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समविगत मागगदर्गन 

 

स्वास््य काययक्रमहरूको प्रभावकारी कायायन्त्वयन तथा एकरूपता काययक्रम सञ्चालन गनय सहजीकरण गराईने ईद्दशे्यले ननम्न बमोनजम  

समनिगत मागयदर्यन तयार गररएको छ । काययक्रम सम्पन्त्न भएपश्चात प्रादनेर्क मन्त्रालय र संघीय स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा 

काययक्रमसंग सम्बनन्त्धत महार्ाखामा ननम्न बमोनजमका प्रनतवेदनहरु पठाईनपुने छ । 

 काययक्रमहरूको भौनतक तथा नवनिय नववरण चौमानसकर वानषयक रुपमा रूपमा रानरिय योजना अयोगको केन्त्रीय ऄनगुमन, 

मलू्याकंन फाराम नं. २ बमोनजम पठाईन ुपनेछ । 

 सम्बनन्त्धत कायायलय, स्वास््य संस्था र स्वास््यकमी  तथा प्रनतनननधहरुले काययक्रम सम्पन्त्नताको नवस्ततृ  प्रगनत प्रनतवेदन ।  

प्रनतवेदनको ढााँचा ईपलब्ध गराआएका नक्रयाकलापहरुका लानग सोही बमोनजम प्रनतवेदन गनुयपनेछ । 

 स्थानीय तहको अन्त्तररक स्रोतवाट सञ्चानलत स्वास््य काययक्रमहरूको नववरण समेत प्रनतवेदन मा समावेर् गनुयहुन ऄनरुोध  

छ । 

 स्थानीय तह मातहतका सबै स्वास््य संस्थाहरुले प्रवाह गरेको स्वास््य सेवाको त्याङ्कीय नववरण स्वास््य ब्यवस्थापन 

सचूना प्रणालीमा मानसक रुपमा प्रनवि गनुय, गराईन ुपनेछ । साथै ऄन्त्य ब्यवस्थापन सचूना प्रणालीको मापदण्ड ऄनसुार 

त्याङ्कको प्रनवनि तथा प्रनतवेदन गनुयपनेछ । 

 

काययक्रमको प्रभावकारी कायायन्त्वयनका लानग अवश्यक सहयोग र सहनजकरणका लानग प्रदरे् तथा संघस्तरका सम्बनन्त्धत महार्ाखा 

तथा केन्त्रहरुसाँग समन्त्वय गनय सनकनेछ । साथै प्रदरे् तथा संघस्तरमा रहकेा काययक्रमसाँग सम्बनन्त्धत महार्ाखा तथा केन्त्रहरुबाट 

काययक्रमको ऄनगुमन हुन सक्ने। 

 

सर्तय ऄनदुानका रुपमा नबननयोनजत रकम काययक्रम सञ्चालनका लानग कम हुन गएमा वा काययक्रम नवस्तार गरी सञ्चालन गनय 

अवश्यक भएमा स्थानीय तहमा थप श्रोत पररचालन गरी काययक्रम सञ्चालन गने । 

 

काययक्रमका लानग बजेट बााँडफााँडका अधार यस मागयदर्यनमा ईल्लेख गररएकोमा सोही बमोनजम तथा बााँडफााँडका अधार ईल्लेख 

नभएकाको हकमा नक्रयाकलापको ईद्दशे्य र ऄपेनित लक्ष्य ऄनरुुप हुने गरी स्थानीय अवश्यकता ऄनसुार बााँडफााँड गरी नक्रयाकलाप 

सञ्चालन गने । 

 

स्वीकृत दरबन्त्दी तथा बजेटको पररनध रहरे मार सेवा प्रवाह सचुारूलाइ प्राथनमकता नदइ सेवा करारका कमयचारीको ब्यवस्थापन गने। 

 

स्थानीय तहका लानग औषनध तथा औषधीजन्त्य सामाग्री खररद गदाय संघ तथा प्रदरे्स्तरवाट प्राप्त नहुने वा कम मारामा ईपलब्ध हुनसक्ने 

तथा स्थानीय तहमा बनढ अवश्यक पने औषनध तथा सामाग्रीहरूलाआय प्राथनमकता नदने ।  

 

स्थानीय तह ऄन्त्तरगतका स्वास््य सम्वन्त्धी काययहरू काययक्रमको प्रकृनत ऄनसुार स्थानीय तह ऄन्त्तरगतको स्वास््य र्ाखा, सम्बनन्त्धत 

स्वास््य संस्था लगायतका सम्बनन्त्धत ननकायहरु माफय त काययक्रम सञ्चालन गररने व्यवस्था नमलाईने । 

 

संघ तथा प्रदरे् तहबाट स्थानीय तहका लानग औषनध, खोप लगायतका स्वास््य सामाग्रीहरूको अपनूतय सम्बन्त्धी कायय सामानजक 

नवकास मन्त्रालय ऄन्त्तरगत प्रादनेर्क स्वास््य ननदरे्नालय, सानवकका जनस्वास््य कायायलय एवं प्रादनेर्क स्वास््य कायायलय माफय त 

हुने भएकोले सोही ऄनरुूप समन्त्वय गरीअपनूतयको ब्यवस्थापन कायय गने । 

 

महामारी तथा महामारीजन्त्य ऄवस्थाको व्यवस्थापनको लानग अवश्यकता ऄनसुार संघ तथा प्रदरे् तहसंगको समन्त्वय तथा सहकाययमा  

अवश्यकतानसुार काययक्रम सञ्चालन गने, गराईने  । 

 

स्वीकृत काययक्रम तथा प्राप्त ऄनख्तयारी ऄनसुारको ननदरे्न र खचय गदाय सावयजननक खररद ऐन २०६३ र ननयमावली २०६४, काययनवनध 

ऐन २०५५ र ननयमावली २०६४ तथा भ्रमण खचय ननयमावली २०६४, ऄथय मन्त्रालयवाट जारी गररएको कायय सञ्चालन ननदनेर्का 

२०७३ को प्रनक्रया ऄनसुार काययक्रम सञ्चालन गने । 
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१. रावरिय क्षयरोग कायगक्रम  

 

१) कायगक्रमको नामः ईपचार केन्त्रमा औषधी भन्त्डार गनग दराज खरीद 

पररचय ियरोग ननदान तथा ईपचारमा प्रयोग हुने औषनधहरु संवेदननर्ल हुने भएकाले यसलाइ सरुनित ढंगबाट 

भण्डारण गरी गणु्स्तर कायमराख्द ैनवतरण गनय यो कृयाकलाप रानखएको हो । 

ईद्दशे्य ियरोग ननदान तथा ईपचारमा प्रयोग हुने औषनधहरु, सामग्री तथा ियरोग व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने फमय, फरमेट 

सरुनित भण्डारण गने । 

स्पेनर्नफकेसन • साआजः कम्तीमा ईचाआ ६’ चौडाआ २.५’ भएको 

• १८ गेजको स्टीलको  पाताबाट बनेको हुन ुपने । 

• दराज ३ खण्ड भएको हुन ुपने पनहलो खण्डमा औषनध, दोस्रो खण्डमा ियरोग व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने फमय 

फरमेट तथा तेस्रो खण्डमा ऄन्त्य सामग्री भण्डारण गनुय पने छ । 

• पनहलो खण्डमा औषनध भण्डारण गनय छुट्टाछुटै्ट औषनध राख्ने बक्स हुन ुपने र सनजलै खोल्न बन्त्द गनय सनकने 

र ताला लगाईने नमल्ने खालको हुन ुपने । 

• औषनध राख्ने खण्डमा हावा ओहोर दोहोर गनय दराजको दवैु परट्ट स–साना प्वाल हुन ुपने छ । 

(स्टीलको दराज ईपलब्ध नभएमा स्थानीयस्तरमा ईपलब्ध स्रोत साधनबाट तयार गनय सनकनेछ) 

सञ्चालन प्रकृया • काययिेर नभरका ियरोग ईपचार केन्त्र (र्हरी स्वास््य केन्त्र स्वास््य चौकी प्रा.स्वा.के.तथा ऄस्पताल)मा 

दराजको स्टक र अवश्यकता पनहचान गने  

• सावयजननक खररद ऐन , २०६३ तथा सावयजननक खररद ननयमावली , २०६४ (संर्ोधन सनहत) ऄनसुार 

अवश्यक प्रनक्रया परूा गरर मानथ ईल्लेनखत specification ऄनसुारको दराज खररद गने  

• खरीद भएको दराज यथार्क्य चााँडो काययिेर नभरका ियरोग ईपचार केन्त्र (र्हरी स्वास््य केन्त्र स्वास््य 

चौकी प्रा.स्वा.के.तथा ऄस्पताल) मा ईपलब्ध गराईन ुपने । 

ऄपेनित प्रनतफल औषनध तथा ऄन्त्य सामग्री सरुनित भण्डारण भएको हुनेछ । 

ऄनभलेख प्रनतवेदन ऄनसुचूी ४ ऄनसुारको नववरण प्रदरे् स्वास््य ननदरे्नलाय र रानरिय ियरोग केन्त्रमा पठाईन ुपने। 

 

२) कायगक्रमको नामः वनजी स्वास््य ससं्था (मेवडकल कलेज,ऄस्पताल, नवसगङ होम तथा पोवलक्लीनीक) सगं समन्त्वय 

गरी क्षयरोग ईपचार व्यवस्थापन मुलप्रवाहीकरणमा ल्याईने   

पररचय नेपालममा ननजी  स्वास््य संस्थाहरुबाट पनन ियरोगको ननदान तथा ईपचार सेवा प्रवाह भैरहको तर ती सेवाहरु 

रानरिय ियरोग काययक्रम ऄनसुार ऄनभलेख तथा प्रनतवेदन नभएकोले ती संस्थाको सेवालाआ रानरिय ियरोग 

काययक्रम प्रणली नभर मलुप्रवाहीकरण गनय यो काययक्रम रानखएको हो ।   

ईद्दशे्य • ननजी िेरबाट प्रदान गररएको ियरोग ननदान तथा ईपचार सेवाको ऄनभलेख तोनकएका फाराममा राख्न 

लगाइ ननयनमत प्रनतवेदन गनय लगाईने  । 

• रानरिय ियरोग काययक्रमले तोकेको मापदण्ड ऄनसुार ननदान तथा ईपचार व्यवस्थापन भए नभएको ऄनगुमन  

सनुननश्चत गने  

लनित समहू ियरोग काययक्रमको मलुधारमा नरहकेा ननजी िेरका ियरोग ननदान तथा ईपचार सेवा प्रदायकहरु 

काययक्रम 

सञ्चालन ऄवनध 

• ऄनभमनुखकरण  प्रथम चौमानसक नभर 

• ऄनगुमन कम्तीमा २ मनहनाको एक पटक 

• समीिा वैठक तेस्रो चौमानसक ऄबनधमा 

सञ्चालन प्रकृया • स्थानीय तहको काययिेर नभर सञ्चानलत ननजी स्वास््य संस्था (नर्िण ऄस्पताल , ऄस्पताल, पोली 

क्लीनीक ननसयङ होम, प्रयोगर्ाला, फामेसी अनद) हरुको लगत तयार गने । 

• त्यस्ता संस्थाका ऄनभलेख प्रनतवेदन गने कमयचारीको सहभानगतामा १ नदने ऄाानाभमनुखकरण काययक्रम 

सञ्चालन गने ।  

• ऄनभलेख प्रनतवेदनका नवद्यमान समस्या र अगामी नदनमा ननयनमत ऄनभलेख प्रनतवेदन गनय गररन ुपने 

काययक्रमको सचूी तयार गने । 

• ियरोग सेवा ऄनभलेख तथा प्रनतवेदन फारामहरु ईपलब्ध गराईने । 

• बजेट को पररधी नभर रनह कम्तीमा २ मनहनाको एक पटक सम्बनन्त्धत सस्थाको ऄनगुमन गने ।  

बजेट बााँडफााँड मसलन्त्द तथा सञ्चार खचय बानषयक रु ६००० 
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ऄपेनित प्रनतफल नीजी िेरबाट प्रदान भएको ियरोग ननदान तथा ईपचार सेवा मलुधारमा अएको हुनेछ । 

 

३) कम्यूवनटी डट्स कायगक्रम लागु भएका वजल्लामा कायगक्रम सञ्चालन खचग  

पररचय स्वास््य संस्थामा अधाररत प्रत्यि ननगरानीको ईपचार पद्धनत समय सापेि नवरामीहरुकालानग पह ाँच तथा 

सवयसलुभ नदनेखएकोले समदुायकै व्यनि  माफय त घरपायकमै ियरोगका ईपचार ईपलब्ध गराइ ियरोग ननको 

हुने दरमा बनृद्ध गनय यो काययक्रम रानखएको हो । 

ईद्दशे्य प्रत्येक नदन स्वास््य संस्थामा अइ प्रत्यि ननगरानीमा ईपचार नलन नसक्ने ियरोगका नवरामीलाइ समदुायस्तरमै 

ियरोग ईपचार सेवा ईपलब्ध गराईने । 

लनित समहू र्ारीररक रुपले ऄसि र ऄपांगता भएका ियरोगका नवरामी, ६० बषय मानथ ईमेर भएका ियरोगका नवरामी, 

बालबानलकाहरु, पणूयरुपले अराम गनुयपने नवरामी, गभयवती तथा सतु्केरी ऄवस्थाका ियरोगका नवरामी, 

माननसक ऄसनु्त्तलन भएका ियरोगका नवरामीहरु, दघुयटनामा परी नहडडुल गनय नसक्ने, नवद्याथी,  कमयचारी, 

मजदरु अनद (जो डट्स केन्त्र खलु्ला रहकेो ऄवनधमा अइ ईपचार गनय ऄसमथय भएको)  

सञ्चालन प्रकृया • समदुायमा अधाररत ियरोग ईपचार काययक्रम मापदण्ड ऄनसुार स्वास््य संस्था (ईपचार केन्त्र)  मा रहकेा 

नवरामीहरुको लगत तयार गने । 

• समदुायमा अधाररत ियरोग ईपचार सेवामा रानखन ुपने ियरोगका नवरामीहरुको (जम्मा नवरामीको 

ऄनधकतम ४० प्रनतर्त)  नववरण ईपचार केन्त्र ऄनसुार प्राप्त गरर स्वीकृत बानषयक काययक्रम तथा बजेटका 

अधारमा सम्बनन्त्धत स्वास््य संस्था (ईपचार केन्त्र)लाइ ऄनमुनत प्रदान गने  

• नवरामीलाइ ईपचार ऄवनधभर सेवा नदए वापत सेवा प्रदायकलाइ र ईपचारमा रहकेा नवरामीलाइ ईपचार 

ऄनगुमन गरे वापत स्वास््यकमीलाइ तोनकएको रकम ईपलब्ध गराईने ।  

• समदुायमा अधाररत ियरोग ईपचार व्यवस्थापन गने स्वास््य संस्था प्रमखु वा काययक्रम फोकल पर्यनलाइ 

पेश्की रकम ईपलब्ध गराईन ुपनेछ । स्वास््य संस्थाबाट भएको खचयको अधारमा (नबल भौचर ऄनसुार) 

पेश्की फछयौट  गद ैलैजान ुपदयछ । 

• समदुायमा अधाररत ईपचार व्यवस्थापनमा रहकेा नवरामीको परीिण तथा ऄनगुमनको व्यवस्था गने । 

बजेट बााँडफााँड क) स्वास््यकमीः कम्यनूनटी डट्समा ईपचाररत नवरामीको घरमा गइ ऄनगुमन गरे वापत प्रनत नबरामी (मतृ्य ू

भएको र ईपचार परुा गरेको) एकमसू्ट यातायात खचय रु ५००।०० 

ख) समदुायमा अधाररत ियरोग ईपचार सेवा प्रदायकः ईपचार ऄवनधभर सेवा नदएवापत प्रनत नवरामी (मतृ्य ू

भएको र ईपचार परुा गरेको) एकमसू्ट यातायात खचय रु.१५००।०० 

नोटः ईपरोिानसुार खचय गदाय नबननयोनजत रकम वा जम्मा नवरामीको ऄनधकतम ४० प्रनतर्त नवरामीलाइ नदआने 

रकम मध्ये जनु कम छ सोही ऄनसुार गने  ।  

ऄपेनित प्रनतफल प्रत्येक नदन स्वास््य संस्थामा अइ प्रत्यि ननगरानीमा ईपचार नलन नसक्ने ियरोगका नवरामीलाइ समदुायस्तरमै 

ियरोग ईपचार सेवा ईपलब्ध भएको हुनेछ । 

ऄनभलेख प्रनतवेदन सामदुायमा अधररत डट्स काययक्रम ननदनेर्कामा तोके बमोनजमको ऄनभलेख राख्नपुन े

 

 ४) स्थानीय तह सञ्चालन खचग (फमग फरम्याट , फोटोकपी तथा अवश्यक सामग्री खरीद) 

पररचय फमय फरम्याट, फोटोकपी तथा अवश्यक सामग्री खरीदको लानग यो काययक्रम रानखएको हो । 

ईद्दशे्य ियरोग काययक्रमको व्यवस्थापकीय कायय सञ्चालनमा (रेकनडयङ ररपोनटयङ, फमय फम्यायट फोटोकपी, नप्रनन्त्टङ, 

मसलन्त्द अनद) सहजीकरण गनय । 

सञ्चालन प्रकृया • ियरोग ननदान तथा ईपचार सेवाको ऄनभलेख तथा प्रनतवेदन गनय अवश्यक फाराम तथा काययक्रम सञ्चालन 

गनय अवश्यक फोटोकपी,नप्रनन्त्टङ अनद अवश्यकताका अधारमा   गन े

• प्राथनमकताका अधारमा ियरोग काययक्रम व्यवस्थापनमा खचय गनय सनकनेछ । 

ऄपेनित प्रनतफल ियरोग ईपचार व्यवस्थापनमा सहजीकरण भएको हुनेछ । 

 

५) रुपन्त्देही र धनुषा वजल्लामा डी अर होस्टेल सञ्चालन ऄनुदान  

पररचय र्ारीररक रुपमा ऄसि,अनथयक रुपले कमजोर भौगोनलक नवकटताका कारण सेवा नलन कनठन भएका औषनध 

प्रनतरोधी ियरोगका नवरामीहरुलाइ ईपचारमा सहजता ल्याईन यो काययक्रम रानखएको हो । 

ईद्दशे्य औषनध प्रनतरोधी ियरोगका नवरामीहरुलाइ ननयनमत ईपचार, ईनचत वसोवास तथा सन्त्तुनलत भोजनको 
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व्यवस्था गरी पणूय रुपमा रोग ननको पाने । 

नबरामीहरु 

होस्टेलमा राख्न ु

पने अधारहरु 

• नबननयोनजत बजेट, ईपलब्ध र्ैया संख्या अनद र ननम्न प्राथनमकताका अधारमा   नवरामीहरुलाइ होस्टेलमा 

राख्ने व्यवस्था नमलाईने । 

• कमजोर अनथयक ऄबस्था भएका, सकुुम्बासी, ऄसि, ऄपांग 

• भौगोनगक कारणले दनैनक ईपचारमा अईन ऄसमथय नवरामीहरु । 

• भौलोनगक नहसावले ननजक भएपनन पाररवाररक हरेचाह नपाएका नवरामीहरु   

• कमजोर र्ारररीक ऄबस्था भइ नबर्ेष हरेचाह गनुय पने नबरामीहरु ।  

• कल्चर नेगेनटभ नभएसम्मका नबरामीहरु 

• होस्टेलमा बस्न चाहने नवरामीहरु 

सञ्चालन प्रकृया • नबननयोनजत बजेट तथा प्रचनलत अनथयक ऐन ननयमको पररनधनभर रही होस्टेल सञ्चालनका लानग 

अवश्यक जनर्नि तथा दनैनक कायय सञ्चालन व्यवस्था गने । 

• डी अर होस्टेलमा नवरामी दनैनक ईपनस्थत भए नभएको ऄनभलेख राख्ने ।  

• मनहनामा एक पटक ऄननवाययरुपमा तथा ऄन्त्य अवश्यकता ऄनसुार नचनकत्सकबाट स्वास््य परीिण गने 

व्यवस्था नमलाईने । 

• दनैनक खाद्य अहार तानलका तयार गरी सोही ऄनसुार होस्टेलमा रहकेा औषनध प्रनतरोधी ियरोगका 

नबरामीहरुलाइ सन्त्तुनलत खाना ईपलब्ध गराईने । नबरामीलाइ ईपलब्ध गराईने खानामा दनैनक २०० नम.नल 

दधु, एक गोटा ऄण्डा र हप्ताको २ पटक माछा मास ुसनहतको खाना ऄननवायय हुन ुपनेछ । 

बजेट बााँडफााँड बजेटको पररनधमा रही ऄनसूचूी ८ ऄनसुार 

 

६) पी.वी.सी. ववरामी तथा पररवारका सदस्यको क्षयरोग परीक्षण गनग यातायात खचग   

पररचय ियरोग सरुवा रोग भएका कारण पररवारका सदस्यहरुलाइ रोग सनै सम्भावना रहकेो तर अनथयक ऄभावका 

कारण स्वास््य संस्थामा जचाईन जाने नगरेकोले ियरोग परीिण गनय पे्रररत गनय यो काययक्रम रानखएको हो । 

ईद्दशे्य ईपचाररत पी वी सी ियरोगका नबरामीका परीवारका सदस्यहरुमा ियरोग ननदान गन े

लनित समहू ियरोगका नवरामीका पररवारका सदस्यहरु 

सञ्चालन प्रकृया • सवै पी वी सी नवरामीलाइ ियरोग लाग्नकुो कारण, सने तररका, रोकथामका ईपायबारे जानकारी गराईने ।  

• पररवारका सदस्यलाइ ियरोगका ३ वटा लिण दखेा परेमा तुरुन्त्त अफुले ईपचार गने स्वास््य संस्थामा 

खकार परीिण सनुबधा भए सोही संस्थामा तथा सो संस्थामा परीिण सनुबधा नभए सनुवधा भएको ननजकको 

संस्थामा खकार नमनूा सनहत जचााँईन नलइ अईन लगाईने । 

• खकार नमनूा जााँच गदाय ियरोग ननदान भएमा दताय गरी ईपचार गने । 

• ियरोग ननदान गनय खकार परीिण गनय अईने पररवारका सदस्यलाइ यातायात खचय माग गनय ऄनसुचूी ३ 

ऄनसुारको ढााँचामा ननवदने गनय लगाईने ।  

• ियरोग ननदान गनय खकार परीिण गनय अईने पररवारका सदस्यलाइ ऄनसुचूी ४ को भरपाइमा ऄनभलेख 

रानख यातायात खचय वापत बढीमा रु २००। प्रनत नवरामी ईपलब्ध गराईने (२ वटा खकार नमनुा)  

• र्ंस्कास्पद ियरोगी भएको तर खकार नमनूा  परीिणमा ियरोगको नकटाण ुनदनेखएका र्ंकास्पद ियरोगका 

नवरामीलाइ एक्सरे तथा जीन एक्स्पटय केन्त्रसम्म जान बढीमा रु २००।०० थप ईपलब्ध गराईन सनकनेछ । 

बजेट बााँडफााँड ईपचाररत पी.वी.सी. ियरोगका नबरामी तथा ियरोगको र्ंका गरी खकार परीिण गराएका पी.वी.सी. 

नबरामीका पररवारका सदस्यलाइ यातायात खचयः २००। (बढीमा) 

ऄपेनित प्रनतफल अनथयक ऄभावका कारण लुकेर बसेका ियरोग भएका नवरामी पिा लागी ईपचार दायरामा अएको हुनेछन । 

 



5 

 

 

७) ईपचाररत क्षयरोगका वबरामीको ईपचारको कोहटग नवतजा , कायगक्रमको प्रगवत एवं चुनौती र क्षयरोग कायगक्रममा 

भएका नया  वबषयमा ईपचार केन्त्रका स्वास््य कमीहरुलाइ ऄध्याववधक गने ईपचार केन्त्र स्तर कोहटग ववशे्लषण 

कायगक्रम 

पररचय ियरोग ननदान तथा ईपचार काययक्रम सञ्चालनमा अइपरेका समस्या तथा समाधानका ईपायबारे छफफल तथा 

ियरोगका नवरामीको ईपचार ननतजाको नवशे्लषण गनय यो काययक्रम रानखएको हो । 

ईद्दशे्य • ियरोग ननयन्त्रण काययक्रमका सचूकहरुको प्रगनत नवशे्लषण तथा नबवेचना गने । 

• काययक्रम कायायन्त्वयनमा अइ परेका समस्या पनहचान तथा समाधान र मानथल्लो ननकायबाट गररन ुपने 

समाधानका ईपायहरु नवशे्लषण गने । 

लनित समहू • स्वास््य संस्था (ियरोग ईपचार केन्त्रका) ियरोग फोकल पसयन १ जना 

• माइक्रोस्कोपी जीन एक्सपटय सेन्त्टरबाट प्रयोगर्ालाकमी  १ जना 

• डी अर सेन्त्टर ियरोग फोकल पसयन १ जना  

सहजकताय स्थानीय तह स्वास््य संयोजक १ जना, त्यांक ऄनधकृत÷सहायक 

सञ्चालन प्रकृया • तोनकएको ढााँचा ऄनसुार संकनलत ियरोग सचूकांकका अधारमा ियरोग काययक्रमको नवशे्लषण र नववेचना 

गने । 

• तपसील बमोनजमका बदुाहरु केन्त्रीत रनह काययक्रम सञ्चालनका क्रममा अइ परेका समस्याहरुको पनहचान 

तथा समाधानका ईपाय बारे छलफल गने । 

• समस्या समाधानका लागी अगामी ऄबधीमा गनुयपने काययहरुको सचूी तयार गने ।  

• पनुः ईपचारमा रहकेा ियरोगका नबरामीले Gene-xpert प्रयोग गरे नगरेको र ियरोग ननदान भइ ईपचार मा 

नअएका नबरामीको संख्या यनकन गरी नवशे्लषण गने । 

• ऄको स्वास््य संस्थाबाट स्थानान्त्तरण भइ अएका तथा ऄकाय संस्थामा स्थानान्त्तरण भआ गएका ियरोगका 

नबरामीहरुको conversion तथा ईपचार ननतजा नमलान गने ।  

• रानरिय ियरोग काययक्रम ऄन्त्तरगत ऄद्याबनधक भएका नवषयबस्तु बारे जानकारी गराईने । 

 

८) लुकेर बसेका क्षयरोगका वबरामी ईपचार दायरामा ल्याईन वर्क्षक समाजसेवी म.स्वा.स्व.से पररचालन  

पररचय   

ईद्दशे्य ियरोग ननदान तथा ईपचारमा समदुायको सहभानगता बढाइ सम्भानवत ियरोगका नवरामीहरुलाइ ननदान र 

ईपचारको दायरामा ल्याईन यो काययक्रम रानखएको हो । 

लनित समहू सम्भानवत ियरोगका नबरामीहरु 

सञ्चालन प्रकृया • ियरोग ननदान तथा ईपचार व्यवस्थापनमा स्वयमसेवक भइ काम गनय इच्छुक स्वयमसेवक (म.स्वा.स्व.से. , 

नर्िक, समाजसेवी, ियरोग ईपचार परुा गरेका व्यनि) छनौट गने ।  

• आच्छुक स्वयंसेवकलाइ ियरोग ननदान तथा ईपचार व्यवस्थापनमा र  स्वयंसेवकको भनूमका बारे 

ऄनभमनुखकरण गने । 

• स्वयंसेवकलाइ तपसीलको नजम्मेवारी नदने  

क) समदुायमा रहकेा सम्भानवत ियरोगका नबरामीलाइ ननजकको ईपचारकेन्त्रमा जचाईन सहजीकरण गने । 

ख) ियरोग ननदान भएका ियरोगका नबरामीलाइ पायक पने ईपचारकेन्त्रमा दताय गराइ ईपचार र्रुु गराईन 

सहजीकरण गने । 

ग) ियरोग ननदान भइ ईपचारमा रहकेो नबरामीले ननयनमत औषनध खाएको सनुननश्चत गने । 

घ) ईपचाररत नबरामीलाइ २(३), ५ मनहना र ईपचारको ऄन्त्तमा खकार पररिणगनय सहजीकरण गने  

स्वयम सेवकलाइ आन्त्सेन्त्टीभ ईपलब्ध गराईदा रोग ननदान भै दताय भएको प्रमाण पेर् गनुय पनेछ । 

बजेट बााँडफााँड प्रचनलत ननयमानसुार, स्वयमसेवक आन्त्सेन्त्टीभः ियरोग ननदान भै ईपचारमा दताय भएका प्रनत नबरामी रु ५००.०० 

ऄपेनित प्रनतफल सम्भानवत ियरोगका नबरामहरु समयमै ननदान भै ईपचारको दायरामा अएका हुनेछन ्। 
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९) स्वास््य ससं्थाबाट टाढा रहेका बस्ती तथा स्वास््य सेवामा पह ूँच कम भएको जनसखं्यामा माआक्रोस्कोपी क्याम्प 

सञ्चालन 

पररचय स्वास््य संस्था टाढा भएका कारण ियरोग जचाईन नअएका सम्भानवत ियरोगका नवरामीहरुको स्थानीय 

स्तरमा ननदान गनय यो काययक्रम रानखएको हो । 

ईद्दशे्य ियरोग ननदान तथा ईपचार गने स्वास््य संस्था टाढा भएका कारण ननदानमा नअएका ियरोगका नबरामी पिा 

लगाइ ईपचारमा ल्याईने । 

लनित समहू समदुाय 

ऄवनध १ नदन ऄनभमनुखकरण, १ नदन घरभेट र २ नदन क्याम्प सञ्चालन 

सहजकताय प्रयोगर्ालाकमी, स्वास््य संयोजक, ईप संयोजक 

सञ्चालन प्रकृया क) िेर छनौटः  

धेरै जनसंख्या भएका गााँईबस्ती, नसमान्त्तकृत तथा नपछनडएका वगय बसोवास गरेको िेर, मौसमी बसाइ सराइ हुने 

स्थल जस्तैः आट्टाभट्टा, खकय , पाटन, खच्चर, भेडा पडावहरु, चरेुभावर िेरको असपास र नदी नकनारामा रहकेो 

बस्ती, धानमयक मेलापवय गमु्वा, नवद्यायल 

ख) ऄनभमनुखकरणः  

• मनहला स्वयंसेनवका, नर्िक, समाजसेवी मध्येबाट १० जनालाइ स्वयम सेवको रुपमा  छनौट गन े

• माइक्रोस्कोपी क्याम्प सञ्चालन गररने नदनको  ३ नदन पनहले सम्वनन्त्धत स्वास््य संस्थाले स्वयमसेवक 

ऄनभमनुखकरण सञ्चालन गनुयपदयछ । 

ग) प्रचारप्रसार 

• स्थानीय सञ्चार माध्यम (एफ एम रेनडयो टेनलनभजन )बाट क्याम्प सञ्चालन हुने स्थान , नमनत र समय बारे 

प्रचार प्रसार गन े

• स्वयम सेवक पररचालन गरी घर दलैो काययक्रम माफय त प्रत्येक घरधरुीसम्म क्याम्प सञ्चालन हुने स्थान, नमनत 

र समय बारे पचाय पम्पप्लेट छपाइ प्रचारप्रसार गने । 

• छनौट भएका िेरका नबद्यालयमा गइ नर्िक नवद्याथी माफय त प्रचार प्रर्ार गने । 

घ) क्याम्प सञ्चालन तयारी 

• अवश्यक ईपकरण (माइक्रोस्कोप , स्लाआड, ररएजेन्त्ट आत्यानद) , फननयचर, फमय, फरम्याट र ऄन्त्य अवश्यक 

सामाग्रीको व्यवस्था गने ।  

• स्वयम ्सेवक पररचालन गरी घर दलैो काययक्रम सञ्चालन गदाय सम्भानवत ियरोगीका नवरामीलाइ नवहानको 

पनहलो खकार नलइ अईन खकार संकलन गने प्लानिकको बट्टा नवतरण गनय लगाईने । 

ङ) क्याम्प सञ्चालन 

• ईपनस्थत सेवाग्राहीलाइ ियरोग पनहचानका लागी स्क्रीननङ गरी खकार जााँच (२ नमनुा) गने । 

• खकार नमनुा पोजेनटभ भएका ब्यनिलाइ स्वास््य नर्िा नदइ ियरोग ईपचार व्यवस्थापन गने  

• खकार नमनुा नेगेनटभ भएतापनन ियरोग लिण दनेखएका र पनुः रोग बनल्झएका ियरोगका नवरामीलाइ थप 

ननदान तथा ईपचारका लागी पे्रषण पजुाय भरी ननजकको जीन एक्सपटय सेन्त्टरमा पे्रषण गने । 

• क्याम्प ऄवनधमा समय ऄभावका कारण खकार पररिणगनय नसनकएका सम्भानवत ियरोगका नबरामीको 

खकार नमनुा संकलन गरी सनुवधायिु स्वास््य संस्थामा पररिण गराइ सो को ननतजा सम्वनन्त्धत स्वास््य 

संस्थामाफय त नवरामीलाइ ईपलब्ध गराईने । 

• ईपचारमा रहकेा तथा नवगतमा ईपचार नलइसकेका ियरोगका नवरामीको घरपररवारका सम्पणूय सदस्यहरुको 

खकार ऄननवायय रुपमा पररिण गने । 

• छनौट भएको स्थलमा माइक्रोस्कोप सञ्चालन गनय नबद्यतु सनुवधा नभएको ऄवस्थामा खकार नमनुा संकलन 

गरी ननजकको स्वास््य संस्था वा नवद्यतुको सनुवधा भएको स्थानमा माआक्रोस्कोनपक जााँचको व्यवस्था गरी 

खकार परीिणको ननतजा यथानर्घ्र ईपलब्ध गराईने व्यवस्था नमलाईने । 

४. ऄनभलेखः ननम्न ढााँचामा ऄनभलेख रनजिर तयार गरी क्याम्प सञ्चालन ऄनभलेख राख्ने  ।  
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क्याम्प संचालन भएको नमनतः                        क्याम्प सञ्चालन भएको स्थान 

क्र

सं 

नस्क्रननङ 

गररएको 

व्यनिको 

नाम 

ठेगाना पनहले ियरोग 

भए नभएको 

ियरोग रोगको 

लिण भए 

नभएको 

खकार नमनुा 

जााँचको नमनुा 

प्रेषण गररएको 

संस्थाको नाम 

पनहलो 

नमनुा 

दोश्रो 

नमनुा 
 

ऄपेनित प्रनतफल समदुायमा लुकेर बसेका ियरोगी पनहचान भै ईपचार दायरामा अईने । 

ऄनभलेख प्रनतवेदन संलग्न फाराम ऄनसुार खचय सनहतको नववरण तयार ऄनभलेख राख्ने तथा नवल भौचरको प्रनत सनहत अनथयक 

प्रर्ासन फााँटमा पेर् गनुयपने । 

 

१०) कारागार , गुम्बा, स्कूल, बृद्धाश्रम ईद्योग भएको के्षर, र्हरी घनाबस्ती  लगायत ऄन्त्य क्षयरोग जोवखमयुक्त 

जनसखं्यामा माआक्रोस्कोपी क्याम्प सञ्चालन 

पररचय ियरोगको जोनखम समहूमा रहकेा समहूमा काम गने, ईठबस गने संगसंगै बसोवास गने समदुायमा ियरोग लाग्ने 

सम्भावना बढी भएकोले त्यता समहूमा गइ नर्घ्र ियरोग ननदान गरी ईपचारमा ल्याइ ियरोग सनै क्रम न्त्यनू गनय 

यो काययक्रम रानखएको हो । 

ईद्दशे्य सम्भानवत ियरोगका नबरामीको ननदान गरी ईपचारको दायरामा ल्याईने । 

लनित समहू कारागार, सरुिा ननकायका व्यारेकहरु , कलकारखाना, मनन्त्दर, गमु्बा, चचय, मनस्जद, मदरसा, गरुुद्वारा, 

ऄनाथालय, बदृ्धाश्रम, नबद्यालय, होस्टेल, बालगहृ, पनुस्र्थापना केन्त्र(लाग ुऔषध प्रयोगकताय , बेचनवखनमा 

परेका मनहला) , सडक बालबानलका हरेचाह केन्त्र , डायबेनटक ईपचार तथा व्यवस्थापन केन्त्र , एच अइ भी 

हरेचाह केन्त्र,तेस्रो नलगी समहू लगायत ियरोगको जोनखममा रहकेो जनसंख्या । 

सञ्चालन गने 

ननकाय 

स्थानीय स्वास््य संस्था (ऄस्पताल, प्राथनमक स्वास््य केन्त्र स्वास््य चौकी) 

ऄवनध २ नदन र ल्याव टेनक्ननसयन ऄनसस्टेन्त्ट २ जना ऄन्त्य स्वास््यकमी २ जना स्वास््य संयोजक, ईपसंयोजक २ 

जना सहयोगी कमयचारी १ जना 

सञ्चालन प्रकृया • क्याम्प सञ्चालन गनै स्थान छनौट गन े

• सम्बनन्त्धत ननकायसंग समन्त्वय वैठक सञ्चालन गन े

• क्याम्प सञ्चालन तयारीः स्वास््यकमी तथा अवश्यक ईपकरण (माइक्रोस्कोप , जीन एक्सपटय , स्लाआड, 

ररएजेन्त्ट आत्यानद) क्याम्प स्थल, फननयचर, फमय फरम्याट र ऄन्त्य अवश्यक सामाग्रीको व्यवस्था गने ।  

• क्याम्प सञ्चालन 

क) ियरोग पनहचानका लागी ईपनस्थत सेवाग्राहीलाइ स्क्रीननङ गरी खकार जााँच (२ वटा नमनुाको) गने  

ख) खकार नमनुा पोजेनटभ भएका ब्यनिलाइ स्वास््य नर्िा नदइ ियरोग ईपचार र्रुु गने ।  

ग) खकार नमनुा नेगेनटभ भएतापनन ियरोग लिण दनेखएका र पनूः रोग बनल्झएका ियरोगका नवरामीलाइ थप 

ननदान तथा ईपचारका लागी पे्रषण पजुाय भरी ननजकको जीन एक्सपटय सेन्त्टरमा पे्रषण गने । 

ऄनभलेखः ननम्न ढााँचामा ऄनभलेख रनजिर तयार गरी क्याम्प सञ्चालन ऄनभलेख राख्न हुन । 

क्याम्प संचालन भएको नमनतः                        क्याम्प सञ्चालन भएको  स्थान 

क्र

सं 

नस्क्रननङ 

गररएको 

व्यनिको 

नाम 

ठेगाना पनहले ियरोग 

भए नभएको 

ियरोग रोगको 

लिण भए 

नभएको 

खकार नमनुा 

जााँचको नमनुा 

प्रेषण गररएको 

संस्थाको नाम 

पनहलो 

नमनुा 

दोश्रो 

नमनुा 

        
 

ऄनभलेख प्रनतवेदन संलग्न फाराम ऄनसुार खचय सनहतको नववरण तयार ऄनभलेख राख्ने तथा नवल भौचरको प्रनत सनहत अनथयक 

प्रर्ासन फााँटमा पेर् गनुयपने । 

 

११) ईपचार केन्त्रमा अकवस्मक ऄवस्थामा औषवध , ल्याव सामग्री तथा क्षयरोग सम्बन्त्धी ऄन्त्य सामग्री ढुवानी 

पररचय औषनधको ऄभावका कारण नवरामी ननदान तथा ईपचारमा ऄवरोध हुन ननदन अवश्यक परेका बखत 

अवश्यक औषनध तथा ल्याव सामग्री ढुवानी गनय यो काययक्रम रानखएको हो । 

ईद्दशे्य ियरोगको नवरामीको ननदान तथा ईपचारका लानग अवश्यक प्रयोगर्ाला सामाग्री तथा औषधीको स्टक अईट 
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हुन ननदने ऄवस्था सनुननश्चत हुने । 

सञ्चालन प्रकृया • ईपचार केन्त्रमा ईपचाररत तथा ऄनमुाननत नया थप हुने नवरामीको अधारमा अवश्यक पने औषधी तथा 

ल्याव सामग्रीको ऄनमुाननत लगत तयार गन े

• ईपचार केन्त्रमा अवश्यक भएका वखत ियरोगको औषधी, प्रयोगर्ाला तथा ऄन्त्य सामाग्रीहरु ढुवानी गने ।  

• ढुवानी गदाय स्थाननय यातायात तथा नछटोछररतो साधनको प्रयोग गरी ढुवानी गनुयपने छ । 

बजेट बााँडफााँड प्रचनलत ननयमानसुार औषनध ढुवानी वापत खचय रकम ईपलब्ध गराईन सनकनेछ । 

ऄपेनित प्रनतफल ईपचार केन्त्रमा औषधी तथा ल्याव सामग्री ईपलब्ध भएको हुने छ  । 

 

१२) चौववसै घण्टा सेवा सञ्चालन हुने स्वास््यससं्थामा क्षयरोगमैरी ईपचार सेवा स्थापना तथा वनरन्त्तरता  

पररचय स्वास््य संस्था खलु्ने समयमा स्वास््य संस्थामा अइ सेवा नलन नसक्ने नबरामीहरु जस्तै नवद्याथी, कमयचारी, 

मजदरु अनदलाइ ईपयिुहुने समयमा  ननधायरण गरी ईपचार व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाईन यो काययक्रम 

रानखएको हो । 

ईद्दशे्य प्रत्यि ननगरानीमा ईपचार सनुननश्चत गन े

सहभागी २४ सै घण्टा खलुा रहने स्वास््य संस्था प्रमखु, ियरोग फोकल पसयन, स्टाफ नसय, ऄ.न.मी. 

स्रोत व्यनि ियरोग ईपचार केन्त्रका ियरोग फोकल पसयन, स्वास््य संयोजक वा ऄन्त्य स्वास््यकमी 

सञ्चालन प्रकृया • आमजेन्त्सी तथा प्रसनुत सेवा सेवा नदन २४ सै घण्टा खलुा रहने स्वास््य संस्थाहरुको लगत तयार गने । 

• ती स्वास््य संस्थाहरुका संस्था प्रमखु , ियरोग फोकल पसयन , स्टाफ नसय , ह.ेऄ., ऄ.ह.ेव. ऄ.न.मी. 

प्रयोगर्ालाकमी सनहतको ईपनस्थतीमा ियरोग ईपचार व्यवस्थापन बारे ऄनभमनुखकरण काययक्रम सञ्चालन 

गने  

• यस काययक्रमको ईदे्धश्य स्वास््य संस्था खलु्ने समयमा स्वास््य संस्थामा अइ सेवा नलन नसक्ने नबरामीहरु 

जस्तै नवद्याथी , कमयचारी, मजदरु, अनदलाइ  ईपयिुहुने समयमा सेवा नदने रहकेोले स्वास््य संस्थामा 

काययरत स्वास््यकमीहरुको सल्लाहमा ईपयूयि समहूका ियरोगका नबरामीलाइ स्वास््य संस्थाबाट ियरोग 

ईपचार सेवा नदने नबहान वेलुकाको समय तानलका तय गने । 

• तोनकएको समयमा सेवा नलन अईन नबरामीलाइ ऄनरुोध गने र समय तानलका बारे समदुायलाइ जानकारी 

गराईन संस्थाको सचूना पाटीमा सचूना टााँस गने ।  

• तोनकएको कायय तानलका ऄनसुार ियरोग नबरामीले सेवा पाए नपाएको ऄनगुमन गने । 

बजेट बााँडफााँड प्रचनलत अनथयक ऐन ननयमऄनसुार तथा कायायलय समय बाहकेको समय र सावयजननक नवदाका नदन ियरोगको 

औषधी खवुाईने स्वास््यकमीले पाईने गरी मानसक खाजा खचय वापत रु १०००।००   

 

१३)  पुनः ईपचार क्याटोगरीमा भएका सबै पी.बी.सी.वबरामीहरुलाइ ईपचार ऄववधभर पोषण खचग  

पररचय नवतगमा ियरोगको ईपचार परुा गरेका तर पनुः रोग बनल्भएका ियरोगका नबरामीलाइ ईपचार परुा गनय प्रोत्साहन 

गनय यो काययक्रम रानखएको हो । 

ईद्दशे्य • पनुः ईपचारमा दताय भएका ियरोग नवरामीहरुको ईपचार ननरन्त्तरता (Treatment Compliance) मा बनृद्ध 

गरी रोग ननको हुने दर बढाईने । 

• नवरामीका पररवारका सदस्यहरुमा ियरोगको Screening भै समयमै ननदान हुने । 

सञ्चालन प्रकृया • ऄन्त्तरगतका स्वास््य संस्थामा पनुः ईपचारमा दताय भएका ियरोगका नवरामीहरुको ऄद्याबनधक नववरण 

संकलन गने  

• नववरण माग गदाय ईपचार काडयको फोटोकपी तथा व्यनिको पनहचान खलु्ने कागजात संलग्न पेर् गनय लगाईने   

• ईपलब्ध नववरणको अधारमा पोषण खचय वापत हुन अईने रकम (ऄनसुचूी ६) सम्बनन्त्धत नवरामीको 

खातामा जम्मा गरर नदने ।  

• सम्वनन्त्धत नवरामीलाइ २ मनहना नभरमा अफ्नो पररवारका सम्पणुय सदस्यहरुको ऄननवायय खकार पररिण 

गराईन ल्याईने व्यवस्था नमलाईने । सो का लानग यातायात खचय रु २००। पीवीसी नवरामी तथा पररवारका 

सदस्यको ियरोग परीिण गनय यातायात खचय काययक्रमबाट ईपलब्ध गराईन ुपनेछ । 

बजेट बााँडफााँड दताय भएका ियरोगका नवरामीहरुलाइ ईपचार ऄवनधभर पोषण खचयः रु ५०० प्रनत मनहना 
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१४) ईपचार केन्त्रहरुमा गआ ऄनुगमन तथा मूल्यांकन गरी कायगक्रमको गुणस्तरीयता सवुनवित गने  

पररचय ियरोग ननदान तथा ईपचार सेवाको ऄनगुमन गरी काययक्रम सञ्चालन गदाय अइ परेको समस्या समाधान गनय 

तथा ईपचारमा संलग्न स्वास््यकमीहंरुलाइ ऄद्याबनधक गराईन यो काययक्रम रानखएको हो । 

ईद्दशे्य • ियरोग ननयन्त्रण काययक्रमलाइ नबरामी केनन्त्रत, ब्यबनस्थत, ईपचारमखुी र ईपलब्धी मलुक बनाईन काययक्रम 

संचालनमा दनेखएका समस्याहरुलाइ समयमा सम्बोधन गने । 

• ईपचार ईपकेन्त्रहरुमा काययरत स्वास््यकमीहरुलाइ ियरोग ईपचार व्यवस्थापनबारे ऄध्यावनधक गने । 

सपुररवेिण गने 

पदानधकारी 

स्वास््य संयोजक, ईप संयोजक ियरोग काययक्रम फोकल पसयन तथा प्रमखु प्रर्ासकीय ऄनधकृतले तोकेको 

सपुररवेिक । 

सपुररवेिण ऄवनध स्वीकृत सपुररवेिण कायययोजना ऄनसुार 

सञ्चालन प्रकृया • सपुररवेिण गनुय ऄगावै चौमानसक ऄनगुमन ÷सपुररवेिण कायययोजना (सपुररवेिण गने व्यनि , स्थान तथा 

ऄवनध खलु्ने गरर) तयार गने । 

• यस नर्षयकमा नबननयोनजत रकम न्त्यनू रहकेोले कायययोजना तयार गदाय न्त्यनू केर् फाइनन्त्डङ र ईपचार 

ब्यबस्थापन सचूकाङ्क कमजोर भएका ईपचारकेन्त्रहरुलाइ प्राथनमकता नदने । 

• Supportive Supervision को ममय ऄनसुार सपुरनभजन गदाय सम्वनन्त्धत स्वास््य संस्थाका कमयचारीहरुको 

दिता ऄनभबनृद्ध हुने गरी गनुयपनेछ ।  

• स्वास््य संस्थाले ियरोग सेवा ऄनभलेख (ल्याव रनजिर , ियरोग सेवा, तथा ियरोग काडय) ऄद्याबनधक गरे 

नगरेको तथा तथा  प्रदरे् स्वास््य कायायलयमा मानसक प्रनतवेदन पठाए नपठाएको सनुननश्चत गने । 

• ियरोग ननदान तथा ईपचार व्यवस्थापनसंग सम्बनन्त्धत ननदनेर्काहरु स्वास््य संस्थामा भए नभएको तथा 

पालना गरे नगरेको ऄनगुमन गने र ननदनेर्का ईपलब्ध नभए तत्काल अपनूतय गने गराईने । 

• ियरोगको औषनधको ईपलव्धता, ईपयिु भण्डारण र नजन्त्सी नकताब ऄद्यावनधक भए नभएको ऄनगुमन गने  

• संलग्न सपुररवेिण चेक नलि ऄनसुारका नवषयबस्तुमा स्वास््य संस्था प्रमखु र ऄन्त्य कमयचारीहरुसंग 

छलफल गन े

ऄपेनित प्रनतफल ियरोग ननदान तथा ईपचार व्यवस्थापन प्रभावकारी भएको हुनेछ । 

 

१५) तावलम ईपचार केन्त्रमा कायगरत स्वास््यकमीहरूलाआग टी बी मोडयूलर तावलम। नयाूँ दरववन्त्दका 

 स्वास््यकमीहरूलाआग टी बी मोडयूलर  

पररचय नयााँ ननयिु भइ अएका र काययरत स्वास््य कमीहरुलाइ  ियरोग सम्बन्त्धी ज्ञान, सीप र िमता ऄनभबनृद्ध गनय 

मोड्यलुर तानलम रानखएको हो । 

ईद्दशे्य ियरोग ननदान तथा ईपचार व्यवस्थापनमा स्वास््यकमीको ज्ञान, सीप र िमता ऄनभबनृद्ध गन े

सहभागी र संख्या र्हरी स्वास््य केन्त्र, सामदुानयक स्वास््य आकाइ, स्वास््य चौकी, प्राथनमक स्वास््य केन्त्र, ऄस्पताल तथा 

ननजी स्वास््य  संस्थामा ियरोग ननदान तथा ईपचार व्यवस्थापनमा संलग्न स्वास््यकमीहरु 

ऄवनध र स्थान ३ नदन र पायक पने स्थान 

श्रोत व्यनि प्रदरे् स्वास््य कायायलय प्रमखु, मेनडकल सपुररटेन्त्डेन्त्ट 

सहजकताय स्वास््य संयोजक÷ईप संयोजक, ियकुष्ठ ऄनधकृत,  सहायक, ियरोग मोडुलर तानलम प्राप्त प्रयोगर्ालाकमी 

सञ्चालन प्रकृया • तानलम सञ्चालनको ईदे्धश्य , तानलम हुने स्थान , नमनत र समय सनहत कम्तीमा एक हप्ता ऄगावै स्वास््य 

संस्थालाइ पराचार गने ।  

• स्रोत व्यनिको अवश्यकता पने भएमा प्रदरे् स्वास््य ननदरे्नालय, रा.ि.के.लाइ ऄनरुोध गने । 

• ईपनस्थती हानजरी,  द.ैतथा भ्रमण खचय नवतरण भपायआ,  तानलम मोड्यलु तानलम सामग्री,  स्टेर्नरी, खाजा 

अनद तयारी गने । 

• रानरिय ियरोग केन्त्रबाट ऄध्यावनधक गररएको तानलम मोडुल तथा म्यानऄुलका नबषयबस्तु र तानलम 

सञ्चाल ननदनेर्का ऄनसुार तानलम सञ्चालन गने । 

• यसमा गररने खचयको मापदण्ड ऄनसचूी १ मा नदआएको छ । 

सन्त्दभय सामाग्री रानरिय ियरोग काययक्रम अधारभतू तानलम मोड्यलु, रानरिय ियरोग काययक्रम जनरल म्यानऄुल, नक्लनीकल 

म्यानऄुल, ियरोग सेवा ऄनभलेख तथा प्रनतवेदन फारामहरु । 
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१६) स्थानीय एफ एम रेवडयो तथा टेवलवभजन प्रर्ारण 

पररचय समदुायमा ियरोग बारे जनचेतना ऄनभबनृद्ध गनय तथा ियरोग प्रनतको नकारात्मक धारणा पररवतयन गनय यो 

काययक्रम रानखएको हो । 

ईद्दशे्य • ियरोगका लिण, सने तररका तथा ईपचार बारे समदुायलाइ जानकारी गराईने । 

• ियरोगको ननदान गररने स्थान तथा औषधी पाइने स्थान बारे जानकारी गराईने । 

• समयमै रोग ननदान गरी ननयनमत औषनध खाएमा ियरोग पणूय रुपमा ननको हुने कुराको जानकारी गराईने । 

लनित समहु अम जनसमदुाय । 

सञ्चालन प्रकृया • स्थानीय स्तरमा सञ्चालनमा रहकेा एफ एम रेनडयो, टेनलनभजनको प्रर्ारण िमता (निक्वेन्त्सी र प्रर्ारण 

िेर) र प्रर्ारण हुने भाषा अनद नववरण सनहतको नववरण तयार गने । 

• स्थानीय स्तरमा सञ्चालनमा रहकेा एफ एम रेनडयो, टेनलनभजनप्रर्ारकहरुसंग ियरोग सम्बन्त्धी सन्त्दरे् 

प्रर्ारण सम्बन्त्धमा छलफल गने ।  

• प्रर्ारण िमता (निक्वेन्त्सी र प्रर्ारण िेर) र प्रर्ारण हुने भाषा, लनित समहुसम्मको पह ाँचका अधारमा एफ 

एम रेनडयो प्रर्ारक संस्थाहरु छनौट गने ।  

• छनौट भएका एफ एम रेनडयो, टेनलनभजन प्रर्ारक संस्थासंग सम्झौता गरी ियरोग सम्बन्त्धी सन्त्दरे् प्रनत नदन 

कम्तीमा ५ पटक प्रर्ारण गने गरी प्रर्ारण र्रुु गनय लगाईने । 

• एफ एम रेनडयो, टेनलनभजन प्रर्ारण र्रुु भए पश्चात ऄनसुचूी ५ ऄनसुारको फाराम प्रयोग गरी नननश्चत समय 

ऄन्त्तरालमा कम्तीमा २ पटक श्रोता सभेिण  गने । श्रोता सवेिण गदाय एक घर धरुीबाट एक जना श्रोता र 

प्रर्ारण िेर नभरका पहाडमा ३० र तराइमा कम्तीमा ५० घर धरुीमा सवेिण गनुय पनेछ । 

• सवेिणबाट प्राप्त ननतजाबारे सम्बनन्त्धत प्रर्ारकलाइ पषृ्ठपोषण नदने  

• कम्तीमा २ पटक श्रोता सवेिण  ( ऄनसुचूी ५) गनय लाग्ने द.ैभ्र.भ रकम,  सवेिण फाराम छपाइ छुटयाइ 

वा“की रकम एफ एम रेनडयो, टेनलनभजन प्रर्ारकलाइ ईपलब्ध गराईने गरी वााँडफााँड गने । 

प्रसारण सामाग्री रानरिय ियरोग केन्त्र तथा रा.स्वा.नर्., सचुना तथा सञ्चार केन्त्रले ईत्पादन गरेका सामग्रीहरु । 

 

१७) रेफरल हवस्पटल (कावन्त्त वाल ,वर.वव.वर्क्षण, प्रहरी, सैवनक,वनजामती, के्षरीय ईप के्षरीय ऄस्पताल ऄञ्चल 

 ऄस्पताल तथा वचवकत्सा ववज्ञान , वी.पी. कोइराला, पाटन र कणागली स्वा.वव.प्र.) मा क्षयरोग वनदान तथा ईपचार 

व्यवस्थापन सदुृढीकरण 

पररचय दरे्भरबाट केन्त्रीय स्तरका ऄस्पताल नर्िण ऄस्पताल तथा नवर्ेषज्ञ सेवा सनहतका ठुला ऄस्पतालमा पे्रषण 

भइ अएका सम्भानवत ियरोगका नवरामीको ननदान तथा ईपचार व्यवस्थापन सहज सलुभ पानय यो काययक्रम 

रानखएको हो । 

ईद्दशे्य • रेफरल ऄस्पतालमा ियरोगको ननदान भइ ऄन्त्यर ईपचारका लानग पे्रषण गररएका नवरामीले ईपचार र्रुु 

गरेको सनुननश्चत गने ।  

• ियरोग नबरामीमा दनेखएका जनटलताको ईपचार व्यवस्थापनमा सहजीकरण हुने । 

सञ्चालन प्रकृया • केन्त्रीय स्तरका ऄस्पताल , नर्िण ऄस्पताल , प्रनतष्ठानहरु, नवर्ेषज्ञ सेवा सञ्चालन गने ठुला ऄस्पताल , 

िेरीय÷ईप िेरीय ÷ऄञ्चल ऄस्पतालमा टी वी फोकल पसयन नतोनकएको भए फोकल पसयन तोक्न 

सम्बनन्त्धत ऄस्पताल प्रमखुसंग समन्त्वय वैठक गने ।  

• सम्बनन्त्धत ऄस्पतालमा काययरत नवर्ेषज्ञहरु , मेनडकल ऄनफसर , प्याथोलोनजि, मे.ल्या.टे., ल्या.टे., टी वी 

फोकल पसयनको सहभानगतामा प्रदरे् स्वास््य ननदरे्क , रानरिय ियरोग केन्त्रका ननदरे्क वा छाती रोग 

नवर्ेषज्ञ वा प्रनतननधीको ईपनस्थतीमा ऄनभमनुखकरण सञ्चालन गन,े  

• सम्बनन्त्धत ऄस्पताललाइ ियरोग ईपचार रनजिर तथा ल्याव रनजिर ईपलब्ध गराइ ऄनभलेख गनय ऄनरुोध 

गने र नवरामी रेफर भए पनछ ियरोग ईपचार रनजिरको सम्बनन्त्धत नबरामीको बाकी महलमा ‗................... 

संस्थामा पे्रषण गररएको” ऄनभलेख जनाईने व्यवस्था नमलाईने । 

• ियरोग ननदान भएका नवरामीहरुको ३ प्रनत पे्रषण पजूाय (एच. एम अइ एस १.४)तयार गरी पनहलो प्रनत 

नवरामीसाथ पठाईने दोस्रो प्रनत पे्रषण गररएको स्वास््य संस्थामा नछटो साधनबाट पठाईने व्यवस्था नमलाईने  

• टी.वी. फोकल पसयनले प्रेषण गररएका नवरामीको अनभलेख मानसकरुपमा प्रदरे् स्वास््य कायायलय ÷प्रदरे् 

स्वास््य ननदरे्नलायमा पठाईने । 

• स्वास््य संयोजक÷ईपसयोजक वा तोनकएका ऄन्त्यस्वास््यकमीले मनहनामा कनम्तमा १ पटक सम्वनन्त्धत 
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ऄस्पतालमा गइ कायय प्रगनतको ऄनगुमन गने । 

• ऄधयवानषयक रुपमा सम्बनन्त्धत ऄस्पतालका टी.वी फोकल पसयनको सहभानगतामा प्रगनत सनमिा गन े

बजेट बााँडफााँड ऄनसुचूी १ ऄनसुार  खचय गनय सनकन,े यातायात खचय, द.ैभ्र.भ., मसलन्त्दमा प्रचनलत ननयमानसुार खचय गन े

ऄनभलेख प्रनतवेदन ऄनसुचूी २ ऄनसुारको नववरण तयार गरी ऄनभलेख राख्ने, नवल भौचरको प्रनत सनहतको नववरण अनथयक 

प्रर्ासन फााँटमा पेर् गने तथा प्रदरे् स्वास््य ननदरे्नलय र रानरिय ियरोग केन्त्रमा ऄननवायय रुपमा प्रनतवेदन गनय 

हुन  
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ऄनुसचूीहरू 

 
ऄनसुचूी  १ 

तावलम, गोष्ठी, कायगर्ाला सञ्चालन सम्बन्त्धी खचगको मापदण्ड 

l;=g+ ljj/0f s]Gb|÷If]q:t/ lhNnf :t/ :yfgLo :t/ 

! ;|f]t JolQm÷;xhstf{  

k|lt sIff -! 306f #) ldg]6_ Ps hgf 

*))=)) &))=)) ^))=)) 

@ sfo{kq !@))=)) !)))=)) !)))=)) 

# :yfgLo ;xefuL eQf -b}=e|=e gkfpg]sf] xsdf 

6LKk0fL tyf cfb]zdf pNn]v u/L :jLs[t u/fP/ 

dfq vr{ n]Vg x'g_ 

&))=)) &))=)) &))=)) 

$ ;+of]hs %))=)) $))=)) #))=)) 

% ;xof]uL -@ hgf ;Dd_ %))=)) $))=)) #))=)) 

^ sfof{no ;xof]uL !%)=)) !%)=)) !%)=)) 

& k|ltj]bs tyf 8f6f sDkfOn]zg k|lt sfo{qmd  !)))=)) !)))=)) !)))=)) 

* vfhf -;|f]t JolQm,;xefuL ;+of]hs, k|ltj]bs, 

;xof]uL_ 

@))=)) @))=)) @))=)) 

( d;nGb k|lt ;xefuL !))=)) !))=)) %)=)) 

!) d;nGb k|lzIf0f -dfs{/, kmf]6f]skL, d]6fsf8{, 

dfl:sª 6]k, cflb_ 

@%))=)) @%))=)) !)))=)) 

!! ljljw -Jofg/, k|df0fkq, kfgL, ;/;kmfO{ cflb_ !%))=)) !)))=)) %))=)) 

!@ b}lgs eQf e|d0f vr{ lgodfanL @)&@ -;+zf]wg ;d]t_ cg';f/ 

!# oftfoft vr{M k|rlnt b//]6 cg';f/ -Kn]g l6s6 / af]l8{ª kf; clgjfo{_ 

!$ tflnd ;'ljwf -tflnd sIf, pks/0f_ k|rlnt b//]6 cg';f/ 

 

 सहभागीको घर वा हाल बसोवास स्थलबाट दनैनक ओहोर दोहोर गनय नभ्याइने ) 

 स्रोत व्यनि अयोजक संस्थाबाट भएमा स्रोत व्यनि भिा नपाईने काययपर वापत मार पाईने । 

 काययपर ७५० र्व्दको प्रबन्त्ध हुन ुपदयछ । 

 

नोटः भ्रमण खचय बाहके ऄन्त्य अयमा १५ प्रनतर्त पाररश्रनमक कर कट्टी गनुय पदयछ । 

तानलम हल भाडा भिूानी संस्था म.ूऄ.करमा दताय भए म.ुऄ.कर र दताय नभएको भए १० प्रनतर्त कर कट्टी गनुय पदयछ  

मलु्य ऄनभबनृद्धकरमा दताय नभएका संस्थाहरुलाइ भिूानी गदय १.५ प्रनतर्त ऄनग्रम अयकर कर कट्टी गनुय पदयछ । 

 

स्रोतः ऄथय मन्त्रालयबाट जारी गररएको कायय सञ्चालन ननदनेर्का,२०७३ छैठो संस्करण 
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ऄनुसचूी  २ 

काययक्रम सम्पन्त्न प्रनतवेदनको नमनुा 

 

१.  काययक्रमको नामः 

२.  स्वीकृत बजेट र खचय नर्षयक न ं

३.  काययक्रमको संनिप्त पररचय तथा ईदशे्यः   

४.  काययक्रम सञ्चालन प्रकृयाः  

५.  काययक्रम सञ्चालन स्थान र नमनतः 

६.  काययक्रममा संलग्न जनर्निको नामावलीः  

७.  काययक्रमका सवल पिः  

८.  काययक्रममा सधुार गनुय पने पिः 

९.  खचय रकमको नवस्ततृ नववरणः   

 

l;=g ljj/0f k|:tfljt÷lalgof]lht /sd vr{ /sd afFsL 

! ;xefuL eQf %)))=)) #)))=)) @)))=)) 

@     

#    

hDdf    

 

१०. फोटो तथा ऄन्त्य नववरण  

gd"gf  
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ऄनसुचूी ३ 

यातायात खचचका लागग गनवेदन 

 

 

श्रीमान ्प्रमखु ज्य ू

.................. नगर/गाईपानलका 

 

 

नवषयः यातायात खचय ईपलब्ध गराइ नदने बारे । 

 

 

ईपरोि सम्बन्त्धमा म ननवदकेले .............................. केन्त्रबाट ियरोगको ईपचार नलइ रहकेो र मैलै ियरोगको र्ंका लागेका मेरा 

पररवारका तपसीलका सदस्यहरुलाइ ................................संस्थामा गइ ियरोग पररिण्गराएकोले नेपाल सरकारले व्यवस्था गरे 

बमोनजम यातायात  खचय रु.......... ईपलब्ध गराइ नदन हुन ऄनरुोध गदयछु । नेपाली नागररकताको प्रमाण पर ................................. 

नगरपानलका/गाईपानलकको नाता खलु्ने नसफाररर् पर र खकार जााँच ननतजा फाराम यसै साथ संलग्न छ । 

 

 ननवेदक 

 नामः 

 ठेगाना 

 ियरोग दताय नं  

 

 

तपसील 

 

नस.न. नाम  ईमेर नवरामी संगको नाता  
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ऄनसुचूी ४ 

वी वी सी ववरामी तथा ववरामीका पररवारलाइ क्षयरोग पवहचान यातायात खचग ववतरण भरपाइ   

 

l;=g gfd y/ 7]ufgf la/fdL;+usf] gftf /sd x:tfIf/ 
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ऄनसुचूी  ५ 

एफ.एम. रेवडयो स्रोता सवेक्षण फाराम 

 

सभेिकको नामः    श्रोता सभेिण गररएको स्थान  

श्रोताको नामः     ठेगाना   ईमेर  

श्रोताको मात ृभाषाः श्रोताले बझु्न सक्ने भाषाहरु 

१) तपाइसंग रेनडयो÷मोवाइलमा रेनडयो छ ? 

क) छ ख) छैन  

२) यनद छ भने एफ एम रेनडयो सनु्त्ने गनुय भएको छ ? 

क) सनु्त्छु  ख) सनुन्त्दन ग) फुसयत हुदनै  

३) यनद सनु्त्ने गनुय भएको छ भने कुन कुन एफ एम रेनडयो सनु्त्ने गनुय भएको छ ? सधै सनु्त्ने गरेको तथा ऄक्सर सनु्त्ने गरेको रेनडयो नाम लेख्ने  

क) ख)  

ग) घ)  

४) तपाइले सनु्त्ने गरेको एफ एम रेनडयोबाट ियरोग सम्बन्त्धी सन्त्दरे् प्रर्ारण गरेको सनु्त्न ुभएको छ ? 

क) सनुेको छु ख) सनुेको छैन  

५) यनद सनु्त्न भएको छ भने ियरोग सम्बन्त्धी सन्त्दरे् कुन कुन नदन प्रर्ारण हुन्त्छ ? 

क) दनैनक ख) ........................................ बार खलुाईने 

६) तपाइसनु्त्ने गरेको एफ एम रेनडयोबाट ियरोग सम्बन्त्धी सन्त्दरे् नदनमा कुन कुन बेला प्रर्ारण हुन्त्छ ? पटक समेत सोध्ने । 

क) नबहान........ पटक ख) नदईसो ....... पटक  

ग) बेलुका....... पटक घ) राती ....... पटक  

७) तपाइले सनु्त्ने गरेको एफ एम रेनडयोमा ियरोग सम्बन्त्धी सन्त्दरे् कुन कुन भाषामा प्रर्ारण हुन्त्छ ? 

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

८) तपाआले सनु्त्ने गरेको एफ एम रेनडयोबाट प्रर्ारण भएको ियरोग सम्बन्त्धी सन्त्दरे् स्पि बनुझने गरी सनुनन्त्छ? 

क) स्पि सनुनन्त्छ ख) अंनसक स्पि सनुनन्त्छ ग) स्पि सनुनदनै  

९) तपाआले सनु्त्ने गरेको एफ एम रेनडयोबाट प्रर्ारण भएको ियरोगका लिणहरु भन्त्न सक्न ुहुन्त्छ ? 

 क) २ हप्ता वा सो भन्त्दा लामो समयसम्म खोकी लाग्न ु ख) सााँझपख हल्का ज्वरो अईन ु  

ग) खाना खान मन नलाग्न ुघ) तौल घटद ैजान ु    

ङ) छाती दखु्न ुच) खकारमा रगत दखेा पनुय  

१०) तपाइको पररवारका सदस्य वा नछमेकीमा माथी ईल्लेनखत ियरोगका लिण पाईन ुभएको छ  

क) छ      ख) छैन  

११) यनद छ भने स्वास््य संस्थामा जचााँईन ुभयो जचााँईन सल्लाह नदन ुभयो ?  

क) जचााँईन सल्लाह नदए     ख)  जचााँईन सल्लाह नदएन 

१२) तपाइले जचाईन पठाईन ुभएका सम्भानवत ियरोगका नबरामी मध्ये कनत जना लाइ ियरोग ननदान भएको नथयो ?  
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ऄनसुचूी  ६ 

 

नेपाल सरकार 

........................ऄस्पताल, प्रा.स्वा.के, स्वा.चौ 

 

पुनः ईपचारमा रहेका क्षयरोगका वबरामीहरुलाइ पोषण भत्ता ववतरण भपागआ 

 

नबरामीको नामः                             ईमेरः     ठेगानाः  

ईपचार र्रुु नमनतः      ईपचाररत संस्थाः  

ईपचार सहयोगीको नाम र सम्पकय  नं................................................................. 

 

dlxgf /sd a'e\mg]sf] x:tfIf/ a'emfpg]sf] x:tfIf/ s}lkmot 

 %))÷—    

 %))÷—    

 %))÷—    

 %))÷—    

 %))÷—    

 %))÷—    

 %))÷—    

 %))÷—    

 %))÷—    

hDdf /sd    

 

नोट   

क) पोषण भिा पाईने नबरामीको ईपचार काडयको फोटोकपी ऄननवायय रुपमा राख्नहुोला । 

ख) भरपाइको एक प्रनत नवरामीलाइ ईपलब्ध गराईने र एक प्रनत संस्थामा राख्ने । सो नवतरण गररएको रकमको नववरण प्रदरे् स्वास््य 

कायायलय ÷ प्रदरे् स्वास््य ननदरे्नलयमा पठाईन हुन । 
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cg';"rL  & 

/fli6«o Ifo/f]u sfo{qmd 

;+lIfKt Dffl;s k|ltj]bg kmf/fd  

-On]S6«f]lgs 6L jL /lhi6/ cBfalws ug{] k|of]hgsf nflu_ 

pkrf/ s]Gb|sf] gfdM    cf=a= @)&  ÷              k|ltj]bg u/]sf] dlxgfM  

!_ o; dlxgf pkrf/df btf{ ePsf lj/fdLsf] ljj/0fM 

q
m=
;
+= 

b
t
f{ 

g
+= btf{ ldlt 

-u÷d÷;f_ 
lj/fdLsf] gfd, y/ 

p
d
]/
 

ln
u
+ 

7]ufgf -lhNnf÷g=kf=÷ 

uf=kf÷j8f g+=_ 
;+Dks{ g+= 

k|]if0f÷lgbfg 

P.C.T 

         

         

         

         

 

/f]usf] lsl;d 

PBC/PCD/EP 

pkrf/ z'? 

ldlt 

btf{ jlu{s/0f 

-Colmn no. 20-26) p
k
r
f/
 

S
o
f6
fu

f]/
L 

H
IV

 I
n
fe

c
ti
o
n
 Ifo/f]u lgbfg ubf{sf] ;dodf 

k|of]uzfnf glthf 

glthf Nofj g+= ldlt 

        

        

        

        

        

 

@_ o; dlxgf kmnf]ck vsf/ kl/If0f u/fPsf lj/fdLsf] ljj/0fM 

b
t
f{ 
g
+= 

btf{ ldlt 

 

lj/fdLsf] gfd, 

y/ 

@÷# dlxgfsf] kmnf]ck % dlxgfsf] kmnf]ck 

glthf 
Nofj 

g+= 
ldlt glthf 

Nofj 

g+= 
ldlt  

         

         

         

         

         

 

#_ o; dlxgf pkrf/ k'/f u/]sf lj/fdLsf] ljj/0fM 

b
t
f{ 
g
+= btf{ 

ldlt 

 

lj/fdLsf] gfd, 

y/ 

pkrf/sf] cGtdf Nofj glthf pkrf/ glthf 

glthf Nofj g+= ldlt  
glthf  

Column no. 59-65 
ldlt  

        

        

        

        

 86\; kmf]sn JolQmsf] gfd y/ M 

kb M  

;Dks{ g+= M 

;lx M  

ldlt M 

k|dfl0ft ug]{sf] gfd y/ M 

kb M  

;lx M  

ldlt M 
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ऄनसुचूी  ८ 

डी अर होस्टेल सञ्चालन खचग वनदेवर्का 

 

ljj/0f ;+Vof dlxgf b/  hDdf 

xf]:6]n O{Grfh{ -x]Ny cl;:6]06, :6fkm g;{_ 1 13 23,500 2,82,000 

xf]:6]n ;j O{Grfh{ -c=x]=j=÷c=g=dL_ 1 12 22,170 2,66,040 

sfof{no ;xof]uL 1 12 16,230 1,94,760 

efG;]]  1 12 16,230 1,94,760 

;'/Iff uf8{ 1 12 16,230 1,94,760 

3/ axfn -xf]:6]n ;~rfng ug{_clwstd 1 12 40,000 4,80,000 

Uof; -vfgf ksfpg]]_ 2 12 1,500 36,000 

xf]:6]n ;~rfng -kfgL, lah'nL, 6]lnkmf]g, OG6/g]6 cflb_ 1 12 2,500 30,000 

la/fdLnfO{ vfB cfxf/ 15 12 5,200 9,36,000 

:jf:Yo kl/If0/ cf}ifwL  1 12 2,000 24,000 

sfof{{{no ;~rfng vr{ -:6];g/L tyf d;nGb_ 1 12 1,500 18,000 

;/;kmfO{ ;fdfu|L 1 12 1,500 18,000 

cGo ;fdu|L 

-lj/fdL j]8, tGgf, sDjn, tlsof, em'n cflb_ 1 15 2,000 30,000 

 

 खाद्य अहार रकम खचच गदाच प्रगत गवरामी प्रगत गदन रु १७१।– का दरले गवरामी होस्टेलमा दगैनक ईपगस्थत रहकेो ऄगभलेखको 

अधारमा गदन गणना गरी खचच लेख्न ुपन े

   होस्टेलमा सञ्चालनमा रहकेो बेड संख्याको अधारमा मात्र खचच गनच गमल्ने । 
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२. एड्स तथा यौनरोग वनयन्त्रण कायगक्रम 

 

नेपाल सरकार, ग्लोबल फण्ड तथा सेभ द नचल्रेन बीच जेफम्याट स्रोत ऄन्त्तगयतका  काययक्रमलाइ प्रभाबकारी रूपमा संचालन गनयको 

लानग गररएको रीपनिय सम्झौता बमोनजम बस्तु तथा सेवामा लाग्ने मलु्य ऄनभबनृद्द कर (१३%) नेपाल सरकारमाफय त दात ृननकायलाइ 

सोधभनाय गररने ब्यबस्था भए ऄनरुूप ननयम बमोनजम गररने सम्पणूय खचयहरुमा अईने मलु्य ऄनभबनृद्द कर छुटै्ट लेखा राख्नपुने छ र सो  

मलु्य ऄनभबनृद्द करको रकम केन्त्रलाइ अनथयक प्रनतबेदन पठाईदा सो रकम छुट्याएर दखेाईन ुपने छ र पर माफय त केन्त्रलाइ जानकारी 

गराईन ुपने छ  . 

 

पररचय 

नेपालमा एचअइभी केनन्त्रकृत महामारीको रुपमा रहकेो छ । ८० प्रनतसत भन्त्दा वढी एचअइभीको संक्रमण मनहला परुुष नवच हुने 

ऄसरुनित यौन सम्पकय को माध्यमवाट  भएको पाइएको छ ।सइूद्घारा लाग ूपदाथय नलनेहरु , यौनकमी मनहलाहरु, परुुष समनलंगीहरुलाइ 

एचअइभी संक्रमणको ईच्च जोनखममा रहकेो समहु माननन्त्छ । अप्रवासी कामदारहरु र यौनकमी मनहलाका ग्राहकहरुले नेपालमा वढी 

जोनखममा रहकेा समहुवाट ऄन्त्य माननसहरुमा एचअइभीको संक्रमण फैलाईन सेतुको काम गरररहकेा छन ्। नेपालमा ३१०२० जनामा 

एचअइभी संक्रमण भएको ऄनमुान गररएको छ , जसमा मनहलाको तुलनामा परुुषको संख्या वढी भएको पाआएको छ । नेपालको 

वयस्कहरुमा एचअइभी नप्रनभलेन्त्स०.१५ प्रनतर्त (सन ्२०१७) रहकेो छ  भने नडसेम्वर २०१७ सम्म १५२६० जनाले एअरटी  सेवा 

नलइरहकेा छन ्। हाल नेपालमा एचअइभीसंग सम्वनन्त्धत सेवाहरु जस्तैः एचअइभी परामर्य तथा पररिण , नपएमनटसीटी, लनित 

समदुायमा एचअइभी रोकथाम काययक्रम, ईपचार, हरेचाह तथा सहयोग र यौनरोगको रोकथाम तथा ननयन्त्रण काययक्रम ७ वटै प्रदरे् तथा 

७७ वटै नजल्लाहरुमा ऄवनस्थत नवनभन्त्न स्वास््य संस्थाहरु माफय त प्रदान गररद ैअएको छ । 

 

रावरिय लक्ष्य  

एच अइ भी रोकथाम, ईपचार, हरेचाह र सहयोगमा सवयव्यापी पहुाँच पयुायईने  

 

रावरिय ईदे्दश्य  

 मखु्य समहूहरू ९० प्रनतर्त को पनहचान, नसफाररस तथा परीिण गने । 

 एचअइभी ननदान भएका ९०प्रनतर्त व्यनिहरूको ईपचार गने । 

 एचअइभी ननदान भएका ९०% व्यनिहरूलाइ एनन्त्टरेिोभाआरल ईपचारमा राख्ने । 

अमाबाट बच्चामा हुने सङ्क्रमणको ननवारण गने र अमाहरूलाइ स्वस्थ राख्ने । 

 जन्त्मजात नसफनलस ईन्त्मलून गने । 

 नयााँ एचअइभी सङ्क्रमणमा ७५ प्रनतर्त ले कमी ल्याईने । 

 

१   कायगक्रमको नामः एअरटी कन्त्सलुरको लावग तलव   

पररचय  एअरटी सेन्त्टरमा एअरटी सेवन गरररहकेा नबरामीहरुलाइ गणुस्तरीय सेवा प्रदान गनय हरेक प्रा.स्वा.के./ऄस्पताल मा 

रहकेा सेन्त्टरमा करार सेवाको एकजना कन्त्सलुरको व्यवस्था गररएको छ । ईि सेवा करार ननयमानसुार स्थाननय 

तहवाट हाल काययरतलाआ प्राथनमकता नदआ ननयनुि गनय सनकने छ। 

ईद्दशे्य एअरटी सेवा अवश्यक पने नबरामीहरुलाइ एअरटी सेवा प्रदान गन े

ऄपेनित प्रनतफल सबै एचअआभी संनक्रमतहरूलाआ एअरटी सेवा नदआएको हुनेछ । 

सन्त्चालन प्रकृया  काईनन्त्सलरको मानसक तलव रू. २३५०० का दरले  १२ मनहनाको तलव र चाााडवाड खचय वापत थप एक 

मनहनाको तलव ईपलब्ध गराआने छ  ।कमयचारीको ननयनुि प्रचनलत ननयमानसुार हुने छ । 

बजेट वााँडफााँड प्रत्येक एअरटी काईन्त्सीलरका लानग वानषयकरू. ३०५५००। छुट््टयाआएको छ।  

सन्त्दभय सामाग्री सावयजननक खररद ऐन  २०६३ तथा सावयजननक खररद ननयमावली २०६४ । 

 

२.  कायगक्रमको नामः ए.अर.वट साआट सचंालन खचग  

पररचय  ए.अर.नट सेन्त्टरको सेवालाइ ननयनमत र प्रभावकारी रुपमा संचालन गनय यो वजेटको व्यवस्था गररएको छ । यसवाट 

ए.अर.नट सेन्त्टरमा अवश्यक पने कायायलय संचालन स्टेर्नरी, ममयत तथा संचार अनदका लानग वजेटको व्यवस्था 

गररएको छ । 
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ईद्दशे्य एअरटी सेन्त्टरमा एअरटी सेवन गरररहकेा नबरामीहरुलाइ गणुस्तरीय सेवा प्रदान  गन े

ऄपेनित प्रनतफल एअरटी सेन्त्टरमा अवश्यक पने सामाग्रीको खररद भएको हुनेछ । 

सन्त्चालन प्रकृया  ए.अर.नट सेन्त्टरमा अवश्यक पने कायायलय संचालन स्टेर्नरी, ममयत तथा संचार (Internet/ telephone) 

अनदका लानग वजेटको व्यवस्था गररएको छ । नवननयोनजत बजेट नेपाल सरकारको ननयमाऄनसुार खचय गनुय पने छ  

बजेट वााँडफााँड ए.अर.नट सेन्त्टर संचालनका नननमि वानषयक रु.५००००।- नवननयोजन गररएको छ ।  

सन्त्दभय सामाग्री सावयजननक खररद ऐन  २०६३ र यसको ननयमावली २०६४ । 

 

३. कायगक्रमको नामः एअरटी कवमटीका लावग चौमावसक बैठक 

पररचय  एअरटी  सेन्त्टरको सेवालाइ ननयनमत र प्रभावकारी रुपमा संचालन गनय नवनभन्त्न सरोकारवलाहरु संगचौमानसक 

वैठकको अयोजना गनुयपने हुन्त्छ । 

ईद्दशे्य काययक्रम संचालनमा अइ परेका समस्या समाधान गने । 

ऄपेनित प्रनतफल काययक्रम संचालनमा दनेखएका समस्याहरूको समाधान हुनेछ । 

सन्त्चालन प्रकृया  यो रकम खाजा वापत खचय गनुयपने र नवननयोनजत बजेट नेपाल सरकारको ननयमऄनसुार खचय गनुयपने छ। साथै बैठक 

संचालन ननदनेर्का का लानग ऄनसुचूी १ हनेुय होला ।  

बजेट वााँडफााँड रु. ४,०००प्रनत बैठक वजेट नवननयोजन गररएको छ  

सन्त्दभय सामाग्री सावयजननक खररद ऐन  २०६३ र यसको ननयमावली २०६४ । 

 

४.  कायगक्रमको नामः एचअआभीमा हुने लान्त्छना भेदभाव न्त्यूवनकरण कायगक्रम सचंालन 

पररचय  एचअआभी नभजन २०२० ले ननदरे् गरे ऄनसुार नेपालमा लुकेर वसेका एचअआभी संक्रनमतहरुलाआ पिा लगाआ 

ईनीहरुलाआ औषनध सेवन गराईन र भाआरल लोड सपे्रसन जाच गनयमा सवै भन्त्दा वाधा एचअआभी सङ्क्रनमत प्रनत 

हुने  लान्त्छना भेदभावले हुने गरेको पाआएको ह दंा यसको सम्बोधन अवश्यक छ । 

ईद्दशे्य लान्त्छना भेदभावन्त्यनूनकरण गनय स्थाननय स्तरमा रहकेा परकार समाजसेवी राजनीनतक दलका पदानधकारी र जन 

प्रनतनननधहरुलाआ यस काययक्रम सम्वन्त्धमा जानकारी गराआ एचअआभीमा हुने भेदभाव न्त्यनूनकरण गने  । 

ऄपेनित प्रनतफल दनेखएका समस्याहरूको समाधान हुनेछ । 

सन्त्चालन प्रकृया  वजेटको पररनध नभर रही नेपाल सरकारको ननयमानसुार  खचय गरी यो एक नदने काययक्रम संचालन गनुय पनेछ ।  

बजेट वााँडफााँड यस काययक्रमका लानग रू.६३५०० वजेट नवननयोजन गररएको छ ।  

सन्त्दभय सामाग्री सावयजननक खररद ऐन  २०६३ र यसको ननयमावली २०६४  

  

५.  कायगक्रमको नामः मवहला स्वास््य स्वयं सेववकालाआ खोजपडताल भत्ता ववतरण  

पररचय  एचअआभी नभजन २०२० ले ननदरे् गरे ऄनसुार ९०%  एचअआभी संक्रनमतहरुलाआ पिा लगाईन ुहो। त्यसकारण 

एचअआभी संक्रमण हुन सक्ने व्यनिलाआ एचअआभी पररिण तथा परामर्य सेवामा पु ¥याएर ईि व्यनि एचअआभी 

संक्रनमत भएको दनेखएमा सम्वनन्त्धत स्थाननय तहबाट भिा नवतरण गररने छ । 

ईद्दशे्य लुकेर वसेका संक्रनमत पिा लगाआ पनहलो ९०% को लिय हानसल गने।  

ऄपेनित प्रनतफल लुकेर वसेका एचअआभी संक्रनमत पिा लागेका हुनेछन । 

सन्त्चालन प्रकृया  एचअआभी संक्रमण हुन सक्ने व्यनिलाआ पिा लगाएर एचअआभी पररिण तथा परामर्य सेवामा प¥ुयाएर यनद ईि 

व्यनि एचअआभी संक्रनमत भएको दनेखएमा सम्वनन्त्धत स्थाननय तहबाट  प्रनत संक्रनमत  मनहला स्वास््य स्वयं 

सेनवकालाआ रु.१०००। भिा नदन ुपनेछ। सम्वन्त्धीत वा ननजकैको स्थाननय तहको मनहला स्वास््य स्वयं सेनवकाले 

एचअआभी संक्रनमत पिा लगाएको ए अर नट केन्त्र वाट नननश्चत गनुय पनेछ  ।     

बजेट वााँडफााँड प्रभानवत प्रत्येक  स्थाननय तहका  लानग ईपलव्ध बजेटबाट प्रनतकेसका अधारमा खचय गनय  सनकनेछ ।  

सन्त्दभय सामाग्री सावयजननक खररद ऐन  २०६३ र यसको ननयमावली २०६४  र संघवाट प्राप्त हुने पररपरहरु ।  

 

६.      कायगक्रमको नामः यौनरोग औषवध खररद    

पररचय  यौनरोगीहरुलाआ एचअआभी संक्रमण हुने सम्भावना भएकोले ईनीहरूको  यौनरोगको समयमै ईपचार गनुय ऄवश्यक 

छ । 

ईद्दशे्य स्थाननय तह ऄन्त्तगयत रहकेा यौनरोगीहरुलाआ यौनरोगको औषनध ननसलु्क ईपलव्ध गराईने । 

ऄपेनित प्रनतफल लनित वगयले  यौनरोगको  औषनध ननर्लु्क पाईने छन । 
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सन्त्चालन प्रकृया  स्थाननय तह  ऄन्त्तगयत रहकेा यौनरोगीहरुलाआ ननर्लु्क यौनरोगको औषनध ईपलव्ध गराईन सम्वनन्त्धत स्थाननय 

तहले स्वीकृत वजेटको पररनध नभर रही सावयजननक खररद ननयमानसुार औषधी खररद गनुय पनेछ ।  

बजेट वााँडफााँड  यस काययक्रमका लानग रू.१९४००० वजेट नवननयोजन गररएको छ ।  

सन्त्दभय सामाग्री सावयजननक खररद ऐन २०६३,सावयजननक खररद ननयमावली २०६४  

(स्थानीय ननकायद्धारा सपोनटभ मननटररङ, नदवस संचालन (नवश्व एड्स नदवस ),एचअआभी काययक्रमका लानग संचालन  खचय ) 

 

७.      कायगक्रमको नामः  सपोवटभ मवनटररङ  

पररचय  काययक्रम लक्ष्य ऄनरुूप संचालन भए नभएको जानकारी प्राप्त गनय यो सपो्यनटभ मननटररङ   संचालन गररन्त्छ । 

ईद्दशे्य काययक्रम संचालनमा दनेखएका समस्याहरू तत्कालै समाधान गनुय 

ऄपेनित प्रनतफल गणुस्तररय सेवा संचालन भए नभएको जानकारी हुनेछ । 

सन्त्चालन प्रकृया  काययक्रमको प्रभावकारीता वढाइ काययक्रमको ईदशे्य परूा गनय ननयनमत रुपले  सेवा प्रदान गने स्थानहरुमा 

काययक्रमको ऄनगुमन तथा सपुररवेिण गनुय पदयछ ।  

बजेट वााँडफााँड  यस काययक्रमका लानग नवननयोनजत रू.५०००० स्थानीय अवश्यकता ऄनसुार बााँडफााँड गरी खचय गनय सनकने ।  

 

८.      कायगक्रमको नामःवदवस सचंालन (ववश्व एड्स वदवस)   

पररचय  एचअआभीको िेरमा भएको प्रगनत सवैलाआ जानकारी गराईन   र जन-चेतना बढाईन यो काययक्रम संचालन गररने 

छ। हरेक बषय नडसेम्बर १ ताररख लाइ नवश्व एड्स नदवसको रुपमा मनाईने गररन्त्छ । ईि ऄवसरमा स्थाननय स्तरमा 

एचअइभी र एड्सको रोकथाम र ननयन्त्रण सम्बनन्त्ध जन चेतना जगाईने नक्रयाकलापहरु संचालन गरीने छ । 

ईद्दशे्य एचअआभीको िेरमा भएको प्रगनत सवैलाआ जानकारी गराईने   र जन चेतना बढाईने । 

ऄपेनित प्रनतफल एचअआभीको िेरमा भएका प्रगनतको वारेमा सवैलाआ जानकारी हुनेछ र जन चेतना बनृद्ध भयेको हुने छ।  

सन्त्चालन प्रकृया  नडसेम्बर १ लाआय लनित गरी स्थाननय स्तरमा एचअइभी र एड्सको रोकथाम र ननयन्त्रण सम्बनन्त्ध जन चेतना 

जगाईन यायली, ऄन्त्तरनक्रया, अइसीसी सामाग्रीहरुको नवतरण, स्थाननय नट.भी., रेनडयो तथा एफ्.एम माफय त सन्त्दरे् 

प्रवाह अनद  नक्रयाकलापहरु संचालन गने । 

सनदभय सामग्री  सावयजननक खररद ऐन २०६३,सावयजननक खररद ननयमावली २०६४ र  केन्त्रवाट पठाआने पररपर । 

 

९.  कायगक्रमको नामः  एचअआभी कायगक्रमका लावग सचंालन खचग   

पररचय  एचअआभी काययक्रमको लक्ष्य ऄनसुार प्रगनत गनय ऄवश्यक पने सामानग्र खररद गनय यो काययक्रममा वजेट नवननयोजन 

गररएको छ । 

ईद्दशे्य काययक्रम संचालनको लानग अवश्यक पने स्टेर्नरी, आन्त्धन लगायतका सामाग्रीको व्यवस्था हुन े

ऄपेनित प्रनतफल काययक्रम प्रभावकारी रूपमा संचालन हुनेछ । 

सन्त्चालन प्रकृया  एच.्अइ.भी. र एड्स काययक्रमको व्यवस्थापन गदाय अवश्यक पने स्टेर्नरी,आन्त्धन  लगायतका सामाग्रीको सचूी 

तयार गरी सोही ऄनसुार खचय गनय सनकने छ । 

बजेट वााँडफााँड यस काययक्रमका लानग वानषयक रू.७५००० रकम नवननयोजन गररएको छ ।  

 

१०.  कायगक्रमको नामःसेवा प्रदायकहरुको लावग वपएमवटवसटी  तावलम   

पररचय  गभवयती मनहलाहरूले गभयजांच गराईन ऄईदा ईनीहरुलाइ एचअआभीको पनन जांच गनय लगाईन ुपदयछ। यसरी 

एचअआभी जांच गराईदा कुनै मनहला संक्रनमत दखेीएमा ननजलाआ एअरटी ईपचार माफय त ननजवाट जन्त्मने 

वच्चालाइ एचअआभी संक्रमण हुन वाट जोगाईन सनकन्त्छ । 

ईद्दशे्य स्वास््य संस्थाका सेवाप्रदायकहरुलाइ गणुस्तरीय PMTCT सेवा नदन सिम वनाईने । 

ऄपेनित प्रनतफल स्थाननय तहमा रहकेा स्वास््य  संस्था प्रमखु वा ऄन्त्य स्वास््यकमीले  PMTCT सेवा नदन सिमहुनेछन । 

सन्त्चालन प्रकृया   सेवाप्रदायकहरुलाइ दइु नदनको तानलम स्थाननय स्तरमा व्यवस्था गररएको छ । प्रादरे्ीक स्वास््य ननदरे्ानालय र 

स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय NCASC  संग समन्त्वय गरी  तानलम संचालन गनुय सनकनेछ ।  

बजेट वााँडफााँड तानलमका सहभागीहरू र पटक ननधायरण गरी बजेट बााँडबााँड  गनुय पनेछ । 

सन्त्दभय सामाग्री कायय संचालन ननदनेर्का,२०७३ 

एच अइ भी काययक्रमको ऄनगुमन तथा सपुररबेिण ,स्थाननय  स्तरमा नपएमनटनसटी सेवा नवस्तार तथा सधुदृीकरण , 

स्वास््यकमीहरुलाइ एचअआभी र नट.वी. सम्वन्त्धमा मानव ऄनधकार, मेनडकल आनथक्स सम्वन्त्धमा तानलम 
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११  कायगक्रमको नामः स्थावनय स्तरमा वपएमवटवसटी सेवा ववस्तार तथा सदुृवढकरण   

पररचय  एचअआभी संक्रनमतमनहलावाट वच्चामा संक्रमण हुन सक्ने ऄवस्थाको वारेमा जानकारी गराआ संक्रमण हुन ननदन 

स्थाननय स्तरमा नपएमनटनसटी सेवा नवस्तार तथा  सदुृनढकरण  ऄवश्यक रहकेो छ ।  

ईद्दशे्य  सेवा प्रदान गने संस्थामा काययरत स्वास््यकमीहरु तथा म.स्वा. स्व. स.ेहरुका लानग नपएमनटनसटी २ नदने तानलम 

संचालन गने । 

ऄपेनित प्रनतफल एचअआभी संक्रनमत मनहलावाट वच्चामा हुन सक्ने संक्रमण  न्त्यनूीकरण हुनेछ । 

सन्त्चालन प्रकृया  नपएमनटनसटी  काययक्रमको नवस्तार गरी अमावाट वच्चामा एचअइभी संक्रमण रोक्ने ईदशे्यले क्रमवद्धरुपमा 

नवनभन्त्न स्थाननय ननकाय ऄन्त्तगयत रहकेो स्वास््य संस्थामा सेवा नवस्तार गररने छ । सेवा नवस्तार गने क्रममा सेवा 

प्रदान गने संस्थामा काययरत स्वास््यकमीहरु तथा म.स्वा.सेनवकाहरुका लानग नपएमनटनसटी २ नदने तानलम संचालन 

गनयसक्ने छ । स्वीकृत वजेट को पररनध नभर रही सहभागी को संख्या र पटक ननधायरण गनय सनकने छ । 

बजेट वााँडफााँड तानलमका सहभागीहरू र पटक ननधायरण गरी नवननयोनजत रू ५०००० बजेट बााँडबााँड  गनुय पनेछ  

सन्त्दभय सामाग्री नेपाल सरकारले जारी गरेको ‘कायय संचालन ननदनेर्का,२०७३‘  

 

१२   कायगक्रमको नामःस्वास््यकमीलाआ एचअआभी वटवी  मानव ऄवधकार मेवडकल आवथक्स सम्वन्त्धमा तावलम 

पररचय  एचअआभी संक्रनमतहरुमा हुन सक्ने को-आन्त्फेक्सन मध्ये नटवी पनन एक हो । समयमै नटवी को ईपचार हुन नसके 

संकनमतको मतृ्य ुहुन सक्दछ । त्यस्तै संक्रनमतहरुले ननर्लु्क स्वास््य सेवा पाईन ुईनीहरुको ऄनधकार हो,सो 

ऄनधकारलाआ स्वास््यकमीले थाहा पाईन अवश्यक छ ।  

ईद्दशे्य स्वास््यकमीलाआ एचअआभी नटवी  मानव ऄनधकार मेनडकल आनथक्स सम्वन्त्धमा जानकारी गराईने । 

ऄपेनित प्रनतफल स्वास््यकमीलाआ एचअआभी नटवी  मानव ऄनधकार मेनडकल आनथक्स सम्वन्त्धमा जानकारी हुनेछ  

सन्त्चालन प्रकृया  संक्रनमतलाआ गणुस्तररय स्वास््य सेवा के कसरी नदन सनकन्त्छ भनेर स्थाननय तहका सरकारी तथा गैर सरकारी 

िेरमा काम गने स्वास््यकमीहरुका लानग १ नदने तानलम वजेटको पररनध नभर रही संचालन गनुय पने छ । केन्त्रसंग 

समन्त्वय गरर काययक्रम संचालन गनय सनकनेछ । 

बजेट वााँडफााँड तानलमका सहभागीहरू र पटक ननधायरण गरी नवननयोनजत रू ५०००० बजेट बााँडबााँड  गनुय पनेछ  

सन्त्दभय सामाग्री नेपाल सरकारले जारी गरेको ‘कायय संचालन ननदनेर्का,२०७३‘  

 

१३    कायगक्रमको नामःएच अइ भी कायगक्रमको ऄनुगमन तथा सपुररबेक्षण  

पररचय  संस्थाले संचालन गरेको काययक्रमको ऄवस्था बारे जानकारी नलआ यथासमयमा अवश्यक पररमाजयन, सधुार एवं 

सदुृनढकरण गनय अवश्यक छ । 

ईद्दशे्य काययक्रमलाआ थप  प्रभावकारीता बनाईने । 

ऄपेनित प्रनतफल काययक्रम थप प्रभावकारी हुनेछ । 

सन्त्चालन प्रकृया  काययक्रमको प्रभावकारीता वढाइ काययक्रमको ईदशे्य परूा गनय ननयनमत रुपले काययक्रमको ऄनगुमन तथा सपुररवेिण 

गनुय पने छ । ऄनगुमन तथा सपुररवेिण मखु्यतया सेवा प्रदान गने स्थानहरुमा गररने छ । 

बजेट वााँडफााँड नवननयोनजत रकम रू.७९००० बााँडफााँड गरी काययक्रमको  ऄनगुमन तथा सपुररवेिण गनय सनकने ।  

सन्त्दभय सामाग्री नेपाल सरकारले जारी गरेको ‘कायय संचालन ननदनेर्का,२०७३‘ 
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ऄनुसचूीहरू 

 

ऄनसुचूी—१ 

बैठक सचंालन प्रवक्रया 

स्वास््य संयोजक वा ऄस्पतालमा तोनकएको एचअइभी फोकल पसयनले ए.अर.नट.केन्त्र रहकेो ऄस्पताल , ए.अर.नट. नवतरण केन्त्र र 

एचअइभीको िेरमा काम गने संघसंस्थासाँग अवश्यक समन्त्वय गरी ए.अर.नट. ब्यबस्थापन सनमनतको बैठक संचालन गनुयपनेछ । (५० 

र्ैया, प्रादनेर्क  र संघीय तथा प्रनतष्ठान स्तरीय ऄस्पतालको हकमा सम्बन्त्धीत ऄस्पतालले बैठक संचालन गनुय पने छ) ।एअरनट 

ब्यबस्थापन सनमनतको बैठक चौमानसक रुपमा बस्न ुपनेछ ।एअरनट ब्यबस्थापन सनमनतको बैठकमा तपनसलमा ईल्लेनखत नबषयबस्तुमा 

रही छलफल गनपुने छ । 

• गत चौमानसक बैठकमा गररएका ननणययहरु पनुरावलोकन गरी प्रगनतको समीिा गनुय पनेछ । 

• गत चौमानसकमा एअरनटकेन्त्रले प्रदान गरेका सेवा तथा काययक्रम र ईपलनब्धहरुको जानकारी गराइ समीिा गनुय पनेछ । 

•  स्थाननय स्तरमा हुने जोनखमपणूय ब्यबहार र घटनाहरुको को वारेमा छलफल गरर ननराकरण का ईपाय हरू पनहचान गने । एच अइ भी 

समनन्त्ध पनहचान, पहुच, नसफाररस, पररिण, ईपचार, ननरन्त्तरता को वारेमा पनन छलफल गने । 

• एअरनट काययक्रमको सदुृनढकरण , एअरनट. केन्त्र व्यवस्थापन ,नयााँ तथा परुाना संक्रनमतहरुको ईपचार तथा हरेचाह , ईनीहरुको 

ईपचारमा ननरन्त्नतरताका साथै प्रेषण प्रणाली  एन्रोल्ल्मेंट , लस्ट टु फलो ऄप ,  िान्त्सफर अईट ,  िान्त्सफर आन ् व्यवस्थापन तथा 

ईपचारमा ननरन्त्तरताका नबषयमा छलफल गने । 

• एअरनट खाइरहकेा जम्मा नवरामी मध्य भाआरल लोड  जााँच गररएका र भाआरल सप्रेसन नभएका नबरामीका बारेमा समीिा गने । 

• अआपीनट  मा रहकेा नबरामी तथा नटबी स्क्रीननंग  गरेका नबरामीका बारेमा समीिा गद ैऄन्त्य नटबी रएचअआभी कोलाबोरेर्न सम्बनन्त्ध 

गतीबीधीबारे लेखाजोखा गने। 

• एसनटअआ ननदान तथा ईपचारको सम्बन्त्धमा छलफल गने । 

• एअरभी रग्स, ओअआ रग्स, ल्याब ररएजेन्त्ट  र एचअआभी टेस्ट नकट्स  को ईपलब्धता र सप्लाइबारे छलफल गने  

• हरेक एअरनट केन्त्र को ररपोनटिंग समयमा, पणुय रुपमा र सनह तरीकाले भए नभएको समीिा गने। 

• सधुार गनुय पन ेपिहरुको छलफल गरी कायय योजना बनाईने। 

• अवश्यकता ऄनसुार ऄन्त्य नवषयहरु जस्तै काययक्रम ननदे्यनर्का,तालीम र ऄन्त्य समन्त्वयका बारेमा छलफल गने। 

 

एअरवट सवमवतका सदस्यहरु (बैठकका सहभागीहरु) 

• ऄध्यि स्वास््य संयोजक वा मे.स.ु र ननदरे्क (ऄस्पतालको हकमा ५० र्ैया सम्म , ऄंचल, ईप र िेरीय र केन्त्रीय तथा प्रनतष्ठान 

स्तरीय ऄस्पतालको हकमा सम्बन्त्धीत ऄस्पतालले बैठक संचालन गनुय पने छ)। 

• सदस्य सनचव, एअरनट फोकल पसयन वा ऄस्पतालले तोकेको व्यनि  

• सदस्यहरु • त्यांक ऄनधकृत  सहायक 

• जनस्वास््य ऄनधकृत • मेनडकल रेकडयर  

• स्टोर ऄनफसर  • पनव्लक हले्थ नसय  

• डीनटएलओरडीनटएलए • एअरनटकाईन्त्सेलर 

• एचअइभी सम्बनन्त्ध काम गने संघ संस्थाका प्रनतननधीहरु • प्रयोगर्ालामा काम गने स्वास््यकमीहरु 

• अमनन्त्रत (अबस्यकता ऄनसुार)  
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३. रावरिय स्वास््य वर्क्षा, सूचना तथा संचार केन्त्र 

 

१. कायगक्रमको नामः स्वास््य सम्बन्त्धी सन्त्देर् एफ.एम.रेवडयोबाट प्रसारण 

पररचय  समदुायमा स्वास््य सम्वन्त्धी सचूना तथा सन्त्दरे्हरु लनित समहू/सहभागी समहूसम्म नेपाली भाषा लगायत स्थानीय 

भाषाहरुमा प्रचार प्रसार  गनय स्थानीय एफ.एम.रेनडयो एक प्रभावकारी माध्यम हो । समदुायका माननसहरुको स्वास््य 

सम्बन्त्धी नवनभन्त्न धारणा र व्यवहारमा सकारात्मक पररवतयन ल्याईन एफ.एम.रेनडयोको भनूमका महत्वपणूय हुन्त्छ । 

स्थानीय एफ.एम. रेनडयोहरुबाट स्वास््य सम्बन्त्धी सन्त्दरे्/सचूनाहरु प्रवाह गरी समदुायका माननसहरुलाइ जानकारी 

गराइ ईनीहरुको ज्ञान तथा चेतना ऄनभबनृद्ध गरर व्यवहारमा सकारात्मक पररवतयन गनय सनकन्त्छ । त्यसैले नवनभन्त्न 

स्वास््य सम्बन्त्धी सन्त्दरे्हरु स्थाननय एफ.एम रेनडयोहरुबाट प्रवाह गनय यो काययक्रमको अवश्यकता परेको हो । 

ईद्दशे्य स्थानीय एफ.एम.रेनडयोहरुबाट  स्वास््य सम्बन्त्धी जानकारीमलूक सन्त्दरे्हरू प्रवाह गन ेर जन समदुायको स्वास््य 

सम्बन्त्धी ज्ञान ऄनभबनृद्ध गरी व्यवहारमा सकारात्मक पररवतयन गनय र ईनीहरुलाइ ईपलव्ध स्वास््य सेवाको 

ऄनधकतम ईपभोग गनय  ऄनभप्रेररत गने । 

सन्त्चालन प्रकृया  कायगक्रम सचंालन हुने स्थानः स्थानीय तहमा। 

लवक्षत समूह/सहभागी समूह: अम जनसमदुाय, समदुाय स्तरमा स्वास््य सन्त्दरे् प्रवाह गनेहरु जस्तैः मनहला 

स्वास््य स्वयंसेनवका, नवद्याथी, नर्िक, स्वास््यकमी,  नकर्ोर/नकर्ोरीहरु, यवुा/यवुतीहरु, अमाहरु, गभयवती 

मनहलाहरु अनद । 

सन्त्देर्हरु समावेर् गनग सवकने ववषयहरुः 

• नेपाल सरकारबाट संचानलत स्वास््य सेवाहरु तथा काययक्रमहरुको बारेमा  

• स्थानीय स्तरमा दनेखएका प्रमखु स्वास््य समस्याहरु Morbidity and Mortality को अधारमा नवषय छनौट 

गन े 

• स्वास््य सम्बन्त्धी नवनभन्त्न नवषयहरुवस्तुहरू (झाडापखाला, श्वासप्रश्वास, ियरोग, कुष्ठरोग, औलो, कालाजार, 

यौन रोग, एच.अइ.भी तथा एड्स, सरुनित माततृ्व/पररवार ननयोजन, नकर्ोरावस्था, बाल स्वास््य, सनुौला 

१००० नदन संचार ऄनभयान, मेरो वषय ऄनभयान, नसन ेरोगहरु, वातावरणीय र व्यनिगत सरसफाइ र स्वच्छता, 

सावनु पानीले हातधनु,े ननःर्लु्क स्वास््य सेवा तथा ऄत्यावश्यकीय स्वास््य सेवा अनद)  ।  

• स्वास््यकमीहरु तथा ऄन्त्य सरोकारवालाहरुसंग काययक्रमबारे छलफल गरी नवषयवस्तुहरु चयन गने । पनुश्चः कुन ै

नवषयमा स्थाननय भाषामा सन्त्दरे् ईत्पादन गरी प्रसारण गनुय परेमा सम्बनन्त्धत एफ.एमहरुले केन्त्रले प्राप्त गराएको 

सन्त्दरे्लाइ स्थाननय भाषामा रुपान्त्तरण गरी प्रसारण गनुयपनेछ । यसका लानग केन्त्रबाट नसनड पनन ईपलव्ध हुनेछ । 

वववधः  पूवग तयारी  

• मौसम ऄनसुार दखेापन ेगरेका रोगको प्रकोपहरुको त्याङ्क केलाईन े। 

• त्याङ्कहरु नवशे्लषण गरेपनछ दनेखएका स्वास््य समस्याहरुको प्राथनमकता सचूी तयार गन े। 

• केन्त्रसंग समन्त्वय गरी प्राथनमकता सचूीमा परेका नवषयमा सन्त्दरे् प्रसारण गन े।  

• स्पेर्ीनफकेर्न तयार गरी सो  ऄनसुारको सन्त्दरे् प्रसारणको लानग स्थानीय एफ.एम.स्टेसन/नमनडया हाईससंग 

ननयमानसुार प्रनक्रया ऄनघ बढाईन े । 

सन्त्देर् प्रसारण: 

• ननयमानसुार स्थानीय एफ.एम.रेनडयो स्टेसन/नमनडया हाईस चयन गरी संझौता गन े। 

• सन्त्दरे् स्पि,  छोटो  र संवादमलूक वा गीनत वा सचूनामलूक हुनेछ । 

• स्वीकृत वानषयक लक्ष्य ऄनसुार एफ.एम.रेनडयोबाट सन्त्दरे् प्रसारण गने । 

• सन्त्दरे् प्रसारण भएको/नभएको ऄनगुमन गन े। 

सन्त्देर् प्रसारण पिातः 

• स्थानीय भाषामा रुपान्त्तरण गरेको सन्त्दरे्को CD वा Electronic copy  स्थानीय तहमा दानखला गन े। 

• काययक्रम वा सन्त्दरे् प्रसारण गरे पश्चात सबै एफ.एम स्टेसनहरुबाट प्रसारण गररएको काययक्रमको प्रसारण 

प्रमाणपर  स्थानीय तहमा  पेर् गन े। 

ऄववधः स्वीकृत बानषयक लक्ष्य ऄनसुार तोनकएको चौमानसकमा । 
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२. कायगक्रमको नामः  स्थानीय तह ऄन्त्तगगतका स्थावनय टेवलवभजनबाट स्वास््य सन्त्देर्  र सचूना प्रवाह गने 

पररचय  समदुायमा खासगरी  लनित समहु/सहभागी समहूमा स्वास््य सम्वन्त्धी सचूना तथा सन्त्दरे्हरु स्थानीय भाषामा प्रचार 

प्रसार वा प्रवाह गनय स्थानीय केबलु टनलनभजन च्यानलहरु एक प्रभावकारी माध्यम हुन।्   समदुायका माननसहरुको 

स्वास््यका नवनभन्त्न नवषयहरुमा ज्ञान ऄनभबनृद्ध गराइ ईनीहरुको धारणा र व्यवहारमा सकारात्मक पररवतयन ल्याईन 

टनलनभजनको भनूमका महत्वपणूय हने भएकोल ेयो काययक्रम रानखएको हो।   

ईद्दशे्य • स्थानीय  समदुायमा स्वास््य सम्बन्त्धी जानकारीमलूक सन्त्दरे्हरू प्रवाह गन े। 

सन्त्दरे् प्रसारण माफय त समदायको स्वास््य सम्बन्त्धी ज्ञान ऄनभबनृद्ध गन ेर ईपलव्ध स्वास््य सेवाको ईपभोग गनय  

ऄनभप्रेररत गन े। 

ऄपेनित 

प्रनतफल 

स्वास््य सम्बन्त्धी नवनभन्त्न जानकारीमलूक सन्त्दरे्हरू प्रर्ारण भइ स्वास््य सम्बन्त्धी ज्ञान ऄनभवनृद्ध तथा व्यवहारमा 

सकारात्मक पररवतयन  हुन ेसाथै ईपलव्ध स्वास््य सेवाको ऄनधकतम ईपभोग हुन े। 

सन्त्चालन प्रकृया  कायगक्रम सचंालन हुने स्थानः  स्थानीय तहमा 

लवक्षत समूह/सहभागी समूह : अम जनसमदुाय, समदुाय स्तरमा स्वास््य सन्त्दरे् प्रवाह गनेहरु, नकर्ोर/ 

नकर्ोरीहरु, यवुा/यवुतीहरु, अमाहरु, गभयवती मनहलाहरु अनद । 

कायगक्रम सचंालन गने अधारहरुः 

• स्थानीय स्तरमा दखेा परेका महामारी तथा ऄन्त्य प्रकोपहरुको प्रभाव, रोग फैलन सक्ने सम्भाव्य र नवगतका 

प्रनतवेदन र त्याङ्क नवशे्लषण गनय ईपलब्ध त्याङ्क/सचूनाहरु केलाईन े। 

• मौसम ऄनसुार दखेापन ेगरेको रोगको प्रकोपहरुको त्याङ्क केलाईन े। 

• त्याङ्कहरु नवशे्लषण गरेपनछ दनेखएका स्वास््य समस्याहरुको प्राथनमकता सचूी तयार गन े। 

• प्राथनमकता सचूीमा परेका कुन कुन नवषयमा कुन प्रकृनतको स्वास््य नर्िा काययक्रम संचालनगदाय ईपयिु हुन्त्छ 

ननणयय गने/गराईन े । 

• स्थानीय स्तरमा दनेखएका प्रमखु स्वास््य समस्याहरु जस्तैः Morbidity and Mortality को अधारमा नवषय 

छनौट गन ेअनद । 

सन्त्देर्मा समावेर् गनग सवकने ववषयवस्तुहरुः 

• स्वास््य सम्बन्त्धी नवनभन्त्न नवषयहरु जस्तैः झाडापखाला, श्वासप्रश्वास, ियरोग, कुष्ठरोग, औलो, कालाजार, यौन 

रोग, एच.अइ.भी तथा एड्स, सरुनित माततृ्व/पररवार ननयोजन, नकर्ोरावस्था, लैङ्नगक नहसंा, बाल स्वास््य, 

नसने रोगहरु, सनुौलो १००० नदन, मेरो वषय  ऄनभयान,  वातावरणीय र व्यनिगत सरसफाइ र स्वच्छता, सावनु 

पानीले हातधनु,े ननःर्लु्क स्वास््य सेवा लगायत ऄन्त्य ऄत्यावश्यनकय स्वास््य सेवाका नवषयवस्तुहरु अनद । 

• मौसम ऄनसुार हुन ेप्रकोपहरु । 

• स्थानीय स्तरमा दनेखएका प्रमखु स्वास््य समस्याहरु । 

सन्त्देर् प्रसारण सम्बन्त्धी ववषय वस्तु चयन: 

स्थानीय तहमा काययरत स्वास््यकमीहरु तथा ऄन्त्य सरोकारवालाहरुसंग  काययक्रमबारे छलफल गरी  स्थानीय 

अवश्यकताको अधारमा  स्वास््यका नवषयवस्तुहरु चयन गन े। 

वववधः पूवग तयारी  

• HMIS प्रनतवेदनको नवशे्लषण गरी प्रमखु स्वास््य समस्याहरु पनहचान गन े। 

• स्थानीय स्तरमा दखेा परेका महामारी तथा ऄन्त्य प्रकोपहरुको त्याङ्क नवशे्लषण गनय ईपलब्ध 

त्याङ्क/सचूनाहरु केलाईन े। 

• मौसम ऄनसुार दखेापन ेगरेको रोगको प्रकोपहरुको त्याङ्क केलाईन े। 

• त्याङ्कहरु नवशे्लषण गरेपनछ दनेखएका स्वास््य समस्याहरुको प्राथनमकता सचूी तयार गन े। 

• प्राथनमकता सचूीमा परेका नवषयहरुबाट कुन कुन नवषयमा सन्त्दरे् प्रसारण गन ेहो भनी नवषयवस्तुको ननणयय 

गन/ेगराईन े । 

• नवषयवस्तु छनौट भै सकेपनछ, सो नवषयसंग सम्बनन्त्धत नवज्ञहरुबाट काययक्रम वा सन्त्दरे्को स्क्रीप्ट लेखन, 

पररमाजयन तथा ऄनन्त्तम रुप नदन ेकायय गराईन े। 

• स्पेर्ीनफकेर्न तयार गरी सो  ऄनसुारको सन्त्दरे् ईत्पादन र प्रसारणको लानग स्थानीय केवलु टनलनभजन 

च्यानल/नमनडया हाईससंग ननयमानसुार प्रनक्रया ऄनघ बढाईन े । 

सन्त्देर् प्रवाह: 

• ननयमानसुार टेनलनभजन च्यानल/नमनडया हाईसको चयन गरी संझौता गन े। 
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• सन्त्दरे् ईत्पादन/प्रसारणगदाय स्पि, छोटो, संवादमलूक वा गीनत वा सचूनामलूक गनय सनकन्त्छ । 

• स्वीकृत वानषयक लक्ष्य ऄनसुार सन्त्दरे् प्रसारण गन े। 

• सन्त्दरे् प्रसारणको ऄनगुमन गन े। 

सन्त्देर् ईत्पादनर प्रसारण पिातः 

प्रसारण गररएको काययक्रमको प्रसारण प्रमाणपर स्थानीय तहमा पेर् गन े। 

ऄववधः स्वीकृत बानषयक लक्ष्य ऄनसुार तोनकएको चौमानसकमा । 

 

३. कायगक्रमको नामः परकार तथा ऄन्त्य स्वास््य सचंारकमीहरुसगं स्वास््य सम्बन्त्धी  ववषयमा ऄन्त्तरवक्रया 

पररचय  समाजमा रहकेा गलत ऄवधारणा र ऄन्त्धनवश्वास हटाईनको लानग सञ्चार िेरको  महत्वपणूय भनूमका हुन्त्छ । 

स्वास््य प्रबयद्धन गनय तथा ननरोगी हुन स्वास््य सम्बन्त्धी चेतना, ज्ञान, सीप  ऄनभबनृद्ध गनय , ईपयिु र स्वस्थ व्यवहार 

ऄपनाईन सहयोग पगु्ने सचूना र सन्त्दरे्  संचारकमी माफय त प्रवाह गनय सनकन्त्छ । त्यसैले यस ऄन्त्तनक्रया काययक्रम 

माफय त लनित वगयहरुमा अवश्यक ज्ञान, सीप एवं सकारात्मक धारणाको नवकास गरी समदुायमा ईपलब्ध स्वास््य 

सेवाको ईपयोग गने र स्वस्थ जीवन यापन गन ेबानीको नवकास हुन ेऄपेिा गररएको छ । 

ईद्दशे्य •  नेपाली नागररकहरुमा स्वास््य सम्बन्त्धी चेतना फैलाईन सहयोग गने र  

• ईपलव्ध स्वास््य सेवाहरुको ईपभोग ऄनधकतम रुपमा गनय  ऄनभप्रेररत गन े

ऄपेनित 

प्रनतफल 

परकारहरु माफय त अम जनसमदुायको स्वास््य सम्बन्त्धी ज्ञान ऄनभवनृद्ध तथा व्यवहारमा सकारात्मक पररवतयन हुन े

साथै ईपलव्ध स्वास््य सेवाको ऄनधकतम ईपभोग हुने । 

सन्त्चालन प्रकृया  कायगक्रम सचंालन हुने स्थानः  स्थानीय तह । 

लवक्षत समूह/सहभागी समूह: स्थानीय स्तरका परकार र संचारकमीहरु 

सहजकताग: 

• स्थानीय तह स्वास््य संयोजक  वा नीजले तोकेको कमयचारी   – १ जना 

• सम्बनन्त्धत स्वास््य संस्था प्रमखु                                           – १ जना 

(बजेटलाइ ध्यानमा राखेर सम्बनन्त्धत स्थानीय तहल ेनवषय नवज्ञलाइ सहजकतायको रुपमा तोक्न  सक्नेछ ) 

ऄन्त्तरवक्रया कायगक्रममा समावेर् गररने वबषय बस्तुहरु : 

पररवार ननयोजन, सनुौला १००० नदन, सरुनित माततृ्व, नसन ेरोग , मेरो वषय ऄनभयान, सरुवा रोग लगायतका 

समसामनयक नवषयबस्त ु

वववधः पूवग तयारी  

• स्थानीय तहमा काययरत स्वास््यकमीहरु तथा ऄन्त्य सरोकारवालाहरुसंग  काययक्रमबारे छलफल गरी नवस्ततृ कायय 

योजना तयार गन े। 

• अवश्यक स्वास््य नर्िा, सचूना तथा सञ्चार सम्बन्त्धी सामग्री नवतरण तथा प्रयोगको लानग तयारी राख्न े। 

• काययक्रम सञ्चालन हुन े नमनत, समय र स्थान ननधायरण गरी काययक्रमका सहभागीहरूलाइ पयायप्त समय नदइ 

अमन्त्रण गने ब्यवस्था  नमलाईन ुपनेछ । गनुय पन ेकामको सचूी तयार गरी नजम्मेवारी तोक्न े। 

• ऄन्त्तरनक्रया काययक्रमको लानग छनौट गररएका नवषयहरुको प्रस्तुतीकरणको सलाइड सोहरु तयार गने।   

• प्रस्तुतीकरणको तयारी काययक्रमसाँग सम्बनन्त्धत पाठ्य सामाग्री, Manual, स्वास््य  प्रवधयन पनुस्तका, संचारका 

लानग स्वास््य सम्बन्त्धी प्रानवनधक नवषय वस्तुहरु सम्बन्त्धी पनुस्तकाको अधारमा गनुयपनेछ । 

कायगक्रम सञ्चालन: 

• ऄन्त्तरनक्रया काययक्रम एक नदन ऄथायत परैू ६ घण्टाको कायय समय हुनपुनेछ । 

• सहभागीहरूलाइ ईपयिु स्वास््य नर्िा सामग्री पोिर, व्रोसर, पचाय, पाम्पलेट, पनुस्तका अनद ईपलव्ध गराईन े 

• काययक्रममा श्रब्य दृश्य सामग्रीको माध्यमबाट समसामनयक  नवषयवस्तुहरुमा छलफल तथा ऄन्त्तरनक्रया गनुयपनेछ  

• काययक्रमको ऄन्त्त्यमा सहभागीहरू  मध्येबाट  कायययोजना सनहत प्रनतबद्धता  नलन ेजस्तै: काययक्रममा नसकेका 

कुराहरु घर, पररवार र समदुायमा सम्प्रेषण गरी  व्यवहारमा लाग ुगनय  प्रेररत गन े ।   

• ऄन्त्तरनक्रयामा ईठेका मखु्य मखु्य कुराहरू बुंदागत रूपमा ऄनभलेख राख्न सहजकताय मध्येका एक जनालाइ 

नजम्मेवारी तोक्न ुपनेछ । 

• सहजकतायले न ैपणूय प्रनतवेदन तयार गनुय पदयछ । 

ऄववधः स्वीकृत बानषयक लक्ष्य ऄनसुार तोनकएको चौमानसकमा । 

बजेट वााँडफााँड दनैनक  भ्रमण भिा, सहजकताय पाररश्रनमक, सहभानग भिा,  खाजा खचय, यातायात  खचय,  स्टेर्नरी अनद 
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भिुानीका दरहरु  ऄथय मन्त्रालयको स्वीकृत अनथयक काययनवनध ऄनसुार हुनेछ । 

 

४. कायगक्रमको नामः ऄनलाइन माध्यमबाट स्वास््य सन्त्देर् र समाचार प्रसार 

पररचय  स्वास््य सम्बन्त्धी जानकारी पाईन संचार माध्यमको प्रयोगले सहयोग पयुायईन ेगदयछ । नवनभन्त्न संचार माध्यममध्य े

२१औाँ र्ताब्दीमा ऄनलाइन माध्यम एक प्रमखु माध्याम हो । 

ईद्दशे्य  समदुायका माननसहरुलाइ स्वास््यका नवनभन्त्न नवषयहरुबारे जानकारी गराइ ईनीहरुमा ज्ञान ऄनभबनृद्ध र 

व्यवहारमा सकारात्मक पररवतयन ल्याईन े। 

ऄपेनित प्रनतफल स्वास््य सम्बन्त्धी नवनभन्त्न जानकारीमलूक सन्त्दरे्हरू प्रर्ारण भइ स्वास््य सम्बन्त्धी ज्ञान ऄनभवनृद्ध तथा 

व्यवहारमा सकारात्मक पररवतयन  हुने साथै ईपलव्ध स्वास््य सेवाको ऄनधकतम ईपभोग हुने । 

सन्त्चालन प्रकृया  कायगक्रम सचंालन हुने स्थानः  स्थानीय तहमा 

लवक्षत समूह/सहभागी समूह: अम जनसमदुाय, समदुाय स्तरमा स्वास््य सन्त्दरे् प्रवाह गनेहरु, 

नकर्ोर/नकर्ोरीहरु, यवुा/यवुतीहरु, अमाहरु, गभयवती मनहलाहरु अनद । 

ऄनलाइन प्रसार सम्बन्त्धी ववषयवस्तु: 

• नेपाल सरकार, स्वास््य मंरालयबाट संचानलत स्वास््य सेवाहरु तथा काययक्रमहरुको वारेमा । 

• स्थानीय स्तरमा दनेखएका प्रमखु स्वास््य समस्याहरु जस्तैः Morbity and Mortality तथा 

सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरी नवषय छनौट गन े। 

• स्वास््य सम्बन्त्धी नवनभन्त्न नवषयहरु जस्तैः झाडापखाला, श्वासप्रश्वास, ियरोग, कुष्ठरोग, औलो, कालाजार, 

यौन रोग, एच.अइ.भी तथा एड्स, सरुनित माततृ्व/पररवार ननयोजन, नकर्ोरावस्था, बाल स्वास््य, सनुौला 

१००० नदन संचार ऄनभयान, मेरो वषय ऄनभयान, नसन ेरोगहरु, वातावरणीय र व्यनिगत सरसफाइ र स्वच्छता, 

सावनु पानीले हातधनु,े ननःर्लु्क स्वास््य सेवा लगायत ऄन्त्य ऄत्यावश्यनकय स्वास््य सेवाका नवषयवस्तुहरु 

अनद । 

वववधः पूवग तयारी  

• मौसम ऄनसुार दखेापन ेगरेको रोगको प्रकोपहरुको त्याङ्क केलाईन े। 

• त्याङ्कहरु नवशे्लषण गरेपनछ दनेखएका स्वास््य समस्याहरुको प्राथनमकता सचूी तयार गने। 

• प्राथनमकता सचूीमा परेका कुन कुन नवषयमा सन्त्दरे् प्रसार गन ेभन्त्न ेसम्बन्त्धमा ननणयय गन/ेगराईन े  र केन्त्रबाट 

प्राप्त गराएको सन्त्दरे्लाइ  स्थाननय भाषामा रुपान्त्तरण गने ।  

• स्पेर्ीनफकेर्न तयार गरी सो  ऄनसुारको सन्त्दरे् प्रसारको लानग ऄनलाइन माफय त ननयमानसुार प्रनक्रया ऄनघ 

बढाईन े । 

  सन्त्देर् प्रसार: 

• ननयमानसुार ऄनलाइन/नमनडया हाईस चयन गरी संझौता गने । 

• सन्त्दरे् स्पि र छोटो हुनपुनेछ वा सचूनामलूक हुनेछ । 

• स्वीकृत वानषयक लक्ष्य ऄनसुार ऄनलाइन नमनडयाबाट सन्त्दरे् प्रसार गन े। 

• सन्त्दरे् प्रसारभएको/नभएको ऄनगुमन गन े। 

  सन्त्देर् प्रसार पिातः 

• स्थाननय भाषामा रुपान्त्तरण गरी प्रर्ारण गरेको ऄनलाइन सन्त्दरे्को ननयमानसुार  ऄनभलेख राख्न े। 

• ऄनलाइनबाट प्रसारण गररएको सन्त्दरे् प्रसारण प्रमाणपर स्थानीय तहमा पेर् गने । 

 

५. कायगक्रमको नामः स्वास््य वर्क्षा कायगक्रम (स्वास््य प्रबधगन) को सपुरीवेक्षण तथा ऄनुगमन 

पररचय  स्वास््य संस्थाहरु र समदुाय स्तरमा संचालन हुने स्वास््य नर्िा, सचूना तथा संचार काययक्रमहरु योजना ऄनसुार 

संचालन भए नभएको एनकन गरी सवल र कमजोर पिहरु पनहचान गरी भनवरयमा सधुार गनय तथा काययक्रमहरु 

संचालनमा सहयोग पयुायईन स्वास््य नर्िा, सचूना तथा संचार कायक्रमहरुको सपुररवेिण तथा ऄनगुमन गररन्त्छ ।  

यसबाट  काययक्रमहरुमा समदुायको सहभानगता, काययक्रमहरुको गणुस्तर र प्रभावकाररतामाबनृद्ध हुन सहयोग पगु्दछ  

ईद्दशे्य • स्वास््य संस्थाहरु र समदुाय स्तरमा संचालन हुने स्वास््य नर्िा काययक्रमहरु योजना ऄनरुुप संचालन भए 

नभएको एनकन गरी सवल र कमजोर पिहरु पनहचान गरी भनवरयमा सधुार गनय सहयोग पगु्ने । 

ऄपेनित प्रनतफल स्वास््य संस्थाहरु र समदुाय स्तरमा संचालन हुने स्वास््य नर्िा काययक्रमहरुको लक्ष्य ऄनरुुप प्रगती हानसल हुन,े 

अगामी बषयको योजना तजुयमा गनय समेत सहज हुने । 
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सन्त्चालन प्रकृया  कायगक्रम सचंालन हुने स्थानः  स्थानीय तह । 

लवक्षत समूह/सहभागी समूह: 

• स्वास््य संस्थाहरु र समदुाय 

• स्वास््य नर्िा, सचूना तथा संचार काययक्रमहरु संचालन गन ेस्वास््यकमी, म.स्वा.स्व.से. 

