
आआ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 
वार्षिक कार्िक्रम सञ्चालन र्िग्दर्िन 

आ.व. २०७9/80 
 

स्वास्थ्य 

 

कर्णाली प्रदेश सरकणर 

सामार्िक र्वकास मन्त्रालर् 
वीरेन्द्रनगर, सुरे्खत 

 



i | बणर्षाक कणर्ाक्रम सञ्चणलन र्नदेर्शकण २०७९/८० 

समर्िगत र्निेर्न 
सणमणर्िक र्वकणस मन्त्रणलर् वण अन्तगातकण र्नकणर् संबद्ध कणर्ाक्रमहरूको र्नर्दाष्ट उदे्दश्य बमोर्िम 

कणर्णान्वर्नमण प्रभणवकणररतण, र्मतव्यर्र्तण, एकरूपतण, सुर्नर्िततण र पररर्णममुर्खीकण लणर्ग सहिीकरर् 

गरणउने उदे्दश्यले देहणर् बमोर्िमको समर्ष्टगत र्नदेशन तर्णर गररएको छ- 

• कणर्ाक्रम सम्पन्न भए पिणत सणमणर्िक र्वकणस मन्त्रणलर् एवम् स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर्मण 

उले्लखर्खत कणर्ाक्रमको कण सम्बन्धी प्रर्तवेदन पठणउनुपनेछ ।  

• सम्बखन्धत कणर्णालर्हरूले वणर्षाक कणर्ार्ोिनण तर्णर पणरी अर्नवणर्ा रूपमण सणमणर्िक र्वकणस 

मन्त्रणलर् तथण र्नदेशनणलर्मण पठणउनु पनेछ ।  

• हरेक चौमणर्सक अवर्ि सम्पन्न भएको १ हप्तण र्भत्र चौमणर्सक प्रगर्त र्ववरर् अर्नवणर्ा रूपमण 

तोर्कएको ढणाँचण बमोर्िम तर्णर पणरी मन्त्रणलर्मण पठणउनु पनेछ ।र्सरी प्रर्तवेदन गदणा प्रमुर्ख तथण 

उले्लख्य कृर्णकलणपहरूको तस्वीर र श्रव्यदृश्य सणमग्री समेत पठणउनु पनेछ । 

• कणर्ाक्रमहरू सञ्चणलन गदणा र्मतब्यर्र्तण, समर्सीमण र उपलखिलणई र्वशेष ध्यणन र्दनुपनेछ। 

• आर्थाक मणर्मलण तथण र्ोिनण मन्त्रणलर्बणट िणरी आर्थाक वषा २०७९/८० को कणर्ाक्रम कणर्णान्वर् 

गने अखिर्णरी र मणगादशानलणई पूर्ारूपमण पणलन गनुापनेछ । 

• कणर्ाक्रम तथण स्वणस्थ्य सेवणको प्रवणह एवं सेवणको प्रर्ोग बणरेको र्ववरर्कण आिणरमण 

कणर्ाक्रमहरुको र्नर्र्मत रुपमण अनुगमन गररने हाँदण प्रदेश तह अन्तगात प्रदणन गररने स्वणस्थ्य 

सेवणको तथ्यणङ्कीर् र्ववरर् स्वणस्थ्य ब्यवस्थणपन सूचनण प्रर्णलीमण मणर्सक रुपमण प्रर्वष्ट गनुा, 

गरणउनुपनेछ । सणथै अन्य व्यवस्थणपन सूचनण प्रर्णलीको मणपदण्ड अनुसणर तथ्यणङ्कको प्रर्वर्ष्ट तथण 

प्रर्तवेदन गनुापनेछ । प्रदेश अन्तगातकण स्थणनीर् तहमण पर्न समर्मै प्रर्तवेदन तथण सूचनण प्रवणहकण 

लणर्ग आवश्यक सहर्ोग, समन्वर् तथण सहिीकरर् गनुापनेछ । 

• कणर्ाक्रमहरुको प्रभणवकणरी कणर्णान्वर्नकण लणर्ग आवश्यकतण अनुसणर प्रणर्वर्िक सहर्ोग तथण 

सहिीकरर्कण लणर्ग संघीर् र प्रदेशकण कणर्ाक्रमसाँग सम्बखन्धत महणशणर्खण एवं र्नदेशनणलर्साँग 

समन्वर् गना सर्कनेछ । सणथै प्रदेशस्तरबणट आवश्यकतण अनुसणर कणर्ाक्रमहरुको अनुगमन हन 

सके्नछ । 

• प्रदेश अन्तगात रहेकण र्िल्लण तहकण स्वणस्थ्य कणर्णालर् मणर्ा त कणर्णान्वर्न गदणा प्रभणवकणरी हने 

कणर्ाक्रमहरु सोर्ह अनुरुप सञ्चणलन गरी कणर्ाक्रमको प्रभणवकणरीतण अर्भवृखद्ध गनुापनेछ । सणथै 

स्थणनीर् तहहरुसाँगको समन्वर्मण सञ्चणलन गनुापने कणर्ाक्रम वण स्थणनीर् तहसाँग प्रत्यक्ष सरोकणर 

रणखे्न कणर्ाक्रमहरुलणई प्रणथर्मकरर् गरी र्ोिनणबद्ध तथण समन्वर्णत्मक रुपमण सञ्चणलन गनुापनेछ ।   

• कणर्ाक्रम सञ्चणलनकण लणर्ग र्वर्नर्ोर्ित बिेट सम्बन्धमण र्स र्नदेर्शकणमण बणाँडर्णाँटकण आिणर 

उले्लर्ख गररएकोमण सोर्ह बमोर्िम तथण बणाँडर्णाँटकण आिणर उले्लर्ख नगररएकोमण कणर्ाक्रम तथण 

कृर्णकलणपको उदे्दश्य र अपेर्क्षत लक्ष्य अनुरुप हने गरी आवश्यकतण तथण र्वद्यमणन र्नर्मणनुसणर 

बिेटको बणाँडर्णाँट गरी कणर्ाक्रम तथण कृर्णकलणपहरु सञ्चणलन गनुापनेछ। 

• स्वीकृत दरबन्दी तथण बिेटको पररर्िर्भत्र रहेर मणत्र सेवण सुचणरूलणई प्रणथर्मकतण र्दई तोर्कएको 

करणर सेवणमण कमाचणरीको व्यवस्थणपन गनुापनेछ ।करणर मुकरार गदणा सणमणर्िक र्वकणस 

मन्त्रणलर्साँग समन्वर् गनुापनेछ ।  

• हणलसम्म र्नर्न्त्रर्मण आउन नसकेको कोर्भड-१९ लगणर्तकण अन्य महणमणरी तथण महणमणरीिन्य  

रोगको अवस्थणको प्रभणवकणरी व्यवस्थणपन तथण र्नर्न्त्रर्कण लणर्ग आवश्यकतण अनुसणर सम्बखन्धत 

स्थणनीर् तहसाँगको समन्वर् तथण सहकणर्ामण प्रणथर्मकतणकण सणथ कणर्ाक्रम सञ्चणलन गनुापनेछ । 
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• आवश्यक औषर्ि, औषिीिन्य सणमग्री तथण उपकरर्हरुको र्नरन्तर सुर्नर्िततणकण लणर्ग 

प्रभणवकणरी समन्वर्कण सणथै आन्तररक श्रोत सणिनको कुशल पररचणलन मणर्ा त गुर्स्तरीर् स्वणस्थ्य 

सेवण प्रवणहको सुर्नर्िततणतर्ा  ध्यणन र्दनुपनेछ । 

• औषर्ि, औषिीिन्य र उपकरर् सणमग्री र्खररद गदणा संघ र प्रदेशबणट प्रणप्त नहने वण कम मणत्रणमण 

प्रणप्त हने तथण प्रदेश एवं स्थणनीर् तहमण बर्ढ आवश्यक हने औषर्ि तथण सणमग्रीहरुलणई 

प्रणथर्मकतण र्दनुपनेछ । स्थणनीर् तहकण लणर्ग आपूर्ता गररने औषिीहरुको र्खररद सम्बन्धी कणर्ामण 

दोहोरोपनण नहोस भनी स्थणनीर् तहहरुसाँग आवश्यक समन्वर् गनुापनेछ ।  

• स्वीकृत कणर्ाक्रम तथण प्रणप्त अखिर्णरी अनुसणरको र्नदेशन र र्खचा गदणा सणवािर्नक र्खररद ऐन 

२०६३, र्नर्मणवली २०६४, कर्णाली प्रदेश आर्थाक कणर्ार्वर्ि ऐन २०७४, कर्णाली प्रदेश र्वर्नर्ोिन 

ऐन २०७९, कर्णाली प्रदेश आर्थाक कणर्ार्वर्ि र्नर्मणवली २०७५, कर्णाली प्रदेश र्खचा मणपदण्ड 

र्नदेर्शकण २०७५, कर्णाली प्रदेश भ्रमर् र्खचा र्नर्मणवली २०७५ अनुरुप कणर्ाक्रम सञ्चणलन 

गनुापनेछ । र्सकण सणथै आर्थाक मणर्मलण तथण र्ोिनण मन्त्रणलर् तथण र्स मन्त्रणलर्बणट र्स आर्थाक 

बषाकण लणर्ग लर्क्षत गरी िणरी गररएकण र्नदेर्शकण तथण पररपत्रहरुको पूर्ारुपमण पणलनण गनुापनेछ। 

• वैदेर्शक सहणर्तण समणवेश भएको कणर्ाक्रमको हकमण आवश्यकतण अनुसणर सम्बखन्धत 

र्नकणर्साँगको समन्वर् तथण र्स कणर्ाक्रम सञ्चणलन र्नदेर्शकण बमोर्िम कणर्ाक्रम सम्पन्न गरी 

तोर्कए बमोर्िमको ढणाँचणमण र्स मन्त्रणलर् तथण र्नदेशनणलर्मण प्रर्तवेदन गनुापनेछ । 

• कणर्ाक्रम सञ्चणलन सम्बन्धमण कुनै समस्यण हन गएमण वण थप प्रर्बर्िक सहर्ोग आवश्यक भएमण 

कणर्ाक्रमसाँग संबद्ध र्स मन्त्रणलर् अन्तगातकण र्नदेशनणलर्, महणशणर्खण वण शणर्खणसाँग समन्वर् गना 

सर्कनेछ ।  

• र्स र्नदेर्शकणमण कणर्ाक्रम सञ्चणलन गने र्नकणर् िुनसुकै तोर्कएको भएतणपर्न नर्णाँ कणर्णालर् 

स्थणपनण भर्ा कणर्ा सञ्चणलन गनुापने भएमण नर्णाँ कणर्णालर्कण लणर्ग तोर्कने कणर्ाक्रम सञ्चणलनको 

र्िम्मण सोही कणर्णालर् मणर्ा त नै सञ्चणलन हनेछ ।  

• स्वीकृत कणर्ाक्रम/ आर्ोिनण सञ्चणलनको लणर्ग र्वर्नर्ोर्ित रकम र स्वीकृत बहबषीर् स्रोत 

सुर्नर्िततणको सीमण र्भत्र रही र्खररद प्रर्क्रर्ण सुरुवणत गनुा पने । र्वर्नर्ोर्ित रकम नभएको तथण 

आर्थाक मणर्मतण तथण र्ोिनण मन्त्रणलर्बणट स्रोत सुर्नर्िततण वण बहवषीर् स्वीकृत नभई र्खररद 

प्रर्क्रर्ण गरे/ गरणएमण त्यसको दणर्र्त्व लेर्खण उत्तरदणर्ी अर्िकृत र र्िमे्मवणर व्यखिले वहन 

गनुापनेछ । 

• स्वीकृत कणर्ाक्रम/ आर्ोिनण कणर्णान्वर्नकण लणर्ग बणर्षाक र्खररद र्ोिनण, वीसृ्तत र्डिणर्न तथण 

लणगत अनुमणन, बोलपत्र मूल्यणङ्कन र स्वीकृर्त सम्मकण कणर्ा र्थणशीघ्र सम्पन्न गनुा पनेछ । र्सरी 

ठेक्कण सम्झौतण गदणा र्नमणार् व्यवसणर्ीको कणर्ासम्पणदन, सम्पन्न गरेको कणमको गुर्स्तर, कणर्ा 

बोझ र तोर्कएको समर्मण कणर्ा सम्पन्न गने आिणरमण सणवािर्नक र्खररद ऐन बमोर्िम कणर्ा सम्पन्न 

गने व्यवस्थण र्मलणउनु पनेछ । 

• बिेट सूचनण प्रर्णलीमण समणवेश भएको कणर्ाक्रमको चौमणर्सक र्बभणिनमण संशोिन गनुा पने 

भएमण सम्बखन्धत र्नकणर्ले र्वषर्गत मन्त्रणलर्मणर्ा त स्वीकृर्त र्लने व्यवस्थण र्मलणउनु हनेछ । 

• बिेट कणर्णान्वर्न गदणा प्रदेश मन्त्रणलर्गत बिेट सूचनण प्रर्णली (Province Line Ministry 

Budget Information System- PLMBIS) बणट र्क्रर्णकलणप, एकणई, रकम, आर्ोिनणको 

नणम र स्थणन एकीन गरी सोही बमोर्िम मणत्र कणर्ाक्रम सञ्चणलन गनानु हनेछ । एकमुष्ठ बिेट 

रणखर्खएको वण थपघट भएको वण र्कणई र्रक परेको वण कणर्ाक्रम दोहोरो परेको वण ठेगणनण 

लगणर्तकण र्ववरर् गलत प्रर्वर्ष्ट भएको भए र्क्रर्णकलणप संशोिन गरणई कणर्णान्वर्न गनुापने । 
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• बोलपत्रको मणध्यमबणट गररने सणवािर्नक र्नमणार् तथण र्खररद कणर्ामण र्खररद सम्झौतण तोर्कए 

बमोर्िम कणम भए नभएको र्नर्र्मत अनुगमन गरी सम्बखन्धत आर्थाक वषा र्भतै्र भिणनी र्दने 

व्यवस्थण र्मलणउनु पने । 

• प्रदेश सरकणरबणट सञ्चणलन हने कणर्ाक्रम र आर्ोिनणमण िनप्रर्तर्नर्ि, र्निकण पररवणर, र्नमणार् 

व्यवसणर्ी र रणष्टर सेवक कमाचणरी उपभोिण सर्मर्तमण रहन नपणउने व्यवस्थण र्मलणउनु पने । 

• बिेट तथण कणर्ाक्रमको बणाँडर्णाँट र र्खचा गदणा प्रचर्लत कणनून र एकीकृत आर्थाक संकेत तथण 

वगीकरर् र व्यणख्यण, २०७४ (दोस्रो पररमणिान सर्हत) अनुसणर गनुा हनेछ । 

• पुाँिीगत र्खचातर्ा  र्वर्नर्ोर्ि रकम चणलु र्खचामण र पुाँिीगत अनुदणनमण र्वर्नर्ोर्ित रकम चणलु 

अनुदणनमण रकमणन्तर गना सर्कने छैन । कुनै कणर्ाक्रम वण आर्ोिनण कणर्णान्वर्नमण रहेको 

अवस्थणमण र्वर्नर्ोर्ित रकम र्खचा नहने भनी आर्ोिनणमण रकमणन्तरको लणर्ग प्रस्तणव गनुा हने छैन 

। र्वर्नर्ोिन ऐन २०७९ को दर्ण ८ को उपदर्ण (३) बमोर्िम एकमुष्ट रुपमण र्वर्नर्ोिन भएको 

रकम एक पटक बणाँडर्णाँट गरेपर्छ पुन: रकमणन्तर वण कणर्ाक्रम संशोिन गना नर्मल्ने हाँदण सोही 

अनुसणर गनुापने । 

• स्वीकृत आर्ोिनण तथण कणर्ाक्रमको लणर्ग र्बर्नर्ोर्ित बिेटको ठेक्कण वण अन्य प्रर्क्रर्णबणट र्खररद 

कणर्ा गदणा बिेट भन्दण कम लणगतमण ठक्कण सम्झौतण वण उपभोिण सर्मर्तसाँग सम्झौतण भएकण 

कणरर्ले बचत हने रकम सोही आर्ोिनणको अको ठेक्कण तथण अन्य नर्णाँ कणर्ाक्रम वण 

आर्ोिनणकण लणर्ग र्खचा गना नपणउने व्यवस्थण र्मलणई र्वत्तीर् अनुशणसन पणलनण गनुापने । 

• पदणर्िकणरी र कमाचणरीको पणररश्रर्मक, तलव, भत्तण लगणर्त उपभोग र्खचा (पोशणक, र्खणद्यणन्न, पणनी 

तथण र्बिुली, सञ्चणर महसुल र घरभणडण) मण आगणमी आर्थाक वषामण दणर्र्त्व नसने गरी र्खचा 

व्यवस्थणपन गनुापने । 

• स्वीकृत दरबन्दी तथण बिेटको पररर्िर्भत्र रहेर मणत्र सेवण करणर व्वर्स्थणपन गनुापने । सेवण 

करणरको र्खचा लेख्दण र्खचा र्शषाक नं. २२४१३ बणट मणत्र र्खचा लेख्नु पने । 

• तलब भत्तण, पणररश्रर्मक भुिणनी गदणा अर्नवणर्ा रुपमण स्थणर्ी लेर्खण नम्बर (PAN) प्रणपकले प्रणप्त 

गरेको हनु पने । आर्कर ऐनको व्यवस्थण अनुसणर भुिणनीमण अग्रीम कर कट्टी गरी समर्मणनै कर 

दणखर्खलणको व्यवस्थण र्मलणउनुकण सणथै कणर्णालर्ले अर्नवणर्ा रुपमण e-TDS गने व्यवस्थण र्मलणउनु 

पने । 

• बणर्षाक कणर्ाक्रमर्भत्र प्रचणर प्रसणर गनुापने र्क्रर्णकलणपमण रहेकण आवश्यकतण र और्चत्यतण पुर्ष्ट 

हने कणर्ामण मणत्र र्वज्ञणपन गनुाहनेछ । आर्थाक बषाको अन्त्यमण बषाभरी भएकण र्वज्ञणपन र सूचनणको 

अर्भलेर्ख सणवािर्नक गनुापनेछ । 

• उपलि िनशखिको अर्िकतम् उपर्ोग गरी कणर्ासम्पणदन गने व्यवस्थण र्मलणउनु हनेछ । 

र्वशेषज्ञ सेवण मणर्ा त कणर्ा गरणउाँदण स्पष्ट कणर्ा र्ववरर् र अवर्ि समेत रु्खलणई बिेट एकीन गरेर 

मणत्र र्लनुहनेछ । वणह्य र्नकणर्/ संस्थण/ व्यखिबणट परणमशादणतण र्नरु्खि गरी कणर्ासम्पणदन गरणउने 

प्रवृर्त्तलणई र्नरुत्सणर्हत गनुापने । 

• नर्णाँ स्थणपनण हने कणर्णालर् बणहेक सणर्वकको कणरर्णलर्कण लणर्ग थप कम्युटर, ल्यणपटप, र्प्रन्टर, 

र्र्नाचर तथण र्र्क्चसा र्खररद गदणा पुरणनो तथण उपर्ोग र्वर्हन सणमग्रीको अर्नवणर्ा र्ललणम गने 

व्यवस्थण र्मलणउनुपने । 

• कणर्णालर्कण लणर्ग सवणरी सणिन र्खररद गदणार्मतव्यर्र्तणको र्सद्धणन्तलणई ध्यणनमण रणर्खी सवणरी 

सणिन र्खररद गने र चणरपणङ््गगे्र सवणरी सणिन र्खररद गनुा पूवा आर्थाक मणर्मलण तथण र्ोिनण 

मन्त्रणलर्को पूवा स्वीकृर्त र्लई कर्णाली प्रदेश सरकणरबणट गठन गररएको सर्मर्तको र्सर्णररसमण 

सणवािर्नक र्खररद ऐन, र्नर्मणवली तथण कर्णाली प्रदेश र्खचा मणपदण्ड र्नदेर्शकणमण भएकण व्यवस्थण 

अनुसणर र्खररद गनुापने । 
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• कणर्णालर्को लणर्ग आवश्यक पने वसु्त तथण सेवणकोर्खररद तथण आपूर्ता, भण्डणरर् र र्वतरर्लणई 

पणरदशी, र्मतव्यर्ी र अनुमणनर्ोग्य बनणउनु पने । 

• सरकणरी कणर्णालर्हरुको कणर्णालर् प्रर्ोगकण लणर्ग सकेसम्म र्खणली भएकण सरकणरी भवन उपर्ोग 

गना प्रणथर्मकतण र्दनुपने र र्खणली भवन उपलि हन नसकेमण व्यणपणररक के्षत्र र प्रमुर्ख मणगामण घर 

बहणलमण नर्लने र नू्यनतम् आवश्यकतण र सुर्विण भएको घर बहणलमण लने व्यवस्थण र्मलणउनु पने । 

• सणवािर्नक र्नकणर्मण स्वदेशी वसु्तको उपर्ोग गने सम्बन्धी प्रचर्लत कणनूनी व्यवस्तण अनुसणर 

सरकणरी र्नकणर्ले स्वदेशी वसु्तहरुको मूल्य प्रचर्लत बिणर मूल्यभन्दण १५ प्रर्तशतसम्म बढी भए 

पर्न अर्नवणर्ा र्खररद गनुाने व्यवस्थणको पणलनण गरणउनु पने । 

• आर्थाक र्क्रर्णकलणप र र्वकणस र्नमणार्कण कणर्ाक्रम सञ्चणलनकण क्रममण अर्नवणर्ा रुपमण आन्तररक 

लेर्खणपरीक्षर्, अखन्तम लेर्खणपरीक्षर्, सणवािर्नक लेर्खणपरीक्षर् तथण सणमणर्िक लेर्खणपरीक्षर्को 

मणध्यमबणट प्रचर्लत कणनूनी व्यवस्थण एवम् कणर्ार्वर्ि पणलनण गने तथण तोर्कएको समर्मण र्वत्तीर् 

िोखर्खम मञल्यणङ्कन गने व्यवस्थण र्मलणउनु पने । 

• चणलु तथण पुाँिीगत र्वर्नर्ोर्ित बिेट र्खचा गदणा र्मतव्यर्ी तवरले दक्ष र प्रभणवकणरी ढङ्गले गनुा 

गरणउनु पने। सञ्चणलन र्खचा र्शषाकमण थप रकम र्नकणसण नगररने हाँदण र्वर्नर्ोर्ित बिेटबणटै र्खचा 

व्यवस्थणपन गनुापने । 

• मन्त्रणलर्, सर्चवणलर्, सरकणरी कणर्णालर्हरु र अनुदणन िणने र्नकणर्हरुको आम्दणनी र्खचाको 

र्ववरर् मणर्सक रुपमण सणवािर्नक गने व्यवस्थण र्मलणउनु पने । 

• सणवािर्नक र्नमणार् कणर्ाको सम्बन्धमण र्नमणार् स्थलमण सो कणमसाँग सम्बखन्धत आर्ोिनणको र्ववरर् 

( आर्ोिनणको नणम, लणगत, कणर्ा सुरु भएको र्मर्त, कणर्ा सम्पन्न हने र्मर्त, ठेक्कण अङ्क, ठेक्कण 

र्लनेको नणम तथण ठेगणनण, कणम सम्पन्न भए पर्छ हने अपेर्क्षत उपलखि आर्द) कणम सम्पन्न 

नभएसम्म सवासणिणरर्ले देखे्न स्थणनमण होर्डाङ्ग बोडा रणर्खी सणवािर्नक गने व्यवस्थण र्मलणउनु पने । 

• सरकणरी र्खचाको दणर्र्त्व र्र्कन गनाको लणर्ग लेर्खण अर्भलेर्ख रणर्खने व्यवस्थण गनुाकण सणथै र्स 

मन्त्रणलर् र प्रदेश लेर्खण र्नर्न्त्रक कणर्णालर्मण समेत प्रर्तवेदन गने व्यवस्थण र्मलणउनु पने । 

• बिेट कणर्णान्वर्नको र्नर्र्मत अनुमणन तथण समीक्षण गदणा कर्णाली प्रदेश अनुगमन तथण मूल्यणङ्कन 

र्नदेर्शकण, २०७५ बमोर्िम हने गरी के्षत्रगत उपलिी सूचक सर्हतको प्रगर्त र्ववरर्, 

कणर्णान्वर्नमण आर्परेकण समस्यण, कणरर् र सम्भणर्वत उपणर्हरर उले्लर्ख गरी र्स मन्त्रणलर्मण 

पठणउने व्यवस्थण र्मलणउनु पने । 

• प्रचर्लत कणनून बमोर्िम स्थणर्ी लेर्खण नम्बर (PAN) र्लनुपने व्यखि, र्मा वण संस्थणलणई रु. पणाँच 

हिणर भन्दण बढी भुिणनी गदणा अर्नवणर्ा रुपमण स्थणर्ी लेर्खण नम्बर उले्लर्ख गरी भुिणनी गने र 

त्यसको िणनकणरी भुिणनी आदेशमण समेत उले्लर्ख गने व्यवस्थणको प्रभणवकणरी रुपमण कणर्णान्वर्न 

गनुापने । 

• तलब भत्तण लगणर्तकण सबै सणवािर्नक भुिणनी सम्बन्धी कणरोबणर बैर्ङ्कङ्ग प्रर्णली मणर्ा त् मणत्र गने 

व्यवस्थण र्मलणउनु पने । 

• उपभोिण सर्मर्त/ लणभग्रणही समूहबणट सञ्चणलन हने र्बकणस कणर्ाक्रम, लणगत सणझेदणरीमण 

सञ्चणलन हने कणर्ाक्रम र अनुदणन/ सहणर्तण/ प्रोत्सणहन/ सणझेदणरीबणट हने कणर्ाको अनुमणन 

प्रर्तवेदन प्रणप्त भए पर्छ मणत्र सो समेतको आिणरमण भुिणनी हने व्यवस्थण अर्नवणर्ा रुपमण 

र्मलणउनु पने । 

• रु. ५ करोड भन्दण बढी बिेट र्वर्नर्ोिन भएकण आर्ोिनण तथण कणर्ाक्रमहरुको आर्थाक मणर्मलण 

तथण र्ोिनण मन्त्रीस्तरीर् मणर्सक प्रगर्त समीक्षण गररने हाँदण सो अनुसणर मणर्सक प्रगर्त र्ववरर् 

पठणउने र समीक्षणमण सहभणर्गतण िनणउनु पने । 
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• आरू् र मणतहतमण उतृ्कष्ट कणर्ासम्पणदन भएकण कमाचणरीलणई उर्चत सम्मणन र प्रोत्सणहन गनुापने । 

तोर्कएको र्िमे्मवणरी पुरण नगने कमाचणरीलणई प्रचर्लत कणनून बमोर्िम र्बभणर्गर् कणरवणही समेत 

गनुापने छ । 
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१. कृर्ाकलापको नामः आगामी आर्थिक िषिको लार्ग ििेट तर्ारी, छलफल तथा 

PLMBIS अर्िमुखखकरण कार्िर्ाला/ गोष्ठी 

कृर्णकलणप संकेतः २.६.६.१३ र्खचा र्शषाकः  २२५१२ 

 

पररचर् 

प्रदेश सरकणरले तर् गरेकण बणर्षाक बिेट तथण कणर्ाक्रमहरुलणई र्ोिनणगत रुपमण 

प्रदेशस्तरको सूचनण प्रर्णलीमण रणखर्खने गदाछ । सणमणर्िक र्बकणस मन्त्रणलर् 

अन्तगातकण र्बर्भन्न महणशणर्खण/ शणर्खणमण कणर्ारत कमाचणरीहरुलणई बणर्षाक बिेटको 

तर्णरी र्खचा र्शषाक तथण बिेट र्बर्नर्ोिनकण र्बषर्मण िणनकणरी गरणउन र्ो कणर्ाक्रम 

रणखर्खएको हो ।   

उदे्दश्य 
बणर्षाक बिेट तथण कणर्ाक्रमलणई प्रदेशस्तरीर् सूचनण प्रर्णलीमण समणवेश गना 

अर्भमुखर्खकरर् गना  

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल PLMBIS को बणरेमण कमाचणरीहरुको ज्ञणन, र्सप तथण क्षमतणमण अर्भवृखद्ध हनेछ । 

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/ र्नकणर् 
सणमणर्िक र्बकणस मन्त्रणलर् 

सञ्चणलन प्रकृर्ण 

अर्भमुखर्खकरर्कण लणर्ग सहभणगीहरुको छनौट गने । 

PLMBIS को सफ्टवर्र संचणलन तथण बिेट/ कणर्ाक्रम को प्रर्शक्षक तर् गने । 

अर्भमुखर्खकरर् कणर्ाक्रमको संचणलन गरी सहभणगीहरुले िणने निणनेको एकीन गने । 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

बिेट बणाँडर्णाँट दै.भ्र.भ, र्खणिण र्खचा, से्टशनरी, प्रर्शक्षक भत्तण, र्णतणर्णत र्खचा आर्द र्खचा । 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक कणर्ाक्रम सम्पन्न प्रर्तवेदन 

 

२. कृर्ाकलापको नामः आरु्वेि तथा र्ोग सम्बन्धी र्न:रु्ल्क स्वास्थ्य र्र्र्िर संचालन 

(स्वास्थ्य सेवा) 
 

कृर्णकलणप संकेत नं. : २.७.२२.४ र्खचा र्शषाक : 22522 

 

पररचर् िीवनशैलीमण पररवतान गरी रोगको रोकथणम गना आरु्वेद स्वणस्थ्य संस्थणको पहाँच 

नपुगेकण स्थणनहरुमण आरु्वेद र्चर्कत्सण सेवण सम्बन्धी सचेतनण र सेवण प्रवणह गना र 

र्ोग सम्बन्धी र्नःशुल्क स्वणस्थ्य र्शर्वर सञ्चणलन गना आवश्यक महसुश गरी र्ो 

कृर्णकलणप रणखर्खएको छ। 

उदे्दश्य आरु्वेद स्वणस्थ्य संस्थणको पहच नपुगेकण स्थणनहरुमण आरु्वेद र्चर्कत्सण तथण र्ोग 

सम्बन्धी सेवण प्रवणह गने ।  

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल आरु्वेद तथण र्ोग र्चर्कत्सणको पहाँच नपुगेकण िनतणले आरु्वेद र्चर्कत्सणवणट 
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स्वणस्थ्य लणभ र्लन सके्नछन । 

कणर्णान्वर्न गने 

र्नकणर्/कणर्णालर् 
सणमणर्िक र्वकणस मन्त्रणलर् 

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण • आरु्वेद स्वणस्थ्य संस्थणको पहच नपुगेकण स्थणनहरुको छनोट गरी कणर्ाक्रम 

स्थल र्निणारर् गने। 

• सम्वन्धीत स्थणनीर् तहसाँग समन्वर् गरी आरु्वेद औषिणलर्हरु र आरु्बेद 

शणर्खणकण आवश्यकतण अनुसणर अन्य िनशखि पररचणलन गरी कणर्ार्ोिनण 

अनुसणर आरु्वेद स्वणस्थ्य र्शर्वर संचणलन गने।  

• र्नर्मणनुसणर अनुसुची अनुसणर हने गरी दै.भ्र.भ.,सहिकतणा भत्तण, र्खणिण, 

से्टसनरी तथण र्बर्बि आर्द।  

• र्णतणर्णत तथण ढुवणनीकण लणर्ग गणडी भणडणमण र्लर्ा पररचणलन गररनेछ ।  

• आवश्यकतणनुसणर औषिी तथण िनशखि र स्वणस्थ्य सणमग्री आर्द 

सञ्चणलन गने अबर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
दोस्रो चौमणर्सक  

बिेट बणाँडर्णाँट स्वीकृत वणर्षाक बिेटको पररर्ि र्भत्र रर्ह पूवा तर्णरी बैठक बसी  आरु्वेद औषर्ि 

र्खररद ,  र्णतणर्णत र्खचा,  र्खणिण, प्रचणर प्रसणर र्खचा, दैर्नक भ्रमर् र्खचा, र्वर्विर्खचा 

आर्दको सम्बखन्धत र्नकणर्को प्रमुर्खबणट स्वीकृत गरणउने र र्खचा गने 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक र्शर्वर सम्पन्न प्रर्तवेदन 

 

३. कृर्ाकलापको नामः प्रिेर्स्तरीर् आरु्वेि तथा िैकखिक र्चर्कत्सा सम्बन्धी 

मापिण्ड म्यानुर्ल र्निेर्र्का तर्ार पाने (स्वास्थ्य सेवा) 
 

कृर्णकलणप संकेत नं. : २.७.२२.९९ र्खचा र्शषाक : 22522 

 

पररचर् 

आरु्वेद तथण बैकखिक र्चर्कत्सण प्रर्णलीलणई थप ब्यवखस्थत गरी र्स मणध्यमबणट 

गररने उपचणर पद्धर्तलणर्ा  प्रवद्धान र र्नर्र्मत संचणलनकण लणर्ग मणगार्नदेश गना 

आवश्यक देखर्खएकोले र्स  सम्बन्धी खिर्नकल मणपदण्ड, म्यणनुर्ल तथण र्नदेर्शकण 

तर्णर पणरी कणर्ान्वर्नमण लैिणन र्ो कृर्णकलणप रणखर्खएको छ । 

उदे्दश्य 
आरु्वेद तथण बैकखिक र्चर्कत्सण प्रर्णली ब्यवखस्थत गरी बैकखिक उपचणर पद्धर्तको 

प्रविान  गने। 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल 

• खिर्नकल मणपदण्ड, म्यणनुर्ल तथण र्नदेर्शकण अनुसणर सवासणिरर्मण सेवणको 

पहाँच अर्भवृखद्ध। 

• आरु्वेद तथण बैकखिक र्चर्कत्सण प्रर्णलीलणर्ा थप ब्यवखस्थत हने । 
 

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर् 
सणमणर्िक र्वकणस मन्त्रणलर्  

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण 

• आरु्वेद तथण बैकखिक र्चर्कत्सण प्रर्णलीलणर्ा थप ब्यवखस्थत गना अवश्यक 

खिर्नकल मणपदण्ड, म्यणनुर्ल तथण र्नदेर्शकण तर्णर गना पुवा तर्णरी बैठक बसी 

एक र्वशेषज्ञ सर्हतको समुह गठन गने ।  
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• मणपदण्ड, म्यणनुर्ल तथण र्नदेर्शकण तर्णर गरी छलर्ल र पृष्ठपोषर्कण लणर्ग गोष्ठी 

संचणलन गने । 

• सम्बन्धीत र्नकणर्बणट अनुमोदन गरणर् कणर्ान्वर्नमण ल्यणउने । 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
आवश्यकतण अनुसणर 

बिेट बणाँडर्णाँट 

स्वीकृत बिेटको पररर्ि र्भत्र रही आवश्यकतण अनुसणर बणाँडर्णाँट गरी र्स प्रर्ोिनकण 

लणर्ग गोष्ठी संचणलन र्खचा, र्वशेषज्ञको र्खचा, र्प्रन्टीङ्ग लगणएतकण र्शषाकमण आवश्यकतण 

अनुसणर बणाँडर्णाँट गरी संचणलन गने । 

सन्दभा सणमग्री 
आरु्वेद तथण बैकखिक र्चर्कत्सण सम्बन्धी कणगिणतहरू, प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा 

सम्बन्धी मणपदण्डहरु । । 

अनुगमन सूचक सहभणगीको र्ववरर्, बैठककण र्नर्ार्हरू, दस्तणवेिहरू । 

 

४. कृर्ाकलापको नामः मन्त्रालर् र कणािली स्वास्थ्य र्वज्ञान प्रर्तष्ठानको समन्वर्मा 

र्िरे्षज्ञ सेवा पररचालन तथा संचालन 
 

कृर्णकलणप संकेतः २.७.२५.३७२ र्खचा र्शषाकः  २२५२२ 

 

पररचर् 

गुर्स्तररर् स्वणस्थ्य सेवणको पहाँचमण अर्भवृखद्ध गरी कर्णाली प्रदेशमण बसोबणस गने 

नणगररकहरुलणई स्वणस्थ्य सेवण/ र्वशेषज्ञ उपलि गरणउन आवश्यकतणको आिणरमण 

सणमणर्िक र्बकणस मन्त्रणलर् र कर्णाली स्वणसथ्य र्वज्ञणन प्रर्तष्ठणन र्बचको समन्वर् र 

सहकणर्ामण र्बर्भन्न र्िल्लण अस्पतणलहरु/ रर्नैर्तक स्थणनमण र्वशेषज्ञ स्वणस्थ्य सेवण 

उपलि गरणउन र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो ।  

उदे्दश्य 
र्वशेषज्ञ स्वणस्थ्य सेवण उपलि गरणई गुर्स्तरीर् स्वणस्थ्य सेवणको पहाँचमण अर्भवृखद्ध 

गरणउन । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल 
रोगको समर्मै र्नदणन तथण उपचणर भई रोग लणगे्न दर/मृतु्यदरमण कमी ल्यणउन सर्कने 

छ ।  

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर् 

सणमणर्िक र्बकणस मन्त्रणलर् अन्तगातकस र्िल्लण स्वणस्थ्य सेवण 

कणर्णालर्हरु/अस्पतणलहरु 

सञ्चणलन प्रकृर्ण 

• र्वशेषज्ञ स्वणस्थ्य सेवण उपलि गरणउनकण लणर्ग सणमणर्िक र्बकणस मन्त्रणलर् र 

कर्णाली स्वणस्थ्य र्वज्ञणन प्रर्तष्ठणन र्बच समझौतण गने । 

• सम्झौतण अनुसणर रोगको भणर तथण िनशखिको अवस्थणको र्बशे्लषर् गरी 

र्वशेषज्ञ स्वणस्थ्य सेवणको लणर्ग र्चर्कत्सक तथण अन्य स्वणस्थ्यकमीहरुको 

पररचणलन गने । 

• कर्णाली स्वणस्थ्य र्वज्ञणन प्रर्तष्ठणन बणट पररचणर्लत हने र्चर्कत्सक तथण 

स्वणस्थ्यकमीले र्वशेषज्ञ स्वणस्थ्य सेवण प्रदणन गररने अस्पतणलहरुसंग समन्वर् गने । 

• र्वशेषज्ञ स्वणस्थ्य सेवण प्रणप्त गरेकण सेवणग्रणर्हहरुको अर्भलेर्ख रणखे्न । 

• सम्झौतण अनुसणर सणमणर्िक र्बकणस मन्त्रणलर्मण प्रर्तवेदन पेश गने । 

• आवश्यकतण अनुसणर सणमणर्िक र्बकणस मन्त्रणलर्ले अनुगमन गने । 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
चणलु आ.ब. भरी 

बिेट बणाँडर्णाँट कर्णाली र्वज्ञणन प्रर्तष्ठणनको स्वीकृत नर्म्ा र कर्णाली प्रदेश सरकणरको र्खचा मणपदण्ड 
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अनुसणर  

सन्दभा सणमग्री सम्झौतण पत्र, प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक 
पररचणलन गररएकण र्वशेषज्ञ र्चर्कत्सक/ अन्य स्वणस्थ्यकमीहरुको हणर्िर तथण 

संचणलन गरेको प्रर्तवेदन, सेवणग्रणही संख्यण   

 

५. कृर्ाकलापको नामः संचार/पत्रपर्त्रका/ र्मर्िर्ा सहकार्ि/ सूचना र्वज्ञापन/ सने्दर् 

प्रसारण तथा संचारकमीहरुसंगको अन्तर्क्रि र्ा 
 

कृर्णकलणप संकेतः २.७.२५.६४ र्खचा र्शषाकः  २२५२२ 

 

पररचर् 

कर्णाली प्रदेशको स्वणस्थ्य अवस्थणको र्बशे्लषर्, प्रकणशन, प्रसणरर् सणथै श्रव्य/ दृश्य 

मणर्ा त र्बर्भन्न स्वणस्थ्य र्शक्षण सम्बन्धी सूचनणहरु प्रवणह गना संचणरकमीहरुसंगको 

अन्तर्क्रा र्ण, सहकणर्ा, सूचनण समे्प्रषर् तथण प्रसणरर् गरी समुदणर्मण स्वणस्थ्य सम्बन्धी 

सकणरणत्मक पररवतान र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो । 

उदे्दश्य 
संचणरकमीहरुसंग समन्वर् तथण सहकणर्ा गरी स्वणस्थ्य सम्बन्धी सूचनणहरुको उत्पणदन, 

प्रकणशन तथण प्रसणरर् गना 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल 
समुदणर्सम्म स्वणस्थ्य सम्बन्धी सूचनणहरु प्रवणह भई स्वणस्थ्य सम्बन्धी बणनी व्यवहणरमण 

सकणरणत्मक पररवतान आउने । 

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर् 
सणमणर्िक र्बकणस मन्त्रणलर् 

सञ्चणलन प्रकृर्ण 

संचणरकमीहरुको सहकणर्ामण सूचनण प्रसणरर्कण मणध्यमहरु एर्.एम. प्रसणरर्, 

Hoarding Board, टेर्लर्भिन प्रसणरर्, सणंसृ्कर्तक प्रर्ोिन, Documentary सडक 

नणटक, उत्पणदन तथण प्रदाशनी, Electric Display, Wall Painting, छणपण तथण 

पत्रपर्त्रकण, र्वद्यणलर् स्वणस्थ्य र्शक्षण सम्बन्धी र्वर्भन्न िणनकणरी मूलक सणमग्रीहरु 

उत्पणदन/प्रकणशन/छपणई गरी र्वतरर् गररनेछ । 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

बिेट बणाँडर्णाँट 
प्रमुर्खबणट कृर्णकलणप बिेट बणाँडर्णाँट र से्पर्सर्र्केशन स्वीकृत गरणई आबश्यकतण 

