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समविर्त मार्यदशयन
स्वास््य क्षेरसँर् सं बद्ध काययक्रमहरू मनर्दयि उदे श्य बमोचजम कायय सञ्चालनमा एकरूपता तथा प्रभावकािी रुपमा
कायायन्त्वयनका लामर् सहजीकिर् र्िाउने उद्देश्यले समविर्त रुपमा दे हाय बमोचजमको मार्यदशयन र्रिएको छ।
काययक्रम सम्पन्न भएपश्चात स्वास््य तथा जनसं ख्या मन्त्रालय एवं काययक्रमसँर् सम्बद्ध ववभार्, महाशाखा, केन्त्र
लर्ायतका मनकायमा उल्लेचखत काययक्रम सम्बन्त्धी प्रमतवेदन पठाउनुपनेछ। स्थानीय तहको आन्त्तरिक श्रोतबाट
सञ्चामलत स्वास््य क्षेर सम्बचन्त्धत काययक्रमहरुको ववविर् समेत प्रमतवेदनमा समावेश र्नुह
य न
ु अनुिोध छ।
•

कोमभि-१९ को ववद्यमान सं क्रमर्को िोकथाम तथा जोचखम न्त्यूमनकिर्का लामर् जनस्वास््यका
मापदण्िहरुको पालना र्ने, र्िाउने तथा प्रोटोकल बमोचजम सं क्रममतहरुको आवश्यक उपचाि तथा
व्यवस्थापनका लामर् समन्त्वय तथा सहजीकिर् लर्ायतका काययहरुलाई ववशेष प्राथममकता र्दनु हुनेछ।

•

काययक्रम तथा स्वास््य सेवाको प्रवाह एवं सेवाको उपयोर्बािे को ववविर्का आधािमा काययक्रमहरुको
मनयममत अनुर्मन रुपमा र्रिने हुँदा स्थानीय तह अन्त्तर्यत प्रदान र्रिने स्वास््य सेवाको त्याङ्कीय ववविर्
स्वास््य सूचना प्रर्ालीमा मनयममत रुपमा प्रववि र्नु,य र्िाउनुपनेछ। साथै अन्त्य व्यवस्थापन सूचना प्रर्ालीको
मापदण्ि अनुसाि आपूमतय लर्ायतका त्याङ्कको सम्बचन्त्धत प्रर्ालीमा प्रवववि तथा प्रमतवेदन र्नुप
य नेछ।

•

काययक्रमहरुको प्रभावकािी कायायन्त्वयनका लामर् आवश्यक प्राववमधक सहयोर् तथा सहजीकिर्का लामर्
प्रदे श कायायलय, स्वास््य मनदे शनालय, सामाचजक ववकास मन्त्रालयका साथै सं घीय तहका काययक्रमसँर्
सम्बचन्त्धत महाशाखाहरु, केन्त्र लर्ायतका मनकायहरुसँर् समन्त्वय र्नुय हुनेछ। प्रदे श तथा सं घस्तिबाट
आवश्यकता अनुसाि काययक्रमहरुको सञ्चालनमा सहजीकिर् तथा अनुर्मनको व्यवस्था र्नुह
य न
ु ेछ।

•

काययक्रमका लामर् ववमनयोचजत िकम काययक्रम सञ्चालन र्नयका लामर् कम हुन र्एमा वा काययक्रम ववस्ताि
र्िी सञ्चालन र्नय आवश्यक भएमा दोहोिो बजेट नहुने र्िी स्थानीय तहबाट थप श्रोत परिचालन र्िी
काययक्रम सञ्चालन र्नुह
य न
ु ेछ।

•

स्थायी कमयचािीहरुको तलब, महर्ी भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोषाक लर्ायत अमनवायय दावयत्वका काययलाई
प्राथममकताका र्दई काययक्रम प्रभाववत नहुने र्िी बजेटको व्यवस्थापन र्नुप
य नेछ। अमनवायय दावयत्व तथा
मनचश्चत काययक्रमका लामर् ववमनयोचजत िकम सोवह प्रयोजन ि उद्देश्य अनुरुप खचय र्नुप
य नेछ।

•

काययक्रम सञ्चालनका लामर् ववमनयोचजत बजेट सम्बन्त्धमा यस मनदे चशकामा बाँिर्ाँिका आधाि उल्लेख
र्रिएकोमा सोवह बमोचजम तथा बाँिर्ाँिका आधाि उल्लेख नर्रिएकोमा काययक्रम तथा वक्रयाकलापको
उद्देश्य ि अपेचक्षत लक्ष्य अनुरुप हुने र्िी स्थानीय आवश्यकता अनुसाि बजेटको बाँिर्ाँि र्िी काययक्रम
तथा वक्रयाकलापहरु सञ्चालन र्नुप
य नेछ।
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•

स्वीकृत दिबन्त्दी तथा बजेको परिमधमभर िहेि मार सेवा सुचारूलाई प्राथममकता र्दई सेवा किािका
कमयचािीको व्यवस्थापन र्नुप
य नेछ।

•

ववद्यमान कोमभि महामािी लर्ायत अन्त्य महामािीजन्त्य अवस्थाको प्रभावकािी व्यवस्थापन तथा मनयन्त्रर्का
लामर् आवश्यकता अनुसाि प्रदे श तथा सं घसँर् समन्त्वय तथा सहकायय र्नुह
य न
ु ेछ।

•

औषमध तथा औषधीजन्त्य सामग्री खरिद र्दाय सं घ तथा प्रदेशबाट प्राप्त नहुने वा कम मारामा प्राप्त हुने तथा
स्थानीय तहमा बवि आवश्यक हुने औषमध तथा सामग्रीहरुलाई प्राथममकता र्दनुपनेछ ।

•

स्वीकृत काययक्रम तथा प्राप्त अचख्तयािी अनुसािको मनदे शन ि खचय र्दाय सावयजमनक खरिद ऐन २०६३,
मनयमावली २०६४, काययववधी ऐन २०५५ ि मनयमावली २०६४ तथा भ्रमर् खचय मनयमावली २०६४ का
साथै अथय मन्त्रालयबाट जािी र्रिएको कायय सञ्चालन मनदे चशका ि बजेट कायायन्त्वयन मार्यदशयन अनुरुप
काययक्रम सञ्चालन र्नुप
य नेछ।

•

काययक्रम सञ्चालन सम्बन्त्धमा कुनै समस्या हुन र्एमा वा थप जानकािी आवश्यक भएमा काययक्रमसँर् सं बद्ध
यस मन्त्रालय अन्त्तर्यतका ववभार्, महाशखा, केन्त्र वा शाखा लर्ायतका मनकायसँर् समन्त्वय र्नुह
य न
ु ेछ।
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परिवाि कल्यार् काययक्रम
िाविय खोप काययक्रम
अन्त्तर्यत ववमनयोचजत वक्रयाकलापहरु आ.व. २०७९/८०
१. कोमभि १९ खोप बुस्टि मारा समेतको अमभयान संचालन तथा व्यवस्थापन खचय ( ए.ई.एर्.आई व्यवस्थापन ि वटम

परिचालन, बैठक, अमभमुचखकिर्, जनशचि परिचालन, प्रचाि प्रसाि तथा सामाचजक परिचालन, सुपरिवेक्षर् अनुर्मन, खोप तथा
कोल्िचेन सामाग्री ववतिर् तथा िुवानी, सामाग्री छपाई आदी)का लामर् चजल्ला तथा प्रदे शमा बजेट उपलब्ध र्िाइएको (श्रोतः
नेपाल सिकाि)
२. चजल्ला स्तिमा पूर्य खोप काययक्रमको सममक्षा तथा पूर्य खोप र्दर्ोपना ि सिसर्ाई प्रवधयन सम्वचन्त्ध अमभमुखीकिर् ि

र्दर्ोपनाको लामर् योजना तयािी र्ोष्ठी, नवमनवायचचत स्थामनय तह प्रमुख/उप प्रमुख, प्रमुख प्रसाशवकय अमधकृत, स्वास््य शाखा
प्रमुख हरूका लामर् १ र्दने अमभमुचखकिर्का लामर् चजल्लामा बजेट उपलब्ध र्िाइएको (श्रोतः र्ाभी नर्द अनुदान)
३. स्थानीय तह स्तिमा पूर्य खोप काययक्रमको सममक्षा तथा पूर्य खोप र्दर्ोपना ि सिसर्ाई प्रवधयन लामर् १ र्दने योजना
तयािी र्ोष्ठी (स्थानीय तह खोप समन्त्वय सममती, विा प्रमतमनमध ि स्वास््य संस्था प्रमुख) संचालनका लामर् चजल्लामा बजेट
उपलब्ध र्िाइएको (श्रोतः र्ाभी नर्द अनुदान)
४. स्थानीय तह स्तिमा खोप छु ट बच्चा (शुन्त्य िोज तथा ड्रप आउट) को पवहचान ि छु ट खोप पूिा र्िी पूर्य खोप

सुमनचश्चतता तथा मनयममत खोप ि सिसर्ाई प्रबधयनको लामर् िर्नीमत तयािी तथा सुक्ष्म योजना अदध्यावमधक र्नय २ र्दने
र्ोवष्ठ संचालनका लामर् चजल्लामा बजेट उपलब्ध र्िाइएको (श्रोतः र्ाभी नर्द अनुदान)

५.खोप छु ट बच्चा (शुन्त्य िोज तथा ड्रप आउट) को पवहचान ि छु ट खोप पूिा र्िी पूर्य खोप सुमनचश्चतता तथा मनयममत
खोप ि सिसर्ाई प्रबधयनको लामर् िर्नीमत तयािी तथा सुक्ष्म योजना अद्यायवमधक ३ र्दने र्ोवष्ठ ७ वटै प्रदे शतहमा
संचालनका लामर् प्रदे शमा बजेट उपलब्ध र्िाइएको (श्रोतः र्ाभी नर्द अनुदान)

६. मनयममत खोपको सुदृिीकिर्को लामर् स्थामनय एर् िे मियोहरुबाट सूचना प्रसािर् (माघ देचख वैशाख सम्म) का लामर्
चजल्लामा बजेट उपलब्ध र्िाइएको) (श्रोतः र्ाभी नर्द अनुदान)

७. छु ट बच्चाको पवहचान भई पूर्य खोप सुमनचश्चतताको सममक्षा, मनयममत खोपको सुदृिीकिर् ि पूर्य खोप र्दर्ोपनाको लामर्
सुक्ष्मयोजना अद्यावमधक २ र्दन ि सिसर्ाई प्याकेजको पुनत
य ाजर्ी तामलम १ र्दन र्रि ३ र्दने र्ोवष्ठ संचालनका लामर्
चजल्लामा बजेट उपलब्ध र्िाउइएको (श्रोतः दाताको संयि
ू कोष)

८. खोप कोल्िचेन व्यवस्थापनको लामर् ईन्त्धन तथा ववधुत महशुल भुिामन का लामर् (प्रदे श स्वास््य आपूती व्यवस्थापन
केन्त्र ि स्वास््य कायायलयहरुमा) बजेट उपलब्ध र्िाइएको (श्रोतः नेपाल सिकाि)

९. मनयममत खोप सेवा ि आकचस्मक अबस्थामा प्रदे श तथा चजल्लाबाट भ्याचससन, खोप सामाग्री ि खोप तथा सिसर्ाई
प्रवद्धयनसँर् सम्बचन्त्धत अन्त्य सामाग्रीको ब्यवस्थापन, ववतिर् तथा िुवानी खचय (प्रदे श स्वास््य आपूती व्यवस्थापन केन्त्र ि
स्वास््य कायायलयहरुको लामर्) (श्रोतः नेपाल सिकाि)
१०. खोपकोल्िचेन सामाग्रीको मनयममत ममयत, आकचममक व्यवस्थापन, सोलुखुम्बु स्वास््य कायायलयको नयाँ कोल्िरुममा
ववद्युत जिान तथा खानेपानी व्यवस्थापन, नवलपिासी पूवय स्वास््य कायायलयमा चजल्ला कोल्िरुम सञ्चालन व्यवस्थापन समेत
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ि िे विरिजेिेटि भ्यान ममयत समेत (प्रदे श स्वास््य आपूती व्यवस्थापन केन्त्र ि स्वास््य कायायलयहरुको लामर् बजेट उपलब्ध
र्िाइएको) (श्रोतः नेपाल सिकाि)

११. र्ुर्स्तिीय खोप सेवा संचालन तथा सिसर्ाई प्रवद्धयनमा संलग्न स्वास््यकमीको दक्षता बृवद्ध र्नय नयाँ तथा खोप
तामलम नमलएका स्वास््यकमीहरुलाई पूर्य खोप सुमनश्चतता एवं सुक्ष्म योजना तयािी प्रवक्रया, तथा कोल्िचेन व्यवस्थापन,
ए.ई.एर्.आई, समभयलेन्त्स, ि सिसर्ाई प्रवद्धयन सम्वचन्त्ध आधािभुत ४ र्दने तामलम संचालनका लामर् बजेट उपलब्ध र्िाइएको
(२४० ब्याच, ६००० जना) (श्रोतः दाताको संयि
ू कोष)
१२. स्वास््य कायायलयमा चजल्ला कोल्िरुम ब्यबस्थापन ि काययक्रम संचालनमा सहचजकिर्को लामर् कमयचािी किाि सेवामा

मनयुचि (झापा, संखुवासभा, धनकुटा, सुनसिी, मोिङ्ग, सोलुखुम्बु, धनुषा, सलायही, िौतहट, पसाय, दोलखा, धार्दङ्ग, काठमाण्िौं, काभ्रे,
मकवानपुि, र्ोखाय, लमजुङ्ग, कास्की, नवलपिासी पूव,य र्ुल्मी, कवपलबस्तु, दाङ्ग, बाँके, बर्दयया, िोल्पा, हुम्ला, कामलकोट, सुखेत,
िोटी, अछाम, बाजुिा, दाचल
य ु ा, ििेलधुिा ि कञ्चनपुि) का लामर् बजेट उपलब्ध र्िाइएको(श्रोतः दाताको संयि
ू कोष)
१३. खोप तथा कोल्िचेन व्यवस्थापनमा चजल्ला स्तिमा अनसाईट कोचचङ्, कोल्िचेन सामाग्री ममयतको लामर् टे चसनमसयन
परिचालन, ए.ई.एर्.आई.को अनुर्मन, अनुसन्त्धानमा वटम परिचालन, खोपबाट बचाउन सवकने िोर्हरुको महामािी मनयन्त्रर्
ि काययक्रमको सुपरिवेक्षर् अनुर्मन समेतका लामर्

प्रादे चशक स्वास््य आपूमतय व्यवस्थापन केन्त्र ि प्रादे चशक स्वास््य

मनदे शनालयमा बजेट उपलब्ध र्िाइएको (श्रोतः दाताको संयूि कोष)

१४. खोप तथा पूर्य खोपको बािे मा जनचेतना बिाई खोप उपयोर् बृवद्धको लामर् स्थामनय भाषामा शैचक्षक सामाग्री (खोप
सम्बचन्त्ध सन्त्दे श मुलक ब्रोसि, पम्प्लेट, खोप तामलका, खोप मौज्दात मनयन्त्रर् िचजिि, सुक्ष्म योजना र्ािम तथा खोप अनुर्मन
चाटय ि खोपसँर् सम्बचन्त्धत अन्त्य सामाग्री आर्द) छपाई तथा ववतिर् का लामर् ७७ चजल्ला मा बजेट व्यवस्था(श्रोतः दाताको
संयूि कोष)

१५. चजल्लाबाट स्थानीय तह तथा स्वास््य संस्थास्तिमा खोप, सिसर्ाई प्रबधयन काययक्रम तथा पूर्य खोप भेरिवर्केसन ि
र्दर्ोपनाको लामर् सहजीकिर्, सुपरिवेक्षर् एवम् पूर्य खोप घोषर्ा सभा व्यवस्थापन खचय (श्रोतः दाताको संयूि कोष)
१६. खोपको पहुंच बिाई छु ट वच्चालाई खोप र्दलाई पूर्य खोप सुमनचश्चत र्नय वैशाख मवहनालाइ खोप मवहना संचालन र्ने
तथा स्थानीय तहमा योजना मनमायर् समेत (श्रोतः दाताको संयि
ू कोष)

१७. खोप तथा कोल्ि चेन व्यवस्थापनको लामर् कोल्िचेन ववस्ताि र्नय स्थानीय तहहरु सँर् अमभमुचखकिर् ि योजना
काययक्रम२ र्दन (श्रोतः दाताको संयूि कोष)

काययक्रम सञ्चालन र्दाय अपनाउनु पने काययववमध :
र्ुर्स्तरिय खोप सेवा प्रदान र्िी लक्ष्य हामसल र्नय ववर्त वषयको अनुभव ि मसकाई तथा काययक्रममा पिे को प्रभावलाई
मध्यनजि र्रि तोवकएका काययक्रमहरु, तोवकएको समय ि मापदण्ि अनुसाि संचालन र्नय र्िाउन सवै तहबाट चजम्मेवािी
मलदै ःः
१.स्वीकृत काययक्रमहरु संचालनको लामर् एकरुपता एवं प्राववमधक सहजीकिर्को लामर् मनदे चशका तयाि र्रिएकोले
मनदे चशकामा उल्लेख भए अनुसाि काययक्रम संचालनको व्यवस्था र्नुप
य दयछ ।

२. स्वीकृत काययक्रमहरु प्रदे श तथा चजल्लास्तिबाट तोवकएको समयमा सम्पन्न र्नय अमग्रम योजना तयाि र्िी परिवाि
कल्याार् महाशाखा, बाल स्वास््य तथा खोप सेवा शाखामा समेत समन्त्वय र्नुय पदयछ ।
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३. प्रदे श, चजल्ला ि स्थामनय तहमा संचालन हुने काययक्रमहरुमा प्राववमधक सहयोर्, सहचजकिर्, अनुर्मन ि सुपरिवेक्षर्का
लामर् आवश्यकता अनुसाि परिवाि कल्यार् महाशाखा ि ववकास साझेदाि मनकायहरुसँर् समेत समन्त्वय र्िी प्रभावकािी
रुपमा काययक्रम संचालन र्ने व्यवस्था र्नुप
य दयछ ।

४. चजल्लास्तिमा सञ्चालन हुने काययक्रमहरुको प्रदे श स्वास््य मनदे शनालयबाट अमग्रम योजना मार् र्िी सोही अनुसाि
सहजीकिर्, सुपरिवेक्षर् ि अनुर्मनको योजना बनाउनु पदयछ ।
५. स्थामनय तहमा संचालन हुने कृयाकलापहरु संचालनमा स्वास््य कायायलयहरुबाट अमग्रम योजना मार् र्िी कृयाकलापहरुमा
सहचजकिर्को ब्यवस्था र्नुप
य दयछ ।

६. प्राप्त काययक्रम ि वजेट नेपाल सिकािको प्रचमलत आमथयक ऐन, मनयमानुसाि ि जािी भएका मनदे चशका अनुसाि खचय र्ने
र्रि अमग्रम योजना बनाई अचख्तयािवाला प्राप्त अमधकािीवाट स्वीकृत र्िाउनु पदयछ ।
७. काययक्रम सम्पन्न भएपमछ तत्कालै भौमतक तथा ववचत्तय प्रर्मत तयाि र्रि प्रमाचर्त र्रि िाख्ने तथा सम्बचन्त्धत मनकायमा
तोवकएको िांचामा मनयममत पठाउनु पदयछ ।

८. चजल्लास्तिको काययक्रम सञ्चालन र्नुय अचघ प्रदे श स्तिको ि समुदायस्तिमा सञ्चालन र्नुप
य ने सम्बचन्त्धत काययक्रमहरु
पवहले चजल्लास्तिमा सम्पन्न र्नुप
य दयछ ।
९. कायय संचालन मार्यदशयनमा

उल्लेचखत

वक्रयाकलाप ि बजेट बाँिर्ाँि ववविर् अनुसाि यर्द कुनै काययक्रम ि बजेट

LMBIS/PLMBIS मा उल्लेख नभएको भए ि कुनै काययक्रम दोहोिो देचखएमा काययसंचालन

मार्यदशयनमा

ववविर् अनुसाि उल्लेख भएको काययक्रम ि बजेटको आधािमा काययक्रम संचालन व्यवस्था र्नुय पनेछ l

संलग्न बाँिर्ाँि

१०. यस आ.व. मा ववमनयोचजत वक्रयाकलाप ि बजेट ववमभन्न दात्तृ मनकायहरुबाट प्राप्त सहयोर्बाट मबमनयोजन भएको ि
काययक्रम संचालन तोवकएकै अवमधमा सम्पन्न र्नुय पने हुँदा यर्द प्रदे श तथा चजल्लामा PLMBIS मा यो मनदे चशकामा तोवकएको

रैमामसक भन्त्दा र्िक बाँिर्ाँि भएको भए यो मनदे चशकामा उल्लेख भएको अनुसािनै सोवह रैमामसकमा सम्पनन र्नुय पनेछ
११. स्वास््य मनदे शनालय/प्रदे श स्वास््य आपूमतय व्यवस्थापन केन्त्र ि चजल्लाहरुले सम्पूर्य काययक्रमको आमथयक, भौमतक
ववविर्, प्रर्मत, नववनतम प्रयास, सुधािको लामर् सुझाव, समस्या समाधानका लामर् र्रिएका र्मतववमध, काययक्रमहरुको योजना,
सूक्ष्म योजना आफ्नो लर्ायत मातहतका मनकाय, चजल्ला, न.पा./र्ा.पा. समेतको छु ट्टाछु ट्टै देचखने र्रि वावषयक प्रमतवेदन/प्रोर्ाईल
अमनवायय रुपमा तयाि र्रि केन्त्रमा समेत पठाउनु पनेछ ।
र्ाभी नर्द अनुदान श्रोत तर्यबाट ववमनयोचजत वक्रयाकलाप िकम र्ुकुवा भएपमछ मार ि तोवकएका वक्रयाकलाप मार

संचालन र्नुप
य नेछ । काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात बाँकी िकम वर्ताय सवहतको छु ट्टै खचयको र्ाँटबािी पमछ र्िक नपने र्रि
संलग्न

अनुसूची-१मा

तयाि र्रि िाख्ने ि सम्बचन्त्धत मनकायमा समेत पठाउनु पनेछ ।

दाताको संयि
ु
कोष श्रोत तर्यबाट ववमनयोचजत बजेट तथा वक्रयाकलापहरु संचालनको लामर् पवहलो रैमामसकमा र्ुकुवा
नचावहने ि अन्त्य रैमामसकमा र्ुकुवा भए पमछ मार मनकासा हुने भएकोले सोही अनुसाि काययक्रम संचालन र्नुय पनेछ ।
काययक्रम सं चालन प्रवक्रया

१. कोमभि १९ खोप बुस्टि मारा समेतको अमभयान सं चालन तथा व्यवस्थापन खचय (ए.ई.एर्.आई व्यवस्थापन
ि वटम परिचालन, बैठक, अमभमुचखकिर्, जनशचि परिचालन, प्रचाि प्रसाि तथा सामाचजक परिचालन, सुपरिवेक्षर्
अनुर्मन, खोप तथा कोल्िचेन सामाग्री ववतिर् तथा िु वानी, सामाग्री छपाई आदी) चजल्ला तथा प्रदे शमा बजेट
उपलब्ध र्िाउने (श्रोतः नेपाल सिकाि, रैमामसक:- पवहलो,दोस्रो, तेस्रो ि चौथो)
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परिचय

कोमभि-१९ िोर् िोकथाम तथा मनयन्त्रर्को लामर् कोमभि-१९ववरुद्धको खोप अमभयान संचालन
र्नुप
य ने भएकाले, सो अमभयान संचालन र्दाय र्नुप
य ने आवश्यक व्यवस्थापन, अनुर्मन सुपरिवेक्षर्,
अमभयानका सामाग्री िुवानी तथा ववतिर्, इन्त्धन, कोमभि-१९ खोप संचालनको लामर्
स्वास््यकमी तथा स्वयंसेवक परिचालन, सामाचजक परिचालनका वक्रयाकलाप, अमभमुचखकिर्,
बैठक तथा तामलम संचालन, ए.ई.एर् .आई. वटम परिचालन तथा औषमध खरिद, ववमभन्न संचाि
माध्यमहरु परिचालन, आबश्यक सामाग्री छपाई तथा ववतिर्, खोप कोल्ि चेन सामग्री ववतिर्
तथा िुवानी, आर्द काययक्रम सम्पन्न र्नय यो काययक्रम तथा बजेट ववमनयोजन र्रिएको हो ।
यो कृयाकलापमा चजल्लातहमा एकमुि िकम ववमनयोजन र्रिएको छ । यो बजेटबाट
चजल्लाहरुले कोमभि-१९ ववरुद्धको खोप काययक्रम, अमभयानहरु संचालनको लामर् आबश्यक
कृयाकलापहरुको योजना बनाई सोवह अनुसाि खचय ब्यवस्थापन र्नुप
य दयछ ।

उद्धेश्य

नेपाल सिकािले प्राथममकता मनधायिर् र्िे का लचक्षत समूहहरुलाई चिर्बद्ध रुपमा कोमभि-१९
ववरुद्धको खोप प्रदान र्ने

अपेचक्षत प्रमतर्ल

प्राथममकतामा पिे का उमेि समूहहरुले खोप प्राप्त र्िी कोमभि-१९ िोर् िोकथाम तथा
मनयन्त्रर्मा सघाउ हुने ।

वक्रयाकलाप तथा

कोमभि-१९ ववरुद्धको खोप अमभयान तथा मनयममत रुपमा काययक्रम संचालनको लामर् स्वास््य

संचालन प्रकृया

तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास््य सेवा ववभार्, परिवाि कल्यार् महाशाखाबाट यस अचघ जािी
कोमभि-१९ िोर् मबरुद्धको खोप अमभयान सञ्चालन मनदे चशका २०७७/७८, ि ववमभन्न
समयमा जािी भएका मनदे शनहरु तथा यस पमछ जािी हुने मनदे चशका, मनदे शनको आधािमा
बजेटको परिमधमा िवह प्रदे श तथा चजल्ला तहमा योजना तयाि र्िी मनम्नानुसाि वक्रयाकलापहरु
संचालन र्नेः
१. सं चालन हुने खोप अमभयान प्रभावकािी बनाउन तथा काययक्रमको सममक्षा, अमभमुचखकिर्,
योजना र्ोवष्ठ ि तामलम सं चालन
प्रदे श स्तिमा: काययक्रमको सममक्षा र्नुय पिे मा बजेटको परिमधमा िही, चजल्ला बाट स्वास््य
प्रमुख, काययक्रम र्ोकल पसयन ि कोल्िचेन हेने व्यचि, स्वास््य मनदे शनालय, प्रदे श स्वास््य
आपूती केन्त्र ि सहयोर्ी संघ संस्थाका प्रमतमनमधहरुकोसहभामर्तामा १ र्दने काययक्रम संचालन
र्नुय पदयछ (नयाँ तथा मबशेष प्रकािको खोप संचालन र्नुय पिे मा संघबाट जानकािी भए अनुसाि
तामलम संचालन र्नुय पदयछ )
चजल्ला तहमा: यर्द काययक्रमको सममक्षा र्नुय पिे मा स्थामनय तहबाट स्वास््य शाखा प्रमुख
तथा कोमभि खोप काययक्रमको अमभलेख प्रमतवेदन हेने १-१ जना, स्वास््य संस्था प्रमुख ि
सहयोर्ी संघ संस्थाका प्रमतमनमध सवहतको सहभामर्तामा १ र्दने सममक्षा र्ने
कु नै कोमभि ववरुद्धको नयाँ खोप शुरुवात र्नयपने ि सो सम्बचन्त्ध स्वास््यकमीहरुलाई तामलम
र्दन आबश्यक भएमा संघबाट प्राप्त जानकािी अनुसाि संचालन र्नुय पदयछ

6

खोप कभिे ज बिाउन तथा योजना तयािी तथा मनर्यय कायायन्त्वयनको लामर् चजल्ला खोप
समन्त्वय समममत तथा कोमभि-१९ खोप अनुर्मन ि समन्त्वय समममतको बैठक आवश्यकता
अनुसाि सञ्चालन र्ने ।
२. योजना अनुसाि काययक्रम सं चालन तथा ब्यवस्थापन
ए.ई.एर्.आई. वकट खरिद (एमड्रनामलन ि मसरिञ्ज), ए.ई.एर्.आई. अनुर्मन तथा व्यवस्थापनको
लामर् वटम परिचालन, खोप तथा खोप सामाग्री िुवानी ि ववतिर्, सुपरिवेक्षर् तथा अनुर्मन
(चजल्ला, स्थामनय तह, स्वास््य संस्था), कोल्ि चेन सामग्री तथा सवािी साधनको लामर् इन्त्धन,
स्वास््य चशक्षा, सूचना तथा संचाि ि सामाचजक परिचालनका वक्रयाकलाप, आवश्यक सामाग्री
(खोप कािय, िचजिि, आवश्यक र्मय, र्म्र्याट) छपाई, आकचममक कोल्िचेन सामाग्री ि
सवािीसाधनको ममयत, खोपजन्त्य र्ोहि ब्यवस्थापन, कभिे ज कम भएका स्थामनय तहहरुमा
अमभमुचखकिर् तथा योजना तयािी बैठक, खोप छु ट ब्यचिको पवहचान ि खोप पुिा र्िाउन
ववशेष काययक्रम संचालन तथा जनशचि परिचालन आर्दको योजना बनाई सोवह अनुसाि नै
खचय ब्यवस्थापन र्ने
नोट:
१) कोमभि-१९ मबरुद्ध को खोप अमभयान तथा काययक्रम आकचस्मक तथा मनिन्त्ति रुपमा
संचालन र्रि िहनु पने ि सो को लामर् पटक पटक खोप कोल्िचेन तथा अन्त्य सामाग्रीहरु
ँ ा सो काययको लामर् कायायलयको सवािी साधनको प्रयोर्,
िुवानी तथा अनुर्मन र्नुय पने हुद
सोको लामर् इन्त्धन ि आकचस्मक ममयत सम्भाि यसै बजेटबाट र्रि काययक्रम सुचारु र्नुप
य दयछ
(यर्द कायायलयमा सवािी साधन नभएमा सो काययको लामर् मनयम अनुसाि सवािी साधन भािामा
मलएि काययक्रम सुचारु र्नुय पदयछ, उि कायय र्दाय अमनवायय सवािीसाधनको लर्बुक, ममयत
चस्टमेट, सम्झौता आर्द अद्यावमधक ि प्रमाचर्त र्रि िाख्नु पदयछ )
२) मनयममत खोप सेवाको लामर् खोप तथा कोल्ि चेन सामग्री ववतिर् तथा िुवानी काययमा
ववमनयोचजत िकम अपुर् भएमा यो काययक्रममा ववमनयोचजत बजेट बाट व्यवस्थापन र्नुप
य छय
३) कु नै नयाँ खोप आई सो को अमभमुचखकिर् ि ववशेष योजना र्नुप
य ने अवस्थामा स्वास््य
सेवा ववभार्को समन्त्वयमा प्रदे श तथा चजल्लामा यो काययक्रम संचालन व्यवस्था र्ने
४) अमभयान तथा मनयममत रुपमा काययक्रम संचालनको लामर् जनशचि परिचालन
अमभयानको लामर्
१. खोप र्दने स्वास््यकमी: वहमाली ि पहािी क्षेरमा १२५ जना ि तिाई, उपत्यका तथा
घना शहिी क्षेरहरुमा २०० जना सम्मको लामर् एक खोपकेन्त्र/सेसनमा कचम्तमा १ जना ि
थप लचक्षत संख्या भएमा सोवह अनुसाि स्वास््यकमी थप र्ने
उमेि

भौर्ोमलक ववकटता, लचक्षत

समूह ि मबशेष कािर्बाट थप हुने खोप केन्त्रहरुमा लचक्षत संख्या कम भएता पमन

कम्तीमा १ जना स्वास््यकमी ि २ जना स्वयंसेवक परिचालन र्ने
२. स्वयंम सेवक: एक खोप केन्त्र/सेसनमा कचम्तमा २ जना ि प्रत्येक २०० जना थप लचक्षत
संख्याको लामर् थप १ जना परिचालन र्ने (अमनवायय १ जना मवहला स्वयंसेवक)
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स्थामनय स्वास््य संस्थाबाट ए.ई.एर्.आई. व्यवस्थापन तथा खोप केन्त्रमा सहयोर्को लामर्
तोवकएको १ जना स्वास््यकमी अमनवायय परिचालन र्ने ि सो काययको लामर् स्थानीय तहमा
बजेट मबमनयोजन भएको छ, स्वास््य कायायलयले उि प्रयोजनको लामर् जनशिी परिचालन
र्नय सहचजकिर् र्ने ि योजना अनुसाि खोप सेसन संचालन र्दाय बजेट अपुर् भएमा स्वास््य
कायायलयमा ववमनयोचजत बजेट बाट भुिानी र्नुय पनेछ
चजल्ला तथा स्थामनय तहबाट सुपरिवेक्षक: चजल्ला तथा स्थामनय तहबाट ववशेष र्िी अमभयान
पूवत
य यािीमा सहचजकिर् ि अनुर्मनको लामर् सुपरिवेक्षक परिचालन र्ने
ए.ई.एर्.आई. वटम परिचालन: अमभयानहरुमा ए.ई.एर्.आई. भई ब्यवस्थापनमा सहयोर् ि
वटम परिचालन र्नय चचवकत्सक सवहत वटम बनाई सवै स्वास््य संस्थाहरुलाई सम्पकय नं. सवहत
उपलब्ध र्िाउने । यर्द ए.ई.एर्.आई. भई उपचाि व्यवस्थापन, अनुसन्त्धान आर्द र्नुय पिे मा
सो वटमलाई चशघ्र परिचालन र्ने
तोवकएका स्वास््य सं स्थामा/स्थानमा मनिन्त्ति (मवहना भिी) खोप सं चालन र्दायः
खोप र्दने स्वास््यकमी: दै मनक २०० जना सम्म लचक्षत संख्याको लामर् कचम्तमा १ जना ि
लचक्षत संख्या अनुसाि थप स्वास््यकमी
ए.ई.एर्.आई. अनुर्मन, व्यवस्थापन ि खोपकेन्त्रमा सहयोर्को लामर् अमनवायय १ जना
स्वास््यकमी (चचवकत्सक वा स्वास््यकमी )
३. आवश्यकता अनुसाि कोमभि खोप अमभयान समन्त्वय तथा अनुर्मन समममत तथा खोप
समन्त्वय समममत (प्रदे श ि चजल्ला) को बैठक, अमभमुचखकिर् ।
४. प्रदे श स्वास््य मनदे शनालय ि प्रदे श स्वास््य आपुमतय व्यवस्थापन केन्त्रले आवश्यकता ि
औचचत्यको आधािमा तोवकएको बजेटको परिमधमा िही योजना बनाई काययक्रम सञ्चालन तथा
व्यवस्थापन र्नय ससनेछन् ।
बजेट बाँिर्ाँि

प्राप्त बजेटबाट तोवकएका वक्रयाकलापहरु स्वास््य मनदे शनालय, प्रदे श आपूती व्यवस्थापन केन्त्र
ि चजल्लाको आवश्यकता अनुसाि पूनःयोजना बनाई नेपाल सिकािको आमथयक ऐन मनयमानुसाि
अमग्रम स्वीकृत र्िाई खचय र्ने व्यवस्था र्नुप
य दयछ । चजल्लाले अमभयानहरु संचालन र्नुय पूवय
प्रत्येक चिर्को सुक्ष्म योजना, खोप केन्त्र संख्या, खोप र्दने स्वास््यकमीको संख्या, स्वमंसेवक
संख्या, संचालन अवमध, खोप कोल्ि चेन ववतिर् योजना ि सुपरिवेक्षर् योजना तयाि र्िी
स्वीकृत र्िे ि सोही अनुसाि खचय व्यवस्थापन र्नुय पदयछ । अमभयानको समयमा जनशचि
व्यवस्थापन तथा परिचालन र्दाय खोप र्दने स्वास््यकमी प्रमत र्दन रु ७००/-, खोप केन्त्रमा
सहयोर् तथा ए.ई.एर्.आई व्यवस्थापनमा खवटने स्वास््य संस्थाको स्वास््यकमीलाई प्रमतर्दन
रु ८००/- यातायात खचयको व्यवस्था र्ने ि तोवकएको स्वास््य संस्था/स्थानमा मनिन्त्ति खोप
सञ्चालन र्दाय खोपर्दने स्वास््यकमीलाई ि ए.ई.एर्.आई अनुर्मन तथा व्यवस्थापन र्ने
स्वास््यकमीलाई खोप सञ्चालन भएको र्दनको रु २००/- रुपैयाको दिले यातायात खचयको
व्यवस्था र्ने । खोप अमभयान संचालन भएको समयमा र्ोहोि मैला व्यवस्थापन)

संकलन

ि व्यवस्थापन (को लामर् खोप संचालन र्ने स्वास््य संस्थाको कायायलय सहयोर्ीलाई यातायात
खचय महानर्िउपमहानर्ि,को हकमा प्रत्येक चिर्को लामर् रु १०००/- ि नर्िपामलका
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र्ाउँपामलकाको हकमा रु ७५०/- उपलब्ध र्िाउने साथै तोवकएका खोप केन्त्रमा मनयममत
खोप संचालन भएका स्वास््य संस्थालाई मामसक सोवह अनुसाि यातायात खचय उपलब्ध र्िाउने
सन्त्दभय सामाग्री

कोमभि-१९ िोर् ववरुद्धको खोप अमभयान कायय संचालन मनदे चशका २०७७/७८, अन्त्तरिम
मनदे चशका, स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा स्वास््य सेवा ववभार्बाट जािी मनदे शनहरु
ि अथय मन्त्रालयको काययसंचालन मनदे चशका -२०७५ ।

२. चजल्ला स्तिमा पूर्य खोप काययक्रमको सममक्षा तथा पूर्य खोप र्दर्ोपना ि सिसर्ाई प्रवधयन सम्वचन्त्ध अमभमुखीकिर् ि
र्दर्ोपनाको लामर् योजना तयािी र्ोष्ठी (नवमनवायचचत स्थामनय तह प्रमुख/उप प्रमुख, प्रमुख प्रसाशवकय अमधकृत, स्वास््य
शाखा प्रमुख) १ र्दने चजल्लामा बजेट उपलब्ध र्िाउने (श्रोतः र्ाभी नर्द अनुदान, रैमामसक:- पवहलो)
परिचय

संचघय संिचना अनुसाि स्थामनय तहको भूममका ि चजम्मेवािी बािे जानकािी एवं छलर्ल र्रि
खोप सेवामा अपनत्व ववकास र्नय, खोप काययक्रमको सममक्षा र्रि खोप कभिे ज बिाउन तथा
छु ट वर्य पवहचान र्िी खोप लर्ाई पूर्य खोप घोषर्ा ि र्दर्ोपना सुमनचश्चतताको लामर् योजना
तयािी तथा मनयममत खोप मार्यत सिसर्ाई प्रवयधन काययक्रमको बािे मा नवमनवायचचत प्रमतमनमध
ि काययकािीहरुलाई जानकािी तथा मनिन्त्तिताको लामर् यो काययक्रमको व्यवस्था र्रिएको छ

उद्धेश्य

िाविय खोप काययक्रमको महत्व, अवस्था, उपलचब्ध ि च ुनौतीहरुको बािे मा सममक्षा र्ने
खोप सेवा संचालन प्रवक्रया, खोप कोल्िचेन व्यवस्थापन बािे मा जानकािी र्िाउने
पूर्य खोप सुमनचश्चतता ि र्दर्ोपनाको औचचत्य ि प्रवक्रयाको बािे मा जानकािी र्िाउने
खोप काययक्रममा स्थानीय तहको भूममका ि चजम्मेवािीको बािे मा छलर्ल र्रि योजना बनाउने
मनयममत खोप मार्यत सिसर्ाई प्रबद्धयन काययक्रमको बािे मा जानकािी र्िाई सो को
मनिन्त्तिताको लामर् पहल र्ने

अपेचक्षत प्रमतर्ल

स्थामनय तहको खोप काययक्रमको सममक्षा भई अवस्थाको पवहचान हुनछ
े
खोप काययक्रममा स्थानीय तहको भूममका ि चजम्मेवािी प्रि भई अपनत्व ववकास हुनछ
े
खोप काययक्रमको सुदृविकिर्, मनयममत संचालन ि पूर्ख
य ोप घोषर्ा ि र्दर्ोपनाको मनिन्त्तिता
हुनेछ ।
खोप केन्त्र स्तिमा मनयममत खोप सेवा सञ्चालन सँर्ै सिसर्ाई प्रवधयन सेसन मनिन्त्ति सञ्चालन
हुनेछ ।
खोप काययक्रममा स्थानीय तहको भूममका ि चजम्मेवािीको बािे मा छलर्ल र्रि योजना तयाि
हुनेछ
मनयममत खोप मार्यत सिसर्ाई प्रबधयन काययक्रमको बािे मा जानकािी र्िाई सो को
मनिन्त्तिताको लामर् पहल हुने

संचालन प्रकृया

लचक्षत समूहः
सहभार्ी: स्थामनय तह प्रमुख तथा उप प्रमुख, प्रमुख प्रशासवकय अमधकृत, स्वास््य शाखा प्रमुख
सहजकतायः यस काययक्रमको सहजकताय मूलतः प्रादे चशक स्तिमा खोप काययक्रम सम्बचन्त्ध
प्रचशक्षक प्रचशक्षर् मलएका प्राववमधकहरु स्वास््य मनदे शनालय/स्वास््य कायायलयका तामलम प्राप्त
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खोप र्ोकल पसयन (खो.सु.अ./खो.सु,को.चे.अ.), ज.स्वा.अ. वा खोप काययक्रमको प्रचशक्षक
प्रचशक्षर्मा सहभामर् भएका अन्त्य प्राववमधक कमयचािीहरु/ववकास साझेदाि मनकायका
प्राववमधकहरु हुनछ
े न् ।
सञ्चालन र्ने अवमधः
यो काययक्रम र्ाभी नर्द श्रोतबाट ववमनयोचजत भएको ि सो िकमको उपयोर् मिसेम्बि २०२२
मभर (मंमसि मसान्त्त मभर) नै र्रि प्रमतवेदन र्रिससनु पने भएको हुदाँ पवहलो रैमामसकमा
ववमनयोजन र्रिएको छ ि सोही अनुसाि काययक्रम संचालन र्नुपदयछ ।
सञ्चालन प्रवक्रयाः
चजल्लामा ववमनयोचजत बजेटबाट अमग्रम योजना तयाि र्रि स्वास््य कायायलयले स्थामनय तहहरु
सँर्को समन्त्वयमा काययक्रम संचालनको मममत, स्थान ि समय तोकी काययक्रम संचालन र्ने
व्यवस्था र्नुप
य नेछ ।
यो काययक्रम संचालन र्दाय सके सम्म चजल्ला तहमा वा सम्बचन्त्धत स्थामनय तहमा (विाका
जनप्रमतमनमध तथा स्वास््य संस्था प्रमुखहरुको सहभामर्तामा स्थानीय तहको अमभमुचखकिर्
समेत एकीकिर् र्रि) अवस्था हेिेि स्थानीय तह स्तिको पूर्य खोप काययक्रमको सममक्षा तथा
पूर्य खोप र्दर्ोपना ि सिसर्ाई प्रवधयन लामर् योजना तयािी र्ोष्ठी सँर्ै र्ाभेि र्नय सवकनेछ ।
उि काययक्रमको काययक्रम संचालन तामलका, प्रस्तुमतकिर् सामाग्री, मबमध आर्द स्वास््य
कायायलय, प्रदे श स्वास््य मनदे शनालय, बाल स्वास््य तथा खोप सेवा शाखा सँर् समन्त्वय र्रि
प्रामप्त तथा उपलब्ध र्िाउने व्यवस्था र्नुप
य नेछ
यो काययक्रम पश्चात स्थामनय तहका काययक्रमहरु प्रभावकािी बनाई खोप सेवा सुदृिीकिर्, पूर्य
खोप घोषर्ा सुमनश्चतता ि र्दर्ोपना तथा सिसर्ाई प्रबद्र्धन काययक्रमको मनिन्त्तिता र्िाउने
उद्देश्य िहेकोले तोवकएका सहभामर्हरुको सहभामर्ता शुमनचश्चत र्नय स्वास््य प्रमुख/खोप र्ोकल
पसयनले समयमानै पटक पटक स्थामनय तहका प्रमुख, स्वास््य शाखा प्रमुखहरु सँर् समन्त्वय
र्रि उपयुि
य समय यवकन र्ने
यो काययक्रममा स्थामनय तहको सहभामर्ता शुमनचश्चत र्नय चजल्ला समन्त्वय समममतका प्रमुखसँर्
समन्त्वय र्रि, समन्त्वय समममत मार्यत सहभार्ी बोलाइ काययक्रम संचालनको व्यवस्था र्नुप
य ने
छ
उि काययक्रममा आउँदा स्वास््य शाखा प्रमुखहरुले ववर्त १ वषयको खोपको प्रर्मत, पूर्य खोप
घोषर्ा ि र्दर्ोपनाको अवस्था, खोप काययक्रममा स्थानीय तहबाट र्रिएका वक्रयाकलापहरु,
सिसर्ाई प्रवधयन सेसनको अवस्था आर्दको ववविर् अमनवायय तयाि र्रि काययक्रममा
प्रस्तुमतकिर् ि छलर्ल र्िाउने व्यवस्था र्नुप
य दयछ
उि अमभमुचखकिर् काययक्रमको अन्त्तमा मनयममत खोप सुदृविकिर्, पूर्ख
य ोप घोषर्ा ि र्दर्ोपना
तथा सिसर्ाई प्रबधयन काययक्रम मनिन्त्तिताको कायययोजना प्रस्तुत र्नुप
य नेछ ।
पूर्ख
य ोप घोषर्ा नभएका स्थामनय तहहरुले पूर्य खोप घोषर्ाको कायययोजना अमनवायय रुपले
प्रस्तुत र्नुप
य ने छ ।
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बजेट बाँिर्ाँि

प्राप्त बजेट नेपाल सिकािको प्रचमलत आमथयक ऐन मनयम अनुसाि श्रोत व्यचि, सहजकताय
पारिश्रममक, दै .भ्र.भ., यातायात खचय, स्टे शनिी, शैचक्षक सामाग्री, हल भािा, खाजा, र्ोटोकपी,
ब्यानि ि ववववध चशषयकमा खचय र्नय सवकनेछ ।
यस बजेटबाट चजल्ला स्तिमा वा स्थामनय तहलाई पायक पने स्थानमा केन्त्र तोकी काययक्रम
संचालन र्नय सवकने छ

सन्त्दभय सामाग्री

पूर्ख
य ोप घोषर्ा मनदे चशका, िाविय खोप काययक्रम सम्बचन्त्ध मार्यदशयन तथा सिसर्ाई प्रबद्र्धन
काययक्रम संचालन प्रवक्रयाको मनदे चशका ि अथय मन्त्रालयको काययसंचालन मनदे चशका-२०७५

३. पामलका स्तिमा पूर् य खोप काययक्रमको सममक्षा तथा पूर् य खोप र्दर्ोपना ि सिसर्ाई प्रवधयन कालामर्
योजना तयािी र्ोष्ठी १ र्दने (स्थानीय तह खोप समन्त्वय सममती, विा प्रमतमनमध ि स्वास््य सं स्था प्रमुख)
चजल्लामा बजेट उपलब्ध र्िाउने (श्रोतः र्ाभी नर्द अनुदान, रैमामसक:- पवहलो)
परिचय

संचघय संिचना अनुसाि स्थामनय तह अन्त्तर्यत विाहरुको भूममका ि चजम्मेवािीबािे जानकािी एवं
छलर्ल र्रि खोप सेवामा अपनत्व ववकास र्नय, खोप काययक्रमको सममक्षा र्रि खोप कभिे ज
बिाउन तथा छु ट वर्य पवहचान र्िी खोप लर्ाई पूर्य खोप घोषर्ा ि र्दर्ोपना सुमनचश्चतताको
लामर् योजना तयािी तथा मनयममत खोप मार्यत सिसर्ाई प्रबधयन काययक्रमको सम्बन्त्धमा
नवमनवायचचत विा प्रमतमनमध तथा स्वास््य संस्था प्रमुखहरुलाई सहभामर् र्िाइ स्थानीय तहमा
काययक्रम संचालन र्नय यो काययक्रमको व्यवस्था र्रिएको छ l
नोट: यो काययक्रम स्थानीय तहमा संचचालन हुने भएता पमन उि काययक्रमको बजेट र्ाभी
श्रोत तर्यको भएकोले चजल्लामा मबमनयोजन भएको छ l स्वास््य कायायलयले चजल्लास्तिको
र्ोष्ठीमा काययक्रम संचालनको योजना बनाई सोवह अनुसाि िकम भुिानी व्यवस्था र्नुय पनेछ
। यर्द चजल्ला स्तिको मामथ उल्लेख भएको र्ोष्ठी स्थामनय तहमा संचालन र्ने भएमा दुवै
काययक्रमलाई एवककृत र्रि संचालन र्नय सवकने छ l यसिी काययक्रम संचालन र्दाय पमन
सहभामर्ता सुमनचश्चतताको लामर् स्थानीय तह संर् समन्त्वय र्िे ि मार संचालन र्नुय पदयछ l

उद्धेश्य

िाविय खोप काययक्रमको महत्व, अवस्था, उपलचब्ध ि च ुनौतीहरुको बािे मा सममक्षा र्ने
खोप सेवा संचालन प्रवक्रया, खोप कोल्िचेन व्यवस्थापन बािे मा जानकािी र्िाउने
पूर्य खोप सुमनचश्चतता ि र्दर्ोपनाको औचचत्य ि प्रवक्रयाको बािे मा जानकािी र्िाउने
खोप काययक्रममा स्थानीय तह, विाको भूममका ि चजम्मेवािीको बािे मा छलर्ल र्रि योजना
बनाउने
मनयममत खोप मार्यत सिसर्ाई प्रबद्र्धन काययक्रमको बािे मा जानकािी र्िाई सो को
मनिन्त्तिताको लामर् पहल र्ने

अपेचक्षत प्रमतर्ल

विा/स्वास््य संस्था स्तिको खोप काययक्रमको सममक्षा भई अवस्थाको पवहचान हुनछ
े
खोप काययक्रममा स्थामनय तह/विाको भूममका ि चजम्मेवािी प्रि भई अपनत्व ववकास हुनेछ
खोप काययक्रमको सुदृविकिर्, मनयममत संचालन ि पूर्ख
य ोप घोषर्ा ि र्दर्ोपनाको सुमनश्चतता
हुनेछ ।
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खोप केन्त्र स्तिमा मनयममत खोप सेवा संचालनसँर्ै सिसर्ाई प्रबधयन सेसन मनिन्त्ति सञ्चालन
हुनेछ ।
संचालन प्रवक्रया

लचक्षत समूहः
सहभार्ी: स्थामनय तह खोप समन्त्वय समममत सदस्य, विा जनप्रमतमनमध ि स्वास््य संस्था प्रमुख
सहजकताय: यस काययक्रमको सहजकताय मूलतः स्वास््य शाखा प्रमुख, स्वास््य कायायलयका खोप
र्ोकल पसयन हुनछ
े न् ।
सञ्चालन र्ने अवमधः
यो काययक्रम र्ामभ नर्द श्रोतबाट ववमनयोचजत भएको ि सो िकमको उपयोर् मिसेम्बि २०२२
(२०७९ मंमसि मसान्त्त) मभर नै र्रि प्रमतवेदन र्रिससनु पने भएको हुदाँ पवहलो रैमामसकमा
ववमनयोजन र्रिएको छ ि सोही अनुसाि काययक्रम संचालन र्नुपदयछ ।
सञ्चालन प्रवक्रयाः
चजल्लाले चजल्ला स्तिमा संचालन हुने स्थानीय तह प्रमुखहरुको अमभमुखीकािर् कै समय वा
स्थानीय तह सँर्को समन्त्वयमा काययक्रम संचालनको मममत, स्थान ि समय तोकी काययक्रम
संचालन र्ने व्यवस्था र्नुप
य नेछ ।
यर्द चजल्ला स्तिको मामथ बुदा न. २ मा

उल्लेख भएको र्ोष्ठी स्थामनय तहमा संचालन र्ने

भएमा यो काययक्रमलाई समेत एवककृत र्रि संचालन र्नय सवकने छ l यसिी काययक्रम संचालन
र्दाय पमन सहभामर्ता सुमनचश्चतताको लामर् स्थानीय तह संर् समन्त्वय र्िे ि मार संचालन र्नुय
पदयछ
यो काययक्रम पश्चात स्थामनय तह/विाका काययक्रमहरु प्रभावकािी बनाई खोप सेवा सुदृिीकिर्,
पूर्य खोप घोषर्ा सुमनश्चतता ि र्दर्ोपना तथा सिसर्ाई प्रबद्र्धन काययक्रमको मनिन्त्तिता र्िाउने
उद्देश्य िहेकोले तोवकएका सहभामर्हरुको सहभामर्ता सुमनचश्चत र्नय स्वास््य प्रमुख/खोप र्ोकल
पसयनले समयमानै पटक पटक स्थामनय तहको स्वास््य शाखा प्रमुखहरुसँर् समन्त्वय र्रि उपयुि
समय यवकन र्नुप
य ने छ
उि काययक्रममा आउँदा स्वास््य संस्था प्रमुखहरुले ववर्त १ वषयको खोपको प्रर्मत, पूर्य खोप
घोषर्ा ि र्दर्ोपनाको अवस्था, खोप काययक्रममा विातहबाट र्रिएको वक्रयाकलापहरु, सिसर्ाई
प्रबधयन सेसनको अवस्था आर्दको ववविर् अमनवायय तयाि र्रि काययक्रममा प्रस्तुमतकिर् ि
छलर्ल र्िाउने व्यवस्था र्नुप
य दयछ
उि अमभमुचखकिर् काययक्रमको अन्त्तमा मनयममत खोप सुदृविकिर्, पूर्ख
य ोप घोषर्ा ि र्दर्ोपना
तथा सिसर्ाई प्रबधयन काययक्रम मनिन्त्तिताको कायययोजना प्रस्तुत र्नुप
य नेछ
पूर्ख
य ोप घोषर्ा नभएका विाहरुले पूर्य खोप घोषर्ाको कायययोजना अमनवायय रुपले प्रस्तुत
र्नुप
य नेछ ।
बजेट बाँिर्ाँि

प्राप्त बजेट नेपाल सिकािको प्रचमलत आमथयक ऐन मनयम अनुसाि श्रोत व्यचि, सहजकताय
पारिश्रममक, दै .भ्र.भ., यातायात खचय, स्टे शनिी, शैचक्षक सामाग्री, हल भािा, खाजा, र्ोटोकपी, ब्यानि
ि ववववध चशषयकमा खचय र्नय सवकनेछ ।
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सन्त्दभय सामाग्री

पूर्ख
य ोप घोषर्ा मनदे चशका, िाविय खोप काययक्रम सम्बचन्त्ध मार्यदशयन तथा सिसर्ाई प्रबधयन
काययक्रम संचालन प्रवक्रयाको मनदे चशका ि अथय मन्त्रालयको काययसंचालन मनदे चशका-२०७५

४. पामलका स्तिमा खोप छु ट बच्चा (शुन्त्य िोज तथा ड्रप आउट) को पवहचान ि छु ट खोप पूिा र्िी पूर् य
खोप सुमनचश्चतता तथा मनयममत खोप ि सिसर्ाई प्रवधयनको लामर् िर्नीमत तयािी तथा सुक्ष्म योजना
अद्यायवमधक २ र्दने र्ोवष्ठ चजल्लामा बजेट उपलब्ध र्िाउने (श्रोतःर्ाभी नर्द अनुदान, रैमामसक:-तेस्रो )
परिचय

विा, स्वास््य संस्था ि स्थामनयस्तिमा खोप छु ट भएका बालबामलकाहरुको पवहचान र्िी छु ट
खोप पुिा र्िाउन तथा सिसर्ाई प्रबधयन काययक्रमको मनिन्त्तिताको लामर् िर्नीमत तयािी तथा
खोप काययक्रमको प्रर्मतको सममक्षा ि सुधािको लामर् तहर्त सुक्ष्मयोजना अद्यावमधक र्नय
स्थामनय तह तथा स्वास््य संस्थाको क्षमता ववकास र्िी काययक्रम प्रभावकािी बनाउन यो
काययक्रमको व्यवस्था र्रिएको छ । स्थामनय तहमा संचालन हुने काययक्रमको सममक्षा ि स्थानीय
तह तथा स्वास््य संस्थाहरुसंर् समन्त्वय, सहकायय बिाउन अत्यन्त्त महत्वपूर्य हुने भएकोले
स्वास््य कायायलयले यो काययक्रम प्रभावकािी रुपमा आयोजना ि संचालन

उद्धेश्य

र्नुय पदयछ

स्वास््य संस्था/विा/स्थामनय स्तिको खोप काययक्रमको उपलचब्ध, प्रर्मतको अवस्था ववश्लेषर्
एवं सममक्षा र्रि सुधािको लामर् स्वास््य संस्था/विा एवं स्थामनय तहको सुक्ष्म योजना
बनाउन/अद्यावमधक र्नय क्षमता ववकास र्ने
खोप काययक्रमबाट प्राप्त उपलचब्ध कायम िाख्दै र्ुर्स्तिीय खोप सेवा मार्यत पूर्य खोप सुमनचश्चत
र्नय उपलब्ध श्रोत साधनको उचचत परिचालनको योजना बनाउने
पूर्य खोप सुमनचश्चतता घोषर्ा ि र्दर्ोपनाको योजना बनाई कायायन्त्वयन र्ने
खोप छु ट बालबामलकाको पवहचान र्िी खोप पूिा र्नय, मनयममत खोप ि सिसर्ाई प्रवधयन
काययक्रमको मनिन्त्तिताको लामर् िर्नैमतक योजना तयाि र्ने

अपेचक्षत प्रमतर्ल

स्थानीय विा, स्वास््य

संस्था ि स्थानीय तह तहको कायय प्रर्मत, उपलचब्ध, सुधाि र्नुप
य ने

पक्षहरुको पवहचान भई र्ुर्स्तिीय ि प्रभावकािी खोप सेवा सञ्चालन र्नय सुक्ष्म योजना मनमायर्
र्नय क्षमता ववकास हुनछ
े
।
खोप प्रर्मतमा वृवद्ध, खोप खेि जाने दिमा कमी हुनका साथै पूर्य खोप सुमनचश्चतता ि र्दर्ोपना
काययक्रम सञ्चालन हुनछ
े ।
मनयममत खोप ि सिसर्ाई प्रबधयन काययक्रम मनिन्त्ति सञ्चालन हुनेछ ।

संचालन प्रवक्रया

लचक्षत समूहः
सहभार्ी: सवै स्वास््य संस्था प्रमुखहरु, स्थामनय तहबाट स्वास््य शाखा प्रमुख वा अन्त्य
स्वास््यकमी, खोप सेवामा संलग्न अन्त्य संघ संस्था प्रमतमनमधहरु साथै नर्ि स्वास््य केन्त्र,
सामुदायीक स्वास््य केन्त्र, विा स्वास््य केन्त्रमा काययित स्वास््यकमी हरूलाइय समेत सहभार्ी
र्िाउनु पदयछ
सञ्चालन र्ने अवमधः २ र्दन
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स्वीकृत काययक्रममा उल्लेख भए अनुसाि प्रदे शको योजना तथा अमभमूचखकिर् काययक्रम पश्चात
तोवकएकै रैमामसकमा

काययक्रम संचालन र्नुपने छ ।

सञ्चालन प्रकृया
यो काययक्रम प्रदे श स्तिमा सम्पन्न भए पश्चात संचालन र्नुप
य दयछ ।
संघ, प्रदे श स्वास््य मनदे शनालय ि साझेदाि मनकायबाट समेत श्रोत व्यचि/सहजकतायको प्रत्यक्ष
संलग्नतामा आयोजना र्नुप
य ने भएकोले चजल्लाले स्वास््य मनदे शनालयसंर् अमग्रम समन्त्वय र्िी
र्ोवष्ठको मममत तोसनुपदयछ ।
यो काययक्रम यस अचघ प्रदे श स्तिमा सुक्ष्मयोजना तयािीमा संलग्न प्रचशक्षक प्रचशक्षर् तामलममा
सहभार्ी सहजकतायबाट संचालन र्नुप
य दयछ । यर्द स्वास््य कायायलय अन्त्तर्यत त्यस्ता जनशचि
नभएमा प्रदे श वा अन्त्य स्वास््य कायायलयहरुसंर् समेत समन्त्वय र्िी सहजकतायको व्यवस्था
र्िे ि मार काययक्रम संचालन र्िी प्रभावकािी बनाउनु पदयछ ।
स्वास््य कायायलयले यो र्ोवष्ठ संचालन पूवय सुक्ष्मयोजना र्ािममा र्त आ. व. को पूर्य ववविर्
ि यस आ. व. को श्रावर् दे चख हाल सम्मको ववविर् अमनवायय रुपमा भिे ि ल्याउन साथै खोप
कोल्िचेन सामाग्रीको मौज्दात ववविर्, खोप सेसन संचालन अवस्था, सिसर्ाई प्रबधयन सेसन
संचालन अवस्था, नयाँ र्रिएका कृयाकलापहरु आर्द समेत मलइ आउन परबाट जानकािी
र्िाउने । स्वास््य संस्थाबाट खोप काययकतायसंर् छलर्ल र्रि खोप केन्त्र स्तिको जे.ई. ि
दादुिा खोपको आवश्यकता मनधायिर् र्िे ि आउन जानकािी र्िाउने ।
यो र्ोवष्ठमा:
पवहलो र्दन
१.िाविय खोप काययक्रमको लक्ष्य, उद्देश्य, उपलचब्ध, च ुनौमतबािे प्रस्तुमतकिर् र्िी जानकािी
र्िाउने
२. चजल्ला, स्थानीय तह ि विा स्तिको खोप, कोल्िचेन अवस्था, प्रर्मत अवस्था, सिसर्ाई
प्रबधयन काययक्रमको अवस्था, पूर्य खोपको अवस्था, मुख्य उपलचब्ध, समस्या ि च ुनौमतहरुको
प्रस्तुमतकिर् ि छलर्ल र्िाउने
३. उच्च प्रर्मत ि कम प्रर्मत भएका स्थामनय तह ि विाहरुको कािर् सुधािको उपाय बािे
छलर्ल र्िाउने
४.स्थामनय स्तिमा ववमनयोचजत काययक्रमहरु ि संचालनको अवस्थाबािे प्रस्तुमतकिर् ि छलर्ल
र्िाउने
५.सुक्ष्मयोजनाको आवश्यकता, तयािी प्रकृया ि ववशेषताबािे जानकािी र्िाउने ।
दोस्रो र्दन
१. सबै स्थामनय तह/स्वास््य संस्था स्तिबाट मार् र्रिएको त्यांक भएको यवकन र्ने वा
उपलब्ध र्िाउने ि स्थानीय तह अनुसाि समूह बनाईः १.१ सुक्ष्मयोजना र्ािम अध्ययन ि
अभ्यास शुरु र्िाउने । सहजकतायले प्रदशयन र्दै प्रत्येक र्ािम भदै सहभार्ीहरुको अभ्यासको
अनुर्मन र्ने ि प्रि पादै सवैको क्षमता ववकास भए नभएको (सुक्ष्मयोजना र्ािम भनय,
र्ािमको प्रयोर् र्नय,त्यांक ववश्लेषर् र्नय ) यवकन हुने ।

14

१.२.खोप कोल्िचेन सामाग्रीको योजना वनाउँदा वास्तववक योजना वनाई सामाग्रीको कमम तथा
खेि जानबाट बचाउन तोवकएको लक्ष्य, खोपकेन्त्र ि ३ वषयको सिदि प्रर्मतको समेतको
आधािमा योजना र्िाउन अभ्यास र्िाउने ।
१.३.सवैको अभ्यास सवकएपमछ कुनै एक सं स्थालाई प्रस्तुमतकिर् र्िाउदै सवैलाई भेरिर्ाई
र्िाउदै प्रि पाने
नोटः यो र्ोवष्ठ सहजकतायको क्षमता ववकास र्ने यस पमछ मनिन्त्ति स्थामनय तह ि स्वास््य
संस्थामा स्तिमा सुक्ष्मयोजना वनाई खोप सेवा सुधाि र्नुय पने भएकोले सवैले समान बुझ्नु
पनेमा जोि र्रि महशुस र्िाउने ।
२. स्वास््य संस्थाको तयािी सुक्ष्मयोजनाबाट स्थामनय तहको समायोजन र्िाउने
३. तयािी सुक्ष्मयोजना १ प्रमत सम्वचन्त्धत संस्थामा िाख्ने ि १ प्रमत मामथल्लो मनकायमा पठाउन
जानकािी र्िाउने ।
४. सवै स्थानीय तहको सुक्ष्मयोजनाबाट समायोजन र्िे ि चजल्लाको सुक्ष्मयोजना तयाि र्िी
कायायन्त्वयन र्ने ।
अन्त्तमा पूर्ख
य ोप सुमनचश्चतता ि र्दर्ोपनाको औचचत्य, छु ट खोप बालबामलकाको पवहचान तथा छु ट
खोप पुिा र्िाउने प्रकृया ि चजम्मेवािी तथा सिसर्ाई प्रबदधयन काययक्रमको मनिन्त्तिता बािे
छलर्ल र्दै समापन र्ने

बजेट बाँिर्ाँि

प्राप्त बजेटबाट नेपाल सिकािको आमथयक ऐन मनयमानुसाि दै मनक भ्रमर् भत्ता, यातायात, स्टे शनिी,
शैचक्षक सामाग्री, हल तथा जेनेिेटि भािा, खाजा, व्यानि, ववववध (र्ोटोकपी, श्रोत व्यचि तथा
सहजकतायको पारिश्रममक (प्रदे श समेत) आर्दको लामर् खचयको ववविर् अमग्रम योजना बनाई
स्वीकृत र्िाई खचय र्ने व्यवस्था र्नुप
य दयछ ।

सन्त्धभय सामग्री

स्थामनय तह, स्वास््य संस्था स्तिको सुक्ष्मयोजना र्ािम ि अथय मन्त्रालयको कायय संचालन
मनदे चशका-२०७५ ।

५. खोप छु ट बच्चा (शुन्त्य िोज तथा ड्रप आउट) को पवहचान ि छु ट खोप पूिा र्िी पूर् य खोप सुमनचश्चतता तथा
मनयममत खोप ि सिसर्ाई प्रबधयनको लामर् िर्नीमत तयािी तथा सुक्ष्म योजना अद्यावमधक ३ र्दने र्ोवष्ठ ७
वटै प्रदे श तहरुमा, प्रदे शमा बजेट उपलब्ध र्िाउने (श्रोतः र्ाभी नर्द अनुदान, रैमामसक:- तेस्रो)
परिचय

विा/स्वास््य संस्था, स्थानीय तह ि चजल्लास्तिको समेत खोप कोल्िचेन तथा सिसर्ाई प्रबधयन
काययक्रम संचालन, प्रर्मतको सममक्षा ि सुधािको लामर् तहर्त सुक्ष्मयोजना बनाउन चजल्लाको
क्षमता ववकास र्िी काययक्रम प्रभावकािी बनाउन यो काययक्रमको व्यवस्था र्रिएको छ ।
चजल्ला तहमा संचालन हुने काययक्रमको सममक्षा ि स्थामनय तथा स्वास््य संस्थाहरुसंर् समन्त्वय,
सहकायय बिाउन अत्यन्त्त महत्वपूर्य हुने भएकोले स्वास््य मनदे शनालयले स्वास््य कायायलयहरुको
सहभामर्तामा यो काययक्रम प्रभावकािी रुपमा आयोजना ि संचालन र्नुय पदयछ ।

उद्धेश्य

चजल्लास्तिको खोप काययक्रमको उपलचब्ध, प्रर्मतको अवस्था ववश्लेषर् एवं समीक्षा र्रि सुधािको
लामर् स्वास््य संस्था, स्थामनय तह ि चजल्लाको सुक्ष्म योजना बनाउने क्षमता ववकास र्ने
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खोप काययक्रमबाट प्राप्त उपलचब्ध कायम िाख्दै र्ुर्स्तिीय खोप सेवा मार्यत पूर्य खोप सुमनचश्चत
र्नय उपलब्ध श्रोत साधनको उचचत परिचालनको योजना बनाउने
पूर्य खोप सुमनचश्चतता घोषर्ा ि र्दर्ोपनाको योजना बनाई कायायन्त्वयन र्ने
खोप कोल्िचेन सामाग्रीको वास्तववक आवश्यकताको आधािमा योजना बनाउने
मनयममत खोप मार्यत सिसर्ाई प्रबधयन काययक्रम संचालनको लामर् पूनत
य ाजर्ी तामलम र्दने

अपेचक्षत प्रमतर्ल

चजल्ला तहको कायय प्रर्मत, उपलचब्ध, सुधाि र्नुप
य ने पक्षहरुको पवहचान भई र्ुर्स्तिीय ि
प्रभावकािी खोप सेवा सञ्चालन र्नय योजना मनमायर् र्नय क्षमता ववकास हुनेछ ।
खोप प्रर्मतमा वृवद्ध, खोप खेि जाने दिमा कमी हुनका साथै पूर्य खोप सुमनचश्चतता ि र्दर्ोपना
काययक्रम सञ्चालन हुनछ
े ।
सिसर्ाई प्रबधयन सेसनमा संलग्न स्वास््यकमीहरुको क्षमता ववकासहुनेछ ।

संचालन प्रवक्रया

लचक्षत समूहः
सहभार्ीः स्वास््य कायायलय प्रमुख, खोप काययक्रम र्ोकल पसयन, कोल्ि चेन अमधकुत/अमसस्टेन्त्ट
वा र्ोकल पसयन आवश्यकता अनुसाि महानर्ि, उपमहानर्िका स्वास््य शाखा प्रमुख तथा
वजेटको परिमधमा िवह अन्त्य सिोकािवालाहरु
सञ्चालन र्ने अवमधः
३ र्दन
सञ्चालन प्रकृया
यो काययक्रम प्रदे श स्तिमा सम्पन्न भए पश्चात चजल्लामा ि चजल्ला स्तिमा सम्पन्न पश्चात मार
स्थामनय तहमा सञ्चालन र्नुप
य ने भएकोले तोवकएको रैमामसकको सुरुमा नै

संचालन र्नुप
य दयछ

सुक्ष्म योजना तयािी र्ोवष्ठमा संघ, प्रदे श स्वास््य मनदे शनालय, साझेदािमन कायबाट समेत श्रोत
व्यचि/सहजकतायको प्रत्यक्ष संलग्नतामा आयोजना र्नुप
य ने भएकोलेस्वास््य मनदे शनालयले परिवाि
कल्यार् महाशाखासंर् अमग्रम समन्त्वय र्िी र्ोवष्ठको मममत तोसनुपदयछ ।
प्रदे श स्तिको सममक्षामा आउँदा स्वास््य कायायलयले स्थामनय तह तथा स्वास््य संस्था स्तिको
सुक्ष्म योजनाबाट समायोजन भएको चजल्लाको सुक्ष्म योजना (खोपको ३ वषयको प्रर्मत संख्या,
र्त वषयको कभिे ज, खोप खेि जाने दि, पूर्य खोप सुमनचश्चतता घोषर्ाको अवस्था, सिसर्ाई प्रबधयन
सेसन संचालन अवस्था, पवहचान भएका समस्याहरु आर्द) तयाि र्िी मलई आउन स्वास््य
मनदे शनालयबाट जानकािी एवं समन्त्वय र्नुय पदयछ ।
यो र्ोवष्ठमा पवहलो र्दन
१. िाविय खोप काययक्रमको लक्ष्य, उद्देश्य, उपलचब्ध, च ुनौमतबािे प्रस्तुमतकिर् र्िी जानकािी
र्िाउने
२. चजल्लास्तिको खोप, कोल्िचेन अवस्था, प्रर्मत अवस्था, सिसर्ाई प्रबधयन काययक्रमको अवस्था,
पूर्ख
य ोपको अवस्था, मुख्य उपलचब्ध समस्या ि च ुनौमतहरु प्रस्तुमतकिर् ि छलर्ल र्िाउने
३. उच्च प्रर्मत ि कम प्रर्मत भएका चजल्लाहरुको कािर्, सुधािको उपायबािे छलर्ल र्िाउने
४. खोप छु ट भएका बच्चाहरुको पवहचान तथा छु ट खोप पुिा र्िाउन तथा सिसर्ाई प्रबधयन
काययक्रमको मनिन्त्तिताको लामर् िर्नैमतक योजना तयाि र्ने
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४. चजल्लास्तिमा ववमनयोचजत काययक्रमहरु ि संचालनको अवस्थाबािे प्रस्तुमतकिर् ि छलर्ल
र्िाउने
५. सुक्ष्मयोजनाको आवश्यकता, तयािी प्रकृया ि ववशेषताबािे जानकािी र्िाउने ।
दोस्रो र्दन
१. सवै चजल्लास्तिबाट मार् र्रिएको त्यांक भएको यवकन र्ने वा उपलब्ध र्िाउने ि चजल्ला
अनुसाि समूह वनाईः
१.१ सुक्ष्मयोजना र्ािम अध्ययन ि अभ्यास शुरु र्िाउने । सहजकतायले प्रदशयन र्दै प्रत्येक
र्ािम भदै सहभार्ीहरुको अभ्यासको अनुर्मन र्ने ि प्रि पादै सवैको क्षमता ववकास भए
नभएको (सुक्ष्मयोजना र्ािम भनय,र्ािमको प्रयोर् र्नय,त्यांक ववश्लेषर् र्नय ) यवकन हुने ।
१.२.खोप कोल्िचेन सामाग्रीको योजना वनाउँदा वास्तववक योजना वनाई अभाव तथा खेि
जानबाट बचाउन तोवकएको लक्ष्य, खोपकेन्त्र ि ३ वषयको सिदि प्रर्मतको समेतको आधािमा
योजना र्िाउन अभ्यास र्िाउने ।
१.३.सवैको अभ्यास सवकएपमछ कुनै एक चजल्लालाई प्रस्तुमतकिर् र्िाउदै सवैलाई भेरिर्ाई
र्िाउदै प्रि पाने
नोटः यो र्ोवष्ठले सहजकतायक क्षमता ववकास र्ने ि यस पमछ मनिन्त्ति चजल्ला, स्थानीय तह ि
स्वास््य संस्थामा स्तिमा सुक्ष्मयोजना वनाई खोप सेवा सुधाि र्नुय पने भएकोले सवैले समान
बुझ्नु पनेमा जोि र्रि महशुस र्िाउने । स्वास््य शाखा प्रमुख ि स्वास््य संस्था प्रमुख
सहचजकिर् र्िी विा, स्थामनय तहको वावषयक सुक्ष्म योजना तयाि र्ने ि कायायन्त्वयन र्नुय पनेमा
ववशेष जोि र्दने ।
ते श्रो र्दन
काययक्रमको तेस्रो र्दन सिसर्ाई प्रबधयन काययक्रमको औचचत्य ि अवस्था बािे जानकािी र्िाई
प्रत्येक चजल्लाले स्थामनय तहमा सेसन संचालन प्याकेजको अमभमुचखकिर्को र्नय पने हुदाँ सो
बािे मा प्याकेजको पूनतायजर्ी र्ने
१. यो पूनतायजर्ी तामलम संचालन र्नय यस अचघ चजल्लामा उपलब्ध र्िाएको तामलम प्याकेज
वा

परिमाजयन भै उपलब्ध भएको भए सो को प्रयोर् र्ने

२. यस अचघ तामलम मलएका स्वास््य मनदे शनालयका र्ोकल पसयन, वाटिएिका प्रदे शचस्थत
र्ुर्स्ति अनुर्मन अमधकृतबाट समेत सहचजकिर् र्िाउनु पदयछ ।
३. खोप सेवा मार्यत सेसन संचालन र्नय प्रेरित र्ने साथै स्थामनय तह बाट आवश्यक सामाग्री
ब्यवस्था र्नय छलर्ल र्ने — हातधुने सामाग्री, र्मनयचि आर्द ।
नोटः यो काययक्रममा एक समुहमा बविमा २०— २५ जनाको सहभामर् र्िाउनु पदयछ ।
अन्त्तमा पूर्ख
य ोप सुमनचश्चतता ि र्दर्ोपनाको औचचत्य, खोप छु ट बच्चाको पवहचान ि खोप पुिा
र्िाउने प्रकृया ि चजम्मेवािी तथा सिसर्ाई प्रबधयन बािे छलर्ल र्दै समापन र्ने

बजेट बाँिर्ाँि

प्राप्त बजेटबाट नेपाल सिकािको आमथयक ऐन मनयमानुसाि दै मनक भ्रमर् भत्ता, यातायात, स्टे शनिी,
शैचक्षक सामाग्री, हल तथा जेनेिेटि भािा, खाजा, व्यानि, ववववध (र्ोटोकपी, श्रोत व्यचि तथा

17

सहजकतायको पारिश्रममक (केन्त्र, प्रदे श समेत) आर्दको लामर् खचयको ववविर् अमग्रम योजना
बनाई स्वीकृत र्िाई खचय र्ने व्यवस्था र्नुप
य दयछ ।
सन्त्दभय सामग्री

प्रस्तुमतकिर् स्लाईि, चजल्ला,स्थानीय तहको सुक्ष्मयोजना र्ािम ि अथय मन्त्रालयको काययसंचालन
मनदे चशका-२०७५ ।

६. मनयममत खोपको सुदृिीकिर्को लामर् स्थामनय एर्.एम. िे मियोहरुबाट सूचना प्रसािर् (माघ दे चख वैशाख
सम्म) चजल्लामा बजेट उपलब्ध र्िाउने (श्रोतः र्ाभी नर्द अनुदान, रैमामसक:परिचय

तेस्रो )

नेपाल सिकािको नीमत तथा काययक्रममा समेत उल्लेख भै उच्च प्राथममकतामा िहेको पूर्य खोप
सुमनचश्चतता तथा र्दर्ोपनको लामर् ववमभन्न तहमा ववमभन्न वक्रयाकलाप ि बजेट मबमनयोजन भएको
छ l मबशेष र्रि पूर्य खोपको लामर् माघ दे चख बैशाख मभरमा छु ट बच्चाको सवेक्षर् ि खोप
पुिा र्िाउने कायय र्रिने भएकोले सो अवमधमा नै छु ट खोप पुिा र्िाउन समुदाय तथा
अमभभावाकहरुलाई जानकािी र्िाउने ि

सवै तहमा शत प्रमतशत कभिे ज र्नय तथा विा तह

दे चख नै पूर्य खोप घोषर्ा ि र्दर्ोपनाको लामर्
उद्धेश्य

यो काययक्रमको व्यवस्था र्रिएको छ ।

खोप सेवाको महत्व, उपलब्ध खोप ि लर्ाउने समय तामलकाको समेत आमसमुदायमा जानकािी
र्िाई खोप सेवाको कभिे ज बृवद्ध र्िी मनयममत खोप सेवालाई सुदृिीकिर् र्ने ।

अपेचक्षत प्रमतर्ल

सवै तह, समुदायमा खोपको जानकािी सहजै उपलब्ध भई खोप उपभोर् दि ि खोप कभिे जमा
बृवद्धभई ड्रपआउट घट्ने छ ।

संचालन प्रवक्रया

सं चालन र्ने अवमध
यो काययक्रम माघ दे चख बैशाख सम्म संचालन र्िाउनु पदयछ ।
सं चालन प्रवक्रयाः
यो वजेटबाट खोप सेवामा सवै वर्य, क्षेर, समुदायलाई सेवा मलन उत्प्रेरित र्िाई खोप सेवा
उपलब्ध र्िाउनको सूचना संचािको लामर् कृयाकलापहरुको योजना र्नुय पदयछ
यसको लामर्ः
१.स्थामनय स्तिमा िहेका संचाि माध्यमहरु िे मियो, एर्.एम, परपमरकाहरुको सूचच तयाि र्ने
२. प्रशािर् र्रिने सन्त्दे शहरु यवकन र्रि स्थानीय िे मियो, एर्.एम, परपमरकाहरु संर् समन्त्वय
ि छलर्ल र्रि योजना बनाउने
३. स्थामनय आवश्यकताको आधािमा स्थामनय भाषा ि माध्यमबाट समेत सुचना प्रशािर् र्नय
हो यवकन र्ने ि सोवह अनुसाि उत्पादन ि प्रसािर् समेत र्िाउन यवकन र्ने ।
सूचना प्रसािर्को लामर् सं देश (आवश्यक अनुसाि स्थामनय भाषामा अनुवाद र्ने)
बालबामलकाहरुलाई ववमभन्न सं क्रामक िोर्हरुबाट बचाउन जन्त्मे दे चख १५ मवहना मभरको
उमेिमा ववमभन्न खोपहरु नेपाल सिकािबाट मनशुल्क उपलब्ध हुन्त्छ l बालबामलकालाई उमेि
अनुसाि लर्ाउनु पने सबै खोपहरु पुिा र्िाएमा मार बच्चाहरुलाई स्वस्थ िाख्न सवकन्त्छ l
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तसथय १५ मवहना उमेि मभरमा लर्ाउनु पने दादुिा-रुबेला दोस्रो मारा ि टाइर्ाइि लर्ाएतका
खोपहरु छु ट भएको भए नचजकको खोप केन्त्रमा लामर् आफ्नो बालबामलकालाई खोप पुिा
र्िाउन हुन अवपल र्दयछौ l
सम्झनुहोस: सबै खोप तोवकएको उमेिमा पुिा मारामा मलएमा मार बालबामलकाहरु िोर्बाट
सुिचक्षत ि स्वस्थ िाख्न सवकन्त्छ l खोप लर्ाएता पमन सधै सिसर्ाईका सबै व्यवहािहिको
पालना र्िौं ।
प्राथी:
चजल्ला खोप समन्त्वय समममत
स्वास््य कायायलय
.........................

बजेट बाँिर्ाँि

यो काययक्रममा ववमनयोचजत बजेट नेपाल सिकािको आमथयक ऐन, मनयम ि सावयजमनक खरिद
ऐन मनयमावमल अनुसाि खचय योजना तथा बजेट वांिर्ांि

स्वीकृत र्रि कृयाकलाप सचालन

र्नुय पदयछ । यो वजेट वाट
िे मियो, एर्.एमबाट सूचना सन्त्दे श तथा चजङ्गल तयािी ि

प्रशािर्को लामर् खचय व्यवस्थापन

र्रि मनयम अनुसाि कि कट्टा समेत र्नुप
य दयछ l
नोट: िे मियो एर्.एम बाट सुचना प्रसािर् र्िाउँदा धेिै क्षेर कभिे ज भएको, प्राईम समयमा
सूचना प्रसािर् र्रिर्दने, सूचना सन्त्दे श तथा चजङ्गल तयािी र्नय ससने स्थामनय संचाि माध्यमलाई
प्राथममकतामा िाचख प्रसािर् र्िाउने व्यवस्था र्नुय पदयछ । यसिी प्रसािर् र्िाउँदा तावकएको
अवमधको लामर् सम्झौता र्रि मनिन्त्ति अनुर्मन समेत र्िे ि मामसक मुल्यांकन समेत र्िे ि
आवश्यकताको आधािमा सूचनाहरु र्ेिवदल र्िाउने, प्रभावकारिता मुल्यांकन र्ने आर्द र्नुय
पदयछ ।
सन्त्दभय सामाग्री

कायय संचालन मनदे चशका, अथय मन्त्रालयको काययसंचालन मनदे चशका-२०७५ ,सावयजमनक खरिद
ऐन ि मनयमावली

७. छु ट बच्चाको पवहचान भई पूर् य खोप सुमनचश्चतताको सममक्षा, मनयममत खोपको सुदृिीकिर् ि पूर् य खोप
र्दर्ोपनाको लामर् सुक्ष्मयोजना अद्यावमधक २ र्दन ि सिसर्ाई प्याकेजको पुनत
य ाजर्ी तामलम १ र्दन र्रि
३ र्दने र्ोवष्ठ चजल्लामा बजेट उपलब्ध र्िाउने) (श्रोतः दाताको सं यूि कोष, रैमामसक:परिचय

तेस्रो )

विा, स्वास््य संस्था ि स्थामनयस्तिमा खोप छु ट भएका बालबामलकाहरुको पवहचान र्िी छु ट
खोप पुिा र्िाउने, पूर्य खोप सुमनश्चतता तथा र्दर्ोपनाको लामर् खोप र्दने स्वास््यकमीहरुसँर्
सममक्षा, सिसर्ाई प्रबधयन काययक्रमको मनिन्त्तिताको तथा खोप काययक्रमको प्रर्मतको सममक्षा
ि सुधािको लामर् तहर्त सुक्ष्मयोजना अद्यावमधक र्नय खोप र्दने स्वास््यकमीको क्षमता
ववकास र्िी काययक्रम प्रभावकािी बनाउन यो काययक्रमको व्यवस्था र्रिएको छ । खोप
काययक्रम सञ्चालनको लामर् खोप र्दने स्वास््यकमीहरुको भूममका अहम हुने भएकोले
बास्तववक खोप र्दने स्वास््यकमीहरुको पवहचान र्िी काययक्रममा सहभामर् र्िाउनु पदयछ ।

19

उद्धेश्य

स्वास््य संस्था/विा/स्थामनय स्तिको खोप काययक्रमको उपलचब्ध, प्रर्मतको अवस्था ववश्लेषर्
एवं समीक्षा र्रि सुधािको लामर् स्वास््य संस्था/विा एवं स्थामनय तहको सुक्ष्म योजना
बनाउन/अद्यावमधक र्नय क्षमता ववकास र्ने
खोप काययक्रमबाट प्राप्त उपलचब्ध कायम िाख्दै र्ुर्स्तिीय खोप सेवा मार्यत पूर्य खोप
सुमनचश्चत र्नय उपलब्ध श्रोत साधनको उचचत परिचालनको योजना बनाउने
पूर्य खोप सुमनचश्चतता घोषर्ा ि र्दर्ोपनाको योजना बनाई कायायन्त्वयन र्ने,
सिसर्ाई प्रवधयन काययक्रम संचालन ि मनिन्त्तिताको लामर् क्षमता मबकाश र्ने

अपेचक्षत प्रमतर्ल

स्थानीय विा, स्वास््य संस्था ि स्थानीय तहको कायय प्रर्मत, उपलचब्ध, सुधाि र्नुप
य ने
पक्षहरुको पवहचान भई र्ुर्स्तिीय ि प्रभावकािी खोप सेवा सञ्चालन र्नय सुक्ष्म योजना
मनमायर् र्नय क्षमता ववकास हुनेछ ।
खोप प्रर्मतमा वृवद्ध, खोप खेि जाने दिमा कमी हुनका साथै पूर्य खोप सुमनचश्चतता ि र्दर्ोपना
काययक्रम सञ्चालन हुनछ
े ।
मनयममत खोप ि सिसर्ाई प्रबधयन काययक्रम मनिन्त्ति सञ्चालन हुनेछ ।

सं चालन प्रकृया

लचक्षत समूहः
सहभार्ीः
सबै खोप काययकतायहरु
बजेटको परिमधमा िही खोप प्रर्मत कम भएका, सुक्ष्म योजना अध्यावमधक नभएका, सिसर्ाई
प्रबधयन सेसन प्रभाबकािी रुपमा संचालन नभएका स्थामनय तह स्वा्य शाखा प्रमुख ि
सम्बचन्त्धत स्वास््य संस्था का प्रमुखहरु
सञ्चालन र्ने अवमधः
स्वीकृत काययक्रममा उल्लेख भए अनुसाि प्रदे शको योजना तथा अमभमूचखकिर् काययक्रम
पश्चात तोवकएकै रैमामसकमा काययक्रम संचालन र्नुप
य ने छ ।
सञ्चालन प्रकृया:
यो काययक्रम प्रदे श स्तिको सममक्षा तथा अमभमुचखकिर् सम्पन्न भए पश्चात संचालन र्नुप
य दयछ
यो र्ोष्ठीमा आउदा सहभार्ी हरुलाई आफ्नो संस्थाको खोपको ३ वषयको प्रर्मत संख्या, र्त
वषयको प्रर्मत संख्या ि कभिे ज, खोप खेि जाने दि, पूर्य खोप सुमनचश्चतता घोषर्ाको अवस्था,
सिसर्ाई प्रबधयन सेसन संचालन अवस्था, पवहचान भएका समस्याहरु आर्द अमनवायय मलएि
आउन जानकािी एवं समन्त्वय र्नुय पदयछ
स्वास््य कायायलयले आवश्यक सुक्ष्म योजना र्ािम, सिसर्ाई प्रबधयन तामलम संचालन
सामग्रीहरूको तयािी र्नुय पदयछ
संघ, प्रदे श स्वास््य मनदे शनालय ि साझेदाि मनकायबाट समेत श्रोत व्यचि/सहजकतायको
प्रत्यक्ष संलग्नतामा आयोजना र्नुप
य ने भएकोले चजल्लाले स्वास््य मनदे शनालयसंर् अमग्रम
समन्त्वय र्िी र्ोवष्ठको मममत तोसनुपदयछ ।
यो काययक्रम यस अचघ प्रदे श स्तिमा सुक्ष्मयोजना तयािीमा संलग्न प्रचशक्षक प्रचशक्षर्
तामलममा सहभार्ी सहजकतायबाट संचालन र्नुप
य दयछ । यर्द स्वास््य कायायलय अन्त्तर्यत
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त्यस्ता जनशचि नभएमा प्रदे श वा अन्त्य स्वास््य कायायलयहरुसंर् समेत समन्त्वय र्िी
सहजकतायको व्यवस्था र्िे ि मार काययक्रम संचालन र्िी प्रभावकािी बनाउनु पदयछ ।
यो र्ोवष्ठमा:
पवहलो र्दन
१.िाविय खोप काययक्रमको लक्ष्य, उद्देश्य, उपलचब्ध, च ुनौमतबािे प्रस्तुमतकिर् र्िी जानकािी
र्िाउने
२. चजल्ला, स्थानीय तह ि विा स्तिको खोप, कोल्िचेन अवस्था, प्रर्मत अवस्था, सिसर्ाई
प्रबधयन काययक्रमको अवस्था, पूर्य खोपको अवस्था, मुख्य उपलचब्ध समस्या ि च ुनौमतहरु
प्रस्तुमतकिर् ि छलर्ल र्िाउने
३. उच्च प्रर्मत ि कम प्रर्मत भएका स्थामनय तह ि विाहरुको कािर् सुधािको उपाय बािे
छलर्ल र्िाउने
४.स्थामनय स्तिमा ववमनयोचजत काययक्रमहरु ि संचालनको अवस्थाबािे प्रस्तुमतकिर् ि
छलर्ल र्िाउने
५.सुक्ष्मयोजनाको आवश्यकता, तयािी प्रकृया ि ववशेषताबािे जानकािी र्िाउने ।
दोस्रो र्दन
१. सबै स्थामनय तह/स्वास््य संस्था स्तिबाट मार् र्रिएको त्यांक भएको यवकन र्ने वा
उपलब्ध र्िाउने ि स्थानीय तह अनुसाि समूह बनाईः
१.१ सुक्ष्मयोजना र्ािम अध्ययन ि अभ्यास शुरु र्िाउने । सहजकतायले प्रदशयन र्दै
प्रत्येक र्ािम भदै सहभार्ीहरुको अभ्यासको अनुर्मन र्ने ि प्रि पादै सबैको क्षमता
ववकास भए नभएको (सुक्ष्मयोजना र्ािम भनय, र्ािमको प्रयोर् र्नय, त्यांक ववश्लेषर् र्नय )
यवकन हुने ।
१.२.खोप कोल्िचेन सामाग्रीको योजना बनाउँदा वास्तववक योजना बनाई खोपको तथा खेि
जानबाट बचाउन तोवकएको लक्ष्य, खोपकेन्त्र ि ३ वषयको सिदि प्रर्मतको समेतको आधािमा
योजना र्िाउन अभ्यास र्िाउने ।
१.३.सबैको अभ्यास सवकएपमछ कुनै एक संस्थालाई प्रस्तुमतकिर् र्िाउँदै सबैलाई भेरिर्ाई
र्िाउँदै प्रि पाने
ते श्रो र्दन
काययक्रमको तेस्रो र्दन सिसर्ाई प्रबधयन काययक्रमको औचचत्य ि अवस्था बािे जानकािी
र्िाई प्रत्येक चजल्लाले स्थामनय तहमा सेसन संचालन प्याकेजको अमभमुचखकिर्को र्नय पने
हुदाँ सो बािे मा प्याकेजको पूनतायजर्ी र्ने
१. यो पूनतायजर्ी तामलम संचालन र्नय यस अचघ चजल्लामा उपलब्ध र्िाएको तामलम
प्याकेज वा

परिमाजयन भै उपलब्ध भएको भए सो को प्रयोर् र्ने

२. यस अचघ तामलम मलएका स्वास््य प्रमुख, चजल्लाका खोप र्ोकल पसयन, वाटिएिका
प्रदे शचस्थत र्ुर्स्ति अनुर्मन अमधकृतबाट समेत सहचजकिर् र्िाउनु पदयछ ।
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३. खोप सेवा मार्यत सेसन संचालन र्नय प्रेरित र्ने साथै स्थामनय तह बाट आवश्यक
सामाग्री ब्यवस्था र्नय छलर्ल र्ने — हातधुने सामाग्री, र्मनयचि आर्द ।
नोटः यो काययक्रममा एक समुहमा बविमा २०— २५ जनाको सहभामर् र्िाउनु पदयछ ।
अन्त्तमा.पूर्य खोप सुमनचश्चतता ि र्दर्ोपनाको औचचत्य, छु ट खोप बालबामलकाको पवहचान तथा
खोज ि खोपको (Search and Immunize ) नीमत कायायन्त्वयन तथा सिसर्ाई प्रबधयन
काययक्रमको मनिन्त्तिता बािे छलर्ल र्दै समापन र्ने ।

बजेट बाँिर्ाँि

प्राप्त बजेटबाट नेपाल सिकािको आमथयक ऐन मनयमानुसाि दै मनक भ्रमर् भत्ता, यातायात,
स्टे शनिी, शैचक्षक सामाग्री, हल तथा जेनेिेटि भाँिा, खाजा, व्यानि, ववववध (र्ोटोकपी, श्रोत
व्यचि तथा सहजकतायको पारिश्रममक (प्रदे श समेत) आर्दको लामर् खचयको ववविर् अमग्रम
योजना बनाई स्वीकृत र्िाई खचय र्ने व्यवस्था र्नुप
य दयछ ।

सन्त्दभय सामाग्री

कायय संचालन मनदे चशका, खचय र्ने मनदे चशका, पुर्य खोप मनदे चशका, सुक्ष्मयोजना सम्बचन्त्ध
मनदे चशका, सावयजमनक खरिद ऐन, मनयमावली ि अथय मन्त्रालयको काययसंचालन मनदे चशका२०७५ ।

८. खोप कोल्िचेन व्यवस्थापनको लामर् ईन्त्धन तथा ववधुत महशुल भ ुिामन (प्रदे श स्वास््य आपूती व्यवस्थापन
केन्त्र ि स्वास््य कायायलयहरुको लामर्) (श्रोतः नेपाल सिकाि, रैमामसक:- पवहलो, दोस्रो, तेस्रो ि चौथो)
परिचय

खोप सेवालाई मनयममत ि र्ुर्स्तिीय बनाउन सबै तहमा कोल्िचेन सामाग्री मनिन्त्ति संचालनमा
सहयोर्को लामर् यो काययक्रमको ब्यवस्था र्रिएको छ ।
यो कायय मनयममत रुपमा मामसक, रैमामसक, वावषयक योजना अनुसाि संचालन र्नुय पदयछ ।

उद्धेश्य

भ्याचससनको उपयुि कोल्िचेन व्यवस्थापन र्िी र्ुर्स्तिीय खोप सेवा उपलब्ध र्िाउनु
ववद्युत नभएको स्थान तथा समयमा ईन्त्धनबाट िे विजेिेटि तथा जेनेिेटि सञ्चालन र्िी खोप
कोल्िचेन व्यवस्थापन र्ने
खोप कोल्िचेन व्यवस्थापनको लामर् मनिन्त्ति अनुर्मन तथा सुपरिवेक्षर् प्रभाबकािी बनाउने

अपेचक्षत प्रमतर्ल

खोप कोल्िचेन भण्िािर्मा र्ुर्स्ति कायम हुनछ
े
खोप सेवा मनिन्त्ति ि र्ुर्स्तिीय हुनछ
े
भ्याचससन खेि जाने दि समेत घट्नेछ

संचालन प्रवक्रया

लचक्षत समूहः
खोप कोल्िचेन भण्िािर् तथा ववतिर् र्ने भ्याचससन स्टोि, सब स्टोि ि स्वास््य संस्थाहरु
सञ्चालन र्ने अवमध:
खोप कोल्िचेन भण्िािर्मा र्ुर्स्ति कायम र्नय आवश्यकता अनुसाि मनिन्त्ति
सञ्चालन ववमधः
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स्वास््य कायायलय चजल्ला कोल्िरुम ि मातहतको कोल्िरुम तथा प्रादे चशक स्वास््य आपुमतय केन्त्र
भ्याचससन स्टोिका लामर् उपलब्ध र्िाइएको इन्त्धन कोल्िचेन उपकिर्को (विज, िे विजेिेटि)
तापक्रम कायम िाख्नको लामर् प्रयोर् र्नुप
य नेछ
चजल्ला भ्याचससन स्टोिहरुबाट चजल्ला मभरका भ्याचससन सब स्टोिमा इन्त्धन उपलब्ध र्िाउनुपने
भएमा सोको औचचत्य सवहत योजना बनाई कम्तीमा ३ मवहनाको लामर् उपलब्ध र्िाउनु पदयछ
प्रत्येक भ्याचससन स्टोिले मवट्टतेल÷मिजेलबाट चल्ने िे विजेिेटि, जेनेिेटिको लर्बुक अध्यावमधक
र्रि प्रमतवेदन समेत पेश र्नुप
य नेछ
चजल्ला अन्त्तर्यतका

भ्याचससन सब स्टोि ि भ्याचससन ववतिर् केन्त्रहरुमा कोल्िचेन सामामग्रहरु

मनिन्त्ति संचालन र्नय ववद्युत नभएका तथा मनिन्त्तिता नहुने भ्याचससन स्टोिहरुलाई प्राथममकतामा
िाचख ईन्त्धन उपलब्ध र्िाई ववविर् अध्यावमधक र्नुप
य नेछ
खोप काययक्रमको लामर् उपलब्ध भएका मोटिसाइकलहरू खोप कोल्िचेन काययको अनुर्मन तथा
सुपरिवेक्षर्मा प्रयोर् हुने हुँदा सो को योजना बनाई लर्बुक समेत िाचख अमग्रम कायययोजना
स्वीकृत र्िाई इन्त्धन प्रयोर् र्नय सवकनेछ। ति यसिी प्रयोर् र्दाय कोल्िचेन सञ्चालनमा समस्या
नआउने र्िी बिीमा १० मल. प्रमत मवहना मार यस प्रयोजनमा प्रयोर् र्नय सवकनेछ । प्रादे चशक
भ्याचससन स्टोिबाट चजल्ला तहमा खोप तथा कोल्िचेन सामग्री

िुवानी र्दाय सवािी साधन ि

िे विजेिेटि भ्यान संचालन र्दाय आवश्यिा ि औचचत्यको आधािमा ईन्त्धन प्रयोर् र्नय सवकने छ
सम्बचन्त्धत चजल्ला भ्याचससन स्टोि तथा खोप कोल्िचेन उपकिर् िहेका ि खोप भण्िािर् तथा
ववतिर् कायय र्ने स्वास््य संस्था (अस्पताल, प्रा. स्वा. के, हे.पो.आर्द)हरुमा खोप कोल्िचेनमा
ववधुत प्रयोर् भई महशुल भुिानीमा समस्या भएि सेवा अवरुद्ध हुने अवस्था भएमा यो िकमबाट
आंचशक रुपमा ववधुत महशुल भुिानी र्नय सवकने छ । ति यो प्रयोजनमा सो स्वास््य संस्थाको
कुल महशुल मध्ये अमधकतम २५ प्रमतशत मार यो वजेटबाट भुिानी र्नुप
य ने छ । ति खोप
कोल्िचेन उपकिर् संचालनमा ईन्त्धन अभाव हुन र्दन हून्न । ववधुत महशुल भुिानी र्िे मा
सक्कलै ववल िाचख भुिानी र्नुय पदयछ ।

बजेट बाँिर्ाँि

चालु आ.व.को लामर् स्वीकृत ववमनयोचजत िकमको परिमधमभर िही नेपाल सिकािको आमथयक
ऐन/मनयम ि सावयजमनक खरिद ऐन/मनयमअनुसाि खचय र्नुप
य नेछ ।
इन्त्धनमा भएको खचयको अमभलेख मनिन्त्ति रूपमा िाख्नुपदयछ ि यसको प्रमतवेदन कायायलयको
आमथयक प्रशासन शाखामा िाख्नुपदयछ।

सन्त्दभय सामग्री

कायय संचालन मनदे चशका ि अथय मन्त्रालयको काययसंचालन मनदे चशका २०७५ ।

९. मनयममत खोप सेवा ि आकचस्मक अवस्थामा प्रदे श तथा चजल्लाबाट भ्याचससन, खोप सामाग्री ि खोप तथा
सिसर्ाई प्रवद्धयनसँर् सम्बचन्त्धत अन्त्य सामाग्रीको व्यवस्थापन, ववतिर् तथा िु वानी खचय (प्रदे श स्वास््य आपूती
व्यवस्थापन केन्त्र ि स्वास््य कायायलयहरुको लामर्) (श्रोतः नेपाल सिकाि, रैमामसक:- पवहलो,दोस्रो, तेस्रो ि
चौथो)
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परिचय

मनयममत संचालन हुने खोप सेवाको लामर् प्रादे चशक भ्याचससन स्टोि ि चजल्ला भ्याचससन स्टोि
मातहतमा खोप ववतिर् तथा व्यवस्थापन र्नय यो काययक्रम मार्यत बजेट उपलब्ध र्िाउन व्यवस्था
र्रिएको छ । यो कायय मनयममत रुपमा मामसक, रैमामसक, वावषयक योजना अनुसाि संचालन
र्नुप
य दयछ ।

उद्धेश्य

चजल्ला भ्याचससन स्टोि ि स्थानीय तह ि स्वास््य संस्थासम्म मनयममत रूपमा खोप तथा खोपजन्त्य
सामाग्री ववतिर्÷िुवानी र्ने र्िाउने ।
खोप सेवा सञ्चालन पमछ बाँकी िहेका भ्याचससनहरू स्थानीय स्वास््य संस्थाबाट सबसेन्त्टि वा
चजल्ला भ्याचससन स्टोिमा वर्ताय र्िाउने ।

अपेचक्षत प्रमतर्ल

भ्याचससन तथा अन्त्य खोप सामाग्रीको आपूमतय/ववतिर् व्यवचस्थत हुन र्ई मनयममत रूपमा खोप
सेवा सञ्चालन भएि खोप सेवाको प्रर्मत ि र्ुर्स्तरिय खोप सेवा प्रवाह हुनछ
े ।

संचालन प्रवक्रया

सञ्चालन प्रवक्रयाः
यस प्रयोजनको लामर् स्वीकृत ववमनयोचजत वजेट बमोचजम स्वास््य कायायलयले स्थानीय तह ि
स्वास््य संस्था सम्म मामसक, मनयममत ि आकचममक अवस्थामा खोप कोल्िचेन सामाग्री ववतिर्
तथा व्यवस्थापनको लामर् आफ्नो कोल्िचेन योजना अनुसाि आ.व. को शुरुमा नै खचय योजना
तयाि र्नुय पदयछ, प्रादेचशक भ्याचससन स्टोिले मातहतका चजल्ला भ्याचससन स्टोि तथा स्वास््य
संस्थाहरुमा मनयममत तथा आकचममक खोप तथा कोल्िचेन सामाग्री िुवानीको लामर् बजेट
ववमनयोजन र्रिएको हो ।
चजल्लाको कोल्िचेन योजना अनुसाि ववर्त झैं खोप सामाग्री बुझीलाने स्वास््य संस्था/व्यचिलाई
मामसक रुपमा उपलब्ध र्िाउनुपने दैमनक भ्रमर् भत्ता/यातायात/िुवानी िकमको अमग्रम योजना
स्वीकृत र्िाई कायय संचालनको व्यवस्था र्नुप
य दयछ ।
प्रादे चशक भ्याचससन स्टोि, चजल्ला भ्याचससन स्टोि, न.पा, र्ा.पा.ि स्वास््य संस्थाहरुको खोप तथा
कोल्िचेन सामाग्री प्रामप्त ि ववतिर् योजना अनुसाि लार्त ि वास्तववक खचय ववविर् सम्बचन्त्धत
भ्याचससन स्टोिमा सबैले दे ख्ने र्रि टाँस र्नुप
य दयछ ि यसिी ववतिर्/िुवानी र्दाय दुिीको आधािमा
मनामसव बाँिर्ाँि र्िी सम्बचन्त्धत व्यचिलाई अमग्रम जानकािी र्िाई पािदशी र्नुप
य दयछ । स्वास््य
कायायलयहरुले कम्तीमा रैमामसक रुपमा खोप कोल्ि चेन िुवानी र्ने व्यचिहरुलाई अमनवायय
उपलब्ध र्िाउने व्यवस्था र्नुप
य दयछ । सो काययको अनुर्मन कायायलय प्रमुखले किाईका साथ
र्नुय पदयछ ।
नोट:
१. मामसक खचय योजना अनुसाि रैमामसक रुपमा भुिानीको लामर् कोल्िचेन शाखाबाट ववल
भिपाई रुजु र्रि कायायलय प्रमुखबाट प्रमाचर्त र्िाई खोप मलन आउदा सो िकम बुझाउने /सो को
एक प्रमत कोल्िचेन शाखामा सवैले दे ख्ने र्रि टाँस्ने व्यवस्था कायायलय प्रमुख/लेखा शाखा बाट
र्ने ।
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२. प्रदे श स्वास््य आपुमतय व्यवस्थापन केन्त्र तथा चजल्लामा प्राप्त सिसर्ाई प्रबधयन काययक्रमसँर्
सम्बचन्त्ध व्यवहाि परिवतयन सामाग्रीहरु, खोपसंर् सम्बचन्त्धत सूचना चशक्षा, संचािका सामग्री खोप
कािय आर्द यसै बजेटबाट िुवानी तथा ववतिर् र्नुप
य दयछ ।
भ्याचससन तथा अन्त्य खोप सामाग्री ववतिर्/िुवानी र्िाउँदा उपलब्ध जम्मा िकमलाई आधाि बनाई
वावषयक कायययोजना बनाई खचय र्नुप
य नेछ ि उपलब्ध िकममा अपुर् िकम वास्तववक योजना ि
खचयको आधािमा प्रदे श मन्त्रालयबाट व्यवस्थापनको लामर् समन्त्वय र्नुय पदयछ । मनयममत तथा
आकचस्मक अवस्थामा िुवानी तथा मबतिर्मा यो िकम अपुर् भएमा प्रदे श स्वास््य आपूमतय
व्यवस्थापन

केन्त्र ि स्वास््य कायायलयले कोमभि-१९ खोप काययक्रममा ववमनयोचजत िकमबाट

समेत व्यवस्थापन र्रि काययक्रम मनिन्त्ति रुपमा संचालन र्नुय पदयछ
भ्याचससन तथा अन्त्य खोप सामाग्री ववतिर्/िुवानी र्दाय भ्याचससन प्रत्येक मवहना ि अन्त्य खोप
सामाग्रीहरु मसरिञ्ज, सेफ्टी बसस, खोप कािय ि सिसर्ाई प्रबधयन काययक्रमसँर् सम्बचन्त्ध व्यवहाि
परिवतयन सामाग्रीहरु ववतिर् योजना, सूक्ष्म योजना अनुसाि शुरुमा ३ मवहनाको लामर् ि त्यस पमछ
प्रत्येक २–२ मवहनामा ववतिर् र्ने व्यवस्था र्नुय पछय । खोप तथा कोल्िचेन सामाग्री कायायलयको
र्ािी िे विजेिेटि भ्यानबाट सम्बचन्त्धत न.पा/र्ा.पा, सब(सेन्त्टि, स्वास््य संस्थामा िुवानी र्दाय ईन्त्धन
तथा दै .भ्र.भ खचय र्नय सवकनेछ । ति खोप कोल्िचेन ववतिर् बाहेक अन्त्य प्रयोजनमा खचय र्नय
पाईने छै न ।

बजेट बाँिर्ाँि

चालु आ.व.को लामर् स्वीकृत ववमनयोचजत बजेट नेपाल सिकािको प्रचमलत आमथयक ऐन/मनयम
अनुसाि दै .भ्र.भ, यातायात, ईन्त्धन आर्दमा खचय र्नुप
य नेछ ।
खोप कोल्िचेन सामाग्री शुरुको मवहना दे चख नै मनिन्त्ति आपूमतय ववतिर् र्रि खोप सेवा मनिन्त्ति
र्नुप
य ने हुँदा प्राप्त बजेटको समयमै बाँिर्ाँि योजना तयाि र्रि कायय संचालनको व्यवस्था र्नुप
य दयछ
।
नोट: प्रदे श स्वास््य आपूमतय व्यवस्थापन केन्त्रमा ववमनयोचजत यो वजेट खोप कोल्िचेन सामाग्रीको
आकचश्मक िुवानी तथा ववतिर्को लामर् भएकोले मनयममत िुवानी यसै बजेटबाट र्ने व्यवस्था
र्नुप
य दयछ ।

सन्त्दभय सामाग्री

कायय संचालन मनदे चशका, कायययोजना ि अथय मन्त्रालयको काययसंचालन मनदे चशका-२०७५ ।

१०. खोप कोल्िचेन सामामग्रको मनयममत ममयत, आकचममक व्यवस्थापन, सोलुखम्ु बु स्वास््य कायायलयको नयाँ
कोल्िरुममा ववद्युत जिान तथा खानेपानी व्यवस्थापन, नवलपिासी पूव य स्वास््य कायायलयमा चजल्ला
कोल्िरुम सञ्चालन व्यवस्थापन समेत ि िे विरिजेिेटि भ्यान ममयत समेत (प्रदे श स्वास््य आपूती व्यवस्थापन
केन्त्र ि स्वास््य कायायलयहरुको लामर् बजेट उपलब्ध र्िाउने) (श्रोतः नेपाल सिकाि, रैमामसक:पवहलो,दोस्रो, तेस्रो ि चौथो)
परिचय

चजल्ला भ्याचससन स्टोि ि सबस्टोि तथा प्रादेचशक भ्याचससन स्टोिको कोल्िचेन सामाग्री ि
िे विजेिेटि भ्यान समेतको मनयममत ि आकचस्मक ममयत संभाि र्रि सेवा अवरुद्ध हुन नर्दन
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तथा खोप कोल्िचेन व्यवस्थापन ि र्ुर्स्तरिय खोप सेवाको लामर् प्रादे चशक स्वास््य आपूमतय
व्यवस्थापन केन्त्रबाट चजपलक ि र्ोम प्याि खरिद र्रि चजल्लाहरुमा उपलब्ध र्िाउन समेत
स्वास््य आपूमतय व्यवस्थापन केन्त्र ि स्वास््य कायायलयहरुमा बजेट ववमनयोजन र्रिएको हो ।
SOP/EVM अनुसाि कोल्िरुममा भएका उपकिर्हरुको मनयममत तथा आकचममक ममयत संभाि
र्रि उपकिर्हरुको संचालन तथा र्ुर्स्ति कायम िाख्न तथा र्ुर्स्तरिय खोप सेवा प्रदान र्नय
आवश्यक कोल्िचेन व्यवस्थापनको लामर् यो बजेटबाट कायय संचालन र्नुय पदयछ ।
सोलुखुम्बु स्वास््य कायायलयको नयाँ कोल्िरुममा ववद्युत जिान तथा खानेपानी लर्ायत अन्त्य
आवश्यक व्यवस्थापन ि नवलपिासी पूवय स्वास््य कायायलयमा चजल्ला कोल्िरुम सञ्चालनको
लामर् थप आवश्यक व्यवस्थापन र्नय समेत बजेट व्यवस्थापन र्नुप
य दयछ ।
यो कायय मनयममत रुपमा मामसक, रैमामसक, वावषयक योजना अनुसाि संचालन र्नुप
य दयछ ।
उद्धेश्य

कोल्िचेन व्यवस्थापन सम्बन्त्धी औजाि उपकिर्को मनयममत ममयत सम्भाि तथा

मबमग्रएमा

समयमै ममयत र्िी दीघयकालसम्म प्रयोर्मा ल्याउनु ।
कोल्िचेन भण्िािर् भवन, कोठा, छत ि िल मनकासको व्यवस्थापन र्िी र्ुर्स्तिीय भण्िािर्
व्यवस्था कायम िाख्नु ।
सोलुखुम्बु स्वास््य कायायलय ि नवलपिासी पूवय स्वास््य कायायलय अन्त्तर्यत चजल्ला भ्याचससन
स्टोि संचालनमा ल्याई र्ुर्स्तिीय खोप सेवा संचालनमा सहयोर् पुयायउनु ।
कोल्िचेन व्यवस्थापन ि र्ुर्स्तिीय खोप सेवालाई अमभवृवद्ध र्नुय ।
अपेचक्षत प्रमतर्ल

नयाँ चजल्ला भ्याचससन स्टोि संचालन तथा मनयममत ममयत सम्भािबाट कोल्िचेन सामाग्रीहरु
व्यवचस्थत भई र्ुर्स्तिीय खोप सेवा मनिन्त्ति सञ्चालन हुनेछ ।
मनिन्त्ति रुपमा चजपलक, र्ोमप्याि उपलब्ध र्िाईय खोप कोल्िचेनको र्ुर्स्ति कायम र्नय
मद्दत पुग्नेछ ।

संचालन प्रवक्रया

सञ्चालन र्ने अवमधः
मनिन्त्ति तथा आकचममक अवस्थामा
सञ्चालन प्रवक्रया:
सम्बचन्त्धत कोल्िरुममा भएको कोल्िचेन सामाग्रीको सम्पूर्य ववविर् सामाग्रीको नाम, ब्रान्त्ि,
बनेको स्थान, प्राप्त मममत, सञ्चालन भएको अवमध, क्षमता, उपलब्ध र्िाउने मनकाय, मूल्य आर्द
अध्यावमधक र्िी िाख्ने ।
ममयत र्नुप
य ने सामाग्रीको ववविर् तयाि र्रि सम्बचन्त्धत शाखा/कमयचािीले कायायलय प्रमुखबाट
ममयतको लामर् अनुमामनत लार्त स्वीकृत र्िाउने ।
ववमनयोचजत बजेटबाट खोप कोल्िचेन काययमा प्रयोर् हुने सवािी साधनहरु मनयममत
समभयमसङ/ममयत र्रि चालु अवस्थामा िाख्ने ।
आवश्यकता अनुसाि कोल्िरुमको भुईं, छत, छाना, िल, ववद्युत वाईरिङ आर्द ममयतको लामर्
समेत यसै बजेटबाट ममयत कायय र्िाउने ।
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सोलुखुम्बु स्वास््य कायायलयको नवमनममयत भवनमा कोल्िरुम स्थापनाको लामर् ववद्युत, खानेपानी
तथा अत्यावश्यक अन्त्य सामाग्री खरिद तथा जिान समेत यसै शीषयकबाट बजेट खचय र्रि
चजल्ला कोल्िरुमलाई व्यवचस्थत रुपमा संचालन र्ने ।
नवलपिासी पूवय स्वास््य कायायलय अन्र्तर्त चजल्ला भ्याचससन स्टोि स्थापना र्नय यस अचघ पमन
बजेट ववमनयोजन भएको ि थप आवश्यक सम्र्पुर् पुवायधािको व्यवस्थापनको लामर् यस आ.ब.मा
पमन बजेट मबमनयोजन भएकोले सो शीषयकबाट उि काययक्रम सम्पन्न र्नुप
य ने छ । यर्द
भ्याचससन स्टोिमा िे विजेिेटि ि विजि उपलब्ध नभए व्यवस्थापन महाशाखा, परिवाि कल्यार्
महाशाखा ि प्रदे श स्वास््य आपुमतय व्यवस्थापन केन्त्रसँर् समन्त्वय र्रि व्यवस्था र्ने ।
यसिी ममयत सम्भाि र्िाउँदा सावयजमनक खरिद ऐन मनयमको परिमधमा िवह र्िाउने ि सो को
अमभलेख तथा प्रमतवेदन समेत िाख्ने व्यवस्था र्ने ।
सबै स्वास््य आपूमतय व्यवस्थापन केन्त्रले मातहतको चजल्लाहरुको लामर् समेत कोल्ि चेन
सामग्री ममयत सम्भाि र्दाय आवश्यक सामग्री ि पाटयपज
ु ाय, आवश्यक चजपलक ि र्ोमप्याि समेत
यसै बजेट बाट खरिद र्रि उपलब्ध र्िाउनु पदयछ

साथै अपुर् भएमा चजल्ला हरुले समेत

खरिद र्रि व्यवस्थापन र्नुय पदयछ
खोप तथा कोल्िचेन सामाग्रीको हेिचाह, व्यवस्थापन र्ने चजम्मेवािी सम्बचन्त्धत कमयचािीको हुने
भएकोले लापिवाहीको कािर्ले सामाग्रीहरु मबग्रन र्एमा सम्बचन्त्धत व्यचि चजम्मेवाि हुनेछ ।
ममयत र्ने सामाग्रीको सूची आमथयक वषयको शुरूमा ि ममयत भइसकेका सामाग्रीको सूची आमथयक
वषयको अन्त्तमा सम्बचन्त्धत मामथल्लो मनकायमा अमनवायय रूपमा मनधायरित िाँचामा प्रमतवेदन पेश
र्ने ।
प्रादे चशक स्वास््य आपूमतय व्यवस्थापन केन्त्रले यो बजेटबाट
चजल्लाको स्वास््य संस्थाको ववविर्(प्रा.स्वा.के., स्वास््य चौकी ि अन्त्य खोप संचालन र्ने
संस्थाहरु) मलई सोवह अनुसाि बजेटको परिमधमा िवह प्रत्येक स्वास््य संस्थालाई २ वपस
र्ोमप्याि ि कचम्तमा २० वटा चजपलक उपलब्ध हुने र्रि खरिद योजना बनाई खोप
कोल्िचेनसँर्ै उपलब्ध र्िाउने व्यवस्था र्ने ।
र्ोमप्याि स्थामनय स्तिमा खरिद र्दाय ववर्तमा नयाँ भ्याचससन सयारियि प्राप्त हुँदा उपलब्ध
र्ोमप्यािको नमुना अनुसाि (मोटाई, साईज ि िङ्ग आर्द) खरिद र्िी र्ुर्स्ति कायम र्ने ।
चजल्ला स्तिको कोल्िचेन सामाग्री ममयत संभािको मनिन्त्ति अनुर्मन, सहचजकिर्, सहयोर् ि
पृष्ठपोषर् र्ने ।

बजेट बाँिर्ाँि

प्राप्त बजेट नेपाल सिकािको प्रचमलत आमथयक ऐनमनयम अनुसाि आवश्यक सामाग्रीको परिमार्
मनधायिर् तथा र्ुर्स्ति यवकन र्िी खरिद ि ममयतको लामर् भुिानी र्िी अमभलेख अध्यावमधक
र्नुप
य नेछ ।
नोटः बावषयक काययक्रममा यो काययक्रम उल्लेख भएको नपाएमा ि कुनै काययक्रम दोहोिो देचखएमा
काययसंचालन मनदे चशकामा संलग्न बाँिर्ाँि ववविर् अनुसाि उल्लेख भएको काययक्रम ि बजेट
अनुसाि काययक्रम संचालन व्यवस्था र्नुय पनेछ
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सन्त्दभय सामाग्री

कायय संचालन मनदे चशका, कायययोजना ि

अथय मन्त्रालयको काययसंचालन मनदे चशका-२०७५,

सावयजमनक खरिद ऐन, मनयमावली तथा खोप कोल्िचेन ममयत संभाि मनदे चशका ि ववर्तको
नमुनाहरु

११. र्ुर्स्तिीय खोप सेवा सं चालन तथा सिसर्ाई प्रबधयनमा सं लग्न स्वास््यकमीको दक्षता वृवद्ध र्नय नयाँ तथा
खोप तामलम नमलएका स्वास््यकमीहरुलाई पूर् य खोप सुमनश्चतता एवं सुक्ष्म योजना तयािी प्रवक्रया तथा
कोल्िचेन व्यवस्थापन, ए.ई.एर्.आई, समभयलेन्त्स, ि सिसर्ाई प्रवद्धयन सम्बचन्त्ध आधािभ ुत ४ र्दने तामलम
(२४० ब्याच, ६००० जना) (श्रोतः दाताको सं यूि कोष, रैमामसक:परिचय

तेस्रो )

खोप सेवा संवेदनचशल भएको, िाविय खोप काययक्रममा नयाँ खोपहरु थप भै िहेको, नयाँ
स्वास््यकमीहरु काययक्रममा संलग्न हुने हुँदा खोप सम्बचन्त्ध काययदक्षता अमभवृवद्ध र्नय खोप सेवामा
संलग्न स्वास््यकमीहरुको ज्ञान, मसप अध्यावमधक र्िाई खोप सेवा प्रभावकािी बनाउन यो
तामलमको व्यवस्था र्रिएको छ ।
यो तामलम मुख्य रुपमा सम्बचन्त्धत चजल्लाहरुमा नै तामलम संचालन र्ने र्रि बजेट ववमनयोजन
र्रिएको साथै चजल्लास्तिबाट समेट्न नसकेको अवस्थामा चजल्ला, स्थामनय तह/मनचज संघ
संस्थाहरुमा खोप सेवा प्रदान र्ने स्वास््यकमीहरुलाई प्रदे श स्वास््य मनदे शनालय बाट तामलम
संचालन र्ने र्रि स्वास््य कायायलय/मनदे शनालयलाई बजेट ववमनयोजन र्रिएको छ ।

उद्देश्य

खोप काययक्रममा संलग्न स्वास््यकमीहरूको ज्ञान ि सीप अमभवृवद्ध र्नुय ।
िाविय खोप काययक्रम बािे आधािभुत जानकािी र्िाई खोप काययक्रमको व्यवस्थापनमा क्षमता
ववकास र्नुय ।
ए.ई.एर्.आई. व्यवस्थापन तथा खोपबाट बचाउन सवकने िोर्हरुको खोजपड्ताल ि व्यवस्थापन
र्ने मसप ववकास र्नुय
नयाँ खोप, खोप ऐन तथा मनयमावली बािे जानकािी र्िाई काययन्त्वयनमा सहजता ल्याउनु ।
मनयममत खोप मार्यत सिसर्ाई प्रबधयन प्याकेजको बािे मा स्वास््यकमीको क्षमता अमभवृवद्ध र्नुय
।

अपेचक्षत प्रमतर्ल

र्ुर्स्तिीय खोप सेवा सञ्चालनमा क्षमता ववकास भई खोप सेवा प्रभावकािी हुनछ
े ।
स्वास््यकमीहरुले र्ुर्स्तिीय खोप सेवा सञ्चालनमा चजम्मेवािी बहन र्नेछन् ।

सञ्चालन प्रकृया

लचक्षत समूहः
खोप सेवा संचालनमा संलग्न स्वास््यकमीहरु
प्रत्येक स्वास््य संस्थाहरुमध्येबाट कचम्तमा १ जना स्वास््यकमी (अस्पताल, प्रा.स्वा.के., स्वास््य
चौकी, नर्ि स्वास््य केन्त्र, सामुदावयक स्वास््य ईकाई, खोप सेवा सञ्चालन हुने MCH Clinic, खोप
किाि सेवामा मनयुचि भएका खोप सेवामा संलग्न स्वास््यकमीहरु, खोप सेवा प्रदान र्ने मनचज
अस्पताल संघ संस्थाका स्वास््यकमीहरु
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सहभार्ी छनोट र्ने आधािहरु:
खोप संचालन र्ने प्रत्येक स्वास््य संस्थाहरु बाट कम्तीमा १ जना खोप र्दने स्वास््य कमी
अमनवायय छनोट र्ने
खोप संचालन र्ने ति यस अचघ तामलम नमलएका नयाँ स्वास््यकमीहरुयलाई प्राथममकता िाखी
छनौट र्नुप
य नेछ ।
कुनै स्वास््य संस्थामा काययित दुबै जना खोप काययकतायले तामलम मलईसकेको भए यस तामलमको
लामर् सहभार्ी छनोट र्दाय पमछल्लो पटक (हालसालै) तामलम मलएकोलाई छनोट नर्ने ।
मनचज तथा सामुदावयक संघसंस्थामा मनयममत खोप सेवा संचालन र्ने स्वास््यकमीहरु
अन्त्य स्वास््यकमीहरुलाई

क्रमश: प्राथममकता मनधायिर् र्रि तामलम मा सहभार्ी र्िाउने

व्यवस्था र्नुप
य दयछ ।
सहभार्ीहरुको ववविर् संकलन र्ने प्रवक्रया
प्रदे श स्वास््य मनदे शनालयहरुले अमग्रम चजल्ला तथा स्थानीय तहहरुबाट मनम्न र्ािम अनुसाि
ववविर् संकलन र्रि प्रत्येक स्वास््य संस्थाबाट कम्तीमा १ जना अमनवायय सहभार्ी हुने र्रि
तामलम योजना बनाउनु पदयछ
ववविर् संकलन र्ने र्ािमको नमुना
चजल्ला/स्थानीय तहको नाम:...
मस

स्वा

जम्मा

खोप

खोप काययक्रममा संलग्न स्वास््य कमी

.

स््य

स्वास््य

काययक्रम

मध्ये

न.

संस्था

कमी

मा प्रतक्ष्य

तामल

तामलम

को

संख्या

संलग्न

म

स्वास््यकमी संख्या

स्वास््य

मलए

कमी

का

संख्या

संख्या

नाम

नमलएका

कैवर्यत

नया

नोट: चजल्लाले प्रदे शमा ववविर् पठाउदा चजल्ला स्तिको तामलम संचालन र्रि सकेपमछ मार सो
ववविर् प्रदे शमा उपलब्ध र्िाउने ि प्रदे श स्वास््य मनदे शनालयले चजल्ला बाट प्राप्त मबबिर्को
आधािमा प्राथममकता मनधायिर् र्रि तामलम मलन बाँकी स्वास््यकमीहरुको लामर् मार तामलम
आयोजना र्ने
सञ्चालन र्ने अवमधः ४ र्दन
स्वीकृत काययक्रममा उल्लेख भए अनुसािको समयावमधमभर सम्पन्न र्नुप
य दयछ ।
सञ्चालन प्रवक्रयाः
१। तामलम योजना तयािी
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स्वास््य कायायलयले काययक्रम

र्ोकल पसयन, खोप अमधकृतहरुले

मातहतका स्थानीय तह ि

स्वास््य संस्थाहरुमा खोप काययक्रममा संलग्न ि खोप तामलम पाएका नपाएका स्वास््यकमीहरुको
ववविर् मामथ संलग्न र्ािममा अमनवायय पवहलो रैमामसक मभर मार् र्िी अध्यावमधक र्ने ।
प्राप्त भएको ववविर् अनुसाि

ववमनयोचजत बजेटको आधािमा मामथ उल्लेख भएको सहभार्ी

छनोटको प्राथममकता अनुसाि तामलमको सहभार्ी संख्या, बजेट खचय योजना तयाि र्ने
चजल्लामा ववमनयोचजत बजेटबाट तामलम संचालन र्रि

बजेट अपुर् भइ तामलम र्दन बाँ की

स्वास््यकमी भएमा तामलम मलन बाँकी स्वास््यकमीको ववविर्
सहभार्ी

मामथ उल्लेचखत र्ािममा

ववविर् भरि यथाससय चािै प्रदे शमा पठाउने

प्रदे श स्वास््य मनदे शनालयमा ववमनयोचजत बजेटबाट स्वास््यकमीहरुलाई तामलम र्दनको लामर्
तामलम मलन बाकी स्वास््यकमीको ववविर् चजल्लाबाट अमनवायय प्राप्त र्रि प्राप्त संख्याको आधािमा
प्राथममकता तोकी तामलम समूह मनधायिर् ि संचालन र्ने
तामलम योजना तयाि र्रि प्रदे श स्वास््य मनदे शनालय तथा परिवाि कल्यार् महाशाखामा अग्रीम
जानकािी र्िाई समन्त्वय र्ने ।
२। तामलम संचालन प्रवक्रया
चजल्लाको तामलम योजना अनुसाि समय, भौर्ोमलक अवस्था, जनशचिको अवस्था ि बजेटको
आधािमा तामलम

चजल्ला वा पायक पने स्थामनय तहमा वा पायक पने अन्त्य स्थानमा समेत

केन्त्र तोवक तालीम सञ्चालन र्नय सवकने छ
यो तामलममा सहभार्ीहरुलाई प्रयोर्ात्मक अभ्यास समेत र्िाउनु पने भएकोले तामलम संचालन
हुने स्थान नचजक खोप सेसन संचालन भएको हुन ु पदयछ।
खोप तामलममा एकरुपता ल्याई प्रभावकािी बनाउन परिवाि कल्यार् महाशाखाबाट खोप तामलम
प्रचशक्षक प्रचशक्षर् मनदे चशका ि प्रस्तुमतकिर् सामाग्री, तामलम संचालन तामलका

तयाि र्रिएको

छ । उि तामलममा उि सामग्री हरुको पूर्य रुपमा अनुसिर् र्नुय पनेछ यर्द सामग्री नभएमा
प्रदे श स्वास््य मनदे शनालय, परिवाि कल्यार् महाशाखा संर् समन्त्वय र्रि प्राप्त र्िे ि मार तामलम
संचालन र्नुय पदयछ
तामलम संचालनको लामर् आवश्यक सामग्रीहरु सुची अनुसाि अमग्रम तयािी र्िे ि मार संचालन
र्नुय पदयछ
यो तामलममा

ववर्त आ.व.हरुमा सबै प्रदे श तहहरुमा प्रचशक्षक प्रचशक्षर् काययक्रममा

संलग्न

सहजकतायहरु –एक समुहमा कचम्तमा २ जना) बाट मार यो तामलम संचालन र्नुप
य दयछ

।

यर्द चजल्लामा सहजकतायको कमम भएमा प्रदे श स्वास््य मनदे शनालय समन्त्वयमा प्रदे श तथा अन्त्य
स्वास््य कायायलय ि साजेदाि मनकायहरु बाट समेत सहजकतायको व्यवस्था र्नुय पदयछ
चजल्लाको योजना अनुसाि तामलम प्रभावकािी बनाउन स्वास््य मनदे शनालयले

सहजकतायको

व्यवस्था र्नय समन्त्वय र्रि प्रदे श तथा अन्त्य स्वास््य कायायलयहरुबाट समेत सहजकताय
परिचालनमा आवश्यक सहयोर् ि समन्त्वय र्रि व्यवस्थापन समेत र्नुप
य दयछ ।
उपलब्ध मनदे चशका, तामलम सामाग्रीको पूर्य अध्ययन ि पालना र्िी तामलम सञ्चालन र्ने
एक समूहमा बिीमा २५ जना सम्म सहभार्ीको समूह बनाई तामलम सञ्चालन र्ने ।
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यो तालीम ४ र्दनको हुनछ
े । उि ४ र्दन मध्ये सीप ववकास र्नय उि तालीममा MCH
Clinic, पायक पने खोप केन्त्रमा तामलम संचालन तामलकामा उल्लेख भए अनुसाि सम्बचन्त्धत
संस्थासँर्को समन्त्वयमा प्रयोर्ात्मक अभ्यासको अमनवायय व्यवस्था र्नुप
य दयछ
प्रयोर्ात्मक अभ्यास र्नय जाने स्वास््य संस्थामा काययित १ जना स्वास््यकमीलाई सहचजकिर्
र्िे बापत यातायात खचय रु ५०० उपलब्ध र्िाउने व्यवस्था र्नुप
य दयछ ।
नोट :
१. बजेटको परिमधमा िवह आवश्यकता अनुसाि तामलम संचालन मनदे चशका, सहभार्ी पुचस्तका,
तामलम संचालनको लामर् आवश्यक सामग्री, तामलम प्रमतवेदन तयािी तथा छपाई यसै बजेटबाट
र्नय सवकने छ

ति तोवकएको संख्यामा सहभामर् घट्ने भएमा अन्त्य प्रयोजनमा बजेट खचय र्नय

पाईने छै न ।
२. प्रदे श स्वास््य मनदे शनालयबाट खोप संचालनको लामर् आवश्यक सन्त्दभय सामाग्री, प्रचशक्षक
प्रचशक्षर् मनदे चशका, सुक्ष्मयोजना र्ािम, DQSA, मनदे चशकाहरुको छपाईको बजेट व्यवस्था र्रि
आवश्यक मारामा छपाई र्रि समयमै ववतिर् व्यवस्था र्नुप
य दयछ ।
बजेट बाँिर्ाँि

१. ववमनयोचजत बजेट अनुसाि तामलम संचालनको लामर् संकमलत सहभार्ी संख्याको आधािमा
अमग्रम खचय योजना तयाि र्रि स्वीकृत र्िाउनु पदयछ
२. तामलम संचालन खचय नेपाल सिकािको प्रचमलत आमथयक ऐन ि मनयमानुसाि र्नुप
य नेछ ।
३. उि तामलममा प्राप्त बजेटबाट पारिश्रमीक, दैमनक भ्रमर् भत्ता, यातायात, खाजा, स्टे शनिी, हल
भािा, शैचक्षक सामाग्री, ब्यानि ि ववववध आर्दमा योजना अनुसाि खचय र्ने व्यवस्था र्नुप
य नेछ ।

सन्त्दभय सामग्री

खोप तामलम संचालन प्रचशक्षक प्रचशक्षर् मनदे चशका, खोप तामलम पुचस्तका, पुर्य खोप मनदे चशका,
खोप ऐन मनयमावली, सुक्ष्मयोजना सम्बचन्त्ध मनदे चशका, अथय मन्त्रालयको काययसंचालन मनदे चशका२०७५ ।

१२. स्वास््य कायायलयमा चजल्ला कोल्िरुम व्यवस्थापन ि काययक्रम सं चालनमा सहचजकिर्को लामर् कमयचािी
ु ासभा, धनकुटा, सुनसिी, मोिङ्ग, सोलुखम्ु बु, धनुषा, सलायही, िौतहट, पसाय,
किाि सेवामा मनयुचि (झापा, सं खव
दोलखा, धार्दङ्ग, काठमाण्िौं, काभ्रे, मकवानपुि, र्ोखाय, लमजुङ्ग, कास्की, नवलपिासी पूव,य र्ुल्मी, कवपलबस्तु,
ुय ा, ििेलधुिा ि कञ्चनपुि)
दाङ्ग, बाँके, बर्दयया, िोल्पा, हुम्ला, कामलकोट, सुखेत, िोटी, अछाम, बाजुिा, दाचल
(श्रोतः दाताको सं यूि कोष, रैमामसक:- पवहलो )
परिचय

चजल्लाचस्थत स्वास््य कायायलय/अस्पतालहरु वा MCH चसलमनकमा संचालन हुने खोप सेसन संचालन
तथा व्यवस्थापन, चजल्ला कोल्ि रुमको व्यवस्थापन ि

स्वास््य कायायलयबाट संचालन र्रिने खोप

काययक्रमका वक्रयाकलापहरुमा सहजीकिर् समेत र्नयका लामर् स्वास््य कायायलयबाट समयमै जनशचि
व्यवस्था र्नयको लामर् यो काययक्रमको व्यवस्था र्रिएको छ
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उद्देश्य

MCH चसलमनकमा मनयममत खोप सेसन प्रभावकािी ि मनिन्त्ति र्ने
चजल्ला तथा स्थामनय तह तहमा संचालन र्रिने मनयममत खोप तथा अमभयानका वक्रयाकलापहरुको
व्यवस्थापन, संचालन िसहचजकिर्मा थप सहयोर् पुयायउने ।
चजल्ला कोल्ि रुमको प्रभाबकािी व्यवस्थापन र्ने

अपेचक्षत प्रमतर्ल

1. MCH चसलमनकको मनयममत खोप सेवा मनिन्त्ति ि प्रभावकािी रुपमा सञ्चालन भई बालबामलकाले
पूर्य खोप प्राप्त र्नेछन् ।
२. पूर्य खोप सुमनचश्चतता ि र्दर्ोपनाको काययक्रममा

मनिन्त्तिता हुनेछ ।

३. चजल्ला तथा स्थामनय तहको वक्रयाकलापहरुमा प्राववमधक सहयोर् उपलब्ध भई काययक्रमहरु
प्रभावकािी हुनछ
े न् ।
सञ्चालन प्रकृया

काययक्रम सञ्चालन र्नुप
य ने समय:
खोप सेवा मनिन्त्ति सञ्चालन र्नुप
य ने भएकोले आमथयक वषयको सुरुमा नै किाि सेवामा कमयचािी मलने ि
सेवा किाि मलने कायय र्नुप
य दयछ ।
काययक्रम सञ्चालन प्रवक्रया:
बजेट ववमनयोचजत भएका चजल्लाहरुले आमथयक वषयको शुरुमा नै कमयचािी भनायको व्यवस्था र्नुप
य दयछ
। किाि सेवामा कमयचािी भनाय र्दाय सावयजमनक खरिद ऐन ि मनयमावमलको अमधनमा िही र्नुप
य नेछ
।
सम्बचन्त्धत चजल्लामा छु ट्टयाइएको संख्या ि उपलब्ध बजेटको आधािमा नेपाल सिकािको प्रचमलत
आमथयक ऐन/मनयम बमोचजम सेवा किािको व्यवस्थापन र्ने ि नतीजा प्राप्त र्ने र्िाउने चजम्मेवािी
सम्बचन्त्धत चजल्लाको हुनछ
े ।
खोप सेवा अमत संवेदनचशल सेवा भएकोले कमयचािी किािमा मलँदा वा सेवा किाि मलँदा यस अचघ
खोप सेवामा संलग्न अनुभवी, दक्ष ि सकेसम्म खोप तामलम मलएको व्यचि किािमा मलनु पदयछ ।
मनयममत काययक्रम अन्त्तर्यत चजल्ला, प्रदे शमा सञ्चालन हुने खोप तामलममा सहभार्ी र्िाउने व्यवस्था
र्नुप
य दयछ ।
सेवा किाि र्दाय अवलम्बन र्नुप
य ने कायय ववमध मनम्नानुसाि हुनछ
े ।
न्त्यूनतम शैचक्षक योग्यता:
यो काययको लामर् किाि सेवामा मनयुचि हुने व्यचिको न्त्यूनतम शैचक्षक योग्यता हे.अ वा स्टार् नसय
कोषय उत्तीर्य भई सम्बचन्त्धत काउचन्त्सल दताय भएको हुनप
ु नेछ ।
सेवा किािमा र्ने कायय प्रवक्रया
सेवा किाि र्दाय नेपाल सिकािको ववद्यमान प्रचमलत ऐन ि मनयमानुसाि र्नुप
य ने ।
प्राथममकता र्दनुपने आधािहरू
ववर्तदे चख खोप सेवामा संलग्न भै कायय र्रि अनुभव प्राप्त व्यचि

।

सम्बचन्त्धत चजल्लाको स्थानीय बामसन्त्दा ।
स्वास््यकमीका लामर् प्रदान र्रिएको खोपसम्बन्त्धी ि अन्त्य स्वास््य सेवा सम्बचन्त्ध तामलम मलएको ।
यसिी किाि मनयुि भएका व्यचिलाई कायय चजम्मेवािी र्दनु अर्ामि आधािभूत खोप कोल्िचेन सम्बचन्त्ध
ज्ञान अमभवृवद्ध र्नय कचम्तमा १ हप्ता स्वास््य प्रमुख, खोप अमधकृत ि कोल्िचेन अमधकृतहरुले चजल्ला
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कोल्िरुम, चजल्ला चस्थत

MCH Clinic वा नचजकको खोप केन्त्रमा Clinical अभ्यास र्िाउने ि

अमभमुचखकिर् समेत र्िे ि मार कामकाजको चजम्मेवािी र्दने व्यवस्था र्नुप
य दयछ ।
मुख्य चजम्मेवािी:
MCH चसलमनक वा अस्पतालमा संचालन हुने खोप केन्त्र, खोप सेसन संचालनको व्यवस्थापन ि
भ्याचससन तथा अन्त्य खोप सामाग्रीहरुको व्यवस्थापन र्ने,
तोवकएका र्दनहरुमा खोप केन्त्रमा समयमै उपचस्थत भई मनयममत खोप सेवा तथा सिसर्ाई प्रबधयन
सेसन सञ्चालनमा सहयोर् र्ने,
मनधायरित र्ािाम/िचजििमा अमभलेख िाख्ने ि सो आधािमा मामसक प्रमतवेदन तयाि र्िी सम्बचन्त्धत
स्वास््य कायायलय वा सम्बचन्त्धत स्थामनय तहमा बुझाउने,
चजल्ला खोप भण्िािर्को व्यवस्थापन ि संचालनमा सहयोर् र्ने
स्वास््य कायायलयको मनदे शन ि अनुर्मनमा खोपसँर् सम्बचन्त्धत तामलम, र्ोवष्ठ बैठकहरुको संचालन
व्यवस्थापन ि सहचजकिर्मा सहयोर् र्ने
चजल्ला अन्त्तर्यत पूर्य खोप सुमनचश्चतता मनदे चशका अनुसाि पूर्य खोप सुमनचश्चतता ि र्दर्ोपनाको काययमा
प्रत्यक्ष संलग्न भई कायय र्ने ।
अमभयानको रूपमा सञ्चालन हुने खोप काययक्रममा सहयोर् ि सहचजकिर् र्ने,
चजल्लाभरिको खोप काययक्रमको प्रर्मतको समायोजन, ववश्लेषर् ि पृष्ठपोषर् काययमा सहयोर् र्ने
स्वास््य कायायलयले र्दएको थप कायय ि किािनामामा सम्झौता भए अनुसािको चजम्मेवािी बहन र्ने
।
किाि भङ्ग र्ने ि नयाँ किाि र्ने
किाि सेवामा मलएको व्यचिले सम्झौता अनुसाि कुनै मवहनामा सेवा प्रदान नर्िे मा वा काययलयले
र्दएको चजम्मेवािी बहन नर्िे मा मनज व्यचिसँर् भएको किाि सम्झौता जुनसुकै बेला भङ्ग र्िी अको
व्यचिबाट सेवा सञ्चालन र्ने व्यवस्था ममलाउने ।
किाि सेवामा मलएका व्यचिको सेवा सन्त्तोषजनक भएमा ि बजेट व्यवस्था भएमा अको आ.ब मा
समेत मनजको सेवा मनिन्त्ति र्नय सवकनेछ । यसिी सेवा किाि अवमध थप र्दाय प्राप्त बजेट ि
काययक्रमको परिमधमभर िही र्नुप
य नेछ ।
पारिश्रममक िकमः
तोवकएको संस्था अन्त्तर्यत मवहनाभिी सञ्चालन हुने सबै खोप चसलमनकहरू, पूर्य खोप घोषर्ा ि र्दर्ोपना
काययक्रम, सिसर्ाई प्रबधयन काययक्रम लर्ायत स्वास््य कायायलयले तोकेका अन्त्य काययहरु समेत
सञ्चालन र्ने र्िी ववमनयोचजत बजेटबाट मामसक अमधकतम

नेपाल सिकािले तोकेको तलब स्केलमा

उपलब्ध र्िाउने र्िी बजेट व्यवस्था र्रिएको छ । सो बजेट मभर िही सावयजमनक खरिद ऐन
मनयमावमलको प्रवक्रया ि प्रदे श सिकािको काययववमध अनुसाि तोवकएको संख्या भन्त्दा धेिै पमन किाि
मनयुचि र्िी सेवा प्रवाह र्नय सवकनेछ । अन्त्य सेवा सुववधाको हकमा सावयजमनक खरिद ऐन, मनयमावली
ि सम्झौतामा उल्लेख भए बमोचजम

हुनछ
े ।

सेवा र्दने/काययक्रम सञ्चालन र्ने मनकायः
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यो काययक्रमको व्यवस्थापन, सञ्चालन ि अनुर्मन र्ने प्रमुख चजम्मेवािी सम्बचन्त्धत स्वास््य कायायलय
ि खोप तथा कोल्िचेन शाखाको हुनेछ ।
कमयचािी किाि सेवा मलने प्रमुख चजम्मेवािी सम्बचन्त्धत स्वास््य कायायलयको हुनछ
े
बजेट बाँिर्ाँि

मामथ उल्लेख भए अनुसाि भुिानीको व्यवस्था र्ने

सन्त्दभय सामग्री

सावयजमनक खरिद ऐन ि मनयमावली

१३. खोप तथा कोल्िचेन व्यवस्थापनमा चजल्ला स्तिमा अनसाईि कोचचङ्, कोल्िचेन सामामग्र ममयतको लामर्
टे चसनमसयन परिचालन, ए.ई.एर्.आई.को अनुर्मन, अनुसन्त्धानमा वटम परिचालन, खोपबाट बचाउन सवकने
िोर्हरुको महामािी मनयन्त्रर् ि काययक्रमको सुपरिवेक्षर् अनुर्मन समेत प्रादे चशक स्वास््य आपूमतय
व्यवस्थापन केन्त्र ि प्रादे चशक स्वास््य मनदे शनालयबाट (श्रोतः दाताको सं यूि कोष, रैमामसक:पवहलो,दोस्रो, तेस्रो ि चौथो)
परिचय

यो काययक्रम प्रदे श अन्त्तर्यतका चजल्ला भ्याचससन स्टोि, भ्याचससन सबस्टोिमा िहेका कोल्िचेन
सामाग्रीको मनयममत तथा आकचममक ममयत संभाि र्रि कोल्िचेन सामाग्री मनिन्त्ति संचालन ि र्ुर्स्ति
कायम िाख्न, प्रदे श अन्त्तर्यत ए.ई.एर्.आई. तथा खोपबाट बचाउन सवकने िोर्को महामािी भएमा सो
को अनुसन्त्धान, उपचाि ि व्यवस्थापन तत्काल र्नय चचवकत्सक लर्ायत प्राववमधक टोली परिचालन र्नय
ि खोप काययक्रम ि कोल्िचेन अवस्थामा सुधाि ल्याउन सहचजकिर् ि सुपरिवेक्षर् समेतको लामर् बजेट
ववमनयोजन र्रिएको छ । यो बजेटबाटः
१ प्रदे श स्वास््य आपूमतय व्यवस्थापन केन्त्रबाट
खोप कोल्िचेन सामाग्री ममयत संभािको लामर् टेचसनमसयन ि कोल्िचेन प्राववमधक परिचालन र्नय,
चजल्लाहरुमा खोप कोल्िचेन ववतिर् योजना तयािी, खोप कोल्िचेन अवस्थाको अनुर्मन र्रि
सहचजकिर्, अनसाईि कोचचङ्ग आर्द र्रि सुधािको लामर् कोल्िचेन प्राववमधक कमयचािी परिचालन र्नय,
ए.ई.एर्.आई.तथा महामािी भएमा मनयन्त्रर् ि व्यवस्थापनको लामर् प्रदे श स्तिको वटमसंर् प्राववमधकहरु
परिचालन र्नय ।
२ प्रदे श स्वास््य मनदे शनालयबाट
प्रदे श अन्त्तर्यत कुनै ए.ई.एर्.आई., खोपबाट बचाउन सवकने िोर्हरुको महामािी भएमा तत्काल
सम्बचन्त्धत मन्त्रालय, सम्बचन्त्धत चजल्ला ि स्थामनय तहहरुसंर् समन्त्वय र्रि सो को अनुसन्त्धान, िोर्
मनयन्त्रर् तथा व्यवस्थापनको लामर् प्राववमधक कमयचािी परिचालन ि आवश्यकता अनुसाि महामािी
प्रमतकाययको लामर् खोप काययक्रम (इच्क्ष्) समेत संचालन र्नय
प्रदे श मातहत चजल्ला, स्थामनय तहहरुमा खोप काययक्रमको सुदृिीकिर् ि पूर्य खोप घोषर्ा तथा
र्दर्ोपना ि सिसर्ाई प्रबधयन काययक्रमको मनिन्त्तिता ि संचालनको लामर् सहचजकिर् ि सुपरिवेक्षर्
र्नय प्राववमधक कमयचािी परिचालन र्नय ।
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प्रदे श स्वास््य मनदे शनालयको लामर् ववमनयोचजत कुल बजेटबाट महामािीको व्यवस्थापन, इच्क्ष् संचालन
ि ए.ई.एर्.आई. अनुसन्त्धान तथा व्यवस्थापनको लामर् आवश्यक बजेट अमग्रम छु ट्याएि िाख्नुपने छ
।
उद्दे श्य

मनयममत खोप सुदृिीकिर्, पूर्य खोप घोषर्ा तथा र्दर्ोपना ि सिसर्ाई प्रबधयन काययलाई प्रभावकािी
बनाई सबै तहमा मनिन्त्तिता र्दने
खोप कोल्िचेन सामाग्रीको मनयममत ममयत संभाि ि मनयममत संचालन र्नय अनसाईि कोचचङ्ग र्ने, खोप
कोल्िचेन आपूती ववतिर्को वास्तववक योजना तयािीमा सहचजकिर् ि सहयोर् र्रि खोप खेि जाने
दि घटाउने ि खोप तथा खोप सामाग्रीको उचचत उपयोर् ि र्ुर्स्ति कायम र्ने
महामािी तथा ए.ई.एर्.आई. को तत्काल अनुसन्त्धान, उपचाि, व्यवस्थापन र्ने

अपेक्षित प्रततफल

प्रभावकािी ि र्ुर्स्तिीय खोप सेवा सञ्चालन भई पूर्य खोप सुमनचश्चततामा मतव्रता आउने छ
खोप कोल्िचेन सामाग्रीहरुको मनयममत ममयत संभाि, संचालन भई खोपको र्ुर्स्ति कायम हुने छ ।
महामािी तथा ए.ई.एर्.आई भएमा तत्काल उपचाि ि व्यवस्थापन हुने छ ।

सञ्चालन प्रकृया

लचक्षत समूहः
प्रादे चशक स्वास््य मनदे शनालय, स्वास््य आपूमतय व्यवस्थापन केन्त्रका प्रमुख तथा र्ोकल पसयनहरु तथा
सुपरिवेक्षकहरुबाट मातहतका चजल्लाहरुमा ।
सञ्चालन प्रवक्रया ि अवमधः
प्रादे चशक स्वास््य मनदे शनालयबाट
खोपबाट बचाउन सवकने िोर्हरुको महामािी ि ए.ई.एर्.आई. भएमा स्वास््य मनदे शनालयबाट
सम्बचन्त्धत मन्त्रालय समेतको समन्त्वयमा तत्कालै वटम परिचालन व्यवस्थापन र्ने
चजल्लाहरुमा मनिन्त्ति समन्त्वय, अनुर्मन र्रि पूर्य खोप घोषर्ा तथा र्दर्ोपनाको अवस्थाका जानकािी
मलई काययक्रममा मतव्रता र्दन प्रोत्साहन, सहयोर् ि सहचजकिर् र्ने प्रदे श अन्त्तर्यतको चजल्लाहरुमा
खोपको कभिे ज कम भएका, पूर्य खोप घोषर्ा ि र्दर्ोपना मनिन्त्ति नभएका, सुक्ष्मयोजना तयािी ि
कायायन्त्वयन प्रभावकािी नभएका चजल्लाहरुमा प्राथममकता मनधायिर् र्रि सुपरिवेक्षर्को योजना बनाएि
प्राववमधक कमयचािीहरु परिचालन र्ने ब्यवस्था र्ने
खोपबाट बचाउन सवकने िोर्हरुको महामािी भएमा, ए.ई.एर्.आई. को घटना भएमा तत्काल िोकथाम,
मनयन्त्रर्, उपचाि ि व्यवस्थापनको लामर् टोली परिचालन र्ने तथा आवश्यक समन्त्वय ि सहयोर् र्ने
पूर्य खोप सुमनचश्चतताको लामर् प्रदे श अन्त्तर्यतको चजल्ला भेरिवर्केसन र्रि अमभलेख अध्यावमधक
र्नुप
य दयछ ।
प्रादे चशक स्वास््य आपूमतय व्यवस्थापन केन्त्रबाट
स्वास््य आपूमतय ब्यवस्थापन केन्त्रबाट खोप कोल्िचेन सामाग्रीको मनयममत ममयत संभाि ि खोप कोल्िचेन
ब्यवस्थापनको लामर् प्रत्येक चजल्लामा कचम्तमा ३ मवहनामा १ पटक ि अन्त्य आकचममक अवस्थामा
तत्कालै प्राववमधकहरु परिचालन र्रि सुचारु एवं अध्यावमधक र्ने
चजल्लाहरुको कोल्िचेन सामाग्रीको मनयममत ममयत संभाि ि आकचममक ममयत संभाि तथा खोप कोल्िचेन
व्यवस्थापनमा क्षमता ववकास र्नय, खोप कोल्िचेनको वास्तववक ववतिर् योजना तयाि र्नय सहचजकिर्
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र्नयको लामर् प्राववमधकहरु (िे .टे ., कोल्िचेन अमधकृत÷सहायक) परिचालनको योजना बनाई खटाउने ि
ववविर् समेत अध्यावमधक र्िाउने
मनयममत ममयत संभािकै समयमा चजल्ला स्तिमा खोप कोल्िचेन व्यवस्थापनमा सुधाि, खोप कोल्िचेन
सामाग्री ववतिर् योजना अध्यावमधक ि तयािी र्नय र्िाउन अनसाईट कोचचङ्ग ि सहचजकिर् र्रि
व्यवचस्थत र्िाउने ि सोवह अनुसाि प्रदे शको समेत योजना तयाि र्ने ।
बजेट बााँडफााँड

प्राप्त बजेट नेपाल सिकािको प्रचमलत आमथयक ऐनमनयम अनुसाि तथा प्रादे चशक मन्त्रालयको खचय र्ने
काययववमध अनुसाि
दै .भ्र.भ., यातायात खचय, कोल्िचेन सामाग्री ममयत संभािको लामर् िे .टे . नभएमा वा बाह्य थप दक्ष
प्राववमधक आवश्यक भएमा पिामशय सेवा वा किािमा मलई परिचालन र्नयको लामर् पारिश्रममक, भ्र.भत्ता,
यातायात आर्द
महामािी मनयन्त्रर्, ए.ई.एर्.आइ.को व्यवस्थापन र्नय वटम परिचालन र्दाय पारिश्रममक, यातायात,
दै .भ्र.भत्ता ि र्ोवष्ठ, बैठक संचालन र्नुय पिे मा खाजा, स्टे शनिी आर्द समेतमा खचय योजना तयाि र्िी ि
सो को स्वीकृत र्िाएि मार संचालन र्ने ।
नोट
उपयुि
य उल्लेचखत काययहरु संचालन र्नय र्िाउन
प्रदे श स्वास््य मनदे शनालय ि प्रदे श स्वास््य आपूमतय केन्त्रले अमग्रम योजना बनाई स्वीकृत र्िाएि मार
कायय संचालन र्ने
तोवकएको काययक्रमहरु उद्देश्य प्रामप्त हुने र्रि संचालन र्ने ि उपलचब्धको ववविर् अध्यावमधक र्रि
िाख्ने
कायय सम्पन्न भए पमछ उपलचब्ध ि कायय ववविर् सवहत प्रमतवेदन र्ने व्यवस्था र्ने
यो काययको लामर् प्रादे चशक स्वास््य मनदे शनालय ि प्रदे श स्वास््य आपूमतय के न्त्रबाट काययक्रम संचालन
र्ने र्रि बजेट ववमनयोजन भएकोले उि काययको लामर् प्रचमलत आमथयक ऐनमनयम ि प्रादे चशक
मन्त्रालयको खचय र्ने काययववमध अनुसाि सेवा संचालन र्नुप
य ने छ ।

सन्दर्भ सामग्री

पूर्य खोप सुमनचश्चतता घोषर्ा मनदे चशका, चेकमलि, सुपरिवेक्षर् चेक मलि, खोपकोल्िचेन ममयत संभाि
मनदे चशका

१४. खोप तथा पूर् य खोपको बािे मा जनचेतना बिाई खोप उपयोर् वृवद्धको लामर् स्थामनय भाषामा शैचक्षक सामाग्री
(खोप सम्बचन्त्ध सन्त्देशमुलक ब्रोसि, पाम्प्लेट, खोप तामलका, खोप मौज्दात मनयन्त्रर् िचजिि, तापक्रम
अनुर्मन र्ािम सुक्ष्म योजना र्ािम तथा खोप अनुर्मन चाटय ि खोपसँर् सम्बचन्त्धत अन्त्य सामाग्री आर्द)
छपाई तथा ववतिर् ७७ चजल्ला (श्रोतः दाताको सं यूि कोष, रैमामसक:परिचय

दोस्रो)

खोप सेवा प्रभावकािी बनाई सबै तहमा शत प्रमतशत कभिे ज र्नय तथा विा तह देचख नै पूर्य खोप
घोषर्ा ि र्दर्ोपना, सिसर्ाई प्रबधयनको मनिन्त्तिता कायम र्नय ववमभन्न काययक्रमहरु संचालनको व्यवस्था
र्रिएको छ । खोप सेवामा सबैको जानकािी ि सहभामर्ता बिाई अझ प्रभावकािी बनाउन सुचना,
चशक्षा तथा संचािका सामाग्रीहरुको छपाई तथा ववतिर्को लामर् यो काययक्रमको व्यवस्था र्रिएको छ
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। सबै चजल्लाहरुले आफ्नो आवश्यकता अनुसािको स्वास््य चशक्षा, संचािको आवश्यक सामाग्रीहरुको
योजना बनाई काययक्रम कायायन्त्वयन र्नुप
य दयछ ।
उद्दे श्य

खोप सेवाको महत्व, उपलब्ध खोप ि लर्ाउने समय तामलकाको समेत आमसमुदायमा जानकािी र्िाई
खोप सेवाको कभिे ज वृवद्ध र्ने ।
खोप तथा खोप जन्त्य सामाग्रीहरुको अमभलेख तथा प्रमतवेदन प्रर्ाली व्यवचस्थत र्ने ।

अपेक्षित प्रततफल

सबै तह, समुदायमा खोपको जानकािी सहजै उपलब्ध भई खोप उपभोर् दि ि खोप कभिे जमा वृवद्ध
भई ड्रपआउट घट्ने ि अमभलेख तथा प्रमतवेदन प्रर्ाली व्यवचस्थत हुनेछ ।

सञ्चालन प्रकृया

संचालन र्ने अवमध :
यो काययक्रम आमथयक वषयको शुरुवाट नै संचालन र्िाउनु पदयछ ।
सञ्चालन प्रवक्रया:
यो बजेटबाट खोप सेवामा सबै वर्य, क्षेर, समुदायलाई सेवा मलन उत्प्रेरित र्िाई खोप सेवा उपलब्ध
र्िाउनको लामर् कृयाकलापहरु तथा अन्त्य आवश्यक सामाग्रीको छपाई तथा ववतिर् योजना र्नुप
य दयछ
यसको लामर् :
१. प्रकाशन र्रिने सन्त्दे शहरु परिवाि कल्यार् महाशाखा, प्रदे श स्वास््य मनदे शनालय, WHO/UNICEF
संर् समेत समन्त्वय र्रि तयाि र्ने ।
२.अन्त्य स्वास््य चशक्षा सामाग्रीको आवश्यकता पवहचान र्ने ।
३. स्थामनय आवश्यकताको आधािमा स्थामनय कुन कुन भाषा ि माध्यमबाट सुचना प्रकाशन र्ने हो
यवकन र्ने ि सोवह अनुसाि शैचक्षक सामाग्री उत्पादन, ववतिर् ि प्रयोर् र्िाउन यवकन र्ने ।
४. यो बजेटबाट सबै स्थामनय तह ि स्वास््य संस्था ि विा हरुमा कचम्तमा १–१ वटा नयां खोप
तामलका तयाि र्रि सबैले दे ख्ने ठाँउमा प्रदशयन र्नय उपलब्ध र्िाउनु पदयछ ।
५. वषयभरिलाई आवश्यक पने खोप मौज्दात मनयन्त्रर् िचजिि, सुक्ष्म योजना र्ािम तथा खोप अनुर्मन
चाटय ि खोपसँर् सम्बचन्त्धत अन्त्य सामाग्री आर्द) को योजना बनाई छपाई तथा ववतिर् कायय र्नुप
य दयछ
नोट:
१.उपयुि
य उल्लेचखत कृयाकलापहरु पवहचान र्नय ववर्त वषयको कायय प्रर्मतको सममक्षा ि सुक्ष्मयोजना
तयािी बाट पवहचान भएका समस्याहरुको आधािमा प्रर्मत प्रमतशत ड्रप आउट, पूर्य खोप सुमनचस्चतताको
अवस्था ि खोप छु ट बच्चा संख्याको आधािमा मनयममत खोप सुदृिीकिर् र्रि पूर्य खोप लर्ाउन
सहयोर् पुग्ने र्रि पवहलो रैमामसकमा नै चजल्ला खोप समन्त्वय समममतका प्रमतमनमधहरु, नचजकको
स्वास््य संस्थाहरुको प्रमतमनमध,

(स्थामनय तहबाट संयोजक, स्वास््य संस्था प्रमुख, खोप र्दने

स्वास््यकमी, स्वयं सेववका ि स्थामनय स्तिमा िहेका स्वास््यसंर् सम्बचन्त्धत संघ संस्थाका प्रमतमनमधहरु)
सवहत १५–२० जनाको सहभामर्तामा छलर्ल र्रि कृयाकलापहरु ि संचालन प्रकृयाको मनर्यय मलनु
पदयछ ।
२. यस काययक्रमबाट स्वास््य चशक्षा सुचना संचािका सामाग्री लर्ायत अन्त्य सामाग्रीहरुको छपाई
तथा ववतिर् र्दाय चजल्ला खोप समन्त्वय समममतको साझेदािी ि समन्त्वयमा कायय र्दाय अपनत्व बढ्ने
भएकोले स्वास््य कायायलय ि चज.खो.स.समममतबाट संयि
ु प्रकाशन र्िाउन छलर्ल र्रि कायाय न्त्वयन
र्ने ।
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बजेट बााँडफााँड

यो काययक्रममा ववमनयोचजत बजेट नेपाल सिकािको आमथयक ऐन, मनयम ि सावयजमनक खरिद ऐन
मनयमावमल अनुसाि खचय योजना तयाि र्रि स्वीकृत कृयाकलाप सं चालन र्नुप
य दयछ । खचय योजना
तथा बजेट बांिर्ांि योजना कायायलय प्रमुखबाट स्वीकृत र्िाएि मार काययक्रम संचालन र्नुप
य दयछ
यो बजेटबाट :
चजल्लामा चजल्ला खोप समन्त्वय समममत ि सिोकािवालाहरुको योजना तयािी र्ोवष्ठमा खाजा, यातायात
ि प्रचशक्षक पारिश्रममक आर्दमा खचय र्नय सवकनेछ ।
शैचक्षक सामाग्रीः खोप तामलका ब्यानि, पोिि, मनमन्त्रर्ा कािय, ड्रप आउट ट्रेमसङ्ग पर आर्द तयािी तथा
ववतिर् र्ने ।
स्वास््य चशक्षा सूचना तथा संचाि सम्बचन्त्धका उपयोर्ी सन्त्दे श तयािी आर्दमा खचय र्नय सवकने छ ।

सन्दर्भ सामग्री

कायय संचालन मनदे चशका, खचय र्ने मनदे चशका, सावयजमनक खरिद ऐन ि मनयमावली

१५. चजल्लाबाट स्थामनय तह तथा स्वास््य सं स्था स्तिमा खोप, सिसर्ाई प्रबधयन काययक्रम तथा पूर् य खोप
भेरिवर्केसन ि र्दर्ोपनाको लामर् सहजीकिर्, सुपरिवेक्षर् एवम् पूर् य खोप घोषर्ा सभा व्यवस्थापन खचय
(श्रोतः दाताको सं यूि कोष, रैमामसक:परिचय

दोस्रो, तेस्रो ि चौथो)

यो काययक्रम चजल्ला अन्त्तर्यतका स्थामनय तह तथा स्वास््य संस्थाहरुमा मनयममत खोप काययक्रमको
सुदृिीकिर् र्रि खोप कभिे जमा वृवद्ध तथा पूर्य खोप सुमनचश्चत र्नय स्थामनय तहमा सहचजकिर्, सहयोर्
ि काययक्रमको अनुर्मन, पृष्ठपोषर् र्रि समग्र खोप काययक्रममा सुधाि र्नयको साथै सिसर्ाई प्रबधयन
काययक्रमको सुपरिवेक्षर्, अनुर्मन तथा सेसन सञ्चालन र्ने स्वास््यकमीलाई अनसाइट कोचचङ्गको
लामर् बजेट ववमनयोजन र्रिएको हो । यो वक्रयाकलाप अन्त्तर्यत ववमनयोचजत बजेटबाट

चजल्ला

अन्त्तर्यत हुने ए.ई.एर्.आई. तथा खोपबाट बचाउन सवकने िोर्को महामािी भएमा सो को अनुसन्त्धान,
उपचाि ि व्यवस्थापन तत्काल र्नय चचवकत्सक लर्ायत प्राववमधक टोली समेत परिचालन र्नुप
य ने छ
साथै पूर्य खोप घोषर्ा सभाको व्यवस्थापनको लामर् आवश्यक वक्रयाकलापहरु र्नुप
य दयछ ।
उद्दे श्य

मनयममत खोप सुदृिीकिर्, पूर्ख
य ोप घोषर्ा तथा र्दर्ोपना काययलाई प्रभावकािी बनाउन स्थामनय तह
तथा स्वास््य संस्थाको क्षमता ववकास र्ने
प्रत्येक वषय मनदे चशका बमोचजम विा तह दे चखनै पूर्ख
य ोप सुमनचश्चतता ि र्दर्ोपना कायम र्नय सहयोर्,
सहचजकिर्, भेरिवर्केसन र्रि ववविर् अध्यावमधक र्ने
महामािी तथा ए.ई.एर्.आई. को तत्काल अनुसन्त्धान, उपचाि, व्यवस्थापन र्ने
मनयममत खोप मार्यत सिसर्ाई प्रबधयन काययक्रमको मनिन्त्तिता र्दने

अपेक्षित प्रततफल

प्रभावकािी ि र्ुर्स्तिीय खोप सेवा सञ्चालन भई पूर्य खोप सुमनचश्चततामा मतव्रता आउने छ
मनदे चशका बमोचजम सवै तहमा पूर्ख
य ोप घोषर्ा ि र्दर्ोपना काययक्रम प्रभावकािी ि अध्यावमधक हुने
छ ।
महामािी तथा ए.ई.एर्.आई भएमा तत्काल उपचाि ि व्यवस्थापन हुनेछ ।

38

मनयममत खोप सेवासँर्ै सिसर्ाई प्रबधयन सेसन समेत मनिन्त्ति रुपमा खोप केन्त्रमा सञ्चालन हुनछ
े
सञ्चालन प्रकृया

सञ्चालन र्ने अवमधः
पूर्य खोप घोषर्ा तथा र्दर्ोपनाको लामर् प्रकृयाको अनुर्मन ि भेरिर्ीकेसन र्नय तथा मनयममत खोप
काययक्रमको सुदृविकिर् र्रि खोप कभिे ज बिाउन, ड्रपआउट घटाउन, पूर्य खोप सुमनचश्चतता ि
र्दर्ोपना कायम र्नय, खोप कोल्िचेनको र्ुर्स्तिमा सुधाि ल्याउन, सिसर्ाई प्रबधयनको मनिन्त्तिताको
लामर् अमग्रम योजना बनाई मनिन्त्ति अनुर्मन, सुपरिवेक्षर् र्ने
सञ्चालन प्रवक्रया
स्वास््य कायायलयबाट
स्थामनय तह तथा स्वास््य संस्थाहरुमा मनिन्त्ति समन्त्वय, अनुर्मन र्रि पूर्य खोप घोषर्ा तथा
र्दर्ोपनाको अवस्थाको जानकािी मलई काययक्रममा मतव्रता र्दन प्रोत्साहन, सहयोर् ि सहचजकिर् र्ने
खोपको कभिे ज कम भएका, पूर्य खोप घोषर्ा ि र्दर्ोपना मनिन्त्ति नभएका, सुक्ष्मयोजना तयािी ि
कायायन्त्वयन प्रभावकािी नभएका स्थामनय तहहरु ि स्वास््य संस्थाहरुलाई प्राथममकता मनधायिर् र्रि
सुपरिवेक्षर्को योजना बनाएि प्राववमधक कमयचािीहरु परिचालन र्ने व्यवस्था र्ने ।
मनयममत खोप सेवा मार्यत सिसर्ाई प्रबधयन काययक्रमको मनिन्त्तितामा ववशेष जोि र्दई सहचजकिर्
ि सहयोर् र्ने ।
खोपबाट बचाउन सवकने िोर्हरुको महामािी भएमा, ए.ई.एर्.आई. को घटना भएमा तत्काल
िोकथाम, मनयन्त्रर्, उपचाि ि व्यवस्थापनको लामर् टोली परिचालन र्ने तथा आवश्यक समन्त्वय ि
सहयोर् र्ने ।
स्थामनय तह स्तिमा ववमनयोचजत खोपको काययक्रमहरु संचालनमा सहयोर् ि समन्त्वय र्रि काययक्रमको
प्रभावकारिता ि क्षमता ववकासमा ववशेष जोि र्दने ।
चजल्ला स्तिको अमभमुचखकिर्, योजना र्ोवष्ठमा तयाि भएको योजना अनुसाि कायय भए नभएको मनिन्त्ति
अनुर्मन, पृष्ठपोषर् ि सहयोर्ी सुपरिवेक्षर् र्ने ।
पूर्य खोप सुमनचश्चतताको स्थामनय तहहरुको भेरिवर्केसन र्रि अमभलेख अध्यावमधक र्ने, घोषर्ा सभामा
आवश्यक सहयोर् र्ने ि सबै स्थामनय तहबाट ववविर् प्राप्त भए पमछ स्थामनय तहको भेरिवर्केसन
र्ने, भेरिवर्केसन पश्चात चजल्ला खोप समन्त्वय समममतबाट प्रमाचर्किर् र्िाउन अमभमुचखकिर्, बैठक
तथा पूर्य खोप चजल्ला घोषर्ा सभा र्ने समयमा सो समािोह व्यवस्थापन र्नय आवश्यक सम्पुर्य खचय
यसै शीषयकबाटै खचय र्ने ।
नोट: यो काययक्रम तथा बजेटबाट मनम्नाअनुसािको उद्देश्य पुिा हुने अपेक्षा िाचखएको छ ।
१. सबै विा तथा स्थामनय तहबाट पूर्य खोप घोषर्ा तथा र्दर्ोपना कायम भई ववविर् अध्यावमधक
ि चजल्लाबाट प्रमाचर्किर् भएको हुनछ
े ।
२. खोप कभिे जमा वृवद्ध, ड्रपआउटमा कमम, खोप खेि जाने दिमा कमी भई मनयममत खोप सुदृिीकिर्
भएको हुनछ
े ।
३. खोपकोल्िचेन व्यवस्थापनमा सुधाि ि र्ुर्स्ति कायम भएको हुनेछ ।
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४. मनयममत खोप सेवा मार्यत सिसर्ाई प्रबधयन काययक्रमले मनिन्त्तिता प्राप्त र्िे को हुनछ
े ।
बजेट बााँडफााँड

मनयममत काययक्रमको सुपरिवेक्षर् तथा अनुर्मन, महामािी मनयन्त्रर्, ए.ई.एर्.आइ.को व्यवस्थापन र्नय
वटम परिचालन र्दाय पारिश्रममक, यातायात, ईन्त्धन, दै .भ्र.भत्ता ि पूर्य खोपको लामर् र्ोवष्ठ, बैठक संचालन
र्नुय पिे मा खाजा, स्टे शनिी आर्द समेतमा खचय योजना तयािी ि स्वीकृत र्िाएि कायय संचालन र्ने
साथै पूर्य खोप घोषर्ा सभाको लामर् आवश्यक सम्पुर्य खचय (शैचक्षक सामाग्री, ब्यानि, प्रमार्पर,
र्मयर्िमेट छपाई, मञ्च व्यवस्थापन आर्द) र्नय सवकने छ । खचय र्दाय नेपाल सिकािको आमथयक
मनयमानुसाि परिमधमा िही र्नुप
य नेछ ।

सन्दर्भ सामग्री

पूर्य खोप सुमनचश्चतता घोषर्ा मनदे चशका, सुपरिवेक्षर् चेकमलि

१६. खोपको पहुंच बिाई छु ट बच्चालाई खोप र्दनलाई पूर् य खोप सुमनचश्चत र्नय वैशाख मवहनालाई खोप
मवहनाको रुपमा मनाउने तथा स्थामनय तह स्तिमा योजना मनमायर् समेत (श्रोतः दाताको सं यूि कोष,
रैमामसक:- तेस्रो )
परिचय

ववश्वमा नै वैशाख मवहनालाई खोप मवहनाको रुपमा मनाउने ि नेपालमा पमन ८ मवहनाको प्रर्मतको
ववश्लेषर् ि खोपबाट वचञ्चत बच्चाको खोचज र्रि खोप प्रदान र्नय तथा पूर्य खोप घोषर्ा मनदे चशका
बमोचजम पूर्य खोप घोषर्ा ि र्दर्ोपनाको लामर् सबै तहमा कायय र्नय र्िाउन यो काययक्रमको व्यवस्था
र्रिएको छ ।
स्थामनय तह तथा विा स्तिमा पूर्य खोप मनदे चशका बमोचजम कायय भए नभएकोअनुर्मन, सहचजकिर्
र्रि पूर्य खोप घोषर्ा ि र्दर्ोपना तथा मनयममत खोपको सुदृिीकिर् र्नय थप काययक्रमहरु संचालनको
लामर् स्वास््य कायायलयमा यो काययक्रम तथा बजेट ववमनयोजन र्रिएको छ ।

उद्दे श्य

खोप सेवाबाट वचन्त्चत िहेका बस्ती, समूह, क्षेरको पवहचान र्िी खोप सेवा प्रदान र्नय ।
ड्रप आउट बच्चाहरुको खोजी र्िी खोप प्रदान र्नय ।
पूर्य खोप सुमनचश्चतता ि र्दर्ोपनाको प्रमाचर्किर् काययलाई प्रभावकािी बनाउन ि

विा स्ति दे चख नै

पूर्य खोप सुमनचश्चतताको प्रमाचर्किर् भएको यवकन र्रि ववविर् अध्यावमधक र्नय ।
अपेक्षित प्रततफल

खोप सेवाबाट वचन्त्चत िहेका बस्ती, समूह, क्षेरको पवहचान भई बालबामलकाले पूर्य खोप प्राप्त र्ने छन्
।
ड्रप आउट बच्चाहरुको खोजी र्िी पूर्य खोप प्राप्त भएको हुनेछ ।
मनदे चशका बमोचजम पूर्य खोप सुमनचश्चतता ि र्दर्ोपनाको मनिन्त्ति भएको हुनछ
े ।

सञ्चालन प्रकृया

लचक्षत समूहः
चजल्ला, स्थामनय तह स्तिका स्वास््य संस्था ि विाहरुमा खोप सेवाबाट वचन्त्चतीकिर्मा िहेका समूह
/बस्तीहरु/समुदाय/क्षेर/सबै विा/स्थामनय तहहरु
सञ्चालन र्ने अवमधः
स्वीकृत काययक्रममा उल्लेख भए अनुसाि तोवकएको रैमामसकको चैर/वैशाख मभर सम्पन्न र्नुप
य दयछ ।
सञ्चालन ववमधः
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नेपाल सिकािबाट उपलब्ध हुने सबै खोपहरु सबै बालबामलकाले प्राप्त र्िे को सुमनचश्चत र्िी खोप
सेवाबाट वचन्त्चत भएका, सेवाको पहुँचबाट टािा िहेका बालबामलकाहरुलाई खोप उपलब्ध र्िाई
ववश्वव्यापी रुपमा खोप मवहनाको रुपमा मनाइने वैशाख मवहनामा यो काययक्रम संचालन र्नय
चजल्लास्तिमा बजेट व्यवस्था र्रिएको छ । तसथयः
आफ्नो चजल्लाको श्रावर् दे चख चैर मवहनासम्मको स्वास््य संस्था तथा विा स्तिको प्रर्मतको ववश्लेषर्
र्िी प्रर्मत कम भएका ि ड्रप आउट धेिै भएका क्षेर, बस्ती ि समूहको पवहचान र्िी यो काययक्रम
संचालन र्नुप
य दयछ ।
यो बजेटबाट त्यस्ता पवहचान भएका स्थानमा घिधुिी सवेक्षर्, छु ट बच्चालाई खोप र्दने तथा सामाचजक
परिचालन आर्द जस्ता वक्रयाकलापहरु संचालनको लामर् स्वास््य संस्था/विास्तिमा विा खोप समन्त्वय
समममत ि सिोकािवालाहरुको बैठक अन्त्तिवक्रया काययक्रम संचालन र्िी पूर्य खोप सुमनचश्चत र्ने
वक्रयाकलापहरु संचालन र्नुप
य दयछ ।
यो काययक्रम स्थामनय तह ि स्वास््य संस्थाको समन्त्वयमा संचालन र्िी सो काययक्रमबाट प्राप्त
उपलब्धीहरुको सम्बचन्त्धत मनकायमा प्रमतवेदन र्नुप
य नेछ ।
नोट: यो बजेटबाट खोपको कभिे ज कम भएको स्थामनय तह तथा स्वास््य संस्था, विाहरुमा संचालन
हुने खोप तथा पूर्य खोपका कृयाकलापहरु प्रभावकािी बनाउन प्राथममकतामा िाचख अमभमुचखकिर्,
बैठक, योजना तयािी, घि धुिी सवेक्षर् तथा सहचजकिर् ि सहयोर् आर्द काययहरु र्रि पुर्य खोप
सुमनचश्चतता ि प्रमाचर्किर् र्िाउने काययमा खचय र्नुय पदयछ । यो काययक्रम संचालन पश्चात भएका
उपलचब्धहरु सुक्ष्मयोजना र्ािम तथा पूर्य खोप सुमनचश्चतता पश्चात र्रिने प्रमतवेदनमा समेत प्रमतवेदन
र्नुप
य दयछ ।
बजेट बााँडफााँड

यो काययक्रम संचालन र्दाय नेपाल सिकािको प्रचमलत आमथयक ऐन ि मनयमअनुसाि र्नुप
य नेछ । बैठक,
अन्त्तिवक्रया, घिधुिी सवेक्षर्, खोप सेवा संचालन जस्ता वक्रयाकलापहरु संचालन र्दाय दै मनक भ्रमर्
भत्ता, यातायात, खाजा, आर्दमा खचय योजना तयाि र्रि अमग्रम स्वीकृत र्िाएि खचय र्ने व्यवस्था
र्नुप
य नेछ ।

सन्दर्भ सामग्री

पूर्य खोप मनदे चशका ि खोप सेवाको तहर्त अमभलेख प्रमतवेदन ।

१७. खोप तथा कोल्ि चेन व्यवस्थापनको लामर् कोल्िचेन ववस्ताि र्नय स्थामनय तहहरुसँर् अमभमुचखकिर् ि
योजना काययक्रम २ र्दन (धनकुटा, सुनसिी, मोिर्ं, सलायही, िौतहट, काठमाण्िौं, मकवानपुि, स्याङ्गजा, तनहू ँ,
नवलपिासी पूव,य दाङ्ग, बाँके, दै लेख, अछाम, बैतिी ि कञ्चनपुि चजल्लाका स्थामनय तहबाट प्रमुख प्रशासवकय
अमधकृत ि स्वास््य शाखा प्रमुख तथा स्थामनय तह अन्त्तर्यत खोप भण्िािर्/ववतिर् केन्त्र िहेको स्वास््य
सं स्थाबाट १ जना समेत) (श्रोतः दाताको सं यूि कोष, रैमामसक:परिचय

तेस्रो )

र्ुर्स्तरिय खोप सेवा प्रदान तथा हालको संिचना अनुसाि स्थामनय तहसम्म खोप कोल्िचेनको
व्यवस्थापन ि ववस्तािको लामर् स्थामनय तहको क्षमता ववकास ि समन्त्वयको लामर् यो काययक्रमको
व्यवस्था र्रिएको हो ।
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उद्दे श्य

चजल्लाचस्थत स्थामनय तहहरुको खोप कोल्िचेन अवस्थाको पवहचान, ववश्लेषर् र्ने
खोप कोल्िचेन ववस्तािको प्रवक्रयाबािे जानकािी र्िाउने
स्थामनय तहको अपनत्व ि साझेदािीमा खोप कोल्िचेन ववस्तािको योजना बनाउने

अपेक्षित प्रततफल

र्ुर्स्तरिय खोप सेवा प्रदान र्नय खोप कोल्िचेन भण्िािर्को व्यवस्थापन मबस्ताि भई खोप सेवा संचालनमा
सहज हुने तथा स्थामनय तहको अपनत्व ववकास हुनेछ ।

सञ्चालन प्रकृया

लचक्षत समूहः
स्थामनय तहबाट प्रमुख प्रशासवकय अमधकृत, स्वास््य शाखा प्रमुख ि स्थामनय तह अन्त्तर्यत खोप
भण्िािर्/ववतिर् केन्त्र िहेको स्वास््य संस्थाबाट १ जना समेत र्िी ३ जना
सञ्चालन र्ने अवमधः
स्वीकृत काययक्रममा उल्लेख भए अनुसाि तोवकएको रैमामसकमभर सम्पन्न र्नुप
य दयछ ति यो काययक्रमको
लामर् संचघय स्तिमा हुने अमभमुचखकिर् काययक्रम पश्चात ि परिवाि कल्यार् महाशाखाबाट उपलब्ध
भएको प्रस्तुतीकिर् ि तामलका अनुसाि र्नुप
य ने छ ।
सञ्चालन प्रवक्रयाः
संचघय तहमा भएको अमभमुचखकिर् पश्चात चजल्लाले स्थामनय तहहरुसँर् समन्त्वय र्िी काययक्रम संचालनको
मममत तय र्िी परिवाि कल्यार् महाशाखा ि प्रदे श स्वास््य आपुमतय व्यवस्थापन केन्त्रमा समेत समन्त्वय
र्ने ।
तोवकएका सहभार्ीहरुको सुमनचश्चताको लामर् कायायलय प्रमुख ि र्ोकल पसयनले स्थामनय तह तथा स्थामनय
तह स्वास््य शाखामा मनिन्त्ति समन्त्वय र्िी काययक्रमको महत्व बुझाउनु पदयछ ।
यो काययक्रममा आँउदा स्थामनय तह तथा स्वास््य संस्थाले आर्ू मातहत िहेका कोल्िचेन सामाग्रीको
ववविर् तपचशलको र्ािाममा मलई आउन र्ािाम समेत उपलब्ध र्िाई जानकािी र्िाउने ।
सामाग्रीको
नाम

परिमार्

संचालनको

अवस्था

(संख्यामा)
िहेको

प्रामप्तको
श्रोत

निहेको

(नेपाल
सिकाि,
स्थामनय
तह,
अन्त्य)

आइ.एल.आि
विजि
घिे ल ु
िे विजेिेटि
कोल्ि बसस
भ्याचससन
सयारियि
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लार्त

कैवर्यत

अन्त्य
यो काययक्रमको सहजीकिर् संचघय तहमा सहभार्ी सहजकताय, प्रदे श तथा परिवाि कल्यार् महाशाखा,
प्रदे श स्वास््य आपुमतय व्यवस्थापन केन्त्र ि ववकास साझेदाि मनकायका सहजकतायहरुबाट समेत र्नय
र्िाउन अमग्रम समन्त्वय र्िी व्यवस्था र्नुप
य ने छ ।
यो काययक्रम पश्चात चजल्लाचस्थत स्थामनय तहहरुमा िहेको कोल्िचेन सामाग्री संचालन व्यवस्थापन ि थप
कोल्िचेन ववस्तािको लामर् चजम्मेवािी सवहत योजना बनाई कायायन्त्वयन र्नुप
य ने छ ।
बजेट बााँडफााँड

यो काययक्रम संचालन र्दाय नेपाल सिकािको प्रचमलत आमथयक ऐन ि मनयमअनुसाि र्नुप
य नेछ । यो
वक्रयाकलापहरु संचालन र्दाय दैमनक भ्रमर् भत्ता, यातायात, खाजा, स्टे शनिी, हल भाँिा, पारिश्रममक,
बैठक खाजा खचय आर्दमा खचय योजना तयाि र्रि अमग्रम स्वीकृत र्िाएि खचय र्ने व्यवस्था र्नुप
य नेछ
। यो वक्रयाकलापमा ववमनयोचजत बजेट अपुर् भएमा स्थामनय तहको साझेदािीमा थप आमथयक
व्यवस्थापन र्िी काययक्रम संचालन र्नुप
य ने छ ।

सन्दर्भ सामग्री

मनदे चशका, प्रस्तुतीकिर् सामाग्री, कायय संचालन तामलका ि र्मय र्मेट आर्द
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cg';"lrx?
अनुसचु च:१
र्ाभी नर्द श्रोत तर्यबाट ववमनयोचजत बजेटको आमथयक तथा भौमतक ववविर्को प्रमतवेदन र्ािम
चजल्ला:
मस.नं

आ. व.
वक्रयाकलाप

तयाि र्ने:.......................

ववमनयोचजत बजेट रु

प्रमाचर्त र्ने:.........................
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खचय िकम रु

बाकी िकम रु

कैवर्यत

ू ी २.
अनुसच
सं चघय तहबाट सशतय अनुदान मार्यत प्रदे श तथा स्वास््य कायायलयहरुको लामर् ववमनयोचजत वक्रयाकलाप अनुसाि बजेट बाँिर्ाँि ववविर् (बजेट रु हजािमा )

सोलुखुम्बु

खोटांर्

उदयपुि

ओखलिुंर्ा

मनदे शनालय

आपुमतय केन्त्र

4595

6542

7063

6102

2151

1680

मोिङ

भोजपुि
धनकुटा
6583
5155

सुनसिी

संखुवासभा
तेह्रथुम
6346
3829

झापा

इलाम

ु
ताप्लेजङ
5279

पाँचथि

श्रोत
नेपाल सिकाि

क्र सं

कृयाकलाप

खचय चशषयक

२ १. प्रदे श नं १ :

45

430

560

400

480

400

400

0

0

926

1364

471

724

607

692

0

0

740

1000

670

1400

860

940

16991

360
534
600

13605

440
730
1140

7299

5390

14318
510
1098

480
320
560

छु ट खोप पूिा र्िी पूर्य खोप सुमनचश्चतता तथा मनयममत खोप ि सिसर्ाई

749
423

पामलका स्तिमा खोप छु ट बच्चा को पवहचान ि (शुन्त्य िोज तथा ड्रप आउट)

780

4

740

र्िाउने

480

सममती, विा प्रमतमनमध ि स्वास््य संस्था प्रमुख चजल्लामा बजेट उपलब्ध (

729

सिसर्ाई प्रवधयन लामर् योजना तयािी र्ोष्ठी १ र्दने पामलका खोप समन्त्वय)

870

3

400

पामलका स्तिमा पूर्य खोप काययक्रमको सममक्षा तथा पूर्य खोप र्दर्ोपना ि

578

स्वास््य शाखा प्रमुख१ र्दने चजल्लामा बजेट उपलब्ध र्िाउने (

740

र्ोष्ठी नवमनवायचचत)स्थामनय तह प्रमुख÷उप प्रमुख, प्रमुख प्रसाशवकय अमधकृत,

440

सिसर्ाई प्रवधयन सम्वचन्त्ध अमभमुखीकिर् ि र्दर्ोपनाको लामर् योजना तयािी

599

2

500

चजल्ला स्तिमा पूर्य खोप काययक्रमको सममक्षा तथा पूर्य खोप र्दर्ोपना ि

र्ामभ

आदीचजल्ला तथा प्रदे शमा बजेट उपलब्ध ( र्िाउने

र्ामभ

अनुर्मन, खोप तथा कोल्िचेन सामाग्री ववतिर् तथा िुवानी, सामाग्री छपाई

4943
र्ामभ

जनशचि परिचालन, प्रचाि प्रसाि तथा सामाचजक परिचालन, सुपरिवेक्षर्

2.7.22.4848

1

2.7.22. 2.7.22.4950

आई व्यवस्थापन ि वटम परिचालन.एर्.ई.ए ), बैठक, अमभमुचखकिर्,

2.7.22.4882

कोमभि१९ खोप बुस्टि मारा समेतको अमभयान संचालन तथा व्यवस्थापन खचय

आपुमतय केन्त्र

मनदे शनालय

ओखलिुंर्ा

उदयपुि

खोटांर्

सोलुखुम्बु

मोिङ

सुनसिी

भोजपुि
धनकुटा

संखुवासभा
तेह्रथुम

झापा

इलाम

पाँचथि

ु
ताप्लेजङ

श्रोत

खचय चशषयक

क्र सं

कृयाकलाप

प्रबधयनको लामर् िर्नीमत तयािी तथा सुक्ष्म योजना अद्यायवमधक २ र्दने र्ोवष्ठ

120

150

110

129

91

189

108

115

149

93

231

138

165

500

1480

1840

1287

1370

1120

2238

1335

1365

1760

1120

2780

1697

1985

700

95

95

95

95

115

115

95

95

95

95

115

95

95

95

र्ामभ

1215
कोष
720
सिकाि
150

प्रसािर् चजल्लामा बजेट उपलब्ध र्िाउने (माघ दे चख वैशाख सम्म)

1769

मनयममत खोपको सुदृिीकिर्को लामर् स्थामनय एर् िे मियोहरुबाट सूचना

927
र्ामभ

6

ु
दाताको संयि

प्रदे शतहमा, प्रदे शमा बजेट उपलब्ध र्िाउने

933
नेपाल

िर्नीमत तयािी तथा सुक्ष्म योजना अद्यायवमधक ३ र्दने र्ोवष्ठ ७ वटै

नेपाल सिकाि

र्िी पूर्य खोप सुमनचश्चतता तथा मनयममत खोप ि सिसर्ाई प्रबधयनको लामर्

2.7.22.4 2.7.22.4942

5

2.7.22.4 2.7.22.4926

खोप छु ट बच्चा को पवहचान ि छु ट खोप पूिा (शुन्त्य िोज तथा ड्रप आउट)

2.7.22.4946

चजल्लामा बजेट उपलब्ध र्िाउने

8

खोपकोल्िचेन व्यवस्थापनको लामर् ईन्त्धन तथा ववधुत महशुल भुिामन (प्रदे श
स्वास््य आपूती व्यवस्थापन केन्त्र ि स्वास््य कायायलयहरुको लामर्(

1350

1230

2010

960

1430

1060

860

1640

810

बजेट उपलब्ध र्िाउने

1120

सिसर्ाई प्याकेजको पुनत
य ाजर्ी तामलम १ र्दन र्रि ३ र्दने र्ोवष्ठ चजल्लामा

1060

सुदृिीकिर् ि पूर्य ओप र्दर्ोपनाको लामर् सुक्ष्मयोजना अद्यावमधक २ र्दन ि

1250

7

1060

छु ट बच्चाको पवहचान भई पूर्य खोप सुमनचश्चतताको सममक्षा, मनयममत खोपको

मनयममत खोप सेवा ि आकचस्मक अबस्थामा प्रदे श तथा चजल्लाबाट भ्याचससन,

9

खोप सामग्री ि खोप तथा सिसर्ाई प्रवद्धयनसँर् सम्बचन्त्धत अन्त्य सामाग्रीको
ब्यवस्थापन, ववतिर् तथा िुवानी खचय प्रदे श स्वास््य आपूती) व्यवस्थापन
केन्त्र ि स्वास््य कायायलयहरुको लामर्(

46

आपुमतय केन्त्र

मनदे शनालय

ओखलिुंर्ा

उदयपुि

खोटांर्

सोलुखुम्बु

मोिङ

सुनसिी

भोजपुि
धनकुटा

संखुवासभा
तेह्रथुम

झापा

इलाम

पाँचथि

ु
ताप्लेजङ

श्रोत

खचय चशषयक

क्र सं

कृयाकलाप

680

100

100

150

525

165

130

90

150

75

100

120

व्यवस्थापन केन्त्र ि स्वास््य कायायलयहरुको लामर् बजेट उपलब्ध र्िाउने

100

व्यवस्थापन समेत ि िे विरिजेिेटि भ्यान ममयत समेत प्रदे श स्वास््य आपूती)

100

व्यवस्थापन, नवलपिासी पूवय स्वास््य कायायलयमा चजल्ला कोल्िरुम सञ्चालन

110

0

स्वास््य कायायलयको नयाँ कोल्िरुममा ववद्युत जिान तथा खानेपानी

नेपाल सिकाि

1

2.7.22.4945

खोपकोल्िचेन सामामग्रको मनयममत ममयत, आकचममक व्यवस्थापन, सोलुखुम्बु

900
75

1200

900
75

360
75

1400

360
100

75

360
100

700

700
360
75

1200

1400
75

1000

600

360
75

75

1000
360
100

900

1000

सहचजकिर्को लामर् कमयचािी किाि सेवामा मनयुचि

75

2

स्वास््य कायायलयमा चजल्ला कोल्िरुम ब्यबस्थान ि काययक्रम संचालनमा

800

1

ब्याच, ६००० जना(

75

तामलम २४०)

ु कोष 800
संयि

एआई.एर्.ई., समभयलेन्त्स, ि सिसर्ाई प्रवद्धयन सम्वचन्त्ध आधािभुत ४ र्दने

75
दाताको

1

68
दाताको

खोप सुमनश्चतता एवं सुक्ष्म योजना तयािी प्रवक्रया, तथा कोल्िचेन व्यवस्थापन,

2.7.22.49 2.7.22.4973

1

2.7.22.49 2.7.22.4970

दक्षता बृवद्ध र्नय नयाँ तथा खोप तामलम नमलएका स्वास््यकमीहरुलाई पूर्य

ु कोष
दाताको संयि

र्ुर्स्तिीय खोप सेवा संचालन तथा सिसर्ाई प्रवद्धयनमा संलग्न स्वास््यकमीको

3

मनयन्त्रर् ि काययक्रमको सुपरिवेक्षर् अनुर्मन समेत, प्रादे चशक स्वास््य आपूमतय
व्यवस्थापन केन्त्र ि प्रादे चशक स्वास््य मनदे शनालयबाट

1
4

खोप तथा पूर्य खोपको बािे मा जनचेतना बिाई खोप उपयोर् बृवद्धको लामर्
स्थामनय भाषामा शैचक्षक सामामग्र खोप सम्बचन्त्ध सन्त्दे श मुलक ब्रोस्रि), पम्प्लेट,
खोप तामलका, खोप मौज्दात मनयन्त्रर् िचजिि, सुक्ष्म योजना र्ािम तथा खोप

47

300

अनुसन्त्धानमा वटम परिचालन, खोपबाट बचाउन सवकने िोर्हरुको महामािी

510

1

ु कोष
यि
सं
75

सामामग्र ममयतको लामर् टेचसनमसयन परिचालन एको अनुर्मन.आई.एर्.ई.,

ु कोष
दाताको संयि

खोप तथा कोल्िचेन व्यवस्थापनमा चजल्ला स्तिमा अनसाईि कोचचङ्, कोल्िचेन

अनुर्मन चाटय ि खोपसँर् सम्बचन्त्धत अन्त्य सामाग्री आर्द छपाई तथा ववतिर् (

48

485

375

170

२.२ मधेश प्रदे श

425

केन्त्र िहेको स्वास््य संस्थाबाट १ जना समेत(

150

अमधकृत ि स्वास््य शाखा प्रमुख तथा पामलका अन्त्तर्यत खोप भण्िािर्÷ववतिर्

600

7

200

सँर् अमभमुचखकिर् ि योजना काययक्रम २ र्दन पामलकाबाट प्रमुख प्रशासवकय)

435

1

170

खोप तथा कोल्ि चेन व्यवस्थापनको लामर् कोल्िचेन ववस्ताि र्नय पामलकाहरु

475

समेत

150

वैशाख मवहनालाइ खोप मवहना संचालन र्ने तथा पामलकास्तिमा योजना मनमायर्

440

खोपको पहुंच बिाई छु ट वच्चालाई खोप र्दलाई पूर्य खोप सुमनचश्चत र्नय

150

6

सुपरिवेक्षर् एवम् पूर्य खोप घोषर्ा सभा व्यवस्थापन खचय

440

1

काययक्रम तथा पूर्य खोप भेरिवर्केसन ि र्दर्ोपनाको लामर् सहजीकिर्,

405

5

चजल्लाबाट पामलका तथा स्वास््य संस्थास्तिमा खोप, सिसर्ाई प्रबधयन

150

1

425

७७ चजल्ला

आपुमतय केन्त्र

मनदे शनालय

ओखलिुंर्ा

उदयपुि

खोटांर्

सोलुखुम्बु

590
180

मोिङ

325
200

सुनसिी

485
170

भोजपुि
धनकुटा

425
150

संखुवासभा
तेह्रथुम

475
150

झापा

426
150

इलाम

कोष
475
कोष
170
कोष

पाँचथि

श्रोत
6
ु 0
ु
दाताको संयि
दाताको संयि
ु
दाताको संयि

ु
ताप्लेजङ

खचय चशषयक
2.7.22.498 2.7.22.497
2.7.22.4979

क्र सं

कृयाकलाप

आपुमतय केन्त्र

मनदे शनालय

पसाय

बािा

िौतहट

सलायही

महोत्तिी

धनुषा

मसिाहा

श्रोत
नेपाल सिकाि

सप्तिी

खचय चशषयक
2.7.22.4882

क्र सं

कृयाकलाप

कोमभि१९ खोप बुस्टि मारा समेतको अमभयान संचालन
तथा व्यवस्थापन खचय आई व्यवस्थापन ि.एर्.ई.ए )
वटम परिचालन, बैठक, अमभमुचखकिर्, जनशचि

576

1399

11992

14274

14073

16505

प्रदे शमा बजेट उपलब्ध र्िाउने

12155

ववतिर् तथा िुवानी, सामाग्री छपाई आदी चजल्ला तथा (

14586

सुपरिवेक्षर् अनुर्मन, खोप तथा कोल्िचेन सामाग्री

13487

परिचालन, प्रचाि प्रसाि तथा सामाचजक परिचालन,

13615

1

चजल्ला स्तिमा पूर्य खोप काययक्रमको सममक्षा तथा पूर्य
खोप र्दर्ोपना ि सिसर्ाई प्रवधयन सम्वचन्त्ध

595

555

595

510

635

595

532

485

0

0

1333

1290

1321

1079

1495

1261

1283

953

0

0

चजल्लामा बजेट उपलब्ध र्िाउने

र्ामभ

प्रसाशवकय अमधकृत, स्वास््य शाखा प्रमुख १ र्दने (

र्ामभ

नवमनवायचचत स्थामनय तह प्रमुख)÷उप प्रमुख, प्रमुख

2.7.22.4848

अमभमुखीकिर् ि र्दर्ोपनाको लामर् योजना तयािी र्ोष्ठी

2.7.22.4950

2

पामलका स्तिमा पूर्य खोप काययक्रमको सममक्षा तथा पूर्य
खोप र्दर्ोपना ि सिसर्ाई प्रवधयन लामर् योजना तयािी
3

र्ोष्ठी १ र्दने पामलका खोप समन्त्वय) सममती, विा
प्रमतमनमध ि स्वास््य संस्था प्रमुख चजल्लामा बजेट (
उपलब्ध र्िाउने

49

पामलका स्तिमा खोप छु ट बच्चा शुन्त्य िोज तथा ड्रप)

1050

1180

1180

1310

1010

1240

र्दने र्ोवष्ठ चजल्लामा बजेट उपलब्ध र्िाउने

1445

लामर् िर्नीमत तयािी तथा सुक्ष्म योजना अद्यायवमधक २

1445

सुमनचश्चतता तथा मनयममत खोप ि सिसर्ाई प्रबधयनको

र्ामभ

4

2.7.22.4943

को पवहचान ि (आउट छु ट खोप पूिा र्िी पूर्य खोप

खोप छु ट बच्चा को (शुन्त्य िोज तथा ड्रप आउट)

120

120

115

115

105

105

1750

1420

1850

1660

1660

1480

710
120

चजल्लामा बजेट उपलब्ध र्िाउने

2040

िे मियोहरुबाट सूचना प्रसािर् (माघ दे चख वैशाख सम्म)

120

6

2040

मनयममत खोपको सुदृिीकिर्को लामर् स्थामनय एर्

र्ामभ

वटै प्रदे शतहमा, प्रदे शमा बजेट उपलब्ध र्िाउने

र्ामभ

तयािी तथा सुक्ष्म योजना अद्यायवमधक ३ र्दने र्ोवष्ठ ७

ु कोष
दाताको संयि

तथा मनयममत खोप ि सिसर्ाई प्रबधयनको लामर् िर्नीमत

2.7.22.4927 2.7.22.4942

5

2.7.22.4926

पवहचान ि छु ट खोप पूिा र्िी पूर्य खोप सुमनचश्चतता

छु ट बच्चाको पवहचान भई पूर्य खोप सुमनचश्चतताको
सममक्षा, मनयममत खोपको सुदृिीकिर् ि पूर्य ओप
7

र्दर्ोपनाको लामर् सुक्ष्मयोजना अद्यावमधक २ र्दन ि
सिसर्ाई प्याकेजको पुनत
य ाजर्ी तामलम १ र्दन र्रि ३
र्दने र्ोवष्ठ चजल्लामा बजेट उपलब्ध र्िाउने

50

आपुमतय केन्त्र

मनदे शनालय

पसाय

बािा

िौतहट

सलायही

महोत्तिी

धनुषा

मसिाहा

सप्तिी

श्रोत

खचय चशषयक

क्र सं

कृयाकलाप

आपुमतय केन्त्र

मनदे शनालय

पसाय
182

बािा
195

िौतहट
195

सलायही
210

महोत्तिी
167

मसिाहा

सप्तिी

श्रोत

धनुषा
206

ि स्वास््य कायायलयहरुको लामर्(

210

महशुल भुिामन (प्रदे श स्वास््य आपूती व्यवस्थापन केन्त्र

210

8

नेपाल सिकाि

खोपकोल्िचेन व्यवस्थापनको लामर् ईन्त्धन तथा ववधुत

2.7.22.4933 खचय चशषयक

क्र सं

कृयाकलाप

मनयममत खोप सेवा ि आकचस्मक अबस्थामा प्रदे श तथा
चजल्लाबाट भ्याचससन, खोप सामग्री ि खोप तथा

180
1400

230

2150

180
1400

2516

180
1400

2516

180
1400

2646

180
1400

1968

180
1400

2436

180
1400

2961

3014
180

लामर्(

1400

आपूती व्यवस्थापन केन्त्र ि स्वास््य कायायलयहरुको

नेपाल सिकाि

ब्यवस्थापन, ववतिर् तथा िुवानी खचय प्रदे श स्वास््य)

ु कोष नेपाल सिकाि
दाताको संयि

सिसर्ाई प्रवद्धयनसँर् सम्बचन्त्धत अन्त्य सामाग्रीको

2.7.22.4946

9

खोपकोल्िचेन सामामग्रको मनयममत ममयत, आकचममक
व्यवस्थापन, सोलुखम्ु बु स्वास््य कायायलयको नयाँ
कोल्िरुममा ववद्युत जिान तथा खानेपानी व्यवस्थापन,

समेत प्रदे श स्वास््य आपूती) व्यवस्थापन केन्त्र ि
स्वास््य कायायलयहरुको लामर् बजेट उपलब्ध र्िाउने(

11

संलग्न स्वास््यकमीको दक्षता बृवद्ध र्नय नयाँ तथा खोप
तामलम नमलएका स्वास््यकमीहरुलाई पूर्य खोप सुमनश्चतता
एवं सुक्ष्म योजना तयािी प्रवक्रया, तथा कोल्िचेन

2.7.22.4973

र्ुर्स्तिीय खोप सेवा संचालन तथा सिसर्ाई प्रवद्धयनमा

51

900

सञ्चालन व्यवस्थापन समेत ि िे विरिजेिेटि भ्यान ममयत

250

नवलपिासी पूवय स्वास््य कायायलयमा चजल्ला कोल्िरुम

2.7.22.4945

10

मनदे शनालय

आपुमतय केन्त्र
170

पसाय
88

215

बािा

360
100

87

सलायही
360
100

िौतहट

महोत्तिी

धनुषा
100

100

मसिाहा
100

सप्तिी

श्रोत

खचय चशषयक

क्र सं

कृयाकलाप

व्यवस्थापन, एआई.एर्.ई., समभयलेन्त्स, ि सिसर्ाई
प्रवद्धयन सम्वचन्त्ध आधािभुत ४ र्दने तामलम २४०)

360

सेवामा मनयुचि

360

काययक्रम संचालनमा सहचजकिर्को लामर् कमयचािी किाि

कोष

12

ु
दाताको संयि

स्वास््य कायायलयमा चजल्ला कोल्िरुम ब्यबस्थान ि

2.7.22.4975

ब्याच, ६००० जना(

खोप तथा कोल्िचेन व्यवस्थापनमा चजल्ला स्तिमा
अनसाईि कोचचङ्, कोल्िचेन सामामग्र ममयतको लामर्
टे चसनमसयन परिचालन एको अनुर्मन.आई.एर्.ई.,

केन्त्र ि प्रादे चशक स्वास््य मनदे शनालयबाट

ु कोष
दाताको संयि

अनुर्मन समेत, प्रादे चशक स्वास््य आपूमतय व्यवस्थापन

ु कोष
दाताको संयि

िोर्हरुको महामािी मनयन्त्रर् ि काययक्रमको सुपरिवेक्षर्

2.7.22.4970

अनुसन्त्धानमा वटम परिचालन, खोपबाट बचाउन सवकने

2.7.22.4968

13

खोप तथा पूर्य खोपको बािे मा जनचेतना बिाई खोप

14

खोप सम्बचन्त्ध सन्त्दे श मुलक ब्रोस्रि), पम्प्लेट, खोप
तामलका, खोप मौज्दात मनयन्त्रर् िचजिि, सुक्ष्म योजना
र्ािम तथा खोप अनुर्मन चाटय ि खोपसँर् सम्बचन्त्धत
अन्त्य सामाग्री आर्दछपाई तथा ववतिर् ७७ चज (ल्ला

100

उपयोर् बृवद्धको लामर् स्थामनय भाषामा शैचक्षक सामामग्र

52

ववस्ताि र्नय पामलकाहरु सँर् अमभमुचखकिर् ि योजना
काययक्रम २ र्दन पामलकाबाट प्रमुख प्रशासवकय)
अमधकृत ि स्वास््य शाखा प्रमुख तथा पामलका अन्त्तर्यत
खोप भण्िािर्÷ववतिर् केन्त्र िहेको स्वास््य संस्थाबाट १
जना समेत(

53

आपुमतय केन्त्र

मनदे शनालय

पसाय
475
150

खोप तथा कोल्ि चेन व्यवस्थापनको लामर् कोल्िचेन

17

बािा
525
150

िौतहट
525
150
440

महोत्तिी

धनुषा

मसिाहा

सप्तिी

सलायही
525
150

तथा पामलकास्तिमा योजना मनमायर् समेत

440

सुमनचश्चत र्नय वैशाख मवहनालाइ खोप मवहना संचालन र्ने

450

16

150

खोपको पहुंच बिाई छु ट वच्चालाई खोप र्दलाई पूर्य खोप

505

घोषर्ा सभा व्यवस्थापन खचय

150

र्दर्ोपनाको लामर् सहजीकिर्, सुपरिवेक्षर् एवम् पूर्य खोप

525

सिसर्ाई प्रबधयन काययक्रम तथा पूर्य खोप भेरिवर्केसन ि

150

15

525

चजल्लाबाट पामलका तथा स्वास््य संस्थास्तिमा खोप,

कोष
150

ु
ु कोष श्रोत
दाताको संयि
दाताको संयि
ु कोष
दाताको संयि

खचय चशषयक
2.7.22.4986 2.7.22.4970
2.7.22.4979

क्र सं

कृयाकलाप

आपुमतय केन्त्र

मनदे शनालय

चचतवन

मकवानपुि

काभ्रेपलाञ्चोक

भिपुि

लमलतपुि

काठमािौँ

नुवाकोट

धार्दं र्

िसुवा

मसन्त्धुपाल्चोक

दोलखा

िामेछाप

श्रोत
नेपाल सिकाि

मसन्त्धुली

खचय चशषयक

क्र सं

कृयाकलाप

2.7.22.4882

२.३ बार्मती प्रदे श

कोमभि१९ खोप बुस्टि मारा समेतको अमभयान संचालन

ववतिर् तथा िुवानी, सामाग्री छपाई आदी चजल्ला (

1144

2037

10505

9223

10855

5232

8555

26502

7694

8988

2688

सुपरिवेक्षर् अनुर्मन, खोप तथा कोल्िचेन सामाग्री

8501

परिचालन, प्रचाि प्रसाि तथा सामाचजक परिचालन,

6138

1

5659

वटम परिचालन, बैठक, अमभमुचखकिर्, जनशचि

7094

तथा व्यवस्थापन खचय आई व्यवस्थापन ि.एर्.ई.ए )

तथा प्रदे शमा बजेट उपलब्ध र्िाउने

440

400

440

565

255

605

565

380

250

200

605

480

275

0

0

582

643

883

256

833

772

1155

552

309

1103

766

720

0

0

प्रसाशवकय अमधकृत, स्वास््य शाखा प्रमुख १ र्दने (

661

नवमनवायचचत स्थामनय तह प्रमुख)÷उप प्रमुख, प्रमुख

र्ामभ

अमभमुखीकिर् ि र्दर्ोपनाको लामर् योजना तयािी र्ोष्ठी

र्ामभ

2

2.7.22.4848

खोप र्दर्ोपना ि सिसर्ाई प्रवधयन सम्वचन्त्ध

2.7.22.4950

चजल्ला स्तिमा पूर्य खोप काययक्रमको सममक्षा तथा पूर्य

चजल्लामा बजेट उपलब्ध र्िाउने
पामलका स्तिमा पूर्य खोप काययक्रमको सममक्षा तथा पूर्य
खोप र्दर्ोपना ि सिसर्ाई प्रवधयन लामर् योजना तयािी
3

र्ोष्ठी १ र्दने पामलका खोप समन्त्वय) सममती, विा
प्रमतमनमध ि स्वास््य संस्था प्रमुख चजल्लामा बजेट (
उपलब्ध र्िाउने

54

र्दने र्ोवष्ठ चजल्लामा बजेट उपलब्ध र्िाउने

670

800

1470

340

640

1030

1150

940

400

1330

940

लामर् िर्नीमत तयािी तथा सुक्ष्म योजना अद्यायवमधक २

1000

सुमनचश्चतता तथा मनयममत खोप ि सिसर्ाई प्रबधयनको

940

4

र्ामभ

को पवहचान ि (आउट छु ट खोप पूिा र्िी पूर्य खोप

2.7.22.4943

पामलका स्तिमा खोप छु ट बच्चा शुन्त्य िोज तथा ड्रप)

95

65

95

95

150

150

65

125

95

125

1910

580

1350

1650

1480

920

490

2110

1150

960

7

र्दर्ोपनाको लामर् सुक्ष्मयोजना अद्यावमधक २ र्दन ि
सिसर्ाई प्याकेजको पुनत
य ाजर्ी तामलम १ र्दन र्रि ३
र्दने र्ोवष्ठ चजल्लामा बजेट उपलब्ध र्िाउने

1066
95

छु ट बच्चाको पवहचान भई पूर्य खोप सुमनचश्चतताको
सममक्षा, मनयममत खोपको सुदृिीकिर् ि पूर्य ओप

र्ामभ

1350

चजल्लामा बजेट उपलब्ध र्िाउने

95

िे मियोहरुबाट सूचना प्रसािर् (माघ दे चख वैशाख सम्म)

1430

6

95

मनयममत खोपको सुदृिीकिर्को लामर् स्थामनय एर्

1350

वटै प्रदे शतहमा, प्रदे शमा बजेट उपलब्ध र्िाउने

र्ामभ

तयािी तथा सुक्ष्म योजना अद्यायवमधक ३ र्दने र्ोवष्ठ ७

ु कोष
दाताको संयि

तथा मनयममत खोप ि सिसर्ाई प्रबधयनको लामर् िर्नीमत

2.7.22.4927

5

2.7.22.4926

पवहचान ि छु ट खोप पूिा र्िी पूर्य खोप सुमनचश्चतता

2.7.22.4942

खोप छु ट बच्चा को (शुन्त्य िोज तथा ड्रप आउट)

55

आपुमतय केन्त्र

मनदे शनालय

चचतवन

मकवानपुि

काभ्रेपलाञ्चोक

भिपुि

लमलतपुि

काठमािौँ

नुवाकोट

धार्दं र्

िसुवा

मसन्त्धुपाल्चोक

दोलखा

िामेछाप

मसन्त्धुली

श्रोत

खचय चशषयक

क्र सं

कृयाकलाप

आपुमतय केन्त्र
500

मनदे शनालय

चचतवन
114

मकवानपुि
129

काभ्रेपलाञ्चोक
264

भिपुि
72

लमलतपुि
120

काठमािौँ
193

नुवाकोट
196

धार्दं र्
149

िसुवा
54

मसन्त्धुपाल्चोक
228

िामेछाप

मसन्त्धुली

दोलखा
161

केन्त्र ि स्वास््य कायायलयहरुको लामर्(

173

महशुल भुिामन (प्रदे श स्वास््य आपूती व्यवस्थापन

135

8

नेपाल सिकाि श्रोत

खोपकोल्िचेन व्यवस्थापनको लामर् ईन्त्धन तथा ववधुत

2.7.22.4933 खचय चशषयक

क्र सं

कृयाकलाप

आपूती व्यवस्थापन केन्त्र ि स्वास््य कायायलयहरुको

515

1407

1589

3248

830

1481

2382

2418

1841

650

2816

1985

ब्यवस्थापन, ववतिर् तथा िुवानी खचय प्रदे श स्वास््य)

2130

सिसर्ाई प्रवद्धयनसँर् सम्बचन्त्धत अन्त्य सामाग्रीको

1985

9

नेपाल सिकाि

चजल्लाबाट भ्याचससन, खोप सामग्री ि खोप तथा

2.7.22.4946

मनयममत खोप सेवा ि आकचस्मक अबस्थामा प्रदे श तथा

लामर्(
खोपकोल्िचेन सामामग्रको मनयममत ममयत, आकचममक

145

135

150

80

125

150

165

100

90

180

110

95

800

800

800

600

600

800

600

600

450

1000

800

800

650

135

समेत प्रदे श स्वास््य आपूती) व्यवस्थापन केन्त्र ि

800

सञ्चालन व्यवस्थापन समेत ि िे विरिजेिेटि भ्यान ममयत

नेपाल सिकाि

नवलपिासी पूवय स्वास््य कायायलयमा चजल्ला कोल्िरुम

ु कोष
दाताको संयि

10

2.7.22.4945

कोल्िरुममा ववद्युत जिान तथा खानेपानी व्यवस्थापन,

2.7.22.4973

व्यवस्थापन, सोलुखम्ु बु स्वास््य कायायलयको नयाँ

र्ुर्स्तिीय खोप सेवा संचालन तथा सिसर्ाई प्रवद्धयनमा
11

संलग्न स्वास््यकमीको दक्षता बृवद्ध र्नय नयाँ तथा खोप
तामलम नमलएका स्वास््यकमीहरुलाई पूर्य खोप
सुमनश्चतता एवं सुक्ष्म योजना तयािी प्रवक्रया, तथा

56

900

स्वास््य कायायलयहरुको लामर् बजेट उपलब्ध र्िाउने(

मनदे शनालय

आपुमतय केन्त्र
220

360
75

385

काभ्रेपलाञ्चोक
360
100

चचतवन

भिपुि
50

मकवानपुि

लमलतपुि
125

काठमािौँ
125

धार्दं र्
75

नुवाकोट

िसुवा
50

75

मसन्त्धुपाल्चोक

दोलखा
75

75

िामेछाप
75

मसन्त्धुली

श्रोत

खचय चशषयक

क्र सं

कृयाकलाप

कोल्िचेन व्यवस्थापन, एआई.एर्.ई., समभयलेन्त्स, ि
सिसर्ाई प्रवद्धयन सम्वचन्त्ध आधािभुत ४ र्दने तामलम

360

किाि सेवामा मनयुचि

360

काययक्रम संचालनमा सहचजकिर्को लामर् कमयचािी

360

12

कोष

स्वास््य कायायलयमा चजल्ला कोल्िरुम ब्यबस्थान ि

ु
दाताको संयि

ब्याच, ६००० जना(

2.7.22.4975

२४०)

खोप तथा कोल्िचेन व्यवस्थापनमा चजल्ला स्तिमा

िोर्हरुको महामािी मनयन्त्रर् ि काययक्रमको सुपरिवेक्षर्
अनुर्मन समेत, प्रादे चशक स्वास््य आपूमतय व्यवस्थापन

ु कोष
दाताको संयि

अनुसन्त्धानमा वटम परिचालन, खोपबाट बचाउन सवकने

ु कोष
दाताको संयि

13

2.7.22.4970

टे चसनमसयन परिचालन एको अनुर्मन.आई.एर्.ई.,

2.7.22.4968

अनसाईि कोचचङ्, कोल्िचेन सामामग्र ममयतको लामर्

केन्त्र ि प्रादे चशक स्वास््य मनदे शनालयबाट

14

खोप सम्बचन्त्ध सन्त्दे श मुलक ब्रोस्रि), पम्प्लेट, खोप
तामलका, खोप मौज्दात मनयन्त्रर् िचजिि, सुक्ष्म योजना
र्ािम तथा खोप अनुर्मन चाटय ि खोपसँर् सम्बचन्त्धत
अन्त्य सामाग्री आर्दछपाई तथा ववतिर् ७७ चजल्ला (

