटठिोगको कािणले असमथि भएका प्रभाववर्हरुको सहजीकिण
सं क्रमण र्नर्न्रण गनि र्ो कार्िक्रम सं चालन गरिन्छ ।
कृर्ाकलापको
नाम

उद्देश्र्

गनि ि कुटठिोगको

कुटठिोग जवटलर्ा व्र्वस्थापनका लागी और्र्ध, उपकिण ि रिर्ाष्म्पसीन खरिद र्था कुटठिोगको कािणले
असमथिर्ा भएका व्र्ष्िहरुका लागी सहर्ोगी सामाग्री खरिद र्था र्बर्िण

कुटठ प्रभाववर्हरुको दै र्नक वक्रर्ाकलापमा सहजीकिणको लर्ग सहर्ोगी सामसग्र उपलव्ध गिाउने ।

कुटठिोगको कािण दे खा पने जवटलर्ाहरु (रिर्ाक्सन, न्र्ूिाईवटस, अपसि आर्द) समर् मै स्थानीर् स्र्िमा
र्नःशुपक उपचाि सेवा उपलव्ध गिाई अशिर्ा ि अपाङ्गर्ाको न्र्ूनीकिण गने ।

कुटठिोग बिी प्रभाववर् ष्जपलाका कुटठिोगको चाप बिी भएका स्थानहरुमा कुटठिोगको परिवाि र्था
र्छमेकीहरुलाई कुटठिोग र्बरुद्घको और्र्ध Rifampicin अथवा Leprosy

Post Exposure

Prophylaxis (LPEP) र्बर्धबाट कुटठिोग संक्रमणलाई न्र्ूनीकिण गनिको लार्ग और्र्ध र्था
सामाग्रीहरुको आपुर्र्ि व्र्वस्थापन गने ।
अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल

कुटठिोगका वविामीहरु र्था प्रभाववर्हरुको दै र्नक वक्रर्ाकलाप सहज हुने ।

कुटठ प्रभाववर्हरुले स्थानीर् र्हमा समर् मै उपचाि पाई थप अपाङ्गर्ा हुनबाट बच्नेछन् ।

समर् मै और्र्धको व्र्वस्थापन भई कुटठिोग बिी प्रभाववर् ष्जपलाका कुटठ प्रभाववर् परिवाि र्था

र्छमेकीहरुले एकमारा Rifampicin अथवा Post Exposure Prophylaxis र्बर्धबाट र्नःशुपक और्र्ध
सेवन गिी कुटठिोगको सं क्रमणबाट बच्नेछन् ।
सन्चालन
प्रकृर्ा

कुटठिोगको कािणले असमथिर्ा, अपाङ्गर्ा भएकाहरुको िष्जटटि खिा गिी उनीहरुको शािीरिक अपाङ्गर्ाको
ष्स्थर्र् सवहर्को सूची र्र्ाि गने ।

सूची अनुसाि ष्जपलाको आवश्र्कर्ा पवहचान गिी सहर्ोगी सामाग्री खरिदको लार्ग कुटठिोग र्नर्न्रणका
क्षेरमा कार्ििर् सहर्ोगी सं स्थाहरु

र्था

गैि नार्ामूलक सं स्थाको सहर्ोग ि समन्वर्मा आबश्र्क

सहर्ोगी सामाग्रीको परिमाण र्था लागर् अनुमान र्र्ाि गिी खरिद प्रवक्रर्ा अष्घ बिाउने ।
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ष्चवकत्सक र्था वर्ष्जर्ोथेिावपटटले अपाङ्गर्ाको Assessment गिी आबश्र्क सहर्ोगी सामाग्रीको सूची
र्र्ाि गने ।

ष्चवकत्सक र्था वर्ष्जर्ोथेिावपटट द्वािा आबश्र्क पने सहर्ोगी सामग्री प्रर्ोग गने र्बर्ध सवहर् पिामशि
र्था प्रर्ोगात्मक र्बर्ध समेर् को सेवा र्दने ।

प्रदे श अन्र्गिर्का ष्जपला र्था प्रेर्ण केन्र ि अस्पर्ालहरुमा कुटठिोगको कािणले जवटलर्ा भई उपचािमा
आउने अनुमार्नर् वविामी सं ख्र्ा उपलव्ध गिाई और्र्ध खरिद र्ोजना र्र्ाि गने ।

प्रदे श अन्र्गिर्का प्रेर्ण केन्रहरुमा जवटलर्ाको उपचाि गनुप
ि ने ि उपचाि गरिएका वविामीहरुको अर्भलेख
िाख्न लगाउने ।

जवटलर्ाको उपचाथि आवश्र्क पने प्रेिनीसोलन ५ र्मली ग्राम, पािार्सटामोल ५०० र्मर्ल ग्राम, गज,
ब्र्ाण्िेज आर्द आवश्र्कर्ानुसाि खरिद गने ।

उपचाि गरिएको प्रत्र्ेक जवटलर्ाको प्रकाि, उपचाि व्र्वस्थापन र्था मार्थपलो र्नकार्मा प्रेर्ण गरिएको
ववविण िाख्न लगाउने ।

प्रदे श अन्र्गिर् ष्जपलामा Rifampicin खुवाउनु पने व्र्ष्िहरुको र््र्ाङ्क

प्रदे श स्वास््र् कार्ािलर्लाई

एवकन गनि लगाई आबश्र्क कुल सं ख्र्ा र्नधाििण गने ।

र्नधाििण गरिएको सं ख्र्ाको आधािमा वच्चा ि वर्स्कको संख्र्ा अनुसाि Rifampicin को मारा र्नधाििण
गिी खरिद र्ोजना र्र्ाि गने ।

ष्जपलामा Single Dose Rifampicin खुवाउनु भन्दा १ मवहना अगावै और्र्ध खरिद गरि आपुर्र्िको
व्र्वस्था गने

कुटठिोग प्रेर्ण केन्रबाट सहर्ोगी सामाग्री र्बर्िण गने व्र्वस्था र्मलाउने ।

र्स कार्िक्रममा भएको बजेट ववर्नर्ोष्जर् िकम अनुसाि आर्थिक र्नर्म र्था खरिद ऐन बमोष्जम सहर्ोगी
सामाग्री र्था और्र्ध खरिद गने ।

सहर्ोगी सामग्रीहरुको र्बर्िण र्बिामीको अवस्था ि आबश्र्िा अनुसाि दक्ष जनशष्िको पिीक्षणद्वािा

र्बिामी वा प्रभाववर्हरुलाई ष्जपला ष्क्लनीक र्था प्रेर्ण केन्रहरुबाट र्बर्िण गनुि पनेछ । स्थानीर् र्हबाट
स्पटट रुपमा नाप र्लने ि ववर्िणको सुर्नष्श्चर्र्ा प्रदे श स्वास््र् कार्ािलर्बाट गरिने छ ।
स्पेष्शवर्केसन

Cap. Rifampicin 600mg, 300mg and 150mg
Tab. Paracetamol 500 mg
Prednisolon 5 mg.
Gaudge

Bandage

Crutches No. 42,46 and 48
Sun Glasses

Canvas shoes No.5,6,7,8 and 9 with MCR
Other assistive devices :

Priority Assistive Product list of Nepal

अर्भलेख

कार्िक्रम सं चालन पश्चार् अर्भलेख प्रर्र्वेदन इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखामा अर्नवार्ि

सन्दभि सामाग्री

कुटठिोग सम्बष्न्ध कार्ि सं चालन र्नदे ष्शका २०७५

प्रर्र्वेदन

रूपमा पठाउनु पने छ ।
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कार्िक्रमको परिचर्: कुटठिोग र्नर्न्रण ि अपाङ्गर्ाको व्र्वस्थापनमा श्रोर् साधनको अर्धकर्म परिचालन गरि
समन्वर्ात्मक र्विले कार्ि सं चालन गनि सहजर्ाको लागी र्ो कार्िक्रम संचालन गरिन्छ ।
कृर्ाकलापको

कुटठिोग र्था अपाङ्गर्ा सम्बष्न्ध सिोकािवाला सं स्थाहरूसं ग समन्वर्ात्मक बैठक

उद्देश्र्

कार्िक्रम सं चालनमा समन्वर् ि सहकार्ि गने ।

नाम

।

कार्िक्रम बािे मा सं स्थाहरु र्बचमा कार्िक्रमको जानकािी
आवश्र्कर्ा अनुसाि समन्वर् सहकार्ि गनि ।

सन्चालन प्रकृर्ा

आदान प्रदान गने ।

सिोकािवाला सं घ सं स्थाहरुको सूची र्र्ाि गने ।
बैठकको र्मर्र् र्र् गरि बैठक सं चालन गने ।

सम्पूणि सं घ सं स्थाहरुले आ-आफ्नो सं स्था वाट सं चालन हुने कार्िक्रमको प्रस्र्ुर्र्किण गने ।
चौमार्सक र्था बावर्िक कार्ि र्ोजना र्र्ाि गने ।
कार्िक्रममा सहकार्िको लार्ग समन्वर् गने ।

समन्वर्ात्मक बैठकमा कुटठिोग र्नर्न्रण र्था अपाङ्गर्ा व्र्वस्थापन शाखाबाट प्रर्र्र्नर्धत्व हुने
व्र्वस्था र्मलाउने ।
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल

कार्ि सं चालनमा समन्वर् ि सहकार्ि भई श्रोर् साधनको समुष्चर् प्रर्ोग हुने ।

अर्भलेख

कार्िक्रम सं चालन पश्चार् अर्भलेख प्रर्र्वेदन इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखामा

प्रर्र्वेदन

अर्नवार्ि रूपमा पठाउनु पने छ ।

कार्िक्रमको परिचर्:
।

ु भ उपलब्ध गिाउन र्ो कार्िक्रम सं चालन गरिन्छ
कुटठिोग सम्बष्न्ध प्रेर्ण सेवा सविसल

कृर्ाकलापको

कुटठिोग िे र्िल सेन्टि सं चालन (सेर्ी, लुष्म्बनी र्था कोशी अस्पर्ाल)

उद्देश्र्

कुटठिोगको र्नदान र्था गुणस्र्िीर् उपचािका लागी प्रेर्ण भई आएका ि कुटठिोगको प्रर्र्वक्रर्ा एवं

अपेष्क्षर्

कुटठिोगको उपचाि व्र्वस्थापन, प्रर्र्वक्रर्ा र्था जवटलर्ा भएका र्बिामीहरुको लागी र्बशेर्ज्ञ सेवा

सन्चालन

अस्पर्ालमा कार्ििर् चमििोग र्बशेर्ज्ञ र्था उपलब्ध ष्चवकत्सकले कुटठिोग िे र्िल सेन्टिमा िोग र्नदान

नाम

प्रर्र्र्ल
प्रकृर्ा

जवटलर्ा भएका र्बिामीहरुलाई र्बशेर्ज्ञ सेवा उपलब्ध गिाउने ।

उपलब्ध भई प्रर्र्वक्रर्ा र्था जवटलर्ा बाट हुने अपाङ्गर्ामा कमी हुने ।
ि जवटलर्ा व्र्वस्थपन गनेछन् ।

प्रेर्ण अस्पर्ालमा आवश्र्क पने जनशष्िको व्र्वस्थापन गने ।

ओ.वप.िी.मा आएका चमििोग र्था स्नार्ुमा समस्र्ा भएका ि कुटठिोगको शंकास्पद र्बिामीको पवहचान
एवं र्नदान गरि उपचाि व्र्वस्थापन गने ।
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ँ ामा समस्र्ा भएका अपागंर्ा र्बिामीहरुको जाँच
हार् गोिामा चेर्ना शष्ि हिाएको, घाँउ भएका, आख
(VMT/ST) गरि गुणस्र्रिर् उपचाि व्र्वस्थापन गने ।

अपाङ्गर्ा भएका वा हुन सक्ने कुटठिोग र्बिामीलाई स्वर्ं हे िचाह सम्बष्न्ध पिामशि र्दने ि आबश्र्िा
अनुसाि स्वर्ं हे िचाह वकट उपलब्ध गिाउने ।

कुटठिोग सम्बष्न्ध जवटलर्ाको उपचाि व्र्वस्थापन गने ।
सपर्वक्रर्ा गनि आबश्र्क पने र्बिामीलाई प्रेर्ण गने ।

र्नदान र्था उपचािमा िहे का र्बिामीको अर्भलेख िाख्ने र्था मार्सक रुपमा प्रर्र्वेदन गने ।

स्थानीर् स्वास््र् संस्थाहरुमा कुटठिोग र्नर्न्रण कार्िक्रमको अनुगमन र्था िे खदे ख गने ।
बजेट बाँिर्ाँि

८.१. कोशी अस्पर्ालमा जनशष्ि व्र्वस्थापन र्था कार्िक्रम सुदृविकिण बजेट बािर्ाि

र्स.

र्बबिण

१

जनशष्ि व्र्वस्थापन हेअ, स्टार्नसि / अनमी, अहेव, पर्ाव ११,१४,०००/

नं

२
३
४
५

अनुमार्नर् बजेट

सहर्ोगी

-

कुटठिोग सम्बष्न्ध जवटलर्ाको उपचाि व्र्वस्थापनका लागी

और्र्ध खरिद

र्बजुली र्था पानी

२,००,०००/२४,०००/-

सम्पकि परिक्षण र्िर्पटि अनुगमन
ममिर् सम्भाि

५०,०००/१२,०००/-

जम्मा बजेट

१४,००,०००/
-

नोटः कोशी अस्पर्ालमा िहे को कुटठिोग िे र्िल सेन्टि सं चालनका लार्ग बजेट खचि गदाि स्वास््र्
कार्ािलर्, मोिङ मार्िर् गने ।

८.२ लुष्म्बनी ि सेर्ी प्रादे ष्शक अस्पर्ालमा कुटठिोग कार्िक्रम सुदृविकिण र्था बजेट व्र्वस्थापन

र्स.
नं

र्बबिण

अनुमार्नर् बजेट

१

कुटठिोग सम्बष्न्ध जवटलर्ाको उपचाि व्र्वस्थापनका लागी

२

सम्पकि परिक्षण र्िर्पटि अनुगमन

५०,०००/-

जम्मा

२,५०,०००/-

और्र्ध खरिद

२,००,०००/-

नोटः लुष्म्बनी ि सेर्ी अस्पर्ालमा िहेको कुटठिोग िे र्िल सेन्टि सं चालनका लार्ग बजेट खचि गदाि

लुष्म्बनी अस्पर्ालको हकमा स्वास््र् कार्ािलर्, रुपन्दे ही र्था सेर्ी अस्पर्ालको हकमा स्वास््र्
कार्ािलर्, कैलाली मार्िर् गने ।
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अर्भलेख

कार्िक्रम सं चालन पश्चार् अर्भलेख प्रर्र्वेदन इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखामा अर्नवार्ि

सन्दभि सामाग्री

कुटठिोग सम्बष्न्ध कार्ि सं चालन र्नदे ष्शका २०७५

प्रर्र्वेदन

रूपमा पठाउनु पनेछ ।

कार्िक्रमको परिचर्: समुदार्मा

िहेका कुटठिोग र्बिामीको स्वास््र् सं स्था बाट शीघ्र पवहचान, पिामशि र्था

प्रेर्ण ि प्रर्र्कृर्ा व्र्वस्थापन को लागी २ र्दनको कुटठिोग सम्बष्न्ध आधािभूर् र्ार्लम कार्िक्रम सं चालन
गरिन्छ

।

कृर्ाकलापको
नाम

उद्देश्र्

कुटठिोग सम्बष्न्ध आधािभूर् र्ार्लम (र्ब.एल.वट.), स्वर्ं हेिचाह र्था प्रर्र्वक्रर्ा (Reaction)
व्र्वस्थापन सम्वष्न्ध र्ार्लम ।

स्थानीर् स्वास््र् सं स्थामा कार्ििर् स्वास््र्कमीहरूलाइ कुटठिोग सम्बष्न्ध र्नम्न उदे श्र् प्राप्त गनि
२ र्दने र्ार्लम सं चालन गरिने छ ।

कुटठिोग र्नर्न्रण कार्िक्रमको नीर्र्, िणनीर्र् र्था कार्िक्रमको जानकािी प्रदान गने ।

सम्भाववर् कुटठिोगका वविामी र्था त्र्सको प्रर्र्कृर्ाको पवहचान गरि समर्मा नै िोग र्नदान ि
उपचाि गनि दक्ष बनाउने ।

कुटठिोग र्नर्न्रण कार्िक्रमको प्रभावकािी सं चालन ि अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन गनि दक्ष बनाउने ।
अपेष्क्षर्

समुदार्मा िहेका कुटठिोग र्बिामीको शीघ्र पवहचान गरि समर्मै उपचाि व्र्वस्थापन हुनछ
े
।

सन्चालन प्रकृर्ा

स्वास््र् र्नदे शनालर्ले अर्भमुखीकिण कार्िक्रम सं चालन गनि सिोकािवाला सं स्थाहरू सं ग समन्वर्

प्रर्र्र्ल

गिी पुव ि र्र्ािी बैठक

संचालन गने ।

पुव ि र्र्ािी बैठकमा स्वास््र् कार्ािलर्का र्ोकल पसिनले र्ार्लमको आवश्र्कर्ा भएका सहभागीहरु
छनौट गने र्था र्मर्र् र्र् गिी पराचाि गने ।

कुटठिोग र्नर्न्रणमा कार्ि गने सं घ सं स्था र्था स्वास््र् कार्ािलर् सं ग समन्वर् गिी र्नधािरिर्
पाठ्यक्रम अनुसाि २ र्दने कार्िक्रम सं चालनको कार्िर्ोजना र्र्ाि गने ।

र्ार्लम संचालनका लार्ग आवश्र्क श्रोर् व्र्ष्िहरुको व्र्वस्थापन गने ।

नगि र्था गाँउपार्लकामा अन्र्गिर् स्वास््र् सं स्थामा कार्ििर् स्वास््र्कमी २० दे ष्ख २५ जना प्रर्र्
समुह सहभागी गिाउने ।
बजेट बाँिर्ाँि

अथि मन्रालर्को कार्ि संचालन र्नदे ष्शका २०७५ अनुसाि गने ।

अर्भलेख

कार्िक्रम सं चालन पश्चार् अर्भलेख प्रर्र्वेदन इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखामा

सन्दभि सामाग्री

कुटठिोग िणनीर्र् २०१६ - २०२०,

प्रर्र्वेदन

अर्नवार्ि रूपमा पठाउनु पनेछ ।

कुटठिोग सम्बष्न्ध कार्िसंचालन र्नदे ष्शका २०७५

कार्िक्रमको परिचर्: प्रत्र्ेक चाि/चाि मवहनामा कुटठिोगको उपचािर् र्बिामी सख्र्ाको अधािमा आवश्र्िाको
पवहचान गिी स्वास््र् र्नदे शनालर् बाट प्रदे श स्वास््र् आपुर्ी व्र्वस्थापन केन्र मार्िर् स्वास््र् कार्ािलर्हरूमा

कुटठिोग र्बिामीका लार्ग और्र्ध आपुर्र्ि व्र्वस्थापन गरिन्छ । स्वास््र् कार्ािलर्हरूले स्थानीर् स्वास््र्
सं स्थाको आवश्र्कर्ा अनुसाि सम्बष्न्धर् पार्लकाहरु सम्म

और्र्ध आपुर्र्ि व्र्वस्थापन गनेछन् । प्रदे श

स्वास््र् आपुर्ी व्र्वस्थापन केन्र मार्िर् और्धी िुवानी, गुणस्र्ि र्नर्न्रण र्था प्रार्बर्धक सहर्ोग।
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कृर्ाकलापको
नाम

उद्देश्र्

प्रदे श स्वास््र् आपुर्ी व्र्वस्थापन केन्र मार्िर् और्धी िु वानी, गुणस्र्ि र्नर्न्रण र्था प्रार्बर्धक
सहर्ोग ।

कुटठिोग कार्िक्रम र्र्ि र्बर्भन्न ष्जपलाहरुमा कुटठिोगका लागी आबश्र्क पने

और्र्ध आपुर्र्ि

व्र्वस्थापन, भण्िािणको गुणस्र्ि र्नर्न्रण, प्राववर्धक सहर्ोग र्था सुपरिवेक्षण गिी और्र्ध स्टक
आउट र्था ओभि स्टक हुन नर्दने ।

सन्चालन प्रकृर्ा

र्स कार्िक्रम सं चालनको लार्ग कुटठिोग वविामी चाप ि समस्र्ा दे ष्खएका ष्जपला र्था स्वास््र्
सं स्थाको प्राथर्मकर्ा र्नधाििण गिी सो बमोष्जमको वावर्िक कार्ि र्ार्लका

र्र्ाि गने ।

चौमार्सक रुपमा ष्जपलाहरुको लागी र्बिामीको संख्र्ाको आधािमा आबश्र्क पने और्र्ध र्था अन्र्

सामाग्रीको माग ि आपुर्र्िको सुचना अद्याबर्धक गने ि सोही अनुसाि और्र्ध आपूर्र्ि र्था व्र्वस्थापन
गने ।

चौमार्सक रुपमा मार्हर्का ष्जपलाहरुमा और्र्ध िु वानी गनि कार्ि र्ार्लका बनाउने ।

ष्जपला र्था स्वास््र् सं स्थाहरुमा और्र्ध भण्िािण सम्बष्न्ध स्थलगर् अनुगमन गरि और्र्धको

गुणस्र्ि कार्म िाख्न स्वास््र्कमीहरुलाई स्थलगर् जानकािी गिाउने ।
अपेष्क्षर्

कुटठिोग कार्िक्रम र्र्ि र्बर्भन्न ष्जपलाहरुमा कुटठिोगका लागी आबश्र्क पने और्र्ध भण्िािणको

अर्भलेख

कार्िक्रम सं चालन पश्चार् अर्भलेख प्रर्र्वेदन इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखामा अर्नवार्ि

प्रर्र्र्ल
प्रर्र्वेदन

गुणस्र्ि कार्म गरि और्र्ध स्टक आउट र्था ओभि स्टक नहुने ।
रूपमा पठाउनु पनेछ ।

कार्िक्रमको परिचर्: कुटठिोग प्रभाववर् ष्जपलाका नगि र्था गाँउपार्लकाहरु वपछर्िएको बगि, कुटठ प्रभाववर्
केष्न्रर् एरिर्ामा सवक्रर् र्बर्धबाट
उपचािको व्र्वस्थापन

खोजपिर्ाल, कुटठिोग र्बिामीको पवहचान गिी समर्मै िोग र्नदान ि

गने । साथै कुटठिोगको कािणबाट हुने अपाङ्गर्ा ि संक्रमण न्र्ूर्नकिण गनि

पड्र्ाल अर्भर्ान सं चालन गरिने छ ।
कृर्ाकलापको
नाम

उद्देश्र्

खोज

कुटठिोग बवि प्रभाववर् क्षेर, समुदार्, ववद्यालर्, लष्क्षर् समुहमा सक्रीर् र्बर्धबाट कुटठिोगका र्बिामी
खोजपड्र्ाल ।

शुरुकै अवस्थामा समुदार्मा कुटठिोग र्था छालािोग वविामीको र्नदान ि उपचािको व्र्वस्थापन गने
।

जनचेर्नाको अर्भवृष्द्ध गिी कुटठिोग वविामी र्था परिवाि प्रर्र्को सामाष्जक भेदभावलाई न्र्ूर्नकिण
गने ।

कुटठिोगको कािणवाट हुने अपाङ्गर्ा ि संक्रमण न्र्ूर्नकिण
अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल
सन्चालन प्रकृर्ा

गने

।

शुरुकै अवस्थामा वविामी पत्ता लगाइ उपचािमा आउने ि समुदार्मा िोगको सं क्रमणमा कमी हुने ।
कुटठिोगको कािणले हुने अपाङ्गर्ामा कमी आईि सामाष्जक भेदभावमा कमी आउने ।
समुदार्को कुटठिोग सम्वन्धी जनचेर्नामा अर्भबृष्द्ध हुने ।

कुटठिोग प्रभाववर् ष्जपलाका पार्लकाहरु, वपछिा वगि, दर्लर् समुदार् लगार्र् जोष्खममा िहेका
समुदार्को छनौट गने ।
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छनौटमा पिे का पार्लकाहरु अन्र्गिर्का स्वास््र् सं स्थाका ष्चवकत्सक, स्वास््र्कमीहरु, मवहला

स्वर्ं सेवकहरु र्था कुटठ प्रभाववर्हरुलाई अथि मन्रालर्को खचि र्नदे ष्शका अनुसाि बजेट बाँिर्ाँि

गिी वटप्पणी ष्स्वकृर् गिाइ (Norms) मा उपलेख भए अनुसाि बजेट परिर्ध र्भर िही अर्भमुखीकिण
गने ।

र्बिामी खोज पड्र्ाल कार्िक्रममा मवहला स्वास््र् स्वर्ं सेववका, कुटठ प्रभाववर्, स्वास््र्कमी
ष्चवकत्सकहरु सं लग्न िहनेछन् । उि कार्िक्रममा १ जना स्वास््र्कमी, १ जना मवहला स्वर्ं सेवक,

१ जना कुटठ प्रभाववर्, ष्चवकत्सकहरु मध्र्ेबाट कम्र्ीमा १ जना मवहला हुने गिी २ जनाको एउटा
टोली बनाउने ।

र्स कार्िको अर्भमुष्खकिण, अनुगमन र्था सुपरिवेक्षणमा स्वास््र् कार्ािलर् प्रमुख, ष्चवकत्सक,
र्ोकल पसिन, स्वास््र् र्नदे शनालर्का र्नदे शक, केन्रीर् स्र्िबाट छालािोग कुटठिोग ववशेर्ज्ञ,
कार्िक्रम

अर्धकृर्हरु,

सहर्ोगी

सं स्थाहरुबाट सं स्थाका प्रर्र्र्नर्धहरु,

सुपिभाइजिको

प्रत्र्क्ष

सहभागीर्ामा कार्िक्रम संचालन हुनेछ ।

कार्िक्रम सं चालनको लार्ग कार्िक्रमको प्रािम्भमा ष्जपला स्र्रिर् अर्भमुखीकिण, सुक्ष्म र्ोजना

(Microplan) गरि मार्थ उपलेष्खर्को सहभागीर्ा गिाई उपलब्धी हार्सल हुने गिी कार्िक्रम सं चालन
गने ।

र्बद्यालर्का र्बद्याथीहरुलाइ कुटठिोगबािे मा जानकािी गिाइ उनीहरुको शािीरिक परिक्षण समेर्
गनुप
ि दिछ ।
बजेट बाँिर्ाँि

खचि ष्शर्िक
अर्भमुष्खकिण कार्िक्रम सहभागीहरुलाई
र्ार्ार्ार् खचि

(कुटठप्रभाववर् व्र्ष्ि, मवहला स्वा.से/ स्वर्म् सेवक)

अर्भमुष्खकिण कार्िक्रम श्रोर् व्र्ष्ि भत्ता
स्टे सनिी
खाजा

ववववध (व्र्ानि,

माइवकङ्ग, व्र्ानि, पम्प्लेट, र्भत्ते लेखन आर्द)

वविामी खोजपड्र्ाल स्वास््र्कमी र्ार्ार्ार् खचि

वविामी खोजपड्र्ाल कुटठप्रभाववर् व्र्ष्ि, मवहला स्वा.से/ स्वर्ं सेवकलाई र्ार्ार्ार् खचि
र्मि-र्मेट र्ोटोकपी

Confirmation टोलीलाई सुपिर्भजन, अनुगमनको लागी दै . भ्रमण.भत्ता/ र्ार्ार्ार् खचि र्नर्मानुसाि
ववववध

नोटः मार्थका खचि ष्शर्िकहरुमा खचि ववर्नर्ोष्जर् गिी

२०७५ अनुसाि स्वास््र् कार्ािलर् मार्िर् गनि सवकन्छ।
अर्भलेख

अथि मन्रालर्को कार्ि सं चालन र्नदे ष्शका

कार्िक्रम सम्पन्न भै सकेपर्छ अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखामा

प्रर्र्वेदन

अर्नवार्ि रूपमा पठाउनु पने छ ।

सन्दभि सामाग्री

कुटठिोग सम्बष्न्ध कार्ि सं चालन र्नदे ष्शका २०७५,
कुटठिोग र्नवािण अर्भर्ान र्नदे ष्शका ।
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कार्िक्रमको परिचर्:

र्ो कार्िक्रम कुटठिोग बिी प्रभाववर् र्िाईका १९ ष्जपलाहरुमा चौमार्सक रुपमा प्रा.स्वा.के, स्वा.चौ.को
पार्लकास्र्िमा कुटठिोगको अर्भलेख प्रर्र्वेदनको अध्र्ावष्द्यक गनि, कार्िक्रममा दे ष्खएका प्राववर्धक समस्र्ाहरुको

पवहचान, र्था समस्र्ाको समाधानका उपार्हरु, और्धी आपुर्र्ि व्र्वस्थापनको अनुगमन गनि सं चालन गरिन्छ
।

कृर्ाकलापको
नाम

कुटठिोग बिी प्रभाववर् ष्जपलामा कार्िक्रम प्रगर्र्, प्राववर्धक अन्र्िवक्रर्ा, छलर्ल, व्र्वस्थापन र्था
समस्र्ा पवहचान ।

उद्देश्र्

र्स अन्र्गिर् कुटठिोग र्नर्न्रण कार्िक्रमको अनुगमन, प्राववर्धक अन्र्िवक्रर्ा गिी दे ष्खएका
समस्र्ाहरुको समाधान गने ।

अपेष्क्षर्

कार्िक्रम र्था उपचाि सेवामा आई पिे का प्राववर्धक समस्र्ाहरु समाधान हुने ।

कुटठिोगको और्र्ध र्था स्वास््र् ष्शक्षा सामग्रीहरुको आपूर्र्ि व्र्वस्थामा सहर्ोग पुग्ने ।

प्रर्र्र्ल

वविामीहरुको अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन अध्र्ावर्धक हुने ।

कार्िक्रम सं चालनमा स्थानीर् स्र्ि, प्रदे श स्वास््र् कार्ािलर् र्था सहर्ोगी सं स्था बीचमा समन्वर् हुने
सन्चालन प्रकृर्ा

स्वास््र् र्नदे शनालर्ले कुटठिोग बिी प्रभाववर् ष्जपलाहरुको पवहचान गरि सम्बष्न्धर् ष्जपलाको
स्वास््र् कार्ािलर् मार्िर् नगि र्था गाँउपार्लका र्हमा र्ो कार्िक्रम सं चालन गिाउनुपछि ।
र्स कार्िक्रमको लार्ग स्वास््र् कार्ािलर्बाट र्ोवकएका सुपरिवेक्षकहरु,

कुटठ अर्धकृर् वा र्ोकल

पसिन, र््र्ांक अर्धकृर्, हे अ, र्सअहे व सहजकर्ािको रुपमा िहनेछन् । सम्बष्न्धर् सहर्ोगी सं स्थाका

प्रर्र्नीधीहरुलाई अर्नवार्ि रुपमा सहभागी गिाइ कार्िक्रमलाई थप सहजीकिण र्था समन्वर् गनुप
ि नेछ
।

प्रा।स्वा।के।, स्वा।चौकी, पार्लका स्र्िमा अनुगमन सर्मक्षा कार्ि सवकए पर्छ सो कार्िमा भाग
र्लएका सहजकर्ािहरु ि अन्र् सम्बन्धीर् व्र्ष्िहरु सवहर् स्वास््र् कार्ािलर् प्रमुखको अध्र्क्षर्ामा

प्रा।स्वा।के।, स्वा।चौ। स्र्िीर् मर्नटरिं ग, अनुगमनमा गरिएका गर्र्ववधी ि दे ष्खएका समस्र्ाहरुको
ववर्र्मा छलर्ल एवं सर्मक्षा गने ।सर्मक्षाबाट आएका र््र्ांक एवं प्रर्र्वेदनहरुको समार्ोजन र्था

Verification गनुपि दिछ । र्र्द अर्भलेख ि प्रर्र्वेदनमा र्िक भएमा र्ुरुन्र् त्र्सको पृटठ पोर्ण
सम्बष्न्धर् स्वास््र् सं स्थालाइ र्दनु पदिछ ।
बजेट बाँिर्ाँि

अथि मन्रालर्को कार्ि संचालन र्नदे ष्शका २०७५ अनुसाि गने ।

अर्भलेख

कार्िक्रम सं चालन पश्चार् प्रर्र्वेदन इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखामा अर्नवार्ि रूपमा

सन्दभि सामाग्री

कुटठिोग र्नर्न्रण िाष्टटर् कार्ि सं चालन र्नर्दिशका २०७५

प्रर्र्वेदन

पठाउनु पने छ ।

कार्िक्रमको परिचर्: सं क्रमण न्र्ून गनि र्बिामीको परिवाि र्था सम्पकिमा िहेका समुदार्मा सम्पकि परिक्षणको
माध्र्म वाट र्बिामी खोजपिर्ालको साथै र्ो िोग िोकथामको लागी एकमारा रिर्ाष्म्पसीन और्धीको सेवन
गिाएि

कुटठिोगको प्रकोपलाई र्ुलनात्मक रुपले कम गनि सवकन्छ । कार्ािन्वर्नको दृटटीले र्ो कार्िक्रम

वकर्ार्र्ी ि प्रभावकािी दे ष्खन्छ ।
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कृर्ाकलापको
नाम

उद्देश्र्

Leprosy Post Exposure Prophylaxis (एलपेप) कार्िक्रमको र्बस्र्ाि, अर्भमुष्खकिण र्था
अनुगमन

गाउँ र्था नगिपार्लका अन्र्गिर्का स्वास््र् सं स्थाहरुमा कुटठिोग उपचािको लार्ग दर्ाि भएका र्बिामी
र्था प्रभाववर्हरु (Index Case) को सम्पकिमा िहे का परिवाि र्था र्छमेकीहरुको सम्पकि जाचँ गिी
शुरु अवस्थामा नै िोग पत्ता लगाई उपचाि व्र्वस्थापन गने ।

कुटठिोगको परिवाि र्था र्छमेकीहरुलाई कुटठिोग र्बरुद्घको और्र्ध Rifampicin को एक मारा
खुवाइ
अपेष्क्षर्

प्रोवर्लाष्क्सस ववर्ध बाट कुटठिोग संक्रमणलाई न्र्ूर्नकिण गने ।

वविामीहरुको सम्पकिमा िहे का व्र्ष्िहरुलाई एक मारा रिर्ाम्पीर्सन और्र्धको प्रोवर्लाष्क्सस बाट

प्रर्र्र्ल

समुदार्मा िोगको संक्रमण दिमा कमी आउने

सन्चालन प्रकृर्ा

कार्िक्रम

सं चालन LPEP

Protocol

को

आधािमा

छालािोग र्बशेर्ज्ञ,

व्र्वस्थापक

एवं

स्वास््र्कमीहरुको पूणि र्नदे शन र्था समन्वर्मा सं चालन गने ।
कार्ि र्ोजना बनाउने ।

कार्िक्रमबािे अर्भमूष्खकिण गने र्दन से अर्भमुष्खकिण १.स्वा.म
व्र्वस्थापन सर्मर्र् १ र्दन )

,र्दन स्वास््र्कमी २(, स्वास््र्

र्स कार्िक्रममा सम्वष्न्धर् क्षेरका सहर्ोगी सं स्थाको प्रत्र्क्ष सं लग्नर्ा र्था आबश्र्क सहर्ोग
जुटाउने ।

केन्र र्था स्वास््र् र्नदे शनालर्को प्रत्र्क्ष सहर्ोग ि समन्वर्मा र्ो कार्िक्रम संचालन हुनेछ ।

र्ो कार्िक्रम LPEP Protocol मा उपलेख भएनुसािका Index Case हरुको परिवाि ि
र्छमेकीहरुको अर्भलेख र्र्ाि गने ।

अर्भलेख अनुसाि वविामीको परिवाि र्था र्छमेकी परिवािका सदस्र्हरुको स्वास््र् परिक्षण गने ।

Protocol मा उपलेख भए अनुसाि सम्पकि परिक्षण गिे पर्छ रिर्ाष्म्पर्सनको एक मारा

खुवाउने

।

सुपरिवेक्षण अनुगमन गने ।
बजेट बाँिर्ाँि

घिभेट गदाि म.स्वा.से. हरुलाई प्रर्र्र्दन रू. ४०० ि स्वास््र्कमीहरुलाई प्रर्र्र्दन रू.

र्ार्ार्ार् खचि उपलब्ध गिाउनु पने छ । अथि मन्रालर्को खचि र्नदे ष्शका अनुसाि अर्भमुष्खकिण,
सुपरिवेक्षण र्था अनुगमन आर्दको बजेट बाँिर्ाँि गिी वटप्पणी ष्स्वकृर् गिाइ
गने ।

अर्भलेख

५००

कार्िक्रम

कार्िक्रम सं चालन

सम्पन्न भैसकेपर्छ अर्भलेख प्रर्र्वेदन इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखामा

प्रर्र्वेदन

अर्नवार्ि रूपमा पठाउनु पनेछ ।

सन्दभि सामाग्री

कुटठिोग र्नर्न्रण िाटट र् कार्ि सं चालन र्नर्दिशका २०७५
LPEP कार्ि सं चालन र्नर्दिशका २०७७

कार्िक्रमको परिचर्: नेपाल सिकािले र्नधाििण गिे को १० प्रकािका

अपाङ्गर्ाहरु छन् । र्ी अपागंर्ाबाट

शिीिका एक अगं वा धेिै प्रणालीलाई असि पने गिी चोटपटक लागेको कािणले अपागंर्ा हुनसक्छ । र्ी

अपागंर्ा भएका व्र्ष्िहरुको आपर्कार्लन उपचाि व्र्वस्थापन गनि समर्मै खोजपड्र्ाल ि पवहचान गिी,

उनीहरुलाइ पिामशि सवहर् आवश्र्क व्र्वस्थापनको लागी प्रेर्ण गिी अपाङ्गर्ा हुनबाट बचावट गनि ि थप
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अपाङ्गर्ा हुनबाट बचाउने कृर्ाकलापका लागी स्वास््र्कमीहरुलाई अर्भमुष्खकिण गने। अपाङ्गर्ाको ष्शघ्र
पवहचान, पिामसि र्था िे र्िल सेवा सम्वष्न्ध अर्भमुष्खकिण
कृर्ाकलापको

अपाङ्गर्ाको ष्शघ्र पवहचान, पिामसि र्था िे र्िल सेवा सम्वष्न्ध अर्भमुष्खकिण

उद्देश्र्

स्वास््र्कमीहरुलाई अपाङ्गर्ाको ष्शघ्र पवहचान, पिामशि र्था िे र्िल सेवा सम्वष्न्ध अर्भमुष्खकिण

नाम

गने

अपाङ्गर्ा हुनबाट बचावट गनि

शरििका एक अगं वा धेिै प्रणालीलाइ असि पनेगिी चोटपटक

लागेकाहरुलाई आपर्कार्लन उपचाि व्र्वस्थापन गनि।
प्रेर्ण प्रणाली सुदृिीकिण

गने ।

अपाङ्गर्ा हुनबाट बचावट गनि शरििका एक अगं वा धेिै प्रणालीलाई असि पने गिी चोटपटकबाट
भएका अपागंर्ा पवहचान गिी समर्मै प्राथर्मक उपचाि सवहर् प्रेर्ण गनि दक्ष जनशिी र्र्ाि गने
।
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल

अपाङ्गर्ा हुनबाट बचावट गनि

शरििका एक अगं वा धेिै प्रणालीलाइ असि पनेगिी चोटपटक

लागेकाहरुलाइ आपर्कार्लन उपचाि व्र्वस्थापन हुने ।
समर्मै प्रेर्ण भै थप अपागंर्ा हुनबाट बचाउन सवकने ।

सन्चालन प्रकृर्ा

अपाङ्गर्ाको ष्शघ्र पवहचान, पिामशि सम्बष्न्ध अर्भमुष्खकिणको लागी ष्जपला छनोट गने ।
अपाङ्गर्ाको ष्शघ्र पवहचान, पिामसि सम्बष्न्ध प्रष्शक्षकको व्र्वस्था गिी र्ार्लम सं चालन गने ।

र्ार्लम अर्भमुष्खकिण सुपेिीबेक्षण अनुगमन ि समन्वर् गनि इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण
महाशाखामा पराचाि गने ।
बजेट बाँिर्ाँि

अथि मन्रालर्को खचि र्नदे ष्शका अनुसाि बजेट बाँिर्ाँि गिी वटप्पणी ष्स्वकृर् गिाइ

अर्भलेख

कार्िक्रम सं चालन पश्चार् अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखामा

सन्दभि सामाग्री

अपागंर्ा व्र्वस्थापन र्नर्र्, िणर्नर्ी र्था १० बर्े कार्िर्ोजना २०७३-२०८२

प्रर्र्वेदन

सं चालन गने ।

कार्िक्रम

अर्नवार्ि रूपमा पठाउनु पने छ ।

कार्िक्रमको परिचर्:

कुटठिोगको ष्जवाणुले छाला ि स्नार्ुमा प्रभाव पाने

भएकोले समर्मै उपचाि नभएमा

अपाङ्गर्ा हुन सक्छ । जसको कािण सामाष्जक भेदभावका साथै दै र्नक जीवन र्ापनमा कर्ठनाइ उत्पन्न

हुनसक्छ । उर्नहरुको दै र्नकीमा सहजीकिण ि सामाष्जक भेदभाव कम गनि िोगबाट उत्पन्न भएको हार् गोिा
ि आँखाको अपागंर्ालाइ सुधािात्मक शपर्वक्रर्ा गिी सुधाि गनि सवकन्छ । र्सका लागी स्थानीर् स्र्िमा नै
क्र्ाम्प गिी सहर्ोगी सस्थाहिरुको सहर्ोगमा ष्शबीि सं चालन गनुि पदिछ ।
कृर्ाकलापको
नाम

उद्देश्र्

सहर्ोगी सं स्थाको समन्वर्मा सुधािात्मक शपर्वक्रर्ा (Reconstructive Surgery camp) ष्शववि
सं चालन

सुधािात्मक शपर्वक्रर्ा गिी अपाङ्गर्ा भएका व्र्ष्िहरूको कार्िक्षमर्ा, गर्र्शीलर्ाको अर्भवृष्द्ध गरि
सामाष्जक जीवनस्र्ि सुधाि गने ि सामाष्जक सहभागीर्ामा ववस्र्ाि

340

गने ।

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल

दै र्नक जीवन र्ापनमा सहजीकिण भइ सामाष्जक

भेदभाव हट्ने छ ।

सन्चालन प्रकृर्ा

कुटठिोगका र्बिामीलाई पार्क पने स्थानको छनोट गिी सुधािात्मक शपर्कृर्ा

क्र्ाम्पको

कार्िर्ोजना र्र्ाि गिी

स्वास््र् कार्ािलर् मार्िर् ष्जपलाका स्वास््र् सं स्थाहरुमा दर्ाि भएका र्था उपचाि पुिा गिे का

र्बिामी, प्रभाववर्, लष्क्षर् समुह मध्र्े सुधािात्मक शपर्कृर्ा गनि आवस्र्कपने र्बिामीहरु कुटठिोग
कार्िक्रमको िाष्टटर् र्नदे ष्शका अनुसाि

छनोट गिी

सूची र्र्ाि गने ।

क्र्ाम्प सं चालन गनि बजेट बाँिर्ाँि र्था र्नणिर् गिाउने ।
सुधािात्मक शपर्वक्रर्ा

सम्बष्न्धर् सहर्ोगी सं स्थाको समन्वर्मा गने ।
बजेट बाँिर्ाँि गिी वटप्पणी ष्स्वकृर्

बजेट बाँिर्ाँि

अथि मन्रालर्को खचि र्नदे ष्शका ि आर्थिक र्नर्मानुसाि

अर्भलेख

सेवाग्राहीको नाम, उमेि, र्लङ्ग, ठेगाना, अपाङ्गर्ाको प्रकाि , प्रदान गरिएको सुधािात्मक सेवा ि

प्रर्र्वेदन
सन्दभि सामाग्री

गिाइ कार्िक्रम सं चालन गने ।

सहार्क सामाग्रीको वकर्सम ि मूपर्को ववविण सवहर् ष्प्तवेदन गने

।

र्सर्बआि र्नदे ष्शका २०६८

कुटठिोग कार्िक्रमको िाष्टटर् र्नदे ष्शका २०७५

कार्िक्रमको परिचर्:

पुनस्थािपना सेवा एक Multidisciplinary approach हो जस अन्र्गिर् ष्चवकत्सक र्था

स्वास््र्कमी, वर्ष्जर्ोथेिापी, स्पीचथेिापी, अकुपेशनलथेिापी, कृर्रम अङ्ग र्था सहार्क उपकिण आर्द पदिछन्
। र्ो सेवाले व्र्ष्िको कार्िक्षमर्ामा अर्भवृष्द्धका साथै अपाङ्गर्ामा कमी पर्ाई समुदार्मा आधारिर् पुनस्थािनालाई

सहर्ोग गदिछ । स्वास््र् सेवामा सविव्र्ापी पहुँचले (Universal Health Coverage) पुनःस्थापनालाई
अत्र्ावश्र्क स्वास््र् सेवाको रूपमा पवहचान गिे को छ ि उच्च गुणस्र्िका साथै र्बना आर्थिक कर्ठनाइ र्ो