अनुसणर स्वणस्थ्य र्शक्षण सणमग्री उत्पणदन/ प्रकणशन/ छपणई गरी र्खचा  गने  

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक कणर्ा सम्पन्न प्रर्तवेदन  

 

६. कृर्ाकलापको नामः मानर्सक स्वास्थ्य सम्बन्धी र्निेर्र्का, र्िर्िन्न प्याकेि 

(Social Emotional Learning Package) र्नमािण, संरु्क्त अनुगमन र मुल्याङ्कन  
 

कृर्णकलणप संकेत नं. : २.७.२२.४७२ र्खचा र्शषाक : 22522 

 

पररचर् िनस्वणस्थ्य सेवण ऐन २०७५ को दर्ण ३ को उपदर्ण ४ (ङ्ग) मण मणनर्सक स्वणस्थ्य 

सेवणलणई आिणरभूत स्वणस्थ्य सेवणको सूचीमण समणवेश गरेको छ । नेपणल सरकणरले 
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नसने रोगहरुको रोकथणम तथण उपचणरकण लणर्ग बहपक्षीर् कणर्ार्ोिनण (२०२१-२०२५) 

अनुसणर मणनर्सक स्वणस्थ्यकण कृर्णकलणप सर्हतको कणर्ार्ोिनण लणगू गरेको छ 

।नेपणलमण कूल नसने रोगहरुको समस्यण मधे्य १८ प्रर्तशत मणनर्सक रोगले ओगटेको छ 

भने र्त्रर्भन्न श्रोतकण अनुसणर  कर्णाली प्रदेशमण मणनर्सक रोगीहरूको संख्यण बढ्दो 

अवस्थणमण रहेको छ।अस्वस्थ िीवनशैली, र्खणनपणन, मणनर्सक असनु्तलन, गरीवी सणथै 

अन्य र्बर्भन्न सणमणर्िक समस्यणकण कणरर् मणनर्सक स्वणस्थ्यको अवस्थण र्वग्राँदो 

अवस्थणमण रहको छ ।त्यसैले प्रदेश स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर् तथण र्िल्लण र 

स्थणनीर्स्तरबणट संचणलन गररने र्क्रर्णकलणपको  गुर्स्तर कणर्म गनाकण लणर्ग र्नर्र्मत 

अनुगमन तथण मुल्यणंकन, सहर्ोगणत्मक सुपररबेक्षर्, आवस्यक नीर्त र्नमणार् तथण 

िनचेतनणकण लणर्ग र्वर्भन्न र्दवस मनणउनुको सणथै सूचनण संचणर सणमग्री र्नमणार् तथण 

र्वतरर् गरर समुदणर्मण बणलबणर्लकण तथण र्कशोर र्कशोरीको मणनर्सक स्वणस्थ्य प्रबदान 

तथण सेवण उपलितण र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो। 

उदे्दश्य प्रदेश र स्थणनीर् स्थणनीर् स्तरबणट संचणलन गररने र्क्रर्णकलणपको  गुर्स्तर कणर्म गरी 

समुदणर्मण बणलबणर्लकण तथण र्कशोर र्कशोरीको मणनर्सक स्वणस्थ्य प्रबदान तथण सेवण 

उपलितण बृदी गनुा।  

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल स्वणस्थ्यकमीहरूमण मणनर्सक स्वणस्थ्यकण र्बषर्मण ज्ञणन तथण सीपको अर्भबृर्द्द हने ।  

मणनर्सक समस्यणबणट प्रभणर्वत बणलबणर्लकण तथण र्कशोर र्कशोरीहरुको समर्मै 

पर्हचणन भर्ा रोकथणम तथण उपचणर भर्ा स्वस्थ समणि र्नमणर्ामण सहर्ोग पुगे्न । 

कणर्णान्वर्न गने 

र्नकणर्/कणर्णालर् 
सणमणर्िक र्बकणस मन्त्रणलर् 

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण • स्वीकृत कणर्ाक्रम र बिेटको पररर्िर्भत्र रही तोर्कएको मणपदण्ड बमोर्िमकण 

प्रर्शक्षक र सहभणगीको छनौट गने, 

• िोखर्खमकण आिणरमण र्िल्लण वण तणर्लम र्दने स्थणनको पर्हचणन गरी स्थणनीर् तह 

तथण अन्य सरोकणरवणलण र्नकणर्साँग समन्वर् गना सर्कने,   

• स्वीकृत तणर्लम यणकेि अनुसणर अर्भमुखर्खकरर् तणर्लम सञ्चणलन गने, 

• मणनर्सक स्वणस्थ्य तथण परणमशाकण लणर्ग टोल र्ि वण हटलणर्नको व्यवस्थण गने,   

• बणलबणर्लकण तथण र्कशोर र्कशोरी मणनर्सक स्वणस्थ्यमण स्वीकृत कणर्ाक्रमको 

अनुगमन तथण मुल्यणंकन गने,  

• बणलबणर्लकण तथण र्कशोर र्कशोरी मणनर्सक स्वणस्थ्य सम्बन्धी रु्र्नसेर्को 

सहर्ोगमण सूचनण संचणर सणमग्री तर् गरी छपणई गने,   

• नीर्त तथण रर्नीर्त र्वकणसगनाको लणर्ग सम्बखन्धत सरकणरी तथण गैर सरकणरी संस्थण 

संग (प्रणर्बर्िक कणर्ासर्मर्त) आवश्यक बैठक तथण गोष्ठी गने,  

• पूवा र्निणाररत छलर्ल अनुसणर िनचेतनण मुर्खी र्वश्व मणनर्सक स्वणस्थ्य कणर्ाक्रम 

संचणलन गने ।  

सञ्चणलन गने अबर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 

पर्हलो र दोस्रो चौमणर्सक  

बिेट प्रणप्त भएको ६ मर्हनण र्भत्र  

 

बिेट बणाँडर्णाँट बिेटको पररर्िर्भत्र रहेर आर्थाक र्नर्मणनुसणर र्खचा गने । 

सन्दभा सणमग्री मणनर्सक स्वणस्थ्य सम्बन्धी आिणरभूत तणर्लम पुखस्तकण, नसने रोगहरुको रोकथणम तथण 

उपचणरकण लणर्ग बहपक्षीर् कणर्ार्ोिनण (२०२१-२०२५), प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा 

सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 
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अनुगमन सूचक मणनर्सक स्वस्थ्य सम्बन्धी तणर्लम र्लने संख्यण, तणर्लम सम्पन्नको प्रर्तवेदन, अनुगमन 

प्रर्तबेदन, सुचनण संचणर सणमग्री 

 

७. कृर्ाकलापको नामः अनुगमन तथा मुल्याङ्कन 
 

कृर्णकलणप संकेतः २.८.१.५ र्खचा र्शषाकः  २२६११ 

 

पररचर् 

स्वणस्थ्य सेवणको पहाँच तथण उपर्ोर्गतण, स्वणस्थ्य सम्बन्धी बणर्षाक कणर्ाक्रमहरुको 

प्रभणवकणरी कणर्णान्वर्न, िनशखिको पररचणलन, स्वणस्थ्य पूवणािणरको अवस्थण, DHIS 2 

अनुसणर स्वणस्थ्यकण र्बर्भन्न सूचकहरुको अद्यणवर्िक अवस्थणकण बणरेमण िणनकणरी र्लई 

पररमणर्मुर्खी र्ोिनण तर्णर गनाकण लणर्ग स्थलगत अनुगमन तथण मुल्यणङ्कन महत्वपूर्ा 

हने भएकणले र्स सम्बन्धी कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो । 

उदे्दश्य 
चणलु आ.ब.को संचणलन हने र्बर्भन्न कृर्णकलणपहरुको अनुगमन तथण सुपररवेक्षर् गना 

।  

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल संचणर्लत कृर्णकलणपहरुको गुर्स्तर तथण प्रभणवकणररतणमण वृखद्ध हने । 

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर् 
सणमणर्िक र्बकणस मन्त्रणलर् 

सञ्चणलन प्रकृर्ण 

• आर्थाक वषा २०७९/८०कण लणर्ग र्ोिनण गररएकण कणर्ाक्रमहरु मध्य र्िल्लण तथण 

स्थणनीर् तहमण संचणलन हने कणर्ाक्रमहरुको सूची तर्णर गने । 

• अनुगमन तथण मुल्यणङ्कनको लणर्ग स्थणन सर्हतको र्ोिनण तर्णर गरी अनुगमन गने 

। अनुगमन गदणा सकेसम्म स्थणनीर् तहसम्म पुगे्न गरी र्ोिनण बनणउने । अनुगमन 

टोलीमण सकेसम्म र्वषर् र्वज्ञ वण सम्बखन्धत कणर्ाक्रमको र्ोकल पसान सहभणगी 

हने । 

• अनुगमन तथण मुल्यणङ्कनको चेकर्लस्ट तर्णर पणने । अनुगमन पिणत त्यसको 

र्वस्तररत प्रर्तवेदन तर्णर पणरी छलर्ल गने ।  

• अनुगमन गररसकेपर्छ केर्ह पृष्ठपोषर् भएमण पत्रणचणर गने । 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर । 

बिेट बणाँडर्णाँट दै.भ्र.भ., र्णतणर्णत र्खचा, से्टशनरी, र्खणिण र्खचा तथण अन्य र्खचा 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक अनुगमन चेकर्लस्ट, कणर्ाक्रम संचणलन गरेको प्रर्तवेदन, र्बल भपणार् 

 

८. कृर्ाकलापको नामः अत्यावश्यक आरु्वेि औषधी खररि (औषधीहरु खररि) 
 

कृर्णकलणप संकेत नं. : ७.२.९.२ र्खचा र्शषाक : २७२१३ 

 

पररचर् 

नेपणलको संर्विणनमण प्रत्यणभूत गररएको स्वणस्थ्य सेवण र्नशुल्क पणउने नणगररकको 

अर्िकणर सुर्नर्ित गना अत्यणवश्यक आरु्वेद औषिीहरू र्खररदको लणर्ग र्ो कणर्ाक्रम 

रणखर्खएको हो ।  

उदे्दश्य नणगररकहरुलणर्ा र्नशुल्क स्वणस्थ्य सेवण प्रवणहकण लणर्ग आवश्यक पने आरु्वेद औषर्ि 
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र्खररद गरी प्रभणवकणरी रूपमण सेवण प्रवणह गने, 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल प्रभणवकणरी उपचणर हने‚ आरु्वेद औषर्ि अभणव र्सिानण हन नर्दने ।  

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर् 
सणमणर्िक र्वकणस मन्त्रणलर् र मणतहतकण कणर्णालर्हरू 

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण 

• स्वीकृत र्खररद र्ोिनण बमोर्िम प्रचर्लत ऐन अनुसणर र्खररद गरी सम्बखन्धत 

स्टोरहरुमण रणखे्न, 

• मन्त्रणलर् वण मणतहतकण र्नकणर्ले र्खररद गरेकण औषर्ि उपकरर् तथण 

सणमग्रीहरुको समन्वर् स्वणस्थ्य सेवण महणशणर्खणले गनुापनेछ । 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
पर्हलो, दोस्रो र तेस्रो चौमणर्सक 

बिेट बणाँडर्णाँट 
मणग र आवश्यकतण अनुसणर बणाँडर्णाँट गरी आरु्वेद औषर्ि र्खररद गना र्सलवन्दी 

दरभणउपत्र, टेण्डर वण बोलपत्र आव्हणनगने र र्खररद प्रर्क्रर्ण अगणर्ड बढणउने। 

सन्दभा सणमग्री 
अत्यणवश्यक आरु्वेद औषिी सूची‚ प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

।  

अनुगमन सूचक र्खररद प्रर्क्रर्ण, दररेट, औषिीको र्ववरर्, गुर्स्तरको लेर्खणिोर्खण, दणखर्खलण र्ववरर् । 

 

९. कृर्ाकलापको नामः रणनैर्तक स्थानमा आधारिूत अस्पताल र्नमािणका लार्ग 

सहर्ोग  
 

कृर्णकलणप संकेत नं. : 11.1.2.४०६ र्खचा र्शषाक: 31112 

 

पररचर् कर्णाली प्रदेशकण र्वशेष गरी दुगाम स्थणन र बहसंख्यक िनसंख्यणलणर्ा सेवण र्दन सर्कने 

र र्वद्यणमणन अस्पतणलहरूको पहाँचभन्दण टणढण रहेकण बहसंख्यक िनसंख्यणलणर्ा पणर्क 

पने  रर्नैर्तक स्थणनीर् तहमण आिणरभुत अस्पतणल र्नमणार्कण लणर्ग र्ो कृर्णकलणप 

रणखर्खएको छ । 

उदे्दश्य रर्नैर्तक स्थणनमण आिणरभुत अस्पतणल संचणलन गरी सुलभ रूपमण आिणरभुत स्वणस्थ्य 

सेवण प्रदणन गने ।  

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल सवासणिणरर्ले सुलभ रूपमण गुर्स्तरीर् स्वणस्थ्य सेवण प्रणप्त गनेछन् ।  

स्वणस्थ्य सेवण र्लनेहरूको ब्यवहणरमण पररवतान भर्ा सेवणको पहाँच र्वस्तणर तथण प्रणखप्तमण 

वृखद्ध भएको हनेछ । 

कणर्णान्वर्न गने 

र्नकणर्/कणर्णालर् 

सणमणर्िक र्वकणस मन्त्रणलर्, स्थणनीर् तह  

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण • रर्नैर्तक अस्पतणल र्नमणार्कण लणर्ग स्थणनीर् तहबणट प्रस्तणवनण मणग गने । 

• मन्त्रणलर्को स्वणस्थ्य सेवण महणशणर्खणले आिणरभूत अस्पतणल र्नमणार्कण गनाकण लणर्ग 

रर्नैर्तक स्थणनको पर्हचणन गने ।  

• रर्नैर्तक स्थणनको स्थलगत अध्यर्न गरी प्रणर्वर्िक र ब्यवस्थणपकीर् अवस्थणको 

र्वशे्लषर् गने ।  

• आिणरभूत अस्पतणलको थप संरचनण र्नमणार् गना छनोटकण आिणर तपर्सल 

बमोर्िम हनेछन्  
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o मणपदण्ड अनुसणर िग्गणको व्यवस्थण भएको, 

o र्चर्कत्सक लगणर्त आवश्यक स्वणस्थ्य िनशखिको व्यवस्थणपन गरी सेवण 

र्दर्रहेको, 

o सदरमुकणम भन्दण टणढणको पणर्क पने स्थणनीर् तह, 

o र्बरणमीहरूको चणप बढी भएको,  

o अस्पतणलमण चणर्हने मुख्य संरचनण र्नमणार् भर्ासकेको वण भर्रहेको 

o रर्नैर्तक अस्पतणल स्थणपनण गना आवश्यक भएको  

• र्स रकमबणट आवश्यकतण भएको तर हणल र्नमणार् भर्रहेको र्डिणर्नमण 

नसमेर्टएकण संरचनण र्नमणार्मण र्वशेष ध्यणन र्दनुपनेछ। 

• रर्नैर्तक स्थणनको छनौट प्रिणत् सम्बखन्धत स्थणनीर् तहमण र्वर्त्तर् हस्तणन्तरर् गरी 

बिेट उपलि गरणउने ।  

• स्थणनीर् तहले प्रचर्लत कणनून बमोर्िम भौर्तक पुवणािणरको र्नमणार् गने ।  

• कणर्ा सम्पन्न भए पिणत् त्यसको भौर्तक तथण र्वर्त्तर् प्रर्तवेदन स्थणनीर् तहले 

उपलि गरणउनुपने ।  

सञ्चणलन गने अबर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 

प्रथम, दोस्रो र तेस्रो चौमणर्सक 

बिेट बणाँडर्णाँट स्वीकृत बिेटको पररर्िर्भत्र रही आवश्यकतण अनुसणर बणाँडर्णाँट गरी  प्रर्ोिनकण लणर्ग 

आवश्यक पने बैठक संचणलन र्खचा र सणवािर्नक र्खररद प्रर्णली अनुसणर र्नमणार्कण 

लणर्ग बिेट बणाँडर्णाँट गरी कणर्ान्वर्न गने 

सन्दभा सणमग्री पूवणािणर तथण भवन र्नमणार् सम्बन्धी र्नदेर्शकण सणथै अद्यणबर्िक र्नदेर्शकणहरू, 

प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक प्रर्क्रर्ण, बैठकको र्ववरर्, स्थलगत अध्यर्नको प्रर्तवेदन, भौर्तक प्रगर्तको र्ववरर् 

 

१०. कृर्ाकलापको नामः HMIS, DHIS र LMIS तथ्याङ्क प्रर्विी तथा 

व्यवस्थापनको लार्ग कम्प्पु्यटर िनर्खक्त करार (व्यखक्त करार) 
 

कृर्णकलणप संकेत नं. :२.५.७.२३ र्खचा र्शषाक: 22413 

 

पररचर् आ.ब. २०५१/२०५२ मण एकीकृत स्वणस्थ्य व्यवस्थणपन सूचनण प्रर्णली लणगू भए पिणत 

स्वणस्थ्य सेवणहरुको सूचनणहरु एकद्वणर प्रर्णलीबणट उपलव्ि गररने प्रणविणन रहेको छ 

। आ.ब. २०७३/०७४ देखर्ख र्िल्लणबणट DHIS २ अनलणर्ान सफ्टवेर्रमण प्रर्तवेदन 

प्रर्वष्ट गने कणर्ा शुरु गररएको हो । सोही आ.ब. मण प्रते्यक र्िल्लण िन/स्वणस्थ्य 

कणर्णालर्कण तथ्यणङ्क अर्िकृत र सहणर्कहरूलणर्ा र सरकणरी अस्पतणलमण कणर्ारत 

मेर्डकल रेकडार/अर्िकृतहरुलणई DHIS 2 सम्बन्धी तणर्लम प्रदणन गरी सर्कएको 

छ। गत आ.ब.२०७७/७८ मण सबै स्थणनीर् तहकण स्वणस्थ्य संर्ोिकहरूलणर्ा e-LMIS 

सम्बन्धी तणर्लम समेत प्रदणन गरी अनलणर्ानबणट प्रर्बष्ट गने कणर्ा भर्ारहेकोले HMIS, 

LMIS, e-LMIS सम्बन्धी सूचनण प्रर्वष्ट गना र सूचनण व्यवस्थणपनकण लणर्ग करणरमण 

िनशखि भनणा गरी पररचणलन गने कणर्ाक्रम रणखर्खएको छ ।  

उदे्दश्य स्वणस्थ्य के्षत्रमण प्रर्ोग हने HMIS, DHIS 2 Platform/LMIS मणर्ा त स्वणस्थ्य सूचनण 
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सम्बन्धी कणर्ाको व्यवस्थणपन गनाकण लणर्ग र्ोग्यतण र दक्षतणकण आिणरमण िनशखि 

भनणा गनुा र्स कणर्ाक्रमको प्रमुर्ख उदे्दश्य हो। उि िनशखिले गने मुख्य 

कणर्ाक्रमहरू तपर्सल बमोर्िम रहेकण छन् 

• HMIS, DHIS-2/e-LMIS मण सूचनण प्रर्वष्ट गरी प्रर्तवेदन तर्णर गने,  

• E-Governance मण सहर्ोग पुर्णाउने कणर्ा, 

• सूचनणलणर्ा र्ोिनण र्नमणार्मण सहर्ोग पुर्णाउने 

• गुर्स्तरीर् स्वणस्थ्य सूचनण प्रर्णलीको र्दगो र्वकणसमण टेवण पुर्णाउने,  

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल स्वणस्थ्य सूचनणहरू HMIS, e-LMIS, DHIS-2 मण र्नर्र्मत, पूर्ा र समर् सीमणर्भत्र 

प्रर्वष्ट हनेछ।  

कणर्णान्वर्न गने 

र्नकणर्/कणर्णालर् 

सणमणर्िक र्वकणस मन्त्रणलर्, स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर् र िन/स्वणस्थ्य सेवण 

कणर्णालर्हरू 

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण HMIS, DHIS-2, e-LMIS प्रर्वष्टी गनाकण लणर्ग करणरमण िनशखि र्लन तपर्सल 

बमोर्िमकण कृर्णकलणपहरू गररनेछः  

• प्रचर्लत आर्थाक ऐन र्नर्म, करणर सेवण र्नर्मणवली अनुसणर शैर्क्षक र्ोग्यतण 

पुगेकण दक्ष िनशखि भनणा गररनेछ  

• प्रर्तवेदन प्रर्वष्ट सम्बन्धी अर्भमुखर्खकरर् गररनेछ,  

• उि िनशखिलणर्ा लणर्ग दरवन्दी ररि वण आवश्यक भएको स्थणनमण 

र्खटणर्नेछ,  

• र्नि करणरमण र्लर्एको िनशखिले र्नर्र्मत रूपमण प्रर्तवेदन प्रर्वष्ट गनुापनेछ, 

• DHIS-2, HMIS, e-LMIS को प्रर्तवेदनलणर्ा र्वशे्लषर् गरी पररर्णममुखर्ख र्ोिनण 

र्नमणार् गनामण सहर्ोग गनुापनेछ ।   

सञ्चणलन गने अबर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 

आ.ब. २०७८/७९ र्भत्र सञ्चणलन गररने भएको हाँदण करणर िनशखिलणर्ा प्रथम 

चौमणर्सक र्भत्र नै छनौट गरी असणर मसणन्त २०७९ सम्म पररचणलन गररनेछ।  

बिेट बणाँडर्णाँट करणरमण र्नरु्ि गररएको िनशखिलणर्ा र्नर्मणनुसणर पणररश्रर्मक तथण सुर्बिण 

उपलि गरणउने,  

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक र्ोग्यतण पुगेकण दक्ष िनशखिको करणर र्नरु्खि भएको र र्िमे्मवणरी अनुसणरको 

कणर्ा सुचणरू भएको ।  

 

११. कृर्ाकलापको नामः एकीकृत िनस्वास्थ्य अर्िर्ान तथा र्िरे्षज्ञ स्वास्थ्य र्र्र्वर 

(स्वास्थ्य सेवा) 
 

कृर्णकलणप संकेत नं. : २.७.२२.१० र्खचा र्शषाक : 22522 

 

पररचर् कर्णाली प्रदेश सणमणर्िक र्वकणस मन्त्रणलर्ले स्वणस्थ्य सेवणको पहाँच बणर्हर रहेकण 

नणगररकहरूलणर्ा स्वणस्थ्य सेवण प्रदणन गने रर्नीर्त र्लएको छ । रर्नीर्त बमोर्िम 

आिणरभूत तथण र्वशेषज्ञ स्वणस्थ्य सेवणको पहाँच कम भएकण स्थणनमण र्बशेषज्ञ 

सर्हतको स्वणस्थ्य र्शर्वर संचणलन गरी गुर्स्तरीर् स्वणस्थ्य सेवण पुर्णाउन, िनचेतनण 

तथण परणमशा सेवण प्रदणन गरी प्रभणवकणरी रूपमण संचणलन गनाको लणर्ग र्ो 
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कृर्णकलणप समणवेश गररएको छ । 

उदे्दश्य • दूगाम तथण र्पछर्डएको  , र्समणन्तकृत समुदणर् बसोबणस गने स्थणनमण आिणरभूत 

तथण र्वशेषज्ञ सर्हत अत्यणवश्यक प्रबिानणत्मक, प्रर्तकणरणत्मक, र्नदणनणत्मक र 

उपचणरणत्मक एर्ककृत स्वणस्थ्य सेवण मणर्ा त स्वणस्थ्य सेवणको पहाँचमण वृखद्ध गने। 

• स्थणनीर् आवश्यकतण र र्वर्वितण अनुरुपकण कणर्ाक्रम संचणलनमण स्वणस्थ्य सेवण  

कणर्णालर्हरुलणई सहर्ोग  पुर्णाउने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल • पहाँच कम भएकण स्थणनमण आिणरभूत/र्वशेषज्ञ स्वणस्थ्य सेवणको उपलितण हने ।  

• एकीकृत अर्भर्णन मणर्ा त िनस्वणस्थ्य सेवणको पहाँच तथण उपभोगमण वृखद्ध हने । 

कणर्णान्वर्न गने 

र्नकणर्/कणर्णालर् 
सणमणर्िक र्वकणस मन्त्रणलर्  

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण • मणग भर्ा आएमण र आवश्यकतण देखर्खएको अवस्थणमण प्रदेशको िुनसुकै ठणउाँमण 

र्वशेषज्ञ सेवण सर्हत स्वणस्थ्य र्शर्वर सञ्चणलन गना सर्कने छ । 

• आवश्यकतण अनुसणर र्वशेषज्ञ र्चर्कत्सक र अन्य स्वणस्थ्यकमीहरू पररचणलन गना 

सर्कने छ ।  

• र्शर्वरमण सेवणकण सणथै िनचेननणमुलक कृर्णकलणपहरू समेत गने ।  

• स्वणस्थ्य र्शर्वर सञ्चणलन गदणा सम्बन्धीत र्िल्लणको अस्पतणल, स्वणस्थ्य कणर्णालर्,  

स्थणनीर् तह, स्वणस्थ्य सेवणसंग सम्बन्धीत अन्य र्निी सणमुदणर्र्क अस्पतणल एवं 

संस्थणसंग सणझेदणरी गरी गना सर्कनेछ । 

• प्रचर्लत आर्थाक र्नर्मणनुसणर र्स र्शर्वरसाँग सम्बखन्धत सेवण तथण सणमग्री र्खररद 

गना सर्कनेछ र उपकरर्को हकमण भणडणमण र्लन पर्न सर्कनेछ । 

• र्नर्मणनुसणर अनुसुची अनुसणर हने गरी दै.भ्र.भ.,सहिकतणा भत्तण, र्खणिण, से्टसनरी 

तथण र्बर्बि आर्द।  

• अर्भर्णन सञ्चणलनकण लणर्ग दै.भ्र.भत्तणमण दोहोरोपनण नपने गरी र्वशेषज्ञ 

र्चर्कत्सकलणर्ा र्खर्टएको र्दनको दैर्नक रू. ५००० र र्चर्कत्सकलणर्ा रू. २५०० 

पणररश्रर्मक वणपत भुिणनी गररनेछ ।   

• र्शर्बर र्वहणन देखर्ख सणझसम्म सञ्चणलन हने भएकणले अर्भर्णनकण र्खर्टनेहरूकण 

लणर्ग र्खणिण, र्खणनण वणपत प्रर्तव्यखि रू. ५०० सम्म र्खचा गना सर्कनेछ ।  

• र्णतणर्णत तथण ढुवणनीकण लणर्ग गणडी भणडणमण र्लर्ा पररचणलन गररनेछ ।  

• आवश्यकतणनुसणर औषिी तथण िनशखि र स्वणस्थ्य सणमग्री आर्द ।  

• र्स कणर्ाक्रमबणट तोर्कएको स्वणस्थ्य संस्थणमण हरेक मर्हनणको २ पटकसम्म 

र्वशेषज्ञ र्चर्कत्सक पररचणलन गरी स्वणस्थ्य सेवण प्रदणन गना सर्कनेछ । र्सरी 

सेवण प्रदणन गदणा र्खर्टर् िणने िनशखिको दै.भ्र.भत्तण, र्णतणर्णत सणिनको 

व्यवस्थणपन, औषर्ि र्खररद र प्रचणर प्रसणरमण समेत र्खचा गना सर्कनेछ ।  

सञ्चणलन गने अबर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
आवश्यकतण अनुसणर सञ्चणलन गने ।  

बिेट बणाँडर्णाँट र्शर्वर संचणलनकण लणर्ग स्वीकृत बिेटको पररर्िर्भत्र रही आवश्यकतण अनुसणर 

बणाँडर्णाँट गरी र्खचा गना सर्कनेछ  । 

• र्वर्नर्ोर्ित बिेटको पररर्िर्भत्र रही प्रचर्लत कणनूनी प्रर्क्रर्ण पुर्णार्ा  र्शर्वरकण 

लणर्ग औषिी र्खररद, दै.भ्र.भ. ढुवणनी तथण िनशखि व्यवस्थणपन लगणएत अन्य 

र्वर्वि र्खचा गने सर्कनेछ। 
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सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक र्शर्वरबणट लणभणखन्वतहरूको संख्यण, अर्भलेखर्खकरर्, कणर्ाक्रम सम्पन्न प्रर्तवेदन, 

र्खचाको र्ववरर्, बैठकहरूको र्ववरर् 

 

१२. कृर्ाकलापको नामः मानर्सक स्वास्थ्य कार्िक्रम (स्वास्थ्य सेवा) 
 

कृर्णकलणप संकेत नं. : २.७.२२.४९१ र्खचा र्शषाक : 22522 

 

पररचर् िनस्वणस्थ्य सेवण ऐन २०७५ को दर्ण ३ को उपदर्ण ४ (ङ्ग) मण मणनर्सक स्वणस्थ्य 

सेवणलणई आिणरभूत स्वणस्थ्य सेवणको सूचीमण समणवेश गररएको छ । नेपणल सरकणरले 

नसने रोगहरुको रोकथणम तथण उपचणरकण लणर्ग बहपक्षीर् कणर्ार्ोिनण (२०१४-२०२०) 

अनुसणर मणनर्सक स्वणस्थ्यकण कृर्णकलणप सर्हतको कणर्ार्ोिनण लणगू गरेको छ । 

नेपणलमण कूल नसने रोगहरुको समस्यण मधे्य १८ प्रर्तशत मणनर्सक रोगले ओगटेको छ 

भने र्त्रर्भन्न श्रोतकण अनुसणर तुलनणत्मक रूपमण कर्णाली प्रदेशमण मणनर्सक 

रोगीहरूको संख्यण र्दनणनुर्दन बढ्दो अवस्थणमण रहेको छ । अस्वस्थ िीवनशैली, 

र्खणनपणन, मणनर्सक असनु्तलन, गरीवी सणथै अन्य र्बर्भन्न सणमणर्िक समस्यणकण कणरर् 

मणनर्सक स्वणस्थ्यको अवस्थण र्वग्राँदो अवस्थणमण रहको छ । त्यसैगरी र्वश्वव्यणपी रुपमण 

रै्र्लएको कोर्भड १९ कण कणरर् पर्न मणनर्सक समस्यण बढेको सन्दभामण त्यसको 

नू्यनीकरर्को लणर्ग र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको छ । 

उदे्दश्य स्थणनीर् तहमण कणर्ारत स्वणस्थ्यकमी, स्थणनीर् नेतृत्वलणई मणनर्सक स्वणस्थ्य सम्बन्धी एवं 

प्रणथर्मक मनोवैज्ञणर्नक सहर्ोग, तनणव व्यवस्थणपन तथण मनोसणमणर्िक परणमशा 

सम्बन्धी ज्ञणन िणरर्ण र सीपको अर्भवृखद्ध गनुा ।  

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल स्वणस्थ्यकमीहरूमण मणनर्सक स्वणस्थ्यकण र्बषर्मण ज्ञणन तथण सीपको अर्भबृर्द्द हने ।  

मणनर्सक समस्यणबणट प्रभणर्वतहरूको पर्हचणन भर्ा समर्मण नै रोकथणम तथण उपचणर 

भर्ा स्वस्थ समणि र्नमणर्ामण सहर्ोग पुगे्न । 

कणर्णान्वर्न गने 

र्नकणर्/कणर्णालर् 
सणमणर्िक र्बकणस मन्त्रणलर् 

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण • मणनर्सक स्वणस्थ्य के्षत्रमण कणर्ारत र्बर्भन्न संघ संस्थणको सहकणर्ामण मणनर्सक 

स्वणस्थ्य सम्बन्धी समस्यण भएकण स्थणनहरुको पर्हचणन गने । 

• पर्हचणन भर् सकेपर्छ मणनर्सक स्वणस्थ्यसंग सम्बखन्धत कस्तण कस्तण कणर्ाक्रम 

संचणलन गनुापने हो त्यसको र्ोिनण तर्णर गने ।  

• र्र्द तणर्लम कणर्ाक्रम संचणलन गनुापने भएमण स्वीकृत कणर्ाक्रम र बिेटको 

पररर्िर्भत्र रही तोर्कएको मणपदण्ड बमोर्िमकण प्रर्शक्षक र सहभणगीको छनौट 

गने । 

• र्िल्लण वण तणर्लम र्दने स्थणनको पर्हचणन गरी स्थणनीर् तह तथण अन्य सरोकणरवणलण 

र्नकणर्साँग समन्वर् तथण अन्तर्क्रा र्ण गने ।    

• थप आवश्यकतण भएमण मणनर्सक स्वणस्थ्य तथण परणमशाकण लणर्ग टोल र्ि वण 

हटलणर्नको व्यवस्थण गने ।  

सञ्चणलन गने अबर्ि र पर्हलो र दोस्रो चौमणर्सक  



12 | बणर्षाक कणर्ाक्रम सञ्चणलन र्नदेर्शकण २०७९/८० 

अनुमणर्नत र्मर्त 

बिेट बणाँडर्णाँट बिेटको पररर्िर्भत्र रहेर आर्थाक र्नर्मणनुसणर दै.भ्र.भ., र्णतणर्णत र्खचा, र्खणिण र्खचा, 

से्टशनरी, आर्द र्खचा । 

सन्दभा सणमग्री मणनर्सक स्वणस्थ्य सम्बन्धी आिणरभूत तणर्लम पुखस्तकण, परणमशा सम्बन्धी सणमग्रीहरु, 

प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक मणनर्सक स्वणस्थ्य सम्बन्धी तणर्लम र्लने संख्यण, कणर्ाक्रम सम्पन्नको प्रर्तवेदन 

 

१३. कृर्ाकलापको नामः अस्पतालको नु्यनतम सेवा मापिण्ड सहर्िकरण  
 

कृर्णकलणप संकेत नं. : २.७.२२.४३४ र्खचा र्शषाक : 22522 

 

पररचर् 

अस्पतणल तथण स्वणस्थ्य संस्थणबणट प्रदणन गररने स्वणस्थ्य सेवणलणर्ा गुर्स्तरीर् रूपमण 

उपलि गरणउन स्वणस्थ्य तथण िनसंख्यण मन्त्रणलर्ले नु्यनतम सेवण मणपदण्ड 

सञ्चणलनमण ल्यणएको छ। नू्यनतम सेवण मणपदण्ड अनुरुप अस्प्तणलहरूको भौर्तक 

पूवणािणर सणथै सेवणको मणपदण्ड अनुसणर सेवण उपलि भएको सुर्नर्ित गना र सुर्नर्ित 

भएकण मणपदण्डको स्तरलणई कणर्म गना र र्दगोरूपमण र्नरन्तरतण र्दने उदे्दश्यले 

अस्पतणलको नु्यनतम सेवण मणपदण्ड सहर्िकरर् कणर्ाक्रम रणखर्खएको छ । 

उदे्दश्य 
कर्णाली प्रदेशकण अस्पतणलहरुको नु्यनतम सेवण मणपदण्ड प्रभणवकणरी रुपमण लणगु गना 

सहर्िकरर् गने र तहणाँबणट प्रवणह भईरहेकण स्वणस्थ्य सेवणको गुर्स्तर मणपन गने। 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल 

अस्पतणलहरुबणट प्रदणन गररने गुर्स्तरीर् स्वणस्थ्य सेवणको पहाँच र उपर्ोर्गतणमण वृखद्ध 

हनेछ । 

अस्पतणलको पूवणािणरमण सुदृर्ढकरर् हनेछ ।  

स्वणस्थ्य सेवण प्रदणर्क संस्थणहरु गुर्स्तरीर् स्वणस्थ्य सेवण प्रदणन गना पे्रररत हनेछन् । 

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर् 
सणमणर्िक र्बकणस मन्त्रणलर् 

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण 

• र्िल्लण अस्पतणलहरु, मेहेलकुनण र दुलु्ल अस्पतणलमण नु्यनतम सेवण मणपदण्डको 

मूल्यणङ्कन गररने छ । उि र्लो-अप कणर्ाक्रमको अवर्ि २ र्दनको हनेछ । 

• नु्यनतम सेवण मणपदण्ड संचणलन भर्रहेकण अस्पतणलहरुमण स्थलगत अनुर्शक्षर् 

हनेछ । 

• पर्हलो र्दन नु्यनतम सेवण मणपदण्ड र्नदेर्शकण अनुरुप गतबषाको पररर्णमकण 

आिणरमण अर्भबृर्द्द भएको सेवणको स्तर पुनः मणपन गने र  दोस्रो र्दन प्रसु्तर्तकरर् 

तथण छलर्ल गरी Threshold भन्दण कम Score प्रणप्त गरेकण र्बषर्हरूलणर्ा 

ध्यणनमण रणर्खी र्वसृ्तत कणर्ार्ोिनण तर्णर गने ।  

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
आवश्यकतण अनुसणर प्रथम, दोस्रो र तेस्रो चौमणर्सक 

बिेट बणाँडर्णाँट 

स्वीकृत बिेटको पररर्िर्भत्र रही आवश्यकतण अनुसणर बणाँडर्णाँट गरी अस्पतणलहरुको 

नु्यनतम सेवण मणपदण्ड कणर्ाक्रममण सहर्िकरर् गना र्खर्ट्टएकण कमाचणरीको र्णतणर्णत 

र्खचा, दैर्नक भम्रर् र्खचा सणथै प्रसु्तर्तकरर्कण र्दनमण उपखस्थत कमाचणरीलणई र्खणिण 

(आवश्यक भएमण मणत्र) लगणर्तकण र्शषाकमण कणर्ाक्रम संचणलन तथण कणर्ान्वर्न 

र्नदेर्शकण तथण कर्णाली प्रदेश र्खचा मणपदण्ड र्नदेर्शकण २०७५ अनुसणर गना सर्कनेछ 
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।  

सन्दभा सणमग्री 
अस्पतणलहरूको नु्यनतम सेवण मणपदण्ड र्नदेर्शकण, प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी 

मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक 
सहभणगीको हणर्िरी उपखस्थर्तको सुर्नर्िततण, सूचकको सुिणरको लेर्खणिोर्खण र तर्णर 

गररएको र्ोिनणको प्रर्तवेदन 
 
 

१४. कृर्ाकलापको नामः स्वास्थ्य सम्बन्धमा नीर्त/रणर्नर्त/र्निेर्र्का/फरमेट 

छपाइ तथा व्यवस्थापन (प्रचार प्रसार तथा सामग्री उत्पािन तथा प्रकार्न र र्वतरण) 
 

कृर्णकलणप संकेत नं. २.७.५.१६७ र्खचा र्शषाक : 22522 

 

पररचर् र्स मन्त्रणलर्को नीर्त, बणर्षाक कणर्ाक्रम तथण बिेट र्ोिनणले अपेक्षण गरेकण 

र्बषर्हरूलणर्ा कणर्णान्वर्न गना रर्र्नर्त/र्नदेर्शकण/मणपदण्ड/र्रमेटहरू तर्णर 

गररनेछ।प्रचर्लत नीर्त, र्नर्म, रर्नीर्त, र्नदेर्शकण, मणपदण्ड तर्णर गरी उले्लखर्खत 

सणमग्री लगणर्त र्बर्भन्न स्वणस्थ्य सम्बन्धी प्रचणर प्रसणर सणमग्रीको छपणर् अर्नवणर्ा नै 

हन्छ।ती उत्पणर्दत सणमग्रीहरू लर्क्षत सरोकणरवणलण/सेवणग्रणहीसम्म पुर्णाउन र्वतरर् 

गररने हाँदण त्यसको छपणर् तथण समू्पर्ा व्यवस्थणपनकण लणर्ग र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो 

।  

उदे्दश्य स्वणस्थ्य सम्बन्धीहरू र्बर्भन्न सणमग्रीहरू उत्पणदन गरी सरोकणरवणलण तथण लर्क्षत 

वगासम्म पुर्णाउनु  

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल र्बर्भन्न नीर्त, रर्नीर्त, र्नदेर्शकण, र्रमेटहरूको छपणर् गरी त्यसको र्वतरर् गररएको 

हनेछ। 

कणर्णान्वर्न गने 

र्नकणर्/कणर्णालर् 

सणमणर्िक र्वकणस मन्त्रणलर् 



14 | बणर्षाक कणर्ाक्रम सञ्चणलन र्नदेर्शकण २०७९/८० 

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण • सणमणर्िक र्वकणस मन्त्रणलर्मण नीर्त, रर्नीर्त, मणपदण्ड, र्नदेर्शकण, प्रचणर प्रसणर 

सणमग्री तर्णर गने प्रणर्बर्िक सर्मर्त गठन हनेछ,  

• स्वणस्थ्य र्शक्षण तथण सणमग्री र्वकणस सम्बन्धी र्नदेर्शकण, प्रोटोकल तथण मणपदण्ड 

एवं गुर्स्तर र्निणारर्कण कणर्ाहरु गने, 

• व्यवहणर पररवतान तथण स्वणस्थ्य र्शक्षणिन्य सणमग्री र्वकणस गने, 

• अनुगमन तथण मुल्यणंकनकण आिणरमण आवश्यकतण अनुसणर स्वणस्थ्य र्शक्षण तथण 

सणमग्रीको पररमणिान गने,  

• प्रणर्बर्िक सर्मर्तले तर्णर गरी मन्त्रणलर्बणट स्वीकृत भर्सकेपर्छ ती 

सणमग्रीहरूलणर्ा प्रचर्लत आर्थाक ऐन र्नर्म बमोर्िम उत्पणदन तथण छपणर् कणर्ा 

गररने,  

• छपणर् गरीएकण सणमग्रीहरू आवश्यकतण र र्बषर्को गणम्भीर्ातणकण आिणरमण 

लर्क्षत समूहमण र्वतरर् गररने, 

• सणमग्री तर्णर गदणा स्वणस्थ्य सेवणको पहाँच बणर्हर रहेकण नणगररकहरलणर्ा 

केन्द्रर्वन्दुमण रणर्खी तर्णर गररने,  

• सणमग्रीहरूको र्वतरर् गदणा सणमणर्िक र्वकणस मन्त्रणलर्बणट ढुवणनी गना सवणरी 

सणिनको व्यवस्थण र्मलणर्ाने । 

सञ्चणलन गने अबर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 

प्रथम, दोस्रो र तेस्रो चौमणर्सक  

बिेट बणाँडर्णाँट कर्णाली र्खचा मणपदण्ड २०७५ अनुसणर र्खचाको बणाँडर्णाँट र र्खचा गररनेछ ।  