वववधः पूवग तयारी  

• वानषयक एनककृत सपुररवेिण काययक्रम तथा ऄन्त्य काययक्रमसंग समन्त्वय गरी स्वास््य नर्िा काययक्रमको 

सपुररवेिण तथा ऄनगुमनको ऄग्रीम कायय तानलका तयार गन े। 

• स्थानीय तहमा संचालन हुन ेस्वास््य नर्िा काययक्रमको योजना ऄनसुार सपुररवेिण तथा ऄनगुमनको  नमनत र 

स्थान स्वीकृत गराईन े। 

• स्वास््य नर्िा काययक्रमको प्रगती कम भएका स्वास््य संस्थाहरुको पनहचान गन े

• चेकनलि तयार गन े। 

• स्थानीय तह स्तरीय योजना ऄनसुार काययक्रम कायायन्त्वयन गन े। 

कायगक्रम सञ्चालन: 

• स्वीकृत सपुररवेिण तथा ऄनगुमनको ऄनग्रम कायय तानलका ऄनसुार सपुररवेिण गने । 

• सम्बनन्त्धत संस्थामा स्वास््य नर्िा, सचूना तथा संचार सामग्रीहरु भए नभएको एनकन गने। 

• सम्बनन्त्धत स्वास््य संस्थामा स्वास््य नर्िा कनयर ननयनमत रुपमा संचालन भए नभएको एनकन गन े। 

• फोटो नखच्न े। 

• सम्बनन्त्धत संस्थालाइ तत्काल सहयोग गन ेर सझुावहरु नदन े।  

• चेकनलि  भन े। 

कायगक्रम समावि पवछ गनुगपने कायगहरू: 

• प्रनतवेदन तयार गने, 

• सम्बनन्त्धत संस्थालाइ सल्लाह सझुावहरु नदन,े 

• सम्बनन्त्धत संस्थामा दनेखएका सबल र कमजोर पि केलाइ सबल पिको प्रसंसा गद ैकमजोर पिमा सधुार गनय 

पषृ्ठपोषण गने । 

 

६. कायगक्रमको नामः स्वास््य ससं्थाहरुमा स्वास््य वर्क्षा सामग्रीहरु ववतरण 

पररचय  समदुायमा प्रभावकारी रुपमा स्वास््य नर्िा, सचूना तथा संचार काययक्रमहरु संचालन गनयको लानग  स्थानीय तह 

नभरका सम्पणूय स्वास््य संस्थाहरुमा अवश्यकता ऄनसुारको स्वास््य नर्िा सामग्रीको अपतूी हुन ुजरुरी हुन्त्छ। 

स्थानीय तहका सम्पणूय स्वास््य संस्थाहरुमा ती सामग्रीहरु नवतरण गरी समनुचत ढंगले त्यसको प्रयोग गरी 

समदुायका माननसमा स्वास््य सम्बन्त्धी नवषयहरुमा जनचेतना बढाईन ेईद्दशे्यले यो काययक्रम रानखएको छ । 

ईद्दशे्य • स्थानीय तहमा नवकास गररएका र  प्रदरे्  तथा केन्त्रबाट प्राप्त भएको स्वास््य नर्िा सामग्रीहरुको भण्डारण 

व्यवनस्थत तवरले गन ेर ती   सामग्रीहरु सब ैस्वास््य संस्थाहरुमा समनुचत ढंगले अवश्यकता ऄनसुार नवतरण 

गरी प्रभावकारी रुपमा स्वास््य नर्िा काययक्रमहरु संचालन गन े। 

ऄपेनित प्रनतफल स्थानीय तहमा नवकास गररएका र प्रदरे् तथा केन्त्रबाट प्राप्त भएको स्वास््य नर्िा सामग्रीहरुको व्यवनस्थत 

भण्डारण तथा सबै स्वास््य संस्थाहरुमा समनुचत ढंगले अवश्यकता ऄनसुार नवतरण भइ  स्वास््य नर्िा 

काययक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा संचालन हुन े। 

सन्त्चालन प्रकृया  कायगक्रम सचंालन हुने स्थानः स्थानीय तह । 

लवक्षत समूह/सहभागी समूह: स्वास््य संस्थाहरु, अम जनसमदुायहरु, मनहला स्वास््य स्वयंसेनवकाहरु 

वववधः पूवग तयारी  

• कुन कुन सामग्रीहरु, कुन समयमा के, कनत मारामा  प्रदरे् तथा  केन्त्रबाट प्राप्त भएका छन,् सो को एनकन गनय 

Inventory बनाईन े। 

• कुन नक्रयाकलापका लानग के कस्ता सामग्रीहरु कहााँ, कनहल,े के, कनत मारामा अवश्यक छ त्यसका लानग 

मागसचूी (Demand List) तयार गन े। 

• नवतरण गरेका सामग्रीहरुको ऄनभलेख राख्न े। 

• नक्रयाकलापहरुका लानग चौमानसक नवभाजन ऄनसुार सामग्रीको पयायप्तताबारे ऄनग्रम रुपमा एनकन गन े। 

• प्राप्त सामग्री वा ईत्पानदत सामग्री सरुनित तवरले भण्डारण गन ेव्यवस्था नमलाईन े। 
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• भण्डारबाट सामग्री खचय गदाय त्यसको लगत राख्न ेव्यवस्था नमलाईन े। 

• ईपलब्ध सामग्रीहरु क्र.सं., नमनत, स्वास््य नर्िा सामग्री पठाइन े संस्था वा व्यनिको नाम, स्वास््य नर्िा 

सामग्रीको नाम, संख्या, बनुझनलनको सनह, कैनफयत भएको  नवतरण तानलका बनाआ नवतरणको व्यवस्था 

नमलाईन े। 

• नवतरणका लानग पनन ईपयिु नवतरण तानलका (ढााँचा) तयार गन ेर सो ऄनसुार रेकडय रहन ेगरी (दबैु ठाईाँमा 

पाईन ेर पठाईन)े नवतरण गन े। 

• नवनभन्त्न स्वास््य संस्था, गा.नव.स., नवद्यालय, सावयजननक स्थल, नक्लननक, सरकारी तथा गैर सरकारी संघ 

संस्थाहरु, माननसहरु जमघट हुन े स्थान, नचया पसलहरुमा राख्न/ेटााँस्ने अनदको नवचार गरी नवतरण कायय 

तानलका बनाईन े। 

• सामग्री नवतरणको हस्तान्त्तरण फाराम बनाइ पठाईन े। 

कायगक्रम सचंालनः 

• नवतरणका लानग प्यानकङ गरी स्वास््य संस्थाहरुमा पठाईन ेव्यवस्था नमलाईन े। 

• नवतरणको ईनचत भरपदो माध्यम पनहचान  गरी ननयमानसुार छनौट गरेर कायायलय प्रमखुबाट स्वीकृत गराईन े 

• भरपदो व्यवस्था पश्चात नवतरणको कायय गराईन े। 

• नवतरणको कायय गराईाँदा त्यसको लगत राख्न े। 

• बझुाएको भपायआ संकलन गरी सामग्री पगु ेनपगुेको एनकन गन े। 

• सामग्री पठाईाँदा सम्बनन्त्धत ननकायलाइ नहफाजतसाथ राख्न लगाईन ेर नवतरणको व्यवस्था नमलाईन े। 

• लनित समहूका लानग कनहल,े कहााँ, कुन सामग्री नवतरण गररएको हो त्यसको लगत राख्न लगाईन े। 

• स्थानीय समदुाय जमघट हुन ेस्थानहरुमा (हाटबजार, मेला, धानमयक स्थल, बसपाकय , बजार िेर, नवद्यालयको 

वरपर) स्वास््य नर्िा सामग्री टााँस्न/ेटााँस्न लगाईन े। 

कायगक्रम पिात गनुग पने केही कुराहरु:  

• सम्बनन्त्धत स्थानमा सामग्री पगु ेनपगुेको एनकन गन े। 

• हस्तान्त्तरण फाराम संकलन गरी ऄनभलेख राख्न े। 

 

७. कायगक्रमको नामः छापा सचंार माध्यमबाट स्वास््य सन्त्देर् प्रकार्न 

पररचय  स्थानीय स्तरमा ईपलब्ध दनैनक, साप्तानहक, मानसक, तथा ऄन्त्य छापा माध्यमहरुमा अवश्यकता ऄनसुार स्वास््य 

सन्त्दरे् प्रकार्न गरी पाठक वगयहरुलाइ स्वास््य सम्बन्त्धी सन्त्दरे्हरु र ऄन्त्य जानकारीहरुको प्रचार प्रसार गराईन 

अवश्यक भएकोल ेयो काययक्रम रानखएको छ समदुायको अवश्यकता ऄनसुारका स्वास््य सम्बन्त्धी सचूना, सन्त्दरे्, 

लेख रचना एवं नवज्ञनप्त अनद तयार गरर स्थानीय स्तरका परपनरका माफय त प्रकार्न गन/ेगराईन ेकाययले स्थानीय 

स्तरमा नवनभन्त्न भाषामा ननस्कने पनरकाहरु माफय त स्वास््य सम्बन्त्धी समस्याको प्रवधयनात्मक र प्रनतकारात्मक 

ईपायहरुको बारे नछटो, छररतो र सहज नकनसमले एकैसाथ प्रचार प्रसार र जानकारी प्रदान गनय मद्दत पयुायईाँछ । । 

स्थानीय जनताहरुलाइ खोप लगाईनका फाआदा, प्रजनन स्वास््य, झाडापखाला, सने र नसन ेरोग, ियरोग, कुष्ठरोग, 

तथा ऄन्त्य रोगहरु लाग्नबाट बच्ने ईपायहरुका साथै स्वस्थ जीवनर्ैलीबारे जानकारी नदन स्थानीय छापा संचार 

माध्यममा स्वास््य सन्त्दरे्हरु प्रकार्न गनय अवश्यकता महससु गरी यो काययक्रम रानखएको हो । 

ईद्दशे्य • स्थानीय छापा संचार माध्यमहरुमा स्वास््य सन्त्दरे् प्रकार्न गन ेर  पाठक वगयहरुलाइ सन्त्दरे्को  

•  ऄनसुरण गनय र ईनीहरु माफय त समदुायमा पनन स्वास््य सन्त्दरे् प्रचार प्रसार गराईन े। 

ऄपेनित प्रनतफल स्थानीय छापा संचार माध्यमहरुमा  स्वास््य सन्त्दरे् प्रकार्न भइ  सो माफय त व्यनि,  पररवार र समदुायको व्यवहार 

पररवतयन हुनकुो साथै ईपलब्ध स्वास््य सेवाको ईपभोगमा ऄनभवनृद्ध हुन े

सन्त्चालन प्रकृया  कायगक्रम सचंालन हुने स्थानः स्थानीय तह । 

लवक्षत समूह/सहभागी समूहः स्थानीय स्तरमा प्रकार्न हुने दनैनक, साप्तानहक, पानिक, मानसक तथा ऄन्त्य 

प्रकार्नहरुका पाठक वगयहरु । 

वववधः पूवग तयारी  

• स्थानीय तहमा  छापा माध्यमबाट सन्त्दरे् प्रकार्न गनय स्थानीय तहमा काययरत स्वास््यकमीहरु तथा ऄन्त्य 

सरोकारवालाहरुसंग काययक्रमबारे छलफल गरी प्रदरे् तथा स्थानीय अवश्यकताको अधारमा स्वास््यका 

नवषयवस्तुहरु चयन गन े। 

• स्थानीय स्तरमा दखेा परेका महामारी तथा ऄन्त्य प्रकोपहरुको प्रभाव, रोग फैलन सक्ने सम्भाव्यको बारेमा 
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त्याङ्क नवशे्लषण गनय ईपलब्ध त्याङ्क/सचूनाहरु केलाईन े। 

• मौसम ऄनसुार दखेापन ेगरेको रोगको प्रकोपहरुको त्याङ्क केलाईन े। 

• त्याङ्कहरु नवशे्लषण गरेपनछ दनेखएका स्वास््य समस्याहरुको प्राथनमकता सचूी तयार गने। 

• सन्त्दरे्को लेखन प्रानवनधक, नीनतगत र ईपलव्ध स्वास््य सेवाको अधारमा गन े र अनधकाररताको लानग  

सरकारको लोगो छाप्न े। 

कायगक्रम सञ्चालनः 

• समय सान्त्दनभयक र अवश्यकता ऄनसुारका सन्त्दरे्हरु प्रकार्न गन े। 

• सन्त्दरे्को छपाइ सम्भव भएसम्म रंनगन, नचर, तस्वीरहरु सनहत छाप्न े। 

• सन्त्दरे्को छपाइ बजेटको ईपलब्धताको अधारमा रही बनुझन ेगरी सकेसम्म ठूलो साआजमा प्रकार्न गन े 

• सन्त्दरे् प्रकानर्त भएको परपनरका र ऄन्त्य सव ैप्रकार्नहरु संकलन एवं ऄनगुमन गन े। 

• बील भिुानीको लानग पेर् गदाय सम्बनन्त्धत पिल ेबीलसाँग सन्त्दरे् प्रकार्न भएको पर पनरका र  ऄन्त्य सव ै

प्रकार्नहरुको एक प्रनत  संलग्न राखी पेर् गन े। 

 

८. कायगक्रमको नामः महामारी तथा सरुवा रोग रोकथाम तथा वनयन्त्रणका लावग स्वास््य वर्क्षा 

पररचय  समदुायमा नवनभन्त्न नकनसमका महामारी तथा सरुवा रोगहरुको कारण धेरै माननसहरुले ज्यान गमुाईन ुपरेको ऄवस्था 

छ । यस्तो हुनमुा यसबारे सही र पयायप्त जानकारी जनमानसमा नहुन ुएक प्रमखु कारण माननएको छ । त्यसैले यी 

नवषयहरुमा नर्िा नदइ जन समदुायको स्वास््य प्रनतको व्यवहारमा सकारात्मक पररवतयन ल्याईन अवश्यक 

भएकोल ेयो काक्रय म सचंालन गनुय परेको हो।   

ईद्दशे्य • महामारी तथा सरुवा रोग रोकथाम तथा ननयन्त्रणका लानग नवनभन्त्न स्वास््य नर्िा काययक्रमहरु संचालन गरी 

समय समयमा फैलन ेगरेका वा फैनलन सक्न ेमहामारीबारे समदुायलाइ जानकारी नदन े 

ऄपेनित प्रनतफल समय समयमा फैलन ेगरेका वा फैनलन सक्न ेमहामारी रोकथाम तथा ननयन्त्रणबारे जन समदुायमा जानकारी भइ 

महामारी तथा सरुवा रोग रोकथाम तथा ननयन्त्रणमा सहयोग पगु्ने । 

सन्त्चालन प्रकृया  कायगक्रम सचंालन हुने स्थानः  स्थानीय तह ।  

लवक्षत समूह/सहभागी समूह: अम जनसमदुाय, समदुाय स्तरमा स्वास््य सन्त्दरे् प्रवाह गनेहरु, 

नकर्ोर/नकर्ोरीहरु, यवुा/यवुतीहरु, अमाहरु, गभयवती मनहलाहरु अनद । 

सहजकताग: 

• स्थानीय तह स्वास््य संयोजक  वा नीजले तोकेको कमयचारी   – १ जना 

• सम्बनन्त्धत स्वास््य संस्था प्रमखु                                           – १ जना 

(बजेटलाइ ध्यानमा राखेर स्थानीय तहल ेनवषय नवज्ञलाइ सहजकतायको रुपमा तोक्न  सनकनेछ ) 

स्वास््य वर्क्षा कायगक्रम ऄन्त्तरगत गनग सवकने वक्रयाकलापहरुः 

• ऄन्त्तरनक्रया काययक्रम 

• ऄनभमखुीकरण काययक्रम 

• सचेतना काययक्रम 

• रेनडयो र टेनलनभजन सन्त्दरे् ईत्पादन र प्रर्ारण 

• स्वास््य नर्िा सामग्रीहरु जस्तैः पोस्टर, पाम्प्लेट, ब्रोसर अनद ईत्पादन, छपाइ र नवतरण । 

• जोनखम संचार (Risk Communication) अनद काययक्रमहरु । 

कायगक्रम सचंालन गने अधारहरुः 

• स्थानीय स्तरमा दखेा परेका महामारी तथा ऄन्त्य प्रकोपहरुको प्रभाव, रोग फैलन सक्ने सम्भाव्य र नवगतका 

प्रनतवेदन र त्याङ्क नवशे्लषण गनय ईपलब्ध त्याङ्क/सचूनाहरु केलाईन े। 

• मौसम ऄनसुार दखेापन ेगरेको रोगको प्रकोपहरुको त्याङ्क केलाईन े। 

• त्याङ्कहरु नवशे्लषण गरेपनछ दनेखएका स्वास््य समस्याहरुको प्राथनमकता सचूी तयार गन े। 

• प्राथनमकता सचूीमा परेका कुन कुन नवषयमा कुन प्रकृनतको स्वास््य नर्िा काययक्रम संचालन गदाय ईपयिु 

हुन्त्छ ननणयय गन/ेगराईन े । 

वववधः पूवग तयारी  

• स्वास््य नर्िा काययक्रमको लानग नवस्ततृ कायय योजना तयार गन े ।ऄतः गनुय पन ेकामको सचूी तयार गरी 

नजम्मेवारी तोक्न े। 

• काययक्रमको प्रकृनत र प्राथनमकता सनूचमा परेका कुन कुन नवषयमा काययक्रम गने भनी नवषय वस्तु चयन 
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गन/ेगराईन े । 

• स्पेर्ीनफकेर्न वा Terms Of Reference (TOR) बनाइ सोही ऄनरुुप काययक्रमहरु ननयमानसुार प्रनक्रया गरी 

संचालन गन े। 

 कायगक्रममा समावेर् गनग सवकने ववषयहरु: 

समदुायको स्वास््य समस्याको नवशे्लषण गरी तय गरेको नवषयवस्तु स्वास््य नर्िा काययक्रममा समावेर् गन े  

 

९. कायगक्रमको नामः ववद्यालय स्वास््य वर्क्षा कायगक्रम 

पररचय   नवद्यालयमा  नवद्याथीहरुले धेरै कुरा नसक्दछन । यस ऄवस्थामा ईनीहरुले नसकेका राम्रा र सकारात्मक कुराहरु घर 

पररवार, दौतरी र समदुायमा ईनीहरुबाट प्रचार प्रसार हुन  सक्दछ । यही ऄवस्थामा ईनीहरुको प्रजनन ऄंगका साथै 

र्ारीररक,र माननसक  नवकास समेत हुन ेभएकोले ईनीहरुलाइ तत्सम्बन्त्धी सैद्धानन्त्तक र व्यवहाररक ज्ञान नदन ुऄनत 

ईपयोगी हुन्त्छ । तसथय नवद्यालयमा पढ्न ेनवद्याथी र नर्िकहरुलाइ प्रवधयनात्मक र प्रनतकारात्मक स्वास््य सेवा 

सम्बन्त्धी ज्ञान, धारणा र सीपमा ऄनभबनृद्ध गरी व्यवहारमा सकारात्मक पररवतयन गनय तथा स्वस्थ बानीव्यहोरा 

ऄपनाईनकुा साथै यसको प्रचार प्रसार गराईन यो काययक्रमको अवश्यकता परेको हो । 

ईद्दशे्य • नवद्याथीहरुलाइ समदुायमा दखेा पन े प्रमखु रोगहरुको ननयन्त्रणका लानग प्रवधयनात्मक, प्रनतकारात्मक 

ईपायहरुबारे जानकारी नदन,े  र चेतना ऄनभबनृद्ध गन े तथा नर्िकहरुलाइ स्वास््य सम्बन्त्धी नवनभन्त्न 

नवषयहरुमा ऄनभमनूखकरण नदन े। 

ऄपेनित प्रनतफल नवद्याथी र नर्िकहरुको स्वास््य सम्बन्त्धी समसामनयक नवषयमा ज्ञान तथा चेतना ऄनभवनृद्ध भइ स्वस्थ 

बानीव्यहोराको नबकास हुन े। 

सन्त्चालन प्रकृया  कायगक्रम सचंालन हुने स्थानः माध्यनमक तथा ईच्च माध्यनमक नवद्यालयहरुमा । 

लवक्षत समूह/सहभागी समूह: किा ६ दनेख १२ सम्मका नवद्याथीहरु तथा स्वास््य नर्िा र सामानजक नर्िा 

ऄध्यापन गन ेनर्िकहरु ।  

सहजकताग: 

• स्थानीय तह स्वास््य संयोजक  वा नीजले तोकेको कमयचारी   – १ जना 

• सम्बनन्त्धत स्वास््य संस्था प्रमखु                                           – १ जना 

(बजेटलाइ ध्यानमा राखरे स्थानीय तहल ेनवषय नवज्ञलाइ सहजकतायको रुपमा तोक्न  सनकनेछ) 

वववधः   

• स्थानीय तहका नर्िा कायायलयबाट नवद्यालयको नववरण नलन े 

• स्वास््य सचूकांकलाइ ध्यानमा राखी समस्या र प्राथनमकताको अधारमा नवद्यालय र नवषयवस्त ुछनौट गन े

• स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट तोनकएको सम्पणूय ऄत्यावश्यकीय स्वास््य सेवाहरु समावेर् गन े

• सम्पणूय ऄत्यावश्यकीय स्वास््य सेवाहरुको नवषय वस्तुहरु समावेर् गरी प्रत्येक नवषयको छुट्टाछुटै्ट पाठ योजना 

तयार गरी सोको लानग अवश्यक पठन पाठन सामग्रीहरु तयार गरी स्वास््य संस्थाहरुमा पठाईन े र सोनह 

ऄनसुार काययक्रम संचालन गनय ननदरे्न नदन े

• नवद्यालय स्वास््य नर्िा काययक्रम संचालन गनुय पवूय सम्बनन्त्धत नबद्यालयसंग समन्त्वय गरी काययक्रमको नदन 

नननश्चत गरी नवद्यालयको सरसफाइ, र्ौचालय, खानेपानीको महुान तथा श्रोतको सरसफाइ गराईन े 

• नवद्याथीहरुको सामान्त्य स्वास््य परीिण गन ेर मौज्दात भए स्वास््य परीिण ऄनसुारको औषनध नवतरण गन े

• किा ६ दनेख १२ सम्म ईच्च माध्यनमक नवद्यालयमा र किा ६ दनेख १० सम्म माध्यनमक नवद्यालयमा प्रत्येक 

किामा तहगत रुपमा ईमेर सहुाईाँदो नवषयमा प्रनर्िण गन े  

• किागत नर्िण व्यावहाररक तथा ऄभ्यास नवनधमा अधाररत भएर गनुयपदयछ । तर अधारभतू नवषयहरु जस्तै: 

सरसफाइ, सावनु पानीले हात धनुे, र्ौचालयको प्रयोग, पररवारननयोजनको साधन, नकर्ोरावस्थाको बारेमा 

छुटाईन ुहुाँदनै  

• नवद्यालयका स्वास््य नर्िा, सामानजक नर्िा ऄध्यापन गने नर्िकहरुलाइ रानरिय स्वास््य  काययक्रमहरु, 

नीनत, लक्ष्य, स्वास््य सेवाहरु, अनदको ऄनभमनुखकरण गने 

• नवद्यालयमा स्वास््य नर्िा नवषयमा रानरिय स्वास््य काययक्रमहरु, नीनत, लक्ष्य, स्वास््य सेवाहरु ऄनरुुप 

पठनपाठनको लानग ऄनभप्रेररत गन े

कायगक्रममा समावेर् गनग सवकने ववषयहरुः 

• स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट तोनकएको सम्पणूय ऄत्यावश्यकीय स्वास््य सेवाहरु  
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• नकर्ोरावस्था, सरुनित माततृ्व, पररवार ननयोजनबारे जानकारी  

• ियरोग, औलो, जापाननज आन्त्सेफलाआनटस, कालाजार रोकथाम र ऄन्त्य सने तथा नसन े रोगहरु र परनजवी 

(जकुा) को कारण, लिण र रोकथामका ईपायबारे जानकारी 

• स्वास््य संस्थाबाट ईपलव्ध हुन ेसेवाहरु र समय समयमा संचालन गररन ेऄनभयानका बारेमा जानकारी 

• महामारी रोकथाम र ननयन्त्रणका बारेमा जानकारी 

• व्यनिगत तथा वातावरणीय सरसफाइ, र्ौचालयको प्रयोग, सावनु पानीले हात धनुे सम्बन्त्धी जानकारी नदन े। 

• नवषयसाँग सम्बनन्त्धत ईपलब्ध र्ैनिक सामग्रीहरु प्रयोग गन े 

• नर्िक ऄनभमनूखकरणका लानग रानरिय स्वास््य नीनत, रणनीनत, लक्ष्य, काययक्रम, सेवाहरु,रानरिय स्वास््य 

नस्थनत र स्वास््य सचूाङ्कहरु, नबद्याथीहरुलाइ नदनपुन ेस्वास््य नवषयको ज्ञान, सीप र ईनीहरुले ईपभोग गनुयपन े 

स्वास््य सेवाहरु अनद नवषय पनन समावेर् गने । 

बजेट वााँडफााँड दनैनक  भ्रमण भिा, सहजकताय पाररश्रनमक, सहभानग भिा,  खाजा खचय, ननयमानसुारको यातायात  खचय,  

स्टेर्नरी, नवनवध अनद भिुानीका दरहरु  ऄथय मन्त्रालयको स्वीकृत अनथयक काययनवनध ऄनसुार हुनेछ । 

 

१०. कायगक्रमको नामः वातावरणीय तथा पेर्ागत स्वास््य र सरसफाइ (स्वस्थ खाना, पानी र साबुन पानीले हात धुने 

 व्यवहार प्रवधगन तथा सरसफाइ) सम्बन्त्धी समुदाय स्तरीय कायगक्रम 

पररचय  समदुायमा वातावरणीय तथा पेर्ागत स्वास््य र सरसफाइ जस्तैः (स्वस्थ खाना, पानी र साबनु पानीले हात धनुे 

व्यवहार प्रवधयन तथा सरसफाइ) सम्वन्त्धी तथा वातावरणीय तथा पेर्ागत स्वास््य र सरसफाइ सम्बन्त्धी जन चतेना  

बढाईन    यो काययक्रमले सचंालन गररएको हो।  

ईद्दशे्य • समदुाय स्तरमा वातावरणीय तथा पेर्ागत स्वास््य र सरसफाइ सम्वन्त्धी चेतना जगाईन े र व्यनि, पररवार र 

समदुायको व्यवहारमा सकारात्मक पररवतयन ल्याईन सहयोग पयुायईने । 

ऄपेनित प्रनतफल वातावरणीय तथा पेर्ागत स्वास््य र सरसफाइ जस्तैः स्वस्थ खाना, पानी र साबनु पानीले हात धनुे व्यवहार 

प्रवधयन तथा सरसफाइ सम्बन्त्धी व्यनि, पररवार र समदुायको व्यवहारमा सकारात्मक पररवतयन ल्याईन यो 

काययक्रमले ऄनभप्रेररत गनेछ । 

सन्त्चालन प्रकृया  कायगक्रम सचंालन हुने स्थानः स्थानीय तहका नवनभन्त्न समदुाय । 

लवक्षत समूह/सहभागी समूह: समदुायका नबनभन्त्न पेर्ाका व्यनिहरु 

कायगक्रममा समावेर् गनग सवकने वबषय बस्तुहरु: व्यनिगत सरसफाइ, वातावरणीय सरसफाआ, पेर्ागत 

स्वास््य, स्वस्थ पानी, स्वस्थ खाना, फोहरमैला व्यवस्थापन, साबनु पानीले हात धनु ुपने ऄवस्था तथा फाआदाहरु 

 सहभागीः प्रनत १ काययक्रममा ४० जना सम्म हुनेछन ्। 

 सहजकताग: 

• स्थानीय तह स्वास््य संयोजक  वा नीजले तोकेको कमयचारी   – १ जना 

• सम्बनन्त्धत स्वास््य संस्था प्रमखु                                           – १ जना 

(ननधायररत बजेटलाइ ध्यानमा राखेर स्थानीय तहल ेनवषय नवज्ञलाइ सहजकतायको रुपमा तोक्न  सक्नेछ ) 

वववधः पूवग तयारी  

• समदुायस्तरीय काययक्रमको लानग छलफल गरी नवस्ततृ कायय योजना तयार गन े। 

• स्वास््य नर्िा, सचूना तथा सञ्चार सम्बन्त्धी सामग्री नवतरण तथा प्रयोगको लानग तयारी राख्न े। 

• काययक्रम सञ्चालन हुन े नमनत, स्थान र समय ननधायरण गरी काययक्रमका सहभागीहरूलाइ पयायप्त समय नदइ 

अमन्त्रण गने ब्यवस्था  गने । ऄतः गनुय पन ेकामको सनूच तयार गरी नजम्मेवारी तोक्न े। 

• काययक्रमको लानग छनौट गररएका नवषयहरुको प्रस्तुतीकरणको सलाइडहरु तयार गन े  

• प्रस्तुतीकरणको तयारी गदाय काययक्रमसंग सम्बनन्त्धत पाठ्य सामाग्री, Manual, स्वास््य प्रवधयन पनुस्तका, 

संचारका लानग स्वास््य सम्बन्त्धी प्रानवनधक नवषय वस्तुहरुलाआय ध्यानमा राखी गनुयपनेछ ।  

 कायगक्रम सञ्चालन: 

• समदुायस्तरीय काययक्रम एक नदन ऄथायत परैू ६ घण्टाको कायय समय हुनपुनेछ । 

• सहभागीहरूलाइ ईपयिु स्वास््य नर्िा सामग्री पोिर, व्रोसर, पचाय, पाम्पलेट, पनुस्तका आत्यानद ईपलव्ध 

गराईन े। 

• काययक्रममा श्रब्य दृश्य सामग्रीको माध्यमबाट नवनभन्त्न नवषयबस्तुहरु जस्तैः व्यनिगत र वातावरणीय  सरसफाइ 

(अफ्नो र्रीरलाइ सफा राख्न,े नदनहुाँ नहुाईने , कपडा फेने, कपडाहरुलाइ पाररलो घाममा सकुाईने), Oral 
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Hygiene अनद (५० नमनेट); साबनु पानीले हात धनुे ऄवस्थाहरु, यसका फाआदाहरु र तररकाहरु (५० नमनेट);  

स्वस्थ खाना र सफा पानीका फाआदाहरु र पानी र्नुद्धनधकरण गन ेतररकाहरु (५० नमनेट); वातावरण सरसफाइ र 

यसका फाआदाहरु, चपीको प्रयोग, फोहर मैला व्यवस्थापन गने तररका (५० नमनेट);  अनद नवषयवस्तुहरुमा 

ऄननवायय रुपमा छलफल गनुयपनेछ । 

• काययक्रममा सहभागीहरूबाट कायय योजना सनहतको प्रनतबद्धता नलन े। जस्तैः  काययक्रममा नसकेका कुराहरुलाइ  

घर, पररवार र समदुायमा पनन जानकारी गराइ  अफु, अफ्नो पररवार र समदुायको  स्वस्थ व्यवहार प्रवधयन गनय 

गराईन प्रनतबद्धता व्यि गदयछु । 

• काययक्रममा ईठेका मखु्य मखु्य कुराहरू बुंदागत रूपमा ऄनभलेख राख्न एक जनाल ेनटप्न े। 

• सहजकतायले न ैपणूय प्रनतवेदन तयार गनुय पदयछ । 

बजेट वााँडफााँड दनैनक भ्रमण भिा, सहजकताय पाररश्रनमक, सहभानग भिा,  खाजा खचय, ननयमानसुारको यातायात  खचय,  स्टेर्नरी, 

नवनवध अनद भिुानीका दरहरु  ऄथय मन्त्रालयको स्वीकृत अनथयक काययनवनध ऄनसुार हुनेछ । 

 

११. कायगक्रमको नामः ववश्व स्वास््य वदवस लगायत वववभन्त्न स्वास््य वदवसहरु मनाईने 

पररचय  हरेक  वषय  नवनभन्त्न नाराहरुका साथ  स्वास््य सम्बन्त्धी नवनभन्त्न नदवसहरु जस्तैः स्वास््य सेवा नदवस, नवश्व हात 

धनुे नदवस, नवश्व धमु्रपान नदवस, सरुनित माततृ्व नदवस अनद मनाईन ेगररन्त्छ । यस्ता नदवसको ऄवसरमा स्थानीय 

तहहरुमा नवनभन्त्न नकनसमका काययक्रमहरु जस्तै: Rally, ऄनभयान, ऄन्त्तनक्रया, माआनकङ, नवद्यालय स्तरीय 

स्वास््य काययक्रम अनद अयोजना गररन्त्छ। समदुायका माननसहरुलाइ सहभागी गराइ स्वास््य सम्बन्त्धी नदवसहरु 

मनाईनाल ेसमदुायका माननसहरुको चेतना स्तरमा ऄनभवनृद्ध हुने गदयछ र ईनीहरुको स्वास््य सम्बन्त्धी धारणा एवं 

व्यवहारमा सकारात्मक पररवतयन ल्याइ ईपलब्ध स्वास््य सेवाको ईपयोग गनय समेत ऄनभप्रेररत गदयछ । यस्ता 

नदवसहरु स्थानीय तहको नेततृ्व र  नवनभन्त्न संघ/संस्थाको समन्त्वयमा ईपलब्ध स्थानीय श्रोत र साधनको ईपयोग 

गरी मनाईन सनकनेछ । यी लगायत ऄन्त्य स्वास््य सम्बन्त्धी नदवसहरु पनन स्थाननय स्रोत र साधनको ईपयोग गरी 

नवनभन्त्न काययक्रमहरुको अयोजना गरी मनाईन सनकन्त्छ 

ईद्दशे्य • स्वास््य सम्बन्त्धी नदवसहरु नवनभन्त्न काययक्रमहरुको अयोजना गरी मनाईन े। 

ऄपेनित प्रनतफल समदुायमा स्वास््य सम्बन्त्धी नवषयहरुको बारेमा जानकारी भइ ज्ञानको स्तर ऄनभवनृद्ध हुनकुो साथै स्वस्थ व्यवहार 

प्रवधयन तथा ईपलब्ध स्वास््य सेवाको ईपयोगमा ऄनभवनृद्ध हुन े। 

सन्त्चालन प्रकृया  कायगक्रम सचंालन हुने स्थानः स्थानीय तह । 

लवक्षत समूह/सहभागी समूह: 

सवय साधारण, मनहला, बालबानलका, परकार, मनहला स्वास््य स्वंय सेनवका, स्वास््यकमी, नवद्याथी, यवुा समहु, 

स्थानीय ऄगवुा, स्थानीय नेता, समाज सेवीहरु, नपछनडएका वगय, अमा समहु अनद । 

सहजकताग: 

• स्थानीय तह स्वास््य संयोजक  वा नीजले तोकेको कमयचारी   – १ जना 

• सम्बनन्त्धत स्वास््य संस्था प्रमखु                                           – १ जना 

(बजेटलाइ ध्यानमा राखेर सम्बनन्त्धत ननकायले नवषय नवज्ञलाइ सहजकतायको रुपमा तोक्न सनकनेछ ) 

वववधः पूवग तयारी  

• नदवस मनाईनको लानग नवस्ततृ कायय योजना तयार गन,े कुन काययक्रम स्थानीय तहको कुन स्थानमा संचालन 

गन ेहो भन्त्न ेकुरा ननधायरण गन ेर काययक्रममा सबैको भनूमका स्पि पान े । 

• काययक्रम संचालनको नमनत, स्थान र समय ननधायरण गन े । 

• काययक्रम संचालनको लानग अवश्यक सामग्री, सन्त्दरे्, प्रस्तुतीकरणको तयारी गन े । 

 कायगक्रम ऄन्त्तरगत मनाईन सवकने वदवसहरुः स्वास््य सेवा नदवस, नवश्व हात धनुे नदवस, नवश्व धमु्रपान 

नदवस, नवश्व स्वास््य नदवस, पररवार ननयोजन नदवस, रानरिय मनहला स्वास््य स्वंय सेनवका नदवस, नवश्व एड्स 

नदवस (ऄन्त्य स्वास््य सम्बन्त्धी नदवसहरु पनन स्थानीय अवश्यकता ऄनसुार मनाईन सनकन ेछ)  

 वदवस मनाईने क्रममा गने सवकने वक्रयाकलापहरुः समदुायमा पोिररङ्ग, पम्पलेनटङ्ग गन,े व्यानर टााँग्ने, 

माइनकङ्ग गन,े व्यानर र प्लेकाडय सनहत समदुायको सहभानगतामा –याली प्रदर्यन गन,े स्वास््य नर्िा सामाग्री 

नवतरण गन,े स्वास््य सम्बन्त्धी नदवसको मखु्य नारा ऄनसुारको नक्रयाकलापहरु गन,े स्वास््य सम्बन्त्धी नदवस 

ऄन्त्तगयत ऄन्त्तरनक्रया वा छलफल, नवद्यालयमा हानजरी जवाफ अनद काययक्रम पनन अयोजना गने, काययक्रममा 

ईपनस्थतहरुको ईपनस्थती संकलन गन,े काययक्रमको फोटोहरु नखच्ने  
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सन्त्दभग सामाग्रीः 

स्वास््य प्रवधयन पनुस्तका, संचारका लानग स्वास््य सम्बन्त्धी प्रानवनधक नवषय वस्तुहरु २०७०, www.nheicc.gov.np 

 

वववत्तय व्यवस्थापनः 

सावयजननक खररद ऐन तथा ननयमावली तथा ऄथय मन्त्रालयको स्वीकृत अनथयक काययनवनध ऄनसुार कायायलय प्रमखुबाट स्वीकृत गराइ 

काययक्रम सम्पन्त्न गने ।  

 

ऄवभलेख तथा प्रवतवेदनः  

काययक्रम सम्पन्त्न भएपनछ सोको ऄनभलेख राख्न े र मानसक प्रगनतको ऄनसुचूी २ (रानरिय योजना अयोगको)  बमोनजमको ढााँचामा 

प्रनतवेदन तयार गरी प्रदरे् स्वास््य ननदरे्नालमा पठाईन ुपनेछ ।  

http://www.nheicc.gov.np/
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४. पररवार कल्याण कायगक्रम 

पररवार स्वास््य कायगक्रम 

वक्रयाकलाप नं १. ऄस्पतालहरुमा पाठेघरको मुखको क्यान्त्सरको जाूँचको लावग VIA Set तथा वसवलकन ररङ पेर्री 

खररद 

पररचय मनहलाहरुमा हुन ेप्रजनन समस्याहरु मध्य ेपाठेघर खस्ने तथा पाठेघरको मखुको क्यान्त्सर मखु्य समस्या   हुन ् । 

पाठेघर खस्न ेमनहलाहरुको लानग conservative management को लानग नसनलकन ररंग पेसरी राख्न ेतथा 

cervical cancer पनहचानको लानग VIA जााँच गनय स्थानीय तहमा बजेट व्यवस्था गररएको छ। 

ईद्दशे्य • मनहलाहरुलाइ पाठेघरको मखुको क्यान्त्सर हुन ुऄगानड न ैक्यान्त्सर हुन सक्ने ऄवस्थाको पनहचान गरी ईपचार 

गन ेर क्यान्त्सर हुनबाट बचाईन े। 

• पाठेघर खसेका मनहलाहरुलाइ नसनलकन ररंग पेसरीको ईपचार व्यवस्था नमलाईन े। 

ऄपेनित प्रनतफल • स्वास््य संस्थाहरूवाट पाठेघरको मखुको क्यान्त्सर सेवा ननरन्त्तर हुन े र पाठेघर खस्ने समस्या भएका 

मनहलाहरूलाआय ननर्लु्क ररङ राख्न ेसनुवधा ईपलब्ध हुन े। 

सञ्चालन प्रकृया • यस काययक्रमको लनित समहू पाठेघरको मखुको क्यान्त्सरको जोनखम बढी भएका ३० दनेख ६० बषय ईमेर 

समहुका मनहलाहरु तथा पाठेघर खसेका मनहलाहरु हुन ्। 

• स्थानीय तहमा स्वास््य संयोजक वा स्थानीय तहले तोकेको  स्वास््यको काययक्रम हनेे व्यनि यस 

काययक्रमको फोकल व्यनि हुनेछ । 

• VIA काययक्रमसाँग सम्बनन्त्धत अवश्यक औजार ईपकरण खररद गदाय नजम्मेवार व्यनिहरु साँग समन्त्वय गरर 

नेपाल सरकारको ननयमानसुारले खररद गनुय पनेछ ।  

• सामाग्रीहरु Torch light, Duck speculum, Small bowl, Swab stick, Carbon dioxide gas, 

Acetic acid, IP equipments, Gloves लगायतका सामाग्री  स्टक हरेी मौज्दातमा ईपलब्ध नभएका 

अवश्यक सामाग्रीहरू खररद गनुय पनेछ । 

• नसनलकन ररंग पेसरी खररद गदाय ऄनसुचूी १ बमोनजमको स्पेनसनफकेसन ऄनसुार खररद गरर स्वास््य 

संस्थाहरुमा अवश्यकता ऄनसुार नवतरण गनुय पनेछ । 

• बजेट नवननयोजन भएका स्थानीय तहमा सो सेवा सञ्चालन गनय तानलम प्राप्त जनर्नि ईपलब्ध नभएमा 

तानलमको लानग केन्त्र/प्रदरे् मन्त्रालयमा समन्त्वय गनुय पनेछ। 

• यनद यस काययक्रम सञ्चालन गनय बजेट ऄपगु हुन पगुेको खण्डमा सम्बनन्त्धत स्थानीय तह साँग समन्त्वय गरर 

बजेट व्यवस्थापन गरर काययक्रम सञ्चालन गनुय पनेछ। 

• स्थानीय तहहरुमा ऄनभलेख राखी काययक्रम सञ्चालन भएको ७ नदन नभर प्रदरे्, संघ (पररवार कल्याण 

महार्ाखा) मा प्रनतवेदन गन े। 

बजेट बााँडफााँड बजेट नवननयोनजत भएका स्थानीय तहहरुले सो बजेट अफ्नो पानलकामा पन ेऄस्पताल, प्राथनमक स्वास््य केन्त्र 

तथा स्वास््य चौकीहरुमा VIA सेवा र नसनलकन ररंग पेसरी सेवा सञ्चालन गनय अवश्यक सामाग्रीहरु खररद गरर 

ईपलब्ध गराईन ुपन ेछ, त्यसरी बजेट ईपलब्ध गराईाँदा नबरामीको चाप तथा सो संस्थाले समेट्न ेजनसंख्याको 

चापलाइ अधार मानेर गनुय पनेछ । 

सन्त्दभय सामाग्री पाठेघर खस्ने समस्याको लानग तयार गररएका ननदनेर्का तथा तानलम सामाग्रीहरू 

 

वक्रयाकलाप नं २. बथीङ सेन्त्टरहरुका लावग स्वास््य ईपकरण खररद 

पररचय स्थानीय तहमा २४ घण्टा ननर्लु्क प्रसतूी सेवा सञ्चालन गनयको लानग बनथिंग सेन्त्टरहरु स्थापना भैरहकेा छन ् । 

सोनह बनथिंग सेन्त्टरहरु ननयनमत रुपमा सचुारु  गनयको लानग अवश्यक पन ेऔजार ईपकरण खररदको लानग बजेट 

नवननयोजन  गररएको छ साथै अवश्यक परेमा नयााँ बनथिंग सेन्त्टर स्थापनाको लानग पनन स्वास््य ईपकरण 

खररदको लानग समेत यसै र्ीषयकबाट औजार तथा ईपकरण खररद गनय सनकन ेछ ।  

ईद्दशे्य संस्थागत सरुनित तथा गणुस्तरीय प्रसतूी सेवा ईपलब्ध गराईन अवश्यक औजार ईपकरण व्यवस्थापन गन े 

ऄपेनित प्रनतफल नयााँ बनेका बनथयङ सेन्त्टरमा अवश्यक औजार तथा ईपकरणहरू ईपलब्ध भएको हुनेछ र परुाना प्रसतूी केन्त्रहरूमा 

अवश्यकता ऄनसुार औजार र ईपकरण ईपलब्ध भएको हुनेछ ।  

सञ्चालन प्रकृया • औजार ईपकरण खरीद गदाय ऄनसुचूी २ मा ईल्लेनखत औजार ईपकरणहरुको स्पेनसनफकेर्न ऄनसुार खरीद 
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 गनुय पनेछ । ऄस्पतालमा प्रसतूी सेवा नदन ेनसयको सल्लाह ऄनसुार औजार ईपकरण खररद प्रनक्रया सरुु गनुय 

पनेछ । 

• एईटा पनन बनथिंग सेन्त्टर नभएका स्थानीय तहमा भएका प्राथनमक स्वास््य केन्त्र स्वास््य चौकी मध्य े

भौगोनलक नवकटता, जनसंख्या एवं ऄको बनथिंग सेन्त्टरको दरुीको अधारमा संस्था छनौट गरर बनथिंग 

सञ्चालनका मापदण्ड परुा गरर कनम्तमा एईटा नयााँ बनथिंग सेन्त्टर स्थापना गनुय पनेछ  । 

• सञ्चालन भइरहकेो बनथयङ्ग सेन्त्टरहरुमा थप सामग्री अवश्यक परेमा पनन यसै बजेट श्रोतबाट खरीद गनय 

सनकने छ । 

• सो को लानग नवस्ततृ स्पेनसनफकेसन अवश्यक भएमा अपनूतय व्यवस्था महार्ाखाबाट प्राप्त गरी नेपाल 

सरकारको सावयजननक खरीद ऐन तथा ननयमावली ऄनसुार खरीद गनुयपदयछ । 

• ऄन्त्य सहयोगी संस्थाहरुले बनथयङ्ग सेन्त्टरमा अवश्यक पन ेऔजार तथा ईपकरण ईपलब्ध गराईन चाहकेो 

खण्डमा पनन यसै ननदनेर्काको ऄनसुचूी २ स्पेनसनफकेसन ऄनसुार न ैसामाग्री ईपलब्ध गराईन ुपन ेछ ।  

• अवश्यक औजार ईपकरण खरीद गरेको वा ऄन्त्य संस्थाबाट ईपलब्ध भएको सामानको दानखला गरी 

प्रनतवेदन प्रदरे्, केन्त्र तथा स्वास््य सेवा नवभाग पररवार कल्याण महार्ाखा र सम्बनन्त्धत तहमा पठाईन ु

पनेछ । 

बजेट बााँडफााँड 
नजल्ला पानलकाको नाम 

रकम 

हजारमा 

आलाम माङसेबङु गाईाँपानलका २०० 

झापा 
गौरादह नगरपानलका, दमक नगरपानलका, झापा गाईाँपानलका, बदु्धर्ानन्त्त 

गाईाँपानलका, हनल्दबारी गाईाँपानलका 

२०० 

मोरङ्ग कटहरी गाईाँपानलका, कानेपोखरी गाईाँपानलका २०० 

सोलुखम्ब ु माहाकुलुङ गाईाँपानलका २०० 

धनषुा 
जनकननन्त्दनी गाईाँपानलका, मनुखयापरट्ट मसुहरनमया गाईाँपानलका, लक्ष्मीननया 

गाईाँपानलका 

२०० 

महोिरी औरही नगरपानलका, बागमती नगरपानलका, नवरण ुगाईाँपानलका २०० 

बारा पचरौता नगरपानलका २०० 

नसन्त्धलुी हररहरपरुगढी गाईाँपानलका २०० 

धानदङ्ग नीलकण्ठ नगरपानलका २०० 

काठमाण्डौं कागेश्वरी–मनोहरा नगरपानलका २०० 

नवलपरासी सनुवल नगरपानलका २०० 

डोल्पा काइके गाईाँपानलका, छाकायताङसोङ गाईाँपानलका २०० 
 

सन्त्दभय सामाग्री CCSP reference manual 2015, काययक्रम सञ्चालन मागयदर्यन, POP Guideline 

 

वक्रयाकलाप नं ३. पररवार  स्वास््य कायगक्रमको लावग पाटोग्राफ, DMT, MEC Wheel, Flow Chart Job Aid सवहत 

फमग फरमेट छपाआग 

पररचय पररवार स्वास््यको काययक्रमहरुको ऄनभलेख प्रनतवेदनको लानग अवश्यक पन े फारमहरू, ऄनसुनुचहरु, 

partograph फारम, Decision Making Tool, MEC Wheel, Flowchart, Job Aid लगायत पररवार 

स्वास््य काययक्रमको लानग  अवश्यक पन ेसामाग्रीहरु छपाइको लानग बजेट नवननयोजन गररएको छ । 

ईद्दशे्य पररवार स्वास््य काययक्रम ऄन्त्तगयत काययक्रम Recording/Reporting लाइ प्रभावकारी बनाईन े। 

ऄपेनित 

प्रनतफल 

पररवार स्वास््य काययक्रमको लानग अवश्यक सब ै ऄनसुचूीहरू, Partograph, फारमहरू छपाआय गरर 

अवश्यकता ऄनसुार स्वास््य संस्थाहरूमा नवतरण गररएको हुनेछ र अवश्यकता ऄनसुार DMT, MEC 

wheel र flow chart/Job Aid समेत छपाआय गरर नवतरण गररएको हुनेछ । 

सञ्चालन प्रकृया • अमा सरुिा काययक्रमको ररपोनटयङ्गको लानग अवश्यक पन ेफारमहरु अमा काययक्रम काययनवधी ननदनेर्का 

ऄनसुारका अवश्यक ऄनसुचूीहरु, पाटोग्राफ, DMT, MEC wheel, Flow chart, Job Aid लगायतका 

नवनभन्त्न फारमहरु बजेटको पररनधनभर रही छपाईन े। 

• काययक्रम सञ्चालन गदाय सावयजननक खरीद ऐन २०६३ र सावयजननक ननयमावली २०६४ को ऄनधनमा रनह 

नवननयोनजत रकमबाट छपाइ गरी जनसंख्याको चापको अधारमा स्वास््य संस्थालाइ ईपलब्ध गराईन े। 
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बजेट बााँडफााँड पररवार स्वास््य काययक्रमहरुको ऄनभलेख तथा प्रनतवेदनको लानग स्थानीय तहहरुले अवस्यकता ऄनसुार 

partograph, MEC Wheel, Flow Chart, Job Aid सनहत फमय फरमेट छपाआय गन े। यस र्ीषयकमा रकम कम 

नवननयोजन भएको ऄवस्थामा अवश्यकता ऄनसुार पाटोग्राफ वा Flow chart, Job Aid छपाआय गरर प्रयोगमा 

ल्याईने व्यवस्था गनुय पनेछ ।  

सन्त्दभय सामाग्री RH protocol, अमा सरुिा ननदनेर्का, DMT/MEC wheel guideline  

 

वक्रयाकलाप नं ४. दाङ र आलाममा Birth Defect कायगक्रमको कायागन्त्वयन 

पररचय  नेपालमा हाल नवद्धमान ईच्च  नवजात नर्र् ू मतृ्य ू तथा पेररनेटल मतृ्यकुो प्रमखु कारणमा बच्चा नवकलाङग 

जन्त्मन ुपनन एक हो । नवश्वव्यापी रूपमा ऄध्ययनहरूबाट प्रमानणत भए ऄनसुार गभय रहन ुपवूय दनेखन ैफोनलक 

एनसडको प्रयोग गदाय जन्त्मजात दनेखन ेधेरै नवकृतीहरूलाआय कम गनय सनकने प्रमानणत भए ऄनसुार २ नजल्लामा यो 

काययक्रम रानखएको छ । 

ईद्दशे्य 

 

नव नववानहत मनहलाले गभयवती हुन ुपवूय  अआरन/फोनलक एनसड को प्रयोग गरर नवकलांग बच्चा जन्त्मनबाट 

बचाईन ेl 

ऄपेनित प्रनतफल यस काययक्रम सञ्चालन भए पश्चात सबै मनहलाहरूल ेगभय रहन ुभन्त्दा ३ मनहना पनहले दनेख गभय रहकेो ३ मनहना 

सम्म ननरन्त्तर रूपमा फोनलक एनसड पाएका हुनेछन ्। 

सञ्चालन प्रकृया • गाईाँपानलका र नगरपानलका ऄन्त्तगयतका स्वास््य संस्थाका आन्त्चाजय र १ जना नसय/ऄ.न.मी. लाइ Birth 

Defect काययक्रम सञ्चालन सम्बनन्त्ध  ऄनभमखुीकरण गन े। 

• पानलका ऄन्त्तगयत रहकेा स्वास््य संस्थाका फोकल पसयनल ेअफ्नो संस्था ऄन्त्तगयत काययरत मनहला स्वास््य 

स्वयमसेनवकालाइ Birth Defect काययक्रम सञ्चालन सम्बनन्त्ध ऄनभमखुीकरण गन े। 

• मनहला स्वास््य स्वयमसेनवकाले अफ्नो वडामा भखयर नववाह गरेका दम्पनि पनहचान गरर स्वास््य संस्थामा 

प्रेषण गन े। 

• Birth Defect काययक्रम सञ्चालन सम्बनन्त्ध ऄनभमखुीकरण प्राप्त गरेका सेवा प्रदायकले मनहला स्वास््य 

स्वयमसेनवकाबाट प्रेषण भ ैअएका नव नववानहत दम्पनिलाआय परामर्य गरर चाह ेऄनसुार पररवार ननयोजनका 

साधन ईपलब्ध गराईन ेऄथवा गभयवती हुन ेमनसाय भएका मनहलालाइ गभयवती हुनभुन्त्दा ३ मनहना ऄगाडी 

दनेख गभयवती भएको ३ मनहनासम्म जम्मा ६ मनहना फोनलक एनसड खवुाईन े। 

• यो काययक्रममा समावेर् भएका मनहलाहरुको तपनर्ल बमोनजमको फारम ऄनसुार ऄनभलेख राखी प्रदरे् र 

पररवार कल्याण महार्ाखामा प्रनतवेदन गन े। 

• मनहला स्वास््य स्वयमसेनवकाबाट नव नववानहत मनहला सनुचत गन ेफारम  ऄनसुचूी ३ क मा काययक्रममा 

समावेर् भएका मनहलाको ऄनभलेख राख्न ेरनजस्टर ऄनसुचूी ३ ख मा रानखएको छ ।  

• Birth Defect काययक्रममा समावेर् भएका नव नववानहत मनहलाको प्रनतवेदन ऄलग बनाआय स्थानीय तहमा 

प्रनतवेदन संकलन गरर प्रदरे्को सामानजक नवकास मन्त्रालय तथा पररवार कल्याण महार्ाखामा पठाईन ु

पनेछ । 

बजेट बााँडफााँड 

 

• यो काययक्रम सञ्चालन गनय, पानलकास्तरीय ऄनभमखुीकरण, मनहला स्वास््य स्वयमसेनवकाको 

ऄनभमखुीकरण, काययक्रममा अवश्यक पन े फारम/रनजस्टर छपाइ, फोनलक एनसड खररद, पानलकाबाट 

काययक्रम सञ्चालनको ऄनगुमन, मनहला स्वास््य स्वयमसेनवकाले नव नववानहत दम्पनिको पनहचान/ 

सचूना/प्रेषण गरेबापत प्रनत मनहला रु. ५०, पानलका स्तरमा सनमिा लगायतका काययको लानग बजेट 

बााँडफााँड गरी काययक्रम सञ्चालन गनय सनकने छ l यो काययक्रम सञ्चालनको लानग पानलकाहरुमा २ लाख 

दनेख ५ लाख सम्म बजेट नवननयोजन गररएको छ । 

• काययक्रम नबस्तार हुन ेनयााँ पानलकाको हकमा सम्पणूय काययक्रम सञ्चालन नवनधलाआ ऄवलम्बन गन ेतर गत 

वषय सञ्चालन भएका स्थानीय तहको लानग ननरन्त्तरता नदन ेकाययक्रम मार सञ्चालन गन े।  

सन्त्दभय सामाग्री Birth defect implementation plan, काययक्रम सञ्चालन मागयदर्यन 

 

वक्रयाकलाप नं ५. PNC कम भएका वजल्लाका पावलकाहरुमा माआक्रो प्लावनङ including ANC delivery/FP follow 

up 

पररचय हाम्रो दरे्को मात ृमतृ्य ुदर ईल्लेखनीय रुपमा घटाईन नसनकरहकेो ऄवस्थामा अमाहरुको मतृ्य ुसबै भन्त्दा धेरै 

सतु्केरी ऄवस्थामा भएको हुनाले सतु्केरी ऄवस्थामा अमाहरुको स्वास््य जााँच गरर जनटलताहरु पनहचान गरर सो 
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को व्यवस्थापन गरर  अमा र बच्चाको मतृ्य ुहुनबाट जोगाईन बजेट तथा काययक्रम व्यवस्था गररएको हो । 

ईद्दशे्य • सतु्केरी ऄवस्थामा अमा तथा नवनर्र् ुको जााँच गरी जनटलताका ऄवस्थाहरु समय मै पनहचान तथा 

व्यवस्थापन गरी मात ृतथा नर्र् ुमतृ्य ुकम गने। 

• पररवार ननयोजनको परामर्य तथा प्रेषण सेवा ईपलब्ध गराईन े। 

ऄपेनित प्रनतफल काययक्रम सञ्चालन भए पश्चात सतु्केरी पनछको जााँचमा ईल्लेख्य सधुार भै समयमै जनटलताहरू पनहचान हुन ेर 

मात ृमतृ्य ूकम हुने छ । 

सञ्चालन प्रकृया प्रदरे् स्तरमा PNC माआक्रो प्लाननङ  गोष्ठीको लानग बजेट नवननयोजन नभएका प्रदरे् नम्बर ३, ४, ५ र ६ 

ऄन्त्तगयतका स्थानीय तहहरुले मार एक नदन ेगोष्ठी  सञ्चालन गरेर PNC होम नभनजट सरुु गनुय पनेछ । गत  वषय 

काययक्रम सरुु भएका स्थानीय तहहरुले सो काययक्रमको सनमिा गद ैगोष्ठी सञ्चालन गनुय पनेछ । प्रदरे् तहको २ 

नदन ेगोष्ठीमा सहभागी भइ कायय योजना ननमायण गरी सकेका स्थानीय तहहरुले नसधै PNC होम नभनजट काययक्रम 

सरुु गनुय पनेछ । 

• काययक्रम सञ्चालन गनुयपवूय काययक्रमका फोकल व्यनिले बनथयङ्ग सेन्त्टर भएका ह.े पो. का आन्त्चाजय, स्थानीय 

तहका ननवायनचत ऄध्यि, बनथयङ्ग सेन्त्टर भएका ह.ेपों का एवं ननसयङ्ग स्टाफसाँग १ नदन ेछलफल अयोजना 

गनुयपनेछ । 

• यसै छलफलमा PNC Microplanning को महत्वको बारेमा छलफल गरी PNC Service बढाईन प्रयोग 

गररनपुन ेरणननती एवं लाग्न ेऄनमुाननत खचयको बारे छलफल गनुयपनेछ ।  

• यसरी PNC बढाईन े रणननती तजुयमा गदाय मखु्यतया तल ईल्लेनखत  रणनननतलाइ ध्यानमा राखेर योजना 

तयार गनुयपनेछ । 

• स्थानीय बनथयङ्ग सेन्त्टरमा काययरत ऄ.न.मीं हरुलाइ संस्थागत सतु्केरी भएको ३ र ७ नदनमा घरभेटमा गइ 

अमा तथा नवनर्र् ुजााँचको प्रबन्त्ध गन े । यसका लानग बनथयङ्ग सेन्त्टरमा कनम्तमा २ जना स्टाफ नसय वा 

नस/ऄ.न.मी. हुनपुनेछ ।  

• यसरी बनथयङ्ग सेन्त्टरमा कायय गनय ननयिु गररएका स्टाफ नसय र नस/ऄ. न.मी. हरुले घरभेट गनय जााँदा दरुी र 

भोगोनलक नवकटताको अधारमा रू २०० दनेख रु ५०० सम्म यातायात खचय ईपलब्ध गराईन ुपनेछ । यसरी 

घर  भेट यातायात खचय तय गदाय काययतानलका ऄनसुारको नक्साङ्कन साँगसाँग ैदरुी र भौगोनलक नवकटताको 

अधारमा गनुयपनेछ । घरभेटमा जाने ननसयङ्ग कमयचारीलाइ मागयदर्यनमा तोनकएको दर रेटको अधारमा यसै 

र्ीषयकमा नवननयोनजत रकमबाटै खचय गनुयपनेछ ।  

• घरभेट गनय जाने मनहला ऄननवायय रुपमा संस्थागत सतु्केरी भएकै हुन ुपनेछ । 

• यसरी सतु्केरी मनहलाहरुको घर भेट गरर सेवा प्रदान गने ननसिंग स्टाफले सतु्केरी मनहला र नव नर्र्हुरुलाइ 

ऄननवायय रुपमा PNC Job Aid को प्रयोग गरर PNC Visit गनुय पनेछ, साथै PNC visit गदाय पररवार 

ननयोजनको बारेमा परामर्य गन,े यसको महत्वको बारेमा भन्त्न ेर ANC Check up र संस्थागत सतु्केरीको 

लानग प्रोत्साहन गन ेर ऄरुलाइ पनन यसको महत्वको बारेमा जानकारी नदनको लानग प्रेररत गन े। PNC Job 

Aid ऄनसुचुी ५ मा रानखएको छ । 

1 Day PNC microplanning Workshop Schedule  

Name of local level: 

Date: 

Time 

Day 1 

Content Process of Facilitation 

1 Introduction, welcome of 

participants 

Facilitator/ Local level 

2 Overview of the PNC microplanning  

meeting 

Agenda preparation and presentation by  Facilitator 

 Orientation on overall MNH status 

of Nepal 

Health coordinator will prepare the presentation 

slides or newsprint in co-ordination with FHD  

4 Gaunpalika level major health 

indicators (Presentation)  

 

Health coordinator will prepare and present 

The major health indicators based on given format in 

table no 2.    

5 Group work-Individual health 

facility data presentation preparation 

Individual HF in-charge and nurse will be asked to 

prepare ward wise data preparation for presentation 
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in news print. (Presentation) based on given format - table no 1. 

6 Group work-Health facility wise HR 

availability status preparation and 

presentation 

Prepare HR status presentation based on sanction and 

fulfilled post by permanent or contract staff 

7 Group work-Outreach services 

mapping by individual health 

facility   

VDC Mapping with following 

services: 

 PHC/ORC 

 EPI clinic 

 CHU 

Mapping the walking distance to the 

service points from health facility  

Individual health facility will do mapping based on 

the ward of old VDC in news print. 

They should indicate the distance (hour of walking) 

from health facility to each ward/cluster. 

 

8 Group work presentation on Ward 

wise data, HR and service mapping  

Prepare HR status presentation based on sanction and 

fulfilled post by permanent or contract staff 

9  Develop plan of action based on 

identified areas of improvement 

(gaps) found by group 

presentation/discussion: 

 Develop the plan for PNC home 

visit by each BC   

Health facility wise group will develop the action 

plan for service improvement (short term).  

Health facility wise group will develop the Plan for 

PNC home visit by distance andneed to  allocate  

transport cost minimum to maximum  (200 to 500 

NPR). 

Table 1: Ward wise data presentation 

HMIS target population of old VDC:                    Total population: 

Expected pregnancy:                                              Expected live birth:  

<1 year population:                                                <5years population: 

Total MWRA:  

SN 

FY:  Ward wise data (old VDC)  

Major indicators 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Other Total 

1 Number of ANC 1
st
  any time                       

2 Number of ANC 1
st
 as per protocol                       

3 Number of ANC 4
th
  protocol                       

4 Number of HF delivery                       

5 Number of PNC 3
rd
 protocol                       

6 Number of BCG vaccine received                       

7 

Total number of FP modern method 

users            

Table 2: Gaunpalika level presentation 

Total population:                                      Expected pregnancy:  

Expected live birth:                                 <1 year population: 

<5years population:                                  Total MWRA:  

  FY: Ward wise data  

  Major indicators HP HP HP HP HP HP HP HP HP Other Total 

1  % of ANC 1
st
  any time                       

2 %  of ANC 1
st
 as per protocol                       

3 % of ANC 4
th
 as per protocol                       

4 % of HF delivery                       

5 % of  PNC 3
rd
 visit as per protocol                       

6 

% of BCG vaccine received 

(coverage)                       
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7 

% CPR (Contraceptive Prevalence 

Rate) modern method            

• प्रत्येक पटकको घरभेटमा अमा तथा नवजात नर्र्कुो जााँच गरी प्रसतूी सेवा रनजिरमा चढाईनपुनेछ । 

• प्रत्येक मनहनाको सतु्केरी तथा नवजात नर्र् ुजााँचको नववरण पानलका, प्रदरे् (सा.नब.म.), केन्त्र र पररवार 

कल्याण महार्ाखामा पठाईनपुनेछ । 

बजेट बााँडफााँड • ऄनभमखुीकरण काययक्रम सञ्चालन गनय 

• यातायात खचय (स्टाफ नसय तथा नस/ऄनमी हरुको लानग) 

• अवश्यक सामग्री खररद गनय (PNC flex, PNC Bag, B.P instruments, stethoscope, 

Thermometer) 

सन्त्दभय सामाग्री ननयनमत HMIS data, PNC Job Aid, मानसक ऄनगुमन प्रनतवेदन, मानसक प्रनतवेदन, EOC monitoring 

report, काययक्रम सञ्चालन मागयदर्यन 

 
 

वक्रयाकलाप नं ६. पावलकाबाट ऄनुगमन मुल्यांकन (प्रजनन स्वास््य कायगक्रमहरुको Facility हरुसम्म) 

पररचय प्रजनन ्स्वास््य काययक्रम नेपाल सरकारको प्राथनमकता प्राप्त काययक्रम रहको र यस काययक्रममा ननरन्त्तर ऄनगुमन, 

मलु्याङकन, कोनचङ अवश्यक पन ेभएको हुाँदा तय गररएका काययक्रमहरूको प्रभावकारी कायायन्त्वयन गनय र 

ननरन्त्तर सहयोगात्मक सपुररवेिण तथा Coaching गनय अवश्यक हुन्त्छ । 

ईद्दशे्य • स्थानीय तहल े अफ्नो मातहतका स्वास््य संस्थामा पररवार स्वास््य काययक्रम ऄन्त्तगयत भआरहकेा 

काययक्रमको ऄनगुमन, मलु्याङ्कन तथा Onsite Coaching गरी समयमै सधुारको काययक्रम सञ्चालन गन े 

ऄपेनित 

प्रनतफल 

• स्वास््य संस्थामाहरू सञ्चालन भएका प्रजनन स्वास््य काययक्रम ऄन्त्तरगतका काययक्रमहरू प्रभावकारी 

रूपमा कायायन्त्वयन भै सेवाको गणुस्तर सधुार हुने, ईपभोगमा वनृद्ध हुने र मात ृतथा नवजात नर्र्कुो स्वास््य 

सधुार हुन े।  

सञ्चालन प्रकृया • यस र्ीषयकमा नवनीयोजन भएको रकमबाट सरुनित माततृ्व काययक्रम पररवार ननयोजन काययक्रम मनहला 

स्वास््य स्वयंसेनवका प्राथनमक स्वास््य सेवा गाईाँघर नक्लननक नकर्ोरनकर्ोरी यौन तथा प्रजनन स्वास््य 

काययक्रम र सरुनित गभयपतन काययक्रमको ऄनगुमन तथा सपुररवेिण गनुयपनेछ । 

• यसरी ऄनगुमन गदाय वानषयक सपुररवेिण तानलका बनाआय कायायलय प्रमखुबाट स्वीकृत गराआय सबै स्वास््य 

संस्थाहरूलाआय समेट्न ेगरर गनुय पनेछ । 

• प्रत्येक पटक ऄनगुमन गदाय ऄनसुचूी ४ बमोनजमको चेकनलि भरी फोटोहरु सनहतको प्रनतवेदन सम्बनन्त्धत 

पानलकामा पेर् गनुयपनेछ । साथै ऄनगुमन गदाय नवगतमा सधुार गनुय पन े नवषयहरूमा सधुार भए नभएको र 

अगामी नदनमा सधुार गनुय पन े नवषयमा समेत सम्बनन्त्धत स्वास््य संस्थाका कमयचारीहरूसाँग समन्त्वय गरर 

कायय योजना बनाईन ुपनेछ ।  

• अमा सरुिा काययक्रमको सपुररवेिण गदाय स्वास््य संस्थामा सतु्केरी हुने मनहलाहरूल े ननदनेर्का ऄनसुार 

सनुवधा पाए नपाएको मनहलाको घरम ैगै ऄन्त्तरवाताय गन ेसमेत यसै र्ीषयकमा प्रबन्त्ध नमलाईन ुपनेछ ।  

• काययक्रमको ऄनगुमन तथा सपुररवेिण काययक्रमसाँग सम्बनन्त्धत व्यनिहरूले मार गनुय पनेछ । 

बजेट बााँडफााँड स्थानीय स्तरमा ऄनगुमनमा खनटाँदा भ्रमण खचय ननयमावली ऄनसुार गनुय पनेछ ।  

सन्त्दभय सामाग्री काययक्रम सञ्चालन ननदनेर्का, अमा सरुिा काययक्रम सञ्चालन ननदनेर्का, चेक नलि तथा जब एड 

 

वक्रयाकलाप नं ७. ऄस्पताल तथा Birthing Centre मा २४ घण्टा प्रसतूी सेवा सञ्चालन गनग करारमा ऄ.न.मी. वनयुवक्त 

पररचय हाल नेपाल सरकारको स्वीकृत दरबनन्त्द ऄनसुार स्वास््य चौकी तथा प्रा.स्वा.के. मा ईपलब्ध ननसयङ जनर्िीले 

प्रसतूी केन्त्रहरूमा २४ सै घण्टा सेवा नदन नसक्न ेऄवस्था भएको हुाँदा प्रसतूी सेवा ननरन्त्तर गनय थप जनर्िी 

अवश्यक भएको हुाँदा यो रकम नवननयोजन गररएको ।  

ईद्दशे्य प्रसतूी केन्त्रहरूमा प्रसतूी सेवालाइ २४ सै घण्टा सञ्चालन गन ेव्यवस्था नमलाईन े। 

ऄपेनित प्रनतफल स्थानीय तह ऄन्त्तरगत रहकेा प्रसतूी केन्त्रहरूमा वषै भरर ननरन्त्तर २४ सै घण्टा गणुस्तरीय प्रसतूी सेवा प्रदान भएको 

हुनेछ ।  

सञ्चालन प्रकृया • सावयजननक खरीद ऐन २०६३ र सावयजननक खरीद ननयमावली २०६४ ऄनसुार SBA नलएको स्थानीय, 

ऄनभुवी ऄ.न.मी. लाइ प्राथनमकता नदआय करारमा ननयिु गन े। 

• करार सेवा सम्झौताऄनसुार TOR बनाआय ऄ.न.मी. लाआय प्रसतूी केन्त्रमा खटाईन ुपनेछ ।  
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• ऄ.न.मी. ननयनुि गदाय नवगत दनेख काययरत ऄ.न.मी. को कायय सम्पादन मलू्याङकन गदाय सन्त्तोषजनक 

पाइएमा ननयमानसुार ननरन्त्तरता नदन सक्नेछ ।  

• स्थानीय तह ऄन्त्तरगत करारमा ननयिु ऄ.न.मी.लाइ ऄननवायय रुपमा बनथयङ्ग सेन्त्टरमा मार ैखटाईन ुपनेछ । 

• ननयिु ऄनमी खटाईन ेबनथिंग सेन्त्टरमा अवश्यक सामग्रीहरुको बन्त्दोबस्त गने । 

• करार ऄनमीलाइ पदस्थापन गदाय जनु बनथयङ्ग सेन्त्टरहरुमा प्रसतूी संख्या बढी छ र भौगोनलक दृनिकोणले 

नवकट छ त्यस्तो संस्थालाइ प्राथनमकता नदन े।  

• ऄनमीलाइ ननयनुि नदाँदा कायय गनुयपन ेसंस्था तोक्नपुन ेछ र तोनकएको स्थानमा रही ऄनमील ेसेवा नदनपुन ेछ । 

• स्थायी ऄनमी काययरत बनथयङ्ग सेन्त्टरमा मनहनामा प्रनत ऄनमी औसत ५ वा सो भन्त्दा कम प्रसतूी भएको 

खण्डमा त्यस्ता बनथयङ्ग सेन्त्टरमा करारको ऄ.न.मी. खटाईन पाइन े छैन । तर ऄनमीको दरबन्त्दी भए पनन 

ऄनमी काययरत नरहकेो ऄवस्थामा करारको ऄनमी खटाईन सनकन ेछ । 

• २४ सै घण्टा प्रसतूी सेवा ईपलब्ध गराईन ेसम्बन्त्धमा स्थायी र करारको ऄ.नमी बीचमा Shift Rotation को 

व्यवस्था गरी २४ सै घण्टा प्रसतूी सेवा सचुारु गनुय पनेछ । 

• बनथयङ्ग सेन्त्टरमा वानषयक रुपमा ऄनमुाननत गभयवतीको कम्तीमा ७०% सतु्केरी गराईन ेलक्ष्य नलन े। यसको 

लानग हरेक मनहना बनथयङ्ग सेन्त्टरमा काययरत ऄनमीहरुले स्वास््य अमा समहूसाँग भेट गरी संस्थागत प्रसतूी 

संख्या बढाईन ेबारे छलफल गन े।  

• करारमा ननयिु गदाय SBA तानलम नलएका र संस्थागत प्रसतूी सेवा ईपलब्ध गराआ रहकेालाइ प्राथनमकता 

नदन े। 

• प्रसतूी केन्त्र मा स्थायी/ऄस्थायी र करारमा ननयिु गरेको ऄ.न.मी. सनहत कम्तीमा २ जना हुन ेगरी व्यवस्था 

गनुयपन ेछ । यसो गदाय प्रनत मनहना औसतमा र्नू्त्य ऄथायत 0 delivery भएको संस्थामा करारको ऄनमी थप 

गनुयपन ेअवश्यक नभएको तर 0 Delivery हुनकुा कारण पिा लगाइ २४ सै घण्टा प्रसतूी सेवा सधुार गन े

बारे सरसल्लाह गरी सधुार गन ेतफय  अवश्यक पहल गन े। 

बजेट बााँडफााँड • प्रनत ऄनमी प्रनत मनहना रु २२,१७० का दरले हुन ेगरी बजेट नवननयोजन गररएको छ ।  

• बजेटको पररनध नभर रही स्थानीय अवश्यकता ऄनसुार ऄ.न.मी. ननयिु गन े। 

सन्त्दभय सामाग्री सावयजननक खरीद ऐन २०६३ र सावयजननक खरीद ननयमावली २०६४, काययक्रम सञ्चालन मागयदर्यन, अमा 

सरुिा काययक्रम सञ्चालन ननदनेर्का  

 

वक्रयाकलाप नं ८. एम.वप.वड.एस.अर. कायगक्रमको कायागन्त्वयन 

पररचय समदुाय तथा ऄस्पतालमा भएका मात ृमतृ्य ुतथा ऄस्पतालमा भएका पेरीनेटल मतृ्यकुो पनहचान गन,े ररभ्य ुगरी 

मतृ्यकुा कारणको पनहचान गन े र भनवरयमा त्यस्ता मतृ्यहुरु हुन ननदन गणुस्तर सधुारको लानग समदुाय तथा 

स्वास््य संस्था स्तरमा ईपयिु नक्रयाकलाप सञ्चालन गन े। 

ईद्दशे्य समदुाय स्तरमा समयम ैमात ृमतृ्य ुपनहचान गरर मात ृमतृ्य ुहुनकुा कारणहरू पनहचान गन ेर अगामी नदनमा मात ृ

मतृ्य ुहुन ननदन कायय योजना बनाआय काययक्रम सञ्चालन गन े। 

ऄपेनित प्रनतफल • समदुायमा हुन े१२ दनेख ५५ वषय ईमेरका मनहलाहरूको मतृ्य ुपनहचान हुन ेर Online प्रनतवेदन हुन े।  

• समदुायमा हुन ेसब ैमात ृमतृ्य ुपनहचान भ ैभबयल ऄटोप्सी गरर Online प्रनतवेदन हुने ।  

• हरेक मात ृमत्यकुो सनमिा हुने र मतृ्य ुहुन ननदन कायय योजना बनाआय कायायन्त्वयन गररन े।  

सञ्चालन प्रकृया 

 

यस काययक्रम ऄन्त्तगयत ननम्न नलनखत नक्रयाकलापहरु सञ्चालन गनुय पदयछ ; 

• मात ृमतृ्यकुो जानकारी गराए बापत सचूना/यातायात खचय (मनहला स्वास््य स्वयम सेनवकाको लानग ) 

• मात ृमतृ्यकुो प्रारनम्भक पनहचान (Screening) (स्थानीय स्वास््य संस्थाको लानग) 

• मात ृमतृ्यकुो मौनखक परीिण (Verbal Autopsy) पानलका तहबाट गनय दनैनक तथा भ्रमण भिा 

• मात ृमतृ्यकुो प्रमखु कारण तथा कारक तत्वको पनहचान (Clinical Cause Assignment by Doctor) 

गन ेनचनकत्सकको पाररश्रनमक 

• मात ृ तथा पेररनेटल मतृ्य ु ननगरानी तथा प्रनतकायय सम्बनन्त्ध पानलका स्तरीय सनमिा) मतृ्य ुभएपनछ हरेक 

चौमानसकमा एक पटक ननयनमत) 

• मात ृतथा पेररनेटल मतृ्यकुो रेस्पोन्त्स सम्बनन्त्ध कायययोजना कायायन्त्वयन  (प्रत्येक मतृ्यकुो बढीमा रु. २०,००० 

सम्म ) 

• त्याङ्क व्यवस्थापन: मतृ्य ुसचूना फारम, मात ृमतृ्यकुो प्रारनम्भक पनहचान फारम, मात ृमतृ्य ुभबयल ऄटप्सी 
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फारम, Cause of Death Assignment Form छपाइ 

• मानथ ईल्लेनखत फारमलाइ Web Based MPDSR System बाट प्रदरे् तथा पररवार कल्याण 

महार्ाखामा प्रनतवेदन (ईि फारमहरू पररवार कल्याण महार्ाखाको Website : www.fhd.gov.np मा 

ईपलब्ध छ ।  

• समदुाय तथा ऄस्पतालमा भएका सब ैमात ृतथा पेररनेटल मतृ्यहुरुको सनमिा सम्पन्त्न हुने नबनिकै तोनकएको 

ढााँचाका फारममा सचूनाहरु भरेर Verbal Autopsy र ऄन्त्य अवश्यक फारमहरु MPDSR Online 

Software मा आन्त्िी गन े र पररवार कल्याण महार्ाखा र प्रदरे्मा नवद्यतुीय वा ऄन्त्य नछटो माध्यमबाट 

प्रनतवेदन पठाईन ुपनेछ ।  

• त्यांक व्यवस्थापनको लानग अवश्यक पन ेफारमको फोटोकपी, नप्रन्त्ट तथा आन्त्टरनेट सेवा बापतको रकम 

तथा सनमिा बैठकको प्रनतवेदन तयारीको लानग अवश्यक खचय पनन ऄथय मन्त्रालयको नमयस ऄनसुार यसै 

र्ीषयकबाट खचय गनय सनकन ेछ । 

• सनमिामा प्रस्तुत गन े प्रयोजनका लानग मात ृ मतृ्यकुा कारण सनहतको प्रस्तुतीको ढााँचा तयार गनय र 

पेररनेटलका लानग संनिप्त तानलका तयार गरी सनमिाका लानग बढीमा १० जना सम्बनन्त्धत कमयचारीहरु 

ऄस्पताल वा सम्बनन्त्धत स्थानमा हरेक समीिा भन्त्दा ऄनघ एक नदन बैठक गनुयपनेछ ।  

• स्थानीय तह स्तरीय सनमिाको अधारमा एक प्रनतवेदन तयार गरी ऄनभलेख गनुय पनेछ । 

बजेट बााँडफााँड 

 

यो काययक्रम सञ्चालन भएका ११ नजल्लाहरु (सोलुखमु्ब,ु सनुसरी, सलायही, धानदगं, कास्की, रुपन्त्दहेी, बााँके, 

सखुेत, जमु्ला, बैतडी र कैलाली) ऄन्त्तगयतका सब ैगाईाँपानलका तथा नगरपानलकामा गत अ. व. मा ऄस्पताल, 

नजल्ला स्वास््य कायायलय, प्रा.स्वा.के., स्वा.चौ. तथा मनहला स्वास््य स्वयमसेनवकाको ऄनभमखुीकरण 

भैसकेको छ l चाल ुअ. व . मा नवननयोनजत बजेटबाट एम.नप.डी.एस.अर. ननदनेर्कामा ईल्लेख भए बमोनजम 

१२ दनेख ५५ वषय ईमेरका मनहलाको मतृ्यकुो सचूना सम्बनन्त्धत स्वास््य संस्थामा गरेबापत मनहला स्वास््य 

स्वयमसेनवकालाइ प्रनत मतृ्य ुसचूनाको रु. १००, स्वास््य संस्थाबाट स्वास््यकमी मतृ्य ुभएको मनहलाको घरमा 

गआ ईि मतृ्य ुमात ृमतृ्य ुभए नभएको एनकन (स्क्रीननंग) गरेबापत प्रत्येक मतृ्यकुो रु. १०००, तथा ईि मतृ्य ुमात ृ

मतृ्य ु भएमा पानलकाबाट सब ै मात ृ मतृ्यकुो भबयल ऄटोप्सी गनय दनैनक तथा भ्रमण भिा, भबयल ऄटोप्सीको 

अधारमा नचनकत्सकले मात ृमतृ्यकुो मखु्य कारण पिा लगाइ, सनमिा गनय तथा भनबरयमा त्यस्तै प्रकृनतका थप 

मात ृमतृ्य ु हुन ननदन समदुाय तथा स्वास््य संस्था तहमा गणुस्तर सधुार तथा जनचेतना काययक्रम सञ्चालन गनय 

प्रनत मतृ्य ुबढीमा रु. २०,००० सम्म खचय गनय यो बजेटको ईपयोग गनय सनकन ेछ l यो काययक्रमको लानग स्थानीय 

तहहरुमा ४० हजार दनेख ८० हजार सम्म बजेट नवननयोजन गररएको छ l 

सन्त्दभय सामाग्री  मात ृतथा पेररनेटल मतृ्य ुननगरानी तथा प्रनतकायय ननदनेर्का,  www.fhd.gov.np 

 

वक्रयाकलाप नं ९. ऄब्ष्िेविक वफस्टुला र पाठेघर खस्ने रोगीको वस्क्रवनंग, ररंगपेर्री तथा VIA जाूँच 
 

पररचय मनहलाहरुमा हुन ेप्रजनन स्वास््य समस्याहरु मध्य ेपाठेघर खस्ने समस्या साथै Obstetric Fistula पनन मखु्य 

समस्याहरु हुन,् जसले गदाय मनहलाहरु ऄत्यन्त्त कस्टकर जीवनयापन गनय बाध्य भएका छन,् समस्या समाधानका 

लानग छनौट नर्नवर सञ्चालन गनय बजेट तथा काययक्रम व्यवस्था गररएको छ । 

ईद्दशे्य पाठेघर खस्न ेसमस्याको नस्क्रननङ नर्नवरमा अएका मनहलाहरुको प्रभावकारी रुपमा प्रथम, दोश्रो, तेश्रो र चौथो 

नडग्री पाठेघर खसेको पनहचानका साथै ऄब्िनेिक नफस्टुला र पाठेघरको मखुको क्यान्त्सर र स्तन क्यान्त्सर पनन 

ननदान गरी सेवा प्रदान गन ेर ईपयिु ठााँईमा प्रेषण गन े। 

ऄपेनित प्रनतफल स्थानीय स्तरम ैपाठेघर खस्ने समस्या भएका मनहलाहरूको समयम ैपनहचान गरर ररङ राख्न ुपन ेमनहलाहरूलाआय 

ररङ राख्न े र ऄप्रेर्न गनुय पने मनहलाहरूलाआय ननजकको ननर्लु्क ऄप्रेर्न गन ेकाययक्रम रहकेो ऄस्पतालसाँग 

समन्त्वय गरर सेवा नलन पठाईन ेसाथै समदुायमा पाठेघरको मखुको क्यान्त्सरको जााँच सनुवधा ईपलब्ध गराईन े।  

सञ्चालन प्रकृया • स्थानीय तहका स्वास््य काययक्रमको फोकल पसयनल ेयो काययक्रम सञ्चालन  गनुयपनेछ ।  

• यो समस्याको रोकथामको लानग स्थानीय स्तरमा नवनभन्त्न जनचेतना मलूक नक्रयाकलापहरु सञ्चालन 

गनुयपनेछ । 

• नस्क्रननङ्ग नर्नवर सञ्चालन गनुय भन्त्दा ऄगानड स्थानीय पानलकाल े पाठेघर खस्न े तथा ऄब्िनेिक 

नफस्टुलाको समस्या भएका एवं पाठेघरको मखुको क्यान्त्सर र स्तन क्यान्त्सरको जोनखम भएका मनहलाहरु 

बढी भएका र सेवाको पहुाँचबाट टाढा रहकेा समदुाय यनकन गरी काययक्रम सञ्चालन गनुय पदयछ । प्रनत 

नर्नवरमा कम्तीमा ४० जना सेवाग्राहीको जााँच गनुयपनेछ । 

http://www.fhd.gov.np/
http://www.fhd.gov.np/
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• पानलकामा गैरसरकारी संघसंस्थाले सञ्चालन गन े प्रजनन स्वास््य काययक्रम ऄन्त्तगयतको पाठेघर खस्न े

समस्या, ऄब्िनेिक नफस्टुला तथा VIA को नस्क्रननङ क्याम्पको योजना तजुयमा गदाय नेपाल सरकारको 

काययक्रममा नदोहोररन ेगरी समदुायको छनौट गनुयपनेछ ।  

• छनोट गररएको स्थानमा नस्क्रननङ क्याम्प गनुय भन्त्दा कम्तीमा १ हप्ता पनहले नै प्रचारप्रसारको व्यवस्था 

नमलाईन ुपनेछ ।  

• ऄस्पतालमा काययरत VIA तथा Cryotherapy/Thermocoagulation thepary तानलम प्राप्त मेनडकल 

ऄनफसर तथा स्टाफ नसय र नस/ऄनमी,  ररङपेसरी राख्न सिम एवं VIA तानलमप्राप्त स्टाफ नसय, 

नस/ऄ.न.नम./ परामर्यकताय एवं VIA सनहत स्थानीय स्वास््य संस्थामा काययरत स्वास््यकमी लगायत 

कम्तीमा ५ जना प्रानवनधक सनहतको टोलीबाट अङ खस्ने समस्या ऄब्स्टेनिक नफस्टुला तथा VIA को 

नस्क्रननङ तथा ररङ्ग पेसरी लगाईन ेकायय गन े। 

• नर्नवरमा अएका प्रत्येक मनहलालाइ ऄब्स्टेनिक नफस्टुला ननदानका लानग ननम्न दइु प्रश्न ऄननवायय रुपमा 

सोध्न ुपनेछः 

• ननरन्त्तर रुपमा नदसा नपसाब चनुहन ेसमस्या छ, छैन ? 

• छ भन ेसतु्केरी भए पश्चात (ऄब्स्टेनिक नफस्टुला) वा कनहल ेदनेख छ ? यनकन गन े। 

• ईि नर्नवरबाट सेवा नलएका सेवाग्राहीलाइ नेपाल सरकारबाट हुन ेपाठेघरको ननःर्लु्क र्ल्यनक्रयाको लानग 

केन्त्रीय, िेरीय, ईप िेरीय, ऄञ्चल, नजल्ला ऄस्पतालहरु वा यो सेवाको लानग छनौट भएका ऄस्पतालमा 

प्रेषण गन े । सो को ईपचारका लानग लाग्न ेसम्पणूय खचय ऄस्पतालले व्यहोन ेछ र यातायात खचय बापत 

नहमाल, पहाड र तराइका लानग क्रमर्ः रु. १,५००।–, रु. १,०००।– र रु. ५००।– सम्बनन्त्धत ऄस्पतालले 

ईपलब्ध गराईन ेगरी व्यवस्था नमलाआएको छ । 

• नस्क्रननङ्ग गदाय VIA पोनजनटभ भएका नबरामीहरुलाइ ननजकको क्रायोथेरापी सनुवधा भएका स्वास््य 

संस्थामा ररफर गनुयपनेछ । 

• ऄब्स्टेनिक नफस्टुलाको ननर्लु्क र्ल्यनक्रयाको लानग भन ेपाटन स्वास््य नवज्ञान प्रनतष्ठान, लनलतपरु तथा 

नव.पी. कोआराला स्वास््य नवज्ञान प्रनतष्ठान, धरानमा मार प्रेषण गनुय पदयछ । सो को ईपचारका लानग लाग्न े

सम्पणूय खचय र यातायात खचय ऄस्पतालले व्यहोन ेछ ।  

बजेट बााँडफााँड दनैनक भिा तथा यातायात खचय (स्थानीय संस्थाका कमयचारी तथा म.स्वा.स्वयं से. समेत प्रनत नसनवर) रु 

१५,०००।– 

औषधी तथा ररङ्ग पेसरी               रु १२,०००।–  प्रनत नसनवर 

ढुवानी, खाजा तथा ऄन्त्य खचय          रु. ८,०००।–  प्रनत नसनवर 

सन्त्दभय सामाग्री काययक्रम सञ्चालन मागयदर्यन, अङ खस्ने समस्याको रोकथाम तथा ईपचार ननदनेर्का 

 

वक्रयाकलाप नं १०. सरुवक्षत मातृत्वका लावग ग्रामीण ऄल्िासाईण्ड कायगक्रम 

पररचय दगुयम तथा ग्रामीण िेरमा ऄल्िासाईन्त्डको सहायताले गभयवती मनहलाहरुको समयम ैजनटलता पिा लगाइ मात ृ

तथा नवजात नर्र्कुो मतृ्य ुदर घटाईनको लानग काययक्रम तथा बजेट नवननयोजन गररएको छ ।  

ईद्दशे्य ऄल्िासाईण्ड सम्बनन्त्ध तानलम प्राप्त स्टाफ नसय, नस/ऄ.न.मील े ग्रामीण ऄल्िासाईण्ड सेवा माफय त गभयवती 

मनहलाहरुको जनटलता पिा लगाइ समयम ैCEONC Site मा रेफर गरी जनटलताको व्यवस्थापन गरी मात ृतथा 

नवनर्र् ुमतृ्य ूदर घटाईन ेईद्दशे्यले यो काययक्रम गररएको हो । 

ऄपेनित 

प्रनतफल 

गभयसाँग सम्बनन्त्धत जनटलताहरू समयमै पनहचान भ ैव्यवस्थापन हुने र मात ृतथा पेररनेटल मतृ्य ुकम हुनेछ ।   

सञ्चालन प्रकृया • यो काययक्रम लाग ूभएका पानलकाका तानलम प्राप्त स्टाफ नसय/नस. ऄ.न.मी. हरुले तोनकएको दगुयम तथा 

ग्रामीण िेरमा रहकेो स्वास््य संस्थामा गइ गभयवती मनहलाको गभयवती जााँचका समयमा नन:र्लु्क 

ऄल्िासाईण्ड सेवा काययतानलका बनाआय सोही ऄनसुार प्रदान गनुय पनेछ । 

• साथै तानलम प्राप्त ननसयङ् स्टाफहरुले कम्तीमा प्रत्येक मनहनामा १ पटकमा कम्तीमा ३ वटा स्वास््य संस्थाको 

ANC Clinic मा गइ USG गनुय पनेछ । यस ऄन्त्तगयत यस काययक्रमको समन्त्वय सम्बनन्त्धत पानलकाको 

स्वास््यको फोकल व्यनिले गनुयपनेछ । 

• जनटलतायिु गभयवती मनहलालाआय CEONC सेवा भएको ऄस्पतालमा समन्त्वय गरर नवर्ेषज्ञ नचनकत्सकसाँग 

परामर्य नलन वा जााँच गनय पठाईन ुपनेछ ।  
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• यस काययक्रम ऄन्त्तगयत सम्पन्त्न नक्रयाकलापको रेकडय ऄनसुचूी ६क र ऄनसुचूी ६ख ऄनसुार प्रनतवेदन भरी 

ऄननवायय रुपमा केन्त्र/प्रदरे्/मन्त्रालयमा पठाईन ुपनेछ । 

बजेट बााँडफााँड • USG गन ेनसय र १ जना सहायक (हले्पर) को लानग ननयमानसुार दनैनक भ्रमण भिा । 

• USG गने नसय र १ जना सहायक (हले्पर) को लानग वानषयक १।१ वटा ब्याग (प्रनत ब्याग रु १५००।- 

सम्मको) । 

• Rain Coat खररद गनय (रु १०००।-) सम्मको १ पटक मार । 

• रनजिर फारम छपाआयको लानग गन े

• अवश्यकता ऄनसुार Gel खररद गन े। 

यस काययक्रममा नवननयोनजत रकम ऄन्त्य काययक्रमको नक्रयाकलापमा खचय गनय पाआन ेछैन । 

सन्त्दभय सामाग्री काययक्रम सञ्चालन मागयदर्यन, फारमहरू  

 

वक्रयाकलाप नं ११. पूणग ससं्थागत सतु्केरी गा.पा./न.पा.घोषणा 

पररचय 

 

स्वास््य संस्थामा सतु्केरी गराईन ेमनहलारुको संस्था ऄध्यावनधक गरर सम्बनन्त्धत वडालाइ पणूय संस्थागत सतु्केरी 

घोषणा गनय बजेट तथा काययक्रम व्यवस्था गररएको छ । 

ईद्दशे्य • नवर्ेष गरी स्वास््य संस्थामा हुने सतु्केरी सेवाको पहुाँच कम भएका वगय र समदुायलाइ लनित गरी ती 

समदुायमा घरमा हुन ेसतु्केरी र्नु्त्य ऄनभयान सञ्चालन गरी लनित समदुायलाइ दि प्रसतूीकमीबाट स्वास््य 

संस्थामा गभयवती जााँच, प्रसतूी सेवा नलन ऄनभप्रेररत गन े। 

• ईपलब्ध स्वास््य सेवाहरुको ईपभोग गरी मात ृतथा नर्र् ुमतृ्य ुदरमा कमी ल्याईने। 

ईपेनित प्रनतफल काययक्रम तय गररएका सब ैस्थानीय तहहरूमा सब ैमनहलाहरू स्वास््य संस्थामा गइ सतु्केरी भएको सनुननश्चत गरर 

पणूय संस्थागत सतु्केरी गा.पा वा न.पा. घोषणा हुने । 

सञ्चालन प्रकृया • स्थानीय तहका स्वास््य यनुनटका सरुनित माततृ्व काययक्रमका फोकल पसयनल े सो तहका गा.पा./न.पा. 

प्रमखु, वडा प्रमखु बनथयङ सेन्त्टरका प्रमखु एवं ननसयङ स्टाफहरुसाँग समन्त्वय गरी पणूय संस्थागत सतु्केरी 

घोषणाका लानग प्रसतुी केन्त्रको काययिेरलाइ छनोट गनुय पनेछ । 

• छनौटमा परेका स्थानीय तहका वडा मध्येका गत अ.व. मा सबैभन्त्दा बढी संस्थागत सतु्केरी गराआरहकेो 

कम्तीमा एईटा प्रसतूी केन्त्रको काययिेरलाइ छनोट गरी पणूय संस्थागत सतु्केरी घोषणा काययक्रम सञ्चालन गनुय 

पनेछ । 

• छनौटमा परेका बनथयङ सेन्त्टरमा २ नदनको काययर्ाला गोष्ठी गनुय पनेछ । जसमा पनहलो नदनमा सो स्वास््य 

संस्था काययिेर नभर रहकेा म.स्वा.स्वयं से. हरुसाँग छलफल गरी बनथयङ्ग सेन्त्टरको काययिेर नभर रहकेा 

समदुायका गत अ.व. को गभयवती तथा सतु्केरी मनहलाको नववरण त्याकं संकलन तथा नवशे्लषण गरी 

संस्थागत सतु्केरी राम्रो भएका संस्थालाइ पणूय संस्थागत प्रसतूी वडा घोषणा गनयको लानग छान्त्न े । र दोश्रो 

नदनमा स्वास््य संस्थाका स्वास््यकमीहरु, व्यवस्थापन सनमनत, ननवायनचत पदानधकारी एवं म.स्वा.स्वयं से. 