सेवाको सुर्नष्श्चर् हुनेछ । िोकथाम, स्वास््र् प्रवद्धिन, उपचाि ि पिामशिका साथै मार्नसको पूण ि स्वास््र्
आवश्र्कर्ा सम्बोधन गनि पुनःस्थापना सेवा महत्वपुण ि भएकोले अस्पर्ालमा कार्ििर् ष्चवकत्सक र्था
स्वास््र्कमीहरुलाइ लष्क्षर् गिी अपाङ्गर्ा व्र्वस्थापन र्था पुनस्थािपना सम्वष्न्ध अर्भमुष्खकिण कार्िक्रम गिीने
छ ।

कृर्ाकलापको

अस्पर्ालमा कार्ििर् ष्चवकत्सक र्था स्वास््र्कमीहरुलाइि अपाङ्गर्ा व्र्वस्थापन र्था पुनस्थािपना

उद्देश्र्

स्वास््र्कमी र्था ष्चवकत्सकहरुलाई अर्भमुष्खकिणद्धािा पुनस्थािपना सेवाको

अपेष्क्षर्

स्वास््र्कमी र्था ष्चवकत्सकहरुले अपागंर्ा व्र्वस्थापन ि पुनस्थािपनाको महत्व बािे जानकािी प्राप्त

नाम

प्रर्र्र्ल

सम्वष्न्ध अर्भमुष्खकिण

जानकािीका साथै उष्चर् पुनस्थािपना केन्रमा प्रेर्ण गने क्षमर्ा अर्भबृष्द्ध गिाउने ।

महत्व बािे

गरि पुनस्थािपना सेवा आवश्र्क भएकाहरुलाई उष्चर् पुनस्थािपना केन्रमा प्रेर्ण गनेछन्।
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सन्चालन प्रकृर्ा

अर्भमुष्खकिण सञ्चालन गनि ववर्भन्न अस्पर्ालहरुसँग समन्वर् गरि सहभागीहरू छनौट गरिनेछ

वर्ष्जर्ोथेिावपस्ट र्था अन्र् पुनस्थािपनाकमीहरुद्धािा ववर्भन्न अस्पर्ालमा कार्ििर् स्वास््र्कमी र्था
ष्चवकत्सकहरुलाई अर्भमुष्खकिण प्रदान गरिनेछ

पावि प्वाइन्टको प्रर्ोगद्धािा अन्र्िवक्रर्ात्मक ववर्धबाट अर्भमुष्खकिण सञ्चालन गरिनेछ

अर्भमुष्खकिणमा ववर्भन्न अपाङ्गर्ा र्था ववकािहरुका र्नम्र्ी आवश्र्क पने पुनस्थािपना बािे
छलर्लका साथै उपर्ुि पुनस्थािपना केन्रमा प्रेर्ण बािे

जानकािी र्दइनेछ

अस्पर्ालले नष्जक िहे को शािीरिक पुनस्थािपना केन्रहरूसँग समन्वर् गने

बजेट बाँिर्ाँि

र्बर्नर्ोष्जर् बजेटको परिधी र्भर िवह आर्थिक र्नर्मावली र्था अथि मन्रालर्को खचि र्नदे ष्शका

अर्भलेख

अर्भमुष्खकिण सम्पन्न भैसके पश्चार् प्रर्र्वेदन, र्ोटोहरु, हाष्जिी आर्द इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था

प्रर्र्वेदन
सन्दभि सामाग्री

अनुसाि बजेट बाँिर्ाँि गिी वटप्पणी स्वीकृर् गिाइ

कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गने ।

इवपर्िर्मर्ोलोजी र्था िोग र्नर्न्रण महाशाखामा पठाउनु पनेछ ।

पाँच वर्ि मुर्नका अपाङ्गर्ा भएका बालबार्लकाहरुको शीघ्र पवहचान ि प्रेर्ण गनि मवहला स्वास््र्
स्वर्ं सेववकाहरुका लार्ग र्ार्लम।

Priority

assistive

product

list

of

Nepal,

https://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/Final_Priorit
yAssistiveProductListV2_12062018.pdf?ua=1

Basic Physiotherapy Training to Health Assistants in Nepal
Training on Rehabilitation in Disaster Management
Training on Rehabilitation of Trauma patients

कार्िक्रमको परिचर्: िाष्टिर् जनगणना २०६८ को प्रर्र्वेदन अनुसाि नेपालको कुल जनसं ख्र्ाको लगभग २%
अपाङ्गर्ा भएका व्र्ष्िहरु िहेका छन् । र्बश्व स्वास््र् सं गठनका अनुसाि कुल जनसं ख्र्ाको १५प्रर्र्शर्

ब्र्िवहरु कुनै न कुनै प्रकािको अपाङ्गर्ा िहेको अनुमान छ । “अपाङ्गर्ा भएका व्र्ष्िहरूको अर्धकाि सम्बन्धी

महासष्न्ध" ि अपाङ्गर्ा व्र्वस्थापन सम्वन्धी नीर्र्, िणनीर्र् र्था १० वर्े कार्िर्ोजना (२०७३-३०८२) मा

अपाङ्गर्ा भएका व्र्ष्िहरूलाई उपर्ुि र्था गुणस्र्िीर् सहर्ोगी सामाग्री लगार्र् कृर्र्म हार् खुट्टा र्था
अथोवटकको उपलब्धर्ा र्था उत्पादन सुर्नष्श्चर् गने प्रर्र्वद्धर्ा जनाएको छ । त्र्समध्र्े शािीरिक अपाङ्गर्ा
भएका व्र्ष्िहरुको लार्ग प्रर्ोग हुने
मार्िर् प्रदान गरिनेछ ।

र्नम्नप्रकािका कृर्र्म हार् खुट्टा र्था अथोवटक सेवा

हार् ि गोिाको लार्ग प्रोस्थेर्सस
हार् ि गोिाको लार्ग अथोर्सस
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र्स कार्ािक्रम

कृर्ाकलाको
नाम

प्रादे ष्शक अस्पर्ालबाट कृर्र्म हार् खुट्टा र्था अथोवटक सेवा ववर्िण

त्र्समध्र्े शािीरिक अपाङ्गर्ा भएका व्र्ष्िहरुको लार्ग प्रर्ोग हुने र्नम्नप्रकािका कृर्र्म हार् खुट्टा
र्था अथोवटक सेवा

र्स कार्ािक्रम मार्िर् प्रदान गरिनेछ ।

हार् ि गोिाको लार्ग प्रोस्थेर्सस
हार् ि गोिाको लार्ग अथोर्सस
उद्देश्र्

अर्र्–गरिब ि वपछर्िएका अपाङ्गर्ा भएका व्र्ष्िको पवहचान ि उपर्ुि
अथोवटक सेवाको

अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल

उपलब्धर्ा स्थानीर् स्र्िमै सुर्नष्श्चर् गने ।

कृर्र्म हार् खुट्टा र्था अथोवटक सेवा मार्िर् अपाङ्गर्ा भएका व्र्ष्िहरूको कार्िक्षमर्ा, गर्र्शीलर्ाको
अर्भवृष्द्ध गरि सामाष्जक सहभागीर्ा हुने ।
अन्र् स्वास््र् सेवा जस्र्ै

कार्ािन्वर्न
प्रकृर्ा

कृर्र्म हार् खुट्टा र्था

कृर्र्म हार् खुट्टा र्था अथोवटक

सेवा प्रदान हुने ।

सेवा र्र्न चिणमा उपलब्ध गिाउने :
पवहलो चिण

प्रादे ष्शक अस्पर्ालले

प्रादे ष्शक अस्पर्ालले

नष्जकको शािीरिक पुनस्थािपना केन्र मार्िर् सेवा प्रदान गने ।

अपाङ्ग महासं घ नेपालको प्रादे ष्शक ि ष्जपला इकाइहरू सँग समन्वर् गिे ि

कृर्र्म हार् खुट्टा र्था अथोवटक सेवाका लार्ग अपाङ्गर्ा भएका व्र्ष्िहरूको सुची र्र्ाि गने ।
शािीरिक पुनस्थािपना केन्रमा र्नम्नानुसाि सेवाहरू उपलव्ध हुनपु ने छ :
वर्ष्जर्ोथेिापी

सहार्क सामग्री

समुदार्मा आधारिर् सेवा

सेवाग्राही आवास कक्षको सुववधा
वर्ष्जर्ोथेिावपस्ट

प्रोस्थेवटस्ट - अथोवटस्ट

सं र्न्र एक–शािीरिक पुनस्थािपना केन्रले स्थानीर् र्हमै र्ोकेको स्थानमा घुम्र्ी ष्शवविको आर्ोजना
गरि सेवा प्रदान गने । घुम्र्ी ष्शववि प्रवक्रर्ा मार्िर् र्नम्न अनुसािले सेवा उपलब्ध गिाउने ।
नाप जाँचलाई र्ोवकएको र्दनमा

शािीरिक पुनस्थािपना केन्रबाट आएको

पुनस्थािपना

वटम

(वर्ष्जर्ोथेिावपस्ट ि पी एण्ि ओ ) ले अपाङ्गर्ाको आवश्र्कर्ा पवहचान गरि सहार्क सामग्रीको
नाप जाँच गने ि त्र्सै र्दन ववर्िण गनि र्मपने सामाग्रीहरु

सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गिाउने ।

वर्वटं गको लार्ग र्ोवकएको समर् (१ मवहनापर्छ) त्र्सै स्थानमा पुनः सेवाग्राहीहरु भेला गिे ि

आवश्र्क र्ार्लमका साथै सहार्क सामग्री प्रदान गने । शािीिको िांचा अनुरुप बनाउनु पने

सहार्क सामाग्री जस्र्ै कृर्रम हार् खुट्टा, अथोवटक उपकिण, व्हीलचेर्ि, आर्द वर्वटं ग को लार्ग
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उपर्ुि समर् (१ मवहना) र्ोक्ने ि त्र्सै स्थानमा वर्ट गनि नसवकने सहार्क सामग्रीको लार्ग
शािीरिक पुनस्थािपना केन्रमा प्रेर्ण गरि सेवा प्रदान गनुि पछि ।

सं र्न्र दुई – स्वास््र् ि अपाङ्गर्ा सं र्ोजकको समन्वर्मा पवहचान भएका अपाङ्गर्ा भएका
व्र्ष्िहरुलाई उपर्ुि र्दन ि समर् र्ोकी शािीरिक पुनस्थािपना केन्रमा प्रेर्ण गरि
गने । र्स प्रवक्रर्ा मार्िर् र्नम्न अनुसाि सेवा उपलब्ध गिाउने ।

सेवा प्रदान

आवश्र्कर्ा पवहचान भएका व्र्ष्िहरुलाई शािीरिक पुनस््थापना केन्रमा प्रेर्ण गरि उपर्ुि सेवा
प्रदान गने ।

टािाबाट आउनुभएका सेवाग्राहीहरुको आवास कक्षको व्र्वस्था गरि सेवा प्रदान गने
शािीरिक पुनस्थािपना

केन्रको मापदण्ि अनुरुप सेवा प्रदान गने

सविप्रथम सेवाग्राहीको वास्र्ववक आवश्र्कर्ाको पवहचान गरि सहार्क सामाग्री को नाप जाँच गने
र्वकिन नर्मपने सेवाग्राहीहरुलाई आवास कक्षामै िाख्ने ि

सामाग्री र्र्ाि भएपछी वर्वटं ग र्था आवस्र्क र्ार्लम प्रदान गिी सेवाग्राहीलाइ ववर्िण गने ।
र्ेस्रो चिण

६ मवहना र्भरमा अपागंर्ा भएको ब्र्ष्िको प्रकृर्र् अनुसाि उपलब्ध भएको सहार्क सामाग्रीको
शािीरिक पुनस्थािपना केन्र द्वािा ममिर्, सम्भाि ि र्लोअर् सेवा उपलव्ध गिाउने ।
सहार्क सामग्रीको गुणस्र्िीर्र्ा ि उपर्ुि स्पेष्शवर्केसनको सुर्नष्स्चर्र्ा

शािीरिक पुनस्थािपना केन्रले ष्शववि आर्ोजन बाट सेवा (परिक्षण, नापजाँच, र्लोओप) उपलव्ध

गिाएको सेवाग्राहीको ववविणको प्रर्र्वेदन(सहार्क सामग्री ि मूपर् सवहर्) नगिपार्लकामा पेश
गनुप
ि नेछ ।

र्सैको आधािमा शािीरिक पुनस््थापन केन्रले सेवा प्रदान गिे बापर् सोधभनाि प्राप्त गनेछ ।
अर्भलेख

प्रर्र्वेदन

प्रर्र्वेदन स्वास््र् कार्ािलर् मार्िर् इवपर्िर्मर्ोलोजी ि िोग र्नर्न्रण महाशाखामा सेवाग्राहीको नाम,

उमेि, र्लङ्ग, ठेगाना, अपाङ्गर्ाको प्रकाि, सहार्क सामाग्रीको वकर्सम ि मूपर्को ववविण समावेश
गिी पेश गने ।

शारििीक

पुनस्थािपना

केन्रहरुको
सुची

प्रदे श १:
प्रदे श २:

समूदार्मा आधारिर् पुनस्थािपना, वविाटनगि, मोिं ग
प्रेिणा शािीरिक पुनस्थािपना केन्र, सलािही

बागमर्ी प्रदे श :
गण्िकी प्रदे श :

िाष्टिर् अपाङ्ग कोर्, काठमािौं

हरिर्ोखकि अस्पर्ाल र्था पुनस्थािपना केन्र, पोखिा

प्रदे श ५ ि कणािली प्रदे श:
सुदिु पष्श्चम प्रदे शः
बजेट बाँिर्ाँि

नेपालगंज ष्शक्षण अस्पर्ाल, बाँके

नेपाल िाष्टिर् समाज कपर्ाण सं घ, कन्चनपुि

र्बर्नर्ोष्जर् बजेटको परिधी र्भर िवह आर्थिक र्नर्मावली र्था अथि मन्रालर्को खचि र्नदे ष्शका
अनुसाि बजेट बाँिर्ाँि गिी वटप्पणी ष्स्वकृर् गिाइ
र्नम्नर्लष्खर् ष्शर्िकहरु समेवट बजेट पेश गने

कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गने ।

१. सहार्क सामाग्री खरिद ि उत्पादनको लागर्

२. परिक्षण, नाँपजाँच, वर्टमेन्ट र्लोओपको लागर्
३. ममिर् ि सम्भािको लागर्

४. शािीरिक पुनस्थािपना केन्रको पुनस्थािपना सेवा र्दने टोलीको र्ारा ि आवास को लागर्
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Priority

assistive

product

list

of

Nepal,

https://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/Final_Priorit
yAssistiveProductListV2_12062018.pdf?ua=1
WHO

Provision

of

Manual

Wheelchair

in

less

resource

setting

https://www.who.int/publications-detail/guidelines-on-the-provision-ofmanual-wheelchairs-in-less-resourced-settings
WHO

standards

on

prosthetic

and

orthotics

,

https://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/prosthetics_
orthotics/en/
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क्षर्िोग र्नर्न्रण कार्िक्रम
अटोमेवटक वप सी आि (Xpert®MTB/RIF) र्बस्र्ाि गनि एसी, वप्रन्टि, ब्र्ाकअप लगार्र्का सामाग्री खरिद
एबम वर्टङ खचि
परिचर्

रर्ु पिीक्षणमा प्रर्ोग हुने अटोमेवटक वप सी आि (ष्जन एक्स्पटि) सेवा ववस्र्ाि गनि
आवश्र्क पने एर्स, वप्रन्टि, ववद्युर् व्र्ाकअप लगार्र् अन्र् आवश्र्क सामाग्री खरिद
एंव जिान गनि र्ो कार्िक्रम िाष्खएको हो

उद्देश्र्

रर्ु पिीक्षण पिीक्षण ववर्धवाट क्षर्िोग र्नदान गनि अटोमेवटक वप सी आि (ष्जन एक्सपटि)

अपेष्क्षर्

अटोमेवटक वप सी आि(Xpert®MTB/RIF)सेवा ववस्र्ाि भएको हुनेछ ।

कार्ािन्वर्न

िाष्टिर् क्षर्िोग र्नर्न्रण केन्रसँग समन्वर् गिी नर्ाँ सेवा ववस्र्ाि गरिने स्वास््र् सं स्था

प्रर्र्र्ल
प्रकृर्ा

ववर्ध सेवा ववस्र्ाि गने ।

छनौट गने,

छनौटमा पिे का स्वास््र् सं स्थाको भॏ र्र्क पूवािधाि अवस्थाको अध्र्र्न गिी सेवा
ववस्र्ाि गनि आवश्र्क आवश्र्क सामाग्रीहरुको सूची र्र्ाि गने ।

ववर्नर्ोष्जर् बजेटको परिर्धमा िही क्रमशः AC, Battery power back up, Vortex,
Refrigerator, Autoclave,

Printer, Furniture ( chair, table, cupboard, rack)

आर्द प्राथर्मवककिण गिी सामाग्रीहरू खिीद एवं जिान गने ।

सेवा ववस्र्ाि गरिने सं स्थामा इन्टिनेट सुववधा नभए इन्टिनेट समेर् जिान गनि सवकनेछ
।

नोट
।

AC, Battery power back up, को स्पेष्शवर्केसन अनुसूची १० मा िहेको छ

बजेट वाँिर्ाँि

बजेटको परिर्ध र्भर िही साविजर्नक खरिद ऐन, २०६३ र्था साविजर्नक खरिद

अर्भलेख

सेवा ववस्र्ाि भएको

प्रर्र्वेदन

र्नर्मावली, २०६४ (सं शोधन सवहर्) अनुसाि

जानकािी िाष्टिर् क्षर्िोग र्नर्न्रण केन्रलाइि गिाउने ।

आकष्स्मक व्र्वस्थापन खचि (एष्न्सलिी, और्धीखरिद, रिएजेन्ट), माइक्रोस्कोप ममिर् र्था िुवानी खचि, अन्र्
आवश्र्क सामग्री खिीद आदी
परिचर्

क्षर्िोग र्नदान र्था उपचाि व्र्वस्थापन गनि र्ोवकएका वक्रर्ाकलापमा ववर्नर्ोष्जर् बजेट

कम हुन गइि र्नदान र्था उपचाि व्र्वस्थापनमा बाधा नहोस भन्ने उदे श्र्ले र्ो कार्िक्रम
व्र्वस्था गरिएको हो ।

उद्देश्र्

क्षर्िोग र्नदान र्था उपचाि व्र्वस्थापन गनि आकष्स्मक रूपमा आइ पिे का समस्र्ा
समाधान गने ।
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अपेष्क्षर्

क्षर्िोग र्नदान र्था उपचाि सेवा आकष्स्मक व्र्वस्थापन भएको हुनेछ ।

सञ्चालन प्रकृर्ा

ववर्नर्ोष्जर् िकम र्नम्नानुसाि खचि गनि सवकनेछ ।

प्रर्र्र्ल

एष्न्सलिी और्धी खिीद

अन्र्गिर्का ॵर्धी प्रर्र्िोधी उपचाि केन्रमा उपचाििर् र्ि.आि. क्षर्िोगका वविामीको
लगर् र्र्ाि गने ।

उपचाििर् वविामीको सं ख्र्ा ि २० प्रर्र्शर् जगेिा िाख्ने गिी और्धीको आवश्र्क परिमाण
र्वकन गने ।

अनुसूची ९ अनुसाि ववज्ञ ष्चवकत्सक वा िा .के.र्न.क्ष.बाट प्राप्त िार् वमोष्जम अन्र् ॵर्धी
खिीद गिी वविामीको सं ख्र्ा अनुसाि र्ि.आि उपचाि केन्रहरुमा आपूर्र्ि गने ।
माइक्रोस्कोप ममिर् र्था िु वानी खचिः

ववर्ग्रएका माईक्रोस्कोपको ववविण पठाइि र्दन अन्र्गिर्का माईकोस्कोपी सेन्टिलाइि

पराचाि गने

स्थानीर् स्र्िमा िहेका ममिर् सम्भाि सेन्टिसँग सम्भव भएसम्म बार्ोमेिीकल ईन्जीनीर्ि (
ममिर् गिाउने । )वा माईक्रोस्कोप ममिर् सम्बन्धी र्ार्लम प्राप्त व्र्ष्ि

स्थानीर् स्र्िमा ममिर् हुन नसक्ने भएमा िाष्टिर् क्षर्िोग र्नर्न्रण केन्रसँग समन्वर्
गने ।

ववर्नर्ोष्जर् िकमबाट माईक्रोस्कोप िु वानी ,ममिर् ,पाट पूजािहरुको भ ुिानीपारिश्रर्मक ,

र्था भ्रमण खचि गने ।.ि दै

पर्ाव कञ्जुमेवल र्था अन्र् आवश्र्क सामग्री खिीदः

र्स कार्िका लागी र्स.न.२३ पर्ाव रिजेन्ट र्था कन्जुमेबपस खरिद िुवानी र्था स्थलगर्

अनुष्शक्षण अनुगमन क्र्ू सी स्लाइि कलेक्सन ष्शर्िकमा बजेट व्र्वस्था भएकोले सो
िकम नपुग

खिीद गने ।

भइ माइक्रोस्कोपीक केन्रबाट माग भएको (आकष्स्मक) अवस्थामा मार

ववपन्न क्षर्िोग वविामी र्ार्ार्ार् खचिः

आर्थिक ष्स्थर्र् कमजोि िहेका क्षर्िोगका र्बिामीहरुलाई पोर्ण खचि शीर्िकमा स्थानीर्
र्हमा बजेट

ववर्नर्ोजन िहेकोले स्थानीर् र्हले

अवस्थामा िकम उपलब्ध गिाउने

िकम कम भएको भनी माग भएको

अन्र् आकष्स्मक खचिःअर्भलेख ,र्िर्पटि अनुगमन खचि ,प्रर्र्वेदन र्ािाम छपाइि ,

र्बिामी जाँचर्था पर्ाब कक्ष ममिर् सम्भािसञ्चाि खचि , र्था अन्र् भइपिी आउने अन्र्

खचि आर्द
बजेट बाँिर्ाँि

प्रचर्लर् आर्थिक ऐन र्नर्म अनुसाि

ईसम्बष्न्ध स्थानीर् र्हलाई र्ार्लम २-.एस.आइ.एच.िष्जस्टि एबम िी .र्ब.वट-
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परिचर्

क्षर्िोग र्नदान र्था उपचाि सेवाको ववविण सेवा र्दएकै वखर् DHIS 2 र्था eTB

Register मा प्रववष्टट भएमा चाहेका वखर् सेवाको र््र्ाङ्क प्राप्त हुन गइि अनुगमन गनि ि

र््र्ांक रुटीिवहर् बनाउन सहज हुने भएकाले क्षर्िोगका र्बिामीहरू धेिै भएका स्थानीर्
र्ह अन्र्गिर्का स्वास््र् सं स्थामा क्षर्िोग र्नदान र्था उपचाि सेवा र्दएकै वखर् DHIS

2 र्था eTB Register मा प्रववष्टट गने स्वास््र्कमीको सीप ववकास गनि र्ो र्ार्लम
िाष्खएको हो ।
उद्देश्र्

क्षर्िोग र्नदान र्था उपचाि सेवाको ववविण सेवा र्दएकै वखर् DHIS 2 र्था eTB

अपेष्क्षर्

क्षर्िोग उपचाि र्था र्नदान सेवाको गुणस्र्िीर् र््र्ांक चाहेका बखर् प्राप्त गनि सवकनेछ

Register मा प्रववष्टट गनुि ।

प्रर्र्र्ल
कार्ि

प्रकृर्ा

।

सञ्चालन श्रोर् व्र्ष्ि सहजकर्ािः DHIS 2 ि eTB Register र्ार्लम प्राप्त व्र्ष्ि
सहभागीहरू

स्वास््र् शाखा प्रमुख, स्वास््र् सं स्थाका क्षर्िोग सम्पकि व्र्ष्ि र्था

अर्भलेख प्रर्र्वेदन गनि ष्जम्मेवाि व्र्ष्ि
र्ार्लम अवर्धः २ र्दन
सञ्चालन ववर्धः

अन्र्गिर्का स्वास््र् सं स्थाहरूमा इन्टिनेट सुववधा ि कम्प्र्ूटि भएका सं स्थाहरूको लगर्
र्र्ाि गिी श्रावण मवहना र्भर िाष्टिर् क्षर्िोग र्नर्न्रण केन्रमा पठाउने ।

स्थानीर् र्ह, स्वास््र् कार्ािलर् ि िाष्टिर् क्षर्िोग र्नर्न्रण केन्रसँग समन्वर्मा सं स्था
छनॏ ट गने । र्बिामीको सं ख्र्ा धेिै भएका स्वास््र् संस्थालाइि र्ार्लममा प्राथवककर्ा
र्दने,

र्ार्लम सं चालन कार्िर्ार्लका र्र्ाि गिी १५ र्दन अष्घ िाष्टिर् क्षर्िोग र्नर्न्रण
केन्रलाई जानकािी गिाउने,

र्ार्लम सञ्चालनका लार्ग आवश्र्क कम्प्र्ुटि ि इन्टिनेटको व्र्वस्था गने,

क्षर्िोग र्नदान र्था उपचाि सेवा अर्भलेख प्रर्र्वेदन र्ािामवािे जानकािी गिाउने,
DHIS 2 ि eTB Master Register Software बािे जानकािी गिाउने,

क्षर्िोग सेवाको अर्भलेख eTB Master Register मा अर्भलेख गने ि DHIS 2 Software
मा प्रववटटी गने र्िीका प्रदशिन गने,

क्षर्िोग सेवाको अर्भलेख eTB Master Register मा अर्भलेख गनि ि DHIS 2 Software
मा प्रववटटी गनि लगाउने
आर्थिक

ववर्नर्ोष्जर् िकमको परिर्धर्भर िही अनुसूची १ (क) अनुसाि

अर्भलेख

र्ार्लमका सहभागीको ववविण र्र्ाि गिी एक प्रर्र् िाष्टिर् क्षर्िोग र्नर्न्रण केन्रमा

वाँिर्ाँि
प्रर्र्वेदन

पठाउने
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सन्दभि सामाग्री

DHIS 2 Mannual (व्र्वस्थापन महाशाखा) eTB Mater Register Mannual (िाष्टिर्
क्षर्िोग र्नर्न्रण केन्र)

एवककृर् स्वास््र् व्र्वस्थापन, इ र्ब िष्जटटि सम्वष्न्ध.वट.र्ार्लम र्था चॏ मार्सक कोहटि समीक्षा गोटठी
परिचर्

स्वास््र् कार्ािलर्का क्षर्िोग सम्पकि व्र्ष्िलाइि DHIS 2 ि eTB Master Register
Software वािे जानकािी गिाउन र्था क्षर्िोगका र्बिामीको चॏ मार्सक कोहटि ववश्लेर्ण
गनि र्ो कार्िक्रम िाष्खएको हो

उद्देश्र्

DHIS 2 ि eTB Master Register वािे जानकािी गिाउने ि प्रववष्टट गने सीप ववकास
गने ।

क्षर्िोगका र्बिामीको कोहटि ववश्लेर्ण गने ,

क्षर्िोग सेवा व्र्वस्थापनमा आइ पिे का समस्र्ा पवहचान र्था समाधानका उपार्वािे
छलर्ल गने ।
कार्ि

प्रकृर्ा

सञ्चालन श्रोर् व्र्ष्ि सहजकर्ािः DHIS 2 ि eTB Master Register र्ार्लम प्राप्त व्र्ष्ि (स्वास््र्
कार्ािलर्का क्षर्िोग सम्पकि व्र्ष्ि) स्वास््र् कार्ािलर् प्रमुख

गोटठी अवर्धः प्रथम चॏ मार्सकमा ४ र्दन दोस्रो ि र्ेस्रो चॏ मार्सकमा मा २ र्दन
एवककृर् स्वास््र् व्र्वस्थापन, इर्ब िष्जटटि सम्वष्न्ध र्ार्लम.वट.
सहभागीहरू

स्वास््र् कार्ािलका क्षर्िोग सम्पकि व्र्ष्ि र्था अर्भलेख प्रर्र्वेदन गनि

ष्जम्मेवाि व्र्ष्ि, प्रादे ष्शक अस्पर्ाल क्षर्िोग सम्पकि व्र्ष्ि

प्रथम चॏ मार्सक गोटठीको अष्घपलो २ र्दन एवककृर् स्वास््र् व्र्वस्थापन, इर्ब .वट.
िष्जटटि सम्वष्न्ध र्ार्लम सञ्चालन गने ,

कार्िक्रम संचालन कार्िर्ार्लका र्र्ाि गिी १५ र्दन अघी िाष्टिर् क्षर्िोग र्नर्न्रण
केन्रलाई जानकािी गिाउने

र्ार्लम सञ्चालन हुने स्थानमा इन्टिनेट सुववधा भए नभएको अवलोकन गिी नभए जिान
गने

,

र्ार्लमका सहभागीहरूलाइि पर्ापटप कम्प्र्ुटि र्लइ आउन पराचाि गने ,

क्षर्िोग र्नदान र्था उपचाि सेवा अर्भलेख प्रर्र्वेदन र्ािाम वािे जानकािी गिाउने ,
DHIS 2 ि eTB Master Register Software बािे जानकािी गिाउने ,

क्षर्िोग सेवाको अर्भलेख eTB Master Register अर्भले ख गने ि DHIS 2 Software
मा प्रववटटी गने र्िीका प्रदशिन गने ,

क्षर्िोग सेवाको अर्भलेख eTB Master Register अर्भले ख गनि ि DHIS 2 Software
मा प्रववटटी गनि लगाउने

चॏ मार्सक कोहटि समीक्षा गोटठी
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सहभागीहरूः स्वास््र् कार्ािलर्का क्षर्िोग सम्पकि व्र्ष्ि र्था अर्भलेख प्रर्र्वेदन गनि
ष्जम्मेवाि व्र्ष्ि, प्रादे ष्शक अस्पर्ाल क्षर्िोग सम्पकि व्र्ष्ि , प्रदे श जनस्वास््र्
प्रर्ोगशाला, प्रदे श आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्र, गुणस्र्ि र्नर्न्रण प्रर्ोगशालका प्रर्र्र्नर्ध

क्षर्िोग मार्सक प्रर्र्वेदन र्र्ाि गदाि भिे का ट्याली सीटहरू ि प्रस्र्ुर्ीकिण स्लाइि
साथमा र्लइ आउन सहभागीलाइि पराचाि गने,

चॏ मार्सक गोटठी अघी eTB Master Register ि DHIS 2 मा प्रववटट भएको क्षर्िोग
सेवाको र््र्ाङ्क हेिी consistence नभएको ववविण वटपोट गिी िाख्ने ।

कुनै स्थानीर् र्हको क्षर्िोग सेवाको अर्भलेख eTB Master Register ि DHIS 2 मा

प्रववटट नभएको भए प्रववटट गनि लगाउने । साथै consistence नभएको ववविण सच्र्ाइि
प्रववष्टट गने /गनि लगाउने ,

र्ोवकएका िाँचामा स्थानीर् र्ह अनुसाि ष्जपलालाइि प्रस्र्ुर्ीकिण गनि लगाउने ि छलर्ल
गने ।

कार्िक्रम सञ्चालनमा आई पिे का समस्र्ाहरुको पवहचान र्था समाधानका उपार्वािे
छलर्ल गने ।

स्थानान्र्िण भई आएका र्था स्थानान्र्िण भइ गएका क्षर्िोगका र्बिामीहरुको उपचाि
नर्र्जा र्मलान गने ।

क्षर्िोग र्नदान र्था उपचािमा अद्यावर्धक भएका ववर्र्बस्र्ु बािे जानकािी गिाउने ।

र्बिामीका आधािमा आगमी चौमार्सक अवर्धका लागी और्धीको आवश्र्क परिमाण
र्नधाििण गने ।
आर्थिक

ववर्नर्ोष्जर् िकमको परिर्धर्भर िही अनुसूची १ (क) अनुसाि

अर्भलेख

eTB Master Register ि DHIS 2

सन्दभि सामाग्री

DHIS 2 Mannual (व्र्वस्थापन महाशाखा) eTB Mater Register Mannual (िाष्टिर्

वाँिर्ाँि
प्रर्र्वेदन

र्नर्न्रण केन्रमा पठाउने ।

र्ार्लमका सहभागीको ववविण िाष्टिर् क्षर्िोग

क्षर्िोग र्नर्न्रण केन्र)

एम िी आि सम्बष्न्ध पुनर्ािजगी र्ार्लम
परिचर्

और्धी प्रर्र्िोधी क्षर्िोगमा सं लग्न स्वास््र्कमीहरुको और्धी प्रर्र्िोधी क्षर्िोगको

उद्देश्र्

और्धी प्रर्र्िोधी क्षर्िोग उपचाि व्र्वस्थापन गनि स्वास््र्कमीहरुलाई सक्षम गिाउने ।

अपेष्क्षर्

और्धी प्रर्र्िोधी क्षर्िोग उपचाि व्र्वस्थापन गनि सक्षम भएका हुनेछन ।

प्रर्र्र्ल

व्र्वस्थापन सम्बन्धी ज्ञान, सीप ि क्षमर्ा अर्भवृष्द्ध गनि र्ो कार्िक्रम िाष्खएको हो ।
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कार्ि

प्रकृर्ा

सञ्चालन स्रोर् व्र्ष्ि सहजकर्ािः और्धी प्रर्र्िोधी क्षर्िोग उपचाि व्र्वस्थापन सम्बन्धी र्ार्लम

प्राप्त ष्चवकत्सक/स्वास््र्कमी, कपचि पर्ावका कमिचािी, क्षर्िोग र्ोकल पसिन एवं
सम्बष्न्धर् ववर्र्को ववज्ञहरू ।

सहभागीहरूः र्ि.आि उपचािमा प्रत्र्क्ष सं लग्न ष्चवकत्सक र्था स्वास््र्कमीहरू
र्ार्लम अवर्धः ३ र्दन

र्ार्लम सञ्चालनको उदे श्र्, र्ार्लम हुने स्थान, र्मर्र् ि समर् सवहर् कम्र्ीमा एक हप्ता
अगावै स्वास््र् सं स्था (उपचाि केन्र, उपकेन्र ) लाई पराचाि गने ।

स्रोर् व्र्ष्ि सहजकर्ािको लार्ग िाष्टटर् क्षर्िोग र्नर्न्रण केन्रसं ग समन्वर् गने ।
और्धी प्रर्र्िोधी क्षर्िोग र्ार्लम पुष्स्र्का अनुसाि र्ार्लम सञ्चालन गने ।
र्ार्लम ववर्धः प्रस्र्ुर्र्किण, समूह कार्ि, छलर्ल, वर्पि र्भष्जट, अभ्र्ास
बजेट वाँिर्ाँि

ववर्नर्ोष्जर् िकमको परिधीमा िही अनसूची १ (क)अनुसाि

अर्भलेख

अनुसूची ४ अनुसािको प्रर्र्वेदन र्र्ाि गिी िा.क्ष.र्न.के मा पठाउने ।

सन्दभि सामाग्री

प्रष्शक्षक र्नदे ष्शका, और्धी प्रर्र्िोधी क्षर्िोग र्ार्लम पुष्स्र्का, क्षर्िोग सेवा अर्भलेख

थप व्र्ाख्र्ा

उपचाि केन्र उपकेन्द कम भएका कािण सुदूि पष्श्चम र्था कणािली प्रदे शको सं र्ूि

प्रर्र्वेदन

र्था प्रर्र्वेदन र्ािामहरु

र्ार्लम सञ्चालन गनि भएकोले स्वास््र् र्नदे शनालर् सुदूि पष्श्चम प्रदे शमा िकम ववर्नर्ोजन
दुवै प्रदे शवीचको समन्वर्मा र्ार्लम सञ्चालन गने ।

एम िी आि सेन्टि सव सेन्टि व्र्वस्थापन एव ववस्र्ाि गनि आवस्र्क सुदृविकिण खचि
परिचर्

सञ्चालनमा िहेका र्था ववस्र्ाि गनि लार्गएका और्धी प्रर्र्िोधी क्षर्िोग उपचाि केन्रका
लार्ग आवश्र्क सामग्री, औजाि र्था उपकिणहरूको व्र्वस्था गनि र्ो कार्िक्रम िाष्खएको
हो ।

उद्देश्र्

और्धी प्रर्र्िोधी क्षर्िोगका वविामीहरुलाई सहज रुपमा उपचाि गिाउने ।

अपेष्क्षर्

और्धी प्रर्र्िाधी क्षर्िोग उपचाि केन्र ववस्र्ाि भइि र्बिामीको सहज उपचाि भएको हुनेछ

उपलव्धी
कार्ि

प्रकृर्ा

।

सञ्चालन और्धी प्रर्र्िोधी क्षर्िोगका वविामीहरु धेिै भएका ष्जपलाका अस्पर्ाल र्था प्राथर्मक
स्वास््र् केन्रलाइि उपचाि केन्र ववस्र्ाि गनि प्राथर्मवककिण गने ।

वविामीलाई पार्क पने ि प्राथर्मकर्ामा पिे का अस्पर्ाल र्था प्राथर्मक स्वास््र्

केन्रहरूमा र्ि.आि. उपचाि केन्र ववस्र्ाि गने ।

आवश्र्कर्ा अनुसाि अनुसूची ७ मा उपलेख भएका सामग्री र्था थप अन्र् सामाग्रीहरू
खरिद गने ।

खिीद भएको सामग्री स्वास््र् सं स्था( र्ि.आि. उपचाि केन्र )मा उपलब्ध गिाउने ।

बजेट वाँिर्ाँि

ववर्नर्ोष्जर् बजेटको परिर्ध र्भर िही
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प्रचर्लर् खरिद ऐन र्था र्नर्मावली अनुसाि

अर्भलेख

प्रर्र्वेदन

ववस्र्ाि भएको र्ि.आि क्षर्िोग उपचाि केन्रको ववविण िाष्टिर् क्षर्िोग र्नर्न्रण
केन्रलाइ गिाउने ।

और्धी प्रर्र्िोधी क्षर्िोगका र्बिामीहरूका लार्ग पोर्ण, र्ार्ार्ार्आधािभूर् पिीक्षण र्था जवटलर्ा व्र्वस्थापन ,
खचि

परिचर्

और्धी प्रर्र्िोधी क्षर्िोग र्नदान,आधािभूर् पिीक्षण, जवटलर्ा व्र्वस्थापन, पोर्णर्ुि खाना
र्था उपचाि र्लन लाग्ने र्ार्ार्ार् खचिको भाि र्बिामीलाइि पनि नर्दने उदे श्र्ले र्ो
कार्िक्रमको िाष्खएको हो

उद्देश्र्

और्धी प्रर्र्िोधी क्षर्िोग र्नदान,अन्र् पिीक्षण, जवटलर्ा व्र्वस्थापन र्था र्ार्ार्ार् खचिको

अपेष्क्षर्

और्धी प्रर्र्िोधी क्षर्िोगका र्बिामीलाइि िोग र्नदान र्था उपचािको आर्थिक भाि कम

भाि कम हुने ि उपचािमा र्नर्र्मर्र्ा भइि र्नको हुने दि बिने ।

प्रर्र्र्ल
कार्ि

प्रकृर्ा

भएको हुनेछ ।

और्धी प्रर्र्िोधी क्षर्िोग र्नको हुने दि बृष्द्ध भएको हुनेछ ।

सञ्चालन कार्ािन्वर्न गने र्नकार्ः स्वास््र् र्नदे शनालर् ि र्ि.आि. उपचाि केन्रहरू

सुववधा खचि पाउने व्र्ष्िः उपचािमा िहेका और्धी प्रर्र्िोधी क्षर्िोग वविामीहरु
सुववधा पाउने अवर्धः उपचाि अवर्धभि
कार्ािन्वर्न प्रकृर्ा

और्धी प्रर्र्िोधी क्षर्िोगका र्बिामीहरूका लार्ग पोर्ण, र्ार्ार्ार्

और्धी प्रर्र्िोधी क्षर्िोग उपचाि केन्रलाई उपचाििर् और्धी प्रर्र्िोधी क्षर्िोगका

र्बिामीहरुको पार्क पने बैकमा अर्नवार्ि खार्ा खोपन लगाइ ि सो को ववविण पेश गनि
लगाउने ।

और्धी प्रर्र्िोधी क्षर्िोग उपचाि केन्रमा दर्ाि भएका र्बिामीहरूमध्र्े आवसीर् सुववधा
(Hostel) प्रर्ोग गिी उपचाि र्लने ि केन्रमा दै र्नक आवर् जावर् गिी उपचाि र्लने
वविामीहरुको ववविण माग गने ।

वववविणसाथ र्बिामी उपचाि कािि र्था पवहचान खुपने प्रमाण समेर् पठाउन लगाउने
।(आवासीर् सुववधा र्लइिहेका वविामीको हकमा उपष्स्थर्र् ववविण समेर्)

और्धी प्रर्र्िोधी क्षर्िोग उपचाि केन्रहरूले उपलब्ध गिाएको ववविणको मार्सक रुपमा

र्बिामीको बैक खार्ामा िकम जम्मा गरि र्दने ि सो को जानकािी सम्बष्न्धर् उपचाि
केन्रलाइ र्दने ।

आधािभूर् पिीक्षण र्था जवटलर्ा व्र्वस्थापन खचि

नेपाल सिकाि, िाष्टिर् वीमा कार्िक्रमले और्धी प्रर्र्िोधी क्षर्िोगका र्बिामीहरूको रू

१,००,००० ।०० विाविको र्नःशुपक वीमा व्र्वस्था गिे कोले र्नदान, आधािभूर्

पिीक्षण र्था जवटलर्ा व्र्वस्थापन गनि वीमा सुववधार्ुि अस्पर्ालमा पठाउने ि वीमा
िकम भन्दा विी खचि भएमा मार र्स शीर्िकबाट खचि लेख्न ु पदिछ । र्ार्ार्ार् खचिको
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हकमा सम्बष्न्धर् उपचाि केन्रलाइि पेश्की िकम उपलव्ध गिाइि र्छर्िॏ ट गने वा
सोधभनाि र्दने व्र्वस्था गने ।
बजेट वाँिर्ाँि

क) दै र्नक उपचािकेन्रमा आएि सेवा र्लने वविामीलाई मार्सक रु ३०००।–
ख) आबास सुववधा (Hostel) प्रर्ोग गने वविामीलाई मार्सक रु १०००।–

ग) र्नदान, आधािभूर् पिीक्षण र्था जवटलर्ा व्र्वस्थापन खचि भएको िकम र्बल अनुसाि
(वीमा िकमले नभ्र्ाएको खण्िमा मार)

घ) पिीक्षण र्था उपचाि गनि जाँदाको वास्र्ववक र्ार्ार्ार् खचि
अर्भलेख

प्रर्र्वेदन

आवासीर् सुववधा सवहर् उपचाि र्लने ि

बस वटकट अनुसाि ,

दै र्नक आवर् जावर् गिी उपचाि र्लने वविामी

अनुसाि ववर्िण गरिएको खचिको अर्भलेख अद्याबर्धक िाख्ने ।

और्धी प्रर्र्िोधी क्षर्िोगका र्बिामीहरूकालागी सीप ववकास र्था आर् आजिन कार्िक्रम
परिचर्

र्बिामीलाइि व्र्ावसावर्क सीप प्रदान गिी आर् आजिन गनि सक्ने बनाउन र्था र्बिामीको

उद्देश्र्

व्र्ावसावर्क सीप र्सकाइि आर् आजिन गनि सक्षम र्था स्वावलम्वी बनाउने ।

अपेष्क्षर्

व्र्वसावर्क सीप प्राप्त भइि आर् आजिन गनि सक्षम भएका हुनेछन्।

मनोवल विाउन र्ो कार्िक्रम िाष्खएको हो ।

प्रर्र्र्ल
कार्ि

प्रकृर्ा

सञ्चालन सहभागीहरू

छनॏ टः

खकािको

कपचि

पिीक्षणको

र्नम्नानुसािका ॵर्धी प्रर्र्िोधी क्षर्िोगका र्बिामीहरू

नर्र्जा

Negative

भएका

र्ार्लम र्लन इिच्छु क ि शािीिीक रूपमा र्ार्लम र्लन सक्षम
आर्थिक ष्स्थर्र् कमजोि भएका

परिवािमा िे खदे ख गने कोही नभएका
आवासीर् सुववधा र्लइिहेका

र्ार्लमका लार्ग दै र्नक आवर् जावर् गनि सक्ने
सञ्चालन ववर्धः

साना र्था घिे ल ु उद्योग कार्ािलर्सीप ववकास ,व्र्वासावर्क र्था प्रावर्धक र्ार्लम केन्र ,
केन्र वा

र्स्र्ै व्र्वासावर्क सीप प्रदान गने सं स्थासँग समन्वर्गने ।

सहभागीहरूको रूचीर्ार्लम प्रदान ,स्थानीर् बजाि ,र्ार्लम पर्छ स्विोजगािको सम्भावना ,
गने सं स्थाको कार्िक्षेरका आर्दका आधािमा र्ार्लमको ववर्र्बस्र्ु छनॏ ट गने ।

दै र्नक आवर् जावर् गने र्बिामीका लागी र्ार्ार्ार् ि खाना र्था खाजाको व्र्वस्था गने
,

र्ार्लम पश्चार् स्विोजगाि चाहने सहभागीलाइि कच्चा पदाथि ॵजाि उपकिण मेर्सन
उपलब्ध गिाउन सवकने

सहभागी सँख्र्ाः १५ दे खी २० जना सम्म
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बजेट वाँिर्ाँि

र्ार्लम प्रदान गने र्नकार्सँगको समन्वर्मा गिी र्नम्न शीर्िकमा खचि गने गिी िकम
वाँिर्ाँि गने

