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स्वास््र्

कर्ािली प्रिे र् सरकार

सामाजिक र्वकास मन्त्रालर्
वीरे न्त्रनगर, सुर्खेत

समर्िगत ननिे र्न
सामाजिक र्वकास मन्त्रालर् वा अन्त्तगितका ननकार् सं बद्ध कार्िक्रमहरूको ननदििि उद्देश्र् बमोजिम
कार्ािन्त्वर्नमा प्रभावकाररता, नमतव्र्र्र्ता, एकरूपता, सुननजितता र पररर्ाममुर्खीका लानग सहिीकरर्
गराउने उद्देश्र्ले िे हार् बमोजिमको समर्िगत ननिे र्न तर्ार गररएको छ•

कार्िक्रम सम्पन्न भए पिात सामाजिक र्वकास मन्त्रालर् एवम् स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर्मा
उल्लेजर्खत कार्िक्रमको का सम्बन्त्धी प्रनतवेिन पठाउनुपनेछ ।

•

सम्बजन्त्धत कार्ािलर्हरूले वार्षिक कार्िर्ोिना तर्ार पारी अननवार्ि रूपमा सामाजिक र्वकास
मन्त्रालर् तथा ननिे र्नालर्मा पठाउनु पनेछ ।

•

हरे क चौमानसक अवनध सम्पन्न भएको १ हप्ता नभर चौमानसक प्रगनत र्ववरर् अननवार्ि रूपमा
तोर्कएको ढााँचा बमोजिम तर्ार पारी मन्त्रालर्मा पठाउनु पनेछ ।र्सरी प्रनतवेिन गिाि
प्रमुर्ख तथा उल्लेख्र् कृर्ाकलापहरूको तस्वीर र श्रव्र्दृश्र् सामग्री समेत पठाउनु पनेछ ।

•

कार्िक्रमहरू सञ्चालन गिाि नमतब्र्र्र्ता, समर्सीमा र उपलजब्धलाई र्वर्ेष ध्र्ान दिनुपनेछ।

•

आनथिक मानमला तथा र्ोिना मन्त्रालर्बाट िारी आनथिक वषि २०७९/८० को कार्िक्रम
कार्ािन्त्वर् गने अजख्तर्ारी र मागििर्िनलाई पूर्रू
ि पमा पालन गनुप
ि नेछ ।

• कार्िक्रम तथा स्वास््र् सेवाको प्रवाह एवं सेवाको प्रर्ोग बारे को र्ववरर्का आधारमा

कार्िक्रमहरुको ननर्नमत रुपमा अनुगमन गररने हुाँिा प्रिे र् तह अन्त्तगित प्रिान गररने स्वास््र्
सेवाको त्र्ाङ्कीर् र्ववरर् स्वास््र् ब्र्वस्थापन सू चना प्रर्ालीमा मानसक रुपमा प्रर्वि गनु,ि
गराउनुपनेछ । साथै अन्त्र् व्र्वस्थापन सूचना प्रर्ालीको मापिण्ड अनुसार त्र्ाङ्कको प्रर्वर्ि
तथा प्रनतवेिन गनुप
ि नेछ । प्रिे र् अन्त्तगितका स्थानीर् तहमा पनन समर्मै प्रनतवेिन तथा
सूचना प्रवाहका लानग आवश्र्क सहर्ोग, समन्त्वर् तथा सहिीकरर् गनुप
ि नेछ ।

• कार्िक्रमहरुको प्रभावकारी कार्ािन्त्वर्नका लानग आवश्र्कता अनुसार प्रार्वनधक सहर्ोग तथा
सहिीकरर्का

ननिे र्नालर्साँग

लानग
समन्त्वर्

सं घीर्
गनि

र

प्रिे र्का

सर्कनेछ

।

कार्िक्रमसाँग

साथै

सम्बजन्त्धत

प्रिे र्स्तरबाट

महार्ार्खा

आवश्र्कता

एवं

अनुसार

कार्िक्रमहरुको अनुगमन हुन सक्नेछ ।

• प्रिे र् अन्त्तगित रहेका जिल्ला तहका स्वास््र् कार्ािलर् मार्ित कार्ािन्त्वर्न गिाि प्रभावकारी
हुने कार्िक्रमहरु सोर्ह अनुरुप सञ्चालन गरी कार्िक्रमको प्रभावकारीता अनभवृर्द्ध गनुप
ि नेछ ।
साथै स्थानीर् तहहरुसाँगको समन्त्वर्मा सञ्चालन गनुप
ि ने कार्िक्रम वा स्थानीर् तहसाँग प्रत्र्क्ष
सरोकार राख्ने कार्िक्रमहरुलाई प्राथनमकरर् गरी र्ोिनाबद्ध तथा समन्त्वर्ात्मक रुपमा
सञ्चालन गनुप
ि नेछ ।

• कार्िक्रम सञ्चालनका लानग र्वननर्ोजित बिेट सम्बन्त्धमा र्स ननिे जर्कामा बााँडर्ााँटका आधार
उल्लेर्ख गररएकोमा सोर्ह बमोजिम तथा बााँडर्ााँटका आधार उल्लेर्ख नगररएकोमा कार्िक्रम
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तथा कृर्ाकलापको उद्देश्र् र अपेजक्षत लक्ष्र् अनुरुप हुने गरी आवश्र्कता तथा र्वद्यमान
ननर्मानुसार बिेटको बााँडर्ााँट गरी कार्िक्रम तथा कृर्ाकलापहरु सञ्चालन गनुप
ि नेछ।

• स्वीकृत िरबन्त्िी तथा बिेटको पररनधनभर रहेर मार सेवा सुचारूलाई प्राथनमकता दिई
तोर्कएको करार सेवामा कमिचारीको व्र्वस्थापन गनुप
ि नेछ ।करार मुकरि र गिाि सामाजिक
र्वकास मन्त्रालर्साँग समन्त्वर् गनुप
ि नेछ ।

• हालसम्म ननर्न्त्रर्मा आउन नसकेको कोनभड-१९ लगार्तका अन्त्र् महामारी तथा
महामारीिन्त्र्

रोगको अवस्थाको प्रभावकारी व्र्वस्थापन तथा ननर्न्त्रर्का लानग आवश्र्कता

अनुसार सम्बजन्त्धत स्थानीर् तहसाँगको समन्त्वर् तथा सहकार्िमा प्राथनमकताका साथ कार्िक्रम
सञ्चालन गनुप
ि नेछ ।

• आवश्र्क औषनध, औषधीिन्त्र् सामग्री तथा उपकरर्हरुको ननरन्त्तर सुननजितताका लानग
प्रभावकारी समन्त्वर्का साथै आन्त्तररक श्रोत साधनको कुर्ल पररचालन मार्ित गुर्स्तरीर्
स्वास््र् सेवा प्रवाहको सुननजिततातर्ि ध्र्ान दिनुपनेछ ।

• औषनध, औषधीिन्त्र् र उपकरर् सामग्री र्खररि गिाि सं घ र प्रिे र्बाट प्राप्त नहुने वा कम
मारामा प्राप्त हुने तथा प्रिे र् एवं स्थानीर् तहमा बर्ढ आवश्र्क हुने औषनध तथा
सामग्रीहरुलाई प्राथनमकता दिनुपनेछ । स्थानीर् तहका लानग आपूनति गररने औषधीहरुको
र्खररि सम्बन्त्धी कार्िमा िोहोरोपना नहोस भनी स्थानीर् तहहरुसाँग आवश्र्क समन्त्वर्
गनुप
ि नेछ ।

• स्वीकृत कार्िक्रम तथा प्राप्त अजख्तर्ारी अनुसारको ननिे र्न र र्खचि गिाि सावििननक र्खररि ऐन
२०६३, ननर्मावली २०६४, कर्ािली प्रिे र् आनथिक कार्िर्वनध ऐन २०७४, कर्ािली प्रिे र्
र्वननर्ोिन ऐन २०७९, कर्ािली प्रिे र् आनथिक कार्िर्वनध ननर्मावली २०७५, कर्ािली प्रिे र्
र्खचि मापिण्ड ननिे जर्का २०७५, कर्ािली प्रिे र् भ्रमर् र्खचि ननर्मावली २०७५ अनुरुप
कार्िक्रम सञ्चालन गनुप
ि नेछ । र्सका साथै आनथिक मानमला तथा र्ोिना मन्त्रालर् तथा र्स
मन्त्रालर्बाट र्स आनथिक बषिका लानग लजक्षत गरी िारी गररएका ननिे जर्का तथा
पररपरहरुको पूर्रु
ि पमा पालना गनुप
ि नेछ।

• वैिेजर्क सहार्ता समावेर् भएको कार्िक्रमको हकमा आवश्र्कता अनुसार सम्बजन्त्धत
ननकार्साँगको समन्त्वर् तथा र्स कार्िक्रम सञ्चालन ननिे जर्का बमोजिम कार्िक्रम सम्पन्न गरी
तोर्कए बमोजिमको ढााँचामा र्स मन्त्रालर् तथा ननिे र्नालर्मा प्रनतवेिन गनुप
ि नेछ ।

• कार्िक्रम सञ्चालन सम्बन्त्धमा कुनै समस्र्ा हुन गएमा वा थप प्रनबनधक सहर्ोग आवश्र्क

भएमा कार्िक्रमसाँग सं बद्ध र्स मन्त्रालर् अन्त्तगितका ननिे र्नालर्, महार्ार्खा वा र्ार्खासाँग
समन्त्वर् गनि सर्कनेछ ।

• र्स ननिे जर्कामा कार्िक्रम सञ्चालन गने ननकार् िुनसुकै तोर्कएको भएतापनन नर्ााँ कार्ािलर्
स्थापना भर्ि कार्ि सञ्चालन गनुप
ि ने भएमा नर्ााँ कार्ािलर्का लानग तोर्कने कार्िक्रम
सञ्चालनको जिम्मा सोही कार्ािलर् मार्ित नै सञ्चालन हुनेछ ।
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• स्वीकृत कार्िक्रम/ आर्ोिना सञ्चालनको लानग र्वननर्ोजित रकम र स्वीकृत बहुबषीर् स्रोत
सुननजितताको सीमा नभर रही र्खररि प्रर्क्रर्ा सुरुवात गनुि पने । र्वननर्ोजित रकम नभएको

तथा आनथिक मानमता तथा र्ोिना मन्त्रालर्बाट स्रोत सुननजितता वा बहुवषीर् स्वीकृत नभई
र्खररि प्रर्क्रर्ा गरे / गराएमा त्र्सको िार्र्त्व लेर्खा उत्तरिार्ी अनधकृत र जिम्मेवार व्र्जिले
वहन गनुप
ि नेछ ।

• स्वीकृत कार्िक्रम/ आर्ोिना कार्ािन्त्वर्नका लानग बार्षिक र्खररि र्ोिना, वीस्तृत नडिार्न

तथा लागत अनुमान, बोलपर मूल्र्ाङ्कन र स्वीकृनत सम्मका कार्ि र्थार्ीघ्र सम्पन्न गनुि पनेछ
। र्सरी ठे क्का सम्झौता गिाि ननमािर् व्र्वसार्ीको कार्िसम्पािन, सम्पन्न गरे को कामको
गुर्स्तर, कार्ि बोझ र तोर्कएको समर्मा कार्ि सम्पन्न गने आधारमा सावििननक र्खररि ऐन
बमोजिम कार्ि सम्पन्न गने व्र्वस्था नमलाउनु पनेछ ।

• बिेट सूचना प्रर्ालीमा समावेर् भएको कार्िक्रमको चौमानसक नबभािनमा सं र्ोधन गनुि पने

भएमा सम्बजन्त्धत ननकार्ले र्वषर्गत मन्त्रालर्मार्ित स्वीकृनत नलने व्र्वस्था नमलाउनु हुनेछ
।

• बिेट कार्ािन्त्वर्न गिाि प्रिे र् मन्त्रालर्गत बिेट सूचना प्रर्ाली (Province Line
Ministry Budget Information System- PLMBIS) बाट र्क्रर्ाकलाप, एकाई, रकम,
आर्ोिनाको नाम र स्थान एकीन गरी सोही बमोजिम मार कार्िक्रम सञ्चालन गनिन ु हुनेछ
। एकमुष्ठ बिेट राजर्खएको वा थपघट भएको वा र्काई र्रक परे को वा कार्िक्रम िोहोरो
परे को वा ठे गाना लगार्तका र्ववरर् गलत प्रर्वर्ि भएको भए र्क्रर्ाकलाप सं र्ोधन गराई
कार्ािन्त्वर्न गनुप
ि ने ।

• बोलपरको माध्र्मबाट गररने सावििननक ननमािर् तथा र्खररि कार्िमा र्खररि सम्झौता तोर्कए
बमोजिम काम भए नभएको ननर्नमत अनुगमन गरी सम्बजन्त्धत आनथिक वषि नभरै भिानी दिने
व्र्वस्था नमलाउनु पने ।

• प्रिे र् सरकारबाट सञ्चालन हुने कार्िक्रम र आर्ोिनामा िनप्रनतनननध, ननिका पररवार,

ननमािर् व्र्वसार्ी र राष्ट्रसेवक कमिचारी उपभोिा सनमनतमा रहन नपाउने व्र्वस्था नमलाउनु
पने ।

• बिेट तथा कार्िक्रमको बााँडर्ााँट र र्खचि गिाि प्रचनलत कानून र एकीकृत आनथिक सं केत
तथा वगीकरर् र व्र्ाख्र्ा, २०७४ (िोस्रो पररमाििन सर्हत) अनुसार गनुि हुनछ
े ।

ाँ ीगत र्खचितर्ि र्वननर्ोजि रकम चालु र्खचिमा र पुि
ाँ ीगत अनुिानमा र्वननर्ोजित रकम चालु
• पुि
अनुिानमा रकमान्त्तर गनि सर्कने छै न । कुनै कार्िक्रम वा आर्ोिना कार्ािन्त्वर्नमा रहे को

अवस्थामा र्वननर्ोजित रकम र्खचि नहुने भनी आर्ोिनामा रकमान्त्तरको लानग प्रस्ताव गनुि हुने
छै न । र्वननर्ोिन ऐन २०७९ को िर्ा ८ को उपिर्ा (३) बमोजिम एकमुि रुपमा
र्वननर्ोिन भएको रकम एक पटक बााँडर्ााँट गरे पनछ पुन: रकमान्त्तर वा कार्िक्रम सं र्ोधन
गनि ननमल्ने हुाँिा सोही अनुसार गनुप
ि ने ।
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• स्वीकृत आर्ोिना तथा कार्िक्रमको लानग नबननर्ोजित बिेटको ठे क्का वा अन्त्र् प्रर्क्रर्ाबाट
र्खररि कार्ि गिाि बिेट भन्त्िा कम लागतमा ठक्का सम्झौता वा उपभोिा सनमनतसाँग सम्झौता

भएका कारर्ले बचत हुने रकम सोही आर्ोिनाको अको ठे क्का तथा अन्त्र् नर्ााँ कार्िक्रम वा
आर्ोिनाका लानग र्खचि गनि नपाउने व्र्वस्था नमलाई र्वत्तीर् अनुर्ासन पालना गनुप
ि ने ।

• पिानधकारी र कमिचारीको पाररश्रनमक, तलव, भत्ता लगार्त उपभोग र्खचि (पोर्ाक, र्खाद्यान्न,
पानी तथा नबिुली, सञ्चार महसुल र घरभाडा) मा आगामी आनथिक वषिमा िार्र्त्व नसने गरी
र्खचि व्र्वस्थापन गनुप
ि ने ।

• स्वीकृत िरबन्त्िी तथा बिेटको पररनधनभर रहेर मार सेवा करार व्वर्स्थापन गनुपि ने । सेवा
करारको र्खचि लेख्िा र्खचि जर्षिक नं. २२४१३ बाट मार र्खचि लेख्न ु पने ।

• तलब भत्ता, पाररश्रनमक भ ुिानी गिाि अननवार्ि रुपमा स्थार्ी लेर्खा नम्बर (PAN) प्रापकले

ु ानीमा अग्रीम कर कट्टी गरी
प्राप्त गरे को हुन ु पने । आर्कर ऐनको व्र्वस्था अनुसार भि
समर्मानै कर िाजर्खलाको व्र्वस्था नमलाउनुका साथै कार्ािलर्ले अननवार्ि रुपमा e-TDS गने
व्र्वस्था नमलाउनु पने ।

• बार्षिक कार्िक्रमनभर प्रचार प्रसार गनुपि ने र्क्रर्ाकलापमा रहेका आवश्र्कता र औजचत्र्ता
पुर्ि हुने कार्िमा मार र्वज्ञापन गनुह
ि न
ु ेछ । आनथिक बषिको अन्त्त्र्मा बषिभरी भएका र्वज्ञापन
र सूचनाको अनभलेर्ख सावििननक गनुप
ि नेछ ।

• उपलब्ध िनर्जिको अनधकतम् उपर्ोग गरी कार्िसम्पािन गने व्र्वस्था नमलाउनु हुनेछ ।
र्वर्ेषज्ञ सेवा मार्ित कार्ि गराउाँिा स्पि कार्ि र्ववरर् र अवनध समेत र्खुलाई बिेट एकीन

गरे र मार नलनुहन
ु ेछ । वाह्य ननकार्/ सं स्था/ व्र्जिबाट परामर्ििाता ननर्ुजि गरी
कार्िसम्पािन गराउने प्रवृजत्तलाई ननरुत्सार्हत गनुप
ि ने ।

• नर्ााँ स्थापना हुने कार्ािलर् बाहेक सार्वकको कारर्ालर्का लानग थप कम््र्ुटर, ल्र्ापटप,

र्प्रन्त्टर, र्ननिचर तथा र्र्क्चसि र्खररि गिाि पुरानो तथा उपर्ोग र्वर्हन सामग्रीको अननवार्ि
नललाम गने व्र्वस्था नमलाउनुपने ।

• कार्ािलर्का लानग सवारी साधन र्खररि गिािनमतव्र्र्र्ताको नसद्धान्त्तलाई ध्र्ानमा रार्खी सवारी
साधन र्खररि गने र चारपाङ्ग्ग्रे सवारी साधन र्खररि गनुि पूवि आनथिक मानमला तथा र्ोिना

मन्त्रालर्को पूवि स्वीकृनत नलई कर्ािली प्रिे र् सरकारबाट गठन गररएको सनमनतको
नसर्ाररसमा सावििननक र्खररि ऐन, ननर्मावली तथा कर्ािली प्रिे र् र्खचि मापिण्ड ननिे जर्कामा
भएका व्र्वस्था अनुसार र्खररि गनुप
ि ने ।

• कार्ािलर्को लानग आवश्र्क पने वस्तु तथा सेवाकोर्खररि तथा आपूनति, भण्डारर् र
र्वतरर्लाई पारिर्ी, नमतव्र्र्ी र अनुमानर्ोग्र् बनाउनु पने ।

• सरकारी कार्ािलर्हरुको कार्ािलर् प्रर्ोगका लानग सकेसम्म र्खाली भएका सरकारी भवन

उपर्ोग गनि प्राथनमकता दिनुपने र र्खाली भवन उपलब्ध हुन नसकेमा व्र्ापाररक क्षेर र
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प्रमुर्ख मागिमा घर बहालमा ननलने र न्त्र्ूनतम् आवश्र्कता र सुर्वधा भएको घर बहालमा
लने व्र्वस्था नमलाउनु पने ।

• सावििननक ननकार्मा स्विे र्ी वस्तुको उपर्ोग गने सम्बन्त्धी प्रचनलत कानूनी व्र्वस्ता अनुसार
सरकारी ननकार्ले स्विे र्ी वस्तुहरुको मूल्र् प्रचनलत बिार मूल्र्भन्त्िा १५ प्रनतर्तसम्म बढी
भए पनन अननवार्ि र्खररि गनुन
ि े व्र्वस्थाको पालना गराउनु पने ।

• आनथिक र्क्रर्ाकलाप र र्वकास ननमािर्का कार्िक्रम सञ्चालनका क्रममा अननवार्ि रुपमा
आन्त्तररक लेर्खापरीक्षर्, अजन्त्तम लेर्खापरीक्षर्, सावििननक लेर्खापरीक्षर् तथा सामाजिक
लेर्खापरीक्षर्को माध्र्मबाट प्रचनलत कानूनी व्र्वस्था एवम् कार्िर्वनध पालना गने तथा
तोर्कएको समर्मा र्वत्तीर् िोजर्खम मञल्र्ाङ्कन गने व्र्वस्था नमलाउनु पने ।

ाँ ीगत र्वननर्ोजित बिेट र्खचि गिाि नमतव्र्र्ी तवरले िक्ष र प्रभावकारी ढङ्गले
• चालु तथा पुि

गनुि गराउनु पने। सञ्चालन र्खचि जर्षिकमा थप रकम ननकासा नगररने हुाँिा र्वननर्ोजित
बिेटबाटै र्खचि व्र्वस्थापन गनुप
ि ने ।

• मन्त्रालर्, सजचवालर्, सरकारी कार्ािलर्हरु र अनुिान िाने ननकार्हरुको आम्िानी र्खचिको
र्ववरर् मानसक रुपमा सावििननक गने व्र्वस्था नमलाउनु पने ।

• सावििननक ननमािर् कार्िको सम्बन्त्धमा ननमािर् स्थलमा सो कामसाँग सम्बजन्त्धत आर्ोिनाको
र्ववरर् ( आर्ोिनाको नाम, लागत, कार्ि सुरु भएको नमनत, कार्ि सम्पन्न हुने नमनत, ठे क्का

अङ्क, ठे क्का नलनेको नाम तथा ठे गाना, काम सम्पन्न भए पनछ हुने अपेजक्षत उपलजब्ध आदि)
काम सम्पन्न नभएसम्म सविसाधारर्ले िे ख्ने स्थानमा होनडिङ्ग बोडि रार्खी सावििननक गने
व्र्वस्था नमलाउनु पने ।

• सरकारी र्खचिको िार्र्त्व र्र्कन गनिको लानग लेर्खा अनभलेर्ख रार्खने व्र्वस्था गनुक
ि ा साथै
र्स मन्त्रालर् र प्रिे र् लेर्खा ननर्न्त्रक कार्ािलर्मा समेत प्रनतवेिन गने व्र्वस्था नमलाउनु
पने ।

• बिेट कार्ािन्त्वर्नको ननर्नमत अनुमान तथा समीक्षा गिाि कर्ािली प्रिे र् अनुगमन तथा
मूल्र्ाङ्कन ननिे जर्का, २०७५ बमोजिम हुने गरी क्षेरगत उपलब्धी सूचक सर्हतको प्रगनत

र्ववरर्, कार्ािन्त्वर्नमा आर्परे का समस्र्ा, कारर् र सम्भार्वत उपार्हरर उल्लेर्ख गरी र्स
मन्त्रालर्मा पठाउने व्र्वस्था नमलाउनु पने ।

• प्रचनलत कानून बमोजिम स्थार्ी लेर्खा नम्बर (PAN) नलनुपने व्र्जि, र्मि वा सं स्थालाई रु.

ु ानी गिाि अननवार्ि रुपमा स्थार्ी लेर्खा नम्बर उल्लेर्ख गरी भ ुिानी
पााँच हिार भन्त्िा बढी भि
ु ानी आिे र्मा समेत उल्लेर्ख गने व्र्वस्थाको प्रभावकारी रुपमा
गने र त्र्सको िानकारी भि
कार्ािन्त्वर्न गनुप
ि ने ।

ु ानी सम्बन्त्धी कारोबार बैर्ङ्कङ प्रर्ाली मार्ित् मार
• तलब भत्ता लगार्तका सबै सावििननक भि
गने व्र्वस्था नमलाउनु पने ।
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• उपभोिा सनमनत/ लाभग्राही समूहबाट सञ्चालन हुने नबकास कार्िक्रम, लागत साझेिारीमा
सञ्चालन हुने कार्िक्रम र अनुिान/ सहार्ता/ प्रोत्साहन/ साझेिारीबाट हुने कार्िको अनुमान
ु ानी हुने व्र्वस्था अननवार्ि रुपमा
प्रनतवेिन प्राप्त भए पनछ मार सो समेतको आधारमा भि
नमलाउनु पने ।

• रु. ५ करोड भन्त्िा बढी बिेट र्वननर्ोिन भएका आर्ोिना तथा कार्िक्रमहरुको आनथिक
मानमला तथा र्ोिना मन्त्रीस्तरीर् मानसक प्रगनत समीक्षा गररने हुाँिा सो अनुसार मानसक
प्रगनत र्ववरर् पठाउने र समीक्षामा सहभानगता िनाउनु पने ।

• आर्ू र मातहतमा उत्कृि कार्िसम्पािन भएका कमिचारीलाई उजचत सम्मान र प्रोत्साहन
गनुप
ि ने । तोर्कएको जिम्मेवारी पुरा नगने कमिचारीलाई प्रचनलत कानून बमोजिम नबभानगर्
कारवाही समेत गनुप
ि ने छ ।
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प्रिे र्स्तरको सूचना प्रर्ालीमा राजर्खने गििछ । सामाजिक नबकास मन्त्रालर्
पररचर्
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सञ्चालन प्रकृर्ा

PLMBIS को सफ्टवर्र सं चालन तथा बिेट/ कार्िक्रम को प्रजर्क्षक तर् गने ।
अनभमुजर्खकरर् कार्िक्रमको सं चालन गरी सहभागीहरुले िाने निानेको एकीन
गने ।

सञ्चालन गने अवनध र
अनुमाननत नमनत

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार

बिेट बााँडर्ााँट

िै .भ्र.भ, र्खािा र्खचि, स्टे र्नरी, प्रजर्क्षक भत्ता, र्ातार्ात र्खचि आदि र्खचि ।
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प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेिन

२. कृर्ाकलापको नामः आर्ुवेि तथा र्ोग सम्बन्त्धी नन:र्ुल्क स्वास््र् जर्नबर सं चालन
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र्खचि जर्षिक : 22522

पररचर्

िीवनर्ैलीमा पररवतिन गरी रोगको रोकथाम गनि आर्ुवेि स्वास््र् सं स्थाको
पहुाँच नपुगेका स्थानहरुमा आर्ुवेि जचर्कत्सा सेवा सम्बन्त्धी सचेतना र सेवा
प्रवाह गनि र र्ोग सम्बन्त्धी ननःर्ुल्क स्वास््र् जर्र्वर सञ्चालन गनि आवश्र्क
महसुर् गरी र्ो कृर्ाकलाप राजर्खएको छ।

उद्देश्र्

आर्ुवेि स्वास््र् सं स्थाको पहुच नपुगेका स्थानहरुमा आर्ुवेि जचर्कत्सा तथा
र्ोग सम्बन्त्धी सेवा प्रवाह गने ।
आर्ुवेि तथा र्ोग जचर्कत्साको पहुाँच नपुगेका िनताले आर्ुवेि जचर्कत्सावाट

अपेजक्षत प्रनतर्ल

स्वास््र् लाभ नलन सक्नेछन ।
कार्ािन्त्वर्न

गने

ननकार्/कार्ािलर्
सञ्चालन प्रर्क्रर्ा

सामाजिक र्वकास मन्त्रालर्
•

आर्ुवेि

स्वास््र्

सं स्थाको

कार्िक्रम स्थल ननधािरर् गने।
•

पहुच

नपुगेका

स्थानहरुको

छनोट

गरी

सम्वन्त्धीत स्थानीर् तहसाँग समन्त्वर् गरी आर्ुवेि औषधालर्हरु र आर्ुबेि
र्ार्खाका आवश्र्कता अनुसार अन्त्र् िनर्जि पररचालन गरी कार्िर्ोिना
अनुसार आर्ुवेि स्वास््र् जर्र्वर सं चालन गने।

•

ु ी अनुसार हुने गरी िै .भ्र.भ.,सहिकताि भत्ता, र्खािा,
ननर्मानुसार अनुसच
स्टे सनरी तथा नबनबध आदि।

सञ्चालन गने अबनध र
अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

•

र्ातार्ात तथा ढु वानीका लानग गाडी भाडामा नलर्ि पररचालन गररनेछ ।

•

आवश्र्कतानुसार औषधी तथा िनर्जि र स्वास््र् सामग्री आदि

िोस्रो चौमानसक
स्वीकृत वार्षिक बिेटको पररनध नभर रर्ह पूवि तर्ारी बैठक बसी

आर्ुवेि

औषनध र्खररि , र्ातार्ात र्खचि, र्खािा, प्रचार प्रसार र्खचि, िै ननक भ्रमर् र्खचि,
र्वर्वधर्खचि आदिको सम्बजन्त्धत ननकार्को प्रमुर्खबाट स्वीकृत गराउने र र्खचि
गने
सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

जर्र्वर सम्पन्न प्रनतवेिन

३. कृर्ाकलापको नामः प्रिे र्स्तरीर् आर्ुवेि तथा बैकजल्पक जचर्कत्सा सम्बन्त्धी मापिण्ड
म्र्ानुर्ल ननिे जर्का तर्ार पाने (स्वास््र् सेवा)
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कृर्ाकलाप सं केत नं. : २.७.२२.९९
आर्ुवेि

तथा

र्खचि जर्षिक : 22522
बैकजल्पक

जचर्कत्सा

प्रर्ालीलाई

थप

ब्र्वजस्थत

गरी

र्स

माध्र्मबाट गररने उपचार पद्धनतलार्ि प्रवद्धिन र ननर्नमत सं चालनका लानग
पररचर्

मागिननिे र् गनि आवश्र्क िे जर्खएकोले र्स

सम्बन्त्धी जक्लननकल मापिण्ड,

म्र्ानुर्ल तथा ननिे जर्का तर्ार पारी कार्िन्त्वर्नमा लै िान र्ो कृर्ाकलाप
राजर्खएको छ ।

आर्ुवेि तथा बैकजल्पक जचर्कत्सा प्रर्ाली ब्र्वजस्थत गरी बैकजल्पक उपचार

उद्देश्र्

पद्धनतको प्रवधिन
•

जक्लननकल मापिण्ड, म्र्ानुर्ल तथा ननिे जर्का अनुसार सविसाधरर्मा से वाको
पहुाँच अनभवृर्द्ध।

अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न

गने।

•
गने

कार्ािलर्/ननकार्

आर्ुवेि तथा बैकजल्पक जचर्कत्सा प्रर्ालीलार्ि थप ब्र्वजस्थत हुने ।

सामाजिक र्वकास मन्त्रालर्
•

आर्ुवेि तथा बैकजल्पक जचर्कत्सा प्रर्ालीलार्ि थप ब्र्वजस्थत गनि अवश्र्क
जक्लननकल मापिण्ड, म्र्ानुर्ल तथा ननिे जर्का तर्ार गनि पुवि तर्ारी बैठक

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा

बसी एक र्वर्ेषज्ञ सर्हतको समुह गठन गने ।
•

मापिण्ड, म्र्ानुर्ल तथा ननिे जर्का तर्ार गरी छलर्ल र पृष्ठपोषर्का लानग
गोष्ठी सं चालन गने ।

•
सञ्चालन गने अवनध र
अनुमाननत नमनत

सम्बन्त्धीत ननकार्बाट अनुमोिन गरार् कार्िन्त्वर्नमा ल्र्ाउने ।

आवश्र्कता अनुसार
स्वीकृत बिेटको पररनध नभर रही आवश्र्कता अनुसार बााँडर्ााँट गरी र्स

बिेट बााँडर्ााँट

प्रर्ोिनका लानग गोष्ठी सं चालन र्खचि, र्वर्ेषज्ञको र्खचि, र्प्रन्त्टीङ लगाएतका
जर्षिकमा आवश्र्कता अनुसार बााँडर्ााँट गरी सं चालन गने ।

सन्त्िभि सामग्री
अनुगमन सूचक

आर्ुवेि तथा बैकजल्पक जचर्कत्सा सम्बन्त्धी कागिातहरू, प्रचनलत कानून तथा
र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु । ।
सहभागीको र्ववरर्, बैठकका ननर्िर्हरू, िस्तावेिहरू ।

४. कृर्ाकलापको नामः मन्त्रालर् र कर्ािली स्वास््र् र्वज्ञान प्रनतष्ठानको समन्त्वर्मा
नबर्ेषज्ञ सेवा पररचालन तथा सं चालन
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कृर्ाकलाप सं केतः २.७.२५.३७२

र्खचि जर्षिकः

२२५२२

गुर्स्तररर् स्वास््र् सेवाको पहुाँचमा अनभवृर्द्ध गरी कर्ािली प्रिे र्मा बसोबास गने
नागररकहरुलाई
पररचर्

स्वास््र्

सेवा/

र्वर्ेषज्ञ

उपलब्ध

गराउन

आवश्र्कताको

आधारमा सामाजिक नबकास मन्त्रालर् र कर्ािली स्वास्र् र्वज्ञान प्रनतष्ठान
नबचको समन्त्वर् र सहकार्िमा नबनभन्न जिल्ला अस्पतालहरु/ रर्नैनतक स्थानमा
र्वर्ेषज्ञ स्वास््र् सेवा उपलब्ध गराउन र्ो कार्िक्रम राजर्खएको हो ।

उद्देश्र्
अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न गने

कार्ािलर्/ननकार्

र्वर्ेषज्ञ स्वास््र् सेवा उपलब्ध गराई गुर्स्तरीर् स्वास््र् सेवाको पहुाँचमा
अनभवृर्द्ध गराउन ।
रोगको समर्मै ननिान तथा उपचार भई रोग लाग्ने िर/मृत्र्ुिरमा कमी ल्र्ाउन
सर्कने छ ।
सामाजिक

नबकास

मन्त्रालर्

कार्ािलर्हरु/अस्पतालहरु
•

अन्त्तगितकस

जिल्ला

स्वास््र्

सेवा

र्वर्ेषज्ञ स्वास््र् सेवा उपलब्ध गराउनका लानग सामाजिक नबकास मन्त्रालर्
र कर्ािली स्वास््र् र्वज्ञान प्रनतष्ठान नबच समझौता गने ।

•

सम्झौता अनुसार रोगको भार तथा िनर्जिको अवस्थाको नबश्लेषर् गरी
र्वर्ेषज्ञ स्वास््र् सेवाको लानग जचर्कत्सक तथा अन्त्र् स्वास््र्कमीहरुको

सञ्चालन प्रकृर्ा

पररचालन गने ।
•

कर्ािली स्वास््र् र्वज्ञान प्रनतष्ठान बाट पररचानलत हुने जचर्कत्सक तथा
स्वास््र्कमीले र्वर्ेषज्ञ स्वास््र् सेवा प्रिान गररने अस्पतालहरुसं ग समन्त्वर्
गने ।

सञ्चालन गने अवनध र
अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट
सन्त्िभि सामग्री
अनुगमन सूचक

•

र्वर्ेषज्ञ स्वास््र् सेवा प्राप्त गरे का सेवाग्रार्हहरुको अनभलेर्ख राख्ने ।

•

सम्झौता अनुसार सामाजिक नबकास मन्त्रालर्मा प्रनतवेिन पेर् गने ।

•

आवश्र्कता अनुसार सामाजिक नबकास मन्त्रालर्ले अनुगमन गने ।

चालु आ.ब. भरी
कर्ािली र्वज्ञान प्रनतष्ठानको स्वीकृत नम्सि र कर्ािली प्रिे र् सरकारको र्खचि
मापिण्ड अनुसार
सम्झौता पर, प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।
पररचालन गररएका र्वर्ेषज्ञ जचर्कत्सक/ अन्त्र् स्वास््र्कमीहरुको हाजिर तथा
सं चालन गरे को प्रनतवेिन, सेवाग्राही सं ख्र्ा
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५. कृर्ाकलापको नामः सं चार/परपनरका/ नमनडर्ा सहकार्ि/ सूचना र्वज्ञापन/ सन्त्िे र्
प्रसारर् तथा सं चारकमीहरुसं गको अन्त्तर्क्रिर्ा
कृर्ाकलाप सं केतः २.७.२५.६४

र्खचि जर्षिकः

२२५२२

कर्ािली प्रिे र्को स्वास््र् अवस्थाको नबश्लेषर्, प्रकार्न, प्रसारर् साथै श्रव्र्/
दृश्र्

पररचर्

मार्ित

नबनभन्न

स्वास््र्

जर्क्षा

सम्बन्त्धी

सूचनाहरु

प्रवाह

गनि

सं चारकमीहरुसं गको अन्त्तर्क्रिर्ा, सहकार्ि, सूचना सम्प्रेषर् तथा प्रसारर् गरी
समुिार्मा स्वास््र् सम्बन्त्धी सकारात्मक पररवतिन र्ो कार्िक्रम राजर्खएको हो ।
सं चारकमीहरुसं ग समन्त्वर् तथा सहकार्ि गरी स्वास््र् सम्बन्त्धी सूचनाहरुको

उद्देश्र्

उत्पािन, प्रकार्न तथा प्रसारर् गनि

अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न गने
कार्ािलर्/ननकार्

समुिार्सम्म स्वास््र् सम्बन्त्धी सूचनाहरु प्रवाह भई स्वास््र् सम्बन्त्धी बानी
व्र्वहारमा सकारात्मक पररवतिन आउने ।
सामाजिक नबकास मन्त्रालर्
सं चारकमीहरुको सहकार्िमा सूचना प्रसारर्का माध्र्महरु एर्.एम. प्रसारर्,

सञ्चालन प्रकृर्ा

Hoarding Board, टे नलनभिन प्रसारर्, सांस्कृनतक प्रर्ोिन, Documentary सडक

नाटक, उत्पािन तथा प्रििर्नी, Electric Display, Wall Painting, छापा तथा
परपनरका, र्वद्यालर् स्वास््र् जर्क्षा सम्बन्त्धी र्वनभन्न िानकारी मूलक सामग्रीहरु
उत्पािन/प्रकार्न/छपाई गरी र्वतरर् गररनेछ ।

सञ्चालन गने अवनध र
अनुमाननत नमनत

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार
प्रमुर्खबाट

बिेट बााँडर्ााँट

कृर्ाकलाप

बिेट

बााँडर्ााँट

र

स्पेनसर्र्केर्न

स्वीकृत

गराई

आबश्र्कता अनुसार स्वास््र् जर्क्षा सामग्री उत्पािन/ प्रकार्न/ छपाई गरी
र्खचि गने

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

कार्ि सम्पन्न प्रनतवेिन

६. कृर्ाकलापको नामः माननसक स्वास््र् सम्बन्त्धी ननिे जर्का, नबनभन्न ्र्ाकेि (Social
ु अनुगमन र मुल्र्ाङ्कन
Emotional Learning Package) ननमािर्, सं र्ि
कृर्ाकलाप सं केत नं. : २.७.२२.४७२
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र्खचि जर्षिक : 22522

पररचर्

िनस्वास््र् सेवा ऐन २०७५ को िर्ा ३ को उपिर्ा ४ (ङ) मा माननसक स्वास््र्
सेवालाई आधारभूत स्वास््र् सेवाको सूचीमा समावेर् गरे को छ । नेपाल सरकारले
नसने रोगहरुको रोकथाम तथा उपचारका लानग बहुपक्षीर् कार्िर्ोिना (२०२१२०२५) अनुसार माननसक स्वास््र्का कृर्ाकलाप सर्हतको कार्िर्ोिना लागू गरे को छ
।नेपालमा कूल नसने रोगहरुको समस्र्ा मध्र्े १८ प्रनतर्त माननसक रोगले
ओगटे को छ भने नरनभन्न श्रोतका अनुसार

कर्ािली प्रिे र्मा माननसक रोगीहरूको

सं ख्र्ा बढ्िो अवस्थामा रहे को छ।अस्वस्थ िीवनर्ैली, र्खानपान, माननसक
असन्त्तुलन, गरीवी साथै अन्त्र् नबनभन्न सामाजिक समस्र्ाका कारर् माननसक
ाँ ो अवस्थामा रहको छ ।त्र्सै ले प्रिे र् स्वास््र् सेवा
स्वास््र्को अवस्था र्वग्रि
ननिे र्नालर् तथा जिल्ला र स्थानीर्स्तरबाट सं चालन गररने र्क्रर्ाकलापको

गुर्स्तर कार्म गनिका लानग ननर्नमत अनुगमन तथा मुल्र्ांकन, सहर्ोगात्मक
सुपररबेक्षर्, आवस्र्क नीनत ननमािर् तथा िनचेतनाका लानग र्वनभन्न दिवस
मनाउनुको साथै सूचना सं चार सामग्री ननमािर् तथा र्वतरर् गरर समुिार्मा
बालबानलका तथा र्कर्ोर र्कर्ोरीको माननसक स्वास््र् प्रबििन तथा सेवा
उपलब्धता र्ो कार्िक्रम राजर्खएको हो।
उद्देश्र्

प्रिे र् र स्थानीर् स्थानीर् स्तरबाट सं चालन गररने र्क्रर्ाकलापको गुर्स्तर कार्म
गरी समुिार्मा बालबानलका तथा र्कर्ोर र्कर्ोरीको माननसक स्वास््र् प्रबििन
तथा सेवा उपलब्धता बृिी गनु।
ि

अपेजक्षत प्रनतर्ल

स्वास््र्कमीहरूमा माननसक स्वास््र्का नबषर्मा ज्ञान तथा सीपको अनभबृदद्द हुने
।

माननसक समस्र्ाबाट प्रभार्वत बालबानलका तथा र्कर्ोर र्कर्ोरीहरुको समर्मै
पर्हचान भर्ि रोकथाम तथा उपचार भर्ि स्वस्थ समाि ननमार्िमा सहर्ोग पुग्ने ।
कार्ािन्त्वर्न गने
ननकार्/कार्ािलर्
सञ्चालन प्रर्क्रर्ा

सामाजिक नबकास मन्त्रालर्
•

स्वीकृत कार्िक्रम र बिेटको पररनधनभर रही तोर्कएको मापिण्ड बमोजिमका
प्रजर्क्षक र सहभागीको छनौट गने,

•

िोजर्खमका आधारमा जिल्ला वा तानलम दिने स्थानको पर्हचान गरी स्थानीर्
तह तथा अन्त्र् सरोकारवाला ननकार्साँग समन्त्वर् गनि सर्कने,

•
•

स्वीकृत तानलम ्र्ाकेि अनुसार अनभमुजर्खकरर् तानलम सञ्चालन गने,

माननसक स्वास््र् तथा परामर्िका लानग टोल र्ि वा हटलार्नको व्र्वस्था
गने,

•

बालबानलका तथा र्कर्ोर र्कर्ोरी माननसक स्वास््र्मा स्वीकृत कार्िक्रमको
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अनुगमन तथा मुल्र्ांकन गने,
•

बालबानलका तथा र्कर्ोर र्कर्ोरी माननसक स्वास््र् सम्बन्त्धी र्ुननसेर्को
सहर्ोगमा सूचना सं चार सामग्री तर् गरी छपाई गने,

•

नीनत तथा रर्नीनत र्वकासगनिको लानग सम्बजन्त्धत सरकारी तथा गैर सरकारी
सं स्था सं ग (प्रानबनधक कार्िसनमनत) आवश्र्क बैठक तथा गोष्ठी गने,

•

पूवि ननधािररत छलर्ल अनुसार िनचेतना मुर्खी र्वश्व माननसक स्वास््र्
कार्िक्रम सं चालन गने ।

सञ्चालन गने अबनध

पर्हलो र िोस्रो चौमानसक

र अनुमाननत नमनत

बिेट प्राप्त भएको ६ मर्हना नभर

बिेट बााँडर्ााँट

बिेटको पररनधनभर रहे र आनथिक ननर्मानुसार र्खचि गने ।

सन्त्िभि सामग्री

माननसक स्वास््र् सम्बन्त्धी आधारभूत तानलम पुजस्तका, नसने रोगहरुको रोकथाम
तथा उपचारका लानग बहुपक्षीर् कार्िर्ोिना (२०२१-२०२५), प्रचनलत कानून तथा
र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

माननसक स्वस््र् सम्बन्त्धी तानलम नलने सं ख्र्ा, तानलम सम्पन्नको प्रनतवेिन,
अनुगमन प्रनतबेिन, सुचना सं चार सामग्री

७. कृर्ाकलापको नामः अनुगमन तथा मुल्र्ाङ्कन
कृर्ाकलाप सं केतः २.८.१.५

र्खचि जर्षिकः

२२६११

स्वास््र् सेवाको पहुाँच तथा उपर्ोनगता, स्वास््र् सम्बन्त्धी बार्षिक कार्िक्रमहरुको
प्रभावकारी कार्ािन्त्वर्न, िनर्जिको पररचालन, स्वास््र् पूवािधारको अवस्था,
पररचर्

DHIS 2 अनुसार स्वास््र्का नबनभन्न सूचकहरुको अद्यावनधक अवस्थाका बारे मा
िानकारी नलई पररमार्मुर्खी र्ोिना तर्ार गनिका लानग स्थलगत अनुगमन तथा
मुल्र्ाङ्कन महत्वपूर्ि हुने भएकाले र्स सम्बन्त्धी कार्िक्रम राजर्खएको हो ।

उद्देश्र्
अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न गने
कार्ािलर्/ननकार्
सञ्चालन प्रकृर्ा

चालु आ.ब.को सं चालन हुने नबनभन्न कृर्ाकलापहरुको अनुगमन तथा सुपररवेक्षर्
गनि ।

सं चानलत कृर्ाकलापहरुको गुर्स्तर तथा प्रभावकाररतामा वृर्द्ध हुने ।
सामाजिक नबकास मन्त्रालर्
•

आनथिक वषि २०७९/८०का लानग र्ोिना गररएका कार्िक्रमहरु मध्र्
जिल्ला तथा स्थानीर् तहमा सं चालन हुने कार्िक्रमहरुको सूची तर्ार गने ।

7 | बार्षिक कार्िक्रम सञ्चालन ननिे जर्का २०७९/८०

•

अनुगमन तथा मुल्र्ाङ्कनको लानग स्थान सर्हतको र्ोिना तर्ार गरी अनुगमन
गने । अनुगमन गिाि सकेसम्म स्थानीर् तहसम्म पुग्ने गरी र्ोिना बनाउने

। अनुगमन टोलीमा सकेसम्म र्वषर् र्वज्ञ वा सम्बजन्त्धत कार्िक्रमको र्ोकल
पसिन सहभागी हुने ।
•

अनुगमन तथा मुल्र्ाङ्कनको चेकनलस्ट तर्ार पाने । अनुगमन पिात त्र्सको
र्वस्तररत प्रनतवेिन तर्ार पारी छलर्ल गने ।

•
सञ्चालन गने अवनध र
अनुमाननत नमनत

अनुगमन गररसकेपनछ केर्ह पृष्ठपोषर् भएमा पराचार गने ।

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार ।

बिेट बााँडर्ााँट

िै .भ्र.भ., र्ातार्ात र्खचि, स्टे र्नरी, र्खािा र्खचि तथा अन्त्र् र्खचि

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

अनुगमन चेकनलस्ट, कार्िक्रम सं चालन गरे को प्रनतवेिन, नबल भपािर्

८. कृर्ाकलापको नामः अत्र्ावश्र्क आर्ुवेि औषधी र्खररि (औषधीहरु र्खररि)
कृर्ाकलाप सं केत नं. : ७.२.९.२

र्खचि जर्षिक : २७२१३

नेपालको सं र्वधानमा प्रत्र्ाभूत गररएको स्वास््र् सेवा ननर्ुल्क पाउने नागररकको
पररचर्

अनधकार सुननजित गनि अत्र्ावश्र्क आर्ुवेि औषधीहरू र्खररिको लानग र्ो
कार्िक्रम राजर्खएको हो ।

नागररकहरुलार्ि ननर्ुल्क स्वास््र् सेवा प्रवाहका लानग आवश्र्क पने आर्ुवेि

उद्देश्र्

औषनध र्खररि गरी प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह गने,

अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न

प्रभावकारी उपचार हुने‚ आर्ुवेि औषनध अभाव नसििना हुन नदिने ।
गने

कार्ािलर्/ननकार्

सामाजिक र्वकास मन्त्रालर् र मातहतका कार्ािलर्हरू
•

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा

स्वीकृत र्खररि र्ोिना बमोजिम प्रचनलत ऐन अनुसार र्खररि गरी सम्बजन्त्धत
स्टोरहरुमा राख्ने,

•

मन्त्रालर् वा मातहतका ननकार्ले र्खररि गरे का औषनध उपकरर् तथा
सामग्रीहरुको समन्त्वर् स्वास््र् सेवा महार्ार्खाले गनुप
ि नेछ ।

सञ्चालन गने अवनध र
अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

पर्हलो, िोस्रो र तेस्रो चौमानसक
माग र आवश्र्कता अनुसार बााँडर्ााँट गरी आर्ुवेि औषनध र्खररि गनि नसलवन्त्िी
िरभाउपर, टे ण्डर वा बोलपर आव्हानगने र र्खररि प्रर्क्रर्ा अगानड बढाउने।
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सन्त्िभि सामग्री
अनुगमन सूचक

अत्र्ावश्र्क

आर्ुवेि

औषधी

सूची‚

प्रचनलत

कानून

तथा

र्खचि

सम्बन्त्धी

मापिण्डहरु । ।
र्खररि प्रर्क्रर्ा, िररे ट, औषधीको र्ववरर्, गुर्स्तरको लेर्खािोर्खा, िाजर्खला र्ववरर्
।

९. कृर्ाकलापको नामः रर्नैनतक स्थानमा आधारभूत अस्पताल ननमािर्का लानग सहर्ोग
कृर्ाकलाप सं केत नं. : 11.1.2.४०६
पररचर्

र्खचि जर्षिक: 31112

कर्ािली प्रिे र्का र्वर्ेष गरी िुगम
ि स्थान र बहुसंख्र्क िनसं ख्र्ालार्ि सेवा दिन
सर्कने

र

र्वद्यामान

िनसं ख्र्ालार्ि पार्क

अस्पतालहरूको
पने

रर्नैनतक

पहुाँचभन्त्िा

टाढा

स्थानीर् तहमा

रहे का

बहुसंख्र्क

ु
आधारभत

अस्पताल

ननमािर्का लानग र्ो कृर्ाकलाप राजर्खएको छ ।
उद्देश्र्

ु अस्पताल सं चालन गरी सुलभ रूपमा आधारभत
ु
रर्नैनतक स्थानमा आधारभत
स्वास््र् सेवा प्रिान गने ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल

सविसाधारर्ले सुलभ रूपमा गुर्स्तरीर् स्वास््र् सेवा प्राप्त गनेछन् ।
स्वास््र् सेवा नलनेहरूको ब्र्वहारमा पररवतिन भर्ि सेवाको पहुाँच र्वस्तार तथा
प्रानप्तमा वृर्द्ध भएको हुनेछ ।

कार्ािन्त्वर्न

गने सामाजिक र्वकास मन्त्रालर्, स्थानीर् तह

ननकार्/कार्ािलर्
सञ्चालन प्रर्क्रर्ा

•

रर्नैनतक अस्पताल ननमािर्का लानग स्थानीर् तहबाट प्रस्तावना माग गने ।

•

मन्त्रालर्को स्वास््र् सेवा महार्ार्खाले आधारभूत अस्पताल ननमािर्का गनिका
लानग रर्नैनतक स्थानको पर्हचान गने ।

•

रर्नैनतक

स्थानको स्थलगत

अध्र्र्न

गरी प्रार्वनधक

र ब्र्वस्थापकीर्

अवस्थाको र्वश्लेषर् गने ।
•

आधारभूत अस्पतालको थप सं रचना ननमािर् गनि छनोटका आधार तपनसल
बमोजिम हुनेछन्

o मापिण्ड अनुसार िग्गाको व्र्वस्था भएको,
o जचर्कत्सक लगार्त आवश्र्क स्वास््र् िनर्जिको व्र्वस्थापन गरी
सेवा दिर्रहेको,
o सिरमुकाम भन्त्िा टाढाको पार्क पने स्थानीर् तह,
o नबरामीहरूको चाप बढी भएको,
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o अस्पतालमा चार्हने मुख्र् सं रचना ननमािर् भर्िसकेको वा भर्रहे को
o रर्नैनतक अस्पताल स्थापना गनि आवश्र्क भएको
•

र्स रकमबाट आवश्र्कता भएको तर हाल ननमािर् भर्रहे को नडिार्नमा
नसमेर्टएका सं रचना ननमािर्मा र्वर्ेष ध्र्ान दिनुपनेछ।

•

रर्नैनतक स्थानको छनौट प्रिात् सम्बजन्त्धत स्थानीर् तहमा र्वजत्तर् हस्तान्त्तरर्
गरी बिेट उपलब्ध गराउने ।

•

स्थानीर् तहले प्रचनलत कानून बमोजिम भौनतक पुवािधारको ननमािर् गने ।

•

कार्ि सम्पन्न भए पिात् त्र्सको भौनतक तथा र्वजत्तर् प्रनतवेिन स्थानीर् तहले
उपलब्ध गराउनुपने ।

सञ्चालन गने अबनध प्रथम, िोस्रो र तेस्रो चौमानसक
र अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

स्वीकृत बिेटको पररनधनभर रही आवश्र्कता अनुसार बााँडर्ााँट गरी

प्रर्ोिनका

लानग आवश्र्क पने बैठक सं चालन र्खचि र सावििननक र्खररि प्रर्ाली अनुसार
ननमािर्का लानग बिेट बााँडर्ााँट गरी कार्िन्त्वर्न गने
सन्त्िभि सामग्री

पूवािधार तथा भवन ननमािर् सम्बन्त्धी ननिे जर्का साथै अद्याबनधक ननिे जर्काहरू,
प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

प्रर्क्रर्ा, बैठकको र्ववरर्, स्थलगत अध्र्र्नको प्रनतवेिन, भौनतक प्रगनतको
र्ववरर्

१०.

कृर्ाकलापको नामः HMIS, DHIS र LMIS त्र्ाङ्क प्रर्विी तथा व्र्वस्थापनको

लानग कम््र्ुटर िनर्जि करार (व्र्जि करार)
कृर्ाकलाप सं केत नं. :२.५.७.२३
पररचर्

र्खचि जर्षिक: 22413

आ.ब. २०५१/२०५२ मा एकीकृत स्वास््र् व्र्वस्थापन सूचना प्रर्ाली लागू
भए पिात स्वास््र् सेवाहरुको सूचनाहरु एकद्वार प्रर्ालीबाट उपलव्ध गररने
प्रावधान रहेको छ । आ.ब. २०७३/०७४ िे जर्ख जिल्लाबाट DHIS २
अनलार्िन सफ्टवेर्रमा प्रनतवेिन प्रर्वि गने कार्ि र्ुरु गररएको हो । सोही
आ.ब. मा प्रत्र्ेक जिल्ला िन/स्वास््र् कार्ािलर्का त्र्ाङ्क अनधकृत र
सहार्कहरूलार्ि

र

सरकारी

अस्पतालमा

कार्िरत

मेनडकल

रे कडिर/अनधकृतहरुलाई DHIS 2 सम्बन्त्धी तानलम प्रिान गरी सर्कएको छ।
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गत आ.ब.२०७७/७८ मा सबै स्थानीर् तहका स्वास््र् सं र्ोिकहरूलार्ि eLMIS सम्बन्त्धी तानलम समेत प्रिान गरी अनलार्िनबाट प्रनबि गने कार्ि
भर्िरहे कोले HMIS, LMIS, e-LMIS सम्बन्त्धी सूचना प्रर्वि गनि र सूचना
व्र्वस्थापनका लानग करारमा िनर्जि भनाि गरी पररचालन गने कार्िक्रम
राजर्खएको छ ।
उद्देश्र्

स्वास््र् क्षेरमा प्रर्ोग हुने HMIS, DHIS 2 Platform/LMIS मार्ित स्वास््र्
सूचना सम्बन्त्धी कार्िको व्र्वस्थापन गनिका लानग र्ोग्र्ता र िक्षताका

आधारमा िनर्जि भनाि गनुि र्स कार्िक्रमको प्रमुर्ख उद्देश्र् हो। उि
िनर्जिले गने मुख्र् कार्िक्रमहरू तपनसल बमोजिम रहे का छन्
•

अपेजक्षत प्रनतर्ल

HMIS, DHIS-2/e-LMIS मा सूचना प्रर्वि गरी प्रनतवेिन तर्ार गने,

•

E-Governance मा सहर्ोग पुर्ािउने कार्ि,

•

सूचनालार्ि र्ोिना ननमािर्मा सहर्ोग पुर्ािउने

•

गुर्स्तरीर् स्वास््र् सूचना प्रर्ालीको दिगो र्वकासमा टे वा पुर्ािउने,

स्वास््र् सूचनाहरू HMIS, e-LMIS, DHIS-2 मा ननर्नमत, पूर्ि र समर् सीमानभर
प्रर्वि हुनेछ।

कार्ािन्त्वर्न

गने सामाजिक र्वकास मन्त्रालर्, स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर् र िन/स्वास््र् सेवा

ननकार्/कार्ािलर्

कार्ािलर्हरू

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा

HMIS, DHIS-2, e-LMIS प्रर्विी गनिका लानग करारमा िनर्जि नलन तपनसल
बमोजिमका कृर्ाकलापहरू गररनेछः
•

प्रचनलत आनथिक ऐन ननर्म, करार सेवा ननर्मावली अनुसार र्ैजक्षक
र्ोग्र्ता पुगेका िक्ष िनर्जि भनाि गररनेछ

•

प्रनतवेिन प्रर्वि सम्बन्त्धी अनभमुजर्खकरर् गररनेछ,

•

उि िनर्जिलार्ि लानग िरवन्त्िी ररि वा आवश्र्क भएको स्थानमा
र्खटार्नेछ,

•

ननि

करारमा

नलर्एको िनर्जिले

ननर्नमत

रूपमा

प्रनतवेिन

प्रर्वि

गनुप
ि नेछ,
•

DHIS-2, HMIS, e-LMIS को प्रनतवेिनलार्ि र्वश्लेषर् गरी पररर्ाममुजर्ख र्ोिना
ननमािर् गनिमा सहर्ोग गनुप
ि नेछ ।

सञ्चालन गने अबनध र आ.ब. २०७८/७९ नभर सञ्चालन गररने भएको हुाँिा करार िनर्जिलार्ि
अनुमाननत नमनत

प्रथम चौमानसक नभर नै छनौट गरी असार मसान्त्त २०७९ सम्म पररचालन
गररनेछ।

बिेट बााँडर्ााँट

करारमा ननर्ुि गररएको िनर्जिलार्ि ननर्मानुसार पाररश्रनमक तथा सुनबधा
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उपलब्ध गराउने,
सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

र्ोग्र्ता पुगेका िक्ष िनर्जिको करार ननर्ुजि भएको र जिम्मेवारी अनुसारको
कार्ि सुचारू भएको ।

११.

कृर्ाकलापको नामः एकीकृत िनस्वास््र् अनभर्ान तथा नबर्ेषज्ञ स्वास््र्

जर्र्वर (स्वास््र् सेवा)
कृर्ाकलाप सं केत नं. : २.७.२२.१०

र्खचि जर्षिक : 22522

कर्ािली प्रिे र् सामाजिक र्वकास मन्त्रालर्ले स्वास््र् सेवाको पहुाँच बार्हर

पररचर्

रहेका नागररकहरूलार्ि स्वास््र् सेवा प्रिान गने रर्नीनत नलएको छ । रर्नीनत
बमोजिम आधारभूत तथा र्वर्ेषज्ञ स्वास््र् से वाको पहुाँच कम भएका स्थानमा
नबर्ेषज्ञ सर्हतको स्वास््र् जर्र्वर सं चालन गरी गुर्स्तरीर् स्वास््र् से वा
पुर्ािउन, िनचेतना तथा परामर्ि सेवा प्रिान गरी प्रभावकारी रूपमा सं चालन
गनिको लानग र्ो कृर्ाकलाप समावेर् गररएको छ ।
उद्देश्र्

िूगम
ि
तथा र्पछनडएको, नसमान्त्तकृत समुिार् बसोबास गने

•

स्थानमा

आधारभूत तथा र्वर्ेषज्ञ सर्हत अत्र्ावश्र्क प्रबधिनात्मक, प्रनतकारात्मक,
ननिानात्मक र उपचारात्मक एर्ककृत स्वास््र् सेवा मार्ित स्वास््र् सेवाको
पहुाँचमा वृर्द्ध गने।

• स्थानीर् आवश्र्कता र र्वर्वधता अनुरुपका कार्िक्रम सं चालनमा स्वास््र्
सेवा कार्ािलर्हरुलाई सहर्ोग पुर्ािउने ।

• पहुाँच कम भएका स्थानमा आधारभूत/र्वर्ेषज्ञ स्वास््र् सेवाको उपलब्धता

अपेजक्षत प्रनतर्ल

हुने ।

• एकीकृत अनभर्ान मार्ित िनस्वास््र् सेवाको पहुाँच तथा उपभोगमा वृर्द्ध हुने
।

कार्ािन्त्वर्न
ननकार्/कार्ािलर्
सञ्चालन प्रर्क्रर्ा

गने

सामाजिक र्वकास मन्त्रालर्
•

माग भर्ि आएमा र आवश्र्कता िे जर्खएको अवस्थामा प्रिे र्को िुनसुकै ठाउाँमा
र्वर्ेषज्ञ सेवा सर्हत स्वास््र् जर्र्वर सञ्चालन गनि सर्कने छ ।

•

आवश्र्कता अनुसार र्वर्ेषज्ञ जचर्कत्सक र अन्त्र् स्वास््र्कमीहरू पररचालन
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गनि सर्कने छ ।
•

जर्र्वरमा सेवाका साथै िनचेननामुलक कृर्ाकलापहरू समेत गने ।

•

स्वास््र् जर्र्वर सञ्चालन गिाि सम्बन्त्धीत जिल्लाको अस्पताल, स्वास््र्
कार्ािलर्, स्थानीर् तह, स्वास््र् सेवासं ग सम्बन्त्धीत अन्त्र् ननिी सामुिार्र्क
अस्पताल एवं सं स्थासं ग साझेिारी गरी गनि सर्कनेछ ।

•

प्रचनलत आनथिक ननर्मानुसार र्स जर्र्वरसाँग सम्बजन्त्धत सेवा तथा सामग्री
र्खररि गनि सर्कनेछ र उपकरर्को हकमा भाडामा नलन पनन सर्कनेछ ।

•

ु ी अनुसार हुने गरी िै .भ्र.भ.,सहिकताि भत्ता, र्खािा,
ननर्मानुसार अनुसच
स्टे सनरी तथा नबनबध आदि।

•

अनभर्ान सञ्चालनका लानग िै .भ्र.भत्तामा िोहोरोपना नपने गरी र्वर्ेषज्ञ
जचर्कत्सकलार्ि र्खर्टएको दिनको िै ननक रू. ५००० र जचर्कत्सकलार्ि रू.
२५०० पाररश्रनमक वापत भ ुिानी गररनेछ ।

•

जर्नबर र्वहान िे जर्ख साझसम्म सञ्चालन हुने भएकाले अनभर्ानका

र्खर्टनेहरूका लानग र्खािा, र्खाना वापत प्रनतव्र्जि रू. ५०० सम्म र्खचि गनि
सर्कनेछ ।
•

र्ातार्ात तथा ढु वानीका लानग गाडी भाडामा नलर्ि पररचालन गररनेछ ।

•

आवश्र्कतानुसार औषधी तथा िनर्जि र स्वास््र् सामग्री आदि ।

•

र्स कार्िक्रमबाट तोर्कएको स्वास््र् सं स्थामा हरे क मर्हनाको २ पटकसम्म
र्वर्ेषज्ञ जचर्कत्सक पररचालन गरी स्वास््र् सेवा प्रिान गनि सर्कनेछ ।
र्सरी सेवा प्रिान गिाि र्खर्टर् िाने िनर्जिको िै .भ्र.भत्ता, र्ातार्ात
साधनको व्र्वस्थापन, औषनध र्खररि र प्रचार प्रसारमा समेत र्खचि गनि
सर्कनेछ ।

सञ्चालन गने अबनध र
अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

आवश्र्कता अनुसार सञ्चालन गने ।
जर्र्वर सं चालनका लानग स्वीकृत बिेटको पररनधनभर रही आवश्र्कता अनुसार
बााँडर्ााँट गरी र्खचि गनि सर्कनेछ ।
• र्वननर्ोजित बिेटको पररनधनभर रही प्रचनलत कानूनी प्रर्क्रर्ा पुर्ािर्ि जर्र्वरका
लानग औषधी र्खररि, िै .भ्र.भ. ढु वानी तथा िनर्जि व्र्वस्थापन लगाएत अन्त्र्
र्वर्वध र्खचि गने सर्कनेछ।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

जर्र्वरबाट लाभाजन्त्वतहरूको सं ख्र्ा, अनभलेजर्खकरर्, कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेिन,
र्खचिको र्ववरर्, बैठकहरूको र्ववरर्
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१२.

कृर्ाकलापको नामः माननसक स्वास््र् कार्िक्रम (स्वास््र् सेवा)

कृर्ाकलाप सं केत नं. : २.७.२२.४९१
पररचर्

र्खचि जर्षिक : 22522

िनस्वास््र् सेवा ऐन २०७५ को िर्ा ३ को उपिर्ा ४ (ङ) मा माननसक स्वास््र्
सेवालाई आधारभूत स्वास््र् सेवाको सूचीमा समावेर् गररएको छ । नेपाल सरकारले
नसने रोगहरुको रोकथाम तथा उपचारका लानग बहुपक्षीर् कार्िर्ोिना (२०१४२०२०) अनुसार माननसक स्वास््र्का कृर्ाकलाप सर्हतको कार्िर्ोिना लागू गरे को छ
। नेपालमा कूल नसने रोगहरुको समस्र्ा मध्र्े १८ प्रनतर्त माननसक रोगले
ओगटे को छ भने नरनभन्न श्रोतका अनुसार तुलनात्मक रूपमा कर्ािली प्रिे र्मा
माननसक रोगीहरूको सं ख्र्ा दिनानुदिन बढ्िो अवस्थामा रहे को छ । अस्वस्थ
िीवनर्ैली, र्खानपान, माननसक असन्त्तुलन, गरीवी साथै अन्त्र् नबनभन्न सामाजिक
ाँ ो अवस्थामा रहको छ ।
समस्र्ाका कारर् माननसक स्वास््र्को अवस्था र्वग्रि
त्र्सैगरी र्वश्वव्र्ापी रुपमा र्ैनलएको कोनभड १९ का कारर् पनन माननसक
समस्र्ा बढे को सन्त्िभिमा त्र्सको न्त्र्ूनीकरर्को लानग र्ो कार्िक्रम राजर्खएको छ
।

उद्देश्र्

स्थानीर् तहमा कार्िरत स्वास््र्कमी, स्थानीर् नेतत्ृ वलाई माननसक स्वास््र्
सम्बन्त्धी

एवं

प्राथनमक

मनोवैज्ञाननक

सहर्ोग, तनाव

व्र्वस्थापन

तथा

मनोसामाजिक परामर्ि सम्बन्त्धी ज्ञान धारर्ा र सीपको अनभवृर्द्ध गनुि ।
अपेजक्षत प्रनतर्ल

स्वास््र्कमीहरूमा माननसक स्वास््र्का नबषर्मा ज्ञान तथा सीपको अनभबृदद्द हुने
।
माननसक समस्र्ाबाट प्रभार्वतहरूको पर्हचान भर्ि समर्मा नै रोकथाम तथा
उपचार भर्ि स्वस्थ समाि ननमार्िमा सहर्ोग पुग्ने ।

कार्ािन्त्वर्न गने
ननकार्/कार्ािलर्
सञ्चालन प्रर्क्रर्ा

सामाजिक नबकास मन्त्रालर्
•

माननसक स्वास््र् क्षेरमा कार्िरत नबनभन्न सं घ सं स्थाको सहकार्िमा माननसक
स्वास््र् सम्बन्त्धी समस्र्ा भएका स्थानहरुको पर्हचान गने ।

•

पर्हचान भर् सकेपनछ माननसक स्वास््र्सं ग सम्बजन्त्धत कस्ता कस्ता कार्िक्रम
सं चालन गनुप
ि ने हो त्र्सको र्ोिना तर्ार गने ।

•

र्दि तानलम कार्िक्रम सं चालन गनुप
ि ने भएमा स्वीकृत कार्िक्रम र बिेटको
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पररनधनभर रही तोर्कएको मापिण्ड बमोजिमका प्रजर्क्षक र सहभागीको छनौट
गने ।
•

जिल्ला वा तानलम दिने स्थानको पर्हचान गरी स्थानीर् तह तथा अन्त्र्
सरोकारवाला ननकार्साँग समन्त्वर् तथा अन्त्तर्क्रिर्ा गने ।

•

थप आवश्र्कता भएमा माननसक स्वास््र् तथा परामर्िका लानग टोल र्ि वा
हटलार्नको व्र्वस्था गने ।

सञ्चालन गने अबनध
र अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

पर्हलो र िोस्रो चौमानसक
बिेटको पररनधनभर रहेर आनथिक ननर्मानुसार िै .भ्र.भ., र्ातार्ात र्खचि, र्खािा
र्खचि, स्टे र्नरी, आदि र्खचि ।

सन्त्िभि सामग्री

माननसक

स्वास््र्

सम्बन्त्धी आधारभूत

तानलम पुजस्तका, परामर्ि सम्बन्त्धी

सामग्रीहरु, प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।
अनुगमन सूचक

१३.