हरुसाँग छलफल गरी पणूय संस्थागत सतु्केरी घोषणाका लानग कायययोजना तयार गरी कायायन्त्वयन गनुयपनेछ । 

पणूय संस्थागत सतु्केरी घोषणाका मापदण्डहरु 

• कनम्तमा एक अनथयक वषयको ऄवनध भर ईि वडामा घरमा सतु्केरी भएको हुन ुहुाँदनै । 

• वडामा रहकेो कुल गभयवतीको ९५ प्रनतर्तले स्वास््य संस्थामा न ै(३८ दनेख ४२ हप्ताको) सतु्केरी गराएको 

हुनपुन े(५ प्रनतर्त जनटलतायिु भएर रेफेर हुन सक्ने हुनाले) । 

• र्त प्रनतर्त गभयवती मनहलाहरुले पणूय नट.डी. खोप लगाएको हुनपुन े। 

• नेपाल सरकारको प्रोटोकल ऄनसुार र्त प्रनतर्त गभयवती मनहलाले गभयजााँच गराएको हुनपुन े। 

• गभयवती बेलामा अआरन तथा जकुाको औषनध खाएको हुनपुन े र थप पौनिक अहारको लानग परामर्य 

गराएको हुनपुन े। 

• पी.एम.नट.नस.नट. सेवा सरुुवात भएका स्वास््य संस्था भएका वडामा रहकेा गभयवती मनहलाहरुले स्वास््य 

संस्था माफय त ईि सेवा नलएको हुनपुन े। 

• संस्थागत सतु्केरीलाइ सधैंका लानग ननरन्त्तरता नदन स्थानीय वडा स्तरमा नदगोपनको योजना बनाएको हुनपुन े

। त्यसको लानग सतु्केरी जााँच गनय अए बापत प्रोत्याहन गन,े नवनभन्त्न सामाग्रीहरू जस्तै ननु, साबनु, छाता, 

टचय लगायत सामाग्रीहरू नदन ेव्यवस्था गनय सनकने छ ।  

• यसरी एईटा स्थानीय तह ऄन्त्तगयतका स्वास््य संस्था र वडाहरु घोषणा गद ैगए पछी पणूय संस्थागत सतु्केरी 
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स्थानीय तह घोषणा गनय सनकने छ ।  

• ऄनभलेख प्रनतवेदनको लानग काययक्रमको प्रनतवेदन स्वास््य संस्थाले सम्बनन्त्धत पानलका स्वास््य र्ाखा, 

प्रदरे्, केन्त्र तथा पररवार कल्याण महार्ाखामामा प्रनतवेदन गनुय पनेछ । 

बजेट बााँडफााँड घोषणा काययक्रम सञ्चालन गनयको लानग अवश्यक र्ीषयकहरूमा रकम बााँडफााँड गरर पवुय स्वीकृत गराआय खचय गनुय 

पनेछ ।  

सन्त्दभय सामाग्री काययक्रम सञ्चालन मागयदर्यन 

 

वक्रयाकलाप नं १२. अमा सरुक्षा कायगक्रम सेवा प्रदान र्ोधभनाग, यातायात खचग, गभगवती तथा सतु्केरी ईत्पे्ररणा सेवा (4th 

ANC), वनरु्ल्क गभगपतन, वजल्ला ऄस्पताल र सो भन्त्दा तलका सरकारी स्वास््य ससं्थाहरुमा प्रसतूी हुने सतु्केरी तथा 

नवजात वर्रु्लाइ न्त्यानो झोला (लुगा सेट) 

१२.१ अमा सरुक्षा कायगक्रम सेवा प्रदान र्ोध भनाग, यातायात खचग तथा सतु्केरी ईत्पे्ररणा सेवा (4th ANC) 

पररचय नेपालमा संनवधानमा ईल्लेख भए ऄनसुार प्रत्येक मनहलाहरूल े ननर्लु्क रूपमा सरुनित प्रसतूी सेवा पाईन े

ऄनधकारलाआय सनुननश्चत गरर हाल नवद्यमान मातृ  मतृ्य ु तथा नवजात नर्र् ू मतृ्य ु कमी ल्याईन यस काययकम 

सञ्चालन गररएको हो । 

ईद्दशे्य संस्थागत सतु्केरी संख्या वनृद्ध गराआ मात ृमतृ्य ुतथा नबरामी हुन ेऄवस्थामा कमी ल्याईन ु। 

ऄपेनित प्रनतफल • ननर्लु्क रूपमा सरुनित प्रसतूी सेवा प्रसतूी केन्त्र तथा तोनकएका ऄस्पतालहरूबाट ईपलब्ध हुन े।  

• संस्थामा सतु्केरी भए बापत मनहलाले यातायात खचय र गभय जााँच गराए बापत प्रोत्साहन रकम पाईन े।  

• गभय जााँच गराईन ेर संस्थामा सतु्केरी हुने मनहलाहरूको संख्या वनृद्ध भ ैमात ृमतृ्य ुतथा रूग्णतामा कमी अईने  

सञ्चालन प्रकृया • अमा सरुिा काययक्रमको लानग अवश्यक बजेट रकम र श्रोतको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारले स्वास््यका 

लानग नवननयोनजत ऄनदुान रकमबाट ईपलब्ध गराईन ुपनेछ। 

• नवगतमा प्रदान गरेको गभयवती तथा प्रसतूी सेवा संख्याको अधारमा अमा सरुिा काययक्रम सञ्चालन गन े

स्वास््य संस्था तथा ऄस्पताललाइ अवश्यक पन ेऄनमुाननत बजेटको बााँडफााँड गनुय पनेछ । 

• स्थानीय तहल ेनवगतको खचयको नववरण ऄनरुुप बजेट पररचालन गरी सेवा सञ्चालन गनुय पनेछ। 

• सरकारी बाहकेका सामदुानयक, नर्िण, नमसन ऄस्पतालहरु माफय त सेवाग्राही मनहलाहरुले पाईन ेरकमको 

व्यवस्था सम्बनन्त्धत स्थानीय तहबाट मानसक गभयवती तथा प्रसनूत सेवाको प्रनतवेदनको अधारमा सोधभनाय 

नदन ेव्यवस्था गन े। 

• अमा सरुिा काययक्रम सञ्चालन गनय सम्बन्त्धन प्राप्त ननजी तथा गैह्र सरकारी स्वास््य संथाहरुलाइ स्थानीय 

तहमा सम्झौता गराइ काययक्रम सञ्चालनमा ननरन्त्तरता नदन े। 

• नोटः काययक्रम सञ्चालन गनय नवस्ततृ जानकारीका लानग ‗अमा सरुिा काययक्रम ननदनैर्का २०६५ तेस्रो 

संर्ोधन २०७३ हनेय सनकनेछ । 

सेवाग्राही मनहलालाइ प्रदान गररन ेसनुवधा  

(क) गभयवती तथा प्रसतूी सेवा ननःर्लु्क ईपलब्ध गराईन,े  

(ख) सेवाग्राही मनहलालाइ गभयवती तथा प्रसतूी सेवा नलन अए बापत यातायात खचय भिुानी गन,े  

• प्रोटोकल ऄनसुार कम्तीमा चार पटक (४, ६, ८ र ९ मनहनामा) गभयवती सेवा नलइ स्वास््य संस्था मै प्रसतूी 

गराईन ेमनहलालाइ स्वास््य संस्थाबाट नडस्चाजय भ ैजान ेबेलामा रु ८०० (अठ सय) गभयवती तथा प्रसतूी 

ईत्प्रेरणा सेवा बापत भिुानी नदन ुपनेछ । 

• स्वास््य संस्थामा प्रसतूी सेवा नलन अईन े सेवाग्राहीलाइ स्वास््य संस्थाबाट ऄनन्त्तम व्यवस्थापन भइ 

नडस्चाजय भ ैजान ेबेलामा ननम्न बमोनजम यातायात खचय प्रदान गन े। 

(नहमाली िेरको लानग रु. ३०००/- (तीन  हजार रुपैया)  

(पहाडी िेरको लानग रु. २०००/- (दआुय हजार रुपैया)  

(तराइ िेरको लानग रु. १०००/- (एक हजार रुपैया)  

• तर, क्यानबन तथा प्राआयभेट वाडयमा बसी सेवा नलन ेसेवाग्राहीलाइ ‗अमा सरुिा काययक्रम‘ बमोनजम कुनै पनन 

सेवा सनुवधा प्रदान गररन ेछैन ।  

नोट: गत अ.व. सम्म यातायात खचच बापत गहमाललाइ रु १५००, पहाडलाइ  रु १००० र तराइलाइ रु ५०० र 

गभचवती जााँच बापतको ईत्प्प्रेरणा भत्ता रु ४०० गदाँद ैअएकोमा अ.व. २०७५/७६ को बजेट भाषणमा गभचवती 

जााँच सेवा गलन ेर स्वास््य संस्थामा सतु्प्केरी हुनेको लागग यातायात खचच बापत पाईन ेरकम बजेट वक्तब्यको बुंदा 
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नं. ३० ऄनसुार दोब्बर गररएको हुनाले  “अमा सरुक्षा कायचक्रम गनदगेिका २०६५ तेस्रो संिोधन २०७३" मा 

परुान ैदर लेगखएता पगन अगामी अगथचक वषच २०७५/७६  दगेख लाग ुहुन ेगरर नयााँ दर कायम हुनेछ । 

सेवा नदए बापत स्वास््य संस्थालाइ प्रदान गररने रकम 

१.सामान्त्य प्रसतूी सेवाः 

• प्रसतूी सेवा नदन े२५ र्ैया दनेख मानथका नजल्ला, ऄंचल, िेरीय, नर्िण तथा नवर्ेषज्ञ ऄस्पताल, स्वकृती 

पाएका गैरसरकारी तथा नीनज ऄस्पतालको लानग रु. १५०० 

• २५ भन्त्दा कम र्ैया भएका नजल्ला ऄस्पताल, प्राथनमक स्वास््य केन्त्र, स्वास््य चौकी तथा प्रसनूत आकाइ र 

स्वीकृती पाएका २५ र्ैया भन्त्दा कमका गैर सरकारी तथा नीनज ऄस्पतालको लानग रु. १००० (एक हजार) । 

२. जनटलता यिु प्रसतूी सेवाः 

जनटलता यिु प्रसतूी सेवा प्रदान गने स्वास््य संस्थाको लानग रु. ३,००० (तीन हजार) । 

३. र्ल्यकृयाः सेवा प्रदान गन े नजल्ला, ऄंचल, िेनरय, नर्िण तथा नवर्ेषज्ञ ऄस्पताल, स्वीकृती पाएका 

गैरसरकारी तथा नीनज ऄस्पतालको लानग र्ल्यनक्रया सेवामा लागेको खचयको र्ोधभनाय बापत रु. ७,००० (सात 

हजार) । 

४. Anti D नदन ुपन ेऄवस्थामा सेवा प्रदान गन ेसंस्थाले मनहलालाआय ननर्लु्क ईपलब्ध गराईन ुपने छ र सो बापत 

संस्थालाआय प्रनत केर् रू ५,००० र प्रसतूी सेवाको प्रकार ऄनसुार पाईन ेआयकाआय मलु्य समेत ईपलब्ध गराआयन ेछ । 

नोट: 

(क) स्वास््य संस्थालाइ प्राप्त हुने आकाइ मलू्यबाट नै सेवाग्राहीलाइ अवश्यक पन ेसब ैऔषगध, सामान र ईपकरण 

त्प्यस्तो स्वास््य संस्थाले ईपलब्ध गराईन ुपन ेछ । आकाआ मलु्य दाबी गन ेस्वास््य संस्थाले सेवाग्राही मगहलालाइ 

प्रसतूी सेवा गदए बापत कुनै पगन प्रकारको प्रत्प्यक्ष तथा ऄप्रत्प्यक्ष सेवा िलु्क गलन नपाईन े। 

(ख) सेवाप्रदायक ईत्प्प्रेरणाको लागग संस्थागत आकाआ मलु्यबाट रु. ३०० (तीन सय) मा नबढ्न े गरर कामको 

प्रकृगतको गहसाबले बााँडफााँड गरर गवतरण गनच सगकनेछ । 

• स्थानीय स्तर ऄन्त्तगयतका ‗अमा सरुिा काययक्रम‘ सञ्चालन गन ेसब ैस्वास््य संस्थाहरुले ऄनसुनूच ३, ५, 

६, १० र ६ क भरी प्रत्येक मनहना सम्बनन्त्धत तहहरुमा पठाईन ुपनेछ । 

• स्वास््य मन्त्रालयबाट बेग्लै ऄनख्तयारी प्राप्त गन ेऄस्पतालहरुले ऄनसुनूच ६, HMIS-9.3, तथा अकनस्मक 

प्रसतूी सेवाको ऄनगुमनको ऄनसुनूच ६ क भरर प्रत्येक मनहना सम्बनन्त्धत र्ाखा/महार्ाखा। प्रदरे् ,केन्त्र, 

स्वास््य मन्त्रालय, पररवार कल्याण महार्ाखामा पठाईन ुपनेछ । 

सन्त्दभय सामाग्री अमा सरुिा काययक्रम ननदनैर्का २०६५ तेस्रो संर्ोधन २०७३, काययक्रम सञ्चालन मागयदर्यन 

 

१२.२ सरुवक्षत गभगपतन 

यस र्ीषयक ऄन्त्तगयत नवननयोनजत रकम ‗सरुनित गभयपतन काययक्रम काययनवनध ननदनेर्का २०६८ (दोश्रो संर्ोधन २०७४ ऄनसुार खचय 

गनुयपन ेछ । 

पररचय नेपालमा धेरै मनहलाहरू नवनभन्त्न कारणले ऄनननित गभय रहन ग ैऄसरुनित गभयपतन गराईन ेकारणले ऄकालमा 

ज्यान गमुाईन पगु्दछन ्। गभयपतन सेवा पनन मनहलाहरूको प्रजनन ऄनधकार ऄन्त्तरगत रहकोले सब ैमनहलाहरूल े

काननुको ऄनधनमा रनह चाहकेो समयमा सरुनित गभयपतन सेवा पाईन ेऄनधकार राख्दछन ् 

ईद्दशे्य ऄसरुनित गभयपतनबाट हुन ेमात ृमतृ्य ुर रुग्नतालाइ न्त्यनूीकरण गनय । 

ऄपेनित प्रनतफल • सनुचकृत संस्थाहरूबाट ननर्लु्क सरुनित गभयपतन सेवा ईपलब्ध हुन ेछ ।  

• ऄसरुनित गभयपतनबाट हुन ेमात ृमतृ्य ुर रुग्नता कम हुन्त्छ । 

सञ्चालन 

प्रनक्रया 

• यस काययक्रमको नजम्मेवार व्यनि स्थानीय तहका स्वास््य संयोजक वा स्थानीय पानलकाल ेतोकेको व्यनि 

हुन ेछ । 

• काययक्रम सञ्चालन गदाय सरुनित गभयपतन सेवा सम्बनन्त्ध नीनत र ननदनेर्काको अधारमा गनुय पदयछ । 

• सरुनित गभयपतन सेवा तानलम प्राप्त र सचुीकृत सेवा प्रदायक र सचुीकृत स्वास््य संस्थाबाट मार प्रदान गनुय 

पदयछ । यनद अफ्नो कायय िेरनभर सचुीकृत सेवा प्रदायक र सचुीकृत स्वास््य संस्था नभएमा र सो सेवा 

प्रदान गनुय पन ेऄवस्था अएमा सो को लानग प्रदरे्को स्वास््य र्ाखामा समन्त्वय गरी ननयमानसुार सेवाको 

लानग व्यवस्था गनुय पदयछ । 

• यस र्ीषयक ऄन्त्तगयत नवननयोनजत रकम सरुनित गभयपतन काययक्रम काययनवनध ननदनेर्का  २०६८ (दोस्रो 

संर्ोधन २०७४) मा ईल्लेख गरे बमोनजमको रकम बााँडफााँड र ऄनभलेख तथा प्रनतवेदन गनुय पदयछ ।  
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• अफ्नो काययिेर नभरका स्वास््य संस्थाहरुको लानग नवननयोनजत रकम नपगु भएको ऄवस्थामा सम्बनन्त्धत 

प्रदरे्मा नपगु भएको रकमको नववरण सनहत ननकासाको लानग समन्त्वय गनुयपदयछ । 

ऄनभलेख तथा प्रनतवेदन 

स्वास््य संस्थामा औषधीद्वारा गररन े सरुनित गभयपतन सेवा नदन े क्रममा र सेवा नदएपनछ त्यसबारेमा ईपयिु 

तररकाल े ऄनभलेख राख्न ु पदयछ । व्यवस्थापन महार्ाखा, स्वास््य व्यावस्थापन, सचुना प्रणालीको ननदरे्न 

बमोनजम सरुनित गभयपतन सेवा नदन ेक्रममा नवर्ेष गरी ननम्न फारामहरु भनुय पदयछ ।  

१. सेवाग्राहीको व्यनिगत नववरण फारम (Client Personal Profile) 

२. HMIS 3.7 (सरुनित गभयपतन सेवा रनजिर)  

३. HMIS 9.3 (मानसक प्रगनत प्रनतवेदन फाराम) 

४. HMIS 1.4 (Referral/Transfer Silip) (स्थानान्त्तर र प्रेषण पजुाय) 

बजेट बााँडफााँड ननर्लु्क सरुनित गभयपतन सेवा प्रयोजनको लानग ननम्न बमोनजमको आकाइ मलु्य ऄनसुार बजेटको व्यवस्था 

गररएको छ । 

• १२ हप्तासम्मको (MA/MVA) सेवाको लानग प्रनत केस रु ८००। (रु अठ सय मार) 

• १२ हप्ता पनछको (D&C/MVA) सेवाको लानग प्रनत केस रु २०००। (रु दइु हजार मार) 

आकाइ मलु्य बापत स्वास््य संस्थालाइ प्राप्त रकम ननम्नानसुार खचय गनुयपन ेछ । 

• सरुनित गभयपतन सेवाका लानग अवश्यक औषनध (Combipack), ईपकरण खरीद (MVA/Canula 

लगायत ममयत र संक्रमण रोकथाम, सामान्त्य जनटलता तथा ऄन्त्य व्यवस्थापनका लानग) ७० प्रनतर्त 

• सेवा प्रदायकको ईत्प्रेरणा बापत २० प्रनतर्त 

• सहयोगी कमयचारीलाइ ईत्प्रेरणा बापत १० प्रनतर्त 

मानथ ईल्लेनखत ईत्प्रेरणा बापतको रकम स्वास््य संस्थाको व्यवस्थापन सनमनतको ननणयय ऄनसुार बााँडफााँड गनुय 

पनेछ । ननर्लु्क गभयपतन सेवा छुटै्ट ऄनख्तयारी प्राप्त गने ऄस्पतालहरुले नवगत वषयमा जस्तै काययक्रम गनुयपदयछ।  

चानहन ेसामग्री 

• सरुनित गभयपतन सेवा प्रकृया, २०६०, नेपाल राजपर नमनत पौष १० गते २०६० साल  

• सरुनित गभयपतन सम्बनन्त्ध रानरिय नीनत २०६०, नेपाल सरकार, स्वास््य मन्त्रालय, स्वास््य सेवा नवभाग, 

पररवार कल्याण महार्ाखा । 

• औषधीको प्रयोगद्वारा सरुनित गभयपतन सेवा नबस्तार रणनीनत तथा कायय सञ्चालन ननदनेर्का, २०६६, 

नेपाल सरकार, स्वास््य मन्त्रालय, स्वास््य सेवा नवभाग, पररवार कल्याण महार्ाखा । 

• सरुनित गभयपतन सेवा काययक्रम काययनवनध ननदनेर्का २०७४, नेपाल सरकार, स्वास््य मन्त्रालय, स्वास््य 

सेवा नवभाग, पररवार कल्याण महार्ाखा । 

• सरुनित गभयपतन सेवा रनजिर तथा प्रनतवेदन फाराम 

• सरुनित गभयपतनको औषधी खररद गदाय स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, औषधी व्यवस्था नवभागबाट 

ऄनमुोनदत तल ईल्लेनखत चार प्रकारका औषधीहरु मध्येबाट खररद गनुय पदयछ । 

• Medabon (Sun Pharmaceuticals)  

• MTP Kit (Cipla)  

• Mariprist (Lomos) 

• Pregno Kit (Om Pharmaceuticals) 

MVA set लानग ननम्न ऄनसुारको सामग्रीहरु तयार गनुय पदयछ । 

• MVA Aspirator-3 

• MVA cannula set No. 4-12 (3 set) 

• 10 ml syringe for para cervical block (4) 

• Surgical gloves (5 pairs) 

• Hand towels (3) 

• Bivalve speculum (3) 

• Dilators (1 set) 

• Sponge holders (3) 

• Tenaculum or Volsellum (3) 

• Grasping Forceps/ Long Artery Forceps (2) 
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• Bowl for keeping Betadine solution (3) 

• Kidney tray (3) 

• Steel container for POC collection (1) 

• Gauge piece/cotton 

सन्त्दभय सामाग्री सरुनित गभयपतन काययक्रम काययनवनध ननदनेर्का २०६८ (दोस्रो संर्ोधन २०७४) 

 

१२.३ वजल्ला ऄस्पताल र सो भन्त्दा तलका सरकारी स्वास््य ससं्थाहरुमा प्रसतूी हुने सतु्केरी तथा नवजात वर्रु्लाइ न्त्यानो 

झोला लुगा सेट 

पररचय नेपाल जनसांनख्यक स्वास््य सवेिण २०१६ ऄनसुार नेपालमा २१ प्रनत हजार रहकेो छ जस मध्य ेनसतांग पनन 

एक कारण रनह अएको छ । प्रसतूी केन्त्रहरूमा सतु्केरी हुन जााँदा कनतपय पररवारका व्यनिहरू नयााँ कपडा समेत 

ननलआय अईन ेर परुानो कपडा लगाआयनदन ेहुनाले पनन ऄस्पताल भन्त्दा साना प्रसतूी केन्त्रहरूमा सतु्केरी हुन ेअमा र 

बच्चाको लानग कपडाको व्यवस्थापन गनय जरूरी भएको ।  

ईद्दशे्य नवजात नर्र्हुरुलाइ नसताङ्ग (Hypothermia) र संक्रमणबाट जोगाईन रेफरल ऄस्पतालहरुमा प्रसतूी 

गराईनेको संख्या धेरै भएको तथा बनथयङ्ग सेन्त्टरहरुमा प्रसतूी गराईनेहरुको संख्या कम भएको सन्त्दभयमा यो 

काययक्रमले बनथयङ सेन्त्टरमा प्रसतूी गराईन े मनहलाहरुको संख्या वनृद्ध हुने लक्ष्य रानखएको छ । यो काययक्रम 

सरकारी बनथयङ सेन्त्टर दनेख नजल्ला ऄस्पतालसम्म लाग ुहुनेछ । 

ऄपेनित प्रनतफल नजल्ला ऄस्पताल वा सो भन्त्दा तलका सब ैप्रसतूी केन्त्रहरूमा सतु्केरी हुने मनहलाहरू तथा नवजात नर्र्हूरूले 

न्त्यानो झोला सेट कपडा पाएका हुनेछन ्। नसताङगका कारणले हुने नवजात नर्र्कूो मतृ्य ुकम हुनेछ ।  

सञ्चालन 

प्रनक्रया 

स्थानीय तहल े सावयजननक खररद ऐन २०६३ तथा ननयमावली २०६४ ऄनसुार तोनकएको Specification 

ऄनसुारको न्त्यानो झोला खररद गनुय पनेछ । 

न्त्यानो झोला अपनूतय भै सकेपनछ स्थानीय तहहरूले Specification ऄनसुार गणुस्तर भए नभएको यनकन गनय 

अनधकारीक तहबाट गणुस्तर चेक जााँच गराइ भिुानी नदन ुपनेछ । 

स्थानीय तहमा न्त्यानो झोलाको गणुस्तरीयता तथा नवतरणको ऄनभलेख र प्रनतवेदन गने नजम्मा सम्बनन्त्धत स्थानीय 

तहका फोकल पसयन एवं प.ह.ेन को हुनेछ । प्रसतुी भए पश्चात सम्बनन्त्धत अमा र बच्चालाइ न्त्यानो झोला नवतरण 

गदाय ऄनसुनुच ११ बमोनजम गनुय पनेछ । 

न्त्यानो झोलाको मापदण्ड 

यो न्त्यानो झालामा नवजात नर्र्कुा लानग २ वटा टोपी, २ वटा पेटे भोटो, २ वटा दौरा, एईटा रययापर, र बेबी म्याट 

(एकातफय  प्लानिक र ऄकोतफय  फलानटनको कपडा भएको) र अमालाइ एईटा म्याक्सी हुन ुपनेछ ।  

न्त्यानो झोलामा प्रयोग हुन ेफलानटन कपडाको गणुस्तर कम्तीमा १२० GSM को १०० प्रनतर्त cotton हुनपुन े। 

नभरी भागमा प्रयोग हुन ेकपडा सतुी (कोरा) १०० प्रनतर्त कटन हुनपुन े। 

न्त्यानो झोलामा हुने लुगाहरुको नाम Specification 

म्याक्सी  बच्चाको दोरा  बच्चाको टोपी  

लम्बाआय : ५१ आन्त्च 

मोटाआय : ४२ आन्त्च 

नतरा : १६ आन्त्च 

बाहुलाको लम्बाआय : १७ आन्त्च 

लम्बाआय : १३ आयन्त्च 

छाती : २० आन्त्च 

बाहुला : १० आयन्त्च 

गोलाआय : १५ आन्त्च 

चोडाआय : १३ आन्त्च 

बच्चाको भोटो प्लानस्टक ब्याग बेबी रययापर  

लम्बाआय : ११ आयन्त्च 

छाती : २० आन्त्च 

लम्बाआय : २८ आन्त्च 

चोडाआय : २५ आयन्त्च 

लम्बाआय : ३२ आन्त्च 

चौडाइ : ३२ आन्त्च 

बजेट बााँडफााँड प्रत्येक न्त्यानो झोलाका लानग नहमाली नजल्लामा रु. १०००।– तथा पहाडी र तराइ नजल्लाका लानग रु. ९००।– 

का दरले बजेटको व्यवस्था गररएको छ । स्थानीय तहल े नेपाल सरकारको ननयमानसुार खररद गरी प्रसतूी 

केन्त्रहरूमा नवतरण गनुय पदयछ साथै यसै रकमबाट ढुवानीको समेत व्यवस्था गनुय पनेछ । 

सन्त्दभय सामाग्री काययक्रम सञ्चालन मागयदर्यन 
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वक्रयाकलाप नं १३. अआग.यु.वस.डी तथा आगम्प्लान्त्ट सेवा प्रदान 

पररचय नेपाल जनसांनखक स्वास््य सवेिण २०१६ ऄनसुार जम्मा पररवार ननयोजनका साधनहरूको प्रयोगकतायहरू मध्य े

अआय.यु.नस.डी. को १.४ प्रनतर्त र आयम्प्लान्त्टको ३.३ प्रनतर्तले गरर जम्मा ४.७ प्रनतर्तले मार लामो समय काम 

गन ेप.नन. का साधनहरू प्रयोग गरेको पाआयएको छ । यसरी नेपालमा लामो समय काम गन ेऄस्थायी साधनहरूको 

प्रयोग कम भएको र सेवा प्रदान गन ेसंस्थाहरू समेत कम हुाँदा मनहलाहरूल ेऄन्त्य कम प्रभावकारी साधनहरू बढी 

प्रयोग गन ेगरेका छन ्। 

नेपाल सरकारले स्थानीय तहमा रहकेा सब ै स्वास््य चौकी तथा प्रा.स्वा.के.हरूबाट ननयनमत रूपमा 

अआय.यू.नस.नड. र आयम्प्लान्त्ट सेवा प्रदान गनयका लानग अवश्यक औजार, ईपकरण तथा तानलम प्राप्त जनर्िीलाआय 

सेवा प्रदान गरे बापत प्रोत्साहन गनयको लानग यो रकम व्यवस्थापन गररएको हो । यो रकमबाट ईि सेवाहरू प्रदान 

गनयको लानग र संक्रमण रोकथामको लानग चानहन ेसामाग्रीहरू खररद गनय सनकन ेछ । सेवा प्रदान गनयको लानग 

चानहन े सामाग्रीहरूको नववरण National Medical Standard for Reproductive Health Vol. 1: 

Contraceptive Services, 2010 मा ईल्लेख भए ऄनसुार गनय सनकने छ ।  

अआय.यू.नस.डी. तथा आयम्प्लान्त्ट सेवा ननयनमत रूपमा प्रदान गनयका लानग स्थानीय तहमा सेवा प्रदान गन ेऄन्त्य 

गैरसरकारी संस्थाहरूसंग समन्त्वय गरर सञ्चालन गनय  सनकने छ । स्वास््य संस्थाहरूवाट ननरन्त्तर सेवा प्रदान 

गनयको लानग यस र्ीषयकमा रकम कम हुन गएमा स्थानीय तहवाट रकम थप गरर सेवा ननरन्त्तर गनय पहल गनय सनकने 

छ । ननरन्त्तर सेवा नदआयरहकेो स्वास््य संस्थामा कुन ैकारणले सेवा ऄवरूद्द भएमा ननजकको ऄन्त्य स्वास््य संस्था 

वा ऄन्त्य गैरसरकारी संस्थाहरू साँग समन्त्वय गरर सेवा ननरन्त्तर गनय पहल गनय सनकन ेछ । 

ईद्दशे्य स्थानीय तहका सब ै स्वास््य संस्थाहरूबाट गणुस्तररय लामो समय काम गने प. नन. को ऄस्थायी साधनहरू 

अआय.यु.नस.नड. तथा आयम्प्लान्त्ट सेवा ननयनमत रूपमा प्रदान गन े। 

ऄपेनित प्रनतफल स्थानीय तहका सव ै स्वास््य संस्थाहरूबाट गणुस्तरीय लामो समय काम गने प.नन. को ऄस्थायी साधनहरू 

अआय.यु.नस.नड. तथा आयम्प्लान्त्ट सेवा ननयनमत रूपमा प्रदान भएको हुनेछ र सेवा प्रदान गनयको लानग अवश्यक 

सामाग्री समेत व्यवस्था भएको हुनेछ ।  

सञ्चालन प्रकृया • स्थानीय स्तरका अआय.यू.नस.डी. तथा आयम्प्लान्त्ट सेवा प्रदान गन ेसंस्थाहरू पनहचान गरर ईि संस्थाहरूले गत 

अ.व. मा नदएको सेवालाआय अधार मानी यस वषय हुन सक्ने सेवाग्राहीहरूको संख्या ऄनमुान गरर तपनर्लमा 

ईल्लेख भए ऄनसुार जनर्िी तथा औजार ईपकरणको लानग रकम बााँडफााँड गने ।  

• बााँडफााँड ऄनसुार सेवा प्रदायकलाआय नदआयन ेरकम सेवा प्रदान गरे पश्चात मानसक वा चौमानसक रूपमा भिुानी 

नदन सनकन ेछ भन ेसेवा नदन चानहन ेसामानग्रहरू अनथयक ऐन तथा ननयमावली ऄनसुार वषयको सरूूम ैखररद 

गरर सेवा प्रदान गन ेसंस्थाहरूमा अपतुी गन ेर वषयभरी न ैअवश्यकता ऄनसुार सब ैसामाग्री ईपलब्ध गएको 

सनुननश्चत गन े।  

सेवा प्रदान गनयको लानग चानहन ेसामाग्रीहरूको नववरण National Medical Standard for  Reproductive 

Health Vol. 1: Contraceptive Services, 2010, संक्रमण रोकथाम तथा स्वास््य संस्थाजन्त्य फोहर मैला 

व्यवस्थापन ननदनेर्का तथा स्वास््य संस्थाहरूको स्वास््य सेवा सदुृनढकरणका लानग गणुस्तर सधुार सामाग्री 

२०७४ मा ईल्लेख भए ऄनसुार गनय सनकने छ । 

बजेट बााँडफााँड यस र्ीषयकमा नवननयोनजत रकम जनर्िीको लानग ननम्नानसुार दरमा नवननयोजन गरर बााँडफााँड गरर नवतरण गनुय 

पन ेछ तर स्थानीय स्तरबाट रकम थर परर सेवा प्रदायकलाआय थप प्रोत्साहन रकम प्रदान गनय सनकने छ ।  

 

आगम्प्लान्त्ट प्रवत केस अआग.य.ुवस.डी प्रवत केस 

जनर्िी संख्या दर जनर्िी संख्या दर 

सेवा प्रदायक 

सहयोगी 

म.स्वा.स्वं.से. 

१ 

१ 

१ 

२५ 

५ 

१० 

सेवा प्रदायक 

सहयोगी  

म.स्वा.स्वयं से. 

१ 

१ 

१ 

४० 

५ 

१० 

जम्मा ४० जम्मा ५५ 

जनर्िीको लानग अवश्यक रकम बााँडफााँड गररसके पनछ बााँकी रकमल े सेवा प्रदान गनय र संक्रमण 

रोकथामका लानग अवश्यक औजार, ईपकरण तथा सामाग्री खररद गनयको लानग बााँडफााँड गनुय पनेछ ।  

सन्त्दभय सामाग्री नेपाल परीवार रणननती, National Medical Standard काययक्रम सञ्चालन मागयदर्यन । 
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वक्रयाकलाप नं १४. रोवमङ  ANM बाट Disadvantaged Community लाआग प.वन. सेवा (Mushar, Dom, Chamar, 

Chepang etc) 

पररचय नेपाल जनसांनखक स्वास््य सवेिण २०१६ ऄनसुार कम्तीमा पनन एईटा पररवार ननयोजनको ज्ञान सवयनवनधत 

(९९ प्रनतर्त) हुाँदाहुाँद ैपनन पररवार ननयोजनको ऄपररपतुय माग (Unmet Need) ऄझ ैपनन २४ प्रनतर्त रहकेो 

पाआयएको छ । पररवार ननयोजनको प्रयोग सेवामा कम पहुाँच भएका वगयहरु जस्तै मसुहर, दनलत, मनुस्लम, अनद 

समदुायमा कम छ । यी समदुायमा पररवार ननयोजन सेवा लगायत सरुनित माततृ्वका ऄन्त्य सेवाहरूबारे ज्ञान, 

सचुना र प्रयोग बढाईन केही स्थानीय तहहरुमा रोनमङ ए.एन.एम. को व्यवस्था गररएको छ। 

ईद्दशे्य स्थानीय स्तरमा पररवार ननयोजनको सेवामा कम पहुाँच र प्रयोग भएका समदुायको पनहचान गरर ईि समदुायमा 

स्थानीय ऄ.न.मी. को पररचालन गरर घर घरम ैग ैपररवार ननयोजन सेवा नदन ेर ऄन्त्य सरुनित माततृ्व, नवनर्र् ु

लगायतका सेवा प्रदान गरर मनहला तथा बालबानलकाको स्वास््य सधुार गन े। 

ऄपेनित प्रनतफल  पररवार ननयोजनका सेवाहरूको प्रयोग दर बढ्ने ।  

नसमान्त्तकृत समदुायको पररवार ननयोजनमा सहभागीता बढ्न े।  

मात ृस्वास््यमा सधुार अईन े।   

सञ्चालन प्रकृया • पहुाँच कम भएका समदुाय पनहचान गन े।  

• सम्भव भए सम्म पनहचान गररएको समदुायको वा स्थानीय स्तरको ऄ.न.नम. करार सेवामा ननयिु गन े।  

• ननयिु ऄ.न.मी. लाआय काययक्रम र सेवा बारे ऄनभमनुखकरण नदन े 

• ऄनभमनुखकरण पश्चात स्थानीय स्वास््य संस्थासाँग समन्त्वय गन े गरर घर घरम ै ग ै पररवार ननयोजन सेवा 

लगायत ऄन्त्य सेवाहरू प्रदान गनय पररचालन गन े 

• रोनमङ ऄ.न.मी. ले मानसक रूपमा कम्तीमा २१ नदन नफल्डमा खनटने गरर सेवा सम्झौता गनुय पनेछ । बााँकी 

नदनहरूमा सम्बनन्त्धत स्वास््य संस्थामा गै ऄनभलेख तथा प्रनतवेदन गनुय पनेछ ।  

• प्रत्येक मनहना ऄ.न.मी. ले मनहना भरर कुन कुन ठाईाँमा घर भेट वा समहू काययहरूमा जाने हो सो को नववरण 

ऄग्रीम नफल्ड काययतानलका बनाआय सम्बनन्त्धत स्वास््य संस्था प्रमखुबाट स्वीकृत गराआय नफल्ड खनटन ुपनेछ ।  

रोनमङ ऄ.न.मी.को काम र कतयव्य 

• घर घरम ैग ैपररवार ननयोजनको ऄस्थायी साधन साधनहरू (नडपो, नपल्स, कण्डम) सेवा नदन े।  

• स्थायी तथा लामो ऄवनधको प.नन. को सेवाको लानग सम्भानवत ग्राहकहरूको खोजी गरर सेवा ईपलव्ध 

भएको स्वास््य संस्थामा प्रेषण गन े।  

• ऄन्त्य पररवार ननयोजन सेवाको लानग परामर्य गरर ननजकको स्वास््य संस्था वा नर्नवर, स्याटेलाआयट 

नक्लननकहरूमा प्रेषण गन े 

• गभयवती तथा सतु्केरी मनहलाहरूमा खतराका नचन्त्हहरूको जााँच गन े र ननयनमत गभय जााँच, प्रसतूी सेवा र 

सतु्केरी जााँचका लानग स्वास््य संस्थामा प्रेषण गन े।  

• सतु्केरी जााँच सेवा नदन ेर ईि समयमा प.नन. को परामर्य नदन े।  

• नवजात नर्र्कुो ननयनमत जााँच बढाईन परामर्य र प्रेषण सेवा । 

• प.नन., मात ृस्वास््य, नवनर्र् ूतथा बाल स्वास््य सेवा सम्बनन्त्ध अमा समहूहरूमा चेतनामलूक काययक्रम 

सञ्चालन गने ।  

• मनहला स्वास््य स्वयंसेनवकाहरू ननयनमत भेट तथा समन्त्वय गरर सेवा नदन े।  

रोनमङ ऄ.न.मी.ले घर घरम ैग ै पररवार ननयोजन लगायत ऄन्त्य सेवा नदाँदा गाईाँघर नक्लननकमा रनजिरमा सेवा 

नववरण ऄनभलेख गरर ईि सेवालाआय संस्थामा अआय संस्थाको सेवा रनजिरमा हरेक मनहनाको ऄन्त्तमा ऄनभलेख 

ऄद्यावनधक गनुय पन ेछ । 

बजेट बााँडफााँड यो काययक्रम सञ्चालन गनयका लानग नेपाल सरकारबाट एकमिु रू ३ लाख नवननयोजन गररएको छ । काययक्रमको 

सञ्चालन गनयको लानग ननयनुि प्रकृया, ऄनभमनुखकरण तानलम, ऄ.न.मी. को तलब तथा नफल्ड भिा, भ्रमण 

खचय, ऄ.न.मी. ले सेवा नदनका लानग ऄन्त्य अवश्यक सामाग्री जस्तै नव.नप. सेट, थमोनमटर, तौल नलन ेमेनसन, 

झोला लगायतका सामाग्रीहरू खररद गनय लगायत काययक्रमको लानग ऄनगुमन र ऄन्त्य र्ीषयकमा ऄग्रीम बजेट 

बााँडफााँड गरर सोनह ऄनसुार खचय गनय पन ेछ ।  

सन्त्दभय सामाग्री National Medical Standard, Roaming ANM guideline 2075 
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वक्रयाकलाप नं १५. पररवार वनयोजन, सरुवक्षत मातृत्व, FCHV सेवा वदवस मनाईने 

पररचय पररवार ननयोजन, सरुनित माततृ्व र मनहला स्वास््य स्वयंसेनवका नदवस मनाईनका लानग यस र्ीषयकमा रकम 

नवननयोजन गररएको छ । पररवार ननयोजन नदवस September 18 मा, सरुनित माततृ्व नदवस माता नतथय 

औनंर्को नदनमा र मनहला स्वास््य स्वयंसेनवका नदवस December 5 मा मनाआयन्त्छ । 

ईद्दशे्य पररवार ननयोजन नदवसमा पररवार ननयोजन बारे जनचेतनामलूक कृयाकलापहरू, सरुनित माततृ्व नदवसमा मात ृ

तथा नवजात नर्र् ुस्वास््य प्रवधयन गने कृयाकलापहरू र मनहला स्वास््य स्वयंसेनवका नदवसमा मनहला स्वास््य 

स्वयंसेनवकाहरूलाआय प्रोत्साहन गन ेकृयाकलापहरू गन े। 

ऄपेनित प्रनतफल  नदवस माफय त पररवार ननयोजन, सरुनित माततृ्वबारे स्थानीय स्तरमा जनचेतना ऄनभवदृ्दी भएको हुनेछ र स्वास््य 

काययक्रमहरूमा मनहला स्वास््य स्वयंसेनवकाहरूलाआय थप प्रोत्साहन भएको हुनेछ ।  

सञ्चालन प्रकृया नदवस अईन ुभन्त्दा कम्तीमा १ हप्ता ऄगाडी नदवसमा के के कृयाकलापहरू सञ्चालन गन ेहो सो को तयारी बैठक 

स्थानीय स्तरका सरोकारवालाहरू, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरू र ननजी िेरको संलग्नतामा सञ्चालन गनुय 

पनेछ र ईि बैठकमा थप श्रोतको खोजी र पनहचान समेत गनुय पनेछ । तयारी बैठकमा तय गररएका कृयाकलापहरू 

नदवसको नदन सञ्चालन गरर नदवस मनाईन ु पनेछ । मनहला स्वास््य स्वयंसेनवका नदवसमा ईत्कृि मनहला 

स्वास््य स्वयंसेनवकाहरू पनहचान गरर परुस्कृत र सम्मान गनुय पन ेछ ।  

बजेट बांडफााँड यस र्ीषयकमा नवननयोजन गररएको जम्मा ३० हजार रकमलाआय पररवार ननयोजन नदवसको लानग रू ५ हजार, 

सरुनित माततृ्व नदवसको लानग रू ५ हजार र मनहला स्वास््य स्वयंसेनवका नदवसको लानग रू २० हजार 

नवननयोजन गनुय पनेछ ।  

सन्त्दभय सामाग्री प.नन., सरुनित माततृ्व सम्बनन्त्ध नवनभन्त्न सचेतना सामाग्रीहरू, 

नेपाल पररवार रणननती, National Medical Standard काययक्रम सञ्चालन मागयदर्यन ।   
 

वक्रयाकलाप नं १६. बन्त्ध्याकरण घुम्ती वर्ववर ऄगावै म.स्वा.से. सूँग छलफल 

पररचय प्रदरे् सरकार वा ऄन्त्य संस्थाहरूको समन्त्वयमा स्थानीय तहमा बन्त्ध्याकरण नर्नवरहरु सञ्चालन गदाय नर्नवर 

सम्बनन्त्ध सेवा र स्थानहरु को बारेको सचुना मनहला स्वास््य स्वयमसेनवका माफय त समदुायमा ईपलब्ध गराईन 

मनहला स्वास््य स्वयंसेनवकाहरुलाइ पररचालन गनय यो छलफलको व्यवस्था गररएको हो । यो काययक्रम पश्चात 

मनहला स्वास््य स्वयमसेनवका माफय त संभानवत बन्त्ध्याकरण सेवाग्राही पनहचान गन ेर नर्नवर बारे सचूनाको पहुाँच 

सनजलै लनित समदुाय सम्म पगु्न ेनवश्वास नलइएको छ । जसबाट बन्त्ध्याकरण सेवाग्राहीहरुको संख्यामा वनृद्ध हुन े

छ । यो बैठक क्याम्प सञ्चालन हुनपुवूय ७ दनेख १५ नदन ऄनघ गनुयपदयछ । 

ईद्दशे्य मनहला स्वास््य स्वयं सेनवकाहरू पररचालन गरर बन्त्ध्याकरण गनय चाहन े दम्पतीहरू पनहचान गरी स्थायी 

बन्त्ध्याकरण सेवाको प्रयोग बढाईन े। 

ऄपेनित प्रनतफल मनहला स्वास््य स्वयंसेनवकाहरू पररचालन गरर बन्त्ध्याकरण गनय चाहन े दम्पतीहरू पनहचान गरी स्थायी 

बन्त्ध्याकरण सेवाको प्रयोग बढेको हुन े। 

सञ्चालन प्रकृया • स्थानीय तह ऄन्त्तरगतका धेरै सेवाग्राहीहरू हुन सक्ने, पहुाँच कम भएका वडाहरूको पनहचान गरर बजेटको 

पररधीमा रही वडाहरू तय गन े । तय गररएका वडाहरूका मनहला स्वास््य स्वयंसेनवकालाआय बन्त्ध्याकरण, 

आयम्प्लान्त्ट, अआय.य.ुनस.डी. सेवा नलन ेवा नझक्न ेसम्भानवत ग्राहकहरू घर भेट गरर नामावली सनहत नववरण 

संकलन गनय लगाईन े।  

• नववरण संकलन गरे पश्चात स्वास््य संस्थामा मनहला स्वास््य स्वयंसेनवकाहरूसाँगको छलफल काययक्रम गरर 

नामावली समायोजन गन े र नर्नवरबारे समदुाय स्तरमा मनहला स्वास््य स्वयंसेनवकाहरू पररचालन गरर 

नर्नवरको पोिर टााँस गन,े अमा समहूमा छलफल गन ेलगायतका कृयाकलापहरू सञ्चालन गन ेव्यवस्थापन 

नमलाईन े।  

• यो कृयाकलाप सञ्चालन गदाय स्थानीय स्तरका ननजी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरूसाँग समन्त्वय गरर थप 

श्रोत जटुाआय सञ्चालन गनय सनकन ेछ ।  

• नर्नवर सञ्चालन नहुन ेस्थानीय तहहरूले नर्नवर सञ्चालन हुन ेस्थान र नमतीको लानग नर्नवर सञ्चालन 

गन ेननकाय (संघ, प्रदरे् वा ऄन्त्य संघ संस्था) साँग समन्त्वय गरर यो कृयाकलाप सञ्चालन गनुय पनेछ ।  

बजेट बााँडफााँड प्रत्येक स्थानीय तहमा नवननयोजन गररएको रू ३५ हजार लाआय मनहला स्वास््य स्वयंसेनवका यातायात खचय, 

प्रनर्िक भिा, सहयोगी भिा, खाजा खचय, स्टेस्नरी, प्रनतवेदन र ऄनगुमन लागयतका र्ीषयकमा बजेट बााँडफााँड 

गरर पवूय स्वीकृती गराआय काययक्रम सञ्चालन गनुय  पनेछ । स्थानीय तहबाट समेत बजेट थप गरर यो काययक्रम 



53 

 

सञ्चालन गनय सनकने छ । 

सन्त्दभय सामाग्री नेपाल पररवार ननयोजन रणननती , National Medical Standard, मनहला स्वास््य स्वयंसेनवका वडा रनजिर, 

काययक्रम सञ्चालन मागयदर्यन ।   

 

वक्रयाकलाप नं १७. गाईूँघर वक्लवनक सञ्चालन यातायात खचग 

पररचय  नेपाल सरकारले प्रजनन स्वास््य सेवालाआय ग्रामीणस्तरमा परुयाईनको लानग गााँईघर नक्लननक सञ्चालन नवगतका 

वषयहरू दनेख न ैगरररहकेो छ र सो सेवालाआय थप प्रभावकारी बनाईन यस नक्लननकबाट पररवार ननयोजन, सरुनित 

माततृ्व तथा नवनर्र् ुसम्बनन्त्ध सेवाहरू प्रदान गन ेगररएको छ । 

ईद्दशे्य पररवार ननयोजन, सरुनित माततृ्व तथा नवनर्र् ुसम्बनन्त्ध सेवाहरू ग्रामीणस्तर सम्म सहज रूपमा ईपलब्ध गराईन े 

ऄपेनित प्रनतफल नफल्ड भिा पाईन ेकमयचारीहरू नभएको स्थानमा समेत ऄन्त्य स्वास््यकनमयहरू पररचालन गरर गाईाँघर नक्लननक 

सञ्चालन भएको हुनेछ ।  

सञ्चालन प्रकृया  

 

 

यस अ.व. २०७५/७६ मा गााँईघर नक्लननक सञ्चालनको लानग केनह रकम नवननयोजन गररएको छ । ईि 

काययक्रम बापत रकम खचय गनय गााँईघर नक्लननक सञ्चालन गरे बापत नफल्ड भिा नपाईन ेकमयचारीहरूका लानग 

ईि रकमको व्यवस्था गन ेगररएको छ । गााँईघर नक्लननक सञ्चालन गरे बापत नफल्ड भिा नपाईन ेकमचायरीलाआय 

नक्लननक सञ्चालन भएको नदनमा दनैनक बढीमा रू. ४००।– का दरले यातायात खचय बापत भिुानन गन ेगररएको 

छ । गााँईघर नक्लननकको संख्या कमयचारीको ईपलब्धता हरेी स्थानीय ननकायबाटै बजेट बााँडफााँड गरी अवश्यक 

व्यवस्था नमलाईन ेगररएको छ ।  

गाईाँघर नक्लननक सञ्चालन भए पश्चात स्वास््यकमीले गाईाँघर नक्लननक नफल्ड प्रनतवेदन सनहत स्थानीय तहमा 

यातायात खचय माग गनुय पनेछ । 

बजेट बााँडफााँड  गााँईघर नक्लननक सञ्चालन गन ेतर नफल्ड भिा नपाईन ेकमयचारीहरूलाइ मार नक्लननक सञ्चालन भएको नदनको 

रु.४००।– को दरले यातायत खचय भिुानी नदन े। 

सन्त्दभय सामाग्री  मानसक नफल्ड प्रनतवेदन, गााँईघर नक्लननक रनजिर 

 

वक्रयाकलाप नं १८. मवहला स्वास््य स्वयंसेववकाहरु लाइ पोर्ाक भत्ता 

पररचय पररवार कल्याण महार्ाखाले दरे्भर कै मनहला स्वास््य स्वयंसेनवकाहरुको पोर्ाकमा एकरुपता ल्याईनको लानग 

पररमानजयत सामदुानयक मनहला स्वास््य स्वयंसेनवका काययक्रम रणनीनत - २०६७ मा पोर्ाकको नमनूा ननधायरण 

गररएको छ । 

ईद्दशे्य नेपालभरी काययरत मनहला स्वास््य स्वयंसेनवकाहरुको पनहचानमा एकरुपता ल्याईने ।  

ऄपेनित प्रनतफल हरेक स्थानीय तह ऄन्त्तगयत काययरत मनहला स्वास््य स्वयंसेनवकाहरुको पोर्ाकमा एकरुपता र रानरिय रुपमा 

पररनचत गराईन मदत् पगु्न े। 

सञ्चालन प्रकृया 

 

 

अ.व. २०७५/७६ मा रु. ७,५००।– को दरले जनही पोर्ाक भिाको लानग अवश्यक बजेट नेपाल सरकारको 

स्रोतबाट नवननयोजन गररएको छ । ईि रकम प्रचनलत ऐन ननयम ऄनसुार एकमषू्ठ मनहला स्वास््य 

स्वयंसेनवकालाइ पोर्ाक भिाको रकम ै बझुाईन ु पनेछ । मनहला स्वास््य स्वयंसेनवकाको पोर्ाकको नमनुा 

ननम्नानसुार हुने छ ।  

साडीको नकनारामा मनहला स्वास््य स्वयंसेनवकाको लोगो झल्काईन ेअकार् े ननलो नकनारमा सेतो ४ ओटा 

गोलो घरेा  

 
बजेट बााँडफााँड पररवार कल्याण महार्ाखामा दताय भएको संख्या ऄनसुार जननह रु. ७,५००।– को दरले । 

सन्त्दभय सामाग्री मनहला स्वास््य स्वयंसेनवका काययक्रम रणनीनत - २०६७ 

 

वक्रयाकलाप नं १९. म. स्वा. स्व. से. ऄधगवावषगक समीक्षा बैठक (जना) 

पररचय मनहला स्वास््य स्वयंसेनवकाहरुलाइ प्रजनन स्वास््य काययक्रमहरु बारे जानकारी गराईन, प्रनतवेदन संकलन तथा 

अगामी काययक्रमहरु बारे छलफल गनयको लानग सनमिा बैठक गन ेगररएको छ । 

ईद्दशे्य प्रजनन स्वास््य काययक्रम बारे छलफल, वडा रनजिर ऄद्यावनधक भए/नभएको बारे जानकारी तथा अगामी 

काययक्रम बारे कायययोजना तय गन े। 
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ऄपेनित प्रनतफल समय सापेि रुपमा स्वास््य सम्बनन्त्ध जानकारी मनहला स्वास््य स्वयंसेनवकाहरुमा प्रवानहत भइ ईि जानकारी 

जनसमदुायमा प्रभावकारी रुपमा परुयाईन े

सञ्चालन प्रकृया 

 

 

• म.स्वा.स्वं.से. को ऄधयवानषयक सनमिा बैठक वषयमा २ पटक (प्रत्येक ६/६ मनहनामा) गन े गररएको छ । 

पनहलो ऄधयवानषयकमा २ नदन र दोश्रो ऄधयवानषयकमा २ नदन सनमिा गनुयपछय । ईि समीिा बैठक हरेक 

स्थानीय तहमा पौष र ऄसार मनहनामा गनुयपछय । यस गोष्ठीमा स्थानीय तह ऄन्त्तगयत काययरत १ जना सहजकताय 

२ जना सह सहजकताय भइ सनमिा बैठक सम्पन्त्न गनुयपछय । यस गोष्ठीमा ननम्न नलनखत काययहरु सम्पन्त्न गन े

गररएको छ ।  

• मनहला स्वास््य स्वयंसेनवकाहरुले रनजिरमा रेकडय भरे नभरेको यनकन गरी ऄध्यावनधक गनय मद्दत,  

• मनहला स्वास््य स्वयंसेनवका रनजस्टरमा गभयवती मनहला, मात ृ मतृ्य,ु नवनर्र् ु मतृ्य,ु सनहतको नववरण 

ऄध्यावनधक गनय सहयोग,  

• प.नन. साधनको सम्भानवत प्रयोगकताय संख्याको यनकन लगायत ईनीहरुले प्रयोग गरे नगरेको बारे नववेचना,  

• स्थायी साधन प्रयोग गनय चाहन ेदम्पतीहरुको लगत संकलन, 

• मनहला स्वास््य स्वयंसेनवकाहरुले सञ्चालन गरेका ऄन्त्य नक्रयाकलापहरु, ईनीहरुका समस्या तथा सो को 

समाधान का बारेमा छलफल, 

• मनहला स्वास््य स्वयंसेनवकाहरुबाट प्राप्त प्रनतवेदनहरु संकलन, 

• प्रत्येक स्थानीय तहल ेअफ्नो कायय िेर ऄन्त्तगयत काययरत मनहला स्वास््य स्वयंसेनवकाहरुको व्यनिगत 

नववरणमा नाम थर, अआय डी न,ं ईमेर, र्ैनिक योग्यता, तानलम, सम्पकय  न.ं सनमतको नववरण ऄननवायय रुपमा 

ऄद्यावनधक गरी सम्बनन्त्धत स्थानीय तह, सा.व.म. र प.स्वा.म.मा  प्रनतवेदन गन े

• मनहला स्वास््य स्वयंसेनवका कोष बारे ऄननवायय छलफल गरी कोषको ऄनधकतम एवं प्रभावकारी प्रवाह र 

पररचालन गनय प्रोत्साहन एवं सहयोग गने साथै कोषको पररचालन सनमनत, कोषको हाल सम्मको रकम 

मोज्दात, पररचालन भएको रकम सनहत सम्बनन्त्धत स्थानीय तह, सा.व.म. र प.स्वा.म.मा  प्रनतवेदन गन े।  

• स्वास््य अमा समहू पनुजायगरण काययक्रम भएका स्थानीय तहल ेपनुजायगरण गररएको प्रत्येक मनहला स्वास््य 

स्वयंसेनवकाको स्वास््य अमा समहू बैठक रनजिर ऄध्यावनधक, 

• मनहला स्वास््य स्वयंसेनवकाहरुको सामनूहक नहतको लानग (ननम्न ब्याज दर ऄथायत सस्तो, सवयसलुभ रुपमा) 

अयमलूक कायय सञ्चालन गनय मद्दत पगुोस ्भन्त्न ेईद्दशे्यले अ.व. २०६४/०६५ मा प्रत्येक गा.नव.स. मा 

मनहला स्वास््य स्वयंसेनवका कोष स्थापनाथय रु ५०,०००/– नवननयोनजत गरेको नथयो । त्यस पश्चात पनन 

नवनभन्त्न अ.व.हरु मा प्रत्येक सानवकका गा.नव.स.हरुमा रु. १०,०००।– को दरले रकम थप गरर ईि कोषमा 

हाल सम्म कम्तीमा पनन रु. ९०,०००।– रहकेो छ । यस बाहके स्थानीय स्तर र ऄन्त्य सहयोगी संघसंस्थाहरु 

बाट पनन कोषमा सहयोग प्राप्त भएको जानकारी प्राप्त भएको छ । यस कोषको रकम स्वयंसेनवका तथा 

स्वास््य अमा समहूका सदस्यहरुले अयअजयन गन े काययमा प्रयोग गन े गररएको छ । त्यस्तै स्थानीय 

तहहरुमा मनहला स्वास््य स्वयंसेनवका कोष स्थापना गररएको नथयो र सो कोषमा भएको रकम पनन मानथ 

ईल्लेख भए बमोनजम अयअजयनको लानग प्रयोग गनय सक्नेछन ्।  

• स्थानीय तहल ेन ैमनहला स्वास््य स्वयंसेनवका कोषको ऄनडट भए नभएको हन ेर नभएको पाआयएमा ऄनडट 

गन ेव्यवस्था नमलाईन े। 

बजेट बााँडफााँड  ईपलब्ध रकमलाआय प्रनर्िक भिा, म.स्वा.स्वयंसेनवकालाआय यातायात खचय, खाजा खचय, स्टेस्नरी मा बााँडफााँड गरर 

काययक्रम सञ्चालन गनुय पनेछ । 

सन्त्दभय सामाग्री मनहला स्वास््य स्वयं सेनवका त्याङक समायोजन फारम, अधारभतू तानलम सामाग्री 

  

वक्रयाकलाप नं २०. म.स्वा.स्व.से. हरुलाइ वदघगकालीन सेवाको लावग सम्मानजनक वबदाइ  

पररचय मनहला स्वास््य स्वयंसेनवकाहरुको ननस्वाथय योगदानको कदर गद ै नेपाल सरकारले अ.व. २०७१/७२ दनेख 

मनहला रानरिय सामदुानयक मनहला स्वास््य स्वयंसेनवका रणनीनत २०६७ मा ईल्लेख गररए ऄनसुार स्वास््य 

अमा समहूको नसफाररसमा ६० वषय वा मानथका वा र्ारीररक रुपमा ऄसिम मनहला स्वास््य स्वयंसेनवकालाइ 

सम्मानजनक नबदाइ गन ेव्यवस्था गररएको छ । 

ईद्दशे्य मनहला स्वास््य स्वयंसेनवकाहरुले समदुायमा परुयाएको ऄमलू्य योगदानको कदर गद ैस्वास््य स्वयंसेनवकाको 

काययभार नयााँ मनहला स्वास््य स्वयंसेनवकालाइ हस्तान्त्तरण गनय प्रोत्साहन गनय । 
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ऄपेनित प्रनतफल 

 

वषौवषय दनेख अ–अफ्नो वडामा रही ननस्वाथय सेवाभावले काययरत म.स्वा.स्व.से. हरुलाइ नबदाइ स्वरुप केही 

रकम, प्रमाण पर सनहत सम्मान गरराँदा स्वयं मनहला स्वास््य स्वयंसेनवकाहरुले सम्माननत तथा योगदानको 

मलू्याकंन हुने । नयााँ मनहला स्वास््य स्वयंसेनवकाहरुका लानग बाटो प्रर्स्त समेत हुन े। 

सञ्चालन प्रकृया 

 

 

यस काययक्रम ऄन्त्तगयत स्वास््य अमा समहूको नसफाररसमा ६० वषय वा मानथका वा र्ारररीक/माननसक रुपमा 

ऄर्ि मनहला स्वास््य स्वयंसेनवकालाइ सम्मानजनक नबदाइ नदनको लानग नेपाल सरकारको श्रोतबाट बजेट 

नवननयोजन गररएको छ । यस काययक्रम ऄन्त्तगयत स्वास््य अमा समहूको नसफाररसमा नबदाइ हुन चाहन ेमनहला 

स्वास््य स्वयंसेनवकालाइ बजेट व्यवस्था गररएको छ साथै स्थानीय ननकायले थप श्रोत जटुाइ नबदाआ नलन ेचाहन े

म.स्वा.स्व.से. लाइ प्रमाण पर तथा ऄन्त्य ईपहार सनहत नवर्ेष समारोह गरी सम्मानको व्यवस्था गनय सक्नेछन ् । 

यस अ.व. २०७५/७६ मा पनन सम्मानजनक नबदाइको लानग जनही रु. २०,०००।– को दरले बजेट नवननयोजन 

गररएको छ । 

यो काययक्रम सञ्चालन गदाय स्थानीय तहल ेराख्न ुपन ेनववरणहरुः 

• स्वास््य अमा समहूले सम्मानजनक नबदाइको लानग गररएको नसफाररर् पर । 

• नबदाइ भएकी मनहला स्वास््य स्वयंसेनवकाको पररचयपर नं. तथा सम्पकय  नं. सनहतको नववरणको ऄनभलेख  

• स्वास््य अमा समहूले छानेका नयां म.स्वा.स्व.से. र ननजको पणूय नववरण । 

काययक्रम पश्चात ईि काययक्रमको प्रनतवेदन ईल्लेख गररए ऄनरुूप प्रदरे्मा रहकेो सा.नब.म र पररवार स्वास््य 

महार्ाखामा पठाईन ुपनेछ । 

नयााँ म.स्वा.स्व.से. चयन भए पश्चात राख्न ेगररएको नववरण 

नोटः  

नयााँ म.स्वा.स्व.से. छनौट गदाच मगहला स्वास््य स्वयंसेगवकाको २०६७ को रणनीगत तथा ऄन्तररम योजनाऄनरुुप 

छानेको हुनपुछच । 

स्थानीय तहल ेपररवार कल्याण महािाखाले ईल्लेख गरेको अ.ब. २०७५/०७६ को म.स्वा.स्व.से. कायचक्रममा 

ईल्लेख गरेको संख्यामा नबढाइ गबदाइ भएका मगहला स्वास््य स्वयंसेगवकाको ररक्त स्थानमा स्वास््य अमा 

समहूको गसफाररसमा स्थानीय तहवाट नयााँ म.स्वा.स्व.से. को व्यवस्था गने गररएको छ । 

बजेट बााँडफााँड जनही रू. २०,०००।– का दरले नगद ैईपलब्ध गराईन ुपनेछ । 

सन्त्दभय सामाग्री मनहला स्वास््य स्वयंसेनवका रणनीनत २०६७ 

 

वक्रयाकलाप नं २१. दक्ष प्रसतूीकमीहरुलाइ ऄनसाइट कोवचङको लागी क्षमता ऄवभवृद्धी 

पररचय नेपालमा अमा तथा नवजात नर्र्कुो मतृ्यलुाइ ईल्लेखनीयरुपमा घटाइ गणुस्तरीय सेवा प्रदान गनय दि 

प्रसतूीकमीको भनूमका रहकेो पाआन्त्छ । तर प्रसतूी कम हुने बनथयङ्ग सेन्त्टरहरुमा ऄभ्यास कम हुने हुाँदा SBA का 

core skill हरुको संरिण चनुौती बढ्द ैअएको छ । ऄतः संस्थागत प्रसतूी कम हुन ेठाईाँमा तथा राम्ररी सीप 

ऄभ्यास गनय नपाएका प्रसतूी सेवा प्रदायक (SBA and non-SBA) हरुलाइ ईनीहरुको अफ्नै काययस्थलमा 

onsite coaching/mentoring द्वारा सामान्त्य प्रसतूी सेवा तथा प्रसतूी जनटलता व्यवस्थापन गनय सक्ने िमता 

ऄनभबनृद्धको लानग यो काययक्रम लाग ूगररएको छ । 

ईद्दशे्य प्रसतूी केन्त्रहरुमा गणुस्तरीय प्रसतूी सेवा सनुननश्चत गनय तथा जनटलता व्यवस्थापन गनयको लानग 

coaching/mentoring नवनध माफय त त्यहााँ काययरत ननसयङ्ग कमयचारीहरुको िमता ऄनभबनृद्ध गन े। 

ऄपेनित प्रनतफल संस्थागत प्रसतूी कम हुन ेठाईाँमा तथा राम्ररी सीप ऄभ्यास गनय नपाएका प्रसतूी सेवा प्रदायक (SBA and non-

SBA) हरुलाइ ईनीहरुको अफ्न ैकाययस्थलमा onsite coaching/mentoring द्वारा सामान्त्य प्रसतूी सेवा तथा 

प्रसतूी जनटलता व्यवस्थापन गनय सक्ने िमता ऄनभबनृद्ध भएको हुनेछ । 

सञ्चालन प्रकृया मखु्य कृयाकलाप 

Clinical mentor ले सम्बनन्त्धत प्रसतूी केन्त्रमा गआय SBA Clinical Coaching Guideline for Clinical 

Mentor नामको ननदनेर्काऄनसुार SBA Coaching and Mentoring Tool for MNH Service 

Providers (SBA and non-SBA) नामको tool को प्रयोग गरी Onsite coaching/mentoring गन े। 

• गणुस्तरीय प्रसतूी सेवाको लानग स्वास््य संस्थामा ईनचत वातावरण सजृना गन े। 

बनथयङ्ग सेन्त्टरमा प्रसतूी सेवा सम्बनन्त्धत गणुस्तर सधुार गनय, बनथिंग सेन्त्टरमा मात ृतथा नवनर्र् ुस्वास््य सेवाको 

लानग गणुस्तर सधुार फारम (MNH Service Readiness Toolkit) को प्रयोग गरी गणुस्तर सधुार प्रनक्रया 

सरुुवात गन ेर त्यसलाइ ननरन्त्तरता नदन े। 
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सञ्चालन प्रकृया  

• बनथयङ्ग सेन्त्टरमा गणुस्तरीय सेवा सनुननश्चत गराईन संक्रमण रोकथामका नक्रयाकलाप सञ्चालन गन े। 

• यो काययक्रमको फोकल पसयन स्थानीय तहका स्वास््य काययक्रमका फोकल पसयन रहनेछन ्। 

• कोनचङ्ग/मेन्त्टररंग गनुय भन्त्दा ऄगाडी अफ्नो नजल्लामा ईपलब्ध तानलम प्राप्त कोच/मेन्त्टरहरु साँग समन्त्वय 

गरर स्वास््य संस्थामा गआय कोनचङ्ग/मेन्त्टररंग गनुय पनेछ l 

काययक्रमको फोकल पसयनल ेClinical coach/Mentor साँग छलफल गरी बजेटको पररनध नभर रही कनत वटा 

बनथयङ्ग सेन्त्टरमा coaching गन,े सो को योजना तयार पानुय पदयछ । 

• बजेट नवननयोजन भएका नजल्लामा सो काययक्रम सञ्चालन गनय SBA mentor ईपलब्ध नभएमा तानलमको 

लानग केन्त्र, प्रदरे्, मन्त्रालयसाँग समन्त्वय गनुय पनेछ । 

• Onsite Coaching को लानग बनथयङ्ग सेन्त्टर छनोट गदाय ननम्न कुरामा ध्यान नदन ुपनेछ । 

• Coaching/Mentoring गन ेsite प्रसतूी केन्त्र हुन ुपदयछ । 

• धेरै भन्त्दा धेरै जनसंख्या लाभानन्त्वत हुन सक्ने हुन ुपदयछ । 

• सामानजक अनथयक ऄवस्था कमजोर भएको समदुायमा नस्थत (DAG VDC)  स्वास््य संस्थालाइ 

प्राथनमकता नदन ुपदयछ । 

• बनथयङ्ग सेन्त्टरमा coaching गनय जान ेmentor ले सवयप्रथम  SBA Coaching and Mentoring Tool 

for MNH Service Providers (SBA and non-SBA) नामको tool को प्रयोग गरी assessment गनुय 

पदयछ । 

• छनोट भएका संस्थामा गआय त्यहााँ काययरत सेवा प्रदायक SBA/Non SBA को लानग clinical 

coaching/mentoring गन े ।यसरी Coaching/Mentoring गदाय ३ नदनको काययक्रम बनाआय २ नदन 

coaching/mentoring र IP Process र १ नदन बनथिंग सेन्त्टरमा मात ृतथा नवनर्र् ुस्वास््य सेवाको लानग 

गणुस्तर सधुार फारम (MNH Service Readiness Toolkit) प्रयोग गरर assessment गन ेर कायययोजना 

बनाआय कायायन्त्वयन  गनय लगाईन े गनुयपछय l Clinical mentor काययक्रम ऄवनध भर ईि संस्थामा बसी 

Mentoring गनुय पदयछ । 

Coaching/Mentoring र गणुस्तर सधुार फारम (MNH Service Readiness Toolkit) प्रयोग गरर गररन े

assessment को ऄनभलेख राखी सो को प्रनतवेदन पठाईन  SBA Clinical Coaching Guideline for 

Clinical Mentor नामको ननदनेर्कामा ईल्लेख गररएको ररपोनटयआगं फारम भरी प्रदरे्, केन्त्र, मन्त्रालयमा पठाईन ु

पनेछ l 

बजेट बााँडफााँड SBA mentor हरुको लानग नेपाल सरकारको ननयमानसुारको दनैनक भ्रमण भिा प्रसतूी केन्त्रको Coaching 

गदायको नदनमा खाजा सहभागी ननसयङ्ग स्टाफ र १ जना कायायलय सहयोगीलाइ सहभागी भएको नदनको यातायात 

खचय यसै बजेटबाट ईपलब्ध गराईन े। SBA Clinical Coaching Guideline for Clinical Mentor नामको 

ननदनेर्का, SBA Coaching and Mentoring Tool for MNH Service Providers (SBA and non-

SBA) नामको tool, बनथिंग सेन्त्टरमा मात ृतथा नवनर्र् ुस्वास््य सेवाको लानग गणुस्तर सधुार फारम (MNH 

Service Readiness Toolkit) र QIP score Card Flex छपाइ तथा फोटोकपी र coaching को बेलामा 

चानहन ेऄनत अवश्यक medicine तथा supplies हरु यसै र्ीषयकबाट गनुय पनेछ । 

सन्त्दभय सामाग्री SBA Clinical Coaching Guideline for Clinical Mentor नामको ननदनेर्का, SBA Coaching and 

Mentoring Tool for MNH Service Providers (SBA and non-SBA) नामको tool, बनथिंग सेन्त्टरमा 

मात ृ तथा नवनर्र् ु स्वास््य सेवाको लानग गणुस्तर सधुार फारम (MNH Service Readiness Toolkit) 

पररवार कल्याण महार्ाखाको वेबसाआट www.fhd.gov.np मा रानखएको छ l 

 

वक्रयाकलाप नं २२. वनजी ऄस्पताल तथा मेवडकल कलेजहरुमा MPDSR तथा Birth Defect कायगक्रम को सञ्चालन 

पररचय नेपाल जनसांनखक स्वास््य सवेिण २०१६ ऄनसुार नेपालमा वषेनी २३९ प्रनत लाख नजनवत जन्त्ममा गभयवती 

तथा सतु्केरी मनहलाहरूको मतृ्य ु हुने गरेको पाआयएको छ तर ऄनधकांर् मतृ्यकुो पनहचान, मतृ्यकुो कारण पिा 

लगाआय समाधान गने काययक्रम तथा ऄभ्यास नहुाँदा पटक पटक सोही कारणहरूल ेमत्य ु हुने गरेको पाआयएको छ । 

त्यसैले ऄस्पतलाहरूमा हुन ेमात ृमतृ्य ुतथा बच्चाहरूमा दनेखन ेजन्त्मजात नवकृतीका बारेमा समयमै पनहचान गरर 

कारणहरू पिा लगाआय समयम ैती कारणहरूको यथोनचत व्यवस्थापन गनय जरूरी हुन्त्छ । 

ईद्दसे्य • ऄस्पतालहरुमा हुन ेमात ृतथा पेररनेटल मतृ्यहुरुको सनमिा गरी मतृ्यकुा कारण पिा लगाईन ेर अगामी नदनमा 

http://www.fhd.gov.np/
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 त्यस्ता मतृ्य ुहुन ननदन अवश्यक गणुस्तर सधुारका ईपायहरु पनहचान गरी कायायन्त्वयनका लानग कायय योजना 

तयार गन ेर मतृ्य ुसम्बन्त्धी सचूना प्रणालीलाइ व्यवनस्थत गन े

• बथय नडफेक्टको ननयनमत खोज पडताल गरर प्रनतवेदन गने  

सञ्चालन प्रकृया 

 

• यो काययक्रम लाग ूभएका ऄस्पतालहरुमा मात ृतथा पेररनेटल मतृ्य ुपनूरावलोकन (MPDSR) ननदनेर्का तथा 

ऄनसुार मात ृमतृ्य ुभएमा हरेक पटक र पेररनेटल मतृ्यकुो मानसक रुपमा समीिा गनुयपन ेछ र सनमिावाट प्राप्त 

सझुावको अधारमा गणुस्तर सधुारका काययहरु गनुयपन ेछ । ऄस्पताल स्तरीय समीिा बैठक ऄस्पताल स्तरीय 

मात ृतथा पेररनेटल मतृ्य ुपनुरावलोकन सनमनतका पदानधकारीहरु र अमनन्त्रत सदस्यहरु समेत सहभागी गराइ 

सञ्चालन गनुय पनेछ । ननजी तथा गैह्रसरकारी ऄस्पतालहरुको गाईाँपानलका  तथा नगरपानलकामा काययरत 

स्वास््य संयोजक ऄथवा तोनकएको स्वास््यकमीले पेश्की नलइ सम्बनन्त्धत ऄस्पतालका मेनडकल रेकडयरसाँग 

समन्त्वय गरी MPDSR Meeting सञ्चालन गनुय पनेछ ।  

• यस ऄन्त्तगयत काययक्रम लाग ूभएका सम्पणूय ऄस्पतालहरुमा MPDSR तथा Birth Defect Surveillance 

साँग सम्बनन्त्धत फारमहरुको व्यवस्थापन, छपाइ, प्रनतवेदन तयारी तथा फारमहरुको Online Software मा 

आन्त्िी, आन्त्टरनेट सेवा बापतको वानषयक एकमषु्ठ खचय, काययक्रम बारे ऄनभमखुीकरण तथा गणुस्तर सधुारका 

नक्रयाकलापमा भिुानी गररनेछ । यस रकमबाट हरेक मनहना नभरमा सनमिा भएका MPDSR फारमहरु आन्त्िी 

गन ेतथा प्रत्येक सनमिा बैठक पनछ प्रनतवेदन तयार गरी ऄनभलेख गरेको हुन ुपनेछ । ऄस्पतालमा भएका सब ै

मात ृ तथा पेररनेटल मतृ्यहुरुको सनमिा सम्पन्त्न हुन े नबनिकै तोनकएको ढााँचामा फारममा सचूनाहरु भरेर 

Online Software मा आन्त्िी गरी पानलका, पररवार कल्याण महार्ाखा र प्रदरे्मा नवद्यतुीय वा ऄन्त्य नछटो 

माध्यमबाट प्रनतवेदन पठाईन ु पनेछ । साथै स्वास््य सेवा नवभागमाफय त सञ्चालन हुन ेप्रादनेर्क र केन्त्रीय 

सनमिाहरुमा तोनकएको ढााँचामा प्रस्तुत गनुयपनेछ । काययक्रम सञ्चालन गदाय यसै ननदनेर्काको काययक्रम 

बााँडफााँड र बजेट व्यवस्था ऄथय मन्त्रालयका नमयस बमोनजम गनुयपन ेछ । 

बजेट बााँडफााँड  नीजी ऄस्पताल  तथा Medical College मा MPDSR तथा Birth Defect Surveillance सञ्चालनको 

लानग नेपाल सरकारको श्रोतमा मानथ ईल्लेनखत ऄस्पतालमा काययक्रम सञ्चालन गनय ननम्न पानलकाहरुमा बजेट 

व्यवस्था गररएको छ । प्राप्त रकमलाआय स्थानीय स्तरको अवश्यकता ऄनसुार फारम भनय, बैठक बस्न, खाजा खचय, 

ऄनलाआयन प्रनतवेदन गनय, आयन्त्टरनेटको व्यवस्था गनय, फोटोकनप लगायतका र्ीषयकहरूमा ऄग्रीव बााँडफााँड गरर 

स्वीकृती गराआय खचय गनुय पनेछ । स्थानीय स्तरमा नननज ऄस्पतालहरूल ेकाययक्रम सञ्चालन गरे पनछ खचय भिुानी 

माग गनय सक्नेछन ्वा पानलकाका स्वास््य हनेे व्यनिले पेश्की नलआय काययक्रम सञ्चालन समेत गनय सक्नेछन ्। 

District Palika 

MPDSR कायगक्रम 

सञ्चालन गने 

ऄस्पताल 

Birth Defect 

कायगक्रम सञ्चालन गने 

ऄस्पताल Budget 

झापा मेचीनगर न.पा. 

Lifeline Hospital, 

Amda Hospital   300 

सनुसरी 

धरान ईप-महा 

न.पा. BPKIHS BPKIHS 600 

मोरङ्ग 

नवराटनगर महा 

न.पा. 

Nobal Medical 

College   150 

सलायही मलंगवा न.पा. 

Namuna Hospital, 

FPAN Sarlahi   300 

काठमाण्डौं 

काठमाण्डौं महा 

न.पा. 

Paropakar 

Maternity & 

Women's Hospital, 

Kathmandu 

Medical College, 

Om Hospital, Civil 

Hospital, Model 

Hospital, Nepal 

Medical College, 

Civil Hospital, TU 

Teaching Hospital, 

Nepal Medical 

College, Kathmandu 

Medical College 1550 
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Kirtipur Hospital, 

TU Teaching 

Hospital 

लनलतपरु 

लनलतपरु महा 

न.पा. 

Kist Medical 

College, Patan 

Academy of Health 

Sciences 

Kist Medical 

College, Patan 

Academy of Health 

Sciences 700 

नचतवन भरतपरु महान.पा. 

Chitawan Medical 

College, College of 

Medical Science 

Chitawan Medical 

College 400 

रूपन्त्दहेी 

बटुवल ईप-

महान.पा. AMDA Hospital   200 

रूपन्त्दहेी दवेदह न.पा. 

Devdaha Medical 

College   150 

रूपन्त्दहेी नसद्धाथयनगर न.पा. 

Universal College 

of Medical 

Sciences   300 

पाल्पा तानसेन न.पा. 

Palpa Mission 

Hospital, Lumbini 

Medical College 

Lumbini Medical 

College 450 

कास्की 

पोखरा लेखनाथ 

महा न.पा. 

Manipal Medical 

College of Medical 

Sciences, Gandaki 

Medical College 

Manipal College of 

Medical Sciences 500 

जमु्ला चन्त्दननाथ न.पा. 

Karnali Institute of 

Health Sciences   300 

बााँके 

नेपालगञ्ज ईप-

महा न.पा. 

Nepalgunj Medical 

Collete  

Nepalgunj Medical 

College 350 

बााँके कोहलपरु न.पा. 

Kohalpur Medical 

College   300 

कैलाली 

धनगढी ईप-महा 

न.पा. 

Ghodaghodi 

Hospital, 

Navajeeval 

Hospital   300 
 

सन्त्दभय सामाग्री मात ृतथा पेररनेटल मतृ्य ुननगरानी तथा प्रनतकायय ननदनेर्का, Birth defect implementation plan  

 

वक्रयाकलाप नं २३. लामो ऄववधको जन्त्मान्त्तरको लावग सेटलाआट सेवा 

पररचय नेपालमा लामो ऄवनधको प.नन का साधनहरु (अआ.यु.नस.डी. र आम्प्लाण्ट सेवा) नसनमत स्वास््य संस्थामा मार 

ईपलब्ध छन ् । त्यसैले अआ.य.ुनस.डी. र आम्प्लाण्ट सेवा नलन चाहन ेतर यी साधनहरुको सेवा ईपलब्ध नभएका 

स्वास््य संस्थाहरुमा ग्राहकहरुलाइ पवूय ननधायररत समयमा ननयनमत समयको ऄन्त्तरालमा तानलम प्राप्त स्वास््य 

काययकतायहरुले अआ.यु.नस.डी. र आम्प्लाण्ट सेवा लगायत ऄन्त्य पररवार ननयोजनका साधनहरु सम्बनन्त्ध परामर्य र 

सेवा नदन ेगरी स्याटेलाआट नक्लननक राख्न ेप्रावधान गररएको हो । 

ईद्दशे्य • ग्रामीण तथा नपछनडएको समदुायमा लामो ऄवनधको जन्त्मान्त्तर चाहन ेसेवाग्राहीहरुलाइ सेवाको पहुाँच बढाइ 

पररवार ननयोजन सेवाको  unmet need घटाईने। 
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• सम्बनन्त्धत संस्थाको स्वास््य कमीको िमता ऄनभवनृद्ध गन े। 

• स्थानीय तहबाट कनम्तमा एक स्थानमा स्याटेलाआट नक्लननक सेवा सञ्चालन गनुय पनेछ । 

ऄपेनित 

ईपलव्धी  

• लामो समय काम गन ेपररवार ननयोजनका ऄस्थायी साधनहरूको सेवा ईपलव्ध नभएका स्थानीय स्वास््य 

संस्थाहरूवाट नननश्चत समयको ऄन्त्तरमा कपर टी तथा आयम्प्लान्त्ट सेवा प्रदान भएको हुनेछ ।  

• लामो समय काम गने प.नन. का सेवाग्राहीहरूको संख्यामा वदृ्दी हुनेछ । 

सञ्चालन प्रकृया • स्याटेलाआट नक्लननक सञ्चालन गन े स्थानको छनौटः अआय. य.ु नस.नड., आयम्प्लान्त्ट सेवा नभएका स्वास््य 

संस्थाहरू, सम्भानवत ग्राहकहरू संख्या धेरै भएको र संक्रमण रोकथाम सनहत गोपननयताका साथ सेवा प्रदान 

गनय नमल्न ेगरर स्थान र फननयचर ईपलब्ध भएको स्थानको छनोट गन े।  

• सञ्चालन गने नमनत र संख्या तोक्नेः तोनकएको स्थानहरूमा नननश्चत नमनत र ऄन्त्तरालमा १ स्थानमा कम्तीमा 

३ पटक का दरले स्याटेलाआयट नक्लननकहरू सञ्चालन गनुय पनेछ। 

• सेवा प्रदायकको छनौट एवं पररचालनः अआय.य.ुनस.नड र आयम्प्लान्त्ट सेवा प्रदान गनय सक्ने ननजकको स्वास््य 

संस्थामा काम गन ेतानलम प्राप्त ननसयङ स्टाफ वा तानलम प्राप्त स्वास््यकमी र सहयोगीलाआय सेवा प्रदायकको 

रूपमा खटाईन,े सामाग्रीको व्यवस्थापन गनय लगाईन ेर ऄन्त्य कामको लानग नक्लननक सञ्चालन हुन ेस्थानका 

स्थानीय स्वास््यकमीहरू पररचालन गन े।  

• ऄनग्रम जानकारी गराईन ुपनेः नक्लननक सञ्चालन हुन ेसंस्थामा मनहला स्वास््य स्वयंसेनवका, अमा समहू 

लगायत स्थानीय स्तरमा ईपलब्ध श्रोतको पररचालन गरर प्रचार प्रसार गन े । प्रचार प्रसार काययमा स्थानीय 

स्तरमा काययरत ऄन्त्य गैरसरकारी संस्थाहरूसाँग समन्त्वय गरर प्रचार प्रसार गन े।  

• मनहला स्वास््य स्वयंसेनवकाले नक्लननक सञ्चालन हुने नदन ग्राहक नलएर अएमा यातायात खचय नदन 

सनकने छ । 

• नक्लननक सञ्चालन भएको स्थान र सेवाग्राहीको संख्याको नववरण नक्लननक सञ्चालन भएको सम्बनन्त्धत 

स्वास््य संस्थाले सोही मनहनाको प्रनतवेदनमा ईल्लेख गन े र प्रत्येक मनहना ननरन्त्तर गन े । सेवा रनजिर 

नक्लननक सञ्चालन हुने सम्बनन्त्धत संस्थामा न ैराख्न ेव्यवस्था नमलाईन े। 

बजेट बााँडफााँड सेवा प्रदायकको दनैनक तथा भ्रमण भिा, सहयोगीको दनैनक तथा भ्रमण भिा, खाजा खचय, मनहला स्वास््य 

स्वयंसेनवका यातायात खचय, स्थानीय स्वास््यकमीलाआय भिा, आन्त्धन अनद र्ीषयकमा नक्लननक संख्या ऄनसुार 

कम्तीमा ३ पटक नक्लननक सञ्चालन गनय पगु्न े गरर स्थानीय अवश्यकता ऄनसुार रकम बााँडफााँड गरर पवूय 

स्वीकृती गराआय खचय गन े। बजेट ऄपगु भएमा स्थानीय स्तरमा थप श्रोतको खोजी गरर पररचालन गनय सनकने छ ।  

सन्त्दभय सामाग्री प.नन. सेवा रनजिर, DMT, MEC wheel, National Medical Standard Vol 2, 2010 

 

वक्रयाकलाप नं २४. वकर्ोरवकर्ोरी कायगक्रम ऄन्त्तरगत मवहनावारी स्वास््य व्यवस्थापनको लावग स्कूलमा स्यावनटरी प्याड 

ववतरण" 

पररचय नेपालमा मनहनावारीको समयमा ईपयिु सरसफाआयको व्यवस्था नहुाँदा वा गनुयपन ेसरसफाआय सम्बनन्त्ध ज्ञान नहुाँदा 

एकानतर धेरै नकर्ोरीहरूले प्रजनन स्वास््य सम्बनन्त्ध समस्याहरू भोनगरहकेा छन ्भन ेऄकाय नतर नवद्यालयमा समेत 

ऄनपुनस्थत हुने गरेका छन ् । त्यसैल नकर्ोरीहरूको सवायङनगण नवकासको लानग मनहनावारीको समयमा गनुयपन े

सरसफाआय सम्बन्त्धमा सचेतनामलुक कृयाकलाप सञ्चालन गनुयपन,े ईपयिु सामाग्रीहरू ईपलब्ध गराईन ुपन ेजरूरी 

रहकेो दनेखन्त्छ । 

ईद्दशे्य नवद्यालयमा ऄध्ययनरत नकर्ोरीहरूलाआय  नवद्यालयबाट मनहनावारी स्वास््य व्यवस्थापनको लानग स्कुलबाट  

स्याननटरी प्याड नवतरण गन े

ऄपेनित प्रनतफल नकर्ोरीहरूमा मनहनावारी स्वास््य सम्बनन्त्धत समस्याको कमी भएको हुनेछ र मनहनावारीको समयमा नवद्यालयमा 

ऄनपुनस्थत हुन ेनकर्ोरीहरूको संख्यामा कमी भएको हुनेछ । 

सञ्चालन प्रकृया 

 

 

• नेपाल सरकारको अनथयक ऐन ननयम ऄनसुार स्याननटरी प्याड खररद गनुय पनेछ। 

• स्कुल सम्म स्याननटरी प्याड ढुवानी गरी नदन ुपनेछ। 

• हाललाआय १ माध्यानमक नवद्यालयका लानग बजेटको व्यवस्था गररएको छ। 

• पानलका रहकेा १ भन्त्दा बढी स्कुलमा स्याननटरी प्याड नवतरण गनुय परेमा पानलकाले ऄन्त्य थप बजेटको व्यवस्था गनय सक्नेछ । 

बजेट बााँडफााँड सम्पणुय स्थानीय तहहरूमा रू २५०००।- को व्यवस्था गररएको छ । 

सन्त्दभय सामाग्री नकर्ोरनकर्ोरी रानरिय रणनीनत २००० , रानरिय नकर्ोरनकर्ोरी यौन तथा प्रजनन स्वास््य काययक्रम २०६८ , काययक्रम सञ्चालन 

ननदेनर्का  
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ऄनुसचूीहरू 

अनसुचूी १ 
Specification of Silicon Ring Pessary 

S.N. Purchaser’s Specifications 
1 Description of Function 
 Pessaries are ring-shaped structures of silicone placed in the vagina to prevent pelvic 

organ prolapse. 
2 Operational Requirements 
 Pessarium ring siliconto ease uterine prolapse and other uterine displacements. 
3 System Configuration 
3.1 Pessarium Ring silicon of complete set.  
4 Technical Specifications 
•  It shall be flexible with aLrge cross section with smooth outer surface 
•  Material: The material must be medical grade silicon to provide comfort to the patient 

during fitting and duration of use. 
•  It shall come in a wide range of sizes to suit all patients. 
•  It shall be simple to fit.  
•  Sizes: Eleven sizes from 50mm to 100mm (outside diameter). (Also mention the size in 

inches), Shall provide one complete set of eleven sizes, (50mm, 55mm, 60mm, 65mm, 
70mm, 75mm, 80mm, 85mm, 90mm, 95mm, 100mm).  

•  Shelf life: At least Five years Products with higher shelf life is preferable.  (Bidder to 
mention the shelf life of their products) 

•  Packing: Individually packed in easy to open pouches.  
5 Accessories, spares and consumables 
5.1 Accessories: Carrying case: 1   
6 Operating Environment 
6.1 The system offered shall be designed to operate normally under the conditions of the 

purchaser's country. The conditions include Climate, Temperature, Humidity, etc. 
7 Standards and Safety Requirements 
 Must submit ISO 9001 or ISO13485:2003/AC:2007 for Medical Devices AND 
 CE (93/42 EEC Directives) or USFDA approved product certificate.     
8 User Training 
8.1 Must provide user training. 
9 Warranty 
9.1 Warranty for 1 year after acceptance.  
10 Maintenance Service During Warranty Period 
10.1 Standard warranty conditions are applicable.  
11 Installation and Commissioning  
11.1 Not applicable.  
12 Documentation 
12.1  User (Operating) manual in English. 
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Birthing Centre स्थापना तथा नवस्तारका लानग औजार ईपकरणको Specification 
• Furniture : 
• Examination /ANC bed/table, Chair and bench at waiting room for clients. 
• Delivery table with stand pad for leg support 
• Double foot Step) 
• Mattress with water proof cover for bed-2 
• Pillow with water proof cover-2 
• Newborn resuscitire- Newborn corner –  
• Table,  
• Mattress 
• suction  machine 
• suction tube 
• Oxygen canula and mask 
• oxygen cylinder 
• ambu-bag and 2 masks(0 and 1 size) 
• Cupboard for medicine and instrument 
• Weighing machine pan type for infant. 
• Water Tank- 1000 lit 
• Equipments and instruments 
• Instrument trolley (2) mobile light-1 
• Emergency light (1) (Inverter For Electrictal light/Solar/battery emergency light) 
• I/V  Stand (2) 
• Electric Suction/ foot suction combined (adult size) 
• Stethescope  
• BP Instrument 
• Fetoscope (aluminium) 
• Room heater (Gas/electricity operated) for Labour room 
• Digital thermometer (centigrade) 
• Room thermometer 
• Standard Delivery set-3 
• Cheattle Forcep with Jar 
• Surgical drums that fits an autoclave 

 
Delivery Set  3 sets 

 Artery Forceps (Haemostatic, Rankin–Crile or Rochester–Pean) 24cm  2 
 Cord Cutting Scissor (Umbilicus – Blunt ) 1 
 Sponge Holding Forceps ( Forester; Straight; Serrated) 20cm 1 
 Bowl stainless steel (Big) 750ml 1 
 GallyPot 1 
 wrapper (cotton) 1*1 meter(  4      4 pcs cotton) 4 

Perineal repair Pack  2 sets 
 Episiotomy Scissors – Braun-Stadler (One each of 14.5cm & 22 cm) 2 
 Needle Holder (Mayo Hegar (20cm) 1 
 Dissecting Forceps – toothed and non toothed– 14 cm 2 
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 Stitch Cutting Scissors – (Abdominal, Kelly) 18cm 1 
 Chromic Cat gut (1/0) 1 
Cervical Repair Pack  1 set 
 Sponge Holding Forceps (Forester; Straight; Serrated) 24 cm 4 
 Artery Forceps (Haemostatic, Rochester – Pean) 20 cm 1 
 Artery Forceps (Haemostatic, Rochester – Pean) 16cm 2 
 NeedleHolder(Mayo–Hegar)  20 cm  1 
 Scissors (Abdominal, Kelly) 18 cm  1 
 Suture cutting scissors (long) 1 
 Dissecting Forceps – Non – toothed, Potts – Smith, 15 cm 1 
 
 

SIMS vaginal speculum (a complete set of 3 sizes: 60X25-30mm; 70X30- 
35mm and 80X35-40mm) 

3 

 Vaginal Speculum (Hamilton Bailey) 1 
Dressing Set  2 sets 
 Artery Forceps, 140mm 1 
 Toothed thumb forceps, 155mm  1 
 Suture cutting scissors, 140mm 1 
 Kidney Tray  (400mm) 1 
 Bowl for antiseptic (180ml) 1 
Resuscitation set - Infant (ambu bags and masks, size 0-1) 1 
 Delee, single use or high – level disinfected/sterile reusable disposal 1 
 Meconium Aspirators (suctiontubes for newborn Suction ) 1 
 Cord ties, thread or cord clamp 1 
 Oxygen Cylinder 1 
 Baby Heater 1 
 Ambu bag and Mask baby size (0 and 1)  
MVA PAC set  
 Cusco speculum (aLrge medium, small) 3 

 Sponge holding forcep 1 
 Gallipot 1 
 Kidney tray 1 
 Volsellum 1 
 Cannula different size(5 to 12) 7 
 MVA syringe for post abortion care  

• Infection Prevention : 
• Coloured Coded Plastic buckets of  20 Lt. (green, blue, black and red) for waste management,  
• Bata at least 3 for preparing 0.5% chlorine solution. 
• Autoclave drum (2 ) ( That is fitted to autoclave ) 
• Protective attire (gloves, plastic apron, goggles, boot, Cap , Mask) 
• Gas stove with cylinder or kerosene stove  
• Momo cooker (1 nos. in big size) 
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ऄनुसचूी ३ क 

मनहला स्वास््य स्वयमसेनवकाले प्रयोग गन ेनवनववानहत दम्पनिको सचूना एवम प्रेषण फारम: 

स्वयमसेनवकाको नाम:    गाईाँ/नगरपानलका:   वडा न:ं 

क्रस मनहलाको नाम ईमेर ठेगाना प्रेषण गरेको 

नमनत 

प्रेषण गरेको 

स्वास््य संस्था गाईाँ/नगरपानलका: वडा न ं

       

       

       

काययक्रममा समाबेर् भएका नवनववानहत मनहला को ऄनभलेख गन ेरनजस्टर: 

 

 

 

ऄनुसचूी ३ ख 

Birth Defect काययक्रममा समावेर् भएका नवनववानहत मनहलाको ऄनभलेख गन ेरनजिर 

 

स्वास््य संस्था को नाम:     गाईाँ/नगरपानलका:    वडा न:ं 

क्रस नमनत मनहलको 

नाम 

ईमेर ठेगाना प्रेषण गने 

म.स्वा.से. को 

नाम 

फोनलक एनसड फोनलक एनसड 

नवतरण गरेको 

संख्या 

गाई/ 

नगरपानलका: 

वडा

नं 

खान 

चाहे

को 

खान 

नचाहे

को 
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ऄनसुचूी ४ 

PsLs[t cg'udg tyf ;'k/Lj]If0f kmf/d -स्थानीय तह dftxtsf :jf:Yo ;+:yfsf] cg'udgsf] nflu_ 

 

cg'udg / ;'k/Lj]If0f ul/Psf] ;+:yfsf] gfdM =====================================   ldltM ===================  

6]lnkmf]g g+=M =============================      ˆofS; g+=M ===============================  

sfof{no k|d'vsf] df]jfOn g+=M ====================================  

 
l;=g+= cg'udg ul/Psf] ljifo÷sfo{qmd (subject/program 

monitored/ supervised) 
sfo{qmdsf] cj:yf÷k|flKt 
(Findings) 

;"rgfsf] >f]t 
(source of 

information) 
:jf:Yo ;+:yfsf] k|sf/ (Type of Health Facilities)  
!  Birthing Center   
@  BEONC   
#  CEONC   
$ Health Facility without birthing Center   
% Private/Non Government Hospital   
No. of Skilled Birth Attendants 
^ :yfoL   
& c:yfoL÷s/f/    
No. of Non SBA ANMs/Staffs nurses 
* :yfoL   
( c:yfoL÷s/f/    
Jfly{ª ;]G6/df ;fdfu|L pknAwtf -xfnsf] cj:yf _  
!) No of normal delivery set:   

!! No of Episiotomy set:   

!@ No of cervical tear repair set:   

!# Functioning Autoclave machine   

CEONC df sfo{/t sd{rf/Lsf] ljj/0f 
!$ 8fS6/  :yfoL   

c:yfoL÷s/f/    
!% Anesthetics/AA :yfoL   

c:yfoL÷s/f/    
!^ OT Nurse :yfoL   

c:yfoL÷s/f/    
!& Lab Technician/ 

Lab Assistant 
:yfoL   
c:yfoL÷s/f/    

CEONC df ;fdfu|Lsf] pknAwtf 

 
!* 

No of C/S set:   

No of spinal Set   

ue{jtL ;]jf -kl5Nnf] rf}dfl;sdf_ 
!( Total Expected live births   
@) Total no. of 1st ANC checkups   
@! Total no. of 4th ANC checkups   
@@ No of clients  Receiving 4 ANC incentives   
k|;"lt ;]jf -kl5Nnf] rf}dfl;sdf_ 
@# Normal   
@$ Complicated   
@% C/S   
@^ cfdf ;'/Iff sfo{qmdaf6 oftfoft vr{ kfPsf cfdfx?sf] 

;+Vof 
  

@& lgMz'Ns gjhft lzz' pkrf/ ;+Vof   
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@* Type A   
Type B   
Type C   

cfª\ v:g] ;d:ofsf] pkrf/ (Management of PoP) 
@( Conservative    
#) Surgery   
#! Number of trained Human 

Resources on POP management 
:yfoL   

c:yfoL÷s/f/    

Cervical Cancer Screening and Prevention 
#@ No of trained personnel   
## No of clients receiving VIA service   
#$ No of clients referred for VIA service   
#% No of clients receiving Cryotherapy   
;'/lIft ue{ktg ;]jf 
#^ MVA tflndk|fKt :yfoL   

c:yfoL÷s/f/    
#& MA tflndk|fKt :yfoL   

c:yfoL÷s/f/    
#* No of MVA set available   
#( Total no. of Free CAC  Services (Last trimester)   
$) Total no. of Free PAC Services (last trimester)   
$! cGo =====================================   

Dfft[ tyf lzz' d[To'sf] cj:yf -kl5Nnf] cf=j= df_ 

$@ hDdf dft[ d[To'   
$# Gfjhft lzz' d[To'    

$$ hGd]sf] & lbg leqdf ePsf] d[To'    
$% d[t hGd]sf] ;+Vof   
$^ Dfft[ tyf lzz' d[To'b/ sd ug{ ul/Psf k|of;x?    !=  

@= 

#= 

$= 
;'/lIft dft[Tj -k'FhLut_ 
$& Birthing Center sf] nflu pks/0f v/Lb (Specify)   
$* CEONC sf] nflu pks/0f v/Lb   
$( sDaLKofs v/Lb   
%) Silicon Ring Pessary v/Lb   
%!    
%@    
kl/jf/ lgof]hg 
%# Total no. of Eligible couple   
%$ Total no. of Current users   
Contraceptive Methods New 

users 

Stock   

%% Condom    
%^ Pills    
%& Depo Provera    
%* Implants    
%( IUD    
^) VSC   
kl/jf/ lgof]hg ;]jfsf nflu cfjZos cGo ;fdfu|L 
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^! IUCD insertion Set   
^@ IUCD removal Set   
^# Implant insertion Set   
^$ Implant removal set   
^% NSV sets   
^^ Minilap sets   
^& cGo ==============================   
kl/jf/ lgof]hgsf ;]jfk|bfgug]{ hgzlSt 
^* Total no. of Implants/ 

IUD service providers 
:yfoL   
c:yfoL÷s/f/    

kl/jf/ lgof]hg -k'FhLut_  
^(    
&)    
lszf]/lszf]/L of}g tyfk|hgg :jf:Yo 
&! lszf]/ lszf]/L d}qL ;]jfsf] pknAwtf   
&@ k/fdz{sf] nflu 5'§} sf]7f   
&# IEC Corner sf] Joj:yf   
&$ ASRH tflnd k|fKt :jf:YosdL{sf] ;+Vof   
ufFp3/ lSnlgs 
&% hDdf ufpF3/ lSnlgs ;+Vof   
&^ lgoldt ;~rfngdf /x]sf ufpF3/ lSnlgs   
Dlxnf:jf:Yo :jo+;]ljsf 
&& hDdf dlxnf :jf:Yo :jo+;]ljsfsf] ;+Vof   
&* Uft cf=j=df cjsfz k|fKt d=:jf=:j=;]= sf] ;+Vof   
&( cw{jflif{s ;ldIff uf]i6L ;DkGg ePsf :jf:Yo ;+:yf   
*) Dflxnf :jf:Yo :jo+;]ljsf sf]ifdf hDdf /sd   
*! मात ृसरुिा चक्की नवतरण गरेको संख्या 

 

  

 cGo ==============================   
clen]v / k|ltj]bg (Recording and Reporting) 
*@ cfdf ;'/Iff sfo{qmdsf] clen]v /fv]sf]    
*# cfdf ;'/Iff sfo{qmdsf] k|ltj]bg u/]sf]   
*$ Dfl;s k|ltj]bg   

 
:jf:Yo ;+:yfn] cfˆg} kxndf u/]sf cGo sfo{qmdx? 

!_===================================================================================================================================== 

@_ ========================================================================================================================== ======= 

:jf:Yo ;+:yfdf b]lvPsf k|d'v ;d:ofx? 

!_ ========================================================================================================================== === 

@_=========================================================================================================================== ========== 

:jf:Yo ;+:yfnfO{ k|bfg ul/Psf ;'emfjx?  

!_ ========================================================================================================================== ========= 

@======================================================================================================================= 

lhNnfsf nflu k|fKt ;'emfjx? 

!_ ========================================================================================================================== 

@_ ============================================================================================================================== 

;'k/Lj]If0f ug]{sf] gfd  Kfb lgsfo x:tfIf/ 

!_    

@_    

#_    

    

:jf:Yo ;+:yfsf] tkm{af6 

x:tfIf/M  

gfdM 

kbM 
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:jf:Yo ;+:yfsf] 5fk 

 

Ps k|lt :jf:Yo ;+:yfn] /fVg] / csf]{ k|lt स्थानीय तहको स्वाश््य आकाइमा k]z ug]{ 

  
:jf:Yo ;+:yfn] cfˆg} kxndf u/]sf cGo sfo{qmdx? 

!_=========================================================================================================================== ========== 

@_ ================================================================================================================================= 

:jf:Yo ;+:yfdf b]lvPsf k|d'v ;d:ofx? 

!_ =================================================================================================================== ========== 

@_=========================================================================================================================== ========== 

:jf:Yo ;+:yfnfO{ k|bfg ul/Psf ;'emfjx?  

!_ =================================================================================================================================== 

@======================================================================================================================= 

lhNnfsf nflu k|fKt ;'emfjx? 

!_ ========================================================================================================================== 

@_ ========================================================================================================================== ==== 

;'k/Lj]If0f ug]{sf] gfd  Kfb lgsfo x:tfIf/ 

!_    

@_    

#_    

    

:jf:Yo ;+:yfsf] tkm{af6 

x:tfIf/M  

gfdM 

kbM 

:jf:Yo ;+:yfsf] 5fk 

Ps k|lt:jf:Yo ;+:yfn] /fVg] / csf]{ k|lt lhNnf hg :jf:Yo sfof{nodf k]z ug]{ 
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ऄनसुचूी ५ 

PNC check-up Job Aid 

;'Ts]/L :ofxf/M– Check u/L tkfOn] kfpg' ePsf] ca:yf / lbPsf] pkrf/ ;Nnfx /]s{8 ug'xf];\ . 

 

cfdfsf] gfd (Name of the women): 

cfdfsf] pd]/ (Age of Mother) 

aRrf hGd]sf] ldtL / ;do (Date and Time of birth of child):   

k|;'ltsf] k|sf/ (Type of delivery):   Normal      C-section     Vacuum       Forceps          Others             

(please ring whichever is correct)  

Date and time that form is completed: 

Number of previous children: 

;'Ts]/L :ofxf/M– Check u/L tkfOn] kfpg' ePsf] ca:yf / lbPsf] pkrf/ ;Nnfx /]s{8 ug'xf];\ . 

cfdfsf] hfFr lgDg sfo{ ug'{xf]; obL Date: 

 
Date:- Date:- 

Within 

24 hrs 

3
rd

 Day 7
th

 Day 

!= lgDg s'/fx? hfFRg] 

 gf8Lsf] utL 

 tfks|d 

 /Qmrfk 

 /QmcNktf 

s] cfdfsf] of]gLaf6 cTolws 

/ut au]sf] 5? 
5  eg]M -pkrf/ ug'{xf]; / 

l8:rfh{ l9nf] ug'{xf];÷k|]if0f 

ug'{xf];_ 

5}g eg] M -l8:rfh{_ ug'{xf]; 

] cfdfnfO{ PlG6afof]l6s lbg'kg]{ 

cj:yf =+ 

 obL cfdfsf] tfks|d >!))=$ 

5 eg 

 hf8f]n] sfFkg yfn]df 

 tNnf] k]6 5'bf b'V5 eg]  

 of]gLaf6 ugfpg] kfgL aU5 eg] 

.  

5 eg] :pkrf/ ug'{xf]; / l8:rfh{ 

l9nf] ug'{xf];÷k|]if0f ug'{xf]; _ 

5}g eg] : (l8:rfh{) ug'{xf]; 

 

 

   

@= :tg hfFr ug]{  
 d'G6f] leq k;]sf],  

 :tgsf] d'G6f]df km'6]sf] jf 3fp ePsf],  

 b'wsf] k|jfx 

 :tg uflgPsf] 

   

#= cg'xf/ /xft ;'lGgPsf] 5 jf 5}g x]g]{  

 

 

  

$= ck|];g u/]sf] eP k]6sf] 3fp, 

kf7]3/sf] s8fkg / v'DrfO{ hfFRg],  olb 

5fDbf b'V5 eg] clen]v /fVg] 

 

 

 

  

%= u'KtfËdf u'KtfË RofltPsf], /ut 

au]sf] / ;'lGgPsf] 5 jf 5}g hfFRg'xf]; 
 

 

 

  

^= cfdfn] lk;fa ;lhnf];Fu km]g{ ;s]-
g;s]sf] hfgsf/L lng'xf]; 

 

 
  

&= Fundal height lng] / ;f]xL 

cg';f/ 36] g36]sf] /]s{8 ug]{ / g36]sf] 

eP s'g} ;d:yf 5 sL hfr ug]{-;fnsf] 

6's|f, blood clot  ;+s|d0f, l6o'd/ 

cfbL_ 

After delivery:- 5 inches 

above the Symphysis 

pubis(At the level of 

umbilical) 

1
st
 Five days:- decrease 

1cm/day 

By the 7
th

 Day:- much 

smaller at the level of 

sympyhsis pubis 

   

*= Check tenderness in Leg& 

Calf (Y/N) 

    

(= Iron / Calcium lnPsf] 5 5}g.      
!)=aRrfnfO nuftf/ b'w r';fPsf] 5 

5}g ;f]Wg] . / ;f]xL cg';f/ kmfObf 

a]kmfObf eGg] / b'w v'jfpg l;sfpg].  

    

gjlzz'sf] hfFr lgDg sfo{ ug'{xf]; obL    
!= gjlzz'sf] /+u, rfn / ?jfO{sf] 

d"Nof+sg ug'{xf];   
olb gjlzz'nfO{{ lgDg vt/f 

lrGxx? ePdf pkrf/ cfaZos 
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@= Zjf; k|Zjf; hfFr ug]{ - 5ftLdf 

x]g'{xf];\ _ 
k5{ : 

• lzz' ;':t of ?jfO{ 

sdhf]/ ePdf  

• sDkg ePdf 

• ;f;b/ pRr >^)÷ldg]6 of 

;f;b/ sd <#)÷ldg]6 

ePdf 
• s8f sf]vf xfGg], jf sGg] 

ePdf 
• lzz' w]/} tftf] jf w]/} lr;f] 

Hjf/f] cfPdf of lztfË 

ePdf_tfks|d<#% C of 

>#* C ePdf 

• gfeL ;'lGgPdf jf /ftf]kgf 

5fnf;Dd km}lnPdf  

• /fd|f];Fu b'w r':g g;s]df 
vt/fsf lrGx ePdf:(pkrf/ 

ug'{xf]; / discharge l9nf] 

ug'{xf];÷k|]if0f ug'{xf];) 
vt/fsf lrGx 5}g eg] 

:(discharge ug'{xf]; _ 

   

#= v'§f / k]6df 5fd]/ aRrfsf] tfkqmd 

hfFr ug]{   
   

$= gfeLdf /ut alu/x]sf] / ;+qmd0f 

ePsf] 5 sL hfFr ug]{ 
   

%= 5fnfdf lkk hd]sf] vl6/f ePgePsf] 

hfFr ug]{ 
   

^= cfFvfdf lrk|f ÷lkk au]sf] hfFRg]    
&= lgwf/, k]6, xfTs]nf / k}tfnfdf 

hlG8;sf] lrGxx? hfFr ug]{ .  
   

*= gjlzz'n] /fd|/L :tgkfg u/] gu/]sf] 

;f]Wg] 
   

(= gjlzz'n] lb;f / lk;fj km]/]sf] 5, 

5}g hfgsf/L lng] 
   

 

 

;'Ts]/L :ofxf/ - ;'rgf tyf hfgsf/L 

gjlzz' :ofxf/sf] hfgsf/L lbg'xf];\ 
ug'{kg]{ ug{ gx'g] 

!= :tgkfg tyf :tgsf] d'G6fsf] :ofxf/ af/] ;Nnfx lbg] : 
• gjlzz'n] /fd|f];Fu :tgkfg u/]sf] osLg ug]{ 

• Exclusive :tgkfgsf] hfgsf/L lbg] / Jojxf/df 

nfu" u/fpg] . 

• lzz'sf] dfucg';f/ -lbgdf * b]lv !) k6s, slDtdf 

!)b]lv !% ldg]6 x/]s k6s v'jfpg] _ 

• olb cfdfnfO{ ;d:of ePdf :tgkfgsf] ;xL tl/sf / 

cf;gaf/] k|bz{g u/L b]vfpg] 

• :tgkfg u/fpg' cufl8 xftw'g]  

!= cfdfsf] b'wafx]s cGo s[lqd vfgf ^ dlxgf ;Dd v'jfpg 

x'b}g 

 

@= obL sdtf}nsf] aRrf 5 eg] dfofsf] c+ufnf]df /fVg] 

.(Kangaroo Mother Care) 
@= gjlzz'sf] gfledf s]xL klg gnufpg] 

#= gjlzz"nfO{ ;w} Gofgf] kf/L /fVg] / hGd]sf] @$ 306fkl5 

dfq g'xfOlbg] 
 

$=gjlzz'sf]] cfFvfsf]  ;kmf /fVg]  #= gjlzz'sf]] cfFvfdf t]n jf ufhn gnufpg] 
%= ufl;;df hGd btf{sf] dxTjaf/] hfgsf/L lbg] . $= sfgdf t]n g/fVg] 
^= ldlt / :yfg ;lxt gjlzz'sf] vf]k af/] hfgsf/L lbg] – 

vf]k rf6{ pknAw u/fpg]_ 
 

&= olb pknAw ePdf lzz'nfO{ 3/ k7fpg' cl3 la=l;=hL= lbg]  
cfdfsf] ;'Ts]/L :ofxf/af/] hfgsf/L lbg] 

!=kf}li6s cfxf/ vfg] -k|lt lbg yk Ps dfqf vfgf_, lgb|fsf] cfjZostf, x/]s k6s :tgkfg u/fPkl5 kfgL jf emf]lnnf] kbfy{ 

vfg ;Nnfx lbg] / efl/ sfd gug]{ ;Nnfx  
@=;'Ts]/L cfdfnfO{ cf/fdsf] cfjZostfaf/] hfgsf/L lbg]  
#=k|;'tL kl5 dlxnf slxn] b]lv km]/L ue{jtL x'g ;S5 eGg] hfgsf/Lsf ;fy} kl/jf/ lgof]hg af/]df ;Nnfx / ;]jf lbg] 
$= k|;'tL hfFr @$ 306f, # lbg / & lbgdf u/fpg ug]{ / ;]jf pknAw 7fpFsf] af/]df k/fdz{ lbg] 
%=;fa'gn] xft w'g'kg]{ / u'KtfË, :tgsf] ;kmfO / :ofxf/ h:tf cfwf/e"t ;/;kmfO af/]df atfpg] . 
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ऄनसुचुी ६ क 

Rural Ultrasound कायगक्रमको ऄवभलेख फारम 

Recording form of Rural Ultrasound Programme 

Fiscal Year …………………………       Month ……………………………….  VDC……………………………………..   

District…………………. 

Name 

of 

District 

RUSG 

Number 

Name 

of HF  

Date of 

USG 

received 

by HF 

Reporting 

period 
Functional 

If not 

functional-

why  

Total scanned  

Contact 

Person 

of HF 

Contact 

Number 
Vertex Breech Hydatidiformole 

Placenta 

previa 
Transverse IUFD Other Total Refer 

Status of 

referral 

cases 

  

      

Srawan                   0         

Bhadra                   0         

Asoj                   0         

Kartik                   0         

Magsir                   0         

Push                   0         

Magh                    0         

Falgun                     0         

Chaitra                   0         

Baisakh                   0         

Jestha                   0         

Asar                   0         
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ऄनसुचुी ६ ख 

Monthly Report of Antenatal Rural Utrasound (USG) 

 

Month:– .............................      District…………………………. 
SN V.D.C/

H.F.N 

Total 

Scanned 

 New Repeated Findings/Classification of Scanned cases (in Nos.) Total 

Referal 
Cases 

Major 

Advice 
given 

First Trimester Second Trimester Third trimester 
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Prepared by:          Approved by 
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बाल स्वास््य तथा पोषण कायगक्रम 

कायगक्रमको नामः खोप सेवा 

वक्रयाकलाप नं १. पावलकास्तरमा खोप ऐन , वनयमावली, ए.इ.एफ.अइ. को जानकारी खोप कायगक्रमको सवमक्षा , सकू्ष्म 

योजना ऄध्याववधक कायगक्रम २ वदने ७५३ तह (स्वास््य ससं्था प्रमुख, खोप कायगकताग समेत) 

पररचय  पानलका ऄन्त्तगयत स्वास््य संस्थाहरुमा सञ्चालन भएको खोप काययक्रमको ऄवस्थाको सनमिा गरर नयााँ खोप ऐन , 

ननयमावलीको जानकारी र सकु्ष्म योजना तयारी गरर कायायन्त्वयन गनय यो काययक्रम व्यवस्था गररएको हो । 

ईद्दशे्य • पानलका स्तरको गत अ.व.को प्रगनत नवशे्लषण, समस्याको पनहचान र समाधानको ईपायहरु 

• पणूय खोप गाईाँपानलका, न.पा. घोषणा र नदगोपनाको ऄवस्थाको सनमिा गने । 

• पणूय खोप घोषणा ननदनेर्का बमोनजम घोषणा तथा नदगोपनाको योजना बनाईने । 

• पणूय खोप सनुननश्चतताको लानग स्थानीय ननकाय, स्वास््य संस्था र ऄन्त्य साझेदार ननकायको भनूमका, साझेदारी 

र नजम्मेवारी बााँडफााँड गने । 

• न.पा./गा.पा. स्तरीय खोप सकू्ष्म योजना तयारी र ऄध्यावनधक गने । 

ऄपेनित प्रनतफल • पानलका तह ऄन्त्तगयतका वडा/स्वास््य संस्थाहरुको समस्याको पनहचान भइ स्थानीय स्तरमा समाधानका 

लागी सरोकारवालाहरुको खोप सेवामा साझेदारी , सहभानगता वनृद्ध भइ लनित बालबानलकाहरुले तोनकएका 

सबै खोप ननरन्त्तर पाएको सनुननश्चत हुनेछ ।  

• स्थानीय ननकायको योजनामा खोप सेवा समावेर् भइ ऄपनत्व नवकास हुनेछ । 

• सम्बनन्त्धत न.पा. र गा.पा. हरुको खोप सकू्ष्म योजना तयार भइ गणुस्तरीय तथा सलुभ खोप सेवा सञ्चालन 

हुनेछ । 

• पणूय खोप सनुननश्चतता र नदगोपनाको ननरन्त्तरता हुनेछ । 

सञ्चालन प्रकृया सञ्चालन नवनधः  

• पानलका, स्वास््य र्ाखा संयोजकले सानवकका नजल्ला स्वास््य कायायलय/खोप फोकल पसयन , जन स्वास््य 

ऄनधकृत वा ईपल्लो ननकायमा समन्त्वय गरी प्रस्तुनतकरणको सामाग्री (औनचत्य , सञ्चालन प्रनक्रया) ऄनग्रम 

तयारी गरर योजना बनाईने । 

• स्थान, नमनतको तयारी र सचूना न.पा./गा.पा. (जन स्वास््य र्ाखा) बाट गने । 

• सम्बनन्त्धत स्वास््य संस्थाको खोपको प्रगनत , पणूय खोपको ऄवस्था र सकू्ष्म योजना ऄननवायय ल्याईन ऄनग्रम 

अवश्यक फमय फमेट र सकु्ष्म योजना टेम्प्लेट स्वास््य संस्थालाइ ऄनग्रम ईपलब्ध गराईने । 

• नजल्ला, न.पा./गा.पा. को खोप फोकल पसयन, ज.स्वा.ऄ.ले ननदनेर्का बमोनजम पणूय खोप घोषणाको औनचत्य 

र नवनभन्त्न ननकायको भनूमका बारे प्रस्तुनतकरण गने । 

• घोषणा बााँकी भए वडा घोषणा गद ैगा.पा , न.पा. घोषणा र घोषणा भइ सकेको भए पनूः खोप सवेिण र 

प्रमानणकरण, ऄनभलेख प्रनतवेदनको योजना बनाईने । 

• न.पा./ गा.पा. स्तरीय मातहतका स्वास््य संस्था ऄनसुार खोप सकू्ष्म योजना (खोप केन्त्र थपघट , सञ्चालन 

समय, लनित जनसंख्या , अवश्यक खोप तथा कोल्डचेन सामाग्री साथै खोप कोल्डचेन नवतरण योजना र 

नजम्मेवारी अनद समावेर् गरी) तयारी गने । 

सेवा नदन/ेकाययक्रम सञ्चालन गने ननकायः  

• यो काययक्रमको अयोजना व्यवस्थापन गने प्रमखु नजम्मेवारी सम्बनन्त्धत न.पा/गा.पा. को हुनेछ ।   

• काययक्रमको तयारी सञ्चालनमा सानवकका नजल्ला स्वास््य कायायलयका खोप फोकल पसयन , न.पा, गा.पा. 