प्रष्शक्षण खचि

सहभागीलाइि खाना खाजा र्था र्ार्ार्ार् खचि ,

र्ार्लमका लागी आवश्र्क कच्चा पदाथि ,मेर्सन ,मसलन्द ,ॵजाि र्था अन्र् सामाग्री

व्र्वसार् सुरू गनि चाहने सहभागीहरूलाइि आवश्र्क आर्थक
ि र्था वस्र्ुगर् सहर्र्ोग ।
अर्भलेख

प्रर्र्वेदन

र्ार्लम सहभागीको ववविण िाष्टिर् क्षर्िोग र्नर्न्रण केन्रमा पठाउने

और्धी प्रर्र्िोधी क्षर्िोगका
परिचर्

वविामीको उपचाि व्र्वस्थापनका लागी होस्टे ल सञ्चालन अनुदान

शािीरिक रुपमा असि, आर्थिक रुपले कमजोि, भौगोर्लक ववकटर्ा आर्दका कािण सेवा

र्लन कर्ठन भएका और्धी प्रर्र्िोधी क्षर्िोगका र्बिामीहरुलाई आवसीर् सुववधा सवहर्
उपचाि उपलब्ध गिाउन र्ो कार्िक्रम िाष्खएको हो ।

उद्देश्र्

और्धी प्रर्र्िोधी क्षर्िोगका र्बिामीहरुलाई र्नर्र्मर् उपचाि, उष्चर् वसोवास र्था सन्र्ुर्लर्

अपेष्क्षर्

और्धी प्रर्र्िोधी क्षर्िोगका र्बिामीहरुले र्नर्र्मर् सेवा र्लइ र्नको दि वृष्द्ध भएको हुनेछ

प्रर्र्र्ल
आवसीर्

सुववधाका
मापदण्िः

भोजनको व्र्वस्था गिी पूण ि रुपमा िोग र्नको पाने ।
।

ववर्नर्ोष्जर् बजेट , उपलब्ध शयर्ा सं ख्र्ा आर्दको आधािमा प्रार्थर्मकिण गिी र्नम्नानुसािका
र्बिामीहरुलाई होस्टे लमा िाख्ने व्र्वस्था र्मलाउने ।
क) कमजोि आर्थिक अबस्था भएका, सुकुम्बासी

ख) भौगोर्गक कािणले दै र्नक उपचािमा आउन असमथि र्बिामीहरु ।

ग) भौलोर्गक वहसावले नष्जक भएपर्न पारिवारिक हेिचाह नपाएका र्बिामीहरु

घ) असि, अपांग, कमजोि शारििीक अवस्था भई र्बशेर् हेिचाह गनुि पने र्बिामीहरु ।
ङ) कपचि नेगेवटभ नभएसम्मका र्बिामीहरु
च) होस्टे लमा बस्न चाहने र्बिामीहरु
सञ्चालन
प्रकृर्ा

ववर्नर्ोष्जर् बजेट र्था प्रचर्लर् आर्थिक ऐन र्नर्मको परिर्धर्भर िही होस्टे ल सञ्चालनका
लार्ग आवश्र्क जनशष्ि र्था दै र्नक कार्ि सञ्चालन व्र्वस्था गने ।
होस्टे लमा र्बिामी दै र्नक उपष्स्थर्ीको अर्भलेख िाख्ने ।

मवहना एक पटक अर्नवार्िरुपमा र्था आवश्र्कर्ा अनुसाि कुनै पर्न बखर् ष्चवकत्सकबाट
स्वास््र् पिीक्षण गने व्र्वस्था र्मलाउने ।

(नेपाल सिकाि िाष्टिर् वीमा कार्िक्रमले और्धी प्रर्र्िोधी क्षर्िोगका र्बिामीहरूको रू

१००००० विाविको र्नःशुपक वीमा व्र्वस्था गिे कोले र्नदान, आधािभूर् पिीक्षण र्था

जवटलर्ा व्र्वस्थापन गनि वीमा सुववधार्ुि अस्पर्ालमा पठाउने ि र्ार्ार्ार् खचि उपलव्ध
गिाउने ।
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दै र्नक पोर्ण र्ार्लका र्र्ाि गिी सोही अनुसाि होस्टे लमा िहेका और्धी प्रर्र्िोधी क्षर्िोगका
र्बिामीहरुलाई सन्र्ुर्लर् खाना उपलब्ध गिाउने ।

ध्र्ानाकर्िणः र्बिामीलाई उपलब्ध गिाउने खानामा दै र्नक २०० र्म.र्ल दू ध, एक गोटा
अण्िा ि हप्ताको २ पटक माछा वा मासु अर्नवार्ि हुन ु पनेछ ।
बजेट

बजेटको परिर्धमा िही अनूसूची १ (ग) अनुसाि

अर्भलेख

होस्टे लमा िहेका र्बिामीको नाम, ठे गाना सम्पकि नं सवहर्को ववविण ि मार्सक खचिको

बाँिर्ाँि
प्रर्र्वेदन

अर्भलेख िाखी प्रर्र्वेदन स्वास््र् र्नदे शनालर् ि िाष्टिर् क्षर्िोग र्नर्न्रण केन्रमा पठाउन
हुन ।

कािागािमा क्षर्िोग ष्स्क्रर्नङ र्था सवक्रर् खोजपिर्ाल कार्िक्रम सञ्चालन
परिचर्

लामो समर्ावर्धसम्म सामुवहक रूपमा वसोवास गदाि कािगािमा िहेका कैदी बष्न्दहरूलाइि
क्षर्िोग लाग्ने सम्भावना भएकोले क्षर्िोग स्क्रीर्नङ ि र्नदान गनि र्ो कार्िक्रम िाष्खएको
हो ।

उद्देश्र्

कािागािमा िहेका कैदी वन्दीहरूमा सम्भाववर् क्षर्िोग पवहचान र्था र्नदान गने ।

अपेष्क्षर्

कैदी बष्न्दहरूमा क्षर्िोग र्नदान भएको हुनेछ ।

सञ्चालन

कार्ािन्वर्न गने र्नकार्ः स्वास््र् कार्ािलर्

प्रर्र्र्ल
प्रकृर्ा

लामो समर्ावर्धसम्म सामुवहक रूपमा वसोवास गदाि कािगािमा िहेका कैदी बष्न्दहरूलाइि

क्षर्िोग लाग्ने सम्भावना भएकोले क्षर्िोग स्क्रीर्नङ ि र्नदान कार्िक्रम सञ्चालन गनि
आवश्र्क िहेकोले अनुमर्र् प्रदान गिी र्दनहुन भनी ष्जपला प्रशासन कार्ािलर्लाइि पराचाि
गिी

कार्िक्रम सञ्चालन अनुमर्र् र्लने ।

कािागाि प्रशासनसँग कैदी वन्दीहरूको ववविण (मवहला पूरूर् अनुसाि) संकलन गने र्था
कार्िक्रम सञ्चालन र्मर्र् र्र् गने ।

स्क्रीर्नङ र्था र्नदान गनि आवश्र्क सामाग्री र्था ॵजाि उपकिणको र्र्ािी गने ।

र्र् गिे को र्मर्र्मा वर्िको २ पटक (कष्म्र्मा ५ मवहनाको अन्र्िाल) कािगािमा गइि
क्षर्िोग स्क्रीर्नङ

ि र्नदान कार्िक्रम सञ्चालन गने ।

सम्भाववर् क्षर्िोगका र्बिामीको खकािको XpertMTB/RIF पिीक्षण गनुि पने भए संकर्लर्

खकाि Centrifuge Tube मा िाखी सङ्क्रमणजन्र् नमुना प्र्ाकेष्जङ मापदण्ि ववर्ध अनुसाि
प्र्ावकङ गिी २४ दे ष्ख ४८ घण्टा र्भर नष्जकको केन्रमा पठाउनु पदिछ ।
र्नदान भएका क्षर्िोगका र्बिामीको उपचाि सुरू
बजेट

बाँिर्ाँि

अनुसूची ४ (ख) अनुसाि
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गने ।

अर्भलेख

प्रर्र्वेदन

जम्मा स्क्रीर्नङ गरिएको सं ख्र्ा ि

र्नदान भएका क्षर्िोगका र्बिामीको सं ख्र्ाको अर्भलेख

िाखी प्रर्र्वेदन िाष्टिर् क्षर्िोग केन्रमा पठाउने ।

कान्र्ी बाल, री वी ष्शक्षण, बीि, प्रहिी, सैर्नक, र्नजामर्ी, पाटन स्वाप्र र्था भिपुि अस्पर्ाल सं घीर् .वव.
र्था प्रदे श अस्पर्ालमा क्षर्िोग र्नदान र्था उपचाि व्र्वस्थापन सुदृविकिण र्निन्र्िर्ा
परिचर्

केन्रीर् स्र्िका अस्पर्ाल, ष्शक्षण अस्पर्ाल, ववशेर्ज्ञ सेवा सवहर्का अस्पर्ालमा र्नदान

भएका क्षर्िोगको अर्भलेख व्र्वष्स्थर् र्था र्बिामीलाइि पार्क पने सं स्थामा प्रेर्ण
व्र्वस्थापन सहज पानि र्ो कार्िक्रम िाष्खएको हो ।

उद्देश्र्

िे र्िल अस्पर्ालमा क्षर्िोगको र्नदान भई अन्र्र उपचािका लार्ग प्रेर्ण गरिएका वविामीले
उपचाि शुरु गिे को सुर्नष्श्चर् गने ।

प्रेर्ण भइि आएका क्षर्िोग र्बिामीमा दे ष्खएका जवटलर्ाको उपचाि व्र्वस्थापनमा
सहजीकिण गने
अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल

र्नदान भएका क्षर्िोगका वविामीले उपचाि सुरू गिे को सुर्नष्श्चर् हुनेछ ।
क्षर्िोगका वविामीका जवटलर्ा व्र्वस्थापन भएको हुनेछ ।

कार्ि सञ्चालन कार्ािन्वर्न गने र्नकार्ः स्वास््र् कार्ािलर् काठमाण्िौ ि लर्लर्पुि
प्रकृर्ा

सञ्चालन प्रकृर्ाः

अस्पर्ाल प्रमुख, कार्ििर् ववशेर्ज्ञहरु, मेर्िकल अवर्सि, प्र्ाथोलोष्जटट, मे.पर्ा.टे .,
पर्ा.टे ., टी वी क्षर्िोग सम्पकि व्र्ष्िको सहभार्गर्ामा स्वास््र् र्नदे शक, िाष्टिर् क्षर्िोग
केन्रका र्नदे शक वा छार्ी िोग ववशेर्ज्ञ वा प्रर्र्र्नधीको उपष्स्थर्ीमा अर्भमुष्खकिण
कार्िक्रम सञ्चालन गने

अस्पर्ालमा क्षर्िोग सम्पकि व्र्ष्िको ष्जम्मेवािी र्ोक्न अनुिोध गने ।

सम्भाववर् वविामीको अर्भलेख अर्नवार्ि रूपमा सम्भाववर् क्षर्िोग िष्जटटि (Presumptive
TB Register) मा ि उपचाि र्लन चाहने र्बिामीलाइि क्षर्िोग उपचाि िष्जस्टिमा अर्भलेख
िाख्ने ि eTB Mster Register मा प्रववटट गने ।

क्षर्िोग र्नदान भए पश्चार् ष्चकत्सकले वविामीलाइि अर्नवार्िरूपमा क्षर्िोग सम्पकि
व्र्ष्िकहाँ सम्पकि गनि पठाउने व्र्वस्था गने ।

क्षर्िोग सम्पकि व्र्ष्िले क्षर्िोग र्नदान भएका वविामीहरुको २ प्रर्र् प्रेर्ण पूजाि (एच.

एम आई एस १.४) र्र्ाि गिी पवहलो प्रर्र् वविामीसाथ पठाउने ि दोस्रो प्रर्र् प्रेर्ण
गरिएको स्वास््र् संस्थामा र्छटो साधनबाट पठाउने ।

क्षर्िोग सम्पकि व्र्ष्िले प्रेर्ण गरिएको क्षर्िोगको वविामी स्वास््र् सं स्थामा दर्ाि भए
नभएको टे र्लर्ोनबाट एवकन गिी Presumptive TB Register मा अध्र्ावर्धक गने ।

क्षर्िोग सम्पकि व्र्ष्िले प्रेर्ण गरिएका वविामीको अर्भलेख मार्सकरुपमा स्वास््र्
कार्ािलर्/ स्थानीर् र्हमा पठाउने ।
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स्वास््र् कार्ािलर्का क्षर्िोग सम्पकि व्र्ष्िले दुइ मवहनामा १ पटक अस्पर्ालको
अनुगमन गने ।

अधिवावर्िक रुपमा सम्बष्न्धर् अस्पर्ालमा प्रगर्र् सर्मक्षा गने ।
बजेट

बाँिर्ाँि

वविामीको र्लोअपका लार्ग सं चाि खचि मार्सक रू ५००।०

क्षर्िोग र्बिामीको पूण ि ववविण eTB register मा अध्र्ावर्धक गिे बापर्
रू ३०

प्रर्र् वविामी

मसलन्द, र्ार्ार्ार् खचि, दै .भ.भ्र., लगार्र् अन्र् खचि प्रचर्लर् ऐन र्नर्मानुसाि
अर्भलेख

Presumptive TB Register र्था eTB register अद्यावर्धक िाख्न लगाउने,

थप व्र्ाख्र्ा

भिपुि अस्पर्ालमा गरिने कार्िक्रमको बजेट समेर् स्वा्र् कार्ािलर् काठमाण्िॏ मा

प्रर्र्वेदन

ववर्नर्ोजन भएकोले भिपुि अस्प्तालसं ग समन्वर् गिी कार्िक्रम सञ्चालन गने

जीन एक्स्पटि मर्सनको कार्ि सं चालन र्था जीन एक्सपटि र्था एम िी आि सेन्टिमा इन्टिनेट खचि जिान
एवम महसुल खचि (ष्जन एक्स्पटि मर्सनको कार्ि सं चालन र्था इन्टिनेट खचि)
परिचर्

ष्जन एक्सपटि मेर्सन (सञ्चालनमा निहेका र्था नर्ाँ ववस्र्ाि गदाि) संचालनका लार्ग
आवश्र्क सामाग्री खिीद, ममिर् र्था सम्भाि ि इन्टिनेट सेवा गनि र्ो कार्िक्रम िाष्खएको
हो ।

उद्देश्र्

ष्जन एक्सपटि सेवा र्नर्र्मर् रुपमा सं चालन भइि क्षर्िोग र्था ॵर्धी प्रर्र्िोधी क्षर्िोग
र्नदानमा वृष्ध्द गने ।
प्रर्र्वेदन

अपेष्क्षर्

जीन एक्स्पटि मेर्सन ववना रूकावट सञ्चालन भएको हुनेछ ।

कार्ािन्वर्न

सेवा ववस्र्ाि वा सञ्चालनमा निहेका ष्जन एक्सपटि मेष्शन सं चालन गनि आवश्र्क पने

प्रर्र्र्ल
प्रकृर्ा

जीन एक्स्पटि सेवाको प्रर्र्वेदन गनि सहज भएको हुनेछ ।

उपकिण र्र्निचि लगार्र्का सामाग्रीहरूको लगर् र्र्ाि गने
ममिर् सम्भाि हुन सक्ने वा
सूची र्र्ाि गने

नर्ाँ खिीद गनुि उपकिण र्र्निचि लगार्र्का सामाग्रीहरूको

आवश्र्क सामाग्री खिीद गिी जिान गने र्था ममिर् गने ।

DR TB Tracking and TB Laboratory System गनि इन्टिनेट सेवा सुरू गने वा
र्निन्र्िर्ा र्दन शुपक र्र्ने ।

आवश्र्क सामाग्रीहरूः AC, Battery power back up, Vortex, Refrigerator,
Autoclave,

Printer, Furniture ( chair, table, cupboard, Rack) आर्द

नोट AC / Power back up को specification अनुसूची १० मा िहेको छ ।
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आर्थिक

वाँिर्ाँि

ववर्नर्ोष्जर् बजेट ि साविजर्नक खिीद ऐन र्नर्मावली(संशोधन सवहर्) अनुसाि

ष्जपलास्र्ि क्षर्िोग कोहटि ववश्लेर्ण र्था समीक्षा गोटठी
परिचर्

क्षर्िोग र्नदान र्था उपचाि कार्िक्रम सञ्चालनमा आईपिे का समस्र्ा र्था समाधानका

उपार्बािे छर्र्ल र्था क्षर्िोगका र्बिामीको उपचाि नर्र्जाको ववश्लेर्ण गनि र्ो कार्िक्रम
िाष्खएको हो ।

उद्देश्र्

क्षर्िोग र्नर्न्रण कार्िक्रमका सूचकहरुका आधािमा चॏ मार्सक प्रगर्र् ववश्लेर्ण र्था
र्बवेचना गने ।

कार्िक्रम कार्ािन्वर्नमा आई पिे का समस्र्ा पवहचान र्था समाधानका उपार्हरु वािे
ववश्लेर्ण गने ।
कार्िक्रम

सहभागीहरू

/कार्ािन्वर्न

१ जना

सञ्चालन
प्रकृर्ा

स्थानीर् र्ह अन्र्गिर्का स्वास््र् संस्थाबाट (क्षर्िोग उपचाि केन्र) क्षर्िोग र्ोकल पसिन
माईक्रोस्कोपी जीन एक्सपटि सेन्टिबाट प्रर्ोगशालाकमी १ जना
िी आि सेन्टि क्षर्िोग र्ोकल पसिन १ जना
अवर्धः १ र्दन

सञ्चालन प्रकृर्ा

क्षर्िोग मार्सक प्रर्र्वेदन र्र्ाि गदाि भिे का ट्याली सीटहरू ि प्रस्र्ुर्ीकिण स्लाइि साथमा
र्लइ आउन सहभागीलाइि पराचाि गने,

चॏ मार्सक गोटठी अघी eTB Master Register ि DHIS 2 मा प्रववटट भएको क्षर्िोग
सेवाको र््र्ाङ्क रूजू गिी consistence नभएको ववविण वटपोट गिी िाख्ने ।

कुनै स्थानीर् र्हको क्षर्िोग सेवाको अर्भलेख eTB Master Register ि DHIS 2 मा

प्रववटट नभएको भए प्रववटट गनि लगाउने । साथै consistence नभएको ववविण सच्र्ाइि
प्रववटट गनि लगाउने ,

र्ोवकएका िाँचामा स्वास््र् सं स्था अनुसाि प्रस्र्ुर्ीकिण गनि लगाउने ि वववेचना गने ।

कार्िक्रम सञ्चालनमा आई पिे का समस्र्ाहरुको पवहचान र्था समाधानका उपार् बािे
छलर्ल गने ।

स्थानान्र्िण भई आएका र्था स्थानान्र्िण भइ गएका क्षर्िोगका र्बिामीहरुको उपचाि
नर्र्जा र्मलान गने ।

क्षर्िोग र्नदान र्था उपचािमा अद्याबर्धक भएका ववर्र्बस्र्ु बािे जानकािी गिाउने ।

र्बिामीका आधािमा आगमी चौमार्सक अबर्धका लागी आवश्र्क और्धी परिमाण र्नधाििण
गने
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आर्थिक

ववर्नर्ोष्जर् बजेटका आधािमा अनुसूची १ (क)अनुसाि

अर्भलेख

अनुसूची ४ बमोष्जमको प्रर्र्वेदन र्र्ाि गिी आर्थक
ि प्रशासनमा पेश गने

बाँिर्ाँि
प्रर्र्वेदन

र्ि उपचाि केन्र स्र्ि .आि .चौमार्सक मुपर्ांकन सर्मक्षा गोटठी
परिचर्

और्धीप्रर्र्िोधी क्षर्िोगको उपचाि र्था व्र्वस्थापन कार्ि प्रभावकािी रूपमा भए

सञ्चालनमा आइपिे का समस्र्ाहरुको ववश्लेर्ण गिी समाधानका कार्िर्ोजना र्नमािण गनि र्ो
कार्िक्रम िाष्खएको हो ।

उद्देश्र्

र्ि.आि. उपचाि केन्र स्र्िमा और्धी प्रर्र्िोधी क्षर्िोगका वविामीहरुको र््र्ाङ्क र्बश्लेर्ण
गने,

िोग र्नदान र्था उपचाि व्र्वस्थापनमा आई पिे का समस्र्ाहरु पवहचान गिी समाधानका
उपार्हरुको खोजी गने ।
अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल

और्धीप्रर्र्िोधी क्षर्िोगको उपचाि र्था व्र्वस्थापन प्रभावकािी भएको हुनेछ ।

सञ्चालन प्रकृर्ा सहजकर्ाि स्रोर् व्र्ष्िः स्वास््र् र्नदे शक, प्रदे श जनस्वास््र् प्रर्ोगशाला प्रमुख,क्षर्िोग
सम्पकि व्र्ष्ि

सहभागीहरूः र्ि.आि सेन्टि र्था सब सेन्टिका र्ोकल व्र्ष्ि, ष्जनएक्पटि सेन्टिका पर्ाव
कमिचािी

अवर्धः २ र्दन

स्थानः स्वास््र् र्नदे शनालर्ले र्ोके बमोष्जम
सञ्चालन ववर्धः

प्रदे श स्र्िीर् चौमार्सक र्ोजना र्जुम
ि ा र्था सर्मक्षा कार्िक्रमसं गै पवहलो र्दन र्ो गोटठी
सं चालन गने व्र्वस्था र्मलाउने।

ववगर् चौमार्सक अवर्धमा र्िआि. र्बिामीका उपचाि कािि, िष्जटटि अनुसाि DRTB Patient
Tracking and Laboratory system मा वविामीको ववविण अद्यावर्धक गने ।

िाष्टिर् क्षर्िोग कार्िक्रमले र्ोकेका र्नर्दिटट सूचकांकहरुमा र्नर्दिटट िाँचामा प्रस्र्ुष्स्र्किण
गने ब्र्बस्था र्मलाउने ।

ववगर् चौमार्सकमा पत्ता लागेका DRTB र्बिामीको आधािमा आवश्र्क पने और्धीको मारा
र्नधाििण गने ।

ॵर्धी प्रर्र्िोधी क्षर्िोग सम्बन्धमा अद्यावर्धक भएका ववर्र्वस्र्ु वािे जानकािी गिाउने
।
आर्थिक

वाँिर्ाँि

ववर्नर्ोष्जर् िकमका आधािमा अनुसूची १ (क) अनुसाि
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अर्भलेख

प्रर्र्वेदन

र्ि.आि वविामीहरुको ववविण व्र्वस्थापन गनि िा.क्ष.के बाट र्नमािण भएको online DR
TB software मार्िर् वविामीहरुको ववविण मार्सकरूपमा अध्र्ावर्धक गने ।

र्नजी मेर्िकल कलेज, सं घीर्, प्रादे ष्शक र्था अन्र् अस्पर्ालमा और्धी प्रर्र्िोधी क्षर्िोग सम्बन्धी मेन्टरिङ
परिचर्

ॵर्धी प्रर्र्िोधी क्षर्िोग उपचािमा सं लग्न ष्चवकत्सक, स्वास््र्कमी ि प्रर्ोगशालाकमीहरू

लाइि ज्ञान सीप अद्यावर्धक िाख्न ि उपचाि व्र्वस्थापनमा आइ पिे का समस्र्ाबािे छलर्ल
गनि र्ो कार्िक्रम िाष्खएको हो ।

उद्देश्र्

ॵर्धी प्रर्र्िोधी क्षर्िोग उपचािमा सं लग्न ष्चवकत्सकस्वास््र्कमी , ि प्रर्ोगशालाकमीहरू
लाइि ज्ञान सीप अद्यावर्धक गने ,

कार्ि सञ्चालनमा दे खापिे का समस्र्ा समाधान गने ।
अपेष्क्षर्

ॵर्धी प्रर्र्िोधी क्षर्िोग उपचािमा सं लग्न ष्चवकत्सक, स्वास््र्कमी ि प्रर्ोगशालाकमीहरू

कार्िसञ्चालन

उपचाि केन्रसं ग समन्वर् गिी Mentoring र्मर्र् र्र् गने

प्रर्र्र्ल
प्रकृर्ा

लाइि ज्ञान सीप अद्यावर्धक भएको हुनेछ ।

प्रष्शक्षण सहर्ोगकालागी िाष्टिर् क्षर्िोग र्नर्न्रण केन्रलाइि अनुिोध गने

ॵर्धी प्रर्र्िोधी क्षर्िोग उपचािमा र्था प्रर्र्कूल प्रभाव व्र्वस्थापनमा आइि पिे का
समस्र्ाबािे छलर्ल गने,

सम्बष्न्धर् उपचाि केन्रमा गइि ॵर्धी प्रर्र्िोधी क्षर्िोग सम्बन्धी Mentoring गने ।
बजेट वाँिर्ाँि

ववर्नर्ोष्जर् िकमको परिर्धमा िवह अनुसूची १ (क) अनुसाि

अर्भलेख

प्रर्र्वेदन
प्रदे शका कपचि र्था िीप्रर्ोगसाला सुर्रविकिण गने र्था ममिर् सम्भाि एबम उपकिण खरिद .वट.एस.
परिचर्

कपचि/र्ि.एस.वट पर्ाव सेवाको र्निन्र्ि सेवा सुर्नष्श्चर् गनि आवश्र्क हुने पुष्जगर्

उद्देश्र्

कपचि/र्ि.एस.वट पर्ाव सेवाको र्निन्र्िर्ा सुर्नष्श्चर् गने ।

कार्ािन्वर्न गने

क्षर्िोग उपचाि केन्र, पोखिा

र्नकार्
कार्ि

प्रकृर्ा

सुधाि र्था ममिर्का लार्ग र्ो कार्िक्रम िाष्खएको हो ।

सञ्चालन खरिद गनुप
ि ने सामाग्री

प्रर्ोगशाला सुदृविकिण गनि आवश्र्क कार्िका लार्ग िाष्टटर् क्षर्िोग केन्रबाट खटाइएका
ववज्ञको सुझाव र्था िार् अनुसािका कार्ि गने ।

र्ल र्दइएका सूची अनुसािको वा ववज्ञ बाट र्दइएको र्लस्ट अनुसािका आवश्र्क सामाग्री

नेपाल सिकािको प्रचर्लर् आर्थिक ऐन र्नर्म र्था साविजर्नक खरिद र्नर्मावली अनुसाि
खिीद गने ।
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कपचि/र्ि.एस.वट.मा प्रर्ोग हुने उपकिणका पाटि पुजाि परिवर्िन वा ममिर् आवश्र्कर्ा
अनुसाि गने

कपचि/र्ि.एस.वट पर्ावको सं चालनमा आवश्र्क दे ष्खएका पर्ाव सम्वन्धी उपकिण वा

र्स सं ग प्रत्र्क्ष सम्वन्धीर् उपकिण जस्र्ै विजि, इन्सवपसेटि, कम्प्र्ुटि, वप्रन्टि, पावि
व्र्ाकअप, र्ु.वप.एस. आर्दको खिीद एवं ममिर् गने ।
आवश्र्कर्ा अनुसाि Hepa filter,
परिवर्िन

bio seafty cabinet को क्र्ार्लव्रे सन, ममिर् र्था

ममिर् गिे ि पर्न बन्न नसक्ने कपचि पर्ावका अन्र् उपकिणहरू खिीद गने ।
बजेट वाँिर्ाँि

बजेटको परिर्ध र्भर िही साविजर्नक खरिद ऐन र्था र्नर्मावली )सं शाधन सवहर्(अनुसाि
खचि गने ।

प्रदे श कपचिका पर्ाबका लागी आवस्र्क कार्ािलर् सं चालन खचि एबं ष्जपलाहरु बाट खकाि पर्ाई परिक्षण
गनि कुरिर्ि सेवा र्लने
परिचर्

प्रदे श कपचि पर्ाबका लागी आबश्र्क कार्ािलर् संचालन खचि एबं ष्जपलाहरुबाट

खकाि पर्ाई पिीक्षण गनि िु वानी खचि र्दन आवश्र्क भएकाले र्ो कार्िक्रम िाष्खएको
हो ।

उद्देश्र्

समर्मै खकाि पिीक्षण गिी क्षर्िोगका वविामी पत्ता लगाउने ।
एल पी ए,

कपचि पर्ाब सं चालन गनि आवश्र्क कार्ािलर् सं चालन सामाग्री

उपलब्ध हुने ।

एल पी ए, कपचि परिक्षणका लार्ग ष्जपलाहरुबाट पठाईएका खकाि नमुना िु वानी
गनि सहज हुने ।
कार्िक्रम

कार्ािन्वर्न प्रकृर्ा

साबिजार्नक खरिद ऐन, २०६३ ि साविजर्नक खरिद र्नर्मावली, २०६४ (सं सोधन

सवहर्) अनुसाि ष्जपलाहरुबाट खकाि नमुना िु वानी गिी पर्ाउन सम्बष्न्धर् सं स्थालाई
सुष्चकृर् हुन आव्हान गने ।

सुष्चकृर् सं स्थाबाट खकाि नमुना कुिीर्ि गनि न्र्ुनर्म दििे ट पेश गने कुिीर्ि सेवा
प्रवाह गने सं स्था वा कम्पनी छनौट गने ।

कपचि पर्ाबका लागी खकाि नमुना कुिीर्ि गनि छनौट भएको सं स्था वा कम्पनीसं ग
अटुट रुपमा सेवा संचालन हुने सुर्नष्श्चर् गरि सम्झौर्ा गने ।
बजेट वाँिर्ाँि

बावर्िक कार्िक्रम र्था बजेटको परिधी र्भर िही स्पुटम खकाि कुरिर्ि सेवा र्लं दा
प्रादे ष्शक कपचि र्ि.एस.वट. पर्ाव सम्म प्रर्र् खकाि नमूना अर्धकर्म वहमाली

ष्जपलाको हकमा रु. ५००।, पहािी ष्जपलाको हकमा रु. ३००। ि र्िाईका
ष्जपलाको हकमा रु. २५०। सम्म खचि गनि सवकने छ ।

प्रदे श आपूर्र्ि केन्रबाट ष्जपला सम्म और्धी िुवानी र्था कार्िक्रम सम्बष्न्ध सुपरिबेक्षण
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परिचर्

और्धी र्था पर्ाव लगार्र् अन्र् सामग्रीहरुको र्नर्र्मर् ि आकष्स्मक आपूर्र्ि र्था क्षर्िोग
और्धी भण्िाि व्र्वस्थापन अनुगमन ि स्थलगर् अनुष्शक्षण गनि र्ो कार्िक्रम िाष्खएको
हो ।

उद्देश्र्

क्षर्िोगको और्धी, पर्ाव सामग्री एवं अन्र् सामाग्री स्वास््र् कार्ािलर् वा स्थानीर् र्हमा
उलब्ध गिाउने

भण्िाि व्र्वस्थापन अनुगमन गने
अपेष्क्षर्

क्षर्िोग और्धी, पर्ाब केर्मकपस एवं अन्र् सामाग्रीको आपूर्र्ि भएको ि उष्चर् भण्िािण

कार्ािन्वर्न

कार्ािन्वर्न गने र्नकार् : प्रदे श आपूर्र्ि व्र्वस्थापन केन्र

प्रर्र्र्ल
प्रकृर्ा

र्था ववर्िण भएको हुनेछ ।

स्वास््र् कार्ािलर् एवं स्थानीर् र्हसम्म र्नर्र्मर् र्था आकष्स्मक अवस्थामा क्षर्िोगका
और्धी, पर्ाब सामाग्री र्था अन्र् सामाग्री िु वानी गने ।

क्षर्िोगका और्धी एवं अन्र् समाग्रीको भण्िािण उष्चर् र्रिकाले भए नभएको अनुगमन ि
स्थलगर् अनुष्शक्षण गने

।

अनुगमन प्रर्र्वेदन र्र्ाि गिी िाष्टिर् क्षर्िोग र्नर्न्रण केन्र, स्वास््र् र्नदे शनलार्,
स्वास््र् कार्ािलर् ि स्थानीर् र्हमा पठाउने ।
आर्थिक

प्रचर्लर् आर्थिक ऐन र्नर्म अनुसाि

प्रर्र्वेदन

अनुगमन पश्चार् प्रर्र्वेदन र्र्ाि गिी िाष्टिर् क्षर्िोग र्नर्न्रण केन्र, स्वास््र् र्नदे शनलार्,

वाँिर्ाँि

स्वास््र् कार्ािलर् ि स्थानीर् र्हमामा पठाउने ।

प्रदे श गुणस्र्ि र्नर्न्रण प्रर्ोगशालाहरुका लागी कमिचािी र्निन्र्िर्ा
परिचर्

क्षर्िोग खकाि माइक्रोस्कोपी पिीक्षणमा गुणस्र्ि सुर्नष्श्चर्र्ाको महत्वपूण ि भूर्मका

िहेकोछ । गुणस्र्ि सुर्नष्श्चर्ा गनि क्षर्िोग र्नदानका लागी जाँच गिीएका स्लाइिहरू

lot quality assurance system ववर्धबाट स्लाइि छानी पुनः पिीक्षण गिीनु पदिछ ।

र्सिी ववर्भन्न माईक्रोसकोपी सेन्टिमा गरिएका खकाि जाँचको गुणस्र्ि सुर्नष्श्चर् गनि
दिवन्दीमा कार्ििर् पर्ाबकमी नपुग भएको अवस्थामा सेवा किािमा आवश्र्क कमिचािी
व्र्वस्थापन गनि र्ो कार्िक्रम िाष्खएको हो ।
उद्देश्र्

क्षर्िोग र्नदानका लागी जाँच गिीएका slide मध्र्े lot quality assurance system

अपेष्क्षर्

क्षर्िोग खकाि स्लाइिहरूको गुणस्र्ि सुर्नष्श्चर्र्ाकालागी पुन पिीक्षण भएको हुनेछ ।

न्र्ूनर्म

पर्ाब टे ष्क्नर्सर्न – पर्ाब टे ष्क्नर्सर्न वा सो सिह कोर्ि उत्तीणि गिी नेपाल स्वास््र्

र्ोग्र्र्ा:

प्रर्ोगशाला सहर्ोगी कमिचािीः एस.ई.ई. वा सो सिह

प्रर्र्र्ल
शैष्क्षक

ववर्धबाट स्लाइि छानी पुनः पिीक्षण गनि पर्ाबकमी किाि सेवामा व्र्वस्थापन गने ।

व्र्वसार्ी पिीर्दमा Class B मा र्नदान समूहमा दर्ाि भएको हुन ु पने ।
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उत्तीणि ।

पुनश्चः
।

ववर्र्गर् सेवामा अनुभव प्राप्त र्था कार्ििर् व्र्ष्िलाई प्राथर्मकर्ा र्दन सवकने

कार्ािन्वर्न गने र्नकार्ः प्रादे श जनस्वास््र् प्रर्ोगशाला
सञ्चालन प्रकृर्ा

छनौट प्रवक्रर्ा:

साविनष्जक खिीद ऐन,२०६३ ि साविजर्नक खिीद र्नर्माली,२०६४
अनुसाि कमिचािीहरु सेवा किािबाट छनौट गने ।

(सं शोकन सवहर्)

ु ी ५ बमोष्जमको
छनौट भएका पर्ाब टे ष्क्नर्सर्न ि सहर्ोगी कमिचािीहरुसं ग अनुसच
िाँचामा सम्झौर्ा गिी कामकाजमा लगाउने

।

कार्ििर् पर्ाब टे ष्क्नर्सर्न ि सहर्ोगी कमिचािीहरुको कार्िसम्पादन अनुगमन गने ।
पद सं ख्र्ा:

पर्ाब टे ष्क्नर्सर्न–१

प्रर्ोगशाला सहर्ोगी (पर्ाव ब्वार्) – १ जना
आर्थिक

नेपाल सकाि वा सम्बष्न्धर् प्रदे श सिकािले र्ोकेको श्रे णी वा र्ह अनुसािको न्र्ुनर्म

अर्भलेख

कमिचािी छनौट प्रकृर्ाको ववविण, शैष्क्षक र्ोग्र्र्ाका प्रमाण पर, कार्िववविण, सम्झौर्ा

वाँिर्ाँि
प्रर्र्वेदन

र्लव भत्ताभन्दा कम नहुने गिी आपसी सहमर्र् अनुसाि र्नधाििण भए वमोष्जम ।
ववविण आर्दको अर्भलेख िाख्ने ।

छनॏ ट भएका पर्ाबकमीका ववविण िाष्टटर् क्षर्िोग र्नर्न्रण केन्र मा (email मार्िर्)
पठाउने ।

प्रदे श स्र्िीर् कपचि पर्ाबका लागी पर्ाब कमिचािीको र्निन्र्िर्ा
परिचर्

क्षर्िोग र्नदान खास गिी ॵर्धी प्रर्र्िोधी क्षर्िोग एल पी ए , कपचि/र्ि.एस.वट.
पर्ावको महत्वपूण ि भूर्मका िहने र्ि नेपालमा हालसम्म २ वटा एल पी ए ,

कपचि/र्ि.एस.वट. पर्ाव िहेकाले प्रदे शस्र्िमा थप ३ वटा एल पी ए , कपचि/र्ि.एस.वट.

पर्ाब सं चालन गनि लार्गएको र्ि दिवन्दी स्वीकृर् नभएकोले सेवा किािमा पर्ाब कमिचािी

व्र्वस्थापन गिी एल पी ए , कपचि/र्ि.एस.वट. सेवा सुचारु गनि र्ो कार्िक्रम िाष्खएको
हो ।
उद्देश्र्

प्रदे शस्र्िमा जवटल एवं बहुऔर्धी प्रर्र्िोधी क्षर्िोगको प्रभावकािी एवं सुलभ र्नदान र्था

अपेष्क्षर्

प्रदे श स्र्िमा एल पी ए , कपचि/र्ि.एस.वट. सेवा सञ्चालन भएको हुनेछ ।

सञ्चालन प्रकृर्ा

कार्ािन्वर्न गने र्नकार्ः प्रदे श अस्पर्ाल सुखेर् ि क्षर्िोग उपचाि केन्र, कास्की ।

प्रर्र्र्ल

उपचाि व्र्वस्थापनका लार्ग एल पी ए कपचि/र्ि.एस.वट. सेवा सं चालन गने ।

न्र्ूनर्म शैष्क्षक र्ोग्र्र्ा
क)

ष्क्लर्नकल

माईक्रोबाईलोष्जटटः

मान्र्र्ा

प्राप्त

शैष्क्षक

सं स्थाबाट

र्ब.एस्सी.

एम.एल.टी., बी.एम.एल.टी. उर्र्णि गिी ष्क्लर्नकल माईक्रोबाईलोजीमा स्नार्कोत्ति उर्र्णि
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गिे को र्था नेपाल स्वास््र् व्र्वसार्ी परिर्दमा ववष्शटट श्रे णीको र्नदान समूहमा दर्ाि
भएको वा मान्र्र्ा प्राप्त शैष्क्षक सं स्थाबाट एम.बी.बी.एस.उर्र्णि गिे को र्था ष्क्लर्नकल

माईक्रोबाईलोजीमा स्नार्कोत्ति उर्र्णि गिी नेपाल मेर्िकल काउष्न्सलमा दर्ाि भएको हुन ु
पने ।

ख) मेर्िकल माईक्रोबाईलोष्जटटः मान्र्र्ा प्राप्त शैष्क्षक सं स्थाबाट र्ब.एस्सी. एम एल टी/
र्ब.एम.एल.टी. उर्र्णि गिी मेर्िकल माईक्रोबाईलोजीमा

स्नार्कोत्ति उर्र्णि गिे को र्था

नेपाल स्वास््र् व्र्वसार्ी परिर्दमा A Class र्नदान समूहमा दर्ाि भएको हुन ु पने ।

ग) मेर्िकल पर्ाव टे क्नोलोष्जटटः मान्र्र्ा प्राप्त शैष्क्षक सं स्थाबाट मे.पर्ा.टे . ववर्र्मा
स्नार्क (बी.एस्सी एम एल टी, बी.एम एल टी) उर्र्णि गिी नेपाल स्वास््र् व्र्वसार्ी
परिर्दमा A Class र्नदान समूहमा दर्ाि भएको ।

घ) पर्ाव टे ष्क्नर्सर्नः मान्र्र्ा प्राप्त शैष्क्षक सं स्थाबाट मे.पर्ा.टे ववर्र्मा प्रववणर्ा

प्रमाणपर र्ह (सी.एम एल. टी.) उर्र्णि गिी नेपाल स्वास््र् व्र्वसार्ी परिर्दमा B Class
र्नदान समूहमा दर्ाि भएको हुन ु पने

ङ) प्रर्ोगशाला सहर्ोगी कमिचािीः एस.ई.ई. वा एस. एल. सी. उत्तीणि ।
छनौट प्रवक्रर्ा

पिामशि सेवामा (सेवा किािमा) र्लइने सम्पूण ि पदको कार्िववविण र्र्ाि गने ।
साविनष्जक खिीद ऐन,२०६३ ि साविजर्नक खिीद र्नर्माली,२०६४
अनुसाि किाि सेवामा र्लने

(सं शोकन सवहर्)

ववर्र्गर् कार्िमा कष्म्र्मा एक वर्िको अनुभव भएका व्र्ष्िलाई प्राथर्मकर्ा र्दने ।
छनौट भएका कमिचािीहरुसं ग अनुसूची ५ बमोष्जमको िाँचामा सम्झौर्ा गने ।
छनौट भएका कमिचािीहरुको कार्िसम्पादन अनुगमन गने
पद सं ख्र्ा एवं प्रकाि

माइक्रोवार्ोलोष्जटट (ष्क्लर्नकल) १ जना
माइक्रोवार्ोलोष्जटट (मेर्िकल) १ जना
पर्ाब टे क्नोलोष्जटट १ जना
पर्ाव टे ष्क्नर्सर्न २ जना

प्रर्ोगशाला सहर्ोगी कमिचािी १ जना
आर्थिक

नेपाल सकाि र्था सम्बष्न्धर् प्रदे श सिकािले र्ोकेको श्रे णी वा र्ह अनुसािको न्र्ुनर्म

अर्भलेख

कमिचािी छनौट प्रकृर्ाको ववविण, शैष्क्षक र्ोग्र्र्ाका प्रमाण पर, कार्िववविण, सम्झौर्ा

वाँिर्ाँि
प्रर्र्वेदन

र्लव भत्ताभन्दा कम नहुनेगिी आपसी सहमर्र्मा र्नधाििण भए वमोष्जम ।
ववविण आर्दको ववविण िाख्ने।

छनॏ ट भएका पर्ाबकमीका ववविण िाष्टटर् क्षर्िोग र्नर्न्रण केन्र मा (email मार्िर्)
पठाउने ।
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माइक्रोस्कोपी रििेसि र्था एल क्र्ू एस एस सम्बन्धी र्ार्लम
परिचर्

क्षर्िोगको र्नदानमा सं लग्न प्रर्ोगशालाकमीहरूको खकाि पिीक्षण सम्बन्धी ज्ञान र्था
ष्शप अद्यावर्धक गने र्था पिीक्षण गरिएका स्लाइिको गुणस्र्ि पिीक्षण गनि LQAS ववर्ध
वािे जानकािी र्दन र्ो कार्िक्रम िाष्खएको छ ।

उद्देश्र्

प्रर्ोगशालामा कार्ििर् कमिचािीहरुको गुणस्र्िीर् खकाि पिीक्षण सम्वष्न्ध ज्ञान ि सीप

सहभागी

क्षर्िोग Microscopy Center मा काम गने प्रर्ोगशाला कमिचािीहरु

सहभागीको

१० जना

अर्भबृष्द्ध गने ।

सं ख्र्ा
श्रोर्

व्र्ष्ि प्रदे श जनस्वास््र् प्रर्ोगशाला स्वास््र् र्नदे शक, प्रर्ोगशाला ववज्ञ

सहजकर्ाि

र्ार्लम अवर्ध

३ र्दन

कार्ािन्वर्न

कार्ािन्वर्न गने र्नकार्ः प्रादे ष्शक जनस्वास््र् प्रर्ोगशाला

प्रकृर्ा

र्ार्लममा सकभि एक सहभागीलाई एक माईक्रोस्कोप उपलब्ध गिाउने ।

र्ार्लम सञ्चालन हुने प्रर्ोगशालामा पानी, र्बजुली लगार्र् अन्र् सामाग्रीहरु ब्र्वस्थापन
गने ।

सं लग्न वजेट बाँिर्ाँिको आधािमा सहजकर्ाि, सहभागी र्था श्रोर् ब्र्ष्िको छनोट गने

र्ार्लम ववर्धः आधािभ ुर् जेि एन माईक्रोस्कोपी र्ार्लम र्नदे ष्शका अनुसाि अध्र्ापन
गिाउने, प्रस्र्ुर्र्किण, प्रर्ोगात्मक अभ्र्ास आर्द
आर्थिक

बाँिर्ाँि

ववर्नर्ोष्जर् बजेटका आधािमा अनुसूची १ (क)अनुसाि

बाके ष्जपलाको नेपालगञ्जमा प्रदे श स्र्िीर् क्षर्िोग उपचाि व्र्वस्थापन र्था प्रेर्ण केन्र र्नमािण
परिचर्

क्षर्िोगका र्बिामीमा और्धी प्रर्र्िोध क्षमर्ा ववकास भएमा उपचाि जवटल हुने ि लामो

समर्सम्म (९ दे खी १८ मवहना सम्म) स्वास््र् कमीको प्रत्र्क्ष र्नगिानीमा और्धी
खानुपने र्था त्र्स्र्ा वविामीहरुलाई जवटलर्ा दे ष्खएमा अस्पर्ालको शयर्ामा छु ट्टाछु ट्टै