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक र्बर्भन्न सणमग्रीहरूको उत्पणदन, दणखर्खलण प्रर्तवेदन, उत्पणर्दत सणमग्रीहरू र्वतरर् 

भएकण स्थणनहरू 

 

१५. कृर्ाकलापको नाम: क्षर्रोग मुक्त पार्लका अर्िर्ान संचालन  
 

कृर्णकलणप संकेत नं.: २.७.२२.४३९ र्खचा र्शषाक: २२५२२ 

 

पररचर् नेपणलमण र्वगत लणमो समर् देखर्ख क्षर्रोग िनस्वणस्थ्य समस्यणकण रुपमण र्बद्यमणन छ । 

त्यसमण पर्न कर्णाली प्रदेशमण क्षर्रोगकण र्बरणमीहरुको संर्खर्ण अन्य प्रदेशको भन्दण 

उच्च रहेको छ । र्बर्भन्न सणमणर्िक, सणसंकृर्तक तथण आर्थाक कणरर्ले शंकणस्पद 

क्षर्रोगकण र्बरणमीहरु पर्हचणन हन सकेकण छैनन् । नेपणल सरकणरले सन् २०३५ 

सम्ममण क्षर्रोग अन्त्य (क्षर्रोग हने दर १० प्रर्त लणर्ख भन्दण तल झणने) गने लक्ष्य र सन् 

२०५० सम्ममण क्षर्रोग मुि नेपणलको सोच तर् गरेको छ । नेपणल सरकणरले लक्ष्य तथण 

सोच सर्लरुपमण कणर्णान्वर्न गना स्थणनीर् तहमण प्रदेश सरकणर र स्थणनीर् तहको 

संरु्ि रुपमण अनुगमन मूल्यणङ्कन गरी क्षर्रोग मुि स्थणनीर् तह अर्भर्णन संचणलनको 

लणर्ग र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो। 

उदे्दश्य सर्क्रर् र्खोिपड्तणलकण कृर्णकलणपहरु संचणलन गरी समुदणर्स्तरमण रहेकण क्षर्रोगकण 

र्बरणमीको पर्हचणन र र्नदणन गरी उपचणरको दणर्रणमण ल्यणउन । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल • समुदणर्मण रहेकण क्षर्रोगकण र्बरणमी र्नदणन तथण उपचणर भर् रोगको भणरमण कमी 

आउने । 
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• र्नदणन भएकण क्षर्रोगकण र्बरणमी ९० प्रर्तशत भन्दण बढीले उपचणर पूरण गने 

• र्शघ्र र्नदणन तथण उपचणर भर् समुदणर्मण संक्रमर् दर घट्ने 

कणर्णान्वर्न गने 

र्नकणर्/कणर्णालर् 

सणमणर्िक र्बकणस मन्त्रणलर्, स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर् र प्रदेश िनस्वणस्थ्य 

प्रर्ोगशणलण 

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण • औषिी प्रर्तरोर्ि क्षर्रोग (Drug Resistance TB) र्बरणमीहरुको उपचणरको लणर्ग 

पे्रषर् केन्द्रको संचणलन सरकणरी र्नर्ि सणझेदणरी गरी र्खचा गने । 

• मणईक्रोस्कोर्पक सेन्टर संचणलन समन्वर् गने । 

• क्षर्रोग नमूनण (Specimen)को ढुवणनीकण लणर्ग िनस्वणस्थ्य प्रर्ोगशणलण मणर्ा त 

आवश्यक र्खचा गने। 

• र्वगत ५ बषाको तथ्यणङ्क र्वशे्लषर्को आिणरमण बर्ढ क्षर्रोगकण र्बरणमी भएकण, 

सेवणको पहाँच भन्दण बणर्हर रहेकण HOTSPOT पर्हचणन गरी त्यस्तण गणउाँ , टोल तथण 

बखस्तमण मर्हलण स्वणस्थ्य स्वरं्सेर्वकणहरु पररचणलन गरी सम्भणर्वत क्षर्रोगकण 

र्बरणमीहरुको सर्क्रर् र्खोिपड्तणल मणर्ा त र्खकणर नमुनण संकलन गरी Gene 

Xpert र्बर्िबणट परीक्षर् गरी प्रमणर्र्त भएकण क्षर्रोगकण र्बरणमीको उपचणर 

प्रर्क्रर्णमण सहर्िकरर् र्क्रर्णकलणप संचणलन तथण अनुगमन गने । 

 

सञ्चणलन गने अबर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 

स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

बिेट बणाँडर्णाँट कणरय्योिनण तर्णर पणरी स्वीकृत गरणई संचणलन गने । 

सन्दभा सणमग्री क्षर्रोग सम्बन्धी र्नदेर्शकण, प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक पूवा तर्णरी र्ोिनण, कणर्ाक्रम सम्पन्न प्रर्तवेदन, अर्भर्णनबणट लणभणखन्वतहरुको संख्यण 

 

१६. कृर्ाकलापको नामः र्िपन्न नागररक तथा लर्क्षत समुिार् स्वास्थ्य र्िमा 

कार्िक्रम 
 

कृर्णकलणप संकेतः २.७.२२.४५५ र्खचा र्शषाकः  २२५२२ 

 

पररचर् 

सवाव्यणपी स्वणस्थ्यको पहाँचमण अर्भवृखद्ध गना स्वणस्थ्य र्बमण महत्वपूर्ा कणर्ाक्रम हो । 

हणल नेपणलकण सबै स्थणनमण स्वणस्थ्य र्बमण कणर्ाक्रम लणगु भैसकेको छ । स्वणस्थ्य र्बमण 

सम्बन्धी ऐन तथण र्नर्मणवली अनुसणर समणिमण पर्हचणन भएकण र्बपन्न नणगररक तथण 

तोर्कएको लर्क्षत समुदणर्मण र्बमण मणर्ा त स्वणस्थ्य सेवणको पहाँच बढणउन र्बपन्न 

नणगररक तथण लर्क्षत समुदणर् र्बमण कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो ।   

उदे्दश्य 
पर्हचणन भएकण र्बपन्न तथण लर्क्षत समुहलणई स्वणस्थ्य र्बमण कणर्ाक्रममण समणवेश 

गरणउन । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल स्वणस्थ्य सेवणको पहाँचमण अर्भवृखद्ध भर् रोगको भणरमण कमी आउने छ । 

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/ र्नकणर् 
सणमणर्िक र्बकणस मन्त्रणलर् 

सञ्चणलन प्रकृर्ण कर्णाली प्रदेश सरकणरको स्वीकृत कणर्ार्बर्ि/मणपदण्ड अनुसणर संचणलन गने । 

सञ्चणलन गने अवर्ि र स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 
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अनुमणर्नत र्मर्त 

बिेट बणाँडर्णाँट कर्णाली प्रदेश सरकणरको स्वीकृत कणर्ार्बर्ि/मणपदण्ड अनुसणर संचणलन गने । 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्ड । 

अनुगमन सूचक 
र्बपन्न नणगररक तथण लर्क्षत समुहको पर्हचणन रु्खल्ने कणगिणत, र्बर्मतहरुको संख्यण र 

र्ववरर् 

 

१७. कृर्ाकलापको नामः अपाङ्ग िएका िालिार्लकाहरुको उपचार तथ 

पुनस्थािपन सहर्ाक सामग्री र्वतरण र घुखि र्र्र्वर संचालन  
 

कृर्णकलणप संकेत नं. : २.७.२२.४६१ र्खचा र्शषाक : 22522 

 

पररचर् 

कर्णाली प्रदेशकण िन्मिणत तथण िन्म पिणत् हने अपणङ्गतणमण नू्यनीकरर् गने, मणतृर्शशु 

तथण बणलमृतु्यदर कम गने एबम् अपणङ््गतण भएकण व्यखिहरू सर्हतको समणवेशी 

समणि र्नमणार् गनाकण लणर्ग अपणङ्ग  बणलबणर्लकणहरुको सहर्ोगणथा र्ो कणर्ाक्रम 

रणखर्खएको हो । 

उदे्दश्य 
पर्हचणन भएकण अपणङ्ग बणलबणर्लकणहरुको लणर्ग उपचणर तथण सहणर्तण सणमग्री 

उपलि गरणउन सहर्ोग/ समन्वर् गना। 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल 
अपणङ्ग बणलबणर्लकणहरुको उपचणर तथण सहणर्क सणमग्री उपलितण पिणत 

उनीहरूको िीवनर्णपन सहि हने । 

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर् 
सणमणर्िक र्बकणस मन्त्रणलर्  

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण 

• अपणङ््गतण सम्बन्धी कणर्ा गने संघसंस्थणहरूको समन्वर्/सहकणर्ामण 

स्वणस्थ्यकमीहरुलणई अपणङ्गतण पर्हचणन, वगीकरर्, परणमशा, रेर्रल सम्बन्धी 

अर्भमुखर्खकरर् कणर्ाक्रम सञ्चणलन गने।  

• शणरीररक अपणङ्गतण भएकण बणलबणर्लकणहरुको शीघ्र पर्हचणनको लणर्ग स्वणस्थ्य तथण 

पुनस्थणापनण सम्बन्धी घुखि र्शर्वर संचणलन गने । 

• पर्हचणन भएकण बणलबणर्लकणको उपचणर, र्नमणार्णत्मक शल्यकृर्ण, Corrective 

Surgery मण सहर्ोग गने। 

• र्स.बी.आर. पुनस्थणापनण सेवणहरु क्रमशः र्र्र्िर्ोथेरणपी सेवण, सहणर्क तथण 

गमनशीलतण सणमग्री नणपिणाँच र र्वतरर्, परणमशा सेवण प्रदणन तथण 

समणर्िकीकरर्मण सहर्ोग गने ।  

• मणर्थकण सेवणहरू सञ्चणलन गदणा र्स के्षत्रमण कणर्ारत र्बर्भन्न संघसंस्थणहरूसाँग 

समन्वर्, सहकणर्ा  तथण सेवण करणर गना सर्कनेछ । 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
आवश्यकतण अनुसणर प्रथम, दोस्रो र तेस्रो चौमणर्सक 

बिेट बणाँडर्णाँट 
र्स प्रणर्ोिनकण लणर्ग स्वीकृत बिेटको पररर्ि र्भत्र रही कणर्ार्ोिनण अनुसणर बिेटको 

बणाँडर्णाँट गरी कणर्ाक्रम सञ्चणलन गने।  

सन्दभा सणमग्री 
अपणङ्गतण रोकथणम, र्नर्न्त्रर् र उपचणर सम्बन्धी र्बर्भन्न र्नदेर्शकण, प्रचर्लत कणनून 

तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक अपणङ्गतण सम्बन्धी तणर्लम र्लएकण स्वणस्थ्यकमीहरूको संख्यण 
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अपणङ्गतण भएकण बणलबणर्लकणको र्ववरर्, स्वणस्थ्य सेवण र्लएकणको र्ववरर् 

 

१८. कृर्ाकलापको नाम: Onsite Coaching and Mentoring 
 

कृर्णकलणप संकेतः २.७.२५.३५८ र्खचा र्शषाकः २२५२२   
 

पररचर् 

प्रदेशस्तरकण िन/ स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर्हरु र स्थणनीर् तहकण स्वणस्थ्य संस्थणहरुमण 

कणर्ारत कमाचणरीहरुको ज्ञणन, र्सप र दक्षतणमण अर्भवृखद्ध गना कणर्ास्थलमै अनुर्शक्षर् गरी 

िनस्वणस्थ्य प्रबिानकण गनाकण लणर्ग र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो । 

उदे्दश्य 
स्वणस्थ्य संस्थणमण कणर्ारत र्चर्कत्सक, नर्साङ्ग, यणरणमेर्डकस लगणर्त अन्य 

कमाचणरीहरुको क्षमतण अर्भवृखद्ध गना । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल  गुर्स्तररर् स्वणस्थ्य सेवण प्रवणहमण अर्भवृखद्ध हनेछ। 

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर् र र्नकणर् 
सणमणर्िक र्बकणस मन्त्रणलर् 

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण 

• स्वणस्थ्य कणर्णालर्कण सम्बखन्धत र्ोकल पसान वण कणम कणि गना तोर्कएकण व्यखि 

र्सकण सहभणगी रहनेछन्। 

• कणर्ाक्रमको र्ोकल पसानले Coach/ Mentor साँग छलर्ल गरी बिेटको परीर्ि 

र्भत्र रही कर्त वटण सेवण प्रदणर्क स्वणस्थ्य संश्थणमण Coaching/ Mentoring गने, सो 

को र्ोिनण तर्णर पणनुा पदाछ । 

• Coaching/Mentoring मणर्ा त िेरैभन्दण िेरै िनसंख्यण लणभणखन्वत हन सके्न हनुपदाछ 

। 

• र्ो कणर्ाक्रम FP, IPC, MNH, MPDSR, ASRH, SAS, KMC लगणर्तकण 

के्षत्रहरुमण केखन्द्रत गनुापदाछ । 

• पूवणािणर, िनशखि कमिोर भएकण स्वणस्थ्य संस्थण, स्वणस्थ्यकण मुख्य सूचकहरु 

कमिोर तथण सणमणर्िक/आर्थाक अवस्थण कमिोर भएको समुदणर्लणई प्रणथर्मकतण 

र्दनुपदाछ । 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

बिेट बणाँडर्णाँट 
दै.भ्र.भ., र्णतणर्णत र्खचा, प्रर्शक्षक भत्तण, से्टशनरी र्खचा, र्खणिण र्खचा, Coaching को बेलणमण 

चणर्हने सणमग्रीहरु, छपणर्/ र्ोटोकपी र्सै र्शषाकबणट गनुापनेछ। 

सन्दभा सणमग्री 

नवर्शशु स्वणस्थ्य सेवणको लणर्ग गुर्स्तर सुिणर र्णरम (MNH Service Readiness 

Toolkit) MPDSR/ASRH/IPC/SAS/HWMG Guideline, प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा 

सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक कणर्ाक्रम सम्पन्न प्रर्तवेदन 
 

१९. कृर्ाकलापको नामः स्वास्थ्य संस्थाहरुमा खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता 

मापिण्ड ( Wash-Fit) कार्िर्वर्ध कार्ािन्वर्न तथा कार्िर्वर्ध र्िस्तार 
 

कृर्णकलणप संकेतः २.७.२२.४८१ र्खचा र्शषाकः  २२५२२ 
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पररचर् 

र्दगो र्बकणस लक्ष्य २०३० सम्ममण सबैकण लणर्ग सुरर्क्षत तथण र्खचाले िणन्न सके्न मूल्यमण 

र्खणनेपणनी सवासुलब तथण समतणमूलक पहाँच हणर्साँल गने भर्न लर्क्षत गररएको छ । 

नेपणलमण हणलसम्म पर्न चणर्हएको बेलण सुरर्क्षत तथण सवासुलभ पणनी प्रणप्त हन सर्क 

रहेको छैन त्यसमण पर्न कर्णाली प्रदेशमण सुरर्क्षत पणनी प्रर्ोग गनेहरुको संख्यण अत्यन्त 

नू्यन रहेको छ । MICS २०१९ अनुसणर कर्णाली प्रदेशकण अर्िकणशं मणर्नसहरु 

असुरर्क्षत पणनी र्पउन बणध्य छन् । तर्सैले पणनीको श्रोत देखर्ख उपभोग गदणासम्म 

सुरर्क्षत होस भने्न उदेश्यले स्वणस्थ्य संस्थणहरुमण र्खणनेपणनी सरसर्णई तथण स्वच्छतण 

मणपदण्ड कणर्ार्वर्ि कणर्णान्वर्न गना र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो । 

उदे्दश्य स्वणस्थ्य संस्थणहरुमण सुरर्क्षत पणनी उपलि गरणउन । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल पणनीिन्य रोगहरुको संक्रमर्मण कमी आउने । 

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर् 
सणमणर्िक र्वकणस मन्त्रणलर् । 

सञ्चणलन प्रकृर्ण 

WASH-FIT कणर्ार्वर्िको कणर्णान्वर्न गना सम्बखन्धत सरोकणरवणलणहरुसंग अन्तर्क्रा र्ण 

तथण स्थलगत अनुगमनकण सणथै अर्भमुखर्खकरर् कणर्ाक्रम गने । 

आवश्यकतण अनुसणर पणनीकण श्रोतहरुको प्रर्ोगशणलण पररक्षर्मण सहर्िकरर् तथण 

समन्वर् ।  

आवश्यकतण अनुसणर पणनी सुखद्धकरर्कण लणर्ग िोररनेसन वण अन्य सुरर्क्षत र्वर्ि 

अपनणउन पे्रररत गने । 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण र कणर्ातणर्लकण अनुसणर । 

बिेट बणाँडर्णाँट दै.भ्र.भ., प्रर्शक्षक भत्तण, र्खणिण र्खचा, से्टशनरी, आर्द र्खचा।  

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु, WASH-FIT कणर्ार्वर्ि । 

अनुगमन सूचक कणर्ाक्रम सम्पन्न प्रर्तवेदन । 

 

२०. कृर्ाकलापको नामः सालकोट प्राथर्मक स्वास्थ्य केन्द्र, पञ्चपुरी नगरपार्लका 

- २ लाई ५० सैर्ा अस्पतालमा स्तरोन्नर्तका लार्ग र्िर्पआर सर्हत पूवािधार र्िकास 

 

कृर्णकलणप संकेत नं. : ११.१.२.४४४ र्खचा र्शषाक: 31112 

 

पररचर् संर्बिणनत आिणरभूत, आकखिक तथण र्वशेषज्ञ स्वणस्थ्य सेवण हरेक नणगररकको 

नैसर्गाक अर्िकणर हो । स्वणस्थ्य सेवणलणई हरेक नणगररकसम्म गुर्स्तररर् रुपमण उपलि 

गरणउन भौर्तक पूवणािणरको महत्व हन्छ । त्यसमण पर्न कर्णाली प्रदेशको सुरे्खत 

र्िल्लणको पञ्चपुरीमण अवखस्थत सणलकोट प्रणथर्मक स्वणस्थ्य केन्द्रले पर्िम के्षत्रको ठुलो 

िनसंख्यणलणई स्वणस्थ्य सेवण उपलि गरणउन सके्न भएकणले र्स प्रणथर्मक केन्द्रलणई 

स्तरोन्नर्त गना आवश्यक देखर्खएकणले र्स अस्पतणलबणट गुर्स्तरीर् स्वणस्थ्य सेवणको पहाँच 

अर्भवृखद्ध गनाकण लणर्ग भौर्तक पूवणािणर र्नमणार् गना र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो ।   

उदे्दश्य गुर्स्तरीर् स्वणस्थ्य सेवणको पहाँचमण अर्भवृखद्ध गना । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल नणगररकहरूको गुर्स्तरीर् स्वणस्थ्य सेवणको पहाँचमण वृखद्ध भई रोग लणगे्न दर र मृतु्यदरमण 
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कमी आउनेछ ।  

कणर्णान्वर्न गने 

र्नकणर्/कणर्णालर् 

सणमणर्िक र्बकणस मन्त्रणलर् 

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण • अस्पतणल भवन र्नमणार्कण लणर्ग मणपदण्ड अनुसणरको िग्गण प्रणखप्तको सुर्नर्िततण 

गने । 

• हणल र्नमणार् हन लणर्ग रहेको अस्पतणलको DPR तर्णर गने तथण तर्णर भएको DPR 

मणर्थ छलर्ल गरी सम्बखन्धत सर्मर्तबणट स्वीकृत गरणउने ।  

• अस्पतणल रहने स्थणन अनुमोदन गरी संघीर् शहरी र्वकणस तथण भवन र्नमणार् 

र्बभणग, संघीर् कणर्णान्वर्न र्कणर्ा  र सणमणर्िक र्वकणस मन्त्रणलर्को समन्वर्मण 

लणगत अनुमणन तर्णर गरी आवश्यक प्रर्क्रर्ण अनुसणर भौर्तक पुवणािणरको र्नमणार् 

तथण सञ्चणलन गने । 

• स्वणस्थ्य संस्थण स्थणपनण, सञ्चणलन तथण स्तरोन्नती सम्बन्धी मणपदण्ड, २०७७ अनुसणर 

र्नमणार् कणर्ा गने । 

सञ्चणलन गने अबर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 

स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

बिेट बणाँडर्णाँट स्वीकृत बिेटको पररर्िर्भत्र रही आवश्यकतण अनुसणर बणाँडर्णाँट गरी प्रर्ोिनकण लणर्ग 

आवश्यक पने बैठक संचणलन र्खचा र सणवािर्नक र्खररद प्रर्णली अनुसणर र्नमणार्कण 

लणर्ग बिेट बणाँडर्णाँट गरी कणर्ान्वर्न गने 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक DPR को प्रर्तवेदन, आर्थाक/भौर्तक प्रगर्तको र्ववरर् 
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(ख) स्वास्थ्य सेवा र्निेर्नालर् अन्तगितका कृर्ाकलापहरू 
 

1. कृर्ाकलापको नामः ए.एच. एम.आई.एस. तार्लम (आरु्वेि सम्वन्धी)  
 

कृर्णकलणप संकेतः २.७.२२.११२  र्खचा र्शषाकः  २२५२२ 
 

पररचर्  

Ayurveda Health Management Information System (AHMIS) प्रर्तवेदनमण 

आउने तथ्यणंकीर् तु्रटीहरूलणर्ा कम गरी र्सको गुर्स्तरीर्तण, समर्सणपेक्ष र 

पुर्ातण गरणउन र्ो कृर्णकलणप रणखर्खएको हो। 

उदे्दश्य र्नर्र्मत आरु्वेद स्वणस्थ्य सूचनण व्यवस्थणपन प्रर्णली सुखद्धर्ढकरर् गने ।  

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल 
गुर्स्तरीर् तथ्यणङ्कमण आिणररत र्ोिनण तिुामणकण सणथै कमाचणरीको क्षमतण 

अर्भवृखद्ध भएको हनेछ ।  

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर् 
स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर्, सुरे्खत  

सञ्चणलन प्रकृर्ण 

• कर्णाली प्रदेश अन्तगातकण आरु्वेद कणर्णालर्मण तथ्यणङ्क प्रर्वर्ष्टकरर्मण 

देखर्खएकण समस्यणहरु पर्हचणन गने । 

• र्वर्नर्ोर्ित बिेटको पररर्ि र्भत्र रर्ह प्रर्तवेदन तथण अर्भलेर्ख र्णरम 

अनुसणरको गुर्स्तररर् तथ्यणंक भने कणर्ामण एकरुपतण ल्यणर् लेर्खणिोर्खण गने 

तथण पृष्ठपोषर् प्रदणन गने । 

• आरु्वेद स्वणस्थ्यकमीहरूको क्षमतण अर्भवृखद्ध गनाकण लणर्ग आरु्वेद स्वणस्थ्य 

सूचनण व्यवस्थणपन प्रर्णली (AHMIS) लगणर्तकण अन्य आरु्वेद साँग सम्बखन्धत 

तणर्लम संञ्चणलन गने । 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

बिेट बणाँडर्णाँट र्खणिण‚से्टशनरी, बैठक भत्तण र दैर्नक भ्रमर् र्खचा, आर्द । 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक भ्रमर् प्रर्तवेदन,कणर्ाक्रम सम्पन्न प्रर्तवेदन आर्द 

 

2. कृर्ाकलापको नामः आरु्वेि सम्बन्धी फमि तथा फमेट छपाइि 

 

कृर्णकलणप संकेत नं.२.७.५.११७ र्खचा र्शषाक२२५२२ 

 

पररचर् कर्णाली प्रदेश र्भत्रकण सवै सरकणरी आरु्वेद स्वणस्थ्य संस्थणहरू लणर्ा  आवश्यक पने 

आरु्वेद सम्बन्धी अर्भलेर्ख प्रर्तवेदन र्णरणमहरू पुर्णाउन र्ो कृर्णकलणप रणखर्खएको 

हो। 

उदे्दश्य आरु्वेद सम्बन्धी अर्भलेर्ख तथण प्रर्तवेदन र्णरणमहरूको छपणई गरी उपलि 

गरणउने ।  



21 | बणर्षाक कणर्ाक्रम सञ्चणलन र्नदेर्शकण २०७९/८० 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल दैर्नक स्वणस्थ्य सूचनण अर्भलेर्ख र मणर्सक प्रर्तवेदन सहि भएको हनेछ 

कणर्णान्वर्न गने 

र्नकणर्/कणर्णालर् 
 स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर्, सुरे्खत 

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण से्पर्सर्र्केसन तथण लणगत अनुमणन तर्णर गरी स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

सञ्चणलन गने अबर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

बिेट बणाँडर्णाँट आरु्वेद सम्बन्धी अर्भलेर्ख प्रर्तवेदन र्णरणमहरूको छपणई तथण र्वतरर् 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक र्खरीद आदेश, दणखर्खलण प्रर्तवेदन, हस्तणन्तरर् र्णरम 

 

3. कृर्ाकलापको नामः स्वास्थ्य सेवा र्निेर्नालर्को िेवसाइट र्नमािण/ममित 

(स्वास्थ्य सेवा) 
 

कृर्णकलणप संकेत नं.: २.७.२२.१६१ र्खचा र्शषाक: २२५२२ 

 

पररचर् सूचनण व्यवस्थणपन प्रर्णलीलणर्ा व्यवखस्थत गरी नणगररकको सहि रूपमण सूचनण 

पणउने हक सुर्नर्ित गनाकण लणर्ग र्स र्नदेशनणलर्को वेबसणर्ट र्नमणार् र ममात 

सम्बन्धी कृर्णकलणप रणखर्खएको हो । 

उदे्दश्य वेबसणर्टको ममात संभणर गनुा ।  

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल तथ्यणङ्क एवं सूचनण प्रवणहमण टेवण पुगेको हनेछ। 

कणर्णान्वर्न गने 

र्नकणर्/कणर्णालर् 
 स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर्,सुरे्खत 

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण वेबसणर्ाट र्नमणार् तथण ममातमण र्नरन्तरतण र्दर्ने ।  

सञ्चणलन गने अबर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 

तोर्कएको चौमणर्सक र्भत्र 

 

बिेट बणाँडर्णाँट र्नमणार् र ममात प्रचर्लत ऐन र्नर्मणवली अनुसणर । 

सन्दभा सणमग्री स्वणस्थ्य सूचनण प्रर्णली, प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक सूचणरु भर्रहेको वेबसणर्ट 
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4. कृर्ाकलापको नाम: MDR र्िरामीहरूको परीक्षण गनि आउँिा िाँिाको र्ातार्ात 

खचि 
 

कृर्णकलणप संकेत नं.:२.७.२५.३०७ र्खचा र्शषाक:२२५२२ 

 

पररचर् 

औषिी प्रर्तरोिी क्षर्रोग (Drug Resistant Tuberculosis) र्बरणमीहरूको सहि 

र सर्ल र्नदणन एवं परीक्षर्कण लणर्ग उपचणर केन्द्रसम्म आउाँदण िणाँदणको र्णतणर्णत 

र्खचा उपलि गरणउन र्ो कणर्ाक्रमको व्यबस्थण गररएको हो। 

उदे्दश्य 
औषर्ि प्रर्तरोिी क्षर्रोग र्नदणन, र्लोअपमण सहि हने र र्बरणमीलणई उपचणरमण पने 

अत्यर्िक र्खचाभणरमण कमी हन गई उपचणरको र्नर्र्मततण गरी र्नको हने दर बढणउने  

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल 
समर्मै र्ड.आर.र्ट.बी.कण र्बरणमीहरू पत्तण लणगे्न, समुदणर्मण संक्रमर्मण कमी आउने, 

सणथै र्बरणमीलणई आर्थाक रुपमण सहर्ोग भएको हनेछ 

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर् 
स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर् मणर्ा त र्ड.आर.र्ट.बी. उपचणर केन्द्रहरू 

सञ्चणलन प्रकृर्ण 

MDR र्बरणमीहरूको परीक्षर् गना आउाँदण िणाँदणको र्णतणर्णत र्खचा 

• नेपणल सरकणर, रणर्ष्टर र् वीमण बोडाले कणर्ाक्रम लणगू भएकण र्िल्लणहरूमण औषिी 

प्रर्तरोिी क्षर्रोगकण र्बरणमीहरूको रू १,००,०००।  )एकलणर्ख ( बरणबरको 

र्नःशुल्क वीमण व्यवस्थण गरेकोले त्यसको र्नदणन, आिणरभूत परीक्षर् तथण 

िर्टलतण व्यवस्थणपन गना बीमण सुर्विणरु्ि अस्पतणलमण पे्रषर् गने । 

• र्र्द र्णतणर्णत र्खचा र्निले गरेको वीमण रकम भन्दण वढी र्खचा भएमण मणत्र र्स 

र्शषाकबणट र्खचा र्सर्णररश गनुापदाछ । 

• र्णतणर्णत र्खचाको हकमण सम्बखन्धत उपचणर केन्द्रलणर्ा पेश्की रकम उपलव्ि 

गरणर्ा र्र्छ्योट गने वण सोिभनणा र्दने व्यवस्थण गररनेछ। 

• सुर्विण र्खचा पणउने व्यखि: रोग र्नदणन तथण उपचणरमण रहेकण औषिी प्रर्तरोिी 

क्षर्रोग र्वरणमीहरू। 

• सुर्विण पणउने अवर्िः र्नदणनको समर् तथण उपचणर अवर्िभर ।   
सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
आ.व.२०७९/८० (२०७९ श्रणवर् देखर्ख २०८० असणर मसणन्त सम्म) 

बिेट बणाँडर्णाँट 

र्ड.आर.र्टबीकण र्बरणमीहरूको Baseline Investigation को प्रचर्लत दर रेट 

लणगत र सो कण लणर्ग उपचणर केन्द्रसम्म आउाँदण िणाँदण लणगे्न सणवािर्नक र्णतणर्णतको 

भणडण बरणबरको रकम ।  

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक 

• र्ड. आर. र्टबी पत्तण लणगेकण र्बरणमी संख्यण 

• र्ड. आर. र्टबी उपचणरमण आएकण र्बरणमी संख्यण  

• उपचणर र्खचा प्रणप्त गरेकण र्बरणमी संख्यण र र्निले पेश गरेकण बील भपणार् 

कणगिणतहरु । 
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5. कृर्ाकलापको नाम: प्रिेर् स्तरीर् आकखिक प्रसुर्त सेवा (EOC) सर्मक्षा तथा 

र्ोिना तिुिमा गोष्ठी (स्वास्थ्य सेवा) 
 

कृर्णकलणप संकेत नं.२.७.२२.४०८ र्खचा र्शषाक २२५२२ 

 

पररचर् प्रदेश तथण अन्तरगतको  प्रसूर्त सेवण उपलि गरणउने अस्पतणल तथण स्वणस्थ्य  

संस्थणहरुले उपलि गरणएको आकखिक प्रसूर्त सेवणवणरे सर्मक्षण  गनुापने हन्छ । 

स्वणस्थ्य संस्थणको सुरर्क्षत प्रसुर्त सेवण र िर्टलतण पत्तण लगणउन EOC को सर्मक्षण गरेर 

आगणमी र्दनहरुमण उि सेवण अझ प्रभणवकणरी र गुर्स्तरीर् रूपमण प्रदणन गनाकण 

लणर्ग थप र्ोिनण बनणउन र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको छ । 

उदे्दश्य अस्पतणल तथण स्वणस्थ्य संस्थणहरुले आकखिक प्रसूर्त सेवण प्रदणन गरे नगरेको 

लेर्खणिोर्खण गने। 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल आकखिक प्रसूर्त सेवणको आवश्यकतण भएकण मर्हलणहरुको पर्हचणन गरी समर्मै 

प्रसुर्त सम्बन्धी िर्टलतणको व्यवस्थणपन भएको हनेछ ।  

कणर्णान्वर्न गने 

र्नकणर्/कणर्णालर् 

स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर्, सुरे्खत 

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण अस्पतणल तथण स्वणस्थ्य संस्थणमण कणर्ारत नर्साङ्ग तथण स्वणस्थ्यकमीहरूलणर्ा आकखिक 

प्रसूर्त सेवणकण सूचकहरू बणरे छलर्ल तथण कणर्ार्ोिनण बनणउने ।  

 

सञ्चणलन गने अबर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 

तोर्कएको चौमणर्सक र्भत्र 

बिेट बणाँडर्णाँट भ्रमर् र्खचा, र्णतणर्णत र्खचा, से्टशनरी, प्रर्तवेदन लेर्खन, र्खणिण र्खचा, र्वर्वि  

सन्दभा सणमग्री EOC Guideline, कर्णाली प्रदेश र्खचा मणपदण्ड र्नदेर्शकण २०७५, 

अनुगमन सूचक कणर्ाक्रम सम्पन्न प्रर्तवेदन 

  

6. कृर्ाकलापको नाम: प्रिेर् स्तरको आपूर्ति व्यवस्थापन र खोप कार्िक्रम 

सल्लाहकार सर्मर्तको तै्रमार्सक वैठक  

 

कृर्णकलणप संकेतनं.: 2.7.22.4७९ र्खचा र्शषाक: 22522 

 

पररचर् प्रदेश स्तरको आपुर्ता व्यवस्थणपनको तै्रमणर्सक बैठक संचणलन गरी आपूर्ता 

व्यवस्थणपनमण रहेकण कमी कमिोरी पर्हचणन गरी समस्यणको समणिणन गना, 
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पृष्ठपोषर् गनाकण लणर्ग र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको छ। 

उदे्दश्य आपूर्ता व्यवस्थणपनमण रहेकण समस्यणको समणिणन गरी व्यवस्थणपनमण सुिणर 

ल्यणउने 

अपेर्क्षतप्रर्तर्ल आपूर्ता व्यवस्थणपनमण सुिणर हनेछ 

कणर्ान्वर्न गने र्नकणर्/ 

कणर्णालर् 

स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर् 

संचणलनप्रकृर्ण सबै सम्बखन्धत सरोकणरवणलण संस्थणहरूसाँग समन्वर् गरी प्रचर्लत र्नर्म अनुसणर 

गने 

संचणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 

स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

बिेट बणाँडर्णाँट सणमणर्िक र्वकणस मन्त्रणलर् मणर्ा त कणर्ाक्रम तथण बिेट स्वीकृत गरणई 

रु्र्नसेर् नेपणलबणट रकम मणग गरी कणर्ाक्रम संचणलन गनुापनेछ। बैठक भत्तण 

,र्खणिण, से्टशनरी, अन्य प्रचर्लत 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक कणर्ाक्रम संचणलनको र्वल तथण अन्य कणगिणतहरु,उपखस्थर्त 

 

7. कृर्ाकलापको नामः पाठेघरको मुखको क्यान्सर िांचको लार्ग VIA Set, Silicon 

Ring Pessary खररि  
 

कृर्णकलणप संकेतः २.७.५.५१ र्खचा र्शषाकः २२५२२  

 

पररचर् 

प्रिनन् उमेरकण मर्हलणहरुमण हने स्वणस्थ्य समस्यणहरु मधे्य पणठेघरको मुर्खको 

क्यणन्सर तथण आङ्ग र्खसे्न समस्यण मुख्य हो । पणठेघरको मुर्खको क्यणन्सर हन सके्न 

अवस्थणको पर्हचणन गरी समर्मण नै व्यवस्थणपन गनाको लणर्ग VIA Set र आङ्ग र्खसे्न 

समस्यण िर्टल हन बणट बचणउन Silicon ring pessary  र्खररदकण लणर्ग र्ो 

कृर्णकलणप रणखर्खएको हो । 

उदे्दश्य 
पणठेघरको मुर्खको क्यणन्सर हन सके्न अवस्थणको तथण आङ्ग र्खसे्न समस्यणको पर्हचणन 

गरी समर्मण नै व्यवस्थणपन गने 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल 
पणठेघरको मुर्खको क्यणन्सर हन सके्न अवस्थणको तथण आङ्ग र्खसे्न समस्यणको पर्हचणन 

गरी समर्मण नै आर्द र्नकणर्मण सेवण प्रदणनको लणर्ग पे्रषर् गररने 

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर् 
स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर् 

सञ्चणलन प्रकृर्ण 

र्स र्शषाकमण प्रणप्त रकमबणट पणठेघरको मुर्खको क्यणन्सर र आङ्ग र्खसे्न समस्यण 

सम्बन्धी िणाँच गनाको लणर्ग आवश्यक औषर्ि, उपकरर् तथण Silicon ring pessary 

प्रचर्लत र्नर्मणनुसणर प्रर्क्रर्ण पुरार्णर् र्खररद तथण र्वतरर् गना सर्कने छ ।  
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सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

बिेट बणाँडर्णाँट कणर्ाक्रम स्वीकृत गरणई संचणलन गने 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक र्खररद आदेश, र्वल भरपणई, सणमग्री दणखर्खलण प्रर्तवेदन ।  

 

8. कृर्ाकलापको नाम: र्न:रु्ल्क स्वास्थ्य सेवाका लार्ग औषर्ध खररि(स्वास्थ्य 

सेवा) 
 

कृर्णकलणप संकेतः ७.२.९.३ र्खचा र्शषाकः २७२१३ 

 

पररचर् 
नेपणलको संर्विणनले प्रत्यणभूत गररएको स्वणस्थ्य सेवण र्नःशुल्क पणउने नणगररकको 

अर्िकणर सुर्नर्ित गना र्ो कृर्णकलणप रणखर्खएको हो ।  

उदे्दश्य 

औषर्ि अभणव सृिनण हन नर्दर् नणगररकहरुलणर्ा र्न:शुल्क स्वणस्थ्य सेवण प्रवणहकण 

लणर्ग आवश्यक पने औषिी तथण सर्िाकल सणमग्री र्खररद गरी प्रभणवकणरी सेवण प्रवणह 

गने  

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल औषर्ि  उपलितण भर् प्रभणवकणरी  रूपमण स्वणस्थ्य सेवण प्रवणह भएको हनेछ 

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/ र्नकणर् 
स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर्  

सञ्चणलन प्रकृर्ण 

• र्न:शुल्क सूर्चकण औषिीहरुको वणर्षाक आवश्यक पररमणर् प्रके्षपर् गने 

• स्वीकृत र्खररद र्ोिनण बमोर्िम गुर्स्तरीर् औषिी र्खररद सुर्नर्ित गरेर प्रचर्लत 

ऐन/र्नर्मणवली अनुसणर र्खररद गरी स्टोरहरुमण रणखे्न । 

• मणग र आवश्यकतण भएको अवस्थणमण औषर्ि, औषर्ििन्य सणमग्री तथण सर्िाकल 

सणमग्रीको  व्यवस्थणपन गना सर्कने छ  

• र्खररद गररएको औषर्ि मणग गरेको स्वणस्थ्य संस्थणहरुमण र्वतरर् गने 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 

स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 
 

बिेट बणाँडर्णाँट 

स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर र्वर्नर्ोर्ित बिेटको पररर्िर्भत्र रहेर मणग तथण 

आवश्यकतण अनुसणर बिेट बणाँडर्णाँट गने 

स्वीकृतबिेटबणट औषिी र सर्िाकल सणमग्रीहरुकण लणर्ग बिेट बणाँडर्णाँट गरी 

प्रमुर्खबणट स्वीकृत गरणर् र्खररद गने 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक 
र्खररद प्रकृर्ण, दररेट, औषिीको र्ववरर्, गुर्स्तरको लेर्खणिोर्खण,र्खरीद आदेश तथण 

दणखर्खलण प्रर्तवेदन ।  

9. कृर्ाकलापको नाम:  र्िपन्न नागररक स्वास्थ्य सहर्ोग कार्िक्रम (स्वास्थ्य सेवा) 
 

कृर्णकलणप संकेत नं.२.७.२२.४३८ र्खचा र्शषाक२२५२२ 
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पररचर् नेपणल सरकणरले तोकेको ८ वटण घणतक रोगहरू (क्यणन्सर, मृगणौलण रोग, मुटु रोग, 

अल्जणर्मर, पणर्का न्सन्स, हेड र्न्यूरी, स्पणर्नर र्न्यूरी, र्सक्कलसेल एर्नर्मर्ण) बणट 

ग्रर्सत र्बपन्न र्बरणमीहरूलणर्ा उपचणरमण सहि पहच पुयणउन र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको 

हो । 

उदे्दश्य तोर्कएकण ८ वटण कडण रोगहरूबणट ग्रर्सत र्बपन्न र्बरणमीहरूलणर्ा उपचणरमण सहि 

पहच पुर्णाउने। 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल र्बपन्न र्बरणमीहरूलणर्ा उपचणरमण सहि पहंच भएको हनेछ । 

कणर्णान्वर्न गने 

र्नकणर्/कणर्णालर् 

स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर् 

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण • क्यणन्सर, मृगणौलण रोग, मुटु रोग, अल्जणर्मर, पणर्का न्सन्स, हेड र्न्यूरी, स्पणर्नर 

