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समविर्त मार्यदशयि 

स्वास््य काययक्रमहरुको प्रभावकारी कायायन्त्वयि तथा एकरुपता कायम र्री काययक्रम संचालि र्िय 
सहजिकरण र्िे उद्देश्यले निम्ि बमोजिम समविर्त मार्यदशयि तथा काययक्रम संचालि निदेजशका तयार 
पारर लार् ुर्रीएको छ । काययक्रम सम्पन्न भएपिात काययक्रम सम्पन्न र्िे निकायले चौमानसक रुपमा 
प्रनतवेदि तयारपारर सामाजिक नबकास मन्त्रालयमा अनिवायय समयमै पठाउि ुपिेछ ।  
१. राविय योििा आयोर्ले तयार पारेको ढााँचामा म.ले.प. फारम िं. २ अिसुार भौनतक तथा नबजिय 
प्रर्नत वववरण र प्रचनलत आनथयक ऐि, नियम, मापदण्ड र सावयिनिक खररद ऐि तथा नियमावली अिसुार 
आवश्यक काययहरु र्िे । 

२. फोटो सवहतको काययक्रम सम्पन्न प्रनतवेदि । 

३. आ.ले.प. सम्पन्न भए पिात आनथयक नबवरण तथा म.ले.प. सम्पन्न भए पिात सो प्रनतवेदि ।  
४. नमनत २०७७/०४/०१ र्तेको प.स. ७७/७८, च.ि. ०१ को आनथयक मानमला तथा योििा 
मन्त्रालय कैलालीको "आनथयक वर्य २०७७/७८ को बिेट कायायन्त्वयि सम्बन्त्िी मार्यदशयि" र बिेट 
कायायन्त्वयि सम्बन्त्िी यस मन्त्रालयले उपलब्ि र्राएका पररपरहरु । 

५. सामाजिक ववकास मन्त्रालयले आवश्यकता अिसुार काययक्रमहरुको अिरु्मि र्िेछ  । 

६. पेश्की फछयौट र्दाय ढााँचा अिसुारको फोटो सवहतको काययक्रम सम्पन्न भएको प्रनतवेदि अनिवायय 
राख्नपुिेछ । 
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१. प्रदेश सभासद र प्रदेश मातहतका सरोकारवालाहरूलार्य बहकु्षरेीय पोर्ण योििा सम्बन्त्िी अनभमजुखकरण    

उद्दशे्य :  
- प्रदेशमा संचानलत पोर्ण वक्रयाकलापको थप पैरवी र्िे र सरोकारवालाहरुमा पोर्ण सम्बन्त्िी सचेतिा 

बढाउिे । 
अपेजक्षत प्रनतफल :   

- समदुायमा बहकु्षेनरय पोर्ण काययक्रमको कायायन्त्वयि भर्य कुपोर्ण दरमा कमी आउिेछ ।   

काययक्रम संचालि ववनि :  

- प्रदेश सजचवालय साँर् समन्त्वयर्री प्रदेश सभाका सदस्यहरू र अन्त्य सरोकारवालाहरूको सहभार्ीतामा 
काययक्रम संचालि र्रीिेछ । 

- प्रचनलत नियमािसुार बिेटको बााँडफााँटर्री कायायन्त्वयि र्िुयपिेछ । 

- लजक्षत समहु : प्रदेश सभाका माििीय सदस्य र प्रदेशस्तरीय खाद्य सरुक्षा निदेशक सनमतीका पदानिकारी 
र अन्त्य सरोकारवालाहरु । 

- श्रोत व्यजक्त : पोर्ण नबज्ञ, पोर्ण सम्बजन्त्ि तानलम प्राप्त एवं लामो कायय अिभुव भएका व्यजक्त । 

- सन्त्दभय सामग्री : बहकु्षेरीय पोर्ण कायय योििा २०१८-२०२२, पोर्ण काययक्रमको लानर्  तयार 
र्रीएका संजघय र प्रदेश स्तरीय ववनभन्न पोर्ण सम्बजन्त्ि दस्तावेिहरू ।  

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय र अन्त्य सरोकारवाला मन्त्रालयहरू ।  

अनभलेख तथा प्रनतवेदि लेखि : काययक्रम कायायन्त्वयिसाँरै् काययक्रम सम्पकय  व्यजक्तले फोट सवहतको काययसम्पन्न 
प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ । 

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.१२८९  खचय शीर्यक : २२५२२  

२.प्रदेश स्तरमा बहकु्षरेीय पोर्ण योििा सम्बन्त्िी प्रजशक्षक प्रजशक्षण तानलम 

उद्दशे्य :    
- जिल्ला र स्थािीय तह स्तरको बहकु्षेनरय पोर्ण काययक्रमको लानर्  प्रजशक्षक/सहिकतायहरु तयार र्िे ।  

अपेजक्षत प्रनतफल : 
- पोर्ण सम्बन्त्िी वक्रयाकलाप संचालि भर्य उक्त योििाहरु संचालिमा सहयोर् पगु्िे । 

काययक्रम संचालि ववनि :  

- स्वास््य कायायलयसाँर् समन्त्वय री बहकु्षेरीय पोर्ण योििा काययक्रमको प्रजशक्षक प्रजशक्षण तानलम िपाएका 
पोर्ण सम्पकय  व्यजक्त, सपुरभार्यिर र अन्त्य स्वास््यकमीहरूको सूची तयारर्री प्रदेशस्तरमा काययक्रम 
संचालि र्ररिेछ । 

- काययक्रममा कैलाली, कञ्चिपरु, दाच ुयला र आवश्यकता बमोजिम अरू जिल्लाबाट सहभानर्ता र्राउि 
सवकिेछ । 

- प्रचनलत नियमािसुार बिेटको बााँडफााँड र्री कायायन्त्वयि र्िुय पिेछ । 

- लजक्षत समहु : स्वास््य कायायलय प्रमखु, पोर्ण सम्पकय  व्यजक्त । 

- श्रोत व्यजक्त : पोर्ण नबज्ञ, ि.स्वा.अ., स्वास््य जशक्षा अनिकृत, पोर्ण सम्पकय  व्यजक्त, पोर्ण क्षेरमा 
काययअिभुव भएका व्यजक्त । 

- सन्त्दभय सामग्री : बहकु्षेरीय पोर्ण कायय योििा २०१८-२०२२, पोर्ण काययक्रमको लानर्  तयार पारेका 
संजघय र प्रदेश स्तरीय ववनभन्न पोर्ण सम्बजन्त्ि दस्तावेिहरू ।   

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय कैलाली । 

अनभलेख तथा प्रनतवेदि लेखि : काययक्रम कायायन्त्वयिसाँरै् काययक्रम सम्पकय  व्यजक्तले फोटोसवहतको कायय सम्पन्न 
प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ । 

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.१२९० खचय शीर्यक : २२५२२  
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३.बहकु्षरेीय  पोर्ण योििा काययक्रमको बावर्यक सनमक्षा र्ोष्ठी 
 उद्दशे्य :  

- बहकु्षेरीय पोर्ण काययक्रमको प्रर्नत ववश्लरे्ण र्िे र आर्ामी ददिका लानर्  योििा तिुयमा र्िे । 

अपेजक्षत प्रनतफल : 
- बहकु्षरीय पोर्ण काययक्रमको सनमक्षा भर्य आर्ामी ददिका लानर्  कायययोििा बिार्य बहकु्षेनरय पोर्ण 

योििाले तयर्रेका लक्ष्य हानसल हिुेछि । 

काययक्रम संचालि ववनि : 
- बहकु्षेरीय पोर्ण काययक्रमसाँर् सम्बजन्त्ित कमयचारी तथा सरोकारवालाहरूलार्य सहभार्ी र्रार्य बहकु्षेरीय 

पोर्ण निदेजशका बमोजिम काययक्रम संचालि र्रीिेछ ।  

- प्रचनलत नियमािसुार बिेटको बााँडफााँटर्री कायायन्त्वयि र्िुयपिेछ ।  

लजक्षत समहु : स्वास््य कायायलय प्रमखु, पोर्ण फोकल व्यजक्त र सरोकारवालाहरू । 

श्रोत व्यजक्त : पोर्ण नबज्ञ, पोर्ण क्षेरमा कायय अिभुव भएका व्यजक्त आदद  ।  

सन्त्दभय सामग्री : बहकु्षरीय पोर्ण काययक्रम निदेजशका ।  

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय । 

अनभलेख तथा प्रनतवेदि लेखि : काययक्रम कायायन्त्वयि साँरै् काययक्रम सम्पकय  व्यजक्तले फोटोसवहतको काययसम्पन्न 
प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ । 

 बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.१२९१ खचय शीर्यक : २२५२२ 

४. बहकु्षरेीय पोर्ण योििा प्रदेश स्तरीय संयकु्त अिरु्मि 

उद्दशे्य :  
- बहकु्षेनरय पोर्ण काययक्रमको कायायन्त्वयिको अवस्था पवहचाि तथा मलु्याङ्कि र्िे । 

- जिल्लामा बहकु्षेनरय पोर्ण वक्रयाकलापका सारोकारवालाहरुलाई प्राववनिक सहिीकरण र्री काययक्रम 
सफलता पूवयक कायायन्त्वयि र्िे ।  

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- प्रदेशमा बहकु्षेनरय पोर्ण काययक्रम लार् ु भर्यसकेका जिल्लाहरुमा प्राववनिक सहिीकरण पिात 
कायायन्त्वयि र्िय सहि हिुे र लार् ुहिु बााँवक रहेका जिल्लाहरुमा काययक्रमको पबुयतायारी हिुे । 

काययक्रम संचालि ववनि : 
- निदेशिालयले प्रदेश स्तरीय बहकु्षेरीय पोर्ण योििा निदेशक सनमनतलार्य काययक्रमको बारेमा पराचार 

र्िे । 

- बहकु्षेरीय पोर्ण योििा काययक्रम लार् ु भएका/लार् ु हिुे जिल्लामा निजित चेकनलि बिार्य निदेशक 
सनमनत सवहतको संयकु्त अिरु्मि र्िे ।   

- स्वीकृत बिेटको पररनिनभर रही हरेक जिल्लामा कजम्तमा १ पटक अिरु्मि र्िय सवकिेछ । 

- अिरु्मि र्दाय सहभार्ीहरूको दैनिक भ्रमण भिा, यातायात खचय र आवश्यकता अिसुार प्रचनलत 
नियमािसुार सवारी सािि समेत भाडामा नलर्य काययक्रम कायायन्त्वयि र्िय सवकिेछ ।  

- संयकु्त अिरु्मि पिात बहकु्षेरीय पोर्ण योििा काययक्रमको प्रभावकारी कायायन्त्वयिका लानर् सझुाव 
सल्लाह सवहत फोटोसवहतको प्रनतवेदि सामाजिक ववकास मन्त्रालय र अन्त्य सरोकारवाला मन्त्रालयमा 
कायायन्त्वयिका लानर्  पठाउि ुपिेछ ।  

- प्रचनलत नियमािसुार बिेटको बााँडफााँटर्री कायायन्त्वयि र्िुयपिेछ । 

- लजक्षत समहु : निदेशक सनमनतका पदानिकारीहरू र अन्त्य सरोकारवाला मन्त्रालय । 

- श्रोत व्यजक्त : पोर्ण नबज्ञ र सम्बजन्त्ित क्षेरको सम्पकय  व्यजक्त ।  

- सन्त्दभय सामग्री : बहकु्षेनरय पोर्ण योििा अिरु्मि चेकनलस्ट, पोर्ण एवककृत अिरु्मि चेक नलि । 

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय 

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.१२९२ खचय शीर्यक : २२५२२ 
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५. पोर्णका बारेमा संचार माध्यमबाट प्रचार प्रसार, प्रकाशि, सूचिा बोडय र अन्त्तर सम्बाद काययक्रम 

उद्दशे्य :  
- पोर्णका बारेमा बहस पैरवीर्री सचेतिा अनभववृि र्िे ।  

अपेजक्षत प्रनतफल : 
- कुपोर्ण न्त्यूिीकरणका लानर् संचार माध्यमबाट थप प्रचारप्रसार र प्रकाशि भएको हिुेछ।  

काययक्रम संचालि ववनि :  

- प्रदेशको पोर्ण अवस्थालार् मध्येििर र्री कुपोर्ण न्त्यूिीकरण, पोर्ण वक्रयाकलापको सबनलकरण ,उपभोर् 
ववृि हिुे र्री पोर्ण सम्बन्त्िी लेख रचिा प्रकाशि, साबयिनिक स्थलमा सूचिा पावट बिार् पोर्ण सम्बजन्त्ि 
सूचिा सामग्री राख्न े। 

- पोर्ण सम्बजन्त्ि ददवसहरुमा ववनभन्न पक्षसाँर् अन्त्तर सम्बाद र अन्त्तरवक्रया काययक्रम र्िय सवकिेछ । 

- स्वीकृत बिेटको पररनि नभर रवह प्रादेजशक स्तरका संचार माध्यमहरूबाट आवश्यकता अिसुार प्रचार प्रसार 
र्िय सवकिेछ ।   

- प्रचनलत नियमािसुार बिेटको बााँडफााँटर्री काययक्रम कायायन्त्वयि र्िुयपिेछ । 

- लजक्षत समहु : प्रादेजशक स्तरका संचार माध्यम र अन्त्य सरोकारवालाहरू । 

- श्रोत व्यजक्त : ििस्वास््य र पोर्ण नबज्ञ । 

- सन्त्दभय सामग्री : पोर्ण काययक्रमको लानर्  तयार र्रीएका संजघय र प्रदेश स्तरीय ववनभन्न पोर्ण सम्बजन्त्ि 
दस्तावेिहरू   

- अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय ।  

अनभलेख तथा प्रनतवेदि लेखि : काययक्रम कायायन्त्वयि साँरै् काययक्रम सम्पकय  व्यजक्तले फोटो सवहतको कायय सम्पन्न 
प्रनतवेदि पेश र्िुय पिेछ ।  

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.१२९३ खचय शीर्यक : २२५२२ 

६. प्रदेशको पोर्ण प्रोफार्ल तयार प्रकाशि र्िे  

उद्दशे्य  :  

- सदूुरपजिम प्रदेशको पोर्ण सम्बजन्त्ि सबै सूचिा सामग्री समाबेश हिुरे्री प्रदेशको पोर्ण प्रोफार्यल 
तयार र्िे । 

अपेजक्षत प्रनतफल : 
- प्रदेशको पोर्ण प्रोफार्यल तयार भर्य प्रकाजशत भएको हिुेछ ।  

काययक्रम संचालि ववनि : 
- प्रदेश स्तरमा पोर्णको प्रोफार्यल तयार र्ियका लानर् प्राववनिक काययसमहु र्ठि हिुेछ ।  

- उक्त समहुको निदेशिालयले तोके बमोजिम काययक्षेरर्त वववरण हिुेछ । 

- समहुले प्रदेश स्तरमा उपलब्ि पोर्णसाँर् सम्बजन्त्ित त्याङ्कहरू संकलिर्री अनभलेख र्िुयपिेछ । 

- प्राप्त अनभलेख सम्बजन्त्ि सामाजिक ववकास मन्त्रालयको सम्बजन्त्ित महाशाखा र अन्त्य मन्त्रालयका सम्बजन्त्ित 
व्यजक्तसाँर् आवश्यक छलफल र्रीिेछ । 

- छलफलबाट प्राप्त सझुाब सल्लाहलार्य एवककृतर्री प्रकाशिको लानर् नसफाररस सवहत मस्यौदा मन्त्रालयमा 
पठार्यिेछ ।  

- मन्त्रालयबाट प्राप्त स्वीकृत पोर्ण प्रोफार्यल प्रचनलत नियमािसुार छपार्य एवं प्रकाशि र्िुयपिेछ । 

- तयारीको क्रममा वाह्य साझेदार संघ संस्थाहरूले समेत सहयोर् नलि सवकिेछ । 

- सन्त्दभय सामग्री : पोर्ण काययक्रमको लानर् तयार र्रीएका संजघय र प्रदेश स्तरीय ववनभन्न पोर्ण सम्बजन्त्ि 
दस्तावेिहरू । 

अनभलेख तथा प्रनतवेदि लेखि : पोर्ण प्रोफार्यल पजुस्तका मस्यौदा । 

 बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड  : २.७.२२.१२९४  खचय शीर्यक : २२५२२ 
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७. आकजस्मक पोर्ण सेवा प्रनतकायय (यूनिसेफ श्रोत) 
मन्त्रालय र अन्त्य सरोकारवालाहरूसाँर् समन्त्वयर्री आवश्यकताको आिारमा बिेट बााँडफााँट तथा योििा तयर्री 
प्रचनलत नियमािसुार कायायन्त्वयि र्िे । 

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.१३०६  खचय शीर्यक : २२५२२ 

८. खोप कोल्डचेि ब्यवस्थापिका लानर् जिल्ला स्तरमा अिसार्ट कोजचङ्ग 

उद्दशे्य :  
- जिल्ला स्टोर, खोप ववतरण केन्त्र र स्वास््य संस्थामा काययरत स्वास््यकमीहरुलाई भ्याजक्सिको उपयकु्त 

कोल्डचेि व्यवस्थापि र्िय सक्षम बिाई लजक्षत समहुलाई र्णुस्तरीय खोप सेवा उपलब्ि र्राउिे । 

- खोप पिात हिुसक्िे अवाजछछत घटिा र यसको व्यवस्थापिको बारेमा खोप सेवामा संलग्ि 
स्वास््यकमीहरुलाई िािकारी र्राई खोप काययक्रमको व्यवस्थापि क्षमता ववकास र्िे । 

अपेजक्षत प्रनतफल : 

- भ्याजक्सिको उपयकु्त कोल्डचेि व्यवस्थापि भएको हिुेछ । 

- खोप सेवाको र्णुस्तरमा ववृद्घ हिुेछ । 

- खोप पिात हिुसक्िे अवाजछछत घटिाको संख्यामा कमी आउिेछ र खोप पिात हिुसक्िे अवाजछछत 
घटिा भई हालेमा त्यसको उजचत व्यवस्थापि र्िय स्वास््यकमीहरु सक्षम हिुेछि । 

काययक्रम संचालि ववनि :  

- निदेशिालयले ९ वटै स्वास््य कायायलयमा खोप कोल्डचेि व्यवस्थापि सम्बजन्त्ि सहजिकरण आवश्यक 
भएको वा िभएको भिी मार् र्िे ।  

- स्वास््य कायायलयले सम्बजन्त्ित जिल्लामा रहेका सव/सेन्त्टरमा रहेका समस्याहरू सवहतको वववरण स्वास््य 
निदेशिालयमा पठाउि ुपिेछ । 

- निदेशिालयले स्वास््य कायायलयबाट प्राप्त वववरणका आिारमा खोप कोल्डचेि व्यवस्थापि सम्बजन्त्ि 
चौमानसक अिसार्यट कोजचङ्ग योििा तय र्िुयपिेछ । 

- अिसार्यट कोजचङ्गमा प्रादेजशकस्तरमा रहेको सो क्षेरको ववज्ञ, तानलमप्राप्त प्रजशक्षक, निदेशिालयको फोकल 
पसयि, आपूनतय व्यवस्थापि केन्त्रको वटम ।   

- खोप कोल्डचेिको समस्या भएका जिल्ला, सव सेन्त्टर तथा स्वास््य संस्थाको वववरण तयारर्िे ।  

- वववरण तयार भएका संस्थाबाट खोप कोल्डचेिमा समस्या भएकाको सूची तयार र्री १ देजख २ ददिको 
काययक्रम तयर्री संचालि र्िे । 

- लजक्षत समहु : खोप कोल्ड चेिमा संलग्ि स्वास््यकमीहरु ।  

- श्रोत व्यजक्त : खोप काययक्रममा कायय अिभुव भएका व्यजक्त, तानलम प्राप्त स्वास््यकमी, खोप अनिकृत एवं 
फोकल पसयि । 

- सन्त्दभय सामग्री : EVM/SOP प्रोटोकल, खोप निदेजशका आदद । 

अनभलेख तथा प्रनतवेदि लेखि : काययक्रम कायायन्त्वयि साँरै् फोटो सवहतको काययक्रम सम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ 
। 

 बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.३२० खचय शीर्यक : २२५२२  

९.खोप काययक्रम त्याङ्कको लेखािोखा 
 उद्दशे्य :  

- खोप केन्त्र देजख जिल्ला र प्रदेशको अनभलेख तथा प्रनतबेदिमा उल्लेजखत त्याङ्कहरुमा एकरुपता भए 
िभएको ववश्लरे्ण र्िे । 

- खोप सेवाको अिरु्मि प्रणालीको र्णुस्तर मलु्याङ्कि र्िे । 
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- खोप सेवामा संलग्ि स्वास््यकमीहरुको क्षमता नबकास र्िे । 

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- स्वास््य संस्था तथा स्थािीय तहको खोप सेवा सम्बन्त्िी अनभलेख तथा प्रनतबेदिमा सिुार हिुेछ ।  

- खोप सेवाको र्णुस्तरको नियनमत अिरु्मि र मलु्याङ्कि भर्य पषृ्ठपोर्ण प्राप्त हिुेछ ।  

काययक्रम संचालि ववनि : 
- प्रत्येक जिल्लाको कजम्तमा २ वटा स्थािीयतहका ४ वटा स्वास््य संस्थाहरु छिौट र्िुयपिेछ। 

- यसरी छिौट र्दाय अनभलेख प्रनतबेदिमा एकरुपता िभएका, खोपको कभरेि कम भएका वा अस्वभाववक 
रुपमा बवढ भएका स्वास््य संस्था छिौट र्िुय पिेछ ।  

- सामाजिक ववकास मन्त्रालय, स्वास््य निदेशिालय, स्वास््य कायायलय, स्थािीय तहको स्वास््य शाखा र 
सम्बजन्त्ित स्वास््य संस्थाका कमयचारीहरू संलग्ि हिुे र्री खोप काययक्रमको लेखािोखा र्िुयपिेछ ।  

- प्रचनलत नियमािसुार बिेटको बााँडफााँटर्री कायायन्त्वयि र्िुयपिेछ । 

- यस काययक्रमका लानर्  आवश्यक पिे चेकनलि, सन्त्दभय सामग्री र सवारी सािि आवश्यक पिे भए यसै 
काययक्रमबाट व्यवस्थापि र्िुयपिेछ । 

- सन्त्दभय सामग्री : DQSA निदेजशका, चेकनलस्ट/अन्त्य अनभलेख तथा प्रनतबेदि फारमहरू । 

अनभलेख तथा प्रनतवेदि लेखि : फोटोसवहतको काययक्रम सम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ ।  

बिेट कोड/शीर्यक :  वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.३४१ खचय शीर्यक : २२५२२   

१०.प्रदेशमा  स्वास््य र पोर्ण क्लस्टर मेकानििम संचालि तथा स्वास््य र पोर्ण कन्त्टेन्त्िेजन्त्स  योििा तयारी 
उद्दशे्य :  

- प्रदेश स्तरीय, स्वास््य र पोर्ण क्लस्टर र पोर्ण तथा खाद्य सरुक्षा निदेशक सनमनतको नियनमत बैठक 
संचालि र्िे । 

- प्रदेशका लानर्  आवश्यक पोर्ण कन्त्टेन्त्िेजन्त्स वावर्यक योििा तयार र्िे । 
अपेजक्षत प्रनतफल  

- प्रदेश स्तरीय, स्वास््य र पोर्ण क्लस्टर र पोर्ण तथा खाद्य सरुक्षा निदेशक सनमनतको नियनमत बैठक 
संचालि भर्य प्रदेशमा संचानलत पोर्ण र खाद्य सरुक्षा सम्बन्त्िी मार् र आपूनतय व्यवस्थापिमा सहि हिुेछ ।  

- स्वास््य आपतकानलि पोर्ण सामग्री व्यवस्थापिका लानर् कायययोििा बन्नेछ ।  

काययक्रम संचालि ववनि :  

- खाद्य सरुक्षा निदेशक सनमनतको बैठक आश्यकता अिसुार र्िय सवकिेछ । 

- पोर्ण कन्त्टेन्त्िेजन्त्स योििा तयारी र्ियका लानर्  प्राववनिक कायय समहु र्ठि हिुेछ । समहुको कायय वववरण 
स्वास््य निदेशिालयले तोकेबमोजिम हिुेछ । 

- प्रचनलत नियमािसुार बिेटको बााँडफााँटर्री कायायन्त्वयि र्िुयपिेछ । 

- लजक्षत समहु : प्रदेशको स्वास््य र पोर्ण क्लस्टरका सदस्यहरु, पोर्ण तथा खाद्य सरुक्षा निदेशक 
सनमनतको तथा अन्त्य सरोकारवाला । 

- श्रोत व्यजक्त : ििस्वास््य र पोर्ण नबज्ञ, काययक्रमसाँर् सम्बजन्त्ित तानलम प्राप्त व्यजक्त । 

- सन्त्दभय सामग्री : पोर्ण क्लस्टर संचालि निदेजशका, पोर्ण क्लस्टर स्थापिा तथा संचालि निदेजशका । 

अनभलेख तथा प्रनतवेदि लेखि : कन्त्टेन्त्िेजन्त्स योििा  
बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.३६१ खचय शीर्यक : २२५२२ 

११.पणुय खोप प्रदेश घोर्णा काययक्रम (काययववनि मश्यौदा तयार, सनुिजितता समेत) 
उद्दशे्य :  

- पूणय खोपयकु्त प्रदेश घोर्णा र्री प्रदेश नभरका सम्पूणय वालवानलकाले पूणय खोप पाएको सनुिजितता र्िे।   

अपेजक्षत प्रनतफल :  
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- पूणय खोप प्रदेश घोर्णा भर्य खोप िन्त्य रोर्को दर तथा रोर्बाट हिुे मतृ्यदुर घट्िेछ।   

काययक्रम संचालि ववनि :  

- निदेशिालयले पूणय खोप घोर्णा सम्बजन्त्ि काययवविी तयार मस्यौदा सनमनत र्ठि र्िुयपिेछ । 

- उक्त सनमनतमा निदेशिालयको ि स्वा अ, स्वा. जश.अ., खोप फोकल व्यजक्त, मन्त्रालयको अनिकृत स्तरको 
प्रनतनिनि हिुपुिेछ । आवश्यकता अिसुार सम्बजन्त्ित क्षेरका ििस्वास््य ववज्ञहरू आमन्त्रण र्िय सवकिेछ 
।  

- मस्यौदा तयार भर्यसकेपनछ स्वीकृतीको लानर् सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पठाउि ुपिेछ ।  

- काययक्रममा ववनियोजित बिेट पणुय खोप प्रदेश घोर्णा काययववनि मस्यौदा तयार एवं स्वीकृत र्िय, घोर्णा 
काययक्रमको पूवयतयारी, घोर्णाको व्यवस्थापि र्िय, घोर्णा काययक्रमका लानर् आवश्यक सामग्री खररद, 
छपार्य कायय र्िय, स्वास््य सन्त्देश उत्पादि, प्रकाशि तथा प्रसारण र्िय, घोर्णा समारोहको प्रत्यक्ष प्रसारण 
र डकुमेन्त्ट्री तयार, अनभलेख एवं प्रनतवेदि लेखि कायय र अन्त्य घोर्णा काययक्रमसाँर् सम्बजन्त्ित कायय र्िय 
खचय र्िय सवकिेछ । 

- लजक्षत समहु : आम िार्रीक 

- सन्त्दभय सामग्रीीः संजघय एवं प्रदेशका खोप सम्बजन्त्ि ऐि, नियमावली, निदेजशका, मापदण्ड, काययवविी, 
मार्यदशयि र अन्त्य सम्बजन्त्ित अन्त्तराविय, राविय, प्रादेजशक दस्तावेिहरूलार्य सन्त्दभय सामग्रीको रूपमा नलि 
सवकिेछ ।  

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय र अन्त्य सरोकारवाला निकायहरू । 

अनभलेख तथा प्रनतवेदि लेखि :  काययक्रम कायायन्त्वयि साँरै् फोटो सवहतको काययक्रम सम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ 
।  

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.८७० खचय शीर्यक : २२५२२ 

१२. र्णुस्तरीय खोप तथा सरसफार्य प्रबद्घिका लानर्  स्वास््यकमीको प्रजशक्षक प्रजशक्षण तानलम   

  

उद्दशे्य :  

- र्णुस्तरीय खोप तथा सरसफाई प्रवियिका लानर्  स्वास््यकमीहरुलाई तानलम संचालि र्िे प्रजशक्षक 
सहिकतायहरु तयार र्िे ।  

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- र्णुस्तरीय खोप तथा सरसफाई प्रवियिको तानलम संचालिका लानर् दक्ष प्रजशक्षक तयार हिुेछि ्।  

काययक्रम संचालि ववनि :  

- जिल्ला तथा स्थािीय तह अन्त्तरर्तका खोप तथा सरसफार्य प्रबियि तानलम िनलएका स्वास््यकमीहरू 
सहभार्ी हिुेर्री ३ ददिे तानलमको व्यवस्थापि र्रीिेछ । 

- प्रचनलत नियमािसुार बिेटको बााँडफााँटर्री कायायन्त्वयि र्िुय पिेछ। 

- लजक्षत समहु : जिल्ला तथा स्थािीय तह तहका खोप जिम्मेवार व्यजक्तहरु ।  
श्रोत व्यजक्त : खोप फोकल व्यजक्त, ििस्वास््य अनिकृत, स्वास््य जशक्षा अनिकृत, SMO, खोप सेवामा 
लामो कायय अिभुव भएका व्यजक्तहरू ।   

- सन्त्दभय सामग्री : खोप तानलम पजुस्तका । 

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय, कैलाली । 

अनभलेख तथा प्रनतवेदि लेखि : काययक्रम कायायन्त्वयि साँरै् फोटो सवहतको काययक्रम सम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ 
। 

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.८७२ खचय शीर्यक : २२५२२ 
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१३. ियााँ तथा खोप तानलम िपाएका निजि र सरकारी स्वास््य संस्थामा काययरत खोप सेवासाँर् संलग्ि स्वास््यकमीलार् ४ 
ददि ेआिारभतू तानलम 

उद्दशे्य :  

- खोप काययक्रममा संलग्ि स्वास््यकमीहरुको ज्ञाि र नसप अनभववृि र्िे ।  

- राविय खोप कायक्रमको बारे िािकारी र्राई खोप काययक्रमको व्यवस्थापि क्षमता ववकास र्िे ।  

- ियााँ खोप, खोप ऐि र नियमावलीको बारेमा िािकारी र्राई कायायन्त्वयिमा सहिता ल्याउिे ।  

अपेजक्षत प्रनतफल : 
- स्वास््यकमीको खोप सेवा संचालिमा क्षमता नबकास हिुकुा साथै समदुायमा र्णुस्तरीय खोपसेवा प्रदाि 

हिुेछ ।  

- समदुायले र्णुस्तरीय खोप सेवा प्राप्त र्िेछि ।  

काययक्रम संचालि ववनि : 
- ९ वटै स्वास््य कायायलय र स्थािीय तहहरूसाँर् समन्त्वय र्री खोप तानलम िनलएका स्वास््यकमीहरूको 

सूची तयार र्री प्राथनमकताका आिारमा खोप तानलम संचालि र्िुयपिे । 

- प्रचनलत नियमािसुार बिेटको बााँडफााँटर्री कायायन्त्वयि र्िुयपिेछ । 

- लजक्षत समहु : तानलम िपाएका खोप सेवा प्रदाि र्िे स्वास््य काययकतायहरु । 

- श्रोत व्यजक्त : मेनडकल अनिकृत, ििस्वास््य अनिकृत, स्वास््य जशक्षा अनिकृत, खोप फोकल व्यजक्त, खोप 
सेवामा लामो समय अिभुव भएका व्यजक्तहरू । 

- सन्त्दभय सामग्री : खोप तानलम सन्त्दभय पजुस्तका, खोप तानलम प्रजशक्षक प्रजशक्षण निदेजशका 
अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय, कैलाली । 

अनभलेख तथा प्रनतवेदि लेखि : काययक्रम कायायन्त्वयि साँरै् फोटो सवहतको काययक्रम सम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ 
। 

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.८७३ खचय शीर्यक : २२५२२ 

१४.खोप तथा पणुयखोप बारेमा सचेतिा बढाई खोप तथा उपभोर् बवृिका लानर् ििचेतिा मलुक बकुलेट उत्पादि तथा 
ववतरण 

उद्दशे्य : 
- राविय खोप काययक्रमको बारेमा सचेतिा बढाई खोप सेवाको उपभोर्मा ववृि र्िे ।  

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- राविय खोप काययक्रमको बारेमा सचेतिा अनभववृद्घ हिुकुा साथै खोप सेवामा सबैको पहुाँच ववृि भर्य पूणय 
खोप प्रदेश घोर्णामा टेवा पगु्िेछ ।  

काययक्रम संचालि ववनि : 
- निदेशिालयले स्वास््य सेवा ववभार्को सम्बजन्त्ित महाशाखा/केन्त्रसाँर् समन्त्वय र्री खोप तथा पणुयखोप 

बारेमा सचेतिा बढाई खोप तथा उपभोर् बवृि सम्बजन्त्ित सूचिा सन्त्देश सामग्री मार् र्िुयपिेछ ।  

- खोपको पहुाँच र उपभोर्मा अनभबवृद्घ हिुेर्री तयार र्रीएका सामाजिक व्यवहार पररवतयि संचारका नबर्य 
बस्तहुरूलार्य सन्त्दभय सामग्रीको रूपमा नलर्य प्रदेशको आवश्यकता अिसुार बकुलेट उत्पादि तथा ववतरण 
र्िुयपिेछ ।  

- मस्यौदा बकुलेट स्वीकृनतको लानर् सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पठाउि ुपिेछ ।  

- स्वीकृत बिेटको पररनिनभर रही प्रचनलत नियमािसुार परामशय सेवामा नबज्ञ नलर्य मस्यौदा तयार र्िय 
सवकिेछ ।  

- सन्त्दभय सामग्री : राविय खोप काययक्रम सम्बन्त्िी ववनभन्न निदेजशका लर्ायतका सामग्री । 

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : उत्पाददत सामग्रीहरू । 

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड  : २.७.२२.८७४ खचय शीर्यक : २२५२२ 
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१५.खोप पिात हिु सक्ि ेअवाजन्त्छत घटिा (ए.ई.एफ.आर्य.) ब्यवस्थापि (अिसुन्त्िाि, प्ररे्ण खचय, उपचार खचय आदद) 
उद्दशे्य :  

- ए.ई.एफ.आई. घटिाको तत्काल खोि पड्ताल तथा प्रभाववत बच्चालार् तत्काल प्ररे्ण र उपचार 
व्यवस्थापि र्री िवटलता रोकथाम र्िे ।  

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- ए.ई.एफ.आई. घटिाको तत्काल खोि पड्ताल तथा प्रभाववत बच्चालाई तत्काल प्ररे्ण र उपचार 
व्यवस्थापि भर्य िवटलतामा कमी आउिछे ।  

- राविय खोप काययक्रमको वव्वसस्वनियतामा अनभववृि भर्य काययक्रमले तय र्रेका लक्ष्यहरु प्राप्त हिुछेि ्। 

 

काययक्रम संचालि ववनि :  

- खोप पिात AEFI भएका बच्चाहरूलार्य जिल्ला, स्थािीय तह र WHO/IPD साँर् समन्त्वय र्री प्ररे्ण एवं 
उपचारको व्यवस्था नमलाउि ुपिेछ । 

- यस जशर्यकमा ववनियोजित बिेटबाट AEFI घटिा अिसुन्त्िाि र्िय टोली पररचालि, नबरामी प्ररे्ण र उपचार 
र्िे काययमा खचय र्िय सवकिेछ ।  

- AEFI प्रभाववत नबरामीको उपचार सरकारी अस्पतालमा र्िुयपिेछ र सो उपचार खचयको रकम यस जशर्यकबाट 
सोिभिाय र्िय सवकिेछ ।  

- लजक्षत समहु :  खोप पिात ए.ई.एफ.आई. भएका बालबानलकाहरु ।     

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय कैलाली । 

अनभलेख तथा प्रनतवेदि लेखि : काययक्रम कायायन्त्वयि साँरै् फोटो सवहतको काययक्रम सम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ 
। 

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड  : २.७.२२.८७६  खचय शीर्यक : २२५२२  
 

१६. मात ृतथा बालस्वास््य काययक्रमको अस्पताल स्तरमा अिसार्यट कोजचङ्ग 

उद्दशे्य :  

- मात ृतथा बालस्वास््य सेवा प्रदायकहरूको ज्ञाि, नसप तथा क्षमतामा अनभबवृद्घ र्िे । 

- मात ृतथा बालस्वास््य सेवा र त्याङ्कको र्णुस्तर सिुार र्िे ।  

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- मात ृतथा िवजशश ुस्वास््य सेवा प्रदायकहरूको क्षमता अनभववृद्घ भर्य र्णुस्तरीय सेवा प्रवाह हिुेछ । 

- समय मै िवटलताको पवहचाि तथा प्ररे्ण भर्य मात ृतथा बाल मतृ्यदुरमा कमी आउिेछ ।  

काययक्रम संचालि ववनि :  

- अस्पतालबाट मात ृतथा बाल स्वास््य सम्बजन्त्ि प्रववष्ठी र्रीएका त्याङ्कहरुको नबश्लशेणर्री अस्पतालहरुको 
अवस्था पवहचाि र्िे ।  

