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मागा लनदेशनहरु 

 

१. कायाक्रमहरु संचािन गदाा संघीय सरकारका र प्रदेश सरकारका प्रचलित ऐन तथा कानूनहरु 
बमोश्चिम संचािन गनुापनेछ । 

२. तालिम, अलिमखुीकरण, गोष्ठी, सेलमनार आदद संचािन गदाा सश्चघय सरकार, स्वास््य तथा 
िनसंख्या मन्रािय अन्तगातको राविय स्वास््य तालिम केन्र, टेकु, काठमाडौँिे प्रकाशन 
गरेको स्वास््य तालिम व्यवस्थापन लनदेश्चशका २०७७ बमोश्चिम गनुापनेछ । 

३. लमलत २०७७/०४/०१ गतेको प.स. ७७/७८, च.न. ०१ को आलथाक मालमिा तथा 
योिना मन्रािय कैिािीको "आलथाक वर्ा २०७७/७८ को बिेट कायाान्वयन सम्बन्धी 
मागादशान" र बिेट कायाान्वयन सम्बन्धी यस मन्राियिे उपिब्ध गराएका पररपरहरु । 

४. सम्बश्चन्धत कायाक्रमको संघीय तथा प्रदेश स्तरबाट स्वीकृत िएका पाठ्यक्रम तथा लनदेश्चशका 
अनसुार कायाक्रम संचािन गनुापनेछ   । 

५. सामाश्चिक ववकास मन्रािय, स्वास््य लनदेशनािय डोटी र अन्य सरोकारवािाहरुसंग 
आवश्यक्ता अनसुार समन्वय तथा सहकाया गनुापनेछ   । 

६. सामाश्चिक ववकास मन्राियिे आवश्यकता अनसुार कायाक्रमहरुको अनगुमन गनेछ  । 

७. सम्पन्न िएका कायाक्रमहरुको चौमालसक प्रलतवेदन आलथाक कायाववलध लनयमाविी २०६४ को 
अनसूुची-२ बमोश्चिम सम्बश्चन्धत लनकायमा पठाउन ुपने छ र सम्पन्न प्रत्येक कायाक्रमहरुको 
अनसूुची-२ बमोश्चिमको फोटो सवहतको कायासम्पन्न प्रलतवेदन अलनवाया तयारपारी अलििेख 
राख्नपुनेछ । 

८. तालिममा सिंग्न हनुे िनशश्चक्त तथा सहिागीहरुको सख्या तथा मापदण्ड सिंग्न सचुी पेश 
गनुापनेछ । 

९. प्रश्चशक्षक, सहिागी छनौटगदाा स्वास््य सेवा प्रिाववत नहनुेगरी तालिममा सहिागी गराउन ु
पनेछ । 

१०. पेश्की फछयौट गदाा ढााँचा अनसुारको फोटो सवहतको कायाक्रम सम्पन्न िएको प्रलतवेदन   
 अलनवाया राख्नपुनेछ । 
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क) चाि ुखचा अन्तगातका कायाक्रमहरु 

१. तालिम सामग्री खरीद, ववकास तथा छपाई   

उद्दशे्य 

प्रदेशस्तरमा स्वास््य तालिम केन्र, धनगढीद्वारा सञ्चालित तालिम कायाक्रमहरुको मापदण्ड बमोश्चिम 
ववकास गररएको तालिमको गणुस्तरीयता तथा प्रिावकारी प्रश्चशक्षण प्रवक्रया सम्पन्न गना आवश्यक पने 
तालिम सामाग्रीहरु ववकास, उत्पादन, खररद तथा तालिम साईटहरुमा समयमा उपिब्धता सलुनश्चित 
गना । 

 

अपेश्चक्षत प्रलतफि 

तालिम केन्रबाट सञ्चािन हनुे ववलिन्न तालिमहरुको िालग तालिम सामग्री छपाई िई तयार िएको 
हनुेछ ।  

 

काया सञ्चािन ववलध 
१. वावर्ाक कायाक्रम लिररही आवश्यक पने तालिम सामग्रीको संख्या लनधाारण गने ।  

२. चौमालसक िक्ष्यको आधारमा तयार िई स्वीकृत िएको वावर्ाक खररद योिना अनसुार 
कायाान्वयन गने । 

३. खररद ईकाई सलमलत माफा त कायाक्रममा ववलनयोश्चित बिेटको पररलधमा रही िागत अनमुान 
कायाािय प्रमखु माफा त स्वीकृत गराउने ।  

४. सावािलनक खररद ऐन, २०६३ तथा लनयमाविी , २०६४ अनसुार उपयकु्त खररद ववधी छनौट 
गरी सोही ऐन, लनयम बमोश्चिम बिेटको अलधनमा रही आवश्यक कायाान्वयन गने ।  

 

अनगुमन सूचकाकं  

दाश्चखिा प्रलतवेदन र सामग्रीको नमनुा । 

 

२. वावर्ाक प्रगलत प्रलतवेदन तयारी तथा छपाई  

उद्दशे्य 

प्रदेशको सम्पूणा स्वीकृत वावर्ाक कायाक्रमहरुको िक्ष्यको आधारमा उपिश्चब्ध गरेको ववस्ततृ 
वववरणहरु तथा आवश्यक सल्ट्िाह, सझुाव सवहतको वावर्ाक प्रगती प्रलतवेदन तयार गना । 

 

अपेश्चक्षत प्रलतफि : 
प्रदेश स्वास््य तालिम केन्रको वावर्ाक प्रलतवेदन प्रकाश्चशत हनुेछ ।  
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काया सञ्चािन ववलध 

१. वावर्ाक प्रलतवेदन मस्यौदा सलमलत गठन गने,  

२. ढााँचाको मस्यौदा सवहतको कायायोिना बनाउाँने,  

३. ववलनयोश्चित बिेटको पररलध लिररही खचाको प्रस्ताववत बााँडफााँट वटप्पणी प्रमखुबाट स्वीकृत 
गराउने,  

४. वावर्ाक प्रलतवेदनको मस्यौदा तयार िएपछी मन्राियबाट आवश्यक सझुाव लिनपुनेछ,   

५. कायाक्रमको खचा प्रवक्रया आलथाक प्रशासन लनयमाविी  २०६४, सावािलनक खररद ऐन  २०६३ 
र लनयमाविी  २०६४ वा अन्य प्रचलित ऐन लनयमानसुार गने । 

 

अनगुमन सूचकाकं : 
१) फोटो सवहतको कायासम्पन्न प्रलतवेदन । 

२) प्रकाश्चशत प्रलतवेदन । 

३) मन्राियको सझुाव पर ।  

 

३. स्वास््य सेवा प्रशासन तथा व्यवस्थापन तालिमको पाठ्यक्रम ववकास  

उद्दशे्य : स्वीकृत वावर्ाक कायाक्रम अनसुार स्वास््य सेवा प्रशासन तथा व्यवस्थापन तालिमको 
पाठ्यक्रम ववकास तथा तयार गने । 

 

अपेश्चक्षत प्रलतफि : स्वास््य सेवा प्रशासन तथा व्यवस्थापन तालिमको पाठ्यक्रम ववकास गरी प्रदेश 
स्वास््य तालिम  केन्रबाट स्वास््य सेवा प्रशासन तथा व्यवस्थापन तालिमको पाठ्यक्रम तयार हनुेछ 
।  

 

काया सञ्चािन ववलध 

१. मन्राियको सम्बश्चन्धत महाशाखाको प्रलतलनलध र अन्य सरोकारवािाहरुसंग पाठ्यक्रम ववकास 
सम्बन्धी बैठक बस्ने, 

२. बैठकको सझुाव संकिन पिात पाठयक्रम ववकासको काया क्षेरगत वववरण तयार गने,  

३. प्रचलित लनयमानसुार सम्बश्चन्धत व्यश्चक्त वा संस्था संग सम्झौता गरी वा सो क्षेरका वव् 
सवहतको कायादि गठन गरी कायाावन्यन गना सवकने,   

४. शीर्ाकानसुार प्रस्ताववत खचा सवहतको बिेट बााँडफााँट प्रमखुबाट स्वीकृत गराउन ुपने ।     

 

अनगुमन सचुाकं :  

१. तयार पाठ्यक्रमको नमनुा ।  

२. फोटोसवहतको कायासम्पन्न प्रलतवेदन । 
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ख)  स्वास््य तालिम कायाक्रमहरु 

१. दक्ष प्रसूलत सेवा तालिम (SBA)  

उद्दशे्य 

स्वास््य संस्थाहरुमा कायारत नलसाङ्ग स्टाफहरुमा सरुश्चक्षत प्रसतुी सेवा गराउन सक्ने आवश्यक ्ान, 
लसप तथा धारणाको अलिववृि गने । 

 

अपेश्चक्षत प्रलतफि 

स्वास््य संस्थाहरुमा सरुश्चक्षत प्रसतुी सेवा प्रदान गना सक्ने दक्ष िनशश्चक्त उत्पादन िएको हनुेछ । 

 

कायाक्रम िाग ुहनु ेश्चिल्ट्िा : स.ुप प्रदेशका ९ वटै श्चिल्ट्िाहरु । 

 

बिेट खचाको प्रावधान : कायाक्रम संयोिक वा कायााियिे तोकेको कमाचारीिे चौमालसक िक्ष्य तथा 
ववलनयोश्चित बिेटको पररलधमा रही खचाको बााँडफााँट वटप्पणी लनदेशकबाट स्वीकृत गराई कायाक्रम 
संचािन गनुापनेछ ।  

 

कायाक्रम संचािन ववलध  : यो तालिम ववलिन्न अस्पताि र तालिम साईटहरुमा सञ्चािन गररनेछ । 
मापदण्ड अनसुारको सहिागी तथा प्रश्चशक्षकहरुको व्यवस्थापनगरी कायाक्रम सञ्चािन गनुापनेछ  

 िश्चक्षत समूह : स्वास््य संस्थाहरुमा कायारत तथा सम्बश्चन्धत काउश्चन्सिमा दताा िएका नलसाङ्ग 
स्टाफहरु ।  

 स्रोत व्यश्चक्त : श्चक्िलनकि श्चस्कि तालिम प्राप्त दक्ष सरुश्चक्षत प्रसतुी सेवा प्रदायक (सम्वश्चन्धत 
काउश्चन्सिमा दताा िएको) श्चचवकत्सक, प्रसतुी सेवा ववर्यवव्हरु तथा ववर्यवव् व्यश्चक्त ।  

 सन्दिा सामग्री :  

१. मात तथा नविात श्चशश ुस्याहार सहिागी पशु्चस्तका  

२. मात ्तथा नविात श्चशश ुस्याहार सन्दिा पशु्चस्तका 
३. मात ्तथा नविात श्चशश ुस्याहार सन्दिा पशु्चस्तका (IMPAC बाट) 

४. मात ्तथा नविात श्चशश ु(श्चक्िलनकि िग बकु) पशु्चस्तका  

५. Maternal and newborn care note book for trainers 

 

अनगुमन तथा मलु्ट्याकंन : सामाश्चिक ववकास मन्रािय । 

 

अलििेख तथा प्रलतवेदन  : फोटोसवहतको कायासम्पन्न प्रलतवेदन ।  
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२. मे.अ.हरुका िालग ASBA तालिम   

उद्दशे्य 

श्चचवकत्सकहरुमा शल्ट्यवक्रया सवहत सरुश्चक्षत प्रसतुी सेवा गराउन सक्ने आवश्यक ्ान, लसप तथा 
धारणाको अलिववृि गने । 
 

अपेश्चक्षत प्रलतफि 

श्चचवकत्सकहरुको शल्ट्यवक्रया सवहत िवटि प्रसतुी सेवा प्रदान गना सक्ने क्षमताको ववकास िएको 
हनुेछ । 

 

कायाक्रम िाग ु हनु े श्चिल्ट्िा : सदूुरपश्चिम प्रदेशका ९ वटै श्चिल्ट्िा वा स्थानीय तहको CEONC 
साईटहरु । 

 

बिेट खचाको प्रावधान : चौमालसक िक्ष्य तथा ववलनयोश्चित बिेटको पररलधमा रही खचाको बााँडफााँट  
वटप्पणी लनदेशकबाट स्वीकृत गराई कायाक्रम संचािन गनुापनेछ ।  
 

कायाक्रम संचािन ववलध : यो तालिम वकश्चल्ट्नकि तालिम साईटहरुमा सञ्चािन गररनेछ । मापदण्ड 
अनसुारको सहिागी तथा प्रश्चशक्षकहरुको व्यवस्थापनगरी कायाक्रम सञ्चािन गनुापनेछ ।       

 िश्चक्षत समूह : स्वास््य संस्थाहरुमा कायारत तथा सम्बश्चन्धत काउश्चन्सिमा दताा िएका 
श्चचवकत्सक ।   

 स्रोत व्यश्चक्त : श्चक्िलनकि श्चस्कि तालिम प्राप्त दक्ष सरुश्चक्षत प्रसतुी सेवा प्रदायक (सम्वश्चन्धत 
काउश्चन्सिमा दताा िएको) श्चचवकत्सक, प्रसतुी सेवा ववर्यवव्हरु तथा ववर्यवव् व्यश्चक्त । 

 सन्दिा सामग्री :   

  Maternal and new born care notebook (ASBA) for trainers 

  Maternal and new born care (ASBA) सहिागी पशु्चस्तका  

  Maternal and new born care (ASBA) सन्दिा पशु्चस्तका 
  Maternal and new born care (ASBA) सन्दिा पशु्चस्तका (IMPAC बाट) 

  राविय स्वास््य तालिम केन्रबाट तयार गरेको सन्दिा पशु्चस्तकाहरु । 

 

अनगुमन तथा मलु्ट्याकंन : सामाश्चिक ववकास मन्रािय । 

 

अलििेख तथा प्रलतवेदन : फोटोसवहतको कायासम्पन्न प्रलतवेदन ।  
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३. ििवाय ुपररवतान र स्वास््यमा पने असर बारे तालिम   

उद्दशे्य : 
१. स्वास््य सेवा प्रदायक तथा सरोकारवािािाई ििवाय ु पररवतानको आधारितू अवधारणा 

स्पष्ट पाना,  

२. ििवाय ुपररवतानिे स्वास््यमा पाने प्रिाव र िोश्चखम कम गराउने उपायहरु अबिम्बन गना 
सक्षम बनाउने । 

 
अपेश्चक्षत प्रलतफि : 
सेवा प्रदायकिे सम्बश्चन्धत ववर्यमा िानकारीमिुक गलतववधी र परामशा गनासक्नेछन । 

 

कायाक्रम िाग ुहनु ेश्चिल्ट्िा : सदूुरपश्चिम प्रदेशका ९ वटै श्चिल्ट्िाहरु । 

 

बिेट खचाको प्रावधान : चौमालसक िक्ष्य तथा ववलनयोश्चित बिेटको पररलधमा रही खचाको बााँडफााँड 
वटप्पणी लनदेशकबाट स्वीकृत गराई कायाक्रम संचािन गनुापनेछ । 

 

कायाक्रम संचािन ववलध : मापदण्ड अनसुारको सहिागी तथा प्रश्चशक्षकहरुको व्यवस्थापनगरी 
कायाक्रम सञ्चािन गनुापनेछ ।  

 िश्चक्षत समूह :  सेवाप्रदायक स्वास््यकमीहरु । 

 स्रोत व्यश्चक्त : सम्वश्चन्धत ववर्यमा तालिम प्राप्त वा ववर्यवव्हरु । 

 सन्दिा सामग्री : राविय स्वास््य तालिम केन्रबाट तयार गरेको सन्दिा पशु्चस्तकाहरु र 
सम्बश्चन्धत ववर्यसंग सम्बश्चन्धत प्रकाशनहरु । 

 

अनगुमन तथा मलु्ट्याकंन : सामाश्चिक ववकास मन्रािय । 

 

अलििेख तथा प्रलतवेदन  : फोटोसवहतको कायासम्पन्न प्रलतवेदन ।  

४. स्वास््यकमीहरुिाई खोप सम्बश्चन्ध प्रश्चशक्षक प्रश्चशक्षण तालिम 

उद्दशे्य 

खोप सम्बन्धी तालिम प्रदान गना दक्ष प्रश्चशक्षक उत्पादनगरर खोपसेवा प्रिावकारी रुपमा प्रवाह गना 
।  
अपेश्चक्षत प्रलतफि 
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स्वास््यकमीहरुको खोप सम्बन्धी तालिम ददन दक्ष प्रश्चशक्षक तयार हनुेछन ।  
 

कायाक्रम िाग ुहनु ेश्चिल्ट्िा : यस प्रदेशका ९ वटै श्चिल्ट्िा ।  
 

बिेट खचाको प्रावधान : चौमालसक िक्ष्य तथा ववलनयोश्चित बिेटको पररलधमा रही खचाको बााँडफााँड 
वटप्पणी लनदेशकबाट स्वीकृत गराई कायाक्रम संचािन गनुापनेछ । खोप तालिम संचािनका िालग 
केन्रको तालिम संचािन लनदेश्चशका अनसुार संचािन गनुापनेछ ।   

 

कायाक्रम संचािन ववलध : 
 िश्चक्षत समूह  : हे.अ./स्टाफ नसा वा स्वास््य कायााियहरुमा कायारत सपुरिाईिरहरु ।  

 स्रोत व्यश्चक्त   : खोपको वव्, प्रश्चशक्षक प्रश्चशक्षण तालिम प्राप्त स्वास््यकमी  तथा ववर्य वव् । 

 सन्दिा सामग्री : बाि स्वास््य महाशाखाबाट तयार गरेको सन्दिा पशु्चस्तकाहरु । 

 

अनगुमन तथा मलु्ट्याकंन : सामाश्चिक ववकास मन्रािय । 

 

अलििेख तथा प्रलतवेदन  : फोटोसवहतको कायासम्पन्न प्रलतवेदन ।  
 

५. इम्प्िान्ट तालिम 

उद्दशे्य 

स्वास््य सस्थाहरुमा कायारत पारामेलडक्स/नलसाङ्ग स्टाफहरुको इम्प्िान्ट सेवाप्रदान गने दक्षता ववकास 
गरर गणुस्तरीय सेवाको पहुाँच बढाउने । 

 

अपेश्चक्षत प्रलतफि : स्वास््य सस्थाहरुमा कायारत पारामेलडक्स/नलसाङ्ग स्टाफहरुिाई इम्प्िान्ट सेवा 
सम्बश्चन्ध ्ान तथा सीपमा अलिवदृ्दी गणुस्तरीय पररवार लनयोिन सेवा प्रवाहका िालग दक्ष 
िनशश्चक्तको ववकास िएको हनुेछ । 

 

कायाक्रम िाग ुहनु ेश्चिल्ट्िा : यस प्रदेशका ९ वटै श्चिल्ट्िा । 

 