को जन स्वास््य/ स्वास््य र्ाखाको खोप सेवा हनेे फोकल पसयनले नेततृ्व गने । 

• यो काययक्रममा सानवकका नजल्ला स्वास््य/ जनस्वास््य/खोप ऄनधकृत/खो.स.ु, ज.स्वा.ऄ. लाइ सहजकतायको 

रुपमा ऄननवायय अमन्त्रण र सहभागीताको व्यवस्था गनुयपदयछ । 

लनित समहूः  

• यो काययक्रममा सम्बनन्त्धत गा.पा. , न.पा. ऄन्त्तगयतका सबै स्वास््य संस्था प्रमखुहरु , खोप काययकतायहरु 

ऄननवायय रुपमा सहभागी हुने र बजेटको पररनधमा रही पानलकाको समेत साझेदारीमा वडा ऄध्यिहरु , गा.पा., 

न.पा, प्रमखु र ऄन्त्य सरोकारवालाहरु एवं साझेदार संघ संस्थाका प्रनतनननध समेतको सहभानगता गराएमा ऄझ 

प्रभावकारी हुनेछ । 

काययक्रम सञ्चालन गनुयपने समयः स्वीकृत काययक्रम ऄनसुार  
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बजेट बााँडफााँड ऄथय मन्त्रालयको काययक्रम ननदनेर्का ऄनसुार यो काययक्रममा बजेट खचय दनैनक भ्रमण भिा ननयमानसुार सहजकताय 

पाररश्रनमक, सहभागी भिा, खाजा खचय, यातायात ननयमानसुार/तोके बमोनजम स्टेसनरी, नवनवध अनद 

सन्त्दभय सामाग्री खोप ऐन, ननयमावली, सकु्ष्म योजना तयारी ननदनेर्का, पणूय खोप ननदनेर्का 

 

वक्रयाकलाप नं २. करार: ऄहेब, ऄनमी (खोप सेवा कायगक्रम सञ्चालनको लावग ईच्च वहमाली, पहाडी वजल्लाहरु र महा 

तथा ईप महानगरपावलका, ससं्थागत वक्लवनक) ९० जना 

पररचय  जनर्नि कम र ऄभावको कारणले खोप सेवा  सञ्चालनमा कनठनाइ नहोस भन्त्ने हतेुले स्थानीय तहबाट समयमै 

जनर्नि व्यवस्था गनयको लानग यो काययक्रमको व्यवस्था गररएको छ । 

ईद्दशे्य • दरबन्त्दी ऄनसुारका दरबन्त्दी पनूतय नभएमा वा लामो समयसम्म स्वास््यकमीले नबदा नलएमा वा कुनै कारणले 

ऄनपुनस्थत रहमेा, जनर्निको ऄभाव भएमा खोप सेवा सचुारू गनय  

• लनित सबै बालबानलका र गभयवती मनहलाहरूलाइ पणूय खोप सेवा प्रदान गनुय यस काययक्रमको ईद्दशे्य रहकेो छ  

ऄपेनित प्रनतफल • स्थानीय सकू्ष्म योजना ऄनसुार खोप सेसन ननरन्त्तर र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुनेछन ्।  

• ननरन्त्तर खोप सेवा सञ्चालन भइ वालवानलकाले पणूय खोप प्राप्त गनेछन ्। 

• पणूय खोप सनुननश्चतता र नदगोपनाको काययक्रममा  ननरन्त्तरता हुनेछ । 

सञ्चालन प्रकृया  सञ्चालन नवनधः  

• काययक्रममा बजेट नवननयोनजत भएका म.न.पा. , ईप.म.न.पा., न.पा. र गा.प.हरुमा करार सेवामा ननरन्त्तर कायय 

गराईन कमयचारी भनायको लानग रकम नवननयोजन गररएको छ । 

• करार सेवामा कमयचारी भनाय गदाय सावयजननक खररद ऐन र ननयमावनलको ऄनधनमा रही गनुयपनेछ ।  

• सानवक नजल्ला स्वास््य खोप फााँट र खोप फोकल पसयनले सम्बनन्त्धत स्थानीय तहहरुमा प्राप्त बजेटको 

अधारमा समयमै करार सेवा र सेवा करार नलनको लानग समन्त्वय गनुयपदयछ । 

• सम्बनन्त्धत स्थानीय तहमा छुट्टयाआएको संख्या र ईपलब्ध बजेटको अधारमा नेपाल सरकारको प्रचनलत 

अनथयक ऐन/ननयम बमोनजम सेवा करारको व्यवस्थापन गने र नतीजा प्राप्त गने गराईने नजम्मेवारी सम्बनन्त्धत 

न.पा., गा.पा. को हुनेछ ।  

• खोप सेवा ऄनत संवेदननर्ल सेवा भएकोले कमयचारी करारमा नलाँदा वा सेवा करार नलाँदा यस ऄनघ खोप 

सेवामा संलग्न ऄनभुवी, दि कमयचारी नलने काययमा नवर्ेष ध्यान नदनपुदयछ । 

सेवा करार गदाय ऄवलम्बन गनुयपने कायय नवनध ननम्नानसुार हुनेछ । 

न्त्यनूतम र्ैनिक योग्यताः 

• खोप सेवा नदने व्यनिको न्त्यनूतम र्ैनिक योग्यता ऄ.न.मी. वा नस.एम.ए. कोषय ईिीणय भइ सम्बनन्त्धत 

काईनन्त्सल दताय भएको हुनपुनेछ ।  

सेवा करारमा गने कायय प्रनक्रया 

• सेवा करार गदाय नेपाल सरकारको नवद्यमान प्रचनलत ऐन र ननयमानसुार गनुयपने । 

प्राथनमकता नदनपुने अधारहरू 

• नवगतदनेख खोप सेवा प्रदान गरी कामको ऄनभुव प्राप्त व्यनि । 

• स्थानीय न.पा, गा.पा.को बानसन्त्दा । 

• स्वास््यकमीका लानग प्रदान गररएको खोपसम्बन्त्धी तानलम नलएको । 

• यसरी करार ननयिु गदाय सबै संख्या एकै समयमा गरर ननजहरुलाइ अधारभतू खोप कोल्डचेन सम्बनन्त्ध ज्ञान 

ऄनभवनृद्ध गनय १ नदने सानवक नजल्ला , खोप ऄनधकृत र कोल्डचेन ऄनधकृत ,स्वास््य संस्थाको समन्त्वयमा 

खोप काययक्रमको ऄनभमनुखकरण गनुयका साथै नजल्ला नस्थत MCH Clicnic वा ननजकको खोप केन्त्रमा 

clinical ऄभ्यास गराएर पठाईने व्यवस्था गनुयपदयछ । 

मखु्य नजम्मेवारी 

• स्थानीय स्वास््य संस्थाबाट भ्यानक्सन र ऄन्त्य खोप सामाग्री बनुझनलन,े 

• तोनकएका खोप केन्त्रहरूमा समयमै ईपनस्थत भइ ननयनमत खोप सेवा प्रदान गन,े 

• ननधायररत फाराम/रनजिरमा रेकडय राख्ने र सो अधारमा मानसक प्रनतवेदन तयार गरी सम्बनन्त्धत स्वास््य 

संस्थामा बझुाईन,े 

• अफ्नो स्वास््य संस्था ऄन्त्तगयत पणूय खोप सनुननश्चतता ननदनेर्का ऄनसुार पणूय खोप सनुननश्चतता र नदगोपनाको 
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काययमा प्रत्यि संलग्न भइ कायय गने । 

• खोपको महत्वबारे स्थानीय समदुायमा प्रचारप्रसार गरी पणूय खोपको लानग ईत्पे्रररत गन,े 

• ऄनभयानको रूपमा सञ्चालन हुने खोप काययक्रममा पनन सेवा पयुायईन,े 

• सम्बनन्त्धत स्वास््य संस्थाको आन्त्चाजयले नदएको खोपसम्बन्त्धी नजम्मेवारी बहन गन,े 

• करारनामामा सम्झौता भए ऄनसुारको नजम्मेवारी बहन गने । 

• करार सेवामा ननयिु भएका कमयचारीहरुको मखू्य नजम्मेवारी खोप सेवा सञ्चालन गनुय भएतापनन ऄन्त्य 

समयमा न.पा., गा.पा. र स्वास््य संस्थाले तोनकएको स्वास््य संस्थामा (स्वास््य चौकी , नगर स्वास््य केन्त्र , 

दनैनक खोप सेसन सञ्चालन हुने खोप केन्त्र) ननयनमत कायय गनुयपदयछ । 

करार भङ्ग गने र नयााँ करार गन े

• सेवा करारमा नलएको व्यनिले सम्झौताऄनसुार कुनै मनहनामा सेवा प्रदान नगरेमा ननज व्यनिसाँग भएको करार 

भङ्ग गरी ऄको व्यनिबाट सेवा सञ्चालन गने व्यवस्था नमलाईने । 

• सेवा करार नदएका व्यनिको सेवा सन्त्तोषजनक भएमा स्थानीय स्वास््य संस्थाको नसफाररर्मा ननजको सेवा 

ननरन्त्तर गनय सनकनेछ । यसरी सेवा करार ऄवनध थप गदाय प्राप्त बजेट र काययक्रमको पररनधनभर रही गनुयपनेछ । 

• खोप तानलम नपाएको स्वास््यकमी करारमा छनोट भएमा नजल्लामा/स्वास््य संस्थामा ननजलाइ छोटो 

ऄननुर्िण तथा ऄभ्यास गराएर मार कामकाजमा खटाईने व्यवस्था गनुयपदयछ । 

• ननयमीत काययक्रम ऄन्त्तगयत नजल्ला , िेर, प्रदरे्मा सञ्चालन हुने खोप तानलममा सहभागी गराईने व्यवस्था 

गनुयपदयछ ।  

पाररश्रनमक रकमः 

सेवा करारमा नलएको व्यनिको  

• तोनकएको स्वास््य संस्था ऄन्त्तगयत मनहनाभरी सञ्चालन हुने सबै खोप नक्लननकहरू , पणूय खोप घोषणा र 

नदगोपना काययक्रम लगायत स्वास््य संस्थाले तोकेका ऄन्त्य काययहरु समेत सञ्चालन गने गरी नवननयोनजत 

बजेट बाट मानसक रु. २० ,०००/- ईपलब्ध गराईने गरी बजेट व्यवस्था गररएको छ । सो बजेट नभर रही 

सावयजननक खररद ऐन ननयमावनलको प्रनक्रया र स्थानीय तहको काययनवनध ऄनसुार तोनकएको संख्या भन्त्दा धेरै 

पनन करार ननयनुि गरी सेवा प्रवाह गनय सनकनेछ । ऄन्त्य सेवा सनुवधाको हकमा सावयजननक खररद ऐन , 

सम्झौतामा ईल्लेख भए ऄनसुार तथा स्थानीय ननकायले तोके बमोनजम  हुनेछ । 

सेवा नदन/ेकाययक्रम सञ्चालन गने ननकायः  

• यो काययक्रमको व्यवस्थापन, सञ्चालन र ऄनगुमन गने प्रमखु नजम्मेवारी सम्बनन्त्धत न.पा/गा.पा. र ऄन्त्तगयतका 

स्वास््य संस्थाको हुनेछ ।   

• कमयचारी करार सेवा तथा सेवा करार नलने प्रमखु नजम्मेवारी सम्बनन्त्धत न.पा. गा.पा. को हुनेछ । 

• ईि काययमा प्रानवनधक तथा व्यवस्थापनकय सहयोग सानवक नजल्ला स्वास््य कायायलय, खोप फोकल पसयनले 

गनुयपनेछ । 

लनित समहूः  

• खोप सेवा सञ्चालन गनय जनर्नि ऄभाव भएका महानगर , ईपमहानगर, नगरपानलका र नहमाली तथा ईच्च 

पहानड न.पा., गा.पा. हरु (काययक्रम समावेर् भएका) 

काययक्रम सञ्चालन गनुयपने समयः 

• खोप सेवा ननरन्त्तर सञ्चालन गनुयपने भएकोले अनथयक वषयको सरुुमा नै करार सेवामा कमयचारी नलने र सेवा 

करार नलने कायय गनुयपदयछ । 

बजेट बााँडफााँड मानथ ईल्लेख भए ऄनसुार भिुानीको ब्यवस्था गन े

सन्त्दभय सामाग्री सावयजननक खररद ऐन र ननयमावली 

 

वक्रयाकलाप नं ३. पूणग खोप गा.पा. , न.पा. सवुनवितता र दीगोपना सकु्ष्म योजना ऄध्याववधकको लावग न.पा , गा.पा खोप 

समन्त्वय सवमवत, स्वास््य ससं्था प्रमुख सवहत न.पा. र गा.पा. प्रमुख तथा वडा प्रमुखहरु र सरोकारवालाहरुको १ वदने गोष्ठी 

(७७ वजल्लाका सबै स्थानीय तह) 

पररचय  पणूय खोप घोषणाको प्रकृया , नजम्मेवारी बारे जानकारी , सनमिा गरर घोषणा र नदगोपनामा नतब्रता र ननरन्त्तरता नदन 

पानलका स्तरमा योजना ननमायणको लानग यो काययक्रम ऄनत महत्वपणूय हुने छ । 
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ईद्दशे्य • पणूय खोपको महत्व/औनचत्यबारे जानकारी गराईने । 

• खोप प्रगनत, पणूय खोप घोषणा, नदगोपनाको ऄवस्थाको सनमिा र योजना बनाईने । 

• स्वास््य संस्था स्तरको सकू्ष्म योजना तयार गने । 

• वडामा प्रभावकारी खोप सेवा सञ्चालन र पणूय खोप घोषणा , प्रमानणकरणको लानग वडा खोप समन्त्वय 

सनमनतको नजम्मेवारी बारे जानकारी गराईने । 

• स्थानीय श्रोत साधनको व्यवस्थापन, साझेदारी र नजम्मेवारी बााँडफााँड गने । 

ऄपेनित प्रनतफल • खोप सेवामा स्थानीय सहभानगता , साझेदारी र ऄपनत्वको नवकास भइ गणुस्तरीय खोप सेवा सञ्चालन वाट 

पणूय खोपको नदगोपना कायम हुने छ । 

• खोप सेवाको लानग स्थानीय काययक्रममा वानषयक रुपमा योजना बनाइ समावेर् हुनेछ । 

• स्वास््य संस्था स्तरीय खोप पनुयोजना (सकू्ष्म योजना) भइ खोप सेवा प्रभावकारी हुनेछ । 

सञ्चालन प्रकृया  सञ्चालन नवनधः  

• सम्बनन्त्धत पानलका, स्वास््य महार्ाखा/र्ाखाले सानवक नजल्ला स्वास््य कायायलय खोप फोकल पसयनसाँग 

वा स्वास््यको ईपल्लो ननकायसाँग समन्त्वय गरी ईि काययक्रमको औनचत्य , सञ्चालन प्रनक्रया र प्रस्तुनतकरण 

तयारी र सञ्चालन योजना बनाईनपुदयछ । 

• स्वास््य संस्थाले अफ्नो सेवा िेर नभरको खोपको प्रगनत ऄवस्था कनम्तमा १ वषयको , पणूय खोपको ऄवस्था  

र समस्या र समाधानको योजना ऄनग्रम तयारी गरर ल्याईन र प्रस्तुनतकरण गराईन ुपदयछ । 

• सम्बनन्त्धत न.पा, गा.पा. र तहााँको जन स्वास््य र्ाखा प्रमखु , खोप काययक्रम फोकल पसयनलाइ सहजकतायको 

रुपमा अमन्त्रण गनुयपदयछ । 

• खोप तथा पणूय खोप काययक्रम वडा र पानलकाको वानषयक योजनामा समावेर् गनय छलफल गरर ननणयय गनुय पदयछ  

सेवा नदन/ेकाययक्रम सञ्चालन गने ननकायः  

• यो काययक्रमको सञ्चालन/अयोजना सम्बनन्त्धत पानलका र स्वास््य र्ाखाले वडा ऄध्यि र स्वास््य संस्था 

समेतको समन्त्वयमा गनुयपदयछ । 

• काययक्रमको योजना तथा ऄनगुमन र सहनजकरण सानवक नज.स्वा.का. खोप फोकल पसयन समेतको सहयोगमा 

गनुयपनेछ । 

लनित समहूः  

• स्वास््य संस्था प्रमखु र खोप काययकतायहरु 

• स्थानीय स्वास््य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सनमनतको प्रनतनननध 

• वडा ऄध्यिहरु 

• स्थानीय संघसंस्थाका प्रनतनननधहरु 

• नगर खोप समन्त्वय सनमनतका पदानधकारीहरु 

काययक्रम सञ्चालन गनुयपने समयः 

• स्वीकृत काययक्रममा ईल्लेख भए ऄनसुार तथा दोश्रो चौमानसक नभर । 

बजेट बााँडफााँड ऄथय मन्त्रालयको काययक्रम ननदनेर्का ऄनसुार यो काययक्रममा बजेट खचयदनैनक भ्रमण भिा ननयमानसुारसहजकताय 

पाररश्रनमक, सहभानग भिा, खाजा खचय, यातायात ननयमानसुार/तोके बमोनजमस्टेसनरी, नवनवध अनद 

सन्त्दभय सामाग्री पणूय खोप घोषणा ननदनेर्का, नवगतका पणूय खोपका ऄनभलेख तथा प्रनतवेदन 

 

वक्रयाकलाप नं ४. रोटा खोप रु्रुवात गनग स्वास््य ससं्था स्तरमा स्वास््यकमीहरुको ऄवभमुवखकरण एक वदने (७७ 

वजल्ला) 

पररचय  ननयनमत खोप सेवा माफय त सञ्चालन गररने थप भएको रोटा खोप सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा िमता नवकास गनय 

स्वास््यकनमयहरुलाइ स्वास््य संस्था स्तरमा ऄनभमनुखकरण गनय यो काययक्रमको व्यवस्था गररएको हो । 

ईद्दशे्य • रानरिय खोप काययक्रमको पररचय , ईपलनब्ध र चनुौनत बारे जानकारी गराईने (रोग ननयन्त्रण , ननवारण, 

ईन्त्मलुनको ऄवस्था र बहुवनषयय खोप योजनाको लक्ष्य अनद ) 

• रोटा खोपको महत्व/औनचत्य बारे जानकारी गराईने । 

• रोटा खोपको बनावट, भण्डारण, मारा र माध्यम बारे जानकारी एवं ज्ञान सीपको नवकास गने  

• ननयनमत खोप सेवामा रोटा खोप सञ्चालन , खोप अपनूतय नवतरण र ऄनभलेख प्रनतवेदनको व्यवस्थापन बारे 
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जानकारी एवं ज्ञान र्ीपको नवकास गने । 

ऄपेनित प्रनतफल • रोटा खोप ननयमीत खोप सेवामा समावेर् भइ खोप सेवा सञ्चालनमा स्वास््यकमीहरुको िमता नवकास हुनेछ  

• ननयमीत खोप सेवा गणुस्तरीय र प्रभावकारी भइ रोटा खोप समेतको खोप कोल्डचेन , अपनूतय र ऄनभलेख 

प्रनतवेदन व्यवनस्थत हुनेछ । स्थानीय स्तरमा काययक्रम सञ्चालनमा ऄपनत्व र नजम्मेवारी बहन हुनेछ। 

सञ्चालन प्रकृया  सञ्चालन नवनधः  

• सम्बनन्त्धत पानलका , स्वास््य महार्ाखा/र्ाखाले नजल्ला स्तरको ऄनभमनूखकरण पश्चात अफ्नो मातहतको 

स्वास््य संस्थामा काययक्रम सञ्चालन गनय योजना बनाइ बजेट ईपलब्ध गराईन ुपदयछ । 

• नजल्ला स्तरमा भएको ऄनभमनूखकरण काययक्रमको अधारमा स्वास््य संस्था स्तरमा ऄनभमनूखकरण 

सञ्चालन गनय काययक्रमको औनचत्य, सञ्चालन प्रनक्रया र प्रस्तुनतकरण तयारी र सञ्चालनको लानग तानलका 

समेत तयार गरी पठाईनपुदयछ । 

• स्वास््य संस्थामा सञ्चालन हुने ऄनभमनूखकरण काययक्रममा नजल्ला स्तरमा भएको ऄनभमनूखकरणमा 

सहभागी भएको पानलकाको स्वास््यकमी र सम्बनन्त्धत स्वास््य संस्थाको कमयचारीले सहनजकरणको व्यवस्था 

नमलाईनपुदयछ । 

ईि काययक्रममा समेट्न ुपने नवषयहरु 

• रानरिय खोप काययक्रमको पररचय , लक्ष्य, ईद्दशे्य, ईपलनब्ध र चनुौनत (रोग ननयन्त्रण , ननवारण, ईन्त्मलुनको 

ऄवस्था र बहुवनषयय खोप योजनाको लक्ष्य अनद) 

• रोटा खोपको महत्व, बनावट, मारा र माध्यम  

• खोप कोल्डचेन र अपनूतय व्यवस्थापन (समग्र काययक्रममा छलफल गने ) 

• ऄनभलेख प्रनतवेदन (समग्र काययक्रममा छलफल गन)े 

• सबै बच्चाले खोप पाईने सनुननश्चतताको लानग सामानजक पररचालनको नक्रयाकलाप 

• खोप सकू्ष्म योजना र पणूय खोपको ऄवस्था बारे छलफल र योजना अनद एजेन्त्डा मानथ छलफल गनय ऄनग्रम 

तयारी गरर प्रभावकारी रुपमा काययक्रम सञ्चालन गनुयपदयछ । 

नोटः रोटा खोप नयााँ र्रुुवात भएको हुनाले स्वास््य संस्था स्तरमा यो काययक्रमलाइ ऄनत प्रभावकारी बनाइ खोप 

सेवा गणुस्तरीय र ननरन्त्तर सञ्चालन गराईन पानलका तथा स्वास््य संस्थाहरुबाट पवूय तयारी राम्ररी गनुयपदयछ । 

सेवा नदन/ेकाययक्रम सञ्चालन गने ननकायः  

• यो काययक्रमको सञ्चालन अयोजना सम्बनन्त्धत पानलकासाँग समन्त्वय गरी स्वास््य संस्थाले गनुयपदयछ । 

• काययक्रमको योजना र सहनजकरण खोप फोकल पसयन समेतको सहयोगमा पानलकाले स्वास््य संस्थाहरुसाँग 

समन्त्वय गरी सञ्चालन गराईनपुदयछ ।  

लनित समहूः  

• खोप काययकतायहरु र स्वास््य संस्थाका स्वास््यकमीहरु (प्रा.स्वा.के. , स्वा.चौ. न.स्वा.के., सा.स्वा.इ. अनद) र 

खोप सेवा सञ्चालन गने नननज तथा गै.स.स. ऄस्पताल, संस्थाका खोप काययकतायहरु । 

• सहजकतायः नजल्ला स्तरको ऄनभमनुखकरण काययक्रममा सहभागी स्वास््य संस्था प्रमखु , स्वास््यकमी, 

पानलका पोकल पसयनहरुबाट यो काययक्रम सञ्चालन गनुयपदयछ । 

काययक्रम सञ्चालन गनुयपने समयः 

• स्वीकृत काययक्रममा ईल्लेख भए ऄनसुार प्रथम चौमानसक नभर ।तर नजल्ला स्तरको ऄनभमनुखकरण पश्चात 

मार यो काययक्रम सञ्चालन गनुय पदयछ । 

बजेट बााँडफााँड ऄथय मन्त्रालयको काययक्रम ननदनेर्का ऄनसुार यो काययक्रममा बजेट खचय दनैनक भ्रमण भिा ननयमानसुार सहजकताय 

पाररश्रनमक, सहभागी भिा, खाजा खचय, यातायात ननयमानसुार/तोके बमोनजम स्टेसनरी, नवनवध अनद 

सन्त्दभय सामाग्री रोटा खोप  सञ्चालन  ननदनेर्का, रोटा सम्बनन्त्ध र्ैनिक सामानग्र 

वक्रयाकलाप नं ५. पूणग खोपको दीगोपनाको लावग साझेदार र स्थानीय स्वास््य ससं्था सञ्चालन तथा ब्ष्यवस्थापन 

सवमवतका सदस्य र वडा खोप समन्त्वय सवमवतहरुसूँग ऄन्त्तरवक्रया , स्थानीय योजना वनमागण (७७ वजल्ला , सबै स्वास््य 

ससं्था) 

पररचय  खोप तथा पणूय खोपको ऄवस्थाको सनमिा गरर सधुारको योजना , नजम्मेवारी बााँडफााँड गरर पणूय खोप घोषणा र 

ननरन्त्तरताको लानग यो काययक्रम व्यवस्था गररएको हो । 

ईद्दशे्य • पणूय खोपको महत्व/औनचत्य वारे जानकारी गराईने । 
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• खोप प्रगनत, पणूय खोप घोषणा, नदगोपनाको ऄवस्थाको सनमिा र योजना बनाईने । 

• वडामा प्रभावकारी खोप सेवा सञ्चालन र पणूय खोप घोषणा, प्रमानणकरणको लानग वडा खोप समन्त्वय सनमनत 

गठन र पररचालन गने । 

• स्थानीय श्रोत साधनको व्यवस्थापन, साझेदारी र नजम्मेवारी बााँडफााँड गने । 

ऄपेनित प्रनतफल • खोप सेवामा स्थानीय सहभानगता , साझेदारी र ऄपनत्वको नवकास भइ गणुस्तरीय खोप सेवा सञ्चालन बाट 

पणूय खोपको नदगोपना कायम हुने छ । 

• खोप सेवाको लानग स्थानीय वडाको काययक्रममा वानषयक रुपमा योजना बनाइ समावेर् हुनेछ । 

• स्वास््य संस्था स्तरीय खोप पनुयोजना (सकू्ष्म योजना) भइ खोप सेवा प्रभावकारी हुनेछ ।   

सञ्चालन प्रकृया  सञ्चालन नवनधः  

• ईि काययक्रमको औनचत्य , सञ्चालन प्रनक्रया बारे स्थानीय स्वास््य संस्थासाँग समन्त्वय गरी पानलका जन 

स्वास््य र्ाखा माफय त काययक्रम सञ्चालन गनय योजना बनाइ सञ्चालन व्यवस्थापन गने । 

• स्वास््य संस्थाले अफ्नो सेवा िेर नभरको खोपको प्रगनत ऄवस्था , पणूय खोपको ऄवस्था, वडा खोप समन्त्वय 

सनमनतको भनूमका अनद ऄनग्रम तयारी गरर प्रस्तुनतकरण गनुयपदयछ । 

• व्यवस्थापन सनमनत/वडा खोप समन्त्वय सनमनत र वडा ऄध्यिको समन्त्वयमा स्थान , नमनत, सहभागी एनकन 

गनुयपदयछ । 

• सो को योजना स्वास््य संस्थाबाट न.पा./गा.पा. मा ऄनग्रम पठाइ बजेटको लानग व्यवस्था गनुयपदयछ । 

• सम्बनन्त्धत न.पा, गा.पा. र तहााँको जन स्वास््य र्ाखा प्रमखु, खोप काययक्रम फोकल र स्वास््य संस्था प्रमखुले 

काययक्रमको सहनजकरण गनुयपदयछ । 

• स्वास््य संस्था स्तरीय खोप सकू्ष्म योजना (खोप केन्त्र थपघट , सञ्चालन समय, लनित जनसंख्या, अवश्यक 

खोप तथा कोल्डचेन सामाग्री साथै खोप कोल्डचेन नवतरण योजना र नजम्मेवारी अनद समावेर् गरी) तयारी 

गने । 

• पणूय खोप सनुननश्चतता ननदनेर्का बमोनजम वडा खोप समन्त्वय सनमनतको ऄगवुाइमा प्रभावकारी खोप सेवा 

सञ्चालन, पणूय खोप घोषणा र नदगोपनाको योजना बनाइ नजम्मेवारी बााँडफााँड गरर चैर नभर घरधरुी सवेिण र 

वैर्ाख मनहनामा पणूय खोप सनुननश्चतता नदगोपना गने कायय गनुयपदयछ । 

• वडा खोप समन्त्वय सनमनत माफय त खोप तथा पणूय खोप काययक्रम वडाको वानषयक योजनामा समावेर् गनय 

छलफल गरर ननणयय गराईन ुपछय । 

• यो काययक्रम नजल्ला/पानलकास्तरमा स्वास््य संस्था प्रमखुको सनमिा तथा पररचयात्मक गोनष्ठ सम्पन्त्न भएपनछ 

मार सञ्चालन गनुयपदयछ। काययक्रम सञ्चालन गनय ऄनघ स्वास््य संस्था प्रमखुहरुको न.पा.मा हुने सनमिामा 

छलफल गरर सोही ऄनसुार सञ्चालन योजना बनाईन ुपदयछ। 

सेवा नदन/ेकाययक्रम सञ्चालन गने ननकायः  

• यो काययक्रमको सञ्चालन/अयोजना मखू्य रुपमा व्यवस्थापन सनमनतको ऄध्यि/वडा ऄध्यिको समन्त्वयमा 

सम्बनन्त्धत स्वास््य संस्था प्रमखुले गनुयपने छ । 

• काययक्रमको योजना तथा ऄनगुमन र सहनजकरण पानलका स्वास््य र्ाखा र स्वास््य संसथा प्रमखुबाट  

गनुयपनेछ ।  

लनित समहूः  

• स्वास््यकमीहरु 

• स्थानीय स्वास््य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सनमनत र वडा खोप समन्त्वय सनमनतका  पदानधकारीहरु 

• स्थानीय संघसंस्थाका प्रनतनननधहरु 

• ऄन्त्य सरोकारवालाहरु (नर्िा, नागररक समाज, अमा समहू, यवुा समहू, वदृ्ध अनद) 

काययक्रम सञ्चालन गनुयपने समयः 

• स्वीकृत काययक्रममा ईल्लेख भए ऄनसुार तथा दोश्रो चौमानसक नभर । (पानलका स्तरको काययक्रम सम्पन्त्न गरे 

पश्चात गनुयपदयछ ।) 

बजेट बााँडफााँड ऄथय मन्त्रालयको काययक्रम ननदनेर्का ऄनसुार यो काययक्रममा बजेट खचय दनैनक भ्रमण भिा ननयमानसुार सहजकताय 

पाररश्रनमक, खाजा खचय, यातायात ननयमानसुार/तोके बमोनजम 

सन्त्दभय सामाग्री पणूय खोप घोषणा ननदनेर्का, स्वास््य संस्थाको प्रगनत अनद । 
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वक्रयाकलाप नं ६. पहुूँच नपुगेका र ड्रप अईट (छुट) बच्चाको खोजी तथा पूणग खोप वदलाईन मवहला स्वास््य 

स्वंयमसेववकाहरुलाइ ऄवभमुवखकरण र योजना वनमागण (७७ वजल्लाका सबै स्वास््य ससं्था) 

पररचय  ननयनमत खोप सेवा तथा पणूय  खोप काययक्रममा सहयोग जटुाइ कभरेज बढाईन , रपअईट घटाईन काययक्रमको 

महत्व बझुाआ सहयोग जटुाईन यो काययक्रमको व्यवस्था गररएको हो । 

ईद्दशे्य • वडा स्तरको खोप प्रगनतको सनमिा गने । 

• पणूय खोपको महत्व बझुाईने । 

• ननयमीत खोपमा म.स्वा.स्वा.से. को सहयोग जटुाइ रपअईट हुनबाट बचाइ पणूय खोपलाइ ननरन्त्तरता नदने । 

• नयााँ खोपहरुको बारे जानकारी गराईने । 

ऄपेनित प्रनतफल ननयमीत खोप सेवामा अफ्नो िेरका बालबानलकालाइ खोप सेवामा ल्याईन , रप अईट बच्चाको पनहचान भइ 

पणूय खोप नदलाईन ल्याईने/पठाईने भएकोले ननरन्त्तर पणूय खोपको ऄवस्था कायम रहनेछ । 

सञ्चालन प्रकृया  सञ्चालन नवनधः  

• सम्बनन्त्धत न.पा., गा.पा.को जन स्वास््य र्ाखा , खोप र्ाखा/फोकल पसयनले नजल्ला फोकल पसयनसाँग समेत 

समन्त्वय गरी कायय योजना बनाईने र सम्बनन्त्धत स्वास््य संस्थालाइ जानकारी गराईने । 

• प्रा. स्वा.के., ह.ेपो. ले सञ्चालन गने स्थान, नमनत बारे न.पा जनस्वास््य र्ाखाबाट योजना माग्ने । 

• स्वास््य संस्थाले ऄनभमनूखकरणमा गनुयपने प्रस्तुनतकरण 

- वडा स्तरको प्रगनत 

- पणूय खोपको ऄवस्था 

- रप अईटको ऄवस्था 

- म.स्वा.स्व.से. को भनूमका अनद बारे तयार गरर प्रस्तुत गने । 

- प्रभावकारी खोप सेवा सञ्चालन पणूय खोप घोषणा र नदगोपनाको योजना र म.स्वा.स्व.से. को 

भनूमका बारे योजना बनाईने । 

- यो काययक्रम सञ्चालन गनय ऄनघ स्वास््य संस्था प्रमखुहरुको न.पा.मा हुने सनमिामा छलफल गरर 

सोही ऄनसुार सञ्चालन योजना बनाईन ुपदयछ। 

सेवा नदन/ेकाययक्रम सञ्चालन गने ननकायः  

• सम्बनन्त्धत न.पा, गा.पा. माफय त 

• न.पा., गा.पा ऄन्त्तगयतका प्रा.स्वा.के., ह.ेपो.हरु 

लनित समहूः  

• प्रत्येक स्वास््य संस्था ऄन्त्तगयतका म.स्वा.स्व.से. र स्वास््यकमीहरु । 

काययक्रम सञ्चालन गनुयपने समयः 

• स्वीकृत काययक्रममा ईल्लेख भए ऄनसुार तथा दोश्रो चौमानसक नभर । 

बजेट बााँडफााँड ऄथय मन्त्रालयको काययक्रम ननदनेर्का ऄनसुार  

सहभागीः स्वास््य संस्था ऄन्त्तगयतका म.स्वा.स्व.से. र स्वास््यकमीहरु  

बजेट खचय/भिुानीः 

• म.स्वा.स्व.से .यातायात रु.४००/- 

• सहजकतायः रु.५००/- 

• कायायलय सहयोगी रु.३००/- 

• खाजा रु.१५०/- 

• नवनवधः बजेटको पररनधमा रनह अवश्यक ऄनसुार 

(सम्बनन्त्धत स्वास््य संस्थाका स्वास््यकमीलाइ खाजाको व्यवस्था गने ) 

सन्त्दभय सामाग्री खोपको वानषयक प्रगनत, पणूय खोप घोषणा ननदनेर्का 

 

वक्रयाकलाप नं ७. खोपको पहुूँच बढाइ छुट बच्चालाइ खोप वदलाइ पूणगखोप सवुनवित गनग वैर्ाख मवहनालाआ खोप मवहना 

सञ्चालन गने 

पररचय  नवगत १० मनहनाको प्रगनतको सनमिा गरर छुट बच्चाको पनहचान र खोप परुा गराईन , पणूय खोप घोषणा र 
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सनुननश्चतताको लानग नवनवध सञ्चालन गरर खोप मनहना  सञ्चालनको लानग यो काययक्रम ऄनत महत्वपणूय हुनेछ । 

ईद्दशे्य • खोप सेवाको प्रगनत सनमिा गरर प्रगनत ऄनगुमन, रप अईट पनहचान गने । 

• खोप प्रगनत वढाईन रप अईट बच्चालाइ खोप नदलाइ पणूय खोपको सनुननश्चतता गने । 

• खोप सेवामा चेतना ऄनभवनृद्ध तथा जनसहभानगता वढाईन समदुाय पररचालनका नक्रयाकलापहरु सञ्चालन 

गने । 

ऄपेनित प्रनतफल • स्थानीय ननकायको साझेदारी , नेततृ्वमा खोप सेवा सदुृनढकरण गनय नवनभन्त्न नक्रयाकलाप सञ्चालन भइ 

खोपको कभरेज बढ्ने र पणूय खोपको ननरन्त्तरता हुनेछ । 

• खोपसेवाबाट वनञ्चत बालबानलकाहरुले खोप सेवाको ऄवसर प्राप्त गनेछन ्। 

सञ्चालन प्रकृया  सञ्चालन नवनधः  

• यो काययक्रम न.पा./गा.पा. र स्वास््य संस्थाको खोप प्रगनत , पणूय खोपको ऄवस्था बारे नववरण तयार गरी 

स्वास््य संस्था प्रमखुको सनमिामा प्रस्तुनतकरण गने साथै स्वास््य संस्था स्तरमा सञ्चालन गनुयपने 

काययक्रमको योजना बनाइ न.पा./गा.पा. साँग समन्त्वय गरी बजेट व्यवस्था तथा कायायन्त्वयन गने ।  

• सम्बनन्त्धत पानलका मातहतकोस्वास््य संस्थाको  फाल्गनु मनहना सम्मको प्रगनत नवशे्लषण गरर काययक्रमको 

प्रगनत,रपअईट तथा पणूय खोपको ऄवस्थाको अधारमा नक्रयाकलापहरु र बजेट खचयको कायय योजना बनाईने 

र सम्बनन्त्धत स्वास््य संस्थालाइ जानकारी गराईने । 

• रप अईट र खोप वनञ्चत बच्चाको खोप सेवा परुा गराईन यो बजेटबाट ननम्नानसुार कायय गनय योजना बनाईनेः 

- खोप सेसन सञ्चालन/थप 

- जनचेतना बढाईन र समदुाय पररचालन (म.स्वा.स्व.से. व्यवस्थापन सनमनत बैठक , ऄन्त्तरनक्रया र 

नजम्मेवारी बााँडफााँड) 

- स्वास््य संस्था स्तरमा बैठक 

- नवनभन्त्न ननकाय (नवद्यालय, वडा कायायलय, संघसंस्था, क्लब, समहू) मा पराचार गरर सहयोग जटुाईने । 

- खोपको घरधरुी सवेिण, भेररनफकेसन र पणूय खोपको प्रमानणकरण गने । 

- वैर्ाख मनहनामा सञ्चालन भएको नक्रयाकलाप र ईपलनब्धको ऄनभलेख तथा प्रनतवेदन सम्बनन्त्धत 

न.पा, गा.पा. मा पठाईने । 

- सम्बनन्त्धत न.पा. , गा.पा. ले सञ्चालन भएको नक्रयाकलाप र ईपलनब्धको ऄनभलेख तथा प्रनतवेदन 

समायोजन गरी ईपल्लो ननकायमा पठाईने । 

यसको लानग पानलका स्वास््य र्ाखाले नबगतको सकु्ष्म योजना , हालको ऄवस्थाको अधारमा स्वास््य 

संस्थाहरुमा समन्त्वय गरी ऄनग्रम (चैर मनहनामा) योजना बनाइ न.पा /गा.पा. बाट बजेट खचय योजना तयार गरी 

सम्बनन्त्धत स्वास््य संस्थालाइ जानकारी, बजेट व्यवस्थापन र काययक्रम सञ्चालन गराइ सपुररवेिण/ऄनगुमन गने । 

ईि काययक्रमको गा.पा., न.पा. खोप फोकल पसयनबाट सहनजकरणको समेत व्यवस्था गनुयपदयछ । 

सेवा नदन/ेकाययक्रम सञ्चालन गने ननकायः  

• सम्बनन्त्धत न.पा/गा.पा. को जन स्वास््य र्ाखा/खोप र्ाखा   

• सम्बनन्त्धत स्वास््य संस्था 

लनित समहूः  

• स्वास््यकमी, वडा खोप समन्त्वय सनमनत, मनहला स्वास््य स्वंयसेनवका र ऄन्त्य सरोकारवालाहरु । 

काययक्रम सञ्चालन गनुयपने समयः 

• प्रत्येक वषयको चैर र वैर्ाख 

बजेट बााँडफााँड ऄथय मन्त्रालयको काययक्रम ननदनेर्का ऄनसुार  

यो काययक्रममा बजेट खचयः 

- दनैनक भ्रमण भिा ननयमानसुार 

- सहजकताय पाररश्रनमक(यनद गोष्ठी बैठक सञ्चालनको योजना भइ  सञ्चालन भएमा) 

- खाजा खचय  

- यातायात ननयमानसुार/तोके बमोनजम 

- प्रचार प्रसार(रेनडयो, एफ.एम, ब्यानर, माइनकङग (प्रचनलत दर ऄनसुार) 

नोटः गक्रयाकलाप सञ्चालनको योजना ऄनसुार गवगनयोगजत बजेटले ऄपगु भएमा स्थानीय तहको साझेदारीबाट 
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कायचक्रम सञ्चालन गरर वैिाख मगहनामा सबै वडाहरु पणूच खोप सगुनगितता घोषण गराईन ुपदचछ । 

सन्त्दभय सामाग्री नवगत ८ मनहनाको खोपको प्रगनत, पणूय खोप घोषणाको ऄवस्था र प्रनतवेदन । 

 

वक्रयाकलाप नं ८. वहमाली वजल्लाहरुको खोपको पहुूँच नपुगेका न.पा. , गा.पा.का वडा , बवस्तहरुमा ४ पटक घुम्ती खोप 

सेवा सञ्चालन र पूणग खोप घोषणा कायगक्रम सञ्चालन खचग (जुम्ला , हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालीकोट, दाचुगला, मुस्ताङ, 

सोलुखुम्व,ु सखुंवासभा, ताप्लेजुङ र गोरखा, बाजुरा) 

पररचय  ननयनमत खोप सेवाबाट पहुाँच नपगुेका बस्ती , िेर , वगयहरुलाइ अधारभतु खोप सेवा ईपलब्ध गराइ पणूय खोप 

सनुननश्चत गनय यो काययक्रम व्यवस्था गररएको हो । 

ईद्दशे्य • सेवाको पहुाँच नपगुेको िेर, बनस्त समहूहरुमा घनुम्त खोप सेवा सञ्चालन गरी खोप सेवा सञ्चालन गने । 

• खोप सेवाको प्रगनत बढाईने तथा रप अईट घटाईने । 

• पणूय खोप सनननश्चतता र नदगोपनामा ननरन्त्तरता हुने । 

ऄपेनित प्रनतफल • यो काययक्रमबाट खोप सेवाबाट वनन्त्चत बालबानलकाहरुले खोप सेवा प्राप्त गरर सरुनित हुने छन ्। 

• खोपको कभरेज बनढ रपअईट घट्ने छ । 

• पणूय खोप सनुननश्चत र नदगोपनामा ननरन्त्तरता हुनेछ । 

सञ्चालन प्रकृया  सञ्चालन नवनधः  

• तोनकएका सानवकका पानलकाहरुले अफू मातहतका स्वास््य संस्थाको खोप प्रगनत नवशे्लषण गरी ननयनमत 

खोप सेवा बाट छुट भएका िेर, पहुाँच बाट टाढा रहकेा िेर, बनस्त र कम कभरेज भएका स्थानको पनहचान गने  

• नजल्ला स्तर र पानलका स्तरमा सञ्चालन हुने सकु्ष्म योजना गोनष्ठ /ऄनभमनुखकरण काययक्रममा सोही कुराको 

नवशे्लषण गरी घनुम्त खोप सेवाको सञ्चालन योजना बनाईने । 

• घनुम्त खोप सेवा सञ्चालन गदाय खोप सेवाको पहुाँचलाइ ध्यानमा रानख ऄनधकतम १ घण्टाको 

फरकमा/सानवकका वडा स्तरमा खोप केन्त्र स्थापना गरी समदुाय स्तरमा व्यापक रुपमा ऄनग्रम जानकारी गराइ 

मनहला स्वास््य स्वंयसेनवका , अमा समहू लगायत स्थानीय सरोकारवालाहरुको व्यापक सहभानगता गराइ 

काययक्रम सञ्चालन गने ।  

• घनुम्त खोप सेवा सञ्चालन गनय अवश्यक व्यवस्थापनको लानग (खोप तथा कोल्डचेन सामाग्री 

नवतरण,स्वास््यकनमय पररचालन ,सपुररवेिण अानद) प्राप्त बजेटको खचय योजना तयार गने । 

• घनुम्त खोप सेवा सञ्चालन गनुयपने स्वास््य संस्थाहरुमा समन्त्वय गरी पानलका स्तरको योजना ऄनसुार 

सामानजक पररचालन, ढुवानी र ऄनगुमनमा स्थानीय ननकायको भनूमका र साझेदारीको व्यवस्था गने । 

• यसरी खोप सेवा सञ्चालन गदाय ननयनमत काययक्रमका साथै छुटै्ट ऄनभलेख, प्रनतवेदनको व्यवस्था गने । 

• ईि काययक्रमको ऄवसरमा पणूय खोपको ननदनेर्का ऄनसुार पणूय खोप सनुननश्चतता र नदगोपनाको लानग 

ऄननवायय रुपमा कायय गराइ ऄनभलेख प्रनतवेदन व्यवनस्थत गने । 

• घनुम्त खोप सेवा सञ्चालन गनय नजल्ला /न.पा., गा.पा. स्तरमा तयार भएको योजना तथा प्रगनत नववरण 

तोनकएको ननकाय (िेर, प्रदरे्, केन्त्र) मा ऄननवायय पठाईने । 

• यो काययक्रमको योजना तथा सञ्चालनमा ईपल्लो ननकायसाँग समन्त्वय गरर योजना ननमायण तथा कायायन्त्वयन 

गनुयपनेछ । 

लनित समहूः  

• सकु्ष्म योजना ऄनसुार पनहचान भएका खोप सेवाको पहुाँचबाट टाढा रहकेा िेर , वडा, टोल र बनस्तहरुका 

काययक्रमको लनित बालबानलकाहरु  

काययक्रम सञ्चालन गनुयपने समयः 

• प्रत्येक वषय कनम्तमा एक एक मनहनाको फरकमा ४ पटक  

• नहमपात तथा वषायको समय बाहके सामान्त्यतया फाल्गणु दनेख जेष्ठ वा चैर दनेख ऄसार मनहनामा ननयमीत 

खोपका साथै पणूय खोप सनुननश्चतता गने । 

बजेट बााँडफााँड • चालु अ.व.को लानग स्वीकृत नवननयोनजत रकमको पररनधनभर रही नेपाल सरकारको अनथयक ऐन/ननयम र 

सावयजननक खररद ऐन/ननयमऄनसुार खचय गनुयपने छ ।  

• यो काययक्रम सञ्चालन गदाय खोप काययकताय यातायात, खोप ढुवानी, स्थानीय स्तरमा बैठक खाजा, सहनजकरण 

भिा, प्रचार प्रसार, स्थानीय सपुररवेिण अनदमा खचय गनुयपदयछ । 
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• घनुम्त खोप सेवा सञ्चालन गनय बनेको योजना तथा नक्रयाकलाप ऄनसुार ऄनग्रम बजेट खचय योजना तयार गरी 

ऄनख्तयारवाला ऄनधकारीबाट स्वीकृत गराइ सोही ऄनसुार खचय गनुयपदयछ । 

• काययक्रममा भएको खचयको ऄनभलेख राख्नपुदयछ र यसको प्रनतवेदन अफ्नो कायायलयको अनथयक प्रर्ासन  

र्ाखामा राख्नपुदयछ । 

सन्त्दभय सामाग्री मानथ ईल्लेख भए ऄनसुार पानलकाले अफ्नो त्यस्ता िेरको पनहचान गरर  कायययोजना बनाईन ुपदयछ । 

 

वक्रयाकलाप नं ९. पूणग खोप न.पा., गा.पा. भेररवफकेसन, ऄनुगमन तथा घोषणा सभा व्यवस्थापन 

पररचय  स्वास््य संस्था स्तरबाट पणूय खोप घोषणाका कृयाकलापहरु सञ्चालन र प्रकृयाहरुको ऄनगुमन , भेररनफकेसन गरर 

पणूय खोप घोषणा र ननरन्त्तरतालाइ प्रभावकारी बनाईन यो काययक्रम व्यवस्था थररएको हो । 

ईद्दशे्य • पणूय खोप घोषणा सनुननश्चतता ननदनेर्का ऄनसुार भेररनफकेसन कायय गने । 

• पणूय खोप घोषणाको प्रनक्रया एवं गणुस्तर सनुननश्चत गनय । 

• पणूय खोप घोषणामा नतव्रता नदने एवं पणूय खोपको वडा स्तर दनेख नै प्रमानणकरण गने । 

ऄपेनित प्रनतफल • पानलकाकाको नेततृ्वमा मातहतका स्वास््य संस्थाबाट पणूय खोप घोषणा र ननरन्त्तरतामा नतव्रता ल्याइ पणूय खोप 

प्रानप्त भएको ऄनमुोदन र प्रमानणकरण हुनेछ । 

• पणूय खोप सनुननश्चतता र नदगोपनामा साझेदारी र सहकाययको नवकास हुनेछ । 

सञ्चालन प्रकृया  सञ्चालन नवनधः  

• सम्बनन्त्धत पानलका ऄन्त्तगयतका स्वास््य संस्थाहरुको योजना ऄनसुार ननदनेर्का बमोनजम पणूय खोपको 

नक्रयाकलाप सञ्चालन भए नभएको पटक पटक समन्त्वय र ऄनगुमन गने । 

• पानलकास्तरमा सञ्चालन हुने ऄनभमनुखकरण तथा सकु्ष्म योजना गोष्ठीमा पणूय खोप सनुननश्चतता र नदगोपनाको 

बारेमा जानकारी एवं छलफल गरी योजना बनाइ सोको ननरन्त्तर ऄनगुमन गरी पणूय खोप सनुननश्चततालाइ नतव्रता 

नदने ।  

• पानलकाको योजना ऄनसुार वडा स्तरबाट प्राप्त ऄनभलेख (ऄनसुनूच ४ , ५ र ऄनसुनूच ६ को पर) को सनमिा 

गने । 

• पणूय खोप घोषणाको सवेिण सनकएपनछ सम्बनन्त्धत स्वास््य संस्थाको वडाहरुमा पानलका खोप समन्त्वय 

सनमनतबाट ननणयय गरी भेरीनफकेसन नटम गठन गरी भेररनफकेसन गराईने । 

भेररनफकेसन नटममाः 

• पानलका खोप समन्त्वय सनमनत प्रनतनननध  

• पानलका, जन स्वास््य र्ाखा (खोप फोकल पसयन) 

• वडा ऄध्यि/स्वास््यकनमय अनद समावेर् गने (फरक स्वास््य संस्था र फरक वडामा समावेर् गने ) 

• सम्बनन्त्धत पानलकाले मातहतका वडाहरु /स्वास््य संस्थाहरु सवेिण तथा भेररनफकेसन भएपनछ घोषणा गद ै

पानलका समेत ननदनेर्का बमोनजम घोषणा काययक्रमको अयोजना गनुय पदयछ । 

सेवा नदन/ेकाययक्रम सञ्चालन गने ननकायः  

• मखु्य रुपमा पानलका खोप समन्त्वय सनमनत, खोप फााँटले सम्बनन्त्धत गा.पा/न.पा. र वडा, स्वास््य संस्थाहरुसाँग 

समन्त्वय गरी सम्बनन्त्धत स्वास््य संस्थाको समेत सहभानगतामा सञ्चालन गनुयपछय । 

लनित समहूः  

• यो काययक्रम पानलकाहरुको स्वास््य संस्थाहरुको वडाहरुमा गररनेछ । 

• पानलका स्वास््य र्ाखा प्रमखु र खोप फोकल पसयन , पानलका खोप समन्त्वय सनमनतका प्रनतनननध र 

सरोकारवालाहरुको सहभानगतामा सञ्चालन गररनेछ । 

काययक्रम सञ्चालन गनुयपने समयः 

• पानलका, स्वास््य संस्था र वडाको पणूय खोप घोषणाको योजना ऄनसुार स्वास््य संस्था स्तरबाट ऄनगुमनको 

माग भए पनछ (प्रत्येक वषय चैर नभर सवेिण र वैर्ाख नभर प्रमानणकरण) 

• पानलका खोप समन्त्वय सनमनतको ननणयय ऄनसुार पणूय खोप घोषणा , ऄनगुमन, भेररनफकेसनको पवूययोजना 

ऄनसुार पणूय खोप ननदनेर्काको ऄनसुरण गरी । 

बजेट बााँडफााँड ऄथय मन्त्रालयको काययक्रम ननदनेर्का ऄनसुार  

यो काययमा पानलका जन स्वास््य र्ाखा , खोप फोकल पसयनहरुबाट स्वास््य संस्था तथा वडा स्तरमा पणूय खोप 
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सनुननश्चतता काययक्रमको समय समयमा सपुररवेिण गरी घोषणा र नदगोपनामा नतव्रता नदनपुनेछ । 

बजेट खचयः 

• मखु्य रुपमा स्वास््य  संस्था स्तर /वडा स्तरमा सञ्चालन हुने पणूय खोपको नक्रयाकलापलाइ प्रभावकारी , 

व्यवनस्थत रुपमा सञ्चालन गनय ऄनगुमन , सपुररवेिण र सहजीकरण गनय र पणूय खोप घोषणा तथा नदगोपना 

सनुननश्चत गनय ननदनेर्का बमोनजम भेररनफकेसन , सवेिण र घोषणा सभा व्यवस्थापनको लानग योजना बनाइ 

खचय गनुयपदयछ । 

• एक मिु रकम गा.पा./न.पा. मा रहकेोले ईपल्लो ननकायको ऄनगुमन, सपुररवेिण र सहनजकरणको लानग समेत 

न.पा./गा.पा.ले भिुानी गनुय पदयछ । ऄनग्रम योजना बनाइ ऄपगु रकम गा.पा./न.पा. वाट व्यवस्था गनुयपदयछ ।  

नोटः पणूय खोपको सवेिण , भेररनफकेसन, सपुररवेिण, घोषणा सभामा सहभागी अनद नक्रयाकलापलाइ 

प्राथनमकतामा रानख बजेट खचयको योजना बनाईन ुपदयछ । 

सन्त्दभय सामाग्री पणूय खोप घोषणा ननदनेर्का, स्वास््य संस्थाको पणूय खोपको ऄनभलेख, प्रनतवेदन । 

 

वक्रयाकलाप नं १०. बाह्य खोप केन्त्रको भवन वनमागण ७५० वटा (७७ वजल्ला) 

पररचय  अईटरीच सेसनबाट सप्लाइ गररने खोप सेवा गणुस्तरीय र प्रभावकारी बनाइ ए.इ.एफ.अइ कम गनय र सेवा  

सञ्चालनमा सहजता ल्याईन स्थानीय तहको साझेदारीमा सम्पन्त्न गनय यो काययक्रम व्यवस्था गररएको हो । 

ईद्दशे्य • बाह्य केन्त्र (Outreach session) बाट सञ्चालन हुने खोप सेवालाइ प्रभावकारी र गणुस्तरीय बनाइ ऄपेनित 

ईपलनब्ध हानसल गनय र प्राप्त ईपलनब्ध कायम गनय गणुस्तरीय खोप सेवा प्रदान गने स्थान व्यवनस्थत गने । 

• खोप काययक्रम बाहके , गाईाँघर नक्लननक सञ्चालन गनय , अमा समहूको बैठक सञ्चालन तथा स्वास््य 

सम्बनन्त्ध गनतनवनध सञ्चालन गनय सरुनित स्थानको व्यवस्थापन गने । 

• बालबानलका तथा अमाको स्वास््य सेवालाइ ऄझ बढी प्रभावकारी र गणुस्तरीय बनाईन । 

• स्वास््य िेर र स्थानीय ननकायको साझेदारी कायम गने । 

ऄपेनित प्रनतफल • हावा, हुरी, घाम, पानीबाट सेवाग्राही र सेवा प्रदायकलाइ सहज भइ बालबानलका गभयवती , मनहलाहरुको सेवा 

ऄनभवनृद्ध हुनेछ । 

• गणुस्तरीय खोप सेवा र प्रसतुी सेवा सहज नकनसमले सञ्चालन गनय सनकने छ । 

• सेवाको पहुाँच र ईपभोगमा ऄनभवनृद्ध गनय सनकने छ । 

• स्थानीय ननकायकोर ऄपनत्व साझेदारी नवकास भइ सेवा ननरन्त्तर हुने छ । 

सञ्चालन प्रकृया  सञ्चालन नवनधः  

• अ-अफ्नो पानलका ऄन्त्तगयत सञ्चालन हुने खोप केन्त्रहरु/नयााँ स्थापना गररने वडा स्वास््य केन्त्रहरु 

प्राथनमकताको अधारमा ननमायण गनय सम्बनन्त्धत स्वास््य संस्था र वडा सनमनतबाट समेत राय नलइ योजना 

बनाईने । 

• भवन ननमायणको लानग  

- जग्गा र ननमायण गने स्थानको व्यवस्था सनहत  

- स्थानीय वडा तथा स्वास््य संस्थाबाट योजना माग गन े

• ईि योजनाको अधारमा पानलकाले स्वास््य िेरबाट प्राप्त भएको बजेट तथा पानलकाबाट बजेट थप गरी 

स्थानीय ननकायको ननयमानसुार ननमायण गराईन व्यवस्थापन गने (ईपभोिा सनमनत गठन, श्रमदानको व्यवस्था, 

स्थानीय श्रोत साधनको व्यवस्था, ईपभोिा सनमनतलाइ पेश्की अनद) 

• भवन/कोठा ननमायण गदाय खोप  केन्त्र भवन /वडा स्वास््य केन्त्र स्थापना गने ननदनेर्का बमोनजम ननम्नतम 

मापदण्ड परुा भएको हुनपुनेछ । अवश्यकताको अधारमा स्थानीय ननकायले धेरै संख्यामा र ठूलो अकारमा 

पनन बनाईन सक्नेछ । 

• खोप सेवा सञ्चालनको लानग फननयचर /सामाग्री पानलका/वडा कायायलय /स्थानीय स्तरबाट नै व्यवस्था गने 

सनुननश्चत गनुयपदयछ ।   

• स्वास््य केन्त्र स्थापना गदाय ईि स्थानमा खोप केन्त्रको लानग कोठाको ऄननवायय व्यवस्था समेत हुने गरी 

ननमायण गनुय पनेछ । ईि कायय गदाय स्थानीय श्रोत साधनको ऄनधकतम ईपयोग गरी स्थानीय साझेदारीमा ननमायण 

गनुयपनेछ । 

• पानलका स्वास््य र्ाखाबाट मातहतका स्वास््य संस्था र वडाहरुमा समन्त्वय गरी काययक्रमको बारेमा जानकारी 
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गराइ साझेदारी तथा ननमायण काययको योजना तयार गनुयपदयछ ।  

• स्थानीय स्वास््य संस्थाहरुसाँगको पानलका स्तरको ऄनभमनुखकरण काययक्रममा यो काययको समेत जानकारी 

गराइ योजना, समन्त्वय र ऄनगुमन र सपुररवेिण गनुयपदयछ । 

• ईि भवनको नक्सा , लगत आनिमेट, मलू्याकंन अनद स्थानीय पानलकाका तोनकएका प्रानवनधकबाट नै गराईन ु

पनेछ । 

सेवा नदन/ेकाययक्रम सञ्चालन गने ननकायः  

• सम्बनन्त्धत पानलका, वडा कायायलय, स्वास््य संस्था व्यवस्थापन सनमनत 

लनित समहूः  

• स्वास््य संस्था नभएका वडाहरुको खोप  केन्त्रमा सेवा नलन अईने बालबानलका , गभयवती मनहला तथा 

सरोकारवाला ननकायहरु 

• स्थानीय ननकाय, स्थानीय स्वास््य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सनमनत र स्वास््य संस्था  

काययक्रम सञ्चालन गनुयपने समयः 

• तोनकएको चौमानसक नभर । 

बजेट बााँडफााँड ऄथय मन्त्रालयको काययक्रम ननदनेर्का ऄनसुार  

१. अनथयक ऐन /ननयम/सावयजननक खरीद ऐन २०६३ र ननयमावली २०६४ ऄनसुार खचयको व्यवस्था गनुयपनेछ । 

स्थानीय ननकायको अफ्नो ऐन ननयमानसुार ननणयय गरी स्थानीय ईपभोिा सनमनत माफय त ननमायण गराईने प्रनक्रयाबाट 

पेश्की नदइ कायय गराईन ुपदयछ । 

२. यस काययको लानग यो काययक्रममा १ खोप केन्त्रको लानग ऄनधकतम रु. ३ लाख नवननयोनजत गररएको छ । 

पानलकाहरुले सोही ऄनसुार साझेदारी गरी तोनकएको लक्ष्य ऄनसुार कायय गराईन ुपदयछ । 

सन्त्दभय सामाग्री ननदनेर्कामा ईल्लेख भए ऄनसुार एवं सावयजननक खररद ऐन तथा ननयमावली । 

 

वक्रयाकलाप नं ११. वनयवमत खोप सेवा माफग त सरसफाइ प्रवधगन कायगक्रममा सहभागी मवहला स्वयम ्सेववका खचग 

पररचय  नवगतमा खोप सेवा माफय त सरसफाइ प्रवधयनको लानग मनहला स्वयमसेनवका माफय त किा सञ्चालन गरे बापत 

पाररश्रनमक भिुानी गरररहकेोमा सो काययक्रमलाइ ननरन्त्तर गनयको  लानग यो काययक्रमको  व्यवस्था गररएको छ । 

ईद्दशे्य • मनहला स्वास््य स्वयंसेनवका माफय त सरसफाइ प्रवधयन काययक्रम ननरन्त्तर सञ्चालन गने । 

• खोप सेवामा पहुाँच वनृद्ध गरर पणूय खोप सनुननश्चत गने । 

• बालबानलका र अमाको स्वास््य प्रवधयन गने । 

ऄपेनित प्रनतफल • पानलका तह ऄन्त्तगयतका वडा/स्वास््य संस्थाहरुको समस्याको पनहचान भइ स्थानीय स्तरमा समाधानका 

लागी सरोकारवालाहरुको खोप सेवामा साझेदारी , सहभानगता वनृद्ध भइ लनित बालबानलकाहरुले तोनकएका 

सबै खोप ननरन्त्तर पाएको सनुननश्चत हुनेछ ।  

• स्थानीय ननकायको योजनामा खोप सेवा समावेर् भइ ऄपनत्व नवकास हुनेछ । 

• सम्बनन्त्धत न.पा. र गा.पा. हरुको खोप सकू्ष्म योजना तयार भइ गणुस्तरीय तथा सलुभ खोप सेवा सञ्चालन 

हुनेछ । 

• पणूय खोप सनुननश्चतता र नदगोपनाको ननरन्त्तरता हुनेछ । 

सञ्चालन प्रकृया  सञ्चालन नवनधः  

• नजल्ला जन /स्वास््य कायायलय  खोप फोकल  पसयनले ईि काययक्रमको औनचत्य , सञ्चालन प्रनक्रया बारे 

स्थानीय ननकायसाँग समन्त्वय एवं जानकारी गराईने । 

• स्वास््य संस्था ऄन्त्तगयत सञ्चालन हुने खोप केन्त्रमा मनहला स्वास््य स्वयंसेनवकाबाट सञ्चालन भएको 

स्वास््य प्रवधयन काययक्रमको प्रनतवेदन नलइ सम्बनन्त्धत स्वास््य संस्थाले गा.पा. , न.पा. र तोनकएको ननकायमा 

पेर् गने ।  

• न.पा./गा.पा. स्तरीय मातहतका स्वास््य संस्था ऄनसुार मातहतमा सञ्चालन हुने खोप केन्त्र र स्वास््य प्रवधयन 

काययक्रमको अधारमा न.पा. , गा.पा. जनस्वास््य आकाइ खोप फोकल पसयनले समन्त्वय गरी मनहला स्वास््य 

स्वयंसेनवकालाइ ईपलब्ध गराईनपुने यातायात खचयको योजना बनाइ सम्बनन्त्धत स्वास््य संस्था माफय त भिुानी 

गने व्यवस्था नमलाइ नबल भपायइ तथा नववरणहरु ऄध्यावनधक गने । 

• नवननयोनजत बजेटबाट सम्बनन्त्धत गा.पा. , न.पा. को योजना ऄनसुार स्वास््य संस्था तथा खोप केन्त्रमा 
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काययक्रम सञ्चालनको ऄवस्थाको बारेमा सानवक नजल्ला स्वास््य कायायलयका खोप फोकल पसयन माफय त 

ऄनगुमन तथा समन्त्वय गने । 

सेवा नदन/ेकाययक्रम सञ्चालन गने ननकायः  

• यो काययक्रमको व्यवस्थापन, सञ्चालन र ऄनगुमन गने प्रमखु नजम्मेवारी सम्बनन्त्धत न.पा/गा.पा. र ऄन्त्तगयतका 

स्वास््य संस्थाको हुनेछ ।   

• काययक्रम सञ्चालनमा सानवक नजल्ला /जन स्वास््य कायायलय खोप फोकल पसयन , न.पा, गा.पा. को  

जनस्वास््य/स्वास््य र्ाखाको खोप सेवा हनेे फोकल पसयनले प्रानवनधक सहयोग , सहजीकरण र ऄनगुमन 

गनुयपनेछ । 

लनित समहूः  

• यो काययक्रम सम्बनन्त्धत गा.पा. , न.पा. ऄन्त्तगयतका सबै स्वास््य संस्थाहरु र खोप केन्त्र स्तरमा सञ्चालन हुने 

सरसफाइ प्रवधयन काययक्रम सञ्चालन गने मनहला स्वास््य स्वयंसेनवकाहरु  

काययक्रम सञ्चालन गनुयपने समयः 

• स्वीकृत काययक्रममा ईल्लेख भए ऄनसुार प्रत्येक खोप सेसनमा मनहनामा एक पटक ननरन्त्तर 

बजेट बााँडफााँड ऄथय मन्त्रालयको काययक्रम ननदनेर्का ऄनसुार  

• यो काययक्रम सम्बनन्त्धत न.पा., गा.पा ऄन्त्तगयत स्वास््य संस्था तथा तोनकएका खोप केन्त्रहरुमा मनहला स्वास््य 

स्वयंसेनवकाबाट सञ्चालन हुने स्वास््य प्रवधयन काययक्रम र खोप काययमा सहयोग गरे बापत मनहला स्वास््य 

स्वयंसेनवकालाइ प्रनत मनहना/पटक/नदन रु.४००/- का दरले यातायात खचय ईपलब्ध गराईनपुनेछ ।  

• ईि काययक्रम सम्पन्त्न भएको प्रनतवेदन सम्बनन्त्धत स्वास््य संस्थाबाट प्राप्त भएपनछ गा.पा. , न.पा. ले 

भिुानीको व्यवस्था गनुयपदयछ । यो काययमा गा.पा. , न.पा. को जनस्वास््य र्ाखाका खोप फोकल पसयनले 

अवश्यक समन्त्वय गनुयपदयछ । 

• समदुाय स्तरमा कायय गरे बापत स्वयंसेनवकालाइ स्थानीय स्तरमै ईि रकम भिुानी गनुयपने भएकोले न.पा. 

गा.पा. को फोकल पसयन वा सम्बनन्त्धत स्वास््य संस्थाको कमयचारीलाइ ऄनग्रम पेश्की ईपलब्ध गराइ 

भिुानीको व्यवस्था सहज बनाईनपुदयछ वा न.पा. , गा.पा. को ननणयय ऄनसुार मातहतका स्वास््य संस्थामा 

रहकेा स्वयंसेनवकाको संख्याको अधारमा अवश्यक रकम एकमिु सम्बनन्त्धत स्वास््य संस्था सञ्चालन तथा 

व्यवस्थापन सनमनतको खातामा पेश्की वा ऄनदुान नदन सनकनेछ । 

सन्त्दभय सामाग्री सरसफाइ प्रवधयन किा सञ्चालन ननदनेर्का, सोसाँग सम्बनन्त्धत र्ैनिक सामग्री र मानथ ईल्लेख भएऄनसुारको खचय 

नववरण 

 

कायगक्रमको नामः अआएमएनअआवसअआग सेवा 

वक्रयाकलाप नं. १ वबरामी नवजात वर्रु्को लावग वनरु्ल्क ईपचार (कायगक्रम लागु भएका ऄस्पताल वनरु्ल्क ईपचार) 

पररचय  नेपाल सरकारबाट प्रदरे् तहमा सञ्चालन हुन ेसम्पणुय तोनकएका ऄस्पतालहरुबाट ननर्लु्क रुपमा नवजात नर्र् ु

(जन्त्म ेदनेख २८) नदनलाइ ईपचारको व्यवस्था नमलाइएको छ । 

ईद्दशे्य नबरामी नवजात नर्र्लुाइ ननरन्त्तर ननःर्लु्क ईपचार सेवा ईपलब्ध गराईन े। 

ऄपेनित प्रनतफल नबरामी नवजात नर्र्कुो ननःर्लु्क ईपचार गरी नबरामी दर र मतृ्यदुरमा कनम ल्याईने ।  

सञ्चालन प्रकृया  सञ्चालन नवनधः 

• ‗नबरामी नवजात नर्र् ु ननःर्लु्क ईपचार सेवा काययक्रम कायय नवनध ननदनेर्का २०७४‘ मा ईल्लेख भए 

ऄनसुार गनुयपन ेछ । 

• नवजात नर्र् ुभनाय भइ ईपचार गदाय ईपचाररत रहाँदासम्मको लानग सम्पणूय ईपचार (जस्तै ल्याब, जााँच, औषधी, 

भनाय अनद) सेवा ननःर्लु्क रुपमा ईपलब्ध गराईन ुपनेछ । 

• सोही ऄस्पतालमा प्रसतूी पश्चात नवजात नर्र्लुाइ भनाय गनुयपन ेभएको ऄवस्थामा नवजात नर्र्कुो नडस्चाजय 

वा ऄन्त्य मानथल्लो ननकायमा प्रेषण नभएसम्म सतु्केरी मनहलालाइ समेत बस्ने व्यवस्था नमलाईन ुपनेछ ।  

• नवजात नर्र्लुाइ लामो समयसम्मको लानग ईपचार गनय अवश्यक परेको खण्डमा नर्र्लुाइ भनाय गदायको ईमेर 

२८ नदन नभर हो तर २८ नदन नभर कुनय पनन नदनमा नबरामी बच्चा ईपचारका लानग अएमा त्यसलाइ अधार 

मानी बााँकी जनत नदन ईपचार सेवा प्रदान गनुयपन ेहो सो ऄवनधको पनन ननःर्लु्क ईपचार गनुय पदयछ ।  

• एक पटक ईपचार गरी घर पठाआएको नवजात नर्र्लुाइ पनुः २८ नदन नभरको नर्र् ुईपचार नलन अएमा वा 
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ईपचारको लानग भनाय गनुयपन ेभएमा पनन सो नवजात नर्र्लुाइ पनुः ननःर्लु्क ईपचार गनुयपनेछ । 

• ननदनेर्का पररमाजयन गने काययक्रम रहकेोले संर्ोधन भएको ऄवस्थामा सोही ऄनसुार काययक्रम सञ्चालन तथा 

सम्पादन गन े। 

लनित समहूः  

• २८ नदनका नबरामी नवजात नर्र्हुरू । 

सेवा/काययक्रम सञ्चालन गन ेननकायः 

• ऄञ्चल, नजल्ला ऄस्पताल, ईप–िेरीय, िेरीय ऄस्पतालहरुबाट नवजात नर्र्लुाइ ननःर्लु्क सेवा ईपलब्ध 

गराईन ुपनेछ । 

सन्त्दभय सामाग्री नबरामी नवजात नर्र् ुननःर्लु्क ईपचार सेवा काययक्रम कायय नवनध ननदनेर्का २०७४ 

बजेट बााँडफााँड ननम्न सचुी ऄनसुार 

 

क्र.स. वजल्ला स्थानीय तह बजेट रू लाखमा 

१ ताप्लेजङ्ुग फुङलीङ नगरपानलका  १५ 

२ पााँचथर नफनदम नगरपानलका  १५ 

३ आलाम इलाम नगरपानलका  २० 

४ संखवुासभा चैनपरु नगरपानलका  १५ 

५ तेह्रथमु म्याङलुङ नगरपानलका  १५ 

६ भोजपरु भोजपरु नगरपानलका  १५ 

७ धनकुटा धनकुटा नगरपानलका  १५ 

८ सनुसरी आनरुवा नगरपानलका  १५ 

९ सोलुखम्ब ु सोलुदधुकुण्ड  नगरपानलका  १० 

१० खोटाङ्ग नदिेल रुपाकोट मझवुागढी  नगरपानलका १५ 

११ ईदयपरु कटारी नगरपानलका  १५ 

१२ ईदयपरु नरयगुा नगरपानलका  १५ 

१३ ओखलढुङ्गा नसनद्धचरण नगरपानलका  १५ 

१४ नसराहा नसरहा नगरपानलका  ४० 

१५ महोिरी जलेश्वर नगरपानलका  ३० 

१६ सलायही मलंगवा  नगरपानलका  ४० 

१७ नसन्त्धलुी कमलामाइ नगरपानलका  २५ 

१८ रामेछाप मन्त्थली नगरपानलका  २० 

१९ दोलखा नजरी नगरपानलका  २० 

२० नसन्त्धपुाल्चोक चौतारा सागाचोकगढी नगरपानलका  २० 

२१ रसवुा गोसाइकुंण्ड गाईाँपानलका १० 

२२ धानदङ्ग नीलकण्ठ नगरपानलका  ३० 

२३ नवुाकोट नवदरु नगरपानलका  १५ 

२४ भिपरु भिपरु नगरपानलका  २५ 

२५ काभ्रेपलान्त्चोक नमोबदु्ध नगरपानलका  १० 

२६ मकवानपरु हटेौंडा ईप-महानगरपानलका ३० 

२७ रौतहट गौर नगरपानलका  ४० 

२८ बारा कलैया ईपमहानगरपानलका ३० 

२९ कनपलवस्त ु कनपलवस्त ुनगरपानलका  ४० 

३० ऄघायखााँची सनन्त्धखकय  नगरपानलका  २० 

३१ पाल्पा तानसेन नगरपानलका  २० 

३२ गलु्मी रेसुंगा नगरपानलका  २० 
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३३ स्याङ्गजा पतुलीबजार नगरपानलका  ३० 

३४ तनहुाँ व्यास नगरपानलका  ३० 

३५ गोरखा गोरखा नगरपानलका  ३० 

३६ मनाङ्ग चाम ेगाईाँपानलका ५ 

३७ लम्जङ्ुग बेसीर्हर नगरपानलका  २० 

३८ पवयत कुश्मा नगरपानलका  १५ 

३९ म्याग्दी बेनी नगरपानलका  १० 

४० मसु्ताङ्ग घरपझोङ गाईाँपानलका ५ 

४१ मगु ु छायााँनाथ रारा नगरपानलका  १० 

४२ डोल्पा ठूलीभेरी नगरपानलका  १० 

४३ हुम्ला नसमकोट गाईाँपानलका १० 

४४ जमु्ला चन्त्दननाथ नगरपानलका ६० 

४५ कानलकोट खााँडाचक्र नगरपानलका  २० 

४६ रूकुम मनुसकोट नगरपानलका  २० 

४७ रोल्पा रोल्पा नगरपानलका  २० 

४८ प्यठूान प्यठूान नगरपानलका  २० 

४९ सल्यान र्ारदा नगरपानलका  २० 

५० बनदयया गलुररया नगरपानलका  ३० 

५१ जाजरकोट भेरीमानलका नगरपानलका २० 

५२ दलेैख नारायण नगरपानलका  २५ 

५३ डोटी नदपायल नसलगढी नगरपानलका  १५ 

५४ ऄछाम मंगलसेन नगरपानलका  २० 

५५ बाजरुा बनडमानलका नगरपानलका  १५ 

५६ बझाङ्ग जयपृ् वी नगरपानलका  १५ 

५७ दाचुयला महाकाली नगरपानलका  १५ 

५८ बैतडी दर्रथचन्त्द नगरपानलका  १५ 

५९ नवलपरासी (बदयघाट ससु्ता पवूय) कावासोती नगरपानलका  ३० 

 

कायगक्रमको नामः पोषण सेवा 

वक्रयाकलाप नं १. वभटावमन ए क्याप्सलु अम ववतरण कायगक्रमका लावग म.स्वा.स्व.से. पररचालन खचग (२ चरण कावतकग  र 

वैर्ाख)    

पररचय ६ दनेख ५९ मनहनाका बालबानलकाहरुलाइ नभटानमन ―ए‖ र १२ दनेख ५९ मनहनासम्मका बालबानलकाहरुलाइ 

जकुाको औषनध वषयमा २ पटक (कानतयक र वैर्ाख मनहनामा) खवुाईन ेकाययक्रममा पररचालन हुन ेम.स्वा.स्व.से. 

हरुलाइ एक पटकमा २ नदन गरी चार नदनको यातायात खचय ईपलब्ध गराइएकोमा सो को ननरन्त्तरताका लानग यो 

नक्रयाकलापको व्यवस्था गररएको छ । 

ईदे्दश्य मनहला स्वास््य स्वयम ्सेनवकाले लनित ईमेरका बालबानलकाहरुलाइ  नभटानमन  ―ए‖ तथा जकुाको औषनध 

खवुाईन सहजताका लानग यातायात खचय ईपलब्ध गराईन ु। 

ऄपेवक्षत प्रवतफल वैर्ाख र कानतयकको नभटानमन ए तथा जकुाको औषनध अम नवतरण  ऄनभयान ऄन्त्तगयत ५२००० मनहला 

स्वास््य स्वयम ्सेनवकाले लनित ईमेरका ६ दनेख ५९ मनहनाका  २६६८५४० बालबानलकाहरुलाइ नभटानमन 

―ए‖ तथा जकुाको औषनध खाएको हुनेछन ्।  

सञ्चालन प्रकृया  सञ्चालन वववध  

वैर्ाख र कानतयकको नभटानमन ए तथा जकुाको औषनध अम नवतरण ऄनभयान सम्पन्त्न भए पश्चात ्म.स्वा.स्व.से. 

हरुलाइ यो पररचालन खचय ईपलब्ध गनुयपनेछ । यस काययक्रमको बजेट महा/ईप-महा/न.पा./गा.पा. मा ईपलब्ध 
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वक्रयाकलाप नं २. एकीकृत वर्रु् तथा बाल्यकालीन पोषण र सकु्ष्म पोषकतत्व (बाल वभटा) समुदाय प्रवधगन कायगक्रम 

सवमक्षा, पुनरावलोकन र वनरन्त्तर सञ्चालन २७ वजल्ला    

गराइएको छ । सम्बनन्त्धत पानलकाले स्वास््य आकाइमा काययरत स्वास््यकमीलाइ पेश्की नदइ ननज माफय त 

सम्बनन्त्धत स्वास््य संस्था प्रमखुलाइ नभटानमन ए र ऄल्बेन्त्डाजोलको अपनूतय समयमा अवश्यक रकम र ररपोटय 

ईपलब्ध गराईने । काययक्रम सम्पन्त्न भएको एक हप्ता नभर म.स्वा.स्व.से. ले पैसा बझेुको भरपाइ सनहत नभटानमन 

ए र ऄल्बेन्त्डाजोल खवुाएको ररपोटय सम्बनन्त्धत पानलकामा बझुाईन ुपनेछ ।  

लवक्षत समूहः 

• मनहला स्वास््य स्वयम ्सेनवका 

सेवा वदने र कायगक्रम सञ्चालन गने वनकायः 

• नगरपानलका/गााँईपानलका ऄन्त्तगयतका सम्बद्ध स्वास््य संस्थाहरु  

सेवा र कायगक्रम सञ्चालन गनुग पने समयः  

• स्वीकृत काययक्रममा ईल्लेख भए ऄनसुार काययक्रम सम्पन्त्न गनुयपनेछ । 

कायगक्रम ऄनुगमन तथा सपुररवेक्षण: 

• पररवार कल्याण महार्ाखा/प्रादनेर्क ननकायले अवश्यकतानसुार काययक्रमको ऄनगुमन गनेछ । 

ऄवभलेख तथा प्रवतवेदन 

काययक्रम सम्पन्त्न भए पश्चात प्रादनेर्क  मन्त्रालय/संघीय मन्त्रालय, स्वास््य सेवा नवभाग , पररवार कल्याण 

महार्ाखा, पोषण र्ाखा, टेकुमा ननम्न  प्रनतवेदनहरु  पठाईनपुने छ: 

• स्वास््य संस्था र पानलकाका स्वास््यकमी  तथा प्रनतनननधहरुले काययक्रम सम्पन्त्नताको नवस्ततृ  प्रगनत 

प्रनतवेदन  

• पानलकाल ेचौमानसक र वानषयक रुपमा एक प्रनत अनथयक तथा भौनतक प्रगनत प्रनतवेदन (ऄनसुचूी २)   

बजेट बाूँडफाूँड प्रनत स्वयमसेनवका रू. ४००/- प्रनत नदन 

सन्त्दभग सामाग्री नेपाल सरकार, बजेट विव्य तथा सानवक पररवार स्वास््य महार्ाखा , स्वास््य सेवा नवभागको पररपरानसुार 

अनद 

पररचय  नेपालमा कररब ३६ प्रनतर्त बालबानलकाहरू कुपोनषत भएको , २ वषय मनुनका बालबानलकामा ६६ प्रनतर्त 

रिऄल्पता रहकेो (NDHS 2016) समदुायमा नर्र् ुतथा बाल्यकालीन अहार सम्बनन्त्ध जानकारी कम भएको 

नवनभन्त्न ऄध्ययन र ऄनसुन्त्धानले दखेाएको छ । यस नस्थनतमा , यो समस्यालाइ समाधान गने ईदशे्यको साथ 

स्वा.ज.म.,स्व.से.नव. को नमनत २०६७।०१।३० को ननणयय ऄनसुार अ.व. २०६६।६७ बाट लाग ुहुने गरर पनहलो 

चरणमा ६ नजल्ला क्रमर्ः मकवानपरु , पसाय, पाल्पा, रूपन्त्दहेी, गोरखा र रसवुामा बहु  सकू्ष्म पोषण तत्व–बाल 

नभटाको नवतरण र समदुायमा अधाररत नर्र् ुतथा बाल्यकालीन पोषण प्रवधयन काययक्रमको पाइलनटङ्ग चरण 

परुा भएको नथयो । यस चरणको सफलतापवुयक सञ्चालन पश्चात् अ.व. २०६९।७० मा थप ९ नजल्ला क्रमर्ः 

संखवुासभा, सनुसरी, मोरङ्ग, कनपलवस्त,ु दाङ्ग, रूकुम, डडेलधरुा, ऄछाम, बनदययामा सञ्चालन हुाँद ै

अएकोमा अ.व. २०७५ /७६ सम्म अआपगु्दा ३० वटा नजल्लामा नबस्तार भइ  सञ्चालन हुने भएको छ । यो 

काययक्रमलाइ क्रनमक रूपमा दरे्व्यापी लाग ूगने योजना रानखएको छ । 

ईदे्दश्य • बालबानलकामा नवद्यमान रिऄल्पताको नस्थनतमा कमी ल्याईने तथा ईनीहरुको अहार व्यवहारमा 

ऄपेनित सधुार ल्याईने । 

• नर्र् ु तथा बाल्यकालीन पोषण र सकू्ष्म पोषक तत्व (बालनभटा) सम्बनन्त्ध अपनुतय, काययक्रमका मखु्य 

सन्त्दरे्, ऄनगुमन, ऄनभलेख र प्रनतवेदनबारे स्वास््यकमीको िमता ऄनभवनद्ध गन े। 

• अमा/ऄनभभावक, स्वास््यकमी तथा समदुायका सदस्यहरू समि नर्र् ु तथा बाल्यकालीन पोषण र 

बालनभटाबारे जनचेतना ऄनभवनृद्ध गन े। 

ऄपेवक्षत प्रवतफल • ६ दनेख २३ मनहनाका बालबानलकाहरुको नवद्यमान पोषण ऄवस्थामा सधुार अईन े 

• स्वास््यकमीहरुको िमता ऄनभवनृद्ध हुन े

• चेतना ऄनभवनृद्ध हुन े

सञ्चालन प्रकृया  यस नक्रयाकलाप सञ्चालनको लानग नवस्ततृ ननदनेर्काको साथै मलुतः ननम्नानसुार गनतनवनध गनुयपनेछः  
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स्वास््य ससं्था प्रमुखहरूको सवमक्षा गोष्ठी: 

• स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने चौमानसक सनमिा गोनष्ठ वा ऄन्त्य काययक्रमसाँग ै१ नदन ेएकीकृत नर्र् ुतथा 

बाल्यकालीन पोषण र बाल नभटा समदुाय प्रवधयन काययक्रमको सनमिा सञ्चालन गन े। 

• वानषयक सनमिा गोष्ठीमा एनककृत नर्र् ुतथा बाल्यकालीन पोषण र बाल नभटा समदुाय प्रवधयन काययक्रमको 

पनन सनमिा गने । 

• काययक्रमसाँग सम्बनन्त्धत लनित गरे ऄनसुारको प्रगनतको ऄवस्था, सधुार गनुय पन ेऄवस्था तथा नसकाइको 

नवशे्लषण गने र खास सवाल पनहचान गरी ऄको योजनामा समावेर् गराईन े। 

• यो सनमिा गोष्ठीमा अईन ु भन्त्दा पनहला स्वास््य संस्था स्तरीय ननयनमत सनमिा बैठकमा नर्र् ु तथा 

बाल्यकालीन पोषण तथा बालनभटा सम्बनन्त्ध छलफल गन े। 

स्वास््य अमा समुहलाइ वर्रु् तथा बाल्यकालीन पोषण र बालवभटा सम्बन्त्धी ऄवभमुवखकरण तथा 

पोवषलो वलटो, जाईलो तयारी सम्बवन्त्ध प्रदर्गनीः 

• १००० नदनका मनहलाहरूलाइ स्वास््य अमा समहुमा समावेर् गरी एकीकृत नर्र् ुतथा बाल्यकालीन 

पोषण र बालनभटा सम्बनन्त्ध ऄनभमनुखकरण गन े। 

• वषयको २ पटक, जनु बेलामा बालनभटा अम नवतरण गररन्त्छ, त्यो समयमा ऄनभमनुखकरण र पोनषलो नलटो, 

जाईलो बनाईन नसकाईन े काययक्रम सञ्चालन गन े । सो काययक्रममा तयार पाररएको पोनषलो नलटो, 

जाईलोमा बालनभटा नमसाएर सबै ६ दनेख २३ मनहनाका बालबानलकालाइ खवुाईन े। 

• पोनषलो नलटो, जाईलो बनाईन प्रदर्यनीका लानग चानहन े सम्पणुय सामाग्रीहरू जस्तै ऄन्त्न, गेडागडुी र 

भााँडाहरूको स्थानीय स्तरबाट न ैव्यवस्था गन े।  

• श्रोत व्यनिको रूपमा म.स्वा.स्व.से. पररचालन गन े। 

• सम्बनन्त्धत स्वास््य संस्थाले ऄनगुमन तथा सपुररवेिण गन े। 

• यो नक्रयाकलाप सञ्चालन गनय म.स्वा.स्व.से. हरूलाइ १ नदनको भिा, पोनषलो नपठो बनाईन चानहन ेसम्पणुय 

सामाग्रीहरू जस्तै ऄन्त्न, गेडागडुीको खचयको व्यवस्था सनहत बजेट नवननयोजन गररएको छ । 

• नर्र् ुतथा बाल्यकालीन पोषण र बाल नभटाको महत्व, खवुाईने तररका, सरसफाइ, स्तनपान, परुक खाना 

अनदको बारेमा छलफल गन े। 

मवहला स्वास््य स्वयम सेववकाहरुको १ वदने सवमक्षा गोष्ठी: 

• स्थानीय तहका सब ैमनहला स्वास््य स्वयम सेनवकाहरुको एकीकृत नर्र् ुतथा बाल्यकालीन पोषण र सकू्ष्म 

पोषकतत्व (बाल नभटा) समदुाय प्रवधयन सम्बनन्त्ध १ नदन ेऄनभमनुखकरण तथा सनमिा सञ्चालन गनुय पने । 

• यो ऄनभमनुखकरण तथा सनमिा गोष्ठी सम्बनन्त्धत स्वास््य संस्था प्रमखुले सञ्चालन गनुय पनेछ । यसका 

लानग अवश्यकता ऄनसुार ऄन्त्य एक जना स्वास््यकमीको सहयोग नलन सक्नेछ ।  

एवककृत वर्रु् तथा बाल्यकालीन पोषण  र बालवभटा समुदाय प्रवधगन कायगक्रम सम्बवन्त्ध रेवडयो 

सन्त्देर्हरू स्थानीय भाषामा ववकास गरी स्थानीय रेवडयो, एफ.एम.बाट प्रसारण गने । 

लवक्षत समूहः 

• ६ दनेख २३ मनहना ईमेर समहूका बालबानलकाहरु । 

सेवा वदने र कायगक्रम सञ्चालन गने वनकायः 

• सम्बनन्त्धत नगरपानलका तथा गाईाँपानलका र मातहतका स्वास््य संस्था 

सेवा र कायगक्रम सञ्चालन गनुग पने समयः  

• स्वीकृत काययक्रममा ईल्लेख भए ऄनसुार काययक्रम सम्पन्त्न गनुयपनेछ । 

कायगक्रम ऄनुगमन तथा सपुररवेक्षण: 

• पररवार कल्याण महार्ाखा/प्रादनेर्क ननकायले अवश्यकतानसुार काययक्रमको ऄनगुमन गनेछ । 

ऄवभलेख तथा प्रवतवेदन 

काययक्रम सम्पन्त्न भए पश्चात प्रादनेर्क  मन्त्रालय/संनघय मन्त्रालय,  स्वास््य सेवा नवभाग , पररवार कल्याण 

महार्ाखा, पोषण र्ाखा, टेकुमा ननम्न   प्रनतवेदनहरु पठाईनपुने छ: 

• सम्बनन्त्धत स्वास््य संस्था र  पानलकाका स्वास््यकमी तथा प्रनतनननधहरुले काययक्रम सम्पन्त्नताको नवस्ततृ 

प्रगनत प्रनतवेदन  

• पानलकाल ेचौमानसक र वानषयक रुपमा एक प्रनत अनथयक तथा भौनतक प्रगनत प्रनतवेदन (ऄनसुचूी २)  



 

 

89 

 

 

वक्रयाकलाप नं ३. वर्घ्र कुपोषणको एकीकृत व्यवस्थापन कायगकम वनरन्त्तर सञ्चालन (कायगक्रम वनरन्त्तरता , पुनरावलोकन 

तथा नयाूँ तथा ववध्यमान स्वास््यकमींहरूको ज्ञान वसप क्षमता ऄवभवृवद्ध- २३ वजल्लाका २५८ पावलकाहरु भूकम्प 

प्रभाववत वजल्ला समेत)   

बजेट बाूँडफाूँड अवश्यकता ऄनसुार 

सन्त्दभग सामाग्री IYCF Policy, IYCF-MNP कायय सञ्चालन ननदनेर्का, मापदण्ड अनद 

पररचय  नवगतमा नर्घ्र कुपोषणको व्यवस्थापन अकनस्मक तथा मानवीय संकटको ऄवस्थामा मारै गने गररन्त््यो। ती 

ऄवस्थामा नर्घ्र कुपोषण भएका बालबानलकालाइ ऄन्त्तरङ्ग ईपचार सेवा ऄन्त्तगयत नवर्ेष ईपचार किमा भनाय 

गरी ईपचार गररन्त््यो । यद्यनप , अकनस्मक तथा मानवीय संकटको ऄवस्थामा बाहके साधारण ऄवस्थामा पनन 

बालबानलकामा नर्घ्र कुपोषणको प्रकोप बढी दनेखएकोले स्वास््य तथा पोषण सम्बनन्त्ध ऄन्त्य नवकासका 

काययक्रमहरुसाँगै यसको ईपचार तथा व्यवस्थापन गनय अवश्यक छ भन्त्ने धारणा ऄनरुुप सन २००० को दर्कमा 

समदुायमा अधाररत नर्घ्र कुपोषणको व्यवस्थापन काययक्रम (Community-based Management of 

Acute Malnutrtion-CMAM) को र्रुुवात भएको नथयो । नेपालमा २००८ मा यस काययक्रमको सम्भाव्यता 

ऄध्ययन गरी सो को अधारमा सन ्२००८ मा तीनवटा नजल्लाहरु (मगुु , ऄछाम र बनदयया) यसको परीिण 

काययक्रम सञ्चालन गररएको नथयो। परीिण काययक्रमको मलु्यांकनबाट CMAM  ऄवधारणा ऄनरुुप काययक्रम 

सञ्चालन गदाय धेरै भन्त्दा धेरै नर्घ्र कुपोषणग्रस्त बालबानलकाको समय  मै पनहचान गरी प्रभावकारी रुपमा 

नतनको ईपचार तथा व्यवस्थापन गनय सनकने भएकोले सन ्२००९ बाट क्रमबद्ध रुपमा नर्घ्र कुपोषणको प्रकोप 

बढी भएका नजल्लाहरुमा CMAM काययक्रमको नबस्तार गरराँद ैअएको छ । 

नव.सं. २०७२ वैर्ाखको महाभकूम्पबाट ऄनत प्रभानवत १४ नजल्लाहरु र नव.सं. २०७४ श्रावणमा अएको 

बाढीले ऄनत प्रभानवत ११ नजल्लाहरु समेत गरी अ.व. २०७४ /०७५ सम्ममा ५० वटा नजल्लाहरुमा यो 

काययक्रमको नबस्तार भइसकेको छ । CMAM  काययक्रम ऄन्त्तगयत कडा नर्घ्र कुपोषणको मारै ईपचार तथा 

व्यवस्थापन गररएकोमा मध्यम नर्घ्र कुपोषणको पनन व्यवस्थापन गनुयपने अवश्यकतालाइ मनन गरी हाल नर्घ्र 

कुपोषणको एनककृत व्यवस्थापन -(Integrated Management of Acute Malnutrition-IMAM) 

काययक्रमको ऄवधारणा ऄनरुुप रानरिय ननदनेर्का तयार पारी यो काययक्रम सञ्चालन भइरहकेो छ ।  

हालसम्ममा यस काययक्रम माफय त प्रभावकारी रुपमा नर्घ्र कुपोषण भएका बालबानलकाको पनहचान गरी ईपयिु 

ईपचार तथा व्यवस्थापन भइरहकेो छ । यद्यनप , काययक्रममा भनाय भइ ईपचार र्रुु भइसकेपनछ नबचैमा ईपचार 

छोड्न,े परूा ईपचार नगने , नचनकत्सनकय जनटलता भएका बालबानलकालाइ ऄन्त्तरङ्ग ईपचार सेवा केन्त्रमा 

पे्रषण गरे बमोनजम नलाने गरेको र त्यस्ता बालबानलकाको ऄनगुमन , पोषण परामर्य तथा पनुः ईपचारमा केनह 

कमी कमजोरी दनेखएकोले काययक्रमको सनमिा अवश्यक समाधानका ईपायहरु पनहचान गनयको लानग चालु 

अ.व. मा यस नक्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो । 

ईदे्दश्य • नर्घ्र कुपोषणको एकीकृत व्यवस्थापन काययक्रम ऄन्त्तगयत स्वास््यकमी, मनहला स्वास््य स्वयम सेनवका 

लगायत सम्बनन्त्धत ऄन्त्य सामदुानयक काययकतायहरुको ज्ञान र िमता ऄनभवनृद्ध गन े। 

• पााँच वषय नभरका बालबानलकालाइ नर्घ्र कुपोनषत हुनबाट रोकथाम गन े  । 

• पााँच वषय मनुनका बालबानलकामा  

• नर्घ्र कुपोषण भएका बालबानलकामा पोषण पनुःस्थापना गन े र पनुःस्थानपत ऄवस्थालाइ नदगो रुपमा 

कायम गन े। 

• नर्घ्र कुपोषणद्वारा हुन ेरुग्णता (Morbidity) तथा मतृ्य ु(Mortality) कम गन े। 

• पााँच वषय मनुनका बालबानलकामा सकू्ष्म पोषक तत्वको कमीको साथै ऄझ नर्घ्र कुपोषण हुन ेऄवस्थाबाट 

रोकथाम गने । 

ऄपेवक्षत प्रवतफल • करीब ३००० स्वास््यकमीहरु र करीब ४० ,००० म.स्वा.स्व.से.हरुमा नर्घ्र कुपोषणको एकीकृत 

व्यवस्थापन सम्बनन्त्ध ज्ञान र सीपको ऄनभवनृद्ध हुनेछ । 

• ० दनेख ५९ मनहनाका कररब १५००० नर्घ्र  कुपोषण भएका बालबानलकाले समयमै ईनचत ईपचार तथा 

व्यवस्थापन पाईनेछन ्। 

सञ्चालन प्रकृया  यस नक्रयाकलाप सञ्चालनको लानग नवस्ततृ ननदनेर्काको साथै मलुतः ननम्नानसुार गनतनवनध सञ्चालन 
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वक्रयाकलाप नं ४. वकर्ोरी पोषण लवक्ष्यत ववद्यालय स्वास््य तथा पोषण कायगक्रम (वकर्ोरीलाआग अआरन चक्की ववतरण 

समेत) को सवमक्षा तथा पुनतागजगी र पुराना वजल्लामा कायगक्रम वनरन्त्तर सञ्चालन- ३ वजल्ला काठमाण्डौ , भक्तपुर र 

मनांगका स्थानीय वनकाय माफग त   

गनुयपनेछः  

अधारभूत तावलम तथा पुनतागजगी तावलम 

यो काययक्रम नबस्तार हुने नयााँ नजल्लाहरुमा सबै समदुायस्तर सम्म सबै स्वास््यकमी र मनहला स्वास््य स्वयम ्

सेनवकालाइ र्ीघ्र कुपोषणको एकीकृत व्यवस्थापन काययक्रम सम्बन्त्धमा अधारभतु तानलम सञ्चालन  गन ेर सो 

को सञ्चालन सम्बनन्त्धत नजल्ला तथा साझेदार संस्थाका प्रनतनननधहरुले समन्त्वय गनेछन ् । साथै अनथयक वषय 

२०७३/०७४ मा सम्पन्त्न हुन नसकेका नजल्लाका स्वास््यकमी र मनहला स्वास््य स्वयम सेनवकाको अधारभतु 

तानलम सञ्चालनलाइ ननरन्त्तरता नदनपुनेछ । यस तानलमको सहजीकरण सम्बनन्त्धत स्वास््य संस्था 

प्रमखु/प्रदरे्/नडनभजन स्वास््य कायायलयबाट खनटएका तानलम प्राप्त सपुररवेिकले गनेछन ्।  

स्वास््यकमीहरुको पुनतागजगी तावलम  

काययक्रम ननरन्त्तर सञ्चानलत नजल्लाहरु  अवश्यक भएमा यो काययक्रम ऄन्त्तगयत २ नदन े स्वास््यकमीहरुको 

पनुतायजगी तानलम  सञ्चालन गन े । तानलम सञ्चालन पानलकाको पाएक पन ेवा तत्कानलन इलाका स्तरीय 

स्वास््य संस्थामा सञ्चालन गररने  छ र यसका लानग सम्बनन्त्धत स्वास््य संस्थाको प्रमखु/प्रदरे्/नडनभजन 

स्वास््य कायायलयबाट खटाइएका प्रनर्िकले सञ्चालन गनुय पनेछ । 

सहयोगात्मक सपुररवेक्षण  

काययक्रमको प्रभावकारीता तथा गणुस्तरीयताका लानग स्थानीय स्तरबाट स्वास््य संयोजक, सह संयोजक 

लगायत ऄन्त्य स्वास््यकमी र बनहरंग ईपचार केन्त्र भएका स्वास््य संस्थाका सपुररवेिकहरुले ननयनमत समय 

समयमा काययक्रमको सपुररवेिण गनुयपन ेछ । 

लवक्षत समूहः 

• ५ वषय मनुनका कुपोनषत बालबानलकाहरु 

सेवा वदने र कायगक्रम सञ्चालन गने वनकायः 

• सम्बनन्त्धत नगरपानलका तथा गाईाँपानलका, मातहतका स्वास््य संस्था र मनहला स्वास््य स्वयम ्सेनवकाहरु  

सेवा/कायगक्रम सञ्चालन गनुग पने समयः  

• स्वीकृत काययक्रममा ईल्लेख भए ऄनसुार काययक्रम सम्पन्त्न गनुयपनेछ । 

कायगक्रम ऄनुगमन तथा सपुररवेक्षण: 

• पररवार कल्याण महार्ाखा/प्रादनेर्क ननकायले अवश्यकतानसुार काययक्रमको ऄनगुमन गनेछ । 

ऄवभलेख तथा प्रवतवेदन 

काययक्रम सम्पन्त्न भए पश्चात प्रादनेर्क  मन्त्रालय/संनघय मन्त्रालय,  स्वास््य सेवा नवभाग , पररवार कल्याण 

महार्ाखा, पोषण र्ाखा, टेकुमा ननम्न प्रनतवेदनहरु पठाईनपुने छ: 

• स्वास््य संस्था र पानलकाका स्वास््यकमी  तथा प्रनतनननधहरुले काययक्रम सम्पन्त्नताको नवस्ततृ प्रगनत 

प्रनतवेदन  

• पानलकाल ेचौमानसक र वानषयक रुपमा एक प्रनत अनथयक तथा भौनतक प्रगनत प्रनतवेदन (ऄनसुचूी २)  

बजेट बाूँडफाूँड अवश्यकता ऄनसुार 

सन्त्दभग सामाग्री नर्घ्र कुपोषणको एकीकृत व्यवस्थापन सम्बनन्त्ध तानलम पनुस्तका , पोषण-नवर्ेष काययक्रम सम्बनन्त्ध एकीकृत 

तानलम पनुस्तका, HMIS ऄनभलेख तथा प्रनतवेदन फारामहरु अनद    

पररचय  नेपालमा कुल जनसंख्याको कररब एक चौथाइ ऄंर् ओगटेका नकर्ोरनकर्ोरीहरुले दोहोरो प्रकारको कुपोषणको 

समस्या भोग्न ुपरररहकेो छ । नेपाल जनसांनख्यक स्वास््य सवेिण २०१६ ऄनसुार, ३०.३ प्रनतर्त १५ दनेख १९ 

वषय ईमेरका नकर्ोरीहरु ख्याईटे छन ्भने , सोही ऄनपुातमा ३६.७ प्रनतर्त १५ दनेख १९ वषय ईमेरका नकर्ोरहरु 

पनन ख्याईटे छन ्। साथै , सोही सवेिणले दखेाए ऄनसुार ३.३ प्रनतर्त १५ दनेख १९ वषय ईमेरका नकर्ोरीहरुमा 

बढी तौल छ भने , सोही ऄनपुातमा २.६ प्रनतर्त १५ दनेख १९ वषय ईमेरका नकर्ोरहरु पनन बढी तौलको छन ्। 

नवर्ेष गरी , ४३.६ प्रनतर्त १५ दनेख १९ वषय ईमेरका नकर्ोरीहरुमा रगतको कमी दनेखन ुसरुनित माततृ्वको 
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तयारीका नहसाबले ऄनत जोनखमपणूय दनेखन्त्छ ।  

बढ्दो र्हरीकरण र खाननपनका व्यवहारमा पररवतयन, सामानजक सञ्जालमा बढी व्यस्तता र र्ारीररक पररश्रममा 

कमी, सही पोषण व्यवहार बारे ऄननभज्ञता, दौतरी प्रभावका कारणले कुलतमा पने समस्या, स्वास््य तथा पोषण 

सेवासम्मको पहुाँचमा कमी , बालनववाह तथा नकर्ोरी ऄवस्थामा गभायधान , सामानजक नवभेद तथा लै ाँङ्नगक 

ऄसमानता, ऄननन्त्रा र मनोसमानजक समस्या , वनृद्ध नवकासका ऄवसरमा चको प्रनतस्पधाय अनद कारणले 

नेपालका नकर्ोरनकर्ोरीहरु यस प्रकारको दोहोरो कुपोषणको समस्यामा परररहकेा छन ्। यस ऄवस्थालाइ 

मध्यनजर गरी बहुिेरीय पोषण योजना (२०१८-२०२२) ले नेपालका बालबानलकामा दनेखने कुपोषणको चक्र 

तोड्न नकर्ोरावस्थामा समनुचत पोषण परुयाईने पोषण नवर्ेष र पोषण संवेदनर्ील काययक्रमलाइ प्राथनमकतामा 

राखेको छ । सोही ऄनरुुप नव.सं. २०७३ दनेख स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र नर्िा मन्त्रालयले नवद्यालय 

तह दनेख नै समदुायस्तरमा लाग ूगररने गरी १० दनेख १९ वषय ईमेरका नकर्ोरीहरु लनित पोषण काययक्रम लाग ू

गद ैअएको छ । यसै ऄन्त्तगयत स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नर्िा मन्त्रालयसाँग सहकायय गरी पनहलो 

चरणमा १० नजल्लाका गााँईपानलका तथा नगरपानलका लाग ूगररने १० दनेख १९ वषयका सबै नकर्ोरीहरुलाइ 

वषयको २ चरण (एक चरणमा हप्ताको १ चक्की गरी १३ हप्तासम्ममा गरी वषयका जम्मा २६ चक्की) अआरन 

फोनलक एनसड खवुाईने नक्रयाकलाप र्रुु गररएको नथयो र चालु अ.व. सम्ममा ४१ नजल्लाहरुमा नबस्तार गररने 

योजना रहकेो छ । अआरन फोनलक एनसड खवुाईनकुो साथै पोषण नर्िा तथा परामर्य , नवद्यालय तथा 

समदुायस्तरमा पोषणयिु खाद्यवस्तुको प्रदर्यनी र र्ारीररक सगुठनका तानलम माफय त नकर्ोरनकर्ोरीहरुको 

खानपीनका व्यवहार र जीवन र्ैलीमा सकारात्मक पररवतयन ल्याइ ईनीहरुमा दनेखएको नवद्यमान कुपोषणलाइ 

न्त्यनूीकरण गने लक्ष्य राखेको छ । 

ईदे्दश्य • नकर्ोरीहरुमा नवद्यमान रिऄल्पता न्त्यनूीकरण गन े

• नवद्यालयका बालबानलकाहरुको र्ारीररक, माननसक, संवेगात्मक र र्ैनिक स्तर नवकास गनुय 

ऄपेवक्षत प्रवतफल • ईपरोि ३ नजल्लाहरुका करीब ३८१ स्वास््यकमीहरु , करीब २५०० म.स्वा.स्व.से.हरु र करीब १७०० 

नवद्यालय नर्िकहरुले नवद्यालय स्वास््य तथा पोषण काययक्रम ऄन्त्तगयत नकर्ोरीहरुलाइ अआरन फोनलक 

एनसड खवुाईने नक्रयाकलापको बारे पनुतायजगी सनमिामा सहभागीता जनाईनेछन ्। 

• करीब २४०,००० नकर्ोरीहरुले नसफारीर् गररए बमोनजम अआरन फोनलक एनसड खानेछन ्। 

सञ्चालन प्रकृया  स्वीकृत काययक्रमको प्रावधान ऄनरुुप स्थानीय तहसाँग समन्त्वय गरी नननदयि काययक्रम ननदनेर्का तथा एकीकृत 

तानलम प्याकेज ऄनरुुप कायय योजना बनाइ काययक्रमलाइ  ऄझ प्रभावकारी बनाईन यस काययक्रम  ऄन्त्तगयतका 

तानलम, सनमिा, ऄनभमनुखकरण लगायत काययक्रम सञ्चालन ननरन्त्तर सञ्चालन गनुयपनेछ ।  

लवक्षत समूहः 

• १०-१९ वषयका नकर्ोरीहरु 

सेवा वदने र कायगक्रम सञ्चालन गने वनकायः 

• सम्बनन्त्धत नगरपानलका तथा गाईाँपानलका, मातहतका स्वास््य संस्था, नवद्यालय र मनहला स्वास््य स्वयम 

सेनवकाहरु  

सेवा र कायगक्रम सञ्चालन गनुग पने समयः  

• स्वीकृत काययक्रममा ईल्लेख भए ऄनसुार काययक्रम सम्पन्त्न गनुयपनेछ । 

कायगक्रम ऄनुगमन तथा सपुररवेक्षण: 

• पररवार कल्याण महार्ाखा/प्रादनेर्क ननकायले अवश्यकतानसुार काययक्रमको ऄनगुमन गनेछ । 

ऄवभलेख तथा प्रवतवेदन 

काययक्रम सम्पन्त्न भए पश्चात प्रादनेर्क  मन्त्रालय/संनघय मन्त्रालय,  स्वास््य सेवा नवभाग , पररवार कल्याण 

महार्ाखा, पोषण र्ाखा, टेकुमा ननम्न प्रनतवेदनहरु पठाईनपुने छ: 

• सम्बनन्त्धत स्वास््य संस्था र पानलकाका स्वास््यकमी  तथा प्रनतनननधहरुले काययक्रम सम्पन्त्नताको नवस्ततृ 

प्रगनत प्रनतवेदन  

• पानलकाले चौमानसक र वानषयक रुपमा एक प्रनत अनथयक तथा भौनतक प्रगनत प्रनतवेदन (ऄनसुचूी २)  

सन्त्दभग सामाग्री पोषण नवर्ेष काययक्रमहरुको एकीकृत तानलम पनुस्तका , नकर्ोरीहरुलाइ अआरन फोनलक एनसड नवतरण 

सम्बनन्त्ध काययक्रम सञ्चालन ननदनेर्का ,  तत्सम्बनन्त्ध ऄनभलेख तथा प्रनतवेदन फारमहरु र नवद्यालय स्वास््य 

तथा पोषण काययक्रम सञ्चालन सम्बनन्त्ध तानलम पनुस्तका अनद । 
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वक्रयाकलाप नं ५. पोषण सम्बवन्त्ध रावरिय वदवस सञ्चालन (स्तनपान सिाह , अयोवडन मवहना , वबद्यालय स्वास््य तथा 

पोषण सिाह अवद लगायत कायग सचंालनको लावग बहुके्षरीय पोषण योजना लागु भएका बाहेकका वजल्लाका ४४५ 

ओटा स्थानीय वनकायहरुको लावग)  

 क)  स्तनपान सरंक्षण तथा सम्बधगन सिाह सञ्चालन 

पररचय  नेपालमा ऄसाधारण पररनस्थनत बाहके कररब ९९ प्रनतर्त नेपालका मनहलाहरुले अफ्ना बच्चाहरुलाइ 

स्तनपान गराईन ेगरेको नेपाल स्वास््य तथा जनसांनख्यक सवेिण २०१६ ले दखेाएको छ । धेरै समदुायहरुमा 

अज पनन स्तनपानको महत्वको जानकारी नभए पनन प्राकृनतक खानाको रुपमा स्तनपान गराआन्त्छ । बढ्दो 

र्हरीकरण र अमाको दधूको सट्टामा पाआन ेखानेकुराको कारणले र्हरी समदुायका बच्चाहरुलाइ प्रायजसो 

बट्टादधू खवुाईन ेप्रचलन बढेको पाआन्त्छ । स्तनपान नगराईनाल ेबच्चाहरुलाइ रोग लाग्न ेर मतृ्यदुर बढ्न ेमार 

नभइ, बच्चाहरुको र्ारीररक वनृद्ध, नवकासलाइ पनन प्रनतकूल प्रभाव परररहकेो हुन्त्छ । बट्टाको दधू तथा ऄन्त्य 

खानाहरु खवुाईन ेखचय पनन बढ्न जान्त्छ । साथै ईि दधू तथा ऄन्त्य खाना नझकाईनका नननमि सनञ्चत रकम 

पनन खचय हुन्त्छ । त्यसै गरी ऄझ ै पनन हाम्रो दरे्मा बाल मतृ्यदुर ईच्च छ । झाडापखाला तथा श्वासप्रश्वास 

सम्बन्त्धी रोग लागेर वषेनी धेरै बालबानलकाको मतृ्य ु हुन े गदयछ । अमाको दधु खवुाईनाले मार पनन धेरै 

बालबानलकालाइ झाडापखाला तथा श्वासप्रश्वास सम्बनन्त्ध रोगको कारण हुन े ऄकाल मतृ्यबुाट जोगाईन 

सनकन्त्छ । नेपालमा नर्र्हुरुलाइ स्तनपान गराईन े हुाँदा स्तनपानको अाँकडा बढी भएको माननन्त्छ । तथानप 

नेपाल जनसांनख्यक स्वास््य सवेिण २०१६ को त्यांक ऄनसुार पणूय स्तनपान गराईनेको संख्या ६६ प्रनतर्त, 

नर्र् ुजन्त्मेको १ घण्टा नभर स्तनपान गराईनेको संख्या ५५ प्रनतर्त छ । यसैगरी स्तनपान गराईन ुऄनघ १० 

जना नवजात नर्र्हुरु मध्य े३ जना नवजात नर्र्हुरुलाइ घ्य,ू मह, नचनी चटाईन े(pre-lacteal feed) गरेको 

पाआएको छ । नर्र् ुजन्त्मेदनेख १ मनहनासम्म पणूय स्तनपान गराईन ेसंख्या भन े८० प्रनतर्त रहकेो छ । त्यसै गरी 

यो त्यांक घट्द ैनर्र् ु२ दनेख ३ मनहना सम्मको हुाँदा पणूय स्तनपान गराईन ेसंख्या ७२ प्रनतर्त मार रहकेो छ । 

र नर्र् ु४ दनेख ५ मनहनाको ईमेर समहुमा स्तनपानको नस्थनत हने ेहो भन े४१ प्रनतर्तले मार पणूय स्तनपान 

गराएको दनेखन्त्छ । स्तनपानको साथसाथै ऄरु थप अहार खवुाआएको संख्या भन े१२ प्रनतर्त छ । स्तनपानको 

साथसाथै ऄरु झोनललो खाना खवुाआएको संख्या २२ प्रनतर्त छ । नर्र्लुाइ कनहल्य ैपनन स्तनपान नगराएको 

भन े१ प्रनतर्त मार ैछ । 

ईदे्दश्य स्तनपानको महत्व बारे स्थानीय जनसमदुायमा चेतना ऄनभवनृद्ध गराईन े

ऄपेवक्षत प्रवतफल स्तनपान सम्बनन्त्ध नसफाररर् गररएका व्यवहार ऄपनाईने अमा तथा बालबानलकाहरुको संख्या वनृद्ध भएको हुने   

सञ्चालन प्रकृया  स्तनपान सिाह मनाआने स्थानहरुः 

• स्वास््य संस्थाहरु (संघ दनेख समदुाय सम्म) 

• स्थानीय तहहरु 

• स्थानीय संघ संस्था, क्लब, अमा समहू, सहकारीहरु अनद  

वजम्मेवार व्यवक्तः 

• स्थानीय तहका स्वास््य संयोजक 

श्रोत व्यवक्त: 

नजल्ला स्वास््य र जनस्वास््य प्रमखु, पोषण सम्पकय  व्यनि, नजल्ला स्वास््य/जनस्वास््य कायायलयका सम्बद्ध 

व्यनिहरु, गाईाँपनलका नगरपानलकाका स्वास््य संयोजकहरु, प्रा.स्वा.के. का. कमयचारीहरु, स्वास््य चौकी, 

मनहला स्वास््य स्वंयसेनवकाहरु, र पोषणमा काम गने ऄन्त्य संघ संस्थाका व्यनिहरु श्रोत व्यनिहरु हुन । 

स्तनपान सिाह व्यापी कायगक्रमहरुः 

सहभागीतामूलक सचेतना कायगक्रमः 

• स्थानीय सरकार मातहतका सम्पणूय स्वास््य संस्थाहरु, स्थानीय संचारकमी, स्थानीयस्तरमा काययरत सरकारी 

तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरु (एन.नज.ओ., अइ .एन.नज.ओ.), जनप्रनतनननध तथा  कमयचारीहरु सनहतको 

एकीकृत काययक्रम अयोजना गरी स्तनपान सप्ताह सञ्चालन तथा स्तनपानको महत्वलाइ प्रकार् पारी नर्र् ु

तथा बाल्यकालीन पोषण बारेमा जानकारीमलूक सन्त्दरे् संचार हुन ेखालको काययक्रम गनय सक्नेछ ।  

• मानथ ईल्लेख गरे बमोनजमका श्रोत व्यनिहरु, बहुिेरीय पोषण काययक्रम ऄन्त्तगयतको खाद्य तथा पोषण 
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ननदरे्क सनमनतका व्यनिहरु, जनप्रनतननधीहरु तथा ऄन्त्य सरोकरवालाहरुसाँग नवगत वषयहरुमा भएका 

स्तनपान सप्ताह बारे ऄन्त्तरनक्रया/छलफल गरी अगामी नदनमा स्तनपान सप्ताह मनाईन कसरी योजना गन े

भनी छलफल गन े।  

• समदुाय स्तरमा मनहला स्वास््य स्वंयसेनवका, अमा समहुहरुलाइ स्तनपानको महत्व एवं स्तनपान सम्बनन्त्ध 

ईनचत असन र सम्पकय बारे ऄभ्यास प्रदर्यन गने, नर्र् ुतथा  बाल्यकालीन पोषण बारे बताईन ेर स्तनपान 

गराईनाल/ेनगराईनाल ेके के हुन्त्छ भन्त्न ेबारे ऄन्त्तरनक्रयात्मक ढंगबाट छलफल गनय सक्नेछ । 

• हरेक मनहला स्वास््य स्वयम सेनवकाले अफ्नो काययिेर नभर रहकेा  नवर्ेष गरर ८-९ मनहनाका सबै 

गभयवती मनहला र ६ मनहना नभरका सतु्केरी अमा तथा ननजका पररवारका सदस्यलाइ स्तनपानको महत्व 

बझुाईने  । 

• सावयजननक स्थलहरुमा स्तनपान सम्बनन्त्ध ब्यानर, पोिर–पम्प्लेटहरु नवतरण गन े साथै अम संचारका 

माध्यमबाट सप्ताह भरी न ैस्तनपानको महत्व बारे चेतनामलूक संन्त्दरे् प्रसारण गन े।  

• यस बाहके ऄन्त्य कुनै नसजयनात्मक काययक्रमहरु छन ्भन ेसोही ऄनसुार प्रभावकारी रुपले  सञ्चालन गनय 

सक्नेछ । जस्तै नवद्यालयमा स्तनपान सम्न्त्बनन्त्ध  वादनववाद, सडक नाटक, स्थानीय रेनडयोमा छलफल 

काययक्रम अनद । 

तल ईल्लेनखत स्तनपानको महत्व बारे समदुाय स्तरमा स्तनपान सम्बनन्त्ध ऄन्त्तरनक्रया/छलफल जस्ता 

काययक्रमहरु सञ्चालन हुन ेबेला भन्त्न े।  

स्तनपानको महत्व सम्बवन्त्ध सन्त्देर्हरु: 

• अमाको दधू नर्र्हुरुका लानग एक मार सवोिम खाना हो ।  

• अमाको दधू जन्त्मेदनेख ६ मनहनासम्मका नर्र्हुरुको र्ारीररक एवं माननसक वनृद्ध र नवकासका लानग  

ऄत्यन्त्त अवश्यक पदयछ । यो सम्पणूय पौनिक तत्वहरुले भररपणूय हुन्त्छ । तसथय ६ मनहनासम्म नर्र्लुाइ 

अमाको दधू बाहके ऄन्त्य कुन ैपनन नचजहरु तथा पानी पनन खवुाईन ुअवश्यक पदनै । 

• अमाको दधू सधैं तयारी ऄवस्थामा पाआन्त्छ । नर्र्लेु चाहकेो बेलामा जनहले पनन जहााँ पनन  खवुाईन 

सनकन्त्छ ।  

• अमाको दधू नर्र्कुा लानग पनहलो खोप हो । यसमा रोगसाँग लड्न सक्ने तत्व हुन्त्छ । 

• नर्र् ुजन्त्मेपनछ केही नदनसम्म अईने बाक्लो, पहेंलो नबगौती दधू (Colostrum) मा रोगसाँग लड्न सक्न े

एक प्रकारको प्रनतरोधात्मक तत्व रहकेो हुन्त्छ जसले हानीकारक र संक्रामक जीवाण ुर नकटाणलुाइ नि पारी 

नर्र्लुाइ संक्रामक रोग लाग्नबाट बचाईाँछ । त्याङ्क ऄनसुार अमाको दधू खान पाएका  नर्र्हुरुलाइ 

झाडा पखाला, श्वास प्रश्वास र ऄन्त्य रोग लाग्नबाट सरुनित रही नर्र् ुमन ेदरमा २५ प्रनतर्तले कमी अएको 

पनन पाआएको छ ।  

• स्तनपान गराईन ेअमाहरुको स्तन र पाठेघरमा क्यान्त्सर हुन ेसम्भावना पनन धेरै कम हुन्त्छ।  

• जन्त्मान्त्तर कायम राख्न स्तनपानल ेसहयोग परुयाईाँछ ।  

• स्तनपान गनय  नपाएका नर्र्हुरु पनछ गएर झगडाल ु स्वभावका हुन,े ऄरुसाँग घलुनमल गनय नसक्न े र 

ऄपरानधक काययहरुमा लाग्न ेकुरा पनन ऄनसुन्त्धानबाट पिा लागेको छ ।   

कायगक्रम ऄनुगमन तथा सपुररवेक्षण: 

• पररवार कल्याण महार्ाखा/प्रादनेर्क ननकायले अवश्यकतानसुार काययक्रमको ऄनगुमन गनेछ । 

ऄवभलेख तथा प्रवतवेदन 

काययक्रम सम्पन्त्न भए पश्चात प्रादनेर्क  मन्त्रालय/संनघय मन्त्रालय,  स्वास््य सेवा नवभाग , पररवार कल्याण 

महार्ाखा, पोषण र्ाखा, टेकुमा ननम्न   प्रनतवेदनहरु पठाईनपुने छ: 

• सम्बनन्त्धत स्वास््य संस्था र पानलकाका स्वास््यकमी  तथा प्रनतनननधहरुले काययक्रम सम्पन्त्नताको नवस्ततृ 

प्रगनत प्रनतवेदन  

• पानलकाले चौमानसक र वानषयक रुपमा एक प्रनत अनथयक तथा भौनतक प्रगनत प्रनतवेदन (ऄनसुचूी २)  

सन्त्दभग सामाग्री स्तनपान सप्ताह सञ्चालन ननदनेर्का  
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ख)  अयोवडन मवहना सञ्चालन  

पररचय  अयोनडन र्ारीररक वनृद्ध तथा माननसक नवकासको लानग अवश्यक एक महत्वपणूय पोषक तत्व हो । प्रनत नदन 

एक वयस्कलाइ १५० माआक्र ग्राम अयोनडन अवश्यक पछय । नेपालमा हाल दइु बालबानलका नचन्त्ह ऄंनकत 

ननुको प्रयोग दर ९५% छ (NDHS 2016) । यो पोषक तत्व मानव र्रररलाइ ऄनत सकू्ष्म मारामा चानहन्त्छ, तर 

दनैनक यसको अवश्यकता हुन्त्छ, ऄन्त्यथा र्रीरमा यसको कमी हुन गइ र्ारीररक तथा माननसक रुपले धेरै 

नकारात्मक ऄसरहरु पनय सक्छ । यी समस्याहरु साधारण रुपले गलगााँड र गम्भीर रुपले ऄनवकनसत र्ारीररक 

तथा माननसक रुपको के्रनटन भननन े लाटो लठ्यौरोको रुपमा हुन्त्छ । लाटो—लठ्यौंराहरु सामानजक रुपले 

ऄपहनेलत हुनका साथै जीवनभर ईनीहरु ऄकायको भरमा बााँच्न ुपन ेबाध्यात्मक ऄवस्था सजृना हुन्त्छ । त्यस्तै गरी 

ईनीहरु नवनभन्त्न अनथयक तथा सामानजक गनतनवनधका लानग कम ईपयोगी हुनपगु्छन ्। पररणामतः समग्र दरे्को 

अनथयक सामानजक नवकासका वाहक नवपसु्ता माननसक तथा र्ारीररक रुपले पछौटेपन नभर पदाय ईनका 

पररवारको मार नभएर दरे्को भनवरय नैं ऄन्त्धकार तफय  धकेनलन सक्छ । 

नवर्ेष गरी गभयवस्था, नर्र् ुतथा बाल्यावस्थामा अयोनडनको कमी भएमा यसको ऄसर जीवनभरीलाइ हुन्त्छ । 

तसथय, ती ऄवस्थाहरुमा पयायप्त मारामा अयोनडनको सेवन गनय ऄनत जरुरी हुन्त्छ । नेपालको भौगोनलक 

ऄवस्थाले गदाय यहााँ पाइन े खाद्य पदाथयहरुमा अयोडन नपाइन े भएकोले सरकारले सब ै खाले खान े ननूमा 

अयोनडन सनम्मश्रण गरी बजारमा ईपलब्ध गराईाँद ैअएको छ । पयायप्त मारामा अयोनडन नमसाइएको ननुको 

पनहचानको लानग नेपाल सरकारले ननूको पाकेटमा दइु बालबानलकाको लोगो ऄंनकत गरी नसफाररर् गरेको 

गरेको छ ।  

अयोनडन मनहनामा खासगरी अयोनडनको कमीले हुने नवकृनत ननयन्त्रणका लानग जनचेतना जगाईन े नवषेर् 

मनहनाको रुपमा नवनवध काययक्रमहरु  सञ्चालन गरराँद ैअएको छ । 

ईदे्दश्य अयोवडन मवहनाको ईदे्दश्यः 

• अयोनडनको कमीबाट जनमानसमा अइपन ेस्वास््य सम्बनन्त्ध समस्या बारे सचेत गराईंन े।  

• अयोनडनको अवश्यकता र सोको कमीबाट माननसहरुको स्वास््यमा पन ेऄसरहरुको बारेमा स्थानीय 

जनसमदुायलाइ सचेत गराईन े।  

• जनसमदुायले ईपयिु मारामा अयोनडन प्राप्त गनयको लानग नेपाल सरकारबाट प्रमानणत दइु बालबानलकाको 