- बिेटको पररनि नभर रही अस्पतालहरुमा अि साईट कोजचङ्ग काययतानलका बिाई अस्पतालहरुमा र्ई  
सनमक्षा र्री समस्याहरुको पवहचाि र्िे । 

- सिुारका लानर्  कायययोििा निमायण र्िे, आवश्यकता अिसुार काययक्रमको अवनि १ देजख २ ददिको र्िय 
सवकिेछ । 

- काययक्रममा सम्बनित अस्पतालहरुले मात ृ तथा बाल स्वास््य सम्बजन्त्ि सेवाको वववरणको प्रस्ततुीकरण 
र्िुयपिेछ । 

- त्यस पिात सबैको सहभानर्तामा कायययोििा निमायण र्िुयपिेछ । सिुार भएको बारेमा स्वास््य 
निदेशिालयले कजम्तमा १ पटक फलोअप भ्रमण र्रीिेछ ।   

- लजक्षत समहु :अस्पतालमा काययरत जचवकत्सक, िसय र काययक्रमसाँर् सम्बजन्त्ित कमयचारीहरू । 
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- श्रोत व्यजक्त : मे स,ु तानलम प्राप्त जचवकत्सक, िनसयङ्ग अनिकृत वा अन्त्य, स्वास््य कायायलय प्रमखु, पररवार 
स्वास््य र बाल स्वास््य हेिे सम्पकय  व्यजक्त । 

- सन्त्दभय सामग्रीीः केन्त्रको काययक्रम निदेजशका, अनभलेख तथा प्रनतबेदिहरु, सेवाको वववरण आदद  । 

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय, कैलाली । 

अनभलेख तथा प्रनतवेदि लेखि : काययक्रम कायायन्त्वयि साँरै् फोटो सवहतको काययक्रम सम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ 
। 

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.८७७ खचय शीर्यक : २२५२२ ।  

१७.प्रदेशमा रहेका अस्पतालहरूका नबशेर् िव जशश ुस्याहार र्कार् (एस एि नस यू) काययक्रमको बावर्यक सनमक्षा 
 उद्दशे्य :  

- र्त आ.ब. मा संचानलत काययक्रमको उपलजब्ि बारे सनमक्षा र्िे ।  

- नबरामी िविात जशशलुार्य निीःशलु्क सेवा प्रदाि र्दाय आर्परेका बािाहरूको ववश्लरे्ण र्री काययक्रम 
संचालिमा सहिीकरण र्िे ।  

- काययक्रम काययन्त्वयि पिात नसकार्का आिारमा आर्ामी ददिको कायययोििा बिार् काययक्रम संचालि र्िे 
।  

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- नबरामी िविात जशश ुकाययक्रम प्रभावकारी रुपमा संचालि भर्य बाल मतृ्यदुरमा कनम आउिेछ ।  

काययक्रम संचालि ववनि :  

- स्वास््य निदेशिालयले प्रस्तनुतकरणको ढााँचा तयारर्री सबै अस्पतालमा पठाउि ु पिेछ । सोही 
प्रस्तनुतकरणको ढााँचामा आिाररत भर्य अस्पतालबाट कजम्तमा २ ििाको सहभानर्ता हिुेर्री २ ददिे सनमक्षा 
काययक्रम संचालि र्िुयपिेछ । 

- लजक्षत समहु : मे.स.ु, नि:शलु्क िविात जशश ुकाययक्रम हेिे फोकल व्यजक्त ।  

- श्रोत व्यजक्त : बाल रोर् नबशेर्ज्ञ, मेनडकल अनिकृत, ििस्वास््य अनिकृत, िविात जशश ुस्वास््यमा कायय 
अिभुव भएका व्यजक्तहरू ।   

- सन्त्दभय सामग्री : काययक्रम चेकनलि, अनभलेख रजििर, प्रनतवेदि आदद  । 

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय, कैलाली । 

अनभलेख तथा प्रनतवेदि लेखि : काययक्रम कायायन्त्वयि साँरै् फोटो सवहतको काययक्रम सम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ 
। 

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड  : २.७.२२.८७८ खचय शीर्यक : २२५२२ 

१८. कुपोवर्त बालबानलका लानर् जिल्ला अस्पतालमा रहेका स्टेववलार्िेसि सेन्त्टरको क्षमता अनभववृद्घ (प्राववनिक 
सहजिकरण, औिार उपकरण लर्ायतका अन्त्य सामग्री सहयोर्, तानलम आदद) 

उद्दशे्य :  

- जिल्ला अस्पतालहरुका मेनडकल अनिकृत, पोर्ण स्टेववलार्िेसि सेन्त्टरमा काययरत कमयचारीको कडा शीघ्र 
कुपोर्णको निदाि र उपचार व्यबस्थापिका लानर्  क्षमता अनभववृि हिुे ।  

- जिल्ला अस्पतालमा पोर्ण स्टेववलार्िेसि सेन्त्टरमा आवश्यक औिार, उपकरण तथा अन्त्य सामग्री खररद 
र्री पूणय क्षमतामा संचालि र्िे ।  

अपेजक्षत प्रनतफल : 
- संचालि रोवकएका र पूणय क्षमतामा संचालि िभएका स्टेववलार्िेसि सेन्त्टर संचालि हिुेछि ्। 

- ववनभन्न िवटलता सवहतका कुपोवर्त बालबानलकाको समयमै निदाि, उपचार र व्यवस्थापि भर्य कुपोर्णदर, 
मतृ्यदुरमा कमी आउिे ।  

काययक्रम संचालि ववनि :  

- निदेशिालयले सम्बजन्त्ित क्षेरको नबज्ञ सवहतको टोली र्ठि र्िुयपिेछ । 
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- उक्त टोलीले अस्पताल र प्रा.स्वा.के को स्थलर्त अिरु्मिर्री िेपाल सरकारको निदेजशका बमोजिम 
स्टेववलार्यिेसि सेन्त्टरको क्षमता अवस्था र सिुार र्िुयपिे सवहतको वववरण उपलब्ि र्राउि ुपिेछ । 

- उक्त टोलीले पेश र्रेको प्रनतवेदिको आिारमा प्राववनिक सहजिकरण, औिार उपकरण लर्ायतका अन्त्य 
सामग्री सहयोर्, तानलम आददमा प्रचनलत नियमािसुार बिेटको बााँडफााँटर्री कायायन्त्वयि र्िय सवकिेछ । 

- यो काययक्रम सबै जिल्ला जस्थत सरकारी अस्पताल, प्राथनमक स्वास््य केन्त्रमा ववस्तार र्िय सवकिेछ ।   

- लजक्षत समहु : अस्पताल र प्रा. स्वा. के. । 

- श्रोत व्यजक्त : पोर्ण नबज्ञ, मेनडकल अनिकृत, ििस्वास््य अनिकृत, पोर्ण क्षेरमा कायय अिभुव भएका 
व्यजक्तहरू । 

- सन्त्दभय सामग्री : कडा जशघ्र कुपोर्ण तानलम निदेजशका, काययक्रम संचालि निदेजशका, साबयिनिक खररद ऐि 
२०६३, साबयिनिक खररद नियमावली २०६४ आदद  । 

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय, कैलाली । 

अनभलेख तथा प्रनतवेदि लेखि : काययक्रम कायायन्त्वयि साँरै् फोटो सवहतको काययक्रम सम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ 
। 

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.८७९ खचय शीर्यक : २२५२२  

१९. पोर्ण काययक्रमको प्रदेश स्तरीय सनमक्षा काययक्रम 

 उद्दशे्य :  

- र्त आ.ब. मा संचानलत काययक्रमको उपलजब्ि बारे सनमक्षा र्िे । 

- पोर्ण सेवा प्रदाि र्दाय आर्परेका बािा अडचिहरूको ववश्लरे्णर्री काययक्रम संचालिमा सहिीकरण र्िे । 

- काययक्रम काययन्त्वयि पिात नसकार्का आिारमा आर्ामी ददिको कायययोििा बिार्य काययक्रम संचालि र्िे 
। 

अपेजक्षत प्रनतफल : 
- पोर्णको यथाथय अवस्थाको लेखािोखा भर् त्यपरक योििा तिुयमा निमायण र्िय सहि हिुेछ । 

काययक्रम संचालि ववनि: 
- स्वास््य निदेशिालयले प्रदेश भररको समग्र पोर्ण अवस्था र स्वास््य क्षेरमा र्रीएका प्रयासहरू समेवटिे 

र्री प्रस्तनुतकरण ढााँचा तयारर्री पठाउि ुपिे ।  

- ९ वटै जिल्लाका स्वास््य कायायलय प्रमखु, अस्पताल प्रमखु, स्वास््य कायायलयको फोकल पसयिको 
सहभानर्ता हिुे र्री २ ददिे सनमक्षा काययक्रम संचालि र्िुयपिेछ । 

- िेपाल सरकारको स्वास््य सेवा ववभार्को पररवार कल्याण महाशाखा र आपूनतयसाँर् सम्बजन्त्ित अनिकृत 
स्तरको प्रनतनििीलार्य प्रस्तनुतकरण र्ियका लानर् आमन्त्रण र्िुयपिेछ । 

- प्रदेश जस्थत सम्बजन्त्ित मन्त्रालयका सजचव, फोकल व्यजक्त र पोर्णसाँर् सम्बजन्त्ित निदेशक/अन्त्य 
सनमनतलार्य समेत आमन्त्रण र्िुयपिेछ ।  

- प्रदेशमा रहेको आन्त्तररक मानमला तथा कािूि मन्त्रालय, आनथयक मानमला तथा योििा मन्त्रालय, भनुम 
व्यवस्था कृवर् तथा सहकारी मन्त्रालयलार्य मन्त्रालयर्त पोर्णसाँर् सम्बजन्त्ित काययक्षेर र वक्रयाकलाप 
सवहतको प्रस्तनुतकरणको लानर् समन्त्वय र्िुयपिेछ ।    

- श्रोत व्यजक्त : प्रमखु सजचव, प्रदेश सजचव र पोर्ण नबज्ञ ।  
- सन्त्दभय सामग्री : काययक्रम चेकनलि, अनभलेख रजििर, प्रनतवेदि आदद  ।  

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय, कैलाली । 
अनभलेख तथा प्रनतवेदि लेखि : काययक्रम कायायन्त्वयि साँरै् फोटो सवहतको काययक्रम सम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुय पिेछ 
।  

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.८८१ खचय शीर्यक : २२५२२ 
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२०. स्वास््यकमीहरूलार् IMAM सम्बन्त्िी क्षमता अनभववृद्घ काययक्रम परामशय तानलम 

उद्दशे्य :  

- जशघ्र कुपोर्णको एवककृत व्यवस्थापि काययक्रमको तानलम िपाएका र ियााँ स्वास््यकमीहरुको क्षमता 
अनभववृि र्िे ।   

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- तानलम पिात ५ बर्य मनुिका बालबानलकाको पोर्ण जस्थनत लेखा िोखा र्री जशघ्र कुपोर्ण भएका 
बालबानलकाहरुलाई IMAM काययक्रमको निदेजशका बमोजिम बवहरंर् तथा अन्त्तरंर् सेवाबाट उपचार तथा 
व्यवस्थापि र्िय सक्िेछि ।  

काययक्रम संचालि ववनि :  

- निदेशिालयले स्वास््य कायायलयसाँर् तोवकएको ढााँचामा IMAM तानलम िनलएका स्वास््यकमीहरूको 
वववरण मार् र्िे ।  

- प्राप्त वववरणको आिारमा आवश्यकता र औजचत्यता हेरर प्राथनमकताका आिारमा सहभार्ी छिौटर्री ३ 
ददिे तानलम संचालि र्िे ।  

- प्रचनलत नियमािसुार बिेटको बााँडफााँट र्री कायायन्त्वयि र्िुय पिेछ। 

- लजक्षत समहु :जशघ्र कुपोर्णको एवककृत व्यवस्थापि हिुे स्वास््य संस्थाका स्वास््यकमीहरू ।  

- श्रोत व्यजक्त : बाल रोर् नबज्ञ , पोर्ण नबज्ञ, ििस्वास््य अनिकृत, स्वास््य जशक्षा अनिकृत, पोर्ण फोकल 
व्यजक्त, पोर्ण क्षेरमा कायय अिभुब भएका व्यजक्तहरू ।  

- सन्त्दभय सामग्री : IMAM तानलम संचालि निदेजशका । 

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय कैलाली । 

अनभलेख तथा प्रनतवेदि लेखि : काययक्रम कायायन्त्वयि साँरै् फोटो सवहतको काययक्रम सम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ 
। 

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड  : २.७.२२.८८३ खचय शीर्यक : २२५२२  

२१. मात ृतथा िविात जशश ुस्वास््य काययक्रम (यनुिसेफ श्रोत)  

मन्त्रालय र अन्त्य सरोकारवालाहरूसाँर् समन्त्वय र्री आवश्यकताको आिारमा बिेट बााँडफााँड तथा योििा तय र्री 
प्रचनलत नियमािसुार कायायन्त्वयि र्िे ।  

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.५.१३३ खचय शीर्यक : २२५२२  

२२. बाल स्वास््य काययक्रम (यनुिसेफ श्रोत) 
मन्त्रालय र अन्त्य सरोकारवालाहरूसाँर् समन्त्वयर्री आवश्यकताको आिारमा बिेट बााँडफााँट तथा योििा तयर्री 
प्रचनलत नियमािसुार कायायन्त्वयि र्िे ।  

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.५.१३५, खचय शीर्यक : २२५२२   

२३. खोप काययक्रमसाँर् सम्बजन्त्ित निदेजशका, शकु्ष्म योििा, खोप काडय र स्वास््य जशक्षा सामग्री छपार् 

उद्दशे्य :  

- राविय खोप काययक्रमको पहाँच र उपभोर् बढाउिे । 

अपेजक्षत प्रनतफल : 
- खोप सेवाको अनभलेख प्रनतबेदि चसु्त दरुुस्त हिुेछ । 

- लजक्षत सबै बालबानलका लार् बाल स्वास््य सम्पकय  काडय र पूणय खोप काडय उपलब्ि हिुेछ । 

- पूणय खोप घोर्णा र ददर्ोपिाका लानर् सहिीकरण हिुेछ।  

काययक्रम संचालि ववनि :  

- निदेशिालयले स्वास््य सेवा ववभार्लार्य खोपसाँर् सम्बजन्त्ित निदेजशका, स्वास््य जशक्षा सामग्री मार् र्िुय 
पिेछ । 
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- ववभार्बाट प्राप्त िहिुे हकमा प्रदेशनभर रहेका स्वास््य संस्था, खोपसेवा प्राप्तर्िे बालबानलकाहरुको संख्या, 
खोप केन्त्र, लर्ायतको आिारमा एक बर्यको लानर् आवश्यक पिे सामग्री व्यवस्थापिको योििा बिाउि ु
पिेछ । 

- सोवह योििाको आिारमा प्रचनलत ऐि नियम बमोजिम छपाई लर्ायतका आवश्यक काययहरू र्िुयपिेछ ।  

- खोप काययक्रमसाँर् सम्बजन्त्ित खोप निदेजशका, सकु्ष्म योििा पजुस्तका, बाल स्वास््य सम्पकय  काडय, पूणय खोप 
काडय, खोप ऐि नियमावली जफ्लप चाटय, फ्लेक्स सबै जिल्लामा ववतरण र्िुयपिेछ । 

- सन्त्दभय सामग्री : राविय खोप काययक्रमले तयार पारेका ववनभन्न ऐि, नियम, निदेजशका, सन्त्देश सामग्री र 
अन्त्य टुलहरू । 

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय, कैलाली । 

अनभलेख तथा प्रनतवेदि लेखि : छावपएका ववनभन्न सामग्रीहरू । 

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.४.१२.८ खचय शीर्यक : २२३१५   

 

 २४. ग्रानमण अल्ट्रासाउन्त्ड सेवा प्रदाि र्रीरहेका िनसयङ्ग कमयचारीहरुको ररफे्रसर तानलम तथा सनमक्षा     

पररचयीः  

आ. व. २०७५।७६ मा प्रदेश सरकारले मात ृ तथा बालस्वास््य सेवा सदुृवढकरणका लानर् ८८ वटै स्थािीय 
तहलार्य नभनडयो एक्सरे मेनसि खररद र्री ववतरण र्िे काययक्रम तय र्रेको नथयो । सोवह काययक्रम अिसुार आ. व. 
२०७६/७७ मा यस प्रदेशमा भएका ८८ वटा स्थािीय तहमा प्रत्येक स्थािीय तहबाट १ ििा िनसयङ्ग समहुका 
कमयचारीहरुलाई ग्रानमण अल्ट्रासाउण्डको तानलम ददई सेवा संचालि भर्य रहेको छ । अल्ट्रासाउण्ड मेनसिमा ियााँ 
प्रववनिहरुको अपग्रडे र्िय तथा तानलम प्राप्त कमयचारीरुले दैनिक कामकाि र्दाय भोर्ेका अप्याराहरुलाई समािाि 
र्िय सनमक्षा तथा ररफे्रसर तानलम काययक्रमको व्यवस्था र्रीईएको हो ।   
उद्दशे्य : 

- ग्रानमण अल्ट्रासाउन्त्ड सेवा प्रदाि र्रीरहेका िनसयङ्ग कमयचारीको क्षमता अनभबवृद्घ र्िे । 

- ग्रानमण अल्ट्रासाउन्त्ड सेवा काययक्रमको उपलजब्ि तथा चिुौतीको बारेमा सनमक्षा र्िे । 
अपेजक्षत प्रनतफल :  

- प्रदेश भररका स्थािीय तहमा ग्रानमण अल्ट्रासाउण्ड काययक्रम संचालिमा आर् मात ृ तथा बाल स्वास््यमा 
सिुार आउिेछ । 

- र्भयवती अवस्थामा हिुसक्िे खतराहरुलाई समयमै पवहचािर्री उजचत व्यवस्थापि र्रीएको हिुेछ ।  

- र्भयवतीहरुको सामान्त्य अवस्थामा कजम्तमा प्रोटोकल अिसुार ४ पटकको र्भयवनतको िााँचदर बढेको हिुेछ 
।  

काययक्रम संचालि ववनि :  

- स्वास््य निदेशिालयले काययक्रम संचालि र्िुयपूबय सनमक्षा काययक्रममा ल्याउिपुिे वववरणहरुको फमेट 
सम्बजन्त्ित संस्थामा पठाउि ुपिेछ ।   

- काययक्रमको अवनि ३ ददि (पवहलो ददि सनमक्षा, दोस्रो र तेस्रो ददि रेफे्रसर तानलम)को हिुेछ । 

- काययक्रम संचालि र्दाय सम्बनित क्षेरको नबज्ञहरुलाई समेत काययक्रममा प्रजशक्षकको रुपमा आवश्यकता 
अिसुार सहभार्ी र्राउि सवकिेछ ।  

- काययक्रममा सहभार्ीहरुले अनिवायय रुपमा अल्ट्रासाउण्ड मेनसि सवहत सहभार्ी हिुपुिेछ । 

- अल्ट्रासाउण्डको नसस्टम अपग्रडे र्री ियााँ प्रनबिी सबै मेनसिहरुमा र्न्त्स्टल र्िे व्यवस्था नमलाउि ुपिेछ । 

- काययक्रममा ववनियोजित बिेट प्रचनलत ऐि कािूिको पररनि नभर रही बिेट बााँडफााँड र्री खचय र्िुयपिेछ 
। दोस्रो ददिको हकमा ववहाि ८:०० बिे देजख बेलवुक ५:०० बिे सम्म काययक्रम संचालि र्िुयपिे र 
सहभानर्हरूलार्य खािा र खािाको व्यवस्था र्िुयपिेछ ।  

- लजक्षत समहु :र्त आ.ब. मा ग्रानमण अल्ट्रासाउण्डको तानलम नलएका कमयचारीहरू ।    

- श्रोत व्यजक्त : रेनडयोलोजिस्ट, र्ाईिोकोलोजिस्ट, बायोमेनडकल र्यजन्त्िनियर/टेजक्िनसयि ।   

- अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक नबकास मन्त्रालय कैलाली । 
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अनभलेख तथा प्रनतवेदि लेखि : काययक्रम कायायन्त्वयि साँरै् फोटो सवहतको काययक्रम सम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ 
। 

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.३३९, खचय शीर्यक : २२५२२   

२५. पररवार स्वास््य काययक्रमको अिय बावर्यक तथा बावर्यक सनमक्षा 
उद्दशे्य :  

- पररवार स्वास््य काययक्रम अन्त्तरर्त भए र्रेका र्नतववनिहरुहरुको उपलजब्ि, चिुौती, सिुार र्िुयपिे पक्षहरु 
पिा लर्ाउिे र आर्ामी आनथयक वर्यका लानर् काययक्रमहरुको कायययोििा तिुयमा र्िे । 

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- पररवार स्वास््य काययक्रमको सनमक्षा भर्य आर्ामी ददिका लानर् कायययोििा बिार्य पररवार स्वास््य 
काययक्रमले तय र्रेका लक्ष्यहरूमा सिुार हिुेछ । 

काययक्रम संचालि ववनि :  

- सनमक्षाको लानर् स्वास््य निदेशिालयले प्रस्तनुतकरणको ढााँचा तयार र्री सबै जिल्लामा पठाउिे ।  

- सनमक्षा काययक्रममा स्वास््य कायायलयहरुबाट पररवार स्वास््य काययक्रम हेिे फोकल पसयि सहभार्ी र्िे । 

- ववनियोजित बिेट बााँडफााँटर्री सम्बजन्त्ित कायायलय प्रमखुबाट स्वीकृत र्राई प्रचनलत नियमािसुार २ ददिे 
सनमक्षा काययक्रम संचालि र्िे ।  

- उक्त काययक्रम संचालिको लानर् पररवार कल्याण महाशाखा र अन्त्य सरोकारवाला निकायहरुसाँर् समन्त्वय 
र्िे । 

- लजक्षत समहु : पररवार स्वास््य काययक्रम हेिे फोकल पसयि अन्त्य सरोकारलाहरू ।  

- श्रोत व्यजक्त : नबर्य ववज्ञ, पररवार स्वास््य काययक्रममा कायय अिभुव भएका व्यजक्तहरू । 

- सन्त्दभय सामग्री :  तयार पाररएको प्रस्तनुतकरणको ढााँचा, पररवार स्वास््य काययक्रमका सूचकहरू । 

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक नबकास मन्त्रालय, पररवार कल्याण महाशाखा । 

अनभलेख तथा प्रनतवेदि लेखि : काययक्रम कायायन्त्वयि साँरै् फोटो सवहतको काययक्रम सम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुय पिेछ 
। 

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.३४४, खचय शीर्यक : २२५२२  

२६. अस्पतालहरूको एम. वप. नड. एस. आर. काययक्रमको सनमक्षा  
उद्दशे्य :    

- मात ृतथा िव जशश ुमतृ्यकुा कारणहरूको लेखािोखा र्िे । 

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- मात ृतथा िव जशशकुा रोकथाम र्िय सवकिे कारणलार्य न्त्यूनिकरण र्िय भावी कायय योििा तय भएको हिुेछ 
।  

- मात ृतथा िव जशशकुा रोकथाम र्िय सवकिे कारणहरूबाट हिुे मत्यदुरमा कमी आउिेछ। 

काययक्रम संचालि ववनि:  

- सनमक्षाको लानर्  स्वास््य निदेशिालयले प्रस्तनुतकरणको ढााँचा तयारर्री सबै अस्पतालहरूमा पठाउिे । 

- सनमक्षा काययक्रममा अस्पताल प्रमखु, मेनडकल रेकडयर, काययक्रम हेिे िनसयङ्ग कमयचारीको सहभानर्तामा  २ 
ददिे सनमक्षा काययक्रम संचालि र्िे ।  

- ववनियोजित बिेट बााँडफााँटर्री सम्बजन्त्ित कायायलय प्रमखुबाट स्वीकृत र्राई प्रचनलत नियमािसुार काययक्रम 
संचालि र्िे ।  

- उक्त काययक्रम संचालिको लानर् स्वास््य तथा ििसंख्या मन्त्रालय, सम्बजन्त्ित ववभार् तथा महाशाखा, 
केन्त्रहरु र अन्त्य सरोकारवाला निकायहरुसाँर् समन्त्वय र्िे ।    

- लजक्षत समूह : अस्पताल प्रमखु⁄अस्पताल स्त्री तथा प्रसतुी रोर् ववशेर्ज्ञ, मेनडकल रेकडयर अनिकृत/सहायक, 
काययक्रम हेिे िनसयङ्ग कमयचारी ।    
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- श्रोत व्यजक्त : नबर्य ववज्ञ 
- सन्त्दभय सामग्री : संघ एवं प्रदेशका निदेजशकाहरु, प्रनतवेदि र अन्त्य काययक्रमसाँर् सम्बजन्त्ित दस्तावेिहरू ।  

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय कैलाली । 

अनभलेख तथा प्रनतवेदि लेखि : काययक्रम कायायन्त्वयि साँरै् फोटोसवहतको काययक्रम सम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ 
। 

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.३४५, खचय शीर्यक : २२५२२  

 २७. एस वव ए जक्लनिकल मेन्त्टोर क्षमता अनभबवृद्घ  

उद्दशे्य :  

- दक्ष प्रसतुीकमी  जक्लनिकल मेन्त्टर तयार र्िे । 

- निरन्त्तर रुपमा सेवा प्रदायकहरुको ज्ञाि र नसप ववकासर्री  दक्ष प्रशनुतकमीहरुलाई अिसाईट कोजचङ्ग तथा 
मेन्त्टररंर् काययक्रम लार् ुभएका जिल्लाहरुमा स्थािीय स्तरमा िै जक्लनिकल मेन्त्टर उपलब्ि र्राउिे । 

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- स्थलर्त अिजुशक्षण र मेन्त्टोररङ्ग काययक्रमद्वारा र्णुस्तरीय प्रसतुी सेवा प्रदाि र्रीिेछ ।  

काययक्रम संचालि ववनि :  
- दक्षप्रसनुतकमी तानलम प्राप्त सेवाप्रदायकहरु मध्येबाट सहभार्ी छिौटर्री, ७ ददिको स्थलर्त अिजुशक्षण र 

मेन्त्टोररङ्ग तानलम उपलब्ि र्राउि ेl    

- प्रदेशमा रहेका दक्ष प्रसनुतकमी तानलम संचालि र्िे संस्थाहरू मध्येबाट सबैभन्त्दा प्रभावकारी रुपमा संचालि 
भईराखेको संस्था छिौट र्रीिछे l   

- तानलम संचालि र्दाय पररवार कल्याण महाशाखा, मात ृतथा िवजशश ुशाखासाँर् समन्त्वयर्री संचालि र्िे । 

- हाल सम्म तानलम प्राप्त SBA Clinical Mentor उपलब्ि िभएका िेरै सतु्केरी सेवा प्रदायक स्वास््य 
संस्थाहरूबाट  तानलमको लानर्सहभार्ी छिौट र्िुयपिेछ l 

- दक्ष प्रसनुतकमी तानलमप्राप्त र कजम्तमा २ बर्य देजख निरन्त्तर प्रसतुी सेवाप्रदाि र्रीरहेका मध्येबाट छिौट 
र्िुयपिेछ । यसरी छिौट र्दाय कजम्तमा स्टाफ िसय उनतणय र्रेको, िेपाल सरकारको स्थायी कमयचारी, 
वफल्डमा र्ई कामर्िे कमयचारीलाई प्राथनमकता ददिपुिेछ । 

-  तानलम नलएर आईसकेपनछ आफु काययरत संस्थामा भएका अन्त्य सम्पणुय स्टाफहरुलाई ६/६ मवहिामा 
coaching/mentoring काययक्रम सम्पन्न र्िुयपिेछ । 

- श्रोत व्यजक्त : तानलम प्राप्त जचवकत्सक, िसय ।  

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय, पररवार स्वास््य महाशाखा । 

अनभलेख तथा प्रनतवेदि लेखि : काययक्रम कायायन्त्वयि साँरै् फोटो सवहतको काययक्रम सम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ 
।  

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.३५०, खचय शीर्यक : २२५२२ 

 

२८. नड एम वट टुल र डब्ल ुएच ओ मेक दह्वल सम्बन्त्िी प्रजशक्षक प्रजशक्षण तानलम    

उद्दशे्य :  

- पररवार नियोिि सम्बन्त्िी दक्ष प्रजशक्षक तयार र्री स्वास््यकमीहरुको क्षमता अनभववृद्घ र्िे । 

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- पररवार नियोिि सेवाको र्णुस्तर र सेवाको उपभोर्मा बवृद्घ भएको हिुेछ ।  

काययक्रम संचालि ववनि :  

- स्वास््य कायायलयसाँर् समन्त्वय र्री पूवय तानलम िनलएका स्वास््यकमीहरुबाट प्रजशक्षक प्रजशक्षण तानलममा 
सहभार्ी र्राउिे ।  

- ववनियोजित बिेट बााँडफााँटर्री सम्बजन्त्ित कायायलय प्रमखुबाट स्वीकृत र्राई प्रचनलत नियमािसुार काययक्रम 
संचालि र्िुयपिे ।  
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- उक्त काययक्रम संचालिको लानर् पररवार कल्याण महाशाखा र अन्त्य सरोकारवाला निकायहरुसाँर् समन्त्वय 
र्िे ।     

- लजक्षत समहु : हे.अ./स्टाफ िसयलाई (अ.हे.ब./अ.ि.मी. को हकमा प्रववणता प्रमाणपर उजिणय भई 
सम्बजन्त्ित काउजन्त्सलमा दताय भएको हिुपुिे) । 

- श्रोत व्यजक्त : प्रजशक्षक प्रजशक्षण तानलम प्राप्त व्यजक्त  । 

- सन्त्दभय सामग्री : पररवार नियोिि सेवाका लानर् डी.एम.वट र एम.ई.नस. सहिकताय निदेजशका, २०७५।   

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय, पररवार स्वास््य महाशाखा । 

अनभलेख तथा प्रनतवेदि लेखि : काययक्रम कायायन्त्वयि साँरै् फोटो सवहतको काययक्रम सम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ 
।  

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.३५१, खचय शीर्यक : २२५२२  

२९. नड एम वट टुल र डब्ल ुएच ओ मेक दह्वल छपाई  

उद्दशे्य :  

- पररवार नियोिि सेवा प्रदाि र्िय सेवाग्राहीहरुलाई पररवार नियोििका ववनभन्न सामग्रीहरु छिौट र्िय 
सहिीकरणका लानर्  नड एम वट टुल र डब्ल ुएच ओ मेक दह्वल तयार र्िे । 

अपेजक्षत प्रनतफल :   

- सबै स्वास््य संस्थाहरुमा नड एम वट टुल र डब्ल ु एच ओ मेक दह्वल आवश्यकताको आिारमा परु्ेको 
हिुेछ । 

काययक्रम संचालि ववनि :  

- नड एम वट टुल र डब्ल ुएच ओ मेक दह्वलको आवश्यक पररमाण नििायरण र्िे । 

- प्रचनलत नियािसुार छपाई र्री ववतरण र्िे ।   

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.४.१२.३, खचय शीर्यक : २२३१५   

-    

 ३०. प्रदेश स्तरमा एस एम एि एच काययक्रमको रोडम्याप कायायन्त्वयिको योििा तयार र्िे 

उद्दशे्य :  

- सदूुरपजिम प्रदेशको सरुजक्षत माततृ्व र िविात जशश ुस्वास््य काययक्रम कायायन्त्वयि सहिीकरणका लानर्  
रोडम्याप योििा तयार र्िे ।  

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- सरुजक्षत माततृ्व र िविात जशश ुस्वास््य काययक्रमको योििा निमायण भर्य काययक्रम तय एवं कायायन्त्वयि 
र्िय सहि हिुेछ । 

काययक्रम संचालि ववनि :  

- स्वास््य निदेशिालयले सरुजक्षत माततृ्व र िविात जशश ुस्वास््य काययक्रमसाँर् सम्बजन्त्ित सरोकारवालाहरूसाँर्को 
समन्त्वय र्री चरणबद्घ रूपमा बैठक, अन्त्तरवक्रया तथा र्ोवष्ठमा छलफल र्री अजन्त्तम योििा मस्यौदा तयार 
र्िे ।   

- तयार र्रीएको अजन्त्तम योििा मस्यौदा सामाजिक ववकास मन्त्रालय, सदूुरपजिम प्रदेशबाट स्वीकृत र्िे ।  

- काययक्रममा ववनियोजित बिेट प्रचनलत ऐि कािूिको नभर रही, एस एम एि एच  काययक्रमको रोडम्याप योििा 
मस्यौदा तयार एवं स्वीकृत र्दाय र्रीिे ववनभन्न बैठक, अन्त्तरवक्रया, र्ोवष्ठ व्यवस्थापि एवं संचालि, योििा 
छपार्य, अनभलेख एवं प्रनतवेदि लेखि र अन्त्य आवश्यक काययमा खचय र्िय सवकिेछ । 

- श्रोत व्यजक्त : नबर्य नबज्ञ, सरुजक्षत माततृ्व र िविात स्वास््य सेवामा कायय अिभुव भएका व्यजक्तहरू । 

- सन्त्दभय सामग्री : सरुजक्षत माततृ्व ऐि, एस एम एि एच रोडम्याप योििा, एस एम एि एच निदेजशका, मापदण्ड 
र अन्त्य सम्बजन्त्ित अन्त्तराविय, राविय, प्रादेजशक दस्तावेिहरू । 
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अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय, पररवार कल्याण महाशाखा । 

अनभलेख तथा प्रनतवेदि लेखि : एस एम एि एच रोडम्याप योििा ।  

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.६३२, खचय शीर्यक : २२५२२  

३१. वकशोर वकशोरी स्वास््य काययक्रम (यनुिसेफ श्रोत)  

मन्त्रालय र अन्त्य सरोकारवालाहरूसाँर् समन्त्वयर्री आवश्यकताको आिारमा बिेट बााँडफााँड तथा योििा तय र्री 
प्रचनलत नियमािसुार कायायन्त्वयि र्िे ।  
बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड – २.७.५.५.१३४, खचय शीर्यक – २२५२२  

३२. निजि अस्पतालहरुमा EWARS/Sentinel Sites नबस्तार (िविीवि, निसर्य, माया मेट्रो अस्पताल ) 
पररचय :   

तोवकएका सेजन्त्टिेल सार्टहरुबाट संक्रामक तथा महामारीिन्त्य रोर्हरुको तत्काल तथा साप्तावहक रुपमा निरन्त्तर 
प्रनतवेदि र्िे प्रणाली िै Early Warning Reporting System ( EWARS) हो । रोर्हरुको निरन्त्तर र र्णुस्तरीय 
प्रनतबेदि र्ियको लानर्  EWARS सेजन्त्टिल सार्यटमा काययरत जचवकत्सक तथा स्वास्थकमीहरुलाई अनभमखुीकरण र 
सार्टहरु संचालिको आवश्यकता पदयछ । सरकारी अस्पताल लर्ायत निजि अस्पतालहरु बाट तत्काल तथा 
साप्तावहक रुपमा प्रनतबेदि पठाउि ेकाम भईरहेको छ । तर सदूुरपजिम प्रदेशमा हाल सम्म िीजि अस्पतालबाट यस 
प्रकारको प्रनतबेदि पठाउिे काम हिु िसकेकोमा यस आ ब २०७७/०७८ देजख कैलाली जिल्लामा सेवारत 
िविीवि, निसर्य र माया मेट्रो अस्पताललार्य EWARS सेजन्त्टिल सार्यटको रुपमा नबस्तारर्री काययक्रम अर्ाडी बढार्िे 
छ । 

उद्दशे्य :  

- प्रकोपिन्त्य रोर्को दैनिक तथा साप्तावहक प्रनतवेदि प्रणाली ववकास र्री समयमै महामारी  सम्बजन्त्ि सूचिा 
प्राप्त र्िे । 

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- महामारीिन्त्य रोर्को सूचिा समयमै प्राप्त हिुे र उक्त महामारीको समयमै नियन्त्रण भर्य रोर्हरूबाट थप 
क्षनत हिु िददर्य र मतृ्य ुदरमा कनम आएको हिुेछ ।  

काययक्रम संचालि ववनि :  

- काययक्रम संचालि र्िुय पूवय काययक्रम संचालि हिुे अस्पतालहरुसाँर् आवश्यक समन्त्वय र्िे । 

- काययक्रम संचालिाथय स्वास््य सेवा ववभार् र्वपडेनमयोलोिी तथा रोर् नियन्त्रण महाशाखासाँर् समन्त्वय र्िे 
। 

- तोवकएको अस्पतालबाट सहभार्ी हिुे जचवकत्सक तथा स्वास््यकमीहरुको वववरण तयारर्री सबजन्त्ित 
अस्पतालमा काययक्रम संचालि र्िे ।  

- प्रनत समहु २० देजख २५ ििा सहभार्ी र्राई आवश्यक कायययोििा बिार्य काययक्रम संचालि र्िे ।  

- लजक्षत समहु : जचवकत्सक, अन्त्य स्वास््यकमीहरु । 

- श्रोत व्यजक्त : सम्बजन्त्ित ववर्यका तानलम प्राप्त व्यजक्तहरु, स्वास््य निदेशिालयमा काययरत त्यांककमी । 