माननसक स्वास््र् सम्बन्त्धी तानलम नलने सं ख्र्ा, कार्िक्रम सम्पन्नको प्रनतवेिन

कृर्ाकलापको नामः अस्पतालको न्त्र्ुनतम सेवा मापिण्ड सहजिकरर्

कृर्ाकलाप सं केत नं. : २.७.२२.४३४

र्खचि जर्षिक : 22522

अस्पताल तथा स्वास््र् सं स्थाबाट प्रिान गररने स्वास््र् सेवालार्ि गुर्स्तरीर्
रूपमा उपलब्ध गराउन स्वास््र् तथा िनसं ख्र्ा मन्त्रालर्ले न्त्र्ुनतम सेवा
मापिण्ड सञ्चालनमा ल्र्ाएको छ। न्त्र्ूनतम सेवा मापिण्ड अनुरुप अस्प्तालहरूको
पररचर्

भौनतक पूवािधार साथै सेवाको मापिण्ड अनुसार सेवा उपलब्ध भएको सुननजित
गनि र सुननजित भएका मापिण्डको स्तरलाई कार्म गनि र दिगोरूपमा ननरन्त्तरता
दिने

उद्देश्र्ले

अस्पतालको

न्त्र्ुनतम

सेवा

मापिण्ड

सहजिकरर्

कार्िक्रम

राजर्खएको छ ।
ु तम सेवा मापिण्ड प्रभावकारी रुपमा लागु
कर्ािली प्रिे र्का अस्पतालहरुको न्त्र्न
उद्देश्र्

गनि सहजिकरर् गने र तहााँबाट प्रवाह भईरहे का स्वास््र् सेवाको गुर्स्तर मापन
गने।

अस्पतालहरुबाट प्रिान गररने गुर्स्तरीर् स्वास््र् सेवाको पहुाँच र उपर्ोनगतामा
अपेजक्षत प्रनतर्ल

वृर्द्ध हुनेछ ।

अस्पतालको पूवािधारमा सुदृर्ढकरर् हुनेछ ।

स्वास््र् सेवा प्रिार्क सं स्थाहरु गुर्स्तरीर् स्वास््र् सेवा प्रिान गनि प्रेररत

15 | बार्षिक कार्िक्रम सञ्चालन ननिे जर्का २०७९/८०

हुनेछन् ।
कार्ािन्त्वर्न गने
कार्ािलर्/ननकार्

सामाजिक नबकास मन्त्रालर्
•

जिल्ला

अस्पतालहरु,

मेहेलकुना

र

िुल्लु

अस्पतालमा

न्त्र्ुनतम

सेवा

मापिण्डको मूल्र्ाङ्कन गररने छ । उि र्लो-अप कार्िक्रमको अवनध २
दिनको हुनेछ ।
•

न्त्र्ुनतम सेवा मापिण्ड सं चालन भर्रहे का अस्पतालहरुमा स्थलगत अनुजर्क्षर्
हुनेछ ।

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा
•

पर्हलो दिन न्त्र्ुनतम सेवा मापिण्ड ननिे जर्का अनुरुप गतबषिको पररर्ामका
आधारमा अनभबृदद्द भएको सेवाको स्तर पुनः मापन गने र

िोस्रो दिन

प्रस्तुनतकरर् तथा छलर्ल गरी Threshold भन्त्िा कम Score प्राप्त गरे का
नबषर्हरूलार्ि ध्र्ानमा रार्खी र्वस्तृत कार्िर्ोिना तर्ार गने ।
सञ्चालन गने अवनध र
अनुमाननत नमनत

आवश्र्कता अनुसार प्रथम, िोस्रो र तेस्रो चौमानसक
स्वीकृत

बिेटको

पररनधनभर

रही

आवश्र्कता

अनुसार

बााँडर्ााँट

गरी

अस्पतालहरुको न्त्र्ुनतम सेवा मापिण्ड कार्िक्रममा सहजिकरर् गनि र्खर्ट्टएका
बिेट बााँडर्ााँट

कमिचारीको र्ातार्ात र्खचि, िै ननक भम्रर् र्खचि साथै प्रस्तुनतकरर्का दिनमा
उपजस्थत कमिचारीलाई र्खािा (आवश्र्क भएमा मार) लगार्तका जर्षिकमा
कार्िक्रम सं चालन तथा कार्िन्त्वर्न ननिे जर्का तथा कर्ािली प्रिे र् र्खचि मापिण्ड
ननिे जर्का २०७५ अनुसार गनि सर्कनेछ ।

सन्त्िभि सामग्री
अनुगमन सूचक

१४.

ु तम सेवा मापिण्ड ननिे जर्का, प्रचनलत कानून तथा र्खचि
अस्पतालहरूको न्त्र्न
सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।
सहभागीको हाजिरी उपजस्थनतको सुननजितता, सूचकको सुधारको लेर्खािोर्खा र
तर्ार गररएको र्ोिनाको प्रनतवेिन

कृर्ाकलापको नामः स्वास््र् सम्बन्त्धमा नीनत/रर्नननत/ननिे जर्का/र्रमेट

छपार् तथा व्र्वस्थापन (प्रचार प्रसार तथा सामग्री उत्पािन तथा प्रकार्न र र्वतरर्)
कृर्ाकलाप सं केत नं. २.७.५.१६७
पररचर्

र्खचि जर्षिक : 22522

र्स मन्त्रालर्को नीनत, बार्षिक कार्िक्रम तथा बिेट र्ोिनाले अपेक्षा गरे का
नबषर्हरूलार्ि कार्ािन्त्वर्न गनि रर्नननत/ननिे जर्का/मापिण्ड/र्रमेटहरू तर्ार
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गररनेछ।प्रचनलत

नीनत,

ननर्म,

रर्नीनत,

ननिे जर्का,

मापिण्ड

तर्ार

गरी

उल्लेजर्खत सामग्री लगार्त नबनभन्न स्वास््र् सम्बन्त्धी प्रचार प्रसार सामग्रीको
छपार्

अननवार्ि

नै

हुन्त्छ।ती

उत्पादित

सामग्रीहरू

लजक्षत

सरोकारवाला/सेवाग्राहीसम्म पुर्ािउन र्वतरर् गररने हुाँिा त्र्सको छपार् तथा
सम्पूर्ि व्र्वस्थापनका लानग र्ो कार्िक्रम राजर्खएको हो ।
उद्देश्र्

स्वास््र् सम्बन्त्धीहरू नबनभन्न सामग्रीहरू उत्पािन गरी सरोकारवाला तथा लजक्षत
वगिसम्म पुर्ािउनु

अपेजक्षत प्रनतर्ल

नबनभन्न नीनत, रर्नीनत, ननिे जर्का, र्रमेटहरूको छपार् गरी त्र्सको र्वतरर्
गररएको हुनेछ।

कार्ािन्त्वर्न

गने सामाजिक र्वकास मन्त्रालर्

ननकार्/कार्ािलर्
सञ्चालन प्रर्क्रर्ा

•

सामाजिक र्वकास मन्त्रालर्मा नीनत, रर्नीनत, मापिण्ड, ननिे जर्का, प्रचार
प्रसार सामग्री तर्ार गने प्रानबनधक सनमनत गठन हुनछ
े ,

•

स्वास््र् जर्क्षा तथा सामग्री र्वकास सम्बन्त्धी ननिे जर्का, प्रोटोकल तथा
मापिण्ड एवं गुर्स्तर ननधािरर्का कार्िहरु गने,

•

व्र्वहार पररवतिन तथा स्वास््र् जर्क्षािन्त्र् सामग्री र्वकास गने,

•

अनुगमन तथा मुल्र्ांकनका आधारमा आवश्र्कता अनुसार स्वास््र् जर्क्षा
तथा सामग्रीको पररमाििन गने,

•

प्रानबनधक

सनमनतले

तर्ार

गरी

मन्त्रालर्बाट

स्वीकृत

भर्सकेपनछ

ती

सामग्रीहरूलार्ि प्रचनलत आनथिक ऐन ननर्म बमोजिम उत्पािन तथा छपार्
कार्ि गररने,
•

छपार् गरीएका सामग्रीहरू आवश्र्कता र नबषर्को गाम्भीर्िताका आधारमा
लजक्षत समूहमा र्वतरर् गररने,

•

सामग्री तर्ार गिाि स्वास््र् सेवाको पहुाँच बार्हर रहे का नागररकहरलार्ि
केन्त्रर्वन्त्िुमा रार्खी तर्ार गररने,

•

सामग्रीहरूको र्वतरर् गिाि सामाजिक र्वकास मन्त्रालर्बाट ढु वानी गनि सवारी
साधनको व्र्वस्था नमलार्िने ।

सञ्चालन गने अबनध र प्रथम, िोस्रो र तेस्रो चौमानसक
अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

कर्ािली र्खचि मापिण्ड २०७५ अनुसार र्खचिको बााँडर्ााँट र र्खचि गररनेछ ।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।
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अनुगमन सूचक

नबनभन्न सामग्रीहरूको उत्पािन, िाजर्खला प्रनतवेिन, उत्पादित सामग्रीहरू र्वतरर्
भएका स्थानहरू

१५.

कृर्ाकलापको नाम: क्षर्रोग मुि पानलका अनभर्ान सं चालन

कृर्ाकलाप सं केत नं.: २.७.२२.४३९
पररचर्

र्खचि जर्षिक: २२५२२

नेपालमा र्वगत लामो समर् िे जर्ख क्षर्रोग िनस्वास््र् समस्र्ाका रुपमा नबद्यमान
छ । त्र्समा पनन कर्ािली प्रिे र्मा क्षर्रोगका नबरामीहरुको सं र्खर्ा अन्त्र्
प्रिे र्को भन्त्िा उच्च रहे को छ । नबनभन्न सामाजिक, सासं कृनतक तथा आनथिक
कारर्ले र्ंकास्पि क्षर्रोगका नबरामीहरु पर्हचान हुन सकेका छै नन् । नेपाल
सरकारले सन् २०३५ सम्ममा क्षर्रोग अन्त्त्र् (क्षर्रोग हुने िर १० प्रनत लार्ख
भन्त्िा तल झाने) गने लक्ष्र् र सन् २०५० सम्ममा क्षर्रोग मुि नेपालको सोच
तर् गरे को छ । नेपाल सरकारले लक्ष्र् तथा सोच सर्लरुपमा कार्ािन्त्वर्न गनि
ु
स्थानीर् तहमा प्रिे र् सरकार र स्थानीर् तहको सं र्ि
रुपमा अनुगमन मूल्र्ाङ्कन
गरी क्षर्रोग मुि स्थानीर् तह अनभर्ान सं चालनको लानग र्ो कार्िक्रम राजर्खएको
हो।

उद्देश्र्

सर्क्रर्

र्खोिपड्तालका

कृर्ाकलापहरु

सं चालन

गरी

समुिार्स्तरमा

रहे का

क्षर्रोगका नबरामीको पर्हचान र ननिान गरी उपचारको िार्रामा ल्र्ाउन ।
अपेजक्षत प्रनतर्ल

•

समुिार्मा रहेका क्षर्रोगका नबरामी ननिान तथा उपचार भर् रोगको भारमा
कमी आउने ।

कार्ािन्त्वर्न

•

ननिान भएका क्षर्रोगका नबरामी ९० प्रनतर्त भन्त्िा बढीले उपचार पूरा गने

•

जर्घ्र ननिान तथा उपचार भर् समुिार्मा सं क्रमर् िर घट्ने

गने सामाजिक नबकास मन्त्रालर्, स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर् र प्रिे र् िनस्वास््र्

ननकार्/कार्ािलर्

प्रर्ोगर्ाला

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा

•

औषधी प्रनतरोनध क्षर्रोग (Drug Resistance TB) नबरामीहरुको उपचारको
लानग प्रेषर् केन्त्रको सं चालन सरकारी ननजि साझेिारी गरी र्खचि गने ।

•

माईक्रोस्कोर्पक सेन्त्टर सं चालन समन्त्वर् गने ।

•

क्षर्रोग नमूना (Specimen)को ढु वानीका लानग िनस्वास््र् प्रर्ोगर्ाला
मार्ित आवश्र्क र्खचि गने।

•

र्वगत ५ बषिको त्र्ाङ्क र्वश्लेषर्को आधारमा बर्ढ क्षर्रोगका नबरामी भएका,
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सेवाको पहुाँच भन्त्िा बार्हर रहे का HOTSPOT पर्हचान गरी त्र्स्ता गाउाँ, टोल
तथा बजस्तमा मर्हला स्वास््र् स्वर्ं सेर्वकाहरु पररचालन गरी सम्भार्वत
क्षर्रोगका नबरामीहरुको सर्क्रर् र्खोिपड्ताल मार्ित र्खकार नमुना सं कलन
गरी Gene Xpert नबनधबाट परीक्षर् गरी प्रमाजर्त भएका क्षर्रोगका नबरामीको
उपचार प्रर्क्रर्ामा सहजिकरर् र्क्रर्ाकलाप सं चालन तथा अनुगमन गने ।
सञ्चालन गने अबनध र स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार
अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

कारय्र्ोिना तर्ार पारी स्वीकृत गराई सं चालन गने ।

सन्त्िभि सामग्री

क्षर्रोग सम्बन्त्धी ननिे जर्का, प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

पूवि तर्ारी र्ोिना, कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेिन, अनभर्ानबाट लाभाजन्त्वतहरुको
सं ख्र्ा

१६.

कृर्ाकलापको नामः नबपन्न नागररक तथा लजक्षत समुिार् स्वास््र् नबमा

कार्िक्रम
कृर्ाकलाप सं केतः २.७.२२.४५५

र्खचि जर्षिकः

२२५२२

सविव्र्ापी स्वास््र्को पहुाँचमा अनभवृर्द्ध गनि स्वास््र् नबमा महत्वपूर्ि कार्िक्रम हो
। हाल नेपालका सबै स्थानमा स्वास््र् नबमा कार्िक्रम लागु भैसकेको छ ।
पररचर्

स्वास््र् नबमा सम्बन्त्धी ऐन तथा ननर्मावली अनुसार समािमा पर्हचान भएका
नबपन्न नागररक तथा तोर्कएको लजक्षत समुिार्मा नबमा मार्ित स्वास््र् सेवाको
पहुाँच बढाउन नबपन्न नागररक तथा लजक्षत समुिार् नबमा कार्िक्रम राजर्खएको हो
।

उद्देश्र्
अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न गने
कार्ािलर्/ ननकार्

पर्हचान भएका नबपन्न तथा लजक्षत समुहलाई स्वास््र् नबमा कार्िक्रममा समावेर्
गराउन ।

स्वास््र् सेवाको पहुाँचमा अनभवृर्द्ध भर् रोगको भारमा कमी आउने छ ।
सामाजिक नबकास मन्त्रालर्

सञ्चालन प्रकृर्ा

कर्ािली प्रिे र् सरकारको स्वीकृत कार्िनबनध/मापिण्ड अनुसार सं चालन गने ।

सञ्चालन गने अवनध र

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार

अनुमाननत नमनत
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बिेट बााँडर्ााँट

कर्ािली प्रिे र् सरकारको स्वीकृत कार्िनबनध/मापिण्ड अनुसार सं चालन गने ।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्ड ।
नबपन्न नागररक तथा लजक्षत समुहको पर्हचान र्खुल्ने कागिात, नबनमतहरुको

अनुगमन सूचक

१७.

सं ख्र्ा र र्ववरर्

कृर्ाकलापको नामः अपाङ्ग भएका बालबानलकाहरुको उपचार तथ पुनस्थािपन

सहर्ाक सामग्री र्वतरर् र घुजम्त जर्र्वर सं चालन
कृर्ाकलाप सं केत नं. : २.७.२२.४६१

र्खचि जर्षिक : 22522

कर्ािली प्रिे र्का िन्त्मिात तथा िन्त्म पिात् हुने अपाङ्गतामा न्त्र्ूनीकरर् गने,

मातृजर्र्ु तथा बालमृत्र्ुिर कम गने एबम् अपाङ्ग्ता भएका व्र्जिहरू सर्हतको

पररचर्

समावेर्ी समाि ननमािर् गनिका लानग अपाङ्ग बालबानलकाहरुको सहर्ोगाथि र्ो
कार्िक्रम राजर्खएको हो ।
पर्हचान भएका अपाङ्ग बालबानलकाहरुको लानग उपचार तथा सहार्ता सामग्री

उद्देश्र्

उपलब्ध गराउन सहर्ोग/ समन्त्वर् गनि।
अपाङ्ग बालबानलकाहरुको उपचार तथा सहार्क सामग्री उपलब्धता पिात

अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न
कार्ािलर्/ननकार्

उनीहरूको िीवनर्ापन सहि हुने ।
गने

सामाजिक नबकास मन्त्रालर्
• अपाङ्ग्ता

सम्बन्त्धी

कार्ि

गने

सं घसं स्थाहरूको

समन्त्वर्/सहकार्िमा

स्वास््र्कमीहरुलाई अपाङ्गता पर्हचान, वगीकरर्, परामर्ि, रे र्रल सम्बन्त्धी
अनभमुजर्खकरर् कार्िक्रम सञ्चालन गने।
• र्ारीररक अपाङ्गता भएका बालबानलकाहरुको र्ीघ्र पर्हचानको लानग स्वास््र्
तथा पुनस्थािपना सम्बन्त्धी घुजम्त जर्र्वर सं चालन गने ।

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा

• पर्हचान भएका बालबानलकाको उपचार, ननमािर्ात्मक र्ल्र्कृर्ा, Corrective
Surgery मा सहर्ोग गने।
• नस.बी.आर. पुनस्थािपना सेवाहरु क्रमर्ः र्र्जिर्ोथेरापी सेवा, सहार्क तथा
गमनर्ीलता

सामग्री

नापिााँच

र

र्वतरर्,

परामर्ि

समाजिकीकरर्मा सहर्ोग गने ।

सेवा

प्रिान

तथा

• मानथका सेवाहरू सञ्चालन गिाि र्स क्षेरमा कार्िरत नबनभन्न सं घसं स्थाहरूसाँग
समन्त्वर्, सहकार्ि तथा सेवा करार गनि सर्कनेछ ।
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सञ्चालन गने अवनध र
अनुमाननत नमनत

र्स प्रार्ोिनका लानग स्वीकृत बिेटको पररनध नभर रही कार्िर्ोिना अनुसार

बिेट बााँडर्ााँट

बिेटको बााँडर्ााँट गरी कार्िक्रम सञ्चालन गने।
अपाङ्गता रोकथाम, ननर्न्त्रर् र उपचार सम्बन्त्धी नबनभन्न ननिे जर्का, प्रचनलत कानून

सन्त्िभि सामग्री

तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।
अपाङ्गता सम्बन्त्धी तानलम नलएका स्वास््र्कमीहरूको सं ख्र्ा

अनुगमन सूचक

१८.

आवश्र्कता अनुसार प्रथम, िोस्रो र तेस्रो चौमानसक

अपाङ्गता भएका बालबानलकाको र्ववरर्, स्वास््र् सेवा नलएकाको र्ववरर्

कृर्ाकलापको नाम: Onsite Coaching and Mentoring

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२५.३५८

पररचर्

र्खचि जर्षिकः २२५२२

प्रिे र्स्तरका

िन/

स्वास््र्

सं स्थाहरुमा

कार्िरत

सेवा

कार्ािलर्हरु

कमिचारीहरुको

ज्ञान,

नसप

र
र

स्थानीर्

तहका

िक्षतामा

स्वास््र्

अनभवृर्द्ध

गनि

कार्िस्थलमै अनुजर्क्षर् गरी िनस्वास््र् प्रबधिनका गनिका लानग र्ो कार्िक्रम
राजर्खएको हो ।

उद्देश्र्
अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न गने
कार्ािलर् र ननकार्

स्वास््र्

सं स्थामा

कार्िरत

जचर्कत्सक,

ननसिङ,

्र्ारामेनडकस

लगार्त

अन्त्र्

कमिचारीहरुको क्षमता अनभवृर्द्ध गनि ।
गुर्स्तररर् स्वास््र् सेवा प्रवाहमा अनभवृर्द्ध हुनेछ।
सामाजिक नबकास मन्त्रालर्
• स्वास््र् कार्ािलर्का सम्बजन्त्धत र्ोकल पसिन वा काम काि गनि तोर्कएका
व्र्जि र्सका सहभागी रहनेछन्।

• कार्िक्रमको र्ोकल पसिनले Coach/ Mentor साँग छलर्ल गरी बिेटको
परीनध नभर रही कनत वटा सेवा प्रिार्क स्वास््र् सं श्थामा Coaching/
Mentoring गने, सो को र्ोिना तर्ार पानुि पििछ ।
सञ्चालन प्रर्क्रर्ा

• Coaching/Mentoring मार्ित धेरैभन्त्िा धेरै िनसं ख्र्ा लाभाजन्त्वत हुन सक्ने
हुनपु ििछ ।

• र्ो कार्िक्रम FP, IPC, MNH, MPDSR, ASRH, SAS, KMC लगार्तका
क्षेरहरुमा केजन्त्रत गनुप
ि ििछ ।

• पूवािधार, िनर्जि कमिोर भएका स्वास््र् सं स्था, स्वास््र्का मुख्र् सूचकहरु
कमिोर

तथा

सामाजिक/आनथिक
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अवस्था

कमिोर

भएको

समुिार्लाई

प्राथनमकता दिनुपििछ ।
सञ्चालन गने अवनध
र अनुमाननत नमनत

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार
िै .भ्र.भ., र्ातार्ात र्खचि, प्रजर्क्षक भत्ता, स्टे र्नरी र्खचि, र्खािा र्खचि, Coaching को

बिेट बााँडर्ााँट

बेलामा चार्हने सामग्रीहरु, छपार्/ र्ोटोकपी र्सै जर्षिकबाट गनुप
ि नेछ।
नवजर्र्ु स्वास््र् सेवाको लानग गुर्स्तर सुधार र्ारम (MNH Service Readiness

सन्त्िभि सामग्री

Toolkit) MPDSR/ASRH/IPC/SAS/HWMG Guideline, प्रचनलत कानून तथा र्खचि
सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

१९.

कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेिन

कृर्ाकलापको नामः स्वास््र् सं स्थाहरुमा र्खानेपानी, सरसर्ाई तथा स्वच्छता

मापिण्ड ( Wash-Fit) कार्िर्वनध कार्ािन्त्वर्न तथा कार्िर्वनध नबस्तार
कृर्ाकलाप सं केतः २.७.२२.४८१

र्खचि जर्षिकः

२२५२२

दिगो नबकास लक्ष्र् २०३० सम्ममा सबैका लानग सुरजक्षत तथा र्खचिले धान्न सक्ने

ु ब तथा समतामूलक पहुाँच हानसाँल गने भनन लजक्षत
मूल्र्मा र्खानेपानी सविसल
ु भ
गररएको छ । नेपालमा हालसम्म पनन चार्हएको बेला सुरजक्षत तथा सविसल
पानी प्राप्त हुन सर्क रहे को छै न त्र्समा पनन कर्ािली प्रिे र्मा सुरजक्षत पानी प्रर्ोग
पररचर्

गनेहरुको सं ख्र्ा अत्र्न्त्त न्त्र्ून रहे को छ । MICS २०१९ अनुसार कर्ािली
प्रिे र्का अनधकार्ं माननसहरु असुरजक्षत पानी र्पउन बाध्र् छन् । तर्सै ले
पानीको श्रोत िे जर्ख उपभोग गिािसम्म सुरजक्षत होस भन्ने उिे श्र्ले स्वास््र्

सं स्थाहरुमा र्खानेपानी सरसर्ाई तथा स्वच्छता मापिण्ड कार्िर्वनध कार्ािन्त्वर्न
गनि र्ो कार्िक्रम राजर्खएको हो ।
उद्देश्र्

स्वास््र् सं स्थाहरुमा सुरजक्षत पानी उपलब्ध गराउन ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल

पानीिन्त्र् रोगहरुको सं क्रमर्मा कमी आउने ।

कार्ािन्त्वर्न गने
कार्ािलर्/ननकार्

सामाजिक र्वकास मन्त्रालर् ।
WASH-FIT कार्िर्वनधको कार्ािन्त्वर्न गनि सम्बजन्त्धत सरोकारवालाहरुसं ग अन्त्तर्क्रिर्ा

सञ्चालन प्रकृर्ा

तथा स्थलगत अनुगमनका साथै अनभमुजर्खकरर् कार्िक्रम गने ।
आवश्र्कता अनुसार पानीका श्रोतहरुको प्रर्ोगर्ाला पररक्षर्मा सहजिकरर् तथा
समन्त्वर् ।
आवश्र्कता अनुसार पानी सुर्द्धकरर्का लानग क्लोररनेसन वा अन्त्र् सुरजक्षत र्वनध
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अपनाउन प्रेररत गने ।
सञ्चालन गने अवनध र
अनुमाननत नमनत

स्वीकृत कार्िर्ोिना र कार्ितानलका अनुसार ।

बिेट बााँडर्ााँट

िै .भ्र.भ., प्रजर्क्षक भत्ता, र्खािा र्खचि, स्टे र्नरी, आदि र्खचि।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु, WASH-FIT कार्िर्वनध ।

अनुगमन सूचक

कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेिन ।

२०.

कृर्ाकलापको नामः सालकोट प्राथनमक स्वास््र् केन्त्र, पञ्चपुरी नगरपानलका

- २ लाई ५० सैर्ा अस्पतालमा स्तरोन्ननतका लानग नडर्पआर सर्हत पूवािधार नबकास
कृर्ाकलाप सं केत नं. : ११.१.२.४४४
पररचर्

र्खचि जर्षिक: 31112

सं नबधानत आधारभूत, आकजस्मक तथा र्वर्ेषज्ञ स्वास््र् सेवा हरे क नागररकको
नैसनगिक अनधकार हो । स्वास््र् सेवालाई हरे क नागररकसम्म गुर्स्तररर् रुपमा
उपलब्ध गराउन भौनतक पूवािधारको महत्व हुन्त्छ । त्र्समा पनन कर्ािली प्रिे र्को
सुर्खेत जिल्लाको पञ्चपुरीमा अवजस्थत सालकोट प्राथनमक स्वास््र् केन्त्रले पजिम
क्षेरको ठु लो िनसं ख्र्ालाई स्वास््र् सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने भएकाले र्स
प्राथनमक

केन्त्रलाई

स्तरोन्ननत

गनि आवश्र्क

िे जर्खएकाले

र्स

अस्पतालबाट

गुर्स्तरीर् स्वास््र् सेवाको पहुाँच अनभवृर्द्ध गनिका लानग भौनतक पूवािधार ननमािर्
गनि र्ो कार्िक्रम राजर्खएको हो ।
उद्देश्र्

गुर्स्तरीर् स्वास््र् सेवाको पहुाँचमा अनभवृर्द्ध गनि ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल

नागररकहरूको गुर्स्तरीर् स्वास््र् सेवाको पहुाँचमा वृर्द्ध भई रोग लाग्ने िर र
मृत्र्ुिरमा कमी आउनेछ ।

कार्ािन्त्वर्न

गने सामाजिक नबकास मन्त्रालर्

ननकार्/कार्ािलर्
सञ्चालन प्रर्क्रर्ा

•

अस्पताल भवन ननमािर्का लानग मापिण्ड अनुसारको िग्गा प्रानप्तको सुननजितता
गने ।

•

हाल ननमािर् हुन लानग रहे को अस्पतालको DPR तर्ार गने तथा तर्ार भएको
DPR मानथ छलर्ल गरी सम्बजन्त्धत सनमनतबाट स्वीकृत गराउने ।

•

अस्पताल रहने स्थान अनुमोिन गरी सं घीर् र्हरी र्वकास तथा भवन ननमािर्
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नबभाग, सं घीर् कार्ािन्त्वर्न र्कार्ि र सामाजिक र्वकास मन्त्रालर्को समन्त्वर्मा
लागत अनुमान तर्ार गरी आवश्र्क प्रर्क्रर्ा अनुसार भौनतक पुवािधारको
ननमािर् तथा सञ्चालन गने ।
•

स्वास््र् सं स्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नती सम्बन्त्धी मापिण्ड, २०७७
अनुसार ननमािर् कार्ि गने ।

सञ्चालन गने अबनध स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार
र अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

स्वीकृत बिेटको पररनधनभर रही आवश्र्कता अनुसार बााँडर्ााँट गरी प्रर्ोिनका
लानग आवश्र्क पने बैठक सं चालन र्खचि र सावििननक र्खररि प्रर्ाली अनुसार
ननमािर्का लानग बिेट बााँडर्ााँट गरी कार्िन्त्वर्न गने

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

DPR को प्रनतवेिन, आनथिक/भौनतक प्रगनतको र्ववरर्
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(र्ख)
1.

स्वास््र् से वा ननिे र्नालर् अन्त्तगितका कृर्ाकलापहरू

कृर्ाकलापको नामः ए.एच. एम.आई.एस. तानलम (आर्ुवेि सम्वन्त्धी)

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.११२

र्खचि जर्षिकः

२२५२२

Ayurveda Health Management Information System (AHMIS) प्रनतवेिनमा
पररचर्

आउने त्र्ांकीर् रुटीहरूलार्ि कम गरी र्सको गुर्स्तरीर्ता, समर्सापेक्ष र

उद्देश्र्

ननर्नमत आर्ुवेि स्वास््र् सूचना व्र्वस्थापन प्रर्ाली सुर्द्धर्ढकरर् गने ।

पुर्त
ि ा गराउन र्ो कृर्ाकलाप राजर्खएको हो।

गुर्स्तरीर् त्र्ाङ्कमा आधाररत र्ोिना तिुम
ि ाका साथै कमिचारीको क्षमता

अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न
कार्ािलर्/ननकार्

अनभवृर्द्ध भएको हुनेछ ।
गने

स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर्, सुर्खेत
•

कर्ािली प्रिे र् अन्त्तगितका आर्ुवेि कार्ािलर्मा त्र्ाङ्क प्रर्वर्िकरर्मा
िे जर्खएका समस्र्ाहरु पर्हचान गने ।

•

र्वननर्ोजित बिेटको पररनध नभर रर्ह प्रनतवेिन तथा अनभलेर्ख र्ारम
अनुसारको गुर्स्तररर् त्र्ांक भने कार्िमा एकरुपता ल्र्ार् लेर्खािोर्खा

सञ्चालन प्रकृर्ा

गने तथा पृष्ठपोषर् प्रिान गने ।
•

आर्ुवेि

स्वास््र्कमीहरूको

क्षमता

अनभवृर्द्ध

गनिका

लानग

आर्ुवेि

स्वास््र् सूचना व्र्वस्थापन प्रर्ाली (AHMIS) लगार्तका अन्त्र् आर्ुवेि
साँग सम्बजन्त्धत तानलम सं ञ्चालन गने ।
सञ्चालन गने अवनध र स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार
अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

र्खािा‚स्टे र्नरी, बैठक भत्ता र िै ननक भ्रमर् र्खचि, आदि ।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

भ्रमर् प्रनतवेिन,कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेिन आदि

2.

कृर्ाकलापको नामः आर्ुवेि सम्बन्त्धी र्मि तथा र्मे ट छपार्ि

कृर्ाकलाप सं केत नं.२.७.५.११७

र्खचि जर्षिक२२५२२
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पररचर्

कर्ािली प्रिे र् नभरका सवै सरकारी आर्ुवेि स्वास््र् सं स्थाहरू लार्ि आवश्र्क
पने आर्ुवेि सम्बन्त्धी अनभलेर्ख प्रनतवेिन र्ारामहरू पुर्ािउन र्ो कृर्ाकलाप
राजर्खएको हो।

उद्देश्र्

आर्ुवेि सम्बन्त्धी अनभलेर्ख तथा प्रनतवेिन र्ारामहरूको छपाई गरी उपलब्ध
गराउने ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न

िै ननक स्वास््र् सूचना अनभलेर्ख र मानसक प्रनतवेिन सहि भएको हुनेछ
गने

ननकार्/कार्ािलर्
सञ्चालन प्रर्क्रर्ा
सञ्चालन गने अबनध र
अनुमाननत नमनत

स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर्, सुर्खेत
स्पेनसर्र्केसन तथा लागत अनुमान तर्ार गरी स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार
स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार

बिेट बााँडर्ााँट

आर्ुवेि सम्बन्त्धी अनभलेर्ख प्रनतवेिन र्ारामहरूको छपाई तथा र्वतरर्

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

र्खरीि आिे र्, िाजर्खला प्रनतवेिन, हस्तान्त्तरर् र्ारम

3.

कृर्ाकलापको नामः स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर्को बेवसार्ट ननमािर्/ममित (स्वास््र्
सेवा)

कृर्ाकलाप सं केत नं.: २.७.२२.१६१
पररचर्

र्खचि जर्षिक: २२५२२

सूचना व्र्वस्थापन प्रर्ालीलार्ि व्र्वजस्थत गरी नागररकको सहि रूपमा सूचना
पाउने हक सुननजित गनिका लानग र्स ननिे र्नालर्को वेबसार्ट ननमािर् र
ममित सम्बन्त्धी कृर्ाकलाप राजर्खएको हो ।

उद्देश्र्

वेबसार्टको ममित सं भार गनुि ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल

त्र्ाङ्क एवं सूचना प्रवाहमा टे वा पुगेको हुनेछ।
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कार्ािन्त्वर्न

गने

ननकार्/कार्ािलर्
सञ्चालन प्रर्क्रर्ा

स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर्,सुर्खेत
वेबसार्िट ननमािर् तथा ममितमा ननरन्त्तरता दिर्ने ।

सञ्चालन गने अबनध र तोर्कएको चौमानसक नभर
अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

ननमािर् र ममित प्रचनलत ऐन ननर्मावली अनुसार ।

सन्त्िभि सामग्री

स्वास््र् सूचना प्रर्ाली, प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

सूचारु भर्रहे को वेबसार्ट

4.

कृर्ाकलापको नाम: MDR नबरामीहरूको परीक्षर् गनि आउाँिा िााँिाको र्ातार्ात
र्खचि

कृर्ाकलाप सं केत नं.:२.७.२५.३०७

र्खचि जर्षिक:२२५२२

औषधी प्रनतरोधी क्षर्रोग (Drug Resistant Tuberculosis) नबरामीहरूको सहि
र सर्ल ननिान एवं परीक्षर्का लानग उपचार केन्त्रसम्म आउाँिा िााँिाको

पररचर्

र्ातार्ात र्खचि उपलब्ध गराउन र्ो कार्िक्रमको व्र्बस्था गररएको हो।

औषनध प्रनतरोधी क्षर्रोग ननिान, र्लोअपमा सहि हुने र नबरामीलाई उपचारमा

उद्देश्र्

पने अत्र्नधक र्खचिभारमा कमी हुन गई उपचारको ननर्नमतता गरी ननको हुने
िर बढाउने

समर्मै नड.आर.र्ट.बी.का नबरामीहरू पत्ता लाग्ने, समुिार्मा सं क्रमर्मा कमी

अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न
कार्ािलर्/ननकार्

आउने, साथै नबरामीलाई आनथिक रुपमा सहर्ोग भएको हुनेछ
गने

स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर् मार्ित नड.आर.र्ट.बी. उपचार केन्त्रहरू
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MDR नबरामीहरूको परीक्षर् गनि आउाँिा िााँिाको र्ातार्ात र्खचि
•

नेपाल सरकार, रार्ष्ट्रर् वीमा बोडिले कार्िक्रम लागू भएका जिल्लाहरूमा
औषधी प्रनतरोधी क्षर्रोगका नबरामीहरूको रू १,००,०००। (एकलार्ख)
बराबरको ननःर्ुल्क वीमा व्र्वस्था गरे कोले त्र्सको ननिान, आधारभूत
परीक्षर् तथा िर्टलता व्र्वस्थापन गनि बीमा सुर्वधार्ुि अस्पतालमा प्रेषर्

सञ्चालन प्रकृर्ा

गने ।
•

र्दि र्ातार्ात र्खचि ननिले गरे को वीमा रकम भन्त्िा वढी र्खचि भएमा मार
र्स जर्षिकबाट र्खचि नसर्ाररर् गनुप
ि ििछ ।

•

र्ातार्ात र्खचिको हकमा सम्बजन्त्धत उपचार केन्त्रलार्ि पेश्की रकम उपलव्ध
गरार्ि र्र्छ्योट गने वा सोधभनाि दिने व्र्वस्था गररनेछ।

•

सुर्वधा र्खचि पाउने व्र्जि: रोग ननिान तथा उपचारमा रहेका औषधी
प्रनतरोधी क्षर्रोग र्वरामीहरू।

•
सञ्चालन गने अवनध र
अनुमाननत नमनत

सुर्वधा पाउने अवनधः ननिानको समर् तथा उपचार अवनधभर ।

आ.व.२०७९/८० (२०७९ श्रावर् िे जर्ख २०८० असार मसान्त्त सम्म)
नड.आर.र्टबीका नबरामीहरूको Baseline Investigation को प्रचनलत िर रे ट

बिेट बााँडर्ााँट

लागत र सो का लानग उपचार केन्त्रसम्म आउाँिा िााँिा लाग्ने सावििननक
र्ातार्ातको भाडा बराबरको रकम ।

सन्त्िभि सामग्री

अनुगमन सूचक

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।
•

नड. आर. र्टबी पत्ता लागेका नबरामी सं ख्र्ा

•

नड. आर. र्टबी उपचारमा आएका नबरामी सं ख्र्ा

•

उपचार र्खचि प्राप्त गरे का नबरामी सं ख्र्ा र ननिले पेर् गरे का बील भपािर्
कागिातहरु ।

5.

कृर्ाकलापको नाम: प्रिे र् स्तरीर् आकजस्मक प्रसुनत सेवा (EOC) सनमक्षा तथा
र्ोिना तिुम
ि ा गोष्ठी (स्वास््र् सेवा)

कृर्ाकलाप सं केत नं.२.७.२२.४०८
पररचर्

र्खचि जर्षिक २२५२२

प्रिे र् तथा अन्त्तरगतको

प्रसूनत सेवा उपलब्ध गराउने अस्पताल तथा स्वास््र्

सं स्थाहरुले उपलब्ध गराएको आकजस्मक प्रसूनत सेवावारे सनमक्षा

गनुप
ि ने हुन्त्छ

। स्वास््र् सं स्थाको सुरजक्षत प्रसुनत सेवा र िर्टलता पत्ता लगाउन EOC को
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सनमक्षा गरे र आगामी दिनहरुमा उि सेवा अझ प्रभावकारी र गुर्स्तरीर् रूपमा
प्रिान गनिका लानग थप र्ोिना बनाउन र्ो कार्िक्रम राजर्खएको छ ।
उद्देश्र्

अस्पताल तथा स्वास््र् सं स्थाहरुले आकजस्मक प्रसूनत सेवा प्रिान गरे नगरे को
लेर्खािोर्खा गने।

अपेजक्षत प्रनतर्ल

आकजस्मक प्रसूनत सेवाको आवश्र्कता भएका मर्हलाहरुको पर्हचान गरी समर्मै
प्रसुनत सम्बन्त्धी िर्टलताको व्र्वस्थापन भएको हुनेछ ।

कार्ािन्त्वर्न

गने स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर्, सुर्खेत

ननकार्/कार्ािलर्
सञ्चालन प्रर्क्रर्ा

अस्पताल तथा स्वास््र् सं स्थामा कार्िरत ननसिङ्ग तथा स्वास््र्कमीहरूलार्ि
आकजस्मक प्रसूनत सेवाका सूचकहरू बारे छलर्ल तथा कार्िर्ोिना बनाउने ।

सञ्चालन गने अबनध र तोर्कएको चौमानसक नभर
अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

भ्रमर् र्खचि, र्ातार्ात र्खचि, स्टे र्नरी, प्रनतवेिन लेर्खन, र्खािा र्खचि, र्वर्वध

सन्त्िभि सामग्री

EOC Guideline, कर्ािली प्रिे र् र्खचि मापिण्ड ननिे जर्का २०७५,

अनुगमन सूचक

कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेिन

6.

कृर्ाकलापको नाम: प्रिे र् स्तरको आपूनति व्र्वस्थापन र र्खोप कार्िक्रम
सल्लाहकार सनमनतको रैमानसक वैठक

कृर्ाकलाप सं केतनं.: 2.7.22.4७९

पररचर्

र्खचि जर्षिक: 22522

प्रिे र् स्तरको आपुनति व्र्वस्थापनको रैमानसक बैठक सं चालन गरी आपूनति
व्र्वस्थापनमा रहे का कमी कमिोरी पर्हचान गरी समस्र्ाको समाधान गनि,
पृष्ठपोषर् गनिका लानग र्ो कार्िक्रम राजर्खएको छ।

उद्देश्र्

आपूनति व्र्वस्थापनमा रहे का समस्र्ाको समाधान गरी व्र्वस्थापनमा सुधार
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ल्र्ाउने
अपेजक्षतप्रनतर्ल
कार्िन्त्वर्न

आपूनति व्र्वस्थापनमा सुधार हुनेछ
गने स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर्

ननकार्/ कार्ािलर्
सं चालनप्रकृर्ा

सबै सम्बजन्त्धत सरोकारवाला सं स्थाहरूसाँग समन्त्वर् गरी प्रचनलत ननर्म
अनुसार गने

सं चालन गने अवनध र स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार
अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

सामाजिक र्वकास मन्त्रालर् मार्ित कार्िक्रम तथा बिेट स्वीकृत गराई
र्ुननसेर् नेपालबाट रकम माग गरी कार्िक्रम सं चालन गनुप
ि नेछ। बैठक
भत्ता ,र्खािा, स्टे र्नरी, अन्त्र् प्रचनलत

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

कार्िक्रम सं चालनको र्वल तथा अन्त्र् कागिातहरु,उपजस्थनत

7.

कृर्ाकलापको नामः पाठे घरको मुर्खको क्र्ान्त्सर िांचको लानग VIA Set, Silicon
Ring Pessary र्खररि

कृर्ाकलाप सं केतः २.७.५.५१

र्खचि जर्षिकः २२५२२

प्रिनन् उमेरका मर्हलाहरुमा हुने स्वास््र् समस्र्ाहरु मध्र्े पाठे घरको मुर्खको
क्र्ान्त्सर तथा आङ र्खस्ने समस्र्ा मुख्र् हो । पाठे घरको मुर्खको क्र्ान्त्सर हुन
पररचर्

सक्ने अवस्थाको पर्हचान गरी समर्मा नै व्र्वस्थापन गनिको लानग VIA Set र
आङ र्खस्ने समस्र्ा िर्टल हुन बाट बचाउन Silicon ring pessary
लानग र्ो कृर्ाकलाप राजर्खएको हो ।

उद्देश्र्
अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न

र्खररिका

पाठे घरको मुर्खको क्र्ान्त्सर हुन सक्ने अवस्थाको तथा आङ र्खस्ने समस्र्ाको
पर्हचान गरी समर्मा नै व्र्वस्थापन गने
पाठे घरको मुर्खको क्र्ान्त्सर हुन सक्ने अवस्थाको तथा आङ र्खस्ने समस्र्ाको
पर्हचान गरी समर्मा नै आदि ननकार्मा सेवा प्रिानको लानग प्रेषर् गररने
गने स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर्
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कार्ािलर्/ननकार्
र्स जर्षिकमा प्राप्त रकमबाट पाठे घरको मुर्खको क्र्ान्त्सर र आङ र्खस्ने समस्र्ा
सम्बन्त्धी िााँच गनिको लानग आवश्र्क औषनध, उपकरर् तथा Silicon ring

सञ्चालन प्रकृर्ा

pessary प्रचनलत ननर्मानुसार प्रर्क्रर्ा पुरिर्ार् र्खररि तथा र्वतरर् गनि सर्कने छ
।

सञ्चालन गने अवनध र
अनुमाननत नमनत

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार

बिेट बााँडर्ााँट

कार्िक्रम स्वीकृत गराई सं चालन गने

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

र्खररि आिे र्, र्वल भरपाई, सामग्री िाजर्खला प्रनतवेिन ।

8.

कृर्ाकलापको नाम: नन:र्ुल्क स्वास््र् सेवाका लानग औषनध र्खररि(स्वास््र् सेवा)

कृर्ाकलाप सं केतः ७.२.९.३

र्खचि जर्षिकः २७२१३

नेपालको सं र्वधानले प्रत्र्ाभूत गररएको स्वास््र् सेवा ननःर्ुल्क पाउने नागररकको

पररचर्

अनधकार सुननजित गनि र्ो कृर्ाकलाप राजर्खएको हो ।

औषनध अभाव सृिना हुन नदिर् नागररकहरुलार्ि नन:र्ुल्क स्वास््र् सेवा प्रवाहका
उद्देश्र्

लानग आवश्र्क पने औषधी तथा सजििकल सामग्री र्खररि गरी प्रभावकारी सेवा
प्रवाह गने

अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न
कार्ािलर्/ ननकार्

औषनध उपलब्धता भर् प्रभावकारी रूपमा स्वास््र् सेवा प्रवाह भएको हुनेछ
गने

स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर्
•
•

सञ्चालन प्रकृर्ा

नन:र्ुल्क सूजचका औषधीहरुको वार्षिक आवश्र्क पररमार् प्रक्षेपर् गने

स्वीकृत र्खररि र्ोिना बमोजिम गुर्स्तरीर् औषधी र्खररि सुननजित गरे र
प्रचनलत ऐन/ननर्मावली अनुसार र्खररि गरी स्टोरहरुमा राख्ने ।

•

माग र आवश्र्कता भएको अवस्थामा औषनध, औषनधिन्त्र् सामग्री तथा
सजििकल सामग्रीको व्र्वस्थापन गनि सर्कने छ

•

र्खररि गररएको औषनध माग गरे को स्वास््र् सं स्थाहरुमा र्वतरर् गने

सञ्चालन गने अवनध र स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार
अनुमाननत नमनत
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स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार र्वननर्ोजित बिेटको पररनधनभर रहे र माग तथा
बिेट बााँडर्ााँट

आवश्र्कता अनुसार बिेट बााँडर्ााँट गने

स्वीकृतबिेटबाट औषधी र सजििकल सामग्रीहरुका लानग बिेट बााँडर्ााँट गरी
प्रमुर्खबाट स्वीकृत गरार् र्खररि गने

सन्त्िभि सामग्री
अनुगमन सूचक
9.

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।
र्खररि प्रकृर्ा, िररे ट, औषधीको र्ववरर्, गुर्स्तरको लेर्खािोर्खा,र्खरीि आिे र् तथा
िाजर्खला प्रनतवेिन ।

कृर्ाकलापको नाम: नबपन्न नागररक स्वास््र् सहर्ोग कार्िक्रम (स्वास््र् सेवा)

कृर्ाकलाप सं केत नं.२.७.२२.४३८
पररचर्

र्खचि जर्षिक२२५२२

नेपाल सरकारले तोकेको ८ वटा घातक रोगहरू (क्र्ान्त्सर, मृगाौला रोग, मुटु
रोग, अल्िार्मर, पार्किन्त्सन्त्स, हे ड र्न्त््र्ूरी, स्पार्नर र्न्त््र्ूरी, नसक्कलसेल
एनननमर्ा) बाट ग्रनसत नबपन्न नबरामीहरूलार्ि उपचारमा सहि पहुच पु्र्ाउन र्ो
कार्िक्रम राजर्खएको हो ।

उद्देश्र्

तोर्कएका ८ वटा कडा रोगहरूबाट ग्रनसत नबपन्न नबरामीहरूलार्ि उपचारमा
सहि पहुच पुर्ािउने।

अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न

नबपन्न नबरामीहरूलार्ि उपचारमा सहि पहुंच भएको हुनछ
े ।
गने स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर्

ननकार्/कार्ािलर्
सञ्चालन प्रर्क्रर्ा

•

क्र्ान्त्सर, मृगाौला रोग, मुटु रोग, अल्िार्मर, पार्किन्त्सन्त्स, हे ड र्न्त््र्ूरी,
स्पार्नर र्न्त््र्ूरी, नसक्कलसेल एनननमर्ाका नबरामी वा ननिको नाता प्रमाजर्त
आर्न्त्तले हरे क स्थानीर् तहको नबपन्न औषनध उपचार सनमनतको ननर्िर्
सर्हतको नसर्ाररस, नागररकता/िन्त्मिताि, अस्पतालको रोग ननिान तथा
उपचारको प्रमाजर्त कागिात सर्हत ननवेिन पेर् गनुप
ि ने छ।

•

ररतपुवक
ि आएका ननवेिकहरूलार्ि ननिको वा अस्पतालमा रहे का नबरामीको
हकमा ननिको नाता प्रमाजर्त ब्र्जिको हकमा तोर्कएको कार्िनबनध अनुसार
र्ातार्ात र्खचि उपलब्ध गराउने ।

•

क्र्ान्त्सरका नबरामीका हकमा र्ातार्ात र्खचि स्वास््र् कार्ािलर्ले नै ब्र्वस्था
गने।
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•

सोको चौमानसक नबवरर् सामाजिक र्वकास मन्त्रालर्मा पठाउने ।

सञ्चालन गने अबनध र ननर्नमत
अनुमाननत नमनत
स्वीकृत बिेटको पररनधनभर रही तोर्कए बमोजिम र्ातार्ात र्खचि रकम उपलब्ध

बिेट बााँडर्ााँट

गराउने ।
सन्त्िभि सामग्री

स्वीकृत कार्िनबनध, प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

भपािर्, बैंक िाजर्खला भौचर, आदि नबरामीको कागिात ।

10. कृर्ाकलापको

नाम: HMIS अनलार्न रे कनडिङ तानलम

कृर्ाकलाप सं केतः २.७.२२.४५६

र्खचि जर्षिकः२२५२२

स्वास््र् सं स्थाहरुमा HMIS Tool हरुको बैकजल्पक व्र्वस्थाका लानग
पररचर्

अनलार्नमा रे कनडिङ गने कार्ि महत्वपूर्ि भएकाले र्वद्युतीर् स्वास््र्
सूचना प्रर्ानललाई थप सुदृढ गनिका लानग र्ो कार्िक्रम राजर्खएको हो।
स्वास््र्

उद्देश्र्

सं स्थाहरूमा

भएको

सेवा

प्रवाहलार्ि

अनलार्न

प्रर्ानलमा

अनभलेर्ख गरी मानसक रूपमा अनलार्नबाट नै प्रनतवेिन तर्ार गने ।
र्वद्युतीर् स्वास््र् सूचना प्रर्ानल मार्ित अनभलेर्ख तथा प्रनतवेिन ननर्नमत

अपेजक्षत प्रनतर्ल

हुने ।

कार्ािन्त्वर्न गने कार्ािलर् र
ननकार्

स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर् ।
१.

र्स

कार्िक्रममा

रहे को

बिेटबाट

प्रिे र्

अन्त्तरगतका

केही

सं स्थाहरूमा र्वद्युनतर् स्वास््र् सूचना अनभलेर्ख प्रर्ालीको पार्लट रूपमा
सुरूवात गनिका लानग स्वास््र् सं स्थाहरू छनाौट गने ।
२. आवश्र्कतानुसारका सामग्री र्खररि गरर सं स्थाहरूमा र्वतरर् गने ।

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा

३. IT र्वज्ञ तथा सं स्था सं ग समन्त्वर् गरी र्वद्युनतर् स्वास््र् सूचना
अनभलेर्ख प्रर्ाली चलाउनको लानग सफ्टवेर्र र्खररि गने ।
४. स्वास््र् सं स्थाहरूमा कार्िरत स्वास््र् कनमिहरूलार्ि EHIRS सम्बन्त्धी
तानलम व्र्वस्था गने ।

सञ्चालन

गने

अनुमाननत नमनत

अवनध

र

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार
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आनथिक ननर्मको पररनध नभर रही अवश्र्कता अनुसार बिेट र्खचि गररने

बिेट वााँडर्ााँड

छ ।

सन्त्िभि सामाग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।
छनोट भएका स्वास््र् सं स्थाहरूमा र्वद्युनतर् स्वास््र् सूचना अनभलेर्ख

अनुगमन सूचक
11. कृर्ाकलापको

प्रर्ाली प्रर्ोग भर्रहे को हुनेछ ।

नामः स्वास््र् जर्क्षा तथा सूचनामूलक सामग्री छपार्ि तथा प्रकार्न

कृर्ाकलाप सं केत नं.२.७.२२.३९३
पररचर्

र्खचि जर्षिक २२५२२

स्वास््र् जर्क्षा सामग्रीको माध्र्मबाट स्वास््र् सम्बन्त्धी सूचनाहरु प्रवाह गरी
समुिार्मा स्वास््र्का र्वनभन्न र्वषर्हरुबारे िानकारी मार्ित ज्ञान अनभवृर्द्ध गरी
व्र्वहारमा

सकारात्मक

पररवतिन

ल्र्ाउन

र्वनभन्न

माध्र्महरुबाट

स्वास््र्

सम्बन्त्धी सन्त्िे र्हरु प्रवाह गनि, स्वास््र् सम्बन्त्धी सूचना तथा र्वज्ञापनहरु
र्वनभन्न परपनरकाहरु र श्रव्र्/दृष्र् माध्र्मबाट दिन र्ो कार्िक्रम राजर्खएको
हो।
उद्देश्र्

•

बानी व्र्वहारलाई ध्र्ानमा रार्खी नबनभन्न स्थाननर् भाषा मार्ित स्थाननर्
स्वास््र् समस्र्ाको आवश्र्कता अनुसार स्थाननर् सञ्चार माध्र्महरुबाट
आमसमुिार्मा स्वास््र् सम्बन्त्धी िानकारीमूलक सन्त्िे र्हरु प्रवाह गने

•

स्थानीर् सञ्चारको माध्र्मबाट सामाजिक व्र्वहार पररवतिनका सूचना प्रसारर्
गरी स्वास््र् सम्बन्त्धी ज्ञान, धारर्ा र व्र्वहार पररवतिन गने र उपलव्ध
स्वास््र् सेवाको उपभोग गनि अनभप्रेररत गने

अपेजक्षत प्रनतर्ल

•
•

सरकारद्वारा उपलब्ध गराउने स्वास््र् सेवाहरुको अनधकतम उपर्ोग हुने

स्वास््र् सम्बन्त्धी व्र्वहार पररवतिन भई स्वस्थ िीवन र्ैली अपनार्एको
हुनेछ

•
कार्ािन्त्वर्न
ननकार्/कार्ािलर्
सञ्चालन प्रर्क्रर्ा

गने

स्वास््र् सम्बन्त्धी सन्त्िे र्मूलक सामग्रीहरु आम नागररक सम्म पुग्ने

स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर्
•

सूचना

प्रसारर्का

माध्र्महरु

एर्.एम.

प्रसारर्, Hoarding Board,

टे नलनभिन प्रसारर्, सांस्कृनतकप्रर्ोिन, Documentary सडक नाटक,उत्पािन
तथा प्रििर्नी, Electric Display, Wall Painting, छापा तथा परपनरका,
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र्वद्यालर् स्वास््र् जर्क्षा, जस्टकर, पम्पलेट, पोिर, नलफ्लेट, र्टसटि, ्र्ाकेट,
क्र्ाप,

आदि

र्वनभन्न

िानकारी

मूलक

सामग्री

आवश्र्कता

अनुसार

उत्पािन/प्रकार्न/छपाई गरी र्वतरर् गररनेछ ।
सञ्चालन गने अबनध र
अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार
•

कार्ािलर् प्रमुर्खबाट कृर्ाकलाप, बिेट बााँडर्ााँट र स्पेनसर्र्केर्न स्वीकृत
गराई आबश्र्कता अनुसार स्वास््र् जर्क्षा सामग्री उत्पािन/प्रकार्न/छपाई
गरी र्खचि गने

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

कार्ि सम्पन्न प्रनतवेिन

12. कृर्ाकलापको

नामः स्वास््र् सम्बन्त्धी कृर्ाकलापहरुको एकीकृत कार्िस्थल

अनुजर्क्षर्, सुपररवेक्षर्,अनुगमन,मुल्र्ाङ्कन
कृर्ाकलाप सं केत नं.: २.७.५.३२
पररचर्

प्रिे र्

सरकार

कृर्ाकलापहरुको

र्खचि जर्षिक २२५२२
र

स्थानीर्

तहबाट

सं चालन

सहजिकरर्, समन्त्वर्,

गररएका

ननर्नमत

स्वास््र्

सम्बन्त्धी

अनुगमन, पृष्ठपोषर्,

सुपररवेक्षेर्का लानग र्ो कृर्ाकलाप राजर्खएको छ ।
उद्देश्र्

ननर्नमत आवनधक अनुजर्क्षर्,अनुगमन, सुपररवेक्षर् गने

अपेजक्षत प्रनतर्ल

स्वास््र्का सूचकहरुमा अपेजक्षत सुधार हुने

कार्ािन्त्वर्न
ननकार्/कार्ािलर्
सञ्चालन प्रर्क्रर्ा

गने

स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर्
अनुगमन कार्िर्ोिना ननमािर् गरी स्वीकृत गरार्, कार्िक्रमहरु (र्खोप, महामारी,
प्रकोप, सुरजक्षत मातृत्व, पोषर्, बालरोग, कीटिन्त्र्, औलो, कालािार, त्र्ाकं,
िनसङ्ग्ख्र्ा, आर्ुवेि, क्षर्रोग, एच.आई.भी., कुष्ठरोग, माननसक स्वास््र्, नसने
रोग, श्वासप्रश्वास, सामुिार्र्क र्कार्, बनथिङ सेन्त्टर, प्रर्ोगर्ाला) आदि समेतको
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अनुगमन सुपररवेक्षर् मुल्र्ांकन गरी प्रमुर्ख समक्ष प्रनतवेिन पेर् गने ।
अनुगमन पिात सोको सनमक्षा गने ।
सञ्चालन गने अबनध र
अनुमाननत नमनत

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार

बिेट बााँडर्ााँट

आवश्र्कता अनुसार ।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेिन,अनुगमन प्रनतवेिन आदि

13.

कृर्ाकलापको नाम : कम्र्ुटर/र्प्रन्त्टर/र्ोटोकपी मेजर्न लगार्तका सामग्रीहरु
ममित

कृर्ाकलाप सं केतः२.३.२.५

र्खचि जर्षिकः

२२२२१

कार्ािलर्बाट च ुस्त र िुरुस्त रुपमा सेवा प्रवाहका लानग कम्र्ुटर, र्प्रन्त्टर,

पररचर्

र्ोटोकपी मेजर्न लगार्तका उपकरर्को ममित तथा सम्भारका लानग र्ो
कार्िक्रम राजर्खएको हो ।
कार्ािलर् सं चालनमा आवश्र्क उपकरर्हरु सुचारु रुपले चलेको

उद्देश्र्

गने ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न

गुर्स्तरीर् स्वास््र् सेवा प्रवाह भएको हुनेछ ।
गने

कार्ािलर्/ननकार्
सञ्चालन प्रकृर्ा
सञ्चालन गने अवनध र
अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

सुननजितता

स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर्
प्रचनलत र्खररि ऐन र ननर्म(सं र्ोधन सर्हत)बाट ममित गने
तोर्कएको चौमानसक
कार्िर्ोिना स्वीकृत गराई लागत अनुमान गरी सामग्रीहरुको ममित सम्भार गने
।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

कार्ािलर्का कम्र्ुटर, र्प्रन्त्टर, र्ोटोकपी मेजर्न सूचारु रुपले सं चालन भएको
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14. कृर्ाकलापको

नामः प्रिे र् आकजस्मक स्वास््र् (PHEOC) सञ्चालन र्खचि

कृर्ाकलाप सं केतः२.७.२२.८८

२२५२२

प्रिे र् स्वास््र् आकजस्मक केन्त्रको प्रर्ासननक एवं सामान्त्र् सं चालन र्खचिको

पररचर्

लानग र्ो कृर्ाकलापमा बिेट व्र्वस्था गररएको हो ।

उद्देश्र्

प्रिे र् आकजस्मक केन्त्रको ननर्नमत कार्ि सुचारु राख्नु ।
केन्त्रको ननर्नमत सं चालन, स्वास््र् आपतकानलन अवस्थामा, सूचना व्र्वथापन र

अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न

र्खचि जर्षिकः

प्रनतकार्िमा सहर्ोग पुग्ने ।
गने

ननकार्
सचालन प्रकृर्ा

स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर्
PHEOC सं चालन व्र्वस्थापनका लानग र्ो रकम र्खचि हुनेछ ।

सञ्चालन गने अबनध र
अनुमाननत नमनत

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार
आवश्र्कता अनुसार बिेट बााँडर्ााँट गरी सं चालन गने ।

बिेट बााँडर्ााँट
सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

कार्ािलर् ननर्नमत सं चालन भएको

15. कृर्ाकलापको

नामः औषनध ढु वानी तथा अन्त्र् भाडा

कृर्ाकलाप सं केतः२.७.२२.१०१

र्खचि जर्षिकः

२२५२२

औषनध तथा औषनधिन्त्र् सामग्रीहरु, र्खोप तथा र्खोपिन्त्र् सामग्रीहरु र अन्त्र्
पररचर्

स्वास््र् सामग्रीहरु Supply Chain Management, Cold Chain Maintain गरी
सुरजक्षत रुपमा गन्त्तव्र्सम्म ढु वानी गनि र्ो कार्िक्रम राजर्खएको हो।

उद्देश्र्

प्रिे र् अन्त्तगितका स्वास््र् सं स्थाहरु सम्म ढु वानी गने।
स्वास््र् सं स्थाहरुमा औषधी तथा औषधी िन्त्र् सामग्रीहरुको ननर्नमत आपूती

अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न
कार्ािलर्/ननकार्
सञ्चालन प्रकृर्ा

भएको हुनेछ ।
गने

स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर्
ननिे र्नालर्बाट

जिल्लाको

स्टोरसम्म

आवश्र्कता

अनुसार

औषनध

तथा

औषनधिन्त्र् सामग्रीहरु र्खोप, र्खोपिन्त्र् सामग्री साथै अन्त्र् स्वास््र् सामग्री

37 | बार्षिक कार्िक्रम सञ्चालन ननिे जर्का २०७९/८०

ढु वानन गने।
सञ्चालन गने अवनध र
अनुमाननत नमनत

आवश्र्कता अनुसार

बिेट बााँडर्ााँट

ढु वानी‚ िै .भ्र.भ. आदिका लानग र्खचि र्वननर्ोिन गने

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।
समर् समर्मा औषनध औषनधिन्त्र् सामग्रीहरु र्खोप र्खोपिन्त्र् सामग्रीहरु पुगेको

अनुगमन सूचक

ह.र्ा., िार्खीला प्रनतवेिन

16. कृर्ाकलापको

नाम: प्रिे र् स्तरका कार्ािलर्हरूको बार्षिक प्रनतवेिन तर्ारी र

छपार्
कृर्ाकलापसं केतः २.७.२२.८४

र्खचिजर्षिकः २२५२२

स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर्को गत आ.व. मा सञ्चानलत कृर्ाकलाप, उपलब्धी,
पररचर्

समस्र्ा र

उद्देश्र्

वार्षिक प्रनतवेिन तर्ारी र छपार् गने

कार्िक्रम राजर्खएको हो।

आगामी र्ोिना, कार्िक्रम र ननर्िर् प्रकृर्ामा सूचना एवं त्र्ांकको प्रर्ोग भै

अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न

सुझावहरू समेर्टएको वार्षिक प्रनतवेिन तर्ारी एवं प्रकार्न गनि र्ो

स्वास््र् सेवामा सुधार आउने।
गने

कार्ािलर्/ननकार्
सञ्चालनप्रकृर्ा

स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर्
तर्ारी बैठक, कार्ि बााँडर्ााँड, र्वषर्गत प्रनतवेिन तर्ारी, समन्त्वर् बैठक,
समार्ोिन र कोटे र्न मार्ित छपार्।

सञ्चालन गने अवनध र स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार
अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

बैठक, पाररश्रनमक, छपार् र र्वतरर् आदि र्खचि

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

वार्षिक प्रनतवेिन तर्ार

17. कृर्ाकलापको

नामः स्वास््र्कमीहरूका लानग सं क्रमर् रोकथाम तथा ननर्न्त्रर्

सम्बन्त्धी क्षमता अनभवृर्द्ध तानलम
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कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.४०७

र्खचि जर्षिकः २२५२२

स्वास््र्कमीहरूलार्ि हुनसक्ने सं क्रमर् िोजर्खमलार्ि कम गरी ननर्नमत स्वास््र्
पररचर्

सेवा सुचारू गनि स्वास््र्कमीहरूको सं क्रमर् रोकथाम सम्बन्त्धी क्षमता
अनभवृर्द्ध गनुि आवश्र्क रहे कोले र्स तानलम कार्िक्रम राजर्खएको हो ।
स्वास््र्मा कार्िरत कमिचारीहरूलार्ि सं क्रमर् रोकथाम सम्बन्त्धी क्षमता

उद्देश्र्

अनभवृदि तानलम दिनु ।
स्वास््र्मा कार्िरत कमिचारीहरूलार्ि सं क्रमर् रोकथाम तानलम नलर् आ-

अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न

आफ्नो स्वास््र् सं स्थामा गुर्स्तरीर् स्वास््र् सेवा ननर्नमत भएको हुनेछ ।
गने

कार्ािलर्/ननकार्

सं क्रमर्

सञ्चालन प्रकृर्ा

रोकथाम

ननिे जर्का

अनुसार

नबनभन्न

जिल्ला

तथा

पालीकाका

स्वास््र्मा कार्िरत कमिचारीहरूलार्ि तानलम आर्ोिना गरी सञ्चालन गने ।

सञ्चालन गने अवनध र
अनुमाननत नमनत

स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर्, सुर्खेत

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार ।
कर्ािली प्रिे र् सरकारको कर्ािली प्रिे र् र्खचि मापिण्ड ननिे जर्का २०७५ मा

बिेट बााँडर्ााँट

रही स्वीकृत बिेटको पररनधनभर रही माग तथा आवश्र्कता अनुसार बााँडर्ााँट
गरी प्रर्क्रर्ा अगानड बढाउने।

सन्त्िभि सामग्री
अनुगमन सूचक
18. कृर्ाकलापको

सं क्रमर् रोकथाम ननिे जर्का तथा Power point, ननिे जर्का अनुसारका तानलम
सामग्रीहरू, प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।
कार्िकमि सम्पन्नको प्रनतवेिन

नाम:महामारी व्र्वस्थापनको लानग बर्र स्टक सामग्री र्खररि

कृर्ाकलाप संकेतः२.७.२२.९२

र्खचि जर्षिकः

२२५२२

भौगानलक नबनबधता तथा मौसम पररवतिन भैरहने कर्ािली प्रिे र्मा उपर्ुि
साधन
पररचर्

श्रोतको

अभावका

साथै

सम्भार्वत

महामारीको

िोजर्खम

रर्हरहने

ु ान गरी आवश्र्कता भएका स्थानहरुको सूची तर्ार पारी
जस्थनतको पुवािनम
सम्भानबत महामारीिन्त्र् सं क्रामक रोगहरुको उपचार तथा ब्र्बस्थापनका
लानग र्ोिना बनाई प्रिे र्, जिल्ला र पानलकास्तरमा तोर्कएको औषधी तथा
अन्त्र् सामग्री ननर्मानुसार र्खररि गनि र्ो कार्िक्रम राजर्खएको हो ।
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Public Health Risk and Emergency को आधारमा जिल्लास्तरको नबपद्
उद्देश्र्

प्रनतकार्ि र्ोिना र स्वास््र् तथा पोषर् ईकाईको प्रनतकार्ि र्ोिना अनुसार
गने ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल

सम्भार्वत महामारी रोकथाम तथा ननर्न्त्रर्मा सहर्ोग पुग्नेछ ।

कार्ािन्त्वर्न

गने

स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर् ।

ननकार्

बर्र स्टकका लानग आवश्र्क सामग्रीहरुको सूजच तर्ार गरी स्वीकृत गराई

सचालन प्रकृर्ा

सो को आधारमा बिेटको आकार हे री ननर्मानुसार र्खचि गनुप
ि ने ।

सञ्चालन गने अवनध र

आवश्र्कता अनुसार

अनुमाननत नमनत

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार र्वननर्ोजित बिेटको पररनधनभर रहे र माग तथा
आवश्र्कता अनुसार बिेट बााँडर्ााँट गने।

बिेट बााँडर्ााँट

स्वीकृत बिेटबाट औषधी तथा अत्र्ावश्र्क सामग्रीहरुका लानग बााँडर्ााँट गरी
सम्बजन्त्धत प्रमुर्खबाट स्वीकृत गरार् र्खररि गने

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

र्खररि ईकार्को ननर्िर् ,िाजर्खला प्रनतवेिन तथा हस्तानतरर् प्रनतवेिन

19. कृर्ाकलापको

नाम: स्वास््र् सम्बन्त्धी र्वनभन्न दिवसहरु

कृर्ाकलाप सं केतः २.७.२५.३०६

र्खचि जर्षिकः २२५२२

महत्वपूर्ि दिवसहरु मार्ित िनचेतना स्थानीर् स्तर सम्ममा र्ैलार्ि स्वास््र्
पररचर्

सम्बन्त्धी सकारात्मक सोचको र्वकास गरी स्वस्थ िीवनर्ैलीलार्ि बढावा दिन र्ो
कार्िक्रम राजर्खएको छ।

उद्देश्र्
अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न

स्वास््र् जर्क्षाको महत्व िनस्तर सम्म पुर्ािई िनचेतना स्थानीर् स्तरसम्म
पुर्ािउने ।
व्र्वहारमा पररवतिन भर् िै ननक िीवनर्ैलीमा सकारात्मक सोचको र्वकास हुने
।

गने स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर्

कार्ािलर्/ ननकार्
•
सञ्चालन प्रकृर्ा

दिवस मनाउनु पुवि आवश्र्कता अनुसार बैठक बसी सं चालन र्ोिना
वनाउनुपनेछ

•

स्वास््र् सम्बन्त्धी र्वनभन्न
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दिवसहरू (स्तनपान सप्ताह, आर्ुवेि दिवस,

आर्ोनडन मर्हना स्वास््र् दिवस, क्षर्रोग दिवस, ननसिङ्ग दिवस, पररवार
ननर्ोिन दिवस, र्वश्व क्र्ान्त्सर दिवस, कुष्ठरोग दिवस, औलो दिवस,

िनसं ख्र्ा दिवस, एड्स दिवस आदि) सचेतनामूलक कृर्ाकलापहरु सं चालन
गने
सञ्चालन गने अवनध र
अनुमाननत नमनत

प्रथम, िोस्रो र तेस्रो चौमानसक
दिवस सं चालनका लानग स्वीकृत बिेटको पररनध नभर रही आवश्र्कता अनुसार

बिेट बााँडर्ााँट

बााँडर्ााँट गरी र्खचि गनि सर्कनेछ
स्वास््र् दिवससं ग आदि पोस्टर, पम्पलेट, रार्ष्ट्रर् तथा अन्त्तरािर्ष्ट्रर् नाराहरु,

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

िस्तावेिहरू, सहभागीको र्ववरर्, बैठकका ननर्िर्हरू ,कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेिन

20. कृर्ाकलापको

नाम: मुग,ु हुम्ला, कानलकोट, िै लेर्ख र िािरकोट अस्पतालमा KMC

सेवा सुढृढीकरर्को लानग सहर्ोग (मातृ तथा नवजर्र्ु स्वास््र् )
कृर्ाकलाप सं केतः २.७.२२.४६४
पररचर्

र्खचि जर्षिकः २२५२२

नेपालमा कम तौल भई िजन्त्मने नवजर्र्ुको सन्त्ख्र्ा उच्च र अन्त्र् प्रिे र्को
तुलनामा

मधेस प्रिे र्,् लुजम्बनी र कर्ािनलमा कम तौल िजन्त्मनेको सन्त्ख्र्ा बढी

नै छ । र्सरी कम िन्त्म तौल भएका बच्चाहरुको िन्त्ममा अत्र्ानधक बाल
मृत्र्ुिर भएको पार्न्त्छ । समर् अगावै र कम िन्त्म तौल बाट हुने जर्र्ुको
मृत्र् िर लाई घटउन को लानग अस्पतालहरुमा के.एम.सी. सेवाको सुरुवात
गनिका लानग र्ो र्क्रर्ाकलाप राजर्खएको छ।
उद्देश्र्

कम िन्त्म तौल बाट हुने जर्र्ुको मृत्र् िर लाई घटाउने

अपेजक्षत प्रनतर्ल

मुग,ु हुम्ला, कानलकोट, िै लेर्ख, िािरकोट अस्पतालहरुमा के.एम.सी. सेवाको
नबस्तार र सुदृर्ढकरर् भएको हुनेछ

कार्िन्त्वर्न

गने स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर्

ननकार्/ कार्ािलर्
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सं चालन प्रकृर्ा

के एम सी को लागी आवश्र्क उपकरर् र्ुननसेर्ले उपलब्ध गराउने छ र
समबजन्त्धत अस्पतालमा सो को लाागी तोर्कएको करि नर वा कोठा ममित
सम्भारको लागी प्रिे र् स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर्बाट मार्ित रकम नबननर्ोिन
हुनेछ ।

सं चालन गने अवनध र बिेट प्राप्त भएको नमनतले ६ मर्हना नभरमा
अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

प्रिे र् स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर्बाट बिेट तथा कार्िक्रम बनाई सामाजिक
नबकास मन्त्रार्लर् मार्ित र्ुननसेर् नेपालमा माग गनुप
ि नेछ । र्सरी बिेट
बााँडर्ााँट गनिको लानग प्रचनलत ननर्म तथा मापिण्डहरु लाई आधार मान्नु पनेछ