बिेट खचाको प्रावधान : चौमालसक िक्ष्य तथा ववलनयोश्चित बिेटको पररलधमा रही खचाको बााँडफााँट  
वटप्पणी लनदेशकबाट स्वीकृत गराई कायाक्रम संचािन गनुापनेछ ।  
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कायाक्रम संचािन ववलध :  

१) तालिम वकश्चल्ट्नकि तालिम साईटहरुमा सञ्चािन गनुापने । 

२) मापदण्ड अनसुारको सहिागी तथा प्रश्चशक्षकहरुको व्यवस्थापनगरी कायाक्रम सञ्चािन गनुापने । 

३) िश्चक्षत समूह : प्रदेशस्तर तथा स्थानीय स्तरमा रहेको स्वास््य सस्थाहरुमा कायारत 
स्वास््यकमीहरुिाई छनौट गररनेछ ।  

४) स्रोत व्यश्चक्त  :  सम्वश्चन्धत ववर्यमा तालिम प्राप्त वा ववर्यवव्हरु । 

५) सन्दिा सामग्री  : रा.स्व.ता.के. बाट तयार गरेको सन्दिा पशु्चस्तकाहरु । 

 

अनगुमन तथा मलु्ट्याकंन : सामाश्चिक ववकास मन्रािय कैिािी । 

 

अलििेख तथा प्रलतवेदन  : फोटोसवहतको कायासम्पन्न प्रलतवेदन ।  

६. कोफ तथा काउश्चन्सलिंग तालिम (प.लन. सेवा प्रदायक) 
उद्दशे्य 

स्वास््य संस्थामा उपिब्ध पररवार लनयोिन साधानको गणुस्तरीय सेवा तथा परामशा ददई पररवार 
लनयोिनको प्रयोगदर बढाउनका साथै आवश्यक उपयकु्त प्ररे्ण सेवा प्रदान गना सक्ने दक्ष िनशश्चक्त 
उत्पादन गने । 

 

अपेश्चक्षत प्रलतफि 

सेवाप्रदायकको ्ान र सीपमा अलिववृि गरर सेवाग्राहीिाई पररवार लनयोिन सेवा तथा परामशा सेवा 
गणुस्तरीय रुपमा सञ्चािन गना सक्षम िनशश्चक्त उत्पादन िएका हनुेछन ।  

 

कायाक्रम िाग ुहनु ेश्चिल्ट्िा : यस प्रदेशका ९ वटै श्चिल्ट्िाहरु । 

 

बिेट खचाको प्रावधान : चौमालसक िक्ष्य तथा ववलनयोश्चित बिेटको पररलधमा रही खचाको बााँडफााँट  
वटप्पणी लनदेशकबाट स्वीकृत गराई कायाक्रम संचािन गनुापनेछ । मापदण्ड अनसुारको सहिागी 
तथा प्रश्चशक्षकहरुको व्यवस्थापनगरी कायाक्रम सञ्चािन गनुापनेछ ।  

 

कायाक्रम संचािन ववलध : मापदण्ड अनसुारको सहिागी तथा प्रश्चशक्षकहरुको व्यवस्थापनगरी 
कायाक्रम सञ्चािन गनुापनेछ ।   
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o िश्चक्षत समूह : सम्बश्चन्धत पररर्दमा दताा िएका नेपाि सरकारका ववलिन्न तहका 
स्वास््य संस्थाहरुमा कायारत स्वास््यकमी (प्यारामेलडक्स तथा नलसाङ्ग) वा पररवार 
लनयोिन सेवामा प्रत्यक्ष रुपमा संिग्न रहेका संघ संस्थाका स्वास््यकमीहरु । 

o श्रोत व्यश्चक्त : सम्वश्चन्धत ववर्यमा तालिमप्राप्त वा ववर्यवव्हरु । 

o सन्दिा सामग्री   : कोफ तथा काउश्चन्सलिंग तालिम सन्दिा पशु्चस्तका, कोफ तथा 
काउश्चन्सलिंग तालिम सहिागी पशु्चस्तका  

 

अनगुमन तथा मलु्ट्याकंन : सामाश्चिक ववकास मन्रािय कैिािी । 

 

अलििेख तथा प्रलतवेदन : फोटोसवहतको कायासम्पन्न प्रलतवेदन ।  

७. वकशोरवकशोरीहरुको यौन तथा प्रिनन स्वास््य सम्बन्धी तालिम  

उद्दशे्य 

स्वास््यकमीहरुिे स्वास््य संस्थाहरुमा यौन तथा प्रिनन ् स्वास््य सेवा बारे वकशोरवकशोरीमैरी    
वातावरणमा सेवा प्रदान गना आवश्यक ्ान तथा लसपमा दक्षता ववकास गराउने । 

 

अपेश्चक्षत प्रलतफि : 
स्वास््य संस्थाहरुमा कायारत स्वास््यकमीहरुमा यौन तथा प्रिनन ्स्वास््य सेवा बारे वकशोरवकशोरी 
मैरीपूणा वातावरणमा सेवा प्रदान गना आवश्यक ्ान तथा लसपमा दक्षता ववकास िएको हनुेछ । 

  

कायाक्रम िाग ुहनु ेश्चिल्ट्िा : यस प्रदेशका ९ वटै श्चिल्ट्िाहरु । 

 

बिेट खचाको प्रावधान : कमाचारीिे चौमालसक िक्ष्य तथा ववलनयोश्चित बिेटको पररलधमा रही खचाको 
बााँडफााँड वटप्पणी लनदेशकबाट स्वीकृत गराइ कायाक्रम संचािन गनुापनेछ । मापदण्ड अनसुारको 
सहिागी तथा प्रश्चशक्षकहरुको व्यवस्थापनगरी कायाक्रम सञ्चािन गनुापनेछ ।  

 

कायाक्रम संचािन ववलध :  

मापदण्ड अनसुारको सहिागी तथा प्रश्चशक्षकहरुको व्यवस्थापनगरी कायाक्रम सञ्चािन गनुापनेछ ।   
 िश्चक्षत समूह : यौन तथा प्रिनन स्वास््य सेवा प्रदान गने सरकारी स्वास््य संस्थाहरुमा 

कायारत स्वास््यकमीहरु 

 श्रोत व्यश्चक्त : सम्वश्चन्धत ववर्यमा तालिम प्राप्त वा ववर्यवव्हरु 
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 सन्दिा सामग्री : िब एड (१ देश्चख ३ सम्म),वकशोरवकशोरीहरुको यौन तथा प्रिनन स्वास््य 
सन्दिा पशु्चस्तका, वकशोरवकशोरीहरुको यौन तथा प्रिनन स्वास््य सहिागी पशु्चस्तका, 
रा.स्व.ता.के. बाट तयार गरेको अन्य सन्दिा पशु्चस्तकाहरु । 

 

अनगुमन तथा मलु्ट्याकंन : सामाश्चिक ववकास मन्रािय र स्वास््य लनदेशनािय । 

 

अलििेख तथा प्रलतवेदन  : फोटोसवहतको कायासम्पन्न प्रलतवेदन ।  

 

८.  IUCD तालिम  

उद्देश्य  

स्वास््य सस्थाहरुमा कायारत नलसाङ्ग स्टाफबाट सरुश्चक्षत गणुस्तरीय आइ.य.ुलस.डी. सेवा प्रदान गना । 

 

अपेश्चक्षत प्रलतफि  

गणुस्तरीय पररवार लनयोिन सेवाको पहुाँच ववृि गना स्वास््य सस्थाहरुमा कायारत नलसाङ्ग 
कमाचारीहरुको आइ.य.ुसी.डी. सेवा प्रदान गने ्ान तथा सीपयकु्त िनशश्चक्तको ववकास िएको हनुेछ 
। 

कायाक्रम िाग ुहनु ेश्चिल्ट्िा : स.ुप प्रदेशका ९ वटै श्चिल्ट्िाहरु । 

 

बिेट खचाको प्रावधान : चौमालसक िक्ष्य तथा ववलनयोश्चित बिेटको पररलधमा रही खचाको बााँडफााँट 
वटप्पणी लनदेशकबाट स्वीकृत गने । मापदण्ड अनसुारको सहिागी तथा प्रश्चशक्षकहरुको व्यवस्थापन 
गरी कायाक्रम सञ्चािन गनुापनेछ । 

 

कायाक्रम संचािन ववलध :  

१) तालिम ववलिन्न वकश्चल्ट्नकि तालिम साईटहरुमा सञ्चािन गने ।  

२) मापदण्ड अनसुारको सहिागी तथा प्रश्चशक्षकहरुको व्यवस्थापन गरी कायाक्रम सञ्चािन गनुापनेछ 
।   

३) िश्चक्षत समूह   : प्रदेशस्तर तथा स्थानीयस्तरमा रहेको स्वास््य सस्थामा कायारत नलसाङ्ग  
स्वास््यकमीहरुिाई छनौट गररनेछ । 

४) श्रोत समूह   : सम्वश्चन्धत ववर्यमा तालिम प्राप्त वा ववर्यवव्हरु । 

५) सन्दिा सामग्री : आइ.य.ुलस.डी. सहिागी पशु्चस्तका, आइ.य.ुलस.डी. सन्दिा पशु्चस्तका ।    
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अनगुमन तथा मलु्ट्याकंन : सामाश्चिक ववकास मन्रािय र स्वास््य लनदेशनािय ।  

 

अलििेख तथा प्रलतवेदन  : फोटोसवहतको कायासम्पन्न प्रलतवेदन ।  

 

९. सरुश्चक्षत गिापतन सेवा तालिम (नसा र मे.अ.िाई) 
उद्दशे्य 

श्चचवकत्सक तथा स्टाफ नसाहरुिाई तालिम प्रदानगरी असरुश्चक्षत गिापतन हनुबाट कम गना वा रोकी 
मवहिाको ज्यान िोश्चखममा कमी ल्ट्याउने । 

 
अपेश्चक्षत प्रलतफि 

सरुश्चक्षत गिापतन लनदेश्चशकािे तोके अनसुार सरुश्चक्षत गिापतन गने ्ान तथा सीपमा अलिववृि गरर 
स्वास््य संस्थाहरुमा कायारत श्चचवकत्सक र स्टाफ नसाहरुको क्षमता ववकास हनुे ।  

 

कायाक्रम िाग ुहनु ेश्चिल्ट्िा : स.ुप प्रदेशका ९ वटै श्चिल्ट्िाहरु । 

 

बिेट खचाको प्रावधान : चौमालसक िक्ष्य तथा ववलनयोश्चित बिेटको पररलधमा रही खचाको बााँडफााँट  
वटप्पणी लनदेशकबाट स्वीकृत गराई कायाक्रम संचािन गनुापनेछ । मापदण्ड अनसुारको सहिागी 
तथा प्रश्चशक्षकहरुको व्यवस्थापनगरी कायाक्रम सञ्चािन गनुापनेछ ।  

 

कायाक्रम संचािन ववलध  :  

१) तालिम वकश्चल्ट्नकि तालिम साईटहरुमा सञ्चािन गने ।  

२) मापदण्ड अनसुारको सहिागी तथा प्रश्चशक्षकहरुको व्यवस्थापन गरी कायाक्रम सञ्चािन गने ।   

३) िश्चक्षत समहु : स्वास््य संस्थामा कायारत सम्बश्चन्धत काउश्चन्सिमा दताा िएका श्चचवकत्सक तथा  
नलसाङ्ग स्टाफ  )स्टाफ नसा वा सो िन्दामालथ( यो तालिममा सहिागी हनुेछन ।  

४) श्रोत व्यश्चक्त : सम्बश्चन्धत ववर्यमा तालिम प्राप्त वा ववर्यवव्हरु । 

५) सन्दिा सामग्री : राविय स्वास््य तालिम केन्रबाट प्रकाश्चशत लनदेश्चशकाहरु ।  

 

अनगुमन तथा मलु्ट्याकंन  : सामाश्चिक ववकास मन्रािय र स्वास््य लनदेशनािय । 

 

अलििेख तथा प्रलतवेदन : फोटोसवहतको कायासम्पन्न प्रलतवेदन । 
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१०. संक्रमण रोकथाम प्रश्चशक्षक प्रश्चशक्षण  

उद्दशे्य 

संक्रमण रोकथाम सम्बन्धी सेवा प्रदायकहरुिाई तालिम प्रदान गना सक्ने दक्ष प्रश्चशक्षकहरु ववकास 
गने ।  

 

अपेश्चक्षत प्रलतफि 

संक्रमण रोकथाम तथा लनयन्रण संचािनका िालग दक्ष िनशश्चक्त तयार िएको हनुेछ । 

  

कायाक्रम िाग ुहनु ेश्चिल्ट्िा : स.ुप प्रदेशका ९ वटै श्चिल्ट्िाहरु 

 

बिेट खचाको प्रावधान : 
चौमालसक िक्ष्य तथा ववलनयोश्चित बिेटको पररलधमा रही खचाको बााँडफााँट वटप्पणी लनदेशकबाट 
स्वीकृत गराई कायाक्रम संचािन गनुापनेछ ।  

 

कायाक्रम संचािन ववलध : 
प्रदेश तथा स्थानीय तहसाँग समन्वयगरी मापदण्ड अनसुारको सहिागी छनौटगरी प्रश्चशक्षकहरुको 
व्यवस्थापन गरी कायाक्रम सञ्चािन गनुापनेछ ।  

 िश्चक्षत समूह : अस्पताि तथा सम्बश्चन्धत तहका कायााियका फोकि पसान, प्रदेश तथा 
स्थानीय तह, प्रादेश्चशक स्वा.ता.के. िगायत ववलिन्न लनकायहरुबाट छनौट हनु ेतथा सम्बश्चन्धत 
काउश्चन्सिमा दताा िएका र कश्चम्तमा हे.अ.,स्टाफ नसा वा सो िन्दा मालथल्ट्िो तहका 
स्वास््यकमी यो तालिममा सहिागी हनुेछन । 

 श्रोत व्यश्चक्त : सम्वश्चन्धत ववर्यमा तालिमप्राप्त वा ववर्यवव्हरु । 

 सन्दिा सामग्री : रा.स्वा.ता.के. बाट तयार गरेको सन्दिा पशु्चस्तकाहरु र सम्बश्चन्धत ववर्यसंग 
सम्बश्चन्धत प्रकाशनहरु । 

 

अनगुमन तथा मलु्ट्याकंन  : सामाश्चिक ववकास मन्रािय र स्वास््य लनदेशनािय । 

 

अलििेख तथा प्रलतवेदन : फोटोसवहतको कायासम्पन्न प्रलतवेदन । 
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११. रुरि अल्ट्रासाउण्ड तालिम  

उद्दशे्य 

स्वास््य संस्थामा कायारत नसाहरुिे पोटेबि अल्ट्रासाउण्ड मेश्चशनद्वारा गिाको आवश्यकता अनसुार 
िााँचगरी िवटिताको समयमै पवहचानगरी सम्वश्चन्धत संस्थामा प्ररे्ण गना सक्षम बनाउने । 

 
अपेश्चक्षत प्रलतफि 

गिावती मवहिाहरुको पोटेबि अल्ट्रासाउण्ड मेश्चशनद्वारा गिाको िााँचगरी िवटि अवस्थाको पवहचान 
गना सक्ने  दक्ष िनशश्चक्त तयार िएको हनुेछ ।  

 

कायाक्रम िाग ुहनु ेश्चिल्ट्िा : स.ुप प्रदेशका ९ वटै श्चिल्ट्िाहरु । 

 

बिेट खचाको प्रावधान : चौमालसक िक्ष्य तथा ववलनयोश्चित बिेटको पररलधमा रही खचाको बााँडफााँट 
वटप्पणी लनदेशकबाट स्वीकृत गराई कायाक्रम संचािन गनुापनेछ । मापदण्ड अनसुारको सहिागी 
तथा प्रश्चशक्षकहरुको व्यवस्थापनगरी कायाक्रम सञ्चािन तथा लनयमानसुार समयमा सम्पन्न गनुापनेछ 
।  
कायाक्रम संचािन ववलध  :  

१) यो तालिम ववलिन्न अस्पतािहरुमा र तालिम साईटहरुमा सञ्चािन गनासवकने । 
२) स्वास््य तालिम केन्र आफैिे वा प्रचलित लनयमानसुार तालिम सेवाप्रदायक सस्थासंग 
सम्झौतागरर कायाक्रम संचािन गनुापनेछ ।   

 िश्चक्षत समूह : स्वास््य सस्थाहरुमा कायारत एस.लब.ए. तालिम प्राप्त नलसाङ्ग समूहका 
स्वास््यकमी, तालिम पिात सोही क्षेरमा बसी कश्चम्तमा २ बर्ा सेवा गना ईच्छुक आदी । 

 श्रोत व्यश्चक्त : सम्वश्चन्धत ववर्यमा तालिमप्राप्त व्यश्चक्त वा ववर्यवव् । 

 सन्दिा सामग्री : रा.स्वा.ता.के. बाट तयार गरेको सन्दिा पशु्चस्तकाहरु र सम्बश्चन्धत ववर्यसंग 
सम्बश्चन्धत प्रकाशनहरु । 

 

अनगुमन तथा मलु्ट्याकंन  : सामाश्चिक ववकास मन्रािय र स्वास््य लनदेशनािय । 

 

अलििेख तथा प्रलतवेदन  : फोटोसवहतको कायासम्पन्न प्रलतवेदन । 
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१२. स्वास््यकमीिाई तनाव व्यवस्थापन तथा सकारात्मक सोच ववकास तालिम 

उद्दशे्य 

नकारात्मक ववचारहरुिाई न्यनुीकरण गना तनाव व्यवस्थापन तथा सकारात्मक सोच ववकासगरर 
स्वास््यका कमाचारीहरुको कायाशैिीमा सकारात्मक पररवतानगरी दक्ष स्वास््यकमीबाट गणुस्तरीय 
सेवा प्रदान गने ।  

 

अपेश्चक्षत प्रलतफि : कायास्थिमा बढदो तनावको सहि तरीकािे व्यवस्थापन गनासक्ने क्षमतामा वदृद्द 
िई सेवा प्रवाहमा गणुस्तर बढनेछ । 

 

कायाक्रम िागहुनु ेश्चिल्ट्िा : स.ुप प्रदेशका ९ वटै श्चिल्ट्िाहरु । 

 

बिेट खचाको प्रावधान : चौमालसक िक्ष्य तथा ववलनयोश्चित बिेटको पररलधमा रही खचाको बााँडफााँट 
वटप्पणी लनदेशकबाट स्वीकृत गराउन ु पनेछ । मापदण्ड अनसुारको सहिागी तथा प्रश्चशक्षकहरुको 
व्यवस्थापन गरी कायाक्रम सञ्चािन गनुापनेछ । 

 

कायाक्रम संचािन ववलध  :  