िाखेि एकीकृर् स्वास््र् उपचाि सेवा उपलब्ध गिाउनु पने र्था र्बिामीको बसोवास
स्थलबाट टािा भएका कािण दै र्नक उपचाि र्लन कर्ठनाई भएको र्था अन्र्

अस्पर्ालहरुमा आवासीर् सेवा उपलब्ध नभएका कािण आवासीर् सुववधा सवहर् क्षर्िोग

उपचाि सेवा एवककृर् रुपमा उपलब्ध गिाउन आवश्र्क िहेकोले स्वास््र् र्था जनसं ख्र्ा
मन्रालर्ले र्मर्र् मा जािी गिे को क्षर्िोग उपचाि र्था प्रेर्ण स्थापना र्था सञ्चालन

सम्बन्धी र्नदे ष्शका, २०७६ को व्र्वस्था अनुसाि प्रदे श ५ को नेपालगञ्जामा केन्र
स्थापनाथि नेपाजगञ्ज उपमहानगिपार्लकाको स्वार्मत्वमा िहेको जग्गा उपर्ोग गनि सहमर्र्
समेर् भइ सकेकोले सन्दभिमा भवन र्नमािण गनि र्ो कार्िक्रम िाष्खएको हो।
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उद्देश्र्

और्धी प्रर्र्िोधी क्षर्िोगका र्बिामीलाइि एवककृर् रूपमा उपचाि सेवा र्था इच्छु क

अपेष्क्षर्

भवन र्नमािण सुरू भएको हुनेछ ।

कार्िसञ्चालन

साविष्जनक खरिद ऐन र्था र्नर्मावली (संसोधन सवहर्) अनुसाि भवन र्नमािण सुरू गने

बजेट वाँिर्ाँि

लागर् इष्स्टमेट अनुसाि

र्बिामीलाइि आवासीर् सुववधा सवहर् उपचाि र्दने सं िचना र्र्ाि गने ।

प्रर्र्र्ल
प्रकृर्ाः

पर्ाव रिजेन्ट र्था कन्जुमेबपस खरिद िु वानी र्था स्थलगर् अनुष्शक्षण अनुगमन क्र्ू सी स्लाइि कलेक्सन
परिचर्

क्षर्िोग र्नदानका लार्ग खकाि पिीक्षण (जेि एन माईक्रोस्कोप र्था र्ोलोिोसेन्स
माईकोस्कोप) गनि आवश्र्क

र्ो कार्िक्रम िाष्खएको हो ।

Lab chemicals and consumebales खरिदको लागी

उद्देश्र्

आवश्र्क Lab chemicals and consumebales आपूर्र्ि गिी क्षर्िोग र्नदानका लार्ग

अपेष्क्षर्

क्षर्िोग र्नदानका लार्ग खकाि पिीक्षण भएको हुनेछ ।

खकाि पिीक्षण गने

प्रर्र्र्ल
कार्ि

प्रकृर्ा

सञ्चालन कार्ािन्वर्न गने र्नकार्ः प्रदे श जनस्वास्थर् प्रर्ोगशाला वा गुणस्र्ि र्नर्न्रण प्रर्ोगशाला
Lab chemicals and consumebales खरिद िु वानी

अन्र्गिर्का माईकोस्कोपी सेन्टिको Lab chemicals and consumebales को गर्
बर्िको बावर्िक खपर् र्था हालको मौज्दार् ववविण माग गने
गर् वर्िको खपर्
वावर्िक

गने ।

ि जनसं ख्र्ाको आधािमा सम्भाववर् क्षर्िोग पिीक्षणको अनुमान गिी

हुन सक्ने Lab chemicals and consumebales को अनुमार्नर् लागर् र्र्ाि

अनुमार्नर् वावर्िक खपर् ि सो को २० प्रर्र्शर् थप बर्ि स्टक िहनेगिी अनुसूची ८
अनुसाि ि िाष्टिर् क्षर्िोग र्नर्न्रण केन्रले थप र्सर्ारिस गिे का समाग्रीहरू खरिद गने
।

माईकोस्कोपी सेन्टिमा आपूर्र्ि गिी दाष्खला गनि लगाउने ।

पर्ाब स्थलगर् अनुष्शक्षण अनुगमन ि क्र्ू सी स्लाइि कलेक्सन

स्थलगर् अनुष्शक्षण कार्िर्ार्लका र्र्ाि गिी प्रमुखबाट स्वीकृर् गिाउने ।
कार्िर्ार्लका अनुसाि स्थलगर् अनुष्शक्षण गने

स्थलगर् अनुष्शक्षणमा जाने प्रर्ोगशालाकमीले क्र्ू सी स्लाइि समेर् र्लइ आउने ।
र्नर्र्मर् क्र्ू सी स्लाइि सँकलन गने व्र्वस्था र्मलाउने
बजेट वाँिर्ाँि

साविष्जनक खरिद ऐन,२०६३

सवहर्) ि

र्था साविष्जनक खरिद र्नर्मावली,२०६४
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(सं सोधन

दै र्था भ्रमण खचि र्नर्मावली अनुसाि
ववश्व क्षर्िोग र्दवस मनाउने
परिचर्

क्षर्िोग कार्िक्रमप्रर्र् नीर्र् र्नमािण र्हसम्मको प्रभावकािी प्रर्र्वद्धर्ा हार्सल गनि गनुक
ि ा

साथै र्स िोगबाट मृत्र्ु भएका व्र्ष्िहरुको सम्झना स्वरुप ववश्व क्षर्िोग र्दवस मनाउन
र्ो कार्िक्रम िाष्खएको हो ।

उद्देश्र्

क्षर्िोग र्नर्न्रणमा िाजनीर्र्ज्ञ, समाजसेवी, बुष्द्धष्जवी, नीर्र् र्नमािर्ाहरु सहर्ोग प्राप्त गने ,

अपेष्क्षर्

नीर्र् र्नमािर्ा र्था िाजनीर्र्ज्ञहरुको क्षर्िोग र्नर्न्रण कार्िक्रममा प्रर्र्बद्धर्ा बढ्ने ।

सञ्चालन प्रकृर्ा

कार्ािन्वर्न गने र्नकार्ः स्वास््र् र्नदे शनालर् एवं स्वास््र् कार्ािलर्

उपलष्ब्ध

जनचेर्ान जगाउने र्स र्दवसको मुख्र् उद्देश्र् हो।

समुदार्मा क्षर्िोगप्रर्र् िहेको नकािात्मक धािणामा कमी आउने ।
सम्भाववर् वक्रर्ाकलापहरु

क्षर्िोग सम्वन्धी ष्शक्षा, सूचना ि सञ्चािका सामाग्रीहरुको प्रदशिनी र्था ववर्िण ।

क्षर्िोग चेर्नामुलक सांस्कृर्र्क कार्िक्रम, सिक नाटक ,बादवववाद, हाष्जिीजवार्
प्रर्र्र्ोर्गर्ा, र्ािली आर्द ।

एर् एम िे र्िर्ो ि टे र्लर्भजन र्था स्थानीर् अन्र् सं चाि माध्र्म मार्िर् क्षर्िोग बािे
सन्दे श प्रवाह

परकाि अन्र्िवक्रर्ा, अन्र्िसं वाद आर्द ।

र्बिामीलाइि सम्मानर्लर्ुल र्बर्िण आर्द । ,
सञ्चालन प्रकृर्ाः

प्रदे श स्वास््र् र्नदे शक स्वास््र् प्रमुखको अध्र्क्षर्ामा सिकािी र्था गैिसिकािी र्नकार्
सष्म्मर्लर् ववश्व क्षर्िोग र्दवश सञ्चालन सम्बन्धी वैठक बसी उपलब्ध स्रोर्का अधािमा

सञ्चालन गरिने कार्िक्रमहरूको सुची र्र्ाि गिी कार्ि र्ोजना बनाई सोही अनुसाि
कार्ािन्वर्न गने ।
बजेट बाँिर्ाँि

उपलव्ध बजेट अनुसाि प्रचर्लर् ऐन कानूनको परिधीमा िवह सञ्चालन गने .

सं घीर् र्था प्रदे श अस्पर्ालमा क्षर्िोग र्नदान र्था उपचाि व्र्वस्थापन सुदृविकिण र्निन्र्िर्ा
परिचर्

केन्रीर् स्र्िका अस्पर्ाल, ष्शक्षण अस्पर्ाल, ववशेर्ज्ञ सेवा सवहर्का अस्पर्ाल र्था

प्रादे ष्शक अस्पर्ालमा र्नदान भएका क्षर्िोगको अर्भलेख व्र्वष्स्थर् र्था र्बिामीलाइि
पार्क पने संस्थामा प्रेर्ण व्र्वस्थापन सहज पानि र्ो कार्िक्रम िाष्खएको हो ।

उद्देश्र्

िे र्िल अस्पर्ालमा क्षर्िोगको र्नदान भई अन्र्र उपचािका लार्ग प्रेर्ण गरिएका

अपेष्क्षर्

र्नदान भइि

प्रर्र्र्ल

वविामीले उपचाि शुरु गिे को सुर्नष्श्चर् गने ।

प्रेर्ण भएका क्षर्िोगका वविामीले उपचाि सुरू गिे को सुर्नष्श्चर् हुनेछ ।
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कार्ि

प्रकृर्ा

सञ्चालन कार्ािन्वर्न गने र्नकार्ः स्वास््र् कार्ािलर्
सञ्चालन प्रकृर्ाः

अस्पर्ालका प्रमुख, कार्ििर् ववशेर्ज्ञहरु, मेर्िकल अवर्सि, प्र्ाथोलोष्जटट, मे.पर्ा.टे .,

क्षर्िोग सम्पकि व्र्ष्िको सहभार्गर्ामा स्वास््र् र्नदे शक, उपष्स्थर्ीमा अर्भमुष्खकिण

कार्िक्रम सञ्चालन गिी अस्पर्ालमा क्षर्िोग सम्पकि व्र्ष्िको ष्जम्मेवािी र्ोक्न अनुिोध
गने ।

सम्भाववर् क्षर्िोग िष्जटटि (Presumptive TB Register) मा र्बिामीको अर्भलेख िाख्ने
।

क्षर्िोग र्नदान भए पश्चार् ष्चकत्सकले अर्नवार्िरूपमा क्षर्िोग सम्पकि व्र्ष्िकहाँ सम्पकि
गनि पठाउने व्र्वस्था गने ।

क्षर्िोग सम्पकि व्र्ष्िले क्षर्िोग र्नदान भएका वविामीहरुको २ प्रर्र् प्रेर्ण पूजाि (एच.

एम आई एस १.४) र्र्ाि गिी पवहलो प्रर्र् वविामीसाथ पठाउने ि दोस्रो प्रर्र् प्रेर्ण
गरिएको स्वास््र् संस्थामा र्छटो साधनबाट पठाउने ।

उपचाि र्लन चाहने र्बिामीलाइि क्षर्िोग उपचाि िष्जस्टिमा दर्ाि गिी उपचाि सुरू गने
ि eTB Mster Register मा प्रववटट गने ।

क्षर्िोग सम्पकि व्र्ष्िले प्रेर्ण गरिएको क्षर्िोगको वविामी स्वास््र् सं स्थामा दर्ाि भएको
र्वकन (टे र्लर्ोनबाट वा अन्र् माध्र्मबाट) गिी Presumptive TB Register मा
अद्यावर्धक गने ।

क्षर्िोग सम्पकि व्र्ष्िले प्रेर्ण गरिएका वविामीको अर्भलेख मार्सकरुपमा स्वास््र्
कार्ािलर्मा पठाउने ।

स्वास््र् कार्ािलर्का क्षर्िोग सम्पकि व्र्ष्िले दुइ मवहनामा १ पटक सम्वष्न्धर्
अस्पर्ालमा गई कार्ि प्रगर्र्को अनुगमन गने ।

अधिवावर्िक रुपमा सम्बष्न्धर् अस्पर्ालमा प्रगर्र् सर्मक्षा गने ।
बजेट बाँिर्ाँि

अस्पर्ालका क्षर्िोग सम्पकि व्र्ष्िलाइि वविामीको र्लोअपका लार्ग सं चाि खचि मार्सक
रू ५००।०

क्षर्िोग र्बिामीको पूण ि ववविण eTB register मा अध्र्ावर्धक गिे बापर्
रू ३०

प्रर्र् वविामी

मसलन्द, र्ार्ार्ार् खचि, दै .भ.भ्र., लगार्र् अन्र् खचि प्रचर्लर् ऐन र्नर्मानुसाि
अर्भलेख

प्रर्र्वेदन

Presumptive TB Register र्था eTB register क्षर्िोग उपचाि िष्जस्टि अद्यावर्धक
िाख्न लगाउने

स्थलगर् अनुष्शक्षण र्था अनुगमन
क्षर्िोग आधािभूर् र्था पुनर्ािजगी र्ार्लम
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परिचर्

नर्ा र्नर्ुष्ि भई आएका र्था कार्ििर् स्वास््र्कमीहरुलाई क्षर्िोग उपचाि व्र्वस्थापन

उद्देश्र्

क्षर्िोग र्नदान र्था उपचाि व्र्वस्थापनमा स्वास््र्कमीको ज्ञान.सीप ि क्षमर्ा अर्भबृष्द्ध

अपेष्क्षर्

क्षर्िोग र्नदान र्था उपचाि व्र्वस्थापनमा स्वास््र्कमीको ज्ञान.सीप ि क्षमर्ा अर्भबृष्द्ध

सम्बन्धी ज्ञान.सीप ि क्षमर्ा अर्भवृष्द्ध गनि र्ो र्ार्लम िाष्खएको हो ।
गने

प्रर्र्र्ल
कार्ि

प्रकृर्ा

भएको हुनेछ ।

सञ्चालन कार्ािन्वर्न गने र्नकार्ः स्वास््र् कार्ािलर्

सहभागीहरूः क्षर्िोग र्नदान र्था उपचाि व्र्वस्थापनमा प्रत्र्क्ष सं लग्न स्वास््र्कमीहरु
।

सहजकर्ािश्रोर् व्र्ष्ि ,: स्वास््र् र्नदे शनालर् र्था स्वास््र् कार्ािलर्का क्षर्िोग कार्िक्रम
र्ोकन पसिन, र््र्ांक अर्धकृर् एवं सम्वष्न्धर् ववर्र् ववज्ञहरू
र्ार्लम अवर्धः आधािभूर् ३ र्दन ि पुनर्ािजगी २ र्दन
सहभागी सं ख्र्ाः २० दे ष्ख २५ जना प्रर्र् समूह

र्ार्लममा सहभागी पठाइ र्दन स्थानीर् र्हलाइि पराचाि गने ।

र्ार्लम हुने स्थान, र्मर्र् ि समर् सवहर् कम्र्ीमा एक हप्ता अगावै स्वास््र् सं स्थालाई
पराचाि गने

।

र्ार्लम र्मर्र् र्र् गिी िाष्टिर् क्षर्िोग र्नर्न्रण केन्रलाइि १५ र्दन अष्घ जानकािी
गिाउने ।

उपष्स्थर्र् हाष्जिी, दै .र्था भ्रमण खचि ववर्िण भपािइ, र्ार्लम मोड्युल र्ार्लम सामग्री,
स्टे शनिी, खाजा, आर्द र्र्ािी गने ।

िाष्टिर् क्षर्िोग केन्रबाट अध्र्ावर्धक गरिएको र्ार्लम मोिुल र्था म्र्ानुअलका र्बर्र्बस्र्ु
ि र्ार्लम सञ्चाल र्नदे ष्शका अनुसाि र्ार्लम सञ्चालन गने ।

र्ार्लम ववर्धः प्रस्र्ुर्र्किण, समूह कार्ि, छलर्ल, अभ्र्ास आर्द ।
बजेट वाँिर्ाँि

बजेटको परिधीमा िही अनसूची १ (क) अनुसाि

अर्भलेख

अनुसूची

सन्दभि सामाग्री

क्षर्िोग व्र्वस्थापन आधािभूर् र्ार्लम पुष्स्र्का, क्षर्िोग सेवा अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदन

थप व्र्ख्र्ा

र्बर्नर्ोष्जर् बजेटको परिधीमा िही कार्िलर्को आवश्र्कर्ा अनुसाि आधािभूर् वा

प्रर्र्वेदन

४ अनुसािको प्रर्र्वेदन र्र्ाि गिी एक प्रर्र् िा.क्ष.के मा पठाउने ।

र्ािामहरु ।

पूनर्ािजगी र्ार्लम सञ्चालन गनि हुन ।

क्षर्िोग मुि स्थानीर् र्ह घुम्र्ी ष्शववि(, कन्टर्ाक्ट िे र्सङ, स्वर्मसेवक परिचालन आर्दअर्भर्ान सञ्चालन )
क्षर्िोग मुि स्थानीर् र्ह सञ्चालन र्नदे ष्शका र्स केन्रबाट पठाए पश्चार् सञ्चालन गनि हुन ।
अनुसूची १
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खचि सम्बन्धी मापदण्ि
र्ार्लम, गोटठी, कार्िशाला सञ्चालन सम्बन्धी खचिको मापदण्ि
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vr{ n]Vg x'g_
;+of]hs
%))=))
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!%)=))
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सहभागीको घि वा हाल बसोवास स्थलबाट दै र्नक ओहोि दोहोि गनि नभ्र्ाईने

 स्रोर् व्र्ष्ि आर्ोजक सं स्थाबाट भएमा स्रोर् व्र्ष्ि भत्ता नपाउने कार्िपर वापर् मार पाउने ।
 कार्िपर ७५० शव्दको प्रबन्ध हुन ु पदिछ ।

स्रोर्ः अथि मन्रालर्बाट जािी गरिएको कार्ि सञ्चालन र्नदे ष्शका,२०७६ छै ठौ सं स्किण
ख) कािागािमा क्षर्िोग ष्स्क्रर्नङ र्था सवक्रर् खोजपिर्ाल कार्िक्रम सञ्चालन
ववविण

र्दन

दि

जम्मा

सं र्ोजक

१

७००

७००

कािागाि प्रमुख

१

७००

७००

पर्ाबकमी

२

७००

१४००

मेर्िकल अवर्सि

१

७००

७००

हे.अ.

१

७००

७००

खाजा

२०

२००

४०००

प्रशासन सहर्ोगी

२

५००

१०००

िु वानी
सहर्ोगी
ववववध

३०००
२

१५०

३००
१५००
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जम्मा

१४०००

ग) िी आि होस्टे ल सञ्चान खचि
ljj/0f

;+Vof

dlxgf

b/

xf]:6]n O{Grfh{ -x]Ny cl;:6]06, :6fkm g;{_

1

12

28,200

xf]:6]n ;j O{Grfh{ -c=x]=j=÷c=g=dL_

1

12

26,610

sfof{no ;xof]uL

1

12

19,480

efG;]]

1

12

16,230

;'/Iff uf8{

1

12

16,230

3/ axfn -xf]:6]n ;~rfng ug{_ clwstd

1

12

25,000

Uof; -vfgf ksfpg]]_

2

12

1,500

xf]:6]n ;~rfng -kfgL, lah'nL, 6]lnkmf]g, OG6/g]6 cflb_

1

12

1,500

la/fdLnfO{ vfB cfxf/

15

12

5,200

:jf:Yo kl/If0/ cf}ifwL

1

12

2,000

sfof{{no ;~rfng vr{ -:6];g/L tyf d;nGb_

1

12

1,500

;/;kmfO{ ;fdfu|L

1

12

1,500

1
15
1,000
cGo ;fdu|L-lj/fdL j]8, tGgf, sDjn, tlsof, em'n cflb_
 vfB cfxf/ /sd vr{ ubf{ k|lt lj/fdL k|lt lbg ? !&!.– sf b/n] lj/fdL xf]:6]ndf b}lgs pkl:yt /x]sf] clen]vsf] cfwf/df lbg u0fgf

u/L vr{ n]Vg' kg{]
 xf]:6]ndf ;~rfngdf /x]sf] a]8 ;+Vofsf] cfwf/df dfq vr{ ug{ ldNg] .
अनुसूची २

वटप्पणी ि आदे श (नमुना)
ववर्र्ः कार्िक्रम सञ्चालन स्वीकृर्ी सम्बन्धमा ।
श्रीमान,

आ.व. २०७६÷७६ को बावर्िक स्वीकृर् कार्िक्रम अनुसाि ........... कार्िक्रम सञ्चालन गनि ष्शर्िक नं.........
मा रु ..............

र्बर्नर्ोजन भै खचि गने अष्ख्र्र्ािी प्राप्त भएकोले र्पसील बमोष्जम हुने गरि कार्िक्रम

सञ्चालन स्वीकृर्का लार्ग र्नणिर्ाथि पेश गिे को छु
र्पसील
क)

स्रोर् व्र्ष्ि, सहजकर्ाि, सहभागी,सहर्ोगी ववविण

ग)

अनुमार्नर् खचि िकमको ववस्र्ृर् ववविण

ख)

स्थान र्मर्र् ि समर्
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घ)

ववविण

र्ार्लम गोटठी बाहेक अन्र् कार्िक्रमको हकमा कार्िक्रमको सं ष्क्षप्त कार्िसञ्चालन ÷कार्ािन्वर्न प्रकृर्ा

दस्र्खर्.
नाम
पद

र्मर्र्

अनुसूची ३

कार्िक्रम सञ्चालनाथि पेश्की र्नवेदन (नमूना)
श्री मान प्रमुख ज्र्ू
...................
...................
ववर्र्ः पेश्की िकम उपलब्ध गिाई र्दने वािे ।
महोदर्

उपिोि सम्बन्धमा र्स कार्ािलर्

र्नदे शनालर्को र्मर्र् ............

.....

को र्नणिर्ानुसाि .......

.............. कार्िक्रम सञ्चालन गनि आवश्र्क पने रु........................ पेश्की उपलब्ध गिाइ र्दन हुन अनुिोध
गदिछु ।
र्नवेदक

................................
नाम र्था पदः
र्मर्र्ः

नोट र्नवेदन साथ स्वीकृर् टीप्पणी, बावर्िक कार्िक्रम ि बजेटको र्ोटोकपी अर्नवार्ि रुपमा िाख्नु पनेछ ।
अनुसूची ४

कार्िक्रम सम्पन्न प्रर्र्वेदनको (नमूना)
१.

कार्िक्रमको नामः

३.

कार्िक्रमको सं ष्क्षप्त परिचर् र्था उदे श्र्ः

२.
४.
५.
६.
७.
८.
९.

स्वीकृर् बजेट ि खचि शीर्िक नं
कार्िक्रम सञ्चालन प्रकृर्ाः

कार्िक्रम सञ्चालन स्थान ि र्मर्र्ः

कार्िक्रममा सं लग्न जनशिीको नामावलीः(सहभागी सहजकर्ाि सहर्ोगी)
कार्िक्रमका सवल पक्षः

कार्िक्रममा सुधाि गनुि पने पक्षः

खचि िकमको ववस्र्ृर् ववविण-Statement of Expenditure
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l;=g
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hDdf
१०.

ljj/0f
;xefuL eQf

lalgof]lht /sd
%)))=))

vr{ /sd
#)))=))

afsL
@)))=))

gd"gf

र्ोटो र्था अन्र् ववविणः

अनुसूची ५

सेवा किाि सम्झौर्ा (नमूना)
.......................... र्नदे शनालर्/कार्ािलर् (र्सपर्छ प्रथम पक्ष भर्नएको ) ि ...................................

न.पा.गा.पा.. विा नं. .... बस्ने बर्ि.......को श्री .........................................(र्सपर्छ दोश्रो पक्ष भर्नएको)
का बीच र्स र्नदे शनालर्÷कार्ािलर्को लार्ग आवश्र्क ............................................पदको कार्ि सेवा

किािमा उपलव्ध गिाउनका लार्ग दे हार्को शर्ि र्था र्सै साथ सं लग्न कार्ि वववविणको अर्धनमा िही सेवा
किाि गने बािे र्ो सम्झौर्ा गिी एक एक प्रर्र् र्लर्ौ र्दर्ौ ।
किािका शर्िहरु
१.

दोश्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई सं लग्न सेवाका शर्ि (TOR) का आधािमा ......................कार्िहरु

२.

दोस्रो पक्षले दै र्नक कार्ािलर् समर् र्भर उपष्स्थर् भई कार्ािलर् प्रमुखको प्रत्र्क्ष र्नदे शनमा िवह

३.

र्ो किाि सम्झौर्ाको अबर्ध .................. गर्े दे ष्ख लागु भई .............. सम्मको लार्ग हुनेछ ।

सम्बन्धी सेवा उपलव्ध गिाउनु पनेछ ।
कार्िहरु गनुि पनेछ ।

प्रथम पक्षलाई ष्चत्त नबुझेमा जुन सुकै बेला सम्झौर्ा भंग हुने । र्ि प्रथम पक्षले आवश्र्क ठानेमा कानून
बमोष्जम अको किाि सं म्झौर्ा गनि सवकने छ।

४. .............................को रुपमा सेवा प्रदान गिे वापर् दोश्रो पक्षलाई पवहलो पक्षले मार्सक रु
ु ानी गने छ ।
...................................(अक्षिे पी ........................................... ) भि
५.

पवहलो पक्षले दोस्रो पक्षलाइ नेपाल सिकािको प्रचर्लर् र्नर्म अनुसािको भैपिी आउने ि पवि ववदा

उपलव्ध गिाउन सक्ने छ र्ि प्रथम पक्षलाई आवश्र्क पिे को खण्िमा दोस्रो पक्षले साविजर्नक ववदाका र्दन
समेर् सेवा उपलब्ध गिाउनु पनेछ ।
६.

दोश्रो पक्षले अर्नवार्ि रुपमा र्नजामर्ी कमिचािीका लार्ग र्ोवकए बमोष्जमको पोशाकमा ि समर्मा

कार्ािलर्मा उपष्स्थर् भै सेवा प्रदान गनुप
ि ने छ । साथै सेवा सम्बन्धी प्रचर्लर् कानूनमा व्र्वस्था भएका आचिण
पालना गनुि पने छ ।
७.

दोश्रो पक्ष शारििीक रुपमा अस्वस््र् भई वा अन्र् कुनै कािणले सेवा र्दन असमथि भएमा वा काम

सन्र्ोर्जनक नभएमा वा आचिण सम्बन्धी कुिाहरु बिाबि उलं घन गिे मा वा प्रथम पक्षलाई सेवाको आवश्र्कर्ा
नभएमा जुन सुकै बेला पर्न १५ र्दनको सूचना र्दइ सेवावाट हटाउन सक्नेछ ।
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८.

दोश्रो पक्षले सेवा र्दन असमथि भएको वा कार्ािलर्मा हाष्जि नभएको अवर्धको पारिश्रर्मक र्दन प्रथम

९.

दोश्रो पक्षले कार्ािलर्को चल अचल सम्पर्र्को वहनार्मना गिे मा वा हानी नोक्सानी गिे मा र्बगो अनुरुपको

१०.

र्स सम्झौर्ा मा उपलेख भएका र्बर्र्हरु सोही बमोष्जम ि उपलेख नभएका र्बर्र्हरु साविजर्नक

पक्ष वाध्र् हुने छै न ।

िकम दोश्रो पक्षवाट असुल उपि गरिनेछ ।

खरिद ऐन, २०६३ साविजर्नक खरिद र्नर्मावली २०६४, र्था अन्र् प्रचर्लर् कानून बमोष्जम हुनेछ ।
पवहलो पक्षको र्र्िबाटः

दोश्रो पक्षको र्र्िबाटः

दस्र्खर्ः

दस्र्खर्ः

नामः
पदः

र्मर्र्ः

नामः

र्मर्र्ः

पदः

अनुसूची ६
क) प्रदे श कपचि पर्ाबको लार्ग आवश्र्क दै र्नक कार्ािलर् सं चालन सामाग्रीहरुको न्र्ुनर्म सूची
Aluminum Foil

Glass Wares; Beaker, Conical Flask, Measuring Cylinder
Falcon tube

falcon tube Safety cold chain Box for transportation
Ice Packs

Lysol and Cleaning Solution

Infection Prevention का लार्ग आवश्र्क सामग्रीहरु M Surgical Attaire, Virex etc.
Health Care Waste Management
जेनेिेटिको लार्ग ईन्धन

का लार्ग आवश्र्क सामग्रीहरु

कार्ािलर् सञ्चालन स्टे शनिी

साबुन, र्ौलीर्ा, कुचो, भ्र्ाकुम क्लीनि

कपचि/ष्जनएक्सपटि र्था र्ि आि सेन्टिमा.internet र्था telephone शुपक
ख) प्रदे श गुणस्र्ि र्नर्न्रण पर्ाबकोलार्ग कार्ािलर् सं चालन सामाग्री हरुको सूची
रिर्जेन्ट िाख्ने जाि जवकिन

Power Backup को लागी सोलाि ईँन्भटि
Reagent बनाउने Glasswares

Beaker, Conical Flask, Measuring Cylinder
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Wash Bottle, Dropping Bottle.
Distilled Water

Lysol and Cleaning Solution

सामान्र् स्टे शनिी सम्बन्धी सामान छपाई

साबुन, र्ौलीर्ा, कुचो, भ्र्ाकुम ष्क्लनि Infection Prevention का लार्ग आवश्र्क समाग्री, M Surgical
Attaire, Virex etc.

Health Care Waste Management
fire extinguisher

का लार्ग आवश्र्क सामग्रीहरु

अनुसूष्च ७

र्ि आि वटवी उपचाि केन्र र्था उप केन्रहरुको लागी समान खिीदको लागी स्पेसीवर्केशन
l; g+

kl/0ffd

;+Vof

!

:6Ln b/fh @@ u]h !* u]h # lkm6 rf}8fO{, % lkm6 ,prfO

!

@

:6Ln kfgL lkmN6/ @ SoflG8n ;lxtsf] !) ln6/

!

#

:6]gn]; :6Ln hu @ ln6/ se/ ;lxt

!

$

tf}n d]l;g gg l8hL6n

!

%

lkmN6/ 6''n sf7sf] @ lkm6 prfO{,!++=% lkm nDafO{=!=% rf}8fO{

!

^

Metal Seat Chair (4 Seated )

!

&

sf7sf] 6]j'n $ lkm prfO{{ @ lkm6 rf}8fO{ @=% nDafO{

!

*

sf7 s';L{ ;v'jf u2f;lxt

!

(

:6Ln lunf; @@ u]h %)) dL nL

!

!)

:6of08 ˆofg

!

!!

Knfli6s jfN6Lg @) ln6/ se/ ;lxt

!

!@

PShi6 ˆofg lkm6LË ;lxt

!

!#

8jn 8f]/ lk|mh

!

थान

!$
१५

sDKo'6/ tyf lk|G6/
र्ोहि छु टर्ाएि िाख्ने बापटी ( कलि कोि अनुसाि)
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थान

ु ी ८
अनुसच

खकाि माईक्रोस्कोपीका लागी आवश्र्क पर्ाब कन्जुमेवपस र्था अन्र् सामाम्रीहरू
Basic fuchsin powder
Phenol crystal

Sulphuric Acid
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O{sfO{
थान
थान
थान
थान
थान
थान
थान
थान
थान
थान
थान
थान
थान

s}lkmot

Methylene Blue
Ethanol
Sprit

Sprit lamp

Staining rack

Glass Slide (Frost)
Diamond pencil

Sputum pot with lid (35 CM diameter)
Distilled water

Plastic Jarkin for reagent storage (2.5 L, 5L, 10L, 20L)
Bambo stick

Autoclave 12x12 Portable small for sterilization (ISO and CE certified company)
मार्थ उपलेष्खर् सामाग्री बाहेकका अन्र् सामाग्री स्पुटम माइक्रोसकोपी गुणस्र्िमापन केन्र (QC Center)

प्रदे श क्वार्लवट कन्टो«ल सेन्टि बाट र्सर्ारिस भएका आवश्र्कर्ा अनुसािका थप समाग्रीहरू पर्न खरिद
गनुप
ि ने छ ।
अनुसूची ९

और्धीका प्रर्र्कुल असि

व्र्वस्थापनमा प्रर्ोग हुने और्धीहरूको सूची

Adverse reaction

Suspected agents

Suggested management

Anorexia

Z, Pto, Eto

Appetite stimulant ( for example, pizotifen)

Arthralgia

Z

Change

in

(talkativeness,

behaviour

irritability)

Cutaneous reaction

Nonsteroidal

anti-inflammatory drugs(NSAIDs);

paracetamol; exercise

Haloperidol; pyridoxine 50mg/250 mg of Cs, up

Cs, Ofx

to 200 mg/day maximum

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

Cs, PAS, S and other

Antihistamines;hydrocortisone creams

aminoglycosides

Selective

serotonin

Depression

Cs,H, Pto, Eto

Diarrhoea

PAS

Rehydration; loperamide

Excessive salivation

Eto, Pto

Ice chips; metoclopramide

Flu-like syndrome

R

Paracetamol

reuptake

inhibitors

(fluoxetine, sertraline); tricyclic antidepressants
(amitriptyline)
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Antacids (for example, calcium carbonate); H2

Gastritis

PAS, Pto, Eto

Gynaecomastia

Pto, Eto

Headaches

Pto, Eto

Insomnia

Ofx, Lfx, Mfx

Antihistamine; zolpidem

Metallic taste

Pto, Eto

Reassurance

Musculoskeletal pain

No specific medicine

Nausea and vomiting
Olfactory hallucination
Peripheral neuropathy

blockers; proton pump inhibitors
Reassurance; surveillance
Nonsteroidal

anti-inflammatory drugs(NSAIDs);

paracetamol; exercise

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

Nonsteroidal
paracetamol

Rehydration;

anti-inflammatory drugs(NSAIDs);
metoclopramide;

dose

(morning and afternoon) only if both doses can
be supervised

Pto, Eto

Reassurance

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

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

Pain at injection site

S, Km, Am, Cm

Cold compress

Photophobia

Pto, Eto

Reassurance

Vertigo or dizziness

S, Km, Cm, Pto, Eto

Betahistine;cinnarizine

थप व्र्ाख्र्ाः क्षर्िोग ववशेर्ज्ञको

divide

र्सर्ारिस बमोष्जमका थप और्धी पर्न खरिद गने ।

अनुसूची १०

ष्जन एक्सपटि सेन्टिको लागी आवश्र्क पने एसी ि पावि व्र्ाक अप सम्बन्धी स्पेर्सवर्केसन
१. पावि व्र्ाकअप
UPS(Inverter) Specification

Battery Specification

Output Power:

850VA

Capacity:

Volt

24 V

Battery Type:

Tubular Battery

Wave Form:

Sinewave

Warranty

3 Years

Warranty:

2 Years

Battery Type

Lead Acid

Segments:

Home, Office

Nominal Voltage

12 V X 2

२. एअिकष्न्िसन (ए.सी.)
1.

Description of Function
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(150 X 2) 300 AH

1.1

A device to alter the properties of air (primarily temperature and humidity) to more

comfortable conditions, typically with the aim of distributing the conditioned air to an
occupied space.

2.

Specifications

2.1

Cooling Capacity: Min. 12000 btu/h

2.2

Heating Capacity: Min. 12000 btu/h

2.3

Refrigerant: R 410A

3.

Accessories, spares and consumables:

3.1

- All standard accessories/consumables/parts required for the proper operation of the above
item shall be included in the offer.

- Bidders shall specify, in a separate Excel worksheet, the quantity and details of any items
included in this offer which have not been specified in this Technical Specifications Form.
3.2

- All standard maintenance tools and cleaning/lubrication materials where applicable shall
be included.

- Bidders shall specify, in a separate Excel worksheet, the quantity and details of any items
included in this offer which have not been specified in this Technical Specifications form.
4.

Operating Environment

4.1

Power supply: 220-240 VAC, 50Hz fitted with appropriate plug. The power cable must be

5.

Standards & Safety Requirements:

5.1

Outdoor unit resistance class: IP 24

5.2

All the Quality and Safety standards met by the product offered have to be listed as part

6.

User Training

6.1

The supplier shall conduct user training for this equipment to enable operators to use the

at least 3 meters in length.

of the Manufacturer’s Certificate(s).

equipment properly. The training shall include the use of operational functions of the
equipment, as well as routine checks and maintenance expected by users.

7.

Warranty

7.1

The warranty period offered after the acceptance of the Goods.

8.

Maintenance Service During Warranty Period

8.1

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

9.

Installation and Commissioning

9.1

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

10.

Documentation

10.1

It must be supplied with detailed operating, service and maintenance manuals of technical
information in the English Language.
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AC, Battery/solar power back up, Vortex, Refrigerator, Autoclave, Printer, Furniture ( chair,
table, cupboard, Rack) Centrifudge Tube
अनुसूची ११

माईक्रोस्कोप खरिद स्पेसीवर्केसन
Binocular Microscope (LED)
Manufacturer
Brand
Type / Model
Country of Origin
1

Description of Function

1.1

A microscope fitted with double eyepieces for vision with both eyes is a Binocular Microscope.
Compound microscope consists of two or more than two magnifying lenses. One can view
individual cells, even living ones. It has high magnification.

2

Operational Requirements

2.1

System complete with illumination system required.

3

System Configuration

3.1

Binocular Microscope (LED) with complete accessories.

4

Technical Specifications

4.1

Optical System:

a

Infinity optical system

b

Plan achromatic lenses and parts with anti-fungal coating.

4.2

Magnification must be 40X - 1000X.

4.3

Illumination: Built in transmitted illumination. The Illumination must be with LED(0.5 Watt)

4.4

Focusing:

a

Coaxial coarse and fine adjustment

b

Fine graduation: 2.5 um. (approx.)

d

Total travel range: 15mm or more

e

Facility for light intensity adjustment while viewing the object.

f

Facility of stopper mechanism to prevent specimen damage while focusing

4.5

Revolving nosepiece: Quadruple

4.6

Observation tube:

a

Observation tube must be of Binocular design with two working heights at minimum 370 &

b

Interpupillary distance adjustment must be from 48-75mm

c

Facility of locking mechanism to prevent observation tube from falling off

illumination having life time 20,000 hours of operation or more.

430mm with an ergonomic head inclination at 30°.
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d

Mechanism for diopter adjustment

4.7

Stage:

a

Wire movement mechanism, fixed stage

b

Travel range 76 x 30 mm (approx.) having Specimen position Scale.

c

Single specimen holder

4.8

Condenser:

a

Type - Abbe condenser.

b

N.A. - 1.25

4.9

The Objectives: must be antifungal Plan Achromatic Objectives

a

4x/0.1, 10x/0.25, 40x/0.65, 100/1.25 Oil immersion

b

40x & 100x Objectives spring loaded.

4.10

Marking for the Objectives: Each objective must be engraved with the following information:-

a

Name of the manufacturer

b

Magnification and numerical aperture, for example, 10x/0.25

c

100x objective must be engraved with the word ‘Oil’

4.11

Eye Pieces must be WF-10X/ F.N. 20.

4.12

Weight of microscope must be less then 6 kg.

4.13
4.14

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

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

4.15

Must have a built in security slot to prevent theft during unattended hours.

5

Accessories, spares and consumables

5.1

Accessories: • Dust cover, Wooden Storage box, mirror unit-1 pc.

5.2

All standard accessories, consumables and parts required to operate the equipment, including

all standard tools and cleaning and lubrication materials, to be included in the offer. Bidders

must specify the quantity of every item included in their offer (including items not specified
above).
6
6.1

Operating Environment
The system offered shall be designed to store and to operate normally under the conditions

of the purchaser's country. The conditions include Power Supply, Climate, Temperature,
Humidity, etc.

6.2

Power supply: 220-240V/ 50 Hz AC Single phase fitted with appropriate plugs to meet

7

Standards and Safety Requirements

7.1

Must submit ISO 9001 or ISO 13485:2003/AC: 2007 AND

7.2

CE approved product certificate.

purchaser’s country requirements. The power cable must be minimum 3 metres long.
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8

User Training

8.1

Must provide user training (including how to use and maintain the equipment).

9

Warranty

9.1

Comprehensive Warranty for 1 year and extra 1 year free AMC

10

Maintenance Service during Warranty Period

10.1

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

11

Installation and Commissioning

11.1

Supplier must accomplish proper installation & commissioning of equipment onsite.

12

Documents

12.1

User (Operating) manual in English.

12.2

Service (Technical / Maintenance) manual in English.