57

100

उपयोर् बृवद्धको लामर् स्थामनय भाषामा शैचक्षक सामामग्र

75

खोप तथा पूर्य खोपको बािे मा जनचेतना बिाई खोप

खोप भण्िािर्÷ववतिर् केन्त्र िहेको स्वास््य संस्थाबाट
१ जना समेत(

58

450

अमधकृत ि स्वास््य शाखा प्रमुख तथा पामलका अन्त्तर्यत

500

काययक्रम २ र्दन पामलकाबाट प्रमुख प्रशासवकय)

ु कोष
दाताको संयि

17

2.7.22.4979

खोप तथा कोल्ि चेन व्यवस्थापनको लामर् कोल्िचेन
ववस्ताि र्नय पामलकाहरु सँर् अमभमुचखकिर् ि योजना

आपुमतय केन्त्र

मनदे शनालय

चचतवन
425
150

मकवानपुि
425
150

काभ्रेपलाञ्चोक
695
190

भिपुि
275
150

लमलतपुि
385
170

काठमािौँ
475
150

नुवाकोट
550
150

धार्दं र्
475
150

िसुवा
300
150

मसन्त्धुपाल्चोक
585

दोलखा

िामेछाप

खचय चशषयक

मसन्त्धुली

170

संचालन र्ने तथा पामलकास्तिमा योजना मनमायर् समेत

500

खोप सुमनचश्चत र्नय वैशाख मवहनालाइ खोप मवहना

150

16

510

खोपको पहुंच बिाई छु ट वच्चालाई खोप र्दलाई पूर्य

170

खोप घोषर्ा सभा व्यवस्थापन खचय

500

ि र्दर्ोपनाको लामर् सहजीकिर्, सुपरिवेक्षर् एवम् पूर्य

कोष
150

सिसर्ाई प्रबधयन काययक्रम तथा पूर्य खोप भेरिवर्केसन

ु
ु कोष श्रोत
दाताको संयि
दाताको संयि

15

2.7.22.4970

चजल्लाबाट पामलका तथा स्वास््य संस्थास्तिमा खोप,

2.7.22.4986

क्र सं

कृयाकलाप

आपुमतय केन्त्र

मनदे शनालय

नवलपिासी पूवय

मुस्ताङ

म्याग्दी

बार्लुङ

पबयत

कास्की

लमजुङ

मनाङ

र्ोिखा

तनहुँ

स्यांजा

श्रोत

क्र सं

कृयाकलाप

खचय चशषयक

२.४ र्ण्िकी प्रदे श

7415

1739

1320

0

0

2558

3959

7344

5100

8642

6102

2664

300

तथा कोल्िचेन सामाग्री ववतिर् तथा िुवानी, सामाग्री छपाई

7671

प्रसाि तथा सामाचजक परिचालन, सुपरिवेक्षर् अनुर्मन, खोप

7697

परिचालन, बैठक, अमभमुचखकिर्, जनशचि परिचालन, प्रचाि

7847

1

नेपाल सिकाि

व्यवस्थापन खचय आई व्यवस्थापन ि वटम.एर्.ई.ए )

2.7.22.4882

कोमभि१९ खोप बुस्टि मारा समेतको अमभयान संचालन तथा

आदीचजल्ला तथा प्रदे शमा बजेट उपलब्ध ( र्िाउने

659
600

255
231
340

320
421
800

480
729
1070

360
544
940

255
613
800

400
657

215

520

480

520

र्ामभ

1070

सुमनचश्चतता तथा मनयममत खोप ि सिसर्ाई प्रबधयनको लामर्

232

को पवहचान ि (आउट छु ट खोप पूिा र्िी पूर्य खोप

270

पामलका स्तिमा खोप छु ट बच्चा शुन्त्य िोज तथा ड्रप)

805

4

1270

संस्था प्रमुखचजल्लामा बजेट उपलब्ध र्िाउने (

724

पामलका खोप समन्त्वय) सममती, विा प्रमतमनमध ि स्वास््य

870

र्दर्ोपना ि सिसर्ाई प्रवधयन लामर् योजना तयािी र्ोष्ठी १ र्दने

822

3

1020

पामलका स्तिमा पूर्य खोप काययक्रमको सममक्षा तथा पूर्य खोप

र्ामभ

शाखा प्रमुख१ र्दने चजल्लामा बजेट उपलब (ः्ध र्िाउने

र्ामभ

तह प्रमुख÷उप प्रमुख, प्रमुख प्रसाशवकय अमधकृत, स्वास््य

3

र्दर्ोपनाको लामर् योजना तयािी र्ोष्ठी नवमनवायचचत स्थामनय)

2.7.22.4950

2

2.7.22.494

र्दर्ोपना ि सिसर्ाई प्रवधयन सम्वचन्त्ध अमभमुखीकिर् ि

2.7.22.4848

चजल्ला स्तिमा पूर्य खोप काययक्रमको सममक्षा तथा पूर्य खोप

59

आपुमतय केन्त्र

मनदे शनालय

नवलपिासी पूवय

मुस्ताङ

म्याग्दी

बार्लुङ

पबयत

कास्की

लमजुङ

मनाङ

र्ोिखा

तनहुँ

स्यांजा

श्रोत

खचय चशषयक

क्र सं

कृयाकलाप

िर्नीमत तयािी तथा सुक्ष्म योजना अद्यायवमधक २ र्दने र्ोवष्ठ
चजल्लामा बजेट उपलब्ध र्िाउने

922
450

95
860
111

60

65
490
48

कायायलयहरुको लामर्(

95
1150
150

भुिामन (प्रदे श स्वास््य आपूती व्यवस्थापन केन्त्र ि स्वास््य

95
1540
179

8

95
1350
158

खोपकोल्िचेन व्यवस्थापनको लामर् ईन्त्धन तथा ववधुत महशुल

95
1150
144

उपलब्ध र्िाउने

95
1540
180

पुनत
य ाजर्ी तामलम १ र्दन र्रि ३ र्दने र्ोवष्ठ चजल्लामा बजेट

65
390
42

सुक्ष्मयोजना अद्यावमधक २ र्दन ि सिसर्ाई प्याकेजको

95
1820
210

7

95
1260

मनयममत खोपको सुदृिीकिर् ि पूर्य ओप र्दर्ोपनाको लामर्

र्ामभ

141

छु ट बच्चाको पवहचान भई पूर्य खोप सुमनचश्चतताको सममक्षा,

95

चजल्लामा बजेट उपलब्ध र्िाउने

1460

िे मियोहरुबाट सूचना प्रसािर् (माघ दे चख वैशाख सम्म)

196

6

र्ामभ

मनयममत खोपको सुदृिीकिर्को लामर् स्थामनय एर्

ु कोष
दाताको संयि

उपलब्ध र्िाउने

नेपाल सिकाि

अद्यायवमधक ३ र्दने र्ोवष्ठ ७ वटै प्रदे शतहमा, प्रदे शमा बजेट

2.7.22.4927

सिसर्ाई प्रबधयनको लामर् िर्नीमत तयािी तथा सुक्ष्म योजना

2.7.22.4926

5

2.7.22.4933

छु ट खोप पूिा र्िी पूर्य खोप सुमनचश्चतता तथा मनयममत खोप ि

2.7.22.4942

खोप छु ट बच्चा को पवहचान ि (शुन्त्य िोज तथा ड्रप आउट)

आपुमतय केन्त्र

मनदे शनालय

नवलपिासी पूवय

मुस्ताङ

म्याग्दी

बार्लुङ

पबयत

कास्की

लमजुङ

मनाङ

र्ोिखा

तनहुँ

स्यांजा

श्रोत

क्र सं

खचय चशषयक

कृयाकलाप

ि स्वास््य कायायलयहरुको लामर्(

420

1371

542

1481

2202

1949

1697

2166

470

2490

तथा िुवानी खचय प्रदे श स्वास््य आपूती) व्यवस्थापन केन्त्र

1733

प्रवद्धयनसँर् सम्बचन्त्धत अन्त्य सामाग्रीको ब्यवस्थापन, ववतिर्

2418

9

नेपाल सिकाि

चजल्लाबाट भ्याचससन, खोप सामग्री ि खोप तथा सिसर्ाई

2.7.22.4946

मनयममत खोप सेवा ि आकचस्मक अबस्थामा प्रदे श तथा

खोपकोल्िचेन सामामग्रको मनयममत ममयत, आकचममक

150

100

75

700

700

500

625

135
700

550

115
700
360

150
700

75
500

360

170
700

120

व्यवस्थापन केन्त्र ि स्वास््य कायायलयहरुको लामर् बजेट

700

समेत ि िे विरिजेिेटि भ्यान ममयत समेत प्रदे श स्वास््य आपूती)

165

स्वास््य कायायलयमा चजल्ला कोल्िरुम सञ्चालन व्यवस्थापन

700

10

नेपाल सिकाि

ववद्युत जिान तथा खानेपानी व्यवस्थापन, नवलपिासी पूवय

2.7.22.4945

व्यवस्थापन, सोलुखम्ु बु स्वास््य कायायलयको नयाँ कोल्िरुममा

उपलब्ध र्िाउने(

संचालनमा सहचजकिर्को लामर् कमयचािी किाि सेवामा मनयुचि

61

900

700
360

स्वास््य कायायलयमा चजल्ला कोल्िरुम ब्यबस्थान ि काययक्रम

360

12

ब्याच, ६००० जना(

975

आधािभुत ४ र्दने तामलम २४०)

कोष

एआई.एर्.ई., समभयलेन्त्स, ि सिसर्ाई प्रवद्धयन सम्वचन्त्ध

ु
संयि

योजना तयािी प्रवक्रया, तथा कोल्िचेन व्यवस्थापन,

दाताको

नमलएका स्वास््यकमीहरुलाई पूर्य खोप सुमनश्चतता एवं सुक्ष्म

2.7.22.4

11

2.7.22.4973

स्वास््यकमीको दक्षता बृवद्ध र्नय नयाँ तथा खोप तामलम

ु कोष
दाताको संयि

र्ुर्स्तिीय खोप सेवा संचालन तथा सिसर्ाई प्रवद्धयनमा संलग्न

मनदे शनालय

आपुमतय केन्त्र

385

215

नवलपिासी पूवय

मुस्ताङ

म्याग्दी

बार्लुङ

पबयत

कास्की

लमजुङ

मनाङ

र्ोिखा

तनहुँ

स्यांजा

श्रोत

खचय चशषयक

क्र सं

कृयाकलाप

परिचालन एको अनुर्मन.आई.एर्.ई., अनुसन्त्धानमा वटम
13

परिचालन, खोपबाट बचाउन सवकने िोर्हरुको महामािी
मनयन्त्रर् ि काययक्रमको सुपरिवेक्षर् अनुर्मन समेत, प्रादेचशक
स्वास््य आपूमतय व्यवस्थापन केन्त्र ि प्रादेचशक स्वास््य

2.7.22.4970

कोचचङ्, कोल्िचेन सामामग्र ममयतको लामर् टेचसनमसयन

ु कोष
दाताको संयि

खोप तथा कोल्िचेन व्यवस्थापनमा चजल्ला स्तिमा अनसाईि

मनदे शनालयबाट

62

75
400
150

50
225
150

75
440
180

75
540
180

75
485
170

75
485
170

75

50

75

75

75

460

पामलकास्तिमा योजना मनमायर् समेत

170

सुमनचश्चत र्नय वैशाख मवहनालाइ खोप मवहना संचालन र्ने तथा

225

16

150

खोपको पहुंच बिाई छु ट वच्चालाई खोप र्दलाई पूर्य खोप

590

व्यवस्थापन खचय

180

लामर् सहजीकिर्, सुपरिवेक्षर् एवम् पूर्य खोप घोषर्ा सभा

465

प्रबधयन काययक्रम तथा पूर्य खोप भेरिवर्केसन ि र्दर्ोपनाको

170

15

2.7.22.4986

चजल्लाबाट पामलका तथा स्वास््य संस्थास्तिमा खोप, सिसर्ाई

2.7.22.4970

छपाई तथा ववतिर् ७७ चजल्ला

475

अनुर्मन चाटय ि खोपसँर् सम्बचन्त्धत अन्त्य सामाग्री आर्द (

150

मौज्दात मनयन्त्रर् िचजिि, सुक्ष्म योजना र्ािम तथा खोप

कोष

सम्बचन्त्ध सन्त्दे श मुलक ब्रोस्रि, पम्प्लेट, खोप तामलका, खोप

ु कोष
दाताको संयि

14

ु
ु कोष
दाताको संयि
दाताको संयि

बृवद्धको लामर् स्थामनय भाषामा शैचक्षक सामामग्र खोप)

2.7.22.4968

खोप तथा पूर्य खोपको बािे मा जनचेतना बिाई खोप उपयोर्

63

आपुमतय केन्त्र

मनदे शनालय

नवलपिासी पूवय
275

मुस्ताङ

म्याग्दी

बार्लुङ

पबयत

कास्की

लमजुङ

मनाङ

र्ोिखा

तनहुँ

केन्त्र िहेको स्वास््य संस्थाबाट १ जना समेत(

400

शाखा प्रमुख तथा पामलका अन्त्तर्यत खोप भण्िािर्÷ववतिर्

स्यांजा

र्दन पामलकाबाट प्रमुख प्रशासवकय) अमधकृत ि स्वास््य

400

17

श्रोत

र्नय पामलकाहरु सँर् अमभमुचखकिर् ि योजना काययक्रम २

2.7.22.4979

खोप तथा कोल्ि चेन व्यवस्थापनको लामर् कोल्िचेन ववस्ताि

ु कोष
दाताको संयि

खचय चशषयक

क्र सं

कृयाकलाप

आपुमतय केन्त्र

मनदे शनालय

रुकुम पूवय

बर्दयया

बाँके

दाङ

प्युठान

िोल्पा

कवपलवस्तु

पचश्चम
रुपन्त्दे ही

नवलपिासी

र्ुल्मी

पाल्पा

श्रोत
नेपाल सिकाि

अघायखाँची

खचय चशषयक

क्र सं

कृयाकलाप

2.7.22.4882

२.५ लुचम्बनी प्रदे श

कोमभि१९ खोप बुस्टि मारा समेतको अमभयान संचालन

िुवानी, सामाग्री छपाई आदी चजल्ला तथा प्रदे शमा बजेट (

1440

1924

2770

8065

9137

10594

5939

6413

10487

16565

अनुर्मन, खोप तथा कोल्िचेन सामाग्री ववतिर् तथा

6625

प्रचाि प्रसाि तथा सामाचजक परिचालन, सुपरिवेक्षर्

7762

1

6930

परिचालन, बैठक, अमभमुचखकिर्, जनशचि परिचालन,

5291

तथा व्यवस्थापन खचय आई व्यवस्थापन ि वटम.एर्.ई.ए )

उपलब्ध र्िाउने

320

480

565

275

535

355

480

440

355

300

300

175

0

0

722

819

569

1164

811

632

571

749

642

590

240

0

0

स्वास््य शाखा प्रमुख१ र्दने ( चजल्लामा बजेट उपलब्ध

528

स्थामनय तह प्रमुख÷उप प्रमुख, प्रमुख प्रसाशवकय अमधकृत,

र्ामभ

र्दर्ोपनाको लामर् योजना तयािी र्ोष्ठी नवमनवायचचत)

र्ामभ

2

2.7.22.4848

र्दर्ोपना ि सिसर्ाई प्रवधयन सम्वचन्त्ध अमभमुखीकिर् ि

2.7.22.4950

चजल्ला स्तिमा पूर्य खोप काययक्रमको सममक्षा तथा पूर्य खोप

र्िाउने
पामलका स्तिमा पूर्य खोप काययक्रमको सममक्षा तथा पूर्य
खोप र्दर्ोपना ि सिसर्ाई प्रवधयन लामर् योजना तयािी
3

र्ोष्ठी १ र्दने पामलका खोप समन्त्वय) सममती, विा
प्रमतमनमध ि स्वास््य संस्था प्रमुख चजल्लामा बजेट (
उपलब्ध र्िाउने

64

र्ोवष्ठ चजल्लामा बजेट उपलब्ध र्िाउने

340

470

660

600

800

870

1040

940

590

1330

िर्नीमत तयािी तथा सुक्ष्म योजना अद्यायवमधक २ र्दने

1060

सुमनचश्चतता तथा मनयममत खोप ि सिसर्ाई प्रबधयनको लामर्

800

4

र्ामभ

को पवहचान ि (आउट छु ट खोप पूिा र्िी पूर्य खोप

2.7.22.4943

पामलका स्तिमा खोप छु ट बच्चा शुन्त्य िोज तथा ड्रप)

बजेट उपलब्ध र्िाउने

1083
125

100

95

95

125

95

95

1490

1250

1150

860

950

680

490

र्ामभ

65

125

पुनत
य ाजर्ी तामलम १ र्दन र्रि ३ र्दने र्ोवष्ठ चजल्लामा

1350

सुक्ष्मयोजना अद्यावमधक २ र्दन ि सिसर्ाई प्याकेजको

95

7

850

मनयममत खोपको सुदृिीकिर् ि पूर्य ओप र्दर्ोपनाको लामर्

95

छु ट बच्चाको पवहचान भई पूर्य खोप सुमनचश्चतताको सममक्षा,

1910

चजल्लामा बजेट उपलब्ध र्िाउने

95

िे मियोहरुबाट सूचना प्रसािर् (माघ दे चख वैशाख सम्म)

1520

6

95

मनयममत खोपको सुदृिीकिर्को लामर् स्थामनय एर्

1150

प्रदे शतहमा, प्रदे शमा बजेट उपलब्ध र्िाउने

र्ामभ

तथा सुक्ष्म योजना अद्यायवमधक ३ र्दने र्ोवष्ठ ७ वटै

ु कोष
दाताको संयि

मनयममत खोप ि सिसर्ाई प्रबधयनको लामर् िर्नीमत तयािी

2.7.22.4927

5

2.7.22.4926

पवहचान ि छु ट खोप पूिा र्िी पूर्य खोप सुमनचश्चतता तथा

2.7.22.4942

खोप छु ट बच्चा को (शुन्त्य िोज तथा ड्रप आउट)

आपुमतय केन्त्र

मनदे शनालय

रुकुम पूवय

बर्दयया

बाँके

दाङ

प्युठान

िोल्पा

कवपलवस्तु

पचश्चम
रुपन्त्दे ही

नवलपिासी

र्ुल्मी

पाल्पा

अघायखाँची

श्रोत

खचय चशषयक

क्र सं

कृयाकलाप

आपुमतय केन्त्र
500

मनदे शनालय

रुकुम पूवय
54

बर्दयया
81

बाँके
104

दाङ
84

प्युठान
141

िोल्पा
149

कवपलवस्तु
167

पचश्चम
रुपन्त्दे ही
153

नवलपिासी
84

पाल्पा

अघायखाँची

र्ुल्मी
234

ि स्वास््य कायायलयहरुको लामर्(

187

महशुल भुिामन (प्रदे श स्वास््य आपूती व्यवस्थापन केन्त्र

120

8

नेपाल सिकाि श्रोत

खोपकोल्िचेन व्यवस्थापनको लामर् ईन्त्धन तथा ववधुत

2.7.22.4933 खचय चशषयक

क्र सं

कृयाकलाप

ि स्वास््य कायायलयहरुको लामर्(

470

578

867

1235

998

1733

1841

1970

1812

998

2888

तथा िुवानी खचय प्रदे श स्वास््य आपूती) व्यवस्थापन केन्त्र

2310

प्रवद्धयनसँर् सम्बचन्त्धत अन्त्य सामाग्रीको ब्यवस्थापन, ववतिर्

1481

9

नेपाल सिकाि

चजल्लाबाट भ्याचससन, खोप सामग्री ि खोप तथा सिसर्ाई

2.7.22.4946

मनयममत खोप सेवा ि आकचस्मक अबस्थामा प्रदे श तथा

खोपकोल्िचेन सामामग्रको मनयममत ममयत, आकचममक

160

195

95

170

185

125

120

95

115

85

560

700

700

700

1400

700

700

700

700

700

700

700

625

100

समेत प्रदे श स्वास््य आपूती) व्यवस्थापन केन्त्र ि स्वास््य

700

सञ्चालन व्यवस्थापन समेत ि िे विरिजेिेटि भ्यान ममयत

नेपाल सिकाि

नवलपिासी पूवय स्वास््य कायायलयमा चजल्ला कोल्िरुम

ु कोष
दाताको संयि

10

2.7.22.4945

कोल्िरुममा ववद्युत जिान तथा खानेपानी व्यवस्थापन,

2.7.22.4973

व्यवस्थापन, सोलुखम्ु बु स्वास््य कायायलयको नयाँ

र्ुर्स्तिीय खोप सेवा संचालन तथा सिसर्ाई प्रवद्धयनमा
11

संलग्न स्वास््यकमीको दक्षता बृवद्ध र्नय नयाँ तथा खोप
तामलम नमलएका स्वास््यकमीहरुलाई पूर्य खोप सुमनश्चतता
एवं सुक्ष्म योजना तयािी प्रवक्रया, तथा कोल्िचेन
व्यवस्थापन, एआई.एर्.ई., समभयलेन्त्स, ि सिसर्ाई प्रवद्धयन

66

900

कायायलयहरुको लामर् बजेट उपलब्ध र्िाउने(

मनदे शनालय

आपुमतय केन्त्र
255

360
75

345

360
100

रुकुम पूवय

दाङ
360
75

बर्दयया

प्युठान
75

बाँके

िोल्पा

कवपलवस्तु
100

75

पचश्चम
रुपन्त्दे ही
100

र्ुल्मी
75

नवलपिासी

पाल्पा
75

75

अघायखाँची
75

सम्वचन्त्ध आधािभुत ४ र्दने तामलम २४०)

श्रोत

क्र सं

खचय चशषयक

कृयाकलाप

ब्याच,

360

सेवामा मनयुचि

360

काययक्रम संचालनमा सहचजकिर्को लामर् कमयचािी किाि

कोष

12

ु
दाताको संयि

स्वास््य कायायलयमा चजल्ला कोल्िरुम ब्यबस्थान ि

2.7.22.4975

६००० जना(

खोप तथा कोल्िचेन व्यवस्थापनमा चजल्ला स्तिमा अनसाईि

मनयन्त्रर् ि काययक्रमको सुपरिवेक्षर् अनुर्मन समेत,
प्रादे चशक स्वास््य आपूमतय व्यवस्थापन केन्त्र ि प्रादे चशक

ु कोष
दाताको संयि

परिचालन, खोपबाट बचाउन सवकने िोर्हरुको महामािी

ु कोष
दाताको संयि

13

2.7.22.4970

परिचालन एको अनुर्मन.आई.एर्.ई., अनुसन्त्धानमा वटम

2.7.22.4968

कोचचङ्, कोल्िचेन सामामग्र ममयतको लामर् टेचसनमसयन

स्वास््य मनदे शनालयबाट

उपयोर् बृवद्धको लामर् स्थामनय भाषामा शैचक्षक सामामग्र
14

खोप सम्बचन्त्ध सन्त्दे श मुलक ब्रोस्रि), पम्प्लेट, खोप
तामलका, खोप मौज्दात मनयन्त्रर् िचजिि, सुक्ष्म योजना
र्ािम तथा खोप अनुर्मन चाटय ि खोपसँर् सम्बचन्त्धत
अन्त्य सामाग्री आर्दछपाई तथा ववतिर् ७७ चजल्ला (

67

75

खोप तथा पूर्य खोपको बािे मा जनचेतना बिाई खोप

ि स्वास््य शाखा प्रमुख तथा पामलका अन्त्तर्यत खोप
भण्िािर्÷ववतिर् केन्त्र िहेको स्वास््य संस्थाबाट १ जना
समेत(

68

आपुमतय केन्त्र

मनदे शनालय

रुकुम पूवय
275
150

काययक्रम २ र्दन पामलकाबाट प्रमुख प्रशासवकय) अमधकृत

ु कोष
दाताको संयि

17

2.7.22.4979

खोप तथा कोल्ि चेन व्यवस्थापनको लामर् कोल्िचेन
ववस्ताि र्नय पामलकाहरु सँर् अमभमुचखकिर् ि योजना

बर्दयया
375
150

बाँके
375
150
350

दाङ
375
150
350

प्युठान
475
150

िोल्पा
450
150

कवपलवस्तु
475
150

पचश्चम
रुपन्त्दे ही
475
150

नवलपिासी
375
150

र्ुल्मी

पाल्पा

खचय चशषयक

अघायखाँची

575

तथा पामलकास्तिमा योजना मनमायर् समेत

150

सुमनचश्चत र्नय वैशाख मवहनालाइ खोप मवहना संचालन र्ने

475

16

150

खोपको पहुंच बिाई छु ट वच्चालाई खोप र्दलाई पूर्य खोप

475

घोषर्ा सभा व्यवस्थापन खचय

150

र्दर्ोपनाको लामर् सहजीकिर्, सुपरिवेक्षर् एवम् पूर्य खोप

कोष

सिसर्ाई प्रबधयन काययक्रम तथा पूर्य खोप भेरिवर्केसन ि

ु
ु कोष श्रोत
दाताको संयि
दाताको संयि

15

2.7.22.4970

चजल्लाबाट पामलका तथा स्वास््य संस्थास्तिमा खोप,

2.7.22.4986

क्र सं

कृयाकलाप

आपुमतय केन्त्र

मनदे शनालय

दै लेख

जाजिकोट

सुखेत

सल्यान

रुकुम पचश्चम

कामलकोट

जुम्ला

हुम्ला

िोल्पा

श्रोत
नेपाल सिकाि

मुर् ु

खचय चशषयक

क्र सं

कृयाकलाप

2.7.22.4882

२.६ कर्ायली प्रदे श

कोमभि१९ खोप बुस्टि मारा समेतको अमभयान संचालन तथा
व्यवस्थापन खचय आई व्यवस्थापन ि वटम परिचालन.एर्.ई.ए),

1400

1627

7779

6188

8747

7185

5793

6656

प्रदे शमा बजेट उपलब्ध र्िाउने

5124

सामाग्री ववतिर् तथा िुवानी, सामाग्री छपाई आदी( चजल्ला तथा

3984

सामाचजक परिचालन, सुपरिवेक्षर् अनुर्मन, खोप तथा कोल्िचेन

5450

बैठक, अमभमुचखकिर्, जनशचि परिचालन, प्रचाि प्रसाि तथा

3781

1

चजल्ला स्तिमा पूर्य खोप काययक्रमको सममक्षा तथा पूर्य खोप

215

400

360

400

440

320

480

440

360

520

0

0

356

488

393

491

596

515

655

770

569

746

0

0

शाखा प्रमुख१ र्दने चजल्लामा बजेट उपलब्ध र्िाउने (

र्ामभ

तह प्रमुख÷उप प्रमुख, प्रमुख प्रसाशवकय अमधकृत, स्वास््य

र्ामभ

र्दर्ोपनाको लामर् योजना तयािी र्ोष्ठी नवमनवायचचत स्थामनय)

2.7.22.4848

2

2.7.22.4950

र्दर्ोपना ि सिसर्ाई प्रवधयन सम्वचन्त्ध अमभमुखीकिर् ि

पामलका स्तिमा पूर्य खोप काययक्रमको सममक्षा तथा पूर्य खोप
3

र्दर्ोपना ि सिसर्ाई प्रवधयन लामर् योजना तयािी र्ोष्ठी १ र्दने
पामलका खोप समन्त्वय) सममती, विा प्रमतमनमध ि स्वास््य
संस्था प्रमुखचजल्लामा बजेट उपलब्ध र्िाउने (

69

पामलका स्तिमा खोप छु ट बच्चा

(शुन्त्य िोज तथा ड्रप आउट)

1000

600

940

800

470

540

540

510

उपलब्ध र्िाउने

470

सुक्ष्म योजना अद्यायवमधक २ र्दने र्ोवष्ठ चजल्लामा बजेट

470

मनयममत खोप ि सिसर्ाई प्रबधयनको लामर् िर्नीमत तयािी तथा

र्ामभ

4

2.7.22.4943

को पवहचान ि छु ट खोप पूिा र्िी पूर्य खोप सुमनचश्चतता तथा

खोप छु ट बच्चा को पवहचान ि (शुन्त्य िोज तथा ड्रप आउट)

65

65

65

65

65

125

65

95

730

780

780

680

1150

1350

860

1430

959
65

उपलब्ध र्िाउने

680

सूचना प्रसािर् चजल्लामा बजेट (माघ देचख वैशाख सम्म)

65

6

680

मनयममत खोपको सुदृिीकिर्को लामर् स्थामनय एर् िे मियोहरुबाट

र्ामभ

उपलब्ध र्िाउने

र्ामभ

अद्यायवमधक ३ र्दने र्ोवष्ठ ७ वटै प्रदे शतहमा, प्रदे शमा बजेट

ु कोष
दाताको संयि

सिसर्ाई प्रबधयनको लामर् िर्नीमत तयािी तथा सुक्ष्म योजना

2.7.22.4927 2.7.22.4942

5

2.7.22.4926

छु ट खोप पूिा र्िी पूर्य खोप सुमनचश्चतता तथा मनयममत खोप ि

छु ट बच्चाको पवहचान भई पूर्य खोप सुमनचश्चतताको सममक्षा,
मनयममत खोपको सुदृिीकिर् ि पूर्य ओप र्दर्ोपनाको लामर्
7

सुक्ष्मयोजना अद्यावमधक २ र्दन ि सिसर्ाई प्याकेजको
पुनत
य ाजर्ी तामलम १ र्दन र्रि ३ र्दने र्ोवष्ठ चजल्लामा बजेट
उपलब्ध र्िाउने

70

आपुमतय केन्त्र

मनदे शनालय

दै लेख

जाजिकोट

सुखेत

सल्यान

रुकुम पचश्चम

कामलकोट

जुम्ला

हुम्ला

िोल्पा

मुर् ु

श्रोत

क्र सं

खचय चशषयक

कृयाकलाप

आपुमतय केन्त्र
400

मनदे शनालय

दै लेख
156

जाजिकोट
100

सुखेत
138

सल्यान
90

रुकुम पचश्चम
79

कामलकोट
96

जुम्ला
96

िोल्पा

मुर् ु

श्रोत

हुम्ला
90

कायायलयहरुको लामर्(

90

भुिामन (प्रदे श स्वास््य आपूती व्यवस्थापन केन्त्र ि स्वास््य

90

8

नेपाल सिकाि

खोपकोल्िचेन व्यवस्थापनको लामर् ईन्त्धन तथा ववधुत महशुल

2.7.22.4933 खचय चशषयक

क्र सं

कृयाकलाप

मनयममत खोप सेवा ि आकचस्मक अबस्थामा प्रदे श तथा

903

867

939

1083

1047

975

1697

1841

1227

2094

605

90

90

90

90

90

90

100

125

90

100

655

स्वास््य कायायलयहरुको लामर्(

नेपाल सिकाि

तथा िुवानी खचय प्रदे श स्वास््य आपूती) व्यवस्थापन केन्त्र ि

नेपाल सिकाि

प्रवद्धयनसँर् सम्बचन्त्धत अन्त्य सामाग्रीको ब्यवस्थापन, ववतिर्

2.7.22.4946

9

2.7.22.4945

चजल्लाबाट भ्याचससन, खोप सामग्री ि खोप तथा सिसर्ाई

खोपकोल्िचेन सामामग्रको मनयममत ममयत, आकचममक
व्यवस्थापन, सोलुखम्ु बु स्वास््य कायायलयको नयाँ कोल्िरुममा
1
0

ववद्युत जिान तथा खानेपानी व्यवस्थापन, नवलपिासी पूवय
स्वास््य कायायलयमा चजल्ला कोल्िरुम सञ्चालन व्यवस्थापन
समेत ि िे विरिजेिेटि भ्यान ममयत समेत प्रदे श स्वास््य आपूती)
व्यवस्थापन केन्त्र ि स्वास््य कायायलयहरुको लामर् बजेट
उपलब्ध र्िाउने(

71

आपुमतय केन्त्र

मनदे शनालय

दै लेख

जाजिकोट

सुखेत

सल्यान

रुकुम पचश्चम

कामलकोट

जुम्ला

हुम्ला

िोल्पा

श्रोत
975
दाताको

मुर् ु

खचय चशषयक
2.7.22.4 2.7.22.4973

क्र सं

कृयाकलाप

र्ुर्स्तिीय खोप सेवा संचालन तथा सिसर्ाई प्रवद्धयनमा संलग्न

900
75

750

900

1000
100

50

800
50

360

800
50

900
50

360

850

800

800

50

संचालनमा सहचजकिर्को लामर् कमयचािी किाि सेवामा मनयुचि

360

स्वास््य कायायलयमा चजल्ला कोल्िरुम ब्यबस्थान ि काययक्रम

50

12

ब्याच, ६००० जना(

360

आधािभुत ४ र्दने तामलम २४०)

50

एआई.एर्.ई., समभयलेन्त्स, ि सिसर्ाई प्रवद्धयन सम्वचन्त्ध

800

योजना तयािी प्रवक्रया, तथा कोल्िचेन व्यवस्थापन,

कोष

नमलएका स्वास््यकमीहरुलाई पूर्य खोप सुमनश्चतता एवं सुक्ष्म

ु
संयि

11

ु कोष
दाताको संयि

स्वास््यकमीको दक्षता बृवद्ध र्नय नयाँ तथा खोप तामलम

खोप तथा कोल्िचेन व्यवस्थापनमा चजल्ला स्तिमा अनसाईि

खोप तथा पूर्य खोपको बािे मा जनचेतना बिाई खोप उपयोर्
खोप सम्बचन्त्ध)

1

सन्त्दे श मुलक ब्रोस्रि, पम्प्लेट, खोप तामलका, खोप मौज्दात

4

मनयन्त्रर् िचजिि, सुक्ष्म योजना र्ािम तथा खोप अनुर्मन चाटय
ि खोपसँर् सम्बचन्त्धत अन्त्य सामाग्री आर्द (छपाई तथा ववतिर्
७७ चजल्ला

72

50

बृवद्धको लामर् स्थामनय भाषामा शैचक्षक सामामग्र

300

आपूमतय व्यवस्थापन केन्त्र ि प्रादे चशक स्वास््य मनदे शनालयबाट

ु कोष
दाताको संयि

काययक्रमको सुपरिवेक्षर् अनुर्मन समेत, प्रादेचशक स्वास््य

ु कोष
दाताको संयि

खोपबाट बचाउन सवकने िोर्हरुको महामािी मनयन्त्रर् ि

2.7.22.4970

एको अनुर्मन.आई.एर्.ई., अनुसन्त्धानमा वटम परिचालन,

2.7.22.4968

13

385

कोचचङ्, कोल्िचेन सामामग्र ममयतको लामर् टेचसनमसयन परिचालन

र्नय पामलकाहरु सँर् अमभमुचखकिर् ि योजना काययक्रम २ र्दन
17

पामलकाबाट प्रमुख प्रशासवकय) अमधकृत ि स्वास््य शाखा प्रमुख
तथा पामलका अन्त्तर्यत खोप भण्िािर्÷ववतिर् केन्त्र िहेको
स्वास््य संस्थाबाट १ जना समेत(

73

300

खोप तथा कोल्ि चेन व्यवस्थापनको लामर् कोल्िचेन ववस्ताि

आपुमतय केन्त्र

मनदे शनालय

दै लेख
525
150

जाजिकोट
525
150

सुखेत
535
170

सल्यान
425
150

रुकुम पचश्चम
375
150

कामलकोट

जुम्ला

हुम्ला

िोल्पा

मुर् ु

475

पामलकास्तिमा योजना मनमायर् समेत

150

सुमनचश्चत र्नय वैशाख मवहनालाइ खोप मवहना संचालन र्ने तथा

475

16

150

खोपको पहुंच बिाई छु ट वच्चालाई खोप र्दलाई पूर्य खोप

375

व्यवस्थापन खचय

150

लामर् सहजीकिर्, सुपरिवेक्षर् एवम् पूर्य खोप घोषर्ा सभा

375

प्रबधयन काययक्रम तथा पूर्य खोप भेरिवर्केसन ि र्दर्ोपनाको

150

15

375

चजल्लाबाट पामलका तथा स्वास््य संस्थास्तिमा खोप, सिसर्ाई

कोष
150

ु
ु कोष श्रोत
दाताको संयि
दाताको संयि
ु कोष
दाताको संयि

खचय चशषयक
2.7.22.4986 2.7.22.4970
2.7.22.4979

क्र सं

कृयाकलाप

आपुमतय केन्त्र

मनदे शनालय

कंचनपुि

ििेलधुिा

बैतिी

यु ा
दाचल

बझाङ

बाजुिा

अछाम

िोटी

श्रोत
नेपाल सिकाि

कैलाली

खचय चशषयक

क्र सं

कृयाकलाप

2.7.22.4882

२.७ सुदिु पचश्चम प्रदे श

74

1080
0
0

1512
0
0

8507
330
663
400

360
417
480

4670

7195
480

5279
440

7707
565

5800
440

7680
480

5825
440

14017

735

चजल्लामा बजेट उपलब्ध र्िाउने

1200

प्रबधयनको लामर् िर्नीमत तयािी तथा सुक्ष्म योजना अद्यायवमधक २ र्दने र्ोवष्ठ

540

छु ट खोप पूिा र्िी पूर्य खोप सुमनचश्चतता तथा मनयममत खोप ि सिसर्ाई

800

4

742

पामलका स्तिमा खोप छु ट बच्चा को पवहचान ि (शुन्त्य िोज तथा ड्रप आउट)

900

र्िाउने

559

सममती, विा प्रमतमनमध ि स्वास््य संस्था प्रमुख चजल्लामा बजेट उपलब्ध (

540

सिसर्ाई प्रवधयन लामर् योजना तयािी र्ोष्ठी १ र्दने पामलका खोप समन्त्वय)

776

3

1270

पामलका स्तिमा पूर्य खोप काययक्रमको सममक्षा तथा पूर्य खोप र्दर्ोपना ि

586

अमधकृत, स्वास््य शाखा प्रमुख१ र्दने चजल्लामा बजेट उपलब्ध र्िाउने (

870

र्ोष्ठी नवमनवायचचत स्थामनय तह प्रमुख)÷उप प्रमुख, प्रमुख प्रसाशवकय

455

सिसर्ाई प्रवधयन सम्वचन्त्ध अमभमुखीकिर् ि र्दर्ोपनाको लामर् योजना तयािी

932

2

600

चजल्ला स्तिमा पूर्य खोप काययक्रमको सममक्षा तथा पूर्य खोप र्दर्ोपना ि

र्ामभ

आदीचजल्ला तथा प्रदे शमा बजेट उपलब्ध ( र्िाउने

र्ामभ

अनुर्मन, खोप तथा कोल्िचेन सामाग्री ववतिर् तथा िुवानी, सामाग्री छपाई

र्ामभ

जनशचि परिचालन, प्रचाि प्रसाि तथा सामाचजक परिचालन, सुपरिवेक्षर्

2.7.22.4950

1

2.7.22.4943

खचय आई.एर्.ई.ए )व्यवस्थापन ि वटम परिचालन, बैठक, अमभमुचखकिर्,

2.7.22.4848

कोमभि१९ खोप बुस्टि मारा समेतको अमभयान संचालन तथा व्यवस्थापन

75

आपुमतय केन्त्र

मनदे शनालय
845

कंचनपुि

ििेलधुिा

बैतिी

यु ा
दाचल

बझाङ

बाजुिा

अछाम

िोटी

कैलाली

95
580
525

420

100

650

44

95
690
865
100

90

95
1720
2417
120

196

95
1150
117

95
1290
143

95
780
105

95
1820
217

125

95
1250
149

350

श्रोत
र्ामभ
र्ामभ

1445

व्यवस्थापन, नवलपिासी पूवय स्वास््य कायायलयमा चजल्ला कोल्िरुम सञ्चालन

100

स्वास््य कायायलयको नयाँ कोल्िरुममा ववद्युत जिान तथा खानेपानी

1769

10

100

खोपकोल्िचेन सामामग्रको मनयममत ममयत, आकचममक व्यवस्थापन, सोलुखम्ु बु

1011

केन्त्र ि स्वास््य कायायलयहरुको लामर्(

90

ब्यवस्थापन, ववतिर् तथा िुवानी खचय प्रदे श स्वास््य आपूती) व्यवस्थापन

2672

खोप सामग्री ि खोप तथा सिसर्ाई प्रवद्धयनसँर् सम्बचन्त्धत अन्त्य सामाग्रीको

150

9

1841

मनयममत खोप सेवा ि आकचस्मक अबस्थामा प्रदे श तथा चजल्लाबाट भ्याचससन,

125

स्वास््य आपूती व्यवस्थापन केन्त्र ि स्वास््य कायायलयहरुको लामर्(

860

खोपकोल्िचेन व्यवस्थापनको लामर् ईन्त्धन तथा ववधुत महशुल भुिामन (प्रदे श

सिकाि
96

8

1077

बजेट उपलब्ध र्िाउने

100

सिसर्ाई प्याकेजको पुनत
य ाजर्ी तामलम १ र्दन र्रि ३ र्दने र्ोवष्ठ चजल्लामा

ु कोष
दाताको संयि

सुदृिीकिर् ि पूर्य ओप र्दर्ोपनाको लामर् सुक्ष्मयोजना अद्यावमधक २ र्दन ि

नेपाल

7

नेपाल सिकाि

छु ट बच्चाको पवहचान भई पूर्य खोप सुमनचश्चतताको सममक्षा, मनयममत खोपको

2.7.22.4

प्रसािर् चजल्लामा बजेट उपलब्ध र्िाउने (माघ दे चख वैशाख सम्म)

2.7.22.4926

2.7.22.4

मनयममत खोपको सुदृिीकिर्को लामर् स्थामनय एर् िे मियोहरुबाट सूचना

2.7.22.4946

6

नेपाल सिकाि

प्रदे शतहमा, प्रदे शमा बजेट उपलब्ध र्िाउने

927

िर्नीमत तयािी तथा सुक्ष्म योजना अद्यायवमधक ३ र्दने र्ोवष्ठ ७ वटै

933

र्िी पूर्य खोप सुमनचश्चतता तथा मनयममत खोप ि सिसर्ाई प्रबधयनको लामर्

2.7.22.494

5

5

खोप छु ट बच्चा को पवहचान ि छु ट खोप पूिा (शुन्त्य िोज तथा ड्रप आउट)

2.7.22.4942

क्र सं

खचय चशषयक

कृयाकलाप

आपुमतय केन्त्र

मनदे शनालय

कंचनपुि

ििेलधुिा

बैतिी

यु ा
दाचल

बझाङ

बाजुिा

अछाम

िोटी

कैलाली

श्रोत

क्र सं

खचय चशषयक

कृयाकलाप

व्यवस्थापन समेत ि िे विरिजेिेटि भ्यान ममयत समेत प्रदे श स्वास््य आपूती)

पम्प्लेट, खोप तामलका, खोप मौज्दात मनयन्त्रर् िचजिि, सुक्ष्म योजना र्ािम

76

300

215

360
75

710

600
360
75

600

600
75

600
75

360

600
75

600

600

600

600
कोष

360

स्थामनय भाषामा शैचक्षक सामामग्र खोप सम्बचन्त्ध सन्त्दे श मुलक ब्रोस्रि),

75

14

खोप तथा पूर्य खोपको बािे मा जनचेतना बिाई खोप उपयोर् बृवद्धको लामर्

360

स्वास््य आपूमतय व्यवस्थापन केन्त्र ि प्रादेचशक स्वास््य मनदे शनालयबाट

75

महामािी मनयन्त्रर् ि काययक्रमको सुपरिवेक्षर् अनुर्मन समेत, प्रादे चशक

360

अनुर्मन, अनुसन्त्धानमा वटम परिचालन, खोपबाट बचाउन सवकने िोर्हरुको

75

13

2.7.22.496

कोल्िचेन सामामग्र ममयतको लामर् टे चसनमसयन परिचालन ए को.आई.एर्.ई.

2.7.22.4970

खोप तथा कोल्िचेन व्यवस्थापनमा चजल्ला स्तिमा अनसाईि कोचचङ्,

ु
संयि

सहचजकिर्को लामर् कमयचािी किाि सेवामा मनयुचि

कोष
100

स्वास््य कायायलयमा चजल्ला कोल्िरुम ब्यबस्थान ि काययक्रम संचालनमा

2.7.22.4

12

ब्याच, ६००० जना(

दाताको

सम्वचन्त्ध आधािभुत ४ र्दने तामलम २४०)

ु कोष
दाताको संयि

तथा कोल्िचेन व्यवस्थापन, एआई.एर्.ई., समभयलेन्त्स, ि सिसर्ाई प्रवद्धयन

ु
दाताको संयि

स्वास््यकमीहरुलाई पूर्य खोप सुमनश्चतता एवं सुक्ष्म योजना तयािी प्रवक्रया,

975

11

2.7.22.4973

स्वास््यकमीको दक्षता बृवद्ध र्नय नयाँ तथा खोप तामलम नमलएका

8

र्ुर्स्तिीय खोप सेवा संचालन तथा सिसर्ाई प्रवद्धयनमा संलग्न

ु कोष
दाताको संयि

व्यवस्थापन केन्त्र ि स्वास््य कायायलयहरुको लामर् बजेट उपलब्ध र्िाउने(

तथा खोप अनुर्मन चाटय ि खोपसँर् सम्बचन्त्धत अन्त्य सामाग्री आर्द छपाई (

सँर् अमभमुचखकिर् ि योजना काययक्रम २ र्दन पामलकाबाट प्रमुख प्रशासवकय)
अमधकृत ि स्वास््य शाखा प्रमुख तथा पामलका अन्त्तर्यत खोप
भण्िािर्÷ववतिर् केन्त्र िहेको स्वास््य संस्थाबाट १ जना समेत(
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325

375

425
150

150

475
150

575

395
150

150

575

150
250

17

300

खोप तथा कोल्ि चेन व्यवस्थापनको लामर् कोल्िचेन ववस्ताि र्नय पामलकाहरु

150

मनमायर् समेत

300

वैशाख मवहनालाइ खोप मवहना संचालन र्ने तथा पामलकास्तिमा योजना

500

16

150

खोपको पहुंच बिाई छु ट वच्चालाई खोप र्दलाई पूर्य खोप सुमनचश्चत र्नय

कोष
375

सुपरिवेक्षर् एवम् पूर्य खोप घोषर्ा सभा व्यवस्थापन खचय

कोष
150

काययक्रम तथा पूर्य खोप भेरिवर्केसन ि र्दर्ोपनाको लामर् सहजीकिर्,

2.7.22.4979

15

2.7.22.4986 2.7.22.4970

चजल्लाबाट पामलका तथा स्वास््य संस्थास्तिमा खोप, सिसर्ाई प्रबधयन

ु कोष दाताको संयि
ु
ु
दाताको संयि
दाताको संयि

तथा ववतिर् ७७ चजल्ला

आपुमतय केन्त्र

मनदे शनालय

कंचनपुि

ििेलधुिा

बैतिी

यु ा
दाचल

बझाङ

बाजुिा

अछाम

िोटी

कैलाली

श्रोत

क्र सं

खचय चशषयक

कृयाकलाप

आईएमएनमसआई काययक्रम
क्रियाकलाप १ : SNCU/NICU को मेंटोिीङ्ग कायभिम ।
परिचय

Specialized Newborn Care Unit/ Neonatal Intensive Care Unit (SNCU/NICU) सेवा संचालन र्एका
अस्पतालमा कायभित मेडडकल अक्रफसि ि नर्सङ्
भ स्टाफको िमता अर्र्वद्
ृ धिको लाधग मेंटरिङ्ग
कायभिम संचालन गने।

उद्देश्य

SNCU/NICU सेवा प्रदायक चचवकत्सक तथा नमसयङ स्टार्हरुको ववद्यमान ज्ञान, सीप ि क्षमता अमभवृदी
र्ने ।

अपेचक्षत

SNCU/NICU सेवाको र्ुर्स्तिमा सुधाि भएको हुनछ
े ।

प्रमतर्ल
काययक्रम

प्रदे श स्वास््य मनदे शनालय

सं चालन र्ने
मनकाय
सञ्चालन प्रकृया

लचक्षत समूहः
SNCU/NICU सेवा प्रदान र्ने अस्पतालहरुमा काययित मेमिकल अवर्सि ि नमसयङ्ग स्टार्
सञ्चालन ववमधः
यो काययक्रम प्रदे श स्वास््य मनदे शनालय मार्यत र्नुप
य नेछ ।
SNCU/NICU सेवा प्रदान र्ने अस्पतालहरुमा र्रिने मेन्त्टरिं र्को योजना तयाि र्नुप
य ने छ
परिवाि कल्यार् महाशाखाबाट संचामलत SNCU/NICU TOT मलई तयाि र्रिएका मेंटिहरु परिचालन र्िी
प्रदे शमभरका SNCU/NICU सेवा प्रदान र्ने अस्पतालहरुमा काययित मेमिकल अवर्सि ि नमसयङ्ग स्टार्को
ववद्यमान ज्ञान ि सीप लेखाजोखा र्िी सोबाट पाइएका ज्ञान ि सीपसँर् सम्बचन्त्धत कमीकमजोिीमा सुधाि
ल्याउन मेन्त्टरिं र् र्ने ।
यो काययका लामर्

Comprehensive Newborn Care (Level II) / FBIMNCI Services Coaching

Guidelines 2076 प्रयोर् र्नुय पनेछ ।
मेंटिहरुले सेवा प्रदायकको ज्ञान, मसपको मुल्याकन र्नय Check List हरूको प्रयोर् र्रि Gap Identification
र्रि Onsite Coaching र्नुप
य ने छ ।
Mentor हरूले केवह समय पमछ स्थलर्त अनुर्मन तथा र्ोन सम्पकय र्रि र्त अनुर्मनमा पाइयएको
कुिाहरूको सुधाि भए नभएको यवकन र्नुप
य नेछ ।
यस काययक्रम पश्चात् मेंटिले यस महाशाखाले तयाि पािे को प्रमतवेदन र्ािम अनुसाि सम्बचन्त्धत प्रदे श
स्वास््य मनदे शनालयमा प्रमतवेदन र्नुप
य नेछ ।
बजेट वाँिर्ाँि

प्रत्येक प्रदे श स्वास््य मनदे शनालयमा १ लाखको दिले बजेट मबमनयोजन र्रिएको छ।
नोटः यस काययका लामर् वजेट अपुर् भएमा आईएमएनमसआई काययक्रमको अनुर्मन चशषयकको वजेट
पमन प्रयोर् र्नय सवकने छ ।

सन्त्दभय सामाग्री

Comprehensive Newborn Care (Level II) / FBIMNCI Services Coaching Guidelines 2076
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क्रियाकलाप २: तन:शुल्क नवजात र्शशु कायभिमको सर्मिा (७ प्रदे श)
परिचय

नेपाल सिकािबाट प्रदे श तथा चजल्लामा सम्पुर्य तोवकएका अस्पतालहरुबाट मनशुल्क रुपमा नवजात चशशु
(जन्त्मे देचख २८ र्दन) लाई उपचािको व्यवस्था ममलाईएको छ। सो सेवाको प्रदे श स्तिमा सममक्षा र्ने
व्यवस्था र्रिएको छ ।

उद्देश्य

र्त वषय भरिमा अस्पतालहरुले “वविामी नवजात चशशुको मनःशुल्क उपचाि मनदे चशका २०७५” अनुसाि र्दएको
सेवाको सममक्षा र्नुय ।
अस्पतालहरूले सेवा र्दने क्रममा आइय पिे का समस्याहरू, समाधानका उपायहरू तथा काययक्रमका मसकाइयहरू
तथा अनुभव आदान प्रदान र्नुय ।
वविामी नवजात चशशुको मनःशुल्क उपचाि काययक्रम थप प्रभाबकािी रुपमा संचालन र्नय ।

अपेचक्षत

वविामी नवजात चशशुको मनःशुल्क र्ुर्स्तिीय उपचाि र्िी मृत्युदिमा कमम ल्याउने।

प्रमतर्ल

सेवा बाट बचन्त्चमतकिर्मा पिे को बर्यमा नवजात चशशु सेवाको पहुँच तथा उपभोर् बृवद्ध।

सञ्चालन

सञ्चालन ववमधः

प्रकृया

मनःशुल्क वविामी नवजात चशशु सेवा प्रदान र्ने काययमा प्रत्यक्ष संलग्न चचवकत्सक, नमसिंर् स्टार् ि मेमिकल
िे कियिलाई सहभार्ी र्िाई सममक्षा र्नुप
य नेछ
यस काययक्रममा प्रत्यक्ष संलग्न चचवकत्सक Level II तामलम प्राप्त (बाल िोर् ववशेषज्ञ, Paediatric/ SNCU/
NICU का Head of Department), स्वास््यकमी, नमसिंर् स्टार्, प्रदे श त्याँक अमधकृत मध्येबाट उपयुि
सहजयकताय छनोट र्िी काययक्रम संचालनको व्यवस्था र्ने ।
मनःशुल्क उपचाि सेवा प्रदान र्रििहेका अस्पतालहरू संर् समन्त्वय र्रि, आवश्यकता ि बजेटको परिमध मभर
िही योजना बनाइय सममक्षा र्ने ।
मनःशुल्क उपचाि सेवा को Indicator सवहतको प्रस्तुमतकिर्को (PPT) लामर् खाका (Template)

सवहत

सहभार्ी अस्पतालहरुलाई कचम्तमा एक हप्ता अर्ामि पराचाि र्ने l
सबै सहभार्ी अस्पतालहरूले बावषयक रुपमा प्रदान र्िे को सेवाको प्रर्मत, िाम्रा पक्ष, सुधाि र्नुप
य ने पक्ष, आइय
पिे का समस्या तथा च ुनौतीहरू ि मसकाइयहरू प्रस्तुमतकिर् (PPT ) र्िी छलर्ल र्ने l
प्रदे शले HMIS मा उल्लेख भएका नवजात चशशु स्हायाि सम्वचन्त्ध काययक्रमहरूको समचस्ट प्रस्तुमतकिर् तथा
छलर्ल र्ने l
हिे क प्रस्तुमतकिर्मा सहभार्ीहरू तथा प्रचशक्षकहरूद्वािा Feedback मलने र्दने व्यवस्था ममलाउने
काययक्रमको सममक्षा पश्चात

अनुभव तथा मसकाइयहरूवाट आर्ामी वषयको काययक्रम सुधािका लामर् सुधाि

कायययोजना तयाि र्ने ।
सन्त्दभय

नवजात चशशु मनःशुल्क उपचाि सेवा काययक्रम काययववमध मनदे चशका २०७५

सामाग्री

HMIS Data, मनदे चशका

बजेट

बजेट बाँिर्ाँि

वाँिर्ाँि

मधेश प्रदे शकोलामर् ५ लाख ि बाँकी सवै प्रदे शहरूको लामर् रू ६ लाखको दिले ववमनयोजन र्रिएको छ
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क्रियाकलाप ३: आईएमएनर्सआई तथा नवजात र्शशु कायभिमको अनुगमन
परिचय

CB- IMNCI काययक्रम नेपाल सिकािको प्राथममकता प्राप्त काययक्रम िहेको ि यस काययक्रमको मनिन्त्ति
अनुर्मन सुपरिवेक्षर् आवश्यक पने भएको हुँदा तय र्रिएका काययक्रमहरुको प्रभाबकािी कायायन्त्वयन
र्नय ि मनिन्त्ति सहयोर्ात्मक अनुर्मन तथा सुपरिवेक्षर् र्नय आवश्यक हुन्त्छ ।

उद्देश्य

प्रदे श, चजल्ला तथा स्थानीय तहको मातहतमा िहेका स्वास््य संस्थामा नवजात चशशु तथा IMNCI
काययक्रम अन्त्तर्यत भै िहेका काययक्रमहरुको अनुर्मन, मूल्यांकन तथा सुपरिवेक्षर् र्रि समयमै सुधािका
काययक्रम र्ने ।

अपेचक्षत

स्वास््य संस्थाहरुमा संचालन भएका IMNCI काययक्रम अन्त्तर्यतका काययक्रमहरु प्रभाबकािी रुपमा

प्रमतर्ल

कायायन्त्वयन भै सेवाको र्ुर्स्ति सुधाि हुने, उपभोर् मा बृद्दी हुने ि बाल तथा नवजात चशशुको स्वास््य
सुधाि भएको हुनेछ साथै िे कमियङ्ग रिपोवटिंर्मा सुधाि हुनेछ ।

सञ्चालन प्रकृया

लचक्षत समूहः प्रदे श, चजल्ला तथा स्थानीय तहमा िहेका स्वास््य संस्थाहरु
सञ्चालन ववमधः
प्रदे शले र्त वषयका IMNCI सुचांकहरू अपेक्षाकृत सुधाि नभएको, Recording, Reporting मा समस्या
भएका स्वास््य संस्थाहरू छनोट र्रि प्राथममकता को आधािमा स्वास््य संस्थाको अनुर्मन र्ने ।
प्रदे शले स्वास््य संस्थाको Visit र्ने ि अनुर्मन र्रि रिपोटय तयाि र्ने ।
संस्थामा सेवा प्रदायकहरूले सेवा र्दइयिहेको अवस्था अवलोकन र्ने ।
CB- IMNCI सेवाको अमभलेख िचजस्टि हेिी कम्तीमा १० वटा केसहरूको सही तिीकाले मुल्याँकन
बर्ीकिर्, उपचाि, आमालाइय पिामशय ि अनुर्मन र्िे को छ छैन अवलोकन र्ने।
सेवा िचजस्टि Tally Sheet , Monthly Report verify र्रि आवश्यक Feedback र्दने ।
उपचाि तामलका (Chart Book) पुचस्तकाको प्रयोर् भए नभएको यवकन र्ने ि नर्िे को भए र्नय लर्ाउने
नयाँ स्वास््यकमीहरू लाइय उपचाि तामलका, पुचस्तका प्रयोर् र्नय मसकाउने ि सेवाको अमभलेख िाख्न
लर्ाउने ।
२ मवहना मुमनका वविामी बच्चाहरूको जाँच उपचाि व्यव्स्थापन र्नय उत्प्रेरित र्ने ।
अनुर्मन र्दाय सेवा प्रवाह, सेवाको र्ुर्स्ति ि िे कमििंर् रिपोवटिं र्मा ध्यान र्दने।
अनुर्मन र्नय जादा अनुर्मनकतायले IMNCI अनुर्मन checklist

लाई प्रयोर् र्नुय पने छ ि अनुर्मन

पश्चात प्रमतबेदन प्रदे श स्वास््य मनदे शनालयमा बुझाउनुपनेछ l
बजेट वाँिर्ाँि

सुदिु पश्चीम प्रदे श स्वास््य मनदे शनालयमा दश लाख ि अन्त्य ६ प्रदे श स्वास््य मनदे शनालयलाई १/१
लाख मबमनयोजन र्रिएको छ ।
सुदिु पश्चीम प्रदे श स्वास््य मनदे शनालयमा दश लाख ववमनयोचजत िकम मध्ये १ लाख IMNCI अनुर्मनमा
प्रयोर् र्ने ि बाँकी ९ लाख िकम बाट आवश्यकता अनुसाि IMNCI, SNCU/NICU सम्बचन्त्धत तामलम
Mentoring कोचचंर् र्नय सवकनेछ ।

सन्त्दभय सामाग्री

काययक्रम संचालन मनदे चशका, IMNCI अनुर्मन checklist
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क्रियाकलाप ४ : मायाको अंगालो (Kangaroo Mother Care) तनदे र्शका अर्र्मुखीकिण तार्लम
परिचय

अवमध नपुर्ी जन्त्मक
े ा, कमतौल भएका ि चशताङ्ग भएि मृत्यु हुने नवजात चशशुलाई बचाउने उद्देश्यले
तयाि भएको

मायाको अंर्ालो (Kangaroo Mother Care) मनदे चशका बमोचजम

प्रदे शस्तिमा

अमभमुखीकिर् काययक्रम र्रिने छ।
उद्देश्य

प्रदे शमा अवचस्थत संचघय, प्रादेचशक, चजल्ला तथा स्थामनय तहका अस्पतालमा काम र्ने स्वास््यकमीको
मायाको अंर्ालो (Kangaroo Mother Care) सम्बचन्त्ध ज्ञान, मसप ि धािर्ामा अमभबृवद्ध र्ने।

अपेचक्षत

प्रदे शमा अवचस्थत संचघय, प्रादे चशक, चजल्ला ि तथा स्थामनय तहका अस्पतालमा काम र्ने चचवकत्सक

प्रमतर्ल

तथा स्वास््यकमीको मायाको अंर्ालो (Kangaroo Mother Care) सम्बचन्त्ध ज्ञान, मसप ि धािर्ामा
अमभबृवद्ध भइ अवमध नपुर्ी जन्त्मेका ि चशताङ्ग भएि मृत्यु हुने नवजात चशशुको मृत्युदिमा कमम भएको
हुनेछ।

सञ्चालन प्रकृया

लचक्षत समूहः
प्रदे शमा अवचस्थत तोवकएका संचघय, प्रादेचशक, चजल्ला तथा स्थामनय तहका अस्पतालमा काम र्ने
स्वास््यकमीहरु (चचवकत्सक नसयहरू तथा स्वास््यकमीहरू)
तामलम अवमध: २ र्दन
सञ्चालनववमधः
परिवाि कल्यार् महाशाखाले सबयप्रथम प्रदे शका ववमभन्न काययक्रम अमधकृत, बाल िोर् ववशेषज्ञ
लर्ायतलाई मायाको अंर्ालो (Kangaroo Mother Care) सम्बचन्त्ध अमभमुखीकिर् र्नेछ।
प्रदे शमा अवचस्थत तोवकएका अस्पतालका SNCU/NICU ि प्रसुमत स्याहाि (Postnatal Ward/ labour
Room) मा काययित सेवा प्रदायकहरूलाई ववमनयोचजत बजेटको परिमध मभर िहेि सहभार्ी र्िाउनु पने
छ। वजेटको परिमध मभर िवह एक वा बिी ब्याच तामलम / अमभमुखीकिर् संचालन र्नय सवकनेछ l
आर्ामी वषयमा आवश्यकता को अधािमा प्रसुमत केन्त्रका सेवा प्रदायकहरू लाइय पमन क्रमश सहभार्ी
र्िाइनेछ ।
यो काययक्रम संचालनका लामर् KMC को प्रचशक्षक प्रचशक्षर् तामलम मलएका स्वास््यकमीहरूलाइय
सहजकतायको रूपमा परिचालन र्नुय पनेछ l
IMNCI तथा नवजात चशशु सम्बचन्त्ध काम र्ने सहयोर्ी संस्थाहरुलाई पमन काययक्रममा सहजकताय तथा
सहभार्ी र्िाउन सवकनेछ ।
सो काययक्रम संचालनका लामर् परिवाि कल्यार् महाशाखाले मनदे चशका, powerpoint प्रस्तुतीकिर् ि
तामलम संचालन तामलका उपलब्ध र्िाउने छ।
यो काययकम संचालन र्नय िाविय स्वास्थ तामलम केन्त्र ि परिवाि कल्यार् महाशाखा तथा प्रदे श स्वास््य
मनदे शनालय संर् आवश्यक समन्त्वय र्नुय पने छ ।
तामलम पश्चात यो तामलम प्राप्त व्यचिहरुको अमभलेख िाचख परिवाि कल्यार् महाशाखालाई पमन सो को
जानकािी र्िाउनु पनेछ l

बजेट वाँिर्ाँि

यस काययक्रमको लामर् प्रत्येक प्रदे शलाई रु पाँच लाखका ( रु ५,००,०००/-)

दिले

बजेट

मबमनयोजन र्रिएको छ ।
सन्त्दभय सामाग्री

मायाको अंर्ालो (Kangaroo Mother Care) काययक्रम संचालन मनदे चशका ि powerpoint प्रस्तुतीकिर्
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वक्रयाकलाप ५: आइएमएनमसआई काययक्रमका लामर् चावहने औषमध खरिद
परिचय

प्रदे शमा अवचस्थत स्वास््य संस्थामा आइएमएनमसआई काययक्रम तथा SNCU/NICU बाट नवजात
चशशुलाई र्दईने सेवाका लामर् चावहने औषमधको अभाव हुन नर्दनको लामर् प्रदे श स्तिबाटै खरिद र्रि
मबतिर् र्नय सवकने ब्यवस्था र्रिएको छ ।

उद्देश्य

र्ुर्स्तिीय

आइएमएनमसआई सेवाको लार्ी प्रदे श मातहतका स्वास््य संस्थामा (स्थामनय मनकाय

अन्त्तर्यत िहेका समेत) आइएमएनमसआई काययक्रमको अत्यावश्यक औषधीको मनिन्त्ति आपूमतय र्ने।
अपेचक्षत

आइएमएनमसआई

प्रमतर्ल

सबै स्वास््य संस्थामा उपलब्ध हुनेछ ।

सञ्चालन

Lists of CBIMNCI/ FBIMNCI/ SNCU/NICU Drugs
S.N.
Drugs Name
1
Amoxycillin Dispersable tablet (250 mg)
2
Syrup Amoxycillin
3
Oral Rehydration Solution (ORS)
4
Tablet Zinc
5
Chlorhexidine Gel (नाभी मल्हम)

प्रकृया

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

तथा नवजात चशशु सम्बचन्त्ध सेवा प्रदान र्नयका लामर् अत्यावश्यक औषधी वषै भिी

Inj. Gentamicin
Inj. Ampicillin
Inj. Diazepam
Inj. Phenobarbitone
Inj. Phenytoin
Inj. Cefotaxime
Inj. Normal Saline
Inj. 10% Dextrose
Inj. Ceftriaxone
Tab. Ciprofloxacin 200 mg
Tab. Azithromycin 250 mg
Syp. Azithromycin
IV canula/24/22, Disposable Syringe 5ml,10ml,1ml,2ml,20ml
I/V set, Foley’s Catheter (sizes: 6, 8, 10, 12, 14 Fr), Naso Gastric tube (sizes:
4, 6, 8, 10, 12, 14 Fr), Suction Tubes
Syrup/ Tab Paracetamol
Syrup/ Tab Metronidazole
Digital Thermometer
Baby Weighing scale (Digital)

नोट: सी.न.:९,१०,११ ि १४ का औषमधहरु अस्पतालको प्रयोर्को मनममत ।
बजेट

आमथयक वषय २०७९/८० मा ६ वटा प्रदे श स्वास््य आपूमतय व्यवस्थापन केन्त्रमा बजेट ५१ लाख

वाँिर्ाँि

उपलब्ध र्िाइएको छ ि लुचम्बनी प्रदे शको हकमा ५१००००/- मार ववमनयोजन भएको छ ।(अनुसूची
१ अनुसाि)

सन्त्दभय

नेपाल सिकािको आमथयक ऐन÷मनयमावली, साबयजमनक खरिद ऐन तथा मनयमावली, IMNCI तथा मनशुल्क

सामाग्री

नवजात चशशु काययक्रम मनदे चशका ।
सावयजमनक खिीद ऐन २०६३ ि सावयजमनक खरिद मनयमावली २०७६ (नवौं संसोधन)
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वक्रयाकलाप ६: मसमबआईएमएनमसआई तामलम
परिचय

स्वास््य संस्थाहरूमा काययित पवहला तामलम नमलएका स्वास््यकमीहरूलाइय

मसमबआइएमएनमसआई

काययक्रम सुदृिीकिर् र्नय तामलमको व्यवस्था ममलाईएको छ ।
उद्देश्य

स्वास््य संस्थामा काम र्ने स्वास््यकमीको नवजात चशशु तथा बालिोर्को एकीकृत व्यवस्थापनमा
(CBIMNCI) तामलम र्दई क्षमता अमभबृवद्ध र्ने ।

अपेचक्षत

स्वास््य संस्थामा काययित स्वास््यकमीहरु समुदायमा आधारित नवजात चशशु तथा बालिोर्को एकीकृत

प्रमतर्ल

व्यवस्थापन सेवा प्रदान र्नय सक्षम हुनेछन्।

सञ्चालन

सेवा/काययक्रम सञ्चालन र्ने मनकाय: प्रदे श स्वास््य तामलम केन्त्र

प्रकृया

लचक्षत समूहः
स्वास््य संस्थाहरूमा काययित पवहला तामलम नमलएका स्वास््यकमीहरू (मे.अ , Staff Nurse, हे.अ,
अ.हे.व, अ.न.मम.)
सञ्चालन ववमधः
CBIMNCI तामलमका लामर् आवश्यक सहभार्ी पुचस्तका, प्रचशक्षक मनदे चशका तथा परिमाचजयत उपचाि
पुचस्तका २०७८, परिवाि कल्यार् महाशाखाको बाल स्वास््य तथा खोप सेवा शाखाबाट प्राप्त र्रि
तामलम संचालन र्नुय पने छ । यसिी तामलम सामाग्री मार् र्दाय अमनबायय रुपमा तामलमको योजना पेश
र्नुय पने छ ।
Chart flex का मबषयबस्तु परिवाि कल्यार् महाशाखाबाट प्राप्त र्रि यसै काययक्रमको बजेटबाट छपाई
र्नुय पने छ ।
यस तामलममा सहभार्ी संख्या २० दे चख २२ जना सम्म िहनेछ ।
प्रचशक्षक छनोट र्दाय CBIMNCI को प्रचशक्षक प्रचशक्षर् तामलम प्राप्त चचवकत्सक ,जनस्वास््यकमी
Community Nurse, Clinical instructor / SBA Trainers हुन ु पनेछ ि प्ररिक्षक संख्या ववमनयोचजत
बनेटको परिमध मभर िहेि ४ दे चख ६ जना सम्म िहन ससनेछ ।
तामलम अवमध छ र्दनको हुन ु पने छ । यस सम्बचन्त्ध अन्त्य कुिाहरु महाशाखाले प्रकाशन र्िे को तामलम
म्यानुएल बमोचजम र्नुप
य नेछ l

बजेट

प्रदे श स्वास््य तामलम केन्त्र मार्यत संचालनका लामर् ७ वटै प्रदे श स्वास््य तामलम केन्त्र लाइय रु ६

वाँिर्ाँि

लाखका दिले मबमनयोजन र्रिएको छ ।

सन्त्दभय सामाग्री

अथय मंरालयको कायय सञ्चालन मनदे चशका, २०७५– सातौं संस्किर्
CB-IMNCI तामलम सहभार्ी पुचस्तका
CB-IMNCI तामलम प्रचशक्षक प्रचशक्षर् मनदे चशका
Updated CBIMNCI Treatment chart booklet 2078
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वक्रयाकलाप ७: मसमबआइएमएनमसआईको परिमाचजयत उपचाि प्रोटोकल अमभमुचखकिर् (२ Days)
परिचय

WHO बाट परिमाचजयत प्रोटोकललाई नेपाल सिकािले पमन समयानुकुल परिमाजयन र्िे को छ। स्वास््य
संस्थाहरूमा काययित स्वास््यकमीहरूलाइय २०७८ मा परिमाचजयत मसमबआईमएनमसआई उपचाि
प्रोटोकलको बािे मा अमभमुचखकिर् र्ने ब्यवस्था र्रिएको छ। काययक्रम सुदृिीकिर् र्नय तामलमको
व्यवस्था ममलाईएको छ ।

उद्देश्य

स्वास््य संस्थामा काम र्ने स्वास््यकमीको नवजात चशशु तथा बालिोर्को एकीकृत व्यवस्थापनमा
(CBIMNCI) अमभमुचखकिर् र्दई पुनतायजर्ी र्िी

क्षमता अमभवृवद्ध र्ने ।

अपेचक्षत

स्वास््य संस्थामा काययित स्वास््यकमीहरु समुदायमा आधारित नवजात चशशु तथा बालिोर्को

प्रमतर्ल

एकीकृत व्यवस्थापन परिमाचजयत प्रोटोकल अनुसाि सेवा प्रदान र्नय सक्षम हुनछ
े न्।

सञ्चालन

सेवा/काययक्रम सञ्चालन र्ने मनकाय: प्रदे श स्वास््य

प्रकृया

लचक्षत समूहः

मनदे शनालय

स्वास््य संस्थाहरूमा काययित स्वास््यकमीहरू ।
सञ्चालन ववमधः
परिमाचजयत मनदे चशका उपचाि प्रोटोकलको बािे मा दुई र्दने अमभमुचखकिर् र्नय योजना बनाई चजल्ला
तथा स्थानीय तह संर् समन्त्वय र्रि सहभार्ीहरु छनोट र्नुय पनेछ l
बजेटको परिमध मभर िही हिे क चजल्ला बाट
l

दुई दे चख मतन जना सम्म

सहभार्ी र्िाउन सवकने छ

एक व्याचमा बिीमा २५ जना सम्मलाई सहभामर् र्िाउन सवकन्त्छ l
प्रचशक्षक : परिमाचजयत उपचाि प्रोटोकलको बािे मा अमभमुचखकिर् र्नय ससने, यस भन्त्दा पवहले मबमभन्न
समयमा मसमबआईएमएनमसआई तामलम सन्त्चालन र्रिसकेका अनुभमब चचवकत्सक / स्वास््यकममय ।
परिमाचजयत प्रोटोकल सबै सहभार्ीहरुलाई ववतिर् र्िी क्रमैसंर् वहाहरुलाई अध्ययन र्नय लर्ाई
प्रचशक्षकले छलर्ल र्दै जाने।
कमतपय मसपहरु पवहले तामलम मलएका स्वास््यकममयहरुले मबमसयसकेको पमन हुन ससछ तसथय
प्रचशक्षकले मत मसपहरुको बािे मा पमन प्रदशयन र्िी दे खाउने।
दुइ मवहना मुमनको चशशुहरुको case study हरु बनाइ CB-IMNCI Registerमा मुल्याङ्कन ,बमर्यकिर्,
उपचाि, आमालाई पिामशय ि अनुर्मन परिमाचजयत प्रोटोकलको प्रयोर् र्िी र्नय लर्ाउने।
यसै र्िी कुन कुन पेजहरुमा के के परिवतयनहरु भएका छन् भमन सहभार्ीहरुसर् छलर्ल र्दै प्रि
पाने।
यसै र्िी मुल्याङ्कन, बर्ीकिर्, उपचाि, आमालाई पिामशय, अनुर्मन बािे मा परिमाचजयत प्रोटोकल
अध्ययन र्नय लर्ाई प्रचशक्षकले छलर्ल र्दे जाने ि सहभार्ीहरु बाट आएका चजज्ञासाहरुको
समाधान र्रिर्दने।
दुई मवहना देचख पाँच वषय सम्मको मबिामी बच्चाको

case study हरु बनाइ CB-IMNCI Register

मा मुल्याङ्कन, बमर्यकिर्, उपचाि, आमालाई पिामशय ि अनुर्मन परिमाचजयत प्रोटोकलको प्रयोर् र्िी
अभ्यास र्नय लर्ाउने।
अस्पतालमा केसहरु पाईएमा नवजात चशशु तथा पाँच वषय मुमनका बास्तमबक मबिामीहरुमा अभ्यास र्नय
लर्ाउने।
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Kangaroo Mother Care (KMC) को बािे मा Premature, LBW, Hypothermia भएका
चशशुहरुलाई यसको आवश्यकता पछय भमन यसको महत्व ि यसबाट आमा ि चशशुलाई हुने र्ाईदा,
कवहले सम्म KMC को आवश्यकता पदयछ भन्ने बािे छलर्ल र्ने ि कुनै एक सहभामर्लाई प्रदशयन
र्नय अनुिोध र्ने ि बाँकी सहभामर्हरुलाई क्रमैसंर् अभ्यास र्नय लर्ाउने।
स्तनपान यसको महत्व, २४ घण्टामभर कचम्तमा १०-१२ पटक खुवाउने, सम्पकय, आसन ि
प्रभावकािी च ुसाई बािे मा छलर्ल र्ने ि IMNCI OPD Register को स्तनपानको मुल्याङ्कन कसिी
र्ने भमन अभ्यास र्नय लर्ाउने।
CBIMNCI परिमाचजयत उपचाि तामलका पुचस्तका परिवाि कल्यार् महाशाखाको बाल स्वास््य तथा खोप
सेवा शाखाबाट प्राप्त र्रि तामलम संचालन र्नुय पने छ । यसिी तामलम सामग्री मार् र्दाय अमनवायय
रुपमा तामलमको योजना पेश र्नुय पने छ ।
उपचाि तामलकाको का मबषयबस्तु परिवाि कल्यार् महाशाखाबाट प्राप्त र्रि यसै काययक्रमको
बजेटबाट ५ वकमसमका flex Chart ( ३ x ५ वर्ट) छपाई र्रि अमभमुचखकिर्मा प्रयोर् र्नुय पने
छ ।
CBIMNCI TOT मलएको प्रचशक्षबाट मार अमभमुखीकिर् संचालन र्नुप
य नेछ l अमभमुचखकिर् अवमध
दुई र्दनको हुनेछ ।
बजेट
वाँिर्ाँि

प्रदे श स्वास््य मनदे शनालयलाई अमभमुचखकिर् संचालन र्नय ५ लाख मबमनयोजन र्रिएको छ l
प्रचमलत आमथयक ऐन मनयम अनुरुप बजेटको परिमध मभर िही बाँिर्ाि स्वीकृत र्रि काययक्रम
संचालन र्नुय पनेछ l

सन्त्दभय सामाग्री

अथय मंरालयको कायय सञ्चालन मनदे चशका, २०७५– सातौं संस्किर्
CB-IMNCI परिमाचजयत उपचाि तामलका

पुचस्तका

CB-IMNCI OPD Register ,Case Study हरु
CB-IMNCI तामलम प्रचशक्षक प्रचशक्षर् मनदे चशका

वक्रयाकलाप ८ : मबिामी नवजात चशशु मनशुल्क उपचाि सोधभनाय काययक्रम
परिचय

नेपाल सिकािबाट प्रदे शमा अवचस्थत सम्पुर्य तोवकएका अस्पतालहरुबाट मनशुल्क रुपमा नवजात चशशु
(जन्त्मेदेचख २८ र्दनलाई) उपचािको व्यवस्था ममलाईएको छ।

उद्देश्य

वविामी नवजात चशशुलाई मनःशुल्क उपचाि सेवा उपलब्ध र्िाउने।
वविामी नवजात चशशुको मनःशुल्क उपचाि काययक्रम थप प्रभाबकािी रुपमा संचालन र्ने

अपेचक्षत

वविामी नवजात चशशुको मनःशुल्क उपचाि र्िी मृत्युदिमा कमम ल्याउने।

प्रमतर्ल
सञ्चालन

सञ्चालनववमधः

मबिामी नवजात चशशु मनशुल्क उपचाि सोधभनाय काययक्रम अन्त्तर्यत ववमनयोचजत भएको

प्रकृया

िकम बाट ३ वटा काययक्रमहरु संचालन र्नुप
य ने छ :
मबिामी नवजात चशशु उपचाि सोधभनाय
नवजात चशशु सेवा (SNCU/ NICU) काययक्रम संचालनको लामर् बाल िोर् मबशेषज्ञ/ मे.अ./ स्टार्
नसय किाि
SNCU/NICU सुर्रविकिर् काययक्रम
मामथ उल्लेचखत वक्रयाकलापहरुको अस्पतालर्त बजेट ववमनयोजन अनुसूची २ वमोचजम र्नुप
य ने छ ।
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मनशुल्क नवजात चशशु सोधभनाय काययक्रम
“मबिामी नवजात चशशु मनःशुल्क उपचाि सेवा काययक्रम काययववमध मनदे चशका २०७५” मा उल्लेख भए
अनुसाि र्नुप
य नेछ।
नवजात चशशु भनाय भई उपचाि र्दाय उपचािित िहँदा सम्मको लामर् सम्पूर्य उपचाि (जस्तै ल्याव, XRay जाँच, औषधी, भनायआर्द) सेवा मनःशुल्क रुपमा उपलब्ध र्िाउनुपनेछ ।
सोही अस्पतालमा प्रसुती पश्चात नवजातचशशुलाई भनाय र्नुप
य नेभएको अवस्थामा नवजातचशशुको मिस्चाजय
वा अन्त्य मामथल्लो मनकायमा प्रेषर् नभएसम्म सुत्केिी मवहलालाई समेत बस्ने व्यवस्था
ममलाउनुपनेछ।
नवजात चशशुलाई लामो समयसम्मको लामर् उपचाि र्नय आवश्यक पिे को खण्िमा चशशुलाई भनाय
र्दायको उमेि २८ र्दन मभर हो ति २८ र्दन मभर कुनय पमन र्दनमा वविामी वच्चा उपचािका लार्ी
आएमा त्यसलाई आधाि मानी बाँकी जमत र्दन उपचाि सेवा प्रदान र्नुप
य ने हो सो अवमधको पमन
मनःशुल्क उपचाि र्नुप
य दयछ।
एक पटक उपचाि र्िी घि पठाइएको नवजात चशशुलाई पुनः२८ र्दन मभरको चशशु उपचाि मलन
आएमा वा उपचािको लामर् भनाय र्नुप
य ने भएमा पमन सो नवजात चशशुलाई पुनः मनःशुल्क उपचाि
र्नुप
य नेछ।
नवजात चशशु सेवा (SNCU/ NICU) काययक्रम सं चालनको लामर् बाल िोर् मबशेषज्ञ/ मे.अ./ स्टार् नसय
किाि:
हाल नेपाल सिकािको स्वीकृत दिबन्त्दी अनुसाि प्रादेचशक, चजल्ला तथा चजल्ला स्तिीय अस्पतालमा
उपलब्ध मेमिकल अमधकृत/ नमसिंर् जनशचिले SNCU/NICU मा चौबीसै घण्टा सेवा र्दन नससने
अवस्था भएमा

SNCU/NICU सेवा मनिन्त्ति र्नय थप जनशचि आवश्यक पने भएको हुँदा यो िकम

मबमनयोजन र्रिएको हो।
सञ्चालनववमधः
बाल िोर् मबशेषज्ञ/ मेमिकल अमधकृत किाि
साबयजमनक खरिद ऐन २०६३ ि साबयजमनक खरिद मनयमावली २०७६(परिमाचजयत) अनुसाि
SNCU/NICU सेवा प्रदान र्नय बाल िोर् मबशेषज्ञ / मेमिकल अमधकृत मनयुि र्नय सवकने छ।
किाि सेवा सम्झौता अनुसाि TOR बनाई SNCU/ NICUमा मार खटाउनु पने छ।
२४ सै घण्टा SNCU/NICU सेवा उपलब्ध र्िाउने सम्बन्त्धमा स्थायी

ि किाि को

बाल िोर्

मबशेषज्ञ/मेमिकल अमधकृत बीच shift rotation व्यवस्था र्रि २४सै घण्टा र्ुर्स्तरिय
SNCU/NICU सेवा प्रदान भएको हुनप
ु ने छ ।
स्टार् नसय किाि
साबयजमनक खरिद ऐन २०६३ ि साबयजमनक खरिद मनयमावली २०७६(परिमाचजयत) अनुसाि
SNCU/NICU सेवा प्रदान र्नय मनयुि र्ने ।
SNCU/NICU सम्बचन्त्ध तामलम मलएका वा SNCU/NICU कायय अनुभब भएकालाई प्राथममकता र्दई
छनोट र्नुप
य नेछ ।
SNCU/NICU मा बजेटको परिमधमभर िही आवश्यकता अनुसाि स्टार् नसय किाि मा मलन सवकनेछ ।
किाि सेवा सम्झौता अनुसाि TOR बनाई SNCU/NICU मा मार खटाउनु पनेछ ।
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२४ सै घण्टा SNCU/NICU सेवा उपलब्ध र्िाउने सम्बन्त्धमा स्थायी

ि किाि को नमसिंर् स्टार् बीच

shift rotation व्यवस्था र्रि २४सै घण्टा र्ुर्स्तरिय SNCU/NICU सेवा प्रदान भएको हुनप
ु ने छ ।
किािमा मलने नमसिंर् स्टार्को न्त्युनतम शैचक्षक योग्यता कचम्तमा PCL नमसिंर् र्िे को हुनप
ु ने ।
नेपाल सिकािको तलबमान अनुसाि बाँिर्ाँि र्नुप
य ने छ।
SNCU/NICU सुर्रविकिर् काययक्रम:
यो चशषयक अनुसाि हाललाई तोवकएका ५ वटा प्रादेचशक अस्पताल (जनकपुि प्रादे चशक, लुचम्बनी
प्रादे चशक, िाप्ती प्रादे चशक, कर्ायली प्रादे चशक ि सेती प्रादे चशक) मा रु ५ लाखका दिले बजेट
मबमनयोजन र्रिएको छ। उि चशषयक अन्त्तर्यत ववमनयोचजत बजेट

बषैभरि मबना अविोध मनबायध रुपमा

SNCU/NICU सेवा संचालन र्नय आवश्यक पने औषधी, उपकिर् लर्ायत अस्पतालबाटै खरिद र्रि
आपूमतय व्यवस्थापन र्नय ि आवश्यकता अनुसाि सामान्त्य ममयत सम्भाि र्नय यो बजेट प्रयोर् र्नय
सवकने छ।
लचक्षत समूहः
प्रदे शमा अवचस्थत अस्पतालहरु
सेवा/काययक्रम सञ्चालन र्ने अवमधः
बषैभिी (आ.व. २०७९/८०)
सेवा/काययक्रम सञ्चालन र्ने मनकायः
प्रादे चशक, चजल्ला तथा चजल्ला स्तिीय अस्पतालहरुबाट नवजात चशशुलाई मनःशुल्क सेवा उपलब्ध
र्िाउनुपनेछ।
सन्त्दभय सामाग्री

मबिामी नवजात चशशु मनःशुल्क उपचाि सेवा काययक्रम काययववमध मनदे चशका २०७५

बजेट

बजेट बाँिर्ाँि अनुसूची २ अनुसाि र्नुप
य नेछ ।

वाँिर्ाँि

यो बजेट अन्त्तर्यतका वक्रयाकलाप सं चालन र्नुप
य दाय अस्पताल प्रमुखले

SNCU/NICU Unit का प्रमुख

तथा अन्त्य कमयचािीहरुसं र् पिामसय र्रि काययन्त्वयन र्नुय पनेछ ।
यो र्मतववमध सं चालन र्दाय SNCU/NICU सुर्रविकिर् काययक्रम ि नवजात चशशु सेवा (SNCU/ NICU)
काययक्रम सं चालनको लामर् बाल िोर् मबशेषज्ञ/ मे.अ./ स्टार् नसय किािमा िकम खचय नभएमा बाँकी
िकम मबिामी नवजात चशशु उपचाि सोधभनायमा प्रयोर् र्नय सवकनेछ ।

IMNCI सम्वचन्त्ध काययक्रम सन्त्चालन पछी तलको तामलका प्रयोर् र्रि अमभलेख तथा प्रमतवेदन बाल स्वास््य तथा
खोप सेवा शाखा, परिवाि कल्यार् महाशाखामा पेश र्नुय पने छ:
ि.स.

क्रियाकलाप

ववतनयोजजत
बजेट

खचभ

बााँकी

िकम

िकम
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लक्ष्य

प्रगतत

कैफीयत

अनुसूची:१
प्रादे चशक काययक्रम (आ.व. २०७९/८०)
क्र.
स.

१

काययक्रम

बजेट

कायायन्त्वय

कोि

न मनकाय

SNCU/NICU को

२.७.२

प्रदे श

मेन्त्टोरिं र्

२.३०

स्वास््य

काययक्रम

१

मनदे शनालय

आईएमएनमसआई
तथा नवजात
चशशु काययक्रमको
२

अनुर्मन
मायाको अंर्ालो
(Kangaroo
Mother Care)
मनदे चशका

३

४

२.७.२
२.५८
३७

२.७.२
२.५८

प्रदे श
स्वास््य

प्रदे श
स्वास््य

मनशुल्क नवजात

२.७.२

चशशु काययक्रम

२.५८

प्रदे श

को सममक्षा

३६
२.७.२

IMNCI तामलम

२.५८
४०

५

बार्मती

र्ण्िकी

लुचम्बनी

कर्ायली

सु. पचश्चम

प्रदे श

प्रदे श

प्रदे श

प्रदे श

प्रदे श

प्रदे श

१००,०००

१००,०००

१००,०००

१००,०००

१००,०००

१००,०००

१००,०००

१००,०००

१००,०००

१००,०००

१००,०००

१००,०००

१००,०००

१००,०००

५००,०००

५००,०००

५००,०००

५००,०००

५००,०००

५००,०००

५००,०००

६००,०००

५००,०००

६००,०००

६००,०००

६००,०००

६००,०००

६००,०००

६००,०००

६००,०००

६००,०००

६००,०००

६००,०००

६००,०००

६००,०००

मनदे शनालय

३८

अमभमुखीकिर्

प्रदे श १

मधेश

तामलम केन्त्र
स्वास््य
मनदे शनालय
प्रदे श
स्वास््य
तामलम केन्त्र
प्रदे श
स्वास््य

IMNCI
काययक्रमको लामर्
औषधी खरिद
६

२.७.२

आपूमतय

२.५८

ब्यवस्थापन

४२

केन्त्र

२.७.२

प्रदे श

२.५९

स्वास््य

००

मनदे शनालय

५१,००,०००

५१,००,००
०

५१,००,०००

५१,००,००
०

५,१०,०००

५१,००,००
०

५१,००,०००

मसमबआइएमएनसी
आइको
परिमाचजयत
उपचाि प्रोटोकल
७

अमभमुखीकिर्(2
Days)

५००,०००

५००,०००
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५००,०००

५००,०००

५००,०००

५००,०००

५००,०००

अनुसूची:२ मबिामी नवजात चशशु मनशुल्क उपचाि सोधभनाय काययक्रम
नवजात चशशु से वा
)SNCU/ NICU)

क्र.स. अस्पताल

मबिामी नवजात

बार्मती प्रदे श

मधेश

प्रदे श १

प्रदे श

चशशु उपचाि
सोधभनाय

जम्मा

काययक्रम संचालनको
लामर् बाल िोर्
मबशे षज्ञ स्टार्.अ.मे /
नसय किाि

सुदृविकिर्

१

चजल्ला अस्पताल, ताप्लेजङ
ु

३०००००

१५०००००

१८०००००

२

चजल्ला अस्पताल, संखुवासभा

३०००००

१५०००००

१८०००००

३

चजल्ला अस्पताल, सोलखुम्बु

३०००००

१५०००००

१८०००००

४

चजल्ला अस्पताल, पाँचथि

३०००००

१५०००००

१८०००००

५

चजल्ला अस्पताल, तेहयथम
ु

३०००००

१५०००००

१८०००००

६

चजल्ला अस्पताल, धनकुटा

३०००००

१५०००००

१८०००००

७

चजल्ला अस्पताल, भोजपुि

३०००००

१५०००००

१८०००००

८

चजल्ला अस्पताल, खोटांर्

३०००००

१५०००००

१८०००००

९

चजल्ला अस्पताल, ओखलिुंर्ा

३०००००

१५०००००

१८०००००

१०

चजल्ला अस्पताल, इलाम

३०००००

१५०००००

१८०००००

११

मेची अस्पताल, झापा

५०००००

२००००००

२५०००००

१२

इनरुवा अस्पताल, सुनसिी

३०००००

१५०००००

१८०००००

१३

चजल्ला अस्पताल, उदयपुि

३०००००

१५०००००

१८०००००

४१०००००

२०००००००

२४१०००००

३०००००

८०००००

११०००००

२५०००००

२००००००

जम्मा
१

चजल्ला अस्पताल, मसिाहा

२

जनकपुि प्रादे चशक अस्पताल, धनुषा

३

जलेश्वोि अस्पताल, महोत्तिी

३०००००

८०००००

११०००००

४

चजल्ला अस्पताल, सलायही

३०००००

८०००००

११०००००

५

र्ौि अस्पताल, िौतहट

३०००००

८०००००

११०००००

६

कलैया अस्पताल, बािा

३०००००

८०००००

११०००००

४००००००

६००००००

जम्मा

५०००००

५०००००

५००००००

१०५०००००

१

चौतािा अस्पताल, मसन्त्धुपाल्चोक

३०००००

१५०००००

१८०००००

२

िसुवा अस्पताल, िसुवा

३०००००

१५०००००

१८०००००

३

िामेछाप अस्पताल, िामेछाप

३०००००

१५०००००

१८०००००

४

मरसुली अस्पताल, नुवाकोट

३०००००

१५०००००

१८०००००

५

धार्दङ्ग अस्पताल, धार्दङ्ग

५०००००

१५०००००

२००००००

६

मसन्त्धुली अस्पताल, मसन्त्धुली

५०००००

१५०००००

२००००००

७

हेटौिा अस्पताल, मकवानपुि

८०००००

२००००००

२८०००००

८

भिपुि चजल्ला अस्पताल

३,००,०००

१५०००००

१८०००००
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नवजात चशशु से वा
)SNCU/ NICU)

क्र.स. अस्पताल

मबिामी नवजात

प्रदे श

चशशु उपचाि
सोधभनाय

कर्ायली प्रदे श

लुचम्बनी प्रदे श

र्ण्िकी प्रदे श

जम्मा

जम्मा

काययक्रम संचालनको
लामर् बाल िोर्
मबशे षज्ञ स्टार्.अ.मे /
नसय किाि

३३०००००

१२५०००००

सुदृविकिर्
-

१५८०००००

१

र्ोिखा अस्पताल, र्ोिखा

३०००००

१५०००००

१८०००००

२

लमजुङ्ग सामुदावयक अस्पताल, लमजुङ्ग

५०००००

१५०००००

२००००००

३

मनाङ्ग चजल्ला अस्पताल, मनाङ्ग

१०००००

१००००००

११०००००

४

मुस्ताङ्ग चजल्ला अस्पताल, मुस्ताङ्ग

१०००००

१००००००

११०००००

५

दमौली अस्पताल, तनहुँ

३०००००

१५०००००

१८०००००

६

स्याङ्जा अस्पताल, स्याङ्गजा

३०००००

१५०००००

१८०००००

७

पबयत अस्पताल, पबयत

३०००००

१५०००००

१८०००००

८

बेनी अस्पताल, म्याग्दी

३०००००

१५०००००

१८०००००

९

मातृचशशु ममतेिी अस्पताल, कास्की

५०००००

१५०००००

२००००००

१०

धौलामर्िी अस्पताल, बाग्लुङ्ग

५०००००

१५०००००

२००००००

११

मध्यमबन्त्दु चजल्ला अस्पताल नवलपुि

३०००००

१५०००००

१८०००००

३५०००००

१५५०००००

जम्मा

-

१९००००००

१

पृ्वीचन्त्र अस्पताल, पिासी (पचश्चम)

२०००००

१५०००००

१७०००००

२

मभम अस्पताल, रुपन्त्दे ही

३०००००

१५०००००

१८०००००

३

लुचम्बनी प्रादे चशक अस्पताल, बुटवल

६००००००

३००००००

४

कवपलवस्तु अस्पताल, कवपलवस्तु

३०००००

१५०००००

५

िाप्ती प्रादे चशक अस्पताल, दाङ

१००००००

१५०००००

६

बर्दयया अस्पताल, बर्दयया

३०००००

१५०००००

१८०००००

७

चजल्ला अस्पताल, पाल्पा

१०००००

१००००००

११०००००

८

िामपुि अस्पताल, पाल्पा

१०००००

१००००००

११०००००

९

चजल्ला अस्पताल, र्ुल्मी

३०००००

१५०००००

१८०००००

१०

चजल्ला अस्पताल, अघायखाँची

३०००००

१५०००००

१८०००००

११

चजल्ला अस्पताल, प्युठान

३०००००

१५०००००

१८०००००

१२

चजल्ला अस्पताल, िोल्पा

२०००००

१००००००

१२०००००

१३

चजल्ला अस्पताल, रुकुम पूवय

१०००००

१००००००

११०००००

जम्मा

९५०००००

५०००००

९५०००००
१८०००००

५०००००

१९०००००० १००००००

३००००००

२९५०००००

१

चजल्ला अस्पताल, िोल्पा

१०००००

१००००००

११०००००

२

चजल्ला अस्पताल, मुर् ु

१०००००

१००००००

११०००००

३

चजल्ला अस्पताल, हुम्ला

१०००००

१००००००

११०००००

४

चजल्ला अस्पताल, रुकुम

२०००००

१००००००

१२०००००
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नवजात चशशु से वा
)SNCU/ NICU)

क्र.स. अस्पताल

मबिामी नवजात

प्रदे श

चशशु उपचाि
सोधभनाय

लामर् बाल िोर्
मबशे षज्ञ स्टार्.अ.मे /
नसय किाि

सुदृविकिर्

५

चजल्ला अस्पताल जाजिकोट

२०००००

१००००००

१२०००००

६

चजल्ला अस्पताल, कामलकोट

३०००००

१५०००००

१८०००००

७

चजल्ला अस्पताल, दै लेख

५०००००

१५०००००

२००००००

८

चजल्ला अस्पताल, सल्यान

३०००००

१५०००००

१८०००००

९

कर्ायली प्रादेचशक अस्पताल, सुखेत

६००००००

३००००००

१०

मेहेलकुना अस्पताल, सुखेत

३०००००

१५०००००

८१०००००

१४००००००

जम्मा

सुदिु पचश्चम प्रदे श

जम्मा

काययक्रम संचालनको

५०००००

९५०००००
१८०००००

५०००००

२२६०००००

१

चजल्ला अस्पताल, अछाम

२०००००

१५०००००

१७०००००

२

बयलपाटा अस्पताल, अछाम

१०००००

१००००००

११०००००

३

चजल्ला अस्पताल, बैतिी

२०००००

१५०००००

१७०००००

४

चजल्ला अस्पताल, बझाङ

२०००००

१५०००००

१७०००००

५

चजल्ला अस्पताल, बाजुिा

२०००००

१५०००००

१७०००००

६

चजल्ला अस्पताल, दाचल
यु ा

२०००००

१५०००००

१७०००००

७

चजल्ला अस्पताल, िोटी

३०००००

१५०००००

१८०००००

८

वटकापुि अस्पताल, कैलाली

३०००००

१५०००००

१८०००००

९

सेती प्रादेचशक अस्पताल, कैलाली

३००००००

३००००००

१०

महेन्त्रनर्ि अस्पताल, कंचनपुि

जम्मा

कुल जम्मा

३०००००

१५०००००

५०००००

१६००००००

३७५००००० १०३००००००
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५०००००

६५०००००
१८०००००

५०००००

२१५०००००
१४३००००००

आईएमएनमसआई काययक्रम
स्वास््य कायायलयका लामर्
वक्रयाकलाप १: आईएमएनमसआई काययक्रम
वक्रयाकलाप १.१ मसमबआईएमएनमसआई तामलम

परिचय

स्वास््य संस्थाहरूमा काययित पवहला तामलम नमलएका स्वास््यकमीहरूलाइय मसमबआइएमएनमसआई
काययक्रम सुदृिीकिर् र्नय तामलमको व्यवस्था ममलाईएको छ ।

उद्देश्य

स्वास््य संस्थामा काम र्ने स्वास््यकमीको नवजात चशशु तथा बालिोर्को एकीकृत व्यवस्थापनमा
(CBIMNCI )तामलम र्दई क्षमता अमभवृवद्ध र्ने ।

अपेचक्षत

स्वास््य संस्थामा काययित स्वास््यकमीहरु समुदायमा आधारित नवजात चशशु तथा बालिोर्को

प्रमतर्ल

एकीकृत व्यवस्थापन सेवा प्रदान र्नय सक्षम हुनछ
े न्।

सेवा/काययक्रम

प्रदे श अन्त्तर्यतका चजल्ला चस्थत स्वास््य कायायलय

सञ्चालन र्ने
मनकाय:
सञ्चालन

लचक्षत समूहः

प्रकृया

स्वास््य संस्थाहरूमा काययित पवहला तामलम नमलएका स्वास््यकमीहरू ( मे.अ ,एच.ए , Staff Nurse
, अ.हे.व, अ.न.मम)
सञ्चालन ववमधः
CBIMNCI तामलमका लामर् आवश्यक सहभार्ी पुचस्तका, प्रचशक्षक मनदे चशका तथा परिमाचजयत उपचाि
तामलका पुचस्तका २०७८, परिवाि कल्यार् महाशाखाको बाल स्वास््य तथा खोप सेवा शाखाबाट प्राप्त
र्रि तामलम संचालन र्नुय पने छ । यसिी तामलम सामग्री मार् र्दाय अमनबायय रुपमा तामलमको योजना
पेश र्नुय पने छ ।
सहभार्ीहरू लाइय प्रयोर्ात्मक अभ्यास र्िाउन अस्पताको maternity, Neonatal ward ,OPD तथा
paediatric ward मा लमर् चचवकस्सक तथा दक्ष प्रसुमतकमीको मनर्िानीमा अभ्यास र्िाउनु पनेछ ।
Clinical Practices को लामर् पुवय तयािी Anatomical Model
Gloves

20 pairs, Pelvic Model, Delivery Set, कपिा Sanitizer नाभी सवहत चशशुको Doll,

Chorhexidine मलम लर्ाउने हातधुने सावुनपानी, Doll, KMC Doll, Clothes १/१ ममटिका कपिा
६ वपस, ४ ममटिको

बासलो कपिा १ वपस , बच्चाको लामर् टोपी, मोजा ,पातलो आधा ममटि कपिा

(न्त्याचप्कन बनाउन)
Resuscitation doll, Bag,Mask Penguin Suction, ARI Timer, Pediatric Sthethoscope मिचजटल
थमायममटि, insulin मसरिञ्ज IMNCI मा प्रयोर् र्ने औषधीहरू आर्द सवैको व्यव्स्था र्ने ।
Chart flex हरू का मबषयबस्तु परिवाि कल्यार् महाशाखाबाट प्राप्त र्रि यसै काययक्रमको बजेटबाट
छपाई र्नुय पने छ ।
यस तामलममा सहभार्ी संख्या २० दे चख २२ जना सम्म िहनेछ ।
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प्रचशक्षक छनोट र्दाय CBIMNCI को प्रचशक्षक प्रचशक्षर् तामलम प्राप्त चचवकत्सक ,जनस्वास््यकमी
Community Nurse, Clinical instructor / SBA तामलम प्राप्त Nursing Staff हुन ु पनेछ ि प्रचशक्षक
संख्या ववमनयोचजत बनेटको परिमध मभर िहेि ४ दे चख ६ जना सम्म िहन ससनेछ ।
तामलम अवमध छ र्दनको हुन ु पने छ ।
प्रयोर्ात्मक अभ्यासको लामर् सम्वचन्त्धत अस्पतालहरूको Paediatric ि Maternity Ward मा समन्त्वय
र्नय ि उहाँहरूलाइय नै Clinical प्रचशक्षकको रूपमा परिचालन र्ने ।
बजेट

स्वास््य काययलय मार्यत संचालनका लामर् रू १०,५०,०००(रु. दश लाख पचास हजाि ) मध्ये

वाँिर्ाँि

बाटै यो तामलम कम्तीमा १ व्याच ि IMNCI को सममक्षा काययक्रम र्नुय पनेछ ।

सन्त्दभय सामाग्री

अथय मंरालयको कायय सञ्चालन मनदे चशका, २०७५– सातौं संस्किर्
CB-IMNCI तामलम सहभार्ी पुचस्तका
CB-IMNCI तामलम प्रचशक्षक प्रचशक्षर् मनदे चशका
Updated CBIMNCI Treatment chart booklet 2078
IMNCI Video

काययक्रम पश्चात तलको तामलका प्रयोर् र्रि अमभलेख तथा प्रमतवेदन बाल स्वास््य तथा खोप सेवा शाखा, परिवाि
कल्यार् महाशाखामा पेश र्नुय पने छ:
ि.स.

क्रियाकलाप

ववतनयोजजत
बजेट

खचभ

बााँकी

िकम

िकम

लक्ष्य

प्रगतत

कैफीयत

वक्रयाकलाप १ : आईएमएनमसआई काययक्रम (चजल्ला स्तिीय)
वक्रयाकलाप १.२ : आईएमएनमसआई सममक्षा काययक्रम ।
परिचय

चजल्ला स्तिीय आइएमएनमसआई तथा नवजात चशशु काययक्रम बािे छलर्ल र्रि आ.ब.
२०७९/८० को

उद्देश्य

चजल्ला काययक्रम कायायन्त्वयनको योजना बनाउने व्यवस्था ममलाईएको छ ।

चजल्ला स्तिको आइएमएनमसआई तथा नवजात चशशु काययक्रम र्त आ.व.को बावषयक सममक्षा र्रि
आ.ब. २०७९/८० को स्थानीय तह स्तिीय काययक्रम कायायन्त्वयनको योजना बनाउन ।

अपेचक्षत

चजल्ला स्तिको आइएमएनमसआई तथा नवजात चशशु काययक्रम र्त आ.व.को सममक्षा र्रि आ.ब.

प्रमतर्ल

२०७९/८० को

सेवा/काययक्रम

प्रदे श अन्त्तर्यतका चजल्ला चस्थत स्वास््य कायायलय

चजल्ला स्तिीय काययक्रम कायायन्त्वयनको योजना बनेको हुनछ
े ।

सञ्चालन र्ने
मनकाय:
सञ्चालन प्रकृया

लचक्षत समूहः
चजल्ला स्तिमा अवचस्थत स्वास््य संस्थाहरु ।
सेवा/काययक्रम सञ्चालन र्ने अवमधः
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र्त आ.व. २०७८/७९ को IMNCI तथा नवजात चशशु काययक्रम को सममक्षा यस आ.व. को प्रथम
चौमामसक मभरै र्नुय पनेछ ।
सञ्चालन ववमधः
स्वास््य कायायलयले पामलका संर् समन्त्वय र्रि २ र्दने सममक्षा तथा योजना तजुम
य ा काययक्रम संचालन
र्नुय पने छ ।
पामलका अन्त्तर्यतका स्वास््य संस्थाहरू लाइय Powerpoint प्रस्तुमतकिर्को लामर् अनुिोध र्ने।
यस काययक्रममा स्वास््य कायायलय, पामलकामा अवचस्थत सबै स्वास््य संस्था (स्वास््य चौकी, अस्पताल,
प्रा.स्वा.के. आर्द) का प्रमुख वा प्रमतमनमध लर्ायतलाई सहभार्ी र्िाउनु पने छ ।
सो पामलकामा काययित IMNCI तथा नवजात चशशु सम्बचन्त्ध काम र्ने सहयोर्ी संस्थाहरुलाई पमन
काययक्रममा सहभार्ी र्िाउनु पने छ ।
सो काययक्रममा तहाँ पामलका अन्त्तर्यतका सबै स्वास््य संस्थाको सीबीआईएमएनमसआई काययक्रमसँर्
सम्बचन्त्धत सूचांकहरुका बािे मा ववश्लेषर् र्रि छलर्ल र्नुय पने छ। साथै (onsite coaching) स्थलर्त
अनुचशक्षर् ि समता तथा पहुँच काययक्रम संचालन सम्बचन्त्ध योजना तजुम
य ा र्नुय पनेछ ।
बजेट वाँिर्ाँि

स्वास््य काययलय मार्त संचालनका लामर् रू १०,५०,०००(दश लाख पचास हजाि) मध्ये
यो तामलम कम्तीमा १ व्याच ि IMNCI को सममक्षा काययक्रम र्नुय पनेछ ।

सन्त्दभय सामाग्री

सम्बचन्त्धत प्रदे शको बावषयक स्वीकृत काययक्रम, चजल्ला स्तरिय बावषयक काययक्रम मनदे चशका२०७९/८० ,

काययक्रम पश्चात तलको तामलका प्रयोर् र्रि अमभलेख तथा प्रमतवेदन बाल स्वास््य तथा खोप सेवा शाखा, परिवाि
कल्यार् महाशाखामा पेश र्नुय पने छ:
ि.स.

क्रियाकलाप

ववतनयोजजत
बजेट

खचभ

बााँकी

िकम

िकम
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लक्ष्य

प्रगतत

कैफीयत

बाटै

पोषर् काययक्रम
पोषर् ववशेष काययक्रम सञ्चालनका लामर् प्रदे श तहमा मनम्नअनुसाि वक्रयाकलापका लामर् बजेट ववमनयोजन र्रिएको छ
। उल्लेचखत वक्रयाकलाप सञ्चालन भएपश्चात ववचत्तय तथा भौमतक प्रर्ती प्रमतवेदन रैमामसक रूपमा अमनवायय परिवाि
कल्यार् महाशाखामा पेश र्नुय पनेछ ।

१ . प्रदे श स्तिीय पोषण कायभिमको सर्मिा तथा कायभ योजना तयािी (सबै प्रदेशहरुमा )
परिचय

पोषर् मानव जीवनको आधािभूत आवश्यकता हो जुन हिे क उमेि समूहका सबै मामनसहरुका
लामर् अपरिहायय हुन्त्छ । ववशेष र्िी र्भयवती मवहला, स्तनपान र्िाईिहेकी आमा, चशशु,
बालबामलकाहरु तथा वकशोिवकशोिीहरुका लामर् ववशेष पोषर् ि हेिचाहको आवश्यकता पदयछ ।
नेपालको संववधानले पोषर्लाई उच्च प्राथममकतामा िाख्दै प्रत्येक नार्रिकलाई खाद्यसम्बन्त्धी हक
मौमलक हकका रुपमा हुने व्यवस्था र्िे को छ । धािा ३६ मा भएको उि मौमलक हकमा
प्रत्येक नार्रिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोचखममा पने अवस्थाबाट सुिचक्षत हुने हक
तथा खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनछ
े भनी स्पि उल्लेख र्रिएको छ । यसैर्िी संववधानको धािा
३५ मा आधािभूत स्वास््य सेवा प्रत्येक नार्रिकको मौमलक हकको रुपमा स्थावपत र्रिएको छ
। जनस्वास््य सेवा ऐन, २०७५ दर्ा ३ उपदर्ा ४ (ख) ले प्रत्येक नार्रिकलाई पोषर्
लर्ायतका आधािभूत स्वास््य सेवा मनःशुल्क प्राप्त र्ने हक हुनछ
े भनी व्यवस्था र्िे को छ ।
नेपालमा हालसम्म सञ्चालन र्रिएका पोषर् काययक्रमहरुको नमतजास्वरुप पोषर्सम्बन्त्धी मूख्य
सूचकहरुमा सुधाि भई िहेको पाईन्त्छ । अझैपमन मवहला, बालबामलका तथा वकशोिवकशोिीहरुको
न्त्यूनपोषर् ि अमधक पोषर्को अवस्थामा सुधाि र्नय आवश्यक छ । नेपाल सिकािले स्वास््य
तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्त्तर्यत ववमभन्न पोषर् लचक्षत काययक्रमहरु सञ्चालन र्दै आएको छ
जस्तै: क) बृवद्ध अनुर्मन तथा पिामशय, ख) ििअल्पत्ताको िोकथाम तथा मनयन्त्रर्, र्) मभटाममन
ए को कमीको िोकथाम, मनयन्त्रर् तथा उपचाि, घ) पिचजवी मनयन्त्रर्, ङ) िाविय स्तिका ठु ला
ममलबाट उत्पादन हुने वपठोमा सूक्ष्म पोषकतत्वको सचम्मश्रर् र्ने, च) चशशु तथा बालल्यकामलन
पोषर् काययक्रम, छ) मातृ, चशशु तथा बाल्यकामलन पोषर् काययक्रम, ज) चशघ्र कुपोषर्को एकीकृत
व्यवस्थापन, झ) चशशु तथा बाल्यकामलन पोषर् संर् जोिेि बालमभटा ववतिर्, ञ) ववद्यालय
स्वास््य तथा पोषर् काययक्रम, ट) ६ देचख ५९ मवहनाका बालबामलकाहरुमा मभटाममन ए ववतिर्,
ठ) आयोमिनयुि नूनको प्रवद्र्धन आर्द ।
यी काययक्रमहरुलाई प्रभावकािी रुपमा सञ्चालन र्नयको लामर् मनयममत रुपमा सममक्षा र्ोिी
आयोजना र्नुप
य ने भएकोले यो वक्रयाकलापको व्यवस्था र्रिएको हो ।

उद्देश्य

पोषर् काययक्रम को र्त आ.ब २०७८/७९ को प्रर्मतको प्रस्तुमत र्ने ।
प्रस्तुतीकिर्को आधािमा SWOC (Strength, Weakness, opportunities, challenges) ववश्लेषर् र्ने
।
वपछमिएको वर्य ,पहुच बावहिको वर्य ,असहायमबपन्न ,समुहको लामर् काययक्रमले केकमत समेवटएकोछ भन्ने सुमनचश्चताको लामर् थप मबबेचना ववश्लेषर् र्ने ।
चालु आ.ब ि आर्ामी आ.ब को पोषर् काययक्रम संचालन कायययोजना बनाउने ।

अपेचक्षत प्रमतर्ल

आमथयक बषय २०७८/२०७९ को पोषर् काययक्रमको सममक्षा भएको हुनछ
े ।
वपछमिएको वर्य ,पहुच बावहिको वर्य ,असहायमबपन्न ,समुहको लामर् काययक्रमले केकमत समेवटएकोछ भन्ने सुमनचश्चताको लामर् थप मबबेचना ि ववश्लेषर् र्रिएको हुनेछ ।
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चालु आ.ब ि आर्ामी आ .ब को पोषर् काययक्रम संचालन कायययोजना तयाि भएको हुनेछ ।
सञ्चालन प्रकृया

यस वक्रयाकलाप सञ्चालनको लामर् मनम्नानुसाि र्मतववमध सञ्चालन र्नुय पनेछ ।
यो सममक्षा काययक्रम २ र्दन ि चालु आ.बको दोस्रो रैमामसकमा संचालन र्नुय पनेछ ।
स्थामनय तहको बावषयक सममक्षा पवहलो रैमामसकमा भैसकेपमछ सबै स्वास््य कायायलय प्रमुख ,
पोषर् र्ोकल व्यचि र्रि चजल्ला बाट २ जना , प्रदे शबाट सामाचजक ववकास मन्त्रालय/ प्रादेचशक
स्वास््य मन्त्रालय ,प्रदे श नीमत तथा योजना आयोर् ,प्रादे चशक स्वास््य मनदे शानलय ,प्रादे चशक
स्वास््य आपुमतय व्यवस्थापन केन्त्र ,प्रादे चशक स्वास््य तामलम केन्त्र, ववकास साझेदाि संघसंस्था
समेतको समन्त्वय ि सहभार्ीमा प्रादे चशक स्वास््य मनदे शनालयले सम्पन्न र्नुय पने छ ।
सममक्षा र्दाय स्थामनय तहमा भैिहेको सम्पुर्य पोषर्संर् सम्बचन्त्धत सबै काययक्रमहरु छलर्ल र्िे को
समाबेश भएको हुनप
ु छय । सममक्षा पश्चात कायययोजना तयाि र्दाय पमन सम्पुर्य पोषर्संर् सम्बचन्त्धत
काययक्रमहरु समाबेश र्रि तयाि र्नुय पछय।
सममक्षाको टे म्प्लेट (target vs achievement, recording/reporting, logistics, success story, lesson
learned, issues, strength, weakness, opportunities and challenges आर्द ववषयवस्तु समावेश
भएकोतयाि र्िी सोही अनुसािको ( प्रदे श स्तरिय पोषर् सममक्षा र्नुय पनेछ ।
पोषर् काययक्रमको सममक्षा र्दाय आफ्नो प्रदे शका त्यांक ि पोषर् हेने व्यचि, स्वास््य काययलय
ि स्थानीय स्वास््य शाखा बीच समन्त्वय र्रि पोषर् काययक्रमको कमी कमजोिी पवहचान र्ने ि
समस्या ि च ुनौतीका आधािमा कायय योजना तयाि पानुय पदयछ ।
यो काययक्रम र्दाय परिवाि कल्यार् महाशाखा ,पोषर् शाखाको अमनवायय उपचस्थमतमा संचालन र्नुय
पनेछ ।
लुचम्बनी प्रदे श ि सुदिु पचस्चम प्रदे शमा सुआहािा दोस्रो काययक्रमको सम्पुर्य व्यवस्थापवकय सहयोर्मा
पोषर् काययक्रम सममक्षा र्ोष्ठी सञ्चालन र्नुय पनेछ ।
काययक्रम

अनुर्मन

तथा

सुपरिबेक्षर्: परिवाि

कल्यार्

महाशाखा/प्रादे चशक

मनकायले

आबश्यकतानुसाि काययक्रमको अनुर्मन र्ने छ ।
बजेट वाँिर्ाँि

प्रदे श स्तरिय पोषर् काययक्रम सममक्षा र्ोष्ठीको लामर् प्रदे श १ मा ६ लाख, प्रदे श २ मा ४ लाख,
बार्मती प्रदे शमा ५ लाख, र्ण्िकी प्रदे शमा ४ लाख, कर्ायली प्रदे शमा

६ लाख को दिले िकम

ववमनयोचजत र्रिएको छ। लुचम्बनी प्रदे श ि सुदिु पचस्चम प्रदे शमा सुअहािा दोस्रो काययक्रमको सम्पुर्य
व्यवस्थापवकय सहयोर्मा प्रदे श स्तरिय पोषर् काययक्रम सममक्षा र्ोष्ठी सञ्चालन र्नुय पनेछ ।आमथयक
ऐन कानुनको परिमध मभर िवह आवश्यकता अनुसाि सममक्षा काययक्रमको लामर् बजेट बािर्ाि
र्नुय पने छ ।
अमभलेख तथा

परिवाि कल्यार् महाशाखा, पोषर् शाखा, टेकु / प्रादे चशक मन्त्रालयमा काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात

प्रमतवेदन

प्रमतबेदनहरु पठाउनु पनेछ ।

सन्त्दभय सामग्री

बृहत पोषर् लचक्षत काययक्रमहरु बािे

स्वास््य काययकतायहरुको लामर् आधािभुत क्षमता आमभवृवद्ध

पुचस्तका. स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रर्ालीमा भएको पोषर्को अमभलेख तथा प्रमतवेदन र्ािामहरु,
पोषर् काययक्रम सममक्षा तथा योजना तजुम
य ासँर् सम्बचन्त्धत अन्त्य सामग्रीहरू ।

२. पोषर् सामाग्री िु वानी (चजल्ला, स्थामनय तहमा सञ्चामलत पोषर् ववशेष काययक्रमका लामर्
आि.यु.वट.एर्, बालमभटा, पौविक आहाि आर्द िु वानीका लामर्)- ७ प्रदे श
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परिचय

िाविय पोषर् काययक्रम अन्त्तर्यत स्वास््य संस्थाहरुबाट पोषर् सेवा प्रवाहको लामर् आवश्यक

पोषर्जन्त्य औषमध तथा सामामग्रहरु खरिद, भण्िािर् ि ववतिर्को व्यवस्था प्रदे शस्तिबाट नै सम्पन्न
र्नुप
य ने र्िी बजेटको व्यवस्था र्रिएको छ । जस अनुसाि प्रदेशबाट स्वास््य कायायलय हुदै

स्थामनय तहसम्म पोषर् ववशेष काययक्रमहरु पोषर्जन्त्य सामाग्रीहरु(जस्तै: मभटाममन ए, जुकाको

औषमध, आइिन र्ोमलक एमसि ट्याब्लेट, बालमभटा, RUTF , F 75 /F 100 , रिसोमोल, पौविक आहाि
आर्द) का लामर् आवश्यक सामाग्री िुवानी तथा ववतिर्को लामर् पुिक बजेटको रुपमा मनयममत
िुवानीको अमतरिि यो वक्रयाकलाप ि बजेट व्यवस्था र्िीएको छ।
उद्देश्य

सेवा प्रदायक मनकायमा पोषर् सामाग्रीको सहज ि समयमै उपलव्ध र्िाउने ।

अपेचक्षत प्रमतर्ल

पोषर्जन्त्य सेवा प्रवाहका लामर् सामाग्रीहरुको अभाव तथा आपूमतयजन्त्य अविोध हटे को हुने ।

सञ्चालन प्रकृया

प्रदे शबाट खरिद हुने तथा प्रदे श भण्िािमा िहेको पोषर्जन्त्य सामामग्रहरुको ववतिर् तामलका तयाि
र्ने ।

पोषर् सम्बचन्त्ध काययक्रम तथा अमभयानहरुको वावषयक कायय तामलका तयाि र्ने ।

मनयममत ि आवमधक/आकचममक िुवानी र्नुय पने सामाग्रीहरुको अलर् तामलका (Projection List)
तयाि र्ने ।

यो चशषयकबाट पोषर् सम्बचन्त्ध अमभयान तथा पोषर् ववषेश काययक्रमहरुको लामर् आवश्यक पने
सामाग्रीहरुको मार िुवानी ि खचय र्ने ।
काययक्रम अनुर्मन तथा सुपरिबेक्षर्:

परिवाि कल्यार् महाशाखाले आबश्यकतानुसाि काययक्रमको अनुर्मन र्नेछ ।
बजेट वाँिर्ाँि

पोषर् सामाग्री िुवानी चजल्ला/स्थामनय तह संचालीत पोषर् ववषेश काययक्रमका लामर्

आिएर्.वट.यु., बालमभटा, पौविक आहाि आर्द िुवानीका लामर् प्रदे श नं १ मा १५ लाख, मधेस

प्रदे श मा १० लाख, बार्मती प्रदे शमा १५ लाख, र्ण्िकी प्रदेशमा १० लाख, लुचम्बनी प्रदे शमा
१० लाख, कर्ायली प्रदे शमा १५ लाख ि सुदिु पचश्चम प्रदे शमा १५ लाखको दिले िकम
ववमनयोचजत र्रिएको छ।

प्रचमलत आमथयक ऐन कानुनको परिमध मभर िवह आवश्यकता अनुसाि बािर्ाि र्नय सवकने छ।
अमभलेख तथा
प्रमतबेदन

सन्त्दभय सामाग्री

काययक्रमसम्पन्न भए पश्चात परिवाि कल्यार् महाशाखा, पोषर् शाखा, व्यवस्थापन महाशाखा टेकुमा
सम्बचन्त्धत प्रदे श स्वास््य आपूमतय ब्यबस्थापन केन्त्रहरुले काययक्रम सम्पन्नताको मबस्तृत प्रर्मत
प्रमतवेदन पठाउनु पनेछ।

प्रदे श स्वास््य आपुमतय ब्यबस्थापन केन्त्र, व्यवस्थापन महाशाखाको मनदे चशका

३. पोषर् सामाग्री िु वानी (पामलकामा सं चालीत पोषर् ववषेश काययक्रमका लामर् आि.यु.वट.एर्.,
बालमभटा, पौविक आहाि, पोषर् सामग्री आर्द िु वानीका लामर्) ७७ चजल्लाका स्वास््य कायायलय
परिचय

सबै स्वास््य संस्थाहरुबाट पोषर् सेवाको मनयममतताका लामर् आवश्यक पोषर्जन्त्य औषमध तथा

सामामग्रहरु चजल्लाबाट स्थानीय तह वा स्वास््य संस्थासम्म िुवानी र्नय यो बजेटको व्यवस्था र्रिएको
छ । जस अनुसाि चजल्लाचस्थत स्वास््य कायायलय स्थामनय तहसम्म पोषर् ववशेष काययक्रमहरु

संचालनका लामर् पोषर्जन्त्य सामाग्रीहरु (जस्तै: मभटाममन ए, जुकाको औषमध, आइिन र्ोमलक एमसि
ट्याब्लेट, बालमभटा, RUTF , F 75 /F 100 , रिसोमोल, पौविक आहाि आर्द) िुवानी तथा ववतिर्को
लामर् पुिक बजेटको रुपमा मनयममत िुवानीको अमतरिि यो वक्रयाकलाप ि बजेट व्यवस्था र्िीएको
छ ।
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उद्देश्य

स्थानीय तह तथा स्वास््य संस्थामा पोषर्जन्त्य सामाग्रीको सहज ि समयमै उपलव्ध र्िाउने ।

अपेचक्षत

पोषर् मबशेष सेवा प्रवाहका लामर् सामाग्रीहरुको अभाव हुन नर्दन आपूमतय प्रर्ालीलाइय मनयममत ि

प्रमतर्ल

व्यवचस्थत बनाउने ।

सञ्चालन प्रकृया

स्वास््य कायायलय तथा प्रदे श भण्िािमा िहेको पोषर्जन्त्य सामामग्रहरुको ववतिर् तामलका
तयाि र्ने ।

पोषर् सम्बचन्त्ध काययक्रम तथा अमभयानहरुको वावषयक कायय तामलका तयाि र्ने ।

मनयममत ि आवमधक/आकचममक िुवानी र्नुय पने सामाग्रीहरुको अलर् तामलका (Projection
List) तयाि र्ने ।

यो चशषयकबाट पोषर् सम्बचन्त्ध अमभयान तथा पोषर् ववषेश काययक्रमहरुको लामर् आवश्यक
पने सामाग्रीहरु मार िुवानी र्नय खचय र्ने ।
काययक्रम अनुर्मन तथा सुपरिबेक्षर्:

परिवाि कल्यार् महाशाखाले आबश्यकतानुसाि काययक्रमको अनुर्मन र्नेछ ।

बजेट वाँिर्ाँि

पोषर् सामाग्री िुवानी चजल्ला/स्थामनय तह सं चालीत पोषर् ववषेश काययक्रमका लामर् सबै
चजल्लाका स्वास््य कायायलयहरूमा रू १ लाखका दिले िकम ववमनयोचजत र्रिएको छ ।

प्रचमलत आमथयक ऐन कानुनको परिमध मभर िवह आवश्यकता अनुसाि बािर्ाि र्नय सवकने
छ।
अमभलेख तथा
प्रमतबेदन

काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात परिवाि कल्यार् महाशाखा, पोषर् शाखा, व्यवस्थापन महाशाखा
टे कु तथा सामाचजक ववकास मन्त्रालय/स्वास््य मन्त्रालय प्रदे श,स्वास्थ मनदे शनालय, प्रदे श
स्वास््य आपूमतय ब्यबस्थापन
पठाउनु पनेछ।

सन्त्दभय सामाग्री

केन्त्रहरुमा

काययक्रम सम्पन्नताको मबस्तृत प्रर्मत प्रमतवेदन

प्रदे श स्वास््य आपुमतय ब्यबस्थापन केन्त्र, व्यवस्थापन महाशाखाको मनदे चशका

४. कुपोषर् व्यवस्थापनको लामर् पोषर् पुनस्थायपना र्ृह संचालन (१५ अस्पताल मार्यत: ओखलिुं र्ा
ु ाल्चोक (३०
(५० लाख), मेची(६0लाख ) , जनकपुि(६० लाख ), हेटौिा (३५ लाख ), मसन्त्धप
लाख ), धवलामर्िी (४५ लाख ) ,पबयत(३५ लाख ) ,लुचम्बनी(६० लाख ), दै लेख(४० लाख ),
महाकाली(५० लाख ), सेती(५० लाख ), सुखेत (५० लाख ), बाजुिा (५० लाख) खोटांर् (३०
लाख), पाल्पा (४० लाख) (अस्पतालहरु )
परिचय

नेपाल बाल न्त्यून पोषर्को दि उच्च भएका मुलक
ु हरु मध्येमा पदयछ ।नेपाल जनसांचख्यक स्वास््य सवेक्षर्
२०१६ अनुसाि नेपालका ५ बषय भन्त्दा कम उमेिका १० प्रमतशत बालबामलकाहरू शीघ्र कुपोवषत (उचाइ

अनुसािको कम तौल) िहेका छन् जस मध्ये २ प्रमतशत किा शीघ्र कुपोषर् िहेको छ । नेपाल बहुसूचक

सवेक्षर् २०१९ अनुसाि शीघ्र कुपोषर् ि किा शीघ्रर कुपोषर्को दि २०१६ को तुलनामा क्रमशः २ प्रमतशत
ि ०.९ प्रमतशत ले बिे को पाईएको छ। ववर्त दुई दशकदे चख बाल शीघ्र कुपोषर्को दि चस्थि जस्तै िहेको
छ । शीघ्रर कुपोषर् ववशेषर्िी किा शीघ्रर कुपोषर् छोटो अवमध मै खानपान वा सिसर्ाईमा कमी आएमा
संक्रामक िोर्ले र्दाय दे खा पनय ससदछ । किा शीघ्र कुपोवषत बालबामलकाहरु सामान्त्य बालबामलकाको

तुलनामा ९ र्ुर्ा बवि मृत्युको जोचखममा हुन्त्छन् । संसािभि ५ बषय मुनीका बालबामलकाहरुको मृत्युदिको

वा

४५ प्रमतशत कािर् कुपोषर् िहेको पाइएको छ भने नेपालको सन्त्दभयमा यो दि ५३ प्रमतशत िहेको दे चखन्त्छ।
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नेपालमा पोषर् पुनस्थायपना र्ृहले दुई दशक भन्त्दा बवि समयदे चख शीघ्रर कुपोषर्को उपचाि ि व्यवस्थापन सेवा
प्रदान र्दै आएको छ । उि पोषर् पुनस्थायपना र्ृहको सेवा र्ुर्स्तरियता कायम िाख्दै मनिन्त्तिता र्दन यस
वक्रयाकलापमा
उद्देश्य

सम्बचन्त्धत अस्पतालमा नै बजेट ववमनयोजन र्रिएको छ ।

बालबामलकाको शीघ्र कुपोषर्को उपचाि तथा व्यवस्थापन र्ने ।

बालबामलकाका साथै हेिचाह र्ने अमभभाबकहरुलाई पोषर्सम्बन्त्धी ज्ञान तथा सीप प्रदान र्ने ।

पोषर् पुनस्थायपना र्ृहमा ० दे चख ५९ मवहनाका शीघ्र कुपोवषत बच्चाहरुलाई भनाय र्रि २४ सै घण्टा
स्वास््यकमीहरुको मनर्िानीमा िाचख उपचाि र्ने।
अपेचक्षत

शीघ्र कुपोषर्को उपचाि व्यवस्थापनद्धािा ० दे चख ५९ मवहनाका बालबामलकालाई अकाल मृत्यु हुनबाट

सञ्चालन

यस वक्रयाकलाप संचालनका पोषर् पुनस्थापना: र्ृह संचालन मनदे चशका २०७० अनुसाि (परिमाजयन भइ

प्रमतर्ल

प्रकृया

बचाउने ि अमभभावकहरुमा खाना तथा पोषर्को बािे मा चेतना अमभवृवद्ध र्ने ।

आएमा सोही अनुरुप) काययक्रम संचालन र्नय र्िाउनु पनेछ ।

कायय संचालनको लामर् अस्पताल प्रमुखले लेखा शाखाको सहयोर्मा पोषर् पुनय:स्थापना र्ृह ब्यवस्थापकलाई

मनयमानुसाि पेस्की उपलब्ध र्िाउनु पनेछ । खचय र्दाय प्रचमलत मनयम कानुनको अमधनमा िही यही आमथयक
बषय मभर खचय र्नुय पनेछ । सो अस्पतालको बाल िोर् मबशेषज्ञ ि मेमिकल अमधकृतले पोषर् पुनस्थापना:
र्ृहमा िहेका बालबामलकाहरुको उपचािमा मबशेष दावयत्व हुनछ
े
।

पोषर् पुनस्थायपना र्ृहमा भनाय भइ उपचाि पाएका बच्चाका आमा ि बुबा वा हेिालुलाई बच्चाको कुपोषर्
मनको भइ भइ घि र्कयने बेला वास्तववकताको आधािमा एकमुस्ट यातायात खचय उपलब्ध र्िाउने ।
काययक्रम अनुर्मन तथा सुपरिबेक्षर्:

परिवाि कल्यार् महाशाखाले आबश्यकतानुसाि काययक्रमको अनुर्मन र्नेछ ।
बजेट

वाँिर्ाँि

प्रदे श अन्त्तर्यतका तपचशल अस्पतालमा संचामलत पोषर् पुनस्र्थापना र्ृह संचालनका लामर् मनम्नानुसाि बजेट
उपलब्ध र्िाइएको छ।

वावषयक बजेट

सी नं

अस्पतालहरु

१

मेची अस्पताल, भरपुि, झापा

६०

2

ओखलिुंर्ा अस्पताल , ओखलिुंर्ा

५०

३

जनकपुि अस्पताल, जनकपुि, धनुषा

६०

४

हेटौंिा अस्पताल, मकवानपुि, हेटौिा

३५

5

चौतािा अस्पताल , मसन्त्धुपाल्चोक

३०

६

पवयत अस्पताल, पबयत

३५

७

धवलार्ीिी अस्पताल, बाग्लुङ्ग

४५

८

लुम्बीनी अस्पताल, बुटवल, रुपन्त्दे ही

६०

९

प्रादे चशक अस्पताल , वविे न्त्रनर्ि, सुखेत

५०

१०

दै लेख अस्पताल, दै लेख

४०

११

महाकाली अस्पताल,महेन्त्रनर्ि, कन्त्चनपुि

५०

१२

सेती अस्पताल, धनर्िी, कैलाली

५०

१३

र्दिेल अस्पताल, खोटांर्

३०

१४

बाजुिा अस्पताल, बाजुिा

५०

(रु.लाखमा)
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१५

पाल्पा अस्पताल, पाल्पा

४०

काययक्रम अनुर्मन तथा सुपरिबेक्षर्:

प्रदे श मन्त्रालय/ स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, परिवाि कल्यार् महाशाखाले आबश्यकतानुसाि काययक्रमको
अनुर्मन र्नेछ ।
अमभलेख

संघीय स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ सेवा मबभार्, परिवाि कल्यार् महाशाखा, पोषर् शाखा, टे कुमा

प्रमतवेदन

सम्पूर्य पोषर् पुनस्थायपना र्ृहहरुले सेवाको प्रमतबेदन प्रादे चशक स्वास््य मनदे शनालय तथा परिवाि कल्यार् महाशाखा,

तथा

काययक्रम सम्पन्न भएपश्चात मनम्न प्रमतबेदनहरु पठाउनुपने छ ।
पोषर् शाखामा मामसक रुपमा पठाउनु पनेछ ।

सामाचजक ववकास मन्त्रालय, स्वास््य शाखास्वास््य/ मन्त्रालय ि प्रादे चशक स्वास्थ मनदे शनालयका सम्बद्ध

स्वास््यकमी तथा प्रमतमनमधहरुले काययक्रम सम्पन्नताको मबस्तृत प्रर्मत प्रमतवेदन रैमामसक ि बावषयक रुपमा एक
प्रमत आमथयक तथा भौमतक प्रर्मत प्रमतबेदन तयाि र्नेछन |
सन्त्दभय

पोषर् पुनस्थायपना र्ृह संचालन मनदे चशका २०७० (परिमाचजयत भइ आए सो अनुरुप)

सामाग्री

५. न्त्युटेक र्ठन ि सञ्चालन, पोषर् सम्बचन्त्ध सलस्टि बैठक सं चालन ि अपतकालीन अवस्थामा पोषर्
सम्बन्त्धी प्रमतकाययका लामर् पुव य तयािी (सातै प्रदे श)

सबै प्रदेशमा पोषण प्राविविक सवमवि (न्युटेक) गठन िथा बैठक सञ्चालन र पोषण क्लस्टरको बैठक बवस अपिकालीन
अिस्थामा पोषण सम्बन्िी प्रविकाययका लावग पुिय ियारी गनय यस वियाकलापमा १ लाख २० हजारका दरले बजेट वबवनयोजन
गररएको छ ।
क) पोषर् प्राववमधक समममत न्त्युटेक र्ठन तथा सञ्चालन
परिचय

पोषर्सम्बन्त्धी प्राववमधक ववषयहरूको बािे मा छलर्ल र्नय तथा प्राववमधक िाय र्दन सन् २०११ दे चख
संघमा स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास््य सेवा ववभार्, परिवाि कल्यार् महाशाखामा पोषर्

प्राववमधक समममत (न्त्युटेक) सञ्चालनमा छ । िाविय पोषर् िर्ानीमत २०७७ ले पोषर् प्राववमधक समममत
(न्त्युटेक)लाइय संघीयताको ममयअनुसाि प्रदे श तहमा समेत र्ठन र्ने लक्ष्य िाखेको छ । पोषर्सम्बन्त्धी

प्राववमधक ववषयहरू तथा खासमर्ि पोषर् ववशेष काययक्रम काययन्त्वयनका जवटलताहरू केलाएि समयमानै
प्रदे श मै छलर्ल र्नय प्रदे शमा पोषर् प्राववमधक समममत (न्त्यट
ु े क) र्ठन र्नय तथा मनयममत बैठक
सञ्चालनका लामर् यस वक्रयाकलापको व्यवस्था र्रिएको हो ।

उद्देश्य

प्रदे श स्तरिय पोषर् प्राववमधक समममत (न्त्यट
ु ेक) र्ठन तथा बैठक सञ्चालन र्ने

अपेचक्षत

प्रदे शस्तिमा पोषर् प्राववमधक समममत (न्त्यट
ु ेक) र्ठन तथा मनयममत बैठक सञ्चालन भएको

प्रमतर्ल

हुनेछ ।

सञ्चालन

प्रदे शमा प्रदे श स्वास््य मनदे शनालयमा सचचवालय िहने र्रि पोषर् प्राववमधक समममत (न्त्युटेक) र्ठन र्नुय

प्रकृया

पनेछ । उि समममतको संिचना संघीय न्त्युटेकको मसर्ारिसमा परिवाि कल्यार् महाशाखाले

तोकेबमोचजम हुनेछ । समममतमा सामाचजक ववकास मन्त्रालय/ स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, अन्त्य
ववषयर्त मन्त्रालय वा कायायलयका प्रमतमनमधहरू, प्राचज्ञक व्यचि, पोषर्ववद, पोषर् क्षेरमा काम र्ने

सिकािी तथा र्ैिसिकािी संस्थाहरु ि पोषर् सम्बद्ध सिोकािवालाहरुको सहभामर्ता सुमनचश्चत र्नुय पनेछ
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। पोषर् प्राववमधक समममत (न्त्युटेक) को आवश्यकता अनुसाि मनयममत ि प्रत्येक रैमामसकमा कम्तीमा १
पटक बस्नु पनेछ ।

काययक्रम अनुर्मन तथा सुपरिबेक्षर्:

परिवाि कल्यार् महाशाखाले आबश्यकतानुसाि काययक्रमको अनुर्मन र्नेछ ।
अमभलेख
तथा

प्रमतवेदन

सन्त्दभय

सं चघय स्वास््य तथा जनसं ख्या मन्त्रालय, स्वास्थ सेवा मबभार्, परिवाि कल्यार् महाशाखा, पोषर्
शाखा, टे कुमा काययक्रमसम्पन्न भए पश्चात मनम्न प्रमतबेदनहरु

पठाउनुपने छ:

सम्बचन्त्धत प्रादे चशक स्वास्थ मनदे शनालयले काययक्रम सम्पन्नताको मबस्तृत प्रर्मत प्रमतवेदन
पोषर् प्राववमधक समममत (न्त्यट
ु े क) र्ठन तथा सञ्चालन सम्बन्त्धी दस्तावेजहरू ।

सामाग्री

ख) पोषर् सम्बचन्त्ध सलस्टि (Nutrition Cluster) मार्यत अपतकालीन अवस्थामा पोषर् सम्बन्त्धी प्रमतकाययका
लामर् पुव य तयािी
परिचय

मुलक
ु मा दै वी प्रकोप उद्धाि ऐन, २०३९ अनुरुप ववपद् प्रमतकाययका वक्रयाकलापहरु भईिहेको तथा ववपद्
व्यवस्था िाविय िर्नीमत, २०६६ अनुसाि ववपद् जोचखम व्यवस्थापनका सबै काययहरुको सुचारु रुपमा

समन्त्वय तथा सञ्चालनको लामर् नेपाल सिकाि, र्ृह मन्त्रालयले िाविय ववपद् प्रमतकाययको काययिाँचा

(National Disaster Response Framework) को मनमायर् र्िे को छ। यस काययिाँचाको बूँदा ५ (िाविय तथा
अन्त्तिायविय सहायता तथा समन्त्वय िाँचा) अन्त्तर्यतको उपबूँदा २ मा नेपालमा ववपद् प्रमतकाययमा काययित
११ वटा मबषयर्त क्षेरहरुको नेतत्ृ व ि सहयोर्ी मनकायहरु तोवकएको छ ।ती ११ वटा मबषयर्त
क्षेरहरुमध्ये पोषर् मबषयर्त क्षेर पमन एक हो ।

ववपद् प्रमतकाययमा आकचस्मक पोषर् प्रमतकाययलाई प्रभावकािी रुपमा सञ्चालन र्नय तथा सो अन्त्तर्यत

कायायन्त्वयन भएका वक्रयाकलापहरुको प्रमतर्ल, उपलचब्धहरु मापनका सूचकहरुबािे त्याङ्क सङ्कलन तथा

अद्यावमधक र्नयको लामर् िाविय पोषर् मबषयर्त क्षेरको समन्त्वय सँिचना तथा सूचना व्यवस्थापन प्रर्ालीको
पमन ववकास र्रिएको छ । सोही बमोचजम प्रदे शस्तिमा पमन ववपद प्रमतकाययमा आपतकालीन पोषर्
काययक्रमलाई सुचारु रुपमा सञ्चालन र्िी आवश्यक त्याङ्क सङ्कलन तथा अद्यावमधक र्नयको लामर्

प्रदे शस्तिीय पोषर् मबषयर्त क्षेरको समन्त्वय सँिचना ि सूचना व्यवस्थापन प्रर्ाली ववकास र्नुय जरुिी हुने
भएकोले यस वक्रयाकलापको व्यवस्था र्रिएको हो ।
उद्देश्य

प्रदे श स्तरिय पोषर् मबषयर्त क्षेरको ववपद पुवय तयािी तथा प्रमतकायय योजना मनमायर् र्ने

अपेचक्षत

प्रदे श स्तरिय पोषर् मबषयर्त क्षेरको ववपद पुवय तयािी तथा प्रमतकायय योजना मनमायर् भएको हुनेछ ।

सञ्चालन

प्रदे शस्तिीय ववपद् व्यवस्थापन सममतले अनुमान र्िे को ववपद् आउनससने समय अर्ावै सामाचजक ववकास

प्रमतर्ल
प्रकृया

मन्त्रालय/ स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रदे शचस्थत पोषर् क्षेरमा काम र्ने सिकािी तथा र्ैिसिकािी
संस्थाहरु ि पोषर् सम्बद्ध सिोकािवालाहरुको बैठक आव्हान र्िी प्रदे शस्तिीय पोषर् सलस्टि स्थापना
तथा बैठक सञ्चालन र्ने ।

नोट पोषर् सलस्टि स्थापना र्ने बेलामा नेपाल सिकाि, र्ृह मन्त्रालयबाट ववपद् प्रमतकाययको लामर्
प्रदे शस्तिमा मबषयर्त क्षेरहरुको स्थापना र्नयको लामर् प्राप्त अचन्त्तम मनदे शानुसाि र्नुप
य नेछ ।
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ववपदबाट श्रृचजत प्रकोपको अवस्था -प्रभाववत क्षेर, जनसंख्या, क्षमत, दै मनक चजवनयापनमा पिे को असि, जोचखममा

पिे का समूहहरुको स्वास््य तथा पोषर् अवस्था ि सो अनुरुप कायायन्त्वयन र्नुयपने आकचस्मक पोषर्
प्रमतकाययको स्ति अनुसाि सलस्टि समन्त्वय संिचना मनधायिर् र्नुप
य ने हुन्त्छ ।

पोषर् सलस्टिको समन्त्वय संिचनाको लामर् कुनै छु ट्टै वकमसमको नमूना संिचना मनधायिर् र्रिएको छै न ।

स्थामनय आवश्यकता, प्राथममकता, उपलब्ध स्रोत साधन, सुिक्षा व्यवस्था, स्थामनय क्षमता ि ववद्यमान
सिोकािवालाहरुको आधािमा पोषर् सलस्टि समन्त्वय संिचनाको ववकास र्नय सवकनेछ ।

ववश्वव्यापी रुपमा सबै मबषयर्त क्षेरहरुको नेतत्ृ वदायी मनकायमा संयि
ु
िाि संचघय मनकायहरु िहेको

भएतापमन नेपालको हकमा सिकािले सम्बचन्त्धत सिकािी मनकायहरुलाई मबषर्यत क्षेरको नेतत्ृ वदायी मनकाय

तोकेको छ । सो अनुरुप स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पोषर् काययक्रम हेने मनकाय परिवाि कल्यार्
महाशाखाको पोषर् शाखा पोषर् मबषयर्त क्षेरको सिकािी नेतत्ृ वदायी मनकाय (Lead Agency) ि युमनसेर्
नेपालको पोषर् शाखा सहनेतत्ृ वदायी मनकाय (Co-Lead Agency) िहेको छ । यही िाँचा अनुरुप प्रदे शस्तिमा
मनम्न बमोचजम पोषर् सलस्टिको स्थापना र्नुप
य नेछ :

प्रदे श स्वास््य मनदे शनालय, पोषर् हेने शाखाले नेतत्ृ वदायी मनकाय (Lead Agency) को रुपमा काम र्ने

युमनसेर् नेपालको सम्बचन्त्धत क्षेरीय कायायलयले सह नेतत्ृ वदायी मनकाय (Co-Lead Agency) को रुपमा काम
र्ने,

सदस्यहरुमा प्रदे शमा काययित पोषर् सम्बचन्त्ध काययक्रम सञ्चालन र्ने वा सेवा र्दने अन्त्य सिकािी तथा र्ैि

सिकािी मनकायहरु, पोषर् सम्बद्ध सिोकािवालाहरु, प्रदे शस्तिीय ववपद् व्यवस्थापन समममतको प्रमतमनमधलाई
समावेश र्नय सवकनेछ िआबश्यकताको आधािमा सदस्य संख्या थपघट हुन

सवकनेछ

प्रादे चशक पोषर् सलस्टिको स्थापना र्नय तथा प्रदे श स्तरिय पोषर् मबषयर्त क्षेरको ववपद पुवय तयािी तथा
प्रमतकायय योजना मनमायर् र्नय संचघय स्तिको पोषर्

शाखाबाट प्राववमधक सहयोर् प्राप्त हुनछ
े । साथै सो

को स्थापनाको लामर् संचघय स्तिको पोषर् मबषयर्त क्षेरबाट “पोषर् सलस्टि सञ्चालन मार्य दशयन” उपलब्ध
र्िाईनेछ।

काययक्रम अनुर्मन तथा सुपरिबेक्षर्:

परिवाि कल्यार् महाशाखाले आबश्यकतानुसाि काययक्रमको अनुर्मन र्नेछ ।
अमभलेख

संचघय स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ सेवा मबभार्, परिवाि कल्यार् महाशाखा, पोषर् शाखा,

प्रमतवेदन

प्रदे श स्वास्थ मनदे शनालयले काययक्रम सम्पन्नताको मबस्तृत प्रर्मत प्रमतवेदन

तथा

सन्त्दभय

सामाग्री

टे कुमा काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात मनम्न

प्रमतबेदनहरु

पठाउनुपने छ:

प्रदे श स्वास्थ मनदे शनालयले रैमामसक ि बावषयक रुपमा एक प्रमत आमथयक तथा भौमतक प्रर्मत प्रमतबेदन ।
पोषर् सलस्टि सञ्चालन मनदे चशका , ववपद ब्यबस्थापन प्रमतकायय िांचा, पोषर् सलस्टि स्थापना ि सञ्चालन
मनदे चशका आर्द ।

६. पोषर् सम्बचन्त्ध िाविय र्दवस/सप्ताह /मवहनाहरु मनाउने (स्तनपान सप्ताह, मबद्यालय स्वास््य तथा
पोषर् सप्ताह, आयोमिन मवहना आर्द ) (सातै प्रदे श)
पोषर् सम्बचन्त्ध िाविय र्दवस/सप्ताह ि मवहना (स्तनपान सप्ताह, मबद्यालय स्वास््य तथा पोषर् सप्ताह, आयोमिन
मवहना) मनाउन सातै प्रदे शमा १ लाख ५० हजािका दिले बजेट ववमनयोजन र्रिएको छ ।
क) स्तनपान सप्ताह सञ्चालन
परिचय

नेपाल स्वास््य जनसांचख्यक सवेक्षर् (NDHS)२०१६ अनुसाि नेपालमा किीव ९९

प्रमतशत मवहलाहरुले आफ्ना बच्चाहरुलाई कचम्तमा १ पटक स्तनपान र्िाउने र्िे को

दे खाएको छ । ति स्तनपानका लामर् मसर्ारिस र्रिएका मुख्य व्यवहािहरु (समय मै

102

स्तनपानको सुरुवात, ६ मवहनासम्म पुर्य स्तनपान ि कचम्तमा २ बषयसम्म स्तनपानको
मनिन्त्तिता) सम्बन्त्धी त्यांक भने अझैपमन आशामतत छै नन् ।

बढ्दो शहिीकिर् ि आमाको दूधको सट्टामा पाइने खानेकुिाको कािर्ले शहिी समुदायका

बच्चाहरुलाई प्राय जसो बट्टा-को दूध खुवाउने प्रचलन बिे को पाइन्त्छ। स्तनपान नर्िाउनाले

बच्चाहरुलाई िोर् लाग्ने ि मृत्युदि बढ्ने मार नभई, बच्चाहरुको शाििीक वृवद्ध, ववकासलाई

पमन प्रमतकूल प्रभाव परििहेको हुन्त्छ । बट्टाको दूध तथा अन्त्य खानाहरु खुवाउने खचय पमन
बढ्न जान्त्छ।साथै उि दूध तथा अन्त्य खाना चझकाउनका मनममत्त सचञ्चत िकम पमन खचय
हुन्त्छ ।

अझै पमन नेपालमा बालमृत्यु दि उच्च छ। झािापखाला तथा श्वासप्रश्वास सम्बन्त्धी िोर् लार्ेि
वषेनी धेिै बालबामलकाको मृत्यु हुने र्दयछ । आमाको दुध खुवाउनाले मार पमन धेिै
बालबामलकालाई झािापखाला तथा श्वासप्रश्वाससम्बन्त्धी िोर्को कािर् हुने अकाल मृत्युवाट
जोर्ाउन सवकन्त्छ।

नेपाल जनसांख्यीक स्वास््य सवेक्षर् २०१६ को त्यांक अनुसाि पूर्स्य तन पान र्िाउनेको

संख्या ६६ प्रमतशत, चशशुजन्त्मेको १ घण्टा मभर स्तनपान र्िाउनेको संख्या ५५ प्रमतशत छ
। यसैर्िी स्तनपान र्िाउनु अचघ १० जना नवजात चशशुहरु मध्ये ३ जना नवजात

चशशुहरुलाई घ्यू, मह, चचमन चटाउने र्िे को पाइएकोछ।चशशु जन्त्मेदेचख १ मवहना सम्म स्तनपान
र्िाउने संख्या भने ८० प्रमतशत िहेको छ। त्यसैर्िी यो त्यांक घट्दै चशशु २ दे चख ३

मवहना सम्मको हुँदा स्तनपान र्िाउने संख्या ७२ प्रमतशत मार िहेको छ। त्यस्तै चशशु ४

दे चख ५मवहनाको उमेि समुहमा स्तनपानको चस्थमत हेने हो भने ४१ प्रमतशतले मार पूर्य
स्तनपान र्िाएको दे चखन्त्छ। अतः स्तनपानलाई प्रबधयन र्नय ववश्वव्यावप रुपमा मनाइने ववश्व

स्तनपान सप्ताहका अवसिमा ववमभन्न र्मतववमधहरु सञ्चालन र्रि स्तनपानको प्रबधयन र्ने
उद्देश्यले यो काययक्रमको व्यवस्था र्रिएको हो ।
उद्देश्य

स्तनपानको महत्वबािे आम जनसमुदायमा चेतना अमभवृवद्ध र्िाउने

अपेचक्षत प्रमतर्ल

स्तनपानसम्बन्त्धी मसर्ारिश र्रिएका व्यवहाि अपनाउने आमा तथा बालबामलकाहरुको

सञ्चालन प्रकृया

स्तनपान सप्ताह मनाइने स्थानहरुः

संख्या वृवद्ध भएको हुनछ
े ।

प्रदे श अन्त्तर्यतका सावयजमनक स्थलहरू
स्वास््य संस्था तथा अस्पतालहरु

स्थानीय तह यस वक्रयाकलापका लामर् स्थानीय तहमा छु ट्टै बजेटको व्यवस्था र्रिएको हुदा)
(दोहोिोपना नहुने र्िी वक्रयाकलापहरू सञ्चालन र्नुय पनेछ ।
संघ संस्था, सलब, समूह, सहकािीहरु आर्द
चजम्मेवाि व्यचि/सं स्था:

प्रदे श स्वास््य मनदे शनालय
श्रोत व्यचि:

सामाचजक ववकास/स्वास््य मन्त्रालय, स्वास््य मनदे शनालय, स्वास््य कायायलयबाट प्रमुख, पोषर्
सम्पकय

व्यचि, स्वास््य

सम्बद्ध

व्यचिहरु, र्ाउँपामलका

नर्िपामलकाका

स्वास््य

संयोजकहरु,अस्पताल, प्रा.स्वा.के. का. कमयचािीहरु, स्वास््यचौकी, मवहला सामुदावयक स्वास््य
स्वंयसेववकाहरु, ि पोषर्मा कामर्ने अन्त्य संघ संस्थाका व्यचिहरु श्रोत व्यचिहरु हुन ।
स्तनपान सप्ताहव्यापी काययक्रमहरुः

सहभार्ीतामूलक सचेतना काययक्रमः
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प्रदे श सिकाि मातहतका सम्पूर्य स्वास््य संस्थाहरु, स्थामनय संचािकमी, स्थामनय स्तिमा
काययित सिकािी तथा र्ैह्रसिकािी संघसंस्थाहरु ,जनप्रमतमनमध तथा कमयचािीहरु सवहतको

एवककृत काययक्रम आयोजना र्िी स्तनपान सप्ताह संचालन तथा स्तनपानको महत्वलाई

प्रकाश पािी चशशु तथा वाल्यकामलन पोषर् बािे मा जानकािीमूलक सन्त्दे श संचाि हुने खालको
काययक्रम र्नुय पनेछ ।

मामथ उल्लेख र्िे बमोचजमका श्रोत व्यचिहरु, बहुक्षेरीय पोषर् काययक्रम अन्त्तर्यतको पोषर्
तथा खाद्य सुिक्षा मनदे शक समममतका सदरुयहरु, जनप्रमतनीधीहरु तथा अन्त्य सिोकिवालाहरुसँर्
ववर्तका वषयहरुमा भएका स्तनपान सप्ताहबािे अन्त्तिवक्रया ि छलर्ल र्िी यस बषय स्तनपान
सप्ताह मनाउन कसिी योजना र्ने भमन छलर्ल र्ने ।

समुदायस्तिमा मवहला सामुदावयक स्वास््य स्वंयसेववका, आमा समुहहरुलाई स्तनपानको महत्व
एवं स्तनपानसम्बन्त्धी उचचत आसन ि सम्पकय बािे अभ्यास प्रदशयन र्ने, चशशु तथा बाल्यकामलन
पोषर्बािे बताउने ि स्तनपान र्िाउनाले ि नर्िाउनाले के के हुन्त्छ भन्नेबािे अन्त्तिवक्रयात्मक
िं र्बाट छलर्ल र्नय सवकनेछ।

सावयजमनक स्थलहरुमा स्तनपानसम्बन्त्धी ब्यानि, पोिि ,पम्प्लेटहरु ववतिर् र्ने साथै आम
संचािका माध्यमबाट सप्ताहभिी नै स्तनपानको महत्व बािे चेतनामूलक सन्त्दे श प्रसािर् र्ने।
यस बाहेक अन्त्य मसजयनात्मक काययक्रमहरु प्रभावकािी रुपले संचालन र्नय सवकनेछ जस्तैः

मबद्यालयमा स्तनपान सम्न्त्बन्त्धी बादवववाद, सिक नाटक, स्थामनय िे मियोमा छलर्ल काययक्रम
आर्द ।

तल उल्लेचखत स्तनपानको महत्वबािे सन्त्दे शहरु समुदाय स्तिमा स्तनपान सम्वचन्त्ध अन्त्तिवक्रया
तथा छलर्ल जस्ता काययक्रमहरु संचालन र्दाय प्रयोर् र्ने
स्तनपानको महत्व सम्बचन्त्ध सन्त्दे शहरु:

आमाको दूध चशशुहरुका लामर् एक मार सवोत्तम खाना हो।

आमाको दूध जन्त्मेदेचख ६मवहना सम्मका चशशुहरुको शािीरिक एवं मानमसक वृवद्ध ि

ववकासका लामर् अत्यन्त्त आवश्यक पदयछ। यो सम्पूर्य पौविक तत्वहरुले भरिपूर्य हुन्त्छ ।

तसथय ६मवहना सम्म चशशुलाई आमाको दूध बाहेक अन्त्य कुनैपमन चचजहरु तथा पानी पमन
खुवाउनु आवश्यक पदै न ।

आमाको दूध सधैं तयािी अवस्थामा पाइन्त्छ । चशशुले चाहेको वेलामा जवहलेपमन जहाँपमन
खुवाउन सवकन्त्छ।

आमाको दूध चशशुका लामर् पवहलो खोप हो । यसमा िोर्सँर् लड्न ससने तत्व हुन्त्छ।

चशशुजन्त्मे पमछ केहीर्दन सम्म आउने बासलो, पहेंलो मबर्ौती दूध (Colostrum) मा िोर्सँर्

लड्न ससने एक प्रकािको प्रमतिोधात्मक तत्व िहेको हुन्त्छ जसले हामनकािक ि संक्रामक
जीवार्ु ि वकटार्ुलाई नि पािी चशशुलाई संक्रामक िोर् लाग्नबाट बचाउँछ।

ववमभन्न अध्ययनअनुसाि आमाको दूधखान पाएका चशशुहरुलाई झािापखाला, श्वासप्रश्वास ि

अन्त्य िोर् लाग्नबाट सुिचक्षत िही चशशु मने दिमा २५ प्रमतशतले कमी आएको पाइएको छ
।

स्तनपान र्िाउने आमाहरुको स्तन ि पाठे घिमा सयान्त्सि हुने सम्भावना पमन धेिै कम हुन्त्छ।
जन्त्मान्त्ति कायम िाख्न स्तनपानले सहयोर् पु¥याउँछ।

स्तनपान र्नय नपाएका चशशुहरु पमछ र्एि झर्िालु स्वभावका हुने, अरुसँर् घुलममल र्नय
नससने ि अपिामधक काययहरुमा लाग्नेकुिा पमन अनुसन्त्धान बाट पत्ता लार्ेको छ।
काययक्रम अनुर्मन तथा सुपरिबेक्षर्
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परिवाि कल्यार् महाशाखाले आबश्यकतानुसाि काययक्रमको अनुर्मन र्ने छ ।
अमभलेख तथा
प्रमतवेदन

संचघय स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ सेवा मबभार्, परिवाि कल्यार् महाशाखा, पोषर्
शाखा, टेकुमा काययक्रम सम्पन्न भएपश्चात मनम्न प्रमतबेदनहरु पठाउनुपने छ:
सम्बचन्त्धत प्रदे शले काययक्रम सम्पन्नताको मबस्तृत प्रर्मत प्रमतवेदन

सम्बचन्त्धत प्रदे शले रैमामसक ि बावषयक रुपमा एक प्रमत आमथयक तथा भौमतक प्रर्मत
सन्त्दभय सामाग्री

स्तनपान सप्ताह संचालन मनदे चशका

ख) आयोमिन सचेतना मवहना सं चालन
परिचय

आयोमिन शािीरिक वृवद्ध तथा मानमसक ववकासको लामर् आवश्यक एक महत्वपूर्य पोषक
तत्व हो । प्रमत र्दन एक बयस्कलाई १५० माइक्रोग्राम आयोमिन आवश्यक पछय

।

नेपालमा हाल दुई बालबामलका चचन्त्ह अंवकत नुनको प्रयोर् दि करिब ९२ प्रमतशत छ । यो

पोषक तत्व मानव शरििलाई अमत कम मारामा चावहन्त्छ, ति दै मनक यसको अमनवायय
आवश्यकता हुन्त्छ, अन्त्यथा शरििमा यसको कमी हुनर्ई शािीरिक तथा मानमसक रुपले धेिै
नकािात्मक असिहरु पनय ससछ। आयोिीनको कमीले र्लर्ाँि दे चख शािीरिक तथा मानमसक
रुपको ववकलांक, क्रेवटन, लाटो, लठ्यौिो पमन हुन ससदछ । लाटो—लठ्यौंिाहरु सामाचजक रुपले

अपहेमलत हुनका साथै चजवनभि उमनहरु अकायको भिमा बाँच्नुपने बाध्यात्मक अवस्था सृजना
हुन्त्छ। त्यस्तैर्िी उमनहरु ववमभन्न आमथयक तथा सामाचजक र्मतववमधका लामर् कम उपयोर्ी

हुन पुग्छन्। परिर्ामतः समग्र दे शको आमथयक सामाचजक ववकासका वाहक नवपुस्ता मानमसक
तथा शािीरिक रुपले पछौटे पनमा पदाय उनका परिवािको मार नभएि दे शको भववमय नैअन्त्धकाि
तर्य धकेमलन ससछ।

मबशेषर्िी र्भयवस्था, चशशु तथा बाल्यावस्थामा आयोमिनको कमी भएमा यसको असि

जीवनभिीलाई हुन्त्छ । तसथय ती अवस्थाहरुमा पयायप्त मारामा आयोमिनको सेवन र्नय अमत
जरुिी हुन्त्छ । नेपालको भौर्ोमलक अवस्थाले र्दाय यहाँ पाईने खाद्य पदाथयहरुमा आयोिन
पयायप्त नपाईने भएकोले सिकािले सबै खाले खानेनूनमा आयोमिन सचम्मश्रर् र्िी बजािमा

उपलब्ध र्िाउँदै आएको छ । पयायप्त मारामा आयोमिन ममसाईएको नुनको पवहचानको लामर्

नेपाल सिकािले नूनको पाकेटमा दुई बालबामलकाको लोर्ो अंवकत र्िी मसर्ारिश र्िे को छ

आयोमिन मवहनामा खासर्िी आयोमिनको कममले हुने ववकृमत मनयन्त्रर्का लामर् जनचेतना
जर्ाउने ववशुष मवहनाको रुपमा ववववध काययक्रमहरु संचालन र्िीदै आएको छ ि ती
र्मतववमधहरुलाई मनिन्त्तिता र्दन यस आ.व.मा पमन बजेटको व्यवस्था र्रिएको हो ।
उद्देश्य

आयोमिन मवहनाको उद्देश्यः

आयोमिनको कममबाट जनमानसमा आईपने स्वास््य सम्बन्त्धी समस्याबािे सचेत र्िाउं ने।

आयोमिनको आवश्यकता ि सोको कममबाट मामनसहरुको स्वास््यमा पने असिहरुको बािे मा
स्थानीय जनसमुदायलाई सचेत र्िाउने ।

जनसमुदायले उपयुि मारामा आयोमिन प्राप्त र्नयको लामर्नेपाल सिकािबाट प्रमाचर्त दुई
बालबामलकाको चचन्त्ह अंवकत आयोमिनयुि नुनको उपभोर् र्नय प्रोत्सावहत र्ने ।
आयोमिन सचम्मश्रर् नभएको नुनको प्रयोर्लाई मनरुत्सावहत र्ने ।
अपेचक्षत प्रमतर्ल

समुदायमा आयोमिनको महत्वबािे ज्ञान धािर्ा अमभबृवद्ध हुनेछ ।
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दुई बालबामलकाको चचन्त्ह अंवकत प्रयाप्त मारामा आयोमिन ममसाइएको नुनको उपभोर्मा बृवद्ध
हुनेछ ।
सञ्चालन प्रकृया

यसकाययक्रमलाई प्रदे श सिकाि मातहतका सम्पूर्य स्वास््य संस्थाहरु तथा आवश्यकतानुसाि
अन्त्य सावयजमनक स्थानहरुमा मनाउनसवकनेछ, जस्तै:
प्रादे चशक स्वास््य मनदे शनालय
प्रादे चशक स्वास््य कायायलय

नर्ि/र्ाउँपामलका यस वक्रयाकलापका लामर् स्थानीय तहमा छु ट्टै बजेटको व्यवस्था र्रिएको)
(हुदा दोहोिोपना नहुने र्िी वक्रयाकलापहरू सञ्चालन र्नुय पनेछ
प्राथममक स्वास््य केन्त्र
स्वास््य चौकी
ववद्यालय

विा कायायलय

आमा समूहहरुमा
समुदाय

कायय सं चालन प्रवक्रया:

र्ेव्रुअिी मवहनालाई “आयोमिन सचेतना मवहना” को रुपमा सञ्चालन र्दाय मनम्न बमोचजम
वक्रयाकलापहरु मवहनाव्यापी रुपमा र्नय र्िाउन सवकन्त्छ।

पवहलो , दोस्रो हप्ता (समन्त्वयात्मक, जानकािीमूलक, सहभार्ीतामूलक काययक्रम)

प्रदे श सिकाि मातहतका सम्पूर्य स्वास््य संस्थाहरु, स्थामनय संचािकमी, स्थामनयस्तिमा काययित

सिकािी तथा र्ैह्रसिकािी संघसंस्थाहरु (एन.चज.ओ.,जनप्रमतमनमध तथा कमयचािीहरु ि स्थानीय

साल्ट टेमिङ्ग कपोिे शनको कायायलयहरु सवहतको एवककृत काययक्रम आयोजना र्िी आयोमिन

मवहना संचालन तथा आयोमिनको कमीले हुने ववकृतीहरु न्त्यूमनकिर्को लामर् अपनाउन सवकने
उपायहरु, दूईबालबामलका चचन्त्ह अंकीत आयोमिनयुि नूनको उपयुि प्रयोर् ि स्वास््य तथा
पोषर् चशक्षाको वािे मा जानकािीमूलक सन्त्दे श संचाि हुनेखालको काययक्रमर्ने।साथै नेपालका
मसमावती क्षेरहरु, भाित तथा चचनबाट अवैध रुपमा पैठािी हुने समस्या पमन नेपालका

मसमाक्षेरका समस्याहुन, यसिी नेपाल मभर नेनूनहरु प्राय आवश्यक मारामा आयोमिनयुि
नहुने पाइएकोले त्यसको िोकथामको लामर् मसमाक्षेरका सुिक्षाकमीहरु, भन्त्साि कायायलयहरु

तथा उद्योर्ी व्यापािीहरुलाई समेतलाई सहभार्ी र्िाई यसखालको ववकृतीहरुलाई कम र्नय
र्िाउनको लामर् सहभार्ीतामूलक सचेतना काययक्रमहरु संचालन र्ने ।
प्रचाि प्रसाि

सावयजमनक स्थलहरुमा तथा बवि भन्त्दा बवि मामनसहरु आवत जावत हुने स्थानहरुमा आयोमिन

सम्बचन्त्ध व्यानि, पोिि, पम्प्लेट (आयोमिनयुि नून, आयोमिन खेि जान नर्दने तिीका, आयोमिनको
कममबाट लाग्ने संभाववत िोर्हरु सवहतको पिामशय कािय), स्टीकि आर्द िाख्ने तथा ब्रोमसयिहरु ववतिर्
र्ने, आम संचािका माध्यमबाट मवहनाव्यापी रुपमा आयोमिनको कममले हुने ववकृतीहरुको
िोकथामको लामर् चेतनामूलक संन्त्दे श प्रसािर् र्ने ।
ते स्रो हप्ता (चशक्षा मूलक काययक्रम)

स्वास््य संस्थाहरु, स्थामनय संचािकमी, स्थामनयस्तिमा काययित सिकािी तथा र्ैह्र सिकािी संघ

संस्थाहरु (एन.चज.ओ., आई.एन.चज.ओ.),जनप्रमतमनमध तथा कमयचािीहरु ि स्थानीय साल्ट टे मिङ्ग
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कपोिे शन आर्दको सहयोर्मा ववद्यालय, सयाम्पस, स्थामनय सलवहरुमा स्थामनय जनसमूदायको पयायप्त
सहभार्ीतामा आयोमिनको महत्व, दूई बालबामलका चचन्त्ह अंकीत आयोमिनयुि नूनका ब्राण्िहरुः

(आयो, शचि, भानु ि तेज नून) को बािे मा जानकािी र्दने, दूई बालबामलका चचन्त्ह अंकीत आयोमिनयुि

नूनको उपयुि प्रयोर् र्ने तरिका, खाना बनाउँदा आयोमिन बचाउने तरिका, आयोमिनको कमीले हुने
ववकृतीहरु, त्यसको र्दघयकामलन प्रभाव आर्दका वािे मा चशक्षामूलक कक्षाहरु संचालन र्ने ।
चौथो हप्ता (प्रयोर्ात्मक प्रदशयनी)

आयोमिन मवहनाको अन्त्तीम हप्तामा सावयजमनक स्थलहरु जस्तैः स्वास््य संस्था, ववद्यालय, सयाम्पस,
स्थामनय सलव लर्ायत ववमभन्न स्थलहरुमा दूई बालबामलका चचन्त्ह अंकीत आयोमिनयुि नूनको प्रयोर्

प्रदशयनी (Practical Demonstration) को काययक्रम संचालन र्नय सवकन्त्छ । साथै स्थामनय स्तिमा
वववक्र भइिहेका नूनहरुमा आयोमिन टेि वकटको प्रयोर् र्िी आयोमिन भए नभएको हेन/े जाँच र्ने ।

जसले जनमानसमा आर्ूले आयोमिनयुि भमन प्रयोर् र्िीिहेको नूनको बािे मा सचेत र्िाउन मद्धत
ममल्छ ।

समुदायका मामनसहरुलाई बोलाएि आयोमिनको प्रयोर् वकन, कसिी ि कुन स्रोतबाट प्राप्त र्ने भन्ने
बािे मा बताउं ने । यसको लामर् आवश्यक सामाग्रीहरुको प्रदशयनी र्ने ि प्रयोर् र्ने तिीकाको बािे मा
बताउं ने ।

आयोमिनयुि नूनको शुद्धता जाँच तथा प्रयोर्का मनम्ती चावहने आवश्यक सामाग्रीहरुः
आयोमिन टे ि वकट

आयोमिनयुि प्याकेटको नून

काययक्रम अनुर्मन तथा सुपरिबेक्षर्:

परिवाि कल्यार् महाशाखा ले आबश्यकतानुसाि काययक्रमको अनुर्मन र्ने छ ।
अमभलेख तथा
प्रमतवेदन

स्वास्थ सेवा मबभार्, परिवाि कल्यार् महाशाखा, पोषर् शाखा, टे कुमा
पश्चात मनम्न प्रमतबेदनहरु

पठाउनुपने छ:

काययक्रम सम्पन्न भए

सम्बचन्त्धत स्वास््य संस्था ि पामलकाका स्वास््यकमी तथा प्रमतमनमधहरुले काययक्रम सम्पन्नताको
मबस्तृत प्रर्मत प्रमतवेदन

सम्बचन्त्धत प्रदे शले चौमामसक ि बावषयक रुपमा एक प्रमत आमथयक तथा भौमतक प्रर्मत प्रमतबेदन
सन्त्दभय सामाग्री
र्)
परिचय

आयोमिन मवहना संचालन मनदे चशका

ववद्यालय स्वास््य तथा पोषर् सप्ताह सञ्चालन
ववद्यालय स्वास््य तथा पोषर् सप्ताह प्रत्येक बषयको जेष्ठ १ दे चख ७ र्ते सम्म लर्ाताि सात
र्दन मनाइनेछ । स्थानीय आवश्यकता ि उपयुिताको आधािमा यहाँ उल्लेख भएभन्त्दा

बाहेकका काययक्रम तयर्िी सप्ताहको अवमध मभर थप काययक्रम समावेस र्नय सवकन्त्छ।सप्ताह

मनाउँदा प्रत्येक र्दन कुनै न कुनैकाययक्रमको आयोजना र्ने कुिालाई ववशेष ध्यान

र्दनुपनेछ।स्वास््य संस्था एवं ववद्यालय स्वास््य तथा पोषर् काययक्रम लार्ू भएका

ववद्यालयहरूले आपसमा समन्त्वयर्िी छु ट्टा—छु ट्टै वा संयि
ु
रुपमा काययक्रमहरूको आयोजना
र्िी ववद्यालय स्वास््य तथा पोषर् सप्ताह मनाउन ससनेछन्। सोको लामर् वावषयक काययक्रममा
बजेट व्यवस्था र्िीएको छ।प्रत्येक पामलकाले सप्ताहव्यापी काययक्रमहरु बनाई नेपाल
सिकािको आमथयक ऐन मनयमानुसाि र्नय र्िाउनु पनेछ।
उद्देश्य

ववद्यालय जाने उमेिका बालबामलकाहरूको पोषर् चस्थमतमा सुधाि र्ने।
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ववद्यालयका बालबामलका, चशक्षक ि समुदायलाई स्वास््य प्रमत जार्रुक बनाउने ि
उनीहरूमा चेतना अमभवृवद्ध र्ने।
अपेचक्षत प्रमतर्ल

मबद्यालयहरुमा स्वास््य सेवा तथा स्वास््यचशक्षाको उपलब्धतामा र्ुर्ात्मक ववकास हुनेछ
मबद्यालयका बालबामलकाहरुमा स्वास््य सम्बचन्त्ध चेतनामा अमभबृवद्धहुनक
ु ा साथै उपलब्ध
स्वास््य सुमबधाको उपभोर् र्नेबामनको मबकाश हुनेछ।

मबद्याथीहरुको माध्यमबाट आमाबाबु तथा घिपरिवािमा स्वस्थकि आमनबानीको ववकास
हुनेछ।
सञ्चालन प्रकृया

यस

वक्रयाकलापका लामर् सातवटै प्रदे श तहहरुमा नेपाल सिकािको श्रोततर्य बाट यस

आमथयक वषयको वावषयक काययक्रमबाट बजेट तथा काययक्रम व्यवस्था र्िीएको छ ।
मनाइने स्थानहरू:

स्वास््य संस्था, साबयजमनक ववद्यालयहरू

कुनै स्थानीय चािपवय वा ववशेष काययक्रम पिे को भए त्यस्तो स्थानमा
ववद्यालय स्वास््य तथा पोषर् सप्ताह काययक्रमलाई सर्लताका साथ संपन्न र्नयको लामर् चजम्मेवाि
व्यचिको रुपमा सामाचजक

ववकास

मन्त्रालय

प्रादे चशक

/जनस्वास््य

शाखा/स्वास््य

मनदे शनालयका प्रमुख तथा पोषर् काययक्रम सम्बद्ध व्यचि िहनेछन । सप्ताह मनाउने
काययक्रममा मनम्नानुसािका व्यचिहरूले श्रोत व्यचिको रुपमा सहयोर् र्नुह
य न
ु ेछ ।

सामाचजक ववकास मन्त्रालय/ चशक्षा शाखा/ चशक्षा मबकाश मनदे शनालयका ववद्यालय स्वास््य तथा

पोषर् काययक्रम हेने सम्वद्ध व्यचि,ववद्यालय मनिीक्षकहरू (SSs) ि श्रोत व्यचिहरू (RPs) तथा
चशक्षक/चशचक्षकाहरुले यस काययमा सहयोर् र्नय पनेछ ।
सप्ताहव्यपी रुपमा सं चालन र्नय सवकने वक्रयाकलापहरू:
पवहलो र्दनः पोषर् प्रदशयनी काययक्रम : ववद्याथीका

अमभभावकहरू, ववद्यालयका छारछाराहरू,

समुदायका मामनसहरूमाझ वकशोिावस्था तथा बालबामलकाहरुलाई पोषर्को महत्व वकन छ?
पोवषलो खानेकुिाहरु कसिी बनाएि खुवाउन सवकन्त्छ? जस्ता ववषयमा छलर्ल तथा प्रदशयनी
र्ने ।

दोस्रो र्दनः जनचेतना जर्ाउने तथा अमभमुचखकिर् काययक्रम

स्वास््य तथा पोषर् सम्बन्त्धमा ववद्यालयमा ववशेष र्िी वकशोिावस्था, बाल पोषर् ि मातृ पोषर्को
बािे मा १ दे चख २ घण्टासम्मको कक्षा सञ्चालन र्ने ।

सिकािी तथा मनजी ववद्यालयका १ दे चख १० कक्षासम्मका सवै बालबामलकाहरूलाई लचक्षत र्िी सवै

ववद्यालयमा उनीहरूका चशक्षक तथा अमभभावकहरूलाई समेत जुकाको संक्रमर् ि यसको प्रभावको
बािे मा सचेत र्िाउने खालका काययक्रम आयोजना र्ने ।

ववद्याथीहरूका लामर् पोवषलो ववद्यालय खाजाको व्यवस्थाका लामर् अमभभावहरूसंर् छलर्ल एवं
पिामशय र्ने ।

वकशोि वकशोिी (१० दे चख १९ वषय) हरूका लामर् पोषर्को महत्वको बािे मा कक्षा सञ्चालन र्ने ।

यस काययक्रमलाई अझ व्यापक बनाउनका लामर् स्थानीय श्रोत जुटाउने ि माइवकङ्ग, मभत्तेलेखन आर्द
जस्ता अन्त्य काययक्रमहरू पमन र्नय सवकन्त्छ ।

पौविक खाद्यपदाथयहरू बालबामलकाको तामलका अनुसािका खानाको बािे मा स्थामनय एर््.एम् तथा
िे मियोहरूमा सन्त्दे शमूलक सामग्री प्रचाि प्रसाि र्नय सवकन्त्छ ।
ते स्रो ि चौथो र्दनः जुकाको औषमध खुवाउने काययक्रम
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सिकािी तथा मनजी ववद्यालयका १ दे चख १० कक्षासम्मका सवै बालबामलकाहरूलाई जुकाको औषमध
खुवाउने काययक्रम र्ने, खास र्रि चौथो र्दनमा अचघल्लो र्दन जुकाको औषमध खान छु टेकाहरूलाई
औषमध खुवाउने । जुकाको औषमध सम्बचन्त्धत स्थानीय तहले व्यवस्था र्नुप
य नेछ । स्थानीय तहले

ववद्यालयलाई जुकाको औषमध उपलव्ध र्िाई ववतिर् काययमा सहयोर् र्नुय पनेछ । औषमध ववतिर्
काययको लामर् छु ट्टै बजेटको व्यवस्था र्िीएको छैन । बैशाख मवहनामा मभटाममन ए संर्ै जुकाको
औषमध खाएका बालबामलका भए उनीहरुलाई यो पटकमा नखुवाउने
पाँचौ र्दन: सिसर्ाई काययक्रम

।

ववद्यालय परिसिको सुिक्षा ि स्वस््य वाताविर्का लामर् कक्षा कोठा ि ववद्यालय हाताको सिसर्ाइ
र्ने,

ववद्याथीहरूको व्यचिर्त स्वास््य ि सिसर्ाइको मनयममत जाँच र्ने,

पिजीवी मनयन्त्रर् र्नय प्रत्येक ६ मवहनाको र्िकमा जुकाको औषधी खुवाउने प्रवन्त्धका लामर् श्रोतको
खोजी र्ने,

ववद्यालयमा बाल सलबको र्ठन नभएको अवस्थामा बाल सलबको र्ठन र्िी उनीहरूको अग्रसितामा
काययक्रम सञ्चालन र्ने र्िी योजना बनाउने ि सञ्चालन र्ने,

प्रत्येक शैचक्षक सरको प्रािम्भमा अमनवायय रुपमा ि सम्भव भएमा अको एक पटक र्िी वषयमा २ पटक
ववद्याथीहरूको स्वास््य पिीक्षर्का लामर् नचजकको स्वास््य संस्थासंर् समन्त्वय र्ने ।
छै ठौँ र्दनः अमतरिि काययक्रम

प्राथममक तहका बालबामलकाहरूलाई संभव भएसम्म ववद्यालय खाजा काययक्रम सञ्चालन र्िी (घिबाटै

ल्याउन लर्ाएि भएपमन) यसै अवमधमा उनीहरूलाई पोषर्युि खानपानसम्बन्त्धी व्यवहाि मसकाउने
तथा व्यचिर्त सिसर्ाइका लामर् अमभप्रेरित र्ने

हाचजिीजवार्, मनबन्त्ध, कथा, लोक र्ीत जस्ता अमतरिि वक्रयाकलाप सञ्चालन र्ने ।

ववद्यालय तथा सावयजमनक स्थलहरूमा जन–चेतनामूलक ¥याली, र्ीत, नाच तथा सिक नाटक प्रदशयन
र्ने

सातौँ र्दन: ववद्यालयमा स्वास््य ि सिसर्ाइको चस्थमतको सममक्षा काययक्रम ।

ववद्यालय स्वास््य तथा पोषर् सन्त्दभयमा हाल सम्म भए र्िे का काययक्रम, त्यसको उपलचब्ध, उि

काययक्रम सञ्चालनका च ुनौती ि आर्ामी र्दनमा ती काययक्रमलाई अझ प्रभावकािी िं र्बाट कसिी
सञ्चालन र्नय सवकन्त्छ ? भन्ने सन्त्दभयमा स्थानीय स्वास््यकर्र्मीहरू, ववद्यालयका चशक्षकहरू, श्रोत
व्यचिहरू समेतलाई सहभार्ी र्िाई छलर्ल तथा अन्र्तवक्रया काययक्रम र्ने ि पृष्ठपोषर् ( Feedback)
मलने ।

काययक्रम अनुर्मन तथा सुपरिबेक्षर्:

परिवाि कल्यार् महाशाखा ले आबश्यकतानुसाि काययक्रमको अनुर्मन र्ने छ ।
अमभलेख तथा
प्रमतवेदन

संचघय मन्त्रालय, स्वास्थ सेवा मबभार्, परिवाि कल्यार् महाशाखा, पोषर् शाखा, टेकुमा
काययक्रमसम्पन्न भए पश्चात मनम्न

प्रमतबेदनहरु

काययक्रम सम्पन्नताको मबस्तृत प्रर्मत प्रमतवेदन

पठाउनुपने छ:

सम्बचन्त्धत सामाचजक ववकास मन्त्रालयले रैमामसक
तथा भौमतक प्रर्मत प्रमतबेदन
सन्त्दभय सामाग्री

ि बावषयक रुपमा एक प्रमत आमथयक

मबद्यालय स्वास््य तथा पोषर् सप्ताह संचालन मनदे चशका
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७. सुत्केिी तथा र्भयवती आमा ि मबद्यालय स्वास््य तथा पोषर् काययक्रमको लामर्
वकशोिीहरुलाइ साप्तावहक आइिन र्ोमलक एमसि ि जुकाको औषमध (Albendazole) खरिद
सम्बन्त्धमा ।
परिचय

िाविय पोषर् काययक्रम सञ्चालन लामर् आवश्यक पने पोषर्जन्त्य सामाग्री आइिन र्ोलीक एमसि चक्की,
जुकाको औषमध खरिद, भण्िािर्, ववतिर्को ब्यबस्थापनको लामर् प्रदे श स्वास््य आपूमतय ब्यबस्थापन

केन्त्रमा नै बजेट मबमनयोजन र्रिएको छ। यी सामाग्रीहरुको लार्त अनुमान र्रि आवश्यकताको आधािमा
खरिद र्नुप
य ने छ।
उद्देश्य

आइिन र्ोलीक एमसि चक्की, जुकाको औषमधको मनयममत आपुती र्ने

अपेचक्षत

आइिन र्ोलीक एमसि चक्की, जुकाको औषमधको आपुती मनयममत हुनेछ ।

सञ्चालन

यस काययक्रमको लामर् बजेटको व्यवस्था प्रदे श स्वास््य स्वास््य आपूमतय ब्यबस्थापन केन्त्रमा र्रिएको छ ।

प्रमतर्ल
प्रकृया

सामग्रीहरुको वावषयक खपतको आधािमा बिी खरिद नहुने र्िी व्यवस्थापन महाशाखाबाट हुने आपूमतयलाई समेत
ध्यानमा िाखी यस आमथयक वषय मभर सम्बचन्त्धत प्रदे शले खरिद र्िी आवश्यकता अनुसाि मातहतका स्थानीय
स्वास््य संस्थाहरूमा ववतिर् र्नुप
य नेछ ।

प्रमत एकाई मुल्य तथा काययक्रमको लचक्षत जनसंख्यालाई आधाि मानी सामग्रीको लार्त अनुमान तयाि
र्नुप
य नेछ ।

काययक्रम अनुर्मन तथा सुपरिबेक्षर्:

परिवाि कल्यार् महाशाखाले प्रादेचशक , स्वास््य मनदे शानलयले आबश्यकतानुसाि काययक्रमको अनुर्मन
र्नेछ ।
बजेट

वाँिर्ाँि

यस काययक्रमको लामर् प्रदे श १ मा ३ किोि १९ लाख ६२ हजाि, मधेस प्रदे श मा ३ किोि, बार्मती
प्रदे शमा ३ किोि ६० लाख २७ हजाि ,र्ण्िकी प्रदे शमा ३ किोि ९ लाख ७४ हजाि, लुचम्बनी

प्रदे शमा ३ किोि, कर्ायली प्रदे शमा ३ किोि ि सुदिु पचश्चम प्रदेशमा ३ किोिका दिले िकम ववमनयोचजत
र्रिएको छ

मामथ उल्लेचखत िकम पवहलो रैमामसकमा खरिद सुरु र्नय मबमनयोजन र्रिएको हो ।

प्रचमलत आमथयक ऐन कानुनको परिमध मभर िही आबश्यकता अनुसाि बांिर्ांि र्नय सवकने छ ।
अमभलेख

सामाचजक ववकास मन्त्रालय, प्रादे चशक मनदे शनालय / प्रादे चशक स्वास््य आपूमतय ब्यबस्थापन केन्त्रले

प्रमतवेदन

प्रादे चशक स्वास््य आपूमतय ब्यबस्थापन केन्त्रले

तथा

सन्त्दभय

सामाग्री

काययक्रम सम्पन्नताको मबस्तृत प्रर्मत प्रमतवेदन ।
(अनुसच
ू ी २)

ि बावषयक रुपमा आमथयक तथा भौमतक प्रर्मत प्रमतबेदन

ब्यबस्थापन महाशाखासंर् समन्त्वय र्रि काययववमध ,स्पेमसवर्केसनको साथै प्रचमलत साबयजमनक खरिद ऐन
२०६३ तथा मनयमावली २०६४ (संसोधन सवहत), आमथयक ऐन मनयम अनुसाि खरिद र्नुय पनेछ

८. MCHN काययक्रम मनिन्त्तिता तथा आपतकालीन पोषर्को लामर् समेत र्ोटीर्ाइि वपठो
(Supercereal) खरिद) कामलकोट, जुम्ला, मुर्,ु हुम्ला ि िोल्पा ि प्रदे श १ को सोलुखम्ु बु)
परिचय

मातृ, चशशु स्वास््य तथा पोषर् काययक्रमम अन्त्तिर्त ववतिर् र्रिने पोषर्जन्त्य सामाग्री र्ोटीर्ाइि पोवषलो
वपठो (Supercereal) खरिद तथा भण्िािर् ब्यबस्थापनको लामर् बजेट मबमनयोजन र्रिएको छ। यी

सामाग्रीहरु लार्त अनुमान र्रि आवश्यकताको आधािमा खरिद र्नुप
य ने छ। कर्ायली प्रदे शको लामर् चजल्लामभर
िुवानी र्ने कायय WFP मार्यत हुने भएकोले खरिदको लामर् मार बजेट मबमनयोजन र्रिएको ि सोलुखम्ु बु
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चजल्लाको लामर् नेपाल सिकािले नै िुवानी ब्यबस्थापन र्नुय पने भएकोले सो समेतलाई मध्यनजि र्रि
बजेट मबमनयोजन र्रिएको छ ।
उद्देश्य

मातृ, चशशु स्वास््य तथा पोषर् काययक्रमम अन्त्तिर्त ववतिर् र्रिने र्ोटीर्ाइि पोवषलो वपठो को आपुती ि

अपेचक्षत

मातृ, चशशु स्वास््य तथा पोषर् काययक्रमम अन्त्तिर्त ववतिर् र्रिने र्ोटी र्ाइि पोवषलो वपठोको आपुती

सञ्चालन

यस काययक्रमको लामर् बजेटको व्यवस्था प्रादे चशक स्वास््य आपूमतय केन्त्रमा चालु आमथयक वषय मभरको लामर्

प्रमतर्ल
प्रकृया

मनयममत काययक्रम सञ्चालन र्ने .

मनयममत भ्ई काययक्रम सञ्चालन भएको हुनछ
े ।
र्रिएको छ ।

सामग्रीहरुको वावषयक खपतको आधािमा बिी खरिद नहुने र्िी ि व्यवस्थापन महाशाखा बाट हुने आपूमतयलाई समेत
ध्यानमा िाखी सम्बचन्त्धत प्रदे शले खरिद र्िी आवश्यकता अनुसाि मातहतका स्थानीय स्वास््य संस्थाहरूमा ववतिर्
र्नुप
य नेछ ।

प्रमत एकाई मुल्य तथा काययक्रमको लचक्षत जनसंख्यालाई आधाि मानी सामग्रीको लार्त अनुमान तयाि
र्नुप
य नेछ ।

काययक्रम अनुर्मन तथा सुपरिबेक्षर्:

परिवाि कल्यार् महाशाखाप्रादेचशक , स्वास््य मनदे शानलयले आबश्यकतानुसाि काययक्रमको अनुर्मन र्नेछ
।
बजेट

वाँिर्ाँि

कर्ायली प्रदे शलाइ रु १० किोि ३ हजाि ि प्रदे श नं १ लाइ रु २ किोि ५० लाख पवहलो चौमामसकमा
प्रदे श) १ लाई र्ोटीर्ाइि वपठो (Supercereal) को िुवानी सवहत) िकम मबमनयोजन र्रिएको छ ।
मामथ उल्लेचखत िकम पवहलो चौमामसकमा खरिद सुरु र्नय मबमनयोजन र्रिएको हो ।

प्रचमलत आमथयक ऐन कानुनको परिमध मभर िही आबश्यकता अनुसाि बांिर्ांि र्नय सवकने छ ।
अमभलेख

संचघय स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ सेवा मबभार्, परिवाि कल्यार् महाशाखा, पोषर् शाखा,

प्रमतवेदन

सम्बचन्त्धत प्रादे चशक मनकायहरु सामाचजक ववकाश मन्त्रालय, प्रादे चशक मनदे शनालय /प्रादे चशक स्वास््य

तथा

टे कुमा काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात मनम्न

प्रमतबेदनहरु

पठाउनुपने छ

आपूमतय ब्यबस्थापन केन्त्रले काययक्रम सम्पन्नताको मबस्तृत प्रर्मत प्रमतवेदन ।

सम्बचन्त्धत प्रादे चशक मनकायले चौमामसक ि बावषयक रुपमा आमथयक तथा भौमतक प्रर्मत प्रमतबेदन पठाउने ।
सन्त्दभय

सामाग्री

ब्यबस्थापन महाशाखासंर् समन्त्वय र्रि काययववमध ,स्पेमसवर्केसनको साथै प्रचमलत साबयजमनक खरिद ऐन
२०६३ तथा मनयमावली २०६४ (संसोधन सवहत), आमथयक ऐन मनयम अनुसाि खरिद र्नुय पनेछ |

९. पोषर् काययक्रमको अनुर्मन तथा सुपरिवेक्षर् (प्रदे श ि चजल्ला स्तरिय)
परिचय

सम्पूर्य प्रदे श ि स्थामनय तहहरुबाट संचालन हुने पोषर् सम्बचन्त्ध काययक्रमहरु प्रभावकािी ि र्ुर्स्तिीय

बनाउने ि काययक्रममा सुधाि ल्याउने अमभप्रायले सेवा प्रवाह र्ने मनकाय वा व्यचिले अवलम्बन र्िे को

प्रवक्रयाहरुको प्रत्यक्ष अनुर्मन तथा सुपरिवेक्षर् र्नयका लामर् उल्लेचखत चशषयकमा बजेट व्यवस्था र्रिएको
छ ।
उद्देश्य

प्रदे श अन्त्तर्यत संचामलत पोषर् काययक्रमहरुको काययन्त्वयनको अवस्थाबािे स्थलर्त अबलोकन र्रि

काययक्षेरबाट हुनप
ु ने सुधािका लामर् तत्काल पृष्ठपोषर् र्दने ि काययन्त्वयनको चशलचशलामा दे चखएको

अबिोधलाई हटाउन सहजीकिर् र्ने तथा स्थलर्त अनुभवको आधािमा नीमत मनमायर् तहमा आबश्यक
सुझाब पेश र्ने ।
अपेचक्षत

प्रमतर्ल

पोषर् काययक्रमका सुचांकमा, सामग्री व्यवस्थापनमा सुधाि भएको हुनेछ ।
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यस काययक्रमको लामर् सातै प्रदे श ि ७७ चजल्लाहरुमा बजेट ववमनयोचजत र्रिएको छ ।

मामथ उल्लेचखत सुपरिवेक्षर्, अनुर्मनका वक्रयाकलापहरुमा ववमनयोचजत बजेटबाट सुपरिवेक्षर् कायय योजना
बनाउँदा सुधािको महसुस र्रिएका चजल्ला, पामलकाहरु छनोट र्िी सुपरिवेक्षर् कायय तामलका तयाि र्ने
।

सुपरिवेक्षर् काययक्रमको लामर् ववषयवस्तुमा दक्ष तथा काययक्रमसंर् सम्बचन्त्धत व्यचि मार परिचालनको
योजना बनाउने ।

सुपरिवेक्षर् कायय योजना तथा अन्त्य मनयममत काययमा खटी जाने कमयचािीहरुले सुपरिवेक्षर् पश्चात

काययक्रमको अवस्था, र्रिएका काययहरु ि सुझाव सवहत अमनवायय रुपमा चेक मलि सवहत सममक्षा ि

पृष्ठपोषर् र्दएको काययको अमभलेख िाखी एक प्रमत स्वा.से.वव, परिवाि कल्यfर् महाशाखा, पोषर् शाखालाई
उपलब्ध र्िाउनु पनेछ ।

सुपरिवेक्षर् काययक्रम अन्त्तर्यत सुपरिबेक्षर् प्रदे श अन्त्तर्यतका प्रादे चशक स्वास््य आपूमतय केन्त्र ,पोषर्

पुनस्थायपना र्ृह, स्वास््य कायायलय, अस्पतालहरु, स्वास््य संस्थाहरु , म.सा.स्वा.स्वं. सेववकाहरुको हुनछ
े
।

काययक्रम अनुर्मन तथा सुपरिबेक्षर्:

परिवाि कल्यार् महाशाखाले , प्रदे शले आबश्यकतानुसाि काययक्रमको अनुर्मन र्नेछ ।
बजेट

वाँिर्ाँि

प्रदे श अन्त्तर्यत प्रदे श स्वास््य मनदे शानलय १ मा .प्रदे श नं ,रू ५ लाख ि अन्त्य ६ वटा प्रदे श स्वास््य
मनदे शानलयमा रू ६ लाखका दिले बजेट ववमनयोचजत र्रिएको छ ।

प्रत्येक चजल्लाहरुमा १ लाखको दिले िकम ववमनयोचजत र्रिएको छ । प्रत्येक रैमामसकमा अवश्यक
बजेट बाँिर्ाँि र्रि सबै चजल्लाहरुले पोषर् काययक्रमको अनुर्मन तथा सुपरिवेक्षर् र्ने ि पोषर्
काययक्रमलाई प्रभावकारि बनाउनु पनेछ ।

अमभलेख

परिवाि कल्यार् महाशाखा, पोषर् शाखा, टेकुमा काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात मनम्न

प्रमतवेदन

सम्बचन्त्धत प्रादे चशकचजल्ला/हरुले काययक्रम सम्पन्नताको मबस्तृत प्रर्मत प्रमतवेदन ।

तथा

पठाउनुपने छ ।

प्रमतबेदनहरु

सम्बचन्त्धत प्रादे चशक मनकायले चौमामसक ि बावषयक रुपमा एक प्रमत आमथयक तथा भौमतक प्रर्मत प्रमतबेदन
।

सन्त्दभय

सामाग्री

पोषर् काययक्रम अनुर्मन चेकमलस्टकाययववमध आर्द/काययक्रम मनदे चशका ,

१०. आम सञ्चाि माध्यम मार्यत पोषर् सम्बचन्त्ध सचेतना काययक्रम ववकास तथा प्रकाशन, प्रशािर्
परिचय

पोषर्सम्बन्त्धी उचचत बानी व्यवहािका बािे मा सचतेना अमभवृर्द्द तथा िाविय पोषर् काययक्रम अन्त्तर्यत
स्वास््य सस्था तथा स्थामनय तहहरुबाट स्वास््य तथा पोषर् सम्बचन्त्ध उपलब्ध स्वास््य तथा पोषर्

सेवाको सूचनाहरु प्रसािर् तथा प्रवाह र्नयको लामर् प्रादेचशक स्वास््य मनदे शनालयबाट एर्. एम िे मियो,
पोषर्सम्बन्त्धी अनलाइन मार्यत पोषर्सम्बचन्त्ध सचेतना सन्त्दे श ववकास तथा प्रसािर् र्ने र्रि प्रत्येक
प्रदे शमा रू १० लाखका दिले बजेट मबमनयोजन र्रिएको छ ।

उद्देश्य

पोषर्सम्बन्त्धी उचचत बानी व्यवहािका बािे मा सचतेना अमभवृर्द्द र्ने तथा स्वास््य संस्था तथा स्थामनय

तहहरुबाट स्वास््य तथा पोषर् सम्बचन्त्ध उपलब्ध सेवाहरु सबयसाधािर्को जानकािीको लामर् सूचनाहरु
प्रसािर् तथा प्रवाह र्ने ।

अपेचक्षत

प्रमतर्ल

पोषर्सम्बन्त्धी उचचत बानी व्यवहािका बािे मा सचतेना अमभवृर्द्द हुनक
ु ा साथै स्वास््य सस्थाबाट प्रदान
र्रिने स्वास््य तथा पोषर् सम्बचन्त्ध सेवाहरुको उपभोर्मा वृवद्ध भएको हुनछ
े ।
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एर्.एम, िे मियो, परपमरका, पोषर्सम्बन्त्धी अनलाइन मार्यत पोषर् सम्बचन्त्ध सचेतना काययक्रम
ववकास तथा प्रसािर्को
रैमामसकमा

लामर् सवै प्रादे चशक स्वास््य मनदे शनालयमा १० लाखको दिले पवहलो

िकम ववमनयोचजत र्रिएको छ ।

सो अनुसाि पोषर् सम्बचन्त्ध उपलब्ध सेवाहरु तथा सचेतनामुलक सं देशहरु एर्एम ., तथा
पोषर् सम्बचन्त्ध अनलाइन मार्यत प्रसािर् र्ने ।

पोषर्का सचेतनामुलक सं देश तयाि र्दाय परिवाि कल्यार् महाशाखा, पोषर् शाखासंर् एकरुपता
ि प्राववमधक स्पषटताका लामर् अमनवायय समन्त्यव र्नुय पनेछ।
काययक्रम अनुर्मन तथा सुपरिबेक्षर्:

परिवाि कल्यार् महाशाखाले आबश्यकतानुसाि काययक्रमको अनुर्मन र्नेछ
अमभलेख

एर्.एम

प्रमतवेदन

शाखामा र्नुप
य नेछ ।

तथा

सन्त्दभय

सामाग्री

११.
परिचय

।

िे मियो तथा अनलाइन मार्यत पोषर् सम्बचन्त्ध सचेतना काययक्रम ववकास तथा प्रसािर् सम्पन्न

भए पश्चात् आमथयक तथा भौमतक प्रर्ती प्रमतवेदन सम्बचन्त्धत प्रदे शले परिवाि कल्यार् महाशाखा, पोषर्

बृहत पोषर् प्याकेज तामलम पुचस्तका, ववमभन्न पोषर्का चफ्लप चाटयहरु, पोषर्सम्बन्त्धी सन्त्दे श सामग्रीहरू
।

बृहत पोषर् प्याकेज सम्बन्त्धमा
मवहला, बालबामलका तथा वकशोिवकशोिीहरुको पोषर् अबस्थामा सुधाि र्ने नेपाल सिकािको िर्नीमत तथा
कायययोजना अनुरुप नेपालमा मवहला , वकशोिी तथा बालबामलका लचक्षत पोषर् सम्बचन्त्ध ववमभन्न काययक्रमहरु
संचालन भैिहेको व्यहोिा अवर्त नै छ । मबर्त केवह वषय दे चख सिकािी तथा र्ैह्र सिकािी संघ संस्थाका
प्रामबमधक कमयचािीहरु, मवहला सामुदावयक स्वास््य स्वयम् सेववकाहरुलाई पोषर् सम्बचन्त्ध ज्ञान ि चशप को
अमभवृवद्धको लामर् कुपोषर् ब्यबस्थापन, सुक्ष्म पोशक तत्व ववतिर्, पोषर् व्यवहाि परिबतयन का लामर् पिामशय
लर्ायतका पोषर् सम्बचन्त्ध ववमभन्न तामलमहरु संचालन भैिहेको परिपेक्ष्यमा नेपाल सिकािले पोषर् मबशेष
मबषय वस्तु सम्बद्ध छरिएि िहेका तामलम अमभमुखीकिर् लाई एवककृत र्रि हाल बहु क्षेरीय पोषर्
अबधािर्ामा िाविय पोषर् नीमत, िाविय कायय योजना तथा ममतब्ययी श्रोत ब्यबस्थापन समेत लाई मध्यनजि
र्रि नेपालमा ववद्यमान न्त्यून पोषर् लाई सम्बोधन र्ने हेतल
ु े “बृहत पोषर् मबषेश काययक्रम सम्बचन्त्ध स्वास््य
काययकतायहरुका लामर् आधािभूत बृहत पोषर् प्याकेज सम्बचन्त्ध प्रचशक्षक प्रचशक्षर् तामलम को व्यवस्था
र्रिएको छ ।

उद्देश्य

स्वास््यकमीहरूलाई पोषर् सम्बन्त्धी ववषयहरुमा ज्ञान, मसप अमभवृवद्ध र्िी पोषर् काययक्रम प्रभावकािी रुपमा
संचालन र्ने ।

अपेचक्षत

स्वास््यकमी तथा पोषर् सेवा प्रदायकहरुको क्षमता अमभवृर्द्द भइ पोषर् सेवा प्रवाहमा र्ुर्स्तरियता कायम

प्रमतर्ल

हुनेछ ।

सञ्चालन

काययक्रम सं चालन र्दाय ध्यान र्दनु पने कुिाहरु

प्रकृया

यो तामलम सात र्दनको हुनेछ ।
बृहत पोषर् प्याकेज तामलमको लामर्

बार्मती प्रदे श मा रू. ४९ लाख बजेट मबमनयोजन र्रिएको छ ।

तामलम संचालन र्दाय परिवाि कल्यार् महाशाखा ि प्रादेचशक स्वास््य मनदे शनालयको समन्त्वय ि प्राववमधक
सहयोर्मा संचालन र्रि र्ुर्स्तिीयता कायम र्नुय पनेछ ।
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प्रदे श अन्त्तर्यतका पोषर् र्ोकल व्यचिहरु २ जना (स्वास््य कायायलय) ि स्थामनय तहका स्वास््य शाखा
प्रमुख वा स्वास््यकमी मध्ये एकजना.हे ,अ वा स्टार् नसय मध्ये एकजना र्रि यस अर्ािी तामललम सञ्चालन
नभएका प्रत्येक स्थामनय तहबाट २ जनाका दिले सहभार्ी र्िाउने ।
काययक्रम संचालन र्नय अवश्यक सामग्रीहरू मबमनयोचजत बजेटको परिमधमा िही प्रचमलत अमथयक मनयम
कानुनको अमधनमा िही तामलम सामग्री खरिद र्नुय पनेछ ।
तामलम सं चालन र्नुय पने स्थामनय तह ि चजल्लाहरु
बार्मती प्रदे श: दोलखा, िामेछाप, मसन्त्धुली, मकवानपुि, चचतवन, धार्दं र्, मसन्त्धुपाल्चोक चजल्लाका सबै
स्थामनय तहहरु ि स्वास््य कायायलयहरु ।
काययक्रम

अनुर्मन

तथा

सुपरिबेक्षर्: परिवाि

कल्यार्

महाशाखा/ सम्बचन्त्धत

प्रादे चशक

मनकायले

आबश्यकतानुसाि काययक्रमको अनुर्मन र्ने छ ।
अमभलेख

प्रदे श सामाचजक ववकास मन्त्रालय/ स्वास््य मन्त्रालय ,संचघय स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ

तथा

सेवा मबभार्, परिवाि कल्यार् महाशाखा, पोषर् शाखा, टेकुमा काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात रिपोटय

प्रमतवेदन:

पठाउनुपनेछ ।

सन्त्दभय

बृहत पोषर् लचक्षत काययक्रमको तामलम पुचस्तका, स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रर्ालीको पोषर् सम्बचन्त्ध

सामग्री

अमभलेख तथा प्रमतवेदन र्ािामहरु, आर्द

१ २. अन्तिं ग उपचाि केन्र र्एका अस्पतालहरुलाई िमता अर्र्वद्
ृ धि अनसाइट कोधचंग
परिचय

किा चशघ्र कुपोवषत बाल-बामलकाहरूमा हुन ससने मेमिकल जवटलताहरु तत्काल रुपमा

आवश्यक

उपचाि तथा व्यवस्थापन र्नय प्रादे चशक तथा चजल्ला अस्पतालहरुका स्वास््यकमीहरु, चचवकत्सकहरु
नसयहरु तथा प्यािामेमिकल स्टार्हरुको क्षमता अमभवृवद्ध र्नय यो अनसाइट कोचचंर् काययक्रम िाचखएको छ
उद्देश्य

मेमिकल जवटलतासवहतका किा चशघ्र कुपोवषत बाल-बामलकाहरूको उपचाि र्नय प्रादे चशक तथा चजल्ला
अस्पतालहरुका स्वास््यकमीहरुको (चचवकत्सकहरु, नसयहरु तथा प्यािामेमिकल स्टार्हरुको क्षमता
अमभवृवद्ध र्ने ।

अपेचक्षत

प्रादे चशक तथा चजल्ला अस्पतालहरुका स्वास््यकमीहरुको (चचवकत्सकहरु, नसयहरु तथा प्यािामेमिकल

प्रमतर्ल

स्टार्) हरुको क्षमता अमभवृवद्ध भई किा चशघ्र कुपोवषत बाल-बामलकाहरुको मेमिकल जवटलताको मनिन्त्ति
उपचाि भई स्वास््य तथा पोषर् अवस्थामा सुधाि भएको हुनछ
े ।

सञ्चालन

काययक्रम सं चालन र्दाय ध्यान र्दनु पने कुिाहरु

प्रकृया

यो अनसाइट कोचचंर् अन्त्तिं र् उपचाि केन्त्र भएका अस्पतालहरुलाई स्थलर्त रूपमा १ र्दनको स्थलर्त
अनुचशक्षर् र्नुय पनेछ।
अन्त्तिं र् उपचाि केन्त्र भएका अस्पतालका स्वास््यकमीहरुको (चचवकत्सकहरु, नसयहरु तथा प्यािामेमिकल
स्टार् ) क्षमता अमभवृवद्धका लामर् परिवाि कल्यार् महाशाखाले तयाि पािे को मनदे चशकाको अमधनमा िही
यो वक्रयाकलाप सञ्चालन र्नुय पनेछ ।
यस वक्रयाकलापका लामर् प्रत्येक प्रदे शमा रू १० लाखका दिले बजेट ववमनयोजन र्रिएको छ ।
काययक्रम अनुर्मन तथा सुपरिबेक्षर्: परिवाि कल्यार् महाशाखा/ सम्बचन्त्धत प्रादेचशक मनकायले
आबश्यकतानुसाि काययक्रमको अनुर्मन र्ने छ ।
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अमभलेख

प्रदे श सामाचजक ववकास मन्त्रालय/ स्वास््य मन्त्रालय ,संचघय स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ

तथा

सेवा मबभार्, परिवाि कल्यार् महाशाखा, पोषर् शाखा, टेकुमा काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात रिपोटय

प्रमतवेदन:

पठाउनुपनेछ ।

सन्त्दभय

अन्त्तिं र् उपचाि केन्त्र भएका अस्पतालका स्वास््यकमीहरुको (चचवकत्सकहरु, नसयहरु तथा प्यािामेमिकल

सामग्री

स्टार् नसय) क्षमता अमभवृवद्धका लामर् परिवाि कल्यार् महाशाखाले तयाि पािे को मनदे चशका, Training
manual for Inpatient Mangement for Severe Acute Malnutrition, स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रर्ालीको
पोषर् सम्बचन्त्ध अमभलेख तथा प्रमतवेदन र्ािामहरु आर्द

१३.
परिचय

स्तनपान कक्ष (प्रत्येक प्रदे शमा ४ वटा)
स्तनपान जीवनको आधाि पमन िहेको हुदाँ यसलाई संिक्षर्, प्रवयधन, तथा सघाउन आमा ि चशशु मैरी
वाताविर् सृजना र्नयको मनचम्त सावयजमनक स्थलहरुमा स्तनपान कक्ष स्थापनाको लामर् बजेट
ववमनयोजन र्रिएको छ ।

उद्देश्य

प्रदे श मभरका सावयजमनक, नीचज, औपचारिक स्थानहरुमा स्तनपानलाई प्रबधयन तथा सहज वाताविर्
मनमार्य र्नय स्तनपान कक्षको स्थापना र्ने ।

अपेचक्षत प्रमतर्ल

प्रदे श मभरका सावयजमनक, नीचज, औपचारिकस्थलहरुमा स्तनपान कक्षको स्थापना भई स्तनपानलाई
प्रबधयन तथा सहज वाताविर् मनमार्य र्नय सहयोर् पुग्नेछ ।

सञ्चालन प्रकृया

स्तनपान कक्ष स्थापनाको लामर् प्रत्येक प्रदे शमा २ लाखको दिले बजेट ववमनयोचजत र्रिएको छ ।
यो िकमबाट प्रत्येक प्रदे शमा कम्तीमा ४ वटा

स्तनपान कक्ष स्थापना र्नुय पनेछ ।

स्तनपान कक्ष स्थापनाको लामर् आवश्यक पने सामान जस्तै कुसी, बेि, पदाय झोलुंर्ो ,ि हात धुने
व्यवस्थापन आर्द र्नयको लामर् िकम बाँिर्ाँि र्नय सवकनेछ ।
स्तनपान कक्ष स्थापना र्दाय बिी

मभिभाि हुने सावयजमनकस्थलहरू जस्तै ववमानस्थल, बसपाकय, चजल्ला

कायायलय अस्पताल , आर्द जस्ता बिी आवतजावत हुने स्थान हेिी स्थापना र्नुप
य नेछ
प्रदे श स्वास््य मनदे शानलयले प्राप्त बजेटको आधािमा मामथ उल्लेचखत ववमभन्न क्षेरमा एउटा कोठा
सहयोर् मलई वा मनमायर् र्िी स्तनपान कक्ष खोल्न ससनेछ ।
काययक्रम अनुर्मन तथा सुपरिबेक्षर्: परिवाि कल्यार् महाशाखा/प्रादे चशक मनकायले आबश्यकतानुसाि
काययक्रमको अनुर्मन र्ने छ ।
बजेट वाँिर्ाँि

स्तनपान कक्ष स्थापनाको लामर् प्रत्येक प्रदे शमा कचम्तमा ४ वटा स्तनपान कक्ष मनमायर्को लामर् २
लाख

िकम ववमनयोचजत र्रिएको छ ।

अमभलेख तथा

प्रदे श सामाचजक ववकास मन्त्रालय/ स्वास््य मन्त्रालय ,संचघय स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय,

प्रमतवेदन

स्वास्थ सेवा मबभार्, परिवाि कल्यार् महाशाखा, पोषर् शाखा, टेकुमा काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात मनम्न
प्रमतबेदनहरु पठाउनुपनेछ ।
सम्बचन्त्धत स्वास््य संस्था ि स्थानीय तहका स्वास््यकमी तथा प्रमतमनमधहरुले काययक्रम सम्पन्नताको
मबस्तृत प्रर्मत प्रमतवेदन ।
सम्बचन्त्धत स्थानीय तहले रैमामसक ि बावषयक रुपमा एक प्रमत आमथयक तथा भौमतक प्रर्मत प्रमतवेदन
।

सन्त्दभय सामग्री

स्तनपान कक्ष स्थापना मनदे चशका २०७९
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१४.
परिचय

प्रादे चशक अस्पतालहरुमा MBFHI ववस्ताि (५ वटा अस्पताल प्रमत प्रदे श)
ववमभन्न अध्ययन अनुसन्त्धानहरु आमा ि चशशु

सम्बन्त्धी स्वास््य सेवा प्रदान र्नय आवश्यक पने न्त्यूनतम

साधन स्रातको व्यवस्थापन र्रि मातृ चशशुमैरी अस्पताल/स्वास््य सस्था सुमनचश्चत र्दाय मातृ तथा चशशु
स्वास््यमा सुधाि ल्याउन मद्दत पुग्ने दे खाएका छन् । नेपालमा स्वास््य संस्थामा मातृ चशशु मैरी सेवा

अमभयान मनदे चशका २०७३ अनुसाि अस्पतालहरूलाइय मातृ चशशुमैरी अस्पताल बनाउने काययक्रम सञ्चालन
भइिहेका छन् । प्रादेचशक अस्पतालहरूलाइय मातृ चशशुमैरी अस्पताल बनाउन यस वक्रयाकलापमा बजेट
ववमनयोजन र्रिएको छ ।
उद्देश्य

प्रादे चशक अस्पतालहरूलाइय मातृ चशशुमर
ै ी अस्पताल बनाउन

अस्पतालमा काययित जनशचिलाई मातृ चशशुममै र सेवा सम्बन्त्धमा क्षमता ववकास र्रि मयायर्दत रुपमा सेवा
प्रदान र्नय सक्षम बनाउने।

मातृ चशशुममै र. अस्पतालको कायययोजना तयाि र्ने ि अस्पतालको वावषयक काययक्रम ि
बजेटसँर् आबद्घ र्िाउने ।

प्रभावकािी अनुर्मन ि सहयोर्ात्मक सुपरिवेक्षर्को लामर् संयन्त्र मनमायर् र्ने ।
अपेचक्षत

तोवकएका प्रादे चशक अस्पतालहरू मातृ चशशुमर
ै ी अस्पतालका रूपमा ववकास हुनेछन् ।

सञ्चालन

प्रत्येक प्रदे शमा कम्तीमा ५ वटा अस्पताललाई मातृ चशशु मैरी अस्पतालका रुपमा ववकास र्नय बजेट

प्रमतर्ल
प्रकृया

ववमनयोजन र्रिएको छ । मातृ चशशुमर
ै ी सेवा अमभयान मनदे चशका २०७३ (परिमाजयन भए सोही बमोचजम)

को अमधनमा िवह अस्पतालमा मातृ चशशुमैरी बनाउने अमभयान सञ्चाल र्नुय पनेछ । मनदे चशकाले तोकेबमोचजम
प्रत्येक अस्पतालमा २ र्दनको क्षमता अमभवृवद्ध तथा स्वमुल्यांकन काययक्रम सञ्चालन र्नुय पनेछ ।

बजेट

वाँिर्ाँि
अमभलेख
तथा

प्रमतवेदन
सन्त्दभय

यस काययक्रमको लामर् सबै प्रदे शमा १० लाखको दिले प्रदे श स्वास््य मनदे शनालयमा िकम ववमनयोचजत
र्रिएको छ । प्रचमलत आमथयक ऐन मनयमको अमधनमा िवह प्रत्येक प्रदे शले कचम्तमा ५ वटा अस्पतालमा
मातृ चशशुमर
ै ी अस्पताल अमभयान ववस्ताि र्नय यस बजेटको बािर्ाि र्रि खचय र्नुय पनेछ ।
सम्बचन्त्धत

मनकायले रैमामसक ि बावषयक रुपमा एक प्रमत आमथयक तथा भौमतक प्रर्मत प्रमतबेदन परिवाि

कल्यार् महाशाखामा पठाउनु पनेछ ।

मातृ चशशुमर
ै ी सेवा अमभयान मनदे चशका २०७३ (परिमाजयन भए सोही बमोचजम)

सामाग्री

१५.