१) मापदण्ड अनसुारको सहिागी तथा प्रश्चशक्षकहरुको व्यवस्थापनगरी कायाक्रम सञ्चािन गनुापनेछ 
।   

२) िश्चक्षत समूह : प्रदेशस्तर तथा स्थानीयस्तरमा कायारत रहेका स्वास््यकमी तथा अन्य 
कमाचारीहरुिाई छनौट गररनेछ । 

३) श्रोत व्यश्चक्त : सकारात्मक सोच प्रश्चशक्षण तालिमको वव्, प्रश्चशक्षक प्रश्चशक्षण तालिम प्राप्त 
स्वास््यकमी तथा प्रश्चशश्चक्षत योग प्रश्चशक्षकहरुद्वारा प्रश्चशक्षण गराईनेछ । 

४) सन्दिा सामग्री : रा.स्वा.ता.के. बाट तयार गरेको सन्दिा पशु्चस्तकाहरु र सम्बश्चन्धत ववर्यसंग 
सम्बश्चन्धत प्रकाशनहरु । 

 

अनगुमन तथा मलु्ट्याकंन  : सामाश्चिक ववकास मन्रािय र स्वास््य लनदेशनािय । 

 

अलििेख तथा प्रलतवेदन  : फोटोसवहतको कायासम्पन्न प्रलतवेदन । 
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१३. स्वास््यकमीहरुिाई व्यवहार पररवातन तथा प्रिावकारी संचार तालिम  

उद्दशे्य 

स्वास््यकमीहरुको व्यवहार पररवातनगरर प्रिावकारी संचार लसपको ववकासगरी सेवा प्रवाह सहि तथा 
सेवाग्राही मैरी वातावरण तथा व्यवहारको ववकास गनुा ।  

 

अपेश्चक्षत प्रलतफि 

स्वास््यकमीहरुको संचार लसपको ववकास िई सेवाप्रदायकहरुको स्वास्थ व्यवहारमा पररवतान िई 
सेवाप्रवाह सहि तथा सेवाग्राही मैरी व्यवहारको ववकास गना सक्षम हनुेछन । 

 

कायाक्रम िाग ुहनु ेश्चिल्ट्िा : स.ुप प्रदेशका ९ वटै श्चिल्ट्िाहरु । 

 

बिेट खचाको प्रावधान : चौमालसक िक्ष्य तथा ववलनयोश्चित बिेटको पररलधमा रही खचाको बााँडफााँट  
वटप्पणी लनदेशकबाट स्वीकृत गराई कायाक्रम संचािन गनुापनेछ ।   

 

कायाक्रम संचािन ववलध  :  

१) तालिम केन्रिे स्वास््य कायाािय र अस्पताि संग समन्वयगरी सहिागी छनौट गनुापनेछ । 

२) उक्त कायााियहरुिे आवश्यकता र औश्चचत्यता पषु्ट्याई हनुेगरी सहिागी पठाएको लसफाररस पर 
समेत पठाउन ुपनेछ । 

३) मापदण्ड अनसुार प्रश्चशक्षकहरुको व्यवस्थापनगरी तालिम संचािन लनदेश्चशका अनसुार कायाक्रम 
सञ्चािन गनुापनेछ । 

४) िश्चक्षत समूह : स्वास््य कायाािय, अस्पताि, प्रा.स्वा.के. तथा स्वास््यचौकीमा कायारत 
स्वास््यकमीहरुिाई छनौट गररनेछ । 

५) श्रोत व्यश्चक्त : सम्वश्चन्धत ववर्यमा तालिमप्राप्त व्यश्चक्त वा ववर्यवव् । 

६) सन्दिा : रा.स्वा.ता.के. बाट तयार गरेको सन्दिा पशु्चस्तकाहरु र सम्बश्चन्धत ववर्यसंग सम्बश्चन्धत 
प्रकाशनहरु। 

 

अनगुमन तथा मलु्ट्याकंन  : सामाश्चिक ववकास मन्रािय र स्वास््य लनदेशनािय । 

 



 

स्वास््य तालिम कायाान्वयन लनर्दलेिका २०७७/७८   Page 15 
 

अलििेख तथा प्रलतवेदन : फोटोसवहतको कायासम्पन्न प्रलतवेदन । 

 

१४. भ्यासेक्टोमी तालिम (मे.अ.) 
उद्दशे्य 

गणुस्तरीय परुुर् बन््याकरण सेवा प्रदान गने दक्ष िनशश्चक्तको ववकास गने । 

 

अपेश्चक्षत प्रलतफि 

स्वास््य संस्थाहरुमा कायारत श्चचवकत्सकहरुमा भ्यासेक्टोमी सेवाप्रदान गनाका िालग दक्षता ववकास 
िएको हनुेछ ।  

 

कायाक्रम िाग ु हनु ेश्चिल्ट्िा : स.ुप प्रदेशका ९ वटै श्चिल्ट्िाहरु 

 

बिेट खचाको प्रावधान : चौमालसक िक्ष्य तथा ववलनयोश्चित बिेटको पररलधमा रही खचाको बााँडफााँट 
वटप्पणी लनदेशकबाट स्वीकृत गराई कायाक्रम संचािन गनुापनेछ । मापदण्ड अनसुारको सहिागी 
तथा प्रश्चशक्षकहरुको व्यवस्थापनगरी कायाक्रम सञ्चािन गनुापनेछ ।  

 

कायाक्रम संचािन ववलध  :  
१) यो तालिम ववलिन्न वकश्चल्ट्नकि तालिम साईटहरुमा सञ्चािन गनासवकने । 
२) स्वास््य तालिम केन्र वा प्रचलित लनयमानसुार तालिम सेवा प्रदायक सस्थासंग सम्झौतागरर 
कायाक्रम संचािन गनुापनेछ ।   

३) िश्चक्षत समूह : अस्पताि तथा प्रा .स्वा. के. मा कायारत श्चचवकत्सक, मेलडकि काउश्चन्सिमा दताा 
िएका ।  

४) श्रोत व्यश्चक्त : सम्वश्चन्धत ववर्यमा तालिमप्राप्त वा ववर्यवव्हरु । 

५) सन्दिा सामग्री : रा.स्वा.ता.के. बाट तयार गरेको सन्दिा पशु्चस्तकाहरु र सम्बश्चन्धत ववर्यसंग 
सम्बश्चन्धत प्रकाशनहरु । 

 

अनगुमन तथा मलु्ट्याकंन  : सामाश्चिक ववकास मन्रािय र स्वास््य लनदेशनािय । 

 

अलििेख तथा प्रलतवेदन  : फोटोसवहतको कायासम्पन्न प्रलतवेदन । 
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१५. लमलनल्ट्याप तालिम (मे.अ./स्टाफ नसा)  

उद्दशे्य 

मवहिा बन््याकरण सेवा गणुस्तरीय तथा प्रिावकारी रुपमा प्रदान गना दक्ष िनशश्चक्तको ववकास गने 
। 

अपेश्चक्षत प्रलतफि 

स्वास््य संस्थाहरुमा कायारत स्वास््यकमीहरुमा लमनील्ट्याप सेवाप्रदान गनाका िालग दक्षता ववकास 
िएको हनुेछ ।  

 

कायाक्रम िाग ुहनु ेश्चिल्ट्िा : स.ुप प्रदेशका ९ वटै श्चिल्ट्िाहरु । 

 

बिेट खचाको प्रावधान : चौमालसक िक्ष्य तथा ववलनयोश्चित बिेटको पररलधमा रही खचाको बााँडफााँट  
वटप्पणी लनदेशकबाट स्वीकृत गराई कायाक्रम संचािन गनुापनेछ । मापदण्ड अनसुारको सहिागी 
तथा प्रश्चशक्षकहरुको व्यवस्थापनगरी कायाक्रम सञ्चािन गनुापनेछ ।  

 

कायाक्रम संचािन ववलध  :  
१) यो तालिम ववलिन्न अस्पताि र तालिम साईटहरुमा सञ्चािन गने । 

२) स्वास््य तालिम केन्र आफैिे वा प्रचलित लनयमानसुार तालिम सेवा प्रदायक सस्थासंग 
सम्झौतागरर कायाक्रम संचािन गनुापनेछ । 

३) िश्चक्षत समूह : कायारत श्चचवकत्सक तथा नलसाङ्ग स्टाफहरु, सम्वश्चन्धत काउश्चन्सिमा दताा िएका । 

४) श्रोत व्यश्चक्त : सम्वश्चन्धत ववर्यमा तालिमप्राप्त वा ववर्यवव्हरु । 

५) सन्दिा सामग्री : रा.स्वा.ता.के. बाट तयार गरेको सन्दिा पशु्चस्तकाहरु र सम्बश्चन्धत ववर्यसंग 
सम्बश्चन्धत प्रकाशनहरु । 

 

अनगुमन तथा मलु्ट्याकंन  : सामाश्चिक ववकास मन्रािय र स्वास््य लनदेशनािय । 

 

अलििेख तथा प्रलतवेदन  : फोटोसवहतको कायासम्पन्न प्रलतवेदन । 
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१६. पारामेलडक्स स्वास््यकमीिाई Mid-Level Practicum ( MLP ) तालिम 

उद्दशे्य 

स्वास््य संस्थामा ववलिन्न रोगहरु सम्बश्चन्ध िक्षण, श्चचन्ह तथा प्रस्ततुीको आधारमा रोगको 
पवहचानगरी सोको परामशा, उपचार तथा प्ररे्णका िालग दक्ष स्वास््यकमी उत्पादन गने ।  

 

अपेश्चक्षत प्रलतफि 

ववलिन्न रोगहरु सम्बश्चन्ध िक्षण, श्चचन्ह तथा प्रस्ततुीको आधारमा रोगको पवहचान गरी सोको परामशा, 
उपचार तथा प्ररे्णका िालग दक्ष िनशश्चक्त तयार हनुेछ । 

 

कायाक्रम िाग ुहनु ेश्चिल्ट्िा : स.ुप प्रदेशका ९ वटै श्चिल्ट्िा । 

 

बिेट खचाको प्रावधान : चौमालसक िक्ष्य तथा ववलनयोश्चित बिेटको पररलधमा रही प्रचलित 
लनयमानसुार खचाको बााँडफााँट वटप्पणी लनदेशकबाट स्वीकृत गराई कायाक्रम संचािन गनुापनेछ । 

 

कायाक्रम संचािन ववलध  : 

१) तालिम केन्रिे सहिागीको िालग श्चिल्ट्िा श्चस्थत स्वास््य कायााियमा पराचार गने । 

२) स्वास््य कायााियिे सम्बश्चन्धत श्चिल्ट्िाका स्थानीय तह/अस्पताि संग आवश्यक समन्वयगरी 
सहिागी छनौट गरेर पठाउने । 

३) सहिागी पठाउाँदा श्चिल्ट्िा अस्पतािमा कायारत पारामेलडक्स र स्थानीय तहका अस्पतािमा 
कायारत स्थानीय स्वास््यकमीिाई प्राथलमकता ददनपुनेछ ।  

४) स्वीकृत तालिम साईटमा मापदण्ड अनसुारको सहिागी छनौटगरी प्रश्चशक्षकहरुको व्यवस्थापनगरी 
कायाक्रम सञ्चािन गनुापनेछ । 

५) श्रोत व्यश्चक्त : MLP तालिमको वव्, प्रश्चशक्षक प्रश्चशक्षण तालिम प्राप्त स्वास््यकमी, श्चक्िलनकि लसप 
तालिम प्राप्त, प्रश्चशक्षक सूचीमा सूश्चचकृत प्रश्चशक्षकहरु ।  

६) सन्दिा सामग्री : 
o Mid Level practicum clinical algorithm  

o Mid Level practicum participant logbook  

o Mid Level practicum participant guidebook   

o रा.स्वा.ता.के. बाट तयार गरेको सन्दिा पशु्चस्तकाहरु र सम्बश्चन्धत ववर्यसंग सम्बश्चन्धत 
प्रकाशनहरु ।  
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अनगुमन तथा मलु्ट्याकंन  : सामाश्चिक ववकास मन्रािय र स्वास््य लनदेशनािय । 

 

अलििेख तथा प्रलतवेदन  : फोटोसवहतको कायासम्पन्न प्रलतवेदन । 

 

१७. पाठेघरकों मखुको क्यान्सरको पवहचान तथा रोकथाम (VIA/CRAYO) तालिम  

उद्दशे्य 

single visit approach visual inspection with acetic acid along CRAYO ववलध 
प्रयोगगरी पाठेघरको मखुको क्यान्सरको पवहचान तथा रोकथाम सेवा प्रदान गने दक्ष िनशश्चक्त तयार 
गने ।  

 

अपेश्चक्षत प्रलतफि 

सेवाग्राहीिाई VIA/CRAYO ववलध प्रयोगगरर पाठेघरको मखुको क्यान्सरको प्रारश्चम्िक पवहचानगरर 
पत्ता िगाउनका िालग दक्ष िनशश्चक्त तयार िएको हनुेछ ।      

 

कायाक्रम िाग ुहनु ेश्चिल्ट्िा : स.ुप प्रदेशका ९ वटै श्चिल्ट्िाहरु । 

 

बिेट खचाको प्रावधान : चौमालसक िक्ष्य तथा ववलनयोश्चित बिेटको पररलधमा रही प्रचलित 
लनयमानसुार खचाको बााँडफााँट वटप्पणी लनदेशकबाट स्वीकृत गराई कायाक्रम संचािन गनुापनेछ ।  

 

कायाक्रम संचािन ववलध :  

१) ववलिन्न वकश्चल्ट्नकि तालिम साईटहरुमा सञ्चािन गने ।  

२) स्वास््य कायाािय संग समन्वयगरी सहिागी छनौटको गरी पठाउाँन पराचार गने ।  

३) मापदण्ड अनसुारको प्रश्चशक्षकहरुको व्यवस्थापनगरी कायाक्रम सञ्चािन गनुापनेछ । 

४) िश्चक्षत समूह : स्वास््य संस्थामा कायारत श्चचवकत्सक तथा नलसाङ्ग स्टाफ । 

५) श्रोत व्यश्चक्त : सम्बश्चन्धत ववर्यको तालिम प्राप्त वा ववर्य वव् । 

६) सन्दिा सामग्री : रा.स्वा.ता.के.बाट तयार गरेको सन्दिा पशु्चस्तकाहरु र सम्बश्चन्धत ववर्यसंग 
सम्बश्चन्धत प्रकाशनहरु । 

 

अनगुमन तथा मलु्ट्याकंन  : सामाश्चिक ववकास मन्रािय र स्वास््य लनदेशनािय । 

 

अलििेख तथा प्रलतवेदन  : फोटोसवहतको कायासम्पन्न प्रलतवेदन । 
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१८. पालिकामा कायारत स्वास््य शाखा प्रमखुिाई क्षमता अलिबदृी तालिम  

उद्देश्य   

पालिकास्तरमा स्वास््य सेवा कायाक्रमहरुको प्रिावकारी योिना कायाान्वयन र अनगुमन गनाका िालग 
स्वास््य शाखा प्रमखुहरुको व्यवस्थापकीय लसपको ववकास गने ।  

 

अपेश्चक्षत प्रलतफि 

स्वास््यसंस्थाहरुमा कायारत स्वास््यकमीहरुमा व्यवस्थापवकय ्ान तथा लसपमा ववकास िई स्वास््य 
सेवामा सधुार िएको हनुेछ ।  

 

कायाक्रम िाग ुहनु ेश्चिल्ट्िा : स.ुप प्रदेशका ९ वटै श्चिल्ट्िाहरु । 

 

बिेट खचाको प्रावधान : चौमालसक िक्ष्य तथा ववलनयोश्चित बिेटको पररलधमा रही खचाको बााँडफााँट 
वटप्पणी लनदेशकबाट स्वीकृत गराई कायाक्रम संचािन गनुापनेछ ।  

 

कायाक्रम संचािन ववलध :  

१) तालिम स्वास््य तालिम केन्र, धनगढीमा सञ्चािन गनुापने ।  

२) सहिागी छनौट गरी पठाउाँनको िालग स्वास््य कायााियिाई पराचार गने । 

३) स्वास््य कायााियिे सहिागी पठाईएको लसफाररस सवहत पर पठाउनपुने र सहिागी पठाउाँदा 
आवश्यकता र औश्चचत्यताको आधारमा पठाउन ुपने । 

४) मापदण्ड अनसुारको प्रश्चशक्षकहरुको व्यवस्थापनगरी कायाक्रम सञ्चािन गनुापनेछ । 

५) िश्चक्षत समूह : स्थानीय तहको स्वास््य शाखामा कायारत स्वास््यकमीहरु । 

६) स्रोत व्यश्चक्त : सम्बश्चन्धत ववर्यको तालिम प्राप्त वा ववर्य वव् । 

७) सन्दिा सामग्री : सन्दिा पशु्चस्तकाहरु र ववर्यसंग सम्बश्चन्धत प्रकाशनहरु । 

 

अनगुमन तथा मलु्ट्याकंन  : सामाश्चिक ववकास मन्रािय र स्वास््य लनदेशनािय । 

 

अलििेख तथा प्रलतवेदन  : फोटोसवहतको कायासम्पन्न प्रलतवेदन । 

१९. वट.बी. मोडिुर तालिम   

उद्दशे्य 

पारामेलडक्स/नलसाङ्ग स्टाफहरुको क्षयरोगको पवहचान, लनदान तथा उपचार र व्यवस्थापन सेवाप्रदान 
गना दक्षता ववकासगरी गणुस्तरीय सेवाको पहुाँच बढाउने । 
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कायाक्रम िाग ुहनु ेश्चिल्ट्िा : स.ुप प्रदेशका ९ वटै श्चिल्ट्िाहरु । 

 

अपेश्चक्षत प्रलतफि : क्षयरोग व्यवस्थापन सम्बन्धी क्षमता अलिववृि िएको हनुेछ । 

 

बिेट खचाको प्रावधान : चौमालसक िक्ष्य तथा ववलनयोश्चित बिेटको पररलधमा रही खचाको बााँडफााँट 
वटप्पणी लनदेशकबाट स्वीकृत गराई कायाक्रम संचािन गनुापनेछ ।  

 

कायाक्रम संचािन ववलध  :  

१) तालिम स्वास््य तालिम केन्र, धनगढीमा सञ्चािन गनुापने ।  

२) सहिागी छनौट गरी पठाउाँनको िालग स्वास््य कायााियिाई पराचार गने । 

३) स्वास््य कायााियिे सहिागी पठाईएको लसफाररस सवहत पर पठाउनपुने र सहिागी पठाउाँदा 
आवश्यकता र औश्चचत्यताको आधारमा पठाउन ुपने । 