नचन्त्ह ऄंनकत अयोनडनयिु ननुको ईपभोग गनय प्रोत्सानहत गन े। 

• अयोनडन सनम्मश्रण नभएको ननुको प्रयोगलाइ ननरुत्सानहत गन े

ऄपेवक्षत प्रवतफल • समदुायमा अयोनडनको महत्वबारे ज्ञान धारणा ऄनभवनृद्ध हुनेछ ।  

• दइु बालबानलकाको नचन्त्ह ऄंनकत पयायप्त मारामा अयोनडन नमसाआएको ननुको ईपभोगमा वनृद्ध हुनेछ । 

सञ्चालन प्रकृया  यस काययक्रमलाइ नजल्लानस्थत सबै स्वास््य कायायलय, स्वास््य संस्थाहरु तथा अवश्यकतानसुार ऄन्त्य 

सावयजननक स्थानहरुमा मनाईन सनकनेछ, जस्तै: 

• नजल्ला जनस्वास््य र स्वास््य कायायलय  

• नगर/गाईाँपानलका   

• प्राथनमक स्वास््य केन्त्र  

• स्वास््य चौकी  

• नवद्यालय 

• वडा कायायलय 

• अमा समहूहरुमा 

• समदुाय 

कायगसञ्चालन प्रवक्रया: 

• फेव्रुऄरी मनहनालाइ ‗अयोनडन मनहना‘ को रुपमा सञ्चालन गदाय ननम्न बमोनजम नक्रयाकलापहरु 

मनहनाव्यापी रुपमा गनय गराईन सनकन्त्छ ।  

पवहलो हिा (समन्त्वयात्मक, जानकारीमूलक, सहभागीतामूलक कायगक्रम) 

नजल्ला मातहतका सम्पणूय स्वास््य संस्थाहरु, स्थानीय संचारकमी, स्थानीयस्तरमा काययरत सरकारी तथा 

गैरसरकारी संघ संस्थाहरु (एन.नज.ओ., अइ.एन.नज.ओ.), जनप्रनतनननध  तथा कमयचारीहरु र स्थानीय साल्ट 
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िेनडङ्ग कपयरेर्नको कायायलयहरु सनहतको एकीकृत काययक्रम अयोजना गरी अयोनडन मनहना सञ्चालन तथा 

अयोनडनको कमीले हुने नवकृनतहरु न्त्यनूनकरणको लानग ऄपनाईन सनकन ेईपायहरु, दइु बालबानलका नचन्त्ह 

ऄंनकत अयोनडनयिु ननुको ईपयिु प्रयोग र स्वास््य तथा पोषण नर्िाको बारेमा जानकारीमलूक सन्त्दरे् 

संचार हुन ेखालको काययक्रम गन े। साथै नेपालका नसमावती िेरहरु, भारत तथा चीनबाट ऄवैध रुपमा पैठारी हुन े

समस्या पनन नेपालका नसमा िेरका समस्या हुन, यसरी नेपाल नभरन े ननुहरु प्राय अवश्यक मारामा 

अयोनडनयिु नहुन ेपाआएकोले त्यसको रोकथामको लानग नसमा िेरका सरुिाकमीहरु, भन्त्सार कायायलयहरु तथा 

ईद्योगी व्यापारीहरुलाइ  समेतलाइ सहभागी गराइ यस खालको नवकृनतहरुलाइ कम गनय गराईनको लानग 

सहभागीतामलूक सचेतना काययक्रमहरु सञ्चालन गन े।   

प्रचार प्रसार 

सावयजननक स्थलहरुमा तथा बढी भन्त्दा बढी माननसहरु अवत जावत हुन े स्थानहरुमा अयोनडन सम्बनन्त्ध 

ब्यानर, पोिर–पम्प्लेट (अयोनडनयिु ननु, अयोनडन खेर जान ननदन े तररका, अयोनडनको कमीबाट लाग्न े

संभानवत रोगहरु सनहतको परामर्य काडय), स्टीकर अनद राख्न ेतथा ब्रोनसयरहरु नवतरण गन,े अम संचारका 

माध्यमबाट मनहनाव्यापी रुपमा अयोनडनको कमीले हुन े नवकृनतहरुको रोकथामको लानग चेतनामलूक सन्त्दरे् 

प्रसारण गन े।  

दोस्रो हिा (सयंुक्त रयाली) 

नजल्ला ऄन्त्तगयतका नवनभन्त्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरु (एन.नज.ओ., अइ.एन.नज.ओ.), ईद्योगी, 

व्यापारी, स्कुल, क्याम्पस, गा.नव.स., जनप्रनतनननध तथा कमयचारीहरु  र स्थानीय साल्ट िेनडङ्ग कपयरेर्नको 

कायायलय (यनद छ भन)े अनद सम्पणूयको सहभागीतामा एकीकृत रयानलको अवश्यक तयारी गने र स्थानीय 

स्तरमा ईि रयानल ननकाल्न े।    

तेस्रो हिा (वर्क्षामूलक कायगक्रम) 

स्वास््य संस्थाहरु, स्थानीय संचारकमी, स्थानीयस्तरमा काययरत सरकारी तथा गैरसरकारी  संघ संस्थाहरु 

(एन.नज.ओ., अइ.एन.नज.ओ.), जनप्रनतनननध  तथा कमयचारीहरु र स्थानीय साल्ट  िेनडङ्ग कपयरेर्न अनदको  

सहयोगमा नवद्यालय, क्याम्पस, स्थानीय  क्लबहरुमा स्थानीय जनसमदुायको पयायप्त सहभागीतामा अयोनडनको 

महत्व, दइु बालबानलका नचन्त्ह ऄंनकत अयोनडनयिु ननुका ब्राण्डहरुः (अयो, र्नि, भान ु र तेज ननु) को 

बारेमा जानकारी नदन,े दइु बालबानलका नचन्त्ह ऄंनकत अयोनडनयिु ननुको ईपयिु प्रयोग गने तररका, खाना 

बनाईाँदा अयोनडन बचाईन ेतररका, अयोनडनको कमीले हुन े नवकृनतहरु, त्यसको नदघयकानलन प्रभाव अनदका 

बारेमा नर्िामलूक किाहरु सञ्चालन गन े। 

चौथो हिा (प्रयोगात्मक प्रदर्गनी) 

अयोनडन मनहनाको ऄनन्त्तम हप्तामा सावयजननक स्थलहरु जस्तैः स्वास््य संस्था, नवद्यालय, क्याम्पस, स्थानीय 

क्लब लगायत नवनभन्त्न स्थलहरुमा दइु बालबानलका नचन्त्ह ऄंनकत अयोनडनयिु ननुको प्रयोग प्रदर्यनी 

(Practical Demonstration) को काययक्रम सञ्चालन गन े । साथै स्थानीय स्तरमा नबनक्र भआरहकेा ननुहरुमा 

अयोनडन टेि नकटको प्रयोग गरी अयोनडन भए नभएको हने/ेजााँच गन े । जसले जनमानसमा अफूले 

अयोनडनयिु भनी प्रयोग गरररहकेो ननुको बारेमा सचेत गराईन मद्धत नमल्छ । 

समदुायका माननसहरुलाइ बोलाएर अयोनडनको प्रयोग नकन, कसरी र कुन स्रोतबाट प्राप्त गन े भन्त्ने बारेमा 

बताईंन े। यसको लानग अवश्यक सामाग्रीहरुको प्रदर्यनी गन ेर प्रयोग गन ेतरीकाको बारेमा बताईंन े। 

अयोनडन यिु ननुको र्दु्धता जााँच तथा प्रयोगका नननम्त चानहन ेअवश्यक सामाग्रीहरुः 

• अयोनडन टेि नकट  

• अयोनडनयिु प्याकेटको ननु  

कायगक्रम ऄनुगमन तथा सपुररवेक्षण: 

• पररवार कल्याण महार्ाखा/प्रादनेर्क ननकायले अवश्यकतानसुार काययक्रमको ऄनगुमन गनेछ । 

ऄवभलेख तथा प्रवतवेदन 

काययक्रम सम्पन्त्न भए पश्चात प्रादनेर्क  मन्त्रालय/संनघय मन्त्रालय,  स्वास््य सेवा  नवभाग, पररवार कल्याण 

महार्ाखा, पोषण र्ाखा, टेकुमा ननम्न  प्रनतवेदनहरु पठाईनपुने छ: 

• सम्बनन्त्धत स्वास््य संस्था र पानलकाका स्वास््यकमी  तथा प्रनतनननधहरुले काययक्रम सम्पन्त्नताको नवस्ततृ 

प्रगनत प्रनतवेदन 
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ग) ववद्यालय स्वास््य तथा पोषण सिाह सञ्चालन 

• पानलकाले चौमानसक र वानषयक रुपमा एक प्रनत अनथयक तथा भौनतक प्रगनत प्रनतवेदन (ऄनसुचूी २)  

सन्त्दभग सामाग्री अयोनडन मनहना सञ्चालन ननदनेर्का 

पररचय  नवद्यालय स्वास््य तथा पोषण सप्ताह प्रत्येक वषयको जेष्ठ १ दनेख ७ गते (मे १५–२१) सम्म लगातार सात नदन 

मनाआन ेछ । स्थानीय अवश्यकता र ईपयिुताको अधारमा यहााँ ईल्लेख भए भन्त्दा बाहकेका काययक्रम तय गरी 

सप्ताहको ऄवनध नभर थप काययक्रम समावेर् गनय सनकन्त्छ । सप्ताह मनाईाँदा प्रत्येक नदन कुन ैन कुन ैकाययक्रमको 

अयोजना गन ेकुरालाइ नवर्ेष ध्यान नदन ुपनेछ । स्वास््य संस्था एवं नवद्यालय स्वास््य तथा पोषण काययक्रम 

लाग ूभएका नवद्यालयहरूले अपसमा समन्त्वय गरी छुट्टा—छुटै्ट वा संयिु रुपमा काययक्रमहरूको अयोजना गरी 

नवद्यालय स्वास््य तथा पोषण सप्ताह मनाईन सक्नेछन ् । सो को लानग वानषयक काययक्रममा बजेट व्यवस्था 

गररएको छ । प्रत्येक पानलकाले सप्ताहव्यापी काययक्रमहरु बनाइ नेपाल सरकारको अनथयक ऐन ननयमानसुार गनय 

गराईन ुपनेछ । 

ईदे्दश्य • नवद्यालय जान ेईमेरका बालबानलकाहरूको पोषण नस्थनतमा सधुार गने । 

• नवद्यालयका बालबानलका, नर्िक र समदुायलाइ स्वास््यप्रनत जागरुक बनाईन े र ईनीहरूमा चेतना 

ऄनभवनृद्ध गन े। 

ऄपेवक्षत प्रवतफल नवद्यालयहरुमा स्वास््य सेवा तथा स्वास््य नर्िाको ईपलब्धतामा गणुात्मक नवकास हुनेछ । नवद्यालयका बाल 

बानलकाहरुमा स्वास््य सम्बनन्त्ध चेतनामा ऄनभवनृद्ध हुनकुा साथै ईपलब्ध स्वास््य सनुवधाको ईपभोग गन े

बानीको नवकास हुन ेछ । नवद्याथीहरुको माध्यमबाट अमा बाब ुतथा घर पररवारमा स्वस्थकर अनीबानीको 

नवकास हुनेछ । 

सञ्चालन प्रकृया  यस नक्रयाकलापका लानग ४७ नजल्लाका ४४५ र ३० MSNP नजल्लाका ३०८ स्थानीय तहहरुमा नेपाल 

सरकारको श्रोत तफय बाट यस अनथयक वषयको वानषयक काययक्रमबाट बजेट तथा काययक्रम व्यवस्था गरीएको छ ।  

मनाआने स्थानहरू: 

• स्वास््य संस्था स्थानीय सावयजननक नवद्यालयहरू 

• कुनै स्थानीय चाडपवय वा नवर्ेष काययक्रम परेको भए त्यस्तो स्थानमा  

प्रवर्क्षक, सहभागी, तावलम सामाग्रीः  

नवद्यालय स्वास््य तथा पोषण सप्ताह काययक्रमलाइ सफलताका साथ सम्पन्त्न गनयको लानग नजम्मेवार व्यनिको 

रुपमा गाईाँ/नगरपानलका, जनस्वास््य  र्ाखाका आन्त्चाजय तथा पोषण काययक्रम सम्बद्ध व्यनि रहनेछन ्।  सप्ताह 

मनाईन ेकाययक्रममा ननम्नानसुारका व्यनिहरूले श्रोत व्यनिको रुपमा सहयोग गनुयहुनेछ । नजल्ला नर्िा नवकास 

तथा समन्त्वय आकाइका नवद्यालय  स्वास््य तथा पोषण काययक्रम हने े सम्बद्ध व्यनि, PHC/HP आन्त्चाजय , 

नवद्यालय ननरीिकहरू (SSs) र श्रोत व्यनिहरू (RPs) तथा नर्िक/नर्निकाहरुले यस काययमा सहयोग 

गनुयहुनेछ ।  

सिाहव्यापी रुपमा सञ्चालन गनग सवकने वक्रयाकलापहरू: 

पवहलो वदनः पोषण प्रदर्यनी काययक्रम बच्चाका ऄनभभावकहरू, नवद्यालयका छारछाराहरू, समदुायका 

माननसहरूलाइ बोलाएर बच्चालाइ थप खाना, जाईलो र नलटो खवुाईंन े बारेमा बताईन े । यसको लानग 

अवश्यक पन ेकच्चा सामग्रीहरूको प्रदर्यनी गन ेर बनाईन ेतरीकाको बारेमा बताईन े। 

दोस्रो वदनः जनचेतना जगाईने तथा ऄवभमुवखकरण कायगक्रम 

• स्वास््य तथा पोषण सम्बन्त्धमा ननजकैको नवद्यालयमा नवर्ेष गरी बाल पोषण र मात ृपोषणको बारेमा १ 

दनेख २ घण्टासम्मको किा सञ्चालन गन े।  

• सरकारी तथा ननजी नवद्यालयका १ दनेख १० किासम्मका सबै     बालबानलकाहरूलाइ लनित गरी सब ै

नवद्यालयमा ईनीहरूका नर्िक तथा ऄनभभावकहरूलाइ समेत जकुाको संक्रमण र यसको प्रभावको बारेमा 

सचेत गराईन ेखालका काययक्रम अयोजना गने ।   

• नवद्याथीहरूका लानग नवद्यालय खाजाको व्यवस्थाका लानग ऄनभभावकहरूसाँग छलफल एवं परामर्य गन े। 

• नकर्ोरनकर्ोरी (१० दनेख १९ वषय) हरूका लानग पोषणको महत्वको बारेमा किा सञ्चालन गन े। 

• यस काययक्रमलाइ ऄझ व्यापक बनाईनका लानग स्थानीय श्रोत जटुाईने र माआनकङ्ग, नभिे लेखन अनद 
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वक्रयाकलाप नं ६. बहुके्षरीय पोषण योजना कायागन्त्वयन तथा पोषण प्याकेज कायगक्रम वनरन्त्तर सञ्चालन - ३० वजल्ला    

जस्ता ऄन्त्य काययक्रमहरू पनन गनय सनकन्त्छ ।  

• पौनिक खाद्य पदाथयहरू  बालबानलकाको तानलका ऄनसुारका खानाको बारेमा स्थानीय एफ्.एम ् तथा 

रेनडयोहरूमा सन्त्दरे्मलूक सामग्री प्रचार प्रसार गनय सनकन्त्छ ।  

• नक्लननकमा जाँचाईन अईन ेबालबानलकाको बीचमा नर्र् ुप्रदर्यनी गराइ परुस्कार नदएर पनन ईनीहरूलाइ 

हौसला नदन सनकन्त्छ । 

तेस्रो र चौथो वदनः जुकाको औषवध खुवाईने कायगक्रम 

सरकारी तथा ननजी नवद्यालयका १ दनेख १० किासम्मका सबै  बालबानलकाहरूलाइ जकुाको औषनध खवुाईन े

काययक्रम गन,े खास गरर चौथो नदनमा ऄनघल्लो नदन जकुाको औषनध खान छुटेकाहरूलाइ औषनध खवुाईन े। 

जकुाको औषनध सम्बनन्त्धत पानलकाले व्यवस्था गनुयपनेछ । पानलकाले नवद्यालयलाइ जकुाको औषनध ईपलब्ध 

गराइ नवतरण काययमा सहयोग गनुय पनेछ । औषनध नवतरण काययको लानग छुटै्ट बजेटको व्यवस्था गररएको छैन । 

वैर्ाख मनहनामा नभटानमन ए साँगै जकुाको औषनध खाएका बालबानलका भए ईनीहरुलाइ यो पटकमा नखवुाईने   

पाूँचौ वदन: सरसफाइ कायगक्रम 

• नवद्यालय पररसरको सरुिा र स्वस्थ वातावरणका लानग किा कोठा र नवद्यालय हाताको सरसफाआ गन,े 

• नवद्याथीहरूको व्यनिगत स्वास््य र सरसफाआको ननयनमत जााँच गन,े 

• परजीवी ननयन्त्रण गनय प्रत्येक ६ मनहनाको फरकमा जकुाको औषधी खवुाईन े प्रबन्त्धका लानग श्रोतको 

खोजी गन,े 

• नवद्यालयमा बाल क्लबको गठन नभएको ऄवस्थामा बाल क्लबको गठन गरी ईनीहरूको ऄग्रसरतामा 

काययक्रम सञ्चालन गन ेगरी योजना बनाईन ेर सञ्चालन गन,े  

• प्रत्येक र्ैनिक सरको प्रारम्भमा ऄननवायय रुपमा र सम्भव भएमा ऄको एक पटक गरी वषयमा २ पटक 

नवद्याथीहरूको स्वास््य परीिणका लानग ननजकको स्वास््य संस्थासाँग समन्त्वय गने । 

छैठौ ूँ वदनः ऄवतररक्त कायगक्रम 

• प्राथनमक तहका बालबानलकाहरूलाइ संभव भएसम्म नवद्यालय खाजा काययक्रम सञ्चालन गरी (घरबाटै 

ल्याईन लगाएर भएपनन) यसै ऄवनधमा ईनीहरूलाइ पोषण यिु खानपान सम्बनन्त्ध व्यवहार नसकाईन ेतथा 

व्यनिगत सरसफाआका लानग ऄनभप्रेररत गन े। 

• हानजरीजवाफ, ननबन्त्ध, कथा, लोक गीत जस्ता ऄनतररि नक्रयाकलाप सञ्चालन गने । 

• नवद्यालय तथा सावयजननक स्थलहरूमा जनचेतनामलूक रयाली, गीत, नाच तथा सडक नाटक प्रदर्यन गन े

सातौ ूँ वदन: ववद्यालयमा स्वास््य र सरसफाआको वस्थवतको सवमक्षा कायगक्रम । 

नवद्यालय स्वास््य तथा पोषण सन्त्दभयमा हाल सम्म भए गरेका काययक्रम, त्यसको ईपलनब्ध, ईि काययक्रम 

सञ्चालनका चनुौती र अगामी नदनमा ती काययक्रमलाइ ऄझ प्रभावकारी ढंगबाट कसरी सञ्चालन गनय सनकन्त्छ 

? भन्त्न ेसन्त्दभयमा स्थानीय स्वास््यकमीहरू, नवद्यालयका नर्िकहरू, श्रोत व्यनिहरू समेतलाइ सहभागी गराइ 

छलफल तथा ऄन्त्तनक्रया काययक्रम गन ेर पषृ्ठपोषण (Feedback) नलन े।  

कायगक्रम ऄनुगमन तथा सपुररवेक्षण: 

• पररवार कल्याण महार्ाखा/प्रादनेर्क ननकायले अवश्यकतानसुार काययक्रमको ऄनगुमन गनेछ । 

ऄवभलेख तथा प्रवतवेदन 

काययक्रम सम्पन्त्न भए पश्चात प्रादनेर्क  मन्त्रालय/संनघय मन्त्रालय,  स्वास््य सेवा  नवभाग, पररवार कल्याण 

महार्ाखा, पोषण र्ाखा, टेकुमा ननम्न  प्रनतवेदनहरु पठाईनपुने छ: 

• सम्बनन्त्धत स्वास््य संस्था र पानलकाका स्वास््यकमी  तथा प्रनतनननधहरुले काययक्रम सम्पन्त्नताको नवस्ततृ 

प्रगनत प्रनतवेदन  

• पानलकाले चौमानसक र वानषयक रुपमा एक प्रनत अनथयक तथा भौनतक प्रगनत प्रनतवेदन (ऄनसुचूी २)  

बजेट बाूँडफाूँड सबै स्वास््य संस्था तह लाभानन्त्वत वगय समेनटने गरर सप्ताहव्यापी काययक्रम सञ्चालन गनुयपनेछ ।  

सन्त्दभग सामाग्री नवद्यालय स्वास््य तथा पोषण सप्ताह सञ्चालन ननदनेर्का  

पररचय  नेपालमा बालबानलकामा रहकेो कुपोषणको नवकराल समस्यालाइ न्त्यनु गनय खास गरी मनहला तथा 
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बालबानलकाहरूको पोषण नस्थनत सधुार गने ईद्दशे्यले बहुिेरीय पोषण योजना , पनहलो (२०१३–२०१७) तयार 

भइ अ.व. २०७४/७५ सम्म ३० नजल्लामा सञ्चालन भएको छ । बहुिेरीय पोषण योजना, पनहलोको सनमिा र 

नसकाइको अधारमा बहुिेरीय पोषण योजना , दोश्रो २०१८(२२ तयार भइ नेपाल सरकारबाट ऄनमुोदन भएको 

छ र सो ऄनरुुप नेपाल सरकारले बहुिेरीय पोषण योजना रानरिय रुपमै नबस्तार गने योजना छ । यो योजना नदगो 

नवकास लक्ष्य प्रानप्त र सरकारका ऄन्त्य रानरिय तथा ऄन्त्तरायनरिय प्रनतबद्धताहरू परुा गनयका लानग मार होआन , 

स्वस्थ र प्रनतस्पधायत्मक मानव पुाँजीको नवकास तथा दीघय रूपमा ऄन्त्तर पसु्ता गररबीको दरुचक्र तथा 

न्त्यनुपोषणलाइ तोड्नका लानग समेत सहायक हुने ऄपेिा गररएको छ । 

बहुिेरीय पोषण योजनाको पााँच वषयको लक्ष्य ऄनरुुप मात ृनर्र् ुतथा नकर्ोरी पोषणमा सधुार ल्याईने र पररणाम 

स्वरूप अमा, नर्र्,ु बालबानलका र नकर्ोरीहरुमा पोषण न्त्यनुताको नस्थनतमा कमी ल्याईनको लानग स्वास््य 

िेरबाट जनाएको प्रनतबद्धता स्वरुप यो नक्रयाकलाप रानखएको हो ।  

ईदे्दश्य मातनृर्र् ुपोषणको नस्थनतमा सधुार ल्याईन , रानरिय योजना अयोग तथा सम्बद्ध प्रमखु िेरगत ननकायहरूको 

िमता सदुृढ गरी बहुिेरीय पोषण काययक्रमहरूको तजुयमा, कायायन्त्वयन र ऄनगुमन गनय सामथय बनाईन ुहो । 

ऄपेवक्षत प्रवतफल • बहुिेरीय काययक्रम लाग ुभएका ३० नजल्लाहरुका करीब ९००० स्वास््यकमीहरुले सो काययक्रम सम्बनन्त्ध 

ऄनभमखुीकरणमा सहभागीता जनाईनेछन ्। 

• ईि सबै नजल्लाका ३०८ गाईाँ तथा नगरपानलकाका  ०-२३ मनहनाका नर्र् ुतथा बालबानलकाका अमा 

तथा स्याहारकतायहरुले स्तनपान तथा थप अहार सम्बनन्त्ध ज्ञान तथा सीप हानसल गनेछन ्। 

सञ्चालन प्रकृया  सञ्चालन वववधः 

बहुिेरीय पोषण योजना लाग ुभएका नजल्लाहरुका लानग यस ऄन्त्तगयतका नक्रयाकलाप सञ्चालन गने नवस्ततृ 

ननदनेर्का र काययनवनध ईपलब्ध गराआनेछ । यस नक्रयाकलाप ऄन्त्तगयत मखु्यतः ननम्नानसुार गनतनवनधहरु 

सञ्चालन  गनुयपनेछ: 

१) स्थानीय सञ्चार माध्यमवाट पोषण सम्बनन्त्ध व्यवहार पररवयतनका सन्त्दरे् प्रसारण । 

२) सब ैवडाहरूमा रहकेा १००० नदनका अमाहरूको सचूी तयार गरी ईहााँहरुसाँग ऄन्त्तरनक्रया गन े। 

३) स्तनपान, परुक खाना तथा परामर्यका लानग अमा समहूको बैठकको बेला गाईाँघर नक्लननकवाट प्रेषण 

भएका कम तौलका बालबानलकाहरूलाइ पोनषलो जाईलो र पोनषलो नलटो बनाईन प्रदर्यन गने । 

४) बहुिेरीय पोषण काययक्रम सञ्चानलत गा.नव.स./वडाका सब ै स्वास््यकमीहरूलाइ बहुिेरीय पोषणको 

बारेमा ऄनभमखुीकरण ।  

५)  प्रत्येक २ मनहनामा पानलका पोषण तथा खाद्य सरुिा सञ्चालन सनमनतको ननयनमत बैठक सञ्चालन गन े। 

६) संयिु ऄनगुमन गन े

गाईाँ पानलका तथा नगरपानलका पोषण तथा खाद्य सरुिा ननदरे्क सनमनतका सदस्यहरुबाट चौमानसक ऄनगुमन 

गन े। 

७) सनमिा र ननयनमत बैठक सञ्चालन गन े 

८) स्थानीय तहमा बहुिेरीय पोषण काययक्रमको सचूना प्रणाली स्थापना गन े 

९)स्थानीय तहहरुमा ऄवनस्थत मा. नव तथा ई. मा.नव.का नवद्याथीहरुलाइ सनुौला हजार नदनका बारेमा बषयको 

दइु पटक सचेतनामलूक काययक्रम  सञ्चालन गने । 

१०)  स्थानीय तहको संयोजनामा सहभानगतामलुक योजना तजुयमा गदाय पोषण सम्बनन्त्ध काययक्रम समावेर् 

भएको सनुननश्चत गनय योजना तजुयमा प्रकृयामा सहभानगता जनाईन े। 

११) वडा नबस्तार 

स्थानीय तहका सबै वडा स्तरमा पोषण तथा खाद्य सरुिा ननदरे्क सनमनत गठन तथा ऄनभमखुीकरण काययक्रम 

गन े। यसका लानग ऄन्त्य साझेदार संस्थासाँग समन्त्वय गरी काययक्रमको दोहोरोपना (Duplication) ननराकरण गन े

र सोही ऄनसुार स्रोत पररचालन गन े। 

१२) स्वास््य संस्थामा पोषण कनयर स्थापना गन े। 

१३) स्वस्थ बच्चा प्रनतयोनगता (Healthy Baby Competition) गन े। 

लवक्षत समूहः 

• १००० नदनका मनहला र बालबानलकाहरु 

सेवा वदने र कायगक्रम सञ्चालन गने वनकायः 
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वक्रयाकलाप नं ७. कुपोषण व्यवस्थापनको लावग पोषण पुनथागपना गृह सञ्चालन (६ ऄस्पतालः पवगत,  वसन्त्धुपाल्चोक, 

दैलेख, ओखलढंुगा, वसरहा र सलागही वजल्ला ऄस्पताल)   

• नगरपानलका तथा गााँईपानलका तथा सो ऄन्त्तगयतका सम्बद्ध स्वास््य संस्था, मनहला स्वास््य स्वयम 

सेनवका माफय त 

सेवा/कायगक्रम सञ्चालन गनुग पने समयः  

• स्वीकृत काययक्रममा ईल्लेख भए ऄनसुार काययक्रम सम्पन्त्न गनुयपनेछ । 

ऄवभलेख तथा प्रवतवेदन 

काययक्रम सम्पन्त्न भए पश्चात प्रादनेर्क  मन्त्रालय/संनघय मन्त्रालय,  स्वास््य सेवा नवभाग , पररवार कल्याण 

महार्ाखा, पोषण र्ाखा, टेकुमा ननम्न   प्रनतवेदनहरु पठाईनपुने छ: 

• सम्बनन्त्धत स्वास््य संस्था र पानलकाका स्वास््यकमी  तथा प्रनतनननधहरुले काययक्रम सम्पन्त्नताको नवस्ततृ 

प्रगनत प्रनतवेदन  

• पानलकाले चौमानसक र वानषयक रुपमा एक प्रनत अनथयक तथा भौनतक प्रगनत प्रनतवेदन (ऄनसुचूी २) 

बजेट बाूँडफाूँड अवश्यकता ऄनसुार पोषण नवर्ेष नक्रयाकलापहरुमा बजेट नवननयोजन गरर कायायन्त्वयन गनुयपने । 

सन्त्दभग सामाग्री बहुिेरीय पोषण योजना २ र MSNP-2 काययसञ्चालन ननदनेर्का, स्थानीय संयिु कायययोजना , तथा ईपलब्ध 

ननदनेर्काहरु अनद ।   

पररचय  ग्रामीण तथा नवपन्त्न वगयका नेपालीको पररवेर्मा कुपोषण भएका बालबानलकालाइ ऄस्पतालमा ल्याईने बानी 

नभएकोल े बालबानलकालाइ ऄन्त्य रोगले ग्रनसत भएपछी मार ऄस्पताल ल्याआन े र बच्चालाइ तात्कानलक 

रोगको मार ईपचार गन ेगररन्त्छ । समय र बेडको ऄभावमा बच्चाको कुपोषण प्रनत त्यनत ध्यान पगु्न सनकरहकेो 

छैन । ऄस्पतालमा ईपचार पश्चात ्नडस्चाजय भएर गएका बालबानलकालाइ परुान ैरोगले फेरी सताईन ेवा नयााँ रोग 

लाग्न ेडर हुन्त्छ । यस्तो ऄवस्थामा बच्चामा बौनद्धक तथा र्ारीरीक ऄपाङ्ता, कडा र्ीघ्र कुपोषण हुन ेतथा मतृ्य ु

समेत हुन सक्छ । समदुाय स्तरमा र्ीघ्र कुपोषणको एनककृत व्यवस्थापन काययक्रम सञ्चालनमा नरहकेो वा रह े

पनन नवनभन्त्न कारणले बालबानलका सम्बनन्त्धत बनहरंग ईपचार केन्त्रमा भनाय भइ ईपचार गराईन नसक्न े

ऄवस्थामा पोषण  पनुस्थायपना गहृमा भनाय गरी ईपचार गनयका लानग िेरीय, ऄञ्चल र नजल्ला ऄस्पतालहरुमा 

पोषण पनुस्थायपना गहृ स्थापना र सञ्चालन गने रणनीनत ऄगानड सारेको हो । यसैऄनरुुप नेपालका नवनभन्त्न 

ऄस्पतालहरुमा नेपाल सरकार र दात ृ संस्थाहरुको अनथयक, प्रानवनधक तथा व्यवस्थापकीय सहयोगमा पोषण 

पनुस्थायपना गहृ सञ्चालन कायय भआरहकेा छन ् । पोषण  पनुस्थायपना गहृमा ५ वषय मनुनका कडा  र्ीघ्र कुपोनषत 

बच्चाहरुलाइ भनाय गरर २४ सै घण्टा स्वास््यकमीहरुको ननगरानीमा रानख ईपचार गररन्त्छ ।  

यस नक्रयाकलापका लानग नेपाल सरकारको अनथयक श्रोतमा सरकारी ननकाय, सरकारी सनमनत एवं बोडयहरुलाइ 

सःर्तय चाल ुऄनदुान खचय र्ीषयकमा बजेट श्रोतको व्यवस्था गररएको छ । 

ईदे्दश्य • बालबानलकाको कडा र्ीघ्र कुपोषणको ईपचार तथा व्यवस्थापन गने । 

• बालबानलकाका साथै हरेचाह गन ेऄनभभावकहरुलाइ पोषण सम्बनन्त्ध ज्ञान तथा सीप प्रदान गन े। 

ऄपेवक्षत प्रवतफल कडा नर्घ्र कुपोषण सनहत नचनकत्सकीय जनतलता भएका ५ बषय मनुनका करीब १२०० बालबानलकाले ईनचत 

ईपचार तथा व्यवस्थापन सेवा प्राप्त गनेछन ्।  

सञ्चालन प्रकृया  स्वास््य सेवा नवभाग, बाल स्वास््य महार्ाखाले तयार गरेको पोषण पनुस्थायपना गहृ सञ्चालन ननदनेर्का 

२०७० ऄनसुार काययक्रम सञ्चालन गनय गराईन ुपनेछ ।  

यस नक्रयाकलापको ननयनमत तथा अवश्यकता ऄनसुार स्थानीय तह, प्रदरे् तथा सम्बनन्त्धत सब ैननकायहरुबाट 

ऄनगुमन सपुररवेिण हुनेछ । यसका लानग छुटै्ट बजेटको व्यवस्था भन ेगररएको छैन । 

पोषण पनुस्थायपना गहृबाट सेवा प्रदान गररएका सब ैकुपोनषत बालबानलकाहरुको ऄनभलेख HMIS 2.7 तथा 

त्यसको प्रनतवेदन अवनधक (मानसक, चौमानसक, वानषयक) रुपमा HMIS 9.4 भरी सम्बनन्त्धत स्थानीय तह, 

प्रदरे् स्वास््य ननदरे्नालय, पररवार कल्याण महार्ाखामा पठाईन ुपनेछ ।  

कायगक्रम ऄनुगमन तथा सपुररवेक्षण: 

• पररवार कल्याण महार्ाखा/प्रादनेर्क ननकायले अवश्यकतानसुार काययक्रमको ऄनगुमन गनेछ । 

ऄवभलेख तथा प्रवतवेदन 
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वक्रयाकलाप नं ८. एवककृत पोषण सम्बवन्त्ध ऄन्त्तरबैयवत्तक सचंार सम्बवन्त्ध सचंार तावलम (स्वास््य ससं्था आन्त्चाजग, स्थानीय 

वनकायका स्वास््य सयंोजक र मवहला स्वास््य स्वयम सेववकाहरुलाइ)  (सअुहरा २ कायगक्रम लागु भएका १३ वजल्लाका 

१६१ स्थानीय वनकाय) (श्रोतः युएसएड-सोझै भुक्तानी) 

प्रादनेर्क मन्त्रालय/संनघय मन्त्रालय,  स्वास््य सेवा नवभाग , पररवार कल्याण महार्ाखा , पोषण र्ाखा , टेकुमा 

काययक्रम सम्पन्त्न भए पश्चात ननम्न   प्रनतवेदनहरु पठाईनपुने छ: 

• सम्बनन्त्धत स्वास््य संस्था र पानलकाका स्वास््यकमी  तथा प्रनतनननधहरुले काययक्रम सम्पन्त्नताको नवस्ततृ 

प्रगनत प्रनतवेदन  

• पानलकाले चौमानसक र वानषयक रुपमा एक प्रनत अनथयक तथा भौनतक प्रगनत प्रनतवेदन (ऄनसुचूी २)  

बजेट बाूँडफाूँड तहााँ स्थानीय तह ऄन्त्तगयतका सानवक नजल्ला ऄस्पतालमा संचानलत पोषण  पनुस्थायपना गहृको लानग 

ननम्नानसुार बजेट ईपलब्ध गराईन ुपनेछ : 

वस नं  वजल्ला ऄस्पतालको नाम बजेट रकम (रू हजारमा) 

१ पवयत नजल्ला ऄस्पताल  २२५०  

२ नसन्त्धपुाल्चोक नजल्ला ऄस्पताल २००० 

३ दलेैख नजल्ला ऄस्पताल २२५० 

४ वखलढुंगा नजल्ला ऄस्पताल ७०० 

५ सीरहा नजल्ला ऄस्पताल  ७०० 

६ सलायही नजल्ला ऄस्पताल ५०० 
 

सन्त्दभग सामाग्री पोषण पनुस्थायपना गहृ सञ्चालन ननदनेर्का , नर्घ्र कुपोषणको एकीकृत व्यवस्थापन सम्बनन्त्ध तानलम पनुस्तका , 

पोषण नवर्ेष काययक्रम सम्बनन्त्ध एनककृत तानलम पनुस्तका, नर्घ्र कुपोषणको ऄन्त्तरंग ईपचार तथा सेवा सम्बनन्त्ध 

तानलम पनुस्तका HMIS ऄनभलेख तथा प्रनतवेदन फारामहरु अनद 

पररचय  गणुस्तरीय स्वास््य सेवा प्रदान गनय ऄन्त्तरव्यनि सञ्चार तथा परामर्यको महत्वपणुय भनूमका हुन्त्छ । जनताको 

स्वास््यस्तर ईठाईन स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास््य संस्थाहरुमा स्वास््यकमी, औषधी तथा 

ईपकरणहरु प्राथनमकताका साथ प्रदान गरे पनन सेवा प्रदायक तहमा ऄन्त्तरव्यनि सञ्चार तथा परामर्यको 

ऄभावले व्यनि तथा समदुाय यथोनचत लाभानन्त्वत हुनसकेको छैन भनन नवनभन्त्न ऄध्यनहरुले दखेाएको छ, जस्तै 

घरमा सतु्केरी गन े चलनमा कमी अईन,ु नजङ्क चक्कीको प्रयोगमा ईत्साहजनक रुपमा नबढ्न,ु पररवार 

ननयोजनको प्रयोग दर नबढ्न,ु नर्र् ु तथा बाल्यकालीन पोषण सम्बनन्त्ध नसफारीस गररएका व्यवहारहरुमा 

ऄपेनित सधुार नहुन ुअनद । मात,ृ नवजात नर्र्,ु बाल स्वास््य, बालबानलकाको पोषण सम्बनन्त्ध व्यवहार 

पररवतयन सेवाहरुलाइ प्रभावकारी बनाईन ेप्रयत्न स्वरुप एकीकृत पोषण सम्बनन्त्ध ऄन्त्तरवैयनिक संचार सम्बनन्त्ध 

यस तानलम काययक्रम सञ्चालन गनय लानगएको हो । यसबाट पोषण सम्बनन्त्ध नवद्यमान सेवा प्रवाहमा 

लाभानन्त्वतहरुले मलुुकको ऄझ बढी सरल, सहज र प्रभावकारी सेवा हानसल भएको महर्सु गरुन ्भन्त्न ेयसको 

द्दये रहकेा छ । यसको पररणाम स्वरुप बाल रुघ्णता र मतृ्यदुरमा कमी अइ नदगो नवकास लक्ष्य (SDG) हानसल 

गनय मद्धत पगु्नेछ । 

ईदे्दश्य • मात,ृ नर्र् ुतथा बाल्यकालीन पोषण र परामर्य सम्बनन्त्ध वडा स्तरीय तानलम प्रवाह गन ेनसप नवकास गन े। 

• स्वास््यकमी तथा मनहला स्वास््य स्वयम सेनवकाहरुको िमता ऄनभवनृद्ध गरी ऄन्त्तरवैयनिक संचार 

तानलम समदुायस्तरसम्म  सञ्चालन गन े।   

ऄपेवक्षत प्रवतफल स्वास््य संस्था तथा समदुायस्तरबाट प्रवाह हुन ेमात ृ नर्र् ुतथा बाल्यकालीन पोषण तथा पोषण परामर्यका 

लानग ऄन्त्तरवैयनिक  संचार गनय सक्ने सीपयिु स्वास््यकमी र मनहला स्वास््य स्वयंसेनवकाहरु तयार हुनेछन ्। 

सञ्चालन प्रकृया  सञ्चालन वववधः 

यो नक्रयाकलाप सञ्चालनको लानग नवस्ततृ ननदनेर्काको साथै मलुतः ननम्नानसुार तानलम सञ्चालन गनुयपनेछः  

यो तानलम २ स्तरमा सञ्चालन गररनेछ  

पावलका स्तरीय तावलम - २ वदन 

यो तानलमको लानग तयार भएको ननदनेर्का ऄनसुार स्वास््य संस्था आन्त्चाजय र सम्बनन्त्धत पानलकाको स्वास््य 

संयोजक, पानलकाको सह संयोजक तथा पोषण काययक्रम हनेे सम्बद्ध व्यनिहरुको सहभागीतामा २ नदनको 
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वक्रयाकलाप नं ९. १००० वदनका मवहला तथा वनणगयकताग लवक्षत पोषणयुक्त खाध्य प्रदर्गनी (सअुहरा २ कायगक्रम लागु 

भएका २७ वजल्लाका २२८ स्थानीय वनकाय( (श्रोतः युएसएड-सोझै भुक्तानी) 

तानलम सञ्चालन हुनेछ । यो तानलम सहजीकरणको लानग प्रनर्िकहरुको व्यवस्था सअुहारा काययक्रम २ ले 

गनेछ ।  

स्वास््य ससं्था/वडा स्तरीय तावलम - २ वदन 

यो तानलम स्वास््य संस्था ऄन्त्तगयतका सब ैमनहला स्वास््य स्वयंसेनवकाहरुको सहभागीतामा २ नदनको तानलम 

सञ्चालन हुनेछन ्। यो तानलम सहजीकरणको लानग पानलकास्तरमा तानलम नलएका स्वास््यकमीहरुले प्रनर्िण 

गनुयपनेछ ।  

सहभागी सखं्याः 

यो तानलममा गाईाँ/नगर पानलकास्तरीय स्वास््य संयोजक, ईप संयोजक, पोषण काययक्रम हनेे सम्बद्ध व्यनि र 

सम्बनन्त्धत गाईाँ/नगरपानलका मातहतका सब ै स्वास््य संस्थाका आन्त्चाजयहरु र मनहला स्वास््य स्वयंसेनवकाहरु 

सहभागी हुनेछन ्। 

लवक्षत समूहः 

• स्वास््य संस्था आन्त्चाजय, स्थानीय तहका स्वास््य संयोजक तथा मनहला स्वास््य स्वयंसेनवका माफय त १००० 

नदनका मनहला, बालबानलकाहरु, ईनीहरुका हरेचाहकताय र घरेल ु ननणययकतायहरुको पोषण सम्बद्ध व्यवहार 

पररवतयन । 

सेवा वदने/कायगक्रम सञ्चालन गने वनकायः 

• सम्बनन्त्धत नगरपानलका तथा गाईाँपानलकाको स्वास््य आकाइ, स्वास््य संस्था र मनहला स्वास््य 

स्वयंसेनवका 

सेवा/कायगक्रम सञ्चालन गनुगपने समयः 

• सम्बनन्त्धत गाईाँ/नगरपानलका र सअुहारा काययक्रमको समन्त्वयमा सअुहारा काययक्रमबाट बजेट ननकासा 

भएपश्चात ्कायय योजना तयार गरी ईपयिु नमनत तय गरी चाल ुअनथयक वषय नभर तानलम सम्पन्त्न गनुयपनेछ । 

कायगक्रम ऄनुगमन तथा सपुररवेक्षण: 

• पररवार कल्याण महार्ाखा/प्रादनेर्क ननकायले अवश्यकतानसुार काययक्रमको ऄनगुमन गनेछ । 

ऄवभलेख तथा प्रवतवेदन 

काययक्रम सम्पन्त्न भए पश्चात प्रादनेर्क  मन्त्रालय/संनघय मन्त्रालय,  स्वास््य सेवा नबभाग , पररवार कल्याण 

महार्ाखा, पोषण र्ाखा, टेकुमा ननम्न   प्रनतवेदनहरु पठाईनपुने छ: 

• सम्बनन्त्धत स्वास््य संस्था र पानलकाका स्वास््यकमी  तथा प्रनतनननधहरुले काययक्रम सम्पन्त्नताको नवस्ततृ 

प्रगनत प्रनतवेदन  

• पानलकाले चौमानसक र वानषयक रुपमा एक प्रनत अनथयक तथा भौनतक प्रगनत प्रनतवेदन (ऄनसुचूी २)  

बजेट बाूँडफाूँड अवश्यकता ऄनसुार सअुहारा काययक्रमबाट ईपलब्ध हुने 

सन्त्दभग सामाग्री MIYCN, CNSI तानलम ननदनेर्का, ऄन्त्तरवैयनिक संचार ननदनेर्का अनद 

पररचय  यो नक्रयाकलाप स्वास््य अमा समहू (स्वास््य सेवा नवभाग /पररवार स्वास््य महार्ाखा ऄन्त्तगयत गठन 

गररएको) मा म.स्वा.स्व.से.  साँग समन्त्वय गरी पोनषलो खानाको प्रदर्यन गररनेछ । ईि समहूमा वडाका १००० 

नदन नभर पने मनहला तथा अमाहरू नवर्ेष गरी दनलत , जनजानत तथा नपछनडएका वगयका मनहला / 

ऄनभभावकहरु समावेर् गररनकुो साथै श्रीमान ्तथा सास ुससरुा हुन्त्छन ्। म.स्वा.स्व.से.  ले  स्वास््य अमा 

समहूको बैठक प्रत्येक मनहना  स्वास््य तथा नवनभन्त्न पोषण सम्बनन्त्ध नवषयहरुमा छलफल गराइ रहकेा हुन्त्छन ्। 

सो  स्वास््य अमा समहूको बैठकलाइ ऄझ प्रभावकारी बनाईने ईद्दशे्यले सअुहारा काययक्रमको सहयोगमा 

प्रत्येक वडामा कम्तीमा एक पटक स्थानीय स्तरमा पाइने पोनषला खानेकुराहरुको खानाको प्रदयर्नी गने योजना 

रहकेो छ । पोनषलो खानाको प्रदयर्न गदाय स्थानीय स्तरमा ईपलब्ध हुने खानेकुराहरुलाइ प्रवधयन  गररन्त्छ । जसले 

गदाय घर पररवार/अमाहरुले व्यवहारमा सनजलै लाग ुगनेछन ्। 

ईदे्दश्य • स्वास््य अमा समहूका सहभागीहरुलाइ २ वषयमनुनका बच्चा र हजार नदनका मनहलाहरुलाइ खवुाईन 

सनकने स्थानीय स्तरमा पाइने पोनषला खानेकुराहरुको सनुच तयार गनय सिम बनाईने । 
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• समहुका सदस्यहरुले अफ्ना २ वषय मनुनका बालबानलका र हजार नदनका मनहलाहरुको लानग नवनभन्त्न 

थररका (स्थानीय स्तरमा पाइने) पोनषलो खानेकुराहरुको पररकार बनाईने सीपहरु नसक्ने र घरपररवारलाइ 

पनन नसकाआ व्यवहारमा लाग ुगन/ेगराईने । 

• पोनषलो खानाको  प्रदयर्नी तयार गदाय र बच्चालाइ  खवुाईाँदा सरसफाइ ध्यान नदनपुने कुराहरुको बारेमा 

नसकाईने र घरपररवारलाइ पनन नसकाआ व्यवहारमा लाग ुगन/ेगराईने । 

ऄपेवक्षत प्रवतफल स्थानीय स्तरमा नै ईपलब्ध हुने खाद्यवस्तुको ईपयोगबाट नवषेर् गरी १००० नदनका मनहला र 

बालबानलकाहरुको लानग पोनषलो अहार तयार गरी ईपभोग गने सीप नसकेको हुने ।   

सञ्चालन प्रकृया  सञ्चालन वववधः 

• अमा समहूको सबै सदस्यहरुलाइ राखेर पोनषलो खानाको प्रदयर्नी गदाय  धेरैजना भएको कारणले पोनषलो 

खानाको प्रदयर्नी प्रभावकारी नहुन सक्छ त्यसैले यसलाइ प्रभावकारी रुपले सञ्चालन गने ईद्दशे्यले  

पोनषलो खानाको प्रदयर्नी गदाय १००० नदनको अमा तथा ईनीहरुको घरपररवारका सदस्यहरुलाइ  

प्राथनमकता नदएर गररने छ ।  

• पोनषलो खाना प्रदयर्न गदाय स्थानीय स्तरमा नै ईपलब्ध हुने खानेकुरा/सामाग्रीहरुको प्रयोग गनुयपछय । पोनषलो 

खाना खान प्रदयर्न गनयको लानग मौसम ऄनसुार स्थानीय स्तरमा पाइने जस्तैः सागपात, फलफूल, गेडागडुी र 

ऄन्त्नहरु अमा समहुको सदस्यहरुबाट वा स्थानीय श्रोत साधनबाट ईपलब्ध गराआने छ । भने खाना 

प्रदयर्नको लानग सअुहारा काययक्रमको बजेटमा योजना भए ऄनसुार ऄण्डा , नघई वा तेल, नपठो, दधूजस्ता 

खानेकुराहरूको व्यवस्था गनय सनकने छ ।  

• प्रदर्यन गदाय सहभागीहरुको बसाइको व्यवस्था (सबैले दखे्ने गरर) नमलाएको हुनपुछय । 

• प्रदर्यन गदाय प्रयोग गररने सबै सामाग्रीहरु जस्तै खानेकुरा र भाडााँहरु सफा भए नभएको सनुननश्चत गने र सबैले 

दखे्ने गरर राखेको हुनपुदयछ । 

• पोनषलो खाना प्रदयर्न गदाय प्रयोग हुने प्रत्येक खानेकुरा /सामग्रीहरु दखेाईाँद ैत्यसको महत्व बारेमा प्रि 

जानकारी गराईन ुपदयछ । 

• पोनषलो खाना प्रदयर्न र्रुु गनुय भन्त्दा ऄगाडी प्रदर्यनकतायले साबनु पानीले नमनचनमनच हात धनुपुदयछ ।  

• प्रदर्यनकतायले सचूी (रेनसपी) ऄनसुार पोनषलो खानाको प्रदयर्नी गद ैर सहभागीहरुलाइ पनन सहभागी गराईाँद ै

यसको बारेमा बताईन ुपदयछ  । 

• तयार गररएको पोनषलो खाना कस्तो हुनपुछय र कनत ईमेरमा कनत मारा खवुाईने भन्त्ने बारे सनचर 

पनुस्तका/ईपमाबाप्रसस (AFATVAH) को चाटय प्रयोग गद ैसहभागीहरुलाइ बताईन ुपदयछ ।  

• पोनषलो खाना तयारी भएपनछ सहभागी तथा ईपनस्थत बालबानलकाहरुलाइ साबनु पानीले हात नमनचनमनच 

धनु लगाईन ुपदयछ ।  सबैजनालाइ तयारी गरेको पोनषलो खाना चाख्नको लानग व्यवस्था गने र ईनीहरुको 

प्रनतकृया नलने जस्तै : खाना कस्तो लाग्यो ? घरमा बनाईन सनकन्त्छ वा सनकदनै ? सहभागीलाइ कसले 

कसले घरमा बनाईन ुहुन्त्छ? ऄझ नमठो बनाईन हामी के के गनय सक्छौ? भनी प्रश्न सोध्ने ।  

• सबै सहभागीलाइ प्रदयर्नमा नसकेका कुराहरु व्यवहारमा लाग ुगनय प्रोत्साहन गद ैधन्त्यवाद नदन ुपदयछ ।  

• यस्ता नक्रयाकलाप सम्बनन्त्ध थप जानकारीका लानग सअुहारा काययक्रमको भनन्त्छन ्अमा रेनडयो काययक्रम 

सनु्त्न प्रोत्साहन गनुयहोस ्। सो रेनडयो काययक्रम अईने नदन र समय बताईने ।  

लवक्षत समूहः 

• १००० नदनका मनहला, बालबानलकाहरु, ईनीहरुका हरेचाहकताय र घरेलु ननणययकताय . 

सेवा वदने/कायगक्रम सञ्चालन गने वनकायः 

• सम्बनन्त्धत नगरपानलका तथा गाईाँपानलका र मातहतका स्वास््य संस्थाहरु 

सेवा/कायगक्रम सञ्चालन गनुगपने समयः 

• स्वास््य अमा समहूको बैठक सञ्चालन भएको समयमा खाद्य प्रदर्यनी सम्बनन्त्ध मागयननदनेर्का ऄनसुार 

हुनेछ । 

कायगक्रम ऄनुगमन तथा सपुररवेक्षण : 

• पररवार कल्याण महार्ाखा/प्रादनेर्क ननकायले अवश्यकतानसुार काययक्रमको ऄनगुमन गनेछ । 

ऄवभलेख तथा प्रवतवेदन 

प्रादनेर्क मन्त्रालय/संनघय मन्त्रालय,  स्वास््य सेवा नवभाग , पररवार कल्याण महार्ाखा , पोषण र्ाखा , टेकुमा 
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वक्रयाकलाप नं १०. १००० वदन ऄववधका जीवनका महत्वपूणग ऄवसर मनाईने, नयाूँ गभगवतीहरुलाइ स्वास््य अमा 

समुहमा अवद्ध गराईने तथा स्वास््य तथा पोषण व्यवहार पररवतगन सचंार गने  (सअुहरा २ कायगक्रम लागु भएका ४० 

वजल्लाका ३८९ स्थानीय वनकाय) (श्रोतः युएसएड-सोझै भुक्तानी) 

काययक्रम सम्पन्त्न भए पश्चात ननम्न   प्रनतवेदनहरु पठाईनपुने छ: 

• सम्बनन्त्धत स्वास््य संस्था र पानलकाका स्वास््यकमी  तथा प्रनतनननधहरुले काययक्रम सम्पन्त्नताको नवस्ततृ 

प्रगनत प्रनतवेदन  

• पानलकाले चौमानसक र वानषयक रुपमा एक प्रनत अनथयक तथा भौनतक प्रगनत प्रनतवेदन (ऄनसुचूी २)  

बजेट बाूँडफाूँड प्रवत खाध्य प्रदर्गनी भुक्तानीका दर 

एक पटकको खाद्य प्रदर्यनीको लानग  खाद्य सामाग्रीको लानग रु. ७०० को व्यवस्था गररएको छ । यो रकम 

स्वास््य अमा समहूको लानग सअुहारा २ काययक्रमबाट व्यवस्था गररने छ । 

सन्त्दभग सामाग्री स्वास््य अमा समहु सञ्चालन मागयननदनेर्का, खाध्य प्रदर्यनी ननदनेर्का -सअुहरा २ अनद । 

पररचय  १००० नदन नभरमा पने जीवनको मखु्य मखु्य ऄवसरहरुलाइ एक महत्वपणुय समारोहको रुपमा नलइ त्यस 

ऄवस्थामा अमा र बच्चाको स्वास््य र पोषणको लानग ऄपनाईन ुपने सही व्यवहारहरुलाइ प्रोत्साहन गनयको 

लानग  ननम्न समय/ऄवस्थाहरुलाइ नलएको छ ।  

क) गभायवस्था (गभय रहकेो पनहलो चार मनहना नभर) 

ख) बच्चा जन्त्मेको ३ दनेख ५ नदन नभर 

ग) बच्चा ६ मनहना परूा भए र ऄन्त्नप्रासन गने बेलामा 

जीवनको महत्वपणुय ऄवनध मनाईाँदा गभायवस्थाको ऄवनधलाइ महत्व नदन ुपदयछ । 

ईदे्दश्य • जीवनको महत्वपणुय ऄवनधको महत्व बझुाईने । 

• १००० नदनका मनहला र बालबानलकाहरुमा अएका पोषण सम्बनन्त्ध समस्याहरुको पनहचान गने र 

समाधानको लानग सझुाईने । 

• जीवनको महत्वपणुय ऄवनध मनाईने ऄवसरमा पोषण सम्बनन्त्ध नसफाररस गररएका व्यवहारहरुको प्रवधयन र 

पनुतायजगी गने । 

• बच्चा र अमाको पोषण ऄवस्था बारे जानकारी राख्द ैपोषण सम्बनन्त्ध ऄपनाईन ुपने व्यवहार बारे परामर्य 

गने गराईने । 

• नयााँ गभयवती मनहलाहरुलाइ अमा समहुमा अवद्ध गने । 

ऄपेवक्षत प्रवतफल १००० नदनका अमा र बालबानलकाहरुले यो ऄवनध नभर नलनपुने पोषण तथा स्वास््य सेवाहरु , पोषण 

सम्बनन्त्ध नसफारीस गरीएका व्यवहारहरु ऄपनाएको हुनेछ । 

सञ्चालन प्रकृया  यसको लानग स्वास््य अमा समहूको ननयनमत बैठकमा जीवनका महत्वपणूय  ऄवसर मनाईन सअुहारा २ 

काययक्रमबाट प्रनत व्यनि रु २०० बराबरको  सामाग्रीहरु (ऄण्डा , साबनु अनद) मनहला स्वास््य स्वयंसेनवका 

माफय त ईपलब्ध गराईने छ । 

सेवा वदने/कायगक्रम सञ्चालन गने वनकायः 

सम्बनन्त्धत नगरपानलका तथा गाईाँपानलका , स्वास््य संस्था , १००० नदनका मनहला तथा बालबानलकाहरुको 

घरस्तरमा ननम्नानसुार १००० नदन ऄवनधका जीवनका महत्वपणूय ऄवसर मनाईने , नयााँ गभयवतीहरुलाइ स्वास््य 

अमा समहुमा अवद्ध गराईने तथा स्वास््य तथा पोषण व्यवहार पररवतयन संचार गने कायय सञ्चालन हुनेछः  

क) गभायवस्था (चौथो मनहना नभरका गभयवती मनहलाहरु)—  मनहला स्वास््य  स्वयंसेनवकाले गभयवती 

मनहलाको पनहचान गरर पररवारको सदस्य सनहत स्वास््य अमा समहुको बैठकमा  । 

ख) बच्चा जन्त्मेको ३ दनेख ५ नदन नभर— पररवारको साथ घरमा 

ग) बच्चा ६ मनहना परूा भएपनछ र ऄन्त्नप्रासन गने बेलामा — पररवारको सदस्य सनहत स्वास््य अमा समहुको 

बैठकमा 

सेवा/कायगक्रम सञ्चालन गनुग पने समयः 

• स्वास््य अमा समहूको बैठक सञ्चालन भएको नदन स्वास््य संस्था र सअुहारा काययक्रमको समन्त्वयमा 

तयार गरेको कायय योजना र यस नक्रयाकलाप सञ्चालन गने ननदनेर्का ऄनसुार सञ्चालन गनुय पनेछ । 



 

 

104 

 

 

वक्रयाकलाप नं ११. वर्घ्र कुपोषणको एकीकृत व्यवस्थापन कायगक्रमको ऄधग वावषगक सवमक्षा (सअुहरा २ कायगक्रम लागु 

भएका ६ वजल्लामा– OTC स्तरमा स्वास््य ससं्था आन्त्चाजग र स्वास््य सयंोजकको सहभावगतामा) (श्रोतः युएसएड-सोझै 

भुक्तानी) 

कायगक्रम ऄनुगमन तथा सपुररवेक्षण: 

• पररवार कल्याण महार्ाखा/प्रादनेर्क ननकायले अवश्यकतानसुार काययक्रमको ऄनगुमन गनेछ । 

ऄवभलेख तथा प्रवतवेदन 

काययक्रम सम्पन्त्न भए पश्चात प्रादनेर्क  मन्त्रालय/संनघय मन्त्रालय,  स्वास््य सेवा नबभाग , पररवार कल्याण 

महार्ाखा, पोषण र्ाखा, टेकुमा ननम्न   प्रनतवेदनहरु पठाईनपुने छ: 

• सम्बनन्त्धत स्वास््य संस्था र पानलकाका स्वास््यकमी  तथा प्रनतनननधहरुले काययक्रम सम्पन्त्नताको नवस्ततृ 

प्रगनत प्रनतवेदन  

• पानलकाले चौमानसक र वानषयक रुपमा एक प्रनत अनथयक तथा भौनतक प्रगनत प्रनतवेदन (ऄनसुचूी २)  

बजेट बाूँडफाूँड स्वास््य अमा समहूको ननयनमत बैठकमा जीवनका महत्वपणूय ऄवसर मनाईन सअुहारा २ काययक्रमबाट प्रनत 

व्यनि रु २०० बराबरको सामाग्रीहरु  (ऄण्डा , साबनु अनद) मनहला स्वास््य स्वयंसेनवका माफय त ईपलब्ध 

गराईने छ । 

सन्त्दभग सामाग्री Key life event celebration and Health Mother Group सञ्चालन ननदनेर्का अनद 

पररचय  बहुिेनरय पोषण योजना ऄन्त्तगयत र्ीघ्र कुपोषणको एनककृत व्यवस्थापन काययक्रममा (Integrated 

Management of Acute Malnutrition) दनेख ५९ मनहनासम्मका बालबानलकामा हुने र्ीघ्र कुपोषणलाइ 

समदुाय तथा ऄस्पताल एंव स्वास््य संस्थाहरु माफय त ईपचार गने गररन्त्छ । नेपालमा यो काययक्रम सन ्२००८ 

दनेख “समदुायमा अधाररत नर्घ्र कुपोषणको व्यवस्थापन काययक्रम”  (Community-based Management 

of Acute Malnutrition) को नाममा ५ नजल्ला (ऄछाम , बनदयया, जाजरकोट, कन्त्चनपरु र मगु)ु बाट र्रुु 

गररएको नथयो जनु सन ्२०१३ सम्म अईाँदा थप ६ नजल्ला (जमु्ला , कनपलवस्त,ु सलायही, सप्तरी, ओखलढुंगा र 

धनषुा), २०१६ मा थप ६ नजल्ला (बझांग , बाजरुा, बैतडी, डडेल्धरुा, कानलकोट र हुम्ला) र सन २०१७ मा ७ 

नजल्ला (डोल्पा , डोटी, रुकुम, नवलपरासी, पसाय, महोिरी, खोटांग र पााँचथर)  मा नबस्तार गररयो। CMAM 

काययक्रममा “नर्र् ुतथा बाल्यकालीन पोषण” , ‗स्वास््य, खानेपानी र सरसफाइ “प्रारनम्भक बाल नवकास” र 

सामानजक सरुिाका कुराहरुलाइ ऄझ समेट्द ैपोषण प्रवधयनात्मक , प्रनतकारात्मक तथा ईपचारात्मक सेवालाइ 

एकीकृत रुपमा स–र्ि बनाईाँद ैनर्घ्र कुपोषणको एकीकृत व्यवस्थापन IMAM काययक्रमको रुपमा नवकास 

गररएको छ । 

यस काययक्रमलाइ स्वास््य संस्थाको ऄन्त्य बाल स्वास््य काययक्रमहरुसाँग एकीकृत रुपमा कायायन्त्वयन गदाय 

(जस्तैः समदुायमा अधाररत नवजात नर्र् ुतथा बाल रोगको एकीकृत व्यवस्थापनसाँग) काययक्रमको पहुाँचमा 

वनृद्ध हुनकुो साथै कम खनचयलो हुने हुन्त्छ । यो तररकाको प्रयोगद्वारा कडा नर्घ्र कुपोषण (Severe Acute 

Malnutrition-SAM) भएका र खानामा रुनच भएका ऄथवा मेनडकल जनटल्ता नभएका बच्चाहरुलाइ बनहरंग 

ईपचार सेवा  गााँईघरमा नै सेवा केन्त्र स्थापना गरी सेवा प्रदान गररन्त्छ भने खानामा रुनच नभएका वा मेनडकल 

जनटलता भएका कडा र्ीघ्र कुपोनषत बालबानलकालाइ नवर्ेष ईपचार कि वा ऄन्त्तरंग ईपचार केन्त्र 

(Stabilization Center-SC or Inpatient Ttreatment and Care Center-ITC मा राखेर ईपचार गररन्त्छ 

। यस काययक्रमको मखु्य फाइदा भनेको र्ीघ्र कुपोनषत बच्चाहरुलाइ समदुाय वा घरमै तयार पाररएको 

ईपचारात्मक खाना (Ready-to Use Therapeutic Food-RUTF) ले ईपचार गनय सनकन्त्छ । 

ईदे्दश्य • गाईाँ/नगरपानलका ऄन्त्तगयत सञ्चालन भआरहकेो नर्घ्र कुपोषणको एकीकृत व्यवस्थापन काययक्रमको 

ऄवस्था, सञ्चालनमा अआपरेका कनठनाआहरु बारे सनमिा र पनुरावलोकन गने । 

• काययक्रम सम्बनन्त्ध प्रानवनधक कनठनाइ तथा ऄस्पि बझुाइमा छलफल र सो बारे पनुतायजगी गने । 

ऄपेवक्षत प्रवतफल करीब ३३७ स्वास््यकमी तथा ६००० म.स्वा.स्व.से. हरुले नर्घ्र कुपोषणको एकीकृत व्यवस्थापन काययक्रमको 

सनमिा गोष्ठीमा सहभागीता जनाईने छन ्। 

सञ्चालन प्रकृया  • यो सनमिा २ नदनको हुनेछ । 

• सम्बनन्त्धत गाईाँ /नगरपानलकासाँग समन्त्वय गरी सनमिाको लानग target vs. Achievements, 
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वक्रयाकलाप नं १२. वर्घ्र कुपोषणको एवककृत व्यवस्थापन ऄन्त्तगगत OTCs मा Onsite coaching सञ्चालन (सअुहरा २ 

कायगक्रम लागु भएका ६ वजल्लाका ६३ स्थानीय वनकायका ७६ OTCs (श्रोतः युएसएड-सोझै भुक्तानी) 

recording/reporting. Logistics, lesson learned, issues/challenges) अनद नवषयवस्तु 

समावेर् गरीएको टेम्ल्पेट तयार गने र सोही ऄनसुार नववरण नलइ अईन सम्बनन्त्धत ननकायलाइ टेम्ल्पेट 

ईपलब्ध गराईन े। 

• सम्बनन्त्धत पानलकासाँगको समन्त्वयमा सअुहारा काययक्रमले नमनत तय गरी सोही ऄनसुार सनमिा गोष्ठी 

सञ्चालन गनुयपनेछ । 

• ईपरोिानसुारको सहभागीतामा काययक्रम सम्बनन्त्ध नवषयगत छलफल गन े

• काययक्रमको कभरेज, कम्प्लायन्त्स, ररकोभरी, ररल्याप्स अनद त्यांकको ऄवस्था मानथ छलफल गन े

• काययक्रम सम्बनन्त्ध सञ्चालन तथा प्रानवनधक नवषयमा अआपरेका कनठनाइ बारे छलफल र ननराकरण गने  

• काययक्रम थप सदुृनढकरणको लानग अगामी कायययोजना संयिु रुपमा तयार गने  

• नवगतको कायययोजना ऄनसुार के कनत सधुारात्मक कदम चानलए वा ऄसल नसकाइ के भए सोको छलफल, 

sharing र क्रमर्ः सधुार गद ैजान े

लवक्षत समूहः 

• स्वास््य संयोजक , बनहरंग ईपचार केन्त्र (OTC) का आन्त्चाजय , पोषण  पनुस्थायपना गहृका व्यवस्थापक वा 

प्रनतनननध, SC/ITC सञ्चालन भएको ऄस्पताल तथा प्राथनमक स्वास््य केन्त्रका प्रनतनननधहरु यस सनमिा 

गोष्ठीमा सहभागी हुनेछन ्।  

सहभागीहरुः 

• गाईाँ/नगरपानलकाको स्वास््य संयोजक तथा पोषण सम्बद्ध व्यनि , नजल्लाका सबै बनहरंग ईपचार केन्त्र  

(OTC) का आन्त्चाजयहरु, पोषण  पनुस्थायपना गहृका व्यवस्थापक वा प्रनतनननध , SC/ITC सञ्चालन भएको 

ऄस्पतालका प्रनतनननधहरु १/१ जना सहभागी हुनेछन ्। 

सेवा वदने/कायगक्रम सञ्चालन गने वनकायः 

• सम्बनन्त्धत गाईाँ /नगरपानलकाको स्वास््य संयोजक , बनहरंग ईपचार केन्त्र  (OTC) का आन्त्चाजय , पोषण 

पनुस्थायपना गहृका व्यवस्थापक वा प्रनतनननध ,  SC/ITC  सञ्चालन भएको ऄस्पताल तथा प्राथनमक 

स्वास््य केन्त्रका प्रनतनननधहरुको सहभागीतामा सनमिा गोष्ठी सञ्चालन हुन्त्छ । सअुहारा काययक्रम २ ले 

नजल्लास्तरीय स्वास््य आकाइसाँग समन्त्वय गरी यो सनमिा गोष्ठीको अयोजना गनेछ ।  

सेवा/कायगक्रम सञ्चालन गनुग पने समयः 

• ६/६ मनहनाको ऄन्त्तरालमा वषयको २ पटक सनमिा गोष्ठी अयोजना हुनेछ ।  

कायगक्रम ऄनुगमन तथा सपुररवेक्षण: 

• पररवार कल्याण महार्ाखा/प्रादनेर्क ननकायले अवश्यकतानसुार काययक्रमको ऄनगुमन गनेछ । 

ऄवभलेख तथा प्रवतवेदन 

काययक्रम सम्पन्त्न भए पश्चात प्रादनेर्क  मन्त्रालय/संनघय मन्त्रालय,  स्वास््य सेवा नवभाग , पररवार कल्याण 

महार्ाखा, पोषण र्ाखा, टेकुमा ननम्न प्रनतवेदनहरु पठाईनपुने छ: 

• सम्बनन्त्धत स्वास््य संस्था र पानलकाका स्वास््यकमी  तथा प्रनतनननधहरुले काययक्रम सम्पन्त्नताको नवस्ततृ 

प्रगनत प्रनतवेदन  

• पानलकाले चौमानसक र वानषयक रुपमा एक प्रनत अनथयक तथा भौनतक प्रगनत प्रनतवेदन (ऄनसुचूी २)  

बजेट बाूँडफाूँड अवश्यकता ऄनसुार  । 

सन्त्दभग सामाग्री नर्घ्र कुपोषणको एकीकृत व्यवस्थापन सम्बनन्त्ध तानलम पनुस्तका , पोषण-नवर्ेष काययक्रम सम्बनन्त्ध एकीकृत 

तानलम पनुस्तका, HMIS ऄनभलेख तथा प्रनतवेदन फारामहरु अनद  । 

पररचय  बहुिेरीय पोषण योजना ऄन्त्तगयत र्ीघ्र कुपोषणको एकीकृत व्यवस्थापन काययक्रममा (Integrated 

Management of Acute Malnutrition) दनेख ५९ मनहनासम्मका बालबानलकामा हुने र्ीघ्र कुपोषणलाइ 

समदुाय तथा ऄस्पताल एवं स्वास््य संस्थाहरु माफय त ईपचार गने गररन्त्छ । नेपालमा यो काययक्रम सन ्२००८ 

दनेख “समदुायमा अधाररत नर्घ्र कुपोषणको व्यवस्थापन काययक्रम”  (Community-based Management 
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of Acute Malnutrition) को नाममा ५ नजल्ला (ऄछाम , बनदयया, जाजरकोट, कन्त्चनपरु र मगु)ु बाट र्रुु 

गररएको नथयो जनु सन ्२०१३ सम्म अईाँदा थप ६ नजल्ला (जमु्ला , कनपलबस्त,ु सलायही, सप्तरी, ओखलढुंगा र 

धनषुा), २०१६ मा थप ६ नजल्ला (बझांग , बाजरुा, बैतडी, डडेल्धरुा, कानलकोट र हुम्ला) र सन २०१७ मा ७ 

नजल्ला (डोल्पा , डोटी, रुकुम, नवलपरासी, पसाय, महोिरी, खोटांग र पााँचथर)  मा नबस्तार गररयो। CMAM 

काययक्रममा “नर्र् ुतथा बाल्यकालीन पोषण” , ‗स्वास््य, खानेपानी र सरसफाइ “प्रारनम्भक बाल नवकास” र 

सामानजक सरुिाका कुराहरुलाइ ऄझ समेट्द ैपोषण प्रवधयनात्मक , प्रनतकारात्मक तथा ईपचारात्मक सेवालाइ 

एकीकृत रुपमा  स–र्ि बनाईाँद ैनर्घ्र कुपोषणको एकीकृत व्यवस्थापन IMAM काययक्रमको रुपमा नवकास 

गररएको छ । 

यो काययक्रमलाइ बढी प्रभावकारी बनाइ स्वास््यकमीहरुको ज्ञान तथा सीपलाइ थप ऄनभवनृद्ध गरी नर्घ्र कुपोषण 

भएका बालबानलकाको ईनचत ईपचार र व्यवस्थापन सनहत समय मै ऄनभलेख तथा प्रनतवेदन तयारीको लानग 

यो नक्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो । 

ईदे्दश्य • OTC मा काययरत स्वास््यकमीहरुको काययक्रम सम्बनन्त्ध ज्ञान सीपमा ऄनभवनृद्ध गने । 

• सेवा प्रवाह स्थलमै काययक्रमको नननदयि प्रोटोकल ऄनसुार सेवा प्रवाह भए नभएको सनुननश्चत गद ैसेवा 

प्रदायकहरुलाइ प्रोत्साहन गने तथा थप सदुृनढकरण गने । 

ऄपेवक्षत प्रवतफल • करीब ३३७ स्वास््यकमी तथा ६००० म.स्वा.स्व.से.हरुले नर्घ्र कुपोषणको एकीकृत व्यवस्थापन सम्बनन्त्ध 

तानलम प्राप्त गनेछन ्। 

• करीब ५००० कडा नर्घ्र कुपोषण भएका बालबानलकाले समयमै ईनचत ईपचार तथा व्यवस्थापन सेवा 

प्राप्त गनेछन ्। 

सञ्चालन प्रकृया  सञ्चालन वववधः 

• Onsite coaching कायय योजना तयार गने (पानलका र सअुहारा काययक्रमको समन्त्वयमा) 

• कायययोजना ऄनसुार OTC/Nutrition Rehabilitation Home (NRH) visit गने  

• Onsite coaching ननदनेर्का वा चेकलीि ऄनसुार  OTC मा काययरत स्वास््यकमीहरुको काययक्रम 

सम्बनन्त्ध ज्ञान सीपको लेखाजोखा गन े

• ऄनभलेख प्रनतवेदनहरुको ऄवलोकन गन े

• स्वास््यकमीबाट प्रवाह गरेको सेवाको स्थलगत ऄवलोकन गने  

• OTC र NRH का स्वास््यकमी तथा सम्बनन्त्धत कमयचारीहरुसाँग ऄन्त्तरनक्रया गने र gaps पनहचान गन े

• अवश्यक भए प्रोटोकल ऄनसुार सेवा प्रवाहको लानग प्रानवनधक  सहयोग गने र काययक्रमको  gaps 

पररपनूतयका लानग अवश्यक पहल गने र 

• काययक्रम सधुारका ईपायहरु खोजी कायायन्त्वयन गन े

लवक्षत समूहः 

• OTC र NRHs मा काययरत स्वास््यकमीहरु 

सहभागीहरुः 

• OTCमा काययरत काययक्रम सम्बद्ध स्वास््यकमीहरु , गाईाँ/ नगरपानलकाको स्वास््य संयोजक तथा पोषण 

सम्बद्ध व्यनिहरु । 

सेवा वदने/कायगक्रम सञ्चालन गने वनकायः 

• नर्घ्र कुपोषणको एकीकृत व्यवस्थापन सम्बनन्त्ध तानलम प्राप्त गाईाँ /नगरपानलकाका स्वास््य संयोजक वा 

पोषण सम्बद्ध व्यनि, सअुहारा २ काययक्रमका प्रानवनधक कमयचारीहरुले OTCs मा  Onsite Coaching  

गनेछन ्। 

सेवा/कायगक्रम सञ्चालन गनुग पने समयः 

• ननयनमत रुपमा  काययक्रमको अवश्यकता ऄनसुार Onsite Coaching  गररनेछ । यो  सम्बनन्त्धत 

गाईाँ/नगरपानलका र सअुहारा २ काययक्रमको समन्त्वयमा कायययोजना बनाइ सोही ऄनसुार सञ्चालन 

गनुयपनेछ । 

कायगक्रम ऄनुगमन तथा सपुररवेक्षण: 

• पररवार कल्याण महार्ाखा/प्रादनेर्क ननकायले अवश्यकतानसुार काययक्रमको ऄनगुमन गनेछ  

ऄवभलेख तथा प्रवतवेदन 
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वक्रयाकलाप नं १३. ववद्यालय स्वास््य तथा पोषण र वकर्ोरीहरूलाआ अआरन चक्की ववतरण कायगक्रम सम्बन्त्धी १ वदने 

सवमक्षा (स्वास््य ससं्था आन्त्चाजग, वर्क्षक, वर्क्षा र स्वास््य सयंोजक) (सअुहरा २ कायगक्रम लागु भएका १२ वजल्लाका 

११४ स्थानीय वनकाय) (श्रोतः युएसएड-सोझै भुक्तानी) 

काययक्रम सम्पन्त्न भए पश्चात प्रादनेर्क  मन्त्रालय/संनघय मन्त्रालय,  स्वास््य सेवा नवभाग , पररवार कल्याण 

महार्ाखा, पोषण र्ाखा, टेकुमा ननम्न   प्रनतवेदनहरु पठाईनपुने छ: 

• सम्बनन्त्धत स्वास््य संस्था र पानलकाका स्वास््यकमी  तथा प्रनतनननधहरुले काययक्रम सम्पन्त्नताको नवस्ततृ 

प्रगनत प्रनतवेदन  

• पानलकाले चौमानसक र वानषयक रुपमा एक प्रनत अनथयक तथा भौनतक प्रगनत प्रनतवेदन (ऄनसुचूी २)  

बजेट बाूँडफाूँड अवश्यकता ऄनसुार 

सन्त्दभग सामाग्री नर्घ्र कुपोषणको एकीकृत व्यवस्थापन सम्बनन्त्ध तानलम पनुस्तका , पोषण-नवर्ेष काययक्रम सम्बनन्त्ध एकीकृत 

तानलम पनुस्तका, HMIS ऄनभलेख तथा प्रनतवेदन फारामहरु अनद  । 

पररचय  बढ्दो र्हरीकरण र खाननपनका व्यवहारमा पररवतयन, सामानजक सञ्जालमा बढी व्यस्तता र र्ाररररक पररश्रममा 

कमी, सही पोषण व्यवहार बारे ऄननभज्ञता, दौतरी प्रभावका कारणले कुलतमा पने समस्या, स्वास््य तथा पोषण 

सेवासम्मको पहुाँचमा कमी , बालनववाह तथा नकर्ोरी ऄवस्थामा गभायधान , समानजक नवभेद तथा लै ाँङ्नगक 

ऄसमानता, ऄननन्त्रा र मनोसमानजक समस्या , वनृद्ध नवकासकाका ऄवसरमा चको प्रनतस्पधाय अनद कारणले 

नेपालका नकर्ोरनकर्ोरीहरु यस प्रकारको दोहोरो कुपोषणको समस्यामा परररहकेा छन ्। यस ऄवस्थालाइ 

मध्यनजर गरी बहुिेरीय पोषण योजना (२०१८ -२०२२) ले नेपालका बालबानलकामा दनेखने कुपोषणको चक्र 

तोड्न नकर्ोरावस्थामा समनुचत पोषण परुयाईने पोषण नवर्ेष र पोषण संवेदनर्ील काययक्रमलाइ प्राथनमकतामा 

राखेको छ । सोही ऄनरुुप नव.सं. २०७३ दनेख स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र नर्िा मन्त्रालयले  नवद्यालय 

तह दनेख नै समदुायस्तरमा लाग ूगररने गरी १० दनेख १९ वषय ईमेरका नकर्ोरीहरु लनित पोषण काययक्रम लाग ू

गद ैअएको छ । यसै ऄन्त्तगयत स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नर्िा मन्त्रालयसाँग सहकायय गरी पनहलो 

चरणमा १० नजल्लाका गााँईपानलका तथा नगरपानलका लाग ूगररने १० दनेख १९ बषयका सबै नकर्ोरीहरुलाइ 

वषयको दइु पटक एक चरणमा (एक चरणमा हप्ताको १ चक्की गरी १३ हप्तासम्ममा गरी वषयका जम्मा २६ चक्की) 

अआरन फोनलक एनसड खवुाईने नक्रयाकलाप र्रुु गररएको नथयो र चालु अ.व. सम्ममा ४१ नजल्लाहरुमा 

नबस्तार गररने योजना रहकेो छ । अआरन फोनलक एनसड खवुाईनकुो साथै पोषण नर्िा तथा परामर्य , नवद्यालय 

तथा समदुायस्तरमा पोषणयिु खाद्यवस्तुको प्रदर्यनी र र्ाररररक सगुठनका तानलम माफय त नकर्ोरनकर्ोरीहरुको 

खानपीनका व्यवहार र जीवन र्ैलीमा सकारात्मक पररवतयन ल्याइ ईनीहरुमा दनेखएको नवद्यमान कुपोषणलाइ 

न्त्यनुीकरण गने लक्ष्य राखेको छ । 

ईदे्दश्य • गाईाँ/नगरपानलका ऄन्त्तगयत सञ्चालन भआरहकेो यस काययक्रमको ऄवस्था , सञ्चालनमा अआपरेका 

कनठनाआहरु बारे सनमिा र पनुरावलोकन गने । 

• काययक्रम सम्बनन्त्ध प्रानवनधक कनठनाइ तथा ऄस्पि बझुाइ बारे पनुतायजगी गने । 

ऄपेवक्षत प्रवतफल नवद्यालय स्वास््य तथा पोषण र नकर्ोरीहरुलाइ अआरन चक्की नवतरण काययक्रमको प्रभावकारीता ऄनभवनृद्ध 

भएको हुने । 

सञ्चालन प्रकृया  सञ्चालन वववधः 

• यो गोष्ठी १ नदनको हुनेछ । 

• सम्बनन्त्धत गाईाँ /नगरपानलका र सअुहारा काययक्रम बीचको अपसी समन्त्वयमा सनमिा सम्बनन्त्ध 

कायययोजना तयार गन े

• सनमिाको टेम्ल्पेट (target vs achievement, recording/reporting, logistics, lesson learned, 

issues अनद नवषयवस्तु समावेर् भएको) तयार गरी सोही ऄनसुारको नववरण सम्बनन्त्धत स्वास््य संस्था र 

नवद्यालयबाट माग गन े

• ईपरोिानसुारको सहभागीतामा काययक्रम सम्बनन्त्ध नवषयगत छलफल गन े

• गत ६ मनहनाको ऄवनधमा नकर्ोरीहरुलाइ नवतरण गररएको अआरन चक्कीको ऄवस्था बारे छलफल गन े

• अगानम चरणको नवतरणको कायय योजना तयार गने  
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वक्रयाकलाप नं १४. अमा तथा बाल मैरी ऄस्पताल ऄवभयान कायागन्त्वयन (स्वास््यकमीको क्षमता ऄवभवृवद्ध, ऄनुगमन 

अवद) बहुके्षरीय पोषण योजना लागु भएका कवम्तमा ३० ओटा स्वास््य ससं्था माफग त (श्रोतः युवनसेफ-सोझै भुक्तानी) 

• काययक्रम सम्बनन्त्ध सञ्चालन तथा प्रानवनधक नवषयका अआपरेका कनठनाइ बारे छलफल र ननराकरण गरी 

काययक्रम सधुारका कायय योजना तयार गरी कायायन्त्वयन गन े 

सहभागीहरुः 

गाईाँ/नगरपानलकाका स्वास््य संयोजक, नर्िा संयोजक तथा पोषण सम्बद्ध व्यनि, सम्बनन्त्धत गाईाँ/नगरपालीका 

ऄन्त्तगयतका सबै स्वास््य संस्था आन्त्चाजय र  सरकारी प्रानव /ननमानव/ईच्च माध्यनमक नवद्यालयका १ जना  

नवद्यालय स्वास््य तथा पोषण काययक्रम सम्बनन्त्ध फोकल नर्िक वा स्वास््य नर्िकहरु र नजल्लास्तरीय 

स्वास््य समन्त्वय आकाइ र नजल्ला नर्िा नवकास तथा समन्त्वय आकाइका संयोजकहरु 

लवक्षत समूहः 

• गाईाँ/नगरपानलकाका स्वास््य संयोजक तथा पोषण सम्बद्ध व्यनि 

• गाईाँ/नगरपानलका ऄन्त्तगयतका स्वास््य संस्था आन्त्चाजय र सरकारी नवद्यालयका स्वास््य नर्िकहरु 

• नजल्लास्तरीय स्वास््य समन्त्वय आकाइ र नजल्ला नर्िा नवकास तथा समन्त्वय आकाइका संयोजक 

सेवा वदने/कायगक्रम सञ्चालन गने वनकायः 

• नगरपानलका तथा गाईाँपानलकाको अयोजनामा यस १ नदने सनमिा गोष्ठी सञ्चालन गररनेछ ।  

सेवा/कायगक्रम सञ्चालन गनुग पने समयः 

• गाईाँ/नगरपानलका र सअुहारा २ काययक्रमको अपसी समन्त्वयमा ईपयिु नमनत तय गरी वषयमा १ पटक 

चालु अनथयक वषय नभर यो सनमिा गोष्ठी सम्पन्त्न गनुयपनेछ ।  

कायगक्रम ऄनुगमन तथा सपुररवेक्षण: 

• पररवार कल्याण महार्ाखा/प्रादनेर्क ननकायले अवश्यकतानसुार काययक्रमको ऄनगुमन गनेछ  । 

ऄवभलेख तथा प्रवतवेदन 

प्रादनेर्क मन्त्रालय/संनघय मन्त्रालय,  स्वास््य सेवा नवभाग , पररवार कल्याण महार्ाखा , पोषण र्ाखा , टेकुमा 

काययक्रम सम्पन्त्न भए पश्चात ननम्न   प्रनतवेदनहरु पठाईनपुने छ: 

• सम्बनन्त्धत स्वास््य संस्था र पानलकाका स्वास््यकमी  तथा प्रनतनननधहरुले काययक्रम सम्पन्त्नताको नवस्ततृ 

प्रगनत प्रनतवेदन  

• पानलकाले चौमानसक र वानषयक रुपमा एक प्रनत अनथयक तथा भौनतक प्रगनत प्रनतवेदन (ऄनसुचूी २)  

सन्त्दभग सामाग्री नवद्यालय स्वास््य तथा पोषण काययक्रम सम्बनन्त्ध तानलम पनुस्तका , पोषण नवर्ेष काययक्रम सम्बनन्त्ध एकीकृत 

तानलम पनुस्तका, नकर्ोरीहरुलाइ अआरन फोनलक एनसड नवतरण काययक्रम सञ्चालन ननदनेर्का अनद । 

पररचय  नेपालमा मात ृतथा नर्र् ुमतृ्य ुदर ईच्च रहकेो छ । स्वास््य संस्थामा सतु्केरी गराईने प्रवनृि बढ्द ैगए पनन मात ृ

तथा नर्र्कुो मतृ्य ुएवं रोग लाग्ने ( Morbidity) दर ऄपेनित रुपमा न्त्यनुनकरण गनय सनकएको छैन । स्वास््य 

संस्थाबाट प्रदान गररने सेवाको गणुस्तरीयता, गभयवती र सतु्केरी ऄवस्थामा नदनपुने ग्राहक मैरी स्वास््य सेवाको 

सनुननश्चताको लानग स्वास््य संस्थामा मात ृनर्र् ुएवं बाल मैरी ऄनभयान ननदनेर्काले नननदयि गरे बमोनजमको 

स्वास््य प्रणाली सहयोग , जनर्निको िमता ऄनभवनृद्ध , गणुस्तरीय सेवा प्रवाह , सामानजक जवाफदनेहता र 

काययक्रमको ननयनमत ऄनगुमन तथा मलु्याङ्कनको माध्यमबाट प्रत्येक सेवाग्राहीले गणुस्तरीय प्रसतूी सेवा प्रदान 

गनयको नननम्त यस काययक्रमको ऄवधारणा ल्याइएको हो । 

ईदे्दश्य • दरे्मा सञ्चालनमा रहकेा ऄस्पताल एवं स्वास््य संस्थाहरुबाट प्रदान गररने सेवा मातृ , नर्र्मुैरी बनाईने 

रहकेो छ । 

• मात,ृ नर्र्मुैरी सेवाका सचूकहरुको नवशे्लषण र ऄस्पतालको ऄवस्था लेखाजोखा गने । साथै नजल्ला 

ऄस्पतालका कमयचारी तथा नजल्लास्तरीय सम्बद्ध सरोकारवालाहरुलाइ कायायन्त्वयन ननदनेर्कामा 

ऄनभमखुीकरण सञ्चालन गने । 

• स्वास््य संस्थाहरुमा काययरत जनर्निलाइ मातृ , नर्र्मुैरी सेवा सम्बन्त्धमा तानलम प्रदान गरी मयायनदत 

रुपमा सेवा प्रदान गनय लगाईने । 

• स्वास््य संस्थामा अईने सेवाग्राहीलाइ सो संस्थाबाट प्रदान गररने सेवाहरुको बारेमा ससुनूचत गराएर सेवा 
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वक्रयाकलाप नं १५. बृहत पोषण प्याकेज कायगक्रम तथा क्षमता ऄवभवृवद्ध (IMAM, IYCF-MNP, Adolescent IFA, 

SBCC etc.) - बहुके्षरीय पोषण योजना लागु भएका ३०८ स्थानीय वनकायहरु (श्रोत: युवनसेफ-सोझै भुक्तानी) 

प्राप्त गने काययमा सहयोग गने । 

• मा.नर्.मै.स्वा.संस्थाको कायययोजना तयार गने र स्वास््य संस्थाको वानषयक काययक्रम र बजेटसंग अबद्ध 

गराईने । 

• प्रभावकारी ऄनगुमन र सहयोगात्मक सपुररवेिणको लानग संयन्त्र ननमायण गने । 

ऄपेवक्षत प्रवतफल • स्थानीय तहका ऄस्पतालहरुमा काययरत कररब ७०० कमयचारीहरुले  मात ृतथा नर्र् ुमैरी सामदुानयक 

ऄनभयान ऄन्त्तगयत मात ृतथा नर्र् ुमैरी सचूकहरुमा जानकार र सजक हुनेछन ्।  

• ऄस्पताललाइ मात ृतथा नर्र्मुैरी बनाईन कायायन्त्वयन ननदनेर्कालाइ कायायन्त्वयनमा ल्याईनेछन ्। 

सञ्चालन प्रकृया  सञ्चालन वववधः 

पावलकास्तरीय २ वदने तावलमः  

• यस तानलममा १ नदने  मातृ  तथा   नर्र्मैुरी  सचूकहरुमा ऄस्पतालको ऄवस्थाको लेखाजोखा गररन्त्छ र ऄको नदन 

मात ृतथा नर्र्मुैरी कायायन्त्वयन ननदनेर्कामा ऄनभमखुीकरण हुनेछ जसमा ऄंचल, नजल्ला ऄस्पतालका 

ननदरे्कको संयोजनमा ऄस्पतालका कमयचारीहरु, सरोकारवालाहरु र नजल्ला (जन) स्वास््य सपुरभाइजरहरु 

सहभागी हुनेछन ्यस नक्रयाकलापलाइ सहजीकरण गनय प्रनर्िक स्व.से.नव, पररवार कल्याण  महार्ाखा, 

पोषण र्ाखाबाट सहयोग नलने ।  

• यस तानलम पानलकास्तरीय नजल्ला ऄस्पताल, ऄंचल ऄस्पताल, ईप–िेरीय ऄस्पताल, िेरीय 

ऄस्पतालमा सञ्चालन गनुयपनेछ ।   

लवक्षत समूहः 

• ऄस्पतालका कमयचारीहरु तथा पानलका स्तरीय सम्बद्ध सरोकारवालाहरु  

सेवा वदने/कायगक्रम सञ्चालन गने वनकायः 

• पानलकाल ेस्वा.से.वा, पररवार कल्याण महार्ाखा, पोषण र्ाखासाँगको प्रानवनधक सहयोगमा 

सेवा/कायगक्रम सञ्चालन गनुगपने समयः 

• स्वीकृत वानषयक काययक्रम ऄनसुार दोस्रो र चौथो चौमानसक नभर 

कायगक्रम ऄनुगमन तथा सपुररवेक्षण: 

• पररवार कल्याण महार्ाखा/प्रादनेर्क ननकायले अवश्यकतानसुार काययक्रमको ऄनगुमन गनेछ  । 

ऄवभलेख तथा प्रवतवेदन 

प्रादनेर्क मन्त्रालय/संनघय मन्त्रालय, स्वास््य सेवा नवभागमा ननम्न  प्रनतवेदनहरु पठाईनपुनेछ: 

• स्वास््य संस्था र पानलकाका स्वास््यकमी  तथा प्रनतनननधहरुले काययक्रम सम्पन्त्नताको नवस्ततृ प्रगनत 

प्रनतवेदन  

• पानलकाले चौमानसक र वानषयक रुपमा एक प्रनत अनथयक तथा भौनतक प्रगनत प्रनतवेदन (ऄनसुचूी २)  

बजेट बाूँडफाूँड अवश्यकता ऄनसुार 

सन्त्दभग सामाग्री स्वास््य संस्थामा मात ृनर्र्मुैरी सेवा ऄनभयान ननदनेर्का २०७३, काययनवनध, मापदण्ड अनद  

पररचय  मनहला र बालबानलकाहरुको पोषण ऄवस्थामा सधुार गने नेपाल सरकारको  रणनीनत तथा कायययोजना ऄनरुुप 

नेपालमा मनहला तथा बालबानलका लनित पोषण  सम्बनन्त्ध नवनभन्त्न काययक्रमहरु सञ्चालन भआरहकेा छन ्। 

नवगत केही वषय दनेख सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रानवनधकहरु , मनहला स्वास््य 

स्वयमसेनवकाहरुलाइ पोषण सम्बनन्त्ध ज्ञान र सीपको ऄनभवनृद्धका लानग कुपोषण व्यवस्थापन, सकू्ष्म पोषक तत्व 

नवतरण, पोषण व्यवहार पररवतयनका लानग परामर्य लगायतका पोषण सम्बनन्त्ध नवनभन्त्न तानलम सञ्चालन 

भआरहकेो नथयो । यस पररपे्रक्ष्यमा नेपाल सरकारले पोषण नवषेर् नवषयवस्तु सम्बद्ध छररएर रहकेा तानलम 

ऄनभमखुीकरणलाइ एकीकृत गरी हाल बहुिेरीय पोषण ऄवधारणामा रानरिय पोषण नीनत , रानरिय कायययोजना 

तथा नमतव्ययी श्रोत व्यवस्थापन समेतलाइ मध्यनजर गरी नेपालमा नवद्यमान न्त्यनु पोषणलाइ सम्बोधन गने हतेुले 

यो “बहृत पोषण नवर्ेष काययक्रम” तयार गररएको छ । यस पनुस्तकाको मद्दतबाट अगामी नदनहरुमा पोषण 

सम्बनन्त्ध ज्ञान र सीपमा ऄनभवनृद्ध भइ मनहला , नकर्ोरी, बालबानलका तथा घरपररवारको पोषण  सम्बनन्त्ध 
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वक्रयाकलाप नं १६. गभगवती तथा सतु्केरी मवहला, बालबावलका तथा वकर्ोरी लवक्षत पोषण प्रवधगन कायगक्रम (पोषण 

नाग्लो प्रवधगन समेत) र वबद्यालय जाने तथा नजाने वकर्ोर वकर्ोरी लवक्षत पोषणयुक्त खाध्यबस्तु तथा स्वस्थ जीवन रै्ली 

प्रवधगन (श्रोतः युवनसेफ-सोझै भुक्तानी) 

१६.१ गभगवती तथा सतु्केरी मवहला, बालबावलका तथा वकर्ोरी लवक्षत पोषण प्रवधगन कायगक्रम (पोषण नाङ्लो प्रवधगन 

समेत) 

व्यवहारमा पररवतयन अईनेछ र कुपोषणबाट पीनडत मनहला तथा बालबानलकाको जीवन रिा गनय सहयोग पगु्नेछ 

भन्त्ने कुराको ऄपेिा गररएको छ ।  

यस तानलमको लक्ष्य स्थानीय तहसम्म काययरत सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रानवनधकहरु , मनहला 

स्वास््य स्वयंसेनवकाहरु पोषण  सम्बनन्त्ध एकीकृत नवषयवस्तुमा नवद्यमान ज्ञान र सीपलाइ ऄद्यावनधक गराइ 

पोषण सम्बद्ध सेवा प्रवाह, काययक्रम व्यवस्थापन तथा गणुस्तरीय स्वास््य सेवा माफय त समदुायका सम्पणूय मनहला 

तथा बालबानलकाहरुलाइ कुपोषणबाट बचाईन ुरहकेो छ । 

ईदे्दश्य स्वास््यकमी तथा मनहला स्वास््य स्वयंसेनवकाहरुलाइ पोषण सम्बनन्त्ध नवषयहरुमा बारेमा ज्ञान ऄनभवनृद्ध गरी 

प्रभावकारी काययक्रम संचालनाथय सीप नवकास गने । 

ऄपेवक्षत प्रवतफल यो तानलम सञ्चालन पश्चात्  कररब १०००० स्वास््यकमी तथा  कररब १८५०० मनहला स्वास््य 

स्वयंसेनवकाहरुले पोषण काययक्रममा दिता वनृद्ध भइ पोषण सेवामा सधुार हुनकुो साथै ५ वषय मनुनका 

बालबानलका, नकर्ोरीहरु, गभयवती तथा सतु्केरी अमाहरुको पोषण नस्थनतमा सधुार हुनेछ । 

सञ्चालन प्रकृया  सञ्चालन वववधः 

• स्थानीय ननकायका स्वास््य संयोजकले पोषण सम्बद्ध व्यनिसाँगको सहयोगमा प्राप्त बजेटको अधारमा 

अफ्नो मातहतका  सबै पानलकाको स्वास््य संस्था प्रमखु , ऄन्त्य स्वास््यकमीहरु , काययकारी, स्टोर हनेे 

कमयचारी, त्याङ्क हने कमयचारी , लेखा हनेे कमयचारीहरुलाइ बजेट , सहभागी संख्या , भौगोनलक िेर र 

स्वास््य संस्थाको अधारमा न.पा., गा.पा मा केन्त्र तोकी काययक्रम सञ्चालनको व्यवस्था गनुयपदयछ । 

• स्वास््य संस्था प्रमखु तथा ऄन्त्य स्वास््यकमीहरुको तानलम पश्चात म.स्वा.स्वयमसेनवकाहरुको पनन तानलम 

सम्पन्त्न गनुयपछय । 

लवक्षत समूहः 

• बहुिेरीय पोषण योजना लाग ुभएका ३०८ स्थानीय ननकायका सबै स्वास््यकमी तथा मनहला स्वास््य 

स्वयंसेनवकाहरु  

सेवा वदने/कायगक्रम सञ्चालन गने वनकायः 

• ३०८ स्थानीय तहका स्वास््य इकाआका स्वास््य संयोजकले ।  

सेवा/कायगक्रम सञ्चालन गनुग पने समयः 

• स्वीकृत वानषयक काययक्रम ऄनसुार दोस्रो र चौथो चौमानसक नभर 

कायगक्रम ऄनुगमन तथा सपुररवेक्षण: 

• पररवार कल्याण महार्ाखा/प्रादनेर्क ननकायले अवश्यकतानसुार काययक्रमको ऄनगुमन गनेछ । 

ऄवभलेख तथा प्रवतवेदन: 

काययक्रम सम्पन्त्न भए पश्चात प्रादनेर्क  मन्त्रालय/संनघय मन्त्रालय,  स्वास््य सेवा नवभाग , पररवार कल्याण 

महार्ाखा, पोषण र्ाखा, टेकुमा ननम्न प्रनतवेदनहरु पठाईनपुने छ: 

• स्वास््य संस्था र पानलकाका स्वास््यकमी  तथा प्रनतनननधहरुले काययक्रम सम्पन्त्नताको नवस्ततृ प्रगनत 

प्रनतवेदन  

• पानलकाल ेचौमानसक र वानषयक रुपमा एक प्रनत अनथयक तथा भौनतक प्रगनत प्रनतवेदन (ऄनसुचूी २)  

बजेट बाूँडफाूँड अवश्यकता ऄनसुार 

सन्त्दभग सामाग्री पोषण नबर्ेष काययक्रम सम्बनन्त्ध एनककृत तानलम पनुस्तका, HMIS को ऄनभलेख तथा प्रनतवेदन फारामहरु 

पररचय  पोषण नाङ्लो भन्त्नाले स्थानीय स्तरमा ईपलब्ध हुने खाद्यान्त्नहरु (ऄन्त्न वा  कन्त्दमलू, गेडागडुी, दधू तथा दगु्ध 

पदाथय, पर्पुंिीजन्त्य श्रोत (माछा/मास)ु, ऄण्डा, नभटानमन ए पाआने फलफुल तथा तरकारी र ऄन्त्य फलफुल तथा 

तरकारी), नाङ्गलो (मधेसी समदुाय र सदुरु पनश्चममाः सपुा , केही मधेसी समदुायमाः कोननया , थारु समदुायमाः 
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डगरी) मा राखी प्रदर्यन गने र पोषण नर्िा नदने एक अकषयक नवनध हो । नाङ्लो पसु्तौ दनेख नै नेपाली 

भान्त्साहरुको ऄनभन्त्न ऄंगको रुपमा रनह अएको छ भने यसको प्रयोग घरायसी कृनष र खाद्यान्त्नसाँग गााँनसएको छ। 

यस नवनध माफय त गाईाँघर , समदुायमा ईपलब्ध हुने नवनभन्त्न थररका स्थानीय खाद्यवस्तुहरुको प्रदर्यनी गरी ती 

खाद्यवस्तुहरुबाट प्राप्त हुने पोषण र पौनिक तत्वको महत्वबारे बझुाईन सनजलो हुन्त्छ । गाईाँघरमा पर्पुंिी पालन  

गरी ऄण्डा, माछा मास,ु दधु, दही खान प्रोत्साहन गनय पनन सनकन्त्छ ।  

पोषण नाङ्लोमा प्रदयर्न गरी तानलम , रानरिय पोषण काययक्रम , पैरवी ईपाय र ईपयिु प्रनर्िण नवनध रुपमा 

प्रयोग गनय सनकन्त्छ । सामानजक व्यवहार पररवयतन सञ्चारको माध्यमबाट पोषण नाङ्लोको प्रदयर्न गद ैपोषण 

व्यवहारमा सधुार ल्याईन समदुाय स्तरमा मनहला स्वास््य स्वयंसेनवका , स्वास््य अमा समहू , हरेालु र 

समदुायलाइ पोषण नर्िा नदन पोनषलो खानाको महत्व बझुाईन र सम्झाईन सनजलो हुन्त्छ । 

ईदे्दश्य • मात,ृ नर्र् ुतथा बाल्यकालीन पोषण सधुारको लानग चानहने न्त्यनूतम खाद्य नवनवधताको बारेमा समदुायमा 

प्रचार, प्रसार गनेृय 

• स्थानीय स्तरमा ईपलब्ध हुने खाद्यान्त्नहरुको ईपभोग र ईत्पादन (घरायसी खाद्य वस्तु ईत्पादनको साथै कृनष 

तथा पर्पुालन) बढाईने र परम्परा दनेख चनलअएको , तर ऄनहले कम प्रयोग गररने पोनषला 

खाद्यबस्तुहरुको प्रवधयन गनयको लानग ईत्पे्ररणा नदन े

ऄपेवक्षत प्रवतफल बहुिेरीय काययक्रम लाग ुभएका ३० नजल्लाहरुका करीब ९००० स्वास््यकमीहरु , कररब १८ ,००० 

म.स्वा.स्व.से. हरुले पोषण नाङ्लो माफय त पोषण नर्िा प्रदान गने ज्ञान तथा सीप नसक्नेछन ्।   

सञ्चालन प्रकृया  सञ्चालन वववधः 

• अमा समहूको बैठकमा पोषण नाङ्गलो प्रदयर्नी गनय स्थानीय स्तरमा नै ईपलब्ध हुने र मौसम ऄनसुार 

पाइने सम्भव भएसम्म पोनषलो खानेकुरा/खाद्य सामाग्रीहरुको प्रयोग गनुयपछय । 

• मनहला स्वास््य स्वयंसेनवकाले पोषण नाङ्गलो प्रदयर्नी गनय अमा समहूको बैठकमा अईाँदा समहूका सबै 

सदस्यहरुलाइ अफ्नै घर , बारी र समदुायमा भएको र मौसम ऄनसुार पाइनेः ऄन्त्नहरु वा कन्त्दमलूहरु , 

गेडागडुी, नभटानमन ए पाआने फलफुल तथा तरकारी र ऄन्त्य फलफुल तथा तरकारी र पर्पुंिीजन्त्य श्रोत (दधू 

तथा दगु्ध पदाथय , ऄण्डा, माछा/मास)ु मध्येबाट अफुले जे सनकन्त्छ त्यनह केनह मारामा ल्याईन ऄनरुोध 

गनुयहोस ्।  

• पोषण नाङ्गलो प्रदयर्नी गनय स्वयंसेनवकाले अफ्नै घरमा भएको वा समहूको कुनै सदस्यको घरमा भएको 

नाङ्गलो प्रयोग गनुयहोस ्। स्वयंसेनवकाले अफु लगायत अमा समहूका सदस्यहरुले ल्याएका  

खानेकुरा/खाद्य सामाग्रीहरु नाङ्गलोमा खाद्य समहू नमलाएर  राख्नहुोस र पोषण नाङ्गलो तयार गनुयहोस ्।  

• स्वयंसेनवकाले तयार पारेको पोषण नाङ्गलोको प्रयोग गद ै(हरेक बार खाना चार) भन्त्ने बारे छलफल 

गनुयहोस ्। हरेक पटक खाना खााँदा सात वटा खाद्य समहू मध्येबाट (ऄन्त्न वा कन्त्दमलू , गेडागडुी, दधू तथा 

दगु्ध पदाथय , ऄण्डा , नभटानमन ए पाआने फलफुल तथा तरकारी र ऄन्त्य फलफुल तथा तरकारी) सकेसम्म 

कम्तीमा चार प्रकारको खाना खानपुदयछ भन्त्ने प्रि पानुयहोस ्। र्ाकाहारीको हकमा दधु र दधुका पररकार , 

टुसा ईमारेको गेडागडुी, भटमास, तेलहन अनद कुराहरु बढी खानपुछय भन्त्ने जानकारी नदनहुोस।्  

• पोषण नाङ्गलो प्रदयर्नी प्रत्येक खाद्य समहू र खाद्य सामाग्रीहरु दखेाईाँद ैत्यसको महत्व बारेमा प्रि 

जानकारी गराईनहुोस ्। यनद कुनै खाद्य समहू पोषण नाङ्गलोमा नभएमा सनचर पनुस्तका    (नफ्लपचाटय) मा 

भएको नचरलाआय दखेाईन सनकन्त्छ। 

• छलफलमा स्वयंसेनवकाले स्थानीय स्तरमा ईपलब्ध खाद्यन्त्नहरुबाट सातै समहूको खाद्यान्त्न कसरी सनुननश्चत 

गनय सनकन्त्छ भन्त्ने बारे छलफल चलाईाँद ैनेपाली खाद्यन्त्नहरुको ननयनमत ईपभोग गनायले जोनखममा रहकेा 

समहु (१००० नदन नभरका अमा र बालबानलका) , तथा नकर्ोरनकर्ोरी र स्कुल जाने ईमरेका 

बालबानलकाको पोषण ऄवस्थामा सधुार ल्याईन खेल्ने महत्वपणूय भनूमकाबारे प्रि पानुयहोस ्।  

• स्वयंसेनवकाले पोषण नाङ्गलो र सनचर पनुस्तका (नफ्लपचाटय) को प्रयोग गद ैपोनषलो खाना कस्तो हुनपुछय , 

कनत ईमेरमा कनत मारा खवुाईने र कुन कुन ऄवस्थामा साबनुपानीले हात धनुपुछय भन्त्ने बारे सहभागीहरुलाइ 

बताईनहुोस ्।  

• ऄन्त्त्यमा स्थानीय स्तरमा ईपलब्ध खाद्यन्त्नहरुको महत्व र नवर्ेषताहरुलाइ जोड नदनकुा साथै खानामा खाद्य 

नवनवधता बढाईाँद ैपोषण व्यवहार सधुार गनय ईत्पे्रररत गनुयहोस ्। सबै सहभागीलाइ प्रदयर्नमा नसकेका कुराहरु 

व्यवहारमा लाग ुगनय प्रोत्साहन गद ैधन्त्यवाद नदनहुोस ्। 
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१६.२ ववद्यालय जाने तथा नजाने वकर्ोर वकर्ोरी लवक्षत पोषणयुक्त खाध्यबस्तु तथा स्वस्थ जीवन रै्ली प्रवधगन 

• पोषण नाङ्गलो प्रदयर्नीका नननम्त जम्मा भएका खाद्य सामाग्रीहरु समहूको आच्छा तथा सहमनत ऄनसुार 

गभयवती सतु्केरी ऄथवा न्त्यनू पोषण ऄवस्थामा रहकेा अमा र बालबानलकालाइ समहूको तफय  बाट सहयोग 

स्वरुप नदन सनकन्त्छ। 

लवक्षत समूहः 

स्वास््य अमा समहू , १००० नदनका मनहला , बालबानलकाहरु, ईनीहरुका हरेचाहकताय , घरेलु ननणययकताय र 

समदुाय, नकर्ोरीहरु । 

सेवा वदने/कायगक्रम सञ्चालन गने वनकायः 

बहुिेरीय  पोषण योजना लाग ुभएका ३० नजल्लाका ३०८  सम्बनन्त्धत नगरपानलका तथा गाईाँपानलका र 

मातहतका स्वास््य संस्थाहरु । 

सेवा/कायगक्रम सञ्चालन गनुगपने समयः 

स्वास््य अमा समहूको बैठक सञ्चालन भएको समयमा र नवद्यालयहरुमा (नन.मा.नव., मा.नव. तथा ईच्च 

मा.नव.स्तरमा) नवद्यालय स्वास््य तथा पोषण काययक्रम सञ्चालन हुने ऄवनध (मंनसर मनहनाको पनहलो हप्ता र 

जेठ मनहनाको पनहलो हप्तामा ऄननवायय रुपमा र सम्भव भएसम्म मनहनाको एकचोटी) मा ननम्न नवनध ऄनसुार 

हुनेछ ।  

कृयाकलाप सञ्चालनमा भुक्तानीका दरहरूः  

• यो नक्रयाकलापको लानग अनथयक स्रोत यनुनसेफबाट सोझै भिुानी ऄनदुान Direct Cash Transfer हुने 

व्यवस्था गररएको छ । यस प्रनक्रया ऄन्त्तगयत स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ऄथय मन्त्रालय र यनुनसेफ 

नेपाल कायायलयसाँगको समन्त्वयमा काययक्रमको लानग नवननयोनजत नेपाल सरकारको Treasury मा 

ईपलब्ध गराईनेछ र तहााँबाट सम्बनन्त्धत पानलकामा बजेट ननकासा हुनेछ । काययक्रम सञ्चालनाथय गाईाँ तथा 

नगरपानलकाले तानलम कायय योजना तयार गरी , नेपाल सरकारको  अनथयक ननयमानसुार तथा ऄथय 

मन्त्रालयको काययसञ्चालन , काययनवनध २०७२ ऄनरुुप तानलम सञ्चालनको लानग बजेट बााँडफााँड गरी 

खचय गनुयपनेछ ।  

• मनहला स्वास््य स्वयंसेनवकालाइ अमा समहूको मानसक बैठक  सञ्चालन खचय बापत रु १२५ सम्बनन्त्धत 

नगरपानलका तथा गाईाँपानलका माफय त भिुानी हुनेछ।  

• स्वास््य संयोजकलाआय ऄनगुमन खचय ननयमानसुार सम्बनन्त्धत नगरपानलका तथा गाईाँपानलका माफय त भिुानी 

हुनेछ ।   

कायगक्रम ऄनुगमन तथा सपुररवेक्षण: 

पररवार कल्याण महार्ाखा/प्रादनेर्क ननकायले अवश्यकतानसुार काययक्रमको ऄनगुमन गनेछ । 

ऄवभलेख तथा प्रवतवेदन: 

काययक्रम सम्पन्त्न भए पश्चात प्रादनेर्क  मन्त्रालय/संनघय मन्त्रालय,  स्वास््य सेवा नवभाग , पररवार कल्याण 

महार्ाखा, पोषण र्ाखा, टेकुमा ननम्न प्रनतवेदनहरु पठाईनपुने छ: 

• स्वास््य संस्था र पानलकाका स्वास््यकमी  तथा प्रनतनननधहरुले काययक्रम सम्पन्त्नताको नवस्ततृ प्रगनत 

प्रनतवेदन  

• पानलकाले चौमानसक र वानषयक रुपमा एक प्रनत अनथयक तथा भौनतक प्रगनत प्रनतवेदन (ऄनसुचूी २)  

सन्त्दभग सामाग्री पोषण नवर्ेष काययक्रम सम्बनन्त्ध एकीकृत तानलम पनुस्तका, स्थानीयस्तरमै ईपलब्ध हुने नवनवध खाद्य पदाथयहरु  

पररचय  बढ्दो र्हरीकरण र खाननपनका व्यवहारमा पररवतयन, सामानजक सञ्जालमा बढी व्यस्तता र र्ाररररक पररश्रममा 

कमी, सही पोषण व्यवहार बारे ऄननभज्ञता, दौतरी प्रभावका कारणले कुलतमा पने समस्या, स्वास््य तथा पोषण 

सेवासम्मको पहुाँचमा कमी , बालनववाह तथा नकर्ोरी ऄवस्थामा गभायधान , सामानजक नवभेद तथा लैङ्नगक 

ऄसमानता, ऄननन्त्रा र मनोसमानजक समस्या , वनृद्ध नवकासका ऄवसरमा चको प्रनतस्पधाय अनद कारणले 

नेपालका नकर्ोर नकर्ोरीहरु यस प्रकारको दोहोरो कुपोषणको समस्यामा परररहकेा छन ्। यस ऄवस्थालाइ 

मध्यनजर गरी बहुिेरीय पोषण योजना (२०१८ -२०२२) ले नेपालका बालबानलकामा दनेखने कुपोषणको चक्र 

तोड्न नकर्ोरावस्थामा समनुचत पोषण परुयाईने पोषण नवर्ेष र पोषण संवेदनर्ील काययक्रमलाइ प्राथनमकतामा 
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राखेको छ । सोही ऄनरुुप नव.सं. २०७३ दनेख स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र नर्िा मन्त्रालयले नवद्यालय 

तहदनेख नै समदुायस्तरमा लाग ूगररने गरी १० दनेख १९ वषय ईमेरका नकर्ोरीहरु लनित पोषण काययक्रम लाग ूगद ै

अएको छ । यसै ऄन्त्तगयत स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय  ऄन्त्तगयत पनहलो चरणमा बहुिेरीय काययकम लागू 

भएका गााँईपानलका तथा नगरपानलका लाग ूगररने गरी यस गभयवती तथा सतु्केरी मनहला , बालबानलका तथा 

नकर्ोरनकर्ोरी लनित पोषण प्रवधयन काययक्रम (पोषण नाङ्गलो प्रवधयन समेत) र नवद्यालय जाने र नवद्यालय 

नजाने नकर्ोरनकर्ोरी लनित पोषणयिु खाद्यवस्तु तथा स्वास््य जीवनर्ैली प्रवधयन काययक्रम अनथयक वषय 

२०७५/२०७६ का लानग तयार गररएको छ । यो काययक्रमले नकर्ोरनकर्ोरीहरुको खाननपनका व्यवहार र 

जीवनर्ैलीमा सकारात्मक पररवतयन ल्याइ ईनीहरुमा दनेखएको नवद्यमान कुपोषणलाइ नवद्यालय तथा 

समदुायस्तरमा पोषणयिु खाद्यवस्तुको प्रदर्यनी , ननयनमत अहारनवहार बारे नर्िा एवम ्पोषण व्यवहार र 

र्ाररररक सगुठनका तानलम माफय त न्त्यनू गने लक्ष्य राखेको छ ।   

ईदे्दश्य नवद्यालय जाने र नजाने नकर्ोरनकर्ोरीहरुलाइ पोषण नाङ्गलोको माध्यमबाट ऄसल खाननपन र व्यवहारका 

बारे जानकारी नदइ ईनीहरुमा पोषणयिु नवनवध खाद्य पदाथय ईपभोग गने व्यवहारमा सकारात्मक पररवतयन 

ल्याईने । 

ऄपेवक्षत प्रवतफल बहुिेरीय काययक्रम लाग ुभएका ३० नजल्लाका ३०८ गाईाँ तथा नगरपानलकाका कररब १० ,००० नवद्यालयका 

नर्िकहरुले पोषण नाङ्गलो माफय त नवद्यालयका नकर्ोरनकर्ोरीहरुलाइ पोषण नर्िा प्रदान गनय सक्नेछन ्। 

सञ्चालन प्रकृया  • नवद्यालयमा पोषण नाङ्गलो प्रदयर्नी गनय स्थानीय स्तरमा नै ईपलब्ध हुने र मौसम ऄनसुार पाइने सम्भव 

भएसम्म पोनषलो खानेकुरा/खाद्य सामाग्रीहरुको प्रयोग गनुयपछय । 

• नवद्यालय स्वास््य तथा पोषण काययक्रम हनेे Focal teacher ले पोषण नाङ्गलो प्रदयर्नी गनय एक नदन 

ऄगाडी सबै नवद्याथीहरुलाआय अफ्नै घर , बारी र समदुायमा भएको र मौसम ऄनसुार पाइने : ऄन्त्नहरु वा 

कन्त्दमलूहरु, गेडागडुी, नभटानमन ए पाआने फलफुल तथा तरकारी र ऄन्त्य फलफुल तथा तरकारी र 

पर्पुंिीजन्त्य श्रोत (दधू तथा दगु्ध पदाथय , ऄण्डा, माछा/मास,ु) मध्येबाट अफुले जे सनकन्त्छ त्यनह केही 

मारामा ल्याईन ऄनरुोध गनुयहोस ्।  

• पोषण नाङ्गलो प्रदयर्नी गनय Focal teacher अफ्नै घरमा भएको  वा समहूको कुनै  नवद्याथीको घरमा 

भएको नाङ्लो प्रयोग गनुयहोस ्। नवद्याथीको सहयोग नलाँदै  ऄब teacher अफु लगायत सबै नवद्याथीहरुले 