स्थानीय तहका स्वास््य शाखा प्रमुख प्रमतमनमधलर्ायतको सहभामर्तामा ,पोषर्सम्बन्त्धी

ममक्षा (३५ चजल्लाहरू) योजना तजुम
य ा तथा छलर्ल काययक्रम ,
परिचय

िाविय पोषर् काययक्रमहरुलाई प्रभावकािी रुपमा सञ्चालन र्नयको लामर् मनयममत रुपमा सममक्षा र्ोिी
आयोजना र्नुप
य ने भएकोले संघ ,प्रदे श ि स्थानीय
वक्रयाकलापको व्यवस्था र्रिएको हो ।

उद्देश्य

तीनै तहमा साथै स्वास््य कायायलयमा समेत यो

पोषर् काययक्रमको आ.ब २०७८२०७/९ को प्रर्मतको प्रस्तुमत र्ने ।

प्रस्तुतीकिर्को आधािमा SWOC) Strength, Weakness, opportunities, challenges) ववश्लेषर् र्ने ।

वपछमिएको वर्य ,पहुच बावहिको वर्य ,असहायमबपन्न ,समुहको लामर् काययक्रमले केकमत समेवटएको- छ
भन्ने सुमनचश्चताको लामर् थप मबबेचना ववश्लेषर् र्ने ।

चालु आ.ब ि आर्ामी आ.ब को पोषर् काययक्रम संचालन कायययोजना बनाउने ।
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संघप्रदे श ि स्थानीय तह बीचको समन्त्वय ि सहकाययमा आइपिे का अप्ठ्यािा , ववश्लेषर् र्रि भावव र्दनमा
समन्त्वय ि सहकाययलाइय मजवुद बनाउने कायययोजना बनाउने ।
अपेचक्षत

प्रमतर्ल

आमथयक बषय २०७८/२०७९ को पोषर् काययक्रमको सममक्षा भएको हुनछ
े ।

संघ प्रदे श ि स्थानीय तह बीचको समन्त्वय ि सहकाययमा ,आइपिे का अप्ठ्यािा ववश्लेषर् भइ भावव र्दनमा
समन्त्वय ि सहकाययलाइय मजवुद हुनछ
े ।

चालु आ.ब ि आर्ामी आ .ब को पोषर् काययक्रम संचालन कायययोजना तयाि भएको हुनेछ ।
सञ्चालन
प्रकृया

यस वक्रयाकलाप सञ्चालनको लामर् मनम्नानुसाि र्मतववमध सञ्चालन र्नुय पनेछ ।

यो सममक्षा काययक्रम २ र्दन ि चालु आ.बको दोस्रो रैमामसकमा संचालन र्नुय पनेछ ।

स्थामनय तहको बावषयक सममक्षा पवहलो रैमामसकमा भैसकेपमछ स्वास््य कायायलय प्रमुख ,पोषर् र्ोकल
व्यचि र्रि चजल्लाबाट २ जना , प्रादेचशक स्वास््य मनदे शानलयका प्रमतमनमध ,सबै स्थानीय तहका

स्वास््य शाखा प्रमुखको सहभार्ीमा तथा ववकास साझेदाि संघ संस्थाको समेत उपचस्थमतमा स्वास््य
कायायलयले काययक्रम सम्पन्न र्नुय पने छ ।

सममक्षा र्दाय स्थामनय तहमा भैिहेको सम्पुर्य पोषर्संर् सम्बचन्त्धत सबै काययक्रमहरु छलर्ल र्िे को
समाबेश भएको हुनप
ु छय । सममक्षा पश्चात कायययोजना तयाि र्दाय पमन सम्पुर्य पोषर्संर् सम्बचन्त्धत
काययक्रमहरु समाबेश र्रि तयाि र्नुय पछय।

सममक्षाको टे म्प्लेट (target vs achievement, recording/reporting, logistics, lesson learned, success story,
issues, strength, weakness, opportunities and challenges आर्द ववषयवस्तु समावेश भएको तयाि र्िी (
सोही अनुसािको पोषर् काययक्रमको सममक्षा र्ने ।
पोषर् काययक्रमको सममक्षा र्दाय

आ

आफ्नो-स्थामनय तहको पोषर् काययक्रममा िहेका कमम कमजोिीहरु

छलर्ल र्रि कायय योजना तयाि र्ने ।

सम्भब भएसम्म काययक्रम र्दाय परिवाि कल्यार् महाशाखा ,पोषर् शाखाप्रदे श सामाचजक , ववकास
मन्त्रालय स्वास््य/ मन्त्रालयको उपचस्थमतमा संचालन र्ने ।

सुअहािा दोस्रो काययक्रम सञ्चालन भएका ४२ चजल्लामा काययक्रमको सम्पुर्य व्यवस्थापवकय सहयोर्
सुअहािाबाट हुने र्रि काययक्रम सञ्चालन र्नुय पनेछ ।

काययक्रम अनुर्मन तथा सुपरिबेक्षर्: परिवाि कल्यार् महाशाखा/प्रादे चशक मनकायले आबश्यकतानुसाि
काययक्रमको अनुर्मन र्ने छ ।
बजेट

वाँिर्ाँि

यस काययक्रमको लामर् सुअहािा काययक्रम सञ्चालन भएका ४२ चजल्ला बाहेकका ३५ वटा चजल्लाहरूमा

प्रमत चजल्ला ५ लाखको दिले स्वास््य कायायलयमा बजेट ववमनयोचजत र्रिएको छ । सुआहािा काययक्रम
सञ्चालन भएका ४२ चजल्लामा सुआहािा काययक्रमको सम्पुर्य व्यवस्थापवकय सहयोर्मा यो काययक्रम र्नुय
पनेछ ।

अमभलेख
तथा

प्रमतवेदन
सन्त्दभय

सामाग्री

१६.
परिचय

सम्बचन्त्धत मनकायले रैमामसक ि बावषयक रुपमा एक प्रमत आमथयक तथा भौमतक प्रर्मत प्रमतबेदन पठाउनु
पनेछ ।

सन्त्दभय सामाग्रीको लामर् परिवाि कल्यार् महाशाखा पोषर् शाखासंर् समन्त्वय र्ने ।

पोषर् काययक्रमको र्ुर्स्ति सुधाि मनदे चशका काययन्त्वयनका लामर् प्रचशक्षक प्रचशक्षर्
नेपालमा कुपोषर्को समस्या न्त्यूमनकिर् र्रि स्वस्थ मानव पुँजीको ववकास र्नय बहु क्षेरीय अवधािर्ामा
आधारित ववमभन्न पोषर् ववशेष तथा संवेदनचशल काययक्रमहरु सञ्चालन भइिहेका छन् । स्वास््य तथा

जनसंख्या मन्त्रालय ि मातहतका मनकायहरु, प्रदे शमा सामाचजक ववकास मन्त्रालय/स्वास््य मन्त्रालय ि
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मातहतका मनकायहरु तथा स्थानीय तहमा र्ाउ÷नर्िपामलकाका स्वास््य शाखा तथा स्वास््य संस्थाहरुले
पोषर् ववशेष काययक्रमको प्रत्यक्ष काययन्त्वयन ि पोषर् संवेदनचशल काययक्रमहरुको काययन्त्वयनमा प्राववमधक
सहयोर् तथा काययन्त्वयन र्दै आइिहेका छन् ।

िाविय पोषर् िर्नीमत, २०७७ ले पोषर् काययक्रमहरुको र्ुर्स्ति सुधाि र्दै जाने लक्ष्य मलए अनुरुप

स्वास््य क्षेरबाट सञ्चालन हुने पोषर् ववशेष काययक्रमहरुको र्ुर्स्तरियता सुमनचश्चत र्नय पोषर् ववशेष
काययक्रमको र्ुर्स्ति सुधाि मनदे चशका २०७८ जारि भएको छ । स्वास््य संस्थाहरुबाट प्रदान र्रिने पोषर्
सेवाको र्ुर्स्ति सुमनचश्चतताका लामर् न्त्युनतम मानक तथा प्रवक्रया अपनाई स्वमुल्यांकन र्ने तथा मनयामक

मनकायहरुले स्थलर्त पृष्ठपोषर् मार्यत सेवाको र्ुर्स्ति सुधािमा योर्दान र्ने उद्देश्यले तयाि भएको उि
मनदे चशकाको काययन्त्वयनका लामर् स्वास््यकमीहरुको क्षमता ववकास र्नय यस वक्रयाकलाप अन्त्तिर्त बजेट
ववमनयोजन र्रिएको छ ।
उद्देश्य

पोषर् ववशेष काययक्रमको र्ुर्स्ति सुधाि मनदे चशका २०७८ काययन्त्वयनका लामर् स्वास््यकमीहरुको

अपेचक्षत

पोषर् ववशेष काययक्रमको र्ुर्स्तिसुधाि मनदे चशका २०७८ काययन्त्वयनका लामर् स्वास््यकमीहरुको क्षमता

सञ्चालन

यस प्रचशक्षक प्रचशक्षर् तामलमका लामर् प्रदे श अन्त्तिर्तका सबै चजल्लामा िहेका स्वास््य कायायलयका

प्रमतर्ल
प्रकृया

क्षमता ववकास र्ने ।
ववकास हुनछ
े ।

प्रमुख वा पोषर् सम्पकय व्यचि ि पमछ तामलम सञ्चालन र्नय ससने स्वास््यकमी र्रि १ ब्याचमा २५
जना सहभार्ी र्िाइ पोषर् ववशेष काययक्रमको र्ुर्स्ति सुधाि मनदे चशका २०७८ मा तोवकएबमोचजम
तामलम सञ्चालन र्नुय पनेछय ।

काययक्रम अनुर्मन तथा सुपरिबेक्षर्: परिवाि कल्यार् महाशाखाले आबश्यकतानुसाि काययक्रमको अनुर्मन
र्ने छ ।
बजेट

यस काययक्रमको लामर् सबै प्रदे शमा ५ लाखको दिले प्रदे श स्वास््य मनदे शनालयमा िकम ववमनयोचजत

अमभलेख

सम्बचन्त्धत मनकायले रैमामसक ि बावषयक रुपमा एक प्रमत आमथयक तथा भौमतक प्रर्मत प्रमतबेदन पठाउनु

वाँिर्ाँि
तथा

प्रमतवेदन
सन्त्दभय

सामाग्री

१७.
परिचय

र्रिएको छ ।
पनेछ ।

सन्त्दभय सामाग्रीको लामर् परिवाि कल्यार् महाशाखा पोषर् शाखासंर् समन्त्वय र्ने ।

पोषर् सम्बचन्त्ध िचजस्टि, र्ािमहरू छपाई तथा ववतिर्
र्त आमथयक वषय देचख िाविय पोषर् काययक्रम अन्त्तर्यत स्वास््य संस्थाहरुबाट पोषर् सेवा प्रवाहको लामर्
आवश्यक पोषर् सम्बचन्त्ध स्वास््य सूचना ब्यबस्थापन र्ािमहरु

प्रदे श ि स्थामनय तहबाट नै सम्पन्न

र्नुप
य ने र्िी बजेटको व्यवस्था र्रिएको मथयो । जस अनुसाि यस बषय प्रदे श मनदे शनालयमा पोषर्

सम्बचन्त्ध पोषर् सम्बचन्त्ध िचजस्टि, र्ािमहरू छपाई तथा ववतिर् र्नय तल उल्लेचखत आवस्यकता अनुसाि
बजेट छु ट्याईएको छ ।
उद्देश्य

सेवा प्रदायक मनकायमा पोषर् सम्बचन्त्ध िचजस्टि, र्ािमहरू छपाई तथा ववतिर् आर्द सहज ि समयमै

अपेचक्षत

पोषर् सेवा प्रवाहका लामर् पोषर् सम्बचन्त्ध िचजस्टि, र्ािमहरू छपाई तथा ववतिर् भइ अभाव हटेको

प्रमतर्ल

उपलव्ध र्िाउन सुिचक्षत भण्िािर् र्ने ।
हुने ।
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सञ्चालन
प्रकृया

पोषर् सम्बचन्त्ध िचजस्टि, र्ािमहरू छपाई तथा ववतिर्को लामर् सवै प्रदे श स्वास््य मनदे शनालयमा १०
लाखको दिले पवहलो रैमामसकमा

िकम ववमनयोचजत र्रिएको छ ।

सो अनुसाि खरिद तथा िुवानी र्रि सबै स्वास््य सस्थाहरुमा पोषर् सम्बचन्त्ध िचजस्टि ि र्ािमहरू
उपलब्ध र्िाउने ।

पोषर् सम्बचन्त्ध िचजस्टि ,र्ािमहरू छपाई र्दाय परिवाि कल्यार् महाशाखा, पोषर् शाखासंर् एकरुपताको
लामर् समन्त्यव र्रि अर्ािी बिाउने ।
काययक्रम अनुर्मन तथा सुपरिबेक्षर्:

परिवाि कल्यार् महाशाखाले आबश्यकतानुसाि काययक्रमको अनुर्मन र्नेछ

।

अमभलेख

पोषर् सम्बचन्त्ध िचजस्टि, र्ािमहरू खरिद तथा िुवानी सम्पन्न भए पश्चात् आमथयक तथा भौमतक प्रर्ती

प्रमतवेदन

प्रर्ती प्रमतवेदन परिवाि कल्यार् महाशाखा, पोषर् शाखामा र्नुप
य नेछ ।

तथा

सन्त्दभय

सामाग्री

प्रमतवेदन सम्बचन्त्धत प्रदे शले तोवकएको िाचाँमा पठाउनु पनेछ । सोही अनुसाि उि आमथयक ि भौतीक

परिवाि कल्यार् महाशाखा, पोषर् शाखा ि एवककृत स्वास््य सुचना व्यवस्थापन प्रर्ाली मनर्दयि मनदे चशका
समेत अनुसिर् र्नय सवकनेछ

१८. स्थानीय तहका प्रमुख, उप प्रमुखलर्ायत जनप्रमतमनमधहरू ि पोषर्सम्बद्द कमचायिी बीच
पोषर्सम्बन्त्धी पैिवी बैठक
परिचय

नेपालमा मवहला, बालबामलका तथा वकशोिवकशोिीहरुमा हुने कुपोषर्को न्त्यनीकिर् र्दै स्वस्थ मानव पुँजी
ववकास र्ने उद्देश्यले बहुक्षर
े ीय पोषर् योजनाको अवधािर्ा अनुरुप ववमभन्न काययक्रमहरु काययन्त्वयन भइिहेका
छन्। उपलब्ध दृिान्त्त, संवैधामनक व्यवस्था, तथा नीमत/मनदे चशकाको अमधनमा िवह संघ, प्रदे श तथा स्थानीय
तहहरुमा पोषर्सम्बन्त्धी काययक्रमहरु तजुम
य ा तथा प्रभावकािी िं र्ले काययन्त्वयन र्नय सकेमा मार कुपोषर्को
समस्या र्दर्ो रुपमा समाधान हुन ससदछ। अतः स्थानीय तहमा उपलब्ध स्रोत, साधनको उपयोर् र्िी पोषर्
काययक्रम तजुम
य ा, संघ तथा प्रदे शबाट तजुम
य ा र्रिएका काययक्रमहरुको प्रभावकािी काययन्त्वयन र्नय प्रदे श नं .
,१ का खोटांर् ि सुनसिीमधेस प्रदे शका मसिाहा ि महोत्तिी ,बार्मती प्रदे शका काठमािौ ि चचतवन ,
र्ण्िकी प्रदे शका मनाङ ि तनहु कर्ायलीका प्रदे श िोल्पा ,ि हुम्ला चजल्लाका स्थानीय तहका जनप्रमतमनमध
तथा उच्च पदस्थ कमयचािीहरुको क्षमता ववकास र्नय यस काययक्रमको तजुम
य ा र्रिएको हो ।उच्च स्तिको
स्थामनयतहको नीमत तथा योजना मनमायर् ि कायायन्त्वयन तहमा िहनु भएका जन प्रमतमनमध तथा िाि सेवकहरुले
नीमतर्त मनर्यय मलदा, कायययोजना बनाउदा तथा काययक्रम बनाउदा ि कायायन्त्वयन र्दायको सन्त्दभयमा मनर्यय
क्षमता अमभवृवद्ध र्नय सहयोर् र्ने यस काययक्रमले सहयोर् पुयायउने छ ।

उद्देश्य

स्थनीय तहहरुमा पोषर्को महत्वको बािे मा अमभमुखीकिर् तथा पैिवी र्ने ।

अपेचक्षत

स्थनीय तहहरुमा पोषर्को महत्वको बािे मा अमभमुखीकिर् तथा पैिवी भएको हुनछ
े ।

प्रमतर्ल
सञ्चालन

काययक्रम सं चालन र्दाय ध्यान र्दनु पने कुिाहरु

प्रकृया

यो पैिवी बैठक दुई र्दनको हुनछ
े ।
काययक्रमको लामर् प्रदे श नं ,१ का खोटांर् ि सुनसिी .मधेस प्रदे श मसिाहा ि महोत्तिी बार्मती प्रदे शका ,
र्ण्िकी प्रदे श मनाङ ,काठमािौ ि चचतवन ि तनहु कर्ायलीका प्रदे श िोल्पा ि हुम्लामा काययक्रम र्ने ,
र्रि बजेट ववमनयोजन र्रिएको छ । चजल्लामा िहेका सबै स्थानीय तहको प्रमुख ,उप -प्रमुख, प्रमुख
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प्रशासकीय अमधकृतहरुलेखा , प्रमुखहरुको

पोषर् सम्बचन्त्ध क्षमता अमभवृवद्ध र्ने उदे श्यले यो काययक्रम

िाचखएको छ ।
बहु-क्षेरीय पोषर् योजना अन्त्तिर्यत िहेका सिोकािवालाहरु ि नीमत तथा योजना आयोर्का उपाध्यक्ष ,
सदस्यहरुसदस्य , सचचबप्रदे श , सचचब तथा

सामाचजक ववकास मन्त्रालयका सचचब ,लेखा प्रमुख ,

प्रादे चशककोष तथा लेखा मनयन्त्रक कायायलय ,प्रदे श स्वास््य मनदे शनालय

,प्रदे श स्वास््य आपूमतय

ब्यबस्थापन केन्त्र ि ,प्रदे श स्वास््य तामलम केन्त्रको उपचस्थमतमा काययक्रम संचालन र्नय सवकने छ ।
काययक्रम संचालन र्दाय परिवाि कल्यार् महाशाखा पोषर् , शाखाको समन्त्वय ि प्राववमधक

सहयोर्मा

संचालन र्रि र्ुर्स्तिीयता कायम र्नुय पनेछ ।
काययक्रम अनुर्मन तथा सुपरिबेक्षर्: परिवाि कल्यार् महाशाखा/ सम्बचन्त्धत प्रादेचशक मनकायले
आबश्यकतानुसाि काययक्रमको अनुर्मन र्ने छ ।
बजेट बाि

यस काययक्रमको लामर् प्रदे श नं. १ मा १० लाख, मधेस प्रदे श ८ लाख, बार्मती प्रदे श १० लाख,
र्ण्िकी प्रदे श १० लाख, कर्ायली प्रदे शमा रू १२ लाख बजेट ववमनयोजन र्रिएको छ । लुचम्बनी प्रदे श
ि सुदिु पचश्चम प्रदे शमा सुअहािा काययक्रमले यस काययक्रम सञ्चालनका लामर् सहयोर् र्नुय पनेछ ।

अमभलेख
तथा

प्रादे चशक मन्त्रालय/संचघय मन्त्रालय,स्वास्थ सेवा मबभार्, परिवाि कल्यार् महाशाखा, पोषर् शाखा, टे कुमा
काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात रिपोटय पठाउनुपनेछ ।

प्रमतवेदन:
सन्त्दभय

बृहत पोषर् लचक्षत काययक्रमको तामलम पुचस्तका, स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रर्ालीमा पोषर्का

सामग्री

त्यांकहरु आर्द
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मातृ तथा नवचशशु काययक्रम
१. वक्रयाकलाप: स्वास््य कायायलय मार्यत काययक्रम MNH/अस्पतालमार्यत काययक्रम MNH
स्वास््य कायायलयवाट स्थानीयतहमा आमा सुिक्षा,एम वप िी एस आि ि VA लर्ायत मातृ तथा नवचशशु
काययक्रमको अनसाइट कोचचङ मेन्त्टोरिं र् तथा अनुर्मन (स्वास््य कायायलय)
स्वास््य कायायलयवाट स्थानीयतहमा आमा सुिक्षा ,एम वप िी एस आि ि VAलर्ायत मातृ तथा नवचशशु
काययक्रमको अनसाइट कोचचङ मेन्त्टोरिं र् तथा अनुर्मन (स्वास््य मनदे शनालय)
परिचय

नेपालको संववधान २०७२ ले आधािभूत

स्वास््य सेवालाइय मौमलक हकको रूपमा स्थावपत

र्िे को छ । सुिचक्षत मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास््य अमधकाि ऐन २०७५ तथा जनस्वास््य

ऐन २०७५ ले प्रजननस्वास््य तथा सुिचक्षत मातृत्व ि नवजात चशशु स्वास््यलाइय आधािभूत
स्वास््य सेवा मार्यत हिे क नार्िीकलाइय मन:शुल्क रूपमा सेवा पुयायउने लक्ष्य मलएको छ।
संमबधान तथा ऐनले प्रदत्त र्िे को अमधकाि तथा हकमा मवहलाहरुको बच्चा जन्त्माउने क्रममा

ज्यान जान र्दनु हुदैन भन्ने कुिालाई नेपाल सिकािले धेिै महत्व र्दएको छ । नेपाल सिकाि,

स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सुिचक्षत मातृत्व सम्बन्त्धी ववववध प्रयासबाट मातृ, नवजात
चशशु तथा पेरिनेटल मृत्यु घटाउनका लामर् एम.वप.िी.एस.आि काययक्रमको सुरुवात र्िे को हो

ववश्व स्वास््य संर्ठनको अनुमान अनुसाि ववश्वमा वषेनी १३ किोि बच्चाहरू जन्त्मन्त्छन् भने
१००० चजववत जन्त्ममा ३८ बच्चाहरुको पाँच वषय नपुग्दै मृत्यु हुन्त्छ (WHO,२०१९) ।

मातृ मृत्यु मनर्िानी तथा प्रमतकायय समुदाय तथा स्वास््य संस्थामा हुने मातृ मृत्यु घटाउन
मद्दत पुयायउछ ि हाल यो काययक्रममा अस्पताल तथा समुदायमा काययक्रम संचालन तथा
मबस्तािको लामर्बजेट मबमनयोजन र्रिएको छ

।

उद्देश्य

आमा सुिक्षा , एम.वप.मि.एस.आिर VA लर्ायतका काययक्रम संचालन भै िहेका स्वास््य

अपेचक्षत

मातृ तथा नवचशशु सम्वचन्त्धत सवै काययक्रमहरु प्रभावकािी रुपमा सन्त्चालन भएको हुने छ ।

संचालनववमध

स्वास््य मनदे शनालयवाट मातृ तथा नवचशशु काययक्रमसँर् सम्वचन्त्धत व्यिी स्वास््य कायायलय

प्रमतर्ल

कायायलय, अस्पताल तथा स्थामनय तहमा अनुर्मन र्िी काययक्रम भए नभएको यवकन र्नुय हो

तथा अस्पतालमा र्ई अनुर्मन तथा अनसाईट कोचचङ र्नुय पनेछ । स्वास््य कायायलयवाट

मातृ तथा नवचशशु काययक्रमसँर् सम्वचन्त्धत व्यचि स्वास््य संस्थाहरुमा र्ई अनुर्मन तथा
अनसाईट कोचचङ र्नुय पनेछ ।

Onsite coaching तथा monitoring बाट identify भएका recommendation,challenge,gap
हरुलाई बावषयक काययक्रममा समाबेश र्दै लैजाने ि प्राप्त सुझाबहरु परिवाि कल्यार् महाशाखा
पठाउनु पनेछ साथै प्राप्त सुझावको आधािमा र्ुर्स्ति सुधािका काययहरु र्नुप
य ने छ l
अमभलेख तथा

अमभलेख तथा प्रमतवेदन HMIS, DHIS2, MPDSR/Birth defect, Web based system मा

सन्त्दभय

कायय संचालन मनदे चशका २०७९/८०

प्रमतवेदन
सामाग्री

र्रिने छ।
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२. MNH update, र्भायवस्था दे चख सुत्केिी अवस्था सम्मसेवा मनिन्त्तिता (Continnum of care
ANC to PNC) को लामर् सेवा प्रदायकहरुलाई अमभमुखीकिर् तथा काययक्रम र्ोकल पसयनहरुको
लार्ी वप्रन्त्टि ,laptop खरिद

(स्वास््य कायायलय)

सुिचक्षत मातृत्व तथा प्रजनन स्वास््य सेवाको सवयव्यापी पहुँच ि मवहलाको अमधकािलाई सुमनचश्चतत

परिचय

ि स्वास््य सेवा प्रर्ालीलाई सुदृविकिर्का लामर् स्वास््य सेवा ववभार्, परिवाि कल्यार्
महाशाखाले Safe Motherhood and Neonatal Heatlh Roadmap 2030,२०७७ मा जािी

र्िे को छ । त्यसै र्रि जीवनचक्र सैलीमा स्वास््य सेवाको महत्वलाई सम्बोधन र्रि Continuum
of care -ANC to PNC काययक्रम िाचखएको हो ।
उद्देश्य

MNH update,र्भायवस्था देचख सुत्केिी अवस्था सम्मसेवा मनिन्त्तितता (Continuum of care

अपेचक्षत

मातृ तथा नवजात चशशु स्वास््यसेवा, Contraceptive prevalence rate, वकशोि वकशोिी प्रजनन्

सन्त्चालन प्रकृया

ANC to PNC Continuum of care सेवा काययक्रम मनदे चशका २०७९ अनुसाि २ र्दने

ANC to PNC) को लामर् सेवालाई प्रभावकािी बनाउने।

प्रमतर्ल

सेवाको प्रयोर् दि बिी मातृ नवजात चशशु मृत्युमा कमम आउने छ ।

अमभमुखीकिर्का संचालन र्नुप
य नेछ । स्वास््य कायायलयले प्रत्येक पामलकाको स्वास््य शाखामा
काययित स्वास््यकमी, MNH focal person लाई र्दनु पनेछ ।

वजेटको परिधी मभर िवह स्थामनय तहका स्वास््य संस्थाहरुवाट स्वास््य कमीहरुको सहभार्ीतामा
EOC सममक्षा र्नुय पने छ ।

ल्यापटप ि वप्रन्त्टि एक/एक थान मार आवश्यकता अनुसाि वकन्न सवकनेछ।
(सम्बन्धित शिर्षकमा पुशिगत तर्ष बिेट शिशियोिि िभएको शिल्लाहरुमा मात्र )
अमभलेख

काययक्रम पश्चात उतm काययक्रमको प्रमतबेदन प्रदे श मनदे शनालयमा अमभलेखमा िाख्नुपछय ि सोको

सन्त्दभय सामग्री

Continuum of care -ANC to PNC) guideline

प्रमतवेदन

बोधाथय परिवाि कल्यार् महाशाखामा पठाउनु पनेछ ।

३ .समुदाय स्तिमा MPDSR काययक्रम मनिन्त्तिता तथा ववस्ताि (स्वास््य कायायलय)
परिचय

नेपालको संववधान २०७२ ले आधािभूत स्वास््य सेवालाइय मौमलक हकको रूपमा स्थावपत र्िे को छ ।

सुिचक्षत मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास््य अमधकाि ऐन २०७५ तथा जनस्वास््य सेवा ऐन २०७५ ले प्रजनन
स्वास््य तथा सुिचक्षत मातृत्व ि नवजात चशशु स्वास््यलाइय आधािभूत स्वास््य सेवा मार्यत हिे क

नार्िीकलाइय मन:शुल्क रूपमा सेवा पुयायउने लक्ष्य मलएको छ। संमबधान तथा ऐनले प्रदत्त र्िे को अमधकाि

तथा हकमा मवहलाहरुको बच्चा जन्त्माउने क्रममा ज्यान जान र्दनु हुदैन भन्ने कुिालाई नेपाल सिकािले धेिै
महत्व र्दएको छ । नेपाल सिकाि, स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सुिचक्षत मातृत्व सम्बन्त्धी ववववध

प्रयासबाट मातृ, नवजात चशशु तथा पेरिनेटल मृत्यु घटाउनका लामर् एम.वप.िी.एस.आि काययक्रमको सुरुवात
र्िे को हो ।

ववश्व स्वास््य संर्ठनको अनुमान अनुसाि ववश्वमा वषेनी१३ किोि बच्चाहरू जन्त्मन्त्छन् भने १००० चजववत
जन्त्ममा ३८ बच्चाहरुको पांच वषय नपुग्दै मृत्यु हुन्त्छ (WHO,२०१९) ।

मातृ मृत्यु मनर्िानी तथा प्रमतकायय समुदाय तथा स्वास््य संस्थामा हुने मातृ मृत्यु घटाउन मद्दत पुयायउछ ि
हाल यो काययक्रममा अस्पताल तथा समुदायमा काययक्रम संचालन तथा मबस्तािकोलामर् बजेट मबमनयोजन
र्रिएको छ ।
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उद्देश्य

समुदायमा भएका मातृ मृत्युको पवहचान र्ने, सममक्षा र्रि मृत्युको कािर् पवहचान र्ने ि भववमयमा त्यस्ता
मृत्युहरु हुन नर्दन र्ुर्स्ति सुधािको लामर् समुदाय तथा स्वास््य संस्था स्तिमा उपयुि वक्रयाकलाप
संचालन र्ने ।

अपेचक्षत

समुदायमा हुने सबै १२ दे चख ५५ बषयका मवहलाहरुको मृत्यु सुचचत भइ मातृ मृत्यु पवहचान हुने ि मृत्युको

संचालन

काययक्रम मनिन्त्ति हुने चजल्लाहरु:

प्रमतर्ल
ववमध

कािर् पत्ता लर्ाई भववमयमा हुन ससने मातृ मृत्यु कम र्ने ।

यो काययक्रम मनम्न चजल्लाहरुमा, पूर्य वा आंचशक रुपमा, लार्ु भइ सकेको छ:
प्रदे श १: सुनसिी, सोलुखुम्बु, ताप्लेजंर्
ु , मोिं र्, पाँचथि
मधेस प्रदे श: सलायही, िौतहट, पसाय

बार्मती प्रदे श: धार्दं र्, िामेछाप, नुवाकोट
र्ण्िकी प्रदे श: काचस्क, म्याग्दी

लुचम्बनी प्रदे श: रुपन्त्दे ही, बाँके, पाल्पा, अघायखाँची, रुकुम पुव,य प्युठान, दांर्, बर्दयया
कर्ायली प्रदे श: सुखेत, जुम्ला, मुर्,ु दै लेख, िोल्पा

सुदिु पचश्चम प्रदे श: कैलाली, बैतिी, बझांर्, िोटी, दाचल
यु ा

यी चजल्लाहरुमा परिवाि कल्यार् महाशाखाबाट प्रचशक्षक प्रचशक्षर् तामलम भइ सकेको छ।

यस काययक्रमकालामर् स्वास््य कायायलयमा ५ लाख दे चख ८ लाख सम्मको बजेट मबमनयोजन र्रिएको छ ।
यो बजेटले स्वास््य कायायलयवाट मनम्न कायय र्नय सवकनेछ:

आफ्नो अन्त्तर्यतको स्थानीय तहले मौचखक परिक्षर् र्िे नर्िे को सुमनचस्चत र्ने ि अनलाइन र्ािमहरू इन्त्ट्री
भए नभएको सुमनचस्चत र्ने ।

यर्द कुनै कािर्ले स्थानीय तहबाट मौचखक परिक्षर् हुन नसकेको भए चजल्लाबाट मौचखक परिक्षर् र्नय
सवकनेछ ।

यर्द कुनै कािर्ले स्थानीय तहबाट मृत्युको कािर् उल्लेख नभएको भए चजल्लाबाट चचवकत्सकलाई सम्पकय
र्िे ि मृत्युको कािर् उल्लेख र्नय सवकनेछ ।

चजल्ला स्तरिय एम.वप.िी.एस. आि. समममतको बैठक संचालन र्नय सवकने छ ि मातृ मृत्यु नभएको हकमा,
चजल्ला स्तिमा रैमामसक रुपमा समममतको बैठक बसेि कायय योजनामा छलर्ल र्नय सवकनेछ ।

आवश्यिा अनुसाि स्वास््य कमीहरुलाई (अस्पताल / समुदायका) MPDSR को अमभमुखीकिर् / तामलम
र्दन सवकनेछ ।

मातृ तथा नवजात चशशु काययक्रमको अनुर्मन र्नय सवकनेछ ।

मातृ मृत्यु सममक्षा पछी र्नुय पने तत्काल प्रमतवक्रया र्ने सवकनेछ ।
तत्काल र्नय सवकने र्ुर्स्तिका काययहरु र्नय सवकनेछ ।
बजेटको बाँि र्ाँि मनम्नानुसाि र्नय सवकनेछ :

मौचखक परिक्षर् (VA) र्नुय पिे मा स्वास््य कायायलयबाट दै मनक तथा भ्रमर् भत्ता लार्ु हुने ठाउँमा, नेपाल

सिकािको मनयम अनुसाि र्दन सवकनेछ। दै मनक तथा भ्रमर् भत्ता लार्ु नहुने ठाउँको हकमा एउटा VA र्िे
वापत एक मुस्ट रु १५०० र्दन सवकनेछ । VA चजल्लाबाट र्नुय पने अवस्था आए पमन अनलाइन इन्त्ट्री
सम्बचन्त्धत स्थानीय तह बाटै र्नुय पनेछ ।

मौचखक परिक्षर्को आधािमा मृत्युको कािर् उल्लेख र्नुय पिे वापत कािर् उल्लेख र्ने चचवकत्सकलाई
प्रत्येक मातृ मृत्युको लामर् रु. १०००/ र्दन सवकनेछ ।

चजल्लामा एम.वप.िी.एस.आि बैठक बसे वापत, नेपाल सिकािको मनयम अनुसाि खाजा खचय, बैठक खचय र्नय
सवकने छ ।

चजल्लाको स्वास््य कायायलयमा िहेकोको बजेटबाट मनम्न थप काययहरु र्नय सवकनेछ:
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एम. वप. िी. एस. आि. र्ािम / मनदे चशका छाप्ने वा र्ोटो कपी र्ने
चावहए अनुसािको नोट कापी, पेन आर्द स्टे शनिी खरिद र्नय सवकनेछ

आवश्यिा अनुसाि सामाग्री खरिद र्नय सवकनेछ जस्तै: कम्प्यूटि/ल्यापटप, वप्रन्त्टि, दिाज, टे बल
ु , कुमसय,
इन्त्टिनेट आर्द

यस काययक्रम संचालन र्नयको लामर् आवश्यक एम. वप. िी. एस. आि. र्ािमहरु, मनदे चशका, मार्य दशयन,
परिवाि कल्यार् महाशाखाको वेबसाइट www.fwd.gov.np मा िाचखएको छ ।

स्थानीय तहमा यो काययक्रम संचालन र्दाय एम. वप. िी. एस. आि. मनदे चशका २०७८ ि एम. वप. िी. एस.
आि. मार्य दशयन २०७८ अनुसाि संचालन र्नुय पनेछ ।
काययक्रम मबस्ताि हुने स्थानहरु:

यस आमथयक वषय २०७९/८० मा यो काययक्रम ११ वटा चजल्लाहरुमा मबस्ताि र्रिने छ:
प्रदे श १: उदयपुि

मधेस प्रदे श: मसिाहा, सप्तिी, महोत्तिी
र्ण्िकी प्रदे श:स्याङ्जा

लुचम्बनी प्रदे श: नवलपिासी पचश्चम, कवपलबस्तु, र्ुल्मी, िोल्पा
सुदिु पचश्चम प्रदे श: कंचनपुि, बाजुिा

यस काययक्रमका लामर् स्वास््य कायायलयमा १० लाख दे चख ३५ लाख सम्मको बजेट मबमनयोजन र्रिएको
छ ।

यी चजल्लाहरुमा परिवाि कल्यार् महाशाखाबाट प्रचशक्षक प्रचशक्षर् तामलम र्दइने छ

।

स्वास््य कायायलयबाट सम्पूर्य स्थानीय तह, सम्पूर्य स्वास््य कमीहरु लर्ायत सम्पूर्य मवहला सामुदावयक
स्वयम् सेववका सम्म अमभमुखीकिर् काययक्रम संचालन हुनेछ ।

अमभमुखीकिर् काययक्रम, मबमनयोजन र्रिएको बजेटबाट, मनम्नानुसाि र्नय सवकने छ:

सिोकािवाला ि एम.वप.िी.एस.आि. समममतका पदामधकािीहरुको अमभमुखीकिर्: १ र्दन ।

सहभार्ीहरु: मातृ तथा नवजात चशशु काययक्रममा काम र्ने सिोकािवालाहरु, स्वास््य कायायलयको टोमल,
स्वास््य कायायलयको एम.वप.िी. एस.आि. सममती (सममती र्ठन र्िे ि अमभमुखीकिर् र्ने)
स्वास््यकमीहरुको अमभमुखीकिर्: २ र्दन

सहभार्ीहरु: चजल्ला मभरका सम्पूर्य स्थामनय तह (स्थानीय तह ि स्थानीय तहका स्वास््य संस्थाहरु) मा
काययित स्वास््यकमी तथा त्यांक सम्बचन्त्ध काम र्ने कमयचािीहरु

मवहला सामुदावयक स्वास््य स्वयम् सेववकाको अमभमुखीकिर्: १ र्दन

अमभमुखीकिर् भएका स्थानीय तहहरुले मातृ मृत्युको सुचचमतकिर्, प्रािचम्भक पवहचान, मौचखक परिक्षर् ि
मृत्युको कािर् उल्लेख र्िे को सुमनचस्चत र्ने ि अनलाइन इन्त्ट्री भएको पमन सुमनचस्चत र्नुय पनेछ ।
मातृ मृत्यु सममक्षा पछी र्नुय पने तत्काल प्रमतवक्रया र्ने सवकनेछ ।
तत्काल र्नय सवकने र्ुर्स्तिका काययहरु र्नय सवकनेछ ।
अमभलेख

चजल्ला अन्त्तर्यतको सबै स्थानीय तह तथा स्थानीय तहबाट सबै मातृ मृत्युहरूको पवहचान भएको, तोवकएको

प्रमतवेदन

र्ािमहरू अन लाइन इन्त्ट्री भएको सुमनचस्चत र्नुय पदयछ ।

तथा

सन्त्दभय

सामाग्री

िाँचामा सुचचमतकिर् र्ािम, प्रािचम्भक पवहचान र्ािम ि मौचखक परिक्षर् र्ािमहरु भििे को ि सबै
परिवाि कल्यार् महाशाखामा कायय सम्पन्न भएको जानकािी र्िाउनु पनेछ ।

एम. वप. िी. एस. आि मनदे चशका- २०७८, एम. वप. िी. एस. आि मार्य दशयन- २०७८, कायय संचालन
मनदे चशका- २०७९/८०
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४. अस्पतालहरुवाट प्रसत
ु ी सम्बजन्ि आकजस्मक रुपमा िे फि
परिचय

मातृ तथा नवजात चशशु मृत्युका मबमभन्न कािर्हरु मध्ये समयमै स्वास््य संस्था पुग्नमा हुने
विलाई एक हो । स्वास््य संस्थामा

सेवा मलने बािे मनर्यय र्नय हुने विलाई तथा यातायातको

क्रममा हुने विलाई ि स्वास््य संस्थामा सेवा र्दन हुने विलाइय ले मातृ तथा नवजात चशशु मृत्यु

हुने सम्भावनालाई बिाउँछ । अतःमबमभन्न वकमसमका विलाईहरु नहुन् भन्नको लामर् सुदृि प्रेषर्
प्रर्ली आवश्यक हुन्त्छ ।
उद्देश्य

• कुनै पमन र्भयवती वा सुत्केिी मवहला लाई आमथयक अवस्था कमजोि भएकै कािर् थप

उपचािको लामर् अन्त्य अस्पतालमा पुग्न नससने अवस्था नआओस भन्नको मनममत्त आमथयक

अवस्था अत्यन्त्तै कमजोि भएका तथा असहायहरुलाई मनशुल्क प्रेषर्को व्यवस्था ममलाउने ।
मातृ मृत्यु कम र्नय प्रभावकािी प्रेषर् प्रर्लीको व्यवस्था र्ने।
अपेचक्षत

प्रमतर्ल

कुनै पमन र्भयवती वा सुत्केिी मवहला लाई आमथयक अवस्था कमजोि भएकै कािर् थप

उपचािको लामर् अन्त्य अस्पतालमा पुग्न नससने अवस्था नआओस भन्नको मनममत्त आमथयक

अवस्था अत्यन्त्तै कमजोि भएका तथा असहायहरुलाई मनशुल्क प्रेषर्को व्यवस्था भएको हुनछ
े
।

सन्त्चालन
प्रकृया

काययक्रम संचालन र्ने मनकाय प्रदे श अन्त्तर्यतका अस्पतालहरु ।

यस काययक्रम अन्त्तर्यत रिर्ेिल सेवाका लामर् सम्बचन्त्धत अस्पताल हरुले मुख्य मनम्न
वक्रयाकलापहरु र्नुप
य ने छ:

प्रेषर् खचय को दि िे ट मनधायिर् र्ने

बजेट ववमनयोजन भएका अस्पतालले अस्पतालबाट िे र्ि भई जाने संभाववत सबैभन्त्दा नचजकको

अस्पतालहरुसम्म पुग्न लाग्ने खचय अनुसािको दि मनधायिर् र्नुय पने छ। यर्द पवहले नै समममतले
दि िे ट तोवकएको भएमा सोवह दिलाई आधाि मान्न सवकने छ । दि मनधायिर् र्दाय एम्बुलेन्त्स
तथा एम्बुलेन्त्सको उपलब्धता नभएको अवस्थामा प्रचमलत यातायातको साधनको प्रयोर् र्नय
सवकने र्रि मनधायिर् र्नुप
य नेछ

अस्पतालले जुन अस्पतालमा िे र्ि र्िी पठाउने हो सो अस्पतालसँर् समन्त्वय र्िी पठाउनु पनेछ
।

प्रेषर् मापदण्िको पवहचान र्ने

प्रसुती सम्बचन्त्ध आकचस्मक जवटलता भई समयमै उपचाि र्नय नसकी ज्यान जानससने चस्थमत
मसजयना भएको अवस्थाका अमत र्रिब ि मसमान्त्तकृत समुहका मवहलाहरुलाई मार प्रेषर्खचय
उपलब्ध र्िाउन सवकनेछ l आकचस्मक अवस्था भएपमन सेवाग्राही आर्ैले प्रेषर् सम्बचन्त्ध

व्यवस्थापन र्नय ससने चस्थमत भएकालाई यो प्रेषर् बजेट सहयोर् उपलब्ध नर्िाउने ताकी अमत
र्रिब मवहलाहरुको ज्यान बचाउन भूममका खेल्न सवकयोस l

CEONC अस्पतालबाट सबै भन्त्दा नचजकको referral hospital मा

आकचस्मक अवस्थामा मार प्रेषर् खचय उपलब्ध र्िाउन सवकनेछ l

प्रेषर् र्रि पठाउनु पने

तलको शंदभय सामग्रीमा र्दइएको, आमाहरुलाई प्रेषर् र्नुप
य ने चस्थमत मध्ये आपतकालीन मातृ
प्रेषर् र्नुप
य ने चस्थमत भएकालाई मार यो खचय उपलब्ध र्िाउन सवकने छ l

प्रसुती जवटलता भएका आमाहरुको अवस्था (प्रेषर् खचय उपलब्ध अिाउनु पने वा नपने) को
मनर्यय र्ने चजम्मेवािी प्रसुती ववभार्का मबभामर्य प्रमुख ि nursing इन्त्चाजयको मसर्ारिसमा
मेमिकल superintendent ले र्नय सवकने छ l
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Air Lifting र्रि प्रेषर् र्ने अवस्था को लामर्

प्रमुख चजल्ला अमधकािी (CDO) मार्यत मवहला

बालबालीका तथा जेष्ठ नार्िीक मन्त्रालयमा समन्त्वय र्रि पठाउनु पनेछ साथै यसको मबस्तृत
जानकािीको लामर् दुर्म
य क्षेरका ज्यान जोचखममा पिे का र्भयवती तथा सुत्केिी मवहलाहरुको

लामर् हवाई उद्धाि सम्बन्त्धी काययववमध २०७५ अनुसाि र्नुय पनेछ । सम्पकय नं
९८५१२५५२५४, ०१-४२००३२८, ०१-४२००३३७
वजेट

बांिर्ाँि

वजेट बांिर्ाँि ि श्रोत व्यवस्थापन

यस चशषयकमा िहेको बजेट प्राप्त र्िे का CEONC अस्पतालहरुले , एम्बुलेन्त्स सममतीले मनर्यय र्िे
अनुसाि अस्पतालवाट प्रेषर् भई जाने प्रसुती जवटलता भएका आमाहरुलाई मामथ उल्लेचखत
मापदण्ि अनुसाि सहयोर् उपलब्ध र्िाउने l

आकचस्मक प्रसुती जवटलता भएका अमत र्िीब तथा मसमान्त्तकृत मवहलाहरुलाई प्रेषर् िकम

सहयोर् र्नय यस चशषयकमा न्त्यन
ु तम बजेट ववमनयोचजत र्रिएकोले सम्पुर्य प्रसुती जवटलता भएका
आमाहरुलाई िकम सहयोर् र्नय नसवकने हुनाले अस्पतालले प्रदे श ि स्थानीय तहहरुका

जनप्रमतमनमध ि स्वास््य महाशाखा/शाखा प्रमुखहरु संर्को समन्त्वयमा प्रदे श ि स्थानीयतहहरुबाट
प्रसुती प्रेषर् बजेटको श्रोत व्यवस्थापन र्नय सकेको खण्िमा सम्पुर्य प्रसुती जवटलता भएका
आमाहरुलाई सहयोर् र्नय सवकनेछ l

आकचस्मक प्रसुती प्रेषर्का लामर् प्रदे श तथा स्थानीयतह हरुले Free Ambulance को व्यवस्था

पमन ममलाउन सवकनेछ l यसकोलार्ी अस्पताल प्रशाशन ि प्रसुती मबभार्ले समन्त्वयकािी भूममका
खेल्न अमत महत्वपुर्छ
य l
अमभलेख

तथा प्रमतवेदन

अस्पतालले िे र्िल बापत प्रदान र्ने प्रेषर् िकमको अमभलेख तथा प्रमतबेदन दुरुस्त िाख्नुपनेछ l
प्रेषर् र्रि पठाउने आकचस्मक प्रसुती जवटलता भएका मवहलाहरुको प्रेषर् पुजाय ि प्रेषर् खचय
उपलब्ध र्िाउने मनर्ययको एकप्रमत प्रसुती ववभार्का र्ोकल व्यचिले काययक्रमको लेखा
परिक्षर्को लामर् दुरुस्त िाख्ने ि अस्पतालको लेखाशाखा संर् समन्त्वय र्ने l

सन्त्दभय सामग्री

काययसंचालन मनदे चशका २०७(

५ .अस्पतालहरुमा MPDSR तथा Birth Defect/Robson Classification काययक्रमको सचालन
(मनचज अस्पतालहरुको हकमा स्वास््य कायायलयमा)
५.१ अस्पतालहरुमा MPDSR काययक्रमको सचालन
परिचय

नेपालको संववधान २०७२ ले आधािभूत

स्वास््य सेवालाइय मौमलक हकको रूपमा स्थावपत

र्िे को छ । सुिचक्षत मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास््य अमधकाि ऐन २०७५ तथा जनस्वास््य ऐन

२०७५ ले प्रजननस्वास््य तथा सुिचक्षत मातृत्व ि नवजात चशशु स्वास््यलाइय आधािभूत स्वास््य

सेवा मार्यत हिे क नार्िीकलाइय मन:शुल्क रूपमा सेवा पुयायउने लक्ष्य मलएको छ। संमबधान तथा

ऐनले प्रदत्त र्िे को अमधकाि तथा हकमा मवहलाहरुको बच्चा जन्त्माउने क्रममा ज्यान जान र्दनु

हुदैन भन्ने कुिालाई नेपाल सिकािले धेिै महत्व र्दएको छ । नेपाल सिकाि, स्वास््य तथा
जनसंख्या मन्त्रालयले सुिचक्षत मातृत्व सम्बन्त्धी ववववध प्रयासबाट मातृ, नवजात चशशु तथा पेरिनेटल
मृत्यु घटाउनका लामर् एम.वप.िी.एस.आि काययक्रमको सुरुवात र्िे को हो

ववश्व स्वास््य संर्ठनको अनुमान अनुसाि ववश्वमा वषेनी१३ किोि बच्चाहरू जन्त्मन्त्छन् भने
१००० चजववत जन्त्ममा ३८ बच्चाहरुको पांच वषय नपुग्दै मृत्यु हुन्त्छ (WHO,२०१९) ।
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मातृ मृत्यु मनर्िानी तथा प्रमतकायय समुदाय तथा स्वास््य संस्थामा हुने मातृ मृत्यु घटाउन मद्दत
पुयायउछ ि हाल यो काययक्रममा अस्पताल तथा समुदायमा काययक्रम संचालन तथा मबस्तािको
लामर्बजेट मबमनयोजन र्रिएको छ ।
उद्देश्य

सिकािी, र्ैह्र सिकािी तथा मनजी अस्पतालहरुमा भएका मातृ मृत्युको पवहचान र्नय, सममक्षा र्रि
मृत्युको कािर् पवहचान र्नय ि भववमयमा त्यस्ता मृत्युहरु हुन नर्दन र्ुर्स्ति सुधािको लामर्
अस्पतालहरुमा उपयुि वक्रयाकलापहरु संचालन र्ने ।

अपेचक्षत

प्रमतर्ल
संचालन ववमध

काययक्रम संचालन भए पश्चात अस्पतालहरुमा हुने मातृ तथा पेरिनेटल मृत्युको (मृत जन्त्म ि
जन्त्मेको ७ र्दन मभर भएको मृत्यु) कािर् ववश्लेषर् र्रि भववमयमा त्यस्ता मातृ तथा पेरिनेटल
मृत्यु कम हुने।

५.१.१अस्पतालमा एम. वप.िी.एस.आि. काययक्रम सं चालन प्रवक्रया:

यस काययक्रम लार्ु भएका अस्पतालहरुमा मातृ मृत्यु भएमा एम. वप. िी. एस. आि मनदे चशका

ि मार्य दशयन- २०७८ अनुसाि मातृ मृत्यु भएको हिे क पटक ि पेरिनेटल मृत्यु भएमा मामसक

रुपमा सममक्षा र्नुय पनेछ । कुनै मवहना मातृ तथा पेरिनेटल मृत्यु केवह नभए पमन, प्रत्येक मवहना
समममत बैठक बस्नु पनेछ ।

सममक्षाबाट प्राप्त सुझाबको आधािमा र्ुर्स्ति सुधािका काययहरु र्नुप
य नेछ ।

अस्पताल स्तिीय एम.वप.िी.एस.आि. बैठक, अस्पताल समममतका पदामधकािीहरु ि आमचन्त्रत
सदस्यहरुलाई समेत सहभार्ी र्िाई संचालन र्नुय पनेछ ।

आ०व० २०७९।०८० मा थप २७ वटा अस्पतालहरुमा काययक्रमको ववस्ताि हुनछ
े ि सो
काययक्रम संन्त्चालनको लार्ी सम्वचन्त्धत अस्पताल तथा स्वास््य कायायलयमा वजेट ववमनयोजन
र्रिएको छ ।

यस काययक्रम सं चालन अन्त्तर्यत मनम्न काययहरु र्नुय पनेछ:

मनजी तथा र्ैह्र सिकािी अस्पतालहरुको हकमा, स्वास््य कायायलयमा तोवकएको स्वास््य कमीले

सम्बचन्त्धत अस्पतालको मेमिकल िे कियि सँर् समन्त्वय र्रि एम.वप.िी.एस.आि सममती बैठक
संचालन र्नुय पनेछ ि साथै िकम भुिानी पमन र्नुय पनेछ।

यस काययक्रम लार्ु भएका सम्पूर्य अस्पतालहरुमा एम.वप.िी.एस.आि सँर् सम्बचन्त्धत र्ािमको

व्यवस्थापन, छपाई, र्ोटोकपी, प्रमतवेदन तयारि, इन्त्टिनेट सेवा वापतको बावषयक एकमुष्ठ खचय,
र्ािमहरुको अनलाइन इन्त्ट्री तथा र्ुर्स्ति सुधािका वक्रयाकलापमा भुिानी र्रिनेछ ।

ववमनयोचजत बजेटबाट, बजेटको परिमधमा िही, समममतको बैठकको लामर् खाजा र्ािम छपाई,

र्ोटोकवप, स्टे शनिी, प्रमतवेदन तयािी, इन्त्टिनेट लर्ायत काययक्रम सँर् सम्बचन्त्धत अन्त्य चशषयकमा

खचय र्नय सवकनेछ । साथै आवश्यिा अनुसाि ल्यापटप / कम्प्यूटि, दिाज, आर्द खरिद र्नय
सवकनेछ ।

काययक्रमको लामर् बजेटको बाँिर्ाँि मनम्नानुसाि र्नय सवकनेछ:

प्रत्येक Maternal Death Review (MDR) र्ािम भिे वापत रु. ३००/ र्दन सवकनेछ ।

प्रत्येक Maternal Death Revie (MDR) र्ािम अनलाइन इन्त्ट्री र्िे वापत रु. ५००/ र्दन सवकनेछ
प्रत्येक Perinatal Death Review (PDR) र्ािम भिे वापत रु. २००/ र्दन सवकनेछ ।

प्रत्येक Perinatal Death Review Summary र्ािम भिे वापत रु. ३००/ र्दन सवकनेछ ।

प्रत्येक Perinatal Death Review Summary र्ािम अनलाइन इन्त्ट्री र्िे वापत रु. २००/ र्दन सवकनेछ
५.१.२ ROBSON Classification:

शल्यवक्रयाद्धािा वच्चा जन्त्माउने सेवा उपलब्ध र्िाउने (CEONC) अस्पतालहरुले Robson Classification
प्रकृया लार्ु र्नय बनेको मनदे चशका "शल्यक्रयाद्धािा बच्चा जन्त्माउने प्रवक्रयाको अनुर्मन ि

व्यवस्थापनका लामर् कायायन्त्वयन मनदे चशका २०७८ " को प्रयोर् र्िी िोव्सन classification प्रवक्रया

127

लार्ु र्ने ि प्रत्येक मवहना यसको प्रमतवेदन ODK Mobile APP को प्रयोर्िी परिवाि कल्यार्
महाशाखामा पठाउनु पनेछ ।
अमभलेख तथा
प्रमतवेदन

चजल्ला अन्त्तर्यतका MPDSR काययक्रम लार्ु भएका सबै अस्पतालहरुबाट सबै मातृ तथा पेरिनेटल
मृत्युहरूको पवहचान भएको, तोवकएको िाँचामा मातृ मृत्यु सममक्षा र्ािम, पेरिनेटल मृत्यु सममक्षा
र्ािम ि पेरिनेटल मृत्यु सममक्षा सािं श र्ािमहरु भिे को ि सबै र्ािमहरू अन लाइन इन्त्ट्री
भएको सुमनचस्चत र्नुय पदयछ ।

यस काययक्रमको लामर् आवश्यक खचय अथय मन्त्रालयको मापदण्ि अनुसाि यसै चशषयकबाट
मनम्नानुसाि खचय र्नय सवकनेछ:

त्यांक व्यवस्थापनको लामर् आवश्यक पने र्ािमको र्ोटोकपी, वप्रन्त्ट तथा इन्त्टिनेट सेवा
वापतको िकम

सममक्षा बैठकको प्रमतवेदन तयािीको लामर् आवश्यक खचय, खाजा खचय, बैठक खचय
सन्त्दभय सामाग्री

एम. वप. िी. एस. आि मनदे चशका – २०७८, एम. वप. िी. एस. आि मार्य दशयन – २०७८,
कायय संचालन मनदे चशका – २०७९/८०,

शल्यक्रयाद्धािा बच्चा जन्त्माउने प्रवक्रयाको अनुर्मन ि व्यवस्थापनका लामर् कायायन्त्वयन मनदे चशका
२०७८
मस.न.

काययक्रम मनिन्त्ति भएका अस्पतालहरु

चजल्ला

१

पाँचथि अस्पताल

पाँचथि

२

इलाम अस्पताल

इलाम

३

संखुवासभा अस्पताल

संखुवासभा

४

र्ाप्लु अस्पताल

सोलुखुम्बु

५

ओखलिुंर्ा सामुदावयक अस्पताल

ओखलिुंर्ा

६

आम्दा अस्पताल

झापा

७

लाइर् लाइन अस्पताल

झापा

८

मेची अस्पताल

झापा

९

नोबेल अस्पताल

मोिं र्

१०

मबिाट मेमिकल कलेज अस्पताल

मोिं र्

११

मब. वप. कोइिाला स्वास््य मबज्ञान प्रमतष्ठान

सुनसिी

१२

दुहबी अस्पताल

सुनसिी

१३

इनरुवा अस्पताल

सुनसिी

१४

मसिाहा अस्पताल

मसिाहा

१५

जनकपुि अस्पताल

धनुषा

१६

जलेश्वि अस्पताल

महोत्तिी

१७

एर्. पान (FPAN)

सलायही

१८

नमुना अस्पताल

सलायही

१९

मलंर्वा अस्पताल

सलायही

२०

र्ौि अस्पताल

िौतहट

२१

कलैया अस्पताल

कलैया

२२

िामेछाप अस्पताल

िामेछाप

२३

मसन्त्धुली अस्पताल

मसन्त्धुली
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२४

चौतािा अस्पताल

मसधुपाल्चोक

२५

िसुवा अस्पताल

िसुवा

२६

मरशुली अस्पताल

नुवाकोट

२७

धार्दं र् अस्पताल

धार्दं र्

२८

चचतवन मेमिकल कलेज

चचतवन

२९

कलेज अर् मेमिकल साइन्त्स

चचतवन

३०

हेटौिा अस्पताल

मकवानपुि

३१

भिपुि अस्पताल

भिपुि

३२

वकस्ट मेमिकल कलेज अस्पताल

लमलतपुि

३३

पाटन स्वास््य ववज्ञान प्रमतष्ठान

लमलतपुि

३४

मसववल अस्पताल

काठमान्त्िौ

३५

काठमान्त्िौ मेमिकल कलेज अस्पताल

काठमान्त्िौ

३६

नेपाल मेमिकल कलेज अस्पताल

काठमान्त्िौ

३७

मरभुवन ववश्व ववद्यालय वटचचंर् अस्पताल

काठमान्त्िौ

३८

वकमतयपिु अस्पताल

काठमान्त्िौ

३९

मोिेल अस्पताल

काठमान्त्िौ

४०

ओम अस्पताल तथा अनुसन्त्धान केन्त्र

काठमान्त्िौ

४१

धुमलखेल अस्पताल (Birth Defect)

काभ्रेपलान्त्चोक

४२

र्ोखाय अस्पताल

र्ोखाय

४३

लम्जुंर् सामुदावयक अस्पताल

लम्जुंर्

४४

दमौली अस्पताल

तनहु

४५

मचर्पाल मेमिकल कलेज अस्पताल

काचस्क

४६

र्ण्िकी मेमिकल कलेज अस्पताल

काचस्क

४७

मससुवा अस्पताल

काचस्क

४८

मातृ चशशु ममतेिी अस्पताल

काचस्क

४९

पबयत अस्पताल

पबयत

५०

स्याङ्गजा अस्पताल

स्याङ्गजा

५१

बेनी अस्पताल

म्याग्दी

५२

धौलामर्रि अस्पताल

बाग्लुंर्

५३

पृमथवी चन्त्र अस्पताल

नवलपिासी पचश्चम

५४

आम्दा- बुटवल

रुपन्त्दे ही

५५

दे वदह मेमिकल कलेज अस्पताल

रुपन्त्दे ही

५६

युमनभसयल कलेज ओर् मेमिकल साइनसेज

रुपन्त्दे ही

५७

लुचम्बनी प्रादे चशक अस्पताल

रुपन्त्दे ही

५८

मभम अस्पताल

रुपन्त्दे ही

५९

तौलीहवा अस्पताल

कवपलवस्तु

६०

लुचम्बनी मेमिकल कलेज अस्पताल

पाल्पा

६१

पाल्पा ममसन अस्पताल

पाल्पा

६२

अघायखाँची अस्पताल

अघायखाँची

६३

र्ुल्मी अस्पताल

र्ुल्मी
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६४

िोल्पा अस्पताल

िोल्पा

६५

िामप्त अस्पताल- तुलसीपुि

दांर्

६६

नेपालर्ंज मेमिकल कलेज अस्पताल- नेपालर्ंज

बाँके

६७

नेपालर्ंज मेमिकल कलेज अस्पताल- कोहलपुि

बाँके

६८

बर्दयया अस्पताल

बर्दयया

६९

दुनइ अस्पताल

िोल्पा

७०

मुर् ु अस्पताल

मुर् ु

७१

हुम्ला अस्पताल

हुम्ला

७२

कामलकोट अस्पताल

कामलकोट

७३

सुखेत प्रादे चशक अस्पताल

सुखेत

७४

मेहेलकुना अस्पताल

सुखेत

७५

बझांर् अस्पताल

बझांर्

७६

िोटी अस्पताल

िोटी

७७

अछाम अस्पताल

अछाम

७८

बैतिी अस्पताल

बैतिी

७९

महाकाली अस्पताल

कंचनपुि

८०

नवजीवन अस्पताल

कैलाली

८१

मालाखेती

कैलाली

८२

घोिा घोिी अस्पताल

कैलाली

८३

सेती प्रादे चशक अस्पताल

कैलाली

८४

वटकापुि अस्पताल

कैलाली

८५

बाजुिा अस्पताल

बाजुिा

मस.न.

काययक्रम ववस्ताि हुने अस्पतालहरु

चजल्ला

१

ताप्लेजंर्
ु अस्पताल

ताप्लेजंर्
ु

२

तेह्रथुम अस्पताल

तेह्रथुम

३

धनकुटा अस्पताल

धनकुटा

४

भोजपुि अस्पताल

भोजपुि

५

खोटांर् अस्पताल

खोटांर्

६

रुम्जाटाि अस्पताल, ओखलिुंर्ा

ओखलिुंर्ा

७

र्ाइघाट अस्पताल, उदयपुि

उदयपुि

८

िाम प्रसाद उमाशंकि अस्पताल, लाहान

लाहान

९

बािा अस्पताल

बािा

१०

नेशनल मेमिकल कलेज अस्पताल

पसाय

११

चरिकोट अस्पताल

दोलखा

१२

धुमलखेल अस्पताल (MPDSR)

काभ्रेपलान्त्चोक

१३

मेमथनकोट अस्पताल

काभ्रेपलान्त्चोक

१४

आमी मेमिकल कलेज अस्पताल

काठमाण्िौ

१५

मनाङ्ग अस्पताल

मनाङ्ग
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१६

मुस्तांर् अस्पताल

मुस्तांर्

१७

बाग्लुंर् अस्पताल

बाग्लुंर्

१८

लुचम्बनी अस्पताल- िामपुि

पाल्पा

१९

रुकुम पुवय अस्पताल

रुकुम पुवय

२०

प्युठान अस्पताल

प्युठान

२१

वेस्टनय अस्पताल

बाँके

२२

रुकुम पचश्चम अस्पताल

रुकुम पचश्चम

२३

सल्यान अस्पताल

सल्यान

२४

जाजिकोट अस्पताल

जाजिकोट

२५

दै लेख अस्पताल

दै लेख

२६

बयलपाटा अस्पताल

अछाम

२७

दाचल
य ु ा अस्पताल

दाचल
यु ा

५.२ अस्पतालहरुमा Birth Defect कायभिमको सचालन
परिचय

नेपालमा हाल ववधेमान उच्च नवजात चशशू मृत्यू तथा पेरिनेटल मृत्यूको प्रमूख कािर् मा वच्चा ववकलाङ्ग जन्त्मनु पमन
एक हो।यस्ता केसहरुको पवहचान र्िे ि सो हुनक
ु ो कािर्लाई कम र्िाउन सके यसले नवजात चशशुको
मृत्यु घटाउन पमन मद्दत पुयायउनेछ ।

यस काययक्रम संचालनको लामर् बजेट एम. वप. िी. एस. आि काययक्रम संर्ै एक मुिमा बजेट मबमनयोजन
र्रिएको छ ।
उद्देश्य

सिकािी, र्ैह्र सिकािी तथा मनजी अस्पतालहरुमा भएका BirthDefect का केशारुको पवहचान र्ने ।

अपेचक्षत

काययक्रम संचालन भएका पश्चात अस्पतालहरुमा BirthDefect का केसहरुको पवहचान र्ने ।

संचालन

अस्पतालमा Birth Defect काययक्रम सं चालन प्रवक्रया:

प्रमतर्ल
ववमध

यस काययक्रम जम्मा १७ बटा अस्पतालहरुमा लार्ु भएको छ ।

प्रदे श १: कोशी प्रादेचशक अस्पताल, मब.वप. कोइिाला स्वास््य मबज्ञान प्रमतष्ठान

बार्मती प्रदे श: पिोपकाि प्रसुती तथा मवहला अस्पताल, नेपाल मसववल अस्पताल, पाटन

स्वास््य ववज्ञान

प्रमतष्ठान, वकस्ट मेमिकल कलेज, काठमाण्िौ मेमिकल कलेज, धुमलखेल मेमिकल कलेज, चचतवन मेमिकल
कलेज, वटचचंर् अस्पताल, भितपुि अस्पताल, नेपाल मेमिकल कलेज

र्ण्िकी प्रदे श: मचर्पाल मेमिकल कलेज, पोखिा स्वास््य ववज्ञान प्रमतष्ठान

लुचम्बनी प्रदे श: नेपालर्ंज मेमिकल कलेज- कोहलपुि, नेपालर्ंज मेमिकल कलेजलुचम्बनी मेमिकल कलेज

नेपालर्ंज,

उल्लेचखत १७ अस्पतालमा BirthDefect काययक्रम संचालन र्नयको लामर् MPDSR संर्ै एक मुिमा बजेट
मबमनयोजन र्रिएको छ ।

यस BirthDefect काययक्रम सं चालन अन्त्तर्यत मनम्न काययहरु र्नुय पनेछ:
मनजी तथा र्ैह्र सिकािी अस्पतालहरुको हकमा, स्वास््य कायायलयमा तोवकएको स्वास््य कमीले पेस्की मलएि

सम्बचन्त्धत अस्पतालको मेमिकल िे कियि वा सम्बचन्त्धत र्ोकल व्यचि सँर् समन्त्वय र्रि िकम भुिानी र्नुय
पनेछ।
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यस काययक्रम लार्ु भएका सम्पूर्य अस्पतालहरुमा BirthDefect सँर् सम्बचन्त्धत र्ािमको व्यवस्थापन, छपाई,
र्ोटोकपी, प्रमतवेदन तयारि, इन्त्टिनेट सेवा वापतको बावषयक एकमुष्ठ खचय,
तथा र्ुर्स्ति सुधािका वक्रयाकलापमा भुिानी र्रिनेछ ।

र्ािमहरुको अनलाइन इन्त्ट्री

ववमनयोचजत बजेटबाट, बजेटको परिमधमा िही, अधय बावषयक / बावषयक बैठकको लामर् खाजा र्ािम छपाई,

र्ािम आर्द र्ोटोकवप, स्टे शनिी, प्रमतवेदन तयािी, इन्त्टिनेट लर्ायत काययक्रम सँर् सम्बचन्त्धत अन्त्य चशषयकमा
खचय र्नय सवकनेछ । साथै आवश्यिा अनुसाि ल्यापटप / कम्प्यूटि, दिाज, आर्द खरिद र्नय सवकनेछ ।
BirthDefect काययक्रमको लामर् बजेटको बाँिर्ाँि मनम्नानुसाि र्नय सवकनेछ:
प्रत्येक birthdefect र्ािम भिे वापत रु. ५००/ र्दन सवकनेछ ।

प्रत्येक birthdefect र्ािम अनलाइन इन्त्ट्री र्िे वापत रु. ५००/ र्दन सवकनेछ ।
अमभलेख

चजल्ला अन्त्तर्यतका Birth Defect काययक्रम लार्ु भएका सबै अस्पतालहरुबाट सबै Birth Defect का केसहरुको

प्रमतवेदन

र्नुय पदयछ ।

तथा

पवहचान भएको, तोवकएको िाँचामा र्ािमहरु भििे को ि सबै र्ािमहरू अन लाइन इन्त्ट्री भएको सुमनचस्चत
यस काययक्रमको लामर् आवश्यक खचय अथय मन्त्रालयको मापदण्ि अनुसाि यसै चशषयकबाट मनम्नानुसाि खचय
र्नय सवकनेछ:

त्यांक व्यवस्थापनको लामर् आवश्यक पने र्ािमको र्ोटोकपी, वप्रन्त्ट तथा इन्त्टिनेट सेवा वापतको िकम
अधय बावषयक / बावषयक बैठकको प्रमतवेदन तयािीको लामर् आवश्यक खचय, खाजा खचय, बैठक खचय
सन्त्दभय

सामाग्री

कायय संचालन मनदे चशका – २०७९/८०

६. CEONC कायभिम संचालन
परिचय

संघीय सिकािले प्रत्येक नार्रिकको मौमलक हक सुमनचश्चतता र्नयका लामर्
मवहलाहरुलाई

कुनैपमन

र्भयबमत

अकाल मृत्यूबाट जोर्ाउनका लामर् आकचस्मक प्रसुमत शल्यवक्रया सेवा CEONC

(Comprehensive Emergency Obestetric and Neonatal care) काययक्रम सेवा सुरु र्रिएको
छ।
उद्देश्य

स्वास््य सेवाको पहुँचबाट टािा िहेका सबै र्भयवमत मवहलाहरुलाई अस्पतालहरुमा दक्ष जनशचिको
ब्यबस्थापन र्िी र्ुर्स्तिीय आकचस्मक प्रसुमत सेवा (CEONC) काययक्रम संचालन र्रि मातृ तथा
नबचशशु मृत्यूदि घटाउने।

अपेचक्षत

प्रमतर्ल
सन्त्चालन
प्रकृया

स्वास््य सेवाको पहुँचबाट टािा िहेका सबै र्भयवमत मवहलाहरुलाई अस्पतालहरुमा दक्ष जनशचिको
ब्यबस्थापन र्िी र्ुर्स्तिीय आकचस्मक प्रसुमत सेवा (CEONC) प्रदान र्रि मातृ तथा नबजात
चशशु मृत्यूदि कम हुनेछ ।

यो काययक्रम संचालन र्नयको लामर् सम्बचन्त्धत अस्पतालहरुमा बजेट मबमनयोजन र्रिएको छ ।यस
चशषयकमा ववमनयोजन र्रिएको वजेट CEONC सेवा प्रदान र्नयको लामर् चावहने जनशचि मनयुि

र्नय,पारिश्रममक र्दन ि सेवा अनुसाि प्रोत्साहन िकम मा खचय र्नुय पनेछ ि यो बाहेक अन्त्य चशषयकमा
यो िकम बाट खचय र्नय पाइयने छैन ।

CEONC काययक्रम सञ्चालनको लार्ी जनशिी ब्यवस्थापन मनम्नानुसाि र्नुप
य नेछ ।
१. जनशचि ब्यबस्थापन

१.१. चौमबसघण्टा CEONC सेवाका लामर् चावहने आबश्यक जनशचिको व्यवस्थापन र्नुप
य ने छ।
२.आवश्यक जनशिी
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२.१ चचवकत्सक प्राथममकताको आधािमा स्त्री िोर् मबशेषज्ञ (Gynecologist)

/एम.मि.चज.वप.(MDGP)/DGO/ASBA) हरुबाट क्रमश छनौट र्नुय पनेछ । साथै मामथ उल्लेचखत

शैचक्षक योग्यता हाचशल र्िी शल्यवक्रया सवहतको प्रशुती सेवामा कचम्तमा २ बषय अनुभव र्िे कालाई
प्राथममकता र्दने ।

२.२ एनेस्थेमसया अमसस्टे न्त्ट (कचम्तमा १ बषयको तामलम मलएको हुनप
ु ने )
२.३ स्टार् नसय (OT management को तालीम मलएको )

२.४ल्याब टे चसनमसयन/अमसस्टे न्त्ट/नमसयङ कमयचािी ि कायायलय सहयोर्ी आवश्यकता अनुसाि

२.५ CEONC साईटमा सन्त्तोषजनक कायय र्ने कमयचािीलाई सेवामा मनिन्त्तिता र्दन सवकने छ ।
३. पारिश्रममक मनधायिर्

३.१.यस काययक्रमको लामर् पारिश्रममक मनधायिर् र्दाय मनयमानुसाि र्नुय पनेछ । साथै सेवा
प्रदायकहरुको
सवकनेछ ।

प्रोत्साहनको लामर् थप सुमबधा र्दन अस्पताल ववकास समममतको मनर्ययानुसाि र्नय

४. मनयुि भएका जनशचिले काम छोड्नु भन्त्दा १ मवहना पूबय सुचना र्दई मार छोड्न ममल्ने
छ। पूबय सुचना मबना काम छोिेमा मनजले खाईपाई आएको १ मवहना बिाबिको तलब कट्टी
र्िीनेछ ।

५. माथी उल्लेखीतजनशचिले काययक्रमलाई प्राथमीकता र्दई आवश्यकतानुसाि अस्पतालका अन्त्य
सेवाहरु पमन प्रदान र्नय ससनेछन।

६. CEONC सेवा लार्ु भएका अस्पतालहमा तोकीएको जनशिी उपलब्ध नभएमा सोही अस्पताल
वा अन्त्य अस्पतालबाट माथी उल्लेखीत योग्यता पुर्क
े ा चचवकत्सकहरु उपलब्ध भएमा दोहिो नपने
र्िी मनजलाई थप सुमबधा प्रदान र्िी काममा लर्ाउन सवकनेछ ।

७. अन्त्य र्ैिसिकािी सस्थाको सहयोर्मा संचालन भएका CEONC site हरूमा १ जना नसय तथा १
जना कायायलय सहयोर्ी मनयुि र्नुप
य नेछ। यर्द उल्लेचखत जनशचिहरू पयायप्त भएमा CEONC site
मा आवश्यक पने अन्त्य जनशचि पमन मनयुचि र्नय सवकनेछ।
८. कायय ववविर्

८.१ CEONC सेवा प्रदान र्ने िासटि,नसय,एनेस्थेमसया,ल्याव ि सहयोर्ी कमचायिीको काययववविर्
अनुसूची ४ मा उल्लेख भए वमोचजम काम र्नय र्िाउन पनेछ ।

अस्पतालहरुमा मनिन्त्ति रुपमा CEONC सेवा प्रदान र्नयका लार्ी चावहने आवश्यक जनशिीको
पािीश्रममक तथा अन्त्य सुमबधा का लार्ी सम्झौता भए बमोजीम सेवा मनिन्त्तिताको सुमनश्चतता

र्नुप
य दयछ ।सम्झौता र्दाय तल उल्लेचखत अनुसचु च ६ बमोजीम TOR मा उल्लेख भएका बुदाहरुलाई
समेत समेटने र्िी सेवालाई र्ुर्स्तिीय बनाउन ध्यान र्दनुपनेछ।
काययक्रम सन्त्चालन र्नुप
य ने अस्पतालहरूमाबजेट वाँिर्ाँि :

यो काययक्रमको लामर् सम्बचन्त्धत अस्पताल हरुमा बजेट मबमनयोजन भएको छ।

यस चशषयकमा िकम अपुर् भएमा अस्पताल व्यवस्थापन सममती आर्ै वा सामाचजक ववकास/स्वास््य
मन्त्रालयसंर् समन्त्वय र्रि थप िकम व्यवस्था र्नय सवकने छ ।

काययक्रम सन्त्चालन र्ने मनकाय:यो काययक्रमको बजेट उल्लेचखत चजल्लाका सम्बचन्त्धत अस्पतालहरुमा
मबमनयोजन भएको छ ि अस्पतालहरुले सोवह अनुसाि काययक्रम संचलन र्नुय पनेछ ।
अमभलेख

काययक्रम पश्चात् उि काययक्रमको प्रमतवेदन प्रदे श मनदे शनालयमा अमभलेखमा िाख्नुपनेछ ि सोको

सन्त्दभय सामग्री

काययसंचालन मनदे चशका २०७९, सेवा किाि मनदे चशका २०५९

प्रमतवेदन

बोधाथय परिवाि कल्यार् महाशाखामा पठाउनु पनेछ ।
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७. प्रसूमत चाप विी भएका अस्पतालहरुमा एनेस्थेमसयोलोचजि/ र्ाइनाकोलोचजि/ वपमियावटमसयन/
एनेस्थेमसया सहायक किािमा मनयुिी
परिचय

प्रसूती सेवको चाप ववि भइ ववमभन्न सिकािी अस्पतालहरूमा उपलव्ध भएका जनशिीहरूले
र्ुर्स्तरिय प्रसूती सेवा प्रदान र्नय समस्या भएको ि प्रसूती सेवा मलन अस्पताल सम्म पुर्क
े ा
मवहलाहरूले समेत समयमा सेवा नपाएको अवस्थामा उि अस्पतालहरूमा थप आवश्यक
जनशिी व्यवस्थापन र्नुय पने दे चखएको हुनाले बजेट मबमनयोजन र्रिएको छ।

उद्देश्य

प्रसूती चाप ववि भएका अस्पतालहरूमा थप जनशिी व्यवस्थापन र्रि र्ुर्स्तरिय प्रसूती सेवा

अपेचक्षत

प्रसूमत चाप विी भएका अस्पतालहरुबाट र्ुर्चस्तिय सेवा प्रदान हुनेछ ।

सन्त्चालन

यस चशषयकमा ववमनयोचजत िकम वाट अस्पतालहरूले आमा सुिक्षा काययक्रम लाइय थप

प्रमतर्ल
प्रकृया

प्रदान र्ने।

प्रभावकािी वनाउन ि अस्पतालको क्षमता विाउनको लामर् आवश्यक जनशिी मनयुिी र्नुय

पनेछ ।यसरि मनयुचि र्रिएका सेवा प्रदायक हरुलाईप्रशुती वािय,अपिे सन मथएटि ,नवजात चशशु
वाियहरुमा मार खटाउनु पनेछसाथै अनुसूची ६ मा भएको TOR अनुसाि र्िाउनु पनेछ ।
यस चशषयकमासम्बचन्त्धत अस्पतालहरुमा बजेट ववमनयोजन र्रिएको ।

यस चशषयकमा िकम अपुर् भएमा अस्पताल व्यवस्थापन सममती आर्ै वा प्रदे श सामाचजक ववकास
मन्त्रालय संर् समन्त्वय र्रि थप िकम व्यवस्था र्नय सवकने छ ।

नोट : यो काययक्रमको चशषयकमा एउटा अस्पतालमा दोहोिोबजेट आएको खण्िमा एउटा मार
चशषयक को बजेट खचय र्नुय पनेछ ,त्यस्तो बजेट को पुन िकमान्त्ति

हुनछ
े ।

अमभलेख

काययक्रम पश्चात् उि काययक्रमको प्रमतवेदन प्रदे श मनदे शनालयमा अमभलेखमा िाख्नुपनेछ ि सोको

सन्त्दभय सामग्री

काययसंचालन मनदे चशका २०७९,सेवा किाि मनदे चशका २०५९

प्रमतवेदन

बोधाथय परिवाि कल्यार् महाशाखामा पठाउनु पनेछ ।

८. अस्पतालमा प्रसुती सेवा सं चालन र्नय किािमा स्टार्नसय मनयुचि
परिचय

प्रसुती हुन आउने मवहलाहरुको संख्या बिी भएका अस्पतालहरुमा स्थाई जनशचि कम िहेको

अवस्थामा २४ सै घण्टा मनिन्त्ति रुपमा र्ुर्स्तिीय सेवा संचालन र्नयको लामर् थप स्टार् नसय
किािमा मनयुिी र्िी प्रसुती सेवा संचालन र्नय यो काययक्रमको व्यवस्था र्रिएको छ ।

उद्देश्य

र्ुर्स्तिीय प्रसुती सेवालाई २४ सै घण्टा सुचारु िङ्गले संचालन र्ने ।

अपेचक्षत

र्ुर्स्तिीय प्रसुती सेवा २४ सै घण्टा सुचारु िङ्गले संचालन हुनेछन् ।

सन्त्चालन

स्टार् नसय किािमा मनयुिी र्ने ि TOR बनाइ काम र्नय लर्ाउनु पनेछ । स्टार् नसयको

प्रमतर्ल
प्रकृया

TOR मनम्नानुसािको िहने छ ।

स्टार् नसय मनयुचि र्दाय ववर्त दे चख काययित स्टार् नसयको कायय सम्पादन मूल्याङकन र्दाय
सन्त्तोषजनक पाईएमा बजेटको परिमध मभर िही मनयमानुसाि मनिन्त्तिता र्दन सवकनेछ

स्टार् नसय लाई मनयुचि र्दँदा कायय र्नुप
य ने संस्था तोसनुपने छ ि तोवकएको स्थानमा िही स्टार्
नसय ले सेवा र्दनुपने छ ।

२४ सै घण्टा प्रसूमत सेवा उपलब्ध र्िाउने सम्बन्त्धमा स्थायी ि किािको स्टार् नसय बीचमा
Shift Rotation को ब्यवस्था र्िी २४ सै घण्टा प्रसूमत सेवा सुचारु र्नुय पनेछ
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किािमा मनयुि र्दाय SBA तामलम मलएका ि संस्थार्त प्रसूमत सेवा उपलब्ध र्िाइ िहेकालाई
प्राथममकता र्दने ।

यसिी किािमा मनयुिी भएका स्टार् नसयहरुले अस्पतालको प्रसुती वािय, पोि नेटल वािय,प्रशुती
पोस्ट अपिे वटभ वािय ि OT मा मार खटाउनु पनेछ साथै अनुसच
ू ी ६ मा भाटको TOR अनुसाि
र्िाउनु पनेछ। स्टार् नसय मनयुिीका लामर् मामसक ३०२००। का दिले बजेटको व्यवस्था
र्रिएको छ ।

यस चशषयकमा सम्वचन्त्धत अस्पतालहरुमा बजेट मबमनयोजन र्रिएको छ।उि अस्पतालहरूले
ववर्तमा मनयुि जनशिीको मनिन्त्तिता वा नयाँ मनयुिी र्नय ससनेछन् ।

यस चशषयकमा िकम अपुर् भएमा अस्पताल व्यवस्थापन सममती आर्ै वा प्रदे श सामाचजक ववकास
मन्त्रालय संर् समन्त्वय र्रि थप िकम व्यवस्था र्नय सवकने छ ।
अमभलेख

काययक्रम पश्चात् उि काययक्रमको प्रमतवेदन प्रदे श मनदे शनालयमा अमभलेखमा िाख्नुपनेछ ि सोको

सन्त्दभय सामग्री

काययसंचालन मनदे चशका २०७९

प्रमतवेदन

बोधाथय परिवाि कल्यार् महाशाखामा पठाउनु पनेछ ।

९. प्रसुती पश्चात हुने ििश्राब (PPH)िोकथामकालामर् मातृ सुिक्षा चक्की अमभमुखीकिर् काययक्रम मनिन्त्तिता
तथा ववस्ताि ( ४चजल्ला)( Revitalization)
परिचय

नेपाल सिकािले संस्थार्त सुत्केिी बिाउने लक्ष िाखी ववमभन्न काययक्रम र्रििहेको अवस्था हुँदाF हुँदै पमन
अझै पमन घिमै सुत्केिी हुनेको संख्या अझै पमन बिी नै िहेको छ ,यसरि घिमै सुत्केिी हुँदा वच्चा

जन्त्मीसकेपछी हुन ससने अत्यामधक ििश्रावका कािर् घिमै हुन ससने मृत्युलाइ कम र्नयको लामर् मातृ
सुिक्षा चक्की अमभमुखीकिर् काययक्रम िाचखएको छ।हाल सम्म यो काययक्रम ५४ चजल्लामा संचालन
भैिहेको छ
काययक्रमको

यस काययक्रमको मुख्य उदे श्य घिमै सुत्केिी हुँदा वच्चा जन्त्मीसकेपछी हुन ससने अत्यामधक ििश्राव लाइ

अपेचक्षत

सुत्केिी भए पश्चात हुन ससने अत्यामधक िि श्राव लाइ िोकथाम र्रि यस वाट हुने मातृ मृत्यू लाइय

सन्त्चालन

यो काययक्रम सम्बचन्त्धत स्वास््य कायायलय हरुले सं चालन र्नुय पनेछ ।

उद्देश्य

प्रमतर्ल
प्रकृया

िोकथाम र्रि यसका कािर् हुन ससने मृत्युलाइ कम र्नुय िहेको छ ।
वचाउन सवकने ।

यस चशषयक अन्त्तर्यत ववमनयोचजत र्रिएको बजेट तथा काययक्रम मनम्नानुसाि र्नुप
य नेछ
क)सबै स्थामनयतहहरु वाट स्वास््य शाखा प्रमुख तथा नमसयङ्ग कमयचािीहरु लाई
र्दनको सममक्षा ि अमभमुचखकिर् काययक्रम संचालन र्नुप
य नेछ ।

बोलाई काययक्रमको २

ख) सममक्षा र्रिसकेपमछ बाँकी भएको बजेटवाट यस काक्रयमको लामर् आवश्यक पने वर्मलप चाटय चजबन
सुिक्षा कािय तथा अन्त्य र्मय र्म्यायट छपाई मबतिर् र्नुय पदयछ ।
अमभलेख

काययक्रम पश्चात् उि काययक्रमको प्रमतवेदन प्रदे श स्वास््य मनदे शनालयमा अमभलेखमा िाख्नुपनेछ ि सोको

सन्त्दभय सामग्री

चजवन सुिक्षा काययक्रम घिमै सुत्केिी हुँदा बच्चा जचन्त्मसके पमछ हुन ससने अत्यमधक ििश्राव िोकथामका

प्रमतवेदन

बोधाथय परिवाि कल्यार् महाशाखामा पठाउनु पनेछ ।

लामर् मातृ सुिक्षा चर्क्क काययक्रमको कायय संचालन मनदे चशका २०७५ ,काययसंचालन मनदे चशका २०७९

हहमाली जजल्लामा Maternity Waiting Home संचालन

135

परिचय

नेपाल सिकािले संस्थार्त सुत्केिी बिाउने लक्ष िाखी ववमभन्न काययक्रम र्रििहेको अवस्था हुदा-हुदै,
घिमै सुत्केिी हुने संख्या अझै पमन बिी नै िहेकोछ। जसकाकािर्ले र्दाय मारी तथा नवजात चशशु

मृत्युदि पमन बिी नै िहेकोछ। तोवकएका वहमाली चजल्लाहरुमा घि दे चख स्वास््य सं स्था सम्मको दूिी
धेिै भएका कािर्ले

Maternity Waiting Homeको व्यवस्था तल उल्लेचखत चजल्लाहरुमा र्रियकोछ

बजेट व्यवस्था र्रियका चजल्लाहरु
ताप्लेजङ्ग
ु अस्पताल, ताप्लेजङ्ग
ु

खाँदवािीअस्पताल, सखुवासभा

िसुवा अस्पताल, िसुवा

मनाङ अस्पताल, मनाङ

र्ाप्लु अस्पताल, सोलखुम्बु

चौतािा अस्पताल, मसन्त्धुपाल्चोक

मुस्ताङ अस्पताल, मुस्ताङ

िोल्पा अस्पताल, िोल्पा

मुर् ु अस्पताल, मुर् ु

हुम्ला अस्पताल, हुम्ला

कामलकोट अस्पताल, कामलकोट

बझाङ्ग अस्पताल, बझाङ्ग

दाचल
य ु ा अस्पताल, दाचल
यु ा

बाजुिा अस्पताल, बाजुिा

चजिी अस्पताल, दोलखा(चजिी न.पा)

िामेछाप अस्पताल, िामेछाप

िोल्पा अस्पताल, िोल्पा

स्वास््य कायायलय जुम्ला (KAHS का लामर्)

रुकुम अस्पताल, रुकुम पचश्चम
बैतिी अस्पताल , बैतिी

उद्देश्य

संस्थार्त प्रसुती दि बिाउनुका साथै र्ुर्स्तिीय सेवाप्रदान र्ने ।

अपेचक्षत

र्ुर्स्तिीय प्रसुती सेवा प्रदान र्रि जवटलतायुि प्रसुती घटाई मातृ मृत्यु दि कम हुनछ
े

सन्त्चालन

अस्पतालहरुमा र्भयवती तथा कुरुवाको लामर्Maternity Waiting Home तपचशल बमोचजम संचालन

प्रमतर्ल
प्रकृया

र्नुय पनेछ :

आवाश – आवाशको व्यवस्था नभएका अस्पतालहरुले आवाशको लामर् बजेटको परिमध मभर िही घि
भािामा मलनु पनेछ।

खाना/खाजा– र्भयवती तथा एक जना कुरुवाको लामर् प्रमत र्दन Maternity Waiting Home
मनदे चशका २०७८ बमोचजम हुनछ
े ।
अमभलेख

प्रमतवेदन

काययक्रम पश्चात् उि काययक्रमको प्रमतवेदन प्रदे श स्वास््य मनदे शनालयमा अमभलेखमा िाख्नुपनेछ ि
सोको बोधाथय परिवाि कल्यार् महाशाखामा पठाउनु पनेछ ।

१०. प्रसुती सेवा प्रदायकहरुलाई अनसाईट कोचचङ ि र्ुर्स्ति सुधाि काययक्रम सं चालन
परिचय

नेपालमा आमा तथा नवजातचशशुको मृत्यूलाई उल्लेखनीय रुपमा घटाई र्ुर्स्तिीय सेवा प्रदान र्नय
दक्ष प्रसुती कमीको भूममका िहेको पाइन्त्छ।अस्पतालहरुमा प्रसुती सेवा प्रदायकहरु ले मनिन्त्ति

रुपमा र्ुर्स्तिीय प्रसुती सेवा प्रदान र्नय िाम्रिी सीप अभ्यास र्नय नपाएका प्रसुमत सेवा प्रदायक
(SBA and non-SBA)

हरुलाई उनीहरुको आफ्नै काययस्थलमा onsite Coaching/Mentoring

द्धािा सामान्त्य प्रसुती सेवा तथा प्रसुती जवटलता व्यवस्थापन र्नय ससने क्षेमता अमभबृवद्धकोलामर् यो
काययक्रम लार्ूर्रिएको छ।onsite Coaching/Mentoring प्रवक्रया संर्ै र्ुर्स्तिीय मातृ तथा

नाबचशशु स्वास््य सेवा प्रदान र्नय SBA onsite coaching/mentoring guideline अनुसाि
र्ुर्स्तिीय प्रसुती सेवा उपलब्ध र्िाउन तयािी

अवस्थामा िहनको लामर् MNH Readiness

Hospital Quality Improvement Process (HQIP) टू ल को प्रयोर् र्रि ६/६ मवहना self-

assessment र्ने ि यसको अवस्था अनुसाि र्ुर्स्ति सेवाको लामर् कायययोजना बनाई काययन्त्वयन
र्नुप
य ने अपरिहायय भएको छ l
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उद्देश्य

प्रसुतीकेन्त्रहरुमार्ुर्स्तिीयप्रसुतीसेवासुमनचश्चतर्नयतथाजवटलताव्यवस्थापनर्नयकोलामर्
ववमधमार्यत

Coaching/Mentoring

delivery

service

मा

unit

काययितनमसयङ्गकमयचािीहरुकोक्षमताअमभबृवद्धर्नेि MNH Readiness HQIP self-assessment र्रि
सेवा प्रदान र्नय तयारि अवस्थमा िहने ।
अपेचक्षत

प्रमतर्ल

प्रसुमत

सेवा

प्रदायक

(SBA

and

हरुको

non-SBA)

आफ्नै

काययस्थलमा

onsite

Coaching/Mentoring द्धािा ज्ञान ि चशपको अमभवृवद्ध भई उनीहरुको सामान्त्य प्रसुती सेवा तथा
प्रसुती जवटलता व्यवस्थापन र्नय ससने क्षेमता अमभबृवद्ध भएको हुनेछ ि र्ुर्स्तिीय प्रसुती सेवा
उपलब्ध र्िाउन स्वास््य सँस्था तयारि अवस्थामा िहने छ ।

सन्त्चालन
प्रकृया

मुख्यकृयाकलाप

यो काययक्रम संचालन र्नय सम्पुर्य प्रदे श तथा केवह संचघय अस्पतालहरुमा बजेट
र्रिएको छ

मबमनयोजन

यो काययक्रमको र्ोकल पसयन अस्पतालमा काययित प्रसुती वाियको नसय इन्त्चाजय ि SBA Clinical
Mentor िहनेछन्। नसय इन्त्चाजय ले काययक्रमको व्यवस्थापन ममलाउने ि चसलमनकल मेन्त्टि ले
काययक्रम संचालन र्नुप
य ने छ l

सम्बचन्त्धत अस्पतालहरु मा तामलम प्राप्त SBA Clinical mentor ले प्रसुती वाियमा काययित SBA
तामलम पाएका ि नपाएका सबै नमसिंर् कमयचािीहरु लाई

SBA Clinical Coaching Guideline

for Clinical Mentor मनदे चशकाअनुसािि SBA Coaching and Mentoring Tool for MNH
Service Providers (SBA and non-SBA)

मवहनामा) Onsite coaching/mentoring र्ने।

tool को प्रयोर् र्िी बषयको २ पटक (६/६

र्ुर्स्तिीय प्रसुती सेवाकोलामर् स्वास््य संस्थामा उचचत वाताविर् सृजना र्नय SBA Clinical

Coaching Guideline for Clinical Mentor नामको मनदे चशकामा र्दईएको MNH Readiness
HQIP

Tool अनुसाि CEONC

coaching/mentoring

संर्ै

site
स्व.

भएका अस्पतालहरुमा

मुल्यांकन

र्िीर्ुर्स्तिसुधािप्रवक्रयामा मनिन्त्तितार्दने।

र्ने,

६/६

कायययोजना

मवहनामा

मनमायर्

र्ने,

Onsite
कययन्त्वयन

कोचचङ्ग / मेन्त्टरिं र् र्नुभ
य न्त्दाअर्ािीसम्बचन्त्धत अस्पतालले आफ्नो अस्पतालमा तामलम प्राप्त चसलमनकल
मेन्त्टि उपलब्ध नभएमा प्रदे शको सामाचजक मबकाश मन्त्रालय ि स्वास््य सेवा मबभार् परिवाि
कल्यार् महाशाखाको
पनेछ l

MNH Section मा समन्त्वय र्रि तामलम उपलब्ध र्िाउन समन्त्वय र्नुय

SBA Clinical Coaching Guideline for Clinical Mentor नामकोमनदे चशका ि SBA Coaching
and Mentoring Tool for MNH Service Providers (SBA and non-SBA)नामको tool
परिवाि कल्यार् महाशाखाको वेबसाइट www.fwd.gov.np मािाचखएको छ

l

SBA mentor हरुकोलामर् नेपाल सिकािको मनयमानुसािको प्रचशक्षक भत्ता,सहभार्ी ि १जना

कायायलय सहयोर्ीलाई(प्रसुतीकेन्त्रको Coaching र्दायको र्दनमा) खाजा ि स्थानीय सहभार्ी भत्ता
यसै बजेटबाट उपलव्ध र्िाउने।

SBA Clinical Coaching Guideline for Clinical Mentor

मनदे चशका, SBA Coaching and

Mentoring Tool for MNH Service Providers (SBA and non-SBA)

tool, मातृ तथा

नवचशशु स्वास््य सेवाकोलामर् र्ुर्स्ति सुधाि र्ािम (MNH Readiness HQIP Toolkit) ि QIP
score Card Flex छपाई तथा र्ोटोकपीि

coaching को बेलामा चावहने अमत आबस्यक

medicine तथा supplies हरु यसै चशषयकबाट व्यवस्था र्नुप
य नेछ।
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चसलमनकल मेन्त्टिले काययक्रम सम्पन्न भएपछी (Onsite coaching/mentoring ि

MNH

Readiness HQIP) प्रमतबेदन स्वास््य सेवा मबभार् परिवाि कल्यार् महाशाखामा पठाउनु पने छ
l
वजेट वाँिर्ाँि

यस चशषयकमा उपलब्ध बजेट बाट मनम्न मुख्य वक्रयाकलापहरु र्नुय पने छ :

सम्बचन्त्धत अस्पतालहरु मा ६/६ मवहनामा (बषयको २ पटक) Onsite coaching/mentoring
र्ने।

सम्बचन्त्धत अस्पतालहरु मा ६/६ मवहनामा (बषयको २ पटक) MNH Readiness HQIP Tool
को प्रयोर् र्रि स्व. मुल्यांकन र्ने, कायययोजना मनमायर् र्रि काययन्त्वयन र्ने ।

काययक्रमको बािे मा प्रमतबेदन स्वास््य सेवा मबभार् परिवाि कल्यार् महाशाखामा पठाउनु पनेछ
।प्रमतबेदनको लामर् बजेट मबमनयोजन र्रिएका

सम्पुर्य अस्पतालहरु बाट SBA Clinical Mentor

हरुले ODK Mobile Reporting APP द्वािा पठाउनु पनेछ यसकोलामर् १ जना प्रमतबेदन पठाउने
मेन्त्टि/प्रमतवेदक लाई प्रत्येक ६ मवहनामा ५०० को दिले
सवकनेछ l
अमभलेख

communication खचय मबभाजन र्नय

काययक्रम पश्चात् उि काययक्रमको प्रमतवेदन सम्पुर्य अस्पतालहरु बाट SBA Clinical Mentor

प्रमतवेदन

हरुले ODK Mobile Reporting APP द्वािा CEONC सेवाको अवस्था, चसलमनकल mentoring ि
MNH Readiness HQIP/QIP को अमभलेख परिवाि कल्यार् महाशाखामा पठाउनुपनेछ l

काययक्रम सम्बचन्त्ध प्रमतबेदनको ववश्लेषर् र्िी FWD ले प्रदे श मनदे शनालयहरु संर् छलर्ल र्ने ि
सेवाको र्ुर्स्तिमा सुधाि र्ने प्रवक्रया अर्ािी बिाईनेछ l
सन्त्दभय सामाग्री

SBA Clinical Coaching Guideline for Clinical Mentor मनदे चशका, SBA Coaching and
Mentoring Tool for MNH Service Providers (SBA and non-SBA)
कल्यार् महाशाखाको वेबसाइटwww.fwd.gov.npमा िाचखयेको छ l

tool, परिवाि

११. Mgso4, Calciumgluconate, Vitamin k1, Mesoprostol, Tranexamin acid खिीद (स्वास््य कायायलय)
परिचय

संस्थार्त सुिचक्षत तथा र्ुर्स्तिीय प्रसुती सेवा उपलव्ध र्िाउन आवश्यक औषमधहरु प्रदे श/चजल्ला
स्तिमा खरिद र्रि प्रदे श तथा स्थानीय तहका बमथिंर् सेन्त्टि हरुमा आवश्यकता अनुसाि आपूमतय
र्नयको लामर् प्रदे श स्तिमा यो बजेट मबमनयोजन र्रिएको छ ।

उद्देश्य

संस्थार्त सुिचक्षत तथा र्ुर्स्तिीय प्रसुती सेवा उपलव्ध र्िाउन आवश्यक औषमधको

अपेचक्षत

प्रसुती सेवा को लामर् आवश्यक अत्यावश्यक औषमधको व्यवस्था र्रि सुिचक्षत तथा र्ुर्स्तिीय

सन्त्चालन

योकाययक्रमसंचालनको लामर् प्रदे श आपूमतय केन्त्र ि केवह चजल्लामा बजेट मबमनयोजन र्रिएको छ ।

प्रमतर्ल
प्रकृया

व्यवस्था र्ने

संस्थार्त प्रसुती सेवा उपलव्ध र्िाउने ।

बजेट प्राप्त भएका प्रदे श आपूमतय केन्त्रले यो चशषयकको िकम

बाट Mgso4, Calciumgluconate,

Vitamin k1, Mesoprostol, Tranexamic acidतथा मातृ सुिक्षा चक्की खरिद र्नुय पनेछ । खरिद भइ
सके पछी सबै बमथिंर् सेन्त्टि हरुमा
ववतिर् र्नुय पनेछ ।

खरिद र्रि सम्बचन्त्धत पामलका मार्यत बमथिंर् सेन्त्टिहरुमा

नोट: स्थानीय तह अन्त्तर्यतकाबमथिंर् सेन्त्टि हरुमा vitamin K1 को लामर् प्रदे श बाट समयमै खरिद
र्रि पठाउनु पनेछ ।

खरिदर्दायनेपालसिकािलेजािीर्िे कोसावयजमनकखरिदऐन२०६३तथासावयजमनकमनयमावली२०६४अनुसाि
खरिदर्नुप
य नेछ।
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अमभलेख

काययक्रम पश्चात् उि काययक्रमको प्रमतवेदन प्रदे श आपूमतय केन्त्रमा

सन्त्दभय

काययसंचालन मनदे चशका २०७९, सावयजमनक खरिद ऐन २०६३ तथा सावयजमनक मनयमावली

प्रमतवेदन
सामग्री

परिवाि कल्यार् महाशाखामा पठाउनु पनेछ ।

िाख्नुपनेछ ि सोको बोधाथय

२०६४

११. Valu Clarification and Attitude Transformation Orientation(स्वास््यमनदे शनालय ) /
Value Clarification and Attitude Transformation Orientation RHCC /बैठक
सं चालन( स्वास््यकायायलय )
परिचय

मुल्य ि मान्त्यता हामी आर्ैले आर््ना जीवनका आदयश अनुसाि िाम्रा ि निाम्रा पक्षहरु केलाएि

छान्त्छौं । यस्ता मुल्य ि मान्त्यताहरु हाम्रा मनलाई छु न्त्छन् ि हाम्रो जीवनमा धेिै माने िाख्छन्
।आफ्नोमुल्य ि मान्त्यता हाम्रा लामर् अमुल्य हन्त्छन् । त्यस्ता मुल्य ि मान्त्यतामा हामी अड्न

ससछौं ि यसमा अिेि बाचेको जीवनले हामीलाई आत्मसन्त्तुिी र्दन्त्छ । यस्ता आर्ुले हृदयदे चख
अंर्ालेका मुल्य ि मान्त्यताहरुको पक्षमा हामी बोल्छौं ि अरुलाई पमन मसकाउन खोज्छौ । हामीले
आत्मादेचख नै मान्ने यस्ता मुल्य ि मान्त्यताहरु हाम्रा जीवनका हिे क पक्षमा झचल्कन्त्छन् । हामी

यस्ता कुिालाई सधै नै मान्त्छौं ि त्यही अनुसाि चल्छौं । कुनै मुल्य ि मान्त्यताहरु संसािभरि

सबैले सधै मान्ने प्रकािका हुन्त्छन् जस्तै साँचो बोल्नुपछय , अन्त्याय भ्रिाचािको ववरुद्द लड्नुपछय ,

ठू लालाई आदि सम्मान र्नुप
य छय ि सानालाई माया ममता र्दनुपछय इत्यार्द । सबैले मानेका छन्
भन्त्दै मा सबैले सँधै ब्यवहािमा यवह र्छयन भन्ने हुदैन । हामी समाजमा भ्रिाचाि अन्त्याय भइिहेको

दे ख्छौं , बालबामलकाको दुिब्यवहाि भएको ि बृद्द नार्रिकको हेला अपमान हाम्रै आँखा अर्ामि
भैिहन्त्छ । जसको मुल्य ि मान्त्यता र्िक छ उसले यस्ता काम र्छयन् । तथावप यी कुिाहरु

र्लत हुन ि हाम्रो समाजले निाम्रो मानेका कुिा हुन भन्नेमा दुई मत छै न । ति कमतपय कुिाहरु

सही वा र्लत भन्ने हुदैनन् । एउटा समुदाय वा समाजमा ठीक लार्ेका ि चलनचल्तीमा िहेका

कुिाहरु अको समुदाय वा समाजमा मबल्कुलै र्लत ि र्नै नहुने लाग्न ससछन् । र्ाईको मासु
खानु हुदैन, नातामा यौन सम्पकय िहेि बसेको र्भय हाि नाता किर्ी हुन्त्छ, वववाह अर्ामि यौन

सम्पकय िहेमा पाप हुन्त्छ जस्ता कुिाहरु नेपालको वहन्त्दु समाजमा मामनएका कुिाहरु हुन ।यी
कुिाहरु नेपालकै अरु समुदायमा वा संसािका अरु ठाउँमा ठीकै लाग्न ससछन् । मूसलमान
बाहुल्य िहेको समाजमा परिवाि मनयोजनका कुिा र्दाय अप्ठयािो पनय ससछ । कमत कुिाहरु
संसािभरि नै वववार्दत छन्
उद्देश्य

१.स्वास््यकमी, अस्पतालका कमयचािी, परकाि तथा अन्त्य सञ्चािकमी, सिकािमा मनती मनमायर्
तहमा काम र्ने ब्यचिहरुका र्भयपतन सम्बन्त्धी मुल्य ि मान्त्यताहरु ि सोचाई एवं ब्यवहािमा
सकािात्मक परिवतयन ल्याउन ।

२. र्भयपतन सेवा सम्बन्त्धी लाज, दोष, भेदभाव, हेला,अपमान इत्यार्द नकािात्मक भावनाहरु
हटाउन।

३. र्भयपतन सेवा सम्बन्त्धी काम र्ने तथा यो सेवाकोउपयोमर्ताका बािे मा बहस र्ने वा बोल्ने

स्वास््यकमी, मवहलाअमधकािकमी, परकािहरु, ववकलहरु, उपभोिा मञ्चका प्रमतमनमधहरु,
आर्दलाई कुिा बुझाएि सही सुचना र्दईर्भयपतन सेवा प्रमत सकािात्मक धािर्ाको मबकास र्नय

४. र्भयपतन सेवालाई थप र्ुर्स्तिीय तथा प्रभावकािी बनाउँन मदत र्नय ।
अपेचक्षत

प्रमतर्ल

हाम्रो समाज मुल्य ि मान्त्यतामा अिेको छ । धेिै सामाचजक, धाममयक, िीमत िीवाजका कुिामा मुल्य

ि मान्त्यताका कुिाहरु जोमिएका हुन्त्छन् । सबै मबषयमा सबैले मान्ने मुल्य ि मान्त्यता हदै नन् ।
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कमतपय कुिामा र्िक ववचाि तथा मुल्य ि मान्त्यता हुन ससछन् । धमय, य।ःैन, मलंर् ि लैमर्ंक

समानताका कुिाहरु , र्भयपतन, परिवाि मनय।ःेजनका साधनको उपयोर् , वववाहका कुिाहरु , िीमत

िीवाजक। कुिाहरु इत्यार्दमा हामी सबैको आ—आप्mनै मबचाि तथा मुल्य ि मान्त्यता हुन ससछन्
। यस्ता कुिाहरु आर्ु कस्तो मुल्य ि मान्त्यता भएको परिवािमा हुवकययो , कस्तो धाममयक परिवेष
भएको परिवाि हो , कस्तो चशक्षा पाईयोआर्द कुिाले धेिै र्िक पाछयन् ।समयको क्रमसंर् हाम्रा

मुल्य ि मान्त्यताहरुमा परिवतयन आउन ससछन् । र्भयपतनको ववषयमा हिे क मामनसको आप्mनै
मुल्य ि मान्त्यता हुन ससछन् ।र्भयपतनका कुिाहरु ज्यादै मबवार्दत पमन हुन ससछन्। कसैले
र्भयपतन र्नुल
य ाई पाप भन्त्छन् जुन कुनै पमन अवस्थामा र्नै हुदैन । कमतपय मामनसले र्भयपतनलाई
प्रजनन अमधकािको रुपमा मलन्त्छन् जुन सेवा मवहलाको आवश्यकता अनुसाि र्दन सवकन्त्छ ।

यर्द स्वास््यकमीको र्भयपतन सम्बन्त्धी नकािात्मक मुल्य ि मान्त्यता छन् भने उनीहरुले मन
नलार्ी—नलार्ी सेवा र्दन ससछन् जुन सेवा प्रभावकािी तथा र्ुर्स्तिीय नहुन ससछ । त्यस्ता

स्वास््यकमीबाट सेवा मलन आउने मवहलाले हेला,अपमान तथा भेदभावपुर्य ब्यवहाि पाउन सचसछन्
। सेवा मलन आउने मवहला स्वएममा पमन यस्ता भावना ि मबचाि हुन ससछन् । उनका वप्रवाि
तथा समाजका अरु सदस्यमा पमन यस्ता भावना तथा मबचाि हुन ससछन् । यी सबै कुिाले सेवा

मलन आउने मवहलालाई थप पीिा हुन ससछ । सुिचक्षत र्भयपतन सेवा मूल्य, मान्त्यता ि व्यबहाि
सहचजकिर्पुचस्तका पवहलो खुटवकलामा आ—आप्mनो मुल्य ि मान्त्यताका बािे मा खुलेि छलर्ल

र्िी त्यसलाई प्रि पानुप
य छय । कमतपय कुिाहरु नबुचझएको वा र्लत सुचनाकाकािर्ले र्दाय पमन

हुन ससछन् । छलर्लबाट धेिै कुिाहरु प्रि हुन ससछन् । यस्ताछलर्लले सकािात्मक
भावनाहरुको मबकास र्दै लैजान्त्छ । एकैपटकको छलर्लले नभए पमन बाि—बािको छलर्लले
पक्कै पमन यस्ता कुिामा सकािात्मक परिवतयन ल्याउँछ ।
सन्त्चालन

केन्त्रीय तहमा MToT हुनछ
े ।त्यसपश्चात सबैप्रदे शमा ToT संचालन र्रिनेछ ि हिे क चजल्लाले

अमभलेख

काययक्रमपश्चात् उिकाययक्रमको प्रमतबेदनप्रदे श मनदे शनालयमाअमभलेखमा िाख्नुपछय ि सोको

सन्त्दभयसामग्री

]परिवाि कल्यार् महाशाखाबाट २०७९मा स्वीकृत र्रिए VCAT तामलम package

प्रकृया

प्रमतवेदन

सबै स्थामनय तहमा अमभमुखीकिर् र्नुप
य नेछ ।

बोधाथय परिवाि कल्यार् महाशाखामा पठाउनु पनेछ ।

१२. RHCC काययक्रम सन्त्चालन (स्वास््य कायायलय)
परिचय

ँ ि मवहलाको
चजल्ला स्तिमा र्ुर्स्तिीय यौन तथाप्रजनन स्वास््य सेवाको सवयव्यापीपहुच

अमधकािलाई सुमनचश्चतत ि स्वास््य सेवा प्रर्ालीलाई सुदृविकिर्का लामर् चजल्ला समन्त्वय

समममत प्रमुखको अध्यक्षतामाRHCC (District Reproductive Health Coordination Committee)
र्ठन र्रिएको छ चजल्लामा प्रजनन स्वास््यमा काययित ववमभन्न सिकािी, र्ैि सिकािकािी
तथामनचज सिोकािवालाहरु सदस्य छन् ।
उद्देश्य

यो RHCCको मुख्य उद्देश्यर्ुर्स्तिीय यौन तथाप्रजनन स्वास््य सेवाको सवयव्यापीपहुँचका

अपेचक्षत

यौनतथाप्रजनन स्वास््य सेवा जस्तै सुिचक्षतमातृत्व सेवालाई बढ्नु, Contraceptive prevalence

प्रमतर्ल
सन्त्चालन
प्रकृया

लामर्प्राववमधक सहयोर् र्दने छ

rateबढ्नु, सुिचक्षतर्भयपतन सेवा, वकशोिवकशोिी सेवा को प्रयोर् बवि मातृ मृत्यु दिमा कमीआउने
छ ।

चजल्ला स्तिमा र्ठन भएको] RHCC २०७९ को बजेटमा उल्लेख भएअनुसाि स्वास््य

कायायलयले हिे क रैमामसक रुपमा बैठक नेपाल सिकािको मनयमअनुसाि सञ्चालन र्नुप
य नेछ ।
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यस समममतकःो बैठक संचालानर्दाय यस समममतका सदस्यहरुको साथै आमन्त्रीत सदस्यहरुको
छलर्ल र्नुप
य ने ववषयहरु संकलन र्रि सो अनुसाि बैठकको एजेण्िा िाखेि बैठक संचालन
र्नुप
य छय ।बैठक संचालन वापतको खचयमनयमानुसाि र्ने।
अमभलेख

काययक्रमपश्चात् उत्त काययक्रमको प्रमतबेदन चजल्लामा अमभलेखमा िाख्नुपछय ि सोको बोधाथय

सन्त्दभयसामग्री

परिवाि कल्यार् महाशाखाबाट २०७९ मा स्वीकृत र्रिएकाRHCC को TOR

प्रमतवेदन

परिवाि कल्यार् महाशाखामा पठाउनु पनेछ ।

प्रजनन स्वास््य समन्त्वय सममती र्ठन तथा संचालन
चजल्ला समन्त्वय समममत प्रमुख

- अध्यक्ष

प्रादे चशक अस्पतालका मेस-ु सदस्य

स्वास््य कायायलय प्रमुख सदस्य सचचव-

चजल्ला चशक्षा तथा समन्त्वय इयकाइ प्रमुख - सदस्य
नेपाल िे िक्रस सोसाइयटी प्रमतमनमध - सदस्य

सम्बचन्त्धत विा अध्यक्ष सदस्य - ( स्वास््य कायायलय अवचस्थत)
प·हे·नसदस्य
आचन्त्रत

आवश्यकता अनुसाि RH मा सहयोर् र्ने संस्थाहरु )NGO/INGO)

१३.

Orientation on Web Database of RMNCAH service काययक्रमस्वास््य ) मनदे शनालय (
Orientation on Web Database of RMNCAH service काययक्रम( स्वास््य कायायलय (

परिचय

नेपाल संववधान, २०१५ मा प्रजनन अमधकािलाई मवहलाको मौमलक हकका रूपमा प्रत्याभूत र्िे को
छ । त्यसैर्िी सुिचक्षत मातृत्व तथा प्रजनन स्वास््य सेवा अमधकाि ऐन, २०७५ तथा मनयामावामल
२०७७ ले प्रत्येक व्यचिलाई सुिचक्षत मातृत्व को हक हुनक
ु ा साथै सुिचक्षत, र्ुर्स्तिीय प्रजनन
स्वास््य सेवा उपलब्ध तथा पहुँच योग्य हुनप
ु ने उल्लेख र्िे को छ । त्यसैर्िी नेपाल र्दर्ो ववकास
लक्ष्य ३ १ जसले मातमृत्युदिलाई प्रमत एक हजाि जीववत जन्त्ममा ७० सम्म घटाउने प्रमतबद्दतामा .
घटाउनका साथै ि र्दर्ो ववकास लक्ष्य
सुमनचश्चत र्ने लक्ष्य वोकेको

अनुसाि यौन तथा प्रजनन स्वास््य तथा अमधकािलाई

छ । यसका लामर् नेपालले दे शभि सुिचक्षत मातृत्वतथा प्रजनन

स्वास््य सेवाको ववस्तािलर्ायत ववमभन्न िर्नीमत तथा कायययोजना कायायन्त्वयन र्दै आएको छ ।
यसै सन्त्दभयमा, संघीय, प्रादे चशक ि स्थानीय सिकािहरूले पमन प्रजनन स्वास््य

मातृ तथा ,

वकशोिवकशोिी स्वास््य सेवाहरू ववस्ताि र्दै आइिहेका छन् । सु ,नवजात चशशुिचक्षत मातृत्व
तथा प्रजनन स्वास््य सेवा अमधकाि ऐन, २०७५ तथा मनयामावामल २०७७ ले पमन ववमभन्न सेवा
जस्तै सुिचक्षत र्भयपतन सेवा, BEoC ि CEoNC, परिवाि मनयोजन सेवाहरू इम्प्लान्त्ट), IUCD,
Minilap, NSV) प्रजनन रुर्र्ता सेवाहरुको ववस्ताि र्नय मतनै तहको चजम्मेवािी ,तथा अमधकाि
को रुपमा

र्रिएको छ । यद्यवप, यी सेवाहरुको उपलब्धताबािे अमभलेखीकिर् ि प्रमतबेदन

नभएकाले यी

सेवा हरुको ववस्तािका लामर् योजना ि कायायन्त्वयन र्नय बाधा पुर्क
े ो छ ।

तसथय, परिवाि कल्यार् महाशाखाले सुिचक्षत मातृत्व ि प्रजनन स्वास््य सेवाका साइट तथा ि
प्रदायकहरूको अमभलेखीकिर् ि प्रमतबेदन तथा अनुर्मनका लामर् “Web based Data Based
for RMNCAH service”कोववकासर्िे कोछ।
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उद्देश्य

स्थानीयतहका र्ोकल व्यचिलाइ “Web based Data Based for RMNCAH service”मा
अमभलेख तथा प्रमतबेदन बािे अमभमुखीकिर् र्ने

अपेचक्षतप्रमतर्

काययक्रम सन्त्चालन भए पश्चात RMNCAH servicesite ि प्रदायकको अद्यावमधक जानकािी

ल

मनयममत रुपमा प्राप्त हुने छ।

संचालनप्रकृया

स्वास््य कायायलयले “Web based Data Base for RMNCAH service”काययक्रमको अमभमुखीकिर्
का लामर् आफ्नो चजल्ला अन्त्तर्यतको स्थानीयतहको र्ोकल व्यचिहरुलाई एक र्दने र्ोस्ठी सन्त्चालन।
प्रदे सस्तिीय अमभमुखीकिर् र्ोष्ठीमा सहभार्ी भएका व्यचिले यस र्ोष्ठीमा सहजीकिर् र्नुय पनेछ।
यसर्ोष्ठीमा परिवाि कल्यार् महाशाखाले तयाि पिे को presentation का साथै schedule अनुसाि
काययक्रमसंचालन र्नुय पनेछ भने यस काययक्रम को महत्वकाबािे छलर्ल र्नुप
य नेछ ।
यो र्ोष्ठी संचालन र्दाय theory का साथै सहभार्ीहरुलाई यस “Web based Data Base for
RMNCAH service”माpractical अभ्यास र्िाएि पमन छलर्ल र्नुप
य नेछ ।

अमभलेख

यो र्ोष्ठी सम्बचन्त्ध प्रमतबेदन तयाि र्रि यस Web based Data Base for RMNCAH

प्रेमतवेदन

service”कोअमभमुखीकिर्माआएकासमस्याहरुपरिवािकल्यार्महाशाखालाईmnhsectionfwd@gm
ail.comमा पठाउनु पछय ।

सन्त्दभय सामग्री

परिवाि कल्यार् महाशाखाको “Web based Data Base for RMNCAH
service”कोसहजीकिर्सामग्री।यससामाग्रीWeb-based Database for RMNCAH
service”मातथापरिवािकल्यार्महाशाखाकोwebsite मा प्राप्त र्नय सवकन्त्छ ।

१५. आमा सुिक्षा काययक्रम सेवा प्रदान शोधभनाय, यातायातखचय, र्भयवती तथा सुत्केिी उत्प्रेिर्ा सेवा (4th ANC),
आमा सुिक्षा काययक्रमकोलामर् ििसं चािसेवा, मनशुल्क र्भयपतन सेवा तथा चजल्ला अस्पताल ि सो भन्त्दा
तलका सिकािी स्वास््य सस्थाहरुमा प्रसूमत हुने सुत्केिी तथा नवजात चशशुलाई न्त्यानो झोला (लुर्ासेट)
परिचय

संस्थार्त सुत्केिी बृदी र्िी आमा तथा नवजात चशशु मृत्यु लाई कम र्नय नेपाल सिकािले आमा
सुिक्षा काययक्रमलाई प्राथममकता प्राप्त काययक्रमको रुपमा संचालन र्दै आएको छ। यस काययक्रम

अन्त्तर्यत आमा सुिक्षा काययक्रम लार्ु भएका स्वास््य संस्थाहरुमा मनशुल्क २४सैघण्टाप्रसुती

सेवा,न्त्यानो झोला,मभटाममन K1,मनशुल्क र्भयपतन ि मनशुल्क ििसन्त्चाि सेवाकाययक्रम का साथ
संस्थार्त सुत्केिी र्िाउने हिे क मवहलालाई यातायात खचय पमन प्रदान र्रिने छ।
उद्देश्य

संस्थार्त सुत्केिी संख्या बृवद्ध र्िाई मातृ मृत्यु तथा नवजात चशशू मृत्यूमा कमील्याउने।

अपेचक्षत

संस्थार्तसुत्केिीसंख्याबृवद्धर्िाई मातृ मृत्यु तथा नवजात चशशू मृत्यूमा कमी आउने।

प्रमतर्ल

असुिचक्षत र्भयपतन बाट हुने मातृमत्ृ यु ि रुग्र्ताको अवस्था न्त्यूनीकिर् र्रि मवहलाको
स्वास््य अमधकाि सुमनचश्चत हुने।

प्रजनन्

आमा सुिक्षा काययक्रमको लामर् समयमै मनशुल्क िर्त व्यवस्था हुने ।
सन्त्चालन
प्रकृया

आमा सुिक्षा काययक्रमकोलामर् आवश्यक बजेट सम्बचन्त्धत अस्पताल मा मबमनयोजन र्रिएको छ
आमा सुिक्षातथा ANC उत्प्रेिर्ा िकम

२०७५।०७६ को वजेट विव्यको वुँदा नं ३० मा उल्लेख भए अनुसाि आमा सुिक्षा काययक्रममा

प्रदान र्रिने यातायात खचय वहमाली, पहािी ि तिाईका चजल्लामा प्रसूमत हुने सेवाग्राहीलाइ क्रमश

रु ३०००, रु २०००, ि रु १००० हुनेछ । यसै र्िी र्भयवती उत्प्रेिर्ा सेवा वापत प्रोटोकल

अनुसाि र्भयवती जाँच र्िी स्वास््य संस्थामा सुत्केिी हुने सेवाग्राहीलाई रु ८०० उपलब्ध र्िाउनु
पने छ ।
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आमा सुिक्षा काययक्रमको लामर् ििसं चाि सेवा

ववर्तमा शल्यकृया ववमधवाट अप्रशेन सेवा सुरू भएका सिकािी अस्पतालहरूमा वा नचजक भएका
िि संचाि केन्त्रहरूवाट मुख्य र्रि नेपाल िे िक्रस सोसाइयटी वा संस्था आर्ै वा अन्त्य संस्थाको

सहयोर्मा सशुल्क िि संचाि सेवा उपलव्ध भैिहेको छ । CEONC सेवा ववस्ताि संर्ै अप्रेशन

सेवा भएका अस्पतालमा िि संचाि सेवा सुववधा नहुँदा वा भएकोमा पमन सशुल्क सेवा हुँदा
मवहलाहरूले समयमा िर्त व्यवस्था र्नय नसवक अकालमा मृत्यू हुने र्िे को पाइयएकोले आमा

सुिक्षा काययक्रम अन्त्तिर्त सेवा मलने मवहलाहरूलाइय मनशुल्क िर्त उपलव्ध र्िाउनको लामर्
मन:शुल्क िर्तको व्यवस्थ र्नुय पनेछ

।

यसकाययक्रमअन्त्तर्यत CEONC सेवा प्रदान र्ने सिकािी अस्पतालको आवश्यकता अनुसाि उपलव्ध
भएको िि सन्त्चालन केन्त्र वाट केन्त्रको मनयमानुसाि लाग्ने शुल्क केन्त्रलाइय भुिानी र्रि

CEONC सेवा मलने मवहलाहरूलाइय मन:शुल्क िर्त व्यवस्था र्नुय पने छ। यो काययक्रम संचालनको
लामर् अस्पताल हरुले यसै चशषयकमा ववमनयोचजत बजे ट बाट प्रमत केस
पनेछ

।

आमा सुिक्षा काययक्रम सं चालन बापत

रु

१००० खचय र्नुय

सं स्थाले पाउने सोधभनाय

स्वास््य संस्थाले मनशुल्क आमा सुिक्षा काययक्रम संचालन र्िे बापत पमत केस इकाई मूल्य आमा

तथा नवजात चशशु काययववमध मनदे चशका २०६५,पवहलो संसोधन २०७३ अनुसाि पाउने छ
।स्वास््य संस्था लाइ प्राप्त हुने इकाई मूल्य बाट

प्रशुती सेवा र्दनको लामर् आवश्यक

सामग्री,औषमध(Oxytocin,calcium gluconate,magnesium sulphate) लर्ायत अन्त्य मनदे चशकामा
तोके बमोचजमले

खचय र्नय सवकनेछ।आमा सुिक्षाकाययक्रम सञ्चालन र्िे बार्त पाउने इकाइ

मुल्य बाट खिीद र्ने ब्यवस्था ममलाउनु पने छ।

नोट:हालको COVID-१९ महामािीको अवस्थामा प्रशुती र्दन र्दं दा मनदे चशकाले तोके बमोचजमको

आवश्यक PPE लर्ाई सेवा र्दनु पने हुन्त्छ ।आवश्यकता अनुसािका

PPE हाम्रो आपूमतय केन्त्र

ँ ा
हरु बाट supply भैिहेको छ ।ति कवहले कवहँ समयमा PPE नआइपुग्ने समस्या हरु हुने हुद
यस्तो अवस्थाको लामर्

सेवा र्ददा चावहने आवश्यक PPE (मास्क,पन्त्जा,face shield) आर्द

आवश्यकता अनुसाि सोवह इकाई मूल्य बाट नै खरिद र्रि व्यवस्थापन र्नय सवकने छ ।
Vitamin K1

नवजात चशशुहरुमा मभटाममन k1 को मारा कम हुन्त्छ । मभटाममन k1 मामनसमा दुई प्रकािले ,
खानाको मध्यम

तथा आान्त्रा मभर िहेका ब्यासटेरिया बाट प्राप्त हुन्त्छ । नवजात चशशुले खाने

खाना आमाको दुधबाट प्राप्त हुने मभटाममन k1 ििश्राप िोसन प्रयाप्त हुँदैन साथै नवजात चशशुमा

आन्त्रामभर िहेका ब्यासटेरिया पमन सवक्रय रुपमा हुँदैनन्, जसले र्दाय नवजात चशशुमा मभटाममन
k1 को कमम हुन्त्छ ि सो अवस्थामा मभटाममन k1 मा मनभयि भई िर्त जम्न सहयोर् र्ने तत्वहरु
(Vitamin k dependent cloting factors) को पमन कमी भै शरििमा कुनै कािर्ले चोटपटक
हुन र्एमा ििस्राव भैिहने हुन ससछ ।

अन्त्तिायविय स्तिको त्यांक हेदाय प्राइमिी VKDB(vitamin k deficiency bleeding) (जन्त्मक
े ो

पवहलो हप्तामा) ६० दे चख २५० नवजातचशशु मध्ये एकजनामा ि late VKDB(vitamin k

deficiency bleeding (जन्त्मक
े ो २ देचख १२ हप्तामा) १४,००० दे चख २५,००० नवजात चशशु
मध्ये १ जनामा हुने र्िे को दे चखएको छ ।

VKDB को समस्या बढ्दै र्एको ि िसत्श्राबबाट चशशुहरुको मृत्यु समेत हुने र्िे को हुंदा यो र्चम्भि
समस्याको न्त्यूमनकिर् र्रि चशशुहरुको स्वास््य िक्षा र्नय अमत आबश्यक देचखएकोले
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मनशुल्क

रुपमा संचालन भै िहेको आमा सुिक्षा काययक्रम अन्त्तिर्त आमा सुिक्षा

काययक्रममा समाबेश

र्रि समावेश र्रि दे सै भि नवचशशु जन्त्मना साथ मासुमा (IM) मभटाममन k1 इन्त्जेससन र्दइ

नवजात चशशु मृत्युदि कम र्रि र्दर्ो मबकास लक्ष्य प्राप्त र्नयको लामर् खोप पश्चात हुनससने
अवाचन्त्छत घटना अनुसन्त्धान (AEFI) समममतको मसर्ारिस ि स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको
नीमतर्त मनर्यय भई परिवाि कल्यार् महाशाखाको मातृ तथा नवचशशू शाखा मार्यत आमा सुिक्षा
काययक्रमको प्रमत एकाइ मूल्य बाट vitamin k1 ि १ ml syringe खरिद
आ.व.२०७७/७८ दे चख सुरुवात र्ने
काययक्रम संचालन प्रवक्रया :

मनर्यय

र्ने र्रि

भइ यो काययक्रम सुरुवात र्रिएको छ।

सबै सस्थार्त िेमलभिी भएको स्वास््य संस्थाबाट नवचशशु लाई तौल मलएि आमाको दुध खुवाए
पश्चात मभटाममन k1 को सुई मासुमा र्दने ।

आमा यर्द घिमा सुत्केिी भएको अवस्थामा प्रथम PNC Visit मा स्वास््य संस्थामा र्दने ।

यसरि र्दनु अर्ामि बच्चाको स्वास््य अवस्थाको जाँच र्रि अमभभावकबाट मौचखक सहममत मलने
यर्द PNC Visit मा पमन आमा नआएमा first contact वा BCG

खोप लर्ाउने समयमा भएपमन

र्दने, vitamin K1 इन्त्जेसशन जचन्त्मने मबचत्तकै दे चख २८ र्दन मभरमा र्दए मार प्रभावकािी हुन्त्छ।
मारा ० .५ ml (० .५ ml= १mg/१ ampoule

जन्त्म तौल १००० gram

उपलब्ध हुन्त्छ )

भन्त्दा बवि छ भने १ मम.ग्रा र्दने । नव चशशुको तौल १००० ग्रा.

भन्त्दा कम छ भने ० .५ मम.ग्रा र्दने ।

site : मतघ्राको अर्ािीको भार्मा मासुमा (IM)

syringe १ ml को सुईको मार प्रयोर् र्ने ।

प्रमतबेदन:

मभटाममन K1र्दएकोबािे मा MNH Registerमा,वाल स्वास््य कािय ि HMIS मा उल्लेख र्नुय पनेछ
।

यो काययक्रम संचालनको लामर् आमा सुिक्षा काययक्रमको एकाइ मूल्य बाट vitamin K1, १ ml
syringe खरिद र्रि व्यवस्थापन र्नुय पनेछ

।

योकाययक्रम संचालनको लामर् आमा सुिक्षा काययक्रमको एकाइ मूल्य बाट vitamin k1 ि १ ml
syringe खरिद र्रि व्यवस्थापन र्नुय पनेछ ।
मनशुल्क र्भयपतन सेवा

सुिचक्षत र्भयपतन सेवाकोलामर् प्रदे श अन्त्तर्यतका सवै सिकािी अस्पतालहरूमा काययक्रम सञ्चालन
र्दाय सुिचक्षत र्भयपतन सेवा काययक्रम व्यवस्थापन मनदे चशका २०७८ कोआधािमार्नुप
य दयछ।

सुिचक्षत र्भयपतन सेवा तामलम प्राप्त ि सुचीकृत सेवा प्रदायक ि सुचीकृत स्वास््य संस्थाबाट मार

प्रदान र्नुय पदयछ।यस शीषयक अन्त्तर्यत ववमनयोचजत िकम सुिचक्षत र्भयपतनसेवा काययक्रम
व्यवस्थापन मनदे चशका २०७८ कोआधािमा उल्लेख र्िे बमोचजमको िकम बाँिर्ाँि ि अमभलेख
तथा प्रमतवेदन र्नुप
य नेछ।

यो काययक्रमको लामर् “सुिचक्षत र्भयपतन सेवाकाययक्रम व्यवस्थापन मनदे चशका २०७८” अनुसाि
बजेटको व्यवस्था मनम्न बमोचजमको इकाई मुल्य अनुसाि बजेटको व्यवस्था र्रिएको छ।
१२ हप्तासम्मको (MA/MVA) सेवाको लार्ी प्रमत केस रु ८०० ।

१२ हप्ता पमछको (D&E /MVA) सेवाको लार्ी प्रमत केस रु २०००।
अन्त्यस्थानबाटवाआर्ैर्भयपतन

भई

समान्त्य

जवटलताको

भएमार्भयपतनपश्चातकोसेवा (PAC) कोलामर् प्रमत केशको रु३०००।

व्यवस्थापन

इकाईमुल्य बापत स्वास््य संस्थालाई प्राप्त िकम मनम्नानुसाि खचय र्नुप
य ने छ ।
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र्नय

पने

सुिचक्षतर्भयपतनसेवाकालामर्आवश्यकऔषमध(Combipack), उपकिर् खिीद (MVA/ Cannula
लर्ायत(संक्रमर् िोकथाम, सामान्त्य जवटलता तथा अन्त्य व्यवस्थापनका लामर् ७० प्रमतशत
सेवा प्रदायकको उत्प्रेिर्ा वापत २० प्रमतशत

सहयोर्ी कमयचािीलाई उत्प्रेिर्ा वापत १० प्रमतशत

मामथउल्लेचखत उत्प्रेिर्ा वापतको िकम स्वास््य संस्थाको व्यवस्थापन सममतको मनर्यय अनुसाि
बाँिर्ाँि र्नुय पनेछ ।

नोटः

र्चम्भिजवटलताव्यवस्थापन र्नुय
सेवा प्रदान र्नुप
य ने छ ।

पने भएमाआमा तथा नवचशशु सुिक्षाकाययक्रम अनुसाि मनशुल्क

आफ्नो काययक्षर
े मभरका स्वास््य संस्थाहरुको लामर् ववमनयोचजत िकम अपुर् भएकोअवस्थामा
प्रदे श स्तिबाट बजेट व्यवस्थापन र्रि मनिन्त्ति मनशुल्क सेवा प्रदान र्नय सवकनेछ।
न्त्यानो झोला काययक्रम :

नोट: न्त्यानो झोलाको हकमा सामबकका चजल्ला अस्पतालहरुको लामर् मार बजेट मबमनयोजन
र्रिएको छ । न्त्यानो झोला खरिदको specification तपसील बमोचजम छ:
ईकाई मूल्य

प्रत्येक न्त्यानो झोलाका लामर् वहमाली चजल्लामा रु. १०००।– तथा पहािी/तिाई चजल्लाका

लामर् रु. ९००।– का दिले बजेटको व्यवस्था र्रिएको छ ।अस्पतालहरूले सावयजमनक खरिद

ऐन २०६३ तथा मनयमावली २०६४ अनुसाि तोवकएको Specification अनुसािको न्त्यानो झोला

खरिद र्नुय पनेछ ।न्त्यानो झोला आपूमतय भै सकेपमछ अस्पतालहरुले Specification अनुसाि र्ुर्स्ति
भए नभएको एवकन र्नय आमधकािीक तहबाट र्ुर्स्ति चेक जाँच र्िाई भुिानी र्दनु पनेछ ।
न्त्यानो झोलामा हुन ु पने मापदण्ि

यो न्त्यानो झालामा नवजात चशशुका लामर् २ वटा टोपी, २ वटा पेटे भोटो, २ वटा दौिा, एउटा

र्र्यायपि, ि बेबी म्याट एकातर्य प्लाविक ि अकोतर्य र्लावटनको कपिा भएको ि आमालाई एउटा
म्याससी हुन ु पनेछ ।न्त्यानो झोलामा प्रयोर् हुने र्लावटन कपिाको र्ुर्स्ति कम्तीमा १२० GSM
को १०० प्रमतशत cotton हुनप
ु ने ।

मभरीभार्माप्रयोर्हुनक
े पिासुती) कोिा (१०० प्रमतशत कटनहुनपु ने ।
न्त्यानो झोलामा हुने लुर्ाहरुको नाम ि Specification
म्याससी

वच्चाको भोटो

लम्वाइय:५१ इन्त्च

लम्वाइय ११ इयन्त्च

मोटाइय :४२ इन्त्च

छाती :२० इन्त्च

मतिा :१६ इन्त्च

बाहुलाको लम्वाइय :१७ इन्त्च
अमभलेख

प्रमतवेदन

काययक्रम पश्चात् उि काययक्रमको प्रमतवेदन प्रदे श मनदे शनालयमा अमभलेखमा िाख्नुपनेछ ि सोको
बोधाथय परिवाि कल्यार् महाशाखामा पठाउनु पनेछ ।
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सन्त्दभय

आमा सुिक्षा तथा नवाजात चशशु मनदे चशका २०७९ सुिचक्षत र्भयपतन सेवामनदे चशका २०७८

सन्त्चालन

यो काययक्रम संचालनको लामर् सम्बचन्त्धत अस्पताल हरुमा

सामग्री
प्रकृया

बजेट मबमनयोजन भएको छ।आमा

सुिक्षा काययक्रम सेवा प्रदान शोधभनाय, यातायात खचय, र्भयवती तथा सुत्केिी उत्प्रेिर्ा सेवा 4th
ANC),

आमा सुिक्षा काययक्रमको लामर् ििसंचाि सेवा,

मनशुल्क र्भयपतन

सेवा तथा चजल्ला

अस्पताल ि सो भन्त्दा तलका सिकािी स्वास््य सस्थाहरुमा प्रसूमत हुने सुत्केिी तथा नवजात
चशशुलाई न्त्यानो झोला )लुर्ा सेट( सवै सामबकका चजल्ला अस्पतालहरुमा वजेट प्रस्ताव र्रि
सवकएको छ । प्रदे श अन्त्तिर्तका अस्पतालहरुमा चालु आ.व.मा वजेट अपुर् भएको अवस्थामा

सामाचजक ववकास मन्त्रालय/ स्वास््य मन्त्रालय/ स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय/ स्वास््य
जनसंख्या तथा परिवाि कल्यार् मन्त्रालयमाप्रस्ताव र्रिएको वजेटवाट प्रर्मत प्रमतवेदनका आधािमा
थप िकम मार् र्ने अस्पतालमा थप िकम उपलब्ध र्िाउनु पनेछ ।
अमभलेख तथा
प्रमतवेदन
सन्त्दभय

सामाग्री

सामाचजक ववकास मन्त्रालयसामाचजक ववकास मन्त्रालय/ स्वास््य मन्त्रालय/ स्वास््य तथा

जनसंख्या मन्त्रालय/ स्वास््य जनसंख्या तथा परिवाि कल्यार्ले थप वजेट उपलब्ध र्िाएको
जानकािी परिवाि कल्यार् महाशाखामा र्िाउनु पनेछ ।

आमा तथा नवजात चशशु सुिक्षा काययक्रम मनदे चशका, २०७८

१ ६. परिवाि कल्याणमहाशाखाको MNH कायभिमकोलागी नर्सिंङ अधिकृत तनयुक्ती
परिचय

परिवाि कल्यार् माहाशाखा अन्त्तिर्त मातृ तथा नव चशशु काययक्रमहरु प्रदे श अन्त्तिर्त

संचालन र्नयको लामर् प्रदे श स्तिको स्वास््य मनदे शनालयमानमसयङ अमधकृत मनयुि र्ने व्यवस्था
र्रिएको छ |

उद्देश्य

MNHकाययक्रम सुचारु िं र्ले संचालन हुनेछन्|

अपेचक्षत

प्रदे शअन्त्तिर्तको मनकाय हरुमा MNHसम्बन्त्धी काययक्रम हरु संचालन हुने छन् |

सन्त्चालन

स्वास््य मनदे शनालयले सेवा किाि मनदे चशका २०५९ अनुसाि कम्युमनटी नमसयङ अमधकृत

अमभलेख

काययक्रमपश्चात् जानकािी परिवाि कल्यार् महाशाखामा पठाउनु पनेछ ।

सन्त्दभयसामग्री

]काययसंचालन मनदे चशका २०७९

प्रमतर्ल
प्रकृया

प्रमतवेदन

किािमा मनयुि र्नुप
य नेछ |

१ ७. SRHR/PRHCC/ TWC कायभिमसन्चालन
परिचय

ँ ि मवहलाको
प्रादे चशकतहमा र्ुर्स्तिीय यौन तथाप्रजनन स्वास््य सेवाको सवयव्यापीपहुच

अमधकािलाई सुमनचश्चतत ि स्वास््य सेवा प्रर्ालीलाई सुदृविकिर्का लामर् स्वास््यमनदे शनलायको
अध्यक्षतामाPRHCC (Provincial Reproductive Health Coordination Committee) / TWC (

Technical Working Committee)र्ठन र्रिएको छ । यस PRHCCिTWCमाप्रदे शमाकाययित
ववमभन्न सिकािी, र्ैि सिकािकािी तथामनचज सिोकािवालाहरु सदस्य छन् ।
उद्देश्य

यो PRHCC वा TWCको मुख्य उद्देश्यर्ुर्स्तिीय यौन तथाप्रजनन स्वास््य सेवाको
सवयव्यापीपहुँच का लामर्प्राववमधक सहयोर् र्दने छ
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अपेचक्षत

प्रमतर्ल
सन्त्चालन
प्रकृया

यौनतथाप्रजनन स्वास््य सेवा जस्तै सुिचक्षतमातृत्व सेवा बढ्नु, Contraceptive prevalence

rateबढ्नु, सुिचक्षतर्भयपतन सेवा, वकशोिवकशोिी सेवा को प्रयोर् बवि मातृ मृत्युमाकमीआउने छ
।

प्रदे चशक तहमा र्ठन भएको] PRHCC÷TWC २०७८/७९ को बजेटमा उल्लेख भएअनुसाि सबै
प्रादे चशक स्वास््य मनदे शनालयले हिे क रैमामसक रुपमा बैठक नेपाल िकािको मनयमअनुसाि
सञ्चालन र्नुप
य नेछ। यस समममतका बैठक संचालानर्दाय यस समममतका सदस्यकाको साथै

आमन्त्रीत सदस्यहरुको छलर्ल र्नुप
य ने ववषयहरु संकलन र्रि सो अनुसाि बैठकको एजेण्िा

िाखेि बैठक संचालन र्नुप
य छय ।यस काययक्रममा ववमनयोचजत िकम मनयमानुसाि भत्ता, यातायात
ि खाजाखचयकोलामर् प्रयोर् र्नय सवकन्त्छ |
अमभलेख

काययक्रमपश्चात्काययक्रमको प्रमतबेदनप्रदे श मनदे शनालयमाअमभलेखमा िाख्नुपछय ि सोको बोधाथय

सन्त्दभयसामग्री

परिवाि कल्यार् महाशाखाबाट २०७७÷७८ मा स्वीकृत र्रिएकाPRHCC÷TWCको] TOR

तथाप्रमतवेदन

परिवाि कल्यार् महाशाखामा पठाउनु पनेछ ।

१८. Clinical mentor developmentTOT (PHTC)
परिचय

नेपालमा आमा तथा नवजातचशशुको मृत्यूलाई उल्लेखनीय रुपमा घटाई र्ुर्स्तिीय सेवा प्रदान
र्नय दक्ष प्रसुतीकमीको भूममका िहेको पाइन्त्छ।अस्पतालहरुमा प्रसुती सेवा प्रदायकहरु ले

मनिन्त्ति रुपमा र्ुर्स्तिीय प्रसुती सेवा प्रदान र्नय िाम्रिी सीप अभ्यासर्नय नपाएका प्रसुमत सेवा
प्रदायक (SBA and non-SBA)हरुलाईउनीहरुको आफ्नै काययस्थलमा onsite

Coaching/Mentoring द्वािा सामान्त्य प्रसुती सेवा तथा प्रसुती जवटलता व्यवस्थापन र्नय ससने
क्षमता अमभबृर्दको लामर् यो काययक्रम लार्ू र्रिएको छ। onsite Coaching/Mentoring
प्रवक्रया संर्ै र्ुर्स्तिीय मातृ तथा नवचशशु स्वास््य सेवा प्रदान र्नय SBA onsite

coaching/mentoring guideline अनुसाि र्ुर्स्तिीय प्रसुती सेवा उपलब्ध र्िाउन तयािी
अवस्थामा िहनको लामर् MNH Readiness Hospital Quality Improvement Process

(HQIP) टू ल को प्रयोर् र्रि ६/६ मवहनामा self-assessment र्ने ि यसको अवस्था अनुसाि
र्ुर्स्ति सेवाको लामर् कायययोजना बनाई काययन्त्वयन र्नुप
य ने अपरिहायय भएको छ l
उदे श्य

प्रसुतीकेन्त्रहरुमार्ुर्स्तिीयप्रसुतीसेवासुमनचश्चतर्नयतथाजवटलताव्यवस्थापनर्नयकोलामर्

Coaching/Mentoring ववमधमार्यत delivery service unit मा काययित नमसयङ्ग कमयचािीहरुको
क्षमता अमभबृर्द र्नेि MNH Readiness HQIP self-assessment र्रि सेवा प्रदान र्नय तयारि
अवस्थमा िहने ।

अपेचक्षतप्रमतर्
ल

प्रसुमतसेवाप्रदायक (SBA and non-SBA)

हरुको

आफ्नैकाययस्थलमा onsite

Coaching/Mentoring द्वािा ज्ञान ि चशपको अमभबृदी भई उनीहरुको सामान्त्य प्रसुती सेवा

तथा प्रसुती जवटलता व्यवस्थापन र्नय ससने क्षमता अमभबृर्द भएको हुनछ
े ि र्ुर्स्तिीय प्रसुती
सेवा उपलब्ध र्िाउन स्वास््य सँस्था तयारि अवस्थामा िहने छ ।

सन्त्चालन
प्रकृया

मुख्यकृयाकलाप

योकाययक्रमकोलार्ीसम्बचन्त्धततामलम केन्त्रमा बजेट मबमनयोजन र्रिएको छ ।

यस काययक्रम संचालनका लामर् सम्बचन्त्धत तामलम केन्त्रको कोच मेन्त्टि िेभलपमेन्त्टको तामलम
मनदे चशका बमोचजम र्नुप
य ने छ।

अमभलेख

तथाप्रमतवेदन

काययक्रमको सम्पन्न भए पमछ प्रमतबेदन स्वास््य सेवा मबभार् परिवाि कल्यार् महाशाखामा ि
स्वास््य मनदे शनालयमा पठाउनु पनेछ ।
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सन्त्दभय

सामाग्री:

परिवािकल्यार्महाशाखाकोवेबसाइटwww.fwd.gov.npमािाचखयेकोछ l

19. Clinical mentoring का लाधग skill lab तथाMNH focal person का लाधग laptop printer खरिद
परिचय

नेपालमा आमा तथा नवजात चशशुको मृत्यूलाई उल्लेखनीय रुपमा घटाई र्ुर्स्तिीय सेवा

प्रदान र्नय दक्ष प्रसुतीकमीको भूममका िहेको छ। यसको अवस्था अनुसाि र्ुर्स्ति सेवाको
लामर् कायययोजना बनाई काययन्त्वयन र्नुप
य ने अपरिहायय भएको छ l

उद्देश्य

प्रसुती केन्त्रहरुमा र्ुर्स्तिीय प्रसुती सेवा सुमनचश्चत र्ने।

अपेचक्षतप्रमतर्ल

र्ुर्स्तिीय प्रसुती सेवा उपलब्ध र्िाउन स्वास््य सँस्था तयारि अवस्थामा िहने छ ।

सन्त्चालनप्रकृया

मुख्यकृयाकलाप

अमभलेख

काययक्रम पश्चात् उि काययक्रमको प्रमतवेदन सम्बचन्त्ध मनयमा पठाउनेl

सन्त्दभय सामाग्री

skill lab खरिदको लामर् specificationपरिवाि कल्यार् महाशाखाको

Skill lab समाग्रीहरु खरिदका लामर् अनुसूचच अनुसाि र्ने।

तथाप्रमतवेदन

वेबसाइटwww.fwd.gov.npमा िाचखयेको छ l

20. C-Section monitoring र्नय CS rate उच्च भएको अस्पतालमा Robsons Classification system
सममक्षा
परिचय

C-सेससनको बढ्दो दिलाई सम्बोधन र्नय ि केस लेखा जोखा ि पृष्ठपोषर्को प्रर्ाली ववकास र्नय
मवहलाहरु सुत्केिी र्िाउन अस्पताल आउँदा भनाय र्ने समयमा िब्सनको १० समूह भएको वर्ीकिर्

प्रर्ाली प्रयोर् र्िी हिे क प्रसुती हुन आउने मवहलाहरुलाई वर्ीकिर् र्रिन्त्छ।यो सी–सेससन सेवा र्दने
सबै स्वास््य संस्थाहरुकालामर् हो ि यसले यसको कायायन्त्वयन ि प्रमतवेदन कसिी र्ने भनी एक
स्तिीकृत ववमध प्रस्तुत र्दयछ।वर्ीकिर्ले स्वास््य संस्थाको तहमा हुने सी–सेससन दि सम्बन्त्धी
बुझाइलाई सबल बनाउँछ ि यसको अनावश्यक प्रयोर् िोसन जनसंख्याको िर्नीमतक समूह पवहचान

र्नय सहयोर् पुयायउने सबै सात वटै प्रदे शहरुका सिकािी तथा मनचज अस्पताल मा िब्सन वर्ीकिर्
प्रर्ालीको अमभमुचखकिर् र्नयको लार्ी बजेट मबमनवयजन र्रिएको छ।
िब्सनका १० समूह ि मतनका उप-समूह

सुत्केिीकालामर् भनाय हुन आएका मवहलाहरुलाई ६ वटा मुख्य भेरियवलहरु प्रयोर् र्िी मनम्न मलचखत
तामलका मा दे खाए जस्तो १० वटा समूहमा वर्ीकिर् र्नय सवकन्त्छ।
िब्सन वर्ीकिर् ि उपसमूहहरु
समूह

प्रसूमत जनसं ख्या

१

पवहलो पटक बच्चा जन्त्माउन लार्ेकी, एउटा मार सेर्ामलक) सुल्टो (चस्थमतको र्भय भएकी ३७
हप्ता वा बिीको र्भय भएकी, स्वस्र्ुतय प्रसववेदना भएकी मवहला

२

पवहलो पटक बच्चा जन्त्माउन लार्ेकी, एउटा मार सेर्ामलक) सुल्टो (चस्थमतको र्भय भएकी,
३७ हप्ता वा बिीको र्भय भएकी, अन्त्य उपाय अपनाएि प्रसव वेदना शुरु भएकी वा प्रसव वेदना
नहुँदै सी–सेससन र्रिएकी मवहला
२क८

अन्त्य उपाय अपनाएि प्रसव वेदना शुरु र्िाईएकी
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२ख८८
३

प्रसव वेदनान हुँदै सी–सेससन र्रिएकी

पवहले बच्चा जन्त्माइ सकेकी, पवहले सी – सेससन नर्िे की, एउटा मार सेर्ामलक) सुल्टो (
चस्थमतको र्भय भएकी, ३७हप्ता वा बिी को र्भय भएकी, स्वस्र्ुतय प्रसव वेदना भएकी मवहला

४

पवहले बच्चा जन्त्माइ सकेकी, पवहले सी – सेससन नर्िे की, एउटा मार सेर्ामलक) सुल्टो (
चस्थमतको र्भय भएकी, ३७हप्ता वा बिी को र्भय भएकी, अन्त्य उपाय अपनाएि प्रसव वेदना शुरु
भएकी वा प्रसव वेदनान हुँदै सी–सेससन र्रिएकी मवहला

५

४क८

अन्त्य उपाय अपनाएि प्रसव वेदना शुरु र्िाईएकी

४ख८८

प्रसव वेदनान हुँदै सी–सेससन र्रिएकी

पवहले बच्चा जन्त्माइसकेकी, पवहले कचम्तमा एक पटक सी-सेसस नर्िे की, एउटा मार
सेर्ामलक) सुल्टो चस्थमतको र्भय भएकी, ३७हप्ता वा बिीको र्भय भएकी

६

५.१

पवहले बच्चा जन्त्माइसकेकी ि पवहले एक मार सी-सेससन र्िे की

५.२

पवहले बच्चा जन्त्माइसकेकी ि पवहले एक भन्त्दा बिी सी-सेससन र्िे की

पवहलो पटकबच्चा जन्त्माउन लार्ेकी, एउटा मार मब्रच) खुट्टा तलमति पिे को (चस्थमतको र्भयभएकी
सबै मवहला

७

पवहले बच्चा जन्त्माइ सकेकी,एउटा मार मब्रच) खुट्टा तलमति पिे को (चस्थमतको र्भय भएकी सबै
मवहला पवहले सी-सेससन र्िाएकी मवहला सवहत

८

र्भयमा धेिै वटा बच्चा भएकी सबै मवहला पवहले सी-सेससन र्िाएकी मवहला सवहत

९

र्भयमा एउटा मार ट्रान्त्सभजयवाअचब्लक) तेसो वा छड्के पिे को (चस्थमतको बच्चा भएकी सबै
मवहला पवहले सी-सेससन र्िाएकी मवहला सवहत

१०

एउटा मार सेर्ामलक) सुल्टो (चस्थमतको र्भय भएकी, ३७ हप्ता भन्त्दा कमको र्भय भएकी सबै
मवहला ,पवहले सी-सेससन र्िाएकी मवहला सवहत

८२ क वा ४क: क्रमशः पवहले बच्चा नजन्त्माएका वा जन्त्माएका मवहला जोममजोप्रोस्टोल, अचससटोमसन,
एचम्नयोटोमी वा इन्त्ट्रासववयक लर्ोमलजसयाथेटि वा अरु केही प्रयोर् र्िी प्रसव व्यथा शुरु र्रिएका ि
तत्पश्चात योमन मार्यत वा सी-सेससन र्िी बच्चा जन्त्माएका
८८२खवा४ख: क्रमशः पवहले बच्चा नजन्त्माएका वा जन्त्माएका मवहला, जसलाई भनाय र्िी प्रसव शुरु
नहुदै सी-सेससन र्िी सुत्केिी र्िाइएका।यी उपसमूहका सबै मवहलाको सी-सेससन र्रिने भएकोले यी
उपसमूहमा सी-सेससनदि जवहले पमन शतप्रमतशत हुन्त्छ
िब्सनका १० समूहहरु आधािभूत प्रसूमत ववशेषताहरुमा आधारित हुन्त्छ जुन सूचना प्रायःर्भायवस्थामा ि
सुत्केिी हुन भनाय हुँदा मनयममत रुपमा संकलन र्रिन्त्छ।यर्द वविामीको अमभलेखमा एक वा बिी

भेरियवलहरुको सूचना पाउन वा बुझ्नन सवकएमा सुत्केिी हुन आएकी मवहलालाई मामथका कुनै

पमन१०समूह अन्त्तर्यत वर्ीकिर् र्नय सवकँदै न।यसिी‘वर्ीकिर् नर्रिएको समूह' का मवहलालाई िब्सन
वर्ीकिर् प्रमतवेदनतामलकाको अङ्गका रुपमा तामलकाको पुछािमा सकभि र्ुट नोटको रुपमा उल्लेख
र्नुप
य दयछ।
उद्देश्य

िब्सन वर्ीकिर् कायायन्त्वयन मनदे चशकाले मनदे शन र्िे बमोचजम नेपालका अस्पतालहरुमा िब्सन
वर्ीकिर्का आधािमा सी–सेससन अनुर्मन कसिी र्ने भनी स्पि मनदे शन उपलब्ध र्िाउने साथै

सी–सेससन दि लाई प्रमतवेदनका लामर् मनयममत रुपमा प्रयोर् र्िी सी–सेससन सेवा र्दने स्वास््य
संस्थाहरुमा यसको कायायन्त्वयन ि प्रमतवेदन र्ने।
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अपेचक्षत

प्रमतर्ल

सी–सेससनको प्रयोर्लाई अनुकुलन र्ने सम्बन्त्धी िर्नीमत वा काययक्रमहरुको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन

र्ने ि मनचश्चत समूहका मवहलाहरुको परिर्ामलाई ववश्लेषर् र्िे ि सेवाको र्ुर्स्ति ि चसलमनकल
व्यवस्थापन अभ्यासहरुको मूल्याङ्कन र्िी सो त्याङ्कको महत्व ,ब्याख्या ि प्रयोर् बािे सेवा प्रदायकहरूको

सचेतना बिाउने साथै एउटा स्वास््य संस्था तह मा मनचश्चत मवहलाहरुको समूहमा हुने अभ्यासहरुलाई
अन्त्य अपेचक्षत परिर्ाम भएका संस्था वा अस्पतालहरूसंर् तुलनार्ने ि अभ्यासहरु मा परिवतयन र्ने।
काययक्रमसंचा
लनप्रकृया

यो काययक्रम संचालन र्दायप्रदे श स्वास््य मनदे शनालयमार्यतकाययक्रम संचालन र्नुप
य नेछl प्रदे श अन्त्तर्यतका

सिकािी तथा मनचज स्वास््य संस्थाहरुको सी- सेसशन िे टको मबश्लेसन र्रि उच्च सी-सेसशन िे ट भएका
अस्पतालहरुमा िब्सनclassification कोसममक्षार्रि काययक्रम कायायन्त्यवन प्रदे श स्वास््य मनदे शनालयले
र्नेछ।

प्रदे श अन्त्तर्यतका सिकािी तथा मनचज स्वास््य संस्थाहरुमा उच्च सी- सेसशन िे ट भएका अस्पतालहरुको
पवहचान र्ने

मेटमनयटीवाियको सम्पूर्य प्राववमधक कमयचािीलाई अमभमुखी किर् र्ने ि अमभमुखी किर् र्दाय िब्सन

बमर्यकिर् मनदे चशका को प्रयोर् र्ने (िब्सन बमर्यकिर् मनदे चशका परिवाि कल्यार् महाशाखा ि स्वास््य
तथा जनसंख्या मन्त्रालयको वेबसाइटमा उपलब्ध हुनेछ)

यो वर्ीकिर्लाई कायायन्त्वयन र्नय अमभमुखीकिर् काययक्रममा नै प्रत्येक अस्पतालको िब्सन
कायायन्त्वयनको लामर् सम्पकय व्यचि (चसलमनमसयन, नसय जो मातृ वाियमा काम र्छय) तोसनु पनेछ जो
त्याङ्क सङ्कलन र्नय ि मामसक रुपमा िब्सन प्रमतवेदन तामलका तयाि पानय चजम्मेवाि हुन्त्छ ।

अमभमुखीकिर् काययक्रम सम्पन्न भएपश्चात अमभमुखीकिर् श्रोत व्यचिले सपोवटयव सुपरिबेक्षर् र्नुय पनेछ।
िब्सन वर्ीकिर्बाट उपलब्ध सूचनाको स्थानीय संस्थाहरुमा अमधकतम उपयोर् ि मतनीहरुबीच तुलनाका
लामर् त्याङ्क स्तिीकृत िाँचामा िाख्नु जरुिी हुन्त्छ ।
वजेटबांिर्ाँििकम(रूहजािमा)

मबमनयोजनर्रिएकोबजेटआवस्यकताकोआधािमामनम्नअनुसािबजेटबािर्ािर्नयसवकनेछ।
अस्पतालको स्वास््यकमीलाई (चसलमनमसयन, नसय जो मातृ वाियमा काम र्छय)
काययक्रम कायायन्त्यवन र्नयको लामर् चावहने सामान (फ़्लेसस, टू लवप्रचन्त्टं र्)
अमभलेख, त्याङ्क मबश्लेसन, प्रमतबेदन
अमभलेखतथा
प्रमतवेदन
सन्त्दभय

सामग्री

िब्सन समूहसम्बन्त्धी ि मतनीहरुको सुत्केिी ववमधबािे त्याङ्क सङ्कलन र्नय सम्पकय व्यचि चजम्मेवाि हुनछ
े
ि प्रत्येक मवहनाको अचन्त्तममा प्रमतवेदन तामलका भनेछ । भरिएको तामलका परिवाि कल्यार् महाशाखा
ि प्रादे चशक स्वास््य मनदे शनालयमा मवहनाको पवहलो सातामभर पठाउनुपनेछ ।
नेपालमा िब्सन वर्ीकिर्ववमधप्रयोर्र्िीसावयजमनकतथामनजीस्वास््यसंस्थामासी–
सेससनअनुर्मनकोपरिचयिव्यवस्थापनकालामर्कायायन्त्वयनमनदे चशका२०७८

२१. दुर्म
य क्षेरमा काययित CEONC सेवा प्रदायकहरुको skill retention को लामर् अस्पतालमा placement
काययक्रम
परिचय

हाल नेपालमा ७७ चजल्ला मध्ये ७२ चजल्लामा प्रसुती सम्बचन्त्ध जवटलता भई शल्यवक्रया द्वािा प्रसुती

र्िाउने सुमबधा उपलब्ध भएको छ l शल्यवक्रया सेवा उपलब्ध भएको अस्पताललाई Comprehensive
Emergency Obstetric and Newborn Care (CEONC) सेवा केन्त्र भमनन्त्छ l यो सेवा उपलब्ध
नभएमा कर्ठन प्रसव व्यथा भई बच्चा जन्त्माउन नससने अवस्था मसजयना भई मातृ मृत्यु हुने सम्भावना
हुन्त्छ l त्यसैले CEONC सेवा केन्त्रमा काययित CEONC सेवा प्रदानर्ने स्वास््यकमीहरु को ज्ञान ि चशप

(skill) सधैभिी चस्थि ि नयाँ नयाँ चशपहरु अमभबृद्दी िवहिहनुपछय l यसकोलार्ी उि सेवा भएका
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अस्पतालमा काययित शल्यवक्रया र्ने doctor ि उि अस्पतालमा वा चजल्लाको अन्त्य स्वास््य संस्थामा

काम र्ने SBA Clinical मेन्त्टि हरुलाई (nursing स्टार्) सबैभन्त्दा नचजकको Referral अस्पताल जहाँ
मवहनामा ३००-४०० भन्त्दा बिी प्रसुती हुन्त्छ ि सोवह अनुसाि प्रसुती सम्बचन्त्ध शल्यवक्रया धेिै हुने
अस्पतालमा प्रत्येक ६ मवहनामा १ हप्ताको दिले (बषयमा २ पटक शल्यवक्रया सेवा साथै प्रसुती सम्बचन्त्ध
सेवा प्रदान र्ने अभ्यास र्नय सो अस्पतालमा पठाउने (Placement) काययक्रमको लामर्
बजेट मबमनयोजन र्रिएकोहो l
काययक्रम
उधेश्य

अपेचक्षत

प्रमतर्ल

CEONC सेवा उपलब्ध भएका अस्पतालमा काययित

यस चशषयकमा

शल्यवक्रया र्ने doctor ि चसलमनकल मेन्त्टिको

Skill Retention र्ने ि उनीहरुको प्रसुती सेवा सम्बचन्त्ध ज्ञान ि दक्षता (skill) अमभमब्रद्दी र्रि र्ुर्स्ति
प्रसुती सेवा प्रदान र्ने l

यस काययक्रम संचालन पश्चात आर्ामी र्दनमा शल्यवक्रया र्ने doctor द्वािा दुर्म
य क्षेरमा C/S सम्बचन्त्ध
र्ुर्स्ति सेवा प्रदान र्रिएको हुनेछ भने SBA Clinical Mentor द्वािा प्रसुती सेवा सम्बचन्त्ध दक्षता हँमसल
र्रि आर्ु काययित अस्पतालका अन्त्य प्रोसुती सेवा प्रदायक स्टार् हरुलाई साथै चजल्ला मभरका birthing
center हरुमा काययित nursing स्टार् हरुलाई onsite मै clinical mentoring र्रि प्रसुती सेवाको
र्ुर्स्ति कायम भएको हुनछ
े l

सन्त्चालन
प्रकृया

यो काययक्रम सं चालन र्नयको लामर् बजेट मबमनयोजन भएका स्वास््य सेवा मनदे शनालयले मनम्न प्रवक्रया
अपनाउनुपने हुन्त्छ:

यो काययक्रमको र्ोकल व्यचि C/S र्ने doctor ि SBAचसलमनकल मेन्त्टि हुनेछन l र्ोकल व्यचिले

आर्् काययित अस्पताल प्रशाशन ि चजल्ला चस्थत स्वास््य कायायलयका संर्को समन्त्वयमा PHN Referral
अस्पतालमा placement practice र्नय अनुममतको लामर् पहल र्ने l

Referral अस्पतालमा प्रसुती ववभार्ीय प्रमुख ि Nursing इन्त्चाजयको सहममतमा अस्पताल
प्रमुख/superintendent
Placement

संर् अनुममतको लामर् पहल र्ने l

प्रशाशन

Practice र्िने अवमध बषयको २ पटक (प्रत्येक ६ मवहनामा १ पटक) १ पटकमा पुिा

७ र्दनको हुनछ
े l ७ र्दनको पुिा ड्युटी प्रसुती ववभार्मा िही ववभार्ीय प्रमुख ि निमसंर् इन्त्चाज को
सुपरिवेक्षर्मा र्िे को हुनप
ु नेछ l
Placement

Practice र्िने अवमधमा प्रसुती सम्बचन्त्ध आ-आफ्नो skill कुन क्षेरमा अमभमब्रद्दी र्नुप
य नेहो

सोवह अनुसािको सेवा प्रदान र्नय तत्पि हुनप
ु नेछ l उदाहिर्को लामर् दुर्म
य मा C/S सेवा मलने धेिै नहुने
भएकोले skill मबसेको भए practice र्ने

साथै SBAचसलमनकल मेन्त्टिले जवटल प्रसुती सम्बचन्त्ध

व्यवस्थापन र्ने skill हरु जस्तो, PPH management, Vacuum Delivery, Eclampsia management,
condom temponed आर्द l

बजेट मबमनयोजन भएका CEONC सेवा प्रदान र्ने अस्पतालमा काययित nursing स्टार् हरु मध्ये कसैले
पमन SBA Clinical mentoring को तामलम प्राप्त र्िे को छै न ति चजल्ला चस्थत अस्पताल बाहेकका

स्वास््य संस्थामा काययित स्टार्ले प्राप्त र्िे कोछ भने पमन ववमनयोचजत बजेटबाट placement practice
र्नय व्यवस्था र्नुप
य नेछ l

यसकोलार्ी स्वास््य कायायलयका PHN हरुसंर् समन्त्वय र्रि अस्पताल बाहेकका स्वास््य संस्थाका

मेन्त्टि पवहचान र्रि उनीहरुको skill retention को लामर् referral अस्पतालमा placement र्ने व्यवस्था
ममलाउने l

Referral अस्पतालमा १ हप्ताको ड्युटी पुिा र्रि र्कयने समयमा प्रसुती ववभार्ीय प्रमुख ि nursing
incharge को हस्ताक्षेि सवहतको ड्युटी सम्पन्न र्िे को चचठी मलएिा मार र्कयन पाईने छ ि उि चचठी
आl आफ्नो काययित संस्थाको प्रशाशनमा बुझाउनुपनेछ-

बजेट मबमनयोजन भएका अस्पतालहरुमा CEONC सेवा उपलब्ध छै न ति चजल्ला चस्थत PHCC मा CEONC
सेवा उपलब्ध भएमा अस्पतालले उि स्वास््य संस्थामा काययित CEONC सेवा प्रदायक doctor ि
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चसलमनकल मेन्त्टि लाई पमन placement practice ड्युटीको लामर् referral अस्पतालमा पठाउन यो
ववमनयोचजत बजेट खचय र्नय सवकनेछ l

बजेट मबमनयोजन भएका अस्पतालहरुमा CEONC सेवा उपलब्ध छै न ति SBA Clinical Mentor हरु

चजल्ला चस्थत अन्त्य स्वास््य संस्थामा काययित छन् भने पमन अस्पतालले उि स्वास््य संस्थामा काययित
BC/BONC सेवा प्रदायक चसलमनकल मेन्त्टिलाई पमन placement practice ड्युटीको लामर् referral
अस्पतालमा पठाउन यो ववमनयोचजत बजेट खचय र्नय सवकनेछ l
वजेट व्यवस्था:

यसचशषयकमाववमनयोचजतबजेटमामथ उल्ल्लेचखत CEONC सेवा प्रदायक doctor ि clinical mentor लाई
प्रत्येक ६/६ मवहनामा १/१ हप्ताको placement practice को लामर् referral अस्पतालमा ड्युटीमा
पठाउं दा नेपाल सिकािको मनयमानुसाि दैमनक भ्रमर् भत्ता, यातायात, खाजा खचय,संयोजक
खचय,स्रोतव्यचि को लामर् मनयमानुसाि खचय र्नय सवकनेछ

अस्पतालमा ७ र्दनको ड्युटी, बाटोमा लाग्ने समय ि यातायात खचय actual basis मा हुनप
ु नेछl
सन्त्दभय सामाग्री: कायय संचालन मनदे चशका २०७९
अमभलेख

काययक्रम पश्चात् placement practice मा समाबेस भएका CEONC सेवा प्रदायकहरुले बिीमा २

प्रमतवेदन

संस्थाको प्रशासनमा ि एक प्रमत परिवाि कल्यार् महाशाखाको मातृ तथा नवाचशशु शाखामा practice

तथा

पेजको काययक्रम बािे प्रमतवेदन तयाि र्नुप
य ने छ l उि प्रमतबेदन को एकप्रमत आ-आफ्नो काययित
ड्युटी सम्पन्न र्िे को १ हप्ता मभर पठाउनुपने छ l मनम्न प्रमतबेदन को नमुना

Placement practice सम्बचन्त्ध प्रमतबेदन
नाम:

काययित स्वास््य संस्था:

पद:

Placement practice र्नय र्एको अस्पतालको नाम:

Placement practice ड्युटीमा भएको मसकाईहरु, मुख्य र्रि प्रसुती सम्बचन्त्ध मसकेका Skillls हरु
बुंदार्त रुपमा लेख्ने:

प्रमतबेदन तयाि र्िे को मममत:

प्रमतबेदन तयाि र्नेको हस्ताक्षि:
सन्त्दभय

सामग्री

प्रदे श स्तिको काययसंचालन मनदे चशका २०७९

२२.सुिचक्षत र्भयपतन (MA/MVA) तामलम ( PHTC)
परिचय

सुिचक्षत र्भयपतन सेवाबािे स्वास््यकमीहरुलाई तामलम प्रदान र्रि सेवा प्रदानको दि ि र्ुर्स्ति

उद्देश्य

सुिचक्षत र्भयपतन सेवा काययक्रमको प्रभावकािीताको लमर् ।

अपेचक्षत

सुिचक्षत र्भयपतन सेवा काययक्रमको प्रभावकािीता बिे को हुनेछ।

सन्त्चालन

प्रदे श स्वास््य तामलम केन्त्रले सुिचक्षतर्भयपतन )MA/MVA) तामलम संचालन मनदे चशका अनुसाि

प्रमतर्ल
प्रकृया

बिाउनका लामर् आवश्यक भएको।

तामलम संचालन र्नुप
य ने छ।

िाविय स्वास््य तामलम केन्त्रको संचालन मनदे चशकाअनुसाि र्ने।

अमभलेख

काययक्रमपश्चात् उतmकाययक्रमको प्रमतबेदनप्रदे श मनदे शनालयमाअमभलेखमा िाख्नुपछय ि सोको बोधाथय

सन्त्दभय

NHTCकोMA/MVA) तामलम मनदे चशका

प्रमतवेदन

परिवाि कल्यार् महाशाखामा पठाउनु पनेछ ।
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सामग्री

२३ .MNH काययक्रमका र्ोकल पसयन को लामर् Laptop खरिद (स्वास््य मनदे शनालय)
परिचय

मातृ तथा नवचशशु स्वास््य सेवाबािे स्वास््य संस्थाको अमभलेचखकिर् ि प्रमतबेदनलामर् आवश्यक

उद्देश्य

मातृ तथा नवचशशु स्वास््य सेवा काययक्रमको प्रभावकािीताको लमर् ।

अपेचक्षत

मातृ तथानवचशशु स्वास््य सेवाको अमभलेचखकिर् ि प्रमतबेदनमा मनयममतता आउने छ।

सन्त्चालन

अथय मन्त्रालयको कायय संचालन मनदे चशका, खरिद ऐन तथा मनयमावली ( अचन्त्तम संसोधन) अनुसाि

अमभलेख

काययक्रमपश्चात् उि काययक्रमको प्रमतबेदन प्रदे श मनदे शनालयमा अमभलेखमा िाख्नुपछय ि सोको

प्रमतर्ल
प्रकृया

प्रमतवेदन

भएकाले।

र्ने।

बोधाथय परिवाि कल्यार् महाशाखामा पठाउनु पनेछ ।
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अनुसूची

१ .

प्रदे शवाट अस्पताल तथा समुदायमा एम.वप.मि.एस.आि.तथा जन्त्मजात ववकलांर् मनर्िानी काययक्रमको
अनसाइट कोचचङ
Checklist for Monitoring
Maternal and Perinatal Death Surveillance and Response Activitiesat Hospitals
Name of the Hospital:

District:

Issues identified:
SN
1.

Requirements
MPDSR Committee

Yes

Data (FY 2074/75) (Shrawan to Jestha)
Total deliveries
Total live births
Total maternal deaths
Total still births
Total early neonatal deaths
3.
Maternal Death Review
MDR Form filled within 24 hours of all maternal deaths
MPDSR Review committee meeting within 72 hours of
each maternal death
Action Plans developed after each maternal death
review
Action Plans implemented after each maternal death
review
4.
Perinatal Death Review
PDR Form filled within 24 hours of all stillbirths and
early neonatal deaths
Monthly MPDSR Review committee meeting to review
perinatal deaths
Action Plans developed after each monthly perinatal
death review
Action Plans implemented after monthly perinatal death
review
5.
Reporting
MDR forms entered in web-based system
PDR Summary forms are entered in web-based system
6.
Logistics
MPDSR Guideline
MDR form
PDR form
PDR summary form
Actions advised:

No

Remarks
Number of meetings
conducted:

2.

Lessons learned:
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Number:
Number:
Number:
Number:
Number:
Number:
Number:
Number:
Number:

Number:
Number:
Number:
Number:

Number:
Number:

अनुसूची

२

Checklist for Monitoring Community Maternal and Perinatal Death Surveillance and Response
District:
Issues identified:
SN
1.
2.
3.
4.

Requirements
District MPDSR Committee
District Verbal Autopsy Team
MPDSR Committees at Health Facilities
FCHV orientation on MPDSR
Data (FY 74/75 Shrawan to Jestha))
1.
Total deaths notified
2.
Total deaths screened
3.
Total pregnancy-related deaths identified
4.
Total VA conducted
5.
Cause of death identified from VA
6.
Cause of deaths
7.
District MPDSR Committee meeting conducted
8.
Action plans developed after review meeting
9.
Action Plans implemented
Reporting
1
Notification forms entered in web-based system
2.
Screening forms entered in web-based system
3.
VA forms entered in web-based system
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
Actions advised:
Lessons learned:
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Yes

No

Remarks

Number:

Number:
Number:
Number:
Number:
Number:
Number:
Number:
Number:
Number:
Number:
Number:

अनुसूची ३
Checklist forMonitoring Community Maternal and Perinatal Death Surveillance and Response
District:
Issues identified:
SN

Requirements

1.

District MPDSR Committee

2.

District Verbal Autopsy Team

3.

MPDSR Committees at Health Facilities

4.

FCHV orientation on MPDSR

Yes

No

Remarks

Number:

Data (FY 78/79 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

Actions advised:
Lessons learned:
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अनुसूची ४
प्रजनन स्वास््य काययक्रम सम्बचन्त्ध सेवा तथा सेवा प्रबाहको मबस्ताि लर्ायतका त्यांक अध्यावमधक
अनुसूची ४ क:
District:Serviceavailabily by palika
Date of update :
information:

S
n

Name of
Palika

Name
of HF

SMNH service
CE
ON
BEO B
C
NC
C
Y/
Y/N
Y/N N

Family
Planning
Impl
ant
Y/N

IU
CD
Y/
N

Abortio
n
Servic
e
C
M A
A C
Y/ Y/
N N

VI
A
Y/
N

AF
HS
Y/
N

Blood
transf
usion

Lab
ser
vice

Y/N

Y/N

PM
TCT
Y/N

Prepared by:
Approved
by:

अनुसूची ४ ख:
Training need information by palika
District:
Date of updating
information:

Prepared by:
Approved by:
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PMTCT

VIA

Family
Planning

ASRH

SAS
Training

IUCD

CEONC/BEONC/BC related
training
SB
T
OT
for
S
A managem LA/ B
ASBA A ent
LT
A

Implant

Name
of H.F

CAC

Name of
Palika

MA

S
N

Approved By :
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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

illed post

Human resource information by palika
District:
Date of updating information:
N
a
m
e N
o a
Paedi
f
m
atricia
p e
n
a o
li f
Anae
S k H Ob/G Distri
sthesi
N a F yn
ct:
st

Sanction post

Available

Filled post

Sanction post

Available

Filled post

Sanction post

Available

Filled post

Sanction post

Available

Filled post

Sanction post

अनुसूची ४ र्:

Lab
Tech.
R
e
m
a
r
k
s

अनुसूची ४ घ
Date of updating information:
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Remarks

Email ID

CEONC

Phone number

BEONC

Name of Palika

Total number of
HF inpalika

BC

S.N

Mobile number
of Health
coordinator

अनुसूचच ५:
Skill Lab सामानको मलस्ट
Skill Lab Material list for onsite coaching and mentoring to BC/BEONC service providers
Equipment
& Material
set

1

2

3
4

5

Name and description of Items needed

Birthing
model with
Baby and
placenta

Product description: Mama Birthie- birthing model with

New born
resuscitation
baby and
sets,

Product description:NeoNatalie Complete Kit with

MAMA U

Product description: Mama U- condom temponade

Vacuum
extractor set

Product Description: Hand Held Vacuum Extractor complete set with

Standard
Delivery set

Baby-1 set

No.
of
set
need
1 set

Placenta– 1 set
Ambu bag for Newborn resuscitation-1
Masks 0 and 1 number-2

1 set

Penguin suction or Dele suction)- 1 set

Silicon cup – 2 size
Product –Pakistani and its number and standard size:
long Artery Forceps (Haemostatic, Rankin – Crile or Rochester – Pean)
24 cm -2 pc
Cord Cutting Scissor (Umbilicus – Blunt – 1 pc)

1 set
1 set

1 set

Sponge Holding Forceps (Forester; Straight; Serrated) 20cm -2 pc
Small Gally Pot – 1 pc
Big Bowl more than 750 ml. – 1 pc
Product –Pakistani and its number:
Double Valve Speculum (small, medium, large size)- 3 speculum in 1
set
Velselum- 1 pc

6

MVA set

Sponge holder – 1 pc

1 set

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
7

Plastic box

Large box for preparing eclampsia and shock management box (2 sets)

2
pcs

Severe pre-eclampsia management Box (critical items):
1. Inj. Magnesium sulfate 50% -16 gm.
2. Inj. Calcium Gluconate- 2 gm.
8

Emergency
medicine
and
supplies

3. IV cannula 16 G and or 18 G – 2
4. IV set – 2

1 set

5. Inj. RL at least – 1 bottle
6. Foley’s catheter – 1 pc
7. Urobag – 1 pc
8. Syringe 10 ml – 2 pcs
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Skill Lab Material list for onsite coaching and mentoring to BC/BEONC service providers
Equipment
& Material
set

Name and description of Items needed

No.
of
set
need

9. Syringe 20 ml – 1 pc
10. Inj. 2% Xylocaine – 1 vial
11. Cap Nifedipine 5 mg at least 5 caps
12. Gudal Air way for (Adult) – 1 pc
Shock (due to PPH) management box (critical items):
1. Inj. RL - 3 litters
2. IV cannula 16 G or 18 G – 2 pcs
3. IV sets- 2 pcs
4. Inj. Oxytocin at least 20 unit.
5. Foley’s catheter – 1 pc
6. Urobag – 1 pc
7. Gudal air way – 1 (Adult)
8. Inj. Ergometrine 0.2mg – 2 ampule if available
9. Syringe 2 or 5 ml – 3 pcs

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

1 set
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अनुसूचच ६
स्वास््य कायायलय मार्यत मातृ तथा नवचशशु काययक्रम सन्त्चालन ि अस्पताल मार्यत मातृ तथा नवचशश काययक्रम
सन्त्चालन
प्रदे शको काययक्रम
स्वास््य कायायलय मार्यत MNH काययक्रम
अस्पताल मार्यत MNH काययक्रम संचालन
मस.नं.
१

वक्रयाकलाप (मस०न० १ दे खी १४ सम्मतल टे वलमा उल्लेख भए अनुसाि)
स्वास््यकायायलयवाट स्थानीय तहमा आमा सुिक्षा, एम.आि.एस.मि.वप., VAलर्ायत काययक्रम कोअनसाइट कोचचङ,
मेन्त्टरिङ तथा अनुर्मन
MNH update (र्भायवस्था दे चख सुत्केिी अवस्था सम्मसेवा मनिन्त्तिता )Continuum of care -ANC to PNC) को

२

लामर् सेवा प्रदायकहरुलाईअमभमुखीकिर् तथाP NC काययक्रम संचालन चजल्ला)update) ि Laptop, Printer
खिीद

३

समुदायस्तिमा MPDSR काययक्रम मनिन्त्तिता तथा ववस्ताि

४

अस्पतालहरुबाटप्रसूमत सम्बचन्त्ध आकचस्मक रुपमा िे र्ि

५

अस्पतालहरुमा MPDSR तथा Birth Defect/Robson Classification काययक्रमको सचालन

६

CEONC काययक्रम सन्त्चालन

७
८
९

प्रसूमतचापविी भएका अस्पतालहरुमा एनेस्थेमसयोलोचजि एनेस्थेमसया सहायक/पेमियावटमसयन/र्ाइनाकोलोचजि/
किािमा मनयुिी
अस्पतालमाप्रसूमत सेवा संचालन र्नय किािमा स्टार् नसय मनयुचि
प्रसूमतश्चातहुने ििाश्राब) PPH) िोकथामका लामर् मातृ सुिक्षा चक्कीअमभमुखीकिर्काययक्रम ववस्ताि तथा मनिन्त्तिता
)Revitalization)

१०

वहमालीचजल्लाहरु मा Maternity waiting Home संचालन

११

चसलमनक coaching mentoring काययक्रम

१२

Mgs04, Cal.gluconate, Vitamin k1, Mesoprostol, Tranexamin acid खिीद

१३

Value Clarification and attitude transformation Workshop(Abortion), RHCC र्ठन तथावैठक सन्त्चालन

१४

Orientation on Web Detabase of RMNCHAH service province providers and sites
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रु हजािमा
मस.

कायायलय

चजल्ला

.ंःन
1

स्वास््य कायायलय मार्यत MNH काययक्रम /अस्पताल मार्यत MNH काययक्रम संचालन
मामथ उल्लेचखत मसरियल नम्वि अनुसाि वक्रयाकलापको वाँिर्ाँि वक्रयाकलाप संख्या)१४(

स्वास््य

ताप्लेज ु

कायायलयताप्लेजङ्ग
ु

ङ्ग

ताप्लेजङ्ग
ु

ताप्लेज ु

अस्पताल,

ङ्ग

१

२

३

499

450

500

४

५

६

७

८

९

१०

100

200

199

1000

363

११
400

१२

१३

१४

जम्मा

300

100

2349

1163

2925

ताप्लेजङ्ग
ु
2

स्वास््य कायायलय,

पाँचथि

499

450

500

100

400

300

100

2349

पाँचथि
पाँचथि अस्पताल,

पाँचथि

200

249

1000

363

1812

पाँचथि
3

स्वास््य कायायलय,

इलाम

501

450

100

400

300

100

1851

ईलाम
ईलाम अस्पताल,

इलाम

200

201

1000

363

1764

ईलाम
4

स्वास््य कायायलय,

संखुवास

संखुवासभा

भा

खाँदवािी

संखुवास

अस्पताल,

भा

501

450

100

200

199

1000

363

400

300

100

1514

1851

3276

सखुवासभा
5

स्वास््य कायायलय,

तेह्रथुम

501

450

100

400

300

100

1851

तेह्थुम
तेह्रथुम अस्पताल,

200

तेह्रथुम

201

1000

363

1764

तेह्रथुम
6

स्वास््य कायायलय,

धनकुटा

501

450

700

400

300

100

2451

धनकुटा
धनकुटा अस्पताल

धनकुटा

200

200

2000

363

2763

धनकुटा
7

स्वास््य कायायलय,

भोजपुि

501

450

700

400

300

100

2451

भोजपुि
भोजपुि अस्पताल,

भोजपुि

200

201

1000

363

1764

भोजपुि
8

स्वास््य कायायलय,

खोटाङ्ग

501

450

100

400

300

100

1851

खोटाङ
खोटाङ अस्पताल,

खोटाङ्ग

200

201

1000

363

1764

खोटाङ
9

10

स्वास््य कायायलय,

सोलुख

सोलखुम्बु

म्बु

र्ाप्लु अस्पताल,

सोलुख

सोलखुम्बु

म्बु

स्वास््य कायायलय,

ओखल

ओखलिुङर्ा

िुङ्गा

रुम्जाटाि

ओखल

अस्पताल,

िुङ्गा

501

450

500

500

200

500

199

450

2500

363

199

ओखलङुर्ा

163

300

100

1001

500

200

400

2751

4263

400

300

100

2250

399

11

स्वास््य कायायलय,

उदयपुि

500

450

3498

500

400

300

100

5748

उदयपुि
उदयपुि अस्पताल,

उदयपुि

200

401

2000

363

2964

उदयपुि
12

स्वास््य कायायलय,

झापा

500

450

599

400

300

100

2349

झापा
मेची अस्पताल,

झापा

200

251

2000

2000

1450

5901

झापा
13

स्वास््य कायायलय,

मोिङ्ग

300

450

800

599

400

300

100

2949

सुनसिी

300

450

500

899

400

300

100

2949

मोिङ
14

स्वास््य कायायलय,
सुनसिी
ईनरुवा अस्पताल,

सुनसिी

200

199

1000

363

200

1962

सुनसिी
15

स्वास््य कायायलय,

सप्तिी

301

550

3500

200

300

200

100

5151

मसिाहा

300

550

3000

200

300

200

100

4650

सप्तिी
16

स्वास््य कायायलय,
मसिाहा
िामकुमाि

मसिाहा

200

201

1000

मसिाहा

200

199

1500

1000

725

3126

363

2262

उमाप्रसादस्मािक
अस्पताल, मसिाहा
मसिाहा अस्पताल,
मसिाहा
17

स्वास््य कायायलय,

धनुषा

300

550

200

300

200

100

1650

धनुषा
जनकपुि

धनुषा

200

449

1500

1500

1088

4737

अस्पताल, धनुषा
18

स्वास््य कायायलय,

महोत्तिी

300

550

3500

700

200

300

200

100

5850

महोत्तिी
जलेश्वि अस्पताल,

महोत्तिी

200

200

2000

363

2763

महोत्तिी
19

स्वास््य कायायलय,

सलायही

300

550

800

199

200

300

200

100

2649

सलायही
मलंर्वा अस्पताल,

सलायही

200

201

1000

363

1764

सलायही
20

स्वास््य कायायलय,

िौतहट

301

550

800

200

300

200

100

2451

िौतहट
िौतहट अस्पताल,

िौतहट

200

201

1000

363

1764

िौतहट
21

स्वास््य कायायलय,

बािा

301

450

200

300

200

100

1551

वािा
कलंया अस्पताल,

बािा

200

201

1000

363

1764

वािा
22

स्वास््य कायायलय,

पसाय

300

450

दोलखा

301

450

800

301

100

200

300

200

100

2751

300

100

1551

पसाय
23

स्वास््य कायायलय,

400

दोलखा

164

चरिकोट

दोलखा

200

201

1000

363

1764

अस्पताल, दोलखा
24

स्वास््य कायायलय,

िामेछाप

300

450

500

500

400

300

100

2550

िामेछाप
िामेछाप

िामेछाप

200

200

4000

725

812

5937

अस्पताल, िामेछाप
25

स्वास््य कायायलय,

मसन्त्धुली

299

450

500

400

300

100

2049

मसन्त्धुली
मसन्त्धुली अस्पताल,

मसन्त्धुली

200

201

2000

725

3126

मसन्त्धुली
26

स्वास््य कायायलय,

काभ्रेप

काभ्रेपलान्त्चोक

लान्त्चो

299

450

300

450

500

300

400

300

100

2349

400

300

100

1650

क
27

28

स्वास््य कायायलय,

मसन्त्धुपा

मसन्त्धुपाल्चोक

ल्चोक

चौतािा अस्पताल,

मसन्त्धुपा

मसन्त्धुपाल्चोक

ल्चोक

स्वास््य कायायलय,

िसुवा

100

200

299

199

2500

363

450

1001

200

4263

400

300

100

1749

िसुवा
िसुवा अस्पताल,

200

िसुवा

199

4000

363

812

5574

िसुवा
29

30

स्वास््य कायायलय,

नुवाको

नुवाकोट

ट

मरशुली अस्पताल,

नुवाको

नुवाकोट

ट

स्वास््य कायायलय,

धार्दङ्ग

499

450

500

700

200

500

450

199

1000

400

300

100

725

2949

2124

500

400

300

100

2250

धार्दङ
धार्दङ अस्पताल,

धार्दङ्ग

200

199

1500

363

2262

धार्दङ
31

स्वास््य कायायलय,

चचतवन

300

450

601

400

300

100

2151

चचतवन
ित्ननर्ि अस्पताल

चचतवन

2000

1090

3090

चचतवन
32

33

स्वास््य कायायलय,

मकवान

मकवानपुि

पुि

हेटौिा अस्पताल,

मकवान

मकवानपुि

पुि

स्वास््य कायायलय,

भिपुि

301

450

400

200

99

251

3000

1500

300

100

725

1551

5676

350

300

300

100

1149

भिपुि
भिपुि अस्पताल,

भिपुि

200

200

2500

1000

2181

6081

भिपुि
34
35
36

स्वास््य कायायलय,

लमलतपु

लमलतपुि

ि

स्वास््य कायायलय,

काठमा

काठमाण्िौ

ण्िौं

स्वास््य कायायलय,

र्ोिखा

र्ोिखा

200

450

599

400

300

100

2049

200

450

1800

300

300

100

3150

501

450

400

300

100

3051

120
0

100

165

र्ोिखा अस्पताल,

र्ोिखा

200

199

1500

363

2262

र्ोिखा
37

स्वास््य कायायलय,

लम्जुङ्ग

501

450

100

400

300

100

1851

लमजुङ
लमजुङ

लम्जुङ्ग

200

199

1500

1899

सामुदावयकअस्पता
ल, लमजुङ
38

स्वास््य कायायलय,

तनहुँ

दमौली अस्पताल,

तनहुँ

स्वास््य कायायलय,

कास्की

तनहुँ
तनहुँ
39

501

450

100

200

500

450

800

200

2000

400

300

100

1089

1851

3489

600

400

300

100

3150

काश्की
मातृचशशस

कास्की

200

251

4000

1000

1089

6540

ममतेिीअस्पताल,
काश्की
40

स्वास््य कायायलय,

मनाङ्ग

201

450

200

300

100

1251

मनाङ
मनाङ अस्पताल,

मनाङ्ग

200

201

5000

812

6213

मनाङ
41

स्वास््य कायायलय,

मुस्ताङ्ग

201

450

200

300

100

1251

मुस्ताङ
मुस्ताङ अस्पताल,

200

मुस्ताङ्ग

199

4000

363

812

5574

मुस्ताङ
42

स्वास््य कायायलय,

पवयत

501

450

700

400

300

100

2451

पवयत
पवयत अस्पताल,

पवयत

200

201

1000

363

1764

पवयत
43

स्वास््य कायायलय,

स्याङ्गजा

500

450

2500

700

400

300

100

4950

स्याङजा
स्याङजा अस्पताल,

स्याङ्गजा

200

201

1000

363

1764

स्याङजा
44

स्वास््य कायायलय,

म्याग्दी

499

450

500

100

400

300

100

2349

म्याग्दी
म्याग्दी अस्पताल,

म्याग्दी

200

199

4000

1088

5487

म्याग्दी
45

स्वास््य कायायलय,

बाग्लुङ्ग

499

450

400

300

100

1749

वार्लुङ
धवलामर्िी

बाग्लुङ्ग

200

251

2000

1000

725

4176

अस्पताल, वार्लुङ
46
47

स्वास््य कायायलय,

नवलप

नवलपिासी पूव य

िासी

स्वास््य

प .

कायायलयनवलपिा

नवलप

सी पचश्चम

िासी

पृ्वीचन्त्र

प .

अस्पताल,

नवलप

नवलपिासी

िासी

301

450

301

400

400

2000

200

200

200

166

3000

1088

300

300

100

1551

200

100

3501

4488

बदयघाट सुस्ता)
( पचश्चम
48

स्वास््यकायायलय ‚

रूपन्त्दे

रुपन्त्दे ही

ही

बुटवल अस्पताल

रूपन्त्दे

300

450

800

899

200

300

200

100

3249

200

399

2000

3000

1454

7053

200

200

4000

2000

1454

7854

ही
मभम अस्पताल

रूपन्त्दे
ही

49

स्वास््य

कवपलव

कायायलय‚कवपलव

स्तु

301

450

2000

700

200

300

200

100

4251

स्तु

50

कवपलवस्तु

कवपलव

अस्पताल

स्तु

स्वास््यकायायलय ‚

पाल्पा

200

500

450

500

201

3500

1088

4989

300

200

300

200

100

2550

पाल्पा
िामपुि अस्पताल,

पाल्पा

200

201

पाल्पा

200

199

1000

363

1764

पाल्पा
तानसेन

399

अस्पतालपाल्पा ‚
51

52

स्वास््यकायायलय ‚

अघायख ाँ

अघायख ाँची

ची

अघायख ाँचीअस्पताल

अघायख ाँ

अघायख ाँची‚

ची

स्वास््यकायायलय ‚

र्ुल्मी

499

450

500

100

200

500

450

200

3000

200

300

200

100

1088

1000

2349

4488

100

200

300

200

100

2850

र्ुल्मी
र्ुल्मी

र्ुल्मी

200

201

3500

1088

4989

अस्पतालर्ुल्मी ‚
53

54

स्वास््यकायायलय ‚

रूकुम

रुकुम पुव य

पूव य

रुकुम

रूकुम

पुवअस्पताल
य
‚

पूव य

स्वास््यकायायलय ‚

िोल्पा

299

350

500

100

200

499

450

201

200

300

200

100

1000

2049

1401

2000

700

200

300

200

100

4449

िोल्पा
िोल्पा

िोल्पा

200

199

1000

363

1055

2817

अस्पतालिोल्पा‚
55

स्वास््यकायायलय ‚

प्यूठान

499

450

500

700

200

300

200

100

2949

प्युठान
प्युठानअस्पताल ‚

प्यूठान

200

201

2000

725

3126

प्युठान
56

स्वास््यकायायलय ‚

दाङ्ग

299

450

500

200

300

200

100

2049

दाङ्ग
तुलसीपुि अस्पताल ‚

दाङ्ग

200

199

1500

1000

725

3624

दाङ्ग
57

स्वास््यकायायलय ‚

बाँके

299

450

800

बर्दयया

299

450

800

600

200

300

200

100

2949

200

300

200

100

2349

बाँके
58

स्वास््यकायायलय ‚
बर्दयया

167

बर्दययाअस्पतालब ‚

बर्दयया

200

199

2500

725

3624

र्दयया
59

स्वास््य

रूकुम

कायायलयरुकुम

पचश्चम

301

450

300

400

300

100

1851

पचश्चम
रुकुम अस्पताल

रूकुम

200

201

3500

363

1217

5481

पचश्चम
60

स्वास््य

सल्यान

500

450

500

400

300

100

2250

कायायलयसल्यान
61

सल्यान अस्पताल

सल्यान

स्वास््य

िोल्पा

214
499

450

200

5400

1452

500

7266
100

400

300

100

2349

कायायलयिोल्पा
62

िोल्पा अस्पताल

िोल्पा

जनस्वास््य

जुम्ला

501

450

500

मुर् ु

499

450

500

200

200

6000

866

200

100

1460

7266
400

300

100

4011

400

300

100

2949

सेवाकायायल य
जुम्ला
63

स्वास््य

700

कायायलयमुर् ु
64

मुर् ु अस्पताल, मुर् ु

मुर् ु

स्वास््य कायायलय,

हुम्ला

200
501

199

4000

1082

450

700

5481
400

300

100

2451

हुम्ला
हुम्ला अस्पताल,

हुम्ला

200

199

1000

920

2319

हुम्ला
65

स्वास््य कायायलय,

कामल

कामलकोट

कोट

कामलकोट

कामल

अस्पताल,

कोट

501

450

700

200

199

1000

400

300

100

1217

2451

2616

कामलकोट
66

स्वास््य कायायलय,

जाजि

जाजिकोट

जाजि

अस्पताल,

कोट

जाजिकोट

501

450

700

400

300

100

2451

कोट

200

201

1000

1401

जाजिकोट
67

स्वास््य कायायलय,

दै लेख

501

450

500

500

400

300

100

2751

दै लेख
दै लेख अस्पताल,

200

दै लेख

201

1000

1401

दै लेख
68

स्वास््य कायायलय,

सुखेत

499

450

500

700

400

300

100

2949

सुखेत
प्रदे शअस्पताल,सुखे

सुखेत

200

249

3000

सुखेत

200

199

1500

2000

1088

6537

363

2262

त
मेहलकुनाअस्पताल
,सुखेत
69

स्वास््य कायायलय,

बझाङ्ग

501

450

500

500

400

300

100

2751

बझाङ्ग
चजल्ला अस्पताल,

बझाङ्ग

200

199

बझाङ्ग

168

5000

725

1298

7422

70

स्वास््यकायायलय,

िोटी

499

450

500

100

400

300

100

2349

िोटी
िोटी

िोटी

200

200

1074

725

2199

अस्पताल,िोवट
71

स्वास््य कायायलय,

आछाम

500

450

301

700

400

300

100

2751

अछाम
अछाम अस्पताल,

आछाम

200

201

4000

4401

अछाम
72

स्वास््य कायायलय,

दाचल
ुय ा

499

450

500

100

400

300

100

2349

दाचल
ुय ा
दाचल
ुय ा अस्पताल,

दाचल
ुय ा

200

400

1000

1136

2736

दाचल
ुय ा
73

स्वास््य कायायलय,

बैतिी

499

450

500

700

400

300

100

2949

बैतिी
बैतिी अस्पताल,

बैतिी

200

199

1000

363

1055

2817

बैतिी
74
75

76

स्वास््य कायायलय,

ििेलधु

ििेल्धुिा

िा

स्वास््य कायायलय,

कंचनपु

कंचनपुि

ि

महाकाली

कंचनपु

अस्पताल, कंचनपुि

ि

स्वास््य कायायलय,

कैलाली

501

450

299

450

700

2000

200

299

450

800

251

2000

1000

400

300

100

2451

400

300

100

3549

725

4176

300

400

300

100

2649

कैलाली
सेती अस्पताल,

कैलाली

200

250

2000

कैलाली

200

200

1500

2000

1088

5538

725

2625

कैलाली
वटकापुि अस्पताल,
कैलाली
77

स्वास््य कायायलय,

बाजुिा

499

450

2000

700

400

300

100

4449

बाजुिा
चजल्ला अस्पताल,

बाजुिा

200

199

1000

1136

2535

बाजुिा
461220
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परिवाि मनयोजन, वकशोि वकशोिी तथा प्रजनन स्वास््य काययक्रम
प्रदे श नं १ मा एकीकृत मवहला स्वास््य तथा प्रजनन स्वास््य काययक्रम ि बाँकी सबै प्रदे शहरूमा परिवाि कल्यार् काययक्रम
अन्त्तर्यत वक्रयाकलाप “परिवाि मनयोजन वकशोि वकशोिी तथा प्रजनन् स्वास््य सेवा” ि वक्रयाकलाप “प्रजनन् स्वास््य रूग्र्ता
सेवा काययक्रम" चशषयक मभर िहेको बजेटमा उल्लेख भएको िकमलाइय मनम्नानुसािका काययक्रमहरू सन्त्चालन र्ने र्रि वाँिर्ाँि
र्रि काययक्रम सन्त्चालन र्नुप
य नेछ । काययक्रम सन्त्चालन सम्वचन्त्ध कुनै दुववधा वा समस्या भएमा परिवाि कल्यार् महाशाखा,
प्रजनन् स्वास््य शाखाको समन्त्वयमा यस इयमेल ठे र्ाना: fprhsectionfwd@gmail.com मा सम्पकय र्रि काययक्रम सन्त्चालन
र्नुप
य नेछ ।
काययक्रम

परिवाि मनयोजन ि वकशोिवकशोिी स्वास््य सेवा

कृयाकलापको नाम

१.१ स्थायी बन्त्ध्याकिर् अर्ावै अन्त्तवक्रयया संचालन

परिचय

परिवाि मनयोजन सेवा मलन चाहने ति ती साधनहरूको सेवा उपलब्धा बािे जानकािी नभएका
सेवाग्राहीलाइय स्वास््य संस्था, स्वयं सेववका ि अन्त्य

सम्बचन्त्धत मनकायले सेवाबािे जानकािी र्दनु

आवश्यक छ । यसले परिवाि योजना सेवाका सेवाग्राहीले सहजै ि र्ुर्स्तरिय स्थायी बन्त्ध्याकिर्
तथा लामो अबमधको परिवाि योजना सेवाका बािे जानकािी प्राप्त र्नय ससनेछन्।
उद्देश्य

स्वास््य संस्था तथा अस्पतालहरूवाट मनयममत वा चशववि सन्त्चालन र्रि स्थायी वन्त्ध्याकिर् सेवा,

अपेचक्षत प्रमतर्ल

परिवाि योजना सेवाका सेवाग्राहीले सहजै ि र्ुर्स्तरिय स्थायी बन्त्ध्याकिर् तथा लामो अबमधको

काययक्रम सन्त्चालन

काययक्रम सं चालन र्ने मनकाय: चजल्ला अन्त्तर्यतका स्वास््य कायायलय ि अस्पतालहरू ।

प्रकृया

IUCD ि Implant सवहतको सेवा उपलव्धता सुमनचश्चत र्ने ।

परिवाि योजना सेवा उपलब्धता बािे जानकािी प्राप्त र्रि परिवाि योजना सेवाको उपभोर् र्नेछन्।
कृयाकलापहरू:

स्थायी बन्त्ध्याकिर् अर्ावै अन्त्तवक्रयया: प्रेषर् र्ने स्वास््य संस्था स्थामनय तहका स्वयं सेववका ि ,
सेवाग्राही ब्यबस्थापन सम्बचन्त्ध ,स्थान ,अन्त्य सम्बचन्त्धत मनकायसंर् चशववि संचालन हुने मममत
प्रचाि प्रसाि र्ने । ,अन्त्तकृयया ,छलर्ल

समन्त्वय बैठक: सम्बचन्त्धत साझेदाि संघ संस्थाहरू (eg, RHCC) चजल्लाचस्थत अस्पताल वा प्रेषर् ,
पामलका प्रमतमनमधसंर् स्थायी बन्त्ध्याकिर् र्ने बािे छलर्ल र्ने । ,र्ने स्वास््य संस्थाहरू

बजेट बाँिर्ाँि

स्वास््य कायायलयको ववमनयोचजत बजेट बमोचजम टे बल नं १ .को वक्रयाकलापमा िाचखएको छ ।

अमभलेखन/ प्रमतवेदन

काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात् अमभलेचखकिर् िाखी सम्बचन्त्धत स्वास््य मनदे शनालयमा पठाउनुपनेछ ।

सन्त्दभय सामाग्री

िाविय स्वास््य चशक्षा सुचना तथा संचाि केन्त्र द्वािा तयाि र्रिएका सामाग्रीहरु

कृयाकलापको नाम

१.२ स्थायी बन्त्ध्याकिर् तथा लामो अवमधको परिवाि योजना सेवा

परिचय

प.मन. सेवा मलन चाहने सेवाग्राहीले परिवाि मनयोजनका साधनहरूको सहजै ि सबयसल
ु भ उपभोर्
र्नयका लामर् स्वास््य संस्थाबाट स्थायी बन्त्ध्याकिर् तथा लामो अवमधको परिवाि योजना सेवा

ववस्ताि आवश्यक छ । स्थायी बन्त्ध्याकिर् तथा लामो अबमधको परिवाि योजना सेवाबाट प.मन.
क्षेरमा सहभामर्ता बढ्ने दे चखन्त्छ।
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उद्देश्य

स्वास््य संस्था तथा अस्पतालहरूवाट मनयममत वा चशववि सन्त्चालन र्रि स्थायी वन्त्ध्याकिर् सेवा,

अपेचक्षत प्रमतर्ल

सवै चजल्लामा स्थायी वन्त्ध्याकिर् सेवा संस्थार्त (मनयममत) तथा चशववि मार्यत हुने ि सेवाग्राहीहरूले

काययक्रम सन्त्चालन

काययक्रम संचालन र्ने मनकाय:

प्रकृया

IUCD ि Implant सवहतको सेवा प्रदान र्ने ।

सहज रूपमा स्थायी वन्त्ध्याकिर् सेवा प्राप्त हुन।
े

चजल्ला अन्त्तर्यतका स्वास््य कायायलय ि अस्पतालहरू ।

कृ याकलापहरू:

प्रत्येक चजल्लाको स्वास््य कायायलय ि अस्पताल दुबैले चजल्लामा स्थायी बन्त्ध्याकिर् मनयममत ि चशववि संचालन र्नुयपनेछ।
स्वास््य कायायलयले प्राप्त बजेट बाट मनचज तथा र्ैि सिकािी संस्थाहरू संर् समन्त्वय र्रि आवश्यकता ि समय अनुकुल चशववि
मार्यत वन्त्ध्याकिर् सेवा सवहतको एवककृत प.मन . चशववि सन्त्चालन र्नुप
य नेछ ।
बजेट परिमधमभर िही घुचम्त चशववि समेत संचालनको समयमा लामो अबमधको परिवाि मनयोजन सेव ा (LARC) पमन सं चालन
र्नय सवकनेछ ।
नोटः सम्बचन्त्धत स्वास््य कायायलयले स्थायी बन्त्ध्याकिर् ि मनयममत रुपमा लामो अवमधका परिवाि मनयोजन सेवा प्रदान र्नयक ो
लामर् आफ्नो चजल्लाचस्थत नीजी तथा र्ैि सिकािी स्वास््य संस् थासं र् सम्झौता र्रि सेवा र्दए वापतको उल्लेचखत बजेट
शोधभनाय र्नय ससने छ साथै आवश्यक पने परिवाि मनयोजन सेवाका साधन पमन उपलब्ध र्िाउन ससनेछ । सम्झौता र्िे का
र्ैि सिकािी स्वास््य संस्थाले सेव ाग्राहीबाट शुल्क मलन पाउने छै न । Cesarean Section पमछ र्रिने बन्त्ध्याकिर् सेवा ि
लामो अवमधको परिवाि मनयोजन सेवा (IUCD, IMPLANT) मा पमन यो शतय लार्ू हुनेछ ।
स्वास््य कायायलयको लामर् अनुमामनत के स:

प्रत्येक स्वास््य कायायलयहरुको लामर् स्थायी बन्त्ध्याकिर्को लामर् अनुमामनत केसहरुको संख् या टे बल नं १ मा र्दईएको छ
बन्त्ध्याकिर् से वा सं चालनको

लामर् बजेट बाँिर्ाँिको आधािः

परिवाि मनयोजन स्थायी वन्त्ध्याकिर् चशषयकमा

िकम वाँि र्ाँिको आधाि

प्रमत केशको आधािमा

सेवा संचालन

खाद्य आहाि तथा सेवा ग्राही

रू २००+ रू १००

सेवाग्रावहलाइय नर्दै र्दने

मनयममत/चशववि

रू ६५०

खचय भएि जाने सामाग्री

मनयममत/चशववि

रू ५०

मामथ उल्लेचखत बाहेक आबश्यक

मनयममत/चशववि

खचय
औषमध तथा औषमधजन्त्य सामाग्री
खरिद
ववववध

सामाग्रीखाजा ,
प्रमत चशवविमा
दै मनक भ्रमर् भत्ता

रू १००००

एकमुि

इन्त्धन

रू १०००

एकमुि

,मिजेल ,जेनेिेटि ,ग्याँस)

(पेट्रोल

चशववि
सं क्रमर् िोकथाम)

चशववि

( लर्ाएत

र्ािी भािा/र्ािी हाएि/ र्ामि

प्रचमलत दिमा बिीमा

र्ािी नजाने स्थानको लामर् सामाग्री

ईन्त्धन।

रू७०००

िुवानीका लामर् अन्त्य माध्यम सवहत

सम्म .

चशववि

चशमबि मसफ्टङ मा प्रयोर् र्नय ,
सवकने
खाजा खचय

रू ३०००

कमयचािी सहयोर् खचय
१.

एकमुि प्रमत चशवविमा

चशववि

दि (मनयममत से वा तथा चशववि सं चालनमा)

मवहला वन्त्ध्याकिर्

२.

पुरूष वन्त्ध्याकिर्

जनशिी

जना

दि

जम्मा

जनशिी

संख् या

दि

जम्मा

िासटि

१

३००

३००

िासटि

१

२००

२००

औटी इयन्त्चाजय

१

११०

११०

अन्त्य स्वास््यकमी

३

५०

१५०

४

५५

२२०

का.स., चस्वपि

२

२०

४०

नसय, हे .अ., अ.व .हे .,
अ.मी.न., सहयोर्ी,
चस्क्रमनङ र्ने समेत
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कायायलय सहयोर्ी /
/चस्वपि

२

२०

४०

स्वयं सेववका

१

१५०

१५०

२५

२५

अन्त्य कमयचािीहरू,
मवहला स्वयं सेववका

१

१००

१००

प मा सहयोर् .मन .
र्ने

अन्त्य कमयचािीहरू,
पमा सहयोर् र्ने .मन .

१

२५

२५

जम्मा

७९५

आइय यु मस िी (चझसने प्रमत केश / िाख्ने):

५६५

इयम्प्लान्त्ट (िाख्ने (चझसने प्रमत केश /: मनयममत/चशववि

मनयममत/चशववि
सेवा प्रदायक

१

१००

सेवा प्रदायक

१

५०

मवहला स्वयं सेववका

१

७०

मवहला स्वयं सेववका

१

५०

औषमध तथा सं क्रमर्
िोकथाम सामाग्री
जम्मा

बजेट बााँडफााँड

जम्मा

औषमध तथा सं क्रमर् िोकथाम सामाग्री

५०

प्रमत)

(केश

२२०

जम्मा

५०
१५०

अस्पतालहरुका लामर् आई ईम्प्लान्त्ट सेवाको लामर् िकम समेत यसै बजेटमा व्यवस्था ,िी.मस.यु.
र्रिएको छ ।
स्वास््य हेने

ववमनयोचजत िकम

प्रदे श १

१००००,००,

मधेश

२००००,००,

बार्मती

१०००,५२,

र्ण्िकी

५०००,००,

लुचम्बमन

१५०००,००,

कर्ायली

५०००,००,

सुदूिपचश्चम

५०००,००,

मन्त्रालय

चजल्ला तथा अस्पतालहरूमा

बन्त्ध्याकिर् चशववि संचालन तथा
मनयममत परिवाि मनयोजन सेवामा

िकम अपुर् भएमा सम्बचन्त्धत प्रदे श
मन्त्रालय ले ब्यबस्था र्नुप
य नेछ ।

अस्पताल ि स्वास््य कायायलयको ववमनयोचजत बजेट टे बल नं १ .मा िाचखएको छ ।
अमभलेखन/ प्रमतवेदन

- चशववि सन्त्चालन भएको सम्बचन्त्धत पामलका वा स्वास््य संस्थाको प सेवा िचजििमा .मन.
अमभलेखीकिर् र्िी DHIS 2 मा प्रवववि (Entry) र्ने व्यवस्था ममलाउनु पनेछ ।

- DHIS 2 मा प्रवववि (Entry) र्रिएको प्रमतमलवप यस काययक्रम खचय र्र्छ्यौटका लामर् पेश र्नुप
य नेछ
- DHIS2 मा प्रवववि (Entry) र्रिए अनुसाि बजेटको बाँिर्ाँि हुने हुँदा DHIS2 मा अमनबायय प्रमबवि
र्नुप
य नेछ ।
सन्त्दभय सामाग्री

Nepal Medical Standard Volume 1, RH Strategy२०७७। ,कायय संचालन मनदे चशका ,
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कृयाकलापको

१.३ परिवाि मनयोजन सेवाको जवटलता तथा रिसयानालाईजेशन व्यवस्थापन

परिचय

परिवाि योजना सेवा संमबधान प्रदत्त अमधकािका रूपमा स्थावपत भैसकेको छ । परिवाि योजना सेवाले स्थायी

नाम

बन्त्ध्याकिर् पश्चात् पुन: सन्त्तानको इयच्छा र्िे का सेवाग्राहीलाइय परिवाि मनयोजन रिसयानलाइयजेशन ब्बस्थापन
सेवाले परिवाि योजना र्नय थप सहयोर् पुग्नेछ ।

उद्देश्य

परिवाि मनयोजन सेवा प्रदान र्ने क्रममा उत्पन्न हुने जवटलताको ब्यबस्थापन र्ने ।

अपेचक्षत

प .मन.सेवा मलएका सेवाग्राहीहरूमा जवटलता देचखएमा मत जवटलताहरूको उपचाि ि व्यवस्थापन भएको हुनछ
े

काययक्रम

कायायन्त्वयन र्ने मनकायः प्रदे श स्वास््य मनदे शनालय

प्रकृया

प.मन. प्रयोर्कतायहरुमा हुने Minor Complication को लामर् रु. २,०००।– ि Major Complication को

प्रमतर्ल
सन्त्चालन

बन्त्ध्याकिर् पश्चात् रिसयानलाइयजेसन सेवाको उपलब्धता र्ने ।

सेवाग्राहीलाइय बन्त्ध्याकिर् पश्चात् रिसयानालाईजेसन सेवाको शोधभनाय िकम प्राप्त हुनेछ ।
क. परिवाि मनयोजन सेवाको जवटलता व्यवस्थापन :

लामर् प्रमत व्यचि रु. १५,०००।– सो भन्त्दा बिी खचय हुने भएमा कािर् उल्लेख र्िी एक तह मामथको

चस्वकृतीमा अमभलेख िाचख खचय र्नय सवकनेछ । उपिोि अनुसाि खचय र्नय मनम्नानुसािका कार्जातहरु दुरुस्त
हुन ु पनेछ । सो को सोधभनाय सम्बचन्त्धत प्रदे शको स्वास््य मनदे शनालयबाट मलन सवकनेछ ।
प .मन.सेवा मलएको प्रमार्
उपचाि र्िे को प्रमार्

प्रमाचर्त कचम्प्लकेशन/जवटलताको र्ािाम: जवटलता व्यवस्थापनको लामर् परिवाि कल्यार् महाशाखावाट

प्रकाचशत National Medical Standard Vol. 1 (Contraceptive Service), 2020 मा उल्लेख भएको

परिवाि मनयोजनको जवटलता व्यवस्थापन र्ािम) Family Planning Complication management form)
अमनवायय रूपमा भरिएको हुनप
ु नेछ ।
िासटि प्रेचस्क्रप्सन

प्रेचस्क्रपसन अनुसािको मबल

उपचाि र्िे को व्यचिको सक्कल मनवेदन

ख. रिसयानालाईजेशन सेवा शोध भनाय र्ने मनकाय: प्रदे श मनदे शनालय ।

रिसयानलाइयजेसन को लामर् प्रमतब्यचि रु.२५,०००।– सम्म खचय र्नय सवकने व्यवस्था छ । यस सेवा वापत
िकम भुिानी र्नय प.मन. परिवाि मनयोजन स्थायी बन्त्ध्याकिर् र्िे को व्यचिलाई यो व्यवस्था र्रिएको छ ।
यदी कुनै सिकािी, नीचज तथा र्ैि सिकािी स्वास््य संस्थामा रिसयानलाइयजेसन सेवा मलएको भएमा रू.

२५,००० सम्मको खचय िकम भुिामन सेवाग्राहीलाइय सम्बचन्त्धत प्रदे श स्वास््य मनदे शनालय मार्यत मनम्नानुसाि
कार्जातहरु संलग्न र्िी शोधभनाय र्नय सवकनेछ ।

Recanalization र्िाउने ब्यचिको सक्कलै मनवेदन ।

बन्त्ध्याकिर् र्िे को प्रमार् (सेवाग्राहीलाइय र्दएको सम्पकय कािय वा र्ेस मसटको र्ोटोकपी वा बन्त्ध्याकिर्
र्िे को सम्बचन्त्धत स्वास््य संस्था वा स्वास््य कायायलयबाट प्रमाचर्त पर) ।
बजेट बाँिर्ाँि

प्रत्येक प्रदे श स्वास््य मनदे शनालयमा रू. १,५०,००० (एक लाख पचास हजाि) मबमनयोजन र्रिएको छ ।

अमभलेखन/

यस काययक्रम सन्त्चालन भए पश्चात कचम्प्लकेसन /रिसयानालाईजेशन र्िे को व्यवस्थापनको अमभलेख च ुस्त

सन्त्दभय सामाग्री

Nepal Medical Standard Volume 1, अथय मन्त्रालयको कायय सन्त्चालन मनदे चशका २०७७

प्रमतवेदन

दुरूस्त िाचख सो को प्रमतवेदन प्रदे श स्वास््य मनदे शनालयमा पठाउनु पनेछ ।
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कृयाकलापको नाम
परिचय

१.४ परिवाि मनयोजन सेवा प्रदायकको क्षमता अमभवृर्द्द

शहिी क्षेरमा बसोबास र्ने सेवाग्राहीहरूको परिवाि योजना सेवामा पहुँच बृर्द्व र्नय आबश्यक िहेको हुँदा सो
क्षेरमा िहेका अस्पताल ,.िी.मस.यु.स्वास््य संस्थामा काययित स्वास््यकमीलाइय आइय ,इयम्प्लान्त्ट तामलम ि
मिअमभमुचखकिर् र्नय आबश्यक िहेको हुँद .टी.एम.ःा यो काययक्रमको ब्यबस्था र्रिएको हो ।

उद्देश्य

सिकािीनीचज तथा र्ैि सिकािी स्वास््य संस्था ,/अस्पतालहरूवाट र्ुर्स्तरिय प सेवा ववस्तािका लामर् .मन.

लचक्षत समूह

नीचज सिकािी तथा र्ैि सिकािी ,स्वास््य संस्थाका प तथा प्रजनन स्वास््य सेवा प्रदायकहरूको .मन.

अपेचक्षत प्रमतर्ल

यस काययक्रम संचालन पश्चात नीचज तथा प्रजनन .मन.सिकािी तथा र्ैि सिकािी स्वास््य संस्थाका प ,

काययक्रम सन्त्चालन

यस काययक्रम अन्त्तर्यत महानर्ि उपमहानर्िपामलका भएका चजल्लाचस्थत स्वास््य कायायलयमा िाचखएको ,

प्रकृया

सेवा प्रदायकको क्षमता अमभबृर्द्व र्िी सेवा मबस्ताि र्ने। .मन.प

क्षमता अमभवृवद्ध भै परिवाि मनयोजन सेवाको ववस्ताि भएको हुन।
े
स्वास््य सेवा प्रदायकहरूको क्षमता अमभबृर्द्व भइय

र्ुर्स्तिीय प सेवा सबयसल
ु भ हुनछ
े । .मन.

सेवा ववस्ताि र्नयका लामर् मनम्नानुसािका वक्रयाकलाप संचालन र् .मन.बजेटबाट पनुप
य नेछ ।
क(ईम्प्लान्त्ट तामलम/िी.मस.यु.आ) परिवाि मनयोजन सेवा तामलम .

महा/उप महानर्िसंर् छलर्ल बैठक बसी सेवा संचालन तथा मबस्ताि र्नुप
य ने सिकािी, नीचज तथा र्ैि

सिकािी स्वास््य संस्थाहरूलाइय छनौट र्ने । छनौट र्दाय ५० प्रमतशत नीचज तथा र्ैिसिकािी संस्था ि
५० प्रमतशत सिकािी संस्थाहरू हुनप
ु नेछ।

छनोट भएका संस्थाहरूबाट प.मन. सेवा प्रदान र्ने स्वास््यकमीलाइय तामलम (आइय.यु.मस.मि., इयम्प्लान्त्ट) का

लामर् प्रदे श तामलम केन्त्र, संचघय तामलम केन्त्र वा तामलम साइयटसंर् समन्त्वय र्िी तामलम संचालनका लामर्
ब्यबस्थापन र्नुप
य नेछ ।

तामलम संचालन पश्चात प्रमार् पर ववतिर्को लामर् सम्बचन्त्धत प्रदे शको तामलम केन्त्रसंर् समन्त्वय र्नुप
य नेछ
।

तामलमका लामर् सहभार्ी छनौट र्दाय सेवा प्रदान र्ने स्वास््य संस्था वा अस्पतालमा काययित प.मन. तथा
प्रजनन स्वास््य सेवा प्रदायक नै हुनप
ु नेछ।

तामलम संचालन पश्चात् उि स्वास््य संस्थाबाट सेवा संचालन भए नभएको सुमनचश्चतता चजल्लाचस्थत स्वास््य
कायायलयले र्नुप
य नेछ ।

ख . मि.एम.टी. अमभमुचखकिर्ः

२ र्दने मि.एम.टी. (२० जना) अमभमुखीकिर् संचालन र्नुप
य नेछ । सो का लामर् रू. १,००,००० (एक
लाख सम्म) खचय र्नय सवकनेछ ।

र् अनुर्मन मूल्यांकनः .अस्पतालले सेवा सन्त्चालन पश्चात सम्वचन्त्धत स्थानीय तहमा मामसक प्रमतवेदन र्ने
ि मनिन्त्ति सेवा प्रवाहको सुमनचश्चतता का लामर्

स्वास््य कायायलयबाट सम्बचन्त्धत स्थामनय तहसंर् समन्त्वय

र्िी अनुर्मन का लामर् रु ५०००० पचास हजाि सम्म खचय र्नय सवकनेछ ।

नोटः यर्द स्वास््य कायायलयबाट तामलम संचालनको लामर् बजेट अपुर् भएमा सम्बचन्त्धत प्रदे शको तामलम
केन्त्रसंर् समन्त्वय र्नय ससनेछ ।

घप्रादे चशक तामलम केन्त्रको हकमाः .