- सन्त्दभय सामग्री : काययक्रमसाँर् सम्बजन्त्ित EDCD ले तयार र्रेका निदेजशका एवं प्रस्तनुतकरणहरू ।  

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय, कैलाली ।  

अनभलेख तथा प्रनतबेदि : काययक्रम कायायन्त्वयि साँरै् फोटो सवहतको काययक्रम सम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ ।  

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.११४०, खचय शीर्यक : २२५२२  
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३३. र्न्त्टोमोलोिी ल्याब स्थापिा सदुृवढकरण (कंचिपरु) 
पररचय :  

िेपाल सरकारद्वारा लार् ु र्रीएको १५ औ ं पंचबर्ीय योििामा िेपालबाट औलो, कालािार तथा हाजिपार्ले रोर् 
निवारण र्रीिेछ भिी लक्ष्य नििायरण र्ररएको छ । यी रोर्हरुको निवारण र्िे लक्ष्य समयमै प्राप्त र्ियको लानर्  
तथा हाल देशमा बढ्दो क्रममा रहेको डेंर्,ु जचकिर्नुियाको संक्रमण कम र्ियको लानर्  पनि यी रोर्हरु सािे 
बाहक हरुको अध्ययि अनिवायय हनु्त्छ । बाहकहरुको अध्ययि र्िय व्यवजस्थत र्न्त्टोमोलोिी ल्याबको आवश्यकता 
पदयछ । औलो मार्क्रोस्कोपी ल्याब यसभन्त्दा पवहले िै स्वास््य कायायलय कंचिपरुमा स्थापिा र्रीएको हिुाले यो 
र्न्त्टोमोलोिी ल्याब पनि स्वास््य कायायलय कंचिपरुको भवि प्रयोर् हिुेर्री स्थापिा र्िय थानलएको हो । दवैु ल्याब 
एकै स्थािमा संचालि र्दाय बढी प्रभावकारी, नमतव्यवय हिुे भएकोले यो काययक्रमको व्यवस्था र्रीएको हो । 

उद्दशे्य :  

- वकटिन्त्य रोर् सािे बाहकहरुको अध्ययि तथा आिीबािी पिा लर्ाउि भौनतक सवुविा उपलब्ि र्राउिे 
।  

अपेजक्षत प्रनतफल :   

- वकट िन्त्य रोर् सािे बाहकहरुको अध्ययिका लानर्  र्न्त्टोमोलोिी ल्याब स्थापिा हिुेछ र रोर् निवारण 
तथा नियन्त्रणमा टेवा पगु्िेछ ।  

बिेट खचयको प्राबिाि :  

यस जशर्यकमा ववनियोजित बिेट प्रचनलत ऐि कािूिको पररनि नभर रही तपनसलको जशर्यकहरूमा खचय र्िय सवकिेछ 
। 

- ल्याबको लानर्  आवश्यक सामग्रीहरुको वववरण तयार र्िय, भौनतक सनुबिाको अध्ययि र्िय । 

- वकट िन्त्य रोर् अिसुन्त्िाि तथा तानलम केन्त्र हेटौडाबाट र्न्त्टोमोलोजिस्ट सवहतको टोलीको दै भ्र भ 
लर्ायत र्न्त्िि काययमा खचय र्िे ।  

- र्न्त्टोमोलोिी ल्याबका लानर्  आवश्यक सामग्रीहरू खररद र्िे । 

- ल्याब प्रयोििका लानर्  कोठा व्यवस्थापि र्िय र अन्त्य आवश्यक पिे Room Partation, AC fiting, 

furniture and fixtures वाफतको काययर्िे ।  

- ििशजक्त व्यवस्थापि : र्न्त्टोमोलोिी/पारासार्यटोलोिी/िलुोजि/मार्यक्रोबायोलोिी नबर्यमा कजम्तमा 
स्िातक र्रेको कमयचारी १ ििा । 

- ल्याबको ददर्ोपि र संचालिका लानर्  आवश्यक पिे ििशजक्तको दरबजन्त्द नसियिाको लानर् आवश्यक 
पहल र्िे र दरबजन्त्द पदपनुतय िहनु्त्िेल सम्मका लानर् फाजिल कमयचारीलार्य समेत उक्त ल्याबमा 
कामकाि र्िय कािमा खटाउि सवकिेछ । 

काययक्रम संचालि ववनि  : 
- काययक्रम कंचिपरु स्वास््य कायायलयमा संचालि र्रीिेछ र प्रदेशका अन्त्य जिल्लाहरूले पनि उक्त ल्याबको 

आवश्यकतािसुार प्रयोर् र्िय सक्िेछि । 

- श्रोत व्यजक्त :  वकटिन्त्य रोर् अिसुन्त्िाि तथा तानलम केन्त्रको र्न्त्टोमोलोजिस्ट, र्वपडेनमयोलोजि तथा रोर् 
नियन्त्रण महाशाखाको नबज्ञ व्यजक्त र सम्बजन्त्ित नबर्यमा तानलम प्राप्त व्यजक्त ।  

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय कैलाली । 

अनभलेख तथा प्रनतबेदि : काययक्रम कायायन्त्वयि साँरै् फोटो सवहतको काययक्रम सम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ ।  

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.११७२, खचय शीर्यक : २२५२२  
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३४. कोनभड १९ लर्ायत महामारी, वकटिन्त्य तथा सरुवा रोर्हरुको ̷ EWARS बावर्यक सनमक्षा  

पररचय :  

सि ् २०१९ को नडसेम्बर ३१ ताररखमा पवहलो पटक जचिको वहुाि शहरमा देखा परेको कोरोिा भार्रसको 
संक्रमण संसार भररका सबै देशमा फैनलि परु्ेको छ । िेपाल पनि यस रोर्बाट अछुतो रहि सक्िे अवस्था नथएि 
।िेपालमा पनि यो रोर् नतब्र र्नतले फैनलि पगु्यो । त्यसै र्री यस रोर्बाट सदूुरपजिम प्रदेशका ९ वटै जिल्लाहरु 
प्रभाववत भएका छि र यस प्रदेशमा बेला बेलामा अन्त्य महामाररिन्त्य रोर्को पनि संक्रमण देखा परररहेको हनु्त्छ, 
त्यस कारण यस्ता समस्याबाट बच्िको लानर् भववष्यमा अपिाउि सवकिे उपायहरुको बारेमा चचाय र्िय, महामारी 
नियन्त्रणका लानर् प्रभावकारी कदमहरु चाल्ि कायययोििा बिाउि र नबर्तमा महामारी नियन्त्रणको लानर् र्रीएका 
प्रयासहरुको उपलजब्ि, चिुौतीहरूको सनमक्षा र्िय र कमिोरीहरुमा सिुार र्ियको लानर् कोनभड-१९ लर्ायतको 
महामारी, वकट िन्त्य तथा सरुवा रोर्हरु/EWARS को सनमक्षा काययक्रम राजखएको हो । 

उद्दशे्य :  

- कोनभड-१९ लर्ायतको महामारी नियन्त्रणमा र्रीएका प्रयासहरुको उपलजब्ि एवं चिुौतीहरूको सनमक्षा र्िे 
। 

- महामारी नियन्त्रणमा र्रीएका राम्रा प्रयासहरुको पवहचाि र्री भववष्यमा महामारी नियन्त्रणका लानर् र्िुयपिे 
प्रयासहरुको पवहचाि र्िे ।  

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- भनबष्यमा फैनलि सक्ि ेमहामारी नियन्त्रणको लानर् कायययोििा बन्नेछ । 

- नबर्तका भएका सबल पक्षहरूको नसकार् हिुकुा साथै कनमकमिोरीहरु सिुार भएका हिुेछि ।  

काययक्रम संचालि ववनि  :  

- िौ वटै स्वास््य कायायलय प्रमखु, अस्पताल प्रमखुहरूको सहभानर्ता हिुरे्री २ ददि े सनमक्षा काययक्रम 
संचालि र्िे । बिेटको नसनमतता हेरर काययक्रममा अस्पतालबाट मेनडकल रेकडयर, स्वास््य कायायलयबाट 
आर आर वट फोकल व्यजक्त, स्वास््य आपूनतय व्यवस्थापि केन्त्रको प्रमखु वा प्रनतनिनि, प्रदेश ििस्वास््य 
प्रयोर्शालाको प्रमखु वा प्रनतनिनि, कोनभड-१९ को पी नस आर िााँच हिुे प्रयोर्शालाको प्रनतनिनि सहभार्ी 
र्राउि सवकिेछ ।  

- ववनियोजित बिेट आवश्यता अिसुार बााँडफााँटर्री प्रचनलत नियमािसुार खचय र्िे । 

- लजक्षत समहु : अस्पताल प्रमखु, स्वास््य कायायलय प्रमखु, मेनडकल रेकडयर, स्वास््य कायायलयको आर आर 
वट फोकल व्यजक्त, स्वास््य आपूनतय व्यवस्थापि केन्त्रको प्रमखु वा प्रनतनिनि, प्रदेश ििस्वास््य 
प्रयोर्शालाको प्रमखु वा प्रनतनिनि, कोनभड-१९ को पी नस आर िााँच हिुे प्रयोर्शाला को प्रनतनिनि आदद  
। 

- श्रोत व्यजक्त : सम्बजन्त्ित नबर्यका तानलम प्राप्त व्यजक्तहरू । 

अिरु्मि मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय कैलाली । 

अनभलेख तथा प्रनतबेदि : काययक्रम कायायन्त्वयि साँरै् फोटो सवहतको काययक्रम सम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुय पिेछ । 

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.११७५, खचय शीर्यक : २२५२२   

३५. कोनभड-१९ लर्ायत महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणको लानर् आर आर वट समन्त्वय तथा पररचालि  

उद्दशे्य :  

- आर आर वट लर्ायत बह ुनिकायका प्रनतनिनिहरुसाँर् समन्त्वयात्मक बैठक संचालि र्िे । 

- आवश्यकतािसुार आर आर वट सदस्यहरुलाई महामारी नियन्त्रण तथा प्रकोप नियन्त्रणका लानर्  पररचालि 
र्िे । 
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अपेजक्षत प्रनतफल : 
- आर्ामी ददिमा हिु सक्ि े प्रकोप/महामारी/ववपद व्यवस्थापिको लानर् तयारी अवस्थामा रही नबर्तमा 

र्रेका काययको नसकार्यबाट प्रनतकायय व्यवजस्थत भएको हिुेछ ।  

काययक्रम संचालि ववनि  :  

- प्रदेशका ९ वटै जिल्लाका ििुसकैु स्थािमा महामारी/प्रकोप/ववपदको अवस्था आउाँि सक्छ । 
महामारी/प्रकोप/ववपदको प्रनतकायय र्िे प्रारजम्भक काम सम्बजन्त्ित स्थािीय तहको िै हो तर स्थािीय 
तहसाँर् उपलब्ि ििशजक्तले सो महामारी/प्रकोप/ववपदको समािाि र्िय िसक्िे भएमा स्वास््य कायायलय, 
अस्पताल तथा स्वास््य निदेशिालयले सम्बजन्त्ित नबर्यका िािकार कमयचारी खटार् सो 
महामारी/प्रकोप/ववपद को प्रनतकायय सम्बजन्त्ि काम र्िे ।  

- महामारी/प्रकोप/ववपदको प्रनतकाययको लानर्  योििा बिाउि र बहनुिकाय समन्त्वयको लानर् आर आर वट 
सदस्य सवहत बहनुिकायका व्यजक्तहरु सवहत बैठक र्िे । 

- ववनियोजित बिेट नियमािसुार दै.भ्र.भ, बैठक भिा,  खािा खचय, स्टेसिरी खचय, हलभाडा आदद मा खचय 
र्िय सवकिेछ र टोली पररचालि र्दाय टोलीलार् आवश्यक पिे दै भ्र भ, भाडाको र्ाडी प्रयोर् भएमा र्ाडी 
भाडा तथा सरकारी र्ाडी प्रयोर् भएमा र्न्त्िि खचय सवहत प्रचनलत नियमािसुार खचय र्िय सवकिेछ ।  

- महामारी/प्रकोप/ववपदको प्रनतकाययको लानर्  आवश्यक पिे और्नि, और्नििन्त्य सामग्री तथा रोर् 
पवहचािका लानर्  आवश्यक पिे वकटहरु समेत खररद र्िय सवकिेछ ।  

- ववनियोजित बिेट प्रचनलत ऐि कािूि बमोजिम ववभानर्ए प्रमखुबाट स्वीकृत र्राई खचय र्िे । 

- निदेजशका अिसुार सम्बजन्त्ित स्वास््यका निकायहरूमा आर आर वट र्ठि अथवा पिुर्यठि र्िे र्राउिे । 
उक्त वटममा आवश्यकतािसुार अन्त्य आमजन्त्रत सदस्यहरु पनि राख्न सवकिेछ ।  

- सन्त्दभय सामग्री : सामाजिक नबकास मन्त्रालय तथा स्वास््य सेवा नबभार् र्वपडेनमयोलोिी तथा रोर् नियन्त्रण 
महाशाखाबाट िारी र्रीएको आर.आर.वट पररचालि निदेजशका, सनभयलेन्त्स निदेजशका र अन्त्य सम्बजन्त्ित 
दस्ताबेिहरू । 

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय कैलाली । 

अनभलेख तथा प्रनतबेदि : काययक्रम कायायन्त्वयि साँरै् फोटो सवहतको काययक्रम सम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ । 

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.११७६, खचय शीर्यक : २२५२२   

३६. कोनभड-१९ लर्ायत महामारी प्रनतकायय, पबुय तयारी, निदाि उपचार तथा व्यवस्थापि 

उद्दशे्य :  

- कोनभड-१९ लर्ायत महामारी प्रनतकायय, पूबय तयारी, निदाि उपचार तथा व्यवस्थापि र्िे । 

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- कोनभड-१९ महामारीको कारणले पगु्ि सक्िे क्षनतमा कमी आउिेछ ।  

बिेट खचयको प्राबिाि : ववनियोजित बिेट प्रचनलत ऐि कािूिको पररनि नभर रही देहायको शीर्यकमा रकम खचय र्िे 
। 

- दैनिक भ्रमण भिा, और्नि तथा और्िीिन्त्य सामग्री खररद, सरुक्षा सामग्री खररद, पी नस आर वकट खररद, 
आर डी वट वकट खररद, सेम्पल ढुवािी खचय, र्न्त्िि खचय, र्म्भीर एवं नसवकस्त नबरामीलाई प्ररे्ण वाफत 
लाग्िे एम्बलेुन्त्स लर्ायत हवाई एम्बलेुन्त्स आदद ।  

- महामारी पूवय तयारी सम्बजन्त्ि बैठक आदद । 

- कोनभड-१९ बाट संक्रनमत स्वास््यकमीहरुलार् क्वारेन्त्टार्ि र आर्सोलेसिमा राख्न ु पदाय त्यस वाफतको 
खचय । 
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- भाडाको र्ाडी प्रयोर् र्रे वाफतको खचय । 

- केस र्न्त्भेजस्टर्ेसि तथा कन्त्टेक्ट टे्रनसंर्का वाफतको खचय । 

काययक्रम संचालि ववनि  :  

- कोनभड १९ महामारी नियन्त्रण, रोकथाम तथा व्यवस्थापिको लानर्  आवश्यक पिे और्नि तथा और्िीिन्त्य 
सामग्री खररद, सरुक्षा सामग्री खररद, केस र्न्त्भेजस्टर्ेसि र कन्त्टेक्ट टे्रनसंर्को कामको लानर् टोली पररचालि, 
कोनभडको िमिुा संकलि तथा ढुवािी, कमयचारी क्वारेन्त्टार्ि तथा आर्सोलेसिमा बस्िे व्यवस्था नमलाउिे, 
र्म्भीर नबरामीहरुको प्ररे्ण सवहतका काययहरू यो काययक्रम अन्त्तरर्त र्िुयपिेछ ।  

- और्नि तथा और्िीिन्त्य सामग्री खररद र्दाय WHO GMP Certified र वकटहरु खररद र्दाय WHO Prequalified 

वकटहरु खररद र्िुयपिे । 

- आवश्यकतािसुार प्रदेश नभर सबै जिल्ला तथा स्थािीय तहसम्म लार् ुर्िुयपिेछ ।  

- ववनियोजित बिेट आवश्यकता अिसुार बााँडफााँट सवहत कायायलय प्रमखुबाट स्वीकृत र्रार्य खचय र्िुयपिेछ । 

- सन्त्दभय सामग्री : स्वास््य तथा ििसंख्या मन्त्रालय, सामाजिक नबकास मन्त्रालय, र्वपडेनमयोलोिी तथा रोर् 
नियन्त्रण महाशाखा, कोनभड १९ संकट व्यवस्थापि केन्त्र काठमान्त्डौ, प्रदेश संकट व्यवस्थापि केन्त्र तथा 
स्वास््य निदेशिालयबाट िारी र्रीएका सम्बजन्त्ित निदेजशका एवं दस्तावेिहरू । 

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय कैलाली । 

अनभलेख तथा प्रनतबेदि : काययक्रम कायायन्त्वयि साँरै् फोटो सवहतको काययक्रम सम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुय पिेछ ।  

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.११७७, खचय शीर्यक : २२५२२ 

३७. आर्. एच . आर. कायायन्त्वयि र्ियको लानर् नसमा िाकामा स्थापिा र्रीएका हेल्थ डेस्कमा काययरत स्वास््यकमीहरुको 
क्षमता अनभबवृद्घ र ररपोवटिंर् टुल निमायण  

उद्दशे्य :  

- हेल्थ डेस्कमा काययरत कमयचारीको क्षमता अनभबवृि र ररपोवटिंर् टुल निमायण र्िे । 

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- अन्त्तराविय स्तरमा फैनलि सक्िे रोर्हरुको समयमै पवहचाि र्री त्यस्ता रोर्हरुबाट पगु्िे क्षनतमा कमी 
आउिकुा साथै समयमा प्रनतबेदि प्राप्त भर्य रोर्को त्याङ्क ववश्लरे्णर्री थप प्रभावकारी कदम चाल्ि मद्दत 
पगु्िेछ ।  

बिेट खचयको प्राबिाि : ववनियोजित बिेट प्रचनलत ऐि कािूिको पररनिनभर रही देहायको जशर्यकमा खचय र्िय सवकिे 
छ । 

- क्षमता अनभबवृद्घ र्िे काययक्रम संचालि र्दाय लाग्िे खचय । 

- ररपोवटिंर् टुल निमायणको खचय । 

- अनभलेख राख्न ेफारम छपाई खचय । 

काययक्रम संचालि ववनि :  

- हेल्थ डेस्कमा काययरत स्वास््यकमीहरुलाई २ ददिे अनभमखुीकरण प्याकेि बिाएर तानलम ददिे ।  

- कम्प्यटुर सफ्टवेयर सम्बजन्त्ि नबज्ञ व्यजक्तसाँर् परामशय सम्झौता र्री ररपोवटिंर् टुल निमायण र्िे ।  

- काययक्रम हेल्थ डेस्क स्थापिा भएका जिल्लाहरुमा लार् ुर्िे । 

- लजक्षत समहु : हेल्थ डेस्कमा काययरत स्वास््यकमीहरु । 

- श्रोत व्यजक्त :  तानलम प्राप्त व्यजक्त, नबर्य नबज्ञ र सफ्टवेयर नबज्ञ । 

- सन्त्दभय सामग्री : IHR 2005 र  निदेजशकाहरु । 
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अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक नबकास मन्त्रालय कैलाली । 

अनभलेख तथा प्रनतबेदि : काययक्रम कायायन्त्वयि साँरै् फोटो सवहतको काययक्रम सम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ ।  

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.११७८, खचय शीर्यक : २२५२२  

३८. कोनभड १९ महामारीले नसियिा हिु ेमिोबैज्ञानिक असरलार् न्त्यूिीकरण र्िय मिोपरामशय तानलम  

उद्दशे्य :  

- कोनभड १९ को कारणले परेको मािनसक समस्या कम र्िय मिोपरामशय तानलम ददिे । 

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- स्वास््यकमीहरू तथा आम मानिसहरुमा कोनभड-१९ नबरुिको आत्म वव्वसासमा ववृिर्री अकालमा ज्याि 
िािबाट िोर्ार्य कोनभड-१९ संक्रनमत नबरामीहरुको उपचार तथा स्याहारमा सहयोर् पगु्िेछ ।  

काययक्रम संचालि ववनि  :  

- जचवकत्सक लर्ायत अन्त्य स्वास््यकमीहरुलाई २ ददिको प्याकेि बिाएर तानलम संचालि र्िे ।  

- आर्सोलेसि, क्वारेन्त्टार्ि र होजल्डङ्ग सेन्त्टर स्थलमा बनसरहेका मानिसहरुको लानर्  केवह घण्टाको प्याकेि 
बिाएर परामशय र्िे । 

- तानलममा सहिीकरणका लानर्  परामशयदाताहरूसाँर् सेवा करार सम्झौता र्री प्रजशक्षणको र्िय सवकिेछ ।   

- आर्सोलेसि, क्वारेन्त्टार्ि, होजल्डङ्ग सेन्त्टर, कोनभड १९ जस्क्रनिङ्ग स्थाि, स्वाब संकलि सेन्त्टर, पी नस आर 
िांच तथा व्यवस्थापिमा संलग्ि कमयचारीहरु सहभार्ी र्राउिे ।  

- तानलम प्राप्त स्वास््यकमीहरुले आर्सोलेसि तथा क्वारेन्त्टार्ि, होजल्डङ्ग सेन्त्टरमा र्र् त्यहााँ रहेका कोनभड 
१९ संक्रनमत व्यजक्त र संकास्पद व्यजक्तहरुलाई पनि मिोपरामशय तानलम ददाँदा लाग्िे खचय यसै शीर्यकबाट 
व्यवस्था र्िय सवकिेछ ।  

- आर्सोलेसि तथा क्वारेन्त्टार्ि स्थलमा रहेका कोनभड-१९ संक्रनमत र संकास्पदहरुलाई परामर्य ददिको 
लानर्  परामर्यदातासाँर् सम्झौता भर्य काम र्िुय परेमा सो समेतको खचय यसै जशर्यकबाट व्यवस्था र्िय 
सवकिेछ ।   

- आवश्यकतािसुार यो काययक्रम जिल्ला र स्थािीय तहमा संचालि र्िय सवकिेछ । 

- लजक्षत समूह : जचवकत्सक, िसय, स्वास््यकमीहरु, आर्सोलेसि, क्वारेन्त्टार्ि  होजल्डङ्ग सेन्त्टरमा बसेका 
व्यजक्तहरु र अत्यनिक कोनभड संक्रनमत समदुायमा बसोबास र्िे मानिसहरू ।  

- श्रोत व्यजक्त : नबर्य नबज्ञ, सम्बजन्त्ित नबर्यमा तानलम प्राप्त व्यजक्तहरु । 

- सन्त्दभय सामग्री : परामशय सम्बजन्त्ि पजुस्तकाहरु । 

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक नबकास मन्त्रालय कैलाली । 

अनभलेख तथा प्रनतबेदि : काययक्रम कायायन्त्वयि साँरै् फोटो सवहतको काययक्रम सम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुय पिेछ ।  

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.११८३, खचय शीर्यक : २२५२२  

३९. वकट िन्त्य रोर्को व्यवस्थापि र्िय अि सार्ट कोजचंर् र प्राववनिक सहयोर् र्िे  

उद्दशे्य :  

- वकटिन्त्य रोर्को व्यवस्थापिको लानर् अिसार्ट कोजचङ्ग र प्राववनिक सहयोर् र्िे ।  

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- वकट िन्त्य रोर् निबारणको लक्ष्य हानसल र्िय सहयोर् पगु्िेछ र डेंर् ु जचकंर्नुिया रोर्लाग्िे दर र डेंर्कुो 
मतृ्य ुदरमा कनम आउिेछ । 

काययक्रम संचालि ववनि  :  
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- वकट िन्त्य रोर्को समस्या बढी भएका स्वास््य संस्था तथा स्थािीय तहहरुमा सम्बजन्त्ित स्वास््य कायायलय 
तथा स्वास््य निदेशिालयमा काययरत स्वास््य प्राववनि कहरुको टोली बिाएर अिसार्ट कोजचंङ्ग र प्राववनिक 
सहयोर् र्िे । 

- ववनियोजित बिेट आवश्यकता अिसुार बााँडफााँट सवहत कायायलय प्रमखुबाट स्वीकृत र्रार्य प्रचनलत ऐि 
कािूिको पररनिनभर खचय र्िुयपिेछ । 

- लजक्षत समहु : वकटिन्त्य रोर्बाट बढी प्रभाववत स्वास््य संस्थाहरूमा काययरत कमयचारीहरू । 

- श्रोत व्यजक्त : स्वास््य निदेशिालय तथा स्वास््य कायायलयमा काययरत फोकल व्यजक्तहरु, सम्बजन्त्ित 
नबर्यमा तानलम प्राप्त स्वास््यकमीहरु । 

- सन्त्दभय सामग्री : National Malaria Treatment Protocol, National Kalazar Elimination Guidelines , 

National Dengue Control program Guideline, National Lymphatic Filaria Elimination Guideline 

लर्ायतका निदेजशकाहरु ।  

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक नबकास मन्त्रालय कैलाली ।  

अनभलेख तथा प्रनतबेदि : काययक्रम कायायन्त्वयि साँरै् फोटो सवहतको काययक्रम सम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ ।  

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.३५५, खचय शीर्यक : २२५२२  

४०. एकीकृत भेक्टर सनभयलेन्त्स 

उद्दशे्य :  

- वकटिन्त्य रोर् सािे भेक्टर सभे तथा अिसुन्त्िाि र्िे । 

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- रोर् सािे वकटहरुको फैलावट, आनिबािी, घित्व, उत्पादि हिु े स्थाि आदद को िािकारी प्राप्त भर्य 
प्रभावकारी नियन्त्रणका उपाय पवहचाि हिुे र रोर् निवारण तथा नियन्त्रणमा सफलता प्राप्त हिुेछ । 

काययक्रम संचालि ववनि  :  

- प्रदेशका ९ वटा जिल्लाहरुको औलो लर्ायत अन्त्य वकटिन्त्य रोर्हरुको वववरण ववश्लरे्ण र्िे र उक्त 
ववश्लरे्णको आिारमा रोर्को वप्रभेलेंस बढी भएको स्थािीय तह तथा स्थािीय तहको वाडय छिौट र्री 
सभेक्षण र्िे । 

- सभेमा खवटिे कमयचारीहरुमा र्न्त्टोमोलोजिस्ट १ ििा, र्न्त्सेक्ट कलेक्टर २ ििा, भे क नि १ ििा, भे क 
स ुवा म ई मध्ये २ ििा, काययक्रम सहयोर् र्ियको लानर्  अन्त्य २ ििा सम्म सहभार्ी र्राई काययक्रम 
संचालि र्िे । 

- र्न्त्टोमोलोजिस्ट सरकारी दरबन्त्दीमा काययरत िभएमा नबर्तमा र्न्त्टो सम्बजन्त्ि काम र्रेका व्यजक्तसाँर् सेवा 
करार सम्झौता र्री कायय सम्पन्न र्िय सवकिेछ ।  

- सभेक्षण काययका लानर्  थप ववशेर्ज्ञ सेवा नलि वकटिन्त्य रोर् अिसुन्त्िाि तथा तानलम केन्त्र हेटौडाबाट 
प्राववनि क सहयोर् नलर्य अिसुन्त्िाि काययलार्य थप प्रभावकारी बिाउि ुपिेछ । 

- ववनियोजित बिेट प्रचनलत ऐि कािूिको पररनि नभर रवह कायायलय प्रमखुबाट स्वीकृत र्रार्य दै भ्र भ, 
यातायात वाफत भाडामा नलएको र्ाडीको रकम भकु्तािी, सभेको लानर्  आवश्यक सामग्री खररद, वटमको 
लानर्  वफल्डमा काम र्िय झोला, रेिकोट, टचय लर्ायतको सामग्री खररद काययमा खचय र्िय सवकिेछ ।  

- श्रोत व्यजक्त : र्न्त्टोमोलोिी सम्बजन्त्ि तानलम प्राप्त व्यजक्तहरु तथा नबर्य नबज्ञ । 

- सन्त्दभय सामग्री तथा आवश्यक सामग्री हरु : Mosquito identification key , Sandfly indetification key, 

Stereoscope , Microscope , Hand lens, Mosquito aspirator, test tube, reagents, and other necessary 

materials . 

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक नबकास मन्त्रालय कैलाली ।  

अनभलेख तथा प्रनतबेदि : काययक्रम कायायन्त्वयि साँरै् फोटो सवहतको काययक्रम सम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुय पिेछ ।  
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बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.३६०, खचय शीर्यक : २२५२२  

४१. औलो रोर्को व्यवस्थापिको लानर् फोसाई र्न्त्भेजस्टर्सेि तथा प्रनतकायय  

उद्दशे्य :  

- स्थािीय औलो रोर्ी देखापरेको स्थािमा र्र्य तत्काल औलो रोर्को अवस्था पिा लर्ाई नियन्त्रण सम्बन्त्िी 
प्रनतकायय र्िे । 

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- स्थािीय औलो रोर्ीको प्रसारण दर शनु्त्यमा झािय र औलो रोर् निवारणको लक्ष्य हानसल र्िय सहयोर् 
पगु्िेछ।  

काययक्रम संचालि ववनि :  

- स्थािीय औलो देखा परेको स्थाि पवहचाि र्री स्वास््य कायायलय, सम्बजन्त्ित स्थािीय तह र स्वास््य 
संस्थाका स्वास््यकमीहरु एवं स्वास््य निदेशिालयका प्राववनिक कमयचारीहरुको टोली बिाएर फोसाई 
र्न्त्भेजस्टर्ेसिको काम र्िे । 

- फोसाई र्न्त्भेजस्टर्ेसिको काम र्दाय लामखटेु्टको बारेमा समेत अध्ययि र्िुयपिेछ । आवश्यकतािसुार  
फोसाई र्न्त्भेजस्टर्ेसिको कामर्री सकेपछी सो स्थािमा तत्काल औलो रोर् प्रशारणको क्रम रोक्ि ुपिे 
भएमा एउटा वटमबाट वकटिाशक नबर्ादी नछड्कावको काम र्िे । 

- तराई क्षेरमा औलो रोर् देखापरेको घरलाई केन्त्रनबन्त्द ुमािेर सो वररपरी ५० देजख ६० घरमा अथवा 
सो टोलमा वकटिाशक नबर्ादी नछड्काव र्िे । 

- वकटिाशक नबर्ादीको नछड्कावको लानर् योििा स्वीकृत र्रेर मार र्िे । 

- उक्त स्थािमा हरेक १५ ददिमा Active Case Detection को काम र्िे । Active case detection 

माफय त लर्ातार २ मवहिा सम्म स्थािीय रोर्ी देखा िपरेमा सो काम स्थनर्त र्िे । अरू थप कायय 
र्वपडेनमयोलोिी तथा रोर् नियन्त्रण महाशाखाको निदेजशका अिसुार र्िुयपिेछ । 

- ववनियोजित बिेट प्रचनलत ऐि कािूिको पररनिनभर रवह कायायलय प्रमखुबाट स्वीकृत र्रार्य दै भ्र भ, 
यातायात वाफत भाडामा नलएको र्ाडीको रकम भकु्तािी, वकटिाशक नबर्ादी नछड्काव काययमा खचय 
र्िय सवकिेछ ।  

- श्रोत व्यजक्त : भे क नि, भे क स,ु म र्, तथा काययक्रम फोकल व्यजक्तहरु र तानलम प्राप्त अन्त्य 
व्यजक्तहरु । 

- सन्त्दभय सामग्री : र्वपडेनमयोलोिी तथा रोर् नियन्त्रण महाशाखाबाट लार् ुर्रीएको फोसाई र्न्त्भेजस्टर्ेसि 
निदेजशका ।   

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक नबकास मन्त्रालय कैलाली ।   

अनभलेख तथा प्रनतबेदि : काययक्रम कायायन्त्वयि साँरै् फोटो सवहतको काययक्रम सम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ ।  

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.३६१, खचय शीर्यक : २२५२२ 

४२.िवटल औलोको उपचार तथा व्यवस्थापि सम्बजन्त्ि जचवकत्सक एवं स्वास््यकमीको क्षमता अनभवदृ्दी काययक्रम  

उदेश्य : 
- िवटल औलोको उपचार पद्दतीको बारेमा स्वास््यकमीको क्षमता अनभबवृि र्िे ।  

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- िवटल औलोको कारणबाट हिु सक्ि ेमतृ्यकुो रोकथाम भएको हिुेछ ।  

काययक्रम संचालि ववनि :  
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- काययक्रम संचालि र्दाय औलो रोर्ीहरु अत्यानिक देखा परेका अस्पताल, प्राथनमक स्वास््य केन्त्र, स्वास््य 
चौकी र स्थािीय तहबाट सहभार्ी छिौट र्री २ ददिको तानलम प्याकेि बिाएर संचालि र्िे ।  

- ववनियोजित बिेट प्रचनलत ऐि कािूिको पररनिनभर रही आवश्यकता अिसुार बााँडफााँट सवहत स्वीकृतर्री 
खचय र्िुयपिेछ ।  

- लजक्षत समहु : तानलम िपाएका जचवकत्सक, िसय तथा स्वास््यकमीहरु । 

- श्रोत व्यजक्त : नबर्य नबज्ञ तथा तानलम प्राप्त व्यजक्तहरु । 

- सन्त्दभय सामग्री : राविय औलो उपचार निदेजशका २०१९ ।  

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय कैलाली । 

अनभलेख तथा प्रनतबेदि : काययक्रम कायायन्त्वयि साँरै् फोटो सवहतको काययक्रम सम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ । 

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.३६६, खचय शीर्यक : २२५२२   

४३. कालािार रोर्ीहरुको उपचार तथा व्यवस्थापिको लानर् जचवकत्सक एबम स्वास््यकमीहरुको क्षमता अनभबवृद्घ 

उद्दशे्य :  

- कालािार प्रभाववत क्षेरमा काम र्िे जचवकत्सक तथा स्वास््यकमीहरुको कालािार निदाि, उपचार तथा 
व्यवस्थापि क्षमता अनभबवृि र्िे । 

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- कालािार रोर् निवारणको लक्ष्य हानसल भएको हिुेछ । 

काययक्रम संचालि ववनि  :  

- अस्पताल एवं स्वास््य कायायलयसाँर् समन्त्वयर्री तानलम िनलएका सहभार्ीहरूको सूची तयारर्री २ ददिको 
तानलम प्याकेि बिाएर काययक्रम संचालि र्िे । 

- ववनियोजित बिेट प्रचनलत ऐि कािूिको पररनिनभर रही आवश्यकता अिसुार बााँडफााँटर्री खचय र्िुयपिेछ 
।  

- लजक्षत समहु : जचवकत्सक, िसय तथा स्वास््यकमीहरु । 

- श्रोत व्यजक्त : सम्बजन्त्ित नबर्यमा तानलम प्राप्त व्यजक्त तथा नबर्य नबज्ञ । 

- सन्त्दभय सामग्री : National Guideline on Kalazar Elimination Program 2019. 
- अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक नबकास मन्त्रालय कैलाली । 

अनभलेख तथा प्रनतबेदि : काययक्रम कायायन्त्वयि साँरै् फोटो सवहतको काययक्रम सम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ ।  

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.३६७, खचय शीर्यक : २२५२२  

४४. र्वासय तथा एम डी आर् एस प्रयोर् र्िेहरुका लानर् अिलार्ि र्न्त्ट्री तथा डाटा ववश्लरे्ण तथा सनमक्षा  

उद्दशे्य :   

- र्वासय तथा एम डी आर् एस प्रयोर्कतायहरुलाई अिलार्ि डाटार्न्त्ट्री सम्बजन्त्ि तानलम ददर्य र्न्त्ट्री भएका 
डाटा ववश्लरे्ण र्िय नसकाउिे ।  

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- र्वासय तथा एम डी आर् एस मा र्न्त्ट्री भएको डाटा ववश्लरे्ण र्री महामारी हिुसक्िे अवस्था पवहचािर्री 
समयमै महामारी रोकथामको प्रभावकारी कदम चानलिेछ र क्षनत न्त्यूिीकरण भएको हिुेछ ।  

काययक्रम संचालि ववनि  :  

- स्वास््य कायायलयको एम डी आर् एस प्रयोर्कताय, अस्पतालको र्वासय प्रयोर्कतायहरु, स्वास््य आपूनतय 
व्यवस्थापि केन्त्र, प्रदेश ििस्वास््य प्रयोर्शाला, तानलम केन्त्रको समेत सहभानर्ता हिुेर्री प्रदेश स्तरमा 
२ ददिको तानलम प्याकेि बिार्य काययक्रम संचालि र्िे ।  
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- नबर्तमा सम्बजन्त्ित अस्पताल तथा स्वास््य काययलयहरुबाट र्न्त्ट्री भएको डाटाहरु ववश्लरे्ण र्री सम्बजन्त्ित 
अस्पताल र स्वास््य कायायलयहरुबाट प्रस्ततुीकरण र्राउिे र पिुतायिर्ीको रुपमा थप केवह सेसि समेत 
संचालि र्री काययक्रम सम्पन्न र्िे । 

- ववनियोजित बिेट प्रचनलत ऐि कािूिको पररनि नभर रही आवश्यकता अिसुार बााँडफााँटर्री खचय र्िे ।  