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

के.एम.सी सेवा सुरुवात तथा सेवाको अनभलेर्ख, मानसक प्रनतवेिन

21. कृर्ाकलापको

नाम: प्रिे र् तहमा Kangarro Mother Care (KMC) सम्बन्त्धी

तानलम तथा अनभमुर्खीकरर्
कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.४६५
पररचर्

र्खचि जर्षिकः २२५२२

अवनध नपुगी िन्त्मेका, कमतौल भएका र जर्ताङ्ग भएर मृत्र्ु हुने नविात
जर्र्ुलाई बचाउने उद्देश्र्ले तर्ार भएको
Mother Care) ननिे जर्का बमोजिम

मार्ाको अंगालो (Kangaroo

प्रिे र्स्तरमा अनभमुर्खीकरर् कार्िक्रम

गररने छ। ।
उद्देश्र्

प्रिे र्मा

अबजस्थत

प्रािे जर्क,

जिल्लातहका

अस्पतालमा

काम

गने

अपेजक्षत प्रनतर्ल

प्रिे र्मा अवजस्थत सं जघर्, प्रािे जर्क, जिल्ला र तथा स्थाननर् तहका अस्पतालमा

स्वास््र्कमीको मार्ाको अंगालो सम्बन्त्धी ज्ञान नसप धारर्ामा अनभबृदिि गने ।
काम गने

जचर्कत्सक तथा स्वास््र्कमीको मार्ाको अंगालो (Kangaroo

Mother Care) सम्बजन्त्ध ज्ञान, नसप र धारर्ामा अनभवृर्द्ध भर् अवनध नपुगी
िन्त्मेका र जर्ताङ्ग भएर मृत्र्ु हुने नविात जर्र्ुको मृत्र्ुिरमा कनम भएको
हुनेछ।
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कार्िन्त्वर्न

गने स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर्

ननकार्/ कार्ािलर्
सं चालन प्रकृर्ा

लजक्षत समूहः
प्रिे र्मा अवजस्थत तोर्कएका सं जघर्, प्रािे जर्क, जिल्ला तथा स्थाननर् तहका
अस्पतालमा

काम

गने

स्वास््र्कमीहरु

(जचर्कत्सक

नसिहरू

तथा

स्वास््र्कमीहरू)
तानलम अवनध: २ दिन
सञ्चालनर्वनधः
•

प्रिे र्मा अवजस्थत तोर्कएका अस्पतालका SNCU/NICU र प्रसुनत स्र्ाहार
(Postnatal Ward/ labour Room) मा कार्िरत सेवा प्रिार्कहरूलाई
र्वननर्ोजित बिेटको पररनध नभर रहे र सहभागी गराउनु पने छ।
विेटको पररनध नभर रर्ह एक वा बढी ब्र्ाच तानलम / अनभमुर्खीकरर्
सं चालन गनि सर्कनेछ l

•

र्ो कार्िक्रम सं चालनका लानग KMC को प्रजर्क्षक प्रजर्क्षर् तानलम
नलएका स्वास््र्कमीहरूलार्ि सहिकतािको रूपमा पररचालन गनुि पनेछ
l

•

IMNCI तथा नविात जर्र्ु सम्बजन्त्ध काम गने सहर्ोगी सं स्थाहरुलाई
पनन कार्िक्रममा सहिकताि तथा सहभागी गराउन सर्कनेछ ।

•

सो कार्िक्रम सं चालनका लानग पररवार कल्र्ार् महार्ार्खाले ननिे जर्का,
power point प्रस्तुतीकरर् र तानलम सं चालन तानलका उपलब्ध
गराउने छ।

सं चालन गने अवनध र बिेट प्राप्त भएको नमनतले ६ मर्हना नभरमा
अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

प्रिे र् स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर् बाट बिेट तथा कार्िक्रम बनाई र्ुननसेर्
नेपालमा माग गनुप
ि नेछ । र्सरी बिेट बााँडर्ााँट गनिको लानग प्रचनलत ननर्म
तथा मापिण्डहरु लाई आधार मानन तानलम तथा अनभमुर्खीकरर् कार्िक्रम
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सं ञ्चालन गने गनुप
ि ििछ ।
सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेिन,नबल भपािर्ि

22. कृर्ाकलापको

नाम: भ्र्ाजक्सन स्टोर र सव-स्टोरका र्ोकल पसिनहरुलार्ि

Revised EVM / SOP अध्र्ावनधक र क्षमता अनभवृर्द्ध
कृर्ाकलाप संकेत नं.: 2.7.22.4७५

पररचर्

र्खचि जर्षिक: 22522

र्खोपको गुर्स्तरीर्ताको लानग कोल्डचेन र र्सको भण्डारर् र्वनध उजचत
हुनपु छि।र्सको लानग भ्र्ाजक्सन स्टोर र सव-स्टोरका र्ोकल पसिनहरुको
अनभमुजर्खकरर् गरी क्षमता र्वकास गनि र्ो कृर्ाकलाप राजर्खएको हो ।

उद्देश्र्

भ्र्ाजक्सन स्टोर र सव-स्टोरका र्ोकल पसिनहरुको EVM/ SOP मा क्षमता
अनभवृर्द्ध गनुि

अपेजक्षत प्रनतर्ल

भ्र्ाजक्सन स्टोर र सव-स्टोरका र्ोकल पसिनहरुको EVM/ SOP मा क्षमता
अनभवृर्द्ध भर् सबै भ्र्ाजक्सन स्टोर र सव-स्टोरको व्र्स्थापन सुदृढ हुनेछ

कार्िन्त्वर्न

गने स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर्

ननकार्/ कार्ािलर्
सं चालन प्रकृर्ा

सामाजिक र्वकास मन्त्रालर्मार्ित बिेट स्वीकृत गरी प्रचनलत ननर्म र
मापिण्डको अनधनमा रही सं चालन गने

सं चालन गने अवनध र स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार
अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

सामाजिक र्वकास मन्त्रालर् मार्ित कार्िक्रम तथा बिेट स्वीकृत गराई
र्ुननसेर् नेपालमा रकम माग गरी कार्िक्रम सं चालन गनुप
ि नेछ
िै ननक भ्रमर् भत्ता ,र्खािा, स्टे र्नरी, हल भाडा , अन्त्र् प्रचनलत
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सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

कार्िक्रम

सं चालनको

र्वल

तथा

अन्त्र्

कागिातहरु

कार्िक्रम

सम्पन्न

प्रनतवेिन,उपजस्थनत

23. कृर्ाकलापको

नाम: प्रिे र् स्तरमा नवजर्र्ु स्वास््र् र्ोिना तथा सनमक्षा गोष्ठी

कृर्ाकलाप संकेत नं.: २.७.२२.४६८

पररचर्

र्खचि जर्षिक: २२५२२

नेपालमा नवजर्र्ु मृत्र्ुिर उच्च छ । जर्र्ु िन्त्मेपनछ उसको स्र्ाहार मापर्ािप्त
ध्र्ान नपुग्िा कनतपर् जर्र्ुहरु िन्त्मेको १ घण्टा नभरै मृत्र्ु हुने गरे को पार्न्त्छ
। ननसाजस्सएर िजन्त्मएका जर्र्ुहरुको समर्मानै व्र्वस्थापन नहुन,ु औषनध तथा
अन्त्र् उपकरर्को अभाव, समुिार् तथा स्वास््र्चौकी स्तरमा उपर्ुि प्रेषर्
प्रर्ाली नहुन,ु र्ोिना आदिको अभाव गुर्स्तरर्ुत्त नवजर्र्ु स्वास््र् उपचार तथा
व्र्वस्थापन क्षेरका च ुनौतीहरुलाई समाधानका लानग र्ो कार्िक्रम राजर्खएको छ
।

उद्देश्र्

प्रिे र्भरी नविात जर्र्ु स्वास््र् क्षेरमा भए गरे का कार्िहरुको सनमक्षा गने र
आएका प्रनतर्ल र्वश्लेषर् गरर आगामी दिनको लानग र्ोिना वनाउने

अपेजक्षत प्रनतर्ल

र्स कार्िक्रम मार्ित र्वरामी वच्चाको उपचार, समर्मा नै गररने प्रेषर्, िजन्त्मने
र्वनतकै

गररने

स्र्ाहार,

नन:र्ुल्क

नवजर्र्ु उपचार,

नवजर्र्ुमा

सम्भार्वत

व्र्ाक्टे ररर्ाको गजम्भर सं क्रमर्को उपचार व्र्वस्थापन तथा भएगरे का कार्ि
प्रगनतको िानकारी हुने र आगामी दिनको लानग मागि प्रर्स्त भई कार्ि र्ोिना
ननमािर् हुनेछ
कार्िन्त्वर्न

गने स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर्

ननकार्/ कार्ािलर्
सं चालन प्रकृर्ा

स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर्बाट र्वस्तृत कार्िक्रम बनाई सामाजिक नबकास
मन्त्रालर्बाट स्वीकृत गराई र्ुननसेर् नेपालसं ग रकम माग गरी कार्िक्रम
सं चालन गनुप
ि नेछ
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सं चालन गने अवनध र आनथिक वषि नभर तथा बिेट प्राप्त भएको नमनतले ६ मर्हना नभरमा
अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

प्रचनलत ननर्म तथा मापिण्डको अनधनमा रही बिेट बााँडर्ााँट तथा पररचालन
गने। िै . भ्र. भत्ता ,र्खािा, स्टे र्नरी, अन्त्र् प्रचनलत

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

कार्िक्रम सं चालनको कागिातहरु, कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेिन, अन्त्र् प्रचनलत
सुचांकहरु

24.कृर्ाकलापः

मातृ तथा पेररनेटल मृत्र्ु ननगरानी तथा प्रनतकार्ि ( MPDSR )

कार्िक्रमको सनमक्षा गोर्ष्ठ
कृर्ाकलाप संकेतः२.७.२२.४६६

र्खचि जर्षिकः

२२५२२

मातृ तथा पेररनेटल मृत्र्ु कार्िक्रमको पर्हचान गने सुजचनतकरर् तथा मृत्र्ुको
त्र्ाकंको समीक्षा गने र समीक्षाबाट प्राप्त भएक सुझावहरु बमोजिम आगामी
पररचर्

दिनमा मातृ तथा पेररनेटल मृत्र्ु त्र्ाकंको गुर्स्तर बढाउनका लानग ननरन्त्तर
रुपमा सनभिलेन्त्स र प्रनतकार्ि आवश्र्क रहे को हुाँिा र्ो कार्िक्रमका लानग बिेट
र्वननर्ोिन गररएको छ ।
MPDSR सं चालनको अनुभव नसकाई तथा कार्िक्रम सं चालनमा आर्परे का

उद्देश्र्

समस्र्ा

एक

आपसमा

छलर्ल गरी

आर्परे का

समस्र्ा

समाधानका

उपार्हरुको पर्हचान भर् प्रभावकारी रुपले ननरन्त्तरता हुने ।
अस्पताल तथा समुिार्

सुजचनतकरर् तथा समीक्षा भै आगामी दिनमा त्र्स्तै प्रकृनतको अरु मृत्र्ु

अपेजक्षत प्रनतर्ल

हुननदिन गुर्स्तर सुधारका कार्ि सं चालन गरर मातृ तथा पेररनेटल मृत्र्ु कम
भएको हुनेछ l

कार्ािन्त्वर्न
कार्ािलर्/ ननकार्

तहमा हुने सबै मातृ तथा पेररनेटल मृत्र्ुको पर्हचान,

गने

स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर्
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MPDSR

कार्िक्रम

सं चालन

गरररहे का

अस्पतालहरुबाट

Obstetrician,

Pediatrician, Nursing-In charge (Labour ward/ Pediatric ward), Medical
Recorder) गरर प्रत्र्ेक अस्पतालबाट ३ िना तथा जिल्लाका प्रमुर्ख, MPDSR
र्ोकल पसिन तथा त्र्ाकं सहार्क/अनधकृतको सहभागी गरार्ि २ दिनको
समीक्षा सं चालन गनुि पििछl

सञ्चालन प्रकृर्ा

समीक्षा सं चालनको लानग प्रजर्क्षकको रुपमा आवश्र्कता अनुसार
सामाजिक

र्वकास

मन्त्रालर्का

स्वास््र्

महार्ार्खा, प्रिे र्

प्रिे र्को

अस्पतालका

Obs./Gynae. / Pediatrician तथा केन्त्रबाट (पररवार कल्र्ार् महार्ार्खाबाट)
प्रजर्क्षक बोलाउन सर्कनेछ।
सञ्चालन गने अवनध र
अनुमाननत नमनत

बिेट प्राप्त भएको नमनतले ६ मर्हना नभरमा

बिेट बााँडर्ााँड

िै ननक भ्रमर् भत्ता , र्खािा, स्टे र्नरी, हल भाडा, अन्त्र् र्खचि

सन्त्िभि सामाग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

25. कृर्ाकलापको

कार्िक्रम प्रनतवेिन,मात्तृ मृत्र्ु पेररनेटल मृत्र्ुको त्र्ाकं अपडेट, HMIS,
MPDSR online entry

नाम: महामारी तथा सं क्रामक रोगहरुको रोकथाम ननर्न्त्रर्

व्र्वस्थापन तथा सचेतना कार्िक्रम
कृर्ाकलाप संकेतः२.७.२२.१६१
पररचर्
उद्देश्र्

र्खचि जर्षिकः

२२५२२

प्रिे र् अन्त्तगितका जिल्ला तथा स्थानहरुमा हुन सक्ने महामारी वारे मा सचेतना
िगाई सुरजक्षत रहन अनभप्रेररत गनि र्ो कार्िक्रम राजर्खएको छ।
महामारी तथा प्रकोपको िोजर्खम उच्च भएका स्थानहरुमा सो सम्वन्त्धी सचेतना
िगाउने।
आवश्र्क पुवि तर्ारी तथा िोजर्खम न्त्र्ुननकरर्का उपार्हरु पर्हचान तथा गरी

अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न

अवल्मवन भएको हुनेछ ।

महामारी ननर्न्त्रर्का लानग िोजर्खम स्थानहरुको नक्साङ्कन हुनेछ।
गने स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर्
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ननकार्
पर्हचान गररएका तथा िोजर्खम उच्च रहे का स्थानहरुमा प्रिे र् स्वास््र् से वा
ननिे र्नालर्वाट तोर्कए वमोजिम कार्िक्रम सं चालनको ननिे जर्काको पररनधमा

सचालन प्रकृर्ा

रही कार्ि गने र सो को प्रनतवेिन ननिे र्नालर्मा कार्िक्रम सर्कएको ३ दिन
नभर गने ।

सञ्चालन गने अवनध र
अनुमाननत नमनत
सञ्चालन गने अवनध र
अनुमाननत नमनत

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार
बिेट प्राप्त भएको नमनतले ६ मर्हना नभरमा
प्रचनलत मापिण्डमा आधाररत भएर स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर्को श्रोत व्र्जत्त ले

बिेट बााँडर्ााँट

आवश्र्कताको आधारमा गने ।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेिन

26. कृर्ाकलापको

नाम: Presumptive क्षर्रोग र्वरामीको सर्क्रर् र्खोिपडताल

(Microscopic Camp)
कृर्ाकलाप संकेत नं. २.७.२२.११६

र्खचि जर्षिक २२५२२

सन् २०३५ सम्ममा नेपाल सरकारले क्षर्रोग ननवारर् गने लक्ष्र् नलएको छ ।
सोर्ह सन्त्िभिमा समुिार्मा रहे का सम्भार्वत क्षर्रोगका नबरामीहरुको समर्मै

पररचर्

ननिान गरी रोग सं क्रमर् हुन नदिने, मृत्र्ु हुन बाट बचाउने र छु टे का क्षर्रोग
नबरामीहरुको केर् नोर्टर्र्केर्न बढाउनका लानग र्ो कार्िक्रम राजर्खएको छ।
सर्क्रर् र्खोिपड्ताल र्वनधबाट क्षर्रोग नबरामी समर्मै पत्ता लगाई उपचारको

उद्देश्र्

िार्रामा ल्र्ाउने ।
समुिार्मा नबनभन्न कारर्बाट पर्हचान हुन छु टे का क्षर्रोग र्वरामीहरू पत्ता

अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न

लागेका हुनेछन ।
गने

कार्ािलर् र ननकार्
सञ्चालन प्रर्क्रर्ा

स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर्
रोगको प्रकोप िर बढी भएका वा सभार्वत क्षर्रोग र्वरामी हुने स्थानीर् तहसाँग

समन्त्वर् गरी तानलम प्राप्त स्वास््र्कमी, प्रर्ोगर्ालाकमी, जचर्कत्सक तथा मर्हला
स्वास््र् स्वर्ंसेर्वकाहरु सर्हत आवश्र्क िनर्जि पररचालन गरी क्षर्रोग
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नबरामीको र्खोिपड्ताल गने ।
ननर्मानुसारको िै .भ्र.भ. र जर्वीर तर्ारी र पररचालन हुने कमिचारी तथा स्वर्मं

बिेट बााँडर्ााँट

सेवकहरुलाई र्ातातार्ात र्खचि, भत्ता, र्खािा आदिमा बााँडर्ााँट गने ।
रार्ष्ट्रर् क्षर्रोग ननर्न्त्रर् कार्िक्रमको सार्वकको ननिे जर्काका साथै कर्ािली प्रिे र्

सन्त्िभि सामग्री

र्खचि मापिण्ड २०७५
सर्क्रर् र्खोिपड्ताल र्वनधबाट र्खोिी गररएका सभांर्वत क्षर्रोगका नबरामी तथा

अनुगमनका सूचक
27. कृर्ाकलापको

क्षर्रोग पत्ता लागेकाको र्ववरर्

नाम: र्पछनडएको समुिार्मा कुष्ठरोग सक्रीर् र्वनधवाट र्खोिपड्ताल

कार्िक्रम
कृर्ाकलाप संकेतः 2.7.२२.४०४

र्खचि जर्षिकः२२५२२

र्पछनडएको क्षेरमा पर्हचान हुन छु टे का सम्भार्वत कुष्ठरोगका र्वरामीहरुको
पररचर्

सक्रीर् र्वनधवाट र्खोिपड्ताल गरी रोगको सं क्रमर् िरमा कमी ल्र्ाउनका
साथै अपाङ्गता हुनबाट बचानका लानग र्ो कार्िक्रम राजर्खएको हो ।
सक्रीर् र्वनध वाट कुष्ठरोगी पत्ता लगार् उपचारको िार्रामा ल्र्ाउने

उद्देश्र्

समुिार्मा पर्हचान हुनबाट छु टे का र्वरामीहरु समर्मै पत्ता लागी उपचार

अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न

भएको हुनेछ।
गने

कार्ािलर् र ननकार्

स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर्
•

िन/ स्वास््र् कार्ािलर् तथा स्थानीर् तहसं ग समन्त्वर् गरी कुष्ठरोग
आधारभूत तानलम प्राप्त स्वास््र्कमी पररचालन गरी जस्क्रननङ क्र्ाम्प

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा

सं चालन गने।
•
•

मर्हला स्वास््र् स्वर्ं सेर्वकाहरु पररचालन गने ।
साथै

कर्ािली

प्रिे र्मा

कुष्ठरोग

कार्िक्रम

क्षेरमा

कार्िरत

सहर्ोगी

सं स्थासं गको समन्त्वर्मा कुष्ठरोग र्खोि पड्ताल कार्िक्रम सं चालन गने।
सञ्चालन गने अवनध र
अनुमाननत नमनत
बिेट वााँडर्ााँड
सन्त्िभि सामग्री

तोर्कएको चौमानसक नभर
ननर्मानुसारको िै .भ्र.भ. र जर्वीर तर्ारी र पररचालन हुने कमिचारी तथा
स्वर्ं सेर्वकाहरुलार् र्ातार्ात र्खचि, भत्ता, र्खािा आिीमा बााँडर्ााँट गने
कुष्ठरोग ननर्न्त्रर् कार्िक्रमको सार्वकको ननिे जर्काका, प्रचनलत कानून तथा
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र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।
अनुगमनसूचक

कार्िक्रम प्रनतवेिन, उपजस्थनत

28. कृर्ाकलापको

नाम: ननर्नमत र्खोप कार्िक्रमको साथै कोनभड र्खोप, कोल्डचेन

सनमक्षा तथा पूर्ि र्खोप घोषर्ा कार्िक्रम
कृर्ाकलाप सं केत नं.:२.७.२२.४७३

पररचर्

र्खचि जर्षिक:२२५२२

सबै तह स्वास््र्सं स्था, पानलका, जिल्ला स्वास््र् सेवा कार्ािलर् र प्रिे र् स्वास््र्
सेवा ननिे र्नालर्ले हरे क वषि ननर्नमत र्खोपको सुक्ष्म र्ोिना तर्ार गनुप
ि छि ।
ननर्नमत र्खोप तथा कोनभड र्खोप र सरसर्ाई प्रविद्धनको सनमक्षा गरी पृष्ठपोषर्
गनुप
ि छि । सो कार्ािन्त्वर्नका लानग र्ो कार्िक्रम राजर्खएको छ ।

उद्देश्र्

सबै तहहरुले आ-आफ्नो ननकार्को ननर्नमत र्खोप तथा कोनभड र्खोपको सुक्ष्म
र्ोिना

तर्ार

गने

।

कार्िक्रममा

रहे का

कमीकमिोरीको

पर्हचान

गरी

समाधानगने ।
अपेजक्षत प्रनतर्ल

िनस्वास््र्का मापिण्डहरु सुक्ष्म र्ोिना तर्ारी कार्िर्ाला र वार्षिक सनमक्षा
प्रिे र् स्तरमा सं चानलत भएको हुनेछ ।

कार्िन्त्वर्न

गने स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर्

ननकार्/ कार्ािलर्
सं चालन प्रकृर्ा

सामाजिक र्वकास मन्त्रालर् मार्ित बिेट स्वीकृत गरी प्रचनलत ननर्म र
मापिण्डको अनधनमा रही सं चालनगने

सं चालन गने अवनध र स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार
अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

सामाजिक र्वकास मन्त्रालर् मार्ित कार्िक्रम तथा बिेट स्वीकृत गराई र्ुननसेर्
नेपालमा रकम माग गरी कार्िक्रम सं चालन गनुप
ि नेछ।िै ननक भ्रमर् भत्ता,र्खािा,
स्टे र्नरी, हल भाडा,अन्त्र् प्रचनलत ननर्मानुसार गररनेछ ।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।
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अनुगमन सूचक

सुक्ष्मर्ोिना, कार्िक्रम सं चालनको र्वल भरपाई, अन्त्र् कागिातहरु, कार्िक्रम
सम्पन्न प्रनतवेिन, उपजस्थनत

29. कृर्ाकलापकको

नामः CCEOP सार्टका भ्र्ानसन ह्यान्त्डलरहरुलाई/ कोल्डचेन

र्ोकल पसिनहरुलाई कोल्डचेन सं चालनको लानग अनभमुजर्खकरर्
कृर्ाकलापसं केतनं. 2.7.22.4७४

र्खचिजर्षिक 22522

र्खोपको गुर्स्तरताको कोल्डचेनको व्र्वस्था उजचत हुनपु छि ।र्सको

पररचर्

लानग CCEOP सार्टका कोल्ड चेन र्ोकल पसिनको अनभमुजर्खकरर् गरी
क्षमता र्वकास गनि र्ो कार्िक्रम राजर्खएको हो।
उद्देश्र्

सबै CCEOP साईटका कोल्डचेन तथा र्ोकल पसिनहरुको कोल्डचेन
व्र्वस्थापन र भ्र्ाजक्सन हर्ान्त्डनलगमा क्षमता अनभवृर्द्ध गनुि

अपेजक्षत प्रनतर्ल

िनस्वास््र्का मापिण्डहरु अपनाउिै प्रिे र् स्तरमा कार्िक्रम सं चालन
भएको हुनेछ । त्र्सै गरी सबै CCEOP सार्टमा कोल्डचेन व्र्स्थापन
सुदृढ हुनछ
े ।

कार्िन्त्वर्न

गने

ननकार्/ स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर्

कार्ािलर्
सं चालन प्रकृर्ा

सामाजिक र्वकास मन्त्रालर्मार्ित बिेट स्वीकृत गरी प्रचनलत ननर्म र
मापिण्डको अनधनमा रही सं चालन गने

सं चालन

गने

अवनध

र स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार

अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

सामाजिक र्वकास मन्त्रालर् मार्ित कार्िक्रम तथा बिेट स्वीकृत गराई
र्ुननसेर् नेपालमा रकम मागगरी कार्िक्रम सं चालन गनुप
ि नेछ। िै ननक
भ्रमर् भत्ता,र्खािा, स्टे र्नरी, हल भाडा अन्त्र् प्रचनलत

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कर्ािली प्रिे र् र्खचि मापिण्ड २०७५‚ कर्ािली प्रिे र् भ्रमर् र्खचि
ननर्मावली
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अनुगमन सूचक

कार्िक्रम सं चालनको र्वल तथा अन्त्र् कागिातहरु कार्िक्रम सम्पन्न
प्रनतवेिन,उपजस्थनत

30. कृर्ाकलापको

नाम: पेररर्ोनडक कोल्डचेन सामग्री ममित सम्भार तथा सूचना सामग्री

छपार् र र्वतरर्
कृर्ाकलाप सं केत नं. 2.7.22.4७६

पररचर्

र्खचिजर्षिक 22522

र्खोप बालबानलकाको नैसनगिक अनधकार हो र र्खोप ऐन २०७२ लाई आत्मसाथ
गिै सबै जिल्लाले पूर्ि र्खोप दिगोपना सुननजित गनुि सम्बजन्त्धत सबै ननकार्को
िार्र्त्व हो।र्सको लानग सेवामा थप प्रचार प्रसार तथा

ाँ च
पह
ु नपुगेका जिल्ला

तथा र्हरी क्षेरहरुमा ननर्नमत र्खोप कार्िक्रम सन्त्चालनका लानग पेररर्ोनडक
कोल्डचेन सामग्री ममित सम्भार तथा सूचना सामग्री छपार् र र्वतरर् कार्ि गनि
आवश्र्क छ ।
उद्देश्र्

स्टोर तथा सब-स्टोरमा रहे का कोल्डचेन सामग्रीहरुको ननर्नमत सामग्रीहरुको
ननर्नमत सम्भार गने
र्खोप सम्बन्त्धी अद्यावनधक सूचना सामग्रीहरुको छपाई गरी र्वतरर् समेत गने

अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्िन्त्वर्न

र्खोप तथा कोल्डचेन सामग्रीहरुको गुर्स्तररर् भण्डारर् तथा र्वतरर् हुनेछ ।
गने स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर्

ननकार्/ कार्ािलर्
सं चालन प्रकृर्ा

सामाजिक र्वकास मन्त्रालर् मार्ित बिेट स्वीकृत गरी प्रचनलत ननर्म र
मापिण्डको अनधनमा रही कार्िक्रम सं चालन गने

सं चालन गने अवनध र तोर्कएको चौमानसक नभर
अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

सामाजिक र्वकास मन्त्रालर् मार्ित कार्िक्रम तथा बिेट स्वीकृत गराई र्ुननसेर्
नेपालमा रकम माग गरी कोल्डचेन सामग्रीहरुको ममित सम्भार तथा र्खोपसं ग
सम्बजन्त्धत र्ैजक्षक सामग्रीको उत्पािन गरी कार्िक्रम सं चालन गनुप
ि नेछ
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सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

अनुगमन चेकनलि, भ्रमर् आिे र्, कार्िक्रम संचालनको र्वल तथा अन्त्र्
कागिातहरु

31.

कृर्ाकलापको नाम: ननर्नमत र्खोप कार्िक्रम, आपूनति व्र्वस्थापन र पूर्ि र्खोप
ु अनुगमन
दिगोपना सुदृर्ढकरर्को सं र्ि

कृर्ाकलाप सं केत नं.: 2.7.22.4७७

पररचर्

र्खचि जर्षिक 22522

र्खोप बालबानलकाको नैसनगिक अनधकार हो र र्खोप ऐन २०७२ लाई आत्मसाथ
गिै सबै जिल्लाले पूर्र्ख
ि ोप दिगोपना सुननजित गनुि सम्बजन्त्धत सबै ननकार्को
ाँ च
ु
िार्र्त्व हो । र्सको लानग पह
ु नपुगेका जिल्ला तथा र्हरी क्षेरहरुमा सं र्ि
अनुगमन गरी पृष्ठपोषर् गनि र्ो कृर्ाकलाप राजर्खएको हो ।

उद्देश्र्

ननर्नमत र्खोप तथा पूर्ि र्खोप कार्िक्रमको दिगोपनाका लानग अनुगमन गने

अपेजक्षत प्रनतर्ल

पूर्र्ख
ि ोप घोषर्ा भैसकेका र हुन बााँकी जिल्ला तथा स्थानीर्तहमा पूर्ि र्खोपको
दिगोपना भएको हुनेछ

कार्िन्त्वर्न

गने स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर्

ननकार्/ कार्ािलर्
सं चालन प्रकृर्ा

पूर्ि र्खोप भैसकेका र हुन बााँकी जिल्ला तथा स्थानीर् तहको अनुगमन र्ोिना
तर्ार गने
स्टोर तथा सब-स्टोरमा कोल्डचेन सामग्रीको अवस्थाको बारे मा पूवि िानकारी
नलने
अनुगमनका लानग सामाजिक र्वकास मन्त्रालर् मार्ित कार्िर्ोिना स्वीकृत गरी
प्रचनलत ननर्म र मापिण्डको अनधन मा रही सं चालन गने

सं चालन गने अवनध र तोर्कएको चौमानसक नभर
अनुमाननत नमनत
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सामाजिक र्वकास मन्त्रालर् मार्ित कार्िक्रम तथा बिेट स्वीकृत गराई र्ुननसेर्

बिेट बााँडर्ााँट

नेपालमा रकम माग गरी कार्िक्रम सं चालन गनुप
ि नेछ ।
सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमनसूचक

अनुगमन चेकनलि, भ्रमर् आिे र्, कार्िक्रम सं चालनको र्वल तथा अन्त्र्
कागिातहरु

32. कृर्ाकलापको

नाम: र्खोप कार्िक्रममा DQSA/ RDQA कार्िक्रम सं चालन (र्हरी

क्षेर तथा र्खोप कभरे ि कम भएको जिल्लाहरु)
कृर्ाकलाप सं केतनं.: 2.7.22.4७८

पररचर्

र्खचिजर्षिक 22522

र्खोप कार्िक्रमको त्र्ाङ्कको गुर्स्तर सुधारको लानग सो कार्िक्रमको त्र्ाङ्कको
लेर्खािोर्खा गरी रुर्टको पर्हचान गनुप
ि छि । रुटीको समर्मै समाधान गनुप
ि छि।
समाधानको लानग पृष्ठपोषर्का लानग र्ो कार्िक्रम राजर्खएको छ।

उद्देश्र्

त्र्ाङ्ककको

गुर्स्तर

तथा

त्र्ाङ्कक

व्र्वस्थापनका

र्वनभन्न

आर्ामहरुको

मूल्र्ाकन गरी िे जर्खएका कमी कमिोरीहरुलाई सुधार गिै र्खोप कार्िक्रमको
त्र्ाङ्ककको गुर्स्तर सुननजित गने
अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्िन्त्वर्न

र्खोप कार्िक्रमको त्र्ाङ्ककको गुर्स्तर सुधार हुनेछ
गने स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर्

ननकार्/कार्ािलर्
सं चालन प्रकृर्ा

सम्बजन्त्धत स्वास््र् सं स्थालाई DQSA/ RDQA बारे िानकारी गराउने।धे रै राम्रो
अथवा कमिोर सूचकहरु

मध्र्े

कजम्तमा ४ वटा सूचक

तर्

गरी सो

सूचकहरुको अनभलेर्ख र प्रनतवेिनहरु केलाउने र RDQA को ननिे जर्का अनुसार
RDQA र्ारम भने । अन्त्त्र्मा पृष्ठपोषर् गने र कार्िर्ोिना बनाउने
सं चालन गने अवनध र स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार
अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

सामाजिक र्वकास मन्त्रालर् मार्ित कार्िक्रम तथा बिेट स्वीकृत गराई र्ुननसेर्
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नेपालमा रकम माग गरी कार्िक्रम सं चालन गनुप
ि नेछ। िै . भ्र. भत्ता, र्खािा,
स्टे र्नरी अन्त्र् प्रचनलत कानून अनुसार ।
सन्त्िभि सामग्री

RDQA/ DQSA को ननिे जर्का, RDQA र्ारम, प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी
मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

33.

RDQA गरे को प्रनतवेिन, अन्त्र् कागिातहरु

कृर्ाकलापको नाम: ननर्नमत र्खोप सुदृर्ढकरर्को लानग व्र्वहार पररवतिन तथा
सं चार

कृर्ाकलाप सं केत नं.: 2.7.22.4८०

पररचर्

र्खचि जर्षिक: 22522

ननर्नमत र्खोप सुदृर्ढकरर्का लानग व्र्वहार पररवतिन सम्बन्त्धी सं चार
कार्िक्रम सं चालन गरी समुिार्स्तरमा र्खोप कार्िक्रमको िनचेतना साथै
ाँ च
र्खोप कार्िक्रमको पह
ु र उपर्ोनगता बढाउनु पछि । र्सको लानग
स्थानीर् सं चार माध्र्म पररचालन गरी र्खोप कार्िक्रम सम्बन्त्धी महत्वपूर्ि
सन्त्िे र्हरु दिन र्ो कृर्ाकलप राजर्खएको हो ।

उद्देश्र्

सं चार माध्र्महरुबाट र्खोप कार्िक्रम सम्बन्त्धी महत्वपूर्ि सन्त्िे र्हरु प्रवाह
गरी िनचेतना अनभवृर्द्ध गने ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल

र्खोप कार्िक्रम सम्बन्त्धी िनचेतना अनभवृदि भई सेवाको पहुाँच तथा
उपभोगमा वृदद्द हुनेछ ।

कार्िन्त्वर्न

गने स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर्

ननकार्/ कार्ािलर्
सं चालनप्रकृर्ा

सं चारकमीहरुसाँग अन्त्तरर्क्रर्ा गरी र्खोप कार्िक्रमको अनभमुजर्खकरर् गने र
सन्त्िे र्हरु सृिना गरी सं चार माध्र्मबाट प्रवाह गनि प्रचनलत ननर्म अनुसार
सम्झौता गने साथै र्स कार्िक्रम अन्त्तगित स्वास््र् जर्क्षा प्रवाहमा
आवश्र्क अन्त्र् सामग्रीहरु समेत र्खररि गनि, आवश्र्कता अनुसार र्वतरर्
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गनि सर्कनेछ ।
सं चालन गने अवनध र तोर्कएको चौमानसक नभर
अनुमाननत नमनत
सामाजिक र्वकास मन्त्रालर् मार्ित कार्िक्रम तथा बिेट स्वीकृत गराई

बिेट बााँडर्ााँट

र्ुननसेर् नेपालमा रकम माग गरी कार्िक्रम सं चालन गनुप
ि ने छ
सन्त्िभि सामग्री

र्खोप ऐन, र्खोप कार्िक्रमको ननिे जर्का, प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी
मापिण्डहरु, प्रस्तुनतकरर् सामग्री

अनुगमन सूचक

सम्झौता पर, अन्त्र् कागिातहरु

34. कृर्ाकलापकको

नामः स्वास््र्कनमिहरूका लागी Child Adolescence Mental

Health (CAMH) सम्बन्त्धी तानलम पर्हलो चरर्मा सुर्खेत र िै लेर्ख
कृर्ाकलाप सं केत नं.: 2.7.22.४६९

पररचर्

र्खचि जर्षिक 22522

बालबानलका तथा र्कर्ोर र्कर्ोरीमा र्ारररीक माननसक सम्वेगनात्मक
पररवतिन हुने भएकाले उनीहरूमा र्वनभन्न र्ारररीक तथा माननसक समस्र्ा
िे र्खा पििछन् । र्वश्वब्र्ार्प रूपमा अनुमाननत १० िे जर्ख २० प्रनतर्त र्कर्ोर
र्कर्ोरीहरू कुनै न कुनै माननसक समस्र्ाहरू अनुभव गििछन् । नत
माननसक समस्र्ाहरुको तत्काल ननिान नहुने कारर्ले गिाि माननसक रोगका
समस्र्ाहरू धेरै िे जर्खने भएकाले र्सको रोकथाम, ननर्न्त्रर् र ननवारर्का
गनि स्वास््र्कमीहरूका लानग र्ो कार्िक्रम राजर्खएको हो ।

उद्देश्र्

स्वास््र्कनमिहरूको

क्षमता

अनभवृर्द्ध

गरी

बालबानलका

तथा

र्कर्ोर

र्कर्ोरीको माननसक स्वास््र् प्रबििन गनि ।
अपेजक्षत प्रनतर्ल

स्वास््र्कनमिहरूको क्षमता अनभवृर्द्ध भर् माननसक स्वास््र् समस्र्ाहरूको
ननिान तथा उपचार व्र्वस्थापन भएको हुनेछ ।

कार्िन्त्वर्न

गने स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर्

ननकार्/ कार्ािलर्
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सं चालन प्रकृर्ा

सामाजिक र्वकास मन्त्रालर् मार्ित कार्िर्ोिना स्वीकृत गरी प्रचनलत ननर्म
र मापिण्डको अनधनमा रही सं चालन गने ।

सं चालन गने अवनध र स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार
अनुमाननत नमनत
सामाजिक र्वकास मन्त्रालर् मार्ित कार्िक्रम तथा बिेट स्वीकृत गराई

बिेट बााँडर्ााँट

र्ुननसेर् नेपालमा रकम मागगरी कार्िक्रम सं चालन गनुप
ि नेछ। िै ननक भ्रमर्
भत्ता, र्खािा, स्टे र्नरी, हल भाडा अन्त्र् प्रचनलत र्खचि ।
सन्त्िभि सामग्री

कर्ािली प्रिे र् र्खचि मापिण्ड २०७५‚ कर्ािली प्रिे र् भ्रमर् र्खचि ननर्मावली

अनुगमन सूचक

कार्िक्रम सं चालनको र्वल भरपाई तथा अन्त्र् कागिातहरु कार्िक्रम सम्पन्न
प्रनतवेिन, उपजस्थनत

35. कृर्ाकलापको

नाम: PNC Home Visit कार्िक्रम सनमक्षा तथा र्ोिना (मातृ तथा

नव जर्र्ु गोर्ष्ठ)
कृर्ाकलाप सं केतः २.७.२२.४६७

र्खचि जर्षिकः

२२५२२

उत्तर प्रसुनत अवस्थामा आमा तथा नविात जर्र्ुमा नबनभन्न र्कनसमका स्वास््र्
समस्र्ाहरू िे जर्खनुका साथै मातृ तथा नविात जर्र्ुको मृत्र्ु समेत हुन सक्ने
पररचर्

भएकाले उत्तर प्रसुती अवस्थामा मातृ तथा नविात मृत्र्ुिरमा न्त्र्ूननकरर् गनि
आमा र बच्चाको स्वास््र् अबस्थाको बारे मा Follow up र स्वास््र् जर्क्षा दिन
अत्र्ावश्र्क रहे को हुाँिा र्ो कार्िक्रम राजर्खएको हो ।

उत्तर प्रसुनत अबस्थामा िे जर्खने िर्टलताको समर्मानै ननिान तथा ब्र्वस्थापन

उद्देश्र्

गनुक
ि ो साथै मातृ तथा नविात मृत्र्ुिर न्त्र्ूननकरर् गने ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न
कार्ािलर्/ ननकार्
सञ्चालन प्रकृर्ा

उत्तर प्रसुती अवस्थामा PNC Home Visit को िरमा वृर्द्ध हुनेछ ।
गने

स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर्
सामाजिक र्वकास मन्त्रालर्मार्ित कार्िर्ोिना स्वीकृत गरी प्रचनलत ननर्म र
मापिण्डको अनधनमा रही सं चालन गने ।

सञ्चालन गने अवनध र स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार
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अनुमाननत नमनत
सामाजिक र्वकास मन्त्रालर् मार्ित कार्िक्रम तथा कार्िर्ोिना स्वीकृत गराई
बिेट बााँडर्ााँड

र्ुननसेर् नेपालमा रकम मागगरी कार्िक्रम सं चालन गनुप
ि नेछ। िै ननक भ्रमर्

सन्त्िभि सामाग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

भत्ता,र्खािा, स्टे र्नरी, हल भाडा, अन्त्र् र्खचि

कार्िक्रम सं चालनको र्वल तथा भरपाई, अन्त्र् कागिातहरु, कार्िक्रम सम्पन्न

अनुगमन सूचक

प्रनतवेिन, उपजस्थनत, आदि ।

36. कृर्ाकलापको

नामः कमिचारी क्षमता र्वकास सम्बन्त्धी तानलम ।

कृर्ाकलाप सं केतः २.६.१.१

र्खचि जर्षिकः

२२५११

कार्ािलर्मा कार्िरत कमिचारीहरूलाई नर्वनतम प्रर्वनधको बारे मा समर् सापेक्ष
पररचर्

ज्ञान, नसप र क्षमता अनभवृर्द्ध गनि आवश्र्क रहे कोले र्ो कार्िक्रम राजर्खएको हो
।
कमिचारीहरुलाई नर्वनतम प्रर्वनधको ज्ञान, नसप र क्षमता अनभवृर्द्ध गनि तानलम

उद्देश्र्

प्रिान गनि
ननबनतम प्रर्वनधको ज्ञान, नसप र क्षमता अनभवृर्द्ध भर् गुर्स्तररर् सेवा प्रवाह हुने

अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न
ननकार्
सचालन प्रकृर्ा

।
गने

स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर्, सुर्खेत
कार्ािलर्मा कार्िरत कमिचारीहरूका लानग आवश्र्कता अनुसारको (कम््र्ूटर
/ड्रार्नभङ

/र्ोगा

/त्र्ाङ्क

र्वश्लेषर्

/परामर्ि

/सरसर्ार्ि

आदि)

नसपमुलक

तानलमहरु कार्ािलर् प्रमुर्खबाट स्वीकृत गराई कार्िक्रमहरु सं चालन गने ।

सञ्चालन गने अवनध र स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार
अनुमाननत नमनत
बिेट बाडर्ाट

नबनभन्न कार्िक्रममा बिेट बााँडर्ााँट गरी तानलम सञ्चानल गने ।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

कार्िक्रम सं चालनको र्वल तथा अन्त्र् कागिातहरु कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेिन,
उपजस्थनत
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37. ट्रार्र्क

प्रहरी / सुरक्षाकमीहरुलार्ि क्षमता अनभवृर्द्ध सम्बन्त्धी तानलम सं ञ्चालन

(Primary Care Traininig)
कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२५.३४५

र्खचि जर्षिकः२२५२२

हरे क बषि कर्ािली प्रिे र्मा बढ्िो सवारी िुघट
ि नाका कारर् धेरै माननसहरु
घाईते तथा मृत्र्ु हुाँिै आएका छन् । र्सरी अनधक सं ख्र्ामा र्ारु, सवारी
पररचर्

चालक तथा पैिल र्ारीहरु घाईते, अंगभं ग र मृत्र्ु समेत हुने समस्र्ालाई

न्त्र्ूननकरर् गनि ट्रार्र्क प्रहरी तथा सुरक्षाकमीहरुमा सचेतना अनभवृर्द्ध गनि र्ो
कार्िक्रम राजर्खएको छ।
सडक िुघट
ि नाबाट हुन सक्ने मानर्वर् तथा भौनतक क्षनत न्त्र्ूननकरर् तथा

उद्देश्र्

सावधानी बारे अनभमुजर्खकरर् गने।

अपेजक्षत प्रनतर्ल

सडक िुघट
ि नामा न्त्र्ूननकरर् भई घार्ते तथा मृत्र्ु िरमा कमी आउने छ ।

कार्ािन्त्वर्न गने ननकार्

स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर्, सुर्खेत

सं चालन प्रर्क्रर्ा

प्रिे र्मा रहेका ट्रार्र्क प्रहरी कार्ािलर्सं ग समन्त्वर् गरी ट्रार्र्क प्रहरी तथा
सुरक्षाकमीहरुका लानग १ दिने सचेतना कार्िक्रम सं चालन गने ।

सञ्चालन गने अवनध र स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार
अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

तर्ारी बैठक भत्ता र्खािा स्टे र्नरी सहिकताि भत्ता ,र्ातार्ात र्खचि

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

38. कृर्ाकलापको

कार्िक्रम

सं चालनको

र्वल

अन्त्र्

कागिातहरु

कार्िक्रम

सम्पन्न

प्रनतवेिन,उपजस्थनत

नामः मृगौला बचाउ अनभर्ान सचेतनामूलक कार्िक्रम सं ञ्चालन

कृर्ाकलाप संकेत नं. : २.७.२२.४८३
पररचर्

तथा

र्खचि जर्षिक : 22522

हरे क बषि मृगौला सम्बन्त्धी समस्र्ाका कारर् रोगको भार बढ्न गई उपचारमा
ठु लो धनराजर् र्खचि हुाँिा गररबी अरु बढ्ने सम्भावना भएकाले र्सको रोकथाम,
ननर्न्त्रर् र उपचार गनिका लनग समुिार्स्तरमा सचेतना र्ैलाउन र्ो कार्िक्रम
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राजर्खएको हो ।
उद्देश्र्

मृगौला रोगको िोजर्खम न्त्र्ूननकरर् गनि समुिार्मा सो सम्वन्त्धी सचेतना
िगाउने।

अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न
ननकार्/कार्ािलर्
सञ्चालन प्रर्क्रर्ा

मृगौला रोगको रोकथाम तथा िोजर्खम न्त्र्ूननकरर् हुनेछ।
गने

स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर्, सुर्खेत
•

मृगौला रोग सम्बन्त्धी नबनभन्न सूचनामूलक सामग्रीहरुको उत्पािन, प्रसारर्
तथा र्वतरर् ।

•

कर्ािली प्रिे र् नभर मृगौला रोगको उच्च/ िोजर्खम पर्हचान गररएका वा

अन्त्र् समुिार्हरुमा कार्ािलर्को ननर्िर् अनुसार र्वनभन्न सचेतनामूलक
कार्िहरू सञ्चालन गने ।
•

मृगौला रोगको िोजर्खम तथा रोकथामका बारे सं ञ्चारकमीहरूसं ग अन्त्तर्क्रिर्ा
गने ।

सञ्चालन गने अवनध र स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार
अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

प्रचनलत मापिण्डमा आधाररत भर्ि आवश्र्कताको आधारमा कार्िक्रम सञ्चालन
गने ।

सन्त्िभि सामग्री

कर्ािली र्खचि मापिण्ड तथा ननिे जर्का २०७५, र्र्पनडर्ोमोलोिी तथा रोग
ननर्न्त्रर् महार्ार्खाबाट नबनभन्न समर्मा भएका मागििर्िन तथा ननिे जर्काहरु ।

अनुगमन सूचक
39. कृर्ाकलापः

कार्ि सम्पािन प्रनतविे न

जि आर्ि एस म्र्ार्पङ सम्बन्त्धी तानलम

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.४०५
पररचर्

र्खचि जर्षिकः

२२५२२

भौगोनलक सूचना प्रर्ाली मार्ित स्वास््र् सूचना व्र्वस्थापन प्रर्ालीलार्ि
व्र्वजस्थत गरी सरल सहि र सामान्त्र् रूपमा दृश्र्ात्मक तररकाले नक्सामा
सूचना प्रस्तुत गररन्त्छ । र्स तानलमले कमिचारीहरूको सूचना व्र्वस्थापन
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सम्बन्त्धी ज्ञान, नसप र क्षमतामा अनभवृर्द्ध हुने भएकोले र्ो कार्िक्रम राजर्खएको
हो ।
उद्देश्र्

स्वास््र् व्र्वस्थापन सुचना प्रर्ालीमा भएका त्र्ाङ्कहरुलाई नक्सामा प्रस्तुत गने
ज्ञान, नसप अनभवृर्द्ध गनि।

अपेजक्षत प्रनतर्ल

स्वास््र्कमी तथा त्र्ाङ्कमा काम गने कमिचारी र र्ोकल पसिनहरूले DHIS 2
बाट डाटा नलं क गरी क्र्ू जि आर्ि एस मा नक्सा तर्ार गनि सक्षम हुनेछन ।

कार्ािन्त्वर्न

गने स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर् कर्ािली प्रिे र्, सुर्खेत

कार्ािलर्/ननकार्
सञ्चालन प्रकृर्ा

अस्पतालहरु तथा िन/ स्वास््र् सेवा कार्ािलर्बाट सूचना व्र्वस्थापनमा
सं लग्न त्र्ांक सहार्क/ अनधकृत/ मेनडकल रे कडिर वा सोको कामकाि गने
कमिचारीलार्ि प्रत्र्ेक जिल्लाबाट २ िनाका िरले सहभागी गरार् ४ दिनको क्र्ू
जि आर्ि एस क्षमता र्वकास तानलम सं चालन गररने छ ।

सञ्चालन गने अवनध र
अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार
प्रचनलत कर्ािली प्रिे र्को र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्ड ननिे जर्का २०७५ अनुसार
र्खचिको बााँडर्ाट गरी कार्ािलर् प्रमुर्खबाट स्वीकृत गराउनु पनेछ ।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कर्ािली प्रिे र् र्खचि बााँडर्ााँट मापिण्ड ननिे जर्का, २०७५ र कर्ािली
प्रिे र् भ्रमर् र्खचि ननर्मावली, २०७५ अनुसार हुनेछ ।

अनुगमन सूचक

40.

कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेिन

कृर्ाकलापको नाम: र्वद्युतीर् स्वास््र् सूचना अनभलेर्ख प्रनतवेिन प्रर्ाली

(EHIRRS) सुदृढीकरर्
कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.४५७
पररचर्

स्वास््र्

र्खचि जर्षिकः २२५२२
सं स्थाहरुमा

HMIS

Tool

हरुको

बैकजल्पक

व्र्वस्थाका

अनलार्नमा रे कनडिङ गने कार्ि महत्वपूर्ि भएकाले र्वद्युतीर् स्वास््र्
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लानग
सूचना

अनभलेर्ख प्रनतवेिन प्रर्ानलको सं चालनका लानग र्ो कार्िक्रम राजर्खएको छ।
स्वास््र् सं स्थाहरूमा भएको सेवा प्रवाहलार्ि अनलार्नमा रे कनडिङ गरी मानसक

उद्देश्र्

रूपमा अनलार्नबाट नै ररपोट तर्ार गने ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न

अनभलेर्ख तथा प्रनतवेिन कार्ि व्र्वजस्थत भएको हुनछ
े ।
गने

कार्ािलर् र ननकार्

स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर्, छनौट भएका ।
1. सम्पूर्ि स्वास््र् सं स्थाहरुमा आवश्र्क पूवािधार (कम््र्ुटर, र्न्त्टरनेट, आदि)
भएका स्थानीर् ननकार्सं ग प्रस्तावना माग गने ।
2. पूवािधार पूरा भएका स्वास््र् सं स्थाहरुसं ग लागत साझेिारीमा कार्िक्रम
सं चालन गने ।
3. आवश्र्कता अनुसार DHIS-2, eLMIS तथा अन्त्र् सफ्ट्वर्रहरुको सं चालन

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा

तथा व्र्वस्थापन गने ।
4. आवश्र्कतानुसारका सामाग्री र्खररि गरर सं स्थाहरूमा र्वतरर् गने ।
5. स्वास््र् सं स्थाहरूमा कार्िरत स्वास््र् कनमिहरूलार्ि EHIRS सम्बन्त्धी तानलम
व्र्वस्था गने ।
6. Information Technology आवद्ध सं स्थाहरु सं ग समन्त्वर् गरी र्वद्युनतर्
स्वास््र् सूचना अनभलेर्ख प्रर्ाली चलाउनको लानग सफ्टवेर्र र्खररि गने ।

सञ्चालन गने अवनध र
अनुमाननत नमनत

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार

बिेट वााँडर्ााँट

आनथिक ननर्मको पररनधनभर रही अवश्र्कता अनुसार बिेट र्खचि गररने छ ।

सन्त्िभि सामाग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

छनौट भएका स्वास््र् सं स्थाहरूमा र्वद्युनतर् स्वास््र् सूचना अनभलेर्ख प्रर्ाली
प्रर्ोग भर्रहे को हुनेछ ।
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(ग)

प्रिे र् स्वास््र् आपूनति व्र्वस्थापन केन्त्र अन्त्तगितका

कृर्ाकलापहरु
१. कृर्ाकलापको नामः हेमोर्र्नलर्ाको लानग औषधी र्खररि (औषधीहरु र्खररि)
कृर्ाकलाप सं केत नं.: ७.२.९.९
पररचर्

र्खचि जर्षिक : २७२१३

र्हमोर्र्नलर्ा एक वंर्ानुगत समस्र्ा हो तर कोही कोहीमा वंर्ानुगत नभएर
अन्त्र् कारर्ले पनन हुन सक्छ । रगत िमाउन आवश्र्क तत्वहरु (Clotting
Factors)को कमीको कारर् सामान्त्र् चोटपटकमा पनन लामो समर् सम्म
रिश्राव भर्रहने अवस्था र्हमोर्र्नलर्ा हो। प्रनत १० हिारमा एक व्र्जि
र्हमोर्र्नलर्ार्ुि िजन्त्मने र्वश्व स्वास््र् सं गठनको अनुमान रहे को छ । र्स
समस्र्ाको लानग आवश्र्क फ्र्ाकटर(औषधी)को अभावमा वषेनन ३/४ िना
र्हमोर्र्नलर्ार्ुि व्र्जिहरुको मृत्र्ु हुने गरे को छ। त्र्सैले सो औषधीको
समर्मा नै र्खररि गरी र्हमोर्र्नलर्ार्ुि व्र्जिहरुको मृत्र्ुमा रोकथाम गनिका
लानग र्ो कार्िक्रम राजर्खएको हो ।

उद्देश्र्

र्हमोर्र्नलर्ार्ुि व्र्जिहरुको िीवन रक्षा गनि आवश्र्क औषधीको र्खररि गरी
प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रवाह गनुि ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल

•

प्रभावकारी

उपचार

हुने‚

र्हमोर्र्नलर्ाको

उपचारका

लानग

आवश्र्क

औषधीको अभाव नसििना हुन नदिने ।
•
कार्ािन्त्वर्न
ननकार्/कार्ािलर्
सञ्चालन प्रर्क्रर्ा

गने

र्हमोर्र्नलर्ाको उपचार पिात् रोग लाग्ने िर र मृत्र्ुिरमा कमी आउने ।

प्रिे र् स्वास््र् आपूनति व्र्वस्थापन केन्त्र।
•
•

र्खररि र्काईको बैठकको ननर्िर् अनुसार र्खररि प्रकृर्ा अगानड बढाउने ।

स्वीकृत र्खररि र्ोिना बमोजिम प्रचनलत ऐन अनुसार र्खररि गरी आदि
स्टोरहरुमा राख्ने ।

•

प्रिे र् स्वास््र् आपूनति व्र्वस्थापन केन्त्रले
औषनधहरुको

•

र्खररि

गने

र्हमोर्र्नलर्ाको

गुर्स्तरका लागी WHO-GMP certified हुनपु नेछ ।

र्हमोर्र्नलर्ा कार्िक्रम लागु भएको स्वास््र् सस्थामा र्वतरर् गने ।
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सञ्चालन

गने

अबनध तोर्कएको चौमानसक नभर

र अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

माग र आवश्र्कता अनुसार बिेटको बााँडर्ााँट गरी र्हमोर्र्नलर्ाको उपचारका
लानग आवश्र्क औषधी र्खररि गने ।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्ड

अनुगमन सूचक

र्खररि प्रर्क्रर्ा,िररे ट, औषधीको र्ववरर्, गुर्स्तरको लेर्खािोर्खा, िाजर्खला तथा
हस्तानतरर् र्ववरर्

२. कृर्ाकलापको नाम: कमिचारी क्षमता र्वकास सम्बन्त्धी तानलम
कृर्ाकलाप संकेतः २.६.१.१

र्खचि जर्षिकः २२५११

कर्ािली प्रिे र्मा स्वास््र् र्खररि, आपूनति व्र्वस्थापनलाई सहि बनाउनका लानग
प्रिे र् स्वास््र् आपूनति व्र्वस्थापन केन्त्र स्थापना भएको छ । केन्त्रमा कार्िरत
कमिचारीहरुको ज्ञान, नसप र िक्षता अनभबृदद्द गरी सूचना प्रर्ालीलाई च ुस्त िुरुस्त

पररचर्

राख्न e-LMIS system, र्खररि प्रर्ाली, कम्पर्ूटर सम्बन्त्धी तानलम सं चालन
गनिका लानग र्ो कार्िक्रम राजर्खएको हो ।
र्वद्युनतर् अनभलेर्ख मार्ित औषनध तथा स्वास््र् सामानग्रको सूचना प्रर्ालीमा

उद्देश्र्

प्रानबि गनि ।
र्खररि तथा सूचना प्रर्ालीको बारे मा कमिचारीहरुको ज्ञान, नसप तथा क्षमतामा

अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न

अनभबृदद्द हुनेछ ।
गने

कार्ािलर् र ननकार्

प्रिे र् स्वास््र् आपूनति व्र्वस्थापन केन्त्र ।
•

प्रिे र् स्वास््र् आपूनति व्र्वस्थापन केन्त्रमा कार्िरत कमिचारी तथा सम्बजन्त्धत

कमिचारीहरुका क्षमता र्वकास लानग स्वास््र् अनभलेर्ख तथा प्रनतवेिन
प्रर्ालीको ननरन्त्तरता दिन तानलम कार्िक्रम सं चालन गने ।
सञ्चालन प्रर्क्रर्ा

•

e-LMIS system, र्खररि प्रर्ाली, Supply/ Cold chain management,
त्र्ाङ्क र्वश्लेषर्, कम्पर्ूटर लगार्त अन्त्र् क्षमता नबकास तानलम सं चालन
गनि सर्कने ।

•

कमिचारी क्षमता र्वकास तानलम सं चालनका लानग प्रजर्क्षक लगार्त अन्त्र्
व्र्वस्थापर्कर्

र्वषर्का
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सम्बन्त्धमा

स्वास््र्

सेवा

र्वभाग

व्र्वस्थापन

महार्ार्खासं ग समन्त्वर् गने ।
सञ्चालन गने अवनध
र अनुमाननत नमनत
बिेट वााँडर्ाट
सन्त्िभि सामग्री
अनुगमन सूचक

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार
िै .भ्र.भ., र्ातार्ात र्खचि, प्रजर्क्षक भत्ता, स्टे र्नरी, मसलन्त्ि सामग्री तथा अन्त्र्
र्खचि नम्सि अनुसार।
e-LMIS software handbook, Effective Vaccine Management (EVM)
Guideline, प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्ड ।
कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेिन

३. कृर्ाकलाप नाम : कर्िली प्रिे र् सरकारको सुत्केरी पोषर् कोषेली कार्िक्रम
कृर्ाकलाप सं केत नं.: २.७.२२.११०
पररचर्

र्खचि जर्षिक : २२५२२

िनसांजख्र्क २०१६ अनुसार कर्ािली प्रिे र्मा मातृ तथा नवजर्र्ु मृत्र्ुिर अन्त्र्
प्रिे र्भन्त्िा उच्च रहे को छ । र्खासगरी सामाजिक, आनथिक तथा भौगोनलक रुपमा
कर्ािली प्रिे र्मा बसोबास गने नागररकहरुको र्खाद्य सुरक्षा तथा पोषर् अत्र्न्त्त
न्त्र्ून रहे को छ । त्र्समा पनन सुत्केरी मर्हला तथा नवजर्र्ुहरुको लानग
पोषर्लाई लजक्षत गरी त्र्सता कुनै पनन र्वर्ेष कार्िक्रमहरु सं चालन हुन सकेको
छै न । सुत्केरी भएको अवस्थामा उनीहरुको पोषर्ले आमा तथा जर्र्ुको
र्ारीररक तथा माननसक नबकासमा प्रत्र्क्ष प्रभाव पाने भएकाले सुत्केरीलाई
पोर्षलो

र्खाना

उपलब्ध

गराउन

सकेमा

आमा

तथा

बच्चाको

स्वास््र्मा

िीघिकालीन रुपमा सकारात्मक प्रभाव पाने र नबनभन्न सं क्रामक रोगहरुबाट समेत
बचाउन सर्कने भएकोले सुत्केरी आमाहरुलाई पोषर्र्ुि सामाग्रीहरु सर्हतको
कोसेली र्वतरर् गनि र्ो कार्िक्रम राजर्खएको हो ।
उद्देश्र्

नव सुत्केरीहरुलाई पोषर्र्ुि र्खाद्य बस्तु र्खररि गरी कोसेली प्रिान गनि ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल

सुत्केरी आमा र बच्चाको स्वास््र्मा सुधार भर् रोग लाग्ने िर र मृत्र्ुिरमा
कमी आउनेछ ।
सुत्केरी पोषर् कोसेली उपलब्ध गराए पिात आमाहरुमा पोषीलो र्खाना प्रर्ोग
गने बानी व्र्वहारमा पररवतिन आउनेछ ।
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कार्ािन्त्वर्न

गने

ननकार्/कार्ािलर्
कर्ािली प्रिे र् सरकारको स्वीकृत कार्िनबनध/मापिण्ड अनुसार सं चालन गने ।

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा
सञ्चालन

गने

अबनध स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार

र अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

कर्ािली प्रिे र् सरकारको स्वीकृत कार्िनबनध/मापिण्ड अनुसार सं चालन गने ।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्ड

अनुगमन सूचक

र्खररि प्रर्क्रर्ा,िररे ट, सामाग्रीको र्ववरर्, गुर्स्तरको लेर्खािोर्खा, िाजर्खला र्ववरर्

४. कृर्ाकलापको नामः भ्र्ाजक्सन स्टोर तथा सब स्टोर तथा कोल्डचेन
व्र्वस्थापन(स्वास््र् सेवा)
कृर्ाकलाप सं केत नं.२.७.२२.११८
पररचर्

र्खचि जर्षिक २२५२२

भ्र्ाजक्सन स्टोर तथा सव-स्टोरहरुमा कोल्ड चेन कार्म गरी भ्र्ाजक्सनको
सुरजक्षत भण्डार तथा लजक्षत वगिसम्म उपलब्ध गराउन पने हुन्त्छ । सो
सन्त्िभिमा रार्ष्ट्रर् तथा अन्त्तरार्ष्ट्रर् मापिण्डका आधारमा कोल्डचेन व्र्वस्थापन
गनुप
ि ने भएकाले र्ो कार्िक्रम राजर्खएको हो ।

उद्देश्र्

भ्र्ाजक्सन व्र्वस्थापनमा सहिता ल्र्ाउने ।
भ्र्ाजक्सनका कारर्बाट हुने अवाजन्त्छत घटनामा कमी ल्र्ाउने ।
जिल्ला भ्र्ाजक्सन स्टोर तथा सव-स्टोरहरुको व्र्वस्थापन हुने ।
प्रभावकारी भ्र्ाजक्सन व्र्वस्थापनका मापिण्डहरु पुरा भएको हुनपु ने ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न
ननकार्/कार्ािलर्

गने

प्रिे र् स्वास््र् आपूनति व्र्वस्थापन केन्त्र ।
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सञ्चालन प्रर्क्रर्ा

रे र्िजिरे टर, िेनेरेटरको ममित र जिल्लाका भ्र्ाजक्सन स्टोर तथा स्थानीर्
तहका सव स्टोरमा रहे का कोल्डचेन सामग्रीहरु तथा आवश्र्क कोल्डचेन
सामग्रीहरु िस्तै र्ोम ्र्ाड, जिपलग, भ्र्ाजक्सन क्र्ारीर्र समेत र्खररि तथा
कोल्डचेन व्र्वस्थापन गने ।

सञ्चालन गने अबनध र
अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार
कोल्डचेनसं ग सम्बजन्त्धत र्वनभन्न सामग्रीहरु र्खररि, ममित आदिका लानग
आवश्र्कता अनुसार बााँडर्ााँट गने ।

सन्त्िभि सामग्री

EVM मापिण्ड ननिे जर्का, पररवार कल्र्ार् महार्ार्खाबाट र्वनभन्न समर्मा
िारी भएका ननिे जर्का तथा प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्ड ।

अनुगमन सूचक

कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेिन, िाजर्खला प्रनतवेिन, जिजन्त्स रजििर अनभलेर्ख ।

५. कृर्ाकलापको नामः औषनध तथा औषनध िन्त्र् सामग्रीको ्र्ार्कंग तथा
रर्र्ार्कंग समेत
कृर्ाकलाप संकेतः२.७.२२.१३९

र्खचि जर्षिकः

२२५२२

औषनध तथा औषनधिन्त्र् सामग्रीहरुको सुरजक्षत रुपमा आपूनति केन्त्र िे जर्ख

पररचर्

जिल्लासम्म ढु वानीका लानग ्र्ार्कङ्ग तथा रर्र्ार्कङ्ग कार्ि गनिका लानग र्ो
कार्िक्रम राजर्खएको हो ।

उद्देश्र्

औषनध तथा औषनधिन्त्र् सामग्रीहरुको सुरजक्षत रुपमा ढु वानी गनि ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल

औषनध तथा औषनधिन्त्र् सामग्रीहरुको सुरजक्षत रुपमा ढु वानी हुने ।

कार्ािन्त्वर्न

गने

कार्ािलर्/ननकार्

औषनध तथा औषनधिन्त्र् सामग्रीहरु ढु वानीका लानग आवश्र्कता अनुसार

सञ्चालन प्रकृर्ा
सञ्चालन

गने

्र्ार्कङ्ग तथा रर्र्ार्कङ्गका लानग आवश्र्क सामग्रीहरु र्खररि गने ।
अवनध

र अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

प्रिे र् स्वास््र् आपूनति व्र्वस्थापन केन्त्र ।

चालु आ.ब. भरी
्र्ार्कङ्ग रर्र्ार्कङ्गका लानग आवश्र्क पने र्वनभन्न सामग्रीहरुको र्खररि तथा
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व्र्वस्थापनका लानग र्खचि बााँडर्ााँट
सन्त्िभि सामग्री
अनुगमन सूचक

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्ड ।
औषधी तथा औषधी िन्त्र् सामग्रीहरुको ्र्ार्कङ्ग तथा रर्र्ार्कङ्गका आवश्र्क
कागिातहरु

६. कृर्ाकलापकको नाम : कोल्डरुम तथा भ्र्ाजक्सन सुरक्षाको लानग र्न्त्धन
कृर्ाकलापसं केतनं.: २.७.२२.१४०
पररचर्

र्खोपबाट

वचाउन

र्खचि जर्षिक २२५२२
सर्कने

नबनभन्न

सं क्रामक

रोगहरुको

रोकथामको

लानग

गुर्स्तरीर् र्खोप सेवाको सुननजिता गनुप
ि ने हुन्त्छ । भण्डारर् भएका र्खोपहरुको
कोल्डचेन कार्म गनि र्वद्युतीर् श्रोतको आवश्र्कता पििछ । वेला वेलामा हुन
सक्ने र्वद्युतीर् आपूनतिको समस्र्ाको कारर् कोल्डचेन कार्म गरी भण्डारर्
सुननजित राख्नको लानग ननरन्त्तर र्वद्युत आपूनति हुन ु पने भएकाले बैकजल्पक
र्वद्युतको रुपमा र्न्त्धनको आपूनति गनि र्ो कार्िक्रम राजर्खएको हो ।
उद्देश्र्

कोल्डचेन कार्म राजर्ख र्खोपको गुर्स्तरको सुननजितता गनि र्न्त्धन र्खररि गनि ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल

र्वद्युतको ननर्नमत आपूनति भई भ्र्ाजक्सनको गुर्स्तर कार्म हुने।
रे र्िजिरे टर भ्र्ानबाट कोल्डचेन कार्म गरी भ्र्ाजक्सन ढु वानी हुने।

कार्िन्त्वर्नगनेननकार्/

प्रिे र् स्वास््र् आपूनति व्र्वस्थापन केन्त्र।

कार्ािलर्
सं चालनप्रकृर्ा

प्रिे र् स्वास््र् आपूनति व्र्वस्थापन केन्त्र साथै स्टोर तथा सब-स्टोरका लानग
आवश्र्क पने र्न्त्धनको आवश्र्कता ननधािरर् गरी प्रचनलत ननर्मानुसार र्न्त्धन
र्खररि गने ।

सं चालन गने अवनध र चालु आ.ब. भरी
अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

िेनेरेटर तथा रे र्ििेरेटर भर्ानका लानग आवश्र्क र्न्त्धन र्खररिका लानग बिेट
बााँडर्ााँट गने ।

68 | बार्षिक कार्िक्रम सञ्चालन ननिे जर्का २०७९/८०

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्ड

अनुगमनसूचक

प्रिे र् कोल्डरुमा भएको िेनेरेटर को लगबुक, गाडीको लगबुक तथा अन्त्र्
आवश्र्क कागिातहरु

७. कृर्ाकलापको नाम: भ्र्जक्सन सुरक्षाको लानग सं चानलत रे र्ििेरेटर भ्र्ान
सं चालनका लानग सवारी चालक व्र्वस्थापन(स्वास््र् सेवा)
कृर्ाकलाप सं केतः२.७.२२.१४२

र्खचि जर्षिकः

२२५२२

भ्र्ाजक्सनलाई मेनडकल स्टोरबाट सेवा प्रिान गने स्थानसम्म कोल्डचेन व्र्वस्थापन

गरे र लैिानु तथा सो प्रकृर्ालाई सहजिकरर् गनुि अनत नै मह्तत्वपूर्ि हुन्त्छ ।
भ्र्ाजक्सनहरु ढु वानीको समर्मा नछटो र्वग्रने हुनाले र्सको नछटो भन्त्िा नछटो
पररचर्

सुरजक्षत रुपमा आदि स्थानमा ढु वानी गनुप
ि ने हुन्त्छ िसका लानग सवारी चालकको
आवश्र्कता पने भएकोले र्स जर्षिकमा बिेटको व्र्वस्था भएको छ।
चालक व्र्वस्थापन गरी प्रिे र् अन्त्तरगितको मेनडकल स्टोरमा रहे को भ्र्ाजक्सन

उद्देश्र्

सुरजक्षत रुपमा ढु वानी गनुि ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल

जिल्लाहरुमा कोल्डचेन मापिण्ड अनुसार भ्र्ाजक्सनको ढु वानी हुनेछ।

कार्ािन्त्वर्न
ननकार्

सचालन प्रकृर्ा
बिेट बााँडर्ााँट
सन्त्िभि समाग्री
अनुगमन सूचक

गने

प्रिे र् स्वास््र् आपूनति व्र्वस्थापन केन्त्र ।
मेनडकल स्टोरमा रहे को रे र्िजिरे टर भ्र्ानलाई मानसक भ्र्ाजक्सन ढु वानीका लानग
प्रिे र्बाट ननर्मानुसार चालकको व्र्वस्थापन गने ।
सवारी सं चालनको लानग आनथिक वषिको सुरुवातबाट नै मानसक रुपमा भ्र्ान
सं चालन गनिका लानग चालकको व्र्वस्था गने

।

र् नभ एम मापिण्ड ननिे जर्का पररवार कल्र्ार् महार्ार्खा तथा प्रचनलत कानून
तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्ड ।
करार सम्झौता ।

८. कृर्ाकलापको नाम: महामारी व्र्ब्स्थापनको लानग बर्र स्टक सामग्री र्खरीि
(स्वास््र् सेवा )
कृर्ाकलाप सं केतः२.७.२२.९२

र्खचि जर्षिकः
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२२५२२

भौगानलक नबनबधता तथा मौसम पररवतिन भैरहने कर्ािली प्रिे र्मा उपर्ुि साधन

ु ान
श्रोतको अभावका साथै सम्भार्वत महामारीको िोजर्खम रर्हरहने जस्थनतको पुवािनम
गरी आवश्र्कता भएका स्थानहरुको सूची तर्ार पारी सम्भानबत महामारीिन्त्र्

पररचर्

सं क्रामक रोगहरुको उपचार तथा ब्र्बस्थापनका लानग र्ोिना बनाई प्रिे र्,

जिल्ला र पानलकास्तरमा तोर्कएको औषधी तथा अन्त्र् सामग्री ननर्मानुसार र्खररि
गनि र्ो कार्िक्रम राजर्खएको हो ।
Public Health Risk and Emergency को आधारमा जिल्लास्तरको नबपद्

उद्देश्र्

प्रनतकार्ि र्ोिना र स्वास््र् प्रनतकार्ि र्ोिना अनुसार गने ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न

सम्भार्वत महामारी रोकथाम तथा ननर्न्त्रर्मा सहर्ोग पुग्नेछ ।
गने

ननकार्

बर्र स्टकका लानग आवश्र्क सामग्रीहरुको सूजच तर्ार गरी स्वीकृत गराई सो

सचालन प्रकृर्ा
सञ्चालन

गने

प्रिे र् स्वास््र् आपूनति व्र्वस्थापन केन्त्र ।

को आधारमा बिेटको आकार हे री ननर्मानुसार र्खचि गनुप
ि ने ।
अवनध

र अनुमाननत नमनत

आवश्र्कता अनुसार
स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार र्वननर्ोजित बिेटको पररनधनभर रहे र माग तथा

बिेट बााँडर्ााँट

आवश्र्कता अनुसार बिेट बााँडर्ााँट गने।

स्वीकृत बिेटबाट औषधी तथा अत्र्ावश्र्क सामग्रीहरुका लानग बााँडर्ााँट गरी
सम्बजन्त्धत प्रमुर्खबाट स्वीकृत गरार् र्खररि गने

सन्त्िभि समाग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्ड ।

अनुगमन सूचक

र्खररि ईकार्को ननर्िर् ,िाजर्खला प्रनतवेिन तथा हस्तानतरर् प्रनतवेिन

९. कृर्ाकलापको नाम: औषनध तथा औषनधिन्त्र् सामग्रीहरु लोड अनलोड ्र्ार्कङ्ग
रर्र्ार्कङ्गका लानग िनर्जिको व्र्वस्थापन(स्वास््र् सेवा)
कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२५.३२९

र्खचि जर्षिकः २२५२२

प्रिे र्को मेनडकल स्टोरको आपूनति व्र्वस्थापन र्ार्खामा औषनध तथा औषनधिन्त्र्
पररचर्

सामग्रीहरु उपकरर्हरु आपूनति गनि आवश्र्क हुन्त्छ । सो क्रममा औषनध तथा
औषनधिन्त्र् सामग्रीहरु लोड अनलोड गनुप
ि ने साथै ्र्ार्कङ्ग रर्र्ार्कङ्गका लानग
आवश्र्क पने िनर्जिको व्र्वस्थापनका लानग र्ो कार्िक्रम राजर्खएको छ ।
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औषनध तथा औषनधिन्त्र् सामग्रीहरुको उजचत व्र्वस्थापन गरी नबग्रन र र्खेर

उद्देश्र्

िानबाट बचाउने ।
ु ा साथै आपूनति
औषनध तथा औषनधिन्त्र् सामग्रीहरुको उजचत व्र्वस्थापन हुनक

अपेजक्षत प्रनतर्ल

प्रर्ाली तथा सामग्रीको व्र्वस्थापनमा सहि भर्ि स्वास््र् सेवा प्रर्ालीमा सुधार
हुनेछ ।

कार्ािन्त्वर्न

गने

कार्ािलर्/ननकार्

कार्िक्रम करार सम्झौता मार्ित कार्ािलर् सहर्ोगी र हल्का सवारी चालक

सञ्चालन प्रकृर्ा
सञ्चालन

गने

प्रिे र् स्वास््र् आपूनति व्र्वस्थापन केन्त्र ।

करारमा नलई काममा लगाउने र कार्ि प्रगनतको मूल्र्ांकन गने।
अवनध

र अनुमाननत नमनत

चालु आ.ब. भरी
प्रचनलत ऐन कानून अनुसार आवश्र्क िनर्जिका लानग करार सम्झौता

बिेट बााँडर्ााँट

बमोजिमको पाररश्रनमक व्र्वस्थापन ।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्ड ।

अनुगमन सूचक

करार सम्झौता, कमिचारी हाजिरी र्ववरर्, तलबी भपािर्

१०.