ल्याएका खानेकुरा/खाद्य सामाग्रीहरु नाङ्गलोमा खाद्य समहू नमलाएर राख्नहुोस र पोषण नाङ्गलो तयार 

गनुयहोस ्।  

• Focal teacher तथा स्वास््य संयोजकले तयार पारेको पोषण नाङ्गलोको प्रयोग गद ै(हरेक बार खाना 

चार) भन्त्ने बारे छलफल गनुयहोस ्। हरेक पटक खाना खााँदा सात वटा खाद्य समहू मध्येबाट (ऄन्त्न वा 

कन्त्दमलू, गेडागडुी, दधू तथा दगु्ध पदाथय, ऄण्डा, नभटानमन ए पाआने फलफुल तथा तरकारी र ऄन्त्य फलफुल 

तथा तरकारी) सकेसम्म कम्तीमा चार प्रकारको खाना खानपुदयछ भन्त्ने प्रि पानुयहोस ्। र्ाकाहारीको हकमा 

दधु र दधुका पररकार, टुसा ईमारेको गेडागडुी, भटमास, तेलहन अनद कुराहरु बढी खानपुछय भन्त्ने जानकारी 

नदनहुोस ्।  

• पोषण नाङ्गलो प्रदयर्नी प्रत्येक खाद्य समहू  र खाद्य सामाग्रीहरु दखेाईाँद ैत्यसको महत्व बारेमा प्रि 

जानकारी गराईनहुोस ्। यनद कुनै खाद्य समहू पोषण नाङ्गलोमा नभएमा नचरलाआय दखेाईन सनकन्त्छ । 

• छलफलमा Focal teacher तथा स्वास््य संयोजकले स्थानीय स्तरमा ईपलब्ध खाद्यन्त्नहरुबाट सातै 

समहूको खाद्यान्त्न कसरी सनुननश्चत गनय सनकन्त्छ भन्त्ने बारे छलफल चलाईाँद ैनेपाली खाद्यन्त्नहरुको ननयनमत 

ईपभोग गनायले जोनखममा रहकेा समहु (१००० नदन नभरका अमा र बालबानलका), तथा नकर्ोरनकर्ोरी र 

स्कुल जाने ईमरेका बालबानलकाको पोषण ऄवस्थामा सधुार ल्याईन खेल्ने महत्वपणूय भनूमकाबारे प्रि 

पानुयहोस ्।  

• ऄन्त्त्यमा स्थानीय स्तरमा ईपलब्ध खाद्यन्त्नहरुको महत्व र नवर्ेषताहरुलाइ जोड नदनकुा साथै खानामा खाद्य 

नवनवधता बढाईद ैपोषण व्यवहार सधुार गनय ईत्पे्रररत गनुयहोस ्। सबै नवद्याथीहरुलाआय प्रदर्यनमा नसकेका 

कुराहरु व्यवहारमा लाग ुगनय प्रोत्साहन गद ैधन्त्यवाद नदनहुोस ्। 

• पोषण नाङ्गलो प्रदयर्नीका नननम्त जम्मा भएका खाद्य सामाग्रीहरु नवद्यालयको आच्छा तथा सहमनत ऄनसुार 

न्त्यनु पोषण ऄवस्थाको जोनखम रहकेो कुनै एक घर पररवारलाआय सहयोगका स्वरुप नदन सनकन्त्छ । यसबाट 

नवद्याथीहरुलाआय सामानजक दानयत्वको पनन नसकाइ हुन्त्छ ।  
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वक्रयाकलाप नं १७. स्तनपान कक्ष स्थापना (बहुके्षरीय पोषण योजना लागु भएका वजल्लाका सावगजवनक, वनवज, 

औपचाररक, ऄनौपचाररक के्षरमा- कवम्तमा २० ओटा कक्ष) (श्रोतः युवनसेफ-सोझै भुक्तानी) 

• नवद्याथीहरुले नसकेका  कुराहरु हप्ताको एकनदन कुन ै एक नवपन्त्न समदुायमा गएर नवद्यालय नजान े

नकर्ोरनकर्ोरीहरु दौंतरी नर्िा माफय त पोषणयिु खानेकुराबारे जानकारी नदन ेर पोषणको बारे बझुाईने । 

• बहुिेरीय पोषण काययक्रम ऄन्त्तगयत गनठत वडा , गाईाँ तथा नगरपानलकास्तरीय खाद्य तथा पोषण ननदरे्क 

सनमनत माफय त समन्त्वय गरी नवद्यालय व्यवस्थापन सनमनतहरुबाट ननणयय गराइ सम्भव भएसम्म नवद्यालय मै 

नदवा खाजा ईपलब्ध गराईने , नभएमा घरबाट ल्याईने खाजामा तयारी बजारी खाजाहरु (जस्तैः चाईचाई , 

नचजबल, कुरकुरे, अनद) ल्याईन ननरुत्सानहत गरी पोनषलो खाजा (जस्तैः गहुाँ , कोदो, मकै, फापर अनदको 

रोटी, नचईरा, गेडागेडी, मकै, भटमास भटेुको, ऄण्डा, केरा, दधु, दही, मौसम ऄनसुारको फलफुल अनद) 

ल्याईन ईत्सानहत गने ।   

• गाईाँ तथा नगरपानलका मातहतका अयवेुद स्वास््य सेवा , नसने रोग सम्बद्ध स्वास््यकमीहरुसाँगको 

समन्त्वयमा स्वास््य र्ारीररक नर्िा माफय त ईनचत व्यायामहरुको प्रवधयन गने ।  

लवक्षत समूहः 

नवद्यालय जाने नकर्ोर नकर्ोरीहरु । 

सेवा वदने/कायगक्रम सञ्चालन गने वनकायः 

बहुिेरीय  पोषण योजना लाग ुभएका ३० नजल्लाका ३०८  सम्बनन्त्धत नगरपानलका तथा गाईाँपानलका र 

मातहतका नवद्यालय स्रोत केन्त्र र नवद्यालयहरु । 

सेवा/कायगक्रम सञ्चालन गनुग पने समयः 

नवद्यालयहरुमा (नन.मा.नव., मा.नव  .तथा ईच्च मा .नव. स्तरमा  )नवद्यालय स्वास््य तथा पोषण काययक्रम 

सञ्चालन हुने ऄवनध (मंनसर मनहनाको पनहलो हप्ता र जेठ मनहनाको पनहलो हप्तामा ऄननवायय रुपमा र सम्भव 

भएसम्म मनहनाको एकचोटी )मा  हुनेछ । 

कायगक्रम ऄनुगमन तथा सपुररवेक्षण: 

पररवार कल्याण महार्ाखा/प्रादनेर्क ननकायले अवश्यकतानसुार काययक्रमको ऄनगुमन गनेछ  । 

ऄवभलेख तथा प्रवतवेदन: 

प्रादनेर्क मन्त्रालय/संनघय मन्त्रालय, स्वास््य सेवा नवभागमा ननम्न प्रनतवेदनहरु पठाईनपुने छ: 

• स्वास््य संस्था र पानलकाका स्वास््यकमी  तथा प्रनतनननधहरुले काययक्रम सम्पन्त्नताको नवस्ततृ प्रगनत 

प्रनतवेदन  

• पानलकाले चौमानसक र वानषयक रुपमा एक प्रनत अनथयक तथा भौनतक प्रगनत प्रनतवेदन (ऄनसुचूी २)  

सन्त्दभग सामाग्री नेपालीको लानग लानग ऄसल खानपान सम्बनन्त्ध मागयदर्यन , बहृत पोषण नवर्ेष प्याकेज तानलम ननदनेर्का , 

स्थानीय स्तर मै ईपलब्ध हुने नवनवध खाद्य पदाथयहरु अनद   

पररचय  नेपालमा ऄसाधारण पररनस्थनत बाहके कररब ९९ प्रनतर्त नेपालका मनहलाहरुले अफ्ना बच्चाहरुलाइ स्तनपान 

गराईने गरेका त्यांक नेपाल जनसांख्यीक स्वास््य सवेिण २०१६ ले दखेाएको छ तथानप पणूय  स्तनपान 

गराईनेको संख्या भने ६६ प्रनतर्त मार रहकेो छ , त्यसैगरी नर्र् ुजन्त्मेको १ घण्टा नभर स्तनपान गराईनेको 

संख्या ५५ प्रनतर्त  छ । नर्र् ुजन्त्मेदनेख १ मनहनासम्म पणूय  स्तनपान गराईने संख्या भने ८० प्रनतर्त रहकेो छ । 

त्यसै गरी यो त्यांक घट्द ैनर्र् ु२ दनेख ३ मनहना सम्मको हुाँदा पणूय  स्तनपान गराईने संख्या ७२ प्रनतर्त मार 

रहकेो छ । नर्र् ु४ दनेख ५ मनहनाको ईमेर समहुमा स्तनपानको नस्थनत हनेे हो भने ४१ प्रनतर्तले मार पणूय  

स्तनपान गराएको दनेखन्त्छ । नर्र्कुो र्ारीररक, माननसक र संवेगात्मक नवकासको साँगै रोग प्रनतरोधात्मक िमता 

बढाईनको लानग ६ मनहनासम्म स्तनपान गराईन ऄननवायय हुन्त्छ ।  

स्तनपान जीवनको अधार पनन रहकेो हुदााँ यसलाइ संरिण, प्रवधयन, तथा सघाईन बहुिेरीय पोषण योजना लाग ु

भएका ३० वटा पानलकाहरुमा अमा र नर्र्मुैरी वातावरण सजृना गनयको नननम्त स्तनपान कि स्थापनाको लानग 

बजेट नवननयोजन गररएको छ । 

ईदे्दश्य • कामकाजी अमाले कामको क्रममा पनन बालबानलकालाइ अफूसाँगै राखी नछटो नछटो दधू खवुाईन 

प्रोत्साहन गनुयका साथै अमाले घर बानहर ननस्कदा पनन ननधयक्क भएर अफ्नो बच्चालाइ अफु साँगै नलएर 
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वक्रयाकलाप नं १८. वृवद्ध ऄनुगमन, प्रवधगन तथा पोषण परामर्ग कायगक्रम र स्वास््य अमा समूह सदुृवधकरण  (श्रोतः 

युवनसेफ-सोझै भुक्तानी) 

नहाँड्न सकुन ्। 

• बहुिेरीय पोषण योजना लाग ुभएका पानलकाहरुको सावयजननक , नननज, औपचाररक िेरमा नर्र्कुो 

स्तनपान गने पनहलो ऄनधकारलाइ सनुननश्चत गनयको नननम्त स्तनपान किको स्थापना गन े। 

ऄपेवक्षत प्रवतफल २ वषय मनुनका बालबानलकाले नवनभन्त्न कारणले गदाय स्तनपान गनयबाट वनन्त्चत हुने छैन र स्तनपानको प्रवधयन, 

संरिण र सहयोगमा नतव्रता अईनेछ । 

सञ्चालन प्रकृया  सञ्चालन वववधः 

• बहुिेरीय पोषण योजना लाग ुभएका नजल्लाका सावयजननक , नननज, औपचाररक िेरमा जस्तै नवमानस्थल, 

बस पाकय  अनद । 

• स्थानीय ननकायका स्वास््य संयोजकले नजल्ला स्वास््य समन्त्वय सनमनतको , पोषण सम्बद्ध व्यनिसाँगको 

सहयोगमा प्राप्त बजेटको अधारमा अफ्नो मातहतका गा.पा , न.पा नस्थत नवमानस्थल , बस पाकय  अनद 

सावयजननक, नननज तथा औपचाररक िेरमा एईटा कोठा सहयोग नलइ वा ननमायण गरी स्तनपान कि खोल्न 

पहल गने । 

• स्तनपान कि खोल्नको लानग अवश्यक पने सामान जस्तै कुसी , दराज, पदाय, हात धनुे व्यवस्था गा.पा , 

ना.पामा छुटाइएको बजेटबाट  सञ्चालनमा ल्याईने र ऄपगु बजेट स्थानीय ननकाय अफैाँले व्यवस्था गने । 

लवक्षत समूहः 

१००० नदनका अमाहरु 

सेवा वदने र कायगक्रम सञ्चालन गने वनकायः 

सम्बनन्त्धत स्थानीय ननकायको स्वास््य इकाआले गनुयपनेछ ।  

सेवा/कायगक्रम सञ्चालन गनुगपने समयः 

चालु अ.व को दोस्रो चौमानसक नभर   

कायगक्रम ऄनुगमन तथा सपुररवेक्षण: 

पररवार कल्याण महार्ाखा/प्रादनेर्क ननकायले अवश्यकतानसुार काययक्रमको ऄनगुमन गनेछ  । 

ऄवभलेख तथा प्रवतवेदन: 

प्रादनेर्क मन्त्रालय/संनघय मन्त्रालय, स्वास््य सेवा नवभागमा ननम्न प्रनतवेदनहरु पठाईनपुने छ: 

• स्वास््य संस्था र पानलकाका स्वास््यकमी  तथा प्रनतनननधहरुले काययक्रम सम्पन्त्नताको नवस्ततृ प्रगनत 

प्रनतवेदन  

• पानलकाले चौमानसक र वानषयक रुपमा एक प्रनत अनथयक तथा भौनतक प्रगनत प्रनतवेदन (ऄनसुचूी २)  

सन्त्दभग सामाग्री ननदनेर्का, काययनवनध, मापदण्ड अनद 

पररचय  वनृद्ध ऄनगुमन रानरिय पोषण काययक्रमको एईटा प्रमखु काययक्रम हो , जस ऄन्त्तगयत जन्त्मेनख २ वषय ईमेरसम्मका 

बालबानलकाको ननयनमत तौल नलइ ईमेर ऄनसुारको तौल (Weight for age) भए नभएको बारेमा लेखाजोखा 

गररन्त्छ । यसको लानग बालबानलकाको तौल मापन गरी बाल स्वास््य काडयको वनृद्ध ऄनगुमन चाटय भने गररन्त्छ र 

अमा तथा स्याहारकतायलाइ बालबानलकाको वनृद्ध ऄनगुमनको ऄवस्थाको बारेमा जानकारी गराइ सो ऄनरुुप 

अवश्यक पोषण परामर्य तथा ईनचत प्रेषण गररन्त्छ । तर हालको पररप्रेिमा  वनृद्ध ऄनगुमन कायय ननयनमत 

नभएको कारणले गदाय बालबानलकाको कुपोषणको नस्थनतमा ऄपेनित सधुार हुन सकेको छैन । 

ईदे्दश्य यो नक्रयाकलापबाट लाभानन्त्वतहरुले ऄझ बढी सरल , सहज र प्रभावकारी सेवा हानसल  गद ैगरुन ्भन्त्ने यसको 

ध्येय रहकेो छ ।  

ऄपेवक्षत प्रवतफल प्रोटोकल ऄनसुार ननयनमत वनृद्ध ऄनगुमन गराईने बालबानलकाको संख्यामा ईल्लेख्य वनृद्ध हुने  

सञ्चालन प्रकृया  सञ्चालन वववधः 

यो नक्रयाकलाप ऄन्त्तगयत ननम्नानसुार गनतनवनध सञ्चालन गनुयपनेछ: 

वनृद्ध ऄनगुमन, प्रवधयन तथा पोषण परामर्य काययक्रम 

• सम्बनन्त्धत गाईाँ/नगरपानलकाका स्वास््य संयोजक/काययक्रम सम्बद्ध व्यनिले अफ्नो िेरको वनृद्ध ऄनगुमन 
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वक्रयाकलाप नं १९.  वर्घ्र कुपोषणको एवककृत व्यवस्थापनको लावग बवहरंग (OTC) र ऄन्त्तरंग  ईपचार (SC) ववस्तार, 

सदुृवधकरण तथा सम्भार )Screening, treatment, referal, followup and defaulter tracking) को लावग सहयोग  

(श्रोतः युवनसेफ-सोझै भुक्तानी) 

तथा पोषण परामर्य सेवाको ऄवस्थाको लेखाजोखा गने (HMIS Report Base मा) 

• ऄवस्था कमजोर भएको िेर/स्वास््य संस्था पनहचान गन े

• ईपरोि  िेर/स्वास््य संस्थामा ऄनगुमन, onsite coaching, ऄवलोकन भ्रमण योजना बनाइ कायायन्त्वयन 

र त्यांक गणुस्तर (Over reporting, under reporting, wrong reporting, misreporting) 

ऄवस्था लेखाजोखा गद ैसधुारका लानग प्रानवनधक सहायता भ्रमण गने  

• पानलका ऄन्त्तगयत/पानलकाले समेट्ने िेरका स्वास््य अमा समहुहरूको मानसक बैठकमा १००० नदनका 

बालबानलकाको वनृद्ध ऄनगुमन , पोषण नस्थनत लेखाजोखा गनुय पने , सोहीऄनसुार पोषण परामर्य गनुयपने , 

वनृद्ध ऄनगुमनका महत्व जस्ता छलफल नवषय समावेर् गराउन सम्बनन्त्धत ननकायसाँग ऄन्त्तरनक्रया 

काययक्रम गन,े  

• बच्चा तौलने मेनसन/सल्टर  स्केल , मअुक टेप , पोषण परामर्य नफ्लप चाटय , बाल स्वास््य काडय , पोषण 

रनजस्टर लगायतका सामग्रीहरु स्वास््य संस्थामा ईपलब्ध गराईने , प्रयोग गने तथा पोषण सेवा सचुारु गने 

सनुननश्चतता गने  

• स्थानीय क्लब, नागररक सचेतना केन्त्र , नकर्ोरी समहु, नागररक समाज, संचार माध्यम, सामानजक ऄगवुा 

अनद साँग समन्त्वय गरर पोषण सेवा , बाल वनृद्ध ऄनगुमन तथा परामर्य सेवाको लनित वगयसम्म सचेतना 

जगाईने र पहुाँच नबस्तार गने  

• वनृद्ध ऄनगुमन तथा परामर्य लगायत पोषण सेवा सम्बनन्त्ध ऄनभलेख तथा प्रनतवेदन व्यवनस्थत गनयका लानग 

फमय, रनजस्टर अनद समयमै प्रानप्त, प्रयोग र भण्डारण/संनचनतको सनुननश्चतता गनय 

स्वास््य अमा समूह सदुृवधकरण 

• स्वास््य अमा समहु गठन नभए गठन गने , नननस्क्रय भएका वडा/गाईाँहरुमा सनक्रयताका साथ सञ्चालन 

गनय गराईन मनहला  स्वास््य स्वयमसेनवका पररचालन गने , म.स्वा.से. हरुलाइ ईत्पे्ररणा भिा ननयमानसुार 

व्यवस्था गन,े खाध्य प्रदर्यनी/पोषण कि अनद सञ्चालन गन े

• स्वास््य अमा समहुको मानसक बैठक ननयनमत सञ्चालनको सनुननश्चत गने अधारभतू काययहरु गनय 

स्थानीय स्तरमै पहल र श्रोतको व्यवस्था गने  

• स्वास््य अमा समहु माफय त पोषण सेवा , वनृद्ध ऄनगुमन तथा परामर्य सेवा अनद बाट पहुाँचमा नपगुेका , 

छुटेका तथा जानकार नभएकाहरुलाइ पहुाँचमा ल्याईन ऄनभयानको रुपमा नवनवध सचेतनामलुक/घरदलैो 

काययक्रमहरु गने  

• स्वास््य अमा समहूको बैठक सञ्चालन लानग स्वास््य संस्थाबाट  स्वास््यकमीहरुले पनन समय समयमा 

सहजीकरण सहायता गने  

• समहुमा स्वास््य सम्बनन्त्ध छलफल गररने नवषयबस्तु ऄध्यावनधक गराईने  

स्थानीय/स्वास््य संस्थाको अवश्यकता हरेी पोषण सेवा प्रवधयन र सदुृनढकरणका काययक्रम समेत गनय सनकनेछ | 

लवक्षत समूहः 

१००० नदनका अमा तथा बालबानलकाहरु र  नकर्ोरीहरु   

सेवा वदने/कायगक्रम सञ्चालन गने वनकायः 

सम्बनन्त्धत स्थानीय ननकाय ऄन्त्तगयतका स्वास््य संस्था तथा मनहला स्वास््य स्वयंसेनवकाहरु । कायगक्रम 

ऄनुगमन तथा सपुररवेक्षण:ऄनभलेख तथा प्रनतवेदन: 

प्रादनेर्क मन्त्रालय/संनघय मन्त्रालय, स्वास््य सेवा नवभागमा ननम्न प्रनतवेदनहरु पठाईनपुने छ: 

• स्वास््य संस्था र पानलकाका स्वास््यकमी  तथा प्रनतनननधहरुले काययक्रम सम्पन्त्नताको नवस्ततृ प्रगनत 

प्रनतवेदन  

• पानलकाल ेचौमानसक र वानषयक रुपमा एक प्रनत अनथयक तथा भौनतक प्रगनत प्रनतवेदन (ऄनसुचूी २)  

सन्त्दभग सामाग्री वनृद्ध ऄनगुमन ननदनेर्का, HMIS Tools, स्वास््य अमा समहु सञ्चालन  मागयननदनेर्का , बहृत पोषण नवर्ेष 

प्याकेज, काययनवनध, मापदण्ड अनद 
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पररचय  हालसम्म नर्घ्र कुपोषणको एकीकृत व्यवस्थापन काययक्रम माफय त प्रभावकारी रुपमा नर्घ्र कुपोषण भएका 

बालबानलकाको पनहचान गरी ईपयिु ईपचार तथा व्यवस्थापन भइरहकेो छ । यद्यनप , काययक्रममा भनाय भइ 

ईपचार र्रुु भइसकेपनछ बीचैमा ईपचार छोड्ने , परूा ईपचार नगने , नचनकत्सनकय जनटलता भएका 

बालबानलकालाइ ऄन्त्तरङ्ग ईपचार सेवा केन्त्रमा पे्रषण गरे बमोनजम नलाने गरेको र त्यस्ता बालबानलकाको 

ऄनगुमन, पोषण परामर्य तथा पनुः ईपचारमा केही कमी कमजोरी दनेखएकोले काययक्रमको सनमिा अवश्यक 

समाधानका ईपायहरु पनहचान गनयको लानग चालु अ.व. मा यस नक्रयाकलापको व्यवस्था गररएको हो । 

ईदे्दश्य • बहुिेरीय पोषण काययक्रम लाग ुभइ नर्घ्र कुपोषणको एनककृत व्यवस्थापन काययक्रम सञ्चालन भएका 

नजल्लाहरुमा सो काययक्रमको सनमिा गने , 

• नर्घ्र कुपोषण भएका बालबानलकाको पनहचान , ईपचार तथा व्यवस्थापन , र पनुस्थायपना गने प्रनक्रयामा 

दनेखएका कमी, कमजोरी, तथा कनठनाइहरुको पनहचान गरी नतनलाइ न्त्यनुीकरण तथा समाधान गने ईपयिु 

ईपायहरुको सचूी तयार पान,े 

• काययक्रम कायायन्त्वयनमा दनेखएका कमी, कमजोरी, तथा कनठनाइहरुलाइ न्त्यनुीकरण तथा समाधान गनय तयार 

पाररएको सचूी ऄनसुार नर्घ्र कुपोषण भएका बालबानलकाको प्रभावकारी पनहचान , ईपचार तथा 

व्यवस्थापन, र पनुस्थायपना गनयको लानग अवश्यक कायययोजना तयार गने । 

ऄपेवक्षत प्रवतफल बहुिेरीय काययक्रम लाग ुभएका ३० नजल्लाका ३०८ गाईाँ तथा नगरपानलकाका करीब १७०० स्वास््यकमी 

तथा कररब १८,००० ले नर्घ्र कुपोषणको एकीकृत व्यवस्थापन सम्बनन्त्ध सनमिा गोष्ठीमा सहभागीता जनाइ सो 

काययक्रमको कमी कमजोरी पनहचान गरी अवश्यक कायययोजना तयार पानेछन ्। 

सञ्चालन प्रकृया  सञ्चालन वववधः 

यो सनमिा गोष्ठी २ नदनको हुनेछ र नतनलाइ ननम्न बमोजम सञ्चालन गनुयपने छः  

क. वर्घ्र कुपोषणको एकीकृत व्यवस्थापनको लावग बवहरङ्ग (OTC) ईपचार सेवा वबस्तार , 

सढृुवधकरण तथा सम्भार (Screening, Treatment, Referal, Follow-up and Defaulter 

tracking):  

• गाईाँ तथा नगरपानलका ऄन्त्तगयतका सबै स्वास््य संस्थाहरुबाट प्रमखु वा पोषण काययक्रम हनेे कमयचारी र 

गाईाँ तथा नगरपानलकामा सचूना व्यवस्थापन सम्बद्ध कमयचारी , काययकारी र लेखा सम्बद्ध कमयचारीलाइ 

सहभागी गराइ २ नदनको सनमिा गोष्ठी सञ्चालन गने । 

• प्रत्येक स्वास््य संस्थाको प्रगनतबारे नवस्ततृ सनमिा गरी अवश्यक प्रानवनधक सहयोग , सल्लाह, सझुाव 

नदइ प्रभावकारी रुपमा सनमिा गोष्ठी सञ्चालन गनयको लानग सो गोष्ठीमा अईने सहभागीहरुलाइ नर्घ्र 

कुपोषणको एकीकृत व्यवस्थापन सम्बनन्त्ध चालु अ.व. र गत अ.व.को प्रगनत नववरण ( OTC संख्या , 

HMIS बाट प्राप्त प्रगनत अनद) नलएर अईन अग्रह गने । 

• गोष्ठीमा RDQA माफय त सहभागीहरुले ल्याएका त्याङ्कहरुको प्रमाणीकरण गने । 

• गोष्ठीमा नर्घ्र कुपोषण भएका बालबानलकाको पनहचान , ईपचार तथा व्यवस्थापन , र पनुस्थायपना गने 

प्रनक्रयामा दनेखएका कमी , कमजोरी, तथा कनठनाइहरुको पनहचान गरी नतनलाइ न्त्यनुीकरण तथा  समाधान 

गने ईपयिु ईपायहरु सम्बनन्त्ध छलफल चलाइ ईपयिु ईपायहरुको सचूी तयार पाने र सो कायायन्त्वयनको 

लानग अवश्यक कायययोजना पाने ।  

– नर्घ्र कुपोषणको एकीकृत व्यवस्थापन काययक्रमलाइ ऄझ बढी प्रभावकारी बनाइ कडा नर्घ्र कुपोषण 

भएका सबै बालबानलकाको समयमै पनहचान भइ नतनले अवश्यक ईपचार तथा व्यवस्थापन सेवा 

पाओस ्भन्त्ने ईद्दशे्यले गोष्ठीमा तयार पाररने कायययोजनामा ननम्ननलनखत नक्रयाकलापहरु पनन समावेर् 

गनय लगाईनेः 

– प्रत्येक अ.व. को कानतयक २ र ३ गते तथा वैर्ाख ६ र ७ गते सञ्चालन हुने ऄधयवानषयक नभटानमन 

‗ए‘ तथा जकुाको औषनध नवतरण काययक्रमसाँगै बालबानलकाको मानथल्लो पाखरुाको मध्य भागको 

(MUAC) नाप पनन नलने र सो को प्रनतवेदन पनन HMIS प्रणालीमा समावेर् गन,े  

– कडा नर्घ्र कुपोषणको ईपचारको लानग बनहरङ्ग सेवा केन्त्रमा (OTC) मा भनाय भइ पनछ Defaulter 

भएका, परूा ईपचार ननलएका , ननको नभएका बालबानलकाको प्रभावकारी ऄनगुमन तथा नतनका 

ऄनभभावक तथा स्याहारकतायहरुलाइ अवश्यक परामर्य नदइ पनुः र्रुु गराईनको लानग स्वास््यकमी , 
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म.स्वा.स्व.से., स्थानीय ननकायका सामदुानयक पररचालकहरु , खाद्य तथा पोषण सरुिा ननदरे्क 

सनमनतका पदानधकारीहरु , तथा ऄन्त्य सामदुानयक संस्था , नागररक मञ्चका सदस्यहरुलाइ 

अवश्यकतानसुार पररचालन गन,े  

• ननयनमत रुपमा र समयमै काययक्रमको प्रगनतबारे ऄनभलेख तथा प्रनतवेदन तयार गरी HMIS मा समानबि 

गने व्यवस्था गने । 

• सनमिा गोष्ठी  सञ्चालनमा अवश्यक प्रानवनधक सहयोगको लानग गाईाँ तथा नगरपानलका तथा  संनघय 

स्तरबाट सहजकतायको ईपनस्थनत गराईन ुपनेछ ।  

ख. वर्घ्र कुपोषणको एकीकृत व्यवस्थापनको लावग ऄन्त्तरङ्ग (ITC)  ईपचार वबस्तार, सढृुवधकरण 

तथा सम्भार (Screening, Treatment, Referal, Follow-up and Deafaulter tracking) 

• स्वास््य संस्था (ऄस्पताल, प्राथनमक स्वास््य केन्त्र)मा नर्घ्र कुपोषणको ऄन्त्तरंग ईपचार सेवा केन्त्र भएका 

गाईाँ तथा नगरपानलकाहरुले मारै यस सम्बनन्त्ध २ नदने सनमिा गोष्ठी सञ्चालन गने ।  

• नर्घ्र कुपोषणको ऄन्त्तरंग ईपचार सेवा केन्त्रमा कुपोनषत बालबानलकाको ईपचारमा संलग्न बाल  र 

नचनकत्सक, नसय, पोषण काययक्रम सम्बद्ध कमयचारी , ऄस्पताल /प्रा.स्वा.के., त्याङ्क /सचूना सम्बद्ध 

कमयचारी, पानलका र ऄस्पतालको त्याङ्क/सचूना सम्बद्ध कमयचारी, गाईाँ तथा नगरपानलकाको काययकारी 

र लेखा सम्बद्ध कमयचारी , यनद पानलकामा पोषण पनुस्थायपना गहृ भएमा तहााँको व्यवस्थापक र तहााँ गहृमा 

ईपचारमा संलग्न नसयलाइ सहभागी गराइ सनमिा गोष्ठी सञ्चालन गने । 

• ऄन्त्तरंग ईपचार सेवा केन्त्रको प्रगनतबारे नवस्ततृ सनमिा गरी अवश्यक प्रावनधक सहयोग, सल्लाह, सझुाव 

नदइ प्रभावकारी रुपमा सनमिा गोष्ठी सञ्चालन गनयको लानग सो गोष्ठीमा अईने सहभागीहरुलाइ नर्घ्र 

कुपोषणको एकीकृत व्यवस्थापन सम्बनन्त्ध चालु अ.व. र गत अ.व.को प्रगनत नववरण नलएर अईन अग्रह 

गने । 

• गोष्ठीमा RDQA माफय त सहभागीहरुले ल्याएका त्याङ्कहरुको प्रमाणीकरण गने । 

• गोष्ठीमा नर्घ्र कुपोषण भएका बालबानलकाको पनहचान , ईपचार तथा व्यवस्थापन , र पनुस्थायपना गने 

प्रनक्रयामा दनेखएका कमी , कमजोरी, तथा कनठनाइहरुको पनहचान गरी नतनलाइ न्त्यनुीकरण तथा  समाधान 

गने ईपयिु ईपायहरु सम्बनन्त्ध छलफल चलाइ ईपयिु ईपायहरुको सचूी तयार पाने र सो कायायन्त्वयनको 

लानग अवश्यक कायय योजना पाने ।  

• नर्घ्र कुपोषणको एकीकृत व्यवस्थापन काययक्रमलाइ ऄझ बढी प्रभावकारी बनाइ कडा नर्घ्र कुपोषण 

भएका सबै बालबानलकाको समय मै पनहचान भइ नतनले अवश्यक ईपचार तथा व्यवस्थापन सेवा पाओस ्

भन्त्ने ईद्दशे्यले गोष्ठीमा तयार पाररने कायययोजनामा ननम्ननलनखत नक्रयाकलापहरु पनन समावेर् गनय लगाईनेः 

– प्रत्येक अ.व.को कानतयक २ र ३ गते तथा वैर्ाख ६ र ७ गते गते सञ्चालन हुने ऄधयवानषयक नभटानमन 

‗ए‘ तथा जकुाको औषनध नवतरण काययक्रमसाँगै बालबानलकाको मानथल्लो पाखरुाको मध्य भागको 

(MUAC) नाप पनन नलने र सो को प्रनतवेदन पनन HMIS  प्रणालीमा समावेर् गन,े  

– कडा नर्घ्र कुपोषणको ईपचारको लानग बनहरङ्ग सेवा केन्त्रमा (OTC) मा भनाय भइ पनछ Defaulter 

भएका, परूा ईपचार ननलएका , ननको नभएका बालबानलकाको प्रभावकारी ऄनगुमन तथा नतनका 

ऄनभभावक तथा स्याहारकतायहरुलाइ अवश्यक परामर्य नदइ पनुः र्रुु गराईनको लानग स्वास््यकमी , 

म.स्वा.स्व.से., स्थानीय ननकायका सामदुानयक पररचालकहरु , खाद्य तथा पोषण सरुिा ननदरे्क 

सनमनतका पदानधकारीहरु , तथा ऄन्त्य सामदुानयक संस्था , नागररक मञ्चका सदस्यहरुलाइ 

अवश्यकतानसुार पररचालन गन,े  

– ननयनमत रुपमा र समय  मै काययक्रमको प्रगनत  बारे ऄनभलेख तथा प्रनतवेदन तयार गरी HMIS मा 

समानवि गने व्यवस्था गने । 

• सनमिा गोष्ठी सञ्चालनमा अवश्यक प्रानवनधक सहयोगको लानग गाईाँ तथा नगरपानलका तथा संनघय  

स्तरबाट सहजकतायको ईपनस्थनत गराईन ुपनेछ ।  

सहभागी सखं्याः 

गाईाँ तथा नगरपानलकामा ऄवनस्थत सबै स्वास््य संस्थाहरुको संख्या ऄनसुार सहभागी संख्या ननधायरण हुनेछ । 

हरेक स्वास््य संस्थाबाट ननम्न बमोनजम सहभागीता गराईन ुपनेछः 

• स्वास््य संस्था प्रमखु-यनद ईनी नभएको ऄवस्थामा पोषण काययक्रम हनेे कमयचारी) - १ जना  
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वक्रयाकलाप नं २०. पोषण सम्बवन्त्ध रावरिय वदवस सञ्चालन (स्तनपान सिाह , अयोवडन मवहना, ववद्यालय स्वास््य तथा 

पोषण सिाह ,  बाल पोषण ऄवभयान वभटावमन ए , जुकाको औषधी ववतरण , बाल वभटा , पोषण वस्थवत लेखाजोखाका 

लावग पाखुराको नाप अवद लगायत कायग सञ्चालनको लावग बहुके्षरीय पोषण योजना लागु भएका वजल्लाका ३०८ ओटा 

स्थानीय वनकायलाइ सहयोग (श्रोत: युवनसेफ-सोझै भुक्तानी) 

• गाईाँ तथा नगरपानलकामा सचूना व्यवस्थापन सम्बद्ध कमयचारी भएमा ईनी- १ जना 

• ऄन्त्तरंग ईपचार सेवा केन्त्रमा कुपोनषत बालबानलकाको ईपचारमा संलग्न बालरोग नचनकत्सक - १ जना  

• ऄन्त्तरंग ईपचार सेवा केन्त्रमा कुपोनषत बालबानलकाको ईपचारमा संलग्न नसय- १ जना  

• पोषण काययक्रम सम्बद्ध कमयचारी- १ जना  

• ऄस्पताल र प्रा.स्वा.के. त्याङ्क र सचूना सम्बद्ध कमयचारी- १ जना  

• यनद पानलकामा पोषण पनुस्थायपना गहृ भएमा तहााँको व्यवस्थापक (१ जना र ईपचारमा संलग्न नसय-१ जना  

• गाईाँ तथा नगरपानलकाको काययकार- १ जना  

• गाईाँ तथा नगरपानलकाको लेखा सम्बद्ध कमयचारी- १ जना  

लवक्षत समूहः 

बहुिेरीय पोषण काययक्रम लाग ुभइ नर्घ्र कुपोषणको एकीकृत व्यवस्थापन काययक्रम सञ्चालन भएका 

नजल्लाका ननम्न व्यनिहरु यस नक्रयाकलापको लनित समहू हुनेछः 

• स्वास््य संस्था प्रमखुहरु  

• गाईाँ तथा नगरपानलकाका स्वास््य/ईप-संयोजकहरु 

• ऄन्त्तरङ्ग ईपचार सेवा केन्त्र (ITC) मा नर्घ्र कुपोषणको ईपचारमा संलग्न नचनकत्सक र नसय 

• पोषण पनुस्थायपना गहृ (NRH) का काययक्रम व्यवस्थापक र ईपचारमा संलग्न नसय र 

• नजल्ला (जन) स्वास््य कायायलयका पोषण सम्बद्ध कमयचारी ।  

सेवा वदने/कायगक्रम सञ्चालन गने वनकाय 

बहुिेरीय पोषण काययक्रम लाग ुभइ नर्घ्र कुपोषणको एकीकृत व्यवस्थापन काययक्रम सञ्चालन भएका नजल्ला 

ऄन्त्तगयतका गाईाँ तथा नगरपानलकाका स्वास््य काययक्रम हनेे र्ाखा/इकाइ । 

सेवा/कायगक्रम सञ्चालन गनुगपने समय 

चालु अ.व. को दोश्रो रैमानसक नभरमा सनमिा गोष्ठी सम्पन्त्न गरी सो ऄनरुुप नननदयि कायययोजना ऄनसुार नर्घ्र 

कुपोषण भएका बालबानलकाको प्रभावकारी रुपमा पनहचान , ईपचार तथा व्यवस्थापन र पनुस्थायपना 

नक्रयाकलापहरु कायायन्त्वयग गने तय गनय लगाईने ।ऄनभलेख तथा प्रनतवेदन: 

प्रादनेर्क मन्त्रालय/संनघय मन्त्रालय, स्वास््य सेवा नवभागमा ननम्न प्रनतवेदनहरु पठाईनपुने छ: 

• स्वास््य संस्था र पानलकाका स्वास््यकमी  तथा प्रनतनननधहरुले काययक्रम सम्पन्त्नताको नवस्ततृ प्रगनत 

प्रनतवेदन  

• पानलकाल ेचौमानसक र वानषयक रुपमा एक प्रनत अनथयक तथा भौनतक प्रगनत प्रनतवेदन (ऄनसुचूी २)  

सन्त्दभग सामाग्री पोषण नवर्ेष काययक्रम सम्बनन्त्ध एकीकृत तानलम पनुस्तका , नर्घ्र कुपोषणको एकीकृत व्यवस्थापन सम्बनन्त्ध 

तानलम पनुस्तका, नर्घ्र कुपोषणको ऄन्त्तरंग ईपचार तथा सेवा सम्बनन्त्ध तानलम पनुस्तका, HMIS को ऄनभलेख 

तथा प्रनतवेदन फारामहरु अनद 

पररचय  मनहला र बालबानलका तथा नकर्ोरीहरुको पोषण ऄवस्थामा सधुार गने नेपाल सरकारको  रणनीनत, ईद्दशे्य तथा 

कायययोजना ऄनरुुप सकु्ष्म पोषक तत्वहरुको कमी ननयन्त्रण र रोकथामको नननम्त नवनभन्त्न नदवसहरु मनाआाँद ै

अआएको सन्त्दभयमा यस काययक्रमको ननरन्त्तरको लानग बहुिेरीय पोषण योजना लाग ुभएका ३०८ पानलकाहरुको 

लानग बजेट नवननयोजन गररएको छ । 

ईदे्दश्य • स्थानीय जनसमदुायलाइ सकू्ष्म पोषक तत्वको महत्वबारे सचेत गराईन े

• पोषण सम्बनन्त्ध नवकृती र समस्याबारे जनसमदुायलाइ जानकारी तथा सचेत गराईन े

• अहार व्यवहार पररवतयनका लानग संचार गन े

ऄपेवक्षत प्रवतफल • स्थानीय तहमा काययरत स्वास््य िेरसाँग सम्बद्ध सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुको सामनुहक पहलमा 

सहभागीतामलूक सचेतना काययक्रम सञ्चालन भइ जनस्तरमा नवद्यमान पोषण सम्बनन्त्ध नवकृती सम्बनन्त्ध 
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वक्रयाकलाप नं २१. त्यांक गुणस्तर सधुारको लावग पोषण सचूक सम्बवन्त्ध सचूना ब्ष्यबस्थापन प्रणाली ववकास र स्थापना, 

त्यांक गुणस्तर सदुृवधकरण- (लैंवगक समता तथा सामावजक समबेवर्करण तथा ऄपांगता भएका व्यवक्तहरुको त्यांक 

समेतको समावेर् हुने गरर)-  बहुके्षरीय पोषण योजना लागु भएका वजल्लाका ३०८ ओटा स्थानीय वनकायलाइ (श्रोत: 

युवनसेफ-सोझै भुक्तानी) 

चेतनामा वनृद्ध हुने । 

• पोषण सम्बनन्त्ध अहार व्यवहार पररवतयन तथा सधुार भ ैमनहला तथा बालबानलकाहरुलाइ संक्रामक रोगहरु 

लाग्न तथा कुपोषण र अकाल मतृ्यबुाट बचाईन सनकने छ । 

सञ्चालन प्रकृया  यस नक्रयाकलाप ऄन्त्तगयत ननम्नानसुारका गनतनवनधहरु नननदयि ननदनेर्का ऄनसुार स्थानीय तहमा सञ्चालन 

गनुयपनेछः 

क) नवश्व स्तनपान सप्ताह मनाईन े

ख) अयोनडन मनहना (फेब्रऄुरी) मनाईन े

ग) नवद्यालय स्वास््य तथा पोषण सप्ताह मनाईन े

कायगक्रम ऄनुगमन तथा सपुररवेक्षण: 

• पररवार कल्याण महार्ाखा/प्रादनेर्क ननकायले अवश्यकतानसुार काययक्रमको ऄनगुमन गनेछ । 

ऄवभलेख तथा प्रवतवेदन: 

प्रादनेर्क मन्त्रालय/संनघय मन्त्रालय, स्वास््य सेवा नवभागमा ननम्न प्रनतवेदनहरु पठाईनपुने छ: 

• सम्बनन्त्धत स्वास््य संस्था र पानलकाका स्वास््यकमी  तथा प्रनतनननधहरुले काययक्रम सम्पन्त्नताको नवस्ततृ 

प्रगनत प्रनतवेदन  

• पानलकाले चौमानसक र वानषयक रुपमा एक प्रनत अनथयक तथा भौनतक प्रगनत प्रनतवेदन (ऄनसुचूी २)  

सन्त्दभग सामाग्री पोषण सम्बनन्त्ध मखु्यत: तीन वटै रानरिय नदवसहरु मनाईन ेनननदयि मागयदर्यनहरु  

पररचय  एक मजबतु स्वास््य सचूना व्यवस्थापन प्रणालील े ऄनगुमन सेवाहरुलाइ ऄत्यावश्यक त्याङ्क ईपलब्ध 

गराईनकुो साथै सम्बनन्त्धत काययक्रमहरुको योजना, समन्त्वय र कायायन्त्वयन प्रनक्रयामा सधुार गनुयपन ेिेरहरुको 

पनहचान गरी अवश्यक मागयननदरे्न प्रदान गदयछ र ऄन्त्ततः स्वास््य प्रणालीमा सधुार ल्याईन मद्धत गदयछ । 

सचूना व्यवस्थापन प्रणालीको कायय सम्पादन राम्रो भएमा यसले नीनत ननमायणकतायहरुलाइ कायययोजना तजुयमा, 

ईपलब्ध श्रोत नवननयोजन अनद काययमा महत्वपणूय ननणयय गनयको लानग सही सचूना नदइ ईपयोगी भनूमका खेल्दछ 

। साथै यस प्रणालील ेसमसामनयक घटना प्रमाणहरु ईपलब्ध गराईनकुा साथै त्याङ्क सङ्कलन, ऄनभलेख 

तथा प्रनतवेदन तयारीमा नवद्यमान चनुौनत न्त्यनुीकरण गनय तथा सफलताका ऄनभुवहरु अदान प्रदान गरी नतनको 

सही नसको सघाई पयुाईाँदछ । पोषण काययक्रमको हकमा कायायन्त्वयनमा रहकेा काययक्रमहरुको प्रगनत 

लेखाजोखामा प्रयोग हुन ेसचूकहरुको प्रि र प्रमानणत  त्याङ्कहरु ईपलब्ध छ, यद्यनप केही सचूकहरुको लानग 

नयााँ त्याङ्क ईपलब्ध गराईन (जस्तैः नकर्ोरीहरुमा अआरन फोनलक एनसड सेवन), नवद्यमान त्याङ्कहरुलाइ 

समयक्रमानसुार क्रमबद्ध रुपमा राख्न, र ऄन्त्य सवैिणबाट ईपलब्ध त्याङ्कहरुसाँग तुलनात्मक रुपमा 

लेखाजोखा गनय (जस्तैः लैंनगक तथा सामानजक समावेर्ीकरणको अधारमा त्याङ्क ईपलब्ध गराईन,े 

ऄपाङ्गता भएका लनित वगयको छुटै्ट त्याङ्क ईपलब्ध गराईन ेअनद) जरुरी छ । यसबाट पोषण सम्बनन्त्ध धेरै 

सचूकहरुको लानग अवश्यक त्याङ्कहरुको ईपलब्धतामा भएका ऄभावहरु पररपनूतय गनयमा पदत पगु्दछ । 

साथसाथै संनघय संरचाना ऄनरुुप काययक्रम कायायन्त्वयन गनय र नतनको प्रगनत मलू्याङ्कनको लानग गाईाँ तथा 

नगरपानलका तथा, स्थानीय सरकारको तहमा पनन सचूना प्रणलीको स्थापना र व्यवस्थापन गनय जरुरी छ । 

ईदे्दश्य • गाईाँ तथा नगरपानलकाहरुमा पोषण सम्बनन्त्ध सचूना व्यवस्थापन प्रणालीको स्थापना तथा व्यवस्थापन हुनेछ  

• गाईाँ तथा नगरपानलका ऄन्त्तगयतका स्वास््य संस्था प्रमखुहरु स्वास््य ऄनधकृत ‗पोषण सचूकहरुको 

ऄनभलेख तथा प्रनतवेदन‘ सही तररकाल ेतयार पानय तथा ऄद्यावनधक गनयमा प्रनर्नित हुनेछन ्। 

ऄपेवक्षत प्रवतफल बहुिेरीय काययक्रम लाग ुभएका ३० नजल्लाका ३०८ गाईाँ तथा नगरपानलकाहरुले पोषण काययक्रम सम्बनन्त्ध 

त्यांकहरुको व्यवस्थापन गने बारे ऄनभमखुीकरण तानलम हानसल गरी सम्बनन्त्धत गाईाँ तथा नगरपानलकाहरुमा 

सो सम्बनन्त्ध सचूना व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गनेछन ्। 

सञ्चालन प्रकृया  सञ्चालन वववधः  
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• गाईाँ तथा नगरपानलकाका काययकारी, त्याङ्क तथा सचूाना व्यवस्थापन कमयचारी र ऄन्त्तगयतका स्वास््य 

संस्था प्रमखुहरु, बहुिेरीय पोषण योजना ऄन्त्तगयत गनठत गाईाँ तथा नगरपानलका स्तरीय खाद्य तथा पोषण 

ननदरे्क सनमनतबाट प्रनतनननध (ऄनगुमन तथा मलू्याङ्कन सम्बद्ध सदस्य) लाइ सहभागी गराइ १ नदनको 

ऄनभमखुीकरण गोष्ठी सञ्चालन गने ।    

• सहभागीहरुलाइ पोषण काययक्रम सम्बनन्त्ध ऄनभलेख तथा प्रनतवेदनका पाना/दस्तावेज साथमा नलइ अईन 

ऄनरुोध गनुयहोस ्।  

• सब ैसहभागीहरुको लानग स्वास््य व्यवस्थापन सचूना प्रणालीको पनुस्तका ईपलब्ध गराईनहुोस ्। 

• सङ्ख्याको अधारमा सहभागीहरुको समहू नवभाजन गनुयहोस ्। 

• गोष्ठीमा सहभागीहरुलाइ पोषण सम्बनन्त्ध सचूकहरु मापन गन ेतररका (न्त्यनूमरेटर र नडनोनमनेटर कसरी मापन 

गन)े मा केनन्त्रत रहरे सचूकहरुको बझुाइ – सम्बनन्त्ध प्रस्तुनतकरण (स्लाआड) गनय लगाईन े र 

अवश्यकतानसुार मापन प्रनक्रया प्रि पान े। 

• पोषण सचूकहरुको लानग स्वास््य व्यवस्थापन सचूना प्रणालीको ऄनभलेख र प्रनतवेदन ढााँचाबारे प्रि पान े। 

• सहभागीहरुलाइ ईहााँहरुले प्राप्त गनुयभएको भएको पोषण सम्बनन्त्ध सचूकहरुको पनछल्लो एक वषयको ननरकषय 

प्रस्तुत गनय ऄनरुोध गनुयहोस ्। 

• सहभागीहरुले प्रस्तुत गनुय भएको ननरकषयलाइ ईहााँहरुले ल्याईन ु भएको ऄनभलेख र प्रनतवेदनसाँग 

प्रमाणीकरण गनुयहोस । 

• गणुस्तर जााँच (Over reporting, under reporting, wrong reporting, misreporting) को लानग 

Routine Data Quality Assessment (RDQA) को प्रयोग गनुयहोस ्। 

• गोष्ठी सञ्चालनको लानग संनघयस्तरबाट स्वास््य सेवा नवभाग, पररवार कल्याण महार्ाखा ऄन्त्तगयतको 

पोषण र्ाखाबाट प्रानवनधक सहयोग नलन सनकनेछ ।  

सहभागी सखं्याः  

यस नक्रयाकलापमा सहभागी संख्या ननम्नानसुार हुनेछ: 

• गाईाँ तथा नगरपानलकाका काययकारी-१ जना, त्याङ्क तथा सचूना व्यवस्थापन कमयचारी- १ जना, 

• ऄन्त्तगयतका स्वास््य संस्था प्रमखुहरु - प्रत्येक संस्थाबाट १ जना, 

• बहुिेरीय पोषण योजना ऄन्त्तगयत गनठत गाईाँ तथा नगरपानलकास्तरीय खाद्य तथा पोषण ननदरे्क 

सनमनतबाट प्रनतनननध (ऄनगुमन तथा मलू्याङ्कन सम्बद्ध सदस्य)- १ जना  । 

लवक्षत समूहः 

• स्वास््य संस्थाका स्वास््यकमीहरु ।  

सेवा वदने/कायगक्रम सञ्चालन गने वनकायः 

• बहुिेरीय पोषण योजना लाग ुभएका गाईाँ तथा नगरपानलका (स्वास््य संयोजकको प्रानवधक सहयोगमा) ।  

सेवा र कायगक्रम सञ्चालन गनुगपने समयः 

• वषयको एक पटक, योजना ननमायण प्रनक्रया सरुु हुन ुऄगानड/ऄगाव ै। 

ऄवभलेख तथा प्रवतवेदन: 

प्रादनेर्क मन्त्रालय/संनघय मन्त्रालय,  स्वास््य सेवा नवभाग , पररवार कल्याण महार्ाखामा ननम्न प्रनतवेदनहरु 

पठाईनपुने छ: 

• सम्बनन्त्धत स्वास््य संस्था र पानलकाका स्वास््यकमी  तथा प्रनतनननधहरुले काययक्रम सम्पन्त्नताको नवस्ततृ 

प्रगनत प्रनतवेदन  

• पानलकाल ेचौमानसक र वानषयक रुपमा एक प्रनत अनथयक तथा भौनतक प्रगनत प्रनतवेदन (ऄनसुचूी २)  

बजेट बाूँडफाूँड अवश्यकता ऄनसुार  

सन्त्दभग सामाग्री स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रलायको स्वास््य व्यवस्थपन सचूना प्रणाली ऄन्त्तगयतको पोषण काययक्रम सम्बनन्त्ध 

ऄनभलेख तथा प्रनतवेदन फारामहरु  HMIS Tools तथा भने ननदनेर्का, RDQA सञ्चालन ननदनेर्का र साथै 

ननदनेर्काहरु अनद । 
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वक्रयाकलाप नं २२. पोषण सम्बवन्त्ध ऄली वावनिंग वसस्टम ववकास र स्थापना (पोषण सवभगलेन्त्स)- बहुके्षरीय पोषण योजना 

लागु भएका वजल्लाका ३०८ ओटा स्थानीय वनकायलाइ (श्रोत: युवनसेफ-सोझै भुक्तानी) 

पररचय  पनछल्ला दर्कहरुमा नेपालले पोषण र नवकासका सचूकहरुमा महत्वपणूय सधुार ल्याएको छ । यद्यनप, कुपोषण 

ऄझ ै एक समस्याको रुपमा रहकेो छ, जसले मात ृ तथा बालबानलकाको स्वास््यका साथसाथै अनथयक 

नवकासमा बाधा परुयाईद ैअएको छ । हुन त रानरिय नवकासका योजनाहरुमा पोषणले प्राथनमकता पाएको छ र 

रानरिय स्वास््य नीनतहरुले बालबानलकामा हुने कुपोषण न्त्यनुनकरणको लानग पोषण नवर्ेष काययक्रमहरु नबस्तार 

र कायायन्त्वयनमा जोड नदाँद ैअएको छ । फलस्वरुप पोषण सम्बनन्त्ध ठुला योजना, पररयोजना तथा काययक्रमहरुको 

र्रुुवात भएका छन ्। तीमध्य ेएक महत्वपणूय बहुिेरीय पोषण योजना (२०१३–२०१७) हो, जनु कुपोषण घटाइ 

अमा तथा बालबानलकाको पोषण नस्थनतमा सधुार ल्याईन ेईद्दशे्य सनहत नेपाल सरकारले सन ्२०१२ मा तयार 

गरी कायायन्त्वयन गरेको छ । ऄतः काययक्रमहरुको प्रगनत सनमिा माफय त पोषण नस्थनत र कुपोषणका कारक 

तत्वहरुको लेखाजोखा गरी नीनत तथा काययक्रमहरुमा महत्वपणूय सचूना ईपलब्ध गराईनको लानग पोषण सम्बनन्त्ध 

सचूकहरुको ननयनमत प्रनतवेदन ऄत्यावश्यक छ । 

ननयनमत प्रनतवेदन गन ेप्रणालीहरु जस्तैः स्वास््य प्रणालीमा HMIS, नर्िा प्रणालीमा EMIS अनद भए पनन 

यी प्रणालीहरुले पोषण-नवर्ेष र पोषण-संवेदनर्ील सब ै काययक्रमहरु समेटी पोषण सम्बनन्त्ध एकीकृत 

सचूकहरुको पणूय प्रनतवेदन प्रदान गनय नसनकरहकेो ऄवस्था छ । यी सचूना प्रणालीहरु स्वास््य संस्था तथा 

नवद्यालयहरुबाट ननयनमत रुपमा ईपलब्ध गराईन े हुन े त्याङ्कमा अधाररत हुन्त्छन,् ऄतः सो प्रणालीहरुले 

सम्पणूय लनित जनसङ्ख्यालाइ प्रनतनननधत्व गदनैन ्। साथै नेपालमा बहृत रुपमा रानरिय सवेिणहरु पनन गररन्त्छ, 

तर ती हरेक पााँच वषयमा एक पटक हुन ेभएकाले ईि सवेिणहरु पवूय चेतावनी प्रणालीको लानग प्रयोजनमा 

ल्याईन त्यनत ईपयोगी हुाँदनैन,् साथै सो सवेिणहरुले गाईाँ तथा नगरपानलकास्तररय त्याङ्क ईपलब्ध गराईाँदनै 

। ऄतः स्थानीय तहमा पोषण सम्बनन्त्ध त्याङ्क संकलन संयन्त्र स्थापना गनय ऄत्यन्त्त जरुरी छ, जसले नवद्यमान 

त्याङ्कहरु भएमा ऄभावहरु पनूतय गरी पोषणको लानग पवूय चेतावनी प्रणालीको स्थापना गनयमा महत्वपणूय 

भनूमका ननभाईन सक्दछ । ऄतः नीनत ननमायण तथा काययक्रम कायायन्त्वयन प्रनक्रयामा खाद्य सरुिा तथा पोषण 

नस्थनत र नतनको मखु्य कारक तत्वहरुहरुको बारेमा समय म ैजानकारी ईपलब्ध गराइ काययक्रम कायायन्त्वयनमा 

मलुभतु सधुार गनयमा मद्दत पयुाईन े ईद्दशे्य राखी पोषण पहरेदारीमा अधाररत ननगरानी प्रणाली (Nutrition 

Sentinel based Surveillance System) को व्यवस्था गररएको हो ।  

हाल यो काययक्रम बहुिेरीय काययक्रम लाग ु भएका ३० नजल्लाहरु मध्येबाट २ नजल्लाहरु ऄछाम र 

कनपलवस्तुमा परीिणको रुपमा सञ्चालन भइरहकेो छ । परीिण काययक्रमको ननतजाको अधारमा अवश्यक 

सधुारहरु गरी ऄन्त्य २८ नजल्लाहरुमा अगामी अ.व. दनेख क्रमबद्ध रुपमा काययक्रम नबस्तार गने योजना रहकेो छ 

। चाल ुअ.व. मा सम्बनन्त्धत सबैलाइ यस सम्बनन्त्ध अधारभतु जानकारी नदन े ईद्दशे्यले यो नक्रयाकलापको 

व्यवस्था गररएको छ । 

ईदे्दश्य गाईाँ तथा नगरपानलका स्तरीय  स्वास््य तथा पोषण साझेदारी संस्थाका पोषण सम्बद्ध कमयचारीहरु ‗पोषण 

पहरेदारीमा अधाररत ननगरानी‘ प्रणालीको अधारभतु जानकारी बारे प्रनर्नित हुनेछन ्। 

ऄपेवक्षत प्रवतफल बहुिेरीय काययक्रम लाग ुभएका ३० नजल्लाका ३०८ वटा गाईाँ तथा नगरपानलकाहरुले पोषण ननगरानी प्रणाली 

(Nutrition Surveillance) सम्बनन्त्ध ऄनभमखुीकरण तानलम हानसल गनेछन ्। 

सञ्चालन प्रकृया  सञ्चालन वववधः 

• गाईाँ तथा नगरपानलकाका काययकारी र त्याङ्क सम्बद्ध कमयचारी,  बहुिेरीय पोषण काययक्रमका साझेदारी 

संस्थाहरुबाट पोषण सम्बद्ध कमयचारी र खाद्य तथा पोषण सरुिा ननदरे्क सनमनतका  पदानधकारीहरुलाइ 

सहभागी गराइ १ नदनको ऄनभमखुीकरण गोष्ठी सञ्चालन गन े। 

• गोष्ठीमा ―पोषण पहरेदारीमा अधाररत ननगरानी प्रणाली‖ को पररचय, औनचत्य र ईद्दशे्यको बारेमा जानकारी 

गराईनहुोस ्।  

• ननम्न नक्रयाकलाप गरी सो ऄनसुार ‗पोषण पहरेदारीमा अधाररत ननगरानी प्रणाली‘ नवकास र स्थापना गनय, 

गराईन सनकन ेबारे प्रि पानुयहोस:्  

o पड्ुकोपन, ख्याईटेपन, खानेपानी तथा सरसफाइ र खाद्य सरुिाको दर राखी ग्रामीण/र्हरी 

नगरपानलकाहरुको संनिप्त पररचय तयार गनुयहोस ्।  



 

 

123 

 

 

वक्रयाकलाप नं २३. प्रकोप जोवखम व्यवस्थापन तथा अकवस्मक पोषण कायग योजना वनमागण (श्रोत: युवनसेफ-सोझै भुक्तानी) 

पररचय  वषेनी अईन सक्ने सम्भानवत नवपद र त्यसबाट श्रनृजत हुने प्रकोपको जोनखमलाइ व्यवस्थापन गरी खाद्यान्त्न, 

अवास, स्वास््य तथा पोषण जस्ता अधारभतू सेवाहरुमा प्रभानवत जनसंख्याको पहुाँचलाइ सनुनश्चत गन ेईद्दशे्यले 

नेपाल सरकार, गहृ मन्त्रालयको नवपद जोनखम व्यवस्थापन रानरिय रणनीनत २०६६ ले रानरिय नवपद ्प्रनतकायय 

काययढााँचा ऄन्त्तगयतका सब ै नवषयगत िेरहरुले अ-अफ्नो िेरगत रणनीनत ऄनरुुप प्रकोप जोनखम व्यवस्थापन 

योजना र अकनस्मक कायययोजना तजुयमा तथा अवश्यकतानसुार नतनको पररमाजयन गनेको छ । तत ्ऄनसुार पोषण 

नवषयगत िेरले पनन चाल ुअ.व.मा गाईाँ तथा नगरपानलका र स्थानीयस्तरमा पोषणसाँग सम्बनन्त्धत नवपद ्जोनखम 

व्यवस्थापनको लानग अकनस्मक पोषण कायययोजना तजुयमा तथा पररमाजयन गन ेयोजना ऄनरुुप यो नक्रयाकलापको 

व्यवस्था गरेको छ । यस काययलाइ मतूय रुप नदनको लानग पोषण नवषयगत िेरको स्थापना गनुयपन ेहुन्त्छ । 

o पड्ुकोपन, ख्याईटेपन, खानेपानी तथा सरसफाइ र खाद्य सरुिा नस्थनतको प्राप्ताङ्कको अधारमा 

नगरपानलकाहरुको मलु्याङ्कन (पद नवभाजन) गनुयहोस ्। 

o न्त्यनू प्राप्ताङ्क भएको ग्रामीण/र्हरी नगरपानलकाको छनौट गनुयहोस ्।  

o त्याङ्क संकलनको लानग कनम्तमा दइुजना गणनाकताय व्यवस्था गन े सक्ने नगरपानलकालाइ 

ननगरानीको नजम्मेवारी नदनहुोस ्।  

o ईहााँहरुलाइ एन्त्रोपोमेनिक मापनमा केनन्त्रत रहरे त्याङ्क संकलन गन ेकाययप्रणालीबारे जानकारी 

नदनहुोस । यो प्रणाली नबस्तार स्थापना गन ेक्रममा सो सम्बनन्त्ध छुटै्ट दइु नदनको प्रनर्िण हुन्त्छ भनी 

जानकारी नदनहुोस ्। 

• त्याङ्क संकलन, नवशे्लषण र प्रनतवेदन लेख्न ेकाययबारे संनक्ष्प्त रुपमा वणयन गनुयहोस ्।  

• गोष्ठी सञ्चालनको लानग संनघयस्तरबाट स्वास््य सेवा नवभाग, पररवार कल्याण महार्ाखा ऄन्त्तगयतको 

पोषण र्ाखाबाट प्रानवनधक सहयोग नलन सनकनेछ  ।  

सहभागी सखं्याः  

यस नक्रयाकलापमा सहभागी संख्या ननम्नानसुार हुनेछ: 

• गाईाँ तथा नगरपानलकाका काययकारी- १ जना, पोषण काययक्रम हने ेकमयचारी- १ जना, र त्याङ्कको 

कमयचारी- १ जना,  

• गाईाँ तथा नगरपानलका मातहतका बहुिेरीय पोषण काययक्रमका सरकारी साझेदारी ननकायहरुबाट पोषण 

सम्बद्ध कमयचारी (जस्तैः स्वास््य संस्था प्रमखु, कृनष सेवा केन्त्र प्रमखु, नवद्यालय स्रोत केन्त्र प्रमखु, अनद)- 

प्रत्येक संस्थाबाट १ जना 

• बहुिेरीय पोषण योजना ऄन्त्तगयत गाईाँ तथा नगरपानलकास्तरीय खाद्य तथा पोषण ननदरे्क सनमनतका 

पदानधकारीहरु - सब ै 

लवक्षत समूहः 

गाईाँ तथा नगरपानलका लगायत बहुिेरीय पोषण काययक्रमका साझेदारी संस्थाहरु (स्वास््य संस्थाहरु, नवद्यालय 

स्रोत केन्त्र, कृनष सेवा केन्त्रहरु, अनद) ।  

सेवा वदने र कायगक्रम सञ्चालन गने वनकायः 

गाईाँ तथा नगरपानलकाका पोषण काययक्रम सम्बद्ध र्ाखा र इकाइहरु । 

सेवा/कायगक्रम सञ्चालन गनुगपने समयः 

वषयको एक पटक, कम बाली काट्न ेसमय/मौसममा, खाद्यान्त्नको ऄभाव हुने समयमा गनुय बढी प्रभावकारी हुन्त्छ । 

ऄवभलेख तथा प्रवतवेदन: 

प्रादनेर्क मन्त्रालय/संनघय मन्त्रालय, स्वास््य सेवा  नवभाग, पररवार कल्याण महार्ाखामा ननम्न  प्रनतवेदनहरु 

पठाईनपुने छ: 

• स्वास््य संस्था र पानलकाका स्वास््यकमी  तथा प्रनतनननधहरुले काययक्रम सम्पन्त्नताको नवस्ततृ प्रगनत 

प्रनतवेदन  

• पानलकाले चौमानसक र वानषयक रुपमा एक प्रनत अनथयक तथा भौनतक प्रगनत प्रनतवेदन (ऄनसुचूी २)  

सन्त्दभग सामाग्री पोषण पहरेदारीमा अधाररत ननगरानी प्रणाली (Nutrition Sentinel based Surveillance System) 

सम्बनन्त्ध ननदनेर्का । 
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 मलुुकमा दवैी प्रकोप ईद्धार ऐन, २०३९ नवपद ्प्रनतकाययका नक्रयाकलापहरु भइरहकेो तथा नवपद ्व्यवस्था रानरिय 

रणनीनत, २०६६ ऄनसुार नवपद ्जोनखम व्यवस्थापनका सब ैकाययहरुको सचुारु रुपमा समन्त्वय तथा सञ्चालनको 

लानग नेपाल सरकार, गहृ मन्त्रालयले रानरिय नवपद ्प्रनतकाययको काययढााँचा (National Disaster Response 

Framework)  को ननमायण गरेको छ । यस काययढााँचाको बूाँदा ५ (रानरिय तथा ऄन्त्तरायनरिय सहायता तथा समन्त्वय 

ढााँचा) ऄन्त्तगयतको ईपबूाँदा २ मा नेपालमा नवपद ् प्रनतकाययमा काययरत ११ वटा नवषयगत िेरहरुको नेततृ्व र 

सहयोगी ननकायहरु तोनकएको छ । ती ११ वटा नवषयगत िेरहरुमध्य ेएक पोषण नवषयगत िेर हो, जसको सरकारी 

नेततृ्वदायी ननकायमा (Lead Agency)  स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र सहयोगी ननकाय (Co-Lead 

Agency) मा यनुनसेफ नेपाल रहकेो छ । नवपद ् प्रनतकाययमा अकनस्मक पोषण प्रनतकाययलाइ सचुारु रुपमा 

सञ्चालन गनय तथा सो ऄन्त्तगयत कायायन्त्वयन भएका नक्रयाकलापहरुको प्रनतफल, ईपलनब्धहरु मापनका 

सचूकहरुबारे त्याङ्क सङ्कलन तथा ऄद्यावनधक गनयको लानग रानरिय पोषण नवषयगत िेरको समन्त्वय संरचना 

(Cluster Coordination Structure) तथा सचूना व्यवस्थापन प्रणाली (Information Management 

System) को नवकास गररएको छ । यो संरचनाको नवकास नवश्वव्यापी पोषण नवषयगत िेर (Global Nutrition 

Cluster) को ननदनेर्काले नननदयि गररए बमोनजम गररएको छ । सोही बमोनजम गाईाँ तथा नगरपानलकास्तरमा पनन 

नवपद ्प्रनतकाययमा अकनस्मक पोषण काययक्रमलाइ सचुारु रुपमा सञ्चालन गरी अवश्यक त्याङ्क सङ्कलन 

तथा ऄद्यावनधक गनयको लानग गाईाँ तथा नगरपानलका स्तरीय पोषण नवषयगत िेरको समन्त्वय संरचना र सचूना 

व्यवस्थापन प्रणाली पनन नवकास गनुय जरुरी हुन्त्छ । 

ईदे्दश्य • गाईाँ तथा नगरपानलकास्तरमा पोषण नवषयगत िेरको स्थापना गरी क्लिर समन्त्वय संरचना तथा सचूना 

व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गने, 

• गाईाँ तथा नगरपानलकास्तरीय पोषणसाँग सम्बनन्त्धत नवपद ्जोनखम  व्यवस्थापनको लानग अकनस्मक पोषण 

कायय योजना तजुयमा तथा पररमाजयन गन,े र  

• तयार पाररएको अकनस्मक कायय योजना ऄनरुुप नवपद ् प्रभानवत िेरमा अकनस्मक पोषण काययक्रम 

कायायन्त्वयन गने । 

ऄपेवक्षत 

प्रवतफल 

• गाईाँ तथा नगरपानलकास्तरीय पोषण नवषयगत िेरको स्थापना भइ नतनको समन्त्वय संरचना र सचूना 

व्यवस्थापन प्रणालीको नवकास हुनेछ । 

• नवपदक्ो समयमा सचुारु रुपमा अकनस्मक पोषण प्रनतकायय कायायन्त्वयन हुनेछ ।  

• गाईाँ तथा नगरपानलकास्तरीय अकनस्मक पोषण पवूय तयारी योजना समय म ैतयार हुनेछ । 

• गाईाँ तथा नगरपानलकास्तरी पोषण नबषयगत िेरले कुनैपनन नवपद्बाट श्रनृजत अकनस्मक ऄवस्थामा समय मै 

पोषण प्रनतकायय कायायन्त्वयन गनय सक्नेछ । 

सञ्चालन 

प्रकृया  

सञ्चालन वववध 

चाल ुअ.व.मा अवश्यकतानसुार ४-५ पटक बैठक बसाली ननम्न काययहरु सम्पन्त्न गनुयपनेछ:  

पोषण ववषयगत के्षरको ववकास र स्थापना  

• गाईाँ तथा नगरपानलकास्तरीय नवपद ्व्यवस्थापन सनमतले ऄनमुान गरेको नवपद ्अईन सक्ने समय ऄगाव ैगाईाँ 

तथा नगरपानलकाल े मातहतका पोषणमा काम गन े सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरु र पोषण सम्बद्ध 

सरोकारवालाहरुको बैठक अव्हान गरी गाईाँ तथा नगरपानलका स्तरीय पोषण नवषयगत िेरको स्थापना गन े 

नोट: यो  स्थापना गन े बेलामा नेपाल सरकार, गहृ मन्त्रालयबाट गवपद ् प्रगतकायचको लागग गाईाँ तथा 

नगरपागलकास्तरमा गवषयगत क्षेत्रहरुको स्थापना गनचको लागग प्राप्त ऄगन्तम गनदिेानसुार गनुचपनेछ ऄथवा छुटै्ट पोषण 

गवषयगत क्षेत्र ऄथवा स्वास््य क्षेत्रसाँग एकीकृत गरी स्वास््य र पोषण गवषयगत क्षेत्र स्थापना गने ।  

• नवपदबाट श्रनृजत प्रकोपको ऄवस्था (प्रभानवत िेर, जनसंख्या, िनत, दनैनक जीवनयापनमा परेको ऄसर, 

जोनखममा परेका समहूहरुको स्वास््य तथा पोषण ऄवस्था) र सो ऄनरुुप कायायन्त्वयन गनुयपन ेअकनस्मक 

पोषण प्रनतकाययको स्तर ऄनसुार नवषयगत िेर समन्त्वय संरचना ननधायरण गनुयपन ेहुन्त्छ ।  

• पोषण नवषयगत िेरको समन्त्वय संरचनाको लानग कुन ैछुटै्ट नकनसमको नमनूा संरचना ननधायरण गररएको छैन । 

स्थानीय अवश्यकता, प्राथनमकता, ईपलब्ध स्रोत साधन, सरुिा व्यवस्था, स्थानीय िमता र नवद्यमान 

सरोकारवालाहरुको अधारमा ननम्न बमोनजम पोषण नवषयगत िेर समन्त्वय संरचनाको नवकास गनय सनकनेछ । 

• नवश्वव्यापी रुपमा  सब ै नवषयगत िेरहरुको नेततृ्वदायी ननकायमा संयिु रारि संनघय ननकायहरु रहकेो भए 

तापनन नेपालको हकमा सरकारले सम्बनन्त्धत सरकारी ननकायहरुलाइ नवषगयत िेरको नेततृ्वदायी ननकाय 
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तोकेको छ । सो ऄनरुुप स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पोषण काययक्रम हनेे ननकाय (पररवार कल्याण 

महार्ाखाको पोषण र्ाखा) पोषण नवषयगत िेरको सरकारी नेततृ्वदायी ननकाय (Lead Agency) र 

यनुनसेफ- नेपालको पोषण र्ाखा सह-नेततृ्वदायी ननकाय (Co-Lead Agency) रहकेो छ । यही ढााँचा ऄनरुुप 

गाईाँ तथा नगरपानलकास्तरमा ननम्न बमोनजम पोषण नवषयगत िेरको स्थापना गनुयपनेछ:  

• गाईाँ तथा नगरपानलका स्वास््य काययक्रम हनेे ननकाय (सामानजक नवकास मन्त्रलायको इनपडेनमयोलजी 

सरकारी नेततृ्वदायी ननकाय (Lead Agency), 

• यनुनसेफ-नेपालको सम्बनन्त्धत िेरीय कायायलय ऄन्त्तगयतको पोषण र्ाखा सह-नेततृ्वदायी ननकाय (Co-Lead 

Agency),  

• सदस्यहरुमा गाईाँ तथा नगरपानलकामा काययरत पोषण सम्बनन्त्ध काययक्रम सञ्चालन गन ेवा सेवा नदन ेऄन्त्य 

सरकारी तथा गैरसरकारी ननकायहरु, पोषण सम्बद्ध सरोकारवालाहरु, गाईाँ तथा नगरपानलकास्तरीय नवपद ्

व्यवस्थापन सनमनतको प्रनतनननधलाइ समावेर् गनय सनकनेछ, र 

• गाईाँ तथा नगरपानलकामा काययरत पोषण सम्बनन्त्ध काययक्रम सञ्चालन गने वा सेवा नदन ेऄन्त्य सरकारी तथा 

गैरसरकारी ननकायहरु, पोषण सम्बद्ध सरोकारवालाहरुको संख्या र नवपद्बाट भएको िनत तथा गनुयपन ेपोषण 

प्रनतकाययको स्तर ऄनसुार सदस्य संख्या घटबढ हुन सक्नेछ  

• पोषण नवषयगत िेरको स्थापना गनय संनघयस्तरको पोषण नवषयगत िेरबाट प्रानवनधक सहयोग प्रदान हुनेछ  

• साथै सो को स्थापनाको लानग संनघयस्तरको पोषण नवषयगत िेरबाट ‗पोषण नवषयगत िेर सञ्चालन 

ननदनेर्का‘ ईपलब्ध गराइनेछ ।  

• गाईाँ तथा नगरपानलकास्तरीय नवषयगत िेरले अवश्यकतानसुार समन्त्वय संरचनाको िमता नवकासको लानग 

संनघयस्तर र प्रादनेर्कस्तरको पोषण नवषयगत िेरबाट प्रानवनधक सहयोग नलन सक्नेछ ।  

• ऄनमुाननत नवपद ्समय अईने भन्त्दा ४-५ मनहना ऄगाव ैगाईाँ तथा नगरपानलकास्तरीय पोषण नवषयगत िेरको 

बैठक अयोजना गरी अकनस्मक पोषण कायय योजना तजुयमाको लानग अवश्यक त्याङ्क, सचूना, मानव 

स्रोत, पोषण सामाग्रीहरुको ईपलब्धताको बारेमा छलफल गन,े र नतनको ईपलब्धको लानग नवषयगत िेरका 

सदस्यहरु बीच कायय नवभाजन गन े।  

• अवश्यकतानसुार पोषण नवषयगत िेरको बैठक अयोजना गरी अनधकारीक स्रोतबाट प्राप्त त्याङ्क, 

सचूनाको अधारमा अकनस्मक पोषण पवूय तयारी कायय योजना तजुयमा तथा पररमाजयन गन े। 

• तजुयमा गररएको अकनस्मक पोषण पवूय तयारी कायय योजनाको ऄनन्त्तम रुपलाइ पोषण नवषयगत िेरबाट पाररत 

गरी गाईाँ तथा नगरपानलकाबाट ऄनमुोदन गराइ सो कायययोजनालाइ गाईाँ तथा नगरपानलका नवपद ्व्यवस्थापन 

सनमनतसाँगको समन्त्वयमा गाईाँ तथा नगरपानलकास्तरीय नवपद ्जोनखम न्त्यनुीकरण पवूय तयारी कायययोजनामा 

समावेर् गन े।  

• अवश्यकतानसुार र्रुुका बैठकहरुमा संनघयस्तरको पोषण नवषयगत िेरबाट सहजीकरण र प्रानवनधक 

सहयोगको व्यवस्था गररनेछ । सो को लानग बैठक अयोजना हुने समयबारे संनघयस्तरको पोषण नवषयगत 

िेरको नेततृ्वदायी ननकाय (Cluster Lead) पररवार कल्याण महार्ाखा, पोषण र्ाखालाइ ऄनग्रम जानकारी 

नदनपुनेछ । 

सहभागी सखं्याः  

• पोषण नवषयगत िेरको लानग नननश्चत सहभागी संख्या ननधायरण गररएको छैन । प्रदरे्मा नवद्यमान पोषण सम्बद्ध 

सरकारी तथा गैरसरकारी ननकायहरु, संयिु रारि संनघय ननकायहरु, सरोकारवालाहरु, तथा पोषण प्रनतकाययमा 

संलग्न संघसंस्थाहरुको अधारमा सहभागी संख्या घटीबढी हुनसक्नेछ ।  

• प्रकोप जोनखम व्यवस्थापन योजना र अकनस्मक कायय योजना पररमाजयन गनय बनसन ेबैठकहरुमा गाईाँ  तथा 

नगरपानलकास्तरीय पोषण नवषयगत िेरका सदस्य संस्थाबाट तोनकएका प्रनतनननधहरु (Emergency Focal 

Person-प्रत्येक सदस्य संस्थाबाट बढीमा २ जना) र गाईाँ तथा नगरपानलकास्तरीय पोषण तथा खाद्य सरुिा 

ननदरे्क सनमनतबाट तोनकएका प्रनतनननध गरी बढीमा १०-१५ जनासम्मको सहभागीतामा अवश्यक कायय गनय 

सनकनेछ । 

• पोषण नवषयगत िेरको ननयनमत बैठकमा गाईाँ तथा नगरपानलकास्तरीय पोषण नवषयगत िेरका सब ै

सदस्यहरुको ईपनस्थनत हुनपुनेछ । बैठकमा सहभागीहरुको संख्या गाईाँ तथा नगरपानलकामा ऄवनस्थत पोषण 

िेरमा काययरत तथा पोषणसाँग सरोकारवाला संस्थाहरुको अधारमा तय गनय सनकनेछ ।  
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लवक्षत समूहः 

गाईाँ तथा नगरपानलका, मातहतका पोषण काययक्रम हने े र्ाखा र  तहााँ स्थापना हुन े पोषण नवषयगत िेरको 

नेततृ्वदायी संस्था, सह नेततृ्वदायी संस्था र सदस्य संस्थाहरुका प्रनतनननधहरु ।  

सेवा वदने र कायगक्रम सञ्चालन गने वनकाय: 

गाईाँ तथा नगरपानलकाल ेमातहतका पोषण काययक्रम हनेे र्ाखासाँगको समन्त्वय, सहकायय र प्रानवनधक सहयोग नलइ 

सञ्चालन गने  ।  

सेवा/कायगक्रम सञ्चालन गनुगपने समय: 

नवपद ् जोनखम न्त्यनुीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरे बमोनजम गठन भएको गाईाँ तथा 

नगरपानलका नवपद ्व्यवस्थापन सनमनतले गाईाँ तथा नगरपानलकामा नवगतमा अइपरेका नवपद ्तथा ऄन्त्य ऄनग्रम 

सचूनाहरुको अधारमा ऄनमुान गररएको समयलाइ मध्यनजर गरी चाल ुअ.व. नभरमा पोषण नवषयगत िेरको 

स्थापना गरी अकनस्मक पोषण कायय योजना तजुयमा तथा पररमाजयन कायय सम्पन्त्न गनुयपनेछ ।ऄनभलेख तथा 

प्रनतवेदन: 

प्रादनेर्क मन्त्रालय/संनघय मन्त्रालय, स्वास््य सेवा नवभाग , पररवार कल्याण महार्ाखामा ननम्न  प्रनतवेदनहरु 

पठाईनपुने छ: 

• स्वास््य संस्था र पानलकाका स्वास््यकमी तथा प्रनतनननधहरुले काययक्रम सम्पन्त्नताको नवस्ततृ प्रगनत प्रनतवेदन  

• पानलकाल ेचौमानसक र वानषयक रुपमा एक प्रनत अनथयक तथा भौनतक प्रगनत प्रनतवेदन (ऄनसुचूी २)  

सन्त्दभग सामाग्री अकनस्मक ऄवस्थामा पोषण प्रनतकाययको पवूय तयारी योजना सम्बनन्त्ध नमनूा , नवपद जोनखम व्यवस्थापन प्रनतकायय 

ढााँचा, क्लस्टर कोऄनडयनेसन ननदनेर्का, नवपद व्यवस्थापन कायययोजना ढााँचा, अनद । 

 

वक्रयाकलाप नं २४. पोषण कायगक्रमको ऄनुगमन तथा सपुररवेक्षण - स्थानीय तहमा-बहुके्षरीय पोषण योजना लागु भएका 

वजल्लाका ३०८ ओटा स्थानीय वनकायलाइ (श्रोत: यनुनसेफ-सोझै भिुानी) 

पररचय  बहुिेरीय पोषण योजना लाग ुभएका ३०८ पानलकाहरुबाट सञ्चालन हुने पोषण सम्बनन्त्धत काययक्रमहरु 

प्रभावकारी र गणुस्तरीय बनाईने र काययक्रममा सधुार ल्याईने ऄनभप्रायले सेवा प्रवाह गने ननकाय वा व्यनिले 

ऄवलम्बन गरेको प्रनक्रयाहरुको प्रत्यि सपुररवेिण गनयका लानग यो र्ीषयकमा बजेट व्यवस्था गररएको छ । 

ईदे्दश्य • पानलकाहरुले अफ्नो िेर ऄन्त्तगयतका स्वास््य संस्थाहरुमा  पोषण सम्बनन्त्ध काययक्रमहरुको सपुररवेिण 

ऄनगुमन गरर प्रानवनधक पषृ्ठपोषण ईपलब्ध गराईन ुपदयछ । 

• पानलकाहरुले अफ्नो िेर ऄन्त्तगयतका स्वास््य संस्थाहरुमा  पोषण सम्बनन्त्ध अपनूतय तथा व्यवस्थापनमा 

सधुार ल्याईन े। 

ऄपेवक्षत प्रवतफल पोषण काययक्रमका सचुांकमा सधुार भएको हुनेछ । 

सञ्चालन प्रकृया  सञ्चालन वववधः 

• मानथ ईल्लेनखत सपुररवेिण, ऄनगुमनका नक्रयाकलापहरुमा नवननयोनजत बजेटबाट सपुररवेिण कायय 

योजना बनाईाँदा सधुारको महससु गररएका  स्वास््य संस्था छनोट गरी सपुररवेिण कायय तानलका तयार गन े 

• सपुररवेिण काययक्रमको लानग नवषयवस्तुमा दि तथा काययक्रमसाँग सम्बनन्त्धत व्यनि मार पररचालनको 

योजना बनाईन े। 

• सपुररवेिण तथा ऄनगुमनको लानग अवश्यक पन ेचेक नलि  सामानजक  नवकास मन्त्रालय, जनस्वास््य  

महार्ाखाले ईपलब्ध गराईन ेछ । 

• सपुररवेिण कायययोजना तथा ऄन्त्य ननयनमत काययमा खटाइ जाने कमयचारीहरुले सपुररवेिण पश्चात 

काययक्रमको ऄवस्था, गररएका काययहरु र सझुाव सनहत ऄननवायय रुपमा चेक नलि सनहत सनमिा र 

पषृ्ठपोषण नदएको काययको ऄनभलेख राखी एक कपी सामानजक नवकास मन्त्रालय , जनस्वास््य  

महार्ाखालाइ ईपलब्ध गराईन ुपनेछ । 

लवक्षत समूहः  

पानलका नस्थत स्वास््य संस्थाहरु, सामदुानयक आकाइ, ग.ैस.स. म.स्वा.स्वं. सेनवकाहरु 

सेवा वदने र कायगक्रम सञ्चालन गने वनकायः 

सम्बनन्त्धत पानलका ऄन्त्तगयतको स्वास््य र्ाखा । 
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ख तथा प्रवतवेदन: 

प्रादनेर्क मन्त्रालयमा तथा संनघय मन्त्रालयको  पररवार कल्याण महार्ाखामा ननम्न प्रनतवेदनहरु पठाईनपुने छ: 

• स्वास््य संस्था र पानलकाका स्वास््यकमी  तथा प्रनतनननधहरुले काययक्रम सम्पन्त्नताको नवस्ततृ  प्रगनत 

प्रनतवेदन  

• पानलकाल ेचौमानसक र वानषयक रुपमा एक प्रनत अनथयक तथा भौनतक प्रगनत प्रनतवेदन (ऄनसुचूी २)  

बजेट बाूँडफाूँड अवश्यकता ऄनसुार सम्भव भएसम्म सबै स्वास््य संस्था/पोषणका सचूक तथा पोषण काययक्रम समेनटने गरर 

ऄनगुमन सपुररवेिणको लानग बजेट नवननयोजन गनुयपनेछ । 

सन्त्दभग सामाग्री पोषण काययक्रम ऄनगुमन चेकनलस्ट, काययक्रम ननदनेर्का/काययनवनध अनद 
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५. इवपवडवमयोलोजी तथा रोग वनयन्त्रण कायगक्रम  

१. कायगक्रमको नामः ऄन्त्तरागवरिय स्वास््य वववनयम ( IHR)  ऄन्त्तगगत रसवुागढी, काकडवभत्ता, रानी, वबरगंज, 

 भैरहवा,  नेपालगंज, परु्पवतनगर र गड्डाचौकी भन्त्सारमा हेल्थ डेस्क स्थापना एवं वनमागण 

पररचय  

ऄन्त्तरायनरिय नाकाबाट ब्यनि अवतजावत गदाय  जनुसकैु रोगको  संक्रमण  हुनसक्ने ऄवस्था हुन्त्छ । त्यसको तयारी 

स्वरूप WHO को IHR -2005 ऄनसुार भन्त्सार नाकामा स्वास््य पररिणका लानग हले्थ डेस्क सञ्चालन 

गनयकोलागी यो काययक्रमको  व्यवस्था भएको छ ।  

ईद्दशे्य संक्रामक रोगको बारेमा सतकय  र तयारी ऄवस्थामा रहन ुर जनधनको सम्भानवत िनत हुनबाट जोगाईने । 

ऄपेनित प्रनतफल महामारी जन्त्य रोगको प्रकोप ऄन्त्य दरे्बाट  नेपालमा  नभरन सक्ने संभावना न्त्यनुनकरण हुनेछ । 

सञ्चालन प्रकृया  

• सम्बनन्त्धत स्थानीय नगर /गााँईपानलकाले स्थानीय तहमा रहकेा भन्त्सार नाका लनित गरर  यस काययक्रम 

सञ्चालन गनुयपनेछ । 

• नस्वकृत काययक्रमको कायययोजना बनाआ हले्थ डेस्क स्थापनाका लानग  घरभाडा, िि तथा भवन ननमायण गने । 

• अवश्यकता ऄनसुार कायायलय सञ्चालन र स्वास््यकमीलाइ खटाईन सनकनेछ  । 

बजेट वााँडफााँड 
कायायलय सञ्चालन र कमयचारी खटाईन ५० दनेख ६० प्रनतर्त सम्म  

घरभाडा, िि तथा भवन ननमायणका लानग ४० दनेख ५० प्रनतर्त सम्म बााँडफाड गने सनकनेछ । 

 

२. कायगक्रमको नामः महामारी तथा प्रकोपजन्त्य रोगहरुको ऄबस्थामा RRT/ CRRT पररचालन गने,  चौमावर्क 

 ररभ्यु तथा ऄवभमुखीकरण गने 

पररचय  

कुनै पनन समय र स्थानमा जनुसकैु रोगको महामारी /प्रकोप हुनसक्ने हुन्त्छ ।  त्यसका लानग सम्बनन्त्धत ननकायहरु 

नबच छलफल गरी पवूय तयारी ऄवस्थामा रहन ुपने तथा नवगतमा गररएका काययहरुको सनमिा गरी सधुार गद ैजान ु

पने हुन्त्छ ।  त्यस्तै स्वस्थायाकमीहरुलाइ महामारी ब्यबस्थापन सम्बन्त्धमा हुनसक्ने ऄबस्थाको ऄनभमखुीकरण गनुय  

पनन यो काययक्रम तयार गररएको छ। । 

ईद्दशे्य 
ईत्पन्त्न महामारी/प्रकोप/नवपदद्वारा हुन सक्ने ठूलो जन धनको िनत हुनबाट जोगाईने र प्रदरे्, संघ र ऄन्त्तरायनरिय 

सहयोग र सहायता अआनपगुनु्त्जेल रुत रुपमाप्रनतकायय गरर जोनखम न्त्यनूनकरण गनय  । 

ऄपेनित प्रनतफल 

प्रकोप/महामारी/नवपद   ऄवस्थामा जनधनको िनतलाआ न्त्यनु गने ।   अगामी नदनमा हुनसक्ने  

प्रकोप/महामारी/नवपदका लानग तयारी ऄवस्थामा रहने । 

नबगतमा गरेका काययबाट नसक्ने र कमजोरी सधुाने । तत्काल प्रनतकाययमा लाग्नसक्ने जनर्निहरुको ऄवस्था 

सनुिनढकरण गने । 

सञ्चालन प्रकृया  

• नस्वकृत काययक्रम संचालनको कायययोजना बनाआ काययक्रम  सञ्चालन गन े

• RRT/ CRRT पररचालन गने र सदस्यहरुको दनैनक भ्रमण भिा, औषनध, ईपकरण तथा सामग्रीहरु ढुवानी गनय, 

आन्त्धन, गाडी भाडामा नलन रकम प्रयोग गनय सनकने । 

• ऄनभमखुीकरण काययक्रम तथा चौमानसक रुपमा सनमिा गने । 

• जोनखम नवशे्लषण का अधारमा प्रकोप/महामारी/नवप को संभावना  भएका स्थानमा रहकेा स्वास््यकमीहरु , 

महामारीमा प्रत्यि रुपमा संलग्न हुने स्वास््यकमी तथा सम्बनन्त्धत ननकायका प्रनतनननधहरुलाइ लनित गन े

• पररचानलत टोलीको प्रनतवेदन प्रकोप /महामारी/नवपद ननयन्त्रण भए पश्चात यथानर्घ्र सम्बनन्त्धत ननकायमा 

प्रनतवेदन गने । 

• काययक्रम सञ्चालनका लानग इनपनडनमयोलोजी तथा रोग ननयन्त्रण महार्ाखासाँग समन्त्वय गनय सनकनेछ । 

 

३. कायगक्रमको  नाम : औलो वनयन्त्रण कायगक्रमको ऄनुगमन एव ंमूल्यांकन, औलो माहामारी हुने औलो ग्रसीत 

 के्षरको छनौट गरी वबषावद छकग ने –रेस्पोन्त्सीभ स्पे्रआङ समेत, ववश्व औलो वनयन्त्रण वदवस मनाईने तथा औलो 

 वनयन्त्रणका लावग बहुवनकाय ऄन्त्तरवक्रया औलो वनयन्त्रण कायगक्रमको ऄनुगमन एव मूल्यांकन 

पररचय  

औलो ननवारणसंग सम्वनन्त्धत स्थानीय तहमा सञ्चानलत  नवनभन्त्न काययक्रमहरुको गणुस्तर सनुननश्चतताका लानग  

स्थानीय तह ऄन्त्तरगतका  प्रमखु प्रर्ासकीय ऄनधकृत, स्वास््य संयोजक,  स्वास््य संस्थामा काययरत स्वास््यकमी, 

औलो सपुरभाइजर , मलेररया आसं्पेक्टर , प्रयोगर्ालाका कमयचारी , स्वास््य संयोजक , स्थानीय जनप्रनतनननधहरु 

मध्येवाट औलो काययक्रमको ऄनगुमन तथा सपुररवेिण  अवश्यक हने दनेखएकोले यो काययक्रम रानखएको छ ।  
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ईद्दशे्य औलो ननवारण सम्बनन्त्ध काययहरु तोनकएको ढााँचामा संचालन गनय सहयोग पगु्नेछ । 

ऄपेनित प्रनतफल औलो ननवारण सम्बन्त्धी काययक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा संचालन भआ औलो ननवारणमा सहयोग पगु्नेछ । 

सञ्चालन प्रकृया  

• सम्बनन्त्धत नजम्मेवार व्यनि (कायायलय प्रमखु, काययक्रमको सम्पकय  व्यनि, त्याङ्क सहायक/ऄनधकृत, 

प्रयोगर्ालासाँग सम्बनन्त्धत व्यनि, कायायलय प्रमखुले तोकेको काययक्रमसाँग सम्बनन्त्धत व्यनि) ले कायययोजना 

तयार गरर मातहतमा रहकेा स्वास््य संस्थाहरुको ऄनगुमन तथा मलु्यांकन गनुयपनेछ ।  

• सम्बनन्त्धत स्थानीय स्तरमा रहकेा स्वास््य संस्थाहरुमा औलो काययक्रम (अमा समहूको बैठक, नागररक 

ऄगवुाहरुको बैठक) मा सहभागी तथा ननयनमत काययक्रमसाँग सम्बनन्त्धत रेकनडयङ्ग ररपोनटयङ्ग (HMIS ५.२, 

५.३, ९.३, ९.४,९.५, गभयवती मनहलाहरुलाइ नवतरण गररएको नकटनार्क झलूको नववरण, औषधी तथा 

प्रयोगर्ालासाँग सम्बनन्त्धत नवनभन्त्न सामाग्रीहरुको मौज्दात) प्रमाणीकरण गन े। 

• काययक्रम प्रवाभकारी बनाईन तथा ऄनगुमनमा दनेखएका मदु्दाहरुलाइ संवोधन गने गरी अवश्यक ननदरे्न तथा 

सझुाव प्रदान गनुयपनयछ । 

 

४. कायगक्रमको नामः औलो महामारी हुने औलो ग्रसीत के्षरको छनौट गरी वबषावद छकग ने-रेस्पोन्त्सीभ स्पे्रआङ  

पररचय  

औलो रोग ननवारणको लानग सवयप्रथम रोगको प्रसारण लाइ रोक्न ु पदयछ । यो रोग एनोनफनलज जातको दनुषत 

लामखटेु्टको टोकाइबाट सने भएकोले लामखटेु्टको वनृद्ध नवकासलाइ रोकी रोगको प्रसारणलाइ कमी ल्याईन 

कीटनार्क नवषादीको प्रयोग हाँद ैअएको छ । यो काययक्रमले रोगको रोकथाम तथा ननयन्त्रणमा महत्वपणूय भनुमका 

खेल्द ैअएको छ । 

ईद्दशे्य औलो रोगको प्रसारणलाइ रोक्ने । 

ऄपेनित प्रनतफल औलो रोग ननयन्त्रण काययलाइ थप प्रभावकारी बनाइ औलो ननवारणमा योगदान हुन े। 

सञ्चालन प्रकृया  

• सरुनित गनुयपने जनसंख्या ऄनसुार चानहने नवषादीको पररमाण नछड्काई गनुय पनेछ । 

• सरुनित गनुयपने जनसंख्या मध्ये पनन  औलो तथा कालाजार स्थानीय तहवाटै अफै ननधायरण गरी जनसंख्या 

ननकाल्ने र बजेटको पररनधनभर रनह लनित जनसंख्यालाइ ध्यानमा राखी काययक्रम संचालन गने ।  

नछड्काईका लानग ननधायररत पवुायधार:  

• नबर्ेष गरी औलोका रोगीहरु भएको स्थानीय  तह ऄन्त्तरगतका गाईाँ   बस्तीहरु जस्तै जंगल भएकािेरका 

गाईाँहरु, नबकास अयोजना भएका स्थानहरु जसमा नबनभन्त्न िेरका माननसहरु अवागमन गदाय औलोको 

प्रसारण हुने संभाबना बढ्छ । तसथय त्यस्ता स्थानहरुलाइ नबर्ेष प्राथनमकता नदने। 

• नवगतका वषयहरुमा औलो , नप .एफ.रोगी भेनटएका स्थानीय  तह तथा हाल एक वा सो भन्त्दा वनढ नयााँ नप .एफ. 

औलो रोगी भेनटएका स्थानीय तह हरु 

• नवगत ३ वषय नभर कीटनार्क झलु नबतरण भएका स्थानीय तह हरुमा नवषादी नछड्काई कायय नगन े। 

• नवर्ेष ऄवस्था  वाढी, पनहरो, डुवान, अगलागी र महामारीमा मानथ ईल्लेख कुराहरू लाग ुहुने छैन । 

नछड्काई काययक्रम संचालन सम्वनन्त्ध काययका प्रभावकारी सञ्चालनका लानग प्रनक्रयागत प्रबन्त्ध: 

• नतन वा चार नटमको एक समहु हुनेछ  (एक नटममा एक जना फोरम्यान र चारजना स्पे्रम्यान रहने छन् ) ।   प्रनत 

समहु एक जना नबषानद नबतरक रहनेछ  । एक नटमले ३० नदनमा औलोको लानग ३ ,००० जनसंख्या सरुनित 

गनुयपनेछ । 

• स्पे्रइङ्गका लानग अबश्यक पम्प तथा ऄन्त्य सरसामान स्पे्र नमनत भन्त्दा  एक  हप्ता ऄगावै तयारी ऄवस्थामा 

राख्न ुपनेछ । 

• स्पे्रमेन भनाय गदाय सकेसम्म स्थानीय र ऄनभुवी ब्यनिलाइ प्राथनमकता नदने। 

• स्प्रे काययक्रम संचालन गनुय पवूय स्पे्रमेन, फोरमेन तथा नबषादी नबतरकलाइ २ नदनको तालीम नदन ुपनेछ  

• पररयोजना स्वीकृत गराईाँदा प्रभानबत नजल्लाको नक्सामा गा.पा/न.पा तथा गााँई दनेखने स्पि नक्सा र वडास्तरीय 

रोगी संख्या , मजदरुलाइ नबतरण गररने नजल्लाको स्वीकृत नयााँ ज्याला दररेट , नबषादीको मौज्दात,  Expiry 

date, स्थानीय स्वास््य संस्थामा रहकेो औषनधको मौज्दात , चालु पम्पको संख्या तथा खचयको नववरण 

अवश्यक पनेछ । 

• पनहलो चरणमा भएको स्पेर्इङ्ग प्रगनत प्रनतबेदन एस.नप.अर. ४ काययक्रम स्वीकृत गदाय संलग्न हुन ुपनेछ । 

• स्पे्र काययक्रममा खचय भएको कीट्नार्क नबषानदको खाली खोल मचुलु्का ईठाइ प्रनतनननध (स्थानीय व्यवस्थापन 

सनमनतका ऄध्यि, सदस्य , संबनन्त्धत स्थानीय स्वास््य संस्थाका  प्रमखु  तथा ऄन्त्य कमयचारी र  स्वास््य 
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कायायलयका प्रनतनननधहरुको रोहबरमा जलाईन ुपनेछ र सोको माआन्त्यनुटङ्ग समेत ऄद्यावनधक गरी राख्न ुपनेछ । 

• बजेट र काययक्रम स्पि खलु्ने पररयोजना र नवषानद छकय ने काययक्रम (SPR 1)  तयार गरी पठाईन ुपनेछ । 

• कीटनार्क नवषादी नछड्काईका लानग प्रयोग हुने नकटनार्क नवषादी प्रनत पम्प ८ नलटर पानीमा एक पोका  

(१०० ग्राम) नमसाईन ुपदयछ जसले २०० वगयनमटर लाइ कभर गनेछ । 

बजेट वााँडफााँड स्प्रेमेन, फोरमेनर Insecticide Distributor (ID) हरुको ज्यालामा ७० % र ऄन्त्यका लानग ३० % खचय गने 

 

५. कायगक्रमको नामः ववश्व औलो वनयन्त्रण वदवस मनाईने तथा औलो वनयन्त्रणका लावग बहुवनकाय ऄन्त्तरवक्रया  

पररचय  
औलो ननवारणका लानग नबनभन्त्न सरोकारवाला तथा जनस्तरमा जनचेतना ऄनभवनृद्धका लानग  स्थानीय तहमा  

नबनभन्त्न जनचेतना मलूक काययक्रमहरु संचालन गनय यो काययक्रम रानखएको छ।   

ईद्दशे्य स्थानीय जनसमदुायमा औलो रोगबारे  जनचेतना ऄनभवनृद्ध गने ।   

ऄपेनित प्रनतफल 
रोग लाग्नबाट बच्ने ईपाय, ईपचार तथा यससंग सनम्बन्त्धत ऄन्त्य नक्रयाकलाव बारे जनसमदुाय जानकार भइ  औलो  

ननवारणमा सहयोग पगु्नेछ । 

सञ्चालन प्रकृया  
स्थानीय तहमा रहकेा नवनभन्त्न संघसंस्थाहरुसंग समन्त्यन गरी केन्त्रवाट प्राप्त सामाग्रीहरुको प्रयोग गरी जनचेतना 

मलूक काययक्रमहरु संचालन गन े।   

बजेट वााँडफााँड 
नवश्व औलो नदवसका लानग २० प्रनतर्तमा नबढ्न ेगरी खचय गनय सनकनेछ । सो रकम लनित काययक्रम ऄनसुार 

बांडफांड गरी संचालन गनुय पनेछ । 

 

६. कायगक्रमको नामः औलो वनवारणमा सहयोग पाईनको लावग बहुससं्थागत वैठक गने  

पररचय  

नेपाल औलो रणनननतक योजना २०१४–२०२५ मा ईल्लेख भएका ईद्दशे्यहरुबारे स्थानीय तहमा रहकेा 

सरोकारवालाहरुलाइ जानकारी गराइ स्थानीय तहमा औलो ननवारण काययक्रममा सहयोगको वातावरण सजृनाका 

लानग यस ऄन्त्तरनक्रया काययक्रम रानखएको छ ।   

ईद्दशे्य 
औलो ननवारण काययमा संघ, प्रदरे् तथा स्थानीय तहमा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुद्वारा ऄवलम्वन गररएका  

नीनत, रणनीनत तथा  नक्रयाकलापहरु सम्बन्त्धी ऄन्त्तरनक्रया तथा सचेतना ऄनभवनृद्ध गन े।   

ऄपेनित प्रनतफल 
औलो रोगबारे  सरकारको नीनत, रणनीनत र संचानलत नक्रयाकलापहरु बारे जनचेतना ऄनभवनृद्ध भइ औलो ननवारण 

काययमा सहयोग पगु्नेछ । 

सञ्चालन प्रकृया  

• स्थानीय तहल े सरकारको नीनत तथा रणनीनतका साथै अफ्नो अफु मातहत औलो रोग सम्बनन्त्ध भएका 

काययक्रमको सनमिा तथा जनचेतना ऄनभवनृद्ध काययक्रम सञ्चालन गने । 

• काययक्रममा सरोकारवालाहरुसाँग (औलो सम्बनध कायय गरी रहकेा सरकारी, गैर सरकारी संघ संस्था प्रनतनननध, 

नागररक ऄगवुा, नबनभन्त्न स्थानीय संघ संस्था प्रनतनननधहरु) ऄन्त्तरनक्रया गन े।  

• काययक्रमको लानग अवश्यक नवश्व औलो नदवसको नारा तथा ऄन्त्य सामाग्री आनपनडनमयोलोजी तथा रोग 

ननयन्त्रण महार्ाखाबाट पनछ ईपलब्ध गराइनेछ ।    

बजेट वााँडफााँड २० प्रनतर्त रकम नबढ्न ेनवश्व औलो नदवस मनाईन खचय गनय सनकनेछ ।  

७. कायगक्रमको नामः कायगक्रमको नाम : कालाजार माहामारी हुने के्षरमा वबषावद छकग ने खचग,कालाजार 

 रोगीहरुलाइ ईपचारका लावग ऄस्पताल सम्म अईने यातायात खचग ऄनुदान (प्रवत केस रू १०००), कालाजार 

 ववरामीहरुको वववभन्त्न पररक्षण गने (प्रवत केस रू. ५००० सम्म) कालाजार  माहामारी हुने के्षरमा वबषावद छकग ने 

 खचग 

पररचय  

कालाजारबाट प्रभानबत गााँईपानलका./नगरपानलका र वडाहरु जहााँ एक वा एक भन्त्दा बढी कालाजारका  नबरामीहरु 

भएका तथा नवगत वषयहरुमा कालाजार रोगी भेनटएका र नयााँ रोगी अईन सक्ने संभावना भएका वडा वा टोलहरुमा 

यो  पररयोजना संचालन गनुय पदयछ । 

ईद्दशे्य कालाजार रोगको प्रसारणलाइ रोक्न ु

ऄपेनित प्रनतफल रोग ननयन्त्रण गरी कालाजार ननवारणमा सफलता हानसल गने । 

सञ्चालन प्रकृया  

• बजेटको पररनधनभर रनह लनित जनसंख्यालाइ ध्यानमा राखी काययक्रम संचालन गनुयपनेछ ।  

• नतन वा चार नटमको एक समहु हुनेछ (एक नटममा एक जना फोरम्यान, चार जना स्प्र ेम्यान रहन ेछ) प्रत्येक 

समहुमा एक जना नबषादी नबतरक रहनेछ । एक नटमले ३० नदनमा कालाजारका लानग ५,००० जनसंख्या 

सरुनित गनुय पनेछ । 
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• स्पे्रइङ्गका लानग अबश्यक पम्प तथा ऄन्त्य सरसामान स्प्र ेनमनत भन्त्दा ऄगाव ैनजल्लाले ममयत संभार गरी तयारी 

गनुय पन े।  

• स्प्रे म्यान भनाय गदाय सकेसम्म स्थानीय र ऄनभुबी ब्यनिलाइ प्राथनमकता नदन ुपनेछ  ।  

• स्प्रे काययक्रम संचालन गनुय पवूय स्प्रेमेन, फोरमेन तथा नबषादी नबतरकलाइ २ नदनको तालीम नदन ुपने छ । 

• पररयोजना स्वीकृत गराईाँदा नजल्लाले नवषादी नछड्काई हुने गा.पानलका. तथा नगरपानलकाका वडाहरु दनेखन े

गरी तयार पारेको नक्सा,  वडा ऄनसुारको रोगी  संख्या, मजदरुलाइ नबतरण गररन े नजल्लाको स्वीकृत नयां 

ज्याला दररेट, नबषादीको मौज्दात Expiry date, औषनधको मौज्दात,चाल ु पम्पको संख्या तथा खचयको 

नबवरण अवश्यक पनेछ । 

• पनहलो चरणमा भएको स्पेर्इङ्ग प्रगनत प्रनतबेदन एस.नप.अर.४ सम्लग्न  हुन ुपनेछ । 

• स्पे्र काययक्रममा खचय भएको कीट्नार्क नबषानदको खाली खोल मचुलु्का ईठाइ प्रनतनननध (स्थानीय व्यवस्थापन 

सनमनतका ऄध्यि, सदस्य , संबनन्त्धत स्थानीय स्वास््य संस्थाका  प्रमखु  तथा ऄन्त्य कमयचारी र  स्वास््य 

कायायलयका प्रनतनननधहरुको रोहबरमा जलाईन ुपनेछ र सोको माआन्त्यनुटङ्ग समेत ऄद्यावनधक गरी राख्न ुपनेछ । 

• बजेट र काययक्रम स्पि खलु्ने पररयोजना र नवषानद छकय न ेकाययक्रम (SPR 1) तयार गरी पठाईन ुपनेछ । 

• कीटनार्क नवषानद नछड्काईका लानग घोल बनाईन ेतररकाः एक पम्पमा ८ नलटर पानीमा एक पोका नमसाईन ु

पदयछ  जसले २०० वगय नमटरलाइ कभर गनेछ । 

 

८. कायगक्रमको नामः कालाजार रोगीहरुलाइ ईपचारका लावग ऄस्पताल सम्म अईने यातायात खचग ऄनुदान 

 (प्रवत केस रू १०००) 

पररचय  

नेपाल सरकारले कालाजारका नवरामीहरुको ननदान तथा ईपचार समयमा नै पाई न ्भन्त्ने ई दे्धश्यका साथ नवगत 

वषयहरु दनेख नै  नवरामीहरुलाआ यातायात खचय वापत रु .१०००। ईपलव्ध गराईद ैअएकोछ । कालाजार ननवारणमा 

सहयोग  गनय यो काक्रय म सञ्चालन गररएको छ । 

ईद्दशे्य कालाजार नवरामीहरु समयमानै ऄस्पतालमा अइ रोगको ननदान तथा ईपचार गनेछन ्। 

ऄपेनित प्रनतफल नवरामील ेननयनमत तथा समयमा न ैऔषनध सेवन गरी कालाजार ननवारणमा सहयोग पगु्नेछ । 

सञ्चालन प्रकृया  

• नेपाल सरकारले तोकेको स्वास््य संस्था तथा कालाजार रोगीको ननदान र ईपचार गने ऄस्पतालहरुबाट 

ईपलब्ध गराईन ुपनेछ ।  

• नेपाली नागररकका  लानग मार यातायात  खचय सनुवधा प्राप्त हुने हुनाले नवरामीले  नेपाली नागररकताको 

प्रनतनलपी, नडरचाजय नसट ऄननवायय पेर् गनपुनेछ ।   

• नाबालक भएमा जन्त्म दताय प्रमाण पर वा ऄनभभावकको नागररकताको प्रमाणबाट पनन भिुानी नदन सनकनेछ , 

ईि रकम स्थानीय तहवाट ईपलव्ध गराईन ुपनेछ । 

• यातायात खचय प्राप्त गने सम्पणूय नवरामीहरुको नववरण तथा ऄन्त्य  कागजातहरु संलग्न गरी रुपमा प्रनतवेदन तयार 

गनुयपनेछ । 

 

९. कायगक्रमको नामः कालाजार ववरामीहरुको वववभन्त्न पररक्षण गने (प्रवत केस रू. ५००० सम्म) 

पररचय  

कालाजार नवरामीहरुको ननदानको लानग ऄस्पतालहरुमा ननःर्लु्क रुपमा ईपलव्ध भएका परीिण वाहके ऄन्त्य थप 

परीिणहरु (TC, DC, ESR, HB, Platelets, LFT, RFT, Bone Marrow/Lymph Node Aspiration, 

USG etc) गनुयपन े  भएकोले सो नवषयलाइ मध्यनजर रानख यस चाल ुअ.व. दनेख कालाजारको ननदान तथा 

ईपचार हुने िेरीय ऄस्पताल, ऄञ्चल ऄस्पतालमा प्रनत नवरामीका दरले वजेट नवननयोनजत गररएको छ । 

ईद्दशे्य कालाजार नवरामीहरुको  सम्पणूय जााँच  ननःर्लु्क गने । 

ऄपेनित प्रनतफल नवरामील ेननःर्लु्क जााँच पाइ कालाजार ननवारणमा सहयोग पगु्नेछ । 

सञ्चालन प्रकृया  

• नवननयोनजत रकमको सम्वन्त्धमा कालाजारको ननदान तथा ईपचार पश्चात प्रनत व्यनि रु. ५०००।– (पााँच हजार) 

को दरले भिुानी गने गरी व्यवस्था नमलाईन ुपनेछ ।  

• ईि रकमका ऄस्पतालहरुले नवरामीको नववरण सनहत अवश्यक पररिण तथा ननदानको नववरण रानख 

सम्वनन्त्धत कायायलयवाटै सोधभनाय माग गनुय पनेछ ।   

• ईि रकम ननयमानसुार स्थानीय तहल ेसेवा प्रदायक ऄस्पताललाइ ईपलव्ध गराईन ुपनेछ । 
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१०. कायगक्रमको नाम : डेंगु वनयन्त्रण गनग नगरपावलकाहरु समेतमा  लामखुटे्टको वास स्थान खोजी गरी लाभाग नि 

 गने ऄवभयान सचंालन गने तथा ओररएन्त्टेसन गने । 

पररचय  
स्थानीय तहमा प्रभानवत िेरमा डेंग ुननयन्त्रणका लानग ऄनभयान सञ्चालन गने तथा सरोकारवाला संघ, सस्थाहरु 

एवं स्थानीय प्रनतनीनधहरुलाइ ऄनभमनुखकरण गने । 

ईद्दशे्य डेंग ुरोग साने लामखटेु्टको  वासस्थान नि गरी रोगको प्रसारणलाइ रोक्न े। 

ऄपेनित प्रनतफल डेंग ुरोगको सने प्रनक्रयामा कनम ल्याइ रोगको प्रकोपदरमा कनम हुनेछ । 

सञ्चालन प्रकृया  

• ऄनभयान काययक्रम संचालन गनुय ऄगानड सरोकारवालाहरुको १ नदन ेऄनभमनुखकरण काययक्रम संचालन गन े 

• कम्तीमा दइु दनेख चार नदन सम्म न.पा./गा.पा. प्रमखुको नेततृ्वमा स्थानीय स्तरका मनहला स्वास््य 

स्वयंसेनवका, टोलसधुार सनमतीका प्रनतनननध, सम्वनन्त्धत वडाका वडा ऄध्यि, नागररक समाज, प्रहरी, सेना, 

व्यापाररक संघ/संस्था राजनननतक दल, परकार सरोकारवालाहरु  समेतको सहभानगतामा डेंग ु रोग सान े

लामखटेु्टको वासस्थान खोजी गरर लाभाय, प्यपुा नि गन ेऄनभयान संचालन गनुय पनेछ ।  

• यो ऄनभयान  डेग ुतथा नचकनगनुनया ज्वरोको रोगी वारम्वार भेनटएका, सम्भानवत तथा नयााँ स्थानहरुको लानग 

प्राथनमकता नदनपुनेछ । 

• सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थासंग समन्त्वय गरी थप अनथयक श्रोत जटुाइ काययक्रम संचालन गनय सनकनेछ  

लाभाग नि गदाग गनुग पने कायगहरुः   

• वासस्थान पिा लगाईन े :  टायर,  गमला,  ओभरहडे  टयााँककी, एनस, कुलर, वोतल तथा साना साना 

भाडाहरुमा जम्मा भएको पानी  

• वासस्थान नि गनेः पानी जम्म ननदनको लानग अवश्यक व्यवस्था पन,े प्रभानवत र संम्भानवत स्थानका 

समदूायलाइ वच्ने ईपायहरुका वारेमा जानकारी गराईन े। 

• काययक्रम सञ्चालनमा खनटने मनहला स्वास््य स्वयंसेनवकाको लानग यातायात खचयवापत नदनको चार  सय 

रुनपया ईपलब्ध गराईनपुनेछ । 

• ऄनभयान सञ्चालनका लानग अवश्यक सामाग्रीहरु Poster,  Pamphlate , Banner, Miking etc  प्रयोग 

गनय सनकन्त्छ । 

बजेट वााँडफााँड 
काययक्रम संचालन गनुय पवूय  स्वास््य संयोजक वा ननजले तोकेको व्यनिले  खचयको ननदनेर्का ऄनसुार खचयको 

वाडफाडाँ तयार गनुय पनेछ । 

 

११. कायगक्रमको नामः  वनयवमत रूपमा खानेपानी गुणस्तर वनगरानी गने  

पररचय  

खानेपानी सरुिा योजना (water safety plan)  लाग ूभएका समदुायमा खानेपानी सरुिा योजनाको  प्रत्यि वा 

ऄप्रत्यि लेखाजोखा Audit गरेर सरुनित खानेपानीको एनकन गने  र   गणुस्तर सधुार गनुयपने दनेखएमा सम्वनन्त्धत 

ननकायलाइ जानकारी गराईन समेत यो काययक्रम रानखएको छ।  

ईद्दशे्य 
दरे्का नवनभन्त्न भागहरुमा प्रदनुषत खानेपानीका कारणले दखेा पने पानीजन्त्य रोगहरुको (Water Borne 

Diseases) न्त्यनूनकरण गने । 

ऄपेनित प्रनतफल 
खानेपानीको गणुस्तर सम्वनन्त्ध जनचेतनामा ऄनभबनृद्ध हुन गइ खानेपानीको गणुस्तर पररिण गने बानीको नवकास 

हुनेछ र ऄन्त्ततः प्रदनुषत खाने पानीका कारणले दखेा पने पानीजन्त्य रोगहरुमा कनम अईनेछ । 

सञ्चालन प्रकृया  

• खानेपानी सरुिा योजना WSP लाग ुभएका  खानेपानी योजनाको नववरण प्राप्त गरर ती समदुायमा गएर 

खानेपानी गणुस्तरको सनभयलेन्त्सको कायय  गनुयपदयछ ।  

• नमनूाको गणुस्तर सनुननश्चताको लानग प्रयोगर्ालामा काययरत जनर्निको सहभागीता हुनपुनेछ ।  

• सम्वनन्त्धत समदुाय नभर पने स्वास््य संस्थाहरुको सहयोग नलन सनकनेछ ।  

• काययक्रम सम्पन्त्न गरे पश्चात सो सम्बन्त्धी प्रनतवेदन तयार गनुयपदयछ । 

सन्त्दभय सामाग्री 
रानरिय खानेपानी गणुस्तर सनभयलेन्त्स ( Surveillance) ननदनेर्का २०७० लगाएत ऄन्त्य सम्बनन्त्धत ननदनेर्का , 