12.3

List of important spare parts and accessories with their part number and costing.
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स्वास््र् र्ार्लम कार्िक्रम
कार्िक्रमको नाम: कष्म्प्रहेष्न्सभ परिवाि र्नर्ोजन र्था पिामशि र्ालीम
परिचर्

स्थानीर् स्र्िको परिवाि र्नर्ोजन सेवा प्रदार्क स्वास््र्कमीहरुको लार्ग र्ो र्ालीम आर्ोजना

गरिएको हो । स्वास््र्कमीहरुमा परिवाि र्नर्ोजन सेवा सम्वष्न्ध हाल भईिहेको ज्ञान, सीप र्था

धािणमा अर्भवृष्द्ध गिी सेवा प्रदार्कलाई गुणस्र्िीर् परिवाि र्नर्ोजन सेवा र्था पिामशि प्रदान
गनिका लार्ग कष्म्प्रहेष्न्सभ परिवाि र्नर्ोजन र्था पिामशि र्ालीमको व्र्वस्था गरिएको हो ।
उदे श्र्

स्वास््र् सं स्थामा उपलब्ध परिवाि र्नर्ोजन साधानको गुणस्र्िीर् सेवा र्था पिामशि र्दई परिवाि
र्नर्ोजनको प्रर्ोग दि बिाउनका साथै आवश्र्क उपर्ुि प्रेर्ण सेवा प्रदान गनि सक्ने दक्ष
जनशष्ि उत्पादन गने।

अपेष्क्षर्

सेवा प्रदार्कको ज्ञान ि शीपमा अर्भबृष्द्ध गरि ग्राहकलाई परिवाि र्नर्ोजनको सेवा र्था पिामशि

सं चालन

िा संगको समन्वर्मा.के.र्ा.स्वा.प्रष्शक्षकहरुको व्र्वस्थापन गिी र्नर्मानुसाि समर्मा सम्पन्न गनुि

प्रर्र्र्ल
प्रवक्रर्ा

सेवा गुणस्र्रिर् रुपमा सं चालन गनि सक्षम जनशष्िको ववकास हुने ।
पनेछ । र्ो कार्िक्रममा २ र्दन अर्नबार्ि

ष्क्लर्नकल अभ्र्ाश लैजानु पने भएकोले परिवाि

र्नर्ोजनको सेवाको केस लोि भएको अस्पर्ाल नष्जक िहेको प्रदे श स्वास््र् र्नदे शनालर् ि
अन्र्गिर्का अस्पर्ालहरु कार्ािलर्हरूमा र्ो कार्िक्रम संचालन गनि सवकनेछ ।
सहभागी छनौटको मापदण्ि

सम्बष्न्धर् परिर्द्मा दर्ाि भएका नेपाल सिकािका ववर्भन्न र्हका स्वास््र् सं स्थाहरुमा प्र्ािामेर्िक्स

र्था नर्सिङ्ग सेवामा कार्ििर् वा परिवाि र्नर्ोजन सेवामा प्रत्र्क्ष रुपमा सं लग्न िहेका सं घ सं स्थाका
स्वास््र्कमीहरु समेर् र्ो र्ालीमको लार्ग सहभागी हुन र्ोग्र् मार्ननेछन् ।
प्रष्शक्षकको मापदण्ि

र्ा र्ालीम सञ्चालन गनि कष्म्र्मा ३ जना CoFP Counselling को आधािभूर् र्ालीमका साथै
CTS र्ालीम समेर् र्लएका प्रष्शक्षकहरु र्था एकजना CoFP Counselling प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण
र्लएका Non Clinical Trainer

वा ToT र्लई एच.ए,.स्टार् नसि पृटठभूर्म भई CoFP को

आधािभूर् र्ालीम र्लएका गिी कुल जम्मा ४ जना प्रष्शक्षकहरु िहने छन् । अन्र् मापदण्ि
अनुसूची ४ अनुसाि गनुप
ि ने छ ।
बजेट

ु ी १ अनुसाि
अनुसच

प्रर्र्बेदन

अनुसूची २ ि ३ अनुसाि

बाँिर्ाँि

सन्दभि सामाग्री िाष्टिर् स्वास््र् र्ार्लम केन्रले र्र्ाि गिे को प्रष्शक्षक र्नदे ष्शका,सन्दभिपष्ु स्र्का,सहभागीपुष्स्र्का
लगाएर् ववर्भन्न अभ्र्ाश मोिेलहरु ि प्रष्शक्षक र्नदे ष्शकामा र्ोवकए अनुसािका शैष्क्षक सामाग्री
प्रर्ोग गरि र्ार्लम सं चालन गनुप
ि दिछ । र्ार्लम पुष्स्र्काको लार्ग िाष्टिर्

स्वास््र् र्ार्लम

केन्रमा समन्वर् गनुप
ि दिछ । र्ार्लम पुष्स्र्का www.nhtc.gov.np मा समेर् िहेकोछ

कार्िक्रमको नाम : आधािभ ुर् आइ.र्ु.र्स.िी र्ार्लम (नर्सिङ स्टार्)
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परिचर्

नेपाल सिकािको ववर्भन्न र्हका स्वास््र् सं स्थाहरुमा कार्ििर् नर्सिङ्ग स्टार्हरुको लार्ग र्ो

र्ालीमको ववकास गरिएको हो । र्ालीम प्राप्त दक्ष नर्सिङ्ग स्टार्हरुबाट आई.र्ु.र्स.र्ि.सेवा प्रदान
गनि र्ो र्ालीम सञ्चालन गरिएको हो । सबै स्वास््र् चौकी स्र्िमा आई.र्ु.र्स.र्ि.सेवा को
उपलब्धर्ा र्था सेवा प्रदान गने प्रर्र्वद्धर्ा सिकािले र्लईसकेको छ। र्ो र्नर्ान्र् र्सपमूलक
र्ालीम हो ।

उदे श्र्

नेपाल सिकािको स्वास््र् सं स्थाहरुमा कार्ििर् नर्सिङ्ग स्टार्हरुको आई.र्ु.र्स.र्ि.सेवा प्रदान गनि

अपेष्क्षर्

गुणस्र्िीर् प.र्न.सेवाको पहुँच बिाउन स्वास््र् सं स्थाहरुमा कार्ििर् नर्सिङ्ग स्टार्हरुको

सं चालन

र्ो र्ार्लम र्भर्बन्न अस्पर्ालहरुमा ि र्ार्लम साइटहरुमा सं चालन गरिन्छ । र्ार्लम सं चालनका

प्रर्र्र्ल
प्रवक्रर्ा

दक्षर्ा ववकास गिी गुणस्र्िीर् सेवाको पहुँच बिाउन ।

आई.र्ु.र्स.र्ि.सेवा प्रदान गने ज्ञान र्था शीपको ववकास ववकास हुने ।

पुभािधाि भएका अस्पर्ालहरु ि र्ार्लम साइटहरु अनुसूची ५ मा र्दईएको छ । मापदण्ि अनुसािको
सहभागी र्था प्रष्शक्षकहरुको व्र्वस्थापन आबश्र्क भएमा िा.स्वा.र्ा.के.सँग आवश्र्क समन्वर्
गरि कार्िक्रम सञ्चालन र्था र्नर्मानुसाि समर्मा सम्पन्न गनुि पनेछ ।
सहभागी छनौटको मापदण्ि

नेपाल सिकािको स्वास््र् सं स्थाहरुमा कार्ििर् नर्सिङ्ग स्टार्हरु( नर्सिङ्ग काउष्न्सलमा दर्ाि भएक )
लाई मार र्स र्ालीममा सहभागीको रुपमा छनौट गरिन्छ ।
प्रष्शक्षकको मापदण्ि

सम्वष्न्धर् काउष्न्सललमा दर्ाि भई आधािभूर् आई.र्ु.र्स.र्ि.सेवा र्ालीम प्राप्त अर्र् दक्ष सेवा
प्रदार्क( ष्चवकत्सक र्था स्टार् नसि वा सो भन्दामार्थ )मध्र्े ष्क्लर्नकल ष्स्कल र्ालीम प्राप्त साथै

आई.र्ु.र्स.र्ि.सेवा ववर्र् ववज्ञहरु केन्रको र्ालीम प्रष्शक्षकको सूचीमा सूष्चकृर् व्र्ष्ि र्ो र्ालीमको
प्रष्शक्षक हुनेछ ।

र्ो र्ालीमको अवर्धमा र्ालीममा सं लग्न जनशष्िहरुको मापदण्ि अनुसूची ४ मा उपलेख गिे
बमोष्जमको हुनेछ ।
बजेट

ु ी १ अनुसाि
अनुसच

प्रर्र्बेदन

अनुसूची २ ि ३ अनुसाि

/बािर्ाि

सन्दभि सामाग्री िाष्टिर् स्वास््र् र्ार्लम केन्रले र्र्ाि गिे को प्रष्शक्षक र्नदे ष्शका,सन्दभिपष्ु स्र्का,सहभागीपुष्स्र्का
लगाएर् ववर्भन्न अभ्र्ाश मोिेलहरु ि प्रष्शक्षक र्नदे ष्शकामा र्ोवकए अनुसािका शैष्क्षक सामाग्री
प्रर्ोग गरि र्ार्लम सं चालन गनुप
ि दिछ । र्ार्लम पुष्स्र्काको लार्ग िाष्टिर्
केन्रमा समन्वर् गनुप
ि दिछ

कार्िक्रमको नाम: स्वास््र्कमीलाई इम्प्लान्ट र्ालीम
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स्वास््र् र्ार्लम

परिचर्

नेपाल

सिकािको

ववर्भन्न

र्हका

स्वास््र्

सं स्थाहरुमा

कार्ििर्

प्र्ािामेर्िक्स

नर्सिङ

स्टार्हरुबाट सुिष्क्षर् गुणस्र्िीर् इम्प्लान्ट सेवा प्रदान गनिको लार्ग र्ो सीपमूलक र्ालीमको
ववकास गरिएको हो । सबै स्वास््र् चौकी स्र्िमा इम्प्लान्ट सेवाको उपलब्धर्ा र्था सेवा
प्रदान गने प्रर्र्वद्धर्ा सिकािले र्लईसकेको छ । र्ो र्नर्ान्र् र्सपमूलक र्ालीम हो ।

उदे श्र्

नेपाल सिकािको स्वास््र् सं स्थाहरुमा कार्ििर् प्र्ािामेर्िक्स ,नर्सिङ्ग स्टार्हरुको ईम्पलान्ट

अपेष्क्षर्

गुणस्र्िीर् प.र्न.सेवाको पहुँच बिाउन स्वास््र् सं स्थाहरुमा कार्ििर् प्र्ािामेर्िक्स,नर्सिङ्ग

सं चालन

र्ो र्ार्लम र्भर्बन्न अस्पर्ालहरुमा ि र्ार्लम साइटहरुमा संचालन गरिन्छ । र्ार्लम सं चालनका

प्रर्र्र्ल
प्रवक्रर्ा

सेवा प्रदान गनि दक्षर्ा ववकास गिी गुणस्र्िीर् सेवाको पहुँच बिाउने।

स्टार्हरुको ईम्पलान्ट सेवा प्रदान गने ज्ञान र्था शीपर्ुि जनशष्िको ववकास हुने ।

पुभािधाि भएका अस्पर्ालहरु ि र्ार्लम साइटहरु अनुसूची ५ मा र्दईएको छ । मापदण्ि
अनुसािको सहभागी र्था प्रष्शक्षकहरुको व्र्वस्थापन आबश्र्क भएमा िा.स्वा.र्ा.के.सँग
आवश्र्क समन्वर् गरि कार्िक्रम सञ्चालन र्था र्नर्मानुसाि समर्मा सम्पन्न गनुि पनेछ ।
सहभागी छनौटको मापदण्ि

नेपाल सिकािको स्वास््र् सं स्थाहरुमा हे.अ ,.र्स.अ.हे.व., नर्सिङ अर्धकृर्, स्टार् नसि ,
र्स.अ.न.र्म.,अ.हे.व., अ.न.मी.आर्द पदमा कार्ििर् र्था सम्वष्न्धर् परिर्दमा दर्ाि भई इम्प्लान्ट
सेवा प्रदान गनि इच्छु क स्वास््र्कमीहरु र्ो र्ालीममा सहभागी हुनेछन् ।
प्रष्शक्षकको मापदण्ि

सम्वष्न्धर् काउष्न्सललमा दर्ाि भई ईम्पलान्ट सेवा र्ालीम प्राप्त ष्चवकत्सक, हे.अ .र्था नर्सिङ्ग

स्टार्हरु मध्र्े ष्क्लर्नकल ष्स्कल र्ालीम प्राप्त साथै ईम्पलान्ट सेवा ववर्र् ववज्ञहरुकेन्रको
र्ालीम प्रष्शक्षकको सूचीमा सूष्चकृर् व्र्ष्ि र्ो र्ालीमको प्रष्शक्षक हुनेछ ।

र्ालीममा सं लग्न जनशष्िहरुको मापदण्ि अनुसूची ४ मा उपलेख गिे बमोष्जमको हुनेछ ।
बजेट

ु ी १ अनुसाि
अनुसच

प्रर्र्बेदन

अनुसूची २ ि ३ अनुसाि

सन्दभि

िाष्टिर्

बाँिर्ाँि

सामाग्री

स्वास््र्

र्ार्लम

केन्रले

र्र्ाि

गिे को

प्रष्शक्षक

र्नदे ष्शका,सन्दभिपष्ु स्र्का,सहभागीपुष्स्र्का लगाएर् ववर्भन्न अभ्र्ाश मोिेलहरु ि प्रष्शक्षक

र्नदे ष्शकामा र्ोवकए अनुसािका शैष्क्षक सामाग्री प्रर्ोग गरि र्ार्लम सं चालन गनुप
ि दिछ ।
र्ार्लम पुष्स्र्काको लार्ग िाष्टिर् स्वास््र् र्ार्लम केन्रमा समन्वर् गनुप
ि दिछ ।

कार्िक्रमको नाम : वकशोिवकशोिीहरुको र्ौन र्था प्रजनन स्वास््र् सम्बन्धी र्ालीम
परिचर्

वकशोिवकशोिीहरुको र्ौन र्था प्रजनन् स्वास््र् कार्िक्रम सिकािको प्राथर्मकर्ा प्राप्त कार्िक्रम

हो । वकशोिवकशोिी उमेिमा उनीहरुको शािीरिक, मानर्सक ि सामाष्जक परिविर्नसँगै र्ौन र्था
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प्रजनन् स्वास््र् सम्वष्न्ध चासो, जागरुकर्ा, कौर्ुलर्ा, जोष्खम व्र्वहाि आर्दको सहज

समाधानको आवश्र्क ववशेर् प्रकािको ज्ञान र्था र्सप हुन्छ । र्सथि वकशोिवकशोिीहरुमा

वकशोिवकशोिी मैरी र्विबाट र्ौन र्था प्रजनन् स्वास््र् कार्िक्रम घुलर्मलको वार्ाविणमा र्सक्ने
र्सकाउने आवश्र्क ज्ञान र्था र्सपको दक्षर्ा ववकास गनि र्स र्ालीमको आर्ोजना गरिएको हो

। वकशोिवकशोिीहरुको र्ौन र्था प्रजनन् स्वास््र् सेवा प्रदार्क गने सिकािी स्वास््र् सं स्थाहरुमा
कार्ििर् स्वास््र्कमीहरुलाई र्ो र्ालीममा सहभागी गरिन्छ ।
उदे श्र्

र्ालीम प्राप्त स्वास््र्कमीहरुले कार्ििर् स्वास््र् सं स्थाहरुमा र्ौन र्था प्रजनन् स्वास््र् सेवा बािे

वकशोिवकशोिी मैरीपूण ि वार्ाविणमा सेवा प्रदान गनि आवश्र्क ज्ञान र्था र्सपमा दक्षर्ा ववकास
गिाउने ।

अपेष्क्षर्

र्ौन र्था प्रजनन् स्वास््र् सेवा बािे वकशोिवकशोिी मैरीपूण ि वार्ाविणमा सेवा प्रदान गनि

सं चालन

र्ो र्ार्लम र्भर्बन्न अस्पर्ालहरुमा ि र्ार्लम साइटहरुमा सं चालन गरिन्छ । र्ार्लम सं चालनका

प्रर्र्र्ल
प्रवक्रर्ा

आवश्र्क ज्ञान र्था र्सपमा दक्षर्ा भएको स्वास््र्कमीको ववकास हुने ।

पुभािधाि भएका अस्पर्ालहरु ि र्ार्लम साइटहरु अनुसूची ५ मा र्दईएको छ । मापदण्ि

अनुसािको सहभागी र्था प्रष्शक्षकहरुको व्र्वस्थापन (आबश्र्क भएमा िा.स्वा.र्ा.के.सँग समन्वर्
गिी) गिी कार्िक्रम समर्मै सम्पन्न गनुि पनेछ ।
सहभागी छनौटको मापदण्ि

सम्वष्न्धर् परिर्दमा दर्ाि भएको र्था ष्जपलास्र्िको वकशोिवकशोिीहरुको र्ौन र्था प्रजनन्
स्वास््र् सेवा प्रदार्क गने सिकािी स्वास््र् सं स्थाहरुमा कार्ििर् स्वास््र्कमीहरु र्ो र्ालीममा
सहभागी हुन र्ोग्र् मार्नन्छ ।
प्रष्शक्षकको मापदण्ि

सम्वष्न्धर् परिर्दमा दर्ाि भएको, वकशोिवकशोिीहरुको र्ौन र्था प्रजनन् स्वास््र् प्रष्शक्षक

प्रष्शक्षण र्ालीम प्राप्त र्था सम्वष्न्धर् ववर्र्ववज्ञ समेर् िाष्टिर् स्वास््र् र्ार्लम केन्रको
प्रष्शक्षकको सूचीमा सूष्चकृर् दक्ष व्र्ष्िलाई प्रष्शक्षकमा सहभागी गिाईनेछ ।

र्ालीममा सं लग्न जनशष्िहरुको मापदण्ि अनुसूची ४ मा उपलेख गिे बमोष्जमको हुनेछ ।
बजेट

ु ी १ अनुसाि
अनुसच

प्रर्र्बेदन

अनुसूची २ ि ३ अनुसाि

सन्दभि

िाष्टिर् स्वास््र् र्ार्लम केन्रले र्र्ाि गिे को प्रष्शक्षक र्नदे ष्शका,सन्दभिपष्ु स्र्का,सहभागीपुष्स्र्का

बाँिर्ाँि

सामाग्री

लगाएर् ववर्भन्न अभ्र्ाश मोिेलहरु ि प्रष्शक्षक र्नदे ष्शकामा र्ोवकए अनुसािका शैष्क्षक सामाग्री
प्रर्ोग गरि र्ार्लम सं चालन गनुप
ि दिछ । र्ार्लम पुष्स्र्काको लार्ग िाष्टिर्

स्वास््र् र्ार्लम

केन्रमा समन्वर् गनुप
ि दिछ । र्ार्लम पुष्स्र्का www.nhtc.gov.np मा समेर् िहेकोछ

कार्िक्रमको नाम: सुिष्क्षर् गभिपर्न र्ालीम (CAC) स्टार्नसि ि मे.अ.

385

परिचर्

स्वास््र् सं स्थाहरुमा कार्ििर् ष्चवकत्सक ि स्टार् नसिहरुलाई सुिष्क्षर् गभिपर्न र्नदे ष्शकाले

र्ोके अनुसाि सुिष्क्षर् गभिपर्न गनि दक्षर्ा हार्सल गिाउन र्स आ.व.मा र्ालीमको व्र्वस्था
गरिएको छ ।

उदे श्र्

ष्चवकत्सक र्था स्टार् नसिहरुलाई र्ालीम प्रदान गिी असुिष्क्षर् गभिपर्न हुनबाट हुने जोष्खम
कम

गरि मवहलाको अर्धकािलाई मध्र्नजि गदै unwanted pregnancy घटाई सुिष्क्षर्

गविपर्न गने शीप प्रदान गने
अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल

सुिष्क्षर् गभिपर्न र्नदे ष्शकाले र्ोके अनुसाि सुिष्क्षर् गभिपर्न गने ज्ञान शीपमा अर्भबृर्ध गरि
स्वास््र् संस्थाहरुमा कार्ििर् ष्चवकत्सक ि स्टार् नसिहरुको क्षमर्ा र्बकाश हुने

सं चालन प्रवक्रर्ा र्ो र्ार्लम र्भर्बन्न अस्पर्ालहरुमा ि र्ार्लम साइटहरुमा संचालन गरिन्छ । र्ार्लम सं चालनका

पुभािधाि भएका अस्पर्ालहरु ि र्ार्लम साइटहरु अनुसूची ५ मा र्दईएको छ । मापदण्ि

अनुसािको सहभागी र्था प्रष्शक्षकहरुको व्र्वस्थापन (आबश्र्क भएमा िा.स्वा.र्ा.के.सँग
समन्वर् गिी गिी )कार्िक्रम सञ्चालन र्था र्नर्मानुसाि समर्मा सम्पन्न गनुि पनेछ ।
सहभागी छनौटको मापदण्ि

ववर्भन्न अस्पर्ालहरु, प्राथर्मक स्वास््र् सं स्था स्र्ि सम्म कार्ििर् ष्चवकत्सक र्था स्टार्
नसिहरु र्था र्स.अ.न.मी .कोर्ि पुिा गिी दिबन्दी समेर् कार्म भएका, सम्वष्न्धर् काउष्न्सलमा
दर्ाि भएका ष्चवकत्सक र्था नर्सिङ स्टार्हरु र्ो र्ालीममा सहभागी हुन सक्छन् ।
प्रष्शक्षकको मापदण्ि

सुिष्क्षर् गभिपर्न र्ालीमको प्रष्शक्षक प्रष्शक्षण र्ालीम ि ष्क्लर्नकल स्कील र्ालीम प्राप्त

ष्चवकत्सक, स्टार् नसि र्था सुिष्क्षर् गभिपर्न सेवा सम्वष्न्ध ववर्र्ववज्ञ साथै केन्रको र्ालीम
प्रष्शक्षकमा सूष्चकृर् ववज्ञ व्र्ष्ि र्ो र्ालीमको प्रष्शक्षक हुनेछ ।

र्ालीममा सं लग्न जनशष्िहरुको मापदण्ि अनुसूची ४ मा उपलेख गिे बमोष्जमको हुनेछ ।
बजेट

ु ी १ अनुसाि
अनुसच

प्रर्र्बेदन

अनुसूची २ ि ३ अनुसाि

सन्दभि सामाग्री

िाष्टिर् स्वास््र् र्ार्लम केन्रले र्र्ाि गिे को प्रष्शक्षक र्नदे ष्शका,सन्दभिपष्ु स्र्का,सहभागीपुष्स्र्का

/बािर्ाि

लगाएर् ववर्भन्न अभ्र्ाश मोिेलहरु ि प्रष्शक्षक र्नदे ष्शकामा र्ोवकए अनुसािका शैष्क्षक सामाग्री
प्रर्ोग गरि र्ार्लम सं चालन गनुप
ि दिछ । र्ार्लम पुष्स्र्काको लार्ग िाष्टिर्

स्वास््र् र्ार्लम

केन्रमा समन्वर् गनुप
ि दिछ । र्ार्लम पुष्स्र्का www.nhtc.gov.np मा समेर् िहेकोछ

कार्िक्रमको नाम: दक्ष प्रसूर्र् सेवा र्ालीम नसि र्था अ.न.मी.लाई
परिचर्

सुिष्क्षर् प्रसुर्ी सेवाका लार्ग दक्ष प्रसुर्ी र्ालीम प्राप्त ष्चवकत्सक र्था नर्सिङ्ग स्टार्को भ ुर्मका

महत्वपुण ि हुन्छ । आमा र्था नवष्शशु दुवैको ज्र्ान जोष्खमबाट बचाइ मार्ृ र्था नवष्शशु
मृत्र्ुदि ि िोग दि घटाउन दक्ष प्रसूर्ी सेवा र्ालीम स्टार् नसि, नर्सिंग अर्धकृर् ि अ .न .
लाई ब्र्वस्था गरिएको छ । .मी
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उदे श्र्

नेपाल सिकािको स्वास््र् सं स्थाहरुमा कार्ििर् नर्सिङ्ग स्टार्हरुमा सुिष्क्षर् प्रसुर्ी सेवा गिाउन

अपेष्क्षर्

सुिष्क्षर् प्रसुर्ी सेवा गिाउन सक्ने आवश्र्क ज्ञान, र्सपमा अर्भवृष्द्ध भई मार्ृ र्था नवष्शशु

प्रर्र्र्ल

सक्ने आवश्र्क ज्ञान र्सप र्था धािणाको अर्भवृष्द्ध गने।
मृत्र्ुदि ि िोग दि घटाउन सहर्ोग पुग्ने ।

सं चालन प्रवक्रर्ा र्ो र्ार्लम र्भर्बन्न अस्पर्ालहरुमा ि र्ार्लम साइटहरुमा संचालन गरिन्छ । र्ार्लम सं चालनका

पुबािधाि भएका अस्पर्ालहरु ि र्ार्लम साइटहरु अनुसूची ५ मा र्दईएको छ । मापदण्ि

अनुसािको सहभागी र्था प्रष्शक्षकहरुको व्र्वस्थापन( आबश्र्क भएमा िा.स्वा.र्ा.के.सं ग
समन्वर् गिी गिी )कार्िक्रम सञ्चालन र्था र्नर्मानुसाि समर्मा सम्पन्न गनुि पनेछ ।
सहभागी छनौटको मापदण्ि

नेपाल सिकािको स्वास््र् सं स्थाहरुमा कार्ििर् र्था सम्वष्न्धर् काउष्न्सलमा दर्ाि भएका नर्सिङ्ग
स्टार्हरुको लार्ग र्ो र्ालीमको ववकास गरिएको हो ।
प्रष्शक्षकको मापदण्ि

ष्क्लर्नकल ष्स्कल र्ालीम प्राप्त अर्र् दक्ष सुिष्क्षर् प्रसुर्ी सेवा प्रदार्क( सम्वष्न्धर्
काउष्न्सललमा दर्ाि भएको ष्चवकत्सक र्था स्टार् नसि) साथै प्रसुर्ी सेवा ववर्र्ववज्ञहरु मध्र्े
केन्रको र्ालीम प्रष्शक्षकमा सूष्चकृर् ववर्र्ववज्ञ व्र्ष्ि र्ो र्ालीमको प्रष्शक्षक हुनेछ ।

र्ार्लमको अवर्धमा सं लग्न जनशष्िहरुको मापदण्ि अनुसूची ४ मा उपलेख गिे बमोष्जमको
हुनेछ ।
बजेट बाँिर्ाँि

ु ी १ अनुसाि
अनुसच

प्रर्र्बेदन

अनुसूची २ ि ३ अनुसाि

सन्दभि सामाग्री

िाष्टिर् स्वास््र् र्ार्लम केन्रले र्र्ाि गिे को प्रष्शक्षक र्नदे ष्शका,सन्दभिपष्ु स्र्का,सहभागीपुष्स्र्का
लगाएर् ववर्भन्न अभ्र्ाश मोिेलहरु ि प्रष्शक्षक र्नदे ष्शकामा र्ोवकए अनुसािका शैष्क्षक सामाग्री
प्रर्ोग गरि र्ार्लम सं चालन गनुप
ि दिछ । र्ार्लम पुष्स्र्काको लार्ग िाष्टिर्

स्वास््र् र्ार्लम

केन्रमा समन्वर् गनुप
ि दिछ । र्ार्लम पुष्स्र्का www.nhtc.gov.np मा समेर् िहेकोछ
अनुसूचीहरू
अनुसूची १

नेपाल सिकाि

स्वास््र् र्था जनसं ख्र्ा मन्रालर्

िाष्टिर् स्वास््र् र्ालीम केन्रटे कु ,
आसं चालन गदाि बजेट खचि गनिका लार्ग र्नदे ष्शका का लार्ग कार्िक्रम ७८/२०७७ .ब.
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कार्िक्रमको खचि प्रवक्रर्ा आर्थिक प्रसासन र्नर्मावली २०६४र्था भ्रमण खचि साबिजर्नक खरिद एन २०६३ ,
अनुसाि गनुप
ि दिछ र्नर्मावली २०६४। र्ालीममा सं ग्लन प्रष्शक्षाथीहरु र्था अन्र् जनशष्िलाइ आर्थिक सुर्बधा

अथि मन्रालर्को कार्िक्रम सं चालन र्नदे ष्शकाको आधािमा र्र्ाि गरिएको अनुसूची १ बमोष्जम व्र्वस्था
गरिन्छ।

अनुसूची १

र्ार्लममा सं ग्लग्न सम्पूण ि जनशष्िको लार्ग आर्थिक सुर्बधा सम्बष्न्ध मापदण्ि
क्रस.

ववविण

र्ार्लम अवर्ध दि
७ र्दनसम्म

८र्दन

सम्म

२१-

२२

र्दनदे ष्ख

२ मवहनासम्म

६१

१८१

१८०

मार्थ

र्दनदेष्ख
र्दनसम्म

१

कैवर्र्र्

भत्ता

क

श्रोर् व्र्ष्ि २ जना

ख

ववष्शटट व्र्ष्ित्व

ग

कन्सपटे न्ट

१४००

)र्दन २(

प्रर्र्

कार्िक्रम १ जना प्रर्र्

१४००

१४००

र्दन

)र्दन ३(

५(

)प्रर्र् मवहना

१४०० प्रर्र् मवहना (
५र्दन)

१४००

१४००

१४००

१४००

उद्घाटन ि समापनमा

१४००

१४००

१४००

७००

कन्सपटे न्टको

सेसन
घ

र्दनदेष्ख

प्रष्शक्षक/सहजकर्ाि
प्रर्र् सेसन

मार

व्र्वस्था

गरिएको

आधािमा प्रर्र् सेसन
१४००

१४००

१४००

७००

– १ जनाले बविमा २
सेसन प्रर्र् र्दन,

६१ र्दनदे खी माथीको
र्ालीममा

आष्शंक

रुपमा कक्षा र्लने

– बावहिी प्रष्शक्षकको
हकमा

१४००

प्रर्र्

–

प्रष्शक्षकलाई
र्नर्मानुसाि

सेसन

बावहिी
र्ार्ार्ार्

खचि उपलब्ध गिाउने
सवकन]
ङ

कार्िपर

२००० प्रर्र् कार्िपर प्रर्र् सेसन

सन्दभि सामाग्री र्र्ाि
नभएको
हकमा

च

कार्िक्रम

केन्रकशस्र्ि

सं र्ोजक

५०० प्रर्र्र्दन १५ र्दनसम्म, १५ र्दनपर्छ २५० प्रर्र्र्दन
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र्ालीमको

१ कार्िक्रममा १ जना
सं र्ोजकलाई

कार्िक्रम

अष्घपर्छ (

कार्िक्रम

सं र्ोजक

कार्िक्रम

अष्घपर्छ (

)समेर्
छ

स्थानीर्
)समेर्

स्र्ि

कार्िक्रमको

बुझाएपर्छ र्दने
५०० प्रर्र्र्दन १५ र्दनसम्म ि त्र्सपर्छ २५० प्रर्र्र्दन

ज

कार्िक्रम सहसं र्ोजक

१५० प्रर्र्र्दन १५ र्दनसम्म ि त्र्सपर्छ ७५ प्रर्र्र्दन

झ

लेखा/प्रशासन

५००

ञ

सहभागी )बावहिको(

)कार्िक्रम सहर्ोगी(

प्रर्र्वेदन

भ्रमण

२०६४

लेखा/प्रशासन )कार्िक्रम सहर्ोगी(

झ
खचि

पाँचौ

र्नर्मावली,

)२०७२अनुसाि

सं शोधन (

छारवृष्त्त र्नवािह खचि अनु्स
ु ाि प्रर्र् ८४००(
)मवहना

१ कार्िक्रममा १ जना
सह सं र्ोजकलाई–
५००
भ्रमण खचि र्नर्मावली

२०६४, पाँचौ सं शोधन
२०७२मा भएको

)

व्र्वस्था अनुसाि १४
र्दनसम्मको

पूिा

भ र्था सोभन्दा .भ्र.दै
र्दनसम्म

माथी २१

भको

५०.भ्र.दै

प्रर्र्शर् मार उपलब्ध
हुने
ट

सहभागी (स्थानीर्)

७०० प्रर्र् र्दन

छारवृष्त्त र्नवािह खचि अनु्स
ु ाि प्रर्र् ८४००(

ठ

कार्ािलर् सहर्ोगी

१५० प्रर्र्र्दन १५ र्दनसम्म ि त्र्सपर्छ ७५ प्रर्र्र्दन

)मवहना

र्ार्ार्ार्

र्ालीमको
आधािमा
जना

छारवृष्त्त र्नवािह खचि

भ्रमण

२०६४

खचि

पाँचौ

र्नर्मावली,

)२०७२अनुसाि

सं शोधन (

८४००। प्रर्र् मवहना –

खचि

र्नर्मानुसाि

प्रकृर्र्को

बविमा

२

ष्जपला र्भर भन्नाले –
सदिमुकाम वा अन्र्र
जहाँ सञ्चालन गरिने

भएर्ा पर्न सहभागीको
आफ्नो

साववकको

२

स्थलबाट
ओहाि

घि

वा (

बसोबास

दोहोि

दैर्नक

गनि

कोसभन्दा नभ्र्ाईने ४
आवासको
व्र्वस्था

)बिी भई

गनुप
ि ि््ने

र्ालीम सम्झनुपदिछ ।
३

४

सहभार्ग स्टे शनिी प्रर्र्
कार्िक्रम

कक्षाकोठा सामग्री

१०० प्रर्र् सहभार्ग
२०००

कार्िक्रम

प्रर्र्

२५००

प्रर्र्

कार्िक्रम
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३००० प्रर्र् मवहना

५

र्ालीम सामग्री

क

ष्क्लर्नकल सामग्री

प्रचर्लर्

बजाि दिले

२००० प्रर्र्
कार्िक्रम
ख

प्रचर्लर्

बजाि

दिले ३००० प्रर्र्

५००० प्रर्र् कार्िक्रम

कार्िक्रम

ष्क्लर्नकल वर्पि खचि लामो (

साईटको

गज( )अवधीको लार्ग मार,
कटन,

एष्न्टसेष्प्टक,

र्सरिन्ज, ष्स्प्रट आर्द

ग्लोभ,

ग

र्ोटोकपी हे न्िआउट र्था (

घ

झोला,

ङ

ओ खचि .वट.जे.

) अन्र्

सामाग्री

Pendrive

प्रचर्लर् बजाि दिले १००००

जस्र्ा

प्रर्र् साइट
प्रचर्लर् बजाि दिले २००० प्रर्र्

कार्िक्रम

प्रचर्लर्

लार्ग

को.ब.हे .अ.र्स(MLP,

र्स को.र्म.न.अ.SBA,
अब.हे ., अ).मी.न.

बजाि

१००० प्रर्र् मवहना

दिले

बविमा १५०० सम्म प्रर्र् व्र्ष्ि
नोटको

बँ्ुदा नं .
१

वर्पिको

लार्ग

साईटको

लार्ग

).र्म.न.ि अ.व.हे .अ(

बमो्ेष्जम
१

समु्द
ु ार् र्नरुपण खचि प्रर्र्

५००० प्रर्र् साइट

समूह

.व.हे .अ.र्स(,

र्सर्म.न.अ., अब.हे.,
अ)..मी.न.

२

ईन्धन

प्रचर्लर्

बजाि

दिले

२५०० प्रर्र्
कार्िक्रम

प्रचर्लर्

बजाि

३५००

५०००

दिले
प्रर्र्

कार्िक्रम
३

खाजा प्रर्र् व्र्ष्ि

प्रचर्लर्

बजाि

दिले

प्रचर्लर्

बजाि

दिले

१०००० प्रर्र् कार्िक्रम

कार्िक्रम
र्था

लार्ग

प्रर्ोजन

जेनेिेटिको

प्रर्र्

कार्िक्रम

२०० प्रर्र् र्दन

र्सवटईर्भटीको

कार्िक्रमहरुमा लागू
नहुने

४

र्ालीम सुववधा ) हल भािा(

प्रचर्लर् बजाि दि

हलभािामा र्लई र्र्नि
आवश्र्क पने भएमा
मार

५

उद्घाटन र्था समापन कार्िक्रम
खचि

२०० प्रर्र् व्र्ष्ि

कार्िक्रम
र्था

उद्घाटन

समापनको

उपष्स्थर्र् िाख्नुपने

६

प्रर्र्वेदन लेखन

१००० प्रर्र् प्रर्र्वेदन

१५०० प्रर्र् प्रर्र्वेदन

७

सं स्थागर् खचि

नोटको बँदा नं( बमोष्जम ४ .सं स्थागर् दि र्भर)

८

लामो र्ालीमको छनौट प्रवक्रर्ा

सर्मर्र् बैठक भत्ता,
खाजा,

र्ार्ार्ार्
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ववज्ञापन,

खचि

ि

दै लगार्र्का

.ख.भ्र.

खचि बजेटको परिधी
र्भर

िही

कार्िक्रमबाट

खचि

र्नर्मानुसाि
गरिने
९

लामो

र्ालीमको

सन्चालन खचि

परिक्षा

सर्मर्र् बैठक भत्ता,
खाजा,

र्नमािण,

लगार्र्,

प्र्श्नपर

केन्रार्ाक्ष

उत्तिपुष्स्र्का
कोर्िङ,
प्रववष्टट,

जाँच,

र्िकोर्िङ,

र्ार्ार्ार्

प्रमाणपर,

दै लगार्र्का

खचि

ि

.भ.भ्र.

खचि बजेटको परिधी
र्भर

िही

कार्िक्रमबाट

खचि

र्नर्मानुसाि
गरिने
१०

वर्पि

दैं

भभत्ता., प्रष्शक्षक

११

र्सि व्र्वसावर्क .वट.भी.ई.टी.

१२

र्बर्बध

र्था अन्र् स्टार्

भ्रमण खचि र्नर्मावली, २०६४ पाँ(चौ सं शोधन २०७२अनुसाि )
र्ोवकए अनुसाि

परिर्द शुपक

१५००
प्रर्र्

कार्िक्रम

२००० प्रर्र्
कार्िक्रम

२५०० प्रर्र् कार्िक्रम

प्रमाणपर,

ब्र्ानि,

पानी, र्ोटो, धुलाई,
सिसर्ाई आर्द

नोटः

१. एक कक्षाको समर्ावर्ध एक घण्टा र्ीस र्मनेट को हुनेछ ।

२. र्ालीम साईटहरुको पूवािधाि भन्दा बावहि र्ालीम सञ्चालन गनुि पिे मा र्ोवकए बमोष्जम हल भािामा खचि
गनि सवकनेछ ।

३. र्ालीम साईटमा सञ्चालन हुने नेपाल सिकािको स्वीकृर् बजेट र्था कार्िक्रम बाहेकका र्ालीमको हकमा
कुल व्र्वस्थापकीर् खचिको १० प्रर्र्शर् सं स्थागर् खचि लाग्नेछ ।

४. र्स र्नदे ष्शकामा समावेश नभएका अन्र् ववर्र्हरुको हकमा अथि मन्रालर् कार्िसञ्चालन र्नदे ष्शका, २०७३
बमोष्जम हुनेछ ।
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अनुसूची – २

र्नर्म २१ को उपर्नर्म सँग सम्वष्न्धर् )१( को उपर्नर्म ि २५ )२(

कार्िक्रम सं र्ोजक वा कार्ािलर्ले र्ोकेको कमिचािीले कार्िक्रम सम्पन्न भएको अर्भलेख अर्नवार्ि रुपमा िाख्नु
पदिछ । सम्पन्न कार्िक्रमको प्रगर्र् ववविण अनुसूष्च र्दनर्भर र्ोजना शाखा बमोष्जमको र्ािाम भिी २१ ३–

र्था लेखा शाखामा र्ोवकएको िांचामा अर्नवार्ि रुपमा र्ोवकएको व्र्ष्िको बुझाउनू पदिछ ।चौमार्सक प्रगर्र्

ववविण िाष्टिर् र्ोजना आर्ोगको अनुसूष्चमा भरि सम्बष्न्धर् सामाष्जक ववकास मन्रालर् २–, प्रादे ष्शक स्वास््र्
र्नदे शनालर् ि िाष्टिर् स्वास््र् र्ालीम केन्रमा पठाउनु पदिछ ।
प्रगर्र् प्रर्र्वेदन र्ािाम

वजेट उपष्शर्िक नं/प्रथम

.दोस्रो/र्ेस्रो चौमार्सक

कार्िक्रम÷ वक्रर्ाकलाप

चौमार्सक लक्ष्र्

भौर्र्क प्रगर्र्

ववत्तीर् खचि

ल

भौर्र्

ख

क्ष्र्
पूं्ंष्जगर्

कार्िक्रमहरु

खचि

आर्थक
ि वर्ि .........

भा
ि

बजे
ट

क

ववत्ती
र्

चि

प्रर्र्श

श्रो
र्

र्

अन्र्िगर्का

चालू खचि अन्र्गिर्का कार्िक्रमहरु
कुल जम्मा
ववर्नर्ोष्जर् जम्मा िकम
जम्मा खचि
र्स अवर्धको ववत्तीर् प्रगर्ी प्रर्र्शर्
र्स अवर्धको भौर्र्क प्रगर्ी प्रर्र्शर्
र्र्ाि गने

लेखा

प्रमाष्णर् गने
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र्

अनुसूची ३

कार्िक्रमको प्रगर्र् प्रर्र्वेदन र्ािाम
श्री र्ोजना शाखा

बजेट उपष्शर्िक नं

.............................
क्र.

.

कार्िक्रम/ वक्रर्ाकलाप

/प्रथम:चौमार्सकदोस्रो/र्ेस्रो
वावर्िक

.सं

ल

क्ष्र्

चौमार्सक

चौमार्सक

कार्िक्रम अवधी

परिमा

स्थान

कैवर्

लक्ष्र्
बजे
ट

आ .व.

ण

बजे
ट

प्रगर्र्

श्रो
र्

र्र्

अन्त्र्

पुंष्जगर् खचि अन्र्िगर्का
कार्िक्रमहरु
१
२
चालु

खचि

खचि

अन्र्िगर्का कार्िक्रमहरु
१
२
३
४
५
कुल जम्मा

नोट: कार्िक्रम समाप्त भएको २१ र्दन र्भर ववविण उपलब्ध गिाउन हुन ।
र्र्ाि गनेको नाम :

कार्िक्रम

पद

पद

नाम :

;

दस्र्खर् :

सं र्ोजकको
:

दस्र्खर् :
र्मर्र्
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:

स्था
न

श्रो
र्

कैवर्
र्र्

अनुसूची ४

र्ार्लममा सं लग्न प्रष्शक्षाथी र्था अन्र् जनशष्िहरूको मापदण्ि
क्रसं.

र्ालीमको नाम र्दन

अवर्ध

सहभागी

श्रोर्

प्रष्शक्षक

सहर्ोगी

का .स.

१

कष्म्प्रहे ष्न्सभ परिवाि र्नर्ोजन र्था पिामशि र्ालीम )सेवा प्रदार्क .र्न.प(

८ र्दन

१२

२

४

२

१

२

आधािभूर् आइ)नर्सिङ स्टार्( र्ालीम .िी.र्स.र्ु.

८ र्दन

४

२

२

२

१

३

इम्प्लान्ट र्ालीम नर्सिङ्ग स्टार्(÷प्र्ािामेर्िक्स्)

८ र्दन

४

२

२

२

१

४

वकशोिवकशोिीहरुको र्ौन र्था प्रजनन स्वास््र् सम्वन्धी र्ालीम )प्रदेशस्र्ि(

५ र्दन

१५

२

४

२

१

५

सुिष्क्षर् गभिपर्न र्ालीम )स्टार् नसि ि ष्चवकत्सक(

१४ र्दन

१०

२

४

२

१

६

दक्ष प्रसूर्र् सेवा र्ालीम नसि र्था अलाई.मी.न.

६० र्दन

१०

२

४

२

१
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संख्र्ा

व्र्ष्ि

संख्र्ा

कमिचािी

अनुसूची ५

ववर्भन्न र्ालीम सञ्चालन हुनसक्ने हालसम्म िा.स्वा.र्ा.के.बाट पूवािधाि र्र्ाि भएका स्वास््र् र्ालीम साइटहरु
क्र।सं

र्ार्लमको नाम

१

आधािभूर्

।

)नर्सङ
ि

आइ र्ालीम

स्टार्(,इम्प्लान्ट

नर्सिङ्ग स्टार्(/प्र्ािामेर्िक्स्

२

३

४

.िी.र्स.र्ु.
र्ालीम

वकशोिवकशोिीहरुको र्ौन र्था प्रजनन
स्वास््र् सम्वन्धी र्ालीम

सुिष्क्षर् गभिपर्न र्ालीम स्टार् नसि (
)ि ष्चवकत्सक

दक्ष प्रसूर्र् सेवा र्ालीम, नसि र्था
अलाई.मी.न.

क्रसं.