र्न्यूरी, र्सक्कलसेल एर्नर्मर्णकण र्बरणमी वण र्निको नणतण प्रमणर्र्त आर्न्तले 

हरेक स्थणनीर् तहको र्बपन्न औषर्ि उपचणर सर्मर्तको र्नर्ार् सर्हतको 

र्सर्णररस, नणगररकतण/िन्मदतणा, अस्पतणलको रोग र्नदणन तथण उपचणरको 

प्रमणर्र्त कणगिणत सर्हत र्नवेदन पेश गनुापने छ। 

• ररतपुवाक आएकण र्नवेदकहरूलणर्ा र्निको वण अस्पतणलमण रहेकण र्बरणमीको 

हकमण र्निको नणतण प्रमणर्र्त ब्यखिको हकमण तोर्कएको कणर्ार्बर्ि अनुसणर 

र्णतणर्णत र्खचा उपलि गरणउने । 

• क्यणन्सरकण र्बरणमीकण हकमण र्णतणर्णत र्खचा स्वणस्थ्य कणर्णालर्ले नै ब्यवस्थण गने। 

• सोको चौमणर्सक र्बवरर् सणमणर्िक र्वकणस मन्त्रणलर्मण पठणउने । 

सञ्चणलन गने अबर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 

र्नर्र्मत 

बिेट बणाँडर्णाँट स्वीकृत बिेटको पररर्िर्भत्र रही तोर्कए बमोर्िम र्णतणर्णत र्खचा रकम उपलि 

गरणउने ।  

सन्दभा सणमग्री स्वीकृत कणर्ार्बर्ि, प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक भपणार्, बैंक दणखर्खलण भौचर, आर्द र्बरणमीको कणगिणत । 

 

10. कृर्ाकलापको नाम: HMIS अनलाइन रेकर्ििङ तार्लम 

 

कृर्णकलणप संकेतः २.७.२२.४५६ र्खचा र्शषाकः२२५२२ 
 

पररचर् 

स्वणस्थ्य संस्थणहरुमण HMIS Tool हरुको बैकखिक व्यवस्थणकण लणर्ग 

अनलणर्नमण रेकर्डाङ्ग गने कणर्ा महत्वपूर्ा भएकणले र्वद्रु्तीर् स्वणस्थ्य सूचनण 

प्रर्णर्ललणई थप सुदृढ गनाकण लणर्ग र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो। 

उदे्दश्य 
स्वणस्थ्य संस्थणहरूमण भएको सेवण प्रवणहलणर्ा अनलणर्न प्रर्णर्लमण अर्भलेर्ख 

गरी मणर्सक रूपमण अनलणर्नबणट नै प्रर्तवेदन तर्णर गने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल  र्वद्रु्तीर् स्वणस्थ्य सूचनण प्रर्णर्ल मणर्ा त अर्भलेर्ख तथण प्रर्तवेदन र्नर्र्मत 
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हने । 

कणर्णान्वर्न गने कणर्णालर् र 

र्नकणर्  
स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर् । 

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण 

१. र्स कणर्ाक्रममण रहेको बिेटबणट प्रदेश अन्तरगतकण केही संस्थणहरूमण 

र्वद्रु्र्तर् स्वणस्थ्य सूचनण अर्भलेर्ख प्रर्णलीको पणर्लट रूपमण सुरूवणत 

गनाकण लणर्ग स्वणस्थ्य संस्थणहरू छनणौट गने । 

२. आवश्यकतणनुसणरकण सणमग्री र्खररद गरर संस्थणहरूमण र्वतरर् गने । 

३. IT र्वज्ञ तथण संस्थण संग समन्वर् गरी र्वद्रु्र्तर् स्वणस्थ्य सूचनण अर्भलेर्ख 

प्रर्णली चलणउनको लणर्ग सफ्टवेर्र र्खररद गने । 

४. स्वणस्थ्य संस्थणहरूमण कणर्ारत स्वणस्थ्य कर्माहरूलणर्ा EHIRS सम्बन्धी 

तणर्लम व्यवस्थण गने । 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

बिेट वणाँडर्णाँड 
आर्थाक र्नर्मको पररर्ि र्भत्र रही अवश्यकतण अनुसणर बिेट र्खचा गररने छ 

। 

सन्दभा सणमणग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक 
छनोट भएकण स्वणस्थ्य संस्थणहरूमण र्वद्रु्र्तर् स्वणस्थ्य सूचनण अर्भलेर्ख 

प्रर्णली प्रर्ोग भर्रहेको हनेछ । 

 

11. कृर्ाकलापको नामः स्वास्थ्य र्र्क्षा तथा सूचनामूलक सामग्री छपाइि तथा 

प्रकार्न  
 

कृर्णकलणप संकेत नं.२.७.२२.३९३ र्खचा र्शषाक २२५२२ 

 

पररचर् स्वणस्थ्य र्शक्षण सणमग्रीको मणध्यमबणट स्वणस्थ्य सम्बन्धी सूचनणहरु प्रवणह गरी 

समुदणर्मण स्वणस्थ्यकण र्वर्भन्न र्वषर्हरुबणरे िणनकणरी मणर्ा त ज्ञणन अर्भवृखद्ध गरी 

व्यवहणरमण सकणरणत्मक पररवतान ल्यणउन र्वर्भन्न मणध्यमहरुबणट स्वणस्थ्य सम्बन्धी 

सने्दशहरु प्रवणह गना, स्वणस्थ्य सम्बन्धी सूचनण तथण र्वज्ञणपनहरु र्वर्भन्न पत्रपर्त्रकणहरु 

र श्रव्य/दृष्य मणध्यमबणट र्दन र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो। 

उदे्दश्य • बणनी व्यवहणरलणई ध्यणनमण रणर्खी र्बर्भन्न स्थणर्नर् भणषण मणर्ा त स्थणर्नर् स्वणस्थ्य 

समस्यणको आवश्यकतण अनुसणर स्थणर्नर् सञ्चणर मणध्यमहरुबणट आमसमुदणर्मण 

स्वणस्थ्य सम्बन्धी िणनकणरीमूलक सने्दशहरु प्रवणह गने  

• स्थणनीर् सञ्चणरको मणध्यमबणट सणमणर्िक व्यवहणर पररवतानकण सूचनण प्रसणरर् 

गरी स्वणस्थ्य सम्बन्धी ज्ञणन, िणरर्ण र व्यवहणर पररवतान गने र उपलव्ि स्वणस्थ्य 

सेवणको उपभोग गना अर्भपे्रररत गने  

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल • सरकणरद्वणरण उपलि गरणउने स्वणस्थ्य सेवणहरुको अर्िकतम उपर्ोग हने  

• स्वणस्थ्य सम्बन्धी व्यवहणर पररवतान भई स्वस्थ िीवन शैली अपनणर्एको हनेछ 

• स्वणस्थ्य सम्बन्धी सने्दशमूलक सणमग्रीहरु आम नणगररक सम्म पुगे्न  
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कणर्णान्वर्न गने 

र्नकणर्/कणर्णालर् 
स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर् 

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण • सूचनण प्रसणरर्कण मणध्यमहरु एर्.एम. प्रसणरर्, Hoarding Board, 

टेर्लर्भिन प्रसणरर्, सणंसृ्कर्तकप्रर्ोिन, Documentary सडक 

नणटक,उत्पणदन तथण प्रदाशनी, Electric Display, Wall Painting, छणपण तथण 

पत्रपर्त्रकण, र्वद्यणलर् स्वणस्थ्य र्शक्षण, खस्टकर, पम्पलेट, पोष्टर, र्लफे्लट, र्टसटा, 

यणकेट, क्यणप, आर्द र्वर्भन्न िणनकणरी मूलक सणमग्री आवश्यकतण अनुसणर 

उत्पणदन/प्रकणशन/छपणई गरी र्वतरर् गररनेछ । 

सञ्चणलन गने अबर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

बिेट बणाँडर्णाँट • कणर्णालर् प्रमुर्खबणट कृर्णकलणप, बिेट बणाँडर्णाँट र से्पर्सर्र्केशन स्वीकृत गरणई 

आबश्यकतण अनुसणर स्वणस्थ्य र्शक्षण सणमग्री उत्पणदन/प्रकणशन/छपणई गरी र्खचा  

गने  

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक कणर्ा सम्पन्न प्रर्तवेदन  

 

12. कृर्ाकलापको नामः स्वास्थ्य सम्बन्धी कृर्ाकलापहरुको एकीकृत कार्िस्थल 

अनुर्र्क्षण, सुपररवेक्षण,अनुगमन,मुल्याङ्कन  
 

कृर्णकलणप संकेत नं.: २.७.५.३२ र्खचा र्शषाक २२५२२ 

 

पररचर् प्रदेश सरकणर र स्थणनीर् तहबणट संचणलन गररएकण स्वणस्थ्य सम्बन्धी 

कृर्णकलणपहरुको  सहर्िकरर्, समन्वर्, र्नर्र्मत अनुगमन, पृष्ठपोषर्, 

सुपररवेके्षर्कण लणर्ग र्ो कृर्णकलणप रणखर्खएको छ । 

उदे्दश्य र्नर्र्मत आवर्िक अनुर्शक्षर्,अनुगमन, सुपररवेक्षर् गने   

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल स्वणस्थ्यकण सूचकहरुमण अपेर्क्षत सुिणर हने 

कणर्णान्वर्न गने 

र्नकणर्/कणर्णालर् 
स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर् 

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण अनुगमन कणर्ार्ोिनण र्नमणार् गरी स्वीकृत गरणर्, कणर्ाक्रमहरु (र्खोप, महणमणरी, 

प्रकोप, सुरर्क्षत मणतृत्व, पोषर्, बणलरोग, कीटिन्य, औलो, कणलणिणर, तथ्यणकं, 

िनसङ््गख्यण, आरु्वेद, क्षर्रोग, एच.आई.भी., कुष्ठरोग, मणनर्सक स्वणस्थ्य, नसने रोग, 

श्वणसप्रश्वणस, सणमुदणर्र्क र्कणर्, बर्थाङ्ग सेन्टर, प्रर्ोगशणलण) आर्द समेतको अनुगमन 
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सुपररवेक्षर् मुल्यणंकन गरी प्रमुर्ख समक्ष प्रर्तवेदन पेश गने । 

अनुगमन पिणत सोको सर्मक्षण गने । 

सञ्चणलन गने अबर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

बिेट बणाँडर्णाँट आवश्यकतण अनुसणर । 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक कणर्ाक्रम सम्पन्न प्रर्तवेदन,अनुगमन प्रर्तवेदन आर्द  

 

13. कृर्ाकलापको नाम : कमु्यटर/र्प्रन्टर/फोटोकपी मेर्र्न लगार्तका सामग्रीहरु 

ममित 

 

कृर्णकलणप संकेतः२.३.२.५ र्खचा र्शषाकः  २२२२१ 

 

पररचर् 

कणर्णालर्बणट चुस्त र दुरुस्त रुपमण सेवण प्रवणहकण लणर्ग कमु्यटर, र्प्रन्टर, र्ोटोकपी 

मेर्शन लगणर्तकण उपकरर्को ममात तथण सम्भणरकण लणर्ग र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको 

हो । 

उदे्दश्य कणर्णालर् संचणलनमण आवश्यक उपकरर्हरु सुचणरु रुपले चलेको  सुर्नर्िततण गने ।  

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल गुर्स्तरीर् स्वणस्थ्य सेवण प्रवणह भएको हनेछ । 

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर् 
स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर् 

सञ्चणलन प्रकृर्ण प्रचर्लत र्खररद ऐन र र्नर्म(संशोिन सर्हत)बणट ममात गने 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
तोर्कएको चौमणर्सक  

बिेट बणाँडर्णाँट कणर्ार्ोिनण स्वीकृत गरणई लणगत अनुमणन गरी सणमग्रीहरुको ममात सम्भणर गने । 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक कणर्णालर्कण कमु्यटर, र्प्रन्टर, र्ोटोकपी मेर्शन सूचणरु रुपले संचणलन भएको  
 

14. कृर्ाकलापको नामः प्रिेर् आकखिक स्वास्थ्य (PHEOC) सञ्चालन खचि 
 

कृर्णकलणप संकेतः२.७.२२.८८ र्खचा र्शषाकः  २२५२२ 

 

पररचर् 
प्रदेश स्वणस्थ्य आकखिक केन्द्रको प्रशणसर्नक एवं सणमणन्य संचणलन र्खचाको लणर्ग र्ो 

कृर्णकलणपमण बिेट व्यवस्थण गररएको हो । 

उदे्दश्य प्रदेश आकखिक केन्द्रको र्नर्र्मत कणर्ा सुचणरु रणख्नु ।  

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल 
केन्द्रको र्नर्र्मत संचणलन, स्वणस्थ्य आपतकणर्लन अवस्थणमण, सूचनण व्यवथणपन र 

प्रर्तकणर्ामण सहर्ोग पुगे्न ।  
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कणर्णान्वर्न गने र्नकणर् स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर् 

सचणलन प्रकृर्ण PHEOC संचणलन व्यवस्थणपनकण लणर्ग र्ो रकम र्खचा हनेछ ।  

सञ्चणलन गने अबर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

 

बिेट बणाँडर्णाँट 
आवश्यकतण अनुसणर बिेट बणाँडर्णाँट गरी संचणलन गने ।  

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक कणर्णालर् र्नर्र्मत संचणलन भएको  

 

15. कृर्ाकलापको नामः औषर्ध ढुवानी तथा अन्य िािा  

 

कृर्णकलणप संकेतः२.७.२२.१०१ र्खचा र्शषाकः  २२५२२ 

 

पररचर् 

औषर्ि तथण औषर्ििन्य सणमग्रीहरु, र्खोप तथण र्खोपिन्य सणमग्रीहरु र अन्य स्वणस्थ्य 

सणमग्रीहरु Supply Chain Management, Cold Chain Maintain गरी सुरर्क्षत रुपमण 

गन्तव्यसम्म ढुवणनी गना र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो। 

उदे्दश्य प्रदेश अन्तगातकण स्वणस्थ्य संस्थणहरु सम्म ढुवणनी गने। 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल 
स्वणस्थ्य संस्थणहरुमण औषिी तथण औषिी िन्य सणमग्रीहरुको र्नर्र्मत आपूती भएको 

हनेछ । 

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर् 
स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर् 

सञ्चणलन प्रकृर्ण 
र्नदेशनणलर्बणट र्िल्लणको स्टोरसम्म आवश्यकतण अनुसणर औषर्ि तथण औषर्ििन्य 

सणमग्रीहरु र्खोप, र्खोपिन्य सणमग्री सणथै अन्य स्वणस्थ्य सणमग्री ढुवणर्न गने।  

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
आवश्यकतण अनुसणर 

बिेट बणाँडर्णाँट ढुवणनी‚ दै.भ्र.भ. आर्दकण लणर्ग र्खचा र्वर्नर्ोिन गने 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक 
समर् समर्मण औषर्ि औषर्ििन्य सणमग्रीहरु र्खोप र्खोपिन्य सणमग्रीहरु पुगेको 

ह.र्ण., दणर्खीलण प्रर्तवेदन  

 

16. कृर्ाकलापको नाम: प्रिेर् स्तरका कार्ािलर्हरूको िार्षिक प्रर्तवेिन तर्ारी र 

छपाइ 
 

कृर्णकलणपसंकेतः २.७.२२.८४ र्खचार्शषाकः २२५२२ 
 

पररचर् 

स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर्को गत आ.व. मण सञ्चणर्लत कृर्णकलणप, उपलिी, समस्यण 

र  सुझणवहरू समेर्टएको वणर्षाक प्रर्तवेदन तर्णरी एवं प्रकणशन गना र्ो कणर्ाक्रम 

रणखर्खएको हो। 

उदे्दश्य वणर्षाक प्रर्तवेदन तर्णरी र छपणर् गने 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल आगणमी र्ोिनण, कणर्ाक्रम र र्नर्ार् प्रकृर्णमण सूचनण एवं तथ्यणंकको प्रर्ोग भै स्वणस्थ्य 
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सेवणमण सुिणर आउने। 

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर् 
 स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर् 

सञ्चणलनप्रकृर्ण 
तर्णरी बैठक, कणर्ा बणाँडर्णाँड, र्वषर्गत प्रर्तवेदन तर्णरी, समन्वर् बैठक, समणर्ोिन 

र कोटेशन मणर्ा त छपणर्। 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 

स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

 

बिेट बणाँडर्णाँट बैठक, पणररश्रर्मक, छपणर् र र्वतरर् आर्द र्खचा 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक वणर्षाक प्रर्तवेदन तर्णर 
 

17. कृर्ाकलापको नामः स्वास्थ्यकमीहरूका लार्ग संक्रमण रोकथाम तथा र्नर्न्त्रण 

सम्बन्धी क्षमता अर्िवृखि तार्लम 
 

कृर्णकलणप संकेतः २.७.२२.४०७ र्खचा र्शषाकः २२५२२ 

 

पररचर् 

स्वणस्थ्यकमीहरूलणर्ा हनसके्न संक्रमर् िोखर्खमलणर्ा कम गरी र्नर्र्मत स्वणस्थ्य 

सेवण सुचणरू गना स्वणस्थ्यकमीहरूको संक्रमर् रोकथणम सम्बन्धी क्षमतण अर्भवृखद्ध 

गनुा आवश्यक रहेकोले र्स तणर्लम कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो । 

उदे्दश्य 
स्वणस्थ्यमण कणर्ारत कमाचणरीहरूलणर्ा संक्रमर् रोकथणम सम्बन्धी क्षमतण अर्भवृर्द 

तणर्लम र्दनु । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल 
स्वणस्थ्यमण कणर्ारत कमाचणरीहरूलणर्ा संक्रमर् रोकथणम तणर्लम र्लर् आ-आफ्नो 

स्वणस्थ्य संस्थणमण गुर्स्तरीर् स्वणस्थ्य सेवण र्नर्र्मत भएको हनेछ । 

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर् 
स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर्, सुरे्खत 

सञ्चणलन प्रकृर्ण 
संक्रमर् रोकथणम र्नदेर्शकण अनुसणर र्बर्भन्न र्िल्लण तथण पणलीकणकण स्वणस्थ्यमण 

कणर्ारत कमाचणरीहरूलणर्ा तणर्लम आर्ोिनण गरी सञ्चणलन गने । 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर । 

बिेट बणाँडर्णाँट 

कर्णाली प्रदेश सरकणरको कर्णाली प्रदेश र्खचा मणपदण्ड र्नदेर्शकण २०७५ मण रही 

स्वीकृत बिेटको पररर्िर्भत्र रही मणग तथण आवश्यकतण अनुसणर बणाँडर्णाँट गरी 

प्रर्क्रर्ण अगणर्ड बढणउने। 

सन्दभा सणमग्री 
संक्रमर् रोकथणम र्नदेर्शकण तथण Power point, र्नदेर्शकण अनुसणरकण तणर्लम 

सणमग्रीहरू, प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक कणर्ाकमा सम्पन्नको प्रर्तवेदन 

 

18. कृर्ाकलापको नाम:महामारी व्यवस्थापनको लार्ग िफर स्टक सामग्री खररि 

 

कृर्णकलणप संकेतः२.७.२२.९२ र्खचा र्शषाकः  २२५२२ 
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पररचर् 

भौगणर्लक र्बर्बितण तथण मौसम पररवतान भैरहने कर्णाली प्रदेशमण उपरु्ि सणिन 

श्रोतको अभणवकण सणथै सम्भणर्वत महणमणरीको िोखर्खम रर्हरहने खस्थर्तको 

पुवणानुमणन गरी आवश्यकतण भएकण स्थणनहरुको सूची तर्णर पणरी सम्भणर्बत 

महणमणरीिन्य संक्रणमक रोगहरुको उपचणर तथण ब्यबस्थणपनकण लणर्ग र्ोिनण बनणई 

प्रदेश, र्िल्लण र पणर्लकणस्तरमण तोर्कएको औषिी तथण अन्य सणमग्री र्नर्मणनुसणर 

र्खररद गना र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो । 

उदे्दश्य 
Public Health Risk and Emergency को आिणरमण र्िल्लणस्तरको र्बपद् 

प्रर्तकणर्ा र्ोिनण र स्वणस्थ्य तथण पोषर् ईकणईको प्रर्तकणर्ा र्ोिनण अनुसणर गने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल सम्भणर्वत महणमणरी रोकथणम तथण र्नर्न्त्रर्मण सहर्ोग पुगे्नछ । 

कणर्णान्वर्न गने र्नकणर् स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर् । 

सचणलन प्रकृर्ण 
बर्र स्टककण लणर्ग आवश्यक सणमग्रीहरुको सूर्च तर्णर गरी स्वीकृत गरणई सो 

को आिणरमण बिेटको आकणर हेरी र्नर्मणनुसणर र्खचा गनुापने । 

सञ्चणलन गने अवर्ि 

र अनुमणर्नत र्मर्त 
आवश्यकतण अनुसणर  

बिेट बणाँडर्णाँट 

स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर र्वर्नर्ोर्ित बिेटको पररर्िर्भत्र रहेर मणग तथण 

आवश्यकतण अनुसणर बिेट बणाँडर्णाँट गने। 

स्वीकृत बिेटबणट औषिी तथण अत्यणवश्यक सणमग्रीहरुकण लणर्ग बणाँडर्णाँट गरी 

सम्बखन्धत प्रमुर्खबणट स्वीकृत गरणर् र्खररद गने 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक र्खररद ईकणर्को र्नर्ार् ,दणखर्खलण प्रर्तवेदन तथण हस्तणनतरर् प्रर्तवेदन 

 

19. कृर्ाकलापको नाम: स्वास्थ्य सम्बन्धी र्वर्िन्न र्िवसहरु 
 

कृर्णकलणप संकेतः २.७.२५.३०६ र्खचा र्शषाकः २२५२२ 

 

पररचर् 

महत्वपूर्ा र्दवसहरु मणर्ा त िनचेतनण स्थणनीर् स्तर सम्ममण रै्लणर्ा  स्वणस्थ्य सम्बन्धी 

सकणरणत्मक सोचको र्वकणस गरी स्वस्थ िीवनशैलीलणर्ा बढणवण र्दन र्ो कणर्ाक्रम 

रणखर्खएको छ। 

उदे्दश्य स्वणस्थ्य र्शक्षणको महत्व िनस्तर सम्म पुर्णाई िनचेतनण स्थणनीर् स्तरसम्म पुर्णाउने ।  

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल व्यवहणरमण पररवतान भर् दैर्नक िीवनशैलीमण सकणरणत्मक सोचको र्वकणस हने ।  

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/ र्नकणर् 

स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर् 

 

सञ्चणलन प्रकृर्ण 

• र्दवस मनणउनु पुवा आवश्यकतण अनुसणर बैठक बसी संचणलन र्ोिनण 

वनणउनुपनेछ  

• स्वणस्थ्य सम्बन्धी र्वर्भन्न  र्दवसहरू (स्तनपणन सप्तणह, आरु्वेद र्दवस, 

आर्ोर्डन मर्हनण स्वणस्थ्य र्दवस, क्षर्रोग र्दवस, नर्साङ्ग र्दवस, पररवणर 

र्नर्ोिन र्दवस, र्वश्व क्यणन्सर र्दवस, कुष्ठरोग र्दवस, औलो र्दवस, िनसंख्यण 

र्दवस, एड्स र्दवस आर्द) सचेतनणमूलक कृर्णकलणपहरु संचणलन गने 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
प्रथम, दोस्रो र तेस्रो चौमणर्सक 

बिेट बणाँडर्णाँट र्दवस संचणलनकण लणर्ग स्वीकृत बिेटको पररर्ि र्भत्र रही आवश्यकतण अनुसणर 
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बणाँडर्णाँट गरी र्खचा गना सर्कनेछ 

सन्दभा सणमग्री 
स्वणस्थ्य र्दवससंग आर्द पोस्टर, पम्पलेट, रणर्ष्टर र् तथण अन्तरणार्ष्टर र् नणरणहरु, प्रचर्लत 

कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक दस्तणवेिहरू, सहभणगीको र्ववरर्, बैठककण र्नर्ार्हरू ,कणर्ाक्रम सम्पन्न प्रर्तवेदन 

 

20. कृर्ाकलापको नाम: मुगु, हुम्ला, कार्लकोट, िैलेख र िािरकोट अस्पतालमा 

KMC सेवा सुढृढीकरणको लार्ग सहर्ोग (मातृ तथा नवर्र्रु् स्वास्थ्य ) 
 

कृर्णकलणप संकेतः २.७.२२.४६४ र्खचा र्शषाकः २२५२२ 

 

पररचर् नेपणलमण कम तौल भई िखन्मने नवर्शशुको सन्ख्यण उच्च र अन्य प्रदेशको तुलनणमण  

मिेस प्रदेश्, लुखम्बनी र कर्णार्लमण कम तौल िखन्मनेको सन्ख्यण बढी नै छ । र्सरी 

कम िन्म तौल भएकण बच्चणहरुको िन्ममण अत्यणर्िक बणल मृतु्यदर भएको पणर्न्छ । 

समर् अगणवै र कम िन्म तौल बणट हने र्शशुको मृत्य दर लणई घटउन को लणर्ग 

अस्पतणलहरुमण के.एम.सी. सेवणको सुरुवणत गनाकण लणर्ग र्ो र्क्रर्णकलणप रणखर्खएको 

छ। 

उदे्दश्य कम िन्म तौल बणट हने र्शशुको मृत्य दर लणई घटणउने 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल मुगु, हम्लण, कणर्लकोट, दैलेर्ख, िणिरकोट अस्पतणलहरुमण के.एम.सी. सेवणको र्बस्तणर 

र सुदृर्ढकरर् भएको हनेछ 

कणर्ान्वर्न गने 

र्नकणर्/ कणर्णालर् 

स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर् 

 

संचणलन प्रकृर्ण के एम सी को लणगी आवश्यक उपकरर् रु्र्नसेर्ले उपलि गरणउने छ र समबखन्धत 

अस्पतणलमण सो को लणणगी तोर्कएको करानर वण कोठण ममात सम्भणरको लणगी प्रदेश 

स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर्बणट मणर्ा त रकम र्बर्नर्ोिन हनेछ । 

संचणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 

बिेट प्रणप्त भएको र्मर्तले ६ मर्हनण र्भत्रमण 

बिेट बणाँडर्णाँट प्रदेश स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर्बणट बिेट तथण कणर्ाक्रम बनणई सणमणर्िक र्बकणस 

मन्त्रणर्लर् मणर्ा त रु्र्नसेर् नेपणलमण मणग गनुापनेछ । र्सरी बिेट बणाँडर्णाँट गनाको 

लणर्ग प्रचर्लत र्नर्म तथण मणपदण्डहरु लणई आिणर मणनु्न पनेछ 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक के.एम.सी सेवण सुरुवणत तथण सेवणको अर्भलेर्ख, मणर्सक प्रर्तवेदन  
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21. कृर्ाकलापको नाम: प्रिेर् तहमा Kangarro Mother Care (KMC) सम्बन्धी 

तार्लम तथा अर्िमुखीकरण  

कृर्णकलणप संकेतः २.७.२२.४६५ र्खचा र्शषाकः २२५२२ 

 

पररचर् अवर्ि नपुगी िने्मकण, कमतौल भएकण र र्शतणङ्ग भएर मृतु्य हने नविणत र्शशुलणई 

बचणउने उदे्दश्यले तर्णर भएको  मणर्णको अंगणलो (Kangaroo Mother Care) 

र्नदेर्शकण बमोर्िम  प्रदेशस्तरमण अर्भमुर्खीकरर् कणर्ाक्रम गररने छ। । 

उदे्दश्य प्रदेशमण अबखस्थत प्रणदेर्शक, र्िल्लणतहकण अस्पतणलमण कणम गने स्वणस्थ्यकमीको 

मणर्णको अंगणलो सम्बन्धी ज्ञणन र्सप िणरर्णमण अर्भबृर्दा  गने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल प्रदेशमण अवखस्थत संर्घर्, प्रणदेर्शक, र्िल्लण र तथण स्थणर्नर् तहकण अस्पतणलमण 

कणम गने  र्चर्कत्सक तथण स्वणस्थ्यकमीको मणर्णको अंगणलो (Kangaroo Mother 

Care) सम्बखन्ध ज्ञणन, र्सप र िणरर्णमण अर्भवृखद्ध भर् अवर्ि नपुगी िने्मकण र 

र्शतणङ्ग भएर मृतु्य हने नविणत र्शशुको मृतु्यदरमण कर्म भएको हनेछ। 

कणर्ान्वर्न गने र्नकणर्/ 

कणर्णालर् 

स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर् 

 

संचणलन प्रकृर्ण लर्क्षत समूहः  

प्रदेशमण अवखस्थत तोर्कएकण संर्घर्, प्रणदेर्शक, र्िल्लण तथण स्थणर्नर् तहकण 

अस्पतणलमण कणम गने स्वणस्थ्यकमीहरु (र्चर्कत्सक नसाहरू तथण स्वणस्थ्यकमीहरू) 

तार्लम अवर्ध: २ र्िन 

सञ्चालनर्वर्धः 

• प्रदेशमण अवखस्थत तोर्कएकण अस्पतणलकण SNCU/NICU र प्रसुर्त स्यणहणर 

(Postnatal Ward/ labour Room) मण कणर्ारत सेवण प्रदणर्कहरूलणई 

र्वर्नर्ोर्ित बिेटको पररर्ि र्भत्र रहेर सहभणगी गरणउनु पने छ। विेटको 

पररर्ि र्भत्र रर्ह एक वण बढी ब्यणच तणर्लम / अर्भमुर्खीकरर् संचणलन गना 

सर्कनेछ l  

• र्ो कणर्ाक्रम संचणलनकण लणर्ग KMC को प्रर्शक्षक प्रर्शक्षर् तणर्लम र्लएकण 

स्वणस्थ्यकमीहरूलणर्ा सहिकतणाको रूपमण पररचणलन गनुा पनेछ l 

• IMNCI तथण नविणत र्शशु सम्बखन्ध कणम गने सहर्ोगी संस्थणहरुलणई पर्न 

कणर्ाक्रममण सहिकतणा तथण सहभणगी गरणउन सर्कनेछ । 

• सो कणर्ाक्रम संचणलनकण लणर्ग पररवणर कल्यणर् महणशणर्खणले र्नदेर्शकण, 

power point प्रसु्ततीकरर् र तणर्लम संचणलन तणर्लकण उपलि गरणउने 

छ। 
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संचणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 

बिेट प्रणप्त भएको र्मर्तले ६ मर्हनण र्भत्रमण 

बिेट बणाँडर्णाँट प्रदेश स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर् बणट बिेट तथण कणर्ाक्रम बनणई रु्र्नसेर् नेपणलमण 

मणग गनुापनेछ । र्सरी बिेट बणाँडर्णाँट गनाको लणर्ग प्रचर्लत र्नर्म तथण 

मणपदण्डहरु लणई आिणर मणर्न तणर्लम तथण अर्भमुर्खीकरर् कणर्ाक्रम संञ्चणलन गने 

गनुापदाछ । 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक कणर्ाक्रम सम्पन्न प्रर्तवेदन,र्बल भपणार्ा   

 

22. कृर्ाकलापको नाम: भ्याखिन स्टोर र सव-स्टोरका फोकल पसिनहरुलाइि  

Revised EVM / SOP अध्यावर्धक र क्षमता अर्िवृखि 
 

कृर्णकलणप संकेत नं.: 2.7.22.4७५ र्खचा र्शषाक: 22522 

 

पररचर् र्खोपको गुर्स्तरीर्तणको लणर्ग कोल्डचेन र र्सको भण्डणरर् र्वर्ि उर्चत 

हनुपछा ।र्सको लणर्ग भ्यणखिन स्टोर र सव-स्टोरकण र्ोकल पसानहरुको 

अर्भमुखर्खकरर् गरी क्षमतण र्वकणस गना र्ो कृर्णकलणप रणखर्खएको हो । 

उदे्दश्य भ्यणखिन स्टोर र सव-स्टोरकण र्ोकल पसानहरुको EVM/ SOP मण क्षमतण 

अर्भवृखद्ध गनुा 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल भ्यणखिन स्टोर र सव-स्टोरकण र्ोकल पसानहरुको EVM/ SOP मण क्षमतण 

अर्भवृखद्ध भर् सबै भ्यणखिन स्टोर र सव-स्टोरको व्यस्थणपन सुदृढ हनेछ 

कणर्ान्वर्न गने र्नकणर्/ 

कणर्णालर् 

स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर् 

संचणलन प्रकृर्ण सणमणर्िक र्वकणस मन्त्रणलर्मणर्ा त बिेट स्वीकृत गरी प्रचर्लत र्नर्म र 

मणपदण्डको अर्िनमण रही संचणलन गने 

संचणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 

स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

बिेट बणाँडर्णाँट सणमणर्िक र्वकणस मन्त्रणलर् मणर्ा त कणर्ाक्रम तथण बिेट स्वीकृत गरणई रु्र्नसेर् 

नेपणलमण रकम मणग गरी कणर्ाक्रम संचणलन गनुापनेछ 

दैर्नक भ्रमर् भत्तण ,र्खणिण, से्टशनरी, हल भणडण , अन्य प्रचर्लत 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 
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अनुगमन सूचक कणर्ाक्रम संचणलनको र्वल तथण अन्य कणगिणतहरु कणर्ाक्रम सम्पन्न 

प्रर्तवेदन,उपखस्थर्त 

 

23. कृर्ाकलापको नाम: प्रिेर् स्तरमा नवर्र्रु् स्वास्थ्य र्ोिना तथा सर्मक्षा गोष्ठी 
 

कृर्णकलणप संकेत नं.: २.७.२२.४६८ र्खचा र्शषाक: २२५२२ 

 

 

पररचर् नेपणलमण नवर्शशु मृतु्यदर उच्च छ । र्शशु िने्मपर्छ उसको स्यणहणर मणपर्णाप्त ध्यणन 

नपुग्दण कर्तपर् र्शशुहरु िने्मको १ घण्टण र्भतै्र मृतु्य हने गरेको पणर्न्छ । र्नसणखिएर 

िखन्मएकण र्शशुहरुको समर्मणनै व्यवस्थणपन नहनु, औषर्ि तथण अन्य उपकरर्को 

अभणव, समुदणर् तथण स्वणस्थ्यचौकी स्तरमण उपरु्ि पे्रषर् प्रर्णली नहनु, र्ोिनण 

आर्दको अभणव गुर्स्तररु्त्त नवर्शशु स्वणस्थ्य उपचणर तथण व्यवस्थणपन के्षत्रकण 

चुनौतीहरुलणई समणिणनकण लणर्ग र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको छ  । 

उदे्दश्य प्रदेशभरी नविणत र्शशु स्वणस्थ्य के्षत्रमण भए गरेकण कणर्ाहरुको सर्मक्षण गने र आएकण 

प्रर्तर्ल र्वशे्लषर् गरर आगणमी र्दनको लणर्ग र्ोिनण वनणउने 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल र्स कणर्ाक्रम मणर्ा त र्वरणमी वच्चणको उपचणर, समर्मण नै गररने पे्रषर्, िखन्मने 

र्वर्तकै गररने स्यणहणर, र्न:शुल्क नवर्शशु उपचणर, नवर्शशुमण सम्भणर्वत 

व्यणके्टररर्णको गखम्भर संक्रमर्को उपचणर व्यवस्थणपन तथण भएगरेकण कणर्ा प्रगर्तको 

िणनकणरी हने र आगणमी र्दनको लणर्ग मणगा प्रशस्त भई कणर्ा र्ोिनण र्नमणार् हनेछ 

कणर्ान्वर्न गने 

र्नकणर्/ कणर्णालर् 

स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर् 

संचणलन प्रकृर्ण स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर्बणट र्वसृ्तत कणर्ाक्रम बनणई सणमणर्िक र्बकणस 

मन्त्रणलर्बणट स्वीकृत गरणई रु्र्नसेर् नेपणलसंग रकम मणग गरी कणर्ाक्रम संचणलन 

गनुापनेछ 

संचणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 

आर्थाक वषा र्भत्र तथण बिेट प्रणप्त भएको र्मर्तले ६ मर्हनण र्भत्रमण 

बिेट बणाँडर्णाँट प्रचर्लत र्नर्म तथण मणपदण्डको अर्िनमण रही बिेट बणाँडर्णाँट तथण पररचणलन गने। 

दै. भ्र. भत्तण ,र्खणिण, से्टशनरी, अन्य प्रचर्लत 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक कणर्ाक्रम संचणलनको कणगिणतहरु, कणर्ाक्रम सम्पन्न प्रर्तवेदन, अन्य प्रचर्लत 

सुचणंकहरु 
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24. कृर्ाकलापः मातृ तथा पेररनेटल मृतु्य र्नगरानी तथा प्रर्तकार्ि ( MPDSR ) 

कार्िक्रमको  सर्मक्षा  गोर्ष्ठ 
 

कृर्णकलणप संकेतः२.७.२२.४६६ र्खचा र्शषाकः  २२५२२ 

 

पररचर् 

मणतृ तथण पेररनेटल मृतु्य कणर्ाक्रमको पर्हचणन गने सुर्चर्तकरर् तथण मृतु्यको 

तथ्यणकंको समीक्षण गने र समीक्षणबणट प्रणप्त भएक सुझणवहरु बमोर्िम आगणमी 

र्दनमण मणतृ तथण पेररनेटल मृतु्य तथ्यणकंको गुर्स्तर बढणउनकण लणर्ग र्नरन्तर रुपमण 

सर्भालेन्स र प्रर्तकणर्ा आवश्यक रहेको हाँदण र्ो कणर्ाक्रमकण लणर्ग बिेट र्वर्नर्ोिन 

गररएको छ । 

उदे्दश्य 

MPDSR संचणलनको अनुभव र्सकणई तथण कणर्ाक्रम संचणलनमण आर्परेकण समस्यण 

एक आपसमण छलर्ल गरी आर्परेकण समस्यण समणिणनकण उपणर्हरुको पर्हचणन 

भर् प्रभणवकणरी रुपले र्नरन्तरतण हने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल 

अस्पतणल तथण समुदणर्  तहमण हने सबै मणतृ तथण पेररनेटल मृतु्यको पर्हचणन, 

सुर्चर्तकरर् तथण समीक्षण भै आगणमी र्दनमण त्यसै्त प्रकृर्तको अरु मृतु्य हननर्दन 

गुर्स्तर सुिणरकण कणर्ा संचणलन गरर मणतृ तथण पेररनेटल मृतु्य कम भएको हनेछ l 

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/ र्नकणर् 
स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर् 

सञ्चणलन प्रकृर्ण 

MPDSR कणर्ाक्रम संचणलन गरररहेकण अस्पतणलहरुबणट Obstetrician, 

Pediatrician, Nursing-In charge (Labour ward/ Pediatric ward), Medical 

Recorder) गरर प्रते्यक अस्पतणलबणट ३ िनण तथण र्िल्लणकण प्रमुर्ख, MPDSR 

र्ोकल पसान तथण तथ्यणकं सहणर्क/अर्िकृतको सहभणगी गरणर्ा २ र्दनको समीक्षण 

संचणलन गनुा पदाछl  

समीक्षण संचणलनको लणर्ग प्रर्शक्षकको रुपमण आवश्यकतण अनुसणर  प्रदेशको 

सणमणर्िक र्वकणस मन्त्रणलर्कण स्वणस्थ्य महणशणर्खण, प्रदेश अस्पतणलकण 

Obs./Gynae. / Pediatrician तथण केन्द्रबणट (पररवणर कल्यणर् महणशणर्खणबणट) 

प्रर्शक्षक बोलणउन सर्कनेछ।  

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
बिेट प्रणप्त भएको र्मर्तले ६ मर्हनण र्भत्रमण 

बिेट बणाँडर्णाँड दैर्नक भ्रमर् भत्तण , र्खणिण, से्टशनरी, हल भणडण, अन्य र्खचा 

सन्दभा सणमणग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक 
कणर्ाक्रम प्रर्तवेदन,मणतृ्त मृतु्य पेररनेटल मृतु्यको तथ्यणकं अपडेट, HMIS, MPDSR 

online entry 
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25. कृर्ाकलापको नाम: महामारी तथा संक्रामक रोगहरुको रोकथाम र्नर्न्त्रण 

व्यवस्थापन तथा सचेतना कार्िक्रम 
 

कृर्णकलणप संकेतः२.७.२२.१६१ र्खचा र्शषाकः  २२५२२ 
 

पररचर् 
प्रदेश अन्तगातकण र्िल्लण तथण स्थणनहरुमण हन सके्न महणमणरी वणरेमण सचेतनण िगणई 

सुरर्क्षत रहन अर्भपे्रररत गना र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको छ। 

उदे्दश्य 
महणमणरी तथण प्रकोपको िोखर्खम उच्च भएकण स्थणनहरुमण सो सम्वन्धी सचेतनण 

िगणउने। 

 

 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल 

आवश्यक पुवा तर्णरी तथण िोखर्खम नु्यर्नकरर्कण उपणर्हरु पर्हचणन तथण गरी 

अवल्मवन भएको हनेछ ।  

महणमणरी र्नर्न्त्रर्कण लणर्ग िोखर्खम स्थणनहरुको निणङ्कन हनेछ। 

कणर्णान्वर्न गने र्नकणर् स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर् 

 

सचणलन प्रकृर्ण 

पर्हचणन गररएकण तथण िोखर्खम उच्च रहेकण स्थणनहरुमण प्रदेश स्वणस्थ्य सेवण 

र्नदेशनणलर्वणट तोर्कए वमोर्िम कणर्ाक्रम संचणलनको र्नदेर्शकणको पररर्िमण रही 

कणर्ा गने र सो को प्रर्तवेदन र्नदेशनणलर्मण कणर्ाक्रम सर्कएको ३ र्दन र्भत्र गने । 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 