कृर्ाकलापको नामः नेपालगंिमा रहे को कोल्डचेन तथा आपूनति र्ार्खा

सुर्खेतमा स्थानान्त्तरर् तथा व्र्वस्थापन र्खचि
कृर्ाकलाप सं केत नं.: २.७.२५.३३२
पररचर्

र्खचि जर्षिक : 22522

प्रिे र्मा प्रिे र् स्वास््र् आपूनति व्र्वस्थापन केन्त्र स्थापना गनि नेपाल सरकार तथा
प्रिे र् सरकारको आ.व. २०७८/ ०७९ को नीनत तथा कार्िक्रम अनुसार
बााँकेको, नेपालगंिमा रहे को र्खररि तथा आपूनति र्ार्खा सुर्खेतको वीरे न्त्रनगरमा
स्थानान्त्तरर् गरी सो को व्र्वस्थापन गनि आवश्र्क पने र्वनभन्न कार्िका लानग र्ो
कार्िक्रम राजर्खएको छ ।

उद्देश्र्

प्रिे र् स्वास््र् आपूनति व्र्वस्थापन केन्त्र स्थापना पश्च्र्त आपूनति प्रर्ाली प्रभावकारी
बनाउनु।

अपेजक्षत प्रनतर्ल

प्रिे र्मा स्वास््र् सामग्रीको आपूनति ननर्नमत र व्र्वजस्थत हुने ।
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कार्ािन्त्वर्न

गने प्रिे र् स्वास््र् आपूनति व्र्वस्थापन केन्त्र ।

ननकार्/कार्ािलर्
सञ्चालन प्रर्क्रर्ा

•

नेपालगंिमा रहे को र्खररि तथा आपूनति र्ार्खा सुर्खेतमा स्थानान्त्तरर् गरी
व्र्वस्थापनका

लानग

आवश्र्क

ढु वानी,

लोड

अनलोड

तथा

आवश्र्क

सामग्रीको व्र्वस्थापन गने ।
•

र्खररि तथा आपूनति र्ार्खा एवम् कोल्डचेनका लानग आवश्र्क पने सामग्रीका
साथै भौनतक पूवािधारहरुको व्र्वस्थापन गने।

•

आपूनति व्र्वस्थापन केन्त्र पूर्रु
ि पमा कर्ािली प्रिे र्बाट सं चालनमा ल्र्ाउने।

सञ्चालन गने अबनध र तोर्कएको चौमानसक नभर
अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

र्स प्रर्ोिनका लानग आवश्र्क पने पुवािधार, सामग्री तथा उपकरर् र िनर्जि,
समन्त्वर् बैठक समेतका लानग आवश्र्कता अनुसार वााँडर्ाड गरी सं चालन गने
।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्ड ।

अनुगमन सूचक

कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेिन ।

११.

कृर्ाकलापको नामः औषनध ढु वानी तथा अन्त्र् भाडा

कृर्ाकलाप सं केतः २.७.२५.३३३

र्खचि जर्षिकः २२५२२

औषनध तथा औषनधिन्त्र् सामग्रीहरु, र्खोप तथा र्खोपिन्त्र् सामग्रीहरु र अन्त्र्
पररचर्

स्वास््र् सामग्रीहरु प्रभावकारी रुपमा गन्त्तब्र्सम्म ढु वानी । Supply Chain तथा
Cold Chain Maintain गरी औषनध ढु वानी गनि र्ो कार्िक्रम राजर्खएको हो ।
आपूनति

उद्देश्र्

कार्ािलर्/ननकार्
सञ्चालन प्रकृर्ा

प्रिे र्

अन्त्तगितका

अस्पताल

तथा

िन/स्वास््र्

सेवा

कार्ािलर्हरुसम्म ढु वानी गने ।
स्वास््र् सं स्थाहरुमा औषधी तथा औषधीिन्त्र् सामग्रीहरुको ननर्नमत आपूनति

अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न

केन्त्रबाट

भएको हुनेछ ।
गने

प्रिे र् स्वास््र् आपूनति व्र्वस्थापन केन्त्र।
प्रिे र् स्वास््र् आपूनति व्र्वस्थापन केन्त्रबाट असपताल र िन/ स्वास््र् सेवा
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कार्ािलर्को स्टोरसम्म आवश्र्कता अनुसार औषनध तथा औषनधिन्त्र् सामग्रीहरु,
र्खोप, र्खोपिन्त्र् सामग्री तथा अन्त्र् स्वास््र् सामग्री ढु वानन गने।
सञ्चालन गने अवनध र
अनुमाननत नमनत

आवश्र्कता अनुसार

बिेट बााँडर्ााँट

ढु वानी‚ िै .भ्र.भ. आदिका लानग र्खचि र्वननर्ोिन गने

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत र्खररि ऐन तथा ननर्मावली (सं र्ोधन सर्हत)
औषनध तथा औषनधिन्त्र् सामग्रीहरु,र्खोप तथा र्खोपिन्त्र् सामग्रीहरु पुगेको ह.र्ा.

अनुगमन सूचक

१२.

िाजर्खला प्रनतवेिन

कृर्ाकलापको नाम: नन:र्ुल्क स्वास््र् सेवाका लानग औषनध

र्खररि(स्वास््र् सेवा)
कृर्ाकलाप संकेतः ७.२.९.३

र्खचि जर्षिकः २७२१३

नेपालको सं र्वधान, २०७२ले प्रत्र्ेक नागररकलाई रा्र्बाट नन:र्ुल्क आधारभूत
स्वास््र् सेवा प्राप्त गने हक हुनेछ साथै आकजस्मक स्वास््र् सेवाबाट कसै लाई
पनन बजञ्चत गररने छै न भन्ने उल्लेर्ख गररएको छ । र्सै गरी िनस्वास््र् ऐन,
पररचर्

२०७५मा पनन नन:र्ुल्क आधारभूत स्वास््र् सेवाको प्रत्र्ाभूत गररएको छ ।
नेपाल सरकारबाट समर् समर्मा स्वास््र् सेवाका लानग नन:र्ुल्क औषनध समेत
उपलब्ध गराउने व्र्वस्था भए बमोजिम तोर्कए अनुसार नन:र्ुल्क स्वास््र्
सेवाका लानग र्ो कार्िक्रम राजर्खएको हो ।
नन:र्ुल्क स्वास््र् सेवाका लानग औषनध अभाव सृिना हुन नदिई नागररकहरुलार्ि

उद्देश्र्

प्रभावकारी सेवा प्रवाह गने ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न
कार्ािलर्/ननकार्

ननरन्त्तर औषनध उपलब्धता भर् प्रभावकारी रूपमा स्वास््र् सेवा प्रवाह हुने ।
गने

प्रिे र् स्वास््र् आपूनति व्र्वस्थापन केन्त्र ।
•

ननधािररत आधारभूत स्वास््र् सेवाका औषधी तथा औषधीिन्त्र् सामग्रीहरुको
र्खररि बगीकरर् तथा प्रिे र् सरकारले नन:र्ुल्क नबतरर् गने आवश्र्क

सञ्चालन प्रकृर्ा

औषधीहरुको सूची ननधािरर् गने ।
•
•

नन:र्ुल्क सूजचका औषधीहरुको वार्षिक आवश्र्क पररमार् प्रक्षेपर् गने ।

स्वीकृत र्खररि र्ोिना बमोजिम प्रचनलत ऐन अनुसार र्खररि गरी सम्बजन्त्धत
स्टोरहरुमा राख्ने‚ गुर्स्तरीर् औषधी र्खररि सुननजित गरे र मार औषनध र्खररि
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गने।
•

माग र आवश्र्कता भएको अवस्थामा अत्र्ावश्र्क औषनधका साथै अन्त्र्
औषनधको व्र्वस्थापन गने ।

•

र्खररि गररएको औषनध माग र आवश्र्कताका आधारमा अस्पतालहरु तथा
िन/ स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरुमा र्वतरर् गने ।

•

मानथ

उल्लेजर्खत

कृर्ाकलापहरू

नबनभन्न

कार्िक्रममा

उल्लेर्ख

भएतापनन

औषनध/उपकरर् र औषनधिन्त्र् सामग्रीहरू एकमुष्ठ सूचना िारी गरी र्खररि
गने ।
सञ्चालन

अवनध स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार

गने

र अनुमाननत नमनत
स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार र्वननर्ोजित बिेटको पररनधनभर रहे र माग तथा
आवश्र्कता अनुसार बिेट बााँडर्ााँट गने।

बिेट बााँडर्ााँट

स्वीकृत बिेटबाट औषधी तथा औषधीिन्त्र् सामग्रीहरुका लानग बााँडर्ााँट गरी
सम्बजन्त्धत प्रमुर्खबाट स्वीकृत गरार् र्खररि गने

सन्त्िभि सामग्री

नन:र्ुल्क अत्र्ावश्र्क औषधी सूची‚ प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्ड

अनुगमन सूचक

१३.

र्खररि प्रकृर्ा, िर रे ट, औषधीको र्ववरर्, गुर्स्तरको लेर्खािोर्खा, िाजर्खला
र्ववरर्,

कार्िक्रमको नाम: स्वास््र् सम्बन्त्धी मेजर्नरी औिार उपकरर् सामग्री

र्खररि
कृर्ाकलाप सं केत नं ११.३.९.३

र्खचि जर्षिक: ३११२२

अस्पताल तथा स्वास््र् संस्थाहरुबाट प्रवाह गररने स्वास््र् सेवाहरुको पहुाँच तथा
गुर्स्तर कार्म राख्न र्वनभन्न मेजर्नरी औिार तथा उपकरर् सामग्रीहरुको
पररचर्

आवश्र्कता पििछ । स्वास््र् सं श्थाको पूवािधार नबकास गरी गुर्स्तरीर् सेवा
प्रिान गनि आवश्र्क औिार तथा उपकरर् सामग्री र्खररि गनि र्ो कार्िक्रम
राजर्खएको हो ।

उद्देश्र्
अपेजक्षत प्रनतर्ल

स्वस््र् सं स्था तथा अस्पतालहरुको पूवािधार नबकास गरी गुर्स्तररर् सेवा
उपलब्ध गराउने ।
रोगको समर्मा नै ननिान तथा उपचार भई गुर्स्तरीर् स्वास््र् सेवा प्रवाह
भएको हुने ।
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कार्ािन्त्वर्न

गने

कार्ािलर्/ ननकार्

प्रिे र् स्वास््र् आपूनति व्र्वस्थापन केन्त्र ।
•
•

आवश्र्क मेजर्नरी, औिार तथा उपकरर्को सूजच तर्ार पाने ।

स्वीकृत र्खररि र्ोिना बमोजिम प्रचनलत ऐन अनुसार र्खररि गरी सम्बजन्त्धत
स्टोरहरुमा राख्ने‚ गुर्स्तरीर् सामग्रीको सुननजित गरे र मार र्खररि गने।

सञ्चालन प्रकृर्ा

•

माग र आवश्र्कता भएको अवस्थामा अत्र्ावश्र्क मेजर्नरी, औिार तथा
उपकरर्को आपूनति तथा व्र्वस्थापन गनि सर्कने छ।

•

मानथ

उल्लेजर्खत

कृर्ाकलापहरू

नबनभन्न

कार्िक्रममा

उल्लेर्ख

भएतापनन

मेजर्नरी, औिार तथा उपकरर्को एकमुष्ठ सूचना िारी गरी र्खररि गने ।
स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार र्वननर्ोजित बिेटको पररनधनभर रहे र माग तथा
आवश्र्कता अनुसार बिेट बााँडर्ााँट गने।

बिेट बााँडर्ााँट

स्वीकृत बिेटबाट मेजर्नरी औिार उपकरर् र्खररिका लानग बााँडर्ााँट गरी
सम्बजन्त्धत प्रमुर्खबाट स्वीकृत गरार् र्खररि गने

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्ड

अनुगमन सूचक

र्खररि ईकार्को बैठक तथा ननर्िर् ,िाजर्खला प्रनतवेिन

१४.

कृर्ाकलापको नामः र्प्र फ्र्ाव भवन ननमािर्

कृर्ाकलाप सं केतः

पररचर्

११.४.२२.२८

र्खचि जर्षिकः३११५९

प्रिे र् स्वास््र् आपूनति व्र्वस्थापन केन्त्रमा औषनध तथा औषनधिन्त्र् सामग्रीहरुको
उजचत भण्डारर् तथा गुर्स्तर कार्म गनिका लानग हालै सुर्खेतको वीरे न्त्रनगरमा
स्थानतरर् गररएको प्रिे र् स्वास््र् आपूनति व्र्वस्थापन केन्त्रको ननमािर्ानधन भवन
तर्ार नहुन्त्िेलका लानग औषनध तथा औषनधिन्त्र् सामग्रीहरुको तत्काल सुरजक्षत
भण्डारर् गनि र्प्रफ्र्ाब भवन ननमािर्को लानग र्ो कार्िक्रम राजर्खएको हो ।

उद्देश्र्

औषनध तथा औषनधिन्त्र् सामग्रीहरुको उजचत भण्डारर् गरी आपूनति प्रर्ाली
प्रभावकारी बनाउने

अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न

।

प्रिे र्मा स्वास््र् सामग्रीको आपूनति ननर्नमत र व्र्वजस्थत हुने ।
गने प्रिे र् स्वास््र् आपूनति व्र्वस्थापन केन्त्र ।
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कार्ािलर्/ननकार्
सञ्चालन गने अवनध प्रथम चौमानसक
र अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

स्वीकृत बार्षिक बिेटको पररनधनभर रही र्खचिको बााँडर्ााँट गरी रतु माध्र्मबाट
प्रकृर्ा पुरा गरी भवन ननमािर् गने ।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्ड ।

अनुगमन सूचक

भौनतक तथा आनथिक प्रगनत प्रनतवेिन
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(घ)

प्रिे र् िनस्वास््र् प्रर्ोगर्ाला

१. कृर्ाकलापको नाम: QC का लानग र्ट. नब. र मलेररर्ा स्लाईडको ढु वानी
कृर्ाकलाप सं केतः २.७.२२.४०२
पररचर्

र्खचि जर्षिकः २२५२२

कर्ािली प्रिे र्मा रहे का प्रर्ोगर्ालाहरुमा सं कनलत स्लाईडहरुको गुर्स्तर कार्म
तथा ननर्न्त्रर् गनि क्षर्रोग र मलेररर्ाका स्लाईडहरु पुन िााँच गनिका लानग
सं कनलत नमुनाहरुको ढु वानी गनि र्ो कार्िक्रम राजर्खएको हो ।

उद्देश्र्

प्रर्ोगर्ाला सेवाको गुर्स्तरीर्ता कार्म राख्न ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल

सेवा प्रवाह नछटो र गुर्स्तररर् हुनेछ ।

कार्ािन्त्वर्न

गने प्रिे र् िनस्वास््र् प्रर्ोगर्ाला कर्ािली प्रिे र्, सुर्खेत ।

कार्ािलर्/ननकार्
सञ्चालन प्रकृर्ा

स्थानीर् तथा जिल्लाका प्रर्ोगर्ालामा िााँच गररएका क्षर्रोग र मलेररर्ाका
स्लाईडहरुलाई िनस्वास््र् प्रर्ोगर्ालासम्म ल्र्ाई गुण्स्तर िााँच गनि ।
गने स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार

सञ्चालन
अवनध

र

अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

बिेटको पररनधनभर रर्ह ढु वानीका लानग कार्िर्ोिना स्वीकृत गराई सं छालन गने ।

सन्त्िभि सामग्री

प्रर्ोगर्ाला क्षर्रोग तथा मलेररर्ा िााँच सम्बन्त्धी अद्यावनधक प्रोटोकलहरु, प्रचनलत

अनुगमन सूचक

कानून र प्रचनलत कानून र स्वीकृत र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्ड ।

चौमानसक ररपोटि तथा सलाईडहरु, QC ररपोटि र्ारम तथा टागेट

२. कृर्ाकलापको नाम : र्कट र्खररि (HIV, HbSAg, HEV, HAV, HCV etc.)
कृर्ाकलाप सं केतः२.७.२२.३९५
पररचर्

र्खचि जर्षिकः२२५२२

कर्ािली प्रिे र्मा भार्रसिन्त्र् तथा अन्त्र् रोगहरुको ननगरानी तथा परीक्षर्मा
सहिता ल्र्ाउनका लानग र्वनभन्न र्कट र्खररि गनि लानगएको हो ।

उद्देश्र्

प्रिे र्मा र्ैनलनसक्ने भार्रसिन्त्र् रोगहरुको नछटो छररतो िााँच तथा पर्हचानको
लानग उि र्कटहरुको उपलब्धता सुननजित गनि ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल

समर्मा नै HIV, HbSAg, HEV, HAV, HCV लगार्तका र्कट र्खररि भै सेवा
प्रवाह गुर्स्तररर् र ननरन्त्तर हुने ।
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कार्ािन्त्वर्न

गने प्रिे र् िनस्वास््र् प्रर्ोगर्ाला कर्ािली प्रिे र्,सुर्खेत ।

कार्ािलर्/ननकार्
सञ्चालन प्रकृर्ा

•
•

आवश्र्क टे स्ट र्कटहरुको वार्षिक पररमार् प्रक्षेपर् गने ।

स्वीकृत र्खररि र्ोिना बमोजिम प्रचनलत ऐन अनुसार र्खररि गरी सम्बजन्त्धत
स्टोरहरुमा राख्ने ।

•
•
सञ्चालन

गुर्स्तरको सुननजितता गरे र मार टे स्ट र्कटहरु र्खररि गने ।

र्खररि गररएका टे स्ट र्कटहरु आवश्र्क ठाउाँमा उपलब्ध गराउने ।

गने तोर्कएको चौमानसक नभर ।

अवनध

र

अनुमाननत नमनत
स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार र्वननर्ोजित बिेटको पररनधनभर रहे र माग तथा

बिेट बााँडर्ााँट

आवश्र्कता अनुसार बिेट बााँडर्ााँट गने।

स्वीकृत बिेटबाट टे स्ट र्कट र्खररिका लानग बााँडर्ााँट गरी सम्बजन्त्धत प्रमुर्खबाट
स्वीकृत गरार् र्खररि गने
सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून र स्वीकृत र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्ड ।

अनुगमन सूचक

र्खररि प्रकृर्ा, िररे ट, औषधीको र्ववरर्, गुर्स्तरको लेर्खािोर्खा, िाजर्खला र्ववरर्
तथा र्वतरर् प्रनतवेिन

३. कृर्ाकलापको नाम: र्कटिन्त्र् रोगहरुको RDT तथा ररर्िेन्त्ट र्खररि
कृर्ाकलाप सं केतः२.७.२२.३९६
पररचर्

र्खचि जर्षिकः २२५२२

कर्ािली प्रिे र्मा र्कटिन्त्र् तथा अन्त्र् रोगहरुको ननगरानी तथा पररक्षर्मा सहिता
ल्र्ाउनका लानग र्वनभन्न र्कट र्खररि गनिका लानग र्ो कार्िक्रम राजर्खएको हो।

उद्देश्र्

प्रिे र्मा र्ैनलनसक्ने र्कट िन्त्र् रोगहरुको नछटो छररतो िांच तथा पर्हचानको
लानग उि र्कटहरुको उपलब्धता सुननजस्चत गररने ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न

सेवा प्रवाहमा नछटो र

गुर्स्तररर्ता कार्म गने ।

गने प्रिे र् िनस्वास््र् प्रर्ोगर्ाला कर्ािली प्रिे र्, सुर्खेत ।

कार्ािलर्/ननकार्
सञ्चालन प्रकृर्ा

•
•

आवश्र्क RDT टे स्ट र्कट तथा ररर्िेन्त्टको वार्षिक पररमार् प्रक्षेपर् गने ।

स्वीकृत र्खररि र्ोिना बमोजिम प्रचनलत ऐन अनुसार र्खररि गरी सम्बजन्त्धत
स्टोरहरुमा राख्ने ।

•

गुर्स्तरको सुननजितता गरे र मार RDT टे स्ट र्कट तथा ररर्िेन्त्ट र्खररि गने

78 | बार्षिक कार्िक्रम सञ्चालन ननिे जर्का २०७९/८०

।
•

र्खररि गररएका RDT टे स्ट र्कट तथा ररर्िेन्त्ट आवश्र्क ठाउाँमा उपलब्ध
गराउने ।

सञ्चालन

गने तोर्कएको चौमानसक नभर ।

अवनध

र

अनुमाननत नमनत
स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार र्वननर्ोजित बिेटको पररनधनभर रहे र माग तथा

बिेट बााँडर्ााँट

आवश्र्कता अनुसार बिेट बााँडर्ााँट गने।

स्वीकृत बिेटबाट RDT टे स्ट र्कट तथा ररर्िेन्त्ट र्खररिका लानग बााँडर्ााँट गरी
सम्बजन्त्धत प्रमुर्खबाट स्वीकृत गरार् र्खररि गने
सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून र स्वीकृत र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्ड ।

अनुगमन सूचक

र्खररि प्रकृर्ा, िररे ट, औषधीको र्ववरर्, गुर्स्तरको लेर्खािोर्खा, िाजर्खला र्ववरर्
तथा र्वतरर् प्रनतवेिन

४. कृर्ाकलापको नाम: आधारभूत प्रर्ोगर्ाला तानलम (स्वास््र् सेवा)
कृर्ाकलाप सं केत नं.: २.७.२२.३९
पररचर्

र्खचि जर्षिकः २२५२२

कर्ािली प्रिे र्मा रहे का प्रर्ोगर्ालामा कार्िरत कमिचारीहरुको ज्ञान, नसप र क्षमता
अनभबृदद्द गनि आधारभूत प्रर्ोगर्ाला तानलम आर्ोिानाको लानग र्ो कार्िक्रम
राजर्खएको हो ।

उद्देश्र्

प्रर्ोगर्ालामा कार्िरत नर्ााँ कमिचारीहरुको ज्ञान, नसप र क्षमता र्वकास गनि साथै
पररक्षर्को गुर्स्तरीर्ता ल्र्ाउने ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल

ननिान तथा उपचारमा सहर्ोग भई कर्ािली प्रिे र्मा रोगहरुको ननिान गरर
प्रर्ोगर्ाला सेवाको गुर्स्तररर्ता कार्म गने ।

कार्ािन्त्वर्न

गने प्रिे र्

िनस्वास््र् प्रर्ोगर्ाला कर्ािली प्रिे र्, सुर्खेत

कार्ािलर्/ननकार्
सञ्चालन प्रकृर्ा

•

आधारभूत प्रर्ोगर्ाला तानलम ननलएका प्रजर्क्षाथीहरुको छनौट गने।

•

प्रनत समुहमा कम्तीमा १० िना प्रजर्क्षाथी रहने गरी १५ दिनसम्म तानलम
सं चालन गने ।

•

कार्िक्रमसं ग सम्बजन्त्धत प्रजर्क्षक प्रजर्क्षर् तानलम नलएका प्रजर्क्षकहरुबाट
तानलम सं चालन गने ।

•

पूर्ि रुपमा तानलममा सहभागी भएका प्रजर्क्षाथीहरुलाई प्रमार्पर
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सञ्चालन

गने िोस्रो चौमानसकमा सं चालन गने ।

अवनध

र

अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

िै .भ्र.भ, र्ातार्ात र्खचि रकम, स्टे र्नरी, प्रजर्क्षर् सामग्री, र्कट/ ररएिेन्त्टहरु,
प्रमार्पर छपार्, अन्त्र् र्खचि नम्सि अनुसार ।
NPHL SOP, PPHL Basic Lab Training Guideline, प्रचनलत कानून र स्वीकृत

सन्त्िभि सामग्री

र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्ड ।
अनुगमन सूचक

कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेिन

५. कृर्ाकलाप: आधारभूत र्टर्व मार्क्रोषकोर्पक तानलम (स्वास््र् सेवा)
कृर्ाकलाप सं केतः २.७.२२.४०
पररचर्

र्खचि जर्षिकः२२५२२

कर्ािली प्रिे र्मा रहे का प्रर्ोगर्ालामा कार्िरत कमिचारीहरुको क्षमता,ज्ञान र नसप
र्वकास गनि र क्षर्रोगको ननिान तथा उपचारमा सहर्ोग पुर्ािउन आधारभूत र्ट.र्व.
माईक्रोस्कोर्पक तानलम ६ दिने आर्ोिना गररएको हो ।

उद्देश्र्

प्रर्ोगर्ालामा कार्िरत नर्ााँ कमिचारीहरुको क्षमता,ज्ञान र नसप र्वकास गनि साथै
र्खकार पररक्षर्को गुर्स्तरीर्ता ल्र्ाउन ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल

क्षर्रोगको ननिान तथा उपचारमा सहर्ोग भई कर्ािली प्रिे र्मा क्षर्रोग ननर्न्त्रर्
गरर गुर्स्तररर्ता कार्म गने ।

कार्ािन्त्वर्न

गने प्रिे र् िनस्वास््र् प्रर्ोगर्ाला कर्ािली प्रिे र्, सुर्खेत ।

कार्ािलर्/ननकार्
सञ्चालन प्रकृर्ा

•

र्ट.नब. आधारभूत माईक्रोस्कोर्पक तानलम ननलएका प्रर्ोगर्ालाकमीहरको छनौट
गने ।

•

प्रनत समुहमा कम्तीमा १० िना सहभानग गराई ६ दिन सम्म वषिमा १ पटक
NTCC को र्टर्व आधारभूत माईक्रोस्कोर्पक तानलम ननिे जर्का अनुसार सं चालन
गररने छ ।

•

कार्िक्रमसं ग सम्बजन्त्धत प्रजर्क्षक प्रजर्क्षर् तानलम नलएका प्रजर्क्षकहरुबाट
तानलम सं चालन गने ।

•
सञ्चालन
अवनध

पूर्ि रुपमा तानलममा सहभागी भएका प्रजर्क्षाथीहरुलाई प्रमार्पर

गने प्रथम चौमानसकमा १ पटक सं चालन गनुि पने ।
र

अनुमाननत नमनत
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बिेट बााँडर्ााँट

िै .भ्र.भ, र्ातार्ात र्खचि रकम, स्टे र्नरी, प्रजर्क्षर् सामग्री, र्कट/ ररएिेन्त्टहरु,
प्रमार्पर छपार्, अन्त्र् र्खचि नम्सि अनुसार ।

सन्त्िभि सामग्री

NTCC को र्टर्व आधारभूत माईक्रोस्कोर्पक तानलम ननिे जर्का, र्टर्व माईक्रोषकोपी
ु ल, सं क्रमर् रोकथाम ननिे जर्का र Gene- Xpert फ्लो चाटि, प्रचनलत
मोडुल र मेनअ
कानून र स्वीकृत र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्ड ।

अनुगमन सूचक

NTCC तानलम ननिे जर्का अनुसारको चेकनलि तथा कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेिन

६. कृर्ाकलापको नाम: प्रर्ोगर्ाला कमिचारीहरुलाई LQAS तानलम (स्वास््र्
सेवा)
कृर्ाकलाप सं केत नं.:२.७.२२.४१
पररचर्

र्खचि जर्षिकः२२५२२

कर्ािली प्रिे र्का प्रर्ोगर्ालामा कार्िरत र्ट.नब. आधारभूत माईक्रोस्कोर्पक तानलम
नलएका प्रर्ोगर्ालाकमीहरुको ज्ञान, नसप र क्षमता अनभबृदद्द गनि र क्षर्रोगको ननिान
तथा उपचारमा सहर्ोग पुर्ािउन प्रर्ोगर्ाला कमिचारीहरुलाई ३ दिने LQAS तानलम
कार्िक्रम राजर्खएको हो ।

उद्देश्र्

प्रर्ोगर्ालामा कार्िरत नर्ााँ कमिचारीहरुको ज्ञान, नसप र क्षमता र्वकास गनि साथै
र्खकार परीक्षर्मा गुर्स्तरीर्ता ल्र्ाउन ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल

क्षर्रोगको ननिान तथा उपचारमा सहर्ोग भई कर्ािली प्रिे र्मा क्षर्रोग ननर्न्त्रर्
गरी गुर्स्तररर्ता कार्म गने ।

कार्ािन्त्वर्न

गने प्रिे र् िनस्वास््र् प्रर्ोगर्ाला कर्ािली प्रिे र्, सुर्खेत ।

कार्ािलर्/ननकार्
सञ्चालन प्रकृर्ा

•

र्ट.नब. आधारभूत माईक्रोस्कोर्पक तानलम नलएका प्रर्ोगर्ालाकमीहरको छनौट
गने ।

•

प्रनत समुहमा कम्तीमा १५ िना सहभानग गराई ३ दिन सम्म वषिमा १ पटक
NTCC को र्टर्व आधारभूत माईक्रोस्कोर्पक

तानलम ननिे जर्का अनुसार गररने

छ ।
•

कार्िक्रमसं ग सम्बजन्त्धत प्रजर्क्षक प्रजर्क्षर् तानलम नलएका प्रजर्क्षकहरुबाट
तानलम सं चालन गने ।

सञ्चालन
अवनध

गने िोस्रो चौमानसकमा सं चालन गने।
र

अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

िै .भ्र.भ, र्ातार्ात र्खचि रकम, स्टे र्नरी, प्रजर्क्षर् सामग्री, र्कट/ ररएिेन्त्टहरु, अन्त्र्
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र्खचि नम्सि अनुसार ।
सन्त्िभि सामग्री

NTCC को र्टर्व आधारभूत माईक्रोस्कोर्पक तानलम ननिे जर्का, र्टर्व माईक्रोषकोपी

ु ल, सं क्रमर् रोकथाम ननिे जर्का र Gene Expert फ्लो चाटि, प्रचनलत
मोडुल र मेनअ
कानून र स्वीकृत र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्ड ।

अनुगमन सूचक

NTCC तानलम ननिे जर्का अनुसारको चेकनलि तथा कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेिन

७. कृर्ाकलापको नाम: आधारभूत मलेरीर्ा माईक्रोस्कोर्प तानलम (स्वास््र्
सेवा)
कृर्ाकलाप सं केतः २.७.२२.४२
पररचर्

र्खचि जर्षिकः २२५२२

कर्ािली प्रिे र्मा रहे का प्रर्ोगर्ालामा कार्िरत कमिचारीहरुको क्षमता,ज्ञा न र नसप
अनभबृदद्द गनि आधारभूत मलेरीर्ा माईक्रोस्कोर्पक तानलम आर्ोिाना गरीर्को

छ

।
उद्देश्र्

प्रर्ोगर्ालामा कार्िरत नर्ााँ कमिचारीहरुको औलो ननिनामा ज्ञान, नसप र क्षमता
अनभबृद्दी गनि साथै औलो पररक्षर्को गुर्स्तरीर्ता ल्र्ाउने ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल

औलो ननिान तथा उपचारमा सहर्ोग भई कर्ािली प्रिे र्मा औलो रोग ननिान गरर
गुर्स्तररर्ता कार्म गने ।

कार्ािन्त्वर्न

गने प्रिे र् िनस्वास््र् प्रर्ोगर्ाला कर्ािली प्रिे र्, सुर्खेत ।

कार्ािलर्/ननकार्
सञ्चालन प्रकृर्ा

•

मलेररर्ा आधारभूत माईक्रोस्कोर्पक तानलम ननलएका प्रर्ोगर्ालाकमीहरको
छनौट गने ।

•

प्रनत समुहमा कम्तीमा १० िना सहभानग गराई ३० दिन सम्म वषिमा १ पटक
EDCD को तानलम ननिे जर्का अनुसार सं चालन गररने छ ।

•

कार्िक्रमसं ग सम्बजन्त्धत प्रजर्क्षक प्रजर्क्षर् तानलम नलएका प्रजर्क्षकहरुबाट
तानलम सं चालन गने ।

•
सञ्चालन
अवनध

पूर्ि रुपमा तानलममा सहभागी भएका प्रजर्क्षाथीहरुलाई प्रमार्पर

गने िोस्रो चौमानसक मा सम्पन्न गनुप
ि ने
र

अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

िै .भ्र.भ, र्ातार्ात र्खचि रकम, स्टे र्नरी, प्रजर्क्षर् सामग्री, र्कट/ ररएिेन्त्टहरु, अन्त्र्
र्खचि नम्सि अनुसार ।

सन्त्िभि सामग्री

WHO SOP, WHO Basic malaria Training Guideline, प्रचनलत कानून र स्वीकृत
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र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्ड ।
एकीकृत सुपरीवेक्षर् चेकनलि तथा कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेिन

अनुगमन सूचक

८. कृर्ाकलापको नाम: ररिेसर मलेरीर्ा माईक्रोस्कोर्प तानलम (स्वास््र् सेवा)
कृर्ाकलाप सं केतः २.७.२२.३९८
पररचर्

र्खचि जर्षिकः २२५२२

कर्ािली प्रिे र्मा रहे का प्रर्ोगर्ालामा कार्िरत कमिचारीहरुको ज्ञान, नसप र क्षमता
अनभबृदद्द गनि ररिेसर मलेरीर्ा माईक्रोस्कोर्पक तानलम आर्ोिाना गरीर्को छ ।

उद्देश्र्

प्रर्ोगर्ालामा कार्िरत नर्ााँ कमिचारीहरुको

औलो ननिनामा क्षमता,ज्ञान र नसप

अनभबृदद्द गनि साथै औलो पररक्षर्को गुर्स्तरीर्ता ल्र्ाउने ।
अपेजक्षत प्रनतर्ल

औलो ननिान तथा उपचारमा सहर्ोग भई कर्ािली प्रिे र्मा

औलो रोग ननिान गरर

गुर्स्तररर्ता कार्म गने ।
कार्ािन्त्वर्न

गने प्रिे र् िनस्वास््र् प्रर्ोगर्ाला कर्ािली प्रिे र् सुर्खेत ।

कार्ािलर्/ननकार्
सञ्चालन प्रकृर्ा

•

मलेररर्ा आधारभूत माईक्रोस्कोर्पक तानलम नलएका प्रर्ोगर्ालाकमीहरको छनौट
गने ।

•

प्रनत समुहमा कम्तीमा १० िना सहभानग गराई १५ दिन सम्म वषिमा १ पटक
EDCD को तानलम ननिे जर्का अनुसार सं चालन गररने छ ।

•

कार्िक्रमसं ग सम्बजन्त्धत प्रजर्क्षक प्रजर्क्षर् तानलम नलएका प्रजर्क्षकहरुबाट
तानलम दिने ।

•
सञ्चालन

पूर्ि रुपमा तानलममा सहभागी भएका प्रजर्क्षाथीहरुलाई प्रमार्पर

गने पर्हलो चौमानसक मा सम्पन्न गनुप
ि ने

अवनध

र

अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

िै .भ्र.भ, र्ातार्ात र्खचि रकम, स्टे र्नरी, प्रजर्क्षर् सामग्री, र्कट/

ररएिेन्त्टहरु, अन्त्र्

र्खचि नम्सि अनुसार ।
सन्त्िभि सामग्री

WHO SOP, WHO Basic malaria Training Guideline, प्रचनलत कानून र स्वीकृत
र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्ड ।

अनुगमन सूचक

एकीकृत सुपरीवेक्षर् चेकनलि

९. कृर्ाकलापको नाम: प्रर्ोगर्ाला कमिचारीहरुलाई बार्षिक कार्िर्ाला गोष्ठी

83 | बार्षिक कार्िक्रम सञ्चालन ननिे जर्का २०७९/८०

कृर्ाकलाप सं केत नं.:२.७.२५.३२३
पररचर्

र्खचि जर्षिकः२२५२२

कर्ािली प्रिे र्मा रहे का प्रर्ोगर्ालामा कार्िरत कमिचारीहरुको ज्ञान, नसप र क्षमता
अनभवृदद्द गनि र प्रर्ोगर्ालाको सेवामा गुर्स्तररर्ताका साथै सम्पादित कार्िहरुको
मूल्र्ांकन गनि प्रर्ोगर्ाला कमिचारीहरुलाई बार्षिक कार्िर्ाला गोष्ठी कार्िक्रम
राजर्खएको हो ।

उद्देश्र्

प्रर्ोगर्ालामा कार्िरत कमिचारीहरुको ज्ञान, नसप र क्षमता अनभवृदद्द गनि साथै
प्रर्ोगर्ाला पररक्षर्मा गुर्स्तरीर्ता ल्र्ाउन ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल

प्रर्ोगर्ाला

पररक्षर्मा

गुर्स्तरीर्ता

ल्र्ाउन

सहर्ोग

पुर्ािईि

कर्ािली

प्रिे र्मा

प्रर्ोगर्ाला सेवामा गुर्स्तररर्ता कार्म गने ।
कार्ािन्त्वर्न

गने प्रिे र् िनस्वास््र् प्रर्ोगर्ाला कर्ािली प्रिे र्, सुर्खेत ।

कार्ािलर्/ननकार्
सञ्चालन प्रकृर्ा

•

कार्िर्ाला गोष्ठीको आर्ोिना गरी प्रर्ोगर्ालाका कमिचारीहरुलाई आमन्त्रर्
गने ।

•

गोष्ठी सं चालन हुन ु पूवि बार्षिक रुपमा सम्पािन गररएका कृर्ाकलापहरुका
आधारमा चेकनलि तर्ार गरी पठाउने ।

सञ्चालन

•

चेकनलि अनुसार प्रर्ोगर्ालाकमीहरुले प्रस्तुनतकरर् गने ।

•

प्रस्तुनतबाट आएका समस्र्ाहरुलाई मध्र्निर गरी र्ोिना तिुम
ि ा गने ।

गने तोर्कएको चौमानसक नभर ।

अवनध

र

अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

िै .भ्र.भ,र्ातार्ात र्खचि रकम, स्टे र्नरी, मसलन्त्ि सामग्री, अन्त्र् र्खचि नम्सि अनुसार ।

सन्त्िभि सामग्री

आ.ब.

अनुगमन सूचक

कार्ि सम्पन्न प्रनतवेिन, उपजस्थनत र्ववरर्

२०७८/०७९

को

प्रर्ोगर्ालाको

त्र्ांकहरु,

प्रर्ोगर्ाला

चेकनलि, प्रचनलत कानून र स्वीकृत र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्ड ।

सम्बन्त्धी

१०. कृर्ाकलापको नाम: जिल्ला तथा स्थानीर् तहका प्रर्ोगर्ालाकमीहरुका
लानग स्थलगत तानलम
कृर्ाकलाप सं केतः २.७.२२.४००
पररचर्

र्खचि जर्षिकः २२५२२

कर्ािली प्रिे र्मा रहे का प्रर्ोगर्ालामा कार्िरत प्रार्वनधक कमिचारीहरुको ज्ञान, नसप र
क्षमता र्वकास गनि कार्िस्थलमा नै पुगी प्रजर्क्षकहरुबाट स्थलगत अनुजर्क्षर् गनि
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र्ो कार्िक्रम राजर्खएको हो ।
उद्देश्र्

प्रर्ोगर्ालामा कार्िरत कमिचारीहरुको ज्ञान, नसप र क्षमता र्वकास गनि

पररक्षर्मा

गुर्स्तरीर्ता ल्र्ाउन ।
अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न

रोगको समर्मै ननिान तथा उपचारमा गुर्स्तररर्ता कार्म गने ।

गने प्रिे र् िनस्वास््र् प्रर्ोगर्ाला कर्ािली प्रिे र्, सुर्खेत ।

कार्ािलर्/ननकार्
सञ्चालन प्रकृर्ा

स्थलगत अनुजर्क्षर्का लानग िाने स्थानको पर्हचान गने ।
अनुजर्क्षर्का लानग िाने प्रजर्क्षकहरुको छनौट गने ।
पर्हचानका आधारमा स्थलगत अनुजर्क्षर्का लानग पूवि तर्ारी गने
अनुजर्क्षर्मा प्रिे र् िनस्वास््र् प्रर्ोगर्ालाबाट आवश्र्क व्र्वस्था गने ।

सञ्चालन

गने तोर्कएको चौमानसक नभर ।

अवनध

र

अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

िै .भ्र.भ, र्ातार्ात र्खचि रकम, स्टे र्नरी, मसलन्त्ि सामग्री, अन्त्र् र्खचि नम्सि अनुसार
।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून र स्वीकृत र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्ड ।

अनुगमन सूचक

ननिे जर्का अनुसारको चेकनलि तथा भ्रमर् सम्पन्न प्रनतवेिन

११. कृर्ाकलापको नाम: जिल्ला तथा स्थानीर् प्रर्ोगर्ालाका लानग ररएिेन्त्ट,
केनमकल उपकरर् अन्त्र् सामग्री र्खररि तथा व्र्वस्थापन
कृर्ाकलाप सं केतः२.७.२५.३२४
पररचर्

र्खचि जर्षिकः २२५२२

कर्ािली प्रिे र्मा रहे का प्रर्ोगर्ालाहरुको गुर्स्तररर्ता कार्म गनि र कार्िरत
कमिचारीहरुको क्षमता,ज्ञान र नसप र्वकास गनि प्रर्ोगर्ालको लनग आवश्र्क
केनमकल तथा उपकरर् सामग्री र्खररि कार्िक्रम रहेको छ ।

उद्देश्र्

प्रर्ोगर्ालाहरुको लानग आवश्र्क केनमकल तथा उपकरर् सामग्री र्खररि गरर
क्षमता, ज्ञान र नसप र्वकास गनि साथै पररक्षर्को गुर्स्तरीर्ता ल्र्ाउने ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल

ननिान तथा उपचारमा सहर्ोग भई कर्ािली प्रिे र्मा
कार्म गने ।
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रोग ननिान गरर गुर्स्तररर्ता

कार्ािन्त्वर्न

गने प्रिे र् िनस्वास््र् प्रर्ोगर्ाला, कर्ािली प्रिे र्, सुर्खेत ।

कार्ािलर्/ननकार्
सञ्चालन प्रकृर्ा

•

प्रर्ोगर्ालाका लानग आवश्र्क ररएिेन्त्ट, केनमकल, उपकरर् तथा अन्त्र्
सामग्रीहरुको वार्षिक पररमार् प्रक्षेपर् गने ।

•

स्वीकृत र्खररि र्ोिना बमोजिम प्रचनलत ऐन अनुसार र्खररि गरी सम्बजन्त्धत
स्टोरहरुमा राख्ने ।

•
•
सञ्चालन

गुर्स्तरको सुननजितता गरे र मार र्खररि गने ।

र्खररि गररएका सामग्रीहरुको आवश्र्क ठाउाँमा उपलब्ध गराउने ।

गने तोर्कएको चौमानसक नभर ।

अवनध

र

अनुमाननत नमनत
स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार र्वननर्ोजित बिेटको पररनधनभर रहे र माग तथा

बिेट बााँडर्ााँट

आवश्र्कता अनुसार बिेट बााँडर्ााँट गने।

स्वीकृत बिेटबाट र्खररिका लानग बााँडर्ााँट गरी सम्बजन्त्धत प्रमुर्खबाट स्वीकृत गरार्
र्खररि गने
सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून र स्वीकृत र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्ड ।

अनुगमन सूचक

र्खररि प्रकृर्ा, िररे ट, औषधीको र्ववरर्, गुर्स्तरको लेर्खािोर्खा, िाजर्खला र्ववरर्
तथा र्वतरर् प्रनतवेिन

१२. कृर्ाकलापको नाम: जिल्ला तथा स्थानीर् प्रर्ोगर्ालाहरुको स्तर
उन्ननतका लानग भौनतक सामग्रीहरुको
कृर्ाकलाप सं केतः २.७.२२.४०१
पररचर्

व्र्वस्थापन

र्खचि जर्षिकः २२५२२

कर्ािली प्रिे र्मा रहे का प्रर्ोगर्ालाहरुको पूवािधार सुदृढ गनि आवश्र्क भौनतक
सामग्रीहरु र्खररि तथा ब्र्बस्थापन गनि र्ो कार्िक्रम राजर्खएको हो ।

उद्देश्र्

प्रर्ोगर्ालाहरुको लानग आवश्र्क भौनतक सामग्री ब्र्बस्थापन गरी प्रर्ोगर्ाला
सेवामा गुर्स्तरीर्ता ल्र्ाउने ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल

ननिान तथा उपचारमा सहर्ोग भई कर्ािली प्रिे र्मा
कार्म गनि सहि हुने ।

कार्ािन्त्वर्न

गने प्रिे र् िनस्वास््र् प्रर्ोगर्ाला कर्ािली प्रिे र्, सुर्खेत ।

कार्ािलर्/ननकार्
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रोग ननिान गरर गुर्स्तररर्ता

सञ्चालन प्रकृर्ा

र्खरीि र्ुननटको ननर्िर् अनुसार आवश्र्क सामानग्रहरुको सावििननक र्खररि ऐन
२०६३ अनुसार र्खररि गरी आवश्र्क स्थानमा उपलब्ध गराईनेछ ।

सञ्चालन

गने तोर्कएको चौमानसक नभर ।

अवनध

र

अनुमाननत नमनत
स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार र्वननर्ोजित बिेटको पररनधनभर रहेर माग तथा

बिेट बााँडर्ााँट

आवश्र्कता अनुसार बिेट बााँडर्ााँट गने।

स्वीकृत बिेटबाट र्खररिका लानग बााँडर्ााँट गरी सम्बजन्त्धत प्रमुर्खबाट स्वीकृत गरार्
र्खररि गने
सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून र स्वीकृत र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्ड ।

अनुगमन सूचक

र्खररि प्रकृर्ा, िररे ट, औषधीको र्ववरर्, गुर्स्तरको लेर्खािोर्खा, िाजर्खला र्ववरर्
तथा र्वतरर् प्रनतवेिन

१३. कृर्ाकलापको नाम: पानीको गुर्स्तर पररक्षर् तथा आवश्र्क सामग्री
र्खररि र अनसार्ट कोजचं ग
कृर्ाकलाप सं केतः२.७.२२.३९९
पररचर्

र्खचि जर्षिकः २२५२२

MICS -२०१९ प्रनतवेिन अनुसार कर्ािली प्रिे र्मा स्वच्छ र्पउने पानी प्रर्ोग गनेको
सं ख्र्ा अत्र्न्त्त न्त्र्ून रहे को छ । त्र्सै ले स्वच्छ र्पउने पानीको गुर्स्तररर्ता
ननरन्त्तर कार्म गनि अत्र्ावश्र्क रहे काले पानीको गुर्स्तर पररक्षर् र त्र्ससं ग
सम्बजन्त्धत सामग्री र्खररि साथै गुर्स्तर पररक्षर्मा सं लग्न हुने प्रर्ोगर्ालाकमीहरुको

स्थलगत अनुजर्क्षर् मार्ित ज्ञान र नसपमा अनभबृदद्द गनि र्ो कार्िक्रम राजर्खएको छ
।
उद्देश्र्

र्पउने पानीको पररक्षर् गरी र्ुद्ध र्पउने पानीको सुननजितता गने ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल

र्ुद्ध र्पउने पानीको प्रर्ोगले पानीिन्त्र् रोगहरुको न्त्र्ूनीकरर् हुने ।

कार्ािन्त्वर्न

गने प्रिे र् िनस्वास््र् प्रर्ोगर्ाला कर्ािली प्रिे र्, सुर्खेत ।

कार्ािलर्/ननकार्
सञ्चालन प्रकृर्ा

पानी पररक्षर् गररनुपने स्थानको छनौट गनुि पने।
पररक्षर्का लानग आवश्र्क र्कट तथा सामग्रीहरुको व्र्वस्थापन गने
पानी पररक्षर् गने स्थानमा कार्िरत प्रर्ोगर्ालाकमीहरुलाई स्थलगत अनुजर्क्षर् गने
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सञ्चालन

गने तोर्कएको चौमानसक नभर ।

अवनध

र

अनुमाननत नमनत
स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार र्वननर्ोजित बिेटको पररनधनभर रहे र माग तथा

बिेट बााँडर्ााँट

आवश्र्कता अनुसार बिेट बााँडर्ााँट गने।
कार्िक्रम सं चालनका लानग तोर्कएको जर्षिक अनुसार बिेटको बााँडर्ााँट गरी
सम्बजन्त्धत प्रमुर्खबाट स्वीकृत गरार् र्खररि गने
सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून र स्वीकृत र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्ड ।

अनुगमन सूचक

पानी पररक्षर् गररएका स्थानहरुको र्ववरर्,सामग्री र्खररि र्ववरर् र स्थलगत
अनुजर्क्षर् सम्पन्न प्रनतवेिन

१४. कृर्ाकलापको नाम: प्रिे र् िनस्वास््र् प्रर्ोगर्ालाका कमिचारीहरुका
लानग क्षमता अनभवृर्द्ध तानलम
कृर्ाकलाप सं केत::२.७.२२.३९७
पररचर्

र्खचि जर्षिकः २२५२२

प्रिे र् िनस्वास््र् प्रर्ोगर्ालाका कमिचारीहरुको प्रर्ोगर्ाला सम्बन्त्धी नर्वनतम
प्रर्वनधका नबषर्मा ज्ञान, नसप र कार्ि क्षमता अनभबृदद्द गने अनभप्रार्ले र्ो कार्िक्रम
राजर्खएको

उद्देश्र्

हो ।

प्रिे र् िनस्वास््र् प्रर्ोगर्ालामा कार्िरत कमिचारीहरुको नर्वनतम प्रर्वनधका नबषर्मा
ज्ञान, नसप र कार्ि क्षमता अनभबृदद्द गने ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल

नर्वनतम प्रर्वनधका नबषर्मा ज्ञान, नसप र कार्ि क्षमता अनभबृदद्द भै गुर्स्तररर् सेवा
प्रवाह हुनेछ ।

कार्ािन्त्वर्न

गने प्रिे र् िनस्वास््र् प्रर्ोगर्ाला कर्ािली प्रिे र् सुर्खेत ।

कार्ािलर्/ननकार्
सञ्चालन प्रकृर्ा

•

प्रर्ोगर्ाला सम्बन्त्धी नर्वनतम प्रर्वनधका सम्बन्त्धमा क्षमता अनभबृदद्द गनि
सहभागीहरु छनौट गने।

•

कार्िक्रमसं ग सम्बजन्त्धत सम्भाव्र् केन्त्रहरुको छनौट गरी तानलमका लानग
आवश्र्क व्र्वस्थापन गने

•

नर्वनतम प्रनबनध प्रर्ोग भर्रहे का स्थानहरुमा गई तानलम तथा अवलोकन गरी
पारस्पररक नसपको आिानप्रिान गने ।

सञ्चालन

गने तोर्कएको चौमानसक नभर ।
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अवनध

र

अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

िै .भ्र.भ, र्ातार्ात र्खचि तथा अन्त्र् र्खचि नम्सि अनुसार हुने ।

सन्त्िभि सामग्री

NPHL SOP, PPHL Basic Lab Training Guideline, प्रचनलत कानून र स्वीकृत
र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्ड ।

अनुगमन सूचक

कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेिन
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(ङ)

मानव सं साधन र्वकास केन्त्र, स्वास््र् तानलम र्ार्खा

अन्त्तगितका कार्िक्रमहरू
१. कृर्ाकलापको नाम: स्वास््र् सम्बन्त्धी र्क्रर्ाकलापको एकीकृत कार्िस्थल
अनुजर्क्षर् सुपरीवेक्षर् अनुगमन तथा मूल्र्ाङ्कन
र्क्रर्ाकलाप सं केतः २.७.२२.१०५
पररचर्

मानव

सं साधन

र्खचि जर्षिक नं. २२५२२
नबकास

केन्त्र

अन्त्तगित

स्वास््र्

तानलम

र्ार्खाले

प्रार्वनधक

(जक्लननकल) तथा िनस्वास््र् सम्बन्त्धी नबनभन्न तानलम सं चालन, व्र्वस्थापन साथै
तानलमको गुर्स्तरीर्ता ननधािरर् गने कार्ि गिै आर्रहे को छ । नबनभन्न तानलम
कार्िक्रम तथा अनुजर्क्षर् पिात ननधािररत उद्देश्र्हरु कनत पूनति भए वा भएनन्
त्र्सबाट के कस्तो उपलव्धी हुन सक्र्ो, उपलजब्धका कारर्हरु के के हुन भन्ने
ननधािरर् गनि अनुगमन, सुपररवेक्षर् तथा मूल्र्ांकन गनि र्ो कार्िक्रम राजर्खएको हो
।
उद्देश्र्

• तानलममा नसकेका ज्ञान नसपहरुको कसरी प्रर्ोग भर्रहे को छ त्र्सको िानकारी
नलन ।

• नसकेका कुरा प्रर्ोग गनि कस्ता कदठनाई छन भन्ने िानकारी नलन

• समस्र्ा वा कमी कमिोररहरुलाई तत्काल कार्िक्षेरमा नै गई सहजिकरर् गनि र
पनछको लानग तानलमको आवश्र्कता पर्हचान गनि
अपेजक्षत प्रनतर्ल

• नसपमा आधाररत

तानलमको प्रभावकाररता र उपर्ोनगताको

भर्वष्र्मा सं चालन गररने तानलमको गुर्स्तरमा वृर्द्ध हुने

मूल्र्ााँकन भर्

।

• स्वास््र्क्षेरमा साँचालन भएका कार्िक्रम प्रभावकारी रुपमा साँचालन भई सेवाको
गुर्स्तरमा सुधार भई पहुाँच तथा उपभोगमा वृदद्द हुनेछ ।

कार्ािन्त्वर्न गने

मानव सं साधन र्वकास केन्त्र, सुर्खेत ।

ननकार्
सञ्चालन प्रकृर्ा

•

कार्िस्थल पर्हचान गरी अनुगमन, सुपररवेक्षर्, मूल्र्ाङ्कन तथा अनुजर्क्षर् कार्ि
र्ोिना बनाउने ।

•

अनुगमन,

सुपररवेक्षर्,

मूल्र्ाङ्कन

तथा

अनुजर्क्षर्

कार्ि

र्ोिना

अनुसार

सहजिकरर्मा िाने व्र्जिले कार्ािलर् प्रमुर्खसं ग कार्ि र्ोिना स्वीकृत गराई
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तोर्कएको स्थानमा िाने ।
सञ्चालन गने

तोर्कएको चौमानसक नभर

अबनध र
अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

बार्षिक विेटको पररनधनभर रही कार्ि र्ोिना बनाउने र कार्ि र्ोिना अनुसार
कार्िक्रम सं चालन गरी प्रनतवेिन तर्ार गने ।
प्रचनलत कर्ािली प्रिे र् र्खचि मापिण्ड ननिे जर्का,२०७५, कर्ािली भ्रमर् र्खचि
ननर्मावली २०७५

सन्त्िभि सामग्री

तानलम सम्बन्त्धी

सुपरीवेक्षर् अनुगमन तथा मूल्र्ाकन तथा अनुजर्क्षर् चेकनलि, अध्र्र्न सामग्री,
जिल्ला स्वास््र् प्रजर्क्षक सीप र्वकास कार्िक्रम ननिे जर्का तथा प्रचनलत कानून
तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्ड ।

अनुगमन सूचक

सुपरीवेक्षर् अनुगमन तथा मूल्र्ाकन तथा अनुजर्क्षर् प्रनतवेिन ।

२. कृर्ाकलापको नाम: सामाजिक व्र्वहार पररवतिन तानलम (SBC)
र्क्रर्ाकलाप सं केतः २.७.२२.१६८

पररचर्

र्खचि जर्षिक नं. २२५२२

र्वनभन्न कार्िक्रम अन्त्तगितका स्वास््र् सेवाहरु गुर्स्तरीर् रुपमा िनस्तरसम्म
पुर्ािउन र स्वास््र् सेवा प्रर्ालीलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गनिका लानग सेवा
प्रिार्कको कार्ििक्षता अनभवृर्द्ध हुन आवश्र्क हुन्त्छ । सो का लानग कार्ि
िक्षतामा आधाररत तानलमको आवश्र्कता रहन आउाँिछ । घरपररवार समाि
नभर रहे का स्वास््र् सम्बन्त्धी बाधा अड्चनहरुलाई हटाई सकारात्मक पररवतिन
ल्र्ाउनुनै सामाजिक पररवतिन हो । सामाजिक व्र्वहारमा सकारात्मक पररवतिन
र्वना गुर्स्तरीर् स्वास््र् सेवा अपुरो हुन िाने भएकोले सो को व्र्वस्था गनि र्ो
तानलम कार्िक्रम राजर्खएको हो ।

उद्देश्र्

•

स्वास््र् सेवा प्रवाहका क्रममा िनर्जिलाई आवश्र्क सीप र िक्षताको र्वकास
गरी सामाजिक व्र्वहारमा सकारात्मक पररवतिन ल्र्ाउने ।

•

व्र्वहार पररवतिनको लानग सम्भावना भएको लजक्षत समूहको र्खोिी गरी
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व्र्वहार पररवतिनका अवरोधलाई प्रभाव पाने त्र्, र्वचार, अवधारर्ा र

नसद्धान्त्तलाई प्रकृर्ागत रुपमा प्रजर्क्षर् गरी व्र्वहार पररवतिनका रर्नैनतक
उद्देश्र् तर्ार गरी सकारात्मक पररवतिन ल्र्ाउने ।
अपेजक्षत प्रनतर्ल

र्वनभन्न तहका स्वास््र् सं स्थामा कार्िरत िनर्जिका लानग आवश्र्क

सामाजिक

व्र्वहार पररवतिन सम्बन्त्धी ज्ञान सीप र अवधारर्ाको अनभवृर्द्ध भई गुर्स्तरीर् सेवा
प्रवाह पहुच तथा उपभोगमा वृर्द्ध हुनेछ ।
कार्ािन्त्वर्न गने

मानव सं साधन र्वकास केन्त्र, सुर्खेत

ननकार्
सचालन प्रकृर्ा

•

र्वज्ञहरु र सरोकारवालाहरुसाँग बैठक बसी ननर्मको पररधी नभर रही कार्िक्रम
र गनतर्वनध तिुम
ि ा गरी कार्िक्रम सञ्चालन गनुि पनेछ । स्थानीर् तहका स्वास््र्
व्र्वस्थापन सनमनतका पिानधकारीलाई उनीहरुको प्रत्र्क्ष सहभागीतामा सं चालन
हुने SBC प्रजर्क्षक प्रजर्क्षर् तानलम प्राप्त व्र्जि छनौट गने ।

•

पानलका

्र्ाकेि

म्र्ानुअल

अनुसारको

नबषर्बस्तु

समावेर्

गरी

तानलम

सं चालनको सहभागी स्थान तथा समर् छनौट गरी सचालन गररने ।
सञ्चालन गने

तोर्कएको चौमानसक नभर

अबनध र
अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

तर्ारी तथा व्र्वस्थापन र्खचि प्रचनलत ऐन ननर्म ननिे जर्का अनुसार र्वनभन्न र्खचि
जर्षिकमा बााँडर्ााँट गरी ननिे र्कबाट स्वीकृत गराई सं चालन गने ।

सन्त्िभि सामग्री

सम्वजन्त्धत अध्र्र्न सामग्री, प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्ड ।

अनुगमन सूचक

तानलम नलनेको सं ख्र्ा तथा सम्पन्न प्रनतवेिन ।

३. कृर्ाकलापको नाम: मनोसामाजिक सचेतना कार्िक्रम
र्क्रर्ाकलाप सं केतः २.७.२२.४२४
पररचर्

र्खचि जर्षिक: २२५२२

नेपालमा हरे क बषि नसने रोगका कारर् नबरामी हुने तथा मृत्र्ु िर बढ्िै गई रहे को
छ । र्वलासी िीवनर्ैली, र्खानपान, माननसक स्वास््र् समस्र्ा आदि आिको
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र्वश्वमा नसने रोगको मुख्र् कारर्को रुपमा रहे का छन् । र्वश्व व्र्ापी रुपमा र्ैलिै
गएका नबनभन्न महामारी, नसने रोग तथा माननसक समस्र्ालाई न्त्र्ूनीकरर् गनिका
लानग र्ो कार्िक्रम राजर्खएको हो ।
उद्देश्र्

स्थानीर्

तहमा

कार्िरत

स्वास््र्कमी,

जर्क्षक,

स्थानीर्

िनप्रनतननधीहरुलाई

मनोवैज्ञाननक प्राथनमक सहर्ोग, मनोसामाजिक परामर्ि तथा व्र्वस्थापन सम्बन्त्धी
ज्ञान, नसप तथा धारर्ा अनभवृदद्द गने ।
अपेजक्षत प्रनतर्ल

मनोवैज्ञाननक प्राथनमक सहर्ोग, मनोसामाजिक परामर्ि तथा व्र्वस्थापन सम्बन्त्धी
ज्ञान, नसप तथा धारर्ा अनभवृर्द्ध भई माननसक समस्र्ामा कमी आउाँनेछ ।

कार्ािन्त्वर्न गने

मानव सं साधन र्वकास केन्त्र, सुर्खेत।

ननकार्
सं चालन प्रकृर्ा

वार्षिक बिेटको पररनध नभर रही माननसक स्वास््र् सम्बन्त्धी कार्िक्रम स्वीकृत गरी
स्थानीर् तहको

समन्त्वर्मा मापिण्ड अनुसार प्रजर्क्षक र सहभागी स्थान र समर्

छनौट तथा तानलम ्र्ाकेि ननमािर् गरी अनभमुजर्खकरर् तानलम सं चालन गने ।
सञ्चालन गने

तोर्कएको चौमानसक नभर

अबनध र
अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

बिेटको पररनधनभर रहे र आनथिक ननर्मानुसार र्खचि गने ।

सन्त्िभि सामग्री

माननसक स्वास््र् सम्बन्त्धी आधारभूत तानलम पुजस्तका, प्रचनलत कानून तथा र्खचि
सम्बन्त्धी मापिण्ड ।

अनुगमन सूचक

तानलम प्राप्त सं ख्र्ा, सम्पन्न प्रनतवेिन ।
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(च)

अस्पताल अन्त्तगितका कृर्ाकलापहरू

१. कृर्ाकलापको नाम: प्रिे र् अस्पताल सुर्खेतको तल्ला थप कार्िक्रम ।
कृर्ाकलाप सं केतः 11.1.2.435

र्खचि जर्षिकः

31112

कर्ािली प्रिे र्को केन्त्र सुर्खेतमा सं चानलत प्रिे र् अस्पताललाई प्रिे र्को प्रेषर्

केन्त्रको रुपमा स्थार्पत गनि, थप र्ैय्र्ा सर्हतको सेवा सुदृर्ढकरर् तथा र्वस्तार

पररचर्

गरी भर्वष्र्मा स्वास््र् प्रनतष्ठान सं चालन गनि उपर्ुि हुने गरी भवनको व्र्वस्था
गनि र्ो कार्िक्रम राजर्खएको हो ।

भवनको तल्ला थप गरी र्ैय्र्ा तथा सेवा सुदृढ र नबस्तार गरी स्वास््र्

उद्देश्र्

प्रनतष्ठानमा स्तरोन्ननत गनि सहर्ोग गनि ।

अस्पतालको सेवा र्वस्तार भर् स्वास््र् सेवाको पहुाँच र गुर्स्तरमा वृर्द्ध हुने

अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न

गने

ननकार्

।

प्रिे र् अस्पताल, सुर्खेत ।
अस्पताल भवनको तल्ला थप ननमािर् कार्ि गनि कार्िक्रम तथा लागत अनुमान

सं चालन प्रकृर्ा

तर्ार गरी बहुवषीर् कार्िक्रम स्वीकृत गराई सावििननक र्खररि ऐन २०६३,
ननर्मावली २०६४ बमोजिम ननमािर् कार्ि गने ।

बिेट बााँडर्ाटाँ

स्वीकृत कार्िक्रम तथा लागत अनुमान अनुसार र्खचि गने ।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून र स्वीकृत र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्ड ।

अनुगमन सूचक

र्खररि सम्बन्त्धी कागिात, कार्ि सम्पन्न प्रनतबेिन ।

२. कृर्ाकलापको नाम: कम््र्ुटर र्प्रन्त्टर लगार्तका आवश्र्क पने अन्त्र् मेनसनरी
सामग्रीहरु ।
कृर्ाकलाप संकेतः 11.3.7.14

र्खचि जर्षिकः

31122

अस्पतालका अनभलेर्ख, र्ववरर् तथा िै ननक प्रर्ासननक कार्ि गनि आवश्र्क
पररचर्

कम््र्ुटर र्प्रन्त्टर साथै अन्त्र् मेनसनरी सामग्री र्खररि गनि बिेट र्वननर्ोिन
गररएको छ ।

उद्देश्र्

अनभलेर्ख तथा प्रनतबेिन साथै प्रर्ासननक कार्ि गनि सहि हुने ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल

भौनतक पूवािधारमा वृर्द्ध भई कामको िक्षतामा अनभवृर्द्ध हुने ।

कार्ािन्त्वर्न

गने प्रिे र् अस्पताल, सुर्खेत ।
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ननकार्
अस्पताललाई

सं चालन प्रकृर्ा

नसनसर्टनभ

आवश्र्क

पने

कम््र्ुटर, र्प्रन्त्टर, र्न्त्टरनेट,

नेटवर्किङ

तथा

र अन्त्र् मेनसनरी सामग्रीहरुको सूची तर्ार गरर कार्ािलर् प्रमुर्खबाट

स्वीकृत गरार् ननर्मानुसार र्खररि कार्ि गने ।

बिेट बााँडर्ाटाँ

स्वीकृत कार्िक्रम तथा लागत अनुमान अनुसार र्खचि गने ।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून र स्वीकृत र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्ड ।

अनुगमन सूचक

र्खररि सम्बन्त्धी कागिात, जिन्त्सी रजििर ।

३. कृर्ाकलापको नाम: Micro Debrider with Polypremoral set र्खररि
कृर्ाकलाप संकेतः 11.3.9.38

र्खचि जर्षिकः 31122

अस्पतालको सेवा नबस्तार गरी प्रिे र्का सेवाग्राहीहरुलाई अत्र्ाधुननक मेनसन िारा
पररचर्

सुलभ रुपमा जचर्कत्सर्कर् सेवा प्रिान गनिका लानग र्स जर्षिकमा बिेट
र्वननर्ोिन गररएको छ ।

उद्देश्र्

अस्पतालको सेवा नबस्तार भई गुर्स्तररर् स्वास््र् सेवा उपलव्ध हुने ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल

सहिरुपमा थप जचर्कत्सर्कर् सेवा प्रिान गनि मद्दत हुने ।

कार्ािन्त्वर्न
ननकार्

गने

प्रिे र् अस्पताल, सुर्खेत ।
अस्पताललाई आवश्र्क पने Micro Debrider with Polypremoral set को