काययनवनध, मापदण्ड अनदको  सहयोग नलन सनकनेछ ।  www.edcd.gov.np   
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१२. कायगक्रमको नामः  आवासगलागु भएका सेन्त्टीनेल साइटहरुकोलागी ल्यापटप, पवब्ष्लक, प्राआभेट सेक्टरका 

 EWARS  मा कायगरत (पारामेवडकल र मेवडकल प्राक्टीर्नर) हरुलाइ प्रकोप जन्त्य रोगहरुको वारेमा 

 ऄवभमुवखकरण, आवासग सेवन्त्टनेल साआटहरुकालागी कायग सचंालन तथा ऄन्त्य खचग । 

पररचय  

अ.व. २०७५।७६ मा EWARS को सेनन्त्टनेल साइटहरु सदुृढीकरण गने काययक्रम ऄन्त्तरगत तोनकएका रोगका 

नबरामीहरुको त्याङ्क इलोक्िेननक माध्यमबाट समयमै ररपोनटंग ईपलब्ध गराईन सेनन्त्टनेल साइटहरुका मेनडकल 

रेकडयर (ऄनधकृत) को लानग ल्यापटप कम्प्यटुर खररद गनय वजेटको व्यवस्था गररएको छ  

ईद्दशे्य 
सेनन्त्टनेल साइटमा श्रोत तथा साधन ईपलव्ध गराइ त्याङ्कको गणुस्तरता कायम गद ैररपोनटङ्ग कायय ननयनमत 

गराईने । 

ऄपेनित प्रनतफल 

• ल्यापटपको प्रयोग गरर  मेनडकल रेकडयर (ऄनधकृत)  हरु माफय त समयमै EWARS तथा ऄन्त्य महामारी 

सम्वनन्त्ध त्याङ्क  नवद्यतुीय रुपमा प्राप्त हुनेछ । 

• प्राप्त त्याङ्कको गणुस्तरता  वनृद्ध हुनछे । 

सञ्चालन प्रकृया  

• यो नर्षयकको रकम  स्थानीय तह ऄन्त्तगयत EWARS सेनन्त्टनल साआट कायम भएका ऄस्पताल लाइ ईपलव्ध 

गराईन ुपनेछ ।  

• ऄस्पतालको मेनडकल रेकडयर (ऄनधकृत) माफय त महार्ाखाबाट ईपलब्ध गराइने (पनछ पठाइने) 

Specification  बमोनजमको ल्यापटप कम्प्यटुर खररद गनुयपनेछ । 

• खररद गररएको ल्यापटप कम्प्यटुर ऄस्पतालको मेनडकल रेकडय त्याङ्क  र्ाखाबाट  इवासय , एचएमअइएस 

प्रनतवेदनका लानग प्रयोग गनुयपदयछ । 

बजेट वााँडफााँड 
laptop खररदका लानग रु. ८०,००० र कायायलय संचालन खचय १५,००० र बााँकी रकम ऄनभमनुखकरणमा प्रयोग 

गनुय पदयछ । 

 

१३. कायगक्रमको नामः  पवब्ष्लक, प्राआभेट सेक्टरका EWARS Sentinel Sites मा कायगरत (पारामेवडकल र  मेवडकल 

प्राक्टीर्नर) हरुलाइ प्रकोप जन्त्य रोगहरुको वारेमा ऄवभमुवखकरण  

पररचय  

EWARS सेनन्त्टनल साइटहरुबाट एक हप्ताभरर दनेखएका नवनभन्त्न संक्रामक तथा महामारीजन्त्य रोगहरुको 

साप्तानहक रुपमा प्रनतवेदन गरररहनपुने हुन्त्छ । सोका लानग प्रदरे् ऄन्त्तगयत  EWARS Sentinel Sites  रहकेा 

नवनभन्त्न पनब्लक, प्राइभेट तथा सामदुानयक ऄस्पतालका नचनकत्सक , ल्याब तथा  ऄन्त्य स्वास््यकमीहरु लनित 

गरी ऄनभमनुखकरण अवश्यक पदयछ । 

ईद्दशे्य 
नवनभन्त्न संक्रामक रोगहरुको  रेकनडिंग तथा नर्घ्र ररपोनटंगको महत्वबारे नचनकत्सक तथा  स्वास््यकमीहरुलाइ  

ऄनभमनुखकरण गने । 

ऄपेनित प्रनतफल 
नचनकत्सक तथा स्वास््यकमीहरु ले नवनभन्त्न संक्रामक तथा महामारीजन्त्य रोगहरुको ररपोनटयङ्गको महत्वबारे 

जानकारी भइ  गणुस्तरीय ररपोनटयङ्ग गनय  सक्नेछन ्। 

सञ्चालन प्रकृया  

• EWARS सेनन्त्टनल साआट कायम भएका पानलकामा ऄबनस्थत सेनन्त्टनेल साइट (ऄस्पताल) लाइ ईपलव्ध 

गराइ काययक्रम सञ्चालन गनुयपनेछ ।  

• काययक्रम सञ्चालनको नजम्मेवारी सेनन्त्टनल साइटको  मेनडकल रेकडयर (ऄनधकृत) को हुनेछ र ननजले  

कायययोजना  तयार गरर  कायायलय प्रमखुबाट प्रमानणत गराइ काययक्रम सञ्चालन गनुयपनेछ ।  

• ऄनभमखुीकरण काययक्रम सेनन्त्टनल साआटमा सञ्चालन गनुयपदयछ । 

• एक समहुमा कररब  २०-२५ जना सम्म सहभागी गराईन सनकनेछ । 

• यो काययक्रम २ नदनको हुनेछ  । काययक्रममा ननम्न ऄनसुारका नवषयबस्तु समावेर् गनुयपने हुन्त्छ ।  

 Overview of EWARS and importance of timely reporting 

 HMIS, MDIS, DHIS2 

 Principles of Disease Surveillance 

 Outbreak Investigation 

 Standard Case Definitions of reportable diseases 

 Role of Laboratory in case detection 
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 Group work and presentation etc 

• सहजीकरणका लानग EDCD तथा सामानजक नवकास मन्त्रालयमा समन्त्वय गनय सनकनेछ । 

• काययक्रम सम्पन्त्न गरे पश्चात सो सम्बन्त्धी प्रनतवेदन तयार गनुयपदयछ । 

बजेट वााँडफााँड 
laptop खररदका लानग रु. ८०,०००,  कायायलय संचालन खचय १५,००० र बााँकी रकम ऄनभमनुखकरणमा प्रयोग 

गनेगरी रकमको बााँडफााँड गरी स्वीकृत गराईनपुदयछ । 

 

१४. कायगक्रमको नामः  कायगक्रमको नामः आवासग सेवन्त्टनेल साआटहरुकालावग कायग सचंालन तथा ऄन्त्य खचग  

पररचय  

EWARS सेनन्त्टनल साआट कायम भएका ऄस्पतालहरुमा ररपोनटयङ्ग काययमा प्रयोग हुने गनतनवधीहरु तथा ऄन्त्य 

नवनभन्त्न सामान तथा सेवा हरुको सदुृनढकरण गनयको लानग यस नर्षयकमा बजेट नवननयोजन गररएको छ । यस 

नर्षयकबाट ऄस्पतालको रेकडय / त्याङ्क  र्ाखालाइ सदुृढ गनय र मेनडकल रेकनडयङ काययलाइ व्यवनस्थत 

गनुयपनेछ।  

ईद्दशे्य Early Warning and Reporting System (EWARS) सेनन्त्टनेल साइटहरुको िमता ऄनभवनृद्द गने । 

ऄपेनित प्रनतफल 
EWARS सेनन्त्टनेल साइटहरुमा श्रोत साधनको ईपलव्धता भइ EWARS तथा ऄन्त्य महामारी सम्वनन्त्ध 

त्याङ्क समयमै प्राप्त हुने । 

सञ्चालन प्रकृया  

• यो नर्षयकको रकम  रकम स्थानीय तह  माफय त पठाइएको हुदा ईि रकम तहााँवाट EWARS सेनन्त्टनल साआट 

कायम भएका ऄस्पताल लाइ ईपलव्ध गराईन ुपनेछ । 

• काययक्रम सञ्चालनको नजम्मेवारी  मेनडकल रेकडयर (ऄनधकृत) को हुनेछ । यसको लानग रेकडय / त्याङ्क  

र्ाखाका लानग अवश्यकता पनहचान तथा ढााँचा तयार गरर कायायलय प्रमखुको परामर्य ऄनसुार आन्त्टरनेट 

ऄपडेट गनय, यएुसबी मोडेम तथा नसम खररद , डाटाकाडय ररचाजय गनय , कम्प्यटुर ममयत गनय , नप्रन्त्टर खरीद तथा 

ममयत गनय, ररपोनटयङ्ग काययमा अवश्यक पने ऄन्त्य  सामान खरीद तथा ममयत गनय यो रकम खचय गनय सनकनेछ  

• सेनन्त्टनेल साआटमा सचुना प्रवाहका लानग प्रनत मनहना रु. ३०० का दरले  मेनडकल रेकडयर (ऄनधकृत)का लानग 

मोवाइल ररचाजय स्वरुप यो नर्षयकबाट खचय गनय सनकने छ । 

• काययक्रम सम्पन्त्न गरे पश्चात सो सम्बन्त्धी प्रनतवेदन तयार गनुयपदयछ । 

बजेट वााँडफााँड 
laptop खररदका लानग रु. ८०,०००,  कायायलय संचालन खचय १५,००० र बााँकी रकम ऄनभमनुखकरणमा प्रयोग 

गनेगरी रकमको बााँडफााँड गरी स्वीकृत गराईनपुदयछ । 

 

१५. कायगक्रमको नाम:  वववभन्त्न ऄस्पतालहरुमा हाआड्रोवसल वबरामीहरुको ऄपे्रर्न गने, SAE व्यवस्थापन गने, 

 Hydrocele सजगरीको जवटलता व्यवस्थापन गने 

क)  वबवभन्त्न ऄस्पतालहरूमा हाआगड्रोवर्ल वबरामीहरूको वन:रु्ल्क र्ल्यवक्रया गने/अम औषधी सेवन पिात हुन 

 सक्ने जवटलता (SAE/AE) ब्ष्यवस्थापन गने तथा हाआगड्रोवर्ल सजगरी पिात हुन सक्ने जवटलता ब्ष्यवस्थापन 

 गने । 

पररचय  

नेपालबाट सन ्२०२० सम्म हािीपाआयले रोग ननवारण गने लक्ष्य ऄनरुूप नेपाल सरकार द्वारा अम औषधी सेवन 

ऄनभयान तथा Morbidity Management and Disability Prevention काययक्रम सञ्चालन हुाँद ैअआयरहकेो 

छ ।  हािीपाआयले रोगका कारण हुने हाआयरोनर्लको नबनभन्त्न ऄस्पतालहरू माफय त नन:र्लु्क र्ल्यनक्रया सेवा 

ईपलब्ध गराआय यसका कारण हुनसक्ने रोगको भार न्त्यनुनकरण गने प्रयास गररनकुा साथै र्ल्यनक्रया पश्चात हुनसक्ने 

जनटलता ब्यवस्थापनमा समेत ध्यान नदआएको छ । साथै अम औषनध सेवन पश्चात हुन सक्ने Adverse Event 

तथा Serious Adverse Event का बारेमा ऄस्पतालमा काययरत स्वास््यकमीहरूलाआय ऄनभमनुखकरण काययक्रम 

सञ्चालन गने तथा Adverse Event तथा Serious Adverse Event को ब्यवस्थापन गने प्रयास गररएको छ । 

ईद्दशे्य 

• हाआयरोनर्लका कारण हुन सक्ने/भएको ऄर्िता हटाआय दनैनक जीवनयापन सहज बनाईने । 

• हाआयरोनर्ल सजयरी पश्चात हुन सक्ने जनटलताको समयमै ब्यवस्थापन गने । 

• अम औषधी सेवन पश्चात हुन सक्ने Adverse Event तथा Serious Adverse Event को समयमै 

ब्यवस्थापन गने । 

ऄपेनित प्रनतफल 

• रानरिय हािीपाआयले रोग ननवारण काययक्रमको दोश्रो रणनीनत बमोनजम सन ्२०२० सम्म हािीपाआयले रोगका 

कारण भएका रूग्णता दरलाआय घटाईाँद ैजाने लक्ष्य ऄनरुूप हाआयरोनर्लका नबरामीहरूलाआय  नन:र्लु्क र्ल्यकृया 

माफय त रोगमिु बनाईने । 
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• अम औषधी सेवन पश्चात हुन सक्ने Adverse Event तथा Serious Adverse Event का नकारात्मक 

प्रचार न्त्यनूीकरण गरर अम औषधी सेवनलाआय सवय स्वीकायय बनाईने । 

• हाआयरोनर्ल सजयरी पश्चात हुन सक्ने जनटलताको समयमै ब्यवस्थापन गरर नबरामीको स्वास््य जगेनाय गने । 

सञ्चालन प्रकृया  

• सञ्चालन गने ननकाय: नबनभन्त्न केन्त्रीय, िेरीय, ईप िेरीय, ऄञ्चल तथा नजल्ला ऄस्पतालहरू 

• ऄस्पताललाआय प्राप्त एकमिु बजेट मध्येबाट रू. पचास हजार नबरामीहरूलाआय सेवाका बारेमा जानकारी प्रदान 

गने ईद्दशे्यले परकार भेटघाट , नबज्ञापन, पचाय, पम्प्लेट तथा नजल्ला नभरका स्वास््य संस्थाहरूमा गआय 

स्वास््यकमी तथा म.स्वा.से. संग गररने ऄन्त्तरकृया काययक्रमहरूमा खचय गनय सनकनेछ । 

• तत् पश्चात बााँकी रकमबाट तीन प्रनतर्त रकम समयमै कायय सम्पन्त्न गनयका लानग ऄस्पतालमा सञ्चालन गररने 

स्टाफ नमनटङ तथा ऄप्रेर्न नटमको खाजा, पानी अनदमा खचय गनय सनकनेछ । 

• बााँकी रकमबाट सजयरीका लानग अवश्यक सामग्री खररद तथा नबरामीको Pre-up Investigation का लानग 

रू. ३,००० र ऄपे्रर्न काययमा संलग्न कमयचारीहरूलाआय आयन्त्सेनन्त्टभको रूपमा रू. ३,००० (स्थानीय ऄस्पतालमा 

नै बााँडफााँड स्वीकृत गराआय) गरर प्रनत ऄप्रेर्न रू ६,००० का दरले खचय गनय सनकनेछ । 

• ऄप्रेर्न काययमा प्रत्यक्ष्य/ऄप्रत्यक्ष्य सम्मन्त्ध राख्ने कमयचारीहरूबाट ऄप्रेर्न नटम तयार गनय सनकनेछ । 

• सम्बनन्त्धत ऄस्पतालमा ऄप्रेर्नका लानग अवश्यक जनर्िी नभएमा ऄन्त्य सरकारी तथा गैर सरकारी 

ऄस्पताल बाट प्रचनलत अनथयक ऐन बमोनजम सम्झौता गरर प्रनतकेस तोनकएको रकममा नबढ्ने गरर जनर्िी 

मार नलआय वा ती ऄस्पतालहरूबाट पनन ऄप्रेर्न कायय गराईन सनकनेछ । 

• तोनकएको लक्ष्य हानसल गनयका लानग ऄस्पतालहरूले घमु्ती नर्नवरहरू सञ्चालन गरर काययक्रम सञ्चालन 

गनय सक्नेछ , सो का लानग प्रनत नबरामी ऄप्रेर्न खचय तोनकएको दरमा बढाईन पाआयनेछैन भने प्रनत नर्नवर 

बढीमा ६ जनाका लानग द.ैभ्र.भ. यसै र्ीषयकबाट खचय गनय सनकनेछ, नर्नवर सञ्चालन भएको प्रमाणका लानग 

सम्बनन्त्धत पानलकाले काययक्रम सम्पन्त्न भएको पर तयार गररनदनपुनेछ । 

• हाआयरोनर्ल सजयरी पश्चात जनटलता ईत्पन्त्न भआय ररफर गनुय पने भएमा नजल्लाको प्रचनलत एम्बलेुन्त्स भाडादर 

ऄनसुारको रकम सम्बनन्त्धत नबरामीलाआय यनह र्ीषयकको रकमबाट ईपलब्ध गराईन सनकनेछ । साथै जनटलता 

ब्यवस्थापनमा भएको खचयको र्ोधभनाय समेत गनय सनकनेछ । 

• अम औषधी सेवन पश्चात जनटलता ( SAE/AE) ईत्पन्त्न भआय ऄस्पतालमा ईपचार गराईन अएका 

नबरामीहरूको ननःर्लु्क ईपचार ब्यवस्थापन , अम औषधी सेवन ऄनभयान सञ्चालनका समयमा थप 

स्वास््यकमीहरू ड्यटूीमा खटाईनपुने भएमा नीजहरूको पाररश्रनमकमा तथा हाआयरोनर्ल सजयरी पश्चात 

जनटलता ईत्पन्त्न भआय ररफर भआय अएका नबरामीहरूको ब्यवस्थानमा समेत खचय गनय सनकनेछ । 

• काययक्रम सम्पन्त्न भए पश्चात नननदयि ढााँचामा प्रनतबेदन तयार गरर आयनपनडनमयोलोजी तथा रोग ननयन्त्रण 

महार्ाखामा पठाईनपुनेछ । 

 

ख)  अम औषधी सेवन ऄवभयान कायगक्रम सञ्चालन हुने वजल्लाको ऄस्पतालहरूमा स्वास््यकमीहरूलाआग 

ऄवभमुवखकरण । 

पररचय  

नेपालबाट सन ्२०२० सम्म हािीपाआयले रोग ननवारण गने लक्ष्य ऄनरुूप नेपाल सरकार द्वारा अम औषधी सेवन 

ऄनभयान तथा Morbidity Management and Disability Prevention काययक्रम सञ्चालन हुाँद ैअआयरहकेो 

छ ।  हािीपाआयले रोगका कारण हुने हाआयरोनर्लको नबनभन्त्न ऄस्पतालहरू माफय त नन:र्लु्क र्ल्यनक्रया सेवा 

ईपलब्ध गराआय यसका कारण हुनसक्ने रोगको भार न्त्यनुनकरण गने प्रयास गररनकुा साथै र्ल्यनक्रया पश्चात हुनसक्ने 

जनटलता ब्यवस्थापनमा समेत ध्यान नदआएको छ । साथै अम औषनध सेवन पश्चात हुन सक्ने Adverse Event 

तथा Serious Adverse Event का बारेमा ऄस्पतालमा काययरत स्वास््यकमीहरूलाआय ऄनभमनुखकरण काययक्रम 

सञ्चालन गने तथा Adverse Event तथा Serious Adverse Event को ब्यवस्थापन गने प्रयास गररएको छ । 

ईद्दशे्य 

• हाआयरोनर्लका कारण हुन सक्ने/भएको ऄर्िता हटाआय दनैनक जीवनयापन सहज बनाईने । 

• हाआयरोनर्ल सजयरी पश्चात हुन सक्ने जनटलताको समयमै ब्यवस्थापन गने । 

• अम औषधी सेवन पश्चात हुन सक्ने Adverse Event तथा Serious Adverse Event को समयमै 

ब्यवस्थापन गने । 

ऄपेनित प्रनतफल 
• रानरिय हािीपाआयले रोग ननवारण काययक्रमको दोश्रो रणनीनत बमोनजम सन ्२०२० सम्म हािीपाआयले रोगका 

कारण भएका रूग्णता दरलाआय घटाईाँद ैजाने लक्ष्य ऄनरुूप हाआयरोनर्लका नबरामीहरूलाआय  नन:र्लु्क र्ल्यकृया 



 

 

136 

 

माफय त रोगमिु बनाईने । 

• अम औषधी सेवन पश्चात हुन सक्ने Adverse Event तथा Serious Adverse Event का नकारात्मक 

प्रचार न्त्यनूीकरण गरर अम औषधी सेवनलाआय सवय स्वीकायय बनाईने । 

• हाआयरोनर्ल सजयरी पश्चात हुन सक्ने जनटलताको समयमै ब्यवस्थापन गरर नबरामीको स्वास््य जगेनाय गने । 

सञ्चालन प्रकृया  

• सञ्चालन गने ननकाय: नबनभन्त्न केन्त्रीय, िेरीय, ईप िेरीय, ऄञ्चल तथा नजल्ला ऄस्पतालहरू 

• अम औषधी सेवन ऄनभयान सञ्चालन हुन ुभन्त्दा एक हप्ता ऄगानड ऄस्पतालमा काययरत सबै 

स्वास््यकमीहरूका लानग अम औषधी सेवन ऄनभयान पश्चात हुन सक्ने जनटलता तथा यसको 

ब्यवस्थापनका बारेमा जानकारी नदनपुनेछ । 

• ऄस्पतालका मे.स.ु वा मे.स.ु ले तोकेको नचनकत्सकले सहजीकरण गनेछन भने सम्बनन्त्धत पानलकाका स्वास््य 

संयोजकले काययक्रमका बारे जानकारी प्रदान गनेछन  

• काययक्रम सञ्चालन ऄगाडी पानलकाका संयोजक संग समन्त्वय गनुयपनेछ । 

बजेट वााँडफााँड काययक्रम सञ्चालनका लानग कायय योजना बनाआ काययक्रम सञ्चालन गने । 

 

१६. कायगक्रमको नाम:  हात्त्तीपाआगले रोग वबरूध्दको अम औषधी सेवन (MDA) कायगक्रम सञ्चालन 

पररचय  

नेपालबाट सन ्२०२० सम्म हािीपाआयले रोग ननवारण गने लक्ष्य ऄनरुूप नेपाल सरकार  द्वारा सबै हािीपाआयले रोग 

प्रभानवत नजल्लाहरूमा अम औषधी सेवन ऄनभयान  काययक्रम सञ्चालन हुाँद ैअआयरहकेो छ ।  सन ्२००३ मा एक 

नजल्ला (पसाय) बाट र्रुू गररएको ऄनभयान सन ्२०१३ मा सबै ६१ वटै नजल्लाहरूमा नबस्तार भआय हाल २५ वटा 

नजल्लाहरूमा मार काययक्रम सञ्चालन हुन गआयरहकेो छ, यस ऄनभयानमा हािीपाआयले रोग नबरूद्धको औषधी खान 

योग्य सबै ब्यिीहरूलाआय स्वास््यकमीहरूद्वारा बषयको एक पटकका दरले ननयनमत ६ बषय सम्म दआुयथरी ( DEC र 

Albendazole) औषधी खवुाआयन्त्छ   । 

ईद्दशे्य 
• अम औषधी सेवनका माध्यमबाट संक्रमणको दरलाआय घटाईंद ैजनस्वास््य समस्याको रूपबाट ननवारण गने  । 

• औषधी सेवनका लानग योग्य संक्रनमत िेरमा बसोबास गने सबै ब्यिीहरूलाआय औषधी सेवन गराईने । 

ऄपेनित प्रनतफल हािीपाआयले रोगलाआय जनस्वास््य समस्याका रूपमा रहन ननदन रोगको नप्रभालेन्त्स एक प्रनतर्त भन्त्दा तल ल्याईने । 

सञ्चालन प्रकृया 

(क) वजल्ला स्तरीय LF MADA समन्त्वय सवमवतको बैठक 

यो नर्षयकको काययक्रम सानबकको नजल्ला सदरमकुाम भएका पानलकाको हकमा मार लाग ूहुनेछ । हानिपाइले रोग 

ननवारण अम औषनध सेवन ऄनभयान सम्पन्त्न गनय नजल्ला स्तरीय समन्त्वय सनमनतको वैठक बस्नपुनेछ । यो 

वैठकले नजल्ला नभरका सबै सरोकारवालाहरुलाइ अम औषनध सेवन काययक्रमलाइ सहयोग गने वातावरण नसजयना 

गदयछ । सो काययक्रममा यसै र्ीषयकमा नबननयोनजत बजेटको पररनध नभर रनह ननम्नानसुार खचय गनुयपनेछ । 

वबवरण सखं्या दर वदन 

सहजकताय २ १००० १ 

कायायलय सहयोगी १ १५० १ 

सहभागी यातायात खचय २० १५०० १ 

खाजा खचय २३ २०० १ 

स्टेर्नरी २० १०० १ 

तानलम सामाग्री र ब्यानर १ १५०० १ 

(ख) स्थानीय तह स्तरीय योजना तजुगमा गोष्ठी 

नजल्ला स्तरमा रहकेा स्वास््य सम्बनन्त्ध कायय संचालन गरररहकेा गैरसरकारी संघ ÷संस्था, प्राआभेट ऄस्पताल तथा 

ननसयङ्गहोमहरु, सरकारी ऄस्पतालका प्रनतनननध , प्राथनमक स्वास््य केन्त्र र  हले्थपोि प्रमखु (ऄननबायय 

ईपनस्थनत), गा.पा.÷न.पा. का पदानधकारीहरु, स्वास््य र नर्िा र्ाखाका संयोजक र सह संयोजकहरु, लेखा , स्टोर 

र प्रर्ासनका कमयचारीहरु र नजल्ला सदरमकुाम भएको स्थानीय तहमा स्वास््य कायायलयका प्रमखु लगायत 

कम्तीमा २० जना सम्म सहभागी रहने गरी एक नदन नवगतमा एम.डी.ए. संचालन गदायको समीिा गद ैऄगामी 

नदनको लानग स्थानीय तह भररको योजना बनाईन ुपनेछ । यस गोष्ठीमा सहभागी हुने प्रानवनधक कमयचारीहरु नजल्ला 

स्तरमा हुने स्वास््यकमी तथा स्वास््य स्वयं सेनबकाको ऄनभमनुखकरणमा प्रनर्िक हुने हुाँदा अवश्यक नबषयगत 

प्रस्तुतीहरु गररनेछ । सो काययक्रममा यसै र्ीषयकमा नबननयोनजत बजेटको पररनध नभर रनह ननम्नानसुार खचय गनुयपनेछ  

वबवरण सखं्या दर वदन 
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सहजकताय २ १००० १ 

कायायलय सहयोगी १ १५० १ 

सहभागी यातायात खचय २० ५०० १ 

खाजा खचय २३ २०० १ 

स्टेर्नरी २० ५० १ 

तानलम सामाग्री र ब्यानर १ १५०० १ 

ग) स्वास््यकमीहरुका लावग तावलम 

स्थानीय तह ऄन्र्तगतका सबै स्वास््य संस्थाहरुमा काम गने सबै स्वास््यकमीहरुको लानग स्थानीय तहले 

हािीपाआले रोग ननबारण काययक्रम अम औषनध सेवन ऄनभयानको पनुतायजगी ऄनभमनुखकरणको रुपमा १ नदने 

तानलम सञ्चालन गनुय पनेछ । प्रनत समहुमा सरदरमा २० दनेख ३०  जना स्वास््यकमीहरु सहभागी हुनेछन ्। सो 

गोष्ठीमा सम्बनन्त्धत स्वास््य संस्थाहरुमा नबगत बषयमा सञ्चालन गररएको अम औषनध सेवन काययक्रमको सनमिा 

गद ैयस बषय सञ्चालन गनुय पने अम औषनध सेवन ऄनभयानको समग्र योजना तजुयमा गररनेछ । सो काययक्रममा २ 

जना प्रानबनधक स्वास््यकमीहरु प्रनर्िक रहनेछन ्। सो काययक्रममा यसै र्ीषयकमा नबननयोनजत बजेटको पररनध 

नभर रनह ननम्नानसुार खचय गनुयपनेछ ।  

प्रवत ब्ष्याचको खचग वववरण 

वबवरण सखं्या दर वदन 

सहजकताय २ १००० १ 

कायायलय सहयोगी १ १५० १ 

सहभागी यातायात खचय २० दनेख ३० सम्म ५०० १ 

खाजा खचय २० दनेख ३० ां ३ २०० १ 

स्टेर्नरी २० दनेख ३० सम्म ५० १ 

हल भाडा १ १००० १ 

तानलम सामाग्री र ब्यानर १ १५०० १ 

(स्थानीय तहमा भएका स्वास््यकमीको संख्या ऄनसुार तानलम र प्रनत ब्याचको संख्या ननधायरण गन(े 

घ) मवहला स्वास््य स्वयंसेववकालाइ ऄवभमुवखकरण 

अम औषनध सेवन कायय सञ्चालन गनय सम्बनन्त्धत पानलकामा रहकेा सबै मनहला स्वास््य स्वयं सेनवकाहरुलाइ 

अम औषनध सेवन ऄनभयानका बारेमा १ नदने ऄनभमनुखकरण कायय सञ्चालन गनुय पनेछ । ऄनभमनुखकरण 

काययक्रम स्थाननय स्वास््य संस्थाहरुले स्थाननय तहमा नै सञ्चालन गनेछन ्। काययक्रममा प्रनत समहू सरदरमा २५ 

जना सहभागी गराईन ुपनेछ । ऄनभमनुखकरण काययमा स्थानीय तहका स्वास््य र्ाखाका संयोजक ऄथवा सह 

संयोजक र स्थानीय स्वास््य संस्थाका प्रमखु (ऄननवायय) गरी दइु जना प्रनर्िकहरु रहनेछन ्। साथै कुनै कारणले 

स्वास््यकमीहरुको तानलममा सहभानग हुन छुटेका स्वास््यकमी भए यस ऄनभमनुखकरणमा सहभागी गराईन 

सनकनेछ । सो काययक्रममा यसै र्ीषयकमा नबननयोनजत बजेटको पररनध नभर रनह ननम्नानसुार खचय गनुयपनेछ । 

वबवरण सखं्या दर वदन 

सहजकताय २ ५०० १ 

कायायलय सहयोगी १ १५० १ 

सहभागी यातायात खचय सरदर २५ ४०० १ 

खाजा खचय सरदर २५ र ३ २०० १ 

स्टेर्नरी सरदर २५ ५० १ 

तानलम सामाग्री  १ ५०० १ 

 स्वास््य स्वयं सेनवकाहरुको संख्या ऄनसुार तानलमको ब्याच र प्रनत ब्याचको संख्या ननधायरण गन े

ङ) स्थानीय तह स्तरीय ऄन्त्तरवक्रया कायगक्रम 

• गा.पा/न.पा. /ई.म.न.पा. /महानगरपालीकाका प्रमखु , ईपप्रमखु, प्रर्ासकीय ऄनधकृत , नबषयगत र्ाखाका 

प्रमखुहरु, सरकारी तथा गैर सरकारी कायायलयका प्रनतनननधहरु , स्थानीय तहमा रहकेा राजनैनतक दलका 

प्रनतनननध, रेडक्रस प्रनतनननध ,  स्थानीय सरकारी कायायलयका प्रनतनननध , नबद्यालय तथा कलेजका प्रनतनननध , 

अमा समहु, मनहला संगठनका प्रनतनननध, सामानजक काययकतायहरु समाबेर् गरी कररव ४० जना सम्म सहभागी 
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गराइ काययक्रम गनुयपने छ ।  

• यस काययक्रममा पानलकाले तोकेका दइु जना श्रोत ब्यिीले नबषय बस्तु प्रस्तुत गनेछन ्।  

• सानबकको नजल्ला सदरमकुाम भएका पानलकाको हकमा नजल्ला समन्त्वय सनमनतका संयोजकलाइ पनन यो 

काययक्रममा अमन्त्रण गरी सहभागी गराईन पनेछ ।  

• सो काययक्रममा यसै र्ीषयकमा नबननयोनजत बजेटको पररनध नभर रनह ननम्नानसुार खचय गनुयपनेछ । 

वबवरण सखं्या दर वदन 

सहजकताय २ १००० १ 

कायायलय सहयोगी १ १५० १ 

सहभागी यातायात खचय २० ५०० १ 

खाजा खचय २३ २०० १ 

स्टेर्नरी २० ५० १ 

तानलम सामाग्री  १ १५०० १ 

(च) वडा स्तरीय ऄन्त्तरवक्रया कायगक्रम 

• गा.पा/न.पा. /ई.म.न.पा. /महानगरपालीकाका का प्रत्येक वडाहरुमा वडा ऄध्यि , वडा सदस्यहरु , रेडक्रस 

प्रनतनननध, वाडयमा रहकेा सरकारी कायायलयका प्रनतनननध , नबद्यालय तथा कलेजका प्रनतनननध , अमा समहु , 

मनहला संगठनका प्रनतनननध , सामानजक काययकतायहरु समाबेर् गरी कम्तीमा २० जना सम्म सहभागी गराइ 

काययक्रम गनुयपनेछ । 

• पानलका र स्थानीय स्वास््य संस्थाको गरी दइु जना श्रोत ब्यनिले नबषयबस्तु प्रस्तुत गनेछन ्।  

• सो काययक्रममा यसै र्ीषयकमा बजेटको पररनध नभर रनह ननम्नानसुार खचय गनुयपनेछ । 

वबवरण सखं्या दर वदन 

सहजकताय २ १००० १ 

कायायलय सहयोगी १ १५० १ 

सहभागी यातायात खचय २० ५०० १ 

खाजा खचय २३ २०० १ 

स्टेर्नरी २० ५० १ 

तानलम सामाग्री  १ १५०० १ 

स्थानीय तहमा भएका प्रत्येक वडाहरुमा यो काययक्रम गनुयपनेछ । 

(छ) ऄस्पताल स्तरीय ऄन्त्तरवक्रया कायगक्रम 

• यो नर्षयकको बजेट ऄस्पताल भएका पानलकाको हकमा मार लाग ुहुनेछ । ऄस्पतालका स्वास््यकमीहरु 

(आमरजेन्त्सीमा काम गने समेत, अम औषनध सेवन काययमा कुनै न कुनै रुपमा पररचालन हुन सक्ने) समाबेर् गरी 

कम्तीमा ३० जना सम्म सहभागी गराइ काययक्रम गनुयपनेछ ।  

• यस काययक्रममा दइु जना श्रोत ब्यनिले नबषयबस्तु प्रस्तुत गनेछन ्। श्रोत ब्यनिको ब्यबस्थापन सम्बन्त्धीत 

स्थानीय तहले गनेछ ।  

• सो काययक्रममा यसै र्ीषयकमा नबननयोनजत बजेटको पररनध नभर रनह ननम्नानसुार खचय गनुयपनेछ । 

वबवरण सखं्या दर वदन 

सहजकताय २ १००० १ 

कायायलय सहयोगी १ १५० १ 

सहभागी यातायात खचय २० ५०० १ 

खाजा खचय २३ २०० १ 

स्टेर्नरी २० ५० १ 

तानलम सामाग्री  १ १५०० १ 

(ज) ववद्यालय स्वास््य वर्क्षा कायगक्रम 

• स्थानीय तहका  नभरका नवद्यालय तथा कलेजहरुमा हािीपाआले (फाइलेररया) रोग ननवारणका बारेमा 

अबश्यकता ऄनसुार काययपानलका  कायायलय र स्थानीय  स्वास््य संस्थाका स्वास््यकमीहरुबाट स्कुल तथा 
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कलेजहरुमा नै गइ स्वास््य नर्िा काययक्रम सञ्चालन गनुय पनेछ ।  

• सो काययक्रम सञ्चालन गरे बापत प्रनत किा  रु.५००।– (कर कट्टी गनुयपने) प्रदान गररने छ ।  

• काययक्रम सञ्चालन गदाय स्थानीय तहको प्रत्येक वडामा १ /१ वटा स्कूल तथा कलेजहरुका नवद्याथी समावेर् 

गरी सञ्चालन गनुयपनेछ ।  

• यो काययक्रम औषनध खवुाईने नदन भन्त्दा २ मनहना ऄनघदखेी सञ्चालन हुनेछ । 

(झ) परकार सम्मेलन तथा ऄन्त्तरवक्रया कायगक्रम 

• यो नर्षयक को बजेट सानबकको नजल्ला सदरमकुाम भएका पानलकाको हकमा मार लाग ुहुनेछ ।  

• नजल्ला सदरमकुाम भएका पानलकाले औषनध खवुाईने नदन भन्त्दा ८ /१० नदन ऄगाडी परकार सम्मेलन 

गनुयपनेछ । ईि परकार सम्मेलनमा परकारहरुलाइ हािीपाआले रोग ननवारण काययक्रम संचालनको लानग 

नजल्लामा काययरत रहकेा नबनभन्त्न स्तरका स्वास््यकमीहरुलाइ तानलम नदने काम सम्पन्त्न भैसकेको, बथुमा तथा 

घर–घरमा गइ स्वास््यकमीले प्रत्यि ननगरानीमा औषनध खवुाईने कायय हुन गआरहकेो ब्यहोरा ईल्लेख गनुयका 

साथै यो काययक्रम नकन अबश्यक पयो ? हािीपाआले रोग के हो ? यसको लानग प्रयोग हुने औषनध चक्कीहरु 

क–कसले कनत चक्की सेवन गनुय पने हो , कस्ता ब्यनिहरुले औषनध सेवन गनय नहुने हो , औषनध सेवनबाट हुने 

फाआदा र यसबाट हुन सक्ने नराम्रो ऄसर , त्यसको ब्यबस्थापन र ऄन्त्य सम्बनन्त्धत काययहरुबारे नबस्ततृ रुपमा 

जानकारी गराईन अबश्यक छ ।  

• परकार ऄन्त्तरनक्रयामा नजल्लाभरका नवनभन्त्न नमनडयाहरु (टेनलनभजन, रेनडयो, एफ.एम., दनैनक तथा साप्तानहक 

परपनरकाका) बाट कररब ३० जना परकारहरुलाइ सहभागी गराइ गनुयपनेछ । सनुसरी, झापा, मोरङ, बाके, दाङ, 

डडेलधरुा, डोटी, कैलाली र कञ्चनपरुले कनम्तमा ४० जना परकार सहभागी गराइ गराईन ुपनेछ ।  

• परपनरका, एफ.एम. रेनडयो तथा स्थाननय टेनलनभजनहरुले प्रकार्न /प्रर्ारण गने सामग्रीको नमनुा तयार गरर 

नबतरण गने कायय समेत यसै काययक्रममा गनुयपनेछ । यो काययक्रममा यसै र्ीषयकमा नबननयोनजत बजेटको पररनध 

नभर रनह ननम्नानसुार खचय गनुयपनेछ । 

वववरण सखं्या दर वदन 

सहजकताय २ १००० १ 

कायायलय सहयोगी १ १५० १ 

सहभागी यातायात खचय ३० दनेख ४० ४०० १ 

खाजा खचय २३ २०० १ 

स्टेर्नरी २० ५० १ 

हल भाडा १ २५००  

तानलम सामाग्री  १ १५०० १ 

ञ) वबज्ञापन गनेर ब्ष्यानर तयार गने÷टाूँस गने 

ब्ष्यानर तयार गने÷टाूँस गने 

• काययपानलकाले अम औषनध सेवन सम्बन्त्धी सन्त्दरे्मलूक ब्यानर तयार गरी माननसहरुको बनढ अवतजावत 

हुने साबयजननक स्थानमा सबैले दखे्ने गरी टााँस गनुय पनेछ ।  

• ब्यानर पनलकाको प्रत्येक वडामा २।२ स्थानहरुमा हुने गरी राख्न ुपनेछ । ब्यानरको साइज कनम्तमा ३ *५ को 

हुनपुनेछ भने लेख्ने सचूना सम्बनन्त्धत पनलकाको स्वास््य र्ाखाले नै तय गनेछन । प्रनत ब्यानर बढीमा रु. 

१०००।– सम्म खचय गनय सनकनेछ ।  

• औषनध खवुाईने नदन भन्त्दा कम्तीमा २ हप्ता ऄगाडी नै ब्यानर टााँस गनुयपनेछ । 

वबज्ञापन गने  

• यो नर्षयकको बजेट सानबकको नजल्ला सदरमकुाम भएका स्थानीय तहको हकमा मार लाग ुहुनेछ ।  

• सम्बनन्त्धत नजल्ला सदरमकुाम भएका काययपानलकाले अम औषनध सेवन ऄनभयानको सचुना तयार गरी 

नबज्ञापन सचुना नजल्ला स्तरबाट प्रकानर्त हुने पनरकाहरुमा नदनपुनेछ ।  

• यस काययका लानग नजल्ला सदरमकुाम भएका पानलकाले अफ्नो पानलका बाहके नजल्लाका ऄरु पानलकामा 

भएका परपरीका, रेनडयो, एफ. एम., टेनलनभजन लाआ पनन समेट्न ुपनेछ ।  अफनो नजल्लाबाट प्रकानर्त हुने 

कुनै पनन पनरका नभए नछमेकी नजल्लाबाट प्रकानर्त हुने पनरकामा नदनपुनेछ । पनरका दनैनक प्रकार्न हुने 

भएमा नबज्ञापन दनैनक पनरकामा नदन ुईपयिु हुनेछ ।  
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• सम्बनन्त्धत पानलकाले हािीपाआले रोग ननबारण काययक्रम अम औषनध सेवन काययको सचुना तयार पारी स्थानीय 

रुपमा रहकेा रेनडयो , एफ. एम., टेनलनभजन को प्राआम टाइममा प्रसारण  गराईन ुपनेछ । यो सचुना रेनडयो एफ. 

एम., टेनलनभजनबाट औषधी खवुाईने नदन भन्त्दा कम्तीमा २ हप्ता ऄगाडी दनेख र्रुु गनुयपनेछ  

ट) स्वास््यकमीहरुको लावग झोला 

• सम्बनन्त्धत स्थानीय तहको कायायलयले हािीपाआले रोग ननवारण काययक्रम बारे संदरे् / सचुना समेत समाबेस हुने 

गरर झोला तयार गरी प्रत्येक स्वास््यकमीलाइ १ /१ थान झोला नबतरण गनुयपनेछ । ईि झोला औषनध 

चक्कीहरु, रनजिर, कापी, कलम र ऄन्त्य अफूलाइ अबश्यक पने बस्तुहरु राख्न प्रयोग गनुयपदयछ । यो झोला 

काययक्रम संचालन बारे नदआने तानलम तथा ऄनभमनुखकरण पश्चात नबतरण गनुयपनेछ ।  

• यो झोला पानलकामा अम औषनध सेवन काययमा खनटने सबै स्वास््यकमीहरुलाइ ईपलब्ध गराईन ु पनेछ । यो 

झोला खररद गनयको लानग प्रनत झोला रु.३००।– का दरले खचय गनय सनकने गरी यसै र्ीषयकमा बजेट नवननयोनजन 

गररएको छ ।  

ठ) औषवध र सरसामानको ढुवानी 

• पानलकाबाट सम्बनन्त्धत स्वास््य संस्थाहरुमा औषनध तथा ऄन्त्य अबश्यक सरसामानहरु ढुवानी तथा प्यानकङ 

गनयको लानग पानलकालाइ एकमषु्ठ रुपमा बजेट छुट्टयाइएको छ । 

• नेपाल सरकारको ननयमानसुार पानलकाले औषनध तथा सरसामानको अबश्यक ढुवानी तथा ब्यबस्थापन गनुय 

पनेछ ।  सो को लानग यसै र्ीषयकमा छुट्टयाइएको बजेट खचय गनुयपनेछ ।  

ड) Adverse Events/Serious Adverse Events ब्यवस्थापन 

• हािीपाआले रोग ननवारण काययक्रम ऄन्त्तगयत अम औषनध Diethylcarbamazine and Albendazole सेवन 

गनेहरु कसैलाइ प्रनतकुल ऄसर ऄथवा कसै कसैलाइ गम्भीर ऄसर दनेखनसक्छ सोको ब्यवस्थापनका लानग 

काययपानलका कायायलयहरुले काययक्रम सञ्चालन गररने स्वास््य संस्थाहरुका लानग प्रनत ऄसर ब्यवस्थापनका 

लानग अवश्यक औषनधहरु ऄनग्रम खररद गरर पठाईनपुनेछ र प्रनत ऄसर व्यवस्थापनका लानग RRT पररचालन 

गनुय पने भएमा पनन सो र्ीषयक बाट खचय गनय सनकनेछ ।  

• हािीपाआले रोग ननवारण काययक्रम ऄन्त्तगयत अम औषनध Diethylcarbamazine and Albendazole सेवन 

गनेहरु मध्ये कसैलाइ प्रनतकुल ऄसर दनेखएमा ऄथवा नवरामी गम्भीर हुन गएमा स्थाननय स्वास््य संस्था वा 

ऄस्पतालहरुमा ईपचार गराईन ुपने हुन्त्छ ।  

• सरकारी स्वास््य संस्थाहरुमा सबैजसो ईपचार ननःर्लु्क हुने तथा सरकारी स्वास््य संस्थामै पनन अवश्यक 

पररिणका लानग लाग्ने खचय तथा ननर्लु्क औषनध बाहकेका औषनध खररद गनपुने भएमा हुने खचय यसै 

र्ीषयकमा छुट्याइएको रकमबाट गररनेछ ।  

• यस र्ीषयकमा िेर  ऄन्त्चल नजल्ला ऄस्पतालहरुमा पनन बजेट नबननयोजन गररएको छ , अम औषनध सेवन 

गनेहरु कसैलाइ प्रनतकुल ऄसर दनेखएमा ऄथवा नवरामी गम्भीर हुन गएमा यी ऄस्पतालहरुमा ररफर 

गनयसनकनेछ । 

(ढ) औषवध खुवाईने तथा परामर्ग सेवा वदने 

• हािीपाआले रोग नबरुद्धको अम औषनध सेवन काययको योजना तजुयमा तथा ऄनभमनुखकरण गोष्ठीमा सहभानग 

स्वास््यकमीहरुले स्वास््य स्वयंसेवीकाहरुको सहयोगमा त्याङ्क  ऄद्यावनधक गनुयपनेछ ।  

• पनहलो नदन टोलको पाएक पने स्थानमा बथु रानख औषनध खवुाईने र ऄन्त्य नदनमा स्वास््यकमीले मनहला 

स्वास््य स्वयंसेनवकाहरुको सहयोगमा घरदलैोमै गआय अफ्नै प्रत्यि ननगरानीमा औषनध खवुाईन ुपनेछ ।  

• र्हरी िेरमा ननजी तथा सरकारी ऄस्पताल तथा पोनलनक्लननकहरुमा पनन अम औषनध सेवनको ऄनभयान 

नसनकएसम्म बथु रानख औषनध खवुाईने कायय सञ्चालन गररनेछ । यस काययको लानग पानलकामा रहकेा घरधरुी 

संख्या तथा जम्मा जनसंख्याको अधारमा स्वास््यकमीहरुलाआ काम सम्पन्त्न गनय लाग्ने जम्मा नदनको रकम 

ब्यवस्था गररएको छ ।  

• यस काययका लानग स्वास््य संस्थाका सबै स्वास््यमकमीहरु पररचालन गररनेछ र ऄनभयानमा धेरै नदन लाग्ने 

भएमा नछमेकी पानलकाका स्वास््यकमीहरुलाइ दै.भ्र.भिाको ब्यवस्था गरी पररचालन गनय सनकनेछ  

• मनहला स्वास््य स्वयंसेनवकाहरुले अफ्नो सेवा िेरमा औषधी खवुाईने नदनको मार यातायात खचय तथा खाजा 

खचय पाईनेछन ्। सो काययमा पररचालन हुाँदा यसै र्ीषयकमा नबननयोनजत बजेटको पररनध नभर रनह नन म्नानसुार 

खचय गनुयपनेछ । 
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नववरण संख्या दर नदन 

म.स्वा.स्व.से. ३ म.स्वा.स्व.से. ४०० १ 

म.स्वा.स्व.से. खाजा # म.स्वा.स्व.से. २०० १ 

स्वास््यकमी Man-days ५०० Man-days 

स्वास््यकमीको खाजा Man-days २०० Man-days 

पहाडमा एक स्वास््यकमी बराबर नदनको ४० घर पररवार र तराइमा एक स्वास््यकमी बराबर नदनको ५० घर 

पररवारलाइ औषनध खवुाईन ुपनेछ । 

ण) वनररक्षण तथा ऄनुगमन 

सम्बनन्त्धत नबषयमा ज्ञान तथा तानलम हानसल गररसकेका जनर्िीबाट औषनध खवुाईने र खवुाआसकेपनछको 

प्रभाब, परामर्य सेवा तथा ऄनभमनुखकरण काययक्रमको स्थलगत ननररिण तथा ऄनगुमन गनय गराईन पानलकाको 

नवनभन्त्न िेरमा अबश्यकता ऄनसुार खटाईन ुपनेछ ।  

नोट:  हािीपाआले रोग नबरुद्धको अम औषनध सेवन (LF MDA) काययक्रम संचालनमा USAID/RTI ENVISION को सोझै 

भिुानी-ससतय ऄनदुानबाट प्राप्त हुने बजेट नवननयोजन भएका पानलकाहरुको हकमा दोस्रो चौमानसकमा सम्झौता भएपनछ  प्राप्त हुनेछ र 

सम्पणूय काययक्रम मानथ ईल्लेनखत ऄनसुार नै सन्त्चालन हुनेछ । 

 

१७)  कायगक्रमको नाम: नसनेरोग सम्ववन्त्ध  कायगक्रम  

पररचय  

नसने रोगको रोकथाम तथा व्यवस्थापनको लानग स्वास््यकमीको िमता ऄनभबनृद्ध गनुय अवश्यक छ । 

स्वास््यकमीको िमता ऄनभबनृद्धको लानग PEN तानलम PACKAGE को नवकास गररएको छ । यो तानलम 

नसने रोगकाययक्रम संचालन हुने नजल्लाहरुको नजल्ला ऄस्पताल , प्राथनमक स्वास््य केन्त्र  तथा स्वास््य चौकीमा 

सेवा प्रदायक स्वास््यकमीहरुको लानग सञ्चालन हुनेछ । यो काययक्रम कैलाली , वाग्लुंग, आलाम, पाल्पा, 

मकवानपरु, सखुेत, रौतहट, ऄछाम, म्याग्दी, बनदयया, नचतवन, जमु्ला, जाजरकोट, धानदड, नवुाकोट र गोरखा समेत 

१६ नजल्लामा र्रुु भइसकेको र नवस्तार गने क्रममा चालु अवमा सोलुखमु्बु , झापा , महोतरी, पसाय, भिपरु, 

नसन्त्धलुी, कास्की, तनहु,ं कनपलवस्त,ु रोल्पा, डोल्पा, हुम्ला, वाजरुा र वैतडी गरी  ननम्न १४ वटा नजल्लामा लाग ु

गररएको छ  । अगामी तीन बषय नभर क्रमर्ः सबै नजल्लाहरुमा नबस्तार गररने लक्ष्य रहकेो छ । 

ईद्दशे्य 
प्रमखु नसने रोगहरु –मटुु तथा रिनलीको रोग, मधमुेह, क्यान्त्सर तथा दीघय श्वासप्रश्वास सम्बनन्त्ध रोगको ईपचार तथा 

रोगथाम बारे  जनचेतना फैलाईन े। 

ऄपेनित प्रनतफल नसने रोगवाट प्रभानवत दर तथा मतृ्यदूरमा कनम अईनेछ । 

सञ्चालन  

प्रकृया 

• स्थानीय तहका जनप्रनतननधीहरु, राजनैनतका दलका प्रनतनननधहरु, सामानजक काययकताय, स्थानीय तहमा काययरत 

स्वास््य संयोजक, काययक्रमका सपुरभाइजर, सरकारी ननकायका कमयचारीहरु, गैरसरकारी संस्था, सञ्चारकमी, 

नागररक समाज, वडामञ्चका प्रनतनननधहरु, नर्िक, नवद्याथी लगाएत सरोकारवाला व्यनिहरुको सहभानगतामा  

ऄनभमनुखकरण  काययक्रम सञ्चालन गनुयपदयछ ।  

• नसने रोग सम्बन्त्धी जनचेतना फैलाईने , मोटोपना, बढी तौल , धमु्रपान, मध्यपान अनदको कारणबाट 

जनमानसमा पयुायईने नकारात्मक ऄसर , हुनसक्न ेमतृ्य ूर भएका घटना समेतलाइ समेटी काययक्रममा प्रस्तुती 

गनुयपनेछ । 

• प्रनर्िकहरुले प्रनर्िक प्रनर्िण तालीम  TOT नलएको हुन ुपनेछ ।  

बजेट वााँडफााँड 

काययक्रमका लानग स्वीकृत रु.७०,००० मध्ये ऄनभमखुीकरणका लानग रु.५०,००० सम्म र बााँकी रु.२० ,००० बाट 

काययक्रम सञ्चालनका लानग ऄत्यावश्यक ईपकरणहरु  जस्तै Wt-Machine, Measuring tape, Ht-Scale 

etc खररद गरी नपगु भएका स्वास््य  संस्थामा ईपलब्ध गराईनपुदयछ । 

सन्त्दभय सामाग्री NCD Protocol 
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ऄपाङ्गता रोकथाम तथा कुष्ठरोग वनयन्त्रण कायगक्रम 

१८.   कायगक्रमको नामः वजल्ला वस्थत पे्रषण सेवा करार 

पररचय  कुष्ठरोग बढी प्रभानवत नजल्लाहरुमा कुष्ठरोग  र ियरोग नक्लननक संचालनमा जनर्नि ऄभावका कारण कठीनाइ 

भइ सेवा प्रवाहमा समस्या अएकोले ईि समास्या समाधानको  लानग नजल्ला स्तररय प्रेषण केन्त्र   व्यवनस्थत गनय 

करार सेवामा जनर्नि ब्यबस्थापन गरी सदुृनढकरण गनय  यो काययक्रम रानखएको छ  

ईद्दशे्य नजल्लाहरुमा भएका कुष्ठरोग र ियरोग नक्लननक ननयनमत रूपमा संचालनमा अईने । 

ऄपेनित प्रनतफल  नजल्ला स्तररय पे्रषण नक्लननकमा कुष्ठरोगका तथा ियरोगका नवरामीले सनजलै ईपचार सेवा प्राप्त गनेछन ्। 

 गणुस्तरीय सेवा ईपलव्ध हुनेछ । 

सन्त्चालन प्रकृया  यस नक्लननक स्वास््यकमी जनर्निको सेवा करार ननम्न TOR बमोनजम ननयूि् गनुयपनेछ ।  

योग्यताः– 

१) ह.ेऄ र स्टाफ नसय 

२) ऄ.ह.ेवर ऄ.न. मी 

३) कुष्ठरोगको Basic तानलमको साथै POID तथा ऄपाङ्गता  सम्वन्त्धी नबर्ेष तानलम नलएका र पवूय काम गरेको 

ऄनभुवीलाइ नबर्ेष प्राथनमकता नदआने छ । 

कायय नबवरणः–  

 दनैनक कुष्ठरोगको OPD संचालन : ियरोग सेवा समेत (कुष्ठरोग ननदान वनगयकरण, ईपचार ब्यबस्थापन, 

जनटलताको )  

 पनहचान तथा ब्यबस्थापन, ऄनगुमन, VMT / ST र  ऄनभलेख राख्न।े 

 नबदाको नदनमा समेत औषनध ब्यबस्थापन गने । 

 नगर तथा गाई पानलका स्वास््य र्ाखा र प्रदरे् स्वास््य कायायलय संगको समन्त्वयमा ननदनेर्का ऄनसुार  

काययक्रम संचालन गने ।  

 नडफल्टर टेनसङ्ग गन,े नबरामी पररवारको सम्पकय  जााँच गन,े कुष्ठ प्रभानवतको ऄपाङ्गता नबवरण ऄद्यावनधक 

गने । 

 कुष्ठ प्रभानवतको लानग सहयोगी सामग्री ईपलब्ध गराईन समन्त्वय गने । 

 कुष्ठ प्रभानवतको अबश्यिा ऄनसुार पेर्षण ब्यबस्थापन गने । 

 कुष्ठरोगको ऄनभलेख, प्रनतबेदन दरुुस्त राख्ने तथा सो को लानग सहयोग गने । 

 कुष्ठ प्रभानवतको पनुस्र्थापनामा सहयोग गने । 

 POID कनल्नक संचालनमा सहयोग गने । 

बजेट वााँडफााँड करार सेवा ननयमावली र ऄथय मन्त्रालयको कायय ननदनेर्का ऄनसुार गने । 

सन्त्दभय सामाग्री www.lcd.gov.np, mobile apps : LCD 

 

१९. कायगक्रमको नामः कुष्ठरोग पत्ता लगाईन चमगरोग वर्वबर   

पररचय  

नेपालमा छाला सनम्बन्त्ध रोगको प्रकोप ईच्च रहकेो छ । स्नाय ुर छालामा ऄसर गने कुष्ठरोग तराआ तथा पहाडका 

नजल्लाहरूमा जनस्वास््य समस्याको रूपमा रही अएको छ । चमयरोग नर्नबर संचालन गरर लुकेर रहकेा कुष्ठरोग 

नबरामी पता लगाईन यो काययक्रम संचालन गररन्त्छ । 

ईद्दशे्य 
कुष्ठरोग बढी प्रभानवत िेरमा चमयरोग नर्नबर सञ्चालन गरी चमयरोगको समस्या भएका नबरामीलाइ सेवा प्रदान 

गनुयको साथै नर्नबरमा अईने नवरामीहरुमा कुष्ठरोग पिा लगाईने । 

ऄपेनित प्रनतफल 
र्रुुकै ऄवस्थामा नवरामी पिा लानग ईपचारमा अईने र समदुायमा रोगको संक्रमणमा कमी हुने । 

रोगको कारणले हुने ऄपांगतामा कमी अइ य सामानजक भेदभावमा कमी अईने । 

सञ्चालन  

प्रकृया  

स्वास््य कायायलयसंग समन्त्वय गरर चमयरोग नर्नवर संचालन गनय ईपयिु स्थानको छनौट गरी कायययोजना तयार गने  

नर्नवर  संचालन हुने स्थान र नमनत वारेमा  नलफलेट, एफ.एम. अनदबाट प्रचार प्रसार गने । 

नर्नवरमा अएका नवरामीहरु मध्ये र्ंकास्पद कुष्ठरोगका नवरामीहरुको दि स्वास््यकनमय तथा छालारोग नवर्ेषज्ञबाट 

http://www.lcd.gov.np/
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रोग ननदान गने  

बजेट वााँडफााँड 

काययक्रम सञ्चालनाथय तपनसल बमोनजम स्वीकृत रकमको वाडफाड गरी कायययोजना बनाईन सनकनेछ । 

चमयरोग तथा ऄपांगता  नर्नबर प्रचार प्रसार (माआनकङ्ग, व्यानर, पम्प्लेट, नभिे लेखन अदी)   रू. ६,०००। 

औषधी तथा ऄन्त्य सामाग्री रू.८०,०००। 

सहयोगी प्रानबनधक कमयचारी   रू. ६,५००। 

चमयरोग नवर्ेषज्ञ भिा तथा  दै.भ्र.भिा ननयमानसुार   रू.१५,०००। 

व्यवस्थापन, ऄनगुमन द.ैभ्र.भ.ननयमानसुार   रू १५,५००। 

फारम, फमेट, फोटोकपी    रू.१,०००। 

ऄपांगता भएका ब्यनिहरुलाइ सहायक सामाग्री ( जिुा, चस्मा,  बैर्ाखी, लौरौ र वाकर ) सहयोग   रू. ३०,०००। 

 जम्मा रू. १५४,०००। 

सन्त्दभय सामाग्री 
रानरिय स्वास््य तानलम केन्त्रले जारी गरेको तानलम ननदनेर्का,  कायय सञ्चालन ननदनेर्का २०७३, ऄन्त्य 

अवश्यक ननदनेर्काहरु तथा  यससाँग सम्बनन्त्धत पररपर तथा ऄन्त्य ननदरे्नहरु,  www.edcd.gov.np   

 

२०.   कायगक्रमको नामः Leprosy Post Exposure Prophylaxis (LPEP) सेवाको वबस्तार तथा वनरन्त्तरता  

पररचय  

कुष्ठरोगको जोनखमलाइ न्त्यनू गनयको लागी कुष्ठरोग रोकथाम काययक्रम ऄन्त्तरगत प्रयोग गररने Rifampicin को एक 

मारा नै प्रभावकारी भएको र यसलाइ नबरामीको पररवार तथा सम्पकय मा रहकेा समदुायमा कुष्ठरोग रोकथामको लागी 

कायायन्त्वयन गनय सनकन्त्छ । सम्पकय  पररिणको माध्यम वाट नबरामी खोजपडतालको साथै यो रोग रोकथामको लागी 

औषधीको सेवनले कुष्ठरोगको प्रकोपलाइ तुलनात्मक रुपले कम गदयछ भन्त्ने त्य नबनभन्त्न दरे्हरुमा गररएका 

ऄध्ययनहरुले दखेाएकोछ । कायायन्त्वयनको दृिीले यो काययक्रम नकफायती र प्रभावकारी माननएको छ । 

ईद्दशे्य 

गाई तथा नगरपानलकामा ऄन्त्तगयतका स्वास््य संस्थाहरुमा कुष्ठरोग ईपचारको लानग दताय भएका नबरामी तथा 

प्रभानवतहरु (Index Case) को सम्पकय मा रहकेा पररवार तथा नछमेकीहरुको सम्पकय  जांच गरी र्रुु ऄवस्थामानै रोग 

पिा लगाइ ईपचार व्यवस्थापन गने ।   

कुष्ठरोगको पररवार तथा नछमेकीहरुलाइ कुष्ठरोग नबरुद्घको औषनध Rifampicin को एक मारा खवुाआ कुष्ठरोग 

संक्रमणलाइ न्त्यनूनकरण गने । 

ऄपेनित प्रनतफल 
ईपचारमा रहकेा नवरामीहरुको सम्पकय मा रहकेा व्यनिहरुलाइ एक  मारा ररफाम्पीनसन औषनध ख्वाएर समदुायमा 

रोगको संक्रमण दरमा कमी अईने । 

सञ्चालन  

प्रकृया  

 काययक्रम संचालन LPEP Protocol को अधारमा छालारोग नबर्ेषज्ञ , व्यवस्थापक एवं स्वास््यकमीहरुको 

पणूय ननदरे्न तथा समन्त्वयमा संचालन गने । 

 कायय योजना बनाईने । 

 काययक्रमबारे ऄनभमनूखकरण गने (स्वास््यकमी २ नदन, म.स्वा.से ऄनभमनुखकरण १ नदन, स्वास््य व्यवस्थापन 

सनमनत १ नदन  

 यस काययक्रममा सम्वनन्त्धत िेरका सहयोगी संस्थाको प्रत्यि संलग्नता तथा अबश्यक सहयोग जटुाईने । 

 केन्त्र तथा प्रदरे् स्वास््य ननदरे्नालयको प्रत्यि सहयोग समन्त्वयमा यो काययक्रम संचालन हुनेछ । 

 यो काययक्रम LPEP Protocol मा ईल्लेख भएनसुारका Index Case हरुको पररवार र नछमेकीहरुको 

ऄनभलेख तयार गने । 

 ऄनभलेख ऄनसुार नवरामीको पररिण गने । 

  Protocol मा ईल्लेख भए ऄनसुार ररफामनपनसनको एक मारा  खवुाईने । 

 सपुररवेिण ऄनगुमन गने । 

बजेट वााँडफााँड 
घरभेट गदाय म.स्वा.सेहरुलाइ प्रनतनदन रू. ४०० र स्वास््यकमीहरुलाइ प्रनतनदन रू. ५०० यातायात खचय ईपलब्ध 

गराईन ुपनेछ । 

सन्त्दभय सामाग्री 
रानरिय स्वास््य तानलम केन्त्रले जारी गरेको तानलम ननदनेर्का,  कायय सञ्चालन ननदनेर्का २०७३, ऄन्त्य 

अवश्यक ननदनेर्काहरु तथा  यससाँग सम्बनन्त्धत पररपर तथा ऄन्त्य ननदरे्नहरु,  www.edcd.gov.np 
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२१.   कायगक्रमको नामः कुष्ठरोग वनवारण ऄवभयान  

पररचय  

यो काययक्रम समदुायमा ऄज्ञानताबर् रोग ननदान नभइ ईपचारमा नअएका कुष्ठरोग नबरामी पिा लगाईन, जनचेतना 

ऄनभबनृद्ध गनय, सनक्रय खोजपड्ताल नबनधद्वारा नवरामी पनहचान तथा समयमै ईपचार गरी ऄंगभंग हुनबाट समेत 

बचाईन संचालन गररन्त्छ । 

ईद्दशे्य 

समदुायमा ऄज्ञानतावर् रोग ननदान नभइ ईपचारमा नअएका   कुष्ठरोगका नवरामीहरु पिा लगाईने । 

समदुायमा जनचेतना ऄनभबनृद्ध गरी कुष्ठरोग ननवारण काययमा जनसहभागीता जटुाईने । 

स्वास््य काययकतायहरुलाइ कुष्ठरोग सम्वन्त्धी ज्ञान र र्ीपमा ऄनभबनृद्ध गराईने । 

रोग ननदान भएका सबै नवरामीहरुलाइ बहु औषधीय ईपचार पद्धनत बाट नननश्चत ऄवनध नभर ईपचार परुा गराईने । 

नजल्लार स्थानीय स्तरमा कुष्ठरोग ननवारण (Elimination) गने । 

ऄपेनित प्रनतफल नजल्ला र स्थानीय स्तरमा कुष्ठरोगको सक्रमण घटन गआ  रोग ननवारण (Elimination) हुने । 

सन्त्चालन प्रकृया  

कायय योजना तयार गने ।  

स्वास््यकमी, स्वयंसेवकलाआ ऄनभमनुखकरण गने । 

स्थानीय जन प्रनतनननध समाजसेवी परकारलाआ ऄनभयानबारे जानकारी गराआय यथासक्य सहभागी गराईने । प्रचार 

प्रसार, स्वास््यकमी, स्वयं सेवक पररचालन गने (खोजी कायय ) 

समदुायबाट पे्रषण भआ अएका र्ंकास्पद कुष्ठरोग नवरामीको ननदान सम्बनन्त्धत स्वास््य संस्थामा गने  व्यवस्था 

नमलाईने । 

MDT र अवश्यक सामग्री भए नभएको र्नुननश्चत गने । 

ऄनगुमन,   नबरामी प्रमाणीकरण 

बजेट वााँडफााँड 

काययक्रम सञ्चालनाथय तपनसल बमोनजम स्वीकृत रकमको वाडफाड गरी कायययोजना बनाईन सनकनेछ । 

स्थानीय तहको ऄनभमखुीकरण तथा सकु्ष्म कायय योजना        रू.२०,०००। 

स्थानीय तह ऄन्त्तगयत  समन्त्वय सनमनतको बैठक              रु. १००००। 

संचारकमीसंग ऄन्त्तरनक्रया                                              रु. १००००। 

स्वास््यकमीहरुलाइ ऄनभयान सम्बनन्त्ध ऄनभमखुीकरण         रु. ५००००। 

घर दलैो काययक्रम                                                         रु  २,००,०००। 

प्रचार प्रसार सामग्री र सन्त्दरे् प्रसारण ररयाली रब्यानर अनद   रु. ५०००। 

कन्त्फरमेर्न टोनल तथा ईपचारमा संलग्न स्वास््य कमी रु. ४००००।  

ऄनगुमन, ननरीिण                   रु.१५०००। 

केन्त्र, प्रदरे् र नजल्लाबाट ऄनगुमन     रु. ४०,०००। 

औषनध तथा अवश्यक सामग्री ढुवानी                 रु. ५,०००। 

रेकनडंग, ररपोनटिंग र प्रनतबेदन लेखन                 रु. २,०००। 

स्टेर्नरी, संचार र फोटोकपी                  रु. ३००० । 

                                                               जम्मा          रु.    ५,००,०००। 

सन्त्दभय सामाग्री कायय सञ्चालन ननदनेर्का २०७३ र यससाँग सम्बनन्त्धत पररपर तथा ऄन्त्य ननदरे्नहरु, ww.edcd.gov.np   

 

२२.   कायगक्रमको नामः सडक दुघगटना कायग स्थलमा हुने ऄपांगता रोकथामका लागी कायगक्रम 

पररचय 

सडक  दघुयटना मतृ्यकुो प्रमखु कारण भआ रहकेो बतयमान ऄबस्थामा यसबाट  हुने र्ाररररक ऄपांगताको संख्या पनी 

ईच्च रहकेो छ । सडक दघुयटना कायय स्थलमा हुने ऄपांगता रोकथामका  लागी िानफक ननयमको पालना, दघुयटना 

स्थलमा अपतकालीन व्यवस्थापन, चोटपटक सम्बनन्त्ध ईपचार व्यवस्थापन तथा प्रेषण प्रणाली व्यवस्थापन गनय यो 

काययक्रम संचालन गररन्त्छ । 

ईद्दशे्य सडक दघुयटना कायय स्थलमा हुने ऄपांगता रोकथाम गने । 

ऄपेनित प्रनतफल सडक दघुयटनामा कमी अईने । 

सन्त्चालन प्रकृया 

ऄत्यनधक सवारी चाप हुने राजमागय िेरमा  पनुयताजगी (Refreshment Center) को स्थापना गने । 

हाल संचालनमा अआरहकेा  पनुयताजगी केन्त्र (Refreshment Center) को स्तर ईन्त्नती गने । 

सवारी चालक ननयम सम्बनन्त्ध जनचेतना बढाईने । 

सवारी चालक ननयम पालना नकरीङ (सवारी चालकले ऄपनाईनै पने नीयमहरू भएको ) नवकास गरी नबतरण गने । 
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चालक, सहचालक लाआ नजवन रिा सम्बनन्त्ध ऄनभमनुखकरण गने। 

राजमागयमा पने  िानफक प्रहरी कायायलय संग समन्त्वय गरर  िानफक प्रहरी , स्वास््यकमी र नचनकत्सक लाआ  

नजवनरिा सम्बनन्त्ध सम्बनन्त्धत तानलम नदने । 

बजेट वााँडफााँड 

काययक्रम सञ्चालनाथय तपनसल बमोनजम स्वीकृत रकमको वाडफाड गरी कायययोजना बनाईन सनकनेछ । 

पनुयताजगी(Refreshment Center) को स्थापना तथा  स्तरईन्त्नती रू.२०,०००। 

सवारी चालक ननयम सम्बनन्त्ध जनचेतना बढाईन (पोिर, पम्पलेट, नभते लेखन, माआनकङ) रू. ३०,०००। 

सवारी चालक ननयम पालना नकरीङ (सवारी चालकले ऄपनाईनै पने ननयमहरू भएको) नवकास गरी नबतरण गने ।  

रू. ३०,०००। 

चालक, सहचालक लाआ नजवन रिा सम्बनन्त्ध ऄनभमनुखकरण रू. २०,०००। 

िानफक प्रहरी, स्वास््यकमी र नचनकत्सक लाआ नजवन रिा सम्बनन्त्ध सम्बनन्त्धत तानलम रू. १,००,०००। 

सन्त्दभय सामाग्री 
रानरिय स्वास््य तानलम केन्त्रले जारी गरेको तानलम ननदनेर्का,   कायय सञ्चालन ननदनेर्का २०७३, ऄन्त्य 

अवश्यक ननदनेर्काहरु तथा  यससाँग सम्बनन्त्धत पररपर तथा ऄन्त्य ननदरे्नहरु,  www.edcd.gov.np 
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६. ऄस्पताल वनमागण सुधार तथा व्यवस्थापन सूचना  
 

१) कायगक्रमको नाम : एच.एम.अइ.एस. को तावलम (५०) र ऄवभलेख तथा प्रवतवेदन फाराम छपाइ (५०) 

 एच.एम.अइ.एस. को तावलम  

पररचय अ.व. २०५१ /०५२ मा एनककृत स्वास््य व्यवस्थापन सचूना प्रणाली लाग ूभए पश्चात स्वास््य सेवाहरुको 

सचूनाहरु एकद्वार प्रणालीबाट ईपलव्ध गररने प्रावधान रहकेो नथयो । स्वास््य व्यवस्थापन सचूना प्रणालीको 

नवकासक्रमसंगै यसका लानग अवश्यक पने ऄनभलेख तथा प्रनतवेदन फारामहरु समय सापेि रुपमा ऄद्यावनधक 

हुदं ैअएका छन ्। यसै क्रममा NHSP II / III र MDG ले माग गरेका सचूकहरु मापनका लानग अवश्यक 

सचूनाहरु ईपलव्ध हुने गरी अ.ब. s२०७०/०७१ मा मौजदुा ऄनभलेख तथा प्रनतवेदन फारामहरुमा व्यापक 

पररमाजयन गरी अ.ब. २०७१ /०७२ दनेख सवै नजल्लाहरुमा एकैसाथ कायायन्त्वयमा ल्याइएको छ । यस अ.ब.मा 

नवनभन्त्न ननकायहरुबाट ननयिुी भइ स्वास््य सेवामा प्रवेर् गने कमयचारीहरुलाइ र नवगतमा तानलम नलन छुट भएका 

कमयचारीहरुलाइ समेत संलग्न गरी चालु अ.ब. मा ७५३ बटै स्थानीय तहहरुमा यो पररमानजयत  HMIS 

Recording/Reporting Tools तानलम काययक्रम रानखएको छ । 

ईदशे्य स्वास््य िेरमा काययरत कमयचारीहरुलाइ पररमानजयत ऄनभलेख तथा प्रनतवेदन प्रणाली सम्बन्त्धी ज्ञान , सीप प्रदान 

गरी त्यांकको गणुस्तर ऄनभबदृ्धी गनुय यस तानलमको मखु्य ईदे्धश्य हो । यस तानलमका नबनर्ि ईदे्धश्यहरु 

ननम्नानसुार रहकेा छन ्।  

• एकीकृत स्वास््य व्यवस्थापन सचूना प्रणाली (HMIS) सम्बन्त्धी ज्ञान प्रदान गने । 

• पररमानजयत HMIS Recording/Reporting Tools भने सीप नवकास गराइ प्रनतवेदनमा एकरुपता ल्याईने  

• त्यांकको नवशे्लषण गने सीप नवकास गराईने ।   

ऄपेनित प्रनतफल HMIS Recording / Reporting सम्बन्त्धी ज्ञान, सीप हानसल भै समयमै प्रनतवेदन प्राप्त हुने । 

सञ्चालन 

प्रनक्रया 

कायय सचालन नवनध 

यो काययक्रम सम्पन्त्न गनय ननम्न वमोनजमका नक्रयाकलापहरु सञ्चालन गनुयपदयछ । 

• अफ्नो स्थानीय तह ऄन्त्तरगतका स्वास््य संस्थाहरुमा काययरत कमयचारीहरु मध्येबाट यस पवूय पररमानजयत 

HMIS Recording/Reporting Tools सम्बन्त्धी तानलम नपाएका कमयचारीहरुको नामावली तयार गनुयपनेछ  

• स्थानीय तहहरुलाइ चालु अ.ब.मा यसै प्रयोजनको लानग नबननयोनजत बजेट (५० हजार) को पररनधनभर रही 

प्राथनमकताको अधारमा तानलमका सहभागीहरुको संख्या ननधायरण गनुयपनेछ । 

तानलम ऄवनधः तीन नदन । 

प्रनर्िकः HMIS तानलम प्राप्त गरेका स्थानीय तहका स्वास््य संयोजक /ईपसंयोजक, तत्कानलन नजल्ला स्वास््य 

कायायलयका तानलम प्राप्त सम्बद्ध कमयचारीहरु । 

सहभागीः स्वास््य संस्थाका रेकनडयङ्ग ररपोनटङमा संलग्न कमयचारीहरू । 

सहभागी संख्याः बजेटको अधारमा स्थानीय तहले सहभागीको संख्या तय गनुयपने छ ।  

तानलम स्थानः स्थानीय तहले अवश्यकता ऄनसुार छनौट गरेको स्थान 

 

 ऄवभलेख तथा प्रवतवेदन फाराम छपाइ  

पररचय एकीकृत स्वास््य व्यवस्थापन सचूना प्रणाली ऄन्त्तगयत नबनभन्त्न तहमा प्रयोग भआरहकेा ऄनभलेख तथा प्रनतवेदन 

फरामहरु केन्त्रीय तहबाट नै अपनूतय हुने गरेको छ । स्वास््य संस्थाहरुको भौगोनलक ऄवस्था , सेवा पयुायईन ुपने 

लनित जनसंख्या, सेवाग्राहीहरुको चाप अनदले त्यस संस्थामा प्रयोग हुने फारामहरुको पररमाण ननधायरण गदयछ  

स्वास््य संस्थाहरुलाइ प्रत्येक अ.ब. को र्रुुवात दनेख नै नया (थप) ऄनभलेख तथा प्रनतवेदन फारामहरुको 

अवश्यकता पने र केन्त्रबाट अपनूतय हुने फारामहरु स्वास््य संस्थाहरुसम्म ननधायररत समयमा पयुायईन कनठनाइ हुने 

गरेको छ। यसका साथै स्वास््य संस्थाहरुमा पटक पटक हुने फारामको ऄभावलाइ केन्त्रीय तहबाट सम्बोधन गनय 

लामो समय समेत लाग्ने र बाहै्र मनहना अवश्यक पररमाणमा मौज्दात समेत नरहने भएकोले अवश्यकता 

ऄनसुारका ऄनभलेख तथा प्रनतवेदन फारामहरुको स्वास््य संस्थाहरुको माग ऄनसुार अपनूतय व्यवस्था नमलाईन 

कनठनाइ भआरहकेो ऄवस्थालाइ मध्यनजर गरी HMIS Tools छपाइ गनयका लानग चालु अ.व. मा प्रत्येक स्थानीय 

तहहरुलाइ रु. पचास हजारका दरले रकम नवननयोजन गररएको छ । 
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अ.ब. २०७०/२०७१ मा HMIS tools हरु पररमाजयन गररएकोले सम्बनन्त्धत स्वास््य संस्थाहरुमा ऄभाव भएका 

ऄनभलेख तथा प्रनतवेदन फारामहरु तत्काल ईपलब्ध गराईन यस काययक्रमले सहयोग गने ऄपेिा नलआएको छ । 

ईदशे्य स्वास््य संस्थाहरुमा ऄनभलेख तथा प्रनतवेदन फारामको ऄभावले ऄनभलेख तथा प्रनतवेदन काययमा समस्या 

नअओस ्भन्त्ने यस काययक्रमको मखु्य ईदे्धश्य हो । 

ऄपेनित प्रनतफल HMIS Recording/Reporting का लानग फारमहरु छपाआय भआ स्वास््य संस्थामा समयमानै ईपलब्ध हुने  

सञ्चालन 

प्रनक्रया 

कायय संचालन नबनध 

• प्रत्येक स्वास््य संस्थाहरुमा पररमानजयत HMIS Tools को मौज्दातको ऄवस्था कस्तो छ , सम्बनन्त्धत 

संस्थाहरुबाट सो को नववरण संकलन गरी फारामहरुको ईपलब्धता/अवश्यकता यनकन गनुयपनेछ । 

• लनित जनसंख्या, सेवाग्राहीको चाप र फाराम खपतको अनदका अधारमा स्वास््य संस्थाहरुलाइ अवश्यक 

पने फारामहरुको पररमाण ननधायरण गनुयपनेछ । 

• केन्त्र स्तरबाट अपनूतय हुने प्रत्येक फारामहरुको पररमाण , नवतरण तानलका अनदलाइ समेत मध्यनजर गरी नपगु 

हुने फारामहरुको सचूी तथा पररमाण नननश्चत गनुयपनेछ । 

• छपाइ गररएका फारामहरु मातहतका स्वास््य संस्थाहरुबाट माग भइ अए ऄनसुार सम्बनन्त्धत संस्थाहरुमा 

यथासक्य नछटो ईपलब्ध गराईन ुपनेछ । 

• छपाइ गनुयपने  HMIS Tools को अकार , प्रकार तथा ढांचा व्यवस्थापन महार्ाखा , व्यवस्थापन सचूना 

र्ाखाबाट ननधायरण भए बमोनजमको नै हुन ुपनेछ । 

 

२) कायगक्रमको नाम : ऄस्पतालमा करार सेवामा ऄस्पताल ब्ष्यवस्थापक राख्ने 

पररचय गणुस्तरीय स्वास््य सेवा सवै नागररकहरुको सहज पहुचंमा पगु्ने गरी प्रभावकारीरुपमा ईपलब्ध गराईन ेनीनत ऄनरुुप 

गणुस्तरीय ईपचारात्मक स्वास््य सेवा प्रवाह गनयका लानग ऄस्पतालबाट प्रदान गररने स्वास््य सेवालाइ 

समयानकुुल नवकास र नवस्तार गने क्रममा ऄस्पतालहरुमा ऄस्पताल ब्यवस्थापन ऄनधकृत करारमा ननयिु गने 

गरी यो नक्रयाकलाप रानखएको हो ।  

ईदशे्य ऄस्पतालको ब्यवस्थापकीप पिलाइ सहयोग गनय ऄस्पताल ब्यवस्थापन ऄनधकृत ननयिु गरी ऄस्पतालको 

सेवालाइ प्रभावकारी बनाईने ।  

ऄपेनित प्रनतफल • ऄस्पतालजन्त्य फोहरमैला ब्यवस्थापन, ऄस्पताल पररसरको ननयनमत सरसफाइमा सधुार भएको हुनेछ ।  

• ऄस्पताल फामेसीमा अवश्यक औषधी सनहत ननयनमत फामेसी सेवा संचालन भएको हुनेछ ।  

• ऄस्पतालसंग सम्बनन्त्धत ननणययहरु ननयनमत कायायन्त्वयन भएको हुनेछ ।  

• ऄस्पतालहरुको गणुस्तर एवं सेवा सदुृढीकरणको लानग  Minimum Services Standard (MSS) को 

मापनमा सधुार भएको हुनेछ ।  

सञ्चालन 

प्रनक्रया 

लवक्षत ऄस्पतालः  

आलाम ऄस्पताल , सनुसरी ऄस्पताल , ईदयपरु ऄस्पताल , नसराहा ऄस्पताल , नसन्त्धलुी ऄस्पताल , सलायही 

ऄस्पताल, नरर्लुी ऄस्पताल , हटेौडा ऄस्पताल , रौतहट ऄस्पताल , बारा ऄस्पताल , पृ् वी चन्त्र ऄस्पताल ,              

रामपरु ऄस्पताल, तम्घास ऄस्पताल , गोरखा ऄस्पताल , बेनी ऄस्पताल , प्यठूान ऄस्पताल , बनदयया ऄस्पताल , 

जाजरकोट ऄस्पताल, मेहलकुना ऄस्पताल, नटकापरु ऄस्पताल 

वनयुक्ती गने वनकायः सम्बनन्त्धत ऄस्पतालहरु  

ऄस्पताल ब्यवस्थापकको कायय नववरणः  

पद: ऄस्पताल ब्यवस्थापन ऄनधकृत  

सेवा: स्वास््य  

समहू: नवनवध  

तह: सातौ  

तलब: नेपाल सरकारको प्रचनलत ननयमानसुार  

न्त्यूनतम रै्वक्षक योग्यता: ऄस्पताल ब्यवस्थापन/स्वास््य सेवा ब्यवस्थापनमा स्नातक तह ईनिणय 

काम, कतयव्य र ऄनधकार 

• ऄस्पतालका मेनडकल सपुररण्टेण्डेण्टलाइ सहयोग तथा समन्त्वय गने  

• ऄस्पतालको दनैनक ब्यस्थापन 
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• सरसफाइ, ममयत सम्भार 

• अवश्यक औषधी, ईपकरण तथा सामाग्रीको ननयनमत अपनूतय 

• ऄस्पतालजन्त्य फोहरमैला ब्यवस्थापन 

• ऄस्पतालको प्रनतवेदन तथा ऄन्त्य कागजात तयारी  

• ननयनमत मानसक वैठक तथा प्रगनत नववरण र ननणयय कायायन्त्वयन 

• ऄस्पतालहरुको गणुस्तर एवं सेवा सदुृढीकरणको लानग Minimum Services Standard (MSS) को 

ननयनमत ऄनगुमन तथा कायय योजना तयारी, कायायन्त्वयन र ननयनमत प्रगनत मापन 

• ऄस्पतालको व्यवस्थापन सधुारको लानग त्याङ्क र सचूनाको नबशे्लषण 

• ऄस्पतालको सेवा बजारीकरण (स्थानीय एफ.एम.,पोिर, नलफलेट) को सनुनश्चतता  

• ऄस्पतालको अन्त्तररक तथा बाह्य श्रोतहरुलाइ समेटेर ऄस्पतालको अनथयक बानषयक योजना तयारी 

• मे.स.ुको ननदरे्नमा ऄन्त्य कायय सम्पादन  

नोटः नेपाल सरकार, स्वास््य सेवाको सातौ तह ऄनधकृत स्तरको कमयचारीले पाईने र्रुु तलव स्केल भिुानी नदन 

पगु्ने गरी रकम छुट्याइएको छ । 

 

३) कायगक्रमको नाम : स्वास््य चौकी/प्राथवमक स्वास््य केन्त्रहरुको सेवा सदुृढीकरण वक्रयाकलाप 

पररचय गणुस्तरीय स्वास््य सेवा सवै नागररकहरुको सहज पहुचंमा पगु्ने गरी प्रभावकारीरुपमा ईपलब्ध गराईन ेनीनत ऄनरुुप 

गणुस्तरीय ईपचारात्मक स्वास््य सेवा प्रवाह गनयकालानग स्वास््य चौकी /प्राथनमक स्वास््य केन्त्रबाट प्रदान गररने 

स्वास््य सेवालाइ न्त्यनूतम सेवा मापदण्ड ऄनसुार बनाईन योजना तजुयमा गनुय पदयछ । जनमानसमा प्रत्यि सरोकार 

राख्ने स्वास््य चौकी /प्राथनमक स्वास््य सेवा ब्यवस्थापकीय दृनिबाट सिम स्थानीय स्तरबाट नदइने सेवालाइ 

गणुस्तरीय तथा प्रभावकारी बनाईन ुअवश्यक छ । यसका लानग यस यस अनथयक बषय २०७५ /०७६ मा स्थानीय 

स्तरमा गएको नक्रयाकलाप मध्ये स्वास््य चौकी /प्राथनमक स्वास््य केन्त्दहरुको सेवा सदुृढीकरण नक्रयाकलाप 

नर्षयकमा प्रत्येक स्थानीय तहहरुमा रु. १ लाख का दरले रकम नवननयोजन गररएको छ । यसमा थप नपगु हुने रकम 

स्थानीय स्थानीय तहहरुले थप समेत गनय सनकनेछ ।  

ईद्दशे्य स्वास््य चौकी /प्राथनमक स्वास््य केन्त्रको ब्यवस्थापकीय पि सदुृढ गरी स्थानीय स्तरका स्वास््य संस्थाहरुबाट 

प्रदान गररने न्त्यनूतम स्वास््य सेवा मापदण्डको सनुननश्चतता गनय सहयोग पयुायईने ।  

ऄपेनित प्रनतफल स्वास््य चौकी/प्राथनमक स्वास््य केन्त्रको ब्यवस्थापकीय पि सदुृढ भइ स्वास््य सेवाको प्रभावकाररता ऄनभबदृ्धी 

भएको हुनेछ ।  

सञ्चालन 

प्रनक्रया 

लनित स्वास््य संस्थाहरुः स्थानीय तहका स्वास््य चौकी र प्राथनमक स्वास््य केन्त्रहरु 

कायय संचालन प्रनक्रयाः 

• प्राप्त रकमलाइ दहेाय बमोनजमका नक्रयाकलापहरु ननधायरण गरी खचय गनुय पनेछः 

• भौनतक संरचनाको ममयत सधुार 

• स्वास््य संस्थाजन्त्य फोहोर मैला ब्यवस्थापन तथा संक्रमण रोकथाम 

• सेवा नवस्तार/औजार ईपकरण खररद 

 

४. कायगक्रमको नाम : तत्कावलन वजल्ला स्तरका समेत स्थानीय तह मातहतका ऄस्पतालहरुको सेवा सदुृढीकरण 

पररचय नजल्ला ऄस्पताल तथा स्थानीय तहका ऄस्पतालहरुबाट प्रदान गररने सेवाहरुमा स्थानीय जनताको अकांिा , 

अवश्यकता ऄनसुार क्रमर् सधुार गनै पने र नवगत केही बषय दनेख यस काययक्रमबाट क्रनमक रुपमा ऄस्पतालहरुको 

सधुार भै रहकेो छ । त्यसैले जनमानसमा प्रत्यि सरोकार राख्ने ऄस्पतालहरुलाइ ब्यवस्थापकीय दृनिले ऄझ सिम 

बनाइ ऄस्पतालबाट नदइने सेवालाइ गणुस्तरीय तथा प्रभावकारी बनाईन ुअवश्यक छ । भौगोनलक िेर , नवद्यमान 

जनसंख्या, सेवा प्रवाहको ऄवस्थालाइ मध्यनजर गद ैऄस्पतालहरुको न्त्यनूतम सेवा मापदण्डलाइ प्रभावकारी 

कायायन्त्वयन गनय यस अ.ब.मा रु. २५ लाख दनेख ४० लाख सम्म बजेट ब्यवस्था गरी पठाइएको छ । साथै यस 

नक्रयाकलापमा गत अ.ब.मा राम्रो तथा ईल्लेखननय कायय गने ऄस्पतालहरुलाइ केही रकम थप समेत गररएको छ ।  

ईदशे्य ऄस्पतालको ब्यवस्थापकीय पि समेत सदुृढ गरी ऄस्पताल स्तरबाट प्रदान गररने न्त्यनूतम स्वास््य सेवाको 

सनुननश्चतता गनय सहयोग पयुायईने । 

ऄपेनित प्रनतफल ऄस्पतालको ब्यवस्थापकीय पि सदुृढ भइ ऄस्पतालबाट प्रदान गररने न्त्यनूतम स्वास््य सेवाको सनुननश्चतता भएको 
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हुनेछ ।  

सञ्चालन 

प्रनक्रया 

काययक्रम संचालन गने ननकायः तपनसलका ऄस्पतालहरु 

नवननयोनजत रकम: रू. लाखमा 

ऄस्पतालको नाम रकम ऄस्पतालको नाम रकम ऄस्पतालको नाम रकम 

ताप्लेजङु ऄस्पताल २८ पांचथर ऄस्पताल ३२ आलाम ऄस्पताल ३५ 

दमक ऄस्पताल २६ संखवुासभा ऄस्पताल ३० तेह्रथमु ऄस्पताल ३० 

भोजपरु ऄस्पताल ३० धनकुटा ऄस्पताल ३२ आनरुवा ऄस्पताल ३५ 

रंगेली ऄस्पताल ३० मंगलबारे ऄस्पताल २५ सोलुखमु्ब ुऄस्पताल २८ 

खोटाङ ऄस्पताल ३० रुम्जाटार ऄस्पताल ३० भारदह ऄस्पताल २८ 

लाहान ऄस्पताल ३० नसराहा ऄस्पताल ३५ ईदयपरु ऄस्पताल ३५ 

कटारी ऄस्पताल ३५ जलेश्वर ऄस्पताल ३० नसन्त्धलुी ऄस्पताल ३२ 

रामेछाप ऄस्पताल ३० बनदयबास ऄस्पताल २५ सलायही ऄस्पताल ३० 

नजरी ऄस्पताल ३५ चौतारा ऄस्पताल ३० धनु्त्चे ऄस्पताल ३० 

धानदङ ऄस्पताल ३५ नरर्लुी ऄस्पताल ३० मेनथनकोट ऄस्पताल २८ 

हटेौडा ऄस्पताल ४० गौर ऄस्पताल ३० चन्त्रननगाहापरु 

ऄस्पताल 

३० 

कलैया ऄस्पताल ३२ पोखररया ऄस्पताल ३० रत्ननगर ऄस्पताल २५ 

बघौडा ऄस्पताल २५ नबरणदुवेी ऄस्पताल २५ पृ् वीचन्त्र ऄस्पताल ३२ 

नचसापानी ऄस्पताल २५ भीम ऄस्पताल ३० तौनलहवा ऄस्पताल ३० 

नर्वराज ऄस्पताल ३० नपपरा ऄस्पताल २५ ऄघायखांची ऄस्पताल ३० 

पाल्पा ऄस्पताल २५ रामपरु ऄस्पताल ३० गलु्मी ऄस्पताल ३२ 

स्याङजा ऄस्पताल ३० चापाकोट ऄस्पताल २५ बाटुलेचौर ऄस्पताल ३५ 

नर्र्वुा ऄस्पताल २५ दमौली ऄस्पताल ३२ बनन्त्दपरु ऄस्पताल २५ 

गोरखा ऄस्पताल ३० सनु्त्दरबजार ऄस्पताल २५ मनाङ ऄस्पताल २५ 

पवयत ऄस्पताल २८ बेनी ऄस्पताल ३५ मसु्ताङ ऄस्पताल २५ 

मगु ुऄस्पताल ३० डोल्पा ऄस्पताल ३० हुम्ला ऄस्पताल ३० 

कानलकोट ऄस्पताल ३० रुकुम ऄस्पताल ३० रोल्पा ऄस्पताल ३० 

प्यठूान ऄस्पताल ३२ सल्यान ऄस्पताल ३० जाजरकोट ऄस्पताल २८ 

दलेैख ऄस्पताल २८ दलु्लु ऄस्पताल २८ लमही ऄस्पताल २८ 

बनदयया ऄस्पताल ३५ मेहलकुना ऄस्पताल २८ नटकापरु ऄस्पताल ३० 

मालाखेती ऄस्पताल २८ डोटी ऄस्पताल ३० मंगलसेन ऄस्पताल ३२ 

बाजरुा ऄस्पताल ३० बझाङ ऄस्पताल ३० दाचुयला ऄस्पताल ३० 

गोकुलेश्वर ऄस्पताल २८ बैतडी ऄस्पताल ३० जोगबढुा ऄस्पताल ३० 

कायगक्रम सचंालन प्रवक्रयाः यो काययक्रम  अ.ब. २०७१ /०७२ दनेखकै ननरन्त्तरता हो । नजल्लाको भौगोनलक 

िेर, स्वास््य संस्थाको ऄवनस्थनत , भौनतक संरचनाको ऄवस्था , नवद्यमान जनसंख्या , सेवा प्रवाहको नस्थनतलाइ 

अधार मानेर यस अ.ब.मा पनन कनम्तमा २५ लाख दनेख बढीमा ४० लाखसम्म रकम नवननयोजन गरी काययक्रम 

स्वीकृत गरी पठाइएको छ । ईि रकमबाट ऄस्पतालहरुले काययक्रमको ईदशे्य हानसल गनय दहेाय ऄनसुार 

नक्रयाकलापहरु संचालन गनुय पनेछ । ऄस्पतालका सवै नवभाग तथा र्ाखा प्रमखुहरुसंग बैठक बसी छलफल गरी 

न्त्यनूतम सेवा मापदण्डलाइ समेत मध्यनजर गद ैऄस्पताल सदुृढीकरण काययक्रमको नवस्ततृ कायययोजना तयार गरी 

स्थानीय तहसंगको समन्त्वयमा कायायन्त्वयन गनुय पनेछ । दहेाय बमोनजमको नक्रयाकलापहरु तथा बजेट बांडफांड 

ऄनसुार यसको कायायन्त्वयन गनुय पनेछ ।  

प्राि बजेट रकमलाआग देहाय बमोवजम प्रवतर्त वनधागरण गरी खचग गनुग पनेछ : 

नस नं नक्रयाकलापहरु रकम 

१ ऄस्पतालको ननयनमत बैठक संचालन र सामानजक परीिण साथै १ लाख ५० हजार 
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ऄस्पतालको बानषयक प्रनतवेदन तयारी तथा छपाइ खचय 

२ ऄस्पतालमा Continue Medical Education काययक्रम संचालन ७० हजार 

३ ऄस्पताल तथा ऄस्पताल पररसरको सर सफाइका लानग ज्याला खचय १ लाख ३० हजार सम्म 

४ भौनतक संरचनाको ममयत सधुार  १५ प्रनतर्त 

५ ऄस्पतालजन्त्य फोहोर मैला ब्यवस्थापन तथा संक्रमण रोकथाम  १० प्रनतर्त 

६ ऄस्पतालको लानग ऄत्यावश्यकीय नवद्यतु , खानेपानी तथा ढल ननकास 

ब्यवस्थापन 

१५ प्रनतर्त 

७ नक्लननकल सेवा नवस्तार/औजार ईपकरण खररद २६ प्रनतर्त 

८ ऄस्पतालमा फामेसी स्थापना संचालन तथा सदुृढीकरण २५प्रनतर्त 

९ ऄस्पतालको स्वास््य ब्यवस्थापन सचूना प्रणाली सदुृढीकरण ४ प्रनतर्त 

१० नवरामीहरुका लानग ऄन्त्य सेवा सनुवधाहरु सदुृढीकरण गनयः ५ प्रनतर्त 

ईल्लेनखत तानलकाको बुंदा नं. १, २ र ३ को लानग यस र्ीषयकमा पठाइएको कूल बजेटबाट रु. ३ लाख ५० हजार 

घटाइ बांकी हुन गएको रकमलाइ १०० प्रनतर्त मानी मानथ तानलकाको बुंदा नं. ४ दनेख १० सम्ममा नवभाजन 

गररएको प्रनतर्त बमोनजम खचय गनुय पने छ । जस्तो कुनै ऄस्पतालमा ३० लाख बजेट छ भने ईि ३० लाख बाट ३ 

लाख ५० हजार घटाईने र बांकी रहकेो २६ लाख ५० हजारलाइ १०० प्रनतर्त मानी खचय गनुय पनेछ ।  

नक्रयाकलापहरुः 

१. ऄस्पतालको ननयनमत बैठक सचंालन र सामानजक परीक्षण साथै ऄस्पतालको बानषिक प्रनतवेदन 

तयारी तथा छपाई खचि 

• बैठक संचालन गदाय अवश्यक पने नचयापान खचय (खाजा खचय) र बैठक भिा यस नर्षयकबाट खचय गनय सनकनेछ  

• प्रत्येक चौमानसक भिुान भए पश्चात (चौमानसक ऄवनध भिुानी भएको सात नदन नभर) र अनथयक बषय समाप्त 

भएको १० नदन नभरमा नवनभन्त्न ननकायहरुलाइ यस नक्रयाकलापको बारेमा प्रगनत प्रनतवेदन गनुय पने हुन्त्छ ।  

• नागररकको सावयजननक सेवाप्रनतको चासो र यसको प्रभावकारी ऄनगुमनलाइ थप बल पयुायईन सरु्ासन , 

स्थानीय तहमा संचालन हुने काययक्रम तथा सेवा प्रवाहलाइ सहभागीमलूक नकनसमले लेखाजोखा गने काययलाइ 

ब्यवनस्थत गनय ऄस्पतालले सामानजक परीिण गनुय पनेछ । सामानजक पररिणमा ईठेका सवालहरुको योजना 

बनाइ कायायन्त्वयन गनुय पनेछ ।  

• सम्बनन्त्धत ऄस्पतालहरुले अनथयक बषय २०७५ /०७६ मा ऄस्पतालबाट भए गरेको सेवाहरु सनहतको 

ऄस्पतालको बानषयक प्रनतवेदन तयार गरी छपाईने र सरोकारवाला ननकायहरुलाइ ईपलब्ध गराईन ुपनेछ  

• यनद यस नर्षयकमा छुट्याइएको रकम खचय नभइ बांकी रहने ऄवस्था अएमा ऄस्पतालको सेवा सदुृढ गनय 

ईल्लेख भएका ऄन्त्य नक्रयाकलापहरु तानलकको बुंदा नं. ४ दनेख १० सम्मका नक्रयाहलापहरुमा खचय गनय सनकने  

२. ऄस्पतालमा Continue Medical Education कायिक्रम सचंालन 

• ऄस्पतालमा काययरत प्रानवनधक कमयचारीहरु  (Consultants, Medical Officer, Nursing staffs and 

Paramedics) को लानग ननयनमत रुपमा स्वास््य िेरका नवनभन्त्न नवषयहरुमा छलफल तथा प्रस्तुतीहरु गरी 

कमयचारी कमयचारीहरु नवच स्वास््य िेरका नवषयमा ऄद्यावनधक  (Update) रहन ुपने हुन्त्छ । यस्ता 

नक्रयाकलापहरुले गदाय ऄस्पतालको समग्र ऄवस्था तथा स्वयं कमयचारीहरुकै नवचमा ज्ञान नसपको अदान प्रदान 

भइ ऄस्पतालबाट प्रवाह हुने सेवाहरुमा ऄझ सधुार हुने र सेवा ग्राहीहरुले गणुस्तरीय स्वास््य सेवा प्राप्त गने 

दनेखन्त्छ । यदी यस काययक्रममा कुनै प्रर्ासननक (लेखा ÷प्रर्ासन) तफय का कमयचारीहरु समेत सहभागी हुन 

अवश्यक भएमा  ईहांहरुलाइ समेत सहभानग गराईन सनकनेछ ।  

• CME का नवषय वस्तुहरुमा स्थाननय स्वास््य समस्या , ऄस्पतालको अवश्यकता , समसामनयक नवषयहरु , 

ऄस्पतालको सेवाको गणुस्तरलाइ टेवा पगु्ने खालको र ईपनस्थत सवैलाइ लाभ नमल्ने खालको हुन ुपने हुन्त्छ । 

स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास््य सेवा नवभाग लगायतबाट समय समयमा पररवनतयत नीनत , ननदनेर्का 

तथा गाइडलाआनहरुमा भएका पररमाजयनहरु तथा संर्ोधन बारेमा पनन यस काययक्रममा राख्नपुने हुन्त्छ । 

अवश्कता ऄनसुार ऄस्पतालसंग सम्वनन्त्धत जनस्वास््यका नवषयहरुमा प्रदरे् स्वास््य ननदरे्नालय तथा 

मातहतका ननकाय साथै ऄन्त्य सरोकारवालाहरुसंग समन्त्यय गरर CME संचालन गनुय पने हुन्त्छ । यसबाट 

ऄस्पतालमा काययरत कमयचारीहरुको ज्ञान तथा नर्पको ननयनमत रुपमा ऄद्यावनधक हुन,े नसक्ने नसकाईने ऄवसर 

प्राप्त भै र्ैनिक वातावरणको समेत नसजयना हुने र कमयचारीहरु नवचमा सामनुहक छलफल तथा सामनुहक भावना 
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तथा ऄपनत्वको बदृ्धी हुनाको साथै सेवा ग्रानहले गणुस्तरीय सेवा प्राप्त गनय सक्नेछन ।  

• प्रत्येक हप्ता किा संचालनको लानग समय तानलका तयार गने र किा संचालनको लानग ऄस्पतालका नसननयर 

कमयचारीहरुलाइ संलग्न गराईने भनुमका मेनडकल सपुररन्त्टेन्त्डेन्त्टले ननवायह गनुय पदयछ ।  

• प्रत्येक हप्ता कुनै एक नननश्चत बार, समय तथा स्थान तोकी सवैलाइ सहभागी हुन पे्रररत गनुय पने हुन्त्छ ।  

• काययक्रम भएको नदनमा सहभागीहरुलाइ नचया खाजाको ब्यवस्था गने र अवश्यक सन्त्दभय पसु्तक तथा र्ैनिक 

सामाग्रीहरुको जोहो गने ।  

• CME को समय डेढ घण्टा दनेख दइु घण्टा सम्मको हुनेछ ।  

• अवश्यकता तथा सम्भव भएमा ऄस्पताल भन्त्दा वानहरका नवषय नवज्ञहरु बोलाइ समय समयमा  CME 

संचालन गनय सनकने छ ।  

• CME संचालनका लानग एईटा छुटै्ट माआन्त्यटू खडा गनुय पने हुन्त्छ । ईि माआन्त्यटूमा तपनसल बमोनजमको कुराहरु 

समावेर् भएको हुनेछ ।  

o नमनत ईल्लेख गनेः साल/मनहना/गते/बार/समय 

o ईि नदनको CME को संयोजक / प्रमखु को हो ईल्लेख गनेः 

o ईपनस्थतहरुको नववरण सनहतको नाम, थर, पद, संस्था जनाइ ईपनस्थतहरुको दस्तखत गराईन े

o CME काययक्रममा ईठेका/ईठाइएका तथा छलफल भएका मखु्य मखु्य नवषयबस्तुहरु के के हुन क्रमबद्ध 

रुपमा ईल्लेख गने  

o CME संचालन भएको नदनको माआन्त्यटूमा सोही नदन संयोजक / प्रमखुबाट प्रमानणत गराईने  

पनुश्चः CME संचालन भएका नदनमा न्त्यनूतम सेवा मापदण्डहरुको बारेमा समेत छलफल गनय सनकनेछ ।  

• परुा रकम खचय नभइ बांकी रहमेा ऄस्पतालको सेवा सदुृढ गनय ईल्लेख भएका ऄन्त्य नक्रयाकलापहरु तानलकको 

बुंदा नं. ४ दनेख १० सम्मका नक्रयाहलापहरुमा खचय गनय सनकने । 

३. ऄस्पताल तथा ऄस्पताल पररसरको सर सफाईका लानग ज्याला खचि 

• ऄस्पताल तथा ऄस्पताल पररसर सधै सफा रहकेो हुन ुपदयछ । ऄस्पतालको गेटबाट नभर पस्दा ऄस्पतालको 

वातावरण सफा, स्वच्छ दनेखन ुपने हुन्त्छ । कनतपय ऄस्पतालको पररसरमा खाल्डा खलु्टी परेको , पानी जमेको, 

ऄनावश्यक रुपमा झारपात, बोट नवरुवाहरु ईम्रीएको, औषधी तथा औषधीजन्त्य सामग्रीका बोतलहरु , नस्िपहरु, 

पानीका बोतल , नवरामीले प्रयोग गरी सकेपछी नमकायएका सामग्रीहरु अनद यर तर छररएर रहकेो हुन ुहुदंनै । 

त्यसैगरी ऄस्पताल पररसरमा ऄनावश्यक तथा बेकारका आटा , ढुंगा, माटो, बालुवा, काठपातहरु त्यनतकै 

फानलएर ऄस्पताल पररसर तथा ऄस्पताल भवनहरु नराम्रो , नजणय तथा फोहर दनेखएको पाइएको छ । ऄझ भन्त्न ु

पदाय ऄस्पतालका नभरी भागहरुमा माकुराको जालो , ऄनावश्यक डोरी , धागा, प्लानिक जन्त्य सामग्री तथा 

नवनग्रएका थोनरएका औजार ईपकरणहरु त्यनतकै लथानलंग ऄवस्थामा रानखएको फानलएको दनेखनमा अएका 

छन ्। ऄस्पताल भवन नभरका झयाल , ठोकाहरुमा मनहनौ , बषौ दनेख सफा नगररएको , नपनुछएको तथा 

चराचरुुङ्गीहरुले गडु बनाएका, जथाभावी फोहर गरेको दनेखएका छन ् 

• पनहलो बुंदामा ईल्लेख भएका र सो भन्त्दा बाहके ऄन्त्य नवनभन्त्न कुराहरुले गदाय ऄस्पताल तथा ऄस्पताल पररसर 

अफै रोगी तथा रोग ननम्त्याईने , जोनखम यिु स्थानको रुपमा रहने , नराम्रो, नसहुाईदो तथा भद्धा दनेखने समेत 

हुन्त्छ ।  

• यस नर्षयकको रकमबाट कुनै वाह्य ब्यनिलाइ अंनर्क रुपमा (ज्याला दारीमा) काममा लगाईन सनकनेछ र 

ननजहरुको डोर हानजर बनाइ पाररश्रनमक (ज्याला) नदन सनकने छ ।   

• यस नर्षयकमा रानखएको रकमबाट प्रनत नदन एक दनेख नतन जना सम्म मनहनामा बढीमा १० नदन सम्म डोर 

हानजरमा अवश्यक पने र दनेखएका कायय गराईन सनकने छ ।  

• ऄस्पताल तथा ऄस्पताल पररसरमा के के कायय गने हो एनकन गने र सो काययका लानग के कनत ब्यनि वा नदन 

अवश्यक पने हो सो एनकन गरी कायय गराईन ुपने हुन्त्छ । यस काययको लानग ब्यनिलाइ काममा लगाईने र 

ननजको डोर हानजर ऄद्यावनधक गने नजम्मा ऄस्पताल ननसयङ आन्त्चाजय वा ऄस्पताल ब्यवस्थापन ऄनधकृतको 

हुनेछ । ननजले अवश्यक परेमा सहयोगीको रुपमा स्टोरमा कायय गने स्टोर नकपरको सहयोग नलन सक्नहुुनेछ । सर 

सफाइ भए÷नभएको ऄनगुमन सनुननश्चत गने कायय मेनडकल सपुररण्टेण्डेण्टकले गनुय पनेछ ।  

• यनद यस नर्षयकमा छुट्याइएको रकम खचय नभइ बांकी रहने ऄवस्था अएमा ऄस्पतालको सेवा सदुृढ गनय 

ईल्लेख भएका ऄन्त्य नक्रयाकलापहरु तानलकको बुंदा नं. ४ दनेख १० सम्मका नक्रयाहलापहरुमा खचय गनय सनकने  
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४. भौनतक सरंचनाको ममित सधुार  

• ऄस्पतालको सेवा प्रवाहमा महत्वपणूय भनूमका ननवायह गने भवन वा भौनतक संरचना ईपयिु भएन भने सेवा 

प्रवाह गनयमा ऄवरोध ईत्पन्त्न हुन्त्छ । ऄस्पतालको गरुु योजनालाइ समेत मध्यनजर गद ैभौनतक संरचनाहरुको 

ननयनमत ममयत सधुारका लानग ऄस्पतालहरुको सदुृढीकरण तथा सेवा संचालन गनय तोनकएको नर्षयकमा प्राप्त 

भएको रकमबाट खचय गनय सनकनेछ ।    

• प्रत्यि सेवा संचालन हुने किहरुलाइ पनहलो प्राथनमकतामा रानख कायय गनुय पनेछ । जसऄन्त्तगयत भवनको 

ऄवस्था ऄनसुार झयालढोका , भइु, नभिाहरु, नसनलङ, ल्याव, एक्सरे, आमरजेन्त्सी, ओ.नप.डी., आण्डोर, ओ.टी., 

प्रसनूत कि, प्रनतिालय, र्ौचालय अनदको ममयत सधुार मखु्य रुपमा पदयछन ्। 

• ऄस्पतालको साआनवोडय दनेख नलएर सेवा नदने भवनहरु , अवास भवन, प्रत्येक वाडयहरु, कोठाहरु, बेड लगायत 

प्रत्येकमा नाम वा नम्बर ऄद्यावनधक गनुय पने । त्यसैगरी ऄस्पतालको नागररक वडापर नबनाएको भएमा सो 

समेत तयार गरी राख्न ुपनेछ । तर नवगत बषयमा यो कायय भै सकेको छ भने यस अ.ब.मा अवश्यक नपने ।     

• ऄस्पताल भवन तथा पररसर नभर पयायप्त मारामा ईज्यालो हुने गरी ब्यवस्था नमलाईन ुपनेछ ।  

• ऄस्पताल भवन तथा पररसर नभरका संरचनाहरुमा रंगरोगन गनय सनकनेछ । 

• ऄस्पताल पररसर नभरको बाटो, ररटेननङवाल, कम्पाईण्डबाल, काडेतार अनदको ममयत सधुार काययमा खचय गनय 

सनकनेछ ।  

• भौनतक संरचनाको ममयत सधुार गने काययमा खचय गदाय भवन नवभाग वा ऄन्त्तगयतका कायायलय वा नजल्ला 

प्रानवनधक कायायलयबाट नवस्ततृ लागत नस्टमेट गराइ प्रचनलत अनथयक प्रर्ासन सम्बन्त्धी ऐन ननयम बमोनजम 

गनुय पनेछ । 

• स्वास््य संस्थाजन्त्य फोहर ब्यवस्थापनको लानग कुनै कोठा नबनाएको भएमा यस नर्षयकबाट साधारण प्रकारको 

नटनको छाना जाली प्रयोग गरर कोठा बारेर फोहरको ब्यवस्थापन सरुुवात गनय सनकन्त्छ ।  

• रकम बांकी रहने ऄवस्था अएमा ऄस्पतालको सेवा सदुृढ गनय ईल्लेख भएका ऄन्त्य नक्रयाकलापहरु तानलकको 

बुंदा नं. ४ दनेख १० सम्मका नक्रयाहलापहरुमा खचय गनय सनकने । 

५. ऄस्पतालजन्य फोहोर मैला ब्यवस्थापन तथा सकं्रमण रोकथाम  

ऄस्पतालबाट ईत्पन्त्न हुने साधारण र हाननकारक फोहोरमैलालाइ ईनचत तवरले छुट्याएर ब्यवस्थापन गरेमा मानव 

स्वास््य र वातावरणमा ऄव्यवनस्थत फोहोरमैलाबाट हुने ऄसरबाट बचाईन सनकन्त्छ । ‗फोहोरमैला ब्यवस्थापन ऐन 

२०६८‘ ले फोहरमैलालाइ ब्यवनस्थत रुपमा नवसजयन गनुय पने बारे काननुी प्रावधान खडा गरेको छ । साथै  Health 

Care Waste Management Guideline 2014 ले स्वास््य संस्थाजन्त्य फोहरमैलाको ईनचतरुपमा संकलन , 

भण्डारण र नवसजयन अनदबारे ईल्लेख गरेकोछ । तसथय प्रत्येक ऄस्पतालहरुले ऄननवाययरुपमा  Health Care 

Waste Management Guideline 2014 (Ministry of Health and Population, Department of 

Health Services) मा ईल्लेख गरे ऄनसुार स्वास््य संस्थाजन्त्य फोहर मैलाको ब्यवस्थापन गनुय पदयछ । यसै 

सन्त्दभयमा चालु अ.ब.मा  यस नक्रयाकलाप ऄन्त्तगयत छुट्याइएको बजेटको पररनधनभर रहरे ऄस्पतालले ननम्न 

नक्रयाकलापहरु गनय सनकने छ ।  

• स्वास््य संस्थाजन्त्य फोहोरमैला ब्यवस्थापन काययदल गठन गनुय पने हुन्त्छ । ऄस्पताल नभर फोहोरमैला 

ब्यवस्थापनको लानग छुट्याएको रकमलाइ १०० प्रनतर्त मानी १० प्रनतर्त सम्म स्वास््य संस्थाजन्त्य 

फोहोरमैला ब्यवस्थापन काययदलको ननयनमत बैठकको लानग खचय गनय सनकने छ । यसै १० प्रनतर्त नभरबाट 

स्वास््य संस्थाजन्त्य फोहोरमैलाको जानकारी नदने ईदशे्यले गररने छलफल/बैठक संचालन गदाय प्रचनलत अनथयक 

प्रर्ासन सम्बन्त्धी ऐन ननयम बमोनजम खचय गनुय पनेछ । बांकी ९० प्रनतर्त बजेट फोहोरमैला ब्यवस्थापनको 

लानग (नेपाल सरकार , स्वास््य मन्त्रालयको  Health Care Waste Management Guideline 2014 

ऄनसुार सामग्रीहरु खररद गनुय पदयछ । खरीद गनुय भन्त्दा ऄगाडी औजार ईपकरणहरुको मौज्दात सनूच तयार गरी 

चालु हालतमा रह ेनरहकेो हरेी संचालनमा नअईने भएमामार , प्रनतस्थापन वा औजार ईपकरणहरु नै नभएमा 

नयां खररद गनय सनकने छ । 

• बांकी रहकेो ९० प्रनतर्त बजेट फोहरमैला ब्यवस्थापनको लानग  Health Care Waste Management 

Guideline 2014 मा ईल्लेख गररए बमोनजम सामग्रीहरु खररद गनुयपदयछ । गत अ.ब.हरुमा ऄटोक्लेभ मेनसन 

खररद भैसकेको भए सो ऄटोक्लेभ मेनसन पनुः यस बषयको बजेटबाट खररद गनय पाआने छैन । सो खररद गररसकेको 

ऄटोक्लेभबाट ननदनेर्कामा नदइए बमोनजम स्वास््य संस्थाजन्त्य फोहरमैलाको ब्यवस्थापन गनुयपदयछ । ऄटोक्लेभ 
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मेनसन खररद हाल सम्म पनन नगरेको भएमा चालु अ.ब.को बजेटबाट सवयप्रथम ऄटोक्लेभ खररद गनुय पदयछ । यो 

ऄटोक्लेभ मेनसन स्वास््य संस्थाजन्त्य जोनखमयिु फोहरमैला ननमयनलकरण गने ईदशे्यमा मार प्रयोग गनुय पदयछ । 

ऄन्त्य सामग्रीहरु खररद गनै पने भएमा ननम्न नलनखत प्राथनमकता क्रमऄनसुार सामग्री खररद गनुय पदयछ ।  

o ऄटोक्लेभ मेनसन जोनखमयिु फोहरमैला ननमयलीकरणको लानग मार । 

o Needle Cutter  

o फोहोरहरु वाडयबाट स्टोरेज िेरमा ओसारपसार गनयको लानग िनलहरुको ब्यवस्था गनुय पदयछ । साथै वाडय 

नभरको लानग नवनभन्त्न Container राखी िली बनाईनपुदयछ । वाडय नभरको िली र ओसारपसार गने िली 

दइु फरक फरक प्रकारका िलीहरु हुन ्।  

o Health Care Waste Management Guideline 2014 मा ईल्लेख भए ऄनसुार नवनभन्त्न रंगका 

वानल्टनहरु खरीद गनुय पदयछ, साथै नचम्टा, वाटाहरु अवश्यकता ऄनसुार खरीद गने ।  

o जोनखमयिु र जोनखम रनहत फोहोर Waste Disposal area मा राख्नको लानग ठुला रमहरु 

अवश्यकता ऄनसुार खरीद गनय सनकनेछ ।  

o यस नर्षयकमा प्राप्त बजेटबाट बढीमा रु. ४० (चानलस) हजार सम्म मारको खचय गने गरी फोहोरमैलामा 

कायय गने स्वीपर , नक्लनर र ऄन्त्य ब्यनिको लानग बटु , एप्रोन, मास्क, ग्लोब्स, टोपी सनहत क्लोररन 

सोलुसन/पाईडर, नफनेल खरीद गनय सनकनेछ ।  

o मानथ बुंदागत (क्रम ऄनसुार) ईल्लेख गरेबमोनजम सामग्री खररद गनुय नपरेमा जस्तैः ऄटोक्लेभ मेनसन , 