 

स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
बिेट प्रणप्त भएको र्मर्तले ६ मर्हनण र्भत्रमण 

बिेट बणाँडर्णाँट 
प्रचर्लत मणपदण्डमण आिणररत भएर स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर्को श्रोत व्यर्त्त ले 

आवश्यकतणको आिणरमण गने । 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक कणर्ाक्रम सम्पन्न प्रर्तवेदन 

 

26. कृर्ाकलापको नाम: Presumptive क्षर्रोग र्वरामीको सर्क्रर् खोिपिताल 

(Microscopic Camp)  
 

कृर्णकलणप संकेत नं. २.७.२२.११६ र्खचा र्शषाक २२५२२ 

 

पररचर् 

सन् २०३५ सम्ममण नेपणल सरकणरले क्षर्रोग र्नवणरर् गने लक्ष्य र्लएको छ । सोर्ह 

सन्दभामण समुदणर्मण रहेकण सम्भणर्वत क्षर्रोगकण र्बरणमीहरुको समर्मै र्नदणन गरी 

रोग संक्रमर् हन नर्दने, मृतु्य हन बणट बचणउने र छुटेकण क्षर्रोग र्बरणमीहरुको केश 

नोर्टर्र्केशन बढणउनकण लणर्ग र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको छ। 

उदे्दश्य 
सर्क्रर् र्खोिपड्तणल र्वर्िबणट क्षर्रोग र्बरणमी समर्मै पत्तण लगणई उपचणरको 

दणर्रणमण ल्यणउने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल 
समुदणर्मण र्बर्भन्न कणरर्बणट पर्हचणन हन छुटेकण क्षर्रोग र्वरणमीहरू पत्तण लणगेकण 

हनेछन । 
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कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर् र र्नकणर् 
स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर् 

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण 

रोगको प्रकोप दर बढी भएकण वण सभणर्वत क्षर्रोग र्वरणमी हने स्थणनीर् तहसाँग 

समन्वर् गरी तणर्लम प्रणप्त स्वणस्थ्यकमी, प्रर्ोगशणलणकमी, र्चर्कत्सक तथण मर्हलण 

स्वणस्थ्य स्वरं्सेर्वकणहरु सर्हत आवश्यक िनशखि पररचणलन गरी क्षर्रोग र्बरणमीको 

र्खोिपड्तणल गने । 

बिेट बणाँडर्णाँट 
र्नर्मणनुसणरको दै.भ्र.भ. र र्शवीर तर्णरी र पररचणलन हने कमाचणरी तथण स्वर्मं 

सेवकहरुलणई र्णतणतणर्णत र्खचा, भत्तण, र्खणिण आर्दमण बणाँडर्णाँट गने । 

सन्दभा सणमग्री 
रणर्ष्टर र् क्षर्रोग र्नर्न्त्रर् कणर्ाक्रमको सणर्वकको र्नदेर्शकणकण सणथै कर्णाली प्रदेश 

र्खचा मणपदण्ड २०७५ 

अनुगमनकण सूचक 
सर्क्रर् र्खोिपड्तणल र्वर्िबणट र्खोिी गररएकण सभणंर्वत क्षर्रोगकण र्बरणमी तथण 

क्षर्रोग पत्तण लणगेकणको र्ववरर् 
 

27. कृर्ाकलापको नाम: र्पछर्िएको समुिार्मा कुष्ठरोग सक्रीर् र्वर्धवाट 

खोिपि्ताल कार्िक्रम 
 

कृर्णकलणप संकेतः 2.7.२२.४०४ र्खचा र्शषाकः२२५२२ 

 

पररचर् 

र्पछर्डएको के्षत्रमण पर्हचणन हन छुटेकण सम्भणर्वत कुष्ठरोगकण र्वरणमीहरुको सक्रीर् 

र्वर्िवणट र्खोिपड्तणल गरी रोगको संक्रमर् दरमण कमी ल्यणउनकण सणथै अपणङ्गतण 

हनबणट बचणनकण लणर्ग र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो । 

उदे्दश्य सक्रीर् र्वर्ि वणट कुष्ठरोगी पत्तण लगणर् उपचणरको दणर्रणमण ल्यणउने 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल  
समुदणर्मण पर्हचणन हनबणट छुटेकण र्वरणमीहरु समर्मै पत्तण लणगी उपचणर भएको 

हनेछ। 

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर् र र्नकणर्  
स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर् 

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण 

• िन/ स्वणस्थ्य कणर्णालर् तथण स्थणनीर् तहसंग समन्वर् गरी कुष्ठरोग आिणरभूत 

तणर्लम प्रणप्त स्वणस्थ्यकमी पररचणलन गरी खिर्नङ्ग क्यणम्प संचणलन गने। 

• मर्हलण स्वणस्थ्य स्वरं्सेर्वकणहरु पररचणलन गने । 

• सणथै कर्णाली प्रदेशमण कुष्ठरोग कणर्ाक्रम के्षत्रमण कणर्ारत सहर्ोगी संस्थणसंगको 

समन्वर्मण कुष्ठरोग र्खोि पड्तणल कणर्ाक्रम संचणलन गने। 
 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
तोर्कएको चौमणर्सक र्भत्र 

बिेट वणाँडर्णाँड 
र्नर्मणनुसणरको दै.भ्र.भ. र र्शवीर तर्णरी र पररचणलन हने कमाचणरी तथण 

स्वरं्सेर्वकणहरुलणर् र्णतणर्णत र्खचा, भत्तण, र्खणिण आदीमण बणाँडर्णाँट गने 

सन्दभा सणमग्री 
कुष्ठरोग र्नर्न्त्रर् कणर्ाक्रमको सणर्वकको र्नदेर्शकणकण, प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा 

सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमनसूचक कणर्ाक्रम प्रर्तवेदन, उपखस्थर्त 
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28. कृर्ाकलापको नाम: र्नर्र्मत खोप कार्िक्रमको साथै कोर्िि खोप, कोल्डचेन 

सर्मक्षा तथा पूणि खोप घोषणा कार्िक्रम 
 

कृर्णकलणप संकेत नं.:२.७.२२.४७३ र्खचा र्शषाक:२२५२२ 

 

पररचर् सबै तह स्वणस्थ्यसंस्थण, पणर्लकण, र्िल्लण स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर् र प्रदेश स्वणस्थ्य सेवण 

र्नदेशनणलर्ले हरेक वषा र्नर्र्मत र्खोपको सुक्ष्म र्ोिनण तर्णर गनुापछा  । र्नर्र्मत र्खोप 

तथण कोर्भड र्खोप र सरसर्णई प्रवाद्धनको सर्मक्षण गरी पृष्ठपोषर् गनुापछा  । सो 

कणर्णान्वर्नकण लणर्ग र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको छ । 

उदे्दश्य सबै तहहरुले आ-आफ्नो र्नकणर्को र्नर्र्मत र्खोप तथण कोर्भड र्खोपको सुक्ष्म र्ोिनण 

तर्णर गने । कणर्ाक्रममण रहेकण कमीकमिोरीको पर्हचणन गरी समणिणनगने ।  

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल िनस्वणस्थ्यकण मणपदण्डहरु सुक्ष्म र्ोिनण तर्णरी कणर्ाशणलण र वणर्षाक सर्मक्षण प्रदेश 

स्तरमण संचणर्लत भएको हनेछ । 

कणर्ान्वर्न गने 

र्नकणर्/ कणर्णालर् 

स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर् 

संचणलन प्रकृर्ण सणमणर्िक र्वकणस मन्त्रणलर् मणर्ा त बिेट स्वीकृत गरी प्रचर्लत र्नर्म र मणपदण्डको 

अर्िनमण रही संचणलनगने 

संचणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 

स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

बिेट बणाँडर्णाँट सणमणर्िक र्वकणस मन्त्रणलर् मणर्ा त कणर्ाक्रम तथण बिेट स्वीकृत गरणई रु्र्नसेर् 

नेपणलमण रकम मणग गरी कणर्ाक्रम संचणलन गनुापनेछ।दैर्नक भ्रमर् भत्तण,र्खणिण, 

से्टशनरी, हल भणडण,अन्य प्रचर्लत र्नर्मणनुसणर गररनेछ ।   

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक सुक्ष्मर्ोिनण, कणर्ाक्रम संचणलनको र्वल भरपणई, अन्य कणगिणतहरु, कणर्ाक्रम सम्पन्न 

प्रर्तवेदन, उपखस्थर्त 

 

29. कृर्ाकलापकको नामः CCEOP साइटका भ्यार्सन ह्यान्डलरहरुलाई/ कोल्डचेन 

फोकल पसिनहरुलाई कोल्डचेन संचालनको लार्ग अर्िमुखखकरण  

कृर्णकलणपसंकेतनं. 2.7.22.4७४ र्खचार्शषाक 22522 

 

पररचर् र्खोपको गुर्स्तरतणको कोल्डचेनको व्यवस्थण उर्चत हनुपछा  ।र्सको लणर्ग 
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CCEOP सणर्टकण कोल्ड चेन र्ोकल पसानको अर्भमुखर्खकरर् गरी क्षमतण 

र्वकणस गना र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो। 

उदे्दश्य सबै CCEOP सणईटकण कोल्डचेन तथण र्ोकल पसानहरुको कोल्डचेन 

व्यवस्थणपन र भ्यणखिन हर्णन्डर्लगमण क्षमतण अर्भवृखद्ध गनुा 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल िनस्वणस्थ्यकण मणपदण्डहरु अपनणउदै प्रदेश स्तरमण कणर्ाक्रम संचणलन 

भएको हनेछ । त्यसैगरी सबै CCEOP सणर्टमण कोल्डचेन व्यस्थणपन सुदृढ 

हनेछ । 

कणर्ान्वर्न गने र्नकणर्/ 

कणर्णालर् 

स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर् 

संचणलन प्रकृर्ण सणमणर्िक र्वकणस मन्त्रणलर्मणर्ा त बिेट स्वीकृत गरी प्रचर्लत र्नर्म र 

मणपदण्डको अर्िनमण रही संचणलन गने 

संचणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 

स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

बिेट बणाँडर्णाँट सणमणर्िक र्वकणस मन्त्रणलर् मणर्ा त कणर्ाक्रम तथण बिेट स्वीकृत गरणई 

रु्र्नसेर् नेपणलमण रकम मणगगरी कणर्ाक्रम संचणलन गनुापनेछ। दैर्नक भ्रमर् 

भत्तण,र्खणिण, से्टशनरी, हल भणडण अन्य प्रचर्लत 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कर्णाली प्रदेश र्खचा मणपदण्ड २०७५‚ कर्णाली प्रदेश भ्रमर् र्खचा 

र्नर्मणवली 

अनुगमन सूचक कणर्ाक्रम संचणलनको र्वल तथण अन्य कणगिणतहरु कणर्ाक्रम सम्पन्न 

प्रर्तवेदन,उपखस्थर्त 

 

30. कृर्ाकलापको नाम: पेररर्ोर्िक कोल्डचेन सामग्री ममित सम्भार तथा सूचना 

सामग्री छपाइ र र्वतरण 

 

कृर्णकलणप संकेत नं. 2.7.22.4७६ र्खचार्शषाक 22522 

 

पररचर् र्खोप बणलबणर्लकणको नैसर्गाक अर्िकणर हो र र्खोप ऐन २०७२ लणई आत्मसणथ गदै 

सबै र्िल्लणले पूर्ा र्खोप र्दगोपनण सुर्नर्ित गनुा सम्बखन्धत सबै र्नकणर्को दणर्र्त्व 

हो।र्सको लणर्ग सेवणमण थप प्रचणर प्रसणर तथण  पाँहच नपुगेकण र्िल्लण तथण शहरी 

के्षत्रहरुमण र्नर्र्मत र्खोप कणर्ाक्रम सन्चणलनकण लणर्ग पेररर्ोर्डक कोल्डचेन सणमग्री 

ममात सम्भणर तथण सूचनण सणमग्री छपणर् र र्वतरर् कणर्ा गना आवश्यक छ । 

उदे्दश्य स्टोर तथण सब-स्टोरमण रहेकण कोल्डचेन सणमग्रीहरुको र्नर्र्मत सणमग्रीहरुको 

र्नर्र्मत सम्भणर गने 
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र्खोप सम्बन्धी अद्यणवर्िक सूचनण सणमग्रीहरुको छपणई गरी र्वतरर् समेत गने  

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल र्खोप तथण कोल्डचेन सणमग्रीहरुको गुर्स्तररर् भण्डणरर् तथण र्वतरर् हनेछ । 

कणर्ान्वर्न गने र्नकणर्/ 

कणर्णालर् 

स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर् 

संचणलन प्रकृर्ण सणमणर्िक र्वकणस मन्त्रणलर् मणर्ा त बिेट स्वीकृत गरी प्रचर्लत र्नर्म र मणपदण्डको 

अर्िनमण रही कणर्ाक्रम संचणलन गने 

संचणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 

तोर्कएको चौमणर्सक र्भत्र 

बिेट बणाँडर्णाँट सणमणर्िक र्वकणस मन्त्रणलर् मणर्ा त कणर्ाक्रम तथण बिेट स्वीकृत गरणई रु्र्नसेर् 

नेपणलमण रकम मणग गरी कोल्डचेन सणमग्रीहरुको ममात सम्भणर तथण र्खोपसंग 

सम्बखन्धत शैर्क्षक सणमग्रीको उत्पणदन गरी कणर्ाक्रम संचणलन गनुापनेछ 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक अनुगमन चेकर्लष्ट, भ्रमर् आदेश, कणर्ाक्रम संचणलनको र्वल तथण अन्य कणगिणतहरु 

 

31. कृर्ाकलापको नाम: र्नर्र्मत खोप कार्िक्रम, आपूर्ति व्यवस्थापन र पूणि खोप 

र्िगोपना सुदृर्ढकरणको संरु्क्त अनुगमन 

 

कृर्णकलणप संकेत नं.: 2.7.22.4७७ र्खचा र्शषाक 22522 

 

पररचर् र्खोप बणलबणर्लकणको नैसर्गाक अर्िकणर हो र र्खोप ऐन २०७२ लणई आत्मसणथ गदै सबै 

र्िल्लणले पूर्ार्खोप र्दगोपनण सुर्नर्ित गनुा सम्बखन्धत सबै र्नकणर्को दणर्र्त्व हो । 

र्सको लणर्ग पाँहच नपुगेकण र्िल्लण तथण शहरी के्षत्रहरुमण संरु्ि अनुगमन गरी 

पृष्ठपोषर् गना र्ो कृर्णकलणप रणखर्खएको हो । 

उदे्दश्य र्नर्र्मत र्खोप तथण पूर्ा र्खोप कणर्ाक्रमको र्दगोपनणकण लणर्ग अनुगमन गने  

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल पूर्ार्खोप घोषर्ण भैसकेकण र हन बणाँकी र्िल्लण तथण स्थणनीर्तहमण पूर्ा र्खोपको 

र्दगोपनण भएको हनेछ 

कणर्ान्वर्न गने 

र्नकणर्/ कणर्णालर् 

स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर् 

संचणलन प्रकृर्ण पूर्ा र्खोप भैसकेकण र हन बणाँकी र्िल्लण तथण स्थणनीर् तहको अनुगमन र्ोिनण तर्णर 

गने  

स्टोर तथण सब-स्टोरमण कोल्डचेन सणमग्रीको अवस्थणको बणरेमण पूवा िणनकणरी र्लने 
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अनुगमनकण लणर्ग सणमणर्िक र्वकणस मन्त्रणलर् मणर्ा त कणर्ार्ोिनण स्वीकृत गरी 

प्रचर्लत र्नर्म र मणपदण्डको अर्िन मण रही संचणलन गने 

संचणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 

तोर्कएको चौमणर्सक र्भत्र 

बिेट बणाँडर्णाँट सणमणर्िक र्वकणस मन्त्रणलर् मणर्ा त कणर्ाक्रम तथण बिेट स्वीकृत गरणई रु्र्नसेर् 

नेपणलमण रकम मणग गरी कणर्ाक्रम संचणलन गनुापनेछ । 

सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमनसूचक अनुगमन चेकर्लष्ट, भ्रमर् आदेश, कणर्ाक्रम संचणलनको र्वल तथण अन्य कणगिणतहरु 

 

32. कृर्ाकलापको नाम: खोप कार्िक्रममा DQSA/ RDQA कार्िक्रम संचालन (र्हरी 

के्षत्र तथा खोप किरेि कम िएको र्िल्लाहरु) 

 

कृर्णकलणप संकेतनं.: 2.7.22.4७८ र्खचार्शषाक 22522 

 

पररचर् र्खोप कणर्ाक्रमको तथ्यणङ्कको गुर्स्तर सुिणरको लणर्ग सो कणर्ाक्रमको तथ्यणङ्कको 

लेर्खणिोर्खण गरी तु्रर्टको पर्हचणन गनुापछा  । तु्रटीको समर्मै समणिणन गनुापछा । 

समणिणनको लणर्ग पृष्ठपोषर्कण लणर्ग र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको छ। 

उदे्दश्य तथ्यणङ्ककको गुर्स्तर तथण तथ्यणङ्कक व्यवस्थणपनकण र्वर्भन्न आर्णमहरुको मूल्यणकन 

गरी देखर्खएकण कमी कमिोरीहरुलणई सुिणर गदै र्खोप कणर्ाक्रमको तथ्यणङ्ककको 

गुर्स्तर सुर्नर्ित गने 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल र्खोप कणर्ाक्रमको तथ्यणङ्ककको गुर्स्तर सुिणर हनेछ 

कणर्ान्वर्न गने 

र्नकणर्/कणर्णालर् 

स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर् 

संचणलन प्रकृर्ण सम्बखन्धत स्वणस्थ्य संस्थणलणई DQSA/ RDQA बणरे िणनकणरी गरणउने।िेरै रणम्रो अथवण 

कमिोर सूचकहरु मधे्य कखिमण ४ वटण सूचक तर् गरी सो सूचकहरुको अर्भलेर्ख र 

प्रर्तवेदनहरु केलणउने र RDQA को र्नदेर्शकण अनुसणर RDQA र्णरम भने । अन्त्यमण 

पृष्ठपोषर् गने र कणर्ार्ोिनण बनणउने 

संचणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 

स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

बिेट बणाँडर्णाँट सणमणर्िक र्वकणस मन्त्रणलर् मणर्ा त कणर्ाक्रम तथण बिेट स्वीकृत गरणई रु्र्नसेर् 

नेपणलमण रकम मणग गरी कणर्ाक्रम संचणलन गनुापनेछ। दै. भ्र. भत्तण, र्खणिण, से्टशनरी 

अन्य प्रचर्लत कणनून अनुसणर ।  
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सन्दभा सणमग्री RDQA/ DQSA को र्नदेर्शकण, RDQA र्णरम, प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी 

मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक RDQA गरेको प्रर्तवेदन, अन्य कणगिणतहरु 

 

 

33. कृर्ाकलापको नाम: र्नर्र्मत खोप सुदृर्ढकरणको लार्ग व्यवहार पररवतिन तथा 

संचार  

 

कृर्णकलणप संकेत नं.: 2.7.22.4८० र्खचा र्शषाक: 22522 

 

पररचर् र्नर्र्मत र्खोप सुदृर्ढकरर्कण लणर्ग व्यवहणर पररवतान सम्बन्धी संचणर कणर्ाक्रम 

संचणलन गरी समुदणर्स्तरमण र्खोप कणर्ाक्रमको िनचेतनण सणथै र्खोप 

कणर्ाक्रमको पाँहच र उपर्ोर्गतण बढणउनु पछा  । र्सको लणर्ग स्थणनीर् संचणर 

मणध्यम पररचणलन गरी र्खोप कणर्ाक्रम सम्बन्धी महत्वपूर्ा सने्दशहरु र्दन र्ो 

कृर्णकलप रणखर्खएको हो । 

उदे्दश्य संचणर मणध्यमहरुबणट र्खोप कणर्ाक्रम सम्बन्धी महत्वपूर्ा सने्दशहरु प्रवणह गरी 

िनचेतनण अर्भवृखद्ध गने ।  

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल र्खोप कणर्ाक्रम सम्बन्धी िनचेतनण अर्भवृर्ि भई सेवणको पहाँच तथण उपभोगमण 

वृर्द्द हनेछ ।  

कणर्ान्वर्न गने र्नकणर्/ 

कणर्णालर् 

स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर् 

संचणलनप्रकृर्ण संचणरकमीहरुसाँग अन्तरर्क्रर्ण गरी र्खोप कणर्ाक्रमको अर्भमुखर्खकरर् गने र 

सने्दशहरु सृिनण गरी संचणर मणध्यमबणट प्रवणह गना प्रचर्लत र्नर्म अनुसणर 

सम्झौतण गने सणथै र्स कणर्ाक्रम अन्तगात स्वणस्थ्य र्शक्षण प्रवणहमण आवश्यक 

अन्य सणमग्रीहरु समेत र्खररद गना, आवश्यकतण अनुसणर र्वतरर् गना सर्कनेछ । 

संचणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 

तोर्कएको चौमणर्सक र्भत्र 

बिेट बणाँडर्णाँट सणमणर्िक र्वकणस मन्त्रणलर् मणर्ा त कणर्ाक्रम तथण बिेट स्वीकृत गरणई 

रु्र्नसेर् नेपणलमण रकम मणग गरी कणर्ाक्रम संचणलन गनुापने छ 

सन्दभा सणमग्री र्खोप ऐन, र्खोप कणर्ाक्रमको र्नदेर्शकण, प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी 

मणपदण्डहरु, प्रसु्तर्तकरर् सणमग्री 

अनुगमन सूचक सम्झौतण पत्र, अन्य कणगिणतहरु 
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34. कृर्ाकलापकको नामः स्वास्थ्यकर्मिहरूका लागी Child Adolescence Mental 

Health (CAMH) सम्बन्धी तार्लम पर्हलो चरणमा सुखेत र िैलेख   

कृर्णकलणप संकेत नं.: 2.7.22.४६९ र्खचा र्शषाक 22522 

 

पररचर् बणलबणर्लकण तथण र्कशोर र्कशोरीमण शणरररीक मणनर्सक समे्वगनणत्मक पररवतान 

हने भएकणले उनीहरूमण र्वर्भन्न शणरररीक तथण मणनर्सक समस्यण देर्खण पदाछन् । 

र्वश्वब्यणर्प रूपमण अनुमणर्नत १० देखर्ख २० प्रर्तशत र्कशोर र्कशोरीहरू कुनै न 

कुनै मणनर्सक समस्यणहरू अनुभव गदाछन् । र्त मणनर्सक समस्यणहरुको तत्कणल 

र्नदणन नहने कणरर्ले गदणा मणनर्सक रोगकण समस्यणहरू िेरै देखर्खने भएकणले 

र्सको रोकथणम, र्नर्न्त्रर् र र्नवणरर्कण गना स्वणस्थ्यकमीहरूकण लणर्ग र्ो 

कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो । 

उदे्दश्य स्वणस्थ्यकर्माहरूको क्षमतण अर्भवृखद्ध गरी बणलबणर्लकण तथण र्कशोर र्कशोरीको 

मणनर्सक स्वणस्थ्य प्रबदान गना । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल स्वणस्थ्यकर्माहरूको क्षमतण अर्भवृखद्ध भर् मणनर्सक स्वणस्थ्य समस्यणहरूको 

र्नदणन तथण उपचणर व्यवस्थणपन भएको हनेछ । 

कणर्ान्वर्न गने 

र्नकणर्/ कणर्णालर् 

स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर् 

संचणलन प्रकृर्ण सणमणर्िक र्वकणस मन्त्रणलर् मणर्ा त कणर्ार्ोिनण स्वीकृत गरी प्रचर्लत र्नर्म र 

मणपदण्डको अर्िनमण रही संचणलन गने । 

संचणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 

स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

बिेट बणाँडर्णाँट सणमणर्िक र्वकणस मन्त्रणलर् मणर्ा त कणर्ाक्रम तथण बिेट स्वीकृत गरणई रु्र्नसेर् 

नेपणलमण रकम मणगगरी कणर्ाक्रम संचणलन गनुापनेछ। दैर्नक भ्रमर् भत्तण, र्खणिण, 

से्टशनरी, हल भणडण अन्य प्रचर्लत र्खचा । 

सन्दभा सणमग्री कर्णाली प्रदेश र्खचा मणपदण्ड २०७५‚ कर्णाली प्रदेश भ्रमर् र्खचा र्नर्मणवली 

अनुगमन सूचक कणर्ाक्रम संचणलनको र्वल भरपणई तथण अन्य कणगिणतहरु कणर्ाक्रम सम्पन्न 

प्रर्तवेदन, उपखस्थर्त 

 

35. कृर्ाकलापको नाम: PNC Home Visit कार्िक्रम  सर्मक्षा  तथा र्ोिना (मातृ तथा 

नव र्र्रु् गोर्ष्ठ) 
 

कृर्णकलणप संकेतः २.७.२२.४६७ र्खचा र्शषाकः  २२५२२ 

 

पररचर् उत्तर प्रसुर्त अवस्थणमण आमण तथण नविणत र्शशुमण र्बर्भन्न र्कर्समकण स्वणस्थ्य 
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समस्यणहरू देखर्खनुकण सणथै मणतृ तथण नविणत र्शशुको मृतु्य समेत हन सके्न भएकणले 

उत्तर प्रसुती अवस्थणमण मणतृ तथण नविणत मृतु्यदरमण नू्यर्नकरर् गना आमण र बच्चणको 

स्वणस्थ्य अबस्थणको बणरेमण Follow up र स्वणस्थ्य र्शक्षण र्दन अत्यणवश्यक रहेको हाँदण 

र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो । 

उदे्दश्य 
उत्तर प्रसुर्त अबस्थणमण देखर्खने िर्टलतणको समर्मणनै र्नदणन तथण ब्यवस्थणपन गनुाको 

सणथै मणतृ तथण नविणत मृतु्यदर नू्यर्नकरर् गने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल उत्तर प्रसुती अवस्थणमण PNC Home Visit को दरमण वृखद्ध हनेछ । 

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/ र्नकणर् 
स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर् 

सञ्चणलन प्रकृर्ण 
सणमणर्िक र्वकणस मन्त्रणलर्मणर्ा त कणर्ार्ोिनण स्वीकृत गरी प्रचर्लत र्नर्म र 

मणपदण्डको अर्िनमण रही संचणलन गने  । 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 

स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

बिेट बणाँडर्णाँड 

सणमणर्िक र्वकणस मन्त्रणलर् मणर्ा त कणर्ाक्रम तथण कणर्ार्ोिनण स्वीकृत गरणई 

रु्र्नसेर् नेपणलमण रकम मणगगरी कणर्ाक्रम संचणलन गनुापनेछ। दैर्नक भ्रमर् 

भत्तण,र्खणिण, से्टशनरी, हल भणडण, अन्य र्खचा  

सन्दभा सणमणग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक 
कणर्ाक्रम संचणलनको र्वल तथण भरपणई, अन्य कणगिणतहरु, कणर्ाक्रम सम्पन्न 

प्रर्तवेदन, उपखस्थर्त, आर्द । 

 

36. कृर्ाकलापको नामः कमिचारी क्षमता र्वकास सम्बन्धी तार्लम ।  
 

कृर्णकलणप संकेतः २.६.१.१ र्खचा र्शषाकः  २२५११ 

 
 

पररचर् 
कणर्णालर्मण कणर्ारत कमाचणरीहरूलणई नर्वनतम प्रर्वर्िको बणरेमण समर् सणपेक्ष ज्ञणन, 

र्सप र क्षमतण अर्भवृखद्ध गना आवश्यक रहेकोले र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो । 

उदे्दश्य 
कमाचणरीहरुलणई नर्वनतम प्रर्वर्िको ज्ञणन, र्सप र क्षमतण अर्भवृखद्ध गना तणर्लम प्रदणन 

गना 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल नर्बनतम प्रर्वर्िको ज्ञणन, र्सप र क्षमतण अर्भवृखद्ध भर् गुर्स्तररर् सेवण प्रवणह हने । 

कणर्णान्वर्न गने र्नकणर् स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर्, सुरे्खत 

सचणलन प्रकृर्ण 

कणर्णालर्मण कणर्ारत कमाचणरीहरूकण लणर्ग आवश्यकतण अनुसणरको (कम्यूटर 

/डर णर्र्भङ्ग /र्ोगण /तथ्यणङ्क र्वशे्लषर् /परणमशा /सरसर्णर्ा आर्द) र्सपमुलक 

तणर्लमहरु कणर्णालर् प्रमुर्खबणट स्वीकृत गरणई कणर्ाक्रमहरु संचणलन गने । 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 

स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

बिेट बणडर्णट र्बर्भन्न कणर्ाक्रममण बिेट बणाँडर्णाँट गरी तणर्लम सञ्चणनल गने । 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 



47 | बणर्षाक कणर्ाक्रम सञ्चणलन र्नदेर्शकण २०७९/८० 

अनुगमन सूचक 
कणर्ाक्रम संचणलनको र्वल तथण अन्य कणगिणतहरु कणर्ाक्रम सम्पन्न प्रर्तवेदन, 

उपखस्थर्त 

 

37. टर ार्फक प्रहरी / सुरक्षाकमीहरुलाइि क्षमता अर्िवृखि सम्बन्धी तार्लम संञ्चालन 

(Primary Care Traininig) 
 

कृर्णकलणप संकेतः २.७.२५.३४५ र्खचा र्शषाकः२२५२२ 

 

पररचर् 

हरेक बषा कर्णाली प्रदेशमण बढ्दो सवणरी दुघाटनणकण कणरर् िेरै मणर्नसहरु घणईते 

तथण मृतु्य हाँदै आएकण छन् । र्सरी अर्िक संख्यणमण र्णतु्र, सवणरी चणलक तथण पैदल 

र्णत्रीहरु घणईते, अंगभंग र मृतु्य समेत हने समस्यणलणई  नू्यर्नकरर् गना टर णर्र्क प्रहरी 

तथण सुरक्षणकमीहरुमण सचेतनण अर्भवृखद्ध गना र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको छ। 

उदे्दश्य 
सडक दुघाटनणबणट हन सके्न मणनर्वर् तथण भौर्तक क्षर्त नू्यर्नकरर् तथण सणविणनी 

बणरे अर्भमुखर्खकरर् गने। 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल सडक दुघाटनणमण नू्यर्नकरर् भई घणर्ते तथण मृतु्य दरमण कमी आउने छ । 

कणर्णान्वर्न गने र्नकणर्  स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर्, सुरे्खत 

संचणलन प्रर्क्रर्ण 
प्रदेशमण रहेकण टर णर्र्क प्रहरी कणर्णालर्संग समन्वर् गरी टर णर्र्क प्रहरी तथण 

सुरक्षणकमीहरुकण लणर्ग १ र्दने सचेतनण कणर्ाक्रम संचणलन गने । 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 

स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

बिेट बणाँडर्णाँट तर्णरी बैठक भत्तण र्खणिण से्टशनरी सहिकतणा भत्तण ,र्णतणर्णत र्खचा 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक 
कणर्ाक्रम संचणलनको र्वल तथण अन्य कणगिणतहरु कणर्ाक्रम सम्पन्न 

प्रर्तवेदन,उपखस्थर्त 

 

38. कृर्ाकलापको नामः मृगौला िचाउ अर्िर्ान सचेतनामूलक कार्िक्रम संञ्चालन  
 

कृर्णकलणप संकेत नं. : २.७.२२.४८३ र्खचा र्शषाक : 22522 

 

पररचर् हरेक बषा मृगौलण सम्बन्धी समस्यणकण कणरर् रोगको भणर बढ्न गई उपचणरमण ठुलो 

िनरणर्श र्खचा हाँदण गररबी अरु बढ्ने सम्भणवनण भएकणले र्सको रोकथणम, र्नर्न्त्रर् र 

उपचणर गनाकण लर्ग समुदणर्स्तरमण सचेतनण रै्लणउन र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो । 

उदे्दश्य मृगौलण रोगको िोखर्खम नू्यर्नकरर् गना समुदणर्मण सो सम्वन्धी सचेतनण िगणउने। 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल मृगौलण रोगको रोकथणम तथण िोखर्खम नू्यर्नकरर् हनेछ।  

कणर्णान्वर्न गने स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर्, सुरे्खत 
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र्नकणर्/कणर्णालर् 

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण • मृगौलण रोग सम्बन्धी र्बर्भन्न सूचनणमूलक सणमग्रीहरुको उत्पणदन, प्रसणरर् तथण 

र्वतरर् । 

• कर्णाली प्रदेश र्भत्र मृगौलण रोगको उच्च/ िोखर्खम पर्हचणन गररएकण वण अन्य 

समुदणर्हरुमण कणर्णालर्को र्नर्ार् अनुसणर र्वर्भन्न सचेतनणमूलक कणर्ाहरू 

सञ्चणलन गने ।  

• मृगौलण रोगको िोखर्खम तथण रोकथणमकण बणरे संञ्चणरकमीहरूसंग अन्तर्क्रा र्ण गने 

। 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 

स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

बिेट बणाँडर्णाँट प्रचर्लत मणपदण्डमण आिणररत भर्ा आवश्यकतणको आिणरमण कणर्ाक्रम सञ्चणलन गने 

।  

सन्दभा सणमग्री कर्णाली र्खचा मणपदण्ड तथण र्नदेर्शकण २०७५, र्र्पर्डर्ोमोलोिी तथण रोग र्नर्न्त्रर् 

महणशणर्खणबणट र्बर्भन्न समर्मण भएकण मणगादशान तथण र्नदेर्शकणहरु ।  

अनुगमन सूचक कणर्ा सम्पणदन प्रर्तवदेन 

  

39. कृर्ाकलापः र्ि आइि एस म्यार्पङ सम्बन्धी तार्लम 
 

कृर्णकलणप संकेतः २.७.२२.४०५ र्खचा र्शषाकः  २२५२२ 

 

पररचर् भौगोर्लक सूचनण प्रर्णली मणर्ा त स्वणस्थ्य सूचनण व्यवस्थणपन प्रर्णलीलणर्ा व्यवखस्थत 

गरी सरल सहि र सणमणन्य रूपमण दृश्यणत्मक तररकणले निणमण सूचनण प्रसु्तत 

गररन्छ । र्स तणर्लमले कमाचणरीहरूको सूचनण व्यवस्थणपन सम्बन्धी ज्ञणन, र्सप र 

क्षमतणमण अर्भवृखद्ध हने भएकोले र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो । 

उदे्दश्य स्वणस्थ्य व्यवस्थणपन सुचनण प्रर्णलीमण भएकण तथ्यणङ्कहरुलणई निणमण प्रसु्तत गने 

ज्ञणन, र्सप अर्भवृखद्ध गना। 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल स्वणस्थ्यकमी तथण तथ्यणङ्कमण कणम गने कमाचणरी र र्ोकल पसानहरूले DHIS 2 बणट 

डणटण र्लंक गरी कू्य र्ि आर्ा एस मण निण तर्णर गना सक्षम हनेछन । 

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर् 

स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर् कर्णाली प्रदेश, सुरे्खत  

सञ्चणलन प्रकृर्ण अस्पतणलहरु तथण िन/ स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर्बणट सूचनण व्यवस्थणपनमण संलग्न 

तथ्यणंक सहणर्क/ अर्िकृत/ मेर्डकल रेकडार वण सोको कणमकणि गने कमाचणरीलणर्ा 

प्रते्यक र्िल्लणबणट २ िनणकण दरले सहभणगी गरणर् ४ र्दनको कू्य र्ि आर्ा एस क्षमतण 
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र्वकणस तणर्लम संचणलन गररने छ ।  

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

बिेट बणाँडर्णाँट प्रचर्लत कर्णाली प्रदेशको र्खचा सम्बन्धी मणपदण्ड र्नदेर्शकण २०७५ अनुसणर र्खचाको  

बणाँडर्णट गरी कणर्णालर् प्रमुर्खबणट स्वीकृत गरणउनु पनेछ । 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कर्णाली प्रदेश र्खचा बणाँडर्णाँट मणपदण्ड र्नदेर्शकण, २०७५ र कर्णाली प्रदेश 

भ्रमर् र्खचा र्नर्मणवली, २०७५ अनुसणर हनेछ । 

अनुगमन सूचक कणर्ाक्रम सम्पन्न प्रर्तवेदन 

 

40. कृर्ाकलापको नाम: र्वि्रु्तीर् स्वास्थ्य सूचना अर्िलेख प्रर्तवेिन प्रणाली 

(EHIRRS) सुदृढीकरण 

 

कृर्णकलणप संकेतः २.७.२२.४५७ र्खचा र्शषाकः २२५२२ 
 

पररचर् 

स्वणस्थ्य संस्थणहरुमण HMIS Tool हरुको बैकखिक व्यवस्थणकण लणर्ग अनलणर्नमण 

रेकर्डाङ्ग गने कणर्ा महत्वपूर्ा भएकणले र्वद्रु्तीर् स्वणस्थ्य  सूचनण अर्भलेर्ख प्रर्तवेदन 

प्रर्णर्लको संचणलनकण लणर्ग र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको छ। 

उदे्दश्य 
स्वणस्थ्य संस्थणहरूमण भएको सेवण प्रवणहलणर्ा अनलणर्नमण रेकर्डाङ्ग गरी मणर्सक 

रूपमण अनलणर्नबणट नै ररपोट तर्णर गने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल  अर्भलेर्ख तथण प्रर्तवेदन कणर्ा व्यवखस्थत भएको हनेछ । 

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर् र र्नकणर्  
स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर्, छनौट भएकण । 

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण 

1. समू्पर्ा स्वणस्थ्य संस्थणहरुमण आवश्यक पूवणािणर (कम्युटर, र्न्टरनेट, आर्द) भएकण 

स्थणनीर् र्नकणर्संग प्रस्तणवनण मणग गने । 

2. पूवणािणर पूरण भएकण स्वणस्थ्य संस्थणहरुसंग लणगत सणझेदणरीमण कणर्ाक्रम संचणलन 

गने ।  

3. आवश्यकतण अनुसणर DHIS-2, eLMIS तथण अन्य सफ्वर्रहरुको संचणलन तथण 

व्यवस्थणपन गने । 

4. आवश्यकतणनुसणरकण सणमणग्री र्खररद गरर संस्थणहरूमण र्वतरर् गने । 

5. स्वणस्थ्य संस्थणहरूमण कणर्ारत स्वणस्थ्य कर्माहरूलणर्ा EHIRS सम्बन्धी तणर्लम 

व्यवस्थण गने । 

6. Information Technology आवद्ध संस्थणहरु संग समन्वर् गरी र्वद्रु्र्तर् स्वणस्थ्य 

सूचनण अर्भलेर्ख प्रर्णली चलणउनको लणर्ग सफ्टवेर्र र्खररद गने । 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

बिेट वणाँडर्णाँट आर्थाक र्नर्मको पररर्िर्भत्र रही अवश्यकतण अनुसणर बिेट र्खचा गररने छ । 

सन्दभा सणमणग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 
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अनुगमन सूचक 
छनौट भएकण स्वणस्थ्य संस्थणहरूमण र्वद्रु्र्तर् स्वणस्थ्य सूचनण अर्भलेर्ख प्रर्णली प्रर्ोग 

भर्रहेको हनेछ । 
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(ग) प्रिेर् स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र अन्तगितका 

कृर्ाकलापहरु 
 

१. कृर्ाकलापको नामः हेमोर्फर्लर्ाको लार्ग औषधी खररि (औषधीहरु खररि) 
 

कृर्णकलणप संकेत नं.: ७.२.९.९ र्खचा र्शषाक : २७२१३ 

 

पररचर् र्हमोर्र्र्लर्ण एक वंशणनुगत समस्यण हो तर कोही कोहीमण वंशणनुगत नभएर 

अन्य कणरर्ले पर्न हन सक्छ । रगत िमणउन आवश्यक तत्वहरु (Clotting 

Factors)को कमीको कणरर् सणमणन्य चोटपटकमण पर्न लणमो समर् सम्म 

रिश्रणव भर्रहने अवस्थण र्हमोर्र्र्लर्ण हो। प्रर्त १० हिणरमण एक व्यखि 

र्हमोर्र्र्लर्णरु्ि िखन्मने र्वश्व स्वणस्थ्य संगठनको अनुमणन रहेको छ । र्स 

समस्यणको लणर्ग आवश्यक फ्यणकटर(औषिी)को अभणवमण वषेर्न ३/४ िनण 

र्हमोर्र्र्लर्णरु्ि व्यखिहरुको मृतु्य हने गरेको छ। त्यसैले सो औषिीको 

समर्मण नै र्खररद गरी र्हमोर्र्र्लर्णरु्ि व्यखिहरुको मृतु्यमण रोकथणम गनाकण 

लणर्ग र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो ।  

उदे्दश्य र्हमोर्र्र्लर्णरु्ि व्यखिहरुको िीवन रक्षण गना आवश्यक औषिीको र्खररद 

गरी प्रभणवकणरी रुपमण सेवण प्रवणह गनुा । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल • प्रभणवकणरी उपचणर हने‚ र्हमोर्र्र्लर्णको उपचणरकण लणर्ग आवश्यक 

औषिीको अभणव र्सिानण हन नर्दने । 

• र्हमोर्र्र्लर्णको उपचणर पिणत् रोग लणगे्न दर र मृतु्यदरमण कमी आउने ।  

कणर्णान्वर्न गने 

र्नकणर्/कणर्णालर् 
प्रदेश स्वणस्थ्य आपूर्ता व्यवस्थणपन केन्द्र। 

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण • र्खररद र्कणईको बैठकको र्नर्ार् अनुसणर र्खररद प्रकृर्ण अगणर्ड बढणउने । 