४) मापदण्ड अनसुारको प्रश्चशक्षकहरुको व्यवस्थापनगरी कायाक्रम सञ्चािन गनुापनेछ । 

५) िश्चक्षत समूह : हे.अ./लस.अ.हे.व., स्टाफ नसा/लस.अ.न.लम., अ.हे.ब./अ.न.लम., सेवाप्रदायक 
आदी ।  

६) स्रोत व्यश्चक्त : सम्वश्चन्धत ववर्यमा तालिम प्राप्त वा ववर्यवव्हरु । 

७) सन्दिा सामग्री : राविय क्षयरोग केन्रबाट तयार गरेको सन्दिा पशु्चस्तकाहरु र  ववर्यसंग 
सम्बश्चन्धत प्रकाशनहरु । 

 

अनगुमन तथा मलु्ट्याकंन  : सामाश्चिक ववकास मन्रािय र स्वास््य लनदेशनािय । 

 

अलििेख तथा प्रलतवेदन  : फोटोसवहतको कायासम्पन्न प्रलतवेदन । 

 

 

२०. वकश्चल्ट्नकि िेप्रोसी (कुष्ठरोग) तालिम  

 

उद्दशे्य 

प्यारामेलडक्स/नलसाङ्ग स्वास््यकमीहरुको कुष्ठरोगको पवहचान, लनदान तथा उपचार र व्यवस्थापन 
सेवाप्रदान गना दक्षता ववकासगरी गणुस्तरीय सेवाको पहुाँच बढाउने । 

 

कायाक्रम िाग ुहनु ेश्चिल्ट्िा : स.ुप प्रदेशका ९ वटै श्चिल्ट्िाहरु । 
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अपेश्चक्षत प्रलतफि : स्वास््यकमीहरुको कुष्ठरोग व्यवस्थापन सम्बन्धी क्षमता अलिववृि िएको हनुेछ 
। 

बिेट खचाको प्रावधान : चौमालसक िक्ष्य तथा ववलनयोश्चित बिेटको पररलधमा रही खचाको बााँडफााँट 
वटप्पणी लनदेशकबाट स्वीकृत गराई कायाक्रम संचािन गनुापनेछ ।  

 

कायाक्रम संचािन ववलध :  

१) तालिम स्वास््य तालिम केन्र, धनगढीमा सञ्चािन गनुापने ।  

२) सहिागी छनौट गरी पठाउाँनको िालग स्वास््य कायााियिाई पराचार गने । 

३) स्वास््य कायााियिे सहिागी पठाईएको लसफाररस सवहत पर पठाउनपुने र सहिागी पठाउाँदा 
आवश्यकता र औश्चचत्यताको आधारमा पठाउन ुपने । 

४) मापदण्ड अनसुारको प्रश्चशक्षकहरुको व्यवस्थापनगरी कायाक्रम सञ्चािन गनुापनेछ । 

५) िश्चक्षत समूह : हे.अ./लस.अ.हे.व., स्टाफ नसा/लस.अ.न.लम., अ.हे.ब./अ.न.लम., सेवाप्रदायक 
आदी । 

६) स्रोत व्यश्चक्त : सम्वश्चन्धत ववर्यमा तालिम प्राप्त वा ववर्यवव्हरु । 

७) सन्दिा सामग्री : इवपडेलमयोिोिी तथा रोग लनयन्रण महाशाखा टेकु काठमाडौंबाट तयार गरेको 
सन्दिा पशु्चस्तकाहरु र सम्बश्चन्धत ववर्यसंग सम्बश्चन्धत प्रकाशनहरु । 

 

अनगुमन तथा मलु्ट्याकंन : सामाश्चिक ववकास मन्रािय र स्वास््य लनदेशनािय । 

 

अलििेख तथा प्रलतवेदन : फोटोसवहतको कायासम्पन्न प्रलतवेदन । 

२१. ववपद व्यवस्थापन (Disaster) तालिम 

उद्दशे्य 

संकटकालिन अवस्थामा स्वास््य सेवा प्रदान तथा ववपद व्यवस्थापनका िालग दक्ष स्वास््यकमी 
उत्पादन गने उदे्दश्य रहेको  छ ।  

 

अपेश्चक्षत प्रलतफि 

संकटकालिन अवस्थामा गणुस्तरीय  स्वास््य सेवा प्रदान हनुका साथै तथा ववपद व्यवस्थापनमा 
सहयोग हनुेछ । 
 

कायाक्रम िाग ुहनु ेश्चिल्ट्िा : स.ुप प्रदेशका ९ वटै श्चिल्ट्िाहरु । 
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बिेट खचाको प्रावधान : चौमालसक िक्ष्य तथा ववलनयोश्चित बिेटको पररलधमा रही खचाको बााँडफााँट 
वटप्पणी लनदेशकबाट स्वीकृत गराई कायाक्रम संचािन गनुापनेछ । 

 

कायाक्रम संचािन ववलध  :  

१) तालिम स्वास््य तालिम केन्र, धनगढीमा सञ्चािन गनुापने ।  

२) सहिागी छनौट गरी पठाउाँनको िालग स्वास््य कायााियिाई पराचार गने । 

३) स्वास््य कायााियिे सहिागी पठाईएको लसफाररस सवहत पर पठाउनपुने र सहिागी पठाउाँदा 
आवश्यकता र औश्चचत्यताको आधारमा पठाउन ुपने । 

४) मापदण्ड अनसुारको प्रश्चशक्षकहरुको व्यवस्थापनगरी कायाक्रम सञ्चािन गनुापनेछ । 

५) िश्चक्षत समूह : प्रदेशस्तर तथा स्थानीयस्तरमा रहेको स्वास््य सस्थामा कायारत स्वास््यकमीहरु 
िाई छनौट गररनेछ । 

६) स्रोत व्यश्चक्त : सम्वश्चन्धत ववर्यमा तालिम प्राप्त वा ववर्यवव्हरु । 

७) सन्दिा सामग्री : इवपडेलमयोिोिी तथा रोग लनयन्रण महाशाखा टेकु काठमान्डौबाट तयार गरेको 
सन्दिा पशु्चस्तकाहरु र सम्बश्चन्धत ववर्यसंग सम्बश्चन्धत प्रकाशनहरु । 

 

अनगुमन तथा मलु्ट्याकंन : सामाश्चिक ववकास मन्रािय र स्वास््य लनदेशनािय । 

 

अलििेख तथा प्रलतवेदन : फोटोसवहतको कायासम्पन्न प्रलतवेदन । 

२२. एच.आइ.लि./एड्स तथा यौनिन्य रोग व्यस्थापन तालिम   

उद्दशे्य 

पारामेलडक्स/नलसाङ्ग स्टाफहरुको एच.आइ.लि./एड्स तथा यौनिन्य रोगको पवहचान, लनदान, उपचार 
र व्यवस्थापन सेवा प्रदान गना दक्षता ववकासगरी गणुस्तरीय सेवाको पहुाँच बढाउने । 

 

कायाक्रम िाग ुहनु ेश्चिल्ट्िा :  स.ुप प्रदेशका ९ वटै श्चिल्ट्िाहरु । 

 

अपेश्चक्षत प्रलतफि : पारामेलडक्स/नलसाङ्ग स्टाफहरुको एच.आइ.लि./एड्स तथा यौनिन्य रोगको 
पवहचान, लनदान, उपचार र व्यवस्थापन सेवा प्रदान गना दक्षता ववकास हनुेछ । 

 

बिेट खचाको प्रावधान : चौमालसक िक्ष्य तथा ववलनयोश्चित बिेटको पररलधमा रही खचाको बााँडफााँट 
वटप्पणी लनदेशकबाट स्वीकृत गराई कायाक्रम संचािन गनुापनेछ ।  

 

कायाक्रम संचािन ववलध  :  
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१) सहिागी छनौट गरी पठाउाँनको िालग स्वास््य कायााियिाई पराचार गने । 

३) स्वास््य कायााियिे सहिागी पठाईएको लसफाररस सवहत पर पठाउनपुने र सहिागी पठाउाँदा 
आवश्यकता र औश्चचत्यताको आधारमा पठाउन ुपने । 

४) मापदण्ड अनसुारको प्रश्चशक्षकहरुको व्यवस्थापनगरी कायाक्रम सञ्चािन गनुापनेछ । 

५) िश्चक्षत समूह : हे.अ./लस.अ.हे.व., स्टाफ नसा/लस.अ.न.लम., अ.हे.ब./अ.न.लम., सेवाप्रदायक 
आदी । 

६) स्रोत व्यश्चक्त : सम्वश्चन्धत ववर्यमा तालिम प्राप्त वा ववर्यवव्हरु । 

७) सन्दिा सामग्री : इवपडेलमयोिोिी तथा रोग लनयन्रण महाशाखा काठमाडौंबाट तयार गरेको 
सन्दिा पशु्चस्तकाहरु र सम्बश्चन्धत ववर्यसंग सम्बश्चन्धत प्रकाशनहरु । 

 

अनगुमन तथा मलु्ट्याकंन : सामाश्चिक ववकास मन्रािय र स्वास््य लनदेशनािय । 

 

अलििेख तथा प्रलतवेदन : फोटोसवहतको कायासम्पन्न प्रलतवेदन । 

 

२३ . वकटिन्य रोगको रोकथाम, लनयन्रण तथा उपचार सम्बश्चन्ध तालिम   

उद्दशे्य : 
वकटिन्य रोग साने िेक्टर तथा लतनीहरुको रोकथाम, उपचार र बच्ने उपायहरुवारे 
स्वास््यकमीहरुको ्ानमा ववृिगरर रोगको रोकथाम तथा ववरामीको उश्चचत व्यवस्थापन गने ।  

 

अपेश्चक्षत प्रलतफि  

 वकटिन्य रोगहरुको िेक्टर पवहचान गना सक्षम हनुेछन तथा ती िेक्टरहरुको टोकाईबाट 
बच्ने बचाउने प्रयास गनेछन । 

 समदुायमा फैलिने वकटिन्य रोगको सही पवहचान तथा उपचार तथा प्ररे्ण समयमै हनुेछ । 

 स्वास््य कमीहरुको क्षमता अलिबलृध हनुे । 

 

कायाक्रम िाग ुहनु ेश्चिल्ट्िा : वकटिन्य रोग प्रिाववत पालिका तथा श्चिल्ट्िा । 

 

बिेट खचाको प्रावधान : चौमालसक िक्ष्य तथा ववलनयोश्चित बिेटको पररलधमा रही खचाको बााँडफााँट 
वटप्पणी लनदेशकबाट स्वीकृत गराइ कायाक्रम संचािन गनुापनेछ । 

 

कायाक्रम संचािन ववलध :  

१) सहिागी छनौटगरी पठाउाँनको िालग स्वास््य कायााियिाई पराचार गने । 
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२) स्वास््य कायााियिे सहिागी पठाईएको लसफाररस सवहत पर पठाउनपुने र सहिागी पठाउाँदा 
आवश्यकता र औश्चचत्यताको आधारमा पठाउन ुपने । 

३) मापदण्ड अनसुारको प्रश्चशक्षकहरुको व्यवस्थापनगरी कायाक्रम सञ्चािन गनुापनेछ । 

४) िश्चक्षत समूह : हे.अ./लस.अ.हे.व., स्टाफ नसा/लस.अ.न.लम., अ.हे.ब./अ.न.लम., सेवाप्रदायक 
आदी । 

५) स्रोत व्यश्चक्त : सम्वश्चन्धत ववर्यमा तालिम प्राप्त वा ववर्यवव्हरु । 

६) सन्दिा सामग्री : इवपडेलमयोिोिी तथा रोग लनयन्रण महाशाखा काठमाडौंबाट तयार गरेको 
सन्दिा पशु्चस्तकाहरु र सम्बश्चन्धत ववर्यसंग सम्बश्चन्धत प्रकाशनहरु । 

 

अनगुमन तथा मलु्ट्याकंन : सामाश्चिक ववकास मन्रािय र स्वास््य लनदेशनािय । 

 

अलििेख तथा प्रलतवेदन : फोटोसवहतको कायासम्पन्न प्रलतवेदन । 

 
 

२४. नसने रोग सम्बश्चन्ध तालिम  

उद्दशे्य 

स्वास््य संस्थाहरुमा कायारत श्चचवकत्सक, प्यारामेलडक्/नलसाङ्ग स्टाफहरुबाट नसने रोग सम्बश्चन्ध सेवा 
प्रदान गनाका िालग दक्ष िनशश्चक्त उत्पादन गने । 

 

कायाक्रम िाग ुहनु ेश्चिल्ट्िा : स.ुप प्रदेशका ९ वटै श्चिल्ट्िाहरु । 

 

अपेश्चक्षत प्रलतफि : नसने रोगहरु सम्बश्चन्ध सेवा प्रदान गनेका िालग दक्ष स्वास््यकमी तयार िई 
गणुस्तरीय स्वास््य सेवा प्रदान िएको हनुेछ । 

 

बिेट खचाको प्रावधान : चौमालसक िक्ष्य तथा ववलनयोश्चित बिेटको पररलधमा रही खचाको बााँडफााँट 
वटप्पणी लनदेशकबाट स्वीकृत गराइ कायाक्रम संचािन गनुापनेछ । 

 

कायाक्रम संचािन ववलध :  

१) सहिागी छनौट गरी पठाउाँनको िालग स्वास््य कायााियिाई पराचार गने । 

२) स्वास््य कायााियिे सहिागी पठाईएको लसफाररस सवहत पर पठाउनपुने र सहिागी पठाउाँदा 
आवश्यकता र औश्चचत्यताको आधारमा पठाउन ुपने । 

३) मापदण्ड अनसुारको प्रश्चशक्षकहरुको व्यवस्थापनगरी कायाक्रम सञ्चािन गनुापनेछ । 

४) िश्चक्षत समूह : सेवा प्रदायक स्वास््यकमी । 

५) स्रोत व्यश्चक्त : सम्वश्चन्धत ववर्यमा तालिम प्राप्त वा ववर्यवव्हरु । 



 

स्वास््य तालिम कायाान्वयन लनर्दलेिका २०७७/७८   Page 25 
 

६) सन्दिा सामग्री : रा.स्वा.ता.के.बाट तयार गरेको सन्दिा पशु्चस्तकाहरु र सम्बश्चन्धत ववर्यसंग 
सम्बश्चन्धत प्रकाशनहरु । 

 

अनगुमन तथा मलु्ट्याकंन  : सामाश्चिक ववकास मन्रािय र स्वास््य लनदेशनािय । 

 

अलििेख तथा प्रलतवेदन : फोटोसवहतको कायासम्पन्न प्रलतवेदन । 

२५. स्वास््यकमी (परामशादाता) िाई मानलसक स्वास््य सम्बश्चन्ध तालिम 

उद्दशे्य 

मानलसक स्वास््य सम्बश्चन्ध परामशा सेवा ददनका िालग दक्ष परामशादाता उत्पादन गने ।  

 

अपेश्चक्षत प्रलतफि 

मानलसक स्वास््य सम्बश्चन्ध सम्बश्चन्ध परामशा सेवा ददनका िालग दक्ष िनशश्चक्त तयार हनुेछ ।  

 

कायाक्रम िाग ु हनु ेश्चिल्ट्िा : स.ुप प्रदेशका ९ वटै श्चिल्ट्िाहरु । 

 

बिेट खचाको प्रावधान : चौमालसक िक्ष्य तथा ववलनयोश्चित बिेटको पररलधमा रही खचाको बााँडफााँट 
वटप्पणी लनदेशकबाट स्वीकृत गराई कायाक्रम संचािन गनुापनेछ ।  

 

कायाक्रम संचािन ववलध  :  

१) सहिागी छनौट गरी पठाउाँनको िालग स्वास््य कायााियिाई पराचार गने । 

२) स्वास््य कायााियिे सहिागी पठाईएको लसफाररस सवहत पर पठाउनपुने र सहिागी पठाउाँदा 
आवश्यकता र औश्चचत्यताको आधारमा पठाउन ुपने । 

३) मापदण्ड अनसुारको प्रश्चशक्षकहरुको व्यवस्थापनगरी कायाक्रम सञ्चािन गनुापनेछ । 

४) िश्चक्षत समूह : सेवा प्रदायक स्वास््यकमी । 

५) स्रोत व्यश्चक्त : सम्वश्चन्धत ववर्यमा तालिम प्राप्त वा ववर्यवव्हरु । 

६) सन्दिा सामग्री : रा.स्वा.ता.के. बाट तयार गरेको सन्दिा पशु्चस्तकाहरु र सम्बश्चन्धत ववर्यसंग 
सम्बश्चन्धत प्रकाशनहरु । 

 

अनगुमन तथा मलु्ट्याकंन  : सामाश्चिक ववकास मन्रािय र स्वास््य लनदेशनािय । 

 

अलििेख तथा प्रलतवेदन : फोटोसवहतको कायासम्पन्न प्रलतवेदन । 
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२६. प्रशे्चस्क्रबरहरुिाई मानलसक स्वास््य सम्बश्चन्ध तालिम 

उद्दशे्य 

मानलसक स्वास््य ववर्यमा मे.अ./हे.अ. हरुको क्षमता अलिवदृ्दी गने ।  

 

अपेश्चक्षत प्रलतफि 

मानलसक स्वास््य सम्बश्चन्ध दक्ष िनशश्चक्तको ववकास िएको हनुेछ । 

 

कायाक्रम िाग ुहनु ेश्चिल्ट्िा : स.ुप प्रदेशका ९ वटै श्चिल्ट्िाहरु । 

 

बिेट खचाको प्रावधान : चौमालसक िक्ष्य तथा ववलनयोश्चित बिेटको पररलधमा रही खचाको बााँडफााँट 
वटप्पणी लनदेशकबाट स्वीकृत गराइ कायाक्रम संचािन गनुापनेछ ।  

 

कायाक्रम संचािन ववलध  :  

१) सहिागी छनौट गरी पठाउाँनको िालग स्वास््य कायााियिाई पराचार गने । 

२) स्वास््य कायााियिे सहिागी पठाईएको लसफाररस सवहत पर पठाउनपुने र सहिागी पठाउाँदा 
आवश्यकता र औश्चचत्यताको आधारमा पठाउन ुपने । 

३) मापदण्ड अनसुारको प्रश्चशक्षकहरुको व्यवस्थापनगरी कायाक्रम सञ्चािन गनुापनेछ । 

४) िश्चक्षत समूह : प्रदेश लिरका अस्पताि र स्वास््य चौकीमा कायारत मे.अ., हे.अ. । 

५) स्रोत व्यश्चक्त : सम्वश्चन्धत ववर्यमा तालिम प्राप्त वा ववर्यवव्हरु । 

६) सन्दिा सामग्री : रा.स्वा.ता.के. बाट तयार गरेको सन्दिा पशु्चस्तकाहरु र सम्बश्चन्धत ववर्यसंग 
सम्बश्चन्धत प्रकाशनहरु । 

 

अनगुमन तथा मलु्ट्याकंन : सामाश्चिक ववकास मन्रािय र स्वास््य लनदेशनािय । 

 