पुवध
ि ाि र्र्ाि भएकास्वास्थ र्ार्लम साईटहरु

१

कोशी अस्पर्ाल, वविाटनगि

२

नेसंघ चािआली.र्न.प., झापा्

३

नेसंघ इटहिी.र्न.प., सुनसिी

४

जनकपुि अस्पर्ाल, जनकपुि

५

नेसं घ .र्न.प., जनकपुि

६

नेसं घ .र्न.प., ष्चर्वन

७

पिोपकाि प्रसुर्ी गृह, काठमािौं

८

परिवाि कपर्ाण केन्र, क्षेरपाटी

९

लर्लर्पुि सं स्थागर् ष्क्लर्नक, लर्लर्पुि

१०

नेसंघ.र्न.प., लर्लर्पुि

११

एमएसआई ष्क्लर्नक, सार्दोबाटो, लर्लर्पुि

१२

गण्िकी अस्पर्ाल, पोखिा

१३

नेसंघ.र्न.प., बुटवल, रुपन्दे ही

१४

एमएसआई, चन्रौटा, कवपलवस्र्ु

१५

नेसंघ.र्न.प., घोिाही, दाङ

१६

भेिी अस्पर्ाल, नेपालगञ्ज, बाँके

१७

सेर्ी अस्पर्ाल, धनगिी

१८

नेसं घ .र्न.प., कञ्चनपुि

१

कोशी अस्पर्ाल, वविाटनगि

२

भिर्पुि अस्पर्ाल, ष्चर्वन

३

पिोपकाि प्रसुर्ी गृह, काठमािौं

४

गण्िकी अस्पर्ाल, पोखिा

५

भेिी अस्पर्ाल, नेपालगञ्ज, बाँके

६

सेर्ी अस्प्ताल, धनगिी

१

कोशी अस्पर्ाल, वविाटनगि

२

नेसंघ इटहिी.र्न.प., सुनसिी

३

पिोपकाि प्रसुर्ी गृह, काठमािौं

४

एमएसआई ष्क्लर्नक, सार्दोबाटो, लर्लर्पुि

५

नेसंघ.र्न.प., लर्लर्पुि

६

गण्िकी अस्पर्ाल, पोखिा

७

भिर्पुि अस्पर्ाल, ष्चर्वन

८

लुष्म्बनी प्रदे श अस्पर्ाल, बुटवल, रुपन्दे ही

९

सेर्ी अस्प्ताल, धनगिी

१

कोशी अस्पर्ाल, वविाटनगि

२

आम्दा अस्पर्ाल, दमक

३

गजेन्रनािार्ण र्संह सगिमाथा अस्पर्ाल, िाजवविाज

395

कैवर्र्र्

४

जनकपुि अस्पर्ाल, जनकपुि

५

पिोपकाि प्रसुर्ी गृह, काठमािौं

६

भिर्पुि अस्पर्ाल, ष्चर्वन

७

नािार्णी अस्पर्ाल, वीिगञ्ज, पसाि

८

लमजुङ सामुदावर्क अस्पर्ाल, लमजुङ

९

गण्िकी अस्पर्ाल, पोखिा

१०

धौलार्गिी अस्पर्ाल, बागलुङ

११

र्मसन अस्पर्ाल, र्ानसेन

१२

लुष्म्बनी प्रदे श अस्पर्ाल, बुटवल, रुपन्दे ही

१३

आम्दा अस्पर्ाल, बुटवल

१४

भीम असपर्ाल, भैिहवा

१५

िाष्प्त अस्प्ताल, दाङ

१६

भेिी अस्पर्ाल, नेपालगञ्ज, बाँके

१७

प्रदे श अस्पर्ाल, सुखेर्

१८

सेर्ी अस्प्ताल, धनगिी

१९

महाकाली अस्पर्ाल, कञ्चनपुि
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एड्स र्था र्ौन िोग र्नर्न्रण कार्िक्रम
परिचर्

नेपालमा एचआईभी केष्न्रकृर् महामािीको रुपमा िहेको छ । ७५ प्रर्र्शर् भन्दा विी एचआईभीको सं क्रमण
मवहला- पुरुर् ववच हुने असुिष्क्षर् र्ौन सम्पकिको माध्र्मवाट

र्लनेहरु, र्ौनकमी पुरुर्

भएको पाईएको छ । सूईद्वािा

लागू पदाथि

र्था मवहलाहरु ि उनीहरुका ग्राहकहरु, पुरुर् समर्लं गीहरु र्था र्ेस्रो र्लं गीहरु,

आप्रवासी कामदािहरु ि कैदीबन्दीहरुलाई एचआईभी संक्रमणको उच्च जोष्खममा िहेको समूह मार्नन्छ ।
र्िसेम्बि २०१९

को अन्त्र् सम्ममा १८,६२८ जना एचआईभी सं क्रर्मर्हरुले एआिटी सेवा र्लईिहेका छन्

। नेपालमा २९,५०३ (सन् २०१९ ) जनामा एचआईभी सं क्रमण भएको अनुमान गरिएको छ, जसमा
मवहलाको र्ुलनामा पुरुर्को सं ख्र्ा विी भएको पाइएको छ । नेपालको वर्स्कहरुमा एचआईभी वप्रर्भलेन्स

०.१३ प्रर्र्शर् (सन् २०१९ ) िहेको छ । िाष्टिर् एिस् र्था र्ौनिोग र्नर्न्रण केन्रको अगुवाईमा हाल
नेपालमा एचआईभीसंग सम्वष्न्धर् सेवाहरु जस्र्ैः एचआईभी पिामशि र्था परिक्षण, वपएमवटसीटी, उच्च जोष्खममा

िहेका लष्क्षर् समूहमा एचआईभी िोकथाम कार्िक्रम जस्र्ै मौष्खक प्रर्र्स्थापन ववर्ध बाट गरिने उपचाि (ओ
एस वट),

एचआईभीको उपचाि, हेिचाह र्था सहर्ोग ि र्ौनिोगको िोकथाम र्था र्नर्न्रण कार्िक्रम ७७

वटा ष्जपलाहरुमा अवष्स्थर् ववर्भन्न स्वास््र् सं स्थाहरु मार्िर् प्रदान गरिदै आएको छ ।
लक्ष्र्

एचआईभी िोकथाम, उपचाि, हेिचाह ि सहर्ोगमा सविव्र्ापी पहुँच पुर्ािउने l
मूख्र् उदे श्र्




कुल अनुमार्नर् एचआईभी संक्रर्मर्को ९० प्रर्र्शर्मा एचआईभीको अवस्था पवहचान गने ।
एचआईभी र्नदान भएका मध्र्े ९० प्रर्र्शर् व्र्ष्िहरूलाई उपचािमा पर्ाउने ।

एचआईभीको उपचािमा िहेका मध्र्े ९० प्रर्र्शर् व्र्ष्िहरूमा भाइिसको भाि न्र्ूनीकिण गने (˂१०००
कवप/र्म.र्ल.) ।






आमाबाट बच्चामा हुने सङ्क्रमणको उन्मूलन गने ि आमाहरूलाई जीववर् र्था स्वस्थ िाख्ने ।
जन्मजार् र्सवर्र्लस (Congenital Syphilis) उन्मूलन गने ।

सन् २०१० को र्ुलनामा सन् २०२० सम्ममा नर्ाँ एचआईभी सङ्क्रमणमा ७५ प्रर्र्शर्ले कमी पर्ाउने ।
सन् २०२० सम्ममा शून्र् भेदभावको लक्ष्र् हार्सल हुनछ
े

मुख्र् वक्रर्ाकलापहरु



एचआईभीको िाष्टिर् िणनीर्र् २०१६-२०२१ अनुरुप कार्िहरु गनि सहष्जकिण गने ।

एचआईभीसं ग सम्वष्न्धर् सवेक्षण, अनुसन्धान, अनुगमन र्था मूपर्ाङ्कन ि वकालर्मा नेर्त्ृ वदार्ी भूर्मका र्नवािह
गने ।



प्रदे श ि स्थानीर् र्हसम्म एचआईभी र्था र्ौनिोग िोकथाम र्था र्नर्न्रण, उपचाि, हे िचाह र्था स्र्ाहाि

कार्िक्रमहरु सुर्नष्श्चर् गने ।
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अन्र्िाष्टिर्स्र्िमा गरिएको प्रर्र्वद्धर्ा अनुरुप आवश्र्क प्रर्र्वेदनहरुको र्र्ािीमा नेर्त्ृ वदार्ी भूर्मका र्नवािह गने
।



एचआईभी र्था र्ौनिोगसं ग सम्वष्न्धर् सेवाहरुलाई उच्च गुणस्र्िीर् बनाउन ि सेवाहरुमा एकरुपर्ा पर्ाउन
िाष्टिर् र्नदे ष्शका र्था प्रदे श ि स्थानीर् र्हको कार्िसंचालन ववर्धहरु बनाउने ।

सेन्टि अर् एक्सेलेन्सको लार्ग मे.अ. को र्लब, िे र्िल र्था जाँच खचि (सेर्ी अं चल अस्पर्ालको लार्ग)
कार्िक्रमको नामः केन्र अर् एक्सेलेन्सको लार्ग मे.अ. को
परिचर्

र्लव

सेर्ी अं चल अस्पर्ालमा एचआइभीं ि एड्स सम्बष्न्ध कम्प्रीहेन्सीभ सेवालाई
नमुनाको रुपमा ववकास गरि र्ो अस्पर्ाललाई एचआइभीं सम्बष्न्ध उदाहिणीर्

र्सकाई केन्रको रुपमा ववकाश गने अवधािणा िाष्ख सुदूिपष्श्चम प्रदे शमा सेर्ी
प्रादे ष्शक अस्पर्ाललाई एचआईभी को केन्र अर् एक्सेलेन्स बनाइएको छ l
उद्देश्र्

गुणष्स्र्िर् एचआइभी सेवा र्दनु l

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल

ववर्भन्न स्थानवाट आएका संक्रर्मर्हरूले गुणस्र्िीर् एचआइभी सेवा पाएका

सन्चालन प्रवक्रर्ा

एकजना ष्चवकत्सक किाि सेवामा र्नर्ुि गनुि पनेछ l

कमिचािी र्नर्ुष्ि गदाि

प्रदे शले सेर्ी अंचल अस्पर्ाल लाई पठाउनु पने छ l

प्रदे श अन्र्गिर् िहेको

हुनेछन ।

नेपाल सिकािको र्नर्मानुसाि गनुि पनेछ । र्स वापर्को िकम सुदिु पष्श्चम
सेन्टि अर् एक्सेलेन्सको साइट को लार्ग अनुसूची-१ हेनपु ने छ l

बजेट

।श्रोर्

वाँिर्ाँि १२ मवहनाको र्लव साथै एक मवहनाको र्लव विावि चािपवि खचि ववर्नर्ोजन

गरिएको छ । मेर्िकलअवर्सि को लार्ग मार्सक रु. ४२,०००/- हुने गरि
जम्मा रु. ५,४६,०००/- बजेट को व्र्वस्था गरिएको छ
नेपाल सिकाि श्रोर्को ससर्ि अनुदानर्र्ि िहेको छ ।

सन्दभि सामाग्री

। र्ो कार्िक्रम

साविजर्नक खरिद ऐन २०६३, साविजर्नक खरिद र्नर्मावली २०६४

कार्िक्रमको नामः सेन्टि अर् एक्सेलेन्समा PLHIV का लार्ग िे र्िल र्था जाँच खचि
परिचर्

एचआईभी

संक्रर्मर्हरुमा

अवसिबादी

संक्रमणको

र्नदान

र्था

उपचाि

व्र्वस्थाको लार्ग गरिने टे टटहरु जस्र्ै सीटीस्क्र्ान, िे र्िर्ोलोजी आर्दको लार्ग
केन्र अर् एक्सेलेन्स साईट (सेर्ी अन्चल अस्पर्ाल, धनगिी) मा पठाउन ि
आवश्र्क भएमा र्हाँबाट अन्र्र पठाउनका लार्ग िे र्िल र्था जाँच खचिको
व्र्वस्था गरिएको छ l
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उद्देश्र्

केन्र अर् एक्सेलेन्स साईटवाट अवसिवादी िोगको संक्रमणको र्नदान र्था

उपचाि व्र्वस्थाको लार्ग गरिने टे टटहरु जस्र्ै सीटीस्क्र्ान, िे र्िर्ोलोजी आर्द

र्नशुपक गने l
अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल
सन्चालन प्रवक्रर्ा

एचआइभी सं क्रर्मर्मा अवसिबादी संक्रमणको र्नदान र्था उपचाि हुनेछ ।
र्ो िकम केन्र अर् एक्सेलेन्स साईटहरुमा पठाईने छ ।

िे र्िल र्था जाँच

खचिका लार्ग वावर्िक रु.४,५०,०००/- ववर्नर्ोजन गरिएको छ ि ववर्नर्ोष्जर्

बजेट नेपाल सिकािको र्नर्माअनुसाि खचि गनुि पनेछ ।
बजेट

।श्रोर्

वाँिर्ाँि र्ो कार्िक्रम ससर्ि अनुदानको नेपाल सिकाि श्रोर् र्र्ि िहेको छ ।

सन्दभि सामाग्री

साविजर्नक खरिद ऐन २०६३, साविजर्नक खरिद र्नर्मावली २०६४

कार्िक्रमको नामः सेर्ी अस्पर्ालमा िहेका २ जना पर्ाबटे कनोलोष्जस्ट ि १ जना पर्ाब टे ष्क्नर्सर्न को लार्ग
र्लब

परिचर्

एचआइभी सं क्रर्मर्को ववर्भन्न परिक्षण जस्र्ै: र्सर्िर्ोि जांच ि भाइिललोिको जांच

उद्देश्र्

सं क्रर्मर्को भाइिललोि टे स्ट लगार्र् ववर्भन्न परिक्षण गनिका लार्ग कमिचािी किाि

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल

एचआइभी सं क्रर्मर्को ववर्भन्न परिक्षण भएको हुनेछ ।

सन्चालन प्रवक्रर्ा

सेर्ी अञ्चल अस्पर्ालको लार्ग दुई जना मेर्िकल टे क्नोलोष्जस्ट ि एक जना पर्ाब

र्नर्र्मर् रुपमा गनि दक्ष कमिचािी किािमा िाख्न आवश्र्क दे ष्खन्छ ।
मा िाख्ने ।

टे ष्क्नर्सर्न को र्लबको लागी र्ो िकमको व्र्वस्था गरिएको छ l र्स वापर्को

िकम सुदिु पष्श्चम प्रदे शले सेर्ी अं चल अस्पर्ाल लाई पठाउनु पने छ l कमिचािी
र्नर्ुि गदाि नेपाल सिकािको र्नर्मानुसाि र्नर्ुि गनुि पनेछ ।

बजेट वाँिर्ाँि ।श्रोर् उि मेर्िकल टे क्नोलोष्जस्टको लार्ग मार्सक रु. ३८,०००/- ि
टे ष्क्नर्सर्नको

पर्ाब

लार्ग मार्सक रु. २८,२००/- गरि जम्मा रु.१३,५४,६०० /-

बजेटको व्र्वस्था गरिएको छ । कमिचािीहरुको र्लव १२ मवहना ि एक मवहना
विावि चािवाि खचिको समेर् ब्र्वस्था गरिएको छ । र्ो कार्िक्रम ससर्ि अनुदानको
नेपाल सिकाि श्रोर् र्र्ि िहेको छ ।

सन्दभि सामाग्री

साविजर्नक खरिद ऐन २०६३, साविजर्नक खरिद र्नर्मावली २०६४ अनुसाि

कमिचािी छनोट गनुप
ि नेछ l

ओ एस टी साईट मा िहेका कमिचािी को र्लव, ओएसवट साइट सं चालन खचि
कार्िक्रमको नामः ओ एस टी साईट मा िहेका कमिचािी को र्लव
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परिचर्

नेपालमा सुईद्वािा लागू पदाथि प्रर्ोगकर्ािमा एचआइभी संक्रमण अरु सामान्र् मार्नसहरुमा

भन्दा बवि पाईएको छ । उनीहरु अरु सामान्र् मार्नसहरु भन्दा एचआइभी सं क्रमणको
बवि जोष्खममा छन् । र्ही कुिा लाई मध्र् नजि गिी लागु और्ध प्रर्ोगकर्ािहरुमा सुइ
र्सरिन्जको प्रर्ोगलाई र्नरुत्सावहर् गरि उनीहरुलाई एचआइभी सं क्रमणबाट बचाउनको

लार्ग नेपाल सिकाि स्वास््र् र्था जन सं ख्र्ा मंरालर् िाष्टिर् एड्स र्था र्ौन िोग
र्नर्न्रण केन्रले गृह मन्रालर्को समन्वर्मा मौष्खक पूनसथािपना उपचाि ओएसटी
कार्िक्रमलाई प्राथर्मकर्ामा िाष्ख संचालन गदै आएको छ ।
उद्देश्र्

गुणस्र्िीर् ओएसटी सेवा प्रदान गने l

अपेष्क्षर्

सूइवाट लागू

सन्चालन

ओएसटी कार्िक्रमलाई प्रभावकािी रुपमा संचालन गनि र्स केन्रबाट ओएसटी सेवा सं चालन

प्रर्र्र्ल
प्रवक्रर्ा

आउनेछ ।

पदाथि प्रर्ोगकर्ािको सं ख्र्ा कम भइ एचआईभी को सं क्रमणमा कर्म

गने ि गिाउनको लार्ग एक जना Medical officer दुई जना
जना

छ l

Staff Nurse/HA

एक

Admin/Logistic ि एक जना Security Guard जनशिीको व्र्वस्था गरिएको
कमिचािी र्नर्ुष्ि गदाि नेपाल सिकािको र्नर्मानुसाि गनुि पनेछ । प्रदे शले आर्ु

अन्र्गिर् िहेको ओएसटी साइटका लार्ग र्ो िकम पठाउनु पनेछ ।
बजेट

मार्सक र्लव रु.४२,०००/- मेर्िकल अवर्सिका लार्ग, रु.२८,२००/- स्टार् नसिको

श्रोर्/

गरिएको छ l प्रर्र् साइट कमिचािीका लार्ग र्स कार्िक्रममा रू. १८,७९,८००/- को

वाँिर्ाँि

लार्ग, रु.२८,२००/- प्रशासन कोलार्ग ि रु.१८,०००/- गाििको लार्ग र्बर्नर्ोजन

व्र्वस्था गरिएको छ । सबै कमिचािीहरु १२ मवहनाको र्लब को साथै एक मवहना र्लब

बिाबि चाि पवि भत्ताको लार्ग िकम र्बर्नर्ोजन गरिएको छ l प्रदे श अन्र्गिर् िहेको
ओएसटी साइट हरु को लार्ग अनुसूची-१ हेनप
िु नेछ l
नेपाल सिकाि श्रोर् र्र्ि िहेको छ ।

सन्दभि

सामाग्री

र्ो कार्िक्रम ससर्ि अनुदानको

साविजर्नक खरिद ऐन २०६३, साविजर्नक खरिद र्नर्मावली २०६४

कार्िक्रमको नामः ओएसटी साईट सं चालन खचि

परिचर्

मेथािोन वा ब्र्ुप्रेनवर्िन सेवन गरििहेका लागू पदाथि प्रर्ोगकर्ािहरुका लार्ग सेवामा

पहू ँच पुर्ािउन स्थापना गरिएका ओएसवट साईटको दै र्नक कार्ि सं चालनको लार्ग बजेट
र्बर्नर्ोजन गरिएको छ । उपलेष्खर् खचि शीर्िकमा नबढ्ने गिी आबश्र्कर्ा अनुसाि
नेपाल सिकािको र्नर्मानुसाि खचि गनि पाइने छ ।

उद्देश्र्

गुणस्र्िीर् ओएसटी सेवा प्रदान गने l
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अपेष्क्षर्

लागु और्ध प्रर्ोगकर्ािले सहज रुपमा ओएसवट सेवा र्लनेछ l

सन्चालन

ओएसवट साइट सं चालन खचि ष्शर्िक अन्र्गिर् वजेटको परिर्ध र्भर िही मेथािोन वा

प्रर्र्र्ल
प्रवक्रर्ा

ब्र्ुप्रेनवर्िन सेवन गरििहेका लागू पदाथि प्रर्ोगकर्ािलार्ग सेवामा पहू ँच विाउन, पानी,

पानी खाने प्लाष्स्टक कप,ममिर्सम्भाि, सं चाि, स्टे शनिी, ईन्टिनेट ि बत्ती आर्द को
लार्ग खचि गनुप
ि नेछ l प्रदे श अन्र्गिर्का ओएसटी साइटका लार्ग प्रदे शले र्ो वजेट

पठाउनु पनेछ l
बजेट

वाँिर्ाँि
श्रोर्

प्रर्र् ओएसटी साईट सं चालन खचिको लार्ग

रू. २,००,०००/-

बजेटको व्र्वस्था

/ गरिएको छ । र्ो कार्िक्रम ससर्ि अनुदानको नेपाल सिकाि श्रोर् र्र्ि िहेको छ ।

सन्दभि सामाग्री अथि मन्रालर् द्वािा स्वीकृर् कार्ि सं चालन र्नदे ष्शका २०७५
ए आि वट काउन्सेलि र्लब,ए आि वट संचालन खचि )कार्ािलर् मसलन्द सामान खचि(, एआिटी कर्मटीका
लार्ग चौमार्सक बैठक

कार्िक्रमको नामः एआिटी काउन्सेलिको लार्ग र्लव

परिचर्

एआिटी केन्रमा र्बिामीहरुलाई गुणस्र्िीर् सेवा प्रदान गनि र्ोवकएको एआिटी केन्रमा किाि
सेवाको एकजना काउन्सेलिको व्र्वस्था गरिएको छ । उि सेवा किाि र्नर्मानुसाि
सम्बष्न्धर् स्वास््र् सं स्थामा हाल कार्ििर्लाई प्राथर्मकर्ा र्दई र्नर्ुष्ि गनि सवकने छ ।

उद्देश्र्

एआिटी केन्रमा र्बिामीहरुलाई गुणस्र्िीर् सेवा प्रदान गनि कमिचािीलाई किािमा र्नर्ुि

अपेष्क्षर्

एचआइभी सं वक्रमर्हरूलाई र्नशुपक एआिटी सेवा र्दइएको हुनेछ ।

सन्चालन

कमिचािी र्नर्ुष्ि गदाि नेपाल सिकािको र्नर्मानुसाि गनुि पनेछ । प्रदे श अन्र्गिर् िहेको ए

बजेट

काउन्सेलिको १२ मवहनाको र्लव र्था एक मवहनाको र्लव विावि चािवाि खचि समेर्

प्रर्र्र्ल
प्रवक्रर्ा

वाँिर्ाँि
श्रोर्

गने l

आि वट साइट हरु को लार्ग अनुसूची-१ हेनपु ने छ

/ समावेश गिी मार्सक र्लव नेपाल सिकािको र्नर्मानुसाि

िकम ववर्नर्ोष्जर् गरिएको छ

l प्रर्र् एआिटी काउन्सेलि २८,२००/- प्रर्र् मवहनाका दिले प्रदे श अन्र्गिर् का सवै एआिटी
साइटमा िकम पठाउनु पनेछ प्रर्र् एआिटी काउन्सेलिका लार्ग वावर्िक रू.३,६६,६००/-

र्बर्नर्ोजन गरिएको छ l र्ो कार्िक्रम ससर्ि अनुदान को नेपाल सिकाि श्रोर् र्र्ि िहेको
छ ।

सन्दभि सामाग्री साविजर्नक खरिद ऐन २०६३, साविजर्नक खरिद र्नर्मावली २०६४
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कार्िक्रमको नामः

परिचर्

ए.आि.वट साइट संचालन खचि

एआिवट केन्रको सेवालाई र्नर्र्मर् ि प्रभावकािी रुपमा संचालन गनि र्ो वजेटको व्र्वस्था

गरिएको छ । र्सवाट एआिवट केन्रमा आवश्र्क पने कार्ािलर् सं चालन स्टे शनिी,
ममिर्,सं चाि आर्दका लार्ग वजेटको व्र्वस्था गरिएको छ ।

उद्देश्र्

एआिटी केन्रमा एआिटी सेवन गरििहेका र्बिामीहरुलाई सहजरुपमा गुणस्र्िीर् सेवा

अपेष्क्षर्

एआिटी केन्रमा आवश्र्क पने सामाग्रीको खरिद भएको हुनेछ ।

सन्चालन

एआिवट केन्रमा आवश्र्क पने कार्ािलर् सं चालन स्टे शनिी, ममिर्, सं चाि र्था इन्टिनेट

प्रर्र्र्ल
प्रवक्रर्ा
बजेट

वाँिर्ाँि
।श्रोर्

प्रदान गने

ु ी-१ मा
सेवा आर्दका लार्ग वजेटको व्र्वस्था गरिएको छ । सम्बष्न्धर् प्रदे शले अनुसच

िहेको आर्ु मार्हर्का केन्रहरुमा र्ो वजेट पठाउनु पदिछ ।

प्रर्र् एआिवट केन्र सं चालन का र्नर्मत्त वावर्िक रु.७०,०००/-बजेट ववर्नर्ोजन गरिएको
छ ।

र्ो कार्िक्रम ससर्ि अनुदानको नेपाल सिकाि श्रोर्

र्र्ि िहेको छ ।

सन्दभि सामाग्री अथि मन्रालर् द्वािा स्वीकृर् कार्ि सं चालन र्नदे ष्शका २०७५

कार्िक्रमको नामः

परिचर्

एआिटी कर्मटीका लार्ग चौमार्सक बैठक

एआिटी केन्रको सेवालाई र्नर्र्मर् ि प्रभावकािी रुपमा सं चालन गनि र्ो वजेटको व्र्वस्था
गरिएको छ । र्सवाट एआिटी

केन्रको वािे मा ववर्भन्न सिोकािवलाहरु संग चौमार्सक

वैठक बसी सेवा अझ प्रवाभकािी वनाउनका लार्ग र्ो वैठकको आर्ोजना गरिने छ ।
उद्देश्र्

कार्िक्रम सं चालनमा आइ पिे का समस्र्ा समाधान गनिका लार्ग र्ो वैठकको आर्ोजना गने

अपेष्क्षर्

कार्िक्रम सं चालनमा दे ष्खएका समस्र्ाहरूको समाधान हुनेछ ।

सन्चालन

र्ो िकम खाजा वापर् खचि गनुप
ि ने ि ववर्नर्ोष्जर् बजेट नेपाल सिकािको र्नर्मानुसाि खचि

प्रर्र्र्ल
प्रवक्रर्ा
बजेट

वाँिर्ाँि

।

गनुि पनेछ । र्स वापर्को िकम प्रदे शले आर्ु मार्हर्का एआिटी केन्रमा पठाउनु पनेछ

।

रु. ४,०००/- प्रर्र् बैठक गरि जम्मा

रु. १२,०००/- वजेट ववर्नर्ोजन गरिएको छ l

र्ो कार्िक्रम ससर्ि अनुदानको नेपाल सिकाि श्रोर् र्र्ि िहेको छ ।

सन्दभि सामाग्री अथि मन्रालर् द्वािा स्वीकृर् कार्ि सं चालन र्नदे ष्शका २०७५,एआिटी केन्र व्र्वस्थापन
सर्मर्र् बैठक सं चालन र्नदे ष्शका
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कार्िक्रमको नामः कण्िम खरिद
परिचर्

एचआईभी र्था र्ौन िोगको िोकथाम गनि को र्नर्मर् कण्िम खरिद गरि र्बर्भन्न स्वास््र्

उद्देश्र्

एचआईभी र्था र्ौन िोगको िोकथाम गने l

अपेष्क्षर्

एचआईभी र्था र्ौन िोगको िोकथाम गरि सं क्रमण दि कम हुनेछ l

सन्चालन

साविजर्नक खरिद ऐन २०६३, साविजर्नक खरिद र्नर्मावली २०६४ अनुसाि खरिद गने

प्रर्र्र्ल

प्रवक्रर्ा

सं स्थामा ववर्िण गने l

ि माग अनुसािको र्बर्िण गने l

बजेट वाँिर्ाँि र्ो कार्िक्रम ससर्ि अनुदानको नेपाल सिकाि श्रोर् र्र्ि िहेको छ ।
।श्रोर्

सन्दभि सामाग्री

साविजर्नक खरिद ऐन २०६३, साविजर्नक खरिद र्नर्मावली २०६४

कार्िक्रमको नामः

पर्ाव कमिचािीहरुका लार्ग एचआईर्भ ि एसवटआई र्नदान र्ार्लम

परिचर्

अझै पर्न दे शका ववर्भन्न स्थानमा िहेका पर्ावमा काम गने स्वास््र्कमीहरूले एचआइभी

परिक्षाण ि एसवटआईको र्ार्लम नपाएको अवस्था िहेको छ ।

उद्देश्र्

गुणस्र्रिर् एचआइभी ि एसवटआईको परिक्षणका लार्ग र्ार्लमको आर्ोजना गने

अपेष्क्षर्

गुणस्र्रिर् एचआइभी ि एसवटआईको परिक्षण भएको हुनछ
े ।

प्रर्र्र्ल
सन्चालन
प्रवक्रर्ा

पर्ावका कमिचािीहरुलाई एचआईर्भ ि एसवटआई परिक्षण गनि सक्षम बनाउने उद्वे श्र्ले

िाष्खएको र्ो र्ार्लम ३ र्दनको हुनछ
े ि र्ार्लम िाष्टिर् स्र्िमा ववद्यमान र्ार्लम प्र्ाकेज
( नेपाल सिकािको र्नर्मानुसाि अनुसाि) प्रर्ोग गरि वजेटको परिर्धर्भर िही सं चालन
गरिने छ l र्ो कार्िक्रम प्रदे श ष्स्थर् र्ार्लम केन्र वा र्नदे शनालर् मार्िर् िाष्स्िर्
जनस्वास््र् प्रर्ोगशाला सं ग समन्वर् गरि गनुप
ि ने छ l

बजेट वाँिर्ाँि र्स कार्िक्रममा

प्रदे श १,५, कणािली ि सुदूिपष्श्चम प्रदे श का लार्ग बजेट र्बर्नर्ोजन

श्रोर् /

ु
गरिएको छ । र्ो कार्िक्रम ससर्ि अनुदानको दार्ाको संर्ि
कोर् श्रोर् र्र्ि िहेको छ

सन्दभि सामाग्री

अथि मन्रालर् द्वािा स्वीकृर् कार्ि सं चालन र्नदे ष्शका २०७५

।
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कार्िक्रमको नामः सं क्रर्मर्हरूका लार्ग हुने

खरिद

अवसिवादी संक्रमणको उपचािका लार्ग अपिझट और्र्धहरु

संक्रर्मर्लाई हुन ् सक्ने अवसिवादी संक्रमणको उपचाि गनि आवश्र्क

परिचर्

एचआइभी

उद्देश्र्

प्रदे श मार्हर्का एआिवट केन्रहरुका लार्ग आवश्र्क पने और्र्ध खरिद गने

अपेष्क्षर्

प्रदे श अन्र्गिर् एचआईभी सेवा प्रदार्क सं स्थाहरुमा और्र्ध समर्मै पुगेको हुनेछ ।

सन्चालन

एचआइभी सं क्रर्मर्हरुलाइ हुनसक्ने अवसिवादी संक्रमणको उपचाि गनि प्रदे श र्भरका

प्रर्र्र्ल
प्रवक्रर्ा

भएको हुनाले प्रदे श स्र्िमा र्ो वजेट पठाइएको हो ।

सम्बष्न्धर् स्वास््र् सं स्थाका लार्ग आवश्र्क हुने और्र्ध स्वीकृर् वजेटको परिर्ध र्भर
िही प्रदे शले केन्र संग समन्वर् गरि खरिद गनुप
ि नेछ ि खरिद भएको और्र्ध सम्बष्न्धर्
र्नकार्मा समर्मै प्रदे शले पठाउनु पनेछ ।

बजेट वाँिर्ाँि र्ो कार्िक्रमको लार्ग ववर्नर्ोष्जर् बजेट को परिर्ध र्भर िही खचि गनुि पने छ l
श्रोर् /

ु कोर् श्रोर् र्र्ि िहेको छ ।
कार्िक्रम ससर्ि अनुदानको दार्ाको सं र्ि

सन्दभि सामाग्री

साविजर्नक खरिद ऐन २०६३, साविजर्नक खरिद र्नर्मावली २०६४

र्ो

कार्िक्रमको नामः र्दवस सं चालन ववश्व एड्स र्दवस र्था कण्िम(र्दवस)
परिचर्

हिे क वर्ि ववश्व एड्स र्दवस ि कण्िम र्दवस मनाउने गरिन्छ । उि अवसिमा स्थानीर्

स्र्िमा एचआईभी ि एड्सको िोकथाम ि र्नर्न्रण सम्बष्न्ध जन चेर्ना जगाउने
वक्रर्ाकलापहरु संचालन गरिनेछ ।

उद्देश्र्

एचआइभी सम्बष्न्ध जन चेर्ना जगाउने ि पैिवी गिाउने ।

अपेष्क्षर्

एचआइभीको अवस्था ि प्रगर्र्को वािे मा सवैलाई जानकािी हुनेछ ।

सन्चालन

ववश्व एड्स र्दवस ि

प्रर्र्र्ल
प्रवक्रर्ा

कण्िम र्दवसको अवसिमा एचआईभी ि एड्सको िोकथाम ि

र्नर्न्रण सम्बष्न्ध जन चेर्ना जगाउने वक्रर्ाकलापहरु जस्र्ैः आईसी सामाग्रीहरुको

ववर्िण, स्थानीर् वट.भी., िे र्िर्ो र्था एर््.एम मार्िर् सन्दे श प्रवाह, िे ली, अन्र्िवक्रर्ा
आर्दको आर्ोजना गनि सवकनेछ ।

बजेट वाँिर्ाँि र्ो कार्िक्रम ससर्ि अनुदानको नेपाल सिकाि श्रोर् र्र्ि िहेको छ ।
।श्रोर्

सन्दभि सामाग्री

केन्रको परिपर
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कार्िक्रमको नामः प्रदे शबाट और्धी र्था स्वास््र् सामग्रीको प्र्ाकेष्जँग, ववर्िण ि िु वानी खचि
परिचर्

एचआईभी कार्िक्रम सं चालन गनि आवश्र्क सामाग्रीहरुलाई प्रदे श अन्र्गिर्का

उद्देश्र्

प्रदे श र्भर िहेका सं स्थाहरूले एचआइभी संग सम्बष्न्धर् और्र्ध, टे स्ट वकट ि अन्र्

अपेष्क्षर्

प्रदे श र्भर िहेका ववर्भन्न सं स्थाहरुमा आवश्र्क सामाग्री िु वानी भएको हुनेछ ।

सन्चालन

एचआइभी कार्िक्रम अन्र्गिर् प्रदे शले आर्ु अन्र्गिर्का एचआईभी सेवा केन्रहरुमा

प्रर्र्र्ल
प्रवक्रर्ा

स्वास््र्सं स्थामा िु वानी गनुपि ने भएको हुदा र्ो कार्िक्रमको अवश्र्कर्ा पिे को हो ।
सामाग्री िु वानी गने l

और्र्ध, टे स्ट वकट ि अन्र् सामाग्री

िुवानी प्र्ाकेष्जंग आर्द को व्र्वस्थापन गनि

प्रत्र्ेक प्रदे शको लार्ग वजेटको व्र्वस्था गरिएको छ । प्रदे शले उि वजेटको परिर्ध
र्भर िही आर्ै वा ष्जपलामार्िर् वजेट खचि गनुि पनेछ ।

बजेट वाँिर्ाँि र्ो कार्िक्रमका लार्ग नेपाल सिकाि को र्नर्मानुसाि खचि गनुप
ि ने छ l र्ो कार्िक्रम
श्रोर् /

ु कोर् श्रोर् र्र्ि िहेको छ ।
ससर्ि अनुदानको दार्ाको सं र्ि

सन्दभि सामाग्री

अथि मन्रालर् द्वािा स्वीकृर् कार्ि सं चालन र्नदे ष्शका २०७५

कार्िक्रमको नामः प्रदे श स्र्ि बाट एचआईभी कार्िक्रमको अनुगमन र्था मुपर्ांकन
परिचर्

प्रदे श र्भर िहेका ववर्भन्न स्वास््र् सं स्थाहरूले सं चालन गिे को एचआइभी कार्िक्रमको

उद्देश्र्

एचआइभी कार्िक्रमको अवस्था थाहा पाउन अनुगमन गने l

अपेष्क्षर्

कार्िक्रमको वास्र्ववक अवस्था के कस्र्ो छ भनेि जानकािी हुनेछ ।

सन्चालन

िाष्टिर् एचआईभी एड्स कार्िक्रमको प्रदे श अन्र्गिर्का एचआईभी सेवा प्रदार्क

प्रर्र्र्ल
प्रवक्रर्ा

अवस्था अनुगमन गनि आवश्र्क दे ष्खएको हुदा र्ो कार्िक्रम र्र्ाि गरिएको हो ।

सं स्थाहरुमा अनुगमन गिाई कार्िक्रमको गुणस्र्ि सुर्नष्श्चर् गने र्था कार्िक्रमको
अपनत्व वृष्द्व गनि अनुगमनको लार्ग िकम व्र्वस्था गरिएको छ । सो िकम नेपाल
सिकािको दै र्नक भ्रमण भत्ता र्नर्मानुसाि खचि गनि सवकने छ । र्ो िकम मन्रालर्ले
आर्ै वा र्नदे शनालर् ि स्वास््र् कार्ािलर् मार्िर् खचि गनि सक्नेछ l

बजेट वाँिर्ाँि र्स कार्िक्रमका लार्ग वजेटको परिर्ध र्भर िही खचि गनुि पनेछ । र्ो कार्िक्रम
श्रोर् /

ससर्ि अनुदानको नेपाल सिकाि श्रोर् र्र्ि िहेको छ ।

सन्दभि सामाग्री

दै र्नक भ्रमण भत्ता र्नर्मावली
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कार्िक्रमको नामः

र्ौन िोग और्र्ध खरिद

परिचर्

र्ौनिोगीहरुलाई एचआइभी सं क्रमण हुने सम्भावना भएकोले उनीहरूको समर्मै

उद्देश्र्

प्रदे श अन्र्गिर् िहेका स्वास््र् सं स्थाहरुमा सेवा र्लन आउने र्ौनिोगीहरुलाई र्नशुपक

अपेष्क्षर्

लष्क्षर्वगिले र्ौनिोगको

सन्चालन

प्रदे श अन्र्गिर् िहेका स्वास््र् सं स्थाहरुमा सेवा र्लन आउने र्ौनिोगीहरुलाई र्नशुपक

प्रर्र्र्ल
प्रवक्रर्ा

र्नशुपक र्ौनिोगको उपचाि गनुि आवश्र्क छ ।
र्ौनिोगको और्र्ध उपलव्ध गिाउने ।

और्र्ध र्नशुपक पाउने छन् ।

र्ौनिोगको और्र्ध उपलव्ध गिाउन सम्वष्न्धर् प्रदे शले र्नदे शनालर् वा आपूर्र्ि केन्र
कार्ािलर् मार्िर्

स्वीकृर् वजेटको परिर्ध र्भर िही र्ौनिोगको और्र्ध साविजर्नक

खरिद ऐन २०६३,साविजर्नक खरिद र्नर्मावली २०६४ अनुसाि खरिद गनुि पनेछ
।

बजेट वाँिर्ाँि र्ो कार्िक्रम ससर्ि अनुदानको नेपाल सिकाि श्रोर् र्र्ि िहेको छ ।
श्रोर् /

सन्दभि सामाग्री

साविजर्नक खरिद ऐन २०६३,साविजर्नक खरिद र्नर्मावली २०६४

कार्िक्रमको नामः एआिवटमा िहेका व्र्ष्िको पर्ाव जाच सोधभनाि ,अस्पर्ालका लार्ग
परिचर्

एचआईभी सं क्रर्मर्हरुको अवस्था लेखाजोखा गने, और्धी शुरुवार् पूव ि र्था और्धी
सेवन गरि िहेकाहरुको स्वास््र् ष्स्थर्ीको वािे मा आधािभ ुर् प्रर्ोगशाला परिक्षण र्नःशुपक
प्रदान गने स्वास््र् र्नकार्हरुलाई सो वापर्को िकम सोधभनािका लार्ग ववर्नर्ोष्जर्
गरिएको छ ।

उद्देश्र्

अस्पर्ालवाट र्दइने पर्ाव सेवा एचआइभी सं क्रर्मर्का लार्ग र्नशुपक गिाउने l

अपेष्क्षर्

एचआइभी सं क्रर्मर्लाई र्नशुपक पर्ाब जाँच सेवा र्दइएको हुनेछ ।

प्रर्र्र्ल
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सन्चालन
प्रवक्रर्ा

अस्पर्ालहरुले एचआइभी सं क्रर्मर्लाई र्नःशूपक पर्ाब जाँच सेवा उपलब्ध गिाए वापर्

अस्पर्ालहरुले सोध भनािको रुपमा िकम पाउने छन ि ववर्नर्ोष्जर् बजेटको परिर्ध र्भर

िही नेपाल सिकािको र्नर्माअनुसाि खचि भूिानी गनि सवकने छ । र्स वापर्को िकम
सम्वष्न्धर् प्रदे शले एआिवट केन्रको और्र्ध खाने व्र्ष्िहरुको सं ख्र्ाका आधािमा

वाँिर्ाँि गरि सम्बष्न्धर् ए आि वट केन्रमा पठाउनु पनेछ l एच आइ भी संक्रर्मर्का
ु ी २ हेन ि सवकन्छ l
लार्ग आवश्र्क पर्ाब जाँचको सुची अनुसच

ु कोर् श्रोर् र्र्ि िहेको छ ।
बजेट वाँिर्ाँि र्ो कार्िक्रम ससर्ि अनुदानको दार्ाको सं र्ि
श्रोर् /

सन्दभि सामाग्री

कार्िक्रमको नामः

अथि मन्रालर् द्वािा स्वीकृर् कार्ि सं चालन र्नदे ष्शका २०७५

िोजगाि का लार्ग ववदे श जाने व्र्ष्ि हरु र्था उनीहरुको परिवािको लार्ग टीबी र्था

ँ बिाउने ि त्र्स सम्बन्धमा हुने लान्क्षना र्था भेदभाव न्र्ूर्नकिण गिाउने कार्िक्रम
एचआईभीको सेवामा पहुच
सं चालन गने
परिचर्

हाल नेपालमा ववदे श गएि र्वकिएका नेपालीहरूमा ( खासगरि भािर्मा िोजगािी गरि
र्वकिएका) एचआइभीको संक्रमण दे ष्खनुका साथै उनीहरूको परिवािमा एचआइभीको
सं क्रमण दे खीएको अवस्था छ र्ो अवस्थालाई न्र्ूर्नकिण गनि र्ो कार्िक्रमको अवश्र्कर्ा
िहेको छ ।

उद्देश्र्

कामका लार्ग

अपेष्क्षर्

कामका लार्ग ववदे श गएि नेपाल र्वकिएका नेपालीहरू र्था उनका परिवािमा एचआइभी

सन्चालन

कामका लार्ग

प्रर्र्र्ल
प्रवक्रर्ा

ववदे श गएि

नेपाल र्वकिएका नेपालीहरूमा एचआइभीको जांच गरि

उनीहरूका परिवािका सदस्र्लाइ एचआइभीको सं क्रमण हुनवाट वचाउने l
सं क्रमणको वप्रभ्र्ालेन्स घटे को हुनेछ ।

ववदे श गएि र्वकिएका नेपालीहरूमा एचआइभी सं क्रमण हुन नर्दन र्ो

कार्िक्रम ववधमान स्वास््र् सिकािी सं र्न्र वा र्स क्षेरमा काम गने गैि सिकािी संस्था

छनोट गरि उि सं स्था मार्िर् प्रदे श र्भर र्ो कार्िक्रम संचालन गरिने छ l गैि सिकािी
सं स्था छनोट गदाि साविजर्नक खरिद ऐन २०६३, साविजर्नक खरिद र्नर्मावली २०६४
अनुसाि

पिामशि सेवा खरिद गनुि पनेछ l र्स कार्िक्रम कार्िन्वर्न लार्ग प्राथर्मकमा

ु ी-३ अनुसाि छन् l साथै कामका
पिे को ष्जपलाहरुको प्राथर्मकीकिण सवहर्को सुची अनुसच

लार्ग ववदे ष्शने कामदािहरु र्था र्र्नका परिवािमा एचआईभी को कष्म्प्रहें र्सव कार्िक्रम
ु ी-४ अनुसािका छन् l सिकािी वा गैि सिकािी
र्भर पने न्र्ुनर्म सेवाको प्र्ाकेज अनुसच
सस्थाले सो प्र्ाकेजमा आप्रबासी कामदािका लार्ग एचआइभी र्था वटर्बको सेवा र्लनमा

आइपने मानव अर्धकाि सम्बर्धर् बाधा व्र्वधान र्था लान्छना ि भेदभाव न्र्ूनीकिण
गने गर्र्ववर्धहरु सं चालन गनुि पनेछ l
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बजेट वाँिर्ाँि र्ो कार्िक्रम ससर्ि अनुदानको नेपाल सिकाि श्रोर् र्र्ि िहेको छ ।
श्रोर् /

सन्दभि सामाग्री

अथि मन्रालर् द्वािा स्वीकृर् कार्ि सं चालन र्नदे ष्शका २०७५, साविजर्नक खरिद ऐन
२०६३, साविजर्नक खरिद र्नर्मावली २०६४

कार्िक्रमको नामः कैदी बन्दीहरुलाई टीबी र्था एचआईभीको सेवा मा पहुँच बिाउने ि त्र्स सम्बन्धमा हुने

लान्क्षना र्था भेदभाव न्र्ूर्नकिण गिाउने कार्ािक्रम सं चालन गने l
परिचर्

कैदीबन्दीहरूमा एचआइभीको सं क्रमणको िोकथाम वा एचआइभीको संक्रमण भएि पर्न

उद्देश्र्

एचआइभीको

थाहा नपाएकाहरुका लार्ग र्ो कार्िक्रम सं चालन गरिने छ ।

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल एचआइभीको

िोकथाम, परिक्षण ि संक्रर्मर्हरूलाई उपचाि गने l

िोकथाम भई संक्रर्मर्हरूले समर्मै उपचाि पाउने छन् ि उनीहरूको

आर्ू बढ्नेछ ।

सन्चालन प्रवक्रर्ा प्रदे श अन्र्गिर् सिकािी स्वास््र् संस्था मार्िर् अथवा स्थानीर् गैि सिकािी सं स्था छनोट
गरि उि सं स्था मार्िर् प्रदे शमा िहेका जेलहरूमा र्ो कार्िक्रम सं चालन गरिने छ ।
सिकािी वा गैि सिकािी सस्थाले सो प्र्ाकेजमा कैदीबन्दीका लार्ग

एचआइभी र्था

वटर्बको सेवा र्लनमा आइपने मानव अर्धकाि सम्बर्धर् बाधा व्र्वधान र्था लान्छना ि
भेदभाव न्र्ूनीकिण गने गर्र्ववर्धहरु सं चालन गनुि पनेछ l आवश्र्क पिे को खण्िमा

प्रदे शले केन्रसंग समन्वर् गनि सक्नेछ l कार्िक्रम कार्िन्वर्न लार्ग ष्जपला छनौट गदाि
धेिै सं ख्र्ामा कैदीहरु भएको ष्जपला छनौट गनुि पनेछ l

बजेट

श्रोर् /

वाँिर्ाँि र्ो कार्िक्रम ससर्ि अनुदानको नेपाल सिकाि र्र्ि िहेको छ ।

सन्दभि सामाग्री

अथि मन्रालर् द्वािा स्वीकृर् कार्ि सं चालन र्नदे ष्शका २०७५, साविजर्नक खरिद ऐन
२०६३, साविजर्नक खरिद र्नर्मावली २०६४

कार्िक्रमको नामः स्वास््र्कमीलाइ एचआइभी वटवी मानव अर्धकाि मेर्िकल इर्थक्स सम्वन्धमा र्ार्लम
परिचर्

स्वास््र्कमीलाई एचआइभी वटवी आर्द स्वास््र् समस्र्ासंग सम्बष्न्धर् िही मानव अर्धकाि

उद्देश्र्

स्वास््र्कमीलाई एचआइभी वटवी आर्द स्वास््र् समस्र्ासंग सम्बष्न्धर् िही मानव अर्धकाि

ि मेर्िकल इर्थक्स सम्वन्धमा र्ार्लम प्रदान गनि आवश्र्क छ l

ि मेर्िकल इर्थक्स सम्वन्धमा जानकािी भई सेवामा प्रभावकारिर्ा बिाउने ।
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अपेष्क्षर्

स्वास््र्कमीलाई एचआइभी वटवी आर्द स्वास््र् समस्र्ासंग सम्बष्न्धर् िही मानव अर्धकाि

प्रर्र्र्ल

ि मेर्िकल इर्थक्स सम्वन्धमा जानकािी भई सेवामा हुने लान्छना र्था भेदभाव न्र्ून हुनेछ
l

सन्चालन

स्वास््र्कमीहरुका लार्ग ३ र्दने र्ार्लमको व्र्वस्था गरिएको छ । केन्रसं ग समन्वर् गरि

प्रवक्रर्ा

बजेट

वाँिर्ाँि
श्रोर्

कार्िक्रम सं चालन गनि सवकनेछ । र्स कार्िक्रमलाई आवश्र्कर्ा अनुसाि समर् थपघट
गनि सवकनेछ l

वजेट नेपाल सिकािको र्नर्मानुसाि खचि गनुि पनेछ । र्ो कार्िक्रम ससर्ि अनुदान को

ु कोर् श्रोर् र्र्ि िहेको छ ।
/ दार्ाको सं र्ि

सन्दभि सामाग्री अथि मन्रालर् द्वािा स्वीकृर् कार्ि संचालन र्नदे ष्शका २०७५, केन्रबाट प्रदान गरिएको ि
स्थानीर् सन्दभि सामाग्री

कार्िक्रमको नामः एचआईभी र्था टीबी सम्बष्न्ध र्नर्म ि कानुनहरु को बािे मा जनचेर्ना मुलक सामग्री
प्रकाशन गने l
परिचर्

एचआईभी र्था टीबी सम्बष्न्ध र्नर्म ि कानुनहरुको

उद्देश्र्

एचआइभी र्था

अपेष्क्षर्

एचआइभी र्था

सन्चालन

एचआइभी र्था टीबी सम्बष्न्ध र्नर्म ि कानुनहरुको बािे मा जन चेर्ना जगाउन आईसी

प्रर्र्र्ल
प्रवक्रर्ा

बािे मा जन चेर्ना जगाउने

वक्रर्ाकलापहरु संचालनका लार्ग आवश्र्क सामग्री प्रकाशन गरिनेछ ।
टीबी

पैिवी गिाउनु हो ।

टीबी

सम्बष्न्ध

र्नर्म ि कानुनहरुको बािे मा जन चेर्ना जगाउने ि

सम्बष्न्ध

सविसाधािणहरुलाई जानकािी हुनेछ l

र्नर्म ि कानुनहरुको बािे मा सिोकािवाला ि

सामाग्रीहरु बनाई ववर्भन्न माध्र्मबाट प्रचािप्रसाि गने l र्ो कार्िक्रम ववर्नर्ोष्जर् बजेटको
परिर्धर्भर िही खचि गनुि पनेछ l

ु कोर् श्रोर् र्र्ि िहेको छ ।
बजेट वाँिर्ाँि र्ो कार्िक्रम ससर्ि अनुदानको दार्ाको सं र्ि
।श्रोर्

सन्दभि सामाग्री

अथि मन्रालर् द्वािा स्वीकृर् कार्ि सं चालन र्नदे ष्शका २०७५

कार्िक्रमको नामः पाठ्यक्रम ववकास केन्र सं ग समन्वर् गरि र्बधालर् ष्शक्षा को पाठ्यक्रममा एचआईभी र्था
टीबी सम्बष्न्ध भेदभाव, अवहेलना र्था वहं सा िोक्ने र्था घटाउने र्बर्र्हरु समावेश गने l
परिचर्

ववधालर् ष्शक्षा

दे ष्खनै

एचआइभी

र्था

वटवी जस्र्ा

स्वास््र् समस्र्ाको

वािे मा

ववधाथीहरुलाई ज्ञान र्दई र्स प्रर्र् ववकास हुन सक्ने नकािात्मक धािणाहरुलाई न्र्ूनीकिण
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गने र्था एचआईभी र्था टीबी सम्बष्न्ध भेदभाव, अवहेलना र्था वहं सा िोक्ने र्था घटाउने
सम्बष्न्ध जानकािी र्बधालर् ष्शक्षा मै समावेश गनि आवश्र्क छ l
उद्देश्र्

एचआईभी र्था टीबी सम्बष्न्ध भेदभाव, अवहेलना र्था वहंसा िोक्ने र्था न्र्ूनीकिण गने

उद्देश्र्ले पाठ्यक्रम ववकास केन्रलाई र्दनुपने िार् सुझाव सं कलन गनिको लार्ग र्स
कार्िक्रमको व्र्वस्था गरिएको छ l

अपेष्क्षर्

एचआइभी र्था वटवी जस्र्ा िोग प्रर्र् हुने नकािात्मक धािणाहरुलाई न्र्ूनीकिण गने l

सन्चालन

। र्स अन्र्गिर् सामाष्जक ववकास मन्रालर्ले आर्ै वा मार्हर्को र्नदे शनालर् मार्िर्

प्रर्र्र्ल
प्रवक्रर्ा

एक (१) र्दने गोष्टठको लार्ग बजेटको व्र्वस्था गरिएको छ । सहभार्गहरु प्रदे श
अन्र्गिर्का एच.आइ.भी ि वटवीमा काम गने सिकािी र्था गैि सिकािी सं स्थाका

प्रर्र्र्नर्धहरु, मानव अर्धकािकमी ि ष्शक्षाववद वा पाठ्यक्रमववद एच.आइ.भी सं क्रर्मर् र्था

अन्र् जोष्खम समुदार्को नेटवकि प्रर्र्र्नर्धहरु हुनेछ l र्ो एक र्दने गोष्टठ नेपाल सिकािको
र्नर्मानुसाि गनुि पने छ l

बजेट वाँिर्ाँि ववर्नर्ोष्जर् वजेट नेपाल सिकािको र्नर्मानुसाि खचि गनुि पनेछ । र्ो कार्िक्रम ससर्ि

।श्रोर्

ु कोर् श्रोर् र्र्ि िहेको छ । ि र्ो कार्िक्रमको लार्ग बागमर्ी
अनुदानको दार्ाको सं र्ि

सन्दभि सामाग्री

लांछना र्था भेदभाव टु लवकट, माध्र्र्मक र्हको सान्दर्भिक ववर्र्को पाठ्यक्रम

प्रदे शमा मार बजेट र्बर्नर्ोजन गरिएको छ l

कार्िक्रमको नामः पाठ्यक्रम ववकास केन्र सं ग समन्वर् गरि स्वास््र् ष्शक्षामा एचआईभी र्था टीबी सम्बष्न्ध
भेदभाव, अवहेलना र्था वहं सा िोक्न र्था घटाउन समावेश गने l
परिचर्

स्वास््र्कमीहरुको प्रािष्म्भक पाठ्यक्रममा नै एचआइभी, वटवी जस्र्ा स्वास््र् समस्र्ा
सम्वष्न्ध भेदभाव, अवहेलना र्था वहं सा िोक्ने र्था घटाउने ववर्र्हरु समावेश गिी र्बर्भन्न
र्हका स्वास््र्कमीहरुलाई र्सबािे मा जानकािी गिाउन आवश्र्क छ l

उद्देश्र्

एचआइभी र्था वटवी जस्र्ा स्वास््र् समस्र्ा

भेदभाव, अवहेलना र्था वहं सा िोक्ने र्था

घटाउने र्बर्र्मा जानकािी गिाई भववटर्मा स्वास््र् सेवा प्रदान गदाि कुनै वकर्समको भेदभाव,
अवहेलना ववना सेवा प्रदान गनि सक्षम हुनका लार्ग पाठ्यक्रममा समावेश गनि आवश्र्क

सुझाव सं कलन गने l

स्वास््र्कमीहरुबाट एचआइभी, वटवी जस्र्ा

सन्चालन

र्स अन्र्गिर् सामाष्जक ववकास मन्रालर् आर्ै वा मार्हर्को र्नदे शनालर् मार्िर् एक (१)

प्रर्र्र्ल
प्रवक्रर्ा

स्वास््र् समस्र्ा

सम्वष्न्ध कुनै वकर्समको

अपेष्क्षर्

भेदभाव, अवहेलना ववना सं क्रर्मर्हरुले सेवा प्राप्त गनेछन् l

र्दने गोष्टठको लार्ग बजेटको व्र्वस्था गरिएको छ l प्रदे श अन्र्गिर्का एचआइभी ि वटवीमा
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काम गने सिकािी र्था गैि सिकािी सं स्थाका प्रर्र्र्नर्धहरु, मानव अर्धकािकमी , ष्शक्षाववद
, पाठ्यक्रम ववद, एचआइभी सं क्रर्मर् र्था अन्र् जोष्खम िहेको समुदार्को नेटवकि

प्रर्र्र्नर्धहरु हुनेछ l ववर्नर्ोष्जर् बजेट र्भर िही सं ख्र्ा र्नधाििण गरि कार्िक्रम सं चालन
गनुप
ि ने छ l

बजेट वाँिर्ाँि ववर्नर्ोष्जर् वजेट नेपाल सिकािको र्नर्मानुसाि खचि गनुि पनेछ ।

र्ो कार्िक्रम ससर्ि

श्रोर् /

ु कोर् श्रोर् र्र्ि िहेको छ । ि र्ो कार्िक्रमको लार्ग बागमर्ी
अनुदानको दार्ाको सं र्ि

सन्दभि सामाग्री

अथि मन्रालर् द्वािा स्वीकृर् कार्ि सं चालन र्नदे ष्शका २०७५, लान्छना र्था भेदभाव

प्रदे शमा मार बजेट र्बर्नर्ोजन गरिएको छ l

टु लवकट, स्वास््र् ष्शक्षाका सान्दर्भिक ववर्र्को पाठ्यक्रम l

कार्िक्रमको नामः एमि

सम्बष्न्ध सामग्री बनाई

सेवािर् कमिचािीहरुलाई टीबी एचआईभी .वट .ओ .वट .