• स्वीकृत र्खररद र्ोिनण बमोर्िम प्रचर्लत ऐन अनुसणर र्खररद गरी आर्द 

स्टोरहरुमण रणखे्न । 

• प्रदेश स्वणस्थ्य आपूर्ता व्यवस्थणपन केन्द्रले र्खररद गने र्हमोर्र्र्लर्णको 

औषर्िहरुको  गुर्स्तरकण लणगी WHO-GMP certified हनुपनेछ । 

• र्हमोर्र्र्लर्ण कणर्ाक्रम लणगु भएको स्वणस्थ्य सस्थणमण र्वतरर् गने । 

सञ्चणलन गने अबर्ि 

र अनुमणर्नत र्मर्त 

तोर्कएको चौमणर्सक र्भत्र 

बिेट बणाँडर्णाँट मणग र आवश्यकतण अनुसणर बिेटको बणाँडर्णाँट गरी र्हमोर्र्र्लर्णको उपचणरकण 

लणर्ग आवश्यक औषिी र्खररद गने ।  

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्ड 
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अनुगमन सूचक र्खररद प्रर्क्रर्ण,दररेट, औषिीको र्ववरर्, गुर्स्तरको लेर्खणिोर्खण, दणखर्खलण तथण 

हस्तणनतरर् र्ववरर् 

 

२. कृर्ाकलापको नाम: कमिचारी क्षमता र्वकास सम्बन्धी तार्लम 
 

कृर्णकलणप संकेतः २.६.१.१ र्खचा र्शषाकः २२५११ 
 

पररचर् 

कर्णाली प्रदेशमण स्वणस्थ्य र्खररद, आपूर्ता व्यवस्थणपनलणई सहि बनणउनकण लणर्ग 

प्रदेश स्वणस्थ्य आपूर्ता व्यवस्थणपन केन्द्र स्थणपनण भएको छ । केन्द्रमण कणर्ारत 

कमाचणरीहरुको ज्ञणन, र्सप र दक्षतण अर्भबृर्द्द गरी सूचनण प्रर्णलीलणई चुस्त दुरुस्त रणख्न 

e-LMIS system, र्खररद प्रर्णली, कम्परू्टर सम्बन्धी तणर्लम संचणलन गनाकण लणर्ग 

र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो ।   

उदे्दश्य 
र्वद्रु्र्तर् अर्भलेर्ख मणर्ा त औषर्ि तथण स्वणस्थ्य सणमणर्ग्रको सूचनण प्रर्णलीमण प्रणर्बष्ट 

गना  । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल  
र्खररद तथण सूचनण प्रर्णलीको बणरेमण कमाचणरीहरुको ज्ञणन, र्सप तथण क्षमतणमण 

अर्भबृर्द्द हनेछ । 

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर् र र्नकणर्  
प्रदेश स्वणस्थ्य आपूर्ता व्यवस्थणपन केन्द्र । 

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण 

• प्रदेश स्वणस्थ्य आपूर्ता व्यवस्थणपन केन्द्रमण कणर्ारत कमाचणरी तथण सम्बखन्धत 

कमाचणरीहरुकण क्षमतण र्वकणस लणर्ग स्वणस्थ्य अर्भलेर्ख तथण प्रर्तवेदन प्रर्णलीको 

र्नरन्तरतण र्दन तणर्लम कणर्ाक्रम संचणलन गने । 

• e-LMIS system, र्खररद प्रर्णली, Supply/ Cold chain management, 

तथ्यणङ्क र्वशे्लषर्, कम्परू्टर लगणर्त अन्य क्षमतण र्बकणस तणर्लम संचणलन गना 

सर्कने । 

• कमाचणरी क्षमतण र्वकणस तणर्लम संचणलनकण लणर्ग प्रर्शक्षक लगणर्त अन्य 

व्यवस्थणपर्कर् र्वषर्कण सम्बन्धमण स्वणस्थ्य सेवण र्वभणग व्यवस्थणपन महणशणर्खणसंग 

समन्वर् गने । 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

बिेट वणाँडर्णट 
दै.भ्र.भ., र्णतणर्णत र्खचा, प्रर्शक्षक भत्तण, से्टशनरी, मसलन्द सणमग्री तथण अन्य र्खचा 

नर्म्ा अनुसणर। 

सन्दभा सणमग्री 
e-LMIS software handbook, Effective Vaccine Management (EVM) 

Guideline, प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्ड । 

अनुगमन सूचक कणर्ाक्रम सम्पन्न प्रर्तवेदन 

 

३. कृर्ाकलाप नाम : कणिली प्रिेर् सरकारको सुते्करी पोषण कोषेली कार्िक्रम 
 

कृर्णकलणप संकेत नं.: २.७.२२.११० र्खचा र्शषाक : २२५२२ 
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पररचर् िनसणंखख्यक २०१६ अनुसणर कर्णाली प्रदेशमण मणतृ तथण नवर्शशु मृतु्यदर अन्य 

प्रदेशभन्दण उच्च रहेको छ । र्खणसगरी सणमणर्िक, आर्थाक तथण भौगोर्लक रुपमण 

कर्णाली प्रदेशमण बसोबणस गने नणगररकहरुको र्खणद्य सुरक्षण तथण पोषर् अत्यन्त नू्यन 

रहेको छ । त्यसमण पर्न सुते्करी मर्हलण तथण नवर्शशुहरुको लणर्ग पोषर्लणई लर्क्षत 

गरी त्यसतण कुनै पर्न र्वशेष कणर्ाक्रमहरु संचणलन हन सकेको छैन । सुते्करी भएको 

अवस्थणमण उनीहरुको पोषर्ले आमण तथण र्शशुको शणरीररक तथण मणनर्सक 

र्बकणसमण प्रत्यक्ष प्रभणव पणने भएकणले सुते्करीलणई पोर्षलो र्खणनण उपलि गरणउन 

सकेमण आमण तथण बच्चणको स्वणस्थ्यमण दीघाकणलीन रुपमण सकणरणत्मक प्रभणव पणने र 

र्बर्भन्न संक्रणमक रोगहरुबणट समेत बचणउन सर्कने भएकोले सुते्करी आमणहरुलणई 

पोषर्रु्ि सणमणग्रीहरु सर्हतको कोसेली र्वतरर् गना र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो । 

उदे्दश्य नव सुते्करीहरुलणई पोषर्रु्ि र्खणद्य बसु्त र्खररद गरी कोसेली प्रदणन गना ।  

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल सुते्करी आमण र बच्चणको स्वणस्थ्यमण सुिणर भर् रोग लणगे्न दर र मृतु्यदरमण कमी 

आउनेछ । 

सुते्करी पोषर् कोसेली उपलि गरणए पिणत आमणहरुमण पोषीलो र्खणनण प्रर्ोग गने 

बणनी व्यवहणरमण पररवतान आउनेछ । 

कणर्णान्वर्न गने 

र्नकणर्/कणर्णालर् 
 

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण कर्णाली प्रदेश सरकणरको स्वीकृत कणर्ार्बर्ि/मणपदण्ड अनुसणर संचणलन गने । 

सञ्चणलन गने अबर्ि 

र अनुमणर्नत र्मर्त 

स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

बिेट बणाँडर्णाँट कर्णाली प्रदेश सरकणरको स्वीकृत कणर्ार्बर्ि/मणपदण्ड अनुसणर संचणलन गने । 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्ड 

अनुगमन सूचक र्खररद प्रर्क्रर्ण,दररेट, सणमणग्रीको र्ववरर्, गुर्स्तरको लेर्खणिोर्खण, दणखर्खलण 

र्ववरर् 

 

४. कृर्ाकलापको नामः भ्याखिन स्टोर तथा सि स्टोर तथा कोल्डचेन 

व्यवस्थापन(स्वास्थ्य सेवा) 
 

कृर्णकलणप संकेत नं.२.७.२२.११८ र्खचा र्शषाक २२५२२ 

 

पररचर् भ्यणखिन स्टोर तथण सव-स्टोरहरुमण कोल्ड चेन कणर्म गरी भ्यणखिनको सुरर्क्षत 
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भण्डणर तथण लर्क्षत वगासम्म उपलि गरणउन पने हन्छ । सो सन्दभामण रणर्ष्टर र् तथण 

अन्तरणर्ष्टर र् मणपदण्डकण आिणरमण कोल्डचेन व्यवस्थणपन गनुापने भएकणले र्ो 

कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो । 

उदे्दश्य भ्यणखिन व्यवस्थणपनमण सहितण ल्यणउने ।  

भ्यणखिनकण कणरर्बणट हने अवणखन्छत घटनणमण कमी ल्यणउने ।  

र्िल्लण भ्यणखिन स्टोर तथण सव-स्टोरहरुको व्यवस्थणपन हने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल प्रभणवकणरी भ्यणखिन व्यवस्थणपनकण मणपदण्डहरु पुरण भएको हनुपने । 

कणर्णान्वर्न गने 

र्नकणर्/कणर्णालर् 
प्रदेश स्वणस्थ्य आपूर्ता व्यवस्थणपन केन्द्र । 

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण रेर्िर्िरेटर, िेनेरेटरको ममात र र्िल्लणकण भ्यणखिन स्टोर तथण स्थणनीर् 

तहकण सव स्टोरमण रहेकण कोल्डचेन सणमग्रीहरु तथण आवश्यक कोल्डचेन 

सणमग्रीहरु िसै्त र्ोम यणड, र्िपलग, भ्यणखिन क्यणरीर्र समेत र्खररद तथण 

कोल्डचेन व्यवस्थणपन गने ।  

सञ्चणलन गने अबर्ि 

र अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

बिेट बणाँडर्णाँट कोल्डचेनसंग सम्बखन्धत र्वर्भन्न सणमग्रीहरु र्खररद, ममात आर्दकण लणर्ग 

आवश्यकतण अनुसणर बणाँडर्णाँट गने । 

सन्दभा सणमग्री EVM मणपदण्ड र्नदेर्शकण, पररवणर कल्यणर् महणशणर्खणबणट र्वर्भन्न समर्मण िणरी 

भएकण र्नदेर्शकण तथण प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्ड ।  

अनुगमन सूचक कणर्ाक्रम सम्पन्न प्रर्तवेदन, दणखर्खलण प्रर्तवेदन, र्िखन्स रर्िष्टर अर्भलेर्ख ।  

 

५. कृर्ाकलापको नामः औषर्ध तथा औषर्ध िन्य सामग्रीको प्यार्कंग तथा 

ररप्यार्कंग समेत 
 

कृर्णकलणप संकेतः२.७.२२.१३९ र्खचा र्शषाकः  २२५२२ 

 

पररचर् 

औषर्ि तथण औषर्ििन्य सणमग्रीहरुको सुरर्क्षत रुपमण आपूर्ता केन्द्र देखर्ख 

र्िल्लणसम्म ढुवणनीकण लणर्ग यणर्कङ्ग तथण ररयणर्कङ्ग कणर्ा गनाकण लणर्ग र्ो 

कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो । 

उदे्दश्य औषर्ि तथण औषर्ििन्य सणमग्रीहरुको सुरर्क्षत रुपमण ढुवणनी गना ।  

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल औषर्ि तथण औषर्ििन्य सणमग्रीहरुको सुरर्क्षत रुपमण ढुवणनी हने । 

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर् 
प्रदेश स्वणस्थ्य आपूर्ता व्यवस्थणपन केन्द्र । 
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सञ्चणलन प्रकृर्ण 
औषर्ि तथण औषर्ििन्य सणमग्रीहरु ढुवणनीकण लणर्ग आवश्यकतण अनुसणर यणर्कङ्ग 

तथण ररयणर्कङ्गकण लणर्ग आवश्यक सणमग्रीहरु र्खररद गने । 

सञ्चणलन गने अवर्ि 

र अनुमणर्नत र्मर्त 
चणलु आ.ब. भरी 

बिेट बणाँडर्णाँट 
यणर्कङ्ग ररयणर्कङ्गकण लणर्ग आवश्यक पने र्वर्भन्न सणमग्रीहरुको र्खररद तथण 

व्यवस्थणपनकण लणर्ग र्खचा बणाँडर्णाँट  

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्ड । 

अनुगमन सूचक 
औषिी तथण औषिी िन्य सणमग्रीहरुको यणर्कङ्ग तथण ररयणर्कङ्गकण 

आवश्यक कणगिणतहरु 

 

६. कृर्ाकलापकको नाम : कोल्डरुम तथा भ्याखिन सुरक्षाको लार्ग इन्धन 

 

कृर्णकलणपसंकेतनं.: २.७.२२.१४० र्खचा र्शषाक २२५२२ 

पररचर् र्खोपबणट वचणउन सर्कने र्बर्भन्न संक्रणमक रोगहरुको रोकथणमको लणर्ग गुर्स्तरीर् 

र्खोप सेवणको सुर्नर्ितण गनुापने हन्छ । भण्डणरर् भएकण र्खोपहरुको कोल्डचेन कणर्म 

गना र्वद्रु्तीर् श्रोतको आवश्यकतण पदाछ । वेलण वेलणमण हन सके्न र्वद्रु्तीर् 

आपूर्ताको समस्यणको कणरर् कोल्डचेन कणर्म गरी भण्डणरर् सुर्नर्ित रणख्नको लणर्ग 

र्नरन्तर र्वद्रु्त आपूर्ता हनु पने भएकणले बैकखिक र्वद्रु्तको रुपमण र्न्धनको आपूर्ता 

गना र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो । 

उदे्दश्य कोल्डचेन कणर्म रणखर्ख र्खोपको गुर्स्तरको सुर्नर्िततण गना र्न्धन र्खररद गना ।  

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल र्वद्रु्तको र्नर्र्मत आपूर्ता भई भ्यणखिनको गुर्स्तर कणर्म हने। 

रेर्िर्िरेटर भ्यणनबणट कोल्डचेन कणर्म गरी भ्यणखिन ढुवणनी हने। 

कणर्ान्वर्नगनेर्नकणर्/

कणर्णालर् 

प्रदेश स्वणस्थ्य आपूर्ता व्यवस्थणपन केन्द्र। 

संचणलनप्रकृर्ण प्रदेश स्वणस्थ्य आपूर्ता व्यवस्थणपन केन्द्र सणथै स्टोर तथण सब-स्टोरकण लणर्ग आवश्यक 

पने र्न्धनको आवश्यकतण र्निणारर् गरी प्रचर्लत र्नर्मणनुसणर र्न्धन र्खररद गने । 

संचणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 

चणलु आ.ब. भरी 

बिेट बणाँडर्णाँट िेनेरेटर तथण रेर्ििेरेटर भर्णनकण लणर्ग आवश्यक र्न्धन र्खररदकण लणर्ग बिेट 

बणाँडर्णाँट गने । 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्ड 

अनुगमनसूचक प्रदेश कोल्डरुमण भएको िेनेरेटर को लगबुक, गणडीको लगबुक तथण अन्य आवश्यक 

कणगिणतहरु 
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७. कृर्ाकलापको नाम: भ्यखिन सुरक्षाको लार्ग संचार्लत रेर्ििेरेटर भ्यान 

संचालनका लार्ग सवारी चालक व्यवस्थापन(स्वास्थ्य सेवा) 

 

कृर्णकलणप संकेतः२.७.२२.१४२ र्खचा र्शषाकः  २२५२२ 
 

 

 

पररचर् 

भ्यणखिनलणई मेर्डकल स्टोरबणट सेवण प्रदणन गने स्थणनसम्म कोल्डचेन व्यवस्थणपन गरेर 

लैिणनु तथण सो प्रकृर्णलणई सहर्िकरर् गनुा अर्त नै मह्त्वपूर्ा हन्छ । भ्यणखिनहरु 

ढुवणनीको समर्मण र्छटो र्वग्रने हनणले र्सको र्छटो भन्दण र्छटो सुरर्क्षत रुपमण आर्द 

स्थणनमण ढुवणनी गनुापने हन्छ िसकण लणर्ग सवणरी चणलकको आवश्यकतण पने भएकोले 

र्स र्शषाकमण बिेटको व्यवस्थण भएको छ। 

 

उदे्दश्य 

चणलक व्यवस्थणपन गरी प्रदेश अन्तरगातको मेर्डकल स्टोरमण रहेको भ्यणखिन सुरर्क्षत 

रुपमण ढुवणनी गनुा ।  

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल र्िल्लणहरुमण कोल्डचेन मणपदण्ड अनुसणर भ्यणखिनको ढुवणनी हनेछ।  

कणर्णान्वर्न गने र्नकणर् प्रदेश स्वणस्थ्य आपूर्ता व्यवस्थणपन केन्द्र । 

सचणलन प्रकृर्ण 
मेर्डकल स्टोरमण रहेको रेर्िर्िरेटर भ्यणनलणई मणर्सक भ्यणखिन ढुवणनीकण लणर्ग 

प्रदेशबणट र्नर्मणनुसणर चणलकको व्यवस्थणपन गने ।  

बिेट बणाँडर्णाँट 
सवणरी संचणलनको लणर्ग आर्थाक वषाको सुरुवणतबणट नै मणर्सक रुपमण भ्यणन संचणलन 

गनाकण लणर्ग चणलकको व्यवस्थण गने  ।  

सन्दभा समणग्री 
र् र्भ एम मणपदण्ड र्नदेर्शकण पररवणर कल्यणर् महणशणर्खण तथण प्रचर्लत कणनून तथण 

र्खचा सम्बन्धी मणपदण्ड । 

अनुगमन सूचक करणर सम्झौतण ।  

 

८. कृर्ाकलापको नाम: महामारी व्यब्सस्थापनको लार्ग िफर स्टक सामग्री खरीि 

(स्वास्थ्य सेवा ) 

 

कृर्णकलणप संकेतः२.७.२२.९२ र्खचा र्शषाकः  २२५२२ 

 

पररचर् 

भौगणर्लक र्बर्बितण तथण मौसम पररवतान भैरहने कर्णाली प्रदेशमण उपरु्ि सणिन 

श्रोतको अभणवकण सणथै सम्भणर्वत महणमणरीको िोखर्खम रर्हरहने खस्थर्तको पुवणानुमणन 

गरी आवश्यकतण भएकण स्थणनहरुको सूची तर्णर पणरी सम्भणर्बत महणमणरीिन्य 

संक्रणमक रोगहरुको उपचणर तथण ब्यबस्थणपनकण लणर्ग र्ोिनण बनणई प्रदेश, र्िल्लण र 

पणर्लकणस्तरमण तोर्कएको औषिी तथण अन्य सणमग्री र्नर्मणनुसणर र्खररद गना र्ो 

कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो । 

उदे्दश्य 
Public Health Risk and Emergency को आिणरमण र्िल्लणस्तरको र्बपद् प्रर्तकणर्ा 

र्ोिनण र स्वणस्थ्य प्रर्तकणर्ा र्ोिनण अनुसणर गने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल सम्भणर्वत महणमणरी रोकथणम तथण र्नर्न्त्रर्मण सहर्ोग पुगे्नछ । 

कणर्णान्वर्न गने र्नकणर् प्रदेश स्वणस्थ्य आपूर्ता व्यवस्थणपन केन्द्र । 

सचणलन प्रकृर्ण बर्र स्टककण लणर्ग आवश्यक सणमग्रीहरुको सूर्च तर्णर गरी स्वीकृत गरणई सो को 
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आिणरमण बिेटको आकणर हेरी र्नर्मणनुसणर र्खचा गनुापने । 

सञ्चणलन गने अवर्ि 

र अनुमणर्नत र्मर्त 
आवश्यकतण अनुसणर  

बिेट बणाँडर्णाँट 

स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर र्वर्नर्ोर्ित बिेटको पररर्िर्भत्र रहेर मणग तथण 

आवश्यकतण अनुसणर बिेट बणाँडर्णाँट गने। 

स्वीकृत बिेटबणट औषिी तथण अत्यणवश्यक सणमग्रीहरुकण लणर्ग बणाँडर्णाँट गरी 

सम्बखन्धत प्रमुर्खबणट स्वीकृत गरणर् र्खररद गने 

सन्दभा समणग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्ड । 

अनुगमन सूचक र्खररद ईकणर्को र्नर्ार् ,दणखर्खलण प्रर्तवेदन तथण हस्तणनतरर् प्रर्तवेदन 

 

९. कृर्ाकलापको नाम: औषर्ध तथा औषर्धिन्य सामग्रीहरु लोि अनलोि 

प्यार्कङ्ग ररप्यार्कङ्गका लार्ग िनर्खक्तको व्यवस्थापन(स्वास्थ्य सेवा) 
 

कृर्णकलणप संकेतः २.७.२५.३२९ र्खचा र्शषाकः २२५२२  

 

पररचर् 

प्रदेशको मेर्डकल स्टोरको आपूर्ता व्यवस्थणपन शणर्खणमण औषर्ि तथण 

औषर्ििन्य सणमग्रीहरु उपकरर्हरु आपूर्ता गना आवश्यक हन्छ । सो क्रममण 

औषर्ि तथण औषर्ििन्य सणमग्रीहरु लोड अनलोड गनुापने सणथै यणर्कङ्ग 

ररयणर्कङ्गकण लणर्ग आवश्यक पने िनशखिको व्यवस्थणपनकण लणर्ग र्ो 

कणर्ाक्रम रणखर्खएको छ । 

उदे्दश्य 
औषर्ि तथण औषर्ििन्य सणमग्रीहरुको उर्चत व्यवस्थणपन गरी र्बग्रन र रे्खर 

िणनबणट बचणउने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल 

औषर्ि तथण औषर्ििन्य सणमग्रीहरुको उर्चत व्यवस्थणपन हनुकण सणथै आपूर्ता 

प्रर्णली तथण सणमग्रीको व्यवस्थणपनमण सहि भर्ा स्वणस्थ्य सेवण प्रर्णलीमण सुिणर 

हनेछ । 

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर् 
प्रदेश स्वणस्थ्य आपूर्ता व्यवस्थणपन केन्द्र । 

सञ्चणलन प्रकृर्ण 
कणर्ाक्रम करणर सम्झौतण मणर्ा त कणर्णालर् सहर्ोगी र हल्कण सवणरी चणलक करणरमण 

र्लई कणममण लगणउने र कणर्ा प्रगर्तको मूल्यणंकन गने। 

सञ्चणलन गने अवर्ि 

र अनुमणर्नत र्मर्त 
चणलु आ.ब. भरी  

बिेट बणाँडर्णाँट 
प्रचर्लत ऐन कणनून अनुसणर आवश्यक िनशखिकण लणर्ग करणर सम्झौतण बमोर्िमको 

पणररश्रर्मक व्यवस्थणपन ।  

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्ड । 

अनुगमन सूचक करणर सम्झौतण, कमाचणरी हणर्िरी र्ववरर्, तलबी भपणार्  
 

१०. कृर्ाकलापको नामः नेपालगंिमा रहेको कोल्डचेन तथा आपूर्ति र्ाखा 

सुखेतमा स्थानान्तरण तथा व्यवस्थापन खचि 
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कृर्णकलणप संकेत नं.: २.७.२५.३३२ र्खचा र्शषाक : 22522 

 

पररचर् प्रदेशमण प्रदेश स्वणस्थ्य आपूर्ता व्यवस्थणपन केन्द्र स्थणपनण गना नेपणल सरकणर तथण प्रदेश 

सरकणरको आ.व. २०७८/ ०७९ को नीर्त तथण कणर्ाक्रम अनुसणर बणाँकेको, नेपणलगंिमण 

रहेको र्खररद तथण आपूर्ता शणर्खण सुरे्खतको वीरेन्द्रनगरमण स्थणनणन्तरर् गरी सो को 

व्यवस्थणपन गना आवश्यक पने र्वर्भन्न कणर्ाकण लणर्ग र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको छ । 

उदे्दश्य प्रदेश स्वणस्थ्य आपूर्ता व्यवस्थणपन केन्द्र स्थणपनण पश्यत आपूर्ता प्रर्णली प्रभणवकणरी 

बनणउनु। 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल प्रदेशमण स्वणस्थ्य सणमग्रीको आपूर्ता र्नर्र्मत र व्यवखस्थत हने । 

कणर्णान्वर्न गने 

र्नकणर्/कणर्णालर् 

प्रदेश स्वणस्थ्य आपूर्ता व्यवस्थणपन केन्द्र ।  

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण • नेपणलगंिमण रहेको र्खररद तथण आपूर्ता शणर्खण सुरे्खतमण स्थणनणन्तरर् गरी 

व्यवस्थणपनकण लणर्ग आवश्यक ढुवणनी, लोड अनलोड तथण आवश्यक सणमग्रीको 

व्यवस्थणपन गने । 

• र्खररद तथण आपूर्ता शणर्खण एवम् कोल्डचेनकण लणर्ग आवश्यक पने सणमग्रीकण सणथै 

भौर्तक पूवणािणरहरुको व्यवस्थणपन गने। 

• आपूर्ता व्यवस्थणपन केन्द्र पूर्ारुपमण कर्णाली प्रदेशबणट संचणलनमण ल्यणउने। 

सञ्चणलन गने अबर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 

तोर्कएको चौमणर्सक र्भत्र  

बिेट बणाँडर्णाँट र्स प्रर्ोिनकण लणर्ग आवश्यक पने पुवणािणर, सणमग्री तथण उपकरर् र िनशखि, 

समन्वर् बैठक समेतकण लणर्ग आवश्यकतण अनुसणर वणाँडर्णड गरी संचणलन गने । 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्ड । 

अनुगमन सूचक कणर्ाक्रम सम्पन्न प्रर्तवेदन ।  

 

११. कृर्ाकलापको नामः औषर्ध ढुवानी तथा अन्य िािा 

  

कृर्णकलणप संकेतः २.७.२५.३३३ र्खचा र्शषाकः २२५२२ 

 

पररचर् 

औषर्ि तथण औषर्ििन्य सणमग्रीहरु, र्खोप तथण र्खोपिन्य सणमग्रीहरु र अन्य स्वणस्थ्य 

सणमग्रीहरु प्रभणवकणरी रुपमण गन्तब्यसम्म ढुवणनी । Supply Chain तथण Cold Chain 

Maintain गरी औषर्ि ढुवणनी गना र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो । 

उदे्दश्य 
आपूर्ता केन्द्रबणट प्रदेश अन्तगातकण अस्पतणल तथण िन/स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर्हरुसम्म 

ढुवणनी गने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल 
स्वणस्थ्य संस्थणहरुमण औषिी तथण औषिीिन्य सणमग्रीहरुको र्नर्र्मत आपूर्ता भएको 

हनेछ । 
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कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर् 
प्रदेश स्वणस्थ्य आपूर्ता व्यवस्थणपन केन्द्र। 

सञ्चणलन प्रकृर्ण 

प्रदेश स्वणस्थ्य आपूर्ता व्यवस्थणपन केन्द्रबणट असपतणल र िन/ स्वणस्थ्य सेवण 

कणर्णालर्को स्टोरसम्म आवश्यकतण अनुसणर औषर्ि तथण औषर्ििन्य सणमग्रीहरु, 

र्खोप, र्खोपिन्य सणमग्री तथण अन्य स्वणस्थ्य सणमग्री ढुवणर्न गने।  

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
आवश्यकतण अनुसणर 

बिेट बणाँडर्णाँट ढुवणनी‚ दै.भ्र.भ. आर्दकण लणर्ग र्खचा र्वर्नर्ोिन गने 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत र्खररद ऐन तथण र्नर्मणवली (संशोिन सर्हत) 

अनुगमन सूचक 
औषर्ि तथण औषर्ििन्य सणमग्रीहरु,र्खोप तथण र्खोपिन्य सणमग्रीहरु पुगेको ह.र्ण. 

दणखर्खलण प्रर्तवेदन  

 

१२. कृर्ाकलापको नाम: र्न:रु्ल्क स्वास्थ्य सेवाका लार्ग औषर्ध 

खररि(स्वास्थ्य सेवा) 
 

कृर्णकलणप संकेतः ७.२.९.३ र्खचा र्शषाकः २७२१३ 

 

पररचर् 

नेपणलको संर्विणन, २०७२ले प्रते्यक नणगररकलणई रणयबणट र्न:शुल्क आिणरभूत 

स्वणस्थ्य सेवण प्रणप्त गने हक हनेछ सणथै आकखिक स्वणस्थ्य सेवणबणट कसैलणई पर्न 

बर्ञ्चत गररने छैन भने्न उले्लर्ख गररएको छ । र्सैगरी िनस्वणस्थ्य ऐन, २०७५मण पर्न 

र्न:शुल्क आिणरभूत स्वणस्थ्य सेवणको प्रत्यणभूत गररएको छ । नेपणल सरकणरबणट समर् 

समर्मण स्वणस्थ्य सेवणकण लणर्ग र्न:शुल्क औषर्ि समेत उपलि गरणउने व्यवस्थण भए 

बमोर्िम तोर्कए अनुसणर र्न:शुल्क स्वणस्थ्य सेवणकण लणर्ग र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो । 

उदे्दश्य 
र्न:शुल्क स्वणस्थ्य सेवणकण लणर्ग औषर्ि अभणव सृिनण हन नर्दई नणगररकहरुलणर्ा 

प्रभणवकणरी सेवण प्रवणह गने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल र्नरन्तर औषर्ि उपलितण भर् प्रभणवकणरी रूपमण स्वणस्थ्य सेवण प्रवणह हने । 

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर् 
प्रदेश स्वणस्थ्य आपूर्ता व्यवस्थणपन केन्द्र । 

सञ्चणलन प्रकृर्ण 

• र्निणाररत आिणरभूत स्वणस्थ्य सेवणकण औषिी तथण औषिीिन्य सणमग्रीहरुको 

र्खररद बगीकरर् तथण प्रदेश सरकणरले र्न:शुल्क र्बतरर् गने आवश्यक 

औषिीहरुको सूची र्निणारर् गने । 

• र्न:शुल्क सूर्चकण औषिीहरुको वणर्षाक आवश्यक पररमणर् प्रके्षपर् गने । 

• स्वीकृत र्खररद र्ोिनण बमोर्िम प्रचर्लत ऐन अनुसणर र्खररद गरी सम्बखन्धत 

स्टोरहरुमण रणखे्न‚ गुर्स्तरीर् औषिी र्खररद सुर्नर्ित गरेर मणत्र औषर्ि र्खररद गने।  

• मणग र आवश्यकतण भएको अवस्थणमण अत्यणवश्यक औषर्िकण सणथै अन्य 

औषर्िको व्यवस्थणपन गने । 

• र्खररद गररएको औषर्ि मणग र आवश्यकतणकण आिणरमण अस्पतणलहरु तथण िन/ 

स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर्हरुमण र्वतरर् गने । 

• मणर्थ उले्लखर्खत कृर्णकलणपहरू र्बर्भन्न कणर्ाक्रममण उले्लर्ख भएतणपर्न 

औषर्ि/उपकरर् र औषर्ििन्य सणमग्रीहरू एकमुष्ठ सूचनण िणरी गरी र्खररद गने 
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।  

सञ्चणलन गने अवर्ि 

र अनुमणर्नत र्मर्त 

स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

 

बिेट बणाँडर्णाँट 

स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर र्वर्नर्ोर्ित बिेटको पररर्िर्भत्र रहेर मणग तथण 

आवश्यकतण अनुसणर बिेट बणाँडर्णाँट गने। 

स्वीकृत बिेटबणट औषिी तथण औषिीिन्य सणमग्रीहरुकण लणर्ग बणाँडर्णाँट गरी 

सम्बखन्धत प्रमुर्खबणट स्वीकृत गरणर् र्खररद गने 

सन्दभा सणमग्री र्न:शुल्क अत्यणवश्यक औषिी सूची‚ प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्ड 

अनुगमन सूचक र्खररद प्रकृर्ण, दर रेट, औषिीको र्ववरर्, गुर्स्तरको लेर्खणिोर्खण, दणखर्खलण र्ववरर्,  

 

१३. कार्िक्रमको नाम: स्वास्थ्य सम्बन्धी मेर्र्नरी औिार उपकरण सामग्री 

खररि 
 

कृर्णकलणप संकेत नं ११.३.९.३ र्खचा र्शषाक: ३११२२ 

 

पररचर् 

अस्पतणल तथण स्वणस्थ्य संस्थणहरुबणट प्रवणह गररने स्वणस्थ्य सेवणहरुको पहाँच तथण 

गुर्स्तर कणर्म रणख्न र्वर्भन्न मेर्शनरी औिणर तथण उपकरर् सणमग्रीहरुको 

आवश्यकतण पदाछ । स्वणस्थ्य संश्थणको पूवणािणर र्बकणस गरी गुर्स्तरीर् सेवण प्रदणन 

गना आवश्यक औिणर तथण उपकरर् सणमग्री र्खररद गना र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो । 

उदे्दश्य 
स्वस्थ्य संस्थण तथण अस्पतणलहरुको पूवणािणर र्बकणस गरी गुर्स्तररर् सेवण उपलि 

गरणउने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल 
रोगको समर्मण नै र्नदणन तथण उपचणर भई गुर्स्तरीर् स्वणस्थ्य सेवण प्रवणह भएको हने 

।  

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/ र्नकणर् 
प्रदेश स्वणस्थ्य आपूर्ता व्यवस्थणपन केन्द्र । 

सञ्चणलन प्रकृर्ण 

• आवश्यक मेर्शनरी, औिणर तथण उपकरर्को सूर्च तर्णर पणने । 

• स्वीकृत र्खररद र्ोिनण बमोर्िम प्रचर्लत ऐन अनुसणर र्खररद गरी सम्बखन्धत 

स्टोरहरुमण रणखे्न‚ गुर्स्तरीर् सणमग्रीको सुर्नर्ित गरेर मणत्र र्खररद गने।  

• मणग र आवश्यकतण भएको अवस्थणमण अत्यणवश्यक मेर्शनरी, औिणर तथण 

उपकरर्को आपूर्ता तथण व्यवस्थणपन गना सर्कने छ। 

• मणर्थ उले्लखर्खत कृर्णकलणपहरू र्बर्भन्न कणर्ाक्रममण उले्लर्ख भएतणपर्न मेर्शनरी, 

औिणर तथण उपकरर्को एकमुष्ठ सूचनण िणरी गरी र्खररद गने । 

बिेट बणाँडर्णाँट 

स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर र्वर्नर्ोर्ित बिेटको पररर्िर्भत्र रहेर मणग तथण 

आवश्यकतण अनुसणर बिेट बणाँडर्णाँट गने। 

स्वीकृत बिेटबणट मेर्शनरी औिणर उपकरर् र्खररदकण लणर्ग बणाँडर्णाँट गरी सम्बखन्धत 

प्रमुर्खबणट स्वीकृत गरणर् र्खररद गने 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्ड 

अनुगमन सूचक र्खररद ईकणर्को बैठक तथण र्नर्ार् ,दणखर्खलण प्रर्तवेदन 
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१४. कृर्ाकलापको नामः  र्प्र फ्याव िवन र्नमािण 

 

 

पररचर् प्रदेश स्वणस्थ्य आपूर्ता व्यवस्थणपन केन्द्रमण औषर्ि तथण औषर्ििन्य सणमग्रीहरुको 

उर्चत भण्डणरर् तथण गुर्स्तर कणर्म गनाकण लणर्ग हणलै सुरे्खतको वीरेन्द्रनगरमण 

स्थणनतरर् गररएको प्रदेश स्वणस्थ्य आपूर्ता व्यवस्थणपन केन्द्रको र्नमणार्णर्िन भवन 

तर्णर नहन्िेलकण लणर्ग औषर्ि तथण औषर्ििन्य सणमग्रीहरुको तत्कणल सुरर्क्षत 

भण्डणरर् गना र्प्रफ्यणब भवन र्नमणार्को लणर्ग र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो । 

उदे्दश्य औषर्ि तथण औषर्ििन्य सणमग्रीहरुको उर्चत भण्डणरर् गरी आपूर्ता प्रर्णली 

प्रभणवकणरी बनणउने  । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल प्रदेशमण स्वणस्थ्य सणमग्रीको आपूर्ता र्नर्र्मत र व्यवखस्थत हने । 

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर् 
प्रदेश स्वणस्थ्य आपूर्ता व्यवस्थणपन केन्द्र । 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 

प्रथम चौमणर्सक 

बिेट बणाँडर्णाँट स्वीकृत बणर्षाक बिेटको पररर्िर्भत्र रही र्खचाको बणाँडर्णाँट गरी दु्रत मणध्यमबणट प्रकृर्ण 

पुरण गरी भवन र्नमणार् गने ।  

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्ड ।  

अनुगमन सूचक भौर्तक तथण आर्थाक प्रगर्त प्रर्तवेदन  

 

  

कृर्णकलणप संकेतः      ११.४.२२.२८                         र्खचा र्शषाकः३११५९ 
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(घ) प्रिेर् िनस्वास्थ्य प्रर्ोगर्ाला 

१. कृर्ाकलापको नाम: QC का लार्ग र्ट. र्ि. र मलेररर्ा स्लाईिको ढुवानी 
 

कृर्णकलणप संकेतः २.७.२२.४०२ र्खचा र्शषाकः २२५२२ 

 

पररचर् कर्णाली प्रदेशमण रहेकण प्रर्ोगशणलणहरुमण संकर्लत स्लणईडहरुको गुर्स्तर कणर्म तथण 

र्नर्न्त्रर् गना क्षर्रोग र मलेररर्णकण स्लणईडहरु पुन िणाँच गनाकण लणर्ग संकर्लत 

नमुनणहरुको ढुवणनी गना र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो । 

उदे्दश्य प्रर्ोगशणलण सेवणको गुर्स्तरीर्तण कणर्म रणख्न । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल सेवण प्रवणह र्छटो र गुर्स्तररर् हनेछ । 

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर् 

प्रदेश िनस्वणस्थ्य प्रर्ोगशणलण कर्णाली प्रदेश, सुरे्खत । 

सञ्चणलन प्रकृर्ण स्थणनीर् तथण र्िल्लणकण प्रर्ोगशणलणमण िणाँच गररएकण क्षर्रोग र मलेररर्णकण 

स्लणईडहरुलणई िनस्वणस्थ्य प्रर्ोगशणलणसम्म ल्यणई गुण्स्स्तर िणाँच गना । 

सञ्चणलन गने अवर्ि 

र अनुमणर्नत र्मर्त 

स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

बिेट बणाँडर्णाँट बिेटको पररर्िर्भत्र रर्ह ढुवणनीकण लणर्ग कणर्ार्ोिनण स्वीकृत गरणई संछणलन गने । 

सन्दभा सणमग्री  प्रर्ोगशणलण क्षर्रोग तथण मलेररर्ण िणाँच सम्बन्धी अद्यणवर्िक प्रोटोकलहरु, प्रचर्लत 

कणनून र प्रचर्लत कणनून र स्वीकृत र्खचा सम्बन्धी मणपदण्ड । 

अनुगमन सूचक चौमणर्सक ररपोटा तथण सलणईडहरु, QC ररपोटा र्णरम तथण टणगेट 
 

२. कृर्ाकलापको नाम : र्कट खररि (HIV, HbSAg, HEV, HAV, HCV etc.) 
 