- लजक्षत समहु : स्वास््य कायायलयको एम डी आर् एस प्रयोर्कताय र अस्पतालको र्वासय प्रयोर्कतायहरु, 
स्वास््य आपूनतय व्यवस्थापि केन्त्र, प्रदेश ििस्वास््य प्रयोर्शाला, तानलम केन्त्रको समेत सहभानर्ता 
र्ररिेछ ।  

- श्रोत व्यजक्त : सम्बजन्त्ित नबर्यमा तानलम प्राप्त व्यजक्तहरु । 

- सन्त्दभय सामग्री : र्वपडेनमयोलोिी तथा रोर् नियन्त्रण महाशाखाको एवासय प्रयोर्कताय र एम डी आर् एस 
प्रयोर्कताय निदेजशकाहरु । 

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक नबकास मन्त्रालय कैलाली ।  

अनभलेख तथा प्रनतवेदि : काययक्रम कायायन्त्वयि साँरै् फोटो सवहतको काययक्रम सम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ । 

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.३६८, खचय शीर्यक : २२५२२   

४५. हेमोवफनलया रोर् प्रभाववतहरुलार्य उपचार खचय सहयोर् काययक्रम  

उद्दशे्य : 
- हेमोवफनलयाबाट ग्रनसत व्यजक्तहरुलार् उपचारमा आनथयक सहयोर् र्िे । 

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- हेमोवफनलयाबाट प्रभाववत व्यजक्तहरुको अकालमा िािबाट िोर्ार्य यसबाट हिुे मतृ्यदरमा कमी आएको 
हिुेछ ।   

काययक्रम संचालि ववनि  : 
- हेमोवफनलया रोर्बाट ग्रनसत नबरामीहरु सेती प्रादेजशक, महाकाली र वटकापरु अस्पतालमा उपचारको लानर्  

आएमा उनिहरुको उपचारमा लार्ेको खचयको नबलहरुको आिारमा प्रनत नबरामी बढीमा २०,०००।०० 
सम्म काययक्रमबाट उपलब्ि र्राउि े। 

- ववनियोजित बिेट ववरामीको उपचाराथय अस्पतालको सामाजिक सरुक्षा र्यकार्यलार्य पेजश्क तथा सोिभिाय र्िय 
सवकिेछ ।   

- नबरामीहरुको उपचारमा खचय भएको सक्कल नबलहरु, अस्पतालको नसफाररस परका साथै अन्त्य संलग्ि 
कार्िातहरू एकमिु रूपमा स्वास््य निदेशिालयमा पेश र्िुयपिेछ । 

- लजक्षत समहु : हेमोवफनलयाका नबरामीहरु । 

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय कैलाली । 

अनभलेख तथा प्रनतबेदि : काययक्रम कायायन्त्वयि साँरै् फोटोसवहतको काययक्रम सम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ । 

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.६३३, खचय शीर्यक : २२५२२   

४६. सदूुरपजिम प्रदेशमा नभटानमि वव १२ कमीले हिु ेमेर्ालोबलाजस्टक एिनेमया वप्रभेलेन्त्सको सवेक्षण  

उद्दशे्य :  

- सदूुरपजिम प्रदेशमा नभटानमि नब १२ को कमीले हिुे मेर्ालोबलाजस्टक एिेनमयाको वप्रभेलेन्त्स दर पिा 
लर्ाउिे । 

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- सदूुरपजिम प्रदेशमा नभटानमि नब १२ कमीले हिुे मेर्ालोबलाजस्टक एिेनमयाको बस्तजुस्थनत थाहा हिुेछ । 
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- मेर्ालोबलाजस्टक एिेनमयाको वप्रभेलेन्त्स दर उच्च पार्यएमा उक्त समस्यालार्य न्त्यूनिकरण र्िय काययक्रमहरू 
तय र्िय सहयोर् परु्ेको हिुेछ ।  

बिेट खचयको प्राविाि : प्रचनलत ऐि कािूिको पररनिनभर रही ववनियोजित बिेट तपनसल बमोजिमको शीर्यकमा खचय 
र्िुयपिेछ । 

- अिसुन्त्िाि कताय, परामशय सेवा र पररचानलत ििशजक्त (प्रस्ताविाकताय, प्रयोर्शालाकमी, र्िमेुरेटर, तथाङ्क 
व्यवस्थापक, प्रनतवेदक, प्रस्ततुकताय) । 

- अिसुन्त्िािमा प्रयोर् हिुे औिार, उपकरण, ट्याव तथा अन्त्य आवश्यक सामग्री खरीद । 

- फोटोकपी, वप्रजन्त्टङ्ग, छपार्य, स्टेस्िरी आदद  । 

- अिसुन्त्िाि प्रस्ताविा तयारी एवं स्वीकृती, र्ोष्ठी तथा बैठक संचालािाथय । 

- प्रनतवेदि लेखि तथा छपार्य । 

- अन्त्य अिसुन्त्िािको क्रममा अत्यावश्यकीय कायय र्िय । 

काययक्रम संचालि प्रकृया : 
- यो काययक्रम स्वयं स्वास््य निदेशिालय, अस्पताल एवं स्वास््य कायायलयहरू माफय त र्िुयपिेछ । सो 

सम्भब िभएमा परामशय कताय, कम्पनि, फमयबाट पनि सम्पन्न र्िय सवकिेछ ।  

- अिसुन्त्िाि प्रस्ताविा तयारर्री िेपाल स्वास््य अिसुन्त्िाि पररर्दबाट स्वीकृत र्रेको हिुपुिेछ ।  

- अिसुन्त्िाि काययबाट पिा लार्ेका प्रनतफलहरू र्ोष्ठी वा बैठक माफय त सम्बजन्त्ित सरोकारवालाहरूसाँर् 
आदाि प्रदाि र्िुयपिेछ ।  

- प्रनतफल र्ोष्ठी सम्पन्न पिात अिसुन्त्िाि काययलार्य प्रनतवेदि बिार्य सम्बजन्त्ित सरोकारवाला निकायहरूमा 
सम्प्ररे्ण र्िुयपिेछ।  

- अिसुन्त्िाि कायय र्दाय सरकारी निकाय वा परामशय कताय/फमय/कम्पिीसाँर् TOR सवहत सम्झौता र्री 
र्िुयपिेछ । 

- अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय कैलाली । 

अनभलेख तथा प्रनतवेदि लेखि :  अिसुन्त्िाि प्रनतवेदि 

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड – २.७.२२.८९६, खचय शीर्यक – २२५२२  

४७.सदूुरपजिम प्रदेशमा डेंर्,ु स्क्रब टाईफस अन्त्य वकट िन्त्य रोर् सम्बजन्त्ि र्पीडेनमयोलजिकल अिसुन्त्िाि  

उद्दशे्य :  

- डेंर् ुतथा स्क्रब टाईफस रोर्को फैलावटको बारेमा पिा लर्ाउिे । 

- डेंर् ुतथा स्क्रब टाईफस रोर्को कारक तत्वहरू पिा लर्ाउिे । 

- डेंर् ुतथा स्क्रब टाईफसको रोर्को र्वपडेनमयोलोजिकल अिसुन्त्िाि र्िुय हो । 

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- डेंर् ु तथा स्क्राब टाईफस रोर्को प्रभावबारे िािकारी हााँनसलर्री यस्ता रोर्बाट हिुसक्ि े क्षनतमा कमी 
आएको हिुेछ ।  

बिेट खचय प्राबिाि : प्रचनलत ऐि कािूिको पररनि नभर रही ववनियोजित बिेट तपनसल बमोजिमको शीर्यकमा खचय 
र्िुयपिेछ । 

- काययक्रममा सहभार्ी हिुे अिसुन्त्िािकताय, सहअिसुन्त्िािकताय तथा अिसुन्त्िािमा सहभार्ी हिुे अन्त्य 
कमयचारीहरुलाई नियमािसुार पाररश्रनमक ।   

- अिसुन्त्िािमा आवश्यक हिुे वकट लर्ायतको सामग्री र और्िी खररद ।  
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- सामाजिक नबकास मन्त्रालय र स्वास््य निदेशिालयको अिरु्मि खचय । 

- प्रनतबेदि लेखि तथा छपाई ।  

- िनतिा Dissemination वाफत लाग्िे खचय ।  

- अिसुन्त्िाि शरुु हिु ुपूबय अिसुन्त्िािको पवुयतयारर बैठक र अन्त्य भैपरर आउिे खचय । 

काययक्रम संचालि ववनि  :  

- यो काययक्रम सेती प्रादेजशक अस्पताल माफय त संचालि हिुेछ ।  

- अध्ययिको िमिुा वटकापरु अस्पताल, महाकाली अस्पताल तथा डडेल्िरुा अस्पतालवाट समेत नलि सवकिेछ 
।  

- अिसुन्त्िािको लानर् प्रस्ताविा तयारर्री िेपाल स्वास््य अिसुन्त्िाि पररर्दबाट स्वीकृत र्राई काययक्रम 
र्िुयपिेछ ।  

- अिसुन्त्िाि कायय र्दाय सेती प्रादेजशक अस्पतालसाँर् TOR सवहत सम्झौतार्री र्िुयपिेछ । 

- अिसुन्त्िाि काययबाट पिा लार्ेका प्रनतफलहरू र्ोष्ठी वा बैठक माफय त सम्बजन्त्ित सरोकारवालाहरूसाँर् 
आदािप्रदाि र्िुयपिेछ ।  

- प्रनतफल र्ोष्ठी सम्पन्न पिात अिसुन्त्िाि काययलार्य प्रनतवेदि बिार्य सम्बजन्त्ित सरोकारवाला निकायहरूमा 
सम्प्ररे्ण र्िुयपिेछ ।  

- सेती प्रादेजशक अस्पतालले स्वयं अस्पतालमा िमिुा िपगु्िे भएमा अन्त्य अस्पतालहरुसाँर् समन्त्वय र्री 
अिसुन्त्िाि परुा र्िय सवकिेछ ।  

- ववनियोजित बिेट प्रचनलत ऐि कािूिको पररनि नभररही आवश्यकता अिसुार बााँडफााँटर्री खचय र्िे ।  

- श्रोत व्यजक्त : नबर्य नबज्ञ तथा तानलम प्राप्त व्यजक्तहरु ।   

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय कैलाली । 

अनभलेख तथा प्रनतवेदि लेखि :  अिसुन्त्िाि प्रनतवेदि । 

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.८९७, खचय शीर्यक : २२५२२  

४८. सदूुरपजिम प्रदेशका िविात जशशहुरूमा कम तौल (< २.५ के जि) का कारकतत्वहरू सम्बन्त्िी अिसुन्त्िाि 

उद्दशे्य : 
- सदूुरपजिम प्रदेशमा कम तौल भएका बच्चाहरूको वप्रभेलेन्त्स दर पिा लर्ाउिे ।  

- सदूुरपजिम प्रदेशमा कम तौल भएका बच्चाहरू िजन्त्मिकुो कारणहरू पिा लर्ाउिे । 

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- Low Birth Weight (LBW) वप्रभेलेन्त्स दर र LBW हिुकुो कारक तत्वहरू पिा लाग्िेछ । 

- कारक तत्वहरूलार्य न्त्यूनिकरण र्िय काययक्रम तय र्िय सहि हिुेछ । 

बिेट खचयको प्राविाि : प्रचनलत ऐि कािूिको पररनि नभररही ववनियोजित बिेट तपनसल बमोजिमको शीर्यकमा खचय 
र्िुयपिेछ । 

- अिसुन्त्िािकताय, परामशय सेवा र पररचानलत ििशजक्त (प्रस्ताविाकताय, प्रयोर्शालाकमी, र्िमेुरेटर, तथाङ्क 
व्यवस्थापक, प्रनतवेदक, प्रस्ततुकताय) । 

- अिसुन्त्िािमा प्रयोर् हिुे औिार, उपकरण, ट्याव तथा अन्त्य आवश्यक सामग्री खरीद । 

- फोटोकपी, वप्रजन्त्टङ्ग, छपार्य, स्टेस्िरी । 

- अिसुन्त्िाि प्रस्ताविा तयारी एवं स्वीकृती, र्ोष्ठी तथा बैठक संचालािाथय । 

- प्रनतवेदि लेखि तथा छपार्य । 
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- अन्त्य अिसुन्त्िािको क्रममा अत्यावश्यकीय कायय र्िय । 

काययक्रम संचालि प्रकृया : 
- यो काययक्रम स्वयं स्वास््य निदेशिालय, अस्पताल एवं स्वास््य कायायलयहरू माफय त र्िुयपिेछ । सो 

सम्भब िभएमा परामशयकताय, कम्पिी, फमयबाट पनि सम्पन्न र्िय सवकिेछ ।  

- अिसुन्त्िाि प्रस्ताविा तयारर्री िेपाल स्वास््य अिसुन्त्िाि पररर्दबाट स्वीकृत र्रेको हिुपुिेछ । 

- अिसुन्त्िािकाययबाट पिा लार्ेका प्रनतफलहरू र्ोष्ठी वा बैठक माफय त सम्बजन्त्ित सरोकारवालाहरूसाँर् 
आदाि प्रदाि र्िुयपिेछ ।  

- प्रनतफल र्ोष्ठी सम्पन्न पिात अिसुन्त्िाि काययलार्य प्रनतवेदि बिार्य सरोकारवाला निकायहरूमा सम्प्ररे्ण 
र्िुयपिेछ।  

- अिसुन्त्िाि कायय र्दाय सरकारी निकाय वा परामशय कताय/फमय/कम्पिीसाँर् TOR सवहत सम्झौता र्री 
र्िुयपिेछ । 

- ववनियोजित बिेट प्रचनलत ऐि कािूिको पररनि नभर रही आवश्यकता अिसुार बााँडफााँटर्री खचय र्िे ।  

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय कैलाली । 

अनभलेख तथा प्रनतवेदि लेखि : अिसुन्त्िाि प्रनतवेदि ।  

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.८९८, खचय शीर्यक : २२५२२  

४९. महामारी रोर् नियन्त्रणका लानर् वकटिाशक नबर्ादी नछद्कावका लानर् पम्प ममयत एबम स्पेयर पाटय 
खररद/वकटिाशक नबर्ादी नछद्कावका लानर् पम्प खररद 
उद्दशे्य :  

- वकट िन्त्य रोर्को महामारी नियन्त्रणको लानर् आवश्यक पिे पम्प खररद, पम्प ममयत एवं स्पेयर पाटय 
खररद र्िे । 

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- वकट िन्त्य रोर्को महामारी नियन्त्रणमा कनम भर्य यसबाट हिु ेक्षनतमा समेत कनम हिुेछ ।  

बिेट खचय प्राबिाि : प्रचनलत ऐि कािूिको पररनि नभर रही ववनियोजित बिेट तपनसल बमोजिमको शीर्यकमा खचय 
र्िुय पिेछ । 

- स्प्रयेर पम्पहरु खररद  

- पम्पहरु ममयत खचय  

- स्पेयर पाटय खररद खचय  

काययक्रम संचालि ववनि  :  

- स्वास््य कायायलयसाँर् आवश्यक समन्त्वयर्री नबर्ादी नछड्कावका लानर् ममयत र्िुयपिे पम्प एवं स्पेयर पाटय, 
ियााँ आवश्यक पम्पको वववरण तयारर्री व्यवस्थापि कायय र्िे ।  

- खररद र ममयत र्िुय पिे सामग्रीको पररमाण एवकि र्री साबयिनिक खररद ऐि २०६३, नियमावली २०६४ 
अिसुार कायय र्िुयपिेछ ।  

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक नबकास मन्त्रालय कैलाली ।  

अनभलेख तथा प्रनतबेदि : मार्, दाजखला प्रनतवेदि 

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : ११.३.९.४१, खचय शीर्यक : ३११२२  

५०. क्षयरोर्को नबरामी पिा लर्ाउि जिि एक्सपटय सार्टसम्मका लानर् कुररयर सेवा ववस्तार तथा  ल्याब सदुृढीकरण 

 उद्दशे्य :  

- क्षयरोर्का नबरामी शरुुकै अबस्थामा पिा लर्ाई उपचारमा ल्याउिे ।  
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- जिि एक्सपटय साईट नसनमत भएकाले जिि एक्सपटय सेन्त्टर सम्म खकार िमिुा संकलि तथा पयुायउिका 
लानर् ल्याब कुररयरर्री सेवा सदुृवढकरण र्िे ।  

अपेजक्षत प्रनतफल : 
- शरुुकै अबस्थामा डी.आर. वा नड.एस. क्षयरोर्ी निदाि हिुछे । 

- समदुायमा लकेुर रहेका क्षयरोर्का नबरामीहरुको स्थािीय स्वास््य संस्थाबाट क्षयरोर् निदाि हिुेछ । 

 

बिेट खचयको प्राविाि : प्रचनलत ऐि कािूिको पररनि नभररही ववनियोजित बिेट तपनसल बमोजिमको शीर्यकमा खचय 
र्िुयपिेछ । 

- तानलम, अनभमखुीकरण तथा सनमक्षा 
- आवश्यक  सामग्री खररद 

- अिरु्मि  सपुररवेक्षण 

- ल्याब  सदुृवढकरण 

- ल्याब  तथा स्वास््यकमी  प्रोत्साहि 

काययक्रम संचालि प्रकृया : 
- दाच ुयला, बािरुा, बझांर् र बैतडी जिल्लाहरुसाँर् समन्त्वयर्री १ जिल्लामा कजम्तमा ५ देजख ७  वटा 

स्थािीय तहहरु छिौट र्िुयपिेछ । स्थािीय तहहरुबाट ल्याब तथा क्षयरोर् सम्पकय  व्यजक्त लाई 
काययक्रममा सहभार्ी र्िुयपिेछ । 

- स्थािीय तहहरुसाँर् समन्त्वय र्री सम्भाववत सबै क्षयरोर्का नबरामीहरुको खकार Gene Xpert िााँच र्िे 
व्यबस्था नमलाउिे । 

- सन्त्दभय सामग्री : राविय क्षयरोर् केन्त्रबाट िारी र्रीएको निदेजशका ।  

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय, स्वास््य निदेशिालय, राविय क्षयरोर् केन्त्र ।  

अनभलेख तथा प्रनतवेदि लेखि : काययक्रम कायायन्त्वयि साँरै् फोटो सवहतको काययक्रम सम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ 
।  

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.४१६, खचय शीर्यक : २२५२२ 

५१. और्िी  प्रनतरोिी क्षयरोर्का नबरामीहरुको एल वप ए िााँचका लानर् कुररयर तथा ररपोवटङ्ग प्रणालीको ववकास 

उद्दशे्य :  

- और्िी प्रनतरोिी क्षयरोर् नबरामीहरुको खकार िााँचर्री नबरामीहरूमा आर्सोनियािार्यड और्िीहरु प्रनतरोिी 
छि ्वा छैिि ्भन्ने पिा लर्ाउिे । 

अपेजक्षत प्रनतफल :   
- आर्सोनियािार्यड प्रनतरोिी क्षयरोर्का नबरामीले राविय क्षयरोर् उपचार पद्दनत बमोजिम उपचार पाउिेछि 

।  
काययक्रम संचालि ववनि : 

- काययक्रमकमा ववनियोजित बिेट कुररयर कम्पिीसाँर् सम्झौतार्री ल्याबमा संकलि भएका सबै खकार 
ढुवािी र सो काययमा खवटएका ल्याब स्वास््यकमीलाई नियमािसुार िोजखम भिा ददिसवकिेछ ।   

- स्थािीय तहबाट LPA िााँच र्िुयपिे नबरामीहरुको खकार प्याकेजिङ्गर्री िजिकको जिि EXpert site मा 
पठाउि ु पिेछ र सो केन्त्रले आवश्यक प्रवक्रया परुार्री नबरामीको खकार िााँचका लानर् राविय क्षयरोर् 
केन्त्रले तोवकएको केन्त्रमा पठाउि ुपिेछ । 

- ववनियोजित बिेट प्रचनलत ऐि कािूिको पररनि नभररही बााँडफााँट सवहत स्वीकृतर्री खचय र्िुयपिेछ ।   

- प्रनतवेदिको आिारमा चौमानसक रुपमा निदेशिालयले ल्याब स्वास््यकमीले पाउिपुिे िोजखम भिा भकु्तािी 
र्िुयपिेछ । कुररयर भएको संख्या वा पेश र्रेको नबल भरपार्य बमोजिम सोिभिाय र्िुयपिेछ । 
निदेशिालयले कुररयेर सेवाका लानर् सम्बजन्त्ित संस्थालार् चौमानसक रूपमा पेश्की पनि ददि सक्िेछ । 
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- लजक्षत समहु : और्नि प्रनतरोिी क्षयरोर् तथा अन्त्य क्षयरोर्का नबरामीहरु । 

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि :  सामाजिक ववकास मन्त्रालय कैलाली ।  
अनभलेख तथा प्रनतवेदि लेखि : Gene Xpert केन्त्रले तोवकएको अनभलेख पजुस्तकामा अनभलेख राखी मानसक रुपमा 
निदेशिालयलाई प्रनतबेदि र्िुयपिेछ ।  

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.४२१, खचय शीर्यक : २२५२२  

५२. क्षयरोर् उपचार पिनतको बारेमा प्रदेश अन्त्तरर्तका अस्पताल,  स्थािीय तहका सरकारी अस्पताल र प्राथनमक स्वास््य 
केन्त्रहरुसाँर् अन्त्तरवक्रया काययक्रम 

उद्दशे्य :  
- प्रदेशमा रहेका अस्पताल,  स्थािीय तहका सरकारी अस्पताल र प्राथनमक स्वास््य केन्त्रहरुको क्षयरोर् 

उपचार पद्दनत सम्बन्त्िमा क्षमता अनभववृद्घ र्िे ।  

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- क्षयरोर्को उपचार हिुे प्रदेश अितर्यतका अस्पतालका तथा प्राथनमक स्वास््य केन्त्रहरुबाट क्षयरोर्को 
निदेजशका तथा अन्त्तराविय उपचार पिनत बमोजिम उपचार हिुेछ । 

काययक्रम संचालि ववनि :  

- प्रदेश अितर्यतका जिल्ला अस्पताल तथा स्थािीय तहका प्राथनमक स्वास््य केन्त्रहरु साँर् समन्त्वय र्री 
काययक्रम संचालि र्िुयपिेछ । 

- लजक्षत समहु : मे.अ., हे.अ., स्टाफ िसय, अ हे व,  अ ि नम, ल्याब टे. तथा ल्या.अ  

- श्रोत व्यजक्त : मे.अ., ि.स्वा.अ., स्वा.जश.अ., क्ष.कु.नि., जिल्ला क्षय कुष्ठ सम्पकय  व्यजक्त  

- सन्त्दभय सामग्री : राविय क्षयरोर् उपचार निदेजशका, तथा तानलम पजुस्तकाहरु  

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय कैलाली । 

अनभलेख तथा प्रनतवेदि लेखि : काययक्रम कायायन्त्वयि साँरै् फोटो सवहतको काययक्रम सम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ 
। 

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.८८७, खचय शीर्यक : २२५२२   

५३. जिल्ला टी बी फोकल व्यजक्त, स्वास््यकमीहरुलाई क्षयरोर्को ५ ददि ेव्यवस्थापि  तानलम 

उद्दशे्य :  

- जिल्लाका क्षयरोर् फोकल ब्यजक्तहरुलाई क्षयरोर् काययक्रम व्यबस्थापिका लानर् सक्षम बिाउिे  । 

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- जिल्लाको क्षयरोर् कययक्रमको उजचत व्यस्थापि हिुेछ । 

काययक्रम संचालि ववनि :  

- जिल्लामा क्षयरोर् नियन्त्रण काययक्रम संचालि र्रीरहेका फोकल व्यजक्तहरु िसले क्षयरोर्को आिारभतू 
तानलम पाएका छैिि ् नतनिहरुको िामावली तयारर्री नििहरुलाई काययक्रम व्यबस्थापि समबजन्त्ि तानलम 
ददिे । 

- तानलममा स्वास््य तानलम केन्त्र तथा नबर्त लामो समय देजख क्षयरोर् नियन्त्रणमा खवटएका 
स्वास््यकमीहरुलाई सहिकतायको रूपमा आमजन्त्रत र्िय सवकिेछ । 

- लजक्षत समहु : जिल्लाका क्षयरोर् सम्पकय  व्यजक्त तथा क्षयरोर् नबरामी बढी रहेका स्वास््य संस्थाका 
स्वास््यकमी । 

- श्रोत व्यजक्त : राविय क्षयरोर् केन्त्रका प्रनतनिनिहरु मे.अ, ि.स्वा.अ., क्ष.कु.नि. । 

- सन्त्दभय सामग्री : राविय क्षयरोर् काययक्रम तानलम पजुस्तका तथा तयार पाररएका प्रस्तनुतकरणहरु ।  

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय कैलाली । 

अनभलेख तथा प्रनतवेदि लेखि : काययक्रम कायायन्त्वयि साँरै् फोटो सवहतको काययक्रम सम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ 
।  



 

38  स्वास््य निदेशिालय डोटीको काययक्रम संचालि मार्यदशयि २०७७/७८, सामाजिक ववकास मन्त्रालय कैलाली   

 

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.४२५, खचय शीर्यक : २२५२२ 

५४. क्षयरोर् मकु्त स्थािीय तह निमायणका लानर् प्रदेशका ३ वटा स्थािीय तहमा सवक्रय क्षयरोर् खोिपडताल तथा पिा 
लार्केा नबरामीहरुको उपचार 

उद्दशे्य :  

- यस काययक्रमले िेपाल सरकारले नलएको क्षयरोर् मकु्त समािको पररकल्पिा बमोजिम यस प्रदेशका 
स्थािीय तहहरुलाई क्षयरोर् मकु्त र्िय शरुुवात र्िे ।  

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- काययक्रम पिात यो प्रदेशमा वट.बी. वफ्र स्थािीय तहको घोर्णा र्िय पूवयतयारी र्ररिेछ ।  

- भववष्यमा क्षयरोर् मकु्त समािको पररकल्पिा सवहत स्थािीय तहलाई क्षयरोर् मकु्त बिाउिे कामलाई 
निरन्त्तरता ददर्िेछ । 

काययक्रम संचालि ववनि : 
- जिल्ला तथा स्थािीय तहसाँर् समन्त्वयर्री वहमाल,  पहाड तथा तराईबाट १/१ वटा जिल्ला र नत 

जिल्लाहरुबाट १/१ वटा स्थािीय तह छिौट र्िे । 

- स्थािीयतहरुसाँर् समन्त्वय र्रेर स्थािीय तहको ववर्त वर्यहरुको त्याङ्कहरु ववश्लरे्ण र्िे । 

- स्थािीय तहहरुको ििसंख्याको आिारमा आवश्यक सामग्री, ििशजक्त तथा कायययोििा तयार र्िे ।  

- संभव भएसम्म सम्पणुय ििसंख्याको जिि एक्सपटय, मन्त्टुटेस्ट  र एक्सरेको िााँच र्िे । 

- क्षयरोर् पिा लार्ेका नबरामीहरुलाई उपचारमा दताय र्िे । 

- स्थािीय तहको प्रनतवेदि तयार र्िे र सो आ.व.का लानर्  वट.नब.फ्री स्थािीय तह घोर्णा र्िुय पूवय तयारी 
र्िे र निरन्त्तरताका लानर् कायययोििा बिाउिे । 

- यो काययक्रम संचालि र्ियका लानर् राविय क्षयरोर् केन्त्र र अन्त्य सरोकारवाहरूसाँर् समन्त्वय र्िय सवकिेछ 
। 

- काययक्रम संचालिका लानर् क्षयरोर् नियन्त्रण केन्त्रसाँर् समन्त्वयर्री ववज्ञहरुलाई आमजन्त्रत र्िय सवकिेछ । 

- लजक्षत समहु : स्थािीय तहमा रहेका सम्भाववत क्षयरोर्का नबरामीहरु तथा सम्भाववत क्षयरोर्का नबरामीहरु 
। 

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय, राविय क्षयरोर् नियन्त्रण केन्त्र । 

अनभलेख तथा प्रनतवेदि लेखि : काययक्रम कायायन्त्वयि साँरै् फोटो सवहतको काययक्रम सम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ 
। 

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.८८६, खचय शीर्यक : २२५२२   

५५. क्षयरोर् उपचार पिनतको बारेमा  तथा क्षयरोर्मा  प्रयोर् हिु ेऔर्िीको समजुचत  प्रयोर् बारे  प्रार्भेट अस्पताल  
तथा नििी सेवा प्रदायकहरूसाँर् अन्त्तरवक्रया काययक्रम 

उद्दशे्य :  

- नििी तथा प्रार्भेट अस्पतालबाट क्षयरोर्को उपचार राविय निदेजशका तथा मापदण्ड बारे क्षमता अनभववृद्घ 
र्िे । 

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- क्षयरोर्को उपचारमा प्रयोर् हिुे और्िीको समजुचत प्रयोर् भई सेवाग्राहीले नििी तथा सरकारी स्वास््यका 
निकायबाट तोवकएको मापदण्ड तथा उपचार पिनत बमोजिम उपचार पाउिेछि । 

काययक्रम संचालि ववनि :  
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- स्वास््य कायायलयहरूसाँर् समन्त्वयर्री जिल्लामा रहेका िीजि सेवा प्रदायक तथा प्रार्यभेट अस्पतालहरूको 
सचुी तयार र्िे । 

- स्वास््य कायायलय तथा स्थािीय तहसाँर् समन्त्वयर्री १ ददिे अनभमजुखकरण संचालि र्िे । 

- बिेटको पररनिनभर रहेर यस प्रदेशमा सेवा प्रदाि र्री रहेका मेनडकल हलहरुलाई समेत सहभार्ी र्राउि 
सवकिेछ । 

- लजक्षत समहु : प्रार्भेट अस्पताल तथा नििी सेवा प्रदायकहरु । 

- श्रोत व्यजक्त : मे.अ, ि.स्वा.अ., क्ष.कु.नि., हे.अ । 

- सन्त्दभय सामग्री : क्षयरोर् व्यस्थापि निदेजशका तथा तानलम पजुस्तका । 

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय कैलाली । 

अनभलेख तथा प्रनतवेदि लेखि : काययक्रम कायायन्त्वयि साँरै् फोटो सवहतको काययक्रम सम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुय पिेछ 
।  

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.४२२, खचय शीर्यक : २२५२२  

५६.क्षयरोर्को रेकनडयङ्ग ररपोवटयङ्गमा समस्या भएका उपचार केन्त्र पवहचािर्री त्याङ्कको र्णुस्तरीयता सनुिजित र्िुयका साथै 
कमयचारीको क्षमता अनभबवृद्घ र्िे 

उद्दशे्य :   
- क्षयरोर् काययक्रमको त्याङ्क IHMIS साँर् त्याङ्क नमलार्य र्णुस्तरमा सिुार ल्याउिे । 

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- क्षयरोर्को मानसक त्याङ्क रेकडय अिसुारको ररपोटयसाँर् नमलेको हिुेछ । 

काययक्रम संचालि ववनि :  

- IHMIS को त्याङ्क अिरु्मिर्री त्याङ्क िनमलेका तथा आन्त्तररक त्याङ्कमा समस्या आएका संस्थाको सूची 
तयारर्री जिल्लाका क्षयरोर् सम्पकय  ब्यजक्त तथा त्याङ्क अनिकृत/त्याङ्क सहायकहरुसाँर् समन्त्वय र्री 
संस्था छिौटर्री नत संस्थाहरुमा परु्ी त्याङ्क सिुार र्िे । 

- काययक्रममा क्षयरोर् व्यस्थापिमा खवटएका स्वास््यकमीहरुलाई पनि खटाउि सवकिेछ । 

- लजक्षत समहु : क्षयरोर्को त्याङ्कमा समस्या आएका स्वास््य संस्था र स्वास््य कायायलयहरु । 

- श्रोत व्यजक्त : ि.स्वा.अ., त्याङ्क अनिकृत⁄त्याङ्क सहायक, क्ष.कु.नि., हे.अ । 

- सन्त्दभय सामग्री : DHIS २ को त्याङ्क, मानसक प्रनतवेदि ९.३ ।  

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय कैलाली । 

अनभलेख तथा प्रनतवेदि लेखि : काययक्रम संचालि फोटो सवहतको प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ ।  

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.८९४, खचय शीर्यक : २२५२२   

५७. क्षयरोर् प्ररे्ण केन्त्रहरुलाई अिदुाि  

उद्दशे्य :  

- िवटल खालका क्षयरोर्का नबरामीहरुको उपचारमा सहिता र र्णुस्तरीय सेवा प्रदाि र्िे । 

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- िवटल खालका क्षयरोर्का नबरामीहरुले क्षयरोर्को होस्टेल सवहतको र्णुस्तरीय सेवा प्राप्त र्िे छि । 

काययक्रम संचालि ववनि :  

- मािब संसािि केन्त्रले वावर्यक कायययोििा तयारर्री प्रस्ताव सवहत स्वास््य निदेशिालयसाँर् ववनियोजित 
बिेट मार् र्िे ।  

- प्राप्त प्रस्ताव अिसुार मार्को आिारमा कायय र्िेर्री स्वास््य निदेशिालयले दोस्रो पक्ष संर् सम्झौता र्रर 
प्रचनलत नियमािसुार खचय र्िेर्रर मार्यदशयि सवहत ववनियोजित बिेट उपलब्ि र्राउिे । 

- मािब संशािि केन्त्रबाट संचानलत लक्ष्मी िारायण प्ररे्ण केन्त्रले स्वास््य निदेशिालय रािपरु डोटीबाट 
अिदुाि स्वरूप बिेट प्राप्तर्री आवश्यकता बमोजिम खचय र्िुयपिेछ । 
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- उक्त रकम अिदुाि जशर्यक अितर्यत प्रदाि र्िुयपिेछ । 

- मािव संसािि ववकास केन्त्रले लेखापरीक्षण प्रनतवेदिको छााँयाकपी स्वास््य निदेशिालयलाई उपलब्ि 
र्राउिपुिेछ । 

- लजक्षत समहु : क्षयरोर् तथा िवटल क्षयरोर्का नबरामीहरु । 
अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय तथा स्वास््य निदेशिालयबाट चौमानसक रुपमा यस केन्त्रको 
अिरु्मि हिुेछ । 

अनभलेख तथा प्रनतवेदि लेखि : मािव संसािि केन्त्रले मानसक रुपमा उपचार र्रेका नबरामीहरुको त्याङ्क स्वास््य 
निदेशिालयलाई पेश र्िुयपिेछ ।  

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड :  ५.१.११.१ खचय शीर्यक : २६४१३   

५८. जचवकत्सक एवं प्ररे्ण केन्त्रमा काययरत सेवा प्रदायकहरूलार्य कुष्ठरोर् िवटलता व्यवस्थापि र ररयक्सि व्यवस्थापि 
सम्बन्त्िी क्षमता अनभबवृद्घ काययक्रम 

 उद्दशे्य :  

- कुष्ठ रोर् केन्त्रमा काययरत सेवा प्रदायकहरुको िवटलता तथा ररयक्सि व्यवस्थापि सम्बजन्त्ि क्षमता 
अनभबवृद्घ र्िे ।  

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- िवटलता देखा परेका तथा ररयक्सि सम्बजन्त्ि समस्या देखापरेका कुष्ठरोर्का नबरामीहरुको उजचत व्यस्थापि 
हिुेछ । 

 काययक्रम संचालि ववनि :  

- प्रदेशभरी कुष्ठरोर् िवटलता व्यस्थापिमा खवटएका स्वास््यकमीहरुको सूजच तयार र्िे । 

- यो काययक्रम २ समहुमा संचालि र्ियपिेछ ।  

- यो तानलम कुष्ठ रोर्का रेफेरल केन्त्र, आिन्त्दबि अस्पताल लनलतपरुसाँर् सम्झौता तथा समन्त्वय र्री 
सहभार्ी पठाई पनि र्िय सवकिछे । 

- लजक्षत समहु : मे.अ., रेफेरल केन्त्रमा काययरत स्वास््यकमी, जिल्ला कुष्ठ रोर् सम्पकय  व्यजक्त, हे.अ. र 
अन्त्य पारामेनडक्स । 

- सन्त्दभय सामग्री : कुष्ठरोर् व्यस्थापि राविय निदेजशका तथा WHO लेप्रोसी ररयक्सि व्यस्थापि निदेजशका । 

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय, कुष्ठरोर् नियन्त्रण शाखा टेकु, स्वास््य निदेशिालय । 

अनभलेख तथा प्रनतवेदि लेखि : काययक्रम कायायन्त्वयि साँरै् फोटो सवहतको काययक्रम सम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ 
। 

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.४२७, खचय शीर्यक : २२५२२   

५९. कुष्ठरोर् नबरामीको खोिपडताल तथा उपचारमा ल्याउि छाला सम्बन्त्िी जशववर 

उद्दशे्य :  

- कुष्ठ रोर् समयमै पिा लर्ाई सोबाट हिुसक्ि े सम्भाववत अपांर्तालाई घटाई समदुायमा रहेका छाला 
सम्बजन्त्ि नबरामीहरुको उपचार र्िे । 

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- समदुायमा लकेुर रहेका कुष्ठरोर्का नबरामीहरु पिा लाग्िे र कुष्ठरोर्बाट हिुसक्िे सम्भाववत अपांर्ता तथा 
िवटलता दरमा कनम आउिेछ ।              