एचआईभी का लार्ग उच्च जोष्खममा िहेका ब्र्ष्ि प्रर्र् हुने लान्क्ष्ना ि भेदभाव न्र्ूनीकिण गनि र्था स्वास््र्
नैर्र्कर्ा सम्बष्न्ध जानकािी गिाउनु को र्नर्मर् र्ार्लम सं चालन गने l
परिचर्

सेवािर् कमिचािीहरुलाई टीबी एचआईभी ि एचआईभी का लार्ग उच्च जोष्खममा िहेका
ब्र्ष्ि प्रर्र् हुने लान्छना ि भेदभाव न्र्ूनीकिण गनि

र्था स्वास््र् नैर्र्कर्ा सम्बष्न्ध

जानकािी गिाउनुको र्नष्म्र् र्ो र्ार्लमको व्र्वस्था गरिएको छ l
उद्देश्र्

स्वास््र्कमीहरुलाई वटवी ि एचआइभी सँग जोर्िएका उच्च जोष्खममा िहेका व्र्ष्िहरु
प्रर्र् लांछना र्था भेदभावको ववर्र्हरुमा ि स्वास््र् नैर्र्कर्ाको ववर्र्मा अझ बवि

सं वेदनष्शल बनाउनका लार्ग ष्जपला स्र्िमा र्ार्लम सं चालन गनिको लार्ग र्ो कार्िक्रमको

व्र्वस्था गरिएको छ ।
अपेष्क्षर्

स्वास््र्कमीहरुबाट वटवी ि एचआइभीसँग जोर्िएका उच्च जोष्खममा िहेका व्र्ष्िहरु

सन्चालन

सेवािर् कमिचािीहरुलाई टीबी एचआईभी ि एचआईभीका लार्ग उच्च जोष्खममा िहेका

प्रर्र्र्ल
प्रवक्रर्ा

प्रर्र् लांछना र्था भेदभाव को न्र्ूनीकिण हुनेछन् l

ब्र्ष्ि प्रर्र् हुने लान्छना ि भेदभाव न्र्ूनीकिण गनि र्था स्वास््र् नैर्र्कर्ा सम्बष्न्ध

जानकािी गिाउनुको लार्ग स्वास््र् सं स्थामा कार्ििर् स्वास््र्कमीहरुका लार्ग ३ र्दने

र्ार्लमको व्र्वस्था गरिएको छ साथै वजेटको परिर्ध र्भर िही कार्िक्रम सं चालन गनुि
पनेछ । केन्रसंग समन्वर् गरि कार्िक्रम सं चालन गनि सवकनेछ । र्सलाई प्रदे श स्र्िमा
समर् र्मलाई थप घट गनि सवकने छ l

बजेट वाँिर्ाँि ववर्नर्ोष्जर् वजेट नेपाल सिकािको र्नर्मानुसाि खचि गनुि पनेछ ।

र्ो कार्िक्रम ससर्ि

श्रोर् /

अनुदानको नेपाल सिकाि श्रोर् र्र्ि िहेको छ ।

सन्दभि सामाग्री

अथि मन्रालर् द्वािा स्वीकृर् कार्ि सं चालन र्नदे ष्शका २०७५, र्ार्लमको ववर्र्हरु ि समर्
र्ार्लका सवहर् पावि प्वाइन्ट प्रेजेन्टे सन
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कार्िक्रमको नामः स्वास््र् कमिचािीहरुको वपलएचएचआईभी, टीबी ि उच्च जोष्खममा िहेको समुहहरु प्रर्र्को
ज्ञान, दृस्टी कोण ि अभ्र्ासको अवस्थाको मूपर्ांकन गने वा स्वास््र्कमीहरु र्था त्र्स्र्ा समुहहरु लाई /
सेवा र्ददाका च ुनौर्र्हरु ि समाधानहरु पर्ा लगाउनलाई सहर्ोग गने
परिचर्

उच्च जोष्खममा िहेको समुहप्रर्र्को ज्ञान, दृष्टटकोण ि अभ्र्ासको अवस्थाको मुपर्ांकन
गने वा स्वास््र्कमीहरु र्था त्र्स्र्ा समुहहरुलाई सेवा र्ददाका च ुनौर्र्हरु ि समाधानहरु
पत्ता लगाउन आवश्र्क छ l

उद्देश्र्

स्वास््र्कमीहरुको एचआइभी सं क्रर्मर् र्था क्षर्िोगीहरुलाई सेवा र्ददाका च ुनौर्ी ि
समाधानहरु पत्ता लगाउन ि स्वास््र्कमीहरुको एचआइभी सं क्रर्मर् र्था क्षर्िोगी र्था
जोष्खममा िहेका समुहहरुप्रर्र्को ज्ञान, दृष्टटकोण ि अभ्र्ासको अवस्थाको रर्ु लेखाजोखा
गरि सेवाको प्रभावकारिर्ा बिाउने l

अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल
सन्चालन
प्रवक्रर्ा

एचआइभी सं क्रर्मर् र्था क्षर्िोगी र्था जोष्खममा िहेका समुहहरुप्रर्र्को ज्ञान, दृष्टटकोण

ि अभ्र्ासको अवस्था र्था र्सका च ुनौर्र्हरु समाधानका उपार्हरु पवहचान गरि प्रर्र्वेदन
र्र्ाि पाने l

सामाष्जक ववकास मन्रालर् वा मार्हर्को र्नदे शनालर्ले ववज्ञको पिामशि सेवा खरिद गिी
र्ो कार्िक्रम सम्पन्न गिी सो को प्रर्र्वेदन एक प्रर्र् िाष्टिर् एड्स र्था र्ौन िोग र्नर्न्रण

केन्रलाई समेर् बुझाउनु पने छ । आवश्र्क पिे को खण्िमा प्रदे शले केन्रसंग समन्वर्
गरि ववज्ञ छनोट गनि सक्नेछ l

बजेट वाँिर्ाँि ववर्नर्ोष्जर् वजेटको परिर्धर्भर िही नेपाल सिकािको र्नर्मानुसाि खचि गनुि पनेछ ि र्ो
।श्रोर्

ु कोर् श्रोर् र्र्ि िहेको छ ।
कार्िक्रम ससर्ि अनुदानको दार्ाको सं र्ि

सन्दभि सामाग्री

साविजर्नक खरिद ऐन २०६३, साविजर्नक खरिद र्नर्मावली २०६४

कार्िक्रमको नामः पौष्स्टक आहाि खरिद
परिचर्

एचआइभी संक्रर्मर् मवहला र्था बच्चाहरुको पोर्णको अवस्थालाई सुधाि गनिको लाई

उद्देश्र्

प्रदे श अन्र्गिर् िहेका स्वास््र् सं स्थाहरुमा उपचाि सेवामा िहेका

र्ो कार्िक्रम गनि आवश्र्क छ ।

एचआइभी संक्रर्मर्

मवहला र्था बच्चाहरुको पोर्णको अवस्थालाई सुधाि गने र्स कार्िक्रमको उद्देश्र् हो ।

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल लष्क्षर् वगिले पौष्स्टक आहाि र्नशुपक पाउने छन ।
सन्चालन प्रवक्रर्ा प्रदे श अन्र्गिर् िहेका स्वास््र् सं स्थाहरुमा उपचाि सेवामा िहेका

एचआइभी संक्रर्मर्

मवहला र्था बच्चाहरुको पोर्णको अवस्थालाई सुधाि गिाउन सम्वष्न्धर्
र्नदे शनालर् वा आपूर्र्ि केन्र कार्ािलर् मार्िर्
पौष्स्टक आहाि खरिद गरिने छ ।
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प्रदे शले

स्वीकृर् वजेटको परिर्ध र्भर िही

बजेट

।श्रोर्

वाँिर्ाँि र्ो कार्िक्रम ससर्ि अनुदानको नेपाल सिकाि श्रोर् र्र्ि िहेको छ ।

सन्दभि सामाग्री

साविजर्नक खरिद ऐन २०६३, साविजर्नक खरिद र्नर्मावली २०६४

कार्िक्रमको नामः नेपाल प्रहिी र्था सशस्र प्रहिी सं ग समन्वर् गरि एचआईभी र्था टीबी सम्बष्न्ध भेदभाव,
अवहेलना र्था वहं सा िोक्न र्था घटाउन र्ार्लम गने l
परिचर्

एचआईभी र्था टीबी सम्बष्न्ध भेदभाव, अवहेलना र्था वहं सा िोक्न र्था घटाउन को
र्नर्मर् र्था उनीहरु बाट हुने र्स क्षेरमा मा हुने सहर्ोग को बािे मा जानकािी गिाउने
ि र्लने l

एचआइभी को जोष्खममा िहेका समुदार् ि उर्नहरुको आवश्र्कर्ा सम्बष्न्ध कुिाहरु ि

उद्देश्र्

त्र्समा प्रहिी प्रशासन बाट हुन सक्ने सहर्ोगको क्षेरलाई समेटेि जनपद पुर्लस ि सशस्र

पुर्लसहरुलाई र्स सम्बष्न्ध सं वेदनशील बनाउने उद्देश्र्ले र्स कार्िक्रमको व्र्वस्था
गरिएको छ l

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल एचआईभी र्था टीबी सम्बष्न्ध हुने भेदभाव, अवहेलनाको न्र्ूनीकिण र्था वहं सा िोक्न l
सन्चालन प्रवक्रर्ा सामाष्जक ववकास मन्रालर् वा मार्हर्को र्नदे शनालर् मार्िर् र्ो र्ार्लम सं चालन गनुि
पने हुन्छ । ि र्ो र्ार्लम दुई र्दनको हुनेछ l र्स र्ार्लममा प्रदे श ष्स्थर् जनपद र्था
सशस्र प्रहिीका उच्च पदस्थ कमिचािीहरु र्था एचआईभीको जोष्खममा

िहेको

सहुदार्हरुको जनधनका र्ुलनात्मक रुपमा बवि भएको क्षेरका प्रहिी प्रमुखहरु सहभागी
हुनेछ l ववर्नर्ोष्जर् बजेटको आधािमा र्ार्लम सं ख्र्ा र्नधाििण गनुि पनेछ l
बजेट

श्रोर् /

वाँिर्ाँि ववर्नर्ोष्जर् वजेटको परिर्धर्भर िही नेपाल सिकािको र्नर्मानुसाि खचि गनुि पनेछ । र्ो

सन्दभि सामाग्री

कार्िक्रम ससर्ि अनुदानको नेपाल सिकाि श्रोर् र्र्ि िहेको छ ।

दुई र्दने कार्िक्रमको र्ार्लका प्रस्र्ुर्ीकिणका स्लाइिहरु र्था सन्दभि सामाग्रीहरु स्थानीर्
आवस्र्कर्ा अनुसाि थप घट गनि सवकने छ । कार्ि संचालन र्नदे ष्शका २०७५

कार्िक्रमको नामः टीबी र्था एचआईभी सम्बष्न्ध बेदभाव घटाउन र्नर्मर्
गनि कार्िक्रम संचालन गने

) उत्पादन ि प्रसािण(l

र्बर्भन्न सं चाि माध्र्मबाट प्रसािण

परिचर्

एचआईभी र्था टीबी सम्बष्न्ध भेदभाव, अवहेलना र्था वहं सा िोक्न र्था घटाउन को र्ो

उद्देश्र्

समुदार्मा िहेका एचआईभी र्था टीबी सम्बष्न्ध नकािात्मक धािणाहरु हटाइ

कार्िक्रम िाष्खएको हो l

अवहेलना र्था वहं सा न्र्ूनीकिणमा सहर्ोग पुग्नेछ l
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भेदभाव,

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल एचआईभी र्था टीबी सम्बष्न्ध हुने भेदभाव, अवहेलना र्था वहँसामा कर्म आउनेछ l
सन्चालन प्रवक्रर्ा स्थानीर् एर् एम र्था स्थानीर् टे र्लर्भजन प्रसािण गने / ब्रोसि,पोस्टि, र्लर्लेट उत्पादन
गने l

बजेट

।श्रोर्

वाँिर्ाँि ववर्नर्ोष्जर् वजेटको परिर्धर्भर िही नेपाल सिकािको र्नर्मानुसाि खचि गनुि पनेछ । र्ो
ु कोर् श्रोर् र्र्ि िहेको छ ।
कार्िक्रम ससर्ि अनुदानको दार्ाको सं र्ि

सन्दभि सामाग्री

अथि मन्रालर् द्वािा स्वीकृर् कार्ि सं चालन र्नदे ष्शका २०७५

कार्िक्रमको नामः और्र्ध र्था अन्र् सामाग्री खरिद र्ोजना l
परिचर्

प्रदे श र्हमा एचआइभी कार्िक्रम स्र्िीर् रुपमा सं चालन गनिको लार्ग और्र्ध र्था अन्र्
सामग्री अत्र्ावश्र्क हुन्छ l

और्र्ध र्था अन्र् कार्िक्रमका ( लष्क्षर् समूह सम्बष्न्ध

कार्िक्रम) चावहने सामग्री खरिद र्ोजना भएमा समर्मै

एचआइभी कार्िक्रमलाई अर्र्

आवश्र्क और्र्ध र्था अन्र् सामग्री खरिद गरि ववर्िण/ कार्िक्रम सं चालन गनि सवकनेछ
l
उद्देश्र्

प्रदे श र्हमा एचआइभी कार्िक्रम स्र्िीर् रुपमा संचालन गनिकोलार्ग आवश्र्क और्र्ध
र्था अन्र् सामग्री खरिद गनिको लार्ग सबै सिोकािवालाहरु सं ग र्मलेि आवश्र्क खरिद
र्ोजना र्जुम
ि ा गने l

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल और्र्ध र्था अन्र् सामाग्री खरिद र्ोजना र्र्ाि हुनेछ l
सन्चालन प्रवक्रर्ा र्स अन्र्गिर् सामाष्जक ववकास मन्रालर् आर्ै वा मार्हर्को कार्ािलर् मार्िर् र्ोजना

र्जुम
ि ा कार्िशाला लार्ग बजेटको व्र्वस्था गरिएको छ l र्स कार्िशालामा प्रदे श

अन्र्गिर्का सिोकािवालाहरु ि ववज्ञहरु र्था NCASC को प्रर्र्र्नर्धको सहभार्गर्ा हुन
सक्नेछ l
छ l
बजेट

श्रोर् /

ववर्नर्ोष्जर् बजेट र्भर िही सं ख्र्ा र्नधाििण गरि कार्िक्रम सं चालन गनुि पने

ु कोर् श्रोर् र्र्ि िहेको छ ।
वाँिर्ाँि र्ो कार्िक्रम ससर्ि अनुदानको दार्ाको सं र्ि

सन्दभि सामाग्री

साविजर्नक खरिद ऐन २०६३, साविजर्नक खरिद र्नर्मावली २०६४

कार्िक्रमको नामः पार्लकाहरु का लार्ग एचआईभी एस वट आई कार्ािन्वर्न र्नदे ष्शका

र्र्ािी र्था र्ार्लम/

परिचर्

प्रदे श स्र्ि बाट स्थानीर् र्हहरुमा सं चालन हुने एचआईभी ि एस वट आइ

उद्देश्र्

एचआईभी ि एस वट आइ कार्िक्रम/र्ार्लमलाई एकरुपर्ा बनाउनका लार्ग l

कार्िक्रम/र्ार्लम सं चालन गनि लाई
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र्नदे ष्शका बनाइ पार्लकाहरुमा ववर्िण गने l

अपेष्क्षर् प्रर्र्र्ल स्थानीर् र्हहरुमा
l

एचआईभी ि एस वट आइ सम्बष्न्ध कार्िक्रममा एकरुपर्ा आउनेछ

सन्चालन प्रवक्रर्ा केन्रमा भएका िणनीर्र् र्था मागि दशिन आधािमानी प्रत्र्ेक प्रदे शले आफ्नो अनुकुलर्ा
अनुसाि कार्ािन्वर्न र्नदे ष्शका

र्र्ािी गने ि त्र्वह अनुसाि स्थानीर् जनप्रर्र्र्नर्ध ि

स्वास््र् संस्था प्रमुखलाई अर्भमुखीकिण सं चालन गने l
बजेट

।श्रोर्

वाँिर्ाँि र्ो कार्िक्रम ससर्ि अनुदानको र्ुर्नसेर् श्रोर् र्र्ि िहेको छ ।

सन्दभि सामाग्री

िाष्स्िर् एड्स र्था र्ौन िोग र्नर्न्रण केन्रद्वािा र्र्ाि पारिएका र्बर्भन्न िणनीर्र्, मागिदशिन
र्था

अथि मन्रालर् द्वािा स्वीकृर् कार्ि सं चालन र्नदे ष्शका २०७५

ु ी-१
अनुसच

प्रदे श अन्र्िगिर् पने एआिटी, ओ स वट र्था अन्र् कार्िक्रमहरु
र्स.नं.

सेवा प्रदान गने सस्थाको नाम

कार्िक्रम

प्रदे शको नामावली

1

ष्जपला अस्पर्ाल इलाम

ए आि टी

प्रदे श-१

2
3
4

ओ. एस. टी. र्था ए

मेची अस्पर्ाल,झापा

आि टी

ष्जपला अस्पर्ाल ओखलिु ङ्गा
ु ासभा
ष्जपला अस्पर्ाल सं खव

प्रदे श-१

ए आि टी

प्रदे श-१

ए आि टी

प्रदे श-१

5

इनरुवा अस्पर्ाल,सुनसिी

ए आि टी

प्रदे श-१

6

ष्जपला अस्पर्ाल धनकुटा

ए आि टी

प्रदे श-१

7

ष्जपला अस्पर्ाल उदर्पुि

ए आि टी

प्रदे श-१

1

ष्जपला अस्पर्ाल बािा

ए आि टी

प्रदे श-२

2

प्रादे ष्शक अस्पर्ाल, जनकपुि

ए आि टी

प्रदे श-२

3

जलेश्वि अस्पर्ाल, महोर्िी

ए आि टी

प्रदे श-२

4

िौर्हट ष्जपला अस्पर्ाल, िौर्हट

ए आि टी

प्रदे श-२

5

गजेन्रनािार्ण र्सं ह अस्पर्ाल, सप्तिी

ए आि टी

प्रदे श-२

6

ष्जपला अस्पर्ाल सलािही

ए आि टी

प्रदे श-२

7

लहान अस्पर्ाल ,र्सिाहा

ए आि टी

प्रदे श-२

1

भिपुि अस्पर्ाल,भिपुि

ए आि टी

बागमर्ी

2

धुर्लखेल अस्पर्ाल,काभ्रे

ए आि टी

बागमर्ी

3

हेटौंिा अस्पर्ाल, मकवानपुि

ए आि टी

बागमर्ी

4

र्रशुली अस्पर्ाल,नुवाकोट

ए आि टी

बागमर्ी

5

ष्जपला अस्पर्ाल र्सन्धुली

ए आि टी

बागमर्ी
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6
7

ष्जपला अस्पर्ाल धार्दङ्ग
ष्जपला अस्पर्ाल र्सन्धुपापचोक

ए आि टी

बागमर्ी

ए आि टी

बागमर्ी

8

दोलखा अस्पर्ाल, दोलखा

ए आि टी

बागमर्ी

1

धौलार्गिी अस्पर्ाल, वाग्लुं ग

ए आि टी

गण्िकी प्रदे श

2

ष्जपला अस्पर्ाल, गोिखा

ए आि टी

गण्िकी प्रदे श

3

ष्जपला अस्पर्ाल पविर्

ए आि टी

गण्िकी प्रदे श

4

लमजुङ सामुदावर्क अस्पर्ाल, लमजुङ

ए आि टी

गण्िकी प्रदे श

5

ष्जपला अस्पर्ाल म्र्ाग्दी

ए आि टी

गण्िकी प्रदे श

6

ष्जपला अस्पर्ाल स्र्ाङ्गजा

ए आि टी

गण्िकी प्रदे श

7

दमौली अस्पर्ाल,र्नहु

ए आि टी

गण्िकी प्रदे श

1

ष्जपला अस्पर्ाल अघािखाँची

ए आि टी

प्रदे श-५

2

ष्जपला अस्पर्ाल बर्दिर्ा

ए आि टी

प्रदे श-५

3

गुपमी अस्पर्ाल

ए आि टी

प्रदे श-५

4

कवपलवस्र्ु अस्पर्ाल

ए आि टी

प्रदे श-५

5

पृ्वीचन्र अस्पर्ाल, नवलपिासी

ए आि टी

प्रदे श-५

6

र्ुनाइटे ि र्मशन अस्पर्ाल, र्ानसेन

ए आि टी

प्रदे श-५

7

प्र्ूठान अस्पर्ाल

ए आि टी

प्रदे श-५

8

िोपपा अस्पर्ाल

ए आि टी

प्रदे श-५

9

भीम अस्पर्ाल,रुपन्दे ही

ए आि टी

प्रदे श-५

10

ओ. एस. टी. र्था ए

लुष्म्बनी प्रादे ष्शक अस्पर्ाल, रुपन्दे ही

आि टी

प्रदे श-५

11

िाष्प्त प्रादे ष्शक अस्पर्ाल, दांग

ए आि टी

प्रदे श-५

1

दै लेख अस्पर्ाल

ए आि टी

कणािली प्रदे श

2

कार्लकोट अस्पर्ाल

ए आि टी

कणािली प्रदे श

3

सपले अस्पर्ाल,रूकुम

ए आि टी

कणािली प्रदे श

4

सपर्ान अस्पर्ाल

ए आि टी

कणािली प्रदे श

5

प्रादे ष्शक अस्पर्ाल सुखेर्

ए आि टी

कणािली प्रदे श

1

ष्जपला अस्पर्ाल अछाम

ए आि टी

सु.प्. प्रदे श

2

वर्लपाटा अस्पर्ाल, अछाम

ए आि टी

सु.प्. प्रदे श

3

ष्जपला अस्पर्ाल बैर्िी

ए आि टी

सु.प्. प्रदे श

4

ष्जपला अस्पर्ाल बझाङ्ग

ए आि टी

सु.प्. प्रदे श

5

ष्जपला अस्पर्ाल बाजुिा

ए आि टी

सु.प्. प्रदे श
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6

ए आि टी

र्था

सेन्टि र्ोि एक्सेलेन्स सु.प्. प्रदे श

सेर्ी प्रादे ष्शक अस्पर्ाल,कैलाली

र्था पर्ाब

7

वटकापुि अस्पर्ाल,कैलाली

ए आि टी

सु.प्. प्रदे श

8

माहाकाली अस्पर्ाल, कंचनपुि

ए आि टी

सु.प्. प्रदे श

9

मालाखेर्र् अस्पर्ाल, कैलाली

ए आि टी

सु.प्. प्रदे श

10

ुि ा
ष्जपला अस्पर्ाल दाचल

ए आि टी

सु.प्. प्रदे श

11

ष्जपला अस्पर्ाल िोटी

ए आि टी

सु.प्. प्रदे श

ु ी-२
अनुसच

एच आइ भी सं क्रर्मर्का लार्ग आवश्र्क पर्ाब जाँचको सुची

In addition to regular test mentioned for ARV monitoring, PLHIV may require lab investigation

to diagnose opportunistic infections like CXR, Sputumm for GeneXpert, Cr Ag test, Blood and
Urine c/s test, CT scan, lumbur puncture for CSF test etc.
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ु ी-३
अनुसच

िोजगाि का लार्ग ववदे श जाने व्र्ष्ि हरु र्था उनीहरुको परिवािको लार्ग टीबी र्था एचआईभीको सेवामा

पहुँच बिाउने ि त्र्स

सम्बन्धमा हुने लान्क्षना र्था भेदभाव न्र्ूर्नकिण गिाउने कार्ािक्रम कार्ािनवर्नका

लार्ग प्राथर्मकर्ामा पिे को ष्जपलाहरुको प्राथर्मकीकिण सवहर्को सुची
लष्क्षर् समुहको परिभार्ा :

िोजगाि का लार्ग ववदे श जाने व्र्ष्ि हरु: Men aged between 18 to 49 years who have gone to

India or any country of the Middle East or any south east Asian countries for work for at
least three months and have returned home within the last three years.
िोजगाि का लार्ग ववदे श जाने व्र्ष्िका परिवाि:

Women aged 16 years and above who are current wives or widows of male, who had

migrated to India or any country of Middle East or any south east Asian countries for work
for at least three months in the last three years and have returned home at least once
within the last three years

प्राथर्मकर्ामा पिे का ष्जपलाहरु : Jhapa, Morang, Sunsari, Okhaldunga, Bhojpur, ilam, Udaypur,
Terhathum, Mahottarai, Dhanusa, Sarlahi, Rautahat, Chitwan, Dhadhing, Syangja, Baglung,

Tanahu, Gorkha, Parbat, Kaski, Lamjung, Gulmi, Arghakhanchi, Nawalparasi, Pyuthan,
Rupendehi, Palpa, Bardiya, Dang, Kapilbastu, Banke, Rolpa, Rukum, Surkhet, Dailekh, Kailali,
Kanchanpur, Acham, Doti, Baitadi, Bajhang, Dadeldhura, Bajura, Darchula
ु ी-४
अनुसच

एचआईभी को कष्म्प्रहें र्सव कार्िक्रम र्भर पने न्र्ुनर्म सेवाको प्र्ाकेज
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स्वास््र् ष्शक्षा सूचना र्था सं चाि कार्िक्रम

कार्िक्रमको नामः स्थानीर् आम सं चाि माध्र्महरूबाट सन्दे श प्रसािण (केवुल टे र्लर्भजन)
परिचर्

समुदार्मा स्वास््र् सम्वन्धी सूचना र्था सन्दे शहरु लष्क्षर् समुह/सहभागी समूह सम्म स्थानीर्
भार्ामा प्रचाि प्रसाि वा प्रवाह गनि स्थानीर् टे र्लर्भजन र्था केबुल टे र्लर्भजन च्र्ानलहरु एक
प्रभावकािी माध्र्म हुन ् ।

स्वास््र् सम्बन्धी सन्दे श/सूचनाहरु प्रवाह गिी समुदार्का

मार्नसहरुको स्वास््र् सम्बन्धी ववर्भन्न ववर्र्हरुमा ज्ञान र्था चेर्ना अर्भबृष्द्ध गिाई उनीहरुको

धािणा ि व्र्वहािमा सकािात्मक परिवर्िन पर्ाउन स्थानीर् टे र्लर्भजन र्था केबुल टे र्लर्भजन
च्र्ानलहरूको भूर्मका महत्वपूण ि हुने भएकोले स्थानीर् आम सं चाि माध्र्महरूबाट सन्दे श
प्रसािण(केवुल टे र्लर्भजन) कार्िक्रमको आवश्र्कर्ा पिे को हो ।
उद्धेश्र्

स्थानीर् भार्ाभार्ी, चालचलनलाई ध्र्ानमा िाखी स्थानीर् आवश्र्कर्ा अनुसाि स्थानीर् टे र्लर्भजन
र्था केबुल टे र्लर्भजन च्र्ानलको

सन्दे शहरूउत्पादन गरि प्रवाह गने ।
स्थानीर्

स्वास््र्

समस्र्ालाई

उत्पादन/प्रसािण गने ।

माध्र्मबाट समुदार्मा स्वास््र् सम्बन्धी जानकािीमूलक

ध्र्ानमा

िाखी

त्र्सको

सम्बोधन

हुनेगिी

सन्दे शहरु

स्थानीर् टे र्लर्भजन र्था केबुल टे र्लर्भजन च्र्ानलहरु मार्िर् सन्दे श र्था सूचना प्रसािण गिी

स्वास््र् सम्बन्धी ज्ञान र्था चेर्ना अर्भबृष्द्ध गने ि उपलव्ध स्वास््र् सेवाको उपभोग बृष्द्ध गने
।
अपेष्क्षर्

स्वास््र् सम्बन्धी ज्ञान

सन्चालन

कार्िक्रम सं चालन हुने स्थानः प्रदे शस्र्िमा

प्रर्र्र्ल
प्रकृर्ा

र्था चेर्ना अर्भवृष्द्ध र्था व्र्वहािमा सकािात्मक परिवर्िन हुने साथै

उपलव्ध स्वास््र् सेवाको अर्धकर्म उपभोग हुने ।
लष्क्षर् समूह/सहभागी समूह:

समुदार्स्र्िमा स्वास््र् सन्दे श प्रवाह गनेहरु जस्र्ैः मवहला स्वास््र् स्वर्ंसेववका, ववद्याथी,
ष्शक्षक, स्वास््र्कमी आर्द ।

वकशोि/ वकशोिीहरु, र्ुवा/र्ुवर्ीहरु, आमाहरु, गभिवर्ी मवहलाहरु लगार्र् आम जनसमुदार् ।
सन्दे शमा समावेश गनि सवकने ववर्र्वस्र्ुहरुः

स्वास््र् सम्बन्धी ववर्भन्न ववर्र्हरु जस्र्ैः Covid-19 ,खोप ,मर्दिा र्था सूर्र्िजन्र् पदाथि ,

झािापखाला, श्वासप्रश्वास, क्षर्िोग, कुटठिोग, औलो, कालाजाि लगार्र् अन्र् वकटजन्र् िोग,
र्ौनिोग, एच.आई.भी. र्था एड्स, सुिष्क्षर् मार्ृत्व/परिवाि र्नर्ोजन, सुिष्क्षर् गभिपर्न ,

वकशोिावस्था, बाल स्वास््र्, बृद्ध स्वास्थ ,लैं र्गक वहं सा ,सुनौला हजाि र्दन सं चाि अर्भर्ान,

स्वस्थ जीवनशैली, नसने िोगहरु, वार्ाविणीर् र्था व्र्ष्िगर् सिसर्ाई ि स्वच्छर्ा, सावुनपानीले

हार्धुने ,र्नःशुपक स्वास््र् सेवा ,लगार्र् अन्र् अत्र्ावश्र्कीर् स्वास््र् सेवाका ववर्र्वस्र्ुहरु
।

मौसमी िोग र्था प्रकोपहरु ।

प्रदे श एवं स्थानीर्स्र्िमा दे ष्खएका प्रमुख स्वास््र् समस्र्ाहरु ।
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(सामाष्जक ववकास मन्रालर् ि प्रदे श स्वास््र् र्नदे शनालर्मा कार्ििर् स्वास््र्कमीहरु र्था
अन्र् सिोकािवालाहरुसंग कार्िक्रमबािे छलर्ल गिी प्रदे श र्था स्थानीर् आवश्र्कर्ाको
आधािमा स्वास््र्का ववर्र्वस्र्ुहरु चर्न गने)
ववर्धः

र्नर्र्मर् स्वास््र् सूचना प्रर्र्वेदनहरूको ववश्लेर्ण गिी प्रमुख स्वास््र् समस्र्ाहरु पवहचान गने
।

स्थानीर्स्र्िमा दे खापिे का महामािी जस्र्ैः Covid-19 र्था अन्र् प्रकोपहरुको र््र्ाङ्क ववश्लेर्ण
गनि उपलब्ध र््र्ाङ्क/सूचनाहरु केलाउने ।

मौसम अनुसाि दे खापने गिे को िोगको प्रकोपहरुको र््र्ाङ्क केलाउने ।

र््र्ाङ्कहरु ववश्लेर्ण पश्चार् दे ष्खएका स्वास््र् समस्र्ाहरुको प्राथर्मकर्ा सूची र्र्ाि गने ।

प्राथर्मकर्ा सूचीमा पिे का कुन कुन ववर्र्मा सन्दे श प्रसाि गने भन्ने सम्बन्धमा र्नणिर् गने/गिाउने
ि सं घबाट प्राप्त भएको सन्दे शलाई आवश्र्कर्ानुसाि स्थानीर् भार्ामा रुपान्र्िण गने ।
सन्दे श प्रसािणको स्पेशीवर्केशन र्र्ाि गने ।

स्थानीर् टे र्लर्भजन र्था केवुल टर्लर्भजन च्र्ानल/र्मर्िर्ा हाउससं ग र्नर्मानुसाि संझौर्ा गने
।

स्पेशीवर्केशन अनुसाि सन्दे श प्रसािण गने ।

सन्दे श प्रसािण गदाि स्पटट, छोटो, सं वादमूलक ,गीर्र् वा सूचना मूलक गनि सवकन्छ ।
सन्दे श प्रसािणको अनुगमन गने ।

कार्िक्रम वा सन्दे श प्रसािण गिे पश्चार् सबै

स्थानीर् टे र्लर्भजन र्था केवुल टे र्लर्भजन

च्र्ानलले प्रसािण गरिएको कार्िक्रमको प्रसािण प्रमाणपर खचि गने र्नकार्मा पेश गिे पर्छ
भ ुिानी प्रकृर्ा अष्घ बिाउने ।

अवर्धः स्वीकृर् बावर्िक लक्ष्र् र्था खरिद र्ोजना अनुसाि र्ोवकएको चौमार्सकमा ।
बजेट बाँिर्ाँि र्नर्मानुसाि

कार्िक्रमको नामः स्थानीर् आम सं चाि माध्र्महरूबाट सन्दे श प्रसािण (अनलाईन माध्र्म)
परिचर्

बर्िमान समर्मा अनलाईन एक लोकवप्रर् माध्र्म भएको छ । दे शैभिी इन्टिनेटको पहुँचमा

बृष्द्ध हुँदै गैिहेकोले अनलाइिन माध्र्मबाट स्वास््र् सम्बन्धी सूचना र्था सं देश बृहर् रूपमा आम
जनसमुदार् समक्ष

पुर्ािउन सवकन्छ । र्सको प्रर्ोगकर्ाि पर्न र्दनानुर्दन वृष्द्ध भइिहेको साथै

र्सको व्र्पकर्ा ि प्रभावकािीर्ा पर्न उपलेखनीर् भएको हुँदा र्स मध्र्मबाट स्वास््र् सूचना

र्था संदेश प्रवाह गनि आवश्र्क दे ष्खएकोले स्थानीर् आम सं चाि माध्र्महरूबाट सन्दे श प्रसािण
(अनलाईन माध्र्म) कार्िक्रम िाष्खएको छ ।
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उद्धेश्र्

अनलाईनको

माध्र्मबाट

स्वास््र्

सम्बन्धी

सन्दे श/सूचनाहरु

प्रवाह

गिी

समुदार्का

मार्नसहरुलाई स्वास््र्का ववर्भन्न ववर्र्हरुबािे जानकािी प्रदान गरि उनीहरूको ज्ञान, र्सप ि
धािणामा सकािात्मक परिवर्िन पर्ाउने ।

अपेष्क्षर्

स्वास््र् सम्बन्धी ववर्भन्न जानकािी मूलक सन्दे शहरू प्रदशिन भई स्वास््र् सम्बन्धी ज्ञान, र्सप

सन्चालन

कार्िक्रम सं चालनहुने स्थानः प्रदे शस्र्िमा

प्रर्र्र्ल
प्रकृर्ा

ि धािणामा सकािात्मक परिवर्िन हुने ।

लष्क्षर् समूह/सहभागी समूह: आम र्िष्जटल र्मर्िर्ा प्रर्ोगकर्ािहरू
अनलाईन प्रदशिन सम्बन्धी ववर्र्वस्र्ु:

स्वास््र् सम्बन्धी ववर्भन्न ववर्र्हरु जस्र्ैः Covid-19 ,खोप ,मर्दिा र्था सूर्र्िजन्र् पदाथि ,

झािापखाला, श्वासप्रश्वास, क्षर्िोग, कुटठिोग, औलो, कालाजाि लगार्र् अन्र् वकटजन्र् िोग,
र्ौनिोग, एच.आई.भी. र्था एड्स, सुिष्क्षर् मार्ृत्व/परिवाि र्नर्ोजन, सुिष्क्षर् गभिपर्न ,

वकशोिावस्था, बाल स्वास््र्, बृद्ध स्वास्थ ,लैं र्गक वहं सा ,सुनौला हजाि र्दन सं चाि अर्भर्ान,

स्वस्थ जीवनशैली, नसने िोगहरु, वार्ाविणीर् र्था व्र्ष्िगर् सिसर्ाई ि स्वच्छर्ा, सावुनपानीले

हार्धुने ,र्नःशुपक स्वास््र् सेवा ,लगार्र् अन्र् अत्र्ावश्र्कीर् स्वास््र् सेवाका ववर्र्वस्र्ुहरु
।

मौसमी िोग र्था प्रकोपहरु ।

प्रदे श एवं स्थानीर्स्र्िमा दे ष्खएका प्रमुख स्वास््र् समस्र्ाहरु ।

(सामाष्जक ववकास मन्रालर् ि प्रदे श स्वास््र् र्नदे शनालर्मा कार्ििर् स्वास््र्कमीहरु र्था

सिोकािवालाहरुसं ग कार्िक्रमबािे छलर्ल गिी प्रदे श र्था स्थानीर् आवश्र्कर्ाको आधािमा
स्वास््र्का ववर्र्वस्र्ुहरु चर्न गने)
ववर्धः

र्नर्र्मर् स्वास््र् सूचना प्रर्र्वेदनहरूको ववश्लेर्ण गिी प्रमुख स्वास््र् समस्र्ाहरु पवहचान गने
।

स्थानीर्स्र्िमा दे खापिे का महामािी जस्र्ैः Covid-19 र्था अन्र् प्रकोपहरुको र््र्ाङ्क ववश्लेर्ण
गनि उपलब्ध र््र्ाङ्क/सूचनाहरु केलाउने ।

मौसम अनुसाि दे खापने गिे को िोगको प्रकोपहरुको र््र्ाङ्क केलाउने ।

र््र्ाङ्कहरु ववश्लेर्ण पश्चार् दे ष्खएका स्वास््र् समस्र्ाहरुको प्राथर्मकर्ा सूची र्र्ाि गने ।

प्राथर्मकर्ा सूचीमा पिे का कुन कुन ववर्र्मा सन्दे श प्रसाि गने भन्ने सम्बन्धमा र्नणिर् गने/गिाउने
ि सं घबाट प्राप्त भएको सन्दे शलाई आवश्र्कर्ानुसाि स्थानीर् भार्ामा रुपान्र्िण गने ।
सन्दे श प्रसािको लार्ग स्पेशीवर्केशन र्र्ाि गने ।

स्पेशीवर्केशन अनुसाि सन्दे श प्रदशिनको लार्ग र्नर्मानुसाि अनलाईन/र्मर्िर्ा हाउस चर्न गिी
सं झौर्ा गने ।

सन्दे श स्पटट , छोटो ि सूचना मूलक हुनेछ ।
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स्वीकृर् वावर्िक लक्ष्र् र्था बावर्िक खरिद र्ोजनानुसाि अनलाईन र्मर्िर्ाबाट सन्दे श प्रदशिन
गने ।

सन्दे श प्रदशिन भएको/नभएको अनुगमन गने ।
सन्दे श प्रदशिन पश्चार्ः

स्थानीर् भार्ामा रुपान्र्िण गिी प्रदशिन गिे को अनलाईन सन्दे शको र्नर्मानुसाि अर्भलेख िाख्ने
।