कृर्णकलणप संकेतः२.७.२२.३९५ र्खचा र्शषाकः२२५२२ 

 

पररचर् कर्णाली प्रदेशमण भणर्रसिन्य तथण अन्य रोगहरुको र्नगरणनी तथण परीक्षर्मण सहितण 

ल्यणउनकण लणर्ग र्वर्भन्न र्कट र्खररद गना लणर्गएको  हो । 

उदे्दश्य प्रदेशमण रै्र्लनसके्न भणर्रसिन्य रोगहरुको र्छटो छररतो िणाँच तथण पर्हचणनको लणर्ग 

उि र्कटहरुको उपलितण सुर्नर्ित गना । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल समर्मण नै HIV, HbSAg, HEV, HAV, HCV लगणर्तकण र्कट र्खररद भै सेवण प्रवणह 

गुर्स्तररर् र र्नरन्तर हने । 

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर् 

प्रदेश िनस्वणस्थ्य प्रर्ोगशणलण कर्णाली प्रदेश,सुरे्खत । 

सञ्चणलन प्रकृर्ण • आवश्यक टेस्ट र्कटहरुको वणर्षाक पररमणर् प्रके्षपर् गने । 

• स्वीकृत र्खररद र्ोिनण बमोर्िम प्रचर्लत ऐन अनुसणर र्खररद गरी सम्बखन्धत 

स्टोरहरुमण रणखे्न । 

• गुर्स्तरको सुर्नर्िततण गरेर मणत्र टेस्ट र्कटहरु र्खररद गने । 

• र्खररद गररएकण टेस्ट र्कटहरु आवश्यक ठणउाँमण उपलि गरणउने ।  

सञ्चणलन गने अवर्ि तोर्कएको चौमणर्सक र्भत्र । 
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र अनुमणर्नत र्मर्त 

बिेट बणाँडर्णाँट स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर र्वर्नर्ोर्ित बिेटको पररर्िर्भत्र रहेर मणग तथण 

आवश्यकतण अनुसणर बिेट बणाँडर्णाँट गने। 

स्वीकृत बिेटबणट टेस्ट र्कट र्खररदकण लणर्ग बणाँडर्णाँट गरी सम्बखन्धत प्रमुर्खबणट स्वीकृत 

गरणर् र्खररद गने 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून र स्वीकृत र्खचा सम्बन्धी मणपदण्ड । 

अनुगमन सूचक र्खररद प्रकृर्ण, दररेट, औषिीको र्ववरर्, गुर्स्तरको लेर्खणिोर्खण, दणखर्खलण र्ववरर् तथण 

र्वतरर् प्रर्तवेदन 

 

३. कृर्ाकलापको नाम: र्कटिन्य रोगहरुको RDT तथा ररर्िेन्ट खररि 
 

कृर्णकलणप संकेतः२.७.२२.३९६ र्खचा र्शषाकः २२५२२ 

 

पररचर् कर्णाली प्रदेशमण र्कटिन्य तथण अन्य रोगहरुको र्नगरणनी तथण पररक्षर्मण सहितण 

ल्यणउनकण लणर्ग र्वर्भन्न  र्कट र्खररद गनाकण लणर्ग र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो। 

उदे्दश्य प्रदेशमण रै्र्लनसके्न र्कट िन्य रोगहरुको र्छटो छररतो िणंच तथण पर्हचणनको लणर्ग 

उि र्कटहरुको उपलितण सुर्नखस्चत गररने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल  सेवण प्रवणहमण र्छटो र  गुर्स्तररर्तण कणर्म गने । 

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर् 

प्रदेश िनस्वणस्थ्य प्रर्ोगशणलण कर्णाली प्रदेश, सुरे्खत । 

सञ्चणलन प्रकृर्ण • आवश्यक RDT टेस्ट र्कट तथण ररर्िेन्टको वणर्षाक पररमणर् प्रके्षपर् गने । 

• स्वीकृत र्खररद र्ोिनण बमोर्िम प्रचर्लत ऐन अनुसणर र्खररद गरी सम्बखन्धत 

स्टोरहरुमण रणखे्न । 

• गुर्स्तरको सुर्नर्िततण गरेर मणत्र RDT टेस्ट र्कट तथण ररर्िेन्ट र्खररद गने । 

• र्खररद गररएकण RDT टेस्ट र्कट तथण ररर्िेन्ट आवश्यक ठणउाँमण उपलि गरणउने 

। 

सञ्चणलन गने अवर्ि 

र अनुमणर्नत र्मर्त 

तोर्कएको चौमणर्सक र्भत्र । 

बिेट बणाँडर्णाँट स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर र्वर्नर्ोर्ित बिेटको पररर्िर्भत्र रहेर मणग तथण 

आवश्यकतण अनुसणर बिेट बणाँडर्णाँट गने। 

स्वीकृत बिेटबणट RDT टेस्ट र्कट तथण ररर्िेन्ट र्खररदकण लणर्ग बणाँडर्णाँट गरी सम्बखन्धत 

प्रमुर्खबणट स्वीकृत गरणर् र्खररद गने 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून र स्वीकृत र्खचा सम्बन्धी मणपदण्ड । 

अनुगमन सूचक र्खररद प्रकृर्ण, दररेट, औषिीको र्ववरर्, गुर्स्तरको लेर्खणिोर्खण, दणखर्खलण र्ववरर् तथण 

र्वतरर् प्रर्तवेदन 
 

४. कृर्ाकलापको नाम: आधारिूत प्रर्ोगर्ाला तार्लम (स्वास्थ्य सेवा) 

 

कृर्णकलणप संकेत नं.: २.७.२२.३९ र्खचा र्शषाकः २२५२२ 
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पररचर् कर्णाली प्रदेशमण रहेकण प्रर्ोगशणलणमण कणर्ारत कमाचणरीहरुको ज्ञणन, र्सप र क्षमतण 

अर्भबृर्द्द गना आिणरभूत प्रर्ोगशणलण तणर्लम आर्ोिणनणको लणर्ग र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको 

हो । 

उदे्दश्य प्रर्ोगशणलणमण कणर्ारत नर्णाँ कमाचणरीहरुको ज्ञणन, र्सप र क्षमतण र्वकणस गना सणथै 

पररक्षर्को गुर्स्तरीर्तण ल्यणउने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल र्नदणन तथण उपचणरमण सहर्ोग भई कर्णाली प्रदेशमण रोगहरुको र्नदणन गरर प्रर्ोगशणलण 

सेवणको गुर्स्तररर्तण कणर्म गने । 

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर् 

प्रदेश  िनस्वणस्थ्य प्रर्ोगशणलण कर्णाली प्रदेश, सुरे्खत  
 

सञ्चणलन प्रकृर्ण • आिणरभूत प्रर्ोगशणलण तणर्लम नर्लएकण प्रर्शक्षणथीहरुको छनौट गने। 

• प्रर्त समुहमण किीमण १० िनण प्रर्शक्षणथी रहने गरी १५ र्दनसम्म तणर्लम संचणलन गने 

।    

• कणर्ाक्रमसंग सम्बखन्धत प्रर्शक्षक प्रर्शक्षर् तणर्लम र्लएकण प्रर्शक्षकहरुबणट तणर्लम 

संचणलन गने । 

• पूर्ा रुपमण तणर्लममण सहभणगी भएकण प्रर्शक्षणथीहरुलणई प्रमणर्पत्र 

सञ्चणलन गने अवर्ि 

र अनुमणर्नत र्मर्त 

दोस्रो चौमणर्सकमण संचणलन गने । 

बिेट बणाँडर्णाँट दै.भ्र.भ, र्णतणर्णत र्खचा रकम, से्टशनरी, प्रर्शक्षर् सणमग्री, र्कट/ ररएिेन्टहरु, प्रमणर्पत्र 

छपणर्, अन्य र्खचा नर्म्ा अनुसणर । 

सन्दभा सणमग्री NPHL SOP, PPHL Basic Lab Training Guideline, प्रचर्लत कणनून र स्वीकृत र्खचा 

सम्बन्धी मणपदण्ड । 

अनुगमन सूचक कणर्ाक्रम सम्पन्न प्रर्तवेदन 

 

५. कृर्ाकलाप: आधारिूत र्टर्व माइक्रोषकोर्पक तार्लम (स्वास्थ्य सेवा) 
 

कृर्णकलणप संकेतः २.७.२२.४० र्खचा र्शषाकः२२५२२ 
 

पररचर् कर्णाली प्रदेशमण रहेकण प्रर्ोगशणलणमण कणर्ारत कमाचणरीहरुको क्षमतण,ज्ञणन र र्सप 

र्वकणस गना र क्षर्रोगको र्नदणन तथण उपचणरमण सहर्ोग पुर्णाउन आिणरभूत र्ट.र्व. 

मणईक्रोस्कोर्पक तणर्लम ६ र्दने आर्ोिनण गररएको हो । 

उदे्दश्य प्रर्ोगशणलणमण कणर्ारत नर्णाँ कमाचणरीहरुको क्षमतण,ज्ञणन र र्सप र्वकणस गना सणथै  र्खकणर 

पररक्षर्को गुर्स्तरीर्तण ल्यणउन । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल क्षर्रोगको र्नदणन तथण उपचणरमण सहर्ोग भई कर्णाली प्रदेशमण क्षर्रोग र्नर्न्त्रर् गरर 

गुर्स्तररर्तण कणर्म गने । 

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर् 

प्रदेश िनस्वणस्थ्य प्रर्ोगशणलण कर्णाली प्रदेश, सुरे्खत । 

सञ्चणलन प्रकृर्ण • र्ट.र्ब. आिणरभूत मणईक्रोस्कोर्पक तणर्लम नर्लएकण प्रर्ोगशणलणकमीहरको छनौट 

गने । 

• प्रर्त समुहमण किीमण १० िनण सहभणर्ग गरणई ६ र्दन सम्म वषामण १ पटक  NTCC 

को र्टर्व आिणरभूत मणईक्रोस्कोर्पक तणर्लम र्नदेर्शकण अनुसणर संचणलन गररने छ ।  
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• कणर्ाक्रमसंग सम्बखन्धत प्रर्शक्षक प्रर्शक्षर् तणर्लम र्लएकण प्रर्शक्षकहरुबणट तणर्लम 

संचणलन गने । 

• पूर्ा रुपमण तणर्लममण सहभणगी भएकण प्रर्शक्षणथीहरुलणई प्रमणर्पत्र  

सञ्चणलन गने अवर्ि 

र अनुमणर्नत र्मर्त 

प्रथम चौमणर्सकमण १ पटक संचणलन गनुा पने । 

बिेट बणाँडर्णाँट दै.भ्र.भ, र्णतणर्णत र्खचा रकम, से्टशनरी, प्रर्शक्षर् सणमग्री, र्कट/ ररएिेन्टहरु, प्रमणर्पत्र 

छपणर्, अन्य र्खचा नर्म्ा अनुसणर । 

सन्दभा सणमग्री NTCC को र्टर्व आिणरभूत मणईक्रोस्कोर्पक तणर्लम र्नदेर्शकण, र्टर्व मणईक्रोषकोपी 

मोडुल र मेनुअल, संक्रमर् रोकथणम र्नदेर्शकण र Gene- Xpert फ्लो चणटा, प्रचर्लत 

कणनून र स्वीकृत र्खचा सम्बन्धी मणपदण्ड । 

अनुगमन सूचक NTCC तणर्लम र्नदेर्शकण अनुसणरको चेकर्लष्ट तथण कणर्ाक्रम सम्पन्न प्रर्तवेदन  
 

६. कृर्ाकलापको नाम: प्रर्ोगर्ाला कमिचारीहरुलाई LQAS तार्लम 

(स्वास्थ्य सेवा) 
 

कृर्णकलणप संकेत नं.:२.७.२२.४१ र्खचा र्शषाकः२२५२२ 
 

पररचर् कर्णाली प्रदेशकण प्रर्ोगशणलणमण कणर्ारत र्ट.र्ब. आिणरभूत मणईक्रोस्कोर्पक तणर्लम 

र्लएकण प्रर्ोगशणलणकमीहरुको ज्ञणन, र्सप र क्षमतण अर्भबृर्द्द गना र क्षर्रोगको र्नदणन 

तथण उपचणरमण सहर्ोग पुर्णाउन प्रर्ोगशणलण कमाचणरीहरुलणई ३ र्दने  LQAS तणर्लम 

कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो । 

उदे्दश्य प्रर्ोगशणलणमण कणर्ारत नर्णाँ कमाचणरीहरुको ज्ञणन, र्सप र क्षमतण र्वकणस गना सणथै  र्खकणर 

परीक्षर्मण गुर्स्तरीर्तण ल्यणउन । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल क्षर्रोगको र्नदणन तथण उपचणरमण सहर्ोग भई कर्णाली प्रदेशमण क्षर्रोग र्नर्न्त्रर् गरी 

गुर्स्तररर्तण कणर्म गने । 

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर् 

प्रदेश िनस्वणस्थ्य प्रर्ोगशणलण कर्णाली प्रदेश, सुरे्खत । 

सञ्चणलन प्रकृर्ण • र्ट.र्ब. आिणरभूत मणईक्रोस्कोर्पक तणर्लम र्लएकण प्रर्ोगशणलणकमीहरको छनौट गने 

। 

• प्रर्त समुहमण किीमण १५ िनण सहभणर्ग गरणई ३ र्दन सम्म वषामण १ पटक NTCC 

को र्टर्व आिणरभूत मणईक्रोस्कोर्पक  तणर्लम र्नदेर्शकण अनुसणर गररने छ । 

• कणर्ाक्रमसंग सम्बखन्धत प्रर्शक्षक प्रर्शक्षर् तणर्लम र्लएकण प्रर्शक्षकहरुबणट तणर्लम 

संचणलन गने । 

सञ्चणलन गने अवर्ि 

र अनुमणर्नत र्मर्त 

दोस्रो चौमणर्सकमण संचणलन गने। 

बिेट बणाँडर्णाँट दै.भ्र.भ, र्णतणर्णत र्खचा रकम, से्टशनरी, प्रर्शक्षर् सणमग्री, र्कट/ ररएिेन्टहरु, अन्य र्खचा 

नर्म्ा अनुसणर । 

सन्दभा सणमग्री NTCC को र्टर्व आिणरभूत मणईक्रोस्कोर्पक तणर्लम र्नदेर्शकण, र्टर्व मणईक्रोषकोपी 

मोडुल र मेनुअल, संक्रमर् रोकथणम र्नदेर्शकण र Gene Expert फ्लो चणटा, प्रचर्लत 

कणनून र स्वीकृत र्खचा सम्बन्धी मणपदण्ड । 
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अनुगमन सूचक NTCC तणर्लम र्नदेर्शकण अनुसणरको चेकर्लष्ट तथण कणर्ाक्रम सम्पन्न प्रर्तवेदन 
 

७. कृर्ाकलापको नाम: आधारिूत मलेरीर्ा माईक्रोस्कोर्प तार्लम (स्वास्थ्य 

सेवा) 
 

कृर्णकलणप संकेतः २.७.२२.४२ र्खचा र्शषाकः २२५२२ 
 

पररचर् कर्णाली प्रदेशमण रहेकण प्रर्ोगशणलणमण कणर्ारत कमाचणरीहरुको क्षमतण,ज्ञण न र र्सप 

अर्भबृर्द्द गना आिणरभूत मलेरीर्ण मणईक्रोस्कोर्पक तणर्लम आर्ोिणनण गरीर्को  छ । 

उदे्दश्य प्रर्ोगशणलणमण कणर्ारत नर्णाँ कमाचणरीहरुको औलो र्नदनणमण ज्ञणन, र्सप र क्षमतण अर्भबृद्दी 

गना सणथै औलो पररक्षर्को गुर्स्तरीर्तण ल्यणउने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल औलो र्नदणन तथण उपचणरमण सहर्ोग भई कर्णाली प्रदेशमण औलो रोग र्नदणन गरर 

गुर्स्तररर्तण कणर्म गने । 

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर् 

प्रदेश िनस्वणस्थ्य प्रर्ोगशणलण कर्णाली प्रदेश, सुरे्खत । 

सञ्चणलन प्रकृर्ण • मलेररर्ण आिणरभूत मणईक्रोस्कोर्पक तणर्लम नर्लएकण प्रर्ोगशणलणकमीहरको छनौट 

गने । 

• प्रर्त समुहमण किीमण १० िनण सहभणर्ग गरणई ३० र्दन सम्म वषामण १ पटक  EDCD 

को तणर्लम र्नदेर्शकण अनुसणर संचणलन गररने छ ।  

• कणर्ाक्रमसंग सम्बखन्धत प्रर्शक्षक प्रर्शक्षर् तणर्लम र्लएकण प्रर्शक्षकहरुबणट तणर्लम 

संचणलन गने । 

• पूर्ा रुपमण तणर्लममण सहभणगी भएकण प्रर्शक्षणथीहरुलणई प्रमणर्पत्र 

सञ्चणलन गने अवर्ि 

र अनुमणर्नत र्मर्त 

दोस्रो चौमणर्सक मण सम्पन्न गनुापने 

बिेट बणाँडर्णाँट दै.भ्र.भ, र्णतणर्णत र्खचा रकम, से्टशनरी, प्रर्शक्षर् सणमग्री, र्कट/ ररएिेन्टहरु, अन्य र्खचा 

नर्म्ा अनुसणर । 

सन्दभा सणमग्री WHO SOP, WHO Basic malaria Training Guideline, प्रचर्लत कणनून र स्वीकृत र्खचा 

सम्बन्धी मणपदण्ड । 

अनुगमन सूचक एकीकृत सुपरीवेक्षर् चेकर्लष्ट तथण कणर्ाक्रम सम्पन्न प्रर्तवेदन 
 

८. कृर्ाकलापको नाम: ररिेसर मलेरीर्ा माईक्रोस्कोर्प तार्लम (स्वास्थ्य 

सेवा) 
 

कृर्णकलणप संकेतः २.७.२२.३९८ र्खचा र्शषाकः २२५२२ 
 

पररचर् कर्णाली प्रदेशमण रहेकण प्रर्ोगशणलणमण कणर्ारत कमाचणरीहरुको ज्ञणन, र्सप र क्षमतण 

अर्भबृर्द्द गना ररिेसर मलेरीर्ण मणईक्रोस्कोर्पक तणर्लम आर्ोिणनण गरीर्को  छ । 

उदे्दश्य प्रर्ोगशणलणमण कणर्ारत नर्णाँ कमाचणरीहरुको  औलो र्नदनणमण क्षमतण,ज्ञणन र र्सप अर्भबृर्द्द 

गना सणथै औलो पररक्षर्को गुर्स्तरीर्तण ल्यणउने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल  औलो र्नदणन तथण उपचणरमण सहर्ोग भई कर्णाली प्रदेशमण  औलो रोग र्नदणन गरर 
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गुर्स्तररर्तण कणर्म गने । 

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर् 

प्रदेश िनस्वणस्थ्य प्रर्ोगशणलण कर्णाली प्रदेश सुरे्खत । 

सञ्चणलन प्रकृर्ण • मलेररर्ण आिणरभूत मणईक्रोस्कोर्पक तणर्लम र्लएकण प्रर्ोगशणलणकमीहरको छनौट 

गने । 

• प्रर्त समुहमण किीमण १० िनण सहभणर्ग गरणई १५ र्दन सम्म वषामण १ पटक  EDCD 

को तणर्लम र्नदेर्शकण अनुसणर संचणलन गररने छ । 

• कणर्ाक्रमसंग सम्बखन्धत प्रर्शक्षक प्रर्शक्षर् तणर्लम र्लएकण प्रर्शक्षकहरुबणट तणर्लम 

र्दने । 

• पूर्ा रुपमण तणर्लममण सहभणगी भएकण प्रर्शक्षणथीहरुलणई प्रमणर्पत्र 
 

सञ्चणलन गने अवर्ि 

र अनुमणर्नत र्मर्त 

पर्हलो चौमणर्सक मण सम्पन्न गनुापने 

बिेट बणाँडर्णाँट दै.भ्र.भ, र्णतणर्णत र्खचा रकम, से्टशनरी, प्रर्शक्षर् सणमग्री, र्कट/  ररएिेन्टहरु, अन्य र्खचा 

नर्म्ा अनुसणर । 

सन्दभा सणमग्री WHO SOP, WHO Basic malaria Training Guideline, प्रचर्लत कणनून र स्वीकृत र्खचा 

सम्बन्धी मणपदण्ड । 

अनुगमन सूचक एकीकृत सुपरीवेक्षर् चेकर्लष्ट 
 

९. कृर्ाकलापको नाम: प्रर्ोगर्ाला कमिचारीहरुलाई िार्षिक कार्िर्ाला 

गोष्ठी 
 

कृर्णकलणप संकेत नं.:२.७.२५.३२३ र्खचा र्शषाकः२२५२२ 
 

पररचर् कर्णाली प्रदेशमण रहेकण प्रर्ोगशणलणमण कणर्ारत कमाचणरीहरुको ज्ञणन, र्सप र क्षमतण 

अर्भवृर्द्द गना र प्रर्ोगशणलणको सेवणमण गुर्स्तररर्तणकण सणथै सम्पणर्दत कणर्ाहरुको 

मूल्यणंकन गना प्रर्ोगशणलण कमाचणरीहरुलणई बणर्षाक कणर्ाशणलण गोष्ठी कणर्ाक्रम रणखर्खएको 

हो । 

उदे्दश्य प्रर्ोगशणलणमण कणर्ारत कमाचणरीहरुको ज्ञणन, र्सप र क्षमतण अर्भवृर्द्द गना सणथै  

प्रर्ोगशणलण पररक्षर्मण गुर्स्तरीर्तण ल्यणउन । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल प्रर्ोगशणलण पररक्षर्मण गुर्स्तरीर्तण ल्यणउन सहर्ोग पुर्णाईा कर्णाली प्रदेशमण प्रर्ोगशणलण 

सेवणमण गुर्स्तररर्तण कणर्म गने । 

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर् 

प्रदेश िनस्वणस्थ्य प्रर्ोगशणलण कर्णाली प्रदेश, सुरे्खत । 

सञ्चणलन प्रकृर्ण • कणर्ाशणलण गोष्ठीको आर्ोिनण गरी प्रर्ोगशणलणकण कमाचणरीहरुलणई आमन्त्रर् गने 

। 

• गोष्ठी संचणलन हनु पूवा बणर्षाक रुपमण सम्पणदन गररएकण कृर्णकलणपहरुकण 

आिणरमण चेकर्लष्ट तर्णर गरी पठणउने । 

• चेकर्लष्ट अनुसणर प्रर्ोगशणलणकमीहरुले प्रसु्तर्तकरर् गने । 

• प्रसु्तर्तबणट आएकण समस्यणहरुलणई मध्यनिर गरी र्ोिनण तिुामण गने ।  
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सञ्चणलन गने अवर्ि 

र अनुमणर्नत र्मर्त 

तोर्कएको चौमणर्सक र्भत्र । 

बिेट बणाँडर्णाँट दै.भ्र.भ,र्णतणर्णत र्खचा रकम, से्टशनरी, मसलन्द सणमग्री, अन्य र्खचा नर्म्ा अनुसणर । 

सन्दभा सणमग्री आ.ब. २०७८/०७९ को प्रर्ोगशणलणको तथ्यणंकहरु, प्रर्ोगशणलण सम्बन्धी चेकर्लष्ट, प्रचर्लत 

कणनून र स्वीकृत र्खचा सम्बन्धी मणपदण्ड । 

अनुगमन सूचक कणर्ा सम्पन्न प्रर्तवेदन, उपखस्थर्त र्ववरर्  

 

१०. कृर्ाकलापको नाम: र्िल्ला तथा स्थानीर् तहका 

प्रर्ोगर्ालाकमीहरुका लार्ग स्थलगत तार्लम 
 

कृर्णकलणप संकेतः २.७.२२.४०० र्खचा र्शषाकः २२५२२ 
 

पररचर् कर्णाली प्रदेशमण रहेकण प्रर्ोगशणलणमण कणर्ारत प्रणर्वर्िक कमाचणरीहरुको ज्ञणन, र्सप र 

क्षमतण र्वकणस गना कणर्ास्थलमण नै पुगी प्रर्शक्षकहरुबणट स्थलगत अनुर्शक्षर् गना र्ो 

कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो । 

उदे्दश्य प्रर्ोगशणलणमण कणर्ारत कमाचणरीहरुको ज्ञणन, र्सप र क्षमतण र्वकणस गना  पररक्षर्मण 

गुर्स्तरीर्तण ल्यणउन । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल रोगको समर्मै र्नदणन तथण उपचणरमण गुर्स्तररर्तण कणर्म गने । 

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर् 

प्रदेश िनस्वणस्थ्य प्रर्ोगशणलण कर्णाली प्रदेश, सुरे्खत । 

सञ्चणलन प्रकृर्ण स्थलगत अनुर्शक्षर्कण लणर्ग िणने स्थणनको पर्हचणन गने । 

अनुर्शक्षर्कण लणर्ग िणने प्रर्शक्षकहरुको छनौट गने । 

पर्हचणनकण आिणरमण स्थलगत अनुर्शक्षर्कण लणर्ग पूवा तर्णरी गने  

अनुर्शक्षर्मण प्रदेश िनस्वणस्थ्य प्रर्ोगशणलणबणट आवश्यक व्यवस्थण गने ।  

सञ्चणलन गने अवर्ि 

र अनुमणर्नत र्मर्त 

तोर्कएको चौमणर्सक र्भत्र । 

बिेट बणाँडर्णाँट दै.भ्र.भ, र्णतणर्णत र्खचा रकम, से्टशनरी, मसलन्द सणमग्री, अन्य र्खचा नर्म्ा अनुसणर । 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून र स्वीकृत र्खचा सम्बन्धी मणपदण्ड । 

अनुगमन सूचक र्नदेर्शकण अनुसणरको चेकर्लष्ट तथण भ्रमर् सम्पन्न प्रर्तवेदन 
 

 

 

 

११. कृर्ाकलापको नाम: र्िल्ला तथा स्थानीर् प्रर्ोगर्ालाका लार्ग ररएिेन्ट, 

केर्मकल उपकरण अन्य सामग्री खररि तथा व्यवस्थापन 
 

कृर्णकलणप संकेतः२.७.२५.३२४ र्खचा र्शषाकः २२५२२ 
 

पररचर् कर्णाली प्रदेशमण रहेकण प्रर्ोगशणलणहरुको गुर्स्तररर्तण कणर्म गना र कणर्ारत 
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कमाचणरीहरुको क्षमतण,ज्ञणन र र्सप र्वकणस गना प्रर्ोगशणलको लर्ग आवश्यक केर्मकल 

तथण उपकरर् सणमग्री र्खररद  कणर्ाक्रम रहेको छ । 

उदे्दश्य प्रर्ोगशणलणहरुको लणर्ग आवश्यक केर्मकल तथण उपकरर् सणमग्री र्खररद गरर क्षमतण, 

ज्ञणन र र्सप र्वकणस गना सणथै पररक्षर्को गुर्स्तरीर्तण ल्यणउने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल र्नदणन तथण उपचणरमण सहर्ोग भई कर्णाली प्रदेशमण  रोग र्नदणन गरर गुर्स्तररर्तण 

कणर्म गने । 

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर् 

प्रदेश िनस्वणस्थ्य प्रर्ोगशणलण, कर्णाली प्रदेश, सुरे्खत । 

सञ्चणलन प्रकृर्ण • प्रर्ोगशणलणकण लणर्ग आवश्यक ररएिेन्ट, केर्मकल, उपकरर् तथण अन्य 

सणमग्रीहरुको वणर्षाक पररमणर् प्रके्षपर् गने । 

• स्वीकृत र्खररद र्ोिनण बमोर्िम प्रचर्लत ऐन अनुसणर र्खररद गरी सम्बखन्धत 

स्टोरहरुमण रणखे्न । 

• गुर्स्तरको सुर्नर्िततण गरेर मणत्र र्खररद गने । 

• र्खररद गररएकण सणमग्रीहरुको आवश्यक ठणउाँमण उपलि गरणउने । 

सञ्चणलन गने अवर्ि 

र अनुमणर्नत र्मर्त 

तोर्कएको चौमणर्सक र्भत्र । 

बिेट बणाँडर्णाँट स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर र्वर्नर्ोर्ित बिेटको पररर्िर्भत्र रहेर मणग तथण 

आवश्यकतण अनुसणर बिेट बणाँडर्णाँट गने। 

स्वीकृत बिेटबणट र्खररदकण लणर्ग बणाँडर्णाँट गरी सम्बखन्धत प्रमुर्खबणट स्वीकृत गरणर् 

र्खररद गने 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून र स्वीकृत र्खचा सम्बन्धी मणपदण्ड । 

अनुगमन सूचक र्खररद प्रकृर्ण, दररेट, औषिीको र्ववरर्, गुर्स्तरको लेर्खणिोर्खण, दणखर्खलण र्ववरर् तथण 

र्वतरर् प्रर्तवेदन 
 

१२. कृर्ाकलापको नाम: र्िल्ला तथा स्थानीर् प्रर्ोगर्ालाहरुको स्तर 

उन्नर्तका लार्ग िौर्तक सामग्रीहरुको  व्यवस्थापन 
 

कृर्णकलणप संकेतः २.७.२२.४०१ र्खचा र्शषाकः २२५२२ 

 

पररचर् कर्णाली प्रदेशमण रहेकण प्रर्ोगशणलणहरुको पूवणािणर सुदृढ गना आवश्यक भौर्तक  

सणमग्रीहरु र्खररद तथण ब्यबस्थणपन गना र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो । 

उदे्दश्य प्रर्ोगशणलणहरुको लणर्ग आवश्यक भौर्तक सणमग्री ब्यबस्थणपन गरी प्रर्ोगशणलण सेवणमण 

गुर्स्तरीर्तण ल्यणउने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल र्नदणन तथण उपचणरमण सहर्ोग भई कर्णाली प्रदेशमण  रोग र्नदणन गरर गुर्स्तररर्तण 

कणर्म गना सहि हने । 

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर् 

प्रदेश िनस्वणस्थ्य प्रर्ोगशणलण कर्णाली प्रदेश, सुरे्खत । 

सञ्चणलन प्रकृर्ण र्खरीद रु्र्नटको र्नर्ार् अनुसणर आवश्यक सणमणर्ग्रहरुको सणवािर्नक र्खररद ऐन २०६३ 

अनुसणर र्खररद गरी आवश्यक स्थणनमण उपलि गरणईनेछ । 
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सञ्चणलन गने अवर्ि 

र अनुमणर्नत र्मर्त 

तोर्कएको चौमणर्सक र्भत्र । 

बिेट बणाँडर्णाँट स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर र्वर्नर्ोर्ित बिेटको पररर्िर्भत्र रहेर मणग तथण 

आवश्यकतण अनुसणर बिेट बणाँडर्णाँट गने। 

स्वीकृत बिेटबणट र्खररदकण लणर्ग बणाँडर्णाँट गरी सम्बखन्धत प्रमुर्खबणट स्वीकृत गरणर् 

र्खररद गने 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून र स्वीकृत र्खचा सम्बन्धी मणपदण्ड । 

अनुगमन सूचक र्खररद प्रकृर्ण, दररेट, औषिीको र्ववरर्, गुर्स्तरको लेर्खणिोर्खण, दणखर्खलण र्ववरर् तथण 

र्वतरर् प्रर्तवेदन 
 

 

 

१३. कृर्ाकलापको नाम: पानीको गुणस्तर पररक्षण तथा आवश्यक सामग्री 

खररि र अनसाइट कोर्चंग 
 

कृर्णकलणप संकेतः२.७.२२.३९९ र्खचा र्शषाकः २२५२२ 
 

पररचर् MICS -२०१९ प्रर्तवेदन अनुसणर कर्णाली प्रदेशमण स्वच्छ र्पउने पणनी प्रर्ोग गनेको संख्यण 

अत्यन्त नू्यन रहेको छ । त्यसैले स्वच्छ र्पउने पणनीको गुर्स्तररर्तण र्नरन्तर कणर्म गना 

अत्यणवश्यक रहेकणले पणनीको गुर्स्तर पररक्षर् र त्यससंग सम्बखन्धत सणमग्री र्खररद सणथै 

गुर्स्तर पररक्षर्मण संलग्न हने प्रर्ोगशणलणकमीहरुको स्थलगत अनुर्शक्षर् मणर्ा त ज्ञणन र 

र्सपमण अर्भबृर्द्द गना र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको छ । 

उदे्दश्य र्पउने पणनीको पररक्षर् गरी शुद्ध र्पउने पणनीको सुर्नर्िततण गने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल शुद्ध र्पउने पणनीको प्रर्ोगले पणनीिन्य रोगहरुको नू्यनीकरर् हने । 

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर् 

प्रदेश िनस्वणस्थ्य प्रर्ोगशणलण कर्णाली प्रदेश, सुरे्खत । 

सञ्चणलन प्रकृर्ण पणनी पररक्षर् गररनुपने स्थणनको छनौट गनुा पने। 

पररक्षर्कण लणर्ग आवश्यक र्कट तथण सणमग्रीहरुको व्यवस्थणपन गने 

पणनी पररक्षर् गने स्थणनमण कणर्ारत प्रर्ोगशणलणकमीहरुलणई स्थलगत अनुर्शक्षर् गने 

सञ्चणलन गने अवर्ि 

र अनुमणर्नत र्मर्त 

तोर्कएको चौमणर्सक र्भत्र । 

बिेट बणाँडर्णाँट स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर र्वर्नर्ोर्ित बिेटको पररर्िर्भत्र रहेर मणग तथण 

आवश्यकतण अनुसणर बिेट बणाँडर्णाँट गने। 

कणर्ाक्रम संचणलनकण लणर्ग तोर्कएको र्शषाक अनुसणर बिेटको बणाँडर्णाँट गरी सम्बखन्धत 

प्रमुर्खबणट स्वीकृत गरणर् र्खररद गने 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून र स्वीकृत र्खचा सम्बन्धी मणपदण्ड । 

अनुगमन सूचक पणनी पररक्षर् गररएकण स्थणनहरुको र्ववरर्,सणमग्री र्खररद र्ववरर् र स्थलगत अनुर्शक्षर् 

सम्पन्न प्रर्तवेदन 
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१४. कृर्ाकलापको नाम: प्रिेर् िनस्वास्थ्य प्रर्ोगर्ालाका कमिचारीहरुका 

लार्ग क्षमता अर्िवृखि तार्लम 
 

 

कृर्णकलणप संकेत::२.७.२२.३९७ र्खचा र्शषाकः २२५२२ 

 

पररचर् प्रदेश िनस्वणस्थ्य प्रर्ोगशणलणकण कमाचणरीहरुको प्रर्ोगशणलण सम्बन्धी नर्वनतम 

प्रर्वर्िकण र्बषर्मण ज्ञणन, र्सप र कणर्ा क्षमतण अर्भबृर्द्द गने अर्भप्रणर्ले र्ो कणर्ाक्रम 

रणखर्खएको  हो । 

उदे्दश्य प्रदेश िनस्वणस्थ्य प्रर्ोगशणलणमण कणर्ारत कमाचणरीहरुको नर्वनतम प्रर्वर्िकण र्बषर्मण 

ज्ञणन, र्सप र कणर्ा क्षमतण अर्भबृर्द्द गने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल नर्वनतम प्रर्वर्िकण र्बषर्मण ज्ञणन, र्सप र कणर्ा क्षमतण अर्भबृर्द्द भै गुर्स्तररर् सेवण प्रवणह 

हनेछ । 

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर् 

प्रदेश िनस्वणस्थ्य प्रर्ोगशणलण कर्णाली प्रदेश सुरे्खत । 

सञ्चणलन प्रकृर्ण • प्रर्ोगशणलण सम्बन्धी नर्वनतम प्रर्वर्िकण सम्बन्धमण क्षमतण अर्भबृर्द्द गना सहभणगीहरु 

छनौट गने। 

• कणर्ाक्रमसंग सम्बखन्धत सम्भणव्य केन्द्रहरुको छनौट गरी तणर्लमकण लणर्ग आवश्यक 

व्यवस्थणपन गने 

• नर्वनतम प्रर्बर्ि प्रर्ोग भर्रहेकण स्थणनहरुमण गई तणर्लम तथण अवलोकन गरी 

पणरस्पररक र्सपको आदणनप्रदणन गने । 

सञ्चणलन गने अवर्ि 

र अनुमणर्नत र्मर्त 

तोर्कएको चौमणर्सक र्भत्र । 

बिेट बणाँडर्णाँट दै.भ्र.भ, र्णतणर्णत र्खचा तथण अन्य र्खचा नर्म्ा अनुसणर हने । 

सन्दभा सणमग्री NPHL SOP, PPHL Basic Lab Training Guideline, प्रचर्लत कणनून र स्वीकृत र्खचा 

सम्बन्धी मणपदण्ड । 

अनुगमन सूचक कणर्ाक्रम सम्पन्न प्रर्तवेदन 
 

  



72 | बणर्षाक कणर्ाक्रम सञ्चणलन र्नदेर्शकण २०७९/८० 

(ङ) मानव संसाधन र्वकास केन्द्र, स्वास्थ्य तार्लम र्ाखा 

अन्तगितका कार्िक्रमहरू 

१. कृर्ाकलापको नाम: स्वास्थ्य सम्बन्धी र्क्रर्ाकलापको एकीकृत कार्िस्थल 

अनुर्र्क्षण सुपरीवेक्षण अनुगमन तथा मूल्याङ्कन 
 

र्क्रर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.१०५   खचि र्र्षिक नं. २२५२२ 

   

पररचर् मणनव संसणिन र्बकणस केन्द्र अन्तगात स्वणस्थ्य तणर्लम शणर्खणले प्रणर्वर्िक (खिर्नकल) 

तथण िनस्वणस्थ्य सम्बन्धी र्बर्भन्न तणर्लम संचणलन, व्यवस्थणपन सणथै तणर्लमको 

गुर्स्तरीर्तण र्निणारर् गने कणर्ा गदै आर्रहेको छ । र्बर्भन्न तणर्लम कणर्ाक्रम तथण 

अनुर्शक्षर् पिणत र्निणाररत उदे्दश्यहरु कर्त पूर्ता भए वण भएनन् त्यसबणट के कस्तो 

उपलव्िी हन सक्यो, उपलखिकण कणरर्हरु के के हन भने्न र्निणारर् गना अनुगमन, 

सुपररवेक्षर् तथण मूल्यणंकन गना र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो ।   

उदे्दश्य • तणर्लममण र्सकेकण ज्ञणन र्सपहरुको कसरी प्रर्ोग भर्रहेको छ त्यसको िणनकणरी 

र्लन । 

• र्सकेकण कुरण  प्रर्ोग गना  कस्तण कर्ठनणई छन भने्न िणनकणरी र्लन  

• समस्यण वण कमी कमिोररहरुलणई तत्कणल कणर्ाके्षत्रमण नै गई सहर्िकरर् गना र 

पर्छको लणर्ग तणर्लमको आवश्यकतण पर्हचणन गना  

अपेर्क्षत 

प्रर्तफल 

• र्सपमण आिणररत तणर्लमको प्रभणवकणररतण र उपर्ोर्गतणको मूल्यणाँकन भर् भर्वष्यमण 

संचणलन गररने तणर्लमको गुर्स्तरमण वृखद्ध हने  । 

• स्वणस्थ्यके्षत्रमण साँचणलन भएकण कणर्ाक्रम प्रभणवकणरी रुपमण साँचणलन भई सेवणको 

गुर्स्तरमण सुिणर भई पहाँच तथण उपभोगमण वृर्द्द हनेछ । 

कार्ािन्वर्न गने 

र्नकार् 

मणनव संसणिन र्वकणस केन्द्र, सुरे्खत । 

सञ्चालन प्रकृर्ा • कणर्ास्थल पर्हचणन गरी अनुगमन, सुपररवेक्षर्, मूल्यणङ्कन तथण अनुर्शक्षर् कणर्ा 

र्ोिनण बनणउने । 

• अनुगमन, सुपररवेक्षर्, मूल्यणङ्कन तथण अनुर्शक्षर् कणर्ा र्ोिनण अनुसणर 

सहर्िकरर्मण िणने व्यखिले कणर्णालर् प्रमुर्खसंग कणर्ा र्ोिनण स्वीकृत गरणई 

तोर्कएको स्थणनमण िणने । 

सञ्चालन गने 

अिर्ध र 

अनुमार्नत र्मर्त 

तोर्कएको चौमणर्सक र्भत्र 

ििेट िाँिफाँट बणर्षाक विेटको पररर्िर्भत्र रही कणर्ा र्ोिनण बनणउने र कणर्ा र्ोिनण अनुसणर कणर्ाक्रम 

संचणलन गरी प्रर्तवेदन तर्णर गने । 

प्रचर्लत कर्णाली प्रदेश र्खचा मणपदण्ड र्नदेर्शकण,२०७५, कर्णाली भ्रमर् र्खचा र्नर्मणवली 

२०७५  तणर्लम सम्बन्धी  
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सन्दिि सामग्री सुपरीवेक्षर् अनुगमन तथण मूल्यणकन तथण अनुर्शक्षर् चेकर्लष्ट, अध्यर्न सणमग्री, र्िल्लण 

स्वणस्थ्य प्रर्शक्षक सीप र्वकणस कणर्ाक्रम र्नदेर्शकण तथण प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा 

सम्बन्धी मणपदण्ड । 

अनुगमन सूचक सुपरीवेक्षर् अनुगमन तथण मूल्यणकन तथण अनुर्शक्षर् प्रर्तवेदन । 

 

२. कृर्ाकलापको नाम: सामार्िक व्यवहार पररवतिन तार्लम (SBC) 
 

र्क्रर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.१६८  खचि र्र्षिक नं. २२५२२ 

 

पररचर् र्वर्भन्न कणर्ाक्रम अन्तगातकण स्वणस्थ्य सेवणहरु गुर्स्तरीर् रुपमण िनस्तरसम्म पुर्णाउन र 

स्वणस्थ्य सेवण प्रर्णलीलणई प्रभणवकणरी रुपमण सञ्चणलन गनाकण लणर्ग सेवण प्रदणर्कको 

कणर्ादक्षतण अर्भवृखद्ध हन आवश्यक हन्छ । सो कण लणर्ग कणर्ा दक्षतणमण आिणररत 

तणर्लमको आवश्यकतण रहन आउाँदछ । घरपररवणर समणि र्भत्र रहेकण स्वणस्थ्य सम्बन्धी 

बणिण अड्चनहरुलणई हटणई सकणरणत्मक पररवतान ल्यणउनुनै सणमणर्िक पररवतान हो । 

सणमणर्िक व्यवहणरमण सकणरणत्मक पररवतान र्वनण गुर्स्तरीर् स्वणस्थ्य सेवण अपुरो हन 

िणने भएकोले सो को व्यवस्थण गना र्ो तणर्लम कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो । 

उदे्दश्य • स्वणस्थ्य सेवण प्रवणहकण क्रममण िनशखिलणई आवश्यक सीप र दक्षतणको र्वकणस गरी  

सणमणर्िक व्यवहणरमण सकणरणत्मक पररवतान ल्यणउने । 

• व्यवहणर पररवतानको लणर्ग सम्भणवनण भएको लर्क्षत समूहको र्खोिी गरी व्यवहणर 

पररवतानकण अवरोिलणई प्रभणव पणने तथ्य, र्वचणर, अविणरर्ण र र्सद्धणन्तलणई 

प्रकृर्णगत रुपमण प्रर्शक्षर् गरी व्यवहणर पररवतानकण रर्नैर्तक उदे्दश्य तर्णर गरी 

सकणरणत्मक पररवतान ल्यणउने । 

अपेर्क्षत 

प्रर्तफल 

र्वर्भन्न तहकण स्वणस्थ्य संस्थणमण कणर्ारत िनशखिकण लणर्ग आवश्यक  सणमणर्िक 

व्यवहणर पररवतान सम्बन्धी ज्ञणन सीप र अविणरर्णको अर्भवृखद्ध भई गुर्स्तरीर् सेवण 

प्रवणह  पहच तथण उपभोगमण वृखद्ध हनेछ ।  

कार्ािन्वर्न गने 

र्नकार् 

मणनव संसणिन र्वकणस केन्द्र, सुरे्खत 

सचालन प्रकृर्ा • र्वज्ञहरु र सरोकणरवणलणहरुसाँग बैठक बसी र्नर्मको पररिी र्भत्र रही कणर्ाक्रम र 