काययक्रम संचालि ववनि :  

- कुष्ठरोर्का नबरामी बवढ हिुसक्िे सम्भाववत स्थािहरुका बारेमा स्वास््य कायायलयसाँर् समन्त्वय र्री 
काययक्रम संचालि र्िे ।  

- सम्भव भएसम्म छालारोर् ववशेर्ज्ञ र िभएमा मेनडकल अनिकृतसाँर् सम्झौता र्री जशनबरमा नबरामी िााँच 
र्िय खटाउि सवकिेछ । 
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- लजक्षत समहु : छाला तथा कुष्ठ रोर्का सम्भाववत नबरामीहरु  

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय, स्वास््य निदेशिालयका  

अनभलेख तथा प्रनतवेदि लेखि : काययक्रम कायायन्त्वयि साँरै् फोटो सवहतको काययक्रम सम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ 
। 

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.४२९, खचय शीर्यक : २२५२२   

६०. स्वास््य संस्था तथा समदुायबाट कुष्ठरोर्का शंकास्पद नबरामीको प्ररे्ण प्रणाली व्यवस्थापि 

उद्दशे्य : 
- छालाका सम्भाववत कुष्ठरोर्का नबरामीहरु मवहला स्वास््य स्वयं सेववका तथा स्वास््य संस्थाबाट समयमै 

प्ररे्ण हिुेछि । 

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- समदुायमा लकेुका सम्भाववत कुष्ठरोर्का नबरामीहरु समयमै प्ररे्ण भई कुष्ठरोर्बाट हिुसक्िे सम्भाववत 
अपांर्ता तथा िवटलता दरमा कमी आउिेछ । 

काययक्रम संचालि ववनि :  

उक्त बिेट तथा काययक्रम कायायन्त्वयिको लानर् स्वास््य निदेशिालयले सरोकारवालाहरु संर् आवश्यक छलफल 
र्रर प्रचनलत नियमािसुार कायायन्त्वयि हिुेर्री मापदण्ड तयारर्री आवश्यक कायायन्त्वयि र्िुयपिेछ ।   

- लजक्षत समहु : सम्भाववत कुष्ठ रोर्का नबरामीहरू । 

- श्रोत व्यजक्त : जिल्ला कुष्ठ रोर् काययक्रमका सम्पकय  व्यजक्तहरु । 

- काययक्रम लार् ुहिु ेजिल्ला : कैलाली, कंचिपरु तथा अछाम । 

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रलय, स्वास््य निदेशिालय र स्वास््य कायायलयहरु । 

अनभलेख तथा प्रनतवेदि लेखि : रेफेर भई आएका नबरामीहरुको अनभलेख तोवकएका अनभलेख फारमहरु भरर मानसक 
रुपमा स्थािीय तहबाट स्वास््य कायायलयमा पठाउि ु पिेछ र सोको मानसक प्रनतवेदि स्वास््य कायायलयले 
निदेशिालयमा पठाउि ुपिेछ ।   

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.४३०, खचय शीर्यक : २२५२२  

६१. अपारं्ता भएका व्यजक्तहरु तथा कुष्ठरोर् प्रभाववतका लानर् आवश्यक पिे सहयोर्ी सामग्री 
उद्दशे्य : 
- कुष्ठरोर्  तथा अन्त्य कारणले अपाङ्गता भएका व्यजक्तहरुको दैनिक िीवियापिमा सहिता आउिे । 

अपेजक्षत प्रनतफल : 
- कुष्ठरोर् तथा अन्त्य कारणले अपांर्ता भएका व्यजक्तहरुको िीवियापि सहि हिुछे ।  

काययक्रम संचालि ववनि :  

- स्वास््य कायायलयसाँर् समन्त्वयर्री कुष्ठरोर् तथा अन्त्य कारणले अपांङ्गता भएका व्यजक्तहरुलाई आवश्यक पिे 
सामग्रीको वववरण तयार र्िे । सोवह वववरणको आिारमा सामग्रीहरू खररदर्री ववतरण र्िे । 

- ववनियोजित बिेटबाट प्रचनलत नियमािसुार खररद कायय र्िुयपिेछ ।  

- लजक्षत समहु : कुष्ठ रोर् तथा अन्त्य कारणले अपांर्ता भएका व्यजक्तहरु ।  

- सन्त्दभय सामग्री : सावयिनिक खररद ऐि २०६३ र सावयिनिक खररद नियमावली २०६४ ।  

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय कैलाली । 

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.४३३, खचय शीर्यक : २२५२२   

६२. कुष्ठरोर् सेवा प्रदायक स्वास््यकमीहरुलाई आिारभतु तानलम 

 उद्दशे्य :  

- स्वास््यकमीहरुको कुष्ठ रोर् पवहचाि, उपचार तथा व्यवस्थापि सम्बजन्त्ि क्षमता बवृद्घ र्िे ।   
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अपेजक्षत प्रनतफल : 
- कुष्ठरोर्को समयमै पिा लानर् कुष्ठरोर्बाट हिुे अपांर्ता दर घट्िे छ । 

काययक्रम संचालि ववनि :  

- कुष्ठरोर् नबरामी भिाय र्रीिे सेती प्रादेजशक अस्पताल तथा डडेल्िरुा अस्पतालसाँर् समन्त्वयर्री काययक्रमको 
स्थाि तय र्रीिेछ । 

- स्वास््य कायायलयहरुको समन्त्वयमा सहभार्ी छिौटर्री तानलम संचालि हिुेछ । 

- तानलमको अवनि ५ ददिको हिुेछ । 

- लजक्षत समहु : हे.अ., नस./अ.हे.ब., स्टाफ िसय, पारामेनडक्स । 

- श्रोत व्यजक्त : मे.अ, ि.स्वा.अ., स्वा.जश.अ., क्ष.कु.नि. आिारभतू तानलम प्राप्त हे.अ. । 

- सन्त्दभय सामग्री : कुष्ठरोर् काययक्रमको राविय कायय सञ्चालि निदेजशका, कुष्ठरोर् राविय रणिीनत २०७३-

२०७७ (२०१६-२०२०), प्रस्तनुतकरणहरू। 
अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय कैलाली । 

अनभलेख तथा प्रनतवेदि लेखि : काययक्रम संचालि फोटो सवहतको कायय सम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ । 

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड – २.७.२२.४३६, खचय शीर्यक – २२५२२  

६३. कुष्ठरोर् प्ररे्णल केन्त्रहरु (सेती, महाकाली तथा डडेल्िरुा) का लानर् स्वयं हेरचाह सामग्री 
 उद्दशे्य :  

- कुष्ठ रोर्का कारणले हिुसक्िे नबरामीहरुको अपाङ्गताको दरलाई घटाउिे । 
अपेजक्षत प्रनतफल :  

- कुष्ठ प्रभाववत नबरामीहरुको अपाङ्गता दर घटेको हिुेछ । 

काययक्रम संचालि ववनि :  

- सेती, महाकाली र डडेल्िरुा अस्पताललाई नबरामीको स्वयं हेरचाहका लानर् आवश्यक पिे सामग्रीको मार् 
बमोजिम स्वास््य निदेशिालयले आपूनतय र्िे । 

- स्वयं हेरचाह सामग्री प्ररे्ण केन्त्रबाट नबरामी बवढ भएको स्वास््य संस्थाहरुमा पनि पठाउि सवकिे छ ।  

- लजक्षत समहु : कुष्ठ रोर् नबरामी तथा कुष्ठ प्रभाववत व्यजक्तहरु । 

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय कैलाली । 

अनभलेख तथा प्रनतवेदि लेखि : मार् फारम, हस्तान्त्तरण फारम, दाजखला आदद  । 

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.४३७, खचय शीर्यक : २२५२२  

६४. संक्रनमत र प्रभाववतका लानर् पोर्ण र जशक्षा  
 उद्दशे्य :   

- एच.आई.भी., नड आर वट नब तथा कुष्ठ रोर्बाट प्रभाववत संक्रनमतहरुको पोर्णको अवस्थामा सिुार ल्याउिे 
तथा प्रभाववत बालबानलकाहरुको जशक्षाको स्तरमा सिुार ल्याउिे । 

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- पोर्ण कमीको कारणले संक्रनमतहरूमा हिु सक्िे ववनभन्न खालका अवसरवादी संक्रमणमा कनम आउिेछ । 

- संक्रनमतका पररवारका बालबानलकाहरु आनथयक अवस्थामाका कारणले ववद्यालयबाट हिुे ड्रप आउटको 
दरमा कमी आउिेछ । 

काययक्रम संचालि ववनि :  

- ववनभन्न जिल्लामा उपचारत एच.आई.भी. नड आर वट नब तथा कुष्ठ रोर्बाट प्रभाववतहरुको आवश्यकता तथा 
मार् बमोजिम स्वास््य कायायलय तथा जिल्ला  ART केन्त्रहरुले मार् र्रे बमोजिम स्वास््य निदेशिालयले 
पोर्ण सामग्री सम्बजन्त्ित स्वास््य कायायलय, जिल्ला ART केन्त्रमा पठार्य सम्बजन्त्ित प्रभाववत सम्म परुयाउिे 
। 
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- जशक्षाबाट वजञ्चत भएका संक्रनमतका पररवारका बच्चाहरुलाई आवश्यक पिे शैजक्षक सामग्री  स्वास््य 
कायायलय एवं ART केन्त्रले मार् र्रे बमोजिम निदेशिालयले पठाउिे व्यवस्था र्िे ।  

- ववनियोजित बिेटको ७०% पोर्ण सिुारका लानर्  र बााँकी ३०%  जशक्षाको लानर्  खचय र्िुयपिेछ  । 

- लजक्षत समहु : एच.आर्.भी. संक्रनमत, नड आर वट नब तथा कुष्ठ रोर्बाट प्रभाववत र नतिका पररवारका 
सदस्यहरु । 

- सन्त्दभय सामग्री : राविय एड्स तथा यौि रोर् नियन्त्रण केन्त्रबाटिारी र्ररएका दस्तावेिहरू । 

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय कैलाली । 

अनभलेख तथा प्रनतवेदि लेखि : काययक्रम संचालि फोटो सवहतको काययसम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ । 

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.४४५, खचय शीर्यक : २२५२२  

६५. अिय वावर्यक सनमक्षा  (ए आर वट सार्यट) हरुसाँर्  

उद्दशे्य :   

- एच.आई.भी/एड्स नियन्त्रण काययक्रमहरूको लक्ष्य प्रर्नतको लेखािोखा र्िे ।  

अपेजक्षत प्रनतफल : 
- एच.आई.भीको त्याङ्कमा सिुार आउिे तथा त्याङ्कको अद्यावनिक हिुेछ । 

- सेवाको र्णुस्तर सिुार र्िय कायययोििा तयार भएको हिुेछ ।  

 काययक्रम संचालि ववनि :  

- ART केन्त्रहरुबाट प्रदाि भर्रहेको यौि रोर् तथा एच.आई भी नियन्त्रण सम्बन्त्िी काययक्रमहरुको 
जिल्लालाई पराचार र्री त्याङ्क अद्यावनिक र्िय लर्ाई DHIS 2 साँर् समेत त्याङ्क नमलाि र्िय सबै जिल्ला 
तथा ART केन्त्रहरुलाई पराचार र्िे ।  

- काययक्रम प्रस्तनुतकरणको ढााँचा १५ ददि अर्ावै जिल्लाहरुलाई पठाई सोही अिसुार प्रस्ततुीकरण तयार र्िय 
लर्ाउिे । 

- समयावनि : २ ददि  

- लजक्षत समहु : ART केन्त्रहरु तथा स्वास््य कायायलय एच.आई.भी. सम्पकय  व्यजक्त । 

- श्रोत व्यजक्त : राविय एड्स तथा यौिरोर् नियन्त्रण केन्त्र प्रनतनििी, मे.अ, ि.स्वा.अ । 

- सन्त्दभय सामग्री : ववर्त वर्य देजख समीक्षाका लानर्  प्रयोर् भर्रेहको प्रस्ततुीकरण ढााँचा । 

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय कैलाली । 

अनभलेख तथा प्रनतवेदि लेखि : काययक्रम संचालि फोटो सवहतको कायय सम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ । 

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.४४६, खचय शीर्यक : २२५२२  

६६. नडटरमार्यि पोिेवटभ आएका ववरामीको थप पररक्षणका लानर् प्ररे्ण खचय  

उद्दशे्य :   

- स्वास््य चौकी तथा समदुायमा पिा लार्ेका संभाववत एच.आई.भीका नबरामीहरु थप िााँचका लानर्  
िजिकको एच.आई.भी िााँच तथा परामशय केन्त्रमा प्ररे्ण र्िे ।  

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- स्वास््य चौकी तथा समदुायमा पिा लार्ेका संभाववत एच.आई.भीका नबरामीहरु समयमै  एच.आई.भी. िााँच 
तथा परामशय केन्त्रमा प्ररे्ण भई उपचारमा आउिे छि ।  

काययक्रम संचालि ववनि :  

- समदुायमा नडटरमार्ि िााँच र्री पोिेवटभ आएका संभाववत एच.आई.भी. तथा उपचारमा रहेका एच.आई.भी. 
संक्रनमत व्यजक्त र नतिका पररवारका सदस्यहरुमा एच.आई.भी. को थप पररक्षण आवश्यक भई पठाउि ु
परेमा सो को प्ररे्ण काडय सवहत िजिकको एच.आई.भी. िााँच तथा परामशय केन्त्रमा पठार्िे ।  

- प्ररे्ण र्रीएको नबरामीको आवश्यक पिे थप िााँचर्री सोको प्रनतवेदिको आिारमा थप उपचार शरुु 
र्िुयपिेछ ।  
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- समदुायमा िााँच भएका सम्भाववत एच.आई.भी. संक्रमण भएका नबरामीहरुलाई समदुाय स्तरको स्वास््य 
संस्थाबाट िजिकको एच.आई.भी. िााँच तथा परामशय केन्त्रमा प्ररे्ण र्रेमा प्ररे्ण र्रेका व्यजक्तलाई यातायात 
खचय बाफत रु १५००/- ददर्िेछ । सो रकम सम्बजन्त्ित संस्थालार्य पेश्की तथा सोि भिाय र्िय सवकिेछ 
। 

- एच.आई.भी. िााँच तथा परामशय केन्त्रले स्वास््य निदेशिालयलार्य चौमानसक रुपमा पेश्की रकम मार् र्िय 
सक्िेछ ।  

- ART Dispensing Site हरुले एच.आई.भी संक्रनमतहरुको अन्त्य िााँच र्िुयपिे आवश्यक देजख प्ररे्ण र्रे सो 
बाफत पनि एच.आई.भी. िााँच तथा परामशय केन्त्रले भकु्तािी ददि सक्िेछ ।  

- लजक्षत समहु : सम्भाववत एच.आई.भी. संक्रमण भएका व्यजक्त तथा एच.आई.भी संक्रनमतका पररवारका 
सदस्यहरु ।    

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय कैलाली । 

अनभलेख तथा प्रनतवेदि लेखि : एच.आई.भी िााँच तथा परामशय केन्त्रमा प्ररे्ण भई आएका नबरामीको अनभलेख राखी 
सो अनभलेखको आिारमा मानसक प्रनतवेदि स्वास््य निदेशिालयलाई सम्बजन्त्ित एच.आई.भी िााँच तथा परामशय 
केन्त्रबाट र्ररिेछ र प्रनतवेदि अिसुार आवश्यक पिे रकम स्वास््य निदेशिालयबाट भकु्तािी र्ररिेछ ।  

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.४४८, खचय शीर्यक : २२५२२   

६७. एच. आर्. भी निदाि केन्त्र सेवा ववस्तार, संचालि र व्यवस्थापि  

उद्दशे्य :  

- एच.आई.भी. िााँच तथा परामशय सेवा समदुायबाट प्रदाि र्िे । 

अपेजक्षत प्रनतफल :    

- एच.आई.भी. सम्बन्त्िी िााँच समदुाय स्तरमै पाउिेछि ।  

काययक्रम संचालि ववनि :   

- स्वास््य कायायलयसाँर् समन्त्वयर्री एच.आर्.भी. निदाि केन्त्र आवश्यक रहेको स्थािहरु छिौट र्िे । 

- आवश्यकता अिसुार स्वास््यकमीहरुलाई तानलम प्रदाि र्िे। 

- एच.आई.भी. िााँच तथा परामशयका लानर्  आवश्यक पिे ३ वटै िााँचर्िे व्यवस्थापि नमलाउिे ।  

- त्याङ्क व्यवस्थापि र्िय आवश्यक पिे सम्पूणय HMIS फारमहरुको व्यवस्थापि र्िे । 

- स्वास््य संस्था छिौटर्दाय संभव भए सम्म स्थािीय तह बाटै प्रयोर्शालाकमी नियकु्त भएका संस्था छिौट 
र्िे ।  

- सम्बजन्त्ित संस्थालाई आवश्यक पिे सामग्री मार् र्िय लर्ाई सोही बमोजिम आपनुतय र्िे व्यवस्था नमलाउिे 
। 

- ववनियोजित बिेटको पररनि नभररही ३ देजख ५ वटा सम्म एच. आर्. भी निदाि केन्त्र ववस्तार र्िे ।  

- सन्त्दभय सामग्री : राविय एड्स तथा यौि रोर् नियन्त्रण केन्त्रको निदेजशका । 

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय, स्वास््य निदेशिालय, स्वास््य कायायलय । 

अनभलेख तथा प्रनतवेदि लेखि : सम्बजन्त्ित सेवाको अनभलेख तथा प्रनतवेदि एकीकृत स्वास््य व्यवस्थापि प्रणाली 
माफय त र्िुयपिेछ ।  

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.८८८, खचय शीर्यक : २२५२२  

६८. ए आर वट काउन्त्सलुर र ए आर वट मा काम र्िे अन्त्य स्वास््यकमीहरूलार् एच. आर्.भी परामशय तानलम 

 उद्दशे्य :   
- स्वास््यकमीहरुको एच.आई.भी. िााँच तथा परामशय सम्बजन्त्ि क्षमता अनभववृि र्िे ।  

अपेजक्षत प्रनतफल :  
- समदुायले स्थािीय स्तरमै तानलम प्राप्त स्वास््यकमीबाट एच.आई.भी. तथा यौिरोर् सम्बन्त्िी सेवा प्राप्त 

र्िेछि । 
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- यौि रोर् तथा एच.आई.भी बारे िािकारी पार्य यी रोर्हरुबाट हिुसक्ि ेमतृ्यदुर तथा रुग्णता दरमा कमी 
आउिेछ ।  

काययक्रम संचालि ववनि :   
- ियााँ स्थापिा र्ररएका एच.आई.भी. िााँच तथा परामशय केन्त्द र अन्त्य पवहले तानलम िपाएका 

स्वास््यकमीहरू काययरत संस्थाहरु छिौट र्िे । 

- राविय एड्स तथा यौिरोर् नियन्त्रण केन्त्रको तानलम निदेजशका बमोजिम तानलम संचालि र्िे ।  
- लजक्षत समहु : ART कन्त्सलुर र  ART मा काम र्िे स्वास््यकमीहरू ।  
- श्रोत व्यजक्त : राविय एड्स तथा यौि रोर् नियन्त्रण केन्त्रका प्रनतनििी, मे.अ., र तानलम प्राप्त हे.अ., स्टाफ 

िसय र ART कन्त्सलुर । 

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय कैलाली । 

अनभलेख तथा प्रनतवेदि लेखि : काययक्रम संचालि फोटो सवहतको काययसम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ । 

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.८९०, खचय शीर्यक : २२५२२  

६९. अवसरवादद संक्रमण उपचार व्यवस्थापि (और्िी खररद)  
उद्दशे्य :  

- एच.आई.भी. बाट हिुे अवसरवादी संक्रमणलाई कमी र्िे र समयमै उपचार र्िे  । 

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- अवसरवादी संक्रमणबाट हिुे मतृ्यदुरमा कमी आउिे छ । 

काययक्रम संचालि ववनि : 
- स्वास््य कायायलयसाँर् समन्त्वयर्री काययक्रम संचालि ART सार्टहरुबाट अवसरबादी संक्रमण 

व्यवस्थापिको लानर् आवश्यक पिे और्िीको मार् र्िय लर्ाउिे । 

- ववनियोजित बिेटको पररनिनभर रही नियमािसुार मार् बमोजिमको और्िी खररद एवं आपनुतयको व्यवस्थापि 
र्िे ।   

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : ७.२.९.२४, खचय शीर्यक : २७२१३ 

 

७०. भार्रल लोड, जिि स्पटय अन्त्य मेनसिरर सामग्री ममतय  
उद्दशे्य :  

- भार्रल लोड मेनसि, जिि एक्सपटय मेनसि र अन्त्य मेजशिरी सामग्री नबरे्र काममा हिुे बािालाई घटाउिे । 

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- भार्रल लोड मेनसि, जिि एक्सपटय मेनसिहरु वर्यभरी निरन्त्तर चल्िेछि ्।  

- क्षयरोर्, एच.आई.भी. का नबरामीहरुले पाउिे सेवा निरन्त्तर हिुेछ । 

काययक्रम संचालि ववनि :  

- सम्बजन्त्ित स्वास््य संस्थाबाट मेजशि नबरे्को िािकारी प्राप्त भएको ७ ददि नभर नियमािसुार मेजशि ममयत 
र्िुयपिेछ । 

- भार्रल लोड मेनसि तथा जिि एक्सपटय मेनसि रहेका जिल्लाहरुमा काययक्रम संचालि र्िुयपिेछ ।  

- लजक्षत समहु : क्षयरोर् एच.आई.भी. र अन्त्य नबरामीहरु  

- सन्त्दभय सामग्री : सावयिनिक खररद ऐि २०६३, नियमावली २०६४  

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय  

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.३.२.१० खचय शीर्यक : २२२२१   
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७१. स्वास््यकमीहरुका लानर् मािनसक स्वास््य सम्बन्त्िी तानलम 

उद्दशे्य :  
- मािनसक रोर्को निदाि, उपचार, परामशय र्िय स्वास््यकमीको क्षमता अनभववृद्घ र्िे । 

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- मािनसक रोर्ीहरूको समयमै पवहचाि, निदाि र उपचार व्यवस्थापि हिुेछ ।  

- कडा खालका मािनसक रोर्ीहरू समयमै उजचत व्यवस्थापिका लानर् प्ररे्ण हिुेछि ।  

- काययक्रम संचालि ववनि :  

- बिेटको पररनि नभररही जिल्ला नभरका अस्पताल तथा प्रत्येक स्थािीय तहबाट बवढ सेवाग्राहीको पहुाँचमा 
रहेक स्वास््य संस्थाबाट सहभार्ी छिौटर्री ६ ददिको तानलम संचालि र्िे । 

- प्रदेश नभरका तानलम प्राप्त जचवकत्सक, ििस्वास््य अनिकृत, स्वास््य जशक्षा अनिकृत तथा 
स्वास््यकमीहरुलाई सहिकतायको रुपमा छिौट र्िे ।  

- आवश्यकता अिसुार मािनसक रोर् तथा मिोसामाजिक ववज्ञलाई बाह्य सहिकतायको रुपमा सेवा करार 
सम्झौता अिसुार हिुेर्री बोलाउि सवकिेछ ।  

- ववनियोजित बिेट प्रचनलत ऐि कािूिको पररनि नभर रही तानलम व्यवस्थापि एवं संचालि, तानलम 
सामग्री/मोड्युल छपार्य र तानलमसाँर् सम्बजन्त्ित अन्त्य आवश्यक कायय र्िय खचय र्ियसवकिेछ ।  

- लजक्षत समहु : मेनडकल अनिकृत र हेल्थ अनसिेन्त्टहरु  । 

- श्रोत व्यजक्त : तानलम प्राप्त जचवकत्सक, मािनसक रोर् ववज्ञ, मिोसामाजिक परामशय कताय, मािनसक 
स्वास््य क्षेरमा कायय अिभुव भएका व्यजक्तहरू । 

- सन्त्दभय सामग्री : मािनसक स्वास््य सम्बन्त्िी तानलम पजुस्तका (मोड्यूल १, २, ३, ४) । 

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय कैलाली । 

अनभलेख तथा प्रनतवेदि लेखि : फोटो सवहतको काययसम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ ।   

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.४९२, खचय शीर्यक : २२५२२   

७२. घरबार वववहि, बेवाररसे, असहाय मािनसक रोर्ीहरुको व्यवस्थापि काययक्रम 

पररचयीः   

असक्त, असहाय तथा वेवाररसे मािनसक रोर् वा मिोसामाजिक समस्या भएका व्यजक्तहरूले अझैपनि मािनसक 
स्वास््य सेवा पाउि सकेका छैिि । यस्ता व्यजक्तहरू सामाजिक भेदभाव तथा दवु्ययवहारको जशकार भर्य घरमा िै 
बााँिेर, थिुेर तथा सडकमा वेवाररस भएर रहि े सम्मको अवस्था रहेको छ । यस्ता व्यजक्तहरूको उपचार तथा 
पिुस्थायपिाका लानर्  सरकारी, रै्र सरकारी तथा नििी क्षेरनबच प्रभावकारी समन्त्वय र सहकाययको लानर् संजघय 
सरकारबाट "असक्त, असहाय तथा वेवाररसे मािनसक रोर् वा मिोसामाजिक समस्या भएका व्यजक्तहरूको उपचार 
तथा पिुस्थायपिा काययक्रम संचालि काययववनि २०७६"  िारी र्रेको छ । सोही काययववनि अिसुार संचालि र्िे र्री 
प्रदेश सरकारबाट यो काययक्रममा बिेट ववनियोजित र्रीएको छ। 

उद्दशे्य :  

- अशक्त, असहाय तथा बेवाररसे मािनसक रोर् वा मिोसामाजिक समस्या भएका व्यजक्तहरूको उपचार तथा 
पिुस्थायपिा र्िे । 

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- असक्त, असहाय तथा बेवाररसे मािनसक रोर् वा मिोसामाजिक समस्या भएका व्यजक्तहरूले उपचार तथा 
पिुस्थापिा सेवा पाएका हिुेछि ।  

काययक्रम संचालि ववनि :  
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- ववनियोजित बिेट प्रचनलत ऐि कािूिको पररनि नभर रवह काययक्रम संचालि, प्रकृया तथा व्यवस्थापि खचय, 
लजक्षत समहुलार्य सेवा ददए बाफतको सोिभिाय काययमा खचय र्िुयपिेछ ।  

- संजघय सरकारबाट िारी र्रीएको "असक्त, असहाय तथा वेवाररसे मािनसक रोर् वा मिोसामाजिक समस्या 
भएका व्यजक्तहरूको उपचार तथा पिुस्थायपिा काययक्रम संचालि काययववनि २०७६"  का प्राविाि बमोजिम 
काययक्रम संचालि र्िुयपिेछ । 

- उक्त काययववनिमा उल्लेजखत पिुस्थायपिा र्हृ अिसुार िै आवासीय सेवा प्रदािर्िे परोपकारी संस्था र समदुायमा 
आिाररत पिुस्थायपिा केन्त्रबाट काययक्रम संचालि र्िुयपिेछ ।   

- यस सेवाका लानर् र्यच्छुक अस्पताल तथा संस्थासाँर् काययववनिमा तोवकए बमोजिम एवं प्रचनलत नियमािसुार 
आबेदि मार् र्िे, सपुररवेक्षण, अिरु्मि, सूजचकृत र्िे, सम्झौतार्री सोिभिाय भकु्तािी र्िे । 

- लजक्षत समहु : मािनसक सन्त्तलुि र्मुाएका, घरबार वववहि, असहाय, असक्त, बेवाररसे मािनसक रोर् वा 
मिोसामाजिक समस्या भएका व्यजक्तहरू । 

- सन्त्दभय सामग्री : संजघय सरकारको "असक्त, असहाय तथा वेवाररसे मािनसक रोर् वा मिोसामाजिक समस्या 
भएका व्यजक्तहरूको उपचार तथा पिुथायपिा काययक्रम संचालि काययववनि २०७६"  ।  

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय कैलाली ।  

अनभलेख तथा प्रनतवेदि लेखि : संजघय सरकारबाट िारी र्रीएको काययववनिमा उल्लेख भए बमोजिम अनभलेजखकरण 
एवं प्रनतवेदि र्िुय र्राउि ुपिेछ । 

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.४९४, खचय शीर्यक : २२५२२  

७३. िसिे रोर्को रोर् व्यवस्थापि सम्बन्त्िी क्षमता अनभववृद्घ काययक्रम 

उद्दशे्य : 

- प्रदेश एवं जिल्ला स्तरमा िसिे रोर् सम्बजन्त्ि तानलम प्राप्त ििशजक्त उत्पादि र्िे । 

- स्वास््यका सरोकारवालाहरू िसिे रोर्को िोजखमता बारे िािकार हिुे र स्वस्थकर आिीबािी सम्बजन्त्ि 
सचेतिा अनभबवृद्घ हिुे ।  

अपेजक्षत प्रनतफल :  
- स्वास््यकमीहरू िसिे रोर्को निदाि, उपचार, व्यवस्थापि र्िय सक्षम हिुेछि र िसिे रोर् व्यवस्थापि 

काययको पैरवी हिुेछ । 

बिेट खचयको प्राविाि : 
- स्वीकृत बिेटको पररनि नभर रही, यस काययक्रम अन्त्तरर्त दरु्यवटा वक्रयाकलापहरू संचालि र्िुयपिेछ । 

- PEN प्रजशक्षक प्रजशक्षण तानलम र सरोकारवालाहरूसाँर् िसिे रोर् सम्बजन्त्ि अन्त्तरवक्रया र्ोष्ठी । 

- ववनियोजित बिेट तानलम र अन्त्तरवक्रया र्ोष्ठी संचालि र्िय, तानलम पजुस्तका लर्ायत सामग्री छपार्य, 
तानलममा प्रयोर् हिुे औिार उपकरणहरू खरीद, तानलम सामग्री िस्तै झोला, पेि ड्रार्भ, स्टस्िरी आदद  र 
काययक्रमसाँर् सम्बजन्त्ित अन्त्य काययका लानर् खचय र्िय सवकिेछ ।  

  काययक्रम संचालि ववनि : 
  PEN  प्रजशक्षक प्रजशक्षण तानलम (तानलम अविी : ५ ददि) 

- केन्त्रको प्रजशक्षक प्रजशक्षण तानलम प्याकेि बमोजिम संचालि र्िुयपिेछ । 

- Practical Session को लानर्  PEN Trainers Guide मा उल्लेख र्रीएको स्टेस्िरी र जक्लनिकल 
सामग्री लर्ायत आवश्यक सामग्री खररद र्री तानलम संचालि र्िुयपिेछ । 

- तानलमको समय तानलका हेरी तानलममा खािा, खािाको व्यवस्था र्ियसवकिेछ र उक्त प्राविाि 
काययक्रम संचालि हिुपूुवय कायायलय प्रमखुबाट स्वीकृत र्रार्य मार कायायन्त्वयि र्िुयपिेछ ।  
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- लजक्षत समहु : मेनडकल अनिकृत, ििस्वास््य अनिकृत, स्वास््य जशक्षा अनिकृत, हेल्थ अनसस्टेन्त्ट 
(सहभार्ी संख्या २० ििा) । 

- श्रोत व्यजक्त/प्रजशक्षकीः PEN तानलमको MTOT तानलम प्राप्त मेनडकल अनिकृत, MDGP, General 

Physicians र सम्बजन्त्ित नबर्य ववज्ञ (प्रजशक्षक संख्याीः ५ ििा) । 

- सन्त्दभय सामग्री : केन्त्रबाट िारी र्ररएको PEN TOT सम्बजन्त्ि सामग्रीहरू । 

सरोकारवालासाँर् िसिे रोर् सम्बजन्त्ि अन्त्तरवक्रया र्ोष्ठी (१ ददि)  

- िसिे रोर्को बस्तजुस्थनत, कारक तत्वहरू, रोर्बाट बच्िे उपायहरूका बारेमा प्रस्तनुतकरण सवहत 
लजक्षत समहुलार्य िािकार र्राउिे । 

- काययक्रमका सहभार्ीहरूको BP, Blood Sugar level, BMI, Waist Circumference , CVD risk 

estimation मापि लर्ायत परामशयको व्यवस्था र्िे । सो काययका लानर्  हे अ वा स्टाफ िसय १ 
ििा र ल्याव ििशजक्त १ ििा र्री दरु्य ििाको व्यवस्था नमलाउिे । 

- लजक्षत समहु :सरकारी निकायका प्रमखु, परकार, उध्योर् वाजणज्य संघ, सरकारी तथा नििी अस्पताल 
प्रमखु, रै्र सरकारी संस्था, स्वास््य शैजक्षक संस्था र अन्त्य स्वास््यसाँर् सम्बजन्त्ित सरोकारवाल निकाय 
(४० देजख ४५ ििा) । 

- श्रोत व्यजक्त : िसिे रोर्को तानलम प्राप्त जचवकत्सक, MDGP, General Physicians । 

- सन्त्दभय सामग्री : अन्त्तराविय तथा राविय स्तरमा तयार पारीएका िसिे रोर् सम्बजन्त्ि दस्तावेिहरू । 

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय कैलाली । 

अनभलेख तथा प्रनतवेदि लेखि : फोटो सवहतको कायय सम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ । 

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.४९५, खचय शीर्यक : २२५२२  

७४. सेवा प्रदायक, सरकारी अस्पताल, प्राथनमक स्वास््य केन्त्रका मे.स.ु तथा व्यवस्थापि सनमनतका अध्यक्षहरूलार्य स्वास््य 
ववमा काययक्रम सदुृवढकरण सम्बजन्त्ि अन्त्तरवक्रया 
उद्दशे्य : 

- स्वास््य नबमा काययक्रमका सबल र सिुार र्िुयपिे पक्षहरू ववर्यमा सरोकारवालासाँर् अन्त्तरवक्रया र्िे । 

- स्वास््य नबमा काययक्रमलाई प्रभावकारी तथा सेवाग्रावहमैरी बिाउि रणनिनत ववकास र्िे । 

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- स्वास््य नबमा काययक्रमको वतयमाि अवस्था बारे सरोकारवालाहरू बीच छलफल तथा अिभुव अदाि प्रदाि 
भएको हिुेछ । 

- स्वास््य नबमा सम्बजन्त्ि सेवाहरू र्णुस्तरीय बिाउिे तथा ििताको अनिकतम सहभानर्ता र्राउिे ववर्यमा 
योििा तथा काययक्रम तय र्िय सहयोर् पगु्िेछ । 

काययक्रम संचालि वविी :  

- स्वास््य नबमा बोडय सदूुरपजिम प्रदेशसाँर् समन्त्वयर्री काययक्रम संचालि कायययोििा निमायण र्िे ।  

- सेवा प्रदायक, सरकारी अस्पताल, प्राथनमक स्वास््य केन्त्रका मे.स.ु तथा व्यवस्थापि सनमनतका 
अध्यक्षहरूलार्य स्वास््य ववमा काययक्रमको वतयमाि अवस्था बारे अवश्यक वववरण मार् र्िे । 

- कायययोििा अिसुार स्वास््य ववमा सम्बजन्त्ि ववज्ञ तथा सहभार्ीहरुलाई पराचार र्िे । 

- काययक्रमको समयावनि २ ददिको हिुेछ । 

- लजक्षत समहु : सेवा प्रदायक सरकारी अस्पताल, प्राथनमक स्वास््य केन्त्रका मे.स.ु तथा व्यवस्थापि 
सनमनतका अध्यक्षहरू । 
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- श्रोत व्यजक्त : प्रदेश ववमा बोडय प्रमखु एवं प्रनतनिनि, मे अ, ििस्वास््य अनिकृत, योििा तथा त्याङ्क 
शाखाका कमयचारीहरु । 

- सन्त्दभय सामग्री : स्वास््य बीमा ऐि २०७४ र स्वास््य बीमा नियमावली २०७५ , सेवा प्रवाहसाँर् 
सम्बजन्त्ित निदेजशका तथा अन्त्य सहयोर्ी सामग्रीहरु । 

अिरु्मि मलु्याकंि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय कैलाली । 

अनभलेखि तथा प्रनतवेदि : फोटो सवहतको काययसम्पन्न प्रनतवेदि । 

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.११५४, खचय शीर्यक : २२५२२   

७५. प्रदेश स्तररय अियबावर्यक र बावर्यक समीक्षा तथा योििा तिुयमा र्ोष्ठी 
उद्दशे्य :  

- प्रदेश अन्त्तर्यतको स्वास््य सेवाको समग्र बस्त ु जस्थतीका बारेमा छलफल, अस्पताल, स्वास््य कायायलय, 
आयवेुद काययक्रमले लजक्षत र्रे अिसुारको प्रर्तीको अवस्था, सिुार र्िुय पिे अवस्था, खास सवाल पवहचाि, 
स्वास््य सेवा उपभोर्मा मवहला, र्रीव साथै बन्त्चीनतकरणमा परेका ववरामीहरुको अवस्था, सम्बजन्त्ित 
निकाय एवं सरोकारवालाहरुको भनुमकाहरुका बारेमा छलफल र निणयय र्िे । 