सं चालन प्रकृर्ा

प्रार्वनधक र्ववरर् (Technical Specification) तर्ार गरी कार्िक्रम तथा लागत

अनुमान स्वीकृत गरार् सावििननक र्खररि ऐन तथा सावििननक र्खररि ननर्मावली
बमोजिम र्खररि कार्ि गने ।

बिेट बााँडर्ााँट

स्वीकृत कार्िक्रम तथा लागत अनुमान अनुसार र्खचि गने ।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून र स्वीकृत र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्ड ।

अनुगमन सूचक

र्खररि र्ोिना, जिन्त्सी र्खाता, प्रनतबेिन, ननररक्षर् ।
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४. कृर्ाकलापको नाम − Flexible Scope set, 4K laparoscopic tower set
with endourology set, advanced bipolar vessel sealing system
bipolar TUR system, Patient warning system & Arthroscopy
attachment, Power drill set, Digital vein finder र्खररि ।
कृर्ाकलाप सं केतः 11.3.9.3९, 11.3.9.41, र्खचि जर्षिकः 31122
11.3.9.43, 11.3.9.44, 11.3.9.45

अस्पतालको सेवा नबस्तार गरी सेवाग्राहीहरुलाई नर्वनतम प्रर्वनधको प्रर्ोग मार्ित
पररचर्

अत्र्ाधुननक मेनसन िारा सुलभ रुपमा सेवा प्रिान गनिका लानग र्ी जर्षिकहरुमा
बिेट र्वननर्ोिन गररएको छ ।

उद्देश्र्

अत्र्ाधुननक मेनसनको प्रर्ोग मार्ित जचर्कत्सर्कर् सेवा सहि र सरल हुने ।

अत्र्ाधुननक मेनसन िारा सहिरुपमा सेवा प्रिान भर् जचर्कत्सर्कर् सेवाको पहुाँच

अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न
ननकार्

र गुर्स्तरमा वृर्द्ध हुने ।
गने

प्रिे र् अस्पताल, सुर्खेत ।
अस्पताललाई आवश्र्क पने तोर्कएको Equipment & Instrument को प्रार्वनधक

सं चालन प्रकृर्ा

र्ववरर् (Technical Specification) तर्ार गरी कार्िक्रम तथा लागत अनुमान

स्वीकृत गराई सावििननक र्खररि ऐन तथा सावििननक र्खररि ननर्मावली बमोजिम
र्खररि कार्ि गने ।

बिेट बााँडर्ााँट

स्वीकृत कार्िक्रम तथा लागत अनुमान अनुसार र्खचि गने ।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून र स्वीकृत र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्ड ।

अनुगमन सूचक

र्खररि र्ोिना, जिन्त्सी र्खाता, प्रनतबेिन, ननररक्षर् ।

५. कृर्ाकलापको नाम − Eye OT Equipment with green laser र्खररि ।
कृर्ाकलाप संकेतः 11.3.9.47

र्खचि जर्षिकः 31122

अस्पतालमा सं चानलत आर्खााँ उपचार सेवा नबस्तार गरी से वाग्राहीहरुलाई नर्वनतम
पररचर्

प्रर्वनधको प्रर्ोग गरी र्ल्र्र्क्रर्ा सर्हतको सेवा प्रिान गनािका लानग र्ो जर्षिकमा
बिेट र्वननर्ोिन गररएको छ ।

उद्देश्र्

आर्खााँको उपचार तथा र्ल्र्र्क्रर्ा सर्हत एर्ककृत स्वास््र् सेवा उपलव्ध भर्
सेवाग्राहीको सं ख्र्ामा वृर्द्ध हुने ।
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आर्खााँको उपचार तथा र्ल्र्र्क्रर्ा सेवा नबस्तार भई गुर्स्तररर् आर्खााँ उपचार

अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न

सेवा उपलव्ध हुने ।
गने

ननकार्

प्रिे र् अस्पताल, सुर्खेत ।
अस्पताललार् आवश्र्क पने तोर्कए अनुसारको सम्बजन्त्धत Equipment &
Instrument को प्रार्वनधक र्ववरर् (Technical Specification) तर्ार गरर कार्िक्रम

सं चालन प्रकृर्ा

तथा लागत अनुमान स्वीकृत गरार् सावििननक र्खररि ऐन तथा सावििननक र्खररि
ननर्मावली बमोजिम र्खररि कार्ि गने ।

बिेट बााँडर्ााँट

स्वीकृत कार्िक्रम तथा लागत अनुमान अनुसार र्खचि गने ।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून र स्वीकृत मापिण्ड अनुसार ।

अनुगमन सूचक

र्खररि र्ोिना, जिन्त्सी र्खाता, प्रनतबेिन, ननररक्षर् ।

६. कृर्ाकलापको नाम − Physio Therapy Equipment setup र्खररि ।
कृर्ाकलाप संकेतः 11.3.9.49

र्खचि जर्षिकः 31122

अस्पतालले र्ारीररक अपाङ्गता भएका व्र्जिहरु तथा जचर्कत्सकबाट नसर्ाररस
गररएका र्वरामीहरुलाई र्र्जिर्ोथेरापी सेवा सं चालन गिै आईरहेकोमा थप

पररचर्

उपकरर् तथा सामग्री र्खररि गरी सेवा सुदृर्ढकरर् गनि र्ो जर्षिकमा बिेट
र्वननर्ोिन गररएको छ ।

उद्देश्र्

थप उपकरर्िारा र्र्जिर्ोथेरापी सेवा उपलव्ध गराउन ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल

र्र्जिर्ोथेरापी सेवा सुदृढ तथा र्वस्तार भर् सेवाग्राही लाभान्त्वीत हुने ।

कार्ािन्त्वर्न
ननकार्

गने

प्रिे र् अस्पताल, सुर्खेत ।
अस्पताललाई र्र्जिर्ोथेरार्पको लानग आवश्र्क पने Equipment & Instrument

सं चालन प्रकृर्ा

को प्रार्वनधक र्ववरर् (Technical Specification) तर्ार गरी कार्िक्रम तथा लागत

अनुमान स्वीकृत गरार् सावििननक र्खररि ऐन तथा सावििननक र्खररि ननर्मावली
बमोजिम र्खररि कार्ि गने ।

बिेट बााँडर्ााँट

स्वीकृत कार्िक्रम तथा लागत अनुमान अनुसार र्खचि गने ।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून र स्वीकृत र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्ड ।

अनुगमन सूचक

र्खररि र्ोिना, जिन्त्सी र्खाता, प्रनतबेिन, सेवा रजििर, ननररक्षर् ।
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७. कृर्ाकलापको नाम: अस्पताल भवनमा Telephone Intercom System ।
कृर्ाकलाप सं केतः 11.3.17.1

र्खचि जर्षिकः

31122

अस्पतालमा सेवा नबस्तार सं गै नबनभन्न र्वभाग, वाडि, र्ार्खा सं ग आन्त्तरीक सं चारका

पररचर्

लानग Telephone Intercom System िडान गनि बिेट र्वननर्ोिन गररएको छ ।

उद्देश्र्

सहिरुपमा सूचना आिान प्रिान हुने ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल

सूचना तथा िानकारी नछटो प्राप्त भर् सेवा प्रिान गनि सहि हुने ।

कार्ािन्त्वर्न

गने

ननकार्

प्रिे र् अस्पताल, सुर्खेत ।
अस्पतालका नबनभन्न र्वभाग, वाडि, र्ार्खाहरुको सूची तर्ार गरी आवश्र्क स्थानमा
Telephone Intercom System िडान तथा सं चालन गनि आवश्र्क पने नेटवर्किङ,

सं चालन प्रकृर्ा

टे नलर्ोन सेट, व्र्ाकअप लगार्त आवश्र्क सामग्रीहरुको लागत अनुमान

कार्ािलर् प्रमुर्खबाट स्वीकृत गरार् सावििननक र्खररि ऐन २०६३, ननर्मावली
२०६४ बमोजिम र्खररि गने ।

बिेट बााँडर्ााँट

स्वीकृत कार्िक्रम तथा लागत अनुमान अनुसार र्खचि गने ।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून र स्वीकृत र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्ड ।

अनुगमन सूचक

र्खररि सम्बन्त्धी कागिात, जिन्त्सी रजििर, अनुगमन ।

८. कृर्ाकलापको नाम: र्खाना पकाउनका लानग सौर्ि प्रर्ाली िडान
कृर्ाकलाप सं केतः 11.3.22.6

र्खचि जर्षिकः

31122

अस्पतालमा सेवा प्रिान गने जचर्कत्सक, ननसिङ, पारामेनडक्स लगार्तका कमिचारी
साथै उपचारत र्वरामीहरुलाई र्खाना, र्खािाको व्र्वस्था गनि र्खाना पकाउन सौर्ि

पररचर्

प्रर्ाली िडान गरी बैकजल्पक उिािको प्रर्ोग मार्ित सं चालन गनि र्स जर्षिकमा
बिेट र्वननर्ोिन गररएको छ ।
बैकजल्पक उिािको प्रर्ोग गरी अस्पतालमा स्वस्थ सर्ा र्खाना र्खािा उपलव्ध हुने

उद्देश्र्

।

ग्र्ासाँ तथा नबद्युतको र्खपत कम भई र्न्त्धन र्खचि कम हुने ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न
ननकार्
सं चालन प्रकृर्ा

गने

प्रिे र् अस्पताल, सुर्खेत ।
अस्पतालमा कार्िरत कमिचारी तथा उपचारत र्वरामीहरु एर्कन गरी आवश्र्क
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पने

उपकरर् सामग्रीको सूची अनुसारको लागत अनुमान, प्रार्वनधक र्ववरर्

(Technical Specification) स्वीकृत गराई सावििननक र्खररि ऐन तथा सावििननक
र्खररि ननर्मावली बमोजिम र्खररि कार्ि गने ।
बिेट बााँडर्ााँट

स्वीकृत कार्िक्रम तथा लागत अनुमान अनुसार र्खचि गने ।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून र स्वीकृत र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्ड ।

अनुगमन सूचक

र्खररि सम्बन्त्धी कागिात, जिन्त्सी रजििर, िै ननक रजििर ।

९. कृर्ाकलापको नाम: र्ननिचर तथा र्र्क्चसि र्खररि ।
कृर्ाकलाप संकेतः ११.6.13.6
अस्पतालमा
पररचर्

र्खचि जर्षिकः 31123
स्वास््र्

सेवा

प्रिान

गनि

साथै

कार्ािलर्

प्रर्ोिनका

लानग

आवश्र्कता पने र्ननिचर तथा र्र्क्चसि र्खररि गनि र्स जर्षिकमा बिेट
र्वननर्ोिन गररएको छ ।

उद्देश्र्

सेवा प्रिान गनि सहि हुने ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल

सेवा प्रिार्क तथा सेवाग्राहीलाई सहिरुपमा सेवा प्रिान गनि सहर्ोग हुने ।

कार्ािन्त्वर्न
ननकार्
सं चालन प्रकृर्ा

गने

प्रिे र् अस्पताल, सुर्खेत ।
अस्पताललाई आवश्र्क पने र्ननिचर तथा र्र्क्चसिको सूजच तर्ार गरर कार्िक्रम
तथा लागत अनुमान स्वीकृत गरार् सावििननक र्खररि ऐन तथा सावििननक र्खररि
ननर्मावली अनुसार र्खररि कार्ि गने ।

बिेट बााँडर्ााँट

स्वीकृत लागत अनुमान अनुसार र्खचि गने ।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून र स्वीकृत र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्ड ।

अनुगमन सूचक

जिन्त्सी र्खाता, ननररक्षर् ।

१०.

कृर्ाकलापको नाम: िेष्ठ नागररकहरू तथा गररव असहार्लार् नन:र्ुल्क

स्वास््र् सेवा प्रिान ।
कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.४२९
पररचर्

र्खचि जर्षिकः 22522

िेष्ठ नागररकको सम्मान स्वरुप तथा आनथिक अभावका कारर् कोही पनन
स्वास््र् सेवाबाट बजञ्चत नहुन ् भन्ने उद्देश्र्ले गररव असहार्लाई अस्पतालमा
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उपलव्ध

स्वास््र्

सेवा

ननःर्ुल्क

उपलव्ध

गराउन

र्स

जर्षिकमा

बिेट

र्वननर्ोिन गररएको छ ।

िेष्ठ नागररक तथा गररव असहार्हरुलाई नन:र्ुल्क स्वास््र् सेवाको पहुाँच हुने ।

उद्देश्र्

िेष्ठ नागररक तथा गररव असहार्को सेवामा पहुाँचमा वृर्द्ध हुनेछ ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न
ननकार्

गने

प्रिे र् अस्पताल, सुर्खेत ।
र्स जर्षिकमा र्वननर्ोजित भएको बिेटको पररनधमा रही तपनसल अनुसार
बााँडर्ााँट गरी कार्िक्रम स्वीकृत गरार् कार्िक्रम सं चालन गने

औषनध र्खररिः अस्पतालमा सेवा नलन आउने िेष्ठ नागररक तथा गररव असहार्
को अनुमाननत सं ख्र्ा एर्कन गरर ननःर्ुल्क नबतरर्का लानग औषनध र्खररि गने
सं चालन प्रकृर्ा

।
सेवा र्ुल्कः िेष्ठ नागररक तथा गररव असहार्को अनुमाननत सं ख्र्ा एर्कन गरर
ननःर्ुल्क सेवा प्रिान गरे वापतको सेवा र्ुल्क अस्पताल व्र्वस्थापन सनमनतमा
सोधभनाि गने ।
नेपाल सरकारले िेष्ठ नागररकहरुको नन: र्ुल्क स्वास््र् नबमा गने भएकोले
स्वास््र् नबमा गराउन उत्प्रेरर्ा गने र स्वास््र् नबमा भएकाहरुलार् र्ो सुर्वधा
उपलब्ध हुने छै न ।

बिेट बााँडर्ााँट

र्स जर्षिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका सामाजिक र्वकास मन्त्रालर् र मातहतका
ननकार् सबै ।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून र स्वीकृत र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्ड ।

अनुगमन सूचक

सेवा रजििर, प्रनतबेिन

११.

कृर्ाकलापको नाम: अस्पताल सुरक्षा कार्िक्रम

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.५.४८
पररचर्
उद्देश्र्

र्खचि जर्षिकः 22522

अस्पतालमा नबरामी, नबरामीका आर्न्त्त, कमिचारी लगार्त अस्पतालको भौनतक
सम्पजत्तको सुरक्षाथि र्स जर्षिकमा बिेट र्वननर्ोिन गररएको छ ।
अस्पतालमा चोरी, अनैनतक कार्ि, अबैध बस्तुहरुको प्रर्ोगमा ननर्न्त्रर् तथा
भौनतक सम्पतीको सुरक्षा हुने ।
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अस्पतालमा भौनतक सम्पजत्तको ननगरानी तथा र्ाजन्त्त सुरक्षाको प्रत्र्ाभ ुनत हुनेछ

अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न

।
गने

ननकार्

प्रिे र् अस्पताल, सुर्खेत ।
स्वीकृत वार्षिक बिेटको पररनध नभर रर्ह कार्ािलर् प्रमुर्खबाट कार्िक्रम स्वीकृत

सं चालन प्रकृर्ा

गरार् २४ घण्टा अस्पताल सुरक्षाको लानग तानलम प्राप्त व्र्जिलाई व्र्वसार्र्क
कम्पनी मार्ित सेवा करार वा व्र्जि करारमा सुरक्षा गाडि व्र्वस्था गने ।
जस्वकृत वार्षिक बिेटको पररनध नभर रर्ह कार्ािलर् प्रमुर्खबाट कार्िक्रम स्वीकृत

बिेट बााँडर्ााँट

गरार् र्खचि गने ।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून र स्वीकृत र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्ड ।

अनुगमन सूचक

हाजिर रजििर, अनुगमन

१२.

कृर्ाकलापको नाम: अस्पतालिन्त्र् र्ोहोरमैला व्र्वस्थापन कार्िक्रम ।

कृर्ाकलाप संकेतः 2.7.22.188

र्खचि जर्षिकः 22522

अस्पतालबाट ननस्कने अस्पतालिन्त्र् र्ोहोरमैलाबाट समुिार्मा हुन सक्ने
िनस्वास््र् सम्बजन्त्ध समस्र्ालाई न्त्र्ुननकरर् गनि सामान्त्र् तथा अस्पतालिन्त्र्

पररचर्

र्ोहोरलाई आवश्र्कता अनुसार ननमिनलकरर् गरर उजचत नबसििन गनुि पने हुिा
र्स जर्षिकमा बिेट नबननर्ोिन गररएको छ ।

उद्देश्र्

अस्पतालिन्त्र् र्ोहोरमैला ननमिनलकरर् गरर व्र्वजस्थत रुपमा नबसििन हुने ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल

अस्पतालिन्त्र् र्ोहोरबाट सेवा प्रिार्क र समुिार्मा हुने िोजर्खम कम हुने ।

कार्ािन्त्वर्न
ननकार्

गने

प्रिे र् अस्पताल, सुर्खेत ।
Health Care Waste Management Guideline 2022 अनुसार अस्पतालबाट
ननस्कने र्ोहोरमैला व्र्वजस्थत रुपमा नबसििन गनि कार्िक्रम स्वीकृत गराई
ननम्न कार्ि गनि सर्कने छ:

सं चालन प्रकृर्ा

•

भौनतकपूवािधारको ननमािर् तथा ममित सं भार

•

र्खानेपानी, नबद्युत, मेनसनरी औिार उपकरर्, सामग्री र्खररि तथा ममित

•

र्ननिचर तथा र्र्क्चर र्खररि

•

सुरक्षा सामग्री तथा र्ोहोर व्र्वस्थापनका लानग आवश्र्क सामग्री
र्खररि

•

मेनसनरी औिार तथा सामग्री र्खररि
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•

कार्ािलर् सहर्ोगी २ िनासम्म करारमा ननर्ूजि गनि सर्कने

बिेट बााँडर्ााँट

स्वीकृत कार्िक्रम तथा लागत अनुमान अनुसार र्खचि गने ।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून र स्वीकृत र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्ड ।

अनुगमन सूचक

जिन्त्सी र्खाता, प्रनतबेिन, ननररक्षर् ।

१३.

कृर्ाकलापको नाम: अस्पतालमा र्वर्ेषज्ञ तथा र्वर्ेष सेवा व्र्वस्थापन

कृर्ाकलाप संकेतः 2.7.5.46

र्खचि जर्षिकः 22522

अस्पतालको स्वीकृत िरबन्त्िीमा नबर्ेषज्ञ जचर्कत्सकहरु लगार्त अन्त्र् पिहरु
पिपूनति नभर् नबर्ेषज्ञ सेवा सं चालन हुन नसकेकोले र नबरामीको चाप बढी

पररचर्

भएका अस्पतालहरुमा तत्काल नबर्ेषज्ञ स्वास््र् से वा सहि रुपमा सं चालन गनि
का लानग र्स जर्षिकमा बिेट र्वननर्ोिन गररएको छ ।
नबर्ेषज्ञ तथा नबर्ेष प्रकृतीका सेवा ननर्नमतरुमा सं चालन भर् सेवा नबस्तार हुने

उद्देश्र्

।

अस्पतालबाट ननर्नमत रुपमा गुर्स्तररर् नबर्ेषज्ञ सेवा उपलव्ध भर् सेवाग्राहीको

अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न
ननकार्

सं ख्र्ामा वृर्द्ध हुनेछ ।
गने

प्रिे र् अस्पताल, सुर्खेत ।
स्थान नबर्ेष रोगको प्रकोप तथा नबरामीको चाप बमोजिम आवश्र्कता अनुसार
कार्िक्रम स्वीकृत गरार् करारमा नबर्ेषज्ञ जचर्कत्सक लगार्त सम्बजन्त्धत सेवा
प्रिान गनि आवश्र्क स्वास््र्कमी तथा अन्त्र् कमिचारी सेवा करारमा ननर्ुजि
गने ।र्स साथै स्वास््र् सेवा प्रवाह गनिका लानग आवश्र्क पने नबर्ेष

सं चालन प्रकृर्ा

प्रकारका िनर्जि (िस्तै: Physiotherapist/ Assistant, Lab-Technologist/
Assistant, Biomedical Engineer/ Assistant, Pharmacist/Assistant Audiologist/
Assistant, Staff Nurse, Ophthalmic Assistant, Dental Hygienist, Psycho Social
Counsellor, Anesthesia Assistant लगार्त) करार सेवामा व्र्वस्था गने । र्स
भन्त्िा पर्हला सोही कार्िक्रम अन्त्तगित कार्िरत कमिचारीको काम सं न्त्तोषिनक
पार्एमा ननरन्त्तरता दिन सर्कने छ।

बिेट बााँडर्ााँट

जस्वकृत वार्षिक बिेटको पररनध नभर रर्ह कार्ािलर् प्रमुर्खबाट कार्िक्रम स्वीकृत
गरार् र्खचि गने ।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून र स्वीकृत र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्ड ।

अनुगमन सूचक

स्वीकृत कार्िक्रम, सेवा रजििर, प्रनतबेिन, ननररक्षर् ।
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१४.

कृर्ाकलापः नन:र्ुल्क स्वास््र् सेवाका लानग औषधी र्खररि

कृर्ाकलाप सं केतः 7.2.9.3

र्खचि जर्षिकः

27213

नेपालको सं र्वधानले प्रत्र्ाभूत गररएको स्वास््र् सेवा ननःर्ुल्क पाउने नागररकको

पररचर्

अनधकार सुननजित गनि र्ो कृर्ाकलाप राजर्खएको हो ।

औषनध अभाव सृिना हुन नदिर् नागररकहरुलार्ि नन:र्ुल्क स्वास््र् सेवा
उद्देश्र्

प्रवाहका लानग आवश्र्क पने औषधी तथा सजििकल सामग्री र्खररि गरी
प्रभावकारी सेवा प्रवाह गने

अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न

औषनध उपलब्धता भर् प्रभावकारी रूपमा स्वास््र् सेवा प्रवाह भएको हुनेछ
गने

कार्ािलर्/ननकार्

प्रिे र् अस्पताल, सुर्खेत ।
•
•

सञ्चालन प्रकृर्ा

नन:र्ुल्क सूजचका औषधीहरुको वार्षिक आवश्र्क पररमार् प्रक्षेपर् गने

स्वीकृत र्खररि र्ोिना बमोजिम गुर्स्तरीर् औषधी र्खररि सुननजित गरे र
प्रचनलत ऐन/ननर्मावली अनुसार र्खररि गरी स्टोरहरुमा राख्ने ।

•

माग र आवश्र्कता भएको अवस्थामा औषनध, औषनधिन्त्र् सामग्री तथा
सजििकल सामग्रीको व्र्वस्थापन गनि सर्कने छ

सञ्चालन गने अवनध र स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार
अनुमाननत नमनत
स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार र्वननर्ोजित बिेटको पररनधनभर रहे र माग तथा
बिेट बााँडर्ााँट

आवश्र्कता अनुसार बिेट बााँडर्ााँट गने

स्वीकृतबिेटबाट औषधी र सजििकल सामग्रीहरुका लानग बिेटबााँडर्ााँट गरी
प्रमुर्खबाट स्वीकृत गरार् र्खररि गने

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून र स्वीकृत र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्ड ।

अनुगमन सूचक

र्खररि प्रकृर्ा, औषधीको र्ववरर्, गुर्स्तरको लेर्खािोर्खा, जिजन्त्स रजििर ।

१५.

कृर्ाकलापको नाम: पोषर् पुनस्थािपना गृह व्र्वस्थापन तथा सुदृर्ढकरर्

कृर्ाकलाप सं केतः 2.7.5.98

र्खचि जर्षिकः

22522

अस्पतालहरुमा स्थापना भएका पोषर् पुनस्थािपन गृहको व्र्वस्थापन तथा सेवा
पररचर्

सुदृर्ढकरर् गरी गुर्स्तरीर् पोषर् कार्िक्रम सं चालन गनि र्स जर्षिकमा बिेट
र्वननर्ोिन गररएको छ ।
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पोषर् पुनस्थािपना गृहको सुदृढीकरर् गरी कुपोषर्का कारर्ले हुने जर्र्ु तथा

उद्देश्र्

बाल मृत्र्ु िर घटार् समग्र पोषर्को अवस्थामा सुधार ल्र्ाउने ।

पोषर् पुनस्थािपना गृहको सुदृढीकरर् गरी पोषर् सम्बन्त्धी गुर्स्तरीर् सेवा प्रिान

अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न
ननकार्

गररने ।
गने

प्रिे र् अस्पताल, सुर्खेत ।
कार्िक्रम स्वीकृत गराई पोषर् पुनस्थािपना गृहको सुदृढीकरर्का लानग ननम्न
कार्ि गनि सर्कनेः
•

भवन तथा भौनतकपूवािधारको ममित सं भार

•

र्खानेपानी, नबद्युत, र्न्त्टरनेट, सं चार, मेनसनरी औिार उपकरर्, सामग्री
ममित

सं चालन प्रकृर्ा

•

र्ननिचर तथा र्र्क्चर र्खररि

•

अस्पताल र्ननिचर ममित सुधार

•

औषनध र्खररि

•

पुनस्थािपना गृहका लानग आवश्र्क भााँडाकुडा, ग्र्ास च ुलो, ग्र्ासको
व्र्वस्थापन

•

बेड,मेट्रेस र्खररि ।

•

मेनसनरी औिार तथा सामग्री र्खररि

•

रारी नडउटी गने १ िना कमिचारीलार् प्रनत रात १५०।०० का िरले
र्खािा र्खचि उपलव्ध गराउन सर्कने ।

बिेट बााँडर्ााँट

स्वीकृत कार्िक्रम अनुसार र्खचि गने ।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून र स्वीकृत र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्ड ।

अनुगमन सूचक

१६.

सेवा रजििर, र्खररि प्रकृर्ा, गुर्स्तरको लेर्खािोर्खा, िाजर्खला र्ववरर्, कार्ि
सम्पन्न प्रनतवेिन

कृर्ाकलापको नाम: प्रेर्र् व्र्वस्थापन कार्िक्रम

कृर्ाकलाप सं केतः 2.7.22.185

र्खचि जर्षिकः

22522

नेपालको सं र्वधानले आकजस्मक स्वास््र् सेवालाई मौनलक हकको रुपमा
पररचर्

पररभार्षत गररएको छ । कर्ािली प्रिे र्का गररब, असहार् तथा लोपन्त्मुर्ख
नबरामीहरुलाई अस्पतालमा उपचार सम्भव नभर् अन्त्र्र प्रेषर् गनुि परे मा वा
त्र्स्ता नबरामीहरुको उपचार पिात घरसम्म पुर्ािउने व्र्वस्थाका लानग र्स
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जर्षिकमा बिेट र्वननर्ोिन गररएको छ ।
आनथिक अवस्था कमिोर भई स्वास््र् उपचारबाट बजञ्चत व्र्जिमा सेवाको

उद्देश्र्

पहुाँच वृर्द्ध हुने ।

स्वास््र् सेवा पहुाँचमा वृर्द्ध भई ननको हुने िर वृर्द्ध हुने साथै मृत्र्ु िर कम हुने

अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न

।
गने

ननकार्

प्रिे र् अस्पताल, सुर्खेत ।
ननम्न कार्ि गनि अस्पताल प्रमुर्खबाट कार्िक्रम स्वीकृत गरार् र्खचि गनि सर्कनेछ
•

गररव, असहार्, लोपोन्त्मुर्ख िानतका र्वरामीहरुलाई उपचारका लानग
अन्त्र्र प्रेषर् गनुि परे मा एम्बुलेन्त्स भाडा िर अनुसार वा बढीमा

५०००।०० सम्म प्रेषर्को कागिातको र्ोटोकपी नलर् भ ुिानी

सं चालन प्रकृर्ा

गररनेछ ।
•

अन्त्र्रबाट र्स अस्पतालमा प्रेषर् सुनबधा नलर् उपचार गनि आएका
र्वरामीहरु ननको भई घर र्र्ताि हुिा लाग्ने गाडी भाडा बढीमा २
िनालाई वा एम्बुलेन्त्स भाडा िर अनुसार वा बढीमा ५०००।०० सम्म
ु ानी गनि सर्कने छ ।
भि

बिेट बााँडर्ााँट

स्वीकृत कार्िक्रम अनुसार र्खचि गने ।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून र स्वीकृत र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्ड ।

अनुगमन सूचक

सेवा रजििर, प्रेषर् पुिाि, भाडा बुझाएको रनसि, प्रनतवेिन ।

१७.

कृर्ाकलापको नाम: नबरामीका लानग रासन नसिा

कृर्ाकलाप सं केतः 7.1.1.1

र्खचि जर्षिकः

27111

अस्पतालमा उपचारका लानग अन्त्तरं ग र्वभागमा भनाि भएका नबरामीहरुलाई
पररचर्

जचर्कत्सकले नसर्ाररस गरे बमोजिम तोर्कएको स्केल अनुसार िै ननक र्खानाको
व्र्वस्था गनि र्स जर्षिकमा बिेट र्वननर्ोिन गररएको छ ।

जचर्कत्सकको नसर्ाररस बमोजिम नबरामीलाई पोषर्र्ुि र्खाना उपलव्ध गरार्

उद्देश्र्

उपचारमा सहर्ोग हुनेछ ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न
ननकार्

सं चालन प्रकृर्ा

नबरामीहरुको आनथिक भार कम हुने र पूर्ि उपचार गराई िानेछन् ।
गने

प्रिे र् अस्पताल, सुर्खेत ।
प्रत्र्ेक वषिको माघ १ गते िे जर्ख पौष मसान्त्त सम्मका लानग उपचारका लानग
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भनाि हुने नबरामीको अनुमाननत सं ख्र्ा एर्कन गररे तोर्कए बमोजिम को स्केल

ु ार लागत अनुमान तर्ार गरर िै ननक
अनुसार जिल्ला िररे ट सनमनतको ननर्ािनस
र्खानाको व्र्वस्था गनि सावििननक र्खररि ऐन २०६३, ननर्मावली २०६४, सं घ

तथा प्रिे र्बाट स्वीकृत ननिे जर्काहरु बमोजिम र्खररि गने । प्रत्र्ेक दिनको
(आईतवार िे जर्ख र्ननवार) अनुसूची १ अनुसारको र्ुडमेन ु प्रिर्िन गने।
बिेट बााँडर्ााँट

लागत अनुमान स्वीकृत गरी र्खचि गने ।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून र स्वीकृत र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्ड ।

अनुगमन सूचक

सेवा रजििर, डार्ट जस्लप, र्खररि सम्बन्त्धी कागिात, िै ननक रजििर ।

१८.

कृर्ाकलापको नाम: ल्र्ाव सेवा सं चालन तथा व्र्वस्थापन

कृर्ाकलाप सं केतः 7.2.9.4

र्खचि जर्षिकः

27213

रोगको सर्ह ननिान गरी उपचार गनि ल्र्ाव सेवाको ठू लो भूनमका रहे को हुन्त्छ
। अस्पतालमा ल्र्ाव सेवा प्रिान गने स्थान प्रर्ोगमैरी बनाई, समर् सापेक्ष

पररचर्

स्तरोन्ननत गरी ननर्नमत सेवा प्रवाह गनि र्स जर्षिकमा बिेट र्वननर्ोिन गररएको
छ ।
व्र्वजस्थत ल्र्ावबाट गुर्स्तरीर् पररक्षर् प्रनतबेिन तर्ार गरर रोग ननिानमा

उद्देश्र्

सहर्ोग हुने

अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न
ननकार्

गुर्स्तरीर् पररक्षर् गरर रोग ननिानमा सहर्ोग हुनछ
े ।
गने

प्रिे र् अस्पताल, सुर्खेत ।
अस्पतालको ल्र्ावको अवस्था हे री तत्काल सुधार गनुि पने कार्ि साथै आवश्र्क

सं चालन प्रकृर्ा

केनमकल ररएिेन्त्ट उपकरर् सामग्रीको सूची तर्ार गरी कार्ािलर् प्रमुर्खबाट
स्वीकृत गराई सावििननक र्खररि ऐन २०६३, ननर्मावली २०६४ बमोजिम

आवश्र्क केनमकल ररएिेन्त्ट तथा प्रर्ोगर्ाला सम्बन्त्धी उपकरर्, सामग्री र्खररि
गने ।
बिेट बााँडर्ााँट

लागत अनुमान स्वीकृत गरी र्खचि गने ।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून र स्वीकृत र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्ड ।

अनुगमन सूचक

सेवा रजििर, र्खररि सम्बन्त्धी कागिात, जिन्त्सी रजििर ।
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१९.

कृर्ाकलापको नाम: नसर्ओसी सेवा ननरन्त्तरताका लानग लोकम

जचर्कत्सक ब्र्वस्थापन
कृर्ाकलाप सं केतः 7.2.22.52

र्खचि जर्षिकः

22522

अस्पतालमा प्रसुती चाप बढी भई उपलव्ध िनर्जिहरुबाट गुर्स्तरीर् प्रसुती
सेवा प्रिान गनि समस्र्ा भएको र प्रसुती से वा नलन अस्पतालसम्म पुगेका

पररचर्

मर्हलाहरुलाई समर्मै सेवा उपलब्ध गराउन थप िनर्जि व्र्वस्थापन गनुप
ि ने
भएकाले र्ो कार्िक्रमा बिेट र्वननर्ोिन गररएको छ ।

उद्देश्र्

थप िनर्जि व्र्वस्थापन गरी समर्मा नै गुर्स्तरीर् प्रसुती सेवा प्रिान गने ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल

गुर्स्तरीर् प्रसुती सेवा उपलव्ध हुने ।

कार्ािन्त्वर्न
ननकार्

गने

प्रिे र् अस्पताल, सुर्खेत ।
•

र्स जर्षिकमा प्राप्त रकमबाट आमा सुरक्षा कार्िक्रमलाई थप प्रभावकारी
बनाउन कार्िक्रम स्वीकृत गराई अस्पतालको क्षमता बढाउन तथा से वा

ननरन्त्तरताको लानग आवश्र्क िनर्जि व्र्वस्थापन गनिको लानग र्खचि गनि
सर्कने छ ।
•
सं चालन प्रकृर्ा

र्स जर्षिकको रकममा उल्लेर्ख भए अनुसार करार सेवामा आवश्र्कता
अनुसार र्वर्ेषज्ञ जचर्कत्सक लगार्त जचर्कत्सक, स्वास््र्कमी तथा अन्त्र्
कमिचारी ननर्ुजि गनि सर्कने छ ।

•

र्स जर्षिकमा रकम अपुग भएमा अस्पताल व्र्वस्थापन सनमनत आर्ै वा
सामाजिक र्वकास मन्त्रालर् सं ग समन्त्वर् गरी थप रकम व्र्वस्थापन गनि
सर्कने छ । र्स जर्षिकबाट गत आ.व.मा कार्िरत कमिचारीको काम
सं तोषिनक पाईएमा सेवा ननरन्त्तरता दिन सर्कने छ ।

बिेट बााँडर्ााँट

अस्पतालमा र्स जर्षिकबाट करार सेवामा िनर्जि व्र्वस्थापन भैरहे कोमा र्सै
जर्षिकको रकमबाट सेवा ननरन्त्तरता दिन कार्िक्रम स्वीकृत गराई र्खचि गने ।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून र स्वीकृत र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्ड ।

अनुगमन सूचक

सेवा तथा हाजिरी रजििर, करार सम्झौता।

२०.

कृर्ाकलापको नाम: स्वास््र् बीमा कार्िक्रम

कृर्ाकलाप सं केतः 7.2.22.57

र्खचि जर्षिकः

107 | बार्षिक कार्िक्रम सञ्चालन ननिे जर्का २०७९/८०

22522

र्स प्रिे र्मा स्वास््र् बीमामा आवद्ध नबमीतहरुको सं ख्र्ा बढ्िै गएकोले
अस्पतालमा सेवाग्राहीहरुलाई स्वास््र् बीमा सेवा नछटो छररतो तथा प्रभावकारी

पररचर्

रुपमा प्रिान गनि स्वास््र् बीमा कक्षको स्तोरोन्ननत गरी सेवा प्रवाह गनि र्स
जर्षिकमा बिेट र्वननर्ोिन गररएको छ ।
स्वास््र् बीमा कक्षको स्तरोन्ननत गरी नबमीतहरुलाई प्रभावकारी रुपमा सेवा

उद्देश्र्

प्रिान गने ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न

नबमीतहरुले नछटो छररतो तथा प्रभावकारी रुपमा सेवा पाउनेछन् ।
गने

ननकार्

प्रिे र् अस्पताल, सुर्खेत ।
कार्िक्रम स्वीकृत गराई स्वास््र् बीमा सेवालाई नछटो छररतो तथा प्रभावकारी
रुपमा प्रवाह गनि स्वास््र् बीमा कक्ष स्तरोन्ननत गरी सं चालन गने ।
सं चालन र्वनधः
•

सं चालन प्रकृर्ा

अस्पतालमा बीमा कक्षको व्र्वस्था/ स्तरोन्ननत गरी ममित, रं गरोगन,
र्ननिचर तथा पिाि, कापेट, नबद्युत, कम््र्ुटर, र्प्रन्त्टर, र्ु र्प एस आदि
आवश्र्क सामग्रीको व्र्वस्था गने ।

•

सेवाग्राहीको चााँप अनुसार करार सेवामा आवश्र्क िनर्जि ननर्ुजि गने ।

•

मसलन्त्ि, र्न्त्टरनेट, सं चार, ममित आदिमा र्खचि गने ।

बिेट बााँडर्ााँट

स्वीकृत कार्िक्रम अनुसार र्खचि गने ।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून र स्वीकृत र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्ड ।

अनुगमन सूचक

सेवा रजििर, र्खररि सम्बन्त्धी कागिात, जिन्त्सी रजििर, ननर्ुजि पर ।

२१.

कृर्ाकलापको नाम: र्वनभन्न पिमा करार सम्झौता भर् कार्ि गने

कमिचारीको लानग
कृर्ाकलाप सं केतः 2.5.7.4

र्खचि जर्षिकः
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अस्पतालमा िै ननक सेवाग्राहीको सं ख्र्ा वृर्द्ध भर्रहे को र िनर्जिको अभाव
पररचर्

रहेकाले करारमा कमिचारी व्र्वस्थापन गरी सेवाग्राहीहरुलाई ननर्नमत सेवा
प्रिान गनि र्स जर्षिकमा बिेट र्वननर्ोिन गररएको छ ।

उद्देश्र्
अपेजक्षत प्रनतर्ल

सेवाग्राहीहरुलाई नछटो छररतो तथा प्रभावकारी रुपमा ननर्नमत स्वास््र् सेवा
प्रिान गने ।
सेवाग्राहीहरुले नछटो छररतो तथा प्रभावकारी रुपमा ननरन्त्तर सेवा पाउने ।
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कार्ािन्त्वर्न

गने

ननकार्

प्रिे र् अस्पताल, सुर्खेत ।
•

सेवाग्राहीको चाप अनुसार अपुग िनर्जिको ननजित गरी कार्िक्रम स्वीकृत
गराई स्वास््र् सेवालाई नछटो छररतो तथा प्रभावकारी रुपमा प्रिान गने ।

सं चालन प्रकृर्ा

•

आवश्र्क जचर्कत्सक, स्वास््र्कमी, बार्ोमेनडकल र्जन्त्िननर्र/ टे जक्ननसर्न,
सरसर्ार्कमी/ कार्ािलर् सहर्ोगी तथा अन्त्र् िनर्जि करारमा व्र्वस्था
गने ।

बिेट बााँडर्ााँट

स्वीकृत कार्िक्रम अनुसार र्खचि गने ।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून र स्वीकृत र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्ड ।

अनुगमन सूचक

सूचना, सम्झौता पर, ननर्ुजि पर, सेवा तथा हाजिरी रजििर ।

२२.

कृर्ाकलापको नाम: अल्िार्मर, क्र्ान्त्सर, पार्किन्त्सन, नसकलसेल

एनेनमर्ा, मुटु, मृगौला, ररकेट्स िस्ता िीधिरोगबाट पीनडत र्वरामीको उपचारमा
सहर्ोग कार्िक्रम ।
कृर्ाकलाप सं केतः 2.7.22.463

र्खचि जर्षिकः

22522

नेपाल सरकारले २०६७ साल िे जर्ख र्वपन्न नागररकहरुलार् लजक्षत गरी ८
प्रकारका कडा रोगहरुको उपचारमा रु एकलार्ख सम्मको उपचार सहुनलर्त

पररचर्

प्रिान गिै आएको छ । सो व्र्वस्था भए पनन ८ प्रकारका रोगका र्पनडत
र्वरामीहरुलार् उपचारका लानग अस्पताल सम्म पुग्न सहि बनाउन र्ातार्ात
र्खचि वापत राहत स्वरुप सहर्ोग गनि र्ो कार्िक्रम राजर्खएको छ ।

उद्देश्र्

•

र्वपन्न नागररकहरुलाई ८ प्रकारको रोगको उपचारमा सहर्ोग पुर्ािउने ।

•

अल्िार्मर क्र्ान्त्सर पार्किन्त्सन नसकलसेल एनेनमर्ा मुटु मृगौला ररकेट्स

अपेजक्षत प्रनतर्ल

िस्ता िीधिरोगबाट पीनडत र्वरामीलाई आनथिक सहर्ोग भर् सेवा नलन
सहर्ोग हुने ।

कार्ािन्त्वर्न
कार्ािलर्/ननकार्

गने

र्स जर्षिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका कार्ािलर्हरू।
•

ननवेिकले स्थाननर् ननकार्को र्वपन्न नागररक नसर्ारीस पर, र्वरामीको
पररचर् र्खुल्ने कागिात र अस्पतालमा रोगको ननिान भएको कागिात

सञ्चालन प्रकृर्ा

साथै उपचाररत रहे को अस्पतालको पर पेर् गनुि पने ।
•

र्ातार्ात र्खचिको औजचत्र् पुर्ष्ठ भएपनछ उि रकम सम्भव भएसम्म बैँक
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र्खाता मार्ित उपलब्ध गराउनु पनेछ । र्वरानमको नाममा बैँ क र्खाता
नभएको र्खण्डमा मार नगि भ ुिानन दिनुपने छ ।
सञ्चालन गने अवनध र
अनुमाननत नमनत

प्रथम, िोस्रो र तेस्रो चौमानसक
नबरामीको प्रषर् गनुप
ि ने

बिेट बााँडर्ााँट

भएमा र्वपन्न नागररकको पर्हचान गरी उपचारको

लानग तोर्कर्को सनमनतबाट र्ातार्ात र्खचि रकम ननर्िर् भएपनछ सम्बजन्त्धत
ननकार्हरुले र्ातार्ात र्खचि वापत रकम उपलब्ध गराउने ।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून र स्वीकृत र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्ड ।

अनुगमन सुचक

सेवा रजििर, सेवा नलनेको सं ख्र्ा, नबल भरपार् ।

२३.

कृर्ाकलापको नाम: अपाङ्गता भएका व्र्जिहरुलार् सहार्क सामग्री तथा

पुनस्थािपन कार्िक्रम ।
कृर्ाकलाप सं केतः 2.7.12.5

र्खचि जर्षिकः
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अपाङ्गता भएका माननसहरुलाई र्हडडुल तथा िै ननक

ु े र्ो कार्िक्रम
िीवनर्ापन गनि सहार्क सामग्री उपलब्ध गराउने हे तल

पररचर्

राजर्खएको छ ।

अपाङ्गता भएका माननसहरुलाई आवश्र्कताको आधारमा सहार्क सामग्री

उद्देश्र्

उपलव्ध गराउने ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न
कार्ािलर्/ननकार्

सहार्क सामग्रीहरुद्वारा र्हडडुल तथा िै ननक िीवनर्ापनमा सहि हुने ।
गने

र्स जर्षिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका कार्ािलर्हरू।
•

अपाङ्गता भएका सेवाग्राहीको अनुमाननत सं ख्र्ा एर्कन गरी सहार्क

सामग्री र्खररिको कार्िक्रम स्वीकृत गरार् सावििननक र्खररि ननर्मावली
बमोजिम र्खररि गने ।
•
सञ्चालन प्रकृर्ा

ननवेिकले स्थाननर् तहको र्वपन्न नागररक नसर्ाररस पर, अपाङ्गताको
पररचर् र्खुल्ने कागिात र अस्पतालमा उपचार गराएको कागिात साथै
जचर्कत्सकको नसर्ारीस पर पेर् गनुप
ि ने ।

•

र्र्जिर्ोथेरापीि/र्र्जिर्ोथेरापी

सहार्कले

सहार्क

सामग्रीको

Assessment गरी उपर्ुि सहार्क सामग्री नन:र्ुल्क उपलव्ध गराउने
।
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सञ्चालन

गने

अनुमाननत नमनत

अवनध

र

प्रथम, िोस्रो र तेस्रो चौमानसक

बिेट बााँडर्ााँट

स्वीकृत कार्िक्रम अनुसार ।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून र स्वीकृत र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्ड ।

अनुगमन सुचक

सेवा रजििर, सेवा नलनेको सं ख्र्ा, भरपार् ।
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(छ)
१.

िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर् अन्त्तगितका कृर्ाकलापहरू

कृर्ाकलापको नाम: HMIS, DHIS र LMIS त्र्ाङ्क प्रर्विी तथा
व्र्वस्थापनको लानग कम््र्ुटर िनर्जि करार (व्र्जि करार)

कृर्ाकलाप सं केत नं. : २.५.8.1२

पररचर्

र्खचि जर्षिक: 22413

आ.ब. २०५१/२०५२ मा एकीकृत स्वास््र् व्र्वस्थापन सूचना प्रर्ाली लागू
भए पिात स्वास््र् सेवाहरुको सूचनाहरु एकद्वार प्रर्ालीबाट उपलव्ध गररने
प्रावधान रहे को छ । आ.ब. २०७३/०७४ िे जर्ख जिल्लाबाट DHIS २
अनलार्िन सफ्टवेर्रमा प्रनतवेिन प्रर्वि गने कार्ि र्ुरु गररएको हो । सोही

आ.ब. मा प्रत्र्ेक जिल्ला िन / स्वास््र् कार्ािलर्का त्र्ाङ्क अनधकृत र
सहार्कहरूलार्ि

र

सरकारी

अस्पतालमा

कार्िरत

मेनडकल

रे कडिर

अनधकृतहरुलाई DHIS 2 सम्बन्त्धी तानलम प्रिान गरी सर्कएको छ। गत

आ.ब.२०७८/७९ सम्ममा सबै स्थानीर् तहका स्वास््र् सं र्ोिकहरूलार्ि
DHIS-2, HMIS, e-LMIS सम्बन्त्धी तानलम प्रिान गरी अनलार्िनबाट प्रनबि गने
कार्ि भईरहे कोले HMIS, LMIS, e-LMIS सम्बन्त्धी सूचना प्रर्वि गनि र सूचना
व्र्वस्थापनलाई सुदृढ गनि करारमा िनर्जि भनाि गरी पररचालन गनि र्ो
कार्िक्रम राजर्खएको छ ।
उद्देश्र्

स्वास््र् क्षेरमा प्रर्ोग हुने HMIS, DHIS 2 Platform/LMIS मार्ित स्वास््र्

सूचना सम्बन्त्धी कार्िको व्र्वस्थापन गनिका लानग र्ोग्र्ता र िक्षताका
आधारमा िनर्जि भनाि गनुि र्स कार्िक्रमको प्रमुर्ख उद्देश्र् हो। उि
िनर्जिले गने मुख्र् कार्िक्रमहरू तपनसल बमोजिम रहे का छन्

अपेजक्षत प्रनतर्ल

•

HMIS, DHIS-2/e-LMIS मा सूचना प्रर्वि गरी प्रनतवेिन तर्ार गने,

•

E-Governance मा सहर्ोग पुर्ािउने कार्ि,

•

सूचनालार्ि र्ोिना ननमािर्मा सहर्ोग पुर्ािउने

•

गुर्स्तरीर् स्वास््र् सूचना प्रर्ालीको दिगो र्वकासमा टे वा पुर्ािउने ,

स्वास््र् सूचनाहरू HMIS, e-LMIS, DHIS-२ मा ननर्नमतपूर्ि र समर्

,

सीमानभर प्रर्वि हुनेछ
कार्ािन्त्वर्न

गने सामाजिक र्वकास मन्त्रालर्/ स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर् र िन/स्वास््र् सेवा
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ननकार्कार्ािलर्/

कार्ािलर्हरू

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा

HMIS, DHIS-२, e-LMIS प्रर्विी गनिका लानग करारमा िनर्जि नलन तपनसल
बमोजिमका कृर्ाकलापहरू गररनेछः
•

प्रचनलत आनथिक ऐन ननर्म, करार सेवा ननर्मावली अनुसार र्ैजक्षक
र्ोग्र्ता पुगेका िक्ष िनर्जि भनाि गनि सर्कने वा कार्ि सम्पािनका

आधारमा गत आ.ब.मा कार्िरत िनर्जिलाई नै ननरन्त्तरता दिन सर्कनेछ
।
•

प्रनतवेिन प्रर्वि सम्बन्त्धी अनभमुजर्खकरर् वा पुनताििगी गररनेछ,

•

उि िनर्जिलार्ि लानग िरवन्त्िी ररि वा आवश्र्क भएको स्थानमा
र्खटार्नेछ,

•

ननि करारमा नलर्एको िनर्जिले

ननर्नमत रूपमा प्रनतवेिन प्रर्वि

गनुप
ि नेछ,
•

HMIS, DHIS-२, e-LMIS को प्रनतवेिनलार्ि र्वश्लेषर् गरी पररर्ाममुजर्ख
र्ोिना ननमािर् गनिमा सहर्ोग गनुप
ि नेछ ।

सञ्चालन

गने

अनुमाननत नमनत

अबनध

र आ.ब. २०७9/80 नभर सञ्चालन गररने भएको हुाँिा करार िनर्जिलार्ि
प्रथम चौमानसक नभर नै छनौट गरी असार मसान्त्त २०80 सम्म पररचालन
गररनेछ।

बिेट बााँडर्ााँट

करारमा ननर्ुि गररएको िनर्जिलार्ि ननर्मानुसार पाररश्रनमक तथा सुनबधा
उपलब्ध गराउने

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

र्ोग्र्ता पुगेका िक्ष िनर्जिको करार ननर्ुजि भएको

२.

र्क्रर्ाकलापको नामः स्वस्थ िीवनर्ैली र स्वस््र् बानी ब्र्बहार सम्बन्त्धी
र्वद्यालर् तथा समुिार्मा अनभर्ान

कृर्ाकलाप संकेतः २.६.४.१५
पररचर्

र्खचि जर्षिक: २२५१२

स्वस््र् िीवनर्ैली तथा सामाजिक ब्र्बहारको ज्ञान तथा सचेतना दिनको लानग
समुिार् स्तरमा सरोकारवाला तथा र्वद्यालर्स्तरमा उिाहरर्हरु पेर् गनि सक्ने
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उमेरका

र्कर्ोर

र्कर्ोरी

सहभागी

गराई

माननसहरुमा

रहेको

गलत

आननबानीका कारर् लाग्न सक्ने सने/नसने रोगहरुको बारे मा अनभर्ान
सं चालन गने ।
उद्देश्र्

र्वद्यालर्

तथा

समुिार्स्तरमा

स्वस्थ

िीवनर्ैली

स्वस््र्

बानी

ब्र्बहार

रुपान्त्तरर् गने।
अपेजक्षत प्रनतर्ल

लजक्षत बगि (र्कर्ोर/ र्कर्ोरी) तथा समुिार्को ज्ञान, धारर्ा र ब्र्बहारमा
पररवतिन हुनेछ।

कार्ािन्त्वर्न

गने िन/ स्वास््र् सेवा कार्ािलर्

कार्ािलर्/ ननकार्
सञ्चालन प्रर्क्रर्ा

अद्यावनधक स्वास््र्का सूचकहरुको आधारमा बर्ढ भन्त्िा बर्ढ िनसं ख्र्ालाई
समेटने गरी र्वद्यालर्/समुिार्स्तरमा १ दिने स्वस्थ िीवनर्ैली, ब्र्बहार
पररवतिन

सं चार

बेर्ाईिाहरु

र

िस्तैः

सुनति सेवन

र्सको

ननर्न्त्रर्

र

का

र्सका हानीहरु, मदिरा सेवनका
साथै

स्वस्थ

पानी,

व्र्जिगत

र

वातावरजर्र् सरसर्ाई, पोषर्र्ुि र्खाना तथा र्सको महत्व र नबनभन्न सने तथा
नसने रोग आदिको बारे मा प्रिर्िनी, कक्षा सं चालन तथा अन्त्र् तररकाबाट
स्वास््र् जर्क्षा प्रिान गरी र्वद्यालर् तथा समुिार् स्तरमा छलर्ल तथा
अन्त्तरर्क्रर्ा गने।
सञ्चालन गने अबनध र तोर्कएको चौमानसक नभर
अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

ननर्मानुसार र्खचिको लागत अनुमान बनाई कार्ािलर् प्रमुर्ख प्रमाजर्त गरी
कर्ािली र्खचि मापिण्डको अनधनमा रही र्खचि जर्षिकको बिेटबाट ।

सन्त्िभि सामग्री

रोग ननर्न्त्रर् सम्बन्त्धी ननिे जर्काहरू, र्खानेपानी तथा सरसर्ाई सम्बन्त्धी
ननिे जर्काहरु, स्वास््र्सं ग सम्बजन्त्धत नबनभन्न नीनत, प्रचनलत कानून तथा र्खचि
सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

मानथ उल्लेजर्खत नबषर्हरुको प्रस्तुनतकरर् वा

श्रब्र्दृष्र् सामग्रीहरु तर्ार पारी

लजक्षत बगिलाई उपजस्थत गराई कार्ि सं चालन गने ।
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३.

कृर्ाकलापको नाम: Road Traffic Accident सं क्रनमत सचेतना तथा
अनभमुजर्खकरर् (ट्रार्र्क प्रहरी एवं अन्त्र्को समन्त्वर्मा)

कृर्ाकलाप संकेत M२.६.५.२
पररचर्

र्खचि जर्षिक M २२५१२

सडक उपर्ोग गने सबै िना िसमा पैिल र्हड्ने ,सार्कल चलाउने ,गाडी
चलाउने र्ा सावििननक र्ातार्ातका साधन चलाउनेहरू सडक िुघट
ि नामा परी
चोटपटक लाग्ने र मृत्र्ु समेत हुने अवस्थालार्ि सडक िुघट
ि ना भननन्त्छ ।
हरे क दिन सडक िुघट
ि नामा परी अनधक सं ख्र्ामा र्ारु, सवारी चालक तथा
सडक र्ारीको समेत अंगभं ग हुने र मृत्र्ु समेत हुने समस्र्ा अनधक मारामा
बढ्िै गएको छ । र्स्ता िुघट
ि ना हुने नबनभन्न कारर्हरु मध्र्े प्रमुर्ख कारर्
ट्रार्र्क ननर्मका बारे मा िानकारी नहुन ु पनन हो त्र्सै ले सवारी िुघट
ि नाबाट
चालक िे जर्ख र्ारुसम्मलार्ि बचाउन सवारी िुघट
ि ना सम्बन्त्धी सचेतना कार्िक्रम
राजर्खएको छ ।

उद्देश्र्

ट्रार्र्क ननर्महरूको बारे मा िानकारी गरार् र्ातार्ात िुघट
ि ना न्त्र्ुननकरर् गने
।

अपेजक्षत प्रनतर्ल

सडक िुघट
ि ना न्त्र्ुननकरर् भर् घार्ते तथा मृत्र्ु िर घट्ने ।

कार्ािन्त्वर्न गने ननकार्

िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्

सं चालन प्रर्क्रर्ा

ाँ समन्त्वर् गरी १ दिने सचेतना कार्िक्रम सं चालन
ट्रार्र्क प्रहरी कार्ािलर्सग
गने।

सञ्चालन

गने

अबनध

र तोर्कएको चौमानसक नभर

अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

तर्ारी बैठक भत्ता र्खािा स्टे र्नरी सहिकताि भत्ता, र्ातार्ात र्खचि

सन्त्िभि सामग्री

ट्रार्र्क ननर्मसं ग सम्बजन्त्धत नबनभन्न सन्त्िभि सामग्री, ट्रार्र्क सं केतहरु, सवारी
चालक अनुमनत सम्बन्त्धी नीनत ननर्महरु, प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी
मापिण्डहरु ।
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अनुगमनको सूचक

४.

कार्िक्रमको सम्पन्न प्रनतबेिन

कृर्ाकलापको नाम: एच.एम.आर्.एस. त्र्ाङ्क भेररर्र्केर्न तथा र्लोअप
नमर्टङ

कृर्ाकलाप सं केत: २.७.२२.११२

पररचर्

र्खचि जर्षिक: २२५२२

त्र्ाङ्कलार्ि आधार बनाएर नीनत ननमािर् तथा र्ोिना तिुम
ि ा लगार्तका
महत्वपूर्ि कामहरू गररने भएकाले र्सको र्वश्वसननर्ता र र्ुद्धता अपररहार्ि
हुन्त्छ त्र्सै ले ननर्नमत रुपमा त्र्ाङ्कको अध्र्र्न अनुगमन, स्थलगत अनुजर्क्षर्
र र्ुर्द्धकरर् गनुि अत्र्ावश्र्क हुने भएकाले र्ो कार्िक्रम राजर्खएको हो ।

उद्देश्र्

ननर्नमत सूचना व्र्वस्था प्रर्ाली सुदृर्ढकरर् गने ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल

गुर्स्तरीर् त्र्ाङ्कमा अधाररत र्ोिना तिुम
ि ा ।

कार्ािन्त्वर्न गने कार्ािलर् िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्
र ननकार्
सं चालन प्रर्क्रर्ा

•

ररपोर्टिङको अवस्था कमिोर भएका र त्र्ाङ्क एकरूपतामा समस्र्ा भएका
स्वास््र् सं स्थाहरू पर्हचान गरी ररपोर्टिङ तथा अनभलेर्ख र्मेट अनुसारको
गुर्स्तरीर्ता र एकरूपताको लेर्खािोर्खा गने।

•
सञ्चालन

गने

अबनध

कार्िस्थल अनुजर्क्षर् तथा पृष्ठपोषर् प्रिान गने ।

र तोर्कएको चौमानसक नभर

अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

र्ातार्ात र्खचि, र्खािा, स्टे र्नरी र िै .भ्र.भत्ता, मसलन्त्ि ननर्मानुसार

सन्त्िभि सामग्री

एच.एम.आर्.एस.
भेररर्र्केसन

सम्बन्त्धी

सम्बन्त्धी

ननिे जर्का,

मापिण्डहरु ।
अनुगमनका सूचक

HMIS प्रनतवेिनको गुर्स्तर
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सं र्ोनधत

TOOLS ,

प्रचनलत

कानून

र्मि र्रमेट,
तथा

र्खचि

त्र्ाङ्क
सम्बन्त्धी

५.

कृर्ाकलापको नाम: भ्र्ाजक्सन स्टोर तथा सब स्टोर तथा कोल्ड चेन व्र्वस्थापन

कृर्ाकलाप सं केतः २.७.२२.११८/ २.७.२२.६३

र्खचि जर्षिकः

२२५२२

भ्र्ाजक्सनलाई सुरजक्षत रार्खी र्वतरर् तथा प्रर्ोग सम्म पुर्ािउनको लानग
भ्र्ाजक्सन स्टोर तथा सव स्टोरहरुमा अनत आवश्र्कीर् रार्ष्ट्रर् मापिण्डहरुका

पररचर्

आधारमा व्र्वस्थापन गनुपने हुन्त्छ ।
जिल्ला भ्र्ाजक्सन स्टोरको तथा पार्क पने स्थानको सव स्टोर व्र्वस्थापन हुने

उद्देश्र्

।

अपेजक्षत प्रनतर्ल

र्र्ेजक्टभ भ्र्ाजक्सन मापिण्डहरु पुरा भएको हुनपु ने ।

कार्ािन्त्वर्न गने ननकार्

िन/स्वास््र् सेवा कार्िलर्हरु तथा प्रिे र् स्वास््र् आपूनत केन्त्र
•

जिल्लाका भ्र्ाजक्सन स्टोर तथा स्थानीर् तहका सव स्टोरमा रहे का
कोल्डचेन सामग्रीहरु लगार्त रे र्िजिरे टर िेनेरेटरको सामान्त्र् ममित तथा

आवश्र्क कोल्डचेन सामग्रीहरु िस्तै र्ोम ्र्ाड,जिपलग समेत र्खररि गनि
सर्कने ।
•

हुम्ला, मुग,ु डोल्पा िस्ता स्थानहरुमा सिरमुकामबाट भ्र्ाजक्सन आपूती
ाँ च
गिाि कदठनाई हुने हुिााँ सडकको पह
ु रार्ष्ट्रर् सडक सं िालमा भएका तथा
कोल्डचेन

व्र्वस्थापन

गनि सक्ने

स्थानीर्

ननकार्

सं ग

सम्झौतागरी

कोल्डचेन सव सेन्त्टर व्र्वस्थापन गनि सर्कने छ। सोका लानग स्थानीर्

सं चालन प्रकृर्ा

तहले र्ोकल पसिन तोक्ने, भौनतक पूवािधार व्र्वस्थापन गने र आसपासका
स्थानीर् ननकार् वा स्वास््र् सं स्थाहरुसं ग प्रभावकारी समन्त्वर् गनुि पनेछ
भने स्वास््र् कार्ािलर् वा ननिे र्नालर्ले र्खोप सम्बन्त्धी सम्पूर्ि तानलम
दिने, ननर्नमत र्खोप व्र्वस्थापन गरीदिने र आवश्र्क बिेट उपलब्ध
गराउनु पनेछ।
•

जिल्लाको बिेटवाट कार्ि सम्पािन अभाव भएमा प्रिे र् स्वास््र् आपूनति
केन्त्रलाई अनुरोध गने ।

सञ्चालन

गने

अबनध

र तोर्कएको चौमानसक नभर

अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट
सन्त्िभि सामग्री

ममित तथा र्खररिका लानग आवश्र्कता अनुसार बााँडर्ााँट गने ।
र्नभएम मापिण्ड ननिे जर्का, पररवार कल्र्ार् महार्ार्खा ननिे जर्का तथा प्रतनलत
साविजिनक र्खररि ऐन वमोजिम ।
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अनुगमन सूचक
६.

कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेिन

कृर्ाकलापको नामः वातावरर्ीर् तथा पेर्ागत स्वास््र् र सरसर्ाई (पानी
र्ुर्द्धकरर्, हातधुने प्रबद्धिन र्ोहोर मैला ब्र्बस्थापन र िलवार्ु पररवतिन)
सम्बन्त्धी सचेतना कार्िक्रम

कृर्ाकलाप सं केतः २.७.२२.१२१

पररचर्

र्खचि र्ीषिकः २२५२२

पानी तथा र्ोहोरिन्त्र् रोगहरुको बढी िोजर्खममा रहेका समुिार्लाई लजक्षत
गरी वातावरर्ीर् तथा पेर्ागत स्वास््र्को वारे मा िानकारी गराउनुका साथै
ब्र्जिगत सरसर्ाई, समुिार्को सरसर्ाई, िल वार्ु पररवतिन र्त्र्ािीको
बारे मा िनचेतना र्ैलाउन अनभप्रेररत गनि र्ो कार्िक्रम राजर्खएको छ।

उद्देश्र्

वातावरर्ीर्, िल वार्ु पररवतिन तथा पेर्ागत स्वास््र्को बारे मा समुिार्लाई
िानकारी गराई सम्भार्वत िोजर्खमहरुको बारे मा िानकारी गराउने।

अपेजक्षत प्रनतर्ल

समािको

वातावरर्ीर्

सरसर्ाईका

साथै

ब्र्जिगत

सरसर्ाईमा

सुधार

आउने।
कार्ािन्त्वर्न

गने िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्

कार्ािलर्/ननकार्
स्वास््र् सेवाको पहुाँच तथा अन्त्र् बाताबरर्ीर् तथा पेर्ागत स्वास््र् िोजर्खम

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा

समुिार् छनोट गरी सम्बजन्त्धत समुिार्को नजिकको स्वास््र् सं स्थाका स्वास््र्
कमीहरु, म.स्वा.से., आमासमूह र सरोकारवालाहरु सर्हतको २५ िे जर्ख ३०
िना को सहभागीता अन्त्तरर्क्रर्ा, सचेतना तथा केही प्रर्ोगात्मक अभ्र्ासहरु
गराई कार्िक्रमको श्रोतव्र्जि तथा अन्त्र् स्वास््र्कमीले सहिीकरर् गनिका
लानग सं म्भव भए Power Point Presentation सो नभएमा फ्लेक्स ब्र्ानरबाट
प्रस्तुनतकरर् गनुप
ि ने छ ।
सञ्चालन

गने

अबनध

र तोर्कएको चौमानसक नभर

अनुमाननत नमनत
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बिेट बााँडर्ााँट

ननर्मानुसार र्ातार्ात र्खचि, र्खािा, स्टे र्नरी, िै .भ्र.भ र मसलन्त्ि

सन्त्िभि सामग्री

वातावरर्ीर् तथा पेर्ागत सरसर्ाई, िलवार्ु पररवतिन सम्बन्त्धी नबनभन्न
सामग्री, ब्रोसर, पम्पलेट तथा अन्त्र् सन्त्िभि सामग्रीहरु

अनुगमन सूचक

७.

कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेिन

कृर्ाकलापको नामM महामारी तथा सं क्रामक रोगहरुको रोकथाम, ननर्न्त्रर्,
व्र्वस्थापन तथा सचेतना कार्िक्रम

कृर्ाकलाप संकेत M २.७.२२.१९२
पररचर्

र्खचि जर्षिक M २२५२२

जिल्ला तथा स्थानीर् स्तरमा िे जर्खन सक्ने सं क्रामक रोगहरु िस्तैः पानीबाट
सने सरुवा रोगहरु; झाडापर्खाला, है िा, टाईर्ार्ड तथा स्वासप्रस्वासबाट सने
सं क्रामक रोगहरु िस्तैः मौसमी रुघार्खोकी, ईन्त्फ्लून्त्िा, िािुरा तथा र्स्तै
प्रकारका अन्त्र् रोगहरुको बारे मा स्थानीर्स्तरमा सचेतना र्ैलाउनका लानग र्ो
कार्िक्रम राजर्खएको हो ।

उद्देश्र्

महामारीिन्त्र् सं क्रामक रोगहरुलाई ननर्न्त्रर्, न्त्र्ुननकरर्का तथा व्र्वस्थापन
गनिकालानग समुिार्स्तरमा िनचेतना र्ैलाउने ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न

स.क्रामक रोगहरुको सं क्रमर् िरमा कमी भएको सुननितता हुने ।
गने िन/स्वास््र् कार्ािलर्ले

कार्ािलर्/ननकार्
सञ्चालन प्रर्क्रर्ा

•

सचेतना कार्िक्रमका लानग लजक्षत समुहको छनौट गने।

•

एउटा समूहमा कम्तीमा २० िे जर्ख २५ िना सहभागीको बीचमा श्रब्र्दृश्र् सामग्री प्रस्तुनतकरर् गररने ।

•

कार्िक्रम नबर्ेष गरी अन्त्तरर्क्रर्ात्मक वा छलर्ल केन्त्रीत गराउनुपने ।

सञ्चालन गने अबनध र तोर्कएको चौमानसक नभर
अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

ननर्मानुसार र्ातार्ात र्खचि, र्खािा, स्टे र्नरी, िै .भ्र.भ र मसलन्त्ि

119 | बार्षिक कार्िक्रम सञ्चालन ननिे जर्का २०७९/८०

सन्त्िभि सामग्री

रोग ननर्न्त्रर् सम्बन्त्धी अद्यावनधक ननिे जर्काहरू, प्रचनलत कानून तथा र्खचि
सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

८.

कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेिन

कृर्ाकलापको नाम: MPDSR कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न तथा सनमक्षा

कृर्ाकलाप सं केतः २.७.५.८३, २.७.२२.२०७

र्खचि जर्षिकः २२५२२

नेपालमा मातृ तथा पेररनेटल मृत्र्ुिर उच्च रहेको र त्र्समा पनन कर्ािली
प्रिे र्मा अन्त्र् प्रिे र् भन्त्िा मृत्र्ुिर उच्च रहे का छ । मातृ तथा पेररनेटल

मृत्र्ुको पर्हचान गरी त्र्सको सनभिलेनस तथा प्रनतकार्ि गनि अत्र्ावश्र्क छ

पररचर्

। हाल कर्ािली प्रिे र्मा अस्पताल तथा समुिार्स्तरमा भएको मृत्र्ुको

त्र्ाङ्कको र्वश्लेषर् गरी मातृ तथा नविात जर्र्ु मृत्र्ुिर न्त्र्ुननकरर् गनि
अत्र्ावश्र्क भएको हुाँिा र्ो कार्िक्रम राजर्खएको हो ।

अस्पतालहरु तथा समुिार्मा मातृ मृत्र्ुको सं ख्र्ा र कारर् पर्हचान गरी

उद्देश्र्

सोको न्त्र्ुननकरर् गने ।
MPDSR कार्ि सं चालन ननििजर्काले ननिे र्न गरे बमोजिम अस्पताल तथा
समुिार् तहमा हुने सबै मातृ तथा पेररनेटल मृत्र्ुको पर्हचान, सुजचनतकरर्
तथा समीक्षा भै आगामी दिनमा त्र्स्तै प्रकृनतको कारर्ले अन्त्र् मृत्र्ु हुन

अपेजक्षत प्रनतर्ल

नदिई गुर्स्तर सुधारका कार्ि सं चालन गरी मातृ तथा पेररनेटल मृत्र्ुमा कनम
भएको हुनेछ ।
कार्ािन्त्वर्न गने कार्ािलर्
र ननकार्

िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू
स्वीकृत

कार्िर्ोिना

तथा

MPDSR

कार्ि

संचालन

ननििजर्का

अनुसार

अनभमुजर्खकरर्, कार्ािन्त्वर्न तथा सनमक्षा गने।

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा

सामाजिक र्वकास मन्त्रालर् र स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर्सं ग समन्त्वर् गरी
सं चालन गने।

सञ्चालन

गने

अनुमाननत नमनत

अवनध

र

तोर्कएको चौमानसक नभर

बिेट बााँडर्ााँट

ननर्मानुसार र्ातार्ात र्खचि, र्खािा, स्टे र्नरी, िै .भ्र.भ र मसलन्त्ि

सन्त्िभि सामग्री

MPDSR कार्ि सं चालन ननििजर्का तथा प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी
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मापिण्डहरु ।
कार्िक्रम प्रनतवेिन, मातृ मृत्र्ु, पेररनेटल मृत्र्ुको त्र्ाकं अपडेट, HMIS,

अनुगमन सूचक

९.