Needle Cutter िली अनद खररद गनुय नपरेमा मार बांकी रकम बायो ग्यांस प्लान्त्ट नवकास काययमा खचय 

गनय सनकनेछ ।  

नोटः  

• यस नर्षयकमा छुट्याइएको बजेट ऄन्त्य प्रयोजनमा खचय गनय पाआने छैन ।  

• खाल्डो खन्त्न,े ढल सफा गन,े बगैंचा बनाईन,े बाटो सफा गने अनद काययमा खचय गनय पाआदनै ।  

• फोहोरमैला ब्यवस्थापनका िेरमा बजेट खचय गने नक्रयाकलापहरु ननधायरण गदाय ऄस्पतालजन्त्य फोहोरमैला 

ब्यवस्थापन काययदलका पदानधकारीहरु समेतलाइ बैठकमा अमन्त्रण गरी ननणयय गनुय पनेछ  

• ऄटोक्लेभ मेनसन खररद गररसकेको भए र सो ऄन्त्य काययमा प्रयोग भै रहकेो छ भने हाननकारक फोहरमैला 

ननमयनलकरणको लानग सो ऄटोक्लेभ प्रयोग गनुय पदयछ ।  

• Health Care Waste Management Guideline 2014 (Ministry of Health and Population, 

Department of Health Services) WWW.mohp.gov.np मा रानखएको छ  

६. ऄस्पतालको लानग ऄत्यावश्यकीय नवदु्यत, खानेपानी तथा ढल ननकास ब्यवस्थापन  

नवगत बषयहरु दनेखका नवद्यतु महसलु बक्यौता लगायत पयायप्त मारामा खानेपानीको अपनूतय हुन नसकी कनतपय 

ऄस्पतालहरुको सरसफाइ , सेवा प्रदान अनद लगायतका काययमा कनठनाइ भइरहकेो ऄवस्था छ । यसका साथै 

प्रयोग भइसकेको पानी , ऄन्त्य तरल पदाथय र ढलको ईनचत ननकास नभइ ऄस्पताल पररर्र नै दगुयनन्त्धत भइ 

संक्रमणको जोनखम रहकेो दनेखएकोछ । तसथय खानेपानी तथा ढल ननकास ब्यवस्थापनका लानग यस नर्षयक 

ऄन्त्तगयतमा रकम खचय गने गरी नवननयोजन गररएको छ । जस ऄन्त्तगयत ननम्ननलनखत कायय गनय सनकनेछ । 

• ऄस्पतालको लानग ननयनमत नवद्यतु अपनूतयको ब्यवस्था गनुय पने हुन्त्छ । यस्का लानग ऄस्पतालको नाममा 

बक्यौतामा रहकेो रकम यस नर्षयक नं. ६ मा छुट्याइएको प्रनतर्तको रकमबाट भिुानी गनय सनकन्त्छ तर सो 

भिुानी गनुय भन्त्दा पनहले ऄस्पतालले ईनचतरुपमा नवद्यतु खपत गने नवषयमा योजना बनाईन ुपने छ ।  

• कमयचारीहरुको ब्यनिगत प्रयोगमा रहकेा अवास भवन तथा कोठाहरुमा नवद्यतुको नमटर /सवनमटर जडान गने । 

ईि नमटर /सवनमटरबाट ईठेको रकम सम्बनन्त्धत कमयचारीहरुले नै भिुानी गनुय पने गरी ब्यवस्था नमलाईने । 

कमयचारीहरुको ब्यनिगत प्रयोगमा रहकेा अवास भवन तथा कोठाहरुको नवद्यतुको महर्लु भने यस नर्षयकबाट 

भिुान गनय पाइने छैन ।  

• पानी अपनूतय, सरसफाइ, ऄस्पतालजन्त्य लुगाफाटाको सरसफाइ, नवरामीहरुको लुगाफाटोको सरसफाइ, नवरामी 

तथा कुरुवाहरुको नहुाइधहुाइ , पानीको महुानको ब्यवस्था , पानीको पाइप ब्यवस्था , पानी ट्यांकी वा 

ऄण्डरग्राईण्ड पानी टयांकी ननमायण वा पानी टयांकी खरीद , धारा तथा बेनसन/नसंक वा ढल ननकास अनद धारा , 

पाआपलाइनको ममयत सधुार , प्लनम्बङ, धाराको नमटर राख्न , पानी तान्त्ने पम्प प्रयोग गनय , नवरामीहरुको 

लुगाफाटोको सरसफाआमा प्रयोग हुने वानसङ मेनसन , अवश्यकता ऄनसुार वाटर पम्प खररद तथा जडान गनय 
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अनदमा खचय गनय सनकनेछ ।  

• ऄस्पतालको प्रसव कि/सतु्केरी किमा तातो न्त्यानो हुने ब्यवस्था गनय ।  

• ऄस्पतालको र्ौचालय, र्ौचालयमा पयायप्त पानी तथा र्ौचालयबाट ननस्कने फोहोरमैलाको लानग ईनचत ढल 

ननकासको ब्यवस्था गनय ।  

• रकम बांकी रहने ऄवस्था अएमा ऄस्पतालको सेवा सदुृढ गनय ईल्लेख भएका ऄन्त्य नक्रयाकलापहरु तानलकको 

बुंदा नं. ४ दनेख १० सम्मका नक्रयाहलापहरुमा खचय गनय सनकने । 

७. नललननकल सेवा नवस्तार/औजार उपकरण खररद 

मौजदुा औजार ईपकरणहरु तथा नवनभन्त्न ननकायहरुबाट प्राप्त भएका औजार ईपकरणबाट सेवा प्रदान गनय ऄपगु भइ 

ननयनमत सेवा संचालनमा बाधा पनुगरहकेो ऄवस्थामा ती ईपकरणहरुको प्रनतस्थापन वा नयां खरीद कायय लानग यस 

नर्षयक ऄन्त्तगयत रकम नवननयोजन गररएको छ ।  

• खरीद गनुय भन्त्दा ऄगाडी औजार ईपकरणहरुको मौज्दात सनूच तयार गरी चालु हालतमा रह ेनरहकेो हरेी 

संचालनमा नअईने भएमामार प्रनतस्थापन वा औजार ईपकरणहरु नै नभएमा नयां खररद गनय सनकनेछ । 

ऄस्पतालले खररद गने औजार ईपकरणहरुको सचूी न्त्यनूतम सेवा मापदण्ड  (Minimum Service 

Standards) लाइ मध्यनजर गनुय पनेछ । साथै यसरी खररद गररने औजार ईपकरणहरु स्वास््य सेवा नवभागले 

ननधायरण गरेको स्पेनर्नफकेसन  (spec.dohslmd.gov.np मा ईपलब्ध छ) बमोनजम खररद गनुय पने छ । साथै 

खररद गनुय पवूय स्वास््य सेवा नवभागले कुनै औजार ईपकरण त्यस ऄस्पतालमा पठाईने योजना वा पठाईंद ैछ वा 

छैन सो को एनकन पश्चात मार प्रनक्रया ऄगाडी बढाईने । पठाईने योजनामा छ भने ईि औजार ईपकरण खररद 

नगने ।  

• एक्सरे, ऄल्िासाईण्ड, आ.सी.जी. मेनसनहरुको ननयनमत ममयत सधुार , एक्सरे नफल्म , डेभलपर नफक्सर , 

ऄल्िासाईण्ड, आ.सी.जी.का लानग जेल, पेपरहरु अनद खररद गनयमा खचय गनय सनकने छ ।  

• प्रयोगर्ाला सेवा संचालन भै रहकेा कोठाहरुको ममयत सधुार , रंगरोगन लगायत अवश्यक सानानतना (केन्त्रबाट 

अपनूतय नहुने खालका सामग्रीहरु, केनमकल्स, ररएजेण्ट, अनद) सामग्रीहरुमा खचय गनय सनकनेछ  

• ब्यवस्थापन महार्ाखाबाट ऄस्पताल औजार /ईपकरण ममयत संभार कायय प्रारम्भ भै सकेको ऄवस्थामा सो 

ऄवनधभर ममयत गने नजम्मा पाएको संस्थाबाट ममयत संभार गराईन ुपनेछ र सो संस्था माफय त ममयत सधुार काययका 

लानग संझौतामा ईल्लेख नभएका ईपकरण तथा स्पेयर पाटयसहरु भने सम्बनन्त्धत ऄस्पतालहरुले नै यस 

नक्रयाकलाप लगायत ऄन्त्य श्रोतहरुबाट ब्यवस्थापन गनुय पनेछ । बायोमेनडकल औजार ईपकरणहरुको वारेन्त्टी 

तथा ग्यारेण्टी ऄवनधमा सम्बनन्त्धत सप्लायसयबाटै ननयमानसुार ममयत सधुारको कायय गराईने पनेछ । 

• रकम बांकी रहने ऄवस्था अएमा ऄस्पतालको सेवा सदुृढ गनय ईल्लेख भएका ऄन्त्य नक्रयाकलापहरु तानलकको 

बुंदा नं. ४ दनेख १० सम्मका नक्रयाहलापहरुमा खचय गनय सनकने । 

८. ऄस्पतालमा फामेसी स्थापना सचंालन तथा सदुृढीकरण 

ऄस्पताल फामेसी सेवा ननदनेर्का , २०७२ ले नननदयि गरे बमोनजम ऄस्पतालहरुले नवरामी तथा सेवाग्राहीहरुलाइ 

गणुस्तरीय फामेसी सेवा प्रवाह एवं संचालन गनुय पने छ ।  

• ऄस्पतालको फामेसीमा औषनध र औषनधजन्त्य सामग्रीहरु न्त्यनूतम सेवा मापदण्ड  (Minimum Service 

Standards) को ऄनसुचूीमा ईल्लेख भए बमोनजमका ननयनमत ईपलब्ध गराईने सनुननश्चतता गनुय पने छ ।  

• ऄस्पताल फामेसी सेवा ननदनेर्का, २०७२ यसै ननदनेर्कामा समावेर् गररएको छ । सोही बमोनजम ऄस्पतालले 

अफ्नै फामेसी ऄननवायय रुपमा संचालनमा ल्याईन ुपनेछ  

९. ऄस्पतालको स्वास््य ब्यवस्थापन सचूना प्रणाली सदुृढीकरण 

ऄस्पतालबाट ईपलब्ध भएका सेवा सनुवधाहरुको सनह तररकाले रेकनडयङ तथा ररपोनटयङ गरी ऄस्पतालको सेवा 

प्रवाहको बारेमा जनमानसमा सचूना प्रवाह गनुय पदयछ । ऄस्पतालबाट नदआने सेवाको ऄनभलेखन प्रणाली 

ऄद्यावनधक र दरुुस्त भएन भने ऄस्पतालले जनतसकैु राम्रो सेवा नदए पनन सो को जस ऄस्पताललाइ जांदनै । त्यसैले 

ऄस्पतालबाट नदआने सेवाहरुको सचूना ब्यवनस्थत गनयका लानग यस नर्षयक ऄन्त्तगयत ४ प्रनतर्त सम्म रकम खचय गनय 

सनकने प्रस्ताव गररएको छ ।  

• यस र्ीषयकबाट सचूना ब्यवनस्थत गनयका लानग मेनडकल रेकडय र्ाखामा अवश्यक नवनभन्त्न 

काडय/नस्लपहरु/रनजिर (केन्त्रबाट अपनूतय हुने भन्त्दा बाहके) , पेपरहरु, कम्प्यटूर (डेस्कटप) , नप्रन्त्टर, य.ूपी.एस., 

स्क्यानर, आमेल, आन्त्टरनेट सेवा अनद जडान तथा संचालन गनय सनकनेछ । त्यसैगरी अवश्यक पने भौनतक 
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पवूायधारहरुमा दराज, पेसेन्त्ट फाआल, यायक, टेबलु, कुसीमा खचय गनय सनकने छ । (यो कायि गत बषिनै भै सकेको 

भए यस बषि गनुि अवश्यक छैन) ।  

• यनद ऄस्पतालमा मेनडकल रेकडयरको दरवन्त्दी छ तर कमयचारी छैनन ्भने ऄथवा ऄस्पताल नामाकरण भएका तर 

दरबन्त्दीनै नभएको ऄवस्थामा ऄस्पतालका ऄन्त्य पदका कमयचारीबाट मेनडकल रेकडयको ननयनमत रेकनडयङ 

ररपोनटयङ गनय तोनकएको पदानधकारीलाइ यस र्ीषयकमा छुट्याइएको रकमलाइ ननयनमत कामकाजको ऄनतररि 

कायय गरेवापत ननजलाइ थप आन्त्सेनन्त्टभ सनुवधाको ब्यवस्था गनय सनकने छ ।  

• स्वास््य सेवा नवभागले तोकेको ढाचामा ऄस्पतालले ऄननवायय रुपमा ऄनलाआन डाटा आन्त्िी गनुय पने छ  

• ऄस्पतालको डाटालाइ चार चार मनहनामा नवशे्लषण गरी छलफल गनुय पने । 

• यस नर्षयकको रकमबाट ऄस्पतालको पेनजङ नसिम स्थापना साथै ऄस्पतालले नदने सेवा सनुवधा , समय 

अनदका बारेमा स्थानीय एफ एम बाट प्रचार प्रसार गनय सनकनेछ ।  

• रकम बांकी रहने ऄवस्था अएमा ऄस्पतालको सेवा सदुृढ गनय ईल्लेख भएका ऄन्त्य नक्रयाकलापहरु तानलकको 

बुंदा नं. ४ दनेख १० सम्मका नक्रयाहलापहरुमा खचय गनय सनकने । 

१०. नवरामीहरुका लानग ऄन्य सेवा सनुवधाहरु सदुृढीकरण गनिः 

मानथ ईल्लेनखत नक्रयाकलापहरु बाहके ऄस्पतालको ऄन्त्य सेवा सनुवधाहरु सदुृढीकरण गनय तथा अकनस्मक सेवा 

संचालनका लानग सामग्रीहरु , ननयनमत खानेपानीको ब्यवस्था , औषनध (लाआफ सेनभङ) लगायत तन्त्ना , तनकया, 

नसरक, कम्बल, तनकयाको खोल, अकनस्मक किको लानग पदाय, बेडसाआड पदाय, पयायप्त ईज्यालोको लानग बनिहरु, 

ऄस्पताल पररसरमा खम्बा (पोल) सनहतको सोलार बिी , अनद काययका लानग यस नर्षयक ऄन्त्तगयत ५ प्रनतर्त 

सम्म रकम खचय गनय सनकनेछ ।   

ऄन्तमा : 

मखु्यत नमनत २०७१ /०८/२१ मा माननीय स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रीस्तरीय ननणययबाट स्वीकृत भएको 

ऄस्पताल को न्त्यनूतम सेवा मापदण्ड (Minimum Service Standards) लाइ पणूयरुपमा ऄध्ययन गरी सो मा 

ईल्लेख भएका नवषयहरुलाइ प्राथनमकताका साथ कायायन्त्वयन गनुय पने हुन्त्छ ।  

यस नक्रयाकलाप अ.ब. २०७१।०७२ दनेखकै ननरन्त्तरताको रुपमा रहकेोले ऄस्पतालबाट ईपलब्ध सेवा प्रवाहलाइ 

ननयनमत, गणुस्तरीय र भरपदो बनाईन कमयचारीका साथै ऄस्पतालसंग सरोकार राख्ने नवनभन्त्न ननकायहरु सनहतको 

बढीमा १३ जना सम्मको पदानधकारीहरु रहने गरी एक सनमनतको पररकल्पना गररएको नथयो । तर स्वास््य तथा 

जनसंख्या मन्त्रालयले हालैका नदनमा ऄस्पताल नवकास /सहयोग सनमनतहरु नवगठन गरर सकेको सन्त्दभयमा 

ऄस्पतालहरुलाइ ब्यवनस्थत, गणुस्तरीय र सेवाग्राही केनन्त्रत बनाईन प्रत्येक ब्यनि त्यसमा पनन सम्बनन्त्धत स्थानीय 

सरोकारवाला पदानधकारीहरुको महत्वपणूय भनूमका रहने हुदंा प्राप्त रकम खचय गनुय ऄनघ एक कायय संचालन सनमनत 

गठन गरी मानथ ईल्लेनखत १ दनेख १० नम्बर सम्मका नक्रयाकलापहरुमा केनन्त्रत रही बैठकबाट छलफल तथा 

ननणयय गरी कायय प्रभानवकारी रुपमा गने ब्यवस्था नमलाईन ईपयिु हुनेछ । 

 

५. कायगक्रमको नाम : स्वास््य चौकीस्तरमा औजार ईपकरण, फवनगचर साथै स्वास््य ससं्था ममगत सधुार  

पररचय स्वास््य संग सम्वनन्त्धत नवनभन्त्न तहका कायायलयहरु जस्तै ऄस्पताल , प्राथनमक स्वास््य केन्त्रहरु , स्वास््य 

चौकीहरु अनदको भवन स्वास््य सेवा नवभागको नसफाररसमा सहरी नवकास तथा भवन ननमायण नवभागले नवगत 

वषयहरु दनेखनै ननमायण गद ैअएको छ । तर नयााँ बनेका भवनहरुमा फननयचरहरुको ऄभावले नत संस्थामा रहरे काम 

गने कमयचारी वा स्वास््यकमी सवैलाइ कायय संचालनमा ऄफ्ठयारो भएकोले नवगतका वषयहरु दनेखनै यस 

नर्षयकमा केही रकम नवननयोजन हुाँद ैअएकोमा यस अ.व. २०७५ /०७६ मा नयां ननमायण सम्पन्त्न भइ सम्बनन्त्धत 

स्वास््य संस्थाहरुको स्वानमत्वमा हस्तान्त्तरण हुने स्वास््य संस्थालाइ फननयचर खररद गनय /अवश्यक पने औजार 

ईपकरण खररद गनय साथै परुाना स्वास््य संस्थाहरुको ममयत सधुार काययका लानग यस अ.ब.मा सवै स्थानीय 

तहहरुमा प्रनत स्थानीय तह रु. १ लाखका दरले रकम नवननयोजन भएको छ । यस रकममा स्थानीय तह स्तरबाट 

थप गरी अवश्यकता ऄनसुार औजार ईपकरण, फननयचर साथै स्वास््य संस्थाहरुको ममयत सधुार गने प्रयोजनाथय यो 

रकम खचय गनय सनकनेछ ।  

ईदशे्य कायायलयबाट प्रदान गररने सेवा प्रवाहमा सनुवधा पयुायईन औजार ईपकरण , फननयचर साथै स्वास््य संस्थाहरुको 

ममयत सधुार गरर स्वास््य संस्थाहरुलाइ भौनतक रुपमा सदुृढ गने ।  

ऄपेनित प्रनतफल औजार ईपकरण, फननयचर साथै स्वास््य संस्थाहरुको ममयत सधुार भइ स्वास््य सेवा प्रवाहमा सधुार हुनेछ ।  
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सञ्चालन 

प्रनक्रया 

कायय संचालन नवनधः 

• खररद गदाय स्वास््य संस्थाहरुमा रहकेो नवद्यमान मौजदात नस्थती नलन ुभइ दोहोरो नपने गरर खररद प्रकृया 

वढाईन ुपने छ ।  

• खररद कायययोजना ऄनरुुप औजार ईपकरण , फननयचरको स्पेनर्नफकेसन तयार गनुयका साथै ऄनमुानीत मलू्य 

समेत खलुाईन ुपने छ ।  

• खररद योजनामा सोफासेट र ररभल्भीङ्ग नचयर जस्ता फननयचर सामाग्रीलाइ प्राथनमकता नदन नहुने । नवद्यमान 

फननयचरलाइ समेत ईपयोग गरी स्वास््य सेवा प्रवाह र सेवाग्राही लाइ मध्यनजर राखी नयााँ फननयचर खररद गनुय 

पने छ ।  

• औजार ईपकरण, फननयचर ईपलव्ध गराईाँदा ईि स्वास््य संस्थाहरुलाइ ऄत्यावस्यक भएका मा मार ईपलव्ध 

गराईन ुपनेछ ।  

• स्वास््य संस्थाहरुको ममयत सधुार गनुय पने औनचत्य हरेेर मार ममयत सधुारमा खचय गनय सनकने छ ।  

 

६. कायगक्रमको नाम : स्थानीय तहका स्वास््य यूवनटमा डी.एच.अइ.एस. २ वसिम सेटऄपका लावग कम्प्यूटर 

 खररद  

पररचय एकीकृत स्वास््य व्यवस्थापन सचूना प्रणाली माफय त सरकारी, गैरसरकारी तथा ननजी स्वास््य संस्थाहरुबाट प्रदान 

भआरहकेो स्वास््य सेवाको सचूना एकीकृत रुपमा रानरिय स्तरसम्म संकलन हुाँद ैअआरहकेो छ । स्वास््य 

काययक्रमहरुको कुर्ल व्यवस्थापनका लानग गणुस्तरीय र भरपदो सचूना संकलन हुन ुऄपररहायय हुन्त्छ । यही ईद्दशे्य 

ऄनरुुप अ.ब. २०५१ /२०५२ दनेख एकीकृत स्वास््य व्यवस्थापन सचूना प्रणालीको सरुुवात भएको हो । यस 

प्रणालीले काययक्रमको योजना तजुयमा , कायायन्त्वयन तथा ऄनगुमन एवं मलू्याङ्कनका प्रत्येक चरणमा सचूनाको 

प्रयोगलाइ जोड नदएको छ । चालु अ.ब. २०७५ /०७६ मा दरे्भरका सवै ७५३ वटै स्थानीय तहहरु माफय त 

स्थानीय तह स्तरबाटनै ऄनलाआन डाटा आन्त्टी (e-Reporting) गनय यो काययक्रम रानखएको हो । चालु अ.ब. 

२०७५/०७६ को बानषयक काययक्रममा ईल्लेख भए ऄनसुार सवै स्थानीय तहहरुले तोनकए बमोनजम कम्प्यटूर सेट 

खररद गरी डी.एच.अइ.एस. २ कायायन्त्वयनमा ल्याईन ुपनेछ । स्थानीय तहहरुले अफ्नो कायायलयका लानग चानहने 

आन्त्टरनेट सेवा संचालनको लानग अवश्यक पने ईपकरण (Modem, Router अनद) खररद , जडान र आन्त्टरनेट 

महर्लुका लानग अवश्यक रकम सम्बनन्त्धत स्थानीय तहहरुलेनै ब्यवस्थापन गनुय पने हुन्त्छ ।  

ईदशे्य DHIS 2 सफ्टवेयरको लानग स्पेनर्नफकेर्न बमोनजम नयां कम्प्यटूर सेट खररद गने । 

ऄपेनित प्रनतफल नेपालको स्वास््य व्यवस्थापन सचूना प्रणाली (HMIS) लाइ सदुृढ गनय स्वास््य संस्थाहरुको संस्थागत रुपमा  

Online Data Entry & Reporting गने कायय हुने छ । 

 स्थानीय तह स्तरबाटन ैe-reporting गनय सनकने छ ।  

 DHIS2 सफ्टवेयरको प्रयोगबाट त्यांकको प्रयोग (Data Use) मा ऄनभबनृद्ध हुनेछ । 

 e-Based Data को प्रयोग गरी त्यांकीय गणुस्तरमा ऄनभवनृद्व हुने । 

 त्यांक प्रयोगकतायलाइ समयमा सचूनाहरु ईपलव्ध हुने ।  

सञ्चालन 

प्रनक्रया 

प्रचनलत सावयजननक खररद ननयमावली ऄनसुार ननम्न Specification बमोनजम कम्प्यटूर सेट खररद गनुय पनेछ 

खररद पश्चात DHIS2 सफ्टवेयर बमोनजम एक जना डाटा आनन्त्ि गने कमयचारीलाइ तानलम नदआने हुदंा जनत सक्दो 

चांडो खररद गरी सो को जानकारी सम्बनन्त्धत ननकाय (प्रदरे्) साथै स्वास््य सेवा नवभाग, ब्यवस्थापन 

महार्ाखामा जानकारी गराईन ुपनेछ । 
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Technical Specification 

 

Features Specifications 

Brand Dell/Lenovo/HP or other similar 

Product Desktop 

Model 

Processor Options 

 

Intel® 7th Generation Core™ i5-7400  

(6M Cache, up to 3.5 GHz) or higher 

Chipset Intel® H1 10 of higher 

Operating System Windows® 10 64-bit Professional Factory 

Preinstalled with recovery USD and should be 

Validate from desktop manufacture  

Monitor  18.5" wide screen LED compatible with both legacy and  

Current PCs via VGA and Display Port connectivity  

System Memory 8 GB DDR4 2400MHz scalable up to 32 GB GB  

Graphics options Intel® HD UMA Graphics or higher 

Hard Drive Options 1 X 1TB 7200rpm, SATA 3.5" hard drive 

and should support up to 6TB SATA 3.5" 

Optical Drive DVDRW, slim ODD tray type 9.5mm 

I/O Ports Front IO ports: (2) USB 3.0, universal audio jack 

Rear IO ports: (4) USB 3.0, universal audio jack 

VGA, 3-stack audio jacks supporting 5.1 surround sound, 

(2) PCIe x 1, PCIe x 16 additional rear IO port: PCI 

Multimedia Options  5 – in – 1 media card reader  

Connectivity Options Inbuilt wireless combo card (1x1 802.1 1 bgn/ac + BT4.0) : 

10/100/1000 gigabit Ethernet, Bluetooth v4.0 + LE 

Input Device Options Same Brand Optical keyboard  

Same Brand Optical Mouse 

Security Options McAfee Security Center, discrete TPM 2.0 

Power Supply 240W PSU (PFC, EPA) 

Warranty 1 year parts and Labor from OEM and must be mention on OEM authorization letter. Local vendor 

warranty will not be valid to select the bidder. 

Features Specifications 

Brand Canon / Brother / Epson or other similar 

Product Black & white laser Multifunction Printer  

Model 

Photo Copy  

Copy Type Monochrome Laser 

Copy Speed  Up to 18 / 19cpm (A4 / LTR) 

Copy Resolution  Speed priority mode : 600 x 400 dpi 

Resolution priority mode : 600 x 600 dpi 

Halftones  256 levels  

Warm up time (from power on) 10secs or less 

Recovery Time (from sleep mode) 2secs. or less (copy) 

0.3secs. or less (print) 

First copy time (FCOT) 12.0 / 11.8secs. (A4 / LTR) 
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UPS – 1 : At Least 30 minutes Back-UP 

 

कम्प्यटूर सेट खररद काययक्रम स्वीकृत बानषयक काययक्रममा रहकेो हुदंा यो नक्रयाकलाप प्रथम चौमानसक ऄवनध नभरै सम्पन्त्न गरी सक्न ु

पनेछ । दोश्रो चौमानसक ऄवनध नभरै प्रदरे् स्तरबाट DHIS 2 को तानलम सम्पन्त्न गरी स्थानीय तहबाट Data ऄपडेट गनुय पने हुन्त्छ । 

 

Paper Source 150-sheet cassette 

Peper Weight 60 to 163 g/m2 (cassette) 

Paper output 100 sheets (face down) 

Zoom 50 – 200 % in 10% increments 

Copy Size Platen : Up to A4 / LTR 

Copy features  2 on 1, ID card copy 

Copy Memory 64MB (Shared) 

Print 

Printer Type Monochrome Laser 

Printer Speed Up to 18 / 19 ppm (A4 / LTR) 

First Printout Time (FPOT) 7.8  / 7.7secs. (A4 / LTR) 

Print Language UFR II LT 

Print Resolution  Up to 600 x 600dpi, 1200 (equivalent) x 600dpi 

Print Memory  64MB (Shared) 

Scan 

Scan Type CIS 

Scan Resolution  Optical : Up to 600 x 600dpi 

Driver enhanced : Up to 9600 x 9600dip 

Colour Depth 24-bit 

Document Size Platen: Up to A4 

Compatibility  TWAIN, WIA 

Output File Format Win: Hi-Compression PDF, Searchable PDF, PDF, 

JPEG, TIFF, BMP Mac: PDF, JPEG, TIFF, BMP, PNG 

Pull Scan  Yes, USB 

Interface/Software  

Standard Interface USB 2.0 Hi-Speed 

USB Function  Print, Scan 

Operating System  Windows XP (32 /64-bit)*1, Windows 2000 

Windows 7 (32 / 64-bit)*1 Mac® OSX*2, Linux*3 

Windows Vista (32 / 64-bit)*1 

General Specifications   

LCD Display 7 Segment (1 digit) LED 

Power Consumption  Max: 960W 

During Operation: 450W 

Standby : 2.5W 

Warranty 1 year warranty for Manufacturer's. Authorization letter on name of office 

direct of through their authorized distributor of Nepal. 
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अपूवतग व्यवस्थापन कायगक्रम 

१.  कायगक्रमको नामः के्षरीय/प्रादेवर्क मेवडकल स्टोरहरु तथा स्थावनय तहहरुको लावग औषवध, भ्यावक्सन तथा 

 भ्यावक्सन जन्त्य सामग्री, ररप्यावकङ तथा ढुवानी र पुनःववतरण समेत 

पररचय कुनै पनन काययक्रमलाइ सफलता पवूयक सञ्चालन गनयको लानग अवश्यक औषनध, भ्यानक्सन, भ्यानक्सनजन्त्य 

सामग्रीहरु, औजार, ईपकरण, ऄनभलेख तथा प्रनतवेदन फारामहरू तथा ऄन्त्य सामग्रीहरू अवश्यक पररमाण, 

ईपयिु समय तथा तोनकएकै स्थान माईपलब्ध गराईन सनकएमा मार काययक्रमले ऄपेिा गरेको लक्ष्य हानसल गनय 

सक्दछ र  गणुस्तरीय स्वास््य सेवा प्रदान भइ स्वास््य संस्था प्रनत सवयसाधारण जनताको नवश्वास समेत बढ्दछ। 

प्रादनेर्क मेनडकल स्टोरहरुको लानग औषनध, भ्यानक्सन तथा भ्यानक्सनजन्त्य सामग्री, साधन, सामान, ररप्यानकङ 

तथा ढुवानी र पनुःनवतरण गनयका लानग यस र्ीषयक ऄन्त्तगयत बजेटको व्यवस्था गररएको छ। 

ईद्दशे्य • स्थानीय स्वास््य संस्थाहरुबाट गणुस्तरीय स्वास््य सेवा प्रदान गन े काययको लानग अवश्यक ननःर्लु्क 

ऄत्यावश्यक औषनधहरुको ननरन्त्तर अपनूतय । 

• स्थानीय स्वास््य संस्थाहरुमा औषनधको मौजदात कायम राख्न । 

• औषनधको रैमानसक नवतरण र पनूः नवतरण गन ेव्यवस्था नमलाईन । 

ऄपेनित प्रनतफल स्थानीय तह ऄन्त्तगयतका स्वास््य संस्थाहरुमा ननयनमत रुपमा औषनधहरु ईपलव्ध हुन े

संचालन गन े

ननकाय  

• प्रदरे् सरकार 

• महानगरपानलका, ईप महानगरपानलका, नगरपानलका, गाईपानलकाहरु 

संचालन नवनध • ऄन्त्तगयतका स्वास््य संस्थाहरू कनत दरुीमा छन ढुवानीको माध्यम (भररया, खच्चड, सवारी साधन अनद) के 

के छन?् एक पटक नननश्चत पररमाणमा (तौल। भारी) सामान ढुवानी गदाय कनत खचय लाग्छ अनदको नववरण 

तयार गरी बषयभरलाइ अवश्यक पन े रकमको लागत ऄनमुान तयार गनुय पदयछ। आनिमेट तयार गन ेफाराम 

ऄनसुचूी३ मासमावेर् गररएको छ। सो का लानग नजल्ला समन्त्वय सनमनत । स्थाननय ननकायबाट स्वीकृत 

ढुवानी दररेटलाइ अधार मान्त्न सनकने छ । 

• औषनध औजार ईपकरण ररप्यानकङ्ग तथा ढुवानी कायय एकीकृत ढुवानीको ऄवधारणा बमोनजम न ैसम्पन्त्न 

गनुय पदयछ ऄथायत ्ईपलब्ध गराईन ुपन ेस्वास््यका नवनभन्त्न काययक्रमका सरसामानहरू छुट्टा छुटै्ट ढुवानी नगरी 

सम्भव भए सम्म एकै पटक एकीकृत रुपमा ढुवानी गनुय पदयछ। 

• ढुवानी काययको लानग अवश्यक पन ेप्यानकङ सामग्रीहरू (जस्तै काटुयन, काटुयनटेप, माकय र),  प्यानकङ ज्याला 

अनद समेत यस काययक्रमऄन्त्तगयत खचय गनय सनकने छ। 

• यस बजेट नर्षयक ऄन्त्तगयत रानखएको बजेटलाइ मखु्य गरी औषनध, साधन तथा ईपकरणको ढुवानी तथा 

प्यानकङ सम्बन्त्धी काययमा मार खचय गनय पाआन ेछ। 

• स्वास््य संस्थाहरु बाट प्राप्त LMIS रैमानसक प्रनतवेदनको अधारमा स्वास््य संस्थामा भएको मौज्दातलाइ 

अधारमानी औषनध, साधनहरू रैमानसक रूपमा स्थानीय ननकायहरुमा (महानगरपानलका, 

ईपमहानगरपानलका, नगरपानलका र गाईपानलका सम्म) ननयनमत अपनूतय गन ेव्यवस्था नमलाईन ुपदयछ। 

• यो फाराम तयार गरी कायायन्त्वयनमा ल्याईन ुपदयछ। केन्त्रमा योफाराम पठाईन ुपदनै। 

• स्थानीय स्तरमा ढुवानी गन ेसंस्थाहरू रहकेो ऄवस्थामा नसलबन्त्दी दरभाईपर वा बोलपर अव्हान गरी ढुवानी 

सम्बन्त्धी कायय गनय सनकने छ। 

नववरण संकलन 

• स्वास््य संस्थाहरू बाट रैमानसक LMIS प्रनतवेदन संकलन गने रैमानसक समाप्त भएको पनहलो मनहनाको ७ 

गते दनेख१४ गते सम्म, 

• स्वास््य संस्थाहरू को माग तथा अवश्यकता ऄनसुार ननकार्ा गनुयपन ेपररमाण ननधायरण गरी ह.फा. तयार गन े

। रैमानसक समाप्त भएको पनहलो मनहनाको १५ गतेदनेख २० गतेसम्म 

• स्वास््य संस्थाहरू को लानग औषनध सामग्री प्यानकङ्ग गन े। रैमानसक भिूान भएको पनहलो मनहनाको २० 

गते बाट २५ गते सम्म 

औषनध । सामग्री नवतरण 

• (ढुवानी) गने रैमानसक भिूान भएको पनहलो मनहनाको २५ गते बाट ऐ मसान्त्त सम्म 

नवतरणको लानग गनुयपन ेकाययहरूः 

• स्वास््य संस्थाहरूले रैमानसक भिूानी भएको पनहलो मनहनाको ७ गते नभर LMIS प्रनतवेदन पठाईन ुपन े
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भएकोले नपठाईन ेस्वास््य संस्थाहरू लाइ ताकेता गरी रैमानसक प्रनतवेदन प्राप्त गने। 

• प्राप्त रैमानसक LMIS प्रनतवेदनका सब ैकोलमहरू ठीक साँग भरे नभरेको जााँच गने। 

• स्वास््य संस्थाहरूको ASL तथा रैमानसकको ऄन्त्तको मौज्दात पररमाणलाइ अधार मानी ननकार्ा गनुयपन े

पररमाण ननधायरण गने। ननकार्ा पररमाण ननधायरण गन ेफाराम ऄनसुचूी ४ मा रानखएको छ। 

• ननकार्ा पररमाण ननधायरण गदाय स्टोरमा भएको मौजदुा पररमाणलाइ समेत ध्यान नदने। स्टोरमा भएको मौज्दात 

स्वास््य संस्थाबाट माग भएको पररमाण भन्त्दा कम भएको ऄवस्थामा टाढाका स्वास््य संस्थाहरु लाइ परूा 

पररमाणमा र ननजक का स्वास््य संस्थाहरूको हकमा सके सम्म ASL र EOP को बीचको पररमाण नघट्न े

गरी नवतरण गन ेव्यवस्था नमलाईने। 

• ऄन्त्तरगतका सम्पणूय स्वास््य संस्थाहरूको लानग ननकार्ा गनुय पन े पररमाण ननधायरण गररसके पनछ प्रत्येक 

स्वास््य संस्थाहरूको लानग वेग्ला वेग्लै हस्तान्त्तरण फाराम तयार गने। हस्तान्त्तरण फाराममा प्रत्येक अआटमको 

मलू्य समेत ईल्लेख गनुय पनेछ। 

• हस्तान्त्तरण फाराम बमोनजम बेग्ला बेग्लै स्वास््य संस्थाहरूको  लानग छुट्टा छुटै्ट प्यानकङ्ग गने। 

• प्यानकङ्ग गररसकेपनछ सरुनित नकनसमले नजल्लाको भौगोनलक ऄवस्था ऄनसुार भररया, खच्चड तथा 

सवारीका साधनबाट ढुवानीको व्यवस्था गने। 

• औषनध, साधन अनद ढुवानी गररसके पनछ स्वास््य संस्थाहरू बाट दानखला प्रनतवेदन प्राप्त गरी ननकार्ा 

पररमाण ऄनसुार अम्दानी बााँधेको छ छैन सनुननश्चत गने। 

• ननकार्ा गररएको औषनध साधन ह.फा. ऄनसुार नजन्त्सी खातामा खचय कटाईन े(एकमिु खचय नकटाईने।) 

ऄवनध स्वास््य संस्थाहरुमा औषनध, साधन, औजार, ईपकरण तथा ऄन्त्य सामग्रीहरु नवतरण गदाय ननम्ननसुार गनुय पदयछः 

ऄवनध २०७५ श्रावण १ गते दनेख २०७६ साल अषाढ मसान्त्त सम्म 

लनित समहू ननर्लु्क काययक्रम ऄन्त्तरगयतका सेवाग्राहीहरु सब ै

ऄनभलेख तथा 

प्रनतवेदनः 

ऄनभलेख फायल खडा गरी राख्न ुपनेछ भने  चौमानसक तथा द्वमैानसक प्रगनत प्रनतवेदन क्रमर्ः ऄनसुनूच १ र २ 

मा भएको फाराममा व्यवस्थापन महार्ाखामा  पठाईन ुपनेछ । 

 

२.  कायगक्रमको नामः एल.एम.अइ.एस. ऄनलाइन कायगक्रम सचंालनको लावग कम्यूटर सहायक सेवा करार  

पररचय स्वास््य संस्थाहरुबाट स्वास््य सेवा ननःर्लु्क प्रदान गने कायय भैरहकेो छ । यसले गदाय सेवा नलने सेवाग्राहीको 

सखं्या बनृद्ध भइ सोही ऄनरुुप औषनधको खपत दर पनन बनढ रहकेो पाआएको छ । तसथय नजल्ला स्टोरहरुलाइ 

व्यवनस्थत गरी संचालन गनय एल.एम.अइ.एस.  ऄनलाइन काययक्रम ऄन्त्तरगयत ऄनलाआन  अइ.एम.एस. र 

इ.एल.एम.अइ.एस.सफ्टवेयर बाटै ररपोनटङ्ग गने व्यवस्था गनुयका साथै हस्तान्त्तरण, दानखला प्रनतवेदन र नजन्त्सी 

खाता समेत सफ्टवेयरबाटै संचालन भैरहकेो छ । नजल्ला स्टोरहरुमा कायय बोझ बढ्न गइ स्टोरनकपर एक्लैलाइ 

काम गनय सम्भव नभएकोले सफ्टवेयर समेत संचालन गनय कम्प्यटुरमा दि सहायक कमयचारीको व्यवस्था 

गररएको छ । अ.व. २०७५।७६ दखेी एल.एम.अइ.एस. ऄनलाइन काययक्रम संचालनको लानग कम्प्यटूर 

सहायक सेवा करारको वजेट ऄनसुचूी ८ मा भएको नजल्ला नस्थत पानलकाहरुमा पठाइएकोले ईि पानलका तथा 

नजल्लामा समेत अपनूतय व्यवस्थापन सचूना प्रणाली संचालनमा सहयोगको लानग कम्प्यटुर संचालन गने काययमा 

दि एक जना सहायक कमयचारीको सेवा खररदको लानग अवश्यक बजेट व्यवस्था गरी कायय संचालन गने । 

ईद्दशे्य कम्प्यटुरको माध्यमबाट समयमै रेकनडङ्ग र ररपोनटङ्गको काम सम्पन्त्न गने । 

ऄपेनित प्रनतफल कम्प्यटुरको माध्यमबाट समयमै रेकनडङ्ग र ररपोनटङ्गको कायय चसु्त दरुूस्त हुने । 

संचालन गन ेननकाय  ७७ वटै नजल्ला नस्थत ऄनसुचूी ८ मा ईल्लेख भएका ७७ पानलकाहरु   

संचालन नवनध • ७७ वटै नजल्ला नस्थत ऄनसुचूी ८  मा ईल्लेख भएका ७७ पानलकाहरुमा स्वास््य संस्थाहरुमा औषनध , 

ईपकरण अपनूतय काययमा सहयोगीको रुपमा कायय गनय कम्प्यटुरमा दि (लोक सेवा अयोगले तोकेको न्त्यनूतम 

र्ैनिक योग्यता तथा तानलम प्राप्त) व्यनिहरुलाइ करार सेवा खररद गरी स्टोरमा रहकेो कम्प्यटुरमा स्टोर 

व्यवस्थापनको कायय गनय गराईने व्यवस्था गनुयपदयछ । 

• ७७ वटै नजल्ला नस्थत ऄनसुचूी ८  मा ईल्लेख भएका ७७ पानलकाहरु लाइ प्राप्त भएको बानषयक बजेटको 

पररनध नभर रही नेपाल सरकारको प्रचनलत ऐन ननयम  ऄनसुार सेवा खररद गनुयपदयछ ।  

• यस काययक्रमबाट ननयिु भएका कमयचारीले मखु्य रुपले एल.अइ.एम.एस. त्याकंलाइ प्रोसेनसङ्ग गने , 

वेववेस मानसक रुपमा ररपोनटङ्ग गन,े वेववेसबाट मानसक रुपमा ररपोनटङ्ग गने कायय गनुयपदयछ ।  
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• यस बाहके अइ.एम.एस. सफ्टवेयर नभर गनुय पने सम्पणूय नक्रयाकलाप ननयनमत रुपमा गनुयपदयछ ।  

• कम्प्यटूर सहायकहरुले नजल्ला नस्थत नजल्ला समन्त्वय कायायलय , नजल्ला स्वास््य कायायलय तथा ऄन्त्य 

पानलकाहरुमा समेत अपनूतय व्यवस्थापन काययमा समन्त्वय एवं.सहयोग गनुय पनेछ । 

• कम्प्यटुर सहायकलाइ करार सेवामा ननयनुि गदाय ननजहरुको काययको नवस्ततृ कायय नववरण तोनक काममा 

लगाईन ुपनेछ र ननजको काययनववरण ऄनसुार काम सम्पन्त्न भए नभएको ऄनगुमन गरी पानलका स्वास््य 

संयोजकले मानसक रुपमा काययकारी ऄनधकृतलाइ जानकारी गराईन ुपनेछ । 

ऄवनध २०७५ श्रावण १ गते दनेख २०७६ साल अषाढ मसान्त्तसम्म 

लवक्षत समूह स्वास््य ससं्थामा कायगरत कमचागरीहरू 

ऄनभलेख तथा 

प्रनतवेदनः 

ननयनमत रुपमा Online lmis/elmis संचालन गनुयपनेछ । ऄन्त्य पानलकाहरुमा समेत समन्त्वय गरी स्वास््य 

संस्थाहरुबाट एल.अइ.एम.एस. रैमानसक प्रनतवेदन प्राप्त गने र ऄनसुनूच १ र २ को  ढााँचामा चौमानसक र 

द्वमैानसक प्रगनत प्रनतवेदन स्वास््य सेवा नवभाग, व्यवस्थापन महार्ाखा ननयनमत रुपमा पठाईन ुपदयछ । 
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ऄनसुचूी १ 

नेपाल सरकार                                                         

        =================================== 

अ.व. ................... को ............................ चौमानसक प्रगनत नववरण                                                         (औषनध, ईपकरण अपनूतय) 

क्र.सं. काययक्रम तथा नक्रयाकलाप आकाआय 

अ.व. ..................को  

कैनफयत बानषयक लक्ष्य 
यस चौमानसक सम्मको 

लक्ष्य 

यस चौमानसक सम्मको भौनतक 

प्रगनत 

यस ऄवनधसम्मको 

खचय 

सचूक भार बजेट सचूक भार बजेट सचूक भाररत प्रनतर्त रकम (रू.) प्रनतर्त 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ 

१ 
टेण्डर, डकुमेण्ट तयार गने, बोलपरको सचूना प्रकार्न गने, तेस्रो पि 

नबमा, सवारी कर र अपनूतय सेवा सम्बन्त्धी काययहरु अनद   
पटक 

            

२ भ्यानक्सन सरुिाको लानग आन्त्धन पटक             

३ 
िेरीय/प्रादेनर्क मेनडकल स्टोरहरुको लानग औषनध, भ्यानक्सन तथा 

भ्यानक्सनजन्त्य सामग्री, ररप्यानकङ तथा ढुवानी र पनुःनवतरण समेत 
पटक 

            

४ औषनध तथा ईपकरण गुणस्तर परीिण पटक             

५ सपुररवेिण, समन्त्वय र प्रानवनधक सहयोग पटक             

६ 
प्रा.स्वा.के., स्वास््य चौकीको लानग औजार ईपकरण खररद (नव.नप. 

सेट, स्टेथेस्कोप, थमायनमटर, ऄटोस्कोप, डेण्टलसेट अनद) 
पटक 

            

७ 
परुाना म्याद गुजे्रका, टुटेफुटेका औषनध तथा ऄन्त्य स्वास््य सम्बन्त्धी 

प्रयोगमा नअईने सामग्रीहरु धलु्याईने तथा नि गने 
पटक 

            

८ औजार ईपकरणहरु, ढुवानीका साधन तथा सवारी साधन ममयत  पटक             

९ 
एल.एम.अइ.एस., ऄनलाइन काययक्रम संचालनको लानग 

कम्यटूर सहायक सेवा करार 
संख्या 

            

१० ईपभोगखचयः पानी, बिी, संचार, ममयत नवनवध अनद  पटक             

११ धनगढी स्टोर भवनको पनुःननमायण संख्या             

कुल जम्मा             

तयार गनेः प्रमानणत गनेः  

नामः   नामः  

पदः   पदः  

नमनतः  नमनतः  

नोटः अफ्नो कायायलयलाइ प्राप्त काययक्रमहरुको मार ईल्लेनखत महलहरुमा भरी पठाईन ुपनेछ ।
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ऄनसुचूी २ 

नेपाल सरकार                                                         

दै्वमावसक प्रगवत वववरण  

१. अ.व. ................... 

२. बजेट ईपनर्षयक नं.                 (औषनध, ईपकरण अपनूतय) 

क्र.सं. काययक्रम तथा नक्रयाकलाप आकाआय 

अ.व. ०७५।७६ को 

बानषयक लक्ष्य  

अ.व. ०७५।७६ को द्वैमानसक प्रगनत 
कैनफयत c;f]h÷sflt{s d+l;/÷k'if df3÷kmfNu'g r}t÷j}zfv h]i7÷c;f/ 

पररमाण बजेट 
पररमाण 

सम्म खचय 

रकम 
पररमाण 

सम्म खचय 

रकम 
पररमाण 

सम्म खचय 

रकम 
पररमाण 

सम्म खचय 

रकम 
पररमाण 

सम्म खचय 

रकम 

१ 
टेण्डर, डकुमेण्ट तयार गने, बोलपरको सचूना प्रकार्न गने, तेस्रो 

पि नबमा, सवारी कर र अपनूतय सेवा सम्बन्त्धी काययहरु अनद  
पटक 

             

२ भ्यानक्सन सरुिाको लानग आन्त्धन पटक              

३ 

िेरीय/प्रादेनर्क मेनडकल स्टोरहरुको लानग औषनध, भ्यानक्सन 

तथा भ्यानक्सनजन्त्य सामग्री, ररप्यानकङ तथा ढुवानी र 

पनुःनवतरण समेत 

पटक 

             

४ औषनध तथा ईपकरण गुणस्तर परीिण पटक              

५ सपुररवेिण, समन्त्वय र प्रानवनधक सहयोग पटक              

६ 

प्रा.स्वा.के., स्वास््य चौकीको लानग औजार ईपकरण खररद 

(नव.नप. सेट, स्टेथेस्कोप, थमायनमटर, ऄटोस्कोप, डेण्टलसेट 

अनद) 

पटक 

             

७ 
परुाना म्याद गुजे्रका, टुटेफुटेका औषनध तथा ऄन्त्य स्वास््य 

सम्बन्त्धी प्रयोगमा नअईने सामग्रीहरु धलु्याईने तथा नि गने 
पटक 

             

८ औजार ईपकरणहरु, ढुवानीका साधन तथा सवारी साधन ममयत  पटक              

९ 
एल.एम.अइ.एस. ऄनलाइन काययक्रम संचालनको लानग 

कम्यटूर सहायक सेवा करार 
संख्या 

             

१० ईपभोगखचयः पानी, बिी, संचार, ममयत नवनवध अनद  पटक              

११ धनगढी स्टोर भवनको पनुःननमायण संख्या              

कुल जम्मा               

तयार गनेः प्रमानणत गनेः  

नामः   नामः  

पदः   पदः  

नमनतः  नमनतः       नोटः अफ्नो कायाचलयलाइ प्राप्त कायचक्रमहरुको मात्र ईल्लेगखत महलहरुमा भरी पठाईन ुपनेछ ।  
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ऄनसुचूी ३ 

 

नेपाल सरकार 

अ.व. ...................... को लानग ढुवानी रकम आनिमेट गने फाराम 

qm=;+ :jf:Yo ;+:yfsf] gfd 
b'/L 

b/ -k|lt s]=hL=÷k|lt 

sf]if_ 

k|To]s q}dfl;sdf ;KnfO{ ug'{ kg}{ / 9'jfgLdf nfUg} /sd 

hDdf /sd k|yd q}dfl;s bf];|f] r}dfl;s t];|f] q}dfl;s rf}yf] q}dfl;s 

sf]if ls=ld= sf]if ls=ld= tf}n hDdf /sd tf}n hDdf /sd tf}n hDdf /sd tf}n hDdf /sd 

! @ # $ % ^ & *=-

#××%×&_+ -
$××^×&_ 

( !) =-

#××%×(_+   
-$××^×(_ 

!! !@ =-#××%×(_+ 
-$××^×(_ 

!# !$ =-

#××%×!#_+ 
-$××^×!#_ 

!%= 

-*+×!)+!@+!$_ 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

hDdf /sd            

नववरण तयार गनेको नामः   स्वीकृत गनेको नामः   

पदः पदः  

नमनतः नमनतः  

 

नोटः सवारी साधनबाट ढुवानी गनुचपने ऄवस्थामा एकै पटक धेरै स्वास््य संस्थामाहरुमा ढुवानी गनच सगकने हुाँदा त्प्यस्ता स्वास््य संस्थाहरुको ग्रपु बनाइ (स्वास््य संस्थाको नाम महल २ मा एकमषु्ट तौल र ढुवानी 

रकम ईल्लेख गने)  
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ऄनसुचूी ४ 

Re-supply Needs Quantification by Quarter, FY 075/76 

 

Item Name:  Unit:   District Balance: 

S. 

N. 
Name of HFs Level ASL EOP 

1
st
 Qtr 2

nd
 Qtr 3

rd
 Qtr 4

th
 Qtr 

Total Qty 

Supplied 
Balan

ce 

Qty to be 

supplied 
Balance 

Qty to be 

supplied 
Balance 

Qty to be 

supplied 

Balan

ce 

Qty to be 

supplied 

1 2 3 4 5 6 7=(4-6) 8 9=(4-8) 10 11=(4-10) 12 13=(4-12) 14= 

7+9+11+13 
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ऄनसुचूी ५ 

म.ले.प.फा.नं. ४९ 

 

नेपाल सरकार  

................ मन्त्रालय 

............................ नवभाग 

.................................. कायायलय 

वजन्त्सी वनरीक्षण फाराम 

(अनथयक वषय .......................)  

क्र.सं. 

खाता 

पाना 

न.ं 

नजन्त्सी 

बगीकरण 

संकेत नं. 

नबवरण आकाआय 

नजन्त्सी खाता 

बमोनजमको मौज्दात  
स्पेनसनफकेसन भौनतक पररिण गदाय चालु हालतमा 

कैनफयत पररमाण मलू्य नमलान 

भएको 

संख्या 

नमलान 

नभएको 

संख्या 

घट 

(संख्या) 

बढ 

(संख्या) 

घटबढ 

मलु्य 

रहकेो नरहकेो 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ 

               

               

               

               

               

               

               

               

फााँटवालाको दस्तखतः  र्ाखा प्रमखुको दस्तखतः नजन्त्सी ननरीिकको दस्तखतः  

नमनतः नमनतः नामः  

  पदः 

  नमनतः



 

 

167 

 

ऄनसुचूी ६ 

अपूवतग व्यवस्थापन ऄवग्रम सपुररवेक्षण कायग तावलका 

क्र.सं. सपुररवेिकको नाम र पद 
सपुररवेिण गने स्वास््य संस्थाको 

नाम 

सपुररवेिण गररने ऄवनध 
कैनफयत 

दनेख सम्म 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

तयार गनेः स्वीकृत गनेः  

नामः  नामः 

पदः  पदः 

नमनतः  नमनतः 
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ऄनसुचूी ७ 

अपूवतग व्यवस्थापन सम्बन्त्धी सपुररवेक्षण प्रवतवेदन फाराम 

 

सपुररवेिण गररएको कायायलयः ........................................ सपुररवेिण भएको नमनतः ............... सम्म ..........  

 

सपुररवेिकको नामः ........................................................ प्रनतवेदन पेर् गरेको नमनतः ..........................  

 

१. सपुररवेिणको क्रममा दनेखएका अपनूतय व्यवस्थापन सम्बन्त्धी राम्रा पिहरुः   

•   

•   

•   

 

२. पनहला भएका सपुररवेिणको क्रममा दनेखएका अपनूतय व्यवस्थापन सम्बन्त्धी समस्या समाधानकौ लानग गररएको फलोऄपको 

ऄवस्थाः   

•   

•   

•   

•   

 

३. सपुररवेिणको क्रममा दनेखएका अपनूतय व्यवस्थापन सम्बन्त्धी समस्या तथा समाधानका ईपायहरुः     

 

क्र.सं. 
सपुररवेिणको समयमा 

दनेखएका समस्याहरू 

समस्याका संभानवत 

कारणहरू 

समस्या समाधानका 

लानग सपुररवेिकवाट 

भएका पहलहरू 

समस्या समाधानका लानग नदआएका सझुावहरू 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

सपुररवेिकको दस्तखतः 

पदः 

 



 

 

169 

 

ऄनसुचूी ८ 

वजल्ला ऄन्त्तरगगत एल.एम.अइ.एस. ऄनलाइन कायगक्रमको लावग कम्प्यूटर सहायक करार सेवाको वजेट पठाएको पावलकाहरु 

 

qm=;+= k|b]z g+= lhNnf kflnsfsf] gfd 

! ! tfKn]h''Ë km''ËlnË gu/kflnsf 

@  KffFry/ lkmlbd gu/kflnsf 

#  O{nfd Onfd gu/kflnsf 

$  emfkf eb|k'/ gu/kflnsf 

%  ;+v'jf;ef VffFbjf/L gu/kflnsf 

^  t]x|y'd DofËn''Ë gu/kflnsf 

&  Ef]fhk'/ Eff]hk'/ gu/kflnsf 

*  Wfgs'6f Wfgs'6f gu/kflnsf 

(  ;'g;/L Og?jf gu/kflnsf 

!)  df]/Ë lj/f6gu/ dxfgu/kflnsf 

!!  ;f]n''v'Dj'' ;f]n''b''ws'08 gu/kflnsf 

!@  vf]6fË ?kfsf]6 dem''jfu9L gu/kflnsf 

!#  pbok''/ lqo"uf gu/kflnsf 

!$  cf]vn9''Ëf l;b\lwr/0f gu/kflnsf 

!% @ ;Kt/L /fhlj/fh gu/kflnsf 

!^  l;/xf l;/xf gu/kflnsf 

!&  wg''iff hgsk''/ pkdxfgu/kflnsf 

!*  dxf]Q/L hn]:j/ gu/kflnsf 

!(  ;nf{xL dn+ujf gu/kflnsf 

@)  /f}tx6 uf}/ gu/kflnsf 

@!  jf/f sn}of pkdxfgu/kflnsf 

@@  k;f{ lj/u+h dxfgu/kflnsf 

@# # l;Gw'nL sdnfdfO{ gu/kflnsf 

@$  /fd]5fk /fd]5fk gu/kflnsf 

@%  bf]nvf led]:j/ gu/kflnsf 

@^  l;Gw''kfNrf]s rf}tf/f ;fufrf]su9L gu/kflnsf 

@&  /;''jf uf];fO{s''08 ufpFkflnsf 

@*  wflbË lgns07 gu/kflnsf 

@(  g''jfsf]6 ljb'/ gu/kflnsf 

#)  sf7df08f} sf7df08f} dxfgu/kflnsf 

#!  nlntk''/ nlntk''/ dxfgu/kflnsf 

#@  eStk''/ eStk''/ gu/kflnsf 

##  sfe|]knfGrf]s w'lnv]n gu/kflnsf 

#$  Dfsjfgk''/ x]6f}8f pkdxfgu/kflnsf 

#%  lrtjg e/tk'/ dxfgu/kflnsf 

#^ गण्डकी :ofËhf k''tnLjhf/ gu/kflnsf 

#&  tgx'' Jof; gu/kflnsf 

#*  uf]/vf uf]/vf gu/kflnsf 

#(  dgfË rfd] ufpFkflnsf 

$)  Nfdh''Ë j]zL;x/ gu/kflnsf 

$!  sf:sL kf]v/f n]vgfy dxfgu/kflnsf 
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$@  kj{t s'Zdf gu/kflnsf 

$#  Jffun''Ë Jffun''Ë gu/kflnsf 

$$  DofUbL j]gL gu/kflnsf 

$%  d'':tfË 3/kf]5Ë ufpFkflnsf 

$^  Gfjnk/f;L -k"j{_ dWoljGb'' gu/kflnsf 

$& % Gfjnk/f;L -klZrd_ /fdu|fd gu/kflnsf 

$*  ?kGb]xL l;4fy{gu/ gu/kflnsf 

$(  slknj:t'' slknj:t'' gu/kflnsf 

%)  c3f{vfrL ;lGwvs{ gu/kflnsf 

%!  kfNkf Tfg;]g gu/kflnsf 

%@  u''NdL /];''Ëf gu/kflnsf 

%#  /f]Nkf /f]Nkf gu/kflnsf 

%$  Ko"7fg Ko"7fg gu/kflnsf 

%%  bfË 3f]/fxL pkdxfgu/kflnsf 

%^  Jffs] g]kfnu+h pkdxfgu/kflnsf 

%&  jlb{of u''nl/of gu/kflnsf 

%*  ?s''d k"j{ l;:g] ufpFkflnsf 

%( कर्णाली d''u'' 5fofFgfy/f/f gu/kflnsf 

^)  8f]Nkf 7''nLe]/L gu/kflnsf 

^!  x''Dnf l;dsf]6 ufpFkflnsf 

^@  h''Dnf rGbggfy gu/kflnsf 

^#  sflnsf]6 ltnfu''kmf gu/kflnsf 

^$  ?s''d klZrd d''l;sf]6 gu/kflnsf 

^%  ;Nofg Zff/bf gu/kflnsf 

^^  ;''v]{t jL/]Gb|gu/ gu/kflnsf 

^&  Hffh/sf]6 e]/L gu/kflnsf 

^*  b}n]v Gf/fo0f gu/kflnsf 

^( & s}nfnL Wfgu9L pkdxfgu/kflnsf 

&)  8f]6L lbkfon l;nu9L gu/kflnsf 

&!  cf5fd sdnjhf/ gu/kflnsf 

&@  Jffh''/f lqj]0fL gu/kflnsf 

&#  jemfË Hfok[YjL gu/kflnsf 

&$  bfr''{nf dxfsfnL gu/kflnsf 

&%  j}t8L bz/yrGb gu/kflnsf 

&^  88]nw''/f cd/u9L gu/kflnsf 

&&  sGrgk''/ ledbQ gu/kflnsf 
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७. अयुवेद तथा वैकवल्पक वचवकत्सा ववभाग 

 

अधारभतू स्वास््य सेवालाइ सर्ि बनाईनका लानग अधनुनक नचनकत्सा पद्दनतसाँगै  परम्पर fगत नचनकत्सा पद्दनतको पररचालनको  

महत्वलाइ ऄल्माअटा घोषणाले  स्वीकार  गरेको  छ । यस रणनीनतको  “नागररकको  सामानजक तथा भावनात्मक स्वास््यलाइ सनुननश्चत 

गने” पररकल्पनालाइ साकार  गनयका लानग परम्परागत नचनकत्सा पद्दनतको भनूमका ऄझै  बढी रहन्त्छ । दइु अयवेुद  नचनकत्सालय, १४ वटा 

ऄञ्चल अयवेुद औषधालय , ६१ वटा नजल्ला अयवेुद स्वास््य केन्त्र तथा ३०५ वटा अयवेुद औषधालयबाट अयवेुद स्वास््य सेवा 

नदआएको छ । पररवनतयत सन्त्दभयमा ७५३ स्थानीय तह मध्ये ३११ मा अयवेुद स्वास््य संस्थाको सेवा नवस्ताररत छ भने बााँकी ४४२ स्थानीय 

तहमा सेवा नवस्ताररत हुन जरूरी छ । यसका ऄलावा  पर्पुनत होनमयोप्थानयक नचनकत्सालय र यनुानी औषधालय पनन रहकेा छन ्। 

अयवेुदलगायत परम्परागत नचनकत्सा पद्दनतलाइ एकीकृत तवरबाट सेवा प्रदान गनय काययलाआय ऄनघ बढाईन ुजरूरी छ । नेपालमा जनुडबटुीजन्त्य 

औषनध लगायतका ईत्पादनको  ननमायण तथा व्यापारको  ठूलो  ऄवसर  छ । नेपालमा औषधीय िमता भएका ७०० भन्त्दा बढी नकनसमका 

वनस्पनत पाआन्त्छ । यो  िमताको  पणूय ईपयोग हुनसकेको  छैन । सरकारी तवरबाट सेवा ईपलब्ध नभएका ऄन्त्य परम्परागत नचनकत्सा 

पद्दनतहरू अम्ची, गरुाई, धामी, झाक्री, गभुाज,ु झारफूकजस्ता ऄनेकन ईपचार  पद्दनतनभरका नम्या र भ्रामक परम्परा सधुार गरी त्यस नभरका 

ईपयोगी नवषयवस्तुको सम्वन्त्धमा ऄध्ययन गनुयपने दनेखन्त्छ । 

 

१)  कायगक्रमको नामः ववद्यालय अयुवेद स्वास््य र योग वर्क्षा कायगक्रम  

पररचय  स्वस्थविृ (नदनचयाय, ऊतुचयाय, अहार, नवहार अनद), सदवतृ, अचार रसायन, अयवेुद जीवन र्ैलीसम्बन्त्धी सचेतना, 

स्थानीयस्तरमा प्राप्त हुने जनडवटुीको ईपयोगीता बारे जानकारी  गराईन तथा  योगको बारेमा जानकारी नदन र योगका 

नवनभन्त्न नक्रयाकलापहरुको ऄभ्यास गराईन  नवद्यालय अयवेुद स्वास््य र योग नर्िा काययक्रम र्रुू भएको हो । 

ईद्दशे्य • अयवेुद नचनकत्सा सेवा प्रदान गने संस्थाहरू तथा पाआने सेवाहरूबारे जानकारी गराईने ।  

• स्वस्थविृ (नदनचयाय, ऊतुचयाय, अहार, नवहार अनद), स्वस्थ जीवनर्ैली सम्बन्त्धी सचेतना गराईने ।  

• स्थानीयस्तरमा प्राप्त हुने जनडवटुीको ईपयोगीता बारे जानकारी नदइ नवद्यालय र अ–अफ्ना घर पररसरमा रोप्न 

प्रोत्साहन गने ।  

• योगको बारेमा जानकारी नदने तथा योगका नवनभन्त्न नक्रयाकलापहरुको ऄभ्यास गराईने ।  

ऄपेनित प्रनतफल • अयवेुद नचनकत्सा सेवा प्रदान गने संस्थाहरू तथा सेवाहरूबारे जानकारी प्राप्त भइ सेवाको ईपयोग गने र ऄन्त्य 

व्यनिहरुलाइ पनन ईि संस्थाबाट प्राप्त हुने सेवाको बारेमा जानकारी गराईने छन ्। 

• स्वस्थविृ (नदनचयाय , ऊतुचयाय, अहार, नवहार अनद) , स्वस्थ जीवन र्ैली सम्बन्त्धी सचेतना प्राप्त भइ अफू र 

समाजलाइ स्वास्थ राख्ने छन ्।  

• स्थानीयस्तरमा प्राप्त हुने जनडवटुीको ईपयोनगताको बारे जानकारी  भइ नवद्यालय पररसर तथा अफ्नो घरवररपररपनन 

रोप्न प्रोत्सानहत हुनेछन ् 

• स्वास््यकमी, नवद्याथी र समदुायबीचको सम्बन्त्ध सकारात्मक र समन्त्वयात्मक हुनेछ ।  

• योगको बारेमा जानकारी प्राप्त भइ तथा योगका नवनभन्त्न नक्रयाकलापहरु नवर्ेष गरर नचनकत्सासंग महत्व राख्ने 

योगका ऄभ्यास अफूले पनन गने र ऄरुलाइ पनन नसकाईने छन ्। 

सन्त्चालन प्रकृया  • कुनै नवद्यालयको एईटा किामा ४० जनाभन्त्दा कम नवद्याथी भएमा दइु वटा किा समावेर् गरर एईटा किा संचालन 

गनुयपनेछ ।  

• नवद्याथीहरूसंग कृयाकलापको ईद्दशे्यमा ईल्लेख भएका र अयवेुद नर्िा तथा जीवनर्ैली व्यवस्थापनमा तोनकएको 

नबषयबस्तुमा अधाररत रही किा संचालन गनुयपनेछ ।  

• एईटा नवद्यालयमा कनम्तमा २ वटासम्म अयवेुद सैद्धानन्त्तक नवषयको किा संचालन हुनपुछय ।  

कक्षा सचंालन गदाग ध्यान वदनुपने ऄन्त्य वबषयहरू ;— 

• काययक्रमको पररचय र ईद्दशे्य ऄवगत गराईने ।  

• कृयाकलापमा ईल्लेनखत नबषयबस्तुहरू समेटी किा सञ्चालन गने ।  

• ऄन्त्तरनक्रयाको ऄवसर सजृना गने ।  
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• स्वास््य सम्बन्त्धी पम्प्लेट, पोिर, फ्लीपचाटय अनदको ईनचत प्रयोग गरी व्यवहाररक ज्ञान नदने । 

• एक किाको ऄवनध कम्तीमा १ घण्टा ३० नमनेटको हुनपुने ।  

• नवद्यालय योग नर्िा लाग ुभएका संस्थाहरुले ईि नर्षयकमा प्राप्त बजेटबाट अनथयक कायय नवनधको पररनधमा रहरे 

नवद्यालयसंग समन्त्वय गरर ननयनमत योग किा संचालन गने ।  

• एक नवद्यालय नर्िा काययक्रममा एक जना सहयोगी राख्न सनकनेछ । 

• ऄनभमनुखकरण भएका नवद्यानथयहरूको संख्या सनहत प्रनतवेदन तयार गने ।  

योगको सैद्धावन्त्तक तथा प्रयोगात्मक कक्षा सचंालनः 

• प्रत्येक किाका २ जनाका दरले नवद्याथी छनौट गरर नर्िकहरुको समेत सहभानगतामा योग प्रनर्िकद्वारा हप्ताको २ 

पटक प्रयोगात्मक किा संचालन गनुयपनेछ ।  

• नवद्याथी र नर्िकद्वारा अ–अफ्ना किामा ऄन्त्य नवद्याथीहरुलाइ ऄभ्यास गराईन प्रोत्सानहत गने र सो को लानग 

नवद्यालयमा ननयनमत समय छुट्याईन पहल गने । 

• अवश्यकतानसुार नचनकत्सासंग महत्व राख्ने योगका ऄभ्यास समेत नसकाईन ुपनेछ । 

सन्त्दभय सामाग्री ननदनेर्का, काययनवनध, मापदण्ड अनद 

 

२)  कायगक्रमको नामः स्थानीय जवडबुटी पररचयात्मक कायगक्रम तथा वनजी ससं्था (अयुवेद तथा वैकवल्पक 

 वचवकत्सा) हरूको लगत सकंलन ।  

पररचय  अयवेुद स्वास््यकमीहरुको सीपनवकास तथा िमताऄनभवनृद्ध हुन ुअवश्यक छ । ऄतः प्रदरे्स्तरबाट प्रभावकारी ढंगले 

काययक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन गनय तानलम काययक्रम रानखएको हो । 

ईद्दशे्य स्थानीय तहमा सञचानलत काययक्रमहरुलाइ प्रभावकारी ढंगले संचालन गनय अयवेुद स्वास््यकमीहरुलाइ तानलम प्रदान 

गने । 

ऄपेनित प्रनतफल • अयवेुद स्वास््यकमीहरुको सीपनवकास भइ दिता ऄनभवनृद्ध भएको हुनेछ। 

• अयवेुद काययक्रमहरु प्रभावकारी र व्यवनस्थत ढंगले संचालन गनय सघाई पगु्नेछ । 

• प्रदरे्स्तरबाट तानलम सम्बनन्त्ध पिृपोषण हुनेछ । 

सन्त्चालन प्रकृया  सञ्चालन गने ननकायः अयवेुद स्वास््य संस्था । 

सञ्चालन गने  वववधः  

• प्रदरे् स्वास््य ननदरे्नालयले प्रदरे्नभरका अयवेुद संस्थाहरुमध्येबाट सहभागी छनौटगरर अवश्यकतानसुार ऄंचल 

अयवेुद औषधालय र नजल्ला अयवेुद स्वास््य केन्त्रको सहयोगमा ईपयिु समय र स्थानमा अयवेुद काययक्रम 

संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बनन्त्ध तानलम संचाल नगन े

• अवश्यकतानसुार संघीय अयवेुद तथा वैकनल्पक नचनकत्सा नवभाग संग समन्त्वय गने र नबवरण पठाईने । 

• परम्परागत सेवा प्रदानको सम्वन्त्धमा ऄनसुनूच २ ऄनसुारको ढााँचामा ऄनभलेख राख्ने । 

लनित समहूःअयवेुद नचनकत्सक एवं स्वास््यकमीहरू । 

सन्त्दभय सामाग्री ननदनेर्का, मापदण्ड, काययनवनध अनद।  

 

३)  कायगक्रमको नामः जेष्ठ नागररकको लावग स्वास््य प्रबधगन सेवा कायगक्रम । 

पररचय  सेवा नलन अईने जेष्ठ नागररक सेवाग्राहीहरुको पनहचान गरी ननयनमत रूपमा स्वास््य जााँच गने तथा स्वास््य प्रबधयन गनय 

औषनधको नवतरणको व्यवस्था गनय यो काययक्रम र्रुू गररएको हो । 

ईद्दशे्य जेष्ठ नागररकहरूको र्ारीररक जााँच गरी पवूयकमय तथा ऄन्त्य अवश्यक कमय, रसायन र योगको माध्यमबाट स्वास््य 

संरिण, प्रवधयन र ईनचत परामर्य नदने ।  

ऄपेनित प्रनतफल • जेष्ठ नागररकहरूले ननयनमत रूपमा अवश्यक सेवा एवं औषधोपचार नलनेछन ्।  

• पवूयकमय, योग, ईपयिु अहारनवहार ऄपनाएर जीवनर्ैली पररवतयन गरी स्तरीय जीवनयापन गनय सक्नेछन ्।  

• रसायन औषनधहरूको प्रयोगबाट जेष्ठ नागररकहरूको स्वास््य संरिण र प्रवधयन हुनेछ । 

सन्त्चालन प्रकृया  सेवा वदनेकायगक्रम सचंालन गने वनकायः अयवेुद स्वास््य संस्थाहरु ।   
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सचंालन वववधः– 

• अयवेुद स्वास््य संस्थाहरुमा सेवा नलन अईने जेष्ठ नागररक सेवाग्राहीहरु तथा समदुायमा स्वास््य सेवाबाट 

बनञ्चत, अनथयक रूपले नबपन्त्न वगयका जेष्ठ नागररकहरूका लानग काम गरररहकेा स्थानीय संघ संस्थाहरू , बदृ्धाश्रम, 

योग केन्त्रहरूको समन्त्वयमा नतनीहरूको पनहचान गरी ननयनमत रूपमा स्वास््य जााँच गने तथा औषनधको व्यवस्था 

ऄनसुचुी २ ऄनसुार गने ।  

• अचार रसायन, अहार–नवहार, व्यायाम, योग नवनधलाइ नवर्ेष ध्यान पयुायईन ुपनेछ ।  

• प्रवधयन काययक्रमको ऄनभलेख ऄनसुचूी–३ वमोनजम ऄद्यावनधक राख्न ुपने छ । 

• यस काययक्रमको प्रनतवेदन तोनकएको ढांचामा सम्बनन्त्धत ननकायमा पठाईन ुपनेछ ।  

कायगक्रम सचंालन गनुग पने समयः– कायायलय समयमा ननयनमत रुपमा । 

लवक्षत समूहः–जेष्ठ नागररकहरु । 

सन्त्दभय सामाग्री ननदनेर्का, काययनवनध, मापदण्ड अनद 

 

५)  कायगक्रमको नामः स्तनपायी अमालाइ मातृवर्रु् सरुक्षाथग दुग्धबधगक जवडबुटी जन्त्य औषवध ववतरण  

पररचय  मातनृर्र् ुस्वास््य र स्तनपानको महत्व बझुाईन,अमा र बच्चाको स्वास््य सधुार गनय तथा कुपोषणजन्त्य रोगबाट 

बचाईन, सतु्केरी मनहलाको पयायप्त दधू बढाईन र्तावरीचणूय नवतरण गनय र सेवाग्राहीमा सो सम्बनन्त्ध चेतनामलूक सामाग्री 

नवतरण गनय यो काययक्रम र्रुू गररएको हो ।  

ईद्दशे्य • अमा र बच्चाको स्वास््य सधुार गने तथा कुपोषणजन्त्य रोगबाट बचाईने  

• स्तनपानको महत्वबारे स्तनपायी मनहलाहरूलाइ जनचेतनामलूक स्वास््य नर्िा प्रदान गने ।  

• मातनृर्र् ुमतृ्यदुर घटाईने ।  

ऄपेनित प्रनतफल र्तावरी चणूय, दर्मलूको समेत प्रयोगबाट नर्र् ुर अमाको स्वास््यमा सधुार हुनेछ ।  

• स्तनपायी मनहलाहरूले अफ्नो नर्र्लुाइ स्तनपान गराईन ईत्पे्रररत हुनेछन ्।  

• बच्चाको र्ारीररक र माननसक बनृद्ध र नवकासमा सघाई पगु्नेछ ।  

• कुपोषणजन्त्य रोगहरूको रोकथाम हुनेछ ।  

• बाल मतृ्यदुर घटाईन मद्धत पगु्नेछ ।  

• मात ृस्वास््य सवल रहनेछ ।  

सन्त्चालन प्रकृया  कायगक्रम सचंालन गने वनकायः अयवेुद स्वास््य संस्थाहरु ।   

सचंालन वववधः मातनृर्र् ुस्वास््य र स्तनपानको महत्व बझुाईन सरोकारवाला ननकायसंग समन्त्वय गरी बनथयङ्ग 

सेन्त्टर, खोपकेन्त्र, पवूयप्रसनूत जााँच गने स्थानहरूमा ऄञ्चल अयवेुद औषधालय,नजल्ला अयवेुद स्वास््य केन्त्र र 

अयवेुद औषधालयले ऄनसुचूी–४ मा तोनकए बमोनजमको औषधीहरू समावेर् गरी  सेवा प्रदान गने ।  

• प्रत्येक बषयको स्तनपान सप्ताहमा सरोकारवाला ननकायसाँग समन्त्वय गरी तोनकएको लनित समदुायलाइ चेतनामलुक 

सामाग्री माफय त प्रचार प्रसार गररनेछ ।  

• सतु्केरी मनहलाको लगत संकलन गने र काययक्रम संचालन गररने स्थानका स्वयम्सेनवकाहरूसाँग समन्त्वय राखी 

अवश्यक ऄनभमनुखकरण तानलम गराइ पररचालन गररने छ ।  

• ऄञ्चल अयवेुद औषधालय,नजल्ला अयवेुद स्वास््य केन्त्द र अयवेुद औषधालयले ईपयिु स्थान छनौट गरी 

ऄनसुचुी ४ मा तोनकए बमोनजम फरम्याटका अधारमा नर्र् ुर मनहलाको ननयनमत रूपमा स्वास््य जााँच गनुयपनेछ।  

• अवश्यकतानसुार सतु्केरी मनहलाको पयायप्त दधू बढाईन र्तावरी (कुररलो चणूय) ६ मनहनासम्म खवुाईनपुनेछ । 

तत्काल सतु्केरी भएको ऄवस्था छ भने अमालाइ एक मनहनासम्म दर्मलू तेलको मानलस प्रयोग गनय नदनपुनेछ । 

• र्तावरी चणूय र दर्मलु तेलको प्रयोग र नवतरण ऄनसुचूी ३ मा तोनकए बमोनजम हुनेछ ।  

• काययक्रमको ऄनभलेख ऄनसुचूी – ३ वमोनजम ऄद्याबनधक राख्न ुपने छ । 

लवक्षत समूहः– स्तनपायी मनहला (बच्चा जन्त्मेपनछ ६ मनहना सम्म) । 

कायगक्रम सचंालन गनुग पने समयः– अयवेुद स्वास््य संस्थाबाट ननयनमत  

बजेट वााँडफााँड अवश्यकता ऄनसुार 
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सन्त्दभय सामाग्री ननदनेर्का, काययनवनध, मापदण्ड अनद 

 

६) कायगक्रमको नामः पंचकमग पूवगकमग कायगक्रम  

पररचय  पवूयकमय र योग काययक्रमका माध्यमबाट अयवेुद स्वास््य संस्थाहरुमा अईने सेवाग्राहीहरूको स्वास््य प्रवधयन गनय यो 

काययक्रम र्रुू गररएको हो । 

ईद्दशे्य अयवेुद स्वास््य संस्थाहरुमाअईने सेवाग्राहीहरूको जााँच गरी योग र पवूयकमयको माध्यमबाट स्वास््य संरिण, प्रवधयन, 

अवश्यक ईपचार र ईनचत परामर्य नदने ।  

ऄपेनित प्रनतफल • यस सेवाबाट नबरामीहरू तथा सेवाग्राहीहरूको स्वास््य संरिण, प्रवधयन र पनुयस्थापनामा सघाई पगु्नेछ  

• व्यानध ईपरव न्त्यनूीकरण हुनेछ । 

सन्त्चालन प्रकृया  कायगक्रम सचंालन गने वनकायः–अयवेुद स्वास््य संस्थाहरु ।  

सचंालन वववधः–  

• पवूयकमय र योग काययक्रम संचालन भएका अयवेुद स्वास््य संस्थाहरुमा सेवा प्रयोजनका लानग ऄनसुचूी –५ मा 

तोनकए बमोनजमको फाराम बनाईने । 

• अयवेुद स्वास््य संस्थाहरुमा अएका सेवाग्राहीलाइ स्वास््य जााँच गरर  समस्याको पनहचान गरी अवश्यकता 

ऄनसुार योग र पञ्चकमय सेवाका लानग नसफाररस गने ।  

• पंचकमय ऄन्त्तगयत पवूयकमयको रूपमा अवश्यकतानसुार स्नेहन, स्वेदन, नर्रोधारा, कटीवनस्त, ग्रीवावनस्त, नस्य अनद 

• स्वेदन कमय को लानग ऄनसुचूी—६ वमोनजम का रव्य रोगानसुार प्रयोग गने । 

• योग ऄन्त्तगयत नचनकत्सक एवं स्वास््यकमीहरूद्वारा नसफाररस गररने रोगानसुार , स्वास््य प्रवयद्धन एवं पनुस्थायपनाका 

लानग तोनकएको मापदण्ड ऄनसुार नसफाररस गने ।  

• काययक्रम संचालनको लानग ऄनसुचूी—७ मा तानकएवमोनजम वजेट व्यवस्था भए ऄनसुार ऄभ्यङ्गकताय ननयिु गने  

लवक्षत समूहः अयवेुद संस्थाहरूमा ईपचाराथय अएका सेवाग्राहीहरू । 

कायगक्रम सचंालन गनुग पने समयः कायायलय संचालन  रहने समयमा ननयनमत रुपमा ।  

सन्त्दभय सामाग्री ननदनेर्का, काययनवनध, मापदण्ड अनद 

 

७) कायगक्रमको नामः गाईूँघर/र्हरी वक्लवनक, नसने रोग व्यवस्थापन कायगक्रम 

पररचय  र्हरी  तथा  ग्रामीण िेरमा बढ्द ैगैरहकैो नसने रोगका बारेमा जनचेतना फैलाआ सो को रोकथाम र व्यवस्थापनमा 

सहयोग पयुाईन तथाअयवेुद स्वास््य संस्थाको पहुाँचबाट टाढा रहकेा जनतालाइ अयवेुद सेवा ईपलब्ध गराईन यो 

काययक्रम र्रुू गररएको हो ।  

ईद्दशे्य ग्रानमण तथा र्हरी िेरमा रहकेा अयवेुद स्वास््य संस्थाको पह चंबाट टाढा रहकेा जनतालाइ प्रत्यि अयवेुद सेवा 

ईपलब्ध गराईने ।  

• नसने नकनसमका रोगीहरुको त्याङ्क संकलन गने ।  

• नसने रोगका कारण, व्यवस्थापन, परामर्य नदने । 

• नसने रोग रोकथामका ईपायहरुका बारेमा जनचेतना गराईने ।  

ऄपेनित प्रनतफल स्वस्थ जीवन र्ैली ऄपनाईनेको संख्यामा बनृद्ध हुनेछ ।  

• अयवेुद सेवा प्राप्त नगरेका नागररकले अयवेुद सेवा प्राप्त गनेछन ्। 

• नसने रोग न्त्यनूीकरण तथा व्यवस्थापन गनय सहयोग पगु्नेछ । 

• नसने रोगका रोगीको त्याङ्क ऄद्याबनध हुनेछ ।  

सन्त्चालन प्रकृया  सेवा नदनेकाययक्रम संचालन गने ननकायः अयवेुद स्वास््य संस्थाहरु । 

संचालन नवनधः– 

• प्रदान गररने सेवा नपगुेका स्थान र बढी जनघनत्व भएको स्थानको पनहचान गरी गाईाँघर /र्हरी नक्लननक तथा नसने 

रोग व्यवस्थापन काययक्रम संचालनको स्थान छनोट गने ।  

• प्रत्येक १५ नदनमा गाईाँघर/र्हरी नक्लननक संचालन गने व्यवस्था नमलाईने । 
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• गााँईघरर्हरी नक्लननक तथा नसने रोगको त्यांक फारम ऄनसुचूी— ८ बमोनजम ऄद्याबनधक राख्ने ।  

• गाईाँघरर्हरी नक्लननक तथा नसने रोगको लानग छुट्याआएको बजेटबाट ६० प्रनतर्त नसने रोगहरुको सचेतनामलूक 

सामाग्री ननमायण, औषनध खररद र ४० प्रनतर्त संचालन खचय । 

• औषनध खररद गदाय सामान्त्य र नसने रोगको न्त्यनूीकरणका नननम्त प्रयोग हुने औषनध खररद गने ।  

• नक्लननक संचालन व्यवनस्थत गनय स्थाननय वडाको ऄध्यि वा प्रनतनष्ठत समाजसेवी सनहत तीन दनेख पााँच सदस्य 

रहने गरी नक्लननक संचालन व्यवस्थापन सनमनत गठन गरी संचालन गने ।  

• गाईाँघरर्हरी नक्लननक संचालन गनय जान कायायलयमा रहकेा अयवेुद प्रानवनधक र कायायलय सहयोगीलाइ 

खटाईनका लानग सेवा सनुवधा समेत व्यवस्था गरर वानषयक समय तानलका बनाईने । 

• नक्लननकमा जनचेतनामलूक तानलम तथा छलफल अवश्यकता ऄनसुार संचालन गररनेछ ।  

• नक्लननक संचालन तथा नसने रोग न्त्यनूीकरण गनय स्थानीय स्रोत र साधनको पनहचान गरी ऄत्यानधक प्रयोगमा 

ल्याईने ।  

• स्वास्थकर अहार, नवहार तथा अचारको बारेमा ईत्प्रेरणा जगाईने ।  

लवक्षत समूहः गाईाँघर/र्हरी नक्लननक संचालन गररएको िेरनभरका सम्पणूय जनता । 

कायगक्रम सचंालन गनुग पने समयः हरेक १५ नदनमा सम्बनन्त्धत स्थानमा ।  

सन्त्दभय सामाग्री ननदनेर्का, काययनवनध, मापदण्ड अनद 

 

८)  कायगक्रमको नामः ऄत्यावश्यक अयुवेद औषवध खररद  

पररचय  गणुस्तरीय औषधी र स्वास््य सामग्रीको सहज तथा प्रभावकारी अपनूतय एवं ईपयोगलाइ सनुननश्चत ग ने र  अन्त्तररक 

ईत्पादनलाइ बढावा नदद ैअत्मननभयरता तफय  ईन्त्मखु हु ने भन्त्ने रानरिय स्वास््य नीनत २०७१को ममयलाआ अत्मसात गद ै

सेवा ग्राहीलाआ  तोनकएका औषनध ननःर्लु्क रूपमा ननरन्त्तर ईपलब्ध गराईने मनसायले यो काययक्रम र्रुू गररएको हो । 

ईद्दशे्य • स्थानीय रुपमा दनेखने रोगहरूको प्राथनमकता ऄनसुार ननरन्त्तर व्यवस्था हुने गरर अवश्यक अयवेुद औषनध खररद 

गने ।  

• सेवा तथा ननःर्लु्क औषनधको ननरन्त्तर प्रवाह गने ।  

ऄपेनित प्रनतफल अवश्यक सेवा र औषनधको ननयनमत ईपलब्धता हुनेछ । 

सन्त्चालन प्रकृया  सेवा नदन,ेकाययक्रम संचालन गने ननकायः–अयवेुद स्वास््य संस्थाहरु ।   

सचंालन वववधः– 

• अयवेुद स्वास््य संस्थाहरुमा अईने रोगको प्राथनमकता ननधायरण गने । प्राथनमकता ननधायरण गदाय ऄनघल्लो  वषयको 

नबरामीको संख्या, रोगको प्रकोप, बजेट अनदलाइ ध्यानमा रानख स्थानीय रुपमा प्राप्त वजेटलाइ पररचालन गनय सनकने 

छ ।   

• ऄत्यावश्यक ननर्लु्क अयवेुद औषनधहरु  गदाय ऄनसुचूी—९ को स्वीकृत सचूी (२३ वटा) ऄनसुार खररद गनुयपनेछ । 

• औषनधको गणुस्तर परीिण गरी रेकडय ऄद्यावनधक हुनपुनेछ । 

• औषनध गणुस्तर परीिण ईपसनमनत गठन गरी सो सनमनतद्वारा गणुस्तर परीिण गरेको हुनपुनेछ । 

• ऄत्यावश्यक अयवेुद औषनधको गणुस्तर परीिण ऄनसुचूी—१० मा तोनकएबमोनजम हुनेछ । 

• खररद गरीएका औषनधको ऄनभलेख ऄनसुनूच १२बमोनजम राख्ने । 

लवक्षत समूहः ईपचारकालानग अईने सेवाग्राहीहरू । 

कायगक्रम सचंालन गनुग पने समयः कायायलय संचालन रहने समयमा ननयनमत ।  

सन्त्दभय सामाग्री ननदनेर्का, काययनवनध, मापदण्ड अनद 

 

९) कायगक्रमको नामः वनःरु्ल्क वटकट दताग रु्ल्क  

पररचय  समदुायका जनताहरूलाइ ननर्लु्क स्वास््य सेवा प्रदान गने  हतेुले  ननःर्लु्क नटकट दताय र्लु्क अयवेुद स्वास््य 

संस्थाहरुबाट लाग ूगररद ैअएको हो। 

ईद्दशे्य स्थानीय तहमा  अयवेुद काययक्रम संचालन र व्यवस्थापनको लानग समदुायलाइ सनक्रय बनाईने ।  
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• अयवेुद स्वास््य सेवाको पहुाँच ऄनभवनृद्ध गने ।  

• समदुायका जनताहरूलाइ ननःर्लु्क स्वास््य सेवा प्रदान गने ।  

ऄपेनित प्रनतफल • सवयसाधारणले ननःर्लु्क अयवेुद स्वास््य सेवा प्राप्त गने छन ्।  

• ननःर्लु्क नटकट दताय र्लु्क वापत प्राप्त र्ोधभनाय रकमबाट नबरामी तथा सेवाग्राहीहरुले ननयनमत सेवा प्राप्त गनय सघाई 

पगु्नेछ । 

सन्त्चालन प्रकृया  कायगक्रम सचंालन गने वनकायः–अयवेुद स्वास््य संस्थाहरु ।   

सचंालन वववधः– 

• नटकट र्लु्कको ऄनदुान बापत प्राप्त रकमको एक कोष खडा गरी सो कोषको संचालन एवं व्यवस्थापन गनय स्थानीय 

स्वास््य संस्था संचालन तथा व्यवस्थापन सनमनत गठन गने  

• स्थानीय स्वास््य संस्था संचालन तथा व्यवस्थापन सनमनतको गठन तोनकए बमोनजम हुनेछ ।  

• नटकट र्लु्क बापतको सनुवधा प्राप्त गने नबरामीहरूको रेकडय सम्बनन्त्धत ननकायमा पठाईन ुपनेछ ।  

लवक्षत समूहः–सम्पणूय सेवाग्राहीहरू । 

कायगक्रम सचंालन गनुग पने समयः–कायायलय संचालन रहने समय  

सन्त्दभय सामाग्री ननदनेर्का, काययनवनध, मापदण्ड अनद 

 

१०)  कायगक्रमको नामः स्वस्थ जीवन कायगक्रम  

पररचय  योग र स्वस्थ जीवन र्ैलीको बारेमा जानकारी गराईन, योगलाइ व्यवहारमा ऄभ्यास गनय प्रोत्सानहत गनय र नचनकत्सा 

सम्बद्ध योग ( Therapeutic Yoga) को ननयनमत ऄभ्यास गराईने प्रयोजनकालानग यो काययक्रम रानखएको हो। यस 

काययक्रमबाट समदुायका जनताहरूलाइ नसने प्रकारका रोगहरु र यस्ता प्रकारका रोगहरुको रोकथामको ईपायहरुको 

बारेमा जानकारी पनन गराआन्त्छ।  

ईद्दशे्य • स्वास््य संरिण,प्रवधयन,अवश्यक ईपचार र ईनचत परामर्य नदन।े  

• अयवेुद संस्थाहरूमा सेवाग्राहीको संख्या बढाईने ।  

• योग र स्वास्थ जीवन र्ैलीको बारेमा जानकारी गराईने र व्यवहारमा ल्याईन प्रोत्सानहत गने । नचनकत्सा सम्बद्ध योग 

Therapeutic Yoga को ननयनमत ऄभ्यास गराईने ।   

• समदुायका जनताहरूलाइ नसने प्रकारका रोगहरु र यस्ता प्रकारका रोगहरुको रोकथामको ईपायहरुको बारेमा 

जानकारी गराईने ।  

ऄपेनित प्रनतफल • सेवाग्राहीहरुको स्वास््य प्रवधयन हुनेछ ।  

• सेवाग्राहीहरुले स्वस्थ र दीघायय ुजीवन यापन गनेछन ्।   

• सेवाग्राहीहरु नसने प्रकारका रोगहरुबाट बच्न सक्नेछन ्।  

• ईच्च रिचाप, मधमुेह तथा वकृ्क दोष जस्ता रोगीहरुको रोगमा सधुार अईने छ । 

सन्त्चालन प्रकृया  कायगक्रम सचंालन गने वनकायः अयवेुद स्वास््य संस्थाहरु ।   

सचंालन वववधः– 

• प्रत्येक नदन नवहानको समयमा कायायलय पररसरको योग हलमा  २० जना सहभागीलाइ योगको ऄभ्यास गराईन े 

• योगको ऄभ्यास सनकसके पनछ एक मारा नर्लाजीत र ऄमतृ नचयाको सेवन ऄनसुचूी –११ ऄनसुार गराईने ।  

• अयवेुदमा ईल्लेख भए ऄनसुारको अहार नवहारको व्यबहार गनय नसकाईने । 

• प्रत्येक सेवाग्राहीको स्वस्थ जीवन काडय वनाइ ऄनभलेख राख्ने । 

• सेवाग्राहीलाइ अवश्यकतानसुार पवूयकमय तथा नर्रोधारा गराइ ऄनभलेख राख्ने । 

• प्रत्येक हप्ता यस काययक्रममा सहभागीको रिचाप, तौल मापन गरर ऄनभलेख राख्ने ।  

• मधमुेहका रोगी भएमा प्रत्येक मनहना रगतमा नचनीको मारा परीिण गनय लगाइ  त्यसको ऄनभलेख राख्ने  

• स्वास््यमा अएको नवर्ेष पररवतयन भएमा त्यसको समेत ऄनभलेख राख्ने  

लवक्षत समूहः काययक्रम संचालन हुने अयवेुद संस्थामा अईने सेवाग्राहीहरु ।  

कायगक्रम सचंालन गनुग पने समयः प्रत्येक नदन नवहान । 
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सन्त्दभय सामाग्री ननदनेर्का, काययनवनध, मापदण्ड अनद 

 

११. कायगक्रमको नामःरावरिय योग वदवस/ ऄन्त्तरागवरिय योगवदवस/ रावरिय अरोग्य वदवस तथा धन्त्वन्त्तरर जयवन्त्त  

पररचय  कानतयकमा धन्त्वन्त्तरी जयन्त्ती, ऄसारमा  ऄन्त्तरानरिय योगनदवस र माघमा  रानरिय योगनदवस मनाईने गररन्त्छ । 

ईद्दशे्य योग र जीवन-र्ैलीको माध्यमबाट अरोग्यताप्रानप्तकालानग तोनकएका नदवस ऄनभयानका रुपमा मनाईने। 

ऄपेनित प्रनतफल • योगाभ्यासबाट हुन ेलाभका नबषयमा जनचेतना ऄनभवनृद्ध हुनेछ। 

• नसने रोग न्त्यनूनकरणमा सहयोग पगु्नेछ। 

सन्त्चालन प्रकृया  • प्रदरे्  स्वास््य  ननदरे्नालयको  संयोजनमा  प्रत्येक  वषय  धन्त्वन्त्तरर  जयनन्त्तका  नदन  स्वास््य  सम्बनन्त्ध  नबनभन्त्न  

जनचेतनामलूक काययक्रम सनहत अरोग्य नदवस मनाईने। 

• माघ  १  गते  र  June21  गते  नचनकत्सकीय  योगाभ्यास  Therapeutic Yoga  सनहत  सवयसाधारणको  ईल्लेख्य  

सहभानगता हुनसक्ने स्थान छनौट गरर क्रमर्ःरानरिय योगनदवस र ऄन्त्तरानरिय योगनदवस नवनवध काययक्रम सनहत 

ऄनभयानको रुपमा मनाईन े। 

• योग र अयवेुदको महत्व वारे प्रचार प्रसार गने । 

• प्रगनत नबवरण संङ्घीयअयवेुद तथा वैकनल्पक नचनकत्सा नवभागमा पठाईन े। 

सन्त्दभय सामाग्री ननदनेर्का, काययनवनध, मापदण्ड अनद 

 

१२. जवडवुवटवाट चूणग औषवध वनमागण  

पररचय  विगत िर्षहरूदेवख नै आयिेुद स्िास््य संस्थाहरूव्दारा स्थानीय स्तरमा उपलव्ध हुने जवििवुिको 

प्रयोग गरर और्धीको अभाि हुन नवदन र स्थानीय ताजा जविबवुिको प्रयोगलाइ िढािा वदन यो 

कायषक्रम राखीएको हो ।  

ईद्दशे्य िर्षभरी वनरन्तर उपयोग गररने आयिेुद और्वध को अभािहन ुनवदन 

स्थानीय स्तरमा उपलव्धहुने जवििवुिको प्रयोग गरर चूर्ष  और्वध वनमाषर् गरी वितरर् गने । 

ऄपेनित प्रनतफल स्थानीय स्तरमा उपलव्ध हुने जवििवुिको समूवचत प्रयोग भएको हुनेछ । 

सन्त्चालन प्रकृया   रोगको पवहचान भए अनसुार आिश्यक पने चूर्ष और्धी वनमाषर्का लावग स्थानीय स्तरमा 

िढीमात्रामा उपलव्ध हुने जवििवुि छनौि गरर   स्थानीय दररिे अनसुार हुने गरी जविििुी खररद 

गने ।  

 आिश्यकतानसुार चरु्ष और्धी वनमाषर् विवध अपनाइ प्याकेवजङ र सरसफाइलाइ ध्यानमा रावख 

एकल र वमवित चूर्ष और्धी वनमाषर् गने । 

सन्त्दभय सामाग्री चणूय औषधी ननमायण ननदनेर्का । 

 

१३. वर्रोघारा टेबल वारपस्वेदन यन्त्र तथा ऄन्त्य वचवकत्सा ईपयोगी सामाग्री खररद  

पररचय  नसने रोग तथा ऄन्त्य रोगहरूमा अयवेुद स्वास्य संस्थाहरूमा नर्रोधारा वारपस्वेदन यन्त्र(जनडवटुीयिु वाफले सेक्ने) 

लगायत ऄन्त्य नचनकत्सा ईपयोनग समाग्रीको व्यवस्थापन सहज पानय यो काययक्रम राखीएको हो । 

ईद्दशे्य नर्रोधारा ,वारपस्वेदन सेवा संचालन गनय अवश्यक सामाग्री व्यवस्थापन गनय । 

ऄपेनित प्रनतफल  नसने रोगको न्त्यनूनकरण भएको हुनेछ । 

सन्त्चालन प्रकृया   अवश्यकतानसुार खररद योजना वनाईने । 

  साबयजननक खररद ऐन २०६३ तथा साबयजननक खररद ननयमावली २०६४ बमोनजम खररद एकाआ गठन गरर  प्राप्त 

बजेटको पररनध नभर रनह प्रचनलत अनथयक ऐन ननयम बमानजम गनुयपने छ ।  

 खररद गरेका सामाग्रीहरूको ऄनभलेख ऄद्यावनधक गररराख्न ुपने छ । 
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बजेट वााँडफााँड अवश्यकता ऄनसुार 

सन्त्दभय सामाग्री चणूय औषधी ननमायण ननदनेर्का । 

 

१४. ऄन्त्य सेवा रु्ल्क (पूवगकमग (स्नेहन, स्वेदन, वर्रोघारा) पञ्चकमग सचंालन गनग ऄभ्यंग कताग  

पररचय  प्रत्येक नागररकलाआ राज्यबाट अधारभतू स्वास््य सेवा ननःर्लु्क रूपमा प्रदान गने  र सेवाग्राहीलाआ सेवा प्रदान गनय 

ऄभ्यंगकताय सेवा करारमा नलने व्यवस्था गनय लानगएको हो ।  

ईद्दशे्य सेवाग्राहीहरूलाआ अयवेुद सेवा प्रदान  गनय करार सेवामा ऄभ्यङ्गकताय ननयिु गने । 

ऄपेनित प्रनतफल अवश्यक  ऄभ्यङ्गकताय कोअपनूतय भएको हुनेछ । 

सन्त्चालन प्रकृया  सञ्चालन गने  नवनधः  साबयजननक खररद ऐन २०६३ तथा साबयजननक खररद ननयमावली २०६४ बमोनजम प्राप्त बजेटको 

पररनध नभर रनह ऄभ्यंगकताय ननयिु गरर ऄनसुनूच ७ वमोनजम कायय गने । 
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ऄनुसचूीहरू 

 

ऄनसुचूी १ 

परम्परागत स्वास््यकमी (झारफुक, धामी झाूँक्री, गुरौ, अम्ची अदी) हरुको ईनीहरुले गरेको मूख्य ईपचार सवहतको लगत 

सकंलन फारम 

 

क्र.स. नाम,थर ठेगाना कायय 

ऄवनध 

नवस्ताररत सेवा 

(जडीबटुी अनद 

ज्ञान 

प्रानप्तको 

श्रोत 

नवनर्ि रोग 

 

प्याप्य कैनफयत 

         

         

         

 

 

  

  

 

 

अयबेुद तथा बैकनल्पक नचनकत्साका स्वास््य संस्थाहरुको लगत संकलन फारामः 

क्र.स. संस्थाको 

नाम 

प्रोपराआटरको 

नाम 

संस्था 

रहकेो 

ठेगाना 

संस्था 

संचालन 

भएको 

ऄबनध 

संस्था दताय र 

संचालन स्वीकृनत 

(नलएको 

रननलएको) 

नलएको भए नमनत 

सेवाको प्रकार  

(अयवेुद, प्राकृनतक, 

होनमयोप्यानथ, यनुानी, 

नफनजयोथेरापी, 

ऄकुपंचर, ऄकुपे्रसर 

तथा ऄन्त्य नचनकत्सा) 

संलग्न 

नचनकत्सकको 

नाम 

कैनफयत 

         

         

         

       

तयार गनेकोनामः 

दस्तखतः 

दजायः 

नमनतः 

कायायलयप्रमखुको नामः 

दस्तखतः 

दजायः  

नमनतः 

कायायलयप्रमखुको नामः 

दस्तखतः 

दजायः  

नमनतः 

तयार गनेकोनामः 

दस्तखतः 

दजायः 

नमनतः 
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ऄनसुचूी –२ 

वनःरु्ल्क ववरे्ष ईपचारसम्बन्त्धी व्यवस्था 

 

१.  ननःर्लु्क प्रदान गररने नवर्ेष ईपचार सेवाहरूः  

 (ऄ) जेष्ठ नागररकका लानगः  

 (क) पञ्चकमय ऄन्त्तगयतको पवूयकमय स्नेहन र स्वेदन  

 (ख) रसायन योगका लानग एकल चणूय औषनधहरू  

 १. ऄश्वगन्त्धा चणूय  

 २. अमलकी चणूय  

 ३. ऄमतृा चणुय  

 (अ) स्तनपायी अमाका लानग  

 १. र्तावरी चणूय  

 २. दर्मलू तेल  

 २. औषनध व्यवस्थापन  

(२) औषनध खररद  

औषनध खररद गदाय साबयजननक खररद ऐन २०६३ तथा साबयजननक खररद ननयमावली २०६४ बमोनजम खररद एकाआ गठन गरर 

प्रचनलत अनथयक ऐन ननयम बमोनजम गनुयपनेछ ।  

 क)  नबननयोनजत बजेटबाट ऐन ननयमको पररनध नभर रही तोनकएका औषनधहरू खररद गनुयपनेछ ।  

 ख)  औषनधको खचयः– औषनधको अम्दानी खचयको ऄनभलेख छुट्टाछुटै्ट सहायक नजन्त्सी खाता खडा गरी खचय  

  व्यवस्थापन गनुयपनेछ । यसरी रानखएको ऄनभलेख भण्डारको ऄनभलेख र ईपचार रनजिरको ऄनभलेखसंग नभडेको  

  हुनपुनेछ ।  
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ऄनसुचूी – ३ 

वनःरु्ल्क वबरे्ष स्वास््य सेवाको प्रयोजनको लावग भररने फारम 

 

१.  नाम , थरः–  

२.  ईमेरः–  

३.  नलङ्गः–  

४.  ठेगानाः–            महा /ईप/नगर/गाईंपानलका वडा नं. – 

५.  पेर्ाः–  

६.  सम्बनन्त्धत नबरामी वा ऄनभभावकको दस्तखतः–  

७.  सेवाको नकनसमः–  

(क) जेष्ठ नागररक     (ख) स्तनपायी अमा  

८.  कायायलय प्रयोजनको लानग (२ प्रनत मध्ये १ प्रनत सेवाग्राहीलाइ ) 

(क) मलू दताय नं.   (ख) सहायक रनजिर दताय नं.  

 

नस.न.ं नमनत सेवाको 

नकनसम 

औषनधको नाम फायल ग्रा./नम.ग्रा पनुरावनृत 

नमनत 

नवरामीको 

दस्तखत 

दस्तखत(ॵषनध 

नवतरण र्ाखा) 

   

 

      

 

वसफाररर् गने स्वीकृत गने 

(ईपचारमासंलग्न स्वास््यकमी) संस्था प्रमखु 

नाम  नाम 

पद  पद 

दस्तखत दस्तखत 
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ऄनसुचूी –४ 

स्तनपायी अमाकालावग औषवधहरू  

 

क्र.सं औषधीको नाम प्रयोग मारा प्रयोग नवनध प्रयोग ऄवनध 

१ ज्वानो जोनीको दखुाइ,गभायर्य 

र्ोधकको रूपमा, पेट दखुाइ, 

पीडादायी मनहनावारी तथा 

प्रसतूी ज्वरमा 

३ –६ग्राम ज्वानोको झोल 

बनाएर 

अवश्यकतानसुार 

नदनको ३पटम सम्म 

अवश्यकतानसुार 

२ र्तावरी 

(कुररलो) चणूय 

स्तन्त्य वद्धयक, पोषक,रोग 

प्रनतरोध र्नि वद्धयक 

चणूयः ३–६ ग्राम  

स्वरसः १०–२० नम.नल.  

क्वाथः५०–१०० नम.नल 

रस ननकालेर , चणूय 

(Powder) बनाएर 

ऄथवा पकाएर 

क्वाथको रूपमा 

अवश्यकतानसुार 

सतु्केरी भएको ६ मनहना 

सम्म 
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ऄनसुचूी–५ 

पंचकमग (पूवगकमग) सेवाको प्रयोजनकोलावग भररने  फाराम 

 

 

१.  नाम , थरः–  

२.  ईमेरः–  

३.  नलङ्गः–  

४.  ठेगानाः–    महा /ईप/नगरपानलका/गाईपानलका    वडा न.ं  

५.  पेर्ाः–  

६.  सम्बनन्त्धत नबरामी वा ऄनभभावकको दस्तखतः–  

८.  कायायलय प्रयोजनको लानग (२ प्रनत मध्ये १ प्रनत सेवाग्राहीलाइ)  

(क)  मलू दताय नं.  

(ख)  सहायक रनजिर दताय नं.  

९.  सेवाः योग , पवूयकमयः स्नेहन र स्वेदन,नर्रोधारा,प्रनतमसय नश्य कम, ऄन्त्य 
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ऄनुसचूी – ६ 

स्वेदन वक्रयाको लानग अवश्यक रव्यहरू 

 

नाडीस्वेदका लावग औषवध रव्यः  

प्रायर्ः पातहरूको प्रयोग गररन्त्छ र फल, बोक्रा, जरा वा काण्डको पनन प्रयोग गनय सनकन्त्छ ।   

र्ीतल नचनी (नर्ग्र)ु पनुनयवा गहत   दर्मलू   बहृत पंचमलू  

 

 गजुो  

 

मास तण्डुल (चामल) नसमली   नततेपाती 

बरुण (नसनप्लगान)  मांस रस  

 

कांजी नतल नसस्न ुअनद  

 

  

 

 

ऄनसुचूी – ७ 

ऄन्त्य सेवा रु्ल्क (पूवगकमग, स्नेहन, स्वेदन, वर्रोधारा)/पंचकमग सचंालन गने ऄभ्यङ्गकताग 

 

ऄभ्यङ्गकतागः 

१.  मनहला र परुुष  

२.  १ मनहनाको तानलम  

३. तावलम वदने वनकायः– अयवेुद नचनकत्सकको ननगरानीमा अयवेुद संस्था 

४. कम्तीमा ८ किा ईिीणय  

५. स्थानीय हुनपुने  

 ईमेरः १८ – ३५ वषय 

कायग वबवरणः 

(क) ऄभ्यङ्ग , स्वेदन र नर्रोधारा किको अवश्यक सरसफाइ गने । 

(ख) अवश्यक पवूयकमयका सामग्रीहरु तयार गने ।  

(ग) नचनकत्सकको नसफाररर् ऄनसुार अयवेुद स्वास््य संस्थामा अएका सेवाग्राहीहरुलाइ ऄभ्यङ्ग (तेल मानलर्) , स्वेदन, नर्रोधारा 

लगायतका कामहरु गने । 

(घ) ऄभ्यङ्ग लगायत सेवा प्रदान गरेको नबवरणका साथै प्रनतवेदन तयार गनय सहयोग गने ।  
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ऄनसुचूी– ८ 

गाईूँघर वक्लवनक तथा नसने रोगको त्यांक फारम 

 

 

 

गाईाँघर नक्लननक संचालन स्थान        रोगी संख्या  

१..................         ............................  

२..................         ...........................  

३..................         ...........................  

४..................         ..........................  

(ऄन्त्य रोगको त्यांकलाइ रोग तेररज फारम समावेर् गरी पठाईने) 

 

रोग १–५ बषय ५–१५ बषय १५–४५ बषय ४५ बषय मानथ कैनफयत 

मनहला परुुष जम्मा मनहला परुुष जम्मा मनहला परुुष जम्मा मनहला परुुष जम्मा 

मधमुेह              

ईच्चरिचाप              

मगृौला 

सम्बनन्त्ध रोग 

             

नजणयश्वास              

मेदोगत रोग              

वातव्यानध              

ऄन्त्य              
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ऄनसुचूी –९ 

ऄत्यावश्यक अयुवेद औषवध सवूच 

 

१. ननःर्लु्क प्रदान गररने ननम्नानसुारका औषनधहरु ननरन्त्तर रुपमा प्राप्त हुने व्यवस्था नमलाईन ुपनेछ । 

1.  रोगको नाम औषनधको नवबरण कैनफयत 

2.  ऄम्लनपि ऄनवपनिकर चणूय  

3.  ईदर रोग नहगं्वािक चणूय  

4.  वातव्यानध महायोगराज गगु्गलु, महानारायण तैल  

5.  श्वर्ननवकार  नसतोपलानद चणूय, टंकण भस्म  

6.  स्त्रीरोग परुयानगु चणूय  

7.  बालरोग बालामतृ, मगृमदासाव  

8.  ईच्च रिचाप सपयगन्त्धाघन वटी  

9.  त्वकनवकार ननम्बानद चणूय, गन्त्धक रसायन  

10.  कणय,नासा,मखु,दन्त्तरकण्ठरोग खनदरानद वटी, षडनवन्त्द ुतेल  

11.  अमवात योगराज गगु्गलु  

12.  ज्वर महार्दुर्यन चणूय  

13.  ऄनतसार, ग्रहणी  महार्ंख वटी, नवल्वानद चणूय  

14.  व्रण जात्यानद तेल  

15.  वातरि कैर्ोर गगु्गलु  

16.  मरूनवकार,प्रमेह चन्त्रप्रभावटी   

17.  नवनवध  नरफला, ऄश्वगन्त्धा चणूय  

 

२. औषनध व्यवस्थापन 

१)  औषनध खररद  

       औषनध खररद गदाय साबयजननक खररद ऐन २०६३ तथा साबयजननक खररद ननयमावली २०६४ बमोनजम खररद एकाआ गठन गरर प्रचनलत 

अनथयक ऐन ननयम बमानजम गनुयपने छ ।  

    क)  नबननयोनजत बजेटबाट ऐन ननयमको पररनध नभर रही तोनकएका औषनधहरू खररद गनुयपने छ ।  

    ख)  औषनधको खचयः– औषनधको अम्दानी खचयको ऄनभलेख छुट्टा छुटै्ट सहायक नजन्त्सी खाता खडा गरी खचय व्यवस्थापन गनुयपने छ । 

यसरी रानखएको ऄनभलेख भण्डारको ऄनभलेख र ईपचार रनजिरको ऄनभलेखसंग नभडेको हुनपुने छ ।  
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ऄनसुचूी– १० 

औषवध गुणस्तर सम्बवन्त्ध व्यवस्था 

 

क) चूणग औषवधहरुको वनम्नानुसार परीक्षण व्यवस्था गनेः 

क्र.

स 

औषनधको नाम तौल रूप/वणय{ स्पर्य रस गन्त्ध एकरूपता कैनफयत 

         

 

प्रत्येक व्याचको स्वीकृतl प्राप्त औषनध परीिण प्रयोगर्ालाबाटMicrobial Test परूा गरेको प्रमाणपर संलग्न 

 

(ख)  गुग्गुल/ुवटी औषवधहरुको वनम्नानुसार परीक्षण व्यवस्था गनेः 

क्र.

स. 

औषनधको नाम तौल रूप/वणय स्पर्य 

(Hardness

) 

एकाइ तौल 

(Fineness) 

रस गन्त्ध एकरूपता कैनफयत 

          

 

(ग)  भरम/वपिी औषवधहरुको वनम्नानुसार परीक्षण व्यवस्थ गनेः 

क्र.

स. 

औषनधको 

नाम 

तौल स्वरूप 

(form) 

रूप/वणय{ 

(colour) 

रेखापणूयता वाररतर रस गन्त्ध ननश्चनन्त्रका कैनफयत 

           

 

(घ)  लौह/मण्डुर औषवधहरुको वनम्नानुसार परीक्षण व्यवस्था गनेः 

क्र.

स 

औषनधको 

नाम 

तौल स्वरूप 

(form) 

रूप/वणय 

(colour) 

एकाइ 

तौल 

रस गन्त्ध एकरूपता कैनफयत 

          

 

(ङ)  मलहम एवं तैल औषवधहरुको वनम्नानुसार परीक्षण व्यवस्था गनेः 

क्र.स

. 

औषनधको नाम तौल रूप/वणय 

(colour) 

स्पर्य 

(smoothness) 

सान्त्रता गन्त्ध एकरूपता कैनफयत 

         

 

च) सम्बवन्त्धत वनकायबाट हालसालै नववकरण गरी ऄद्याववधक भएको ईत्पादन तथा वबक्री वबतरण दताग प्रमाणपर सलंग्न  

हुनुपने । 
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ऄनसुचूी –११ 

(स्वस्थ जीवन कायगक्रम सगं सम्ववन्त्धत) 

१.  ननःर्लु्क प्रदान गररने सेवाहरूः  

क) र्ीलाजीतः  

ड्ड दनैनक एक जनालाइ एक मारा ५०० नम.ग्रा.  

ख)  ऄमतृ नचया 

 

१. गडुूची 

२. ऄमला 

३. हररतकी 

४. तुलसी 

५. वरुण 

मानथ ईल्लेख गररएका जनडबटुीहरुको समान भाग नमलाएर नचया बनाईने र स्वस्थ जीवन काययक्रममा सहभागीहरुलाइ ५० नम.ली.को 

दरले दनैनक सेवन गराईने ।  

 

२. औषनध व्यवस्थापन  

औषनध खररद  

औषनध खररद गदाय साबयजननक खररद ऐन २०६३ तथा साबयजननक खररद ननयमावली २०६४ बमोनजम खररद एकाआ गठन गरर प्रचनलत 

अनथयक ऐन ननयम बमोनजम गनुयपने छ ।  

क) नबननयोनजत बजेटबाट ऐन ननयमको पररनध नभर रही तोनकएका औषनधहरू खररद गनुयपने छ ।  

ख) औषनधको खचयः– औषनधको अम्दानी खचयको ऄनभलेख छुट्टाछुटै्ट सहायक नजन्त्सी खाता खडा गरी खचय व्यवस्थापन गनुयपने छ । 

यसरी रानखएको ऄनभलेख भण्डारको ऄनभलेख र ईपचार रनजिरको ऄनभलेखसंग नमलेको हुनपुनेछ.  
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ऄनसुचूी – १२ 

अयुवेद औषवध खपत वववरण फारम (क) 

क्र.स. औषनधको नाम औषनधको मानसक खचय नववरण औषनध नववतरण गरेको रोगी को 

संख्या 

कैनफयत 

पररणाम आकाआ 

१.      

२.      

 

औषवधको मौज्दात वववरण फारम(ख) 

क्र.स. औषनधको 

नाम 

औषनधप्रानप्तको श्रोत ÷काययक्रम औषनधको 

जम्मा 

पररमाण 

इकाइ 

तौल 

खलु्नेगरी 

के.जी.ग्राम 

फाइल 

कैनफयत 

गत 

अ.व. 

को 

वांकी 

मौज्दात 

अयवुेद 

नवभाग 

वाट 

प्राप्त 

ऄत्यावश्यक 

अयवुेद 

औषनध 

खररद 

चणूय 

औषनध 

ननमायण 

ऄन्त्य 

वाट 

औषनध  

खररद 

प्राप्त 

 

जेष्ठ 

नागररक 

स्वास््यप्रवधयन 

सेवा 

स्तनपायी 

अमा 

तथा 

नर्र् ु

सेवा 

गांईघर 

र्हरी 

नल्कननक 

काययक्रम 

पञ्च कर्यम 

(पवूय कमय) 

को लानग 

औषनधखररद 

ननर्लु्कअयवुेद 

स्वास््य नर्नवर 

संचालनको 

लानग औषनध 

खररद 

सहयोग सनमती 

गा.पा. 

न.पा. 

प्रदेस 

दात ृननकाय वाट 

प्राप्त औषनध 

                

                

 

 

 

 

 

 