अपेजक्षत प्रनतफल : 
- प्रदेश अन्त्तर्यतको स्वास््य सेवाको समग्र बस्तजुस्थतीका बारेमा छलफल भएको हिुेछ । 
- अस्पताल, स्वास््य कायायलय, आयवेुद काययक्रमले लजक्षत र्रे अिसुारको प्रर्तीको अवस्था, सिुार र्िुय पिे 

अवस्था, खास सवाल पवहचाि भएको हिुेछ । 
- स्वास््य सेवा उपभोर्मा मवहला, र्रीव साथै बजन्त्चतीकरणमा परेका ववरामीहरुको अवस्थाका बारेमा 

छलफल एवं सम्बोिि भएको हिुेछ । 
- सम्बजन्त्ित निकाय एवं सरोकारवालाहरुको भनुमकाहरुका बारेमा छलफल र निणययहरु भएको हिुेछ ।  

संचालि संचालि प्रवक्रया :  
- बावर्यक सनमक्षा हिु ुपूवय प्रदेश स्वास््य निदेशिालयले सवै स्वास््य कायायलय, आयवेुद स्वास््य संस्था एवं 

अस्पतालहरुलाई समग्र स्वास््य सेवा प्रवाह र त्यसको उपभोर्को अवस्था र ववशेर्र्री स्वास््य सेवाले 
समेट्ि िसकेका क्षेर एवं समूह, वर्य र सेवा उपभोर् र्िय उनिहरुले भोग्ि ु परेका बािा ब्यविािहरु 
समािाि र्ियका लानर्  भएका प्रयासहरु र नतनिहरुको ववश्लरे्ण सवहतको सूचिा एवं प्रस्ततुीकरणका लानर्  
व्यवस्था नमलाउिे ।  

- स्वास््य कायायलय, अस्पतालहरु, आयवेुद स्वास््य संस्थाले जिल्ला नभरका स्थािीयतहका समदुायहरु ववशेर् 
र्री मवहला, र्रीव तथा बजन्त्चतीमा परेका समूहहरुलाई स्वास््य सेवा उपभोर् बवृि र्राउि र्रीएका 
प्रयासहरु, प्राप्त उपलब्िीहरु, त्यस्ता वर्य र क्षेरमा सेवा उपलब्ि र्राउि परेका कदठिाईहरुको 
ववश्लरे्णात्मक प्रनतवेदि पेश र्िय लर्ाउिे ।   

- यी सनमक्षाहरुमा प्रत्येक स्थािीयतहहरुले सम्बोिि र्िुयपिे लैंवङ्गक समािता र सामाजिक समावेजशकरणका 
वहसावले सम्बोिि र्िुयपिे सवालहरुलाई प्राथनमकताका साथ उठाई आर्ामी बर्यको कायय योििामा समावेश 
र्िय नसफाररस र्िे ।  

- सनमक्षामा प्रदेश नभरका सेवा प्रवाहको अवस्था त्यसमा पनि दरु्यम क्षेरमा सेवा प्रवाहको अवस्था, 
स्वास््यकमी र और्निको उपलब्िता आददका बारेमा छलफल र्री सम्बोिि र्िुयपिे सवालहरुमा प्रदेश 
स्वास््य निदेशिालयले समािाि र्िय िसक्ि ेिनमल्िे भएमा स्थािीयतह साथै सामाजिक ववकास मन्त्रालय 
एवं संघीय मन्त्रालयलाई नसफाररस र्िे ।  
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- प्रदेशनभर महामारी र उच्च िोजखममा रहेका क्षेर/स्थाि पवहचािर्री मौज्दात तयारी र रोकथामका लानर्  
र्रीएका प्रयास छलफल तथा उक्त काययलाई थप सदुृढ बिाउि आर्ामी ददिमा ववनभन्न तहबाट खेल्ि ुपिे 
भनूमकाका बारेमा समेत छलफल र निणयय निकाल्ि ुपदयछ ।  

- यसरी सनमक्षाबाट निश्कर्यमा निजस्कएका समग्र ववर्यहरुलार्य आर्ामी आनथयक वर्यको काययक्रम र बिेटमा 
समावेश र्िुय पिे ववर्य छुट्याएर प्रनतवेदिमा समावेश र्िुयपिेछ ।  

- स्वास््य तथा ििसंख्या मन्त्रालयबाट उपलब्ि हिुे प्रस्ततुीकरण खाका, ववनि, प्रवक्रयालाई आिारमािी 
बावर्यक सनमक्षा काययक्रम संचालि र्िुयपिेछ । यसरी प्राप्त हिुे खाका, ववनिमा प्रदेशस्तरबाट आवश्यकता 
बमोजिम थपघट र्िय सवकिेछ ।  

- मानथका कायय संचालिको लानर् काययक्रम संचालि पूवय बवढमा तीि ददिको तयारी बैठक संचालि र्ररिेछ 
। 

- सनमक्षा काययक्रममा प्राववनिक सहजिकरणका लानर् आवश्यकता अिसुार स्वास््य तथा ििसंख्या मन्त्रालय, 
सम्बजन्त्ित ववभार् तथा महाशाखा, केन्त्रहरुलाई आमन्त्रण र्िय सवकिेछ ।  

- यो काययकम प्रदेश स्वास््य निदेशिालयबाट संचालि र्ररिेछ र सहभार्ीमा स्वास्थ कायायलयहरु, आयवेुद 
स्वास््य संस्था, सरकारी रै्रसरकारी अस्पताल, प्रदेश स्वास््य आपूनतय केन्त्र, प्रदेश स्वास््य तानलम केन्त्र, 
प्रदेश ििस्वास््य प्रयोर्शाला, स्वास््य क्षेरमा काययशील  ववनभन्न संघ-सस्थाहरु, सामाजिक ववकास 
मन्त्रालय र अन्त्य मन्त्रालय, कायायलयहरु तथा परकारहरुलाई समेत सहभार्ी र्िय सवकिेछ । 

- ववनियोजित बिेटको पररनि नभर रही बिेट बााँडफााँटर्री प्रचनलत नियमािसुार काययक्रम संचालि र्िुयपिेछ 
।   

- लजक्षत समूह : अस्पताल, स्वास््य कायायलय, आयवेुद स्वास््य संस्था र अन्त्य सरोकारवाला निकायहरू । 
- समयावनि : स्वास््य कायायलयको सनमक्षा २ ददि, अस्पतालहरुको २ ददि, आयवेुदको १ ददिको हिुेछ ।  

- सन्त्दभय सामग्रीहरु : निदेजशकाहरु र अन्त्य सम्बजन्त्ित दस्तावेिहरू । 
अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय कैलाली । 
अनभलेख तथा प्रनतवेदि लेखि : फोटो सवहतको काययसम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ । 

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.४९७, खचय शीर्यक : २२५२२  

७६. स्वास््य  निदेशिालय  वेव सार्यट निमायण तथा अद्यावनिक  

 उद्दशे्य :  
- नियनमत रूपमा स्वास््य सम्बजन्त्ि िािकारी, सूचिा एवं संदेश र कायायलयका सूचिाहरु अध्यावनिक हिुेछि 

। 
अपेजक्षत प्रनतफल : 

- प्रदेश अन्त्तर्यतको स्वास््य सेवाको समग्र बस्त ुजस्थतीको अध्यावनिक भएको वववरण प्राप्त भएको हिुेछ । 
- स्वास््य निदेशिालय, स्वास््य संस्था देजख अस्पताल एवं स्वास््य कायायलयका आवश्यक सूचिा साबयिनिक 

भएको हिुेछ । 

काययक्रम संचालि ववनि :  
- प्रदेश स्तरमा प्राप्त बिेट तथा काययक्रम यवकि र्िे । 
- उपयकु्त समयमा काययक्रम संचालि र्िय समय र नमनत तोक्िे ।  
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- बिेटको उपलब्िता हेरी वेभसाईट निमायणको लानर्  सेवा करार र्िुयपूवय निदेशिालयका ववनभन्न शाखा 
प्रमखु र सामाजिक ववकास मन्त्रालयका काययकम हेिे व्यजक्त लर्ायतको सहभानर्तामा बैठक बसी ढााँचा 
नििायरण र्िुयपिेछ । 

- ववनियोजित बिेटको पररनिनभर रही प्रचनलत कािूि बमोजिम काययक्रम संचालि र्िुयपिेछ । 
- सन्त्दभय सामग्री : नबनभन्न मन्त्रालय, सरकारी निकायका वेभ सार्टहरू । 

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय कैलाली । 
अनभलेख तथा प्रनतवेदि लेखि : तयार पाररएको वेभसार्ट । 

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.४९८, खचय शीर्यक : २२५२२ 

७७. स्वास््यका प्रमखु सूचकहरुमा भएको प्रर्नतको आिारमा मलु्याकंि र्री उत्कृि र्ा पा, ि पा तथा जिल्लालाई सम्माि 
तथा परुस्कार ववतरण काययक्रम  

पररचय :  
िेपालको संनबिाि अिसुार राज्य संजघयतामा र्एपनछ देशमा तीि तहका सरकार रहेका छि । नतिै  तहका 
सरकारहरुले स्वास््य क्षेरमा संनबिािले नििायररत अनिकार नभररहेर िितालाई र्णुस्तरीय स्वास््य सेवा ददईरहेका 
छि । प्रत्येक तहको सरकारको आफ्िो-आफ्िो जिम्मेवारी रहेकोछ । स्वास््यका ववद्यमाि उपलजब्िहरुको संरक्षण 
र्िे र थप उपलजब्िहरु हााँनसल र्िे समेत नतिै तहका सरकारहरुको रहेको छ । आिारभतु स्वास््य सेवा ददिे 
स्थािीय सरकारको रहेको छ र नतिै तहका सरकार बीचमा सहकायय, समन्त्वय र सह-अजस्तत्वको नसद्दान्त्तमा रहेर 
स्वास््य क्षेरमा पनि कायय संचालि र्िे जिम्मेवारी रहेको छ । स्थानिय सरकारले स्वास््य क्षेरमा र्रेको लर्ािी र 
ददएको र्णुस्तरीय स्वास््य सेवा र  सेवाका कारणबाट प्रमखु सचुकहरुमा भएको प्रर्नतको आिारमा मलु्याङ्किर्री 
उत्कृि स्थािीय तहलाई परुस्कृत र्िे िस्को सकारात्मक प्रभावपरी अन्त्य सबै स्थािीय तहहरुले आर्ामी वर्यहरुमा 
स्वास््य क्षेरमा थप र्णुस्तरीय सेवा प्रभाव र्िेछि ्भन्ने अपेक्षाले यो काययक्रम राजखएको छ ।  
 
काययक्रम संचालि ववनि :  
१) निदेशिालयले काययक्रमको बारेमा स्वास््य कायायलयहरुलाई नलजखत िािकारी र्राउिे । 

२) स्वास््य कायायलयहरुले निदेशिालयबाट प्राप्त निदेशिका आिारमा बुाँदा िम्बर ३, ४ र ५ बमोजिम आवश्यक 
कायायन्त्वयि र्िे व्यवस्था नमलाउिपुिेछ ।  

३) प्रत्येक जिल्लामा "स्थािीय तह उत्कृि स्वास््य सेवा परुस्कार" को नसफाररसका निजम्त देहाय बमोजिमको ४ 
सदस्यीय नसफाररस सनमनत रहिेछ ।  

क) प्रमखु जिल्ला अनिकारी      - संयोिक  

ख) जिल्ला समन्त्वय अनिकारी     - सदस्य  
   र्) प्रमखु, स्वास््य कायायलय          - सदस्य सजचब 

४) उक्त सनमनतले स्वास््य क्षेरमा उल्लेखनिय कायय र्िे जिल्लानभरका स्थािीय तहहरु मध्यमा खण्ड ५ बमोजिम 
मापदण्डका आिारमा मूल्यांकि र्री उच्चतम अंक प्राप्त र्िे १ वटा स्थािीय तहलाई परुस्कारका लानर् 
छिौट र्री स्वास््य निदेशिालय डोटीमा पठाउि ुपिेछ ।  

५) मलु्यांकिका आिारहरु : 
 भौर्ोनलक वहसाबले दरु्यम क्षेर = १० अंक  

 स्वास््य क्षेरमा बिेट ववनियोिि (स्थािीय तहको कुल निशतय बिेटको ५ प्रनतशत सम्म ५, ६ देजख ८ 
सम्म १०, र ८ भन्त्दा मानथ १५) = १५ अंक  

 स्वास््य क्षेरमा काययक्रम कायायन्त्वयि अवस्था (<५०%-२, ५०-७५%--५, ७५-९०%-८, >९०% - 
१०) = १० अंक  
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 स्वास््य कायायलय, अस्पताल र दात ृनिकाय संघ समन्त्वय र साझेदारीको लार्ी उल्लेखनिय भनुमका खेलेको 
(सन्त्तोर्ििक-१, राम्रो -३, उत्कृि- ५) = ५ अंक  

 नििायररत स्वास््य सूचाङ्कको आिारमा कायय सम्पादिमा अब्बल रहेको (प्रनत सचुांककालानर् अनिकतम २ 
अंक)* = २० अंक   

 रचिात्मक एवं िववितम कायय र्रेको  (प्रनत १ काययका लानर् १ अंक र ४ वा सो भन्त्दा बढी भए ५ 
अंक) = ५ अंक  

 प्रदेश सरकारका िीनत निणययहरूको कायायन्त्वयि (सन्त्तोर्ििक-३, राम्रो- ७ र उत्कृि-१०) = १० अंक  

 और्नि, उपकरण, खोप सब स्टोर र भौनतक पूवायिार व्यवस्थापि (सन्त्तोर्ििक-३, राम्रो- ७ र उत्कृि-
१०) = १० अंक  

 स्वास््य मािव संसािि व्यवस्थापि (सन्त्तोर्ििक-३, राम्रो- ७ र उत्कृि- १०) = १० अंक  

 समयमा पूणय र वास्तववक अनभलेख तथा प्रनतवेदि पेश र्रेको (<५०%-१, ५०-७५%-२,७५-९५-३, 
>९५-५) = ५ अंक  

 

िोट : निम्ि सूचकांकलाई आिार मान्न पिेछ :  
क्र.स. ििस्वास््य सूचकाकं अंकभार 
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1 Timely Reporting >90%=2 

<90%=1 

2 MR2 Coverage  >=95% =2 

<95% =1 

3 Drop Out – BCG Vs MR1 <=5% =2 

>5% =1 

4 Growth Monitoring under 24 months child  >80%= 2  

<80%=1 

5 Family Planning CPR Temporary Method  >30%=2 

<30%=1 

6 Four ANC Coverage  As per protocol >70%=2 

<70%=1 

7 Health Facility Delivery  >80%=2 

<80%=1 

8 TB case notification Rate >100/per lakh=2 

<100/per lakh=1 

9 TB Treatment Success Rate >=90%=2 

<90%=1 

10 % of OPD Visit  >90%=2 

<90%=1 

६) ववनियोजित बिेटको पररनि नभर रही जशर्यकािसुार खचय बााँडफााँट र्रर परुस्कार रकम लर्ायतका अन्त्य खचय 
प्रचनलत नियमािसुार कायायन्त्वयि र्िुयपिेछ । 

७) परुस्कृत स्थािीय तहको िामिामेसी वववरण मन्त्रालयमा पठाउि ुपिेछ ।  

८) निदेशिालयले आवश्यक आिार बिाएर जिल्ला जस्थत स्वास््य सम्बजन्त्ि कायायलयहरुलाई परुस्कृत र्िय पिेछ ।  

९) परुस्कृत स्थािीय तहहरुको िामिामेसी वववरण मन्त्रालयमा उपलब्ि र्राउि ुपिेछ । उक्त स्थािीय तहहरुले  
र्रेका काययहरुको बारेमा सबैलाई िािकारी हिुे व्यवस्था नमलाउि ुपिेछ ।    

 
बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.५००, खचय शीर्यक : २२५२२  
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७८. स्वास््य संस्थाबाट अिलार्ि प्रनतवेदिका लानर्  नड एच आई एस २/एच एम आई एस तानलम संचालिका लानर्  
स्वास््य निदेशिालय बाट प्रजशक्षक प्रजशक्षण 

उद्दशे्य :  
- स्वास््य क्षेरमा काययरत कमयचारीहरुलाई HMIS on DHIS 2 Platform / LMIS संचालि सम्बन्त्िी ज्ञाि 

र सीप प्रदाि र्री प्रजशक्षक तयार र्िे ।  
- E-Governance मा सहयोर् पयुायउिे । 
- सूचिा प्रववनिको माध्यमबाट त्याङ्कको ववश्लरे्णर्री स्वास््य त्याङ्कको र्णुस्तर अनभबवृि र्िे । 

अपेजक्षत प्रनतफल :  
- जिल्ला तथा स्थािीय स्तरमै तानलम संचालिका लानर्  प्रजशक्षक तयार हिुेछि । 
- HMIS/LMIS सम्बन्त्िी प्रनतवेदि अिलार्यि सफ्टवेयरमा प्रववि भर्य समयमािै प्रनतवेदि प्राप्त हिु े।  

काययक्रम संचालि ववनि : प्रदेश अन्त्तर्यतका स्थािीयतह तथा स्वास््य संस्थाहरू मध्येबाट देहायका बुाँदाहरुको 
आिारमा बिेटको पररनिनभर रही सहभार्ी छिौट र्िुयपिेछ । 

- कम्यटुर तथा र्न्त्टरिेट सनुबिाको उपलब्िता । 
- कम्प्यटुर चलाउिे नसप भएका ििशजक्त । 
- अिलार्ि ररपोवटयङ्गलाई निरन्त्तरता ददि सक्िे ।   
- DHIS 2 सफट्वेयर प्रयोर् र्री HMIS र LMIS को प्रजशक्षक प्रजशक्षण तानलम प्राप्त प्रजशक्ष बाट तानलम 

संचालि र्िुयपिेछ र सोका लानर् स्वास््य सेवा ववभार् व्यवस्थापि महाशाखासाँर् समन्त्वय र्िय सवकिेछ ।   
- तानलम समयावनि ४ ददिको हिुेछ ।  
- प्रजशक्षक : प्रजशक्षक प्रजशक्षण तानलम प्राप्त व्यजक्तहरु मध्येबाट आवश्यकता अिसुार । 
- सहभार्ी : स्वास््य कायायलयका त्याङ्क अनिकृत/सहायक, फोकल पसयि, अस्पतालका मेनडकल रेकडयर 

स्थािीय तहबाट अिलाईि ररपोटररङ्गमा संलग्ि कमयचारी आर्यटी अवफसर, आदद । बिेटको पररनिनभर रही 
प्रनत समूह अनिकतम २० ििा सहभार्ी र्राउि सवकिेछ । 

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय कैलाली । 
अनभलेख तथा प्रनतवेदि लेखि : काययकम सम्पन्न पिात फोटोसवहतको काययसम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुय पिेछ ।  

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.५०१, खचय शीर्यक : २२५२२   

७९. एवककृत अयवेुद सूचिा व्यवस्थापि प्रणाली (ए एम आई एस) ववकास  

उदे्घश्य :    
- आयवेुद तथा वैकजल्पक जचवकत्सा क्षेरको अनभलेखि तथा प्रनतवेदि काययलाई व्यवजस्थत र ववद्यतुीय 
बिाउिे । 

- यस क्षेरको त्याङ्क तथा सूचिाहरु व्यवस्थापि र्री त्यपरक योििा निमायणमा िोड ददिे । 

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- काययक्रम सम्पन्न भए पिात आयवेुद तथा बैकजल्पक जचवकत्सा क्षेरको त्याङ्कको डाटाबेस तयार हिुेछ ।  

- यस प्रदेशमा प्रदेश आयवेुद सूचिा व्यवस्थापि प्रणाली (Provincial Aaurved Management Information 

System-PAMIS) स्थावपत भएको हिुेछ । 

बिेट खचयको प्राविाि : बिेट खचय निम्ि शीर्यकमा रहेर र्िुयपिेछ : 
- आयवेुद सूचिा प्रणाली ववकास सम्बजन्त्ि सरोकारवालाहरुसाँर् अन्त्तरवक्रया र्ोष्ठी संचालि ।  

- आयवेुद सेवा अनभलेखि तथा प्रनतवेदि फारमहरु छपाई । 

- आयवेुद सूचिा प्रणालीको लानर् सफ्टवेयर तथा एप्लीकेसि नडिार्ि तथा ववकास ।  
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- ववद्यतुीय सूचिा प्रणाली सम्बजन्त्ि अनभमखुीकरण तथा प्रबोिीकरण काययक्रम । 

- सफ्टवेयर निमायण कायय परामशय सेवा माफय त परामशय दाता/संस्थाद्घारा र्रार्िेछ ।  

- आयवेुद सूचिा प्रणाली व्यवस्थापि सम्बजन्त्ि आयवेुद तथा बैकजल्पक जचवकत्सा सेवा ववभार्साँर् आवश्यक 
समन्त्वय र्ररिेछ । 

- अन्त्य आवश्यक शीर्यकमा नियमािसुार खचय र्िय सवकिेछ । 

काययक्रम संचालि ववनि :  

- काययक्रम संचालि र्दाय काययक्रमको उद्देश्य अिरुुप सरोकारवालाहरुसाँर् अन्त्तरवक्रया काययक्रम र्िुयपिेछ ।  

- अन्त्तरवक्रयामा आयवेुद सेवा अनभलेखि तथा प्रनतवेदि फारमहरु बारे ववस्ततृ छलफल र्िे । 

- प्रदेश आयवेुद सूचिा व्यवस्थापि प्रणलीमा आबद्द स्वास््य संस्थाहरुको लानर् अनभलेख तथा प्रनतवेदि 
फारमहरु छपाई र्िे ।  

- प्रनतवेदि फारम बमोजिम ववद्यतुीय प्रणालीको ववकास र्री सबै संस्थाबाट निजित समयमा मानसक रुपमा 
प्रनतवेदि प्रववि र्िे व्यवस्था नमलाउि ुपिेछ । 

- सफ्टवेयर निमायण कायय परामशय सेवा माफय त परामशय दाता/संस्थाद्घारा र्िुयपिेछ ।  

- आयवेुद सूचिा प्रणाली व्यवस्थापि सम्बजन्त्ि आयवेुद तथा बैकजल्पक जचवकत्सा सेवा ववभार्साँर् आवश्यक 
समन्त्वय र्िुयपिेछ । 

- लजक्षत समहु : प्रदेश भरीका सबै जिल्लाका आयवेुद और्िालयहरु, केन्त्रहरु तथा नििी आयवेुद सेवा 
केन्त्रहरु । 

- सन्त्दभय सामग्री : आयवेुद सेवा सम्बजन्त्ि िीनत, मापदण्ड तथा निदेजशकाहरु । 

अिरु्मि मलु्याकंि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय कैलाली । 

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.५०२, खचय शीर्यक : २२५२२  

८०. उच्च ड्रप आउट भएका स्वास््य संस्थाहरूमा खोप त्याङ्क अनडट काययक्रम 

उद्दशे्यीः  

- पूणयखोप सनुिजितताको लानर् अिार तयार र्िे । 

- खोप त्याङ्कको र्णुस्तर सिुार र्िे । 

अपेजक्षत प्रनतफल : 
- खोपको त्याङ्कको र्णुस्तरमा ववृद्घ भएको हिुेछ ।  

- उच्च ड्रपआउट भएका स्वास््य संस्थाहरू पवहचाि भर्य खोपको पाँहचु र उपभोर्मा ववृद्घ  भएको हिुेछ 
। 

काययक्रम संचालि वविीीः यो काययक्रम संचालि र्दाय देहायको प्रवक्रया अवलम्बि र्िुयपिेछ । 

- प्रदेशका छिौट र्रीएका उच्च ड्रप आउट भएका स्वास््य संस्थाहरूमा लार् ुर्िुयपिेछ । 

- डी.एच.अर्.एस २ बाट खोप त्याङ्क ववश्लरे्ण र्री उच्च ड्रप आउट भएका स्वास््य संस्थाहरू 
पवहचािर्री स्वास््य कायायलय र सम्बजन्त्ित स्थािीय तहसाँर् समन्त्वयर्री खोप काययक्रमको डाटा अनडट 
कायय र्िे । 

- डाटा अनडट कायय र्दाय आर डी क्य ुए टुल तथा अन्त्य आवश्यक सफ्टवेयर निमायण तथा प्रयोर् र्िे । 

- ववनियोजित बिेट दैनिक भ्रमण भिा तथा यातायात खचय, अनभमखुीकरण काययक्रम र टुल तथा सफ्टवेयर 
निमायण आदद काययमा समेत खचय र्िय सवकिेछ । 

- ववनियोजित बिेटको पररनि नभर रवह उच्च ड्रप आउट भएका निजित स्वास््य संस्थाहरु छिौट र्िे ।  
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- लजक्षत समहु : स्वास््य कायायलयका स्वास््य त्याङ्क व्यवस्थापकहरू, स्वास््य संयोिकहरु, 

स्वास््यकमीहरु । 

- श्रोत व्यजक्त : स्वास््य कायायलय प्रमखु, काययक्रम फोकल पसयि, स्वास््य निदेशिालयका खोप काययक्रम 
अनिकृत, त्याङ्क अनिकृत र त्याङ्क सहायक, स्थािीय तह स्वास््य शाखा प्रमखु । 

- सन्त्दभय सामग्री : खोप सेवा सम्बजन्त्ि मापदण्ड, आर डी क्य ु ए टुल निदेजशका, स्वास््य संस्थाका 
अनभलेखहरु, डी.एच.अर्.एस २ बाट प्राप्त सूचिाहरु । 

अनभलेखि तथा प्रनतवेदि  : काययक्रम सम्पन्न पिात फोटो सवहतको कायय सम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ । 

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड :  २.७.२२.५०४, खचय शीर्यक : २२५२२ 

८१. सबै प्रकारका स्वास््य संस्थाहरुका जि आर् एस का सूचिाहरु अध्यावनिक र्री स्वास््य संस्था र रजििी (Mapping) 
तयार र्िे  

उद्दशे्य : 
- सबै स्वास््य संस्थाहरुको भौर्ोनलक सूचिा प्रणाली सम्बजन्त्ि वववरण अध्यावनिक र्िे । 

- प्रदेश नभरका स्वास््य संस्थाहरुको रजिविरी तयार र्िे । 

- स्वास््य संस्थाहरुको अध्यावनिक वववरण हाडयकपी तथा सफ्टकपी तयार र्िे । 

अपेजक्षत प्रनतफल : 
- प्रदेश नभरका स्वास््य संस्थाहरुको वववरण अध्यावनिक भएको हिुेछ । 

- GIS सम्बजन्त्ि वववरणहरु DHIS2 मा समेत अपडेट भएको हिुेछ । 

काययक्रम संचालि वविी :  

- स्वास््य सेवा ववभार्साँर् समन्त्वय र्री DHIS2 मा GPS लोकेसि अपडेट हिुबााँकी स्वास््य संस्थाहरुको 
नलस्ट मार् र्िे ।  

- सबै स्वास््य कायायलयहरुमा पराचारर्री पवहले GPS अपडेट िभएका स्वास््य संस्थाहरुको वववरण 
अध्यावनिक र्ियको लानर् िािकारी र्राउि ुपिेछ । 

- ववनियोजित बिेट GPS Tracking Device खररद, दैनिक भ्रमण भिा तथा यातायात शीर्यकमा खचय र्िय 
सवकिेछ । 

- काययक्रम संचालि र्दाय बिेटको पररनि नभररवह जिल्ला तथा स्वास््य संस्थाहरु छिौट र्िुयपिेछ ।  

- श्रोत व्यजक्त : ििस्वास््य अनिकृत, त्याङ्क अनिकृत र त्याङ्क सहायक, स्वास््यकमीहरू ।   

- सन्त्दभय सामग्री : ववर्त आ.ब. का बावर्यक स्वास््य प्रनतवेदिहरु,  स्थािीय तहका अनभलेखहरु, 

DHIS2 बाट प्राप्त सूचिाहरु । 

- GPS एप्सको माध्यमबाट पनि लार् ुर्िय सवकिेछ ।  

अिरु्मि मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय कैलाली । 

अनभलेखि तथा प्रनतवेदि : काययक्रम सम्पन्न पिात फोटो सवहतको काययसम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ ।  

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.५०६, खचय शीर्यक : २२५२२  

८२. योििा निमायणमा संलग्ि कमयचारीहरुको लानर्  तथाङ्क ववश्लरे्ण सफ्टवयरमा आिारीत त्याङ्क ववश्लरे्ण सम्बजन्त्ि 
तानलम (एस वप एस एस, जि आई एस, स्टाटा, आर सफ्टवयर, र् वप र्यन्त्फो) 

उद्दशे्य :  

- त्यमा आिाररत योििा निमायणको अविारणालाई व्यवहारमा कायायन्त्वयि र्िे ।  

- स्वास््य योििा निमायणमा संलग्ि कमयचारीहरुको त्याङ्क ववश्लरे्ण सम्बजन्त्ि प्राववनिक क्षमता ववकास र्िे । 
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अपेजक्षत प्रनतफल :  

- योििा निमायणमा स्वास््य त्याङ्कको प्रयोर् र्ररिेछ । 

- स्वास््य त्याङ्कको र्णुस्तर सिुारमा टेवा पगु्िेछ । 

काययक्रम संचालि वविीीः  

- प्रस्ततुीकरण तथा प्रयोर्ात्मक ववनि अवलम्बि र्रेर तानलम संचालि र्ररिेछ ।  

- सफ्टवेयर ववज्ञको उपलब्िताका साथै बिेटको पयायप्तता हेरी  SPSS, GIS, Stata, R Software, Epi Info  मध्ये 
कुिै एक उपयकु्त तानलम छिौट र्री कायायलय प्रमखुबाट स्वीकृत र्रार् संचालि र्िे । 

- त्याङ्क ववश्लरे्ण सफ्टवेयरको प्रकृनत अिसुार बिेटको पररिी नभर रहेर तानलम अवनि तोक्िपुिेछ ।  

- ववनियोजित बिेटबाट प्रचनलत कािूिको पररनिनभर रवह आवश्यकता अिसुार तानलम सफ्टवेयर तथा 
नडभार्स खररद कायय र्िय सवकिेछ ।  

- लजक्षत समहु : स्वास््य त्याङ्क ववश्लरे्ण तथा योििा निमायणमा संलग्ि कमयचारीहरु । 

- श्रोत व्यजक्त : सम्बजन्त्ित सफ्टवयर नबज्ञ, तानलम प्राप्त स्वास््यकमी/त्याङ्ककमी । 

- सन्त्दभय सामग्री : त्याङ्क ववश्लरे्णसाँर् सम्बजन्त्ित निदेजशका र अन्त्य सहयोर्ी सामग्रीहरु ।  

अिरु्मि मलु्याकंि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय कैलाली । 

अनभलेखि तथा प्रनतवेदि : काययक्रम सम्पन्न पिात फोटो सवहतको कायय सम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ ।  

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.५०७, खचय शीर्यक : २२५२२  

८३. प्राववनिक सपुररवेक्षण तथा अिरु्मि 

उद्दशे्य :  
- स्वास््य सेवाप्रवाह र्दाय आर्परेका समस्या तथा चिुौनतहरूमा प्राववनिक सहजिकरण तथा पषृ्ठपोर्ण र्िे ।  

अपेजक्षत प्रनतफल : 
- स्वास््य कायायलय र अस्पतालहरुको सेवा प्रवाह र्णुस्तरमा अनभववृद्घ भएको हिुेछ । 

काययक्रम कायान्त्वययि प्रवकया : 
- स्वास््य निदेशिालयले आवश्यकता अिसुार अिरु्मि तथा सपुररवेक्षण चेकनलस्ट तयार र्िे ।  
- स्वास््य निदेशिालयले वावर्यक अिरु्मि तथा सपुररवेक्षण योििा बिाई चेकनलि तथा वावर्यक काययतानलका 

बमोजिम अिरु्मि तथा सपुररवेक्षण र्िे ।   
अनभलेखि तथा प्रनतवेदि : काययक्रम सम्पन्न पिात फोटो सवहतको काययसम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ । 

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.५२५, खचय शीर्यक : २२५२२  

८४. निदेजशका, मापदण्ड, िीनत, नियमावली आददको मस्यौदा तयार   

उद्दशे्य :  

- प्रदेशमा स्वास््यसाँर् सम्बजन्त्ित निदेजशका, मापदण्ड, िीनत, नियमावली, काययववनिहरू तयार हिुेछि ।  

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- बिेट तथा काययक्रम प्रभावकारी रूपले कायायन्त्वयि र्िय सहि हिुेछ ।  

काययक्रम संचालि ववनि : 
- आनथयक बर्य २०७७।७८ को बिेट तथा काययक्रम कायायन्त्वयि निदेजशका स्वीकृत र्िे । 

- मन्त्रालय वा निदेशिालय मातहतका सबै स्वास््य निकायहरूबाट संचालि र्िुयपिे काययक्रमको निदेजशका 
तयार र्दाय सम्बजन्त्ित निकायबाट सहभार्ी बोलार्य काययशाला र्ोष्ठी संचालि र्िे ।  
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- ववनियोजित बिेटको पररनि नभररही आश्यकता अिसुार प्रकृनत हेरी काययववनि, मापदण्ड, िीनत, नियमावली 
आददको मस्यौदा तयारर्री स्वीकृत र्िे एवं स्वीकृतीका लानर् पेश र्िे  ।  

- काययक्रममा ववनियोजित बिेट निदेजशका, मापदण्ड, िीनत, नियमावली आददको मस्यौदा तयार एवं स्वीकृत 
र्दाय र्रीिे ववनभन्न बैठक, अन्त्तरवक्रया, र्ोवष्ठ व्यवस्थापि एवं संचालािाथय, तयारी काययक्रमसाँर् सम्बजन्त्ित 
अन्त्य आवश्यक कायय र्िय खचय र्िय सवकिेछ । 

- श्रोत व्यजक्त : स्वास््यको क्षेरमा लामो समय कायय अिभुव भएका व्यजक्तहरू । 

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.५३०, खचय शीर्यक : २२५२२  

८५. जिल्ला तथा स्थािीय तहहरूमा स्वास््य काययक्रमको प्राववनिक सहयोर् 

उद्दशे्य :   
- स्वास््य सेवा प्रवाह र्दाय आर्परेका समस्या तथा चिुौतीहरूमा प्राववनिक सहिीकरण तथा पषृ्ठपोर्ण र्िे ।  

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- जिल्ला जस्थत स्वास््य कायायलय, अस्पताल, आयवेुद स्वास््य संस्था लर्ायत अन्त्य स्वास््य संस्थाको सेवा 
प्रवाह र्णुस्तरमा अनभववृद्घ भएको हिुेछ । 

कायायन्त्वयि प्रवक्रया ववनि : 
- स्वास््य कायायलयहरु माफय त सञ्चालि हिुे ववनभन्न स्वास््य काययक्रमहरु मध्ये कुि काययक्रम सञ्चालिमा थप 

प्राववनिक सहयोर्को आवश्यकता पदयछ त्यस्ता काययक्रमहरुको आवश्यकता पवहचािर्री कायययोििा 
बिाउिे । 

- आवश्यकता महशसु भएको हकमा स्वास््य निदेशिालय र स्वास््य कायायलयका सम्बजन्त्ित प्राववनिक 
कमयचारीले संयकु्त रुपमा स्थािीय तहमा प्राववनिक सहिीकरण र्िय सक्िेछि ।  

- स्वीकृत कायययोििा बमोजिम सम्बजन्त्ित जिल्ला जस्थत कायायलयहरुमा प्राववनिक सहिीकरण र्िुयपिेछ ।  
- प्रदेश सरकार अन्त्तर्यतका अस्पतालहरुमा पोस्टमाटयम र अन्त्य केवह ववशेर् अवस्थाहरु व्यवस्थापि र्िय 

समेत खचय र्िय सवकिेछ ।  
- स्वास््य निदेशिालयमा त्यस प्रकारको ििशजक्त िभएमा बाह्य निकायबाट समेत प्राववनिक ििशजक्त 

व्यवस्थापि र्री कायय सम्पन्न र्िय सवकिेछ । 

अनभलेखि तथा प्रनतवेदि : काययक्रम सम्पन्न पिात फोटो सवहतको प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ ।  

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.५३१, खचय शीर्यक : २२५२२  

८६. नस वट एस तानलम व्यवस्थापि तथा संचालि 

उद्दशे्य :  

- प्रदेशमा स्वास््य सम्बजन्त्ि तानलम संचालि र्ियका लानर् दक्ष प्रजशक्षक उत्पादि र्िे ।  

अपेजक्षत प्रनतफल : 
- प्रदेश नभरै स्वास््य तानलमहरु संचालिका लानर्  दक्ष प्रजशक्षक उत्पादि भर्य सबै जिल्लाहरुमा उपलब्ि 

हिुेछि ।  

- प्रदेश नभर संचालि हिुे स्वास््य सम्बजन्त्ि तानलमहरुमा एकरुपता हिुकुा साथै र्णुस्तरीय तानलम 
संचालिका लानर् सहिीकरण हिुेछ ।  

काययक्रम संचालि ववनि :  

- स्वास््य सम्बजन्त्ि तानलम संचालि र्िुयपिे प्रादेश अन्त्तरर्तका स्वास््य निकायहरूमा CTS तानलम िनलएका 
स्वास््यकमीहरूको वववरण अध्यावनिक र्िे । 
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- राविय स्वास््य तानलम केन्त्दद्घारा िारी र्रीएको CTS तानलम निदेजशका बमोजिम संचालि र्िुयपिेछ ।  