MPDSR online entry भएको प्रनतवेिन

कृर्ाकलापको नामः Emerging/Re-emerging रोगहरुको स्थानीर् तहमा
अनभम'जर्खकरर्

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.२०९
पररचर्

र्खचि र्ीषिकः २२५२२

पनछल्लो चरर्मा माननसमा आएको पररवनतित िीवनर्ैली, वातावरर्मा तथा
िलवार्ुमा आएको प्रनतकुल पररवतिनका तथा अन्त्र् कारर् नबनभन्न नर्ााँ
आगन्त्तुक रोगहरु िस्तैः डें ग्ु वरो, जचकनगुननर्ा, स्क्रबटाईर्स, र्बोला, ले्टो
स्पाईरोनसस, मर्ङ्कपक्स र पुनरागमन भएका रोगहरु िस्तैं औलो, कालािार
आदिका

बारे मा

पानलकास्तरमा

कार्ि

गने

स्वास््र्कमी

तथा

अन्त्र्

कमिचारीहरुका लानग अनभमुजर्खकरर् गनि र्ो कार्िक्रम राजर्खएको हो ।
उद्देश्र्

नव आगन्त्तुक तथा पुनरागमन भएका रोगहरुको पररचर्, जचन्त्ह, लक्षर्हरु,
रोकथाम, ननर्न्त्रर् तथा व्र्वस्थापनका बारे मा अनभमुजर्खकरर् गने ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल

नव

आगन्त्तुक

तथा

पुनरागमन

रोगहरुको

बारे मा

स्थानीर्

तहका

स्वास््र्कमीहरुको ज्ञान, सीप र धारर्ामा पररवतिन आउने ।
कार्ािन्त्वर्न

गने िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्

कार्ािलर्/ननकार्
सञ्चालन प्रर्क्रर्ा

मानथ उल्लेजर्खत रोगहरुको िोजर्खमको सम्भावना बढी भएका पानलका तथा सो
अन्त्तरगतिका स्वास््र् संस्थामा कार्िरत स्वास््र्कमी, प्रर्ोगर्ालाकमी साथै
अन्त्र् कमिचारी तथा मर्हला स्वास््र् स्वर्ं सेर्वकाहरुका लानग अनभमुजर्खकरर्
कार्िक्रम सं चालन गने ।

सञ्चालन

गने

अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

अवनध

र

तोर्कएको चौमानसक नभर
ननर्मानुसार िै .भ्र.भ.,सहिकताि भत्ता, र्खािा, स्टे र्नरी तथा नबनबध आदि
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सन्त्िभि सामग्री

नबनभन्न नवआगन्त्तुक तथा पुनरागमन भएका रोग सम्बन्त्धी आनधकाररक
सामग्रीहरु, रोग ननर्न्त्रर् सम्बन्त्धी अद्यावनधक ननिे जर्काहरू, प्रचनलत कानून
तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु । ।

अनुगमन सूचक

कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेिन

कृर्ाकलापको नाम: क्षर्रोग मोडुलर तानलम २ व्र्ाच र कुष्ठरोग वेनसक

१०.

तानलम १ व्र्ाच
कृर्ाकलाप संकेत M२.७.२२.२१७

र्खचि जर्षिक M २२५२२

क्षर्रोग तथा कुष्ठरोगको उपचार र व्र्वस्थापनका र्वनध र प्रर्क्रर्ाहरू

पररचर्

पररवतिन

भर्रहे को

र

स्वास््र्

सं स्थाहरूमा

नर्ााँ

ननर्ुि

भर्ि

आएका

स्वास््र्कमीहरूले उपचार र व्र्वस्थापन सम्वन्त्धी तानलम नपाएको अवस्थामा
उपचार र व्र्वस्थापनमा समस्र्ा हुन िाने भएकाले उनीहरूलार्ि लजक्षत गरी
क्षर्रोग मोडुलर र कुष्ठरोग बेनसक सम्बन्त्धी तानलमको कार्िक्रम राजर्खएको हो
।
उद्देश्र्

नर्ााँ ननर्ुि तानलम नपाएका स्वास््र्कमीहरूलार्ि तानलम दिर् िक्ष बनाउने

अपेजक्षत प्रनतर्ल

क्षर्रोग र कुष्ठरोगको वेनसक तानलम नलए पनछ उपचार र व्र्वस्थापन सहि
हुने ।

कार्ािन्त्वर्न गने ननकार्
सञ्चालन

गने

अनुमाननत नमनत
सं चालन प्रर्क्रर्ा

अवनध

िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्
र

तोर्कएको चौमानसक नभर
•

जिल्लामा तानलम नपाएका नर्ााँ ननर्ुि स्वास््र्कमीहरूको सूची तर्ार
पाने । सम्बजन्त्धत पानलकाको स्वास््र् र्ार्खा तथा स्वास््र् सस्थासाँग
समन्त्वर् गरी तानलमको स्थान, नमनत र सहभागी सं ख्र्ाको ननजित गने ।

•
बिेट बााँडर्ााँट

तानलम सञ्चालन गने ।

र्ातार्ात र्खचि , स्टे र्नरी र्खािा, तानलम सामग्री , श्रोत व्र्जि सहिकताि
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भत्ता/िै ननक भ्रमर् भत्ता
सन्त्िभि सामग्री

रार्ष्ट्रर् क्षर्रोग केन्त्रको सार्वकको ननिे जर्काका साथै प्रचनलत कानून तथा
र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमनको सूचक

११.

कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेिन

कृर्ाकलापको नाम: िनताको स्वास््र् परीक्षर् अनभर्ान सञ्चालन गरी

िनस्वास््र् प्रोर्ार्ल तर्ार गने
कृर्ाकलाप संकेतः२.७.२२.२२९

पररचर्

र्खचि जर्षिकः २२५२२

कर्ािली प्रिे र्का लजक्षत समुिार्मा बार्षिक रुपमा स्वास््र् परीक्षर् गरी
सम्भार्वत िर्टल स्वास््र् समस्र्ा समर्मै स्वास््र् अवस्था पर्हचान गरी
त्र्सको प्रोर्ाईल तर्ार गनिका लानग र्ो कार्िक्रम राजर्खएको हो ।

उिे श्र्
अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न गने कार्ािलर्
र ननकार्

रोगहरूको िााँच गरी लजक्षत वगिको स्वास््र् अवस्थाको प्रोर्ार्ल तर्ार गने
।
सम्भार्वत िर्टल रोगको समर्मै पर्हचान गरी त्र्सको रोकथाम, ननर्न्त्रर्
तथा व्र्वस्थापनका लानग उपर्ोगी हुने ।
िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू
•

बार्षिक बिेट तथा कार्िक्रममा स्वास््र् पररक्षर् समावेर् गरे का तथा
लागत साझेिारी गनि र्च्छु क स्थानीर् तहसं ग सहकार्ि गने ।

•

स्थानीर् तहसं ग उपलब्ध स्वास््र् सं स्थाहरुका िनर्जि पररचालन गरी
बार्षिक

एक

पटक

४०

बषि भन्त्िा

मानथका

ब्र्जिहरुको

Blood

Pressure, Blood Sugar, RFT, LFT लगार्तका पररक्षर्हरु गरी
िर्टलताको सं केत भएकाहरुको छनौट गरी थप पररक्षर्का लानग प्रेषर्

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा

गने ।
•

छनौट भएका लजक्षत समुहको स्वास््र् िााँच सम्बन्त्धी र्वस्तृत कार्िर्ोिना,
स्वास््र् िााँचको कार्ितानलका, स्वास््र्कमी पररचालन, त्र्ाङ्क सं कलन,
अनभलेर्ख तथा त्र्सको प्रोर्ाईल तर्ार गरी सावििननक गररनेछ ।
र्ो कार्िक्रम सञ्चालन गिाि सामाजिक नबकास मन्त्रालर्, स्वास््र् सेवा
ननिे र्नालर्, िनस्वास््र् प्रर्ोगर्ालासं ग समन्त्वर् गनुप
ि ने ।
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सञ्चालन

गने

अवनध

अनुमाननत नमनत

र

तोर्कएको चौमानसक नभर
तर्ारी बैठक, जचर्कत्सक/स्वास््र्कमीका लानग िै .भ्र.भ तथा सं र्ोिन र्खचि,

बिेट वााँडर्ााँट

पररक्षर्का लानग आवश्र्क पने ग्लुकोनमटर, र्कट तथा र्कटिन्त्र् सामग्रीहरु

सन्त्िभि सामाग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

स्वास््र् प्रोर्ार्ल प्रनतवेिन, समन्त्वर् बैठकका ननर्िर्हरु

१२.

र्खररि गनि सर्कने । स्वीकृत कार्िक्रम अनुसार बिेटको बााँडर्ााँट

कृर्ाकलापको नाम: प्रकोप महामारी ननर्न्त्रर्का लानग प्रिे र् र जिल्लामा

आर.आर.र्ट. पररचालन
कृर्ाकलाप संकेत M २.७.२२.३६/ २.७.५.३८/२.७.२२.४४४

पररचर्

र्खचि जर्षिक M २२५२२

अन्त्र् प्रिे र् भन्त्िा कर्ािली भौगोनलक नबकटता भएको प्रिे र् हो । र्हाको
मौसम तथा भौगोनलक नबनबधताका कारर् समर्, स्थान र पररवेर् अनुसार
नबनभन्न प्रकोप, नबपद् तथा महामारी आदिको समर्मा पूवि तर्ारी तथा तत्काल
प्रनतकार्ि गनि र्ो कार्िक्रम राजर्खएको हो।

उद्देश्र्

महामारी तथा नबपद्बाट हुन सक्ने सम्भार्वत क्षनतको समर्मै न्त्र्ूनीकरर् तथा
व्र्वस्थापन गने।

अपेजक्षत प्रनतर्ल

प्रिे र्स्तरका सबै जिल्ला, पानलका र समुिार्मा पूवि तर्ारी तथा प्रनतकार्ि
मार्ित सम्भावीत महामारी ननर्न्त्रर् तथा ब्र्बस्थापन हुने ।

कार्ािन्त्वर्न

गने िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्, मेहलकुना अस्पताल सुर्खेत ।

कार्ािलर्/ननकार्
सञ्चालन प्रर्क्रर्ा

सं चालन प्रर्क्रर्ा ननम्नानुसार हुने छ।
१. पूवि तर्ारी बैठक तथा समन्त्वर् बैठकहरु गने ।
२. आवश्र्क औषधी तथा उपकरर् र्खररि गने ।
३. प्रकोप ब्र्बस्थापनका लानग RRT पररचालन गने ।
४. जिल्लास्तरको र्वपद् प्रनतकार्ि र्ोिना बनाई सोही र्ोिना अनुसार काम

गने
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५. प्रनतबेिन सामाजिक र्वकास मन्त्रालर् र स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर्मा पेर्

गने।
सञ्चालन

गने

अवनध

अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

र

तोर्कएको चौमानसक नभर
बैठक भत्ता, औषधी र्खररि, गाडीभाडा, िै .भ्र.भ., एम्बुलेन्त्स पररचालन, सं चार
र्खचि, ममित, ईन्त्धन तथा आवश्र्कता अनुसार अन्त्र् र्खचि र्स जर्षिकमा भएको
रकम ननर्मानुसार र्खचि गने ।

सन्त्िभि सामग्री

आर. आर. र्ट पररचालन सम्बन्त्धी ननिे जर्का, प्रचनलत कानून तथा र्खचि
सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

१३.

नबपद् पूवत
ि र्ारी प्रनतकार्ि र्ोिना तथा बैठक, समीक्षा तथा ननर्िर्हरु

कृर्ाकलापको नाम: MNH road map २०३०/ANC to PNC

Continuum of Care/ PNC Home Visit कार्िक्रम सनमक्षा तथा अनभमुजर्खकरर्
तथा अनुगमन
कृर्ाकलाप सं केतः २.७.२२.३८४

र्खचि जर्षिकः २२५२२

सुरजक्षत मातृत्व तथा प्रिनन् स्वास््र् सेवाको सविव्र्ार्प पहुाँच र मर्हलाको
अनधकारलाई सुननजित र स्वास््र् सेवा प्रर्ालीलाई सुदृर्ढकरर्का लागी
पररचर्

स्वास््र् सेवा र्वभाग पररवार कल्र्ार् महार्ार्खाले Safe Motherhood and
Neonatal Health Roadmap 2030, २०७७ मा िारी गरे को छ ।िीवनचक्र
सैलीमा स्वास््र् सेवा सम्बोिन गनि अनभमुजर्खकर् कार्िक्रम सन्त्चालन गनि र्ो
कार्िक्रम रार्खीएको छ ।
Safe Motherhood and Neonatal Health Roadmap 2030, २०७७,

उद्देश्र्

Continuum of care (ANC to PNC) र सुरजक्षत गभिपतन सेवा कार्िक्रम
व्र्वस्थापन तथा कार्िक्रम ननिे जर्का २०७८ बारे अनभमुजर्खकरर् गने ।
र्ोन तथा प्रिनन् स्वास््र् सेवा िस्तै सुरजक्षत मातृत्व सेवा बढे न ु , CPR बढ्नु

अपेजक्षत प्रनतर्ल

,सुरजक्षत गभिपतन सेवा र्कर्ोरर्कर्ोरी सेवा को प्रर्ोग बर्ढ मातृ मृत्र्ुमा कमी
आउने छ ।

कार्ािन्त्वर्न गने कार्ािलर्/ िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्
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ननकार्
Safe Motherhood and Neonatal Health Roadmap 2030, २०७७,
Continuum of care (ANC to PNC) र सुरजक्षत गभिपतन सेवा कार्िक्रम

सञ्चालन प्रकृर्ा

व्र्वस्थापन तथा कार्िक्रम ननिे जर्का २०७८ बारे अनभमुजर्खकरर्का गोष्ठीका
लानग ३ दिने ्र्ाकेि बनार्ि जिल्लामा पालीकाबाट MNH focal person र
स्वास््र् सं स्थाका ननसिङ कमिचारीहरुलाई अनभमुजर्खकरर् गने ।

सञ्चालन

गने

अनुमाननत नमनत

अवनध

र

तोर्कएको चौमानसक नभर
गाडीभाडा,

बिेट बााँडर्ााँट

िै .भ्र.भ.,

प्रजर्क्षक

भत्ता,

स्टे र्नरी,

मसलन्त्ि

सामग्री

तथा

आवश्र्कता अनुसार अन्त्र् र्खचि र्स जर्षिकमा भएको रकम ननर्मानुसार र्खचि
गने ।
Safe Motherhood and Neonatal Health Roadmap 2030, २०७७,

सन्त्िभि सामग्री

Continuum of care (ANC to PNC) र सुरजक्षत गभिपतन सेवा कार्िक्रम
व्र्वस्थापन तथा कार्िक्रम ननिे जर्का २०७८, प्रचनलत कानून तथा र्खचि
सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक
१४.

कार्ि सम्पन्न प्रनतवेिन

कृर्ाकलापको नाम: सुरजक्षत प्रसुनत सेवा नलिा िर्टलताको नन:र्ुल्क

व्र्वस्थापन तथा प्रेषर्
कृर्ाकलाप संकेत नं.: २.७.२२.३८६

र्खचि जर्षिक: २२५२२

सुरजक्षत मातृत्व तथा प्रिनन स्वास््र् अनधकार ऐन, २०७५ बमोजिम मातृत्व
तथा प्रिनन स्वास््र् से वालाई सुरजक्षत तथा गुण्स्तरीर् बनाउन अपररहार्ि
हुन्त्छ। प्रसुनत अवस्था वा सुत्केरी अवस्थामा कुनै िर्टलता िे र्खा परे मा
पररचर्

त्र्सता िर्टलता व्र्वस्थापन गनुि पििछ । कर्ािली प्रिे र्को नबद्यमान सुरजक्षत

मातृत्वको अवस्था तथा उच्च मातृ तथा नविात जर्र्ु मृत्र्ुिरमा न्त्र्ुन गनि
समर्मा नै िर्टलताको ननिान, व्र्वस्थापन गरी आमा तथा नविात जर्र्ुको
आकजस्मक अवस्थामा र्वर्ेषज्ञ स्वास््र् सं स्थामा नन:र्ुल्क प्रेषर् गनिका लानग
र्ो कार्िक्रम राजर्खएको हो ।

उद्देश्र्

आमा तथा नविात जर्र्ुको आकजस्मक अवस्थामा र्वर्ेषज्ञ स्वास््र् सं स्थामा
नन:र्ुल्क प्रेषर् गने
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आमा तथा नविात जर्र्ुको आकजस्मक अवस्थामा र्वर्ेषज्ञ स्वास््र् सं स्थामा
अपेजक्षत प्रनतर्ल

नन:र्ुल्क प्रेषर् भै समर्मा नै िर्टलताको व्र्वस्थापन हुने र मातृ तथा
नविात जर्र्ुको मृत्र्ुिरमा कनम आउने

कार्ािन्त्वर्न गने ननकार्

िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरु
प्रसुनत अवस्थामा िर्टलता भएका मर्हलाहरुको समर्मा नै पर्हचान गरी
नजिकको र्वर्ेषज्ञ स्वास््र् सं स्थामा प्रेषर् गने ।

सं चालन प्रकृर्ा

नजिकको र्वर्ेषज्ञ स्वास््र् सं स्थामा प्रेषर् गिाि लाग्ने र्ातार्ातको नन: र्ुल्क
व्र्वस्थापन गने।

सञ्चालन

गने

अवनध

र

अनुमाननत नमनत

चालु आ.ब. भरीमा
•

गने ।

बिेट बााँडर्ााँट

•

िर्टलता भएका मर्हलाहरुलाई प्रेषर् गिाि हुन आउने र्खचि ।

कर्ािली र्खचि मापिण्ड २०७५, सावििननक र्खररि ऐन २०६३, ननर्मावली

सन्त्िभि सामग्री

२०६४ ।

अनुगमन सूचक
१५.

प्रसुनत िर्टलता भएका मर्हलाहरुलाई आकजस्मक उपचारको व्र्वस्थापन

प्रेषर् भएकाहरूको र्ववरर् ।

कृर्ाकलापको नाम: औलो कालािार तथा र्कटिन्त्र् रोग सनमक्षा तथा

ननर्न्त्रर्
कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.३८८ र्खचि जर्षिकः २२५२२
सुर्खेत जिल्ला नभरका र्कटिन्त्र् रोगहरुको बढी प्रकोप रहे का समुिार्
पररचर्

लजक्षत केर् बेस सभे , र्खोि पड्ताल साथै अनसाईट कोजचङ र कार्िक्रमको
समीक्षाको लानग र्ो कार्िक्रम राजर्खएको हो ।

र्कटिन्त्र् रोगहरु (औलो, कालािार, डें ग ु र स्क्रब टाईर्स) को बषेनी
उद्देश्र्

महामारी भईरहने समुिार्लाई लजक्षत गरी केर्को अनुसन्त्धान, ननगरानी ,
केर्बेस सभे , समुिार्स्तरमा सचेतना कार्िक्रम र सनमक्षा समेत गने।

अपेजक्षत प्रनतर्ल

र्कटिन्त्र् रोगहरुको उपचार ब्र्बस्थापनका साथै ननर्न्त्रर् भएको हुनेछ ।

कार्ािन्त्वर्न गने कार्ािलर्

िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्, सुर्खेत ।

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा

र्कटिन्त्र् रोगबाट प्रभार्वत समुिार्को अनुगमन, केर्बेस सभे तथा सो

समुिार्मा अवजस्थत स्वास््र् सं स्थाका स्वास््र्कमीहरुलाई अनुजर्क्षर् र
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समुिार्लाई सचेतना र्ैलाउने समेतको कार्ि गने।
सञ्चालन

गने

अवनध

र

अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

स्वीकृत कार्िक्रम अनुसार बिेटको बााँडर्ााँट
स्वास््र् जर्क्षा सामग्री, उपचार ननिे जर्का, प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी

सन्त्िभि सामग्री

मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक
१६.

चालु आ.व. नभरमा

कार्ि सम्पन्न प्रनतवेिन

कृर्ाकलापको नाम: मातृ तथा बाल मृत्र्ु न्त्र्ुनीकरर् गनिका लानग िक्ष

िनर्जि उत्पािन तथा क्षमता अनभवृर्द्ध कार्िक्रम ( SBA/ Implant/ IUCD/
ASRH/ MA/ SA/ MPDSR/ EOC/ USG) लगार्त ब्र्वस्थापन
कृर्ाकलाप सं केतः 2.7.22.313

र्खचि जर्षिकः २२५२२

उच्च मातृ तथा नविात जर्र्ु मृत्र्ुिरमा कनम ल्र्ाउनका लानग कर्ािली
प्रिे र्का नबनभन्न स्वास््र् सं स्थाहरुमा स्थापना भएका बनथिङ सेन्त्टरका ननसिङ
पररचर्

तथा अन्त्र् स्वास््र् कमिचारीहरुलाई SBA/ Implant/ IUCD/ ASRH MA/
SA/ MPDSR/ EOC/ USG तानलम प्रिान गरर उननहरुको िक्षतामा अनभवृर्द्ध
ल्र्ाउनका लानग र्ो कार्िक्रम राजर्खएको हो ।

उद्देश्र्
अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न गने कार्ािलर्
र ननकार्

बनथिङ सेन्त्टरहरूमा कार्िरत ननसिङ तथा स्वास््र्कमीको क्षमता अनभवृर्द्ध गरी
मातृ तथा नविात जर्र्ु मृत्र्ुिरमा कमी ल्र्ाउने ।
बनथिङ सेन्त्टरहरूमा कार्िरत ननसिङ तथा स्वास््र्कमीको क्षमता अनभवृर्द्ध
भई मातृ तथा नविात जर्र्ु मृत्र्ुिरमा कमी आउने ।
िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू।
•

िक्ष प्रसुनतकमी नभएका बनथिङ सेन्त्टरमा कार्िरत ननसिङ तथा अन्त्र्
स्वास््र् कमिचारीहरुको छनौट गने

•
सञ्चालन प्रर्क्रर्ा

ननसिङ कमिचारीहरुलाई SBA/ Implant/ IUCD/ ASRH MA/ SA/
MPDSR/ EOC/ USG तानलम दिने र Implant सम्बन्त्धी तानलम अन्त्र्
स्वास््र्कमीहरुलाई समेत दिने

•

मानव सं र्ाधन नबकास केन्त्रसं गको समन्त्वर्मा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न गने
।
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सञ्चालन

गने

अवनध

र

अनुमाननत नमनत

तोर्कएको चौमानसक नभर
स्वीकृत कार्िक्रम अनुसार लागत अनुमान स्वीकृत गरी र्खचि गने ।

बिेट बााँडर्ााँट

SBA/ Implant/ IUCD/ ASRH MA/ SA/ MPDSR/ EOC/ USG सम्बन्त्धी

सन्त्िभि सामग्री

तानलम ननिे जर्का, प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेिन

कृर्ाकलापको नाम: स्वास््र् सम्बन्त्धी कार्िक्रमहरुको जिल्लास्तरीर्

१७.

सनमक्षा गोष्ठी
कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.४६०

र्खचि जर्षिकः २२५२२

स्वास््र् सम्बन्त्धी गत आ.ब.को कृर्ाकलापहरु तथा त्र्ाङ्कको लेर्खािोर्खा
पररचर्

गरी कमी कमिोरी औल्र्ाउन र सुधार गनि र्ो कार्िर्ाला गोष्ठी राजर्खएको
हो।
त्र्ाङ्क तथा कार्िक्रमहरुको र्वश्लेषर् मार्ित समस्र्ाहरु पर्हचान गरी

उद्देश्र्

समाधान गने ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल

समस्र्ाहरु पर्हचान गरी समाधानको कार्िर्ोिना बनेको हुनेछ ।

कार्ािन्त्वर्न गने कार्ािलर्
र ननकार्

िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू।
स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार स्थानीर् तहका स्वास््र् सं र्ोिक तथा सम्पूर्ि
सरोकारवालाहरु लाई सहभागी गराई सं चालन गने।

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा

सामाजिक र्वकास मन्त्रालर् र स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर्सं ग समन्त्वर् गरी
सं चालन गने।

सञ्चालन

गने

अनुमाननत नमनत
बिेट वााँडर्ाट
सन्त्िभि सामग्री
अनुगमन सूचक

अवनध

र

तोर्कएको चौमानसक नभर
कर्ािली प्रिे र्को र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्ड ननिे जर्का २०७५ अनुसार र्खचिको
बााँडर्ााँट कार्ािलर् प्रमुर्खबाट स्वीकृत गराउनुपनेछ ।

वार्षिक कार्िको HIMS/DHIS2 प्रनतवेिन, प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी
मापिण्डहरु ।
कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेिन
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कृर्ाकलापको नाम: Revised HMIS Tool सम्बन्त्धी अनभमुजर्खकरर्

१८.

कार्िक्रम
कृर्ाकलाप सं केत: २.७.२२.४६२

र्खचि जर्षिकः२२५२२

नीनत ननमािर् तथा त्र्मा आधाररत र्ोिना तिुम
ि ा गिाि त्र्ाङ्कलार्ि आधार

पररचर्

बनाई महत्वपूर्ि कामहरू गररने भएकाले र्सको र्वश्वसननर्ता र र्ुद्धता
कार्म गनि र्ो अनभमुजर्खकरर् कार्िक्रम राजर्खएको छ।

उद्देश्र्

ननर्नमत सूचना व्र्वस्था प्रर्ाली सुदृर्ढकरर् गने ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल

र्ोिना तिुम
ि ाका लानग गुर्स्तरीर् त्र्ाङ्क उपलब्ध भएको हुने।

कार्ािन्त्वर्न गने कार्ािलर्
र ननकार्

िन/स्वास््र्

सेवा कार्ािलर्हरू।

प्रनतवेिनको र त्र्ाङ्क एकरूपता ल्र्ाउनका लानग सं र्ोनधत HMIS Tools का
बारे मा स्थानीर् तहका स्वास््र् सं स्थामा कार्िरत सम्पुर्ि स्वास््र्कमीहरुलाई
सं चालन प्रर्क्रर्ा

तानलम उपलब्ध गराउने

तानलम उपलबध गराउाँिा स्वास््र् से वामा असर नपने गरी पालै पालो
तानलममा सहभानग गराउने

सञ्चालन

गने

अवनध

अनुमाननत नमनत

र

तोर्कएको चौमानसक नभर

बिेट बााँडर्ााँट

र्खािा, िै .भ्र.भ, स्टे र्नरी

सन्त्िभि सामग्री

सं र्ोनधत HMIS Tools, प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमनका सूचक

HMIS को त्र्ाङ्कको गुर्स्तर मापन प्रनतवेिन

१९.

कृर्ाकलापको नाम: स्वास््र्कमीको लानग र्ट. नब. मोडुलर तानलम

कृर्ाकलाप संकेत M२.७.५.१३९
पररचर्

र्खचि जर्षिक M २२५२२

क्षर्रोग उपचार र व्र्वस्थापनका र्वनध र प्रर्क्रर्ाहरू पररवतिन भर्रहे को र
स्वास््र् सं स्थाहरूमा नर्ााँ ननर्ुि भर्ि आएका स्वास््र्कमीहरूले उपचार र
व्र्वस्थापन सम्वन्त्धी तानलम नपाएको अवस्थामा उपचार र व्र्वस्थापनमा
समस्र्ा हुन िाने भएकाले उनीहरूलार्ि लजक्षत गरी क्षर्रोग मोडुलर सम्बन्त्धी
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तानलमको कार्िक्रम राजर्खएको हो ।
उद्देश्र्

नर्ााँ ननर्ुि तानलम नपाएका स्वास््र्कमीहरूलार्ि तानलम दिर् िक्ष बनाउने

अपेजक्षत प्रनतर्ल

क्षर्रोगको वेनसक तानलम नलए पनछ उपचार र व्र्वस्थापन सहि हुने ।

कार्ािन्त्वर्न गने ननकार्

िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्

सञ्चालन गने अवनध र
अनुमाननत नमनत

तोर्कएको चौमानसक नभर

सं चालन प्रर्क्रर्ा

•

जिल्लामा तानलम नपाएका नर्ााँ ननर्ुि स्वास््र्कमीहरूको सूची तर्ार
पाने । सम्बजन्त्धत पानलकाको स्वास््र् र्ार्खा तथा स्वास््र् सस्थासाँग
समन्त्वर् गरी तानलमको स्थान, नमनत र सहभागी सं ख्र्ाको ननजित गने ।

•
बिेट बााँडर्ााँट

तानलम सञ्चालन गने ।

र्ातार्ात र्खचि , स्टे र्नरी र्खािा, तानलम सामग्री , श्रोत व्र्जि सहिकताि
भत्ता/िै ननक भ्रमर् भत्ता

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेिन

२०.

कृर्ाकलापको नाम: क्र्ान्त्सर रोगका र्वपन्न र्वरामीहरूलार्ि र्ातार्ात

र्खचि
कृर्ाकलाप संकेतः ७.१.१.२

र्खचि जर्षिकः

२७१११

नेपाल सरकारले २०६७ साल िे जर्ख र्वपन्न नागररकहरुलार्ि लजक्षत गरी ८
प्रकारका
पररचर्

क्र्ान्त्सर

लगार्तका

कडारोगहरुको

उपचारमा

सहुनलर्त

रु

एकलार्ख सम्मको उपचार सहुनलर्त प्रिान गिै आएको छ । क्र्ान्त्सर
र्पनडत र्वरामीहरुलार्ि उपचार गररने अस्पताल सम्म पुग्न सहि बनाउन
र्ातार्ात र्खचि वापत राहत स्वरुप सहर्ोग गनि र्ो कार्िक्रम राजर्खएको छ ।

उद्देश्र्
अपेजक्षत प्रनतर्ल

•

र्वपन्न नागररकहरुलाई क्र्ान्त्सर रोगको उपचारमा सहर्ोग पुर्ािउने ।

•

क्र्ान्त्सरबाट प्रभार्वत

र्वरामीहरु

र्ातार्ात

र्खचिको

उपचारमा र्ढलाई नभई समर्मै उपचार पाउने ।
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कनमबाट हुने

कार्ािन्त्वर्न

गने

सामाजिक र्वकास मन्त्रालर् तथा मातहतका ननकार्हरु ।

कार्ािलर्/ ननकार्

•

र्वपन्न नागररकले स्थार्ी वसोवास भएको जिल्लाको स्थानीर् तहको
नसर्ाररस सर्हत र्ातार्ात र्खचिको मागको ननवेिन पेर् गनुि पने ।

•

ननवेिकले स्थानीर् ननकार्को पर सर्हत क्र्ान्त्सर रोग लागेको र
अस्पतालमा उपचाररत रहेको अस्पतालको पर पेर् गनुि पने ।

•

सञ्चालन प्रकृर्ा

र्ातार्ात

र्खचिको

औजचत्र्ताको

लानग

मन्त्रालर्का

प्रनतनननध,प्रिे स

अस्पतालका प्रनतनननध र स्वास््र् ननले र्नालर्का प्रनतनननध सर्हतको

सनमनतले औजचत्र्ताको आधार ननधािरर् गरी ननर्िर् गरे पनछ रकम भ ुिानन
गररने वा मन्त्रालर्ले थप रकम उपलब्ध गरार्पनछ उि रकम बैँ क

र्खाता मार्ित उपलब्ध गराउनु पनेछ । र्वरानमको नाममा बैँ क र्खाता
नभएको र्खण्डमा मार नगि भ ुिानन दिनुपने छ ।
सञ्चालन

गने

अवनध

र

प्रथम, िोस्रो र तेस्रो चौमानसक

अनुमाननत नमनत

र्वपन्न नागररकको उपचारको लानग तोर्कर्को कार्िनबनध अनुसार र्ातार्ात

बिेट बााँडर्ााँट

र्खचि उपलब्ध गराउने ।
र्वपन्न नागररकको उपचारसं ग आदि ननिे जर्काहरु, प्रचनलत कानून तथा र्खचि

सन्त्िभि सामग्री

सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक
२१.

र्ातार्त र्खचि पाएका क्र्ान्त्सर रोनगहरुको सं ख्र्ा, बैठकका ननर्िर्हरू

कृर्ाकलापको नाम: नन:र्ुल्क स्वास््र् सेवाका लानग औषनध र्खररि

कृर्ाकलाप सं केतः ७.२.९.३

र्खचि जर्षिकः २७२१३

नेपालको सं र्वधान, २०७२ले

प्रत्र्क नागररकलाई

रा्र्बाट आधारभ ुत

स्वास््र् सेवा नन:र्ुल्क प्राप्त गने हक हुनेछ साथै आकजस्मक स्वास््र्
सेवाबाट कसै लाई पनन बजञ्चत गररने छै न भन्ने उल्लेर्ख गररएको छ । र्सै गरी
पररचर्

ु स्वास््र् सेवाको प्रत्र्ाभूत गररएको
िनस्वास््र् ऐन, २०७५मा पनन आधारभत
छ । नेपाल सरकारबाट स्वास््र् सेवाका लानग नन:र्ुल्क औषनध समेत
उपलब्ध गराउने व्र्वस्था बमोजिम नन:र्ुल्क स्वास््र् सेवाका लानग र्ो
कार्िक्रम राजर्खएको हो ।

उद्देश्र्

नन:र्ुल्क

स्वास््र्

सेवाका
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लानग

औषनध

अभाव

सृिना

हुन

नदिई

नागररकहरुलार्ि प्रभावकारी सेवा प्रवाह गने ।
अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न

ननरन्त्तर औषनध उपलब्धता भर् प्रभावकारी रूपमा स्वास््र् सेवा प्रवाह हुने ।
गने

कार्ािलर्/ननकार्

िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्
•

नन: र्ुल्क सूजचका औषधीहरुको वार्षिक आवश्र्क पररमार् प्रक्षेपर् गने
।

•

स्वीकृत

र्खररि

र्ोिना

बमोजिम

प्रचनलत

ऐन

अनुसार

र्खररि

गरी

सम्बजन्त्धत स्टोरहरुमा राख्ने‚ गुर्स्तरीर् औषधी र्खररि सुननजित गरे र मार
औषनध र्खररि गने।

सञ्चालन प्रकृर्ा

•

माग र आवश्र्कता भएको अवस्थामा अत्र्ावश्र्क औषनधका साथै अन्त्र्
औषनधको व्र्वस्थापन गनि सर्कने छ।

•
•

र्खररि गररएको औषनध माग गरे को स्वास््र् सं स्थाहरुमा र्वतरर् गने।

मानथ उल्लेजर्खत कृर्ाकलापहरू नबनभन्न कार्िक्रममा उल्लेर्ख भएतापनन
औषनध/उपकरर् र औषनधिन्त्र् सामग्रीहरू एकमुष्ठ सूचना िारी गरी
र्खररि गने ।

सञ्चालन

गने

अवनध

अनुमाननत नमनत

र स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार
स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार र्वननर्ोजित बिेटको पररनधनभर रहे र माग तथा
आवश्र्कता अनुसार बिेट बााँडर्ााँट गने।

बिेट बााँडर्ााँट

स्वीकृत बिेटबाट औषधी र सजििकल सामग्रीहरुका लानग बााँडर्ााँट गरी
सम्बजन्त्धत प्रमुर्खबाट स्वीकृत गरार् र्खररि गने

नन:र्ुल्क अत्र्ावश्र्क औषधी सूची‚ प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी

सन्त्िभि सामग्री

मापिण्डहरु ।
र्खररि प्रकृर्ा, िररे ट, औषधीको र्ववरर्, गुर्स्तरको लेर्खािोर्खा, िाजर्खला

अनुगमन सूचक

२२.

र्ववरर्,

कृर्ाकलापको नामः महामारी व्र्वस्थापनका लानग बर्र स्टकको लानग

औषनध र्खररि
कृर्ाकलाप संकेत M ७.२.९.६
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र्खचि जर्षिक M २७२१३

पररचर्

भौगानलक नबनबधता तथा मौसम पररवतिन भैरहने कर्ािली प्रिे र्मा उपर्ुि
साधन श्रोतको अभावका साथै सम्भार्वत महामारीको िोजर्खम रर्हरहने
ु ान गरी आवश्र्कता भएका स्थानहरुको सूची तर्ार पारी
जस्थनतको पुवािनम
सम्भानबत महामारीिन्त्र् सं क्रामक रोगहरुको उपचार तथा ब्र्बस्थापनका
लानग र्ोिना बनाई प्रिे र्, जिल्ला र पानलकास्तरमा तोर्कएको औषधी तथा
अन्त्र् सामग्री ननर्मानुसार र्खररि गनि र्ो कार्िक्रम राजर्खएको हो ।

उद्देश्र्

Public Health Risk and Emergency को आधारमा जिल्लास्तरको नबपद्
प्रनतकार्ि र्ोिना र स्वास््र् तथा पोषर् ईकाईको प्रनतकार्ि र्ोिना अनुसार
गने ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न

सम्भार्वत महामारी रोकथाम तथा ननर्न्त्रर्मा सहर्ोग पुग्नेछ ।
गने िन/ स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरु

कार्ािलर्/ननकार्
बर्र स्टकला लानग आवश्र्क सामग्रीहरुको सूजच तर्ार गरी स्वीकृत गराई

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा

बनाई सो को आधारमा बिेटको आकार हे री ननर्मानुसार र्खचि गनुप
ि ने ।
सञ्चालन

गने

अवनध

र स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार

अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार र्वननर्ोजित बिेटको पररनधनभर रहे र माग तथा
आवश्र्कता अनुसार बिेट बााँडर्ााँट गने।

स्वीकृत बिेटबाट औषधी तथा अत्र्ावश्र्क सामग्रीहरुका लानग बााँडर्ााँट
गरी सम्बजन्त्धत प्रमुर्खबाट स्वीकृत गरार् र्खररि गने
सन्त्िभि सामग्री

अत्र्ावश्र्क औषधी सूची‚ प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

सम्भार्वत महामारी रोकथाम तथा ननर्न्त्रर्

२३.

कृर्ाकलापको नाम: औषनध उपकरर्को लानग स्टोर तथा कोल्डरुम

ननमािर्
कृर्ाकलाप सं केतः ११.१.२.४३८

र्खचि र्ीषिकः ३१११२
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जिल्लास्तरमा उपलब्ध हुने औषनध तथा र्खोपिन्त्र् सामग्रीहरुको सुरजक्षत

रुपमा सजञ्चनत तथा कोल्ड चेन कार्म राख्न िरुरी हुन्त्छ । सजञ्चत भएका
पररचर्

सामग्रीहरुको पानलकास्तरमा सुरजक्षत रुपमा पठाउन आवश्र्क हुने भएकोले

औषनध तथा औषनध उपकरर्को सजञ्चनतका लानग स्टोर तथा कोल्डरुम ननमाि र्
कार्िक्रम राजर्खएको हो ।
औषनधहरुको सजञ्चनत एवम् भ्र्ाजक्सनको कोल्ड चेन कार्म गरी भण्डारर् गने

उद्देश्र्

।

अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न

औषनध तथ भ्र्ाजक्सनहरुको उजचत रुपमा भण्डारर् हुनछ
े ।
गने

कार्ािलर्/ननकार्

िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्
•

गरी छनौट भएका र्मिहरुसं ग सम्झौता गरी ननमािर् प्रर्क्रर्ा अगानड

सञ्चालन प्रकृर्ा

बढाउने ।
•

सञ्चालन

गने

प्रचनलत ऐन ननर्मानुसार बिेटको पररनधनभर रही टे न्त्डर प्रर्क्रर्ा आव्हान

अवनध

अनुमाननत नमनत

र

र्सका लानग स्पेजर्र्र्केर्न स्वीकृत गराई प्रर्क्रर्ा अगानड बढाउने ।

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार
प्रचनलत ऐन ननर्मानुसार स्वीकृत बिेटको पररनध नभर रही र्खररि र्ोिना

बिेट बााँडर्ााँट

बनाई कार्ािलर् प्रमुर्खसं ग स्वीकृत गराई र्खररि गने ।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

प्रगनत तथा ननमािर् सम्पन्न प्रनतवेिन

२४.

स्वास््र् चौकीका लानग न्त्र्ूनतम सेवा मापिण्ड (MSS) का लानग

सामग्री र्खररि
कृर्ाकलाप सं केतः ११.३.९.७

र्खचि र्ीषिकः ३११२२

गुर्स्तरीर् स्वास््र् सेवा प्रिान गनि न्त्र्ूनतम सेवा मापिण्डका सूचकहरू पुरा
पररचर्

गनि अत्र्ावश्र्क रहे को हुाँिा स्वास््र् चौकीहरुमा मापिण्ड पूनतिका लानग
सामग्री तथा उपकरर् र्खररि गरी त्र्सको सहि उपलब्धताका गराउन र्ो
कार्िक्रम राजर्खएको हो ।
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स्वास््र् चौकीमा न्त्र्ूनतम सेवा मापिण्डका लानग आवश्र्क सामग्री तथा

उद्देश्र्

उपकरर् उपलब्ध गराउने।

गुर्स्तरीर् स्वास््र् सेवाको पहुाँच उपलब्ध हुनेछ ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न

गने

कार्ािलर्/ननकार्

िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्
•

प्रचनलत ऐन ननर्मानुसार बिेटको पररनधनभर रही आवश्र्कता अनुसारको

सञ्चालन प्रकृर्ा

सामग्री तथा उपकरर् र्खररि गरी सो को व्र्वस्थापन गने ।
•

सञ्चालन

स्वास््र् चौकीस्तरमा गररएको न्त्र्ून्त्तम सेवा मापिण्ड मुल्र्ाङ्कन पिात

गने

अवनध

र

अनुमाननत नमनत

र्सका लानग स्पेजर्र्र्केर्न स्वीकृत गराई प्रर्क्रर्ा अगानड बढाउने ।

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार
प्रचनलत ऐन ननर्मानुसार स्वीकृत बिेटको पररनध नभर रही र्खररि र्ोिना

बिेट बााँडर्ााँट

बनाई कार्ािलर् प्रमुर्खसं ग स्वीकृत गराई र्खररि गने ।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

िाजर्खला तथा हस्तानतरर् प्रनतवेिन

२५.

कृर्ाकलापको नाम: प्रर्ोगर्ाला सम्बन्त्धी औिार उपकरर् सामग्री र्खररि

कृर्ाकलाप सं केत नं.: ११.३.९.७

र्खचि जर्षिक: ३११२२

प्रर्ोगर्ालाहरुको गुर्स्तरीर्ता कार्म गनि र कमिचारीहरुको ज्ञान, नसप
पररचर्

र

क्षमता र्वकास गनि प्रर्ोगर्ालको लनग आवश्र्क केनमकल तथा उपकरर्
सामग्री र्खररि गनि र्ो कार्िक्रम राजर्खएको हो ।

आवश्र्क केनमकल तथा उपकरर् सामग्री र्खररि गरीज्ञान, नसप र क्षमता

उद्देश्र्

र्वकास गनि साथै

अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न
कार्ािलर्रननकार्
सञ्चालन प्रकृर्ा

पररक्षर्को गुर्स्तरीर्ता ल्र्ाउने ।

ननिान तथा उपचारमा सहर्ोग भई गुर्स्तरीर्ता कार्म भएको हुनेछ ।
गने

िन/ स्वास््र् सेवा कार्ािलर्
र्सका लानग आवश्र्क केनमकल तथा उपकरर् सामग्रीहरुको स्पेजर्र्र्केर्न
स्वीकृत

गराई

सावििननक

२०६४(सं र्ोनधत) र्खररि गने
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र्खररि

ऐन

२०६३

तथा

ननर्मावली

सञ्चालन

गने

अवनध

र

अनुमाननत नमनत

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार
सावििननक र्खररि ऐन २०६३

बिेट बााँडर्ााँट

अनुसार गररने

बााँडर्ााँट मापिण्ड ननिे जर्का,२०७५ हुनेछ

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

र्खररि ईकार्को ननर्िर् ,िाजर्खला ररपोटि

२६.

छ र कर्ािली प्रिे र् र्खचि

कृर्ाकलापको नाम: SBA तानलम ननलर्का स्वास््र्कमीहरुलाई

अनसाईट जक्लननकल मेन्त्टररङ्ग
कृर्ाकलाप संकेतः २.६.४.१०

र्खचि जर्षिकः २२५१२

प्रसूती कम हुने बनथिङ से न्त्त्टरहरुमा अभ्र्ास कम हुने हुिााँ SBA का core

skill हरुको साँरक्षर् च ुनौती बढ्िै आएको छ । अतः सं स्थागत प्रसूती कम
पररचर्

हुने ठाउमा तथा राम्ररी सीप अभ्र्ास गनि नपाएका प्रसूती सेवा प्रिार्क

(SBA and non-SBA) हरुलार्ि उनीहरुको आफ्नै कार्िस्थलमा onsite
coaching/mentoring द्वारा

सामान्त्र्

प्रसूती

सेवा

तथा

प्रसूती

िर्टलता

व्र्वस्थापन गनि सक्ने क्षमता अनभबृदिको लानग र्ो कार्िक्रम लागू गररएको
छ ।
उद्देश्र्

प्रसतूी केन्त्रहरुमा गर्ुस्तरीर् प्रसतूी सेवा सुननजित गनि तथा िर्टलता
व्र्वस्थापन गनिको लानग coaching/mentoring र्वधी मार्ित त्र्हााँ कार्िरत
ननसिङ्ग कमिचारीहरुको क्षमता अनभबृदिगने।
SBA and non-SBA हरुलार्ि

अपेजक्षत प्रनतर्ल

उनीहरुको

आफ्नै

कार्िस्थलमा

onsite

coaching/mentoring सामान्त्र् प्रसुनत सेवा तथा प्रसुनत िर्टलता व्र्वस्थापन
गनि सक्ने क्षमता अनभवृर्द्ध भएको हुनेछ।

कार्ािन्त्वर्न गने कार्ािलर्
र ननकार्

िन/ स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू।
• र्ो कार्िक्रमको र्ोकल पसिन स्वास््र् कार्िलर्को प.हे .न वा प.हे .न.को

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा

काम काि गने व्र्जि रहनेछन्।

ाँ छलर्ल गरी
• कार्िक्रमको र्ोकल पसिनले Clinical coach/Mentor सग
बिेटको परीनध नभर रही कनत वटा बनथिङ सेन्त्टरमा coaching गने, सो
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को र्ोिना तर्ार पानुि पििछ ।

• Coaching/Mentoring गने site प्रसुनत केन्त्र हुनपु ििछ ।धेरैभन्त्िा धेरै
िनसं ख्र्ा लाभाजन्त्वत हुन सक्ने हुनपु ििछ ।

• सामाजिक आनथिक अवस्था कमिोर भएको समुिार्मा जस्थत स्वास््र्
सं स्थालाई प्राथनमकता दिनुपििछ ।
सञ्चालन

गने

अवनध

र

अनुमाननत नमनत

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार
Coaching को बेलामा चार्हने आवश्र्क औषनध तथा सामग्रीहरु, छपार्/

बिेट बााँडर्ााँट

र्ोटोकपी र्सै जर्षिकबाट गनुप
ि नेछ।मापिण्ड तथा ननिे जर्का अनुसार।
SBA Clinical Coaching Guideline for Clinical Mentor नामको ननिे जर्का,
SBA Coaching and Mentoring Tool for MNH Service Providers (SBA
and non-SBA) नामको tool, बनथिंग सेन्त्टरमा मातृ तथा नवजर्र्ु स्वास््र्

सन्त्िभि सामग्री

सेवाको लानग गुर्स्तर सुधार र्ारम (MNH Service Readiness Toolkit) ,
प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक
२७.

कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेिन

कृर्ाकलापको नामः परकारहरुलाई स्वास््र् सम्बन्त्धी अनभमुजर्खकरर्

कृर्ाकलाप सं केतः २.६.४.१७

र्खचि जर्षिकः २२५१२

कर्ािली प्रिे र्मा स्वास््र्को र्वद्यमान अवस्था, रोगको भार, नबनभन्न नीनत
तथा कार्िक्रमहरु साथै उपलब्ध सेवा, प्राथनमकता बारे मा परकार र

पररचर्

सं चारकमीहरुलाई

िानकारी

गराई

आम

नेपाली

नागररकहरुमा

चेतना

र्ैलाउन सहर्ोग गनि र्ो कार्िक्रम राजर्खएको हो ।
परकार र सं चारकमीहरुलाई स्वास््र् सम्बन्त्धी िानकारी गरार् आम नेपाली
उद्देश्र्

नागररकहरुमा चेतना र्ैलाउनका साथै सकारात्मक ब्र्बहार पररवतिनमा
सघाउ पुर्ािउनु ।
स्वास््र् सं स्थाहरुबाट उपलब्ध गराउने स्वास््र् सेवाहरुको अनधकतम

अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न
कार्ािलर्/ननकार्
सञ्चालन प्रकृर्ा

उपर्ोग हुने ।
गने

िन/ स्वास््र् सेवा कार्ािलर्
•

स्वास््र्को

र्वद्यमान
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अवस्था,

रोगको

भार,

नबनभन्न

नीनत

तथा

कार्िक्रमहरु साथै उपलब्ध सेवा, प्राथनमकता बारे मा प्रस्तुनतकरर् गने
•

नेपाल परकार महासं घको सम्बजन्त्धत जिल्ला सनमनत तथा अन्त्र् सञ्चार
सम्बन्त्धी सं स्थाहरुसं गको समन्त्वर्मा र्क्रर्ार्ील सबै स्थानीर् तहका
परकार/सं चारकमी, स्वास््र्कमी तथा सरोकारवालाहरुलाई समेर्टने गरी
सञ्चालन गनुि पनेछ ।

•

आवश्र्क हल, स्टे र्नरी, र्खािा आदिको व्र्वस्थापन गनुप
ि नेछ ।

•

अन्त्तर्क्रिर्ा कार्िक्रम पुरै एक कार्ि दिन अथाित कम्तीमा ६ कार्ि घण्टा
समर्को हुनपु नेछ ।

•

सहभागीहरुलाई उपर्ुि स्वास््र् जर्क्षा सामग्री उपलब्ध गराउने ।

•

सहभागीहरुको सर्क्रर् सहभानगतामा छलर्ल तथा अन्त्तर्क्रिर्ा गरे र
कार्िक्रम सञ्चालन गनुप
ि नेछ ।

सञ्चालन

गने

अवनध

र

अनुमाननत नमनत

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार
सहिकताि भत्ता, भ्रमर् र्खचि, र्ातार्ात र्खचि, स्टे र्नरी, प्रनतवेिन लेर्खन, र्खािा

बिेट बााँडर्ााँट

र्खचि र्वर्वध र्खचि

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।)

अनुगमन सूचक

कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेिन

२८.

कृर्ाकलापको नाम: स्वास््र्कमीहरुलाई HIV Testing & Counselling

Training
कृर्ाकलाप सं केतः २.६.४.२५

HIV Testing तथा Counseling का नबषर्मा स्वास््र्कमीहरूलार्ि आधारभूत

पररचर्

तानलम दिन र्ो कार्िक्रम राजर्खएको हो ।
HIV Testing तथा Counseling सम्बन्त्धी तानलम मार्ित ज्ञान, नसप र

उद्देश्र्

कार्ििक्षताको र्वकास गने,

अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न
कार्ािलर्/ननकार्

र्खचिजर्षिकः २२५१२

प्रभावकारी रूपमा
गने

HIV Testing & Counselling Training भएको हुनेछ

िन/ स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू
र्वश्व स्वास््र् सं गठनको HIV Testing and Counseling Training ननिे जर्का

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा

National HIV Testing and Treatment

Guideline 2017

बमोजिम

स्वास््र्कमीहरुलाई HIV Testing & Counselling Training तानलम सञ्चालन
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गने ।सामाजिक र्वकास मन्त्रालर् र स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर् सं ग समन्त्वर्
गरी सं चालन गने।
सञ्चालन

गने

अवनध

र

अनुमाननत नमनत

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार तोर्कएको नमनतनभर

बिेट बााँडर्ााँट

स्वीकृत कार्िक्रम अनुसार बिेटको बााँडर्ााँट गने

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

कार्ि सम्पन्न प्रनतवेिन

कृर्ाकलापको नामः अपाङ्ग भएका ब्र्जिहरुलाई सहर्ाक सामग्री तथा

२९.

पुनस्थािपन कार्िक्रम
कृर्ाकलाप सं केत नं. : २.७.१२.५

र्खचि जर्षिक : 225२2

प्रिे र्मा िन्त्मिात तथा िन्त्म पिात् हुने अपाङ्गता न्त्र्ूनीकरर् गने, मातृजर्र्ु
तथा बालमृत्र्ुिर कम गने एबम् अपाङ्ग्ता भएका व्र्जिहरू सर्हतको

पररचर्

समावेर्ी

समाि

ननमािर्

गनिका

लानग

कर्ािली

प्रिे र्का

अपांग

बालबानलकाहरुको लानग सहर्ोगाथि र्ो कार्िक्रमको ब्र्वस्था गररएको छ ।
अपांग

उद्देश्र्

बालबानलकाहरुको

सहर्ोग/समन्त्वर् गनुि ।

लानग

सहार्ता

सामग्री

उपलब्ध

गराउन

अपांग बालबानलकाहरुको पर्हचान भर्ि उनीहरूलार्ि प्रिान गररएको सहार्ता

अपेजक्षत प्रनतर्ल

सामग्री साथै

कार्ािन्त्वर्न

गने

कार्ािलर्/ननकार्

सहर्ोग/समन्त्वर्बाट उनीहरूको िीवनर्ापन सहि हुने।

िन/स्वास््र् सेवा कारर्ािलर्हरु
• अपाङ्ग्ता

सम्बन्त्धी

कार्ि

गने

सं घसं स्थाहरूको

समन्त्वर्/सहकार्िमा

स्वास््र्कमीहरुलाई अपांगता पर्हचान, वगीकरर्, परामर्ि, रे र्रल गने।
• नस.बी.आर. पुनस्थािपना सेवाहरु क्रमर्ः र्र्जिर्ोथेरापी से वा, सहार्क
सञ्चालन प्रर्क्रर्ा

तथा गमनर्ीलता सामग्री नापिााँच र र्वतरर्, परामर्ि सेवा प्रिान तथा
समाजिकीकरर्मा सहर्ोग गने ।
• मानथका

सेवाहरू

सञ्चालन

गिाि

र्स

क्षेरमा

कार्िरत

नबनभन्न

सं घसं स्थाहरूसाँग समन्त्वर्, सहकार्ि तथा सेवा करार गनि सर्कनेछ ।

सञ्चालन

गने

अनुमाननत नमनत

अवनध

र

आवश्र्कता अनुसार प्रथम, िोस्रो र तेस्रो चौमानसक
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र्स प्रर्ोिनका लानग स्वीकृत बिेटको पररनध नभर रही कार्िर्ोिना अनुसार

बिेट बााँडर्ााँट

बिेटको बााँडर्ााँट गरी कार्िक्रम सञ्चालन गने।
अपाङ्गता रोकथाम, ननर्न्त्रर् र उपचार सम्बन्त्धी नबनभन्न ननिे जर्का, प्रचनलत

सन्त्िभि सामग्री

कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

अपाङ्गता भएका व्र्जिहरुको र्ववरर्, सहार्क सामग्रीहरु नलएकाको र्ववरर्

कृर्ाकलापको नामः स्वास््र् सम्बन्त्धी कृर्ाकलापहरूको (र्खोप, प्रकोप,

३०.

सुरजक्षत मातृत्व, पोषर्, बालरोग, औलो, कीटिन्त्र्, िनसङ्ग्ख्र्ा, क्षर्रोग, एचआर्भी
एड्स, कुष्ठरोग, श्वास, सामुिार्र्क र्कार्, बनथिङ सेन्त्टर, प्रर्ोगर्ाला बिेट
कार्ािन्त्वर्न लगार्तको) एकीकृत कार्िस्थल अनुजर्क्षर्, सुपरीवेक्षर्, अनुगमन,
मुल्र्ाङ्कन
कृर्ाकलाप सं केतः २.७.२२.१०५

र्खचि जर्षिकः

22522

प्राथनमकता प्राप्त कार्िक्रमहरुको प्रभावकारी कार्ािन्त्वर्न गनि ननरन्त्तर अनुगमन,
पररचर्

मुल्र्ाङकन, तथा कार्िस्थल कोजचङ गरी

सहर्ोगात्मक सुपररवेक्षेर् तथा

coaching गनि आवश्र्क भएकोले र्ो कार्िक्रम राजर्खएको छ ।
स्वास््र् क्षेरमा भर्रहे का कार्िक्रमको अनुगमन, मूल्र्ाङ्कन तथा Onsite

उद्देश्र्

Coaching गरी समर्मै सुधारका लानग पहल गने ।
कार्िक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्ािन्त्वर्न भै सेवाको गुर्स्तरमा सुधार हुनेछ

अपेजक्षत प्रनतर्ल

।

कार्ािन्त्वर्न

गने

कार्ािलर्/ननकार्

र्स जर्षिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका िन ।स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू।
•

वार्षिक सुपररवेक्षर् तानलका बनार् कार्िक्रमहरुको अनुगमन, सुपररवेक्षर्
तथा कार्िस्थल कोजचङ गनुप
ि निछ।

•
सञ्चालन प्रकृर्ा

प्रत्र्ेक पटक अनुगमन गिाि ननदृश्ट गररएको चेकनलि भरी र्ोटोहरु
सर्हतको प्रनतवेिन सम्बन्त्धी र्ार्खा मा पेर् गनुप
ि नेछ।

•

अनुगमन गिाि र्वगतमा सुधार गनुप
ि ने र्वषर्हरू मा सुधार भएनभएको र
आगानम दिनमा सुधार गनुप
ि ने र्वषर्मा समेत सम्वन्त्धीत स्वास््र्सं स्था का
कमिचाररहरू सं ग समन्त्वर् गरी कार्िर्ोिना बनाउनुपनेछ।

सञ्चालन

गने

अवनध

र प्रथम, िोस्रो र तेस्रो चौमानसक
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अनुमाननत नमनत
स्वीकृत बिेटको पररनधनभर रही आवश्र्कता अनुसार बााँडर्ााँट गरी आनथिक

बिेट बााँडर्ााँट

ननर्मानुसार गने

सन्त्िभि सामग्री

सम्बजन्त्धत चेकनलिहरू, प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

बैठकका ननर्िर्हरू, अनुगमन सुपररवेक्षर् प्रनतवेिन

३१.

कृर्ाकलापको नाम: नभ.आर्.ए. र अव्स्टे र्ट्रक र्र्स्टु लाका लानग जस्क्रननङ

क्र्ाम्प
कृर्ाकलाप संकेत न: २.७.२२.१२३
पररचर्

र्खचि जर्षिक :२२५२२

मर्हलाहरुमा हुने स्वास््र् समस्र्ाहरु मध्र्े पाठे घरको मुर्खको क्र्ानसर
(cervical cancer ), पाठे घर र्खस्ने समस्र्ा र अव्स्टे र्टक र्र्स्टु ला पनन हुन ्
। िसको समर्मा नै पर्हचान हुन नसक्िा मर्हलाहरुले किकर िीवनर्ापन
गनि परररहे को छ।िसलाई कर्ािली िस्तो

िुगम
ि ठाउहरुमा VIA र्वनधबाट

समर्मै cervical cancer पर्हचान गनिको लानग अवश्र्क पने सामग्रीहरुको
उपलव्धता हुन िरुरी िे जर्खन्त्छ।
उद्धेश्र्

VIA र्वनधबाट समर्मै cervical cancer पर्हचान गनि, पाठे घर र्खस्ने समस्र्ा
र अव्स्टे र्ट्रक र्र्स्टु ला भएका मर्हलाहरुको समर्मै र्पहचान गनि र
कन्त्िरभेर्टभ व्र्वस्थापन गनि सहि हुनेछ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल

पाठे घरको मुर्खको क्र्ान्त्सरको सुरुकै अवस्थामा VIA र्वनधबाट पर्हचान गनि
सर्कनेछ

।

पाठे घर

र्खस्ने

समस्र्ा

मर्हलाहरुको

समर्मै

पर्हचान

गरी

र

अव्स्टे र्ट्रक

आवश्र्कता

र्र्स्टुला

अनुसार

भएका

कन्त्िरभेर्टभ

व्र्वस्थापन र अप्रेसनका लानग प्रेषर् भएको हुनेछ ।
कार्ािन्त्वर्न गने ननकार्हरु
कार्िक्रम सं चालन प्रर्क्रर्ा

िन /स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरु
➢ र्ो कार्िक्रमको र्ोकल पसिनको रुपमा प.हे .न.ले गनुप
ि नेछ ।
➢ र्ो कार्िक्रमको रोकथामको लानग स्थानीर्स्तरमा समन्त्वर् गरी र्वनभन्न
िनचेतना मूलक कृर्ाकलापहरु सञ्चालन गनुप
ि नेछ ।

➢ जस्क्रननङ

जर्र्वर
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सञ्चालन

गनुि पुवि

जिल्लाले

पाठे घरको

मुर्खको

क्र्ान्त्सर,

पाठे घर

र्खस्ने

तथा

अब्ट र्र्स्टु लाको

समस्र्ा

भएका

मर्हलाहरु वढी भएका र सेवाको पहुचाँ बाट टाढा रहे का गाउ पानलका
वा नगरपानलका का वडाहरु एर्कन गरी सोही स्थानमा कार्िक्रम

सञ्चालन गनुप
ि नेछ। एक स्थानको नसर्वरमा कम्तीमा ४० िना
सेवाग्राहीको िााँच गररएको हुनेछ ।

➢ स्थानीर् तहहरु र गैरसरकारी सं घ सं स्थाले सञ्चालन गने VIA
र्वनधबाट समर्मै cervical cancer पर्हचान गनि, पाठे घर र्खस्ने समस्र्ा
र अव्स्टे र्ट्रक र्र्स्टु ला जर्र्वर स चालन भएको स्थान निोहोररएको
हुनपु नेछ ।

➢ छनौट गररएको स्थानमा जस्क्रननङ्ग क्र्ाम्प भन्त्िा कजम्तमा १ हप्ता पर्हले
नै प्रचार प्रसारको व्र्वस्था नमलाउनु पनेछ ।
➢ िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर् वा अस्पतालमा कार्िरत मेनडकल अर्र्सर
तथा ररङपेसरी राख्न
ननसिङ्ग, PHN/

पाठे घरको मुर्खको क्र्ान्त्सरको परीक्षर् गनि सक्षम

Counselor/

SNANM

स्थानीर्

स्वास््र्

सस्थामा

सं स्थामा कार्िरत स्वास््र्कमी लगार्त कम्तीमा ३ िना प्रार्वनधक
सर्हतको टोलीबाट सेवा प्रवाह गने ।
सञ्चालन

गने

अवनध

र

अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

प्रथम, िोस्रो र तेस्रो चौमानसक
र्ातार्ात तथा सामान ढु वानी, ररङ पेसरी, औषधी िै ननक भ्रमर् भता र
स्थानीर् तह भता र अन्त्र् र्वर्वधमा र्खचि गनि सर्कने

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमनका सूचक

कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेिन

३२.

।

कृर्ाकलापको नामः महामारी तथा सरुवा रोग रोकथाम सम्बन्त्धी सन्त्िे र्

तथा सूचना प्रवाह
कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.१५२
पररचर्

र्खचि जर्षिकः २२५२२

महामारी तथा सरुवा रोग सम्बन्त्धी स्वास््र् जर्क्षा सामग्रीको माध्र्मबाट
स्वास््र् सम्बन्त्धी सूचनाहरु प्रवाह गरी समुिार्का माननसहरुलाई स्वास््र्का
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र्वनभन्न

र्वषर्हरुबारे

िानकारी

गराई

ज्ञान

अनभवृर्द्ध

गरी

व्र्वहारमा

सकारात्मक पररवतिन ल्र्ाउन र्वनभन्न माध्र्महरुबाट स्वास््र् सम्बन्त्धी
सन्त्िे र्हरु प्रवाह गनि र्ो कार्िक्रम राजर्खएको छ ।
• भाषा,

सं स्कृनतलाई

आवश्र्कता

अनुसार

ध्र्ानमा

रार्खी

स्थानीर्

स्वास््र्

स्थानीर्

सञ्चार

माध्र्महरुबाट

समस्र्ाको

आमसमुिार्मा

महामारी तथा सरुवा रोग सम्बन्त्धी सम्बन्त्धी िानकारीमूलक सन्त्िे र्हरु
उद्देश्र्

प्रवाह गने ।
• स्थानीर् सञ्चारको माध्र्मबाट सामाजिक व्र्वहार पररवतिनका सूचना
प्रसारर् गरी महामारी तथा सरुवा रोग सम्बन्त्धी ज्ञान, धारर्ा र व्र्वहार
पररवतिन गने र उपलव्ध स्वास््र् सेवाको उपभोग गनि अनभप्रेररत गने ।
महामारी तथा सरुवा रोग सम्बन्त्धी सकारात्मक व्र्वहार पररवतिन भई

अपेजक्षत प्रनतर्ल

स्वस्थ िीवनर्ैली अपनार्एको हुनेछ

कार्ािन्त्वर्न

गने

कार्ािलर्/ननकार्

िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्
• महामारी तथा सरुवा रोग सम्बन्त्धी सन्त्िे र् प्रसारर्को र्वनध र्र्कन गने
र स्पेर्ीर्र्केर्न तर्ार गने ।
•

सूचना प्रर्ारर्का माध्र्महरु एर्.एम रे नडर्ो बाट प्रर्ारर्, Hoarding
प्रर्ारर्, सांस्कृनतक

Board, टे नलनभिन

प्रार्ोिन, Documentary

उत्पािन तथा प्रििर्नी, Electric Display, Wall Painting, छापा तथा

सञ्चालन प्रकृर्ा

परपनरका, र्वद्यालर् स्वास््र् जर्क्षा, सन्त्िे र् सर्हतको क्र्ाप, र्टसटि,
्र्ाकेट,

फ्लेक्स,

पम्पलेट, पोिर, नलफ्लेट, जस्टकर,आदि र्वनभन्न

िानकारी मूलक सामग्री आवश्र्कता अनुसार उत्पािन गरी र्वतरर् गररने
छ ।
•

स्वास््र्

जर्क्षा

सामग्री

प्रसारर्को

र्वषर्वस्तुमा

परकारहरूलार्ि

अनभमुजर्खकरर् गने
सञ्चालन

गने

अनुमाननत नमनत

अवनध

र

प्रथम, िोस्रो र तेस्रो चौमानसक
सावििननक र्खररि ऐन तथा ननर्मावली, आनथिक

बिेट बााँडर्ााँट

कानून

अनुसार प्रमुर्खबाट कृर्ाकलाप बिेट बााँडर्ााँट र स्पेनसर्र्केर्न स्वीकृत
गराई आबश्र्कता अनुसार

स्वास््र् जर्क्षा सामग्री उत्पािन गरी र्खचि

।
सन्त्िभि सामग्री

ऐन , ननर्म तथा

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।
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गने

अनुगमन सूचक

बैठकका ननर्िर्हरू, िस्तावेिहरू

कृर्ाकलापको नाम: स्थानीर् आम सं चारको माध्र्महरुबाट सन्त्िे र्

३३.

प्रसारर् ( केबुल टे नलनभिन, अनलाईन, एर्.एम., परपनरका)
कृर्ाकलाप सं केतः 2.7.22.1५४

र्खचि जर्षिकः 22522

स्वास््र् प्रवद्र्धन गनि स्थानीर् आवश्र्कता अनुरुप सम्भव भए सम्म स्थानीर्
भाषा र र्ब्िहरुको प्रर्ोग गरी स्वास््र् जर्क्षा सामग्रीहरुको उत्पािन गरी

पररचर्

स्थानीर् समुिार्मा प्रचार प्रसार तथा र्वतरर् गनि र्ो कार्िक्रम राजर्खएको हो
।
कार्ािलर्ले गत आ.व.मा गरे को भौनतक तथा वृनतर् प्रगनतको िानकारी हुने

उद्देश्र्

।

रोगको प्रकोप, सं क्रमर् आदिको बारे मा िानकारी गराई स्वास््र् प्रवधिन गनि
अपेजक्षत प्रनतर्ल

स्थानीर् स्तरमा स्वास््र् जर्क्षा सामग्रीहरु उत्पािन तथा र्वतरर् र प्रर्ारर्
गरी िनचेतना अनभवृर्द्ध हुने ।

कार्ािन्त्वर्न गने ननकार्

र्स जर्षिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका कार्ािलर्हरु ।
•

अनुमाननत नमनत

सन्त्िे र्हरु

र्वनभन्न

अवनध

र

आम

प्रथम, िोस्रो र तेस्रो चौमानसक
स्वीकृत कार्िक्रममा तोर्कए बमोजिम ।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

बैठकका ननर्िर्हरू, िस्तावेिहरू

कृर्ाकलापको नाम: नसने रोग व्र्वस्थापन कार्िक्रम

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.१६
पररचर्

मार्ित

परकारहरु सं ग अन्त्तरर्क्रर्ा गरी सेवाको िानकारी गराउने ।

बिेट बााँडर्ााँट

३४.

नमनडर्ा

प्रसारर् गने।
•

गने

सम्बन्त्धी

नागररकहरुमा स्वास््र् सम्बन्त्धी िनचेतनाका लानग स्वास््र् सन्त्िे र्

सचालन प्रकृर्ा

सञ्चालन

स्वास््र्

र्खचि जर्षिकः २२५२२

हाल समुिार्मा नसने रोगको भार बढ्िै गर्रहे को छ । र्खासगरी उच्च
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रिचाप, मधुमेह, िम लगार्तका नसने रोगको ननिान गनिका लानग र्ो
कार्िक्रम राजर्खएको हो ।

उच्च रिचाप‚ मधुमेह‚ िमको पर्हचान गरी उपचारमा पहुाँच अनभवृर्द्ध
गनिका साथै नसने रोग रोकथामका लानग रोकथाममुलक कृर्ाकलाप

उद्देश्र्

सं चालन गनि
अपेजक्षत प्रनतर्ल

नसने रोगका र्वरामीहरु पर्हचान गरी उपचारको िार्रामा ल्र्ाउने

कार्ािन्त्वर्न गने कार्ािलर्
र ननकार्

िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू।
•

स्थानीर् तहहरुको समन्त्वर्मा स्वीकृत वार्षिक कार्िक्रम अन्त्तरगत
तोर्कएको लक्ष्र् र बिेटको पररधी नभर रर्ह स्थानीर् तहको सं ख्र्ा
एर्कन गरी १ दिने वृहत जस्क्रननंङ क्र्ाम्प आर्ोिना गने ।

•

मधुमेहका लानग ग्लुकोनमटरबाट पररक्षर्‚ रिचाप मापन‚ मोटोपना

पररक्षर् गने र नसने रोगका प्रमुर्ख ४ कारक तत्व न्त्र्ूननकरर्
सञ्चालन प्रर्क्रर्ा

सम्बन्त्धी

जर्वीर

स्थलमै

िनचेतना

िगाउने

जिं गल¸पोस्टर‚

अन्त्र्

स्वास््र् जर्क्षा सामग्रीहरु प्रवाह गने।
•

पत्ता लागेका र्वरामीहरुलार्ि स्वास््र् सं स्थामा प्रेषर् गने । सम्भव भए
सम्म र्ो कृर्ाकलाप र नभआर्ए जस्क्रननंग सं गसं गै सं चालन गने।

•

सामाजिक र्वकास मन्त्रालर् र स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर् सं ग समन्त्वर्
गरी सं चालन गने।

सञ्चालन

गने

अनुमाननत नमनत

अवनध

र

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार
जर्नबर

बिेट बााँडर्ााँट

तर्ारीका

साथै

सं चालनाथि

स्वास््र्

जर्क्षा

सामग्री

प्रकार्न‚

ग्लुकोनमटर सेट‚ नबपी से ट आदि र्खररि गने‚ िै भ्रभ‚ स्थानीर् र्ातार्ात र्खचि‚
र्खािा‚ स्टे र्नरी लगार्तमा र्खचि गनि सर्कने

सन्त्िभि सामग्री
अनुगमन सूचक
३५.