अलििेख तथा प्रलतवेदन : फोटोसवहतको कायासम्पन्न प्रलतवेदन । 

२७. स्वास््य सेवा प्रशासन तथा व्यवस्थापन तालिम (३० कायाददन) 
उद्दशे्य  

स्वास््य सेवामा कायारत स्वास््यकमीहरुको प्रशासलनक तथा व्यवस्थापकीय ्ान तथा सीपको 
अलिवदृी गराई स्वास््य सेवा चसु्त दरुुस्त गने ।  

 

अपेश्चक्षत प्रलतफि 
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स्वास््य संस्थाहरुमा कायारत प्रमखुहरुमा प्रशासलनक तथा व्यवस्थापवकय काया दक्षता ववकास िई 
गणुस्तरीय स्वास््य सेवामा प्रदान िएको हनुेछ ।  

 

कायाक्रम िाग ुहनु ेश्चिल्ट्िा : स.ुप प्रदेशका ९ वटै श्चिल्ट्िाहरु । 

 

बिेट खचाको प्रावधान : चौमालसक िक्ष्य तथा ववलनयोश्चित बिेटको पररलधमा रही खचाको बााँडफााँट 
वटप्पणी लनदेशकबाट स्वीकृत गराई कायाक्रम संचािन गनुापनेछ ।   

 

कायाक्रम संचािन ववलध  :  

१) सहिागी छनौटगरी पठाउाँनको िालग स्वास््य कायााियिाई पराचार गने । 

२) स्वास््य कायााियिे सहिागी पठाईएको लसफाररस सवहत पर पठाउनपुने र सहिागी पठाउाँदा 
आवश्यकता र औश्चचत्यताको आधारमा पठाउन ुपने । 

३) मापदण्ड अनसुारको प्रश्चशक्षकहरुको व्यवस्थापनगरी कायाक्रम सञ्चािन गनुापनेछ । 

४) िश्चक्षत समूह : स्वास््यकमीहरु ।  

५) स्रोत व्यश्चक्त : सम्वश्चन्धत ववर्यमा तालिम प्राप्त वा ववर्यवव्हरु । 

६) सन्दिा सामग्री : रा.स्वा.ता.के. बाट तयार गरेको सन्दिा पशु्चस्तकाहरु र सम्बश्चन्धत ववर्यसंग 
सम्बश्चन्धत प्रकाशनहरु । 

 

अनगुमन तथा मलु्ट्याकंन  : सामाश्चिक ववकास मन्रािय र स्वास््य लनदेशनािय । 

 

अलििेख तथा प्रलतवेदन : फोटोसवहतको कायासम्पन्न प्रलतवेदन । 

२८. बायोमेलडकि इकुपमेंट मेन्टेनने्स तालिम  

उद्दशे्य 

स्वास््य संस्थाहरुमा कायारत कायाािय सहयोगीबाट स्वा्य सस्थामा रहेका बायोमेलडकि उपकरणहरु 
ममातसम्िार  िई गणुस्तरीय स्वास््य सेवा प्रदान गने । 

 

अपेश्चक्षत प्रलतफि 

बायोमेलडकि उपकरण ममात तथा सम्िार गनाका िालग सीपयकु्त िनशश्चक्तको ववकास हनुेछ । 

 

कायाक्रम िाग ुहनु ेश्चिल्ट्िा : स.ुप प्रदेशका ९ वटै श्चिल्ट्िाहरु । 
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बिेट खचाको प्रावधान : चौमालसक िक्ष्य तथा ववलनयोश्चित बिेटको पररलधमा रही खचाको बााँडफााँट  
वटप्पणी लनदेशकबाट स्वीकृत गराई कायाक्रम संचािन गनुापनेछ ।   

 

कायाक्रम संचािन ववलध  :  

१) तालिम ववलिन्न बायो मेलडकि ल्ट्याबमा वा तालिम साईटहरुमा सञ्चािन गनुापने ।  

२) सहिागी छनौट गरी पठाउाँनको िालग स्वास््य कायााियिाई पराचार गने । 

३) स्वास््य कायाािय/अस्पताििे सहिागी पठाईएको लसफाररस सवहत पर पठाउनपुने र सहिागी 
पठाउाँदा आवश्यकता र औश्चचत्यताको आधारमा पठाउनपुने । 

४) मापदण्ड अनसुारको प्रश्चशक्षकहरुको व्यवस्थापनगरी कायाक्रम सञ्चािन गनुापनेछ । 

५) िश्चक्षत समूह : स्वास््य सस्थामा कायारत कायाािय सहयोगी । 

६) स्रोत व्यश्चक्त : सम्वश्चन्धत ववर्यमा तालिम प्राप्त वा ववर्यवव्हरु । 

७) सन्दिा सामग्री : रा.स्वा.ता.के. बाट तयार गरेको सन्दिा पशु्चस्तकाहरु र सम्बश्चन्धत ववर्यसंग 
सम्बश्चन्धत प्रकाशनहरु । 

 

अनगुमन तथा मलु्ट्याकंन  : सामाश्चिक ववकास मन्रािय र स्वास््य लनदेशनािय । 

 

अलििेख तथा प्रलतवेदन : फोटोसवहतको कायासम्पन्न प्रलतवेदन । 

 

२९. ओरि एंड डेन्टि हेल्ट्थ तालिम  

उद्दशे्य 

स्वास््य संस्थाहरुमा कायारत प्यारामेलडक्सहरुको मखु तथा दन्त सेवाप्रदान गने दक्षता ववकासगरी 
गणुस्तरीय सेवाको पहुाँच बढाउने । 

 

अपेश्चक्षत प्रलतफि 

गणुस्तरीय मखु तथा दन्त सेवाको पहुाँच बढाउन स्वास््य संस्थाहरुमा कायारत पारामेलडक्स 
स्टाफहरुको ओरि/डेन्टि सेवाप्रदान गने ्ान तथा सीपयकु्त िनशश्चक्तको ववकास हनुेछ । 

 

कायाक्रम िागहुनु ेश्चिल्ट्िा : स.ुप प्रदेशका ९ वटै श्चिल्ट्िाहरु । 

 

बिेट खचाको प्रावधान : चौमालसक िक्ष्य तथा ववलनयोश्चित बिेटको पररलधमा रही खचाको बााँडफााँट 
वटप्पणी लनदेशकबाट स्वीकृत गराइ कायाक्रम संचािन गनुापनेछ ।   

 

कायाक्रम संचािन ववलध  :  
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१) तालिम ववलिन्न अस्पतािहरुमा र तालिम साईटहरुमा सञ्चािन गनुापने ।  

२) सहिागी छनौटगरी पठाउाँनको िालग स्वास््य कायााियिाई पराचार गने । 

३) स्वास््य कायाािय/अस्पताििे सहिागी पठाईएको लसफाररस सवहत पर पठाउनपुने र सहिागी 
पठाउाँदा आवश्यकता र औश्चचत्यताको आधारमा पठाउन ुपने । स्थानीय तह अन्तगातका अस्पताि र 
प्राथलमक स्वास््य केन्रिाई प्रथालमकतामा राख्न ुपनेछ । 

४) मापदण्ड अनसुारको प्रश्चशक्षकहरुको व्यवस्थापनगरी कायाक्रम सञ्चािन गनुापनेछ । 

५) िश्चक्षत समूह : स्वास््य सस्थामा कायारत प्यारामेलडक्स । 

६) स्रोत व्यश्चक्त : सम्वश्चन्धत ववर्यमा तालिम प्राप्त वा ववर्यवव्हरु । 

७) सन्दिा सामग्री : रा.स्वा.ता.के. तथा व्यवस्थापन महाशाखाबाट तयार गरेको सन्दिा पशु्चस्तकाहरु 
र सम्बश्चन्धत ववर्यसंग सम्बश्चन्धत प्रकाशनहरु ।  

 

अनगुमन तथा मलु्ट्याकंन  : सामाश्चिक ववकास मन्रािय र स्वास््य लनदेशनािय । 

 

अलििेख तथा प्रलतवेदन : फोटोसवहतको कायासम्पन्न प्रलतवेदन । 

 

३०. अकुपेसनि हेल्ट्थ एंड सेफ्टी अलिमखुीकरण तालिम  

उद्दशे्य 

स्वास््यकमीहरुको पेशागत िोश्चखम, कायागत क्षरेमा हनुे स्वास््य िोश्चखम र वातावरणनीय 
िोश्चखमिाई न्यूनीकरण गरर स्वस्थ र सरुश्चक्षत कायास्थि बनाउनका िालग दक्षता ववृि गने  ।  

 

अपेश्चक्षत प्रलतफि 

तालिमका सहिागीिे पेशागत सरुक्षा व्यवस्थापन सम्बश्चन्ध ्ान बढेको हनुेछ । 

 

कायाक्रम िाग ुहनु ेश्चिल्ट्िा : स.ुप प्रदेशका ९ वटै श्चिल्ट्िाहरु । 

 

बिेट खचाको प्रावधान : चौमालसक िक्ष्य तथा ववलनयोश्चित बिेटको पररलधमा रही प्रचलित 
लनयमानसुार खचाको बााँडफााँट वटप्पणी लनदेशकबाट स्वीकृत गराई कायाान्वयन गनुापने ।   

 

कायाक्रम संचािन ववलध :  

१) तालिम केन्र वा सेवा प्रदायक सस्था संग सम्झौता गरर कायाक्रम सञ्चािन गनुापने ।  

२) सहिागी छनौटगरी पठाउाँनको िालग स्वास््य कायााियिाई पराचार गने । 
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३) स्वास््य कायााियिे सहिागी पठाईएको लसफाररस सवहत पर पठाउनपुने र सहिागी पठाउाँदा 
आवश्यकता र औश्चचत्यताको आधारमा पठाउनपुने । स्थानीय तह अन्तगातका अस्पताि र प्राथलमक 
स्वास््य केन्रिाई प्रथालमकतामा राख्नपुनेछ । 

४) मापदण्ड अनसुारको प्रश्चशक्षकहरुको व्यवस्थापनगरी कायाक्रम सञ्चािन गनुापनेछ । 

५) िश्चक्षत समूह : सम्वश्चन्धत पररर्दमा दताा िएका सेवा प्रदायक स्वास््यकमी र कायास्थिमा 
कायारत अन्य कमाचारीहरु । 

६) स्रोत व्यश्चक्त : सम्वश्चन्धत ववर्यमा तालिम प्राप्त वा ववर्यवव्हरु । 

७) सन्दिा सामग्री : रा.स्वा.ता.के. तथा व्यवस्थापन महाशाखाबाट तयार गरेको सन्दिा पशु्चस्तकाहरु 
र सम्बश्चन्धत ववर्यसंग सम्बश्चन्धत प्रकाशनहरु ।  

 

अनगुमन तथा मलु्ट्याकंन : सामाश्चिक ववकास मन्रािय र स्वास््य लनदेशनािय । 

 

अलििेख तथा प्रलतवेदन : फोटोसवहतको कायासम्पन्न प्रलतवेदन । 

 
 

 
 
 

३१. डायािायालसस तालिम  

उद्दशे्य  

डायिालसस सेवा संचािन िएका तथा हनुे क्रममा रहेका अस्पतािमा डायिालसस यलुनटमा कायारत 
श्चचवकत्सक, नलसाङ्ग तथा पारामेलडक्स स्वास््यकमीहरुिाई डायिालसस सेवा संचािन गना आवश्यक 
लसप तथा ्ानमा अलिवदृी गने । 

 

अपेश्चक्षत प्रलतफि 

डायिालसस सेवा संचािन िएका तथा हनुे क्रममा रहेका अस्पतािमा डायिालसस सेवा संचािन िइ 
सेवाग्राहीिाई डायिालसस सेवा उपिब्ध हनुेछ । 

 

कायाक्रम िाग ुहनु ेश्चिल्ट्िा  

डायिालसस सेवा संचािन िएका तथा हनुे क्रममा रहेका अस्पतािहरु । 

 

बिेट खचाको प्रावधान :  

चौमालसक िक्ष्य तथा ववलनयोश्चित बिेटको पररलधमा रही खचाको बााँडफााँट वटप्पणी लनदेशकबाट 
स्वीकृत गराई कायाक्रम संचािन गनुापनेछ ।  
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कायाक्रम संचािन ववलध  :  

१) तालिम केन्र वा सेवा प्रदायक सस्थासंग सम्झौतागरर कायाक्रम सञ्चािन गनुापने ।  

२) सहिागी छनौट गरी पठाउाँनको िालग सम्बश्चन्धत अस्पतािमा पराचार गने । 

३) अस्पताििे सहिागी पठाईएको लसफाररस सवहत पर पठाउनपुने र सहिागी पठाउाँदा 
आवश्यकता र औश्चचत्यताको आधारमा पठाउन ुपने ।  

४) मापदण्ड अनसुारको प्रश्चशक्षकहरुको व्यवस्थापनगरी कायाक्रम सञ्चािन गनुापनेछ । 

५) िश्चक्षत समूह : डायिालसस सेवा संचािन िएका अस्पतािमा डायािायालसस यलुनटमा कायारत 
नलसिंग तथा पारामेडीकि स्टाफ । 

६) स्रोत व्यश्चक्त : सम्वश्चन्धत ववर्यमा तालिम प्राप्त वा ववर्यवव्हरु । 

७) सन्दिा सामग्री : रा.स्वा.ता.के. तथा व्यवस्थापन महाशाखाबाट तयार गरेको सन्दिा पशु्चस्तकाहरु 
र सम्बश्चन्धत ववर्यसंग सम्बश्चन्धत प्रकाशनहरु ।  

 

अनगुमन तथा मलु्ट्याकंन : सामाश्चिक ववकास मन्रािय र स्वास््य लनदेशनािय । 

 

अलििेख तथा प्रलतवेदन : फोटोसवहतको कायासम्पन्न प्रलतवेदन । 

 
 

३२. आइ.लस.य.ु तथा ECCT तालिम (ICU & ECCT) 

उद्दशे्य 

सघन स्याहार कक्षमा काम गने नलसाङ्ग स्टाफ तथा स्वास््यकमीहरुको आवश्यक दक्षतामा ववकास 
गने । 

 

अपेश्चक्षत प्रलतफि  

अस्पतािका सघन कक्षमा काम गने लसप तथा ्ान हालसि गरेको दक्ष िनशश्चक्तको उत्पादन िएको 
हनुेछ । 

 

कायाक्रम िाग ुहनु ेश्चिल्ट्िा : स.ुप प्रदेशका ९ वटै श्चिल्ट्िाका अस्पतािहरु । 

 

बिेट खचाको प्रावधान : चौमालसक िक्ष्य तथा ववलनयोश्चित बिेटको पररलधमा रही खचाको बााँडफााँट 
वटप्पणी लनदेशकबाट स्वीकृत गराई कायाक्रम संचािन गनुापनेछ ।   

 

कायाक्रम संचािन ववलध  :  

१) तालिम केन्र वा सेवा प्रदायक सस्था संग सम्झौता गरर कायाक्रम सञ्चािन गनुापने ।  
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२) सहिागी छनौट गरी पठाउाँनको िालग सम्बश्चन्धत अस्पतािमा पराचार गने । 

३) अस्पताििे सहिागी पठाईएको लसफाररस सवहत पर पठाउनपुने र सहिागी पठाउाँदा 
आवश्यकता र औश्चचत्यताको आधारमा पठाउन ुपने ।  

४) मापदण्ड अनसुारको प्रश्चशक्षकहरुको व्यवस्थापनगरी कायाक्रम सञ्चािन गनुापनेछ । 

५) िश्चक्षत समूह : सघन उपचार सेवा संचािन िएका तथा हनुे क्रममा रहेका अस्पतािमा कायारत 
नलसाङ्ग स्वास््यकमी । 

६) स्रोत व्यश्चक्त : सम्वश्चन्धत ववर्यमा तालिम प्राप्त वा ववर्यवव्हरु । 

७) सन्दिा सामग्री : रा.स्वा.ता.के. तथा व्यवस्थापन महाशाखाबाट तयार गरेको सन्दिा पशु्चस्तकाहरु 
र सम्बश्चन्धत ववर्यसंग सम्बश्चन्धत प्रकाशनहरु । 

 

अनगुमन तथा मलु्ट्याकंन : सामाश्चिक ववकास मन्रािय र स्वास््य लनदेशनािय । 

 

अलििेख तथा प्रलतवेदन : फोटोसवहतको कायासम्पन्न प्रलतवेदन । 

३३. आधारितू स्वास््य आपूलता व्यवस्थापन तथा सावािलनक खररद प्रणािी सम्बश्चन्ध 
तालिम 

उद्दशे्य 

स्वास््य आपूलता ब्यबस्थापन तथा साबािलनक खररद प्रणािी सम्बश्चन्ध कायाक्षमता अलिववृि गने ।  

 

अपेश्चक्षत प्रलतफि 

स्वास््य आपूलता ब्यबस्थापन तथा साबािलनक खररद प्रणािीबारे दक्ष िनशश्चक्त ववकास हनुेछ ।  

 

कायाक्रम िाग ुहनु ेश्चिल्ट्िा : स.ुप प्रदेशका ९ वटै श्चिल्ट्िाहरु । 

 

बिेट खचाको प्रावधान : चौमालसक िक्ष्य तथा ववलनयोश्चित बिेटको पररलधमा रही खचाको बााँडफााँट 
वटप्पणी लनदेशकबाट स्वीकृत गराई कायाक्रम संचािन गनुापनेछ ।  

 

कायाक्रम संचािन ववलध  :  

१) तालिम केन्र वा सेवा प्रदायक सस्था संग सम्झौतागरर कायाक्रम सञ्चािन गनुापने ।  

२) सहिागी छनौट गरी पठाउाँनको िालग सम्बश्चन्धत अस्पतािमा पराचार गने । 

३) कायााियिे सहिागी पठाईएको लसफाररस सवहत पर पठाउनपुने र सहिागी पठाउाँदा 
आवश्यकता र औश्चचत्यताको आधारमा पठाउन ुपने ।  
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४) मापदण्ड अनसुारको प्रश्चशक्षकहरुको व्यवस्थापनगरी कायाक्रम सञ्चािन गनुापनेछ । 

५) िश्चक्षत समूह : प्रादेश्चशक स्तरका स्वास््य लनकाय/स्वास््य कायाािय/अस्पताि प्रमखु, खरीद 
इकाई संयोिक, िेखा प्रशासन तथा आपूलता/स्टोर संग सम्बश्चन्धत कमाचारीहरु । 

६) स्रोत व्यश्चक्त : सम्वश्चन्धत ववर्यमा तालिम प्राप्त वा ववर्यवव्हरु । 

७) सन्दिा सामग्री : रा.स्वा.ता.के. तथा व्यवस्थापन महाशाखा बाट तयार गरेको सन्दिा पशु्चस्तकाहरु 
र सम्बश्चन्धत ववर्यसंग सम्बश्चन्धत प्रकाशनहरु । 