- लजक्षत समहु : स्वास््यकमीहरू । 

- सन्त्दभय सामग्री : निदेजशकाहरू । 

अनभलेख तथा प्रनतवेदि : काययक्रम सम्पन्न पिात फोटो सवहतको काययसम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ । 

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.५३५, खचय शीर्यक : २२५२२  

८७. स्वास््य ददवसहरु तथा अनभयाि व्यवस्थापि 

उदेश्य :  
- ििचेतिा िर्ाउिे र सरुरक्षत बािी व्यवहार अवलम्बि र्िय अनभप्ररेरत र्िे ।  

अपेजक्षत प्रनतफल:  

- स्वास््यका सवालहरूमा सचेतिा अनभववृद्घ भर् उपभोर्मा ववृद्घ हिुे । 

- ििसमदुायमा स्वास््य सम्बन्त्िी ििचेतिा अनभववृि भर्य स्वस्थकर बािी व्यवहारको ववकास हिुेछ । 

 

काययक्रम संचालि ववनि :  

- यस काययक्रमका लानर् ववनियाजित बिेट स्वास््यका ददवसहरू तथा अनभयािहरूलार् निरन्त्तरता ददि 
अवश्यकता बमोजिम कायायलय प्रमखुबाट स्वीकृत र्रार् र्िय सवकिेछ । 

- सन्त्दभय सामग्री : स्वास््य जशक्षा सूचिा तथा संचार केन्त्रबाट उत्पाददत तथा तयार र्रीएका ववनभन्न स्वास््य 
सामग्री । 

अनभलेख तथा प्रनतवेदि : काययक्रम सम्पन्न पिात फोटो सवहतको काययसम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ । 

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.५३६, खचय शीर्यक : २२५२२  

 ८८. स्वास््य सेवा सवुद्घवढकरण र्िय ििशजक्त व्यवस्थापि 

पररचय : 
स्वास््य प्रणालीका ६ वटा खम्बाहरू मध्ये मािव संसािि, सूचिा व्यवस्थापि, सेवा प्रवाह महत्वपूणय खम्बा हिु । 
समग्र प्रदेशको स्वास््य प्रणाली सिुार र्िय प्राववनिक सहिीकरण र्िुय आवश्यक रहेकोले प्रदेश सरकारबाट 
आवश्यक ििशजक्त व्यवस्थापिका लानर् बिेटको व्यवस्था र्रेको छ ।  
उद्दशे्य :  

- प्रदेश तथा जिल्ला तहमा प्राववनिक सहिीकरण र्िे र स्वास््य प्रणाली सदुृढ बिाउि े।  

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- जिल्लाहरूमा स्वास््य सेवा सदुृवढकरण र्िय प्राववनिक सहयोर् हिुेछ । 

- स्वास््य सेवाका सूचाङ्कहरूमा सकारात्मक प्रर्नत भएको हिुेछ । 

बिेट खचयको प्राविाि :  

- ििशजक्त छिौट प्रकृया 
- पाररश्रनमक खचय 

काययक्रम संचालि ववनि : 
- निदेशिालयले आवश्यकता र औजचत्यताका आिारमा प्रचनलत नियमािसुार कायायन्त्वयि र्िुयपिे । 

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.६३६, खचय शीर्यक : २२५२२  

८९. स्वास््य एवं त्याङ्कमीहरुलाई पजब्लक हेल्थ एिालार्यवटक्स सम्बजन्त्ि तानलम, स्वास््य सूचाङ्क सिुार तथा पररमाियि 
सम्बजन्त्ि प्रजशक्षण   

उद्दशे्य  : 



 

59  स्वास््य निदेशिालय डोटीको काययक्रम संचालि मार्यदशयि २०७७/७८, सामाजिक ववकास मन्त्रालय कैलाली   

 

- स्वास््य एवं त्याङ्ककमीहरुको स्वास््यका सूचकाङ्क ववश्लरे्ण सम्बजन्त्ि क्षमता ववकास र्िे । 

- ववद्यमाि स्वास््य सूचकाङ्कहरुको सिुार तथा पररमाियि सम्बजन्त्ि छलफल र्िे । 

- प्रदेश स्तरमा प्रयोर्मा ल्याउि सवकिे ियां स्वास््य सूचकाङ्कहरु ववकासर्री लार् ुर्िे । 

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- जिल्लामा काययरत स्वास््य त्याङ्क व्यवस्थापकहरुको त्याङ्क ववश्लरे्ण क्षमता अनभबदृद्द भएको हिुेछ । 

- स्वास््य सूचकाङ्कहरुको व्याख्यामा एकरुपता आउिकुा साथै आवश्यक पररमाियि तथा ववकास भएको 
हिुेछ ।  

काययक्रम संचालि ववनि :  

- काययक्रम संचालि र्िुयपूवय पजब्लक हेल्थ एिालार्वटक्स, HMIS सचुाङ्क पजुस्तका, स्वास््य व्यवस्थापि सूचिा 
प्रणलीसाँर् सम्बजन्त्ित सन्त्दभय सामग्रीहरु संकलि र्िे । सोका लानर् आवश्यक पिे नबर्यबस्त ुतयारीका 
लानर्  १ ददि पूवयतयारी कायायशाला र्िुयपिेछ ।   

- सबै जिल्लाका त्याङ्क व्यवस्थापकहरु र स्थािीय तहमा स्वास््य सूचिा व्यवस्थापिमा राम्रो अभ्यासरत 
स्वास््यकमीहरु सहिताका आिारमा छिौट र्िुयपिेछ । 

- सहभार्ीहरुलार्य काययक्रमका उद्देश्य अिरुुप पवुय तयारीका लानर् िािकारी र्राउि ु पिेछ । यो 
तानलमको अविी ३ ददिको हिुेछ । 

- लजक्षत समहु : जिल्लामा काययरत ििस्वास््य अनिकृत, त्याङ्क व्यवस्थापकहरु, स्थािीय तह र स्वास््य 
संस्थामा काययरत स्वास््यकमीहरु । 

- श्रोत व्यजक्त : स्वास््य सेवा ववभार् प्रनतनिनि, ििस्वास््य ववज्ञ, त्याङ्क अनिकृत/सहायक । 

- सन्त्दभय सामग्री : स्वास््य व्यवस्थापि सूचिा प्रणाली अनभलेखि तथा प्रनतवेदि सम्बजन्त्ि पररमाजियत 
निदेजशका, स्वास््य सूचक पजुस्तका ।  

अिरु्मि मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय  

अनभलेखि तथा प्रनतवेदि : काययक्रमको अन्त्तमा स्वास््य सूचकहरुमा र्िुयपिे सिुार तथा पररमाियि सम्बजन्त्ि संक्षीप्त 
प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ । 

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.९०३, खचय शीर्यक : २२५२२ 

९०. और्नि, औिार, उपकरण र अन्त्य सामग्री ढुवािी 
उद्दशे्य :  

- आवश्यकतािसुार और्नि, औिार, उपकरण र अन्त्य सामाि ढुवािी र्िे । 
अपेजक्षत प्रनतफल :  

- स्वास््य संस्थाहरुमा सामग्री अभाव हिु िददि ुर समयमै आवश्यक सामािको आपूनतयर्री स्वास््य काययक्रम 
निरन्त्तर संचालिमा सहयोर् पयुायई स्वास््य स्तर सिुारमा टेवा पगु्िेछ ।  

काययक्रम संचालि ववनि  : प्रचनलत नियमािसुार सम्झौता र्री आवश्यक कायायन्त्वयि र्िुयपिेछ । 

अनभलेख तथा प्रनतबेदि : काम सम्पन्न भर्य सकेपछी कामको अनभलेख राख्न ु पिेछ र सोको प्रनतबेदि सम्बजन्त्ित 
निकायमा पेश र्िुय पिेछ । 

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.९१४, खचय शीर्यक : २२५२२  

९१. स्वास््य क्षरेमा योर्दाि पयुायउि ेपरकारहरूलार्य सम्माि र परुस्कार काययक्रम  

पररचय :   
िेपालको संनबिाि २०७२ ले आिारभतु स्वास््य सेवालाई ििताको मौनलकहकको रुपमा व्यवस्था र्रेको छ । 
प्रत्येक िार्रीकलाई आिारभतु स्वास््य सेवा निशलु्क पाउिे हक हिुेछ र कसैलाई आकजस्मक स्वास््य सेवाबाट 
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बजन्त्चत र्रीिे छैि भन्ने व्यवस्था र्रीएको छ । प्रत्येक स्वास््य सस्थाबाट ददर्िे प्रवियिात्मक, उपचारात्मक, 
प्रनतकारात्मक आदद सेवा बारे ििसमदुायलाई िािकारी, स-ुसजुचत र्राउि े र स्वास््यका संदेशहरु आम 
ििसमदुायलाई समयमै ददर्य स्वास््य सेवाको उपभोर् दरमा बवृद्घ र्री स्वास््य क्षेरमा योर्दाि पयुायउिे, स्वास््यका 
सवालहरूमा पैरवी र्िे, आम ििसमदुायको िीविशैली पररबतयि र्िय सहयोर् पयुायउिे परकारहरूलार्य सम्माि र 
परुस्कार र्री स्वास््य सेवाको सूचकाङ्क सिुार र्री समग्र स्वास््य सेवामा योर्दाि परु्ोस भन्ने उद्देश्यका साथ यो 
काययक्रम राजखएको हो । 
काययक्रम संचालि ववनि :  

 सचुिा नबभार्को अिमुनत प्राप्तर्री िेपाल सरकारको प्रचनलत कािूि बमोजिम दताय भै कुिै कारबाही 
िभएको र यस प्रदेशनभर अनबजच्छन्न रुपमा न्त्यिुतम दईु बर्य देजख संचार माध्यम (छापा/परपनरका, 
रेनडयो, वट.भी, अिलार्ि आदद) माफय त स्वास््य क्षेरमा योर्दाि पयुायएको हिुपिेछ । 

 स्वास््य निदेशिालय डोटीले मन्त्रालय र प्रदेश जस्थत परकार महासंघ संर् आवश्यक समन्त्वय र्रर 
आवश्यक कायय र्िुयपिेछ ।  

 प्रदेश जस्थत परकार महासंघले ९ वटै जिल्लाका काययसनमनत र स्वास््य कायायलयहरुसंर् समन्त्वय र्रर 
नसफाररस र्िुयपिेछ । नसफाररस र्दाय निम्ि नलजखत मलु्यांकिका आिार अवलम्बि र्िुयपिेछ । 

 प्रदेश जस्थत परकार महासंघले प्रत्येक जिल्लाबाट २ ििा परुुर् र २ ििा मवहला संचारकमी छिौट र्रर 
पठाउि ुपिेछ ।  

 स्वास््य निदेशिालय डोटीले मन्त्रालय संर् समन्त्वय र्रर प्रत्येक जिल्लाबाट १ ििा मवहला र १ ििा 
परुुर् संचारकमी परुस्कृत हिुेर्री छिौट र्िुयपिेछ ।  

 मलु्याकंिका आिारहरु : 
क. स्वास््य क्षेरमा उपलब्ि अवसर र सम्भाविा उिार्र र्रेको, 
ख. स्वास््य क्षेरमा खोिमलुक परकाररताका माध्यमले यस क्षेरका ववकृनत ववसंर्नत उिार्र र्री ससुाशि कायम र्िय 

सहयोर् पयुायएको, 
र्. स्वास््य परकाररताको क्षेरमा निरन्त्तर काययरत रहेका, 
घ. परकाररताको माध्यमबाट सकारात्मक पररवतयि ल्याउि योर्दाि पयुायएको, 
ङ. प्रििि स्वास््य, मात ृ तथा बाल स्वास््य सदुृढीकरण सम्बजन्त्ित लेख समाचार प्रकाजशत र्रेको वट.नभ./रेनडयोमा 

सम्प्ररे्ण र्रेको, 
च. अस्पताल सेवा सदुृढीकरण सम्बजन्त्ि लेख समाचार प्रकाजशत र्रेको वट./नभ., रेनडयोमा सम्प्ररे्ण र्रेको, 
छ. प्रदेश सरकारले र्रेका स्वास््य काययक्रमहरु बारे समाचार, लेख प्रकाजशत र्रेको वट.नभ./रेनडयोमा सम्प्ररे्ण र्रेको, 
ि. ििस्वास््यका सामाजिक तथा अन्त्य नििायरकहरु िस्तै बाल वववाह, छाउपडी, सामाजिक ववकृनत, ववसङ्गनत तथा ववभेद 

न्त्यूिीकरण लर्ायतका सवालमा परकाररताको माध्यमबाट सचेतिा फैलाएको, 
झ. महामारीको समयमा सत्य त्य समाचार प्ररे्ण र्दै आम समदुायलार्य ससुजुचत र्री महामारीसाँर् लडि उत्प्ररेणा िार्रण 

र्रेको आदद । 

 परुस्कारको रकम र अन्त्य खचय यसैबाट व्यवस्थापि र्िुयपिेछ । 
 
बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : ७.२.१३.१, खचय शीर्यक : २७२१९   

 

९२. आिारभतू  स्वास््य सेवा प्रवाहमा प्रशंसिीय काम र्िे स्थािीयतहलार्य सम्माि र परुस्कार काययक्रम  

काययक्रम संचालि ववनि :  
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यसै निदेजशकाको "स्वास््यका प्रमखु सूचकहरुमा भएको प्रर्नतको आिारमा मलु्यािङ्क र्री उत्कृि र्ा पा, ि पा तथा 
जिल्लालाई सम्माि तथा परुस्कार ववतरण काययक्रम" मा उल्लेख भए बमोजिमका काययहरु र्िय आवश्यकता र 
औजचत्यता अिसुार बिेट खचय र्िय सवकिेछ ।  

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : ७.२.१३.२, खचय शीर्यक : २७२१९  

९३. प्रशंसिीय स्वास््य सेवा प्रवाह र्रेका प्रदेश सरकार अन्त्तरर्तका उत्कृष्ठ स्वास््यकमी, जचकत्सक र िसयको सम्माि 
काययक्रम   

काययक्रम संचालि ववनि :  
क) परुस्कारमा सहभार्ीहरु  
१.िेपाल स्वास््य सेवामा स्थायी नियकु्त भै यस प्रदेशनभरका स्वास््य संस्थामा न्त्यिुतम २ बर्य निरन्त्तर सेवा र्रेको, 
२.आवेदकले ववर्त दईु आ.ब.मा सम्पाददत वक्रयाकलापबाट निि काययरत कायायलयको स्वास््य सेवा प्रवाहमा 
उल्लेख्य सिुार भएको, र 

३.िेपाल स्वास््य सेवा ऐि २०५३ को दफा ७२ "क"  र "ख"  बमोजिम दण्ड सिाय िपाएको हिुपुिे, 
४. स्थािीय तह र प्रदेश सरकार अन्त्तर्यत काययरत स्वास््यकमीहरु । 

ख) परुस्कार छिौट प्रवक्रयामा सहभार्ी हिु चाहिे स्वास््यकमीले अिसूुची-२ बमोजिमको स्वघोर्णा फाराम भरी 
सम्बजन्त्ित कायायलय प्रमखु समक्ष पेश र्िे । स्थािीय तहमा काययरत रहेका स्वास््यकमीहरुले जिल्ला जस्थत 
स्वास््य कायायलयमा पठाउिपुिे र स्वास््य कायायलयले उक्त निवेदिहरु एकमषु्ठमा संकलि र्रर स्वास््य 
निदेशिालय डोटीमा पठाउिपुिेछ । 

र्) परुस्कृत संख्या : 
समहु संख्या कैवफयत 

जचवकत्सा (मे. अ. र मानथल्लो तहका सम्पूणय) ३  

िनसयङ्ग  २  

आयबेुद तफय  १  

अन्त्य स्वास््यकमीहरु मध्येबाट (प.हे.ए., हे.ई,स्वा.जश., 
रेनडयोलोिी र अन्त्य) 

७ 

एम्बलेुन्त्स ड्रार्भर, शववाहि चालक तथा कायालयय सहयोर्ी 
समेत 

 

प्रयोर्शालाकमी  ५ कजम्तमा २ ििा मवहला 

कायायलय प्रमखु ३ 
अस्पताल तफय  १ ििा, स्वास््य कायायलय तफय  १ ििा, आयबेुद 

कायायलय तफय  १ ििा  

स्थािीय तहमा काययरत स्वास््यकमी  ९ प्रत्येक जिल्लाबाट स्वास््य कायायलयले उत्कृि १ ििाको 
नसफाररस र्रर पठाउि ुपिे निदेशिालयमा   

   

घ) निदेशिालय उक्त कायय र्ियको लानर् मन्त्रालयको प्रनतनिनि समेत सदस्य रहिे र्रर सनमनत र्ठि र्रर आवश्यक 
काययहरु र्िय पिेछ ।  
ङ) परुस्कारको रकम, अन्त्य व्यवस्थापि सम्बजन्त्ि व्यवस्था प्रचनलत नियमािसुार कायायलय प्रमखुले निणयय र्िुयपिेछ 
। 

च) परुस्कृत स्वास््यकमीहरुको िामिामेसी वववरण मन्त्रालयमा उपलब्ि र्राउि ुपिे र उाँहाहरुले र्रेका काययहरुको 
बारेमा सबैलाई िािकारी हिुे व्यवस्था नमलाउि ुपिेछ ।    
बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : ७.२.१३.३, खचय शीर्यक : २७२१९ 

९४. प्रदेश  स्वास््य प्रनतवेदि तयारी एवं छपार्  

उदेश्य : 
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- प्रदेश स्तरका स्वास््य सम्वन्त्िी आवश्यक सूचिा, सामग्री, वववरण सवहत प्रनतवेदि तयार र्िे । 
काययक्रम संचालि ववनि : 

- प्रदेश स्तरको स्वास््य सम्बन्त्िी बावर्यक प्रनतबेदि तयार र्ियको लानर्  स्वास््य निदेशिालयका निदेशकको 
संयोिकत्वमा प्रनतवेदि तयारी सनमनत र्ठिर्री सम्बन्त्िीत स्वास््य निदेशिालयमा सूचिा व्यवस्थापिमा 
प्रत्यक्ष संलग्ि कमयचारीलाई यस प्रनतवेदि तयारी सनमनतको सदस्य सजचवको जिम्मेवारी ददि ु पिेछ। 
आवश्यकता अिसुार स्वास््य निदेशिालयका कमयचारी र अन्त्य निकायका प्रनतनिनिहरु संलग्ि र्री सनमनत 
र्ठि र्िुय पिेछ । उक्त सनमनतले स्वास््य प्रनतवेदिमा के कनत ववर्यबस्त ुराख्न ेभन्ने कुरा एवकि र्िुयपदयछ 
। वितीय श्रोतबाट संकलि हिुे सूचिाहरु संकलि र्िय सम्बि व्यजक्तहरुलाई जिम्मेवारी समेत ददिपुदयछ 
।  

- प्रदेश नभर सेवा प्रवाह र उपभोर्का दृविले पछाडी परेका बर्य, क्षेरहरु र सेवा प्रवाहमा सिुार र्िुय पिे 
स्वास््य संस्था पवहचाि र्री िक्साङ्कि र्िे ।  

- प्रदेश नभर रहेका स्थािीय तह, जिल्लास्तर र प्रदेशस्तरका स्वास््य काययक्रम संचालि र्िे स्वास््य 
संस्थाहरुका जिम्मेवार व्यजक्तहरुसाँर् समन्त्वय र्री सहभानर्तात्मक रुपले प्रनतवेदि तयार र्िय व्यवस्था र्िे 
। 

- प्रनतवेदि छपाई र्री प्रदेश नभरका प्रत्येक स्थािीय तह, स्वास््य कायायलय, स्वास््य सेवा ववभार् र सम्बि 
सरोकारवालाहरुलाई उपलब्ि र्राउि ुपिेछ । साथै उक्त प्रनतवेदि ववद्यतुीय ढााँचामा तयारर्री स्वास््य 
निदेशिालयको वेबसाईटमा राख्न ुपिेछ । 

- ववनियोजित बिेटको पररनिनभररही प्रचनलत नियमािसुार काययक्रम संचालि र्िुयपिेछ र बावर्यक प्रनतबेदि 
छपाई कायय पनि र्िय सवकिेछ । 

प्रदेश स्तरको सनमनत : प्रनतवेदि तयारीका लानर् देहाय बमोजिमको सनमनत हिुेछ :  

१. निदेशक, स्वास््य निदेशिालय – संयोिक 
२. आयवेुद जचवकत्सक सा वव म – सदस्य 
३. ि.स्वा.अ., सामाजिक ववकास मन्त्रालय – सदस्य 
४. स्वा.जश.अ., सामाजिक ववकास मन्त्रालय - सदस्य  
५. स्वास््य निदेशिालयका नबनभन्न काययक्रमहरु साँर् सम्वजन्त्ित Focal Person हरु 
६. स्वास््य क्षेरमा काययरत सहयोर्ी संस्थाहरू – ३ ििा  
७. त्याङ्क अनिकृत/सहायक, स्वा नि – सदस्य सजचव 

 िोट : उक्त सनमनतमा आवश्यकता अिसुार अन्त्य क्षेरबाट नबर्य ववज्ञ आमजन्त्रत र्िय सवकिेछ ।  
- आवश्यकता अिसुार प्रनतवेदि लेखि काययका लानर् काययशाला र्ोवष्ठ व्यवस्थापि एवं संचालि र्िय 

सवकिेछ ।  
- सन्त्दभय सामग्री  :  राविय बावर्यक स्वास््य प्रनतवेदि, राविय स्वास््य िीनत २०७६, HMIS      

अनभलेख तथा प्रनतवेदि लेखि : प्रादेजशक बावर्यक स्वास््य प्रनतवेदि २०७६।७७ 

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.४.१२.३, खचय शीर्यक : २२३१५  

९५. िपेाल ििस्वास््य संघ सदूुरपजिम प्रदेश शाखा माफय त ििस्वास््य पैरवी काययक्रम 

उद्दशे्य :  

- स्वास््यका सवालहरूमा चेतिा अनभववृद्घ र्िे । 
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अपेजक्षत प्रनतफल :  

- स्वस्थकर बानि व्यहोरा अवलम्बि भई रोर्को दरमा कमी आउिेछ ।  

काययक्रम संचालि ववनि :  

- स्वास््य निदेशिालयले तोवकएको संस्थालार्य बिेटको पररनिनभर हिुेर्री तोवकएको संस्थासाँर् बिेट बााँडफााँट  
सवहतको पैरवी वक्रयाकलापको प्रस्ताव नलजखत रूपमा मार् र्िे । 

- स्वास््य निदेशिालय र कायायन्त्वयि र्िे निकाय ववच वट ओ आर (TOR) सवहत सम्झौतार्री काययक्रम 
संचालि एवं व्यवस्थापि र्िे ।  

- लजक्षत समहु : स्वास््यका िीनत निमायता, सामाजिक अनभयान्त्ता, रािनिनतज्ञ, सरोकारवाला, उपभोक्ता आदद । 

- श्रोत व्यजक्त : स्वास््य क्षेरमा लामो अिभुव प्राप्त व्यजक्तहरू । 

- सन्त्दभय सामग्री : संघ, प्रदेशबाट सम्प्ररे्ण र्रीएका सामग्रीहरू ।  

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय कैलाली । 

अनभलेख तथा प्रनतवेदि लेखि : काययक्रम सम्पन्न फोटो सवहतको काययसम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ ।  

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.१२७९, खचय शीर्यक : २२५२२  

९६. सडक दघुयटिा न्त्यूिीकरण सम्बन्त्िी सचेतिा काययक्रम 

उद्दशे्य :  

- सडक दघुयटिा सम्बजन्त्ि सचेतिा बढार्य हिु सक्िे सम्भाववत दघुयटिा घटाउिे ।  

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- सडक सरुक्षाका सकारात्मक वािी व्यहोरा अवम्बि र्रीएको हिुेछ ।  

काययक्रम संचालि ववनि :  

- सडक दघुयटिासाँर् सम्बजन्त्ित सरोकारवालाहरूसाँर् सडक दघुयटिा सम्बजन्त्ि अन्त्तरवक्रया र्ोवष्ठ संचालि र्िे 
। 

- काययक्रम संचालि एवं व्यवस्थापि र्दाय बिेटको पररनि नभर रही प्राथनमकरणको आिारमा र्ोष्ठी, सन्त्देश 
मलुक सामग्री उत्पादि, ववतरण र्िय सवकिेछ ।  

- सडक दघुयटिा सम्बजन्त्ि सचेतिा सन्त्देश सामग्रीहरू िस्तै : जस्टकर, होनडङ्ग बोडय, नभिेलेखि आदद उत्पादि, 
छपार्य तथा ववतरण र्िय सवकिेछ । 

- लजक्षत समहु : ट्रावफक प्रहरी, यातायात व्यवसायका पदानिकारीहरू, सरुक्षा निकाय, संचारकमी, सवारी 
चालक र सहयोर्ी र अन्त्य सरोकारवालाहरू । 

- श्रोत व्यजक्त : ट्रावफक प्रहरी, जचवकत्सक, ििस्वास््यकमी । 

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय कैलाली । 

अनभलेख तथा प्रनतवेदि लेखि : काययक्रम सम्पन्न भए पिात फोटो सवहतको काययसम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ । 

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.३९३, खचय शीर्यक : २२५२२  

९७. स्वास््य सम्बन्त्िी सूचिा सन्त्देश वटभी तथा ववितुीय संचारका माध्यमबाट प्रशारण 

उद्दशे्य :  

- प्रदेश तथा जिल्लामा रहेका वट भी तथा ववितुीय संचारका माध्यममा स्वास््य सम्बन्त्िी सन्त्देश उत्पादि, 
प्रकाशि तथा प्रसारणर्री ििचेतिा अनभववृि र्िे । 

- आम ििताको स्वास््य व्यवहारमा सकारात्मक पररवतयिल्याई स्वस्थकर िीवियापिका लानर् उत्प्ररेरत र्िे 
। 



 

64  स्वास््य निदेशिालय डोटीको काययक्रम संचालि मार्यदशयि २०७७/७८, सामाजिक ववकास मन्त्रालय कैलाली   

 

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- आम िार्रीकमा स्वास््य सम्बजन्त्ि सचेतिा अनभवदृद हिुकुा साथै बािीव्यवहारमा पररबतयि आएको हिुेछ । 

काययक्रम संचालि ववनि :  

- प्रजचलत कािूिको पररनि नभर रवह काययक्रममा ववनियोजित बिेट स्वास््य सन्त्देश उत्पादि, स्वास््य 
सम्बजन्त्ि डकुमेजन्त्ट्र बिाउि, वट भी, एफ.एम. र अन्त्य ववितुीय संचार माध्यमबाट सन्त्देश प्रशारण र्िय र 
सूचिा संचार सम्बजन्त्ि अन्त्य आवश्यक कायय र्िय खचय र्िय सवकिेछ ।  

- प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत वावर्यक बिेटको पररनि नभररही स्वास््य सन्त्देश उत्पादि, प्रकाशि एवं प्रसारण 
र्िे संचार माध्यमको संख्या, सन्त्देशको ववर्यवस्त ु र सोको उत्पादि, प्रनत र्वपसोड भकु्तािी ददिे रकमको 
बााँडफााँटर्री प्रचनलत नियमािसुार सम्झौता र्री काययक्रम संचालि र्िुयपिेछ । 

- सन्त्दभय सामग्री : संजघय एवं प्रदेशमा स्वास््य सम्बजन्त्ि उत्पाददत सूचिा संचार सामग्रीहरू  

अनभलेख तथा प्रनतवेदि लेखि : तयार पाररएका स्वास््य सन्त्देश 

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.३९४, खचय शीर्यक : २२५२२  

९८. म स्वस्थ मेरो प्रदेश स्वस्थ काययक्रम 

पररचय :  

म स्वस्थ मेरो प्रदेश स्वस्थ एक स्वास््य प्रबियि अनभयाि हो । िीविशैलीमा आिाररत रोर्को असर ददि प्रनतददि 
बढ्दै र्र्यरहेको छ र त्यस्ता रोर्हरूको भार एवं मतृ्यलुार्य कमी ल्याउि नबनभन्न स्वास््य प्रबियि काययक्रमहरू आम 
िार्रीकसम्म पयुायउि ुपिे देजखन्त्छ । 
उद्दशे्य :  

- आम िार्रीकहरूलार्य आफ्िो स्वास््य प्रनत सिर् बिार्य स्वस्थकर बानि व्यहोरा अवलम्बि र्िय प्ररेरत र्िे 
।  

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- आम िार्रीकले स्वस्थकर बानि व्यहोरा अवलम्बि र्रेको हिुेछि । 

- िसिे रोर्को भारदर र यसबाट हिुे मतृ्यदुरमा कमी आउिेछ । 

बिेट खचयको प्राविाि :  

- यस शीर्यक अन्त्तर्यत प्रादेजशक ििचेतिा मूलक अनभयाि संचालि र्रीिेछ । 

- निदेशिालयले यस प्रदेशमा रहेका मखु्य मखु्य ििस्वास््यका समस्याहरु न्त्यूिीकरण र्िे खाल्का 
र्नतववनिहरु संचालि र्िुयपिेछ । 

- मन्त्रालयको सम्बजन्त्ित महाशाखा संर् समन्त्वयर्री "ििस्वास््य सप्ताह" मिाउि ुपिेछ । 

- ििस्वास््य सप्ताहको लानर् मवहिा र हप्ता मन्त्रालयले तोके बमोजिम हिुेछ । 

- मखु्य ७ वटा ििस्वास््यका समस्याहरुलाई सम्बोिि हिुेर्री, बढी प्रनतफल आउिे र्री, संचार माध्यमको 
भररपणुय सदपुयोर् हिुेर्री, कम लार्त लाग्िे खाल्का र्नतववनिहरु संचालि र्िुयपिेछ । 

- ििस्वास््य सप्ताहको अविारणा पर बिाई मन्त्रालयबाट स्वीकृत र्राई आवश्यक काययहरु र्िुयपिेछ ।        

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय कैलाली । 

अनभलेख तथा प्रनतवेदि लेखि :  हरेक र्नतववनि सम्पन्न भए पिात फोटोसवहतको प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ । यसरी 
अनभयािको क्रममा जक्लनिक संचालिबाट प्राप्त भएको त्याङ्कलार्य व्यवस्थापि र्री सरोकारवालसाँर् आदाि प्रदाि 
र्िुयपिेछ ।  

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.९०५, खचय शीर्यक : २२५२२  
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९९. प्रदेश स्तरीय एक स्वास््य रणिीनत कायायन्त्वयिका लानर् मािव एवं पश ुस्वास््य, वातावरण र कृवर् ववज्ञ सजम्मनलत 
प्रदेश स्तरीय बहआुयानमक ववशेर्ज्ञ सम्मेलि 

पररचय :   

वव्वसस्तरमा िेपाल सदस्य राि रहेको वव्वस पश ुस्वास््य संर्ठि, संयकु्त राि संघको खाद्य तथा कृवर् संर्ठि र वव्वस 
स्वास््य संर्ठि नबच एक स्वास्थ अविारणा (वाि हेल्थ एप्रोच) मा कायय र्िय भएको नरपजक्षय समझदारी अिसुारको 
राविय दावयत्व पूरा र्िय र िेपालको संवविािको िारा ५१ को खण्ड (ि) मा उल्लेजखत िार्रीकका आिारभतू 
आवश्यकता सम्बजन्त्ि िीनतको  कायायन्त्वयि र्िय ििस्वास््य, पश ुस्वास््य तथा वातावरणीय स्वास््यका निकायबाट 
समन्त्वयात्मक रूपमा कायय र्िय िेपाल सरकारले यो एक स्वास््य रणिीनत २०७६ स्वीकृत र्रेको छ । सोही 
अिरुूप पैरवी र संचारका निजम्त प्रदेश सरकारबाट एक स्वास््य रणनिनत सम्मेलिका लानर् बिेट व्यवस्थापि र्रेको 
छ ।  
उद्दशे्य :  

- प्रदेश स्तरमा एक स्वास््य अविारणाको पैरवी र्िे । 

- समन्त्वय र सहकाययको लानर्  बहपुजक्षय सरोकारवालाहरू नबच संिाल स्थापिा र्िे । 

- स्वास््यका सवालहरूका बारेमा अपडेट र्िे (प्रदेश, राविय र अन्त्तराविय) । 

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- बह ुनिकाय तथा क्षेरसाँर् स्वास््यको पैरवी हिुे र अन्त्य क्षेरमा स्वास््य प्राथनमकतामा पिे ।  

बिेट खचयको प्राविाि :  

- सम्मेलि आयोििा तथा व्यवस्थापि खचय 
- सम्मेलिका लानर् आवश्यक सामग्री व्यवस्थापि 

- सम्मेलि तयारी बैठक खचय 
- श्रोत व्यजक्त परामशय सेवा र अन्त्य सम्मेलिसाँर् सम्बजन्त्ित कायय र्िय  

काययक्रम संचालि ववनि :  

- निदेशिालयले सम्मेलि व्यवस्थापि र्ियका लानर् आवश्यकता अिसुार सनमनत/उपसनमनतहरू र्ठि र्री 
आवश्यक काययहरू र्िे । 

- सम्मेलि आयोििा र्िुय पूवय सम्मेलिको प्रस्ताववत बिेट सवहतकतको कायय योििा, अविारणा पर तयार 
र्री कायायलय प्रमखुबाट स्वीकृत र्राउि ुपिेछ ।  

- सम्मेलिमा एक स्वास््य रणनिनतसाँर् सम्बजन्त्ित सवाललार्य उठाि र्िय : प्रस्तनुतकरणहरू, नभनडयो सो, 
प्यािल छलफल, पोिर प्रस्तनुतकरण आदद िस्ता ववनिहरू अपिाउि ुपिेछ । 

- सम्मेलिमा केजन्त्रय, प्रादेजशक र स्थािीय तहबाट सहभार्ीता र्राउि ुपिेछ । 

- सहभार्ीहरू : रािनिनतक पदानिकारी, नबर्य ववज्ञ, निनत निमायता, उद्योर् व्यवसायी, शैजक्षक पेशाकमी, 
स्वास््यकमी, सरकारी, रै्र सरकारी, नििी संस्थामा काययरत व्यजक्तहरू, समाि सेवी, िार्रीक समाि 
अर्वुाहरू, संचारकमीहरू र अन्त्य सरोकारवालहरू । 

- सन्त्दभय सामग्री : प्रदेश, राविय तथा अन्त्तराविय स्तरमा, एक स्वास््य रणनिनत साँर् सम्बजन्त्ित दस्तावेिहरू 
। 

- समयावनि : २ ददि 

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय कैलाली । 

अनभलेख तथा प्रनतवेदि लेखि :  वक्रयाकलाप सम्पन्न भए पिात फोटो सवहतको कायय सम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ 
।  

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.९०७, खचय शीर्यक : २२५२२  
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१००. ९ वटै जिल्लामा सजियकल र नबशेर्ज्ञ सेवा सवहतको स्वास््य जशववर 

उद्दशे्य :  
- सदूुरपजिम प्रदेशका ९ वटै जिल्लामा सजियकल तथा नबशेर्ज्ञ स्वास््य सेवाको पहुाँच पयुायउिे । 

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- स्वास््य सेवाबाट बजञ्चत दरु्यम क्षेरका ििताले नबशेर्ज्ञ स्वास््य सेवाको उपभोर् र्िे छि ् र स्वास््य 
स्तरमा सिुार हिुे छ । 

काययक्रम संचालि ववनि  :  
- यस जशर्यक अन्त्तरर्त ववनियोजित बिेटबाट अस्पताल स्तरमा नबशेर्ज्ञ सवहतको सजियकल सेवा प्रदाि र्िे 

जशववर संचालि र्िुयपिेछ ।  
- निदेशिालयले पहाडी जिल्लाका अस्पतालहरूलार्य पराचारर्री तहााँ आवश्यक सजियकल सेवाको वववरण मार् 

र्िुयपिेछ ।  
- मार् भए बमोजिम सजियकल सेवा उपलब्ि र्राउि प्रादेजशक स्तरका अस्पताल वा अन्त्य सेवा प्रदायकसाँर् 

प्रचनलत नियमािसुार सम्झौतार्री स्वीकृत बिेको पररनि नभर रवह जशववर संचालि र्िय सवकिछे ।  
- जशववर संचालि र्िे समय, ददि र स्थाि निदेशिालयले सामाजिक ववकास मन्त्रालय संर् समन्त्वय र्रर तय 

र्िय पिेछ ।  
- जशववर संचालि हिु ु पूवय कजम्तमा १५ ददि अर्ावै जशववरमा उपलब्ि हिुे सेवाको बारेमा स्थािीय संचार 

माध्यमबाट प्रचार प्रसार र्िुयपिेछ । सोको जिम्मा सम्बजन्त्ित अस्पतालहरूको हिुेछ ।  
- ववनियोजित बिेटबाट आवश्यकता अिसुार और्नि, औिार उपकरण, ििशजक्त तथा यातायात व्यवस्थापि, 

दैनिक भ्रमण भिा, खािा खािा लर्ायतका जशर्यकमा खचय र्िय सवकिेछ ।  
- सम्बजन्त्ित अस्पतालमा जशववरको पूवय तयारीको लानर् बवढमा १० हिार रकम यसै शीर्यकबाट खचय र्िय 