पेन ्र्ाकेि पुजस्तका २०७५‚ प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी
मापिण्डहरु ।

सहभागी सं ख्र्ा, हािीरी, कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेिन

कृर्ाकलापको नाम: कारागारमा क्षर्रोग जस्क्रननङ्ग तथा सर्क्रर् र्खोि

पडताल कार्िक्रम सं चालन
कृर्ाकलाप सं केतः २.७.२२.२३६

र्खचि जर्षिकः२२५२२
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कैि
पररचर्

ु ान
भि

गरररहे का

कैिीबन्त्िीहरूको

क्षर्रोग

अवस्थाको

समर्मै

पर्हचान गरी आकजस्मक अवस्था भएमा थप उपचार गनि सहि होस् भन्ने
अनभप्रार्ले र्स कार्िक्रमको र्ोिना गररएको छ ।
कैि भ ुिान गरररहे का कैिीबन्त्िीहरूको क्षर्रोगको िााँच तथा प्रर्ोगर्ाला

उद्देश्र्

पररक्षर् गनि ।
कैिीबन्त्िीहरूको क्षर्रोगको अवस्था पर्हचान भर् उपचारको िार्रामा आई

अपेजक्षत प्रनतर्ल

सं क्रमर् िरमा कमी आउने ।

कार्ािन्त्वर्न

गने

कार्ािलर्/ननकार्

िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू।
•

कैिीबन्त्िीहरूको सं ख्र्ा एर्कन गने ।

•

िााँचका लानग स्वास््कमीको व्र्वस्था, आवश्र्क उपकरर्को व्र्वस्था
गने ।

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा

•

प्रर्ोगर्ाला िााँचका लानग ल्र्ाब नमूना सं कलन गरी पररक्षर्का लानग
Gene-Xpert केन्त्रमा पठाउने ।

•

क्षर्रोग ननिान भएका कैिीबन्त्िीहरुलाई ननर्नमत औषनध सेवनका
लानग व्र्वस्था नमलाउने ।

सञ्चालन

गने

अवनध

अनुमाननत नमनत

र

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार

बिेट बााँडर्ााँट

कार्िर्ोिना स्वीकृत गराई बिेटको बााँडर्ााँट गने ।

सन्त्िभि सामग्री

कर्ािली र्खचि मापिण्ड २०७५

अनुगमन सूचक

िााँच भएका कैिीबन्त्िीहरूको सूची

३६.

कृर्ाकलापको नाम: स्वास््र् जर्क्षा तथा सूचनामुलक सामग्री छपाई तथा

प्रकार्न
कृर्ाकलाप सं केतः 2.7.२२.३९३

र्खचि जर्षिकः

22522

स्वास््र् जर्क्षा सामग्रीको माध्र्मबाट स्वास््र् सम्बन्त्धी सूचनाहरु प्रवाह
गरी समुिार्का माननसहरुलाई स्वास््र्का र्वनभन्न र्वषर्हरुबारे िानकारी
पररचर्

गराई ज्ञान अनभवृर्द्ध गरी व्र्वहारमा सकारात्मक पररवतिन ल्र्ाउन र्वनभन्न
माध्र्महरुबाट स्वास््र् सम्बन्त्धी सन्त्िे र्हरु प्रवाह गनि र्ो कार्िक्रमको
कार्िक्रम राजर्खएको छ ।
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• भाषा, धमि, सं स्कृनतलाई ध्र्ानमा रार्खी स्थानीर् स्वास््र् समस्र्ाको
आवश्र्कता अनुसार स्थानीर् सञ्चार माध्र्महरुबाट आमसमुिार्मा
स्वास््र् सम्बन्त्धी िानकारीमूलक सन्त्िे र्हरु प्रवाह गने ।

उद्देश्र्

• स्थानीर् सञ्चारको माध्र्मबाट सामाजिक व्र्वहार पररवतिनका सूचना
प्रसारर् गरी स्वास््र् सम्बन्त्धी ज्ञान, धारर्ा र व्र्वहार पररवतित गने र
उपलव्ध स्वास््र् सेवाको उपभोग गनि अनभप्रेररत गने ।
स्वास््र् सम्बन्त्धी

अपेजक्षत प्रनतर्ल

सकारात्मक व्र्वहार पररवतिन भई स्वस्थ िीवन र्ैली

अपनार्एको हुनेछ

कार्ािन्त्वर्न

गने

कार्ािलर्/ननकार्

िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्
• मौसम अनुसार िे र्खापने गरे का रोग एवं

स्वास््र् समस्र्ाहरुको

प्रकोपहरुको त्र्ाङ्क र्वश्लेषर् गने र प्राथनमकताको सूची तर्ार गने ।
• सन्त्िे र् प्रसारर्को र्वनध र्र्कन गने र स्पेर्ीर्र्केर्न तर्ार गने ।
•

सूचना प्रर्ारर्का माध्र्महरु एर् एम प्रर्ारर्, Hoarding Board,
टे नलनभिन प्रर्ारर्, सांस्कृनतक प्रार्ोिन, Documentary उत्पािन

सञ्चालन प्रकृर्ा

तथा

प्रििर्नी, Electric Display, Wall Painting, छापा

तथा

परपनरका, र्वद्यालर् स्वास््र् जर्क्षा, जस्टकर, पम्पलेट, पोिर, नलफ्लेट,
आदि र्वनभन्न िानकारीमूलक सामग्री आवश्र्कता अनुसार उत्पािन
गरी र्वतरर् गररनेछ ।
•

स्वास््र्

जर्क्षा

सामग्री

प्रसारर्को

र्वषर्वस्तुमा

परकारहरूलार्ि

अनभमुजर्खकरर् गने
सञ्चालन

गने

अनुमाननत नमनत

अवनध

र

प्रथम, िोस्रो र तेस्रो चौमानसक
सावििननक र्खररि ऐन तथा ननर्मावली, आनथिक

बिेट बााँडर्ााँट

ऐन , ननर्म तथा

अनुसार प्रमुर्खबाट कृर्ाकलाप बिेट बााँडर्ााँट र स्पेनसर्र्केर्न स्वीकृत
गराई आवश्र्कता अनुसार

स्वास््र् जर्क्षा सामग्री उत्पािन गरी र्खचि

गने ।
सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

बैठकका ननर्िर्हरू, िस्तावेिहरू

३७.

कानून

कृर्ाकलापको नाम: सर्क्रर् र्वनधवाट कुष्ठरोग र्खोिपड्ताल कार्िक्रम
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कृर्ाकलाप सं केतः २.७.२२.६०

र्खचि जर्षिकः २२५२२

सर्क्रर्

पररचर्

र्वनधवाट

कुष्ठरोगका

र्वरामीहरुको

र्खोिपडताल

गरी

नोर्टर्र्केर्न बढाउन र्ो कार्िक्रम राजर्खएको छ ।

उद्देश्र्

सक्रीर् र्वनध वाट कुष्ठरोगी पत्ता लगाई उपचारको िार्रामा ल्र्ाउने

अपेजक्षत प्रनतर्ल

समुिार्मा लुकेर बसेका र्वरामीहरु पत्ता लानग उपचार भएको हुनेछ।

कार्ािन्त्वर्न गने कार्ािलर् र
ननकार्

केर्

र्स जर्षिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू।
•

स्थानीर् तह सं ग समन्त्वर् गरी कुष्ठरोग मार्क्रोस्कोपी तानलम प्राप्त

प्रर्ोगर्ालाकमी र एक िना कुष्ठरोग तानलम प्राप्त जचर्कत्सक समेतलाई
सञ्चालन प्रर्क्रर्ा

पररचालन गरी जस्क्रननङ क्र्ाम्प सं चालन गने।
•

सामाजिक र्वकास मन्त्रालर् र स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर्सं ग समन्त्वर्
गरी सं चालन गने।

सञ्चालन

गने

अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट
सन्त्िभि सामग्री
अनुगमन सूचक
३८.

अवनध

र

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार ।
ननर्मानुसारको िै ननक भ्रमर् भत्ता र जर्र्वर तर्ारी र पररचालन हुने

कमिचारीहरुलार्ि भत्ता र्खािा आदिमा बांडर्ांड गने

रार्ष्ट्रर् क्षर्रोग केन्त्रको सार्वकको ननिे जर्काका साथै प्रचनलत कानून तथा
र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेिन, उपजस्थनत

कृर्ाकलापको नाम: स्वास््र् सम्बन्त्धी दिवस सञ्चालन

कृर्ाकलाप संकेत M२.७.२५.३०९/ २.७.२५.३०६
पररचर्

र्खचि जर्षिक M २२५२२

वषिभरर रार्ष्ट्रर् तथा अन्त्तरािर्ष्ट्रर्स्तरका स्वास््र् सम्वन्त्धी र्वनभन्न दिवसहरू
पििछन् । र्स्ता दिवसहरूले सम्बजन्त्धत स्वास््र् समस्र्ाका बारे मा
समुिार्लार्ि सचेत गराउने भएका कारर् ती दिवसहरू लजक्षत समूहलार्ि
केजन्त्रत गरी मनाउन र्स कार्िक्रम राजर्खएको हो ।

उद्देश्र्

र्वनभन्न स्वास््र् समस्र्ाहरूको बारे मा िन समुिार्लार्ि सचेत र िागरूक
बनाउने ।

149 | बार्षिक कार्िक्रम सञ्चालन ननिे जर्का २०७९/८०

स्वास््र् सम्वन्त्धी िनचेतना अनभवृर्द्ध हुने । कुनै रोग अथवा स्वास््र्को

अपेजक्षत प्रनतर्ल

बारे मा नर्ा िानकारी र सन्त्िे र् िनस्तरमा अध्र्ावनधक हुनेछ ।
कार्ािन्त्वर्न गने ननकार्

िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्

सं चालन प्रर्क्रर्ा

•

वषिभरर मनार्ने स्वास््र् दिवसहरूको क्र्ालेण्डर तर्ार पाने ।

•

सम्बजन्त्धत र्ोकल पसिनको सर्क्रर्तामा जिल्लामा रहे का सरोकारवाला
सहर्ोगी सं घसस्थाहरूसाँग समन्त्वर् गने । बैठक बसी कार्िक्रमको
स्वरूप तर्ार गने ।बिेट तथा जिम्मेवारी वाडर्ााँड गने ।

•

दिवससं ग

आदि

र्वषर्वस्तु

सम्बन्त्धी

सूचना

तथा

चेतनामुलक

कार्िक्रमहरु सञ्चालन गने साथै र्टसटि, क्र्ाप, ्र्ाकेट उत्पािन गनि
सर्कनेछ ।
सञ्चालन

गने

अवनध

र

अनुमाननत नमनत

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार ।

बिेट बााँडर्ााँट

व्र्ानर स्टे र्नरी, र्खािा, बैठक भत्ता ।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमनको सूचक

कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेिन

३९.

कृर्ाकलापको नाम: सर्क्रर् र्वनधबाट क्षर्रोगका र्वरामीहरुको

र्खोिपडताल (Microscopic Camp सं चालन)
कृर्ाकलाप सं केत नं. २.७.५.१०९

पररचर्

र्खचि जर्षिक २२५२२

क्षर्रोगको केर् नोर्टर्र्केर्न बढाउनका लानग र्ो कार्िक्रम राजर्खएको
छ।

उद्देश्र्

एजक्टभ र्वनधबाट क्षर्रोगी पत्ता लगार् उपचारको िार्रामा ल्र्ाउने ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल

समुिार्मा लुकेर बसेका क्षर्रोग र्वरामीहरू पत्ता लागेका हुनेछन ।

कार्ािन्त्वर्न गने कार्ािलर् र
ननकार्
सञ्चालन प्रर्क्रर्ा

िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्
केर्हरु बर्ढ भर्का वा समभार्वत स्थानीर् तहसाँग समन्त्वर् गरी तानलम
प्राप्त प्रर्ोगर्ालाकमी तथा जचर्कत्सक सर्हत अवश्र्क िनर्जि पररचालन
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गरी क्र्ाम्प सञ्चालन गने ।
सञ्चालन

गने

अवनध

अनुमाननत नमनत

र

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार ।
जचर्कत्सकसाँग सम्झौता गरी िै ननक बढीमा रू. २५०० कर काट्ने र

बिेट बााँडर्ााँट

अन्त्र्को हकमा ननर्मानुसारको िै .भ्र.भ. तथा पररचालन हुने कमिचारीका
लानग र्खािा भत्ता आदि ।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमनका सूचक

एजक्टभ र्वनधबाट क्षर्रोगी पत्ता लागेकाको र्ववरर्

४०.

कृर्ाकलापको नाम : EOC Monitoring सम्बन्त्धी तानलम

कृर्ाकलाप सं केत २.७.५.११३

पररचर्

र्खचि जर्र्िक

२२५२२

आकजस्मक प्रसुनत सेवाको आवश्र्कता भएका सम्पूर् मर्हलाहरुले ती
सेवाहरु उपभोग नगरे सम्म मातृ मृत्र्ुिर

घटाउने उद्देश्र् पुरा हन सक्िै न

। अतः उपलब्ध सेवाको उपर्ोग भर्रहे को छ भन्ने सुननजित गनुप
ि ने
हुन्त्छ र र्दि नगररएको भए त्र्सको कारर् पत्ता लगाई समर्मै उपर्ुि
किम

चाल्नुपने हुन्त्छ । र्सको लानग आकजस्मक प्रसुनत सेवाको

ननरन्त्तरता
गनि

तथा ननर्नमत रुपमा अनभमुजर्खकरर्, अनुगमन तथा सनमक्षा

उपर्ुि

पद्धनत

एंव

सूचकहरुको

आवश्र्कता

पििछ

।

र्सै

आवश्र्कतालाई ध्र्ानमा रार्खेर बनथिङ सेन्त्टरका ननसिङ्ग कमिचारीलाई
अनभमुजर्खकरर् र प्रसुनत सेवा उपलब्धता तथा उपभोगको

अनुगमनका

लानग आकजस्मक प्रसुनत सेवा अनुगमन ननिे जर्काको आधारमा प्रत्र्ेक क्षेर
तथा स्थानीर् तह अन्त्तरगतको

प्रसुनत सेवा उपलब्ध गराउने स्वास््र्

सं स्थाहरुले उपलब्ध गराएको आकजस्मक प्रसुनत सेवा वारे अनुगमन तथा
सनमक्षा गनुप
ि ने हुन्त्छ । स्वास््र् सं स्थाको सुरजक्षत प्रसुनत सेवा र िर्टलता
पता लगाउन अनुगमन गने र EOC को सनमक्षा गरे र आगामी दिनहरुमा
त्र्सलाई

अझ

प्रभावकारी

गराउनुपने हुन्त्छ ।
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कसरी

बनाउन

सर्कन्त्छ

भनन

छलर्ल

उद्देश्र्

स्वfस््र् सं स्थाहरुले आकजस्मक प्रसुनत सेवाको उपलव्ध गरे नगरे को
लेर्खािोर्खा गरी उपभोग नगरे को भए कारर् पत्ता लगाई उपभोग िर
वढाउन कार्िर्ोिना वनाई कार्ािन्त्वर्न गने ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल

आकजस्मक प्रसुनत सेवाको आवश्र्कता भएका मर्हलाहरुको पर्हचान गरी
समर्मै प्रसुनत सम्बन्त्धी िर्टलताको व्र्वस्थापन भएको हुनेछ ।

कार्ािन्त्वर्न गने कार्ािलर् र

िनस्वास््र् /स्वास््र् सेवा कार्ािलर्

र सबै स्थानीर् तहहरु

ननकार्
सं चालन प्रर्क्रर्ा

•

कार्िक्रम

सं चालन

ु ि
गनुप
ि व

कार्िक्रमका

र्वषर्वस्तुका

सम्वन्त्धमा

पुवत
ि र्ारी गनि तथा समन्त्वर् गनुप
ि नेछ ।
•

कार्रर्िक्रम सं चालन गिाि प.हे .न. वा सो कार्िक्रम सम्बद्ध व्र्जिले २
दिनमा १ दिन अनभमुजर्खकरर् र १ दिन सनमक्षा गनेगरी गनुप
ि नेछ ।

•

र्ो कार्िक्रम सं चालन गिाि EOC Monitoring Guideline अनुरुप
गनुप
ि नेछ ।

•

र्सरी EOC Review गिाि EOC Met need कम भएका गाउ तथा
नगरपानलकाका वाडि तथा

समुिार्लाई र्वर्ेष प्राथनमकता दिर् EOC

Met need बढाउन कार्िर्ोिना तर्ार पानुप
ि नेछ ।
सञ्चालन

गने

अनुमाननत नमनत

अवनध

र

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार ।

बिेट बांडर्ांड

कर्ािली प्रिे र् र्खचि मापिण्ड ननिे जर्का २०७५ वमोजिम गने ।

सन्त्िभि सामग्री

EOC Monitoring Guideline, Service Coverage Indicator, प्रचनलत
कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

र्स सम्बन्त्धी सम्पूर् अनभलेर्खहरु च ुस्त िुरुस्त राजर्ख कार्िक्रम समपन्न
भएको

१५

दिन

नभर

मन्त्रालर्मा पठाउने ।
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स्वास््र्

ननिे र्नालर्

र

सानमिक

र्वकास

कृर्ाकलापको नाम: र्वनभन्न अनभर्ानहरू पूर्ि र्खोप, पूर्ि पोषर्, पूर्ि

४१.

सं स्थागत प्रसूनत अनभर्ान र्खचि
कृर्ाकलाप सं केत : २.७.५.५८

र्खचि जर्षिकः २२५२२

पूर्ि र्खोप, पूर्ि पोषर्, पूर्ि सं स्थागत प्रसूनत लगाएतका िनस्वास््र्का

पररचर्

अनभर्ानहरु सं चालन गनि र्ो कार्िक्रम राजर्खएको हो ।
पूर्ि िनस्वास््र्का अनभर्ानहरुको पैरवी गने र्ुननजस्चत गने र दिगोपनाका

उद्देश्र्

कार्िहरु गने

अपेजक्षत प्रनतर्ल

र्वनभन्न पूर्ि अनभर्ानहरु घोर्षत भएको हुनेछ।

कार्ािन्त्वर्न गने कार्ािलर् र
ननकार्

र्स जर्षिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू।
उल्लेजर्खत र्वनभन्न अनभर्ानहरु घोषर्ा गनि सम्बजन्त्धत स्थानीर् तहहरु सं ग
समन्त्वर् गरी पूर्ि र्खोपको भेररर्र्केर्न‚ तथा पूर्ि सं स्थागत सुत्केरी‚ पूर्ि
पोषर् आदि घोषर्ा गनिका लानग तोर्कएका सूचकहरु प्राप्त गरी बिेटको
पररनध नभर रर्ह घोषर्ा गने। नर्ा वडा तथा स्थानीर् तहको सं ख्र्ा

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा

एर्कन गने‚तोर्कएको प्रकृर्ा अनुसार घोषर्ा गने । सम्भव भए सम्म
पररवार कल्र्ार् महार्ार्खा, सामाजिक र्वकास मन्त्रालर् र स्वास््र् सेवा
ननिे र्नालर्को प्रनतनननधत्व गराउने।

सञ्चालन

गने

अवनध

अनुमाननत नमनत

र

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार ।
स्वीकृत वार्षिक बिेटको पररनध नभर रर्ह घोषर्ा सभा तथा पूवि तर्ारी

बिेट बााँडर्ााँट

बैठक भेररर्र्केर्न‚ स्वर्ंसेवक र्ातार्ात र्खचि‚ र्ातार्ात र्खचि, स्टे र्नरी,
आदि

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

कार्िक्रम प्रनतवेिन, उपजस्थनत, भ्रमर् नबल, भपािर्ि आदि

४२.

कृर्ाकलापको नाम: लामो अवनधका पररवार ननर्ोिन साधन जर्र्वर

LARC Camp
कृर्ाकलाप सं केतः 2.7.5.63

र्खचि जर्षिकः २२५२२
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पररवार

पररचर्

र्ोिनाका

आधुननक

साधनहरुको

पहुंच

अनभवृर्द्ध

गनि र्ो

कार्िक्रम राजर्खएको छ ।

उद्देश्र्

र्म्पलान्त्ट र आर्ूनसडीको प्रर्ोग िर बढाउने

पररवार ननर्ोिनको प्रर्ोगिर पहुाँचमा वृर्द्ध भएको हुनेछ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न

गने र्स

कार्ािलर्/ननकार्

जर्षिकमा

बिेट

र्वननर्ोिन

भएका

िन

।स्वास््र्

सेवा

कार्ािलर्हरू।
स्थानीर् तहसं ग समन्त्वर् गरी र्वननर्ोजित बिेट र लक्ष्र्मा रर्ह सेवा
उपलब्ध नभएका स्वास््र् सं स्थाहरुको सं ख्र्ा छनोट गरी तानलम प्राप्त
स्वास््र् सेवा प्रिार्क वा नभजिटं ङ प्रोभार्डर पररचालन गरी १ दिने

सञ्चालन प्रकृर्ा

जर्र्वर मार्ित सं स्थामै सेवा प्रवाह गने
सामाजिक र्वकास मन्त्रालर् र स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर् सं ग समन्त्वर्
गरी सं चालन गने।

सञ्चालन

गने

अवनध

र स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार

अनुमाननत नमनत
र्खर्टने सेवा प्रिार्कको िै भ्रभ‚ स्थानीर् स्वास््र्कमी‚ स्वर्ंसेवीकाहरुको

र्ातार्ात र्खचि‚ पूवि तर्ारी र वैठक भत्ता एवं र्खािा र्खचि सामान्त्र्

बिेट बााँडर्ााँट

उपकरर्मा बााँडर्ााँट गने साथै र्म्पलान्त्ट र आर्ूनसडी सेट जिल्ला
स्टोरबाटै व्र्वस्थापन गने।
नेपाल मेनडकल स्टान्त्डडि भोलुम १‚ डीएमटी जफ्लप चाटि‚मेक दिल

सन्त्िभि सामग्री

पुजस्तका‚ साथै प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक
४३.

जर्र्वर प्रनतवेिन, एच एम आर् एस र्न्त्ट्री भएको ।

कृर्ाकलापको नामः कर्ािली प्रिे र् अन्त्तगित स्वास््र् कार्िक्रमको

स्वास््र् सं स्था पानलका स्तरमा सुपरीवेक्षर् तथा अनुगमन
कृर्ाकलाप सं केतः २.८.१.८

र्खचि जर्षिकः

22522

प्राथनमकता प्राप्त कार्िक्रमहरुको प्रभावकारी कार्ािन्त्वर्न गनि ननरन्त्तर
पररचर्

अनुगमन, मुल्र्ाङकन, तथा कार्िस्थल कोजचङ गरी सहर्ोगात्मक सुपररवेक्षेर्
तथा coaching गनि आवश्र्क भएकोले र्ो कार्िक्रम राजर्खएको छ ।

उद्देश्र्

स्वास््र् क्षेरमा भर्रहे का कार्िक्रमको अनुगमन, मूल्र्ाङ्कन तथा Onsite
Coaching गरी समर्मै सुधारका लानग पहल गने ।
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कार्िक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्ािन्त्वर्न भै सेवाको गुर्स्तरमा सुधार

अपेजक्षत प्रनतर्ल

हुनेछ ।

कार्ािन्त्वर्न

गने र्स

कार्ािलर्/ननकार्

जर्षिकमा

बिेट

र्वननर्ोिन

भएका

िन

।स्वास््र्

सेवा

कार्ािलर्हरू।
•

वार्षिक सुपररवेक्षर् तानलका बनार् कार्िक्रमहरुको अनुगमन, सुपररवेक्षर्
तथा कार्िस्थल कोजचङ गनुप
ि निछ।

•
सञ्चालन प्रकृर्ा

प्रत्र्ेक पटक अनुगमन गिाि ननदृि गररएको चेकनलि भरी र्ोटोहरु
सर्हतको प्रनतवेिन सम्बन्त्धी र्ार्खा मा पेर् गनुप
ि नेछ।

•

अनुगमन गिाि र्वगतमा सुधार गनुप
ि ने र्वषर्हरू मा सुधार भएनभएको र
आगानम दिनमा सुधार गनुप
ि ने र्वषर्मा समेत सम्वन्त्धीत स्वास््र्सं स्था का
कमिचाररहरू सं ग समन्त्वर् गरी कार्िर्ोिना बनाउनुपनेछ।

सञ्चालन

गने

अवनध

र

अनुमाननत नमनत

स्वीकृत बिेटको पररनधनभर रही आवश्र्कता अनुसार बााँडर्ााँट गरी

बिेट बााँडर्ााँट

आनथिक ननर्मानुसार गने
सम्बजन्त्धत चेकनलिहरू, प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु

सन्त्िभि सामग्री

।

अनुगमन सूचक
४४.

प्रथम, िोस्रो र तेस्रो चौमानसक

बैठकका ननर्िर्हरू, िस्तावेिहरू

कृर्ाकलापको नाम: बनथिङ सेन्त्टरका लानग अत्र्ावश्र्क उपकरर् तथा

औिार र्खररि
कृर्ाकलाप सं केतः ११.३.२२.२

र्खचि र्ीषिकः ३११२२

बनथिङ सेन्त्टरका लानग ननरन्त्तर आवश्र्कता भर्राख्ने मेजर्नरी औिार
पररचर्

तथा उपकरर्हरू र्खररि गरी त्र्सको सहि उपलब्धताका लानग र्ो
कार्िक्रम राजर्खएको छ ।
बनथिङ सेन्त्टरमा ननर्नमत आवश्र्क पने मेजर्नरी औिार तथा उपकरर्

उद्देश्र्

उपलब्ध गराउने।

गुर्स्तरीर् स्वास््र् सेवाको पहुाँच उपलब्ध हुनेछ ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न
कार्ािलर्/ननकार्

गने

िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्, मेहलकुना अस्पताल
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•

प्रचनलत

ऐन

ननर्मानुसार बिेटको पररनधनभर

रही आवश्र्कता

अनुसारको स्वास््र् तथा जचर्कत्सासं ग सम्बजन्त्धत र्न्त्र, उपकरर् तथा

सञ्चालन प्रकृर्ा

मेजर्न औिार एवं सामग्री र्खररि गरी सो को व्र्वस्थापन गने ।
•

र्सका लानग स्पेजर्र्र्केर्न स्वीकृत गराई प्रर्क्रर्ा अगानड बढाउने
।

सञ्चालन

गने

अवनध

अनुमाननत नमनत

र

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार
प्रचनलत ऐन ननर्मानुसार स्वीकृत बिेटको पररनध नभर रही र्खररि र्ोिना

बिेट बााँडर्ााँट

बनाई कार्ािलर् प्रमुर्खसं ग स्वीकृत गराई र्खररि गने ।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

िाजर्खला प्रनतवेिन

४५.

कृर्ाकलापको नाम: वैिेजर्क रोिगारमा िानेहरूका लानग स्वास््र्

सम्बन्त्धी सचेतना कार्िक्रम
कृर्ाकलाप सं केतः 2.6.4.16

र्खचिजर्षिकः २२५१२

र्वनभन्न िक्ष अिक्ष पेर्ामा वैिेजर्क रोिगारमा िानेहरूका लानग सुरजक्षत

व्र्वहार अपनाउनु महत्वपूर्ि र्वषर् हो । र्खासगरी र्वनभन्न िोजर्खमपूर्ि
पररचर्

कार्िहरु तथा व्र्वहार गिाि सावधानन नअपनाउनाले हुने मानर्वर् क्षनत
तथा अङ्गभङ्गको सम्भावनालाई न्त्र्ूननकरर् गनिकालानग सविसाधारर्हरुलाई
लजक्षत गरी र्ो कार्िक्रम राजर्खएको छ।

उद्देश्र्
अपेजक्षत प्रनतर्ल

पेर्ागत िोजर्खमको बारे मा िानकारी तथा सुरजक्षत व्र्वहार सम्वन्त्धी ज्ञान‚
सीप‚ र सकरात्मक धारर्ा अनभवृर्द्ध गने।
वैिेजर्क रोिगारमा िाने व्र्जिहरुमा सुरजक्षत एवं स्वस््र् व्वहार
अपनार्एको हुनछ
े ।

कार्ािन्त्वर्न गने कार्ािलर् र र्स
ननकार्

जर्षिकमा

बिेट

र्वननर्ोिन

भएका

िन/स्वास््र्

सेवा

कार्ािलर्हरू।
•

बैिेजर्क रोिगारमा िानेहरुको लानग सामाजिक र्वकास कार्ािलर्को
समन्त्वर् तथा जिल्ला प्रर्ासन कार्ािलर्को सहकार्िमा हे ल्पडेस्क

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा

स्थापना गरी कार्ि सञ्चालन गने।
•

सामाजिक र्वकास कार्िलर्को समन्त्वर् तथा स्थानीर् तहसं गको
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सहकार्िमा १ दिने Occupational Health

सम्बन्त्धी अनभमूजर्खकरर्

कार्िक्रम गने ।
•

प्रजर्क्षका

लानग

सामाजिक

र्वकास

मन्त्राल

र

स्वास््र्

सेवा

ननिे र्नालर्सं ग समन्त्वर् गनि।
सञ्चालन

गने

अवनध

अनुमाननत नमनत

र

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार ।
स्वीकृत वार्षिक बिेटको पररनध नभर रर्ह र्ातार्ात र्खचि, स्टे र्नरी,

बिेट वााँडर्ाट

र्ैजक्षक सामग्री।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

कार्िक्रम प्रनतवेिन,उपजस्थनत

४६.

कृर्ाकलापको नामः एकीकृत िन स्वास््र् अनभर्ान तथा नबर्ेषज्ञ

स्वास््र् जर्नबर
कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.१०
पररचर्

र्खचि र्ीषिकः २२५२२

न्त्र्ून मानव र्वकास सुचांक भएका तथा महामारी तथा प्रकोपबाट पटक
पटक प्रभानबत क्षेर तथा स्वास््र् सेवाको पहुाँच नभएका स्थार्ीर्
पानलकासं गको समन्त्वर् गरी एर्ककृत रुपमा स्वास््र् सेवाका साथै
नबर्ेषज्ञ सेवा दिने ।

उद्देश्र्

•

िुगम
ि , नबपन्न तथा स्वास््र् सेवाको बञ्चीतीकरर्मा रहे का समुिार्का
लानग आधारभूत तथा अत्र्ावश्र्कीर् स्वास््र् सेवा (प्रनतकारात्मक,
प्रबद्धिनात्मक तथा उपचारात्मकका साथै ननिानात्मक) सेवाहरुलाई
एकै ठाउमा अनभर्ानको रुपमा सं चालन गरी स्वास््र् सेवालाई हरे क
नागररकको कानूनी अनधकार रहे को िानकारी समेत दिने ।

•

स्थानीर्स्तरबाट प्रिान गरीएका स्वास््र् सेवाहरुको पैरवी गने ।

•

लजक्षत वगिका लानग तोर्कएका आधारभूत सेवा पाईने स्थानहरुको
बारे मा िानकारी दिने ।

•

सं क्रामक रोगहरुको पररचर्, जचन्त्ह र लक्षर्हरु तथा रोकथाम र
ब्र्बस्थापनका साथै र्सबाट बच्नको लानग रर्नीनत तर्ार पाने ।

•

स्वास््र् सेवामा िन सहभानगता र पहुाँचको बारे मा सचेतना दिने ।
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अपेजक्षत प्रनतर्ल

•

आधारभूत सेवाको अनधकतम सिुपर्ोग गनि र्पनछनडएको क्षेर, बगि र
नलं गलाई प्राथनमकता दिने ।

•
•

स्वास््र् सेवा सुधार भएको र िनताको पहुचमा भएको हुने ।
समािका

कारर्बाट

लुकेका

स्वास््र्

समस्र्ाको

ननिान

गरी

बाताबरर्ीर् सरसर्ाईको बारे मा िानकारी दिने ।
कार्ािन्त्वर्न

गने िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्

कार्ािलर्/ननकार्
सञ्चालन प्रर्क्रर्ा

१)

जिल्लास्तरमा

सरोकारवालासं गको

समन्त्वर्मा

र्ोिना

बनाई

कार्ािन्त्वर्नका लानग प्रचार प्रसारका साथै र्टम तर्ार गने ।
२) लजक्षत समुिार्को मर्हला स्वास््र् स्वर्ं सेर्वका, आमासमूह, स्वास््र्
सं स्थालाई

अनभमुजर्खकरर्

तथा

िन

स्वास््र्का

हरे क

कृर्ाकलापहरुकाको बारे मा अन्त्तरर्क्रर्ा तथा सचेतना दिने ।
३) बिेटको आकारलाई हे री बर्ढमा २ वटा नबर्ेषज्ञ जर्नबरहरु सं चालन
गनि सर्कने छ िस्तै ः िनरल मेनडनसन, िन्त्त, नाक, कान र घााँटीको
ाँ ा उपचार, छाला तथा र्ौनरोग, मर्हला तथा प्रिनन्
नबर्ेषज्ञ सेवा, आर्ख
साथै आर्ुवेि सेवा आदि ।
४) स्वास््र् जर्नबर सं गसं गै मुख्र् िनस्वास््र् कार्िक्रमहरु, पाठे घर
समस्र्ा छनोट, क्षर्रोग स्लाईड सं कलन, स्वास््र् प्रबधिन अनभर्ान,
पानी परीक्षर् आदि सञ्चालन गनि सर्कनेछ।
सञ्चालन

गने

अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

अवनध

र

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार ।
•

ननर्मानुसार अनुसूची अनुसार हुने गरी िै .भ्र.भ.,सहिकताि भत्ता, र्खािा,
स्टे सनरी तथा नबनबध आदि।

•

अनभर्ान सञ्चालनका लानग िै .भ्र.भत्तामा िोहोरोपना नपने गरी र्वर्ेषज्ञ
जचर्कत्सकलार्ि

र्खर्टएको

दिनको

िै ननक

रू.

५०००

ु ानी गररनेछ ।
जचर्कत्सकलार्ि रू. २५०० पाररश्रनमक वापत भि
•

र

जर्नबर र्वहान िे जर्ख साझसम्म सञ्चालन हुने भएकाले अनभर्ानमा
र्खर्टनेहरूका लानग र्खािा, र्खाना वापत प्रनतव्र्जि रू. ५०० सम्म
र्खचि गनि सर्कनेछ ।
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•

र्ातार्ात तथा ढु वानीका लानग गाडी भाडामा नलर्ि पररचालन गररनेछ
।

•

आवश्र्कतानुसार औषनध तथा िनर्जि र स्वास््र् सामग्री आदि ।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

सेवाग्रार्हको अनभलेर्ख, जर्र्वर सम्पन्नको प्रनतवेिन

कृर्ाकलापको नामः जिल्ला स्टोरहरुबाट स्थानीर् तहसम्म औषधी तथा

४७.

औषनधिन्त्र् सामग्री, अनभलेर्ख, प्रनतवेिन र्ारम ढु वानी, र्वतरर् र रर्र्ाक
व्र्वस्थापन समेत
कृर्ाकलाप सं केतः २.७.२२.२५०/२.७.२२.११९

र्खचि जर्षिकः

22522

औषनध तथा औषनधिन्त्र् सामग्री साथै अनभलेर्ख, प्रनतवेिन र्ारम ढु वानी,
पररचर्

र्वतरर् र गुर्स्तरका लानग ्र्ार्कङ्ग, रर्र्ार्कङ्गसं ग सम्बन्त्धी कार्ि गनिका
लानग र्ो कार्िक्रम राजर्खएको छ ।
औषनध तथा औषनधिन्त्र् सामग्री ्र्ार्कङ्ग, रर्र्ार्कङ्ग साथै अनभलेर्ख,

उद्देश्र्

प्रनतवेिन र्ारम ढु वानी भर् समर्मै र्वतरर् गनि ।
औषनध तथा औषनधिन्त्र् सामग्री साथै अनभलेर्ख तथा प्रनतवेिन र्ारम

अपेजक्षत प्रनतर्ल

समर्मै सुरजक्षत रुपमा ढु वानी हुनेछ ।

कार्ािन्त्वर्न

गने

कार्ािलर्/ननकार्

औषधी तथा औषधीिन्त्र् सामग्रीहरु, अनभलेर्ख, प्रनतवेिन र्ारमहरु ढु वानी

सञ्चालन प्रकृर्ा
सञ्चालन

गने

अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

िन/ स्वास््र् सेवा कार्ािलर्

का साथै आवश्र्क ्र्ार्कङ्ग तथा रर्र्ार्कङका सामग्रीहरु र्खररि गने
अवनध

र

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार
ढु वानी

तथा

्र्ार्कङ्ग

रर्र्ार्कङ्गका

लानग

आवश्र्क

सामग्रीहरुको व्र्वस्थापनका लानग र्खचि गने

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

नबल भपािई, जिजन्त्स रजििर
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पने

र्वनभन्न

कृर्ाकलापको नाम: अस्पतालिन्त्र् र्ोहोरमैला व्र्व्स्थापन कार्िक्रम

४८.

कृर्ाकलाप सं केतः २.७.२२.१८८

र्खचिजर्षिकः २२५२२

अस्पतालबाट िुई प्रकारका र्ोहोरमैला; सामान्त्र् र अस्पतालिन्त्र् र्ोहोर
ननस्कने हुिा सामान्त्र् प्रकारको र्ोहोरलाई डम्पीङ सार्डमा र्ाल्न नमल्छ

पररचर्

भने अस्पतालिन्त्र् र्ोहोरलाई ननमिनलकरर् गरी नबसििन गनुि पने हुिा
र्स जर्षिकमा बिेट नबननर्ोिन गररएको छ ।
अस्पतालिन्त्र् र्ोहोरमैला ननमिनलकरर् गरी व्र्वजस्थत रुपमा नबसििन हुने

उद्देश्र्

।

अस्पतालिन्त्र् र्ोहोरबाट सेवा प्रिार्क र समुिार्मा हुने िोजर्खम कम

अपेजक्षत प्रनतर्ल

हुने ।

कार्ािन्त्वर्न गने ननकार्

र्स जर्षिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका अस्पतालहरु ।
Health Care Waste Management SOP 2020 SOP अनुसार
अस्पतालबाट

गने

अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट
सन्त्िभि सामग्री
अनुगमन सूचक

४९.

र्ोहोरमैला

व्र्वजस्थत

रुपमा

कार्िक्रम स्वीकृत गराई ननम्न कार्ि गनि सर्कने छ:

सं चालन प्रकृर्ा

सञ्चालन

ननस्कने

अवनध

र

नबसििन

•

भौनतकपूवािधारको ममित सं भार

•

र्खानेपानी, नबद्युत, मेनसनरी औिार उपकरर्,सामग्री ममित

•

HCWMS सम्बन्त्धीको बारे मा अनभमुजर्खकरर्

गनि

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार
स्वीकृत कार्िक्रम तथा लागत अनुमान अनुसार र्खचि गने ।
Health Care Waste Management SOP 2020, प्रचनलत कानून
तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।
कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेिन

कृर्ाकलापको नाम: पररवार ननर्ोिन र्कर्ोर र्कर्ोरी तथा प्रिनन्

स्वास््र् सेवा सुद्दररर्ढकरर् तथा नबस्तार
कृर्ाकलाप सं केतः 2.7.22.२३३

र्खचि जर्षिकः
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र्कर्ोरर्कर्ोरीहरुको प्रिनन् स्वास््र् समस्र्ालाई पर्हचान गरर सोर्ह
पररचर्

अनुसार र्कर्ोर र्कर्ोरी मैरी] स्वास््र् सेवा प्रिन गनि स्वास््र्कमीको
ज्ञान, नसप र िक्षता अनभवृद्धी गनि र्ो कार्िक्रम राजर्खएको हो ।

उद्देश्र्

र्कर्ोरर्कर्ोरीहरुको प्रिनन् स्वास््र् सेवा प्रवधिन गनि ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल

र्कर्ोर र्कर्ोरीको गुर्स्तरीर् प्रिनन् स्वास््र् सेवा प्रवाह हुने ।

कार्ािन्त्वर्न

गने िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्

कार्ािलर्/ननकार्
• र्कर्ोरर्कर्ोरीहरुको र्ौन तथा प्रिनन् स्वास््र् सम्बन्त्धी ज्ञान, नसप
तथा िक्षता लानग National ASRH Implementation

सञ्चालन प्रकृर्ा

Guideline

अनुसार कार्िक्रम सं चालन गने।
•

र्सका लानग र्स प्रिे र् अन्त्तगित रहे का अस्पताल तथा अन्त्र् स्वास््र्
सं स्थामा रहे का स्वास््र्कनमिहरुलाई सहभागी गराउने ।

सञ्चालन

गने

अनुमाननत नमनत

अवनध

र

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार
प्राप्त बिेट नेपाल सरकारको प्रचनलत आनथिक ऐन ननर्म अनुसार िै .भ्र.भ,

बिेट बााँडर्ाट

र्ातार्ात र्खचि, सहिकताि पाररश्रनमक, स्टे र्नरी, र्खािा, र्ैजक्षक सामग्री,
हलभाडा, र्वर्वध लगाएत तोर्कएका र्खचिहरु
र्कर्ोरर्कर्ोरी र्ौन तथा प्रिनन् स्वास््र् सन्त्िभि सामाग्री, National ASRH

सन्त्िभि सामाग्री

Implementation

Guideline, प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी

मापिण्डहरु ।
अनुगमन सूचक
५०.

नबल भपािई, हाजिरर र्ववरर्, कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेिन

कृर्ाकलापको नाम: अस्पतालहरूमा र्र्जिर्ोथेरापी र्ुननट सञ्चालन

कृर्ाकलापको सं केतः २.७.२२.४२५

र्खचि जर्षिकः
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नबश्व बैंक तथा र्वश्व स्वास््र् सं गठनद्वारा िारी गररएको अपाङ्गता सम्बन्त्धी

प्रनतवेिनका अनुसार कुल िनसं ख्र्ाको १५ प्रनतर्त माननसहरुमा कुनै न
कुनै प्रकारको अपाङ्गता भएको पाईन्त्छ ।

रार्ष्ट्रर् िनगर्ना २०६८

अनुसार नेपालको कुल िनसं ख्र्ा कररब २ प्रनतर्त अपाङ्गता भएका
व्र्जिहरु रहे का छन् । हाल नसने रोगको ब्र्ापकता बढे संगै

पररचर्

अल्पकालीन र िीघिकालीन अपाङ्गतामा समेत वृर्द्ध भएको पार्न्त्छ । ती
व्र्जिहरूको िै ननक िीवनर्ापनमा सहिता ल्र्ाउनको लानग र्र्जिर्ोथेरापी
तथा

पुनस्ि थापना

सेवाको

िीघिकालीन

आवश्र्कता

पने

भएकाले

र्र्जिर्ोथेरापी सेवालाई थप सुदृर्ढकरर् गनिको लानग र्स कार्िक्रमको
व्र्वस्था गररएको छ ।
कर्ािली प्रिे र्का हरे क जिल्लामा रहे का अपाङ्गता भएका व्र्जिहरु तथा
अन्त्र् पुनस्ि थापना सेवाको आवश्र्कता भएका ब्र्जिहरुलाई गुर्स्तरीर्

उद्देश्र्

र्र्जिर्ोथेरापीी तथा पुनस्थािपना सेवा प्रिान गने ।
अपाङ्गता भएका व्र्जिहरुले गुर्स्तरीर् र्र्जिर्ोथेरापी तथा पुनस्थािपना

अपेजक्षत प्रनतर्ल

सेवा सहि रुपमा प्राप्त गनेछन् ।

कार्ािन्त्वर्न गने ननकार्

स्वास्थ सेवा कार्ािलर् ।
•

अस्पतालको

र्र्जिर्ोथेरापी

र्काईमा

आएका

नबरामीहरुको

assessment गरी र्र्जिर्ोथेरापी तथा पुनस्थािपना से वा प्रिान गने
सं चालन प्रकृर्ा

•

र्स कार्िक्रमबाट र्र्जिर्ोथेरापी सेवा प्रिार्क िनर्जिको व्र्वस्थापन
गने ।

•
सञ्चालन

गने

अवनध

सेवा प्राप्त गरे का ब्र्जिहरुको अनभलेर्ख राख्ने ।

र स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार ।

अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

र्र्जिर्ोथेरापी र्काईमा कार्िरत र्र्जिर्ोथेरार्पस्टको पाररश्रनमक उपलब्ध
गराउन सर्कनेछ ।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

र्र्जिर्ोथेरार्प तथा पुनस्ि थापना सेवा प्राप्त गरे का लाभग्रार्हहरुको अनभलेर्ख
र्ववरर् ।
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कृर्ाकलापको नामः िेष्ठ नागररक स्वास््र् प्रविधन कार्िक्रम

५१.

कृर्ाकलाप सं केतः २.७.२२.६

र्खचि जर्षिकः२२५२२

िेष्ठ नागररक सेवाग्राहीहरुको पर्हचान गरी ननर्नमत रुपमा सेवा नलन
आउने िेष्ठ नागररकको नन:र्ुल्क
पररचर्

िााँच गरी स्वास््र्

प्रबधिन गनि साथै

िेररर्ार्ट्रक (िेष्ठ नागररक) स्वास््र् सेवा सं चालन ननिे जर्का, २०७७
बमोजिम

र्वनभन्न

उपचारात्मक

स्वास््र्

सेवा

उपलब्ध

गराउन

र्ो

कार्िक्रम राजर्खएको हो ।
िेष्ठ नानगरकलार्ि आबश्र्कता अनुसार नबनभन्न रोगको ननिान गरी
उद्देश्र्

उपचारको माध्र्मबाट स्वास््र् सं रक्षर्, प्रबधिन साथै उजचत परामर्ि गरी

अपेजक्षत प्रनतर्ल

िेष्ठ नागररकमा स्वास््र्को पहुाँच प्रवधिन भएको हुनछ
े ।

कार्ािन्त्वर्न गने ननकार्

िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्, मेहलकुना अस्पताल।

स्वास््र्मा पहुाँच र्वस्तार गने ।

स्थानीर् तहसं गको समन्त्वर्मा समुिार्मा रहे का िेष्ठ नागररकहरुको
पर्हचान गरी स्वास््र् सं स्थामा से वा नलन आउन प्रेररत गने ।

सचालन प्रकृर्ा

पर्हचान गररएका िेष्ठ नागररकहरुको स्वास््र् सं स्थामा नन:र्ुल्क स्वास््र्
िााँच (प्रर्ोगर्ाला सेवा तथा अन्त्र् सबै िााँचहरु) गरी आवश्र्कता अनुसार
औषधीको व्र्वस्था नमलाउने ।

सं चालन

गने

अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

अबनध

र

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार
स्वास््र् िााँच गनि आवश्र्क सामग्रीहरुको व्र्वस्थापन तथा आवश्र्क
औषधीहरुको र्खररि ।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

र्खररि आिे र्, िाजर्खला ररपोटि ,सेवाग्राही सं ख्र्ा

५२.

कृर्ाकलापको नाम: स्थानीर् तहका िनप्रनतनननध, प्रर्ासकीर् अनधकृत,

स्वास््र् सं र्ोिकसं ग स्वास््र् सम्बन्त्धी समन्त्वर् बैठक, समीक्षा र र्ोिना तिुम
ि ा
कृर्ाकलाप सं केतः २.७.२२.९१
पररचर्

र्खचि जर्षिकः २२५२२

गत आ.ब.को अन्त्त्र्मा सम्पन्न ननवािचनबाट ननवािजचत िनप्रनतनननधहरु,
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स्थानीर्

तहमा

कार्िरत

प्रर्ासर्कर्

अनधकृत

तथा

स्वास््र्

र्ार्खा

प्रमुर्खहरुलाई स्वास््र्को वतिमान अवस्था, दिगो नबकास लक्ष्र्, १५ औ ँ
र्ोिना लगार्त रा्र्ले नबनभन्न समर्मा गरे का प्रनतबद्धताहरुको आधारमा
स्थानीर् तहमा र्ोिना तिुम
ि ा, प्राथनमकता ननधािरर् नबनध लगार्त सूचना
व्र्वस्थापनलार्ि ननर्नमत गराउन र्ो कार्िक्रम राजर्खएको हो ।
स्थानीर् तहका िनप्रनतनननधहरुलाई स्वास््र्को अवस्था, र्ोिना, बिेट

उद्देश्र्

तिुम
ि ा तथा स्वास््र्का सू चकहरुको प्रक्षेपर् तथा सनमक्षा सं चालन गनि
स्वास््र् क्षेरलाई प्राथनमकतामा राजर्ख आवश्र्कता अनुसारको बिेट

अपेजक्षत प्रनतर्ल

र्वननर्ोिन भएको हुनेछ ।

कार्ािन्त्वर्न

गने

कार्ािलर्/ननकार्

िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू।
•

स्थानीर् ननवािचनबाट नवननवािजचत िनप्रनतनननधहरु, स्थानीर् तहमा
कार्िरत प्रर्ासर्कर् अनधकृत तथा स्वास््र् र्ार्खा प्रमुर्खहरुलाई सं लग्न
गराई िुई दिने र्ोिना तिुम
ि ा, समीक्षा कार्िर्ाला गोष्ठी सं चालन गने

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा

।
•

सामाजिक र्वकास मन्त्रालर् र स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर् सं ग समन्त्वर्
गरी कार्िक्रम सं चालन गने ।

सञ्चालन

गने

अनुमाननत नमनत

अवनध

र

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार

बिेट बााँडर्ााँट

िै ननक भ्रमर् भत्ता तथा गोष्ठी सं चालनाथि र्खचि बााँडर्ााँट गने

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेिन

५३.

कृर्ाकलापको नामः महामारी ननर्न्त्रर्का लानग बर्र स्टक सामग्री

र्खररि
कृर्ाकलाप संकेत M २.७.२२.९२

र्खचि जर्षिक M २२५२२

भौगानलक नबनबधता तथा मौसम पररवतिन भैरहने कर्ािली प्रिे र्मा उपर्ुि
पररचर्

साधन श्रोतको अभावका साथै सम्भार्वत महामारीको िोजर्खम रर्हरहने

ु ान गरी आवश्र्कता भएका स्थानहरुको सूची तर्ार पारी
जस्थनतको पुवािनम
सम्भानबत महामारीिन्त्र् सं क्रामक रोगहरुको उपचार तथा ब्र्बस्थापनका
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लानग र्ोिना बनाई प्रिे र्, जिल्ला र पानलकास्तरमा तोर्कएको औषधी तथा
अन्त्र् सामग्री ननर्मानुसार र्खररि गनि र्ो कार्िक्रम राजर्खएको हो ।
Public Health Risk and Emergency को आधारमा जिल्लास्तरको नबपद्
उद्देश्र्

प्रनतकार्ि र्ोिना र स्वास््र् तथा पोषर् ईकाईको प्रनतकार्ि र्ोिना अनुसार
गने ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल

सम्भार्वत महामारी रोकथाम तथा ननर्न्त्रर्मा सहर्ोग पुग्नेछ ।

कार्ािन्त्वर्न गने ननकार्

िन/ स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरु ।
बर्र स्टकका लानग आवश्र्क सामग्रीहरुको सूजच तर्ार गरी स्वीकृत

सचालन प्रकृर्ा
सञ्चालन

गने

गराई सो को आधारमा बिेटको आकार हे री ननर्मानुसार र्खचि गनुप
ि ने ।
अवनध

र

अनुमाननत नमनत

आवश्र्कता अनुसार
•

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार र्वननर्ोजित बिेटको पररनधनभर रहे र माग
तथा आवश्र्कता अनुसार बिेट बााँडर्ााँट गने ।

बिेट बााँडर्ााँट

•

स्वीकृत बिेटबाट औषधी तथा अत्र्ावश्र्क सामग्रीहरुका लानग
बााँडर्ााँट गरी सम्बजन्त्धत प्रमुर्खबाट स्वीकृत गरार् र्खररि गने ।

सञ्चालन

गने

अनुमाननत नमनत
सन्त्िभि समाग्री
अनुगमन सूचक
५४.

अवनध

र

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार
अत्र्ावश्र्क औषधी सूची‚ प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु
।
र्खररि ईकार्को ननर्िर्, िाजर्खला प्रनतवेिन तथा हस्तानतरर् प्रनतवेिन

कृर्ाकलापको नामः िेष्ठ नागररक ननःर्ुल्क जर्र्वर तथा स्वास््र्,

सम्मान, सहर्ोग कार्िक्रम
कृर्ाकलाप सं केतः २.७.५.४५

पररचर्

र्खचि र्ीषिकः २२५२२

िेष्ठ नागररक सेवाग्राहीहरुको पर्हचान गरी ननर्नमत रुपमा सेवा नलन
आउने िेष्ठ नागररकको नन:र्ुल्क

िााँच गरी स्वास््र्

प्रबधिन गनि साथै

िेररर्ार्ट्रक (िेष्ठ नागररक) स्वास््र् सेवा सं चालन ननिे जर्का, २०७७
बमोजिम

र्वनभन्न

उपचारात्मक
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स्वास््र्

सेवा

उपलब्ध

गराउन

र्ो

कार्िक्रम राजर्खएको हो ।
उद्देश्र्

६० बषि उमेर नाघेका िेष्ठ नागररकको स्वास््र् अवस्थाको िााँच गनुक
ि ा
साथै िीवन उपर्ोगी सामग्रीको नबतरर् गनि ।
स्वास््र् सेवामा िेष्ठ नागररकहरुको पहुाँचमा वृर्द्ध भर् उनीहरुको िै ननर्क

अपेजक्षत प्रनतर्ल

सहि हुनेछ ।
कार्ािन्त्वर्न

गने िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर् ।

कार्ािलर्/ननकार्
सञ्चालन प्रर्क्रर्ा

•

६० बषिमानथका ्र्ेष्ठ नागररकहरूलार्ि स्वास््र् अवस्थाको िााँच गने
।

•

्र्ेष्ठ नागररकहरूका लानग आवश्र्क िीवनपर्ोगी स्वास््र् सामग्रीहरू
उपलब्ध गराउने िस्तै ः लठ्ठी, चश्मा, पर्छ्यौरा, व्र्जिगत सरसर्ार्ि
लगार्तका सामग्रीहरू प्रिान गने,

•

ु ी अनुसार हुने गरी िै .भ्र.भ.,सहिकताि भत्ता, र्खािा,
ननर्मानुसार अनुसच
स्टे सनरी तथा नबनबध आदि।

•

अनभर्ान सञ्चालनका लानग िै .भ्र.भत्तामा िोहोरोपना नपने गरी र्वर्ेषज्ञ
जचर्कत्सकलार्ि र्खर्टएको दिनको िै ननक रू. ५००० र जचर्कत्सकलार्ि
ु ानी गररनेछ ।
रू. २५०० पाररश्रनमक वापत भि

•

जर्नबर र्वहान िे जर्ख साझसम्म सञ्चालन हुने भएकाले अनभर्ानका
र्खर्टनेहरूका लानग र्खािा, र्खाना वापत प्रनतव्र्जि रू. ५०० सम्म
र्खचि गनि सर्कनेछ ।

•

र्ातार्ात तथा ढु वानीका लानग गाडी भाडामा नलर्ि पररचालन गररनेछ
।

•

आवश्र्कतानुसार

औषधी

तथा

िनर्जि

र

स्वास््र्

सामग्रीहरु

उपलब्ध गराउने ।
•

आवश्र्कता अनुसार प्रेषर् सेवा उपलब्ध गराउने ।

स्वीकृत बिेटको पररनधनभर रही आवश्र्क सामग्रीहरूको सूची तर्ार गरी

बिेट बााँडर्ााँट

ननर्मानुसार बिेट बााँडर्ााँट गने ।
सञ्चालन

गने

अनुमाननत नमनत

अवनध

र

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार
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सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमम सूचक

सेवा नलएका ्र्ेष्ठ नागररकहरूको सं ख्र्ा र कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेिन

५५.

कृर्ाकलापको नाम: अस्पतालमा र्वर्ेषज्ञ तथा र्वर्ेष सेवा व्र्वस्थापन

कृर्ाकलाप सं केतः २.७.५.४६

र्खचि जर्षिकः २२५२२

अस्पतालको स्वीकृत िरबन्त्िीमा नबर्ेषज्ञ जचर्कत्सकहरु लगार्त अन्त्र्
पररचर्

पिहरु पिपूनति नभर् नबर्ेषज्ञ सेवा सं चालन हुन नसकेकोले र नबरामीको

चाप बढी भएका अस्पतालहरुमा तत्काल नबर्ेषज्ञ स्वास््र् सेवा सहि
रुपमा सं चालन गनि का लानग र्स जर्षिकमा बिेट र्वननर्ोिन गररएको
छ ।

उद्देश्र्
अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न गने ननकार्

नबर्ेषज्ञ तथा नबर्ेष प्रकृतीका सेवा ननर्नमतरुमा सं चालन भर् सेवा
नबस्तार हुने ।
अस्पतालबाट ननर्नमत रुपमा गुर्स्तररर् नबर्ेषज्ञ सेवा उपलव्ध भर्
सेवाग्राहीको सं ख्र्ामा वृर्द्ध हुनेछ ।
स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरु, मेहलकुना अस्पताल।
स्थान नबर्ेष रोगको प्रकोप तथा नबरामीको चाप बमोजिम आवश्र्कता

अनुसार कार्िक्रम स्वीकृत गरार् करारमा नबर्ेषज्ञ जचर्कत्सक लगार्त
सम्बजन्त्धत सेवा प्रिान गनि आवश्र्क स्वास््र्कमी तथा अन्त्र् कमिचारी
सेवा करारमा ननर्ुजि गने । र्स साथै स्वास््र् सेवा प्रवाह गनिका लानग

सं चालन प्रकृर्ा

आवश्र्क पने नबर्ेष प्रकारका िनर्जि (िस्तै : Physiotherapist/
Assistant,
Lab-Technologist/Technician,
Biomedical
Engineer/Assistant, Pharmacist/Assistant, Ophthalmic Assistant, Staff
Nurse, Dental Hygienist, Psycho Social Counsellor, Anesthesia
Assistant लगार्त) करार सेवामा व्र्वस्था गने ।

र्स भन्त्िा पर्हला सोही कार्िक्रम अन्त्तगित कार्िरत कमिचारीको काम
सं न्त्तोषिनक पार्एमा ननरन्त्तरता दिन सर्कने छ।
र्स

कार्िक्रम

अन्त्तगित

सम्झौता

भर्

करार

सेवामा

कार्िरत

कमिचारीहरुको र्ववरर् सामाजिक नबकास मन्त्रालर् र स्वास््र् सेवा
ननिे र्नालर्मा ननर्नमत रुपमा पेर् गने ।
बिेट बााँडर्ााँट

जस्वकृत वार्षिक बिेटको पररनध नभर रर्ह कार्ािलर् प्रमुर्खबाट कार्िक्रम

167 | बार्षिक कार्िक्रम सञ्चालन ननिे जर्का २०७९/८०

स्वीकृत गरार् र्खचि गने ।
सञ्चालन

गने

अवनध

र

अनुमाननत नमनत

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

स्वीकृत कार्िक्रम, सेवा रजििर, प्रनतबेिन, ननररक्षर् ।

कृर्ाकलापको नाम: अस्पताल सुरक्षा कार्िक्रम

५६.

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.५.४८

र्खचि जर्षिकः २२५२२

अस्पतालमा नबरामी, नबरामीका आर्न्त्त, कमिचारी लगार्त अस्पतालको
पररचर्

भौनतक सम्पजत्तको सुरक्षाथि र्स जर्षिकमा बिेट र्वननर्ोिन गररएको छ
।
अस्पतालमा चोरी, अनैनतक कार्ि, अबैध बस्तुहरुको प्रर्ोगमा ननर्न्त्रर्

उद्देश्र्

तथा भौनतक सम्पतीको सुरक्षा हुने ।
अस्पतालमा भौनतक सम्पजत्तको ननगरानी तथा र्ाजन्त्त सुरक्षाको प्रत्र्ाभनु त

अपेजक्षत प्रनतर्ल

हुनेछ ।

कार्ािन्त्वर्न गने ननकार्

स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरु ।
स्वीकृत वार्षिक बिेटको पररनध नभर रर्ह कार्ािलर् प्रमुर्खबाट कार्िक्रम

स्वीकृत गरार् २४ घण्टा अस्पताल सुरक्षाको लानग तानलम प्राप्त
व्र्जिलाई व्र्वसार्र्क कम्पनी मार्ित सेवा करार वा व्र्जि करारमा

सं चालन प्रकृर्ा

सुरक्षा गाडि व्र्वस्था गने ।
र्स

कार्िक्रम

अन्त्तगित

सम्झौता

भर्

करार

सेवामा

कार्िरत

कमिचारीहरुको र्ववरर् सामाजिक नबकास मन्त्रालर् र स्वास््र् सेवा
ननिे र्नालर्मा ननर्नमत रुपमा पेर् गने ।
सञ्चालन

गने

अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

अवनध

र

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार
जस्वकृत वार्षिक बिेटको पररनध नभर रर्ह कार्ािलर् प्रमुर्खबाट कार्िक्रम
स्वीकृत गरार् र्खचि गने ।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

हाजिर रजििर, अनुगमन
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कृर्ाकलापको नाम: पाठे घरको मुर्खको क्र्ानसर िााँचका लानग VIA

५७.

set, Silicon ring pessary र्खररि
कृर्ाकलाप सं केत न: २.७.५.५१
पररचर्

र्खचि जर्षिक:२२५२२

प्रिनन् उमेरका मर्हलाहरुमा हुने स्वास््र् समस्र्ाहरु मध्र्े पाठे घरको
मुर्खको क्र्ान्त्सर तथा आङ र्खस्ने समस्र्ा मुख्र् हो । पाठे घरको मुर्खको
क्र्ान्त्सर हुन सक्ने अवस्थाको पर्हचान गरी समर्मा नै व्र्वस्थापन
गनिको लानग VIA Set र आङ र्खस्ने समस्र्ा िर्टल हुन बाट बचाउन
Silicon ring pessary

उद्देश्र्

र्खररिका लानग र्ो कृर्ाकलाप राजर्खएको हो ।

पाठे घरको मुर्खको क्र्ान्त्सर हुन सक्ने अवस्थाको तथा आङ र्खस्ने
समस्र्ाको पर्हचान गरी समर्मानै व्र्वस्थापन गने ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल

पाठे घरको मुर्खको क्र्ान्त्सर हुन सक्ने अवस्थाको तथा आङ र्खस्ने
समस्र्ाको पर्हचान गरी समर्मा नै आदि ननकार्मा सेवा प्रिानको लानग
प्रेषर् गररने

कार्ािन्त्वर्न गने कार्ािलर् र िन /स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरु
ननकार्
सं चालन प्रर्क्रर्ा

•

VIA र्वनधबाट क्र्ान्त्सर जस्क्रननङ गिाि आवश्र्क पने VIA set,
Speculum,

Surgical Drum,

Bowl, Autoclave, Acetic acid,

औषधीिस्ता सामग्रीहरुका साथै VIA camp का लानग Mask,
Sanitizer, PPE आवश्र्कताका आधारमा र्खररि गनि सर्कनेछ ।
•

सामग्रीहरुको र्खररि गिाि आवश्र्क सामग्रीको मारा ननधािरर् गरी
मौिुिा सावििननक र्खररि ऐन वमोजिम गनुि पनेछ ।

सञ्चालन

गने

अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

अवनध

र

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार
प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।
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र्स सम्बन्त्धी सम्पूर् अनभलेर्खहरु च ुस्त िुरुस्त राजर्ख कार्िक्रम समपन्न

अनुगमनका सूचक

भएको १५ दिन नभर स्वास््र् ननिे र्नालर् र सानमिक र्वकास
मन्त्रालर्मा पठाउने ।

कृर्ाकलापको नाम: पूर्र्ख
ि ोप घोषर्ाको लानग घुम्ती र्खोप सेवा सं चालन

५८.

तथा सवेक्षर्मा सहजिकरर्
कृर्ाकलाप सं केतः २.७.५.५७

र्खचि जर्षिकः २२५२२
र्खोप बालबानलकाको नैसनगिक अनधकार हो र र्खोप ऐन २०७२ लाई
आत्मसाथ गिै सबै जिल्लाले पूर्र्ख
ि ोप दिगोपना सुननजित गनुि सम्बजन्त्धत

पररचर्

सबै ननकार्को िार्र्त्व हो । र्सको लानग पूर्ि र्खोप घोषर्ा नभएका
जिल्ला तथा स्थानीर् तहमा घुम्ती र्खोप सेवा सं चालन तथा सवेक्षर्मा
सहजिकरर् गनि र्ो कृर्ाकलाप राजर्खएको हो ।

१५ िे जर्ख २३ मर्हना सम्मका सबै वालवानलकाहरुले पूर्ि मारा र्खोप

उद्देश्र्

पुरा गरे को सुननजित गनि

अपेजक्षत प्रनतर्ल

पूर्ि र्खोप घोषर्ा तथा दिगोपना सुननजितता हुने

कार्ािन्त्वर्न गने कार्ािलर् र
ननकार्

िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू।
•

पूर्र्ख
ि ोप घोषर्ाका लानग स्थानीर् तहमा घुम्ती र्खोप सेवा सञ्चालन
गने ।

•
•
सञ्चालन प्रर्क्रर्ा

सबै प्रर्क्रर्ा पुरा गने चरर्मा रहे को स्थानीर् तहमा सभे क्षर् गने ।

सभेक्षर् गररसकेका स्थानीर् तहका हकमा अन्त्र् आवश्र्क प्रकृर्ामा
सहिीकरर् गने ।

•

उि कार्िक्रमहरू सामाजिक र्वकास मन्त्रालर् र स्वास््र् सेवा
ननिे र्नालर्सं ग समन्त्वर् गरी सं चालन गने।

•

पूर्ि र्खोप घोषर्ा तथा दिगोपनाको सुननजितताका लानग समीक्षा तथा
सहजिकरर् गने ।

सञ्चालन

गने

अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

अवनध

र

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार
िै ननक भ्रमर् र्खचि, र्ातार्ात तथा ढु वानी र्खचि
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पररवार कल्र्ार् महार्ार्खाको पररमाजिित पूर्र्ख
ि ोप ननिे जर्का २०७५,

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेिन

कृर्ाकलापको नाम: Presumptive क्षर्रोग र्वरामीको सर्क्रर् र्खोि

५९.

पडताल (Microscopic Camp)
कृर्ाकलाप सं केत नं.: २.७.५.६०

र्खचि जर्षिक २२५२२

सन् २०३५ सम्ममा नेपाल सरकारले क्षर्रोग ननवारर् गने लक्ष्र्
नलएको छ । सोर्ह सन्त्िभिमा समुिार्मा रहे का सम्भार्वत क्षर्रोगका
पररचर्

नबरामीहरुको समर्मै ननिान गरी रोग सं क्रमर् हुन नदिने, मृत्र्ु हुन बाट
बचाउने र छु टे का क्षर्रोग नबरामीहरुको केर् नोर्टर्र्केर्न बढाउनका
लानग र्ो कार्िक्रम राजर्खएको छ।

सर्क्रर् र्खोिपड्ताल र्वनधबाट क्षर्रोग नबरामी समर्मै पत्ता लगाई

उद्देश्र्

उपचारको िार्रामा ल्र्ाउने ।
समुिार्मा नबनभन्न कारर्बाट पर्हचान हुन छु टे का क्षर्रोग र्वरामीहरू

अपेजक्षत प्रनतर्ल

पत्ता लागेका हुनछ
े न ।

कार्ािन्त्वर्न गने कार्ािलर् र
ननकार्

िन/ स्वास््र् सेवा कार्ािलर्
रोगको प्रकोप िर बढी भएका वा सभार्वत क्षर्रोग र्वरामी हुने स्थानीर्
तहसाँग

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा

समन्त्वर्

जचर्कत्सक

तथा

गरी

तानलम

मर्हला

प्राप्त

स्वास््र्

स्वास््र्कमी,

स्वर्ं सेर्वकाहरु

प्रर्ोगर्ालाकमी,
सर्हत

आवश्र्क

िनर्जि पररचालन गरी क्षर्रोग नबरामीको र्खोिपड्ताल गने ।
सञ्चालन

गने

अनुमाननत नमनत

अवनध

र

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार
ननर्मानुसारको िै .भ्र.भ., जर्र्वर तर्ारीका साथै पररचालन हुने कमिचारी

बिेट बााँडर्ााँट

तथा स्वर्ं सेवकहरुलाई र्ातातार्ात र्खचि, भत्ता, र्खािा आदिमा बााँडर्ााँट
गने ।

सन्त्िभि सामग्री

रार्ष्ट्रर् क्षर्रोग ननर्न्त्रर् कार्िक्रमको सार्वकको ननिे जर्काका साथै
प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।
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सर्क्रर् र्खोिपड्ताल र्वनधबाट र्खोिी गररएका सभांर्वत क्षर्रोगका नबरामी

अनुगमनका सूचक

तथा क्षर्रोग पत्ता लागेकाको र्ववरर्

कृर्ाकलापको नाम: नसने रोग सम्बन्त्धी जस्क्रनींग क्र्ाम्प र िनस्वास््र्

६०.

प्रवधिन
कृर्ाकलाप संकेतः २.७.५.६७

र्खचि जर्षिकः२२५२२

नेपालमा नसने रोगको भार दिनानुदिन बढ्िै गर्रहे को छ । समुिार्मा

नसने रोगको समस्र्ा रहे को तर पर्हचान नभएको हुाँिा सोको जस्क्रननङ्ग,

पररचर्

ननिान तथा िनस्वास््र् प्रवधिन गनिका लानग र्ो कार्िक्रम राजर्खएको हो
।
उच्च रिचाप‚ मधुमेह‚ मुटु रोग, क्र्ान्त्सर, नसकलसेल, िम लगार्तका

उद्देश्र्

नसने रोगको रोकथाम, समर्मै पर्हचान गरी उपचारको िार्रामा ल्र्ाउन
।

अपेजक्षत प्रनतर्ल

नसने रोगका नर्ााँ नबरामीहरु पत्ता लगाई उपचारको िार्रामा आउने ।

कार्ािन्त्वर्न गने कार्ािलर् र
ननकार्

िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू।
•

स्थानीर् तहहरुको समन्त्वर्मा स्वीकृत वार्षिक कार्िक्रम अन्त्तगित
तोर्कएको लक्ष्र् र बिेटको पररधी नभर रर्ह स्थानीर् तहको सं ख्र्ा
एर्कन गरी १ दिने वृहत जस्क्रननंङ क्र्ाम्प आर्ोिना गने ।

•

मधुमेहका लानग ग्लुकोनमटरबाट पररक्षर्‚ रिचाप मापन‚ मोटोपना
लगार्त अन्त्र् नसने रोगहरुको पररक्षर् गने ।

•
सञ्चालन प्रर्क्रर्ा

नसने रोगका प्रमुर्ख ४ कारक तत्वहरु न्त्र्ूननकरर् सम्बन्त्धी जर्र्वर

स्थलमै िनचेतना िगाउने जिं गल¸ पोस्टर‚ अन्त्र् स्वास््र् जर्क्षा
सामग्रीहरु र्वतरर् गने।
•
•

रोगको पर्हचान भएका र्वरामीहरुलार्ि स्वास््र् सं स्थामा प्रेषर् गने ।

सम्भवभएसम्म र्ो कृर्ाकलाप र नभआर्ए जस्क्रननंग सं गसं गै सं चालन
गने।

•

सामाजिक र्वकास मन्त्रालर् र स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर् सं ग
समन्त्वर् गरी सं चालन गने।

सञ्चालन

गने

अवनध

र स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार
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अनुमाननत नमनत
जर्वीर तर्ारीका साथै सं चालनाथि स्वास््र् जर्क्षा सामग्री प्रकार्न‚
बिेट बााँडर्ााँट

ग्लुकोनमटर सेट‚ नबपी सेट आदि र्खररि गने‚ िै भ्रभ‚ स्थानीर् र्ातार्ात
र्खचि‚ र्खािा‚ स्टे र्नरी लगार्तमा र्खचि गनि सर्कने
पेन ्र्ाकेि पुजस्तका २०७५‚ प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी

सन्त्िभि सामग्री

मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक
६१.