उप/महानर्िपामलका भएका बाहेकका चजल्लाहरुमा समन्त्वय र्िी परिवाि योजना सेवा IUCD, Implant
तामलम संचालन र्नुय पनेछ ।

तामलमका लामर् सहभार्ी छनौट र्दाय तामलम नभएकै कािर् आ ईम्प्लान्त्ट/िी.मस.यु.सेवा संचालन हुन
नसकेका संस्थाबाट प्रथममकताको आधािमा र्नुप
य ने छ । सहभार्ीहरु स्वास््य संस्था वा अस्पतालमा
काययित प.मन. तथा प्रजनन स्वास््य सेवा प्रदायक नै हुनप
ु नेछ।
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नीचज तथा र्ैि स्वास््य संस्थाबाट पचब्लक प्राईभेट पाटयनिमसप काययक्रमको अवधािर्ा मार्यत तामलमको

लामर् मार् भै आएमा ती स्वास््य संस्थाका स्वास््यकमीहरुलाई तामलममा सहभार्ी र्िाउन सवकनेछ ।

तामलम संचालन र्िी बाँवक बजेटबाट आवश्यकता अनुसाि तामलम साईटहरुको ववकास तथा सुदृविकिर्
र्नय खचय र्नय सवकनेछ।
वजेट बांिर्ाँि

यस वक्रयाकलाप संचालनको लामर् प्रदे श तामलम केन्त्र ि केवह चजल्लाका स्वास््य कायायलयहरुमा टे बल नं

१ बमोचजम बजेट ववमनयोजन र्रिएको छ । बजेट बाँिर्ाँि र्दाय मामथ उल्लेचखत वक्रयाकलापहरु संचालन
र्नय पुग्ने र्रि बजेट बाँिर्ाँि र्नुय पनेछ । काययक्रम संचालन र्दाय अथय मन्त्रालयबाट जािी र्रिएको कायय
संचालन मनदे चशका , २०७७ बमोचजम र्नुप
य ने छ।

अमभलेखन/
प्रमतवेदन

स्वास््य कायायलयले तामलम संचालन पश्चात् तामलमको सहभार्ीहरुको ववविर् प्रदे श तामलम केन्त्रमा

अमनवायय रुपमा पठाउनु पनेछ ि प्रदे श तामलम केन्त्रले सो ववविर् TIMS मा अमनवायय अध्यावमधक र्नुप
य ने
छ।साथै स्वास््य कायायलय ि तामलम केन्त्रले तामलम प्राप्त स्वास््यकमीहरुको ि स्वास््य संस्थाहरुको
ववविर् अमनवायय रुपमा परिवाि कल्यार् महाशाखामा पेश र्नुप
य ने छ।

सन्त्दभय सामाग्री

आ.वट.एम.मि ,ईम्प्लान्त्ट तामलम प्याकेज/िी.मस.यु. (D.M.T.) चफ्लपचाटय ,WHO MEC Wheel, अथय

कृयाकलापको नाम

१.५ सायना प्रेस सेवा मबस्ताि

परिचय

नेपालका परिवाि मनयोजन सेवा सम्बचन्त्ध नीमतर्त दस्तावेजहरूमा र्भय मनिोधका थप मबकल्पका

मन्त्रालयको कायय संचालन मनदे चशका ,२०७७

साधनहरूको उपलब्ध र्िाउन सम्भाव्यता अध्ययन र्िाउने उल्लेख भएका छन् । सोवह अवधािर्ामा
िहेि र्भय मनिोध “सुई सायना प्रेसको” सम्भाब्यता अध्ययन ि अध्यनको सकािात्मक नमतजा आधािमा

चिर्बद्द रुपमा सेवाको मबस्ताि र्रिदैँ छ। ववस्ताि र्ने क्रममा यस आ.व. मा जम्मा ७ वटा चजल्लामा
यो सेवा ववस्ताि र्रिएको छ ।
उद्देश्य

आधुमनक र्भयमनिोध साधनहरूको थप मबकल्पको रुपमा स्वास््य संस्थाहरूमा सायना प्रेस सेवा उपलब्ध

अपेचक्षत प्रमतर्ल

आधुमनक र्भयमनिोध साधनहरूको छनौटमा बृर्द्द भई साधनको प्रयोर् दि बढ्ने अपरिपुतयमा मार्मा ,

सञ्चालन प्रकृया

कायायन्त्वयन र्ने मनकायः स्वास््य कायायलय

र्िाउन स्थानीय तहका स्वास््यकममयहरुलाई साधनको बािे मा अमभमुचखकिर् र्ने ।
कमम आईअमनचच्छत र्भयदिमा कमम आउने ।

र्त आसुस्ता पूवय ।-मा काययक्रम संचालन भएका चजल्लाः मसन्त्धुमल ि नवलपुि बदायघाट .व.
यस आमा काययक्रम ववस्ताि भएका चजल्लाहरुः .व.
मोिङ्ग
पसाय

मसन्त्धुली

लमलतपुि

नवलपिामस सुस्ता पुवय
िोल्पा

कैलाली

१ परिवाि कल्यार् महाशाखाले काययक्रम मबस्ताि हुने .चजल्लाका प्रमतमनमधहरुलाई केचन्त्रय स्तिमा
प्रचशक्षक प्रचशक्षर् अमभमुचखकिर् पश्चात चजल्ला चस्थत स्वास््य कायायलयले स्थानीय तहका
स्वास््यकमीहरूलाई अमभमुचखकिर् र्ने ।
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२ जना (१) जना ि एक (१) स्वास््य कायायलयले प्रत्येक स्थानीय तहका स्वास््य शाखाबाट एक .

परिवाि मनयोजन सेवा प्रदायक र्रि दुई र्दने अमभमुचखकिर् काययक्रम सञ्चालन (१) जनालाई एक (२)
र्ने ।

३ अमभमुचखकिर् पश्चात सम्बचन्त्धत स्थानीय तहका स्वास््य संस्थाहरुमा सायना प्रेस सेवा संचालनमा .
आवश्यक प्राववमधक सहयोर् र्दन सवकने छ ।
बजेट वाँिर्ाँि

यो काययक्रमका लार्ी काययक्रम मबस्ताि हुने चजल्ला चस्थत स्वास््य कायायलयमा तपमसल अनुसाि बजेट
ववमनयोजन र्रिएको छ । नेपाल सिकािको आमथयक ऐन, मनयमानुसाि बजेटको परिमध मभर िही खचय
र्नुप
य नेछ ।
चजल्ला

मोिङ्ग

पसाय

लमलतपुि

नवलपिासी

िोल्पा

कैलाली

बजेट

२७३

२३५

१४०

१६४

२३२

२२३

(हजािमा)
अमभलेखन/
प्रमतवेदन

पूवय

काययक्रम संचालन र्रि सकेपमछ सो को प्रमतवेदन परिवाि कल्यार् महाशाखाको परिवाि योजना तथा
प्रजनन् स्वास््य शाखाको ईमेल आई िीः.fprhsectionfwd@gmail.com मा प्रमतवेदन पेश र्नुय पने

छ। साथै चजल्ला चस्थत स्वास््य कायायलयहरुले सम्बचन्त्धत स्वास््य संस्थाबाट सेवा संचालन भए पश्चात
DHIS 2 मार्यत प्रमतवेदन भएको सुमनचश्चत र्नुप
य नेछ ।

सन्त्दभय सामाग्री

परिवाि कल्यार् महाशाखाले जारि र्िे को सायना प्रेस सम्बचन्त्ध सहजीकिर् सामाग्री कायय ,संचालन

कृयाकलापको नाम

१.६ परिवाि मनयोजन सेवाको सुदृिीकिर्

परिचय

परिवाि मनयोजन सेवाको त्यांकको ववश्लेषर् र्दाय कम सेवा भएका केवह चजल्लाहरुमा परिवाि

मनदे चशका२०७७ ,

मनयोजन सेवाको पहुँच वृद्दी र्रि परिवाि मनयोजन सेवाको अपरिपुतय मार्लाई कम र्नय ि र्ुर्स्तिीय
ि सवयसल
ु भ परिवाि मनयोजन सेवा ववशेषर्िी लामो अवमधका परिवाि मनयोजन साधनहरुको
प्रयोर्दिमा वृद्दी ल्याउन यो काययक्रम िाचखएको हो ।

उद्देश्य

परिवाि मनयोजन सेवाको पहुँचबाट टािा िहेका मसमान्त्तकृत समुदाय वा भौर्ोमलक क्षेरमा िहेका

अपेचक्षत प्रमतर्ल

परिवाि मनयोजन सेवाको प्रत्यक्ष पहुँचबाट टािा िहेका सेवाग्राहीहरुलाई आधुमनक परिवाि मनयोजन

काययक्रम सन्त्चालन

कायायन्त्वयन र्ने मनकायः केही छनौट र्रिएका चजल्लाचस्थत स्वास््य कायायलय ।

प्रकृया

सेवाग्राहीहरुको पवहचान र्िी र्ुर्स्तिीय ि सवयसल
ु भ परिवाि मनयोजन सेवा प्रदान र्ने ।

सेवा प्रदान र्रि उनीहरुको अपरिपुतयमा मार् कम भै अमनचच्छत र्भय दिमा कमम आउने ।
यस चशषकयमा ववमनयोचजत बजेटबाट तपमसलका वक्रयाकलाप संचालन र्नुय पनेछ ।

परिवाि योजना सेवाको लामर् सुक्ष्म योजना (Family Planning Microplanning):

सवयप्रथम स्वास््य कायायलयका परिवाि योजना र्ोकल व्यचिले त्यांक हेिी सेवा कम भएका
स्थानीय तह ि स्थानीय तह अन्त्तर्यतका स्वास््य संस्थाहरुको पवहचान र्ने ।

पवहचान र्रिएका स्थानीय तह ि मातहतका स्वास््य संस्थाका प्रमतमनमधसंर् बैठक बमस सेवा कम
हुनक
ु ा कािर्हरुबािे मा ववश्लेषर् र्ने ि स्थानीय तहमा परिवाि मनयोजन सेवाको पहुँचवाट टािा
िहेका खास समुदाय वा भौर्ोमलक क्षेर छन् भने सो को समेत पवहचान र्ने ।
बैठकमा सेवा सुदृविकिर् र्ने उपायहरु जस्तै

सेवा प्रदायकहरु (िासटि, नसय, प्यािामेमिसस) लाई

परिवाि योजना सेवा को बािे मा NMS vol. 1 अनुसाि Clinical Update र्ने, SBA तामलम मलएका
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बमथयङ्ग सेन्त्टिका नमसयङ्ग कमयचािीहरुको लामर् Post-partum Family Planning को वािे मा

अमभमुचखकिर्का साथै कोचचङ मेन्त्टरिङ्ग र्ने, सेवाको पहुँचबाट टािा िहेका समुदाय वा भौर्ोमलक
क्षेरमा satellite clinic संचालन र्ने, स्वास््य संस्थामा FP-EPI Integration काययक्रम आर्द

वक्रयाकलापहरु बािे छलर्ल र्िी सुदृविकिर्का उपायहरु छनौट र्ने ि सोवह अनुसाि कायायन्त्वयन
र्ने ।

परिवाि योजना सेवाको सुदृविकिर्को लामर् चालन र्रिने वक्रयाकलापको अनुर्मन र्ने ि
अनुर्मनमा बविमा १० हजाि खचय र्नय सवकनेछ ।
वजेट बांिर्ाँि

यस काययक्रममा टे बल नं १ बमोचजम स्वास््य कायायलयहरुमा बजेट ववमनयोजन र्रिएको छ।.

बजेट खचय र्दाय प्रचमलत आमथयक ऐन ि काययववमध बमोचजम ि सम्बचन्त्धत सेवा संचालन मनदे चशका
बमोचजम मार खचय र्नय सवकनेछ।

अमभलेखन/
प्रमतवेदन

काययक्रम पश्चात् सो को प्रमतवेदन परिवाि योजना तथा प्रजनन् स्वास््य शाखाको ईमेल आई िीः.
fprhsectionfwd@gmail.com मा प्रमतवेदन पेश र्नुय पने छ। साथै चजल्ला चस्थत स्वास््य

कायायलयहरुले सम्बचन्त्धत स्वास््य संस्थाबाट सेवा संचालन भए पश्चात DHIS2 मार्यत सेवा सुधाि
भएको सुमनचश्चत समेत र्नुय पनेछ।

सन्त्दभय सामाग्री

NMS Volume 1,FP Microplanning Guideline, FP-EPI integration Guideline, परिवाि

कृयाकलापको

१ .७ सुत्केिी तथा गर्भपतन पश्चात परिवाि योजना सेवाको बबस्ताि तथा सुदृहिकिण

परिचय

सुत्केिी तथा र्भयपतन पश्चात आधुमनक र्भय मनिोध साधनको प्रयोर् दि कम ि अपरिपुतय मार् उच्च

नाम

कल्यार् महाशाखाबाट जािी र्रिएका अन्त्य सेवा सम्बचन्त्ध मनदे चशका वा काययमबमध ।

िहेको छ । सुत्केिी तथा र्भयपतन पश्चात परिवाि योजना सेवाको मबस्ताि तथा सुदृविकिर्ले
आधुमनक र्भय मनिोध साधनको प्रयोर् दिमा बृर्द्द ि अपरिपुतय मार्मा कमम ल्याउनका साथै मातृ
मृत्यु तथा बाल मृत्यु दिमा कमम ल्याउन मद्दत र्दयछ ।
उद्देश्य

सुत्केिी सेवा तथा र्भयपतन सेवा प्रदान र्ने स्वास््य संस्थाहरूमा सबै प्रकािका र्भय मनिोध साधन
तथा मबमधहरुको उपलब्धता बिाउनुका साथै सेवाको र्ुर्स्तिलाई सुदृि र्ने ।

अपेचक्षत प्रमतर्ल

सुत्केिी अवस्था ि र्भयपतन पश्चात प साधनको प्रयोर्मा बृर्द्द भई अमनचच्छत र्भय दिमा कमम .मन.
आउने ।

सञ्चालन प्रकृया

कायायन्त्वयन र्ने मनकायःप्रादे चशक स्वास््य मनदे शनालय
कसेवा ववस्तािः .
संस्थार्त सुत्केिी तथा र्भयपतन सेवा बिी भएका अस्पतालहरू ति सुत्केिी तथा र्भयपतन पश्चात
परिवाि मनयोजन सेवा कम भएका अस्पताल मध्ये कचम्तमा १ अस्पतालमा यो सेवा ववस्ताि
र्नुप
य नेछ ।
सेवा ववस्तािका लामर् छनौट भएको अस्पतालका सिोकािवालाहरू (अस्पताल ब्यबस्थापन समममत,
मे.सु., मबभामर्य प्रमुख, वािय इयन्त्चाजय, MCH Clinic संचालन र्ने सेवाप्रदायकहरू, मेमिकल
िे कियि), स्थामनय तहको स्वास््य शाखा प्रमुख, स्वास््य कायायलयको र्ोकल पसयन) लाइय १ र्दनको
अभीमुचखकिर् तथा योजना तजुम
य ा काययक्रम संचालन र्नुप
य नेछ ।
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सेवा ववस्ताि हुने अस्पताललाई आवश्यक पने उपकिर्, परिवाि मनयोजनका साधन, औषमधजन्त्य
सामाग्री उपलब्ध र्िाउनुपने छ ।
खकाययक्रमको सममक्षा .
र्त आ.ब. मा यसै शीषयकमा ४ वटा अस्पतालमा यो सेवा संचालनका लामर् बजेट ववमनयोजन
र्रिएकोमा ती अस्पतालबाट ि यस आ.ब. मा थप भएका अस्पतालबाट सुत्केिी तथा र्भयपतन
पश्चात परिवाि मनयोजन सेवाको २ र्दनको सममक्षा काययक्रम र्नुप
य नेछ ।
सममक्षा र्दाय परिवाि कल्यार् महशाखा, परिवाि योजना तथा प्रजनन् स्वास््य शाखाका प्रमतमनमध,
सम्बचन्त्धत अस्पतालको प्रमुख, नमसयङ्ग प्रमुख, सेवा प्रदायक, ववभार्ीय प्रमूखलाई अनुवायय सहभार्ी
र्िाउनु पनेछ ।
सममक्षामा सेवा संचालनको अवस्था, च ुनौमत ि अवसि, केही नववनतम सुरुवात जस्ता ववषयवस्तुमा
छलर्ल र्नुय पने छ। साथै उि काययक्रममा परिवाि मनयोजन सेवाको बािे मा NMS volume 1
अनुसाि Clinical Update र्नुप
य ने छ ।
कायायन्त्वयन र्ने मनकायः सेमत प्रादे चशक अस्पताल
सुत्केिी तथा र्भयपतन पश्चात परिवाि योजना सेवा संचालनको नमूना संस्थाको रुपमा सेती प्रादे चशक
अस्पताललाई ववकास र्नयको लामर् यो काययक्रम प्रस्ताव र्रिएको छ ।सेवा संचालन र्दाय
अस्पतालमा तपमसलका वक्रयाकलाप संचालन र्नुय पनेछ ।
सेवा मबस्ताि अर्ावै अस्पतालका सिोकािवालाहरूब्यबस्थापन समममत) , मे.सु., मबभामर्य प्रमुख,
वािय इयन्त्चाजय, MCH Clinic संचालन र्ने सेवाप्रदायकहरू, सम्बचन्त्धत स्थामनय तहको स्वास््य शाखा
प्रमुख, स्वास््य कायायलयको पर्ोकल पसयन .मन., मेमिकल िे कियि,) लाइय सेवा सम्बन्त्धमा १
र्दनको अभीमुचखकिर् तथा योजना तजुम
य ा काययक्रम संचालन र्नुयपनेछ ।
सेवा ववस्ताि र्नय अस्पताललाई आवश्यक पने उपकिर् ि औषमधजन्त्य सामाग्री खरिदा र्नय सवकनेछ
।
अस्पतालका सेवा प्रदायकलाई १ ब्याच

on the job सुत्केिी तथा र्भयपतन पश्चात परिवाि योजना

सेवाको तामलम संचालन र्नुप
य नेछ। ि मनयममत रुपमा उमनहरुको मसप ववकास कायम र्नयको लामर्
अस्पतालममै onsite coaching mentoring को लामर् आवश्यक model (Mamma U Pelvic
model ) खरिद र्नुय पनेछ ।
सेवा सुधािको लामर् अस्पतालले मनयममत छलर्ल र्िी कायययोजना बनाई सोवह अनुरुप वावषयक
रुपमा सेवा सुदृविकिर् र्दै जानु पनेछ ।
बजेट वाँिर्ाँि

यो काययक्रमका लार्ी सबै प्रदे शका स्वास््य मनदे शनालयमा रू ि सेमत प्रादे चशक

-/५०००००.

बजेट ववमनयोजन र्रिएको छ । बजेट खचय र्दाय नेपाल सिकािको -/०००,६६,५.अस्पताल रु
आमथयक ऐन, मनयमको परिमध मभर िही खचय र्नुप
य नेछ ।
अमभलेख प्रमतवेदन

काययक्रम संचालन भएका अस्पतालहरुले मनयममत रुपमा DHIS 2 मर्यत त्यांक प्रववि र्नुय पनेछ
ि सो अनुसाि भए नभएको बािे मा प्रदे श स्वास््य मनदे शनालयले सुमनचश्चत र्नुय पनेछ।

सन्त्दभय सामाग्री

Post-Partum Family Planning Manager’s Guide ि Clinical coaching, Long acting
reversible contraceptives

प्याकेज ।Mentorship Guideline on Postpartum Guideline
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वक्रयाकलापको

१.८ त्याङ्क सुदृविकिर् काययक्रम

परिचय

मनजी स्वास््य संस्था ि केही सिकािी स्वास््य संस्थाबाट प्रदान भएको सुिचक्षत मातृत्व तथा परिवाि

नाम

मनयोजन प्रजनन स्वास््य सेवाको व्यवचस्थत अमभलेख नभएको ि अमभलेख भए पमन स्वास््य

व्यवस्थापन सूचना प्रर्ालीमा मनयममत प्रवविी नभएको पाइयकोले सेवा प्रदान भए अनुरूप सम्बचन्त्धत

अमभलेख िचजििमा अमभलेख ि स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रर्ालीमा प्रवविी कायय व्यवस्थापन र्नय
काययक्रम िाचखएको हो।
उद्देश्य

सुिचक्षत मातृत्व, परिवाि योजना ि प्रजनन स्वास््य सेवाको त्यांकको र्ुर्स्ति सुधाि र्ने।

अपेचक्षत प्रमतर्ल

स्वास््य संस्थाबाट प्रदान भएको परिवाि मनयोजन, प्रजनन् स्वास््य सुिचक्षत मातृत्व सेवाको त्यांक

सञ्चालन प्रकृया

काययक्रम कायायन्त्वय र्ने मनकायः स्वास््य ( सेवा) मनदे शनालय

अमभलेख भइय स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रर्ालीमा प्रवविी भएको हुनेछ ।
अमभलेख प्रमतवेदन सम्बन्त्धी अमभमुचखकिर्ः

सुिचक्षत मातृत्व, परिवाि मनयोजन प्रजनन स्वास््य सेवा प्रदान र्रििहेका तथा स्वास््य व्यवस्थापन
सूचना प्रर्ालीमा प्रवविी नभएका सिकािी मनजी स्वास््य संस्थाको सूची तयाि र्ने।

मनजी तथा सिकािी अस्पतालमा उपयुि
य
सेवाको त्याङ्क अमभलेख ि प्रमतवेदन र्नय चजम्मेवाि
कमयचािी तोसन पराचाि र्ने।

अमभलेख प्रमतवेदन सम्बन्त्धी तामलम नपाएका कमयचािीहरूको सूची तयाि र्ने ।

ववमनयोचजत िकमको परिमधमा िवह अमभलेख प्रमतवेदन सम्बन्त्धी तामलम सञ्चालन र्ने ।
त्याङ्क मभिान ि ममलानः

ठु लो संख्यामा सुिचक्षत मातृत्व, परिवाि मनयोजन प्रजनन स्वास््य सेवा प्रदान र्रििहेका ति स्वास््य
व्यवस्थापन सूचना प्रर्ालीमा प्रवविी नभएका सिकािी मनजी स्वास््य संस्थाको सूची तयाि र्ने।
ती अस्पतालहरूमा उपयुि
य सेवाको त्याङ्क अमभलेख ि प्रमतवेदन र्नय चजम्मेवाि कमयचािी तोसन
पराचाि र्ने।

हिे क ३ मवहना सम्बचन्त्धत अस्पतालमा र्इय सेवाको ववविर् सम्बचन्त्धत िचजििमा अमभलेख भए
नभएको यवकन र्ने

सहभार्ीः सेवा प्रदायक, अमभलेख प्रमतवेदनमा संलग्न कमयचािी, स्वास््य कायायलयका र्ोकल पशयन
या प.हे.न.

स्रोत व्यिीः सम्बचन्त्धत ववभार् प्रमुख, स्वास््य मनदे शनालयका सम्पकय व्यचि, स्वास््य कायायलय
प्रमुख

अमभलेख भएको सेवाको ववविर् स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रर्ाली अन्त्तर्यतको
भए नभएको यवकन र्ने ।

अमभलेख अनुसाि प्रमतवेदन भए नभएको मभिान र्ने ।

DHIS2 मा प्रवविी

सेवा िचजििमा अमभलेख भएको सेवाको ववविर् Tally sheet प्रयोर् र्िी दै मनक/मामसक ववविर्
तयाि र्ने ।

स्थलर्त अनुचशक्षर्(Onsite coaching)
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स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रर्ालीमा अन्त्तर्यतका सिकािी तथा मनचज स्वास््य संस्थाहरूको
प्रमतवेदन अध्ययन र्ने ।

स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रर्ालीमा प्रमतवेदन नर्िे का ि ववमभन्न समयमा भएका सुपरिवेक्षर्

अनुर्मनबाट प्राप्त सुझाव अनुसाि स्वास््य संस्थाहरूको अनुर्मन र्नय कायययोजना तयाि र्ने ।
बजेट वाँिर्ाँि

ववमनयोचजत िकम
प्रदे श

प्रदे श १

मधेश

वार्मती

र्ण्िकी

लुचम्बनी

कर्ायली

सुदूिपचश्चम

बजेट

४५०

३५०

४५०

४००

४५०

३५०

४५०

(हजािमा)

अमभमुचखकिर्ः काययसञ्चालन मनदयचशका, २०७७ (अथय मन्त्रालय) , भ्रमर् खचय मनयमावली, २०६४
(संशोधन सवहत)

त्यांक मभिान ि ममलानः

सहभार्ी, स्रोत व्यचि ि खाजा खचय काययसञ्चालन मनदयचशका, २०७७ (अथय मन्त्रालय) अनसाि

व्यवस्थापन खचय (र्ोन, मसलन्त्द ि अन्त्य आकचस्मक व्यवस्थापन आर्द) रू. ३,०००।–(रू. तीन
हजाि) वावषयक

स्थलर्त अनुचशक्षर्ः दै मनक भ्रमर् खचय मनयमावली, २०६४ (संशोधन सवहत)
अमभलेख/प्रमतवेदन

खचय भएको िकम सवहत काययक्रम सम्पन्न प्रमतवेदन कल्यार् महाशाखाको परिवाि योजना तथा

सन्त्दभय सामाग्री

स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रर्ाली अमभलेख तथा प्रमतवेदन सम्बन्त्धी मनदे चशका ,२०७८

कृयाकलापको

१.९ वकशोि वकशोिी मैरी स्वास््य काययक्रम सं चालन तथा ववस्ताि

परिचय

जनस्वास््य सेवा ऐन २०७५ ले वकशोिवकशोरि मैरी स्वास््य सेवा लाई आधािभुत स्वास््य सेवाको

नाम

प्रजनन् स्वास््य शाखाको ईमेल fprhsectionfwd@gmail.com मा पठाउनु पिः्नेछ।

रुपमा पवहचान र्िे को ि सुिचक्षत मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास््य सेवा अमधकाि ऐन २०७५ ले पमन ,
वकशोि वकशोरिको प्रजनन् अमधकाि सुमनचश्चतताका लामर् प्ित्येक स्वास््य संस्थालाई वकशोिवकशोिी
मैरी बनाउन आवश्यक िहेको हुँदा यो काययक्रम प्रस्ताव र्रिएको छ ।

काययक्रम उद्देश्य

स्वास््य संस्थामा वकशोि वकशोिी मैरी स्वास््य सेवा संचालन तथा ववस्ताि र्ने ।

अपेचक्षत प्रमतर्ल

स्वास््य संस्थाबाट प्रदान र्रिने सबै स्वास््य सेवाहरु वकशोि वकशोिीहरुको लामर् मैरी हुने ।

काययक्रम

कायायन्त्वयन र्ने मनकाय : स्वास््य मनदे शनालयस्वास््य कायायलयः ,

सन्त्चालन प्रकृया

प्रदे श स्वास््य मनदे शनालयमा

प्रदे श मातहतका सबै स्वास््य संस्थाहरुमा वकशोिवकशोिी मैरी सेवा सुरुवात र्नय वा ववस्ताि र्नय तपमसल
अनुसािका वक्रयाकलाप संचालन र्ने सवकनेछ।

क .वकशोि वकशोिी यौन तथा प्रजनन स्वास््य काययक्रमबािे अमभमुखीकिर्(२ र्दन)

सहभार्ीहरू: प्रदे श चस्थत सबै स्वास््य कायायलयका वकशोिवकशोिी तथा प.मन. काययक्रमका र्ोकल पसयन१/१ जना, प्रदे श अन्त्तर्यतका अस्पतालबाट प्रमतमनमध १ जना, वकशोिवकशोिी काययक्रममा काययित संस्थाका

प्रमतमनमध – २ जना, प्रदे श चस्थत चशक्षा कायायलय प्रमतमनमध – १ जना, सामाचजक ववकास मन्त्रालय/प्रदे श
स्वास््य मन्त्रालय प्रमतमनमध – १ जना, वकशोि वकशोिी – २ जना ।

पवहलो र्दन: चजल्लामा संचालन भएका वकशोि वकशोिी काययक्रमको सममक्षा तथा छलर्ल
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दोश्रो र्दन :

वकशोिवकशोिीमैमर स्वास््य संस्था संचालन मनदे चशका २०७९ को अमभमुचखकिर् ि कायय

योजना तयािी ।

ख. बाँवक बजेटबाट सम्बचन्त्धत स्वास््य संस्थाबाट वकशोि वकशोिी मैरी सेवा संचालन भए नभएको
सुमनचश्चत र्नय अनुर्मन र्नय सवकने छ ।
स्वास््य कायायलयमाः

चजल्लाका सबै स्थानीय तहबाट वकशोिवकशोरि मैरी सेवा संचालन र्नय वा ववस्ताि र्नय तपमसल अनुसािका
वक्रयाकलाप संचालन र्ने सवकने छ।

क .वकशोि वकशोिी यौन तथा प्रजनन स्वास््य काययक्रमबािे अमभमुखीकिर्(२ र्दन)

सहभार्ीहरू: चजल्ला चस्थत सबै स्थानीय तहका स्वास््य संयोजक, वकशोिवकशोिी तथा प.मन. काययक्रमका

र्ोकल पसयन- १/१ जना, वकशोिवकशोिी काययक्रममा काययित संस्थाका प्रमतमनमध – २ जना, चजल्ला चस्थत
चशक्षा कायायलय प्रमतमनमध–१ जना, वकशोि वकशोिी – २ जना ।
पवहलो र्दन:

स्थामनय तहका स्वास््य संस्थाबाट संचालन भएका वकशोि वकशोिी काययक्रमको सममक्षा

दोश्रो र्दन :

वकशोिवकशोिीमैमर स्वास््य संस्था संचालन मनदे चशका २०७९ को अमभमुचखकिर् ि कायय

तथा छलर्ल

योजना तयािी ।

ख. बाँवक बजेटबाट सम्बचन्त्धत स्वास््य संस्थाबाट वकशोि वकशोिी मैरी सेवा संचालन भए नभएको
सुमनचश्चत र्नय अनुर्मन र्नय सवकनेछ ।
बजेट वाँिर्ाँि

यस काययक्रम संचालन र्नय टे बल नं १ बमोचजम प्रदे श स्वास््य मनदे शनालय ि स्वास््य काययलयहरुमा

बजेट ववमनयोजन र्रिएको छ।काययक्रम संचालन र्दाय प्रचमलत आथीक ऐन तथा काययववमधको परिमधमभर
िवह बजेट खचय र्नुप
य नेछ।

अमभलेख तथा
प्रमतवेदन

सन्त्दभय सामाग्री

अमभमुचखकिर् काययक्रम पश्चात वकशोिवकशोिी मैमर स्वास््य काययक्रम लार्ू भएका स्वास््य संस्थाहरुको
ववविर् परिवाि कल्यार् महाशाखाको परिवाि योजना तथा प्रजनन् स्वास््य शाखाको ईमेल आई िीः.
fprhsectionfwd@gmail.com मा प्रमतवेदन पेश र्नुय पने छ।

वकशोिवकशोिी मैरी स्वास््य सेवा सञ्चालन मनदे चशका, २०७९ परिवाि कल्यार् महाशाखाबाट ,जािी
वकशोिवकशोिी मैरी स्वास््य सेवा सञ्चालन सहचजकिर् सामाग्री ।

काययक्रम

२. प्रजनन् स्वास््य रुग्र्ता सेवा

कृयाकलापको नाम

२.१ आङ खस्ने समस्या (POP) शल्यवक्रया

परिचय

आङ खस्ने समस्या वपमित मवहलाहरूलाइय आर्ु वसोवास र्िे को सकेसम्म नचजकको स्वास््य

संस्था वा चशवविबाट मनःशुल्क रूपमा आङ खस्ने समस्या िोकथाम तथा शल्यवक्रया सम्बन्त्धी सेवा
उपलब्ध र्िाउन यो काययक्रम प्रस्ताव र्िे को छ ।

उद्देश्य

आङ खस्ने समस्या (POP) बाट वपमित मवहलाहरुलाई मन:शुल्क उपचािको व्यवस्था ममलाउने ।

अपेचक्षत प्रमतर्ल

आङ खस्ने समस्या (POP) बाट वपमित मवहलाहरुले मनःशुल्क ि सहज रुपमा सेवा प्राप्त र्िे का

काययक्रम सन्त्चालन

बजेट ववमनयोजनः मनयममत शल्यवक्रया सञ्चालन र्नय केही अस्पताल ि शल्यवक्रया चशववि

प्रकृया

हुनेछन् ।

सञ्चालनका लार्ी प्रदे श मन्त्रालयमा बजेट ववमनयोजन र्रिएको छ ।
कायायन्त्वयन प्रकृयाः
अस्पताल
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आङ खस्ने समस्याको शल्यवक्रया व्यवस्थापन र्नय अस्पतालमा १ जना स्वास््यकमी सम्पकय
व्यचि तोकी चजम्मेवािी र्दनु पदयछ ।

अस्पतालले सम्बचन्त्धत प्रदे शको स्वास््य मनदे शनालय ि स्वास््य कायायलयसंर् समन्त्वय र्िी सम्भाववत
आङ खस्ने समस्या भएका मवहलाहरूको ववविर् तयाि र्नुय पदयछ।

शल्यवक्रयाको मममत तय र्िी सम्बचन्त्धत स्थानीय तहलाइय पराचाि र्ने ि आम सञ्चािका माध्यमबाट
सूचना प्रशािर् र्नुय पदयछ ।

अस्पतालमा शल्यवक्रया र्ने चचवकत्सक तथा तामलम प्राप्त स्वास््यकमीहरू उपलब्ध नभएमा प्रदे श
मन्त्रालय वा स्वास््य मनदे शनालयसंर् समन्त्वय र्िी जनशचि व्यवस्थापन र्नुय पदयछ ।

पाठे घि खस्ने समस्याको उपचाि तथा शल्यवक्रया सम्वचन्त्ध काययमबमध मनदे चशका २०६५, (दोश्रो
संशोधन २०६८) बमोचजमको व्यवस्था ि ववमनयोचजत बजेटको परिमधमा िवह शल्यवक्रया सञ्चालन
र्िी सेवा प्रदायक ि सेवाग्राहीलाइय सुववधा, जवटलता व्यवस्थापन र्नुय पदयछ।

यर्द अस्पतालमा ववमनयोचजत बजेट कम भएमा अस्पतालले थप बजेटको लामर् सम्बचन्त्धत प्रदे शको

सामाचजक ववकास/स्वास््य त. जनसंख्या मन्त्रालय संर् समन्त्वय र्रि थप बजेट मार् र्नय ससनेछ
।

स्वास््य हेने प्रादे चशक मन्त्रालाय (सामाचजक ववकासजनसं ख्या मन्त्रालय .स्वास््य त/)
पाठे घि खस्ने समस्याको उपचाि तथा शल्यवक्रया सम्वचन्त्ध काययववमध

मनदे चशका २०६५, (दोश्रो

संशोधन २०६८) को खचय सम्बन्त्धी व्यवस्था ि ववमनयोचजत बजेटको परिमधमा िवह मातहतका नीचज

अस्पतालहरुसंर् शल्यवक्रया चशववि सञ्चालन सम्बन्त्धी सम्झौता र्रि सेवा संचालन र्नय ससनेछ ।
शल्यवक्रया सेवा प्रदान र्िे का सेवाग्राहीको आधािमा पाठे घि खस्ने समस्याको उपचाि तथा

शल्यवक्रया सम्वचन्त्ध काययववमध मनदे चशका २०६५, (दोश्रो संशोधन २०६८) बमोचजम प्रमत इकाइय
लार्त िकम सोधभनाय र्दनुपनेछ ।

यर्द अस्पतालमा ववमनयोचजत बजेट कम भएमा ि अस्पतालले थप बजेट मार् र्िे मा
अस्पताललाई थप बजेट मबमनयोजन र्नुप
य नेछ ।

समबचन्त्धत

स्वास््य कायायलय जुम्ला ि ििेल्धुिाः

स्वास््य कायायलयले आफ्नो चजल्लाका स्थानीय तहहरू ि अस्पतालहरुसंर् समन्त्वय र्िी

शल्यवक्रया आवश्यक पने आङ खस्ने समस्या भएका मवहलाहरूको ववविर् तयाि र्नुय पनेछ।
सम्बचन्त्धत स्वास््य कायायलयले कर्ायली स्वास््य ववज्ञान प्रमतष्ठान ि ििेल्धुिा अस्पतालसंर्
समन्त्वय र्िी आङ खस्ने समस्याको अस्पतालमै शल्यवक्रया चशववि संचालन र्नुय पनेछ।
शल्यवक्रयाको मममत तय र्िी सम्बचन्त्धत स्थानीय तहलाइय पराचाि र्ने ि आम सञ्चािका
माध्यमबाट सूचना प्रशािर् र्नुय पदयछ ।

पाठे घि खस्ने समस्याको उपचाि तथा शल्यवक्रया सम्वचन्त्ध काययववमध मनदे चशका २०६५, (दोश्रो
संशोधन २०६८) बमोचजमको प्रमतष्ठान/अस्पताललाइय सोधभनाय िकम उपलब्ध र्िाउनु पनेछ।
वजेट बांिर्ाँि

यस काययक्रम संचालन र्नयको लामर् सामाचजक ववकास स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा/
स्वास््य कायायलय जुम्ला ि स्वास््य कायायलय ििेल्धुिामा टे बल नं १ ,प्रादे चशक अस्पतालहरु
शल्यकृया सम्वचन्त्ध काययववधी मनदे चशका २०६५, दोश्रो संशोधन २०६८ मनदे चशका बमोचजम

र्नुप
य ने छ।काययक्रम संचालन र्दाय अथय मन्त्रालयबाट जािी कायय सञ्चालन मनदे चशका, २०७७
(अथय मन्त्रालय) ि भ्रमर् खचय मनयमावली २०६४ (संशोधन सवहत) बमोचजम र्नुय पनेछ ।
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अमभलेखन/ प्रमतवेदन

शल्यवक्रया र्रिएका सेवाग्राहीहरुको ववविर् प्रजनन रूग्र्ता िचजिि (HMIS 3.8) मा प्रववि र्ने

सन्त्दभय सामाग्री

पाठे घि खस्ने समस्याको उपचाि तथा शल्यवक्रया सम्वचन्त्ध काययववमध मनदे चशका २०६५, (दोश्रो

ि सोवह अनुसाि DHIS2 मा प्रववि र्नुप
य नेछ ।

संशोधन २०६८) ,कायय सञ्चालन मनदे चशका, २०७७ ि भ्रमर् खचय मनयमावली २०६४ (संशोधन
सवहत)

कृयाकलापको नाम

२.२ प्रजनन् स्वास््य रुग्र्ताको स्कृमनङ्ग तथा ब्यबस्थापन

परिचय

नेपालमा मवहला ि दम्पमतमा हुने प्रमुख प्रजनन् रुग्र्ता जस्तैः स्तन सयान्त्सि, obstetric fistula,
आङ खस्ने समस्या ,पाठे घिको मुखको सयान्त्सि ि बाँझोपन जस्ता समस्याहरुको एवककृत रुपमा
पवहचान र्नय स्वास््य संस्थामा आएका सेवाग्राही मवहला वा दम्पमतलाई लचक्षत समूह मभर पने
नपने एवकन र्रि सोवह समयमा नै सम्पुर्य रुग्र्ताको परिक्षर् र्रि सोवह अनुरुप समस्याको

व्यवस्थापन वा आवश्यकता पिे मा प्रेषर् समेत र्ने व्यवस्था ममलाउन सम्बचन्त्धत प्रदे श अस्पतालमा
यो काययक्रम िाखीएको छ ।
उद्देश्य

लचक्षत जनसंख्याको प्रजनन् स्वास््य रुग्र्ता (स्तन सयान्त्सि, obstetric fistula, आङ खस्ने
समस्या ,पाठे घिको मुखको सयान्त्सि ि बाँझोपन) को मन:शूल्क पिीक्षर् र्रि प्रािचम्भक व्यवस्थापन
र्ने ।

प्रजनन् रुग्र्ताको चस्क्रमनङ्गको क्रममा समस्या पवहचान भै थप उपचािको आवश्यकता पिे मा
सम्बचन्त्धत अस्पतालमा प्रेषर् र्ने ।
अपेचक्षत प्रमतर्ल

लचक्षत जनसंख्याको प्रजनन् स्वास््य रुग्र्ताको चस्क्रमनङ्ग र्रि आवश्यकता अनुसाि प्रािचम्भक
व्यवस्थापन र्रिएको हुने ।

समस्या पवहचान भएका मवहला वा दम्पमतलाई आवश्यकतानुसाि थप उपचािको लामर् प्रेषर् र्रिएको
हुने ।
काययक्रम सन्त्चालन
प्रकृया

कायायन्त्वयन र्ने मनकायः अस्पताल

यस चशषयकमा प्राप्त िकम वाट अस्पतालहरुले आवश्यकता अनुसाि तपचशल अनुसािका
कृयाकलापहरू सन्त्चालन र्नय ससने छन् :

अस्पतालाम सेवा मलन आएका लचक्षत उमेि समूह मभर पने सेवाग्राहीहरुको अमनवायय ि एवककृत
रुपमा cervical cancer, breast cancer, Pelvic organ prolapse, obstetric fistula ि

Subfertility/Infertility को मन:शुल्क परिक्षर् र्रि नमतजा अनुसाि प्रािचम्भक व्यवस्थापन र्ने ि
आवश्यकता अनुसाि सम्बचन्त्धत अस्पतालहरुमा प्रेषर् र्ने व्यवस्था ममलाउनु पनेछ ।
Cervical cancer, breast cancer, Pelvic organ prolapse, obstetric fistula ि

Subfertility/Infertility को परिक्षर् तथा ब्यबस्थापन को लामर् अस्पताललाइय आवश्यक औजाि
उपकिर् खरिद र्नय ससनेछ ।

यसरि प्रजनन् रुग्र्ताको परिक्षर् ि व्यवस्थापन र्दाय प्रजनन् रुग्र्ताको एवककृत चस्क्रमनङ ि
व्यवस्थापन मनदे चशका, २०७९ मा उल्लेचखत व्यवस्था अनुरुप र्नुय पनेछ ।

४. ववमनयोचजत बजेटबाट अस्पतालहरुले स्थानीय तहसंर्को समन्त्वयमा समुदाय स्तिमा चशववि
मार्यत पमन चस्क्रमनङ काययक्रम संचालन र्नय ससनेछन् ।

५चशववि . संचालन र्दाय स्वास््य संस्थाबाट सेवा मनयममत नभएको ि यस अचघ सेवाको पहुँछ
नपुर्ेको स्थानलाई प्राथममकता र्दनुपनेछ ।
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६ मेमिकल सुपरिटेन्त्िेन्त्ट लर्ायत ,मेमिकल िे कियि ,अस्पतालले सम्बचन्त्धत सेवा प्रदायक .

सम्बचन्त्धत पदामधकारिहरु संर् बमस प्रजनन् िग्र्ता सम्बचन्त्ध त्यांकको लेखाजोखा ि प्रमाचर्किर्
र्ने साथै सेवा सम्बचन्त्ध अन्त्य ववषयमा छलर्ल र्नय मामसक रुपमा बैठकको आयोजना र्नुप
य नेछ
।
वजेट बांिर्ाँि

ववमनयोचजत बजेट बाट मामसक बैठकमा बविमा रु रुपैयाँ खचय र्नय सवकनेछ भने -/५००,२.

बाँवक िकमबाट सेवा संचालनको लामर् आवश्यक उपकिर् ि औषधीजन्त्य सामाग्री खरिद र्नय

सवकनेछ । यस वक्रयाकलापको लामर् ववमनयोचजत बजेट ववविर् टे बल नं १ मा र्दईएको छ ।
अमभलेखन/ प्रमतवेदन

शल्यवक्रया सेवा मलन आएका सेवाग्राहीहरुको ववविर् HMIS Register 3.8 मा प्रववि र्ने ि

सन्त्दभय सामाग्री

प्रजनन् रुग्र्ताको एवककृत चस्क्रमनङ ि व्यवस्थापन मनदे चशका सावयजमनक खरिद ऐन ,२०७९ ,

कृयाकलापको नाम

२.३ पाठे घिको मुखको क्यान्सिको जस्ितनङ्ग तथा व्यवस्थापन सम्बजन्ि िमता

परिचय

सोवह अनुसाि HMIS form 9.3 मार्यत DHIS 2 मा मनयममत रुपमा प्रमतवेदन पेश र्नुय पनेछ ।
,२०६३सावयजमनक खरिद मनयमावली २०६४२०७७ ,कायय संचालन मनदे चशका ,

अर्र्बद्
ृ हद (Cervical Cancer Screening and Prevention (CCSP) Training

नेपालमा मवहलाहरुमा हुने सयान्त्सि मध्ये प्रमुख सयान्त्सिको रुपमा िहेको पाठे घिको मूखको
सयान्त्सिको चस्क्रमनङ्ग ि प्रािचम्भक व्यवस्थापनको लामर् दक्ष जनशचि तयारि र्नय ि स्थानीय

तहका स्वास््य संस्थाबाट समेत यस सेवाको ववस्ताि र्नयका लामर् आधािभुत अस्पताल चजल्ला ,
स्वास््य कायायलय वा प्रादेचशक अस्पतालमा काययित स्वास््यकमीरुको क्षमता ,अस्पताल

अमभवृद्दी र्नय सम्बन्त्धचःत प्रदे शको प्रादे चशक स्वास््य तामलम केन्त्रहरुमा यो काययक्रम प्रस्ताव
र्रिएको हो।
उद्देश्य

आधािभुत स्वास््य केन्त्र, आधािभुत अस्पताल ,चजल्ला अस्पताल , स्वास््य कायायलय वा
प्रादे चशक अस्पतालमा काययित स्वास््यकमीरुको क्षमता अमभवृद्दी र्िी पाठे घिको मूखको
सयान्त्सिको चस्क्रमनङ्ग ि प्रािचम्भक व्यवस्थापनको सेवा ववस्ताि र्ने।

अपेचक्षत प्रमतर्ल

आधािभुत स्वास््य केन्त्र, आधािभुत अस्पताल, स्वास््य ,चजल्ला अस्पताल , कायायलय वा
प्रादे चशक अस्पतालमा काययित स्वास््यकमीरुको क्षमता अमभवृद्दी र्िी पाठे घिको मूखको
सयान्त्सिको चस्क्रमनङ्ग ि प्रािचम्भक व्यवस्थापनको सेवा ववस्ताि भएको हुने ।

काययक्रम सन्त्चालन
प्रकृया

कायायन्त्वयन र्ने मनकायः प्रादे चशक तामलम केन्त्र

प्रजनन स्वास््य रूग्र्तासंर् सम्बचन्त्धत तामलमका प्रचशक्षकहरूलाइय एक र्दने पुनतायजर्ी काययक्रम
संचालन र्नय सवकनेछ ।

साथै प्रदे शका स्वास््य कायायलयहरुसंर् समन्त्वय र्रि सबै चजल्लाका प्रमतमनधी समावेश हुने र्रि

एक ब्याच ६ र्दने प्रचशक्षक प्रचशक्षक तामलम संचालन र्नय सवकनेछ ।

सेवा प्रदायकहरुको लामर् भने आधािभुत अस्पताल, चजल्ला अस्पताल, प्रादे चशक अस्पतालमा

काययित नमसयङ्ग कमयवािीहरु ि मेमिकल अवर्सिहरुलाई भने ६ र्दनको VIA Screening and
Single Visit Approach तामलम संचालन र्नय सवकने छ।

तामलम संचालन र्दाय HPV DNA Screening काययक्रम लार्ू भएका चजल्लाका अस्पताला ि
स्थानीय तहका स्वास््यकमीहरुलाई प्राथममकता र्दनु पने छ।

प्रदे श स्वास््य तामलम केन्त्रले आवश्यकता अनुसाि तामलम साईटहरु ववकास तथा सुदृविकिर्का
ववमनयोचजत वजेट खचय र्नय ससनेछन् ।
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वजेट बांिर्ाँि

यस काययक्रम संचालनको लामर् सबै प्रादेचशक तामलम केन्त्रमा रु बजेट -/०००,००,१०.

ववमनयोजन र्रिएको छ । काययक्रम संचालनको क् िममा बजेट बाँिर्ाँि र्दाय अथय मन्त्रालयबाट
जािी र्रिएको कायय संचालन मनदे चशका २०७७ बमोचजम र्नुप
य ने छ । ,

अमभलेखन/ प्रमतवेदन

काययक्रम पश्चात उि काययक्रमको प्रमतवेदन प्रदे श स्वास््य तामलम केन्त्रले TIMS मा अमनवायय

रूपमा प्रववि र्नुप
य ने छ ।ि तामलम प्राप्त जनशचिहरुको ववविर् परिवाि कल्यार् महाशाखाको
ईमेल fprhsectionfwd@gmail.com मा पठाउनु पनेछ ।

सन्त्दभय सामाग्री

प्रजनन स्वास््य रूग्र्ता को एकीकृत पवहचान ,ब्यबस्थापन सम्बचन्त्ध एकीकृत तामलम प्याकेज ,
काययसंचालन मनदे चशका

२०७७ ,

कृयाकलापको नाम

२.४ प्रजनन् स्वास््य रुग्र्ताको एवककृत पवहचानको क्षमता अमभबृर्द्द

परिचय

नेपालमा मवहला ि दम्पमतमा हुने प्रमुख प्रजनन् रुग्र्ता जस्तैःस्तन सयान्त्सि, obstetric fistula, आङ
खस्ने समस्या ,पाठे घिको मुखको सयान्त्सि ि बाँझोपन जस्ता समस्याहरुको एवककृत रुपमा पवहचान
र्नय स्वास््य संस्थामा आएका सेवाग्राही मवहला वा दम्पमतलाई लचक्षत समूह मभर पने नपने एवकन
र्रि सोवह समयमा नै सम्पुर्य रुग्र्ताको परिक्षर् र्नय सक्षम हुने र्रि

आधािभुत स्वस््य केन्त्र ,

चजल्ला अस्पता ,आधािभुत अस्पतालल स्वास््य कायायलय वा प्रादे चशक अस्पतालमा काययित ,
स्वास््यकमीरुको क्षमता अमभवृद्दी र्रि सेवा ववस्ताि र्नय सम्बचन्त्धत प्रदे शको प्रादे चशक स्वास््य
उद्देश्य

आधािभुत स्वास््य केन्त्र, आधािभुत अस्पताल ,चजल्ला अस्पतालस्वास््य , कायायलय वा प्रादेचशक
अस्पतालमा काययित स्वास््यकमीरुको क्षमता अमभवृद्दी र्िी लचक्षत जनसंख्याको प्रजनन् स्वास््य

रुग्र्ता (स्तन सयान्त्सि, obstetric fistula, आङ खस्ने समस्या ,पाठे घिको मुखको सयान्त्सि ि

बाँझोपन) को एवककृत परिक्षर् ि प्रािचम्भक व्यवस्थापन चस्क्रमनङ्ग ि प्रािचम्भक व्यवस्थापन सेवा
ववस्ताि र्ने।
अपेचक्षत प्रमतर्ल

आधािभुत स्वास््य केन्त्र, आधािभुत अस्पतालस्वास््य ,चजल्ला अस्पताल , कायायलय वा प्रादेचशक
अस्पतालमा काययित स्वास््यकमीरुको क्षमता अमभवृद्दी र्िी पाठे घिको मूखको सयान्त्सिको चस्क्रमनङ्ग
ि प्रािचम्भक व्यवस्थापनको सेवा ववस्ताि भएको हुने ।

काययक्रम सन्त्चालन
प्रकृया

कायायन्त्वयन र्ने मनकायः प्रादे चशक तामलम केन्त्र

नेपाल सिकाि द्वािा जािी प्रजनन् रूग्र्ताको एवककृत चस्क्रमनङ्ग ि व्यवस्थापन मनदे चशका, २०७९

बमोचजम स्वास््य संस्थाहरुमा सेवा मबस्ताि र्नय प्रजनन् रूग्र्ताको एवककृत चस्क्रमनङ्ग ि व्यवस्थापन
तामलम प्याकेज अनुसाि तामलम संचालन र्नय सवकनेछ।

प्रदे श मातहतका सबै चजल्लाबाट समावेश हुने र्रि आवश्यकता अनुसािको व्याचमा

स्वास््यकमीहरुलाई प्रजनन् रुग्र्ताको एवककृत चस्क्रमनङ्ग ि व्यवस्थापन सम्बचन्त्ध प्रचशक्षक प्रचशक्षर्
तामलम संचालन र्नय सवकने छ।

साथै चजल्ला संर्को समन्त्वयमा स्थानीय तहका स्वास््यकमीहरुलाई प्रजनन् रूग्र्ताको एवककृत
चस्क्रमनङ्ग ि व्यवस्थापन तामलम प्याकेज अनुसाि तामलम संचालन र्नुप
य ने छ।

प्रदे श स्वास््य तामलम केन्त्रले आवश्यकता अनुसाि तामलम साईटहरु ववकास तथा सुदृविकिर्का
ववमनयोचजत वजेट खचय र्नय ससनेछन् ।

ु ासभा ,
कायायन्त्वयन र्ने मनकायः स्वास््य कायायलयसं खव
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चजल्लाका स्थानीय तहहरुसंर् समन्त्वय र्िी स्वास््य कायायलयहरुले सेवा प्रदायकहरुलाई प्रजनन्
रुग्र्ताको एवककृत स्कमनयङ्ग तथा व्यवस्थापन तामलम संचालन र्नुप
य नेछ ।
वजेट बांिर्ाँि

यस काययक्रम संचालनको लामर् प्रदे श स्वास््य तामलम केन्त्र मा तपमसल बमोचजम ि स्वास््य

कायायलयबजेट ववमनयोजन र्रिएको छ । काययक्रम संचाल -/०००,००,१०.संखुवासभामा रु ,नको
क्रममा बजेट बाँिर्ाँि र्दाय अथय मन्त्रालयबाट जािी र्रिएको काययसंचालन मनदे चशका २०७५ ,
बमोचजम र्नुप
य ने छ ।
प्रदे श

प्रदे श नं

मधेश

बार्ममत

र्ण्िवक

लुचम्बमन

कर्ायमल

सुदिु पचश्चम

बजेट

३०००

२५००

२५००

२५००

२५००

२५००

२५००

(हजािमा)
अमभलेखन/ प्रमतवेदन

काययक्रम पश्चात उि काययक्रमको प्रमतवेदन प्रदे श स्वास््य तामलम केन्त्र स्वास््य कायायलयले /

TIMS मा अमनवायय रूपमा प्रववि र्नुप
य ने छ ि तामलम प्राप्त जनशचिहरुको ववविर् परिवाि कल्यार्
महाशाखाको ईमेल )fprhsectionfwd@gmail.com) मा पठाउनु पनेछ ।

सन्त्दभय सामाग्री

प्रजनन स्वास््य रूग्र्ता को एकीकृत पवहचान ब्यबस्थापन सम्बचन्त्ध एकीकृत तामलम प्याकेज।

कृयाकलापको नाम

२ ५. HPV DNA test मार्यत पाठे घिको मुखको सयान्त्सिको चस्क्रमनङ काययक्रम
सम्बचन्त्ध अमभमुचखकिर्

परिचय

ववश्च स्वास््य संर्ठनले पाठे घिको मुखको सयान्त्सि उन्त्मल
ु न िर्नीमत २०२० ,(Global Strategy

to accelerate elimination of Cervical cancer as a public health problem, 2020) मा
३० वषयभन्त्दा मामथका मवहलाहरुमा HPV DNA ववमधलाई पाठे घिको मुखको सयान्त्सिको चस्क्रमनङ्गको
प्राथममक ववमधको रुपमा मसर्ारिस र्िे अनुसाि नेपाल सिकािले यवह आमथयक वषय देचख ७ वटा

चजल्लामा मनःशुल्क रुपमा HPV DNA Screening लाई Pilot Project को रुपमा लार्ू र्िे को छ।
उद्देश्य

३० वषयभन्त्दा मामथका मवहलाहरुमा पाठे घिको मुखको सयान्त्सिको चस्क्रमनङ्गको लामर् HPV DNA
ववमधको प्रयोर् र्रि परिक्षर् र्ने ि सो को नमतजा अनुसाि प्रािचम्भक व्यवस्थापन र्रि आवश्यकतानुसाि

थप उपचािको लामर् प्रेषर् र्नयको लामर् समबचन्त्धत स्थानीय तहका स्वास््य संयोजक, प.हे.न. ि
अन्त्य सिोकािवाला व्यचिहरुक लामर् अमभमुचखकिर् र्रिने ।
अपेचक्षत प्रमतर्ल

३० वषयभन्त्दा मामथका मवहलाहरुमा पाठे घिको मुखको सयान्त्सिको चस्क्रमनङ्गको लामर् HPV DNA
ववमधको प्रयोर् र्रि परिक्षर् र्ने ि सो को नमतजा अनुसाि प्रािचम्भक व्यवस्थापन र्रि

आवश्यकतानुसाि थप उपचािको लामर् प्रेषर् र्नयको लामर् स्थानीय तहका स्वास््य संयोजक ,
ि अन्त्य सिोक .न.हे.पःािवाला व्यचिहरुक लामर् अमभमुचखकिर् र्रिएको हुन।
े
काययक्रम सन्त्चालन
प्रकृया

कायायन्त्वयन र्ने मनकायः स्वास््य कायायलय

यस काययक्रम अन्त्तर्यत तपमसल बमोचजमका वक्रयाकलापहरु संचालन र्नुय पनेछः

चजल्ला अन्त्तर्यतका सबै स्थानीय तहका स्वास््य संयोजक ि प.हे.न. ि अन्त्य सिोकािवाला
व्यचिहरुलाई HPV DNA screening सम्बन्त्धमा अमभमुचखकिर् र्नुय पनेछ ।

अमभमुचखकिर् काययक्रममा पाठे घिको मुखको सयान्त्सि, त्यसका चस्क्रमनङ्ग ववमधहरु, HPV DNA

ववमधका लामर् नमुना संकलन प्रवक्रया, नमूनाको भण्िािर् ि िुवानी ि चस्क्रमनङ्ग नमतजा पश्चातको
र्लो अप स्याहाि, अमभलेख प्रमतवेदन जस्ता ववषय वस्तु समावेस र्नुय पने छ ।

अमभमुचखकिर् काययक्रम सम्पन्न र्िी बचत भएको बजेटबाट जनसमुदायमा HPV DNA Screening
को बािे मा सचेतना जर्ाउन स्थानीय िे मियो/एर्.एम. मार्यत सूचना सम्प्रेषर् र्नय सवकने छ ।
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काययक्रम लार्ू भएका चजल्लाहरुः
सुनसिी महोत्तिी
वजेट बांिर्ाँि

िौतहट

सलायही

पाल्पा

लमलतपुि

यस काययक्रम संचालनको लामर् टे बल नं १ मा उल्लेख भएअनुसाि बजेट ववमनयोजन र्रिएको छ।
काययक्रम संचालनको क्रममा बजेट बाँिर्ाँि र्दाय अथय मन्त्रालयबाट जािी र्रिएको काययसंचालन
मनदे चशका२०७७ बमोचजम र्नुप
य ने छ । ,

अमभलेखन/ प्रमतवेदन

काययक्रम पश्चात उि काययक्रमको प्रमतवेदन तयाि र्रि सम्बन्त्धीत प्रदे श मनदे शनालय ि परिवाि

सन्त्दभय सामाग्री

पाठे घिको मुखको सयान्त्सिको चस्क्रमनङ्ग ि व्यवस्थापन मनदे चशका २०७९ प्रजनन् स्वास््य रूग्र्ता ,

कृयाकलापको नाम

२.६ बाँझोपन व्यवस्थापनको लामर् प्रादे चशक अस्पतालमा “बाँझोपन व्यवस्थापन ईकाई”

कल्यार् महाशाखामा पठाउनुपने छ।

२०७७। ,कायय संचालन मनदे चशका ,२०७९ ,को एकीकृत चस्क्रमनङ्ग ि व्यवस्थापन मनदे चशका

स्थापना

परिचय

नेपालमा बाझोपनको समस्या बढ्दो िहेको ि यसबाट मवहलालाई हुनससने वहं सा िोसन प्रदे चशक
अस्पतालमा IUI सेवा सवहत बाँझोपन
र्रिएको छ ।

सेवाको ब्यबस्थापन ईकाई स्थापना र्नय बजेट ब्याबस्थापन

उद्देश्य

प्रदे श स्तिमा IUI सेवा सवहत बाझोपन

अपेचक्षत प्रमतर्ल

प्रदे श तहमा IUI सेवा सवहत बाझोपन सेवाको मबस्ताि हुनछ
े ।

काययक्रम सन्त्चालन

कायायन्त्वयन र्ने मनकायः प्रादे चशक अस्पताल

प्रकृया

सेवाको ब्यबस्थापन ईकाई मबस्ताि र्ने ।

जनकपुि अस्पताल

लुचम्बमन प्रादे चशक अस्पताल
सुखेत प्रादे चशक अस्पताल
सेती प्रादे चशक अस्पताल

यस काययक्रम अन्त्तर्यत तपमसल बमोचजमका वक्रयाकलापहरु संचालन र्नुय पनेछः

अस्पतालहरुबाट बाँझोपन व्यवस्थापनको लामर् तपमसल बमोचजमका सेवा संचालन र्नुप
य नेछः
चस्क्रमनङ्ग, मनदान तथा पिामशय ि प्रेषर्
शल्यवक्रया सेवा

औषधी तथा हामोनल उपचाि

Intra Uterine Insemination (IUI)

वय सेवा संचालन र्नय आवश्यक पने पुवायधािको व्यवस्थापन अस्पतालले स्वयं व्यवस्थापन र्नुप
य नेछ
बाँझोपन व्यवस्थापन सम्बचन्त्ध मनदे चशका, २०७९ ले र्िे को व्यवस्था अनुरुपका मापदण्ि पुिा र्रि
अस्पतालले सेवा संचालन र्नुय पने छ।

सेवा संचालन र्नयको लामर् आवश्यक उपकिर्मा Ultrasonography Machine (USG) with

TVS probe with color Doppler; Thermoregulated centrifuge ि Light Microscope

बाहेक अन्त्य सामाग्री सम्बचन्त्धत अस्पतालले खरिद र्नुय पनेछ ।USG machine, microscope ि
Centrifuge machine व्यवस्थापन महाशाखा ि परिवाि कल्यार् महाशाखाबाट खरिद र्िी
सम्बन्त्धीत अस्पताललाई पठाईनेछ ।

अस्पतालले सेवा र्दए वापत बाँझोपन व्यवस्थापन सम्बचन्त्ध मनदे चशका, २०७९ ले तोके बमोचजम
शूल्क मलन ससनेछन् ।
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वजेट बांिर्ाँि

यस काययक्रम संचालनको लामर् उल्लेचखत प्रादे चशक अस्पतालहरुमा रू बजेट -/०००,००,२५.
ववमनयोजन र्रिएको छ । काययक्रम संचालनको क्रममा बजेट बाँिर्ाँि र्दाय अथय मन्त्रालयबाट
२०७७ बमोचजम र्नुप
य ने छ । ,जािी र्रिएको काययसंचालन मनदे चशका

अमभलेखन/ प्रमतवेदन

बाँझोपन सेवा काययक्रम सुरुवात भएपमछ सो को बािे मा समबचन्त्धत अस्पतालले रिवाि कल्यार्

महाशाखामा जानकािी र्िाउनुनप
ु नेछ। सेवा सुरुवात भएपमछ त्यांकको अमभलेचखकिर् HMIS
मार्यत मनयममत अध्यावमधक र्नुप
य ने छ ।

सन्त्दभय सामाग्री

बाँझोपन व्यवस्थापन सम्बचन्त्ध मनदे चशका प्रजनन् रुग्र्ता सम्बचन्त्ध एवककृत चस्क्रमनङ्ग ि ,२०७९ ,
व्यवस्थापन मनदे चशका ,सावयजमनक खरिद मनयमावली ,२०६३ ,सावयजमनक खरिद ऐन ,२०७९ ,
काययसंचालन मनदे चशका २०७७ ,२०६४
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प्रत्येक वक्रयकलापको वजेट वाँिर्ाँि चशषयकमा उल्लेख र्रिएको वाहेकको वजेट वाँिर्ाँि यस टे वल
वमोचजम छ ।
परिवाि मनयोजन ि वकशोिवकशोिी

स्वास््य सेवा काययक्रम अन्त्तर्यतका वक्रयाकलाप
स्थायी बन्त्ध्याकिर् तथा लामो अवमधको प.मन.
साधन

अनुमामनत केश (लक्ष्य)

प्रजनन् स्वास््य रुग्र्ता सेवा काययक्रम अन्त्तर्यतका
वक्रयाकलाप

HPV DNA test मार्यत पाठे घिको मुखको सयान्त्सिको
स्कृमनङ्ग काययक्रम सम्बचन्त्ध अमभमुचखकिर्

प्रजनन् स्वास््य रूग्र्ताको स्कृमनङ्ग तथा ब्यबस्थापन

स्थायी बन्त्ध्याकिर् अर्ावै अन्त्तवक्रयया

परिवाि मनयोजन सेवा प्रदायकको क्षमता अमभबृद्दी

आङ्ग खस्ने समस्या (POP) शल्यवक्रया

परिवाि मनयोजन सेवाको सुदृविकिर्

वकशोिवकशोरि स्वास््य काययक्रम संचालन तथा
मबस्ताि

टे बल नं . १: वक्रयाकलापमा बजेट बाँिर्ाि
वजे ट वाँिर्ाँि चशषयकमा उल्लेख र्रिएको वाहे कको वजे ट वाँिर्ाँि यस टे वल वमोचजम छ ।
१

कायाभलय ि क्रियाकलाप

२

३

४

५

६

७

८

९

प्रदे श १
स्वास््य तथा जनसंख्या मन्रालय

1000

2000

000

000

प्रादे र्शक तार्लम केन्र

2000
000

प्रादे र्शक स्वास््य तनदे शनालय
ताप्लेजङ्
ु ग

संखुवासर्ा

सोलख
ु म्बु

ओखलिुङ्गा

खोटाङ्ग

र्ोजपिु

स्वास््य

2435

कायाभलय

00

जजल्ला

8000

अस्पताल

0

स्वास््य

4863

कायाभलय

00

जजल्ला

1600

अस्पताल

00

स्वास््य

2455

कायाभलय

00

जजल्ला

8000

अस्पताल

0

स्वास््य

2455

कायाभलय

00

जजल्ला

8000

अस्पताल

0

स्वास््य

2455

कायाभलय

00

जजल्ला

1600

अस्पताल

00

स्वास््य

2431

कायाभलय

00
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5
0

1000

5000

000

00

1000

3325

00

00
5000
0

1
00

1000

3017

00

00
5000
0

5
0

1000

2905

00

00
5000
0

5
0

1000

2905

00

00
5000
0

5
0

1000

3385

00

00
5000
0

5
0

1000

2809

00

00

१

कायाभलय ि क्रियाकलाप
िनकुटा

तेह्रथम
ु

पााँचथि

ईलाम

झापा

मोिङ्ग

सुनसिी

उदयपिु

२

३

४

५

६

७

८

९

जजल्ला

1600

अस्पताल

00

स्वास््य

2455

कायाभलय

00

जजल्ला

1600

अस्पताल

00

स्वास््य

2455

कायाभलय

00

जजल्ला

1600

अस्पताल

00

स्वास््य

2455

कायाभलय

00

जजल्ला

1600

अस्पताल

00

स्वास््य

2455

कायाभलय

00

जजल्ला

3960

5000

7500

अस्पताल

00

0

00

स्वास््य

5490

कायाभलय

00

मेची

3160

1000

1500

अस्पताल

00

00

000

स्वास््य

2736

9

कायाभलय

800

50

िङ्गेली

3160

अस्पताल

00

स्वास््य

1367

4

कायाभलय

900

75

जजल्ला

3160

अस्पताल

00

स्वास््य

2510

कायाभलय

00

जजल्ला

3160

1000

1500

अस्पताल

00

00

000

८

९

१

5000
0
5
0

1000

2665

00

00
5000
0

5
0

1000

2425

00

00
5000
0

5
0

1000

2905

00

00
5000
0

5
0

2
00

1000

3385

00

00

3000

1000

5000

3230

00

000

00

00

3000

2000

5000

3541

00

000

00

00

3000

1000

2000

2761

3000

00

000

00

00

00
1000
00

1
00

२

3000

2610

00

00

३

४

५

६

७

1000

5000

4000

000

00

00

मिेश प्रदेश
प्रादे र्शक तार्लम केन्र

2000
000

प्रादे र्शक स्वास््य तनदे शनालय
सामाजजक बबकास मन्रालय

2000

3000

000

000

सप्तिी

स्वास््य

1504

57

3000

1000

1500

3697

कायाभलय

300

5

00

000

00

00

र्सिाहा

स्वास््य

1252

47

3000

1500

3540

कायाभलय

000

5

00

00

00

जजल्ला

6360

अस्पताल

00

स्वास््य

2486

95

3000

1000

2000

3697

कायाभलय

300

0

00

000

00

00

जनकपुि

2376

1000

2000

1000

अस्पताल

000

000

00

000

स्वास््य

7531

30

3000

2000

3229

4000

कायाभलय

00

0

00

00

00

00

महोतिी

3160

1000

अस्पताल

00

00

बहदभबास

1600

1000

अस्पताल

00

00

िनुषा

महोत्तिी
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1000
00

१

२

३

स्वास््य

5009

19

कायाभलय

100

00

जजल्ला

7920

अस्पताल

00

स्वास््य

3756

14

3000

2000

3697

कायाभलय

300

00

0

00

00

िौतहट

7920

अस्पताल

00

स्वास््य

2503

95

3000

1000

2000

3385

कायाभलय

500

0

0

000

00

00

कलैया

3160

अस्पताल

00

स्वास््य

2506

95

3000

1000

2000

3073

कायाभलय

900

0

0

000

00

00

१

२

३

४

५

६

कायाभलय ि क्रियाकलाप
सलाभही

िौतहट

बािा

पसाभ

४

५

६

3000

2000

4009

0

00

00

७

८

९
1500
000

1000
00

1000
00

1000
00

७

८

९

बाग्मती प्रदेश
स्वास््य मन्रालय

1520

3000

00

000

प्रादे र्शक तार्लम केन्र

1500
000

प्रादे र्शक स्वास््य तनदे शनालय
दोलखा

5000

000

00

स्वास््य

1951

कायाभलय

00

जजिी

5000

1000

अस्पताल

0

00

चरिकोट

8000

1000

अस्पताल

0

स्वास््य

3887

10

1000

3433

कायाभलय

00

0

00

00

जजल्ला

1600

अस्पताल

00

स्वास््य

1935

कायाभलय

00

जजल्ला

8000

अस्पताल

0

स्वास््य

3879

10

1000

1000

3641

कायाभलय

00

0

00

00

00

जजल्ला

1600

अस्पताल

00

स्वास््य

3887

10

1000

3433

कायाभलय

00

0

00

00

जजल्ला

1600

अस्पताल

00

काठमाण्डौं

स्वास््य

3875

10

1000

2000

3000

2605

कायाभलय

00

0

00

000

00

00

र्क्तपुि

स्वास््य

1967

50

1000

1000

1513

कायाभलय

00

00

000

00

जजल्ला

8000

अस्पताल

0

लर्लतपिु

स्वास््य

7775

20

2000

2000

5000

1825

4000

कायाभलय

00

0

00

000

00

00

00

काभ्रे

स्वास््य

3879

10

1000

2000

3641

कायाभलय

00

0

00

00

00

िामेछाप

स्वास््य

3879

10

1000

2601

कायाभलय

00

0

00

00

िामेछाप

1600

1000

अस्पताल

00

00

र्सन्िप
ु ाल्चोक

िसुवा

िाहदङ्ग

नुवाकोट

191

50

1000
1000

2809

00

00

00

1000
00
50

1000

2185

00

00
1000
00

1000
00

1000
00

1000
00

१

२

३

स्वास््य

3871

10

1000

2809

कायाभलय

00

0

00

00

र्सन्िुली

1600

अस्पताल

00

स्वास््य

3903

10

2000

1000

2000

3017

कायाभलय

00

0

00

000

00

00

जजल्ला

2000

अस्पताल

00

स्वास््य

7779

10

3000

1000

5000

1981

कायाभलय

00

0

00

000

00

00

ित्ननगि

5000

1000

अस्पताल

0

00

कायाभलय ि क्रियाकलाप
र्सन्िल
ु ी

मकवानपुि

धचतवन

१

४

५

६

७

८

९

1000
00

1600
00

२

३

४

५

६

७

८

९

गण्डकी प्रदेश
स्वास््य मन्रालय

5000

1000

00

000

प्रादे र्शक तार्लम केन्र

2000
000

प्रादे र्शक स्वास््य तनदे शनालय
गोिखा

मनाङ्ग

मुस्ताङ्ग

1000

5000

000

00

स्वास््य

3295

10

1000

3225

कायाभलय

00

0

00

00

जजल्ला

1600

50

अस्पताल

00

7500
0

स्वास््य

2025

कायाभलय

00

जजल्ला

5000

अस्पताल

0

5000
0

स्वास््य

2280

कायाभलय

00

जजल्ला

5000

अस्पताल

0

स्वास््य

9750

कायाभलय

0

जजल्ला

1600

अस्पताल

00

कास्की

स्वास््य

1771

10

1000

2000

5000

1669

कायाभलय

00

0

00

000

00

00

लमजङ्
ु ग

स्वास््य

2359

10

1000

2761

कायाभलय

00

0

00

00

जजल्ला

8000

अस्पताल

0

स्वास््य

3063

10

1000

3217

कायाभलय

00

0

00

00

जजल्ला

1600

अस्पताल

00

स्वास््य

2736

15

1000

2137

कायाभलय

00

0

00

00

जजल्ला

1600

अस्पताल

00

स्वास््य

1113

कायाभलय

00

जजल्ला

8000

अस्पताल

0

स्वास््य

1257

कायाभलय

00

बाग्लुङ

1600

1500

अस्पताल

00

00

म्याग्दी

तनहुाँ

नवलपिासी

स्याङ्जा

पवभत
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5000
0
50

1000

1000

2185

00

00

00
1000
00

1000
00

1000
00

1000
00
70

5000

3507

0

00
1000
00

70

7500

2393

0

00

१

२

३

स्वास््य

1273

70

7500

3017

कायाभलय

00

0

00

जजल्ला
अस्पताल

कायाभलय ि क्रियाकलाप
बाग्लुङ्ग

८

९

3160

7600

1000

00

0

000

८

९

१

२

३

४

४

५

५

६

६

७

७

लुजम्बनी प्रदे श
स्वास््य, जनसंख्या मन्रालय तथा

1500

परिवाि कल्याण मन्रालय

1500

000

000

प्रादे र्शक तार्लम केन्र

2000
000

प्रादे र्शक स्वास््य तनदे शनालय
रुकुम पुवभ

िोल्पा

50

1000

5000

000

00

स्वास््य

8990

1000

कायाभलय

0

1621

00

जजल्ला

8000

00

अस्पताल

0

स्वास््य

2973

10

1000

3385

कायाभलय

00

0

00

00

अस्पताल

8000

1000
00

1000

0

प्युठान

गुल्मी

00

स्वास््य

2111

10

1000

2809

कायाभलय

00

0

00

00

जजल्ला

1600

अस्पताल

00

स्वास््य

1207

कायाभलय

00

अस्पताल

1600

1000
00
50

1000

3433

00

00
1000

00

अघाभखााँची

00

स्वास््य

1095

कायाभलय

00

जजल्ला

8000

अस्पताल

0

स्वास््य

7830

कायाभलय

0

िामपुि

8000

अस्पताल

0

स्वास््य

1881

50

3000

1981

कायाभलय

900

0

00

00

जजल्ला

1600

अस्पताल

00

स्वास््य

2525

70

3000

2000

5000

3385

कायाभलय

500

0

00

000

00

00

जजल्ला

1600

2000

अस्पताल

00

00

बुटवल

1200

1480

1500

अस्पताल

000

00

000

स्वास््य

6031

20

3000

3000

2449

कायाभलय

00

0

00

00

00

जजल्ला

1600

अस्पताल

00

स्वास््य

2303

10

3000

1000

2000

2817

कायाभलय

00

0

00

000

00

00

िाजप्त अं.

4760

1480

1000

अस्पताल

00

00

000

बााँके

स्वास््य

3703

10

3000

2000

3000

2137

कायाभलय

00

0

00

000

00

00

बहदभया

स्वास््य

1858

50

3000

3000

2137

कायाभलय

300

0

00

00

00

पाल्पा

नवलपिासी

रुपन्दे ही

कवपलवस्तु

दाङ्ग
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50

1000

2185

00

00
1000
00

50

1000

3017

4000

00

00

00
1000
00

2000
00

2000
00

१

कायाभलय ि क्रियाकलाप

२

३

४

५

६

७

८

जजल्ला

2000

1480

अस्पताल

00

00

१

२

३

४

५

६

७

८

९

९

कणाभली प्रदेश
सामाजजक बबकास मन्रालय

5000

3000

00

000

प्रादे र्शक तार्लम केन्र

2000
000

प्रादे र्शक स्वास््य तनदे शनालय
डोल्पा

5000

000

00

स्वास््य

1951

कायाभलय

00

जजल्ला

1600

अस्पताल

00

स्वास््य

1959

कायाभलय

00

जजल्ला

1600

अस्पताल

00

स्वास््य

1963

कायाभलय

00

जजल्ला

8000

अस्पताल

0

जुम्ला

स्वास््य

3879

10

1000

2761

4000

कायाभलय

00

0

00

00

00

कार्लकोट

स्वास््य

1935

50

1000

1500

3325

कायाभलय

00

00

00

00

जजल्ला

1600

अस्पताल

00

स्वास््य

3875

10

1000

3445

कायाभलय

00

0

00

00

जजल्ला

1600

अस्पताल

00

स्वास््य

3895

10

1000

1500

2805

कायाभलय

00

0

00

00

00

जजल्ला

1600

अस्पताल

00

स्वास््य

3895

10

1000

1000

2545

कायाभलय

00

0

00

00

00

रुकु म

1200

अस्पताल

00

स्वास््य

3903

10

1000

3017

कायाभलय

00

0

00

00

जजल्ला

1600

अस्पताल

00

स्वास््य

3871

10

2000

1000

2000

2809

कायाभलय

00

0

00

000

00

00

सुखेत

5000

1500

1500

अस्पताल

00

00

000

८

९

मुगु

हुम्ला

दै लेख

जाजिकोट

रुकुम पजश्चम

सल्यान

सुखेत

१

50

1000
1000

3369

00

00
1000
00

50

1000

2201

00

00
1000
00

50

1000

3077

00

00
1000
00

1000
00

1000
00

1000
00

1000
00

1000
00

२

३

४

५

६

७

सुदिु पजश्चम प्रदेश
सामाजजक बबकास मन्रालय

5000

1000

00

000

प्रादे र्शक तार्लम केन्र

2000
000

प्रादे र्शक स्वास््य तनदे शनालय
बाजुिा

1000

5000

000

00

स्वास््य

4875

10

1000

3325

कायाभलय

00

0

00

00
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१

कायाभलय ि क्रियाकलाप

२

३

४

५

६

७

८

९

जजल्ला

1600

अस्पताल

00

स्वास््य

9735

20

1000

4105

कायाभलय

00

0

00

00

जजल्ला

1600

अस्पताल

00

स्वास््य

4875

10

1000

3325

कायाभलय

00

0

00

00

जजल्ला

1600

अस्पताल

00

स्वास््य

7303

15

1000

3017

कायाभलय

00

0

00

00

जजल्ला

1600

अस्पताल

00

डडेलिुिा

स्वास््य

2447

कायाभलय

00

डोटी

स्वास््य

9751

कायाभलय

00

जजल्ला

1600

1000

7000

अस्पताल

00

00

00

स्वास््य

4883

10

1000

1500

3017

कायाभलय

00

0

00

00

00

जजल्ला

1600

अस्पताल

00

स्वास््य

1552

40

1000

1000

2000

2917

कायाभलय

700

0

00

000

00

00

सेती

6340

1500

1502

अस्पताल

00

00

000

हटकापुि

1600

1200

अस्पताल

00

स्वास््य

7787

20

1000

1000

2000

2293

कायाभलय

00

0

00

000

00

00

महाकाली

1600

1500

7500

अस्पताल

00

00

00

बझाङ

दाचुभला

बैतडी

आछाम

कैलाली

कन्चनपिु

1000
00

1000
00

1000
00

1000
00
50

1000

2393

1152

00

00

000

20

1000

2809

0

00

00

1000
00

00

मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदे शस्तिीय क्षयिोर् अन्त्त्य समममतको र्ठन सञ्चालन ि प्रदे श संसदीय समममत एवं PPM
समममतको बैठक सञ्चामुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदे शस्तिीय क्षयिोर् अन्त्त्य समममतको र्ठन सञ्चालन ि प्रदे श
संसदीय समममत एवं PPM समममतको बैठक सञ्चालन
स्वास््य कायायलय, काभ्रेपलान्त्चोक वाग्मती प्रदे श र्एको १० लाख वजेट परिवाि कल्यार् महाशाखाको काययक्रम
नभएकोले िाविय क्षयिोर् मनयन्त्रर् केन्त्रसँर् समन्त्वय र्िी उि काययक्रम अन्त्तर्यतका कृयाकलापहरु क्षयिोर् मुि
नेपाल घोषर्ा अमभयान काययक्रम कायायन्त्वयन मार्यदशयन २०७८ अनुसाि सञ्चालन र्नुप
य नेछ ।यो मनदे चशका िाविय
क्षयिोर् मनयन्त्रर् केन्त्रको वेवसाईट www.nepalntp.gov.np बाट download र्िी प्रयोर् र्नुह
य ोला।
समाप्त
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इवपमिममयोलोजी तथा िोर् मनयन्त्रर् महाशाखा
मानमसक तथा नसने िोर्
नसने िोगहरू सम्बजन्ि कायभिमको परिचय:ववश्व तथा दक्षिण पूवी एर्शयामा बढ्दो शहिीकिण ि
परिवततभत जजवनशैली, जनसांजख्यक, आधथभक तथा सामाजजक परिवतभन संगसंगै नसने िोगको प्रकोप
बहििहेको छ । यस सन्दर्भमा नेपाल पतन यसको प्रकोपबाट अछुतो िहेको छै न, फलस्वरुप हाल नेपालमा
सरुवा िोगको तल
ु नामा नसने िोगवाट हुने मत्ृ युदि बढ्दो छ । नेपाल सिकािले नसने िोगको िोकथाम

तथा उपचाि कायभलाई सशक्त रुपमा अतघ बिाउन ववश्व स्वास््य संगठनको Package of Essential Non
Communicable Disease (PEN)अविािणालाई अनुमोदन गिे को छ । PEN Package अन्तगभत मुटु तथा
िक्तनलीको िोग, मिुमेह, क्यान्सि तथा दीघभ श्वासप्रश्वास सम्बन्िी िोग समेत गिी ४ वटा िोगहरू
समेहटएको छ । यी नसने िोगहरु लाग्नुका प्रमुख ४ वटा कािक तत्वहरुमा शािीरिक तनजस्ियता,
िुम्रपान/मद्यपान, मोटोपना तथा अस्वस्थ खानपान पदभछ ।कायभिम संचालन गनभ सम्बजन्ित प्रदे शले
सबै जजल्लाहरूमा कायभिम तनिन्तिताका लाधग तार्लम संचालन तथा औजाि उपकिण खरिद गनुभ पनेछ
।
नसने िोगको िोकथाम तथा व्यवस्थापनको लाधग स्वास््यकमीहरूको िमता अर्र्वजृ दद गनुभ आवश्यक
छ । स्वास््यकमीहरूको िमता अर्र्वजृ ददको लाधग PEN तार्लमको ववकास गरिएको छ । यो तार्लम
नसने िोग कायभिम संचालन हुने जजल्लाहरूका जजल्ला अस्पताल, प्राथर्मक स्वास््य केन्र तथा स्वास््य

चौकीहरूमा कायभित स्वास््यकमीहरूका लाधग हुनेछ । यो कायभिम हाल ७७ वटा जजल्लाहरूमा संचालनमा

आइभसकेकोछ । आ.व.०७४।७५ मा १ ६ वटा जजल्लाबाटशुरूवात गरिएको यस कायभिम यस आ.व. ०७8।79
दे खख सबै जजल्लाहरूमा सञ्चालनमा आएको हो ।

कायभिम

प्रदेशका लाधग ववतनयोजजत िकम
प्रदेश

PEN TOT तथा तार्लम

१

मिेश

बाग्मती

गण्डकी

लुजम्बनी

कणाभली

सुदिु पजश्चम

९५

०

९० लाख

८०

८०

६० लाख +

४५ लाख

लाख

लाख

९५ लाख २५

लाख

हजाि
नसने िोग सम्बजन्ि हदवस मनाउने

१

१

लाख

लाख

MSAP of NCD २०२१ -२०२५

१

१

सम्बजन्ि कायभिम

लाख

लाख

१ लाख

१ लाख

१ लाख

१ लाख

१ लाख

१ लाख

१ लाख

१ लाख

१ लाख

१ लाख
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प्रदेश अन्तगभतका अस्पतालहरुमा

०

NCD Corner को स्थापना

८

१ ३ लाख

लाख

प्रदेश अन्तगभतका जजल्लाहरुको नसने

५

५

तथा मानर्सक स्वास््य कायभिमको

लाख

लाख

०

२०

५ लाख

११

१२

लाख

लाख

५ लाख

५ लाख

०

०

१ ० लाख

९ लाख

५ लाख

५ लाख

सर्मिा तथा कायभशाला गोष्ठी

नसने िोग सम्बजन्ि औषिी खरिद

०

लाख

२० लाख +

१ किोड

१ किोड २२
हजाि

मानर्सक स्वास््य सम्बजन्ि तार्लम

१

८०

१ किोड २९

६०

किो

लाख

लाख ९३

लाख

ड

०

०

०

१०

१०

५० लाख +

१ ० लाख

लाख

लाख

१ ० लाख

१०

१०

१ ० लाख +

लाख

लाख

१ ५ लाख

१०

१०

१ ० लाख

१ ० लाख

लाख

लाख

१

१ लाख

१ लाख

१ लाख

१ ० लाख

०

७ लाख

०

हजाि

३०
लाख
मानर्सक िोग सम्बजन्ि औषिी

१०

१०

खरिद

लाख

लाख

NCD कायभिम औजाि उपकिण खरिद

०

१०

१ ० लाख

०

लाख
मानर्सक स्वास््य पुनस्थाभपना

१०

१०

कायभिम

लाख

लाख

मानर्सक स्वास््य ववशेषज्ञ सेवा

०

१

खरिद कायभिम

१ ० लाख

१ लाख

लाख

र्सकल सेल एतनर्मया ि थालासेर्मया

१ ० लाख

लाख

०

०

०

०

०

०

०

०

०

िोग सम्बजन्ि कायभिम
मानर्सक स्वास््य कायभिम

०

(सामुदातयक मानर्सक स्वास््य
कायभिम)

** नसने िोग सम्बजन्ि औषिी तथा औजाि उपकिण खरिद गदाभ पुवभ तयािी गरि आवश्यकता
अनुसाि मार खरिद गनभ अनुिोि गरिन्छ।
कृयाकलापको नाम

नसने िोर्हरू सम्बचन्त्ध काययक्रमका लामर् उपकिर् खरिद

उद्दे श्य

नसने िोग सम्वजन्ि उपकिण खरिद गरि सम्वजन्ित स्वास््य संस्थामा उपलव्ि गिाउने ।

अपेक्षित प्रततफल

नसने िोगवाट हुनेवविामी दि ि मत्ृ युदिमा कर्म आउनेछ ।
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गत आ.व. ०७७।०७८ मा COVID-19 का कािणले समेट्न नसक्रकएका जजल्लाहरु ि यस
आ.ब. मा कायभिम लागु गनुभपने जजल्लाहरुमा तोक्रकएको स्पेसीक्रफकेसनको आिािमा

आवश्यक उपकिणहरुको खरिद गिी प्रदे श अन्तगभतका सबै जजल्ला ववतिण गनुभ पने हुन्छ
।
खरिद गनुभपने उपकिणहरुतथा Reagent
Glucometer,
सञ्चालन प्रकृया

Glucometer strip,
lancet,
Uristick,
Weighing scale,
Measuring tape,
Sphygmomanometer with stethoscope,
Peak flometer etc.
Reagent(Glucose, Urea, Creatinine, Na+,k+(प्रयोगशाला र्एका संस्थाहरुमा)

बजेट बााँडफााँड
अर्र्लेख प्रततवेदन
सन्दर्भ सामाग्री

कायभिम संचालनको अर्र्लेख िाखी प्रदेश तथा केन्रमा प्रततवेदन गनुभपनेछ ।

उपकिणको स्पेर्सक्रफकेसन लगायत थप जानकािीका लागी महाशाखामा समन्वय गनभ
सक्रकनेछ ।

स्पेसीक्रफकेसन
S.N.

Purchaser’s Specifications
Manufacturer
Brand
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

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

calculated results for LDL and Total Cholesterol/HDL Ratio
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2.9
2.1
0
3

Test strips must be available in Lipid Panel as well as individual test parameter
Should have 2 level controls for the test parameters
Accessories, spares and consumables
All standard accessories, consumables and parts required to operate the equipment,

3.1

to be included in the offer. Bidders must specify the quantity of every item included
in their offer (including items not specified above).

4

Operating Environment
The system offered shall be designed to operate normally under the conditions of

4.1

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

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

9

Installation and Commissioning

9.1

Must supply preassembled unit, ready to use .

10

Documentation

10.
1
10.
2
10.
3

User (Operating) manual in English
List of important spare parts and accessories with their part number and costing.

Certificate of calibration and inspection from factory.
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Technical Specification of Test Strips with glucometer (Item n. 1 and 2)
S. N.

Purchaser’s Specifications

Bidder’s
Remarks

1

Make

2

Model

3

Country of Origin

4.1

General Technical Requirement for Portable handheld
with lancing device

Glucometer

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.
xiii. Certifications applicable- FDA (US)/CE (EU) - BIS/ISO 13485
2003:ISO:15197-2013
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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
4.2

USB deviceor equivalent device
Requirements for Glucometer Test strips packet
i. The Glucostrips shall be available in the local market all over
Nepal.
ii. The shelf life shall be 12 months.
iii. The cost of the strip for the next 3 years shall be taken into
account in the General Technical requirement For TE : Page 5 of
6 evaluation considering two strips per day.
iv. Strip should work minimum 3 months from the opening of the
pack.
v. The strip should be able to use capillary blood samples.
vi. Control solution/calibre stick to check the reliability of the
strips to be supplied and Quantity Should be 50 control solutions/
strips per glucometer.
vii. Standard manual, carrying case, one set of standard battery to
be supplied with the item.

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.
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v. Automatically retracts the needle into casing after sampling.
vi. 3 edged, high quality ultra sharpneedle, which can rapidly
penetrate skin to reduce patient's pain.
vii. Penetration depth to suit capillary blood
requirement(Adjustable).
viii. Test and Diagnosis of blood glucose.
ix. Protect the user from risk of blood borne infection.
4.4

Lancing Device of 5 depth level with ejector

TSN:139124
Peak Flow Meter
S.N.

Bidder’s
Remarks

Purchaser’s Specifications
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

2
2.1
3
3.1
4
4.1

litres of expired air per minute.
Operational Requirements
It shall be suitable for adults and children.
System Configuration
Peak Flow Meter, complete unit.
Technical Specifications
Hand-held device used to measure the air flow from the lungs in one "fast
blast."
Materials:

4.2

Main body: impact-resistant ABS plastic
Cover and handle: high density polypropylene
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S.N.

Bidder’s
Remarks

Purchaser’s Specifications
Scale: hot-stamped, alcohol-resistant

4.3

It shall have oval mouth piece shaped.

4.4

Handle: folds out, keeps hand away from the air stream thus encourages
use of the proper technique for accurate readings.
Performance data:
Accuracy: +/-10% or 10 litres/minute

Reproducibility: ≤ 12% or 15 litres/minute
4.5

Linearity: ≤ 5% or 10 litres/minute

Resistance to flow: ≤ 0.35kPa/litres/second
Frequency response: ≤ 12%

or 15 L/minute

Scale resolution: 10 litres/minute from 60-700 litres/minute
20 litres/minute from 700-800 litres/minute

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

4.8

It shall give multiple results for the same patients for reliability.

5

Accessories, spares and consumables

5.1

Accessories:

6
6.1

7

(on the scale side) for three zone asthma management.

Storage case: 01 no.
Operating Environment
The product offered shall be designed to be stored and to operate normally
under the conditions of the purchaser's country. The conditions include
Climate, Temperature, Humidity, etc.
Standards and Safety Requirements
Must submit ISO 9001 or ISO13485:2003/AC:2007 for Medical
Devices AND

8

CE or USFDA approved product certificate.
User Training

8.1

Must provide user training (including how to use and maintain the

9

equipment).
Warranty

9.1
10

Warranty for 1year after acceptance.
Maintenance Service During Warranty Period
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S.N.

Bidder’s
Remarks

Purchaser’s Specifications

10.1 Standard warranty condition is applicable.
11

Installation, Inspections and Commissioning

11.1 Must supply preassembled unit, ready to use.
Documentation
12
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, if any.
12.4 Certificate of calibration and inspection from factory.

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 Proteinand Urine Sugar Test Strips
S. No.

Bidder’s

Purchaser’s Specifications

Remarks

Make
204

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

The absorption pad must be protected against normal
concentration of ascorbic acid and should have no interference
from ascorbic acid.

5
6

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
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

The absorption pad must be protected against normal
concentration of ascorbic acid and should have no interference
from ascorbic acid.

5
6

Manufacturer must have ISO13485 and CE (European)
certificate should be provided
Bidder must mention the number of strips in one bottle. Only
50 or 100 strips per bottle pack size shall be admissible

नसने िोर्हरु तथा मानमसक स्वास््य सम्बन्त्धी र्दवस मनाउने (NCD and Mental Health Day Celebration)
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परिचय

नसने िोर्हरु तथा मानमसक स्वास््य को िोकथाम तथा मनयन्त्रर् र्नय जनचेतना अमभवृद्धी र्नुय
अत्यावश्यक छ ।यस्ता िोर्हरुको बािे मा जनचेतना अमभवृद्धी र्नय मूख्यमूख्य िोर्हरुसँर्
सम्बचन्त्धत ि ववश्वव्यापी रुपमा मनाईने र्दवस मनाउनु उपयुि दे चखन्त्छ ।

उद्देश्य

नसनेिोर्हरु तथा मानमसक स्वास््य सम्बन्त्धमा जनचेतना अमभवृद्धी र्नुय ।

अपेचक्षत प्रमतर्ल

मूख्य चाि नसने िोर् तथा मानमसक स्वास््यको अन्त्तिाविय र्दवसका र्दन जनचेतना बृद्धी हुने

वकमसमका यायली, प्रभातर्ेिी, विृ त्वकला, हाजीरिजवार् लर्ायतका काययक्रमहरु संचालन र्ने
ववश्व मधुमेह र्दवस - १४ नोभेम्बि,
ववश्व COPDर्दवस - २० नोभेम्बि,
ववश्व Cancerर्दवस - ४ र्ेब्रुअिी,

ववश्व उच्चििचाप र्दवस - १७ मे

ववश्व आत्महत्या िोकथाम र्दवस : सेप्टे म्बि १०
ववश्व अल्झाइमसय र्दवस : सेप्टेम्बि २१

ववश्व मानमसक स्वास््य र्दवस : ओसटोबि १०

यस काययक्रम संचालनका लामर् १ लाख बजेटको व्यवस्था र्रिएको छ ।
संचालन प्रवक्रया

नसनेिोर्हरुको सम्बन्त्धमा जनचेतना अमभवृद्धी भई स्वस्थ जीवनशैलीको ववकास तथा ववस्ताि

अमभलेख प्रमतवेदन

काययक्रम संचालनको अमभलेख िाखी केन्त्रमा सम्बचन्त्धत महाशाखामा मलचखत प्रमतवेदन र्नुप
य नेछ

सन्त्दभय सामाग्री

प्रत्येक र्दवसको त्यस वषयका लामर् उपलब्द Theme िाखी ब्यानिको व्यवस्था र्नुय पने।

हुनेछ।

कायभिमको नाम: PEN प्रर्शिक प्रर्शिण ToT तार्लम
परिचय

नसने िोर्हरुको िोकथाम तथा मनयन्त्रर् र्नय समुदायमा काययित स्वास््यकमीहरुको क्षमता

ववकास र्नय प्रदे शस्तिमा पमन प्रचशक्षक प्रचशक्षर् तामलम संचालन र्नुप
य दयछ । यसले चजल्लामा
अवचस्थत स्वास््य कायायलय मार्यत तामलम संचालन र्नय सहयोर् पुग्नेछ ।

उद्देश्य

नसनेिोर्हरुको सम्बन्त्धमा PEN तामलम संचालन र्नय प्रचशक्षक तयाि हुनछ
े न्।

संचालन प्रवक्रया

Practical Session को लामर् PEN Trainers Guide मा उल्लेख र्रिएकोStationery & Clinical
Logistics लर्ाएतआवश्यक सामग्री खरिद र्िी तामलम संचालन र्नुप
य दयछ । प्रदे शस्तिमा एक
समूहमा प्रचशक्षक प्रचशक्षर् तामलम संचालन र्नुप
य दयछ

तामलमको प्रचशक्षक:PEN तामलमको MToT तालीम प्राप्त Medical officers, MDGP, General
Physicians ि सम्बचन्त्धत ववषय ववज्ञ ।

तालीमका सहभार्ीहरु : Medical officer, PHOs, HA with BPH Degree.
प्रचशक्षक संख्या: ५ जना

सहभार्ी संख्या: २० जना
तामलम अवधी: ५ र्दन

यस काययक्रम संचालनका लामर् प्रत्येक प्रदे शमा रु 10 लाख बजेटको व्यवस्था र्रिएको छ ।
अपेचक्षत प्रमतर्ल

नसनेिोर्हरुको PEN तामलम संचालन र्नय आवश्यक संख्याका प्रचशक्षक उपलब्ध हुनछ
े न्।

अमभलेख प्रमतवेदन

नसनेिोर्हरुको PEN तामलम संचालन र्नय आवश्यक संख्याका प्रचशक्षक उपलब्ध हुनछ
े न्।

सन्त्दभय सामाग्री

PEN Trainers Guide & Trainees Manual,

Practical Section को लामर् PEN Package Trainers Guide.
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कायभिमको नाम: नसने िोग सम्बजन्ि कायभिम (PEN तार्लम)
परिचय

नसने िोर्को िोर्थाम तथा ब्यबस्थापनको लार्ी स्वास््यकमीहरुको क्षमता अमभबृचध्द र्नुय आबश्यक छ ।

स्वास््यकमीहरुको क्षमता अमभबृचध्दको लामर् PEN तामलमको मबकास र्रिएको छ । यो तामलम नसने िोर्

काययक्रम संचालन हुने चजल्लाहरुका चजल्ला अस्पताल, प्राथममक स्वास््य केन्त्र तथा स्वास््य चौकीहरुमा सेवा

प्रदायक स्वास््यकमीहरुको लामर् संचालन हुनेछ । यस काययक्रम आ ब २०७४।०७५ बाट शुरु र्िी आ ब
२०७७।०७८ सम्ममा स्मपुर्य ७७ चजल्लाहरुका संचालनमा ल्याइएको छ ।
उदे श्य

प्रमुख नसने िोर्हरु – मुटु तथा िि नमलको िोर्, मधुमेह, सयान्त्सि तथा दीघय श्वासप्रस्वास सम्बचन्त्ध िोर् को

संचालन

यस चशषयकमा PEN तामलम संचालन र्दाय प्रत्येक प्रदे श अन्त्तर्यतका यस अचघ तामलम नमलएका सबै चजल्लाका

प्रकृया

उपचाि तथा िोकथाम बािे जनचेतना र्ैलाउने ।

स्वास््यकमीहरुको संखयाको आधािमा बजेट मबमनयोजन र्रि तामलम संचालन पने हुन्त्छ ।) मा र्नुय पदयछ ।

तामलमका लामर् प्रदे शले प्रत्येक चजल्लाको लामर् आवश्यकता अनुसाि रु ४ दे चख ८ लाख मबमनयोजन र्रि अचख्तयािी
पठाउनु पनेछ।

नसने िोर् सम्बचन्त्ध प्रचशक्षक प्रचशक्षर् तामलम (ToT) मलएका स्वास््यकमी प्रचशक्षकहरुबाट १:५ (सहजकताय
सहभार्ी अनुपात) आधािमा नसने िोर् सम्बचन्त्ध तामलमको प्याकेज अनुसाि तामलम प्राप्त (MToT on PEN)
सहजकतायबाट संचालन र्नुय पने छ ।
तामलमका सहभार्ीहरु

मबमभन्न अस्पतालहरु (चजल्ला अस्पताल, १५ शैयाका अस्पताल, प्राथममक अस्पतालहरु, प्राथममक स्वास््य केन्त्रहरु

तथा हेल्थ पोिहरुबाट मे.अ., प्यािामेमिसस तथा नमसिंर्हरुलाई तथा सम्भब भएसम्म सबैलाई सहभार्ी र्िाइ तामलम
संचालन र्नय सवकने छ । चजल्ला स्तरिय तामलम काययक्रम ४ कायय र्दनको हुनेछ । सो अबमध मभर PEN को

तामलम मनदे चशका ि Training Manual मा भएका सम्पूर्य मबषायबस्तुहरु समेवटने र्रि तामलम संचालन र्नुय पनेछ
।)

सहभार्ी संख्याः २५ जना प्रमत ब्याच

तामलम सामग्रीः तामलम सामाग्रीको ब्यबस्था प्रचशक्षकको लार्ी तामलम मनदे चशका (PEN Trainer Guide) ि

सहभार्ीको लामर् Participants Training Manual, Practical Section Materials, तोवकएका Stationary & Clinical
Logistics, उि सामाग्रीको छपाइ तामलमको लार्ी मबमनयोचजत बजेटबाट ब्यबस्था र्नुय पनेछ । तामलमा

Demonstration को लामर् आबश्यक षने औजाि/उपकिर्को ब्यबस्था समेत र्नुय पनेछ । अमभलेख तथा

प्रमतबेदनको लार्ी मबिामी दताय िचजस्टि, औ पी मि वटकट,मामसक प्रमतबेदन र्ािम समेत छपाउनु पनेछ ।

अनुर्मन तथा सुपरिवेक्षर्: अनुर्मन तथा सुपरिवेक्षर्का लामर् रु. १ लाख खचय र्नय सवकनेछ । उि काययक्रममा
सहभार्ीता स्वास््य कायायलय प्रमुखतथा Focal Personलाइ समेत सहभार्ी र्िाउनुपनेछ ।
अपेचक्षत

नसने िोर्का बािे मा स्वास््यकमीहरुको क्षमता अमभबृचध्द र्िी िोर्भाि ि मृत्युदि घटेको हुनेछ ।

अमभलेख

नसनेिोर्हरुको PEN तामलम संचालन र्नय आवश्यक संख्याका प्रचशक्षक उपलब्ध हुनछ
े न्।

सन्त्दभय

PEN Trainers Guide & Trainees Manual,

प्रमतर्ल
प्रमतवेदन
सामाग्री

Practical Section को लामर् PEN Trainers Guide.

कायभिमको नाम : जजल्ला अस्पतालमा NCD Cornerको स्थापना
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परिचय

PEN Package अन्त्तर्यत मुटु तथा ििनलीको िोर्, मधुमेह, सयान्त्सि तथा दीघय श्वासप्रश्वास
सम्बन्त्धी िोर् समेत र्िी ४ वटा िोर्हरू समेवटएको छ । यी नसने िोर्हरु लाग्नुका प्रमुख ४
वटा कािक तत्वहरुमा शािीरिक मनचस्क्रयता, धुम्रपान/मद्यपान, मोटोपना तथा अस्वस्थ खानपान
पदयछ ।हाल ७७ वटै चजल्लामा PEN काययक्रम लार्ू भैसकेको परिप्रेक्ष्यमा यसको प्रभावकािी
कायायन्त्वयनका मनचम्त प्रत्येक चजल्ला अस्पतालमा एउटा NCD Corner स्थापना र्ने काययक्रम
लार्ू र्रिएको छ । यस काययक्रमको उदे श्य सबै चजल्ला अस्पतालमा नसने िोर्का
मबिामीहरूका लामर् समवपयत एक छु ट्टै ओपीिी सेवा संचालन र्नुय हो ता वक यस्ता िोर्का सबै
मबिामीहरूले PEN तामलम प्राप्त र्िे का स्वास््यकमीहरूबाट समवपयत सेवा पाऊन ि त्यस्तो
सेवाको र्ुर्स्तिीयता कायम होस ।

उद्देश्य

नसने िोर्को मनचम्त समवपयत छु ट्टै एक ओपीिी सेवाको संचालन

सञ्चालन प्रकृया

1. नसने िोर्को मबिामीहरूको उपचािको मनचम्त छु ट्टै चसलमनकको व्यवस्था र्ने – यस्तो
सेवाको मनचम्त सम्भव भए सम्म एउटा छु ट्टै कोठाको व्यवस्था र्िी “नसने िोर् चसलमनक”
नामाकिर् र्ने ।
2. उि कोठामा सम्भव भए सम्म PEN तामलम प्राप्त कम्तीमा एक जना स्वास््यकमी
खटाउने, अस्पतालमा एक भन्त्दा बिी तामलम प्राप्त स्वास््यकमी भएमा पालैपालो खटाउन
सवकने । अस्पतालमा काउन्त्सेलि/मानमसक स्वास््य नसयको सुववधा उपलब्ध छ भने “व्यवहाि
परिवतयन संचाि तथा पिामशय” का मनचम्त मनजलाई तोसन सवकने ।
3. उि कोठामा अमनवायय रूपमा PEN काययक्रम अन्त्तर्यत उपलब्ध हुनप
ु ने सिसामानहरू,
जस्तै: Sphygmomanometer, Stethoscope, Measuring Tape, Stadiometer, Weighing
Scale, PEN काययक्रमको रिपोवटिं र् र्ािम/िचजस्टि व्यवस्था र्ने । यी सामान उपलब्ध नभएमा
यसै बजेटबाट प्रचमलत कानून अनुसाि खरिद र्नय सवकने ।
4. उि कोठामा अमनवायय रूपमा नसने िोर् तथा मानमसक िोर्सम्बन्त्धी जनचेतनामूलक प्रचाि
सामग्रीहरू उपलब्ध र्िाउने । साथै अस्पतालको प्रतीक्षालयहरूमा समेत नसने िोर् तथा
मानमसक िोर्हरू सम्बन्त्धी जनचेतनामूलक ब्यानि, पम्प्लेट आर्द िाख्ने। त्यसको मनचम्त
आवश्यक सामग्रीहरू िाविय स्वास््य चशक्षा तथा सूचना केन्त्र बाट मलन सवकने ि सो उपलब्ध
नभएमा केन्त्रबाट सन्त्दभय सामग्री मलएि स्थानीय स्तिमा छपाई र्नय यो बजेट प्रयोर् र्नय सवकने
।
5. मामसक रुपमा रिपोवटिं र् ि समीक्षा बैठक आयोजना र्िी मवहना भिी सेवा पाएका मबिामी
संख्या, सामना र्नुप
य िे का च ुनौती तथा समाधनका उपायहरू बािे छलर्ल र्ने । सो को मनचम्त
अस्पताल प्रमुखको नेतत्ृ वमा सेवा प्रदायकहरू तथा मेमिकल िे कियि सवहतको बैठक आयोजना
र्ने ि सो को मनचम्त मनयमानुसाि बैठक भत्ता तथा खाजा यसै बजेटबाट िाख्ने । उि बैठकमा
नै र्त मवहना नसने िोर् तथा मानमसक िोर्मा प्रदान र्रिएका सेवाको ववविर् HMIS मा प्रववि
भएको सुमनचश्चत समेत र्ने ।
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क्र.सं.

वक्रयाकलाप

लचक्षत

अनुमामनत

जम्मा

1.

नसने िोर् तथा

25000

15000

15000

12 वटा

5000

60000

मानमसक िोर्
सम्बन्त्धी

संख्या

मबिामीहरू

बजेट

बजेट

कैवर्यत

जानकािीमूलक प्रचाि
सामग्री- पचाय,

ब्यानि, पम्लेट
2.

मामसक रूपमा नसने
िोर् तथा मानमसक

िोर्को सेवा प्रवाहको

बैठक

अमनवायय रूपमा

बैठकको मनर्यय
पुचस्तका कायम

समीक्षा बैठक

र्नुप
य ने तथा प्रवावहत
सेवाको HMIS

िचजििमा िे किय
3.

नसने िोर्को

25000

चसलमनक संचालनका

25000

भएको ि

अनलाइनमा

रिपोवटिं र् भएको

मनचम्त अत्यावश्यक

सुमनचश्चत हुनप
ु ने

अपुर् भएका सामग्री
खरिद
अपेचक्षत

यस NCD Corner को स्थापनाले नसने िोर् सम्बचन्त्ध एउटा छु ट्टै चसलमनक संचालन र्रि धेिै

प्रमतर्ल

भन्त्दा धेिै सेवाग्राहीहरुलाई नसने िोर् सम्बचन्त्ध जानकािी तथा आफ्नो जोचखमको बािे मा पमन
जानकािी भइ स्वास््य जीवन बाँच्न प्रेरित र्नेछ।

अमभलेख

संचामलत काययक्रमको अमभलेख िाखी सोको प्रमतवेदन र्ने ।

प्रमतवेदन
सन्त्दभय सामाग्री

नसने िोर् तथा मानमसक िोर्सम्बन्त्धी जनचेतनामूलक प्रचाि सामग्रीहरू

कायभिमको नाम: MSAP of NCD २०२१ -२०२५ सम्बजन्ि कायभिम
परिचय

नेपाल सिकािले मचन्त्रपरिषदको मममत २०७८ साल माघ २४ र्तेको मनर्यय बाट चस्वकृत र्रि नसने
िोर् हरुको िोकथाम तथा मनयन्त्रर्का लामर् बहुपचक्षय कायययोजना (सन् २०२१-२०२५) लार्ु
र्िे को छ। यस कायययोजनामा व्यवस्था भए अनुसाि सिकािका हिे क संिचनामा बहुपचक्षय बैठक
तथा छलर्ल बाट नसने िोर्को िोकथाम तथा मनयन्त्रर्को कायय लाई प्रभावकािी िं र्ले संचालन
र्नुय आवश्यक दे चखन्त्छ।

उद्देश्य

नसने िोर्को िोकथाम तथा मनयन्त्रर्को कायय लाई प्रभावकािी िं र्ले संचालन र्ने।
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संचालन

नसने िोर्को िोकथाम ि मनयन्त्रर्का लामर् बहुक्षेमरय कायययोजना २०२१-२०२५ मा उल्लेख

प्रवक्रया

भएका महत्वपुर्य बुंदाहरुमा सहभार्ी मुलक वकमसमले अन्त्तिवक्रया काययक्रम र्ने।
सातै वटा प्रदे शमा स्वास््य तथा जनसंख्या ववषय हेने मन्त्रालयका सचचबको संयोजकत्वमा ‘प्रदे श
समन्त्वय समममत िहनेछ। यस समममतमा प्रदे श स्वास््य मनदे शनालयका मनदे शक सदस्य सचचव
हुनेछन्। यो समममतको बैठक रैमामसक रुपमा बस्नेछ। प्रदे श समन्त्वय समममतले प्रदे श मभरका
नार्रिक समाज, पेशार्त मनकाय, परिषद, प्राचज्ञक क्षेर, संचाि माध्यम, मनचज क्षेर ि सम्बचन्त्धत
सिोकािवालाहरुलाई आवश्यकता अनुसाि समममतको बैठकमा आमचन्त्रत सदस्यको रुपमा आमन्त्र र्
र्नय ससनेछन्।
बैठक: रैमामसक रुपमा बस्ने।
यस बैठक संचालनका लामर् प्रत्येक प्रदे शमा रु १ लाख बजेटको व्यवस्था र्रिएको छ ।

अपेचक्षत

बहुपचक्षय कायययोजनाका बािे मा प्रदे श स्तिमा अमभमुखीकिर् तथा MSAP २०२१-२०२५ को

प्रमतर्ल

काययन्त्वयनमा जोि र्दने

सन्त्दभय

नसने िोर्को िोकथाम ि मनयन्त्रर्का लामर् बहुक्षेमरय कायययोजना २०२१-२०२५

सामाग्री

कायभिमको नाम :

र्सकलसेल एतनर्मयाको उपचाि तथा व्यवस्थापन
हाल उपलब्ध प्रमार् ि दस्तावेजका आधािमा नेपालका लुचम्बनी, र्ण्िकी, कर्ायली तथा सुदूिपचश्चम

प्रदे शमा मसकलसेल एमनममयाको िोर्भाि ज्यादा दे चखएको छ । यी समस्याहरुको सम्बोधनका लार्ी
परिचय

ववववध वकमसमका काययक्रमहरु सञ्चालनमा िहेका छन् । मसकलसेल एमनममयाका अमतरिि

हेमोग्लोमबनसँर् सम्बचन्त्धत अन्त्य समस्याहरु मबशेषत हेमोग्लोमबन सम्बचन्त्धत मसकलसेल एमनममया ि

थालासेममयाकोिोर्भाि देचखदै आएको छ। एमनममया, थालासेममया लर्ाएतका समस्याहरूको मबषयमा
समुदायमा पवहचान, उपचाि तथा व्यवस्थापनका लामर् काययक्रम सञ्चालन र्नुप
य दयछ ।

मवहला स्वास््य स्वयंसेवक, नार्रिक समाज,जनप्रमतमनमध, धामी, झाँक्रीहरुलाई समूदायमा भएको
उद्देश्य

Hemoglobinopathy (Sickle cell Anaemia & Thalassaemia) सम्प्रेषर् र्नय सक्षम वनाउने ।
जन चेतना अमभवृवद्ध र्ने ।

िोकथाम ि व्यवस्थापनको लामर् प्रमतवद्धता विाउने
यस काययक्रमलाई मनम्न बमोचजमका वक्रयाकलापमा मबभाजन र्िी र्नुय पने छ
सञ्चालन प्रकृया

यस काययक्रम संचालनका लार्ी मनम्नानुसाि बजेटको व्यवस्था र्रिएको छ -:
कर्ायली प्रदे श: १० लाख
काययक्रम

:हेमोग्लोमबन सँर् सम्बचन्त्धत मसकलसेल एमनममया, थालासेममया लर्ायतका समस्याहरुका

बािे मा समुदायमा अमभमुखीकिर् सन्त्चालन र्ने ।
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एउटा समूह

मवहला स्वास््य स्वयंसेवक, धामी झाक्रीहरु,
अको समूह

नार्रिक समाज,जनप्रमतमनमधलाइसमूदायमा भएको Hemoglobinopathy (Sickle cell Anaemia &
Thalassaemia)एक र्दने Orientation

सहभार्ी संख्या : ३० दे चख ४० जना

र्दने ।

तामलम अवमध: १र्दन

िोर्भािका आधािमा प्राथममकता प्राप्त चजल्ला: सुखेत

िोर्भािको नयाँ त्य वा सम्भावना दे चखएमा अन्त्य चजल्ला वा स्थानीय तहमा पमन काययक्रम ववस्ताि
र्नय सवकनेछ ।
अपेचक्षत प्रमतर्ल

सन्त्दभय सामाग्री

Haemogobinopathy (sickle cell Anaemia & Thalassaemia) को पवहचान हुने ।
जन चेतना अमभवृवद्ध भएको हुने ।

शुरुकै अवस्थामा िोर्को मनदान र्िी उपचाि भएको हुने।
Haemoglobinopathy (National guideline for Sickle cell anaemia & Thalassaemia
management)

कृयाकलापको नाम

नसने िोर्हरू सम्बचन्त्ध काययक्रमका लामर् औषधी खरिद

उद्देश्य

नसने िोर् सम्वचन्त्ध औषधी खरिद र्रि सम्वचन्त्धत स्वास््य संस्थामा उपलव्ध र्िाउने ।

अपेचक्षत प्रमतर्ल

नसने िोर्वाट हुने वविामीहरूको उपचाि र्रि िोर् दि ि मृत्युदिमा कमम आउनेछ ।
यस आ.ब. मा मामथ उल्लेख भएको बजेटबाट तोवकएको सूचच अनुसािको अवषमध स्पेसीवर्केसन
तयाि र्रि आवश्यकता बमोचजम खरिद र्िी ववतिर् र्नुप
य ने हुन्त्छ
खरिद र्नुप
य नेअषामधको सूची**

।

NCD Drugs List
Forecast
quantity of FY
सञ्चालन प्रकृया

S.N.

Name of the Medicine

1

Atorvastatin 10 mg

2

Enalapril 5 mg

3

Hydrochlorothiazide 25 mg

4

DPI Device

5

Salbutamol (DPI) 200 mcg

6

Inhaler Budesonide 100 mcg

7

Inhaler Budesinide 200mcg

2079/80

Rate

Net Total

बजेट बाँिर्ाँि

मार् तथा अवश्यकताको अधािमा ववतिर् र्नय सवकने छ ।

अमभलेख प्रमतवेदन

काययक्रम संचालनको अमभलेख िाखी प्रदे श तथा केन्त्रमा प्रमतवेदन र्नुप
य नेछ ।

सन्त्दभय सामाग्री

उपकिर्को स्पेमसवर्केसन लर्ायत थप जानकािीका लार्ी महाशाखामा समन्त्वय र्नय सवकनेछ ।
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कृयाकलापको नाम
उद्दे श्य
अपेक्षित प्रततफल

मानमसक िोर्हरू सम्बचन्त्ध काययक्रमका लामर् औषधी खरिद
मानर्सक िोग सम्वजन्ि औषिी खरिद गरि सम्वजन्ित स्वास््य संस्थामा उपलव्ि
गिाउने ।

मानर्सक िोगवाट हुने वविामीहरूको उपचाि गरि िोग दि ि मत्ृ युदिमा कर्म आउनेछ ।
यस आ.ब. मा माधथ उल्लेख र्एको बजेटबाट तोक्रकएको सूधच अनुसािको अवषधि

स्पेसीक्रफकेसन तयाि गरि आवश्यकता बमोजजम खरिद गिी ववतिण गनप
भु ने हुन्छ
खरिद गनुभपनेअषाधिको सूची **
SN

Name of medicine

1

Fluoxetine 10 mg

2

Trihexiphenidyl 2 mg

3

Diazepam 2 mg

सञ्चालन प्रकृया

4

6

Phenobarbitone 60 mg

9

Total Cost

Remar
ks

mg
Thiamine 100 mg

8

Unit
Cost

Sodium Valproate 300

5

7

Quantit
y in
Tablets

Carbamazepine 100
mg
Carbamazepine 200
mg
Carbamazepine 400
mg

बजेट बााँडफााँड

माग तथा अवश्यकताको अिािमा ववतिण गनभ सक्रकने छ ।

अर्र्लेख प्रततवेदन

कायभिम संचालनको अर्र्लेख िाखी प्रदे श तथा केन्रमा प्रततवेदन गनप
भु नेछ ।

सन्दर्भ सामाग्री

औषिीको स्पेर्सक्रफकेसन लगायत थप जानकािीका लागी महाशाखामा समन्वय गनभ
सक्रकनेछ ।

** Free Essential Drugs List मा उल्लेख र्एका औसधिहरु यहााँ समेहटएको छै न ति माग ि
आवश्यकता अनुसाि खरिद गनभ सक्रकनेछ।

प्रदे शस्तिमा संचालन हुने मानर्सक स्वास््य सम्बन्िी कायभिमहरु :-
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।

काययक्रमको नाम: सामुदावयक मानमसक स्वास््य काययक्रम

ववश्वव्यापी रुपमा दे चखएका सवै वकमसमका स्वास््य समस्याहरु मध्ये १४% समस्या वा िोर्को भाि
मानमसक स्वास््य समस्या, नसा तथा लार्ुऔषधको प्रयोर्ले ओर्ेटेको छ । सन् २०१७ मा ववश्व

स्वास््य संर्ठनले सावयजमनक र्िे को प्रमतवेदन अनुसाि ववश्वभि ३२२ मममलयन जनसंख्या मिप्रेश न ि
२४४ मममलयन जनसंख्या चचन्त्ताजन्त्य समस्याबाट ग्रमसत िहेको पाईएको छ । यस्तो खालको समस्याबाट
नेपाल पमन अछु तो िहन सकेको छै न । मानमसक स्वास््य समस्या ि सेवाको अन्त्ति उल्लेखनीय िहेको

छ । यसलाई कम र्दै मानमसक स्वास््य सेवालाई अन्त्य स्वास््य सेवासंर्ै एवककृत र्िी समुदायमा नै
उपलब्ध र्िाउनका लामर् सामुदावयक मानमसक स्वास््य सेवा प्याकेज २०७४ जारि र्रि लार्ु र्रिएको

छ । प्याकेज अनुसाि समुदायमा काययित स्वास््यकमी तथा मवहला स्वास््य स्वयम् सेववकाहरुको
परिचय

मानमसक स्वास््यका ववषयमा क्षमता ववकासका लामर् चाि वकमसमका तालीम संचालन र्रिन्त्छ ।

हालसम्म यो काययक्रम तपचशलका केवह चजल्लामा संचालन र्रिएको छ तथापी बजेटको मसममतताका

कािर् चजल्लाब्यापी रूपमा मनिन्त्तिता र्दन सवकएको छै न ।यस आमथयक वषयको वजेट प्रस्ताववत बजेटको

तुलनामा न्त्यून भएकोले थप चजल्ला ववस्ताि र्नय कर्ठनाई पने दे चखन्त्छ । संसोमधत बजेटमा थप िकमको
व्यवस्था हुन सकेमा सोवह अनुसाि पूिक मनदे चशका जािी र्रिने छ । र्त आ.व.मा संचालन र्रिएका
काययक्रमहरूलाइय प्रदे शको बजेटबाट मनिन्त्तिता र्दन सवकनेछ ।

हालसम्म काययक्रम लार्ु भईसकेका चजल्लाका स्थानीय तहका स्वास््य शाखा प्रमुख, प्रदे शका मानमसक
स्वास््य काययक्रमका र्ोकल ब्यचि, स्वास््य कायायलय प्रमुखसमाबेस र्रि सामुदायीक मानमसक स्वास््य
ववषयमा ३ र्दनको अमभमुचखकिर् ि योजना तजुम
य ा र्ोष्ठी सञ्चालन र्नुप
य दयछ ।
उद्देश्य

मानमसक स्वास््यको जनस्वास््य सिोकािका बािे मा स्वास््य सेवा व्यवस्थापकहरुको बुझाईमा

एकरुपता ल्याई काययक्रम सञ्चालन, तजुम
य ा, मबस्ताि, मनिन्त्तिता, अनुर्मन तथा सुपरिबेक्षर्का लामर्
अमभप्रेरित र्नुय ।

प्रस्तुत काययक्रम सामुदावयक मानमसक स्वास््य सेवा प्याकेज २०७४ को अवधािर्ा अनुसाि प्रत्येक
प्रदे शस्तिमा संचालन र्रिने छ ।

सामुदावयक मानमसक स्वास््य काययक्रम लार्ु भएका चजल्लाकासामुदावयक मानमसक स्वास््य काययक्रम

संचालनमा िहेका स्थानीय तहलाई प्राथममकता र्दई अमभमुखीकिर्, सममक्षा ि योजना तजुम
य ा काययक्रम
संचालन र्नुप
य नेछ ।

कर्ायली प्रदे शमा रु. ७ लाख बजेटको व्यवस्था र्रिएको छ ।
सञ्चालन
प्रकृया

पवहला नै काययक्रम शुरु भईसकेका चजल्लातथाथप चजल्लामा प्रदे शको श्रोतबाट काययक्रम बनाई यस
काययक्रम सुरुवात, ववस्ताि तथा मनिन्त्तिता र्दन सवकने छ

।

स्वास््य सेवा व्यवस्थापकहरुलाई सामुदावयक मानमसक स्वास््य काययक्रम संचालनसम्बचन्त्ध३ र्दने
अमभमुचखकिर् मोियूल ५ अनुसाि र्ने ।

तालीमका श्रोतव्यचि/प्रचशक्षक -:ToT तालीम प्राप्त Psychiatrist वा Clinical Psychologist वा
MDGP वा Medical Officerवा जनस्वास््य अमधकृत वा स्वास््य सेवा व्यवस्थापक

हुनेछन

सहभार्ी : सामाचजक ववकास मन्त्रालय , स्वास््य मनदे शनालय, स्वास््य तामलम केन्त्र, प्रदे श स्वास््य
आपूमतय व्यवस्थापन केन्त्र, स्वास््य कायायलय, स्वास््य संयोजक, मानमसक स्वास््य हेने सम्पकय
व्यचि,

सहभार्ी संख्या : २५ जनासम्म
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मानमसक स्वास््यको जनस्वास््य सिोकािका बािे मा स्वास््य सेवा व्यवस्थापकहरुको बुझाईमा

एकरुपता आई काययक्रम तजुम
य ा, संचालन, मबस्ताि, मनिन्त्तिताका साथै प्रभावकािी अनुर्मन ि

अपेचक्षत

सुपरिवेक्षर् हुनेछ ।

प्रमतर्ल

मानमसक स्वास््यका बािे मा सचेतना अमभवृवद्ध हुन,े िोर्को समयमा नै

पवहचान भई समुदायमा नै

उचचत व्यवस्थापन हुन,े प्रेषर्को भिपदो पद्दमत ववकास हुनछ
े ि मानमसक स्वास््य समस्या ि सेवाको
अन्त्ति घट्ने छ ।

अमभलेख

काययक्रम संचालनको अमभलेख िाखी केन्त्रमा प्रमतवेदन र्ने ।

/प्रमतवेदन
सन्त्दभय

सामुदावयक मानमसक स्वास््य सेवा प्याकेज २०७४

सामाग्री

काययक्रमको नाम : मानमसक स्वास््य ववशेषज्ञ से वा खरिद काययक्रम
परिचय

नेपालको संववधानले आधािभूत स्वास््य सेवा नार्रिकको मौमलक अमधकािको रूपमा वकटान

र्िे को छ भने स्वास््य सेवा ऐन, मनयमावली तथा जनस्वास््य सेवा ऐन समेतले मानमसक
स्वास््य सेवालाई आधािभूत स्वास््य सेवा अंतर्यत िाखेका छन । नेपाल सिकािले मानमसक
स्वास््य सेवालाई प्राथममक स्वास््य सेवा प्रर्ालीमा समावहत र्िी सो तहबाटै मानमसक

स्वास््य सेवा उपलब्ध र्िाउने नीमत मलएको छ ि सोही अनुरूप सामुदावयक मानमसक
स्वास््य सेवा प्याकेज 2074 तथा मानमसक स्वास््य िर्नीमत तथा कायययोजना 2077

जािी भएका छन । यस अंतर्यत 43 चजल्लामा सामुदावयक मानमसक स्वास््य सेवा प्याकेज

अनुसाि स्वास््यकमीहरूलाई तामलम प्रदान र्रिसवकएको छ भने अन्त्य चजल्लामा ववस्तािको

क्रममा छ । तथावप ववशेषज्ञ मनोचचवकत्सकको सेवा उपलब्ध नहुँदा त्यस्ता सेवाहरूको समेत
प्रभावकारिता देचखन सकेको छै न । त्यसैले प्रत्यक चजल्ला अस्पतालमा कम्तीमा मवहनाको

एक पटक ववशेषज्ञ मनोचचवकत्सकको सेवा उपलब्ध र्िाउने नीमत अनुरूप यो काययक्र म
प्रस्ताववत र्रिएको भए पमन आवश्यकता अनुसाि बजेट ववमनयोजन नभएकाले यस काययक्रम
लार्ू र्नय च ुनौती िहेको छ । तथावप सामुदावयक मानमसक स्वास््य काययक्रम लार्ू भएका
चजल्लाहरूमा यो बजेट सोही काययक्रमको मनदे चशका बमोचजम मनोचचवकत्सकको सेवा खरिद

र्नय प्रयोर् र्नय सवकनेछ भने अन्त्य चजल्ला/प्रदे शमा प्रदे शले प्राथममकताका आधािमा मानमसक

स्वास््य चशववि संचालन र्नय तथा जोचखममा िहेका कैदीबन्त्दी, सीमान्त्तीकृत समुदाय, माइती

नेपाल, मानव सेवा आश्रम जस्ता ववमभन्न पुनस्थायपना केन्त्रमा िहेका व्यचिहरूलाई,
आत्महत्याको दि बिी भएका स्थानीय तहहरू आर्दमा मानमसक स्वास््य सेवा उपलब्ध
र्िाउन मनोचचवकत्सकको सेवा खरिद र्नय यो बजेट प्रयोर् र्नय ससनेछन।
उद्देश्य

सामुदावयक मानमसक स्वास््य सेवा काययक्रम लार्ू भएका चजल्लामा सोही अनुसाि

सुपरिवेक्षर्, अनुचशक्षर् तथा रिर्ि भई आएका मबिामीहरूलाई ववशेषज्ञ सेवा प्रदान र्ने

तथा अन्त्य चजल्ला/प्रदे शमा आवश्यकताका आधािमा समुदाय/संस्थार्त स्तिमा ववशेषज्ञ
मानमसक स्वास््य सेवा उपलब्ध र्िाउने
सञ्चालन

प्रकृया

प्रदे श/चजल्ला/स्थानीय तहले प्रचमलत मनयमानुसाि ववशेषज्ञ सेवा खरिदका मनचम्त आवेदन
मार् र्िी सेवा खरिद र्नय ससनेछन । यो बजेट ववशेषज्ञ मनोचचवकत्सकको सेवा खरिद
र्नय ८०,००० तथा नीजको भ्रमर् भत्ताका मनचम्त २०,००० प्रयोर् र्नय सवकनेछ ।
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अपेचक्षत प्रमतर्ल

सामुदावयक मानमसक स्वास््य सेवा काययक्रम लार्ू भएका चजल्लामा चजल्ला अस्पतालमा
ववशेषज्ञ मनोचचवकत्सकले त्यहाँ काययित मानमसक स्वास््य सेवाको तामलम मलएका

स्वास््यकमीहरूलाई अनुचशक्षर् र्नुक
य ा साथै रिर्ि भएका मबिामीहरूले ववशेषज्ञ सेवा
पाउनेछन ।

अन्त्य चजल्ला/स्थानीय तहमा यस काययक्रमबाट जोचखममा िहेका समूहहरूले
समुदाय/संस्थार्त तहमा ववशेषज्ञ मानमसक सेवा पाई लाभाचन्त्वत हुनेछन ।
अमभलेख/
प्रमतवेदन

यस काययक्रम अंतर्यत प्रवाह भएका सेवाको तोवकएको िाँचामा अमनवायय अमभलेख िाखी
प्रदे श स्वास््य मनदे शनालय तथा ववभार्मा रिपोवटिं र् र्नुप
य नेछ ि सो को अमभलेख प्रदे श

स्वास््य मनदे शनालय तथा ववभार्का नसने िोर् तथा मानमसक स्वास््य र्ोकल पसयनहरूले
िाख्नुपनेछ ।

सन्त्दभय सामाग्री

कायभिमको नाम : मानर्सक स्वास््य सम्बन्िी तार्लम
यस कायभिम अन्तगभत प्रदे श 1 , मिेश प्रदेश, वाग्मती प्रदे श तथा गण्डकी प्रदे शका तनजम्त िमश: रू 1
किोड 30 लाख, 80 लाख, 1 किोड 29 लाख 93 हजाि ि 60 लाख ववतनयोजन र्एको छ र्ने लुजम्बनी,
कणाभली प्रदे श तथा सुदिु पजश्चम प्रदेशमा कुनै बजेट छुट्ट्याइएको छै न । बजेट नछुट्याइएका प्रदे शमा
संसोधित बजेटमा थप िकमको व्यवस्था हुन सकेमा सोहह अनुसाि पूिक तनदे र्शका जािी गरिने छ ।
गत आ.व.मा संचालन गरिएका कायभिमहरूलाइभ प्रदेशको बजेटबाट तनिन्तिता हदन सक्रकनेछ ।

ववश्वव्यापी रुपमा दे चखएका सवै वकमसमका स्वास््य समस्याहरु मध्ये १४% समस्या वा िोर्को भाि

मानमसक स्वास््य समस्या, नसा तथा लार्ुऔषधको प्रयोर्ले ओर्ेटेको छ सन् २०१७ मा ववश्व स्वास््य
संर्ठनले सावयजमनक र्िे को प्रमतवेदन अनुसाि ववश्वभि ३२२ मममलयन जनसंख्या मिप्रेशन ि २४४

मममलयन जनसंख्या चचन्त्ताजन्त्य समस्याबाट ग्रमसत िहेको पाईएको छ । यस्तो खालको समस्याबाट

नेपाल पमन अछु तो िहन सकेको छैन । ।िाविय मानमसक स्वास््य सवेक्षर् 2020 का अनुसाि

नेपालमा 13% वयस्कहरूमा जीवनको कुनै कालखण्िमा मानमसक िोर् हुनससने तथा 4%मा हाल
मानमसक िोर् िहेको पाइएको छ ।

मानमसक स्वास््य समस्या ि सेवाको अन्त्ति उल्लेखनीय िहेको

छ ।चचतवन चजल्लामा भएको एक अध्ययन अनुसाि मानमसक समस्या तथा मर्दिाको दुव्ययसन भएका
परिचय

मध्ये 90%ले र्एको एक वषयमा कुनै मानमसक स्वास््य सेवा नमलएको/नपाएको पाइयो ।

यसलाई

कम र्दै मानमसक स्वास््य सेवालाई अन्त्य स्वास््य सेवासंर्ै एवककृत र्िी समुदायमा नै उपलब्ध

र्िाउनका लामर् सामुदावयक मानमसक स्वास््य सेवा प्याकेज २०७४ जारि र्रि लार्ु र्रिएको छ ।
प्याकेज अनुसाि समुदायमा काययित स्वास््यकमी तथा मवहला स्वास््य स्वयम् सेववकाहरुको मानमसक

स्वास््यका ववषयमा क्षमता ववकासका लामर् ववमभन्न चाि मोड्युल अनुसाि तालीम संचालन र्रिन्त्छ ।

हालसम्म यो काययक्रम तपचशलका केवह चजल्लामा संचालन र्रिएको छ तथापी केही प्रदे शमा बजेटको
मसममतताका कािर् चजल्लाब्यापी रूपमा मनिन्त्तिता र्दन सवकएको छै न ।ती प्रदे शमा यस आमथयक वषयको

वजेट प्रस्ताववत बजेटको तुलनामा न्त्यून भएकोले थप चजल्ला ववस्ताि र्नय कर्ठनाई पने दे चखन्त्छ ।
संसोमधत बजेटमा थप िकमको व्यवस्था हुन सकेमा सोवह अनुसाि पूिक मनदे चशका जािी र्रिने छ ।
र्त आ.व.मा संचालन र्रिएका काययक्रमहरूलाइय प्रदे शको बजेटबाट मनिन्त्तिता र्दन सवकनेछ ।
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हालसम्म काययक्रम लार्ु भईसकेका चजल्लाका स्थानीय तहका स्वास््य शाखा प्रमुख, प्रदे शका मानमसक
स्वास््य काययक्रमका र्ोकल ब्यचि, स्वास््य कायायलय प्रमुखसमाबेस र्रि सामुदायीक मानमसक स्वास््य
ववषयमा ३ र्दनको अमभमुचखकिर् ि योजना तजुम
य ा र्ोष्ठी सञ्चालन र्नुप
य दयछ ।
सामुदावयक मानमसक स्वास््य काययक्रम लार्ू भईसकेका४३ चजल्लाहरु:

ताप्लेजङ
ु , तेह्रथुम, इयलाम, पाँचथि, मोिङ, खोटाङ, सुनसिी, सप्तिी, धनुषा, मसिाहा, सलायही, िौतहट,
पसाय, िामेछाप, दोलखा, मसन्त्धुली, मकवानपुि, धार्दङ, लमलतपुि, लमजुङ, नवलपिासी बदयघाट सुस्ता

पुव,य स्याङ्जा, पवयत, बार्लुङ, मुस्ताङ, रूपन्त्दे ही, कवपलबस्तु, अघायखाँची, र्ुल्मी, पाल्पा, दाङ, प्युठान,
बर्दयया, सल्यान, कामलकोट, जुम्ला, िोटी, कैलाली, दाचल
य ु ा, बैतिी, बझाङ, ििेलधुिा ि कञ्चनपुि ।

यस वषय काययक्रम थवपएका चजल्लाहरु: झापा, संखुवासभा, धनकुटा, भोजपुि, सोलुखुम्बू, ओखलिुंर्ा,
उदयपुि, वािा, महोत्तिी, काठमािौँ, भिपुि, िसुवा, नुवाकोट, मसन्त्धुपाल्चोक, काभ्रेपलान्त्चोक, चचतवन,
कास्की, मनांर्, तनहु,ँ र्ोखाय, म्याग्दी, रुकुम पूव,य दै लेख ।
उद्देश्य

मानमसक स्वास््यको जनस्वास््य सिोकािका बािे मा स्वास््य सेवा व्यवस्थापकहरुको बुझाईमा

एकरुपता ल्याई काययक्रम सञ्चालन, तजुम
य ा, मबस्ताि, मनिन्त्तिता, अनुर्मन तथा सुपरिबेक्षर्का लामर्
अमभप्रेरित र्नुय ।

प्रस्तुत काययक्रम सामुदावयक मानमसक स्वास््य सेवा प्याकेज २०७४ को अवधािर्ा अनुसाि प्रत्येक
प्रदे शस्तिमा संचालन र्रिने छ ।

सामुदावयक मानमसक स्वास््य काययक्रम लार्ु भएका चजल्लाका सामुदावयक मानमसक स्वास््य काययक्रम

संचालनमा िहेका स्थानीय तहलाई प्राथममकता र्दई अमभमुखीकिर्, सममक्षा ि योजना तजुम
य ा काययक्रम
संचालन र्नुप
य नेछ । ि यसिी योजना तजुम
य ा र्दाय तामलम संचालन भएका चजल्लामा तोवकएको िांचा

अनुसाि मामसक रूपमा अनुर्मन/सुपरिवेक्षर्/अनुचशक्षर्को मनचम्त अमनवायय रूपमा व्यवस्था र्नुप
य नेछ ि
HMIS मा सेवा प्रवाहको िे कमििंर्/रिपोवटिं र् भए नभएको अनुर्मन र्िी वप्रष्ठपोषर्को प्रावधान संलग्न
र्नुप
य नेछ ।

तामलमका मनचम्त बजेटको उपलब्धता अनुसाि मनम्न प्राथममकताका आधािमा र्नुप
य नेछ: मोड्युल 2,
मोड्युल 1, मोड्युल 3, मोड्युल 5 ि मोड्युल 4 ।
सञ्चालन
प्रकृया

तामलमका लामर् प्रदे शले प्रत्येक चजल्लाको लामर् आवश्यकता अनुसाि रु ५ दे चख १० लाख मबमनयोजन
र्रि अचख्तयािी पठाउनु पनेछ।

तामलम संचालन र्दाय सकेसम्म चजल्ला स्तिका अस्पताल तथा प्राथममक स्वास््य केंर/नर्ि अस्पताल
तहमा कम्तीमा दुई जना स्वास््यकमी ि त्यसभंदा तलका स्वास््य संस्थामा कम्तीमा एक जनाले तामलम
पाउने िं र्ले र्नुप
य नेछ ।

बजेटको उपलब्धता अनुसाि प्राथममकताका आधािमा चजल्ला तहका अस्पताल तथा प्राथममक स्वास््य

केंरका स्वास््य कमीलाई तामलम प्रदान र्ने ि त्यसपश्चात सम्भव भए त्यस भंदा तलका तहमा तामलम
प्रदान र्नुप
य नेछ ।

बजेटको उपलब्धता अनुसाि तामलम संचालन भएका चजल्लाका चजल्ला अस्पतालमा सुपरिवेक्षर्,
अनुचशक्षर् तथा रिर्ि भएका मबिामीलाई चचवकत्सकीय सेवा र्दनका मनचम्त मामसक रूपमा एक जना
मनोचचवकत्सकको सेवा उपलब्ध र्िाउने र्िी योजना तय र्नुप
य नेछ ।

पवहला नै काययक्रम शुरु भईसकेका चजल्ला तथा थप चजल्लामा प्रदे शको श्रोतबाट काययक्रम बनाई यस
काययक्रम सुरुवात, ववस्ताि तथा मनिन्त्तिता र्दन सवकने छ

।

तामलमको संचालन ववमध “सामुदावयक मानमसक स्वास््य काययक्रम 2074” ले तोके बमोचजम हुनेछ ।
अपेचक्षत

प्रमतर्ल

बजेट उपलब्ध भएका सबै प्रदे शका कम्तीमा सबै चजल्ला तह ि प्राथममक स्वास््य केंर/नर्ि अस्पतालमा
मानमसक स्वास््य सेवा उपलब्ध हुनेछ ।
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तामलम प्रवाह भएका सबै चजल्ला अस्पतालमा

मामसक रूपमा

सुपरिवेक्षर्, अनुचशक्षर् तथा रिर्ि

भएका मबिामीलाई चचवकत्सकीय सेवा र्दनका मनचम्त मामसक रूपमा एक जना मनोचचवकत्सकको सेवा
उपलब्ध हुनेछ ।

मानमसक स्वास््यको जनस्वास््य सिोकािका बािे मा स्वास््य सेवा व्यवस्थापकहरुको बुझाईमा एकरुपता

आई काययक्रम तजुम
य ा, संचालन, मबस्ताि, मनिन्त्तिताका साथै प्रभावकािी अनुर्मन ि सुपरिवेक्षर् हुनछ
े
। ि सेवा प्रवाहको मनयममत िे कमििंर्/रिपोवटिंर् हुनछ
े ।

मानमसक स्वास््यका बािे मा सचेतना अमभवृवद्ध हुने, िोर्को समयमा नै

पवहचान भई समुदायमा नै

उचचत व्यवस्थापन हुन,े प्रेषर्को भिपदो पद्दमत ववकास हुनछ
े ि मानमसक स्वास््य समस्या ि सेवाको
अन्त्ति घट्ने छ ।
अमभलेख

काययक्रम संचालनको अमभलेख िाखी केन्त्रमा प्रमतवेदन र्ने ।

/प्रमतवेदन
सन्त्दभय

सामुदावयक मानमसक स्वास््य सेवा प्याकेज २०७४

सामाग्री

कायभिमको नाम: मानर्सक स्वास््य पुनस्थाभपना कायभिम
परिचय

असि, असहाय तथा बेवारिसे मानमसक िोर् वा मनोसमाचजक समस्या भएका व्यचिहरुले
अझैपमन मानमसक स्वास््य सेवा पाउन

सकेका छै नन्। यस्ता व्यचिहरु सामाचजक भेदभाव

तथा दुव्ययवहािको चशकाि भई घिमा नै बाधेि, थुनेि तथा सिकमा वेवारिस भएि िहनेसम्मको

अवस्था ववद्यमान छ। नेपालको संववधानले आधािभूत स्वास््य सेवा नार्रिकको मौमलक

अमधकािको रूपमा वकटान र्िे को छ भने स्वास््य सेवा ऐन, मनयमावली तथा जनस्वास््य सेवा

ऐन समेतले मानमसक स्वास््य सेवालाई आधािभूत स्वास््य सेवा अंतर्यत िाखेका छन । तसथय

यस्ता नार्रिकले मानमसक स्वास््य सेवा पाएको सुमनचश्चत र्नुय िाज्यको दावयत्व भएकाले यस्ता
व्यचिहरुको उपचाि तथा पुनस्थायपनाका लार्ी सिकािी, र्ैि सिकािी तथा मनजी क्षेरबीच

प्रभावकािी समन्त्वय ि सहकाययका लामर् “असि, असहाय तथा बेवारिसे मानमसक िोर् वा
मनोसमाचजक समस्या भएका व्यचिहरुको उपचाि तथा पुनस्थायपना काययक्रम संचालन काययववमध
२०७६” जािी र्रिएको छ। यसै काययववमध अनुसाि संचालन र्ने र्िी यो काययक्रम लार्ू
र्रिएको छ।
उद्देश्य
सञ्चालन

असि, असहाय तथा बेवारिसे मानमसक िोर् वा मनोसमाचजक समस्या भएका व्यचिहरुको
उपचाि तथा पुनस्थायपना र्ने।
प्रकृया

यस काययक्रम संचालनका लामर् प्रत्येक प्रदे शमा रु १० लाख व्यवस्था र्रिएको छ। यस
बाहेक स्थानीय तहले बजेटको उपलब्धता अनुसाि यस काययववमध अनुरूप पुनस्थायपनाको मनचम्त
बजेटको व्यवस्था र्ने तथा आमथयक सहयोर् र्नय ससनेछन ।

“असि, असहाय तथा बेवारिसे मानमसक िोर् वा मनोसमाचजक समस्या भएका व्यचिहरुको

उपचाि तथा पुनस्थायपना काययक्रम संचालन काययववमध २०७६” का प्रावधान अनुसाि यो
काययक्रम संचालन र्ने । धेिै जसो अवस्थामा त्यस्ता अवस्थामा भएका व्यचि वा
आर्ंत/छिमछमेकमा यस सेवा सम्बंधी जानकािीको अभाव भई सेवाको मनचम्त आवेदन र्दने

कुिा व्यवहािमा नदे चखएकाले प्रदे श स्वास््य मनदे शनालयका नसने िोर् तथा मानमसक स्वास््य
र्ोकल पसयनलाई यस सम्बंधी मममियामा आएका समाचािहरूको समेत अनुर्मन र्िी त्यस्ता
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व्यचिहरूलाई पुिंस्थापनाका मनचम्त सम्बंमधत स्थानीय तहसँर् समन्त्वय र्ने काययको मनचम्त
चजम्मेवािी र्दने ।

•उपचाि तथा पुनस्थायपनाका लार्ी सिकािी, र्ैि सिकािी तथा मनजी क्षेरबीच प्रभावकािी
समन्त्वय ि सहकायय र्ने ।

•उपचाि तथा पुनस्थायपनामा स्थानीय सिकािको अमभभावकीय भूममका अनुसाि संस्थार्त उपचाि
तथा पुनस्थायपनाका लामर्

चशर्ारिस र्ने, सम्झौता र्रिएका संस्थासम्म सम्बचन्त्धत सेवाग्राहीलाई

पुयायउने ि परिवािमा पुनममयलन तथा समुदायमा पुनस्थायपना र्ने काययका लामर् सहकायय र्ने ।

•यस सेवाका लामर् इच्छु क अस्पताल तथा संस्थासंर् काययववमधमा तोवकए अनुसाि आवेदन मार्

र्ने, सुपरिवेक्षर्, अनुर्मन, सूचचकृत र्ने, सम्झौता र्िी सोधभनाय भूिानी र्ने । यसको मनचम्त
प्रदे श स्वास््य मनदे शनालयका नसने िोर् तथा मानमसक स्वास््य र्ोकल पसयनलाई चजम्मेवािी
तोसने ।
अपेचक्षत प्रमतर्ल

असि, असहाय तथा बेवारिसे मानमसक िोर् वा मनोसमाचजक समस्या भएका व्यचिहरुले

अमभलेख/

संचामलत काययक्रमको काययववमध अनुसाि अमभलेख िाखी सोको प्रमतवेदन र्ने।

सन्त्दभय सामाग्री

असि, असहाय तथा बेवारिसेमानमसक िोर् वा मनोसमाचजक समस्या भएका व्यचिहरुको

प्रमतवेदन

उपचाि तथा पुनस्थायपना सेवा पाएका हुनछ
े न ।

उपचाि तथा पुनस्थायपना काययक्रम संचालन काययववमध २०७६ www.edcd.gov.np बाट
download र्नय सवकने छ ।

काययक्रमको नाम: प्रदे श अन्त्तर्यतका चजल्लाहरुको नसने तथा मानमसक स्वास््य काययक्रमको सममक्षा तथा
काययशाला र्ोष्ठी
परिचय

नसने तथा मानमसक स्वास््य सम्बचन्त्ध काययक्रमहरुको हाल सम्मको प्रर्मत, MSAP २०२१-२०२५
को काययन्त्वयन, PEN को ववश्लेषर् आर्दका लामर् यस सममक्षा तथा काययशाला र्ोष्ठी काययक्रम
िाचखएकाले चजल्ला स्वास््य कायायलयका प्रमुख, सम्बचन्त्धत र्ोकल पसयन, सिोकािवाला मनकायहरुको
उपचस्थमतमा यस काययक्रम सम्पन्न र्नुय पनेछ।

उद्देश्य

नसने तथा मानमसक स्वास््य सम्बचन्त्ध सम्पूर्य काययक्रमहरुको सममक्षा र्ने।

संचालन

नसने िोर् तथा मानमसक स्वास््य सम्बचन्त्ध प्रदे श तथा चजल्ला स्तिमा िहेका काययक्रमहरुको सममक्षा

प्रवक्रया

र्नयका लामर्
तालीमका सहभार्ीहरु : चजल्ला स्वास््य कायायलयका प्रमुख तथा नसने तथा मानमसक स्वास््यको
र्ोकल पसयन, प्रदे श स्वास््य मनदे शनालयका मनदे शक तथा र्ोकल पसयन, स्वास््य/सामाचजक ववकास
मन्त्रालय, प्रदे श स्वास््य तामलम केन्त्र तथा प्रदे श स्वास््य आपूमतय केन्त्र, नसने तथा मानमसक
स्वास््यमा काम र्ने संघ संस्था ि अरु सिोकािवालाहरु ि स्वास््य सेवा ववभार् को सम्बचन्त्धत
महाशाखाका प्रमतमनमध।
सहभार्ी संख्या: २५- ३० जना
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तामलम अवधी: २ र्दन
यस काययक्रम संचालनका लामर् प्रत्येक प्रदे शमा रु ५ लाख बजेटको व्यवस्था र्रिएको छ ।

अपेचक्षत

यस सममक्षा पमछ नसने तथा मानमसक स्वास््यका काययक्रमहरुमा भएका कमम कमजोिी हरु को

प्रमतर्ल

पवहचान र्रि भावी काययक्रमको सोच तयाि र्ने।

सन्त्दभय

सममक्षामा आउनु अर्ािी नै सम्बचन्त्धत र्ोकल पसयनले र्दइएको िाँचामा powerpoint तयाि र्ने।

सामाग्री
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इवपमिममयोलोजी तथा महामािी मनयन्त्रर् काययक्रम

१. प्रदे श अन्त्तर्यतका चजल्ला तथा पामलकाहरुमा स्वीकृत मनदे चशका अनुसाि RRT र्ठन र्नय प्रदे शस्तिीय
प्रचशक्षक प्रचशक्षर् तामलम बजेट
परिचय

कुनै पमन समय ि स्थानमा सरुवािोर्को महामािी हुनससने भएकोले सोको िोकथामको योजान

बनाउनको लामर् RRT सवहत स्थानीय तहमा िहेका ववमभन्न मनकायहरुसँर् समन्त्वय, सहकायय र्िी
महामािीको पूवय तयािीको योजना तथा परिचालन र्नयको लामर् यो काययक्रम िाचखएको छ ।

उद्घे श्य

आफ्नो क्षेरको संभाववत महामािी पवहचान र्ने ि पवहचान र्रिएका महामािी व्यवस्थापनको

अपेचक्षत प्रमतर्ल

प्रदे श तथा चजल्लाहरुमा स्वीकृत मनदे चशका अनुसािको RRT र्ठन भई महामािी िोकथाम तथा

संचालन प्रवक्रया

स्वीकृत RRT guidelines को आधािमा प्रदे श स्तिीय RRT को सदस्यहरुलाई २ र्दने प्रचशक्षक

लामर् पूवत
य यािी सवहत RRT लाई समयमै परिचालन

र्नय र्िाउन सक्षम बनाउने ।

प्रमतकायय योजना बनाई महामािी व्यवस्थापन र्नय सक्षम हुनेछन् ।

प्रचशक्षर् तामलम ि १ र्दनको Micro-teaching अभ्यास र्रि जम्मा ३ र्दनको काययक्रम संचालन
र्ने ।

र्ठन नभएका चजल्ला तथा पामलकाहरुमा RRT र्ठन र्ने ।

र्र्ठत चजल्लास्तिका RRT सदस्यहरुलाई चजल्ला स्तिमै ि पामलका स्तिका RRT सदस्यहरुलाई
पामलकामै १ र्दने अमभमुखीकिर् काययक्रम संचालन र्ने ।
बजेट बाँिर्ाँि

यस वक्रयाकलापको लामर् आवश्यक बजेट प्रत्येक प्रदे शको लामर् रु ५,००,०००/- (पाँच
लाख) को दिले ववमनयोजन र्रिएको छ ।

खचय र्दाय अथय मन्त्रालय द्वािा जािी काययक्रम सञ्चालन मनदे चशका (पमछल्लो संस्किर्),

सावयजमनक खरिद ऐन, मनयमावली तथा आमथयक व्यवस्थापन सम्बचन्त्ध मनयम अमनवायय पालना र्नुय
पनेछ ।
अमभलेख तथा

काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात प्रमतवेदन तयाि र्िी सम्बचन्त्धत मनकायमा पठाउनु पनेछ ।

सन्त्दभय सामग्री

RRT Field Guide Book, EDCD

प्रमतवेदन

२. सम्बन्त्धीत प्रदे शमा सं चालनमा िहेका अन्त्तिाविय स्थल सीमा नाकाहरुलाई कायायलय सं चालन खचय
परिचय

नेपाल IHR-2005 को पक्ष िाि िहेको छ । यस अन्त्तिर्त अन्त्तिाविय सीमा नाकाहरुमा
िहेका हेल्थ िेस्कहरुलाई व्यवचस्थत र्नुय आवश्यक हुन्त्छ । हाल संचालनमा िहेका मनम्न
हेल्थ िेस्कहरुलाई व्यवचस्थत र्िी संचालन र्नय यो काययक्रम ल्याइएको हो ।

उदे श्य

हेल्थ िेस्कको दैमनक कायय संचालनलाई थप व्यवचस्थत र्ने ।

हेल्थ िेस्कको संचालनको लामर् उजाय (ववजुली, ग्यास, आर्द), खानेपानी, सिसर्ाईका सामग्री
(उदाहिर्को लामर् वर्नल, हावपयक, सावुन, सर्य इत्यार्द) को व्यवस्थापन र्ने

हेल्थ िेस्कबाट उचचत िे कमियङ रिपोवटङय र्नय आवश्यक इन्त्टिनेट जिान ि वावषयक महशुल
भुिानी र्नय ।
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हेल्थ िेस्कबाट उचचत िे कमियङ रिपोवटङय र्नय आवश्यक िेस्कटप कम्प्युटि तथा वप्रन्त्टि, टोनि,
रिवर्मलंर् तथा र्ोटोकपी लर्ायत अन्त्य कायायलय संचालनको लामर् आवश्यक पने सामग्री
खरिद र्ने ।

कमयचािी तथा अमतथी सत्कािको लामर् चचयाको व्यवस्थापन र्नय ।

हेल्थ िेस्कमा काययित कमयचािीहरुको लामर् कायायलयको कामले चजल्ला मभर यारा र्नुप
य िे मा

मोटिसाइकलको लामर् पेट्रोल उपलब्ध र्िाउने (जस्तै टे ि वकटको मार् र्नय हेल्थ िेस्क देचख
स्वास््य कायायलय वा नर्िपामलका सम्म वा संकलन र्रिएको नमूनालाई नचजकको अस्पताल
सम्म िुवानी र्नय आर्द)
अपेचक्षत प्रमतर्ल

संचालनमा िहेका अन्त्तिाविय स्थल सीमा सीमा नाकाहरुमा कायायलय संचालनको लामर्

संचालन प्रवक्रया

हेल्थ िेस्कबाट उचचन िे कमियङ रिपोवटङय र्नय बजेट व्यवस्थापन भएका स्थानीय तहहरुका

आवश्यक सामग्रीको सुमनचश्चता सवहत व्यवचस्थत रुपले संचालन हुनेछ ।

हेल्थ िेस्कहरुको दै मनक कायय संचालन तथा सुदृिीकिर् र्नय आवश्यकता अनुसाि प्राप्त
बजेतबाट योजना बनाई खचय र्नय सवकनेछ ।

बजेट बाँिर्ाँि

यस काययक्रमको लामर् अन्त्तिाविय स्थल सीमा नाका भएका ५ वटा प्रदे श (प्रदे श न. १, मधेश
प्रदे श, बार्मती प्रदे श, लुचम्बनी प्रदे श ि सुदूि पचश्चम प्रदे श) मा आवश्यक बजेटको व्यवस्था
र्रिएको छ ।

खचय र्दाय अथय मन्त्रालय द्वािा जािी काययक्रम सञ्चालन मनदे चशका (पमछल्लो संस्किर्),

सावयजमनक खरिद ऐन, मनयमावली तथा आमथयक व्यवस्थापन सम्बचन्त्ध मनयम अमनवायय पालना
र्नुय पनेछ ।
अमभलेख तथा
प्रमतवेदन

काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात प्रमतवेदन तयाि र्िी सम्बचन्त्धत मनकायमा पठाउनु पनेछ ।

३ . प्रदे श अन्तगभतका जजल्ला तथा पार्लकाहरुमा स्वीकृत तनदे र्शका अनुसाि जोखखम संचाि तथा सामुदातयक
सहर्ाधगता (RCCE) सर्मतत गठन गनभ प्रदे शस्तरिय प्रर्शिक प्रर्शिण तार्लम
परिचय

कुनै पमन महामािी ब्यबस्थापनमा जोचखम संचाि एक महत्वपूर्य मबषय हो I महामािीका

समयमा वपमित वा जोचखममा िहेकाहरुलाई सवह सूचना प्रदान र्नय सके सोबाट हुने िि रास

कम हुनक
ु ा साथै यसबाट हुनससने थप क्षमतलाई पमन न्त्यूनीकिर् र्नय सवकन्त्छ I यसै सन्त्दभयमा
महामािी प्रमतकायय ि व्यवस्थापन काययमा सुचना सन्त्दे श प्रवाहलाइ च ुस्त दुरूस्त बनाउनका

लामर् स्वास््यकमीहरुलाइ Risk Communication सम्बचन्त्ध तामलम काययक्रम िाचखएको छ I
उदे श्य

महामािीका समयमा र्रिने जोचखम संचािका बािे मा स्वास््यकमीहरुलाई अमभमुखीकिर् र्ने
जोचखम संचािका र्ाइदाहरुका बािे मा व्याख्या र्ने

जोचखम संचािलाई स्वास््यकमीको ब्यबहािमा लार्ु र्नय मद्दत र्ने

जोचखम संचाि सम्बन्त्धी पामलकास्तिमा हुने अमभमुखीकिर् काययक्रममा सहजीकिर् र्नय ससने
सीपको मबकास र्ने
अपेचक्षत प्रमतर्ल

प्रदे श अन्त्तर्यतका चजल्ला तथा पामलकाहरुमा स्वीकृत मनदे चशका अनुसाि जोचखम संचाि तथा
सामुदावयक सहभामर्ता RCCE समममत र्ठन हुनछ
े ।

चजल्ला तथा पामलकहरुले महामािीको समयमा मममियाको महत्व बुझी सो को व्यवस्थापन र्नय
ि infodemic management र्नय सक्षम हुनछ
े न् ।
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संचालन प्रवक्रया

सम्बचन्त्धत प्रदे शका चजल्लाहरुका महामािी र्ोकल पसयन ,स्वास््य कायायलय प्रमुख, रतु
प्रमतकायय टोलीका सदस्यहरु तथा बजेटले भ्याएसम्म अन्त्य सिोकािवालाहरुलाई यस

काययक्रममा समावेस र्नुय पनेछ I अमभमुखीकिर् काययक्रम संचालन र्दाय EDCD संर् समन्त्वय
र्िी सम्बन्त्धीत मबषयका मबज्ञहरुलाई आमचन्त्रत र्िी तामलम संचालन र्नुय पनेछ I
बजेट बाँिर्ाँि

यस वक्रयाकलापको लामर् प्रत्येक प्रदे शको लामर् रु ५,००,०००/- (पाँच लाख) को दिले
ववमनयोजन र्रिएको छ ।

खचय र्दाय अथय मन्त्रालय द्वािा जािी काययक्रम सञ्चालन मनदे चशका (पमछल्लो संस्किर्),

सावयजमनक खरिद ऐन, मनयमावली तथा आमथयक व्यवस्थापन सम्बचन्त्ध मनयम अमनवायय पालना
र्नुय पनेछ ।
अमभलेख तथा

काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात प्रमतवेदन तयाि र्िी सम्बचन्त्धत मनकयामा पठाउनु पनेछ I

सन्त्दभय सामाग्री

EDCD द्वािा तयाि र्रिएका सन्त्दभय सामाग्रीहरु तथा अन्त्य सन्त्दभय सामाग्रीहरु I

प्रमतवेदन

४. सम्बन्िीत प्रदे शमा संचालनमा िहेका अन्तिाजष्िय स्थल सीमा नाकाहरुमा कायभित जनशजक्तलाई
तनिन्तिता तथा नयााँ र्नाभ ।
परिचय

कुनै पमन हेल्थ िेस्क व्यवस्थापनको लामर् कमयचािीको व्यवस्थापन अत्यन्त्त महत्वपूर्य
कायय हो । तातोपानी, िसुवार्िी ि पशुपमतनर्ि हेल्थ िेस्कको लामर्

अ.हे.व./अ.न.मी./एच.ए. मध्येबाट (३ जना), ल्याव अमसस्टेन्त्ट/टे चसनमसयन (२ जना),
कायायलय सहयोर्ी (१ जना) ि काँकिमभट्टा, िानी, माियि, मभट्टामोि, पुलघाट, झुलाहघाट, ि

कृमर्नर्ि हेल्थ िेस्क संचालनको लामर् अ.हे.व/एच.ए.(२ जना), मस./अ.न.मी (३ जना),
ल्याव अमसस्टे न्त्ट/ टे चसनमसयन (४ जना), मेमिकल अमधकृत/बी.पी.एच.(१ जना),
कायायलय सहयोर्ी (४ जना) । औसतमा दै मनक ३०० भन्त्दा बिी यारुहरुको

व्यवस्थापन र्रििहेका नाका चस्थत हेल्थ िेस्कहरु (जमुनाह, र्ड्डाचौकी, मरनर्ि, बेलैवहया ि
इनवाय हेल्थ िेस्क) मा आवश्यकता अनुसाि थप जनशचिको भनाय तथा परिचालन र्नय
सवकनेछ ।
उदे श्य

International Health Regulations को कायायन्त्वयन र्िी ववमभन्न जनस्वास््यको सिोकाि
भएको महामािीजन्त्य िोर्हरु (कोमभि-19, क्षयिोर्, मलेरिया, एच.आइ.भी. आर्द )
िोर्हरुलाई समयमै पवहचान र्रि व्यवस्थापन र्ने ।

अपेचक्षत प्रमतर्ल

संचालनमा

िहेका अन्त्तिाविय स्थल सीमा नाकाहरुमा काययित जनशचिको उचचत

संचालन प्रवक्रया

प्राप्त बजेटको परिमध मभर िही प्रदे श अन्त्तिर्तको स्थल सीमा नाकाको हेल्थ िेस्कमा

व्यवस्थापन भई कायय संचालन र्नेछन् ।

हाल काययित कमयचािीहरुलाई मनिन्त्तिता र्दने ।

बाँकी स्वास््य कमयचािीको सवालमा प्रदे श स्वास््य मनदे शनालयले सम्बचन्त्धत स्थल नाका
िहेका चजल्ला तथा पामलकाहरुसँर् आवश्यक समन्त्वय र्रि भनाय र्नुय पनेछ । सुववधाको
हकमा नेपाल सिकािको प्रचमलत मनयमानुसाि हुनेछ ।
बजेट बाँिर्ाँि

यस काययक्रमको लामर् अन्त्तिाविय स्थल सीमा नाका भएका ५ वटा प्रदे श (प्रदे श न. १,
मधेश प्रदे श, बार्मती प्रदे श, लुचम्बनी प्रदे श ि सुदूि पचश्चम प्रदे श) मा आवश्यक बजेटको
व्यवस्था र्रिएको छ ।
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खचय र्दाय अथय मन्त्रालय द्वािा जािी काययक्रम सञ्चालन मनदे चशका (पमछल्लो संस्किर्),
सावयजमनक खरिद ऐन, मनयमावली तथा आमथयक व्यवस्थापन सम्बचन्त्ध मनयम अमनवायय
पालना र्नुय पनेछ ।
अमभलेख तथा प्रमतवेदन

काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात प्रमतवेदन तयाि र्िी सम्बचन्त्धत मनकयामा पठाउनु पनेछ I

सन्त्दभय सामाग्री

५. संबजन्ित प्रदेशको PPHL लाई त्यस प्रदे श अन्तिगत हुन सक्ने सम्र्ाववत महामािीजन्य िोगहरुको
पहहचानको लाधग प्रयोगशालाबाट गनप
भु ने कृयाकलापहरु (महामािी स्थलमा परिचालन, नमुना संकलन,
िुवानी, र्ण्डािण, पिीिण तथा प्रेषण, आवश्यक रिएजेन्ट तथा अन्य सिसामग्री खरिद गने ।
परिचय

कुनैपमन महामिी व्यवस्थापनको लामर् औजाि, उपकिर्, नमुना संकलन, भण्िािर्, पिीक्षर्
तथा प्रषर्, आवश्यक रिएजेन्त्ट तथा अन्त्य सिसामग्रीको आवश्यकता हुने भएकोले यो
काययक्रम िाचखएको छ ।

उदे श्य

जनस्वास््यको सिोकाि भएका महामािी जन्त्य िोर्हरुको समयमै पवहचान र्नय आवश्यक

अपेचक्षत प्रमतर्ल

संबचन्त्धत प्रदे शको PPHL लाई सम्भाववत महामािीजन्त्य िोर्हरुको पवहचानको लामर्

सामग्रीको सहजतापूवक
य उपलब्धता सुमनचश्चत र्ने ।

प्रयोर्शालालाई आवश्यक सामग्रीहरु खरिद र्रि वषयभरि उपलेब्ध हुने कुिाको सुमनचश्चतता
हुनेछ ।

संबचन्त्धत प्रदे शको PPHL बाट सम्भाववत महामािीजन्त्य िोर्हरुको पवहचानको लामर्

आवश्यक वक्रयाकलापहरु (महामािी स्थलमा परिचालन, नमुना संकलन, िुवानी, भण्िािर्,
पिीक्षर् तथा प्रेषर्) संचालन भएको हुनछ
े ।
संचालन प्रवक्रया

संबचन्त्धत प्रदे शमा प्राप्त बजेटको परिमध मभर तहाँ प्रदे श अन्त्तिर्त हुन ससने महामािीको
सम्भाव्यतालाई मध्यनजि र्दै आवश्यक सामग्रीको सावयजमनक खिीद ऐन ि मनयमावली
अनुसाि खरिद र्िी प्रयोर् र्नुय पनेछ ।

बजेट बाँिर्ाँि

यस काययक्रमको लामर् प्रत्येक प्रदे श PPHL लाई रु १०,००,०००/-(दश लाख) का
दिले बजेट ववमनयोजन र्रिएको छ ।

खचय र्दाय अथय मन्त्रालय द्वािा जािी काययक्रम सञ्चालन मनदे चशका (पमछल्लो संस्किर्),
सावयजमनक खरिद ऐन, मनयमावली तथा आमथयक व्यवस्थापन सम्बचन्त्ध मनयम अमनवायय
पालना र्नुय पनेछ ।
अमभलेख तथा प्रमतवेदन

काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात प्रमतवेदन तयाि र्िी सम्बचन्त्धत मनकयामा पठाउनु पनेछ I

सन्त्दभय सामाग्री

साबयजमनक खिीद ऐन ि मनयमावली I

६. प्रदे शमा र्एका महामािी तथा अन्य ववपदजन्य घटनाहरुको ब्यबस्थापनका र्सकाईहरुको आिािमा
समीिात्मक तविले र्ववष्यको योजना तनमाभण
परिचय

प्रदे श स्तिमा जनस्वास््यको सिोकाि भएका महामािीजन्त्य िोर्हरु (जस्तै कोमभि-१९,
िेंर्,ु मलेरिया, मंकीपसस आर्द) को व्यवस्थापनबाट भएको मसकाई भववमयको लामर्

मार्यदशयक हुने ि उि मसकाईहरुलाई मलपीवद्ध र्नयको लामर् यो काययक्रम िाचखएको छ
।
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उदे श्य

आ.ब. २०७८/२०७९ को समयमा भएका महामािी िोकथाम तथा व्यवस्थापनको

अपेचक्षत प्रमतर्ल

प्रदे शमा भएका महामािी तथा अन्त्य ववपदजन्त्य घटनाहरुको ब्यबस्थापनका मसकाईहरुको

अवस्था ि मसकाईहरुलाई मलपीबद्ध र्ने ।
समीक्षा हुनेछ ।

महामािी ब्यबस्थापनबाट प्राप्त मसकाईहरुको आधािमा भववमयमा हुनससने महामािी तथा
अन्त्य ववपदजन्त्य घटनाहरुको िोकथाम तथा प्रमतकायय योजना मनमायर् हुनछ
े ।
संचालन प्रवक्रया

आ.ब. २०७८/२०७९ को समयमा भएका मसकाईहरुको आधािमा प्रदे श स्तिीय

बजेट बाँिर्ाँि

यस वक्रयाकलापको लामर् आवश्यक बजेट प्रत्येक प्रदे शको लामर् रु ५,००,०००/-

महामािी व्यवस्थापन तथा िोकथाम योजनाको मनमायर् र्ने ।
(पाँच लाख)को दिले ववमनयोजन र्रिएको छ ।

खचय र्दाय अथय मन्त्रालय द्वािा जािी काययक्रम सञ्चालन मनदे चशका (पमछल्लो संस्किर्),
सावयजमनक खरिद ऐन, मनयमावली तथा आमथयक व्यवस्थापन सम्बचन्त्ध मनयम अमनवायय
पालना र्नुय पनेछ ।
अमभलेख तथा प्रमतवेदन

काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात प्रमतवेदन तयाि र्िी सम्बचन्त्धत मनकयामा पठाउनु पनेछ I

सन्त्दभय सामाग्री

७. महामािी प्रततकायभ ि व्यवस्थापन कायभमा सच
ु ना सन्दे श प्रवाहलाइ चस्
ु त दरू
ु स्त बनाउनका लाधग
स्वास््यकमीहरुलाइ Risk Communication सम्बजन्ि तार्लम कायभिम
परिचय

कुनै पमन महामािी ब्यबस्थापनमा जोचखम संचाि एक महत्वपूर्य मबषय हो I महामािीका समयमा
वपमित वा जोचखममा िहेकाहरुलाई सवह सूचना प्रदान र्नय सके सोबाट हुने िि रास कम हुनक
ु ा

साथै यसबाट हुनससने थप क्षमतलाई पमन न्त्यूनीकिर् र्नय सवकन्त्छ I यसै सन्त्दभयमा महामािी
प्रमतकायय ि व्यवस्थापन काययमा सुचना सन्त्दे श प्रवाहलाइ च ुस्त दुरूस्त बनाउनका लामर्
स्वास््यकमीहरुलाइ Risk Communication सम्बचन्त्ध तामलम काययक्रम िाचखएको छ I
उदे श्य

महामािीका समयमा र्रिने जोचखम संचािका बािे मा स्वास््यकमीहरुलाई अमभमुखीकिर् र्ने
जोचखम संचािका र्ाइदाहरुका बािे मा व्याख्या र्ने

जोचखम संचािलाई स्वास््यकमीको ब्यबहािमा लार्ु र्नय मद्दत र्ने

जोचखम संचाि सम्बन्त्धी पामलकास्तिमा हुने अमभमुखीकिर् काययक्रममा सहजीकिर् र्नय ससने
सीपको मबकास र्ने
अपेचक्षत प्रमतर्ल

महामािीको समयमा स्वास््य कमीहरु आफ्नो काययक्षर
े मा जोचखम संचाि सम्बचन्त्ध वक्रयाकलापहरु
संचालन र्नय सक्षम हुनछ
े न् ।

महामािीको समयमा मममियाको महत्व बुझी सो को व्यवस्थापन र्नय ि infodemic management
र्नय स्वास््यकमीहरु सक्षम हुनछ
े न् ।
संचालन प्रवक्रया

सम्बचन्त्धत प्रदे शका चजल्लाहरुका महामािी र्ोकल पसयन ,स्वास््य कायायलय प्रमुख, रतु प्रमतकायय
टोलीका सदस्यहरु

तथा बजेटले भ्याएसम्म अन्त्य सिोकािवालाहरुलाई यस काययक्रममा समावेस

र्नुय पनेछ I अमभमुखीकिर् काययक्रम संचालन र्दाय EDCD संर् समन्त्वय र्िी सम्बन्त्धीत मबषयका
मबज्ञहरुलाई आमचन्त्रत र्िी तामलम संचालन र्नुय पनेछ I
बजेट बाँिर्ाँि

यस काययक्रमको लामर् ३ वटा प्रदे श (र्ण्िकी प्रदे श, लुचम्बनी प्रदे श ि सुदूि पचश्चम प्रदे श) मा
आवश्यक बजेटको व्यवस्था र्रिएको छ ।
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खचय र्दाय अथय मन्त्रालय द्वािा जािी काययक्रम सञ्चालन मनदे चशका (पमछल्लो संस्किर्), सावयजमनक
खरिद ऐन, मनयमावली तथा आमथयक व्यवस्थापन सम्बचन्त्ध मनयम अमनवायय पालना र्नुय पनेछ ।
अमभलेख तथा

काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात प्रमतवेदन तयाि र्िी सम्बचन्त्धत मनकयामा पठाउनु पनेछ I

सन्त्दभय सामाग्री

EDCD द्वािा तयाि र्रिएका सन्त्दभय सामाग्रीहरु तथा अन्त्य सन्त्दभय सामाग्रीहरु I

प्रमतवेदन

८.

ववर्र्न्न महामािीजन्य िोगहरुको िोकथाम, तनयन्रण तथा तनगिानीका लाधग सिोकािवालासंगको
अन्तिक्रिया तथा स्वास््यकमी परिचालन

परिचय

ववमभन्न समयमा हुन ससने महामािीजन्त्य िोर्हरु िोकथाम , मनयन्त्रर् तथा मनर्िानीका लामर्

बहुमनकाय समन्त्वय आवस्यक हुन्त्छ I यसका लामर् सम्बन्त्धीत पामलकाको रतु प्रमतकायय टोलीको

अहम भूममका िहन्त्छ I महामािी ब्यबस्थापनका लामर् रतु प्रमतकायय टोलीका सदस्यहरुका साथै
अन्त्य सिोकािवालाहरुको पमन महत्वपूर्य भूममका हुन्त्छ I स्वास््य सम्बन्त्धी तथा अन्त्य मबज्ञहरुलाई

पमन यस काययमा समावहत र्नुय जरुिी हुन्त्छ I महामािीको अवस्थामा मबज्ञ सवहतको टोलीलाई

परिचालन र्दाय यसबाट महामािी ब्यबस्थापन अझ प्रभावकािी हुन र्ई यसबाट हुनससने मानवीय
तथा भौमतक क्षमत कम र्नय सवकन्त्छ I
उदे श्य

मानव स्वास््यमा प्रमतकुल असि पाने जुनसुकै महामािीको आंकलन , पुबत
य यािी तथा प्रमतकायय
र्नय स्वास््य लर्ायत अन्त्य सिोकािवाला मनकायहरुको क्षमता अमभवृवद्ध र्नुक
य ा साथै यसका
लामर् सम्बचन्त्धत मबज्ञहरुको सुची तयाि र्िी आवस्यकता अनुसाि परिचालन र्नुय I

अपेचक्षत प्रमतर्ल

ववमभन्न महामािीजन्त्य िोर्हरुको िोकथाम, मनयन्त्रर् तथा मनर्िानीका लामर् सिोकािवालाहरु
आफ्नो भुममकाबािे जानकाि हुनछ
े न् ।

आफ्नो काययक्षेर मभरको महामािीको आंकलन , पुबत
य यािी तथा प्रमतकायय र्नय सम्बचन्त्धत
मबज्ञहरुको सुची तयाि र्िी आवस्यकता अनुसाि परिचामलत हुनछ
े न् ।
संचालन प्रवक्रया

सम्बचन्त्धत प्रदे शका चजल्लाहरुका महामािी र्ोकल पसयन ,स्वास््य कायायलय प्रमुख, रतु प्रमतकायय
टोलीका सदस्यहरु तथा बजेटले भ्याएसम्म अन्त्य सिोकािवालाहरुलाई यस काययक्रममा समावेस

र्नुय पनेछ I अन्त्तिकृया काययक्रम संचालन र्दाय EDCD संर् समन्त्वय र्िी सम्बन्त्धीत मबषयका
मबज्ञहरुलाई आमचन्त्रत र्िी र्नुय पनेछ I अन्त्तिकृया पश्चात सम्बचन्त्धत मबषय मबज्ञहरुको सुची
तयाि र्नुय पनेछ I
बजेट बाँिर्ाँि

यस वक्रयाकलापको लामर् सुदूि पचश्चम प्रदे शमा आवस्यक बजेटको व्यवस्था र्रिएको छ I

खचय र्दाय अथय मन्त्रालय द्वािा जािी काययक्रम सञ्चालन मनदे चशका (पमछल्लो संस्किर्), सावयजमनक
खरिद ऐन, मनयमावली तथा आमथयक व्यवस्थापन सम्बचन्त्ध मनयम अमनवायय पालना र्नुय पनेछ ।

अमभलेख

प्रमतवेदन
सन्त्दभय सामाग्री

तथा

काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात प्रमतवेदन तयाि र्रि सम्बचन्त्धत मनकयामा पठाउनु पनेछ ।
EDCD द्वािा तयाि र्रिएका सन्त्दभय सामाग्रीहरु तथा अन्त्य सन्त्दभय सामाग्रीहरु I
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जुनोमसस तथा अन्त्य सरुवा िोर् काययक्रम
१. िे मबज, सपयदंश आर्द जूनोवटक तथा अन्त्य सरुवािोर् काययक्रम (अमभमुचखकिर्, जनचेतना, प्रचािप्रसाि
र्दवसमनाउने, िे मबज िोर् (सिोकािवालाहरू, ववद्यालयका ववद्याथी तथा स्वास््यकमीहरूलाइ) तथा
िे मबज भ्याचससन प्रयोर्(स्वास््यकमीहरूलाइ) सम्बचन्त्ध अमभमुचखकिर् काययक्रम
नेपाल िे मबज, सपयदंश तथा अन्त्य जुनोवटक िोर्हरुको उच्च जोचखमा िहेको पाईन्त्छ। ववशेषत: ग्राममर् क्षेरहरुमा
काययक्रमको
परिचय

पशुपंक्षी ि मामनसहरु ववच बासलो संसर्य िहने ि ती पशुपंक्षी मार्यत मामनसमा ववमभन्न प्रकािका िोर्हरु सनय
ससने भएकोले स्वास््य सेवामा खवटएका स्वास््यकमी , ववद्याथी, चशक्षक तथा अन्त्य सिोकािवाला
मनकायहरुलाई जुनोवटक िोर् सम्बन्त्धी ववववध कृयाकलापहरुकासाथैअमभमूचखकिर् काययक्रम संचालन र्नय प्रस्ताव
र्रिएको छ।
यस काययक्रमका उद्धेश्यहरु दे हायबमोचजम िहेका छन्,
• जुनोवटक िोर्सँर् सम्बन्त्धीतप्रदे शस्तिीयवावषयक सममक्षा र्ोवष्ठ संचालन र्ने ।
• िे मबज भ्याचससन प्रयोर् तथा सपयदंश उपचाि सम्बन्त्धी स्वास््यकमीहरूलाई अमभमुचखकिर् तामलम प्रदान र्ने,

उद्धेश्य

• ववमभन्न काययक्रमहरु आयोजना र्रि २८ सेप्टे म्बिका र्दन ववश्व िे ववज र्दवस मनाउने ,
• िे मबज, सपयदंश, AMR तथा अन्त्य जुनोवटक िोर्सँर् सम्बचन्त्धत पोिि, पम्प्लेट तयािी, छपाई तथा अन्त्य सूचना
प्रकाशन, प्रशािर् र्ने,
• जुनोवटक िोर् सम्बन्त्धी माध्याममक ववद्यालय तथा सो भन्त्दा मामथका ववद्यालयहरूमा स्वास््य चशक्षा काययक्रम
सञ्चालन र्ने,

अपेचक्षत
प्रमतर्ल

जोचखममा िहेको मामनसहरुमा िे मबज, सपयदंश तथा अन्त्य जुनोवटक िोर्हरुको न्त्यूमनकिर् हुने तथा
स्वास््यकमीहरुमा उि िोर् सम्बन्त्धी जनचेतना अमभवृवद्ध हुन।
े
यो काययक्रम

दे हायबमोचजम सञ्चालन र्नुप
य नेछ,

१) िे मबज भ्याचससन प्रयोर् तथा सपयदंश उपचाि सम्बन्त्धी स्वास््यकमीहरूलाई अमभमुचखकिर् तामलम ।
ववषयबस्तुहरूः जनाविको टोकाई, सपयदंश, ववच्छीदं श,ARV को Intradermal प्रयोर्, ASVS
प्रयोर्,Immunoglobulin प्रयोर्,CPR
तामलममा सहभार्ीहरूः

र्ने तरिका,AMR सम्बन्त्धी जानकािी ि अमभलेख तथा प्रमतवेदन आर्द ।

सपयदंश उपचाि केन्त्रमा काययित स्वास््यकमीहरू, एचन्त्ट िे ववज भ्याचससन प्रयोर् र्ने

स्वास््यकममयहरू तथा अन्त्य स्वास््यकममयहरू ि स्वास््य अमभलेख प्रमतवेदन सम्बन्त्धी कायय र्नेहरु ।
संचालन
प्रकृया

श्रोत ब्यचिः सम्बचन्त्धत ववषय ववज्ञ, इवपमिममयोलोजी तथा िोर् मनयन्त्रर् महाशाखाका सम्बचन्त्धत ब्यचिहरू,
प्रादे चशक स्वास््य तामलम केन्त्रका सम्बचन्त्धत ववषयका ववज्ञ ।
तामलम अबमधः कचम्तमा ३ र्दन ।
२) प्रदे शस्ति सममक्षा र्ोवष्ठ संचालन र्नय
सामाचजक ववकास मन्त्रालय, स्वास््य मनदे शनालय, स्वास््य कायायलयहरू, प्रदे श आपुमतय ब्यवस्था केन्त्र,
प्रादे चशक स्वास््य तामलम केन्त्र, प्रदे श मभरका अस्पतालहरू, स्थानीय तहका स्वास््य संयोजक तथा स्वास््य
संस्थाका प्रमुखहरू ि त्यांक िे किय र्ने कमयचािी, इवपमिममयोलोजी तथा िोर् मनयन्त्रर् महाशाखाका
प्रमतमनमधहरू ि पशुपंक्षी तथा मत्स्य ववकास मनदे शनालय तथा बन्त्यजन्त्तु क्षेरमा काययित सम्बचन्त्धत प्रमतमनमधलाई
सहभार्ी र्िाई सममक्षा र्ोवष्ठ संचालन र्नुप
य नेछ।
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संचालन र्दनः कचम्तमा २ र्दन ।
सममक्षाको ववषयबस्तुहरू
वषयभिी संचामलत सपयदंश, िे ववज तथा अन्त्य जुनोटीक िोर्हरूको अवस्थाको प्रस्तुमतकिर् र्रि सममक्षा तथा
योजना तजुम
य ा र्ने साथै प्रदे श मभर पशुपंक्षीमा त्यस्ता वकमसमका िोर्हरूको अवस्था समेत प्रस्तुमतकिर् र्नुय
पनेछ ।यी िोर्हरु सम्बन्त्धी ववद्यमान नीमत, मनयम, मनदे चशका, काययववमध अर्दको प्रस्तुकिर् र्नुप
य नेछ
।सममक्षाको प्रस्तुमतकिर्को िाँचा इवपमिममयोलोजी तथा िोर् मनयन्त्रर् महाशाखासँर् समन्त्वय र्िी तयाि र्नय
सवकने छ ।
३)

ववश्व िे ववज र्दवश मनाउने (२८ सेप्टे म्बिका र्दन)
सहभार्ीहरूः स्वास््यकममयहरू, ववद्याथी, चशक्षक तथा अन्त्य सिोकािवालाहरु संलग्न भई ववववध काययक्रमहरु

र्िी मनाउने ।
४) ववद्यालय स्वास््य चशक्षा काययक्रम संचालन र्ने
ववषयबस्तुहरूः जनाविको टोकाइ तथा सपयदंशको बािे मा सामान्त्य जानकािी, चचन्त्ह ि लक्षर्हरु, उपचाि
पिामशय,

िोकथाम,AMR सम्बन्त्धी जानकािी, जनाविबाट सनयससने ईन्त्र्ुएन्त्जा,बियफ्लु,मसविसकोमसस,

टससोप्लाज्मोमसस,

ब्रुसेलोमसस, इबोला, लेप्टोस्पाइिोमसस आदी िोर्हरु बािे सामान्त्य जानकािी ।

सहभार्ीहरूः उच्चमाध्याममक, माध्याममक तहमा अध्ययन र्ने ववद्याथीहरु, चशक्षक तथा कमयचािीहरु ।
श्रोत ब्यचिः चचवकत्सक तथा स्वास््यकमीहरु
कक्षा संख्याः एउटा ववद्यालयमा कचम्तमा २ वटा कक्षा संचालन र्नुप
य नेछ ।साथै एउटा कक्षामा कचम्तमा
४० जना सहभार्ी र्िाउनु पनेछ
५) िे ववज, सपयदंश AMR तथा अन्त्य जुनोवटक िोर्संर् सम्बचन्त्धत पोिि, पम्प्लेट तयािी, छपाई एवम् ववतिर्
तथा आवश्यक ववमभन्न सूचना प्रकाशन र्नय
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काययक्रममा यसै शीषयकमा मबमनयोचजत बजेटको परिमध मभर िवह मनयमअनुसाि खचय र्नय सवकनेछ।
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सेप्टे म्बिका र्दन)
४

ववद्यालय स्वास््य
चशक्षा काययक्रम
संचालन र्ने

५

िे ववज, सपयदंश AMR
तथा अन्त्य जुनोवटक
िोर्संर् सम्बचन्त्धत
पोिि, पम्प्लेट

तयािी, छपाई एवम्
ववतिर् तथा

आवश्यक ववमभन्न

सूचना प्रकाशन र्नय
िकम

जम्मा िकम
अमभलेख
तथा
प्रमतवेदन

काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात सो को प्रमतवेदन सम्वचन्त्धत संस्थामा, स्वास््य मनदे शनालय ि इवपमिममयोलोजी तथा
िोर् मनयन्त्रर् महाशाखामा अमनवायय रुपमा पठाउनु पनेछ ।

सन्त्दभय

इवपमिममयोलोजी तथा िोर् मनयन्त्रर् महाशाखा, ववश्व पशु स्वास््य संर्ठनको वेभसाइट, ववश्व स्वास््य संर्ठनको

सामाग्री

वेभसाइटमा उपलब्ध सामाग्रीहरु

२. एक स्वास््य अविािणा अनस
ु ाि आवश्यक संिचना तयािी तथा बैठक सिोकािवालको

बैठक ।
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जुनोवटक िोर्हरुको एक स्वास््य िर्नीमतमा आधारित भएि िोर्को प्रमतकािात्मक, प्रवयधनात्मक,
काययक्रमको परिचय

उपचािात्मक तथा पुनस्थापना स्वास््य सेवालाई र्ुर्स्तरिय एवंम व्यवचस्थत तनयका मनममत्त
बहुआयाममक मनकायहरुको सहकायय जरुिी पने भएकोले बहुमनकाय पदामधकािी सचम्ममलत एक
स्वास््य अवधािर्ा अनुसाि बैठक संचालन र्नय यो काययक्रम प्रस्ताव र्रिएको छ।
यस काययक्रमका उद्धेश्यहरु दे हाय बमोचजम िहेका छन्
एक स्वास््य अवधािर्ासंर् सम्बन्त्धीत सिोकािवालाहरु समावेश हुने र्िी संिचना र्रि र्ने।

उद्धेश्य

जुनोवटक िोर्हरुको िोकथाम, उपचाि ि व्यवस्थाको लामर् एक स्वास््य अवधािर्ा अनुसाि
बैठक संचालन र्ने।
महामािीजन्त्य जुनोवटक िोर्हरुको अन्त्वेषर्, अनुसन्त्धान ि पुवत
य यािीको बैठक संचालन र्ने ।

अपेचक्षत प्रमतर्ल

जोचखममा िहेको मामनसहरुमा जुनोवटक िोर्हरुको कािर्ले हुन ससने जोचखमलाई न्त्यूमनकिर्
हुने तथा स्वास््यकमीहरुमा उि िोर् सम्बन्त्धी अन्त्तिकृयाको वाताविर् सृजना हुन।
े
यो काययक्रम

संचालन प्रकृया

दे हायबमोचजमका मनकायहरु संर्को अन्त्तिकृया

बैठक र्रि सञ्चालन र्नुप
य नेछ ।

सामाचजक ववकास मन्त्रालय, स्वास््य सेवा महाशाखा, स्वास््य मनदे शनालाय, प्रादे चशक स्वास््य
कायायलयहरु, अस्पतालहरु ि शैचक्षक प्रमतष्ठानहरु, भेटेरिनिी अस्पताल तथा पशु सेवा ववज्ञ केन्त्र,
भुमम व्यवस्था कृवष तथा सहकािी मन्त्रालय आर्द।

बजेट बाँिर्ाि

काययक्रममा यसै शीषयकमा मबमनयोचजत बजेटको परिमध मभर िवह

मनयमअनुसाि खचय र्नय

सवकनेछ। मबमनयोचजत िकम : रु ५०,०००/- ( पचास हजाि मार ) ।

अमभलेख तथा

काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात सो को प्रमतवेदन सम्वचन्त्धत संस्थामा, स्वास््य मनदे शनालय ि

प्रमतवेदन

इवपमिममयोलोजी तथा िोर् मनयन्त्रर् महाशाखामा अमनवायय रुपमा पठाउनु पनेछ ।

सन्त्दभय सामाग्री

इवपमिममयोलोजी तथा िोर् मनयन्त्रर् महाशाखा, ववश्व पशु स्वास््य संर्ठनको वेभसाइट, ववश्व
स्वास््य संर्ठनको वेभसाइटमा उपलब्ध सामाग्रीहरु ।

३. सपभदंश उपचाि पद्ितत अनुसाि उपचािमा खहटएका स्वास््यकमीलाई तार्लम ।
काययक्रमको परिचय

सपयदंशका कािर् अकालमा ज्यान र्ुमाउनु पने अवस्था आउन नर्दन सपयदंशमा खवटएका
स्वास््यकमीहरु लाई अमभमुचखकिर् तामलम संचालन र्ने यस काययक्रम प्रस्ताव र्रिएको।
यस काययक्रमका उद्धेश्यहरु दे हाय बमोचजम िहेका छन्

उद्धेश्य

सपयदंश उपचािमा खवटएका स्वास््य कमीहरुलाई सपयदंश उपचाि पद्धमत सम्बन्त्धी अमभमुचखकिर्
तामलम प्रदान र्ने ।
सपयदंश उपचािमा खवटएका व्यचिहरुको शीप, ज्ञान ि दक्षतामा अमभवृवद्ध हुने ।

अपेचक्षत प्रमतर्ल

सपयदंशका कािर्हुने मानववय क्षेमतको न्त्यूमनकिर् तथा स्वास््यकमीहरुमा उि िोर् सम्बन्त्धी
जनचेतना अमभवृवद्ध हुन।
े
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सपयदंश उपचािमा खवटएका स्वास््यकमीहरुको लामर् सपयदंश उपचाि पद्धमत सम्बन्त्धी तामलम
संचालन प्रकृया

सञ्चालन र्नुप
य नेछ। प्रमत समुहमा सिदिमा २० दे चख २५जना स्वास््यकमीहरु सहभार्ी
हुनेछन्। श्रोतव्यचि: इवपमिममयोलोजी तथा िोर् मनयन्त्रर् महाशाखा, स्वास््य मनदे शनालय,
ववषय ववज्ञ आर्द।

बजेट बाँिर्ाि

काययक्रममा यसै शीषयकमा मबमनयोचजत बजेटको परिमध मभर िवह मनयमअनुसाि खचय र्नय
सवकनेछ। मबमनयोचजत िकम : रु ४,००,००० (चाि लाख)

अमभलेख तथा

काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात सो को प्रमतवेदन सम्वचन्त्धत संस्थामा, स्वास््य मनदे शनालय ि

प्रमतवेदन

इवपमिममयोलोजी तथा िोर् मनयन्त्रर् महाशाखामा अमनवायय रुपमा पठाउनु पनेछ ।

सन्त्दभय सामाग्री

इवपमिममयोलोजी तथा िोर् मनयन्त्रर् महाशाखा ।

४. सपभदंश एवंम िे ववज िोग उपचािका लाधग आवश्यक भ्याजक्सन एवंम औषिी प्रेिेण

सम्बन्िी सर्मिा।
सपयदंश एवंम िे ववज िोर् उपचािका लामर् आवश्यक भ्याचससन एवंम औषधीको उचचत प्रयोर् ि
काययक्रमको परिचय

ववतिर् सम्बन्त्धमा सिोकािवाला मनकायहरु संर्को अन्त्तिकृया र्नायले समस्याको पवहचान,
ववश्लेषर् ि सल्लाहा सुक्षाभ संकलन र्नय यस काययक्रम प्रस्ताव र्रिएको।
यस काययक्रमका उद्धेश्यहरु दे हाय बमोचजम िहेका छन्
सपयदंश एवंम िे ववज िोर् उपचािका लामर् आवश्यक भ्याचससन एवंम औषधी प्रेक्षेर् सम्बन्त्धी

उद्धेश्य

अनतिकृया र्नय
सपयदंश उपचािका लामर् प्रयोर् र्रिएका औषधी ववतिर्, उपयोर् ि अभाब बािे मा जानकािी
हामसल र्नय।
िे ववज भ्याससीनको प्रयोर्, ववतिर् िर्नीमत ि उचचत प्रयोर्को सुमनचश्चतता कायम र्नय।

अपेचक्षत प्रमतर्ल

सपयदंश ि िे ववज िोर्का कािर् हुने मानववय क्षेमतको न्त्यूमनकिर् तथा आवश्यक भ्याचससन एवंम
औषधीको सुमनचक्षत ववतिर्को व्यवस्था कायम हुने ।
सपयदंश एवंम िे ववज िोर् उपचािका लामर् आवश्यक भ्याचससन एवंम औषधी प्रेक्षेर् सम्बन्त्धी
सिोकािवालाहरुलाई सहभार्ी र्िाइ सममक्षा काययक्रम संचालन र्ने ।
सहभार्ीहरु :- सपयदंश एवंम िे ववज िोर् उपचािका लामर् आवश्यक भ्याचससन एवंम औषधी

संचालन प्रकृया

प्रेक्षेर् सम्बन्त्धी सिोकािवालाहरु
स्रोतव्यचि:- सामाचजक ववकास मन्त्रालय, स्वास््य मनदे शनालय, स्वास््य कायायलयहरू, प्रदे श
आपुमतय ब्यवस्था केन्त्र, , प्रदे श मभरका

िे ववज भ्याचससन ववतिर् र्रिएको अस्पतालहरू ि

सपयदंश उपचाि केन्त्र, EDCD का सम्बचन्त्धत व्यचि, ।
काययक्रममा यसै शीषयकमा मबमनयोचजत बजेटको परिमध मभर िवह मनयमअनुसाि खचय र्नय सवकनेछ
बजेट बाँिर्ाि

।
मबमनयोचजत िकम : रु २,००,००० (दुई लाख)
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अमभलेख तथा

काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात सो को प्रमतवेदन सम्वचन्त्धत संस्थामा, स्वास््य मनदे शनालय ि

प्रमतवेदन

इवपमिममयोलोजी तथा िोर् मनयन्त्रर् महाशाखामा अमनवायय रुपमा पठाउनु पनेछ ।

सन्त्दभय सामाग्री

इवपमिममयोलोजी तथा िोर् मनयन्त्रर् महाशाखा ।

िोर् मनर्िानी तथा अनुसन्त्धान शाखा
१. अस्पतालहरूमा Early Warning and Reporting System (EWARS) सम्बचन्त्ध
अमभमुचखकिर्, से चन्त्टनल साईटहरुको सं चालन खचय
तोवकएका सेचन्त्टनल साईटहरुबाट कोमभि १९ लर्ायत ववमभन्न संक्रामक तथा महामािीजन्त्य
परिचय

िोर्हरुको तत्काल ि साप्तावहक रुपमा मनिन्त्ति प्रमतवेदन र्ने प्रर्ाली नै Early Warning and Reporting
System (EWARS) हो । िोर्हरूको मनिन्त्ति, समयमा, पूर्य ि र्ुर्स्तिीय प्रमतवेदन र्नयका लामर्

EWARS Sentinel Sites मा काययित चचवकत्सक तथा स्वास््यकमीहरुलाइय इयवासय सम्बचन्त्ध अमभमुखीकिर्
काययक्रम तथा िे कमियङ ि रिपोवटङको लामर् संचालन खचयहरू आवश्यकता पदयछ ।

उद्देश्य

अपेचक्षत

प्रमतर्ल

EWARS सेचन्त्टनल साईटमा काययित चचवकत्सक तथा स्वास््यकमीहरुलाई ईवासयको महत्व तथा

महामािीजन्त्य िोर्हरुबािे रतु जानकािी र्िाउँदा पनय ससने सकािात्मक प्रभावबािे जानकािी र्िाउने
संक्रामक िोर्हरुको त्यांक, अमभलेख, व्यवस्थापन ि चशघ्र प्रमतवेदनको सुमनचश्चता र्ने ।
EWARS मा प्रमतवेदन र्नुप
य ने िोर्हरुको तोवकएको समयमा मनयममत प्रमतवेदन हुनेछ ।
मनयममत र्ुर्स्तिीय प्रमतवेदनको सुमनचश्चतता हुनछ
े ।

समुदायमा देचखएका वकटजन्त्य लर्ायत अन्त्य महामािीजन्त्य िोर्हरुको अवस्था वािे समयमै जानकािी
प्राप्त र्िी सम्भाववत महामािीको िोकथाम तथा प्रमतकायय (response) मा सहयोर् हुनछ
े ।
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यो चशषयकको िकमबाट प्रदे श अन्त्तर्यत EWARSमा प्रमतवेदन र्नय सेचन्त्टनल साइट कायम भएका
अस्पतालहरूले काययक्रम संचालन र्नुय पनेछ।

अमभमुखीकिर् काययक्रम सञ्चालनको चजम्मेवािी अस्पतालको मेमिकल िे कियि (अमधकृत) वा सो कायय र्नय
चजम्मेवािी र्दइएको व्यचिले र्नुय पछय ।काययक्रम संचालन पूवय कायययोजना तयाि र्रि स्वीकृत र्िे ि
मार दोस्रो वा तेस्रो रैमामसकमा सञ्चालन र्नुप
य दयछ ।

अमभमुखीकिर् काययक्रम सेचन्त्टनल साइटमा सञ्चालन र्नुप
य दयछ ।

काययक्रम संचालनको श्रोत ब्यचिमा अस्पतालको मेमिकल सुपरिटे ण्िेन्त्ट, EDCD, स्वास््य मनदे शनालय,
स्वास््य कायायलय, तामलम प्राप्त व्यचि ि मेमिकल िे कियि हुन ससनेछन् ।
एक वा दुइय समुहमा काययक्रम संचालन र्नय सवकनेछ ।
एक समूहमा ३०-४० जना सहभार्ी हुनप
ु दयछ ।

१ र्दनमा कचम्तमा ४ वटा मबषयवस्तुको कक्षा हुनप
ु दयछ ।

सेचन्त्टनल साईटमा काययित चचवकत्सक तथा स्वास््यकमीहरू, स्वास््य कायायलयका स्वास््यममी, RRT

सम्पकय ब्यचि ि अन्त्य स्वास््य संस्थाका स्वास््यकमी समेत अमभमुखीकिर् काययक्रममा सहभार्ी हुने
छन् ।

अमभमुचखकिर्/अन्त्तिकृया काययक्रम २ र्दन संचालन र्नुप
य छय । काययक्रममा कचम्तमा मनम्नअनुसािका
सञ्चालन
प्रकृया

ववषयबस्तु समावेश हुन ु पदयछ ।
Principles and practices of Disease Surveillance
Overview of EWARS and importance of timely reporting
EWARS in DHIS2
Data consistency from EWARS and HMIS
Case Definitions of reportable diseases
Role of Laboratory in case detection
Role and responsibilities of Medical Superintendent, Medical Officer, Nursing staff, Paramedics,
Lab personnel
Development of internal mechanism for timely recording and reporting of EWARS related data and
variables
Current issues/challenges and possible ways to solve the issues in institutional level and way
forward
Data verification (EWARS related)
Group work and identification of issues on data error etc.
उपिोि काययक्रमहरु मध्ये ईवासय सम्बचन्त्ध अमभमुचखकिर् तथा सेचन्त्टनल साईटहरुको संचालन खचय
साववकका सेचन्त्टनल साईटहरुमा सामाचजक/स्वास््य तथा जनसंख्या/स्वास््य, जनसंख्या तथा परिवाि

कल्यार्/स्वास््य मन्त्रालयले सम्बचन्त्धत साइयटहरूलाइय अचख्तयािी प्रदान र्िी सम्बचन्त्धत साईटमा नै दोस्रो
ि तेस्रो रैमामसक मभर काययक्रम सञ्चालन र्नुप
य दयछ । उि काययक्रम संचालनको लामर् सम्बचन्त्धत

साइयटको मेमिकल िे कियि र्ोकल पसयन हुनछ
े । स्थामनय तह मातहत संचालनमा िहेका सेचन्त्टनल
साइयटको संचालन खचय सम्बचन्त्धत स्थामनय तहले काययक्रम संचालन मार्यदशयन तयाि र्िी सम्बचन्त्धत
साइयटहरूलाइय सो िकम उपलब्ध र्िाउनु पनेछ ।
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प्रदे श
१

मधेश

वार्मती

र्ण्िकी

लुचम्वमन

कर्ायली

सुदिु पचश्चम

४२५

१००

१७५०

१३००

१५५०

११२५

१४५०

नोटः खचयको बाँिर्ाँि र्दाय सेचन्त्टनल साइटमा ईवासय अमभमूखीकिर् तथा सञ्चालन खचयका लामर् प्रत्येक
साईट (प्रदे श नं. १ – १२ वटा, मधेश प्रदे श – ७ वटा, बार्मती प्रदे श – ९ वटा, र्ण्िकी प्रदे श – ८
वटा, लुचम्बनी प्रदे श - ९ वटा, कर्ायली प्रदे श – ९ वटा, सुदिु पचश्चम प्रदे श ९ वटा) मा कचम्तमा रु.
१,००,०००।- दे चख अमधकतममा रु. ३,००,००० ।- सम्म ववमनयोजन र्नुय पने छ।
मधेश प्रदे शमा सेचन्त्टनल साइयटको संख्या अनुसाि िकम ववमनयोजन नभएकोले मधेश प्रदे शको सेचन्त्टनल

साइयटहरूमा इयवासय सम्बचन्त्ध अमभमुचखकिर् तथा सेचन्त्टनल साईटहरुको संचालन खचय काययक्रमबाट पमन
ववमनयोजन र्नय सवकनेछ । प्रदे शमा स्वास््य क्षेरका दातृ मनकायसँर् सहयोर् मार् र्िी काययक्रम
संचालन र्नुप
य दयछ ।
वजेट

बाँिर्ाँि

कायय सं चालन तथा अन्त्य खचय सम्बन्त्धमा:

आवश्यकता पवहचान तथा योजना तयाि र्रि अस्पतालको िे किय/त्याङ्क शाखाका लामर् इन्त्टिनेट

सञ्चालन, िाटाकािय रिचाजय र्नय, कम्प्युटि ममयत र्नय, वप्रन्त्टि खिीद तथा ममयत र्नय, रिपोवटयङ्ग काययमा

आवश्यक पने अन्त्य सामान खरिद तथा ममयत र्नय यो िकम खचय र्नय सवकनेछ । सेचन्त्टनल साइटमा
सूचना प्रवाहका लामर् प्रमत मवहना रु. ५०० का दिले मेमिकल िे कियि (अमधकृत)का लामर् मोवाईल
रिचाजय लर्ायतका खचय यो चशषयकबाट र्नय सवकनेछ ।

बजेट वाँिर्ाँि : प्रकोपजन्त्य िोर्हरुको वािे मा अमभमुचखकिर् काययक्रमका लामर् स्वीकृत िकम बाट करिब
७५ प्रमतशत ि साईट संचालन खचयका लामर् करिव २५ प्रमतशत बजेट वाँिर्ाँि र्िी कायय संचालन
र्नुप
य दयछ ।काययक्रमको अचख्तयािी सम्बचन्त्धत सेन्त्टनल साइयटलाइय नै पठाउनुपदयछ ।

काययक्रम सञ्चालन तथा सन्त्दभय सामाग्रीहरुको लामर् इवपमिममयोलोजी तथा िोर् मनयन्त्रर् महाशाखा तथा
स्वास््य मनदे शनालयमा समन्त्वय र्नय सवकनेछ ।

खचय र्दाय अथय मन्त्रालय द्वािा जािी काययक्रम सञ्चालन मनदे चशका (पमछल्लो संस्किर्), सावयजमनक
खरिद ऐन, मनयमावली तथा आमथयक व्यवस्थापन सम्बचन्त्ध मनयम अमनवायय पालना र्नुय पनेछ ।
अमभलेख
तथा

प्रमतवेदन
सन्त्दभय

सामाग्री

काययक्रम सम्पन्न र्िे पश्चात सो सम्बन्त्धी प्रमतवेदन तयाि र्िी मनदे चशत िाँचा (अनुसच
ु ी १)मा काययक्रम
सम्पन्न र्िे को १५ र्दनमभर इवपमिममयोलोजी तथा िोर् मनयन्त्रर् महाशाखा तथा स्वास््य
मनदे शनालयमा

पठाउनुपदयछ । साथै प्रकोपजन्त्य िोर्हरुको मनयममत रूपमा, पूर्य ववविर् सवहतको

प्रमतवेदनको सुमनचश्चतता हुनप
ु छय।

A guide to EWARS, 2019, EDCD Presentation, Data from the DHIS2 system

234

२. सेचन्त्टनल साइयटहरूमा इयवासय सम्बचन्त्ध अमभमुचखकिर् तथा सेचन्त्टनल साईटहरुको सं चालन खचय
ववमभन्न संक्रामक तथा महामािीजन्त्य िोर्हरुको मनर्िानी प्रर्ाली Early Warning and Reporting

System (EWARS) मा रतु सूचना प्रवाहको लामर् मबमभन्न स्वास््य संस्थाहरूलाइय सेचन्त्टनल साईट
कायम र्रिएको छ। हाल कायम भएका सेचन्त्टनल साइयटहरूले चजल्लामा संक्रामक िोर्हरू
परिचय

र्ैमलएको अवस्थामा सम्पूर्य सूचना इयवासयमा प्रवाह र्नय नससने भएको हुनाले मनचश्चत मापदण्ि
पूिा र्िे का स्वास््य संस्थालाइय सेचन्त्टनल साइयटको रूपमा दताय र्नय जरूिी छ । थप र्िीएका

साइयटमा काययित सम्पूर्य स्वास््यकमीहरूलाइय इयवासयमा सूचना प्रवाह पूव्य सो सम्बचन्त्ध

अमभमुचखकिर् र्नुय आवश्यक हुन्त्छ।कमतपय साइयटहरूको शुन्त्य तथा ५० प्रमतशतभन्त्दा कम
रिपोवटङ इयवासयमा भइय िहेको अवस्थामा त्यसलाइय मनयममत रिपोवटङ र्िाउनु आवश्यक छ ।

नयाँ EWARS सेचन्त्टनल साईटमा काययित चचवकत्सक तथा स्वास््यकमीहरुलाई ईवासयको महत्व
तथा महामािीजन्त्य िोर्हरुबािे रतु जानकािी र्िाउँदा पनय ससने सकािात्मक प्रभावबािे
उद्देश्य

जानकािी र्िाउने ।

संक्रामक िोर्हरुको त्यांक, अमभलेख, व्यवस्थापन, चशघ्र ि मनयममत रूपमा प्रमतवेदन र्नयको
लामर् सुमनचश्चता र्ने ।

कम तथा शुन्त्य रिपोवटङ भएका साइयटहरूबाट मनयममत रिपोवटङ र्ने व्यवस्था ममलाउने ।
अपेचक्षत

प्रमतर्ल

नयाँ कायम भएका साइयटहरूबाट EWARS मा प्रमतवेदन र्नुप
य ने िोर्हरुको तोवकएको समयमा
मनयममत प्रमतवेदन हुनछ
े ।

मनयममत र्ुर्स्तिीय प्रमतवेदनको सुमनचश्चतता हुनछ
े ।

ववर्तमा कायम भएका साइयटहरूबाट मनयममत रिपोवटङ हुनछ
े ।
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यो चशषयकको िकमबाट प्रदे श अन्त्तर्यत EWARSमा प्रमतवेदन र्नय थप र्िीएका ि कम/शुन्त्य
रिपोवटङ भएका सेचन्त्टनल साइटहरूमा काययक्रम २ र्दन संचालन र्नुय पछय।

अमभमुखीकिर् काययक्रम सञ्चालन इयवासय र्ोकल पसयन वा त्यांक अमधकृतले र्नुय पछय ।काययक्रम

संचालन पूवय कायययोजना तयाि र्रि स्वीकृत र्िे ि मार सेचन्त्टनल साइयट कायम भए लर्त्तै ि
पुिाना साइयटहरूमा प्रथम, दोस्रो, तेस्रो ि चौथो रैमामसकमा काययक्रम सञ्चालन र्नुप
य दयछ ।
अमभमुखीकिर् काययक्रम सेचन्त्टनल साइटमा सञ्चालन र्नुप
य दयछ ।

काययक्रम संचालनको श्रोत ब्यचिमा अस्पतालको मेमिकल सुपरिटे ण्िेन्त्ट, EDCD, स्वास््य
मनदे शनालय, स्वास््य कायायलय, तामलम प्राप्त व्यचि, इयवासय र्ोकल पसयन ि त्यांक अमधकृत
हुन ससनेछन् ।

एक वा दुइय समुहमा काययक्रम संचालन र्नय सवकनेछ ।
एक समूहमा ३०-४० जना सहभार्ी हुनप
ु दयछ ।
सञ्चालन
प्रकृया

काययक्रममा कचम्तमा ४ वटा सैद्धाचन्त्तक ि प्रायोमर्क मबषयवस्तुको कक्षा हुनप
ु दयछ ।

सैद्धाचन्त्तक स्वास््यकमीहरूलाइय ि मेमिकल िे कियिलाइय थप प्रायोमर्क मबषयवस्तुको बािे मा
जानकािी र्दनुपदयछ ।

सेचन्त्टनल साईटमा काययित चचवकत्सक तथा स्वास््यकमीहरू, स्वास््य कायायलयका स्वास््यममी,
RRT सम्पकय ब्यचि ि अन्त्य स्वास््य संस्थाका स्वास््यकमी समेत अमभमुखीकिर् काययक्रममा
सहभार्ी हुने छन् ।

काययक्रममा कचम्तमा मनम्नअनुसािका ववषयबस्तु समावेश हुन ु पदयछ ।
Principles and practices of Disease Surveillance
Overview of EWARS and importance of timely reporting
EWARS in DHIS2
Case Definitions of reportable diseases
Role of Laboratory in case detection
Role and responsibilities of Medical Superintendent, Medical Officer, Nursing staff,
Paramedics, Lab personnel
Development of internal mechanism for timely recording and reporting of EWARS related
data and variables
प्रदे श
१

मधेश

वार्मती

९००

९००

२८००

र्ण्िकी

लुचम्वमन

कर्ायली

सुदिु पचश्चम

१०००

९००

६००

बजेट वाँिर्ाँि :

अमभमुचखकिर् काययक्रमका लामर् स्वीकृत िकमबाट करिब ४० प्रमतशत, साईट संचालन खचयका
वजेट

बाँिर्ाँि

लामर् करिव २५ प्रमतशत ि ३५ प्रमतशत रिपोवटङको लामर् आवश्यक िेससटप/ल्यापटप वा
वप्रन्त्टि व्यवस्थापन महाशाखाले तयाि र्िे को स्पेमसवर्केसन अनुसाि खरिदको लामर् बजेट
वाँिर्ाँिपमछ स्वास््य मनदे शनालयले कायय संचालन र्नुप
य दयछ ।

काययक्रम सञ्चालन तथा सन्त्दभय सामाग्रीहरुको लामर् इवपमिममयोलोजी तथा िोर् मनयन्त्रर्
महाशाखामा समन्त्वय र्नय सवकनेछ ।

कायय सं चालन तथा अन्त्य खचय सम्बन्त्धमा

आवश्यकता पवहचान तथा योजना तयाि र्रि इन्त्टिनेट सञ्चालन, िाटाकािय रिचाजय र्नय, रिपोवटयङ्ग
काययको लामर् आवश्यक पने अन्त्य सामान खरिद र्नय सवकनेछ । सेचन्त्टनल साइटमा सूचना

236

प्रवाहका लामर् प्रमत मवहना रु. ५०० का दिले

मेमिकल िे कियि (अमधकृत)का लामर्

मोवाईल रिचाजय लर्ायतका खचय यो चशषयकबाट र्नय सवकनेछ ।

खचय र्दाय अथय मन्त्रालय द्वािा जािी काययक्रम सञ्चालन मनदे चशका (पमछल्लो संस्किर्),

सावयजमनक खरिद ऐन, मनयमावली तथा आमथयक व्यवस्थापन सम्बचन्त्ध मनयम अमनवायय पालना
र्नुय पनेछ ।
अमभलेख

काययक्रम सम्पन्न र्िे पश्चात सो सम्बन्त्धी प्रमतवेदन तयाि र्िी मनदे चशत िाँचा (अनुसच
ु ी १)मा

प्रमतवेदन

पठाउनुपदयछ ।

तथा

सन्त्दभय

सामाग्री

काययक्रम सम्पन्न र्िे को १५ र्दनमभर इवपमिममयोलोजी तथा िोर् मनयन्त्रर् महाशाखामा
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३. महामािीको सर्र्ल
भ ेन्स
िोर्को प्रकोपको सम्भाववत घटना पवहचान र्ने िोर् मनर्िानी प्रर्ालीले सम्भाववत प्रकोप/महामािीको
समयमै पवहचान र्रि महामािीको समयमै तयािी ि प्रमतवक्रयामा तयाि पानय मद्दत पुयायउँछ।

कोमभि १९, हैजा, इन्त्फ्लुयन्त्जा लर्ायत महामािी र्ैलाउन ससने मबमभन्न संक्रामक िोर् लार्ेका
परिचय

वविामीहरू पत्ता लार्ेको स्थानमा अन्त्य व्यचिहरुलाइय समेत सो िोर् सनय ससने भएकोले संक्रामक िोर् लार्ेका
वविामीहरुको सम्पकयमा आएका अन्त्य व्यचिहरूको खोजपिताल र्रि समयमै CICT र्नय सकेको खण्िमा

िोर् थप र्ैलनबाट िोसन सवकन्त्छ ।सम्भाववत थप मबिामीहरूको सवक्रय खोजपड्ताल र्नय जानको लामर्
आवश्यक यातायात लर्ायत अन्त्य खचय समयमै नै उपलब्ध भएको खण्िमा समभयलेन्त्स कायय थप प्रभावकािी
हुनक
ु ा साथै संक्रामक िोर्हरूको िोकथामका लामर् सहयोर् पुग्नेछ ।

सम्भाववत कसंक्रामक िोर्हरूको समयमै सतकयता प्राप्त र्नय (alertness), सोवह अनुसाि प्रमतवक्रया र्नय
उद्देश्य

सहज हुनछ
े ।

संक्रामक िोर् लार्ेका थप नयाँ वविामीहरु पत्ता लाग्नेछन् । साथै नयाँ वविामीहरुले समयमा नै उपचाि
पाउनेछन् ।

सम्भाववत प्रकोप/महामािी मनयन्त्रर् र्नय ि अप्रत्याचशत नोससानी हुनबाट िोसन सवकनेछ ।
अपेचक्षत

प्रमतर्ल

महामारि समभयलेन्त्सवाट संक्रामक िोर्का थप नयाँ वविामी पत्ता लामर् समयमा नै उपचाि हुनछ
े ।
वविामीहरु समयमा नै अस्पतालमा आई िोर्को मनदान तथा उपचाि र्नेछन् ।
महामािीजन्त्य अन्त्य िोर्हरुको िोकथाम ि मनयन्त्रर्मा सहयोर् पुग्नेछ ।

कृयाकलाप १ - Outbreak भएको वा ववर्तमा महामािी प्रभाववत क्षेरलाई मध्यनजि र्िी महामािी
िोर्हरूको समभयलेन्त्स र्नुप
य नेछ । समभयलेन्त्स कायय संचालनको लामर् इवपिीममयोलोजी तथा िोर् मनयंरर्

महाशाखाले तयाि र्िे को महामािी समभयलेन्त्स चेकमलि (अनुसच
ु ी २)अनुसाि र्नुप
य नेछ । यस काययमा
सञ्चालन
प्रकृया

खवटने कमयचािीहरुले केसको खोज पड्ताल र्ािाम अमनवायय रूपमा अद्यावमधक र्नुप
य नेछ । उि काययक्रम
संचालन र्दाय एक पटकमा बविमा रु. २५,००० (पचच्चस हजाि) सम्म खचय र्नय सवकनेछ । उि काययक्रम

एक स्थानमा बविमा ३ र्दन सम्म सञ्चालन र्नय सवकनेछ ि सहभार्ीहरुलाई नेपाल सिकािको मनयमानुसाि
भुिामन र्नुप
य नेछ ।

थप िोर्ी खोजपड्तालका लामर् पवहलो िोर्ी भेवटएको घि तथा स्थानलाई आधाि मानी सलस्टि वािय र्ाँउ
बस्तीहरुमा कम्तीमा २५ दे चख ५० घि सभे र्रि काययक्रम संचालन र्नुप
य नेछ ।
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कृयाकलाप २ – समभयलेन्त्स काययमा संलग्न स्वास््यकमीहरूलाइय महामािीको समयमा र्रिने समभयलेन्त्स
सम्बचन्त्ध १ र्दनको अमभमुचखकिर् काययक्रम संचालन र्नुप
य दयछ ।

कृयाकलाप ३ – समभयलेन्त्सको क्रममा प्राप्त त्याँकहरूको मनयममत िे कमियङ, रिपोवटङ र्ने, त्यांक
ववश्लेषर् र्िी नमतजा प्रसाि र्नुप
य दयछ ।
प्रदे श
वजेट

बाँिर्ाँि

१

मधेश

वार्मती

र्ण्िकी

लुचम्वमन

कर्ायली

सुदिु पचश्चम

५००

५००

६००

५००

५००

५००

५००

खचय र्दाय अथय मन्त्रालय द्वािा जािी काययक्रम सञ्चालन मनदे चशका (पमछल्लो संस्किर्), सावयजमनक
खरिद ऐन, मनयमावली तथा आमथयक व्यवस्थापन सम्बचन्त्ध मनयम अमनवायय पालना र्नुय पनेछ ।

अमभलेख
तथा

प्रमतवेदन

काययक्रम सम्पन्न र्िे पश्चात सो सम्बन्त्धी प्रमतवेदन १५ र्दनमभर मनर्दयि िाँचामा तयाि र्िी
इवपमिममयोलोजी तथा िोर् मनयन्त्रर् महाशाखामा पठाउनुपदयछ ।

सन्त्दभय

सामाग्री

४. मबमभन्न सं क्रामक िोर्हरू मलेरिया, िेंर्,ु कालाजाि, हैजा, झािापखाला, मौसमी रूघाखोकी आर्दको
रतु सूचना प्रवाहको लामर् Early Warning and Reporting System (EWARS) सममक्षा
औलो, कालाजाि, िेंर्,ु झािापखाला, मौसमी रूघाखोकी लर्ायत मबमभन्न संक्रामक िोर्हरूको सूचना

प्रवाह Early Warning and Reporting System (EWARS) मा समयमा नै पूर्य ववविर् सवहत भइय िहेको
परिचय

छ वा छै न, िे कमियङ तथा रिपोवटङमा भएका समस्या, च ुनौतीहरू, सेचन्त्टनल साइयटमा अमभमुचखकिर्
काययक्रम कसरि सञ्चालन भइयिहेका छन्, काययक्रमको प्रर्मत तथा मबिामीहरूको त्याक ववश्लेषर्,
िे कमियङ तथा रिपोवटङ टुलको मबषयमा छलर्ल र्रि आर्ामी बषयहरूमा EWARSमा रतु सूचना
प्रवाहको प्रभावकारिता बिाउनका लामर् प्रदे श स्तिीय सममक्षा काययक्रम सञ्चालन हुनछ
े ।

उद्देश्य
अपेचक्षत

प्रमतर्ल

मबमभन्न संक्रामक िोर्हरू मलेरिया, िेंर्,ु कालाजाि, हैजा, झािापखाला, मौसमी रूघाखोकी आर्दको

Early Warning and Reporting Systemमा प्रमतकाययको लामर् आवश्यक सूचना समयमा नै रतु प्रवाह
र्नय ।

मबमभन्न संक्रामक िोर्हरूको सम्पूर्य ववविर् समयमा नै सेचन्त्टनल साइयटहरूबाट EWARSमा सम्प्रेषर्
हुनेछ ।

वजेटको परिमधमभर िवह प्रदे शमभर िहेका सम्पूर्य सेचन्त्टनल साइयट (संचघय, मनजी, ममसनिी अस्पताल,
मेमिकल कलेज)हरूमा काययित मेमिकल सुपरिटे ण्िेन्त्ट/मनदे शक, मेमिकल िे कियि/रिपोवटङ र्ने
सञ्चालन
प्रकृया

स्वास््यकमी वा कमयचािी सवहत दुइय र्दनको काययक्रम संचालन र्नुप
य दयछ ।

इयवासय सम्बचन्त्ध मार्यदशयन, प्रत्येक साइयटको रिपोवटङ अवस्था, case load, Data Quality आर्द
सम्बन्त्धी छलर्ल र्नुप
य नेछ ।

सहजकतायका रुपमा EDCD को र्ोकल पसयन, सम्वचन्त्धत स्वास््य हेने मन्त्रालयका स्वास््य महाशाखा

प्रमुख, स्वास््य मनदे शनालयका काययक्रम हेने शाखा प्रमुख, र्ोकल पसयन ि त्याङ्क अमधकृत हुनछ
े न् ।
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सममक्षा र्ोष्ठीमा प्रस्तुतीकिर्को िाँचाका लामर् इवपमिममयोलोजी तथा िोर् मनयन्त्रर् महाशाखामा समन्त्वय
र्नय सवकनेछ ।

खचयको सम्वन्त्धमा चालु आ. व. को वजेट परिमध मभर िवह खचयको मनदे चशका अनुसाि वाँिर्ाँि र्रि
काययक्रम संचालन र्नुप
य नेछ ।
प्रदे श
वजेट

बाँिर्ाँि

१

मधेश

वार्मती

र्ण्िकी

लुचम्वमन

कर्ायली

सुदिु पचश्चम

५००

५००

६००

५००

५००

५००

५००

खचय र्दाय अथय मन्त्रालय द्वािा जािी काययक्रम सञ्चालन मनदे चशका (पमछल्लो संस्किर्), सावयजमनक
खरिद ऐन, मनयमावली तथा आमथयक व्यवस्थापन सम्बचन्त्ध मनयम अमनवायय पालना र्नुय पनेछ ।

अमभलेख
तथा

प्रमतवेदन
सन्त्दभय

सामाग्री

काययक्रम सम्पन्न र्िे पश्चात सो सम्बन्त्धी प्रमतवेदन तयाि र्िी मनदे चशत िाँचामा काययक्रम सम्पन्न
र्िे को १५ र्दनमभर इवपमिममयोलोजी तथा िोर् मनयन्त्रर् महाशाखामा पठाउनुपदयछ ।
A guide to EWARS, 2019, EDCD Presentation, Data from the DHIS2 system

५. खानेपानी र्ुर्स्ति मनर्िानी
खानेपानी आयोजनावाट ववतिर् भएको वपउने पानीको र्ुर्स्ति सर्ा ि सुिचक्षत भएको सुमनचश्चत

र्नयको लामर् खानेपानी सुिक्षा योजना लार्ु भएका तथा नभएका आयोजनामा मूल, ववतिर् प्रर्ालीको
परिचय

वाताविर्ीय अनुर्मन र्ने, आयोजनाहरूबाट ववतिर् भएका खानेपानी र्ुर्स्तिको मनयममत समभयलेन्त्स ि
पानीजन्त्य िोर् र्ैमलएका ि र्ैमलन ससने सम्भाववत स्थानहरुमा खानेपानी र्ुर्स्ति मनर्िानी र्ने

मनकायले उपलब्ध स्रोत ि क्षमताको आधािमा आफ्नो काययववमध तयाि र्रि समभयलेन्त्स कायय र्नुप
य दयछ

। पानी र्ुर्स्ति मनर्िानी मार्यमनदे शन – २०७६ को कायायन्त्वयन, पानीको र्ुर्स्ति पिीक्षर् ि सेवा
प्रदायकद्वािा पिीक्षर्को नमतजाको अमभलेख िाख्न सहयोर् पुयायउँछ ।

प्रदुवषत खानेपानीबाट दे खा पने पानीजन्त्य िोर्हरुको (Water Borne Diseases) न्त्यूमनकिर् र्नयका लामर्
खानेपानी र्ुर्स्ति मनर्िानी र्ने साथै सुिचक्षत ि सर्ा खानेपानी ववतिर्को लामर् आवश्यक सुझाव
उद्देश्य

र्दने ।

खानेपानी र्ुर्स्ति मनर्िानी सम्बचन्त्ध वक्रयाकलापहरूको सममक्षा र्ने ि gaps पवहचान र्ने ।

िाविय खानेपानी र्ुर्स्ति मापदण्ि, २०२२ बािे मा सिोकािवाला मनकायहरूसँर् जानकािी प्रदान र्ने
WSP को अनुर्मनको लामर् प्राववमधक जानकािी उपलब्ध र्िाउने ।
अपेचक्षत

प्रमतर्ल

सञ्चालन
प्रकृया

खानेपानी आयोजनाहरूमा खानेपानी सुिक्षा योजना लार्ु र्ने परिपाटीको ववकास भइ प्रदुवषत
खानेपानीका कािर्ले दे खा पने पानीजन्त्य महामािी िोर्हरुको संख्यामा कमम आउनेछ ।

िाविय खानेपानी र्ुर्स्ति मापदण्ि, २०२२मा उल्लेख भएका ववविर्हरूको बािे मा जानकािी प्राप्त
हुने ि उि मापदण्ि अनुसाि खानेपानी मनर्िानीको क्रममा ववतिर् भएको सुमनचश्चत हुने ।
यस अन्त्तर्यत २ वटा वक्रयाकलाप संचालन र्नय सवकने छ।

कृयाकलाप १ – खानेपानी आयोजनामा वर्ल्ि स्तिको कृयाकलाप

खानेपानी आयोजनाहरुको Mapping र्ने ि खानेपानी सुिक्षा योजना लार्ु भएका आयोजनाहरूको

मुहान, ववतिर् प्रर्ालीको वाताविर्ीय पिीक्षर्, अवलोकन र्िी सुधाि र्नुय पने वुँदाहरु वािे उपभोिा
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समममतलाई जानकािी र्िाउने ।यर्द खानेपानी पिीक्षर् र्नुप
य िे मा पिीक्षर्को ब्यवस्था ममलाउने ि
परिक्षर्को परिर्ाम सम्वचन्त्धत मनकायलाई उपलब्ध र्िाउने।

पानीजन्त्य िोर् र्ैमलएका स्थानको खानेपानीको स्रोत वा ववतिर् प्रर्ालीको अनुर्मन ि सुधािका

लामर् खानेपानी परिक्षर्, Clorination को लामर् auto dosing system को लामर् तामलम सवहत सहयोर्
र्ने, सुझाव ि जनचेतना जर्ाउने वक्रयाकलापहरु संचालन र्ने।

कृयाकलाप २ – २ र्दनको खानेपानी आयोजनाका सम्बचन्त्धत पधामधकािी/स्वास््यकमी तथा
उपभोिा समुहहरुलाइय तामलम

िाविय खानेपानी र्ुर्स्ति मापदण्ि, २०२२ कायायन्त्वयन मनदे शन, WQSS तथा WSP सम्बन्त्धमा
आवस्यकता अनुसाि तामलम/अमभमुखीकिर् काययक्रम संचालन र्ने ।

खानेपानी आयोजनाका सम्बचन्त्धत पधामधकािी तथा उपभोिा समुहहरुलाई WQSS, WSP ि WQSS
मा उनीहरुको भूममका तथा दावयत्व बािे जानकािी र्िाउने ।

नोटः र्ण्िकी प्रदे शमा यस चशषयकमा िकम छु ट दे चखएकोले Water Safety Plan Mapping

काययक्रमबाट चाि लाखका दिले खानेपानी र्ुर्स्ति मनर्िानी अन्त्तर्यतका काययक्रमहरू संचालन र्नय
सवकनेछ ।
प्रदे श
वजेट

बाँिर्ाँि

१

मधेश

वार्मती

४००

४००

५००

र्ण्िकी

लुचम्वमन

कर्ायली

सुदिु पचश्चम

४००

४००

४००

खचय र्दाय अथय मन्त्रालय द्वािा जािी काययक्रम सञ्चालन मनदे चशका (पमछल्लो संस्किर्), सावयजमनक
खरिद ऐन, मनयमावली तथा आमथयक व्यवस्थापन सम्बचन्त्ध मनयम अमनवायय पालना र्नुय पनेछ ।

अमभलेख तथा

काययक्रम सम्पन्न र्िे पश्चात सो सम्बन्त्धी प्रमतवेदन १५ र्दनमभर मनर्दयि िाँचा (अनुसच
ु ी ३)मा तयाि

सन्त्दभय

िाविय खानेपानी र्ुर्स्ति मनर्िानी (समभयलेन्त्स) मनदे चशका, २०७० (प्रथम संशोधन २०७६),
http://dwssm.gov.np

प्रमतवेदन
सामाग्री

र्िी

इवपमिममयोलोजी तथा िोर् मनयन्त्रर् महाशाखामा पठाउनुपदयछ ।

६. Water Safety Plan Mapping
Water Safety Plan (WSP) लार्ु भएका खानेपानी आयोजनाहरूले ववतिर् र्िे को पानी मानव

उपभोर्को सुिचक्षत ि सर्ा छ भनी सुमनचश्चत र्दयछ । WSP लार्ु नभएका आयोजनाहरूबाट आपूमतय
परिचय

भएको पानी दूवषत हुने भएकोले स्वास््यमा रतु प्रमतकूल प्रभाव पाने पानीको कािर् हुने जोचखमजन्त्य
िोर्हरू जस्तै हैजाको प्रकोप हुने सम्भावना बिी हुन्त्छ। WSP ले पानीको आपूमतयलाई खतिामा पानय
ससने जोचखमहरू पवहचान र्नय, प्राथममकता र्दन ि व्यवस्थापन र्नय मद्दत र्नुक
य ा साथै पानीजन्त्य
िोर्हरू िोकथाम र्नय मद्दत पुयायउँछ ।

Water Safety Plan Mapping को प्राथममक उद्देश्य WSP लार्ु भएका खानेपानी आयोजनाहरूको
उद्देश्य

स्रोतमा हुने प्रदूषर् न्त्यूनीकिर्, उचचत उपचाि प्रवक्रयाहरु मार्यत प्रदूषर् कम र्ने वा हटाउने, ववतिर्
प्रर्ालीमा प्रदूषर् को िोकथाम ि मानव स्वास््यको िक्षा र्नय िाम्रो पानी आपूमतय अभ्यास सुमनचश्चत र्ने
िहेको छ ।

अपेचक्षत

प्रमतर्ल

WSP Mappingले पानीको स्रोतहरू, आपूमतय प्रर्ालीको सम्भाववत जोचखम ि जनस्वास््यमा पनय ससने
जोचखमलाइय न्त्युमनकिर् र्नय सहयोर् र्दयछ ।
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Geo coordinate अनुसाि WSP लार्ु भएका खानेपानी आयोजनाहरूको Mapping र्िे ि compile र्ने ि
सञ्चालन
प्रकृया

रिपोट तयाि र्नुय पदयछ ।

इवपमिममयोलोजी तथा िोर् मनयन्त्रर् महाशाखाको सहयोर्मा खानेपानी आयोजनाहरूको बािे मा

जानकािी प्राप्त र्नय NWASHको खानेपानी र्ुर्स्ति मोड्युलको बािे मा प्रदे श स्तिीय खानेपानी र्ुर्स्ति
मनर्िानी समममत, खानेपानी र्ुर्स्ति मनर्िानीको र्ोकल पसयन लर्ायत मनर्िानीमा संलग्न अन्त्य
स्वास््यकमीहरूलाइय १ र्दन अमभमुचखकिर् काययक्रम संचालन र्नुय पदयछ ।
प्रदे श

वजेट

बाँिर्ाँि

१

मधेश

वार्मती

र्ण्िकी

लुचम्वमन

कर्ायली

सुदिु पचश्चम

१००

१००

१००

५००

१००

१००

१००

खचय र्दाय अथय मन्त्रालय द्वािा जािी काययक्रम सञ्चालन मनदे चशका (पमछल्लो संस्किर्), सावयजमनक
खरिद ऐन, मनयमावली तथा आमथयक व्यवस्थापन सम्बचन्त्ध मनयम अमनवायय पालना र्नुय पनेछ ।

अमभलेख तथा

काययक्रम सम्पन्न र्िे पश्चात सो सम्बन्त्धी प्रमतवेदन मनर्दयि िाँचामा तयाि र्िी १५ र्दन मभर

सन्त्दभय सामाग्री

िाविय खानेपानी र्ुर्स्ति मनर्िानी (समभयलेन्त्स) मनदे चशका, २०७० (प्रथम संशोधन २०७६),
http://dwssm.gov.np

प्रमतवेदन

इवपमिममयोलोजी तथा िोर् मनयन्त्रर् महाशाखामा पठाउनुपदयछ ।

७. खानेपानी परििणका लाधग रिएजेन्ट ि अन्य सामाग्री तथा मेर्सन खिीद
खानेपानी गुणस्ति तनगिानी कायभलाइभ प्रर्ावकािी बनाउन ि महामािी फैर्लएको वा फैर्लन सक्ने
परिचय

अवस्थामा बबर्र्न्न साना, ठूला खानेपानी आयोजनाहरूले ववतिण गिे को खानेपानी िाजष्िय

खानेपानी गुणस्ति मापदण्ड, २०२२ अनुसाि सुिक्षित र्एको सुतनजश्चत गनभको लाधग ववतरित

खानेपानीको मूल, ववतिण प्रणाली ि आयोजनाबाट ववतिण र्एका घििुिीबाट खानेपानीको नमूना
संकलन गिी बबर्र्न्न रिएजेन्ट तथा मेर्शनको प्रयोग गिी परििण गनुभपदभछ ।

खानेपानी आयोजनाहरूबाट ववतिण गिीएको खानेपानीको प्रत्यि वा अप्रत्यि प्रर्ाव मूल्यांकन गनभ
उद्दे श्य

आवश्यक रिएजेन्ट लगायत अन्य सामाग्री ि मेर्शन खिीद गने ।

स्वास््य कायाभलय/प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूमा चालु अवस्थामा निहेका पानी पिीिण गनभ
मेर्शनको ममभत गने ।

तनयर्मत रूपमा खानेपानीको गण
ु स्ति तनगिानी गनभको लाधग पानी पिीिण गने मेर्शन खिीद वा
अपेक्षित
प्रततफल

ममभत र्इभ स्वास््य कायाभलय/अस्पतालहरूमा चालु अवस्थामा िहेको हुनेछ ।
पानी पिीिणको लाधग आवश्यक रिएजेन्ट लगायत अन्य सामाग्री तनदे शनालय/स्वास््य
कायाभलय/प्रदेश अस्पतालहरूमा मौज्दात िहेको हुनेछ ।
खानेपानी गुणस्ति तनगिानी कायभ व्यवजस्थत रूपम संचालन र्एको हुनछ
े ।

प्रदे श अन्तिगतका स्वास््य कायाभलय/प्रदे श अस्पतालमा ममभत वा खिीद गनुभपने पानी पिीिण
सञ्चालन
प्रकृया

मेर्शन (Water Testing Kit) ि पानी पिीिणको लाधग आवश्यक रिएजेन्ट लगायत अन्य सामाग्रीको
लगत तनमाभण पश्चात ् खिीद योजना तयाि गिी दोस्रो, तेस्रो, चौथो रैमार्सकमा अनुसच
ु ी ४मा
उल्लेख र्एको स्फेर्सक्रफकेसन अनस
ु ाि खिीद गनुभ पदभछ ।

ममभत वा खिीद गिीएका मेर्शनको लगत सहहतको ववविण िाख्नप
ु दभछ ।
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पानी पिीिणको प्रततवेदन, पानीजन्य िोगहरूको र्ािलाइभ आिाि मानी रिएजेन्ट लगायतका

सामाग्री ववतिण गनुभपदभछ ि अत्यावश्यक अवस्थामा ववतिण/पिीिण गनभको लाधग तनदे शनालयमा

पतन मौज्दात िाख्नुपदभछ ।
Probable Required Reagents/consumables:
For pH test: Battery, buffer solution of pH 7 – 500 ml
Electrical Conductivity: Battery, standard solution 1413µs/cm- 100 ml
FRC test - DPD 1 tablets and comparator vail if needed
E. coli test: membrane filter paper, microbiological media compatible with test kit, methanol and
battery if discharged during inspection of provided test kit.
Autoclave, sample bottles and icebox
प्रदे श
१
वजेट बााँडफााँड

मिेश

वागमती

गण्डकी

६००

८००

५००

लुजम्वतन
७००

कणाभली
६००

सुदिु पजश्चम
४००

खचभ गदाभ अथभ मन्रालय द्वािा जािी कायभिम सञ्चालन तनदेर्शका (पतछल्लो संस्किण),

सावभजतनक खरिद ऐन, तनयमावली तथा आधथभक व्यवस्थापन सम्बजन्ि तनयम अतनवायभ पालना
अर्र्लेख तथा
प्रततवेदन
सन्दर्भ

सामाग्री

गनुभ पनेछ ।

खिीद र्एका सामाग्रीहरूको अर्र्लेख िाखी सो को प्रततवेदन दाखखला गिे को १ ५ हदन र्र्र
इवपडडर्मयोलोजी तथा िोग तनयन्रण महाशाखामा पठाउनुपदभछ ।
सावभजतनक खिीद तनयमावली, २०६४

८. खाद्य र्ुर्स्ति मनर्िानी
समय समयमा हुने महामािीजन्त्य िोर्हरू मध्ये प्रमुख िोर् झािापखाला दुवषत खानाको माध्यमबाट
परिचय

हुने र्दयछ । भववमयमा यस्ता िोर्हरू न्त्यमु नकिर् र्नय, खाद्य पदाथयको छनौट, भंिािर्, तयािी तथा
प्रयोर् र्दाय सुिचक्षत तरिकाले र्ने बानीको ववकास र्नयको लामर् सम्वचन्त्धत सिोकािवाला

मनकायहरुलाई उत्प्रेरित र्नुक
य ो साथै खाद्य पदाथयका कािर्ले महामािी र्ैमलएमा त्यसको कािर्वािे
अवर्त भइय समयमा नै िोकथाम ि मनयन्त्रर् र्नयको लामर् खाद्य र्ुर्स्ति मनर्िानी र्रिन्त्छ ।

उद्देश्य

अपेचक्षत

प्रमतर्ल
सञ्चालन
प्रकृया

खाद्य ववशािताका कािर्ले हुनससने ववमभन्न िोर्हरू (Food Borne Diseases) को कािर् पत्ता लर्ाइ
दुवषत खाद्य पदाथयको कािर् हुने िोर्हरू र्ैलन नर्दने ि िोर् र्ैमलन ससने सम्भाववत अवस्था
पवहचान र्िी िोकथाम र्नुय काययक्रमको मुख्य उद्देश्य हो।

खाद्य पदाथयको र्ुर्स्ति सम्वचन्त्ध जनचेतनामा अमभबृवद्ध हुन र्ई खानेकुिाको र्ुर्स्ति कायम िाख्ने

बानीको ववकास हुनेछ ि अन्त्ततः प्रदुवषत खानेकुिाका कािर्ले दे खा पने खाद्य ववशािता सम्बन्त्धी
िोर्हरुमा कमम आउनेछ ।

कृयाकलाप १ – अमभमुचखकिर् काययक्रम
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खाद्य सिसर्ाई, खाद्य सुिक्षा ि खाद्यजन्त्य िोर्हरुको कािर्, िोकथाम मनयन्त्रर् सम्वन्त्धमा

सिोकािवालाहरुको सहभामर्तामा प्रदे श तथा चजल्ला स्तिमा अमभमुखीकिर् काययक्रम समेत सञ्चालन
र्नय सवकनेछ ।

अमभमुखीकिर् काययक्रममा होटल ब्यवसायी संघ, होटल वा िे िुिेन्त्टका प्रमतमनधी, नार्रिक समाज,
सुिक्षा मनकाय, उद्योर् वाचर्ज्य संघ, स्वास््यकमी, अन्त्य संघ संस्थाहरु तथा सिोकािवालाहरूको
सहभामर्तामा संचालन र्नुय पदयछ।

अमभमुचखकिर् काययक्रम संचालनको लामर् प्रदे श स्वास््य मनदे शनालयका मनदे शक, स्वास््य

कायायलयका प्रमुख, तामलम प्राप्त ब्यचि, मेमिकल सुपरिटे ण्िेन्त्ट, खाद्य प्रववमध तथा र्ुर् मनयन्त्रर्

कायायलयको प्रमतमनमध आर्द व्यचि स्रोत व्यचिका रुपमा सहजीकिर् कायय र्िाउन सवकने छ ।

अमभमुचखकिर्/अन्त्तिकृया काययक्रम १ र्दन संचालन र्नुप
य छय। काययक्रममा कचम्तमा मनम्नअनुसािका
ववषयबस्तु समावेश हुन ु पदयछ ।
Food Hygiene
Food Safety
Causes of Food Borne Diseases, Control and Prevention
कृयाकलाप २ – वर्ल्िस्तिको अनुर्मन तथा अमभमुचखकिर् काययक्रम

खाद्य पदाथयका कािर्ले कुनै िोर् र्ैमलएमा िोर् र्ैलावटको कािर् सो को िोकथाम ि भववश्यमा
िोर्को पुनिावृचत्त िोसने वक्रयाकलाप संचालन र्नुय पछय।

खाद्य सुिक्षा तथा सिसर्ाइको सन्त्दभयमा िे िुिेन्त्ट तथा होटलहरूमा अनुसच
ु ी ५ अनुसाि चेकमलिको
बािे मा व्यवसायीलाइय जानकािी र्िाइय चेकचजि अनुसाि ववविर् तयाि र्िी
बािे मा जनचेतनामूलक काययक्रम र्नुप
य छय ।

सुिक्षा तथा सिसर्ाइको

प्रदे श
वजेट

बाँिर्ाँि

१

मधेश

४००

४००

वार्मती

र्ण्िकी

लुचम्वमन

कर्ायली

सुदिु पचश्चम

४००

५००

४००

४००

नोटः बार्मती प्रदे शमा िकम छु ट भएकोले त्यस प्रदे शमा स्वास््य क्षेरका दातृ मनकायसँर् सहयोर्
मार् र्िी काययक्रम संचालन र्नुप
य दयछ ।

खचय र्दाय अथय मन्त्रालय द्वािा जािी काययक्रम सञ्चालन मनदे चशका (पमछल्लो संस्किर्), सावयजमनक
खरिद ऐन, मनयमावली तथा आमथयक व्यवस्थापन सम्बचन्त्ध मनयम अमनवायय पालना र्नुय पनेछ ।
अमभलेख तथा
प्रमतवेदन
सन्त्दभय

सामाग्री

काययक्रम सम्पन्न र्िे पश्चात सो सम्बन्त्धी प्रमतवेदन मनर्दयि िाँचामा तयाि र्िी १५ र्दन मभर
इवपमिममयोलोजी तथा िोर् मनयन्त्रर् महाशाखामा पठाउनु पदयछ।
http://dftqc.gov.np/

९. कोर्र्ड १ ९ लगायत ववर्र्न्न संिामक िोगहरुको सर्र्ल
भ ेन्स कायभिम (सेजन्टनल साइट
ववस्ताि, नयााँ तथा संघीय अस्पतालहरूमा इवासभ अर्र्मखु खकिण EWARSबाट प्राप्त
त्यांक र्ेरिक्रफकेसन, खाद्य गुणस्ति तनगिानी, खानेपानी गुणस्ति तनगिानी, WSP
म्यावपङ, खानेपानी नमन
ु ा पिीिण)
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ववमभन्न संक्रामक तथा महामािीजन्त्य िोर्हरुको मनर्िानी प्रर्ाली Early Warning and Reporting System
(EWARS) मा रतु सूचना प्रवाहको लामर् सेचन्त्टनल साईटको रूपमा कायम र्रिएको स्वास््य
परिचय

संस्थाहरूबाट इयवासयमा प्रवाह र्ने त्यांकलाइय व्यवचस्थत र्नय त्यहाँ काययित र्ोकल पसयनहरूलाइय
DHIS2को रिपोवटङ ि िे कमियङ टुल सम्बचन्त्ध अमभमुचखकिर् र्नुय आवश्यक हुन्त्छ।

दुवषत खाद्य पदाथय तथा खानेपानीको उपयोर्ले खाद्य तथा पानीजन्त्य िोर्को महामािी र्ैमलने

सम्भावना अमधक भएको हुनाले खानेपानीको नमूना पिीक्षर् र्नुक
य ा साथै मनयममत खाद्य, खानेपानीको
मनर्िानी

तथा WSP म्यावपङ र्नुय पूवय त्यस सम्बचन्त्ध अमभमुचखकिर् र्नुप
य ने हुन्त्छ ।

EWARSमा सेचन्त्टनल साइयटबाट मनयममत पूर्य ववविर् सवहत रिपोवटङ र्नयको लामर् अमभमुचखकिर्
उद्देश्य

काययक्रम संचालन र्ने ।

मनयममत खाद्य, खानेपानीको मनर्िानी तथा खानेपानीको नमूना पिीक्षर् ि WSP लार्ु भएका खानेपानी
आयोजनाहरूको म्यावपङ र्नय सम्बचन्त्धत काययक्रमका र्ोकल पसयनहरूलाइय जानकािी प्रदान र्ने ।

अपेचक्षत

प्रमतर्ल

EWARS मा पूर्य ववविर् सवहतको रतु सुचना प्रवाहबाट alert प्राप्त भइय संक्रामक िोर्हरुको प्रमतकायय
तथा िोकथाममा सहयोर् पुग्नेछ ।

मनयममत खाद्य, खानेपानीको मनर्िानी तथा खानेपानीको नमूना पिीक्षर्बाट पानी तथा खाद्यजन्त्य
िोर्हरूको िोकथाम तथा न्त्युमनकिर्मा सहयोर् हुनछ
े ।

यस अन्त्तिर्त मनम्न वक्रयाकलापहरू संचालन र्नुप
य दयछ ।

कृयाकलाप १ - प्रदे श स्वास््य मनदे शनालयले खानेपानी र्ुर्स्ति मनर्िानी ि खानेपानी सुिक्षा योजना
सञ्चालन
प्रकृया

तथा DHIS2 रिपोवटङ टुल सम्बचन्त्ध ३ र्दनको तामलम, खाद्य सुिक्षा सम्बचन्त्ध १ र्दन अमभमुचखकिर्
काययक्रम सम्बचन्त्धत र्ोकल पसयनहरूलाइय र्दनुपदयछ ।

कृयाकलाप २ – खानेपानीको नमुना पिीक्षर् ि खाद्य सुिक्षा तथा सिसर्ाइय सम्बचन्त्ध कृयाकलाप
सेचन्त्टनल साइयटहरूले काययक्रम ५ को कृयाकलाप १ ि काययक्रम ८ मा उल्ले ख भए अनुसाि
संचालन र्नुप
य दयछ ।
प्रदे श
१

मधेश

वार्मती

र्ण्िकी

लुचम्वमन

कर्ायली

सुदिु पचश्चम

३०००
वजेट

बाँिर्ाँि

बजेट वाँिर्ाँि :

कृयाकलाप १ को लामर् १० लाख ि कृयाकलाप २को लामर् प्रत्येक सेचन्त्टनल साइयटमा २

लाखका दिले २० लाख िकम प्रदे श अन्त्तर्यतका १० वटा सेचन्त्टनल साइयटहरूमा नै सामाचजक
ववकास मन्त्रालयबाट अचख्तयािी प्रदान र्नुय पदयछ ।

काययक्रम सञ्चालन तथा सन्त्दभय सामाग्रीहरुको लामर् इवपमिममयोलोजी तथा िोर् मनयन्त्रर् महाशाखामा
समन्त्वय र्नय सवकनेछ ।
अमभलेख
तथा

प्रमतवेदन
सन्त्दभय

सामाग्री

काययक्रम सम्पन्न र्िे पश्चात सो सम्बन्त्धी प्रमतवेदन तयाि र्िी मनदे चशत िाँचामा काययक्रम सम्पन्न
र्िे को १५ र्दनमभर इवपमिममयोलोजी तथा िोर् मनयन्त्रर् महाशाखामा पठाउनुपदयछ ।
A guide to EWARS, 2019, EDCD Presentation, Data from the DHIS2 system
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अनुसुची नं. १

कायभिम सम्पन्न प्रततवेदन
कायभिमको नामः
ववतनयोजजत वजेटः
सेजन्टनल साइभटको नामः
र्स.
नं.