सवकिेछ । 

- जशववरको स्थाि छिौट भर्य सकेपनछ मन्त्रालय र अन्त्य सरोकारवाला निकायमा िािकारी र्राउि ुपिेछ ।   
अनभलेख तथा प्रनतबेदि : काययक्रममा सेवा नलि आएका सेवाग्राहीको वववरण राख्न ुपिेछ र कायय सम्पन्न प्रनतबेदि 
पेश र्िुयपिेछ ।  
अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय कैलाली । 

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.१२८८, खचय शीर्यक : २२५२२  

१०१. वप एच र्य ओ नस (PHEOC) संचालि तथा व्यवस्थापि खचय 
उद्दशे्य :  

- PHEOC लाई प्रभावकारी रुपले संचालि र्ियको लानर् आवश्यक पिे सामग्री, ििशजक्त र अन्त्य आवश्यक 
सामग्रीको व्यवस्थापि र्िे । 

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- प्रादेजशक HEOC बाट सम्पादि हिुे र्नतववनिहरु प्रभावकारी रुपले संचालि हिुेछि ्।  
- प्रदेश नभर हिुसक्िे स्वास््य आपतकालीि तथा महामारी िस्ता घटिाहरुको समयमै सूचिा संकलि भर् 

उक्त समस्याहरुको समयमै प्रभावकारी व्यवस्थापि हिुेछ । 

काययक्रम संचालि ववनि :  

- आ.व. २०७७/०७८ को सरुुमै PHEOC लाई प्रभावकारी रुपले संचालि र्ियको लानर्  बिेटको पररनि 
नभररवह आवश्यक ििशजक्त, सामग्रीहरूको योििा बिार्य कायायलय प्रमखुबाट स्वीकृतर्री काययक्रम 
संचालि र्िे ।  
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- PHEOC व्यवस्थापि एवं सरसफार्यका लानर् ििशजक्त व्यवस्थापि र्िय बवढमा ३ लाख खचय र्िय सवकिेछ 
।  

- HEOC मा रहेका वविनुतय उपकरणहरु िस्तै ल्यापटप, वप्रन्त्टर, फोटोकवप मेनसि ममयत र सम्भार, 
प्रशासनिक कायय संचालिको लानर्  आवश्यक पिे स्टेशिरीहरु, सोलार वजि तथा ईन्त्भटर ममयत र सम्भार, 
िेिेरेटर संचालिको लानर्  र्न्त्िि तथा िेिेरेटर ममयत सम्भार, कायायलय समयमा जचया, खािा, पािी तथा 
सूचिाको लानर्  आबस्यक पिे टेनलफोि ,र्न्त्टरिेट िडाि तथा ममयत सम्भार, BGAN को मानसक शलु्क, 
PHEOC भवि सरसफाई र आवश्यक सरसामािहरु व्यवस्थापि र्िय बवढमा ७ लाख खचय र्िय सवकिेछ 
।  

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.५२४, खचय शीर्यक : २२५२२  

१०२. सपय दंश सम्बजन्त्ि सेवा प्रदायकहरुलाई तानलम   

उद्दशे्य :  

- जचवकत्सक तथा स्वास््यकमी हरुलाई सपयदंशको उपचार सम्बनि नसप तथा क्षमता अनभववृि र्िे ।  

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- नबर्ाल ुसपयको टोकाई बाट हिुे मतृ्यदुर न्त्यूिीकरण हिुेछ ।  

काययक्रम संचालि ववनि  :  

- काययक्रम संचालि र्िुयपूबय स्वास््य कायायलयहरूसाँर् समन्त्वयर्री नबर्तमा सपयदंशको उपचार सम्बजन्त्ि 
तानलम िपाएका, सपयदंशको उपचारमा संलग्ि रहेका जचवकत्सक तथा स्वास््यकमीहरुको वववरण संकलि 
र्िे ।  

- प्राप्त वववरण अिसुार आवश्यकता बमोजिम सहभार्ीहरु छिौट र्री तानलम संचालि र्िे र तानलम संचालि 
र्दाय अन्त्य निकायहरूबाट नबशेर्ज्ञ प्रजशक्षक समेत बोलाउि सवकिेछ ।  

- तानलम ददिे प्रजशक्षक बाह्य निकायबाट बोलाउि ु पिे भएमा प्रचनलत नियमािसुार नििसाँर् सम्झौता र्री 
लाग्िे खचय समेत यस काययक्रमबाट व्यहोिय सवकिेछ ।  

- तानलमको अविी ३ ददिको हिुेछ ।   

- लजक्षत समहु : अस्पताल तथा प्राथनमक स्वास््य केन्त्रमा काययरत जचवकत्सक तथा हे. अ. हरु एवं िेपाली 
सेिाको सपयदंश उपचार केन्त्रमा काययरत प्राववनिकहरु ।  

- श्रोत व्यजक्त : ववर्य नबज्ञ तथा तानलम प्राप्त जचवकत्सक । 

- सन्त्दभय सामग्री : सपय दंश व्यवस्थापि सम्बजन्त्ि राविय निदेजशका, २०१९  

- अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय कैलाली । 

अनभलेख तथा प्रनतवेदि : काययक्रम सम्पन्न भए पिात फोटो सवहतको काययसम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ ।  

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.५२६, खचय शीर्यक : २२५२२  

१०३. प्रदेश स्तरीय परकार अन्त्तरवक्रया 
उद्दशे्य :  

- प्रमखु स्वास््य उपलब्िी,  लक्ष्य, प्रर्नत, समस्या तथा चिुौतीहरु बारे परकारहरुसाँर् अन्त्तरवक्रया र्िे । 

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- प्रदेश स्तरको स्वास््य अवस्था सम्बजन्त्ि वववरणहरु सावयिानिक भएको हिुेछ । 

- समग्र स्वास््यको चेतिामा अनभववृद्घ भर्य सकारात्मक स्वास््यको लानर् पहल भएको हिुेछ ।  

काययक्रम संचालि वविी :  
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- प्रदेश भररको स्वास््य क्षेरको अियबावर्यक र वावर्यक सनमक्षा पिात प्रदेशस्तरीय परकार अन्त्तरवक्रया 
काययक्रम संचालि र्िुयपिेछ ।  

- आ.ब. का स्वास््य क्षेरका काययक्रमहरू, स्वास््य अवस्था र चिुौतीहरु, सम्भाविा/अवसरहरू र भावव 
योििाको बारेमा स्वास््य निदेशिालय र सामाजिक ववकास मन्त्रालयले प्रस्तनुतकरण र्िुयपिेछ ।  

- निदेशिालयले प्रदेश स्तरीय परकार महासंघसाँर् समन्त्वय र्री काययक्रम संचालि र्िुयपिेछ ।  

- काययक्रमको अवनि बवढमा १ ददिको हिुेछ । 

- लजक्षत समहु : प्रदेशमा वक्रयाजशल संचारकमीहरु ।  

- सन्त्दभय सामग्री : स्वास््य व्यवस्थापि सूचिा प्रणाली प्रनतवेदि, स्वास््य ऐि तथा िीनतहरु ।        

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय कैलाली । 

अनभलेख तथा प्रनतबेदि : काययक्रम सम्पन्न भए पिात फोटो सवहतको काययसम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ । 

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.५२७, खचय शीर्यक : २२५२२  

१०४. PHC मा िीविशैली व्यवस्थापि काययक्रमका लानर् आवश्यक सामग्री व्यवस्थापि (नबनभन्न िनडबनुड यकु्त 
तेलहरू, रसायि और्नि र अन्त्य व्यवस्थापवकय सामािहरू) 
उद्दशे्य :  

- प्राथनमक स्वास््य केन्त्रमा आउि ेसेवाग्राहीलाई िीविशैली व्यबस्थापि सम्बजन्त्ि आयवेुद सेवा प्रदाि र्िे 
। 

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- PHC मा िीविशैली व्यबस्थापि काययक्रम प्रभावकारी रुपमा संचालि र्िय आवश्यक सामग्री व्यबस्थापि 
भएको हिुेछ । 

काययक्रम संचालि ववनि :  

- स्वास््य निदेशिालयले आयवेुद काययक्रम लार् ुभएको प्राथनमक स्वास््य केन्त्रसाँर् जिल्ला आयवेुद स्वास््य 
केन्त्र माफय त समन्त्वयर्री आवश्यक सामग्री र और्निको सूची तयार र्िे । 

- प्रचनलत ऐि कािूिको पररनि नभर रवह आवश्यक सामग्री खररद र्री सम्बजन्त्ित संस्थामा ववतरण र्िे ।  

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय कैलाली । 

अनभलेखि तथा प्रनतवेदि : मार् फारम, हस्तान्त्तरण फारम, दाजखला । 

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.१२७६, खचय शीर्यक : २२५२२  

१०५. आयवेुद काययक्रमको सेवा सम्बन्त्िी प्याकेि निमायण, जक्लनिकल प्रोटोकल नििायरण तथा संदेशमूलक सामग्री 
निमायण तथा अिरु्मि सहयोर् 

यस जशर्यक अन्त्तरर्त ववनियोजित बिेट वक्रयाकलाप अिसुार आवश्यकता र औजचत्यताका आिारमा बााँडफााँड र्री 
काययक्रम संचालि र्िुयपिेछ ।  

क. आयवेुद काययक्रमको सेवा सम्बजन्त्ि प्याकेि निमायण 

उदेश्य:   

- आयवेुद स्वास््य संस्थाबाट सेवाप्रदाि र्रीिे आयवेुद र योर् सम्बन्त्िी सेवाहरुको प्याकेि निमायण र्री सबै 
संस्थाबाट समाि प्रवक्रयाद्वारा सेवा प्रवाह र्िे । 

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- आयवेुद स्वास््य संस्थाहरुबाट समाि रुपमा आयवेुद सेवा काययक्रम र रोर् ववशेर्मा योर् (Therapeutic 
Yoga) संचालि हिुेछ । 

काययक्रम संचालि ववनि :  
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- स्वास््य निदेशिालयको सम्बजन्त्ित शाखाले प्रदेशनभरका आयवेुद जचवकत्सक, योर्ववज्ञ, आयवेुद 
सम्बजन्त्ि ववज्ञ र सरोकारवालाहरुको सहभानर्ता हिुे र्री मन्त्रालयको सम्बजन्त्ित महाशाखासाँर् समन्त्वय 
र्री काययशाला संचालि र्िे । 

- काययशालाको काययतानलका (स्थाि, नमनत र समय समेत) अिसुार छलफल हिुे ववर्य बस्तकुो सूची, 
सहभार्ी (प्रजशक्षक, सहभार्ी र व्यवस्थापक समूह) को संख्या, काययक्रममा हिुे अिमुानित रकमको 
जशर्यकर्त वववरण कायायलय प्रमखुबाट स्वीकृत र्राउिे। 

- काययक्रममा आउिे आयवेुद ववज्ञ र योर् नबज्ञले आयवेुद र योर् सेवा प्रबियि सम्बजन्त्ि सन्त्दभय सामग्री 
सवहतको प्रस्तनुतकरण बिाएर ल्याउिपुिेछ । योर् सम्बजन्त्ि प्याकेि निमायण र्दाय रोर् अिसुारको 
योर्लाई आिार बिाउिपुिेछ । 

- काययक्रम सम्पन्न पिात आयबेुद काययक्रमको सेवा सम्बजन्त्ि प्याकेिको  मस्यौदा तयार र्री 
स्वीकृनतको लानर् सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा पठाउि ुपिेछ ।  

- लजक्षत समहु : आयवेुद र योर् नबज्ञ । 

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय कैलाली । 

ख. वकजल्िकल प्रोटोकल निमायण 

उद्दशे्य : 
- आयवेुद स्वास््य संस्थामा आउिे नबरामीहरुको रोर् निदाि पिात ददईिे आयवेुद और्िीहरुको रोर् ववशेर्मा 

उपचार पद्घनतमा एकरूपता ल्याउिे ।  

- आयवेुद और्निहरुको र्णुस्तर सम्बजन्त्ि सरोकारवालासाँर् छलफलर्री और्िी खररद र्दाय र्णुस्तरीय आयवेुद 
और्नि खररद काययमा सहयोर् पगु्िे । 

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- सेवाग्राहीहरुले र्णुस्तरीय आयवेुद और्िी पाउिेछि । 

- सबै आयवेुद स्वास््य संस्थाबाट समाि उपचार आचार संवहता (treatment protocal) लार् ुहिुेछ । 

काययक्रम संचालि ववनि :  

- काययशालाको काययतानलका (स्थाि, नमनत र समय समेत) अिसुार छलफल हिुे नबर्यबस्तकुो सूजच, सहभार्ी 
(प्रजशक्षक, सहभार्ी र व्यवस्थापक समहु) को संख्या र काययक्रममा खचय हिुे अिमुानित रकमको शीर्यकर्त 
वववरण कायायलय प्रमखुबाट स्वीकृत र्राउिे । 

- आयवेुद और्िालय र आयवेुद स्वास््य केन्त्रका प्रमखु, प्रदेश स्वास््य आपूनतय व्यबस्थापि केन्त्र, सामाजिक 
ववकास मन्त्रालय, आयवेुद नबभार् र अन्त्य सरोकारवालाहरूको उपजस्थनतमा आयवेुद और्िीको र्णुस्तर 
नियन्त्रण (quality control) र आयवेुद स्वास््य संस्थाबाट रोर् ववशेर्मा समाि उपचार आचार संवहता 
(traetment protocal) को नबर्यबस्त ुबिाई छलफल र्रेर और्िी उपचार आचार संवहताको प्याकेि निमायण 
र्िे । 

- सदूुरपजिम प्रदेशमा आयवेुद स्वास््य संस्थाहरुमा सेवा नलि आउिे सेवाग्रवहहरुमा देजखएका मखु्य १० वटा 
रोर्को उपचार पद्घनतमा आचारसंवहता बिाउिे । 

- और्नि खररद र्दाय और्नि र्णुस्तर सम्बजन्त्ि व्यबस्था अन्त्तर्यत चणूय और्िी, र्गु्र्लु/ुवटी, भष्म/वपवि, 
लौह/मंडूर, मल्हम एवं तेल आदद और्निहरुको पररक्षण सम्बजन्त्ि व्यबस्थाको मापदण्ड बिाउिे। 

- आयवेुद स्वास््य प्रमखुहरुले सम्बजन्त्ित नबर्यबस्तकुो प्रस्तनुतकरण सवहत सहभानर् हिु निदेशिालयले पराचार 
र्िे ।  

- उपचार ववनि बिाउदा ववनभन्न चरणमा कायायशाला सम्पन्न र्रे पिातको प्याकेि व्यवजस्थत र्री छाप्िे । 

- लजक्षत समहु : आयवेुद स्वास््यकमीहरु (आयवेुद जचवकत्सक, कववराि, बैद्य र सम्बजन्त्ित सरोकारवाला) 

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय कैलाली । 

अनभलेखि तथा प्रनतवेदि : काययक्रम सम्पन्न पिात फोटोसवहतको काययसम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ । 
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र्. संदेशमलुक सामग्री निमायण तथा ववतरण 

 उदेश्य :  

- सेवाग्रावहहरुलाई िसिे रोर् नियन्त्रणको लानर् आयवेुद र अन्त्य वैकजल्पक जचवकत्साको उपयोनर्ता बारे 
िािकारी र्राउिे । 

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- आयवेुद र अन्त्य बैकजल्पक जचवकत्साको समदुाय स्तरसम्म प्रचार प्रसार हिुेछ । 

काययकम संचालि ववनि : 
- स्वास््य निदेशिालय र मन्त्रालयको सम्बजन्त्ित महाशाखाको प्राववनिक वटम बसेर ववर्यवस्त ुछिौट र्िे । 

- नबर्यबस्त ुछलफल भईसकेपनछ आयवेुद सम्बजन्त्ि ििचेतिामूलक सामग्री निमायण, प्रकाशि र ववतरण र्िे 
। 

- उत्पाददत र प्रकाजशत नबर्यबस्तहुरु आयवेुद स्वास््य संस्थाहरुमा पठाउिे । 

घ. आयबेुद काययक्रमहरुको अिरु्मि तथा स्थलर्त अिजुशक्षण 

उद्दशे्य :  
- आयबेुद स्वास््य सेवाप्रवाह र्दाय आर्परेका समस्या तथा चिुौतीहरूमा सहजिकरण तथा पषृ्ठपोर्ण र्िे ।  

अपेजक्षत प्रनतफल : 
- आयबेुद स्वास््य सेवाप्रवाहको र्णुस्तरमा अनभववृद्घ भएको हिुेछ । 

काययक्रम कायायन्त्वयि प्रवकया : 
- स्वास््य निदेशिालयले सम्बजन्त्ित कायायलयहरुको अिरु्मि तथा सपुररवेक्षणका लानर्  चेकनलस्ट र बावर्यक 

अिरु्मि तथा स्थलर्त अिजुशक्षण कायययोििा तयार र्िुयपिेछ ।  
- आयबेुद कायायलयाहरुबाट संचालि भर्यरहेका स्वस्थ जिबि, पूवय कमय, पन्त्च कमय, योर् जशक्षा, िेष्ठ िार्रीक 

लर्ायतका सेवाहरु प्रभावाकारी रुपमा संचालि र्िय सहयोर् र्िे । 

- काययक्रमर्त रुपमा एकरुपता ल्याउि कायायलयका कमयचारीहरु र अिरु्मिकतायहरुले छलफल र्री पहल 
र्िे । 

- स्वास््य सम्बजन्त्ि अन्त्य बिेट नबनियोिि िभएका अत्यावश्यक कायय र्िय प्रचनलत ऐि कािूिको पररनि 
नभररवह यस शीर्यकबाट खचय र्िय सवकिेछ ।   

    अनभलेखि तथा प्रनतवेदि : काययक्रम सम्पन्न पिात फोटोसवहतको काययसम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ ।  

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड :  २.७.२२.५७८, खचय शीर्यक : २२५२२  

 

१०६. अस्पताल व्यवस्थापि सनमनत अध्यक्ष एवं अस्पताल प्रमखुहरूसाँर्को सनमक्षा काययक्रम 

उद्दशे्य :  
- अस्पताल व्यवस्थापि सनमनत अध्यक्ष र अस्पताल प्रमखुहरुसाँर् अस्पतालका सवल पक्ष, चिुौतीहरू र सिुार 

र्िुय पिे पक्षहरूको सनमक्षा र्िे । 
अपेजक्षत प्रनतफल :  

- अस्पताल व्यवस्थापि सनमनत र अस्पताल प्रशासिको व्यवस्थापकीय क्षमतामा सिुार भर्य आमिार्रीकको 
उपचार सेवा उपभोर्मा ववृद्घ भएको हिुेछ ।  

काययक्रम संचालि ववनि  :  
- स्वास््य निदेशिालयले काययक्रम र्िुयपूवय प्रस्तनुतकरणको ढााँचा तयारर्री सम्बजन्त्ित निकायमा पठाउिे ।  
- सनमक्षा काययक्रमको समयावनि २ ददिको हिुेछ ।   
- ववनियोजित बिेट प्रचनलत नियमािसुार बााँडफााँटर्री खचय र्िुयपिेछ ।  
- श्रोत व्यजक्त : सामाजिक ववकास मन्त्रालय, स्वास््य सेवा ववभार् उपचारात्मक सेवा महाशाखा ।  
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अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय कैलाली । 
अनभलेख तथा प्रनतबेदि : काययक्रम सम्पन्न पिात फोटो सवहतको प्रनतवेदि पेश र्ियपिेछ । 
बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.५१७, खचय शीर्यक : २२५२२  

 १०७. न्त्यूितम सेवा मापदण्ड काययक्रमको ररभ्य ुतथा योििा तिुयमा 
उद्दशे्य :  

- प्रदेश नभरका सबै अस्पतालको सेवा र्णुस्तर बढाउि सबै अस्पतालहरुमा लार् ुर्रीएको न्त्यूितम सेवा 
मापदण्ड काययक्रमको सनमक्षा र्िे र आर्ामी कायय योििा बिाउिे । 

अपेजक्षत प्रनतफल : 
- प्रदेशका सबै अस्पतालहरूको सेवा र्णुस्तरको सिुारको लानर् आवनिक योििा तयार हिुेछ । 

- न्त्यिुतम सेवा मापदण्डमा आिाररत रही अस्पतालहरुले प्रदाि र्िे सेवाको र्णुस्तर ववृि हिुेछ ।  

काययक्रम संचालि ववनि :  

- न्त्यिुतम सेवा मापदण्ड लार् ुभएका सबै अस्पतालहरुलार्य र्त आ.ब. मा न्त्यूितम सेवा मापदण्ड लार् ु
र्री सेवा र्णुस्तर ववृि र्िय संचानलत वक्रयाकलाप झजल्किे र्री तयार पारीको प्रस्ततुीकरण ढााँचा सबै 
अस्पतालमा पठाउिे र सोही प्रस्तनुतकरणको आिारमा प्रदेश स्तरीय सनमक्षा काययक्रम र्िे । 

- अस्पतालको थप र्णुस्तर कायम र्िय आवश्यक कायययोििा तयार र्िय लर्ाउिे । 

- काययक्रममा अस्पतालको मे स,ु काययक्रम योििा हेिे फोकल व्यजक्तको सहभानर्ता हिुेर्री प्रदेश 
स्तरमा २ ददिे सनमक्षा काययक्रम संचालि र्िे ।   

- श्रोत व्यजक्त : उपचारात्मक सेवा महाशाखा प्रमखु वा प्रनतनिनि, न्त्यूितम सेवा मापदण्ड श्रोत व्यजक्त, 
मेनडकल अनिकृत । 

- सन्त्दभय सामग्री : न्त्यिुतम सेवा मापदण्ड अिरु्मि चेक नलस्ट । 

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय कैलाली ।  

अनभलेख तथा प्रनतवेदि लेखि : काययक्रम सम्पन्न पिात फोटो सवहतको काययसम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ ।  

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.५१९, खचय शीर्यक : २२५२२  

१०८. र्णुस्तरीय सेवा प्रवाहका लानर् अस्पताल स्तरीय न्त्यूितम सेवा मापदण्ड काययक्रमको अिरु्मि, अिजुशक्षण एवं 
फलोअप 

उद्दशे्य :  

- अस्पतालबाट प्रवाह र्रीिे सेवाहरूको र्णुस्तर सिुार र्िे ।  

- र्णुस्तरीय सेवा प्रदाि र्िे क्रममा आर्परेका समस्याहरू पवहचाि र कायययोििा तयार र्िे ।   

अपेजक्षत प्रनतफल : 
- र्णुस्तररय स्वास््य सेवाप्रवाह र्ियका लानर्  अस्पताल तयार भएको हिुेछ ।  

- अस्पतालले प्रदाि र्िे सेवामा सेवा ग्रावहको पहुाँच र उपभोर्मा बवृद्घ हिुेछ ।  

काययक्रम संचालि ववनि : 
- स्वास््य निदेशिालयले न्त्यूितम सेवा मापदण्ड अिरु्मि, अिजुशक्षण एवं फलोअप र्िुयपिे अस्पतालहरूको 

वववरण अध्यावनिक र्री बावर्यक कायययोििा बिाउिे छ । 

- न्त्यूितम सेवा मापदण्डको श्रोत व्यजक्तको व्यवस्थापिर्री हरेक अस्पतालमा ६/६ मवहिाको फरकमा २ 
पटक र्िुयपिेछ ।  

- स्वास््य निदेशिालयबाट कजम्तमा २ ििा न्त्यूितम सेवा मापदण्ड श्रोत व्यजक्तको व्यवस्थापि र्री सबै 
अस्पतालमा पठार्य २ ददिे काययक्रम संचालि र्रीिेछ । 

- आवश्यकता अिसुार काययक्रम संचालि र्िय प्रदेश नभर वा बावहरबाट श्रोत व्यजक्तको व्यवस्थापि र्िय 
सवकिेछ ।  
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- लजक्षत समहु : मे स,ु जचवकत्सक, िसय, अस्पताल व्यवस्थापि सनमनतका पदानिकारीहरू र अन्त्य अस्पतालका 
सम्बजन्त्ि कमयचारीहरू । 

- सन्त्दभय सामग्रीीः न्त्यिुतम सेवा मापदण्ड अिरु्मि चेकनलि । 

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय, स्वास््य निदेशिालय । 

अनभलेख तथा प्रनतवेदि लेखि : काययक्रम सम्पन्न पिात फोटो सवहतको प्रनतवेदि । 

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.५२०, खचय शीर्यक : २२५२२  

१०९. न्त्यूितम सेवा मापदण्ड काययक्रमको लानर् श्रोत व्यजक्त क्षमता अनभववृद्घ काययक्रम 

उद्दशे्य :  

- प्रदेश तथा जिल्ला स्तरमा न्त्यूितम सेवा मापदण्ड श्रोत व्यजक्त तयार र्िे । 

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- अस्पतालहरूको न्त्यूितम सेवा मापदण्ड अिरु्मिका लानर् श्रोत व्यजक्त तयार हिुेछि ्।  

- अस्पताल देजख स्वास््य संस्थामा र्णुस्तरीय सेवा प्रवाह हिु सहयोर् पगु्िेछ ।  

काययक्रम संचालि ववनि :  

- ववनियोजित बिेट प्रचनलत नियमािसुार तानलम व्यवस्थापि एवं संचालि र्िय, तानलम सामग्री/मोड्युल 
छपार्य र्िय र तानलमसाँर् सम्बजन्त्ित अन्त्य आवश्यक कायय र्िय खचय र्िुयपिेछ ।  

- तानलम प्राप्त तथा एम एस एस मा कायय अिभुव भएका जचवकत्सक, ििस्वास््य अनिकृत, स्वास््य जशक्षा 
अनिकृत तथा स्वास््यकमीहरुलाई सहिकतायको रुपमा छिौट र्िुयपिेछ ।  

- आवश्यकता अिसुार बाह्य सहिकतायको रुपमा सेवा करार सम्झौताबाट व्यवस्थापि र्िय सवकिेछ 

- काययक्रमको अवनि २ ददिको हिुेछ ।    

- लजक्षत समहु : अस्पताल, स्वास््य कायायलय र स्थािीय तह ।   

- श्रोत व्यजक्त : उपचारात्मक सेवा महाशाखा प्रमखु एवं प्रनतनिनि, तानलम प्राप्त जचवकत्सक, िसय, ििस्वास््य 
अनिकृत, स्वास््य जशक्षा अनिकृत र अन्त्य सम्बजन्त्ित तानलम प्राप्त स्वास््यकमी । 

- सन्त्दभय सामग्री : केन्त्रबाट तयार पाररएका MSS मोडयुलहरू । 

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय कैलाली । 

अनभलेख तथा प्रनतवेदि लेखि : काययक्रम सम्पन्न पिात फोटोसवहतको कायय सम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ ।  

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.९१३, खचय शीर्यक : २२५२२  

११०. वकटिन्त्य रोर् िस्तै मलेररया, कालािार, डेंर्,ु जचकिर्नुिया आददको निदाि सम्बजन्त्ि प्रयोर्शाला कमीलार्य 
तानलम  

उद्दशे्य :  

- मलेररया, कालािार, डेंर्,ु जचकिर्नुिया आदद वकटिन्त्य रोर्को निदािको लानर् प्रयोर्शालाकनमयको क्षमता 
अनभबवृद्घ र्िे ।  

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- मलेररया, कालािार, डेंर्,ु जचकिर्नुिया आदद वकटिन्त्य रोर्को निदािको लानर् र्णुस्तरीय िााँच सेवा 
उपलब्ि भएको हिुेछ ।  

काययक्रम संचालि ववनि  :  

- स्वास््य कायायलयसाँर् समन्त्वयर्री हाल अस्पताल, प्राथनमक स्वास््य केन्त्र, स्वास््य चौकीमा काययरत 
तानलम िनलएका प्रयोर्शाला कमीहरूलार्य सहभार्ी र्रार्य तानलम संचालि र्िे ।  
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- आवश्यक तानलम प्याकेि बिार्य ३ ददिको तानलम संचालि र्िे । 

- लजक्षत समहु : तानलम िनलएका प्रयोर्शाला कमीहरू । 

- श्रोत व्यजक्तहरु : राविय ििस्वास््य प्रयोर्शाला प्रमखु वा प्रनतनििी, तानलम प्राप्त प्रयोर्शालाकमी तथा 
काययक्रमसाँर् सम्बजन्त्ित नबज्ञ व्यजक्त । 

- सन्त्दभय सामग्री : मलेररया, कालािार, डेंर्,ु जचकिर्नुिया सम्बजन्त्ि राविय प्रयोर्शाला निदेजशका, 
प्रजस्तकरणहरू ।  

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय कैलाली । 

अनभलेख तथा प्रनतवेदि : काययक्रम सम्पन्न पिात फोटोसवहतको कायय सम्पन्न प्रनतवेदि । 

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.६१७, खचय शीर्यक : २२५२२  

१११. िेड एि मार्क्रोस्कोपी तानलम 

उद्दशे्य :  

- प्रयोर्शालामा काययरत कमयचारीहरुको र्णुस्तरीय खकार परीक्षण सम्वजन्त्ि ज्ञाि र सीप अनभबवृि र्िे  । 

अपेजक्षत प्रनतफल :   
- मार्क्रोस्कोवपक केन्त्रहरुको खकार िाच र्िे क्षमता अनभववृि भई क्षयरोर् नबरामीहरुले स्थािीय स्थािीय 

तहबाट समेत क्षयरोर् निदािको सेवा प्राप्त र्िेछि ्। 

काययक्रम संचालि ववनि :  
- स्वास््य कायायलयसाँर् समन्त्वय र्री सम्बजन्त्ित स्वास््यकमीले तानलम िपाएका मार्क्रोस्कोवपक केन्त्रहरुको 

सूची तयार र्िे ।  

- तानलम िपाएका उक्त स्वास््यकमीहरूको सहभार्ीता हिुे र्री ६ ददिे तानलम संचालि र्िे ।  

- लजक्षत समहु :  क्षयरोर् मार्क्रोस्कोवपक केन्त्रमा काययरत प्रयोर्शालाकमी ।  

- श्रोत व्यजक्त :  मे.ल्या.टे. तथा प्रादेजशक ििस्वास््य प्रयोर्शाला प्राववनिक प्रनतनििी । 

- सन्त्दभय सामग्री : राविय क्षयरोर् काययक्रम तानलम निदेजशका, प्रस्ततुीकरण  

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय कैलाली । 

अनभलेख तथा प्रनतवेदि : काययक्रम सम्पन्न पिात फोटोसवहतको काययसम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ ।  
बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.६१९, खचय शीर्यक : २२५२२ 

११२. मार्क्रोस्कोपी केन्त्रको लानर् एल क्य ुए एस तानलम  

उद्दशे्य  :  

- प्रयोर्शालाकनमयको र्णुस्तरीय खकार परीक्षण सम्वजन्त्ि ज्ञाि र सीप अनभबवृि र्िे । 

अपेजक्षत प्रनतफल :  
- मार्क्रोस्कोवपक केन्त्रहरुबाट काययक्रमले तोके बमोजिम स्लाईडहरु र्णुस्तर पररक्षणका लानर्  

पठार्िेछि । 

काययक्रम संचालि ववनि :  
- स्वास््य कायायलयसाँर् समन्त्वयर्री सम्बजन्त्ित स्वास््यकमीले तानलम िपाएका मार्क्रोस्कोवपक 

केन्त्रहरुको सूची तयार र्िे ।  

- तानलम िपाएका उक्त स्वास््यकमीहरूको सहभार्ीता हिुेर्री, कायय संपादिको आिारमा सहभार्ी 
छिौट र्री ३ ददिे तानलम संचालि र्िे । 

- लजक्षत समहु : क्षयरोर् मार्क्रोस्कोवपक केन्त्रमा काययरत प्रयोर्शाला स्वास््यकमी । 

- श्रोत व्यजक्त :  मे.ल्या.टे. प्रदेश ििस्वास््य प्रयोर्शाला प्राववनिक प्रनतनििी । 

- सन्त्दभय सामग्री :  राविय क्षयरोर् काययक्रम तानलम निदेजशका तथा प्रस्ततुीकरण ।   

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय कैलाली । 
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अनभलेख तथा प्रनतवेदि : काययक्रम सम्पन्न पिात फोटोसवहतको काययसम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुय पिेछ ।  
बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.६२०, खचय शीर्यक : २२५२२   

११३. आिारभतू मलेररया मार्क्रोस्कोवपक तानलम  

उद्दशे्य :  

- प्रयोर्शालामा काम र्िे प्रयोर्शालाकमीको मार्क्रोस्कोपीमा क्षमता अनभबवृद्घ र्िे ।  

अपेजक्षत प्रनतफल :  

- औलो रोर् निवारणको लक्ष्य हानसल र्िय सहयोर् पगु्िेछ ।   

काययक्रम संचालि ववनि :  

- स्वास््य कायायलयसाँर् समन्त्वय र्री स्वास््य संस्थामा काययरत प्रयोर्शालाकमीहरूलार्य छिौटर्री तानलम 
संचालि र्िे ।  

- अिसूुची-१ को तानलका बमोजिम ३० ददिे तानलम संचालि र्िे । उक्त तानलमको सार्यट स्वास््य 
कायायलय कंचिपरुको मार्क्रोस्कोवपक तानलम केन्त्रमा हिुेछ ।    

- श्रोत व्यजक्त : मलेररया मार्क्रोस्कोवपक तानलमका लानर् तानलम प्राप्त व्यजक्त तथा सम्बजन्त्ित क्षेरमा कायय 
अिभुव भएका व्यजक्तहरू । 

- सन्त्दभय सामग्री : औलो काययक्रमसाँर् सम्बजन्त्ित निदेजशका, प्रस्ततुीकरण । 

अिरु्मि तथा मलु्याङ्कि : सामाजिक ववकास मन्त्रालय कैलाली । 

अनभलेख तथा प्रनतवेदि : काययक्रम सम्पन्न पिात फोटोसवहतको कायय सम्पन्न प्रनतवेदि पेश र्िुयपिेछ ।  

बिेट कोड/शीर्यक : वक्रयाकलाप कोड : २.७.२२.६२४, खचय शीर्यक : २२५२२  
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अिसूुची-१  

फोटोसवहतको काययसम्पन्न प्रनतवदेिको ढााँचा  

 

(१) काययक्रमको िाम : 
(२) काययक्रमको खचय शीर्यक      कूल ववनियोजित बिेट : 
(३) काययक्रमको उद्देश्य : 
(४) काययक्रम संचालि नमनत : 
(५) काययक्रम संचालि भएको स्थाि : 
(६) सहभार्ीहरुको वववरण  : 
क्र.स. सहभार्ीको िाम पद संस्था योग्यता सम्पकय  िम्बर 

१      

२      

 

(७) प्रजशक्षक/सहिकतायहरुको वववरण : 
क्र.स. प्रजशक्षक/सहिकतायको 

िाम 

पद संस्था योग्यता/प्राप्त तानलम सम्पकय  िम्बर 

१      

२      

 

(९) काययक्रम संचालि ववनि तथा प्रवक्रया : 
(१०) काययक्रममा देजखएका समस्याहरु : 
(११) प्रजशक्षकको तफय बाट सझुावहरु : 
(१३) काययक्रमको प्रभावकारीता मलु्यांकि सम्बजन्त्ि कार्िातहरु : वप्र टेस्ट र पोस्ट टेिका िनतिाहरु, 
मडु चाटयहरु आदद । 

(१२) काययक्रम संर् सम्बजन्त्ित फोटो तथा अन्त्य कार्िातहरु (खचय सवहत) : 
 

प्रनतवेदि पेश र्िे : 
िाम :     पद :     नमनत : 
प्रमाजणत र्िे कायायलय प्रमखुको िाम तथा हस्ताक्षर : 
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अिसूुची-२  

"सदूुरपजिम प्रदेश-स्वास््य सेवा परुस्कार" मिोियिका लानर् स्वघोर्णा फारामको िमिुा 

क) आ. ब. : 
ख) कायायलयको िामीः  

र्)  कमयचारीको िाम : 
घ) पद/तह : 
ङ) समहु/उपसमहु : 
च) संकेत िं. : 
छ) स्थायी ठेर्ािा :  
ि) स्थायी नियजुक्त नमनत : 
झ) सम्पकय  िं./ईमेल :  

नबर्त दईु आ.ब.मा सम्पादि र्रेका वक्रयाकलापहरुको वववरण : 
आ.व. नस.ि. वक्रयाकलापहरु  उपलजब्ि सवहतको नबस्ततृ वववरण 
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माथी उल्लेजखत नबबरणहरु सााँचो हो । झठुा ठहरे काििु बमोजिम सहुाँला बझुलुा । 

 

आबेदकको हस्ताक्षर :                             नसफाररसकतायको िाम र हस्ताक्षर : 

 

*  परुस्कार पाउिका लार्ी योग्य हिुकुा प्रमाण तथा आिारहरु भए सो को प्रनतनलपी यसै फाराम संर् 
संलग्ि र्री पठाउिे । 

* सम्बजन्त्ित कायायलय प्रमखुले नसफाररस र्िुयपिेछ (स्थािीय तहको हकमा स्वास््य कायायलय प्रमखुले) । 

* २ वर्य अर्ाडी उल्लेखिीय काययहरु र्रेको भए सो समेत खलुाई पठाउाँि सवकिेछ ।   

 

पासपोर्ट साइजको फोर्ो 