सहभागी सं ख्र्ा, हािीरी, कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेिन

कृर्ाकलापको नाम: TB/HIV-CABA सं क्रनमत बालबानलकाहरूका लानग

पोषर् वापतको सहर्ोग
कृर्ाकलाप संकेत M२.७.२२.१२४

पररचर्

र्खचि जर्षिक M २२५२२

रार्ष्ट्रर् एच.आर्.भी. र एड्स रर्नीनत (२०११-२०१६) ले पररलजक्षत
गरे

अनुसार एच.आर्ि.भी

सं क्रनमत

तथा प्रभार्वत

बालवानलकाहरूको

सं रक्षर् र स्र्ाहारको लानग पररवार र समुिार्को क्षमता अनभवृर्द्ध गने
कुरामा नेपाल सरकारले प्रनतवद्धता व्र्ि गरे को छ ।र्सै प्रनतवद्धता पुरा
गिै एच.आर्ि.भीबाट सं क्रनमत तथा प्रभार्वत बालबानलकाहरूलार्ि सं रक्षर्
प्रिान गिै दिगो र्वकास लक्ष्र् हानसल गने कार्िमा सहर्ोग कार्िक्रम
राजर्खएको हो ।
उद्देश्र्

एच.आर्.भी

सं क्रनमत

बालबानलकामा

हुन

सक्ने

र्वनभन्न

प्रकारका

िुव्र्िवहार, र्ोषर्, भेिभाव, र्हं सा र हे ल्चेक्रार्बाट सं रक्षर्का लानग
वातावरर् तर्ार पाने, पररवार र समुिार्मा मार्ा, ममता, अपनत्व तथा
सम्मानपूर्ि िीवनर्ापन लगाएत उनीहरूको जर्क्षा, स्वास््र् पोषर् र
स्र्ाहार लगार्तका आधारभूत बाल अनधकारको सुननजित गिै उनीहरूको
र्ारररीक, माननसक, भावनात्मक र सम्वेिनात्मक र्वकासमा र्ोगिान
गनिका लानग सं क्रनमत बालबानलका र नतनीहरूका पररवारलार्ि सामाजिक
सं रक्षर् प्रिान गने ।
अपेजक्षत प्रनतर्ल

HIV सं क्रनमत बालबानलकामा हुन सक्ने र्वनभन्न प्रकारका िुव्र्िवहार,
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र्ोषर्, भेिभाव, र्हं सा र हे लचेक्रार्बाट सं रक्षर्का लानग वातावरर् तर्ार
गने, पररवार
िीवनर्ापन

र

समुिार्मा

लगार्त

मार्ा, ममता, अपनत्व

उनीहरूको

तथा

जर्क्षा, स्वास््र्, पोषर्

सम्मानपूर्ि
र

स्र्ाहार

लगार्तका आधारभूत बालअनधकारको सुननजित गने ।
कार्ािन्त्वर्न गने ननकार्

िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्

सं चालन प्रर्क्रर्ा

जिल्ला

CABA

कार्ािन्त्वर्न

सनमनतको

ननर्िर्ानुसार

एच.आर्ि.भी

सं क्रनमतहरूलाई एकमुष्ठ रकम रू. ६००० बैंक र्खातामा िम्मा गरी
ु ानी हुनेछ । उि रकमबाट ननर्नमत रूपमा र्वद्यालर् पठाउने
भि
ननर्नमत रूपमा स्थानीर् स्वास््र् सं स्थामा िााँच गराउने एन्त्टीरे क्ट्रोभार्रल
उपचारका लानग सहर्ोगको िार्र्त्व बालबानलकाको अनभभावकको हुनेछ
। जिल्ला CABA कार्ािन्त्वर्न सनमनत गठन नभएको जिल्लाको हकमा
िनस्वास््र् सेवा कार्ािलर् प्रमर्ख अस्पताल प्रमुर्ख र ए.अर.टी.मा कार्िरत
स्वास््र्कमी, र्ोकल पसिन तथा सं वजन्त्धत साझेिार सं स्थाहरूसाँग बैठकमा
ननर्िर् गरार् माग भर् आएमा एच.आर्.भी. सं क्रनमत बालबानलकाहरूको
लानग सामाजिक सं रक्षर् अनुिान सञ्चालन कार्िर्वनध २०७० अनुसार
ु ानी हुनछ
भि
ि ने छ।
े ।िसको अनभलेर्ख समेत अध्र्ावनधक गनुप
सञ्चालन

गने

अवनध

अनुमाननत नमनत

र

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार

बिेट बााँडर्ााँट

पोषर् र्खचि नगि अनुिान, बैठक भत्ता ।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमनको सूचक

कार्ि सम्पन्न प्रनतवेिन

६२.

कृर्ाकलापको नामः टे नलमेनडनसन, ई-हे ल्थ कार्िक्रम तथा व्र्वस्थापन

(स्वास््र् सेवा)
कृर्ाकलाप सं केत नं. : २.७.२२.४३७
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र्खचि जर्षिक : 22522

पररचर्

िुर जचर्कत्सा सेवा भन्नाले श्रव्र्, दृश्र् र अन्त्र् र्वद्युतीर् सञ्चार माध्र्मबाट
एक भौगोनलक स्थानमा रहे को नबरामी वा जचर्कत्सकले अको भौगोनलक
स्थानमा रहे को र्वर्ेषज्ञ जचर्कत्सकसाँग परामर्ि तथा उपचार व्र्वस्थापन
गने जचर्कत्सकीर् नबनध हो । र्वर्ेषज्ञ जचर्कत्सकबाट िुगम
ि र िूरिरािमा
सूचना तथा सं ञ्चार प्रर्वनध (ICT) मार्ित जचर्कत्सकीर् र्वज्ञता प्रर्ोग गरी
गुर्स्तरीर् स्वास््र् सेवा उपलब्ध गराउन र्ो कार्िक्रम राजर्खएको छ ।

उद्देश्र्

कर्ािली प्रिे र्का िुगम
ि स्थानमा नबषेर्ज्ञ स्वास््र् सेवाको पहुाँचमा वृर्द्ध
भर्ि गुर्स्तरीर् स्वास््र् सेवाको प्रवाहमा अनभवृर्द्ध गनुि ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल

•
•
•

िूर जचर्कत्सा सेवाको र्वस्तार हुने ।

गम्भीर प्रकारका रोगहरूको समर्मा नै ननिान तथा उपचार हुने ।
प्रेषर्

अस्पताल

वा

र्वर्ेषज्ञ

अस्पतालबाट

प्रिान

गुर्स्तरमा अनभबृदद्द हुने ।
•

हुने

सेवाको

सामाजिक तथा आनथिक रूपमा र्वपन्न तथा नसमान्त्तकृत समुिार्ले
स्थानीर् तहमा नै र्वर्ेषज्ञ स्वास््र् सेवा प्राप्त गने।

कार्ािन्त्वर्न

गने िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरु, मेहलकुना अस्पताल ।

ननकार्/कार्ािलर्
सञ्चालन प्रर्क्रर्ा

•

स्थानीर्

तह

तथा

अन्त्र्

सरोकारवालाहरूसाँग

समन्त्वर्

गनि,

टे नलमेनडनसन सेवामा समावेर् हुन र्च्छु क स्थानीर् तहको मापिण्ड
एकीन गरी सेवा र्वस्तारका लानग सामाजिक र्वकास मन्त्रालर्मा
नसर्ाररर् गने ।
•

िूर िरािमा रहे का र्वपन्न, नसमान्त्तकृत तथा आकजस्मक स्वास््र् सेवा
आवश्र्क भएका र्वरामीहरूलार्ि स्वास््र् चौकी, आधारभूत अस्पताल,
जिल्ला

अस्पतालमा

रहेका

िनर्जि

मार्ित

तोर्कएका

र्वर्ेषज्ञ

जचर्कत्सकहरूसाँग सम्भव भएसम्म नभनडर्ो कल/कम्र्रे न्त्स, र्ोन तथा

सञ्चार प्रनबनध मार्ित स्वास््र् िााँच तथा परामर्ि सेवा उपलब्ध
गराउने ।
•

सेवा प्रिार्क जचर्कत्सक, आर्ुवेि जचर्कत्सक, स्वास््र्कमी तथा अन्त्र्
र्वषर् र्वज्ञहरूको सूची तर्ार गरी Software/Dedicated टे नलर्ोन
लार्िन मार्ित सम्पकि हुने व्र्वस्था गने र सो वापत प्रनत दिन
रू.१०० सम्म प्रोत्साहन स्वरूप जचर्कत्सकलार्ि उपलब्ध गराउने।

•

िूर जचर्कत्सा स्वास््र् सेवा नलएका सेवाग्राहीहरुको अनभलेर्ख राख्ने र
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सोको

प्रनतवेिन

सामाजिक

नबकास

मन्त्रालर्

र

स्वास््र्

सेवा

ननिे र्नालर्मा पठाउने ।
•
सञ्चालन

गने

अबनध

िूर जचर्कत्सा स्वास््र् सेवाको आवनधक अनुगमन तथा समीक्षा गने ।

र स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार

अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

कर्ािली र्खचि मापिण्ड २०७५ तथा प्रचनलत ननर्म अनुसार िनर्जि,
पूवािधार तथा तानलमका लानग र्खचिको बााँडर्ााँट गने

सन्त्िभि सामग्री

िूर जचर्कत्सा सेवा मापिण्ड २०७६ प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी
मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

िूर जचर्कत्सा स्वास््र् सेवा र्वस्तार भएका पानलकाहरूको सं ख्र्ा, िूर
जचर्कत्सा सेवा नलएका सेवाग्राहीहरूको सं ख्र्ा, अस्पतालमा स्थापना भएको
पूवािधार तथा ICT व्र्वस्थापन

६३.

कृर्ाकलापको नाम: नबरामीका लानग रासन नसिा

कृर्ाकलाप संकेत नं. : ७.१.१.१

पररचर्

र्खचि जर्षिक : २७१११

अस्पतालमा उपचारका लानग अन्त्तरं ग र्वभागमा भनाि भएका नबरामीहरुलार्ि
जचर्कत्सकले नसर्ाररस गरे बमोजिम तोर्कएको स्केल अनुसार िै ननक
र्खानाको व्र्वस्था गनि र्ो कार्िक्रमसमा बिेट र्वननर्ोिन गररएको छ ।

उद्देश्र्

जचर्कत्सकको नसर्ाररस बमोजिम नबरामीलाई पोषर्र्ूि र्खाना उपलव्ध
गराई उपचारमा सहर्ोग हुनेछ ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल

नबरामीलार्ि आथीक भार कम हुने र पूर्ि उपचार गरार् िानेछन् ।

कार्ािन्त्वर्न गने ननकार्

र्स जर्षिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका अस्पतालहरु।
प्रत्र्ेक वषिको अजघल्लो आ.ब.को माघ १ गते िे जर्ख पौष मसान्त्तसम्म वा
र्सअजघ स्थानीर् ननकार्मा अजख्तर्ारी गएका अस्पतालको हकमा श्रावर्

सं चालन प्रकृर्ा

१ िे जर्ख आगामी आ.ब.को भार मसान्त्तसम्मका लानग उपचारका लानग
भनाि हुने नबरामीको अनुमाननत सं ख्र्ा एर्कन गररे तोर्कए बमोजिमको

स्केल अनुसार जिल्ला िररे ट सनमनतको ननर्िर्ानुसार लागत अनुमान तर्ार

गरी िै ननक र्खानाको व्र्वस्था गने।प्रत्र्ेक दिनको (आईतवार िे जर्ख
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र्ननवार ) र्ुड मेन ु प्रिर्िन गने।र्स सम्बन्त्धी र्ववरर् अनुसूजच १ मा
उल्लेर्ख गररएको छ )
सञ्चालन

गने

अबनध

र स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार

अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

लागत अनुमान स्वीकृत गरी र्खचि गने ।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

भनाि भएका नबरामीहरुको सूची ।

कृर्ाकलापको नामः Stabilization Centre/ Nutrition

६४.

Rehabilitation Home व्र्वस्थापन सञ्चालन
कृर्ाकलाप सं केत नं. २.७.२२.१३५

गजम्भर

र्खचि जर्षिक नं.: २२५२२

र्खालका

कुपोर्षत

बालबानलकाको

जचर्कत्सर्कर्

उपचार

तथा

पोषर्र्ुि र्खाना उपलब्ध गराउन अस्पतालमा Stabilization Centre तथा

पररचर्

पोषर् पुनस्थािपना गृह सं चालनाथि आवश्र्क व्र्वस्थापनका लानग र्ो
कृर्ाकलाप राजर्खएको छ ।

अस्पतालको Stabilization Centre तथा पोषर् पुनस्थािपना गृह ननर्नमत

उद्देश्र्

रुपमा सं चालन गनि।
अस्पतालको Stabilization Centre तथा पोषर् पुनस्थािपना गृहमा िे जर्खएका

अपेजक्षत प्रनतर्ल
सञ्चालन

गने

समस्र्ाहरुको समाधान गरी ननर्नमत रुपमा गुर्स्तररर् सेवा प्रवाह हुने ।
अवनध

अनुमाननत नमनत
कार्ािन्त्वर्न गने ननकार्

र

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार
स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरु
स्वीकृत वार्षिक बिेटको पररनध नभर रर्ह कार्िक्रम स्वीकृत गराई भवन,
र्खाने पानी, नबद्युत, बेड ममित र्ननिचर तथा र्र्क्चर, र्खाना पकाउने

सं चालन प्रकृर्ा

सामग्रीहरु, मेनसनरी औिार, तथा लगार्त अत्र्ावश्र्क सामग्रीहरु र्खररि
गनि सर्कने ।

सञ्चालन

गने

अबनध

र स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार

अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

स्वीकृत वार्षिक बिेटको पररनध नभर रर्ह कार्ािलर् प्रमुर्खबाट कार्िक्रम
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स्वीकृत गरार् र्खचि गने।
सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेिन

६५.

कृर्ाकलापको नाम: िर्टल प्रसुनत आकजस्मक सेवा र आपतकालीन

अवस्थाका लानग िुगम
ि स्थानबाट सुर्वधा सम्पन्न अस्पतालसम्म एअर नलजफ्टङ्ग
तथा प्रेषर् सहिीकरर् सं चार एवं व्र्वस्थापन समेत
कृर्ाकलाप सं केतः २.७.२२.१४
पररचर्

र्खचि जर्षिकः

२२५२२

सुरजक्षत मातृत्व कार्िक्रमको प्रमुर्ख उद्देश्र् मातृ मुत्र्ु िर घटाउने हो ।
नेपालको सर्वंधानमा समेत सुरजक्षत मातृत्वलाई मौनलक हकको रुपमा
राजर्खएको छ ।“सुरजक्षत मातृत्व तथा प्रिनन स्वास््र् अनधकार ऐन,
२०७५” अनुसार प्रत्र्ेक मर्हलालाई सुरजक्षत मातृत्व र प्रिनन स्वास््र्
सम्बन्त्धी हक हुनेछ भनी उल्लेर्ख गररएको छ।

कुनै पनन मर्हलाले

गभिवती, प्रसव, सुत्केरी, गभिपतनको िर्टलताका कारर् अस्पतालसम्म पुग्न

नसकेर ्र्ान गुमाउन नपरोस भनी उनीहरुलाई आवश्र्क परे को र्खण्डमा
तुरुन्त्त सुर्वधा सम्पन्न अस्पतालमा प्रेषर् गनि र्ो कार्िक्रमको व्र्वस्था
गररएको हो ।
उद्देश्र्

आकजस्मक अवस्थाका गभिवती, प्रसव, सुत्केरी र गभिपतनको िर्टलता

समेतको नबरामीलाई समर्मै सुरजक्षत सुनबधा सम्पन्न अस्पतालमा पुर्रर्ािई
िीवन रक्षा गने ।
अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न

मातृ तथा नव जर्र्ु र्वरामी िर तथा मृत्र्ुिरमा कमी आउनेछ ।
गने

िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरु

कार्ािलर्/ननकार्
सञ्चालन प्रकृर्ा

लजक्षत समुह/Air lifting गनुप
ि ने अवस्थाहरुः
•

Air Lifting का लानग सडक र्ातार्ातको सुर्वधा नभएका अनत िुगम
ि
ग्रामीर् भेगमा बसोबास गने गभिवती, प्रसव तथा सुत्केरी अवस्थाका
आमाहरुमा सो अवनधमा ्र्ान िोजर्खममा पने िर्टलता भएमा,

•

तत्कालै सम्वजन्त्धत स्थानमा रहे को सं स्थामा उपचार हुन नसकी
नबरामीको ्र्ान र्खतरामा पनि सक्ने अवस्था आएमा,

सुर्वधा

सम्पन्न

अस्पतालमा
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उपचारका

लानग

लै िाने

स्थानीर्

स्तरमा

र्ातार्ातको सुर्वधा उपलब्ध नभएमा आकजस्मक अवस्थाको नबरामीको
अवस्थामा िर्टलता आएमा र एम्बुलेन्त्सद्वारा नजिकैको सरकारी अस्पतालमा
पुर्ािउन नसक्ने अवस्था भएमा आवश्र्क कागिातः
•

स्वास््र् सं स्था वा अस्पतालको प्रेषर् पुिाि,

•

हवार्

उद्धार

गनि

सहर्ोग

गने

सम्बजन्त्धत

जिल्ला

प्रर्ासन

कार्ािलर्/अस्पताल/स्वास््र् सं स्था वा स्थानीर् तह वा वडा कार्ािलर्को
नसर्ाररस पर,
•

र्वरामीको नागररकताको प्रनतनलर्प वा श्रीमानको नागररकताको प्रनतनलर्प
वा सम्बजन्त्धत स्थानीर् ननकार्को नाता प्रमाजर्त पर,

जिल्लानभर एम्बुलेन्त्स वा एम्बुलेन्त्स उपलब्ध नभएको र्खण्डमा भाडाको

गाडीको प्रचनलत िर अनुसारको प्रेषर् र्खचि आदि स्वास््र् कार्ािलर्ले र्खचि
गनि सक्ने सेवा सञ्चालन र्वनधः
•

नबरामीलाई

नजिकैको

सुनबधा

सम्पन्न

सरकारी/सामुिार्र्क/ननजि

अस्पतालसम्म पुर्ािउाँिा Air lifting मा तोर्कएको जर्षिक अनुरूप र्खचि
गनुप
ि नेछ,
•

Air lifting गने एर्र लार्िन्त्सलाई अस्पताल वा स्वास््र् सं स्थाको
नसर्ाररसको आधारमा स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर्ले कार्ाििेर् दिनुपनेछ,

•

र्वरामीको

व्र्जिगत

ननिे र्नालर्मा
अस्पतालबाट

र्ववरर्

राख्नुपनेछ,

तथा

साथै

Discharge हुिााँ

अवस्थाको

ननिको

िानकारी

नागररकता

र

ननिको Discharge Report

अनभलेर्ख
सम्बन्त्धी
सं कलन

गनुप
ि नेछ,
•

अनभलेर्ख तथा प्रनतवेिन,

•

हवार् उद्धारहरुको र्वस्तृत र्ववरर् मर्हलाको नाम, ठे गाना, िर्टलता,
नमनत, रकम र उपचार ननतिा समेत र्खुल्नेगरी र्ववरर् अध्र्ावनधक गरी
सामाजिक

नबकास

मन्त्रालर्

र

स्वास््र्

सेवा

ननिे र्नालर्मा

पठाउनुपनेछ ।
सञ्चालन

गने

अवनध

र आवश्र्कता अनुसार

अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

स्वीकृत बिेटको पररनध नभर रही Air lifting तथा एम्बुलेन्त्स एअरपोटिबाट
अस्पताल सम्मको र्ातार्ात सेवाको लानग एवं समन्त्वर् वैठक र सं चारका
लानग र्खचि ।

सन्त्िभि सामग्री

राष्ट्रपनत मर्हला उत्थान कार्िक्रम सम्बन्त्धी ननिे जर्का, प्रचनलत कानून तथा
र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।
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अनुगमन सूचक

एअर नलजफ्टङ्ग गरे को त्र्ाकं, नबल भरपाई

कृर्ाकलाप: स्वास््र् सम्बन्त्धी मेजर्नरी औिार तथा उपकरर् र्खररि

६६.

(स्वास््र् तथा जचर्कत्सासं ग सम्बजन्त्धत र्न्त्र, उपकरर् तथा मेजर्न औिार)
कृर्ाकलाप सं केतः ११.३.९.३

र्खचि र्ीषिकः ३११२२

अस्पताल, अस्पतालमा रहेका प्रर्ोगर्ाला तथा कार्ािलर् प्रर्ोिनका लानग
पररचर्

ननरन्त्तर आवश्र्कता भर्राख्ने मेजर्नरी औिार तथा उपकरर्हरू र्खररि गरी
त्र्सको सहि उपलब्धताका लानग र्ो कार्िक्रम राजर्खएको छ ।

अस्पताल तथा कार्ािलर्मा ननर्नमत आवश्र्क मेजर्नरी औिार तथा

उद्देश्र्

उपकरर् उपलब्ध गराउने।

गुर्स्तरीर् स्वास््र् सेवाको पहुाँच उपलब्ध हुनेछ ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल
कार्ािन्त्वर्न

गने

कार्ािलर्/ननकार्

िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्, मेहलकुना अस्पताल
•

अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

ननर्मानुसार

बिेटको

पररनधनभर

अवनध

र

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार
प्रचनलत ऐन ननर्मानुसार स्वीकृत बिेटको पररनध नभर रही र्खररि र्ोिना
बनाई कार्ािलर् प्रमुर्खसं ग स्वीकृत गराई र्खररि गने ।
प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

र्खररि प्रकृर्ा सम्बन्त्धी कागिातहरु, िाजर्खला प्रनतवेिन,

कृर्ाकलापको नामः SNCU सेवा सं चालन तथा व्र्वस्थापन

कृर्ाकलाप सं केत नं. : २.७.22.221

पररचर्

आवश्र्कता

र्सका लानग स्पेजर्र्र्केर्न स्वीकृत गराई प्रर्क्रर्ा अगानड बढाउने ।

सन्त्िभि सामग्री

६७.

रही

मेजर्न औिार एवम् सामग्री र्खररि गरी सो को व्र्वस्थापन गने ।
•

गने

ऐन

अनुसारको स्वास््र् तथा जचर्कत्सासं ग सम्बजन्त्धत र्न्त्र, उपकरर् तथा

सञ्चालन प्रकृर्ा

सञ्चालन

प्रचनलत

र्खचि जर्षिक नं. २२५२२

MICS २०१९ को सवेक्षर् अनुसार नेपालमा नविात जर्र्ुको मृत्र्ुिर प्रनत
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हिारमा १६ िना रहे को छ साथै कर्ािली प्रिे र्मा पनन नविात जर्र्ुको
मृत्र्ुिर उच्चनै रहे को छ । नेपाल सरकारले मातृ तथा नविात जर्र्ुको
मृत्र्ुिर कम गनि नबनभन्न कार्िक्रम सं चालन गिै आएको कुरा नबदितै छ ।
नविात

जर्र्ुहरुमा

हुने

सं क्रमर्

रोकथाम

तथा

उपचारका

लानग

SNCU/NICU सेवाको महत्वपूर्ि भूनमका हुने हुिां SNCU सेवा सं चालनका
लानग र्स जर्षिकमा बिेट र्वननर्ोिन गररएको छ ।

SNCU सेवा सं चालन गरी नविात जर्र्ुहरुमा हुने सं क्रमर् रोकथाम तथा

उद्देश्र्

उपचार गरी मृत्र्ुिरमा कमी ल्र्ाउने ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल

नविात जर्र्ुहरुको मृत्र्ु िर कम हुने ।

कार्ािन्त्वर्न गने ननकार्

िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू
अस्पताल प्रमुर्खबाट कार्िक्रम स्वीकृत गरी ननम्न कार्ि गने:
• SNCU सेवा सं चालनका लानग कोठा तर्ार गने (कोठा ममित, रं गरोगन,
बजत्त पानी, अजक्सिन सर्हतको व्र्वस्था) ।
• र्ननिचर तथा र्र्क्चर र्खररि, ममित ।

सं चालन प्रकृर्ा

• औिार उपकरर् (Baby Warmer, Feeding Cup, CPAP, Resuscitation
Set, KMC Chair, etc.), सामग्री र्खररि ।
• आवश्र्कता अनुसार औषधी तथा औषधीिन्त्र् सामग्री लगार्त अन्त्र्
सामग्री र्खररि ।

सञ्चालन

गने

अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

अवनध

र

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार
नबनभन्न औिार, उपकरर्, औषधी र्खररि तथा व्र्वस्थाका लानग बिेट
बााँडर्ााँट गने ।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

र्खररि प्रकृर्ा प्रनतवेिन, िाजर्खला प्रनतवेिन

६८.

कृर्ाकलापको नाम: मर्हनावारी स्वास््र् तथा सरसर्ाई अनभर्ान

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.३१०
पररचर्

र्खचि र्ीषिकः २२५२२

प्रिनन उमेरका मर्हलाहरुमा प्राकृनतक रुपमा हुने मर्हनावारी र्वर्ेषगरी
नेपालका सुिरु पजिम तथा कर्ािली प्रिे र्का र्वनभन्न स्थानहरुमा एक
प्रथाका रुपमा नलएर मर्हनावारीका समर्मा मर्हलाहरुलार्ि अलगै व्र्वहार

181 | बार्षिक कार्िक्रम सञ्चालन ननिे जर्का २०७९/८०

गरे को अवस्था छ । िसको कारर्ले मर्हलाहरुको स्वास््र्मा प्रत्र्क्ष तथा
अप्रत्र्क्षरुपमा

असर

परररहे को

छ।र्स्तो

समस्र्ा

समाधानका

लानग

छाउपनड प्रथा उन्त्मुलन तथा मर्हनावारी सरसर्ाई सम्बन्त्धी अनभमुजर्खकरर्
कार्िक्रम आवश्र्क छ।
उद्देश्र्

छाउपडी

प्रथा

उन्त्मुलनका

लानग

सरोकारवालासाँग

वकालत

गने

र

मर्हनावारी सरसर्ाई प्रबधिन गने ।
अपेजक्षत प्रनतर्ल

छाउपडी प्रथा उन्त्मुलन तथा मर्हनावारी सरसर्ाईले मर्हलाहरुको प्रिनन
स्वास््र्मा सुधार हुनेछ।

कार्ािन्त्वर्न गने कार्ािलर् िन/स्वास््र् कार्ािलर्हरु ।
र ननकार्
सं चालन प्रर्क्रर्ा

•

र्स कार्िक्रमको लजक्षत समूहमा छाउपडी प्रथाको प्रभाव रहे का कर्ािली
प्रिे र्का प्रिनन उमेर समुहका मर्हला र र्कर्ोरीहरु हुनेछन ।

•

कार्िक्रम सं चालन गिाि प्रिे र् र स्थानीर्स्तरमा मर्हनावारी स्वास््र्
सम्बन्त्धी अनभर्ानका अनभर्ान्त्तालार्ि समेत सहिकतािका रुपमा प्रर्ेग गनि
सर्कनेछ।

•

नबद्यालर् नसि कार्िक्रम सं चालन भएका नबद्यालर्मा र्वर्ेषगरी माध्र्नमक
तहका छाराहरु वा अन्त्र् र्कर्ोरर्कर्ोरीहरु वा आमा समूहलाई लजक्षत
गनुप
ि नेछ ।

सञ्चालन

गने

अवनध

अनुमाननत नमनत

र

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार

बिेट बांडर्ांड

सेननटरी ्र्ाड र्खररि, सामग्री व्र्वस्थापन, िै .भ्र.भ, र्खािा र्खचि आदि।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेिन

६९.

कृर्ाकलापको नाम: बाल तथा मातृ मृत्र्ुिर न्त्र्ुनीकरर्का लानग

गाउाँपानलकाहरूमा बनथिङ सेन्त्टरहरूको क्षमता र्वकास तथा नबर्ेष स्वास््र्
जर्र्वर सञ्चालन
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कृर्ाकलाप सं केतः 2.7.22.313

र्खचि जर्षिकः २२५२२

कर्ािली प्रिे र्मा बाल तथा मातृ मृत्र्ुिर अन्त्र् प्रिे र् भन्त्िा उच्च रहे को छ
। बाल तथा मातृिर न्त्र्ूननकरर् गनि पानलकास्तरका बनथिङ सेन्त्टरहरूको

पररचर्

पूवािधार

नबकास,

स्वास््र्कमीहरुको

क्षमता

र्वकास

तथा आवश्र्कता

अनुसार नबर्ेष स्वास््र् जर्र्वर सं चालन गनि कार्िक्रम राजर्खएको हो।
बनथिङ सेन्त्टरहरूको क्षमता र्वकास तथा पूवािधार र्वकास गरी बाल तथा

उद्देश्र्

मातृ मृत्र्ुिरमा कमी ल्र्ाउन ।

गुर्स्तररर् स्वास््र् सेवाको पहुाँचमा वृर्द्ध भई बाल तथा मातृ रुग्र्ता र

अपेजक्षत प्रनतर्ल

मृत्र्ुिरमा कमी हुनेछ।

कार्ािन्त्वर्न गने कार्ािलर् र
ननकार्

िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू।
•

जिल्लाको धेरै घरधुरीको पार्क पने क्षेर भएको, सुत्केरीको सं ख्र्ा बढी
हुने, न्त्र्ूनतम पूवािधार तथा िनर्जि भएका िुई िे जर्ख तीनवटा बनथिङ
सेन्त्टरहरु छनौट गनुप
ि नेछ।

•

छनौट भएका बनथिङ सेन्त्टरहरुको थप आवश्र्क पूवािधार सुत्केरर कक्ष,
प्रनतक्षालर्, ट्वाईलेट, नबिुली बजत्तको र ननसिङ्ग क्वाटर पर्हचान गरी सो
को व्र्वस्थापन गनुप
ि नेछ।

•

र्स अजघ सामाजिक र्वकास मन्त्रालर्को रकमबाट ननमािर् सुरु भएका
बनथिङ सेन्त्टरहरुको बााँर्क काम पूरा गनि पनन र्ो रकम र्वस्थापन गनि

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा

सर्कनेछ।
•

सो बनथिङ सेन्त्टरमा िनर्जि थप गनुि पने भएमा अनुभवी तथा तानलम
प्राप्त स्टार् नसि वा अ.न.नम

•

बनथिङ सेन्त्टरहरूको क्षमता र्वकास तानलम सं चालन गनि सर्कनेछ।

•

बनथिङ सेन्त्टरहरूको क्षमता अनभबृद्दी गनि आवश्र्क सामग्री, औिार
उपकरर्को व्र्वस्था गने।आवश्र्कता अनुसार ममित सम्भार गनि
सर्कनेछ।

•

सामाजिक र्वकास मन्त्रालर् र स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर्को समन्त्वर्मा
कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न गने ।

सञ्चालन

गने

अनुमाननत नमनत

अवनध

र

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार

बिेट बााँडर्ााँट

स्वीकृत कार्िक्रम अनुसार लागत अनुमान स्वीकृत गरी र्खचि गने ।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।
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अनुगमन सूचक

कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेिन, िाजर्खला प्रनतवेिन

कृर्ाकलापको नाम: अस्पतालमा अजक्सिन ्लान्त्ट व्र्वस्थापन

७०.

कृर्ाकलाप सं केतः २.७.२२.४२७
आकजस्मक

र्खचि र्ीषिकः २२५२२
नबरामीहरुको

लानग

अस्पतालहरुमा

ननरन्त्तर

अजक्सिनको

आवश्र्कता भर्राख्ने तर टाढा टाढाबाट र्खररि गरे र ढु वानी गिाि असजिलो,

पररचर्

ननर्नमत आपूनतिमा कदठनार् तथा महं गो समेत पने हुंिा अजक्सिनको सहि
उपलब्धताका लानग र्ो कार्िक्रम राजर्खएको हो ।
अजक्सिन ्लान्त्ट वा पार्र्पङ्ग प्रर्ाली िडान गरी अस्पतालमा ननरन्त्तर

उद्देश्र्

अजक्सिनको उपलब्धता गराउन ।
अस्पतालमा

अपेजक्षत प्रनतर्ल

ननर्नमत

रुपमा

अजक्सिन

उपलब्धता

भई

नबरामीहरुको

स्वास््र्मा सुधार आउने छ ।

कार्ािन्त्वर्न गने कार्ािलर्/
ननकार्

स्वास््र् सेवा कार्ािलर्
•

प्रचनलत ऐन ननर्मानुसार बिेटको पररनधनभर रही स्थान अनुसारको
उपर्ुि अजक्सिन उत्पािन वा पार्र्पङ्ग प्रर्ाली िडान गरी व्र्वस्थापन

सञ्चालन प्रकृर्ा

गने, र्स अजघ व्र्वस्थापन भएका ्लान्त्टको ममित सम्भार तथा क्षमता
अनभवृर्द्ध गने ।
•

सञ्चालन

गने

अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

अवनध

र

र्सका लानग स्पेजर्र्र्केर्न स्वीकृत गराई प्रर्क्रर्ा अगानड बढाउने ।

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार
प्रचनलत ऐन ननर्मानुसार स्वीकृत बिेटको पररनध नभर रही र्खररि र्ोिना
बनाई कार्ािलर् प्रमुर्खसं ग स्वीकृत गराई र्खररि गने ।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

िाजर्खला प्रनतवेिन

७१.

ाँ ा सेवा र्वस्तार तथा ब्र्वस्थापन
कृर्ाकलापको नाम: आर्ख

कृर्ाकलाप सं केतः २.७.२२.४२८/ २.७.२२.५३
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र्खचिजर्षिक २२५२२

ाँ ा सम्बन्त्धी रोगको ननिान, रोकथाम, उपचार तथा व्र्वस्थापन गनि
आर्ख

पररचर्

ाँ ा सेवा र्वस्तार गनि र्ो कार्िक्रम राजर्खएको छ ।
जिल्ला अस्पतालबाटै आर्ख
ाँ ा उपचार सेवा र्वस्तार गनि ।
आर्ख

उद्देश्र्
अपेजक्षत प्रनतर्ल

ाँ ाको समस्र्ा भएका र्वरामीहरुले सविसल
ु भ रुपमा सेवा पाएका हुनेछ ।
आर्ख

कार्ािन्त्वर्न गने ननकार्

िन/ स्वास््र् कार्ािलर्हरू
•

ाँ ा सेवा प्रिार्क सरकारी तथा सेवामुलक सं स्थाको से वा र्वस्तार
आर्ख
तथा व्र्वस्थापनमा िनर्जि तथा उपकरर्मा सहर्ोग गनि सर्कनेछ ।

सं चालन प्रर्क्रर्ा

•

ाँ ा उपचार सेवा उपलब्ध नभएको स्थानीर् तहले आर्ख
ाँ ा उपचार सेवा
आर्ख
स्थापना गरी आफ्नै व्र्वस्थापनमा सञ्चालन गनि चाहे मा आवश्र्क
सहकार्ि गनि सर्कनेछ ।

सं चालन

गने

अवनध

र

अवनध

र

अनुमाननत नमनत
सञ्चालन

गने

अनुमाननत नमनत

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार
स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार
प्रिे र् सरकारको प्रचनलत आथीक र्खचि गने ऐन र प्रिे र् सरकारको र्खचि

बिेट बााँडर्ााँट

ननिे जर्का बमोजिम अग्रीम कार्िर्ोिना बनाई कार्िक्रम सं चालन गनुप
ि नेछ ।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

ाँ ा सेवा र्वस्तार, लाभग्राहीको सं ख्र्ा
आर्ख

कृर्ाकलापको नाम: ननसिङ्ग कमिचारीहरु MNH क्लननकल तानलम

७२.

कृर्ाकलाप संकेतः २.७.५.११४

र्खचि जर्षिकः २२५२२

ननसिङ्ग कमिचारीहरुको ज्ञान, सीप तथा िक्षता अपडेट गरी र्ो प्रिे र्मा हुने

पररचर्

मातृ तथा नविात जर्र्ु मृत्र्ुिर कम गने उद्देश्र्ले र्ो कार्िक्रम राजर्खएको
हो।
मातृ तथा नविात जर्र्ुमा हुनसक्ने िर्टलताहरुको समर्मै पर्हचान तथा

उद्देश्र्

व्र्वस्थापन गरी आवश्र्क भएमा समर्मै प्रेषर् गने ।
सेवाको गुर्स्तरमा अनभवृर्द्ध भई मातृ तथा नविात जर्र्ु रुग्र्ता तथा

अपेजक्षत प्रनतर्ल
सञ्चालन

गने

अनुमाननत नमनत

मृत्र्ुिरमा कम भएको हुनेछ।
अवनध

र

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार
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कार्ािन्त्वर्न गने कार्ािलर्
र ननकार्

िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू।
र्स कार्िक्रम सञ्चालन गिाि पररवार कल्र्ार् महार्ार्खा मातृ तथा नविात
जर्र्ु स्वास््र् सेवा सम्बन्त्धी प्रजर्क्षक ननिे जर्का र सन्त्िभि पुजस्तका अनुसार
गनुि पनेछ।
•

कार्िक्रम ३ दिन सञ्चालन गनुप
ि नेछ ।

•

र्स कार्िक्रम सं चालन गनि हाल प्रसुनत वाडिमा Clinical Practice

सञ्चालन प्रर्क्रर्ा

गरररहे का SBA मेन्त्टरहरु प्रजर्क्षक हुनेछन् ।
•

र्स कार्िक्रम सञ्चालन गिाि सहिीकरर्का लानग सामाजिक र्वकास
मन्त्रालर् तथा स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर्साँग समन्त्वर् गनुप
ि नेछ ।

•

कार्िक्रम सञ्चालन गिाि बढी भन्त्िा बढी अभ्र्ास/जक्लननकल नसमुलेर्न
demonstration

र

सहभागीहरुको

Individual

Practice

नबनध

अपनाउनुपनेछ ।
सञ्चालन

गने

अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

अवनध

र

कर्ािली प्रिे र्को र्खचि ननिे जर्का २०७५ बमोजिम गनुप
ि नेछ ।
स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार
पररवार कल्र्ार् महार्ार्खाद्वारा मातृ तथा नविात जर्र्ु स्वास््र् सेवा

सन्त्िभि सामग्री

सम्बन्त्धी प्रजर्क्षक ननिे जर्का र सन्त्िभि पुजस्तका, प्रचनलत कानून तथा र्खचि

अनुगमन सूचक

कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेिन

७३.

सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

कृर्ाकलापको नाम: SBA and Non SBA ननसिङ्गहरुलाई जक्लननक

अनसार्ट कोजचं ग कार्िकम
कृर्ाकलाप संकेतः २.७.५.१४३

र्खचि जर्षिकः २२५२२

प्रसुती कम हुने बनथिङ सेन्त्त्टरहरुमा अभ्र्ास कम हुने हुिााँ SBA का core
skill हरुको साँरक्षर् च ुनौती बढ्िै आएको छ । अतः सं स्थागत प्रसूती कम
पररचर्

हुने ठाउमा तथा राम्ररी सीप अभ्र्ास गनि नपाएका प्रसूती सेवा प्रिार्क

(SBA and non-SBA) हरुलार्ि उनीहरुको आफ्नै कार्िस्थलमा onsite
coaching/mentoring द्वारा सामान्त्र् प्रसूती से वा तथा प्रसूती िर्टलता
व्र्वस्थापन गनि सक्ने क्षमता अनभबृदिको लानग र्ो कार्िक्रम लागू गररएको
छ ।
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प्रसतूी केन्त्रहरुमा गर्ुस्तरीर् प्रसतूी सेवा सुननजित गनि तथा िर्टलता

उद्देश्र्

व्र्वस्थापन गनिको लानग coaching/mentoring र्वधी मार्ित त्र्हााँ कार्िरत
ननसिङ्ग कमिचारीहरुको क्षमता अनभबृदिगने।
SBA and non-SBA हरुलार्ि

अपेजक्षत प्रनतर्ल

उनीहरुको

आफ्नै

कार्िस्थलमा

onsite

coaching/mentoring सामान्त्र् प्रसुनत सेवा तथा प्रसुनत िर्टलता व्र्वस्थापन
गनि सक्ने क्षमता अनभवृर्द्ध भएको हुनेछ।

कार्ािन्त्वर्न गने कार्ािलर् र
ननकार्

िन/ स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू।
• र्ो कार्िक्रमको र्ोकल पसिन स्वास््र् कार्िलर्को प.हे .न वा प.हे .नको
काम काि गने व्र्जि रहनेछन्।

ाँ छलर्ल गरी
• कार्िक्रमको र्ोकल पसिनले Clinical coach/Mentor सग
बिेटको परीनध नभर रही कनत वटा बनथिङ सेन्त्टरमा coaching गने, सो
सञ्चालन प्रर्क्रर्ा

को र्ोिना तर्ार पानुि पििछ ।

• Coaching/Mentoring गने site प्रसुनत केन्त्र हुनपु ििछ ।धेरैभन्त्िा धेरै
िनसं ख्र्ा लाभाजन्त्वत हुन सक्ने हुनपु ििछ ।

• सामाजिक आनथिक अवस्था कमिोर भएको समुिार्मा जस्थत स्वास््र्
सं स्थालाई प्राथनमकता दिनुपििछ ।
सञ्चालन

गने

अवनध

अनुमाननत नमनत

र

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार
Coaching को बेलामा चार्हने आवश्र्क सामग्रीहरु, छपाई/ र्ोटोकपी र्सै

बिेट बााँडर्ााँट

जर्षिकबाट गनुप
ि नेछ ।
SBA Clinical Coaching Guideline for Clinical Mentor नामको ननिे जर्का,
SBA Coaching and Mentoring Tool for MNH Service Providers (SBA
and non-SBA) नामको tool, बनथिंग सेन्त्टरमा मातृ तथा नवजर्र्ु स्वास््र्

सन्त्िभि सामग्री

सेवाको लानग गुर्स्तर सुधार र्ारम (MNH Service Readiness Toolkit),
प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

७४.

कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेिन

कृर्ाकलापको नाम: नर्ााँ ननर्ुि तथा तानलम ननलएका स्वास््र्कमीलाई

क्षर्रोग सम्बन्त्धी तानलम

प्रचार प्रसार तथा सामग्री) उत्पािन तथा प्रकार्न र

र्वतरर्
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कृर्ाकलाप सं केत नं : २.७.५.१४६

र्खचि जर्षिक: २२५२२

सन् २०३५ सम्ममा नेपाल सरकारले क्षर्रोग ननवारर् गने लक्ष्र् नलएको
छ । सोर्ह सन्त्िभिमा समुिार्मा रहे का सम्भार्वत क्षर्रोगका नबरामीहरुको
समर्मै ननिान गरी रोग सं क्रमर् हुन नदिने, मृत्र्ु हुन बाट बचाउने र
छु टे का क्षर्रोग नबरामीहरुको केर् नोर्टर्र्केर्न बढाउनका लानग स्वास््र्

पररचर्

सं स्थाहरूमा नर्ााँ ननर्ुि भर् आएका तर तानलम नपाएका स्वास््र्कमीलाई

तानलम प्रिान गनि साथै क्षर्रोगसं ग सम्बन्त्धी सूचना मूलक नबनभन्न प्रचार
प्रसार सामग्री उत्पािन, प्रसारर्, प्रकार्न र र्वतरर् गनिका लानग र्ो
कृर्ाकलाप राजर्खएको हो।

नर्ााँ ननर्ुि भई आएका तर तानलम नपाएका स्वास््र्कमीहरूलई तानलम

उद्देश्र्

दिई िक्ष बनाउन ।
क्षर्रोगका नबरामीहरुको समर्मै ननिान, उपचार र व्र्वस्थाप सहि भएको

अपेजक्षत प्रनतर्ल

हुनेछ ।

कार्ािन्त्वर्न गने ननकार्

िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्
•

तानलम नपाएका स्वास््र्कमीहरुको सूची तर्ार गरी तानलम सं चालनको
र्ोिना बनाउने ।

•

स्वीकृत

तमापिण्ड

अनुसारको

तानलम

कार्िक्रमको

र्ोिना

कार्ािलर् प्रमुर्ख बाट स्वीकृत गरी तानलम सञ्चालन गने ।

सं चालन प्रर्क्रर्ा
•

बनाई

तानलम तथा सूचना मूलक सामग्रीहरुको उत्पािन गनुि पूवि सामाजिक
र्वकास मन्त्रालर् र स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर्सं ग समन्त्वर् गरी सं चालन
गने।

सञ्चालन

गने

अवनध

अनुमाननत नमनत

र

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार
र्ातार्ात र्खचि , स्टे र्नरी र्खािा, तानलम सामनग्र , श्रोत व्र्जि सहिकताि

बिेट बााँडर्ााँट

भत्ता, िै .भ्र.भ., सूचना मूलक सामग्रीहरु उत्पािन तथा छपाई र्खचि, आदि

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमनको सूचक

तानलम सम्पन्न प्रनतवेिन

७५.

कृर्ाकलापको नामः ७० बषि मानथका िेष्ठ नागररकहररूलार्ि अस्पतालमा

सवै र्खालका स्वास््र् सेवा नन:र्ुल्क व्र्वस्थापन सहर्ोग
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कृर्ाकलाप संकेतः 2.7.5.52

र्खचि जर्षिक: २2522
७० वषि मानथका िेष्ठ नागररकहरुलार्ि सम्मान स्वरुप अस्पतालमा उपलव्ध

पररचर्

स्वास््र् सेवा ननःर्ुल्क उपलव्ध गराउनका लानग र्स जर्षिकमा बिेट
र्वननर्ोिन गररएको छ
७० वषि मानथका िेष्ठ नागररकहरु रकम अभावले स्वास््र् सेवाबाट बजञ्चत

उद्देश्र्

नभर् सेवामा सबैको पहुाँच हुनेछ ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल

७० वषि मानथका िेष्ठ नागररकको सेवामा पहुाँचमा बृजध्ि हुनेछ ।

कार्ािन्त्वर्न गने ननकार्

िन/ स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरु।
र्स जर्षिकमा र्वननर्ोजित भएको बिेटको पररनधमा रही तपनसल अनुसार
बााँडर्ााँट गरी कार्िक्रम स्वीकृत गरार् कार्िक्रम सं चालन गने

औषनध र्खररिः अस्पतालमा सेवा नलन आउने िेष्ठ नागररकको अनुमाननत

सं चालन प्रकृर्ा

सं ख्र्ा एर्कन गरी ननःर्ुल्क नबतरर्का लानग औषनध र्खररि गने ।
सेवा र्ुल्कः िेष्ठ नागररकको अनुमाननत सं ख्र्ा एर्कन गरी ननःर्ुल्क सेवा
प्रिान गरे वापतको सेवा र्ुल्क अस्पताल व्र्वस्थापन सनमनतमा सोधभनाि
गने ।

सञ्चालन

गने

अवनध

र

अनुमाननत नमनत

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार
र्स जर्षिकमा बिेट र्वननर्ोिन भएका सामाजिक र्वकास मन्त्रालर् र

बिेट बााँडर्ााँट

मातहतका ननकार् सबै ।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमनको सूचक

सेवाग्राहीको सूची, प्रनतवेिन

७६.

कृर्ाकलापको नामः ल्र्ाव सेवा सं चालन तथा व्र्वस्थापन

कृर्ाकलाप सं केतः ७.२.९.४

र्खचि जर्षिकः २७२१३
रोगको सर्ह ननिान गरी उपचार गनि ल्र्ाव से वाको ठू लो भूनमका रहे को

पररचर्

हुन्त्छ । अस्पतालमा ल्र्ाव सेवा प्रिान गने स्थान प्रर्ोगमैरी बनाई, समर्
सापेक्ष स्तरोन्ननत गरी ननर्नमत सेवा प्रवाह गनि र्स जर्षिकमा बिेट
र्वननर्ोिन गररएको छ ।

उद्देश्र्

व्र्वजस्थत ल्र्ावबाट समर्मै रोग ननिानमा सहर्ोग पुर्ािउन ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल

गुर्स्तरीर् पररक्षर् मार्ित रोग ननिान भई नबरामीको समर्मै उपचार हुने
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।
कार्ािन्त्वर्न गने ननकार्

िन/ स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरु ।
अस्पतालको ल्र्ावको अवस्था हे री तत्काल सुधार गनुि पने कार्ि साथै
आवश्र्क

सं चालन प्रकृर्ा

केनमकल

ररएिेन्त्ट उपकरर्

सामग्रीको सूची तर्ार गरी

कार्ािलर् प्रमुर्खबाट स्वीकृत गराई सावििननक र्खररि ऐन २०६३,
ननर्मावली

२०६४

बमोजिम

आवश्र्क

केनमकल

ररएिेन्त्ट

तथा

प्रर्ोगर्ाला सम्बन्त्धी उपकरर्, सामग्री र्खररि गने ।
सञ्चालन

गने

अवनध

अनुमाननत नमनत

र

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार

बिेट बााँडर्ााँट

लागत अनुमान स्वीकृत गरी र्खचि गने ।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

सेवा रजििर, र्खररि सम्बन्त्धी कागिात, जिन्त्सी रजििर ।

७७.

कृर्ाकलापको नामः रासकोट अस्पताल, कानलकोटको भौनतक पूवािधार

ननमािर् (भवन ननमािर्)
कृर्ाकलाप सं केत नं. : ११.१.२.४५०
पररचर्

सं नबधानत

र्खचि जर्षिक: 31112
आधारभूत,

आकजस्मक

तथा

र्वर्ेषज्ञ

स्वास््र्

सेवा

हरे क

नागररकको नैसनगिक अनधकार हो । स्वास््र् सेवालाई हरे क नागररकसम्म
गुर्स्तररर् रुपमा उपलब्ध गराउन भौनतक पूवािधारको महत्व हुन्त्छ ।
त्र्समा

पनन

कर्ािली

प्रिे र्को

कानलकोट

जिल्लामा

स्थापना

गररने

अस्पतालबाट गुर्स्तरीर् स्वास््र् सेवाको पहुाँच अनभवृर्द्ध गनिका लानग
अस्पतालको भौनतक पूवािधार ननमािर् गनि आवश्र्क भएकाले र्ो कार्िक्रम
राजर्खएको हो ।
उद्देश्र्

गुर्स्तरीर् स्वास््र् सेवाको पहुाँचमा अनभवृर्द्ध गनि ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल

नागररकहरूको गुर्स्तरीर् स्वास््र् सेवाको पहुाँचमा वृर्द्ध भई रोग लाग्ने िर
र मृत्र्ुिरमा कमी आउनेछ ।

कार्ािन्त्वर्न

गने स्वास््र् सेवा कार्ािलर्, कानलकोट
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ननकार्/कार्ािलर्
सञ्चालन प्रर्क्रर्ा

•

अस्पताल भवन ननमािर्का लानग िग्गा प्रानप्तको सुननजितता गने ।

•

हाल ननमािर् हुन लानग रहे को अस्पतालको DPR तर्ार गने तथा तर्ार
भएको DPR मानथ छलर्ल गरी सम्बजन्त्धत सनमनतबाट स्वीकृत गराउने
।

•

अस्पताल रहने स्थान अनुमोिन गरी सं घीर् र्हरी र्वकास तथा भवन
ननमािर्

नबभाग,

सं घीर्

कार्ािन्त्वर्न

र्कार्ि

र

सामाजिक

र्वकास

मन्त्रालर्को समन्त्वर्मा लागत अनुमान तर्ार गरी आवश्र्क प्रर्क्रर्ा
अनुसार भौनतक पुवािधारको ननमािर् तथा सञ्चालन गने ।
•

स्वास््र् सं स्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नती सम्बन्त्धी मापिण्ड,
२०७७ अनुसार ननमािर् कार्ि गने ।

सञ्चालन

गने

अबनध

र स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार

अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

स्वीकृत बिेटको पररनधनभर रही आवश्र्कता अनुसार बााँडर्ााँट गरी
प्रर्ोिनका लानग आवश्र्क पने बैठक सं चालन र्खचि र सावििननक र्खररि
प्रर्ाली अनुसार ननमािर्का लानग बिेट बााँडर्ााँट गरी कार्िन्त्वर्न गने

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

DPR को प्रनतवेिन, आनथिक/भौनतक प्रगनतको र्ववरर्

७८.

कृर्ाकलापको नामः अस्पतालहरुका लानग सफ्टवर्र र्खररि तथा िडान

(जिल्ला स्तरका अस्पतालहरुमा)
कृर्ाकलाप सं केत नं. २.७.२२.६८

र्खचि जर्षिक नं. २२५२२

एकीकृत स्वास््र् सूचना प्रर्ालीलाई सुदृर्ढकरर् गरी सरल र सहि
तररकाबाट स्वास््र् सेवा अनभलेर्ख राख्नका साथै त्र्मा आधाररत र्ोिना
पररचर्

तर्ार गनिका लानग समेत उपर्ोग हुने गरी अस्पतालबाट प्रिान गररने
स्वास््र् सेवाको अनभलेर्ख तथा प्रनतवेिन तर्ार गनिका लानग र्ो कृर्ाकलाप
राजर्खएको हो ।
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उद्देश्र्

स्वास््र् सूचना प्रर्ालीलाई च ुस्त, िुरुस्त र प्रर्वनधमैरी बनाउन ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल

अनभलेर्ख प्रर्ालीमा सुदृर्ढकरर् भएको हुनेछ।

सञ्चालन

गने

अवनध

अनुमाननत नमनत
कार्ािन्त्वर्न गने ननकार्

र

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार
स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरु ।
• अस्पतालहरुमा हाल सं चालनमा रहे का र सं चालन हुने प्रकृर्ामा रहे का
नबद्युनतर् स्वास््र् अनभलेर्ख तथा प्रनतवेिन प्रर्ाली ननरनतर सं चालन तथा
नर्ााँ िडान गने ।
• प्रार्वनधकबाट लागत अनुमान तर्ार गने साथै सफ्टवेर्र िडान गनुि अजघ
आवश्र्क तर्ारी वैठक गने।
• अस्पतालहरूबाट नबद्युनतर् स्वास््र् अनभलेर्ख तथा प्रनतवेिन सं चालन
गनिको लानग स्वास््र् व्र्वस्थापन तथा सूचना प्रर्ाली र DHIS2 सं ग

सं चालन प्रकृर्ा

compatible हुने र्खालको सफ्टवेर्र िडानको लानग आवश्र्क उपकरर्

(िस्तै Server, High end Desktop, Chromebook, laptop, core
switch, Router, Wifi Apps, Networking
printer, barcode reader, आदि)

components, label

तथा अन्त्र् अनत आवश्र्क

सामाग्रीहरू र्खररि गरी सं चालनमा ल्र्ाउने । र्िी उि सामाग्री र्खररि
भैसकेको अवस्थामा सो सामाग्रीको

ममित गरी

ब्र्वस्थापन गनि सर्कने

छ ।

• प्रानबनधक सेवा वापतको र्ुल्क उपलब्ध गराउन सर्कने ।
• प्रचनलत ऐन कानूनको अनधनमा रही तोर्कए बमोजिम र्खररि तथा िडान
कार्ि गने ।
बिेट बााँडर्ााँट

स्वीकृत कार्िक्रम बमोजिम ।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

नबद्युनतर् स्वास््र् अनभलेर्ख सं चालनको अवस्था, िाजर्खला प्रनतवेिन

७९.

कृर्ाकलापको नामः अस्पतालमा डार्र्टनसर्नको व्र्वस्था

कृर्ाकलाप सं केत नं. २.५.१०.२

पररचर्

र्खचि जर्षिक नं. २२४१९

अस्पतालको

अन्त्तरं ग

र्वभागमा

भनाि

भएका

र्वरामीहरुलार्ि

तोर्कए

बमोजिमको र्खानाको व्र्वस्थाको सुननितता त्र्सको ननरन्त्तर अनुगमन तथा

192 | बार्षिक कार्िक्रम सञ्चालन ननिे जर्का २०७९/८०

र्ो कृर्ाकलाप

ननरीक्षर् गनिका लानग िनर्जि आवश्र्क हुने भएकाले
राजर्खएको हो ।
डार्र्टनसर्नलाई

उद्देश्र्

समर्मै

ननर्ुि

गरी

र्वरामीहरुलार्ि

गुर्स्तरीर्

तथा

पोषर्र्ूि र्खानाको सुननजित गनि ।
गुर्स्तरीर् तथा पोषर्र्ूि र्खानाको आपूनति भई नबरामीहरुको स्वास््र् सुधार

अपेजक्षत प्रनतर्ल
सञ्चालन

गने

हुने ।
अवनध

र

अनुमाननत नमनत
कार्ािन्त्वर्न गने ननकार्

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार
स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरु
कार्िक्रम स्वीकृत गरार्, करारमा डार्र्टनसर्न सुरपभार्िर पााँचौ तह
ननर्ुजि गने । डार्र्टनसर्नको र्ोग्र्ता स्वास््र् सेवा ननर्मावली हुनेछ ।

सं चालन प्रकृर्ा

डार्र्टनसर्नले िै ननक र्खानाको मेन ु तर्ार गने, अनुगमन, सुपररवेक्षर् गरी
आवश्र्क ननिे र्न दिने र प्रमुर्ख समक्ष प्रनतवेिन पेर् गने ।

सञ्चालन

गने

अनुमाननत नमनत
बिेट बााँडर्ााँट

अवनध

र

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार
स्वीकृत वार्षिक बिेटको पररनध नभर रर्ह मानसक तलव भत्ता बिेट
बाडाँर्ाडाँ गरी र्खचि गने ।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

िनर्जि करार सम्झौता, हाजिरी

८०.

कृर्ाकलापको नाम: स्थानीर् रै थाने (Local food) पोषक र्खाद्य बस्तु

प्रबधिन कार्िक्रम (बहुक्षर
े ीर् पोषर्का अन्त्र् कृर्ाकलाप)
कृर्ाकलाप संकेतः 2.7.22.१२०

र्खचि जर्षिकः

22522

नबनभन्न अनुसन्त्धानबाट पत्ता लगाए अनुसार स्थानीर् रुपमा उत्पािन हुने

नबनभन्न रै थाने बालीहरुमा पर्ािप्त पोषर्को मारा हुने गििछ । कर्ािली
प्रिे र्मा पोषर्को अवस्था अन्त्र् प्रिे र् भन्त्िा न्त्र्ून रहे को र भौगोनलक रुपमा
पररचर्

र्स प्रिे र्मा नबनभन्न स्थानमा रै थाने बालीहरु उत्पािन तथा प्रर्ोग गनि
सर्कने भएकोले र्ो क्षेरमा थप लगानी गरी स्थानीर् स्तरमा उत्पािन हुने

रै थाने बालीबाट उत्पादित पोषर् र्ुि र्खाद्य बस्तुको प्रबधिन गनि र्ो
कार्िक्रम राजर्खएको हो।
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कर्ािलीमा पाईने पौर्िक रुपले महत्वपुर्ि र्खाद्य पिाथिहरुलाई सं रक्षर्,

उद्देश्र्

प्रबधिन गरी समुिार्को पौर्िक अवस्था सुधार गने।
स्थानीर् रै थाने पोषक र्खाद्य बस्तुको उत्पािन तथा उपभोगमा वृर्द्ध भई

अपेजक्षत प्रनतर्ल

पोषर्को अवस्थामा सुधार हुनेछ ।

कार्ािन्त्वर्न

गने

कार्ािलर्/ननकार्

िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू।
•

स्थानीर् तहसं गको समन्त्वर्मा रै थाने (स्थानीर्) र्खाद्यवस्तुलाई प्रबधिन,
प्रर्ोधन गरी नर्वनतम र्खाद्य सामग्री तर्ार गने व्र्वसार्ी, समूहहरुलाई
सं लग्न

गराई

जिल्लास्तरीर्

अन्त्तरकृर्ा

कार्िक्रम

गने

।

सोही

कार्िक्रममा उत्पािनहरूको Display गने व्र्वस्था गनि सर्कनेछ ।
•

र्समा पोषर् नबज्ञहरु, उद्यम नबज्ञहरु र गुर्स्तरसं ग सं बजन्त्धत नबज्ञहरु र
महत्वपूर्ि सरोकारवालाहरुको

सञ्चालन प्रकृर्ा

छलर्ल गने ।
•

कार्िक्रमबाट

उत्पािनको

सं लग्नतामा प्रस्तुनतकरर् एवम् ्र्ानल

गुर्स्तर

सुधार,

्र्ार्कङ्ग,

रर्र्ार्कङ्ग

र

बिाररकरर्मा सहर्ोग पुग्ने र्खालका सामग्रीहरू प्रिर्िन, प्रस्तुनतकरर् र
छलर्ल गने ।
•

सामाजिक र्वकास मन्त्रालर् र स्वास््र् सेवा ननिे र्नालर्सं ग समन्त्वर्
गरी सं चालन गने।

सञ्चालन

गने

अनुमाननत नमनत

अवनध

र

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार
गोष्ठी सं चालनमा लाग्ने र्खचि, स्रोत ब्र्जि, र्ातार्ात तथा िै ननक भ्रमर् भत्ता

बिेट बााँडर्ााँट

र्खचि स्वीकृत बिेटको पररनध नभररही आवश्र्कता अनुसार बााँडर्ााँट गरी
गने ।

सन्त्िभि सामग्री
अनुगमन सूचक
८१.

िोस्रो बहुक्षेरीर् पोषर् र्ोिना, २०१८-२०२२, रै थाने र्खाद्य वस्तु पोषर्
सम्बन्त्धी कागिातहरु, प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।
बैठक र्ववरर्, कार्िक्रम सम्पन्न प्रनतवेिन

कृर्ाकलापको नाम: VIA का लानग सामग्री र्खररि

कृर्ाकलाप सं केत न: २.७.२२.२०६
पररचर्

र्खचि जर्षिक:२२५२२

मर्हलाहरुमा हुने स्वास््र् समस्र्ाहरु मध्र् पाठे घरको मुर्खको क्र्ान्त्सर
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(cervical cancer ) पनन हो।िसको समर्मानै पर्हचान हुन नसक्िा
मर्हलाहरुले किकर िीवनर्ापन गनि परररहेको छ।िसलाई कर्ािली िस्तो
िुगम
ि

ठाउाँहरुमा

VIA र्वनधबाट

समर्मै

cervical

cancer

पर्हचान

गनिकोलानग आवश्र्क पने सामग्रीहरु को उपलव्धता हुन िरुरी िे जर्खन्त्छ।
उद्देश्र्

VIA र्वनधबाट समर्मै Cervical Cancer पर्हचान गनिकोलानग आवश्र्क पने
सामग्री र्खररि गने उद्धेश्र्ले र्ो कार्िक्रम राजर्खएको छ।

अपेजक्षत प्रनतर्ल

पाठे घरको मुर्खको क्र्ान्त्सरको सुरुकै अवस्थामा VIA र्वनधबाट पर्हचान गनि
सर्कनेछ।

कार्ािन्त्वर्न गने कार्ािलर् र िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरु
ननकार्
सं चालन प्रर्क्रर्ा

VIA र्वनधबाट क्र्ान्त्सर जस्क्रननङ गिाि आवश्र्क पने VIA set, speculum,
surgical drum, bowl, autoclave acetic acid िस्ता सामग्री र्खररि गनि
सर्कनेछ र र्स्ता सामग्री र्खररि गिाि आवश्र्क सामग्रीको मारा ननधािरर्
गरी मौिुिा सावििननक र्खररि ऐन वमोजिम गनुि पनेछ।

सञ्चालन

गने

अवनध

अनुमाननत नमनत

र

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार

बिेट बाडाँर्ाट

कार्िक्रम स्वीकृत गराई सं छालन गने ।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

र्स सम्बन्त्धी सम्पूर्ि अनभलेर्खहरु च ुस्तिुरुस्त राजर्ख कार्िक्रम समपन्न भएको
१५ दिननभर स्वास््र् ननिे र्नालर् र सामाजिक र्वकास मन्त्रालर्मा
पठाउने।

८२.

कृर्ाकलापको नाम: मातृ तथा जर्र्ु स्वास््र् सम्बधिनात्मक कार्िक्रम

सञ्चालन
कृर्ाकलाप सं केतः २.७.२२.५

र्खचि जर्षिकः २२५२२
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स्तनपान गराई रहेका आमाहरुलार्ि मातृजर्र्ु सुरक्षाथि तेल तथा िुग्धबधिक
ु े र्ो कार्िक्रमको ब्र्वस्था गररएको छ
औषधी र्खररि गरी नबतरर् गने हे तल

पररचर्

।

प्रर्ाप्त िुध नआउने समस्र्ा भएका स्तनपान गरार्रहे का आमाहरुलार्ि
उद्देश्र्

मातृजर्र्ु सुरक्षाथि तेल तथा िुग्धबधिक औषधीको प्रर्ोग गरी भनबश्र्मा हुन
सक्ने कुपोषर् िन्त्र् रोगबाट बचाउने ।

स्तनपान गरार्रहे का आमाहरु र बच्चाहरुको र्ारररीक तथा माननसक

अपेजक्षत प्रनतर्ल

रुपमा स्वस््र् हुनेछन ।

कार्ािन्त्वर्न गने कार्ािलर् /
ननकार्

स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू।
•

स्तनपान

गरार्रहे का

आमालार्ि

प्रत्र्ेक

१५

दिनको

पुनरावृतमा

िुग्िबधिक ननःर्ुल्क औषधी र्खररि गरी नबतरर् (प्रत्र्ेक स्तनपार्ी
आमालार्ि

सञ्चालन प्रकृर्ा

३-६

मर्हना

मर्हलाहरु मार)।
•

सम्म,सुत्केरी

भएको

६

मर्हना

नभरका

स्तनपान गरार्रहेका आमाहरुको र्ारररीक तथा माननसक रुपमा स्वस््र्
राख्ने।

सञ्चालन

गने

अवनध

अनुमाननत नमनत

र

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार

बिेट बााँडर्ााँट

औषधी तथा तेल र्खररि तथा अन्त्र् सं चालन र्खचि ।

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमन सूचक

र्खररि प्रकृर्ा, िाजर्खला प्रनतवेिन, औषधी तथा तेल र्वतरर् र्ववरर्

८३.

कृर्ाकलापको नाम: Cervical cancer, पाठे घर र्खस्ने समस्र्ाको

जस्क्रननंग क्र्ाम्प
कृर्ाकलाप सं केतः २.५.७.७४

पररचर्

र्खचि र्ीषिकः२२५२२

मर्हलाहरुमा हुने प्रिनन स्वास््र् समस्र्ाहरु मध्र्े पाठे घर र्खस्ने साथै

् सोको समर्मै पर्हचान गरी
Obstetric Fistula पनन मुख्र् समस्र्ाहरु हुन।
उपचार गनि र्ो कार्िक्रम राजर्खएको छ ।

उद्देश्र्

जस्क्रननङ जर्नबरमा आएका मर्हलाहरुको प्रभावकारी रुपमा क्र्ान्त्सर, पाठे घर
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र्खस्ने समस्र्ा साथै Obstetric Fistula को पनन ननिान गरी प्रेषर् गने।
क्र्ान्त्सर, पाठे घर र्खस्ने समस्र्ा साथै Obstetric Fistula को र्ूरुकै अवस्थामा

अपेजक्षत प्रनतर्ल

पर्हचान भएको हुनेछ ।

कार्ािन्त्वर्न गने कार्ािलर् र
ननकार्

बिेट र्वननर्ोिन भएका िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू
•

नन:र्ुल्क जस्क्रननङ्ग जर्र्वर सञ्चालन गनुि भन्त्िा अगानड जिल्लाले
पाठे घर र्खस्ने तथा अब्िे र्ट्रक र्र्स्टु लाको समस्र्ाभएका मर्हलाहरु

वढी भएका र सेवाको पहुाँचबाट टाढा रहे का स्थानीर् तहहरु साँग
समन्त्वर् गरी कार्िक्रम सञ्चालन गनुि पििछ ।
•

जिल्ला स्वास््र् कार्ािलर् वा अस्पतालमा कार्िरत मेनडकल अर्र्सर
तथा ररङपेसरी राख्न

पाठे घरको मुर्खको क्र्ान्त्सरको पररक्षर् गनि भी

आई ए िाच गनि सक्षम स्टार्नसि, Counselor/ANM सर्हत स्थानीर्
सञ्चालन प्रर्क्रर्ा

स्वास््र् सं स्थामा कार्िरत स्वास््र्कमी लगार्त कजम्तमा ३ िना
प्रार्वनधक सर्हतको टोलीबाट पाठे घर र्खस्ने समस्र्ा पाठे घरको मुर्खको
क्र्ान्त्सर तथा अब्स्टे र्ट्रक र्र्स्टुलाको जस्क्रननङ तथा ररङ्ग पेसरी
लगाउने कार्ि गने ।
•

अब्स्टे र्ट्रक

र्र्स्टु लाको

नन:र्ुल्क

र्ल्र्र्क्रर्ाको

लानग

प्रिे र्

अस्पतालमा प्रेषर् गनुप
ि ने ।
•

र्स प्रकारको जर्र्वर सञ्चालन गिाि अन्त्र् जर्र्वर तथा नमल्िोिुल्िो
कार्िक्रमसाँग सहकार्ि गनि सर्कने ।

सञ्चालन

गने

अवनध

अनुमाननत नमनत

र

िन/स्वास््र् सेवा कार्ािलर्हरू

बिेट बााँडर्ााँट

स्वीकृत कार्िर्ोिना अनुसार

सन्त्िभि सामग्री

प्रचनलत कानून तथा र्खचि सम्बन्त्धी मापिण्डहरु ।

अनुगमनका सूचकहरू

सेवाग्राहीको सं ख्र्ा,
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अनुसूजच १
अस्पतालमा भनाि भएका र्वरामीका लानग प्रनत दिन/प्रनतव्र्जि रासनको सूची
नस.न.

र्खाद्यान्न

रार्नको र्ववरर्

पररमार्

र्काई

१

चामल

मन्त्सुली सर्ा

०.६६०

के.िी.

२

िाल

नमजश्रत

०.१७६

के.िी.

३

तेल

तोरीको

०.०२२

नल.

४

नुन

आर्ोनडन र्ुि

०.०२२

के.िी.

५

आलु

रातो

०.२००

के.िी.

६

हररर्ो तरकारी

मौसम अनुसार

०.१७६

के.िी.

७

मसला

नमजश्रत

०.००२

के.िी.

८

मासु

र्खसीको

०.०२५

के.िी.

९

िुध

गाई/भैसीको

०.१२५

नल.

१०

र्वस्कुट

स्र्ेनसकेर्न अनुसार

१

्र्ाकेट

११

जचर्ा

िुध हालेको

१

कप

१२

अण्डा

कुर्खुराको

१

गोटा

१३

र्लर्ुल

मौसम अनुसार

०.२००

के.िी.

१४

ग्र्ांस

ढु वानी सर्हत

१

नसनलण्डर*

*ग्र्ास ३५० छाकको लानग एक नसनलण्डर
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