सम्पन्न गिीएका कृयाकलापहरू

खचभ िकम

कायभिम संचालन गदाभ आएका समस्याहरूः

सुझावहरूः
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कैक्रफयत

अनुसूची २
महामािी तनगिानीको चेकर्लष्ट
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e
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ct no
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relevant
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of first
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m

underlyi
ng
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ng
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d
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Rece
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अनुसूची नं . - ३
आफ्नो खानेपानी आयोजनामा िहे का पानी पिीिण उपकिणहरुबाट पिीिण गिे को ववविण
िाख्नको लाधग प्रयोग गरिने नमुना चाटभ

खानेपानी प्रणार्लको नामः
र्स.नं. र्मतत नमुना
र्लए
को

स्थान

..................................................
उपर्ोक्ताको GPS
पिीिण गरिएका
Location
नाम, थि
मापदण्ड
pH/
(िािाको
िर्मलोपन/
६.५
नमुनाको
५(१ ०)NTU
हकमा )
८.५

पािार्मततहरु/खानेपानी गुणस्ति
ववद्िुततय

संवाहता(Electrica
l Conductivity)/
1500µS/cm

क्लोरिन ई.कोली
अवशेष /
/०.१ ०.२

र्म.ग्रा.
/र्लटि
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०

==============================
==================================

==========================

पिीिण गने

जााँच गने
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प्रमाखणत गने

०

CFU/१ ००
र्म.र्ल.

कै

क्रफय
त

अनुसूची ४
खानेपानी परििणका लाधग रिएजेन्ट ि अन्य सामाग्री तथा मेर्सनको प्राववधिक स्पेर्शक्रफकेसन
S.
N.

1

Descriptions

Terms and condition

Membrane Filters 0.45µm with absorbant
Pads; Whatmans (Each Pack 100 pcs)

Each pack contains 100 pcs. of membrane
filter with absorbent pad.
Expired date should be more than 2 years.
Mixed cellulose ester, white with gride.
Membrane pore size:- 0.45µm
Diameter 47 mm
absorbent pad and membrane filter should
be within the same sachet

2

Methanol each bottle 500 ml

3

Membrane Lauryl Sulphate Broth, Each
Bottle 100 gm

Analytical laboratory Grade (Thermo,
Qualigens, Hi-media/Merck will be
preferable)
Analytical laboratory Grade (Thermo,
Qualigens, Hi-media/Merck will be
preferable). Expire date should be at least 2
years

pH 7 buffer Solution, each bottle 500 ml

Analytical laboratory Grade (Thermo,
Qualigens, Hi-media/Merck will be
preferable). Expire date should be at least 2
years

pH 4 buffer Solution, each bottle 500 ml

Analytical laboratory Grade (Thermo,
Qualigens, Hi-media/Merck will be
preferable). Expire date should be at least 2
years

6

EC Meter calibration solution 1413µs/cm,
each bottle 100 ml

Analytical laboratory Grade (Thermo,
Qualigens, Hi-media/Merck will be
preferable). Expire date should be at least 2
years

7

LR 44 Batteries (each pack 4 pairs)

Compatible for pentype pH and EC meter 0f
Palintest and Hanna

8

Sample Bottle PVC , autoclave
compatible 250 ml

9

Absolute Ethanol each bottle 500 ml

10

DPD 1 (each pack 100 tabs.)

4

5

Wide Neck Type, Autoclave Compatible

Analytical laboratory Grade (Thermo,
Qualigens, Hi-media/Merck will be
preferable)
Analytical laboratory Grade (Pallintest,
Lovibond, Thermo, Qualigens, Himedia/Merck will be preferable)

B.
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1

Sealed Lead Acid 12V and 12Ah DC battery ,
compatible for Digtal Wagtech Incubator
Capacity -20 (Liters),Working
Temperature=121°C – 140°C, Operating
Pressure 15 PSI / 18 PSI, Construction=304
Grade Stainless Steel / Aluminum, Safety CE Marked Pressure Valves
- Lid Locks Steam & vacuum release valve,
Electric Heating system and optional Nonelectric (Gas)
Certification CE Marked, Power AC 220V /
50Hz Optional Accessories - Digital
temperature indicator- Buzzer- Low water
sensor- Low water cut-off device- Containers
and baskets Aluminium basket with handle Stainless Steel Wire Basket
- Plastic Disinfectant Tray

Backup battery for portable test kit

Autoclave 20 litre

2
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अनुसूची ५
मबमभन्न होटल/िे िुिेन्त्टमा खाद्य र्ुर्स्ति मनर्िानीको लामर् आवश्यक ववविर् सं कलनको लामर्
चे कमलस्ट
यो चेकमलस्टले खाद्य सुिक्षा मनिीक्षर्को क्रममा जाँच र्रिने मुख्य कुिाहरूलाई समेट्छ । यो मूल्याङ्कन मनिीक्षर्को
र्दनमा दे खेको मबषयबस्तुमा आधारित हुनछ
े ।

छ

खाना कोठा ि उपकिर्को स्वच्छता
के खाना कोठा ि उपकिर्हरू िाम्रो अवस्थामा ि
िाम्रोसँर् ममयत र्रिएका छन्?
खाने कोठा सर्ा ि व्यवचस्थत छन् ि कमयचािीहरूले ती
क्षेरमा मनयममत सर्ा र्छयन् ?
के उपकिर्हरु सर्ा र्नय सचजलो छ ि सर्ा अवस्थामा
िाचखएको छ ?
के सबै हात, सम्पकय सतहहरू जस्तै विज ह्यान्त्िलहरू
आर्द िाम्रो अवस्थामा ि मनयममत रूपमा सर्ा/
कीटार्ुिवहत छन्?
के सर्ा ठाउँहरूमा छु ट्टै सर्ा कपिाहरू प्रयोर्
र्रिन्त्छन्?
खाद्य भण्िािर्
आएका खाद्य सामानहरु उचचत रूपमा भण्िािर् तुरुन्त्तै
र्रिएका छन्?
विज ि विजिमा खानका लामर् तयाि खाना

ि कच्चा

खाना (raw food) र्िक िं र्ले िाचखएका छन्?
विज/विजिमा खाना छोवपएको छ?
के विज ठीकसँर् काम र्रििहेको छ?
के विज ि िीजिहरू मनयममत रूपमा मििोस्ट र्रिएका
छन्?
खाना ह्यान्त्िमलङ अभ्यासहरू
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छै न

कैवर्यत

के तयाि र्रिने खानेकुिाहरू अलर् सर्ा क्षेरमा तयाि
र्रिन्त्छन्?
र्र्यावपङ ि प्याकेचजङ साममग्रहरु सर्ा ठाउँमा िाचखएको
छ?
कमयचािीहरूले कपिा परिवतयन र्ने ि हात धुने सुमनचश्चत
र्नयका लामर् छु ट्टै ठाउं तोवकएको छ?
के तिकािी/र्ल/सलाद/प्रयोर् र्नुय अचघ िाम्रिी धोइन्त्छ
?
के स्व-सेवा को लामर् पयायप्त सर्ा भाँिाहरू उपलब्ध
छन् ?
के जमे भएका खानाहरू सुिचक्षत रूपमा मििोस्ट
हुन्त्छन्?
के विजमा भएका खानाहरू सुिचक्षत रूपमा मििोस्ट
हुन्त्छन्?
के कमयचािीहरू खाना एलजीको खतिाहरू बािे सचेत
छन्?
कमयचािीले खाना र्दएपमछ ि नर्द जस्ता सतहहरू
छु नुअचघ हात धुने सुमनचश्चत र्नयका लामर् मनयन्त्रर्हरू
पर्छ्याइएको छ?
व्यचिर्त स्वच्छता
के कमयचािीहरू, सर्ा काम र्दाय उपयुि सुिक्षात्मक
लुर्ा लर्ाएि ि व्यचिर्त स्वच्छता मनयमहरू पालना
र्िL काम र्दयछन्?
के हात धुने बेमसनहरूमा पानी, साबुनको लामर् पयायप्त
साममग्रहरु छन्त्श्?
कमयचािी शौचालय ि परिवतयन सुववधाहरूको ठाउं सर्ा
छन्?
कीट मनयन्त्रर्
के परिसि कीट प्रमतिोधी ि कीटहरूको कुनै पमन
लक्षर्बाट मुि छ?
आवश्यक भएमा बावहिी िोकाहरू/झ्यालमा उपयुि
फ्लाई चस्क्रन लर्ाइएको छ?
कीटनाशकहरू (यर्द प्रदान र्रियो) ठीकसँर् िाचखएको
छ?
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के खानेकुिाहरू उचचत रूपमा कीटहरूद्वािा हुने
जोचखमबाट सुिचक्षत छ?
र्ोहोि मनयन्त्रर्
के र्ोहोिहरू सही रूपमा भण्िािर् र्रिन्त्छ?
के खाद्यान्नको र्ोहोि सही तरिकाले बावहि ि र्ोहोि
क्षेर सर्ा िाचखएको छ?
के अयोग्य खानालाई स्पि रूपमा लेबल र्रिएको छ ि
अन्त्य खानाहरूबाट अलर् भण्िािर् र्रिएको छ?
चेक ि िे किय िाख्ने
के सबै ववविर्हरू सही रूपमा मलइएको छ ि
िे किय र्रिएको छ?
उचचत सुधािात्मक कािबाही भएको छ जहाँ आवश्यक
हुन्त्छ?
िे किय पानाहरू अप-टु-िेट छन्, जाँच र्रिएको ि
प्रमाचर्त?
उपकिर्, समय/तापमान संयोजन मनयममत रूपमा क्रसचेक र्रिन्त्छ?

नाम: ..................................

पद:...........................

हस्तािि गरिएको: ...................

र्मतत:.....................
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वकटजन्त्य िोर् मनयन्त्रर् काययक्रम
१. NTD/VBD (औलो, कालाजाि, िेंर्,ु हात्तीपाईले, जे .इ, जीका, स्क्रब टाईर्स, मन:शुल्क
हाइयड्रोचशल शजयिी) काययक्रमको बावषयक प्रदे श स्तिीय सममक्षा बैठक सञ्चालन र्ने

।

औलो, कालाजाि, िेंर्,ु हात्तीपाईले, जे.इ, जीका, स्क्रब टाईर्स लर्ायत अन्त्य वकटजन्त्य

िोर्हरूबाट प्रभाववत चजल्ला तथा स्थानीय तहमा संचामलत काययक्रमहरु कसरि सञ्चालन
काययक्रमको परिचय

भइयिहेका छन् ि काययक्रमको प्रर्मत तथा मबिामीहरूको मनदान तथा ब्यवस्थापन कसरि
र्रिएको छ भन्ने मबषयमा छलर्ल र्रि आर्ामी बषयहरूमा सञ्चालन हुने काययक्रमको

प्रभावकारिता बिाउनका लामर् प्रदे श स्तिीय काययक्रम सञ्चालन हुनेछ । (काययक्रम अबमध २
र्दन)

औलो, कालाजाि, िेंर्,ु हात्तीपाईले, जे.इ, जीका, स्क्रब टाईर्स लर्ायत अन्त्य वकटजन्त्य िोर्हरू

उद्देश्य

प्रभाववत चजल्लाहरुमा उि िोर्हरू सँर् सम्वचन्त्धत त्याङ्क अद्यावमधक

र्ने तथा यस बषय प्राप्त काययक्रम सञ्चालनका लामर् योजना तजुम
य ा र्ने ।

अपेचक्षत प्रमतर्ल

वकटजन्त्य िोर्हरू सम्वचन्त्ध त्याङ्कको र्ुर्स्तिमा वृवद्ध भई मनवािर्का
योजना तजुम
य ा र्नय सहयोर् पुग्नेछ ।

तथा प्रमाचर्किर्

लामर् आवश्यक

प्रभाववत चजल्लाका स्वास््य कायायलयहरु बाट प्राप्त भएका ल्याब िचजिि, एच.एम.आइ.एस,

िचजिि तथा वकटजन्त्य िोर्हरुको ववविर् सवहतको एकमुि त्याङ्क तथा स्वास््य व्यवस्थापन
सूचना प्रर्ालीद्वािा उपलब्ध र्िाइएको त्याङ्क प्रमार्ीकिर् र्नुप
य नेछ । साथै मबमभन्न

वकटजन्त्य िोर्हरूको मनवािर् सम्बन्त्धी िाविय स्तिको नीमत, योजना ि िर्नीमतक योजनामा
समेत छलर्ल र्नुप
य नेछ ।

सहभार्ीहरुको हकमा बजेटको परिमध मभर िवह प्रदे श मातहतका स्वास््य कायायलयहरूबाट
सञ्चालन

प्रकृया

कायायलय प्रमुख, काययक्रमका र्ोकल पसयन, त्याङ्क शाखा, हाइयड्रोचशल शल्यवक्रया सञ्चालन र्ने
अस्पतालका सजयन ि र्ोकल पसयन, सिकािी तथा र्ैि सिकािी अस्पतालका मेमिकल िे कियि,
सम्बचन्त्धत सिकािी तथा र्ैिसिकािी संस्थाका प्रमतमनमध हुनेछन ।

सहजकतायका रुपमा

सम्वचन्त्धत प्रदे श सामाचजक ववकास मन्त्रालयका स्वास््य महाशाखा प्रमुख, स्वास््य

मनदे शनालयका मनदे शक ि शाखा प्रमुख, र्ोकल पसयन ि त्याङ्क अमधकृत हुनछ
े न् ।

सममक्षा र्ोष्ठीमा प्रस्तुतीकिर्को िाँचाका लामर् इवपमिममयोलोजी तथा िोर् मनयन्त्रर् महाशाखामा
समन्त्वय र्नय सवकनेछ । खचयको सम्वन्त्धमा चालु आ. व. को वजेट परिमध मभर िवह खचयको
मनदे चशका अनुसाि वाँिर्ाँि र्रि काययक्रम संचालन र्नुप
य नेछ ।
बजेट बाँिर्ाँि

खचयको सम्वन्त्धमा चालु आ. व. को वजेट परिमध मभर िवह खचयको मनदे चशका अनुसाि वाँिर्ाँि
र्रि काययक्रम संचालन र्नुप
य नेछ ।

अमभलेख प्रमतबेदन

सञ्चालन भएका काययक्रमहरूको प्रमतबेदन तयाि र्नुप
य नेछ

सन्त्दभय सामाग्री

www.edcd.gov.np
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।

२. कालाजाि, िें र्ू, चचकनर्ुमनया, स्क्रब टाइर्स, जीका, अन्त्य इयमचजयङ िोर्हरू साथै वकटजन्त्य िोर्
मनयन्त्रर्बािे स्वास््यकमी, म.स्वा.से. तथा अन्त्य सिोकािवालाहरूलाई अमभमूचखकिर्/ अन्त्तिवक्रया,
कालाजािका िोर्ीकेा उपचाि तथा केस बेस समभयलेन्त्स, कालाजाि मबिामीको उपचािका लामर्
प्रादे चशक तथा चजल्ला अस्पतालहरूमा आउने मबिामीहरूको यातायात ि मनदान खचय बापत सोधभनाय
(मबिामीको यातायात खचय रू.२००० ि मनदानका लामर् सोधभनाय रू. ५०००), िेङ्गु साने लामखुट्टेको
बासस्थान खोजी र्रि लाभाय नि र्ने ।
कालाजािका नयाँ वविामी पत्ता लार्ेको स्थानमा अन्त्य व्यचिहरुमा समेत सो िोर् सनय ससने

भएकोले संभाववत कालाजािका वविामीहरुको खोजपिताल र्रि समयमै उपचाि र्नय सकेमा िोर्को
काययक्रमको परिचय

थप र्ैलावटलाइय िोसन सवकन्त्छ । कालाजािका मबिामीहरू उपचािका लामर् अस्पतालसम्म
आउनका लामर् लाग्ने खचय ि अस्पतालमा उपचािका लामर् आवश्यक अन्त्य जाँ चका लामर्

अस्पतालहरूले र्ने खचयको सोधभनायले समयमै उपचािका लामर् सहयोर् पुग्नेछ । साथै िेङ्गु
िोर्को र्ैलावटलाइय िोकथामका लामर् सहयोर् पुग्नेछ ।

क) वकटजन्त्य िोर्हरूको समयमै पवहचान तथा उपचाि हुनछ
े ।
उद्देश्य

ख) कालाजािका नयाँ वविामीहरु पत्ता लाग्नेछन् । साथै नयाँ वविामीहरुले समयमा नै उपचाि
पाउनेछन् ।
र्)

िेङ्गु साने लामखुट्टेको बासस्थान खोजी र्रि लाभाय नि र्ने काययले यस िोर्को प्रशािर्लाइय

िोसनेछ ।

केसबेस समभयलेन्त्सवाट कालाजािका थप नयाँ वविामी पत्ता लामर् समयमा नै उपचाि हुनछ
े ।
अपेचक्षत प्रमतर्ल

कालाजाि वविामीहरु समयमानै अस्पतालमा आई िोर्को मनदान तथा उपचाि र्नेछन् ।

काययक्रमले कालाजाि मनवािर् तथा अन्त्य वकटजन्त्य िोर्हरुको िोकथाम ि मनयन्त्रर्मा सहयोर्
पुग्नेछ ।

स्वास््यकमी, म.स्वा.से. तथा अन्त्य सिोकािवालाहरूलाई अमभमूचखकिर्/अन्त्तकृयया

वकटजन्त्य िोर्हरू प्रभाववत स्थानीय तहहरूमा काययित म.स्वा.से., स्वास््यकमी तथा

सिोकािवालाहरूलाइय तामलम र्दन तथा िोर् मनदान, उपचाि तथा िोकथामका लामर् अन्त्तकृयया
काययक्रम सञ्चालन र्ने ।

कालाजाि िोर्ीको उपचाि तथा केस बेस समभयलेन्त्स

प्रभाववत क्षेरलाई मध्यनजि र्िी कालाजािको केसबेस समभयलेन्त्स र्नुप
य नेछ । समभयलेन्त्स कायय

संचालनको लामर् इवपिीममयोलोजी तथा िोर् मनयंरर् महाशाखाले तयाि र्िे को ACD काययसंचालन
सञ्चालन प्रकृया

मनदे चशका अनुसाि र्नुप
य नेछ । यस काययमा खवटने कमयचािीहरुले केसको खोज पड्ताल र्ािाम
अमनवायय अद्यावमधक र्नुप
य नेछ । उि काययक्रम संचालन र्दाय एक पटकमा बविमा रु.

२५,००० (पचच्चस हजाि) सम्म खचय र्नय सवकनेछ । उि काययक्रम एक स्थानमा बविमा ३ र्दन
सम्म सञ्चालन र्नय सवकनेछ ि सहभार्ीहरुलाई नेपाल सिकािको मनयमानुसाि भुिामन र्नुप
य नेछ
।

थप िोर्ी खोजपड्तालका लामर् पवहलो कालाजाि िोर्ी भेवटएको घि तथा स्थानलाई आधाि मानी

सलस्टि वािय र्ाँउ बस्तीहरुमा कम्तीमा २५ दे चख ५० घि सभे र्रि काययक्रम संचालन र्नुप
य नेछ
र्) कालाजाि उपचािका लामर् प्रादे चशक तथा चजल्ला अस्पतालहरूमा आउने मबिामीहरूको
यातायात खचय बापत सोधभनाय
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प्रदे शः नेपाल सिकािले तोकेको स्वास््य संस्था तथा कालाजाि िोर्ीको मनदान ि उपचाि र्ने
अस्पतालहरु बाट उपलब्ध र्िाउनु पनेछ । नेपाली नार्रिकका लामर् मार यातायात खचय
सुववधा प्राप्त हुने हुनाले वविामीले

नेपाली नार्रिकताको प्रमतमलपी, मिमचाजय मसट अमनवायय पेश

र्नुपनेछ । नाबालक भएमा जन्त्म दताय प्रमार् पर वा अमभभावकको नार्रिकताको प्रमार्बाट पमन
भुिानी र्दन सवकनेछ । उि िकम प्रदे शवाट

सम्बचन्त्धत चजल्लाको समन्त्वयमा अस्पतालहरुले

मार् र्िे वमोचजम प्रमत कालाजाि केश रू.२०००। यातायात खचय बापत उपलव्ध र्िाउनु पनेछ
। प्रदे श मभर संघको मातहतका अस्पतालहरुले मार् र्िे वमोचजम

सम्बचन्त्धत चजल्लाको

समन्त्वयमा प्रमत कालाजाि केश यातायात खचय बापत रू.२०००। समेत सोधभनाय िकम
उपलव्ध र्िाउनु पनेछ । उि काययक्रमको लामर् प्रदे शले चजल्लालाइ
बजेट ववमनयोजन

र्नय ससनेछ ।

आबश्यकता अनुसाि

चजल्लाः नेपाल सिकािले तोकेको स्वास््य संस्था तथा कालाजाि िोर्ीको मनदान ि उपचाि र्ने
अस्पतालहरु बाट उपलब्ध र्िाउनु पनेछ । नेपाली नार्रिकका लामर् मार यातायात खचय
सुववधा प्राप्त हुने हुनाले वविामीले

नेपाली नार्रिकताको प्रमतमलपी, मिमचाजय मसट अमनवायय पेश

र्नुपनेछ । नाबालक भएमा जन्त्म दताय प्रमार् पर वा अमभभावकको नार्रिकताको प्रमार्बाट पमन
भुिानी र्दन सवकनेछ । उि िकम सम्बचन्त्धत चजल्लाले अस्पतालहरुले मार् र्िे वमोचजम प्रमत
कालाजाि केश रू.२०००।

यातायात खचय बापत उपलव्ध र्िाउनु पनेछ । प्रदे श मभर संघको

मातहतका अस्पतालहरुले मार् र्िे वमोचजम सम्बचन्त्धत चजल्लाले प्रमत कालाजाि केश
रू.२०००।

यातायात खचय बापत समेत सोधभनाय िकम उपलव्ध र्िाउनु पनेछ । प्रदे शबाट

सोही काययकमको लामर्

बजेट ववमनयोजन भइ

कालाजाि िोर्ीहरूको लार्ी

आएमा सो िकमबाट पमन चजल्लाले थप

सोधभनाय उपलब्ध र्िाउन ससनेछ ।

घ) कालाजािको मनदान खचय बापतको सोधभनाय (अस्पतालहरूलाइय)
प्रदे शः ववमनयोचजत िकमबाट सामाचजक ववकास मन्त्रालयले

सम्बचन्त्धत चजल्लाको समन्त्वयमा

कालाजािको मनदान तथा उपचाि र्रिने ववमभन्न अस्पतालहरुलाई कालाजािको मनदान तथा उपचाि
पश्चात प्रमत व्यचि रु. ५,०००।– (पाँच हजाि) को दिले उपलब्ध र्िाउनुपनेछ । अस्पतालहरुले
वविामीको ववविर् सवहत आवश्यक पिीक्षर् तथा मनदानको ववविर् िाचख सोधभनाय मार् र्िे पमछ
यो िकम उपलव्ध र्िाउनु पनेछ । प्रदे श मभर संघको मातहतका अस्पतालहरुले सम्बचन्त्धत

चजल्लाको समन्त्वयमा मार् र्िे वमोचजम समेत सोधभनाय िकम उपलव्ध र्िाउनु पनेछ । उि
काययक्रमको लामर् प्रदे शले चजल्लालाइ आबश्यकता अनुसाि बजेट ववमनयोजन

र्नय ससनेछ ।

चजल्लाः ववमनयोचजत िकमबाट चजल्लाले कालाजािको मनदान तथा उपचाि र्रिने चजल्ला मभरका

अस्पतालहरुलाई कालाजािको मनदान तथा उपचाि पश्चात प्रमत व्यचि रु. ५,०००।– (पाँच हजाि)
को दिले उपलब्ध र्िाउनुपनेछ । अस्पतालहरुले वविामीको ववविर् सवहत आवश्यक पिीक्षर्

तथा मनदानको ववविर् िाचख सोधभनाय मार् र्िे पमछ यो िकम उपलव्ध र्िाउनु पनेछ । चजल्ला
मभर संघको मातहतका अस्पतालहरुले मार् र्िे वमोचजम समेत सोधभनाय िकम उपलव्ध र्िाउनु
पनेछ ।

प्रदे शबाट सोही काययकमको लामर् बजेट ववमनयोजन भइ

आएमा

सो िकमबाट

चजल्लाले थप कालाजाि वविामीहरुको मनदानको लामर् सोधभनाय उपलब्ध र्िाउन ससनेछ ।
ङ)

िेङ्गु साने लामखुट्टेको बासस्थान खोजी र्रि लाभाय नि र्ने

यो काययक्रम संचालन र्नुय अर्ामि सिोकािवालाहरुको सहभामर्तामा १ र्दने अमभमुचखकिर्

काययक्रम संचालन र्नुप
य दयछ साथै कम्तीमा दुई दे चख चाि र्दन सम्म र्ाँउपामलका/नर्िपामलका
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प्रमुखको नेतत्ृ वमा स्थानीय स्तिका मवहला स्वास््य स्वयंसेववका, टोलसुधाि सममतीका प्रमतमनमध,

सम्वचन्त्धत विाका विा अध्यक्ष, नार्रिक समाज, प्रहिी, सेना, व्यापारिक संघ/संस्था िाजनीमतक दल,
परकाि लर्ायत सिोकािवालाहरु समेतको सहभामर्तामा िेंर् ु लर्ायतका वकटजन्त्य िोर्हरू साने
लामखुट्टेको वासस्थान खोजी र्रि लाभाय, प्युपा नि र्ने अमभयान संचालन र्नुप
य नेछ ।
लाभाय नि र्दाय र्नुय पने काययहरुः

वासस्थान पत्ता लर्ाउने : टायि, र्मला, ओभिहेि टयाँङ्की, एमस, कुलि, वोतल तथा साना साना
भािाहरुमा जम्मा भएको पानी र्ाल्ने

।

वासस्थान नि र्नेः लामखुट्टेको वृवद्ध ि ववकासलाई िोसन घि वरिपरि िहेका खाल्िा-खुल्िी पुने

लर्ायत प्रभाववत ि संम्भाववत स्थानका समुदायलाई वच्ने उपायहरुका वािे मा जानकािी र्िाउने ।
काययक्रम सञ्चालनमा खवटने मवहला स्वास््य स्वयंसवे वकाको लामर् यातायात खचय वापत र्दनको
चाि सय रुपैंया उपलब्ध र्िाउनुपनेछ ।
बजेट बाँिर्ाँि
अमभलेख प्रमतबेदन
सन्त्दभय सामाग्री

सञ्चालन प्रकृयामै बजेट बाँिर्ाँि बािे उल्लेख र्रिएको छ ।
कायय सम्पन्न भइयसकेपमछ प्रर्मत प्रमतबेदन तयाि र्नुप
य नेछ ।
www.edcd.gov.np

३. कीटजन्त्य िोर्हरू औलो, कालाजाि, िें र्,ु हात्तीपाईले, जे.इ, जीका, स्क्रब टाईर्स साने
भेसटिहरूको एवककृत समभयलेन्त्स ।
नेपालमा जनस्वास््य समस्याको रुपमा कीटजन्त्य िोर्हरु औलो, कालाजाि, िेंर्,ु चचकुनर्ुमनया,
काययक्रमको परिचय

जापामनज इन्त्सेर्लाइवटस, हात्तीपाइले िहँदै आएको छ ि स्क्रव टाईर्सले महामािीको रुप
मलनससने ि चजका लार्ायत अन्त्य िोर् साने भेसटि समेत ववद्यमान िहेकोले

प्रदे श स्तिवाट

मनयममत रुपमा कीटजन्त्य िोर्हरूको भेसटि सभे र्रि मनर्िानी र्रििहनु जरूिी छ ।
उद्देश्य

अपेचक्षत प्रमतर्ल

समुदाय स्तिमा वकटजन्त्य िोर्हरू ि यी िोर्हरू साने भेसटिहरूको उपचस्थमतको अवस्था तथा
वयनीहरुको आनीबानी पत्ता लर्ाउन सवकन्त्छ ।

कीटजन्त्य िोर् साने भेसटिको पवहचान र्रि आनीवानी थाहापाई समयमा नै सवह मनयन्त्रर्को
उपायहरु अवलम्वन र्नय सहयोर्ी हुनछ
े ।

सम्वचन्त्धत प्रदे शले आवश्यकता अनुसाि कीटजन्त्य िोर् साने भेसटि सभे तथा अनुसन्त्धान र्नय
ससनेछ । सभेमा खवटने कमयचािीहरुमा इन्त्टोमोलोचजि १ जना, इन्त्सेसट कलेसटि १ जना,

भे.क.मन. १ जना ि भे.क.सु. वा म.ई. मध्ये १ जना िहनेछन् । यस काययमा खवटने कमयचािीहरु
सञ्चालन प्रकृया

सम्वचन्त्धत ववषयमा जानकाि भएको हुन ु पनेछ ।

यस काययको लामर् कायय अवमध वजेटको

परिमध मभर भौर्ोमलक परिवेश अनुसाि र्िक हुन ससनेछ । यस अन्त्तिर्त र्रिने सभे तथा
अनुसन्त्धान काययक्रम कायायलय प्रमुखको सुपरिवेक्षर्मा हुनछ
े । यस सभे तथा अनुसन्त्धान

काययको लामर् आवश्यकता अनुसाि वजेटको परिमध मभर िवह र्ामि समेत भािामा मलई कायय
सम्पन्न र्नय सवकनेछ ।
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सवेक्षर् काययका लामर् थप ववशेषज्ञ सेवा आवश्यक पिे मा स्वास््य सेवा ववभार्, इवपमिममयोलोजी
तथा िोर् मनयन्त्रर् महाशाखामा समन्त्वय र्नय सवकने छ । उि काययक्रमको लामर् प्रदे शले
चजल्लामा भएका जनसचि समेतलाई आवस्यकता अनुसाि परिचालन र्नय ससनेछ । प्राप्त

बजेटबाट ४० प्रमतशत िकम िोर्हरुको मनिन्त्ति समभयलेन्त्सको लामर् ि ६० प्रमतशत िकम

मनिन्त्ति समभयलेन्त्स बाट पवहचान भएका सम्भाववत स्थानहरुमा भेसटि समभयलेन्त्सको लामर् खचय

र्नय सवकनेछ । उपलब्ध बजेटको परिमध मभर िही कचम्तमा २ स्थान मा सभे र्नुप
य नेछ ।
सभे कायय प्रमत स्थान बिीमा ७ र्दनको हुनेछ ।
बजेट वाँिर्ाँि
अमभलेख प्रमतबेदन
सन्त्दभय सामाग्री

मनयमानुसाि बजेट बाँिर्ाँि र्रि काययक्रम सञ्चालन र्नुप
य नेछ ।
कायय सम्पन्न भइयसकेपमछ प्रर्मत प्रमतबेदन तयाि र्रि इवपमिममयोलोजी तथा िोर् मनयन्त्रर्
महाशाखामा पठाउनुपनेछ ।
www.edcd.gov.np

४. ववश्व औलो र्दवस मनाउने, वकटजन्त्य िोर्हरूको परिमाचजयत मनदे चशका बमोचजम प्रामबमधकहरूबाट
अनुर्मन तथा अनसाइयट कोचचङ, वकटजन्त्य िोर्हरू सम्बचन्त्ध सिोकािवालाहरूसंर्को समन्त्वय बैठक

काययक्रमको परिचय

उद्देश्य

औलो मनवािर्का लामर् मबमभन्न सिोकािवाला तथा जनस्तिमा जनचेतना अमभवृवद्ध र्िाउनुका साथै
प्रभावकािी मनदान, उपचाि तथा र्लो अप र्रि िोर् मनवािर्मा उल्लेख्य सहयोर् पुग्नेछ ।
स्थानीय जनसमुदायमा औलो िोर्बािे जनचेतना अमभवृवद्ध हुनेछ ।

वकटजन्त्य िोर्हरू सम्बचन्त्ध

परिमाचजयत मनदे चशका तथा अन्त्य प्रामबमधक कुिाहरूबािे स्थानीय स्तिमै
िोर्को मनदान, उपचाि तथा अमभलेख ि प्रमतबेदन बािे

जानकािी प्राप्त हुन र्इ

ज्ञान तथा मसप अमभवृवद्ध हुनेछ ।

जनसमुदायमा औलो िोर्बािे जनचेतना अमभवृवद्ध भई िोर् लाग्नबाट बच्ने उपाय, उपचाि तथा
अपेचक्षत प्रमतर्ल

सम्बचन्त्धत अन्त्य वक्रयाकलाप बािे जनसमुदाय जानकाि भई औलो मनवािर्मा सहयोर् पुग्नेछ ।
साथै वकटजन्त्य िोर्हरूको मबमबध पक्षबािे जनचेतना अमभवृवद्ध भई िोर् लाग्नबाट बच्ने उपाय,
उपचाि तथा सम्बचन्त्धत अन्त्य वक्रयाकलाप बािे जनसमुदाय जानकाि भई औलो, वकटजन्त्य
िोर्हरू मनयन्त्रर् तथा मनवािर्मा सहयोर् पुग्नेछ ।
क) ववश्व औलो र्दवस मनाउने

चजल्लाले मातहतका स्थानीय तहमा औलो िोर् सम्बचन्त्ध भएको काययक्रमको सममक्षा तथा
जनचेतना अमभवृद्धी र्ने उद्देश्यले सिोकािवालाहरुसँर् अन्त्तिकृया, दोहोिी र्ीत, मनवन्त्ध

प्रमतयोमर्ता(शैचक्षक संस्था) ि सिक नाटक जस्ता जनचेतनामूलक काययक्रम साथै –यालीको
आयोजना र्नय सवकनेछ । काययक्रमको लामर् आवश्यक ववश्व औलो र्दवसको नािा यस
महाशाखाबाट उपलब्ध र्िाइनेछ
सञ्चालन प्रकृया

वकटजन्त्य िोर्हरूको परिमाचजयत मनदे चशका बमोचजम प्रामबमधकहरूबाट अनुर्मन तथा अनसाइयट
कोचचङ

चजल्ला चस्थत वकटजन्त्य िोर्हरूको उपचाि तथा ब्यवस्थापन हुने स्वास््य संस्थाहरूको अनुर्मन
र्िी आवश्यक जानकािी प्रदान र्ने, पृिपोषर् र्दने तथा िोर् मनदान ि मबिामी ब्यवस्थापनमा
सहयोर् र्ने ।

र्) वकटजन्त्य िोर्हरू सम्बचन्त्ध सिोकािवालाहरूसं र् समन्त्वय बैठक
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स्थानीय स्तिमा महामािी हुनससने वकटजन्त्य िोर्हरूको िोकथाम तथा मनयन्त्रर्का लामर्

सिोकािवालाहरू संर् समन्त्वय बैठक िाचख श्रोत पवहचान तथा िोर् मनयन्त्रर्का लामर् प्रभावकािी
उपायहरू अवलम्बन र्नयका लामर् स्थानीय तहले सिकािको नीमत तथा िर्नीमतका साथै चजल्ला
तथा स्थानीय तहमा वकटजन्त्य िोर्हरू ि िोर् सम्बचन्त्ध काययक्रमको सममक्षा तथा जनचेतना
अमभवृवद्ध र्ने उद्देश्यले सिोकािवालाहरुसँर् (वकटजन्त्य िोर्हरू सम्बचन्त्ध कायय र्िी िहेका

सिकािी, र्ैि सिकािी संघ संस्था प्रमतमनमध, नार्रिक अर्ुवा, मबमभन्न स्थानीय संघ संस्थाका
प्रमतमनमधहरु) अन्त्तकृयया बैठक सञ्चालन र्ने ।

यस चशषयकमा छु ट्टाईएको िकम मध्येबाट ववश्व औलो र्दवस मनाउनका लामर् २० प्रमतशत िकम,
बजेट वाँिर्ाँि

सिोकािवालाहरू संर् समन्त्वय बैठकको लामर् २० प्रमतशत ि वकटजन्त्य िोर्हरूको परिमाचजयत
मनदे चशका बमोचजम प्रामबमधकहरूबाट अनुर्मन तथा अनसाइयट कोचचङ लामर् ६० प्रमतशत

िकममा नबढ्ने र्िी खचय र्नय सवकनेछ । सो िकम लचक्षत काययक्रम अनुसाि बांिर्ांि र्िी
स्वीकृत र्िाई संचालन र्नुय पनेछ ।

अमभलेख प्रमतबेदन
सन्त्दभय सामाग्री

काययक्रमको अमभलेख िाचख प्रमतबेदन तयाि र्नुप
य नेछ ।
वकटजन्त्य िोर्हरूको ल्याव तथा उपचाि िचजििका साथै मामसक रिपोवटङ्ग (HMIS 9.3/9.4/9.5 )
र्ािाम,

औलो र्दवसको नािा यस महाशाखाबाट उपलब्ध र्िाइयनेछ ।

५. औलो तथा कालाजाि िोर् प्रभाववत क्षेरहरूका साथै माहामािी हुने स्थानहरूमा मबषार्द मछड्काउ
काययक्रम सञ्चालन र्ने ।
औलो तथा कालाजािबाट प्रभामबत र्ाँउपामलका/नर्िपामलका ि विाहरु जहाँ एक वा एक भन्त्दा
काययक्रमको परिचय

बिी कालाजाि तथा औलोका स्थानीय मबिामीहरु दे चखएका तथा ववर्त वषयहरुमा औलो तथा

कालाजाि िोर्ी भेवटएका ि नयाँ िोर्ी आउन ससने संभावना भएका विा वा टोलहरु पवहचान र्िी
काययक्रम संचालन र्रिनेछ ।

उद्देश्य
अपेचक्षत प्रमतर्ल

औलो तथा कालाजाि िोर्को प्रसािर्लाई िोसनु ।
िोर् मनयन्त्रर् र्रि औलो तथा कालाजाि मनवािर् काययक्रममा सर्लता हामसल र्ने ।
मबषादी मछड्काउ काययक्रम सं चालन सम्वचन्त्ध मार्य मनदे शन :

क) तीन वा चाि वटमको एक समुह हुनेछ (एक वटममा एक जना र्ोिम्यान, चाि जना स्प्रेम्यान
िहनेछन् ) प्रत्येक समुहमा एक जना मबषादी मबतिक िहनेछ । एक वटमले ३० र्दनमा
कालाजािका लामर् ५,००० जनसंख्या ि औलोको लामर् ३,००० जनसंख्या

सुिचक्षत र्नुय पनेछ

ख) स्प्रेईङ्गका लामर् आबश्यक पम्प तथा अन्त्य सिसामान स्प्रे मममत भन्त्दा अर्ावै चजल्ला तथा
सञ्चालन प्रकृया

स्थामनय तहहरूले ममयत संभाि र्िी तयािी र्नुप
य नेछ ।

र्) स्प्रेम्यान भनाय र्दाय सकेसम्म स्थानीय ि अनुभबीलाई प्राथममकता र्दनुपनेछ ।

घ) स्प्रे काययक्रम संचालन र्नुय पूवय स्प्रेमेन, र्ोिमेन तथा मबषादी मबतिकलाई २ र्दनको तामलम र्दनु
पनेछ ।

ङ) योजना स्वीकृत र्िाउँदा स्थानीय तहका विाहरु दे चखने र्िी तयाि पािे को नससा, विा

अनुसािको िोर्ी संख्या, मजदुिलाई मबतिर् र्रिने चजल्लाको स्वीकृत नयाँ ज्याला दििे ट, मबषादीको
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मौज्दात Expiry date, औषमधको मौज्दात, चालु पम्पको संख्या तथा खचयको मबविर् आवश्यक
पनेछ ।

छ) पवहलो चिर्मा भएको स्प्रेइयङ प्रर्मत प्रमतबेदन एस.वप.आि. ४ संलग्न हुनप
ु नेछ ।

ज) स्प्रे काययक्रममा खचय भएको कीट्नाशक मबषार्दको खाली खोल मुच ुल्का उठाई प्रमतमनमध
(स्थानीय व्यवस्थापन समममतका अध्यक्ष, सदस्य, सम्बचन्त्धत स्थानीय स्वास््य संस्थाका
तथा अन्त्य कमयचािी ि

प्रमुख

स्वास््य कायायलयका प्रमतमनमधहरुको िोहबिमा जलाउनु पनेछ ि सोको

माइन्त्युवटङ्ग समेत अद्यावमधक र्िी िाख्नुपनेछ ।

झ) बजेट ि काययक्रम स्पि खुल्ने परियोजना ि ववषार्द छकयने काययक्रम (SPR 1) तयाि र्िी
िाख्नुपनेछ ।

कीटनाशक ववषार्द मछड्काउका लामर् घोल बनाउने तरिकाः

मछड्काउका लामर् प्रयोर् हुने वकटनाशक ववषार्द हेिी एक पम्पमा ( ८ मलटि पानीमा) एक पोका
ममसाउनु पदयछ जसले २०० वर्य ममटिलाई कभि र्नेछ ।
बजेट बाँिर्ाँि

प्राप्त बजेट िकमबाट चजल्लामभर पवहचान भएका जोचखम स्थानहरुमा बजेट बाँिर्ाँि र्रि सञ्चालन
र्नुप
य नेछ ।

अमभलेख प्रमतबेदन

सम्पन्न काययक्रमको अमभलेख िाचख सम्बचन्त्धत मनकायमा प्रमतबेदन र्नुप
य नेछ ।

सन्त्दभय सामाग्री

काययक्रम सञ्चालन मनदे चशका

६. औलो िोर् सम्बचन्त्ध प्रयोर्शालाकमीहरुको माइक्रोस्कोपी आधािभूत तालीम
औलो व्यवस्थापनको लामर् तत्काल प्रभावकािी उपचाि आधािभूत कुिा हो जुन प्रािचम्भक ि सही मनदानमा
मनभयि र्दयछ । र्ुर्स्ति मनदान (NMSP िर्नीमत नम्बि ३ ि ग्लोबल िर्नीमत स्तम्भ १) तथा उपचािमा
काययक्रमको
परिचय

ववश्वव्यापी पहुँचलाई औलोको मृत्युदि तथा मबिामी कम र्ने प्रमुख िर्नीमतको रुपमा मलइएको छ ।

औलो मनदानको लामर् माइक्रोस्कोपी परिक्षर्लाई र्ोल्ि स्ट्यान्त्ििय प्रववमध मामनन्त्छ जुन औलो मनवािर्को
लामर् महत्वपूर्य छ । यो ३० र्दने आधािभूत मलेरिया माइक्रोस्कोपी तालीमले प्रयोर्शालाकमीहरुलाई
औलो पिजीवीका चिर्हरू पवहचान र्नय, पिजीवी प्रजामतहरू छु ट्याउन, पिजीवीहरूको घनत्व जान्न ि
र्ुर्स्ति मनदान तथा मनर्िानी र्मतववमधहरूमा सहयोर् र्ने क्षमता ववकास र्नय सहयोर् र्नेछ ।

उद्देश्य

मलेरिया माइक्रोस्कोपीमा प्रयोर्शाला प्राववमधक/प्रयोर्शाला सहायकहरूको सीप ि क्षमता ववकास र्नय

माइक्रोस्कोवपस्टहरूको दक्षता ववकास र्नय ि मलेरिया माइक्रोस्कोपी द्वािा र्ुर्स्ति मनदान सुमनचश्चत र्नय
औलोको र्ुर्स्ति जाँच तथा र्ुर्स्ति मनदान ि क्रस–चेवकङमा सहभामर्तालाई प्रोत्सावहत र्नय

यस तामलमले प्रयोर्शालाकमीहरुको र्ुर्स्तिीय चस्मयि तयाि र्ने, स्टे नीङ्ग र्ने ि मलेरिया माइक्रोस्कोपी
अपेचक्षत

प्रमतर्ल

स्लाइिहरूको पिीक्षर् जस्ता आधािभूत माइक्रोस्कोपी प्रववमधहरू ि प्लाज्मोमियम पिजीवीका चिर्हरू ि

घनत्व सवहत सबै प्रजामतका पिजीवीहरूको चिर् ि घनत्व सवहतको ववभेदक मनदानमा दक्षता हामसल र्ने

ि र्ुर्स्ति मनदान सुधाि र्नेछ । साथै यस तालीमले नेपाल औलो िर्नीमतक योजना, केश नोवटवर्केशन,
समभयलेन्त्स, र्ुर्स्ति मूल्यांकन तथा र्ुर्स्ति मनयन्त्रर्, सुपरिवेक्षर् तथा िे कमियङ ि रिपोवटयङमा
माइक्रोस्कोवपस्टहरूको भूममकालाई पमन समेट्नेछ ।
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प्रदे श जनस्वास््य प्रयोर्शालाले औलोको भाि तथा जोचखम क्षेरको आधािमा स्वास््य संस्थाहरु छनौट
र्नेछ । ती स्वास््य संस्थाहरुबाट मलेरिया माइक्रोस्कोपीको तालीम नमलएका ि औलोको र्ुर्स्तिीय
मनदान तथा क्रस चेवकङ्गमा योर्दान पु¥याउन प्रमतबद्ध िहेका प्रयोर्शालाकमीहरुलाई यस तालीममा

सहभार्ी र्िाइन्त्छ । यस तालीमको अवमध शमनवाि सवहत ३० र्दनको हुनछ
े ि सहभार्ी संख्या १२ दे चख
१५ जनासम्मको हुनेछ । चशक्षर् मोड्युलमा अमियो–मभजुअलहरू, पावि पोइन्त्ट प्रस्तुतीकिर्हरू,

वर्ल्महरू, ह्यान्त्ि–आउट, बेन्त्चएड्स, व्यावहारिक प्रदशयन, स्पट चेकहरू, पूवय ि पोस्ट–मूल्याङ्कनहरू, दै मनक
सञ्चालन प्रकृया
तथा

बजेट

बाँिर्ाँि

शृङ्खलाहरू ि औलोको ववमभन्न प्रजामतहरू, घनत्व प्रयोर् र्िी व्यावहारिक ि सैद्धाचन्त्तक सरहरू समावेश

र्रिन्त्छ । यस तालीमको लामर् आवश्यक सामग्रीहरुको व्यवस्थापन प्रदे श जनस्वास््य प्रयोर्शालाले र्नेछ
। तालीम इवपमिममयोलोजी तथा िोर् मनयन्त्रर् महाशाखा (EDCD), कीटजन्त्य िोर् अनुसन्त्धान तथा तालीम
केन्त्र (VBDRTC) ि िाविय जनस्वास््य प्रयोर्शाला (NPHL) सँर् समन्त्वयमा संचालन हुनेछ ।

यसका लामर् हिे क प्रदे शलाई तपचशलमा उल्लेचखत तालीका अनुसाि बजेट मबमनयोजन र्रिएको छ ।
प्रदे श

प्रदे श १

मधेश

बार्मती

र्ण्िकी

लुचम्बनी

कर्ायली

सुदिु पचश्चम

बजेट

६००

६००

६००

६००

६००

६००

६००

(०००)
अमभलेख

प्रमतवेदनमा सहभार्ीहरूको दै मनक मूल्याङ्कन, काययसम्पादन (Sensitivity, Specificity, Accuracy, Species

सन्त्दभय सामग्री

आधािभूत मलेरिया माइक्रोस्कोपी प्रचशक्षर् मोड्युल

प्रमतबेदन

Identification and Parasite Count) ि सहभार्ीहरूको Pre and Post test को ववविर् समावेश र्नुप
य नेछ

७. औलो िोर् सम्बचन्त्ध प्रयोर्शालाकमीहरुको माइक्रोस्कोपी रििेसि तामलम
औलो व्यवस्थापनको लामर् तत्काल रुपमा प्रभावकािी उपचाि आधािभूत कुिा हो जुन प्रािचम्भक ि सही
मनदानमा मनभयि र्दयछ । र्ुर्स्ति मनदान (NMSP िर्नीमत नम्बि ३ ि ग्लोबल िर्नीमत स्तम्भ १) तथा

उपचािमा ववश्वव्यापी पहुँचलाई औलोको मृत्युदि तथा मबिामी कम र्ने प्रमुख िर्नीमतको रुपमा मलइएको
काययक्रमको
परिचय

छ । औलो मनदानको लामर् माइक्रोस्कोपी परिक्षर्लाई र्ोल्ि स्ट्यान्त्ििय प्रववमध मामनन्त्छ जुन औलो
मनवािर्को लामर् महत्वपूर्य छ । यो १५ र्दने मलेरिया माइक्रोस्कोपी रििेसि तालीमले मलेरिया

माइक्रोस्कोपीमा प्रयोर्शाला प्राववमधक/प्रयोर्शाला सहायकहरूको सीप तथा क्षमतालाई ताजर्ी िाख्न तथा
अद्यावमधक र्नय ि औलोको जोचखम िहेका चजल्लाहरूमा मलेरिया माइक्रोस्कोपी प्रयोर्शाला सेवाहरूलाई

सुदृि र्नय सहयोर् र्नेछ । औलो पिजीवीहरूको चस्मयि तयाि र्ने , स्टे नीङ्ग र्ने, औलो पिजीवी पवहचान
र्ने, पिजीवीको घनत्व ि र्ुर्स्ति मनदानको साथै मनर्िानी र्मतववमधहरूमा दक्षता ववकास र्नय यो तालीम
धेिै प्रभावकािी छ ।

मलेरिया माइक्रोस्कोपीमा प्रयोर्शाला प्राववमधक÷प्रयोर्शाला सहायकहरूको सीप तथा क्षमतालाई ताजर्ी
उद्देश्य

िाख्ने तथा अद्यावमधक र्नय

माइक्रोस्कोवपस्टहरूको दक्षता ववकास र्नय ि मलेरिया माइक्रोस्कोपी द्वािा र्ुर्स्ति मनदान सुमनचश्चत र्नय
औलोको र्ुर्स्ति जाँच तथा र्ुर्स्ति मनदान ि क्रस–चेवकङमा सहभामर्तालाई प्रोत्सावहत र्नय

अपेचक्षत

प्रमतर्ल

यस तामलमले प्रयोर्शालाकमीहरुको माइक्रोस्कोपी प्रववमधको क्षमतालाई अद्यावमधक ि स्तिोन्नमत र्ने,

प्लाज्मोमियम पिजीवीका सबै प्रजामतका पिजीवीहरूको चिर् ि घनत्व सवहतको ववभेदक मनदानमा दक्षता
हामसल र्ने ि र्ुर्स्ति मनदान सुधाि र्नेछ । साथै यस तालीमले नेपाल औलो िर्नीमतक योजना, केश
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नोवटवर्केशन, समभयलेन्त्स, र्ुर्स्ति मूल्यांकन तथा र्ुर्स्ति मनयन्त्रर्, सुपरिवेक्षर् तथा िे कमियङ ि रिपोवटयङमा
माइक्रोस्कोवपस्टहरूको भूममकालाई पमन समेट्नेछ ।

प्रदे श जनस्वास््य प्रयोर्शालाले औलोको भाि तथा जोचखम क्षेरको आधािमा स्वास््य संस्थाहरु छनौट र्नेछ

। त्यस्ता स्वास््य संस्थाहरुबाट मलेरिया माइक्रोस्कोपीको आधािभूत तालीम (Basic Malaria Microscopy
Training) मलएका ि औलोको र्ुर्स्तिीय मनदान तथा क्रस चेवकङ्गमा योर्दान पु¥याउन प्रमतबद्ध िहेका
प्रयोर्शालाकमीहरुलाई यस तालीममा सहभार्ी र्िाइन्त्छ । यस तालीमको अवमध शमनवाि सवहत १५

र्दनको हुनछ
े ि सहभार्ी संख्या १२ देचख १५ जनासम्मको हुनछ
े । चशक्षर् मोड्युलमा अमियो–मभजुअलहरू,

पावि पोइन्त्ट प्रस्तुतीकिर्हरू, वर्ल्महरू, ह्यान्त्ि–आउट, बेन्त्च एड्स, व्यावहारिक प्रदशयन, स्पट चेकहरू, पूवय
सञ्चालन प्रकृया
तथा

बजेट

बाँिर्ाँि

ि पोस्ट–मूल्याङ्कनहरू, दै मनक शृङ्खलाहरू ि औलोको ववमभन्न प्रजामतहरू, घनत्व प्रयोर् र्िी व्यावहारिक ि
सैद्धाचन्त्तक सरहरू समावेश र्रिन्त्छ । यस तालीमको लामर् आवश्यक सामग्रीहरुको व्यवस्थापन प्रदे श
जनस्वास््य प्रयोर्शालाले र्नेछ । तालीम इवपमिममयोलोजी तथा िोर् मनयन्त्रर् महाशाखा (EDCD), कीटजन्त्य
िोर् अनुसन्त्धान तथा तालीम केन्त्र (VBDRTC) ि िाविय जनस्वास््य प्रयोर्शाला (NPHL) सँर् समन्त्वयमा
संचालन हुनेछ ।

यसका लामर् हिे क प्रदे शलाई तपचशलमा उल्लेचखत तालीका अनुसाि बजेट मबमनयोजन र्रिएको छ ।
प्रदे श

प्रदे श १

मधेश

बार्मती

र्ण्िकी

लुचम्बनी

कर्ायली

सुदिु पचश्चम

बजेट

६००

६००

६००

६००

६००

६००

६००

(०००)
अमभलेख

प्रमतबेदन
सन्त्दभय सामग्री

प्रमतवेदनमा सहभार्ीहरूको दै मनक मूल्याङ्कन, काययसम्पादन (Sensitivity, Specificity, Accuracy, Species
Identification and Parasite Count) ि सहभार्ीहरूको Pre and Post test को प्रर्मत ववविर् समावेश
र्नुप
य नेछ ।

रििेसि मलेरिया माइक्रोस्कोपी प्रचशक्षर् मोड्युल

८. कीटजन्त्य िोर् सम्बचन्त्ध प्रयोर्शालाकमीहरुसंर् प्रदे शस्तिीय सममक्षा बैठक
औलोको र्ुर्स्तिीय मनदानको लामर् र्ुर्स्ति सुमनचश्चतता तथा र्ुर्स्ति मनयन्त्रर् संयन्त्र आवश्यक हुन्त्छ ।
औलोको र्ुर्स्ति सुमनचश्चतता तथा र्ुर्स्ति मनयन्त्रर् ि स्थानीयस्तिमा प्रयोर्शाला सेवाहरूको पयायप्त

अनुर्मनलाई औलो काययक्रममा महत्वपूर्य ति कमजोि पक्षको रूपमा मलइएको छ जसलाई सबल बनाउन
काययक्रमको
परिचय

आवश्यक छ । तसथय, र्ुर्स्ति सुमनचश्चतता काययक्रम मनमायर् र्िी प्रदे श तह तथा तोवकएका माइक्रोस्कोवपक
केन्त्रहरू मार्यत दे शभि र्ुर्स्ति मनयन्त्रर् प्रयोर्शाला नेटवकय स्थापना र्नय आवश्यक छ । यो एक र्दने

काययक्रमले तोवकएको माइक्रोस्कोपी केन्त्रहरुमा िाविय र्ुर्स्ति सुमनचश्चतता तथा र्ुर्स्ति मनयन्त्रर् मनदे चशका
अनुसाि प्रर्मत, अद्यावमधकहरू, िे कियहरूबािे छलर्ल र्िी प्रदे श जनस्वास््य प्रयोर्शाला, कीटजन्त्य िोर्

अनुसन्त्धान तथा तालीम केन्त्र ि िाविय जनस्वास््य प्रयोर्शालाले काययसम्पादन, क्रस–चेवकङ प्रमार्ीकिर्
ि कार्जातहरूको मूल्यांकन र्ने ि आवश्यक र्दशामनदे शन र्नेछन् ।
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तोवकएका साइटहरूमा (ि प्रदे श जनस्वास््य प्रयोर्शालामा) क्रस–चेवकङ संयन्त्रको समीक्षा ि अद्यावमधक
र्नय तथा पृष्ठपोषर् ि उत्कृि प्रदशयन र्ने संस्थाहरू/प्रयोर्शालाकमीहरूलाई पवहचान वा पुिस्कृत र्नय ।

औलो मनदानमा िाटाबेस सवहत र्ुर्स्ति सुमनचश्चतता ि र्ुर्स्ति मनयन्त्रर् संयन्त्रहरूको र्ुर्स्ति मनदान ि

उद्देश्य

प्रभावकािी कायायन्त्वयन सुमनचश्चत र्नय

औलोको र्ुर्स्ति सुमनचश्चतता तथा र्ुर्स्ति मनयन्त्रर्को कार्जातहरू तयाि र्नय, च ुनौतीहरूमा आधारित

कायय योजना ववकास र्नय तथा संघीयस्ति, प्रदे शस्ति ि तोवकएका साइटहरूमा QA/QC संयन्त्रलाई सुदृि
र्ने आधािहरु पवहचान र्नय

समीक्षा बैठकले प्रादे चशक स्रोत साधनको उपयोर् ि क्षमता सुदृिीकिर् र्िी समग्र QA/QC प्रर्ालीलाई
प्रादे चशक ि चजल्ला तहहरूमार्यत मार्यदशयन ि सञ्चालन र्ने अपेक्षा र्रिएको छ । समीक्षा बैठकले

अपेचक्षत

सहभार्ी स्वास््य संस्थाहरुलाई मलेरिया माइक्रोस्कोपी, क्रस–चेवकङ ि र्ुर्स्ति मनदानको प्रमार्को लामर्

प्रमतर्ल

QA/QC िाटाबेसको ववकासमा पूर्य रूपमा संलग्न हुन प्रोत्सावहत र्नेछ । काययक्रममा QA/QC मा संलग्न
माइक्रोस्कोवपस्टहरूको कामलाई मान्त्यता र्दनुका साथै पुिस्कृत र्रिनेछ जसले र्दाय मतनीहरु उत्प्रेरित
हुनेछन् ।

प्रदे श जनस्वास््य प्रयोर्शालाले इवपमिममयोलोजी तथा िोर् मनयन्त्रर् महाशाखासँर् समन्त्वय र्िी

प्रदे शस्तिमा QA/QC सँर् सम्बचन्त्धत र्मतववमधहरू, प्रर्मत, ि अद्यावमधकबािे छलर्ल आयोजना र्नेछ । यो

एक र्दने काययक्रम तोवकएको माइक्रोस्कोपी केन्त्रहरुमा िाविय र्ुर्स्ति सुमनचश्चतता तथा र्ुर्स्ति मनयन्त्रर्
मनदे चशका अनुसाि भए र्िे का प्रर्मत, अद्यावमधकहरू, सबल पक्ष, कमजोिी ि आवश्यक सुधाि र्नुप
य ने ववषय
सञ्चालन प्रकृया
तथा

बजेट

बाँिर्ाँि

बािे छलर्लका लामर् वषयको २ पटक–६ मवहनाको अवमधमा हुनेछ । यस बैठकमा कीटजन्त्य िोर्

अनुसन्त्धान तथा तालीम केन्त्र (VBDRTC) ि िाविय जनस्वास््य प्रयोर्शाला (NPHL) को समेत सहभामर्ता
र्िाउनुपनेछ ।

यसका लामर् हिे क प्रदे शलाई तपचशलमा उल्लेचखत तालीका अनुसाि बजेट मबमनयोजन र्रिएको छ ।
प्रदे श

प्रदे श १

मधेश

बार्मती

र्ण्िकी

लुचम्बनी

कर्ायली

सुदिु पचश्चम

बजेट

६००

६००

६००

६००

६००

६००

६००

(०००)
काययक्रम सम्पन्न भएपमछ बैठकको प्रमतवेदन तयाि र्रि यस महाशाखामा पेश र्नुप
य नेछ । प्रमतवेदनमा
अमभलेख

प्रमतबेदन

QA/QC प्रर्मत, अद्यावमधकहरू, क्रस–चेवकङ, माइक्रोस्कोवपस्टहरूको काययसम्पादन, पययवेक्षर् ि अनुर्मन,
प्रमतवक्रया संयन्त्रहरू सम्बन्त्धी र्ुर्ात्मक (Qualitative) ि मारात्मक (Quantative) जानकािी समावेश
हुनप
ु छय । प्रमतवेदनमा कमीकमजोिीहरु, च ुनौतीहरू ि समस्याहरूलाई सम्बोधन र्ने÷सच्याउने
तरिकाहरूलाई पमन समावेश र्नुप
य नेछ ।

सन्त्दभय सामग्री

समीक्षा बैठक िाविय औलो प्रयोर्शाला योजना ि QA/QC मनदे चशका

९. प्रदे श जनस्वास््य प्रयोर्शालाबाट तोवकएको माइक्रोस्कोपी केन्त्रहरुमा कीटजन्त्य िोर्को QA/QC
तथा Onsite Coaching, स्लाइि िु वानी ि अनुर्मन तथा सुपरिवेक्षर्

काययक्रमको
परिचय

औलोको र्ुर्स्तिीय मनदानको लामर् र्ुर्स्ति सुमनचश्चतता तथा र्ुर्स्ति मनयन्त्रर् संयन्त्र आवश्यक हुन्त्छ ।
औलोको र्ुर्स्ति सुमनचश्चतता तथा र्ुर्स्ति मनयन्त्रर् ि स्थानीयस्तिमा प्रयोर्शाला सेवाहरूको पयायप्त

अनुर्मनलाई औलो काययक्रममा महत्वपूर्य ति कमजोि पक्षको रूपमा मलइएको छ जसलाई सबल बनाउन
आवश्यक छ । तसथय, र्ुर्स्ति सुमनचश्चतता काययक्रम मनमायर् र्िी प्रदे श तह तथा तोवकएका
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माइक्रोस्कोवपक केन्त्रहरू मार्यत दे शभि र्ुर्स्ति मनयन्त्रर् प्रयोर्शाला नेटवकय स्थापना र्नय आवश्यक छ
। यस काययक्रममा प्रदे श जनस्वास््य प्रयोर्शालाबाट तोवकएको माइक्रोस्कोपी केन्त्रमा कीटजन्त्य िोर्को
एकीकृत रुपमा अनुर्मन तथा सुपरिवेक्षर्, स्थलर्त अमभमुखीकिर् तथा प्रवीर्ता पिीक्षर्, ि मनर्दयि
साइटहरूबाट प्रदे श जनस्वास््य प्रयोर्शाला सम्म स्लाइि िुवानी खचय समावेश हुनछ
े ।

मनर्दयि माइक्रोस्कोपी केन्त्रहरूबाट प्रदे श जनस्वास््य प्रयोर्शालासम्म स्लाइि िुवानी व्यवस्थापन र्नय

कीटजन्त्य िोर्को एवककृत रुपमा मनर्दयि माइक्रोस्कोपी केन्त्रहरुमा अनुर्मन तथा सुपरिवेक्षर् र्िी र्ुर्स्तिीय
मनदान ि QA/QC र्ािम ि िाँचाहरू प्रयोर् र्िी िे कमियङ रिपोवटयङ्ग सवहत QA/QC संयन्त्रको प्रभावकािी

उद्देश्य

कायायन्त्वयन सुमनचश्चत र्नय

माइक्रोस्कोवपस्टहरूको काययसम्पादन ि योग्यताको मूल्याङ्कन र्नय तथा सम्बचन्त्धत QA/QC साइटहरूमा
पृष्ठपोषर् ि स्थलर्त अमभमुचखकिर् मार्यत सीप ववकास ि प्रोत्साहन प्रदान र्नय

QA/QC को एकीकृत र्मतववमधले आवमधक भ्रमर्हरू ि मनयममत पृष्ठपोषर् तथा अमभमुचखकिर् संयन्त्रहरू

अपेचक्षत

मार्यत समग्र QA/QC प्रर्ालीलाई सुधाि ि बमलयो बनाउने अपेक्षा र्रिएको छ । यस र्मतववमधले

प्रमतर्ल

सहभार्ी स्वास््य संस्थाहरुलाई स्लाइिहरू पठाउन ि िाविय मनदे चशकाहरु पालना र्दै क्रस–चेवकङ र्नय
प्रोत्सावहत र्नेछ ।

प्रदे श जनस्वास््य प्रयोर्शालाले मनर्दयि माइक्रोस्कोपी केन्त्रहरुमा ४ मवहनामा एक पटक एवककृत अनुर्मन
तथा सुपरिवेक्षर् र्नुप
य नेछ । त्यसैर्िी ६ मवहनामा कचम्तमा एक पटक स्थलर्त प्रवीर्ता पिीक्षर् (Onsite

Proficiency Testing) र्िी आवस्यकता अनुसाि र्ुर्स्तिीय परिक्षर् ि मनदानका लामर् अमभमुखीकिर् तथा
सञ्चालन प्रकृया
तथा

बजेट

बाँिर्ाँि

पृष्ठपोषर् र्नुप
य नेछ । प्रदे श जनस्वास््य प्रयोर्शालाले स्लाईिको क्रस चेवकङ्गका लामर् कम्तीमा ६ मवहनामा
एकचोटी कीटजन्त्य िोर् अनुसन्त्धान तथा तालीम केन्त्रमा पठाउनुपनेछ ।

यसका लामर् हिे क प्रदे शलाई तपचशलमा उल्लेचखत तालीका अनुसाि बजेट मबमनयोजन र्रिएको छ ।
प्रदे श

प्रदे श १

मधेश

बार्मती

र्ण्िकी

लुचम्बनी

कर्ायली

सुदिु पचश्चम

बजेट

५००

५००

५००

५००

५००

५००

५००

(०००)
काययक्रम सम्पन्न भएपमछ प्रमतवेदन पेश र्रिनेछ । प्रमतवेदनमा मानक चेकमलस्टहरू प्रयोर् र्िे ि र्ुर्ात्मक
ि मारात्मक जानकािी समावेश र्नुप
य नेछ । माइक्रोस्कोवपस्टहरूको काययसम्पादन साइटमा मूल्याङ्कन

अमभलेख

र्रिनेछ । क्रस–चेवकङ र्ािम ि िाँचाहरूको प्रयोर्, माइक्रोस्कोवपक केन्त्रहरूको चस्थमत, उपकिर् ि

प्रमतबेदन

सामग्री आपूमतयको अवस्था आर्द भ्रमर्को क्रममा मूल्याङ्कन र्रिनेछ । प्रदे श जनस्वास््य प्रयोर्शालाले
प्रत्येक तोवकएको साइटबाट प्रत्येक दुई मवहनामा स्लाइिहरू सुमनचश्चत र्नेछ ।

सन्त्दभय सामग्री

िाविय औलो प्रयोर्शाला योजना ि QA/QC मनदे चशका

१०. QA/QC सुदृविकिर्का लामर् केन्त्रीय तहमा काययित प्रयोर्शाला कमयचािीको प्रदे श तथा
चजल्लातहसम्म सहयोर्ात्मक सुपरिवेक्षर् भ्रमर् र्ने ।
काययक्रमको

चजल्ला तथा माइक्रोस्कोपीक केन्त्रहरुमा औलो परिक्षर्को र्ुर्स्ति सुमनचश्चतता तथा र्ुर्स्ति मनयन्त्रर्

उद्देश्य

चजल्ला तथा माइक्रोस्कोपीक केन्त्रहरुमा आवमधक रुपमा सुपरिवेक्षर् र्िी आवश्यक सुझाव, पृष्ठपोषर् तथा

परिचय

सुदृविकिर्का लामर् आवमधक रुपमा प्रदे शबाट सुपरिवेक्षर् र्ने ।
अनुचशक्षर् मार्यत औलो परिक्षर्को र्ुर्स्ति कायम र्ने ।
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अपेचक्षत

चजल्ला तथा माइक्रोस्कोपीक केन्त्रहरुमा आवमधक रुपमा र्रिएको अनुर्मन तथा सुपरिवेक्षर्ले उि

सञ्चालन

आवमधक रुपमा चजल्ला तथा माइक्रोस्कोपीक केन्त्रहरुमा अनुर्मन तथा सुपरिवेक्षर् र्नुप
य नेछ ।

प्रमतर्ल
प्रवक्रया तथा

बजेट बाँिर्ाँि

केन्त्रहरुमा औलो परिक्षर्को र्ुर्स्ति सुदृविकिर् हुनेछ ।
प्रदे श

प्रदे श १

मधेश

बार्मती

र्ण्िकी

लुचम्बनी

कर्ायली

सुदिु पचश्चम

बजेट

३१

३१

३१

३१

३१

३१

३२

(०००)

अमभलेख

अनुर्मन तथा सुपरिवेक्षर्का क्रममा उपलब्ध र्िाइएको चेकमलिका साथै अनुर्मन प्रमतबेदन तयाि र्रि

सन्त्दभय सामग्री

इमिमसमिबाट उपलब्ध र्िाइएको चेकमलि (www.edcd.gov.np)

प्रमतबेदन

११.

िाख्नुपनेछ ।

एर्. एम. िे मियो मार्यत औलो सम्बन्त्धी जानकािी मुलक सन्त्देश प्रसािर् र्ने ।

काययक्रमको

औलोको जोचखम क्षेरहरुमा बसोवास र्ने, औलो प्रभाववत क्षेरहरुमा मौसमी कामदािको रुपमा जाने तथा

उद्देश्य

औलोको जोचखम क्षेरहरुमा बसोवास र्ने, औलो प्रभाववत क्षेरहरुमा मौसमी कामदािको रुपमा जाने तथा

अपेचक्षत

औलोको जोचखम क्षेरहरुमा बसोवास र्ने, औलो प्रभाववत क्षेरहरुमा मौसमी कामदािको रुपमा जाने तथा

परिचय

प्रमतर्ल
सञ्चालन

प्रवक्रया तथा

बजेट बाँिर्ाँि

त्यस्ता स्थानहरुबाट र्वकयने व्यचिहरुलाई औलोको बािे मा जानकािीमूलक सन्त्दे श र्दने ।

त्यस्ता स्थानहरुबाट र्वकयने व्यचिहरुलाई औलो बािे जानकािी र्िाई आयामतत औलोको भाि कम र्ने ।
त्यस्ता स्थानहरुबाट र्वकयने व्यचिहरु औलो बािे जानकाि भई िोकथामको उपाय अवलम्बन र्नेछन्, जसको
परिर्ाम स्वरुप आयामतत औलोको भाि कम हुनछ
े ।

स्थानीय स्तिमा िहेका एर्.एम. िे मियो स्टे शनहरु छनौट र्िी इमिमसमि तथा स्थानीय स्तिबाट उपलब्ध िे मियो
सन्त्दे श (PSA) औलोको जोचखम तथा चािपवयको समयमा प्रसािर् र्नुप
य नेछ ।
प्रदे श

प्रदे श १

मधेश

बार्मती

र्ण्िकी

लुचम्बनी

कर्ायली

सुदिु पचश्चम

बजेट

१७१

१७१

१७१

१७१

१७२

१७२

१७२

(०००)
अमभलेख

िे मियो स्टे शन छनौट तथा प्रसािर् र्रिएको अमभलेख िाख्नुपनेछ ।

सन्त्दभय सामग्री

इमिमसमि तथा स्थानीय स्तिबाट उपलब्ध र्िाइएको िे मियो सन्त्दे श

प्रमतबेदन

१ २. औलोको तनवािणमा िाजनैततक प्रततबद्िताका लाधग प्रदे शतहमा बैठक गने ।
काययक्रमको
परिचय
उद्देश्य

औलो मनवािर्का लामर् सिकािी प्रमतवद्धता, नेतत्ृ वदायी भूममका, सामुदावयक सहभामर्ता तथा बहुक्षेरर्त

सहभामर्ता सवहत प्रदे शस्तिमा औलो मनवािर् मनदे शक समममतको र्ठन र्िी अधय वावषयक रुपमा बैठक र्ने
।

सिोकािवालाहरुलाई औलो मनवािर्मा उनीहरुको सहभामर्ता तथा चजम्मेवािी सम्बन्त्धमा जानकाि र्िाई औलो
मनवािर्का लामर् सहज वाताविर् मनमायर् र्ने ।
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अपेचक्षत

सिोकािवालाहरु औलो मनवािर्मा उनीहरुको सहभामर्ता तथा चजम्मेवािी सम्बन्त्धमा जानकाि भई औलो

सञ्चालन

प्रदे शस्तिमा र्ठन भएको औलो मनवािर् मनदे शक समममतका सदस्यहरु सहभार्ी र्िाई औलोको वतयमान

बजेट बाँिर्ाँि

अन्त्तिवक्रया काययक्रम कचम्तमा वषयको २ पटक सञ्चालन र्नुप
य नेछ ।

प्रमतर्ल

मनवािर्का लामर् सहज वाताविर् मनमायर् हुनछ
े ।

प्रवक्रया तथा

अवस्था, सिकािको िर्मनमत तथा औलो मनवािर्मा सिोकािवालाहरुको भूममका सम्बन्त्धमा छलर्ल तथा
प्रदे श

प्रदे श

मधेश

बार्मती

र्ण्िकी

लुचम्बनी

कर्ायली

सुदिु पचश्चम

बजेट

१४५

१४५

१४५

१४५

१४६

१४६

१४६

१

(०००)
अमभलेख

बैठकमा उपचस्थतहरुको हाचजिी, काययक्रमको एजेन्त्िा, प्रस्तुतीकिर् सवहतको प्रमतबेदन तयाि र्रि िाख्नुपनेछ

सन्त्दभय सामग्री

इमिमसमिबाट उपलब्ध र्िाइएको सामग्री (www.edcd.gov.np)

प्रमतबेदन

१३.

।

औलोको मबिामीको उपचाि तथा अन्त्य व्यवस्थापन एवं सूचना अमभलेखीकिर् तथा प्रमतवेदनको
लामर्

सिकािी

तथा

र्ैि

सिकािी

क्षेरका

स्वास््यकमीको

क्षमता

अमभवृवद्ध

र्ने ।
काययक्रमको
परिचय

औलोको परिक्षर्, उपचाि तथा अमभलेचखकिर् एवं प्रमतवेदनसँर् संलग्न सिकािी तथा र्ैि सिकािी स्वास््य

संस्थाहरुमा काययित स्वास््यकमीहरुलाई उपचाि प्रर्ाली तथा िे कमियङ्ग रिपोवटयङ्ग सम्बन्त्धी क्षमता अमभवृवद्धका
लामर् अमभमुचखकिर्/तालीम संचालन र्ने ।

उद्देश्य

सिकािी तथा र्ैि सिकािी स्वास््य संस्थाहरुमा काययित स्वास््यकमीहरुलाई औलोको परिक्षर्, उपचाि तथा

अपेचक्षत

सिकािी तथा र्ैि सिकािी स्वास््य संस्थाहरुमा काययित स्वास््यकमीहरु िाविय औलो उपचाि पद्दती २०१९

प्रमतर्ल

अमभलेचखकिर् एवं प्रमतवेदन तयाि र्नय सक्षम बनाउने ।

अनुसाि औलोको परिक्षर् तथा उपचाि र्नय ि च ुस्त दुरुस्त रुपमा औलोको अमभलेचखकिर् एवं प्रमतवेदन तयाि
र्नय सक्षम हुनछ
े न् ।

सञ्चालन

मनयममत रुपमा औलोको परिक्षर् भएका तथा हुन ससने सिकािी तथा र्ैि सिकािी स्वास््य संस्थाहरु मनचश्चत

बजेट बाँिर्ाँि

एवं प्रमतवेदनसँर् संलग्न स्वास््यकमीहरुलाई सहभार्ी र्िाई औलोको िर्नीमत, िाविय उपचाि पद्दती २०१९,

प्रवक्रया तथा

र्िी चजल्ला मार्यत काययक्रम संचालन र्नुप
य नेछ । काययक्रममा औलोको परिक्षर्, उपचाि तथा अमभलेचखकिर्
MDIS तथा िे कमियङ्ग रिपोवटयङ्ग सम्बन्त्धी जानकािी र्िाउनुपनेछ ।
प्रदे श

प्रदे श १

मधेश

बार्मती

र्ण्िकी

लुचम्बनी

कर्ायली

सुदिु पचश्चम

बजेट

१२४

१८९

२४८

९३

३०५

१२४

२७९

(०००)
अमभलेख

काययक्रममा उपचस्थतहरुको हाचजिी, काययक्रमको एजेन्त्िा, प्रस्तुतीकिर् सवहतको प्रमतबेदन तयाि र्रि

सन्त्दभय सामग्री

इमिमसमिबाट उपलब्ध र्िाइएको सामग्री (www.edcd.gov.np)

प्रमतबेदन

िाख्नुपनेछ ।
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१४. केन्त्रीय ि प्रदे श स्तिमा सूक्ष्म स्तिीकिर् सम्वचन्त्ध बैठक र्ने ।
काययक्रमको

औलो जोचखम स्तिीकिर् (Microstratification) प्रदे शस्तिमै र्िी प्रदे शस्तिमा िहेका औलोको जोचखम

उद्देश्य

औलोको जोचखम स्तिीकिर् र्नयका लामर् प्रदे शलाई नै सक्षम बनाई चजम्मेवािी वहन र्िाउने ।

अपेचक्षत

औलोको जोचखम स्तिीकिर् र्नयका लामर् प्रदे श जानकाि हुनक
ु ा साथै यसबाट आएको परिर्ामलाई अपनत्व

सञ्चालन

आमथयक वषयको समापन पश्चात इमिमसमिको प्राववमधक सहयोर् मलई प्रदे शको नेतत्ृ वमा सिोकािवालाहरुलाई

परिचय

प्रमतर्ल

विाहरु मनधायिर्का लामर् सिोकािवालाहरुसँर् बैठक र्ने ।

ग्रहर् र्िी सोही अनुसाि काययक्रम मनमायर् र्नेछन् ।

प्रवक्रया तथा

बजेट बाँिर्ाँि

सहभार्ी र्िाई बैठक र्नुप
य नेछ ।
प्रदे श

प्रदे श १

मधेश

बार्मती

र्ण्िकी

लुचम्बनी

कर्ायली

सुदिु पचश्चम

बजेट

१०

१०

१०

१०

१०

१०

१०

(०००)
अमभलेख

काययक्रममा उपचस्थतहरुको हाचजिी, काययक्रमको एजेन्त्िा, प्रस्तुतीकिर् सवहतको प्रमतबेदन तयाि र्रि

सन्त्दभय सामग्री

इमिमसमिबाट उपलब्ध र्िाइएको सामग्री (www.edcd.gov.np)

प्रमतबेदन

१५.

िाख्नुपनेछ ।

चजल्ला तथा प्रदे श स्तिमा काययित स्वास््यकमीहरुलाई औलो मनदान, अनुसन्त्धान ि िोर् प्रशािर्
स्थान (Focus) को अनुसन्त्धान तथा प्रमतकायय र्नयका लार्ी प्रचशक्षक प्रचशक्षर् तामलम (TOT)
प्रदान र्ने ।

काययक्रमको
परिचय

चजल्ला तथा प्रदे श स्तिका सिकािी स्वास््य संस्थामा काययित स्वास््यकमीहरुलाई औलो मनदान,

अनुसन्त्धान ि िोर् प्रशािर् स्थान (Focus) को अनुसन्त्धान तथा प्रमतकायय र्नयका लार्ी प्रचशक्षक प्रचशक्षर्
तामलम (TOT) प्रदान र्ने ।

उद्देश्य

चजल्लास्तिमा नै औलोको मनदान, अनुसन्त्धान तथा जोचखम क्षेरहरुको अनुसन्त्धान तथा प्रमतकाययसँर् सम्बचन्त्धत

अपेचक्षत

चजल्लास्तिमा नै तालीम प्राप्त जनशचि उत्पादन हुन र्ई औलो मनदान, अनुसन्त्धान ि िोर् प्रशािर् स्थान

सञ्चालन

चजल्लाबाट र्ोकल पसयन सवहत २ जना सहभार्ी र्िाई औलो मनदान, अनुसन्त्धान ि िोर् प्रशािर् स्थान (Focus)

बजेट

संभाववत जोचखम चजल्लाहरुबाट र्िाउनुपनेछ ।

प्रमतर्ल
प्रवक्रया तथा
बाँिर्ाँि

तालीम संचालन र्नय जनशचि तयाि र्ने ।

(Focus) को अनुसन्त्धान तथा प्रमतकायय सम्बन्त्धी तालीम पामलकास्तिमा संचालन र्नय ससनेछन् ।

को अनुसन्त्धान तथा प्रमतकायय सम्बन्त्धी २ र्दने तालीम प्रदे शस्तिमा संचालन र्नुप
य नेछ। काययक्रममा सहभार्ीता
प्रदे श

प्रदे श १

मधेश

बार्मती

र्ण्िकी

लुचम्बनी

कर्ायली

सुदिु पचश्चम

बजेट

८५

८५

८५

८५

८५

८५

८६

(०००)
अमभलेख

काययक्रममा उपचस्थतहरुको हाचजिी, काययक्रमको एजेन्त्िा, प्रस्तुतीकिर् सवहतको प्रमतबेदन तयाि र्रि

सन्त्दभय सामग्री

इमिमसमिबाट उपलब्ध र्िाइएको सामग्री (www.edcd.gov.np)

प्रमतबेदन

िाख्नुपनेछ ।
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१६.

काययक्रमको नामः स्थामनय स्तिमा काययित स्वास््यकमी तथा सामुदावयक स्वास््य काययकतायहरुलाई
औलो मनदान, अनुसन्त्धान ि िोर् प्रशािर् स्थान (Focus) को अनुसन्त्धान तथा र्नय प्रमतकाययका तामलम
प्रदान र्ने ।

काययक्रमको
परिचय

औलो मनदान, अनुसन्त्धान ि िोर् प्रशािर् स्थान (Focus) को अनुसन्त्धान तथा प्रमतकायय र्नयका लार्ी प्रचशक्षक
प्रचशक्षर् तामलम (TOT) प्राप्त स्वास््यकमीद्वािा चजल्लाचस्थत पामलकामा काययित स्वास््यकमीहरुलाई औलो

मनदान, अनुसन्त्धान ि िोर् प्रशािर् स्थान (Focus) को अनुसन्त्धान तथा प्रमतकायय सम्बन्त्धी तालीम प्रदान र्ने ।

उद्देश्य

स्थानीयस्तिमा नै औलोको मनदान, अनुसन्त्धान तथा जोचखम क्षेरहरुको अनुसन्त्धान तथा प्रमतकाययका लामर्

अपेचक्षत

स्थानीयस्तिमा नै औलोको मनदान, अनुसन्त्धान तथा जोचखम क्षेरहरुको अनुसन्त्धान तथा प्रमतकाययका लामर्

सञ्चालन

पामलकास्तिमा काययित स्वास््य संयोजक सवहत २ जना सहभार्ी र्िाई औलो मनदान, अनुसन्त्धान ि िोर्

बजेट बाँिर्ाँि

। यसका लामर् प्रदे शले TOT प्राप्त चजल्लाहरुमा बजेट बाँिर्ाँिको व्यवस्थापन र्नुप
य नेछ ।

प्रमतर्ल
प्रवक्रया तथा

जनशचि तयाि र्ने ।

जनशचि तयाि हुन र्ई औलोको समभयलेन्त्स िर्नीमत १–३–७ अनुरुप कायय संचालन हुनेछ ।

प्रशािर् स्थान (Focus) को अनुसन्त्धान तथा प्रमतकायय सम्बन्त्धी १ र्दने तालीम चजल्लास्तिमा संचालन र्नुप
य नेछ
प्रदे श

प्रदे श १

मधेश

बार्मती

र्ण्िकी

लुचम्बनी

कर्ायली

सुदिु पचश्चम

बजेट

४८५

६००

४५०

४४४

४५०

५११

६१३

(०००)

अमभलेख

काययक्रममा उपचस्थतहरुको हाचजिी, काययक्रमको एजेन्त्िा, प्रस्तुतीकिर् सवहतको प्रमतबेदन तयाि र्रि

सन्त्दभय सामग्री

प्रदे शबाट उपलब्ध र्िाइएको तालीम सम्बन्त्धी सामग्री (www.edcd.gov.np)

प्रमतबेदन

िाख्नुपनेछ ।

१७. भािा तथा ओभिहेि – प्रदे श तहमा
काययक्रमको

प्रदे शस्तमा औलो मनदान, व्यवस्थापन, अनुसन्त्धान, िोर् प्रशािर् स्थान (Focus) सम्बन्त्धी आवश्यक बैठक

उद्देश्य

औलो मनदान, व्यवस्थापन, अनुसन्त्धान, िोर् प्रशािर् स्थान (Focus) सम्बन्त्धी प्रदे शस्तिमा मनयममत छलर्ल

अपेचक्षत

औलो मनदान, व्यवस्थापन, अनुसन्त्धान, िोर् प्रशािर् स्थान (Focus) सम्बन्त्धी प्रदे शस्तिमा मनयममत छलर्ल

परिचय

प्रमतर्ल

संचालनका लामर् आवश्यक खचय, अत्यावश्यक स्टे शनिी तथा औलो मनदानसँर् सम्बचन्त्धत सामग्री खरिद र्ने ।
हुनक
ु ा साथै अत्यावश्यक सामग्रीहरुको आपूती मनयममत र्ने ।

हुनक
ु ा साथै अत्यावश्यक सामग्रीहरुको आपूती मनयममत हुन र्ई औलो मनवािर् अमभयानमा सकािात्मक
प्रभाव पनेछ ।
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सञ्चालन

प्रदे शस्तिमा र्ोकल पसयनले सम्बचन्त्धत अमधकािीसँर् समन्त्वय र्िी औलोसँर् सम्बचन्त्धत बैठक आयोजना तथा

बजेट बाँिर्ाँि

खिीद तथा अन्त्य शीषयक (चचठी पर पठाउन, र्ोटोकपी र्नय, इन्त्टिनेट खचय, कुरियि खचय इत्यादी) मा खचय र्नय

प्रवक्रया तथा

अत्यावश्यक सामग्रीहरु (जस्तैः स्टे शनिी, वप्रन्त्टीङ्गको लामर् आवश्यक सामाग्री, प्रयोर्शाला सम्बचन्त्ध सामाग्री)
सवकनेछ ।
प्रदे श
बजेट

प्रदे श १

मधेश

बार्मती

र्ण्िकी

लुचम्बनी

कर्ायली

सुदिु पचश्चम

६८

६८

८३

६८

६८

६८

८४

(०००)
अमभलेख

काययक्रममा उपचस्थतहरुको हाचजिी, काययक्रमको एजेन्त्िा सवहतको प्रमतबेदन तथा सामग्री खरिदको मबल

प्रमतबेदन

िाख्नुपनेछ ।

सन्त्दभय सामग्री

१८.

भािा तथा ओभिहेि – चजल्ला तह

काययक्रमको
परिचय

चजल्लास्तमा औलो मनदान, व्यवस्थापन, अनुसन्त्धान, िोर् प्रशािर् स्थान (Focus) सम्बन्त्धी आवश्यक बैठक
संचालनका लामर् आवश्यक खचय, अत्यावश्यक स्टे शनिी तथा औलो मनदानसँर् सम्बचन्त्धत सामग्री खरिद
र्ने ।

उद्देश्य

औलो मनदान, व्यवस्थापन, अनुसन्त्धान, िोर् प्रशािर् स्थान (Focus) सम्बन्त्धी चजल्लास्तिमा मनयममत

अपेचक्षत

औलो मनदान, व्यवस्थापन, अनुसन्त्धान, िोर् प्रशािर् स्थान (Focus) सम्बन्त्धी चजल्लास्तिमा मनयममत

प्रमतर्ल

छलर्ल हुनक
ु ा साथै अत्यावश्यक सामग्रीहरुको आपूती मनयममत र्ने ।

छलर्ल हुनक
ु ा साथै अत्यावश्यक सामग्रीहरुको आपूती मनयममत हुन र्ई औलो मनवािर् अमभयानमा
सकािात्मक प्रभाव पनेछ ।

सञ्चालन

चजल्लास्तिमा र्ोकल पसयनले सम्बचन्त्धत अमधकािीसँर् समन्त्वय र्िी औलोसँर् सम्बचन्त्धत बैठक आयोजना

बजेट बाँिर्ाँि

सामाग्री) खिीद तथा अन्त्य शीषयक (चचठी पर पठाउन, र्ोटोकपी र्नय, इन्त्टिनेट खचय, कुरियि खचय इत्यादी)

प्रवक्रया तथा

तथा अत्यावश्यक सामग्रीहरु (जस्तैः स्टे शनिी, वप्रन्त्टीङ्गको लामर् आवश्यक सामाग्री, प्रयोर्शाला सम्बचन्त्ध
मा खचय र्नय सवकनेछ । यसका लामर् प्रदे शले सम्बचन्त्धत चजल्लाहरुमा बजेट बाँिर्ाँि र्नुप
य नेछ ।
प्रदे श

प्रदे श १

मधेश

बार्मती

र्ण्िकी

लुचम्बनी

कर्ायली

सुदिु पचश्चम

बजेट

५२

७२

४८

२४

७२

२४

४८

(०००)
अमभलेख

प्रमतबेदन

काययक्रममा उपचस्थतहरुको हाचजिी, काययक्रमको एजेन्त्िा सवहतको प्रमतबेदन तथा सामग्री खरिदको मबल
िाख्नुपनेछ ।

सन्त्दभय सामग्री
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१९.

सिकािी, समुदाय ि मनजी क्षेरमा र्रिने औलो केस व्यवस्थापन तथा मनर्िानीबािे प्रदे श तहमा
अधय वावषयक समीक्षा र्ोष्ठी र्ने ।

काययक्रमको

प्रदे शस्तिमा सिकािी, समुदाय तथा मनजी क्षेरमा संचामलत औलो मनदान, व्यवस्थापन, अनुसन्त्धान, मनर्िानी

उद्देश्य

प्रदे शस्तिमा औलो काययक्रमसँर् सम्बचन्त्धत सिोकािवालहरुसँर् काययक्रमको उपलब्धी बािे सममक्षा तथा

अपेचक्षत

औलो मनदान, व्यवस्थापन, अनुसन्त्धान, मनर्िानी, िोर् प्रशािर् स्थान (Focus) सम्बन्त्धी उपलब्धी तथा

परिचय

सम्बन्त्धी काययक्रमबािे सिोकािवालाहरुसँर् अधयवावषयक सममक्षा बैठक संचालन र्ने ।
छलर्ल हुन र्ई औलो मनवािर्मा सिोकािवालाहरुको साथ ि सहयोर् प्राप्त र्ने ।

प्रमतर्ल

र्नुप
य ने काययहरुबािे सिोकािवालाहरुसँर् छलर्ल हुन र्ई औलो मनवािर् अमभयानमा सिोकािवालाहरुको
पमन सवक्रय सहभार्ीता हुनेछ ।

सञ्चालन

प्रवक्रया तथा

बजेट बाँिर्ाँि

प्रदे शस्तिमा र्ोकल पसयनले सम्बचन्त्धत अमधकािीसँर् समन्त्वय तथा तयािी र्िी सिोकािवालाहरुको सहभार्ीता
र्िाई बैठक आयोजना र्नुप
य नेछ ।
प्रदे श
बजेट

प्रदे श १

मधेश

बार्मती

र्ण्िकी

लुचम्बनी

कर्ायली

सुदिु पचश्चम

२९

२९

२९

२९

२९

२९

३०

(०००)
अमभलेख

काययक्रममा उपचस्थतहरुको हाचजिी, काययक्रमको एजेन्त्िा तथा प्रस्तुतीकिर् सवहतको प्रमतबेदन ।

प्रमतबेदन
सन्त्दभय सामग्री

२०.

हात्तीपाइले इन्त्िेममक चजल्लाहरूमा मवीमिटी म्यावपं र्, मबिामी ब्यवस्थापन तथा अपाँर्ता िोकथाम
सम्बचन्त्ध काययक्रम सञ्चालन र्ने । (र्तबषयको भ ुिानी समेत) (स्वास््य कायायलय -चजल्ला)
नेपालबाट सन् २०३० सम्म हात्तीपाइयले िोर् मनवािर् र्ने लक्ष्य अनुरूप नेपाल सिकािद्वािा सबै
हात्तीपाइयले िोर् प्रभाववत चजल्लाहरूमा आम औषधी सेवन अमभयानको माध्यमबाट संक्रमर्को दि
घटाउने तथा यस िोर्का कािर् लक्षर् दे खा परिसकेका मामनसहरूलाइय सहज जीवनयापनका

काययक्रमको परिचय

लामर् हाइयड्रोचशल भएकाहरूको मन:शुल्क अप्रेशन तथा हात खुट्टा सुचन्नयका मामनसहरूका लामर्
संक्रममत अंर्हरूको स्व-स्याहाि र्ने मसप ि ज्ञान प्रदान र्नयका लामर् स्वास््यकमी ,मवहला

स्वास््य स्वयंसेववकाहरू ि मबिामीहरू सम्मलाइय तामलम तथा मसप प्रदान र्नुक
य ा साथै नेपालका

हात्तीपाइयले िोर् संक्रमर् िहेका चजल्लाहरूमा िहेका मबिामीहरूको यथाथय संख्या पत्ता लर्ाउनका
लामर् यो काययक्रम सञ्चालन हुँदै आइयिहेको छ । चालु आ.व.मा ८ चजल्लाहरू (मोिङ, सुनसिी,
धनुषा, पबयत, म्याग्दी, कवपलबस्तु, जाजिकोट ि कैलाली) मा काययक्रम सञ्चालन र्रिनेछ ।
क) हात्तीपाइयले िोर्का कािर् भएका मबिामीहरूको यथाथय ववविर् संकलन र्नुय ।

ख) सबै तहमा काययित स्वास््यकमीहरुलाई हात्तीपाइयले िोर्का कािर् हुने उपचाि तथा
उद्देश्य

ब्यवस्थापन र्नय सक्षम बनाउनु ।

र्) समुदाय स्तिमा सेवाित मवहला स्वास््य स्वयंसेववकाहरूलाइय
िोर्को उपचाि तथा ब्यवस्थापन बािे जानकािी प्रदान र्नुय ।

हात्तीपाइयलेका कािर् हुने

घ) हात्तीपाइयलेका कािर् भएका मबिामीहरूलाइय यसको स्वयं हेिचाह तथा ब्यवस्थापन बािे ज्ञान
तथा सीप प्रदान र्नुय ।
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क) यो िोर् मनवािर्का लामर् सबै इयन्त्िेममक चजल्लाहरूमा िहेका वविामीको संख्या संकलन र्नुय
अपेचक्षत प्रमतर्ल

जरूिी भएकोले सो संख्या हामसल हुने ।

ख) यस िोर्का कािर् संक्रममत भइयसकेका मबिामीहरूलाइय िोर्को स्व-हेिचाह तथा ब्यवस्थापन
बािे ज्ञान तथा सीप प्रदान र्रि थप अंर्भंर् हुनबाट बचाइय सहज जीवनयापनका लामर् सहयोमर्
हुने ।

क) स्वास््य कायायलय तथा स्थानीय तह

Morbidity Mapping तथा Morbidity Management and Disability Prevention (MMDP)

कायय क्रमश सबै हात्तीपाइयले इयन्त्िेममक चजल्लाहरूमा सञ्चालन र्रिनेछ । यो काययक्रम

इय.मि.मस.मि., सामाचजक ववकास मन्त्रालय तथा स्वास््य मनदे शनालयहरूको समन्त्वयमा स्वास््य

कायायलय (चजल्ला) मार्यत सञ्चालन हुनछ
े । यो काययक्रमका लामर् आवश्यक पने छपाइय तथा
र्ोटोकपी यसै शीषयकमा िहेको बजेटबाट व्यवस्थापन र्रिनेछ ।

-केन्त्रमा सञ्चालन हुने प्रचशक्षक प्रचशक्षर् तामलम पश्चात चजल्लाका सबै स्थानीय तहहरूबाट

स्वास््य शाखा प्रमुख ि अन्त्य एक स्वास््यकमी तथा चजल्लामा िहेको अस्पताल तथा प्राथममक
स्वास््य केन्त्रका केही मेमिकल अमधकृतहरू सहभामर् र्िाइय स्वास््य कायायलयले
प्रचशक्षक प्रचशक्षर् तामलम सञ्चालन र्नुप
य नेछ ।
-तामलममा सहभामर् भएका

एकर्दने

स्वास््य शाखा प्रमुख ि अन्त्य एक स्वास््यकमीले स्थानीय तहमा

सञ्चालन हुने स्वास््यकमीहरूको तामलम (प्राथममक स्वास््य केन्त्र तथा स्वास््य चौकीहरूबाट २२ जनाको दिले) सञ्चालन र्नुक
य ा साथै समुदाय स्तिमा सञ्चालन हुने तामलम तथा मबिामीहरू
खोज्ने तथा प्रमतबेदन र्ने काययमा अनुर्मन र्नेछन् ।
ख) स्थानीय स्ति (स्वास््य सं स्था)
सञ्चालन प्रकृया

-समुदाय )स्वास््य संस्था ( स्तिमा घिघिै भ्रमर् र्रि त्याङ्क संकलनका लामर् मवहला स्वास््य

स्वयंसेववकाहरूलाइय एकर्दने अमभमुचखकिर् सञ्चालन र्रिनेछ । जसमा स्वास््य संस्थामा िहेका
अन्त्य स्वास््यकमी समेत सहभामर् हुनेछन भने न.पा./ र्ा.पा. मा सञ्चालन भएको तामलममा
सहभामर् भएका दुइयजना स्वास््यकमीहरू प्रचशक्षक हुनछ
े न् ।

-अमभमुचखकिर् तामलममा सहभामर् सबै स्वयंसवे वकाहरूले आफ्नो काययक्षर
े मभर तीन र्दनसम्म

भ्रमर् र्रि हात्तीपाइयलेका कािर् भएका मबिामीहरूको यथाथय मबबिर् संकलन र्रि उपलब्ध
र्िाइयएको र्ािममा अमभलेख िाचख स्वास््य संस्थामा पेश र्नेछन् भने

न.पा./ र्ा.पा. स्तिको

तामलममा सहभामर् भएका स्वास््यकमीहरूले तीन र्दनको कायय पश्चात मबिामी एवकन र्रि
चजल्लामा प्रमतबेदन र्नेछन ।
र्) भेरिवर्केसन कायय

स्थानीय स्तिमा स्वास््य संस्थाका स्वास््यकमी तथा मवहला स्वास््य स्वयंसेववकाहरूबाट

उल्लेचखत कायय भइयिहेको समयमा मनदे शनालय, चजल्ला तथा न.पा./र्ा.पा हरूले अनुर्मन कायय
र्नुप
य नेछ । साथै सभे कायय सम्पन्न भइयसकेपमछ प्रमतबेदन र्रिएका मबिामीहरू मध्ये Random
Selection मा पिे का १० प्रमतशत मबिामीहरूको Clinical Verification र्रि केन्त्रमा प्रमतबेदन
र्नुप
य नेछ । Clinical Verification का लामर् मेमिकल अवर्सिको नेतत्ृ वमा स्वास््यकमी

सवहतको वटम बनाइय र्नुप
य नेछ भने सो वटम परिचालन हुँदा यसै शीषयकमा िहेको िकमबाट नेपाल
सिकािको मनयमानुसाि दै .भ्र.भत्ता भुिानी र्रिनेछ ।

काययक्रम सञ्चालन हुने चजल्लाहरूमा बजेट िकम एवकन र्रि मसर्ारिस भएको छ, िकम
बजेट बाँिर्ाँि

बाँिर्ािमा कुनै वद्धववधा भएमा ईवपिेममयोलोजी तथा िोर् मनयन्त्रर् महाशाखामा समन्त्वय र्नय
सवकनेछ । र्त आब मा काययक्रम संचालन भइ भुिानी र्नय बाँवक भएका चजल्लाहरुमा
सोवहअनुसाि र्नायसवकनेछ ।
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कायय सम्पन्न भइयसकेपमछ मनर्दयि िाँचामा प्रमतबेन तयाि र्रि स्वास््य संस्थाहरूले स्थामनय तहमा,
अमभलेख प्रमतबेदन

स्थामनय तहले स्वास््य संस्थाहरूको कम्पाइयल र्रि चजल्लामा ि चजल्लाले स्थामनय तहहरूको
कम्पाइयल र्रि सम्बचन्त्धत स्वास््य मनदे शनालय ि इयवपमिममयोलोजी तथा िोर् मनयन्त्रर्
महाशाखामा पठाउनुपनेछ ।

सन्त्दभय सामाग्री

Post card, Self–care brochure को नमुना तथा प्रश्तुतीकिर्का ववषयवस्तुहरू ईवपमिममयोलोजी
तथा िोर् मनयन्त्रर् महाशाखाबाट सञ्चालन हुने प्रचशक्षक प्रचशक्षर् तामलममा प्रदान र्रिनेछ ।

२१. हात्तीपाइले िोर् मबरुद्धको औषमध खुवाउने अमभयान, ममबयमिटी म्यावपङ, कन्त्र्मेटिी म्यावपङ तथा
मन:शुल्क हाइयड्रोचशल सजयिीका लामर् चजल्ला तथा स्थानीय तहहरूलाइय प्रामबमधक सहयोर् (स्वास््य
मनदे शनालय)
नेपालबाट सन् २०३० सम्म हात्तीपाइयले िोर् मनवािर् र्ने लक्ष्य अनुरूप नेपाल सिकाि द्वािा सबै
हात्तीपाइयले िोर् प्रभाववत चजल्लाहरूमा आम औषधी सेवन अमभयान

काययक्रम सञ्चालन हुँदै

आइयिहेको छ । सन् २००३ मा एक चजल्ला (पसाय) बाट शुरूवात र्रिएको काययक्रम हालसम्म
४८ चजल्लाहरूमा िोर्को प्रीभालेन्त्स १ प्रमतशत भन्त्दा तल पाइयएकोले बन्त्द र्रिसवकएको छ भने
काययक्रमको परिचय

१५ वटा चजल्लाहरूमा अझै आम औषमध सेवन अमभयान सञ्चालन भइयिहेको छ । काययक्रमको
दोश्रो पक्ष मबिामी ब्यवस्थापन तथा अपाँर्ता िोकथाम सम्बचन्त्ध काययक्रमले हाइयड्रोचशल भएका

मबिामीहरूको मन:शुल्क शल्यवक्रया तथा खुट्टा तथा हात सुचन्नएका ब्यचिहरूको सहज जीवनयापनका

लामर् उल्लेख्य भुममका मनबायह र्नेछ । चजल्ला तथा स्थानीय स्तिमा सञ्चालन हुने काययक्रमलाइय
प्रदे श सिकािले स्वामीत्व ग्रहर् र्दै काययक्रमको प्रभावकािी कायायन्त्वयन ि ब्यवस्थापनका लामर्
समन्त्वय ि सहकायय हुने अपेक्षा र्रिएको छ ।

आम औषधी सेवन अमभयानलाइय प्रभावकािी िं र्बाट सञ्चालन र्ने ।
उद्देश्य

आम औषधी सेवन अमभयानमा औषधी सेवन र्नुप
य ने सबै नार्रिकले सहज िं र्ले औषधी सेवन

र्ने वाताविर् सृजना र्ने ।

प्रदे श तथा स्थामनय स्तिमा सञ्चालन र्रिने काययक्रमहरूमा समन्त्वय, सहकायय, प्रामबमधक सहयोर् तथा
सहयोमर् अनुर्मन हुने ।

अपेचक्षत प्रमतर्ल

िाविय हात्तीपाइयले िोर् मनवािर् काययक्रमको लक्ष्य बमोचजम सन् २०३० सम्म हात्तीपाइयले िोर्लाइय
जनस्वास््य समस्याका रूपमा िहन नर्दन िोर्को प्रीभालेन्त्स एक प्रमतशत भन्त्दा तल ल्याउने ।

आम औषधी सेवन अमभयान सञ्चालन हुन ु पुवय चजल्ला स्तिमा सञ्चालन र्रिने योजना तजुम
य ा र्ोष्ठी,
चजल्ला तथा स्थामनय स्तिमा मबमभन्न र्मतमबमधहरू के कसरि सञ्चालन भइयिहेका छन? आवश्यक
सामग्रीहरूको उपलब्धता छ/,छै न, आम औषधी सेवन अमभयान सञ्चालन भइयिहेको समयमा लचक्षत
सञ्चालन प्रकृया

बर्य सम्म औषधीको पहुँच पुर्े नपुर्ेको सुमनश्चतताका लामर् सुपिमभजन चेकमलि प्रयोर् र्रि
सुपिमभजन र्नय ि वर्ल्ि तहमा काययित स्वास््यकमीहरूलाइय आवश्यक पिे का बखत सहयोर् समेत
र्नयका लामर् प्रदे श मनदे शनालयहरूले यस शीषयकको िकम खचय र्नय ससनेछन् । साथै ममबयमिवट

म्यावपङ, कन्त्र्मेटिी म्यावपङ काययक्रम सञ्चालन हुने चजल्लाहरू ि मन:शुल्क हाइयड्रोचशल सजयिीका
काययक्रम िहेका अस्पतालहरूमा समेत अपेचक्षत प्रमतर्ल हामसल र्नयका लामर् अनुर्मन तथा
सुपिमभजन र्नय सवकनेछ ।
बजेट बाँिर्ाँि
अमभलेख प्रमतबेदन

प्राप्त कुल बजेट िकमबाट काययक्रमको अनुर्मन तथा सुपिमभजन र्रिनेछ ।
सम्पन्न भएका काययक्रमहरूको मनर्दयि िाँचामा अमभलेख िाचख सम्बचन्त्धत मनकायहरूमा प्रमतबेदन
र्नुप
य नेछ ।
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सन्त्दभय सामाग्री

सुपिमभजन चेकमलि ।

२२. हात्तीपाइले िोर् मबरुद्धको औषमध खुवाउने अमभयानको योजना तजुम
य ा र्ोष्ठी, चजल्लाबाट
पामलकासम्म औषमध तथा IEC िु वानी, चजल्ला समन्त्वय समममतको ममवटङ, परकाि अन्त्तकृयया,
मबज्ञापन, छपाइय, हात्तीपाइले िोर् मबरुद्धको औषमध सेवन पश्चात असि दे चखएका मबिामीहरूको
उपचािका लामर् अस्पतालहरूमा हुने खचयको सोधभनाय तथा अनुर्मन ि मुल्याङ्कन (चजल्ला)
नेपालबाट सन् २०३० सम्म हात्तीपाइयले िोर् मनवािर् र्ने लक्ष्य अनुरूप नेपाल सिकाि द्वािा

सबै हात्तीपाइयले िोर् प्रभाववत चजल्लाहरूमा आम औषधी सेवन अमभयान काययक्रम सञ्चालन हुँदै
काययक्रमको
परिचय

आइयिहेको छ । सन् २००३ मा एक चजल्ला (पसाय) बाट शुरूवात र्रिएको काययक्रम
हालसम्म ४८ चजल्लाहरूमा िोर्को वप्रभालेन्त्स १ प्रमतशत भन्त्दा तल पाइयएकोले बन्त्द

र्रिसवकएको छ भने १५ वटा चजल्लाहरूमा अझै आम औषमध सेवन अमभयान सञ्चालन भइयिहेको

छ । काययक्रम सञ्चालन हुने चजल्लाहरूमा प्रभावकािी रूपमा काययक्रम सञ्चालन र्रि आम औषमध
सेवन अमभयानमा औषमध खान योग्य सबै नार्रिकहरूलाइय औषमध सेवन र्िाउनु जरूिी छ ।
आम औषधी सेवन अमभयानलाइय प्रभावकािी िं र्बाट सञ्चालन र्नयका लामर् प्रभावकािी योजना
मनमायर् र्ने ।

आम औषमध सेवन काययक्रमको प्रभावकारिताका लामर् सिकािी तथा र्ैिसिकािी अस्पतालमा

ओवपिी तथा चसलमनकमा बस्ने चचवकत्सकहरु मार्यत जनचेतनाको अमभवृवद्धमा सहयोर् हुने ।
आम औषधी सेवन अमभयानका लामर् आवश्यक औषधी तथा सामग्री छपाइय र्रि समयमै

उद्देश्य

सम्बचन्त्धत स्वास््य संस्थाहरूलाइय उपलब्ध र्िाउने ।

आम औषधी सेवन अमभयानमा औषधी सेवन र्नुप
य ने सबै नार्रिकले सहज िं र्ले औषधी सेवन
र्ने वाताविर् सृजना र्ने ।

आम औषधी सेवन अमभयानलाइय प्रभावकािी बनाउनका लामर् चजल्ला कायय समममतको बैठक तथा
परकाि अन्त्तकृयया काययक्रम सञ्चालन र्रि मबज्ञापन र्ने ।

स्थामनय स्तिमा सञ्चालन र्रिने काययक्रमहरूमा समन्त्वय, सहकायय, प्रामबमधक सहयोर् तथा सहयोमर्
अनुर्मन हुने ।
अपेचक्षत प्रमतर्ल

िाविय हात्तीपाइयले िोर् मनवािर् काययक्रमको लक्ष्य बमोचजम सन् २०३० सम्म हात्तीपाइयले

िोर्लाइय जनस्वास््य समस्याका रूपमा िहन नर्दन संक्रमर्को प्रीभालेन्त्स एक प्रमतशत भन्त्दा तल
ल्याउने ।

क) हात्तीपाइयले िोर् मबरूद्धको
र्ोष्ठी

औषधी खुवाउने अमभयानको चजल्ला स्तिीय योजना तजुम
य ा

आम औषधी सेवन अमभयान प्रभावकािी िं र्बाट शुक्ष्म योजना सवहत सम्पन्न र्नयका लामर्

स्वास््य कायायलयहरूले सबै स्थामनय तहहरूबाट प्रमुख काययकािी अमधकृत एकजना, स्वास््य
सञ्चालन प्रकृया

शाखा प्रमुख एकजना ि मेयि/अध्यक्ष वा उपमेयि/उपाध्यक्ष एकजना

र्रि जम्मा ३ जना ि

चजल्ला चस्थत अस्पतालहरूका मे.सु. ि सिकािी तथा र्ैिसिकािी अस्पताल बाट इमजेन्त्सी तथा

ओवपिी मा बस्ने ५ जना सम्म चचवकत्सकहरु सहभामर् हुनेर्रि चजल्ला तहमा आम औषधी सेवन
अमभयान सञ्चालन हुने मममत भन्त्दा कचम्तमा एक मवहना अर्ामि १ र्दने (मबहान ८ बजे दे चख
साँझ ६ वजे सम्म खाजा ि खाना सवहत को) योजना तजुम
य ा र्ोष्ठी सञ्चालन र्नुप
य नेछ । सो

र्ोष्ठीमा प्रामबमधक तथा काययक्रम सम्बद्ध प्रश्तुतीकिर्का लामर् इय.मि.मस.मि., स्वास््य मनदे शनालय
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तथा सम्बचन्त्धत प्रादेचशक मन्त्रालयमा समन्त्वय र्नुप
य नेछ । मबमनयोचजत बजेट बाँिर्ाँि स्वीकृत

र्िाइय स्थानीय तह ि अन्त्य सहभामर्हरूको यातायात, सहजीकिर् भत्ता तथा दै .भ्र.भ, खाजा, खाना,
हल भािा, स्टे शनिी, र्ोष्ठी सामाग्री यसै शीषयकबाट मनयमानुसाि खचय र्नय सवकनेछ ।
ख) हात्तीपाइयले िोर् मबरूद्धको औषधी तथा सामग्री स्थानीय तहसम्म िु वानी

आम औषधी सेवन अमभयान काययक्रमका लामर् आवश्यक औषधी केन्त्रबाट चजल्लामा प्राप्त

भइयसकेपमछ ि चजल्लामा छपाइय र्नुप
य ने साममग्रहरू तयाि भइयसकेपमछ ती सामग्रीहरू सम्बचन्त्धत
पामलकासम्म समयमै िुवानी र्िाउनका लामर् यस शीषयकमा िाचखएको बजेट िकमबाट प्रमत
पामलका रू. पाँच हजाि सम्म खचय र्नय सवकने र्रि बजेट ब्यवस्थापन र्रिएको छ ।
र्) चजल्ला स्तरिय LF MDA समन्त्वय समममतको ममवटङ

िाविय हाचत्तपाईले िोर् मनवािर् काययक्रम, आम औषमध सेवन अमभयान सम्पन्न र्नय चजल्ला स्तरिय
समन्त्वय समममतको वैठक बस्नुपनेछ । सम्बचन्त्धत मबषयबस्तुको प्रश्तुतीकिर्का लामर्
अस्पतालका मे.सु. को सहयोर् मलन सवकनेछ । यो वैठकले चजल्ला मभरका सबै

सिोकािवालाहरुलाई आम औषमध सेवन काययक्रमलाई सहयोर् र्ने वाताविर् सृजना र्दयछ । सो
काययक्रममा यसै शीषयकमा मबमनयोचजत बजेटको परिमध मभर िवह मनम्नानुसाि खचय र्नुप
य नेछ ।
मबबिर्

सं ख्या

दि

र्दन

सहजकताय

२

१०००

१

कायायलय सहयोर्ी

१

१५०

१

सहभार्ी भत्ता /यातायात

नेपाल सिकािको मनयमानुसाि

खाजा

२००

१

स्टे शनिी

१००

१

२०००

१

तामलम सामग्री तथा ब्यानि

१

हलभािा
घ)

३०००

परकाि अन्त्तकृयया

िाविय हाचत्तपाईले िोर् मनवािर् काययक्रम, आम औषमध सेवन अमभयान कुसलतापुबक
य सम्पन्न
र्नयका लामर् औषमध सेवन र्नय योग्य सबै नार्रिक ि समुदायसम्म सवह सुचना संप्रेषर् र्नुय

नेपाल सिकािको दावयत्व हो ि यसका लामर् सञ्चाि माध्यमको भुममका महत्वपुर्य ि अपरिहायय छ
।यसमा परकािहरुको सहयोर् ि सहभामर्तामा आम औषमध सेवन काययक्रमको कभिे ज ब्यबहाि
पिीवतयनको मबमध बाट अमभवृवद्ध हुनछ
े
। त्यसैले यो काययक्रम सञ्चालन हुने सबै चजल्लाहरूमा

काययक्रम शुरू हुन भन्त्दा एक हप्ता अर्ामि नै चजल्ला मभरका सबै स्थामनय तहहरूमा वक्रयाचशल
संचािकमीहरूलाइय समेवट परकाि अन्त्तकृयया काययक्रम सञ्चालन र्नुप
य नेछ । सम्बचन्त्धत
मबषयबस्तुको प्रश्तुतीकिर्का लामर् अस्पतालका मे.सु. को सहयोर् मलन सवकनेछ ।

यस

काययक्रमका लामर् झापा, मोिङ, धनुषा, महोत्तिी, सलायही, िौतहट, दाङ, बाँके ि कैलाली चजल्लाहरूले

५० जनासम्म सहभामर् हुने र्रि ि िसुवा, बािा, लमजुङ, पवयत, बार्लुङ ि कवपलबस्तु चजल्लाहरूले
४० जनासम्म सहभामर् हुने र्रि काययक्रम सञ्चालन र्नुप
य नेछ ।
मबबिर्

सं ख्या

दि

र्दन

सहजकताय

२

१०००

१
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कायायलय सहयोर्ी

१

१५०

१

सहभार्ी यातायात

१०००

१

खाजा

२००

१

स्टे शनिी

१००

१

तामलम सामग्री तथा ब्यानि

१

२०००

१

हलभािा

१

३०००

१

ङ)मबज्ञापन र्ने

सम्बचन्त्धत चजल्लाले आम औषमध सेवन अमभयानको सुचना आवस्यकतानुसािस्थानीय भाषामा समेत
तयाि र्िी मबज्ञापन/सुचना चजल्ला स्तिबाट प्रकाचशत हुने परपमरका, िे मियो, एर्.एम., मीमिया
हाउस, अनलाइन, टेमलमभजन ि अन्त्य सामाचजक संजालहरुमा र्दनुपनेछ । यस काययका लामर्

चजल्लाहरूले सबै स्थामनय तहमा भएका , मीमिया, िे मियो, एर्.एम., टे मलमभजनलाइ पमन समेट्नु
पनेछ ।

पमरका दै मनक प्रकाशन हुने भएमा मबज्ञापन दै मनक पमरकामा र्दनु उपयुि हुनछ
े ।

यो सुचना िे मियो, एर्.एम., टेमलमभजनबाट औषधी खुवाउने र्दन भन्त्दा कम्तीमा २ हप्ता अर्ािी
दे चख शुरु र्नुप
य नेछ । यस काययक्रमका लामर् झापा, मोिङ, दाङ, बाँके, धनुषा, महोत्तिी, सलायही,
िौतहट ि कैलाली चजल्लाका लामर् रू. एक लाख ि, िसुवा, बािा, लमजुङ, पवयत, बार्लुङ
िकवपलबस्तु चजल्लाका लामर् रू. पचहत्ति हजाि सम्म खचय र्नय सवकनेछ ।
च) छपाइय

िाविय हाचत्तपाईले िोर् मनवािर् काययक्रम, आम औषमध सेवन अमभयान सञ्चालनका लामर्

आवश्यक अमभलेखका लामर् िचजिि (पवहलो प्राथममकतामा) सुचना साममग्रहरू, औषधी सेवन
र्िाउने स्वास््यकमीका लामर् काययक्रम सञ्चालन मनदे चशका, , प्रमतबेदन र्ािम आर्द छपाइयका
लामर् ,िसुवाका लामर् रु.दुई लाख, लमजुङ, पबयत ि बार्लुङका लामर् रू. दूइय लाख पचास

हजाि, , दाङ ि बाँकेका लामर् रू. तीन लाखका दिले ि अन्त्य चजल्लाका लामर् रू. तीन लाख
पचास हजाि सम्म खचय र्नय सवकने र्रि बजेट ब्यवस्थापन र्रिएको छ ।

छ) हात्तीपाइले िोर् मबरुद्धको औषमध सेवन पश्चात असि दे चखएका मबिामीहरूको उपचािका
लामर् अस्पतालहरूमा हुने खचयको सोधभनाय

आम औषमध सेवन अमभयान पश्चात सामान्त्य तथा र्चम्भि असि दे चखइय सिकािी तथा नीचज

अस्पतालमा उपचाि र्िाउन जाने मबिामीहरूको खचयको सोधभनाय र्ने उद्देश्यले सबै काययक्रम

सञ्चालन हुने चजल्लाहरूले रू. पचास हजाि सम्म खचय र्नय ससनेर्रि बजेट ब्यवस्थापन र्रिएको
छ ।

ज) हात्तीपाइयले िोर् मबरूद्धको औषधी खुवाउने अमभयानको अनुर्मन तथा सुपिमभजन

अमभयान सञ्चालन हुन ु पुवक
य ा मबमभन्न र्मतमबमधहरू के कसरि सञ्चालन भइयिहेका छन ?आवश्यक
सामग्रीहरूको उपलब्धता छ ,छै न /आम औषधी सेवन अमभयान सञ्चालन भइयिहेको समयमा

लचक्षत बर्य सम्म औषधीको पहुँच पुर्े नपुर्ेको सुमनश्चतताका लामर् सुपिमभजन चेकमलि प्रयोर्
र्रि सुपिमभजन र्नय ि वर्ल्ि तहमा काययित स्वास््यकमीहरूलाइय आवश्यक पिे का बखत
सहयोर्ी सुपरिबेक्षर् र्नयका लामर् ि आम औषधी सेवन पश्चात हुन ससने अबाचन्त्छत

घटनाहरूको ब्यवस्थापनका लामर् समन्त्वय र्नय चजल्लाहरूले सुपिमभजन तथा अनुर्मन र्नेछन् ।

274

उि काययका लामर् यसै शीषयकमा िाचखएको बजेट खचय र्नय सवकनेछ । यस शीषयकमा काययक्रम
सञ्चालन हुने सबै चजल्लाहरूले बिीमा रू. एक लाख सम्म खचय र्नय ससनेछन् ।
बजेट बाँिर्ाँि

सञ्चालन प्रकृयामा उल्लेख र्रिएको छ ।
कायय सम्पन्न भइयसकेपमछ मनर्दयि िाँचामा प्रमतबेदन तयाि र्रि स्वास््य संस्थाहरूले पामलकामा,

अमभलेख प्रमतबेदन

पामलकाले स्वास््य संस्थाहरूको कम्पाइयल र्रि चजल्लामा ि चजल्लाले पामलकाहरूको कम्पाइयल
र्रि प्रदे श स्वास््य मनदे शनालय, सामाचजक ववकास मन्त्रालय ि इयवपमिममयोलोजी तथा िोर्
मनयन्त्रर् महाशाखामा (nationallfprogramnepal@gmail.com) पठाउनुपनेछ ।

सन्त्दभय सामाग्री

२३.

प्रश्तुतीकिर्का ववषयवस्तुहरू तथा छपाइय र्नुप
य ने साममग्रको नमुनाहरू प्रदे शस्तिमा सञ्चालन हुने
योजना तजुम
य ा र्ोष्ठीमा प्रदान र्रिनेछ ।

कृयाकलापको नाम: प्रादे चशक ि चजल्ला अस्पतालहरूमा हाइड्रोमसल मबिामीहरुको अप्रेशन र्ने ,
हात्तीपाइले िोर् मनवािर् काययक्रमको औषमध सेवनबाट असि दे चखएका तथा हाइड्रोमसल
अप्रेशनको जवटलता दे चखएकाहरूको उपचाि र्ने ।
नेपालबाट सन् २०३० सम्म हात्तीपाइयले िोर् मनवािर् र्ने लक्ष्य अनुरूप नेपाल सिकािद्वािा आम

औषधी सेवन अमभयान तथा Morbidity Management and Disability Prevention काययक्रम
काययक्रमको परिचय

सञ्चालन हुँदै आइयिहेको छ ।

हात्तीपाइयले िोर्का कािर् हुने हाइयड्रोचशलको मबमभन्न अस्पतालहरू

मार्यत मन:शुल्क अप्रेशन सेवा उपलब्ध र्िाइय यस िोर्को कािर् हुने भाि न्त्युमनकिर् र्ने प्रयास
र्रिनुका साथै शल्यवक्रया पश्चात हुनससने जवटलता ब्यवस्थापनमा समेत ध्यान र्दइएको छ । साथै

आम औषधी सेवन पश्चात हुन ससने अबाचन्त्छत घटनाहरूको काययक्रम सञ्चालन हुने चजल्ला तथा
प्रदे शमा िहेका अस्पतालहरूले मन:शुल्क उपचाि तथा ब्यवस्थापन र्नेछन् ।

क) हाइयड्रोचशलका कािर् हुन ससने असहजता हटाइय दै मनक जीवनयापन सहज बनाउने ।
उद्देश्य

ख) आम औषधी सेवन पश्चात हुन ससने Adverse Event तथा Serious Adverse Event को

ब्यवस्थापन र्रि नकािात्मक प्रचाि न्त्यूनीकिर्का साथ आम औषधी सेवनलाइय सवय स्वीकायय बनाउने
र्) हाइयड्रोचशल सजयिी पश्चात हुन ससने जवटलताको समयमै ब्यवस्थापन र्रि मबिामीको स्वास््य
जर्ेनाय र्ने ।

िाविय हात्तीपाइयले िोर् मनवािर् काययक्रमको दोश्रो िर्नीमत बमोचजम सन् २०३० सम्म हात्तीपाइय ले
अपेचक्षत प्रमतर्ल

िोर्का कािर् भएका रूग्र्ता दिलाइय घटाउँदै जाने लक्ष्य अनुरूप हाइयड्रोचशलका मबिामीहरूलाइय
मन:शुल्क शल्यवक्रया उपलब्ध र्िाउने
घटनाहरूको ब्यवस्थापन हुने ।

तथा आम औषधी सेवन पश्चात हुन ससने अबाचन्त्छत

-अप्रेशन काययमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्मन्त्ध िाख्ने कमयचािीहरूबाट अप्रेशन वटम तयाि र्रि कायय
सम्पन्न र्नय सवकनेछ ।
सञ्चालन प्रकृया

-सम्बचन्त्धत अस्पतालमा अप्रेशनका लामर् आवश्यक जनशिी नभएमा अन्त्य सिकािी तथा र्ैि

सिकािी अस्पतालहरूसंर् प्रचमलत आमथयक ऐन बमोचजम सम्झौता र्रि प्रमत केश तोवकएको िकममा
नबढ्ने र्रि जनशिी मार मलइय वा ती अस्पतालहरूबाट पमन अप्रेशन कायय र्िाउन सवकनेछ ।

- तोवकएको लक्ष्य हामसल र्नयका लामर् अस्पतालहरूले घुम्ती चशवविहरू सञ्चालन र्रि कायय सम्पन्न
र्नय ससनेछन् ति प्रमत अप्रेशन रू. सात हजाि भन्त्दा बवि खचय र्नय पाइयने छै न ।
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- हाइयड्रोचशल सजयिी पश्चात जवटलता उत्पन्न भइय रिर्ि र्नुय पने भएमा चजल्लाको प्रचमलत एम्बुलेन्त्स
भािादि अनुसािको िकम सम्बचन्त्धत मबिामीलाइय यवह शीषयकको िकमबाट उपलब्ध र्िाउन सवकनेछ
। साथै जवटलता ब्यवस्थापनमा भएको खचयको शोधभनाय समेत र्नय सवकनेछ ।

- यस शीषयकको िकम आम औषधी सेवन पश्चात जवटलता (SAE) उत्पन्न भइय अस्पतालमा उपचाि

र्िाउन आएका मबिामीहरूको मनःशुल्क उपचाि ब्यवस्थापन, आम औषधी सेवन अमभयान सञ्चालनका
समयमा थप स्वास््यकमीहरू ड्यूटीमा खटाउनुपने भएमा नीजहरूको पारिश्रममकमा तथा हाइयड्रोचशल

सजयिी पश्चात जवटलता उत्पन्न भइय रिर्ि भइय आएका मबिामीहरूको ब्यवस्थानमा समेत खचय र्नय
सवकनेछ ।

(प्रदे शमा िहेको यस शीषयकको बजेट िकम हाइयड्रोचशलको शल्यवक्रया हुनससने प्रदे श तथा चजल्ला
स्तरिय अस्पतालहरूसंर् समन्त्वय र्रि मन:शुल्क हाइयड्रोचशल शल्यकृया सेवा उपलब्ध र्िाउन
सवकनेछ ि प्रमतष्ठान स्तिका ि संचघय अस्पतालहरूमा सोझै प्राप्त बजेट समेत यसै मनदे चशकाको
परिमध मभर खचय र्रि सेवा सञ्चालन र्नय सवकनेछ , र्त बषय बजेट प्राप्त नभएका

प्रमतष्ठान स्तिका

ि संचघय अस्पतालहरूले यस बषय प्राप्त बजेटबाट र्त बषयको खचय सोधभनाय र्रि बाँकी िकमबाट
यस बषयको सेवा सञ्चालन र्नय ससनेछन् । )

- प्रदे श अन्त्तर्यत िहेका हाइयड्रोचशलको मन:शुल्क शल्यवक्रया हुन ससने अस्पतालहरू छनौट र्रि

प्राप्त बजेट िकमबाट ती अस्पतालहरूलाइय लक्ष मनधायिर् र्रि एकमुि बजेट पठाउन सवकनेछ ।
- हाइयड्रोचशलको शल्यवक्रया र्नय छनौट र्रिएका अस्पतालहरूले प्राप्त बजेट िकमबाट सेवाको

बािे मा जानकािी र्िाउने उद्देश्यले ब्यानि, पचाय, मबज्ञापन, परकाि भेटघाट, स्वास््य संस्थाहरूमा

र्इय मवहला स्वास््य स्वयंसवे वका तथा स्वास््यकमीहरूसंर् र्रिने अन्त्तिकृया काययक्रमका लामर्
बजेट बाँिर्ाँि

रू. ५०,००० (पचास हजाि) सम्म खचय र्नय ससनेछन ।

- तत् पश्चात बाँकी िकमबाट तीन प्रमतशत िकम समयमै कायय सम्पन्न र्नयका लामर् अस्पतालमा
सञ्चालन र्रिने स्टार् ममवटङ तथा अप्रेशन वटमको खाजा, पानी आर्दमा खचय र्नय सवकनेछ ।
- बाँकी िकमबाट सजयिीका लामर् आवश्यक औषमध, सामग्री खरिद तथा मबिामीको Pre-up

Investigation का लामर् रू. ४,०००(चाि हजाि) ि अप्रेशन काययमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने
कमयचािीका लामर् इयन्त्सेचन्त्टभको रूपमा रू. ३,०००(तीन हजाि) र्रि प्रमत मबिामी रू ७,०००
(सात हजाि) खचय र्नय सवकनेछ ।
अमभलेख प्रमतबेदन

काययक्रम सम्पन्न भइयसकेपमछ प्रर्मत प्रमतबेदन तयाि र्रि स्वास््य मनदे शनालय ि इयवपमिममयोलोजी
तथा िोर् मनयन्त्रर् महाशाखामा पठाउनुपनेछ ।

सन्त्दभय सामाग्री

२४.

अस्पतालहरूमा MMDP (Morbidity Management and Disability Prevention) Care
and Support Center स्थापना तथा सञ्चालन । (भरपुि अस्पताल, उदयपुि अस्पताल, जनकपुि
प्रादे चशक अस्पताल, र्ौि अस्पताल, मरशुली अस्पताल, धार्दङ अस्पताल, लमजुङ अस्पताल,
मध्यमबन्त्द ु अस्पताल, बार्लुङ अस्पताल, बर्दयया अस्पताल, कवपलबस्तु अस्पताल, महाकाली
अस्पताल )

काययक्रमको परिचय

नेपालबाट सन् २०३० सम्म हात्तीपाइयले िोर् मनवािर् र्ने लक्ष्य अनुरूप नेपाल सिकािद्वािा
आम औषधी सेवन अमभयान तथा Morbidity Management and Disability Prevention

काययक्रम सञ्चालन हुँदै आइयिहेको छ । यस िोर्लाइय जनस्वास््य समस्याको रूपबाट मनवािर्
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र्नयका लामर् सबै इयन्त्िेममक युमनट (चजल्ला) हरूमा कचम्तमा एउटा Morbidity Management

and Disability Prevention Care and Support Center स्थापना र्रि सञ्चालन र्नुय जरूिी छ ।
यस अथयमा Morbidity Management and Disability Prevention Care and Support Center
ले चजल्लाको

सम्पूर्य हात्तीपाइयलेका मबिामीहरुलाई सेवा प्रदान र्नेछ ।

क) हात्तीपाइयले िोर्का कािर् हाइयड्रोचशल भएका मबिामीहरूलाइय मन:शुल्क हाइयड्रोचशल शल्यवक्रया
सेवा प्रदान र्ने ।
उद्देश्य

ख)

हात्तीपाइयले िोर्का कािर् खुट्टा तथा अन्त्य अंर् सुचन्नएका मबिामीहरूलाइय स्व-हेिचाहका

बािे मा सीप प्रदान र्ने तथा संक्रमर् भइय उपचािका लामर् आएका मबिामीहरूलाइय मन:शुल्क सेवा
प्रदान र्ने ।

र्) स्थापना भएका केन्त्रहरूले हप्तामा कम्तीमा दुइय पटक OPD मार्यत हात्तीपाइयले िोर्का कािर्
भएका मबिामीहरूका लामर् चसलमनक सञ्चालन र्ने ।
अपेचक्षत प्रमतर्ल

िाविय हात्तीपाइयले िोर् मनवािर् काययक्रमको दोश्रो िर्नीमत बमोचजम सन् २०३० सम्म

हात्तीपाइयले िोर्का कािर् भएका रूग्र्ता दिलाइय घटाउँदै जाने लक्ष्य अनुरूप हाइयड्रोचशलका
मबिामीहरूलाइय मन:शुल्क शल्यवक्रया उपलब्ध र्िाउने

तथा अपाँर्ताको िोकथाम र्ने ।

-यस सेन्त्टि ले चजल्ला को समग्र प्रमतमनमधत्व र्ने भएकाले चजल्लामा भएका सम्पूर्य

हात्तीपाइयलेका मबिामीहरुलाई सेवा प्रदान र्नय को मनममत्त योजना बनाउनु पनेछ ।

- काययक्रम सञ्चालन हुने सबै अस्पतालहरू (प्रमतष्ठान स्ति तथा संचघय समेत) ले हप्तामा कचम्तमा
दुइय र्दन OPD सञ्चालन र्नय सवकने र्रि ब्यवस्थापन र्नुप
य नेछ ।
सञ्चालन प्रकृया

- OPD सञ्चालन र्रिने कोठाका लामर् आवश्यक साइयनबोिय, टेबल, कुसी, बेन्त्च, स्टे शनिी
लर्ायतका साममग्रहरू यसै बजेटबाट खरिद र्नय सवकनेछ ।

- मबिामीका लामर् आवश्यक Antibiotics and Analgesics Capsule, Tablet, Ointment साथै

स्व-हेिचाहका मबमधहरू प्रदशयन र्रि दे खाउनका लामर् चावहने बाटा, बाचल्टन, साबुन, रूमाल आर्द
समेत खरिद र्नय सवकनेछ ।

-अस्पतालले यस प्रयोजनका लामर् छु ट्टै कोठा उपलब्ध र्िाउन ससनेछ ।
बजेट बाँिर्ाँि

अमभलेख प्रमतबेदन
सन्त्दभय सामाग्री

यस प्रयोजनका लामर् अस्पतालहरूलाइय रू. तीन लाख बजेट िकम ब्यवस्था र्रिएको छ । सो
िकमबाट उल्लेचखत कृयाकलापहरू सञ्चालन हुने र्रि खचय र्नुप
य नेछ ।

काययक्रम सम्पन्न भइयसकेपमछ प्रर्मत प्रमतबेदन तयाि र्रि स्वास््य मनदे शनालय ि इयवपमिममयोलोजी
तथा िोर् मनयन्त्रर् महाशाखामा पठाउनुपनेछ ।

यसका लामर् इयवपमिममयोलोजी तथा िोर् मनयन्त्रर् महाशाखाबाट
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SOP उपलब्ध हुनछ
े ।

कुष्ठिोग तनयन्रण तथा अपाङ्गता व्यवस्थापन कायभिम
परिचय
कुष्ठिोर् मनवािर्को चस्थमतलाई र्दर्ो िाख्दै चजल्ला तथा स्थानीय तहबाट कुष्ठिोर् मनवािर् र्ने ि िोर्को असिलाई
क्रमस: थप न्त्युमनकिर् र्दै “कुष्ठिोर् मुि समाज” तर्य अचघ बढ्ने उद्धेश्य अनुरुप पहुँच योग्य, सवयसल
ु भ, प्रभाबकािी
एबं र्ुर्स्तरिय सेवा उपलब्ध र्िाउन ववमभन्न काययक्रम तय र्रिएको छ । हालको काययक्रम शुन्त्य कुष्ठिोर्को लामर्
िाविय मार्यचचर २०२१-२०३० तथा िाविय कुष्ठिोर् िर्नीमत तथा कायययोजना २०२१-२०२५ अनुरुप तय भएको
छ ।
मब.स. २०६८ को जनर्र्ना अनुसाि नेपालको कुल जनसंख्याको १ दशमलप ९४ प्रमतशतमा कुनै न कुनै खालको
अपांर्ता िहेको छ । ववमभन्न कािर्ले अपांर्ता भएका नार्रिकहरुको शािीरिक पुनस्थायपना जस्तै वर्चजयोथेिावप,
अकुपेसनल थेिावप आर्द सेवा प्रदान र्नय तथा सहायक सामग्रीको पहुँच सुमनचश्चतता साथै अपांर्ता सम्बचन्त्ध स्वास््य
सेवाको अमधकाि स्थावपत र्ने उद्धेश्यका साथ प्रदे श तथा स्थानीय तहमा बजेट मबमनयोजन भएको छ ।

प्रदे श जस्थत स्वास््य तनदे शनालयबाट संचालन हुने क्रियाकलाप
१ . २.७.२२.४१ ४५ कुष्ठिोग तनयन्रण तथा अपाङ्गता व्यवस्थापन तथा पुनस्थाभपना कायभिम
सम्वन्िी सर्मिा तथा आगामी बषभको योजना तजुभमा
काययक्रमको

परिचय

कुष्ठिोर् मनयन्त्रर् तथा अपाङ्गता व्यवस्थापन तथा पुनस्थायपना सम्वचन्त्ध संचामलत काययक्रम,
ववमभन्न सुचकहरुको अवस्था ि कायय प्रर्मतको सममक्षा र्िी त्याकं अध्यावमधक एबं

अनुर्मन र्ने साथै समयमै समस्या तथा कमी कमजोिीहरुलाई पवहचान र्िी मनिाकिर् र्नय ि
र्ुर्स्तरिय स्वास््य सेवा उपलब्ध र्िाउन आवमधक रूपमा यो काययक्रम संचालन र्रिन्त्छ ।
उद्देश्य

कुष्ठिोर् मनयन्त्रर् तथा अपाङ्गता

व्यवस्थापन तथा पुनस्थायपना सम्वचन्त्ध संचामलत काययक्रम

मबमभन्न सूचकहरुको चस्थमत, र्िे का कायय प्रर्मतको सममक्षा र्ने ।

आ.व. २०७९/८० मा कुष्ठिोर् तथा अपांर्ता व्यवस्थापन काययक्रम अन्त्तर्यत संचालन र्नुप
य ने
प्रादे चशक तथा चजल्ला स्तिीय वक्रयाकलापहरुको र्हन छलर्ल र्ने

।

आ.व. २०७९/८० मा कुष्ठिोर् तथा अपांर्ता व्यवस्थापन काययक्रम अन्त्तर्यत संचालन र्नुप
य ने
प्रादे चशक तथा चजल्ला स्तिीय वक्रयाकलापको एकीकृत योजना बनाई काययक्रम संचालनमा
एकरुपता ल्याउने ।

आवमधक अनुर्मन ि सो को आधािमा समयमै समस्या तथा कमी कमजोिीहरुलाई मनिाकिर्
र्ने ।

र्ुर्स्तरिय उपचाि सेवा प्रदान र्रि लक्ष्य अनुसािको प्रर्मत हामसल र्नयमा सघाउ पुयायउने ।
अपेचक्षत प्रमतर्ल

कुष्ठिोर् तथा अपाङ्गता सम्वचन्त्ध काययक्रम अन्त्तर्यत संचामलत मबमभन्न सूचकहरुको चस्थमत, लक्ष्य
तथा प्रर्मतको ववश्लेषर् ि सममक्षा हुने ।

काययक्रम संचालनमा प्रभावकारिता आउने ।

समयमै काययक्रम संचालनमा दे चखएका समस्याहरुको समाधान र्नय पहल हुने ।
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आ.व. २०७९/८० मा कुष्ठिोर् तथा अपांर्ता व्यवस्थापन काययक्रम अन्त्तर्यत संचालन र्नुप
य ने

प्रादे चशक तथा चजल्ला स्तिीय वक्रयाकलापको एकीकृत योजनाका साथ काययक्रमको प्रवाभकािी
संचालन भएको हुने ।
सन्त्चालन प्रकृया

यस वक्रयाकलाप प्रथम चौमामसकमा सबै भन्त्दा पवहलो वक्रयाकलापको रुपमा र्ने ।

प्रदे श स्तरिय सममक्षा तथा योजना तजुम
य ा काययक्रम प्रदे श स्वास््य मनदे शनालयका मनदे शकज्यू
को अध्यक्षतामा र्ने ।

र्त बषयको बावषयक काययक्रम प्रर्मत चस्थमतको सममक्षा र्ने । मबशेष र्रि कुष्ठिोर् बिी प्रभाववत
चजल्लामा कुष्ठिोर्को समस्या भएका पामलका अन्त्तर्यतका स्वास््य संस्थाको अमभलेख तथा

प्रमतबेदनको अध्याबमधक र्ने । साथै अपाङ्गता व्यवस्थापन तथा पुनस्थायपना सम्बचन्त्ध अमभलेख
तथा प्रमतबेदन समेत अद्यावमधक र्ने।

काययक्रममा प्रदे श स्वास््य मनदे शनालयबाट सम्वन्त्धी अमधकृत, त्यांक अमधकृत, कुष्ठिोर् तथा

अपांर्ता व्यस्थापन काययक्रम हेने र्ोकल पसयन; प्रादे श आपूमतय व्यवस्थापन केन्त्रको प्रमतमनमध,
प्रदे श तामलम केन्त्रको प्रमतमनमध, स्वास््य कायायलय (चजल्ला) प्रमुख तथा र्ोकल पसयन (चजल्ला),
साझेदाि संस्थाका प्रमतमनधीहरु साथै अन्त्य सिोकािवालाहरुलाई सहभार्ी र्िाउनु पने छ ।
यसको संचालन एवं समन्त्वय प्रदे श स्वास््य मनदे शनालयले र्नुप
य नेछ ।

सवक्रय ववमधबाट कुष्ठिोर् वविामी/ अपांर्ता भएका व्यचिको खोजपड्ताल तथा त्यांक
प्रमाचर्किर् ि पामलकर्त नससांकनको लामर् अमभमुखीकिर् तथा

योजना तजुम
य ा र्ने ।

औषमध/ सहायक सामग्री/ प्रचाि सामग्री (IEC/BCC) आपुमतय व्यवस्थापनको अनुर्मन र्ने।

काययक्रम संचालन र्दाय कुष्ठिोर् ि अपांर्ता व्यवस्थापन तथा पुनस्थायपना सम्बचन्त्ध सममक्षा तथा
योजना तजुम
य ा

र्नुप
य नेछ ।

स्वास््य मनदे शनालय ि कुष्ठिोर् मनयन्त्रर् तथा अपाङ्गता व्यवस्थापन शाखाको समन्त्वयमा उि
सममक्षामा इवपमिममयोलोजी तथा िोर् मनयन्त्रर् महाशाखाबाट मनदे शक ज्यू, शाखा प्रमुख

काययक्रम अमधकृतबाट काययक्रममा थप सहजीकिर् र्नय सहभार्ीताका लामर् समन्त्वय र्ने।

ि

प्रदे श स्तिमा कुष्ठिोर् मनयन्त्रर् काययक्रम तथा अपांर्ता व्यवस्थापन ि पुनस्थायपनामा काययित
सहयोर्ी संस्थाको प्रस्तुती तथा संलग्नता ि सहभामर्ता अमनवायय र्िाउने ।
बजेट बाँिर्ाँि

बजेट बािर्ाि अनुसूची १ बमोचजम र्रिएको छ

।

अमभलेख प्रमतबेदन

काययक्रम संचालन पश्चात अमभलेख प्रमतबेदन इवपमिममयोलोजी तथा िोर् मनयन्त्रर् महाशाखा/

सन्त्दभय सामाग्री

कुष्ठिोर् मनयन्त्रर् िाविय कायय संचालन मनर्दयशका २०७५

अथय मन्त्रालयको कायय संचालन मनदे चशका २०७७ अनुसाि र्ने ।
कुष्ठिोर् मनयन्त्रर् तथा अपाङ्गता व्यवस्थापन शाखामा अमनवायय रूपमा पठाउनु पने छ ।
िाविय कुष्ठिोर् िर्नीमत तथा कायययोजना (२०२१-२०२५)

अपांर्ता व्यवस्थापन (िोकथाम, उपचाि, तथा पुनस्थायपना ) नीमत, िर्नीमत तथा १० बषे
कायययोजना (२०७३-२०८२)
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२. २.७.२७.१ ववश्व कुष्ठिोग हदवस तथा अपांगता र्एका व्यजक्तहरुको अन्तिाभजष्िय

हदवसको

उपलक्ष्यमा कायभिम
काययक्रमको परिचय

समुदायमा कुष्ठिोर् तथा अपांर्ताबािे चेतना बृवद्ध र्नय ि यस प्रमतको सामाचजक र्लत धािर्ामा
सकािात्मक पिीवतयन र्नय हिे क बषय जनविीको अचन्त्तम आइतवािका र्दन ववश्व कुष्ठिोर् र्दवस
ि मिसेम्बि मवहनाको ३ तारिखका र्दन अपांर्ता भएका व्यचिहरुको अन्त्तिावि्य र्दवसको
रूपमा मनाउने र्रिन्त्छ ।

उद्देश्य

ववश्व कुष्ठिोर् र्दवस:

समुदायमा कुष्ठिोर् बािे मा जनचेतना बृवद्ध र्ने ।

कुष्ठिोर्बािे भ्रम ि यथाथयता तथा कुष्ठिोर् प्रभाववत व्यचि ि परिवाि प्रमत हुने सामाचजक भेदभावमा
कमी ल्याउनका लामर् छलर्ल, अन्त्तिवक्रया र्ने ।

स्थानीय िाजनीमतकमी, संचािकमी तथा सिोकािवालाहरुबाट कुष्ठिोर्को िोकथाम, मनयन्त्रर् ि
व्यवस्थापन ि योजनाका लामर् प्रमतवद्धता बिाउने ।

सेवा प्रदायी तथा सेवाग्राहीहरुमा आपसी सहकायय तथा समन्त्वयमा अमभवृवद्ध र्ने ।

अपांर्ता भएका व्यचिहरुको अन्त्तििाविय र्दवस:

समुदायमा अपांर्ता बािे जनचेतना अमभबृवद्ध र्ने ।

अपाङ्गता भएका व्यचि ि परिवाि प्रमत हुने सामाचजक भेदभावमा कमी ल्याउन तथा समाचजक
ँ युिताको लामर् जनचेतना अमभवृवद्घ र्ने।
पुनस्थायपना ि स्वास््य सेवामा पहुच

स्थानीय िाजनीमतकमी, संचािकमी तथा सिोकािवालाहरुबाट अपांर्ताको िोकथाम, मनयन्त्रर्,
पुनस्थायपना तथा व्यवस्थापन ि योजनाका लामर् प्रमतवद्धता बिाउने ।
सेवा प्रदायी तथा सेवाग्राहीहरुमा आपसी सहकायय एबं

अपेचक्षत प्रमतर्ल

समन्त्वयमा अमभवृवद्ध र्ने ।

कुष्ठिोर् ि अपाङ्गता सम्वन्त्धी जनचेतना अमभबृवद्ध हुने ।
शुरुकै अवस्थामा िोर् मनदान तथा उपचािमा

टे वा पुग्ने ।

समुदायमा अपांर्ताबािे जनचेतना अमभबृवद्ध हुने ।

सेवा प्रदायी तथा सेवाग्राहीहरुमा आपसी सहकायय तथा समन्त्वयमा अमभवृवद्ध हुने।
सन्त्चालन प्रकृया

प्रदे श/चजल्ला चस्थत कुष्ठिोर् तथा अपांङ्गता सम्बचन्त्ध कायय र्ने संघसंस्था, सिकािी मनकायहरुसँर्
समन्त्वय र्िी बजेट तथा कायययोजना तयाि र्ने ।

र्दवस मनाउन ि प्रचाि-प्रसािको लामर् उपलब्ध श्रोत अनुसािका सञ्चाि सामाग्रीहरु तयाि र्ने ।

यायली, परकाि अन्त्तिवक्रया, कुष्ठिोर् तथा अपाङ्गता सम्वचन्त्ध सांस्कृमतक काययक्रम, चचरकला प्रदयशनी,
वादवववाद, हाचजिीजवार् आर्द वक्रयाकलाप र्ने ।

कुष्ठप्रभाववत तथा अपांर्ता भएका व्यचिहरुलाई सम्मान काययक्रम र्ने ।
अमभलेख प्रमतबेदन

काययक्रम संचालन पश्चात अमभलेख प्रमतबेदन इवपमिममयोलोजी तथा िोर् मनयन्त्रर् महाशाखा/

बजेट बाँिर्ाँि

बजेट बाँिर्ाँि अनुसूची १ बमोचजम र्रिएको छ

सन्त्दभय सामग्री

कुष्ठिोर् सम्बचन्त्ध काययसंचालन मनदे चशका २०७५

कुष्ठिोर् मनयन्त्रर् तथा अपाङ्गता व्यवस्थापन शाखामा अमनवायय रूपमा पठाउनु पने छ ।
।

अथय मन्त्रालयको कायय संचालन मनदे चशका २०७७ अनुसाि र्ने ।
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२.७.२२.४१ ५३ कायभिमको नामः स्वास््यकमीहरुलाई कुष्ठिोग सम्बजन्ि तार्लम ।
काययक्रमको परिचय

समुदायमा

िहेका कुष्ठिोर् मबिामीको शीघ्र पवहचान, पिामशय, प्रेषर् ि प्रमतकृया ब्यवस्थापनको

उद्देश्य

स्थानीय स्वास््य संस्थामा काययित स्वास््यकमीहरूलाई कुष्ठिोर् सम्बचन्त्ध मनम्न उद्देश्य प्राप्त

लामर् कुष्ठिोर् सम्बचन्त्ध ३ र्दने तामलम संचालन र्रिन्त्छ ।
र्नय ३ र्दने तामलम संचालन र्रिने छ ।

कुष्ठिोर् मनयन्त्रर् काययक्रमको ववश्वव्यापी, क्षेमरय ि िाविय अवस्था, नीमत, िर्नीमत तथा
काययक्रमको जानकािी प्रदान र्ने ।

सम्भाववत कुष्ठिोर्का वविामी तथा त्यसको प्रमतकृयाको पवहचान र्िी समयमा नै िोर् मनदान ि
उपचाि र्नय दक्ष बनाउने ।

कुष्ठिोर् मनयन्त्रर् काययक्रमको प्रभावकािी संचालन एवं अमभलेख तथा प्रमतबेदन र्नय दक्ष
बनाउने ।
अपेचक्षत प्रमतर्ल

समुदायमा

िहेका कुष्ठिोर् मबिामीको

सन्त्चालन प्रकृया

सहभार्ी छनोट र्दाय स्वास््य कायायलयसंर् आवश्यक समन्त्वय र्िी सहभार्ी छनोट र्ने ।

अमभलेख तथा प्रमतबेदन अध्यवमधक

शीघ्र पवहचान र्िी समयमै उपचाि व्यवस्थापन,

हुनेछ ।

तामलम संचालनका लामर् आवश्यक श्रोत व्यचिहरुको व्यवस्थापन र्ने ।

तामलम संचालन र्नय आवश्यक मनदे चशका, सहभार्ी पुचस्तका आर्दको लामर् कुष्ठिोर् मनयन्त्रर्
तथा अपांर्ता व्यवस्थापन शाखासँर् समन्त्वय र्रि प्राप्त र्ने ।

नर्ि तथा र्ाँउपामलका अन्त्तर्यत स्वास््य संस्थामा काययित स्वास््यकमी २० दे चख २५ जना
प्रमत समुह सहभार्ी र्िाउने ।
बजेट बाँिर्ाँि

बजेट बाँिर्ाँि अनुसूची १ बमोचजम र्रिएको छ।

अमभलेख प्रमतबेदन

काययक्रम संचालन पश्चात अमभलेख प्रमतबेदन इवपमिममयोलोजी तथा िोर् मनयन्त्रर् महाशाखा/

सन्त्दभय सामाग्री

कुष्ठिोर् सम्बचन्त्ध तामलम पुचस्तका (३ र्दने) २०७९

अथय मन्त्रालयको कायय संचालन मनदे चशका २०७७ अनुसाि र्ने।
कुष्ठिोर् मनयन्त्रर् तथा अपाङ्गता व्यवस्थापन शाखामा अमनवायय रूपमा पठाउनु पनेछ।
कुष्ठिोर् सम्बचन्त्ध कायय संचालन मनदे चशका २०७५

३. ७.२.९.१ ५ कुष्ठिोग जहटलता ब्यबस्थापनका लाधग औषिी, उपकिण खरिद
(केमोप्रोफाइल्याक्सीसको लाधग रिफामपेसीन सहहत)
काययक्रमको परिचय

कुष्ठिोर्को कािर्ले असमथय भएका प्रभाववतहरुको सहजीकिर् र्नय ि कुष्ठिोर् जवटलता

उद्देश्य

कुष्ठिोर्को कािर् दे खा पने जवटलताहरु (रियाससन, न्त्यूिाईवटस, अल्सि आर्द) को

व्यवस्थापन र्नय औषधी, उपकिर् खरिदका लामर् यो काययक्रम संचालन र्रिन्त्छ ।
व्यवस्थापन हुने ।

कुष्ठ प्रभाववतहरुको दै मनक वक्रयाकलापमा सहजीकिर् हुने ।

स्थानीय तहमा मनःशुल्क उपचाि सेवा उपलव्ध र्िाई अशिता ि अपांर्ताको न्त्यूनीकिर्
र्ने ।
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कुष्ठिोर् बिी प्रभाववत चजल्लाका कुष्ठिोर्को चाप बिी भएका स्थानहरुमा िोर् संक्रमर्

न्त्युर्ीकिर् र्नयका लामर् कुष्ठिोर्को परिवाि तथा मछमेकीहरुलाई कुष्ठिोर् ववरुद्घको औषमध
Rifampicin अथवा Leprosy Post Exposure Prophylaxis (LPEP) काययक्रम संचालनका र्नय औषमध
खरिद र्ने ।
अपेचक्षत प्रमतर्ल

कुष्ठिोर्का वविामीहरु तथा प्रभाववतहरुको दै मनक वक्रयाकलाप सहज हुने ।

कुष्ठ प्रभाववतहरुले स्थानीय तहमा समय मै उपचाि पाई थप अपांर्ता हुनबाट बच्नेछन् ।

समय मै औषमधको व्यवस्थापन भई कुष्ठिोर् बिी प्रभाववत चजल्लाका कुष्ठ प्रभाववत परिवाि
तथा मछमेकीहरुले एक मारा Rifampicin अथवा Post Exposure Prophylaxis मबमधबाट मनःशुल्क
औषमध सेवन र्िी कुष्ठिोर्को संक्रमर् दिमा कमम
सन्त्चालन प्रकृया

हुने छ ।

प्रदे श अन्त्तर्यतका चजल्ला, प्रेषर् केन्त्र ि अस्पतालहरुमा कुष्ठिोर्को कािर्ले जवटलता भई

उपचािमा आउने अनुमामनत वविामी संख्या उपलव्ध र्िाई औषमध खरिद योजना तयाि र्ने
प्रदे श अन्त्तर्यतका प्रेषर् केन्त्रहरुमा जवटलताको उपचाि र्नुप
य ने ि उपचाि र्रिएका
वविामीहरुको अमभलेख िाख्न लर्ाउने ।

जवटलताको उपचाथय आवश्यक पने प्रेड्नीसोलन ५, १० वा २० ममली ग्राम, पािामसटामोल
५०० मममल ग्राम, र्ज, ब्याण्िेज आर्द आवश्यकतानुसाि खरिद र्ने ।

उपचाि र्रिएको प्रत्येक जवटलताको प्रकाि, उपचाि व्यवस्थापन तथा मामथल्लो मनकायमा
प्रेषर् र्रिएको ववविर् िाख्न लर्ाउने ।

प्रदे श अन्त्तर्यत चजल्लामा Rifampicin खुवाउनु पने व्यचिहरुको त्याङ्क स्वास््य कायायलयलाई
यवकन र्नय लर्ाई आवश्यक कुल संख्या मनधायिर् र्ने ।

मनधायिर् र्रिएको संख्याको आधािमा बच्चा ि वयस्कको संख्या अनुसाि Rifampicin को मारा
मनधायिर् र्िी खरिद योजना तयाि र्ने ।

चजल्लामा Single dose Rifampicin खुवाउनु भन्त्दा १ मवहना अर्ावै औषमध खरिद र्रि आपुमतयको
ब्यबस्था र्ने
स्पेचशवर्केसन

कुष्ठिोर् प्रेषर् केन्त्रबाट सहयोर्ी सामाग्री ववतिर् र्ने ब्यबस्था ममलाउने ।
Cap. Rifampicin 300mg and 150mg
Tab. Paracetamol 500 mg
Prednisolon 5/10/20 mg.
Gauze, Bandage आर्द ।

बजेट बांिर्ांि

अनुसूची १ बमोचजम प्रचमलत खरिद ऐन ि मनयमावली अनुसाि

अमभलेख प्रमतबेदन

काययक्रम संचालन पश्चात् अमभलेख प्रमतबेदन इवपमिममयोलोजी तथा िोर् मनयन्त्रर् महाशाखामा

सन्त्दभय सामाग्री

कुष्ठिोर् सम्बचन्त्ध कायय संचालन मनदे चशका २०७५
http://edcd.gov.np/resources/manuals

अथय मन्त्रालयको कायय संचालन मनदे चशका २०७७।
अमनवायय रूपमा पठाउनु पने छ ।

४. २.७.८.३७ अपांगताको र्सघ्र पहहचान, पिामसभ तथा िेफिल सेवा सम्वजन्ि अर्र्मुखखकिण
काययक्रमको परिचय

ववमभन्न िाविय तथा अन्त्तिायविय खोजहरुले नेपालमा अपाङ्गता समावेशी स्वास््यको व्यवस्थापन,
पुनस्थायपना ि सहायक सामग्री सेवाको खाँचो बढ्दै र्िे को ति प्राथममक स्वास््य तहमा यी

सेवाहरु उपलब्ध नभएको अवस्था उजार्ि र्िे का छन्। प्राथममक स्वास््य तहमा काययित
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स्वास््यकमीहरुलाई अपांर्ताको मसघ्र पवहचान, पिामसय तथा िे र्िल सेवा सम्वचन्त्ध ३ र्दने
अमभमुचखकिर् स्वास््यकमीहरुलाई संचालन र्रिनेछ ।
उद्देश्य

प्राथममक स्वास््य तहमा काययित स्वास््यकमीलाई अपाङ्गता समावेशी अपांर्ताको मसघ्र पवहचान,
पिामसय तथा िे र्िल सेवा प्रवाह सम्बन्त्धी आधािभुत ज्ञान ि सीप र्दनु।

पुनस्थायपना तथा सहायक सामग्री सेवालाई प्राथममक स्वास््यमा पमन समावहत र्िी नार्रिकको
घिदै लो सम्म पुयायउनु।

पुनस्थायपना सेवा ि सहायक सामग्रीको स्थानीयस्तिमा ववस्ताि र्िी स्वास््यमा
सवयव्यापी पहुँचको मसद्धान्त्तलाई साकाि पुयायउनु।
अपेचक्षत प्रमतर्ल

नार्रिकहरूले आधािभूत पुनस्थायपना ि सहायक सामग्री सेवा उच्चतम उपयोर् र्नय पाउनेछन्

अपाङ्गता भएका व्यचिहरूको स्वस्थ ि मयायर्दत जीवन मबताउन पाउने हक अमधकाि अझ बिी
स्थावपत हुनछ
े ।
समुदायमा

िहेका अपांर्ता भएका व्यचिहरुको शीघ्र पवहचान र्रि समयमै उपचाि,

पुनस्थायपना तथा व्यवस्थापन हुनछ
े
सन्त्चालन प्रकृया

।

तामलम सञ्चालन प्रदे शमा अवचस्थत पुनस्थायपना केन्त्र/ पुनस्थायपना अस्पताल मा practical र्ने र्िी
व्यवस्था ममलाउने ।

सहभार्ी छनोट र्दाय आवश्यक समन्त्वय र्ने ि सहभार्ीहरु प्राथममक स्वास््य तहमा काययित
भएको हुनप
ु ने ।

तामलम संचालनका लामर् आवश्यक श्रोत व्यचिहरुको व्यवस्थापन र्ने । यसमा कम्तीमा
पमन physiotherapist हुनपने । तामलम संचालन र्नय आवश्यक मनदे चशका, सहभार्ी पुचस्तका

आर्दको लामर् कुष्ठिोर् मनयन्त्रर् तथा अपांर्ता व्यवस्थापन शाखासँर् समन्त्वय र्रि प्राप्त
र्ने।

नर्ि तथा र्ाँउपामलका अन्त्तर्यत स्वास््य संस्थामा काययित स्वास््यकममय २० दे चख २५
जना प्रमत समुह सहभार्ी र्िाउने ।
बजेट बांिर्ांि

अनुसूची १ बमोचजम

अमभलेख प्रमतबेदन

काययक्रम संचालन पश्चात अमभलेख प्रमतबेदन इवपमिममयोलोजी तथा िोर् मनयन्त्रर्

अथय मन्त्रालयको कायय संचालन मनदे चशका २०७७
महाशाखा/ कुष्ठिोर् मनयन्त्रर् तथा अपाङ्गता व्यवस्थापन शाखामा अमनवायय रूपमा पठाउनु
पनेछ ।

सन्त्दभय सामाग्री

अपाङ्गता समावेसी स्वास््य सेवाका लामर् िाविय मनदे चशका–२०७६, http://edcd.gov.np/resourcedetail/dis0514
पुनस्थायपना सेवा सञ्चालन सम्वचन्त्ध मापदण्ि २०७८, http://edcd.gov.np/resource-detail/re0514
Priority assistive product list of Nepal
Policy, Strategy & 10 years Action Plan on Disability Management, EDCD|Policy, Strategy & 10 years Action
Plan on Disability Management
Osteoarthritis of Knee, Non-Specific Back Pain, Stroke, Developmental Delay and Cerebral Palsy सम्बन्त्धी
चचवकत्सचचय प्रोटोकल

५. २.७.२२.४१ ४९ कुष्ठिोगको कािणले अशमथभता र्एका तथा अन्य अपांगता र्एका ब्यक्तीहरूका लाधग
सहायक सामाग्री खरिद तथा ववतिण
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काययक्रमको परिचय

स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले र्िे को Rapid Assistive Technology Assessment अनुसाि नेपालमा

कुल जनसङ्ख्याको २७.७ % व्यचिहरूले कुनै न कुनै वकमसमको सहायक सामग्री प्रयोर् र्रििहेको
पाइएको छ। त्यसैर्िी १९. ७ % लाइ यो सेवा चावहएको भएपमन ववमभन्न कािर्हरुले पाउन

नसकेको दे चखन्त्छ। यी दुबै त्याङ्कलाई केलाउँदा नेपालमा सहायक सामग्री चावहने जनसङ्ख्याको
संख्या उल्लेखनीय मारामा दे चखन्त्छ। यसैर्िी “अपाङ्गता भएका व्यचिहरूको अमधकाि सम्बन्त्धी
महासचन्त्ध" ि अपांर्ता व्यवस्थापन सम्वन्त्धी नीमत, िर्नीमत तथा १० वषे कायययोजना (२०७३-

३०८२) मा अपाङ्गता भएका व्यचिहरूलाई उपयुि, र्ुर्स्तिीय सहायक सामाग्री लर्ायत कृमतम
हात खुट्टा तथा अथोवटकको उपलब्धता तथा उत्पादन सुमनचश्चत र्ने प्रमतवद्धता जनाएको छ ।
उद्देश्य

ववपन्न ि सहायक सामाग्रीको पहुँचबाट टािा िहेका व्यचिहरूको पवहचान र्रि र्मनमसलता
सम्बन्त्धी सहायक सामग्री सेवा प्रदान र्िी उनीहरूको जीवनस्तिमा टेवा पुग्ने ।

स्वास््य नीमत २०७६ ले परिकल्पना र्िे अनुरूप पुनस्थायपना सेवालाई जन-स्तिले प्रत्याभूत र्ने
र्िी प्रदे श स्तिमा पुयायउने।
अपेचक्षत प्रमतर्ल

कृमतम हात खुट्टा, अथोमसस तथा प्रस्थोमसस सवहतको सहायक सामग्री सेवा मार्यत नार्रिकको
काययक्षमता ि र्मनचशलताको अमभवृवद्ध र्रि सामाचजक सहभामर्ता प्रवद्धयन र्ने ।

प्रदे शको स्वास््य मनदे शनालयलाई यस्ता वकमसमका स्वास््य सेवासँर् अभ्यस्त र्िाउने ि

भववमयमा प्रदे श स्वयंले पमन सहायक सामाग्री सेवामा लर्ानी र्िोस् भन्ने अपेक्षाका साथ प्रदे शको
नेतत्ृ वमा दक्ष सेवा प्रदायक संस्थाहरु मार्यत यो सेवा प्रदान र्िाउने।
सन्त्चालन प्रकृया

पवहलो चिर्मा योजना बनाउने : प्रदे शले पायक पने पुनस्थायपना अस्पताल वा पुनस्थायपना केन्त्र,
िाविय शािीरिक पुनस्थायपना सेवा प्रदायक संघका इकाईहरुसँर् समन्त्वय र्िे ि अमत ववपन्न ि
सहायक सामग्रीको पहुँचबाट वचञ्चत िहेका व्यचिहरूको पवहचान र्ने।

दोश्रो चिर्: पुनस्थायपना अस्पताल वा पुनस्थायपना केन्त्रमा सेवाग्राहीहरुलाई सम्पकय र्िे ि सेवा र्दने
। पुनस्थायपना अस्पताल वा पुनस्थायपना केन्त्रबाट धेिै टािा सेवाग्राहीहरुको उल्लेखनीय जनसंख्या

भए यी अस्पताल वा केन्त्रको समन्त्वयमा सहायक सामग्री सेवा सम्बन्त्धी सयाम्प सञ्चालन र्िे ि पमन
यो सेवा प्रदान र्नय सवकने छ । यी दुवै ववमधबाट सेवा र्ददाँ मनम्न वकमसमको चचवकत्सकीय प्रवक्रया
पालना र्नुप
य दयछ ।

सबैभन्त्दा पवहला संबचन्त्धत स्वास््यकमीद्वािा नाप जाँच र्ने ।

नापजाँच अनुसाि सहायक सामग्रीको आकाि ि प्रकाि (प्रेचश्क्रपशन) मनसयोल र्ने ।
सहायक सामग्रीको fitting ठीक भए/नभएको यवकन र्ने ।

सहायक सामग्रीबाट आएको परिर्ाम (outcome measurement) दस्तावेज र्ने ।
सेवाग्राहीलाई सहायक सामाग्रीको सही प्रयोर् र्ने बािे तामलम र्दने।
र्लाअपको समय बािे जानकािी र्दने ।

सामान्त्य ममयत र्नय ि नचजकैको ममयत सम्भाि केन्त्रबािे जानकािी पमन र्दने ।

पुनस्थायपना अस्पताल /शािीरिक पुनस्य थापना केन्त्रमा मनम्नानुसाि सेवाहरू उपलव्ध हुनप
ु ने :
वर्चजयोथेिापी

प्रोस्थेमसस वा अथोमसस सवहतको सहायक सामग्री सेवा
समुदायमा आधारित सेवा

सम्भव भएसम्म सेवाग्राही आवास कक्षको सुववधा
शारििीक पुनस्थायपना
केन्त्रहरुको सुची

ववर्तमा स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय ि मवहला बालबामलका तथा जेष्ठ नार्रिक मन्त्रालयको
सहयोर् ि समन्त्वयमा यस्ता वकमसमका सेवा प्रदान र्िे का पुनस्थायपना अस्पताल / पुनस्थायपना
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केन्त्रबाट मार यो सेवा प्रदान र्नुप
य नेछ। सहायक सामग्री ववतिर्का वस्तु नभई स्वास््य सम्बन्त्धी
संवेदनशील वस्तु हुन् । त्यसैले यो सेवाको प्रवाह दक्ष पुनस्थायपना अस्पताल / पुनस्थायपना
केन्त्रबाट मार हुन जरुिी छ।

स्थानीय तहमा सशतय अनुदान मार्यत यस सेवा प्रभावह र्िाउँदा मनम्न सेवाप्रदायक को समन्त्वय
मार्यत र्नय र्नय सवकने छ:
प्रदे श १:

दमक अपाङ्ग सहयोर् समममत (rehabilitation centre), दमक, झापा ि समुदायमा

आधारित पुनस्र्थापना, वविाटनर्ि, मोिङ

मधेश प्रदे श: प्रेिर्ा शािीरिक पुनस्य थापना केन्त्र, सलायही ि लालर्ि कुष्ठिोर् अस्पताल, धनुषा
बार्मती प्रदे श : िाविय अपाङ्ग कोष- काठमािौं, Spinal Injury Rehabilitation Centre, Hospital and
Rehabilitation Centre of Disabled Children ि आनन्त्दबन अस्पताल

र्ण्िकी प्रदे श : हरियो खयक अस्पताल तथा पुनस्य थापना केन्त्र

लुचम्बनी प्रदे श: नेपालर्ंज मेमिकल कलेज, बाँके ि INF Shining Hospital

कर्ाली प्रदे श: Association for Disabled & Helpless Children, Surkhet

सुदिु पचश्चम प्रदे शः नेपाल िाविय समाज कल्यार् संघ, कन्त्चनपुि

सेवा प्रवाह र्दाय सेवाग्राहीलाई सहायक सामग्री ममयत सम्भाि ि follow- up र्नय सहजताका लामर्
ँ समन्त्वय र्नुय पदयछ ।
सबभन्त्दा नचजक पने पुनस्य थापना अस्पताल/ पुनस्य थापना केन्त्रसर्
बजेट बांिर्ांि

मबमनयोचजत बजेटको परिधी मभर िवह आमथयक मनयमावली तथा अथय मन्त्रालयको खचय मनदे चशका

अमभलेख प्रमतबेदन

मनम्नमलचखत कार्जातहरुको मबबिर् सवहतको प्रतमबेदन सम्बचन्त्धत प्रदे श तहमा ि

अनुसाि बजेट बाँिर्ाँि र्िी वटप्पर्ी चस्वकृत र्िाइ काययक्रम कायायन्त्वयन र्ने ।

इवपमिममयोलोजी ि िोर् मनयन्त्रर् महाशाखा पेश र्ने : सेवाग्राहीको नाम, उमेि, मलङ्ग, ठे र्ाना,
Impairment/अपाङ्गताको प्रकाि, सहायक सामाग्रीको वकमसम ि मूल्यको ववविर् ।
नेपाल सिकािको मनयम अनुसाि संस्था दताय भएको प्रमार्परहरु पेश र्ने ।
Priority assistive product list of Nepal

सन्त्दभय सामाग्री

पुनस्थायपना सेवा सञ्चालन सम्वचन्त्ध मापदण्ि २०७८, http://edcd.gov.np/resource-detail/re0514
WHO Provision of Manual Wheelchair in less resource setting , https://www.who.int/publicationsdetail/guidelines-on-the-provision-of-manual-wheelchairs-in-less-resourced-settings
WHO standards on prosthetic and orthotics
सहायक प्रववमध सामग्री सेवा सम्वन्त्धी िाविय मापदण्ि(२०७८)

६. २.७.२२.४१ ५४ स्वास््यकमीहरुलाइभ अपांगता व्यवस्थापन तथा पुनस्थाभपना सम्वजन्ि तार्लम
काययक्रमको

ववमभन्न िाविय तथा अन्त्तिायविय अध्ययनले नेपालमा अपाङ्गता समावेशी स्वास््यको व्यवस्थापन, पुनस्थायपना ि सहायक

परिचय

सामग्री सेवाको खाँचो बढ्दै र्िे को ति प्राथममक स्वास््य तहमा यी सेवाहरु उपलब्ध नभएको अवस्था उजार्ि र्िे का छन्।
प्राथममक स्वास््य तहमा काययित स्वास््यकमीहरुलाई अपाङ्गता व्यवस्थापन तथा पुनस्थायपना सम्बचन्त्ध ३ र्दने आधािभूत
तामलम संचालन र्रिनेछ।

उद्देश्य

प्राथममक स्वास््य तहमा काययित स्वास््यकमीलाई अपाङ्गता समावेशी स्वास््य, पुनस्थायपना ि सहायक सामग्री सेवा प्रवाह
सम्बन्त्धी आधािभुत ज्ञान ि सीप र्दनु।
पुनस्थायपना तथा सहायक सामग्री सेवालाई प्राथममक स्वास््यमा पमन समावहत र्िी नार्रिकको घिदै लो सम्म पुयायउनु।
पुनस्थायपना सेवा ि सहायक सामग्रीको स्थानीयस्तिमा ववस्ताि र्िी स्वास््यमा सवयव्यापी पहुँचको मसद्धान्त्तलाई साकाि
पुयायउनु।
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अपेचक्षत

नार्रिकहरूले आधािभूत पुनस्थायपना ि सहायक सामग्री सेवा उच्चतम उपयोर् र्नय पाउनेछन्।

प्रमतर्ल

अपाङ्गता भएका व्यचिहरूको स्वस्थ ि मयायर्दत जीवन मबताउन पाउने हक अमधकाि अझ बिी स्थावपत हुनछ
े ।
समुदायमा िहेका अपांर्ता भएका व्यचिहरुको शीघ्र पवहचान र्रि समयमै उपचाि, पुनस्थायपना तथा व्यवस्थापन
हुनछ
े
।

सन्त्चालन

तामलम सञ्चालन प्रदे शमा अवचस्थत पुनस्थायपना केन्त्र/ पुनस्थायपना अस्पतालमा practical र्ने र्िी िाविय शािीरिक

प्रकृया

पुनस्थायपना सेवा प्रदायक संघको प्राववमधक सहकाययमा काययक्रम चलाउने व्यवस्था ममलाउने ।
सहभार्ी छनोट र्दाय आवश्यक समन्त्वय र्ने ि सहभार्ीहरु प्राथममक स्वास््य तहमा काययित भएको हुनप
ु ने।
तामलम संचालनका लामर् आवश्यक श्रोत व्यचिहरु अपांर्ता तथा पुनस्थायपना सम्बचन्त्ध ५ र्दने तामलम प्राप्त
चचवकत्सक/ स्वास््यकमी तथा अन्त्य ववशेषज्ञहरु मार्यत संचालन र्नुय पने ।
तामलम संचालन र्नय आवश्यक मनदे चशका, सहभार्ी पुचस्तका आर्दको लामर् कुष्ठिोर् मनयन्त्रर् तथा अपांर्ता
व्यवस्थापन शाखासँर् समन्त्वय र्रि प्राप्त र्ने।
नर्ि तथा र्ाँउपामलका अन्त्तर्यत स्वास््य संस्थामा काययित २०–२५ स्वास््यकमी प्रमत समुह सहभार्ी र्िाउने ।

बजेट बाँिर्ाँि

बजेट बाँिर्ाँि अनुसूची १ बमोचजम र्रिएको छ।
अथय मन्त्रालयको कायय संचालन मनदे चशका २०७७ अनुसाि र्ने।

अमभलेख

काययक्रम संचालन पश्चात अमभलेख प्रमतबेदन इवपमिममयोलोजी तथा िोर् मनयन्त्रर् महाशाखा/ कुष्ठिोर् मनयन्त्रर्

प्रमतबेदन

तथा अपाङ्गता व्यवस्थापन शाखामा अमनवायय रूपमा पठाउनु पनेछ ।

सन्त्दभय सामाग्री

अपांर्ता व्यवस्थापन तथा पुनस्थायपना सम्बचन्त्ध तामलम पुचस्तका २०७८
अपाङ्गता समावेसी स्वास््य सेवाका लामर् िाविय मनदे चशका, २०७६, http://edcd.gov.np/resource-detail/dis0514
पुनस्थायपना सेवा सञ्चालन सम्वचन्त्ध मापदण्ि २०७८, http://edcd.gov.np/resource-detail/re0514
Priority assistive product list of Nepal,
https://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/Final_PriorityAssistiveProductListV2_12062
018.pdf?ua=1
Policy, Strategy & 10 years Action Plan on Disability Management, EDCD|Policy, Strategy & 10 years Action
Plan on Disability Management
Osteoarthritis of Knee, Non-Specific Back Pain, Stroke, Developmental Delay and Cerebral Palsy सम्बन्त्धी
चचवकत्सवकय प्रोटोकोल
edcd.gov.np/uploads/source/b/Final%20Rehabilitation%20Clinical%20Protocal_26July2021%20%20Copy.pdf

७. २.७.२५.१ ०० कुष्ठिोग तथा अपांगता सम्बजन्ि सिोकािवाला संस्थाहरूसंग समन्वयात्मक ि
प्राववधिक सर्मतत बैठक
काययक्रमको परिचय

कुष्ठिोर् मनयन्त्रर् तथा अपांर्ताको व्यवस्थापनमा श्रोत साधनको अमधकतम परिचालन र्नय
साझेदाि संस्था तथा सम्वन्त्धीत मनकायसंर् समन्त्वय, सहकायय ि सहयोर्को लामर् यो बैठक
आवमधक रुपमा संचालन र्रिन्त्छ ।

उद्देश्य

काययक्रम संचालनमा समन्त्वय ि सहकायय र्ने ।

काययक्रम बािे मा संस्थाहरु मबचमा काययक्रमको जानकािी
आवश्यकता अनुसाि काययक्रममा सहयोर् पुयायउने ।

सन्त्चालन प्रकृया

आदान-प्रदान र्ने ।

सिोकािवाला संघ संस्थाहरुको सूची तयाि र्ने ।
बैठकको मममत तय र्रि बैठक संचालन र्ने ।

सम्पूर्य संघ संस्थाहरुले आ-आफ्नो संस्थाबाट संचालन हुने काययक्रमको प्रस्तुमतकिर् र्ने ।
रैमामसक तथा बावषयक कायय योजना तयाि र्ने ।
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काययक्रममा सहयोर् तथा समन्त्वय र्ने ।

समन्त्वयात्मक बैठकमा कुष्ठिोर् मनयन्त्रर् तथा अपांर्ता व्यवस्थापन शाखाबाट प्रमतमनमधत्व
हुने ब्यबस्था ममलाउने ।
अपेचक्षत प्रमतर्ल

कायय संचालनमा एकरुपता हुने ि श्रोत साधनको समुचचत प्रयोर् हुने ।

बजेट बांिर्ांि

अनुसूची १ बमोचजम

अमभलेख प्रमतबेदन

काययक्रम संचालन पश्चात अमभलेख प्रमतबेदन इवपमिममयोलोजी तथा िोर् मनयन्त्रर् महाशाखामा

अथय मन्त्रालयको कायय संचालन मनदे चशका २०७७ अनुसाि र्ने ।
अमनवायय रूपमा पठाउनु पने छ ।

प्रादे र्शक स्वास््य आपूततभ व्यवस्थापन केन्रबाट संचालन गनुभ पने क्रियाकलापहरु
८. ७.२.१ २.२ कुष्ठिोग सम्वन्िी औषिी तथा सहायक सामाग्री िुवानी, गुणस्ति तनयन्रण तथा
प्राबबधिक सहयोग ।
काययक्रमको परिचय

प्रत्येक तीन-तीन मवहनामा कुष्ठिोर्को उपचािाित मबिामी संख्याको आधािमा आवश्यकताको
पवहचान र्िी स्वास््य मनदे शनालयको समन्त्वयमा प्रदे श स्वास््य आपुती ब्यबस्थापन केन्त्र

मार्यत स्वास््य कायायलयहरूमा कुष्ठिोर् मबिामीका लामर् औषमध आपुमतय व्यवस्थापन र्रिन्त्छ ।
स्वास््य कायायलयहरूले स्थामनय स्वास््य संस्थाको आवश्यकता अनुसाि सम्बचन्त्धत स्थानीय
तहहरु सम्म
उद्देश्य

औषमध आपुमतय व्यवस्थापन र्रिने छ ।

कुष्ठिोर् तथा अपांर्ता व्यवस्थापन काययक्रम तर्य मबमभन्न चजल्लाहरुमा कुष्ठिोर्का तथा

अपांर्ता व्यवस्थापनका लामर् आवश्यक पने औषमध तथा सहायक सामाग्रीहरुको आपुमतय
व्यवस्थापन र्ने ।

भण्िािर्को र्ुर्स्ति मनयन्त्रर्, प्राववमधक सहयोर् तथा सुपरिवेक्षर् र्ने ।
औषमध स्टक आउट तथा ओभि स्टक हुन नर्दने ।

संचालन र्ने मनकाय

प्रदे श स्वास््य आपुती व्यवस्थापन केन्त्र

सन्त्चालन प्रकृया

यस काययक्रम संचालनको लामर् कुष्ठिोर् वविामीको चाप ि समस्या दे चखएका चजल्ला तथा
स्वास््य संस्थाको प्राथममकता मनधायिर् र्िी सो बमोचजमको वावषयक कायय तामलका

तयाि र्ने

रैमामसक रुपमा चजल्लाहरुको लामर् मबिामीको संख्याको आधािमा आबश्यक पने औषमध तथा

अन्त्य सामाग्रीको मार् ि आपुमतयको सुचना अद्याबमधक र्ने ि सोही अनुसाि औषमध आपूमतय तथा
व्यवस्थापन र्ने ।

रैमामसक रुपमा मातहतका चजल्लाहरुमा औषमध िुवानी र्नय कायय तामलका बनाउने ।

चजल्ला तथा स्वास््य सं स्थाहरुमा औषमध भण्िािर् सम्बचन्त्ध स्थलर्त अनुर्मन र्रि औषमधको

र्ुर्स्ति कायम िाख्न स्वास््य कमीहरुलाई स्थलर्त जानकािी र्िाउने ।
अपेचक्षत प्रमतर्ल

कुष्ठिोर् काययक्रम तर्य मबमभन्न चजल्लाहरुमा कुष्ठिोर्का लामर् आबश्यक पने औषमध

बजेट बांिर्ांि

अनुसूची १ बमोचजम

अमभलेख प्रमतबेदन

काययक्रम संचालन पश्चात अमभलेख प्रमतबेदन इवपमिममयोलोजी तथा िोर् मनयन्त्रर् महाशाखामा

भण्िािर्को र्ुर्स्ति कायम र्रि औषमध स्टक आउट तथा ओभि स्टक नहुने ।
अथय मन्त्रालयको कायय संचालन मनदे चशका २०७७ अनुसाि र्ने ।
अमनवायय रूपमा पठाउनु पनेछ ।
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प्रादे र्शक अस्पताल बाट संचालन गनुभ पने क्रियाकलाप
९. २.७.२२.२८६ कुष्ठिोग िे फिल सेन्टि संचालन (लुजम्बनी प्रादे र्शक ि सेती प्रादे र्शक अस्पताल)
कायभिमको परिचय

प्रादे र्शक अस्पतालहरुबाट कुष्ठिोग सम्बजन्ि प्रेषण सेवा सवभसुलर्

रुपमा उपलब्ि गिाउने

उद्िेश्यका साथ िे फेिल जक्लतनकमा कुष्ठिोग तथा चमभिोग सेवा प्रदान गनभ आवश्यक
जनशजक्त व्यवस्थापनको लाधग यो कायभिम संचालन गरिन्छ ।

उद्दे श्य

कुष्ठिोगको तनदान तथा गण
ु स्तरिय उपचािका लाधग प्रेषण र्ई आएका तथा कुष्ठिोगको

अपेक्षित प्रततफल

कुष्ठिोगको उपचाि व्यवस्थापन, प्रततक्रिया तथा जहटलता र्एका बबिामीहरुको लाधग

सन्चालन प्रकृया

अस्पतालमा कायभित चमभिोग बबशेषज्ञ तथा उपलब्ि धचक्रकत्सक

प्रततक्रिया तथा जहटलता र्एका बबिामीहरुलाई बबशेषज्ञ सेवा उपलब्ि गिाउने ।
बबशेषज्ञ सेवा उपलब्ि हुने ।
ववशेषज्ञको रुपमा िहनेछन ् ।

कुष्ठिोग िे फिल सेन्टिको

ओ.वप.डी.मा आएका चमभिोग तथा स्नायुमा समस्या र्एका ि कुष्ठिोगको शंकास्पद
बबिामीको पहहचान तथा तनदान गरि उपचाि व्यवस्थापन गने ।

हात गोडामा चेतना शजक्त हिाएको, घाउाँ र्एका, आखााँमा समस्या र्एका अपागंता
बबिामीहरुको जााँच (VMT/ST) गिी गुणस्तरिय उपचाि व्यवस्थापन गने ।

अपांगता र्एका वा हुन सक्ने कुष्ठिोग बबिामीलाई स्वयं हेिचाह सम्बजन्ि पिामशभ हदने ि
आबश्यक्ता अनस
ु ाि स्वयं हेिचाह क्रकट उपलब्ि गिाउने ।
कुष्ठिोग सम्बजन्ि जहटलताको उपचाि व्यवस्थापन गने ।
शल्यक्रिया गनभ आवश्यक पने बबिामीलाई प्रेषण गने ।

तनदान तथा उपचािमा िहेका बबिामीको अर्र्लेख िाख्ने तथा मार्सक रुपमा प्रततबेदन गने ।
उपचािमा अतनयर्मत र्एका वविामीको अनुगमन गने ।

वविामीको सम्पकभमा िहेका परिवाि तथा तछमेकीको सम्पकभ परििण गने ।
बजेट बााँडफााँड

जनशजक्त ब्यबस्थापन बजेट बााँडफााँड
र्स.नं

अर्र्लेख प्रततबेदन

बबबिण

बजेट

१

लजु म्बनी प्रादे र्शक अस्पताल, बट
ु वल

४,००,०००/-

२

सेती प्रादे र्शक अस्पताल, िनगिी

४,००,०००/-

जम्मा

८,००,०००/-

कायभिम संचालन पश्चात ् अर्र्लेख प्रततबेदन इवपडडर्मयोलोजी तथा िोग तनयन्रण

महाशाखा/ कुष्ठिोग तनयन्रण तथा अपांगता व्यवस्थापन शाखामा अतनवायभ रूपमा पठाउनु
पने छ ।

सन्दर्भ सामाग्री

कुष्ठिोग सम्बजन्ि कायभ संचालन तनदे र्शका २०७५
आधथभक ऐन तथा तनयमावली अनस
ु ाि

१ ०. ७.२.१ १ .५ अस्पतालमा स्थावपत हेमोक्रफर्लया यतु नटमा आवश्यक

Reagent खरिद

मेर्शन संर्ाि (प्रादे र्शक अस्पतालहरु: जनकपिु , लुजम्बनी, कणाभली ि सेती )
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तथा फ्याक्टि

कायभिमको परिचय

नेपालको संवविानको िािा ३५ को उपिािा १ स्वास््य सम्वन्िी हक, अपाङ्गता र्एका

व्यजक्तहरुको अधिकाि सम्वजन्ि ऐन-२०७४ को दफा २८, अपाङ्गता र्एका व्यजक्त अधिकाि
सम्वजन्ि तनयमावली-२०७७ को दफा २५, अपांगता व्यवस्थापन (िोकथाम, उपचाि तथा

पुनस्थाभपना) नीतत, िणनीतत तथा दश वषे कायभ योजना (२०७३-२०८२), अपाङ्गता समावेशी

स्वास््य सेवाका लाधग िाजष्िय तनदे र्शका, २०७६ लगायतमा हेमोक्रफर्लया ववषयमा उल्लेखखत
कानूनी तथा नीततगत व्यवस्थाको कायाभन्वयन तथा केजन्रय तथा प्रादे र्शक अस्पतालमा
स्थावपत हेमोक्रफर्लया युतनटबाट हेमोक्रफर्लया र्एका व्यजक्तहरुको उपचाि तथा
व्यवस्थापनका लाधग यो कायभिम संचालन गरिने छ ।
उद्दे श्य

अस्पतालमा स्थावपत हेमोक्रफर्लया यतु नटमा आवश्यक Reagent खरिद तथा फ्याक्टि मेर्सन

अपेक्षित प्रततफल

हेमोक्रफर्लया र्एका व्यजक्तहरुको

उपचाि व्यवस्थापन र्ई दै तनक जीवन यापनमा सहयोग

हेमोक्रफर्लया र्एका व्यजक्तहरुको

एण्टी हमोक्रफर्लक फ्याक्टि सहज रुपमा उपलव्ि हुने ।

सन्चालन प्रकृया

संर्ाि गिी हेमोक्रफर्लया र्एका व्यजक्तहरुको उपचाि तथा व्यवस्थापनमा सहजजकिण हुने ।
पुग्ने ।

आधथभक ऐन तथा तनयमावली ि आवश्यक्ता अनस
ु ाि हेमोक्रफर्लया युतनटको लाधग Reagent
गिी आपुती व्यवस्थापन गने ।

फ्याक्टि मेर्सनको तनयर्मत चेकजााँच गिी कुनै खिाबी र्एमा तनयमानुसाि ममभत-सर्
ं ाि
बजेट बााँडफााँड

गिी मेर्सनलाई चालु अवस्थामा िाख्ने ।

अथभ मन्रालयको कायभ संचालन तनदे र्शका २०७७ तथा आधथभक तनयमावली अनुसाि गने ।
Reagent खरिद – रु १ ,००,०००/ममभत संर्ाि- रु ५०,०००/-

अर्र्लेख प्रततबेदन

यस कायभको प्रततवेदन इवपडडर्मयोलोजी तथा िोग तनयन्रण महाशाखा तथा नेपाल

सन्दर्भ सामाग्री

-

हेमोक्रफर्लया सोसाइटीमा अतनवायभ रुपमा पठाउनु पनेछ ।
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१ १ . स्वास््य कायाभलयबाट संचालन गनुभपने क्रियाकलापहरु (२.७.२२.४३०३)
यस कायभिम र्शषभक अन्तगभतको बजेट माफभत तनम्न क्रियाकलापहरु अतनवायभ संचालन गनुभ पने छ ।
बजेट ववतिण अनस
ु ूची २ बमोजजम गनुभ पनेछ ।
क) पार्लकास्तिको कुष्ठिोग, अपाङ्गता व्यवस्थापन तथा पुनस्थाभपन कायभिमको प्रगतत, प्राववधिक
अन्तिक्रिया, छलफल, व्यवस्थापन तथा समस्या पहहचान सम्बन्िी सर्मिा एवं योजना गोजष्ठ
काययक्रमको

परिचय

कुष्ठिोर् मनयन्त्रर् तथा अपाङ्गता व्यवस्थापन तथा पुनस्थायपना सम्वचन्त्ध संचामलत काययक्रम,

ववमभन्न सुचकहरुको अवस्था ि कायय प्रर्मतको सममक्षा र्िी त्याकं अध्यावमधक एबं अनुर्मन
र्ने। साथै समयमै समस्या तथा कमी कमजोिीहरुलाई पवहचान र्िी मनिाकिर् र्नय ि

र्ुर्स्तरिय स्वास््य सेवा उपलब्ध र्िाउन आवमधक रूपमा यो काययक्रम संचालन र्रिन्त्छ ।
उद्देश्य

यस वक्रयाकलाप प्रथम चौमामसकमा सबै भन्त्दा पवहलो वक्रयाकलापको रुपमा र्ने ।
कुष्ठिोर् मनयन्त्रर् तथा अपाङ्गता

व्यवस्थापन तथा पुनस्थायपना सम्वचन्त्ध संचामलत काययक्रम

मबमभन्न सूचकहरुको चस्थमत, र्िे का कायय प्रर्मतको सममक्षा र्ने ।

आ.व. २०७९/८० मा कुष्ठिोर् तथा अपांर्ता व्यवस्थापन काययक्रम अन्त्तर्यत संचालन र्नुप
य ने
चजल्ला तथा स्थानीय तह स्तिीय वक्रयाकलापहरुको र्हन छलर्ल र्ने ।

आ.व. २०७९/८० मा कुष्ठिोर् तथा अपांर्ता व्यवस्थापन काययक्रम अन्त्तर्यत संचालन र्नुप
य ने
चजल्ला तथा स्थानीय तह स्तिीय वक्रयाकलापको एकीकृत योजना बनाई काययक्रम संचालनमा
एकरुपता ल्याउने ।

आवमधक अनुर्मन ि सो को आधािमा समयमै समस्या तथा कमी कमजोिीहरुलाई मनिाकिर्
र्ने ।

र्ुर्स्तरिय उपचाि सेवा प्रदान र्रि लक्ष्य अनुसािको प्रर्मत हामसल र्नयमा सघाउ पुयायउने ।
अपेचक्षत प्रमतर्ल

कुष्ठिोर् तथा अपाङ्गता सम्वचन्त्ध काययक्रम अन्त्तर्यत संचामलत मबमभन्न सूचकहरुको चस्थमत, लक्ष्य
तथा प्रर्मतको ववश्लेषर् ि सममक्षा हुने ।

काययक्रम संचालनमा प्रभावकारिता आउने ।

समयमै काययक्रम संचालनमा दे चखएका समस्याहरुको समाधान र्नय पहल हुने ।

आ.व. २०७९/८० मा कुष्ठिोर् तथा अपांर्ता व्यवस्थापन काययक्रम अन्त्तर्यत संचालन र्नुप
य ने

प्रादे चशक तथा चजल्ला स्तिीय वक्रयाकलापको एकीकृत योजनाका साथ काययक्रमको प्रवाभकािी
संचालन भएको हुने ।
सन्त्चालन प्रकृया

चजल्ला स्तरिय सममक्षा तथा योजना तजुम
य ा काययक्रम चजल्ला स्वास््य कायायलय प्रमुखज्यूको
अध्यक्षतामा र्ने।

र्त बषयको बावषयक काययक्रम प्रर्मत चस्थमतको सममक्षा र्ने । मबशेष र्रि कुष्ठिोर् बिी प्रभाववत
चजल्लामा कुष्ठिोर्को समस्या भएका पामलका अन्त्तर्यतका स्वास््य संस्थाको अमभलेख तथा

प्रमतबेदनको अध्याबमधक र्ने । साथै अपाङ्गता व्यवस्थापन तथा पुनस्थायपना सम्बचन्त्ध अमभलेख
तथा प्रमतबेदन समेत अद्यावमधक र्ने ।

काययक्रममा प्रदे श स्वास््य मनदे शनालयबाट सम्वचन्त्धत काययक्रम हेने र्ोकल पसयन; साझेदाि
संस्थाका प्रमतमनधीहरु साथै अन्त्य सिोकािवालाहरुलाई सहभार्ी र्िाउनु पने छ ।

औषमध/ सहायक सामग्री/ प्रचाि सामग्री (IEC/BCC) आपुमतय व्यवस्थापनको अनुर्मन र्ने ।

काययक्रम संचालन र्दाय कुष्ठिोर् ि अपांर्ता व्यवस्थापन तथा पुनस्थायपना सम्बचन्त्ध सममक्षा तथा
योजना तजुम
य ा

र्नुप
य नेछ।
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स्वास््य मनदे शनालय ि कुष्ठिोर् मनयन्त्रर् तथा अपाङ्गता व्यवस्थापन शाखाको समन्त्वयमा उि
सममक्षामा इवपमिममयोलोजी तथा िोर् मनयन्त्रर् महाशाखाबाट मनदे शक ज्यू, शाखा प्रमुख ि

काययक्रम अमधकृतबाट काययक्रममा थप सहजीकिर् र्नय सहभार्ीताका लामर् समन्त्वय र्ने ।
प्रदे श स्तिमा कुष्ठिोर् मनयन्त्रर् काययक्रम तथा अपांर्ता व्यवस्थापन ि पुनस्थायपनामा काययित
सहयोर्ी संस्थाको प्रस्तुती तथा संलग्नता ि सहभामर्ता अमनवायय र्िाउने ।
बजेट बाँिर्ाँि

बजेट बािर्ाि अनुसूची २ बमोचजम र्रिएको छ।

अमभलेख प्रमतबेदन

काययक्रम संचालन पश्चात अमभलेख प्रमतबेदन इवपमिममयोलोजी तथा िोर् मनयन्त्रर् महाशाखा/

सन्त्दभय सामाग्री

कुष्ठिोर् मनयन्त्रर् िाविय कायय संचालन मनर्दयशका २०७५

अथय मन्त्रालयको काययक्रम संचालन मनदे चशका २०७७ अनुसाि र्ने ।
कुष्ठिोर् मनयन्त्रर् तथा अपाङ्गता व्यवस्थापन शाखामा अमनवायय रूपमा पठाउनु पने छ ।
िाविय कुष्ठिोर् िर्नीमत तथा कायययोजना (२०२१-२०२५)

अपांर्ता व्यवस्थापन (िोकथाम, उपचाि, तथा पुनस्थायपना ) नीमत, िर्नीमत तथा १० बषे
कायययोजना (२०७३-२०८२)

ख) कुष्ठिोगको उच्च जोखखम र्एको िेर/ लक्षित समूहमा सिीय बबधिबाट कुष्ठिोगका बबिामी
खोजपड्ताल ।
काययक्रमको
परिचयः

स्वास््य कायायलयबाट कुष्ठिोर् प्रभाववत चजल्लाका नर्ि तथा र्ाँउपामलकाहरुका वपछमिएको

वर्य,कुष्ठ प्रभाववत क्षेरमा सवक्रय मबमधबाट खोजपड्ताल कुष्ठिोर् मबिामीको पवहचान र्िी समयमै
िोर् मनदान ि उपचािको व्यवस्थापन र्िी कुष्ठिोर्को मनको हुने दिमा वृवद्ध र्ने ि कुष्ठिोर्को

कािर्बाट हुने अपांर्ता ि संक्रमर् न्त्यूमनकिर् र्नय यो खोज पड्ताल अमभयान संचालन र्रिने छ
।
उद्देश्य

शुरुकै अवस्थामा समुदायमा कुष्ठिोर् तथा छालािोर् वविामीको मनदान ि उपचािको व्यवस्थापन
र्ने।

जनचेतनाको अमभवृवद्ध र्िी कुष्ठिोर् वविामी तथा परिवाि प्रमतको सामाचजक भेदभावलाई
न्त्यूमनकिर् र्ने ।

कुष्ठिोर्को कािर्वाट हुने अपांर्ता ि संक्रमर् न्त्यूमनकिर् र्ने
अपेचक्षत प्रमतर्ल

।

शुरुकै अवस्थामा वविामी पत्ता लर्ाइ उपचािमा आउने ि समुदायमा िोर्को संक्रमर्मा कमी हुने
।

कुष्ठिोर्को कािर्ले हुने अपांर्तामा कमी आइय सामाचजक भेदभावमा कमी आउने ।
समुदायको कुष्ठिोर् सम्वन्त्धी जनचेतनामा अमभबृवद्ध हुने ।
सन्त्चालन प्रकृया

कुष्ठिोर् प्रभाववत पामलकाहरु, वपछिा वर्य, दमलत समुदाय लर्ायत जोचखममा िहेका समुदायको
छनौट र्ने ।

छनौटमा पिे का पामलकाहरु अन्त्तर्यतका स्वास््य संस्थाका चचवकत्सक, स्वास््यकमीहरु, मवहला स्वयं
सेववकाहरु तथा कुष्ठ प्रभाववतहरुलाई समावेश र्िी कायय संचालन र्नय अथय मन्त्रालयको खचय

मनदे चशका अनुसाि बजेट बाँिर्ाँि र्िी वटप्पर्ी स्वीकृत र्िाइ (Norms) मा उल्लेख भए अनुसाि
बजेट परिमध मभर िही अमभमुखीकिर् र्ने ।

मबिामी खोज पड्ताल काययक्रममा मवहला स्वास््य स्वयं सेववका, कुष्ठ प्रभाववत, स्वास््यकमी,

चचवकत्सकहरु संलग्न िहनेछन् । उि काययक्रममा १ जना स्वास््यकमी, १ जना मवहला स्वयं

291

सेवक, १ जना कुष्ठ प्रभाववत, चचवकत्सकहरु मध्येबाट कम्तीमा १ जना मवहला हुने र्िी २
जनाको एउटा टोली बनाउने ।

यस काययको अमभमुचखकिर्, अनुर्मन तथा सुपरिवेक्षर्मा स्वास््य कायायलय प्रमुख, चचवकत्सक,

र्ोकल पसयन, प्रदे श स्वास््य मनदे शनालयका मनदे शक, संघीय स्तिबाट छालािोर् कुष्ठिोर् ववशेषज्ञ,
काययक्रम अमधकृतहरु, सहयोर्ी संस्थाहरुबाट संस्थाका प्रमतमनमधहरु, सुपिभाइजिको प्रत्यक्ष
सहभामर्तामा काययक्रम संचालन हुनेछ ।

काययक्रम संचालनको लामर् काययक्रमको प्रािम्भमा

अमभमुखीकिर्, सुक्ष्म योजना (Micro Plan) र्रि

मामथ उल्लेचखत व्यचिहरुको सहभामर्ता र्िाई उपलब्धी हामसल हुने र्िी काययक्रम संचालन र्ने
।

मबधालयका ववधाथीहरुलाइ कुष्ठिोर्बािे मा जानकािी र्िाइ उनीहरुको शािीरिक परिक्षर् समेत
र्नुप
य दयछ ।
बजेट बाँिर्ाँि
अमभलेख प्रमतबेदन
सन्त्दभय सामाग्री

बजेट बािर्ाि अनुसूची २ बमोचजम र्रिएको छ।

अथय मन्त्रालयको काययक्रम संचालन मनदे चशका २०७७ अनुसाि र्ने ।
काययक्रम योजना तयािी पश्चात अमभमुचखकिर्को लामर् ि सम्पन्न भै सकेपमछको अमभलेख तथा

प्रमतबेदन इवपमिममयोलोजी तथा िोर् मनयन्त्रर् महाशाखामा अमनवायय रूपमा पठाउनु पने छ ।
कुष्ठिोर् सम्बचन्त्ध कायय संचालन मनदे चशका २०७५,
कुष्ठिोर् मनवािर् अमभयान मनदे चशका ।

ग) ववश्व कुष्ठिोग हदवस तथा अपांगता हदवसको उपलिमा कायभिम
काययक्रमको परिचय

समुदायमा कुष्ठिोर् तथा अपांर्ताबािे चेतना बृवद्ध र्नय ि यस प्रमतको सामाचजक र्लत

धािर्ामा सकािात्मक पिीवतयन र्नय हिे क बषय जनविीको अचन्त्तम आइतवािलाई ववश्व कुष्ठिोर्
र्दवस ि मिसेम्बि मवहनाको ३ तारिखका र्दन अपांर्ता भएका व्यचिहरुको अन्त्तिावि्य
र्दवसको रूपमा मनाउने र्रिन्त्छ ।

उद्देश्य

ववश्व कुष्ठिोर् र्दवस:

समुदायमा कुष्ठिोर् बािे मा जनचेतना बृवद्ध र्ने ।

कुष्ठिोर् बािे भ्रम ि यथाथयता तथा कुष्ठिोर् प्रभाववत व्यचि ि परिवाि प्रमत हुने सामाचजक भेदभावमा
कमी ल्याउनका लामर् छलर्ल,अन्त्तिवक्रया र्ने ।

स्थानीय िाजनीमतकमी, संचािकमी तथा सिोकािवालाहरुबाट कुष्ठिोर्को िोकथाम, मनयन्त्रर् ि
व्यवस्थापन ि योजनाका लामर् प्रमतवद्धता बिाउने ।

सेवा प्रदायी तथा सेवाग्राहीहरुमा आपसी सहकायय तथा समन्त्वयमा अमभवृवद्ध र्ने ।

अपांर्ता भएका व्यचिहरुको अन्त्तिायविय र्दवस:

समुदायमा अपांर्ताबािे जनचेतना अमभबृवद्ध र्ने ।

अपाङ्गता भएका व्यचि ि परिवाि प्रमत हुने सामाचजक भेदभावमा कमी ल्याउन तथा समाचजक
ँ युिताको लामर् जनचेतना अमभवृवद्घ र्ने ।
पुनस्थायपना ि स्वास््य सेवामा पहुच

स्थानीय िाजनीमतकमी, संचािकमी तथा सिोकािवालाहरुबाट अपांर्ताको िोकथाम, मनयन्त्रर्,
व्यवस्थापन ि योजनाका लामर् प्रमतवद्धता बिाउने ।

सेवा प्रदायी तथा सेवाग्राहीहरुमा आपसी सहकायय एवं समन्त्वयमा अमभवृवद्ध र्ने ।

अपेचक्षत प्रमतर्ल

कुष्ठिोर् ि अपाङ्गता सम्वन्त्धी जनचेतना अमभबृवद्ध हुने ।
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शुरुकै अवस्थामा िोर् मनदान तथा उपचािमा

टे वा पुग्ने ।

समुदायमा अपांर्ता वािे जन चेतना अमभबृवद्ध हुने ।

सेवा प्रदायी तथा सेवाग्राहीहरुमा आपसी सहकायय तथा समन्त्वयमा अमभवृवद्ध हुने।
सन्त्चालन प्रकृया

प्रदे श/चजल्ला चस्थत कुष्ठिोर् तथा अपांङ्गता सम्बचन्त्ध कायय र्ने संघसंस्था, सिकािी मनकायहरु सँर्
समन्त्वय र्िी बजेट तथा कायययोजना तयाि र्ने ।

र्दवस मनाउन ि प्रचाि-प्रसािको लामर् उपलब्ध श्रोत अनुसािका सञ्चाि सामाग्रीहरु तयाि र्ने ।

यायली, परकाि अन्त्तिवक्रया, कुष्ठिोर् सम्वचन्त्ध सांस्कृमतक काययक्रम, चचरकला प्रदयशनी,वादवववाद,
हाचजिीजवार् आर्द वक्रयाकलाप र्ने ।

कुष्ठप्रभाववत तथा अपांर्ता भएका व्यचिहरुलाई सम्मान काययक्रम र्ने ।
अमभलेख प्रमतबेदन

काययक्रम संचालन पश्चात अमभलेख प्रमतबेदन इवपमिममयोलोजी तथा िोर् मनयन्त्रर् महाशाखामा

बजेट बाँिर्ाँि

बजेट बािर्ाि अनुसूची २ बमोचजम र्रिएको छ।

अमनवायय रूपमा पठाउनु पने छ ।

अथय मन्त्रालयको काययक्रम संचालन मनदे चशका २०७७ अनुसाि र्ने ।

घ) घुम्ती र्शवीिद्वािा अपाङ्गता र्एका व्यजक्तहरूको र्शघ्र पहहचान, खोजपड्ताल तथा त्यांक
संकलन
काययक्रमको परिचयः

नेपालमा अपांर्ता भएका व्यचिहरुको व्यवस्थापन तथा पुनस्थायपनाको उच्च आवश्यकता

िहेको छ। ववमभन्न चजल्लाहरूमा जन स्वास््य समस्याको रूपमा िही आएको छ । अपांर्ता
भएका व्यचिहरुको चशघ्र पवहचान, खोज पड्ताल, त्यांक संकलन तथा पिामशय ि सहायक
सामग्री ववतिर् र्नय यो काययक्रम संचालन र्रिन्त्छ।

उद्देश्य

घुम्ती चशमबि संचालन र्रि अपाङ्गता भएका व्यचिहरुलाई सेवा प्रदान र्नुक
य ो साथै चशमबिमा

आउने व्यचिहरुलाई अपांर्ताको चशघ्र पवहचान, खोज पड्ताल, त्यांक संकलन , पिामशय ि
सहायक सामग्री उपलब्ध र्िाउने।

अपेचक्षत प्रमतर्ल

दै मनक जीवन यापनमा सहजीकिर् भई सामाचजक भेदभाव हट्ने छ ।

सन्त्चालन प्रकृया

प्रदे श स्वास््य मनदे शनालय तथा चजल्लामा अवचस्थत पमलकहरुसंर् समन्त्वय र्रि अपांर्ता

सम्बचन्त्ध घुम्ती चशमबि संचालन र्नय उपयुि स्थानको छनौट र्िी कायय योजना तयाि र्ने ।
घुम्ती चशमबि संचालन हुने स्थान ि मममत वािे मा मलर्लेट, एर्.एम. आर्द बाट प्रचाि प्रसाि
र्ने।

घुम्ती चशमबि आएका व्यचिहरुलाई अपाङ्गता सम्बचन्त्ध आवश्यक पवहचान, उपचाि, पिामशय ि
सहयोर् सामग्री ववशेषज्ञबाट प्रदान र्ने।

घुम्ती मसवविमा अपाङ्गता भएका व्यचिहरुलाई आवश्यक पने सहयोर् सामाग्रीहरु स्वास््य
मनदे शनालयबाट प्राप्त र्रि ववतिर् र्ने।
बजेट बािर्ाि

बजेट बािर्ाि अनुसूची २ बमोचजम र्रिएको छ।

अथय मन्त्रालयको काययक्रम संचालन मनदे चशका २०७७ अनुसाि र्ने।अथय मन्त्रालयको खचय
मनदे चशका ि आमथयक मनयमानुसाि बजेट बािर्ाि र्ने।

अमभलेख प्रमतबेदन

काययक्रम संचालन पश्चात् अमभलेख प्रमतबेदन इवपमिममयोलोजी तथा िोर् मनयन्त्रर् महाशाखा/
कुष्ठिोर् मनयन्त्रर् तथा अपांर्ता व्यवस्थापन शाखामा अमनवायय रूपमा पठाउनु पने छ।
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सन्त्दभय सामाग्री

अपांर्ता व्यवस्थापन (िोकथाम, उपचाि, तथा पुनस्थायपना ) नीमत, िर्नीमत तथा १० बषे
कायययोजना (२०७३-२०८२)

ङ) कुष्ठिोगको जहटलता तथा अशक्त अबस्थाका बबिामीहरू प्रेषण केन्रमा उपचािका लाधग
आउाँ दा जााँदाको लाधग यातायात खचभ
काययक्रमको

परिचय

नेपाल सिकािले कुष्ठिोर् मबिामीहरुको मनदान तथा उपचाि समयमा नै मलन प्रोत्सावहत र्ने
उद्देश्यका साथ

कुष्ठिोर्को जवटलता तथा अशि अवस्थाका मबिामीहरू प्रेषर् केन्त्रमा

उपचािका लामर् आउँदा जाँदा तथा मनयममत रुपमा उपचाि पुिा र्ने

वविामीहरुलाई यातायात

खचय वापत रु. १०००।- उपलव्ध र्िाउदै आएको छ । सो काययक्रमले वविामीहरुले
मनयममत उपचाि र्िी कुष्ठिोर्को मनवािर्मा सहयोर् पुग्ने अपेक्षा िहेको छ ।
उद्देश्य

कुष्ठिोर्को कािर्बाट उपचािको समयमा तथा उपचाि पछी हुन ससने जवटलता (Complication)
हरुको व्यवस्थापनका लामर्
बचाउने ।

प्रेषर् केन्त्रहरुबाट उपलब्ध सेवामा बृवद्ध र्रि थप अपाङ्गताबाट

उपचाि सेवामा सवै वविामी तथा प्रभाववतहरुको पहुंच पुयायउने ।
उपचाि पुिा र्ने मबिामीको संख्यामा अमभवृवद्ध हुने ।
अपेचक्षत प्रमतर्ल

जवटलता भएका वविामीहरु प्रेषर् केन्त्रमा समयमै उपचािको लामर् आउने भएकोले थप
अपाङ्गता हुनबाट बच्न ससने ।

ववशेष र्िी आमथयक अवस्था कमजोि भएका वविामीहरु बिी लाभाचन्त्वत हुनछ
े न् ।
सुधािात्मक सल्यवक्रया बाट वविामीको दै मनक जीवनमा सहजीकिन हुने ।
सन्त्चालन प्रकृया

मबिामीले लामो समय (२–३ मवहना) सम्म प्रेषर् केन्त्र, अस्पतालमा उपचाि र्िाउनु पने

अवस्थालाई मध्यनजि र्िी अस्पताल, प्रेषर् केन्त्रमा भनाय भएको अवमधमा हुने आम्दानीको

नोससानी ि आउँदा जाँदाको बाटो खचयको अभाव हुने अवस्थालाई मबचाि र्िी प्रमत मबिामी प्रमत
पटक कम्तीमा ७ र्दन वा सो भन्त्दा बिी समय भनाय भएमा यातायात खचय वापत रु
१०००।- उपलव्ध र्िाउने ।

प्रेषर् केन्त्र तथा अस्पतालहरुमा भनाय र्िी उपचाि र्नुप
य ने जवटल अवस्थाका मबिामीहरुलाई मार भनाय
र्नुय पने छ । उपचाि पश्चात मबिामी भनाय हुन ु पने कािर्, भनाय भएको अवमध, मबिामीको नाम, ठे र्ाना

समेतको मबविर् प्रेषर् केन्त्र, अस्पतालले सम्वन्त्धीत चजल्लालाई उपलब्ध र्िाई िकम सोधभनाय मार्
र्नेछन् ।

साथै यस सम्वन्त्धी जानकािी प्रदे श स्वास््य मनदे शनालय/चजल्लाबाट आर्नो प्रदे श अन्त्तर्यतका कुष्ठिोर्

प्रेषर् केन्त्र, अस्पताल तथा चजल्लालाई जानकािी र्िाउने एवं समन्त्वय र्नुय पदयछ ।

रैमामसक रुपमा प्रदे श स्वास््य मनदे शनालयहरुबाट स्वास््य सेवा मबभार्, इवपमिममयोलोचज तथा
िोर् मनयन्त्रर् महाशाखा, कुष्ठिोर् मनयन्त्रर् तथा अपांर्ता व्यवस्थापन शाखालाई जवटलता
उपचाि व्यवस्थापन तथा यातायात खचय मबविर्को प्रमतबेदन र्नुय पनेछ ।

प्रदे श अन्त्तर्यतका मनयममत उपचाि पुिा र्ने वविामीहरुको यातायात खचय स्वास््य कायायलयमा
नपुर् भएमा
बजेट बाँिर्ाँि

भुिानी र्नय सवकने छ ।

जवटलता ब्यबस्थापनको लामर् प्रेषर् केन्त्र अस्पतालमा भनाय भइ मिस्चाजयको समयमा प्रमत
मबिामी रु १०००।- (रु. एक हजाि) प्रदान र्ने ।
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उपचाि पुिा र्िे बापत मबिामीलाइ प्रदान र्रिने रू.१००० स्वास््य संस्थामा नपुर् भएमा यसै
चशषयकबाट खचय र्नय सवकने छ।
सन्त्दभय सामाग्री

कुष्ठिोर् मनयन्त्रर् िाविय कायय संचालन मनदे शका २०७५

च) कुष्ठिोगको तनयर्मत उपचाि पिु ा गने बबिामीको यातायात खचभ
काययक्रमको परिचय

नेपाल सिकािले कुष्ठिोर् वविामीहरुको मनदान तथा उपचाि समयमा नै मलन प्रोत्सावहत र्ने
उदे श्यका साथ मनयममत रुपमा उपचाि पुिा र्ने वविामीहरुलाई यातायात खचय वापत् रु.