सबै अनलाईनबाट प्रदशिन गरिएको सन्दे श प्रदशिन प्रमाणपर खचि लेख्ने कार्ािलर्मा पेश गिे पर्छ
मार भ ुिानी प्रकृर्ा अष्घ बिाउने ।
बजेट बाँिर्ाँि र्नर्मानुसाि

कार्िक्रमको नामः स्थानीर् आम सं चाि माध्र्महरूबाट सन्दे श प्रसािण (एर्एम)
परिचर्

समुदार्मा स्वास््र् सम्वन्धी सूचना र्था सन्दे शहरु लष्क्षर् समूह/सहभागी समूहसम्म नेपाली

भार्ा लगार्र् स्थानीर् भार्ाहरुमा प्रचािप्रसाि वा प्रवाह गनि स्थानीर् एर्एम िे र्िर्ो एक

प्रभावकािी माध्र्म हो । समुदार्का मार्नसहरुको स्वास््र् सम्बन्धी ज्ञान, र्सप र्था धािणामा

सकािात्मक परिवर्िन पर्ाउन एर्.एम.िे र्िर्ोको भूर्मका महत्वपूण ि हुन्छ । स्थानीर् एर्.एम.
िे र्िर्ोको माध्र्मबाट स्वास््र् सम्बन्धी सन्दे श/सूचनाहरु प्रवाह गिी समुदार्का मार्नसहरुलाई

स्वास््र्का ववर्भन्न ववर्र्हरुबािे जानकािी गिाई उनीहरुको ज्ञान र्था चेर्ना अर्भबृष्द्ध गरि

धािणामा सकािात्मक परिवर्िन गनि सवकन्छ । त्र्सैले ववर्भन्न स्थानीर् भार्ाहरुमा स्वास््र्
सम्बन्धी सन्दे शहरु स्थानीर् एर्.एम िे र्िर्ोहरुबाट प्रवाह गनि र्ो कार्िक्रमको आवश्र्कर्ा
पिे को हो ।
उद्धेश्र्

स्थानीर् चालचलनलाई र्बशेर् ध्र्ानमा िाखी स्थानीर् भार्ाहरूमा आवश्र्कर्ा अनुसाि स्थानीर्
एर्.एम.िे र्िर्ोहरुबाट जनसमुदार्मा स्वास््र् सम्बन्धी जानकािीमूलक सन्दे शहरू प्रवाह गने ।
स्थानीर् स्वास््र् समस्र्ालाई ध्र्ानमा िाखी त्र्सलाई सम्बोधन हुने गिी सन्दे शहरु प्रसािण गने
।

एर्.एम.िे र्िर्ो मार्िर् सन्दे श प्रसािण गिी व्र्ष्िपरिवाि र्था समुदार्को , स्वास््र् सम्बन्धी
ज्ञान र्था चेर्ना अर्भबृष्द्ध गरि धािणामा सकािात्मक परिवर्िन गनि ि उपलव्ध स्वास््र् सेवाको
अर्धकर्म उपभोग गनि अर्भप्रेरिर् गने ।
अपेष्क्षर्

प्रर्र्र्ल
सन्चालन
प्रकृर्ा

स्वास््र् सम्बन्धी ववर्भन्न जानकािीमूलक सन्दे शहरू प्रसािण भई स्वास््र् सम्बन्धी ज्ञान र्था
चेर्ना अर्भबृष्द्ध गरि धािणामा सकािात्मक परिवर्िन हुने साथै उपलव्ध स्वास््र् सेवाको अर्धकर्म
उपभोग हुने ।

कार्िक्रम सं चालन हुने स्थानः प्रदे शस्र्िमा
लष्क्षर् समूह/सहभागी समूह:
आम जनसमुदार्
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समुदार्स्र्िमा स्वास््र् सन्दे श प्रवाह गनेहरु जस्र्ैः मवहला स्वास््र् स्वर्ं सेववका, ववद्याथी,
ष्शक्षक, स्वास््र्कमी आर्द ।

वकशोि/वकशोिीहरु, र्ुवा/र्ुवर्ीहरु, आमाहरु, गभिवर्ी मवहलाहरु आर्द ।
सन्दे शका ववर्र्हरुः

स्वास््र् सम्बन्धी ववर्भन्न ववर्र्हरु जस्र्ैः Covid-19 ,खोप ,मर्दिा र्था सूर्र्िजन्र् पदाथि ,

झािापखाला, श्वासप्रश्वास, क्षर्िोग, कुटठिोग, औलो, कालाजाि लगार्र् अन्र् वकटजन्र् िोग,
र्ौनिोग, एच.आई.भी. र्था एड्स, सुिष्क्षर् मार्ृत्व/परिवाि र्नर्ोजन, सुिष्क्षर् गभिपर्न ,

वकशोिावस्था, बाल स्वास््र्, बृद्ध स्वास्थ ,लैं र्गक वहं सा ,सुनौला हजाि र्दन सं चाि अर्भर्ान,

स्वस्थ जीवनशैली, नसने िोगहरु, वार्ाविणीर् र्था व्र्ष्िगर् सिसर्ाई ि स्वच्छर्ा, सावुनपानीले

हार्धुने ,र्नःशुपक स्वास््र् सेवा ,लगार्र् अन्र् अत्र्ावश्र्कीर् स्वास््र् सेवाका ववर्र्वस्र्ुहरु
।

मौसमी िोग र्था प्रकोपहरु ।

प्रदे श एवं स्थानीर्स्र्िमा दे ष्खएका प्रमुख स्वास््र् समस्र्ाहरु ।

(सामाष्जक ववकास मन्रालर् ि प्रदे श स्वास््र् र्नदे शनालर्मा कार्ििर् स्वास््र्कमीहरु र्था

सिोकािवालाहरुसं ग कार्िक्रमबािे छलर्ल गिी प्रदे श र्था स्थानीर् आवश्र्कर्ाको आधािमा
स्वास््र्का ववर्र्वस्र्ुहरु चर्न गने)
ववर्धः

प्रदे श र्था स्थानीर्स्र्िमा दे खा पिे का महामािी जस्र्ैः Covid-19 र्था अन्र् प्रकोपहरुको प्रभाव,

िोग र्ैलन सक्ने सम्भाव्र्र्ाको बािे मा र््र्ाङ्क ववश्लेर्ण गनि उपलब्ध र््र्ाङ्क/सूचनाहरु केलाउने
।

मौसम अनुसाि दे खा पने गिे को िोगको प्रकोपहरुको र््र्ांक ि र्नर्र्मर् स्वास््र् सूचना
प्रर्र्वेदनहरूको ववश्लेर्ण गिी प्रमुख स्वास््र् समस्र्ाहरु पवहचान गने ।

र््र्ाङ्कहरु ववश्लेर्ण पश्चार् दे ष्खएका स्वास््र् समस्र्ाहरुको प्राथर्मकर्ा सूची र्र्ाि गने ।

प्राथर्मकर्ा सूचीमा पिे का कुन कुन ववर्र्मा सन्दे श प्रसाि गने भन्ने सम्बन्धमा र्नणिर् गने/गिाउने
ि सं घबाट प्राप्त गिाएको सन्दे शलाई आवश्र्कर्ानुसाि स्थानीर् भार्ामा रुपान्र्िण गने ।
सन्दे श प्रसािणको स्पेशीवर्केशन र्र्ाि गने ।

स्थानीर् एर्.एम.स्टे सन/र्मर्िर्ा हाउससंग र्नर्मानुसाि सं झौर्ा गने ।
स्पेशीवर्केशन अनुसाि सन्दे श प्रसािण गने ।

सन्दे श प्रसािण गदाि स्पटट, छोटो, सं वादमूलक वा गीर्र् वा सूचना मूलक गनि सवकन्छ ।
सन्दे श प्रसािण भएको/नभएको अनुगमन गने ।

सन्दे श प्रसािण पश्चार् स्थानीर् भार्ामा रुपान्र्िण गिे को सन्दे शको र्स.िी. वा Electronic
copy प्रदे श स्वास््र् र्नदे शनालर्मा दाष्खला गने ।

कार्िक्रम वा सन्दे श प्रसािण गिे पश्चार् सबै एर्.एम .स्टे सनहरुले प्रसािण गरिएको कार्िक्रमको
प्रसािण प्रमाणपर खचि गने कार्ािलर्मा पेश गिे पर्छ मार भ ुिानी प्रकृर्ा अष्घ बिाउने
अवर्धः स्वीकृर् बावर्िक लक्ष्र् एवं खरिद र्ोजना अनुसाि र्ोवकएको चौमार्सकमा ।
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।

बजेट बाँिर्ाँि र्नर्मानुसाि

कार्िक्रमको नामः स्थानीर् आम सं चाि माध्र्महरूबाट सन्दे श प्रसािण (परपर्रका)
परिचर्

प्रदे श र्था स्थानीर्स्र्िमा उपलब्ध दै र्नक, साप्तावहक, मार्सक, र्था अन्र् छापा माध्र्महरुमा

आवश्र्कर्ा अनुसाि स्वास््र् सन्दे श प्रकाशन गिी पाठक वगिहरुलाई स्वास््र् सम्बन्धी सूचना
र्था सन्दे शहरु जानकािी गिाउन आवश्र्क छ । आम सं चािको माध्र्महरु मध्र्े परपर्रका

पर्न एक महत्वपूण ि माध्र्म भएकोले र्स मार्िर् स्वास््र् सम्बन्धी सूचना र्था सन्दे शहरु प्रवाह
गदाि आम जनसमुदार्मा सष्जलैसंग पुग्न सक्छ जसले गदाि मार्नसहरुमा ज्ञान ि चेर्नाको स्र्ि
अर्भबृष्द्ध हुन्छ । समुदार्को आवश्र्कर्ा अनुसािका स्वास््र् सम्बन्धी सूचना, सन्दे श, लेख,

िचना एवं ववज्ञष्प्त आर्द र्र्ाि गरि स्थानीर्स्र्िका परपर्रका मार्िर् प्रकाशन गने/गिाउने

कार्िले स्थानीर्स्र्िमा स्वास््र् सम्बन्धी समस्र्ाको प्रवधिनात्मक ि प्रर्र्कािात्मक उपार्हरुको
बािे र्छटो, छरिर्ो ि सहज वकर्समले एकै साथ प्रचाि प्रसाि ि जानकािी प्रदान गनि मद्दर्

पुर्ािउँछ । र्सथि र्ो कार्िक्रमले सबै साक्षि जनसमुदार्मा स्वास््र् सम्बन्धी ज्ञान ि चेर्नाको

ववकास गिाई अन्र् ब्र्ष्िहरुमा समेर् व्र्ापक प्रचाि प्रसाि ि जानकािी प्रदान गनि सघाउ
पुर्ािउने भएकोले स्थानीर् आम सं चाि माध्र्महरूबाट सन्दे श प्रसािण (परपर्रका)
समावेश गरिएको छ ।
उद्धेश्र्

कार्िक्रम

प्रदे श र्था स्थानीर्स्र्िमा प्रकाशन हुने दै र्नक, साप्तावहक, पाष्क्षक, मार्सक र्था अन्र्
प्रकाशनहरुमा स्वास््र् सन्दे श प्रकाशन गने ।

पाठक वगिलाइि प्रकाष्शर् स्वास््र् सन्दे शहरु प्राप्त गिी अनुसिण गनि प्रोत्सावहर् गने ि उनीहरु
मार्िर् समुदार्मा पर्न स्वास््र् सन्दे श प्रचाि प्रसाि गिाउने ।
अपेष्क्षर्

छापा माध्र्महरूमा स्वास््र् सन्दे श प्रकाशन भइि पाठक वगिले प्रकाष्शर् स्वास््र् सन्दे शहरु

सन्चालन

कार्िक्रम सं चालन हुने स्थानः प्रदे श ।

प्रर्र्र्ल
प्रकृर्ा

प्राप्त गिी समुदार्मा समेर् प्रचाि प्रसाि हुने ।
लष्क्षर् समूह/सहभागी समूहः

प्रदे शस्र्िबाट प्रकाशन हुने दै र्नक, साप्तावहक, पाष्क्षक, मार्सक र्था अन्र् प्रकाशनहरुका पाठक
वगिहरु

सन्दे शका ववर्र्हरुः

स्वास््र् सम्बन्धी ववर्भन्न ववर्र्हरु जस्र्ैः Covid-19 ,खोप ,मर्दिा र्था सूर्र्िजन्र् पदाथि ,

झािापखाला, श्वासप्रश्वास, क्षर्िोग, कुटठिोग, औलो, कालाजाि लगार्र् अन्र् वकटजन्र् िोग,
र्ौनिोग, एच.आई.भी. र्था एड्स, सुिष्क्षर् मार्ृत्व/परिवाि र्नर्ोजन, सुिष्क्षर् गभिपर्न ,

वकशोिावस्था, बाल स्वास््र्, बृद्ध स्वास्थ ,लैं र्गक वहं सा ,सुनौला हजाि र्दन सं चाि अर्भर्ान,

स्वस्थ जीवनशैली, नसने िोगहरु, वार्ाविणीर् र्था व्र्ष्िगर् सिसर्ाई ि स्वच्छर्ा, सावुनपानीले

हार्धुने ,र्नःशुपक स्वास््र् सेवा ,लगार्र् अन्र् अत्र्ावश्र्कीर् स्वास््र् सेवाका ववर्र्वस्र्ुहरु
।
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मौसमी िोग र्था प्रकोपहरु ।

प्रदे श एवं स्थानीर्स्र्िमा दे ष्खएका प्रमुख स्वास््र् समस्र्ाहरु ।

(सामाष्जक ववकास मन्रालर् ि प्रदे श स्वास््र् र्नदे शनालर्मा कार्ििर् स्वास््र्कमीहरु र्था

सिोकािवालाहरुसं ग कार्िक्रमबािे छलर्ल गिी प्रदे श र्था स्थानीर् आवश्र्कर्ाको आधािमा
स्वास््र्का ववर्र्वस्र्ुहरु चर्न गने)
ववर्धः

प्रदे श र्था स्थानीर्स्र्िमा दे खा पिे का महामािी जस्र्ैः Covid-19 र्था अन्र् प्रकोपहरुको प्रभाव,

िोग र्ैलन सक्ने सम्भाव्र्र्ाको बािे मा र््र्ाङ्क ववश्लेर्ण गनि उपलब्ध र््र्ाङ्क/सूचनाहरु केलाउने
।

मौसम अनुसाि दे खा पने गिे को िोगको प्रकोपहरुको र््र्ांक ि र्नर्र्मर् स्वास््र् सूचना
प्रर्र्वेदनहरूको ववश्लेर्ण गिी प्रमुख स्वास््र् समस्र्ाहरु पवहचान गने ।

र््र्ाङ्कहरु ववश्लेर्ण पश्चार् दे ष्खएका स्वास््र् समस्र्ाहरुको प्राथर्मकर्ा सूची र्र्ाि गने ।

प्राथर्मकर्ामा पिे का ववर्र्मा सन्दे शको लेखन गदाि प्राववर्धक, नीर्र्गर् ि उपलव्ध स्वास््र्
सेवाको आधािमा गने ि आर्धकारिर्ाको लार्ग सिकािको लोगो समेर् छाप्ने ।
कार्िक्रम सञ्चालनः

समर् सान्दर्भिक ि आवश्र्कर्ा अनुसािका सन्दे शहरु प्रकाशन गने ।

सन्दे शको छपाई सम्भव भएसम्म िं र्गन, ष्चर, र्स्वीिहरु सवहर् छाप्ने ।

सन्दे शको छपाई बजेटको उपलब्धर्ाको आधािमा िही बुष्झने गिी सकेसम्म ठू लो साइजमा
प्रकाशन गने ।

सन्दे श प्रकाष्शर् भएको परपर्रका ि अन्र् सवै प्रकाशनहरु सं कलन एवं अनुगमन गने ।

बील भ ुिानीको लार्ग पेश गदाि सम्बष्न्धर् पक्षले बीलसँग सन्दे श प्रकाशन भएको परपर्रका ि
अन्र् सवै प्रकाशनहरुको एक प्रर्र् सं लग्न िाखी पेश गने ।

अवर्धः स्वीकृर् बावर्िक लक्ष्र् एवं खरिद र्ोजना अनुसाि र्ोवकएको चौमार्सकमा ।
बजेट बाँिर्ाँि र्नर्मानुसाि

कार्िक्रमको नामः परकाि अन्र्िवक्रर्ा
परिचर्

परकारिर्ाको माध्र्मबाट सवह सूचना ि सन्दे शहरू समुदार्मा प्रवाह गरि समुदार्को स्वास््र्

सम्बन्धी चेर्ना एवं ज्ञान ि सीप अर्भबृष्द्ध गदै स्वस्थ व्र्वहाि अपनाउन अभप्रेरिर् गनि सवकन्छ

। स्वास््र् सम्बन्धी सही सूचना पाउनु आम नेपाली नागरिकको अर्धकाि पर्न हो । अर्ः सवह
सूचना ि सन्दे श प्रवाह गनि

परकािहरूलाइि

स्वास््र् सम्बन्धी ववर्र्मा अन्र्िवक्रर्ा कार्िक्रम

गदाि प्रभावकािी रूपमा सूचना ि सन्दे श प्रवाह हुने भएकोले र्स कार्िक्रमको आवश्र्कर्ा पिे को
हो ।
उद्धेश्र्

परकािहरुलाई स्वास््र् सम्बन्धी ववर्र्मा जानकािी गिाइ समुदार्मा सवह सूचना र्था सन्दे शहरू
प्रवाह गरि समुदार्को स्वास््र् सम्बन्धी चेर्ना अर्भबृष्द्ध गनि सहर्ोग गने ।
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परकािहरु मार्िर् उपलव्ध स्वास््र् सेवाहरुको उपभोग गनुप
ि दिछ भन्ने सकािात्मक धािणाको
ववकास गिाई उपलव्ध स्वास््र् सेवाहरुको उपभोग अर्धकर्म रुपमा गनि अर्भप्रेरिर् गने ।

स्वास््र् सेवा र्था कार्िक्रम सम्बन्धी समाचाि सं कलन लेखन र्था सम्प्रेर्णको कभिे ज बृष्द्ध गने ,
|
अपेष्क्षर्

स्वास््र् सेवा र्था कार्िक्रम सम्बन्धी समाचाि संकलन, सम्प्रेर्ण, लेखनको कभिे ज वृष्द्ध हुने |

सन्चालन

कार्िक्रम सं चालन हुने स्थानःप्रदे श ।

प्रर्र्र्ल
प्रकृर्ा

लष्क्षर् समूह/सहभागी समूह: प्रदे शस्र्िका परकािहरु

अन्र्िवक्रर्ा कार्िक्रममा समावेश गरिने र्बर्र्बस्र्ुहरु :

स्वास््र् सम्बन्धी ववर्भन्न ववर्र्हरु जस्र्ैः Covid-19 ,खोप ,मर्दिा र्था सूर्र्िजन्र् पदाथि ,
झािापखाला, श्वासप्रश्वास, क्षर्िोग, कुटठिोग, औलो, कालाजाि लगार्र् अन्र् वकटजन्र् िोग,
र्ौनिोग, एच.आई.भी. र्था एड्स, सुिष्क्षर् मार्ृत्व/परिवाि र्नर्ोजन, सुिष्क्षर् गभिपर्न ,

वकशोिावस्था, बाल स्वास््र्, बृद्ध स्वास्थ ,लैं र्गक वहं सा ,सुनौला हजाि र्दन सं चाि अर्भर्ान, स्वस्थ
जीवनशैली, नसने िोगहरु, वार्ाविणीर् र्था व्र्ष्िगर् सिसर्ाई ि स्वच्छर्ा, सावुनपानीले हार्धुने ,
र्नःशुपक स्वास््र् सेवा ,लगार्र् अन्र् अत्र्ावश्र्कीर् स्वास््र् सेवाका ववर्र्वस्र्ुहरु ।
मौसमी िोग र्था प्रकोपहरु ।

प्रदे श एवं स्थानीर्स्र्िमा दे ष्खएका प्रमुख स्वास््र् समस्र्ाहरु ।
सहजकर्ाि:

प्रदे श स्वास््र् र्नदे शक

– १ जना

स्वास््र् ष्शक्षा प्रशासक/अर्धकृर्

– १ जना

ववर्धःपूवर्
ि र्ािी

सामाष्जक ववकास मन्रालर् स्वास््र् महाशाखाका प्रमुख वा नीजले र्ोकेको व्र्ष्ि, प्रदे श स्वास््र्
र्नदे शक लगार्र् सम्बष्न्धर् कमिचािीहरूसं ग छलर्ल गिी ववस्र्ृर् कार्िर्ोजना र्र्ाि गने ।

आवश्र्क स्वास््र् ष्शक्षा, सूचना र्था सञ्चाि सम्बन्धी सामग्री ववर्िण र्था प्रर्ोगको लार्ग र्र्ािी
िाख्ने ।

कार्िक्रम सञ्चालन हुने र्मर्र्, समर् ि स्थान र्नधाििण गिी कार्िक्रमका सहभागीहरूलाई प्रर्ाप्त
समर् र्दई आमन्रण गने व्र्वस्था र्मलाउनु पनेछ । अर्ःगनुप
ि ने कामको सूची र्र्ाि गिी
ष्जम्मेवािी र्ोक्ने ।

अन्र्िकृर्ा कार्िकमको लार्ग छनौट गरिएका ववर्र्वस्र्ुहरुको प्रस्र्ुर्ीकिणको सलाईि र्र्ाि गने
प्रस्र्ुर्ीकिणको र्र्ािी गदाि कार्िक्रमसँग सम्बष्न्धर् पाठ्यसामाग्री, Manual, स्वास््र् प्रवधिन

पुष्स्र्का, सं चािकालार्ग स्वास््र् सम्बन्धी प्राववर्धक ववर्र्वस्र्ुहरु सम्बन्धी पुष्स्र्काको आधािमा
गनुप
ि नेछ ।

कार्िक्रम सञ्चालन:

अन्र्िवक्रर्ा कार्िक्रम एकर्दन अथािर्

६ घण्टाको
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कार्िसमर् हुनपु नेछ ।

सहभागीहरूलाई उपर्ुि स्वास््र् ष्शक्षा सामग्री जस्र्ैः पोटटि, व्रोसि, पाम्पलेट, पुष्स्र्का आर्द
उपलव्ध गिाउने।

कार्िक्रममा श्रब्र्दृश्र् सामग्रीको माध्र्मबाट समसामवर्क ववर्र्वस्र्ुहरुमा छलर्ल र्था
अन्र्िवक्रर्ा गनुपि नेछ।

कार्िक्रमको अन्त्र्मा सहभागीहरू मध्र्ेबाट कार्िर्ोजना सवहर् प्रर्र्बद्धर्ा र्लने जस्र्ै: कार्िक्रममा

र्सकेका कुिाहरु घि, परिवाि ि समुदार्मा सम्प्रेर्ण गिी व्र्वहािमा लागु गनि प्रेरिर् गने प्रर्र्बद्धर्ा
व्र्ि गदिछु आर्द ।

अन्र्िवक्रर्ामा उठे का मुख्र् मुख्र् कुिाहरू बुंदागर् रूपमा अर्भलेख िाख्न सहजकर्ाि मध्र्ेका
एकजनालाई ष्जम्मेवािी र्ोक्नु पनेछ ।

सहजकर्ािले नै पूण ि प्रर्र्वेदन र्र्ाि गनुप
ि दिछ ।

अवर्धः स्वीकृर् बावर्िक लक्ष्र् र्था खरिद र्ोजना अनुसाि र्ोवकएको चौमार्सकमा ।
बजेट

बाँिर्ाँि

प्रदे शमा बजेट र्बर्नर्ोजन भए अनुसाि सेवा/वक्रर्ाकलापहरु सं चालनमा सहभागी सं ख्र्ाको लार्ग
र्नर्मानुसािका

सहजकर्ाि पारिश्रर्मक, सहभार्गभत्ता,

खाजा खचि, र्नर्मानुसािको र्ार्ार्ार् खचि,

स्टे शनिी, ववववध आर्द भ ुिानीका दिहरु अथिमन्रालर्को स्वीकृर् आर्थिक कार्िववर्ध अनुसाि
हुनेछ ।

कार्िक्रमको नामः अनुगमन र्था सुपिीवेक्षण
परिचर्

प्रदे श र्था स्थानीर् र्हका स्वास््र् सं स्थाहरुबाट संचालन हुने स्वास््र् ष्शक्षा, सूचना र्था सं चाि
कार्िक्रमहरूको प्रभावकािीर्ा ि गुणस्र्ि बृष्द्ध गनि अनुगमनको आवश्र्कर्ा पदिछ । र्ो र्नर्र्मर्

कार्िक्रम हो । र्सबाट स्वास््र् ष्शक्षा, सूचना र्था सं चाि कार्िक्रमहरुमा समुदार्को सहभार्गर्ा,
कार्िक्रमहरुको गुणस्र्रिर्र्ा ि प्रभावकारिर्ा पर्न बृष्द्ध गनि सहर्ोग पुग्दछ ।
उद्धेश्र्

स्वास््र् सं स्थाहरु ि समुदार्स्र्िमा सं चालन हुने स्वास््र् ष्शक्षा कार्िक्रमहरु र्ोजना अनुरुप

अपेष्क्षर्

स्वास््र् सं स्थाहरु ि समुदार्स्र्िमा सं चालन हुने स्वास््र् ष्शक्षा कार्िक्रमहरुको लक्ष्र् अनुरुप

प्रर्र्र्ल

सं चालन गनि सहर्ोग गने।
प्रगर्र् हार्सल हुने ।

आगामी बर्िको र्ोजना र्जुम
ि ा गनि समेर् सहज हुने ।
कार्िक्रममा थप प्रभावकारिर्ा ि सुधाि आउने ।

सन्चालन
प्रकृर्ा

कार्िक्रम सं चालन हुने स्थानः प्रदे श र्था स्थानीर् र्ह ।
लष्क्षर् समूह/सहभागी समूह:
स्वास््र् सं स्थाहरु ि समुदार्

स्वास््र् ष्शक्षा, सूचना र्था सं चाि कार्िक्रमहरु सं चालन गने स्वास््र्कमी, म.स्वा.स्व.से. आर्द ।
ववर्धःपूव ि र्र्ािी


वावर्िक एवककृर् सुपरिवेक्षण कार्िक्रम र्था अन्र् कार्िक्रमसं ग समन्वर् गिी स्वास््र् ष्शक्षा
कार्िक्रमको

अनुगमन र्था सुपरिवेक्षणको अग्रीम कार्िर्ार्लका र्र्ाि गने ।
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प्रदे श भरि सं चालन हुने स्वास््र् ष्शक्षा कार्िक्रमको र्ोजना अनुसाि अनुगमन र्था सुपरिवेक्षणको
र्मर्र् ि स्थान स्वीकृर् गिाउने ।





स्वास््र् ष्शक्षा कार्िक्रमको प्रगर्र् कम भएका स्वास््र् सं स्थाहरुको पवहचान गने
चेक र्लटट र्र्ाि गने ।

प्रदे शस्र्िीर् र्ोजना अनुसाि कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गने ।

कार्िक्रम सञ्चालन:




स्वीकृर् अर्ग्रम कार्िर्ार्लका अनुसाि सु अनुगमन र्था सुपरिवेक्षण गने ।

सम्बष्न्धर् सं स्थामा स्वास््र् ष्शक्षा, सूचना र्था सं चाि सामग्रीहरु भए नभएको एवकन गने ।

सम्बष्न्धर् स्वास््र् सं स्थामा स्वास््र् ष्शक्षा कनिि र्नर्र्मर् रुपमा सं चालन भए नभएको एवकन
गने ।








सम्बष्न्धर् सं स्थालाई र्त्काल आवश्र्क सहर्ोग ि सुझावहरु र्दने ।
चेक र्लटट भने ।

कार्िक्रम समाष्प्त पश्चार् गनुप
ि ने कार्िहरू:
प्रर्र्वेदन र्र्ाि गने,

सम्बष्न्धर् सं स्थालाई सपलाह सुझावहरु र्दने,

सम्बष्न्धर् सं स्थामा दे ष्खएका सबल ि कमजोि पक्षहरू केलाई सबल पक्षको प्रशंसा गदै कमजोि
पक्षमा सुधाि गनि पृटठपोर्ण गने ।

अवर्धः स्वीकृर् बावर्िक लक्ष्र् एवं खरिद र्ोजना अनुसाि र्ोवकएको चौमार्सकमा ।
बजेट

बाँिर्ाँि

र्नर्मानुसाि

कार्िक्रमको नामः ववद्यालर् स्वास््र् ष्शक्षा कार्िक्रम
परिचर्

स्वास््र् ष्शक्षा, सूचना र्था सं चाि कार्िक्रमहरू मध्र्े एउटा िाम्रो ि प्रभावकािी कार्िक्रम ववद्यालर्

स्वास््र् ष्शक्षा पर्न हो । ववद्याथी जीवनमा ववद्याथीहरुले धेिै कुिा र्सक्दछन् । र्स अवस्थामा

उनीहरुले र्सकेका िाम्रा ि सकािात्मक कुिाहरु घिपरिवाि, दौर्िी ि समुदार्मा उनीहरुबाट प्रचाि
प्रसाि हुन सक्दछ । र्ही अवस्थामा उनीहरुको प्रजनन अं गका साथै शािीरिक, मानर्सक ि

सामाष्जक ववकास समेर् हुने भएकोले उनीहरुलाई र्त्सम्बन्धी सैद्धाष्न्र्क ि व्र्वहारिक ज्ञान र्दनु
अर्र् उपर्ोगी हुन्छ । र्सथि ववद्यालर्मा पढ्ने ववद्याथी, ष्शक्षक र्था कमिचािीहरूको ज्ञान, र्सप,

धािणा र्था व्र्वहाि लगार्र् त्र्स ववद्यालर्को समस्र् वार्ाविणमा परिवर्िन पर्ाउन ववद्यालर्

स्वास््र् ष्शक्षा कार्िक्रमको महत्वपूण ि भ ुर्मका िहन्छ । साथै ववद्याथीहरूमा स्वस्थ बानी व्र्होिा
अपनाउन अर्भप्रेरिर् गने र्था ववर्भन्न प्रवधिनात्मक ि प्रर्र्कािात्मक स्वास््र् सेवाको जानकािी
प्रदान गदै उपभोग गनि समेर् अर्भप्रेरिर् गनि र्ो कार्िक्रमको आवश्र्कर्ा पिे को हो ।
उद्धेश्र्

ववद्याथीहरुलाई समुदार्मा दे खा पने प्रमुख िोगहरुको र्नर्न्रणका लार्ग प्रवद्धिनात्मक, प्रर्र्कािात्मक
उपार्हरुबािे जानकािी र्दने ि चेर्ना अर्भबृष्द्ध गने र्था ष्शक्षकहरुलाई स्वास््र् सम्बन्धी ववर्भन्न
ववर्र्हरुमा अर्भमूष्खकिण र्दने ।

उमेि अनुसािको अत्र्ावश्र्क स्वास््र् सेवाहरुको उपलव्धर्ा र्था त्र्सको उपभोगको महत्व
बािे मा सकािात्मक धािणाको ववकास गने ।
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स्वास््र्कमीहरुसँग दोहोिो अन्र्िवक्रर्ा मार्िर् वकशोिावस्थामा हुने शािीरिक र्था मानर्सक
परिवर्िनहरु, प्रजनन स्वास््र् आर्द जस्र्ा ववर्र्हरुमा ववद्याथीहरुको ज्ञान ि चेर्नाको अर्भबृष्द्ध
गने ।

स्वस्थ आनी वानीको ववकास गनि/गिाउन प्रोत्सावहर् गने ।
अपेष्क्षर्

ववद्याथी ि ष्शक्षकहरुको स्वास््र् सम्बन्धी समसामवर्क ववर्र्मा ज्ञान र्था चेर्ना अर्भवृष्द्ध भई

सन्चालन

कार्िक्रम सं चालन हुने स्थानः सम्बष्न्धर् प्रदे श र्था स्थानीर् र्ह र्भरका माध्र्र्मक र्था उच्च

प्रर्र्र्ल
प्रकृर्ा

स्वस्थ बानी व्र्होिाको र्बकास हुने ।
माध्र्र्मक ववद्यालर्हरुमा ।

लष्क्षर् समूह/सहभागी समूह:

कक्षा ६ दे ष्ख १२ सम्मका ववद्याथीहरु ि स्वास््र् ष्शक्षा र्था सामाष्जक ष्शक्षा अध्र्ापन गने
ष्शक्षक/ष्शष्क्षकाहरु ।
सहजकर्ािः

प्रदे श स्वास््र् र्नदे शनालर्का स्वास््र् ष्शक्षा प्रशासक/स्वास््र् ष्शक्षा अर्धकृर्- १ जना
स्थानीर् स्वास््र् सं स्था प्रमुख- १ जना

ववर्धः

सम्बष्न्धर् र्नकार्बाट र्बद्यालर्हरूको आवश्र्क ववविण र्लने

स्वास््र् सूचकांकलाई ध्र्ानमा िाखी समस्र्ा ि प्राथर्मकर्ाको आधािमा ववद्यालर् ि ववर्र् वस्र्ु
छनौट गने

अत्र्ावश्र्कीर् स्वास््र् सेवाहरुको ववर्र् वस्र्ुहरु समावेश गिी प्रत्र्ेक ववर्र्को स्र्िीर् पाठर्ोजना
र्र्ाि र्था आवश्र्क पाठ्य सामग्रीहरु समेर् र्र्ाि गिे ि कार्िक्रम सं चालन गने गिाउने,

र्बद्यालर् स्वास््र् ष्शक्षा कार्िक्रम सं चालन गनुि पूव ि सम्बष्न्धर् र्बद्यालर्सं ग समन्वर् गिी
कार्िक्रमको र्दन र्नष्श्चर् गिी ववद्यालर्को सिसर्ाई, शौचालर्, खानेपानीको मुहान र्था श्रोर्को
सिसर्ाई गिाउने ।

ववद्याथीहरुको सामान्र् स्वास््र् पिीक्षण गने ि मौज्दार् भए स्वास््र् पिीक्षण अनुसािको और्र्ध
ववर्िण गने ।

उच्च माध्र्र्मक र्था माध्र्र्मक ववद्यालर्मा प्रत्र्ेक कक्षामा र्हगर् रुपमा उमेि सुहाउँ दो ववर्र्मा
प्रष्शक्षण गने

कक्षागर् ष्शक्षण व्र्ावहारिक र्था अभ्र्ास ववर्धमा आधारिर् भएि गनुि पदिछ । र्ि आधािभूर्
ववर्र्हरु जस्र्ै : धुम्रपान र्था सूर्र्िजन्र् पदाथि ,Covid-19, सिसर्ाई, सावुन पानीले हार् धुने,
शौचालर्को प्रर्ोग, परिवाि र्नर्ोजनको साधन, वकशोिावस्थाको बािे मा छु टाउनु हुँदैन

ववद्यालर्का स्वास््र् ष्शक्षा, सामाष्जक ष्शक्षा अध्र्ापन गने ष्शक्षक ष्शष्क्षकाहरुलाई िाष्टिर् स्वास््र्
कार्िक्रमहरु, नीर्र्, लक्ष्र्, स्वास््र् सेवाहरु, आर्दको बािे मा जानकािी गिाउने ।

ववद्यालर्मा स्वास््र् ष्शक्षा ववर्र्मा िाष्टिर् स्वास््र् कार्िक्रमहरु, नीर्र्, लक्ष्र्, स्वास््र् सेवाहरु
अनुरुप पठनपाठनको लार्ग अर्भप्रेरिर् गने
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कार्िक्रममा समावेश गनि सवकने ववर्र्हरुः

वकशोिावस्था, सुिष्क्षर् मार्ृत्व, परिवाि र्नर्ोजन बािे जानकािी

Covid-19, धुम्रपान र्था सूर्र्िजन्र् पदाथि ,क्षर्िोग, औलो, िें ग ु ,जापार्नज इन्सेर्लाइवटस, कालाजाि
िोकथाम ि अन्र् सने र्था नसने िोगहरु ि पिष्जवी (जुका) को कािण, लक्षण ि िोकथामका
उपार्बािे जानकािी

स्वास््र् सं स्था बाट उपलव्ध हुने सेवाहरु ि समर् समर्मा सं चालन गरिने अर्भर्ानका बािे मा
जानकािी

महामािी िोकथाम ि र्नर्न्रणका बािे मा जानकािी

व्र्ष्िगर् र्था वार्ाविणीर् सिसर्ाई, शौचालर्को प्रर्ोग, सावुन पानीले हार् धुने सम्बन्धी
जानकािी र्दने

ववर्र्सँग सम्बष्न्धर् उपलब्ध शैष्क्षक सामग्रीहरु प्रर्ोग गने

ष्शक्षक ष्शष्क्षकाहरूको जानकािीका लार्ग िाष्टिर् स्वास््र् नीर्र्, िणनीर्र्, लक्ष्र्, कार्िक्रम,
सेवाहरु,िाष्टिर् स्वास््र् ष्स्थर्र् ि स्वास््र् सूचाङ्कहरु, र्बद्याथीहरुलाई र्दनु पने स्वास््र् ववर्र्को
ज्ञान, सीप ि उनीहरुले उपभोग गनुि पने स्वास््र् सेवाहरु आर्द ववर्र् पर्न समावेश गने ।
अवर्धः स्वीकृर् बावर्िक लक्ष्र् एवं खरिद र्ोजना अनुसाि र्ोवकएको चौमार्सकमा ।
बजेट

बाँिर्ाँि

र्नर्मानुसाि

कार्िक्रमको नामः स्वास््र् र्दवसहरु मनाउने कार्िक्रम
परिचर्

र्नर्दिटट नािा सवहर् स्वास््र् सम्बन्धी र्दवसहरु जस्र्ैः ववश्व धुम्रपान िवहर् र्दवस ,स्वास््र् सेवा
र्दवस, ववश्व हार् धुने र्दवस, सुिष्क्षर् मार्ृत्व र्दवस आर्द मनाउने गरिन्छ । र्स्र्ा र्दवसको
अवसिमा ववर्भन्न वकर्समका कार्िक्रमहरु जस्र्ै: Rally, अर्भर्ान, अन्र्वक्रर्ा, माइवकङ, ववद्यालर्

स्र्िीर् स्वास््र् कार्िक्रम आर्द आर्ोजना गिी मनाउन सवकन्छ । समुदार्का मार्नसहरुलाई
सहभागी गिाई स्वास््र् सम्बन्धी र्दवसहरु मनाउनाले समुदार्का मार्नसहरुको चेर्नास्र्िमा

अर्भवृष्द्ध हुने गदिछ ि उनीहरुको स्वास््र् सम्बन्धी धािणा एवं व्र्वहािमा सकािात्मक परिवर्िन
पर्ाई उपलब्ध स्वास््र् सेवाको उपर्ोग गनि समेर् अर्भप्रेरिर् गदिछ । र्स्र्ा र्दवसहरु सामाष्जक

ववकास मन्रालर् अन्र्िगर् स्वास््र् महाशाखा, प्रदे श स्वास््र् र्नदे शनालर् र्था स्थानीर् र्हको

नेर्त्ृ व ि ववर्भन्न सं घ/सं स्थाको समन्वर्मा उपलब्ध स्थानीर् श्रोर् ि साधनको उपर्ोग गिी
मनाउन सवकने छ । र्ी लगार्र् अन्र् स्वास््र् सम्बन्धी र्दवसहरु पर्न

साधनको उपर्ोग गिी ववर्भन्न कार्िक्रमहरुको आर्ोजना गिी मनाउन सवकन्छ।
उद्धेश्र्

स्थानीर् स्रोर् ि

स्वास््र् सम्बन्धी र्दवसहरु ववर्भन्न कार्िक्रमहरुको आर्ोजना गिी मनाउने ।

र्स्र्ा अवसि पािे ि समुदार्मा स्वास््र् सम्बन्धी ववर्र्हरुको बािे मा जानकािी गिाई ज्ञानको स्र्ि

अर्भवृष्द्ध गनि, स्वस्थ व्र्वहाि अपनाउन ि उपलब्ध स्वास््र् सेवाको उपर्ोग गनि समेर् अर्भप्रेरिर्
गने ।
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अपेष्क्षर्

ु ो साथै
समुदार्मा स्वास््र् सम्बन्धी ववर्र्हरुको बािे मा जानकािी भई ज्ञानको स्र्ि अर्भवृष्द्ध हुनक

सन्चालन

कार्िक्रम सं चालन हुने स्थानः प्रदे श ।

प्रर्र्र्ल
प्रकृर्ा

स्वस्थ व्र्वहाि प्रवद्धिन र्था उपलब्ध स्वास््र् सेवाको उपर्ोगमा वृष्द्ध हुने ।

लष्क्षर् समूह/सहभागी समूह: सविसाधािण, मवहला, बालबार्लका, परकाि, मवहला स्वास््र्
स्वंर्सेववका, स्वास््र्कमी, ष्शक्षक, ववद्याथी, र्ुवा समुह, स्थानीर् अगुवा, स्थानीर् नेर्ा, समाज
सेवीहरु, वपछर्िएका वगि, आमा समुह लगार्र् सम्बष्न्धर् सिोकािवालाहरू ।
सहजकर्ािः




सामाष्जक ववकास मन्रालर्को स्वास््र् महाशाखा प्रमुख
प्रदे श स्वास््र् र्नदे शक

सामाष्जक ववकास मन्रालर् ि प्रदे श स्वास््र् र्नदे शनालर्मा कार्ििर् स्वास््र्कमी र्था
कमिचािीहरू





सम्बष्न्धर् स्थानीर् र्हका स्वास््र् सं र्ोजक र्था सह संर्ोजक
सम्बष्न्धर् सेवा प्रदार्क सं स्था प्रमुख

(र्नधािरिर् बजेटलाई ध्र्ानमा िाखेि सम्बष्न्धर् र्नकार्ले ववर्र्ववज्ञहरुलाई सहजकर्ािको रुपमा
र्ोक्न सवकने छ)

ववर्धः पूवर्
ि र्ािी

र्दवस मनाउनको लार्ग ववस्र्ृर् कार्िर्ोजना र्र्ाि गने, कुन कार्िक्रम प्रदे श र्था स्थानीर् र्हको
कुन स्थानमा सं चालन गने हो भन्ने कुिा र्नधाििण गने ि कार्िक्रममा सबैको भूर्मका स्पटट पाने
।

कार्िक्रम सं चालनको र्मर्र्, स्थान ि समर् र्नधाििण गने ।

कार्िक्रम सं चालनको लार्ग आवश्र्क सामग्री, सन्दे श, प्रस्र्ुर्ीकिणको र्र्ािी गने ।
कार्िक्रम अन्र्िगर् मनाउन सवकने र्दवसहरुः









ववश्व धुम्रपान िवहर् र्दवस
ववश्व स्वास््र् र्दवस
स्वास््र् सेवा र्दवस

ववश्व हार्धुने र्दवस

परिवाि र्नर्ोजन र्दवस

िाष्टिर् मवहला स्वास््र् स्वंर्सेववका र्दवस
ववश्व एड्स र्दवस अर्द ।

(अन्र् स्वास््र् सम्बन्धी िाष्टिर् र्था अन्र्िाष्टिर् र्दवसहरु आवश्र्कर्ा अनुसाि मनाउन
सवकनेछ)

र्दवस मनाउने क्रममा गनि सवकने वक्रर्ाकलापहरुः





समुदार्मा पोटटरिङ्ग, पाम्पलेवटङ्ग गने, व्र्ानि टाँग्ने माईवकङ्ग गने,

व्र्ानि ि प्लेकािि सवहर् समुदार्को सहभार्गर्ामा –र्ाली प्रदशिन गने,
स्वास््र् ष्शक्षा सामाग्री ववर्िण गने,

स्वास््र् सम्बन्धी र्दवसको मुख्र् नािा अनुसािको वक्रर्ाकलापहरु गने,
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स्वास््र् सम्बन्धी र्दवस अन्र्गिर् अन्र्िवक्रर्ा वा छलर्ल, ववद्यालर्मा हाष्जिी जवार् आर्द
कार्िक्रम पर्न आर्ोजना गनि सवकन्छ,


बजेट

बाँिर्ाँि

कार्िक्रममा उपष्स्थर्हरुको उपष्स्थर्ी सं कलन गने ।

कार्िक्रम संचालन गदािको दै र्नक भ्रमण भत्ता, सहजकर्ाि पारिश्रर्मक, सहभार्ग भत्ता, खाजा खचि,
र्ार्ार्ार् खचि,

स्टे शनिी, ववववध आर्द भ ुिानीका दिहरु आर्थिक कार्िववर्ध अनुसाि हुनेछ ।

ववत्तीर् व्र्वस्थापनः

साविजर्नक खरिद ऐन र्था र्नर्मावली र्था अथि मन्रालर्को स्वीकृर् आर्थिक कार्ि ववर्ध अनुसाि कार्ािलर्
प्रमुखबाट स्वीकृर् गिाई कार्िक्रम सम्पन्न गने ।
अर्भलेख र्था प्रर्र्वेदनः

कार्िक्रम सम्पन्न भएपर्छ सोको अर्भलेख िाख्ने ि मार्सक प्रगर्र्को अनुसूची २ बमोष्जमको िाँचामा प्रर्र्वेदन
र्र्ाि गिी िाष्टिर् स्वास््र् ष्शक्षा, सूचना र्था सं चाि केन्रमा पठाउनु पनेछ ।
सन्दभि सामाग्रीः

स्वास््र् प्रवधिन पुष्स्र्का, सं चािका लार्ग स्वास््र् सम्बन्धी प्राववर्धक ववर्र्वस्र्ुहरु सम्बन्धी पु ष्स्र्का,
www.nheicc.gov.np
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