 

अनगुमन तथा मलु्ट्याकंन : सामाश्चिक ववकास मन्रािय र स्वास््य लनदेशनािय । 

 

अलििेख तथा प्रलतवेदन : फोटोसवहतको कायासम्पन्न प्रलतवेदन । 

 

३४. सडक दघुाटना केस सरुक्षा तथा व्यवस्थापन तालिम  

उद्दशे्य 

घाइतेहरुको शारीररक चोटपटकको िााँचपड्ताि र प्रारश्चम्िक उपचार व्यवस्थापन, दघुाटना स्थिबाट 
घाइतेहरुिाई सरुश्चक्षत उपचार स्थि सम्म पयुााउने, लनश्चित स्वास््य सेवा प्रदानगने, आधारितू िीवन 
सरुक्षा ववलधको प्रयोग र घाइते र सरोकारवािा लनकायसंग उश्चचत सम्बाद संचार गने क्षमता बढाउाँने 
। 

 

अपेश्चक्षत प्रलतफि : दघुाटना स्थिमा घाइतेहरुको उपचार, व्यवस्थापन, सरुक्षा र िवटि प्रकारको 
शारीररक चोटपटकका िालग अस्पतािमा प्ररे्ण गने ववलध र क्षमता अलिववृि िएको हनुेछ । 

 

कायाक्रम िागहुनु ेश्चिल्ट्िा : स.ुप प्रदेशका ९ वटै श्चिल्ट्िाहरु । 

 

बिेट खचाको प्रावधान : चौमालसक िक्ष्य तथा ववलनयोश्चित बिेटको पररलधमा रही खचाको बााँडफााँट 
वटप्पणी लनदेशकबाट स्वीकृत गराई कायाक्रम संचािन गनुापनेछ ।   

 

कायाक्रम संचािन ववलध :  

१) तालिम केन्र वा तालिम साईटहरुमा कायाक्रम सञ्चािन गनुापने ।  

२) सहिागी छनौट गरी पठाउाँनको िालग सम्बश्चन्धत स्वास््य कायााियमा पराचार गने । 

३) स्वास््य कायााियिे सहिागी पठाईएको लसफाररस सवहत पर पठाउनपुने र सहिागी पठाउाँदा 
आवश्यकता र औश्चचत्यताको आधारमा पठाउन ुपने ।  

४) मापदण्ड अनसुारको प्रश्चशक्षकहरुको व्यवस्थापनगरी कायाक्रम सञ्चािन गनुापनेछ । 

५) िश्चक्षत समूह : रािमागा नश्चिकका स्वास््य सस्थामा कायारत स्वास््यकमीहरु । 
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६) स्रोत व्यश्चक्त : सम्वश्चन्धत ववर्यमा तालिम प्राप्त वा ववर्यवव्हरु । 

७) सन्दिा सामग्री : रा.स्वा.ता.के. तथा व्यवस्थापन महाशाखा बाट तयार गरेको सन्दिा पशु्चस्तकाहरु 
र सम्बश्चन्धत ववर्यसंग सम्बश्चन्धत प्रकाशनहरु । 

 

अनगुमन तथा मलु्ट्याकंन  : सामाश्चिक ववकास मन्रािय र स्वास््य लनदेशनािय । 

 

अलििेख तथा प्रलतवेदन : फोटोसवहतको कायासम्पन्न प्रलतवेदन । 

 

३५. बना केयर व्यवस्थापन तालिम  

उद्दशे्य 

अस्पताि तथा स्वास््य संस्थाहरुमा कायारत स्वास््यकमीहरु िाई कडा पोिाईबाट ग्रलसत 
व्यश्चक्तहरुको व्यवस्थापन गने ्ान र लसप प्रदान गरी दक्षता ववृि गने । 

 

अपेश्चक्षत प्रलतफि 

अस्पताि र स्वास््य सस्थामा कायारत श्चचवकत्सक, स्वास््यकमी तथा नसाहरु पोिाईको तरुुन्तै 
व्यवस्थापन तथा प्ररे्ण गना सक्षम हनुेछन । 

कायाक्रम िागहुनु ेश्चिल्ट्िा : स.ुप प्रदेशका ९ वटै श्चिल्ट्िाका अस्पतािहरु 

 

बिेट खचाको प्रावधान : चौमालसक िक्ष्य तथा ववलनयोश्चित बिेटको पररलधमा रही खचाको बााँडफााँट 
वटप्पणी लनदेशकबाट स्वीकृत गराइ कायाक्रम संचािन गनुापनेछ ।  

 

कायाक्रम संचािन ववलध  :  

१) तालिम केन्र वा प्रचलित लनयमानसुार तालिम सेवा प्रदायक सस्था संग सम्झौतागरर कायाक्रम 
सञ्चािन गनुापने ।  

२) सहिागी छनौट गरी पठाउाँनको िालग सम्बश्चन्धत अस्पतािमा पराचार गने । 

३) अस्पताि/स्वास््य कायााियिे सहिागी पठाईएको लसफाररस सवहत पर पठाउनपुने र सहिागी 
पठाउाँदा आवश्यकता र औश्चचत्यताको आधारमा पठाउन ुपने ।  

४) मापदण्ड अनसुारको प्रश्चशक्षकहरुको व्यवस्थापनगरी कायाक्रम सञ्चािन गनुापनेछ । 

५) िश्चक्षत समूह : अस्पताि र स्वास््यसस्थामा कायारत श्चचवकत्सक ,स्वास््यकमी तथा नसाहरु । 

६) स्रोत व्यश्चक्त : सम्वश्चन्धत ववर्यमा तालिम प्राप्त वा ववर्यवव्हरु । 

७) सन्दिा सामग्री : रा.स्वा.ता.के. तथा व्यवस्थापन महाशाखाबाट तयार गरेको सन्दिा पशु्चस्तकाहरु 
र सम्बश्चन्धत ववर्यसंग सम्बश्चन्धत प्रकाशनहरु । 
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अनगुमन तथा मलु्ट्याकंन : सामाश्चिक ववकास मन्रािय र स्वास््य लनदेशनािय । 

 

अलििेख तथा प्रलतवेदन : फोटोसवहतको कायासम्पन्न प्रलतवेदन । 

३६. नर्ाहरुका िालि एनआइर्ीय/ुएर्एनर्ीय ु तालिम  

उद्दशे्य 

नवश्चशश ुसघन कक्ष व्यवस्थापनका िालग नलसाङ्ग स्टाफको ्ान तथा सीपमा अलिवदृी गरर सेवािाई 
प्रिावकारी तथा गणुस्तररय बनाउने । 

 

अपेश्चक्षत प्रलतफि : नवश्चशश ुसघन कक्षमा कायारत िनशश्चक्तिाई आवश्यक ्ान र सीप हालसि िई 
दक्ष िनशश्चक्तको ववकास हनुेछ । 

 

कायाक्रम िाग ुहनु ेश्चिल्ट्िा : स.ुप प्रदेशका ९ वटै श्चिल्ट्िाहरु । 

 

बिेट खचाको प्रावधान : चौमालसक िक्ष्य तथा ववलनयोश्चित बिेटको पररलधमा रही खचाको बााँडफााँट 
वटप्पणी लनदेशकबाट स्वीकृत गराउन ुपनेछ ।   

 

कायाक्रम संचािन ववलध :  

१) तालिम केन्र वा प्रचलित लनयमानसुार तालिम सेवा प्रदायक सस्था संग सम्झौतागरर कायाक्रम 
सञ्चािन गनुापने ।  

२) सहिागी छनौट गरी पठाउाँनको िालग सम्बश्चन्धत अस्पतािमा पराचार गने । 

३) अस्पताििे सहिागी पठाईएको लसफाररस सवहत पर पठाउनपुने र सहिागी पठाउाँदा 
आवश्यकता र औश्चचत्यताको आधारमा पठाउन ुपने ।  

४) मापदण्ड अनसुारको प्रश्चशक्षकहरुको व्यवस्थापनगरी कायाक्रम सञ्चािन गनुापनेछ । 

५) िश्चक्षत समूह : CNBC सेवा संचािन िएका अस्पतािमा कायारत नलसाङ्ग स्वास््यकमी ( नलसाङ्ग 
ववर्यमा स्नातक वा स्नातकोत्तर अ्ययन गरेका स्थाई कमाचारीिाई प्राथलमकता ददनपुने ) 

६) स्रोत व्यश्चक्त : सम्वश्चन्धत ववर्यमा तालिम प्राप्त वा ववर्यवव्हरु । 

७) सन्दिा सामग्री : रा.स्वा.ता.के. तथा व्यवस्थापन महाशाखाबाट तयार गरेको सन्दिा पशु्चस्तकाहरु 
र सम्बश्चन्धत ववर्यसंग सम्बश्चन्धत प्रकाशनहरु । 

 

अनगुमन तथा मलु्ट्याकंन : सामाश्चिक ववकास मन्रािय र स्वास््य लनदेशनािय । 

 

अलििेख तथा प्रलतवेदन : फोटोसवहतको कायासम्पन्न प्रलतवेदन । 
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३७. पेडीयारीक नलसाङ्ग तालिम  

उद्दशे्य 

अस्पतािमा बच्चाहरुिाई गणुस्तरीय नलसाङ्ग सेवाप्रदान गने कमाचारीको पेशागत क्षमतामा ववकासगरर 
गणुस्तरीय सेवा प्रदान गरी बािमतृ्यदुरमा कमी ल्ट्याउने । 

 

अपेश्चक्षत प्रलतफि : श्चशशकुो उपचार व्यवस्थापन गने कायामा सिंग्न नलसाङ्ग कमाचारीमा आवश्यक 
्ान र लसप हालसि िइ दक्ष िनशश्चक्तको ववकास हनुेछ । 

 

कायाक्रम िाग ुहनु ेश्चिल्ट्िा : स.ुप प्रदेशका ९ वटै श्चिल्ट्िाहरु । 

 

बिेट खचाको प्रावधान  

चौमालसक िक्ष्य तथा ववलनयोश्चित बिेटको पररलधमा रही प्रचलित लनयमानसुार खचाको बााँडफााँट 
वटप्पणी लनदेशकबाट स्वीकृत गराई कायाक्रम संचािन गनुापनेछ ।   

 

कायाक्रम संचािन ववलध :  

१) तालिम केन्र वा प्रचलित लनयमानसुार तालिम सेवाप्रदायक सस्थासंग सम्झौतागरर कायाक्रम 
सञ्चािन गनुापने ।  

२) सहिागी छनौटगरी पठाउाँनको िालग सम्बश्चन्धत अस्पतािमा पराचार गने । 

३) अस्पताि/स्वास््य कायााियिे सहिागी पठाईएको लसफाररस सवहत पर पठाउनपुने र सहिागी 
पठाउाँदा आवश्यकता र औश्चचत्यताको आधारमा पठाउन ुपने ।  

४) मापदण्ड अनसुारको प्रश्चशक्षकहरुको व्यवस्थापनगरी कायाक्रम सञ्चािन गनुापनेछ । 

५) िश्चक्षत समूह : अस्पतािमा पेडीयावरक वाडामा कायारत नलसाङ्ग स्वास््यकमी (नलसाङ्ग ववर्यमा 
स्नातकोत्तर, स्नातक र प्रववणता प्रमाण पर उत्तीणािाई प्राथलमकता) 

६) स्रोत व्यश्चक्त : सम्वश्चन्धत ववर्यमा तालिम प्राप्त वा ववर्यवव्हरु । 

७) सन्दिा सामग्री : रा.स्वा.ता.के. तथा व्यवस्थापन महाशाखाबाट तयार गरेको सन्दिा पशु्चस्तकाहरु 
र सम्बश्चन्धत ववर्यसंग सम्बश्चन्धत प्रकाशनहरु । 

 

अनगुमन तथा मलु्ट्याकंन  : सामाश्चिक ववकास मन्रािय र स्वास््य लनदेशनािय । 

 

अलििेख तथा प्रलतवेदन : फोटोसवहतको कायासम्पन्न प्रलतवेदन । 
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३८. अप्रशेन लथयेटर व्यवस्थापन तालिम  

उद्दशे्य 

अस्पतािमा शल्ट्यवक्रया कायामा सग्िग्न श्चचवकत्सकिाई सहयोग गना नलसाङ्ग स्टाफिाई शल्ट्यवक्रया 
सफि बनाउन आवश्यक ्ान तथा सीपमा थप दक्षता हालसिगरर गणुस्तररय सेवाप्रदान गना सक्षम 
बनाउने । 

 

अपेश्चक्षत प्रलतफि  

अस्पतािमा शल्ट्यवक्रया कायामा सग्िग्न श्चचवकत्सकिाई सहयोग गना नलसाङ्ग स्टाफिाई शल्ट्यवक्रया 
सफि बनाउन आवश्यक ्ान तथा सीप िएको दक्ष िनशश्चक्तको ववकास हनुेछ । 

 

कायाक्रम िाग ु हनु ेश्चिल्ट्िा : स.ुप प्रदेशका ९ वटै श्चिल्ट्िाहरु । 

 

बिेट खचाको प्रावधान : चौमालसक िक्ष्य तथा ववलनयोश्चित बिेटको पररलधमा रही खचाको बााँडफााँट 
वटप्पणी लनदेशकबाट स्वीकृत गराई कायाक्रम संचािन गनुापनेछ ।   

 

कायाक्रम संचािन ववलध  :  

१) तालिम केन्र वा प्रचलित लनयमानसुार तालिम सेवाप्रदायक सस्थासंग सम्झौतागरर कायाक्रम 
सञ्चािन गनुापने ।  

२) सहिागी छनौट गरी पठाउाँनको िालग सम्बश्चन्धत अस्पतािमा पराचार गने । 

३) अस्पताििे सहिागी पठाईएको लसफाररस सवहत पर पठाउनपुने र सहिागी पठाउाँदा 
आवश्यकता र औश्चचत्यताको आधारमा पठाउन ुपने ।  

४) मापदण्ड अनसुारको प्रश्चशक्षकहरुको व्यवस्थापनगरी कायाक्रम सञ्चािन गनुापनेछ । 

५) िश्चक्षत समूह : अस्पतािको अप्रशेन लथयटरमा कायारत नलसाङ्ग स्वास््यकमी (नलसाङ्ग ववर्यमा 
स्नातकोत्तर, स्नातक र प्रववणता प्रमाण पर उत्तीणािाई प्राथलमकता) 

६) स्रोत व्यश्चक्त : सम्वश्चन्धत ववर्यमा तालिम प्राप्त वा ववर्यवव्हरु । 

७) सन्दिा सामग्री : रा.स्वा.ता.के. तथा व्यवस्थापन महाशाखाबाट तयार गरेको सन्दिा पशु्चस्तकाहरु 
र सम्बश्चन्धत ववर्यसंग सम्बश्चन्धत प्रकाशनहरु । 

 

अनगुमन तथा मलु्ट्याकंन : सामाश्चिक ववकास मन्रािय र स्वास््य लनदेशनािय । 

 

अलििेख तथा प्रलतवेदन : फोटोसवहतको कायासम्पन्न प्रलतवेदन । 
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३९. कोलिड-१९ रोकथाम, लनयन्रण, उपचार तथा व्यवस्थापन तालिम  

उद्दशे्य 

अस्पतािहरु तथा स्वास््य सस्थामा कायारत पारामेलडक्स/नलसाङ्ग स्टाफहरुको कोलिड-१९ रोगको 
रोकथाम, लनयन्रण तथा व्यवस्थापन गने दक्षता ववकासगरी कोलिड-१९ को महामारी लनयरण गने 
। 

 

कायाक्रम िागहुनु ेश्चिल्ट्िा : स.ुप प्रदेशका ९ वटै श्चिल्ट्िाहरु । 

 

अपेश्चक्षत प्रलतफि : स्वास््य सस्थामा कायारत पारामेलडक्स/नलसाङ्ग स्टाफहरुको कोलिड-१९ रोगको 
रोकथाम, लनयन्रण तथा व्यवस्थापन गने । 

 

बिेट खचाको प्रावधान : कायाक्रम संयोिक वा कायााियिे तोकेको कमाचारीिे चौमालसक िक्ष्य तथा 
ववलनयोश्चित बिेटको पररलधमा रही प्रचलित लनयमानसुार खचाको बााँडफााँड वटप्पणी लनदेशकबाट 
स्वीकृत गराउन ुपनेछ ।  

 

कायाक्रम संचािन ववलध   

१) तालिम केन्र वा प्रचलित लनयमानसुार तालिम सेवाप्रदायक सस्थासंग सम्झौतागरर कायाक्रम 
सञ्चािन गनुापने ।  

२) सहिागी छनौटगरी पठाउाँनको िालग सम्बश्चन्धत अस्पताि/स्वास््य कायााियमा पराचार गने । 

३) अस्पताि/स्वास््य कायााियिे सहिागी पठाईएको लसफाररस सवहत पर पठाउनपुने र सहिागी 
पठाउाँदा आवश्यकता र औश्चचत्यताको आधारमा पठाउन ुपने ।  

४) मापदण्ड अनसुारको प्रश्चशक्षकहरुको व्यवस्थापनगरी कायाक्रम सञ्चािन गनुापनेछ । 

५) िश्चक्षत समूह : स्वास््य सस्थामा कायारत प्यारामेलडक्स/नलसाङ्ग स्टाफहरु आदी । 

६) स्रोत व्यश्चक्त : सम्वश्चन्धत ववर्यमा तालिम प्राप्त वा ववर्यवव्हरु । 

७) सन्दिा सामग्री : रा.स्वा.ता.के. तथा व्यवस्थापन महाशाखाबाट तयार गरेको सन्दिा पशु्चस्तकाहरु 
र सम्बश्चन्धत ववर्यसंग सम्बश्चन्धत प्रकाशनहरु । 

 

अनगुमन तथा मलु्ट्याकंन : सामाश्चिक ववकास मन्रािय र स्वास््य लनदेशनािय । 

 

अलििेख तथा प्रलतवेदन : फोटोसवहतको कायासम्पन्न प्रलतवेदन । 
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४०. लस.वट.एस. तालिम  

उद्दशे्य 

श्चक्िलनकि तालिम संचािन गने ववलध लसकाउने प्रश्चशक्षक उत्पादन गने । 

 

अपेश्चक्षत प्रलतफि 

ववलिन्न वकलसमका श्चक्िलनकि तालिम संचािन गने दक्षता िएका प्रश्चशक्षकहरु उत्पादन िएका 
हनुेछन । 

 