१०००।- उपलव्ध र्िाउदै आएको छ । सो काययक्रमले वविामीहरुले मनयममत उपचाि र्िी
कुष्ठिोर्को मनवािर्मा सहयोर् पुग्ने अपेक्षा िहेको छ ।
उद्देश्य

वविामीलाई मनधायरित समय मभरनै मनयममत रुपमा उपचाि पुिा र्िाउने ।

मनयममत उपचाि र्नय प्रोत्साहन स्वरुप यातायात खचय वापत प्रमत वविामी रु. १०००।- (एक

हजाि) का दिले उपचािको अन्त्त्यमा प्रदान र्ने ।
अपेचक्षत प्रमतर्ल

वविामीले मनयममत रुपमा समयमानै औषमध सेवन र्िी कुष्ठिोर् मनवािर् ि कुष्ठिोर् बाट हुने

सन्त्चालन प्रकृया

कुष्ठिोर्को उपचाि ६ दे चख १२ मवहना सम्म र्नुप
य ने भएकोले वविामीलाई मनयममत उपचािमा

अपार्ंता िोसन सहयोर् पुग्नेछ ।

ल्याइ समयमै उपचाि पुिा र्िे मा प्रोत्साहन स्वरुप यातायात खचय वापत प्रमत वविामी रु.

१०००।- (एक हजाि) का दिले उपचािको अन्त्तमा प्रदान र्रिनेछ । साथै सो को ववविर्
दुरुस्त िाख्नुपदयछ ।

यातायात खचय सुववधा नेपाली नार्रिकका लामर् मार प्राप्त हुने हुनाले वविामीले

नेपाली

नार्रिकताको प्रमतमलपी, उपचाि पुिा र्िे को कािय अमनवायय पेश र्नुपनेछ । नाबालक भएमा

जन्त्म दताय प्रमार् पर वा अमभभावकको नार्रिकताको प्रमार् बाट पमन भुिानी र्दन सवकनेछ
।

यसको ववतिर् प्रवक्रया प्रदे श स्वास््य कायायलय मार्यत नर्ि तथा र्ाँउपामलका तहमा उपचाि
बाट मुि भएका वविामी सहभार्ी र्िाइ स्थानीय तहका स्वास््यका प्रमतनीधी ि स्थानीय
जनप्रमतमनधी तथा समाजसेवीको िोहविमा सो िकम ववतिर् र्नुय पछय

यो िकम ववतिर् र्दाय वविामी वा उसको अमभभावकको नार्रिकताको प्रमतलीपी समेत

अमभलेखमा िाख्नुपदयछ । यर्द नार्रिकता नभएमा स्थानीय तहको मसर्ारिश अमनवायय िाचखनु
पदयछ ।

वविामीको सहममतमा सम्भव भएसम्म सावयजमनक समािोह र्िी सो िकम ववतिर् र्नय सवकनेछ
। ववदे शी वविामीलाइ यो सुववधा उपलव्ध छैन । स्वास््य कायायलयको सुपरिवेक्षर्, अनुर्मन

वा काययक्रम सञ्चालनको समयमा स्थानीय तहमै िकम भुिानीको व्यवस्था ममलाउनु पनेछ ।
बजेट बाँिर्ाँि

बजेट बािर्ाि अनुसूची २ बमोचजम र्रिएको छ।

अमभलेख प्रमतबेदन

यातायात खचय प्राप्त र्ने सम्पूर्य वविामीहरुको ववविर् तथा अन्त्य कार्जातहरु संलग्न र्िी

अथय मन्त्रालयको काययक्रम संचालन मनदे चशका २०७७ अनुसाि र्ने ।
स्वास््य कायायलयले प्रदे श स्वास््य मनदे शनालय तथा इवपमिममयोलोजी तथा िोर् मनयन्त्रर्
महाशाखामा अमनवायय रूपमा

सन्त्दभय सामाग्री

प्रमतवेदन पठाउनु पनेछ ।

कुष्ठिोर् मनयन्त्रर् िाविय कायय संचालन मनदे ीशका २०७५

छ) सहयोगी संस्थाको समन्वयमा सुिािात्मक शल्यक्रिया (Reconstructive Surgery camp)
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काययक्रमको परिचयः

कुष्ठिोर्को जीवार्ुले छाला ि स्नायुमा प्रभाव पाने भएकोले समयमै उपचाि नभएमा अपाङ्गता हुन ससछ ।
जसको कािर् सामाचजक भेदभावका साथै दै मनक जीवन यापनमा कर्ठनाइ उत्पन्न हुन ससछ ।

उनीहरुको दै मनकमा सहजीकिर् र्नय ि सामाचजक भेदभाव कम र्नय िोर्बाट उत्पन्न भएको हात र्ोिा ि

आँखाको अपार्ंतालाई सुधािात्मक शल्यवक्रया र्िी सुधाि र्नय सवकन्त्छ । यसका लामर् स्थामनय स्तिमा
नै सयाम्प र्िी सहयोर्ी सस्थाहरुको सहयोर्मा चशवीि संचालन र्रिन्त्छ ।
उद्देश्य

सुधािात्मक शल्यवक्रया र्िी अपाङ्गता भएका व्यचिहरूको काययक्षमता, र्मतशीलताको अमभवृवद्ध र्रि

अपेचक्षत प्रमतर्ल

कुष्ठ प्रभाववत व्यचिको सुधािात्मक शल्यावक्रया पश्चात दै मनक जीवन यापनमा सहजीकिर् भई

सन्त्चालन प्रकृया

स्वास््य कायायलय मार्यत चजल्लाका स्वास््य संस्थाहरुमा दताय भएका तथा उपचाि पुिा र्िे का मबिामी,

सामाचजक जीवनस्ति सुधाि र्ने ि सामाचजक सहभामर्तामा ववस्ताि र्ने ।
सामाचजक भेदभाव हट्ने छ ।

प्रभाववत, लचक्षत समुह मध्ये सुधािात्मक शल्यकृया र्नय आवस्यक पने मबिामीहरु कुष्ठिोर् काययक्रमको
िाविय मनदे चशका अनुसाि छनोट र्िी सुचच तयाि र्ने । साथै कुष्ठिोर्को जवटलता तथा अशि

अबस्थाका मबिामीहरू प्रेषर् केन्त्रमा उपचािका लामर् आउँ दा जाँदाको लामर् यातायात खचय पमन
यस काययक्रमबाट व्यवस्थापन र्नय सवकने छ ।

सुधािात्मक शल्यवक्रया स्वास््य कायायलय लमलतपुिको समन्त्वयमा आनन्त्दबन अस्पतालमा
संचालन र्ने ।
बजेट बािर्ाि

अथय मन्त्रालयको खचय मनदे चशका ि आमथयक मनयमानुसाि बजेट बािर्ाि र्िी वटप्पर्ी स्वीकृत

अमभलेख प्रमतबेदन

इवपमिममयोलोजी तथा िोर् मनयन्त्रर् महाशाखामा सेवाग्राहीको नाम, उमेि, मलङ्ग, ठे र्ाना, अपाङ्गताको

सन्त्दभय सामाग्री

मसमबआि मनदे चशका २०६८

र्िाइ काययक्रम संचालन र्ने।

प्रकाि प्रदान र्रिएको सुधािात्मक सेवा ि सहायक सामाग्रीको वकमसम ि मूल्यको ववविर् पठाउने ।

कुष्ठिोर् काययक्रमको िाविय मनदे चशका २०७५

ज) शुििाज िवपकल तथा सरुवा िोग अस्पतालमा छालािोग/ कुष्ठिोग जक्लतनक, िे फिल सेन्टि
तथा

tele dermatology संचालन

काययक्रमको परिचय

शुक्रिाज ट्रवपकल तथा सरुवा िोर् अस्पताल, टेकुबाट कुष्ठिोर् तथा चमयिोर् सेवा सम्बचन्त्ध
र्ुर्स्तिीय सेवा सवयसल
ु भ रुपमा उपलब्ध र्िाउने उद्धेश्यका साथ आवश्यक जनशचि
व्यवस्थापनको लामर् यो काययक्रम संचालन र्रिनेछ।

उद्देश्य

कुष्ठिोर्को मनदान तथा उपचािका लार्ी प्रेषर् भई आएका तथा कुष्ठिोर्को प्रमतवक्रया तथा

अपेचक्षत प्रमतर्ल

कुष्ठिोर्को मनदान, उपचाि व्यवस्थापन, प्रमतवक्रया तथा जवटलता भएका मबिामीहरुको लार्ी

सन्त्चालन प्रकृया

यस काययक्रम संचालन र्नय स्वास््य कायायलय काठमािौँले

जवटलता भएका मबिामीहरुलाई मबशेषज्ञ सेवा उपलब्ध र्िाउने ।
मबशेषज्ञ सेवा उपलब्ध हुन।
े

अस्पताल टेकुसँर् सहकायय र्ने।

शुक्रिाज ट्रवपकल तथा सरुवा िोर्

स्वास््य कायायलय काठमािौँ मार्यत शुक्रिाज ट्रवपकल तथा सरुवा िोर् अस्पताल, टेकुमा
कुष्ठिोर् तथा चमयिोर् सेवा सम्बचन्त्ध र्ुर्स्तिीय सेवा
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उपलब्ध र्िाउन आवश्यक जनशचि

व्यवस्थापनको लामर् उि िकमबाट एक जना छालािोर् ववशेषज्ञ ि एक जना स्वास््यकमी
व्यवस्थापन र्नुय पनेछ ।

किाि सेवामा िहेका चचवकत्सक तथा स्वास््यकमीले आवश्यकता अनुसाि साप्तावहक रुपमा
मनचश्चत र्दन ि समयमा Teledermatology समेत संचालन र्ने ।

ओ.वप.िी.मा आएका चमयिोर् तथा स्नायुमा समस्या भएका ि कुष्ठिोर्को शंकास्पद मबिामीको
पवहचान तथा मनदान र्रि उपचाि व्यवस्थापन र्ने ।

हात र्ोिामा चेतना शचि हिाएको, घाउँ भएका, आखाँमा समस्या भएका अपार्ंता मबिामीहरुको
जाँच (VMT/ST) र्रि र्ुर्स्तरिय उपचाि व्यवस्थापन र्ने ।
कुष्ठिोर् सम्बचन्त्ध जवटलताको उपचाि व्यवस्थापन र्ने ।
शल्यवक्रया र्नय आवश्यक पने मबिामीलाई प्रेषर् र्ने ।

मनदान तथा उपचािमा िहेका मबिामीको अमभलेख िाख्ने तथा मामसक रुपमा प्रमतबेदन र्ने ।
उपचािमा अमनयममत भएका वविामीको अनुर्मन र्ने ।
बजेट बाँिर्ाँि

जनशचि ब्यबस्थापन बजेट बाँिर्ाँि
मस.नं

ववविर्

बजेट

१

शुक्रिाज ट्रवपकल तथा सरुवा िोर्

१०,००,०००/-

अस्पताल, टे कु
अमभलेख प्रमतबेदन

काययक्रम संचालन पश्चात् अमभलेख प्रमतबेदन इवपमिममयोलोजी तथा िोर् मनयन्त्रर् महाशाखा/

सन्त्दभय सामाग्री

कुष्ठिोर् सम्बचन्त्ध कायय संचालन मनदे चशका २०७५

कुष्ठिोर् मनयन्त्रर् तथा अपांर्ता व्यवस्थापन शाखामा अमनवायय रूपमा पठाउनु पने छ ।
आमथयक ऐन तथा मनयमावली अनुसाि
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अनुसूची १ : प्रादे चशक बजेट बांिर्ांि
बजेट (रु. लाखमा )
प्रदे श स्वास््य मनदे शनालय
बजेट चशषयक

काययक्रम

खचय चशषयक प्रदे श १

मधेश

बार्मती

र्ण्िकी

लुचम्बनी

सुदिु पचश्चम

कर्ायली

कु ष्ठिोर् जवटलता ब्यबस्थापनका लार्ी औषधी, उपकिर् ि
७.२.९.१५

केमोप्रोर्ाइल्याससीसको लामर् रिर्ामपेसीन खरिद

२६३३२

४

७

४

३

५

३

४

२६३३२

६

७

६

३

६

६

७

२६३३२

६

६

६

६

६

६

६

२.७.२२.४१४९ भएका ब्यिीहरूका लार्ी सहायक सामाग्री खरिद तथा ववतिर्

२६३३२

६

६

६

६

६

६

६

२.७.२२.४१५३ स्वास््यकमीहरुलाई कु ष्ठिोर् सम्वचन्त्ध तामलम

२६३३२

१५.१५

१५

१५

११.७

१५.१

८.४

१४.६५

२६३३२

८

७

८

७

७.५

७

७

२६३३२

०.९

०.९

०.९

०.९

०.९

०.९

०.९

२६३३२

१

१

१

१

१

१

१

३

२.४

२.४

३

३

३

अपांर्ताको मसघ्र पवहचान, पिामसय तथा िे र्िल सेवा सम्वचन्त्ध
२.७.८.३७

अमभमुचखकिर्
कु ष्ठिोर् मनयन्त्रर् तथा अपाङ्गता काययक्रम सम्बन्त्धी सममक्षा

२.७.२२.४१४५ तथा आर्ामी बषयको योजना तजुमय ा
कु ष्ठिोर्को कािर्ले अशमथयता भएका तथा अन्त्य अपांर्ता

स्वास््यकमीहरुलाई अपांर्ता व्यवस्थापन तथा पुनस्थायपना
२.७.२२.४१५४ सम्वचन्त्ध तामलम
कु ष्ठिोर् तथा अपांर्ता सम्बचन्त्ध सिोकािवाला सं स्थाहरूसं र्
२.७.२५.१००

समन्त्वयात्मक बैठक
ववश्व कु ष्ठिोर् र्दवस तथा अपांर्ता र्दवसको उपलक्ष्यमा

२.७.२७.१

काययक्रम

प्रदे श स्वास््य आपुती व्यवस्थापन केन्त्र
कु ष्ठिोर् सम्वचन्त्ध औषधी तथा सहायक सामग्री िु वानी, र्ुर्स्ति
७.२.१२.२

मनयन्त्रर् तथा प्रामबमधक सहयोर्

26332
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३

प्रादे चशक अस्पताल
अस्पतालमा स्थावपत हेमोवर्मलया युमनटमा आवश्यक
Reagent खरिद तथा फ्यासटि मेचशन संभाि
७.२.११.५

२६३३२ प्रदे श १

मधेश

जनकपुि प्रादे चशक अस्पताल

बार्मती

र्ण्िकी

लुचम्बनी

कर्ायली

सुदिु पचश्चम

१.५

लुचम्बनी प्रादे चशक अस्पताल

१.५०

कर्ायली प्रादे चशक अस्पताल

१.५०

सेती प्रादे चशक अस्पताल

१.५०

कु ष्ठिोर् िे र्िल सेन्त्टि संचालन

प्रदे श १

२.७.२२.२८६ लुचम्बनी प्रादे चशक अस्पताल

मधेश

बार्मती

र्ण्िकी

लुचम्बनी

कर्ायली

सुदिु पचश्चम

४.००

सेती प्रादे चशक अस्पताल

४.००

50.05 54.40 49.30 41.00 56.00 42.80

प्रदे श जम्मा
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55.05

अनुसूची – २
स्वास््य कायाालयको बजेट बाडाँफाडाँ
कु ष्ठरोग क्रिवारण तथा अपागं ता व्यवस्थापि कायाक्रम (सक्रमक्षा तथा योजिा तजुामा, अक्रभमुखीकरण, खोजपडताल, प्रमाक्रणकरण, क्रदवस, अपागं ता क्रिघ्र पक्रिचाि, प्रेषण, यातायात खचा आक्रद )
(कायाक्रम सचं ालि क्रिदेक्रिका बमोक्रजम)
कु ष्ठरोग क्रियन्त्रण तथा अपाङ् गता व्यवस्थापि कायाक्रमको क्रववरण आ.व. २०७९।८०

क्र.स. स्वास््य

कायाालय

त्रैमाक्रसक
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५

ताप्लेजुङ
सख
ं वु ासभा
सोलुखुम्बु
ओखलढुङ्गा
खोटाङ
भोजपुर
ििकु टा
तेह्रथुम
पााँचथर
इलाम
झापा
मोरङ
सुिसरी
उदयपुर
सप्तरी
क्रसरािा
ििुषा
मिोत्तरी
सलाािी
रौतिट
बारा
पसाा
दोलखा
क्रसन्िुपाल्चोक
रसुवा

पाक्रलकास्तरको कुष्ठरोग,
सक्रक्रय क्रवक्रिबाट कुष्ठरोग क्रवश्व कुष्ठरोग
अपाङ् गता व्यवस्थापि तथा क्रवरामीको खोजपड्ताल
क्रदवस तथा
पुिस्थाापि कायाक्रमको प्रगक्रत,
अपांगता भएका
प्राक्रवक्रिक अन्तरक्रक्रया,
व्यक्रििरुको
छलफल, व्यवस्थापि तथा
अन्तराक्ररिय
समस्या पक्रिचाि सम्बन्िी
क्रदवसको
सक्रमक्षा एवं योजिा गोक्रष्ठ
उपलक्ष्यमा
पक्रिलो

दोश्रो
१००
१००
१००
१००
१००
१००
१००
१००
१००
१००
१००
१००
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उपचािात्मक सेवा काययक्रम
१. आधािभूत तथा आकचस्मक सेवाको लामर् औषमध खरिद
परिचय

आधािभूत तथा आकचस्मक सेवाको लामर् औषमध खरिद र्ने

उदे श्य

आधािभूत तथा आकचस्मक स्वास््य सेवाको लार्ी आवश्यक मनशुल्क औषमधहरुको
उपलब्धता सुनचु स्चत र्ने

अपेचक्षत प्रमतर्ल

आधािभूत तथा आकचस्मक स्वास््य सेवाको लार्ी आवश्यक मनशुल्क औषमधहरुको
समयमै आपूमतय हुदा अभाव नहुने

काययन्त्वयन र्ने मनकाय

प्रदे श स्वास््य आपूमतय व्यवस्थापन केन्त्र

संचालन प्रवक्रया

आधािभूत तथा आकचस्मक सेवाको लामर् औषमध खरिद र्नय पुवायनम
ु ान तयाि र्ने ।
आधािभूत औषमध खरिद र्दाय स्वास््य सेवा ववभार् द्वािा प्रदे शले खरिद र्नुप
य ने वर्ीकृत
औषमध खरिद र्नुप
य नेछ (केन्त्र, प्रदे श ि स्थानीय तहले खरिद र्नुप
य र्न्य औषमधको ववविर्
www.dohs.gov.np मा िहेकोछ ) ।
वर्ीकृत औषमध मध्ये स्थानीय तहबाट ववतिर् र्नुप
य ने औषमध खरिद र्रि स्थानीय तहमा
उपलव्ध र्िाउनुपनेछ ।
आकचस्मक अवस्थामा आवस्यकता अनुसाि थप औषमध समेत खरिद र्नय सवकनेछ ।
केन्त्र, प्रदे श तथा स्वास््य कायायलयबाट स्टक मलई सोही बमोचजम औषमध एसस्पायि नहुने
वा स्टक मौज्दात अत्यमधक नहुने र्रि खिीद र्ने ।
ववमनयोचजत बजेट मध्ये आवश्यकताको आधािमा िुवानी, रिप्यावकंर्को लामर् समेत प्रयोर्
र्नय सवकनेछ ।

आमथयक वाँिर्ाँि

सावयजमनक खिीद ऐन तथा मनयमावली अनुसाि खिीद र्ने ।

अमभलेख तथा प्रमतबेदन

काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात प्रदे श तथा उपचािात्मक सेवा महाशाखामा
(csd.teku@gmail.com) प्रमतबेदन अमनवायय पठाउनु पनेछ

सन्त्दभय सामग्री

सावयजमनक खरिद ऐन तथा मनयमावली

२. आधािभूत स्वास््य सेवा केन्त्र ( स्वास््य चौकी ) , आधािभूत अस्पताल ि प्रदे श चस्थत अस्पतालहरुको
न्त्युनतम सेवा मापदण्िको अनुर्मन तथा सममक्षा तथा र्लो अप
परिचय

आधािभूत स्वास््य सेवा केन्त्र ( स्वास््य चौकी ) , आधािभूत अस्पताल ि प्रदे श चस्थत
अस्पतालहरुको

न्त्यन
ु तम सेवा मापदण्िको अनुर्मन, सममक्षा तथा र्लो अप
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उदे श्य

प्रदे शचस्थत अस्पताल, आधािभूत अस्पताल ि आधािभूत स्वास््य सेवा केन्त्र ( स्वास््य
चौकी ) को न्त्युनतम सेवा उपलव्धताको अवस्था बािे

मूल्याङ्कन र्रि आवश्यकता

अनुसाि सुर्रमधकिर् र्ने ।
प्रदे शचस्थत अस्पतालहरुमा न्त्यन
ु तम सेवा मापदण्ि काययक्रम मनिन्त्ति संचालन र्ने ।
अपेचक्षत प्रमतर्ल

प्रदे श चस्थत अस्पताल, आधािभूत अस्पताल तथा आधािभूत स्वास््य सेवा केन्त्र ( स्वास््य
चौकी ) को न्त्युनतम सेवा मापदण्ि को सममक्षा ि अनुर्मनबाट काययक्रमको हालसम्मको
उपलचब्ध ि समस्या को पवहचान भै मनिन्त्ति सुर्रमधकिर् हुने ।
स्वास््य सेवाको र्ुर्स्तिमा वृवद्ध हुने ।

काययन्त्वयन र्ने मनकाय
संचालन प्रवक्रया

स्वास््य मनदे शनालय
प्रादे चशक अस्पतालहरुको न्त्युनतम सेवा मापदण्िको बषयमा २ पटक र्लोअप र्नुप
य नेछ ।
आधािभूत अस्पताल ि आधािभूत स्वास््य सेवा केन्त्र (स्वास््य चौकी ) को न्त्युनतम सेवा
मापदण्िको अनुर्मन र्ने
प्रदे श स्तिमा एक पटक स्वास््य कायायलय प्रमुख र्ोकल पसयन, ि प्रदे श चस्थत
अस्पतालका मे.सु. लाइ सहभार्ी र्िाई २ र्दने सममक्षा र्नुप
य ने छ

।

सममक्षा काययक्रममा प्रदे शचस्थत अस्पताल, आधािभूत अस्पताल ि स्वास््य चौकीको
न्त्युनतम सेवा मापदण्िको हालसम्मको प्रर्मतको अवस्था, दे खा पिे का समस्या ि
च ुनौमतको बािे मा मबस्तृत छलर्ल र्नुप
य ने छ

।

चजल्ला स्तिीय सममक्षा सम्पन्न भइसकेपमछ प्रदे श स्तिीय सममक्षा संचालन र्नुय पनेछ ।
आमथयक वाँिर्ाँि

अथयमन्त्रालय को पमछल्लो कायय संचालन मनदे चशका अनुसाि र्ने

।

अमभलेख तथा प्रमतबेदन

काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात प्रदे श तथा उपचािात्मक सेवा महाशाखामा
(csd.teku@gmail.com) प्रमतबेदन अमनवायय पठाउनु पनेछ ।

सन्त्दभय सामग्री

उपचािात्मक सेवा महाशाखाबाट तयाि भएको स्वास््य चौकीको न्त्युनतम सेवा मापदण्ि
तथा अस्पतालको

सम्बचन्त्ध TOOLS ि मनदे चशका

३. प्रादे चशक अस्पतालहरुमा चसलमनकल अमिट काययक्रम सन्त्चालन
परिचय

प्रादे चशक अस्पतालहरुमा चसलमनकल अमिट काययक्रम संचालन र्ने ।

उदे श्य

अस्पतालबाट प्रवाह हुने सेवाको र्ुर्स्तिमा सुधाि ल्याउन ।
सेवा प्रदायक लाई सेवा प्रमत चजम्मेबाि बनाउन ।
सेवामा जवार्दे वहता कायम र्नय ।

अपेचक्षत प्रमतर्ल
काययन्त्वयन र्ने मनकाय

अस्पतालले र्दने सेवाको र्ुर्स्तिमा सुधािआउने ।
स्वास््य मनदे शनालय / सम्वचन्त्धत अस्पताल
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संचालन प्रकृया

अस्पतालको चसलमनकल सेवाको अवस्थाको मूल्याङ्न र्रि समस्याहरुको पवहचान र्ने ।
संघीय चसलमनकल अमिटको मनदे चशका तथा मापदण्िलाई आधाि मानेि काययक्रम
संचालन र्ने ।
काययक्रम संचालन र्दाय उपचािात्मक सेवा महाशाखा समन्त्वय र्नुप
य ने छ ।

आमथयक वाँिर्ाँि

अथयमन्त्रालय को पमछल्लो काययसंचालन मनदे चशका अनुसाि खचय र्नुप
य ने छ ।

अमभलेख तथा प्रमतबेदन

काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात प्रदे श तथा उपचािात्मक सेवा महाशाखामा
(csd.teku@gmail.com) प्रमतबेदन अमनवायय पठाउनु पनेछ ।

सन्त्दभय सामग्री

उपचािात्मक सेवा महाशाखाबाट तयाि भएको चसलमनकल अमिट सम्बचन्त्ध मनदे चशका तथा
मापदण्ि

४. प्रादे चशक अस्पतालहरुको ब्यबस्थापनको लामर् अस्पताल ब्यबस्थापन अमधकृत (Hospital management
officer) किाि सेवामा मनयुचि (५० शैया वा सो भन्त्दा बिीका अस्पतालहरुका लामर्)
परिचय

अस्पतालको

सेवा सुदृिीकिर्का लामर् अस्पताल व्यवस्थापन अमधकृत स्वास््य सेवा

सातौं तह किाि सेवाबाट मलने ।
उदे श्य

अस्पताल सेवाको ब्यबस्थापकीय काययमा सुधाि र्ने ।
सम्वचन्त्धत अस्पतालको न्त्यन
ु तम सेवा मापदण्ि काययन्त्वयनमा स्वास््य मनदे शनालय संर्
समन्त्वय ि सहकायय र्ने

अपेचक्षत प्रमतर्ल

अस्पतालको समग्र सेवा संर् ब्यबस्थापन काययलाई जोड्दा सेवा प्रवाहमा

प्रभावकारिता

वृवद्ध हुने ।
न्त्युनतम सेवा मापदण्िमा सुधाि हुने ।
काययन्त्वयन र्ने मनकाय

सामाचजक ववकास मन्त्रालय / स्वास््य मन्त्रालय बाट बजेट हस्तान्त्तिर् र्रि सम्बचन्त्धत
५० शैया वा सो भन्त्दा बिीका ४६ प्रादे चशक अस्पतालहरु

संचालन प्रकृया

किाि सेवा ऐन ि मनयमावली अन्त्तर्यत िहेि अस्पताल ब्यबस्थापन अमधकृत (Hospital
Management officer) स्वास््य सेवा सातौं तहमा किािमा मनयुचि र्नुप
य नेछ ।

मनयुचि र्रिने कमयचािीको शैचक्षक योग्यता Health Care Management मबषयमा
स्नातक उतीर्यभएको हुनप
ु ने ।

अस्पताल ब्यबस्थापक अमधकृत पदमा यस अचघ काम र्दै आएकालाई काययसम्पादन
मूल्यांकनको आधािमा मनिन्त्तिता र्दन सवकनेछ ।

काययक्रम संचालन र्रिने अस्पतालहरुको नामावली उल्लेख र्रिएको छ
अस्पताल व्यवस्थापन अमधकृतको TOR बमोवजम कायय गनुपय नेछ ।
प्रमत अस्पताल रु. ५ लाख ८० हजािको दिले ववमनयोचजत र्रिएको छ
आमथयक वाँिर्ाँि

नेपाल सिकािको आमथयक मनयम तथा स्वास्थ सेवा मनयमावली बमोचजम स्वास््य सेवा
अमधकृत सातौं स्तिको तलब स्केल, महं र्ी भत्ता, दशैं पेश्की ि पोशाक भत्ताको लामर्
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बजेट ब्यबस्थापन र्रिएको छ , तलबको लामर् बजेट अपुर् भएको खण्िमा प्रदे शको
श्रोतबाट अपुर् िकम थप र्नय सवकनेछ ।
अमभलेख तथा प्रमतबेदन

काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात प्रदे श तथा उपचािात्मक सेवा महाशाखामा
(csd.teku@gmail.com) प्रमतबेदन अमनवायय पठाउनु पनेछ ।

सन्त्दभय सामग्री

प्रचमलत आमथयक ऐन कानुन

स्वास््य व्यवस्थापन अमधकृत न्त्यचु ि र्नुप
य ने अस्पतालहरु :
प्रदे शस्तिका ५० शैय्या वा सो भन्त्दा मामथका प्रदे चशक अस्पतालहरुः
प्रदे श १ अन्त्तर्यतका अस्पतालहरु

मधेश प्रदे श अन्त्तर्यतका अस्पतालहरु

१ संखुवासभा अस्पताल संखुवासभा

१ जनकपुि अस्पताल

३ मेची अस्पताल भरपुि झापा

३ कलैया अस्पताल बािा

२ ईलाम अस्पताल ईलाम

४ ईनरुवा अस्पताल सुनसिी

५ उदयपुि अस्पताल र्ाईघाट उदयपुि

२ िौतहट अस्पताल, र्ौि
४ मलंर्वा अस्पताल सलायही
५ मसिहा अस्पताल मसिहा
६ लहान अस्पताल मसिहा

७ जलेश्वि अस्पताल महोत्तिी
बार्मती प्रदे श अन्त्तर्यतका अस्पतालहरु

र्ण्िकी प्रदे श अन्त्तर्यतका अस्पतालहरु

१ हेटौिा अस्पताल

१ र्ोिखा अस्पताल र्ोिखा

३ धार्दङ्ग अस्पताल धार्दङ्ग

३ लमजुङ्ग अस्पताल

२ मरशुली अस्पताल नुवाकोट
४ मसन्त्धुली अस्पताल मसन्त्धुलीर्िी
५ भिपुि अस्पताल भिपुि

२ धौलामर्रि अस्पताल्

४ वेनी अस्पताल म्याग्दी

५ मध्यववन्त्दु अस्पताल पुवी नवलपिासी

लुचम्बनी प्रदे श अन्त्तर्यतका अस्पतालहरु
१ पृ्वीचन्त्र अस्पताल नवलपिी पचश्चम

८ कवपलवस्तु अस्पताल तौमलहवा कवपलवस्तु

३ लुचम्बनी प्रादे चशक अस्पताल वुटवल

१० िोल्पा अस्पताल िोल्पा

२ भीम अस्पताल भैिहवा

४ पाल्पा चजल्ला अस्पताल तानसेन
५ िामपुि अस्पताल पाल्पा
६ र्ुल्मी अस्पताल र्ुल्मी

७ अघायखाँची अस्पताल अघायखाँची

९ प्यूठान अस्पताल प्यूठान

११ रुकुम पूवय अस्पताल रुकुमपूव्य

१२ िाप्ती प्रादेचशक अस्पताल तुलसीपुि दाङ
१३ बर्दयया अस्पताल बर्दयया

कर्ायली प्रदे श अन्त्तर्यतका अस्पतालहरु

सुदिु पचश्चम प्रदे श अन्त्तर्यतका अस्पतालहरु

१ प्रदे श अस्पताल सुखेत

१ सेती प्रादे चशक अस्पताल धनर्िी

३ मेहलकुना अस्पताल सुखेत

३ टीकापुि अस्पताल टीकापुि

२ जाजिकोट अस्पताल जाजिकोट
४ दै लेख अस्पताल दै लेख

२ महाकाली अस्पताल कन्त्चनपुि
४ वैतिी अस्पताल वैतिी
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५ सल्यान अस्पताल सल्यान

५ िोटी अस्पताल मसलर्िी िोटी ।

६ कालीकोट अस्पताल
जम्मा ४६ अस्पताल

५. स्वास््यकमीहरुका लामर् आधािभूत तथा आकचस्मक सेवा अन्त्तर्यत आँखा, नाक, कान, घाटी तथा

मुख स्वास््य सम्वचन्त्ध प्राथममक उपचाि बािे
परिचय

प्रचशक्षक प्रचशक्षर् तामलम

स्वास््यकमीहरुका लामर् आधािभूत तथा आकचस्मक सेवा अन्त्तर्यत
घाटी तथा मुख स्वास््य सम्वचन्त्ध प्राथममक उपचाि बािे

उदे श्य

आँखा, नाक, कान,

प्रचशक्षक प्रचशक्षर् तामलम ।

श्रोत व्यचि तयाि हुने ।
स्वास््यकमी हरुको क्षमता ववकास हुने ।

अपेचक्षत प्रमतर्ल

स्वास््य संस्थामा काययित स्वास््यकमीहरुको लामर् आँखा, नाक, कान, घाटी तथा मुख
स्वास््य सम्वचन्त्ध प्रचशक्षक प्रचशक्षर् तामलम बाट जनशचिको सम्वचन्त्धत ववषयमा ज्ञान
हुने
अन्त्य स्वास््यकमी लाइ तामलम र्दनसवकने ।

काययन्त्वयन र्ने मनकाय

प्रदे श स्वास््य तामलम केन्त्र

संचालन प्रकृया

प्रचशक्षक प्रचशक्षर् तामलमका लामर् ववज्ञ को सहयोर्मा काययक्रम संचालन र्ने ।
यस अचघ अमभमुखीकिर् प्राप्त नर्िे का स्वास््य कायायलय प्रमुख ि र्ोकल पसयन ि अन्त्य
स्वास््यकमीलाइ सहभार्ी र्िाउने ।
तामलम संचालनको प्रवक्रया मनमायर् र्रि ३ र्दने काययक्रम संचालन र्ने

आमथयक वाँिर्ाँि

अथयमन्त्रालय को काययसंचालन पमछल्लो मनदे चशका ि प्रचमलत आमथयक ऐन कानुन अनुसाि
खचय र्नुप
य ने छ ।

अमभलेख तथा प्रमतबेदन

काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात प्रदे श तथा उपचािात्मक सेवा महाशाखामा
(csd.teku@gmail.com) प्रमतबेदन अमनवायय पठाउनु पनेछ ।

सन्त्दभय सामग्री

उपचािात्मक सेवा महाशाखाले तयाि र्िे को आँखा, नाक, कान, घाटी तथा मुख स्वास््य
सम्वचन्त्ध प्राथममक उपचाि बािे

मनदे चशका

६. PTC/BLS तामलमका लामर् SKILL LAB सं चालन खचय
परिचय

आधािभूत तथा आकचस्मक सेवा ि सघन उपचाि सम्बचन्त्ध तामलम संचालन र्नय स्थापना भएको
SKILL LAB कोमनयममत संचालन खचय ।
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उदे श्य

आकचस्मक सेवा संर् सम्बचन्त्धत तामलम, सघन उपचाि सम्बचन्त्ध तामलम लर्ायतका तामलम
संचालन र्नय सहज हुने ।
आधािभूत तथा आकचस्मक सेवा ि सघन उपचाि सम्बचन्त्ध तामलम संचालन र्नय सबै उपकिर्
तथा सामाग्रीहरु एक ठाउ बाट उपलब्ध र्िाउने ।

अपेचक्षत प्रमतर्ल

र्त आ.व. मा स्थापना भएको SKILL LAB संचालन र्नय सहज हुने

।

काययन्त्वयन र्ने मनकाय

प्रदे श स्वास््य तामलम केन्त्र

संचालन प्रकृया

SKILL LAB को संचालन र्नय आवश्यक र्मनयचि, भौमतक पूवायधाि लर्ायत व्यवस्थापन र्नुप
य नेछ
।
SKILL LAB को लामर् खरिद र्रिएको उपकिर्हरुको मिम्मत, सम्भाि ि संिक्षर् र्नुप
य नेछ ।

आमथयक वाँिर्ाँि
अमभलेख तथा प्रमतबेदन

अथय मन्त्रालयको पमछल्लो कायय सन्त्चालन मनदे चशका अनुसाि बजेट खचय र्नुप
य नेछ
काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात प्रदे श तथा उपचािात्मक

।

सेवा महाशाखामा

(csd.teku@gmail.com) प्रमतबेदन अमनवायय पठाउनु पनेछ ।
सन्त्दभय सामग्री

७. प्रादे चशक अस्पतालहरुमा Telemedicine काययक्रम सं चालन
परिचय

प्रदे शमा दुि चचवकत्सा (TELEMEDICINE) सेवा संचालन र्नयप्रादेचशक अस्पतालहरुमा काययक्रम
संचालन ।

उदे श्य

प्रदे शमा दुि चचवकत्सा सेवाको लामर् छनौट भएको हब अस्पतालबाट प्रदे शचस्थत अन्त्य
अस्पतालहरुमा दुि चचवकत्सा को माध्यम बाट ववशेषज्ञ चचवकत्सकीय स्वास््य सेवा प्रदान र्ने
आवश्यकता अनुसाि हब अस्पतालले दुि चचवकत्सा सेवा

संचालन भएका संघीय अस्पतालहरु

संर् समन्त्वय र्ने ।
अपेचक्षत प्रमतर्ल

दुर्म
य तथा पहुच नभएका स्थानका जनताले दुि चचवकत्साका माध्यमबाट मबशेषज्ञ सेवा प्राप्त र्ने
चचवकत्सक तथा स्वास््यकमीको क्षमता अववबृमध हुने ।
आमथयक वय्यभाि कम हुने ।

काययन्त्वयन र्ने मनकाय
सन्त्चालन प्रकृया

सामाचजक ववकास / स्वास््य मन्त्रालय
प्रादे चशक अस्पतालहरुमा दुि चचवकत्सा सेवा ववस्ताि र्ने ।
दुि चचवकत्साको संघीय काययववमध अनुसािको उपकिर्, सामग्री, जनशचि, र्मनयचि लर्ायत को
ब्यबस्थापन र्रि संचालन र्ने ।
सेवा ववस्ताि र्नय आवश्यक अमभमुखीकिर् संचालन र्ने ।
दुि चचवकत्सा सेवा प्रदान र्ने सेवा प्रदायक लाइ प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था र्ने ।
सहजीकिर् को लामर् उपचािात्मक सेवा महाशाखासंर् समन्त्वय र्ने ।
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आमथयक वाँिर्ाँि

अथय मन्त्रालयको पमछल्लो कायय संचालन मनदे चशका तथा सावयजमनक खरिद एन तथा
मनयमावलीको परिमधमा िही खचय र्ने ।

अमभलेख तथा प्रमतबेदन

काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात प्रदे श तथा उपचािात्मक सेवा महाशाखामा
(csd.teku@gmail.com) प्रमतबेदन अमनवायय पठाउनु पनेछ ।

सन्त्दभय सामग्री

दुि चचवकत्सा सम्बचन्त्ध उपचािात्मक सेवा महाशाखाबाट तयाि भएको काययववमध

८. प्रदे श मभरका स्वास््य सं स्थाहरुमा काययित स्वास््यकमीको लामर्
परिचय

PTC/BLS तामलम सं चालन

प्रदे श मभरका स्वास््य संस्थाहरुमा काययित स्वास््यकमीको लामर् ि स्थानीय तह
अन्त्तर्यतका आधािभूत अस्पतालहरुमा काययित स्वास््यकमीको लामर्
तामलम संचालन र्ने

उदे श्य

PTC / BLS

।

स्वास््यकमीहरुको आकचस्मक सेवा सम्वचन्त्ध क्षमता ववकास हुने

।

आकचस्मक स्वास््य सेवामा एकरुपता कायम भइ र्ुर्स्तिीयता कायम र्ने
अपेचक्षत प्रमतर्ल

आकचस्मक स्वास््य सेवाको र्ुर्स्तिमा सुधाि हुने

।

चचवकत्सक तथा स्वास््यकमीको क्षमता अववबृमध हुने ।
काययन्त्वयन र्ने मनकाय

प्रदे श स्वास््य तामलम केन्त्र

सन्त्चालन प्रकृया

र्त आ.व. मा संचामलत PTC/BLS िावलममा सहभागी मध्येबाट Master Trainer को रुपमा पवहचान भएका
स्िास््यकमीहरुको सुची ियार गने
उि सूचीबाट Master Trainer हरु सल
ं ग्न गरर प्रदेश वस्थि अस्पिाल र स्थानीय िहका आिारभूि अस्पिालका
आकवस्मक सेिामा संलग्न स्िास््यकमीहरुलाई िावलम वदनुपनेछ।
तामलम ३ र्दन संचालन र्नुप
य ने छ ।
Skill Lab स्थापना भएका तामलम केन्त्रहरुले आवश्यक तामलम सामग्रीको व्यवस्थापन
र्नुप
य ने छ ।
र्त बषय प्रचशक्षक प्रचशक्षर् तामलम प्राप्त प्रचशक्षकबाट

तामलममा सहजीकिर् र्िाउनु पने

छ ।
सहजीकिर् को लामर् उपचािात्मक सेवा महाशाखासंर् समन्त्वय र्ने
आमथयक वाँिर्ाँि

अथय मन्त्रालयको पमछल्लो काययसंचालन मनदे चशका बमोचजम बजेट खचय र्नुप
य नेछ

अमभलेख तथा प्रमतबेदन

काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात प्रदे श तथा उपचािात्मक सेवा महाशाखामा

।

(csd.teku@gmail.com) तामलम प्राप्त स्वास््यकमीको नामावली सवहतको प्रमतबेदन
अमनवायय पठाउनु पनेछ ।
सन्त्दभय सामग्री

िाविय स्वास््य तामलम केन्त्रबाट तयाि PTC / BLS तामलम सामग्री ।

९. आधािभूत स्वास््य सेवाको स्तिीय उपचाि पद्धती (BHS STP)को अमभमुखीकिर्
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परिचय

आधािभूत स्वास््य सेवा को STP को अमभमुखीकिर्काययक्रम संचालन र्ने ।

उदे श्य

आधािभूत स्वास््य सेवा सम्वचन्त्ध STP बािे स्वास््यकमीहरुलाई अमभमुखीकिर्काययक्रम संचालन
र्ने

।

प्रदे श स्तिीय श्रोत व्यचि तयाि हुने
अपेचक्षत प्रमतर्ल

।

आधािभूत स्वास््य सेवा प्रदान र्नय सहजीकिर् हुने

।

संवैधामनक प्रावधान अनुसािको सेवा प्रदान र्नय सहज हुने ।
आधािभूत स्वास््य सेवाको STPसम्वचन्त्ध जानकािी प्राप्त हुने ।
काययन्त्वयन र्ने मनकाय

स्वास््य मनदे शनालय

सन्त्चालन प्रकृया

अचघल्लो आ.व. मा अमभमुखीकिर् प्राप्त नर्िे का प्रदे श चस्थत स्वास््य संस्थामा काययित MDGP,
मेमिकल अमधकृत,

स्वास््य कायायलय प्रमुख, स्वास््य कायायलयका र्ोकल पसयनहरु , स्थानीय

तहबाट स्वास््य संयोजक ि अन्त्य स्वास््यकमीहरुलाई सहभार्ी र्िाई अमभमुखीकिर् काययक्रम
संचालन र्नुप
य ने छ ।
अमभमुखीकिर् काययक्रम ३ र्दनको र्नुय पनेछ ।
अमभमुखीकिर्को लामर् स्वास््य कायायलयहरुमा समेत बजेट ववमनयोचजत भएको हुदा , स्वास््य
कायायलयसंर् समन्त्वय र्रि नदोहोरिने र्रि सहभार्ी छनौट र्नुप
य नेछ ।
आधािभूत स्वास््य सेवाको स्तिीय उपचाि पद्धती छाप्ने बजेट समेत प्रदे शमा ववमनयोचजत
भएकोले सोवह अनुसाि अमभमुखीकिर् मा

BHS STP को व्यवस्थापन र्नुप
य नेछ ।

र्त आ.व.मा प्रचशक्षक प्रचशक्षर् मलएका स्वास््यकमीहरु श्रोत व्यचिको रुपमा िहनेछन ।
आमथयक वाँिर्ाँि

अथय मन्त्रालयको पमछल्लो काययसंचालन मनदे चशका बमोचजम बजेट खचय र्नुप
य नेछ

अमभलेख तथा प्रमतबेदन

काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात प्रदे श तथा उपचािात्मक सेवा महाशाखामा

।

(csd.teku@gmail.com) अमभमुखीकिर् प्राप्त स्वास््यकमीको नामावली सवहतको प्रमतबेदन
अमनवायय पठाउनु पनेछ ।
सन्त्दभय सामग्री

उपचािात्मक सेवा महाशाखाबाट तयाि र्रिएको स्तरित उपचाि पद्धती ि उपचािात्मक सेवा
महाशाखाले मनमायर् र्िे को अमभमुखीकिर् पैकेज

१०.
परिचय

।

आकचस्मक स्वास््य सेवाको स्तिीय उपचाि पद्धती (EHS STP ) को अमभमुखीकिर्
आकचस्मक

स्वास््य सेवा को स्तिीय उपचाि पद्धती को अमभमुखीकिर् काययक्रम संचालन

र्ने
उदे श्य

आकचस्मक

स्वास््य सेवा सम्वचन्त्ध STP बािे स्वास््यकमी तथा सिोकािवालालाई

अमभमुखीकिर् र्िाउने
प्रदे श स्तिीय श्रोत व्यचि तयाि हुने
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अपेचक्षत प्रमतर्ल

आकचस्मक

स्वास््य सेवा प्रदान र्नय सहजीकिर् हुने

संवैधामनक प्रावधान अनुसािको सेवा प्रदान र्नय सहज हुने
आकचस्मक

स्वास््य सेवाको पैकेज सम्वचन्त्ध जानकािी प्राप्त हुने

काययन्त्वयन र्ने मनकाय

स्वास््य मनदे शनालय

सन्त्चालन प्रकृया

प्रदे श चस्थत अस्पतालको आकचस्मक सेवामा काययित चचवकत्सक, नसय ि अन्त्य
स्वास््यकमीहरुलाई सहभार्ी र्िाई अमभमुखीकिर् काययक्रम संचालन र्नुप
य ने छ ।
प्रदे श मभरका आधािभूत अस्पतालका आकचस्मक सेवामा काययित स्वास््यकमीलाई समेत
सहभार्ी र्िाउनुपनेछ ।
अमभमुखीकिर् काययक्रम ३ र्दन को हुने छ ।
र्त आ.व. मा प्रचशक्षक प्रचशक्षर् अमभमुखीकिर् प्राप्त स्वस््य्कममयहरु श्रोत व्यचिको रुपमा
िहनेछन
आकचस्मक स्वास््य सेवाको स्तिीय उपचाि पद्धती छाप्ने बजेट समेत प्रदे शमा ववमनयोचजत
भएकोले सोवह अनुसाि अमभमुखीकिर् मा

EHS STP को व्यवस्थापन र्नुप
य नेछ ।

सहभार्ी छनौट र्दाय नदोहोरिने र्रि र्नुप
य नेछ ।
आमथयक वाँिर्ाँि

अथय मन्त्रालयको पमछल्लो कायय संचालन मनदे चशका अनुसाि बजेट खचय र्नुप
य नेछ

अमभलेख तथा प्रमतबेदन

काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात प्रदे श तथा उपचािात्मक सेवा महाशाखामा

।

(csd.teku@gmail.com) अमभमुखीकिर् प्राप्त स्वास््यकमीको नामावली सवहतको प्रमतबेदन
अमनवायय पठाउनु पनेछ ।
सन्त्दभय सामग्री

उपचािात्मक सेवा महाशाखाबाट तयाि र्रिएको स्तरिय उपचाि पद्धती ( EHS STP ) ि सोको
अमभमुखीकिर् मार्यदशयन ( Facilitator Guide ) ।

११.

ववश्व दृवि, मुख ि कान र्दवस मनाउने

परिचय
उदे श्य

ववश्व दृवि, मुख ि कान र्दवस मनाउने
ववश्व दृवि, मुख ि कान र्दवस मनाइ सो सम्वचन्त्ध आम जनमानसमा जनचेतना
र्ैल्याउने ।

अपेचक्षत प्रमतर्ल

दृवि, मुख ि कान स्वास््य सम्वचन्त्ध सवय साधािर् लाइ जानकािी प्राप्त हुने

काययन्त्वयन र्ने मनकाय

स्वास््य मनदे शनालय

सन्त्चालन प्रकृया

बजेटको परिमधमा िही र्दवसको र्दनमा आवस्यक काययक्रम बनाइ संचालन र्नुप
य नेछ
र्दवसहरुको अन्त्तिाविय नािा को आधािमा काययक्रम संचालन र्नुप
य नेछ ।
र्दवस पिे को र्दन लाइ आधाि मानेि काययक्रम संचालन र्नुप
य नेछ ।
र्दवसको सम्वन्त्धमा आवश्यक समन्त्वय उपचािात्मक सेवा महाशाखासंर् र्नय सवकनेछ

आमथयक वाँिर्ाँि

अथय मन्त्रालयको पमछल्लो काययसंचालन मनदे चशका अनुसाि बजेट खचय र्नुप
य नेछ
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अमभलेख तथा प्रमतबेदन

काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात प्रदे श तथा उपचािात्मक सेवा महाशाखामा
(csd.teku@gmail.com) प्रमतबेदन अमनवायय पठाउनु पनेछ ।

सन्त्दभय सामग्री

१२.

स्वास््य क्षेरका लामर् सामाचजक जवार्दे वहता (सामाचजक परिक्षर्) सम्बचन्त्ध क्षमता ववकास तामलम

परिचय

स्वास््य क्षेरका लामर् सामाचजक जवार्देवहता (सामाचजक परिक्षर्) सम्बचन्त्ध क्षमता
ववकास तामलम

उदे श्य

स्वास््यकमी तथा समचजक पिीक्षकलाइ सामाचजक परिक्षर् सम्वचन्त्ध तामलम र्दई
क्षमता अवववृवद्ध र्ने
तामलमको लामर् प्रदे श्स्तारिय श्रोत व्यचि तयाि र्ने

अपेचक्षत प्रमतर्ल

सामाचजक पिीक्षक तथा प्रदे श्स्तारिय श्रोत व्यचि तयाि हुने
स्वास््य संस्थाहरुमा सामाचजक परिक्षर् काययक्रम संचालन हुने

काययन्त्वयन र्ने मनकाय

प्रादे चशक स्वास््य तामलम केन्त्र

सन्त्चालन प्रकृया

िाविय स्वास््य तामलम केन्त्र द्वािा तयाि भएको तामलम सामग्रीको आधािमा तामलम
संचालन र्नुप
य नेछ
उपचािात्मक सेवा महाशाखा द्वािा प्रचशक्षक प्रचशक्षर् तामलम सम्पन्न भए पश्चात
प्रादे चशक तामलम केन्त्रहरुले संचालन र्नुप
य नेछ
सहभार्ीको रुपमा स्वास््य कायायलयका प्रमुख ि र्ोकल पसयन लाइ सहभार्ी र्िाउनु
पनेछ
स्वास््य कायायलयको समन्त्वयमा चजल्लामभरका

सामाचजक परिक्षर् र्नयससने संस्थाका

सामाचजक पिीक्षकहरुलाई समेत तामलममा सहभार्ी र्िाउनु पनेछ
तामलम २ र्दनको हुनछ
े
तामलम मलएका सामाचजक पिीक्षक संस्था ि पिीक्षकहरुको नामावली चजल्ला चस्थत
स्वास््य कायायलयमा पठाउनुपनेछ
आमथयक वाँिर्ाँि

अथय मन्त्रालयको पमछल्लो काययसंचालन मनदे चशका अनुसाि बजेट खचय र्नुप
य नेछ

अमभलेख तथा प्रमतबेदन

काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात प्रदे श तथा उपचािात्मक सेवा महाशाखामा
(csd.teku@gmail.com) तामलम प्राप्त व्यचिहरुको नामावली सवहतको प्रमतबेदन
अमनवायय पठाउनु पनेछ ।

सन्त्दभय सामग्री

उपचािात्मक सेवा महाशाखा द्वािा तयाि र्रिएको स्वास््य क्षेरमा सामाचजक
जवार्देवहताको संघीय मार्यदशयन तथा िाविय स्वास््य तामलम केन्त्र द्वािा तयाि
र्रिएको तामलम सामग्री

312

।

१३.

आधािभूत तथा आकचस्मक स्वास््य सेवाको स्तिीय उपचाि पद्धमत (BHS STP ि EHS STP)
छपाई

परिचय

आधािभूत तथा आकचस्मक

स्वास््य सेवाको स्तिीय उपचाि पद्धमत (BHS STP ि

EHS STP ) छपाई
उदे श्य

चालु आ.व. मा स्वास््य मनदे शनालय ि स्वास््य कायायलयबाट संचालन हुने
अमभमुखीकिर्मा STP को प्रयोर् र्ने ।
स्वास््य संस्थासम्म BHS ि EHS को STP पुयायउने ।

अपेचक्षत प्रमतर्ल

सवै स्वास््यकमीले आधािभूत स्वास््य सेवा ि आकचस्मक स्वास््य सेवाको स्तिीय
उपचाि पद्धती सम्वचन्त्ध अमभमुखीकिर् सहज तरिकाले प्राप्त र्ने ।
STP को प्रयोर्बाट आधािभूत ि आकचस्मक स्वास््य सेवामा एकरुपता आउनुको
साथै र्ुर्स्तिीय हुने ।

काययन्त्वयन र्ने मनकाय

स्वास््य मनदे शनालय

सन्त्चालन प्रकृया

आधािभूत स्वास््य सेवाको स्तिीय उपचाि पद्धती (BHS STP) तथा आकचस्मक
स्वास््य सेवाको स्तिीय उपचाि पद्धती (EHS STP) को स्वीकृत कपीको आधािमा
र्ेिबदल नर्रिकन छाप्नु पनेछ ।
छाप्दा उपचािात्मक सेवा महाशाखा द्वािा र्त आ.व मा छावपएको जस्तै र्मेटमा
सोवह र्ुर्स्ति अनुसािको कलि प्रमत छाप्नु पनेछ ।
उपचािात्मक सेवा महाशाखाले तयाि र्िे को Specification अनुसार छाप्नु पनेछ
पुस्तकको अचन्त्तम पेजमा Printed by : .......लेखेि प्रदे शको ववविर् िाख्न सवकनेछ
छापेको STP हरु स्वास््य मनदे शनालय ि स्वास््य कायायलयले संचालन र्ने
अमभमुखीकिर् तथा स्वास््य संस्थाहरुमा ववतिर्को

लामर् समेत प्रयोर् र्नुप
य नेछ ।

STP को स्वीकृत कवप उपचािात्मक सेवा महाशाखाबाट प्राप्त र्नय सवकनेछ
आमथयक वाँिर्ाँि

सावयजमनक खरिद ऐन तथा मनयमावलीको आधािमा बजेट खचय र्नुप
य नेछ

अमभलेख तथा प्रमतबेदन

काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात प्रदे श तथा उपचािात्मक सेवा महाशाखामा

।

(csd.teku@gmail.com) प्रमतबेदन अमनवायय पठाउनु पनेछ ।
सन्त्दभय सामग्री

उपचािात्मक सेवा महाशाखाबाट तयाि र्रिएको आधािभूत स्वास््य सेवा तथा
आकचस्मक स्वास््य सेवाको स्तिीय उपचाि पद्धती

१४.

उपचािात्मक सेवा सम्वचन्त्ध स्वास््य कायायलयबाट सं चालन हुने काययक्रम (१. आधािभूत स्वास््य
सेवाको

स्तिीय

उपचाि

स्वास््यकमीहरुका लामर्

पद्धती

(BHS STP) सम्वचन्त्ध

स्वास््यकमीलाइ

अमभमुखीकिर्

२.

आँखा, नाक, कान, घाटी तथा मुख स्वास््य सम्वचन्त्ध प्राथममक उपचाि बािे

ु तम सेवा मापदण्ि सम्वचन्त्ध
अमभमुखीकिर् ३. स्वास््य चौकी (आधािभूत स्वास््य सेवा केन्त्र) को न्त्यन
सममक्षा, अनुर्मन. पािस्परिक अवलोकन भ्रमर् तथा सुर्रमधकिर्)
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परिचय

उपचािात्मक सेवा सम्वचन्त्ध स्वास््य कायायलयबाट संचालन हुने काययक्रम (१.
आधािभूत स्वास््य सेवाको स्तिीय उपचाि पद्धती (BHS STP) सम्वचन्त्ध
स्वास््यकमीलाइ अमभमुखीकिर् २. स्वास््यकमीहरुका लामर् आँखा, नाक, कान,
घाटी तथा मुख स्वास््य सम्वचन्त्ध प्राथममक उपचाि बािे

अमभमुखीकिर् ३. स्वास््य

चौकी (आधािभूत स्वास््य सेवा केन्त्र) को न्त्यन
ु तम सेवा मापदण्ि सम्वचन्त्ध ,
अनुर्मन. पािस्परिक अवलोकन भ्रमर्, सममक्षा तथा सुर्रमधकिर्
उदे श्य

आधािभूत स्वास््य सेवाको स्तिीय उपचाि पद्धती (BHS STP) सम्वचन्त्ध
स्वास््यकमीलाइ अमभमुखीकिर् संचालन र्ने
स्वास््यकमीहरुका लामर् आँखा, नाक, कान, घाटी तथा मुख स्वास््य सम्वचन्त्ध
प्राथममक उपचाि बािे

अमभमुखीकिर् संचालन र्ने

स्वास््य चौकी (आधािभूत स्वास््य सेवा केन्त्र) को न्त्युनतम सेवा मापदण्ि सम्वचन्त्ध ,
अनुर्मन, पािस्परिक अवलोकन भ्रमर्, सममक्षा तथा सुर्रमधकिर्
अपेचक्षत प्रमतर्ल

स्वास््यकमीहरुले आधािभूत स्वास््य सेवाको स्तिीय उपचाि पद्धती (BHS STP)
सम्वचन्त्ध स्वास््यकमीलाइ अमभमुखीकिर् प्राप्त र्ने
स्वास््यकमीहरुले आँखा, नाक, कान, घाटी तथा मुख स्वास््य सम्वचन्त्ध प्राथममक
उपचाि बािे

अमभमुखीकिर् प्राप्त र्ने

स्वास््य चौकी (आधािभूत स्वास््य सेवा केन्त्र) को न्त्युनतम सेवा मापदण्ि सम्वचन्त्ध ,
अनुर्मन. पािस्परिक अवलोकन भ्रमर्, सममक्षा
काययन्त्वयन र्ने मनकाय
सन्त्चालन प्रकृया

तथा सुर्रमधकिर् हुने

स्वास््य कायायलयहरु
यस अचघ स्वास््य मनदे शनालय तथा स्वास््य कायायलयबाट आधािभूत स्वास््य
सेवाको स्तिीय उपचाि पद्धती (BHS STP) सम्वचन्त्ध अमभमुखीकिर् प्राप्त नर्िे का
स्वास््य संयोजक, सह संयोजक, आधािभूत अस्पतालका स्वास््यकमी लर्ायत स्वास््य
संस्था प्रमुख ि स्वास््य संस्थामा काययित अन्त्य स्वास््यकमीलाई ३ र्दनको
अमभमुखीकिर् र्दनुपने छ ।
स्वास््य मनदे शनालयमा समेत अमभमुखीकिर्को बजेट िहेकोले सहभार्ी छनौट र्दाय
स्वास््य मनदे शनालय संर् समन्त्वय र्रि नदोवहरिने र्रि र्नुप
य छय
यस अचघ BHS STP को प्रचशक्षक प्रचशक्षर् प्राप्त व्यचि सहजकतायको को रुपमा
िहनेछन ।
आधािभूत स्वास््य सेवाको स्तिीय उपचाि पद्धती (BHS STP) सम्वचन्त्ध पुस्तक
स्वास््य मनदे शनालयबाट प्राप्त र्नुप
य नेछ ।
स्थानीय तहका स्वास््य संयोजक / सह संयोजक तथा अन्त्य सेवा प्रदायक
स्वास््यकमीलाई समेटेि आँखा, नाक, कान, घाटी तथा मुख स्वास््य सम्वचन्त्ध
प्राथममक उपचाि बािे

अमभमुखीकिर् र्दनुपनेछ ।
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स्वास््य कायायलयबाट चजल्ला चस्थत स्वास््य संस््मा संचालन हुने न्त्युनतम सेवा
मापदण्िको र्लो अपमा अनुर्मन तथा सहजीकिर् र्नुप
य नेछ ।
न्त्युनतम सेवा मापदण्िमा िाम्रो अंक प्राप्त र्ने स्वास््य संस्थामा स्वास््य संयोजक /
सह संयोजक तथा अन्त्य स्वास््यकमीलाई पािस्पारि अवलोकन भ्रमर् र्िाउनु पनेछ ।
बषयको एकपटक स्वास््य चौकीको न्त्युनतम सेवा मापदण्ि सम्वचन्त्ध सममक्षा स्वास््य
संयोजक / सह संयोजकलाइ सहभार्ी र्िाई र्नुप
य ने छ ।
सममक्षा र्दाय हालसम्मको स्वास््य चौकीको न्त्युनतम सेवा मापदण्िको अवस्था तथा
च ुनौमतको मबषयमा छलर्ल र्नुप
य नेछ ।
बजेटको परिमधमा िही न्त्युनतम सेवा मापदण्िमा दे चखएका कमम कमजोिी सुधाि र्नय
आवश्यक सुर्रमधकिर् समेत र्नुप
य नेछ ।
आमथयक वाँिर्ाँि

अथय मन्त्रालयको पमछल्लो काययसंचालन मनदे चशका आधािमा बजेट खचय र्दाय तपचशल
अनुसाि बजेट बांिर्ांि र्नुप
य नेछ :
आधािभूत स्वास््य सेवाको स्तिीय उपचाि पद्धती (BHS STP) सम्वचन्त्ध
स्वास््यकमीलाइ अमभमुखीकिर् ४० %
स्वास््यकमीहरुका लामर् आँखा, नाक, कान, घाटी तथा मुख स्वास््य सम्वचन्त्ध
प्राथममक उपचाि बािे

अमभमुखीकिर् २० %

स्वास््य चौकी (आधािभूत स्वास््य सेवा केन्त्र) को न्त्युनतम सेवा मापदण्ि सम्वचन्त्ध
सममक्षा, अनुर्मन, पािस्परिक अवलोकन भ्रमर् तथा सुर्रमधकिर् ४० %
अमभलेख तथा प्रमतबेदन

काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात प्रदे श तथा उपचािात्मक सेवा महाशाखामा
(csd.teku@gmail.com) प्रमतबेदन अमनवायय पठाउनु पनेछ ।

सन्त्दभय सामग्री

आधािभूत स्वास््य सेवाको स्तिीय उपचाि पद्धती ि सोको अमभमुखीकिर् मार्यदशयन ,
MSS Implementation Guideline, HP MSS TOOLS तथा मार्यदशयन ि आँखा, नाक,
कान, घांटी ि मुख स्वास््य सम्वचन्त्ध मनदे चशका ।
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नमसयङ्ग तथा सामाचजक सुिक्षा काययक्रम
१. िाविय मवहला स्वास््य स्वयंसेववका काययक्रम (स-सम्मान ववदाई, आधािभूत तथा पुनतायजर्ी तामलम
तथा स्वयंसेववकाको लामर् तामलम सामाग्री समेत)
क) मवहला सामुदावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरुलाई र्दघयकालीन सेवाको लामर् सम्मानजनक ववदाई
परिचय

मवहला सामुदावयक स्वास््य स्वयंसवे वकाहरुको मनःस्वाथय योर्दानको कदि र्दै नेपाल
सिकािले आ.व. २०७१।०७२ दे चख स्वास््य आमा समूहको मसर्ारिसमा नार्रिकताको
आधािमा ६० वषय उमेि पुर्क
े ा ि िाविय मवहला सामुदावयक स्वास््य स्वयंसेववका काययक्रम
िर्नीमत २०६७ (पवहलो संशोधन २०७६) बुँदा २.३.२ को (ङ) अनुसािको बुँदाहरू
बमोचजम मवहला सामुदावयक स्वास््य स्वयंसेववकालाई सम्मानजनक ववदाई र्ने व्यवस्था
र्रिएको छ ।

उद्देश्य

मवहला सामुदावयक स्वास््य स्वयंसवे वकाहरुले समुदायमा पुयायएको अमूल्य योर्दानको कदि
र्दै उनीहरुको काययभाि नयाँ मवहला सामुदावयक स्वास््य स्वयंसेववकालाई हस्तान्त्तिर् र्नय
प्रोत्साहन र्ने।

अपेचक्षत प्रमतर्ल

वषौदे चख आआफ्नो विामा िवह मनस्वाथय सेवाभावले काययित मवहला सामुदावयक स्वास््य
स्वयंसेववकाहरुलाई मबदाई स्वरूप केवह िकम, प्रमार्पर सवहत सम्मान र्रिँ दा मवहला
सामुदावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरूको योर्दानलाई सम्मान हुने।
साथै नयाँ मवहला सामुदावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरु मनोनयन र्नय मार्य समेत खुल्ने।

सं चालन प्रवक्रया

मवहला सामुदावयक स्वास््य स्वयंसवे वका भई कम्तीमा १० वषय सम्म सेवा र्िे का
शािीरिक/मानमसक रुपमा अशि भई सेवा प्रदान र्नय नसकेका वा िाविय मवहला सामुदावयक
स्वास््य स्वयंसवे वका िर्नीमत २०६७ (पवहलो संशोधन २०७६) बुँदा २.३.२ को (ङ)
अनुसािको बुँदाहरू बमोचजम मवहला सामुदावयक स्वास््य स्वयंसवे वकालाई सम्मानजनक ववदाई
र्दनका लामर् नेपाल सिकािको श्रोतबाट प्रदे श स्वास््य मनदे शनालयमा एकमुष्ठ बजेट
ववमनयोजन र्रिएको छ ।
काययक्रम संचालन र्नयका लामर् सवयप्रथम प्रदे श स्वास््य मनदे शनालयले स्वास््य कायायलय
मार्यत आफ्नो प्रदे श मातहतका स्थानीय तहसँर्को समन्त्वयमा मबदाई हुने मवहला सामुदावयक
स्वास््य स्वयंसेववकाहरूको संख्या ि ववविर् संकलन र्नुय पनेछ।
सोही अमभलेखको आधािमा सम्बचन्त्धत स्वास््य कायायलय मार्यत स्थानीय तहसँर् समन्त्वय
र्िी मवहला सामुदावयक स्वास््य स्वयंसवे वकालाई ससम्मान मबदाई र्नुय पनेछ।
स्वास््य आमा समूहबाट सम्मानजनक ववदाईको लामर् मसर्ारिस भएका मवहला सामुदावयक
स्वास््य स्वयंसेववकाहरूलाई मबदाई र्दाय दे हायका ववविर्हरू सवहतको अमभलेख िाख्नु पनेछः
स्वास््य आमा समूहले सम्मानजनक ववदाईको लामर् र्रिएको मसर्ारिस पर।
सम्बचन्त्धत स्वास््य संस्थाको मसर्ारिस पर।
सम्बचन्त्धत स्थानीय तहबाट अमनवायय अवकासको मनर्यय पर।
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मबदाई भएकी मवहला सामुदावयक स्वास््य स्वयंसेववकाको परिचय नं तथा सम्पकय नं सवहतको
ववविर्को अमभलेख।
स्वास््य आमा समूहले छानेको नयाँ मवहला सामुदावयक स्वास््य स्वयंसेववका ि मनजको पूर्य
ववविर्।
मवहला सामुदावयक स्वास््य स्वयंसवे वका भई कम्तीमा १० वषय सम्म सेवा र्िे का
शािीरिक/मानमसक रुपमा अशि भई सेवा प्रदान र्नय नसकेका हकमा चचवकत्सक वा काययित
स्वास््य संस्थाबाट प्रामाचर्त वा मसर्ारिस पर।
नोटः नयाँ मवहला सामुदावयक स्वास््य स्वयंसेववका चयन ̷ छनौट र्दाय िाविय मवहला
सामुदावयक स्वास््य स्वयंसेववकाको िर्नीमत २०६७(पवहलो संशोधन २०७६) अनुरुप छनौट
र्नुय पदयछ। स्थानीय तहले िाविय मवहला सामुदावयक स्वास््य स्वयंसवे वका काययक्रममा
उल्लेख र्िे को संख्यामा नविाई ववदाई भएका मवहला सामुदावयक स्वास््य स्वयंसेववकाको
रिि स्थानमा स्वास््य आमा समूहको मसर्ारिसमा स्थानीय तहबाट नयाँ मवहला सामुदावयक
स्वास््य स्वयंसेववकाको व्यवस्था र्नुय पनेँछ।
साथै सम्बचन्त्धत स्थानीय तहले आफ्नो प्रदे शको स्वास््य हेने मन्त्रालयको समन्त्वयमा थप
िकमको श्रोत जुटाई ववदाई र्दन चाहेमा मबदाई िकम तथा अन्त्य सेवा सुववधा सवहत ववशेष
समािोह र्िी सम्मानको व्यवस्था र्नय ससनेछन् ।
नोटः ससम्मान मबदाईलाई अमनवायय रूपमा पवहलो प्राथममकता र्दई बाँकी बजेटले आधािभूत
तामलम (तामलमको लामर् चावहने सामाग्री खरिद तथा ववतिर् समेत ) ि पुनतायजमर् तामलम
सं चालन र्नुय पनेछ।
बजेट बाँिर्ाँि

मवहला सामुदावयक स्वास््य स्वयंसेववकालाई जनही रु. २०,०००।–(बीस हजाि) का
दिले नर्द वा बैक खातामा उपलब्ध र्िाउनु पनेछ ।
नोटः सम्बचन्त्धत प्रदे शले आफ्नो मातहतका स्वास््य कायायलय मार्यत सवैं स्थानीय तहवाट
मवहला स्वास््य स्वयंसेववकाहरुको ववविर् नाम, थि, आई.िी.नं.(केन्त्र ि स्थानीय),उमेि
(नार्रिकताको आधािमा), शैचक्षक योग्यता, तामलम, सम्पकय नं., वैंक खाता नं. ि ईमेल
प्राप्त र्िी उनीहरुको वैंक खाता मार्यत वा नर्द िकम उपलब्ध र्िाउनु पनेछ । िकम
अपुर् भएमा स्थानीय तहले बजेट ब्यवस्थापन र्नुय पनेछ ।
यस काययक्रमको लामर् LMBIS Code 2.7.22.5262 मार्यत प्रत्येक प्रदे शमा िहेका कूल
मवहला सामुदावयक स्वास््य स्वयंसेववका संख्याको १०% लाई पुग्ने र्िी बजेट ववमनयोजन
र्रिएको छ।

अमभलेख तथा

यस काययक्रम सम्पन्न पश्वात सो को अमभलेख िाखी भौमतक तथा मबमतय प्रर्मत प्रमतवेदन

प्रमतवेदन

अमनवायय सम्बचन्त्धत प्रदे शको स्वास््य मनदे शनालयमा पेश र्नुय पनेछ ि पेश र्रिएको
प्रमतवेदनलाई बावषयक रूपमा स्वास््य मनदे शनालयले नमसयङ्ग तथा सामाचजक सुिक्षा
महाशाखामा िाविय मवहला सामुदावयक स्वास््य स्वयंसेववका काययक्रमको ईमेल ठे र्ानाः
nationalfchvprogram2045@gmail.com मार्यत पेश र्नुय पनेछ।
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सन्त्दभय सामाग्री

िाविय मवहला सामुदावयक स्वास््य स्वयंसवे वका काययक्रम िर्नीमत २०६७ (पवहलो संशोधन
२०७६)

ख) िाविय मवहला सामुदावयक स्वास््य स्वयंसेववकालाइय आधािभ ुत तथा पुनतायजमर् तामलम सं चालन
परिचय

मवहला सामुदावयक स्वास््य स्वयंसेववकालाई मनधायरित पाठ्यक्रम अनुसाि आधािभुत
तामलमको व्यवस्था र्नय स्थानीय सिकािले आवश्यकता अनुसाि स्वास््य काययक्रमहरुको
तामलम, पुनतायजर्ी तामलम, अनुचशक्षर्, अमभमुखीकिर् र्ोष्ठी तथा अनुर्मन तथा सममक्षा
बैठक संचालन र्िी स्वयंसवे वकाहरुको क्षमता अमभवृवद्ध र्नय ससनेछ भन्नेकुिा मवहला
सामुदावयक स्वास््य स्वयंसेववका िर्नीमत २०६७(पवहलो संसोधन २०७६)मा उल्लेख भए
बमोचजम मवहला सामुदावयक स्वास््य स्वयंसवे वकाहरुलाई आधािभुत तथा पुनतायजर्ी
तामलमहरु प्रदान र्नय यो काययक्रम िाचखएको छ।यस तामलममा प्रयोर् हुने तामलम पुचस्तका
नमसयङ्ग तथा सामाचजक सुिक्षा महाशाखाको पहलमा िाविय स्वास््य तामलम केन्त्रद्धािा १०
वषयपमछ हाल परिमाजयन भएको छ।

उद्देश्य

मवहला सामुदावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरुको स्वास््य सम्बन्त्धी ववषयर्त आधािभूत ज्ञान
ि मसप अमभवृवद्ध र्िी आफ्नो काययक्षर
े मा सवक्रय भई कायय र्नय सकािात्मक धािर्ाको
ववकास र्ने।

अपेचक्षत प्रमतर्ल

तामलम पश्चात मवहला सामुदावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरुद्वािा र्दईने स्वास््य सेवामा सुधाि
हुनेछ ।

सं चालन प्रवक्रया

मवहला सामुदावयक स्वास््य स्वयंसेववकालाई आधािभूत तथा पुनतायजमर् तामलम संचालन
र्नयका लामर् यस आ.व.मा नेपाल सिकािको श्रोतबाट सम्बचन्त्धत प्रदे श स्वास््य
मनदे शनालयमा एकमुष्ठ वजेट ववमनयोजन र्रिएको छ।
काययक्रम संचालन र्नयका लामर् सवयप्रथम स्वास््य मनदे शनालयले आफ्नो प्रदे श मातहातका
स्थानीय तहसँर्को समन्त्वयमा आधािभुत ि पुनतायजमर् तामलम मलएका, मलन बाँकी तथा नयाँ
मवहला सामुदावयक स्वास््य स्वयंसेववकाको संख्या ि ववविर् संकलन र्नुय पनेछ।
सोवह अमभलेखको आधािमा सम्बचन्त्धत स्वास््य कायायलय मार्यत स्थानीय तहसँर् समन्त्वय
र्िी मवहला सामुदावयक स्वास््य स्वयंसवे वकालाई आधािभूत तथा पुनतायजमर् तामलम प्रदान
र्नुय पनेछ।
तामलम संचालन र्दाय दे हाय बमोचजमका बुँदाहरूमा ध्यान र्दनुपछयः
आधािभूत तामलम १० र्दनको हुनछ
े ।
आधािभूत तामलमका प्रचशक्षाथीहरूलाई आवश्यक तामलम सामाग्री (जस्तैः वकट बसस,
साईन बोिय, झोला, तामलम पुचस्तका) उपलब्ध र्िाउनु पदयछ।
आधािभूत तामलम मलएको प्रत्येक चाि/चाि वषयमा मवहला सामुदावयक स्वास््य
स्वयंसेववकालाई ४ र्दनको पुनतायजमर् तामलम र्दनु पनेछ।
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नोटः आधािभूत तथा पुनतायजमर् तामलमको सहभार्ी पुचस्तका एकै हुनछ
े भने प्रचशक्षक
पुचस्तका र्िक र्िक हुनछ
े ।तामलम पुचस्तकाको pdf नमसयङ्ग तथा सामाचजक सुिक्षा
महाशाखाको वेवसाईट (www.nssd.dohs.gov.np) बाट िाउनलोि र्नय सवकनेछ भने
प्रचशक्षक पुचस्तकाको लामर् ईमेल ठे र्ाना nationalfchvprogram2045@gmail.com मार्यत
मार् र्नय सवकनेछ।
तामलम पुचस्तका १० बषयपमछ हालै परिमाजयन भएको हुँदा यस आ.बमा पुनतायजमर् तामलम
मलनेलाई पमन तामलम पुचस्तका उपलब्ध र्िाउनु पनेछ।
यी दुबै तामलम संचालनका लामर् प्रचशक्षकहरू छनौट र्दाय मवहला सामुदावयक स्वास््य
स्वयंसेववका प्रचशक्षक प्रचशक्षर् तामलम मलएका, सम्वचन्त्धत मबषयमा प्रचशक्षक प्रचशक्षर्
तामलम मलएका, मवहला सामुदावयक स्वास््य स्वयंसवे वका काययक्रमको सम्पकय व्याचि

ि

मवहला सामुदावयक स्वास््य स्वयंसेववका तामलम संचालन र्ने अनुभव भएका
स्वास््यकमीहरूलाई प्राथममकता र्दनु पनेछ।
नोटः ससम्मान मबदाईलाई अमनवायय रूपमा पवहलो प्राथममकता र्दई बाँकी बजेटले
आधािभूत तामलम (तामलमको लामर् चावहने सामाग्री खरिद तथा ववतिर् समेत) ि
पुनतायजमर् तामलम सं चालन र्नुय पनेछ।
बजेट बाँिर्ाँि

नेपाल सिकािको श्रोतबाट यस काययक्रमका लामर् LMBIS Code 2.7.22.5262 मा प्रत्येक
प्रदे शमा प्रमत चजल्लामा एक/एक वटा समूहमा आधािभूत ि पुनतायजमर् तामलम संचालन र्ने
र्िी एकमुष्ठ बजेट ववमनयोजन र्रिएको छ। उपलब्ध िकमलाई प्रचमलत आमथयक ऐन ि
मनयामवलीको परिमधमा िही आवश्यक शीषयकमा बाँिर्ाँि र्िी काययक्रम सम्पन्न र्नुय
पनेछ। आवश्यकता अनुसाि ि बजेटको उपलब्धताको आधािमा एकभन्त्दा बवि समूहलाई
तामलम संचालन र्नय सवकनेछ।

अमभलेख तथा

यस काययक्रम सम्पन्न पश्वात सो को अमभलेख िाखी भौमतक तथा मबमतय प्रर्मत प्रमतवेदन

प्रमतवेदन

अमनवायय सम्बचन्त्धत प्रदे शको स्वास््य मनदे शनालय ि नमसयङ्ग तथा सामाचजक सुिक्षा
महाशाखामा िाविय मवहला सामुदावयक स्वास््य स्वयंसेववका काययक्रमको ईमेल ठे र्ाना:
nationalfchvprogram2045@gmail.com मार्यत पेश र्नुय पनेछ।

सन्त्दभय सामाग्री

िाविय मवहला सामुदावयक स्वास््य स्वयंसवे वका काययक्रम िर्मनमत २०६७ (पवहलो
संशोधन २०७६), मवहला सामुदावयक स्वास््य स्वयंसवे वका आधािभूत तामलम कायय
संचालन पुचस्तका २०७8, मवहला सामुदावयक स्वास््य स्वयंसेववका आधािभूत तामलम
काययक्रम प्रचशक्षक मनदे चशका २०७8, भ्रमर् खचय मनयमावली २०७२(संशोधन चौथौ),
आमथयक काययववमध तथा ववचत्तय उत्तिदावयत्व ऐन २०७६, अथय मन्त्रालयबाट जािी भएको
कायय संचालन मनदे चशका, २०७७ ।

पुनश्चः ससम्मान मबदाईलाई अमनवायय रूपमा पवहलो प्राथममकता र्दई बाँकी बजेटले आधािभूत तामलम (तामलमको
लामर् चावहने सामाग्री खरिद तथा ववतिर् समेत) ि पुनतायजमर् तामलम सं चालन र्नुय पने छ।
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र्) मवहला सामुदावयक स्वास््य स्वयंसेववका तामलमका लामर् सामाग्री खरिदः
परिचय

मवहला सामुदावयक स्वास््य स्वयंसेववकालाई मनधायरित पाठ्यक्रम अनुसाि आधािभुत
तामलममा मसकाईने आधािभूत स्वास््य सेवा सम्बचन्त्ध ज्ञान ि मसपबाट आधािभूत स्वास््य
सेवा प्रदान र्नय आवश्यक पने तोवकए बमोचजमको सामाग्री जस्तैः वकट बसस, साईन बोिय,
झोला खरिद, तामलम पुचस्तका छपाई तथा ववतिर्को लामर् यो काययक्रम िाचखएको छ।

उद्देश्य

आधािभूत स्वास््य सेवा सम्बचन्त्ध ज्ञान ि मसपबाट आधािभूत स्वास््य सेवा प्रदान र्नय
आवश्यक पने तोवकए बमोचजमको सामाग्रीहरू मवहला सामुदावयक स्वास््य स्वयंसेववकालाई
उपलब्ध र्िाउने ।

अपेचक्षत प्रमतर्ल

मवहला सामुदावयक स्वास््य स्वयंसेववकालाई आवश्यक पने तोवकए बमोचजमको
सामाग्रीहरूको उपलब्धता भई सेवा प्रवाह र्नय सहज हुनछ
े ।

सं चालन प्रवक्रया

मवहला सामुदावयक स्वास््य स्वयंसेववकाको लामर् आधािभूत स्वास््य सेवा सम्बचन्त्ध ज्ञान ि
मसपबाट आधािभूत स्वास््य सेवा प्रदान र्नय आवश्यक पने तोवकए बमोचजमको सामाग्रीहरू
खरिद तथा ववतिर्को लामर् यस आ.व.मा नेपाल सिकािको श्रोतबाट सम्बचन्त्धत प्रदे शको
स्वास््य मनदे शनालयमा एकमुष्ठ बजेट ववमनयोजन र्रिएको छ।
काययक्रम संचालन र्नयका लामर् सवयप्रथम स्वास््य मनदे शनालयले मवहला सामुदावयक
स्वास््य स्वयंसेववकालाई तामलम सामाग्री प्रदान र्नय आफ्नो प्रदे श मातहतका स्वास््य
कायायलय, स्थानीय तहसँर्को समन्त्वयमा मबर्त तीन वषयमा आधािभुत तथा पुनतायजमर्
तामलम मलएका ि मलन बाँकी तथा नयाँ मवहला सामुदावयक स्वास््य स्वयंसवे वकाको संख्या
ि ववविर् संकलन र्िे को हुन ु पनेछ। सो ववविर् अनुरूप सामाग्री खरिद सम्बचन्त्धत
प्रदे शको स्वास््य मनदे शनालयले र्िी स्वास््य कायायलयसँर्को समन्त्वयमा ववतिर् र्नुय
पनेछ।
सामाग्री खरिद तथा ववतिर् र्दाय दे हाय बमोचजमका बुँदाहरूमा ध्यान र्दनुपनेछः
• यस आ.व. मा आधािभूत तामलम प्राप्त र्ने ि ववर्त तीन वषयमा तामलम प्राप्त र्िे का ति
सामाग्री प्राप्त नर्िे का सबैलाई तामलम सामाग्री उपलब्ध र्िाउनु पनेछ।
• यस आ.ब. मा पुनतायजमर् तामलम मलनेलाई पमन तामलम पुचस्तका उपलब्ध र्िाउनु
पनेछ।
•

तामलम पुचस्तकाको छपाई ववविर्ः मभरी पेपिः १०० ग्राम आटय, कभि पेपिः २५०
ग्राम आटय बोिय, मल्टीकलि, कभि ग्लस लेममनेसन, साइज एर्ो, ग्लु बाइचन्त्िङ

नोटः पुचस्तकको कभि पेज pdf मा जस्तो छ त्यही िाख्नु पनेछ। अन्त्य थप र्नुप
य िे मा मभरी
पेजमा थप र्नय सवकनेछ।
वकट बससमा हुनपु ने सामाग्रीहि
1.

िोलि व्याण्िेज (१० से.मम*३ मम) - १ दजयन

2.

कटन (६० ग्राम) - १ िोल

320

3.

कैंची - १ थान

4.

मास्क - १ बट्टा

5.

साबुन सवहत साबुनको बट्टा

6.

पािामसटामोल -२० चक्की

7.

मभटाममन ए सयाप्सुल - १ बट्टा

8.

चजवनजल - १० पुरिया

9.

चजङ्क चक्की - २० चक्की

- १ थान

10. आईिन/र्ोलेट चक्की - ववद्यमान नीमत अनुसाि
11. ममजोप्रोचस्टल - ववद्यमान नीमत अनुसाि
12. नाभी मलम - ववद्यमान नीमत अनुसाि
13. जुकाको औषधी - ववद्यमान नीमत अनुसाि
14. कण्िम -३० थान
15. वपल्स - स्वास््य संस्थाबाट उपलब्ध हुनेछ।
16. आकाचस्मक र्भय मनिोधक चक्की - स्वास््य संस्थाबाट उपलब्ध हुनेछ।
17. िाविय खोप तामलका - १ थान
18. MUAC tape - १ थान
19. थमोममटि (मिचजटल) - १थान
20. मचल्ट माइक्रोमनयुट्रेन्त्ट पाउिि (MNP -बाल मभटा) - ५ थान
21. छाता – १ थान
22. रूमाल – १ थान
23. टचय लाइट - १ थान
24. स्थानीय आवश्यकतानुसाि सामाग्री थप र्नय सवकनेछ।
स्वयंसेववकाको बोिय िाविय मवहला सामुदावयक स्वास््यस्वयंसेववका काययक्रम िर्नीमत,
२०६७ (पवहलो संशोधन २०७६) को अनुसूची २ बमोचजक हुन ु पनेछ।
मवहला सामुदावयक स्वास््य स्वयंसेववका काययक्रमको लोर्ो सवहतको झोला उपलब्ध
र्िाउनु पनेछ।
नोटः ससम्मान मबदाईलाई अमनवायय रूपमा पवहलो प्राथममकता र्दई बाँकी बजेटले
आधािभूत तामलम (तामलमको लामर् चावहने सामाग्री खरिद तथा ववतिर् समेत) ि पुनतायजमर्
तामलम सं चालन र्नुय पनेछ।
बजेट बाँिर्ाँि

नेपाल सिकािको श्रोतबाट यस काययक्रमका लामर् LMBIS Code 2.7.22.5262 मा प्रत्येक
प्रदे शको स्वास््य मनदे शनालयमा मवहला सामुदावयक स्वास््य स्वयंसेववकाको लामर् सामाग्री
खरिद/छपाई तथा ववतिर् र्नय यो वजेट ववमनयोजन र्रिएको छ। उपलब्ध िकमलाई
प्रचमलत आमथयक ऐन ि मनयामवलीको परिमधमा िही आवश्यक शीषयकमा वाँिर्ाँि र्िी
सम्पन्न र्नुप
य नेछ।
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अमभलेख तथा प्रमतवेदन

यस काययक्रम सम्पन्न र्रिसकेपमछ सो को अमभलेख िाखी अमनवायय रूपमा भैमतक तथा
ववमतय प्रर्ती प्रमतवेदन नमसयङ्ग तथा सामाचजक सुिक्षा महाशाखाको िाविय मवहला
सामुदावयक स्वास््य स्वयंसेववका काययक्रमको ईमेल ठे र्ानाः
nationalfchvprogram2045@gmail.com

सन्त्दभय सामाग्री

मार्यत पेश र्नुय पनेछ।

सावयजमनक खरिद ऐन तथा मनयमावली, अथय मन्त्रालयले जािी र्िे को कायय संचालन
मनदे चशका,२०७७

२. काययक्रमको नामः िाविय मवहला सामुदावयक स्वास््य स्वयंसेववका प्रचशक्षक प्रचशक्षर् तामलम
परिचय

िाविय मवहला सामुदावयक स्वास््य स्वयमसेववका काययक्रम नेपाल सिकािको प्राथममकता
प्राप्त काययक्रम हो।ग्रामीर् क्षेरका आमा ि बालबामलकाको स्वास््यस्तिमा सुधाि ल्याउन
आवश्यक प्रमतकािात्मक तथा प्रबधयनात्मक सेवा पुयायउने उद्देश्यले यो काययक्रम वव.स.
२०४५ साल (सन् १९८८/१९८९) दे चख शुरू भएको हो। यस काययक्रम अन्त्तर्यत
नेपालमा २८ चजल्लामा जनसंख्या अनुसाि ि बाँकी चजल्लाहरूमा साववकका विाको संख्या
अनुसाि मवहला सामुदावयक स्वास््य स्वयंसवे वकाहरू िाचखएको मथयो। हाल िाविय स्वास््य
नीमत २०७६ अनुसाि मवहला सामुदावयक स्वास््य स्वयंसवे वकाहरूको परिचालन तथा
व्यवस्थापन चजम्मेवािी स्थानीय तहबाट हुने व्यवस्था र्रिएको छ। िाविय मवहला
सामुदावयक स्वास््य स्वयंसेववका काययक्रम व्यवस्थापनमा एकरूपता ल्याउन ि स्थानीय
तहलाई मार्यदशयन र्नयका लामर् स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले िाविय मवहला
सामुदावयक स्वास््य स्वयंसेववका िर्मनमत २०६७ (पवहलो संशोधन २०७६) जारि र्िे को
छ।उि िर्नीमतमा मवहला सामुदावयक स्वास््य स्वयंसवे वकालाई मनधाय रित पाठ्यक्रम
अनुसाि आधािभूत तामलमको व्यवस्था र्ने िर्मनती भए अनुसाि तामलम पुचस्तका नमसयङ्ग
तथा सामाचजक सुिक्षा महाशाखाको पहलमा िाविय स्वास््य तामलम केन्त्रद्धािा १० वषयपमछ
हाल परिमाजयन भएको छ।आधािभूत तामलम नमलएका मवहला सामुदावयक स्वास््य
स्वयंसेववकाहरूलाई १० र्दन आधािभूत तामलम तथा प्रत्येक ४/४ बषयमा ४ र्दन
पुनतायजमर् तामलम प्रदान र्नयका लामर् प्रचशक्षक तयाि र्नय ४ र्दने प्रचशक्षक प्रचशक्षर्
तामलम िाचखएको हो।

उद्देश्य

प्रदे शको मातहातमा िहेका स्वास्य्थ कायायलय/स्थानीय तह /स्वास््य संस्थामा समेत
प्रचशक्षक तयाि र्ने।

अपेचक्षत प्रमतर्ल

प्रत्येक चजल्ला लर्ायत स्थानीय तहमा समेत प्रचशक्षक तयाि हुनेछन्।

सं चालन प्रवक्रया

कायायलयले तोकेको कमयचािीले आवश्यक समन्त्वय र्िी सहभार्ी छनौट र्ने ि रैमामसक
लक्ष्य तथा मबमनयोचजत बजेटको परिमधमा िही खचयको बाँिर्ाँि सम्बचन्त्ध मनर्यय मनदे शक
तहबाट र्िाई सिोकािवालाहरूको सहभामर्तामा मापदण्ि अनुसािको सहभार्ी तथा
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प्रचशक्षकहरूको व्यवस्थापन र्िी काययक्रम संचालन तथा मनयमानुसाि समयमा सम्पन्न र्नुय
पनेँछ।
सहभार्ी छनौटको मापदण्िः सम्बचन्त्धत प्रदे श, स्वास््य कायायलय, स्थानीय तहका स्वास््य
महाशाखा/शाखा, स्वास््य संस्थाहरूमा काययित तथा सम्बचन्त्धत काउचन्त्सलमा दताय भएका
स्वास््यकमीहरू यस तामलममा सहभार्ीको रूपमा छनौट र्नुय पनेछ।
प्रचशक्षकको मापदण्िः केन्त्र वा प्रदे श वा स्थानीय तहबाट मवहला सामुदावयक स्वास््य
स्वयंसेववका प्रचशक्षक प्रचशक्षर् तामलम मलएका

वा सम्बचन्त्धत मबषयमा प्रचशक्षक प्रचशक्षर्

तामलम मलएका व्याचिहरू यो तामलमको प्रचशक्षक वा सहजकतायको रूपमा परिचालन र्नुय
पनेछ।
बजेट बाँिर्ाँि

नेपाल सिकािको श्रोतबाट यस काययक्रमका लामर् LMBIS Code 2.7.22.5404 मा प्रत्येक
चजल्लाको स्थानीय तहका समेत समावेश हुने र्िी मवहला सामुदावयक स्वास््य स्वयं सेववका
प्रचशक्षक प्रचशक्षर् तामलम संचालन र्ने र्िी प्रदे श स्वास््य तामलम केन्त्रमा वजेट
ववमनयोजन र्रिएको छ। खचय ममतव्यवयता अपनाई काययक्रम संचालन र्नुय पनेछ ि सम्भव
भएसम्म सम्बचन्त्धत चजल्लामा नै स्थानीय तहको समेत सहभामर् समावेश हुने र्िी स्वास््य
कायायलयको समन्त्वयमा चजल्ला स्तरिय प्रचशक्षक प्रचशक्षर् तामलम संचालन र्नुय पनेछ।
उपलब्ध िकमलाई प्रचमलत आमथयक ऐन ि मनयामवलीको परिमधमा िही वाँिर्ाँि र्िी
काययक्रम सम्पन्न र्नुप
य नेछ। आवश्यकता अनुसाि प्रदे श स्वास््य तामलम केन्त्रले प्रत्येक
चजल्ला ि बजेट उपलब्धताको आधािमा स्थानीय तह समेत समावेश हुने र्रि काययक्रम
संचालन र्नुय पनेछ।प्रदे श स्वास््य तामलम केन्त्रले स्वास््य कायायलयसँर्को समन्त्वयमा
समेत संचालन र्नय ससनेछ्।

अमभलेख तथा प्रमतवेदन

यस काययक्रम सम्पन्न र्रिसकेपमछ सो को अमभलेख िाखी अमनवायय रूपमा भैमतक तथा
ववमतय प्रर्ती प्रमतवेदन नमसयङ्ग तथा सामाचजक सुिक्षा महाशाखामा िाविय मवहला सामुदावयक
स्वास््य स्वयंसेववका काययक्रमको ईमेल ठे र्ानाः nationalfchvprogram2045@gmail.com
मार्यत पेश र्नुय पनेछ।

सन्त्दभय सामाग्री

- सावयजमनक खरिद ऐन, २०६३ ि मनयमावली, २०६४
- भ्रमर् खचय मनयमावली, २०६४
- अथय मन्त्रालयको काययक्रम खचय संचालन मनदे चशका- २०७७

३. काययक्रमको नामः जेष्ठ नार्रिकको स्वास््य सम्बन्त्धी सहायक स्तिका स्वास््यकमीहरुलाई

ई-बेस्ि

मोिलमा क्षमता अमभवृवद्ध र्ने (प्रदे श स्वास््य तामलम केन्त्र)
काययक्रमको परिचय

नेपालको संववधान, २०७२ को धािा ४१ ले प्रदान र्िे को जेष्ठ नार्रिकको हक अनुसाि
जेष्ठ नार्रिकलाई िाज्यबाट ववशेष संिक्षर् तथा सामाचजक सुिक्षाको हक हुनछ
े भमन
उल्लेख भएको, जनस्वास््य ऐन तथा मनयमावली अनुसाि जेष्ठ नार्रिक सम्बन्त्धी स्वास््य
सेवालाई आधािभूत स्वास््य सेवा अन्त्तर्यत समावेश र्िे को छ।जेष्ठ नार्रिकहरुको स्वास््य

323

आवश्यकताहरु अन्त्य उमेि समुहको भन्त्दा र्िक हुने भएकोले जेष्ठ नार्रिकहरुलाई जेष्ठ
नार्रिक लचक्षत र्ुर्स्तरिय स्वास््य सेवा प्रदान र्नय स्वास््य संस्थाहरुमा काययित सहायक
स्तिका स्वास््यकमीहरुको क्षमता ववकास र्नय आवश्यक भएकोले स्वास््यकमीहरुको
क्षमता अमभवृवद्ध र्नय यस काययक्रम िहेको छ।
उद्देश्यः

जेष्ठ नार्रिकहरुलाई जेष्ठ नार्रिक लचक्षत र्ुर्स्तरिय स्वास््य सेवा प्रदान र्ने।

अपेचक्षत प्रमतर्ल

ICOPE based screening र्िी जेष्ठ नार्रिकहरुको समयमा नै समस्याको पवहचान र्रि
समाधान र्ने।
जेष्ठ नार्रिकहरुको समग्ररुपमा स्वास््य स्याहाि उपलब्ध र्िाईने।

काययन्त्वयन र्ने मनकाय

प्रदे श स्वास््य तामलम केन्त्र

काययक्रम सं चालन

१) जेरियावट्रक वािय सञ्चालन भएका अस्पताल तथा स्थानीय स्वास््य संस्था छनौट र्ने ।

प्रवक्रयाः

२) २० जना (स्टार् नसय/ हेल्थ अमसस्टे न्त्ट)प्रचशक्षाथीहरुको छनौट र्रि GOLS software
(Geriatrics Online Learning System - (dohs.gov.np)) बाट ई-वेस्ि तामलमको मोियुल सुरु
र्नयको लामर् username password प्रदान र्ने
३) ई वेस्ि तामलमको मोियुल पास र्िे को (८५%) सुमनचस्चतता भएपमछ प्रयोर्ात्मक
अभ्यासका लामर् पराचाि र्ने ।
४) प्रयोर्ात्मक अभ्यास तामलम संचालन र्ने। ३ र्दन सैद्धाचन्त्तक ि ३ र्दन अस्पताल तथा
केयि होममा प्रयोर्ात्मक अभ्यास तथा अवलोकन भ्रमर् र्ने ।

बजेट बाँिर्ाँि

नेपाल सिकािको श्रोतबाट यस काययक्रमका लामर् LMBIS Code 2.7.22.5421 मार्यत प्रत्येक
प्रदे शको स्वास््य तामलम केन्त्रमा बजेट मबमनयोजन र्रिएको छ। अथय मन्त्रालयको
काययसञ्चालन मनदे चशका ि प्रचमलत आमथयक ऐन कानुन अनुसाि खचय र्नुय पनेछ।

अमभलेख तथा प्रमतवेदन

काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात नमसयङ्ग तथा सामाचजक सुिक्षा महाशाखाको ईमेल ठे र्ानाः
nursing2075@gmail.com मार्यत प्रमतवेदन अमनवायय रूपमा उपलब्ध र्िाउनु पनेछ।

सन्त्दभय सामाग्री

नमसयङ्ग तथा सामाचजक सुिक्षा महाशाखाबाट तयाि र्रिएको E-based Geriatric Training for
Primary Health Care Professionals।

४. अस्पतालमा आधारित जेरियावट्रक वािय स्थापना, सामाचजक सेवा इकाई ि एकद्वाि सं कट व्यवस्थापन
केन्त्र सं चालन काययक्रम
परिचय

नेपालको संववधान, २०७२ को धािा ३५ मा प्रत्येक नामर्िकलाई िाज्यबाट आधािभूत
स्वास््य सेवा मनःशुल्क प्राप्त र्ने हक हुनेछ ि कसैलाई पमन आकचस्मक स्वास््य सेवाबाट
वचञ्चत र्रिने छै न भमन स्वास््य सेवालाई नेपाली नार्रिकको मौमलक हक अन्त्तर्यत िाखेको
छ ।

उद्देश्य

क) लचक्षत समूहका मबिामीहरूको स्वास््य सेवामा समतामूलक पहुँच एवम् उपयोर् वृवद्ध
र्ने ।
ख) लचक्षत समूहसम्म मनःशुल्क तथा आंचशक छु टमा ववशेषज्ञ सेवाहरू उपलब्ध र्िाउने ।
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र्) स्वास््य मबमा, ववपन्न नार्रिक औषधी उपचाि काययक्रम, ज्येष्ठ नार्रिक (जेरियावट्रक)
स्वास््य सेवा नवजात चशशु स्वास््य, र्िीब तथा ववपन्न वर्यका लामर् मनःशुल्क आकचस्मक
सेवा लर्ायत सबै सामाचजक सुिक्षा काययक्रमहरूको संयोजन एवम् सहजीकिर् र्ने ि
सेवाको छु टमा दोहोिोपन हुन नर्दने ।
घ) लैवङ्गक वहं सा पीमित व्यचिहरुलाई स्वास््य उपचािका साथै अन्त्य आवश्यक सेवाहरु
एकद्वािबाट उपलब्ध र्िाई लैवङ्गक वहं सा मनयन्त्रर्मा योर्दान पुयायउने ।
अपेचक्षत प्रमतर्ल

आधािभूत स्वास््य सेवाबाट लचक्षत समूहको स्वास््यमा सुधाि भई र्ुर्स्तिीय स्वास््य
सेवामा पहुच पुर्ेको हुनछ
े |

सं चालन प्रवक्रया

एकद्वाि संकट व्यवस्थापन केन्त्र, सामाचजक स्वास््य इकाई ि जेष्ठ नार्रिक स्वास््य सेवा
संचालन काययक्रम मनदे चशका बमोचजम संचालन र्नुय पनेछ।

बजेट बाँिर्ाँि

एकद्वाि संकट व्यवस्थापन केन्त्र, सामाचजक स्वास््य इकाई ि जेष्ठ नार्रिक स्वास््य सेवा
संचालन काययक्रमको लामर् ववमनयोचजत बजेट मनदे चशका बमोचजम खचय र्नुप
य नेछ।

प्रमतवेदन

मामसक रुपमा सेवा प्रदान र्िे को सेवाग्राहीहरुको प्रमतवेदन स्वास््य तथा जनसंख्या
मन्त्रालयको लैवङ्गक समानता तथा सामाचजक समावेशीकिर् शाखाको ईमेल ठे र्ाना
gesimohp@gmail.com, ि स्वास््य सेवा ववभार्, नमसयङ्ग तथा सामाचजक सुिक्षा
महाशाखाको ईमेल ठे र्ाना nursing2075@gmail.com मार्यत ि सम्बचन्त्धत प्रदे शका
स्वास््य मनदे शनालयमा उपलब्ध र्िाउनु पनेछ।

सन्त्दभय सामग्री

सामाचजक सेवा एकाई सञ्चालन मनदे चशका, २०७८
जेरियावट्रक (जेष्ठ नार्रिक) स्वास््य सेवा सञ्चालन मनदे चशका, २०७७
एकद्वाि संकट व्यवस्थापन केन्त्र संचालन मनदे चशका, २०७७

अस्पतालमा जेष्ठ नार्रिक स्वास््य सेवा सं चालन, सामाचजक सेवा इकाई ि एकद्धाि संकट व्यवस्थापन केन्त्र
सं चालन काययक्रमका लार्ी मनम्नानुसाि वजेट बाँिर्ाँि र्रिएको छ।

अस्पतालको नाम

(रु

हजािमा )

एकद्धाि सं कट

सामाचजक सेवा

जेरियावट्रक

व्यवस्थापन केन्त्र

एकाई

वािय

प्रदे श १
मेची अस्पताल

१ ८००

२५००

२५००

िं र्ेली अस्पताल

१ ५००

०

०

ताप्लेजङ्ग
ु अस्पताल

१ ५००

१ ३००

१ २००

पाँचथि अस्पताल

१ ५००

२५००

०

ईलाम अस्पताल

१ ५००

१ ५००

१ ५००

इनवाय अस्पताल

१ ५००

१ ५००

१ ५००

उदयपुि अस्पताल

१ ८००

१ ५००

१ ५००
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र्ाल्पु अस्पताल

१ ५००

१ ५००

०

रुमझाटाि अस्पताल

१ ५००

१ ५००

०

धनकुटा अस्पताल

१ ५००

१ ३००

१ २००

सं खुवासभा अस्पताल

१ ८००

१ ५००

१ ५००

तेहृथुम अस्पताल

१ ५००

१ ५००

०

भोजपुि अस्पताल

१ ५००

१ ५००

१ २००

खोटाङ्ग अस्पताल

१ ५००

१ ५००

०

२१ ९,००

२१ १ ,००

१ २१ ,००

जम्मा

मिेश प्रदेश
जनकपुि अस्पताल

४०००

४०००

४०००

मसिाहा अस्पताल

२०००

२०००

१ २००

कलैंया अस्पताल

१ ५००

२०००

१ ५००

सलायही अस्पताल

१ ५००

२०००

१ ५००

महोत्तिी अस्पताल

१ ५००

२०००

०

र्ौंि अस्पताल

२५००

२०००

२०००

बर्दयबास अस्पताल

१ ३००

१ ५००

१ २००

०

०

२५००

१ ४३,००

१ ,५५,००

१ ३९,००

िाम उमा स्मािक अस्पताल
जम्मा

बाग्मतत प्रदेश
हेटौंिा अस्पताल

२५००

३०००

३०००

मसन्त्धुली अस्पताल

२०००

१ ५००

०

भिपुि अस्पताल

१ ५००

१ ५००

१ ५००

मरशुली अस्पताल

१ ५००

२०००

२०००

धार्दङ्ग अस्पताल

१ ५००

२०००

२०००

चौतािा अस्पताल

१ २००

१ ५००

०

चरिकोट अस्पताल

३५००

०

०

िामेछाप अस्पताल

१ ५००

१ ०००

०

िसुवा अस्पताल

१ ५००

१ ५००

०

वकयमतपुि अस्पताल

०

३०००

१ ५००

वकयमतपुिबनय सेन्त्टि

०

२०००

०

१ ६७,००

१ ९०,००

१ ००,००

जम्मा
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गण्डकी प्रदे श
र्ोिखा अस्पताल

१ ५००

१ ५००

१ ७००

धौलामर्िी अस्पताल

१ ८००

१ ८००

२५००

दमौंली अस्पताल

१ ५००

१ ५००

१ ५००

म्याग्दी अस्पताल

१ ५००

१ २००

२१ ००

पवयत अस्पताल

१ ५००

१ २००

०

स्याङ्गजा अस्पताल

१ ५००

१ २००

०

मनाङ्ग अस्पताल

१ ५००

१ २००

०

मुस्ताङ्ग अस्पताल

१ २००

१ ५००

०

लम्जुङ्ग अस्पताल

१ ५००

१ ५००

०

नवलपिामस पुवय अस्पताल

१ ३००

१ ४००

०

१ ४८,००

१ ४०,००

७८,००

जम्मा

लजु म्बनीप्रदे श
पृ्वीचन्त्र अस्पताल, नवलपिासी

२५००

२५००

२०००

शन्त्धीखयक अस्पताल

१ ३००

१ ४००

०

लुचम्वनी अस्पताल

३५००

५०००

५०००

र्ुलेरिया अस्पताल

२०००

१ ५००

२०००

तमघाँस अस्पताल

१ ५००

१ २००

१ ०००

प्युठान अस्पताल

१ ८००

१ ५००

१ २००

कवपलवस्तु अस्पताल

२०००

१ ५००

१ ०००

पाल्पा अस्पताल

१ ५००

१ ५००

१ ५००

िामपुि अस्पताल

१ ५००

०

०

िोल्पा अस्पताल

१ ५००

१ ५००

२०००

तुलमसपुि अस्पताल

१ ५००

२०००

१ ८००

रुकुम पुवय अस्पताल

१ ५००

१ ५००

०

मभम अस्पताल

१ ५००

०

०

२३६,००

२१ १ ,००

१ ७५,००

जम्मा

कणाभली प्रदे श
प्रदे श अस्पताल, सुखेत

२५००

४५००

३०००

दै लेख अस्पताल

१ ५००

१ २००

१ ५००

जाजिकोट अस्पताल

१ ५००

१ २००

१ ५००
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रुकुम अस्पताल

१ ५००

१ ५००

०

हुम्ला अस्पताल

१ ५००

१ २००

१ ०००

मुर् ु अस्पताल

१ ५००

१ ५००

०

िोल्पा अस्पताल

१ ५००

१ ५००

०

कामलकोटअस्पताल

१ ५००

१ ५००

०

सल्यान अस्पताल

१ २००

१ ५००

०

मेहेलकुना अस्पताल

१ ५००

१ ५००

०

१ ५७,००

१ ७१ ,००

७०,००

जम्मा

सुदिु पजश्चम प्रदेश
सेती अस्पताल

३०००

५०००

५०००

महाकाली अस्पताल

२०००

२०००

२५००

िोटी अस्पताल

१ ५००

१ ५००

०

मंर्लसेन अस्पताल

१ ५००

१ ५००

०

वैतिी अस्पताल

१ ५००

१ ५००

१ २००

वजाङ्ग अस्पताल

१ ५००

१ ०००

१ ०००

वाजुिा अस्पताल

१ ५००

१ ५००

१ २००

दाचल
ुय ा अस्पताल

१ ५००

१ ५००

१ ५००

वटकापुि अस्पताल

१ ५००

१ ५००

१ ०००

र्ोकुलेश्वि अस्पताल

१ ५००

०

०

१ ७०,००

१ ७०,००

१ ३४,००

जम्मा
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ब्यवस्थापन काययक्रम
१. एच एम आइ एस, इय एल एम आई एस, एच आइ आइ एस तथा अन्त्य सूचनाहरुको एवककृत
सममक्षा
काययक्रमको परिचय

स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास््य सेवा ववभार्ले स्वास््य सेवाको समग्र बस्तुचस्थतीका
बािे मा छलर्ल र्ने, मुख्य सवाल पवहचान र्िी आर्ामी बषय कायययोजनामा समावेश र्ने
उदे श्यले स्वास््य संस्थातह दे खी केन्त्रस्ति सम्म ववमभन्न प्रकािका सममक्षाहरु र्िे जस्तै
प्रदे शस्तिबाट पमन ववमभन्न सममक्षाहरु हुनप
ु ने हुन्त्छ ।
यसै चशलचशलामा नेपाल सिकाि मन्त्रीपरिषदको मनर्यय नं २० (२०७६।०३।२४) मनर्यय
अनुसाि ववमभन्न मनकायबाट प्रमतवेदन र्ने सम्बन्त्धमा भएको मनर्यय दे हाय बमोचजम िहेको छ :
"स्थानीय, प्रदे श ि संधीय तहबाट आर्ू अन्त्तर्यतका स्वास््य संस्थाको मामसक प्रमतवेदन
केन्त्रीय सूचना प्रर्ालीमा प्रववष्ठ र्ने तथा अन्त्य सूचनाहरू समेत स्वास््य संस्थाहरूबाट स्थानीय
तहमा, स्थानीय तहले स्वास््य कायायलयहरूमा, स्वास््य कायायलयहरूले प्रदे श स्वास््य
मनदे शनालयहरूमा ि प्रदे श स्वास््य मनदे शनालयहरूले स्वास््य सेवा ववभार्मा पठाउने संस्थार्त
व्यवस्था र्िी स्थानीय देचख संघीय तहसम्म मनयममत, मनचश्चत समय मसमा मभर पूर्य ववविर्
सवहतको प्रमतवेदन र्ने-र्िाउने व्यवस्था ममलाउने मनर्यय र्रिएको छ ।"
यस मनर्ययलाइय समयमा कायायन्त्वयन र्िाउन ि सो काययलाइय मूतयरुप र्दन यस महाशाखाले
ववर्त बषयहरू जस्तै : प्रदे श स्वास््य मनदे शनालय अन्त्तर्यत संचामलत काययक्रमहरू मध्ये चालु आ
ब २०७९।०८० मा एच एम आइ एस, इय एल एम आई एस एच आइ आइ एस तथा अन्त्य
सूचनाहरु सम्बन्त्धी एवककृत सममक्षा र्ने र्िी काययक्रम समावेश र्रिएको हो । यो काययक्रम
प्रदे श स्वास््य मनदे शनालय मार्यत संचालन र्रिनेछ ।

उदे श्य

एच एम आइ एस, इय एल एम आई एस, एच आइ आइ एस तथा अन्त्य सूचना सम्बन्त्धी
वक्रयाकलापको समग्र अवस्था बािे मा प्रदे शस्तिमा एवककृत सममक्षा र्ने ।

अपेचक्षत प्रमतर्ल

एच एम आइ एस, इय एल एम आई एस, एच आइ आइ एस तथा अन्त्य सूचना सम्बन्त्धी
वक्रयाकलापको समग्र अवस्था बािे मा प्रदे शस्तिमा एवककृत सममक्षा भएको हुनेछ ।

सञ्चालन प्रकृया

यस काययक्रम प्रदे श स्वास््य मनदे शनालयको नेतत्ृ वमा संचालन हुनेछ ।
यो काययक्रम बजेटको परिधी मभर िही तथा सहभामर् संख्याका आधािमा ३ र्दन सम्म संचालन
र्नय सवकनेछ ।
यस काययक्रममा स्वास््य कायायलयका प्रमुख एवं चजल्लाको र्ोकल पसयनहरुको सहभामर्ता
हुनेछ ।
अस्पतालबाट अस्पतालको त्यांक हेने ब्यचिलाइय सहभार्ी र्िाउनु पने छ ।
मनयममत िाम्रो रिपोवटर् र्ने ५ बटा ि मनयममत रिपोवटर् नभएका पामलकाहरुबाट पाँच पाँच
जनाको दिले १० जनालाइय पमन थप सहभार्ी बोलाउनु पनेछ।
यस काययक्रममा प्रादे चशक स्वास््य आपूमतय ब्यवस्थापन केन्त्र, प्रादे चशक प्रयोर्शाला, प्रादेचशक
तामलम केन्त्रहरु बाट यस काययक्रमको र्ोकल पसयनलाइय सहभामर् र्िाउनु पने छ ।

329

सममक्षा अर्ावै स्वास््य कायायलय, अस्पताल, पामलका ि स्वास््य संस्थाहरुको केश स्टिी र्िी
सो को प्रस्तुती समेत र्नुय पनेछ ।
स्वास््य सेवा ववभार्, ब्यवस्थापन महाशाखाबाट एच एम आइ एस, इय एल एम आई एस, एच
आइ आइ एस तथा अन्त्य सूचना हेने र्ोकल पसयनको उपचस्थती सुमनचश्चत र्नुय पनेछ ।
यर्द सहभार्ी बिी हुने भए ि बजेटको परिधी अनुसाि एक भन्त्दा बिी ब्याचमा काययक्रम
संचालन र्नय सवकने ।
काययक्रम संचालन र्दाय स्पि एजेण्िाहरू तयाि र्नुय पनेछ ।
एजेण्िा तयाि र्दाय मनम्न कुिाहरू अमनवायय समावेश र्नुय पनेछ :
संचामलत स्वास््य काययक्रमहरुको मूख्य मूख्य सूचकहरु (स्रोत : HMIS/LMIS/IMU बाट प्राप्त)
िाचख ववर्तका बषयहरुसंर् तुलनात्मक अवस्था समेत उल्लेख र्रि समस्याहरु तथा सववपक्षहरु
इत्यार्द केलाएि बृहत्तिरुपमा सममक्षा काययक्रम संचालन र्रिनु पदयछ ।
एच एम आइ एस, इय एल एम आई एस, एच आइ आइ एस तथा अन्त्य सूचनाहरुको अवस्था
प्रर्मत वािे मा छलर्ल
प्रर्मत हुन नससनुका कािर्
समस्या समाधानका लामर् कायययोजना तयािी
पामलका ि स्वास््य कायायलयका लामर् सुझाव तयािी
संचघय स्तिबाट समाधान र्नुय पने ववषयमा सुझाव तयािी
अन्त्य
यो वक्रयाकलाप दोश्रो रैमामसक मभर संचालन र्रिससनु पनेछ ।
बजेट बाँिर्ाँि

िकम रु हजािमा
प्रदे श १

मधेश

बार्मती

र्ण्िकी

१५००

९००

१५००

१२००

लुचम्बनी

कर्ायली

सु पचश्चम

१३००

९००

नोट : लुचम्बनी प्रदे शमा यस आ ब मा िकम छु ट भएको देचखएकोले सम्भव भए सम्म त्यस
प्रदे शमा स्वास््य क्षेरमा काययित कुनै दातृ मनकायसंर् सहयोर् मार् र्िी काययक्रम संचालन
र्ने यदी सो सम्भव नभएमा यसै आ ब मा त्यस प्रदे शमा पठाइयएको “स्वास््य कायायलय मार्यत
स्थानीय तहहरूको िाटा भेरिवर्केशन एवं र्ुर्स्ति सुधाि, मामसक बैठक, अधयबावषयक एवं
बावषयक सममक्षा साथै बावषयक प्रमतवेदन तयािी एवं छपाइय समेत” चशषयकबाट रु १२ लाख िकम
मध्येबाट खचय र्नय सवकनेछ ।
खचय र्दाय अथय मन्त्रालय द्वािा जािी काययक्रम सञ्चालन मनदे चशका (पमछल्लो संस्किर्),
सावयजमनक खरिद ऐन, मनयमावली तथा आमथयक ब्यवस्थापन सम्बचन्त्ध मनयम अमनवायय पालना
र्नुय पनेछ ।
अमभलेख तथा

कायय सम्पन्न भए पश्चात स्वा से वव ब्यवस्थापन महाशाखालाइय काययक्रम संचालन ि खचयको

प्रमतवेदन

समग्र मलचखत प्रमतवेदन तयाि र्िी पेश र्नुय पने । साथै पामलका, चजल्ला, प्रदे श ि
संचघयस्तिबाट समाधान र्नुय र्िाउनु पने ववषयहरू औल्याइय तत् तत् मनकायहरूमा प्रमतवेदन
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र्नुय पने छ । साथै काययक्रम सम्पन्न भए पश्चात स्वा से ववभार् मा काययक्रम संचालन प्रवक्रया
सवहतको मनचोिहरु उल्लेख भएको बृहत मलचखत प्रमतवेदन पठाउनु पनेछ ।
सन्त्दभय सामाग्री

२. एच एम आइ एस, एल एम आइ एस सम्बन्त्धी अमभलेख तथा प्रमतवेदन र्ािाम एवं मामसक अनुर्मन
पुचस्तका समेत स्थानीय तह ि स्वास््य सं स्था सम्मको लार्ी छपाइय एव ववतिर्
काययक्रमको परिचय

ववर्तका वषयहरुमा स्वास््य सेवा ववभार्वाटै एच.एम.आई.एस., एल.एम.आइय.एस. लर्ायतका
अमभलेख प्रमतवेदन र्ािाम एवं मामसक अनुर्मन पुचस्तकाहरू छपाई र्िी चजल्ला एवं स्थानीय
तहहरूसम्म िुवानी समेत हुने र्िे कोमा आ ब २०७६।०७७ दे चख प्रदे शस्तिमा यो काययक्रम
समावेश र्रिएको मथयो । आ ब २०७९।०८० मा आवश्यक पने सामग्रीहरु आ ब
२०७८।०७९ मा पठाइयएको बजेट िकमबाट छपाई र्िी प्रत्येक स्वास््य संस्थाहरुसम्म पुयायउने
ब्यवस्था ममलाइयएको हो ।
आ ब २०८०।२०८१ का लामर् प्रदे श अन्त्तर्यत प्रत्येक स्वास््य संस्थासम्मका लामर्
आवश्यक पने एच एम आई एस, एल एम आइय एस सम्बन्त्धी अमभलेख तथा प्रमतवेदन र्ािाम
एवं अनुर्मन पुचस्तकाहरू छपाई र्िी िुवानी समेत र्ने र्िी यो काययक्रम समावेश र्रिएको हो
। यो काययक्रम प्रदे श स्वास््य मनदे शनालय मार्यत संचालन र्रिनेछ ।

उदे श्य

प्रदे श अन्त्तर्यतका सम्पूर्य स्थानीयतह/स्वास््य संस्थाहरुवाट र्दइएका सवै स्वास््यसेवाहरुको
अमभलेख तथा प्रमतवेदन र्ने प्रयोजनका लामर् आवश्यक पने र्ािाम एव अनुर्मन पुचस्तकाहरु
समयमानै छपाइय र्िी सम्बचन्त्धत स्वास््य संस्थाहरुमा पुयायउने ।

अपेचक्षत प्रमतर्ल

प्रदे श अन्त्तर्यतका सम्पूर्य स्थानीय तह/स्वास््य संस्थाहरुवाट र्दइएका स्वास््य सेवाहरुको
अमभलेख तथा प्रमतवेदन र्ने प्रयोजनका लामर् आवश्यक पने र्ािाम एव अनुर्मन पुचस्तकाहरु
समयमानै छपाइय तथा सम्बचन्त्धत संस्थाहरुमा ववतिर् भएको हुनेछ ।

सञ्चालन प्रकृया

समयमा नै अमभलेख तथा प्रमतवेदन र्ािमहरु प्रदे श अन्त्तर्यतका स्वास््य संस्थाहरुका लामर् के
कमत परिमार्मा चावहने हो सो को एवकन र्ने ।
सो का लामर् स्वास््य कायायलय एवं स्थानीय तहहरुसंर् के कमत परिमार्मा सामग्री एवं
टुल्सहरु बांकी छ मलचखतमा जानकािी मलइय एवकन र्ने ।
संचघयस्तिबाट के कमत परिमार्मा सामाग्री प्राप्त हुने हो ? मलचखत रूपमा जानकािी मलइ
परिमार् आंकलन र्ने ।
ववर्तमा छपाइय भएका सामाग्रीहरू के कमत छन् तथा छपाइयका क्रममा छन्, प्रदे श स्वास््य
आपुमतय ब्यवस्थापन केन्त्रसंर् समन्त्वय र्िी को समेत एवकन जानकािी संकलन र्ने ।
दे शभिमा एकै प्रकािका टुल्सहरू प्रयोर् हुने भएकोले स्पेचशवर्केशन ि छपाइय र्नुप
य ने
र्ािमहरु स्वास््य सेवा ववभार् व्यवस्थापन महाशाखा अन्त्तर्यत एवककृत स्वास््य सूचना
ब्यवस्थापन शाखाबाट प्रमाचर्त भएको स्पेचशवर्केशनका आधािमा मार छपाइय प्रवक्रया अर्ािी
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बिाउने । स्पेचशवर्केशनमा तोवकए अनुसािको अमभलेख तथा प्रमतवेदनहरु भए/नभएको बािे
नेपाल र्ुर्स्ति मापन तथा नापतौल ववभार् तथा अन्त्तर्यतको मनकायबाट

र्ुर्स्ति परिक्षर्

र्ने ब्यवस्था अमनवायय र्रिनू पनेछ ।
बजेट बाँिर्ाँि

िकम रु हजािमा
प्रदे श १

मधेश

बार्मती

र्ण्िकी

लुचम्बनी

कर्ायली

सु पचश्चम

७४८५

७९८५

७९६५

५७३०

६५४५

५९५५

४४९०

खचय र्दाय अथय मन्त्रालय द्वािा जािी काययक्रम सञ्चालन मनदे चशका (पमछल्लो संस्किर्),
सावयजमनक खरिद ऐन, मनयमावली तथा आमथयक ब्यवस्थापन सम्बचन्त्ध मनयम अमनवायय पालना
र्नुय पनेछ ।
अमभलेख तथा

कायय सम्पन्न भए पश्चात स्वा से वव ब्यवस्थापन महाशाखालाइय काययक्रम संचालन ि खचयको

प्रमतवेदन

समग्र प्रमतवेदन तयाि र्िी पेश र्नुय पने ।

सन्त्दभय सामाग्री

ववर्तमा स्वास््य सेवा ववभार् ब्यवस्थापन महाशाखाबाट छपाइय भै ववतिर् भएका परिमाचजयत
एच एम आइ एस, एल एम आइ एस सम्बन्त्धी अमभलेख तथा प्रमतवेदन र्ािाम एवं अनुर्मन
पुचस्तकाहरू ।

३. औषमध, भ्याचससन तथा भ्याचससन जन्त्य सामग्री, साधन, सामाग्री रिप्यावकङ तथा िुवानी ि पूनः
ववतिर् समेत
काययक्रमको परिचय

कुनै पमन काययक्रमलाई सर्लता पूवक
य
सञ्चालन र्नयको लामर् आवश्यक औषमध, भ्याचससन,
भ्याचससनजन्त्य सामग्रीहरु, औजाि, उपकिर्, अमभलेख तथा प्रमतवेदन र्ािामहरू तथा अन्त्य
सामग्रीहरू आवश्यक परिमार्, उपयुि सयममा तथा तोवकएकै स्थानमा उपलब्ध र्िाउन
सवकएमा मार काययक्रमले अपेक्षा र्िे को लक्ष्य हामसल र्नय ससदछ । आवश्यक औषमध तथा
सामग्रीहरु समयमै आपूमतय र्िी स्वास््य संस्थाहरूमा वषय भरि नै उपलब्ध र्िाउने व्यवस्था भएमा
सेवाग्राहीहरू लाई र्ुर्स्तिीय स्वास््य सेवा प्रदान र्नुक
य ा साथै स्वास््य संस्था प्रमत सवयसाधािर्
जनताको ववश्वास समेत बढ्दछ ।
प्रादे चशक स्वास््य आपूमतय ब्यवस्थापन केन्त्र मार्यत स्थानीय तह एवं स्वास््य संस्था सम्म औषमध,
भ्याचससन तथा भ्याचससनजन्त्य सामग्री, परिवाि मनयोजनाका साधनहरु, सामान, रिप्यावकङ तथा
िुवानी ि पून: ववतिर् र्नयका लामर् यस शीषयक अन्त्तर्यत बजेटको व्यवस्था र्रिएको छ ।

उदे श्य

स्वास््य संस्थाहरुबाट र्ुर्स्तिीय स्वास््य सेवा प्रदान र्ने काययको लामर् आवश्यक मनःशुल्क
लर्ायत अत्यावश्यक औषमध तथा औषमध जन्त्य सामाग्रीहरुको मनिन्त्ति आपूमतयको ब्यवस्था
ममलाउने ।
आवश्यकता अनुसाि औषमध तथा स्वास््य जन्त्य सामाग्री इत्यादी िुवानी र्नयका लामर् आवश्यक
पने प्यावकङ्ग, रिप्यावकङ्गका सामाग्री जुटाउने ।
स्वास््य संस्थाहरुमा औषमध तथा स्वास््य सामाग्रीहरुको उपलब्धता सुमनचश्चत र्ने ।
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औषमधको मनयममत ववतिर्, आकचस्मक ववतिर् ि पूनः ववतिर् र्ने व्यवस्था ममलाउने
ववमभन्न अमभलेख तथा प्रमतवेदन र्ािामहरू समयमानै स्वास््य संस्थाहरुसम्म उपलब्ध र्िाउने
अपेचक्षत प्रमतर्ल

स्वास््य संस्थाहरुबाट र्ुर्स्तिीय स्वास््य सेवा प्रदान र्ने काययको लामर् आवश्यक मनःशुल्क
अत्यावश्यक औषमध तथा औषमध जन्त्य सामाग्रीहरुको मनिन्त्ति आपूमतय हुने ।
आवश्यकता अनुसाि औषमध तथा स्वास््य जन्त्य सामाग्रीहरु िुवानी र्नयका लामर् आवश्यक पने
प्यावकङ्ग, रिप्यावकङ्ग सामाग्री जुटने ।
स्वास््य संस्थाहरुमा औषमध तथा स्वास््य सामाग्रीहरुको उपलब्धता सुमनचश्चता हुने
औषमधको मनयममत ववतिर्, आकचस्मक ववतिर् ि पूनः ववतिर् र्ने व्यवस्था ममल्ने
ववमभन्न अमभलेख तथा प्रमतवेदन र्ािामहरू समयमानै स्वास््य संस्थाहरु सम्म उपलब्ध भएको
सुमनचश्चत हुने ।

सञ्चालन प्रकृया

अन्त्तर्यतका स्वास््य संस्थाहरू कमत दुिीमा छन िुवानीको माध्यम (भरिया, खच्चि, सवािी साधन
आर्द) के के छन् ? एक पटक मनचश्चत परिमार्मा (तौल। भािी) सामान िुवानी र्दाय कमत खचय
लाग्छ आर्दको ववविर् तयाि र्िी बषयभिलाई आवश्यक पने िकमको लार्त अनुमान तथा
िुवानी काययतामलका तयाि र्नुय पदयछ । चजल्ला दििे ट मनधायिर् समममतको िुवानी दििे टलाई
आधाि मान्न सवकने छ ।सम्बचन्त्धत पदामधकािीबाट िू वानी काययतामलका स्वीकृत र्िी यसैका
आधािमा िू वानी वक्रयाकलाप बषयभिी संचालन र्रिनु पदयछ ।
औषमध औजाि उपकिर् रिप्यावकङ्ग तथा िुवानी कायय एकीकृत िुवानीको अवधािर्ा बमोचजम नै
सम्पन्न र्नुय पदयछ अथायत ् उपलब्ध र्िाउनु पने स्वास््यका ववमभन्न काययक्रमका सिसामानहरू
छु ट्टा छु ट्टै िुवानी नर्िी सम्भव भए सम्म एकै पटक एकीकृत रुपमा िुवानी र्नुय पदयछ।
िुवानी काययको लामर् आवश्यक पने प्यावकङ सामग्रीहरू (जस्तै काटुयन, काटुयनटे प, माकयि),
प्यावकङ ज्याला आर्द समेत यस काययक्रम अन्त्तर्यत खचय र्नय सवकने छ।
यस बजेट चशषयक अन्त्तर्यत िाचखएको बजेटलाई मुख्य र्िी औषमध, साधन तथा उपकिर्को
िुवानी तथा प्यावकङ सम्बन्त्धी काययमा मार खचय र्नय सवकनेछ ।
स्वास््य संस्थाहरु बाट प्राप्त LMIIS मामसक प्रमतवेदनको आधािमा स्वास््य संस्थामा भएको
मौज्दातलाई आधािमानी औषमध, साधनहरू आवश्यकताको आधािमा प्रदे श स्वास््य आपूमतय
केन्त्रबाट चजल्लाचस्थत स्वास््य कायायलय मार्यत स्थानीयतह सम्म आपूमतय र्ने व्यवस्था ममलाउनु
पदयछ।
सावयजमनक खरिद ऐन तथा मनयमावली अनुसाि स्वास््य कायायलय/स्थानीय तह सम्मिुवानीको
लामर् मसलबन्त्दी दिभाउपर वा बोलपर आव्हान र्िी िुवानी सम्बन्त्धी कायय र्नय सवकने छ।
ववतिर्को लामर् र्नुप
य ने काययहरूः
स्वास््य संस्थाहरूले मामसक भूिानी भएको पवहलो मवहनाको ७ र्ते मभर एल.एम.आइ.एस.
प्रमतवेदन अमनवायय पठाउनु पने भएकोले नपठाउने स्वास््य संस्थाहरूलाई ताकेता र्िी मामसक
प्रमतवेदन प्राप्त र्ने ।
प्राप्त मामसक एल.एम.आइ.एस. प्रमतवेदनका सबै कोलमहरू ठीक सँर् भिे नभिे को जाँच र्ने।
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स्वास््य संस्थाहरूको स्वीकृत मौज्दात परिमार् (ASL) तथा मामसकको अन्त्तको मौज्दात
परिमार्लाई आधाि मानी मनकाशा र्नुप
य ने परिमार् मनधायिर् र्ने।
मनकाशा परिमार् मनधायिर् र्दाय स्टोिमा भएको मौजुदा परिमार्लाई समेत ध्यान र्दने । स्टोिमा
भएको मौज्दात स्वास््य संस्थाबाट मार् भएको परिमार् भन्त्दा कम भएको अवस्थामा टािाका
स्वास््य संस्थाहरु लाई पूिा परिमार्मा ि नचजक का स्वास््य संस्थाहरूको हकमा सके सम्म
स्वीकृत मौज्दात परिमार् (ASL) ि आकचस्मक मार् ववन्त्दु (EOP) को बीचको परिमार् नघट्ने
र्िी ववतिर् र्ने व्यवस्था ममलाउने ।
अन्त्तर्यतका सम्पूर्य स्वास््य संस्थाहरूको लामर् मनकाशा र्नुय पने परिमार् मनधायिर् र्रिसके पमछ
प्रत्येक स्वास््य संस्थाहरूको लामर् वेग्ला वेग्लै हस्तान्त्तिर् र्ािाम तयाि र्ने । हस्तान्त्तिर्
र्ािाममा प्रत्येक आइटमको मूल्य समेत उल्लेख र्नुय पनेछ।
हस्तान्त्तिर् र्ािाम बमोचजम बेग्ला बेग्लै स्वास््य संस्थाहरूको लामर् छु ट्टा छु ट्टै प्यावकङ्ग र्ने।
प्यावकङ्ग र्रिसकेपमछ सुिचक्षत वकमसमले चजल्लाको भौर्ोमलक अवस्था अनुसाि भरिया, खच्चि
तथा सवािीका साधनबाट िुवानीको व्यवस्था र्ने।
औषमध, साधन, सामाग्रीहरु आर्द िुवानी र्रिसके पमछ स्वास््य संस्थाहरू बाट दाचखला प्रमतवेदन
प्राप्त र्िी मनकाशा परिमार् अनुसाि आम्दानी बाँधेको छ / छै न सुमनचश्चत र्ने।
मनकाशा र्रिएको औषमध साधन ह.र्ा. अनुसाि चजन्त्सी खातामा खचय कटाउने (एकमुि खचय
नकटाउने।)
बजेट बाँिर्ाँि

िकम रु हजािमा
प्रदे श १

मधेश

बार्मती

र्ण्िकी

लुचम्बनी

कर्ायली

सु पचश्चम

२५००

२०००

२४००

२५५०

२४००

२७६५

२२५०

अथय मन्त्रालय द्वािा जािी काययक्रम सञ्चालन मनदे चशका (पमछल्लो संस्किर्), सावयजमनक खरिद
ऐन, मनयमावली तथा आमथयक ब्यवस्थापन सम्बचन्त्ध मनयम मातहत िही खचय र्ने ब्यवस्था
ममलाउने ।
अमभलेख तथा

कायय सम्पन्न पश्चात स्वा से वव, ब्यवस्थापन महाशाखालाइय काययक्रम संचालन ि खचयको समग्र

प्रमतवेदन

ववस्तृत प्रमतवेदन तयाि र्िी पेश र्नुय पने ।

सन्त्दभय सामाग्री

४. त्यांक र्ुर्स्ति सुधािकालामर् स्वास््य मनदे शनालयबाट स्वास््य सं स्थाहरुमा एल.एम.आइ.एस.,

एच.एम.आई.एस. ि मि.एच.आई.एस. सम्बन्त्धी अनसाइट कोचचङ
काययक्रमको परिचय

स्वास््य मनदे शनालयबाट स्वास््य संस्थाहरुमा आवश्यकता तथा औचचत्यताका आधािमा मनयममत
रुपमा

एल.एम.आइय.एस,

एच.एम.आइय.एस

ि

मि.एच.आइय.एस.

सम्बन्त्धमा

भए

र्िे का

वक्रयाकलापहरुको मनयममत रुपमा स्थलर्त सहचजकिर् एवं मेन्त्टोरिङ काययका लामर् यो
वक्रयाकलाप समावेश र्रिएको हो ।
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त्यसैर्िी अस्पताल तथा स्वास््य कायायलयहरु, स्थानीयतहहरु एवं स्थानीय तह मभरका स्वास््य
संस्थाहरुबाट मनःशुल्क काययक्रमका अत्यावश्यक औषमध तथा साधनहरु मनिन्त्ति उपलब्धता
सुमनचश्चत र्नुक
य ा साथै ववतरित सामाग्रीहरुको यथाथय ववविर् स्वास््य कायायलय तथा अस्पतालहरुमा
ब्यवचस्थत तरिकाले िाखे निाखेको साथै ववमभन्न स्वास््य ब्यवस्थापन सूचना प्रर्ालीहरुको उचचत
ि समयमा प्रयोर् भए नभएको लर्ायत काययको मनिन्त्ति अनुर्मनका लामर् यो काययक्रममा
समावेश र्रिएको छ । यो काययक्रम प्रदे श स्वास््य मनदे शनालय मार्यत संचालन र्रिनेछ ।
उदे श्य

अस्पताल एवं स्वास््य संस्थाहरूहरुले मनयममत प्रदान र्ने सेवा सुववधाहरुको सुमनचश्चतता र्िी
प्रदान र्रिएका सेवाहरूको मनयममत त्यांकको र्ुर्स्ति सुधाि भए/नभएको सम्बन्त्धमा स्थलर्त
सहचजकिर्/मेन्त्टोरिङ र्ने ।
अस्पताल, स्वास््य कायायलय,

स्थानीयतह

एवं

स्वास््य संस्थाहरुमा

एल.एम.आई.एस./

एच.एम.आई.एस./िी.एच.आई.एस. सम्बन्त्धी मनयममत कायय भए/नभएको ि नभएको अवस्थामा
स्थलर्त सहचजकिर्/मेन्त्टोरिङ र्िी त्यांक र्ुर्स्ति सुधाि र्ने ।
अपेचक्षत प्रमतर्ल

अस्पताल एवं स्वास््य संस्थाहरूहरुले मनयममत प्रदान र्ने सेवा सुववधाहरुको सुमनचश्चतता र्िी
प्रदान र्रिएका सेवाहरूको मनयममत त्यांकको र्ुर्स्ति सुधाि भए/नभएको सम्बन्त्धमा स्थलर्त
सहचजकिर्/मेन्त्टोरिङ भएको हुनछ
े ।
अस्पताल, स्वास््य कायायलय,

स्थानीयतह

एवं

स्वास््य संस्थाहरुमा

एल.एम.आई.एस./

एच.एम.आई.एस./िी.एच.आई.एस. सम्बन्त्धी मनयममत कायय भए/नभएको ि नभएको अवस्थामा
स्थलर्त सहचजकिर्/मेन्त्टोरिङ र्िी त्यांक र्ुर्स्ति सुधाि भएको हुनछ
े । साथै उि स्वास््य
संस्था/अस्पतालहरुले DHIS-2 पद्धमतमा तोवकए अनूसाि मनयममत प्रमतवेदन र्िी र्ुर्स्तिीय त्यांक
संप्रेषर् भएको हुनेछ ।
सञ्चालन प्रकृया

e-LMIS मा हाल प्रचमलत म.ले.प. र्ािामहरू मनयममत प्रवविी भए/नभएको एवकन र्ने
मामसक LMIS प्रमतवेदन समयमा पठाए/नपठाएको एवकन र्ने ।
मि.एच.आई.एस. प्लेट र्मयमा मनयममत रूपमा एच.एम.आई.एस. अनलाईन प्रमतवेदन र्िे नर्िे को
एवकन र्ने ।
उल्लेचखत सूचना प्रर्ालीहरूसंर् सम्बचन्त्धत कुनै समस्या भएमा सो को समाधान र्ने
अनुर्मन पुचस्तका िाखे/निाखेको ।निाखेको भए िाख्न लर्ाउने ि मनयममत भनय लर्ाउने
प्रत्येक स्वास््य संस्थाले मामसकरुपमा मनयममत अनुर्मन पुचस्तकामा चिाएको/नचिाएको, मनयममत
प्रयोर् र्रिएको वा नर्रिएको बािे एवकन र्ने ।

बजेट बाँिर्ाँि

िकम रु हजािमा
प्रदे श १

मधेश

बार्मती

र्ण्िकी

लुचम्बनी

कर्ायली

सु पचश्चम

५००

५००

६००

५००

१७००

५००

५००

अथय मन्त्रालयद्वािा जािी काययक्रम सञ्चालन मनदे चशका (पमछल्लो संस्किर्), सावयजमनक खरिद
ऐन, मनयमावली तथा आमथयक ब्यवस्थापन सम्बचन्त्ध मनयम अमनवायय पालना र्िी खचय र्ने
ब्यवस्था ममलाउने ।
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अमभलेख तथा

अस्पताल, स्वास््य कायायलय, स्थानीयतह एवं स्वास््य संस्थाहरुमा एल.एम.आइय.एस,

प्रमतवेदन

एच.एम.आइय.एस., मि.एच.आइय.एस. सम्बन्त्धी मनयममत कायय भए नभएको एवकन र्िी नभएको
अवस्था भएमा कािर् पत्ता लर्ाइय मनयममत र्नय लर्ाउने ि कुन कुन मनकायबाट मनयममत
नभएको हो सो को ववविर् स्वा से वव ब्यवस्थापन महाशाखामा प्रमतवेदन र्ने ।

सन्त्दभय सामाग्री

एल.एम.आइय.एस, एच.एम.आइय.एस., मि.एच.आइय.एस. सम्बन्त्धी प्रर्ालीहरु तथा मनदे चशका एवं
चेकमलि इत्यादी ।

५. त्यांक ब्यवस्थापन समममत मनमायर् तथा त्यांक मबमलेषर् र्िी मनयममत प्रस्तुमतकिर्
काययक्रमको परिचय

स्वास््य व्यवस्थापनलाई सुदृि ि व्यवचस्थत बनाउने उद्देश्यले स्वास््य संस्थाबाट प्रदान र्िे को
सेवाको अमभलेख अनुसािको प्रमतबेदन भए/नभएको एकीन र्नुक
य ो साथै प्रत्येक मवहना चजल्ला
तथा पामलकाले संचालन र्ने मामसक सूचना संकलन, संकमलत सूचनाको भेरिवर्केशन एवं उि
सूचनाको र्ुर्स्ति सुधाि कायय मनयममत भए/नभएको ववषयमा साथै पामलकास्तिको मामसक
बैठक, अधयबावषयक एवं बावषयक सममक्षा साथै प्रमतवेदनहरुलाइय ब्यवचस्थत तथा पृष्ठपोषर्
प्रर्ालीलाइय ब्यवचस्थत र्नय एउटा त्यांक ब्यवस्थापन समममत र्ठन र्िी सो समममत मार्यत
त्यांकको ववमलेषर् तथा प्रस्तुती र्ने ि सुधाि र्नुय पने संस्थाको आवश्यकता अनुसाि
माइक्रोवटचचङ्ग/अनसाइ कोचचङ्ग समेत र्िी सवै प्रदे श स्वास््य सेवा मनदे शनालयमा यो
वक्रयाकलाप िाचखएको हो ।

उदे श्य

प्रदे श अन्त्तर्यतका स्वास््य कायायलय एवं पामलकाहरु साथै स्वास््य संस्थाहरुको मामसक प्रर्मत
प्रमतवेदनहरुलाइय ब्यवचस्थत तथा पृष्ठपोषर् प्रर्ालीलाइय ब्यवचस्थत र्नय एक त्यांक ब्यवस्थापन
समममत र्ठन र्िी सो समममत मार्यत त्यांकको ववमलेषर् तथा प्रस्तुती र्ने ि सुधाि र्नुय पने
संस्थाको आवश्यकता अनुसाि माइक्रोवटचचङ्ग/अनसाइ कोचचङ्ग र्ने

अपेचक्षत प्रमतर्ल

प्रदे श अन्त्तर्यतका स्वास््य कायायलय एवं पामलकाहरु साथै स्वास््य संस्थाहरुको मामसक प्रर्मत
प्रमतवेदनहरुलाइय ब्यवचस्थत तथा पृष्ठपोषर् प्रर्ालीलाइय ब्यवचस्थत र्नय एक त्यांक ब्यवस्थापन
समममत र्ठन र्िी सो समममत मार्यत त्यांकको ववमलेषर् तथा प्रस्तुती र्िी सुधाि र्नुय पने
संस्थाको आवश्यकता अनुसाि माइक्रोवटचचङ्ग/अनसाइ कोचचङ्ग भएको हुनछ
े ।

सञ्चालन प्रकृया

प्रदे श स्वास््य मनदे शनालयका मनदे शकज्युको अध्यक्षतामा बैठक बस्ने ।
बैठकबाट त्यांकसंर् सम्बचन्त्धत पदामधकािीहरु तथा प्रदे शमा काययित दातृ मनकायका
पदामधकािीहरु समेत संलग्नतामा ७ दे चख ९ जना सम्मको समममत र्ठन र्ने ।
उि समममतले मामसक रुपमा २० र्ते मभर वैठक वस्ने ि अचघल्लो मवहनाको त्यांकको
सममक्षा ि प्रतुतीकिर् र्ने ।
प्रत्येक मवहनाको २० र्ते रिपोवटङ् स्टाटस मनकाली प्रमतवेदन नर्ने संस्थाको नामावली
मनकाल्ने ।
सुधाि र्नय पने क्षेरको पवहचान र्रि सम्बचन्त्धत पामललकालाई लाई ववश्लेषर्ात्मक त्यांक
सवहत पराचाि र्ने ।
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पामलका स्तिको वटम र्ठन र्ने ि आबश्यकता अनुसाि त्यांकको रुटीका आधािमा स्थलर्त
अनुर्मनको योजना बनाउने ि सोही अनुसाि र्ने ।
िे कमियङ ि रिपोवटयङका टुलहरु सम्बचन्त्धत पामलका ि स्वास््य संस्थामा पुर्े नपुर्क
े ो ि ववतिर्
भए नभएको सुमनचश्चत र्ने ।
मनजी सेवा प्रदायकहरुबाट मनयममत रुपमा प्रमतवेदन भए नभएको हेने ि रिपोवटयङमा योर्दानको
सममक्षा र्ने ।
अस्पतालसंर् समन्त्वय र्रि प्रमतवेदन भए नभएको सुमनचश्चत र्ने ि प्राववमधक सहयोर् र्ने
कुनै प्रमतवेदन ईकाईहरु थप घट र्नय पने वा अनाबश्यक थवपएको भए सोको मुल्यांकन र्रि
सच्याउन स्वास््य मनदे शनालयलाई औपचारिक अनुिोध र्ने ।
त्यांकको र्ुर्स्ति सुधाि सम्बन्त्धमा आकचस्मक सहयोर् (आमथयक तथा प्राववमधक) आवश्यक
भएमा स्वास््य मनदे शनालयमा समन्त्वय र्िी सुधािको सुमनचश्चतता र्ने ।
नोटः त्यांक समममतमा बिीमा ५ दे खी ९ जना सम्मको कोि वटम हुदा िाम्रो हुने ।
बजेट बाँिर्ाँि

िकम रु हजािमा
प्रदे श १

मधेश

बार्मती

र्ण्िकी

लुचम्बनी

कर्ायली

सु पचश्चम

५६०

३२०

५२०

५००

४८०

४००

३६०

उल्लेचखत िकमबाट मनयममत बैठक संचालन तथा आवश्यकता बमोचजम त्यांक र्ुर्स्ति
सुधाि र्नुय पने संस्थामा माइक्रोवटचचङ्ग/अनसाइ कोचचङ्ग र्नय सवकनेछ । ि अन्त्तमा यस
काययको समग्र प्रमतवेदन तयाि र्रि िाख्नु पनेछ ।
अथय मन्त्रालयद्वािा जािी काययक्रम सञ्चालन मनदे चशका (पमछल्लो संस्किर्), सावयजमनक खरिद
ऐन, मनयमावली तथा आमथयक ब्यवस्थापन सम्बचन्त्ध मनयम अनुसाि खचय र्ने ब्यवस्था ममलाउने
अमभलेख तथा

कायय सम्पन्न भए पश्चात सफ्टवेयि वा प्रर्ालीमा प्रववि र्नुप
य ने छ । यर्द त्यस्तो सफ्टवेयि वा

प्रमतवेदन

प्रर्ालीको ववकाश नभएको खण्िमा स्वा से वव ब्यवस्थापन महाशाखालाइय काययक्रम संचालन ि
खचयको समग्र मलचखत प्रमतवेदन तयाि र्िी पेश र्ने ।

सन्त्दभय सामाग्री

६. नयाँ ववस्तारित हुने स्वास््य सं स्थाहरुमा परिमाचजयत एच एम आइ एस, मि एच आई एस २ ि एल

एम आइ एस सम्बन्त्धी अमभमुचखकिर् काययक्रम
काययक्रमको परिचय

आ.ब. २०५१/२०५२ मा एवककृत स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रर्ाली लार्ू भए पश्चात
स्वास््य सेवाहरुको सूचनाहरु एकद्वाि प्रर्ालीबाट उपलव्ध र्िाउने प्रावधान िहेको छ । आ.ब.
२०७३/०७४ दे चख चजल्लाहरूले DHIS 2 को अनलाइन सफ्टवेयिमा प्रमतवेदन र्ने कायय शुरु
भएको छ । सोही आ.ब. मा प्रत्येक स्वास््य कायायलयका त्यांक अमधकृत ि त्यांक सहायक,
मबमभन्न तहका सिकािी अस्पतालमा काययित मेमिकल िे किय अमधकृत ि सहायकहरुलाई DHIS
2 सम्बन्त्धी तामलम प्रदान र्रि सवकएको मथयो । अनलाईन रिपोवटयङ र्ने काययलाई मबर्त आ.ब.
2077/078 मा ७५३ बटै स्थानीय तहहरुका स्वास््य शाखा प्रमुख, सहायक प्रमुख तथा
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सूचना प्राववमधकहरूलाइय DHIS 2 तथा eLMIS सम्बन्त्धी तामलम प्रदान र्िी सवै स्थानीयतहबाट
सोझै अनलाइन िाटा प्रवविी र्ने कायय भै सकेको छ । सोही काययक्रमलाइय मनिन्त्तिता र्दन यो
काययक्रम समावेश र्रिएको हो । यो काययक्रम प्रदे श स्वास््य मनदे शनालय मार्यत संचालन
र्रिनेछ ।
उदे श्य

स्वास््य क्षेरमा काययित कमयचािीहरुलाई HMIS on DHIS2 Platform / eLMIS संचालन
सम्बन्त्धी ज्ञान ि सीप प्रदान र्नय सवै स्थानीयतहहरूका स्वास््य शाखा प्रमुख, सहायकहरुलाइय
साथै ल्यापटप, कम्प्यूटि, इन्त्टिनेटको सुववधाहरु पुर्क
े ा स्थानीय तहका स्वास््य संस्थाका
स्वास््यकममयहरूलाइय तामलम र्दइय अनलाइन प्रर्ालीबाट रिपोवटयङ्ग र्नय सक्षम बनाउनु यस
तामलमको मुख्य उद्धेश्य हो । यस तामलमका मबचशि उद्धेश्यहरु मनम्नानुसाि िहेका छन् ।
DHIS2 / eLMIS संचालान सम्बन्त्धी ज्ञान ि सीप प्रदान र्ने ।
e-Governance मा सहयोर् पुयायउने ।
सूचना प्रमबमधको माध्यमबाट त्यांकको प्रस्तुमतकिर् तथा ववश्लेषर् र्ने सीप ववकास र्िाउने
स्वास््य त्यांकको र्ुर्स्ति अमभबृवद्ध र्ने ।

अपेचक्षत प्रमतर्ल

HMIS/eLMIS सम्बन्त्धी प्रमतवेदन अनलाइयन सफ्टवेयिहरुमा प्रववि भइय समयमानै मामसक
प्रमतवेदन प्राप्त हुनछ
े ।

सञ्चालन प्रकृया

यो काययक्रम सम्पन्न र्नय मनम्न बमोचजमका वक्रयाकलापहरु सञ्चालन र्रिनेछन । प्रदे श
अन्त्तर्यतका स्थानीयतह तथा स्वास््य संस्थाहरू मध्येबाट दे हायका बुँदाहरुको आधािमा बजेटको
परिमधमभर िही सहभार्ी छनौट र्नुप
य नेछः
इन्त्टिनेट सुमबधा ।
कम्प्युटि चलाउने सीप भएका जनशचि ।
अनलाइन रिपोवटयङलाई मनिन्त्तिता र्दन ससने ।
मनयममत ववद्युत आपूमतय ।
DHIS2 सर्ट्वेयि प्रयोर् र्िी HMIS ि eLMIS को तामलम प्राप्त प्रचशक्षक बाट तामलम संचालन
र्ने ।
आवश्यकता अनुसाि व्यवस्थापन महाशाखा, एवककृत स्वास््य सूचना ब्यवस्थापन शाखा तथा
प्रदे श स्वास््य आपूमतय ब्यवस्थापन केन्त्रसंर् सहयोर् ि समन्त्वयमा तामलम संचालन र्ने ।
यस काययक्रमले नीचज तथा र्ैि सिकािी स्वास््य संस्थाहरुलाइय समेत समेवटएि मनयममत DHIS2 मा अमनवायय प्रमतवेदन र्िाउने ब्यवस्था ममलाउन ससनेछ ।
DHIS2 ि LMIS Practical based तामलम भएकोले प्रत्येक सहभामर्हरुसंर् १ बटा
अमनवायय मलइ आउने ब्यवस्था ममलाउने ।
तामलम अवमधः चाि र्दन
प्रचशक्षकः तामलम प्राप्त व्यचिहरु मध्येबाट मनयमानुसाि आवश्यकता अनुसाि ।
सहभार्ीः छनौट भएका स्थानीय तहबाट अनलाईन रिपोटरिङ्गमा संलग्न कमयचािी ।
सहभार्ी संख्याः बजेटको परिमधमभर िही प्रमत समूह २५ दे चख ३० जना ।
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ल्यापटप

तामलम स्थानः इन्त्टिनेट सुमबधा उपलब्ध भएको स्थान ।
बजेट बाँिर्ाँि

िकम रु हजािमा
प्रदे श १

मधेश

बार्मती

र्ण्िकी

लुचम्बनी

कर्ायली

सु पचश्चम

२२५०

२०००

२२५०

१७५०

२०००

२१००

१२५०

अथय मन्त्रालयद्वािा जािी काययक्रम सञ्चालन मनदे चशका (पमछल्लो संस्किर्), सावयजमनक खरिद
ऐन, मनयमावली तथा आमथयक ब्यवस्थापन सम्बचन्त्ध मनयम अमनवायय पालना र्िी खचय र्ने
ब्यवस्था ममलाउने ।
अमभलेख तथा

कायय सम्पन्न भए पश्चात कुनै सफ्टवेयि वा प्रर्ालीमा प्रववि र्नुय पनेछ । यर्द त्यस्तो

प्रमतवेदन

सफ्टवेयि वा प्रर्ालीको ववकास नभएको खण्िमा स्वा से वव ब्यवस्थापन महाशाखालाइय
काययक्रम संचालन ि खचय सवहतको ववस्तृत प्रमतवेदन तयाि र्िी पेश र्नुय पने ।

सन्त्दभय सामाग्री

एल.एम.आइय.एस / एच.एम.आइय.एस. / मि.एच.आइ.एस. सम्बन्त्धी ववमभन्न प्रर्ालीहरु तथा
मनदे चशका, र्ािम एवं चेकमलिहरु ।

७. प्रदे श स्वास््य तनदे शनालय माफभत जजल्ला अन्तगभतका स्थातनय तहहरु साथै अस्पतालहरुको

रैमार्सक डाटा र्ेरिक्रफकेशन
काययक्रमको परिचय

िाटा भेरिवर्केसनको इमतहास एक पटक र्केि हेदाय आ.व. २०६३/६४ मा १२ वटा
चजल्लाहरुवाट Piloting को रुपमा शुरु र्िी आ.व २०६४/६५ मा २५, आ.व. २०६५/६६
मा ५० ि आ.व. २०६६/६७ मा ७५ वटै चजल्लाहरुमा मबस्ताि भएको दे चखन्त्छ । मुख्यः
र्िे ि चजल्ला अन्त्तर्यतका पामलका तथा स्वास््य संस्थाहरु तथा अस्पतालहरुवाट प्राप्त त्यांकहरु
अमभलेख (Record) अनुसाि Tally Sheet मा, Tally Sheet अनुसाि प्रमतवेदनहरु (Reporting

forms) मा ि सोही अनुसाि अनुर्मन पुचस्तकामा (Monitoring sheet) छ वक छै न भमन
त्यांक उताि र्ने कायय यस िाटा भेरिवर्केशनमा र्रिन्त्छ । यस काययक्रममा स्वास््यका
संकमलत ववमभन्न त्यांकहरुको ववमभन्न व्यवहारिक पक्षहरुको समेत ववश्लेषर् र्रि आर्ामी
वषयहरुमा Data को शुवद्धकिर् प्रवक्रयालाई ध्यान र्दईने र्रिन्त्छ । यसिी कमजोि Recording

/Reporting भएका स्वास््य संस्थाहरु, पामलका ि अन्त्तर्यत Verified भएको Data/
Information लाई स्वास््य कायायलयको समन्त्वयमा प्रदे शस्तिको Data Verification/
Follow-up meeting मा सच्याउनु पने हुँदा यो काययक्रम उपयोर्ी िहेको छ । त्यसैले यस
चालु आ.व. दे खी प्रदे शस्तिबाट स्वास््य कायायलयहरु संर्को समन्त्वयमा Data Verification
सम्बन्त्धी कायय संचालन र्ने हेतल
ु े यो काययक्रमको ब्यवस्था र्रिएको हो । यो काययक्रम प्रदे श
स्वास््य मनदे शनालय मार्यत संचालन र्नुय पनेछ ।
उदे श्य

त्यांकमा दे चखने रुवटहरु हटाई त्यांकको र्ुर्ात्मक सुधाि ल्याई प्रदे शको योजना तजुम
य ा,
अनुर्मन, सुपिीवेक्षर् तथा समीक्षाहरुमा त्यांकको अमधकतम प्रयोर् र्ने ।
स्वास््य त्यांकको र्ुर्स्ति यकीन र्ने औजािको रुपमा स्थावपत र्ने ।
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स्वास््य त्यांकहरुको अमभलेखन, संग्रहीकिर् (Compilation) ि प्रमतवेदन सही तरिकाले भएको
यकीन र्ने ।
स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रर्ाली (HMIS/DHIS2) ले तोकेका प्रवक्रया पुियाइय अमभलेखन ि
प्रमतवेदन भए/नभएको जाँच र्ने ।
अपेचक्षत प्रमतर्ल

प्रदे शस्तिबाट स्वास््य कायायलयहरुसंर्को समन्त्वयमा सम्पूर्य Data Verification तथा
Validation भइय र्ुर्स्तरिय स्वास््य त्यांक प्राप्त भएको हुनछ
े ।

सञ्चालन प्रकृया

प्रदे श स्वास््य मनदे शनालयले स्वास््य सेवा ववभार् ब्यवस्थापन महाशाखासंर् समन्त्वय र्िी
काययक्रम सञ्चालन र्नुय पनेछ ।
काययक्रममा सञ्चालनको Schedule व्यवस्थापन महाशाखा, एवककृत स्वास््य सुचना
व्यवस्थापन शाखासंर् समन्त्वय र्िी प्रदे शले तयाि र्रि २ र्दन चजल्लास्तिीयमा िाटा
भेिीवर्केसन काययक्रम सञ्चालन र्नेछ ।

Verification र्रिने पामलकाहरुको िाटाका लामर् मातहतका स्वास््य संस्थाहरुको
प्रमुखहरुलाई सहभार्ी र्िाइय काययक्रम संचालन र्िाउने ।
चजल्लास्तिमा Data Verification मा स्वास््य चौकीका प्रमुखहरुलाई वोलाउनु पुवय सवै
काययक्रमहरुको HMIS/DHIS2 संर् सम्वचन्त्धत Recording Tools (Registers), Tally

Sheet, Reporting Tools (मामसक प्रर्मत प्रमतवेदनहरु) ि अनुर्मन पुचस्तका मा चिाईएको
Data एकअकायमा मभिाएि Verified Data मलएि मार चजल्लामा आउनका लामर् अमग्रम
जानकािी र्िाउने ।
िाटा भेरिवर्केसन काययक्रमवाट आएको प्रमतवेदनलाई प्रदे शले अध्यावमधक र्रि सो अनुसाि
र्लोअप तथा िाटा भेरिवर्केसन ममवटङ्गमा समायोजन र्ने ।
प्रत्येक संस्थाले आ–आफ्नो सेवा िचजिि बाट समायोजन र्ािम Tally sheet मा समायोजन
र्रिएको तथा Tally sheet बाट रिपोटय तयाि र्रिएका दुरुस्त छ, छै न Data Verify र्ने वा
यो कायय समुहमा उपचस्थत स्वास््य संस्थाका प्रमतमनधीहरुको सानो सानो उपसमुह ववभाजन
र्िी एक उपसमुहले अको उपसमुहको Data Verification र्ने र्िी हालसम्म सञ्चामलत
काययक्रमहरुको सममक्षा र्ने ब्यवस्था र्रिनेछ ।
यसिी Data verify र्दाय दे चखएका अशुवद्ध दे चखएका त्याकहरुलाइय तुरुन्त्त सच्याउन

लर्ाउने ।
ववमभन्न IHIMS Tools हरु बीच Data verify र्दाय मूल दताय िचजिि (Master Register) बाटनै
शुरु दे चख Data Trans for र्िे को, ममलेको नममलेको एवकन र्रिनु पदयछ ।
पामलकास्तिवाट Data Verified र्दाय दे चखएका प्रमुख समस्याहरु ि यसका समाधानका
उपायहरुको वािे मा छोटो प्रस्तुमतकिर् र्िाउने ।

Focusing Area:दताय िचजिि (Master Register)
सम्बचन्त्धत सेवा िचजिि बाट समायोजन र्ािाम Tally sheet मा Compilation भएको

340

Tally sheet बाट HMIS 9.3, 9.4, 9.5 रिपोटय र्रिएको
Tally sheet बाट Monthly Monitoring sheet मा िे किय िाचखएको
पवहलो र्दन ःः प्राववमधक सेसन ःः
ववमभन्न काययक्रम अन्र्तर्तको Data Verification तथा सममक्षा काययक्रम
बालस्वास््य काययक्रम
खोप काययक्रम (मनयममत अमभयान)

IMCI section (ARI/CDD) सँर् सम्बचन्त्धत
पोषर् काययक्रम
परिवाि स्वास््य काययक्रम
परिवाि मनयोजन काययक्रम
सुिचक्षत मातृत्व काययक्रम
मवहला सामुदावयक स्वास््य स्वयंम सेववका काययक्रम
र्ाउं घि चसलमनक काययक्रम
दोश्रो र्दन िोर् मनयन्त्रर् काययक्रम
क्षयिोर् मनयन्त्रर्
कुष्ठिोर्
एच.आई.मभ.एिस्
औलो÷कालाज्वि÷जे.ई. मनयन्त्रर्÷मनशुल्क
स्वास््य चशक्षा काययक्रम
आमा समूह वैठक
र्ाउं घि चसलमनकमा स्वास््य चशक्षा
स्वास््य चशक्षामा केन्त्रबाट प्राप्त काययक्रमहरु
तामलम काययक्रम
म.स्वा. स्वा.से. (आधािभूत÷ रििेशि÷रिम्यू)
चौमामसक समीक्षा बैठक
अन्त्य स्वास््य सम्बन्त्धी काययक्रमहरु
समूह कायय प्रस्तुती
छलर्ल
बजेट बाँिर्ाँि

िकम रु हजािमा
प्रदे श १

मधेश

बार्मती

र्ण्िकी

लुचम्बनी

कर्ायली

सु पचश्चम

२०००

१६००

२०००

२०००

२०००

२४००

१६००
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अथय मन्त्रालयद्वािा जािी काययक्रम सञ्चालन मनदे चशका (पमछल्लो संस्किर्), सावयजमनक खरिद
ऐन, मनयमावली तथा आमथयक ब्यवस्थापन सम्बचन्त्ध मनयम अनुसाि खचय र्ने ब्यवस्था ममलाउने
।
अमभलेख तथा

कायय सम्पन्न भए पश्चात सफ्टवेयि वा प्रर्ालीमा प्रववि र्नुप
य ने छ । यर्द त्यस्तो सफ्टवेयि वा

प्रमतवेदन

प्रर्ालीको ववकाश नभएको खण्िमा स्वा से वव ब्यवस्थापन महाशाखालाइय काययक्रम संचालन ि
खचयको समग्र मलचखत प्रमतवेदन तयाि र्िी पेश र्ने ।

सन्त्दभय सामाग्री

८. प्रदे श स्वास््य मनदे शनालय मार्यत स्वास््य कायायलय एवं अस्पतालहरुको एवककृत अधयबावषयक एवं
बावषयक समीक्षा
काययक्रमको परिचय

स्वास््य सेवाको समग्र बस्तुचस्थतीका बािे मा छलर्ल र्ने ि मुख्य सवाल पवहचान र्िी
आर्ामी रैमामसक/अधयबावषयक/बावषयक कायययोजनामा समावेश र्ने उदे श्यले स्वास््य कायायलय
एवं अस्पतालहरुको अधयबावषयक एवं बावषयक काययक्रम सममक्षाको मनचश्चत पद्धती अवलम्बन र्दै
आएको छ । अधयबावषयक एवं बावषयक सममक्षाको मूल उदे श्य स्वास््य संस्थातह देचख स्वास््य
कायायलय तहसम्म लचक्षत र्िे अनुसािको प्रर्तीको अवस्था, सुधाि र्नुय पने अवस्था तथा
मसकाईको ववश्लेषर् र्ने ि खास सवाल पवहचान र्िी अको रैमामसक/बावषयक कायय योजनामा
समावेश र्नुय हो । यो सममक्षामा ववशेषर्िी स्वास््य सेवाको उपभोर्मा मवहला, र्रिव ि
बन्त्चीतीकिर्मा पिे का सेवाग्राहीहरुको सममक्षा भएको अवमधको अवस्था के छ, के कािर्
उमनहरु मत सेवा मलन आउन/जान सकेका छै नन् ि मत कािर्को मनदानमा सम्बचन्त्धत मनकाय
एवं सिोकािवालाहरुको भूममका कस्तो हुने भन्ने बािे छलर्ल ि मनर्यय हुन जरुिी छ ।
प्रदे श स्वास््य मनदे शनालयबाट २ चिर्मा सममक्षा ि छलर्ल हुने र्िी यस आ ब मा बजेट
तथा काययक्रमको ब्यवस्था र्रिएको छ:
क) र्त आ ब को बावषयक सममक्षा – यो खासर्िी स्वास््य कायायलयतहमा बिीमा भार
मवहनासम्म ि प्रदे शस्तिमा कामतयक मवहनासम्ममा सम्पन्न र्रि ससनुपने ।
ख) अधयबावषयक अवमधको सममक्षा – यो सममक्षा ववशेष र्िी माघ मवहना मभर सम्पन्न र्रि
ससनु पने ।
यो काययक्रम प्रदे श स्वास््य मनदे शनालय मार्यत संचालन र्नुय पनेछ ।

उदे श्य

प्रदे श अन्त्तर्यतको स्वास््य सेवाको समग्र बस्तुचस्थतीका बािे मा छलर्ल, स्वास््य संस्थातह
दे चख स्वास््य कायायलय तह सम्म लचक्षत र्िे अनुसािको प्रर्तीको अवस्था, सुधाि र्नुय पने
अवस्था, खास सवाल पवहचान, स्वास््य सेवा उपभोर्मा मवहला, र्रिव साथै बन्त्चीतीकिर्मा
पिे का सेवाग्राहीहरुको अवस्था, सम्बचन्त्धत मनकाय एवं सिोकािवालाहरुको भुममकाहरुका बािे मा
छलर्ल ि मनर्यय र्ने ।
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अपेचक्षत प्रमतर्ल

प्रदे श अन्त्तर्यतको स्वास््य सेवाको समग्र बस्तुचस्थतीका बािे मा छलर्ल हुनछ
े ।
स्वास््य संस्थातहदेचख अस्पताल एवं स्वास््य कायायलयतह सम्म लचक्षत र्िे अनुसािको
प्रर्तीको अवस्था, सुधाि र्नुय पने अवस्था, खास सवाल पवहचान हुनेछ ।
स्वास््य सेवा उपभोर्मा मवहला, र्रिव साथै बचन्त्चतीकिर्मा पिे का सेवाग्रावहहरुको अवस्थाका
बािे मा छलर्ल एवं संबोधन भएको हुनछ
े ।
सम्बचन्त्धत मनकाय एवं सिोकािवालाहरुको भूममकाहरुका बािे मा छलर्ल ि मनर्ययहरु हुनछ
े ।

सञ्चालन प्रकृया

बावषयक सममक्षा हुन ु पूवय प्रदे श स्वास््य मनदे शनालयले सवै स्वास््य कायायलय एवं
अस्पतालहरुलाई समग्र स्वास््य सेवा प्रवाह ि त्यसको उपभोर्को अवस्था ि ववशेषर्िी
स्वास््य सेवाले समेटन नसकेका क्षेर एवं समूह, वर्य ि सेवा उपभोर् र्नय उमनहरुले भोग्नु
पिे का बाधा ब्यवधानहरु (आमथयक, सामाचजक, सांस्कृमतक, संस्थार्त) लाई सम्बोधन र्नयका
लामर् भएका प्रयासहरु ि मतमनहरुको ववश्लेषर् सवहतको सूचना एवं प्रस्तुतीकिर्का लामर्
ब्यवस्था ममलाउने ।
स्वास््य कायायलय, अस्पतालहरुले चजल्ला मभरका स्थानीयतहका समुदायहरु ववशेष र्िी
मवहला, र्िीव तथा बन्त्चीतीमा पिे का समूहहरुलाई स्वास््य सेवा उपभोर् बृवद्ध र्िाउन
र्रिएका प्रयासहरु, प्राप्त उपलब्धीहरु, त्यस्ता बर्य ि क्षेरमा सेवा उपलब्ध र्िाउन पिे का
कर्ठनाईहरुको ववश्लेषर्ात्मक प्रमतवेदन पेश र्नय लर्ाउने ।
यी सममक्षाहरुमा प्रत्येक स्थानीयतहहरुले सम्बोधन र्नुय पने लैंवङ्गक समानता ि सामाचजक
समावेचशकिर्का वहसावले सम्बोधन र्नुप
य ने सवालहरुलाई प्राथममकताका साथ उठाई आर्ामी
बषयको कायय योजनामा समावेश र्नय मसर्ारिस र्ने ।
सममक्षामा प्रदे श मभरका सेवा प्रवाहको अवस्था, त्यसमा पमन दुर्म
य क्षेरमा सेवा प्रवाहको
अवस्था, स्वास््यकमी ि औषमधको उपलब्धता आर्दका बािे मा छलर्ल र्िी संबोधन र्नुय पने
सवालहरुमा प्रदे श स्वास््य मनदे शनालयले समाधान र्नय नससने वा नममल्ने भएमा स्थानीयतह
साथै सामाचजक ववकास मन्त्रालय एवं संचघय मन्त्रालयलाई मसर्ारिस र्ने
प्रदे श मभर महामािी ि उच्च जोचखममा िहेका क्षेर/स्थान पवहचान र्िी मौज्दात तयािी ि
िोकथामका लामर् र्रिएका प्रयास छलर्ल तथा उि काययलाई थप सुदृि बनाउन आर्ामी
र्दनमा ववमभन्न तहबाट खेल्नु पने भूममकाका बािे मा समेत छलर्ल ि मनर्यय मनकाल्नु पदयछ ।
यसिी सममक्षाबाट मनश्कषयमा मनचस्कएका समग्र ववषयहरु (लैवङ्गक सामाचजक समावेचशकिर्संर्
सम्बचन्त्धत समेत) लाई प्रमतवेदनमा मलवपवद्ध र्रि चालु आ.ब.मा सम्बोधन र्नय सवकने ि
आर्ामी बषय काययक्रम ि बजेटमा समावेश र्नुय पने ववषय छु ट्याएि प्रमतवेदनमा समावेश र्नुय
पदयछ ।
स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट उपलब्ध हुने प्रस्तुतीकिर् खाका, ववमध, प्रवक्रयालाई
आधािमानी बावषयक सममक्षा काययक्रम संचालन र्नुय पनेछ । यसिी प्राप्त हुने खाका, ववमधमा
प्रदे शस्तिबाट आवश्यकता बमोचजम थपघट र्नय सवकनेछ ।
सममक्षा काययक्रममा प्राववमधक सहयोर्कालामर् आवश्यकता अनुसाि स्वास््य तथा जनसंख्या
मन्त्रालय, सम्बचन्त्धत ववभार् तथा महाशाखा, केन्त्रहरुलाई आमन्त्रर् र्नय सवकनेछ ।
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लचक्षत समूह
सामाचजक ववकास मन्त्रालयका ववषयसंर् सम्बचन्त्धत पदामधकािीहरु
स्वास््य मनदे शनालय, प्रदे श स्वास््य तामलम केन्त्र, स्वास््य आपूमतय ब्यवस्थापन केन्त्र प्रादे चशक
प्रयोर्शालाका ववषयसंर् सम्बचन्त्धत पदामधकािीहरु
प्रदे श अन्त्तर्यतका अस्पताल तथा स्वास््य कायायलयका प्रमुखहरु
बजेट बाँिर्ाँि

िकम रु हजािमा
प्रदे श १

मधेश

बार्मती

र्ण्िकी

लुचम्बनी

कर्ायली

सु पचश्चम

२२००

१४००

२२००

२०००

२०००

२४००

१६००

अथय मन्त्रालयद्वािा जािी काययक्रम सञ्चालन मनदे चशका (पमछल्लो संस्किर्), सावयजमनक खरिद
ऐन, मनयमावली तथा आमथयक ब्यवस्थापन सम्बचन्त्ध मनयम अनुसाि र्िी खचय र्ने ब्यवस्था
ममलाउने ।
अमभलेख तथा

कायय सम्पन्न भए पश्चात कुनै सफ्टवेयि वा प्रर्ालीमा प्रवविर्नुय पने छ भने र्ने । यर्द त्यस्तो

प्रमतवेदन

सफ्टवेयि वा प्रर्ालीको ववकाश नभएको खण्िमा स्वा से वव ब्यवस्थापन महाशाखालाइय
काययक्रम संचालन ि खचयको समग्र प्रमतवेदन तयाि र्िी पेश र्ने ।

सन्त्दभय सामाग्री

ववमभन्न समयमा ववमभन्न मनकायहरुले काययक्रमहरुको आवमधक सममक्षा सम्बन्त्धी मनदे शन एवं
मनदे चशकाहरु जािी र्रिएकालाई सन्त्दभय सामग्रीहरुको रुपमा मलन सवकने छ ।

९. स्थानीय तह सम्मको एल एम आइ एस, एच एम आई एस ि मि एच आई एस सम्बन्त्धी काययका
लामर् ववज्ञ कमयचािी सेवा किाि
काययक्रमको परिचय

स्वास््य सेवा प्रवाह तथा संचालनमा कमयचािी अभाव तथा दक्ष कमयचािीका कािर् काययक्रमहरुमा
प्रत्यक्ष ि अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभाववत भई िहेका हुन्त्छन । सम्बचन्त्धत ववषयका ववज्ञ कमयचािीहरुको
अभावका कािर् काययक्रमको लक्ष्य बमोचजमको प्रर्मत तथा उपलब्धी प्राप्त हुन ससदै न ।
दे शभिमा ववमभन्न काययक्रमहरु संचालन भै िहेको ति काययक्रमहरु समयमा ि प्रभावकािी
तरिकाबाट अनुर्मन तथा वर्ि ब्याक नहुने हो भने काययक्रम संचालन तथा त्यसबाट
उपलब्धीहरुको अपेक्षा र्नय सवकदै न । यसै ववषयलाई मध्यनजि र्िी स्वास््य सेवा ववभार्,
ब्यवस्थापन महाशाखाले प्रत्येक प्रादे चशक स्वास््य मनदे शनालयमा िही प्रदे श स्वास््य मनदे शकको
प्रत्यक्ष मनयन्त्रर् तथा मनर्िानीमा काययर्ने र्िी प्रत्येक मनदे शनालयमा ३ जनाका दिले
अमधकृतस्तिका ववज्ञ कमयचािीहरु सेवा किािमा मलई उमनहरु मार्यत आर्ु अन्त्तर्यत संचामलत
एल.एम.आई.एस., एच.एम.आई.एस., मि.एच.आई.एस., एच.आई.आई.एस. जस्ता काययक्रमहरुको
मनयममत अनुर्मन तथा र्लोअप काययमा सहयोर् मलई संचामलत वक्रयाकलापहरुको मनयममत
अनुर्मन एवं वर्िब्याक मलनु पने र्िी यो वक्रयाकलाप समावेश र्रिएको हो । यो काययक्रम
प्रदे श स्वास््य मनदे शनालय मार्यत संचालन र्रिनेछ ।

उदे श्य

प्रदे शस्तिमा मनयममत रुपमा संचामलत स्वास््य सेवाका काययक्रमहरुको एवककृत रुपमा िे कमियर्
तथा रिपोवटयर् भए/नभएको साथै एवककृत स्वास््य सूचना व्यवस्थापन प्रर्ाली अन्त्तर्यतका
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काययक्रमहरु एल.एम.आई.एस., एच.एम.आई.एस., मि.एच.आई.एस., एच.आई.आई.एस. आइ
एम यू लर्ायतका काययक्रमहरुको प्रदे शस्तिमा बसी मनयममत र्लोअप तथा अनुर्मन र्ने ।
अपेचक्षत प्रमतर्ल

प्रदे श स्तिमा मनयममत रुपमा संचामलत स्वास््य सेवाका काययक्रमहरुको एवककृतरुपमा िे कमियर्
तथा रिपोवटयर् भए/नभएको साथै एवककृत स्वास््य सूचना व्यवस्थापन प्रर्ाली अन्त्तर्यतका
काययक्रमहरु एल.एम.आई.एस., एच.एम.आई.एस., मि.एच.आई.एस., एच.आई.आई.एस. आइ
एम यू लर्ायतका काययक्रमहरुको प्रदे शस्तिमा बसी मनयममत र्लोअप तथा अनुर्मन भएको
हुनेछ ।

सञ्चालन प्रकृया

प्रत्येक प्रदे श स्वास््य मनदे शनालयमा तीन जना ववज्ञ कमयचािी किाि सेवामा मनयुि र्ने र्िी
बजेटको ब्यवस्था र्रिएको छ ।
जसमा एक जना एल.एम.आई.एस., एच.एम.आई.एस., मि.एच.आई.एस., एच.आई.आई.एस.
आइ एम यू हेने ब्यचि, एक जना र्ामेसी अमधकृत ि एक जना आई.टी. इचन्त्जमनयि ।
किाि सेवामा मलइने कमयचािीहरु भने सम्भव भए सम्म ववर्तमा स्वास््य सेवाकै क्षेरमा सम्बचन्त्धत
ववषयमा दखल भएका जानकाि ब्यचि हुन ु पनेछ ।
यसका लामर् प्रदे शमा प्राप्त भएको बजेटको एवकन र्ने ।
प्राप्त िकमबाट ववर्तमा सिकािी सेवामा िही सेवा मनवृत्त भएका वा स्वास््य सेवामा िही स्वास््य
सूचना ब्यवस्थापन साथै आपूमतय ब्यवस्थापन सूचना प्रर्ालीमा कायय अनुभव भएका ब्यचिहरुलाइय
ग्राह्यता र्दनु पनेछ । आई.वट.का सम्बन्त्धमा आई.वट. इचन्त्जमनयि हुन ु आवश्यक छ ।
मनयुि भएका कमयचािीहरुले दे हाय बमोचजमका पदअनूसािको सम्बचन्त्धत वक्रयाकलापहरु सम्पादन
र्नुय पने छ ःः
िे कमियङ्ग रिपोवटयङ्गको ववषयमा मनयममत र्लोअप तथा चजन्त्सी मनिीक्षर् सवहत अनसाईट कोचचङ्ग
र्नय ससने ।
सप्लाई चेन म्यानेजमेन्त्टमा सपोटय र्नय ससने ।
स्वास््य कायायलयहरुको स्टोिहरुमा ब्यवस्थापवकय सहयोर् र्नय ससने ।
स्वास््य कायायलय एवं पामलकास्तिमा आवश्यक सामाग्रीहरुको अनुमान र्नय ससने ।
चजल्ला, पामलका, स्वास््य संस्था स्तिमा स्टोिको ब्यवस्थापन सही रुपमा भए/नभएको अनुर्मन
र्नय ससने ।
अनुर्मनको प्रमतवेदनलाई सम्बचन्त्धत मनकायहरुमा पठाउन ससने ।
स्वास््य संस्थाहरु, पामलका तथा स्वास््य कायायलयहरु मार्यत प्रववि र्रिएका ववविर्हरु हेनय
तथा एनालाईमसस र्ने ।
प्रदे श मातहतमा संचालन भै िहेका मनयममत स्वास््य सेवाका काययक्रमहरुको एवककृत रुपमा
िे कमियङ्ग तथा रिपोवटयङ्ग भए नभएको एवकन र्ने ।
ववशेष

र्िी

एवककृत

स्वास््य

सूचना

व्यवस्थापन

प्रर्ाली

अन्त्तर्यतका

काययक्रमहरु

एल.एम.आई.एस., एच.एम.आई.एस., मि.एच.आई.एस., आई.एम.यू. एच आइ आइ एस
लर्ायतका काययक्रमहरुको प्रदे शस्तिमा बसी मनयममत र्लोअप तथा अनुर्मन र्ने ।
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कुन कुन पामलकाले मनयममत तथा तोवकएको समयमा तोवकएको िाँचामा िे कमियङ्ग तथा रिपोवटयङ्ग
कायय सम्पादन र्िे ÷नर्िे को एवकन र्ने ।
चजन्त्सी वकताब ब्यवस्थापन, मालसामानको संिक्षर् ममयत सम्भाि लर्ायतका मबषयमा अनुर्मन
र्ने ।
मनःशुल्क काययक्रमका अत्यावश्यक औषमध तथा साधनहरु न्त्यून मौज्दात भएका स्वास््य
संस्थाहरुको ववविर् मलने ।
मामसक LMIS प्रमतवेदन नपठाएका वा समयमा नपठाउने,

स्वास््य संस्थाहरु, मामसक LMIS

प्रमतवेदन ठीक संर् नभिे का स्वास््य संस्थाहरुको पवहचान र्ने ि मनयममत र्नय लर्ाउने ।
आई.वट. इचन्त्जमनयिले भने प्रदे श स्वास््य मनदे शनालयमा िही आई. वट. ववज्ञको रुपमा कायय र्ने
बजेट बाँिर्ाँि

िकम रु हजािमा
प्रदे श १

प्रदे श २

बार्मती

र्ण्िकी

लुचम्बनी

कर्ायली

सु पचश्चम

१५००

१५००

१५००

१५००

१५००

१५००

१५००

अथय मन्त्रालयद्वािा जािी काययक्रम सञ्चालन मनदे चशका (पमछल्लो संस्किर्), सावयजमनक खरिद
ऐन, मनयमावली तथा आमथयक ब्यवस्थापन सम्बचन्त्ध मनयम अनुसाि र्िी खचय र्ने ब्यवस्था
ममलाउने ।
अमभलेख तथा

अस्पताल, स्वास््य कायायलय, स्थानीयतह एवं स्वास््य संस्थाहरुमा एल.एम.आइय.एस./मि.एच.

प्रमतवेदन

आइय.एस./एच.एम.आइय.एस. एच आइ आइ यस, आइ एम यू सम्बन्त्धी मनयममत कायय
भए/नभएको एवकन र्िी यर्द नभएको अवस्था भएमा कािर् पत्ता लर्ाइय मनयममत र्नय लर्ाउने
ि कुन कुन मनकायहरूबाट मनयममत नभएको हो सो को जानकािी स्वा से वव ब्यवस्थापन
महाशाखामा प्रमतवेदन र्ने ।

सन्त्दभय सामाग्री

एल.एम.आइय.एस./मि.एच.आइय.एस./एच.एम.आइय.एस./एच.एम.आइय.एस./आइ.एम.यू. जस्ता
प्रर्ालीहरु तथा मनदे चशका एवं चेकमलि इत्यार्द ।

१०.