कायाक्रम िाग ुहनु ेश्चिल्ट्िा : स.ुप प्रदेशका ९ वटै श्चिल्ट्िाहरु । 

बिेट खचाको प्रावधान : चौमालसक िक्ष्य तथा ववलनयोश्चित बिेटको पररलधमा रही प्रचलित 
लनयमानसुार खचाको बााँडफााँट वटप्पणी लनदेशकबाट स्वीकृत गराइ कायाक्रम संचािन गनुापनेछ ।  

 

कायाक्रम संचािन ववलध  :  

१) तालिम केन्र वा प्रचलित लनयमानसुार तालिम सेवाप्रदायक सस्थासंग सम्झौतागरर कायाक्रम 
सञ्चािन गनुापने ।  

२) सहिागी छनौटगरी पठाउाँनको िालग सम्बश्चन्धत अस्पतािमा पराचार गने । 

३) स्वास््य लनकायहरुिे सहिागी पठाईएको लसफाररस सवहत पर पठाउनपुने र सहिागी पठाउाँदा 
आवश्यकता र औश्चचत्यताको आधारमा पठाउन ुपने ।  

४) मापदण्ड अनसुारको प्रश्चशक्षकहरुको व्यवस्थापनगरी कायाक्रम सञ्चािन गनुापनेछ । 

५) िश्चक्षत समूह : सम्बश्चन्धत पररर्दमा दताा िएका कश्चम्तमा स्वास््य ववर्यमा प्रववणता प्रमाणपर 
प्राप्त वा सो िन्दा मालथल्ट्िो योग्यता िएको । 

६) स्रोत व्यश्चक्त : सम्वश्चन्धत ववर्यमा तालिम प्राप्त वा ववर्यवव्हरु । 

७) सन्दिा सामग्री : रा.स्वा.ता.के. तथा व्यवस्थापन महाशाखाबाट तयार गरेको सन्दिा पशु्चस्तकाहरु 
र सम्बश्चन्धत ववर्यसंग सम्बश्चन्धत प्रकाशनहरु । 

 

अनगुमन तथा मलु्ट्याकंन : सामाश्चिक ववकास मन्रािय र स्वास््य लनदेशनािय । 

 

अलििेख तथा प्रलतवेदन : फोटोसवहतको कायासम्पन्न प्रलतवेदन । 

 
 

 



 

स्वास््य तालिम कायाान्वयन लनर्दलेिका २०७७/७८   Page 40 
 

४१. मेलडको-लिगि तालिम  

उद्दशे्य 

न्यावयक प्रवकया लनरुपण गना स्वास््यसंग सम्बश्चन्धत आवस्यक श्चचवकत्सकीय प्रमाणहरु उपिब्ध 
गराउनका िालग श्चचवकत्सकीय दक्षता ववकास गराउने । 

 

अपेश्चक्षत प्रलतफि 

अस्पतािमा क्कायारत श्चचवकत्सकहरुबाट न्याय सम्पादन प्रवक्रयामा आवश्यक श्चचवकत्सकीय प्रमाणहरु 
उपिब्ध गराउने क्षमताको ववकास हनुेछ । 

 

कायाक्रम िाग ुहनु ेश्चिल्ट्िा : स.ुप प्रदेशका ९ वटै श्चिल्ट्िाहरु । 

 

बिेट खचाको प्रावधान : चौमालसक िक्ष्य तथा ववलनयोश्चित बिेटको पररलधमा रही प्रचलित 
लनयमानसुार खचाको बााँडफााँट वटप्पणी लनदेशकबाट स्वीकृत गराई कायाक्रम संचािन गनुापनेछ ।  

 

कायाक्रम संचािन ववलध :  

१) तालिम केन्र वा प्रचलित लनयमानसुार तालिम सेवाप्रदायक सस्थासंग सम्झौतागरर कायाक्रम 
सञ्चािन गनुापने ।  

२) सहिागी छनौटगरी पठाउाँनको िालग सम्बश्चन्धत अस्पतािमा पराचार गने । 

३) अस्पताििे सहिागी पठाईएको लसफाररस सवहत पर पठाउनपुने र सहिागी पठाउाँदा 
आवश्यकता र औश्चचत्यताको आधारमा पठाउन ुपने ।  

४) मापदण्ड अनसुारको प्रश्चशक्षकहरुको व्यवस्थापनगरी कायाक्रम सञ्चािन गनुापनेछ । 

५) िश्चक्षत समूह : सम्बश्चन्धत पररर्दमा दताा िएका कश्चम्तमा स्वास््य ववर्यमा प्रववणता प्रमाणपर 
प्राप्त वा सो िन्दा मालथल्ट्िो योग्यता िएको । 

६) स्रोत व्यश्चक्त : सम्वश्चन्धत ववर्यमा तालिम प्राप्त वा ववर्यवव्हरु । 

७) सन्दिा सामग्री : रा.स्वा.ता.के. तथा व्यवस्थापन महाशाखाबाट तयार गरेको सन्दिा पशु्चस्तकाहरु 
र सम्बश्चन्धत ववर्यसंग सम्बश्चन्धत प्रकाशनहरु । 

 

अनगुमन तथा मलु्ट्याकंन : सामाश्चिक ववकास मन्रािय र स्वास््य लनदेशनािय । 

 

अलििेख तथा प्रलतवेदन : फोटोसवहतको कायासम्पन्न प्रलतवेदन । 
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४२. एनसे्थेलसया सहायक तालिम  

उद्दशे्य 

िवटि प्रकारका प्रसूलतको शल्ट्यवक्रया गनुाअश्चघ लबरामीिाई ववशेर् प्रकारको और्लध (एनेस्थेलसया) 
प्रयोगगरर िठ्याउने वा बेहोस पारी सरुश्चक्षत प्रसतुी सेवामा सहयोग परुयाउने दक्ष िनशश्चक्त उत्पादन 
गने । 

 

अपेश्चक्षत प्रलतफि 

शल्ट्यवक्रयाका िालग आवश्यक म्यम स्तररय िनशश्चक्त (एनेस्थेलसया एलसस्टेन्ट) उत्पादन िई 
एनेस्थेलसया सहायकको अिाविाई पूलता गना सहयोग पगु्नेछ । 

 

कायाक्रम िाग ुहनु ेश्चिल्ट्िा : स.ुप प्रदेशका ९ वटै श्चिल्ट्िाहरु । 

 

बिेट खचाको प्रावधान : चौमालसक िक्ष्य तथा ववलनयोश्चित बिेटको पररलधमा रही खचाको बााँडफााँट  
वटप्पणी लनदेशकबाट स्वीकृत गराउन ुपनेछ ।  

 

कायाक्रम संचािन ववलध :  

१) तालिम केन्र वा प्रचलित लनयमानसुार तालिम सेवाप्रदायक सस्थासंग सम्झौतागरर कायाक्रम 
सञ्चािन गनुापने ।  

२) सहिागी छनौटगरी पठाउाँनको िालग सम्बश्चन्धत अस्पतािमा पराचार गने । 

३) अस्पताििे सहिागी पठाईएको लसफाररस सवहत पर पठाउनपुने र सहिागी पठाउाँदा 
आवश्यकता र औश्चचत्यताको आधारमा पठाउन ुपने ।  

४) मापदण्ड अनसुारको प्रश्चशक्षकहरुको व्यवस्थापनगरी कायाक्रम सञ्चािन गनुापनेछ । 

५) िश्चक्षत समूह  :  

(क) सामान्य श्चचवकत्सा वा नलसाङ्ग ववर्यमा प्रववणता प्रमाणपर उत्तीणा गरेका ।  

(ख) सदूुरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तगात वा स्थानीय तह अन्तगातका अस्पतािमा कायारत कमाचारीिे 
पवुा स्वीकृलत लिएर सम्बश्चन्धत सस्थाको प्रवेश पररक्षा उत्तीणा गरी छनौट िएको । 

(ग) बुाँदा न.२ का लसट बााँकी रहन गएमा २ वर्ा सदूुर पश्चिम प्रदेश सरकारमा सेवा प्रदान गनेगरर 
सदूुरपश्चिम प्रदेशको बालसन्दािाई पलन लनश्चित शता तोकी मनोनयन गनासवकनेछ । 

(घ) सम्बश्चन्धत पररर्दमा दताा िएका कश्चम्तमा स्वास््य ववर्यमा प्रववणता प्रमाणपर प्राप्त वा सो 
िन्दा मालथल्ट्िो योग्यता िएको । 

६) स्रोत व्यश्चक्त : सम्वश्चन्धत ववर्यमा तालिम प्राप्त वा ववर्यवव्हरु । 
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७) सन्दिा सामग्री : रा.स्वा.ता.के.बाट तयार गरेको सन्दिा पशु्चस्तकाहरु र सम्बश्चन्धत ववर्यसंग 
सम्बश्चन्धत प्रकाशनहरु । 

 

अनगुमन तथा मलु्ट्याकंन  : सामाश्चिक ववकास मन्रािय र स्वास््य लनदेशनािय । 

 

अलििेख तथा प्रलतवेदन : फोटोसवहतको कायासम्पन्न प्रलतवेदन । 

४३. एन्टी-माईक्रोंलबयि रेलससटेन्स प्रिेेन्सन तालिम  

उद्दशे्य 

एन्टी-बायोवटकको समशु्चचत प्रयोगगरर रेलससटेन्स कम गना र यसको असरिाइ न्यूनीकरण गना र 
स्वास््य कमी हरुको ्ान, लसप तथा धारणामा सकारात्मक पररबतान गने क्षमताको ववकास गने | 
 

कायाक्रम िाग ुहनु ेश्चिल्ट्िा : स.ुप प्रदेशका ९ वटै श्चिल्ट्िाहरु । 

 

अपेश्चक्षत प्रलतफि : 
स्वास््यकमीको ्ानमा अलिबलृध िई एन्टी-बायोवटकको रेलससटेन्टिाई कम गना सहयोग पगु्ने र 
एन्टी-बायोवटकको व्यवश्चस्थत प्रयोग िई गणुस्तररय स्वास््य सेवा प्रदान हनुेछ | 
 

बिेट खचाको प्रावधान : चौमालसक िक्ष्य तथा ववलनयोश्चित बिेटको पररलधमा रही प्रचलित 
लनयमानसुार खचाको बााँडफााँट वटप्पणी लनदेशकबाट स्वीकृत गराइ कायाक्रम संचािन गनुापनेछ । 

 

कायाक्रम संचािन ववलध :  

१) स्वास््य तालिम केन्र कैिािीमा कायाक्रम सञ्चािन गनुापने ।  

२) सहिागी छनौटगरी पठाउाँनको िालग सम्बश्चन्धत श्चिल्ट्िा श्चस्थत अस्पताि/स्वास््य कायााियमा 
पराचार गने । 

३) अस्पताि/स्वास््य कायााियिे सहिागी पठाईएको लसफाररस सवहत पर पठाउनपुने र सहिागी 
पठाउाँदा आवश्यकता र औश्चचत्यताको आधारमा पठाउन ुपने ।  

४) मापदण्ड अनसुारको प्रश्चशक्षकहरुको व्यवस्थापनगरी कायाक्रम सञ्चािन गनुापनेछ । 

५) िश्चक्षत समूह : मे.अ., हे.अ./स्टाफ नसा, लस.अ.हे.ब./लस.अ.न.लम. आदी । 

६) स्रोत व्यश्चक्त : सम्वश्चन्धत ववर्यमा तालिम प्राप्त वा ववर्यवव्हरु । 

७) सन्दिा सामग्री : रा.स्वा.ता.के. बाट तयार गरेको सन्दिा पशु्चस्तकाहरु र सम्बश्चन्धत ववर्यसंग 
सम्बश्चन्धत प्रकाशनहरु । 
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अनगुमन तथा मलु्ट्याकंन : सामाश्चिक ववकास मन्रािय र स्वास््य लनदेशनािय । 

 

अलििेख तथा प्रलतवेदन : फोटोसवहतको कायासम्पन्न प्रलतवेदन । 

 
 

४४. लस.बी.आइ.एम.एन.लस.आइ.(CB-IMNCI) तालिम  

उद्दशे्य 

स्वास््य संस्थाहरुमा कायारत प्यारामेलडक्स/नलसाङ्ग स्टाफहरुको श्चशश ुतथा बािरोगको उपचार तथा 
व्यवस्थापन गने दक्षता ववकासगरी गणुस्तरीय सेवाको पहुाँच बढाउने । 

 

कायाक्रम िाग ुहनु ेश्चिल्ट्िा : स.ुप प्रदेशका ९ वटै श्चिल्ट्िाहरु । 

 

अपेश्चक्षत प्रलतफि : तालिमका सहिागीहरुको श्चशश ुतथा बािरोगको उपचार र ब्यबस्थापन गनासक्ने 
क्षमतामा वदृ्दी िई मात ृतथा बाि मतृ्यदुरमा कलम िएको हनुेछ |  

 

बिेट खचाको प्रावधान : चौमालसक िक्ष्य तथा ववलनयोश्चित बिेटको पररलधमा रही प्रचलित 
लनयमानसुार खचाको बााँडफााँट वटप्पणी लनदेशकबाट स्वीकृत गराइ कायाक्रम संचािन गनुापनेछ ।  

 

कायाक्रम संचािन ववलध :  

१) स्वास््य तालिम केन्र कैिािीमा कायाक्रम सञ्चािन गनुापने ।  

२) सहिागी छनौटगरी पठाउाँनको िालग सम्बश्चन्धत श्चिल्ट्िा श्चस्थत स्वास््य कायााियमा पराचार गने 
। 

३) स्वास््य कायााियिे सहिागी पठाईएको लसफाररस सवहत पर पठाउनपुने र सहिागी पठाउाँदा 
आवश्यकता र औश्चचत्यताको आधारमा पठाउन ुपने ।  

४) मापदण्ड अनसुारको प्रश्चशक्षकहरुको व्यवस्थापनगरी कायाक्रम सञ्चािन गनुापनेछ । 

५) िश्चक्षत समूह : हे.अ./स्टाफ नसा, (लस)अ.हे.ब./(लस)अ.न.लम. आदी । 

६) स्रोत व्यश्चक्त : सम्वश्चन्धत ववर्यमा तालिम प्राप्त वा ववर्यवव्हरु । 

७) सन्दिा सामग्री : पररवार कल्ट्याण महाशाखाबाट तयार गरेको सन्दिा पशु्चस्तकाहरु र सम्बश्चन्धत 
ववर्य सम्बश्चन्धत प्रकाशनहरु। 

 

अनगुमन तथा मलु्ट्याकंन : सामाश्चिक ववकास मन्रािय र स्वास््य लनदेशनािय । 

 

अलििेख तथा प्रलतवेदन : फोटोसवहतको कायासम्पन्न प्रलतवेदन । 
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४५. नतेतृ्व तथा क्षमता अलिवदृी तालिम (नसाहरुिाई)  

उद्दशे्य 

स्वास््य संस्थाहरुमा कायारत नलसाङ्ग कमाचारीहरुको नेततृ्व तथा व्यवस्थापन गने दक्षता ववकासगरी 
गणुस्तरीय सेवाको पहुाँच बढाउने । 

 

कायाक्रम िागहुनु ेश्चिल्ट्िा : स.ुप प्रदेशका ९ वटै श्चिल्ट्िाहरु । 

 

अपेश्चक्षत प्रलतफि : स्वास््य सस्थामा कायारत नलसाङ्ग स्वास््यकमीहरुको व्यवस्थापकीय ्ान, सीपमा 
तथा कायादक्षता ववकास िई स्वास््य सेवामा सधुार िएको हनुेछ । 

 

बिेट खचाको प्रावधान : चौमालसक िक्ष्य तथा ववलनयोश्चित बिेटको पररलधमा रही प्रचलित 
लनयमानसुार खचाको बााँडफााँट वटप्पणी लनदेशकबाट स्वीकृत गराइ कायाक्रम संचािन गनुापनेछ । 

 

कायाक्रम संचािन ववलध  :  

१) सहिागी छनौटगरी पठाउाँनको िालग सम्बश्चन्धत श्चिल्ट्िा श्चस्थत स्वास््य कायााियमा पराचार गने 
। 

२) स्वास््य कायााियिे सहिागी पठाईएको लसफाररस सवहत पर पठाउनपुने र सहिागी पठाउाँदा 
आवश्यकता र औश्चचत्यताको आधारमा पठाउन ुपने ।  

३) मापदण्ड अनसुारको प्रश्चशक्षकहरुको व्यवस्थापनगरी कायाक्रम सञ्चािन गनुापनेछ । 

४) िश्चक्षत समूह : नलसाङ्ग अलधकृत वा नलसाङ्ग इन्चािा िई कायारत वा नलसाङ्ग ववर्यमा 
स्नातक/स्नातकोत्तर गरेका स्वास््यकमीहरु । 

५) स्रोत व्यश्चक्त : सम्वश्चन्धत ववर्यमा तालिम प्राप्त वा ववर्यवव्हरु । 

६) सन्दिा सामग्री : पररवार कल्ट्याण महाशाखाबाट तयार गरेको सन्दिा पशु्चस्तकाहरु र सम्बश्चन्धत 
ववर्य सम्बश्चन्धत प्रकाशनहरु। 

 

अनगुमन तथा मलु्ट्याकंन  : सामाश्चिक ववकास मन्रािय र स्वास््य लनदेशनािय । 

 

अलििेख तथा प्रलतवेदन : फोटोसवहतको कायासम्पन्न प्रलतवेदन । 
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                  ग) आयवेुद तथा योग तालिम 

 

४६. ५ ददन ेयोग तथा वफश्चियोथेरापी प्याकेि लनमााण तथा प्रश्चशक्षक प्रश्चशक्षण तालिम  

उद्दशे्य  

योग तथा वफश्चियोथेरापी तालिमको प्याकेि लनमााण गरर योग तथा वफश्चियोथेरापी तालिम संचािनका 
िालग दक्ष प्रश्चशक्षक तयार गने । 
 

अपेश्चक्षत प्रलतफि  

योग तथा वफश्चियोथेरापीको बारेमा िानकारी प्राप्त िई श्चचवकत्सा संग सम्बन्ध राख्न े योग र 
वफश्चियोथेरापीका लबलिन्न अभ्यास आफू पलन गने र सेवाग्राही िाई पलन गना लसकाउनेछन । 

 

कायाक्रम िाग ुहनु ेश्चिल्ट्िा : स.ुप.प्रदेश का ९ वटै श्चिल्ट्िा । 

 

बिेट खचाको प्रावधान : चौमालसक िक्ष्य तथा ववलनयोश्चित बिेटको पररलधमा रही खचाको बााँडफााँट 
वटप्पणी लनदेशकबाट स्वीकृत गराइ कायाक्रम संचािन गनुापनेछ ।  

 

कायाक्रम संचािन ववलध  : 
१) तालिम स्वास््य तालिम केन्र धनगढीमा सञ्चािन गनुापने । 

२) तालिम प्याकेि लनमााण गने र आवश्यता अनसुार तालिम पशु्चस्तका छपाई गनुापने । 

३) मापदण्ड अनसुारको सहिागी तथा प्रश्चशक्षकहरुको व्यवस्थापनगरी कायाक्रम सञ्चािन तथा 
लनयमानसुार समयमा सम्पन्न गनुापनेछ ।  