प्रदे श स्तिमा आमथयक प्रशासन तथा आन्त्तरिक मनयन्त्रर्, ववमभन्न प्रकािका चसलमनकल तामलम
लर्ायतका अन्त्य वक्रयाकलापहरु

काययक्रमको

प्रदे श अन्त्तर्यतका कायायलयहरुमा आमथयक प्रशासन तथा आन्त्तरिक मनयन्त्रर्मा सुधाि र्िी सावयजमनक ववचत्तय

परिचय

ब्यवस्थापन प्रर्ालीलाई सुदृिीकिर् र्ने ि स्वास््य जनशचिहरुको ब्यवस्थापकीय तथा चसलनीकल क्षमता
अमभबृवद्ध र्िी सेवाको दायिा बिाउनुका साथै योजना प्रकृया, सामाचजक उत्तिदावयत्व ि सुशासनमा सुधाि
ल्याइ समग्र स्वास््य प्रर्ाली

उदे श्य

सुदृिीकिर् र्नय यो काययक्रम िाचखएको हो ।

सावयजमनक ववचत्तय ब्यवस्थापन प्रर्ालीमा सुधाि र्ने,
कमयचािीको क्षमता अमभबृद्धी तथा सामाचजक उत्तिदावयत्व ि सुशासनमा सुधािमा सुधाि र्ने ,
स्वास््य सेवा सुदृि र्ने

अपेचक्षत

सावयजमनक ववचत्तय ब्यवस्थापन प्रर्ालीमा सुधाि भएको हुन,े

प्रमतर्ल

कमयचािीको क्षमता अमभबृद्धी तथा सामाचजक उत्तिदावयत्व ि सुशासनमा सुधािमा सुधाि भएको हुने,
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स्वास््य सेवा सुदृि भएको हुने ।
सञ्चालन

यस काययक्रम अन्त्तर्यत मनम्न वक्रयाकलापहरु र्ने :

प्रकृया

स्वास््य सुचना प्रर्ाली ब्यवचस्थत तथा सुधाि र्नय HMIS/LMIS Tools छपाई तथा िुवानी र्ने
कायायलय प्रमुख, अस्पताल ब्यवस्थापन समममत, योजना तथा लेखाका कमयचािीहरुलाई आवश्यकता
अनुसािको प्याकेज तयाि पािी ववचत्तय ब्यवस्थापन, कुशल नेतत्ृ व, ब्यवस्थापन तथा सकािात्मक सोच
सम्वचन्त्ध तामलम/र्ोष्ठी सञ्चालन र्ने ।
मार् ि आवश्यकतामा आधारित Clinical लर्ायतका ववमभन्न तामलम संचालन र्ने ।
प्रेषर् केन्त्र तथा अकाचस्मक स्वास््य सेवा व्यवस्थापन, First Aid ि Health Desk सम्बन्त्धी काययक्रम
संचालन र्ने ।
स्वास््य सम्बन्त्धी समन्त्वय तथा अन्त्य समममत बैठक ि ववमभन्न खचय ब्यवस्थापन तथा संचालन र्ने ।
अनुर्मन, मूल्यांकन, स्थलर्त अनुचशक्षर् (MNH, FP, CBIMNCI, MSNP, IP, RDQA, DHIS-2,
HMIS,LMIS) ि अध्ययन अनुसन्त्धान र्ने ।
सम्बचन्त्धत ववषयहरूमा अवलोकन तथा मसकाइ आदान-प्रदान भ्रमर् र्नय सवकने ।
स्वास््य सम्वन्त्धी कृयाकलापहरुको मसकाइ, प्रर्मत समीक्षा तथा ब्यवचस्थत कायायन्त्वयनका लामर् स्वास््य
महाशाखामा समन्त्वय बैठक सञ्चालन र्ने ।
चजल्ला तथा पामलकास्तिमा संचालन हुने योजना प्रकृया तथा स्वास््य सम्वन्त्धी ववमभन्न कृयाकलापहरुको
अनुर्मन, मुल्यांकन तथा स्थलर्त अनुचशक्षर् र्ने ।
आवश्यकता अनुसाि स्वास््य कृयाकलापहरुसंर् सम्बचन्त्धत ववषयमा अवलोकन तथा ज्ञान आदानप्रदान
भ्रमर्को ब्यवस्था र्ने ।
वकशोिवकशोिी मैरी स्वास््य संस्था सुदृिीकिर् तथा क्षमता अमभवृवद्ध र्नय सम्वचन्त्धत तामलम/र्ोष्ठी
सञ्चालन र्ने ।
मबद्युतीय स्वास््य सूचना प्रर्ाली सुधाि तथा टे ली मेमिमसन ब्यवस्थापन ि चजल्ला अस्पतालमा Electronic
Health Record (EHR) प्रर्ाली scale up र्दाय Technical Support र्नय Server स्थापना ि IT
Engineer ब्यवस्थापन र्ने ।
स्वास््य प्रवद्धयन तथा सामाचजक व्यवहाि परिवतयन सञ्चाि सम्बन्त्धी सूचना सम्प्रेषर्, सामग्री छपाइय ि
तामलम/र्ोष्ठी बैठक, समीक्षा तथा योजना काययशाला तथा स्वास््य प्रवद्धयनात्मक कृयाकलापहरू संचालन
र्ने ।
स्थानीय तहसंर् समन्त्वय ववस्ताि तथा प्राववमधक सहयोर्का लामर् चजल्ला तथा प्रदे शस्तिमा स्थानीय
तहसंर् समन्त्वय बैठक, समीक्षा तथा योजना काययशाला सन्त्चालन र्ने ।
िर्नैमतक स्थानमा Nursing staff तथा स्वास््यकमीको

क्षमता ववकास र्नय Skill Lab स्थापना र्ने ।

प्रदे शस्तिमा स्वास््य क्षेरका नीमत, मनयम, मनदे चशका, मापदण्ि तयािी र्नय अन्त्तिकृयात्मक काययक्रम
साथै छपाइ ि ववतिर् समेत र्ने ।
स्वास्थ संस्थाहरूको अवस्था लेखाजेखा ि ववश्लेषर् र्ने, स्तिीकिर् र्ने, स्वास््य सम्वन्त्धी अध्ययन र्ने
।
चजल्लास्तिमा स्वास््य काययक्रमको अधय/वावषयक समीक्षा सञ्चालन र्ने ।
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सामाचजक सेवा इकाइ स्थापना नभएका अस्पतालहरुमा इकाइ स्थापना र्ने तथा

भएका अस्पतालमा

सञ्चालनमा ल्याउने ।
SBA training site ब्यवचस्थत र्नय तामलम हल ि सामाचजक ववकास मन्त्रालयको स्वास््य सेवा
महाशाखामा बैठक हल व्यवस्थापन र्ने ।
चजल्ला अस्पतालमा Electronic Health Record (EHR) प्रर्ाली scale up र्िी सञ्चालनमा ल्याउने ।
उल्लेचखत काययक्रमहरु सञ्चालन र्नय सहजकताय, र्लोअप, आवश्यक सामग्री तथा उपकिर्हरु,
जनशचि, स्टे शनिी,

हल,

दै मनक भ्रमर् भत्ता,

खाजा,

यातायात आर्दमा आमथयक मनयमानुसाि खचय

र्ने ।
बजेट
बाँिर्ाँि

मामथ उल्लेचखत कृयाकलापहरुका लामर् मनम्नानुसाि बजेट बाँिर्ाँि र्रिएको छ ।
कायायन्त्वयन
हुने मनकाय

बजेट रु

कृयाकलापहरु

हजािमा

HMIS/LMIS Tools छपाई तथा िुवानी

१५००

अस्पताल ववकास समममतका पदामधकािीहरुलइय अमभमुचखकिर्

२०००

मार् ि आवश्यकतामा आधारित Clinical लर्ायतका ववमभन्न तामलम

४५००

संचालन
प्रेषर् केन्त्र तथा अकाचस्मक स्वास््य सेवा व्यवस्थापन, First Aid ि

३५००

Health Desk सम्बन्त्धी काययक्रम
स्वास््य सम्बन्त्धी समन्त्वय तथा अन्त्य समममत बैठक ि ववमभन्न खचय

१०००

ब्यवस्थापन
अनुर्मन, मूल्यांकन, स्थलर्त अनुचशक्षर् (MNH, FP, CBIMNCI,

३५००

MSNP, IP, RDQA, DHIS-2, HMIS,LMIS) ि अध्ययन अनुसन्त्धान
प्रदे श स्ति

सम्बचन्त्धत ववषयहरूमा अवलोकन तथा मसकाइ आदान-प्रदान भ्रमर्

१५००

प्रदे श स्वास््य आपुमतय व्यवस्थापन केन्त्र, जनस्वास््य प्रयोर्शाला

५०००

सुदृिीकिर् तथा व्यवस्थापन ि MSS Gap को आधािमा अस्पताल
सुदृिीकिर्
स्वास््य प्रवद्धयन काययक्रम ( मानमसक स्वास््य तथा नसने िोर्, योर्

५०००

ध्यान तथा सकािात्मक व्यवहाि, पोषर् लर्ायत)
स्थानीय तहसंर् समन्त्वय बैठक, समीक्षा तथा योजना काययशाला

२०००

नीमत, मनयम, मनदे चशका, पास्वचचर, मापदण्ि तयािी, ववकास ि परिमाजयन,

२५००

छपाइ, ववतिर् तथा अमभमुचखकिर् समेत
सामाचजक ववकास मन्त्रालयको बैठक, काययकक्ष तथा प्रदे श अस्पतालको
ँ ीर्त सुधाि
SBA तामलम हल ि जनस्वास््य प्रयोर्शालाको पूज
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२०००

स्वास््य क्षेरमा काययित कमयचािीहरुको पेशार्त क्षमता/ आमथयक प्रसाशन

२०००

मनयन्त्रन क्षमता ववकास तामलम काययक्रम
ववद्युतीय स्वास््य सुचना अमभलेख प्रमतवेदन प्रर्ाली ववस्ताि (EHIRRS)/

३५००

सप्टवयि ब्यवस्थापन
आकचस्मक स्थलर्त यातायात व्यवस्थापन / मसलन्त्द एवम् कायायलय

२५००

सञ्चालन तथा ब्यवस्थापकीय खचय

चजल्ला
स्ति

स्वास््य काययक्रमको अधय/बावषयक समीक्षा

३०००

परिमाचजयत HMIS/LMIS टुल्सहरुको स्थानीय तहहरुसंर् अमभमुचखकिर्

३०००

अनुर्मन, मूल्यांकन तथा स्थलर्त अनुचशक्षर् ( MNH, FP, CBIMNCI,

३०००

MSNP, IP, RDQA, DHIS-2, HMIS,LMIS)
MSS Gap को आधािकमा अस्पताल सुद्धिीकिर्

८०००

परकाि तथा मममिया परिचालन र्िी स्वास््य र्मतववमध सम्वन्त्धी

१०००

अन्त्तिवक्रया
अथय मन्त्रालयद्वािा जािी काययक्रम सञ्चालन मनदे चशका (पमछल्लो संस्किर्), सावयजमनक खरिद ऐन,
मनयमावली तथा आमथयक ब्यवस्थापन सम्बन्त्धी मनयम अमनवायय र्िी खचय र्ने ब्यवस्था ममलाउने ।
अमभलेख

काययक्रम सञ्चालन पश्चात संचक्षप्त प्रमतवेदन तयाि र्िी रैमामसक रुपमा स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

तथा

एवं स्वास््य सेवा ववभार्, ब्यवस्थापन महाशाखामा पठाउनु पनेछ ।

प्रमतवेदन
सन्त्दभय

वक्रयाकलापहरुसंर् सम्बचन्त्धत ववमभन्न नीमत, मनयम, मनदे चशका, प्रोटोकल तथा सम्बचन्त्धत ववषयवस्तु

सामाग्री

सम्बन्त्धी लेख िचनाहरु एवं ववज्ञहरुसंर्को सहकाययता ।

११. स्वास््य कायायलय मार्यत स्थानीयतहहरू साथै स्वास््य सं स्थामा िाटा इचन्त्ट्र र्ने कमयचािीहरुलाइय
परिमाचजयत एल एम आइ एस, एच एम आई एस अमभलेख, प्रमतवेदन तथा मामसक अनुर्मन पुचस्तका
ि आइ एम यू समेतको ओरियण्टे शन
काययक्रमको परिचय

आ.व. २०५१/५२ मा एवककृत स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रर्ाली लार्ू भए पश्चात स्वास््य
सेवाहरुको सूचनाहरु एकद्वाि प्रर्ाली मार्यत उपलव्ध र्रिने प्रावधान िहेको छ । एवककृत
स्वास््य सूचना व्यवस्थापन प्रर्ालीको ववकासक्रमसंर्ै यसका लामर् आवश्यक पने अमभलेख
तथा प्रमतवेदन र्ािामहरु समय सापेक्षरुपमा अद्यावमधक हुंदै आएका छन् । २०७०।०७१
मा परिमाजयन पश्चात पून: NHSP, MGD लर्ायत SDG ले मार् र्िे का सूचकहरु मापनका लामर्
आवश्यक सूचनाहरु उपलव्ध हुने र्िी आ.ब. २०७8/०79 मा मौजुदा अमभलेख तथा
प्रमतवेदन र्ािामहरुमा व्यापक परिमाजयन र्िी आ.ब. २०७९/०८० दे चख सवै स्वास््य
संस्थाहरुमा एकैसाथ कायायन्त्वयमा ल्याईएको छ । यसका लामर् स्वास््य संस्थाहरुमा काययित
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सबै कमयचािीहरुलाई (सिकािी, नीचज तथा र्ैह्र सिकािी समेत) परिमाचजयत अमभलेख तथा
प्रमतवेदन प्रर्ाली सम्बन्त्धी अमभमुचखकिर् संचालन र्ने । लोक सेवा आयोर् लर्ायत ववमभन्न
मनकायहरुबाट (स्थायी तथा अस्थायी ) मनयुिी भई स्वास््य सेवामा प्रवेश र्ने
कमयचािीहरुलाई समेत परिमाचजयत HMIS Recording/ Reporting Tools सम्बन्त्धी ज्ञान, सीप
र्दने उद्देश्यले चालु आ.ब. मा यो काययक्रम िाचखएको हो ।साथै Information Management
Unit (IMU) of COVID-19 संर् सम्बचन्त्धत IMU modules (Hospital base, lab base, PoE, CICT,
QR-Code certification इत्यार्द को बािे मा पमन थप अमभमुचखकिर् र्नय यो काययक्रम िाचखएको
हो ।
उदे श्य

स्वास््य क्षेरमा काययित कमयचािीहरुलाई अमभलेख तथा प्रमतवेदन प्रर्ाली सम्बन्त्धी ज्ञान, सीप
प्रदान र्िी त्यांकको र्ुर्स्ति अमभबृद्धी र्नुय यस काययक्रमको मुख्य उद्धेश्य हो । यस
तामलमका मबचशि उद्धेश्यहरु मनम्नानुसाि िहेका छन् ।
एकीकृत स्वास््य सूचना व्यवस्थापन प्रर्ाली (IHMIS) सम्बन्त्धी ज्ञान प्रदान र्ने ।
परिमाचजयत HMIS Recording/Reporting Tools तथा Monthly monitoring sheet भने सीप
ववकास र्िाई प्रमतवेदनमा एकरुपता ल्याउने ।
त्यांकको ववश्लेषर् र्ने सीप ववकास र्िाउने ।

अपेचक्षत प्रमतर्ल

अमभलेख तथा प्रमतवेदन प्रर्ाली सम्बन्त्धी ज्ञान, सीप प्राप्त भई त्यांकको र्ुर्स्ति अमभबृद्धीका
साथै एकीकृत स्वास््य सूचना व्यवस्थापन प्रर्ाली (IHMIS) सम्बन्त्धी ज्ञान प्राप्ती भएको हुनेछ
IMU – COVID 19 सम्बन्त्धी आधािभूत ज्ञान प्राप्त र्िे को हुनछ
े ।
HMIS Recording/Reporting Tools तथा Monthly monitoring sheet भने सीप ववकास भई
प्रमतवेदनमा एकरुपता आउनेछ
त्यांकको ववश्लेषर् र्ने सीप ववकास भएको हुनेछ ।

सञ्चालन प्रकृया

कायय सचालन ववमध
यो काययक्रम सम्पन्न र्नय मनम्न वमोचजमका वक्रयाकलापहरु सञ्चालन र्नुप
य दयछ ।
प्रदे श स्वास््य / सेवा मनदे शनालयले चजल्ला अन्त्तर्यतका पामलका साथै स्वास््य संस्थाहरुमा
काययित कमयचािीहरु मध्येबाट यस पूव य परिमाचजयत HMIS Recording/Reporting Tools
सम्बन्त्धी तामलम नपाएका कमयचािीहरुको नामावली तयाि र्नुप
य नेछ ।
परिमाचजयत IHIMS/DHIS-2 System आर्ामी आ ब बाट नै शुरु र्रिने भएकोले सम्बचन्त्धत प्रदे श
स्वास््य मनदे शनालयले चालु आ ब को साउन तेश्रो हप्ता मभरमा काययक्रम सम्पन्न र्ने ब्यवस्था
ममलाउनु पनेछ ।
प्रदे श स्वास््य / सेवा मनदे शनालयलाई चालु आ.ब.मा यसै प्रयोजनको लामर् मबमनयोचजत
बजेटको परिमधमभर िही प्राथममकताको आधािमा तामलमका सहभार्ीहरुको संख्या मनधायिर्
र्नुप
य नेछ ।
तामलम अवमध ःः
HMIS Recording/Reporting Tools सम्बन्त्धी तालीम ३ (तीन) र्दनको हुनेछ ।
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प्रचशक्षक ःः ४ (चाि जना) ।
–

प्रदे श ि चजल्ला अन्त्तर्यत MToT ि ToT मलएका

–

त्यांक अमधकृत÷सहायक, कम्प्युटि अमधकृत÷सहायक, मेमिकल िे कियि ि

आवश्यकता अनुसाि HMIS Tools मा ववर्तमा ToT प्राप्त र्िे का सुपिभाईजिहरु मध्येबाट
सहभार्ी ःः
स्वास््य÷जनस्वास््य कायायलय एवं मातहतका पामलका एवं स्वास््य संस्थामा िे कमियङ्ग
रिपोटरिङ्गमा संलग्न Focal कमयचािीहरू ।
सहभार्ी संख्याः
तामलमका सहभार्ी संख्या सामान्त्यतयाः ३० जना प्रमत समूह िहनेछ । तथापी उपलब्ध
बजेटको परिमधमभर िही आवश्यकता अनुसाि उि संख्या थप घट र्नय सवकनेछ ।
तामलम स्थान ःः
प्रदे श स्वास््य / सेवा मनदे शनालय, स्वास््य कायायलय वा चजल्ला मभर आवश्यकता अनुसाि
छनौट र्िे को स्थान
अन्त्य
काययक्रम शुरु हुन ु भन्त्दा 7 र्दन अर्ावै तामलम संचालनको काययतामलका अमनवायय रुपमा
सम्बचन्त्धत स्वा.से.वव., व्यवस्थापन महाशाखा, एवककृत स्वास््य सूचना ब्यवस्थापन शाखामा
पठाउनु पनेछ
तामलम काययक्रम र्ुर्स्तिीय बनाउन सम्बचन्त्धत मनकायहरुबाट आवश्यकता अनुसाि
सहजकताय÷श्रोत व्यचि खटाई तामलम समेतको अनुर्मनको व्यवस्था ममलाउन सवकनेछ
बजेट बाँिर्ाँि

िकम रु हजािमा
प्रदे श १

मधेश

बार्मती

र्ण्िकी

लुचम्बनी

कर्ायली

सु पचश्चम

७०१०

४८८०

६७२०

४८००

५२२०

४८००

४५६०

अथय मन्त्रालयद्वािा जािी काययक्रम सञ्चालन मनदे चशका (पमछल्लो संस्किर्), सावयजमनक खरिद
ऐन, मनयमावली तथा आमथयक ब्यवस्थापन सम्बचन्त्ध मनयम अनुसाि र्िी खचय र्ने ब्यवस्था
ममलाउने ।
अमभलेख तथा

कायय सम्पन्न पश्चात सम्बचन्त्धत स्वा से वव ब्यवस्थापन महाशाखालाइय काययक्रम संचालन ि

प्रमतवेदन

खचयको समग्र मलचखत प्रमतवेदन तयाि र्िी पेश र्नुय पने ।

सन्त्दभय सामाग्री

DHIS-2 प्रर्ालीको Resource अन्त्तर्यत िाचखएको परिमाचजयत HMIS का
Recording/Reporting/monthly monitoring sheet संर् सम्बचन्त्धत Power point तथा
परिमाचजयत Tools इत्यार्द ।

१२. स्वास््य कायायलय मार्यत स्थानीयतहहरूको िाटा भेरिवर्केशन एवं र्ुर्स्ति सुधाि, मामसक बैठक,
अधयबावषयक एवं बावषयक सममक्षा साथै बावषयक प्रमतवेदन तयािी एवं छपाइय समेत
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काययक्रमको परिचय

स्वास््य व्यवस्थापनलाई सुदृि ि व्यवचस्थत बनाउने उद्देश्यले स्वास््य संस्थाबाट प्रदान र्िे को
सेवाको अमभलेख अनुसािको प्रमतबेदन भए/नभएको एकीन र्नुक
य ो साथै प्रत्येक मवहना चजल्ला
एवं पामलकाले संचालन र्ने मामसक सूचना संकलन, संकमलत सूचनाको भेरिवर्केशन एवं उि
सूचनाको र्ुर्स्ति सुधाि कायय मनयममत भए/नभएको ववषयमा साथै पामलकास्तिको मामसक
बैठक, अधयबावषयक एवं बावषयक सममक्षा साथै प्रमतवेदन तयािी एवं छपाइय काययक्रम प्रदे शस्तिबाट
संचालन र्ने र्िी यो वक्रयाकलाप िाचखएको हो ।
यस वक्रयाकलाप अन्त्तर्यत प्रदे श मभरका चजल्ला, पामलका ि अन्त्तर्यतका स्वास््य संस्थाहरुबाट
प्रदान र्रिएका सेवाहरुलाई लेखाजोखा र्िी संचामलत स्वास््य काययक्रमको लक्ष्य प्रर्मतको
मनयममत समीक्षा र्िाउने, लक्ष्य अनुसाि प्रर्मत हुन नसकेका कािर्हरु पत्ता लर्ाउने, स्थानीय
तहबाट समाधान हुन ससने भए समाधान र्नय समन्त्वय र्ने । यदी हुन नससने अवस्थामा
चजल्ला मार्यत प्रदे श एवं संचघयस्तिमा लेचख पठाउनका साथै मामसक रुपमा समयमै तोवकएको
प्रर्ालीमा तोवकएको िाँचामा प्रमतवेदन र्नय स्थानीय मनकायलाई सजर् ि सहजता र्िाउनु हो ।
साथै चजल्ला तथा पामलका मभरका स्थानीय स्वास््य संस्थाहरुको मामसक प्रर्मत प्रमतवेदन
संकलन र्ने कायय सम्बचन्त्धत पामलकाको हुने हुंदा पामलकाका स्वास््य प्रमुखले प्रदे श एवं
स्वास््य कायायलयसँर्को समन्त्वयमा मामसक कायय प्रर्मत समीक्षाको स्थान ि र्दन मनचश्चत र्िी
तोवकएको मममतमा उि समीक्षा संचालन र्िाउने समेत चजम्मेवािी समेत प्रदे श स्वास््य
मनदे शनालयको हुनेछ ।

उदे श्य

प्रत्येक मवहना पामलकाले संचालन र्ने मामसक सूचना संकलन, संकमलत सूचनाको भेरिवर्केशन
एवं उि सूचनाको र्ुर्स्ति सुधाि कायय मनयममत भए/नभएको एवकन र्ने
मामसक वैठकमा data verify र्दाय मनम्न प्रवक्रया अमनवायय अवलम्बन र्नुप
य ने हुन्त्छ । Master
Register → Service Register →Tally Sheet → Reporting Form→ Monthly Monitoring
Sheet. यदी र्र्ना र्दाय Data समायोजन र्दाय रुटी र्ेला पिे मा Data सच्याउन लर्ाउनु पदयछ
पामलकास्तिको रैमामसक, अधयबावषयक एवं बावषयक सममक्षा काययक्रम प्रदे शस्तिबाट संचालन र्ने
पामलकास्तिबाट प्राप्त प्रमतबेदनलाई सेवा िचजििसंर् Data Verification र्ने ।
सममक्षा वैठकहरुमा स्वास््य संस्था ि समुदायमा संचालन भएका काययक्रमको लक्ष्य प्रर्मतको
लेखाजोखा र्ने ।
लक्ष्य अनुसाि काययक्रमको प्रर्मत हुन नससनुका कािर्हरु ि समाधानका उपायहरु पत्ता
लर्ाउने
स्थानीय तहमा समाधान हुने सवालहरुलाई स्थानीय रुपमा नै समाधान र्ने ि स्थानीय रुपमा
समाधान हुन नससने सवाललाई प्रदे श एवं स्वास््य कायायलयमा लेचख पठाउने
सम्बचन्त्धत स्वास््य संस्था मभर पने समुदायमा ववशेष र्िी सामाचजक, सांस्कृमतक, आमथयक,
लैवङ्गक, भौर्ोमलक वहसावले सेवा उपभोर् र्नय नसकेका क्षेर ि समुदाय पवहचान र्ने ि मत
क्षेर ि समुदायको सहज पहुँचमा बाधा पुयायउने तत्व पवहचान र्ने ि सम्बोधनका उपायहरु
समेत छलर्लका लामर् कायय योजना बनाउने ।
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मवहला स्वास््य स्वयम सेववका, र्ाउँघि चसलमनक, खोप चसलमनक, स्वास््य संस्था, र्ैि
सिकािी संस्थाहरुको प्रमतवेदनलाई ववश्लेषर् र्िी र्ुर्ात्मक सूचना प्रेवषत र्ने ।
सममक्षा वैठकबाट प्राप्त प्रमतवेदनलाई स्वास््य कायायलयले ववश्लेषर् र्ने साथै स्वास््य संस्थामा
पृष्ठपोषर् र्ने प्रकृयाको थालनी र्ने ।
मामसक रुपमा समयमै प्रदे श ि संचघयस्तिमा प्रमतवेदन प्राप्त र्ने ।
आ ब २०७८।०७९ को सवै स्वास््य संस्थाहरूको ववविर् समेटने र्िी बावषयक प्रमतवेदन
तयाि र्ने ।
अपेचक्षत प्रमतर्ल

प्रत्येक मवहना पामलकाले संचालन र्ने मामसक सूचना संकलन, संकमलत सूचनाको भेरिवर्केशन
एवं उि सूचनाको र्ुर्स्ति सुधाि कायय मनयममत भए/नभएको एवकन भएको हुनेछ ।
पामलकास्तिको रैमामसक, अधयबावषयक एवं बावषयक सममक्षा काययक्रम चजल्लास्तिबाट संचालन
भएको सुमनचश्चत र्ने ।
पामलकास्तिबाट प्राप्त प्रमतबेदनलाई सेवा िचजििसंर् Data Verification भएको हुनेछ
सममक्षा वैठकहरुमा स्वास््य संस्था ि समुदायमा संचालन भएका काययक्रमको लक्ष्य प्रर्मतको
लेखाजोखा भएको हुनछ
े ।
लक्ष्य अनुसाि एवं तोवकएका काययक्रमहरुको प्रर्मत हुन नससनुका कािर्हरु ि समाधानका
उपायहरुका बािे मा बृहत छलर्ल ि समाधानका उपायहरु पत्ता लर्ाईएको हुनछ
े ।
मामसक रुपमा समयमै प्रदे श ि संचघयस्तिमा प्रमतवेदन प्राप्त हुने ।
आ ब २०७७।०७८ को सवै स्वास््य संस्थाहरूको ववविर् समेटने र्िी बावषयक प्रमतवेदन
तयािी हुने ।

सञ्चालन प्रकृया

संचालन अवमधः प्रत्येक मवहनाको दोश्रो साता मभरमा - १ र्दन
सहभार्ीः–
प्रदे शबाट बिीमा - २ जना
चजल्ला मभरका मनजी तथा र्ैह्र सिकािी स्वास््य संस्थाहरुबाट - १ जना (आबश्यकता
अनुसाि)
पामलकाका स्वास््य प्रमुख वा सहायकहरु मध्येबाट - १ जना
संचालन अवमध : प्रत्येक मवहनाको दोश्रो साता मभरमा - १ र्दन
काययक्रम संचालन
प्रदे श एवं स्वास््य कायायलयले समन्त्वय र्िी सम्बचन्त्धत पामलका वा भौर्ोमलक चस्थमतको
आधािमा पामलका मभरका स्वास््य संस्था वा स्वास््य कायायलयमानै मामसक समीक्षाको लामर्
स्थान तोसने ।
काययक्रम संचालन र्दाय एक र्दनको एजेण्िा तयाि र्ने ।
एजेण्िा तयाि र्दाय मनम्न कुिा समावेश हुन ु पनेः
िचजििमा िहेको अमभलेखसँर् प्रमतवेदन भएको िाटा भेरिवर्केशन र्ने
लक्ष्य/प्रर्मत वािे मा छलर्ल र्ने र्िाउने ।
प्रर्मत हुन नससनु कािर् पत्ता लर्ाउने ।
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समाधानको लामर् कायययोजना तयाि र्ने ।
आफ्नो स्वास््य संस्था अन्त्तिर्त आमा समूह वैठक, खोप चसलमनक ि र्ाउँघि चसलमनक
सुपरिवेक्षर् कायय योजना ि प्रर्मत पेश र्ने ।
अचघल्ला मवहनाका मामसक समीक्षामा भएका मनर्ययहरुको कायायन्त्वयनको अवस्थाको अवस्था
आँकलन र्ने ।
पामलका ि चजल्ला स्वास््य कायायलयका लामर् सुझाव तयाि र्ने ।
प्रमतबेदन संकलन क्षेरको अनुकुलता अनुसाि प्रत्येक स्वास््य संस्थावाट प्रत्येक मवहना कुनै १
वा २ वटा सेवा िचजििहरु साथमा ल्याउन लर्ाई िचजििसँर् प्रमतवेदन मभिाई Data
Verification र्ने ।यसिी data verify र्दाय मनम्न अनूसाि data transfer भएको ममलेको वा
नममलेको हेनयु पदयछ । Master Register → Service Register →Tally Sheet → Reporting
Form→ Monthly Monitoring Sheet. यदी र्र्ना र्दाय Data समायोजन र्दाय रुटी र्ेला पिे मा
Data सच्याउन लर्ाउनु पदयछ ।
Data verification का लामर् प्रदे शले बजेट परिमधमभर िही २ वा ३ पटक र्ने । सो काययमा
मनजी तथा र्ैह्र सिकािी संस्थाहरुबाट समेत सहभामर् र्िाउने ।
स्वास््य सेवा उपभोर्मा मवहला, र्रिव ि पछािी पिे का बर्यले भोग्नु पिे का बाधा अविोध
पवहचान र्िी छलर्ल र्ने ।
सममक्षा पश्चात प्रमतवेदन तयाि र्ने ि छपाइय समेत र्ने ।
यस काययका लामर् आवश्यकता अनुसाि ब्यवस्थापन महाशाखाबाट सहचजकिर्का लामर्
सहभामर् र्िाउने ।
सममक्षा र्ोष्ठीको तयािी/संचालन :
स्वास््य सेवा ववभार्बाट पामलका स्तिीय समीक्षाका लामर् प्रदे श एवं चजल्लामा उपलब्ध
र्िाइएको Template समीक्षा काययक्रम संचालन हुनभ
ु न्त्दा कचम्तमा पमन १ हप्ता अर्ाबै प्रत्येक
पामलकाहरुलाई उपलब्ध र्िाई उि र्ािाममा मार् र्रिएका ववविर्हरु अमनवायय रुपमा भनय
लर्ाइय सममक्षामा ल्याउन अनुिोध र्ने ।
प्रदे श एवं स्वास््य कायायलयले आफ्नो मातहतका स्वास््य संस्थाहरुलाई मनधायरित िाँचामा
प्रर्मत मबबिर् भनय लर्ाई सममक्षा र्ोष्ठीमा मार सहभार्ी र्िाउने ।
स्वास््य कायायलय अन्त्तर्यतका सबै स्वास््य संस्थाको मनधायरित सूचकांकको ववश्लेषर् सवहत
उपयुि तरिकाले प्रस्तुमतकिर् र्नय लर्ाउनु पनेछ ।
तयाि भएको प्रस्तुमतकिर् बािे कायायलय प्रमुख तथा काययक्रम र्ोकल ब्यचिहरु वीच
छलर्ल र्िाइय पूवय सममक्षा र्नुप
य दयछ ।
र्ोष्ठीमा संचामलत स्वास््य काययक्रमका पूवय मनधायरित Indicator अनुसाि सम्वचन्त्धत र्ोकल
ब्यचिले चजल्लाको ि सहभार्ी सबै स्वास््य संस्थाको प्रर्मत दे चखने र्िी प्रस्तुमतकिर् र्नुप
य दयछ
चजल्लाको प्रस्तुमतकिर् पश्चात् प्रर्मत र्तसाल भन्त्दा िाम्रो हुन ु वा कमजोि हुनक
ु ा कािर्,
स्वास््य संस्थाले काययक्रम प्रभाबकािी बनाउन चामलएका कदमहरु, स्वास््य संस्थाको समस्या
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समाधानका लामर् र्रिएका प्रयासहरु ि चजल्लाले र्नुप
य ने सहयोर् बािे सम्वचन्त्धत स्वास््य संस्था
प्रमुख वाट प्रस्तुमतकिर् र्िाउनु पदयछ ।
आफ्नो काययक्षर
े मभरका समूदायहरु ववशेष र्िी मवहला, र्िीव तथा बचञ्चतीमा पिे का
समूहहरुलाई स्वास््य सेवा उपभोर् बृवद्ध र्िाउन र्रिएका प्रयासहरु, प्राप्त उपलब्धीहरु, त्यस्ता
बर्य ि क्षेरमा सेवा उपलब्ध र्िाउन पिे का कर्ठनाईहरुको ववश्लेषर्ात्मक प्रमतवेदन पेश र्नुय
पनेछ ।
कायय क्षेर मभर महामािी ि उच्च जोचखममा िहेका क्षेर पवहचान र्ने, मौज्दात, तयािी ि
िोकथामका लामर् र्रिएका प्रयास छलर्ल तथा उि काययलाई थप सुदृि बनाउन आर्ामी
र्दनमा ववमभन्न तहबाट खेल्नु पने भूममकाका बािे मा समेत छलर्ल ि मनर्यय मनकाल्नु पदयछ ।
यसिी सममक्षा र्ोवष्ठबाट मनश्कषयमा मनचस्कएका समग्र ववषयहरु (लैवङ्गक सामाचजक
समावेचशकिर्संर् सम्बचन्त्धत समेत) लाई प्रमतवेदनमा मलवपवद्ध र्रि चालु आ.ब.मा सम्बोधन
र्नय सवकने ि आर्ामी बषय काययक्रम ि बजेटमा समावेश र्नुय पने ववषय छु ट्याएि प्रमतवेदनमा
समावेश र्नुय पदयछ ।
बजेट खचय :
अथय मन्त्रालयबाट जािी भएको कायय सञ्चालन मनदे चशका, (पमछल्लो संस्किर्) मा उल्लेख भए
बमोचजम हुनछ
े । उि मनदे चशका अथय मन्त्रालयको वेव साइटमा िाचखएको छ । अन्त्य खचय
सम्बन्त्धी प्रावधान प्रचमलत आमथयक ऐन मनयम बमोचजम नै हुनेछ ।
बजेटको परिमध मभर िही दे हायका चशषयकमा मनयमानुसाि खचय र्नय सवकने छ :
सहभार्ीहरुको यातायात, दै मनक तथा भ्रमर् खचय
पामलकाका स्वास््य संयोजक, कायायलय सहयोर्ीको भत्ता (मनयमानुसाि)
काययक्रमका सहभार्ीहरुलाई खाजा
संघ ि प्रदे शबाट श्रोत ब्यचिहरू सहभार्ी भएमा दै तथा भ्रमर् खचय
बजेट बाँिर्ाँि

िकम रु हजािमा
प्रदे श १

मधेश

बार्मती

र्ण्िकी

लुचम्बनी

कर्ायली

सु पचश्चम

६८७५

५६१५

६१४५

४६३०

५४५५

४३९०

४४७०

अथय मन्त्रालयद्वािा जािी काययक्रम सञ्चालन मनदे चशका (पमछल्लो संस्किर्), सावयजमनक खरिद
ऐन, मनयमावली तथा आमथयक ब्यवस्थापन सम्बचन्त्ध मनयम अनुसाि हुने र्िी खचय र्ने ब्यवस्था
ममलाउने ।
अमभलेख तथा

प्रदे श एवं चजल्लाबाट पामलकामा खवटएको सुपिभाइजिले स्वास््य संस्थाहरुबाट मामसक

प्रमतवेदन

काययप्रर्मत समीक्षामा संकलन भएका मामसक प्रर्मत प्रमतबेदन HMIS 9.3 / HMIS 9.4 /
HMIS 9.5 ि बैठकमा छलर्ल भएका मबषयलाई समेटेि अमनवाययरुपमा प्रमतबेदन तयाि र्िी
स्वास््य कायायलयमा पेश र्नुय पने छ । स्वास््य संस्थाहरुको मामसक प्रमतवेदन HMIS 9.3 /
HMIS 9.4 / HMIS 9.5 सुधाि र्नुप
य ने अवस्था आएमा स्वास््य संस्थाहरुलाई सुधाि र्नय
लर्ाई समयमा नै प्रदे श तथा चजल्लामा प्राप्त हुने सुमनचश्चतता सम्बचन्त्धत पामलकाका स्वास््य
संयोजक ि प्रदे श तथा चजल्लाबाट खवटएका सुपिभाइजिहरुले र्नुप
य नेछ ।
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प्रदे श तथा स्वास््य कायायलयले मामसक काययप्रर्मत समीक्षा तथा िाटा भेरिवर्केशन ममवटङ्गबाट
प्राप्त भएका सुझाबहरु रैमामसकरुपमा समायोजन र्िी मलचखत रुपमा प्रदे श स्वास््य
मनदे शनालय तथा स्वा.से.वव., व्यवस्थापन महाशाखामा पठाउनु पनेछ ।
सन्त्दभय सामाग्री

वक्रयाकलापहरुसंर् सम्बचन्त्धत ववमभन्न मनमत, मनयम, मनदे चशका, प्रोटोकल तथा सम्बचन्त्धत ववषय
बस्तु सम्बन्त्धी लेख िचनाहरु एवं ववज्ञहरुसंर्को सहकाययमा तयाि पारिएका प्रस्तुमतकिर्हरु,
बावषयक प्रमतवेदन इत्यार्द ।

जजल्ला स्ति

१३. स्वास््य कायायलय मार्यत स्थानीय तहहरूको िाटा भेरिवर्केशन एवं र्ुर्स्ति सुधाि, मामसक बैठक,
अधयबावषयक एवं बावषयक सममक्षा साथै बावषयक प्रमतवेदन तयािी एवं छपाइय समेत
काययक्रमको परिचय

स्वास््य व्यवस्थापनलाई सुदृि ि व्यवचस्थत बनाउने उद्देश्यले स्वास््य संस्थाबाट प्रदान र्िे को
सेवाको अमभलेख अनुसािको प्रमतबेदन भए/नभएको एकीन र्नुक
य ो साथै प्रत्येक मवहना पामलकाले
संचालन र्ने मामसक सूचना संकलन, संकमलत सूचनाको भेरिवर्केशन एवं उि सूचनाको र्ुर्स्ति
सुधाि कायय मनयममत भए/नभएको ववषयमा साथै पामलकास्तिको मामसक बैठक, अधयबावषयक एवं
बावषयक सममक्षा साथै प्रमतवेदन तयािी एवं छपाइय काययक्रम चजल्लास्तिबाट संचालन र्ने र्िी यो
वक्रयाकलाप िाचखएको हो ।
यस वक्रयाकलाप अन्त्तर्यत चजल्लामभर िहेका पामलका अन्त्तर्यतका स्वास््य संस्थाहरुबाट प्रदान
र्रिएका सेवाहरुलाई लेखाजोखा र्िी संचामलत स्वास््य काययक्रमको लक्ष्य प्रर्मतको मनयममत
समीक्षा र्िाउने, लक्ष्य अनुसाि प्रर्मत हुन नसकेका कािर्हरु पत्ता लर्ाउने, स्थानीय तहबाट
समाधान हुन ससने भए समाधान र्नय समन्त्वय र्ने । यदी हुन नससने अवस्थामा चजल्ला मार्यत
प्रदे श एवं संचघयस्तिमा लेचख पठाउनका साथै मामसक रुपमा समयमै तोवकएको प्रर्ालीमा
तोवकएको िाँचामा प्रमतवेदन र्नय स्थानीय मनकायलाई सजर् ि सहजता र्िाउने हो । साथै
चजल्लामभरको स्थानीय पामलकामभर िहेका स्वास््य संस्थाहरुको मामसक प्रर्मत प्रमतवेदन संकलन
र्ने कायय सम्बचन्त्धत पामलकाको हुने हुंदा पामलकाका स्वास््य प्रमुखले स्वास््य कायायलयसँर्को
समन्त्वयमा मामसक कायय प्रर्मत समीक्षाको स्थान ि र्दन मनचश्चत र्िी प्रत्येक मवहना तोवकएको
मममतमा उि समीक्षा संचालन र्िाउने समेत चजम्मेवािी समेत प्रदे श स्वास््य कायायलयको हुनछ
े

उदे श्य

प्रत्येक मवहना पामलकाले संचालन र्ने मामसक सूचना संकलन, संकमलत सूचनाको भेरिवर्केशन
एवं उि सूचनाको र्ुर्स्ति सुधाि कायय मनयममत भए/नभएको एवकन र्ने
पामलकास्तिमा संचामलत काययक्रमहरुको चौमामसक एवं बावषयक सममक्षा काययक्रम चजल्ला
स्तिबाट संचालन र्ने ।
पामलकास्तिबाट प्राप्त प्रमतबेदनलाई सेवा िचजििसंर् Data Verification र्ने ।
सममक्षा वैठकहरुमा स्वास््य संस्था ि समुदायमा संचालन भएका काययक्रमको लक्ष्य प्रर्मतको
लेखाजोखा र्ने ।
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लक्ष्य अनुसाि काययक्रमको प्रर्मत हुन नससनुका कािर्हरु ि समाधानका उपायहरु पत्ता लर्ाउने
स्थानीय तहमा समाधान हुने सवालहरुलाई स्थानीय रुपमा नै समाधान र्ने ि स्थानीय रुपमा
समाधान हुन नससने सवाललाई स्वास््य कायायलयमा लेचख पठाउने
सम्बचन्त्धत स्वास््य संस्था मभर पने समुदायमा ववशेष र्िी सामाचजक, सांस्कृमतक, आमथयक,
लैवङ्गक, भौर्ोमलक वहसावले सेवा उपभोर् र्नय नसकेका क्षेर ि समुदाय पवहचान र्ने ि मत क्षेर
ि समुदायको सहज पहुँचमा बाधा पुयायउने तत्व पवहचान र्ने ि सम्बोधनका उपायहरु समेत
छलर्लका लामर् कायय योजना बनाउने ।
मवहला स्वास््य स्वयम सेववका, र्ाउँघि चसलमनक, खोप चसलमनक, स्वास््य संस्था, र्ैि सिकािी
संस्थाहरुको प्रमतवेदनलाई ववश्लेषर् र्िी र्ुर्ात्मक सूचना प्रेवषत र्ने

।

सममक्षा वैठकबाट प्राप्त प्रमतवेदनलाई स्वास््य कायायलयले ववश्लेषर् र्ने साथै स्वास््य संस्थामा
पृष्ठपोषर् र्ने प्रकृयाको थालनी र्ने ।
मामसक रुपमा समयमै प्रदे श ि संचघयस्तिमा प्रमतवेदन प्राप्त र्ने ।
आ ब २०७८।०७९ को सवै स्वास््य संस्थाहरूको ववविर् समेटने र्िी बावषयक प्रमतवेदन तयाि
र्ने ।
अपेचक्षत प्रमतर्ल

प्रत्येक मवहना पामलकाले संचालन र्ने मामसक सूचना संकलन, संकमलत सूचनाको भेरिवर्केशन
एवं उि सूचनाको र्ुर्स्ति सुधाि कायय मनयममत भए/नभएको एवकन भएको हुनेछ ।
पामलका स्तिको चौमामसक एवं बावषयक सममक्षा काययक्रम चजल्लास्तिबाट संचालन भएको सुमनचश्चत
र्ने ।
पामलकास्तिबाट प्राप्त प्रमतबेदनलाई सेवा िचजििसंर् Data Verification भएको हुनेछ
सममक्षा वैठकहरुमा स्वास््य संस्था ि समुदायमा संचालन भएका काययक्रमको लक्ष्य प्रर्मतको
लेखाजोखा भएको हुनछ
े ।
लक्ष्य अनुसाि एवं तोवकएका काययक्रमहरुको प्रर्मत हुन नससनुका कािर्हरु ि समाधानका
उपायहरुका बािे मा बृहत छलर्ल ि समाधानका उपायहरु पत्ता लर्ाईएको हुनछ
े ।
मामसक रुपमा समयमै प्रदे श ि संचघयस्तिमा प्रमतवेदन प्राप्त हुने ।
आ ब २०७७।०७८ को सवै स्वास््य संस्थाहरूको ववविर् समेटने र्िी बावषयक प्रमतवेदन
तयािी हुने ।

सञ्चालन प्रकृया

संचालन अवमधः प्रत्येक मवहनाको दोश्रो साता मभरमा - १ र्दन
सहभार्ीः–
स्वास््य कायायलयबाट बिीमा - २ जना
चजल्ला मभरका मनजी तथा र्ैह्र सिकािी स्वास््य संस्थाहरुबाट - १ जना (आबश्यकता अनुसाि)
पामलकाका स्वास््य प्रमुख वा सहायकहरु मध्येबाट - १ जना
संचालन अवमध : प्रत्येक मवहनाको दोश्रो साता मभरमा - १ र्दन
काययक्रम संचालन
स्वास््य कायायलयले समन्त्वय र्िी सम्बचन्त्धत पामलका वा भौर्ोमलक चस्थमतको आधािमा पामलका
मभरका स्वास््य संस्था वा स्वास््य कायायलयमानै मामसक समीक्षाको लामर् स्थान तोसने ।
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काययक्रम संचालन र्दाय एक र्दनको एजेण्िा तयाि र्ने ।
एजेण्िा तयाि र्दाय मनम्न कुिा समावेश हुन ु पनेः
िचजििमा िहेको अमभलेखसँर् प्रमतवेदन भएको िाटा भेरिवर्केशन र्ने
लक्ष्य/प्रर्मत वािे मा छलर्ल र्ने र्िाउने ।
प्रर्मत हुन नससनु कािर् पत्ता लर्ाउने ।
समाधानको लामर् कायययोजना तयाि र्ने ।
आफ्नो स्वास््य संस्था अन्त्तिर्त आमा समूह वैठक, खोप चसलमनक ि र्ाउँघि चसलमनक
सुपरिवेक्षर् कायय योजना ि प्रर्मत पेश र्ने ।
अचघल्ला मवहनाका मामसक समीक्षामा भएका मनर्ययहरुको कायायन्त्वयनको अवस्थाको अवस्था
आँकलन र्ने ।
पामलका ि चजल्ला स्वास््य कायायलयका लामर् सुझाव तयाि र्ने ।
प्रमतबेदन संकलन क्षेरको अनुकुलता अनुसाि प्रत्येक स्वास््य संस्थावाट प्रत्येक मवहना कुनै १
वा २ वटा सेवा िचजििहरु साथमा ल्याउन लर्ाई िचजििसँर् प्रमतवेदन मभिाई Data Verification
र्ने ।यसिी data verify र्दाय मनम्न अनूसाि data transfer भएको ममलेको वा नममलेको हेनयु पदयछ
। Master Register → Service Register →Tally Sheet → Reporting Form→ Monthly
Monitoring Sheet. यदी र्र्ना र्दाय Data समायोजन र्दाय रुटी र्ेला पिे मा Data सच्याउन
लर्ाउनु पदयछ ।
स्वास््य सेवा उपभोर्मा मवहला, र्रिव ि पछािी पिे का बर्यले भोग्नु पिे का बाधा अविोध पवहचान
र्िी छलर्ल र्ने ।
बावषयक सममक्षा र्ोष्ठीको तयािी/संचालन :
स्वास््य सेवा ववभार्बाट पामलका स्तिीय समीक्षाका लामर् चजल्लामा उपलब्ध र्िाइएको
Template समीक्षा काययक्रम संचालन हुनभ
ु न्त्दा कचम्तमा पमन १ हप्ता अर्ाबै प्रत्येक
पामलकाहरुलाई उपलब्ध र्िाई उि र्ािाममा मार् र्रिएका ववविर्हरु अमनवायय रुपमा भनय
लर्ाइय सममक्षामा ल्याउन अनुिोध र्ने ।
स्वास््य कायायलयले आफ्नो मातहतका स्वास््य संस्थाहरुलाई मनधायरित िाँचामा प्रर्मत मबबिर्
भनय लर्ाई सममक्षा र्ोष्ठीमा मार सहभार्ी र्िाउने ।
स्वास््य कायायलय अन्त्तर्यतका सबै स्वास््य संस्थाको मनधायरित सूचकांकको ववश्लेषर् सवहत
उपयुि तरिकाले प्रस्तुमतकिर् र्नय लर्ाउनु पनेछ ।
तयाि भएको प्रस्तुमतकिर् बािे कायायलय प्रमुख तथा काययक्रम र्ोकल ब्यचिहरु वीच छलर्ल
र्िी पूवय सममक्षा र्नुप
य दयछ ।
र्ोष्ठीमा संचामलत स्वास््य काययक्रमका पूवय मनधायरित Indicator अनुसाि सम्वचन्त्धत र्ोकल
ब्यचिले चजल्लाको ि सहभार्ी सबै स्वास््य संस्थाको प्रर्मत दे चखने र्िी प्रस्तुमतकिर् र्नुप
य दयछ
चजल्लाको प्रस्तुमतकिर् पश्चात् प्रर्मत र्त साल भन्त्दा िाम्रो हुन ु वा कमजोि हुनक
ु ा कािर्, स्वास््य
संस्थाले काययक्रम प्रभाबकािी बनाउन चामलएका कदमहरु, स्वास््य संस्थाको समस्या समाधानका

358

लामर् र्रिएका प्रयासहरु ि चजल्लाले र्नुप
य ने सहयोर् बािे सम्वचन्त्धत स्वास््य संस्था प्रमुख वाट
प्रस्तुमतकिर् र्िाउनु पदयछ ।
आफ्नो काययक्षर
े मभरका समूदायहरु ववशेष र्िी मवहला, र्िीव तथा बचञ्चतीमा पिे का समूहहरुलाई
स्वास््य सेवा उपभोर् बृवद्ध र्िाउन र्रिएका प्रयासहरु, प्राप्त उपलब्धीहरु, त्यस्ता बर्य ि क्षेरमा
सेवा उपलब्ध र्िाउन पिे का कर्ठनाईहरुको ववश्लेषर्ात्मक प्रमतवेदन पेश र्नुय पनेछ ।
कायय क्षेर मभर महामािी ि उच्च जोचखममा िहेका क्षेर पवहचान र्ने, मौज्दात, तयािी ि
िोकथामका लामर् र्रिएका प्रयास छलर्ल तथा उि काययलाई थप सुदृि बनाउन आर्ामी
र्दनमा ववमभन्न तहबाट खेल्नु पने भूममकाका बािे मा समेत छलर्ल ि मनर्यय मनकाल्नु पदयछ ।
यसिी

सममक्षा

र्ोवष्ठबाट

मनश्कषयमा

मनचस्कएका

समग्र

ववषयहरु

(लैवङ्गक

सामाचजक

समावेचशकिर्संर् सम्बचन्त्धत समेत) लाई प्रमतवेदनमा मलवपवद्ध र्रि चालु आ.ब.मा सम्बोधन र्नय
सवकने ि आर्ामी बषय काययक्रम ि बजेटमा समावेश र्नुय पने ववषय छु ट्याएि प्रमतवेदनमा समावेश
र्नुय पदयछ ।
बजेट खचय :
अथय मन्त्रालयबाट जािी भएको कायय सञ्चालन मनदे चशका, (पमछल्लो संस्किर्) मा उल्लेख भए
बमोचजम हुनेछ । उि मनदे चशका अथय मन्त्रालयको वेव साइटमा िाचखएको छ । अन्त्य खचय
सम्बन्त्धी प्रावधान प्रचमलत आमथयक ऐन मनयम बमोचजम नै हुनेछ ।
बजेटको परिमध मभर िही दे हायका चशषयकमा मनयमानुसाि खचय र्नय सवकने छ :
सहभार्ीहरुको यातायात, दै मनक तथा भ्रमर् खचय
पामलकाका स्वास््य संयोजक, कायायलय सहयोर्ीको भत्ता (मनयमानुसाि)
काययक्रमका सहभार्ीहरुलाई खाजा
संघ ि प्रदे शबाट श्रोत ब्यचिहरू सहभार्ी भएमा दै तथा भ्रमर् खचय
बजेट बाँिर्ाँि

LMBIS मा पामलकाहरुमा अवचस्थत स्वास््य संस्थाहरुको संख्याको आधािमा प्राप्त हुन आएको
न्त्यूनतम िकम रु २ लाख २० हजाि दे चख अमधकतम ८ लाख २० हजाि सम्म बजेट ववमनयोजन
भएको छ ।
अथय मन्त्रालय द्वािा जािी काययक्रम सञ्चालन मनदे चशका (पमछल्लो संस्किर्), सावयजमनक खरिद
ऐन, मनयमावली तथा आमथयक ब्यवस्थापन सम्बचन्त्ध मनयम अनुसाि खचय र्ने ब्यवस्था ममलाउने

अमभलेख तथा

चजल्लाबाट पामलकामा खवटएको सुपिभाइजिले स्वास््य संस्थाहरुबाट मामसक काययप्रर्मत

प्रमतवेदन

समीक्षामा संकलन भएका मामसक प्रर्मत प्रमतबेदन HMIS 9.3 / HMIS 9.4 / HMIS 9.5
ि बैठकमा छलर्ल भएका मबषयलाई समेटेि अमनवाययरुपमा प्रमतबेदन तयाि र्िी स्वास््य
कायायलयमा पेश र्नुय पने छ । स्वास््य संस्थाहरुको मामसक प्रमतवेदन HMIS 9.3 / HMIS
9.4 / HMIS 9.5 सुधाि र्नुप
य ने अवस्था आएमा स्वास््य संस्थाहरुलाई सुधाि र्नय लर्ाई
समयमा नै चजल्लामा प्राप्त हुने सुमनचश्चतता सम्बचन्त्धत पामलकाका स्वास््य संयोजक ि चजल्लाबाट
खवटएका सुपिभाइजिहरुले र्नुप
य नेछ ।
स्वास््य प्रमुख एवं जनस्वास््य अमधकृतले पामलकास्तिमा प्रत्येक मवहना संचालन हुने काययप्रर्मत
समीक्षा तथा िाटा भेरिवर्केशन ममवटङ्ग मनयममत अनुर्मन र्नेछन् । व्यवस्थापन महाशाखा तथा
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प्रादे चशक स्वास््य मनदे शनालयवाट समेत काययक्रमको अनुर्मन र्रिनेछ । स्वास््य कायायलयले
मामसक काययप्रर्मत समीक्षा तथा िाटा भेरिवर्केशन ममवटङ्गबाट प्राप्त भएका सुझाबहरु चौमामसक
रुपमा समायोजन र्िी प्रदे श स्वास््य मनदे शनालय तथा स्वा.से.वव., व्यवस्थापन महाशाखामा
पठाउनु पनेछ ।
सन्त्दभय सामाग्री

वक्रयाकलापहरुसंर् सम्बचन्त्धत ववमभन्न मनमत, मनयम, मनदे चशका, प्रोटोकल तथा सम्बचन्त्धत ववषय
बस्तु सम्बन्त्धी लेख िचनाहरु एवं ववज्ञहरुसंर्को सहकाययमा तयाि पारिएका प्रस्तुमतकिर्हरु
इत्यार्द ।

१४. स्वास््य कायायलय मार्यत स्थानीय तहहरू साथै स्वास््य सं स्थामा िाटा इचन्त्ट्र र्ने कमयचािीहरुलाइय
परिमाचजयत एल एम आइ एस, एच एम आई एस अमभलेख, प्रमतवेदन तथा मामसक अनुर्मन पुचस्तका
ि आइ एम यू समेतको ओरियण्टे शन
काययक्रमको परिचय

आ.व. २०५१/५२ मा एवककृत स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रर्ाली लार्ू भए पश्चात स्वास््य
सेवाहरुको सूचनाहरु एकद्वाि प्रर्ाली मार्यत उपलव्ध र्रिने प्रावधान िहेको छ । एवककृत
स्वास््य सूचना व्यवस्थापन प्रर्ालीको ववकासक्रमसंर्ै यसका लामर् आवश्यक पने अमभलेख तथा
प्रमतवेदन र्ािामहरु समय सापेक्षरुपमा अद्यावमधक हुंदै आएका छन् । २०७०।०७१ मा
परिमाजयन पश्चात पून: NHSP, MGD लर्ायत SDG ले मार् र्िे का सूचकहरु मापनका लामर्
आवश्यक सूचनाहरु उपलव्ध हुने र्िी आ.ब. २०७8/०79 मा मौजुदा अमभलेख तथा प्रमतवेदन
र्ािामहरुमा व्यापक परिमाजयन र्िी आ.ब. २०७९/०८० दे चख सवै स्वास््य संस्थाहरुमा
एकैसाथ कायायन्त्वयमा ल्याईएको छ । यसका लामर् स्वास््य संस्थाहरुमा काययित सबै
कमयचािीहरुलाई (सिकािी, नीचज तथा र्ैह्र सिकािी समेत) परिमाचजयत अमभलेख तथा प्रमतवेदन
प्रर्ाली सम्बन्त्धी अमभमुचखकिर् संचालन र्ने । लोक सेवा आयोर् लर्ायत ववमभन्न मनकायहरुबाट
(स्थायी तथा अस्थायी ) मनयुिी भई स्वास््य सेवामा प्रवेश र्ने कमयचािीहरुलाई परिमाचजयत
HMIS Recording/ Reporting Tools सम्बन्त्धी ज्ञान, सीप र्दने उद्देश्यले चालु आ.ब. मा यो
काययक्रम िाचखएको हो ।साथै Information Management Unit (IMU) of COVID-19 संर्
सम्बचन्त्धत IMU modules (Hospital base, lab base, PoE, CICT, QR-Code certification इत्यार्द
को बािे मा पमन थप अमभमुचखकिर् र्नय यो काययक्रम िाचखएको हो

उदे श्य

स्वास््य क्षेरमा काययित कमयचािीहरुलाई अमभलेख तथा प्रमतवेदन प्रर्ाली सम्बन्त्धी ज्ञान, सीप
प्रदान र्िी त्यांकको र्ुर्स्ति अमभबृद्धी र्नुय यस काययक्रमको मुख्य उद्धेश्य हो । यस तामलमका
मबचशि उद्धेश्यहरु मनम्नानुसाि िहेका छन् ।
एकीकृत स्वास््य सूचना व्यवस्थापन प्रर्ाली (IHMIS) सम्बन्त्धी ज्ञान प्रदान र्ने ।
परिमाचजयत HMIS Recording/Reporting Tools भने सीप ववकास र्िाई प्रमतवेदनमा एकरुपता
ल्याउने ।
त्यांकको ववश्लेषर् र्ने सीप ववकास र्िाउने ।
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अपेचक्षत प्रमतर्ल

अमभलेख तथा प्रमतवेदन प्रर्ाली सम्बन्त्धी ज्ञान, सीप प्राप्त भई त्यांकको र्ुर्स्ति अमभबृद्धीका
साथै एकीकृत स्वास््य सूचना व्यवस्थापन प्रर्ाली (IHMIS) सम्बन्त्धी ज्ञान प्राप्ती भएको हुनेछ
HMIS Recording/Reporting Tools भने सीप ववकास भई प्रमतवेदनमा एकरुपता आउनेछ
त्यांकको ववश्लेषर् र्ने सीप ववकास भएको हुनेछ ।

सञ्चालन प्रकृया

कायय सचालन ववमध
यो काययक्रम सम्पन्न र्नय मनम्न वमोचजमका वक्रयाकलापहरु सञ्चालन र्नुप
य दयछ ।
स्वास््य / सेवा कायायलयले चजल्ला अन्त्तर्यतका पामलका साथै मबमभन्न स्वास््य संस्थाहरुमा
काययित कमयचािीहरु मध्येबाट यस पूवय परिमाचजयत HMIS Recording/Reporting Tools सम्बन्त्धी
तामलम नपाएका कमयचािीहरुको नामावली तयाि र्नुप
य नेछ ।
स्वास््य / सेवा कायायलयलाई चालु आ.ब.मा यसै प्रयोजनको लामर् मबमनयोचजत बजेटको
परिमधमभर िही प्राथममकताको आधािमा तामलमका सहभार्ीहरुको संख्या मनधायिर् र्नुयपनेछ ।
तामलम अवमध ःः
HMIS Recording/Reporting Tools सम्बन्त्धी तालीम ३ (तीन) र्दनको हुनेछ ।
प्रचशक्षक ःः ४ (चाि जना) ।
–

स्वास््य प्रमुख ि जनस्वास््य अमधकृत

–

त्याक

अमधकृत÷सहायक,

कम्प्युटि

अमधकृत÷सहायक,

मेमिकल

िे कियि

ि

आवश्यकता अनुसाि HMIS Tools मा ववर्तमा ToT प्राप्त र्िे का सुपिभाईजिहरु मध्येबाट
सहभार्ी ःः
स्वास््य÷जनस्वास््य कायायलय एवं मातहतका पामलका एवं स्वास््य संस्थामा िे कमियङ्ग रिपोटरिङ्गमा
संलग्न कमयचािीहरू ।
सहभार्ी संख्याः
तामलमका सहभार्ी संख्या सामान्त्यतयाः ३० जना प्रमत समूह िहनेछ । तथापी चजल्लालाई
उपलब्ध बजेटको परिमधमभर िही आवश्यकता अनुसाि उि संख्या थप घट र्नय सवकनेछ ।
तामलम स्थान ःः
स्वास््य कायायलय वा चजल्ला मभर आवश्यकता अनुसाि छनौट र्िे को स्थान
अन्त्य
चजल्लाले काययक्रम शुरु हुन ु भन्त्दा १५ र्दन अर्ावै तामलम संचालनको काययतामलका अमनवायय
रुपमा सम्बचन्त्धत प्रदे श स्वास््य मनदे शनालय तथा स्वा.से.वव., व्यवस्थापन महाशाखा, एवककृत
स्वास््य सूचना ब्यवस्थापन शाखामा पठाउनु पनेछ
तामलम

काययक्रम

र्ुर्स्तिीय

बनाउन

सम्बचन्त्धत

मनकायहरुबाट

आवश्यकता

अनुसाि

सहजकताय÷श्रोत व्यचि खटाई तामलम अनुर्मनको व्यवस्था ममलाउन सवकनेछ ।
बजेट बाँिर्ाँि

चजल्लाको पामलका तथा स्वास््य संस्थाको संख्याहरू हेिी रू. २ लाख १० हजाि दे खी रू ६
लाख ६० हजाि सम्म बजेटको ब्यवस्था र्रिएको छ । अथय मन्त्रालयद्वािा जािी काययक्रम
सञ्चालन मनदे चशका (पमछल्लो सं स्किर्), सावयजमनक खरिद ऐन, मनयमावली तथा आमथयक
ब्यवस्थापन सम्बचन्त्ध मनयम अनुसाि खचय र्ने ब्यवस्था ममलाउने ।
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अमभलेख तथा

कायय सम्पन्न पश्चात सम्बचन्त्धत प्रदे श स्वास््य मनदे शनालय एवं स्वा से वव ब्यवस्थापन

प्रमतवेदन

महाशाखालाइय काययक्रम संचालन ि खचयको समग्र मलचखत प्रमतवेदन तयाि र्िी पेश र्नुय पने ।

सन्त्दभय सामाग्री

HMIS Recording/Reporting Tools आर्द ।

१५.

त्यांक ब्यवस्थापन समममत मनमायर् तथा त्यांक मबमलेषर् र्िी मनयममत प्रस्तुमतकिर्

काययक्रमको परिचय

स्वास््य व्यवस्थापनलाई सुदृि ि व्यवचस्थत बनाउने उद्देश्यले स्वास््य संस्थाबाट प्रदान र्िे को
सेवाको अमभलेख अनुसािको प्रमतबेदन भए/नभएको एकीन र्नुक
य ो साथै प्रत्येक मवहना चजल्ला
तथा पामलकाले संचालन र्ने मामसक सूचना संकलन, संकमलत सूचनाको भेरिवर्केशन एवं उि
सूचनाको र्ुर्स्ति सुधाि कायय मनयममत भए/नभएको ववषयमा साथै पामलकास्तिको मामसक
बैठक, अधयबावषयक एवं बावषयक सममक्षा साथै प्रमतवेदनहरुलाइय ब्यवचस्थत तथा पृष्ठपोषर्
प्रर्ालीलाइय ब्यवचस्थत र्नय एउटा त्यांक ब्यवस्थापन समममत र्ठन र्िी सो समममत मार्यत
त्यांकको ववमलेषर् तथा प्रस्तुती र्ने र्िी सवै चजल्लामा यो वक्रयाकलाप िाचखएको हो ।

उदे श्य

स्वास््य कायायलय एवं पामलकाहरु साथै स्वास््य संस्थाहरुको मामसक प्रर्मत प्रमतवेदनहरुलाइय
ब्यवचस्थत तथा पृष्ठपोषर् प्रर्ालीलाइय ब्यवचस्थत र्नय एक त्यांक ब्यवस्थापन समममत र्ठन
र्िी सो समममत मार्यत त्यांकको ववमलेषर् तथा प्रस्तुती र्ने

अपेचक्षत प्रमतर्ल

प्रदे श अन्त्तर्यतका स्वास््य कायायलय एवं पामलकाहरु साथै स्वास््य संस्थाहरुको मामसक प्रर्मत
प्रमतवेदनहरुलाइय ब्यवचस्थत तथा पृष्ठपोषर् प्रर्ालीलाइय ब्यवचस्थत र्नय एक त्यांक ब्यवस्थापन
समममत र्ठन र्िी सो समममत मार्यत त्यांकको ववमलेषर् तथा प्रस्तुती भएको हुनछ
े ।

सञ्चालन प्रकृया

स्वास््य कायायलय प्रमुखको अध्यक्षतामा बैठक बस्ने ।
बैठकबाट त्यांकसंर् सम्बचन्त्धत पदामधकािीहरु तथा चजल्लामा काययित दातृ मनकायका
पदामधकािीहरु समेत संलग्नतामा ५ दे चख ७ जना सम्मको समममत र्ठन र्ने ।
उि समममतले मामसक रुपमा २० र्ते मभर वैठक वस्ने ि अचघल्लो मवहनाको त्यांकको
सममक्षा ि प्रतुतीकिर् र्ने ।
प्रत्येक मवहनाको २० र्ते रिपोवटङ् स्टाटस मनकाली प्रमतवेदन नर्ने संस्थाको नामावली
मनकाल्ने ।
सुधाि र्नय पने क्षेरको पवहचान र्रि सम्बचन्त्धत पामललकालाई लाई ववश्लेषर्ात्मक त्यांक
सवहत पराचाि र्ने ।
पामलका स्तिको वटम र्ठन र्ने ि आबश्यकता अनुसाि त्यांकको रुटीका आधािमा स्थलर्त
अनुर्मनको योजना बनाउने ि सोही अनुसाि र्ने ।
िे कमियङ ि रिपोवटयङका टुलहरु सम्बचन्त्धत पामलका ि स्वास््य संस्थामा पुर्े नपुर्क
े ो ि ववतिर्
भए नभएको सुमनचश्चत र्ने ।
मनजी सेवा प्रदायकहरुबाट मनयममत रुपमा प्रमतवेदन भए नभएको हेने ि रिपोवटयङमा योर्दानको
सममक्षा र्ने ।
अस्पतालसंर् समन्त्वय र्रि प्रमतवेदन भए नभएको सुमनचश्चत र्ने ि प्राववमधक सहयोर् र्ने
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कुनै प्रमतवेदन ईकाईहरु थप घट र्नय पने वा अनाबश्यक थवपएको भए सोको मुल्यांकन र्रि
सच्याउन स्वास््य मनदे शनालयलाई औपचारिक अनुिोध र्ने ।
त्यांकको र्ुर्स्ति सुधाि सम्बन्त्धमा आकचस्मक सहयोर् (आमथयक तथा प्राववमधक) आवश्यक
भएमा चजल्ला चस्थत दातृ मनकायहरुसंर् समन्त्वय र्िी सुधािको सुमनचश्चतता र्ने ।
नोटः त्यांक समममतमा बिीमा ५ दे खी ७ जना सम्मको कोि वटम हुदा िाम्रो हुने ।
बजेट बाँिर्ाँि

उल्लेचखत कायय र्नयकालामर् रु ४० हजािको ब्यवस्था र्रिएको छ । उि िकमबाट मनयममत
बैठक संचालन र्नय सवकनेछ । अन्त्तमा यस काययको समग्र प्रमतवेदन तयाि र्रि िाख्नु पनेछ
।
खचय र्दाय अथय मन्त्रालयद्वािा जािी काययक्रम सञ्चालन मनदे चशका (पमछल्लो संस्किर्),
सावयजमनक खरिद ऐन, मनयमावली तथा आमथयक ब्यवस्थापन सम्बचन्त्ध मनयम अनुसाि खचय र्ने
ब्यवस्था ममलाउने

अमभलेख तथा

कायय सम्पन्न भए पश्चात सफ्टवेयि वा प्रर्ालीमा प्रववि र्नुप
य ने छ । यर्द त्यस्तो सफ्टवेयि वा

प्रमतवेदन

प्रर्ालीको ववकाश नभएको खण्िमा स्वा से वव ब्यवस्थापन महाशाखालाइय काययक्रम संचालन ि
खचयको समग्र मलचखत प्रमतवेदन तयाि र्िी पेश र्ने ।

सन्त्दभय सामाग्री
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क्षयिोर् काययक्रम
यसिोर् मनयन्त्रर् कायभिमबाट सातवटै प्रदेशमा गएका कायभिमहरू दे हाय अनस
ु ाि िहेका छन ् ।
पुन: उपचािमा दताय भएका, एवं असहाय तथा र्िीब मबिामीहरूलाई उपचाि अवमधभि पोषर् भत्ता, औषधी प्रमतिोधी क्षयिोर्का
मबिामीहरूका लामर् पोषर्, यातायात तथा आधािभूत पिीक्षर् तथा जवटलता व्यवस्थापन खचय तथा जवटलता व्यवस्थापन
खचय
(१)संघीय तथा प्रदे श अस्पताल, स्वास््य ववज्ञान प्रमतष्ठान अस्पताल, मेमिकल कलेज तथा ठू ला मनजी अस्पतालमा क्षयिोर्
मनदान, िे र्िल तथा उपचाि व्यवस्थापन तथा सुदृविकिर् (2) क्षयिोर्का जोचखम समूहमा एवं कािार्ाि, एन.आि.एच.
(NRH) केन्त्र, स्वास््य सेवाको पहुँचबाट टािा तथा क्षयिोर् जोखीम समहुमा क्षयिोर् चस्क्रमनङ तथा मनदान काययक्रम
अटोमेवटक वप सी आि(GeneXpert) मबस्ताि, सुदृविकिर्, पिीक्षर् व्यवस्थापन एवं ममयत सम्भाि एसी, वप्रन्त्टि, ब्याकअप
लर्ायतका सामाग्री। एससपटय तथा एम िी आि सेन्त्टिमा इन्त्टिनेट खचय जिान एवं महसुल खचय
eTB िचजस्टि एवं िी.एच.आई.एस.-२ सम्बन्त्धी स्वास््य संस्थाहरूलाई तामलम, क्षयिोर् काययक्रमको अधयवावषयक कोहटय
समीक्षा मि.आि. काययक्रम समेत
क्षयिोर् आधािभूत तथा पुनतायजर्ी तामलम
क्षयिोर् मुि नेपाल घोषर्ा अमभयानका ववमभन्न कृयालकलापहरु
क्षयिोर्का मबिामीको उपचाि व्यवस्थापनका लामर् िे र्िल सेन्त्टि तथा होस्टे ल सञ्चालन खचय/अनुदान
चजल्ला बाट पामलका एवं मि.आि उपचाि केन्त्रबाट उपकेन्त्रसम्म औषधी, प्रयोर्शाला सामाग्री तथा अन्त्य बस्तु िुवानी, ववश्व
क्षयिोर् र्दवस मनाउने, सुपरिवेक्षर् तथा स्थलर्त अनुचशक्षर्ा तथा अनुर्मन, प्रयोर्शाला सुपिभाइजनि द्वािा प्रयोर्शाला
र्ुर्स्ति सुधाि, सयुसीका लामर् खकाि संकलन
चजल्लास्ति क्षयिोर् कोहटय ववश्लेषर् तथा अधयवावषयक समीक्षा र्ोष्ठी
क्षयिोर्

एच यम आई यस टुल्स छपाई, स्थलर्त अनुचशक्षर् तथा अनुर्मन, ववश्व क्षयिोर् र्दवस मनाउन

िी आि सेन्त्टि सवसेन्त्टि नयाँ ववस्ताि एवं संचालनमा भएकालाई आवश्यक सुदृविकिर्, औषधी प्रमतिोधी क्षयिोर्का
मबिामीहरूका लामर् पोषर्, यातायात तथा आधािभूत पिीक्षर् तथा जवटलता व्यवस्थापन खचय का लामर् अपुर् िकम,
एचन्त्सलिी औषधी खिीद
प्रदे श आपूमतय केन्त्रबाट चजल्लासम्म औषधी िुवानी तथा काययक्रम सम्बन्त्धी सुपरिवेक्षर्
प्रदे श कल्चिका प्रयोर्शालाका लामर् आवश्यक कायायलय संचालन खचय, चजल्लाहरुबाट खकाि संकलनका लामर् कुरियि
सेवा,

प्रयोर्साला सुमिविकिर्, ममयत सम्भाि एवं उपकिर् खिीद, कल्चि प्रयोर्शालाका कमयचािीको मनिन्त्तिता

प्रदे श स्तिीय प्रचशक्षक समूह तयािीको लामर् क्षयिोर् सम्बन्त्धी तामलम, मनजी मेमिकल कलेज, संघीय, प्रादेचशक तथा अन्त्य
अस्पतालमा क्षयिोर् सम्बन्त्धी CME मनवाचचयत जनप्रमतमनमधहरूलाई क्षयिोर् सम्बन्त्धी अमभमुखीकिर्
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बाके चजल्लाको नेपालर्ञ्जमा प्रदे श स्तिीय क्षयिोर् उपचाि व्यवस्थापन तथा प्रेषर् केन्त्र मनमायर्
माइक्रोस्कोवपक ममयत,

प्रयोर्शाला रिजेन्त्ट तथा कन्त्जम
ु ेबल्स खिीद एवं िुवानी, माइक्रोस्कोपी

तथा एल सयू एस एस

(LQAS) सम्बन्त्धी तामलम, स्थलर्त अनुचशक्षर् अनुर्मन सयू सी स्लाईि कलेससन ि र्ुर्स्ति मनयन्त्रर् कमयचािी मनिन्त्तिता
Sputum माइक्रोस्कोपी प्रयोर्शाला तथा क्षयिोर् उपचाि सेन्त्टि सुदृविकिर्
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१. पुन: उपचािमा दताय भएका, एवं असहाय तथा र्िीब मबिामीहरूलाई उपचाि अवमधभि पोषर् भत्ता, औषधी प्रमतिोधी
क्षयिोर्का मबिामीहरूका लामर् पोषर्, यातायात तथा आधािभूत पिीक्षर् तथा जवटलता व्यवस्थापन खचय तथा
जवटलता व्यवस्थापन खचय

१.१. पुन: उपचािमा दताय भएका, एवं असहाय तथा र्िीब मबिामीहरूलाई उपचाि अवमधभि पोषर् भत्ता
परिचय

क्षयिोर्का पुन उपचाि दताय वर्ीकिर् अन्त्तर्यतका सबै क्षयिोर्का मबिामीहरुको उपचाि
सर्लतापूवक
य पुिा र्नय प्रोत्साहन र्नयका लामर् यो काययक्रम िाचखएको हो ।

उधेश्य

पुनः उपचािमा दताय भएका क्षयिोर् मबिामीहरुको उपचाि मनिन्त्तिता (Treatment Compliance)
मा बृवद्ध र्िी िोर् मनको हुने दि बिाउने ।

सञ्चालन प्रकृया

कायायन्त्वयन र्ने मनकायः स्वास््य कायायलय
पुनः उपचािमा दताय भएका मबिामीहरूलाई पोषर्
स्वास््य संस्थामा पुनः उपचािमा दताय भएका क्षयिोर्का मबिामीहरुको अध्यावमधक ववविर्
संकलन र्ने ।
यो पुन उपचाि दताय वमर्यकिर् अन्त्तिर्तका उपचािमा िहेका सबै PBC., PCD एवं EP
मबिामीहरूलाई उपलव्ध र्िाउने ।
ववविर् मार् र्दाय उपचाि काियको र्ोटोकपी तथा व्यचिको पवहचान खुल्ने कार्जात पेश र्नय
लर्ाउने
उपलब्ध ववविर्को आधािमा पोषर् खचय वापत हुन आउने िकम सम्बचन्त्धत मबिामीको खातामा
जम्मा र्िी र्दने ।
यो पुन उपचाि दताय वमर्यकिर् अन्त्तिर्तका उपचािमा िहेका सबै PBC., PCD एवं EP
मबिामीहरूलाई मामसकरूपमा ५०० उपलव्ध र्िाउने ।
असहाय तथा र्िीब मबिामीहरूका लामर् पोषर्
स्वास््य संस्थाहरूमा क्षयिोर्को उपचाि र्िे का पुनः उपचाि बाहेकका नयाँ तथा अन्त्य उपचाि
वमर्यकिर्मा दताय भएका र्िीब तथा असहाय मबिामीहरूलाई पमन मामसकरूपमा ५०० उपलव्ध
र्िाउने । यसका लामर् सम्बचन्त्धत स्वास््य संस्थाले मनम्न मबिामीको मबविर् संकलन र्िी
स्वास््य कायायलयलाई उपलव्ध र्िाउने ।
मबिामी हेिचाह र्ने परिवािका सदस्यहरू नभएका वेवारिसे तथा मार्ेि र्ुजािा र्ने मबिामीहरू
मबहान बेलक
ु ाको छाक टानय र्ाह्रो हुने मबिामीहरू
अन्त्य चजल्लाबाट कामका लामर् आएका मजदुिहरू जस्को हेिचाह र्ने व्यचि नभएको ि हाल
काम र्नय नसकी बेखची भएका मबिामीहरू
कैदीबचन्त्दहरु जसलाई थप पोषर् आहािको आवश्यक भएमा
उल्लेचखत मबिामीहरूको ववविर्का आधािमा स्वास््य कायायलयले मबिामीको पवहचान खुल्ने
कार्जात ि उपचाि काियको प्रमतमलवप िाखी िकम उपलव्ध र्िाउने

बजेट बाँिर्ाँि

दताय भएका क्षयिोर्का मबिामीहरुलाई उपचाि अवमधभि पोषर् खचयः रु ५०० प्रमत मवहना
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१.२ औषधी प्रमतिोधी क्षयिोर्का मबिामीहरूका लामर् पोषर्, यातायात तथा आधािभूत पिीक्षर् तथा जवटलता
व्यवस्थापन खचय तथा जवटलता व्यवस्थापन खचय
परिचय

औषधी प्रमतिोधी क्षयिोर्का मबिामीहरुका लामर् पोषर्युि खाना, यातायात तथा आधािभूत
पिीक्षर् ि जवटलता व्यवस्थापन खचयको भाि मबिामीलाइय पनय नर्दने उधेश्यले यो काययक्रम
िाचखएको हो ।

उधेश्य

औषधी प्रमतिोधी क्षयिोर् मनदान, पोषर्युि खाना, अन्त्य पिीक्षर्, जवटलता व्यवस्थापन तथा
यातायात खचयको भाि कम हुने ि उपचािमा मनयममतता भइय मनको हुने दि बिने

अपेचक्षत प्रमतर्ल

औषधी प्रमतिोधी क्षयिोर्का मबिामीलाइय िोर् मनदान तथा उपचािको आमथयक भाि कम भएको
हुनेछ ।
औषधी प्रमतिोधी क्षयिोर् मनको हुने दि बृवद्ध भएको हुनेछ ।

कायय सञ्चालन

कायायन्त्वयन र्ने मनकायः स्वास््य कायायलय ि औषधी प्रमतिोधी क्षयिोर् उपचाि केन्त्रहरू

प्रकृया

सुववधा खचय पाउने व्यचिः उपचािमा िहेका औषधी प्रमतिोधी क्षयिोर् मबिामीहरु
सुववधा पाउने अवमधः उपचाि अवमधभि
कायायन्त्वयनको लामर् िकम ववमनयोचजत भएका चजल्लाहरु: जुम्ला, सुखेत, नवलपिासी सुस्ता
पूव,य वाग्लुङ्ग, मोिङ्, सुनसिी, धनुषा, पसाय, बािा, िौतहट, दाङ, बाँके, रुपन्त्दे ही, काठमाण्िौ,
भिपुि, अछाम, कञ्चनपुि, ििेलधुिा ि कैलाली
कायायन्त्वयन प्रकृया
क) औषधी प्रमतिोधी क्षयिोर्का मबिामीहरूका लामर् पोषर्, यातायात
औषधी प्रमतिोधी क्षयिोर् उपचाि केन्त्रलाई उपचािित औषधी प्रमतिोधी क्षयिोर्का
मबिामीहरुको पायक पने बैकमा अमनवायय खाता खोल्न लर्ाइ सो को ववविर् पेश र्नय
लर्ाउने ।
औषधी प्रमतिोधी क्षयिोर् उपचाि केन्त्रमा दताय भएका मबिामीहरूमध्ये आवासीय सुववधा
(Hostel) प्रयोर् र्िी उपचाि मलने ि केन्त्रमा दैमनक आवत जावत र्िी उपचाि मलने
मबिामीहरुको ववविर् मार् र्ने ।
ववविर् साथ मबिामी उपचाि कािय तथा पवहचान खुल्ने प्रमार् समेत पठाउन लर्ाउने ।
आवासीय सुववधा मलइिहेका मबिामीको हकमा उपचस्थमत ववविर् मलने ।
स्वास््य कायायलयबाट औषधी प्रमतिोधी क्षयिोर् उपचाि केन्त्रहरूले उपलब्ध र्िाएको
ववविर्को आधािमा मामसक रुपमा मबिामीको बैक खातामा िकम जम्मा र्िी र्दने ि सो को
जानकािी सम्बचन्त्धत उपचाि केन्त्रलाई र्दने ।
यर्द चजल्लामा िकम अपूर् भएमा स्वास््य मनदे शनालयबाट अपूर् िकमको व्यवस्थापन र्ने ।
नयाँ ववस्ताि र्रिएका उपचाि केन्त्रहरुबाट सेवा मलएका मबिामीहरुको पोषर् भत्ता तथा
यातायात खचय पमन स्वास््य मनदे शनालयबाट नै व्यवस्थापन र्ने ।
ख) आधािभूत पिीक्षर् तथा जवटलता व्यवस्थापन खचय
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नेपाल सिकाि, िाविय बीमा काययक्रमले औषधी प्रमतिोधी क्षयिोर्का मबिामीहरूको रू
१,००,०००।०० विाविको मनःशुल्क बीमा व्यवस्था र्िे कोले मनदान, आधािभूत पिीक्षर् तथा
जवटलता व्यवस्थापन र्नय बीमा सुववधायुि अस्पतालमा पठाउने ।
यर्द मबिामीको बीमा नभएको हकमा यस शीषयकमा उपलव्ध िकम बाट आधािभुत पिीक्षर्
तथा मनयममत र्लोअप पिीक्षर् र्िाउने ि यसका लामर् अपुर् िकम

सुदिु पचश्चम, कर्ायली ि

लुचम्बनी प्रदे शका मबिामीका लामर् वट.मब. नेपाल, बाँके ि प्रदे श १, मधेश, बाग्मती ि र्ण्िकी
प्रदे शका लामर् नाटा काठमाण्िु मा ग्लोबल र्ण्ि सहायता अन्त्तर्यत बजेट उपलव्ध
र्िाइएकाले मत मनकायमा पिीक्षर्को मबलभिपाइ बुझाइ भुिानी मलने ।
बजेट वाँिर्ाँि

क) दै मनक उपचाि केन्त्रमा आएि सेवा मलने मबिामीलाई मामसक रु ५०००।–
ख) आवास सुववधा (Hostel)

प्रयोर् र्ने मबिामीलाई मामसक रु २०००।–

र्) मनदान, आधािभूत पिीक्षर् तथा जवटलता व्यवस्थापन खचय भएको िकम मबल अनुसाि
(बीमा िकमले नपुर्क
े ो खण्िमा मार)
घ) पिीक्षर् तथा उपचाि र्नय जाँदाको वास्तववक यातायात खचय ।
चजल्लामा ववमनयोचजत बजेट अपुर् भएमा प्रदे श मनदे शनालयमा मार् र्नुह
य न
ु ।
अमभलेख प्रमतवेदन

आवासीय सुववधा सवहत उपचाि मलने ि

दै मनक आवत जावत र्िी उपचाि मलने मबिामी

अनुसाि ववतिर् र्रिएको खचयको अमभलेख अध्यावमधक िाख्ने

।

२. सं घीय तथा प्रदे श अस्पताल, स्वास््य ववज्ञान प्रमतष्ठान अस्पताल, मेमिकल कलेज तथा ठू ला मनजी अस्पतालमा

क्षयिोर् मनदान, िे र्िल तथा उपचाि व्यवस्थापन तथा सुदृविकिर्, २. क्षयिोर्का जोचखम समूहमा एवं
कािार्ाि, एन.आि.एच. (NRH) केन्त्र, स्वास््य सेवाको पहुँचबाट टािा तथा क्षयिोर् जोखीम समहुमा क्षयिोर्
चस्क्रमनङ तथा मनदान काययक्रम
२.१ सं घीय तथा प्रदे श अस्पताल, स्वास््य ववज्ञान प्रमतष्ठान अस्पताल, मेमिकल कलेज तथा ठू ला मनजी अस्पतालमा क्षयिोर्
मनदान, िे र्िल तथा उपचाि व्यवस्थापन तथा सुदृविकिर्
परिचय

दे शभिबाट केन्त्रीय स्तिका अस्पताल चशक्षर् अस्पताल तथा ववशेषज्ञ सेवा सवहतका ठू ला
अस्पतालमा प्रेषर् भई आएका सम्भाववत क्षयिोर्का मबिामीहरुको मनदान तथा उपचाि
व्यवस्थापन सहज ि सुलभ पानय यो काययक्रम िाचखएको हो ।

उधेश्य

िे र्िल अस्पतालमा क्षयिोर्को मनदान भई अन्त्यर उपचािका लामर् प्रेषर् र्रिएका मबिामीले
उपचाि शुरु र्िे को सुमनचश्चत र्ने ।
क्षयिोर् मबिामीमा दे चखएका जवटलताको उपचाि व्यवस्थापनमा सहजीकिर् हुने ।

काययक्रम संचालन

चजल्ला

अस्पताल सं ख्या

हुने चजल्ला

सुखेत

1

कास्की

3
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सञ्चालन प्रकृया

झापा

3

मोिङ्ग

3

धनुषा

3

पसाय

3

सप्तिी

1

दाङ्ग

6

बाँके

3

रुपन्त्दे ही

3

काठमाण्िौ

4

चचतवन

1

मकवानपुि

1

लमलतपूि

3

कन्त्चनपुि

1

कैलाली

2

ििेल्धुिा

1

कायायन्त्वयन र्ने मनकायः स्वास््य कायायलय
अस्पतालमा क्षयिोर् र्ोकल पसयन नतोवकएको भए र्ोकल पसयन तोसन सम्बचन्त्धत अस्पताल
प्रमुखसंर् समन्त्वय वैठक र्ने ।
सम्बचन्त्धत अस्पतालमा काययित ववशेषज्ञहरु, मेमिकल अवर्सि, प्याथोलोचजि, मे.ल्या.टे ., ल्या.टे .,
क्षयिोर् र्ोकल पसयनको सहभामर्ता र्िाइ अमभमुचखकिर् काययक्रमसञ्चालन र्ने,
मबिामीहरुको सम्भाववत क्षयिोर् िचजिि (Presumptive TB Register) मा मबिामीको ववविर्
अमनवायय अध्यावमधक र्ने ।
क्षयिोर् मनदान भएपश्चात चचकत्सकले मबिामीको उपचाि पिामशय तथा िे र्िल आर्दका लामर्
अमनवाययरूपमा वट.मब र्ोकल पसयन

समक्ष पठाउने व्यवस्था र्ने ।

क्षयिोर् मनदान भएका मबिामीहरुको ३ प्रमत प्रेषर् पूजाय (एच. एम आई एस १.४) तयाि र्िी
पवहलो प्रमत मबिामीसाथ पठाउने ि दोस्रो प्रमत प्रेषर् र्रिएको स्वास््य संस्थामा मछटो साधनबाट
पठाउने व्यवस्था ममलाउने
टी.वी. र्ोकल पसयनले मबिामी िे र्ि भै र्एको स्वास््य संस्थामा उपचािमा आए नआएको
टे मलर्ोन बाट एकीन र्िी Presumptive TB Register मा अध्यावमधक र्ने ।
टी.वी. र्ोकल पसयनले प्रेषर् र्रिएका मबिामीको अमभलेख मामसकरुपमा स्वास््य कायायलय/
स्वास््य मनदे शनलायमा पठाउने ।
स्वास्थय मनदे शनालय ि स्वास््य कायायलयका क्षयिोर् काययक्रमको र्ोकल पसयन ले दुई
मवहनामा १ पटक सम्बचन्त्धत अस्पतालमा र्ई कायय प्रर्मतको अनुर्मन र्ने ।
अधयवावषयक रुपमा सम्बचन्त्धत अस्पतालका टी.वी र्ोकल पसयनको सहभामर्तामा सम्बचन्त्धत
संस्थामा प्रर्मत समीक्षा र्ने
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बजेट बाँिर्ाँि

अस्पतालको वट.मब र्ोकल पसयनलाई मबिामीको र्लोअपका तथा संचािका लामर् मामसक रू
१०००,
मसलन्त्द, यातायात खचय, दैमनकभ्र.भ., लर्ायत अन्त्य खचय प्रचमलत मनयमानुसाि र्ने

अमभलेख प्रमतवेदन

आवश्यक र्िमेटमा स्वास््य मनदे शनालय/स्वास््य कायायलयमा मामसक प्रमतवेदन पेश र्ने ।

२.२ क्षयिोर्का जोचखम समूहमा एवं कािार्ाि, एन.आि.एच. केन्त्र, स्वास््य सेवाको पहुँचबाट टािा तथा
क्षयिोर् जोखीम समहुमा ियिोग जस्ितनङ तथा तनदान कायभिम
परिचय

िाविय क्षयिोर् प्रीभ्यालेन्त्स सभेक्षर्ले समुदायमा मनदान नभएका क्षयिोर्का मबिामीहरूको संख्या
अत्यामधक (हाल मनदानमा आएका भन्त्दा झण्िै दोव्वि) िहेको दे खाएकोले समुदायमा क्षयिोर्का
मबिामीको मनदानका लामर् यो काययक्रम िाचखएको हो ।
नोट: यस काययक्रमको शीषयक पूर्य नभएकोमा “क्षयिोर्का जोचखम समूहमा एवं कािार्ाि,
एन.आि.एच. केन्त्र, स्वास््य सेवाको पहुँचबाट टािा तथा क्षयिोर् जोचखम समूहमा क्षयिोर्
चस्क्रमनङ्ग तथा मनदान काययक्रम” हुनप
ु ने । यही शीषयकमा िही काययक्रम कायायन्त्वयन र्ने

उधेश्य

जोचखम समूह एवं कािार्ाि, एन.आि.एच. केन्त्र, स्वास््य सेवाको पहुँचबाट टािा िहेको
समूहमा क्षयिोर् मनदान र्ने ।

अपेचक्षत प्रमतर्ल

क्षयिोर्का मबिामीहरु पत्ता लार्ेको हुनछ
े ।

कायायन्त्वयन प्रकृया

कायायन्त्वयन र्ने मनकाय: चजल्ला स्वास््य कायायलय
दे हायका जोचखम क्षेरमा चस्क्रमनङ्ग तथा खोजपिताल र्नुप
य नेछ ।
(एच आई भी संक्रममत, कैदी बन्त्दी, र्ुम्बा, स्वास््य पँहच
ु बावहिका जनसमुदाय, कािखाना
मजदुि, सुकुम्वासी, स्लम बचस्त, एन.आि.एच. केन्त्र, अन्त्य जोचखम समूहहरू)
सवक्रय क्षयिोर् खोजपड्ताल काययक्रम सञ्चालन मनदे चशका, २०७८ मा उल्लेख भएको “स्वास््य
सेवा मलईिहेका ववमभन्न जोचखम समूहका व्यचिहरुमा सवक्रय क्षयिोर् खोजपड्ताल काययक्रमले
मनर्दयि र्िे अनुसािको पद्धमत” अनुसाि मनदान र्ने ।
काययक्रम सञ्चालन हुने चजल्लाहरु – जुम्ला, दै लेख, मुर्,ु रुकुम (पचश्चम), सल्यान, सुखेत,हुम्ला,
पवयत, बाग्लुङ्ग, म्याग्दी, लमजुङ्ग, स्याङ्जा, इलाम, उदयपुि, झापा, ताप्लेजङ्ग
ु , तेह्रथुम,
मकवानपुि, िामेछाप, मसन्त्धुपाल्चोक, अछाम, बझाङ्ग, बैतिी

आमथयक वाँिर्ाँि

ववमनयोचजत िकमको परिमधमा िही प्रचमलत ऐन मनयम बमोचजम ।
कायभ संचालन तनदे र्शका, २०७७, अथभ मन्रालय

३. अटोमेवटक वप सी आि (GeneXpert) मबस्ताि, सुदृविकिर्, पिीक्षर् व्यवस्थापन एवं ममयत सम्भाि एसी,
वप्रन्त्टि, ब्याकअप लर्ायतका सामाग्री। एससपटय तथा एम िी आि सेन्त्टिमा इन्त्टिनेट खचय जिान एवं
महसुल खचय
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३.१. अटोमेवटक वप सी आि (GeneXpert) मबस्ताि, सुदृविकिर्, एसी, वप्रन्त्टि, ब्याकअप लर्ायतका
सामाग्री।
परिचय

रतु पिीक्षर्मा प्रयोर् हुने अटोमेवटक वप सी आि (GeneXpert) सेवा ववस्ताि एवं सुदृिीकिर्

र्नय आवश्यक पने एमस, वप्रन्त्टि, ववद्युत व्याकअप लर्ायत अन्त्य आवश्यक सामाग्री खिीद एंव
जिान र्नय यो काययक्रम िाचखएको हो ।
उधेश्य

रतु पिीक्षर् ववमधवाट क्षयिोर् मनदान र्नय अटोमेवटक वप सी आि (GeneXpert) ववमध सेवा
ववस्ताि र्ने ।

अपेचक्षत प्रमतर्ल

अटोमेवटक वप सी आि (GeneXpert) ववस्ताि ि सुदृिीकिर् भएको हुनछ
े ।

कायायन्त्वयन

कायायन्त्वयन र्ने मनकायः प्रदे श जनस्वास््य प्रयोर्शाला, स्वास््य मनदे शनालय, र्ण्िकी प्रदे शको

प्रकृया

लामर् क्षयिोर् उपचाि तथा प्रेषर् केन्त्र l
िाविय क्षयिोर् मनयन्त्रर् केन्त्रसँर् समन्त्वय र्िी नयाँ सेवा ववस्ताि र्रिने स्वास््य संस्था छनौट
र्ने,
छनौटमा पिे का स्वास््य संस्थाको भौमतक पूवायधाि अवस्थाको अध्ययन र्िी सेवा ववस्ताि तथा
सुदृिीकिर् र्नय आवश्यक सामाग्रीहरुको सूची तयाि र्ने ।
मबमनयोचजत बजेटको परिमधमा िही क्रमसः AC, Battery/solar power back up, Vortex,
Refrigerator, Autoclave,

Printer, Furniture ( chair, table, cupboard, Rack)

Centrifuge Tube आदी प्राथममवककिर् र्िी सामाग्रीहरू खिीद एवं जिान र्ने ।
सेवा ववस्ताि र्िीने संस्थामा इन्त्टिनेट सुववधा नभए इन्त्टिनेट समेत जिान र्ने ।
नोट AC, Battery/solar power back up, को स्पेचशवर्केसन अनुसूची 8 मा िहेको छ ।
उल्लेचखत सामाग्रीहरु आवश्यकतानुसाि हाल संचालनमा िहेका GeneXpert Center हरुमा
पमन उपलब्ध र्िाउने ।
बजेट वाँिर्ाँि

बजेटको परिमध मभर िही सावयमनक खिीद ऐन, २०६३ तथा सावयजमनक खिीद मनयमावली,
२०६४ (संशोधन सवहत) अनुसाि

अमभलेख

खिीद भएका सामाग्री दचखला र्ने

ि सम्बचन्त्धत मनकायमा प्रमतबेदन पेश र्ने l

प्रमतवेदन

३.२. अटोमेवटक वप सी आि(GeneXpert) पिीक्षर् व्यवस्थापन एवं ममयत सम्भाि । एससपटय तथा एम िी
आि सेन्त्टिमा इन्त्टिनेट खचय जिान एवं महसुल खचय
परिचय

रतु पिीक्षर्मा प्रयोर् हुने अटोमेवटक वप सी आि (चजनएसस्पटय) सेवा सुचारू र्नय आवश्यक हुने
सामान्त्य ममयत सम्भाि जस्तै एमस, वप्रन्त्टि, ववद्युत व्याकअप लर्ायत अन्त्य सम्बचन्त्धत सामाग्रीको
ममयत सम्भाि, GeneXpert पिीक्षर् व्यवस्थापन, ि online reporting का लामर् इन्त्टिनेट सेवा
उपलव्ध र्िाउन यो काययक्रम िाचखएको हो।
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उधेश्य

GeneXpert सेवा मनयममत ि अववमछन्न रूपमा उपलव्ध र्िाउनुका साथै क्षयिोर् पिीक्षर्को
त्याङक वास्तववक समयमा उपलव्ध र्िाउने

GeneXpert
पिीक्षर् तथा
व्यवस्थापन का
लामर् आवश्यक
मापदण्ि

१ GeneXpert पिीक्षर् तथा व्यवस्थापन अन्त्तर्यत मनम्न कायय बापत िकम उपलव्ध र्िाउने;
क्षयिोर् मनदान भएका मबिामीलाई पिीक्षर् नमतजा उपलव्ध भएको साथै टेमलर्ोन सम्पकय र्िी
उपचािमा दताय भएको सुमनश्चत र्ने।
NTPMIS ि DHIS2 मा िे किय भएको ववविर्का आधािमा िकम उपलव्ध र्िाउने ।
GeneXpert मेचशनको कायय संचालन मनयममत र्िाउन आवश्यक हुने सामाग्रीहरू (पावि
व्याकअप जस्तै इन्त्भटयि, व्याट्री, सोलाि प्यानेल, कम्पयुटि, वप्रन्त्टि, एयि कचन्त्िसन, ईन्त्टिनेट
मिभाइस, अटोसलेभ, भोटे सस, र्मनयचि, दिाज, र्र्यायक आर्दको ममयत सम्भाि तथा परिवतयन
आर्द) आवश्यकता अनुसाि उपलव्ध र्िाउने ।
Online reporting का लामर् internet उपलब्ध हुन नसकेका GeneXpert पिीक्षर् केन्त्रलाई
उपलब्ध र्िाउने ि सबै संस्थाले अमनवायय online reporting र्ने ।

अमभलेख/प्रमतवेदन

मबिामीको ववविर् GeneXpert िचजस्टि, NTPMIS/DHIS2 एवं HMIS मा अध्यावमधक र्ने

आमथयक बािर्ाि

प्रमत GeneXpert सर्ल पिीक्षर् बापत रु ५० सम्बचन्त्धत GeneXpert Center लाई उपलब्ध
र्िाउनु पने ति Error , Invalid

ि No Result नमतजा भएका पिीक्षर्का लामर् िकम

उपलब्ध र्िाउनु नहुने l
ममयत सम्भाि,कायय संचालन ि इन्त्टिनेट खचय बास्तववक खचयका आधािमा र्ने ।

४. eTB िचजस्टि एवं िी.एच.आई. एस. -२ सम्बन्त्धी स्वास््य सं स्थाहरूलाई तामलम, क्षयिोर् काययक्रमको अधयवावषयक
कोहटय समीक्षा मि.आि. काययक्रम समेत

४.१ eTB िचजस्टि एवं िी.एच.आई.एस.-२ सम्बन्त्धी स्वास््य सं स्थाहरूलाई तामलम
परिचय

क्षयिोर् मबिामीहरूको व्यचिर्त ववविर् वास्तववक समयमै प्राप्त र्िी क्षयिोर्को epidemiological
ववश्लेषर् द्वािा आवश्यक िर्नीमत तथा वक्रयाकलाप ववकास र्नय सहयोर् पुयायउन एवं मबिामीको
उपचािको अवस्था वास्तववक समयमा प्राप्त र्िी प्रभावकािी अनुर्मन तथा पृष्ठपोषर् र्नय eTB
Register ववकास भएको हो । eTB Register ले क्षयिोर् उपचाि िचजििमा भएका

मबिामीको

सबै ववविर्हरूलाई eTB register मा ववद्युमतय रूपमा प्रमतमलवप उतारिने हुदा मबिामीको सबै ववविर्
प्राप्त र्िी थप ववश्लेषर् र्नय मद्दत पुग्ने छ ।क्षयिोर् काययक्रमको त्यांक िाख्ने सबै
स्वास््यसंस्थाहरुले अमभलेख तथा प्रमतवेदन िाख्न आवश्यक ज्ञान तथा

सीपको ववकास र्नय सबै

स्वास््यसंस्थाहरुको क्षयिोर् काययक्रम र्ोकल पसयनलाई दुई र्दने तामलम संचालन र्िी
एच.एम.आई.एस. अन्त्तर्यतका क्षयिोर् काययक्रमको अमभलेख तथा प्रमतवेदनका मनममत्त प्रयोर् हुने
िे कमियङ तथा रिपोवटयङका र्मय र्िमेट ि अनलाईन सफ्टवेि eTB Register को प्रयोर् सम्बन्त्धी
क्षमता अमभवृवद्ध र्नय यो तामलमका िाचखएको हो ।
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उधेश्य

क्षयिोर् काययक्रमको अमभलेख तथा प्रमतवेदनका मनममत्त प्रयोर् हुने िे कमियङ तथा रिपोवटयङका र्मय
र्िमेट एवं क्षयिोर् उपचाि िचजििको अनलाईन सफ्टवेि eTB Register को प्रयोर् सम्बन्त्धी
स्वास््यकमीहरुको ज्ञान तथा क्षमता अमभवृवद्ध हुनेछ ।

अपेचक्षत प्रमतर्ल

क्षयिोर् मबिामीको ववविर् स्वास््य संस्थाबाटै वास्तववक समयमा eTB Register का माध्यमबाट
उपलब्ध हुने एवम् मबिामीको प्रमतवेदन HMIS मा interoperable प्रर्ाली द्वािा उपलब्ध हुने

कायय सञ्चालन
प्रकृयाः

कायायन्त्वयन र्नेः स्वास््य मनदे शनालय वा स्वास््य कायायलय
प्रदे श

तामलम संख्या

सुदिु पचश्चम प्रदे श

४

कर्ायली प्रदे श

३

लुचम्बनी प्रदे श

६

र्ण्िकी प्रदे श

५

बाग्मती प्रदे श

९

मधेश प्रदे श

९

प्रदे श नं १

७

eTB Register ि HMIS User manual को प्रयोर् र्िी तामलम संचालन र्ने ।
यो काययक्रम संचालन र्नुय पूव,य काययक्रम संचालनको कायययोजना मनमायर् र्िी िाविय क्षयिोर्
मनयन्त्रर् केन्त्रलाई जानकािी र्िाउने
क्षयिोर्का मबिामी तुलनात्मक रुपमा धेिै भएका प्रदे शका तिाई तथा मभरी मधेसका चजल्लाहरु
छनौट र्ने ।
छनौट भएका चजल्लाका स्वास््य संस्थाबाट नै अनलाईन रिपोवटयङ्गका लामर् आवश्यक पूवायधाि
जस्तै कम्पयुटि, इन्त्टिनेट सेवा, कम्पुटि संचालनका लामर् दक्ष कमयचािीको उपलव्धता भएका
स्वास््यसंस्थाहरुको सूची मनमायर् र्ने।
उि सूचीहरु मध्येबाट प्राथममवककिर् र्िी तामलमका लामर् स्वास््य संस्था छनौट र्ने ।
छनौट र्रिएका स्वास््य संस्था ि त्यस स्वास््य संस्थाबाट हुने सहभामर्हरुको व्यचिर्त सम्पकय
नम्वि सवहतको ववविर् संकलन र्ने ।
यो काययक्रम संचालन हुन ु पूवय आवश्यक तयािी जस्तै काययक्रम संचालनको मममत ि स्थान एकीन
र्ने, काययक्रम ववषय सूची तथा पाठ्यक्रम तयाि र्ने ि काययक्रममा सहभामर्ताका लामर् स्वास््य
संस्थालाई पराचाि र्ने ।
काययक्रम संचालन दुई भार्मा ववभाजन र्िी संचालन र्ने । प्रथम भार्माः क्षयिोर् सम्बन्त्धी
प्रयोर् हुने HMIS िे कमियङ तथा रिपोवटङ र्मय तथा र्िमेट सम्बन्त्धी तामलम संचालन र्ने ि
दोस्रो भार्माः क्षयिोर् उपचाि िचजििको अनलाईन सफ्टवेि eTB Register को प्रयोर् सम्बन्त्धी
तामलम र्दने ।
तामलमका लामर् क्षयिोर् उपचाि िचजिि, कम्प्युटि ि इन्त्टिनेटको अमनवायय व्यवस्था र्ने ।
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४.२ क्षयिोर् काययक्रमको अधयवावषयक कोहटय समीक्षा मि.आि. काययक्रम समेत
परिचय

क्षयिोर् (DS ि DR) मनदान तथा उपचाि काययक्रम सञ्चालनमा आईपिे का समस्या तथा
समाधानका उपाय बािे छलर्ल, भावव योजना तथा क्षयिोर्का मबिामीको नोवटवर्केसन, उपचाि
नमतजाको ववश्लेषर् र्नय यो काययक्रम िाचखएको हो ।

उधेश्य

क्षयिोर् (DS ि DR) मनयन्त्रर् काययक्रमका सूचकहरुका आधािमा अधयवावषयक प्रर्मत ववश्लेषर्
तथा मबवेचना र्ने ।
काययक्रम कायायन्त्वयनमा आई पिे का समस्या पवहचान तथा समाधानका उपायहरु खोचज र्ने ।

काययक्रम सञ्चालन

स्वास््य मनदे शनालय बाट सञ्चालन र्रिने

/कायायन्त्वयन

मि.एस. क्षयिोर् काययक्रम समीक्षा सहभार्ीहरूः चजल्लामा क्षयिोर् काययक्रम हेने

प्रकृया

स्वास््य कायायलयका प्रयोर्शाला सुपिभाइजि, सयुमस सेन्त्टि प्रमतमनमध, प्रदे श आपुमतय केन्त्र

र्ोकल पसयन,

प्रमतमनमध, प्रदे श तामलम केन्त्र प्रमतमनमध, सहयोर्ी संस्थाका प्रमतमनमध, प्रदे श एवं संघीय अस्पताल
प्रमतमनमध लर्ायत अन्त्य सम्बचन्त्धत क्षयिोर् काययक्रम सन्त्चालन र्ने संस्थाहरूका प्रमतमनमध
मि.आि. क्षयिोर् काययक्रम समीक्षा सहभार्ीहरूः

मि.आि. केन्त्र तथा उप-केन्त्रका एक/एक

जना र्ोकल पसयन , GeneXpert सेन्त्टिको र्ोकल पसयन , मि.आि. उपचाि केन्त्र भएको
चजल्लाको क्षयिोर् र्ोकल पसयन एक जना।
सञ्चालन अवमधः ३ र्दन ।(मि.आि. समीक्षा – १ र्दन, मि.एस. समीक्षा – २ र्दन)
क्षयिोर् मामसक प्रमतवेदन तयाि र्दाय भिे का ट्याली सीटहरू ,ई वटवव िचजिि ि प्रस्तुमतकिर्,
Slide साथमा मलइ आउन सहभार्ीलाइय पराचाि र्ने।
िाविय क्षयिोर् काययक्रमले लक्ष्य तोकेका काययक्रमहरु (DRTB समेतको) मनर्दयि सूचकांकहरुमा
आधारित प्रस्तुमतकिर्को िाँचा बनाई सो अनुसाि प्रस्तुमतकिर् र्नय लर्ाउने।
समीक्षा र्ोष्ठी अघी eTB Register ि HMIS मा प्रववि भएको क्षयिोर् त्याङ्क रूजू र्िी र्िक
पिे को ववविर् वटपोट र्िी िाख्ने ।

र्ोष्ठी अवमधमा र्िक पिे को ववविर् सच्याइय eTB

Register तथा DHIS2 मा प्रववि र्नय लर्ाउने । साथै मि.आि. मबिामीको ववविर् NTPMIS मा
प्रववि भएको त्याङ्क रूजू र्िी र्िक पिे को ववविर् वटपोट र्िी िाख्ने । सो ववविर् र्िक
पिे मा सही ववविर् प्रववि र्नय लर्ाउने।
स्वास््य कायायलयका प्रयोर्शाला सुपिभाइजिले Sputum माइक्रोस्कोपी सेन्त्टिबाट LQAS
ववमधबाट संकलन र्रिएका प्रयोर्शाला Slide सयुसी सेन्त्टिलाई उपलव्ध र्िाउने ।
समीक्षा र्ोष्ठीमा छलर्ल र्ने ववषयवस्तु
DS तथा DR TB पवहचान, मनदान एवं उपचािमा र्रिएका वक्रयाकलाप ि त्यसका मुख्य
सूचकांकको अवस्था ।
चजल्लामा चौमामसक अवमधमा क्षयिोर्को मनदानका लामर् प्रयोर्शाला पिीक्षर् कायय (GeneXpert
समेत) को मूल्यांकन, च ुनौमत ि समाधानमा र्रिएका काययको ववश्लेषर् एवं सयु.मस. सम्बन्त्धी
काययको लेखाजोखा ।
अमधल्लो चौमामसक र्ोष्ठीमा औल्याईएका च ुनौमत तथा समस्या समाधानका लामर् र्रिएका
वक्रयाकलाप ि हाल उि समस्याहरूको अवस्था
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क्षयिोर् औषधी, प्रयोर्शाला सामाग्री, काययक्रमका र्मयर्िमेट आर्दको उपलव्धता, मौज्दात एवं
प्रयोर्
क्षयिोर् ि कोमोमबयमिवट जस्तै एच.आई.मभ., मधुमेह, कोमभि१९ जस्ता सहसंक्रमर् ि त्यसका
प्रभाव
सहयोर्ी संस्थाबाट संचालन भएका काययक्रमको उपलचव्ध, समस्या तथा च ुनौमत ि समाधानका
उपायहरू
क्षयिोर् मुि नेपाल घोषर्ा अमभयान काययक्रमको उपलचव्ध, समस्या तथा च ुनौमत ि समाधानका
उपायहरू
वावषयक काययक्रम सञ्चालनमा आईपिे का समस्या तथा च ुनौमतहरुको समाधानका उपाय
आपूमतय तथा लेखासंर् सम्बचन्त्धत समस्या तथा समाधान
िाविय क्षयिोर् काययक्रमको नीमत िर्नीमतहरुमा भएका परिमाजयनमा अध्यावमधक
स्वास््यकमीहरुलाई क्षयिोर् उपचािका ववमध तथा िे चजमेनमा भएका परिवतयन, काययक्रमको
िे कमियङ तथा रिपोवटङ लर्ायत अन्त्य सम्बचन्त्धत ववषयमा स्वास््यकमीहरुको ज्ञान तथा सीप
अमभवृवद्ध
उत्कृि काययसम्पादन र्ने चजल्लाको अनुभव आदान प्रदान र्ने ।
काययक्रम सञ्चालनमा आई पिे का समस्याहरुको पवहचान तथा समाधानका उपाय बािे छलर्ल
र्ने ि त्यसको समाधानका लामर् कायययोजना मनमायर् र्ने ।
स्थानान्त्तिर् भई आएका तथा स्थानान्त्तिर् भइ र्एका क्षयिोर्का मबिामीहरुको उपचाि नमतजा
ममलान र्ने ।
क्षयिोर् मनदान तथा उपचािमा अध्यावमधक भएका ववषय बस्तुबािे जानकािी र्िाउने
मबिामीका संख्याका आधािमा आर्ामी चौमामसक अबमधका लामर् आवश्यक औषधी परिमार्
मनधायिर् र्िी मार् र्ने ।
आमथयक बाँिर्ाँि

प्रचमलत नेपाल कानून ि अथय मन्त्रालयको काययक्रम सञ्चालन मनदे चशका बमोचजम ववमनयोचजत
बजेटको परिमध मभर िही खचय र्नुय पनेछ ।

अमभलेख प्रमतवेदन

काययक्रम संचालन पश्चात प्रमतवेदन तयाि र्िी eTB Register प्रयोर् र्ने स्वास््य संस्थाका
ववविर् ि समीक्षा र्ोष्ठीमा काययक्रममा दे चखएका च ुनौमतहरूलाई समाधान र्नय कायययोजना मनमायर्
र्िी िाविय क्षयिोर् मनयन्त्रर् केन्त्रलाई उपलब्ध र्िाउने ।

५. क्षयिोर् आधािभूत तथा पुनतायजर्ी तामलम
परिचय

नयाँ मनयुचि भई आएका ि काययित स्वास््यकमीहरुलाई क्षयिोर् सम्बन्त्धी ज्ञान सीप ि क्षमता
अमभबृवद्ध र्िी क्षयिोर्को उचचत मनदान तथा उपचाि व्यवस्थापनका लामर्

यो तामलम िाचखएको

हो ।
उधेश्य

क्षयिोर् मनदान तथा उपचाि व्यवस्थापनमा स्वास््यकमीको ज्ञान .सीप ि क्षमता अमभबृवद्ध र्ने ।
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कायय सञ्चालन

कायायन्त्वयन र्ने मनकायः स्वास््य कायायलय

प्रकृया

सहभार्ी संख्या २० दे चख २५ जनाप्रमत समूह
सहभार्ीहरू क्षयिोर् मनदान तथा उपचाि व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष संलग्न स्वास््यकमीहरु
अवमध आधािभूत/मोिुलि तामलम ३ र्दन, पूनतायजर्ी तामलम २ र्दन
सहजकताय स्वास््य मनदे शनालय तथा स्वास््य कायायलयका क्षयिोर् काययक्रम र्ोकल पसयन,
Sputum माइक्रोसकोवपक तथा GeneXpert सेन्त्टिका प्रयोर्शाला र्ोकल पसयन, त्यांक
अमधकृत/सहायक एवं सम्बचन्त्धत ववषय ववज्ञहरू ।
आवश्यकता अनुसाि आधािभूत तथा पूनतायजर्ी तामलमको संख्या उपलब्ध बजेटको परिमधमभर
िही मनधायिर् र्ने ।
तामलम सञ्चालनको उदे श्य, तामलम हुने स्थान, मममत ि समय सवहत कचम्तमा एक हप्ता अर्ावै
स्वास््य संस्थालाई पराचाि र्ने ।
िाविय क्षयिोर् मनयन्त्रर् केन्त्रलाई तामलमको कायय योजना बनाइ जानकािी र्िाउने
उपचस्थमत हाचजिी, दैमनक तथा भ्रमर् खचय ववतिर् भपायइ, तामलम मोड्युल तामलम सामाग्री,
स्टे शनिी, खाजा, आर्द तयाि र्ने ।
िाविय क्षयिोर् मनयन्त्रर् केन्त्रबाट अध्यावमधक र्रिएको तामलम मोिुल तथा म्यानुअलका
मबषयवस्तु ि तामलम सञ्चालन मनदे चशका अनुसाि तामलम सञ्चालन र्ने ।
तामलम मोिुलि ववमधबाट संचालन र्ने ।

ववमध

प्रस्तुमतकिर्, समूहर्त कायय, छलर्ल, अभ्यास

सन्त्दभय सामाग्री

िाविय क्षयिोर् काययक्रम आधािभूत तामलम मोड्युल, िाविय क्षयिोर् काययक्रम जनिल म्यानअुल,
चसलनीकल म्यानुअल, क्षयिोर् सेवा अमभलेख तथा प्रमतवेदन र्ािामहरु ।

बजेट वाँिर्ाँि

बजेटको परिमधमभर िही अनसूची १ अनुसाि खचय र्नय सवकनेछ ।

अमभलेख प्रमतवेदन

अनुसूची २ अनुसािको प्रमतवेदन, सहभार्ीहरुको नाम, ठे र्ाना, कमयचािी संकेत नम्वि सवहतको
पूर्य ववविर् अध्यावमधक र्ने ि उि ववविर् अमनवाययरूपमा eTB Register को तामलम
ववविर्मा प्रवववि र्ने ठाँउमा अध्यावमधक र्ने ।

६. क्षयिोर् मुि नेपाल घोषर्ा अमभयानका ववमभन्न कृयालकलापहरु
यस काययक्रम अन्त्तर्यतका कृयाकलापहरु क्षयिोर् मुि नेपाल घोषर्ा अमभयान काययक्रम कायायन्त्वयन मार्यदशयन २०७८
अनुसाि सञ्चालन र्नुप
य नेछ । यो मनदे चशका िाविय क्षयिोर् मनयन्त्रर् केन्त्रको वेवसाईट www.nepalntp.gov.np बाट
download र्िी प्रयोर् र्नुह
य ोला।

७. क्षयिोर्का
परिचय

मबिामीको उपचाि व्यवस्थापनका लामर् िे र्िल सेन्त्टि तथा होस्टे ल सञ्चालन खचय/अनुदान

औषधी प्रमतिोधी क्षयिोर्का मबिामीहरुमा जवटलता उत्पन्न भएमा अस्पतालमा भनाय र्िी एकीकृत
स्वास््य उपचाि सेवा उपलब्ध र्िाउनु पने तथा मबिामीको बसोबास स्थल टािा भएका कािर्
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दै मनक उपचाि मलन कर्ठनाइ भएको एवं अन्त्य अस्पतालमा आवासीय सेवा उपलब्ध नभएको

अवस्थामा आवासीय सेवा सवहत एकीकृत सेवा उपलब्ध र्िाउन प्रदे श वा स्थानीय तह अन्त्तर्यत
क्षयिोर् िे र्िल सेन्त्टि तथा मि आि होस्टे ल सन्त्चालन र्नय बजेटको व्यवस्था र्रिएको छ ।
उद्धेश्य

औषधी प्रमतिोधी क्षयिोर्का मबिामीहरुलाई एकीकृत रुपमा सेवा प्रदान र्नय ि आवश्यकता

अपेचक्षत

औषधी प्रमतिोधी क्षयिोर्का मबिामीहरुले आवासीय सेवाका साथै क्षयिोर् सम्बन्त्धी एकीकृत स्वास््य

आवासीय

मबमनयोचजत बजेट, उपलब्ध शैया संख्या आर्दको अनुसाि प्राथममकताका आधािमा मनम्नानुसािका

मापदण्िहरु

क) कमजोि आमथयक अवस्था भएका, सुकुम्बासी ।

प्रमतर्ल
सुववधाका

अनुसािका मबिामीलाई आवासीय सेवा उपलब्ध र्िाउने ।

उपचाि सेवा प्राप्त र्िी मबिामीको मनको हुने दि बढ्नेछ ।
मबिामीहरुलाई होस्टे लमा िाख्ने व्यवस्था ममलाउने ।

ख) भौर्ोमलक वा अन्त्य कािर्ले दै मनक उपचािमा आउन असमथय मबिामीहरु ।
र्) पारिवारिक हेिचाह नपाएका मबिामीहरु

घ) असि, अपांर्, कमजोि शािीरिक अवस्था भई ववशेष हेिचाह र्नुय पने मबिामीहरु ।
ङ) होस्टे लमा बस्न चाहने मबिामीहरु
काययसन्त्चालन
प्रवक्रया

ववमनयोचजत वजेट प्रचमलत आमथयक ऐन मनयमको परिमधमभर िही मधेश प्रदे श ि लुचम्बनी प्रदे शमा

िहेका होस्टे लहरु, र्ण्िकी ि सुदिु पचश्चम प्रदे शमा िहेको िे र्िल सेन्त्टि/होस्टे ल सन्त्चालन सम्बन्त्धी
आवश्यक जनशचि तथा दै मनक कायय सन्त्चालन सम्बन्त्धी कायययोजना सेवा प्रदायक संस्थाबाट मार्
र्िी िाविय क्षयिोर् मनयन्त्रर् केन्त्रको सहममतमा सम्बचन्त्धत प्रदेशको स्वास््य मन्त्रालय/सामाचजक
ववकास मन्त्रालय/स्वास््य मनदे शनालयबाट स्वीकृत र्िी काययक्रम सन्त्चालन र्ने ।

होस्टे लमा बस्ने मबिामीको दै मनक अमभलेख िाख्ने ि हिे क मवहना र्लोअपमा पठाउने ि आवश्यक
पिे मा चचवकत्सकबाट स्वास््य पिीक्षर् र्िाउने।

नेपाल सिकाि बीमा काययक्रमले औषधी प्रमतिोधी क्षयिोर्का मबिामीहरुको रु १००,००० (एक
लाख) बिाबिको मनःशुल्क बीमा व्यवस्था र्िे काले होस्टे लबाट मनदान, आधािभूत पिीक्षर् तथा
जवटलता व्यवस्थापनका लामर् मबिामी पठाउनु पिे मा बीमा सुववधायुि अस्पतालमा पठाउने ि
यातायात खचय उपलब्ध र्िाउने ।

दै मनक पोषर् तामलका तयाि र्िी सोही अनुसाि होस्टे लमा िहेका औषधी प्रमतिोधी क्षयिोर्का
मबिामीहरुलाई सन्त्तुमलत खाना उपलब्ध र्िाउने ।

मबिामीलाई उपलब्ध र्िाउने खानामा दैमनक २०० मम मल दूध, एक र्ोटा अण्िा ि हप्ताको दुई
पटक माछा वा मासू अमनवायय हुनप
ु नेछ ।
बजेट बाँिर्ाट

बजेटको परिमध मभर िही िे र्िल सेन्त्टिले आवश्यकता अनुसाि बजेट बाँिर्ाट र्िी सम्बचन्त्धत

प्रदे शका मनकाय ि िाविय क्षयिोर् मनयन्त्रर् केन्त्रको सहममत मलने ि होस्टे ल का लामर् अनुसूची १
(ख) अनुसाि बाँिर्ाँि र्ने ।

बजेट मधेश प्रदे श को स्वास््य मनदे शनालय, र्ण्िकी प्रदे शमा क्षयिोर् उपचाि केन्त्र पोखिा ि
सुदिु पचश्चम प्रदे शमा स्वास््य मनदे शनालय अन्त्तर्यत व्यवस्थापन र्रिएको छ ।
अमभलेख

प्रमतवेदन

िे र्िल सेन्त्टि/होस्टे लमा िहेका मबिामीको नाम, ठे र्ाना ि सम्पकय नम्बि सवहतको ववविर् ि
मामसक खचयको अमभलेख िाखी सम्बचन्त्धत प्रदे शको स्वास््य मन्त्रालय/सामाचजक ववकास
मन्त्रालय/स्वास््य मनदे शनालय ि िाविय क्षयिोर् मनयन्त्रर् केन्त्रमा पठाउनु पनेछ ।
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८. चजल्लाबाट पामलका एवं मि.आि उपचािकेन्त्र बाट उपकेन्त्द सम्म औषधी, प्रयोर्शाला सामाग्री तथा
अन्त्य बस्तु िु वानी, ववश्व क्षयिोर् र्दवस मनाउने, सुपरिवेक्षर् तथा स्थलर्त अनुचशक्षर् तथा अनुर्मन,
प्रयोर्शाला सुपिभाइजनि द्वािा प्रयोर्शाला र्ुर्स्ति सुधाि, सयुसीका लामर् खकाि सं कलन

८.१ चजल्ला बाट पामलका एवं मि.आि उपचाि केन्त्रबाट उपकेन्त्रसम्म औषधी, प्रयोर्शाला सामाग्री तथा अन्त्य
बस्तु िु वानी
परिचय

क्षयिोर् काययक्रम संचालन उधेश्य अनुरूप भए नभएको सुमनचश्चत र्नुक
य ा साथै काययक्रम
मापदण्ि अनुसाि र्ुर्स्तरिय रूपमा संचालन भएको एकीन र्नुक
य ा साथै सम्बचन्त्धत स्वास््य
कमीहरूलाई क्षयिोर् काययक्रम प्रभावकािी संचालन एवं यसको िे कमियङ तथा रिपोवटयङ
सम्बन्त्धमा चजल्ला बाट स्थानीय मनकायमा एवम् मि.आि उपचाि केन्त्रबाट उपचाि उपकेन्त्रसम्म औषधी, प्रयोर्शाला सामाग्री आर्दलाई आवश्यकता अनुसाि िुवानी र्नय यो काययक्रम
िाचखएको हो ।

उधेश्य

काययक्रम प्रभावकािी रूपमा उधेश्य अनुरूप संचालन भएको सुमनचश्चत र्नय ।

अपेचक्षत प्रमतर्ल

काययक्रम प्रभावकािी ि र्ुर्स्तरिय रूपमा संचालन भएको सुमनचश्चत हुने ।

काययसञ्चालन

कायायन्त्वयन मनकायः स्वास््य कायायलय एवमं मि.आि उपचाि केन्त्र

प्रकृयाः

मि.आि. क्षयिोर्को औषधी िुवानी र्नय चजल्ला स्वास््य कायायलयले मि.आि उपचाि केन्त्रलाई
बजेट उपलब्ध र्िाउने । मि.आि उपचाि केन्त्रले उपचाि उप-केन्त्र सम्म औषधी पुयायउने
व्यवस्था र्ने।
चजल्लाले पामलकासम्म मि.एस. क्षयिोर्को औषधी, प्रयोर्शाला सामाग्री तथा अन्त्य वस्तु
आकचस्मक अवस्थामा िुवानी र्ने ।

बजेट वाँिर्ाँि

उपलव्ध बजेटको परिमधमभर िही खचय र्ने ।

८.२ ववश्व क्षयिोर् र्दवस मनाउने
परिचय

क्षयिोर् काययक्रमप्रमत नीमत मनमायर् तहसम्मको प्रभावकािी िाजनीमतक प्रमतवद्धता हामसल र्नुक
य ा
साथै यस िोर्बाट मृत्यु भएका व्यचिहरुको सम्झना स्वरुप ववश्व क्षयिोर् र्दवस मनाउन यो
काययक्रम िाचखएको हो ।

उधेश्य

िाजनीमतज्ञ, समाजसेवव, बुवद्धजीवव, नीमत मनमायताहरु तथा ववमभन्न क्षेरमा काम र्ने
व्यचित्वहरुलाई क्षयिोर् मनयन्त्रर्मा उनीहरुको प्रमतबद्धता मलइ क्षयिोर् काययक्रमका लामर्
आवश्यक स्रोतहरूको व्यवस्था हुने ।

अपेचक्षत प्रमतर्ल

क्षयिोर् अन्त्त्यका लामर् िाजनीमतक एवं सामाचजक प्रमतवद्धता हामसल हुने ।
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काययसञ्चालन

स्वास््य कायायलयको प्रमुखको अध्यक्षतामा सिकािी तथा र्ैिसिकािी मनकाय सचम्ममलत

प्रकृयाः

चजल्लास्तरिय आयोजक समममत र्ठन र्ने ।
समममतको वैठकमा उपलब्ध श्रोतहरु छलर्ल र्िी सोवह अनुसाि कायय योजना बनाई सोवह
अनुसाि कायायन्त्वयन र्ने ।
अमतमथहरूलाई मनमन्त्रर्ा ि सहभार्ीहरूको आवश्यक व्यवस्थापन, काययक्रम स्थल छनौट तथा
व्यवस्थापन
चशक्षा, सूचना ि सञ्चािका सामाग्रीहरुको प्रदशयनी तथा ववतिर्
क्षयिोर् चेतनामुलक सांस्कृमतक काययक्रम, वाद-वववाद, हाचजिी जवार्, यायली आर्द।
स्थानीय िे मियो ि टे मलमभजन तथा स्थानीय अन्त्य संचाि माध्यम मार्यत क्षयिोर् बािे सन्त्दे श
प्रवाह र्ने ।
परकाि अन्त्तिवक्रया, अन्त्तिसंवाद

आमथयक बाँिर्ाँि

उपलव्ध बजेटबाट ववश्व क्षयिोर् र्दवसका लामर् ५० हजाि सम्म खचय र्ने।

८.३ सुपरिवेक्षर् तथा स्थलर्त अनुचशक्षर् तथा अनुर्मन
परिचय

क्षयिोर् काययक्रम संचालन उधेश्य अनुरूप भए नभएको सुमनचश्चत र्नुक
य ा साथै काययक्रम
मापदण्ि अनुसाि र्ुर्स्तिीय रूपमा संचालन भएको एकीन र्नुक
य ा साथै सम्बचन्त्धत
स्वास््यकमीहरूलाई क्षयिोर् काययक्रम प्रभावकािी संचालन एवं यसको िे कमियङ तथा रिपोवटयङ
सम्बन्त्धमा चजल्ला बाट स्थानीय मनकाय एवं उपचाि केन्त्रका कमयचािीको क्षमता अमभवृवद्ध र्नय
यो काययक्रम िाचखएको हो ।

उधेश्य

काययक्रम प्रभावकािी रूपमा उधेश्य अनुरूप संचालन भएको सुमनचश्चत र्नय ।

अपेचक्षत प्रमतर्ल

काययक्रम प्रभावकािी ि र्ुर्स्तरियरूपमा संचालन भएको सुमनचश्चत हुने ।

काययसञ्चालन

कायायन्त्वयन मनकायः स्वास््य कायायलय

प्रकृयाः

अनुर्मन तथा मूल्यांकनका लामर् चेक मलिको अमनवायय प्रयोर् र्ने ।
स्थलर्त अनुचशक्षर्का माध्यमबाट स्वास््य संस्थाहरुको काययक्रम संचालनका ववमध तथा प्रकृया,
सो को अमभलेख तथा प्रमतवेदनका साथै HMIS एवं NTPMIS मा मनयममत प्रमतवेदन भए नभएको
सुमनचश्चत र्ने साथै आवश्यकता अनुसाि सो सम्वन्त्धमा क्षमता अमभवृवद्ध र्ने ।
काययक्रम संयोजक तथा अन्त्य आवश्यक कमयचािीहरुको मनयममत अनुर्मन भ्रमर्का लामर् मममत,
स्थान, उधेश्य सवहतको योजना बनाउने ि सो अनुसाि स्वास््य संस्थामा अनुर्मन र्ने ।
काययक्रमको प्रभावकािी संचालन तथा सो को मूल्यांकनका

लामर् आवश्यकता अनुसाि स्वास््य

मनदे शनालय, स्वास््य कायायलय तथा स्थानीय मनकाय

सचम्ममलत संयि
ु अनुर्मन टोली बनाई

समस्या पवहचान भएका स्वास््य संस्थाको सुपेरिवेक्षर्

र्िी समस्याहरुको मनिाकिर् र्ने ।

अनुर्मन पश्चात तत्कालै स्वास््य संस्थालाई दे चखएका िाम्रा पक्ष सवहत सुधाि र्नुप
य ने पक्षहरुका
बािे मा छलर्ल र्ने ि सुधािका लामर् र्नुप
य ने वक्रयाकलाप, सो को समय सीमा ि चजम्मेवाि
व्यचि सवहतको कायय योजना बनाउने ।
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आवश्यकता अनुसाि अनुर्मनमा पवहचान भएका ववषयहरुलाई सम्बचन्त्धत स्थानीय तह लाई पमन
जानकािी र्िाउने ि समस्या समाधानका लामर् स्थानीय तहको चजम्मेवािी सवहतको कायय योजना
बनाई कायायन्त्वयन र्ने र्िाउने ।
अको पटकको भ्रमर्मा स्वास््य संस्थालाई अमधल्लो भ्रमर्मा र्दइएको

सुझाव कायाय न्त्वयन भए

नभएको मनचश्चत र्ने ।
अनुर्मन भ्रमर्मा काययक्रमको कायायन्त्वयन तोवकएको मार्य मनदे शन अनुसाि भए नभएको एवं
काययक्रम तोवकएको स्थान, व्यचि तथा समुदायमा भए नभएको, काययक्रमको र्ुर्स्तरिय
कायायन्त्वयन एवं आवश्यक अमभलेख तथा प्रमतवेदन भए नभएको सुमनचश्चत र्ने ।
समुदायमा संचालन भएका क्षयिोर् पवहचान तथा िे र्िल काययक्रमको प्रभावकािीता एवं
सम्बचन्त्धत सेवाग्राही मा काययक्रम पुर्े नपुर्क
े ो सुमनचश्चत र्ने । यसका लामथ सेवाग्राहीको
ववविर् स्वास््य संस्थाबाट मलई नमूना छनोटमा पिे का सेवाग्राहीको घिदै लोमा र्ई सेवा पाएको
सुमनचश्चत र्ने ।
सम्बचन्त्धत कमयचािीले अनुर्मन भ्रमर् पश्चात प्रमतवेदन बनाई आफ्नो संस्थालाई उपलव्ध र्िाउने
ि आवश्यक पिे का समयमा सिोकािवालाहरुलाई उपव्ध र्िाउने ।
बजेट वाँिर्ाँि

उपलव्ध बजेटको परिमध मभर िही नेपाल सिकािको भ्रमर् खचय मनयमावली अनुसाि खचय र्ने
।

८.४ प्रयोर्शाला सुपिभाइजनि द्वािा प्रयोर्शाला र्ुर्स्ति सुधाि, सयुसीका लामर् खकाि सं कलन
परिचय

माईक्रोस्कोवप ववमधबाट क्षयिोर् पवहचान र्ने क्रममा र्ुर्स्तिलाई ध्यान र्दनु पदयछ l चजल्ला
मभरका माईक्रोस्कोवप सेन्त्टिको र्ुर्स्ति कायम र्नय सयु.मस slide संकलन र्िी प्रदे श
जनस्वास््य प्रयोर्शाला पठाउनु पछय l

उधेश्य

माईक्रोस्कोवप सेन्त्टि बाट LQAS ववमधबाट पिीक्षर् भैसकेका slide हरु छनोट तथा संकलन
र्िी प्रत्येक रैमामसकमा र्ुर्स्ति पिीक्षर् र्नय प्रदे श जनस्वास््य प्रयोर्शाला पठाउने l

अपेचक्षत प्रमतर्ल

सयु.मस . मा प्रयोर्शालाहरुको सहभामर्ता ि र्ुर्स्तिमा अमभवृवद्ध हुनेछ l

कायायन्त्वयन

कायायन्त्वयन र्ने मनकायः स्वास््य कायायलय, प्रयोर्शाला सुपिभाईजि (lab technician) वा

प्रकृया

नभएमा

क्षयिोर् काययक्रम हेने र्ोकल पसयन

l

LQAS ववमधबाट slide संकलन र्िी प्रत्येक रैमामसकमा र्ुर्स्ति पिीक्षर् र्नय प्रदे श जनस्वास््य
प्रयोर्शाला पठाउने l
र्ुर्स्ति सुधािको लामर् स्थलर्त अनुचशक्षर् र्ने l
प्रदे श सयुसी सेन्त्टिले उपलव्ध र्िाएको रैमामसक सयुसी रिपोटय अनुसाि न्त्युन र्ुर्स्ति दे चखएका
क्षयिोर् मनदान केन्त्रमा field visit र्िी र्ुर्स्ति सुधािका लामर् स्थलर्त अनुचशर्क्षर् र्ने ।
बजेट वाँिर्ाँि

बजेटको परिमधमभर नेपाल सिकािको मनयमानुसाि र्ने।

अमभलेख

प्रदे श जनस्वास््य प्रयोर्शालासँर् समन्त्वय र्िी िे किय कायम र्ने l

प्रमतवेदन
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९. चजल्लास्ति क्षयिोर् कोहटय ववश्लेषर् तथा अधयवावषयक समीक्षा र्ोष्ठी
परिचय

क्षयिोर् मनदान तथा उपचाि काययक्रम सञ्चालनमा आईपिे का समस्या तथा समाधानका उपाय बािे
छलर्ल तथा क्षयिोर्का मबिामीको उपचाि नमतजाको ववश्लेषर् र्नय यो काययक्रम िाचखएको हो ।

उधेश्य

क्षयिोर् मनयन्त्रर् काययक्रमका सूचकहरुका आधािमा अधयवावषयक प्रर्मत ववश्लेषर् तथा मबवेचना
र्ने ।
काययक्रम कायायन्त्वयनमा आईपिे का समस्या पवहचान तथा समाधानका उपायहरु खोजी

र्ने ।

काययक्रम सञ्चालन

काययक्रम सञ्चालनः स्वास््य कायायलय

/कायायन्त्वयन

सहभार्ीहरू:स्थानीय तहका क्षयिोर् काययक्रम हेने र्ोकल पसयन । क्षयिोर्का काययक्रमका

प्रकृया

सहयोर्ी संस्थाहरुका प्रमतमनमध ।
अवधीः वावषयक ि अधयवावषयक र्िी २ पटक ।
सञ्चालन अवमध: २ र्दन ।
क्षयिोर् मामसक प्रमतवेदन तयाि र्दाय भिे का ट्याली सीटहरू, eTB िचजिि ि प्रस्तुमतकिर् Slide
साथमा मलइ आउन सहभार्ीलाइय पराचाि र्ने।
िाविय क्षयिोर् काययक्रमले लक्ष्य तोकेका काययक्रमहरु (DRTB समेतको) मनर्दयि सूचकांकहरुमा
आधारित प्रस्तुमतकिर् िाँचा बनाइ स्वास््य कायायलयले स्थानीय तहलाई उपलव्ध र्िाउने ि सो
अनुसाि स्थानीय तहलाई र्ोष्ठीमा प्रस्तुमतकिर् र्नय लर्ाउने
समीक्षा र्ोष्ठी अचघ eTB Register ि DHIS2 मा प्रववि भएको क्षयिोर् त्याङ्क रूजू र्िी र्िक
पिे को ववविर् वटपोट र्िी िाख्ने । र्ोष्ठी अवमधमा र्िक पिे को ववविर् सच्याइय eTB Register
तथा DHIS2 मा प्रववि र्नय लर्ाउने । DRTB को हकमा NTPMIS मा प्रववि भए नभएको
एकीन र्िी नभएको खण्िमा प्रववि र्नय लर्ाउने।
स्थानीयतहले माइक्रोस्कोपी सेन्त्टिबाट LQAS ववमधबाट संकलन र्रिएका प्रयोर्शाला Slide
स्वास््य कायायलयका प्रयोर्शाला सुपिभाइजिलाई उपलब्ध र्िाउने। स्वास््य कायायलयका
प्रयोर्शाला सुपिभाईजिले Sputum प्रयोर्शाला Slide सयुसी सेन्त्टिलाई उपलव्ध र्िाउने ।
समीक्षा र्ोष्ठीमा छलर्ल र्ने ववषयवस्तु
DS तथा DR TB पवहचान, मनदान एवं उपचाि र्रिएका वक्रयाकलाप ि त्यसका मुख्य सूचकांकको
अवस्था ।
चजल्लामा अधयवावषयक अवमधमा क्षयिोर्को मनदानका लामर् प्रयोर्शाला पिीक्षर् कायय
(GeneXpert समेत) को मूल्यांकन, च ुनौमत ि समाधानमा र्रिएका काययको ववश्लेषर् ि सयु.मस.
सम्बन्त्धी काययको लेखाजोखा ।
अचघल्लो र्ोष्ठीमा औल्याईएका च ुनौमत तथा समस्या समाधानका लामर् र्रिएका वक्रयाकलाप ि
हाल उि समस्याहरूको समाधानको अवस्था ।
क्षयिोर्को औषधी, प्रयोर्शाला सामाग्री, काययक्रमको र्मय र्म्यायट आर्दको उपलव्धता, मौज्दात
एवं प्रयोर् ।
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क्षयिोर् ि कोमोमबयमिवट जस्तै एच.आई.मभ., मधुमेह, कोमभि१९ जस्ता सहसंक्रमर् ि त्यसका
प्रभाव।
सहयोर्ी संस्थाबाट संचालन भएका काययक्रमको उपलचव्ध, समस्या तथा च ुनौमत ि समाधानका
उपायहरू।
वावषयक काययक्रम सञ्चालनमा आईपिे का समस्या तथा च ुनौमतहरुको समाधानका उपाय खोज्ने ।
आपूमतय तथा लेखासंर् सम्बचन्त्धत समस्या तथा समाधानका उयायहरु।
िाविय क्षयिोर् काययक्रमको नीमत िर्नीमतहरुमा भएका परिमाजयनमा अध्यावमधक ।
स्वास््यकमीहरुलाई क्षयिोर् उपचािका ववमध तथा िे चजमेनमा भएका परिवतयन, काययक्रमको
िे कमियङ तथा रिपोवटङ लर्ायत अन्त्य सम्बचन्त्धत ववषयमा स्वास््यकमीहरुको ज्ञान तथा सीप
अमभवृवद्ध ।
उत्कृि काययसम्पादन र्ने स्थानीय तहको अनुभव आदान प्रदान र्ने ।
काययक्रम सञ्चालनमा आई पिे का समस्याहरुको पवहचान तथा समाधानका उपायबािे छलर्ल र्ने
ि त्यसको समाधानका लामर् कायययोजना मनमायर्।
स्थानान्त्तिर् भई आएका तथा स्थानान्त्तिर् भइ र्एका क्षयिोर्का मबिामीहरुको उपचाि नमतजा
ममलान ।
क्षयिोर् मनदान तथा उपचािमा अध्यावमधक भएका ववषयवस्तु बािे जानकािी र्िाउने।
मबिामीका संख्याका आधािमा आर्ामी चौमामसक अवमधका लामर् आवश्यक औषधी परिमार्
मनधायिर् र्िी मार् र्ने ।
आमथयक बाँिर्ाँि

प्रचमलत नेपाल ऐन, कानून ि अथय मन्त्रालयको काययक्रम सञ्चालन मनदे चशका बमोचजम ववमनयोचजत
बजेटको परिमधमभर िही मनयमानुसाि खचय र्नुय पनेछ ।

अमभलेख प्रमतवेदन

काययक्रम सम्पन्न र्िी सहभार्ीहरुको ववविर् सवहतको संचक्षप्त प्रमतवेदन तयाि र्िी एक प्रमत
िाविय क्षयिोर् मनयन्त्रर् केन्त्रमा पेश र्ने ।

१०.क्षयिोर्

एच यम आई यस टु ल्स छपाई, स्थलर्त अनुचशक्षर् तथा अनुर्मन, ववश्व क्षयिोर् र्दवस

मनाउन
१०.१ क्षयिोर् एच यम आई यस टु ल्स छपाई
परिचय

क्षयिोर् सँर् सम्बचन्त्धत Recording, Reporting लाई व्यवचस्थत र्नय, HMIS Tools छपाई र्नय
आवश्यक भएकोले यो कृयाकलाप िाचखएको हो ।

उधेश्य

क्षयिोर्को त्याङ्क उपलव्धताको सुमनचश्चत भएको हुने ।

अपेचक्षत उपलचब्ध

समयमा त्याङ्क िे कमियङ्ग रिपोवटयङ्ग हुनछ
े ।

सञ्चालन प्रकृया

कायायन्त्वयन र्ने मनकायः स्वास््य मनदे शनालय
वक्रयाकलापहरु:
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स्वास््य सेवा ववभार्, व्यवस्थापन महाशाखाबाट स्वीकृत स्पेचशवर्केशन बमोचजम समयमा नै
आवश्यक क्षयिोर् सम्बन्त्धी Tools छपाई तथा ववतिर् र्ने ।
बजेट बाँिर्ाँि

बजेटको परिमधमभर िही ववद्यमान ऐन, मनयमानुसाि र्ने ।

१०.२ स्थलर्त अनुचशक्षर् तथा अनुर्मन
परिचय

क्षयिोर् काययक्रम संचालन उधेश्य अनुरूप भए नभएको सुमनचश्चत र्नुक
य ा साथै काययक्रम
मापदण्ि अनुसाि र्ुर्स्तरिय रूपमा संचालन भएको एकीन र्नुक
य ा साथै सम्बचन्त्धत
स्वास््यकमीहरूलाई क्षयिोर् काययक्रम प्रभावकािी संचालन एवं यसको िे कमियङ तथा रिपोवटयङ
सम्बन्त्धमा प्रदे शबाट चजल्ला, स्थानीय मनकाय एवम् उपचाि केन्त्रका कमयचािीको क्षमता
अमभवृवद्ध र्नय यो काययक्रम िाचखएको हो ।

उधेश्य

काययक्रम प्रभावकािी रूपमा उधेश्य अनुरूप संचालन भएको सुमनचश्चत र्नय ।

अपेचक्षत प्रमतर्ल

काययक्रम प्रभावकािी ि र्ुर्स्तरिय रूपमा संचालन भएको सुमनचश्चत हुने ।

काययसञ्चालन

कायायन्त्वयन मनकायः स्वास््य मनदे शनालय

प्रकृयाः

अनुर्मन तथा मूल्यांकनका लामर् चेक मलिको अमनवायय प्रयोर् र्ने ।
स्थलर्त अनुचशक्षर्का माध्यमबाट स्वास््य संस्थाहरुको काययक्रम संचालनका ववमध तथा प्रकृया,
सो को अमभलेख तथा प्रमतवेदनका साथै HMIS, eTB register एवम् NTPMIS मा मनयममत
प्रमतवेदन भए नभएको सुमनचश्चत र्नुक
य ा साथै आवश्यकता अनुसाि सो सम्बन्त्धमा क्षमता अमभवृवद्ध
र्ने ।
काययक्रम संयोजक तथा अन्त्य आवश्यक कमयचािीहरुको मनयममत अनुर्मन भ्रमर्का लामर् मममत,
स्थान, उधेश्य सवहतको योजना बनाउने ि सो अनुसाि स्वास््य संस्थामा अनुर्मन र्ने ।
काययक्रमको प्रभावकािी संचालन तथा सो को मूल्यांकनका

लामर् आवश्यकता अनुसाि स्वास््य

मनदे शनालय, स्वास््य कायायलय तथा स्थानीय मनकाय

सचम्ममलत संयि
ु अनुर्मन टोली बनाई

समस्या पवहचान भएका स्वास््य संस्थाको सुपेरिवेक्षर्

र्िी समस्याहरुको मनिाकिर् र्ने ।

अनुर्मन पश्चात तत्कालै स्वास््य संस्थालाई दे चखएका िाम्रा सवहत सुधाि र्नुप
य ने पक्षहरुका
बािे मा छलर्ल र्ने ि सुधािका लामर् र्नुप
य ने वक्रयाकलाप, सो को समय मसमा ि चजम्मेवाि
व्यचि सवहतको कायय योजना बनाउने ।
आवश्यकता अनुसाि अनुर्मनमा पवहचान भएका ववषयहरुलाई सम्बचन्त्धत चजल्ला तथा
स्थानीयतहलाई पमन जानकािी र्िाउने ि समस्या समाधानका लामर् स्थानीयतहको चजम्मेवािी
सवहतको कायय योजना बनाई कायायन्त्वयन र्ने र्िाउने।
अको पटकको भ्रमर्मा स्वास््य संस्थालाई अचघल्लो भ्रमर्मा र्दइएको

सुझाव कायायन्त्वयन भए

नभएको सुमनचश्चत र्ने ।
अनुर्मन भ्रमर्मा काययक्रमको कायायन्त्वयन तोवकएको मार्य मनदे शन अनुसाि भए नभएको एवं
काययक्रम तोवकएको स्थान, व्यचि तथा समुदायमा भए नभएको, काययक्रमको र्ुर्स्तरिय
कायायन्त्वयन एवं आवश्यक अमभलेख तथा प्रमतवेदन भए नभएको सुमनचश्चत र्ने ।
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समुदायमा संचालन भएका क्षयिोर् पवहचान तथा िे र्िल काययक्रमको प्रभावकािीता एवं
सम्बचन्त्धत सेवाग्राही मा काययक्रम पुर्े नपुर्क
े ो सुमनचश्चत र्ने । यसका लामथ सेवाग्राहीको
ववविर् स्वास््य संस्थाबाट मलई नमूना छनोटमा पिे का सेवाग्राहीको घिदै लोमा र्ई सेवा पाएको
सुमनचश्चत र्ने ।
सम्बचन्त्धत कमयचािीले अनुर्मन भ्रमर् पश्चात प्रमतवेदन बनाई आफ्नो संस्थालाई उपलव्ध र्िाउने
ि आवश्यक पिे का समयमा सिोकािवालाहरुलाई उपव्ध र्िाउने ।
बजेट वाँिर्ाँि

उपलव्ध बजेटको परिमध मभर िही मनयमानुसाि खचय र्ने ।

प्रमतवेदन

अनुर्मन पश्चात प्रमतवेदन तयाि र्िी िाविय क्षयिोर् मनयन्त्रर् केन्त्र, स्वास््य मनदे शनलाय,
स्वास््य कायायलय ि स्थानीय तहमा पठाउने ।

१०.३ ववश्व क्षयिोर् र्दवस मनाउने
परिचय

क्षयिोर् काययक्रमप्रमत नीमत मनमायर् तहसम्मको प्रभावकािी प्रमतवद्धता हामसल र्नय र्नुक
य ा साथै
यस िोर्बाट मृत्यु भएका व्यचिहरुको सम्झना स्वरुप ववश्व क्षयिोर् र्दवस मनाउन यो काययक्रम
िाचखएको हो ।

उधेश्य

क्षयिोर् मनयन्त्रर्मा िाजनीमतज्ञ, समाजसेवी, बुद्र्दजीवव, नीमत मनमायताहरु सहयोर् प्राप्त र्ने,
जनचेतान जर्ाउने यस र्दवसको मुख्य उधेश्य हो

अपेचक्षत उपलचब्ध

।

नीमत मनमायता तथा िाजनीमतज्ञहरुको क्षयिोर् मनयन्त्रर् काययक्रममा प्रमतबद्दता बढ्ने ।
समुदायमा क्षयिोर्प्रमत िहेको नकािात्मक धािर्ामा कमी आउने ।

सञ्चालन प्रकृया

कायायन्त्वयन र्ने मनकायः स्वास््य मनदे शनालय
सम्भाववत वक्रयाकलापहरु
क्षयिोर् सम्बन्त्धी चशक्षा, सूचना ि सञ्चािका सामाग्रीहरुको प्रदशयनी तथा ववतिर् ।
क्षयिोर् चेतनामुलक सांस्कृमतक काययक्रम, सिक नाटक, बादवववाद, हाचजिी जवार् प्रमतयोमर्ता,
ि ्याली आर्द ।
एर् एम िे मियो ि टेमलमभजन तथा स्थानीय अन्त्य संचाि माध्यम मार्यत क्षयिोर् बािे सन्त्दे श
प्रवाह
परकाि अन्त्तिवक्रया, अन्त्तिसंवाद आर्द र्ने ।
मबिामीलाइय सम्मान, र्लर्ुल मबतिर् आर्द ।
सञ्चालन प्रकृयाः
प्रदे श स्वास््य मनदे शकको अध्यक्षतामा सिकािी तथा र्ैिसिकािी मनकाय सचम्ममलत ववश्व क्षयिोर्
र्दवश सञ्चालन सम्बन्त्धी वैठक बसी उपलब्ध स्रोतका आधािमा सञ्चालन र्रिने काययक्रमहरूको
सूची तयाि र्िी कायय योजना बनाई सोही अनुसाि कायायन्त्वयन र्ने ।

बजेट बाँिर्ाँि

उपलब्ध बजेट अनुसाि प्रचमलत ऐन कानूनको परिमधमा िही सञ्चालन र्ने
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िी आि सेन्त्टि सवसेन्त्टि नयाँ ववस्ताि एवं संचालनमा भएकालाई आवश्यक सुदृविकिर्, औषधी

११.

प्रमतिोधी क्षयिोर्का मबिामीहरूका लामर् पोषर्, यातायात तथा आधािभूत पिीक्षर् तथा जवटलता
व्यवस्थापन खचय का लामर् अपुर् िकम, एचन्त्सलरि औषधी खिीद
११.१ िी आि सेन्त्टि सवसेन्त्टि नयाँ ववस्ताि एवं संचालनमा भएकालाई आवश्यक सुदृविकिर्
परिचय

सञ्चालनमा िहेका तथा ववस्ताि र्नय लामर्एका औषधी प्रमतिोधी क्षयिोर् उपचाि केन्त्रका लामर्
आवश्यक सामाग्री, औजाि तथा उपकिर्हरूको व्यवस्था र्नय यो काययक्रम िाचखएको हो ।

उधेश्य

औषधी प्रमतिोधी क्षयिोर्का मबिामीहरुलाई सहज रुपमा उपचाि र्िाउने ।

अपेचक्षत उपलव्धी

औषधी प्रमतिाधी क्षयिोर् उपचाि केन्त्र ववस्ताि भइय मबिामीको सहज उपचाि भएको हुनछ
े ।

कायय सञ्चालन प्रकृया

कायायन्त्वयन र्ने मनकायः स्वास््य मनदे शनालय
सेवा ववस्ताि र्ने सवकने स्वास्थय संस्थाहरूः औषधी प्रमतिोधी क्षयिोर्का मबिामीहरु धेिै भएका
चजल्लाका अस्पताल, GeneXpert सेन्त्टि तथा प्राथममक स्वास््य केन्त्रलाइय उपचाि केन्त्रका
रुपमा ववस्ताि र्नय प्राथममवककिर् र्ने ।
मबिामीलाई पायक पने ि प्राथममकतामा पिे का अस्पताल तथा प्राथममक स्वास््य केन्त्रहरूमा
मि.आि. उपचाि केन्त्र तथा उपकेन्त्र ववस्ताि र्ने ।
सञ्चालनमा िहेका उपचाि केन्त्रहरुमा

ि ववस्ताि र्नय लामर्एका उपचाि केन्त्र तथा उपकेन्त्रहरु

GeneXpert Center मा आवश्यकता अनुसाि अनुसूची ५ मा उल्लेख भएका सामाग्री तथा थप
अन्त्य सामाग्रीहरू खिीद र्ने ।
खिीद भएको सामाग्री स्वास््य संस्थामा (औषधी प्रमतिोधी क्षयिोर् उपचाि केन्त्र) उपलब्ध
र्िाउने ।
बजेट वाँिर्ाँि

ववमनयोचजत बजेटको परिमधमभर िही प्रचमलत खिीद ऐन तथा मनयमावली अनुसाि

अमभलेख प्रमतवेदन

ववस्ताि भएको मि.आि. क्षयिोर् उपचाि केन्त्र वा उपकेन्त्रको ववविर् िाविय क्षयिोर् मनयन्त्रर्
केन्त्रलाई र्िाउने ।
क्षयिोर्का औषधीको परिर्ाम स्टोि लेजिबुक मा अध्याववधक भए नभएको रिभ्यु एवं
वर्चजकल भेरिवर्केसन र्ने ।
चजल्ला स्टोिका कमयचािीलाई उचचत भण्िािर्का मापदण्िका बािे मा अनुचशक्षर् र्ने ।

११.२ औषधी प्रमतिोधी क्षयिोर्का मबिामीहरूका लामर् पोषर्, यातायात तथा आधािभूत पिीक्षर् तथा जवटलता
व्यवस्थापन खचयका लामर् अपुर् िकम
परिचय

स्वास््य कायायलयमा ववमनयोजन भएको िकम अपुर् भएमा वा अन्त्य नयाँ चजल्लामा उपचाि
केन्त्र ववस्ताि भई मबिामी थप हुँदा औषधी प्रमतिोधी क्षयिोर् आधािभूत पिीक्षर्, जवटलता
व्यवस्थापन, पोषर्युि खाना तथा उपचाि मलन लाग्ने यातायात खचयको भाि मबिामीलाइय पनय
नर्दने उदे श्यले यो काययक्रमको िाचखएको हो ।
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उधेश्य

औषधी प्रमतिोधी क्षयिोर् मनदान,अन्त्य पिीक्षर्, जवटलता व्यवस्थापन तथा यातायात खचयको भाि
कम हुने ि उपचािमा मनयममतता भइय मनको हुने दि बिने ।

अपेचक्षत प्रमतर्ल

औषधी प्रमतिोधी क्षयिोर्का मबिामीलाइय िोर् मनदान तथा उपचािको आमथयक भाि कम भएको
हुनेछ ।
औषधी प्रमतिोधी क्षयिोर् मनको हुने दि बृवद्ध भएको हुनेछ ।

कायय सञ्चालन

कायायन्त्वयन र्ने मनकायः स्वास््य मनदे शनालय ि र्ण्िकी प्रदे शको हकमा क्षयिोर् उपचाि

प्रकृया

केन्त्र
सुववधा खचय पाउने व्यचिः उपचािमा िहेका औषधी प्रमतिोधी क्षयिोर् मबिामीहरु
सुववधा पाउने अवमधः उपचाि अवमधभि
कायायन्त्वयन प्रकृया
स्वास््य कायायलयमा ववमनयोजन र्रिएको िकम अपुर् भएमा वा नयाँ उपचाि केन्त्रमा भएका
मबिामीलाई पोषर्, यातायात तथा आधािभूत पिीक्षर् तथा जवटलता व्यवस्थापन खचय उपलव्ध
र्िाउनु पने भएमा यस शीषयकबाट खचय र्ने ।
कायायन्त्वयन प्रकृया मामथ १.२ मा उल्लेख भए बमोचजम र्ने ।

बजेट वाँिर्ाँि

क) दै मनक उपचाि केन्त्रमा आएि सेवा मलने मबिामीलाई मामसक रु ५०००।–
ख) आवास सुववधा (Hostel)

प्रयोर् र्ने मबिामीलाई मामसक रु २०००।–

र्) मनदान, आधािभूत पिीक्षर् तथा जवटलता व्यवस्थापन खचय भएको िकम मबल अनुसाि
(बीमा िकमले नमार्ेको खण्िमा मार)
घ) पिीक्षर् तथा उपचाि र्नय जाँदाको वास्तववक यातायात खचय ।
चजल्लामा ववमनयोचजत बजेट अपुर् भएमा प्रदे श मनदे शनालयमा मार् र्नुह
य न
ु ।
अमभलेख प्रमतवेदन

आवासीय सुववधा सवहत उपचाि मलने ि

दैमनक आवत जावत र्िी उपचाि मलने मबिामी

अनुसाि ववतिर् र्रिएको खचयको अमभलेख अध्यावमधक िाख्ने

।

११.३ एचन्त्सलरि औषधी खिीद
परिचय

औषधी प्रमतिोधी क्षयिोर् मबिामीको उपचाि व्यवस्थापनमा बाधा नहोस भन्ने उदे श्यले यो काययक्रम
व्यवस्था र्रिएको हो ।यस काययक्रमबाट क्षयिोर्का उपचािको क्रममा दे खा पने प्रमतकूल
असिहरूलाई व्यवस्थापन र्नय यो काययक्रम िाचखएको हो ।

उधेश्य

औषधी प्रमतिोधी क्षयिोर् उपचाि व्यवस्थापन र्नय आवश्यक थप औषधीहरुको व्यवस्थापन र्िी
उपचािमा आई पिे का समस्या समाधान र्ने ।

अपेचक्षत

औषधी प्रमतिोधी क्षयिोर् उपचाि सेवा मनिन्त्ति सञ्चालन भएको हुनेछ ।

प्रमतर्ल
सञ्चालन प्रकृया

एचन्त्सलिी औषधी खिीद
प्रदे श अन्त्तर्यतका ॵषधी प्रमतिोधी उपचाि केन्त्रमा उपचािित मि.आि. क्षयिोर्का मबिामीको
लर्त तयाि र्ने ।
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उपचािित मबिामीको संख्या ि २० प्रमतशत जर्ेिा िाख्ने र्िी औषधीको आवश्यक परिमार् यवकन
र्ने ।
अनुसूची ६ अनुसाि ववज्ञ चचवकत्सक वा िाविय क्षयिोर् मनयन्त्रर् केन्त्रबाट प्राप्त िाय वमोचजम
अन्त्य ॵषधी खिीद र्िी मबिामीको संख्या अनुसाि मि.आि उपचाि केन्त्रहरुमा आपूमतय र्ने ।
बजेट बाँिर्ाँि

प्रचमलत आमथयक ऐन मनयम अनुसाि

सन्त्दभय सामाग्री

सावयजमनक खिीद ऐन सावयजमनक खिीद मनयमावली (संसोधन सवहत)

१२.प्रदे श आपूमतय केन्त्रबाट चजल्लासम्म औषधी िु वानी तथा काययक्रम सम्बन्त्धी सुपरिवेक्षर्
परिचय

औषधी तथा प्रयोर्शाला लर्ायत अन्त्य सामाग्रीहरुको मनयममत ि आकचस्मक आपूमतय तथा
क्षयिोर् औषधी भण्िाि व्यवस्थापन अनुर्मन ि स्थलर्त अनुचशक्षर् र्नय यो काययक्रम िाचखएको
हो ।

उधेश्य

क्षयिोर्को औषधी, प्रयोर्शाला सामाग्री एवं अन्त्य सामाग्री स्वास््य कायायलय वा स्थानीय तहमा
उपलब्ध र्िाउने
भण्िाि व्यवस्थापन अनुर्मन र्ने
औषधी िुवानी ि चजल्लामा भएको दाचखलाको ववविर् संकलन र्ने

अपेचक्षत प्रमतर्ल

क्षयिोर् औषधी, प्रयोर्शाला केममकल्स एवं अन्त्य सामाग्रीको आपूमतय भएको ि उचचत भण्िािर्
तथा ववतिर् भएको हुनछ
े ।

कायायन्त्वयन प्रकृया

कायायन्त्वयन र्ने मनकाय : प्रदे श आपूमतय व्यवस्थापन केन्त्र
स्वास््य कायायलय एवं स्थानीय तहसम्म मनयममत तथा आकचस्मक अवस्थामा क्षयिोर्का औषधी,
प्रयोर्शाला सामाग्री, र्मयर्िमेट तथा अन्त्य सामाग्री चजल्ला सम्म िुवानी र्ने ।
क्षयिोर्का औषधी एवं अन्त्य सामाग्रीको भण्िािर् उचचत तरिकाले भए नभएको अनुर्मन ि
स्थलर्त अनुचशक्षर् र्ने

।

प्रदे शबाट चजल्लामा हुने औषधी िुवानी ि सो को दाचखलाको ववविर् संकलन र्िी िाविय
क्षयिोर् मनयन्त्रर् केन्त्रमा मनयममत रुपमा उपलब्ध र्िाउने ।
आमथयक बाँिर्ाँि

ववमनयोचजत बजेटको परिमधमभर िही मनयमानुसाि खचय र्ने ।

१३. प्रदे श कल्चिका प्रयोर्शालाका लामर् आवश्यक कायायलय सं चालन खचय, चजल्लाहरुबाट खकाि
सं कलनका लामर् कुरियि सेवा,

प्रयोर्साला सुमिविकिर्, ममयत सम्भाि एवं उपकिर् खिीद, कल्चि

प्रयोर्शालाका कमयचािीको मनिन्त्तिता
१३.१ प्रदे श कल्चिका प्रयोर्शालाका लामर् आवश्यक कायायलय सं चालन खचय, चजल्लाहरुबाट खकाि
सं कलनका लामर् कुरियि सेवा
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परिचय

प्रदे श कल्चि प्रयोर्शालाका लामर् आबश्यक कायायलय संचालन खचय एवं चजल्लाहरुबाट खकाि
ल्याई पिीक्षर् र्नय िुवानी खचय र्दन आवश्यक भएकाले यो काययक्रम िाचखएको हो ।

उधेश्य

समयमा खकाि पिीक्षर् र्िी क्षयिोर्का मबिामी पत्ता लर्ाउने ।
एल पी ए, कल्चि प्रयोर्शाला संचालन र्नय आवश्यक कायायलय संचालन सामाग्री उपलब्ध
हुने ।
एल पी ए, कल्चि पिीक्षर् GeneXpert का लामर् चजल्लाहरुबाट पठाईएका खकाि नमूना
िुवानी र्नय सहज हुने ।

अपेचक्षत प्रमतर्ल

प्रदे श कल्चि प्रयोर्शाला संचालन भई खकाि िुवानी सेवा सुचारु भएको हुनेछ।

काययक्रम

कायायन्त्वयन र्ने मनकायः प्रदे श अस्पताल सुखेत, क्षयिोर् उपचाि केन्त्र , पोखिा, ववपी

कायायन्त्वयन प्रकृया

कोइिाला स्वास््य ववज्ञान प्रमतष्ठान, धिान
एल पी ए ि कल्चि पिीक्षर् सेवा सुरू भएकोले खकाि नमूना पठाउन स्वास््य संस्थाहरूमा
पराचाि र्ने ।
कुरियि सेवा प्रदायकलाई आवश्यक प्रकृयाबाट छनौट र्िी तोवकएका स्वास््य संस्थाहरूबाट
तोवकएका मबिामीका खकाि संकलन तथा पिीक्षर्को व्यवस्था ममलाउने ।
कल्चि प्रयोर्शालाको कभिे जमा पने सबै GeneXpert सेन्त्टिहरूको लर्त िाख्ने ि ववर्तमा
क्षयिोर् भएका सम्भाववत क्षयिोर्का मबिामीमा RR sensitive क्षयिोर् मनदान भई Isoniazid
sensitivity पिीक्षर्का लामर् खकािका नमूना कुरियि मार्यत प्राप्त हुने व्यवस्था र्ने ।
कल्चि प्रयोर्शालाको कभिे जमा पने सबै मि.आि. उपचाि केन्त्रको लर्त मलने ि वय
केन्त्रहरूमा उपचािमा िहेका मि.आि. का मबिामीको र्लोअप पिीक्षर्का लामर् प्राप्त भएको
खकािको नमूना कुरियि भएको िकम भुिानी र्ने ।
पुन उपचाि दताय अन्त्तिर्तका मबिामीहरुको एल.वप.ए. बाट खकाि जाँचका लामर् प्राप्त खकाि
नमूना प्रदे श कल्चि प्रयोर्शालामा जाँच नहुने भएमा िाविय क्षयिोर् मनयन्त्रर् केन्त्र वा नाटा
जेनेटपमा कुरियि मार्यत खकािको नमूना पठाउने ।
खकाि कुरियि सेवा प्रदायकालाई खकाि िुवानी वापतको िकम भुिानी र्ने ।
कल्चि प्रयोर्शाला सेवाका लामर् आवश्यक कायायलय संचालन सामाग्री तथा अन्त्य वस्तुको
व्यवस्थापन र्िी प्रयोर्शाला सेवा सुचारू र्ने ।

बजेट वाँिर्ाँि

खकाि नमूना िु वानी यातायात खचय
प्रमत नमूना रु. २०० (कोल्ि चेन बसस वर्ताय सवहत )।
कायायलय संचालन खचयः सावयजमनक खिीद ऐन, २०६३ ि सवायजमनक खिीद मनयमावली,
२०६४ (संसोधन सवहत) अनुसाि अनुसूची ६ (क) मा उल्लेचखत सामाग्रीहरु

अमभलेख प्रमतवेदन

खकाि नमूना प्रामप्त ि पिीक्षर् सवहतको ववविर् तयाि र्िी िाविय क्षयिोर् मनयन्त्रर् केन्त्रमा
पठाउने ।

388

१३.२ प्रयोर्शाला सुदृविकिर्, ममयत सम्भाि एवम् उपकिर् खिीद
कल्चि/मि.एस.वट प्रयोर्शाला सेवाको मनिन्त्ति सेवा सुमनचश्चत र्नय आवश्यक हुने पूचँ जर्त

परिचय

सुधाि तथा ममयतका लामर् यो काययक्रम िाचखएको हो ।
उधेश्य

कल्चि/मि.एस.वट प्रयोर्शाला सेवाको मनिन्त्तिता सुमनचश्चत र्ने ।

कायायन्त्वयन र्ने

प्रदे श अस्पताल सुखेत l

मनकाय
कायय सञ्चालन प्रकृया

खिीद र्नुप
य ने सामाग्री
प्रयोर्शाला सुदृविकिर् र्नय आवश्यक काययका लामर् िाविय क्षयिोर् मनयन्त्रर् केन्त्रबाट
खटाइएका ववज्ञको सुझाव तथा िाय अनुसािका कायय र्ने ।
तल र्दइएका सूची अनुसािको वा ववज्ञबाट र्दइएको मलस्ट अनुसािका आवश्यक सामाग्री
नेपाल सिकािको प्रचमलत आमथयक ऐन मनयम तथा सावयजमनक खिीद मनयमावली अनुसाि
खिीद र्ने ।
कल्चि/मि.एस.वट.मा प्रयोर् हुने उपकिर्का पाटय पूजाय परिवतयन वा ममयत आवश्यकता
अनुसाि र्ने।
कल्चि/मि.एस.वट प्रयोर्शालाको संचालनमा आवश्यक दे चखएका प्रयोर्शाला सम्बन्त्धी
उपकिर् वा यस संर् प्रत्यक्ष सम्बचन्त्धत उपकिर् जस्तै विजि, इन्त्सवपसेटि, कम्प्युटि,
वप्रन्त्टि, पावि व्याकअप, यु.वप.एस. आर्दको खिीद एवं ममयत र्ने ।
आवश्यकता अनुसाि Hepa filter, Bio seafty cabinet को सयामलव्रेसन, ममयत तथा
परिवतयन
ममयत र्िे ि पमन बन्न नससने कल्चि प्रयोर्शालाका अन्त्य उपकिर्हरू खिीद र्ने ।

बजेट बाँिर्ाँि

बजेटको परिमधमभर िही सावयजमनक खिीद ऐन तथा मनयमावली (सं शोधन सवहत) अनुसाि
खचय र्ने ।

१३.३ कल्चि प्रयोर्शालाका कमयचािीको मनिन्त्तिता
परिचय

क्षयिोर् मनदान खास र्िी ॵषधी प्रमतिोधी क्षयिोर् एल पी ए, कल्चि/मि.एस.वट. प्रयोर्शालाको
महत्वपूर्य भूममका िहने ति नेपालमा हालसम्म २ वटा एल पी ए, कल्चि/मि.एस.वट.
प्रयोर्शाला िहेकाले प्रदे शस्तिमा थप ३ वटा एल पी ए, कल्चि/मि.एस.वट. प्रयोर्शाला संचालन
र्नय लामर्एकःो ति दिवन्त्दी स्वीकृत नभएकोले सेवा किािमा प्रयोर्शाला कमयचािी व्यवस्थापन
र्िी एल पी ए, कल्चि/मि.एस.वट./Genexpert/ Microscopy सेवा सुचारु र्नय यो काययक्रम
िाचखएको हो ।

उधेश्य

प्रदे शस्तिमा जवटल एवं बहुऔषधी प्रमतिोधी क्षयिोर्को प्रभावकािी एवं सुलभ मनदान तथा उपचाि
व्यवस्थापनका लामर् कल्चि/मि.एस.वट. सेवा संचालन र्ने ।

अपेचक्षत प्रमतर्ल

प्रदे श स्तिमा एल पी ए, कल्चि/मि.एस.वट. सेवा सञ्चालन भएको हुनेछ ।
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सञ्चालन प्रकृया

कायायन्त्वयन र्ने मनकायः प्रदे श अस्पताल सुखेत ।
न्त्यूनतम शैचक्षक योग्यता
क) माईक्रोबाईलोचजिः मान्त्यता प्राप्त शैचक्षक संस्थाबाट चसलमनकल माईक्रोबाईलोजीमा
स्नातकोत्ति उचत्तर्य र्िे को तथा नेपाल स्वास््य व्यवसायी परिषदमा माईक्रोबाईलोचजस्ट को
रुपमा दताय भएको।
ख) मेमिकल प्रयोर्शाला टे सनोलोचजिः मान्त्यता प्राप्त शैचक्षक संस्थाबाट मे.ल्या.टे . ववषयमा
स्नातक (बी.एस्सी एम एल टी, बी.एम एल टी) उचत्तर्य र्िी नेपाल स्वास््य व्यवसायी परिषदमा
A Class मनदान समूहमा दताय भएको ।
र् ) प्रयोर्शाला टे चसनमसयनः मान्त्यता प्राप्त शैचक्षक संस्थाबाट मे.ल्या.टे ववषयमा प्रववर्ता
प्रमार्पर तह (सी.एम एल. टी.) उचत्तर्य र्िी नेपाल स्वास््य व्यवसायी परिषदमा B Class
मनदान समूहमा दताय भएको ।
घ ) प्रयोर्शाला सहयोर्ी कमयचािीः एस.ई.ई. वा एस. एल. सी. उत्तीर्य ।
छनौट प्रवक्रया
पिामशय सेवामा (सेवा किािमा) मलइने सम्पूर्य पदको काययववविर् तयाि र्ने ।
सावयनचजक खिीद ऐन,२०६३ ि सावयजमनक खिीद मनयमाली,२०६४ (संशोकन सवहत)
अनुसाि किाि सेवामा मलने
ववषयर्त काययमा कचम्तमा एक वषयको अनुभव भएका व्यचिलाई प्राथममकता र्दने ।
ङ ) छनौट भएका कमयचािीहरुसंर् अनुसूची ३ बमोचजमको िाँचामा सम्झौता र्ने ।
च ) छनौट भएका कमयचािीहरुको काययसम्पादन अनुर्मन र्ने
ज) छनौट भएका कमयचािीहरुलाई कल्चि प्रयोर्शाला बाहेक अन्त्य वक्रयाकलापमा काम लर्ाउनु
पिे मा िाविय क्षयिोर् मनयन्त्रर् केन्त्रबाट अनुममत मलइ र्नय सवकने ।
पद सं ख्या एवं प्रकाि
माइक्रोवायोलोचजि १ जना
प्रयोर्शाला टे सनोलोचजि १ जना
प्रयोर्शाला टे चसनमसयन १ जना
प्रयोर्शाला सहयोर्ी कमयचािी १ जना

आमथयक वाँिर्ाँि

प्रचमलत ऐन मनयम ि स्वीकृत बजेट काययक्रमको परिमधमभर िहेि मनधायिर् र्ने ।

अमभलेख प्रमतवेदन

कमयचािी छनौट प्रकृयाको ववविर्, शैचक्षक योग्यताका प्रमार् पर, काययववविर्, सम्झौता ववविर्
आर्दको ववविर् िाख्ने ।
छनोट भएका प्रयोर्शालाकमीका ववविर् िाविय क्षयिोर् मनयन्त्रर् केन्त्रलाई उपलव्ध र्िाउने ।

१४. प्रदे श स्तिीय प्रचशक्षक समूह तयािीको लामर् क्षयिोर् सम्बन्त्धी तामलम, मनजी मेमिकल कलेज, सं घीय,
प्रादे चशक तथा अन्त्य अस्पतालमा क्षयिोर् सम्बन्त्धी CME मनवाचचयत जनप्रमतमनमधहरूलाई क्षयिोर् सम्बन्त्धी
अमभमुखीकिर्
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१४.१ प्रदे शस्तिीय प्रचशक्षक समूह तयािीको लामर् क्षयिोर् सम्बन्त्धी तामलम, मनजी मेमिकल कलेज, सं घीय,
प्रादे चशक तथा अन्त्य अस्पतालमा क्षयिोर् सम्बन्त्धी CME
परिचय

क्षयिोर् उपचािमा संलग्न चचवकत्सक, स्वास््यकमी ि प्रयोर्शालाकमीहरूलाइय ज्ञान सीप
अध्यावमधक िाख्न ि उपचाि व्यवस्थापनमा आई पिे का समस्याबािे छलर्ल र्नय यो काययक्रम
िाचखएको हो ।

उधेश्य

क्षयिोर् उपचािमा संलग्न चचवकत्सक, स्वास््यकमी ि प्रयोर्शालाकमीहरूलाइय ज्ञान सीप
अध्यावमधक र्ने।
प्रदे श स्तिीय क्षयिोर् प्रचशक्षक समूह र्ठन र्िी प्रचशक्षक प्रचशक्षर् तामलम र्दने।
उपचाि व्यवस्थापनमा आई पिे का समस्याबािे छलर्ल र्िी आवश्यक सहयोर् र्ने ।

अपेचक्षत प्रमतर्ल

क्षयिोर् उपचािमा संलग्न चचवकत्सक, स्वास््यकमी ि प्रयोर्शालाकमीहरूलाइय ज्ञान सीप
अध्यावमधक भएको हुनेछ ।
प्रदे श स्तिीय क्षयिोर् प्रचशक्षक समूह र्ठन भई प्रचशक्षक प्रचशक्षर् तामलम प्राप्त हुनछ
े ।
क्षयिोर् चसलमनकल उपचाि व्यवस्थापनमा आईपिे का समस्याहरुको समयमा समाधान हुनेछ।

काययसञ्चालन प्रकृया

िाविय क्षयिोर् मनयन्त्रर् केन्त्रसँर्को समन्त्वय ि सहकाययमा प्रदे शस्तिीय क्षयिोर् प्रचशक्षक
समूह र्ठन र्ने ।
िाविय क्षयिोर् मनयन्त्रर् केन्त्रसँर्को समन्त्वय ि सहकाययमा केन्त्रले उपलब्ध र्िाएको
Content का आधािमा CME काययक्रम संचालन र्ने ।
यस काययक्रम अन्त्तर्यत मनजी मेमिकल कलेज, संघीय, प्रादे चशक तथा अन्त्य अस्पतालमा CME
काययक्रम कर्ायली ि सुदिु पचश्चम प्रदे शमा १/१ ब्याच ि अन्त्य प्रदे शमा २/२ ब्याचको दिले
सञ्चालन र्ने।
CME मा सहभार्ी भएका चचवकत्सकहरुको सहयोर्मा क्षयिोर् उपचािमा तथा प्रमतकूल प्रभाव
व्यवस्थापनमा आइय पिे का समस्याबािे छलर्ल र्ने ि आवश्यकता अनुरुप सम्बचन्त्धत उपचाि
केन्त्रमा र्इय क्षयिोर् (ॵषधी प्रमतिोधी क्षयिोर् समेत) सम्बन्त्धी Mentoring र्ने ।
CME मा िाविय क्षयिोर् काययक्रमको उपचाि व्यवस्थापन प्रोटोकल, अपिेटेि र्ाईिलाईनहरु,
क्षयिोर् काययक्रममा चचवकत्सक तथा सम्बचन्त्धत स्वास््यकमीहरुको भूममका आर्दको बािे मा
अमभमुचखकिर् र्ने ।
CME मा ५० जनाको सहभार्ीता हुने ।
प्रदे शमा प्रचशक्षक समूह र्ठन र्नयको लामर् क्षयिोर् काययक्रममा कचम्तमा पमन ५ वषय काम
र्िे को, क्षयिोर् काययक्रम व्यवस्थापन बािे िाम्रो ज्ञान भएको तथा क्षयिोर्का मनदान तथा
उपचािमा संलग्न चचवकत्सक तथा प्रयोर्शालाकमीहरू मध्येबाट छनौट र्ने।
छनौट र्रिएका व्यचिहरुको प्रदे शस्तिीय प्रचशक्षक समूह र्ठन र्ने।
उि समूहलाई िािय क्षयिोर् मनयन्त्रर् केन्त्रको समन्त्वयमा प्रचशक्षक प्रचशक्षर् तामलमको
व्यवस्था र्ने।

391

उि समूहलाई प्रदे श मभर सञ्चालन हुने सबै प्रकािका क्षयिोर् सम्बन्त्धी तामलममा
सहजकतायको रुपमा प्रयोर् र्ने।
(नोट: यस प्रचशक्षक प्रचशक्षर् तामलमको लामर् नेपाल सिकािको संघीय बजेट नभएको हुनाले
ग्लोबल र्ण्िसँर् मार् र्िी सञ्चालन र्ने ।)
बजेट वाँिर्ाँि

ववमनयोचजत िकमको परिमधमा िही नेपाल सिकािको काययसञ्चालन मनदे चशका बमोचजम र्ने।

अमभलेख प्रमतवेदन

काययक्रम सचालनको अमभलेख िाखी िाविय क्षयिोर् मनयन्त्रर् केन्त्रमा पठाउनु पनेछ ।

१४.2 मनवाचचयत जनप्रमतमनमधहरूलाई क्षयिोर् सम्बन्त्धी अमभमुखीकिर्
परिचय

मनवायचचत जनप्रमतमनमधहरुलाई क्षयिोर् सम्बन्त्धी जानकािी प्रदान र्नयको लामर् यो काययक्रम
िाचखएको हो।

उधेश्य

सहभार्ीहरुलाई िाविय क्षयिोर् काययक्रमको नीमत, िर्नीमत तथा काययक्रम बािे जानकािी प्रदान
र्ने।
िाविय क्षयिोर् काययक्रम (क्षयिोर् मुि नेपाल घोषर्ा अमभयान समेत) मा स्थानीय तहको
सहयोर् प्राप्त र्ने ।

अपेचक्षत प्रमतर्ल

स्थानीय मनकायका प्रमतमनमधहरुमा क्षयिोर् काययक्रम सम्बन्त्धी चेतना अमभवृर्द्द हुनेछ ।
क्षयिोर् काययक्रमलाई चावहने आवश्यक थप स्रोत ि साधनको व्यवस्थापन स्थानीय तहबाट
हुनेछ ।

काययसञ्चालन

सहभार्ीहरु

प्रकृयाः

जम्मा सहभार्ी संख्या ५० जना
सहभार्ीः स्थानीयतह प्रमुख ि उपप्रमुख ।
यस काययक्रममा क्षयिोर् मुि नेपाल घोषर्ा अमभयान सञ्चालनमा भएका स्थानीयतहहरु
बाहेकका स्थानीयतहहरुका प्रमुख ि उपप्रमुखहरूलाई समावेश र्ने।
सहजकताय: चजल्ला स्वास््य कायायलय प्रमुख, क्षयिोर् र्ोकल पसयन, जनस्वास््य अमधकृत
यो काययक्रम १ र्दन अवमधको हुनेछ ।
काययक्रम सञ्चालन र्नुय पूवय कचम्तमा १ हप्ता अर्ािी कायययोजना तयाि र्ने, स्थानीय मनकायसँर्
समन्त्वय र्िी सहभार्ीहरुलाई जानकािी र्िाउने ि अन्त्य आवश्यक सामाग्रीहरुको व्यवस्थापन
र्नुप
य नेछ।
प्रस्तुमतकिर्का ववषयवस्तुहरु िाविय क्षयिोर् मनयन्त्रर् केन्त्रसंर् समन्त्वय र्िी तयाि र्नुय
पनेछ।
अमभमुचखकिर्को ववषयवस्तुहरुमा सम्बचन्त्धत चजल्ला तथा स्थानीय तहमा क्षयिोर् अवस्था,
िाविय क्षयिोर् काययक्रमको नीमत, िर्नीमत, उधेश्य, तहर्त चजम्मेवािीहरु, स्थानीय मनकायमा
भएका क्षयिोर्का काययक्रम, स्थानीय मनकायको भूममका ि आवश्यकता अनुसाि अन्त्य।
स्थानीय मनकायका प्रमुख तथा उपप्रमुखबाट क्षयिोर् काययक्रमका लामर् थप स्रोत तथा साधनका
प्रमतवद्धता मलने ।
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तोवकएको र्दनमा अमभमुचखकिर् र्ने । अमभमुचखकिर्मा उठे का ववषयवस्तुहरुको वटपोट र्िी
प्रमतवेदन तयाि र्ने ।
बजेट वाँिर्ाँि

ववमनयोचजत बजेटको परिमधमभर िही मनयमानुसाि खचय र्ने ।

१५. बाके चजल्लाको नेपालर्ञ्जमा प्रदे श स्तिीय क्षयिोर् उपचाि व्यवस्थापन तथा प्रेषर् केन्त्र मनमायर्
परिचय

क्षयिोर्का मबिामीमा औषधी प्रमतिोध क्षमता ववकास भएमा उपचाि जवटल हुने ि लामो
समयसम्म (९ दे खी २० मवहनासम्म) स्वास््यकमीको प्रत्यक्ष मनर्िानीमा औषधी खानुपने तथा
त्यस्ता मबिामीहरुलाई जवटलता दे चखएमा अस्पतालको शैयामा छु ट्टाछु ट्टै िाखेि एकीकृत स्वास््य
उपचाि सेवा उपलब्ध र्िाउनु पने तथा मबिामीको बसोवास स्थलबाट टािा भएका कािर्
दै मनक उपचाि मलन कर्ठनाई भएको तथा अन्त्य अस्पतालहरुमा आवासीय सेवा उपलब्ध नभएका
कािर् आवासीय सुववधा सवहत क्षयिोर् उपचाि सेवा एकीकृत रुपमा उपलब्ध र्िाउन
आवश्यक िहेकोले स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जािी र्िे को क्षयिोर् उपचाि तथा प्रेषर्
स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्त्धी मनदे चशका, २०७६ को व्यवस्था अनुसाि यो काययक्रम िाचखएको
हो ।

उधेश्य

औषधी प्रमतिोधी क्षयिोर्का मबिामीलाइय एकीकृत रूपमा उपचाि सेवा तथा इच्छु क मबिामीलाइय
आवासीय सुववधा सवहत उपचाि र्दने संिचना तयाि र्ने ।

अपेचक्षत प्रमतर्ल

भवन मनमायर् सुरू भएको हुनेछ ।

काययसञ्चालन

काययक्रम संचालन र्ने मनकाय: स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, लुचम्बनी प्रदे श ।

प्रकृयाः

सावयचजनक खिीद ऐन तथा मनयमावली (संसोधन सवहत) अनुसाि भवन मनमायर् सुरू र्ने

बजेट वाँिर्ाँि

लार्त इचस्टमेट अनुसाि

अमभलेख प्रमतवेदन

भवन मनमायर्को लार्त खचय ि प्रर्मत ववविर्को प्रमतवेदन िाविय क्षयिोर् मनयन्त्रर् केन्त्रमा
पमन पठाउनुपनेछ ।

१६.माइक्रोस्कोवपक ममयत, प्रयोर्शाला रिजेन्त्ट तथा कन्त्जुमेबल्स खिीद एवं िु वानी, माइक्रोस्कोपी तथा एल सयू
एस एस (LQAS) सम्बन्त्धी तामलम, स्थलर्त अनुचशक्षर् अनुर्मन सयू सी स्लाईि कलेससन ि र्ुर्स्ति
मनयन्त्रर् कमयचािी मनिन्त्तिता

ु ब
१६.१ माइक्रोस्कोवपक ममयत, प्रयोर्शाला रिजेन्त्ट तथा कन्त्जम
े ल्स खिीद एवम् िु वानी
परिचय

क्षयिोर् मनदान तथा उपचाि व्यवस्थापन र्नय तोवकएका वक्रयाकलापमा ववमनयोचजत बजेट कम हुन
र्इय मनदान तथा उपचाि व्यवस्थापनमा अविोध नहोस भन्ने उधेश्यले यो काययक्रमको व्यवस्था
र्रिएको हो ।

उधेश्य

क्षयिोर् मनदान तथा उपचाि व्यवस्थापन र्नय आकचस्मक रूपमा आई पिे का समस्या समाधान र्ने
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अपेचक्षत

क्षयिोर् मनदान तथा उपचाि सेवा मनिन्त्ति सञ्चालन भएको हुनछ
े ।

प्रमतर्ल
कायय सञ्चालन
प्रकृया

माइक्रोस्कोपी ममयत
ववमग्रएका माईक्रोस्कोपको ववविर् पठाइय र्दन अन्त्तर्यतका माईकोस्कोपी सेन्त्टिलाइय पराचाि
र्ने
स्थानीयस्तिमा िहेका ममयत सम्भाि सेन्त्टिसँर् (सम्भव भएसम्म बायोमेिीकल ईन्त्जीनीयि वा
माईक्रोस्कोप ममयत सम्बन्त्धी तामलम प्राप्त व्यचि) ममयत र्िाउने ।
स्थानीयस्तिमा ममयत हुन नससने भएमा िाविय क्षयिोर् मनयन्त्रर् केन्त्रसँर् समन्त्वय र्ने ।
प्रयोर्शाला केममकल तथा कन्त्जुमेवल खिीद िु वानी
अन्त्तर्यतका माईक्रोस्कोपी सेन्त्टिको प्रयोर्शाला केममकल तथा कन्त्जम
ु ेवलको र्त आ व को
वावषयक खपत तथा हालको मौज्दात ववविर् मार् र्ने (क्षयिोर् मुि नेपाल घोषर्ा अमभयानका
वक्रयाकलापहरुको लामर् समेत)
र्त वषयको खपत ि जनसंख्याको आधािमा सम्भाववत क्षयिोर् पिीक्षर्को अनुमान र्िी वावषयक
हुन ससने प्रयोर्शाला केममकल तथा कन्त्जम
ु ेवल को अनुमामनत लार्त तयाि र्ने ।
अनुमामनत वावषयक खपत ि सो को २० प्रमतशत थप बर्ि स्टक िहने र्िी अनुसूची ८ अनुसाि ि
िाविय क्षयिोर् मनयन्त्रर् केन्त्रले थप मसर्ारिस र्िे का सामाग्रीहरू खिीद र्ने ।
माईक्रोस्कोपी सेन्त्टिमा आपूमतय र्िी दाचखला र्नय लर्ाउने ।
िु वानी
ववमनयोचजत िकमबाट माईक्रोस्कोप िुवानी, ममयत, पाट पूजायहरुको भुिानी, पारिश्रममक ि
दै मनकतथा भ्रमर् , प्रयोर्शाला कन्त्जम
ु ेबल्स तथा अन्त्य सामाग्रीहरुको िुवानीका लामर् खचय र्ने ।

बजेटबाँिर्ाँि

प्रचमलत आमथयक ऐन मनयम अनुसाि

सन्त्दभय सामाग्री

सावयजमनक खिीद ऐन सावयजमनक खिीद मनयमावली (संसोधन सवहत)

१६.२ माइक्रोस्कोपी तथा एल सयू ए एस (LQAS) सम्बन्त्धी
परिचय

तामलम

क्षयिोर्को मनदानमा संलग्न प्रयोर्शालाकमीहरूको खकाि पिीक्षर् सम्बन्त्धी ज्ञान तथा सीप
अद्यावमधक र्ने तथा पिीक्षर् र्रिएका स्लाइिको र्ुर्स्ति पिीक्षर् र्नय LQAS ववमध वािे
जानकािी र्दन ि Basic TB Microscopy, Refresher तामलम र्दन यो काययक्रम िाचखएको हो

उधेश्य

प्रयोर्शालामा काययित कमयचािीहरुको र्ुर्स्तिीय खकाि पिीक्षर् सम्वचन्त्ध ज्ञान ि सीप अमभबृवद्ध
र्ने ।

सहभार्ी

क्षयिोर् Microscopy Center मा काम र्ने प्रयोर्शाला कमयचािीहरु

सहभार्ीको संख्या

एक व्याचमा कचम्तमा १० जना

श्रोत व्यचि

िाविय क्षयिोर् मनयन्त्रर् केन्त्र ,प्रदे श जनस्वास््य प्रयोर्शाला,

सहजकताय
तामलम अवमध

Basic Microscopy: ६ र्दन ि LQAS ि Microscopy Refresher: ३/३ र्दन
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कायायन्त्वयन प्रकृया

कायायन्त्वयन र्ने मनकायः प्रादे चशक जनस्वास््य प्रयोर्शाला l र्ण्िकी प्रदे श को लामर् क्षयिोर्
उपचाि तथा प्रेषर् केन्त्र l कर्ायली प्रदे शमा स्वास््य मनदे सनालय l
िाविय क्षयिोर् मनयन्त्रर् केन्त्रसँर् समन्त्वय र्रि तामलम र्दने l
आवश्यकता अनुसाि बजेटको परिमधमा िही Basic Microscopy: ६ र्दन, LQAS : ३ र्दन ि
Microscopy Refresher : ३ र्दन संचालन र्ने l
तामलममा सकभि एक सहभार्ीलाई एक माईक्रोस्कोप उपलब्ध र्िाउने ।
तामलम सञ्चालन हुने प्रयोर्शालामा पानी, मबजुली लर्ायत अन्त्य सामाग्रीहरु ब्यवस्थापन र्ने
संलग्न वजेट बाँिर्ाँिको आधािमा सहजकताय, सहभार्ी तथा श्रोत ब्यचिको छनोट र्ने
तामलमको वकमसम तामलमको आवश्यकता ि स्वीकृत बजेटको परिमधमभर िही सहभार्ी छनौट
र्नुय पने ।
तामलम ववमधः आधािभुत ZN माईक्रोस्कोपी तामलम मनदे चशका अनुसाि अध्यापन र्िाउने,
प्रस्तुमतकिर्, प्रयोर्ात्मक अभ्यास आर्द ।

आमथयक बाँिर्ाँि

ववमनयोचजत बजेटको परिमध मभर िही नेपाल सिकािको कायय सञ्चालन मनदे चशका बमोचजम ।

१६.३ स्थलर्त अनुचशक्षर् अनुर्मन सयू सी स्लाईि कलेससन
परिचय

क्षयिोर् मनदानका लामर् ZN-माईक्रोस्कोप तथा र्ोलोिोसेन्त्स माईकोस्कोपमा भएको खकाि
पिीक्षर् को र्ुर्स्ति मापन तथा सुमनचश्चत र्नयका लामर् यो काययक्रम िाचखएको हो ।

उधेश्य

Sputum माइक्रोस्कोपी पिीक्षर्को र्ुर्स्ति सुधाि र्ने

अपेचक्षत प्रमतर्ल

Sputum माइक्रोस्कोपी पिीक्षर्को र्ुर्स्ति सुधाि हुने ।

कायय सञ्चालन

कायायन्त्वयन र्ने मनकायः प्रदे श जनस्वास्थय प्रयोर्शाला l र्ण्िकी प्रदे शको हकमा क्षयिोर्

प्रकृया

उपचाि केन्त्र पोखिा l
प्रयोर्शाला स्थलर्त अनुचशक्षर् अनुर्मन ि सयू सी Slide कलेससन
स्थलर्त अनुचशक्षर् काययतामलका तयाि र्िी प्रमुखबाट स्वीकृत र्िाउने ।
काययतामलका अनुसाि LQAS ववमध अनुसाि Slide िाख्ने तथा र्ुर्स्तरिय प्रयोर्शाला पिीक्षर्को
ववमध समवचन्त्ध स्थलर्त अनुचशक्षर् र्ने
स्थलर्त अनुचशक्षर्मा जाने प्रयोर्शालाकमीलाइय सयू सी Slide समेत मलइ आउने
यस काययको लामर् चजल्ला स्वास््य काययलयमा काययित ल्याव टे चसनमसयनलाई पमन
चजल्लामभरको EQA Slide संकलन लर्ायतको काययमा सहभामर् र्िी काययक्रम संचालन र्ने ।
सँकलन भएको Slide प्रदे श सयुसी सेन्त्टिमा प्रत्येक रैमामसकमा मनयममत िुवानी र्ने ।

बजेट वाँिर्ाँि

उपलव्ध बजेटमभर िही नेपाल सिकािको आमथयक मनयमानुसाि काययक्रम र्ने ।
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१६.४ र्ुर्स्ति मनयन्त्रर् कमयचािी मनिन्त्तिता
परिचय

क्षयिोर् खकाि माइक्रोस्कोपी पिीक्षर्मा र्ुर्स्ति सुमनचश्चतताको महत्वपूर्य भूममका िहेको छ ।
र्ुर्स्ति सुमनचश्चतता र्नय क्षयिोर् मनदानका लामर् जाँच र्रिएका

slide बाट मनचश्चत संख्यामा

slide हरु LQAS ववमधबाट छानी पुनः पिीक्षर् र्रिनु पदयछ । यसिी ववमभन्न माईक्रोस्कोपी
सेन्त्टिमा र्रिएका खकाि जाँचको र्ुर्स्ति सुमनचश्चत र्नय दिवन्त्दीमा काययित

प्रयोर्शालाकमी

नपुर् भएको अवस्थामा सेवा किािमा आवश्यक कमयचािी व्यवस्थापन र्नय यो काययक्रम
िाचखएको हो ।
उधेश्य

LQAS ववमधबाट छामनएका slide पुनः पिीक्षर् र्नय (EQA) प्रयोर्शालाकमी किाि सेवामा
व्यवस्थापन र्ने ।

अपेचक्षत प्रमतर्ल

क्षयिोर् खकाि Slide हरूको र्ुर्स्ति सुमनचश्चतताका लामर् पुनः पिीक्षर् भएको हुनेछ ।

न्त्यूनतम शैचक्षक

ल्याब टे चसनमसयन – ल्याब टेचसनमसयन वा सो सिह कोषय उचत्तर्य र्िी नेपाल स्वास््य व्यवसायी

योग्यता:

पिीषदमा Class B मा मनदान समूहमा दताय भएको हुन ु पने ।
प्रयोर्शाला सहयोर्ी कमयचािीः एस.ई.ई. वा सो सिह उचत्तर्य ।
कायायन्त्वयन र्ने मनकायः प्रदे श जनस्वास््य प्रयोर्शाला
छनौट प्रवक्रया:

सञ्चालन प्रकृया

सावयनचजक खिीद ऐन,२०६३ ि सावयजमनक खिीद मनयमावली, २०६४ (संशोकन सवहत)
अनुसाि कमयचािीहरु सेवा किािबाट छनौट र्ने ।
छनौट भएका ल्याब टेचसनमसयन ि सहयोर्ी कमयचािीहरुसंर् अनुसूची ३ बमोचजमको िाँचामा
सम्झौता र्िी कामकाजमा लर्ाउने

।

काययित ल्याब टेचसनमसयन ि सहयोर्ी कमयचािीहरुको काययसम्पादन अनुर्मन र्ने ।
पद संख्या:
ल्याब टे चसनमसयन–१
प्रयोर्शाला सहयोर्ी (ल्याव ब्वाय) – १ जना
आमथयक वाँिर्ाँि

बजेटको परिमधमभर िही प्रचमलत कानून बमोचजम र्ने ।

अमभलेख प्रमतवेदन

कमयचािी छनौट प्रकृयाको ववविर्, शैचक्षक योग्यताका प्रमार् पर, काययववविर्, सम्झौता ववविर्
आर्दको अमभलेख िाख्ने ।
छनौट भएका प्रयोर्शालाकमीका ववविर् िाविय क्षयिोर् मनयन्त्रर् केन्त्रमा (email मार्यत)
पठाउने

१७.
परिचय

Sputum माइक्रोस्कोपी प्रयोर्शाला तथा क्षयिोर् उपचाि सेन्त्टि सुदृविकिर्
क्षयिोर् पवहचानको लामर् माइक्रोस्कोपी प्रयोर्शाला ि पवहचान भएका क्षयिोर्का मबिामीहरुको
उपचािका लामर् आवश्यक मापदण्ि अनुसािको सुववधा अपुर् भएका स्वास््य संस्थाहरुलाई
आवश्यक सामाग्रीहरु उपलव्ध र्िाउन यो काययक्रम िाचखएको हो ।

396

उधेश्य

क्षयिोर् पवहचान एवं उपचाि मनिन्त्तिताको लामर् आवश्यक माइक्रोस्कोपी प्रयोर्शाला तथा
क्षयिोर् उपचाि केन्त्रको

कायायन्त्वयन र्ने

सेवा सुदृविकिर् र्ने उधेश्यले यो काययक्रम िाचखएको हो l

प्रदे श जनस्वास््य प्रयोर्शाला l र्ण्िकी प्रदे शको हकमा क्षयिोर् उपचाि केन्त्र l

मनकाय
सञ्चालन प्रकृया

चजल्लाका क्षयिोर् मनदान तथा उपचाि हुने स्वास््य संस्थाहरुमा आवश्यक सामाग्री तथा भौमतक
संिचना सुदृविकिर् तथा ममयत आवश्यकता भएका स्वास््य संस्था पवहचान र्ने
पवहचान भएका संस्थाहरुमा प्राथममकताका आधािमा उपलव्ध बजेटमभर िही काययक्रम
कायायन्त्वयन र्ने ।
सुदृिीकिर्का लामर् आवश्यक जस्तै र्मनयचि ( दिाज, टे बल
ु , कुसी, -याक) exhaust fan,
dust bin, कोठा ममयत तथा partition क्षयिोर् सेवामा प्रयोर् भएका उपकिर् तथा सामाग्री
ममयत तथा क्षयिोर्को संक्रमर् मनयन्त्रर्का लामर् आवश्यक सामाग्री आर्द उपलब्ध र्िाउन
सवकन्त्छ ।

बजेट वाँिर्ाँि

बजेटको परिमध मभर नेपाल सिकािको मनयमानुसाि
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अनुसूची १
खचय सम्बन्त्धी मापदण्ि
तामलम, र्ोष्ठी, काययशाला सञ्चालन सम्बन्त्धी खचयको मापदण्ि
मस.नं.

ववविर्

केन्त्र/क्षेरस्ति

चजल्लास्ति*

स्थानीय स्ति

१

स्रोत व्यचि/सहजकताय **

800.00

७००.00

६००.00

प्रमत कक्षा (१ घण्टा ३० ममनेट) १ जना
२

काययपर ***

१२०० .00

१०००.00

१००० .00

३

स्थानीय सहभार्ी भत्ता (दै मनकभ्र.भ नपाउनेको हकमा

७००.00

७००.00

७००.00

टीप्पर्ी तथा आदे शमा उल्लेख र्िी स्वीकृत र्िाएि
मार खचय लेख्नह
ु न
ु )
४

संयोजक

५००.00

४००.00

३००.00

५

सहयोर्ी २ जना सम्म

५००.00

४००.00

३००.00

६

कायायलय सहयोर्ी

१५०.00

१५०.00

१५०.00

७

प्रमतवेदन

१०००.00

१०००.00

१०००.00

८

खाजा

२००.00

२००.00

२००.00

९

मसलन्त्द प्रमत सहभार्ी

१००.00

१००.00

५०.00

१०

मसलन्त्द प्रचशक्षर् (माकयि, र्ोटोकपी, मेटाकािय,

२५००.00

२५००.00

१०००.00

१५००.00

१०००.00

५००.00

माचस्कङ्ग टे प आर्द)।
११

ववववध (ब्यानि, प्रमार्पर, पानी सिसर्ाई आर्द)

१२

दै मनक भत्ता भ्रमर् खचय मनयमावली २०७२ (संशोधन समेत) अनुसाि

१३

यातायात खचय: प्रचमलत दििे ट अनुसाि (प्लेन वटकट, बोमियङ् पास अमनवायय)

१४

तामलम सुववधा (तामलम कक्ष, उपकिर्): प्रचमलत दििे ट अनुसाि

सहभार्ीको घि वा हाल बसोवास स्थलबाट दै मनक ओहोि दोहोि र्नय नभ्याईने
 स्रोत व्यचि आयोजक संस्थाबाट भएमा स्रोत व्यचि भत्ता नपाउने काययपर वापत मार पाउने ।
 काययपर ७५० शव्दको प्रबन्त्ध हुन ु पदयछ ।

स्रोतः अथय मन्त्रालयबाट जािी र्रिएको कायय सञ्चालन मनदे चशका,२०७६ छै ठौ सं स्किर्
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िी आि होस्टे ल सञ्चालन खचय
ववविर्

सं ख्या/मवहना/दि
1 जना नेपाल सिकािको न्त्युनतम तलब भन्त्दा

होस्टे ल ईन्त्चाजय (हेल्थ अमसस्टे न्त्ट, स्टार्

नबढ्ने र्िी किाि सम्झौतामा उल्लेख भए

नसय)

बमोचजम ।

होस्टे ल सब ईन्त्चाजय (अ.हे.व/अ.न.मी)

″

″

भान्त्से

″
″

″
″

सुिक्षा र्ािय

″

″

कायायलय सहयोर्ी

घि बहाल (होस्टे ल सञ्चालन र्नय)
अमधकतम

स्वीकृत दििे ट बमोचजम

ग्यास (खाना पकाउने)

मबिामीका आधािमा

होस्टे ल सञ्चालन (पानी, मबजुली, टे मलर्ोन,
ईन्त्टिनेट आदी)

बजेटको परिमध मभर िही मनयमानुसाि

मबिामीलाई खाद्द आहाि*

मबिामीका आधािमा

स्वास््य पिीक्षर् ि औषधी

चचवकत्सकको मसर्ारिस बमोचजम

कायायलय सञ्चालन खचय (स्टे सनिी तथा

ववमनयोचजत बजेटको बिीमा २ प्रमतशतले नबढ्ने

मसलन्त्द)

र्िी

सिसर्ाई सामाग्री

मबिामी ि आवश्यकताअनुसाि ममतव्ययी हुने र्िी।

अन्त्य सामाग्री** (मबिामी बेि, तन्ना,
कम्बल, तवकया, झुल आर्द)

मबिामीका आधािमा

 खाद्द आहाि िकम खचय र्दाय प्रमत मबिामी प्रमत र्दन रु १७१/- का दिले मबिामी होस्टे लमा दै मनक उपचस्थमत िहेको
अमभलेखको आधािमा र्दन र्र्ना र्िी खचय लेख्नप
ु ने।
 होस्टे लमा सञ्चालनमा िहेको बेि संख्याको आधािमा मार खचय र्नय ममल्ने।

399

अनुसूची २
काययक्रम सम्पन्न प्रमतवेदनको (नमूना)

१.

काययक्रमको नामः

२.

स्वीकृत बजेट ि खचय शीषयक नं

३.

काययक्रमको संचक्षप्त परिचय तथा उदे श्यः

४.

काययक्रम सञ्चालन प्रकृयाः

५.

काययक्रम सञ्चालन स्थान ि मममतः

६.

काययक्रममा संलग्न जनशिीको नामावलीः(सहभार्ी सहजकताय सहयोर्ी)

७.

काययक्रमका सवल पक्षः

८.

काययक्रममा सुधाि र्नुय पने पक्षः

९.

खचय िकमको ववस्तृत ववविर्-Statement of Expenditure

मस.नं

ववविर्

१

सहभार्ी भत्ता

ववमनयोचजत िकम

२
३
जम्मा

१०. सहभार्ीहरुको नाम ि संस्थाको नामः
११. र्ोटो तथा अन्त्य ववविर्ः
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खचय िकम

बाँकी

अनुसूची ३
सेवा किाि सम्झौता (नमूना)

.......................... मनदे शनालय/कायायलय (यसपमछ प्रथम पक्ष भमनएको ) ि ................................... न.पा.र्ा.पा..
विा नं. .... बस्ने बषय.......को श्री .........................................(यसपमछ दोश्रो पक्ष भमनएको) का बीच यस
मनदे शनालय÷कायायलयको लामर् आवश्यक ............................................पदको कायय सेवा किािमा उपलव्ध
र्िाउनका लामर् दे हायको शतय तथा यसै साथ संलग्न कायय वववविर्को अमधनमा िही सेवा किाि र्ने बािे यो सम्झौता
र्िी एक एक प्रमत मलयौ र्दयौ ।

किािका शतयहरु
१.

दोश्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई संलग्न सेवाका शतय (TOR) का आधािमा ......................काययहरु सम्बन्त्धी सेवा

उपलव्ध र्िाउनु पनेछ ।
२.

दोस्रो पक्षले दै मनक कायायलय समय मभर उपचस्थत भई कायायलय प्रमुखको प्रत्यक्ष मनदे शनमा िही काययहरु र्नुय

पनेछ ।
३.

यो किाि सम्झौताको अबमध .................. र्ते दे चख लार्ू भई .............. सम्मको लामर् हुनछ
े । प्रथम

पक्षलाई चचत्त नबुझेमा जुन सुकै बेला सम्झौता भंर् हुने । ति प्रथम पक्षले आवश्यक ठानेमा कानून बमोचजम अको
किाि संम्झौता र्नय सवकने छ।
४. .............................को रुपमा सेवा प्रदान र्िे वापत दोश्रो पक्षलाई पवहलो पक्षले मामसक रु
...................................(अक्षिे पी ........................................... ) भुिानी र्ने छ ।
५.

पवहलो पक्षले दोस्रो पक्षलाई नेपाल सिकािको प्रचमलत मनयम अनुसािको भैपिी आउने ि पवय ववदा उपलव्ध

र्िाउन ससने छ ति प्रथम पक्षलाई आवश्यक पिे को खण्िमा दोस्रो पक्षले सावयजमनक ववदाका र्दन समेत सेवा उपलब्ध
र्िाउनु पनेछ ।
६.

दोश्रो पक्षले अमनवायय रुपमा मनजामती कमयचािीका लामर् तोवकए बमोचजमको पोशाकमा ि समयमा कायायलयमा

उपचस्थत भै सेवा प्रदान र्नुप
य ने छ । साथै सेवा सम्बन्त्धी प्रचमलत कानूनमा व्यवस्था भएका आचिर् पालना र्नुय पने छ
।
७.

दोश्रो पक्ष शारििीक रुपमा अस्वस््य भई वा अन्त्य कुनै कािर्ले सेवा र्दन असमथय भएमा वा काम सन्त्तोषजनक

नभएमा वा आचिर् सम्बन्त्धी कुिाहरु बिाबि उलंघन र्िे मा वा प्रथम पक्षलाई सेवाको आवश्यकता नभएमा जुन सुकै
बेला पमन १५ र्दनको सूचना र्दइ सेवावाट हटाउन ससनेछ ।
८.

दोश्रो पक्षले सेवा र्दन असमथय भएको वा कायायलयमा हाचजि नभएको अवमधको पारिश्रममक र्दन प्रथम पक्ष वाध्य

हुने छै न ।
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९.

दोश्रो पक्षले कायायलयको चल अचल सम्पचत्तको वहनाममना र्िे मा वा हानी नोससानी र्िे मा मबर्ो अनुरुपको िकम

दोश्रो पक्षवाट असुल उपि र्िीनेछ ।
१०.

यस सम्झौता मा उल्लेख भएका मबषयहरु सोही बमोचजम ि उल्लेख नभएका मबषयहरु सावयजमनक खिीद ऐन,

२०६३ सावयजमनक खिीद मनयमावली २०६४, तथा अन्त्य प्रचमलत कानून बमोचजम हुनेछ ।

पवहलो पक्षको तर्यबाटः

दोश्रो पक्षको तर्यबाटः

दस्तखतः

दस्तखतः

नामः

नामः

पदः
मममतः

पदः
मममतः
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अनुसूची ४
क) प्रदे श कल्चि प्रयोर्शालाको लामर् आवश्यक दै मनक कायायलय सं चालन सामाग्रीहरुको न्त्युनतम 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 लामर् आवश्यक सामाग्रीहरु M Surgical Attaire, Virex etc.
Health Care Waste Management का लामर् आवश्यक सामाग्रीहरु
जेनेिेटिको लामर् ईन्त्धन
कायायलय सञ्चालन स्टे शनिी
साबुन, तौलीया, कुचो, भ्याकुम सलीनि
कल्चि/GeneXpert तथा मि.आि सेन्त्टिमा internet तथा telephone

शुल्क

ख) प्रदे श र्ुर्स्ति मनयन्त्रर् प्रयोर्शालाको लामर् कायायलय संचालन सामाग्री हरुको सूची
रियजेन्त्ट िाख्ने जाि जवकयन
Power Backup को लामर् सोलाि ईँन्त्भटि
Reagent बनाउने Glasswares
Beaker, Conical Flask, Measuring Cylinder
Wash Bottle, Dropping Bottle.
Distilled Water
Lysol and Cleaning Solution
सामान्त्य स्टे शनिी सम्बन्त्धी सामान छपाई
साबुन, तौलीया, कुचो, भ्याकुम चसलनि Infection Prevention का लामर् आवश्यक समाग्री, M Surgical Attaire, Virex
etc.
Health Care Waste Management का लामर् आवश्यक सामाग्रीहरु
fire extinguisher
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अनुसूची ५
मि आि क्षयिोर्

उपचाि केन्त्र तथा उप केन्त्रहरुको लामर् समान खिीदको लामर् स्पेसीवर्केशन

मस.नं

परिर्ाम

संख्या

ईकाइ

१

स्टील दिाज २२ र्ेज १८ र्ेज ३ वर्ट चौिाई, ५ वर्ट उचाई

१

थान

२

स्टील पानी वर्ल्टि २ सयाचन्त्िल सहीतको १० मलटि

१

थान

३

स्टे नलेस स्टील जर् २ मलटि कभि सहीत

१

थान

४

तौल मेमसन नन मिचजटल

१

थान

५

वर्ल्टि टुल काठको २ वर्ट उचाई, १.५ वर्ट लम्बाई,१.५ चौिाई

१

थान

६

Metal Seat Chair (4 Seated)

१

थान

७

काठको टे बल
ु ४ वर्ट उचाई २ वर्ट चौिाई २.५ लम्बाई

१

थान

८

काठ कुसी सखुवा र्द्दा सहीत

१

थान

९

स्टील ग्लास २२ र्ेज ५०० मम मल

१

थान

१०

स्ट्यान्त्ि फ्यान

१

थान

११

प्लाविक बाल्टीन २० मलटि कभि सहीत

१

थान

१२

एसजि फ्यान वर्वटङ्ग सहीत

१

थान

१३

िबल िोि विज

१

थान

१४

कम्प्युटि तथा वप्रन्त्टि

१/१

थान

१५

र्ोहि छु टयाएि िाख्ने बाल्टी ( कलि कोि अनुसाि)

४

थान
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कैवर्यत

अनुसूची ६
ु ेवल्स तथा अन्त्य सामाम्रीहरू
खकाि माईक्रोस्कोपीका लामर् आवश्यक प्रयोर्शाला कन्त्जम
Basic fuchsin powder
Phenol crystal
Sulphuric Acid
Methylene Blue
Ethanol
Sprit
Sprit lamp
Staining rack
Glass Slide (Frost)
Diamond pencil
Sputum pot with lid (35 CM diameter)
Distilled water
Plastic Jarkin for reagent storage (2.5 L, 5L, 10L, 20L)
Bambo stick
Autoclave 12x12 Portable small for sterilization (ISO and CE certified company)
For TB Free Nepal Declaration Initiative implemented Local Levels (For sputum transportation to
GeneXpert center)
Falcon tube
Parafilm tape
Zip lock bag

मामथ उल्लेचखत सामाग्री बाहेकका अन्त्य सामाग्री Sputum माइक्रोसकोपी र्ुर्स्तिमापन केन्त्र (QC Center)
प्रदे श सवामलवट कन्त्टो«ल सेन्त्टि बाट मसर्ारिस भएका आवश्यकता अनुसािका थप समाग्रीहरू पमन खिीद
र्नुप
य ने छ ।
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अनुसूची ७
औषधीका प्रमतकूल असि व्यवस्थापनमा प्रयोर् हुने औषधीहरूको सूची
Adverse reaction
Anorexia

Suspected agents

Suggested management

Z, Pto, Eto

Appetite stimulant (for example, pizotifen)

Arthralgia

Z

Nonsteroidal anti-inflammatory drugs
(NSAIDs); paracetamol; exercise
Haloperidol; pyridoxine 50mg/250 mg of

Change in behaviour
(talkativeness,

up to 200 mg/day maximum

Cs, Ofx

Cs,

H, R, Z, E, Pto,

Antihistamines; hydrocortisone creams

irritability)

Cutaneous reaction

Eto, Cs, PAS, S and
other
aminoglycosides
Selective serotonin reuptake inhibitors
Cs,H, Pto, Eto

(fluoxetine, sertraline); tricyclic

Diarrhoea

PAS

Rehydration; loperamide

Excessive salivation

Eto, Pto

Flu-like syndrome

R

Ice chips; metoclopramide
Paracetamol

Gastritis

PAS, Pto, Eto

Gynaecomastia

Pto, Eto

Headaches

Pto, Eto

Insomnia

Ofx, Lfx, Mfx

Metallic taste

Pto, Eto

Musculoskeletal pain

No specific
medicine

Depression

Nausea and vomiting
Olfactory hallucination
Peripheral neuropathy

antidepressants (amitriptyline)

Antacids (for example, calcium carbonate);
H2 blockers; proton pump inhibitors
Reassurance; surveillance
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs
(NSAIDs); paracetamol; exercise
Antihistamine; zolpidem
Reassurance
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs
(NSAIDs); paracetamol

Pto, Eto, PAS, R H,
Z, E
Pto, Eto
I, N, H, Cs, S, Km,
Pto, Eto, FQ

Rehydration; metoclopramide; divide dose
(morning and afternoon) only if both doses
can be supervised
Reassurance
Increase pyridoxine to maximum daily dose
(200 mg/day); tricyclic antidepressants (for
example, amitriptyline)
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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 व्याख्याः क्षयिोर् ववशेषज्ञको
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मसर्ारिस बमोचजमका थप औषधी पमन खिीद र्ने ।

अनुसूची ८
GeneXpert सेन्त्टिको लामर् आवश्यक पने एसी ि पावि व्याक अप सम्बन्त्धी स्पेमसवर्केसन
१. पावि व्याकअप
UPS(Inverter) Specification

Battery Specification

Output Power:

850VA

Capacity:

(150 X 2) 300 AH

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. एअिकचन्त्िसन (ए.सी.)
1.

Description of Function

1.1

A device to alter the properties of air (primarily temperature and humidity) to more
comfortable conditions, typically with the aim of distributing the conditioned air to
an occupied space.

2.

Specifications

2.1

Cooling Capacity: Min. 12000 btu/h

2.2

Heating Capacity: Min. 12000 btu/h

2.3

Refrigerant: R 410A

3.

Accessories, spares and consumables:

3.1

- All standard accessories/consumables/parts required for the proper operation of
the above item shall be included in the offer.
- Bidders shall specify, in a separate Excel worksheet, the quantity and details of any
items included in this offer which have not been specified in this Technical
Specifications Form.

3.2

- All standard maintenance tools and cleaning/lubrication materials where applicable
shall be included.
- Bidders shall specify, in a separate Excel worksheet, the quantity and details of any
items included in this offer which have not been specified in this Technical
Specifications form.
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4.

Operating Environment

4.1

Power supply: 220-240 VAC, 50Hz fitted with appropriate plug. The power cable
must be at least 3 meters in length.

5.

Standards & Safety Requirements:

5.1

Outdoor unit resistance class: IP 24

5.2

All the Quality and Safety standards met by the product offered have to be listed as
part of the Manufacturer’s Certificate(s).

6.

User Training

6.1

The supplier shall conduct user training for this equipment to enable operators to
use the equipment properly. The training shall include the use of operational
functions of the equipment, as well as routine checks and maintenance expected by
users.

7.

Warranty

7.1

The warranty period offered after the acceptance of the Goods.

8.

Maintenance Service During Warranty Period

8.1

Preventive and Corrective maintenance services during warranty period shall be
included.

9.

Installation and Commissioning

9.1

It shall be installed and commissioned by the Supplier at the final destination(s).

10.

Documentation

10.1 It must be supplied with detailed operating, service and maintenance manuals of
technical information in the English Language.

AC, Battery/solar power back up, Vortex, Refrigerator, Autoclave, Printer, Furniture (chair, table,
cupboard, Rack) Centrifudge Tube
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अनुसूची ९
माईक्रोस्कोप खिीद स्पेसीवर्केसन
Binocular Microscope (LED)
Manufacturer
Brand
Type / Model
Country of Origin
1
1.1

Description of Function
A microscope fitted with double eyepieces for vision with both eyes is a Binocular
Microscope. Compound microscope consists of two or more than two magnifying
lenses. One can view individual cells, even living ones. It has high magnification.

2

Operational Requirements

2.1

System completes with illumination system required.

3

System Configuration

3.1

Binocular Microscope (LED) with complete accessories.

4

Technical Specifications

4.1

Optical System:

a
b

Infinity optical system

4.2

Magnification must be 40X - 1000X.

4.3

Illumination: Built in transmitted illumination. The Illumination must be with LED (0.5

Plan achromatic lenses and parts with anti-fungal coating.

Watt) illumination having life time 20,000 hours of operation or more.
4.4

Focusing:

a
b

Coaxial coarse and fine adjustment

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

Fine graduation: 2.5 um. (approx.)

370 & 430mm with an ergonomic head inclination at 30°.
b

Interpupillary distance adjustment must be from 48-75mm
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c
d

Facility of locking mechanism to prevent observation tube from falling off
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
b

Name of the manufacturer

c

100x objective must be engraved with the word ‘Oil’

Magnification and numerical aperture, for example, 10x/0.25

4.11 Eye Pieces must be WF-10X/ F.N. 20.
4.12 Weight of microscope must be less then 6 kg.
Body of the microscope offered to be made of Aluminium dye casting metal frame
4.13 with protective covering.
Microscope should have storage compartment on the back side to store power cable
4.14 when not in use.
4.15 Must have a builtin 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

Operating Environment
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The system offered shall be designed to store and to operate normally under the
6.1

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 phases fitted with appropriate plugs to
meet purchaser’s country requirements. The power cable must be minimum 3 metres
long.

7

Standards and Safety Requirements

7.1

Must submit ISO 9001 or ISO 13485:2003/AC: 2007 AND

7.2

CE approved product certificate.