४) िश्चक्षत समूह : आयवेुद श्चचवकत्सक ,बैब ,कववराि तथा  आयवेुद सस्थामा काम गने योग 
श्चशक्षकहरु । 

५) श्रोत व्यश्चक्तहरु : सम्वश्चन्धत ववर्यमा तालिमप्राप्त वा ववर्यवव्हरु । 

६) सन्दिा सामग्री   : आयवेुद लबिागबाट तयार गरेको सन्दिा पशु्चस्तकाहरु र सम्बश्चन्धत ववर्यसंग 
सम्बश्चन्धत प्रकाशनहरु । 

 

अनगुमन तथा मलु्ट्याकंन  : सामाश्चिक ववकास मन्रािय र स्वास््य लनदेशनािय । 

 

अलििेख तथा प्रलतवेदन : फोटोसवहतको कायासम्पन्न प्रलतवेदन । 

 

ववववध :  
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(क) प्रदेश लिरका आयवेुद स्वास््य संस्था प्रमखु, योगवव्, आयवेुद वव् (आयवेुद लबिाग, राविय 
आयवेुद अनसुन्धान केन्र, और्लध व्यवस्था लबिाग, प्रदेशका आयवेुद र योगसंग सम्बश्चन्धत ववशेर्् 
), वफश्चियोथेरापी लब् तथा अन्य संस्थाका प्रलतलनलधको सहिालगतामा, सामाश्चिक ववकास मन्राियको 
सम्बश्चन्धत महाशाखा संग समन्वय गरर प्याकेि बनाउने । 

(ख) प्याकेि लनमााण पिात आयवेुद स्वास््यकमी र आयवेुद स्वास््य संस्थामा काम गने योग 
प्रश्चशक्षकहरुिाई बोिाई तालिम संचािन गने । 

४७. ५ ददन ेपूवाकमा तथा पंचकमा प्याकेि लनमााण तथा प्रश्चशक्षक प्रश्चशक्षण तालिम  

उद्दशे्य  : पूवाकमा तथा पंचकमा तालिमको प्याकेि लनमााणगरी पूवाकमा तथा पंचकमा तालिम 
संचािनका िालग दक्ष प्रश्चशक्षक तयार गने । 

 

अपेश्चक्षत प्रलतफि : आयवेुद सस्थाहरुमा पवुाकमा/पन्चकमा सेवाको ववस्तार हनुेछ । 

 

कायाक्रम िाग ुहनु ेश्चिल्ट्िा : स.ुप.प्रदेशका ९ वटै श्चिल्ट्िा । 

 

बजटे खर्ाको प्रावधान : चौमालसक िक्ष्य तथा ववलनयोश्चित बिेटको पररलधमा रही खचाको बााँडफााँट 
गरी वटप्पणी लनदेशकबाट स्वीकृत गराई कायाक्रम संचािन गनुापनेछ ।  

कायाक्रम संचािन ववलध  :  १) तालिम प्याकेि लनमााण गने र आवश्यता अनसुार तालिम पशु्चस्तका 
छपाई गनुापनेछ ।  

२) मापदण्ड अनसुारको सहिागी तथा प्रश्चशक्षकहरुको व्यवस्थापनगरी कायाक्रम सञ्चािन तथा 
लनयमानसुार समयमा सम्पन्न गनुापनेछ । 

३) आयवेुद श्चचवकत्सक/कववराि/बैब/अभ्यंगकताा/योग प्रश्चशक्षकिाई तालिमको प्याकेि लनमााणका 
िालग बोिाउने । 

४) तालिम संचािनको िालग प्रश्चशक्षकको व्यवस्था (राविय आयवेुद अनसुन्धान केन्र, आयवेुद 
लबिाग, सदूुरपश्चिम प्रदेशबाट पंचकमा तालिममा TOT लिएका प्रश्चशक्षक) गने । 

५) िश्चक्षत समूह : आयवेुद स्वास््य संस्थाहरुमा कायारत योग श्चशक्षक कववराि, आयवेुद 
श्चचवकत्सक, वैद्द तथा अियंगकताा । 

६) श्रोत व्यश्चक्त : सम्वश्चन्धत ववर्यमा तालिम प्राप्त वा ववर्यवव्हरु । 

७) सन्दिा सामग्री : आयवेुद लबिागबाट तयार गरेको सन्दिा पशु्चस्तकाहरु र सम्बश्चन्धत ववर्यसंग 
सम्बश्चन्धत प्रकाशनहरु । 

 

अनगुमन तथा मलु्ट्याकंन  : सामाश्चिक ववकास मन्रािय र स्वास््य लनदेशनािय । 
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अलििेख तथा प्रलतवेदन : फोटोसवहतको कायासम्पन्न प्रलतवेदन । 

 

ववववध :  

प्रदेश लिरका आयवेुद स्वास््य संस्था प्रमखु, योगवव्, आयवेुद वव् (आयवेुद लबिाग, राविय 
आयवेुद अनसुन्धान केन्र, और्लध व्यवस्था लबिाग, प्रदेशका आयवेुद र योग संग सम्बश्चन्धत 
ववशेर््), वफश्चियोथेरापी लब् तथा अन्य संस्थाका प्रलतलनलधको सहिालगतामा सामाश्चिक ववकास 
मन्राियको सम्बश्चन्धत महाशाखासंग समन्वयगरर प्याकेि बनाउने । प्याकेि लनमााण पिात आयवेुद 
स्वास््य कमी र आयवेुद स्वास््य संस्थामा काम गने योग प्रश्चशक्षकहरुिाई बोिाई तालिम संचािन 
गने । 

 

४८. रावफक प्रहरीिाई प्रदरु्ण न्यूनीकरण योगाभ्यास प्याकेि लनमााण तालिम   

उद्दशे्य : 
प्याकेि लनमााण पिात योगको लनयलमत अभ्यासबाट रावफक प्रहरीहरुमा प्रदूर्णबाट हनुसक्ने 
शारीररक समस्या न्यूनीकरणमा र तनाव ब्यबस्थापनमा सहयोग गना ।  

 

अपेश्चक्षत प्रलतफि :  

योगको लनयलमत अभ्यासबाट रावफक प्रहरीहरुमा प्रदूर्णबाट हनुसक्ने शारीररक समस्या न्यूनीकरणमा 
र तनाव ब्यबस्थापनमा सहयोग पगु्नेछ । 
 

कायाक्रम िाग ुहनु ेश्चिल्ट्िा : कैिािी तथा कंचनपरु ।  

 

बिेट खचाको प्रावधान : चौमालसक िक्ष्य तथा ववलनयोश्चित बिेटको पररलधमा रही खचाको बााँडफााँट 
वटप्पणी लनदेशकबाट स्वीकृत गराइ कायाक्रम संचािन गनुापनेछ । 

 

कायाक्रम संचािन ववलध  :  

१) प्याकेि लनमााण तािीम प्र.स्वा.ता.के धनगढीमा सञ्चािन गररनेछ ।  

२) तालिम प्याकेि लनमााण गना र आवश्यता अनसुार तालिम पशु्चस्तका छपाई गनुापनेछ ।  

३) मापदण्ड अनसुारको सहिागी तथा प्रश्चशक्षकहरुको व्यवस्थापनगरी कायाक्रम सञ्चािन तथा 
लनयमानसुार समयमा सम्पन्न गनुापनेछ । 

४) िश्चक्षत समूह : कैिािी तथा कंचनपरु श्चिल्ट्िामा कायारत रावफक प्रहरी । 

५) श्रोत व्यश्चक्त : सम्वश्चन्धत ववर्यमा तालिम प्राप्त वा ववर्यवव्हरु । 

६) सन्दिा सामग्री : स्वास््य तालिम केन्र धनगढी तथा तालिमको स्वीकृत ववर्यवस्त ु बमोश्चिम 
ववर्य वव्बाट तयार िएको । 
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अनगुमन तथा मलु्ट्याकंन  : सामाश्चिक ववकास मन्रािय र स्वास््य लनदेशनािय । 

 

अलििेख तथा प्रलतवेदन : फोटोसवहतको कायासम्पन्न प्रलतवेदन । 

४९. आयवेुद सम्बश्चन्ध रसायन तथा बाश्चिकरण तालिम : 
उद्दशे्य  : रसायन तथा बाज़ीकरण और्लधको बारेमा िानकारी िइ आयवेुद स्वास््य सस्थाबाट उक्त 
सेवा प्रदान गना सक्नेछन ्। 

 

अपेश्चक्षत प्रलतफि : रसायन तथा बाज़ीकरण और्लधको सेवन बाट शरीरमा रोग प्रलतरोधात्मक क्षमता 
बढ्ने र यौनिन्य समस्यामा सधुार हनुेछ । 

 

बिेट खचाको प्रावधान : चौमालसक िक्ष्य तथा ववलनयोश्चित बिेटको पररलधमा रही खचाको बााँडफााँट 
वटप्पणी लनदेशकबाट स्वीकृत गराइ कायाक्रम संचािन गनुापनेछ । 

 

कायाक्रम संचािन ववलध    

१) प्याकेि लनमााण तालिम प्र.स्वा.ता.के धनगढीमा सञ्चािन गररनेछ ।  

२) मापदण्ड अनसुारको सहिागी तथा प्रश्चशक्षकहरुको व्यवस्थापनगरी कायाक्रम सञ्चािन तथा 
लनयमानसुार समयमा सम्पन्न गनुापनेछ । 

३) िश्चक्षत समूह : आयवेुद श्चचवकत्सक, बैब, कववराि आदी । 

४) श्रोत व्यश्चक्त : सम्वश्चन्धत ववर्यमा तालिम प्राप्त वा ववर्यवव्हरु । 

५) सन्दिा सामग्री : स्वास््य तालिम केन्र धनगढी तथा तालिमको स्वीकृत ववर्यवस्त ु बमोश्चिम 
ववर्य वव्बाट तयार िएको । 

 

अनगुमन तथा मलु्ट्याकंन  : सामाश्चिक ववकास मन्रािय र स्वास््य लनदेशनािय । 

 

अलििेख तथा प्रलतवेदन : फोटोसवहतको कायासम्पन्न प्रलतवेदन । 
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अनसूुची-१ 

तालिम तथा कायाक्रमको अवलध तथा तालिममा संग्िग्न हनु ेिनशश्चक्तको मापदण्ड 

लस.न. तालिम तथा कायाक्रम को नाम अवलध/ 
ददन 

सहिागी 
संख्या 

श्रोत 
व्यश्चक्त 

प्रश्चशक्षक 
संख्या 

सहयोगी 
कमाचारी 

का.स. कैवफयत 

१  नसाहरुिाई दक्ष प्रसलुत सेवा तालिम ( SBA   ) ६० ८-१४ २ ४ २ २    
२ मे.अ.हरुका िालग ASBA तालिम ७० ५-६ २ ३ २ २  

३ ििवाय ु पररवतान र स्वास््यमा पने असर ३ २०-२२ २ ४ २ २  

४  स्वास््यकमी हरुिाई खोप तालिम(प्रश्चशक्षक प्रश्चशक्षण 
) 

४ २०-२२ २ ४ २ २  

५  इम्प्िांट तालिम ८ ४-६ २ ३ २ २  

६ कोफ तथा काउश्चन्शलिङ्ग तालिम ८ १२-१६ २ ४ २ २  

७  वकशोरवकशोरी यौन तथा  प्रिनन स्वास््य तालिम ५ १४-१६ २ ४ २ २  

८  आ.य.ुसी.डी.तालिम   ८ ४-६ २ ३ २ २  

९ सरुश्चक्षत गिापतन सेवा (SAS) तालिम  १०-१४ ६-८ २ ३-४ २ २  

१० संक्रमण रोकथाम प्रश्चशक्षक प्रश्चशक्षण  ३ २०-२२ २ ४ २ २  

११  रुरि अल्ट्रा साउण्ड तालिम  २१ ६ २ ४ -५ २ २  

१२  तनाव व्यवस्थापन तथा सकारात्मक सोच ववकास 
तालिम  

३ २०-२२ २ ४ २ २  

१३  व्यवहार पररवतान तथा प्रिावकारी संचार तालिम  ३ २० -२२ २ ४ २ २  

१४  भ्यासेक्टोमी तालिम  १२ २-३ २ २ २ २  

१५  लमलनल्ट्याप तालिम  १२ २+२ २ २ २ २  

१६  MLP तालिम  ६० ८ २ ४ २ २  

१७  Cervix Cancer पवहचान तथा रोकथाम (VIA 
/CRAYO) तालिम  

६ १० २ ४ २ २  

१८  पालिकामा कायारत स्वास््य शाखा प्रमखुहरुिाई 
क्षमता अलिवदृी तालिम  

३ २० २ ४ -६ २ २  

१९  वट.बी.मोडिुर तालिम  ४ २० २ ४ २ २  

२०  श्चक्िलनकि िेप्रोसी तालिम  ४ १२ २ ४ २ २  

२१   ववपद व्यवस्थापन तालिम  ५ १६-२० २ ४ २ २  

२२  HIV/AIDS तथा यौन रोग व्यवस्थापन तालिम  ४ १६-२० २ ३ २ २  

२३ कीटिन्य रोगको रोकथाम ,लनयन्रण ,उपचार तथा 
व्यवस्थापन तालिम  

४ २० -२२ २ ४ २ २  

२४   नसने रोग सम्बश्चन्ध तालिम  ४ २०-२२ २ ४ २ २  

        
२५  

स्वास््यकमी (परामशादाता िाई )मानलसक स्वास््य 
तालिम  

४ १६-२० २ ३ २ २  

२६  prescriber हरु िाई मानलसक स्वास््य तालिम ६ १६-२० २ ४ २ २  

२७   स्वास््य सेवा व्यवस्थापन तथा प्रशासन तालिम  ३० १४-१६ २ ४ २ २  
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२८   बायोमेलडकि इक्यपुमेन्ट  मेन्टेनने्स तालिम  १५ ८-१० २ ४ २ २  

२९  ओरि एंड डेन्टि हेल्ट्थ तालिम   ८ १४-१६ २ ४-६ २ २  

३०  अकुपेशनि हेल्ट्थ एंड सेफ्टी तालिम   ५ १४-१६ २ ४-६ २ २  

३१  डायिायसीस तालिम   ९०  ८ २ ४ २ २  

३२  ICU& ECCT तालिम (मे.अ. तथा नसा  ) ४ १० २ ४ -६ २ २  

३३   आधारितू स्वास््य आपूलता ,व्यवस्थापन तथा खररद 
तालिम  

५ १५ २ ४ २ २  

३४   सडक दघुाटना केस सरुक्षा तथा व्यवस्थापन तालिम  ६ २० २ ४ २ २  

३५   बना केयर व्यवस्थापन तालिम  ५ १६ २ ४ २ २  

३६   नसाहरुका िालग NICU/SNCU तालिम  २१ २०-२२ २ ४ २ २  

३७    वपलडयारीक नलसिंग तालिम   ३० १० २ ४ २ २  

३८    अप्रशेन लथएटर व्यवस्थापन तालिम  ४५ १० २ ४ २ २  

३९    कोववड-१९  रोकथाम,लनयन्रण,उपचार तथा 
व्यवस्थापन  

३ १६ -१८ २ ४ २ २  

४०   सी.वट.एस.तालिम  ५ १२-१४  २ ४ २ २  

४१   मेलडको –िेगि तालिम   १६  १०-१५  २ ४  २ २  

४२   एनेस््येलसया सहायक तालिम  १ बर्ा  ६  २ ४ २ २  

४३     नसने रोग सम्बश्चन्ध तालिम  ४ २०-२२ २ ४ २ २  

४४    एश्चन्टमाइक्रोलबयि रेलससटेन्स प्रिेेन्सन तालिम  ४ १६-२० २ ४  २ २  

४५   CB-IMNCI तालिम  ६ १६-२० २ ४ २ २  

४६    नेततृ्व तथा क्षमता अलिवदृी तालिम (नसा) ६  १४-१६ २ ४ २ २  

४७     योग तथा वफश्चियोथेरावप प्याकेि लनमााण तथा 
प्रश्चशक्षक प्रश्चशक्षण तालिम    

५  १८-२२  २ ४ २ २  

४८    पवुाकमा तथा पन्चकमा  प्याकेि लनमााण तथा प्रश्चशक्षक 
प्रश्चशक्षण तालिम    

५  १८-२२ २ ४ २ २  

४९      रावफक प्रहरी िाई प्रदरु्ण न्यूनीकरण योगाभ्यास 
प्याकेि लनमााण तथा तालिम  

५ १४-१६ २ ४ २ २  

५०   आयवेुद सम्बश्चन्ध रसायन तथा बाश्चिकरण  तालिम  ५  १८-२२ २ ४ २ २  

 

 

नोट : तालिमको प्रकृलत/मोडालिटी, श्चक्िलनकि साईट अनसुार सहिागी,  प्रश्चशक्षक, अवलध र ववलध 
आदी आवश्यकता अनसुार थपघट हनुसक्नेछ  । 
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अनसूुची-२ 

फोटोसवहतको कायासम्पन्न प्रलतवदेनको ढााँचा  

 

(१) कायाक्रमको नाम : 
(२) कायाक्रमको खचा शीर्ाक      कूि ववलनयोश्चित बिेट : 
(३) कायाक्रमको उदे्दश्य : 
(४) कायाक्रम संचािन लमलत : 
(५) कायाक्रम संचािन िएको स्थान : 
(६) सहिागीहरुको वववरण  : 
क्र.स. सहिागीको नाम पद संस्था योग्यता सम्पका  नम्बर 

१      

२      

 

(७) प्रश्चशक्षकहरुको वववरण : 
क्र.स. प्रश्चशक्षकको नाम पद संस्था योग्यता/प्राप्त तालिम सम्पका  नम्बर 

१      

२      

 

(९) कायाक्रम संचािन ववलध तथा प्रवक्रया : 
(१०) कायाक्रममा देश्चखएका समस्याहरु : 
(११) प्रश्चशक्षकको तफा बाट सझुावहरु : 
(१३) तालिमको प्रिावकारीता मलु्ट्यांकन सम्बश्चन्ध कागिातहरु : वप्र टेस्ट र पोस्ट टेष्टका 
नलतिाहरु, मडु चाटाहरु आदी । 

(१२) तालिम तथा कायाक्रम संग सम्बश्चन्धत फोटो तथा अन्य कागिातहरु (खचा सवहत) : 
 

प्रलतवेदन पेश गने : 
नाम :     पद :     लमलत : 
प्रमाश्चणत गने कायाािय प्रमखुको नाम तथा हस्ताक्षर : 