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 1year free AMC

10

Maintenance Service during Warranty Period

10.1
11

During warranty period supplier must ensure corrective/breakdown maintenance
whenever required.
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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एड्स तथा यौन िोर् मनयन्त्रर् काययक्रम मार्यदशयन
१. सेन्त्टि अर् एससेलेन्त्सको लामर् मे.अ.को तलब िे र्िल तथा जाँच खचय (पोशाक भत्ता समेत) (सेती
को लामर्)
क) सेन्त्टि अर् एससेलेन्त्सको लामर् मे.अ.को तलब (पोशाक भत्ता समेत)
परिचय

सेती प्रादे चशक अस्पताल, प्रादे चशक अस्पताल,सुखेत तथा लुचम्बनी प्रादे चशक अस्पताल मा
एचआइभीं ि एड्स सम्बचन्त्ध कम्प्रीहेन्त्सीभ सेवालाई नमुनाको रुपमा ववकास र्रि यो

अस्पताललाई एचआइभीं सम्बचन्त्ध उदाहिर्ीय मसकाई केन्त्रको रुपमा ववकाश र्ने अवधािर्ा
िाचख सुदूिपचश्चम,कर्ायली ि लुम्बीनी प्रदे शमा प्रादे चशक अस्पताललाई एचआईभीको केन्त्र
अर् एससेलेन्त्स बनाइएको छ l
उद्देश्य

र्ुर्चस्तिय एचआइभी सेवा र्दनु l

अपेचक्षत प्रमतर्ल

ववमभन्न स्थानवाट आएका संक्रममतहरूले र्ुर्स्तिीय एचआइभी सेवा पाएका हुनछ
े न ।

सन्त्चालन प्रवक्रया

एकजना चचवकत्सक किाि सेवामा मनयुि र्नुय पनेछ l कमयचािी मनयुचि र्दाय नेपाल
सिकािको मनयमानुसाि र्नुय पनेछ । यस वापतको िकम
प्रदे शले सम्बचन्त्धत अस्पताल लाई पठाउनु पने छ l

एससेलेन्त्सको साइट को लामर् अनुसूची-१ हेनप
ु ने छ l
बजेट वाँिर्ाँि ।श्रोत

सुदूिपचश्चम,कर्ायली ि लुम्बीनी

प्रदे श अन्त्तर्यत िहेको सेन्त्टि अर्

१२ मवहनाको तलव साथै एक मवहनाको तलव विावि चािपवय खचय ववमनयोजन र्रिएको छ
। मेमिकलअवर्सि को लामर् मामसक रु. ४८,३००/- ि पोशाक भत्ता समेत र्रि जम्मा
रु. ६,३७,९००/- बजेट को व्यवस्था र्रिएको छ । यो काययक्रम नेपाल सिकाि
श्रोतको

सन्त्दभय सामग्री
अमभलेख तथा प्रमतबेदन

ससतय अनुदानतर्य िहेको छ ।

सावयजमनक खरिद ऐन,२०६३ ि सावयजमनक खरिद मनयमावली,२०६४
खचय र्ने संस्थाले अमभलेख र्रि लेखा परिक्षर् सम्बचन्त्धत मनकाय स्वमले र्नुय पने छ

ि

खचय ि काययक्रमको प्रमतबेदन िाचस्ट्रय एड्स तथा यौन िोर् मनयन्त्रर् केन्त्र ि सम्बचन्त्धत
प्रदे श मन्त्रालयलाई रैमामसक रुपले र्दनु पनेछ साथै यस आ.व.मा सम्पार्दत काययको

प्रमतबेदन प्राप्त नभएमा आउने आ.व. मा बजेट मबमनयोजन र्नय केन्त्र बाध्य हुनछ
े ैन l

ख) सेन्त्टि अर् एससेलेन्त्समा PLHIV का लामर् िे र्िल तथा जाँच खचय
परिचय

एचआईभी संक्रममतहरुमा अवसिबादी संक्रमर्को मनदान तथा उपचाि व्यवस्थाको लामर् र्रिने

टे िहरु जस्तै सीटीस्सयान, िे मियोलोजी आर्दको लामर् केन्त्र अर् एससेलेन्त्स साईट (सेती

प्रादे चशक अस्पताल, प्रादेचशक अस्पताल,सुखेत तथा लुचम्बनी प्रादे चशक अस्पताल) मा पठाउन
ि आवश्यक भएमा तहाँबाट अन्त्यर पठाउनका लामर् िे र्िल तथा जाँच खचयको व्यवस्था
र्रिएको छ l
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उद्देश्य

अपेचक्षत प्रमतर्ल
सन्त्चालन प्रवक्रया

केन्त्र अर् एससेलेन्त्स साईटवाट अवसिवादी िोर्को संक्रमर्को मनदान तथा उपचाि
व्यवस्थाको लामर् र्रिने टे िहरु जस्तै सीटीस्सयान, िे मियोलोजी आर्द मनशुल्क र्ने l
एचआइभी संक्रममतमा अवसिबादी संक्रमर्को मनदान तथा उपचाि हुनछ
े ।
यो िकम केन्त्र अर् एससेलेन्त्स साईटहरुमा पठाईने छ।िे र्िल तथा जाँच खचयका लामर्
वावषयक रु.५,२४,०००/- ववमनयोजन र्रिएको छ ि ववमनयोचजत बजेट नेपाल सिकािको
मनयमाअनुसाि खचय र्नुय पनेछ ।

बजेट वाँिर्ाँि ।श्रोत

यो काययक्रम ससतय अनुदानको नेपाल सिकाि श्रोत तर्य िहेको छ ।

सन्त्दभय सामग्री

आमथयक काययववमध तथा ववमतय उतिदावयत्व ऐन,२०७६ ि आमथयक काययववमध तथा ववमतय

अमभलेख तथा प्रमतबेदन

खचय र्ने संस्थाले अमभलेख र्रि लेखा परिक्षर् सम्बचन्त्धत मनकाय स्वमले र्नुय पने छ

उतिदावयत्व मनयमावली २०७७ l

ि खचय

ि काययक्रमको प्रमतबेदन िाचस्ट्रय एड्स तथा यौन िोर् मनयन्त्रर् केन्त्र ि सम्बचन्त्धत प्रदे श
मन्त्रालयलाई रैमामसक रुपले र्दनु पनेछ साथै यस आ.व.मा सम्पार्दत काययको प्रमतबेदन
प्राप्त नभएमा आउने आ.व. मा बजेट मबमनयोजन र्नय केन्त्र बाध्य हुनेछैन l

२. सेती अस्पतालमा िहेका २ जना ल्याबटे कनोलोचजस्ट (पोशाक भत्ता समेत)
परिचय

एचआइभी संक्रममतको ववमभन्न परिक्षर् जस्तै : मसमिर्ोि जांच ि भाइिललोिको जांच

उद्देश्य

संक्रममतको भाइिललोि टे स्ट लर्ायत ववमभन्न परिक्षर् र्नयका लामर् कमयचािी किाि मा

अपेचक्षत प्रमतर्ल

एचआइभी संक्रममतको ववमभन्न परिक्षर् भएको हुनेछ ।

सन्त्चालन प्रवक्रया

सेती अञ्चल अस्पतालको लामर् दुई जना मेमिकल टे सनोलोचजस्ट को लार्ी यो िकमको

मनयममत रुपमा र्नय दक्ष कमयचािी किािमा िाख्न आवश्यक दे चखन्त्छ ।
िाख्ने

व्यवस्था र्रिएको छ l यस वापतको िकम सुदिु पचश्चम प्रदे शले सेती अंचल अस्पताल

लाई पठाउनु पने छ l कमयचािी मनयुि र्दाय नेपाल सिकािको मनयमानुसाि मनयुि र्नुय
पनेछ
बजेट वाँिर्ाँि ।श्रोत

उि मेमिकल टे सनोलोचजस्टको लामर् मामसक रु. ४४,०००/- ि पोशाकको लामर्
२०,०००/- र्रि जम्मा रु.११,६४,०००/- बजेटको व्यवस्था र्रिएको छ ।

कमयचािीहरुको तलव १२ मवहना ि एक मवहना विावि चािवाि खचयको समेत ब्यवस्था
र्रिएको छ । यो काययक्रम ससतय अनुदानको नेपाल सिकाि श्रोत तर्य िहेको छ ।

सन्त्दभय सामग्री

सावयजमनक खरिद ऐन,२०६३ ि सावयजमनक खरिद मनयमावली २०६४ अनुसाि कमयचािी

अमभलेख तथा प्रमतबेदन

खचय र्ने संस्थाले अमभलेख र्रि लेखा परिक्षर् सम्बचन्त्धत मनकाय स्वमले र्नुय पने छ

छनोट र्नुप
य नेछ l

ि

खचय ि काययक्रमको प्रमतबेदन िाचस्ट्रय एड्स तथा यौन िोर् मनयन्त्रर् केन्त्र ि सम्बचन्त्धत
प्रदे श मन्त्रालयलाई रैमामसक रुपले र्दनु पनेछ साथै यस आ.व.मा सम्पार्दत काययको
प्रमतबेदन प्राप्त नभएमा आउने आ.व. मा बजेट मबमनयोजन र्नय केन्त्र बाध्य हुनछ
े ैन l
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३. ओ एस टी साईट मा िहेका कमयचािी को तलव तथा

साइट सं चालन खचय (पोशाक भत्ता समेत)

क) ओ एस टी साईट मा िहेका कमयचािी को तलव (पोशाक भत्ता समेत)
परिचय

नेपालमा सुईद्वािा लार्ू पदाथय प्रयोर्कतायमा एचआइभी संक्रमर् अरु सामान्त्य मामनसहरुमा

भन्त्दा बवि पाईएको छ । उनीहरु अरु सामान्त्य मामनसहरु भन्त्दा एचआइभी संक्रमर्को बवि
जोचखममा छन् । यही कुिा लाई मध्य नजि र्िी लार्ु औषध प्रयोर्कतायहरुमा सुइ

मसरिन्त्जको प्रयोर्लाई मनरुत्सावहत र्रि उनीहरुलाई एचआइभी संक्रमर्बाट बचाउनको लामर्
नेपाल सिकाि स्वास््य तथा जन संख्या मंरालय िाविय एड्स तथा यौन िोर् मनयन्त्रर्

केन्त्रले र्ृह मन्त्रालयको समन्त्वयमा मौचखक पूनसथायपना उपचाि ओएसटी काययक्रमलाई
प्राथममकतामा िाचख संचालन र्दै आएको छ ।
उद्देश्य

र्ुर्स्तिीय ओएसटी सेवा प्रदान र्ने l

अपेचक्षत प्रमतर्ल

सूइवाट लार्ू

सन्त्चालन प्रवक्रया

ओएसटी काययक्रमलाई प्रभावकािी रुपमा संचालन र्नय यस केन्त्रबाट ओएसटी सेवा संचालन

।

पदाथय प्रयोर्कतायको संख्या कम भइ एचआईभी को संक्रमर्मा कमम आउनेछ

र्ने ि र्िाउनको लामर् एक जना Medical officer दुई जना Staff Nurse/HA एक जना
Admin/Logistic

ि एक जना

Security Guard जनशिीको व्यवस्था र्रिएको छ l

कमयचािी मनयुचि र्दाय नेपाल सिकािको मनयमानुसाि र्नुय पनेछ । प्रदे शले आर्ु अन्त्तर्यत
िहेको ओएसटी साइटका लामर् यो िकम पठाउनु पनेछ ।ि कमयचािी छनौट र्दाय नेपाल
सिकािको प्रचमलत मनयमानुसाि र्नुय पने छ l
बजेट वाँिर्ाँि /श्रोत

एउटा ओएसटी साइटमा िहेका कमयचािीहरुका लामर् तल को मबविर् अनुसाि िकम

मबमनयोजन र्रिएका छन् जुन एक मवहना तलब बिाबि चाि पवय भत्ताको लामर् िकम
व्यवस्था र्रिएको छ l
मबविर्

सं ख्या

दि

जम्मा
मवहना/पटक

जम्मा िकम

मेमिकल अमधकृत

1

48,300

13

627,900

स्टार् नसय

2

34,730

13

902,980

1

34,730

13

451,490

र्ािय

1

20,700

13

269,100

पोशाक भत्ता

5

10,000

1

50000

प्रशासन सहायक
(एिममन)

जम्मा िकम (प्रमत ओएसटी साइट)
प्रदे श अन्त्तर्यत िहेको

3,01,470

ओएसटी साइट हरु को लामर् अनुसच
ू ी-१ हेनप
यु नेछ l यो काययक्रम

ससतय अनुदानको नेपाल सिकाि श्रोत तर्य िहेको छ ।
सन्त्दभय सामग्री

लार्ु औषधको मौचखक प्रमतस्थापन उपचाि पद्दमत काययसंचालन मनदे चशका २०७०
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अमभलेख तथा प्रमतबेदन

खचय र्ने संस्थाले अमभलेख र्रि लेखा परिक्षर् सम्बचन्त्धत मनकाय स्वमले र्नुय पने छ

ि खचय

ि काययक्रमको प्रमतबेदन िाचस्ट्रय एड्स तथा यौन िोर् मनयन्त्रर् केन्त्र ि सम्बचन्त्धत प्रदे श

मन्त्रालयलाई रैमामसक रुपले र्दनु पनेछ साथै यस आ.व.मा सम्पार्दत काययको प्रमतबेदन प्राप्त
नभएमा आउने आ.व. मा बजेट मबमनयोजन र्नय केन्त्र बाध्य हुनेछैन l

ख) ओएसटी साईट सं चालन खचय
मेथािोन वा ब्युप्रेनवर्यन सेवन र्रििहेका लार्ू पदाथय प्रयोर्कतायहरुका लामर् सेवामा पहूँच

परिचय

पुयायउन स्थापना र्रिएका ओएसवट साईटको दै मनक कायय संचालनको लामर् बजेट मबमनयोजन
र्रिएको छ । उल्लेचखत खचय शीषयकमा नबढ्ने र्िी आबश्यकता अनुसाि नेपाल सिकािको
मनयमानुसाि खचय र्नय पाइने छ ।

उद्देश्य

र्ुर्स्तिीय

ओएसटी सेवा प्रदान र्ने l

अपेचक्षत प्रमतर्ल

लार्ु औषध प्रयोर्कतायले सहज रुपमा ओएसवट सेवा मलनेछ l

सन्त्चालन प्रवक्रया

ओएसवट साइट संचालन खचय चशषयक अन्त्तर्यत वजेटको परिमध मभर िही मेथािोन वा

ब्युप्रेनवर्यन सेवन र्रििहेका लार्ू पदाथय प्रयोर्कतायलामर् सेवामा पहूँच विाउन, पानी, पानी

खाने प्लाचस्टक कप,ममयतसम्भाि, संचाि, स्टे शनिी, ईन्त्टिनेट ि बत्ती आर्द को लामर् खचय

र्नुप
य नेछ l प्रदे श अन्त्तर्यतका ओएसटी साइटका लामर् प्रदे शले यो वजेट पठाउनु पनेछ l
बजेटवाँिर्ाँि/ श्रोत

प्रमत ओएसटी साईट संचालन खचयको लामर् रू.१२७,५३०/-

सन्त्दभय सामग्री

लार्ु औषधको मौचखक प्रमतस्थापन उपचाि पद्दमत काययसंचालन मनदे चशका,२०७०

अमभलेख तथा

खचय र्ने संस्थाले अमभलेख र्रि लेखा परिक्षर् सम्बचन्त्धत मनकाय स्वमले र्नुय पने छ

प्रमतबेदन

बजेटको व्यवस्था र्रिएको

छ ।यो काययक्रम ससतय अनुदानको नेपाल सिकाि श्रोत तर्य िहेको छ ।

ि खचय

ि काययक्रमको प्रमतबेदन िाचस्ट्रय एड्स तथा यौन िोर् मनयन्त्रर् केन्त्र ि सम्बचन्त्धत प्रदे श

मन्त्रालयलाई रैमामसक रुपले र्दनु पनेछ साथै यस आ.व.मा सम्पार्दत काययको प्रमतबेदन प्राप्त
नभएमा आउने आ.व. मा बजेट मबमनयोजन र्नय केन्त्र बाध्य हुनेछैन l

ु िको तलब,ए आि वट सं चालन खचय(कायायलय मसलन्त्द सामान खचय),एआिटी
४. ए आि वट कन्त्सल
कममटीका लामर् चौमामसक बैठक तथा पोशाक भत्ता l
क) एआिटी काउन्त्सेलिको लामर् तलव
परिचय

एआिटी केन्त्रमा मबिामीहरुलाई र्ुर्स्तिीय सेवा प्रदान र्नय तोवकएको एआिटी केन्त्रमा किाि

सेवाको एकजना काउन्त्सेलिको व्यवस्था र्रिएको छ । उि सेवा किाि मनयमानुसाि

सम्बचन्त्धत स्वास््य संस्थामा हाल काययितलाई प्राथममकता र्दई मनयुचि र्नय सवकने छ ।
उद्देश्य

एआिटी केन्त्रमा मबिामीहरुलाई र्ुर्स्तिीय सेवा प्रदान र्नय कमयचािीलाई किािमा मनयुि र्ने l

अपेचक्षत प्रमतर्ल

एचआइभी संवक्रमतहरूलाई मनशुल्क एआिटी सेवा र्दइएको हुनछ
े ।

सन्त्चालन प्रवक्रया

कमयचािी मनयुचि र्दाय नेपाल सिकािको मनयमानुसाि र्नुय पनेछ । प्रदे श अन्त्तर्यत िहेको
आि वट साइट हरु को लामर् अनुसूची-१ हेनप
ु ने छ l
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ए

बजेट वाँिर्ाँि /
श्रोत

काउन्त्सेलिको १२ मवहनाको तलव तथा एक मवहनाको तलव विावि चािवाि खचय तथा
पोशाक भत्ता समेत समावेश र्िी मामसक तलव नेपाल सिकािको मनयमानुसाि िकम

ववमनयोचजत र्रिएको छ l एआिटी काउन्त्सेलिको तलब रु.३४,७३०/- प्रमत मवहना तथा
१०,००० पोशक भत्ता सवहत बजेट मबमनयोजन र्रिएको छ l ववमनयोचजत बजेट प्रदे श

अन्त्तर्यत का सवै एआिटी साईटहरुमा िकम पठाउनु पनेछ l यो काययक्रम ससतय अनुदान को
नेपाल सिकाि

श्रोत तर्य िहेको छ ।

सन्त्दभय सामग्री

ART काउन्त्सलिहरुका लामर् केन्त्रद्वािा पठाईएको “सन्त्दभयका सतयहरु” TOR ि प्रचमलत

अमभलेख तथा

खचय र्ने संस्थाले अमभलेख र्रि लेखा परिक्षर् सम्बचन्त्धत मनकाय स्वमले र्नुय पने छ

प्रमतबेदन

मनयमानुसाि l

ि खचय

ि काययक्रमको प्रमतबेदन िाचस्ट्रय एड्स तथा यौन िोर् मनयन्त्रर् केन्त्र ि सम्बचन्त्धत प्रदे श

मन्त्रालयलाई रैमामसक रुपले र्दनु पनेछ साथै यस आ.व.मा सम्पार्दत काययको प्रमतबेदन प्राप्त
नभएमा आउने आ.व. मा बजेट मबमनयोजन र्नय केन्त्र बाध्य हुनेछैन l

ख) ए.आि.वट साइट सं चालन खचय
परिचय

एआिवट केन्त्रको सेवालाई मनयममत ि प्रभावकािी रुपमा संचालन र्नय यो वजेटको व्यवस्था

र्रिएको छ । यसवाट एआिवट केन्त्रमा आवश्यक पने कायायलय संचालन स्टे शनिी,
ममयत,संचाि आर्दका लामर् वजेटको व्यवस्था र्रिएको छ ।

उद्देश्य

एआिटी केन्त्रमा एआिटी सेवन र्रििहेका मबिामीहरुलाई सहजरुपमा र्ुर्स्तिीय सेवा प्रदान

अपेचक्षत प्रमतर्ल

एआिटी केन्त्रमा आवश्यक पने सामग्रीको खरिद भएको हुनछ
े ।

सन्त्चालन प्रवक्रया

एआिवट केन्त्रमा आवश्यक पने कायायलय संचालन स्टे शनिी, ममयत, संचाि तथा इन्त्टिनेट

र्ने

सेवा आर्दका लामर् वजेटको व्यवस्था र्रिएको छ । सम्बचन्त्धत प्रदे शले अनुसच
ु ी-१ मा
िहेको आर्ु मातहतका केन्त्रहरुमा यो वजेट पठाउनु पदयछ ।

बजेट वाँिर्ाँि ।श्रोत

एआिटी साइटहरु संचालन तथा अधय वावषयक बैठकको लामर् तलब तथा लुर्ा भत्ता बाहेक
बाँकी िहेको िकमलाई प्रमत साईट बिाबि हुने र्रि बािर्ाि र्रि प्रदे श अन्त्तर्यत का
सवै एआिटी साइटमा िकम पठाउनु पनेछ l यो काययक्रम ससतय अनुदान को नेपाल
सिकाि श्रोत तर्य िहेको छ ।

सन्त्दभय सामग्री

ART साईटलाई मनयममत रुपमा संचालनको लामर् आवस्यक पने कायायलय सम्बचन्त्ध खचय l

अमभलेख तथा प्रमतबेदन

खचय र्ने संस्थाले अमभलेख र्रि लेखा परिक्षर् सम्बचन्त्धत मनकाय स्वमले र्नुय पने छ

ि

खचय ि काययक्रमको प्रमतबेदन िाचस्ट्रय एड्स तथा यौन िोर् मनयन्त्रर् केन्त्र ि सम्बचन्त्धत
प्रदे श मन्त्रालयलाई रैमामसक रुपले र्दनु पनेछ साथै यस आ.व.मा सम्पार्दत काययको
प्रमतबेदन प्राप्त नभएमा आउने आ.व. मा बजेट मबमनयोजन र्नय केन्त्र बाध्य हुनछ
े ैन l
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र्) एआिटी कममटीका लामर् अधय वावषयक बैठक

परिचय

एआिटी केन्त्रको सेवालाई मनयममत ि प्रभावकािी रुपमा सं चालन र्नय यो वजेटको

व्यवस्था र्रिएको छ । यसवाट एआिटी केन्त्रको वािे मा ववमभन्न सिोकािवलाहरु संर्

अधयवावषयक वैठक बसी सेवा अझ प्रवाभकािी वनाउनका लामर् यो वैठकको आयोजना र्रिने
छ ।
उद्देश्य

काययक्रम संचालनमा आइ पिे का समस्या समाधान र्नयका लामर् यो वैठकको आयोजना

अपेचक्षत प्रमतर्ल

काययक्रम संचालनमा दे चखएका समस्याहरूको समाधान हुनछ
े ।

सन्त्चालन प्रवक्रया

यो िकम खाजा वापत खचय र्नुप
य ने ि ववमनयोचजत बजेट नेपाल सिकािको मनयमानुसाि खचय

र्ने ।

र्नुय पनेछ । यस वापतको िकम प्रदे शले आर्ु मातहतका एआिटी केन्त्रमा पठाउनु
पनेछ ।

बजेट वाँिर्ाँि ।श्रोत

रु. ४,०००/- प्रमत बैठक र्रि जम्मा रु. ८,०००/- वजेट ववमनयोजन र्रिएको छ l यो

सन्त्दभय सामग्री

एआिटी केन्त्र व्यवस्थापन समममत बैठक संचालन मनदे चशका

अमभलेख तथा प्रमतबेदन

खचय र्ने संस्थाले अमभलेख र्रि लेखा परिक्षर् सम्बचन्त्धत मनकाय स्वमले र्नुय पने छ

काययक्रम ससतय अनुदानको नेपाल सिकाि श्रोत तर्य िहेको छ ।

ि

खचय ि काययक्रमको प्रमतबेदन िाचस्ट्रय एड्स तथा यौन िोर् मनयन्त्रर् केन्त्र ि सम्बचन्त्धत
प्रदे श मन्त्रालयलाई रैमामसक रुपले र्दनु पनेछ साथै यस आ.व.मा सम्पार्दत काययको
प्रमतबेदन प्राप्त नभएमा आउने आ.व. मा बजेट मबमनयोजन र्नय केन्त्र बाध्य हुनछ
े ैन l

५. ल्याव कमयचािीहरुका लामर् एचआईमभ ि एसवटआई मनदान तामलम
परिचय

दे शका ववमभन्न स्थानमा िहेका ल्यावमा काम र्ने स्वास््यकमीहरूले अझै पमन एचआइभी
परिक्षार् ि एसवटआईको तामलम नपाएको अवस्था मबधमान िहेको छ ।

उद्देश्य

र्ुर्स्तरिय एचआइभी

ि एसवटआईको परिक्षर्का लामर् तामलमको आयोजना र्ने

अपेचक्षत प्रमतर्ल

र्ुर्स्तरिय एचआइभी

ि एसवटआईको परिक्षर् भएको हुनेछ ।

सन्त्चालन प्रवक्रया

ल्यावका कमयचािीहरुलाई एचआईमभ ि एसवटआई परिक्षर् र्नय सक्षम बनाउने उद्वे श्यले

िाचखएको यो तामलम ३ र्दनको हुनेछ ि तामलम िाविय स्तिमा ववद्यमान तामलम प्याकेज (
नेपाल सिकािको मनयमानुसाि अनुसाि) प्रयोर् र्रि वजेटको परिमधमभर िही संचालन
र्रिने छ l यो काययक्रम प्रदे श चस्थत तामलम केन्त्र वा मनदे शनालय मार्यत िाचस्ट्रय
जनस्वास््य प्रयोर्शाला संर् समन्त्वय र्रि र्नुप
य ने छ l
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बजेट वाँिर्ाँि / श्रोत

यस काययक्रममा बार्मती, र्ण्िकी, लुचम्बनी, कर्ायली ि सुदूिपचश्चम प्रदे श का लामर् बजेट
मबमनयोजन र्रिएको छ । यो काययक्रम ससतय अनुदान तर्यको नेपाल सिकाि श्रोत तर्य

िहेको छ ।
सन्त्दभय सामग्री

National HIV Testing and Treatment Guideline 2022

अमभलेख तथा प्रमतबेदन

खचय र्ने संस्थाले अमभलेख र्रि लेखा परिक्षर् सम्बचन्त्धत मनकाय स्वमले र्नुय पने छ

ि

खचय ि काययक्रमको प्रमतबेदन िाचस्ट्रय एड्स तथा यौन िोर् मनयन्त्रर् केन्त्र ि सम्बचन्त्धत
प्रदे श मन्त्रालयलाई रैमामसक रुपले र्दनु पनेछ साथै यस आ.व.मा सम्पार्दत काययको
प्रमतबेदन प्राप्त नभएमा आउने आ.व. मा बजेट मबमनयोजन र्नय केन्त्र बाध्य हुनछ
े ैन l

६. ल्याव कमयचािीहरुका लामर् एचआई मभ ि एसवटआइ मनदान तामलम (इआईिी समावहत र्िे ि) (२१९)
परिचय

अझै पमन दे शका ववमभन्न स्थानमा िहेका ल्यावमा काम र्ने स्वास््यकमीहरूले एचआइभी
परिक्षार् ि एसवटआईको तामलम नपाएको अवस्था िहेको छ ।

उद्देश्य

र्ुर्स्तरिय एचआइभी

ि एसवटआईको परिक्षर्का लामर् तामलमको आयोजना र्ने

अपेचक्षत प्रमतर्ल

र्ुर्स्तरिय एचआइभी

ि एसवटआईको परिक्षर् भएको हुनेछ ।

सन्त्चालन प्रवक्रया

ल्यावका कमयचािीहरुलाई एचआईमभ ि एसवटआई परिक्षर् र्नय सक्षम बनाउने उद्वे श्यले

िाचखएको यो तामलम ३ र्दनको हुनेछ ि तामलम िाविय स्तिमा ववद्यमान तामलम प्याकेज (
नेपाल सिकािको मनयमानुसाि अनुसाि) प्रयोर् र्रि वजेटको परिमधमभर िही संचालन

र्रिने

छ l यो काययक्रम प्रदे श चस्थत तामलम केन्त्र वा मनदे शनालय मार्यत िाचस्ट्रय जनस्वास््य
प्रयोर्शाला संर् समन्त्वय र्रि र्नुप
य ने छ l

बजेट वाँिर्ाँि / श्रोत

यस काययक्रममा प्रदे श १ ि मधेश प्रदे श का लामर् बजेट मबमनयोजन र्रिएको छ ।

सन्त्दभय सामग्री

National HIV Testing and Treatment Guideline 2022

अमभलेख तथा प्रमतबेदन

खचय र्ने संस्थाले अमभलेख र्रि लेखा परिक्षर् सम्बचन्त्धत मनकाय स्वमले र्नुय पने छ

यो

काययक्रम ससतय अनुदानको जेर्म्याट (ग्लोबल र्न्त्ि) श्रोत तर्य िहेको छ ।

ि

खचय ि काययक्रमको प्रमतबेदन िाचस्ट्रय एड्स तथा यौन िोर् मनयन्त्रर् केन्त्र ि सम्बचन्त्धत
प्रदे श मन्त्रालयलाई रैमामसक रुपले र्दनु पनेछ साथै यस आ.व.मा सम्पार्दत काययको
प्रमतबेदन प्राप्त नभएमा आउने आ.व. मा बजेट मबमनयोजन र्नय केन्त्र बाध्य हुनछ
े ैन l

७. सं क्रममतहरूका लामर् हुने अवसिवादी संक्रमर्को उपचािका लामर् अपिझट औषमधहरु खरिद
परिचय

एचआइभी

संक्रममतलाई हुन् ससने अवसिवादी संक्रमर्को उपचाि र्नय आवश्यक भएको

उद्देश्य

प्रदे श मातहतका एआिवट केन्त्रहरुका लामर् आवश्यक पने औषमध खरिद र्ने

हुनाले प्रदे श स्तिमा यो वजेट पठाइएको हो ।
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अपेचक्षत प्रमतर्ल

प्रदे श अन्त्तर्यत एचआईभी सेवा प्रदायक संस्थाहरुमा औषमध समयमै पुर्क
े ो हुनेछ ।

सन्त्चालन प्रवक्रया

एचआइभी संक्रममतहरुलाइ हुनससने अवसिवादी संक्रमर्को उपचाि र्नय प्रदे श मभरका

सम्बचन्त्धत स्वास््य संस्थाका लामर् आवश्यक हुने औषमध स्वीकृत वजेटको परिमध मभर िही

प्रदे शले केन्त्र संर् समन्त्वय र्रि खरिद र्नुप
य नेछ ि खरिद भएको औषमध सम्बचन्त्धत मनकायमा
समयमै प्रदे शले पठाउनु पनेछ ।
बजेट वाँिर्ाँि /

यो काययक्रमको लामर् ववमनयोचजत बजेट को परिमध मभर िही खचय र्नुय पने छ l यो काययक्रम

सन्त्दभय सामग्री

अनुसूची- ५ अनुसाि

अमभलेख तथा

खचय र्ने संस्थाले अमभलेख र्रि लेखा परिक्षर् सम्बचन्त्धत मनकाय स्वमले र्नुय पने छ

श्रोत

प्रमतबेदन

ससतय अनुदानको नेपाल सिकाि श्रोत तर्य िहेको छ ।

काययक्रमको प्रमतबेदन िाचस्ट्रय एड्स तथा यौन िोर् मनयन्त्रर् केन्त्र ि सम्बचन्त्धत प्रदे श

ि खचय ि

मन्त्रालयलाई रैमामसक रुपले र्दनु पनेछ साथै यस आ.व.मा सम्पार्दत काययको प्रमतबेदन प्राप्त
नभएमा आउने आ.व. मा बजेट मबमनयोजन र्नय केन्त्र बाध्य हुनेछैन l

८. प्रदे श बाट औषधी तथा स्वास््य सामग्रीको प्याकेचजँर्, ववतिर् ि िु वानी खचय
परिचय

एचआईभी काययक्रम संचालन र्नय आवश्यक सामग्रीहरुलाई प्रदेश अन्त्तर्यतका स्वास््यसंस्थामा

उद्देश्य

प्रदे श मभर िहेका संस्थाहरूले एचआइभी संर् सम्बचन्त्धत औषमध, टे स्ट वकट ि अन्त्य सामग्री

अपेचक्षत प्रमतर्ल

प्रदे श मभर िहेका ववमभन्न संस्थाहरुमा आवश्यक सामग्री िुवानी भएको हुनछ
े ।

सन्त्चालन प्रवक्रया

एचआइभी काययक्रम अन्त्तर्यत प्रदे शले आर्ु अन्त्तर्यतका एचआईभी सेवा केन्त्रहरुमा

िुवानी र्नुप
य ने भएको हुदा यो काययक्रमको अवश्यकता पिे को हो ।
िुवानी र्ने l

औषमध,

टे स्ट वकट ि अन्त्य सामग्री िुवानी प्याकेचजंर् आर्द को व्यवस्थापन र्नय प्रत्येक प्रदे शको लामर्

वजेटको व्यवस्था र्रिएको छ । प्रदे शले उि वजेटको परिमध मभर िही आर्ै वा चजल्लामार्यत
वजेट खचय र्नुय पनेछ ।
बजेट वाँिर्ाँि /

यो काययक्रमका लामर् नेपाल सिकाि को मनयमानुसाि खचय र्नुप
य ने छ l यो काययक्रम ससतय

सन्त्दभय सामग्री

सबचन्त्धत चजल्ला प्रशानसन कायायलयबाट स्वीकृत दि को आधािमा l

अमभलेख तथा

खचय र्ने संस्थाले अमभलेख र्रि लेखा परिक्षर् सम्बचन्त्धत मनकाय स्वमले र्नुय पने छ

श्रोत

प्रमतबेदन

अनुदानको नेपाल सिकाि श्रोत तर्य िहेको छ ।

काययक्रमको प्रमतबेदन िाचस्ट्रय एड्स तथा यौन िोर् मनयन्त्रर् केन्त्र ि सम्बचन्त्धत प्रदे श

ि खचय ि

मन्त्रालयलाई रैमामसक रुपले र्दनु पनेछ साथै यस आ.व.मा सम्पार्दत काययको प्रमतबेदन प्राप्त
नभएमा आउने आ.व. मा बजेट मबमनयोजन र्नय केन्त्र बाध्य हुनेछैन l
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९. यौन िोर् औषमध खरिद
परिचय

यौनिोर्ीहरुलाई एचआइभी संक्रमर् हुने सम्भावना भएकोले उनीहरूको समयमै मनशुल्क

उद्देश्य

प्रदे श अन्त्तर्यत िहेका स्वास््य संस्थाहरुमा सेवा मलन आउने यौनिोर्ीहरुलाई मनशुल्क

अपेचक्षत प्रमतर्ल

लचक्षतवर्यले यौनिोर्को औषमध मनशुल्क पाउने छन् ।

सन्त्चालन प्रवक्रया

प्रदे श अन्त्तर्यत िहेका

यौनिोर्को उपचाि र्नुय आवश्यक छ ।
यौनिोर्को औषमध उपलव्ध र्िाउने ।

स्वास््य संस्थाहरुमा सेवा मलन आउने यौनिोर्ीहरुलाई मनशुल्क

यौनिोर्को औषमध उपलव्ध र्िाउन सम्वचन्त्धत प्रदे शले मनदे शनालय वा आपूमतय केन्त्र कायायलय
मार्यत स्वीकृत वजेटको परिमध मभर िही यौनिोर्को औषमध सावयजमनक खरिद
ऐन,२०६३,सावयजमनक खरिद मनयमावली, २०६४ अनुसाि खरिद र्नुय पनेछ ।

बजेट वाँिर्ाँि /

यो काययक्रम ससतय अनुदानको नेपाल सिकाि श्रोत तर्य िहेको छ ।

सन्त्दभय सामग्री

अनुसूची- ५ अनुसाि

अमभलेख तथा

खचय र्ने संस्थाले अमभलेख र्रि लेखा परिक्षर् सम्बचन्त्धत मनकाय स्वमले र्नुय पने छ

श्रोत

प्रमतबेदन

काययक्रमको प्रमतबेदन िाचस्ट्रय एड्स तथा यौन िोर् मनयन्त्रर् केन्त्र ि सम्बचन्त्धत प्रदे श

ि खचय ि

मन्त्रालयलाई रैमामसक रुपले र्दनु पनेछ साथै यस आ.व.मा सम्पार्दत काययको प्रमतबेदन प्राप्त
नभएमा आउने आ.व. मा बजेट मबमनयोजन र्नय केन्त्र बाध्य हुनेछैन l

१०. एआिवटमा िहेका व्यचिको ल्याव जाच सोधभनाय ,अस्पतालका लामर्
परिचय

एचआईभी संक्रममतहरुको अवस्था लेखाजोखा र्ने, औषधी शुरुवात पूवय तथा औषधी सेवन र्रि
िहेकाहरुको स्वास््य चस्थतीको वािे मा आधािभुत प्रयोर्शाला परिक्षर् मनःशुल्क प्रदान र्ने
स्वास््य मनकायहरुलाई सो वापतको िकम सोधभनायका लामर् ववमनयोचजत र्रिएको छ ।

उद्देश्य

अस्पतालवाट र्दइने ल्याव सेवा एचआइभी संक्रममतका लामर् मनशुल्क र्िाउने l

अपेचक्षत प्रमतर्ल

एचआइभी संक्रममतलाई मनशुल्क ल्याब जाँच सेवा र्दइएको हुनछ
े ।

सन्त्चालन प्रवक्रया

अस्पतालहरुले एचआइभी संक्रममतलाई मनःशूल्क

ल्याब जाँच सेवा उपलब्ध र्िाए वापत

अस्पतालहरुले सोध भनायको रुपमा िकम पाउने छन ि ववमनयोचजत बजेटको परिमध मभर िही

नेपाल सिकािको मनयमाअनुसाि खचय भूिानी र्नय सवकने छ । यस वापतको िकम सम्वचन्त्धत
प्रदे शले एआिवट केन्त्रको औषमध खाने व्यचिहरुको संख्याका आधािमा वाँिर्ाँि र्रि

सम्बचन्त्धत ए आि वट केन्त्रमा पठाउनु पनेछ l एच आइ भी संक्रममतका लामर् आवश्यक ल्याब
जाँचको सुची अनुसच
ु ी २ हेनय सवकन्त्छ l

बजेट वाँिर्ाँि /

श्रोत

यो काययक्रम ससतय अनुदानको नेपाल सिकाि श्रोत तर्य िहेको छ ।
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सन्त्दभय सामग्री

सम्बचन्त्धत ART साईटमा उपचािाित तथा अन्त्य सेवा मलईिहेका PLHIV हरु l

अमभलेख तथा

खचय र्ने संस्थाले अमभलेख र्रि लेखा परिक्षर् सम्बचन्त्धत मनकाय स्वमले र्नुय पने छ

प्रमतबेदन

ि खचय

ि काययक्रमको प्रमतबेदन िाचस्ट्रय एड्स तथा यौन िोर् मनयन्त्रर् केन्त्र ि सम्बचन्त्धत प्रदे श

मन्त्रालयलाई रैमामसक रुपले र्दनु पनेछ साथै यस आ.व.मा सम्पार्दत काययको प्रमतबेदन प्राप्त
नभएमा आउने आ.व. मा बजेट मबमनयोजन र्नय केन्त्र बाध्य हुनेछैन l

११. िोजर्ाि का लामर् ववदे श जाने व्यचि हरु तथा उनीहरुको परिवािको लामर् टीबी तथा एचआईभीको

सेवामा पहुँच बिाउने ि त्यस सम्बन्त्धमा हुने लान्त्क्षना तथा भेदभाव न्त्यूमनकिर् र्िाउने कायायक्रम
सं चालन र्ने l
परिचय

हाल नेपालमा ववदे श र्एि र्वकयएका नेपालीहरूमा ( खासर्रि भाितमा िोजर्ािी र्रि

र्वकयएका) एचआइभीको संक्रमर् देचखनुका साथै उनीहरूको परिवािमा एचआइभीको संक्रमर्

दे खीएको अवस्था छ यो अवस्थालाई न्त्यूमनकिर् र्नय यो काययक्रमको अवश्यकता िहेको छ ।
उद्देश्य

कामका लामर् ववदे श र्एि नेपाल र्वकयएका नेपालीहरूमा एचआइभीको जांच र्रि उनीहरूका

अपेचक्षत प्रमतर्ल

कामका लामर् ववदे श र्एि नेपाल र्वकयएका नेपालीहरू तथा उनका परिवािमा एचआइभी

सन्त्चालन प्रवक्रया

कामका लामर् ववदे श र्एि र्वकयएका नेपालीहरूमा एचआइभी संक्रमर् हुन नर्दन यो

परिवािका सदस्यहरुलाइ एचआइभीको संक्रमर् हुनवाट वचाउने l
संक्रमर्को वप्रभ्यालेन्त्स घटेको हुनेछ ।

काययक्रम ववधमान स्वास््य सिकािी संयन्त्र वा यस क्षेरमा काम र्ने र्ैि सिकािी संस्था
छनोट र्रि उि संस्था मार्यत प्रदे श मभर यो काययक्रम संचालन र्रिने छ l र्ैि सिकािी

संस्था छनोट र्दाय सावयजमनक खरिद ऐन,२०६३, सावयजमनक खरिद मनयमावली,२०६४

अनुसाि पिामशय सेवा खरिद र्नुय पनेछ l यस काययक्रम काययन्त्वयन लामर् प्राथममकमा पिे को
चजल्लाहरुको प्राथममकीकिर् सवहतको सुची अनुसच
ु ी-३ अनुसाि छन् l साथै कामका लामर्

ववदे चशने कामदािहरु तथा मतनका परिवािमा एचआईभी को कचम्प्रहेंमसव काययक्रम मभर पने

न्त्युनतम सेवाको प्याकेज अनुसच
ु ी-४ अनुसािका छन् l सिकािी वा र्ैि सिकािी सस्थाले सो

प्याकेजमा आप्रबासी कामदािका लामर् एचआइभी तथा वटमबको सेवा मलनमा आइपने मानव
अमधकाि सम्बमधत बाधा व्यवधान तथा लान्त्छना ि भेदभाव न्त्यूनीकिर् र्ने र्मतववमधहरु

संचालन र्नुय पनेछ l यो काययक्रम प्रदे शले िाविय एड्स तथा यौन िोर् मनयन्त्रर् केन्त्र संर्
समन्त्वय र्िी संचालन र्नुय पनेछ l
बजेट वाँिर्ाँि /

यो काययक्रम ससतय अनुदानको नेपाल सिकाि श्रोत तर्य िहेको छ ।

सन्त्दभय सामग्री

िाचस्ट्रय एचआईभी िर्नीमत २०२१-२०२६, अनुसच
ु ी ३ ि ४

अमभलेख तथा

खचय र्ने संस्थाले अमभलेख र्रि लेखा परिक्षर् सम्बचन्त्धत मनकाय स्वमले र्नुय पने छ

श्रोत

प्रमतबेदन

ि खचय

ि काययक्रमको प्रमतबेदन िाचस्ट्रय एड्स तथा यौन िोर् मनयन्त्रर् केन्त्र ि सम्बचन्त्धत प्रदे श

मन्त्रालयलाई रैमामसक रुपले र्दनु पनेछ साथै यस आ.व.मा सम्पार्दत काययको प्रमतबेदन प्राप्त
नभएमा आउने आ.व. मा बजेट मबमनयोजन र्नय केन्त्र बाध्य हुनेछैन l
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१२. एचआईभी सं र् सम्बचन्त्धत लान्त्छना ि भेदभाव सम्बचन्त्ध सातै प्रदे शका जन प्रमतमनमधहरुलाई
अमभमुखीकिर्
परिचय

समाजमा भैिहेको

लान्त्छना ि भेदभाव न्त्यूनीकिर्को लामर् जन प्रमतमनमधहरुले

अहम भूममका

मनवायह र्नय ससछ l वकन वक जन प्रमतमनमतमधहरु प्रमत जनताको भिोसा ि नचजक को सम्बन्त्ध
भएको कािर् वहाले बोलेको कुिाले समाजमा धेिै नै असि पने भएको हुदाँ

लान्त्छना ि

भेदभाव सम्बचन्त्ध जानकािी र्िाउन को लामर् यो काययक्रम मनतान्त्त जरुिी छ l
उद्देश्य

समाजमा भैिेहेको

एचआईभी संर् सम्बचन्त्धत लान्त्छना ि भेदभाव न्त्यूनीकिर्को लामर्

अपेचक्षत प्रमतर्ल

लान्त्छना ि भेदभाव न्त्यूनीकिर् हुने l

सन्त्चालन प्रवक्रया

सबै तहका जन प्रमतमनमधहरुलाई लान्त्छना ि भेदभाव न्त्यूनीकिर्को बािे मा एक र्दने

सम्बचन्त्धत तहका जनप्रमतमनमधहरु सहभार्ी बनाउदै काययक्रमको अपनत्व अमभबृवद्ध

र्िाउने l

अमभमुचखकिर् संचालन र्ने l यो काययक्रम र्दाय नेपाल सिकािको मनयमानुसाि अनुसाि

वजेटको परिमधमभर िही संचालन र्रिने छ l यो काययक्रम संचालन र्नय केन्त्र द्वािा जारि
र्रिएको “ लान्त्छना ि भेदभाव न्त्यूनीकिर् तामलम पुचस्तका” अनुसाि नै र्नुप
य नेछ l यो
काययक्रम केन्त्रको समन्त्वय मा र्नुय पनेछ l
बजेट वाँिर्ाँि /

यो काययक्रम ससतय अनुदानको

सन्त्दभय सामग्री

एचआईभी सम्बचन्त्ध लान्त्क्षना भेदभाव न्त्यूनीकिर् काययमूलक संर्ालो

अमभलेख तथा

खचय र्ने संस्थाले अमभलेख र्रि लेखा परिक्षर् सम्बचन्त्धत मनकाय स्वमले र्नुय पने छ l खचय ि

श्रोत

प्रमतबेदन

दाताको संयि
ु कोष श्रोत तर्य िहेको छ ।

काययक्रमको प्रमतबेदन िाचस्ट्रय एड्स तथा यौन िोर् मनयन्त्रर् केन्त्र ि सम्बचन्त्धत प्रदे श

मन्त्रालयलाई रैमामसक रुपले र्दनु पनेछ l साथै यस आ.व.मा सम्पार्दत काययको प्रमतबेदन प्राप्त
नभएमा आउने आ.व. मा बजेट मबमनयोजन र्नय केन्त्र बाध्य हुनेछैन l

१३.

एचआईभी सम्बचन्त्ध मनयम ि कानुनहरु को बािे मा जनचेतना मुलक सामग्री प्रकाशन र्ने l

परिचय

एचआईभी सम्बचन्त्ध मनयम ि कानुनहरुको

उद्देश्य

एचआइभी सम्बचन्त्ध मनयम ि कानुनहरुको बािे मा जन चेतना जर्ाउने ि पैिवी र्िाउनु हो ।

अपेचक्षत प्रमतर्ल

एचआइभी

सन्त्चालन प्रवक्रया

एचआइभी सम्बचन्त्ध मनयम ि कानुनहरुको बािे मा जन चेतना जर्ाउन आईसी सामग्रीहरु

संचालनका लामर् आवश्यक

बािे मा जन चेतना जर्ाउने वक्रयाकलापहरु

सामग्री प्रकाशन र्रिनेछ ।

सम्बचन्त्ध मनयम ि कानुनहरुको बािे मा सिोकािवाला ि सवयसाधािर्हरुलाई

जानकािी हुनेछ l

बनाई ववमभन्न माध्यमबाट प्रचािप्रसाि र्ने l यो काययक्रम ववमनयोचजत बजेटको परिमधमभर िही
खचय र्नुय पनेछ l यो काययक्रम केन्त्रको समन्त्वय मा र्नुय पनेछ l

बजेट वाँिर्ाँि ।श्रोत

यो काययक्रम ससतय अनुदानको दाताको संयि
ु कोष श्रोत तर्य िहेको छ ।
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सन्त्दभय सामग्री

मुलक
ु ी दे वानी अचाि संवहता,२०७४, नेपालको संमबधान

अमभलेख तथा प्रमतबेदन

खचय र्ने संस्थाले अमभलेख र्रि लेखा परिक्षर् सम्बचन्त्धत मनकाय स्वमले र्नुय पने छ

ि खचय

ि काययक्रमको प्रमतबेदन िाचस्ट्रय एड्स तथा यौन िोर् मनयन्त्रर् केन्त्र ि सम्बचन्त्धत प्रदे श
मन्त्रालयलाई रैमामसक रुपले र्दनु पनेछ

l साथै यस आ.व.मा सम्पार्दत काययको प्रमतबेदन

प्राप्त नभएमा आउने आ.व. मा बजेट मबमनयोजन र्नय केन्त्र बाध्य हुनेछैन l

१४.

एच.आई.मभ. सं क्रममत आमा ि बच्चाहरुको लामर् पौचस्टक आहाि खरिद

परिचय

एचआइभी संक्रममत मवहला तथा बच्चाहरुको पोषर्को अवस्थालाई सुधाि र्नयको लामर्

उद्देश्य

प्रदे श अन्त्तर्यत िहेका स्वास््य संस्थाहरुमा उपचाि सेवामा िहेका एचआइभी संक्रममत

अपेचक्षत प्रमतर्ल

लचक्षत वर्यले पौचस्टक आहाि मनशुल्क पाउने छन ।

सन्त्चालन प्रवक्रया

प्रदे श अन्त्तर्यत िहेका स्वास््य संस्थाहरुमा उपचाि सेवामा िहेका एचआइभी संक्रममत

यो काययक्रम र्नय आवश्यक छ ।

मवहला तथा बच्चाहरुको पोषर्को अवस्थालाई सुधाि र्ने यस काययक्रमको उद्देश्य हो ।

मवहला तथा बच्चाहरुको पोषर्को अवस्थालाई सुधाि र्िाउन सम्वचन्त्धत प्रदे शले

मनदे शनालय वा आपूमतय केन्त्र कायायलय मार्यत स्वीकृत वजेटको परिमध मभर िही
पौचस्टक आहाि खरिद र्रिने छ l यो काययक्रम केन्त्रको समन्त्वय मा र्नुय पनेछ l
बजेट वाँिर्ाँि ।श्रोत

यो काययक्रम ससतय अनुदानको नेपाल सिकाि श्रोत तर्य िहेको छ ।

सन्त्दभय सामग्री

ART मा उपचाित एचआईभी संक्रममत मवहला तथा बालबामलकाहरुले ARV औषमध उपचाि

अमभलेख तथा प्रमतबेदन

खचय र्ने संस्थाले अमभलेख र्रि लेखा परिक्षर् सम्बचन्त्धत मनकाय स्वमले र्नुय पने छ

मनिन्त्ति रुपले मलईिहेका l

ि

खचय ि काययक्रमको प्रमतबेदन िाचस्ट्रय एड्स तथा यौन िोर् मनयन्त्रर् केन्त्र ि सम्बचन्त्धत
प्रदे श मन्त्रालयलाई रैमामसक रुपले र्दनु पनेछ साथै यस आ.व.मा सम्पार्दत काययको
प्रमतबेदन प्राप्त नभएमा आउने आ.व. मा बजेट मबमनयोजन र्नय केन्त्र बाध्य हुनछ
े ैन l

१५.नेपाल प्रहिी तथा सशस्त्र प्रहिी संर् समन्त्वय र्रि एचआईभी सम्बचन्त्ध भेदभाव, अवहेलना तथा वहं सा

िोसन तथा घटाउन तामलम र्ने l
परिचय

एचआईभी सम्बचन्त्ध भेदभाव, अवहेलना तथा वहं सा िोसन तथा घटाउन को मनममत तथा

उद्देश्य

एचआइभी को जोचखममा िहेका समुदाय ि उमनहरुको आवश्यकता सम्बचन्त्ध कुिाहरु ि

उनीहरु बाट हुने यस क्षेरमा मा हुने सहयोर् को बािे मा जानकािी र्िाउने ि मलने l

त्यसमा प्रहिी प्रशासन बाट हुन ससने सहयोर्को क्षेरलाई समेटेि जनपद पुमलस ि सशस्त्र
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पुमलसहरुलाई यस सम्बचन्त्ध संवेदनशील बनाउने उद्देश्यले यस काययक्रमको व्यवस्था
र्रिएको छ l
अपेचक्षत प्रमतर्ल

एचआईभी सम्बचन्त्ध हुने भेदभाव, अवहेलनाको न्त्यूनीकिर् तथा वहं सा िोसन l

सन्त्चालन प्रवक्रया

यो तामलम दुई र्दनको हुनेछ l यस तामलममा प्रदे श चस्थत जनपद तथा सशस्त्र प्रहिीका
उच्च पदस्थ कमयचािीहरु तथा एचआईभीको जोचखममा िहेको सहुदायहरुको जनधनका
तुलनात्मक रुपमा बवि भएको क्षेरका प्रहिी प्रमुखहरु सहभार्ी हुनेछ l ववमनयोचजत

बजेटको आधािमा तामलम संख्या मनधायिर् र्नुय पनेछ ि केन्त्र संर् समन्त्वय र्रि संचालन
र्नुय पनेछ l
बजेट वाँिर्ाँि / श्रोत

ववमनयोचजत वजेटको परिमधमभर िही नेपाल सिकािको मनयमानुसाि खचय र्नुय पनेछ । यो

सन्त्दभय सामग्री

दुई र्दने काययक्रमको तामलका प्रस्तुतीकिर्का स्लाइिहरु तथा सन्त्दभय सामग्रीहरु स्थानीय

काययक्रम ससतय अनुदानको नेपाल सिकाि श्रोत तर्य िहेको छ ।

आवस्यकता अनुसाि थप घट र्नय सवकने छ । एचआईभी सम्बचन्त्ध लान्त्क्षना भेदभाव
न्त्यूनीकिर् काययमूलक संर्ालो

अमभलेख तथा प्रमतबेदन

खचय र्ने संस्थाले अमभलेख र्रि ले खा परिक्षर् सम्बचन्त्धत मनकाय स्वमले र्नुय पने छ

ि

खचय ि काययक्रमको प्रमतबेदन िाचस्ट्रय एड्स तथा यौन िोर् मनयन्त्रर् केन्त्र ि सम्बचन्त्धत
प्रदे श मन्त्रालयलाई रैमामसक रुपले र्दनु पनेछ साथै यस आ.व.मा सम्पार्दत काययको
प्रमतबेदन प्राप्त नभएमा आउने आ.व. मा बजेट मबमनयोजन र्नय केन्त्र बाध्य हुनछ
े ैन l

१६. एचआईभी सम्बचन्त्ध भेदभाव घटाउन मनममत

मबमभन्न सं चाि माध्यमबाट प्रसािर् र्नय काययक्रम

सं चालन र्ने (उत्पादन ि प्रसािर् ) l
परिचय

एचआईभी

सम्बचन्त्ध भेदभाव, अवहेलना तथा वहं सा िोसन तथा घटाउन को यो काययक्रम

उद्देश्य

समुदायमा िहेका एचआईभी सम्बचन्त्ध नकािात्मक धािर्ाहरु हटाइ

अपेचक्षत प्रमतर्ल

एचआईभी सम्बचन्त्ध हुने भेदभाव, अवहेलना तथा वहँसामा कमम आउनेछ l

सन्त्चालन प्रवक्रया

स्थानीय एर् एम तथा स्थानीय टे मलमभजन प्रसािर् र्ने / ब्रोसि,पोस्टि, मलर्लेट उत्पादन

बजेट वाँिर्ाँि ।श्रोत

ववमनयोचजत वजेटको परिमधमभर िही नेपाल सिकािको मनयमानुसाि खचय र्नुय पनेछ । यो

सन्त्दभय सामग्री

एचआईभी सम्बचन्त्ध लान्त्क्षना भेदभाव न्त्यूनीकिर् काययमूलक संर्ालो, एचआईभी संर्

अमभलेख तथा प्रमतबेदन

खचय र्ने संस्थाले अमभलेख र्रि लेखा परिक्षर् सम्बचन्त्धत मनकाय स्वमले र्नुय पने छ

िाचखएको हो l

तथा वहं सा न्त्यूनीकिर्मा सहयोर् पुग्नेछ l

र्ने

भेदभाव, अवहेलना

l यो काययक्रम केन्त्रको समन्त्वय मा र्नुय पनेछ l

काययक्रम ससतय अनुदानको नेपाल सिकाि श्रोत तर्य िहेको छ ।

सम्बचन्त्ध सिोकािवाला संघ तथा संस्थाहरु संर् समन्त्वय र्िे िे प्रकासन तथा प्रसािर् र्ने l
ि

खचय ि काययक्रमको प्रमतबेदन िाचस्ट्रय एड्स तथा यौन िोर् मनयन्त्रर् केन्त्र ि सम्बचन्त्धत
प्रदे श मन्त्रालयलाई रैमामसक रुपले र्दनु पनेछ साथै यस आ.व.मा सम्पार्दत काययको

प्रमतबेदन प्राप्त नभएमा आउने आ.व. मा बजेट मबमनयोजन र्नय केन्त्र बाध्य हुनछ
े ैन l
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१७.

मनचज अस्पतालहरु सं र् वप एम वट मस वट को िे पोवटिं र् को बािे मा एक र्दने अन्त्तिवक्रया र्ने

परिचय

मनचज अस्पतालमा पमन र्भवयती मवहलाहरूले र्भयजांच र्िाउदा एचआइभीको पमन जांच र्नुय
पदयछ l यसिी एचआइभी जांच र्दाय संक्रममत देचखएमा मनचज अस्पतालहरुले नचजकको
एआिटी सेन्त्टिमा मवहलालाई उपचािको लामर् रिर्ि र्रि र्दएमा मवहलावाट जचन्त्मने
वच्चामा एचआइभी संक्रमर् िोसन सवकन्त्छ ।

उद्देश्य

आमाबाट बच्चामा सने एचआईभी संक्रमर् हुनबाट बचाउन ि मनचज अस्पतालहरुले र्भय

अपेचक्षत प्रमतर्ल

हिे क मनचज अस्पतालहरुका स्वास््यकमीहरुलाई पी.एम.वट.मस.वट. काययक्रम को बािे मा

सन्त्चालन प्रवक्रया

मनचज अस्पतालमा काययित स्वास््यकमीहरुलाई एक र्दनको अमभमुखीकिर् काययक्रम प्रदे श

जाँच र्िाउन आउने मवहलाहरुलाई अमनवायय एचआईभी जाँच र्रि रिपोवटिं र् र्ने l
अमभमुखीकिर् र्ने l

स्तिमा व्यवस्था र्रिएको छ । अमभमुखीकिर् र्दाय िाविय एड्स तथा यौन िोर् मनयन्त्रर्
केन्त्र संर् समन्त्वय र्िी संचालन र्नुय पनेछ साथै अथय मन्त्रालयले जारि र्िे को खचयको

मनदे चशका पमछल्लो संस्किर् अनुसाि र्नुय पनेछ l यो काययक्रम केन्त्रको समन्त्वय मा र्नुय
पनेछ l
बजेट वाँिर्ाँि / श्रोत

वजेटको परिमधमभर िही अभुमचु खकिर् र्नय लाई सहभार्ीहरू ि पटक मनधायिर् र्नुय पनेछ

सन्त्दभय सामग्री

वपएमवटमसटी सहभार्ी पुचस्तका ि प्रचशक्षर् सहयोर्ी मनदे चशका २०७८

अमभलेख तथा प्रमतबेदन

खचय र्ने संस्थाले अमभलेख र्रि लेखा परिक्षर् सम्बचन्त्धत मनकाय स्वमले र्नुय पने छ

। यो काययक्रम नेपाल सिकाि श्रोतको ससतय अनुदानतर्य िहेको छ ।

ि

खचय ि काययक्रमको प्रमतबेदन िाचस्ट्रय एड्स तथा यौन िोर् मनयन्त्रर् केन्त्र ि सम्बचन्त्धत
प्रदे श मन्त्रालयलाई रैमामसक रुपले र्दनु पनेछ साथै यस आ.व.मा सम्पार्दत काययको
प्रमतबेदन प्राप्त नभएमा आउने आ.व. मा बजेट मबमनयोजन र्नय केन्त्र बाध्य हुनछ
े ैन l

१८.

सेवा प्रदायकहरुको लामर् वपएमवटमसटी तामलम (१०७)

परिचय

र्भवयती मवहलाहरूले पूवय प्रसुती र्भयजांच र्िाउदा एचआइभीको पमन जांच र्नुय पदयछ l यसिी
एचआइभी जांच र्दाय संक्रममत दे चखएमा मनज मवहलालाई एआिटी उपचािमा िाखेमा मनजवाट
जचन्त्मने वच्चामा एचआइभी संक्रमर् िोसन सवकन्त्छ ।

उद्देश्य

स्वास््य संस्थाका सेवाप्रदायकहरुलाई र्ुर्स्तिीय PMTCT सेवा र्दन सक्षम बनाउने l

अपेचक्षत प्रमतर्ल

प्रदे श अन्त्तर्यत िहेका

सन्त्चालन प्रवक्रया

सेवाप्रदायकहरुलाई दुई र्दनको तामलम प्रदे श स्तिमा व्यवस्था र्रिएको छ । तामलम िाविय

तामलम नपाएका

स्वास््यकमीले यो तामलम पाएका हुनछ
े न् l

एड्स तथा यौन िोर् मनयन्त्रर् केन्त्र संर् समन्त्वय र्िी संचालन र्नुय पनेछ साथै अथय

मन्त्रालयले जारि र्िे को खचयको मनदे चशका पमछल्लो संस्किर् अनुसाि र्नुय पनेछ l यो

तामलम र्दाय सहभार्ीहरुलाई यस तामलमको िकम बाट ब्यार् ववतिर् र्नय ससने हुने छैन l
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बजेट वाँिर्ाँि ।श्रोत

वजेटको परिमधमभर िही तामलमको सहभार्ीहरू ि पटक मनधायिर् र्नुय पनेछ । यो काययक्रम

सन्त्दभय सामग्री

वपएमवटमसटी सहभार्ी पुचस्तका ि प्रचशक्षर् सहयोर्ी मनदे चशका २०७८

अमभलेख तथा प्रमतबेदन

खचय र्ने संस्थाले अमभलेख र्रि लेखा परिक्षर् सम्बचन्त्धत मनकाय स्वमले र्नुय पने छ

जेर्म्याट श्रोतको ससतय अनुदानतर्य िहेको छ ।

ि खचय

ि काययक्रमको प्रमतबेदन िाचस्ट्रय एड्स तथा यौन िोर् मनयन्त्रर् केन्त्र ि सम्बचन्त्धत प्रदे श
मन्त्रालयलाई रैमामसक रुपले र्दनु पनेछ

साथै यस आ.व.मा सम्पार्दत काययको प्रमतबेदन

प्राप्त नभएमा आउने आ.व. मा बजेट मबमनयोजन र्नय केन्त्र बाध्य हुनेछैन l

१९.

एचआईभीको लामर् चौमामसक समन्त्वय बैठक (११७)

परिचय

प्रदे श स्तिमा मबमभन्न संघ संस्थाहरुले एचआईभीको महामािी लाई २०३० सम्ममा

उद्देश्य

प्रदे श स्तिमा एचआईभी महामािी िोकथाम तथा उपचाि सम्बचन्त्ध काययक्रमहरुको

अन्त्तय र्नेलाई

मबमभन्न काययक्रमहरु संचालन भैिाखेका छन् l

तालमेल ममलाई ि उपलब्ध श्रोतहरुको सवह बािर्ाि सुमनचस्चत र्नय का लामर् यो
चौमामसक समन्त्वय बैठकका लामर् बजेट मबमनयोजन र्रिएको छ

l

अपेचक्षत प्रमतर्ल

एचआईभी महामािी िोकथाम तथा उपचाि सम्बचन्त्ध काययक्रमहरुको प्रभावकारिताको

सन्त्चालन प्रवक्रया

प्रदे श स्तिमा एचआईभी कायायक्रममा काययित मबमभन्न संर् संस्थाका प्रमतमनमधहरुलाई

सुमनचश्चताका लामर् समन्त्वय हुने l

बैठकमा समाबेस र्िाई ि वहाहरुका काययक्रमहरु छलर्ल र्रि समन्त्वय बैठक

सन्त्चालन र्नय सवकनेछ l यो काययक्रम प्रदे शले िाविय एड्स तथा यौन िोर् मनयन्त्रर्
केन्त्र संर् समन्त्वय र्िी संचालन र्नुय पनेछ l
बजेट वाँिर्ाँि

यो काययक्रम जेर्म्याट श्रोतको

सन्त्दभय सामग्री

Power point presentation, काययक्रम सम्बचन्त्ध र्दशा मनदे श, काययक्रमको प्रथाममकता ि

अमभलेख तथा

खचय र्ने संस्थाले अमभलेख र्रि लेखा परिक्षर् सम्बचन्त्धत मनकाय स्वमले र्नुय पने छ

।श्रोत

प्रमतबेदन

ससतय अनुदानतर्य िहेको छ ।

उपलचब्ध सम्बचन्त्ध मबविर् l

ि

खचय ि काययक्रमको प्रमतबेदन िाचस्ट्रय एड्स तथा यौन िोर् मनयन्त्रर् केन्त्र ि सम्बचन्त्धत
प्रदे श मन्त्रालयलाई रैमामसक रुपले र्दनु पनेछ साथै यस आ.व.मा सम्पार्दत काययको
प्रमतबेदन प्राप्त नभएमा आउने आ.व. मा बजेट मबमनयोजन र्नय केन्त्र बाध्य हुनछ
े ैन l

२०.
परिचय

र्दवस सं चालन (ववश्व एड्स र्दवस तथा कण्िम र्दवस) (२३२)
हिे क वषय ववश्व एड्स र्दवस ि कण्िम र्दवस मनाउने र्रिन्त्छ । उि अवसिमा स्थामनय
स्तिमा एचआईभी ि एड्सको िोकथाम ि मनयन्त्रर् सम्बचन्त्ध जन चेतना जर्ाउने
वक्रयाकलापहरु संचालन र्रिनेछ ।
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उद्देश्य

एचआइभी सम्बचन्त्ध जन चेतना जर्ाउने ि पैिवी र्िाउने ।

अपेचक्षत प्रमतर्ल

एचआइभीको अवस्था ि प्रर्मतको वािे मा सवैलाई जानकािी हुनछ
े ।

सन्त्चालन प्रवक्रया

ववश्व एड्स र्दवस ि कण्िम र्दवसको अवसिमा एचआईभी ि एड्सको िोकथाम ि मनयन्त्रर्
सम्बचन्त्ध जन चेतना जर्ाउने वक्रयाकलापहरु जस्तैः आईसी सामग्रीहरुको ववतिर्, स्थामनय

वट.भी., िे मियो तथा एर््.एम मार्यत सन्त्दे श प्रवाह, िे ली, अन्त्तिवक्रया आर्दको आयोजना र्नय
सवकनेछ । यो काययक्रम प्रदे शले िाविय एड्स तथा यौन िोर् मनयन्त्रर् केन्त्र संर् समन्त्वय
र्िी संचालन र्नुय पनेछ l

बजेट वाँिर्ाँि

यो काययक्रम ससतय अनुदानको जेर्म्याट श्रोत तर्य िहेको छ ।

सन्त्दभय सामग्री

केन्त्रको परिपर

अमभलेख तथा

खचय र्ने संस्थाले अमभलेख र्रि लेखा परिक्षर् सम्बचन्त्धत मनकाय स्वमले र्नुय पने छ

।श्रोत

प्रमतबेदन

ि काययक्रमको प्रमतबेदन िाचस्ट्रय एड्स तथा यौन िोर् मनयन्त्रर् केन्त्र ि सम्बचन्त्धत प्रदे श

मन्त्रालयलाई रैमामसक रुपले र्दनु पनेछ साथै यस आ.व.मा सम्पार्दत काययको प्रमतबेदन
प्राप्त नभएमा आउने आ.व. मा बजेट मबमनयोजन र्नय केन्त्र बाध्य हुनेछैन l

२१.

प्रदे श स्तिबाट एचआईभी काययक्रमको अनुर्मन तथा मुल्यांकन (२४२)

परिचय

प्रदे श मभर िहेका ववमभन्न स्वास््य संस्थाहरूले संचालन र्िे को एचआइभी काययक्रमको

उद्देश्य

एचआइभी काययक्रमको अवस्था थाहा पाउन अनुर्मन र्ने l

अपेचक्षत प्रमतर्ल

काययक्रमको वास्तववक अवस्था के कस्तो छ भनेि जानकािी हुनेछ ।

सन्त्चालन प्रवक्रया

िाविय एचआईभी एड्स काययक्रमको प्रदे श अन्त्तर्यतका एचआईभी सेवा प्रदायक

अवस्था अनुर्मन र्नय आवश्यक दे चखएको हुदा यो काययक्रम तयाि र्रिएको हो ।

संस्थाहरुमा अनुर्मन र्िाई काययक्रमको र्ुर्स्ति सुमनचश्चत र्ने तथा काययक्रमको

अपनत्व वृर्द्व र्नय अनुर्मनको लामर् िकम व्यवस्था र्रिएको छ । सो िकम नेपाल
सिकािको दैमनक भ्रमर् भत्ता मनयमानुसाि खचय र्नय सवकने छ । यो िकम

मन्त्रालयले आर्ै वा मनदे शनालय ि स्वास््य कायायलय मार्यत खचय र्नय ससनेछ l
बजेट वाँिर्ाँि /

यस काययक्रमका लामर् वजेटको परिमध मभर िही खचय र्नुय पनेछ ।

सन्त्दभय सामग्री

सम्बचन्त्धत कायायलयले एचआईभी सम्बचन्त्ध साइटहरुमा आवश्यकता को आधािमा

अमभलेख तथा

खचय र्ने संस्थाले अमभलेख र्रि लेखा परिक्षर् सम्बचन्त्धत मनकाय स्वमले र्नुय पने छ

श्रोत

प्रमतबेदन

ि खचय

ससतय अनुदानको जेर्म्याट श्रोत तर्य िहेको छ ।

यो काययक्रम

ि खचय ि काययक्रमको प्रमतबेदन िाचस्ट्रय एड्स तथा यौन िोर् मनयन्त्रर् केन्त्र ि
सम्बचन्त्धत प्रदे श मन्त्रालयलाई रैमामसक रुपले र्दनु पनेछ l
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२२.

प्रदे श स्तरिय एच आई भी िाटा रिभ्यु ि भेरिवर्केसन वकयसप

(२४३)

परिचय

एचआइभी सम्बचन्त्धत त्यांकहरुको र्ुर्स्ति बिाउन प्रदे श स्तरिय िाटा रिभ्यु ि भेरिवर्केसन

उद्देश्य

प्रदे श अन्त्तर्यत िहेका संस्थाहरूले एचआइभीको क्षेरमा र्िे को प्रर्मत ववविर् थाहा पाउन ि

वकयसप अवश्यक िहेको छ l

यर्द लक्ष्य अनुसाि प्रर्मत नभएको भए प्रर्मत कम हुनका कािर् पत्ता लर्ाइ उि समस्या
हटाउने समाधानको उपाय पत्ता लर्ाउने l

अपेचक्षत प्रमतर्ल
सन्त्चालन प्रवक्रया

प्रदे श मभर एचआइभीको प्रर्मतको अवस्था थाहा हुनछ
े ।
यस काययक्रम अन्त्तर्यत प्रदे शमा िहेका एचआइभीको क्षेरमा काम र्ने सिकािी तथा र्ैि

सिकािी संस्थाको प्रर्मत संकलन र्रिने छ ।स्थामनय मनकायको संख्या अनुसाि एचआइभीको

संकलन भएको त्यांकलाइ सुदृविकिर् र्नयका लामर् यो काययक्रमको आयोजना र्रिने छ, यो
काययक्रमको अवमध ३ र्दन हुनेछ ।यो काययक्रम र्दाय केन्त्रको समन्त्वयमा र्नुय पनेछ l
बजेट वाँिर्ाँि /

यो काययक्रम ससतय अनुदानको जेर्म्याट श्रोत तर्य िहेको छ ।

सन्त्दभय सामग्री

केन्त्रले उपलव्ध र्िाउने र्िमेट, काययक्रम तामलका तथा Power Points Presentation

अमभलेख तथा

खचय र्ने संस्थाले अमभलेख र्रि लेखा परिक्षर् सम्बचन्त्धत मनकाय स्वमले र्नुय पने छ

श्रोत

प्रमतबेदन

आर्द

ि खचय

ि काययक्रमको प्रमतबेदन िाचस्ट्रय एड्स तथा यौन िोर् मनयन्त्रर् केन्त्र ि सम्बचन्त्धत प्रदे श

मन्त्रालयलाई रैमामसक रुपले र्दनु पनेछ साथै यस आ.व.मा सम्पार्दत काययको प्रमतबेदन प्राप्त
नभएमा आउने आ.व. मा बजेट मबमनयोजन र्नय केन्त्र बाध्य हुनेछैन l

२३.

स्वास््यकमीहरुलाई एचअइभी ि सम्वन्त्धमा मानव अमधकाि, मेमिकल इमथसस सम्वन्त्धमा तामलम

परिचय

एचआइभी संक्रममतहरुमा हुन ससने को इन्त्र्ेससनबाट बच्न समयमै इन्त्र्ेससनको उपचाि
हुन नसके संकममतको मृत्यु हुन ससदछ । त्यस्तै संक्रममतहरुले मनशुल्क स्वास््य सेवा
पाउनु उनीहरुको अमधकाि हो ,सो अमधकािलाइ स्वास््यकमीले थाहा
छ ।

पाउन आवश्यक

उद्देश्य

स्वास््यकमीलाई संक्रममतहरुले स्वास््य सेवा पाउने अमधकाि हो भन्ने सम्बन्त्धमा

अपेचक्षत प्रमतर्ल

स्वास््यकमीलाइ एचआइभी वटवी

सन्त्चालन प्रवक्रया

संक्रममतलाइ र्ुर्स्तरिय स्वास््य सेवा के कसिी र्दन सवकन्त्छ भनेि अस्पतालमा काययित

संक्रममतहरुलाई जानकािी र्िाउने ।
हुनेछ ।

मानव अमधकाि मेमिकल इमथसस सम्वन्त्धमा जनकािी

स्वास््यकमीहरुका लामर् ३ र्दने तामलमको लामर् बजेट को व्यवस्था र्रिएको छ साथै यो
तामलम वजेटको परिमध मभर िही संचालन र्नुय पने छ । केन्त्र संर् समन्त्वय र्रि यो
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काययक्रम संचालन र्नुय पनेछ । यो काययक्रम प्रदे शले िाविय एड्स तथा यौन िोर्
मनयन्त्रर् केन्त्र संर् समन्त्वय र्िी संचालन र्नुय पनेछ l

बजेट वाँिर्ाँि / श्रोत

वजेट नेपाल सिकािको मनयमानुसाि खचय र्नुय पनेछ । यस काययक्रमको वजेट शसतय

सन्त्दभय सामग्री

यस शीषयकमा मबमनयोचजत िकम बाट

अमभलेख तथा प्रमतबेदन

खचय र्ने संस्थाले अमभलेख र्रि लेखा परिक्षर् सम्बचन्त्धत मनकाय स्वमले र्नुय पने छ

अनुदान को नेपाल सिकाि श्रोत अन्त्तर्यत ववमनयोजन भएको छ ।

तामलम संचालन र्दाय लाग्ने खचय नेपाल सिकािले

जािी र्िे को ”कायय संचालन मनदे चशका, पमछल्लो संस्किर् ” अनुसाि र्नुय पने छ ।

ि

खचय ि काययक्रमको प्रमतबेदन िाचस्ट्रय एड्स तथा यौन िोर् मनयन्त्रर् केन्त्र ि सम्बचन्त्धत
प्रदे श मन्त्रालयलाई रैमामसक रुपले र्दनु पनेछ साथै यस आ.व.मा सम्पार्दत काययको
प्रमतबेदन प्राप्त नभएमा आउने आ.व. मा बजेट मबमनयोजन र्नय केन्त्र बाध्य हुनछ
े ैन l

उल्लेचखत काययक्रमहरु सं चालन र्नय/र्िाउन ि खचय अमभलेख ि प्रमतबेदन काययका लामर् तपमसलका ऐन, मनयम,
मनदे चशका ि मापदण्िहरुको लामर् अमनवायय पालना र्नुप
य नेछ l
नेपालको संमबधान, जनस्वास््य ऐन ि स्वास््य नीमत
सावयजमनक खरिद ऐन,२०६३
आमथयक काययववमध तथा ववमतय उतिदावयत्व ऐन,२०७६
सावयजमनक खरिद मनयमावली २०६४
आमथयक काययववमध तथा ववमतय उतिदावयत्व मनयमावली २०७७
भ्रमर् खचय मनयमावली २०६४
आ.व.२०७९/०८० को बजेट कायायन्त्वयन मनदे चशका
कायय संचालन मनदे चशका,२०७५ (पमछल्लो संसकिर्)
अन्त्य सान्त्दमभयक ऐन,मनयम, मनदे चशका तथा मापदण्िहरु
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ु ी-१
अनुसच
प्रदे श अन्त्तिर्यत पने एआिटी, ओ. एस. वट. तथा अन्त्य काययक्रमहरु
मस.नं.

सेवा प्रदान र्ने सस्थाको नाम

काययक्रम

प्रदे शको नामावली

1

ईलाम अस्पताल, इलाम

ए आि टी

प्रदे श-१

2

मेची अस्पताल,झापा

ओ. एस. टी. तथा ए आि टी

प्रदे श-१

3

चजल्ला अस्पताल ओखलिुङ्गा रुम्जाटाि

ए आि टी

प्रदे श-१

4

चजल्ला अस्पताल संखुवासभा

ए आि टी

प्रदे श-१

5

इनरुवा अस्पताल, सुनसिी

ए आि टी

प्रदे श-१

6

चजल्ला अस्पताल, धनकुटा

ए आि टी

प्रदे श-१

7

उदयपुि चजल्ला अस्पताल, उदयपुि

ए आि टी

प्रदे श-१

1

चजल्ला अस्पताल बािा

ए आि टी

मधेश

2

प्रादे चशक अस्पताल, जनकपुि

ए आि टी

मधेश

3

जलेश्वि अस्पताल,महोत्तिी

ए आि टी

मधेश

4

िौतहट चजल्ला अस्पताल,िौतहट

ए आि टी

मधेश

5

र्जेन्त्रनािायर् मसंह अस्पताल,सप्तिी

ए आि टी

मधेश

6

चजल्ला अस्पताल, सलायही

ए आि टी

मधेश

7

चजल्ला अस्पताल, मसिहा

ए आि टी

मधेश

8

लहान अस्पताल, मसिहा

ए आि टी

मधेश

1

भिपुि अस्पताल,भिपुि

ए आि टी

बार्मती

2

धुमलखेल अस्पताल, काभ्रे

ए आि टी

बार्मती

3

हेटौिा अस्पताल मकवानपुि

ए आि टी

बार्मती

4

मरशुली अस्पताल,नुवाकोट

ए आि टी

बार्मती

5

चजल्ला अस्पताल, मसन्त्धुली

ए आि टी

बार्मती

6

चजल्ला अस्पताल, धार्दङ्ग

ए आि टी

बार्मती

7

चजल्ला अस्पताल, मसन्त्धुपाल्चोक

ए आि टी

बार्मती

8

चरिकोट अस्पताल, दोलखा

ए आि टी

बार्मती

1

धौलामर्िी अस्पताल, वाग्लुंर्

ए आि टी

र्ण्िकी प्रदे श

2

चजल्ला अस्पताल, र्ोिखा

ए आि टी

र्ण्िकी प्रदे श

3

चजल्ला अस्पताल, पवयत

ए आि टी

र्ण्िकी प्रदे श

4

चजल्ला अस्पताल, लमजुङ

ए आि टी

र्ण्िकी प्रदे श

5

चजल्ला अस्पताल, म्याग्दी

ए आि टी

र्ण्िकी प्रदे श

6

चजल्ला अस्पताल, स्याङ्गजा

ए आि टी

र्ण्िकी प्रदे श

7

दमौली अस्पताल, तनहुँ

ए आि टी

र्ण्िकी प्रदे श
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मस.नं.

सेवा प्रदान र्ने सस्थाको नाम

काययक्रम

प्रदे शको नामावली

1

चजल्ला अस्पताल, अघायखाँची

ए आि टी

लुचम्बनी

2

चजल्ला अस्पताल, बर्दयया

ए आि टी

लुचम्बनी

3

र्ुल्मी अस्पताल, र्ुल्मी

ए आि टी

लुचम्बनी

4

कवपलवस्तु अस्पताल, कवपलवस्तु

ए आि टी

लुचम्बनी

5

पृ्वीचन्त्र अस्पताल, नवलपिासी

ए आि टी

लुचम्बनी

6

युनाइटे ि ममशन अस्पताल, तानसेन

ए आि टी

लुचम्बनी

7

प्युठान अस्पताल, प्यूठान

ए आि टी

लुचम्बनी

8

िोल्पा अस्पताल, िोल्पा

ए आि टी

लुचम्बनी

9

भीम अस्पताल, रुपन्त्दे ही

ए आि टी

लुचम्बनी

10

लुचम्बनी प्रादे चशक अस्पताल, रुपन्त्दे ही

ओ. एस. टी., ए आि टी ि
सेन्त्टि र्ोि एससेलेन्त्स

लुचम्बनी

11

िामप्त प्रादे चशक अस्पताल, दाङ

ए आि टी

लुचम्बनी

12

िामपुि अस्पताल

ए आि टी

लुचम्बनी

1

दै लेख अस्पताल, दै लेख

ए आि टी

कर्ायली प्रदे श

2

कामलकोट अस्पताल, कामलकोट

ए आि टी

कर्ायली प्रदे श

3

सल्ले अस्पताल, रूकुम

ए आि टी

कर्ायली प्रदे श

4

सल्यान अस्पताल, सल्यान

ए आि टी

कर्ायली प्रदे श

5

ए आि टी ि सेन्त्टि र्ोि

कर्ायली प्रदे श

प्रादे चशक अस्पताल, सुखेत

एससेलेन्त्स

1

चजल्ला अस्पताल, आछाम

ए आि टी

सु.प. प्रदे श

2

वयलपाटा अस्पताल, अछाम

ए आि टी

सु.प. प्रदे श

3

चजल्ला अस्पताल, बैतिी

ए आि टी

सु.प. प्रदे श

4

चजल्ला अस्पताल ,बझाङ्ग

ए आि टी

सु.प. प्रदे श

5

चजल्ला अस्पताल, बाजुिा

ए आि टी

सु.प. प्रदे श

6

सेती प्रादे चशक अस्पताल,कैलाली

ए आि टी, सेन्त्टि र्ोि
एससेलेन्त्स, ल्याब

सु.प. प्रदे श

7

वटकापुि अस्पताल,कैलाली

ए आि टी

सु.प. प्रदे श

8

माहाकाली अस्पताल, कंचनपुि

ए आि टी

सु.प. प्रदे श

9

मालाखेमत अस्पताल, कैलाली

ए आि टी

सु.प. प्रदे श

10

चजल्ला अस्पताल, दाचल
यु ा

ए आि टी

सु.प. प्रदे श

11

चजल्ला अस्पताल, िोटी

ए आि टी

सु.प. प्रदे श
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ु ी-२
अनुसच
एच आइ भी संक्रममतका लामर् आवश्यक ल्याब 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
िोजर्ाि का लामर् ववदे श जाने व्यचि हरु तथा उनीहरुको परिवािको लामर् टीबी तथा एचआईभीको सेवामा पहुँच बिाउने
ि त्यस सम्बन्त्धमा हुने लान्त्क्षना तथा भेदभाव न्त्यूमनकिर् र्िाउने कायायक्रम कायायनवयनका लामर् प्राथममकतामा पिे को
चजल्लाहरुको प्राथममकीकिर् सवहतको सुची
लचक्षत समुहको परिभाषा :
िोजर्ाि का लामर् ववदे श जाने व्यचि 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.

िोजर्ाि का लामर् ववदे श जाने व्यचिका 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

प्राथममकतामा पिे का चजल्लाहरु : तपमसलका चजल्लाहरुमा ग्लोबल र्ण्िको सहयातामा माइग्रेन्त्ट काययक्रम संचालन
भैिहेको हुदा यी चजल्लाहरुको लामर् यो बजेट मबमनयोजन र्रिएको छै न तसथय यो काययक्रम तपमसलको चजल्लाहरु बाहेक
र्नुय पनेछ l
तपमसल
काठमान्त्िौ, चचतवन,स्याङ्जा, बार्लुंर्, रुपन्त्दे ही, नवलपिासी(पचश्चम), सुखेत, र्ुल्मी, पाल्पा, बाँके, बर्दयया, दाङ, अछाम,
िोटी, बैतिी, बझांर्, अघायखाँची, प्युठान, कैलाली ि कंचनपुि

ु ी-४
अनुसच
ु तम सेवाको प्याकेज
एचआईभी को कचम्प्रहें मसव काययक्रम मभर पने न्त्यन

Migrants and their spouse

Health education and awareness of HIV with IEC tool
Risk assessment of risk behavior including overlapping
risks.
Psychosocial interventions for those with substance
abuse (alcohol)
Condom promotion- consistent and correct use of
condom
PEP
HIV Testing and Counseling
STI diagnosis and Treatment
If diagnosed with HIV- linkage to treatment, care and
support and retention.
Assessment of FP need and linkage to FP
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ु ी-५
अनुसच
List of STI and OI Medicines for PLHIV
1
Acyclovir 400 mg tablet
2
Acyclovir ointment 5% w/w (5 g/ tube)
3
Adrenaline injection 1: 1000
4
Azithromycine 500mg
5
Cefexime 200 mg Tablet
6
Ceftriaxone 1 gm
7
Ceftriaxone 250 mg Inj
8
Clotrimazole 1% w/v (15 ml bottle) mouth paint **
9
Clotrimazole 1% w/w Cream(15gm/tube)
10
Clotrimazole 100 mg pessary

Tab
Tube
Amp
Tab
Tab
Vial
Vial
Bott
Tube
Tab

11

Tab

12
13
14
15
16
17
18

Cotrimoxazole 960 mg tablet (DS) (Sulfamethoxazole 800 mg + Trimethoprim 160 mg)
Cotrimoxazole 240 mg/ 5 mL suspension (60 mL/ bottle)
(Sulfamethoxazole 200 mg + Trimethoprim 40 mg)
Cotrimmoxazole 480 mg Inj
(Sulfamethoxazole 400 mg + Trimethoprim 80 mg) Inj
Doxycycline 100 mg
Fluconazole 150 mg tablet
Hydrocortisone Injection 100mg
Metronidazole 400mg
Benzathine Penicillin 1.2 mIU vial

Bott
Amp
Cap
Cap
Vial
Tab
Vial

नोट -: नेपाल सिकाि, ग्लोबल र्ण्ि तथा सेभ द चचल्ड्रेन बीच जेर्म्याट स्रोत अन्त्तर्यतका काययक्रमलाई प्रभाबकािी
रूपमा सं चालन र्नयको लामर् र्रिएको रीपचक्षय सम्झौता बमोचजम बस्तु तथा सेवामा लाग्ने मुल्य अमभबृर्द्द कि (१३%)
नेपाल सिकािमार्यत दातृ मनकायलाई सोधभनाय र्रिने ब्यबस्था भए अनुरूप केन्त्रमा उि बजेट मबमनयोजन भएको हुनाले,
मनयम बमोचजम र्रिने सम्पूर्य खचयहरुमा आउने मुल्य अमभबृर्द्द कि छु ट्टै लेखा िाख्नुपने छ ि सो

मुल्य अमभबृर्द्द किको

िकम केन्त्रलाई आमथयक प्रमतबेदन पठाउदा सो िकम छु ट्याएि दे खाउन ि मुल्य अमभबृर्द्द कि लार्ेको मबलको र्ोटो कवप
सवहत कायायलयको पर मार्यत केन्त्रलाई जानकािी र्िाउनु पने छ ।

धन्त्यवाद
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िाविय स्वास््य तामलम काययक्रम
१. नमसिंर् स्टार्हरुलाई RoUSG तामलम
परिचय

दूर्म
य तथा भौर्ोमलक ववकट क्षेरमा बसोबास र्ने र्भयवती मवहलाहरुको र्भय सम्बचन्त्ध जवटलताहरुलाई
समयमै पत्ता लर्ाई उचचत व्यवस्थापन तथा प्रेषर् र्नयका लामर् यो काययक्रम िाचखएको हो ।

भौर्ोमलक ववकट क्षेरमा िहेका र्भयवती मवहलाहरुको पहुँचमा यो प्रववमध सवहतको सेवा पुयायउन सके
र्भायवस्थामा हुन ससने जवटलताहरूको समयमै पवहचान ि व्यवस्थापन र्िी मवहलाको स्वास््यमा

सुधाि र्रि मातृ तथा नवचशशुको मृत्युदिलाई कम र्नय सवकन्त्छ । यसै अवधािर्ा अनुसाि नमसिंर्
स्टार्हरुलाई र्भयवती मवहलाहरुको Portable Ultrasound Machine को सहायताले र्भयको

Scanning र्नय सक्षम बनाउन २१ र्दन अवमधको यो Rural Obstetric Ultrasound (RoUSG) तामलम
काययक्रम िाचखएको हो।
उदे श्य

दूर्म
य तथा भौर्ोमलक ववकट क्षेरका स्वास््य संस्थामा काययित नमसिंर् स्टार्हरुले Portable

Ultrasound Machine को सहायताले र्भयको Scanning र्िी जवटलताको समयमै पवहचान र्िी
सम्वचन्त्धत संस्थामा प्रेषर् र्नय सक्षम बनाउने यो तामलमको उदेश्य हो ।

अपेचक्षत

र्भयवती मवहलाहरुको Portable Ultrasound Machine को सहायताले र्भयको Scanning र्िी

संचालन

सहभार्ी छनौटको मापदण्ि - दूर्म
य तथा भौर्ोमलक ववकट क्षेरमा काययित सिकािी स्वास््य संस्थाका

प्रमतर्ल
प्रवक्रया

जवटलताको समयमै पवहचान र्नय सक्षम जनशचि तयाि भइ सेवा ववस्ताि भएको हुनेछ ।

एस.मब.ए. तामलम प्राप्त नमसिंर् स्टार्हरु (अ.न.मम, स्टार् नसय ि नमसिंर् अमधकृत) जो तामलम पश्चात
सोही क्षेरमा बसी कचम्तमा २ बषय सेवा र्नय ईच्छु क नमसिंङकमयचािीहरूलाई पवहलो प्राथममकतामा

िाचख छनौट र्नुप
य दयछ । यो तामलम पश्चात नेपाल सिकािले तोकेको स्वास््य संस्था बाहेक अन्त्यर
अल्ट्रासाउन्त्ि सेवा प्रदान र्नय पाइने छै न ।

प्रचशक्षकको मापदण्ि- िे मियोलोजी ववषयमा स्नाकोत्ति उपलव्धी प्राप्त र्रि सम्बचन्त्धत काउचन्त्सलमा दताय
भएका ि चसलमनकल चस्कल तामलम मलएका चचवकत्सक साथै RoUSG तामलम ि चसलमनकल चस्कल
तामलम मलएका नमसिंर् स्टार्हरु यो तामलममा प्रचशक्षक हुन ससनेछन् ।

प्रवक्रया- कायायलयले तोकेको कमयचािीले रैमामसक लक्ष्य तथा ववमनयोचजत बजेटको परिमधमा िही
खचयको बाँिर्ाँि वटप्पर्ी मनदे शक/प्रमुखबाट स्वीकृत र्िाई सिोकािवालाहरुको सहभामर्तामा
मापदण्ि अनुसािको सहभार्ी तथा प्रचशक्षकहरुको व्यवस्थापन र्िी काययक्रम सञ्चालन तथा

मनयमानुसाि समयमा सम्पन्न र्रि िा.स्वा.ता.के.मा प्रमतबेदन र्नुप
य नेछ ।यो तामलम िाविय स्वास््य
तामलम केन्त्रमा सुचचकृत तामलम साइटमा मार संचालन र्नुप
य ने छ ।सम्बचन्त्धत प्रदे शमा RoUSG

तामलम साइट सूचचकृत नभएका ति बावषयक चस्वकृत काययक्रममा उि तामलमको काययक्रम तथा बजेट
ववमनयोजन भएको अवस्थामा सूचचकृत साइट भएका अन्त्य प्रदे श संर् समन्त्वय र्रि तामलम सन्त्चालन
र्नय सवकनेछ । समाग्र तामलम सन्त्चालन र्दाय िाविय स्वास््य तामलम केन्त्रबाट जारि र्रिएको
अध्यावमधक र्रिएको तामलम समाग्रीको प्रयोर् र्नुप
य नेछ ।
बजेट

बाँिर्ाि

काययक्रमको खचय प्रवक्रया सावयजमनक खरिद ऐन, २०६३ ि मनयमावली, २०६४ तथा भ्रमर् खचय

मनयमावली, २०६४ अनुसाि र्नुप
य दयछ । तामलममा संलग्न प्रचशक्षाथीहरुलाई पारिश्रममक भत्ता तथा
अन्त्य खचय अथय मन्त्रालयको काययक्रम खचय सञ्चालन मनदे चशका-२०७५ बमोचजम र्नुप
य नेछ ।
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सन्त्दभय सामग्री

स्वास््य तामलम व्यवस्थापन मनदे चशका, २०७७, सम्बचन्त्धत तामलमको प्रचशक्षक, सहभामर् ि सन्त्दभय

अमभलेचखकिर्

सहभामर्हरूले िाविय स्वास््य तामलम केन्त्रले जारि र्िे को तामलम िचजस्ट्रेसन र्ािम भनुप
य नेछ ि सो

पुचस्तका

र्ािम प्रदे श स्वास््य तामलम केन्त्रले TIMS सफ्टवेयिमा प्रववस्ट र्रि सर्लतापूवक
य तामलम हामसल

र्ने सहभामर्हरूलाइ मार प्रमाचर्किर् र्नुप
य नेछ । सहभामर्लाइ र्दइने प्रमार्परमा सिकािले तोकेको
स्वास््य संस्थामामार RoUSG सेवा प्रदान र्ने व्यहोिा उल्लेख र्नुप
य नेछ । काययक्रम सञ्चालन र्ने
चजम्मेवािी पाएको कमयचािीले काययक्रम सम्पन्न भएको अमभलेख अमनवायय रुपमा िाख्नु पदयछ ।
प्रमतवेदन

सम्पन्न काययक्रमको प्रर्मत ववविर् २१ र्दनमभर योजना शाखा तथा लेखा शाखामा तोवकएको िाँचामा
अमनवायय रुपमा तोवकएको व्यचिले बुझाउनु पदयछ।योजना शाखाले रैमामसक प्रर्मत ववविर् िाविय
योजना आयोर्को अनुसूचच बमोचजम सम्बचन्त्धत मनकायमा पेश र्नुप
य दयछ ।

२. आधािभूत आई. यु. सी. िी. तामलम (नमसिंर् स्टार्हरुको लार्ी)
परिचय

परिवाि योजनाको सेवाको पहुंच ि उपयोर् वृवद्ध र्नय परिवाि योजनाको लामो अवमध र्भय मनिोध र्ने
आधुमनक साधनको प्रयोर् दि बिाउन ८ र्दन अवमधको यो तामलम काययक्रम िाचखएको हो ।

मवहलाको स्वास््य अवस्थामा सुधाि र्नयका लार्ी स्वस््य अवमधको जन्त्मान्त्ति कायम र्नय मवहलालाई
आई. यु.मस.िी. सेवा प्रदान र्नय दक्ष नमसयङ जनशचि उत्पादन र्रि सेवा ववस्ताि एवम् सवयसल
ु भ
र्िाउन यो काययक्रमको आवश्यकता िहेको छ ।
उदे श्य

सिकािी स्वास््य संस्थाहरुमा काययित नमसयङ्ग स्टार्हरुको आई.यु.मस.मि.सेवा प्रदान र्नय दक्षता

ववकास र्िी र्ुर्स्तिीय सेवाको पहुँच बिाई सो को प्रयोर्दि बिाउने यो तामलमको उद्देश्य िहेको छ
।

अपेचक्षत

सिकािी स्वास््य संस्थाहरुमा काययित नमसयङ्ग स्टार्हरुको आई.यु.मस.मि.सेवा प्रदान र्नय दक्षता

संचालन

सहभार्ी छनौटको मापदण्ि- सिकािी स्वास््य संस्थाहरुमा काययित, दक्ष प्रसुती सेवा तामलम प्राप्त

प्रमतर्ल
प्रवक्रया

ववकास र्िी र्ुर्स्तिीय सेवाको पहुँच अमभवृवद्ध र्रि सो को प्रयोर्दि बिे कःो हुनेछ ।

सम्बचन्त्धत काउचन्त्सलमा दताय भएका नमसयङ्ग स्टार्हरुलाई मार यो तामलम प्रदान र्रिनेछ

।सहभामर्हरू छनोट र्दाय सकभि स्वास््य संस्थामा न्त्यूनतम एक जना सेवा प्रदायक पुयायउने र्रि
संस्थाको नससाङकन र्रि र्नुप
य छय । सोका लामर् सम्बचन्त्धत मनदे शनालय, स्वास््य कायायलय संर्

समन्त्वय र्नय सवकनेछ । प्रचशक्षकको मापदण्ि- चसलमनकल चस्कल तामलम ि आई.यु.मस.मि. तामलम
प्राप्त सम्वचन्त्धत काउचन्त्सललमा दताय भएका चचवकत्सक तथा नमसयङ्ग स्टार्हरु मार यो तामलमको

प्रचशक्षक हुन् ससनेछन । प्रवक्रया- कायायलयले तोकेको कमयचािीले रैमामसक लक्ष्य तथा ववमनयोचजत
बजेटको परिमधमा िही खचयको बाँिर्ाँि वटप्पर्ी मनदे शक/प्रमुखबाट स्वीकृत र्िाई

सिोकािवालाहरुको सहभामर्तामा मापदण्ि अनुसािको सहभार्ी तथा प्रचशक्षकहरुको व्यवस्थापन र्िी
काययक्रम सञ्चालन तथा मनयमानुसाि समयमा सम्पन्न र्रि िा.स्वा.ता.के.मा प्रमतबेदन र्नुप
य नेछ ।यो
तामलम िाविय स्वास््य तामलम केन्त्रमा सुचचकृत तामलम साइटमा मार संचालन र्नुप
य ने छ

।सम्बचन्त्धत प्रदे शमा तामलम साइट सूचचकृत नभएका ति बावषयक चस्वकृत काययक्रममा उि तामलमको
काययक्रम तथा बजेट ववमनयोजन भएको अवस्थामा सूचचकृत साइट भएका अन्त्य प्रदे श संर् समन्त्वय

र्रि तामलम सन्त्चालन र्नय सवकनेछ । तामलम सन्त्चालन र्दाय िाविय स्वास््य तामलम केन्त्रबाट जारि
र्रिएको अध्यावमधक र्रिएको तामलम समाग्री प्रयोर् र्नुप
य नेछ ।
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बजेट

बाँिर्ाि

काययक्रमको खचय प्रवक्रया सावयजमनक खरिद ऐन, २०६३ ि मनयमावली, २०६४ तथा भ्रमर् खचय

मनयमावली, २०६४ अनुसाि र्नुप
य दयछ । तामलममा संलग्न प्रचशक्षाथीहरुलाई पारिश्रममक भत्ता तथा

अन्त्य खचय अथय मन्त्रालयको काययक्रम खचय सञ्चालन मनदे चशका-२०७५ बमोचजम र्नुप
य नेछ ।तामलम

प्रात्त दक्ष जनशचिबाट मनजहरूले कामर्ने संस्थाबाट सेवा सुरूर्नयका लामर् न्त्यूनतम सेवा सामाग्रीहरू
उपलब्ध नभएको वा अप्रयाप्त भएको खण्िमा ववमनयोचजत बजेटको परिमध मभर िवह तामलम

सन्त्चालनको खचय मापदण्िलाइ असि नहुने र्रि मबमनयोचजत बजेटबाट बांिर्ाि र्रि खरिद र्नय
सवकनेछ ।
सन्त्दभय सामग्री

स्वास््य तामलम व्यवस्थापन मनदे चशका, २०७७, सम्बचन्त्धत तामलमको प्रचशक्षक, सहभामर् ि सन्त्दभय

अमभलेचखकिर्

सहभामर्हरूले िाविय स्वास््य तामलम केन्त्रले जारि र्िे को तामलम िचजस्ट्रेसन र्ािम भनुप
य नेछ ि सो

पुचस्तका

र्ािम प्रदे श स्वास््य तामलम केन्त्रले TIMS सफ्टवेयिमा प्रववस्ट र्रि सर्लतापूवक
य तामलम हामसल
र्ने सहभामर्हरूलाइ मार प्रमाचर्किर् र्नुप
य नेछ । काययक्रम सञ्चालन र्ने चजम्मेवािी पाएको
कमयचािीले काययक्रम सम्पन्न भएको अमभलेख अमनवायय रुपमा िाख्नु पदयछ ।

प्रमतवेदन

सम्पन्न काययक्रमको प्रर्मत ववविर् २१ र्दनमभर योजना शाखा तथा लेखा शाखामा तोवकएको िाँचामा
अमनवायय रुपमा तोवकएको व्यचिले बुझाउनु पदयछ।योजना शाखाले रैमामसक प्रर्मत ववविर् िाविय
योजना आयोर्को अनुसूचच बमोचजम सम्बचन्त्धत मनकायमा पेश र्नुप
य दयछ ।

३. वकशोि वकशोिीको यौन तथा प्रजनन स्वास््य (ASRH) सम्बचन्त्ध तामलम
परिचय

वकशोि वकशोिी अवस्थामा शािीरिक, मानमसक ि सामाचजक परिवयतनसँर्ै यौन तथा प्रजनन् स्वास््य
सम्वचन्त्ध चासो, जार्रुकता, कौतुहल, जोचखम व्यवहाि हुने भएकोले उनीहरुलाई सो ववषयमा

आवश्यक ज्ञान तथा व्यवहाि परिवयतनका मसपहरु ि आवश्यकता अनुसािको सेवा प्रदान र्नुप
य ने

हुन्त्छ । तसथय स्वास््य संस्थाहरुमा वकशोि वकशोिी मैरी यौन तथा प्रजनन् स्वास््य सेवा प्रदान
र्ने स्वास््यकमीहरुलाई सो सेवा प्रदान र्ने दक्षता अमभबृदी र्नय ५ र्दन अवमधको यो तामलम
िहेको छ
उदे श्य

स्वास््य संस्थाहरुमा वकशोि वकशोिी मैरी यौन तथा प्रजनन् स्वास््य सेवा ववस्ति एवम् र्ुर्स्तरिय

अपेचक्षत प्रमतर्ल

सिकािी स्वास््य संस्थाबाट र्ुर्स्तरिय वकशोि वकशोिी मैरी स्वास््य सेवा दक्ष जनशचिबाट प्रवाह

संचालन प्रवक्रया

सहभार्ी छनौटको मापदण्ि- सम्वचन्त्धत परिषदमा दताय भएका सेवा प्रदायकहरु (चचवकत्सक,

सेवा प्रदान र्ने स्वास््यकमीहरुको ज्ञान, मसप अमभबृदी र्नुय यो तामलमको उदे श्य हो ।
भएको हुनछ
े ।

पािामेिीसस ि नमसयङ्ग स्टार्) यो तामलममा सहभार्ी हुनछ
े न ।प्रचशक्षकको मापदण्ि- सम्वचन्त्धत
परिषदमा दताय भएका ववषयववज्ञ तथा वकशोिवकशोिीहरुको यौन तथा प्रजनन् स्वास््य सम्वचन्त्ध

प्रचशक्षक प्रचशक्षर् तामलम प्राप्त व्यचि प्रचशक्षक हुनछ
े न ।प्रवक्रया- कायायलयले तोकेको कमयचािीले
रैमामसक लक्ष्य तथा ववमनयोचजत बजेटको परिमधमा िही खचयको बाँिर्ाँि वटप्पर्ी

मनदे शक/प्रमुखबाट स्वीकृत र्िाई सिोकािवालाहरुको सहभामर्तामा मापदण्ि अनुसािको सहभार्ी
तथा प्रचशक्षकहरुको व्यवस्थापन र्िी काययक्रम सञ्चालन तथा मनयमानुसाि समयमा सम्पन्न र्रि

िा.स्वा.ता.के.मा प्रमतबेदन र्नुप
य नेछ । ।तामलम सन्त्चालन र्दाय िाविय स्वास््य तामलम केन्त्रबाट
जारि र्रिएको अध्यावमधक र्रिएको तामलम समाग्रीको प्रयोर् र्नुप
य नेछ ।
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बजेट बाँिर्ाि

काययक्रमको खचय प्रवक्रया सावयजमनक खरिद ऐन, २०६३ ि मनयमावली, २०६४ तथा भ्रमर् खचय

मनयमावली, २०६४ अनुसाि र्नुप
य दयछ । तामलममा संलग्न प्रचशक्षाथीहरुलाई पारिश्रममक भत्ता तथा
अन्त्य खचय अथय मन्त्रालयको काययक्रम खचय सञ्चालन मनदे चशका-२०७५ बमोचजम र्नुप
य नेछ ।

सन्त्दभय सामग्री

स्वास््य तामलम व्यवस्थापन मनदे चशका, २०७७, तामलमको प्रचशक्षक, सहभामर् ि सन्त्दभय पुचस्तका

अमभलेचखकिर्

सहभामर्हरूले िाविय स्वास््य तामलम केन्त्रले जारि र्िे को तामलम िचजस्ट्रेसन र्ािम भनुप
य नेछ ि सो
र्ािम प्रदे श स्वास््य तामलम केन्त्रले TIMS सफ्टवेयिमा प्रववस्ट र्रि सर्लतापूवक
य तामलम हामसल
र्ने सहभामर्हरूलाइ मार प्रमाचर्किर् र्नुप
य नेछ ।

प्रमतवेदन

सम्पन्न काययक्रमको प्रर्मत ववविर् २१ र्दनमभर योजना शाखा तथा लेखा शाखामा तोवकएको

िाँचामा अमनवायय रुपमा तोवकएको व्यचिले बुझाउनु पदयछ।योजना शाखाले रैमामसक प्रर्मत ववविर्
िाविय योजना आयोर्को अनुसचू च बमोचजम सम्बचन्त्धत मनकायमा पेश र्नुप
य दयछ ।

४. ययक्रमको नामः चचवकत्सक/नमसयङ्ग स्टार्लाई पाठे घिको मुखको सयान्त्सि परिक्षर् तथा उपचाि

(VIA with Cold coagulation) तामलम

परिचय

ववकासोन्त्मुख दे शहरुमा पाठे घिको मुखको सयान्त्सि सबै सयान्त्सिहरु मध्ये एउटा प्रमुख समस्या हो
।यो िोर् शुरु अवस्थामा नै पत्ता लर्ाउन सकेमा यसको िोकथाम र्नय सवकन्त्छ । Single Visit

Approach-Visual Inspection with Acetic Acid with Cold Coagulation ववमध प्रयोर् र्िी पाठे घिको

मुखको सयान्त्सि चस्क्रमनङ्ग ि िोकथाम िाविय मनदे चशका -२०१० बमोचजम पाठे घिको मुखको सयान्त्सि
िोर्को चस्क्रमनङ्ग ि िोकथामको लामर् स्वास््य जनशचिलाई तामलम र्दई VIA ववमध प्रयोर् र्िी

पाठे घिको मुखको सयान्त्सि प्रािचम्भक पवहचान र्नयका लामर् दक्ष जनशचि तयाि र्नय ३ र्दन अवमध
यो तामलम िाचखएको छ ।
उदे श्य

Single Visit Approach- Visual Inspection with Acetic Acid with Cold Coagulation ववमध प्रयोर्

र्िी पाठे घिको मुखको सयान्त्सिको पवहचान तथा िोकथाम काययक्रम कायायन्त्वयन र्नयका लामर् दक्ष

जनशचि तयाि र्िचः सन् २०३० सम्ममा पाठे घिको मुखको सयान्त्सि मनवािर्मा योर्दान पुयायउनु
पमन यस तामलमको उद्देश्य िहेको छ ।
अपेचक्षत

सेवाप्रदायकको ज्ञान ि सीपमा अमभवृवद्ध र्रि सेवाग्राहीलाई VIA ववमध प्रयोर् र्िी पाठे घिको मुखको

संचालन

सहभार्ी छनौटको मापदण्ि- सेवा प्रदान र्ने मान्त्यता प्राप्त स्वास््य संस्थाहरुमा काययित चचवकत्सक ि

प्रमतर्ल
प्रवक्रया

सयान्त्सि प्रािचम्भक पवहचान र्िी पत्ता लर्ाउन ससने दक्ष जनशचिको ववकास भएको हुने छ ।
नमसयङ्ग सेवाका स्वास््यकमीहरु यो तामलममा सहभार्ी हुनेछन् ।

प्रचशक्षकको मापदण्ि- सम्बचन्त्धत काउचन्त्सलमा दताय भएका सी.वट.एस. तामलम प्राप्त सम्बचन्त्धत ववज्ञ ि
सी.वट.एस. तामलम प्राप्त पाठे घिको मुखको सयान्त्सि प्रािचम्भक पवहचान तथा िोकथाम तामलमको

प्रचशक्षक प्रचशक्षर् मलएका दक्ष जनशचिलाई यस तामलममा प्रचशक्षकका रुपमा सहभार्ी र्िाईने छ
।प्रवक्रया- कायायलयले तोकेको कमयचािीले रैमामसक लक्ष्य तथा ववमनयोचजत बजेटको परिमधमा िही
खचयको बाँिर्ाँि वटप्पर्ी मनदे शक/प्रमुखबाट स्वीकृत र्िाई सिोकािवालाहरुको सहभामर्तामा
मापदण्ि अनुसािको सहभार्ी तथा प्रचशक्षकहरुको व्यवस्थापन र्िी काययक्रम सञ्चालन तथा

मनयमानुसाि समयमा सम्पन्न र्रि िा.स्वा.ता.के.मा प्रमतबेदन र्नुप
य नेछ ।यो तामलम िाविय स्वास््य
तामलम केन्त्रमा सुचचकृत तामलम साइटमा मार संचालन र्नुप
य ने छ ।सम्बचन्त्धत प्रदे शमा तामलम
साइट सूचचकृत नभएका ति बावषयक चस्वकृत काययक्रममा उि तामलमको काययक्रम तथा बजेट
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ववमनयोजन भएको अवस्थामा सूचचकृत साइट भएका अन्त्य प्रदे श संर् समन्त्वय र्रि तामलम सन्त्चालन

र्नय सवकनेछ । तामलम सन्त्चालन र्दाय िाविय स्वास््य तामलम केन्त्रबाट जारि र्रिएको अध्यावमधक
र्रिएको तामलम समाग्रीको प्रयोर् र्नुप
य नेछ
बजेट

बाँिर्ाि

काययक्रमको खचय प्रवक्रया सावयजमनक खरिद ऐन, २०६३ ि मनयमावली, २०६४ तथा भ्रमर् खचय

मनयमावली, २०६४ अनुसाि र्नुप
य दयछ । तामलममा संलग्न प्रचशक्षाथीहरुलाई पारिश्रममक भत्ता तथा

अन्त्य खचय अथय मन्त्रालयको काययक्रम खचय सञ्चालन मनदे चशका-२०७५ बमोचजम र्नुप
य नेछ ।तामलम

प्रात्त दक्ष जनशचिबाट मनजहरूले कामर्ने संस्थाबाट सेवा सुरूर्नयका लामर् न्त्यूनतम सेवा सामाग्रीहरू
उपलब्ध नभएको वा अप्रयाप्त भएको खण्िमा ववमनयोचजत बजेटको परिमध मभर िवह तामलम

सन्त्चालनको खचय मापदण्िलाइ असि नहुने र्रि मबमनयोचजत बजेटबाट बांिर्ाि र्रि खरिद र्नय
सवकनेछ ।
सन्त्दभय सामग्री

स्वास््य तामलम व्यवस्थापन मनदे चशका, २०७७, सम्बचन्त्धत तामलमको प्रचशक्षक, सहभामर् ि सन्त्दभय

अमभलेचखकिर्

सहभामर्हरूले िाविय स्वास््य तामलम केन्त्रले जारि र्िे को तामलम िचजस्ट्रेसन र्ािम भनुप
य नेछ ि सो

पुचस्तका

र्ािम प्रदे श स्वास््य तामलम केन्त्रले TIMS सफ्टवेयिमा प्रववस्ट र्रि सर्लतापूवक
य तामलम हामसल
र्ने सहभामर्हरूलाइ मार प्रमाचर्किर् र्नुप
य नेछ ।

प्रमतवेदन

सम्पन्न काययक्रमको प्रर्मत ववविर् २१ र्दनमभर योजना शाखा तथा लेखा शाखामा तोवकएको िाँचामा
अमनवायय रुपमा तोवकएको व्यचिले बुझाउनु पदयछ।योजना शाखाले रैमामसक प्रर्मत ववविर् िाविय
योजना आयोर्को अनुसूचच बमोचजम सम्बचन्त्धत मनकायमा पेश र्नुप
य दयछ ।

५. चचवकत्सक/ स्वास््यकमी/नमसिंर् स्टार्लाई Primary Emergency Care प्रचशक्षक प्रचशक्षर् तामलम
परिचय

मानव जीवनकालमा ववमभन्न कािर्ले बाह्य चोट वा आन्त्तरिक घातले शािीरिक अशिता मार नभई

मृत्यु समेत र्िाउन ससदछ । ठु लो प्राकृमतक प्रकोप वा सवािी साधन दुघट
य नाबाट धे िै व्यचिहरुको

शािीरिक अंर्भंर्ता वा आकचस्मक िोर्को कािर्ले हुने र्म्भीि स्वास््य परिचस्थमतमा ज्यान जोर्ाउन
आपतकालीन उपचाि व्यबस्थापन अमत महत्वपुर्य हुन्त्छ । आपतकालीन अवस्थामा यथाचशघ्र प्रवाह

र्रिने प्राथममक स्वास््य सेवा सहायताले प्राकृमतक प्रकोप वा दुघट
य नाका घाईते वा आकचस्मक िोर्को
उपचािले दीघयकालीन शािीरिक अशिता मार घटाउने मार नभई मृत्यु समेतलाई न्त्यमु नकिर् र्नय
सवकन्त्छ । उपचािमा सग्लंन हुने स्वास््यकमी, नमसयङ्ग स्टार् ि चचवकत्सकहरुको प्राथममक

आपतकालीन उपचाि सेवा सम्बन्त्धी तामलम मार्यत क्षमता अमभवृद्वी र्रि प्रभावकािी आकस्मीक
स्वा्य सेवा प्रदान र्नय ६ र्दन अवमधको यो प्रचशक्षक प्रचशक्षर् तामलम िाचखएको हो ।
उदे श्य

बाह्य चोट वा आन्त्तरिक चोट भएका व्यचिहरुको चजवन िक्षा ि शारिरिक अपाङ्गता न्त्यमु नकिर् र्नय

तथा दुघट
य नाबाट हुने हताहती एवं हािजोनी सम्बन्त्धी चोटको उपचाि व्यबस्थापन र्नय सक्षम र्िाउने
यस तामलम काययक्रमको उदे श्य िहेको छ ।

अपेचक्षत

प्रमतर्ल
संचालन
प्रवक्रया

यो तामलम पश्चात सहभार्ीहरुको बाह्य चोट वा आन्त्तरिक चोट भएका व्यचिहरुको चजवन िक्षा ि
शारिरिक अपाङ्गता न्त्यमु नकिर् र्नय तथा दुघट
य नाबाट हुने हताहती एवं हािजोनी सम्बन्त्धी चोटको
उपचाि व्यबस्थापन र्ने क्षमता अमभवृद्वी भएको हुनछ
े ।

सहभार्ी छनौटको मापदण्ि- सम्बचन्त्धत काउचन्त्सलमा दताय भएका सेवा प्रदायक चचवकत्सक, नमसयङ्ग

स्टार् ि पािामेमिससलाई यस तामलममा समावेश र्िाईने छ । प्रचशक्षक प्रचशक्षर्का सहभामर्हरू
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प्रदे श अस्पताल, प्रदे शमा िहेका स्वास््य प्रमतस्ठानका इमिजेन्त्सीमा काययित सेवा प्रदायकलाइ
प्राथममकतामा िाचख छनोट र्नुप
य नेछ ।

प्रचशक्षकको मापदण्ि- सम्बचन्त्धत काउचन्त्सलमा दताय भएका PEC ि सी.वट.एस. तामलम प्राप्तहरु यो
तामलमको प्रचशक्षक हुनेछन् ।

प्रवक्रया- कायायलयले तोकेको कमयचािीले रैमामसक लक्ष्य तथा ववमनयोचजत बजेटको परिमधमा िही
खचयको बाँिर्ाँि वटप्पर्ी मनदे शक/प्रमुखबाट स्वीकृत र्िाई सिोकािवालाहरुको सहभामर्तामा
मापदण्ि अनुसािको सहभार्ी तथा प्रचशक्षकहरुको व्यवस्थापन र्िी काययक्रम सञ्चालन तथा

मनयमानुसाि समयमा सम्पन्न र्रि िा.स्वा.ता.के.मा प्रमतबेदन र्नुप
य नेछ ।तामलम सन्त्चालन र्दाय

आवश्यक पने प्रयोर्ात्मक समाग्रीहरू जस्तै मेमनवकन, िमी हरूको उपलब्धताको सुमनचश्चतता र्रि
प्रचशक्षकहरूको समन्त्वयमा पूवत
य यारि वैठक समेत िाचख तामलम सन्त्चालन र्नयपनेछ । तामलम
सन्त्चालन र्दाय िाविय स्वास््य तामलम केन्त्रबाट जारि र्रिएको अध्यावमधक र्रिएको तामलम
समाग्रीको प्रयोर् र्नुप
य नेछ ।
बजेट

बाँिर्ाि

काययक्रमको खचय प्रवक्रया सावयजमनक खरिद ऐन, २०६३ ि मनयमावली, २०६४ तथा भ्रमर् खचय

मनयमावली, २०६४ अनुसाि र्नुप
य दयछ । तामलममा संलग्न प्रचशक्षाथीहरुलाई पारिश्रममक भत्ता तथा
अन्त्य खचय अथय मन्त्रालयको काययक्रम खचय सञ्चालन मनदे चशका-२०७५ बमोचजम र्नुप
य नेछ ।

सन्त्दभय सामग्री

स्वास््य तामलम व्यवस्थापन मनदे चशका, २०७७, सम्बचन्त्धत तामलमको प्रचशक्षक, सहभामर् ि सन्त्दभय

अमभलेचखकिर्

सहभामर्हरूले िाविय स्वास््य तामलम केन्त्रले जारि र्िे को तामलम िचजस्ट्रेसन र्ािम भनुप
य नेछ ि सो

पुचस्तका

र्ािम प्रदे श स्वास््य तामलम केन्त्रले TIMS सफ्टवेयिमा प्रववस्ट र्रि सर्लतापूवक
य तामलम हामसल
र्ने सहभामर्हरूलाइ मार प्रमाचर्किर् र्नुप
य नेछ ।

प्रमतवेदन

सम्पन्न काययक्रमको प्रर्मत ववविर् २१ र्दनमभर योजना शाखा तथा लेखा शाखामा तोवकएको िाँचामा
अमनवायय रुपमा तोवकएको व्यचिले बुझाउनु पदयछ।योजना शाखाले रैमामसक प्रर्मत ववविर् िाविय
योजना आयोर्को अनुसूचच बमोचजम सम्बचन्त्धत मनकायमा पेश र्नुप
य दयछ ।

६. चचवकत्सक/ स्वास््यकमी/नमसिंर् स्टार्लाई लैं मर्क वहं सामा स्वास््यको भूममका सं बचन्त्ध तामलम
परिचय

ववमभन्न तहका स्वास््य संस्थाहरुमा काययित चचवकत्सक तथा स्वास््यकमीहरुमा लैवङ्गक वहं सा प्रभाववत

व्यचिहरुलाई आवश्यक स्वास््य सेवा उपलब्ध र्िाउने काययदक्षता ववकास र्नय १ मवहना स्वअध्ययन
सवहत भौमतक उपचस्थतीमा कक्षाकोठा केचन्त्रत ४ र्दन अवमधको यो तामलम सञ्चालन र्नय लामर्एको
हो।

उदे श्य

चचवकत्सक तथा स्वास््यकमीहरुलाई लैवङ्गक वहं सा सम्बचन्त्ध पिामशय तथा स्वास््य सेवा उपलब्ध

अपेचक्षत

लैवङ्गक वहं सा प्रभाववतहरुलाई तत्काल स्वास््य सेवा उपलब्ध र्िाउने, पयायप्त मनोसामाचजक पिामशय

प्रमतर्ल
संचालन
प्रवक्रया

र्िाउन ससने काययदक्षता ववकास र्िाउनु यस तामलम काययक्रमको उद्देश्य िहेको छ ।

र्दने, आवश्यकता अनुसाि चचवकत्साजन्त्य कानूनी प्रमार्को सङ्कलन, पिीक्षर् ि संिक्षर् एवम् अनुर्मन
र्नय ससने स्वास््यकमी तयाि भएको हुनेछ ।

सहभार्ी छनौटको मापदण्ि- काययक्रम लार्ू भएका चजल्लाहरुमा सेवा प्रदायक चचवकत्सक तथा
कचम्तमा नमसयङ्ग प्रमार्पर तह उमतर्य र्िे का
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नमसिंर् स्टार्हरु यस तामलममा सहभार्ी हुनेछन् ।

प्रचशक्षकको मापदण्ि- Health response to GBV प्रचशक्षक प्रचशक्षर् ि CTS तामलम प्राप्त चचवकत्सक
तथा कचम्तमा नमसयङ्ग प्रमार्पर तह उमतर्य र्िे का व्यचि प्रचशक्षक हुनछ
े न ।

प्रवक्रया- कायायलयले तोकेको कमयचािीले रैमामसक लक्ष्य तथा ववमनयोचजत बजेटको परिमधमा िही
खचयको बाँिर्ाँि वटप्पर्ी मनदे शक/प्रमुखबाट स्वीकृत र्िाई सिोकािवालाहरुको सहभामर्तामा
मापदण्ि अनुसािको सहभार्ी तथा प्रचशक्षकहरुको व्यवस्थापन र्िी काययक्रम सञ्चालन तथा

मनयमानुसाि समयमा सम्पन्न र्रि िा.स्वा.ता.के.मा प्रमतबेदन र्नुप
य नेछ तामलम सन्त्चालन र्दाय िाविय

स्वास््य तामलम केन्त्रबाट जारि र्रिएको अध्यावमधक र्रिएको तामलम समाग्रीको प्रयोर् र्नुप
य नेछ ।
बजेट

बाँिर्ाि

काययक्रमको खचय प्रवक्रया सावयजमनक खरिद ऐन, २०६३ ि मनयमावली, २०६४ तथा भ्रमर् खचय

मनयमावली, २०६४ अनुसाि र्नुप
य दयछ । तामलममा संलग्न प्रचशक्षाथीहरुलाई पारिश्रममक भत्ता तथा
अन्त्य खचय अथय मन्त्रालयको काययक्रम खचय सञ्चालन मनदे चशका-२०७५ बमोचजम र्नुप
य नेछ ।

सन्त्दभय सामग्री

स्वास््य तामलम व्यवस्थापन मनदे चशका, २०७७, सम्बचन्त्धत तामलमको प्रचशक्षक, सहभामर् ि सन्त्दभय

अमभलेचखकिर्

सहभामर्हरूले िाविय स्वास््य तामलम केन्त्रले जारि र्िे को तामलम िचजस्ट्रेसन र्ािम भनुप
य नेछ ि सो

पुचस्तका

र्ािम प्रदे श स्वास््य तामलम केन्त्रले TIMS सफ्टवेयिमा प्रववस्ट र्रि सर्लतापूवक
य तामलम हामसल
र्ने सहभामर्हरूलाइ मार प्रमाचर्किर् र्नुप
य नेछ ।

प्रमतवेदन

सम्पन्न काययक्रमको प्रर्मत ववविर् २१ र्दनमभर योजना शाखा तथा लेखा शाखामा तोवकएको िाँचामा
अमनवायय रुपमा तोवकएको व्यचिले बुझाउनु पदयछ।योजना शाखाले रैमामसक प्रर्मत ववविर् िाविय
योजना आयोर्को अनुसूचच बमोचजम सम्बचन्त्धत मनकायमा पेश र्नुप
य दयछ ।

७. काययक्रमको नामः मे.अ./स्वास््यकमीलाई मानमसक स्वास््य सम्बचन्त्ध तामलम
परिचय

स्वास््य संस्थाहरुमा काययित मेमिकल अवर्सि तथा अन्त्य स्वास््यकमीहरुले मानमसक िोर् सम्बचन्त्ध
िोर्को पवहचान र्िी सो को पिामशय तथा प्रेषर् सेवा सवहत उपयुि व्यवस्थापनको लामर् आवश्यक

ज्ञान, सीप ि धािर्ा ववकास र्नय मानमसक स्वास््य सम्बचन्त्ध ६ र्दन अवमधको तामलम िाचखएको हो ।
उदे श्य

मानमसक स्वास््य सम्बचन्त्ध दक्ष सेवा प्रदायक तयाि र्ने यो तामलमको उद्देश्य िहेको छ ।

अपेचक्षत

मानमसक स्वास््य सम्बचन्त्ध सेवा प्रदान र्नयको लामर् दक्ष जनशचि तयाि भएको हुनछ
े ।

संचालन

सहभार्ी छनौटको मापदण्ि- प्रदे श तथा स्थानीय तहका अस्पताल तथा प्रा.स्वा.के.मा काययित

प्रमतर्ल
प्रवक्रया

चचवकत्सक तथा हे.अ.लाई सहभार्ीको रुपमा छनोट र्नुप
य नेछ ।सहभामर्को छनोट र्दाय एक स्वास््य
संस्थामा न्त्यूनतम एक मानमसक स्वास््यको सेवा प्रदायक िहने सुमनचश्चत हुने र्रि र्नुप
य दयछ ि सोका
लामर् स्वास््य मनदे शनालय ि स्वास््य कायायलय संर् समन्त्वय र्नय सवकनेछ ।

प्रचशक्षकको मापदण्ि- चसलमनकल ट्रेमनंर् चस्कल तामलम मलएका मानमसक स्वास््यका ववज्ञ,

सी.वट.एस.तथा प्रचशक्षक प्रचशक्षर् तामलम प्राप्त मेमिकल अमधकृत यो तामलमको प्रचशक्षक हुनेछन ।
प्रवक्रया- कायायलयले तोकेको कमयचािीले रैमामसक लक्ष्य तथा ववमनयोचजत बजेटको परिमधमा िही
खचयको बाँिर्ाँि वटप्पर्ी मनदे शक/प्रमुखबाट स्वीकृत र्िाई सिोकािवालाहरुको सहभामर्तामा
मापदण्ि अनुसािको सहभार्ी तथा प्रचशक्षकहरुको व्यवस्थापन र्िी काययक्रम सञ्चालन तथा

मनयमानुसाि समयमा सम्पन्न र्रि िा.स्वा.ता.के.मा प्रमतबेदन र्नुप
य नेछ तामलम सन्त्चालन र्दाय िाविय

स्वास््य तामलम केन्त्रबाट जारि र्रिएको अध्यावमधक र्रिएको तामलम समाग्रीको प्रयोर् र्नुप
य नेछ ।

442
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बाँिर्ाि

काययक्रमको खचय प्रवक्रया सावयजमनक खरिद ऐन, २०६३ ि मनयमावली, २०६४ तथा भ्रमर् खचय

मनयमावली, २०६४ अनुसाि र्नुप
य दयछ । तामलममा संलग्न प्रचशक्षाथीहरुलाई पारिश्रममक भत्ता तथा
अन्त्य खचय अथय मन्त्रालयको काययक्रम खचय सञ्चालन मनदे चशका-२०७५ बमोचजम र्नुप
य नेछ ।

सन्त्दभय सामग्री

स्वास््य तामलम व्यवस्थापन मनदे चशका, २०७७, सम्बचन्त्धत तामलमको प्रचशक्षक, सहभामर् ि सन्त्दभय

अमभलेचखकिर्

सहभामर्हरूले िाविय स्वास््य तामलम केन्त्रले जारि र्िे को तामलम िचजस्ट्रेसन र्ािम भनुप
य नेछ ि सो

पुचस्तका मोिुल २

र्ािम प्रदे श स्वास््य तामलम केन्त्रले TIMS सफ्टवेयिमा प्रववस्ट र्रि सर्लतापूवक
य तामलम हामसल
र्ने सहभामर्हरूलाइ मार प्रमाचर्किर् र्नुप
य नेछ ।

प्रमतवेदन

सम्पन्न काययक्रमको प्रर्मत ववविर् २१ र्दनमभर योजना शाखा तथा लेखा शाखामा तोवकएको िाँचामा
अमनवायय रुपमा तोवकएको व्यचिले बुझाउनु पदयछ।योजना शाखाले रैमामसक प्रर्मत ववविर् िाविय
योजना आयोर्को अनुसूचच बमोचजम सम्बचन्त्धत मनकायमा पेश र्नुप
य दयछ ।

८. चसलमनकल ट्रेमनं र् चस्कल (मस.वट.एस.) तामलम
परिचय

प्रदे श तहमा ववमभन्न चसलमनकल तामलम सञ्चालन र्नयका लामर् चसलमनकल तामलमको ववमध सम्बचन्त्ध

उदे श्य

चसलमनकल तामलम सञ्चालन र्ने ववमध मसकाउने ि सोवह बमोचजम प्रचशक्षक उत्पादन र्ने यो

अपेचक्षत

ववमभन्न चसलमनकल तामलम सञ्चालनका लामर् दक्षता भएका प्रचशक्षकहरु उत्पादन भएका हुनेछन ।

संचालन

सहभार्ी छनौटको मापदण्ि- सम्वचन्त्धत काउचन्त्सलमा दताय भएका एम.मब.वव.एस वा सो भन्त्दा मामथल्लो

प्रमतर्ल
प्रवक्रया

दक्षता प्रदान र्नयका लामर् यो ५ र्दन अवमधको तामलम िाचखएको हो ।
काययक्रमको उद्देश्य िहेको छ ।

शैचक्षक उपामध प्राप्त चचवकत्सक, कचम्तमा सामान्त्य चचवकत्सा ववषयमा प्रमार्पर तह वा नमसयङ्ग ववषयमा
प्रमार्पर/स्नातक तहको योग्यता प्राप्त र्िे का भववश्यमा प्रचशक्षर् र्नय प्रमतवद्ध स्वास््यकमीहरु जो

सम्बचन्त्धत ववधाका दक्ष सेवा प्रदायक भई काययित िहेका वा माथी उल्लेचखत शैचक्षक योग्यता पुर्क
े ा
स्वास््य सम्बचन्त्ध प्रचशक्षर् काययमा संलग्न भएका व्यचिहरु यो तामलममा सहभार्ी हुनछ
े न ।
प्रचशक्षकको मापदण्ि- मस.टी.एस. तामलम मलए पश्चात कचम्तमा दुई वटा मस.टी.एस. तामलममा

प्रचशक्षकाको मनर्िानीमा सहप्रचशक्षक भई तामलम सञ्चालनमा सहजीकिर् र्रि मस.टी.एस तामलम

सम्पन्नको प्रमार्पर प्राप्त हुनप
ु नेछ ।प्रचशक्षकका लामर् िाविय स्वास््य तामलम केन्त्रमा समन्त्वय
र्नयपनेछ ।

प्रवक्रया- कायायलयले तोकेको कमयचािीले रैमामसक लक्ष्य तथा ववमनयोचजत बजेटको परिमधमा िही
खचयको बाँिर्ाँि वटप्पर्ी मनदे शक/प्रमुखबाट स्वीकृत र्िाई सिोकािवालाहरुको सहभामर्तामा
मापदण्ि अनुसािको सहभार्ी तथा प्रचशक्षकहरुको व्यवस्थापन र्िी काययक्रम सञ्चालन तथा

मनयमानुसाि समयमा सम्पन्न र्रि िा.स्वा.ता.के.मा प्रमतबेदन र्नुप
य नेछ ।तामलम सन्त्चालन र्दाय

आवश्यक पने प्रयोर्ात्मक समाग्रीहरू जस्तै मेमनवकन, िमी हरूको उपलब्धताको सुमनचश्चतता र्रि

तामलम सन्त्चालन र्नयपनेछ । तामलम सन्त्चालन र्दाय िाविय स्वास््य तामलम केन्त्रबाट जारि र्रिएको
अध्यावमधक र्रिएको तामलम समाग्रीको प्रयोर् र्नुप
य नेछ ।
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बाँिर्ाि

काययक्रमको खचय प्रवक्रया सावयजमनक खरिद ऐन, २०६३ ि मनयमावली, २०६४ तथा भ्रमर् खचय

मनयमावली, २०६४ अनुसाि र्नुप
य दयछ । तामलममा संलग्न प्रचशक्षाथीहरुलाई पारिश्रममक भत्ता तथा
अन्त्य खचय अथय मन्त्रालयको काययक्रम खचय सञ्चालन मनदे चशका-२०७५ बमोचजम र्नुप
य नेछ ।

सन्त्दभय सामग्री

स्वास््य तामलम व्यवस्थापन मनदे चशका, २०७७, सम्बचन्त्धत तामलमको प्रचशक्षक, सहभामर् ि सन्त्दभय

अमभलेचखकिर्

सहभामर्हरूले िाविय स्वास््य तामलम केन्त्रले जारि र्िे को तामलम िचजस्ट्रेसन र्ािम भनुप
य नेछ ि सो

पुचस्तका

र्ािम प्रदे श स्वास््य तामलम केन्त्रले TIMS सफ्टवेयिमा प्रववस्ट र्रि पवहलो चिर्मा ५ र्दनको

सहभामर्ताको प्रमार्पर प्राप्त र्नेछर्न् । सो पश्चात २ वटा चसलमनकल तामलममा मुख्य प्रचशक्षकको

मनर्िामनमा सह प्रचशक्षकको भूममका मनवायह र्िे को प्रमार् पेश भएपश्चात मस.वट.एस तामलम सम्पन्नको
प्रमार्पर िाविय स्वास््य तामलम केन्त्रबाट प्रदान र्रिनेछ ।
प्रमतवेदन

सम्पन्न काययक्रमको प्रर्मत ववविर् २१ र्दनमभर योजना शाखा तथा लेखा शाखामा तोवकएको िाँचामा
अमनवायय रुपमा तोवकएको व्यचिले बुझाउनु पदयछ।योजना शाखाले रैमामसक प्रर्मत ववविर् िाविय
योजना आयोर्को अनुसूचच बमोचजम सम्बचन्त्धत मनकायमा पेश र्नुप
य दयछ ।

९. सुिचक्षत र्भयपतन तामलम SAS (चचवकत्सक ि नमसिंर् अमधकृत /स्टार् नसय लाई)
परिचय

स्वास््य संस्थाहरुमा काययित चचवकत्सक ि स्टार् नसयहरुलाई सुिचक्षत र्भयपतन मनदे चशकाले तोके

उदे श्य

चचवकत्सक तथा नमसिंर् अमधकृत /स्टार् नसयहरुलाई तामलम प्रदान र्िी असुिचक्षत र्भयपतन हुनबाट

अपेचक्षत

मानमसक स्वास््य सम्बचन्त्ध सेवा प्रदान र्नयको लामर् दक्ष जनशचि तयाि भएको हुनछ
े ।

संचालन

सहभार्ी छनौटको मापदण्ि- सम्वचन्त्धत काउचन्त्सलमा दताय भई सिकािी स्वास््य संस्थामा काययित

प्रमतर्ल
प्रवक्रया

अनुसाि सुिचक्षत र्भयपतन र्नय दक्षता हामसल र्िाउन यो तामलमको व्यवस्था र्रिएको छ ।

कम वा िोकी मवहलाको ज्यान जोचखममा कमी ल्याउनु यो काययक्रमको उद्देश्य िहेको छ ।

चचवकत्सक /नमसिंर् अमधकृत / स्टार् नसयहरु यस तामलममा सहभार्ी हुन ससछन् ।

प्रचशक्षकको मापदण्ि- सुिचक्षत र्भयपतन तामलमको प्रचशक्षक प्रचशक्षर् तामलम ि चसलमनकल ट्रेमनंर्
स्कील तामलम प्राप्त चचवकत्सक, स्टार् नसय तथा सुिचक्षत र्भयपतन सेवा सम्वचन्त्ध ववषयववज्ञ यो
तामलमको प्रचशक्षक हुनेछन ।

प्रवक्रया- प्रदे शको आवश्यकताको आधािमा बजेटको परिमध मभर िवह प्रदे श स्वास््य तामलम केन्त्रले
सुिचक्षत र्भयपतनको सान्त्दमभयक तामलम ववषय छनोट र्नयपनेछ । तामलम पवहलो रैमामसक अवमधको

र्भयपतन संर् सम्बचन्त्धत M.A वा M.V.A तामलम प्रवाह र्नयपनेछ । कायायलयले तोकेको कमयचािीले

रैमामसक लक्ष्य तथा ववमनयोचजत बजेटको परिमधमा िही खचयको बाँिर्ाँि वटप्पर्ी मनदे शक/प्रमुखबाट
स्वीकृत र्िाई सिोकािवालाहरुको सहभामर्तामा मापदण्ि अनुसािको सहभार्ी तथा प्रचशक्षकहरुको

व्यवस्थापन र्िी काययक्रम सञ्चालन तथा मनयमानुसाि समयमा सम्पन्न र्रि िा.स्वा.ता.के.मा प्रमतबेदन

र्नुप
य नेछ ।यो तामलम िाविय स्वास््य तामलम केन्त्रमा सुचचकृत तामलम साइटमा मार संचालन र्नुप
य ने
छ ।सम्बचन्त्धत प्रदे शमा तामलम साइट सूचचकृत नभएका ति बावषयक चस्वकृत काययक्रममा उि

तामलमको काययक्रम तथा बजेट ववमनयोजन भएको अवस्थामा सूचचकृत साइट भएका अन्त्य प्रदे श संर्
समन्त्वय र्रि तामलम सन्त्चालन र्नय सवकनेछ । तामलम सन्त्चालन र्दाय िाविय स्वास््य तामलम
केन्त्रबाट जारि र्रिएको अध्यावमधक र्रिएको तामलम समाग्रीको प्रयोर् र्नुप
य नेछ ।
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काययक्रमको खचय प्रवक्रया सावयजमनक खरिद ऐन, २०६३ ि मनयमावली, २०६४ तथा भ्रमर् खचय

बाँिर्ाि

मनयमावली, २०६४ अनुसाि र्नुप
य दयछ । तामलममा संलग्न प्रचशक्षाथीहरुलाई पारिश्रममक भत्ता तथा

अन्त्य खचय अथय मन्त्रालयको काययक्रम खचय सञ्चालन मनदे चशका-२०७५ बमोचजम र्नुप
य नेछ ।तामलम

प्रात्त दक्ष जनशचिबाट मनजहरूले कामर्ने संस्थाबाट सेवा सुरूर्नयका लामर् न्त्यूनतम सेवा सामाग्रीहरू
उपलब्ध नभएको वा अप्रयाप्त भएको खण्िमा ववमनयोचजत बजेटको परिमध मभर िवह तामलम

सन्त्चालनको खचय मापदण्िलाइ असि नहुने र्रि मबमनयोचजत बजेटबाट बांिर्ाि र्रि खरिद र्नय
सवकनेछ ।
सन्त्दभय सामग्री

स्वास््य तामलम व्यवस्थापन मनदे चशका, २०७७, सम्बचन्त्धत तामलमको प्रचशक्षक, सहभामर् ि सन्त्दभय

पुचस्तका, सुिचक्षत मातृत्व तथा प्रजनन् अमधकाि ऐन २०७५, मनयमावली २०७७ ि परिवाि कल्यार्
महाशाखाको काययक्रम मनदे चशका

अमभलेचखकिर्

सहभामर्हरूले िाविय स्वास््य तामलम केन्त्रले जारि र्िे को तामलम िचजस्ट्रेसन र्ािम भनुप
य नेछ ि सो
र्ािम प्रदे श स्वास््य तामलम केन्त्रले TIMS सफ्टवेयिमा प्रववस्ट र्रि सर्लतापूवक
य तामलम हामसल
र्ने सहभामर्हरूलाइ मार प्रमाचर्किर् र्नुप
य नेछ ।प्रमाचर्किर्को आधािमा सम्बचन्त्धत तहको

सिकािले सेवा प्रदायक सूचचकृत र्नेछन् ।तामलम पश्चात सोको जानकािी स्वास््य मनदे शनालय,
स्वास््य कायायलय ि सम्बचन्त्धत स्थामनय तहमा जानकािी पठाउनपनेछ ।
प्रमतवेदन

सम्पन्न काययक्रमको प्रर्मत ववविर् २१ र्दनमभर योजना शाखा तथा लेखा शाखामा तोवकएको िाँचामा
अमनवायय रुपमा तोवकएको व्यचिले बुझाउनु पदयछ।योजना शाखाले रैमामसक प्रर्मत ववविर् िाविय
योजना आयोर्को अनुसूचच बमोचजम सम्बचन्त्धत मनकायमा पेश र्नुप
य दयछ ।

१०.
परिचय

स्वास््यकमीहरुलाई इम्प्लान्त्ट तामलम
नेपाल सिकािको ववमभन्न तहका स्वास््य संस्थाहरुमा काययित प्यािामेमिसस/नमसयङ्ग स्टार्हरुबाट
सुिचक्षत र्ुर्स्तिीय इम्प्लान्त्ट सेवा प्रदान र्नयको लामर् यो सीपमूलक ८ र्दन अवमधको तामलम
आयोजना र्रिएको हो ।

उदे श्य

सिकािी स्वास््य संस्थाहरुमा काययित प्यािामेमिसस/नमसयङ्ग स्टार्हरुको ईम्पलान्त्ट सेवा प्रदान र्नय

अपेचक्षत

र्ुर्स्तरिय परिवाि योजनासेवाका लामर् लामो अवमध र्भयमनिोध र्ने साधन इम्प्लान्त्ट सेवा प्रवाह

संचालन

सहभार्ी छनौटको मापदण्ि- सिकािी स्वास््य संस्थाहरुमा हे.अ./मस.अ.हे.व., नमसयङ्ग स्टार्

प्रमतर्ल
प्रवक्रया

दक्षता ववकास र्िी र्ुर्स्तिीय सेवाको पहुँच बिाउने उद्धेश्य यो काययक्रमको िहेको छ
र्नयको लामर् दक्ष जनशचि तयाि भएको हुनेछ ।

नसय/मस.अ.न.मम.,अ.हे.व., अ.न.मी. आर्द पदमा काययित तथा सम्वचन्त्धत परिषदमा दताय भई इम्प्लान्त्ट
सेवा प्रदान र्नय इच्छु क स्वास््यकमीहरु यो तामलममा सहभार्ी हुनेछन् । यस आ.व मा अमधकांश
स्थामनय तह ि स्वास््य कायायलय समेतमा इम्प्लान्त्ट तामलमका लामर् बजेट मबमनयोजन भएकाले

तामलमको सहभामर् छनोट र्दाय आवश्यक पूवय तयारि ि सम्बचन्त्धत सिोकािवाला संर् समन्त्वय र्िे ि
मार तामलम सन्त्चालन र्नयपनेछ ।

प्रचशक्षकको मापदण्ि- सम्वचन्त्धत काउचन्त्सललमा दताय भएका चसलमनकल ट्रेमनंर् चस्कल तामलम ि
ईम्पलान्त्ट तामलम प्राप्त चचवकत्सक, हे.अ. तथा नमसयङ्ग स्टार्हरु यो तामलमको प्रचशक्षक हुनेछ ।

प्रवक्रया- कायायलयले तोकेको कमयचािीले रैमामसक लक्ष्य तथा ववमनयोचजत बजेटको परिमधमा िही
खचयको बाँिर्ाँि वटप्पर्ी मनदे शक/प्रमुखबाट स्वीकृत र्िाई सिोकािवालाहरुको सहभामर्तामा

445

मापदण्ि अनुसािको सहभार्ी तथा प्रचशक्षकहरुको व्यवस्थापन र्िी काययक्रम सञ्चालन तथा

मनयमानुसाि समयमा सम्पन्न र्रि िा.स्वा.ता.के.मा प्रमतबेदन र्नुप
य नेछ ।यो तामलम िाविय स्वास््य
तामलम केन्त्रमा सुचचकृत तामलम साइटमा मार संचालन र्नुप
य ने छ ।सम्बचन्त्धत प्रदे शमा तामलम
साइट सूचचकृत नभएका ति बावषयक चस्वकृत काययक्रममा उि तामलमको काययक्रम तथा बजेट

ववमनयोजन भएको अवस्थामा सूचचकृत साइट भएका अन्त्य प्रदे श संर् समन्त्वय र्रि तामलम सन्त्चालन

र्नय सवकनेछ । तामलम सन्त्चालन र्दाय िाविय स्वास््य तामलम केन्त्रबाट जारि र्रिएको अध्यावमधक
र्रिएको तामलम समाग्रीको प्रयोर् र्नुप
य नेछ ।
बजेट

काययक्रमको खचय प्रवक्रया सावयजमनक खरिद ऐन, २०६३ ि मनयमावली, २०६४ तथा भ्रमर् खचय

बाँिर्ाि

मनयमावली, २०६४ अनुसाि र्नुप
य दयछ । तामलममा संलग्न प्रचशक्षाथीहरुलाई पारिश्रममक भत्ता तथा

अन्त्य खचय अथय मन्त्रालयको काययक्रम खचय सञ्चालन मनदे चशका-२०७५ बमोचजम र्नुप
य नेछ ।तामलम

प्रात्त दक्ष जनशचिबाट मनजहरूले कामर्ने संस्थाबाट सेवा सुरूर्नयका लामर् न्त्यूनतम सेवा सामाग्रीहरू
(इम्प्लान्त्ट सेट) उपलब्ध नभएको वा अप्रयाप्त भएको खण्िमा ववमनयोचजत बजेटको परिमध मभर िवह

तामलम सन्त्चालनको खचय मापदण्िलाइ असि नहुने र्रि मबमनयोचजत बजेटबाट बांिर्ाि र्रि सहभामर्
काययित स्वास््य संस्था संर् सम्न्त्वय र्रि खरिद र्नय सवकनेछ ।
सन्त्दभय सामग्री

स्वास््य तामलम व्यवस्थापन मनदे चशका, २०७७, सम्बचन्त्धत तामलमको प्रचशक्षक, सहभामर् ि सन्त्दभय

अमभलेचखकिर्

सहभामर्हरूले िाविय स्वास््य तामलम केन्त्रले जारि र्िे को तामलम िचजस्ट्रेसन र्ािम भनुप
य नेछ ि सो

पुचस्तका ।

र्ािम प्रदे श स्वास््य तामलम केन्त्रले TIMS सफ्टवेयिमा प्रववस्ट र्रि सर्लतापूवक
य तामलम हामसल
र्ने सहभामर्हरूलाइ मार प्रमाचर्किर् र्नुप
य नेछ ।तामलम सम्पन्न पश्चात सोको जानकािी स्वास््य
मनदे शनालय, स्वास््य कायायलय ि सम्बचन्त्धत स्थामनय तहमा जानकािी पठाउनपनेछ ।

प्रमतवेदन

सम्पन्न काययक्रमको प्रर्मत ववविर् २१ र्दनमभर योजना शाखा तथा लेखा शाखामा तोवकएको िाँचामा
अमनवायय रुपमा तोवकएको व्यचिले बुझाउनु पदयछ।योजना शाखाले रैमामसक प्रर्मत ववविर् िाविय
योजना आयोर्को अनुसूचच बमोचजम सम्बचन्त्धत मनकायमा पेश र्नुप
य दयछ ।

११.
परिचय

दक्ष प्रसूमत सेवा तालीम (SBA) (नसय तथा अ.न.मी.हरु लाई)
सुिचक्षत प्रसुती सेवा दक्ष प्रसुती तालीम प्राप्त चचवकत्सक तथा नमसयङ्ग स्टार्हरुबाट मार पाउन

सवकन्त्छ । आमा तथा नवचशशु दुवैको ज्यान जोचखमबाट बचाइ मातृ तथा नवचशशु मृत्युदि ि िोर्
दि घटाउन नसय ि अ.न.मी.लाई दक्ष प्रसूती सेवा तालीमको व्यवस्था र्रिएको छ ।

उदे श्य

र्ुर्स्तरिय र्भयवमत तथा प्रसूमत सेवा प्रदान र्नय सेवा प्रदायकको दक्षता ववकास र्िी मातृ तथा

अपेचक्षत

र्ुर्स्तरिय प्रसुमत सेवाका लामर् सेवा प्रवाह र्नयको लामर् दक्ष जनशचि तयाि भएको हुनेछ ।

संचालन

सहभार्ी छनौटको मापदण्ि- सिकािी स्वास््य संस्थाहरुमा काययित तथा सम्वचन्त्धत काउचन्त्सलमा दताय

प्रमतर्ल
प्रवक्रया

नवचशशु मृत्यूदि घटाउनु यो काययक्रमको प्रमुख उदे श्य िहेको छ

संस्थार्त प्रसुमत सेवा अमभवृवद्ध भइ मातृ मृत्यू तथा नवचशशु मृत्यू घटे को हुनछ
े ।

भएका नमसयङ्ग स्टार्हरुको लामर् यो तालीमको ववकास र्रिएको हो ।तामलमको सहभामर् छनोट र्दाय
हिे क बमथयङ सेन्त्टिमा न्त्यूनतम एकजना दक्ष प्रसूमत कममय पुयायउने र्रि आवश्यक पूवय तयारि ि

सम्बचन्त्धत सिोकािवाला संर् समन्त्वय Zero SBA भएका बमथयङ सेन्त्टिलाइ पवहलो प्राथममकतामा िाखेि

सहभामर् छनोट र्रि, सेवाग्राहीको चाप समेतलाइ मध्यनजि र्िे ि मार तामलम सन्त्चालन र्नयपनेछ ।
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प्रचशक्षकको मापदण्ि- सम्वचन्त्धत काउचन्त्सललमा दताय भएका चसलमनकल ट्रेमनंर् चस्कल तालीम प्राप्त

अमत दक्ष सुिचक्षत प्रसुती सेवा प्रदायक चचवकत्सक तथा स्टार् नसय साथै प्रसुती सेवा ववषयववज्ञहरु यो
तालीमको प्रचशक्षक हुनेछन ।।

प्रवक्रया- कायायलयले तोकेको कमयचािीले रैमामसक लक्ष्य तथा ववमनयोचजत बजेटको परिमधमा िही
खचयको बाँिर्ाँि वटप्पर्ी स्वीकृत र्िाई सिोकािवालाहरुको सहभामर्तामा मापदण्ि अनुसािको

सहभार्ी तथा प्रचशक्षकहरुको व्यवस्थापन र्िी काययक्रम सञ्चालन तथा मनयमानुसाि समयमा सम्पन्न

र्रि िा.स्वा.ता.के.मा प्रमतबेदन र्नुप
य नेछ ।यो तामलम िाविय स्वास््य तामलम केन्त्रमा सुचचकृत तामलम
साइटमा मार संचालन र्नुप
य ने छ । तामलम सन्त्चालन र्दाय िाविय स्वास््य तामलम केन्त्रबाट जारि
र्रिएको अध्यावमधक र्रिएको तामलम समाग्रीको प्रयोर् र्नुप
य नेछ ।
बजेट

बाँिर्ाि

काययक्रमको खचय प्रवक्रया सावयजमनक खरिद ऐन, २०६३ ि मनयमावली, २०६४ तथा भ्रमर् खचय

मनयमावली, २०६४ अनुसाि र्नुप
य दयछ । तामलममा संलग्न प्रचशक्षाथीहरुलाई पारिश्रममक भत्ता तथा
अन्त्य खचय अथय मन्त्रालयको काययक्रम खचय सञ्चालन मनदे चशका-२०७५ बमोचजम र्नुप
य नेछ ।

सन्त्दभय सामग्री

स्वास््य तामलम व्यवस्थापन मनदे चशका, २०७७, सम्बचन्त्धत तामलमको प्रचशक्षक, सहभामर् ि सन्त्दभय

अमभलेचखकिर्

सहभामर्हरूले िाविय स्वास््य तामलम केन्त्रले जारि र्िे को तामलम िचजस्ट्रेसन र्ािम भनुप
य नेछ ि सो

पुचस्तका ।

र्ािम प्रदे श स्वास््य तामलम केन्त्रले TIMS सफ्टवेयिमा प्रववस्ट र्रि सर्लतापूवक
य तामलम हामसल
र्ने सहभामर्हरूलाइ मार प्रमाचर्किर् र्नुप
य नेछ ।तामलम सम्पन्न पश्चात सोको जानकािी स्वास््य
मनदे शनालय ि स्वास््य कायायलयमा जानकािी पठाउनपनेछ ।

प्रमतवेदन

सम्पन्न काययक्रमको प्रर्मत ववविर् २१ र्दनमभर योजना शाखा तथा लेखा शाखामा तोवकएको िाँचामा
अमनवायय रुपमा तोवकएको व्यचिले बुझाउनु पदयछ।योजना शाखाले रैमामसक प्रर्मत ववविर् िाविय
योजना आयोर्को अनुसूचच बमोचजम सम्बचन्त्धत मनकायमा पेश र्नुप
य दयछ ।
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अनुसूचच १
तामलम दताय र्ािम
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स्वास््य चशक्षा, सूचना तथा संचाि काययक्रम
१. स्थानीय आमसं चाि माध्यमहरूबाट सन्त्देश प्रसािर् (केवल टे मलमभजन)
परिचय

समुदायमा स्वास््य सम्वन्त्धी सूचना तथा सन्त्दे शहरु लचक्षत समुहसम्म स्थानीय भाषामा प्रचाि प्रसाि वा प्रवाह
र्नय स्थानीय टेमलमभजन तथा केबल टेमलमभजन च्यानलहरु एक प्रभावकािी माध्यम हुन् । स्वास््य
सम्बन्त्धी सन्त्दे श तथा सूचनाहरु प्रवाह र्िी समुदायका मामनसहरुको स्वास््य सम्बन्त्धी ववमभन्न
ववषयहरुमा ज्ञान तथा चेतना अमभबृवद्ध र्िाई उनीहरुको धािर्ा ि व्यवहािमा सकािात्मक परिवतयन
ल्याउन स्थानीय टेमलमभजन तथा केवुल टेमलमभजन च्यानलहरूको भूममका महत्वपूर्य हुने भएकोले स्थानीय
आम सं चाि माध्यमहरूबाट सन्त्दे श प्रसािर् (केवल टे मलमभजन) काययक्रमको आवश्यकता पिे को हो ।

उद्धेश्य

स्थानीय भाषाभाषी, चालचलनलाई ध्यानमा िाखी स्थानीय आवश्यकता अनुसाि स्थानीय
टे मलमभजन तथा केबल टे मलमभजन च्यानलको माध्यमबाट समुदायमा स्वास््य सम्बन्त्धी
जानकािीमूलक सन्त्दे शहरू उत्पादन र्रि प्रवाह र्ने,
स्थानीय स्वास््य समस्यालाई ध्यानमा िाखी त्यसको सम्बोधन हुने र्िी सन्त्दे शहरु
उत्पादन/प्रसािर् र्ने,
स्थानीय टे मलमभजन तथा केवल टे मलमभजन च्यानलहरु मार्यत सन्त्दे श तथा सूचना प्रसािर् र्िी
स्वास््य सम्बन्त्धी ज्ञान तथा चेतना अमभबृवद्ध र्ने ि उपलव्ध स्वास््य सेवाको उपभोर् बृवद्ध
र्ने।

अपेचक्षत प्रमतर्ल

स्वास््य सम्बन्त्धी ज्ञान तथा चेतना अमभवृवद्ध तथा व्यवहािमा सकािात्मक परिवतयन हुने साथै उपलव्ध
स्वास््य सेवाको अमधकतम उपभोर् हुने ।

सं चालन प्रकृया

काययक्रम सं चालन हुने स्थानः सम्बचन्त्धत प्रदे शस्तिमा ।
लचक्षत समूह/सहभार्ी समूह:

समुदायस्तिमा स्वास््य सन्त्दे श प्रवाह र्नेहरु जस्तैः मवहला स्वास््य स्वयंसेववका, ववद्याथी,
चशक्षक, स्वास््यकमी आर्द,
वकशोि/ वकशोिी, युवा/युवती, आमा, र्भयवती मवहला लर्ायत आम जनसमुदाय ।
सन्त्दे शमा समावेश र्नय सवकने ववषयवस्तुहरुः

स्वास््य सम्बन्त्धी ववमभन्न ववषयहरु जस्तै कोमभि-१९, मर्दिा तथा सूमतयजन्त्य पदाथय, खोप,
झािापखाला, श्वासप्रश्वास, क्षयिोर्, कुष्ठिोर्, औलो, कालाजाि लर्ायत अन्त्य वकटजन्त्य िोर्,
यौनिोर्, एच.आई.भी. तथा एड्स, सुिचक्षत मातृत्व, परिवाि मनयोजन, पाठे घिको मुखको सयान्त्सि,
प्रशव वर्स्टू ला, पाठे घि खस्ने समस्या, सुिचक्षत र्भयपतन, वकशोिावस्था, बाल स्वास््य, वृद्ध
स्वास््य, लैंमर्क वहं सा, पोषर्, स्वस्थ जीवनशैली, नसने िोर्हरु, वाताविर्ीय तथा व्यचिर्त
सिसर्ाई ि स्वच्छता, सावुनपानीले हातधुने, मनःशुल्क स्वास््य सेवा लर्ायत अन्त्य अत्यावश्यकीय
स्वास््य सेवाका ववषयबस्तुहरु,
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मौसमी िोर् तथा प्रकोपहरु,
प्रदे श एवं स्थानीयस्तिमा दे चखएका प्रमुख स्वास््य समस्याहरु।
ववमधः

मनयममत स्वास््य सूचना प्रमतवेदनहरूको ववश्लेषर् र्िी प्रमुख स्वास््य समस्याहरु पवहचान र्ने,
स्थानीयस्तिमा दे खापिे का महामािी जस्तै कोमभि-१९ लर्ायत अन्त्य प्रकोपहरुको त्याङ्क
ववश्लेषर् र्नय उपलब्ध त्याङ्क/सूचनाहरु केलाउने,
मौसम अनुसाि दे खापने र्िे का िोर्हरुको त्याङ्क केलाउने,
त्याङ्कहरु ववश्लेषर् पश्चात दे चखएका स्वास््य समस्याहरुको प्राथममकता सूची तयाि र्ने,
प्राथममकता सूचीमा पिे का कुन कुन ववषयमा सन्त्दे श प्रसािर् र्ने भन्ने सम्बन्त्धमा मनर्यय र्ने/र्िाउने
ि सं घबाट प्राप्त भएको सन्त्दे शलाई आवश्यकतानुसाि स्थानीय भाषामा रुपान्त्तिर् र्ने,
िाविय स्वास््य,चशक्षा सूचना तथा सं चाि केन्त्रको वेब साइट www.nheicc.gov.np

ि

र्ेसबुक पेज www.facebook.com/nheicc बाट सं देश सामग्री मलन सवकनेछ,
सन्त्दे श प्रसािर्को स्पेशीवर्केशन तयाि र्ने,
स्थानीय टे मलमभजन तथा केवल टमलमभजन च्यानल/मममिया हाउससँर् मनयमानुसाि सं झौता र्ने,
स्पेशीवर्केशन अनुसाि सन्त्दे श प्रसािर् र्ने,
सन्त्दे श प्रसािर् र्दाय स्पि, छोटो, सं वादमूलक, र्ीमत वा सूचना मूलक र्नय सवकन्त्छ,
सन्त्दे श प्रसािर्को अनुर्मन र्ने,
काययक्रम वा सन्त्दे श प्रसािर् पश्चात सबै स्थानीय टे मलमभजन तथा केवल टे मलमभजन च्यानलले
प्रसािर् र्रिएको काययक्रमको प्रसािर् प्रमार्पर खचय र्ने मनकायमा पेश र्िे पमछ भुिानी
प्रकृया अचघ बिाउने ।
अवमधः स्वीकृत बावषयक लक्ष्य तथा खरिद योजना अनुसाि तोवकएको रैमामसकमा ।
बजेट बाँिर्ाँि

प्रदे शको स्वास््य चशक्षा, सूचना तथा संचाि केन्त्रको स्वीकृत बजेट बाँिर्ाि अनुसाि ।

ि खचय र्ने

बजेट खचय र्दाय अथय मन्त्रालयद्वािा जािी काययक्रम सञ्चालन मनदे चशका (पमछल्लो संस्किर्), सावयजमनक

आधाि

खरिद ऐन, मनयमावली तथा आमथयक ब्यवस्थापन सम्बचन्त्ध मनयम अमनवायय पालना र्नुय पने ।

अमभलेख तथा

कायय सम्पन्न भए पश्चात िाविय स्वास््य चशक्षा सूचना तथा संचाि केन्त्रलाई काययक्रम संचालन ि खचयको

प्रमतबेदन

समग्र प्रमतवेदन तयाि र्िी पेश र्नुय पने ।

२. स्थानीय आम सं चाि माध्यमहरूबाट सन्त्देश प्रसािर् (अनलाइन)
परिचय

वतयमान समयमा अनलाईन एक लोकवप्रय माध्यम भएको छ । दे शभिी इन्त्टिनेटको पहुँचमा बृवद्ध हुँदै
र्ईिहेकाले अनलाइयन माध्यमबाट स्वास््य सम्बन्त्धी सूचना तथा संदेश बृहत रूपमा आम जनसमुदाय
समक्ष पुयायउन सवकन्त्छ । यसको प्रयोर्कताय पमन र्दनानुर्दन वृवद्ध भइिहेको साथै यसको व्यपकता ि
प्रभावकािीता पमन उल्लेखनीय भएको हुँदा यस मध्यमबाट स्वास््य सूचना तथा संदेश प्रवाह र्नय
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आवश्यक दे चखएकोले स्थानीय आम सं चाि माध्यमहरूबाट सन्त्दे श प्रसािर् (अनलाइन) काययक्रम
िाचखएको छ ।
उद्धेश्य

अनलाईनको माध्यमबाट स्वास््य सम्बन्त्धी सन्त्दे श/सूचनाहरु प्रवाह र्िी समुदायका मामनसहरुलाई
स्वास््यका ववमभन्न ववषयहरुबािे जानकािी प्रदान र्रि उनीहरूको ज्ञान, मसप ि धािर्ामा सकािात्मक
परिवतयन ल्याउने ।

अपेचक्षत प्रमतर्ल

स्वास््य सम्बन्त्धी ववमभन्न जानकािी मूलक सन्त्दे शहरू प्रदशयन भई स्वास््य सम्बन्त्धी ज्ञान, मसप ि
धािर्ामा सकािात्मक परिवतयन हुने ।

संचालन प्रकृया

काययक्रम सं चालन हुने स्थानः प्रदे शस्तिमा ।
लचक्षत समूह/सहभार्ी समूह: आम मिचजटल मममिया प्रयोर्कतायहरू ।
अनलाईन प्रदशयन सम्बन्त्धी ववषयवस्तु:

स्वास््य सम्बन्त्धी ववमभन्न ववषयहरु जस्तै कोमभि-१९, मर्दिा तथा सूमतयजन्त्य पदाथय, खोप,
झािापखाला, श्वासप्रश्वास, क्षयिोर्, कुष्ठिोर्, औलो, कालाजाि लर्ायत अन्त्य वकटजन्त्य िोर्,
यौनिोर्, एच.आई.भी. तथा एड्स, सुिचक्षत मातृत्व/परिवाि मनयोजन, पाठे घिको मुखको सयान्त्सि,
प्रशव वर्स्टू ला, पाठे घि खस्ने समस्या, सुिचक्षत र्भयपतन, वकशोिावस्था, बाल स्वास््य, वृद्ध
स्वास्थ, लैंमर्क वहं सा, पोषर्, स्वस्थ जीवनशैली, नसने िोर्हरु, वाताविर्ीय तथा व्यचिर्त
सिसर्ाई ि स्वच्छता, सावुनपानीले हातधुने, मनःशुल्क स्वास््य सेवा लर्ायत अन्त्य अत्यावश्यकीय
स्वास््य सेवाका ववषयवस्तुहरु,
मौसमी िोर् तथा प्रकोपहरु,
प्रदे श एवं स्थानीयस्तिमा दे चखएका प्रमुख स्वास््य समस्याहरु।
ववमधः

मनयममत स्वास््य सूचना प्रमतवेदनहरूको ववश्लेषर् र्िी प्रमुख स्वास््य समस्याहरु पवहचान र्ने
स्थानीयस्तिमा दे खापिे का महामािी जस्तैः कोमभि-१९, लर्ायत अन्त्य प्रकोपहरुको त्याङ्क
ववश्लेषर् र्नय उपलब्ध त्याङ्क/सूचनाहरु केलाउने,
मौसम अनुसाि दे खापने र्िे को िोर्हरुको त्याङ्क केलाउने,
त्याङ्कहरु ववश्लेषर् पश्चात दे चखएका स्वास््य समस्याहरुको प्राथममकता सूची तयाि र्ने,
प्राथममकता सूचीमा पिे का कुन कुन ववषयमा सन्त्दे श प्रसाि र्ने भन्ने सम्बन्त्धमा मनर्यय र्ने/र्िाउने ि
िाविय स्वास््य,चशक्षा सूचना तथा सं चाि केन्त्रको वेब साइट www.nheicc.gov.np

ि

र्ेसबुक पेज www.facebook.com/nheicc बाट सं देश सामग्री मलन सवकन्त्छ,
सं घबाट प्राप्त भएको सन्त्देशलाई आवश्यकतानुसाि स्थानीय भाषामा रुपान्त्तिर् र्ने,
सन्त्दे श प्रसािको लामर् स्पेशीवर्केशन तयाि र्ने,
स्पेशीवर्केशन अनुसाि सन्त्दे श प्रदशयनको लामर् मनयमानुसाि अनलाईन/मममिया हाउस चयन र्िी
सं झौता र्ने,
सन्त्दे श स्पि, छोटो ि सूचना मूलक हुनेछ,
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स्वीकृत वावषयक लक्ष्य तथा बावषयक खरिद योजनानुसाि अनलाईन मममियाबाट सन्त्दे श प्रदशयन र्ने,
सन्त्दे श प्रदशयन भएको/नभएको अनुर्मन र्ने ।
सन्त्दे श प्रदशयन पश्चातः

स्थानीय भाषामा रुपान्त्तिर् र्िी प्रदशयन र्िे को अनलाईन सन्त्दे शको मनयमानुसाि अमभलेख िाख्ने,
सबै अनलाईनबाट प्रदशयन र्रिएको सन्त्दे श प्रदशयन प्रमार्पर खचय लेख्ने कायायलयमा पेश र्िे पमछ मार
भुिानी प्रकृया अचघ बिाउने ।
बजेट बाँिर्ाँि

प्रदे शको स्वास््य चशक्षा, सूचना तथा संचाि केन्त्रको स्वीकृत बजेट बाँिर्ाि अनुसाि ।

ि खचय र्ने

बजेट खचय र्दाय अथय मन्त्रालय द्वािा जािी काययक्रम सञ्चालन मनदे चशका (पमछल्लो संस्किर्), सावयजमनक

आधाि

खरिद ऐन, मनयमावली तथा आमथयक ब्यवस्थापन सम्बचन्त्ध मनयम अमनवायय पालना र्नुय पनेछ ।

अमभलेख तथा

कायय सम्पन्न भए पश्चात िाविय स्वास््य चशक्षा सूचना तथा संचाि केन्त्रलाई काययक्रम संचालन ि खचयको

प्रमतबेदन

समग्र प्रमतवेदन तयाि र्िी पेश र्नुय पने छ ।

३. स्थानीय आम सं चाि माध्यमहरूबाट सन्त्देश प्रसािर् (एर्एम)
परिचय

समुदायमा स्वास््य सम्वन्त्धी सूचना तथा सन्त्दे शहरु लचक्षत समूहसम्म नेपाली भाषा लर्ायत स्थानीय भाषाहरुमा
प्रचािप्रसाि वा प्रवाह र्नय स्थानीय एर्एम िे मियो एक प्रभावकािी माध्यम हो । समुदायका मामनसहरुको स्वास््य
सम्बन्त्धी ज्ञान, मसप तथा धािर्ामा सकािात्मक परिवतयन ल्याउन एर्.एम.िे मियोको भूममका महत्वपूर्य हुन्त्छ ।
स्थानीय एर्.एम. िे मियोको माध्यमबाट स्वास््य सम्बन्त्धी सन्त्दे श/सूचनाहरु प्रवाह र्िी समुदायका मामनसहरुलाई
स्वास््यका ववमभन्न ववषयहरुबािे जानकािी र्िाई उनीहरुको

ज्ञान तथा चेतना अमभबृवद्ध र्रि धािर्ामा

सकािात्मक परिवतयन र्नय सवकन्त्छ । त्यसैले ववमभन्न स्थानीय भाषाहरुमा स्वास््य सम्बन्त्धी सन्त्दे शहरु स्थानीय
एर्.एम िे मियोहरुबाट प्रवाह र्नय यो काययक्रमको आवश्यकता पिे को हो ।
उद्धेश्य

स्थानीय चालचलनलाई मबशेष ध्यानमा िाखी स्थानीय

भाषाहरूमा आवश्यकता अनुसाि स्थानीय

एर्.एम.िे मियोहरुबाट जनसमुदायमा स्वास््य सम्बन्त्धी जानकािीमूलक सन्त्दे शहरू प्रवाह र्ने ।
स्थानीय स्वास््य समस्यालाई ध्यानमा िाखी त्यसलाई सम्बोधन हुने र्िी सन्त्दे शहरु प्रसािर् र्ने ।
एर्.एम.िे मियो मार्यत सन्त्दे श प्रसािर् र्िी व्यचि, परिवाि तथा समुदायको स्वास््य सम्बन्त्धी ज्ञान तथा चेतना
अमभबृवद्ध र्रि धािर्ामा सकािात्मक परिवतयन र्नय ि उपलव्ध स्वास््य सेवाको अमधकतम उपभोर् र्नय अमभप्रेरित
र्ने ।
अपेचक्षत प्रमतर्ल

स्वास््य सम्बन्त्धी ववमभन्न जानकािीमूलक सन्त्दे शहरू प्रसािर् भई स्वास््य सम्बन्त्धी ज्ञान तथा चेतना अमभबृवद्ध
र्रि धािर्ामा सकािात्मक परिवतयन हुने साथै उपलव्ध स्वास््य सेवाको अमधकतम उपभोर् हुने ।

संचालन प्रकृया

काययक्रम सं चालन हुने स्थानः प्रदे शस्तिमा ।
लचक्षत समूह/सहभार्ी समूह:
आम जनसमुदाय,
समुदायस्तिमा स्वास््य सन्त्दे श प्रवाह र्ने जस्तै मवहला स्वास््य स्वयंसेववका, ववद्याथी, चशक्षक, स्वास््यकमी
वकशोि/वकशोिीहरु, युवा/युवतीहरु, आमाहरु, र्भयवती मवहलाहरु आर्द।
सन्त्दे शका ववषयहरुः
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स्वास््य सम्बन्त्धी ववमभन्न ववषयहरु जस्तैः कोमभि-१९, मर्दिा तथा सूमतयजन्त्य पदाथय, खोप, झािापखाला,
श्वासप्रश्वास, क्षयिोर्, कुष्ठिोर्, औलो, कालाजाि लर्ायत अन्त्य वकटजन्त्य िोर्, यौनिोर्, एच.आई.भी. तथा
एड्स, पाठे घिको मुखको सयान्त्सि, प्रशव वर्स्टू ला, पाठे घि खस्ने समस्या, सुिचक्षत र्भयपतन,सुिचक्षत
मातृत्व/परिवाि मनयोजन, खोप, वकशोिावस्था, बाल स्वास््य, वृद्ध स्वास्थ, लैंमर्क वहं सा, पोषर्, स्वस्थ
जीवनशैली, नसने िोर्हरु, वाताविर्ीय तथा व्यचिर्त सिसर्ाई ि स्वच्छता, सावुनपानीले हातधुने, मनःशुल्क
स्वास््य सेवा लर्ायत अन्त्य अत्यावश्यकीय स्वास््य सेवाका ववषयवस्तुहरु,
मौसमी िोर् तथा प्रकोपहरु,
प्रदे श एवं स्थानीयस्तिमा दे चखएका प्रमुख स्वास््य समस्याहरु ।
ववमधः
प्रदे श तथा स्थानीयस्तिमा दे खा पिे का महामािी जस्तै कोमभि-१९ लर्ायत अन्त्य प्रकोपहरुको प्रभाव, िोर्
र्ैलन ससने सम्भाव्यताको बािे मा त्याङ्क ववश्लेषर् र्नय उपलब्ध त्याङ्क/सूचनाहरु केलाउने,
मौसम अनुसाि दे खा पने र्िे को िोर्को प्रकोपहरुको त्यांक ि मनयममत स्वास््य सूचना प्रमतवेदनहरूको
ववश्लेषर् र्िी प्रमुख स्वास््य समस्याहरु पवहचान र्ने,
त्याङ्कहरु ववश्लेषर् पश्चात दे चखएका स्वास््य समस्याहरुको प्राथममकता सूची तयाि र्ने,
प्राथममकता सूचीमा पिे का कुन कुन ववषयमा सन्त्दे श प्रसाि र्ने भन्ने सम्बन्त्धमा मनर्यय र्ने/र्िाउने ि
िाविय स्वास््य,चशक्षा सूचना तथा संचाि केन्त्रको वेब साइट www.nheicc.gov.np ि र्ेसबुक पेज
www.facebook.com/nheicc बाट संदेश सामग्री मलन सवकन्त्छ,
संघबाट प्राप्त र्िाएको सन्त्दे शलाई आवश्यकतानुसाि स्थानीय भाषामा रुपान्त्तिर् र्ने,
सन्त्दे श प्रसािर्को स्पेशीवर्केशन तयाि र्ने,
स्थानीय एर्.एम.स्टे सन/मममिया हाउससंर् मनयमानुसाि संझौता र्ने,
स्पेशीवर्केशन अनुसाि सन्त्दे श प्रसािर् र्ने,
सन्त्दे श प्रसािर् र्दाय स्पि, छोटो, संवादमूलक वा र्ीमत वा सूचना मूलक र्नय सवकन्त्छ,
सन्त्दे श प्रसािर् भएको/नभएको अनुर्मन र्ने,
सन्त्दे श प्रसािर् पश्चात स्थानीय भाषामा रुपान्त्तिर् र्िे को सन्त्दे शको मस.िी. वा इलेसट्रोमनक कपी प्रदे श स्वास््य
मनदे शनालयमा दाचखला र्ने,
काययक्रम वा सन्त्दे श प्रसािर् र्िे पश्चात सबै एर्.एम. स्टे सनहरुले प्रसािर् र्रिएको काययक्रमको प्रसािर्
प्रमार्पर खचय र्ने कायायलयमा पेश र्िे पमछ मार भुिानी प्रकृया अचघ बिाउने ।
अवमधः स्वीकृत बावषयक लक्ष्य एवं खरिद योजना अनुसाि तोवकएको रैमामसकमा ।
बजेट बाँिर्ाँि

प्रदे शको स्वास््य चशक्षा, सूचना तथा संचाि केन्त्रको स्वीकृत बजेट बाँिर्ाि अनुसाि ।

ि खचय र्ने

बजेट खचय र्दाय अथय मन्त्रालय द्वािा जािी काययक्रम सञ्चालन मनदे चशका (पमछल्लो संस्किर्), सावयजमनक

आधाि

खरिद ऐन, मनयमावली तथा आमथयक ब्यवस्थापन सम्बचन्त्ध मनयम अमनवायय पालना र्नुय पनेछ ।

अमभलेख तथा

कायय सम्पन्न भए पश्चात िाविय स्वास््य चशक्षा सूचना तथा संचाि केन्त्रलाई काययक्रम संचालन ि खचयको

प्रमतबेदन

समग्र प्रमतवेदन तयाि र्िी पेश र्नुय पने छ ।
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४.

स्थानीय आम सं चाि माध्यमहरूबाट सन्त्देश प्रसािर् (परपमरका)

परिचय

प्रदे श तथा स्थानीयस्तिमा उपलब्ध दै मनक, साप्तावहक, मामसक, तथा अन्त्य छापा माध्यमहरुमा आवश्यकता
अनुसाि स्वास््य सन्त्दे श प्रकाशन र्िी पाठक वर्यहरुलाई स्वास््य सम्बन्त्धी सूचना तथा सन्त्दे शहरु जानकािी
र्िाउन आवश्यक छ । आम संचािको माध्यमहरु मध्ये परपमरका पमन एक महत्वपूर्य माध्यम भएकोले यस
मार्यत स्वास््य सम्बन्त्धी सूचना तथा सन्त्दे शहरु प्रवाह र्दाय आम जनसमुदायमा सचजलैसंर् पुग्न ससछ जसले
र्दाय मामनसहरुमा ज्ञान ि चेतनाको स्ति अमभबृवद्ध हुन्त्छ । समुदायको आवश्यकता अनुसािका स्वास््य सम्बन्त्धी
सूचना, सन्त्दे श, लेख, िचना एवं ववज्ञमप्त आर्द तयाि र्रि स्थानीयस्तिका परपमरका मार्यत प्रकाशन र्ने ि र्िाउने
काययले स्थानीयस्तिमा स्वास््य सम्बन्त्धी समस्याको प्रवद्धयनात्मक ि प्रमतकािात्मक उपायहरुको बािे मछटो,
छरितो ि सहज वकमसमले एकै साथ प्रचाि प्रसाि ि जानकािी प्रदान र्नय मद्दत पुयायउँछ । तसथय यो काययक्रमले सबै
साक्षि जनसमुदायमा स्वास््य सम्बन्त्धी ज्ञान ि चेतनाको ववकास र्िाई अन्त्य ब्यचिहरुमा समेत व्यापक प्रचाि
प्रसाि ि जानकािी प्रदान र्नय सघाउ पुयायउने भएकोले स्थानीय आम सं चाि माध्यमहरूबाट सन्त्दे श प्रसािर्
(परपमरका) काययक्रम समावेश र्रिएको छ ।

उद्धेश्य

प्रदे श तथा स्थानीयस्तिमा प्रकाशन हुने दै मनक, साप्तावहक, पाचक्षक, मामसक तथा अन्त्य प्रकाशनहरुमा स्वास््य
सन्त्दे श प्रकाशन र्ने;
पाठक वर्यलाइय प्रकाचशत स्वास््य सन्त्दे शहरु प्राप्त र्िी अनुशिर् र्नय प्रोत्सावहत र्ने ि उनीहरु मार्यत समुदायमा
पमन स्वास््य सन्त्दे श प्रचाि प्रसाि र्िाउने ।

अपेचक्षत प्रमतर्ल

छापा माध्यमहरूमा स्वास््य सन्त्दे श प्रकाशन भइय पाठक वर्यले प्रकाचशत स्वास््य सन्त्दे शहरु प्राप्त र्िी
समुदायमा समेत प्रचाि प्रसाि हुने ।

संचालन प्रकृया

काययक्रम सं चालन हुने स्थानः प्रदे श ।
लचक्षत समूह/सहभार्ी समूहः
प्रदे शस्तिबाट प्रकाशन हुने दैमनक, साप्तावहक, पाचक्षक, मामसक तथा अन्त्य प्रकाशनहरुका पाठक वर्यहरु ।
सन्त्दे शका ववषयहरुः
स्वास््य सम्बन्त्धी ववमभन्न ववषयहरु जस्तै कोमभि-१९, मर्दिा तथा सूमतयजन्त्य पदाथय, खोप, झािापखाला,
श्वासप्रश्वास, क्षयिोर्, कुष्ठिोर्, औलो, कालाजाि लर्ायत अन्त्य वकटजन्त्य िोर्, यौनिोर्, एच.आई.भी. तथा
एड्स,सुिचक्षत मातृत्व.परिवाि मनयोजन, पाठे घिको मुखको सयान्त्सि, प्रशव वर्स्टू ला , पाठे घि खस्ने समस्या
सुिचक्षत र्भयपतन, वकशोिावस्था, बाल स्वास््य, वृद्ध स्वास्थ, लैंमर्क वहं सा, पोषर्, स्वस्थ जीवनशैली, नसने
िोर्हरु, वाताविर्ीय तथा व्यचिर्त सिसर्ाई ि स्वच्छता, सावुनपानीले हातधुने, मनःशुल्क स्वास््य सेवा,
लर्ायत अन्त्य अत्यावश्यकीय स्वास््य सेवाका ववषयवस्तुहरु,
मौसमी िोर् तथा प्रकोपहरु,
प्रदे श एवं स्थानीयस्तिमा दे चखएका प्रमुख स्वास््य समस्याहरु ।
ववमधः
प्रदे श तथा स्थानीयस्तिमा दे खा पिे का महामािी जस्तै कोमभि-१९ तथा अन्त्य प्रकोपहरुको प्रभाव, िोर् र्ैलन
ससने सम्भाव्यताको बािे मा त्याङ्क ववश्लेषर् र्नय उपलब्ध त्याङ्क/सूचनाहरु केलाउने,
मौसम अनुसाि दे खा पने र्िे को िोर्को प्रकोपहरुको त्यांक ि मनयममत स्वास््य सूचना प्रमतवेदनहरूको ववश्लेषर्
र्िी प्रमुख स्वास््य समस्याहरु पवहचान र्ने,
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त्याङ्कहरु ववश्लेषर् पश्चात दे चखएका स्वास््य समस्याहरुको प्राथममकता सूची तयाि र्नय,
प्राथममकतामा पिे का ववषयमा सन्त्दे शको लेखन र्दाय प्राववमधक, नीमतर्त ि उपलव्ध स्वास््य सेवाको आधािमा
र्ने ि आमधकारिताको लामर् सिकािको लोर्ो समेत छाप्ने ।
काययक्रम सञ्चालनः
समय सान्त्दमभयक ि आवश्यकता अनुसािका सन्त्दे शहरु प्रकाशन र्ने
िाविय स्वास््य,चशक्षा सूचना तथा संचाि केन्त्रको वेब साइट www.nheicc.gov.np ि

र्ेसबुक पेज

www.facebook.com/nheicc बाट संदेश सामग्री मलन सवकन्त्छ,
सन्त्दे शको छपाई सम्भव भएसम्म िं मर्न, चचर, तस्वीिहरु सवहत छाप्ने,
सन्त्दे शको छपाई बजेटको उपलब्धताको आधािमा िही बुचझने र्िी सकेसम्म ठू लो साइजमा प्रकाशन र्ने,
सन्त्दे श प्रकाचशत भएको परपमरका ि अन्त्य सवै प्रकाशनहरु संकलन एवं अनुर्मन र्ने,
बील भुिानीको लामर् पेश र्दाय सम्बचन्त्धत पक्षले बीलसँर् सन्त्दे श प्रकाशन भएको परपमरका ि अन्त्य सवै
प्रकाशनहरुको एक प्रमत संलग्न िाखी पेश र्ने ।
अवमधः स्वीकृत बावषयक लक्ष्य एवं खरिद योजना अनुसाि तोवकएको रैमामसकमा ।
बजेट बाँिर्ाँि

प्रदे शको स्वास््य चशक्षा, सूचना तथा संचाि केन्त्रको स्वीकृत बजेट बाँिर्ाि अनुसाि ।

ि खचय र्ने

बजेट खचय र्दाय अथय मन्त्रालय द्वािा जािी काययक्रम सञ्चालन मनदे चशका (पमछल्लो संस्किर्), सावयजमनक

आधाि

खरिद ऐन, मनयमावली तथा आमथयक ब्यवस्थापन सम्बचन्त्ध मनयम अमनवायय पालना र्नुय पनेछ ।

अमभलेख तथा

कायय सम्पन्न भए पश्चात िाविय स्वास््य चशक्षा सूचना तथा संचाि केन्त्रलाई काययक्रम संचालन ि खचयको

प्रमतबेदन

समग्र प्रमतवेदन तयाि र्िी पेश र्नुय पने छ ।

५. स्वास््य प्रबधयन सेवा सम्बचन्त्ध मममियाकमी ि स्वस््यकममयहरुका लामर् पैिबी काययक्रम

परिचय

परकारिताको माध्यमबाट स्वास््य प्रबधयन सम्बचन्त्ध वतयमान अवस्था, यसको महत्व, ि आवश्यकताको
बािे मा सवह सूचना ि सन्त्दे शहरू समुदायमा प्रवाह र्रि समुदायको स्वास््य सम्बन्त्धी चेतना एवं ज्ञान ि
सीप अमभबृवद्ध र्दै स्वस्थ व्यवहाि अपनाउन अमभप्रेरित र्नय सवकन्त्छ । यसका लामर् स्वास््यकमी ि
स्थानीय परकािहरुका मबचमा उनीहरुमा ववद्धमान

स्वास््य प्रबधयन सम्बचन्त्ध ज्ञान ि धािर्ामा वृवद्ध हुन ु

आवस्यक छ।परकािहरुमा भएको उि ज्ञान ि सकािात्मक धािर्ाले स्वास््य सम्बन्त्धी सही सूचना
आम नार्रिकसम्म प्रवाह हुन्त्छ, जुन नार्रिकको
प्रवाह र्नय परकािहरू ि स्वास््यकमीहरुलाइय

मौमलक अमधकाि हो । अतः सवह सूचना ि सन्त्दे श

स्वास््य प्रबधयन सम्बन्त्धी ववषयमा अन्त्तिवक्रया काययक्रम

र्दाय प्रभावकािी रूपमा सूचना ि सन्त्दे श प्रवाह हुने भएकोले यस काययक्रमको आवश्यकता पिे को हो ।
उद्धेश्य

परकािहरुलाई स्वास््य प्रवधयन सम्बन्त्धी मबमभन्न ववषयमा जानकािी र्िाइ समुदायमा सवह सूचना तथा
सन्त्दे शहरू प्रवाह र्रि समुदायको स्वास््य सम्बन्त्धी चेतना अमभबृवद्ध र्नय सहयोर् र्ने ।
परकािहरु मार्यत उपलव्ध स्वास््य सेवाहरुको उपभोर् र्नुप
य दयछ भन्ने सकािात्मक धािर्ाको ववकास र्िाई
उपलव्ध स्वास््य सेवाहरुको उपभोर् अमधकतम रुपमा र्नय अमभप्रेरित र्ने ।
स्वास््य सेवा तथा काययक्रम सम्बन्त्धी समाचाि संकलन, लेखन तथा सम्प्रेषर्को कभिे ज बृवद्ध र्ने |
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स्थानीय स्वास््य कमी ि परकाि हरु बीच को सामन्त्जस्यतालाई कायम िाख्ने ि एक आपसमा ममलेि
स्वास््य प्रबधयन संदेश प्रवाह र्ने ।
अपेचक्षत प्रमतर्ल

स्वास््य सेवा तथा काययक्रम सम्बन्त्धी समाचाि संकलन, सम्प्रेषर्, लेखनको कभिे ज वृवद्ध हुने |
स्वास््य कमी ि परकाि बीच मा सहयोर्ी ि सहकाययको ववकास भै स्वास््य प्रबधयन सम्बचन्त्ध
वक्रयाकलापमा सवक्रय भूममका मनवायह हुने

संचालन प्रकृया

काययक्रम सं चालन हुने स्थानः प्रदे श स्तिमा ।
लचक्षत समूह/सहभार्ी समूह: प्रदे शस्तिका परकािहरु ।
पैिवी काययक्रममा समावेश र्रिने ववषयबस्तुहरु :
स्वास््य सम्बन्त्धी ववमभन्न ववषयहरु जस्तैः कोमभि-१९, मर्दिा तथा सूमतयजन्त्य पदाथय, खोप, झािापखाला,
श्वासप्रश्वास, क्षयिोर्, कुष्ठिोर्, औलो, कालाजाि लर्ायत अन्त्य वकटजन्त्य िोर्, यौनिोर्, एच.आई.भी. तथा
एड्स, सुिचक्षत मातृत्व/परिवाि मनयोजन, पाठे घिको मुखको सयान्त्सि, प्रशव वर्स्टू ला , पाठे घि खस्ने
समस्या, सुिचक्षत र्भयपतन,वकशोिावस्था, बाल स्वास््य, बृद्ध स्वास्थ, लैंमर्क वहं सा, पोषर्, स्वस्थ
जीवनशैली, नसने िोर्हरु, वाताविर्ीय तथा व्यचिर्त सिसर्ाई ि स्वच्छता, सावुनपानीले हातधुने, मनःशुल्क
स्वास््य सेवा, लर्ायत अन्त्य अत्यावश्यकीय स्वास््य सेवाका ववषयबस्तुहरु ।
स्वास््य प्रबधयनको एमतहामसक पृष्ठभूमम, ओटावा चाटयि सम्बचन्त्ध अवधािर् ि तत्पश्चात भएका
अन्त्रििाविय

सम्मेलनहरुको चचाय, ि नेपाल मा स्वास््य प्रबधयनमा भएका काम हरुको बािे मा

समेवटएका मबषयबस्तुहरु ।
मौसमी िोर् तथा प्रकोपहरु ।
प्रदे श एवं स्थानीयस्तिमा दे चखएका प्रमुख स्वास््य समस्याहरु ।
सहजकताय:
प्रदे श स्वास््य मनदे शक

– १ जना

स्वास््य चशक्षा प्रशासक/अमधकृत

– १ जना

ववमधः
पूवत
य यािी
स्वास््य हेने मन्त्रालय बाट स्वास््य महाशाखाका प्रमुख वा नीजले तोकेको व्यचि, प्रदे श स्वास््य
मनदे शक लर्ायत सम्बचन्त्धत कमयचािीहरूसंर् छलर्ल र्िी ववस्तृत कायययोजना तयाि र्ने;
आवश्यक स्वास््य चशक्षा, सूचना तथा सञ्चाि सम्बन्त्धी सामग्री ववतिर् तथा प्रयोर्को लामर् तयािी िाख्ने;
काययक्रम सञ्चालन हुने मममत, समय ि स्थान मनधायिर् र्िी काययक्रमका सहभार्ीहरूलाई प्रयाप्त समय
र्दई आमन्त्रर् र्ने व्यवस्था ममलाउनु पनेछ । अतः र्नुप
य ने कामको सूची तयाि र्िी चजम्मेवािी तोसने;
अन्त्तिकृया वा पैिवी काययकमको लामर् छनौट र्रिएका ववषयवस्तुहरुको प्रस्तुतीकिर्को सलाईि
तयाि र्ने;
प्रस्तुतीकिर्को तयािी र्दाय काययक्रमसँर् सम्बचन्त्धत पाठ्यसामाग्री, म्यानुअल, स्वास््य प्रवधयन पुचस्तका,
संचािकालामर् स्वास््य सम्बन्त्धी प्राववमधक ववषयवस्तुहरु सम्बन्त्धी पुचस्तकाको आधािमा र्नुप
य नेछ ।
काययक्रम सञ्चालन:
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अन्त्तिवक्रया

वा पैिवी काययक्रम एकर्दन अथायत ६ घण्टाको काययसमय हुनप
ु नेछ,

सहभार्ीहरूलाई उपयुि स्वास््य चशक्षा सामग्री जस्तैः पोिि, पाम्पलेट, पुचस्तका आर्द उपलव्ध र्िाउने,
काययक्रममा श्रब्यदृश्य सामग्रीको माध्यमबाट समसामवयक ववषयवस्तुहरुमा छलर्ल तथा अन्त्तिवक्रया
र्नुप
य नेछ,
काययक्रमको अन्त्त्यमा सहभार्ीहरू मध्येबाट कायययोजना सवहत प्रमतबद्धता मलने जस्तै: काययक्रममा
मसकेका कुिाहरु घि, परिवाि ि समुदायमा सम्प्रेषर् र्िी व्यवहािमा लार्ु र्नय प्रेरित र्ने प्रमतबद्धता
व्यि र्दयछु आर्द,
अन्त्तिवक्रयामा उठे का मुख्य मुख्य कुिाहरू बुंदार्त रूपमा अमभलेख िाख्न सहजकताय मध्येका
एकजनालाई चजम्मेवािी तोसनु पनेछ,
सहजकतायले नै पूर्य प्रमतवेदन तयाि र्नुप
य दयछ ।
अवमधः स्वीकृत बावषयक लक्ष्य तथा खरिद योजना अनुसाि तोवकएको रैमामसकमा ।
बजेट बाँिर्ाँि

प्रदे शको स्वास््य चशक्षा, सूचना तथा संचाि केन्त्रको स्वीकृत बजेट बाँिर्ाि अनुसाि ।

ि खचय र्ने

बजेट खचय र्दाय अथय मन्त्रालय द्वािा जािी काययक्रम सञ्चालन मनदे चशका (पमछल्लो संस्किर्), सावयजमनक

आधाि

खरिद ऐन, मनयमावली तथा आमथयक ब्यवस्थापन सम्बचन्त्ध मनयम अमनवायय पालना र्नुय पनेछ ।

अमभलेख तथा

कायय सम्पन्न भए पश्चात िाविय स्वास््य चशक्षा सूचना तथा संचाि केन्त्रलाई काययक्रम संचालन ि खचयको

प्रमतबेदन

समग्र प्रमतवेदन तयाि र्िी पेश र्नुय पने छ ।

६. अनुर्मन तथा सुपिीवेक्षर्

परिचय

प्रदे श तथा स्थानीय तहका स्वास््य संस्थाहरुबाट संचालन हुने स्वास््य चशक्षा, सूचना तथा संचाि
काययक्रमहरू लर्ायत स्वास््य प्रबधयन काययक्रमहरुको प्रभावकािीता ि र्ुर्स्ति बृवद्ध र्नय अनुर्मन तथा
सुपिमभजनको आवश्यकता पदयछ । यो मनयममत काययक्रम हो । यसबाट स्वास््य चशक्षा, सूचना तथा संचाि
काययक्रम लर्ायत स्वास््य प्रबधयन काययक्रहरुमा समुदायको सहभामर्ता, काययक्रमहरुको र्ुर्स्तरियता ि
प्रभावकारिता पमन बृवद्ध र्नय सहयोर् पुग्दछ ।

उद्धेश्य

स्वास््य संस्थाहरु ि समुदायस्तिमा संचालन हुने स्वास््य चशक्षा काययक्रमहरु योजना अनुरुप संचालन र्नय
सहयोर् र्ने ।

अपेचक्षत प्रमतर्ल

स्वास््य संस्थाहरु ि समुदायस्तिमा संचालन हुने स्वास््य चशक्षा काययक्रमहरुको लक्ष्य अनुरुप प्रर्मत हामसल
हुने,
आर्ामी बषयको योजना तजुम
य ा र्नय समेत सहज हुने,
काययक्रममा थप प्रभावकारिता ि सुधाि आउने ।

संचालन प्रकृया

काययक्रम सं चालन हुने स्थानः प्रदे श स्तिमा।
लचक्षत समूह/सहभार्ी समूह:
स्वास््य संस्थाहरु ि समुदायक मामनसहरु
स्वास््य चशक्षा, सूचना तथा संचाि काययक्रमहरु संचालन र्ने स्वास््यकमी, म.स्वा.स्व.से. आर्द ।
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ववमधः
पूव य तयािी
वावषयक एवककृत सुपरिवेक्षर् काययक्रम तथा अन्त्य काययक्रमसंर् समन्त्वय र्िी स्वास््य चशक्षा काययक्रमको
अनुर्मन तथा सुपरिवेक्षर्को अग्रीम काययतामलका तयाि र्ने,
प्रदे श भरि संचालन हुने स्वास््य चशक्षा काययक्रमको योजना अनुसाि अनुर्मन तथा सुपरिवेक्षर्को मममत ि
स्थान स्वीकृत र्िाउने,
स्वास््य चशक्षा काययक्रमको प्रर्मत कम भएका स्वास््य संस्थाहरुको पवहचान र्ने,
चेक मलि तयाि र्ने ,
प्रदे शस्तिीय योजना अनुसाि काययक्रम कायायन्त्वयन र्ने ।
काययक्रम सं चालन :
स्वीकृत अमग्रम काययतामलका अनुसाि अनुर्मन तथा सुपरिवेक्षर् र्ने,
सम्बचन्त्धत संस्थामा स्वास््य चशक्षा, सूचना तथा संचाि सामग्रीहरु भए नभएको एवकन र्ने,
सम्बचन्त्धत स्वास््य संस्थामा स्वास््य चशक्षा कनयि मनयममत रुपमा संचालन भए नभएको एवकन र्ने,
सम्बचन्त्धत संस्थालाई तत्काल आवश्यक सहयोर् ि सुझावहरु र्दने,
चेक मलि भने ।
काययक्रम समामप्त पश्चात र्नुप
य ने काययहरू:
प्रमतवेदन तयाि र्ने,
सम्बचन्त्धत संस्थालाई आवश्यक सल्लाह सुझावहरु र्दने,
सम्बचन्त्धत संस्थामा दे चखएका सबल पक्ष ि सुधाि र्नुप
य ने पक्षहरू केलाई सबल पक्षको प्रशंसा र्दै सुधाि
र्नुप
य ने पक्षहरूमा पृष्ठपोषर् र्ने ।
अवमधः स्वीकृत बावषयक लक्ष्य एवं खरिद योजना अनुसाि तोवकएको रैमामसकमा ।
बजेट बाँिर्ाँि

प्रदे शको स्वास््य चशक्षा, सूचना तथा संचाि केन्त्रको स्वीकृत बजेट बाँिर्ाि अनुसाि ।

ि खचय र्ने

बजेट खचय र्दाय अथय मन्त्रालय द्वािा जािी काययक्रम सञ्चालन मनदे चशका (पमछल्लो संस्किर्), सावयजमनक

आधाि

खरिद ऐन, मनयमावली तथा आमथयक ब्यवस्थापन सम्बचन्त्ध मनयम अमनवायय पालना र्नुय पनेछ ।

अमभलेख तथा

कायय सम्पन्न भए पश्चात िाविय स्वास््य चशक्षा सूचना तथा संचाि केन्त्रलाई काययक्रम संचालन ि खचयको

प्रमतबेदन

समग्र प्रमतवेदन तयाि र्िी पेश र्नुय पने छ ।

७.
परिचय

ववद्यालय स्वास््य चशक्षा काययक्रम
स्वास््य चशक्षा, सूचना तथा संचाि काययक्रमहरू मध्ये एउटा प्रभावकािी काययक्रम ववद्यालय स्वास््य चशक्षा पमन
हो । ववद्याथी जीवनमा ववद्याथीहरुले धेिै कुिा मससदछन् । यस अवस्थामा उनीहरुले मसकेका िाम्रा ि
सकािात्मक कुिाहरु घिपरिवाि, दौतिी ि समुदायमा उनीहरुबाट प्रचाि प्रसाि हुन ससदछ । यही अवस्थामा
उनीहरुको प्रजनन अंर्का साथै शािीरिक, मानमसक ि सामाचजक ववकास समेत हुने भएकोले उनीहरुलाई
तत्सम्बन्त्धी सैद्धाचन्त्तक ि व्यवहारिक ज्ञान र्दनु अमत उपयोर्ी हुन्त्छ । तसथय ववद्यालयमा पढ्ने ववद्याथी, चशक्षक
तथा कमयचािीहरूको ज्ञान, मसप, धािर्ा तथा व्यवहाि लर्ायत ववद्यालयको समस्त वाताविर्मा परिवतयन
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ल्याउन ववद्यालय स्वास््य चशक्षा काययक्रमको महत्वपूर्य भुममका िहन्त्छ । साथै ववद्याथीहरूमा स्वस्थ
आनीबामन अपनाउन अमभप्रेरित र्ने तथा ववमभन्न प्रवद्धयनात्मक ि प्रमतकािात्मक स्वास््य सेवाको जानकािी
प्रदान र्दै उपभोर् र्नय समेत अमभप्रेरित र्नय यो काययक्रमको आवश्यकता पिे को हो ।
उद्धेश्य

ववद्याथीहरुलाई समुदायमा दे खा पने प्रमुख िोर्हरुको मनयन्त्रर्का लामर् प्रवद्धयनात्मक, प्रमतकािात्मक
उपायहरुबािे जानकािी र्दने ि चेतना अमभबृवद्ध र्ने तथा चशक्षकचशचक्षकाहरुलाई स्वास््य सम्बन्त्धी ववमभन्न
ववषयहरुमा अमभमूचखकिर् र्ने ।
उमेि अनुसािको अत्यावश्यक स्वास््य सेवाहरुको उपलव्धता तथा त्यसको उपभोर्को महत्व बािे मा
सकािात्मक धािर्ाको ववकास र्ने ।
स्वास््यकमीहरुसँर् दोहोिो अन्त्तिवक्रया मार्यत वकशोिावस्थामा हुने शािीरिक तथा मानमसक परिवतयनहरु,
प्रजनन स्वास््य आर्द ववषयहरुमा ववद्याथीहरुको ज्ञान ि चेतना अमभबृवद्ध र्ने ।
स्वस्थ आनी वानीको ववकास र्नय/र्िाउन प्रोत्सावहत र्ने ।

अपेचक्षत प्रमतर्ल

ववद्याथी ि चशक्षकचशचक्षकाहरुको स्वास््य सम्बन्त्धी समसामवयक ववषयमा ज्ञान तथा चेतना अमभवृवद्ध भई स्वस्थ
आमनबामनको मबकास हुने ।

संचालन

प्रकृया

काययक्रम सं चालन हुने स्थानः सम्बचन्त्धत प्रदे श तथा स्थानीयतह मभरका माध्यममक तथा उच्च माध्यममक
ववद्यालयहरुमा ।
लचक्षत समूह/सहभार्ी समूह:
कक्षा ६ दे चख १२ सम्मका ववद्याथीहरु ि स्वास््य चशक्षा तथा सामाचजक चशक्षा अध्यापन र्ने
चशक्षक/चशचक्षकाहरु
सहजकतायः
प्रदे श स्वास््य मनदे शनालयका स्वास््य चशक्षा प्रशासक/स्वास््य चशक्षाअमधकृत

- १ जना

स्थानीय स्वास््य संस्था प्रमुख

- १ जना

ववमधः
सम्बचन्त्धत मनकायबाट मबद्यालयहरूको आवश्यक ववविर् मलने,
स्वास््य सूचकांकलाई ध्यानमा िाखी समस्या ि प्राथममकताको आधािमा ववद्यालय ि ववषयबस्तु छनौट र्ने,
अत्यावश्यकीय स्वास््य सेवाहरुको ववषयबस्तुहरु समावेश र्िी प्रत्येक ववषयको स्तिीय पाठयोजना तथा
आवश्यक पाठ्य सामग्रीहरु तयाि र्िे ि काययक्रम संचालन र्ने र्िाउने,
मबद्यालय स्वास््य चशक्षा काययक्रम संचालन र्नुय पूवय सम्बचन्त्धत मबद्यालयसंर् समन्त्वय र्िी काययक्रमको र्दन
मनचश्चत र्िी ववद्यालयको सिसर्ाई, शौचालय, खानेपानीको मुहान तथा श्रोतको सिसर्ाई र्िाउने,
ववद्याथीहरुको सामान्त्य स्वास््य पिीक्षर् र्ने ि मौज्दात भए स्वास््य पिीक्षर् अनुसािको औषमध ववतिर् र्ने,
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उच्च माध्यममक तथा माध्यममक ववद्यालयमा प्रत्येक कक्षामा तहर्त रुपमा उमेि सुहाउँदो ववषयमा प्रचशक्षर्
र्ने,
कक्षार्त चशक्षर् व्यावहारिक तथा अभ्यास ववमधमा आधारित भएि र्नुय पदयछ ति आधािभूत ववषयहरु जस्तै
धुम्रपान तथा सूमतयजन्त्य पदाथय, कोमभि-१९, सिसर्ाई, सावुन पानीले हात धुन,े शौचालयको प्रयोर्,
र्भयमनिोधक साधन, मवहनावािी स्वच्छता व्यस्थापन ि वकशोिावस्थाको बािे मा छु टाउनु हुँदैन,
ववद्यालयका स्वास््य चशक्षा, सामाचजक चशक्षा अध्यापन र्ने चशक्षक चशचक्षकाहरुलाई िाविय स्वास््य
काययक्रमहरु, नीमत, लक्ष्य, स्वास््य सेवाहरु, आर्दको बािे मा जानकािी र्िाउने,
ववद्यालयमा स्वास््य चशक्षा ववषयमा िाविय स्वास््य काययक्रमहरु, नीमत, लक्ष्य, स्वास््य सेवाहरु अनुरुप
पठनपाठनको लामर् अमभप्रेरित र्ने ।
िाविय स्वास््य,चशक्षा सूचना तथा संचाि केन्त्रको वेब साइट www.nheicc.gov.np ि र्ेसबुक पेज
www.facebook.com/nheicc बाट संदेश सामग्री मलन सवकनेछ।
काययक्रममा समावेश र्नय सवकने ववषयहरुः
वकशोिवकशोिी प्रजनन स्वास््य, सुिचक्षत मातृत्व, परिवाि मनयोजन बािे जानकािी,
कोमभि-१९, धुम्रपान तथा सूमतयजन्त्य पदाथय, क्षयिोर्, औलो, िेंर्,ु जापामनज इन्त्सेर्लाइवटस, कालाजाि
िोकथाम ि अन्त्य सने तथा नसने िोर्हरु ि पिचजवी (जुका) को कािर्, लक्षर् ि िोकथामका उपायबािे
जानकािी,
स्वास््य संस्था बाट उपलव्ध हुने सेवाहरु ि समय समयमा संचालन र्रिने अमभयानका बािे मा जानकािी;
महामािी िोकथाम ि मनयन्त्रर्का बािे मा जानकािी,
व्यचिर्त तथा वाताविर्ीय सिसर्ाई, शौचालयको प्रयोर्, सावुन पानीले हात धुने सम्बन्त्धी जानकािी र्दने
ववषयसँर् सम्बचन्त्धत उपलब्ध शैचक्षक सामग्रीहरु प्रयोर् र्ने,
चशक्षक चशचक्षकाहरूको जानकािीका लामर् िाविय स्वास््य नीमत, िर्नीमत, लक्ष्य, काययक्रम, सेवाहरु, िाविय
स्वास््य चस्थमत ि स्वास््य सूचाकाङ्कहरु, मबद्याथीहरुलाई र्दनु पने स्वास््य ववषयको ज्ञान, सीप ि उनीहरुले
उपभोर् र्नुय पने स्वास््य सेवाहरु आर्द ववषय पमन समावेश र्ने ।

अवमधः स्वीकृत बावषयक लक्ष्य एवं खरिद योजना अनुसाि तोवकएको रैमामसकमा ।
बजेट बाँिर्ाँि
ि खचय र्ने
आधाि

प्रदे शको स्वास््य चशक्षा, सूचना तथा संचाि केन्त्रको स्वीकृत बजेट बाँिर्ाि अनुसाि ।
बजेट खचय र्दाय अथय मन्त्रालय द्वािा जािी काययक्रम सञ्चालन मनदे चशका (पमछल्लो संस्किर्), सावयजमनक
खरिद ऐन, मनयमावली तथा आमथयक ब्यवस्थापन सम्बचन्त्ध मनयम अमनवायय पालना र्नुय पनेछ ।
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अमभलेख तथा

कायय सम्पन्न भए पश्चात िाविय स्वास््य चशक्षा सूचना तथा संचाि केन्त्रलाई काययक्रम संचालन ि खचयको

प्रमतबेदन

समग्र प्रमतवेदन तयाि र्िी पेश र्नुय पने छ ।

८. स्वास््य र्दवसहरु मनाउने काययक्रम
परिचय

मनर्दयि नािा सवहत स्वास््य सम्बन्त्धी र्दवसहरु जस्तैः ववश्व सूतीजन्त्य पदाथय िवहत र्दवस, स्वास््य सेवा
र्दवस, ववश्व हात धुने र्दवस, सुिचक्षत मातृत्व र्दवस आर्द मनाउने र्रिन्त्छ । यस्ता र्दवसको अवसिमा ववमभन्न
वकमसमका काययक्रमहरु जस्तै: -याली, अमभयान, अन्त्तिवक्रया, माइवकङ, ववद्यालय स्तिीय स्वास््य काययक्रम
आर्द आयोजना र्िी मनाउन सवकन्त्छ । समुदायका मामनसहरुलाई सहभार्ी र्िाई स्वास््य सम्बन्त्धी र्दवसहरु
मनाउनाले समुदायका मामनसहरुको चेतनास्तिमा अमभवृवद्ध हुने र्दयछ ि उनीहरुको स्वास््य सम्बन्त्धी धािर्ा
एवं व्यवहािमा सकािात्मक परिवतयन ल्याई उपलब्ध स्वास््य सेवाको उपयोर् र्नय समेत अमभप्रेरित र्दयछ ।
स्वास््य महाशाखा, प्रदे श स्वास््य मनदे शनालय तथा स्थानीयतहको नेतत्ृ व ि ववमभन्न संघ/संस्थाको समन्त्वयमा
उपलब्ध स्थानीय श्रोत ि साधनको उपयोर् र्िी मनाउन सवकने छ । यी लर्ायत अन्त्य स्वास््य सम्बन्त्धी
र्दवसहरु पमन स्थानीय स्रोत ि साधनको उपयोर् र्िी ववमभन्न काययक्रमहरुको आयोजना र्िी मनाउन
सवकनेछ ।

उद्धेश्य

स्वास््य सम्बन्त्धी र्दवसहरु ववमभन्न काययक्रमहरुको आयोजना र्िी मनाउने,
यस्ता अवसि पािे ि समुदायमा स्वास््य सम्बन्त्धी ववषयहरुको बािे मा जानकािी र्िाई ज्ञानको स्ति अमभवृवद्ध
र्नय, स्वस्थ व्यवहाि अपनाउन ि उपलब्ध स्वास््य सेवाको उपयोर् र्नय समेत अमभप्रेरित र्ने ।

अपेचक्षत प्रमतर्ल

समुदायमा स्वास््य सम्बन्त्धी ववषयहरूमा सचेतना अमभवृवद्ध हुनक
ु ो साथै स्वस्थ व्यवहाि प्रवद्धयन तथा उपलब्ध
स्वास््य सेवाको उपयोर्मा वृवद्ध हुने ।

संचालन

प्रकृया

काययक्रम सं चालन हुने स्थानः प्रदे श ।
लचक्षत समूह/सहभार्ी समूह: सवयसाधािर्, मवहला, बालबामलका, परकाि, मवहला स्वास््य स्वंयसेववका,
स्वास््यकमी, चशक्षक, ववद्याथी, युवा समुह, स्थानीय अर्ुवा, स्थानीय नेता, समाज सेवीहरु, वपछमिएका वर्य,
आमा समुह लर्ायत सम्बचन्त्धत सिोकािवालाहरू ।
सहजकतायः
स्वास््य हेने मन्त्रालयको स्वास््य महाशाखा प्रमुख,
प्रदे श स्वास््य मनदे शक,
स्वास््य हेने मन्त्रालय ि प्रदे श स्वास््य मनदे शनालयमा काययित स्वास््यकमी तथा कमयचािीहरू,
सम्बचन्त्धत स्थानीयतहका स्वास््य संयोजक तथा सह संयोजक,
सम्बचन्त्धत सेवा प्रदायक संस्था प्रमुख ।
(मनधायरित बजेटलाई ध्यानमा िाखेि सम्बचन्त्धत मनकायले ववषयववज्ञहरुलाई सहजकतायको रुपमा तोसन सवकने
छ)
ववमधः पूवत
य यािी
र्दवस मनाउनको लामर् ववस्तृत कायययोजना तयाि र्ने, कुन काययक्रम प्रदे श तथा स्थानीय तहको कुन स्थानमा
संचालन र्ने हो भन्ने कुिा मनधायिर् र्ने ि काययक्रममा सबैको भूममका स्पि पाने,
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काययक्रम संचालनको मममत, स्थान ि समय मनधायिर् र्ने,
काययक्रम संचालनको लामर् आवश्यक सामग्री, सन्त्दे श, प्रस्तुतीकिर्को तयािी र्ने,
काययक्रम अन्त्तिर्त मनाउन सवकने र्दवसहरुः
ववश्व सुतीजन्त्य पदाथय िवहत र्दवस
ववश्व स्वास््य र्दवस
स्वास््य सेवा र्दवस
ववश्व हातधुने र्दवस
परिवाि मनयोजन र्दवस
िाविय मवहला स्वास््य स्वंयसेववका र्दवस
ववश्व एड्स र्दवस आर्द ।
(अन्त्य स्वास््य सम्बन्त्धी िाविय तथा अन्त्तिाविय र्दवसहरु आवश्यकता अनुसाि मनाउन सवकनेछ) ।
र्दवस मनाउने क्रममा र्नय सवकने वक्रयाकलापहरुः
समुदायमा व्यानि, फ्लेसस टाँस्ने,
माईवकङ्ग र्ने,
व्यानि ि प्लेकािय सवहत समुदायको सहभामर्तामा -याली प्रदशयन र्ने,
स्वास््य चशक्षा सामाग्री ववतिर् र्ने,
स्वास््य सम्बन्त्धी र्दवसको मुख्य नािा अनुसािको वक्रयाकलापहरु र्ने,
स्वास््य सम्बन्त्धी र्दवस अन्त्तर्यत अन्त्तिवक्रया वा छलर्ल, ववद्यालयमा हाचजिी जवार् आर्द काययक्रम पमन
आयोजना र्नय सवकनेछ,
काययक्रममा उपचस्थतहरुको उपचस्थती संकलन र्ने ।
बजेट बाँिर्ाँि

प्रदे शको स्वास््य चशक्षा, सूचना तथा संचाि केन्त्रको स्वीकृत बजेट बाँिर्ाि अनुसाि ।

ि खचय र्ने

बजेट खचय र्दाय अथय मन्त्रालयद्वािा जािी काययक्रम सञ्चालन मनदे चशका (पमछल्लो संस्किर्), सावयजमनक

आधाि

खरिद ऐन, मनयमावली तथा आमथयक ब्यवस्थापन सम्बचन्त्ध मनयम अमनवायय पालना र्नुय पनेछ ।

अमभलेख तथा

कायय सम्पन्न भए पश्चात िाविय स्वास््य चशक्षा सूचना तथा संचाि केन्त्रलाई काययक्रम संचालन ि खचयको

प्रमतबेदन

समग्र प्रमतवेदन तयाि र्िी पेश र्नुय पने छ ।

९. सत
ु ीजन्य पदाथभ सेवन तथा मदयपान सेवनको न्यन
ू ीकिण सम्बजन्ि संचाि कायभिम
परिचय

सुतीजन्त्य पदाथय सेवन तथा मध्यपानको कािर् मबश्व लर्ायत नेपालमा नसने िोर्हरु जस्तै मुटुको िोर्,
कलेजोको िोर्, सुर्ि, उच्च ििचाप आर्दको समस्या हुने ि त्यसबाट धेिै मामनसको मृत्यु हुने र्छय
। मामनसहरुको व्यवहाि परिवतयन र्नय उनीहरुमा यस्ता पदाथयको सेवनले पाने व्यचिर्त असि,
पारिवारिक समस्या ि आम समाजलाई पाने समस्याहरुको वास्तववक बोध र्िाई उनीहरुको
जीवनशैलीमा परिवतयन ल्याउनु आवस्यक हुन्त्छ ।यस्ता समस्या व्यचि स्वयंको प्रयास, परिवािका
सदस्यको सहयोर् ि समाजको सामुवहक प्रयासबाट सम्भव हुन्त्छ । यसको प्रयोर्मा कमम ल्याउन
ववमभन्न वकमसमका स्वास््य चशक्षा काययक्रमहरु ि सम्बचन्त्धत सिोकािवालाहरुको सहयोर् जस्तै च ुिोट
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तथा मर्दिा मबक्रेताहरुले त्यसको मबवक्र ववतिर्को लामर् प्रचाि प्रसाि नर्ने, मबवक्र र्ने समय तोसने,
जोचखममा पने समुह जस्तै बच्चा, र्भयवती आमालाई मबकी नर्ने । यसरि सबैको सवक्रय सहभार्ीतामा
धुम्रपान ि मध्यपानलाई एक सामाचजक समस्याको रुपमा अङ्गीकाि र्रि समयमै स्वास््य चशक्षा, संचाि
तथा उपयुि वाताविर्को सृजना र्िे ि न्त्यूनीकिर् र्नय सवकन्त्छ ।
उद्धेश्य

धुम्रपान ि मध्यपानको अवस्था ि त्यसबाट पने व्यचिर्त ि सामुवहक असिको बािे मा सचेतना जर्ाउने,
स्थानीय मनकायहरुसंर्को सहकाययमा धुम्रपान तथा मध्यपान न्त्यूनीकिर्को अमभयानमा उनीहरुलाई
प्रमतबद्ध र्िाउन पहलर्ने।

अपेचक्षत प्रमतर्ल

समुदायमा मामनसको धुम्रपान तथा मध्यपान र्ने व्यवहाि परिवतयन र्रि त्यसको प्रयोर्को दि कम र्नय
सवकने ि त्यस्ता अम्मलको कािर् हुनससने मृत्युदि

संचालन प्रकृया

घटाउने।

काययक्रम सं चालन हुने स्थानः प्रदे श तथा सम्बचन्त्धत चजल्लाहरु ।
लचक्षत समूह/सहभार्ी समूह: सवयसाधािर्, मवहला, बालबामलका, परकाि, मवहला स्वास््य स्वंयसेववका,
स्वास््यकमी, चशक्षक, ववद्याथी, युवा समुह, स्थानीय अर्ुवा, स्थानीय नेता, समाज सेवीहरु, वपछमिएका वर्य,
आमा समुह लर्ायत सम्बचन्त्धत सिोकािवालाहरू ।
सहजकतायः
स्वास््य हेने मन्त्रालयको स्वास््य महाशाखा प्रमुख,
प्रदे श स्वास््य मनदे शक, स्वास््य चशक्षा अमधकृत,
स्वास््य हेने मन्त्रालय ि प्रदे श स्वास््य मनदे शनालयमा काययित स्वास््यकमी तथा कमयचािीहरू,
चजल्ला स्वास््य कायायलयमा काययित स्वास््यकमीहरु,
सम्बचन्त्धत स्थानीयतहका स्वास््य संयोजक तथा सह-संयोजक,
सम्बचन्त्धत सेवा प्रदायक संस्था प्रमुख।
(मनधायरित बजेटलाई ध्यानमा िाखेि सम्बचन्त्धत मनकायले ववषयववज्ञहरुलाई सहजकतायको रुपमा तोसन सवकने
छ)
ववमधः
पूवत
य यािी
ववस्तृत कायययोजना तयाि र्ने, कुन काययक्रम प्रदे श, चजल्ला तथा स्थानीयतहको कुन स्थानमा संचालन र्ने हो
भन्ने कुिा मनधायिर् र्ने ि काययक्रममा सबैको भूममका स्पि पाने,
काययक्रम संचालनको मममत, स्थान ि समय मनधायिर् र्ने,
काययक्रम संचालनको लामर् आवश्यक सामग्री, सन्त्दे श, प्रस्तुतीकिर्को तयािी र्ने,
िाविय स्वास््य,चशक्षा सूचना तथा संचाि केन्त्रको वेब साइट www.nheicc.gov.np ि र्ेसबुक पेज
www.facebook.com/nheicc बाट संदेश सामग्री मलन सवकनेछ,
अन्त्तिवक्रया काययक्रममा समाबेश र्नय सवकने मबषयबस्तुहरु:
सुतीजन्त्य पदाथय तथा मध्यपानको वतयमान अवस्था
सुतीजन्त्य पदाथय तथा मध्यपान ि यसको सेवनले स्वास््यमा पाने असिहरु
सुतीजन्त्य पदाथय तथा मध्यपान सेवनको न्त्यमु नकिर्का लामर् सम्बचन्त्धत मनकायको भूममका
उपलब्ध ऐन, मनयमको पालना ि कानुनी प्राबधान ।
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अमभमुखीकिर् सं चालनको प्रवक्रया, शैचशक सामग्री तथा चशक्षर् ववमधहरु:
काययक्रममा उपचस्थतहरुको उपचस्थती संकलन र्ने ।
सहभार्ीहरुलाई स्वार्त तथा परिचयात्मक काययक्रम ।
सामुवहक छलर्ल, भाषर् तथा प्रस्तुतीकिर्, पिामशय आर्दको ववमधबाट पैिवी वा अमभमुखीकिर् र्दने ।
पम्पलेट , चफ्लप चाटय, मेटा कािय, न्त्यज
ु वप्रन्त्ट आर्दको माध्यमबाट चशक्षर् र्िाउने ।
बजेट बाँिर्ाँि

प्रदे शको स्वास््य चशक्षा, सूचना तथा संचाि केन्त्रको स्वीकृत बजेट बाँिर्ाि अनुसाि ।

ि खचय र्ने

बजेट खचय र्दाय अथय मन्त्रालयद्वािा जािी काययक्रम सञ्चालन मनदे चशका (पमछल्लो संस्किर्), सावयजमनक

आधाि

खरिद ऐन, मनयमावली तथा आमथयक ब्यवस्थापन सम्बचन्त्ध मनयम अमनवायय पालना र्नुय पनेछ ।

अमभलेख तथा

कायय सम्पन्न भए पश्चात िाविय स्वास््य चशक्षा सूचना तथा संचाि केन्त्रलाई काययक्रम संचालन ि खचयको

प्रमतवेदन

समग्र प्रमतवेदन तयाि र्िी पेश र्नुय पने छ ।
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अनस
ु च
ू ी १:

प्रदे श तथा स्थानीय तहमा सम्पाहदत स्वास््य र्शिा, सूचना तथा संचाि कायभिम को मार्सक प्रततबेदन फािाम
सूचक

लक्ष्य संख्या

सेवा मलनेको
संख्या

प्रर्मत

प्रमतशत

ववद्यालय स्वास््य चशक्षा काययक्रम संचालन पटक ि सेवाबाट
लाभ मलएकाहरुको संख्या)

सुतीजन्त्य पदाथय सेवन तथा मध्यपान सेवनको न्त्यूनीकिर्
सम्बचन्त्ध संचाि काययक्रम संचालन पटक

स्थानीय आमसंचाि माध्यमहरूबाट जम्मा सन्त्दे श प्रसािर्
(केवल टेमलमभजन)

स्थानीय आम संचाि माध्यमहरूबाट जम्मा सन्त्दे श प्रसािर्
(अनलाइन)

स्थानीय आम संचाि माध्यमहरूबाट जम्मा सन्त्दे श प्रसािर्
(एर्एम)

स्थानीय आम संचाि माध्यमहरूबाट जम्मा सन्त्दे श प्रसािर्
(परपमरका)

स्वास््य प्रबधयन सेवा सम्बचन्त्ध मममियाकमी ि
स्वस््यकममयहरुका लामर् पैिबी काययक्रम

संचालन (पटक)

स्वास््य प्रबधयन सेवा सम्बचन्त्ध पैिवी बैठकमा उपचस्थत
मममियाकमी ि स्वस््याकमीहरुको संख्या

यस मवहनामा स्वास््य र्दवसहरु मनाएको पटक (जम्मा
र्दवस मध्ये)

आमा समुह तथा मवहला स्वास््य स्वयंसवे वकाहरूका लामर्
सामाचजक व्यवहाि परिवतयन काययक्रममा संचालन पटक
स्वास््य आमा समुहमा छलर्ल र्िे का मबषय बस्तुहरु
अनुर्मन तथा सुपिीवेक्षर् र्िे को पटक
तयाि गने:

रुजु गने:

प्रमाखणत गने:
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जम्मा िकम
खचय