गर्तर्वर्ि तिुामण गरी कणर्ाक्रम सञ्चणलन गनुा पनेछ । स्थणनीर् तहकण स्वणस्थ्य 

व्यवस्थणपन सर्मर्तकण पदणर्िकणरीलणई उनीहरुको प्रत्यक्ष सहभणगीतणमण संचणलन हने 

SBC प्रर्शक्षक प्रर्शक्षर् तणर्लम प्रणप्त व्यखि छनौट गने । 

• पणर्लकण यणकेि म्यणनुअल अनुसणरको र्बषर्बसु्त समणवेश गरी तणर्लम संचणलनको 

सहभणगी स्थणन तथण समर् छनौट गरी सचणलन गररने । 

सञ्चालन गने 

अिर्ध र 

तोर्कएको चौमणर्सक र्भत्र 
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अनुमार्नत र्मर्त 

ििेट िाँिफाँट तर्णरी तथण व्यवस्थणपन र्खचा प्रचर्लत ऐन र्नर्म र्नदेर्शकण अनुसणर र्वर्भन्न र्खचा 

र्शषाकमण बणाँडर्णाँट गरी र्नदेशकबणट स्वीकृत गरणई संचणलन गने । 

सन्दिि सामग्री सम्वखन्धत अध्यर्न सणमग्री,  प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्ड । 

अनुगमन सूचक तणर्लम र्लनेको संख्यण तथण सम्पन्न प्रर्तवेदन । 

 

३. कृर्ाकलापको नाम: मनोसामार्िक सचेतना कार्िक्रम 
 

र्क्रर्ाकलाप संकेतः २.७.२२.४२४  खचि र्र्षिक: २२५२२ 

 

पररचर् नेपणलमण हरेक बषा नसने रोगकण कणरर् र्बरणमी हने तथण मृतु्य दर बढ्दै गई रहेको छ । 

र्वलणसी िीवनशैली, र्खणनपणन, मणनर्सक स्वणस्थ्य समस्यण आर्द आिको र्वश्वमण नसने 

रोगको मुख्य कणरर्को रुपमण रहेकण छन् । र्वश्व व्यणपी रुपमण रै्लदै गएकण र्बर्भन्न 

महणमणरी, नसने रोग तथण मणनर्सक समस्यणलणई नू्यनीकरर् गनाकण लणर्ग र्ो कणर्ाक्रम 

रणखर्खएको हो । 

उदे्दश्य स्थणनीर् तहमण कणर्ारत स्वणस्थ्यकमी, र्शक्षक, स्थणनीर् िनप्रर्तर्निीहरुलणई मनोवैज्ञणर्नक 

प्रणथर्मक सहर्ोग, मनोसणमणर्िक परणमशा तथण व्यवस्थणपन सम्बन्धी ज्ञणन, र्सप तथण 

िणरर्ण अर्भवृर्द्द गने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल मनोवैज्ञणर्नक प्रणथर्मक सहर्ोग, मनोसणमणर्िक परणमशा तथण व्यवस्थणपन सम्बन्धी ज्ञणन, 

र्सप तथण िणरर्ण अर्भवृखद्ध भई मणनर्सक समस्यणमण कमी आउाँनेछ । 

कणर्णान्वर्न गने 

र्नकणर् 

मणनव संसणिन र्वकणस केन्द्र, सुरे्खत। 

संचणलन प्रकृर्ण वणर्षाक बिेटको पररर्ि र्भत्र रही मणनर्सक स्वणस्थ्य सम्बन्धी कणर्ाक्रम स्वीकृत गरी 

स्थणनीर् तहको  समन्वर्मण मणपदण्ड अनुसणर प्रर्शक्षक र सहभणगी स्थणन र समर् छनौट 

तथण तणर्लम यणकेि र्नमणार् गरी अर्भमुखर्खकरर् तणर्लम संचणलन गने । 

सञ्चणलन गने 

अबर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 

तोर्कएको चौमणर्सक र्भत्र 

बिेट बणाँडर्णाँट बिेटको पररर्िर्भत्र रहेर आर्थाक र्नर्मणनुसणर र्खचा गने । 

सन्दभा सणमग्री मणनर्सक स्वणस्थ्य सम्बन्धी आिणरभूत तणर्लम पुखस्तकण, प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी 

मणपदण्ड । 
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अनुगमन सूचक तणर्लम प्रणप्त संख्यण, सम्पन्न प्रर्तवेदन । 
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(च) अस्पताल अन्तगितका कृर्ाकलापहरू 

१. कृर्ाकलापको नाम: प्रिेर् अस्पताल सुखेतको तल्ला थप कार्िक्रम । 
 

कृर्णकलणप संकेतः  11.1.2.435 र्खचा र्शषाकः  31112 

 

पररचर् 

कर्णाली प्रदेशको केन्द्र सुरे्खतमण संचणर्लत प्रदेश अस्पतणललणई प्रदेशको पे्रषर् 

केन्द्रको रुपमण स्थणर्पत गना, थप शैय्यण सर्हतको सेवण सुदृर्ढकरर् तथण र्वस्तणर गरी 

भर्वष्यमण स्वणस्थ्य प्रर्तष्ठणन संचणलन गना उपरु्ि हने गरी भवनको व्यवस्थण गना र्ो 

कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो ।  

उदे्दश्य 
भवनको तल्लण थप गरी शैय्यण तथण सेवण सुदृढ र र्बस्तणर गरी स्वणस्थ्य प्रर्तष्ठणनमण 

स्तरोन्नर्त गना सहर्ोग गना । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल अस्पतणलको सेवण र्वस्तणर भर् स्वणस्थ्य सेवणको पहाँच र गुर्स्तरमण वृखद्ध हने  । 

कणर्णान्वर्न गने र्नकणर् प्रदेश अस्पतणल, सुरे्खत । 

संचणलन प्रकृर्ण 

अस्पतणल भवनको तल्लण थप र्नमणार् कणर्ा गना कणर्ाक्रम तथण लणगत अनुमणन तर्णर 

गरी बहवषीर् कणर्ाक्रम स्वीकृत गरणई सणवािर्नक र्खररद ऐन २०६३, र्नर्मणवली 

२०६४ बमोर्िम र्नमणार् कणर्ा गने ।  

बिेट बणाँडर्णटाँ  स्वीकृत कणर्ाक्रम तथण लणगत अनुमणन अनुसणर र्खचा गने । 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून र स्वीकृत र्खचा सम्बन्धी मणपदण्ड । 

अनुगमन सूचक र्खररद सम्बन्धी कणगिणत, कणर्ा सम्पन्न प्रर्तबेदन । 

 

२. कृर्ाकलापको नाम: कम्प्पु्यटर र्प्रन्टर लगार्तका आवश्यक पने अन्य मेर्सनरी 

सामग्रीहरु । 
 

कृर्णकलणप संकेतः  11.3.7.14 र्खचा र्शषाकः  31122 

 

पररचर् 
अस्पतणलकण अर्भलेर्ख, र्ववरर् तथण दैर्नक प्रशणसर्नक कणर्ा गना आवश्यक कम्युटर 

र्प्रन्टर सणथै अन्य मेर्सनरी सणमग्री र्खररद गना बिेट र्वर्नर्ोिन गररएको छ । 

उदे्दश्य अर्भलेर्ख तथण प्रर्तबेदन सणथै प्रशणसर्नक कणर्ा गना सहि हने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल भौर्तक पूवणािणरमण वृखद्ध भई कणमको दक्षतणमण अर्भवृखद्ध हने । 

कणर्णान्वर्न गने र्नकणर् प्रदेश अस्पतणल, सुरे्खत । 

संचणलन प्रकृर्ण 

अस्पतणललणई आवश्यक पने कम्युटर, र्प्रन्टर, र्न्टरनेट, नेटवर्का ङ्ग तथण र्सर्सर्टर्भ  

र अन्य मेर्सनरी सणमग्रीहरुको सूची तर्णर गरर कणर्णालर् प्रमुर्खबणट स्वीकृत गरणर् 

र्नर्मणनुसणर र्खररद कणर्ा गने ।  

बिेट बणाँडर्णटाँ  स्वीकृत कणर्ाक्रम तथण लणगत अनुमणन अनुसणर र्खचा गने । 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून र स्वीकृत र्खचा सम्बन्धी मणपदण्ड । 

अनुगमन सूचक र्खररद सम्बन्धी कणगिणत, र्िन्सी रर्िष्टर । 

 

३. कृर्ाकलापको नाम: Micro Debrider with Polypremoral set खररि 
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कृर्णकलणप संकेतः 11.3.9.38 र्खचा र्शषाकः 31122 
 

पररचर् 

अस्पतणलको सेवण र्बस्तणर गरी प्रदेशकण सेवणग्रणहीहरुलणई अत्यणिुर्नक मेर्सन िणरण 

सुलभ रुपमण र्चर्कत्सर्कर् सेवण प्रदणन गनाकण लणर्ग र्स र्शषाकमण बिेट र्वर्नर्ोिन 

गररएको छ । 

उदे्दश्य अस्पतणलको सेवण र्बस्तणर भई गुर्स्तररर् स्वणस्थ्य सेवण उपलव्ि हने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल सहिरुपमण थप र्चर्कत्सर्कर् सेवण प्रदणन गना मद्दत हने । 

कणर्णान्वर्न गने र्नकणर् प्रदेश अस्पतणल, सुरे्खत । 

संचणलन प्रकृर्ण 

अस्पतणललणई आवश्यक पने Micro Debrider with Polypremoral set को प्रणर्वर्िक 

र्ववरर् (Technical Specification) तर्णर गरी कणर्ाक्रम तथण लणगत अनुमणन स्वीकृत 

गरणर् सणवािर्नक र्खररद ऐन तथण सणवािर्नक र्खररद र्नर्मणवली बमोर्िम र्खररद कणर्ा 

गने ।  

बिेट बणाँडर्णाँट स्वीकृत कणर्ाक्रम तथण लणगत अनुमणन अनुसणर र्खचा गने । 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून र स्वीकृत र्खचा सम्बन्धी मणपदण्ड । 

अनुगमन सूचक र्खररद र्ोिनण, र्िन्सी र्खणतण, प्रर्तबेदन, र्नररक्षर् । 

 
 
 
 

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 खररि । 

कृर्णकलणप संकेतः 11.3.9.3९, 11.3.9.41, 

11.3.9.43, 11.3.9.44, 11.3.9.45 

र्खचा र्शषाकः 31122 

 

पररचर् 

अस्पतणलको सेवण र्बस्तणर गरी सेवणग्रणहीहरुलणई नर्वनतम प्रर्वर्िको प्रर्ोग मणर्ा त 

अत्यणिुर्नक मेर्सन िणरण सुलभ रुपमण सेवण प्रदणन गनाकण लणर्ग र्ी र्शषाकहरुमण बिेट 

र्वर्नर्ोिन गररएको छ । 

उदे्दश्य अत्यणिुर्नक मेर्सनको प्रर्ोग मणर्ा त र्चर्कत्सर्कर् सेवण सहि र सरल हने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल 
अत्यणिुर्नक मेर्सन िणरण सहिरुपमण सेवण प्रदणन भर् र्चर्कत्सर्कर् सेवणको पहाँच र 

गुर्स्तरमण वृखद्ध हने । 

कणर्णान्वर्न गने र्नकणर् प्रदेश अस्पतणल, सुरे्खत । 

संचणलन प्रकृर्ण 

अस्पतणललणई आवश्यक पने तोर्कएको Equipment & Instrument को प्रणर्वर्िक 

र्ववरर् (Technical Specification) तर्णर गरी कणर्ाक्रम तथण लणगत अनुमणन स्वीकृत 

गरणई सणवािर्नक र्खररद ऐन तथण सणवािर्नक र्खररद र्नर्मणवली बमोर्िम र्खररद कणर्ा 

गने ।  

बिेट बणाँडर्णाँट स्वीकृत कणर्ाक्रम तथण लणगत अनुमणन अनुसणर र्खचा गने । 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून र स्वीकृत र्खचा सम्बन्धी मणपदण्ड । 

अनुगमन सूचक र्खररद र्ोिनण, र्िन्सी र्खणतण, प्रर्तबेदन, र्नररक्षर् । 
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५. कृर्ाकलापको नाम − Eye OT Equipment with green laser खररि । 
 

कृर्णकलणप संकेतः 11.3.9.47 र्खचा र्शषाकः 31122 
 

पररचर् 

अस्पतणलमण संचणर्लत आर्खणाँ उपचणर सेवण र्बस्तणर गरी सेवणग्रणहीहरुलणई नर्वनतम 

प्रर्वर्िको प्रर्ोग गरी शल्यर्क्रर्ण सर्हतको सेवण प्रदणन गनणाकण लणर्ग र्ो र्शषाकमण 

बिेट र्वर्नर्ोिन गररएको छ । 

उदे्दश्य 
आर्खणाँको उपचणर तथण शल्यर्क्रर्ण सर्हत एर्ककृत स्वणस्थ्य सेवण उपलव्ि भर् 

सेवणग्रणहीको संख्यणमण वृखद्ध हने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल 
आर्खणाँको उपचणर तथण शल्यर्क्रर्ण सेवण र्बस्तणर भई गुर्स्तररर् आर्खणाँ उपचणर सेवण 

उपलव्ि हने । 

कणर्णान्वर्न गने र्नकणर् प्रदेश अस्पतणल, सुरे्खत । 

संचणलन प्रकृर्ण 

अस्पतणललणर् आवश्यक पने तोर्कए अनुसणरको सम्बखन्धत Equipment & 

Instrument को प्रणर्वर्िक र्ववरर् (Technical Specification) तर्णर गरर कणर्ाक्रम 

तथण लणगत अनुमणन स्वीकृत गरणर् सणवािर्नक र्खररद ऐन तथण सणवािर्नक र्खररद 

र्नर्मणवली बमोर्िम र्खररद कणर्ा गने ।  

बिेट बणाँडर्णाँट स्वीकृत कणर्ाक्रम तथण लणगत अनुमणन अनुसणर र्खचा गने । 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून र स्वीकृत मणपदण्ड अनुसणर । 

अनुगमन सूचक र्खररद र्ोिनण, र्िन्सी र्खणतण, प्रर्तबेदन, र्नररक्षर् । 

 

६. कृर्ाकलापको नाम − Physio Therapy Equipment setup खररि । 
 

कृर्णकलणप संकेतः 11.3.9.49 र्खचा र्शषाकः 31122 
 

पररचर् 

अस्पतणलले शणरीररक अपणङ्गतण भएकण व्यखिहरु तथण र्चर्कत्सकबणट र्सर्णररस 

गररएकण र्वरणमीहरुलणई र्र्र्िर्ोथेरणपी सेवण संचणलन गदै आईरहेकोमण थप उपकरर् 

तथण सणमग्री र्खररद गरी सेवण सुदृर्ढकरर् गना र्ो र्शषाकमण बिेट र्वर्नर्ोिन गररएको 

छ । 

उदे्दश्य थप उपकरर्िणरण र्र्र्िर्ोथेरणपी सेवण उपलव्ि गरणउन । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल र्र्र्िर्ोथेरणपी सेवण सुदृढ तथण र्वस्तणर भर् सेवणग्रणही लणभणन्वीत हने । 

कणर्णान्वर्न गने र्नकणर् प्रदेश अस्पतणल, सुरे्खत । 

संचणलन प्रकृर्ण 

अस्पतणललणई र्र्र्िर्ोथेरणर्पको लणर्ग आवश्यक पने Equipment & Instrument को 

प्रणर्वर्िक र्ववरर् (Technical Specification) तर्णर गरी कणर्ाक्रम तथण लणगत 

अनुमणन स्वीकृत गरणर् सणवािर्नक र्खररद ऐन तथण सणवािर्नक र्खररद र्नर्मणवली 

बमोर्िम र्खररद कणर्ा गने ।  

बिेट बणाँडर्णाँट स्वीकृत कणर्ाक्रम तथण लणगत अनुमणन अनुसणर र्खचा गने । 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून र स्वीकृत र्खचा सम्बन्धी मणपदण्ड । 

अनुगमन सूचक र्खररद र्ोिनण, र्िन्सी र्खणतण, प्रर्तबेदन, सेवण रर्िष्टर, र्नररक्षर् । 
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७. कृर्ाकलापको नाम: अस्पताल िवनमा Telephone Intercom System । 
 

कृर्णकलणप संकेतः  11.3.17.1 र्खचा र्शषाकः  31122 

 

पररचर् 
अस्पतणलमण सेवण र्बस्तणर संगै र्बर्भन्न र्वभणग, वणडा, शणर्खण संग आन्तरीक संचणरकण 

लणर्ग Telephone Intercom System िडणन गना बिेट र्वर्नर्ोिन गररएको छ । 

उदे्दश्य सहिरुपमण सूचनण आदणन प्रदणन हने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल सूचनण तथण िणनकणरी र्छटो प्रणप्त भर् सेवण प्रदणन गना सहि हने । 

कणर्णान्वर्न गने र्नकणर् प्रदेश अस्पतणल, सुरे्खत । 

संचणलन प्रकृर्ण 

अस्पतणलकण र्बर्भन्न र्वभणग, वणडा, शणर्खणहरुको सूची तर्णर गरी आवश्यक स्थणनमण 

Telephone Intercom System िडणन तथण संचणलन गना आवश्यक पने नेटवर्का ङ्ग, 

टेर्लर्ोन सेट, व्यणकअप लगणर्त आवश्यक सणमग्रीहरुको लणगत अनुमणन कणर्णालर् 

प्रमुर्खबणट स्वीकृत गरणर् सणवािर्नक र्खररद ऐन २०६३, र्नर्मणवली २०६४ बमोर्िम 

र्खररद गने ।  

बिेट बणाँडर्णाँट स्वीकृत कणर्ाक्रम तथण लणगत अनुमणन अनुसणर र्खचा गने । 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून र स्वीकृत र्खचा सम्बन्धी मणपदण्ड । 

अनुगमन सूचक र्खररद सम्बन्धी कणगिणत, र्िन्सी रर्िष्टर, अनुगमन । 

 

८. कृर्ाकलापको नाम: खाना पकाउनका लार्ग सौर्ि प्रणाली ििान   
 

कृर्णकलणप संकेतः  11.3.22.6 र्खचा र्शषाकः  31122 

 

पररचर् 

अस्पतणलमण सेवण प्रदणन गने र्चर्कत्सक, नर्साङ्ग, पणरणमेर्डि लगणर्तकण कमाचणरी 

सणथै उपचणरत र्वरणमीहरुलणई र्खणनण, र्खणिणको व्यवस्थण गना र्खणनण पकणउन सौर्ा 

प्रर्णली िडणन गरी बैकखिक उिणाको प्रर्ोग मणर्ा त संचणलन गना र्स र्शषाकमण बिेट 

र्वर्नर्ोिन गररएको छ । 

उदे्दश्य बैकखिक उिणाको प्रर्ोग गरी अस्पतणलमण स्वस्थ सर्ण र्खणनण र्खणिण उपलव्ि हने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल ग्यणसाँ तथण र्बद्रु्तको र्खपत कम भई र्न्धन र्खचा कम हने । 

कणर्णान्वर्न गने र्नकणर् प्रदेश अस्पतणल, सुरे्खत । 

संचणलन प्रकृर्ण 

अस्पतणलमण कणर्ारत कमाचणरी तथण उपचणरत र्वरणमीहरु एर्कन गरी आवश्यक पने  

उपकरर् सणमग्रीको सूची अनुसणरको लणगत अनुमणन, प्रणर्वर्िक र्ववरर् (Technical 

Specification)  स्वीकृत गरणई सणवािर्नक र्खररद ऐन तथण सणवािर्नक र्खररद 

र्नर्मणवली बमोर्िम र्खररद कणर्ा गने ।  

बिेट बणाँडर्णाँट स्वीकृत कणर्ाक्रम तथण लणगत अनुमणन अनुसणर र्खचा गने । 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून र स्वीकृत र्खचा सम्बन्धी मणपदण्ड । 

अनुगमन सूचक र्खररद सम्बन्धी कणगिणत, र्िन्सी रर्िष्टर, दैर्नक रर्िष्टर । 

 

९. कृर्ाकलापको नाम: फर्निचर तथा र्फक्चसि खररि । 
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कृर्णकलणप संकेतः ११.6.13.6 र्खचा र्शषाकः 31123 
 

पररचर् 
अस्पतणलमण स्वणस्थ्य सेवण प्रदणन गना सणथै कणर्णालर् प्रर्ोिनकण लणर्ग आवश्यकतण पने 

र्र्नाचर तथण र्र्क्चसा र्खररद गना र्स र्शषाकमण बिेट र्वर्नर्ोिन गररएको छ । 

उदे्दश्य सेवण प्रदणन गना सहि हने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल सेवण प्रदणर्क तथण सेवणग्रणहीलणई सहिरुपमण सेवण प्रदणन गना सहर्ोग हने । 

कणर्णान्वर्न गने र्नकणर् प्रदेश अस्पतणल, सुरे्खत । 

संचणलन प्रकृर्ण 

अस्पतणललणई आवश्यक पने र्र्नाचर तथण र्र्क्चसाको सूर्च तर्णर गरर कणर्ाक्रम तथण 

लणगत अनुमणन स्वीकृत गरणर् सणवािर्नक र्खररद ऐन तथण सणवािर्नक र्खररद 

र्नर्मणवली अनुसणर र्खररद कणर्ा गने । 

बिेट बणाँडर्णाँट स्वीकृत लणगत अनुमणन अनुसणर र्खचा गने । 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून र स्वीकृत र्खचा सम्बन्धी मणपदण्ड । 

अनुगमन सूचक र्िन्सी र्खणतण, र्नररक्षर् । 

 

१०. कृर्ाकलापको नाम: िेष्ठ नागररकहरू तथा गररव असहार्लाइ 

र्न:रु्ल्क स्वास्थ्य सेवा प्रिान । 
 

कृर्णकलणप संकेतः २.७.२२.४२९ र्खचा र्शषाकः 22522 

 

पररचर् 

िेष्ठ नणगररकको सम्मणन स्वरुप तथण आर्थाक अभणवकण कणरर् कोही पर्न स्वणस्थ्य 

सेवणबणट बर्ञ्चत नहन् भने्न उदे्दश्यले गररव असहणर्लणई अस्पतणलमण उपलव्ि स्वणस्थ्य 

सेवण र्नःशुल्क उपलव्ि गरणउन र्स र्शषाकमण बिेट र्वर्नर्ोिन गररएको छ । 

उदे्दश्य िेष्ठ नणगररक तथण गररव असहणर्हरुलणई र्न:शुल्क स्वणस्थ्य सेवणको पहाँच हने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल िेष्ठ नणगररक तथण गररव असहणर्को सेवणमण पहाँचमण वृखद्ध हनेछ । 

कणर्णान्वर्न गने र्नकणर् प्रदेश अस्पतणल, सुरे्खत । 

संचणलन प्रकृर्ण 

र्स र्शषाकमण र्वर्नर्ोर्ित भएको बिेटको पररर्िमण रही तपर्सल अनुसणर बणाँडर्णाँट 

गरी कणर्ाक्रम स्वीकृत गरणर् कणर्ाक्रम संचणलन गने 

औषर्ि र्खररदः अस्पतणलमण सेवण र्लन आउने िेष्ठ नणगररक तथण गररव असहणर् को 

अनुमणर्नत संख्यण एर्कन गरर र्नःशुल्क र्बतरर्कण लणर्ग औषर्ि र्खररद गने । 

सेवण शुल्कः िेष्ठ नणगररक तथण गररव असहणर्को अनुमणर्नत संख्यण एर्कन गरर 

र्नःशुल्क सेवण प्रदणन गरे वणपतको सेवण शुल्क अस्पतणल व्यवस्थणपन सर्मर्तमण 

सोिभनणा गने । 

नेपणल सरकणरले िेष्ठ नणगररकहरुको र्न: शुल्क स्वणस्थ्य र्बमण गने भएकोले स्वणस्थ्य 

र्बमण गरणउन उते्प्ररर्ण गने र स्वणस्थ्य र्बमण भएकणहरुलणर् र्ो सुर्विण उपलि हने छैन 

। 

बिेट बणाँडर्णाँट 
र्स र्शषाकमण बिेट र्वर्नर्ोिन भएकण सणमणर्िक र्वकणस मन्त्रणलर् र मणतहतकण 

र्नकणर् सबै । 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून र स्वीकृत र्खचा सम्बन्धी मणपदण्ड । 

अनुगमन सूचक सेवण रर्िष्टर, प्रर्तबेदन 
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११. कृर्ाकलापको नाम: अस्पताल सुरक्षा कार्िक्रम 
 

कृर्णकलणप संकेतः २.७.५.४८ र्खचा र्शषाकः 22522 

 

पररचर् 
अस्पतणलमण र्बरणमी, र्बरणमीकण आर्न्त, कमाचणरी लगणर्त अस्पतणलको भौर्तक 

सम्पर्त्तको सुरक्षणथा र्स र्शषाकमण बिेट र्वर्नर्ोिन गररएको छ ।  

उदे्दश्य 
अस्पतणलमण चोरी, अनैर्तक कणर्ा, अबैि बसु्तहरुको प्रर्ोगमण र्नर्न्त्रर् तथण भौर्तक 

सम्पतीको सुरक्षण हने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल अस्पतणलमण भौर्तक सम्पर्त्तको र्नगरणनी तथण शणखन्त सुरक्षणको प्रत्यणभुर्त हनेछ । 

कणर्णान्वर्न गने र्नकणर् प्रदेश अस्पतणल, सुरे्खत । 

संचणलन प्रकृर्ण 

स्वीकृत वणर्षाक बिेटको पररर्ि र्भत्र रर्ह कणर्णालर् प्रमुर्खबणट कणर्ाक्रम स्वीकृत 

गरणर् २४ घण्टण अस्पतणल सुरक्षणको लणर्ग तणर्लम प्रणप्त व्यखिलणई व्यवसणर्र्क 

कम्पनी मणर्ा त सेवण करणर वण व्यखि करणरमण सुरक्षण गणडा व्यवस्थण गने । 

बिेट बणाँडर्णाँट 
खस्वकृत वणर्षाक बिेटको पररर्ि र्भत्र रर्ह कणर्णालर् प्रमुर्खबणट कणर्ाक्रम स्वीकृत 

गरणर् र्खचा गने ।  

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून र स्वीकृत र्खचा सम्बन्धी मणपदण्ड । 

अनुगमन सूचक हणर्िर रर्िष्टर, अनुगमन 

 

१२. कृर्ाकलापको नाम: अस्पतालिन्य फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्िक्रम । 
 

कृर्णकलणप संकेतः 2.7.22.188 र्खचा र्शषाकः 22522 
 

पररचर् 

अस्पतणलबणट र्नस्कने अस्पतणलिन्य र्ोहोरमैलणबणट समुदणर्मण हन सके्न 

िनस्वणस्थ्य सम्बखन्ध समस्यणलणई नु्यर्नकरर् गना सणमणन्य तथण अस्पतणलिन्य 

र्ोहोरलणई आवश्यकतण अनुसणर र्नमार्लकरर् गरर उर्चत र्बसिान गनुा पने हदण र्स 

र्शषाकमण बिेट र्बर्नर्ोिन गररएको छ । 

उदे्दश्य अस्पतणलिन्य र्ोहोरमैलण र्नमार्लकरर् गरर व्यवखस्थत रुपमण र्बसिान हने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल अस्पतणलिन्य र्ोहोरबणट सेवण प्रदणर्क र समुदणर्मण हने िोखर्खम कम हने । 

कणर्णान्वर्न गने र्नकणर् प्रदेश अस्पतणल, सुरे्खत । 

संचणलन प्रकृर्ण 

Health Care Waste Management Guideline 2022 अनुसणर अस्पतणलबणट 

र्नस्कने र्ोहोरमैलण व्यवखस्थत रुपमण र्बसिान गना कणर्ाक्रम स्वीकृत गरणई र्नम्न कणर्ा 

गना सर्कने छ: 

• भौर्तकपूवणािणरको र्नमणार् तथण ममात संभणर  

• र्खणनेपणनी, र्बद्रु्त, मेर्सनरी औिणर उपकरर्, सणमग्री र्खररद तथण ममात 

• र्र्नाचर तथण र्र्क्चर र्खररद 

• सुरक्षण सणमग्री तथण र्ोहोर व्यवस्थणपनकण लणर्ग आवश्यक सणमग्री र्खररद 

• मेर्सनरी औिणर तथण सणमग्री र्खररद 
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• कणर्णालर् सहर्ोगी २ िनणसम्म करणरमण र्नरू्खि गना सर्कने  

बिेट बणाँडर्णाँट स्वीकृत कणर्ाक्रम तथण लणगत अनुमणन अनुसणर र्खचा गने । 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून र स्वीकृत र्खचा सम्बन्धी मणपदण्ड । 

अनुगमन सूचक र्िन्सी र्खणतण, प्रर्तबेदन, र्नररक्षर् । 

 

१३. कृर्ाकलापको नाम: अस्पतालमा र्वरे्षज्ञ तथा र्वरे्ष सेवा व्यवस्थापन 
 

कृर्णकलणप संकेतः 2.7.5.46 र्खचा र्शषाकः 22522 
 

पररचर् 

अस्पतणलको स्वीकृत दरबन्दीमण र्बशेषज्ञ र्चर्कत्सकहरु लगणर्त अन्य पदहरु 

पदपूर्ता नभर् र्बशेषज्ञ सेवण संचणलन हन नसकेकोले र र्बरणमीको चणप बढी भएकण 

अस्पतणलहरुमण तत्कणल र्बशेषज्ञ स्वणस्थ्य सेवण सहि रुपमण संचणलन गना कण लणर्ग 

र्स र्शषाकमण बिेट र्वर्नर्ोिन गररएको छ । 

उदे्दश्य र्बशेषज्ञ तथण र्बशेष प्रकृतीकण सेवण र्नर्र्मतरुमण संचणलन भर् सेवण र्बस्तणर हने ।  

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल 
अस्पतणलबणट र्नर्र्मत रुपमण गुर्स्तररर् र्बशेषज्ञ सेवण उपलव्ि भर् सेवणग्रणहीको 

संख्यणमण वृखद्ध हनेछ । 

कणर्णान्वर्न गने र्नकणर् प्रदेश अस्पतणल, सुरे्खत । 

संचणलन प्रकृर्ण 

स्थणन र्बशेष रोगको प्रकोप तथण र्बरणमीको चणप बमोर्िम आवश्यकतण अनुसणर 

कणर्ाक्रम स्वीकृत गरणर् करणरमण र्बशेषज्ञ र्चर्कत्सक लगणर्त सम्बखन्धत सेवण प्रदणन 

गना आवश्यक स्वणस्थ्यकमी तथण अन्य कमाचणरी सेवण करणरमण र्नरु्खि गने ।र्स सणथै 

स्वणस्थ्य सेवण प्रवणह गनाकण लणर्ग आवश्यक पने र्बशेष प्रकणरकण िनशखि (िसै्त: 

Physiotherapist/ Assistant, Lab-Technologist/ Assistant, Biomedical 
Engineer/ Assistant, Pharmacist/Assistant Audiologist/ Assistant, Staff 
Nurse, Ophthalmic Assistant, Dental Hygienist, Psycho Social Counsellor, 

Anesthesia Assistant लगणर्त) करणर सेवणमण व्यवस्थण गने । र्स भन्दण पर्हलण सोही 

कणर्ाक्रम अन्तगात कणर्ारत कमाचणरीको कणम संन्तोषिनक पणर्एमण र्नरन्तरतण र्दन 

सर्कने छ।  

बिेट बणाँडर्णाँट 
खस्वकृत वणर्षाक बिेटको पररर्ि र्भत्र रर्ह कणर्णालर् प्रमुर्खबणट कणर्ाक्रम स्वीकृत 

गरणर् र्खचा गने ।  

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून र स्वीकृत र्खचा सम्बन्धी मणपदण्ड । 

अनुगमन सूचक स्वीकृत कणर्ाक्रम, सेवण रर्िष्टर, प्रर्तबेदन, र्नररक्षर् । 

 

१४. कृर्ाकलापः  र्न:रु्ल्क स्वास्थ्य सेवाका लार्ग औषधी खररि 
  

कृर्णकलणप संकेतः  7.2.9.3 र्खचा र्शषाकः  27213 

 

पररचर् 
नेपणलको संर्विणनले प्रत्यणभूत गररएको स्वणस्थ्य सेवण र्नःशुल्क पणउने नणगररकको 

अर्िकणर सुर्नर्ित गना र्ो कृर्णकलणप रणखर्खएको हो ।  

उदे्दश्य 

औषर्ि अभणव सृिनण हन नर्दर् नणगररकहरुलणर्ा र्न:शुल्क स्वणस्थ्य सेवण प्रवणहकण 

लणर्ग आवश्यक पने औषिी तथण सर्िाकल सणमग्री र्खररद गरी प्रभणवकणरी सेवण प्रवणह 

गने  
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अपेर्क्षत प्रर्तर्ल औषर्ि  उपलितण भर् प्रभणवकणरी  रूपमण स्वणस्थ्य सेवण प्रवणह भएको हनेछ 

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर् 
प्रदेश अस्पतणल, सुरे्खत ।  

सञ्चणलन प्रकृर्ण 

• र्न:शुल्क सूर्चकण औषिीहरुको वणर्षाक आवश्यक पररमणर् प्रके्षपर् गने 

• स्वीकृत र्खररद र्ोिनण बमोर्िम गुर्स्तरीर् औषिी र्खररद सुर्नर्ित गरेर प्रचर्लत 

ऐन/र्नर्मणवली अनुसणर र्खररद गरी स्टोरहरुमण रणखे्न । 

• मणग र आवश्यकतण भएको अवस्थणमण औषर्ि, औषर्ििन्य सणमग्री तथण 

सर्िाकल सणमग्रीको  व्यवस्थणपन गना सर्कने छ  

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 

स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 
 

बिेट बणाँडर्णाँट 

स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर र्वर्नर्ोर्ित बिेटको पररर्िर्भत्र रहेर मणग तथण 

आवश्यकतण अनुसणर बिेट बणाँडर्णाँट गने 

स्वीकृतबिेटबणट औषिी र सर्िाकल सणमग्रीहरुकण लणर्ग बिेटबणाँडर्णाँट गरी 

प्रमुर्खबणट स्वीकृत गरणर् र्खररद गने 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून र स्वीकृत र्खचा सम्बन्धी मणपदण्ड । 

अनुगमन सूचक र्खररद प्रकृर्ण,  औषिीको र्ववरर्, गुर्स्तरको लेर्खणिोर्खण, र्िखन्स रर्िष्टर ।  

 

१५. कृर्ाकलापको नाम: पोषण पुनस्थािपना गृह व्यवस्थापन तथा 

सुदृर्ढकरण 
 

कृर्णकलणप संकेतः  2.7.5.98 र्खचा र्शषाकः  22522 

 

पररचर् 

अस्पतणलहरुमण स्थणपनण भएकण पोषर् पुनस्थणापन गृहको व्यवस्थणपन तथण सेवण 

सुदृर्ढकरर् गरी गुर्स्तरीर् पोषर् कणर्ाक्रम संचणलन गना र्स र्शषाकमण बिेट 

र्वर्नर्ोिन गररएको छ । 

उदे्दश्य 
पोषर् पुनस्थणापनण गृहको सुदृढीकरर् गरी कुपोषर्कण कणरर्ले हने र्शशु तथण बणल 

मृतु्य दर घटणर् समग्र पोषर्को अवस्थणमण सुिणर ल्यणउने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल 
पोषर् पुनस्थणापनण गृहको सुदृढीकरर् गरी पोषर् सम्बन्धी गुर्स्तरीर् सेवण प्रदणन 

गररने । 

कणर्णान्वर्न गने र्नकणर् प्रदेश अस्पतणल, सुरे्खत । 

संचणलन प्रकृर्ण 

कणर्ाक्रम स्वीकृत गरणई पोषर् पुनस्थणापनण गृहको सुदृढीकरर्कण लणर्ग र्नम्न कणर्ा 

गना सर्कनेः 

• भवन तथण भौर्तकपूवणािणरको ममात संभणर  

• र्खणनेपणनी, र्बद्रु्त, र्न्टरनेट, संचणर, मेर्सनरी औिणर उपकरर्, सणमग्री 

ममात 

• र्र्नाचर तथण र्र्क्चर र्खररद 

• अस्पतणल र्र्नाचर ममात सुिणर 

• औषर्ि र्खररद 

• पुनस्थणापनण गृहकण लणर्ग आवश्यक भणाँडणकुडण, ग्यणस चुलो, ग्यणसको 

व्यवस्थणपन 
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• बेड,मेटर ेस र्खररद । 

• मेर्सनरी औिणर तथण सणमग्री र्खररद 

• रणत्री र्डउटी गने १ िनण कमाचणरीलणर् प्रर्त रणत १५०।०० कण दरले र्खणिण र्खचा 

उपलव्ि गरणउन सर्कने । 

बिेट बणाँडर्णाँट स्वीकृत कणर्ाक्रम अनुसणर र्खचा गने । 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून र स्वीकृत र्खचा सम्बन्धी मणपदण्ड । 

अनुगमन सूचक 
सेवण रर्िष्टर, र्खररद प्रकृर्ण, गुर्स्तरको लेर्खणिोर्खण, दणखर्खलण र्ववरर्, कणर्ा सम्पन्न 

प्रर्तवेदन 

 

१६. कृर्ाकलापको नाम: पे्रर्ण व्यवस्थापन कार्िक्रम  
 

कृर्णकलणप संकेतः  2.7.22.185 र्खचा र्शषाकः  22522 

 

पररचर् 

नेपणलको संर्विणनले आकखिक स्वणस्थ्य सेवणलणई मौर्लक हकको रुपमण पररभणर्षत 

गररएको छ । कर्णाली प्रदेशकण गररब, असहणर् तथण लोपनु्मर्ख र्बरणमीहरुलणई 

अस्पतणलमण उपचणर सम्भव नभर् अन्यत्र पे्रषर् गनुा परेमण वण त्यस्तण र्बरणमीहरुको 

उपचणर पिणत घरसम्म पुर्णाउने व्यवस्थणकण लणर्ग र्स र्शषाकमण बिेट र्वर्नर्ोिन 

गररएको छ । 

उदे्दश्य 
आर्थाक अवस्थण कमिोर भई स्वणस्थ्य उपचणरबणट बर्ञ्चत व्यखिमण सेवणको पहाँच 

वृखद्ध हने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल स्वणस्थ्य सेवण पहाँचमण वृखद्ध भई र्नको हने दर वृखद्ध हने सणथै मृतु्य दर कम हने । 

कणर्णान्वर्न गने र्नकणर् प्रदेश अस्पतणल, सुरे्खत । 

संचणलन प्रकृर्ण 

र्नम्न कणर्ा गना अस्पतणल प्रमुर्खबणट कणर्ाक्रम स्वीकृत गरणर् र्खचा गना सर्कनेछ   

• गररव, असहणर्, लोपोनु्मर्ख िणर्तकण र्वरणमीहरुलणई उपचणरकण लणर्ग अन्यत्र 

पे्रषर् गनुा परेमण एमु्बलेन्स भणडण दर अनुसणर वण बढीमण ५०००।०० सम्म 

पे्रषर्को कणगिणतको र्ोटोकपी र्लर् भुिणनी गररनेछ । 

• अन्यत्रबणट र्स अस्पतणलमण पे्रषर् सुर्बिण र्लर् उपचणर गना आएकण 

र्वरणमीहरु र्नको भई घर र्र्तणा हदण लणगे्न गणडी भणडण बढीमण २ िनणलणई वण 

एमु्बलेन्स भणडण दर अनुसणर वण बढीमण ५०००।०० सम्म भुिणनी गना सर्कने 

छ । 

बिेट बणाँडर्णाँट स्वीकृत कणर्ाक्रम अनुसणर र्खचा गने । 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून र स्वीकृत र्खचा सम्बन्धी मणपदण्ड । 

अनुगमन सूचक सेवण रर्िष्टर, पे्रषर् पुिणा, भणडण बुझणएको रर्सद, प्रर्तवेदन । 

 

१७. कृर्ाकलापको नाम: र्िरामीका लार्ग रासन र्सिा 
 

कृर्णकलणप संकेतः  7.1.1.1 र्खचा र्शषाकः  27111 

 

पररचर् 

अस्पतणलमण उपचणरकण लणर्ग अन्तरंग र्वभणगमण भनणा भएकण र्बरणमीहरुलणई 

र्चर्कत्सकले र्सर्णररस गरे बमोर्िम तोर्कएको से्कल अनुसणर दैर्नक र्खणनणको 

व्यवस्थण गना र्स र्शषाकमण बिेट र्वर्नर्ोिन गररएको छ । 



85 | बणर्षाक कणर्ाक्रम सञ्चणलन र्नदेर्शकण २०७९/८० 

उदे्दश्य 
र्चर्कत्सकको र्सर्णररस बमोर्िम र्बरणमीलणई पोषर्रु्ि र्खणनण उपलव्ि गरणर् 

उपचणरमण सहर्ोग हनेछ । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल र्बरणमीहरुको आर्थाक भणर कम हने र पूर्ा उपचणर गरणई िणनेछन् । 

कणर्णान्वर्न गने र्नकणर् प्रदेश अस्पतणल, सुरे्खत । 

संचणलन प्रकृर्ण 

प्रते्यक वषाको मणघ १ गते देखर्ख पौष मसणन्त सम्मकण लणर्ग उपचणरकण लणर्ग भनणा हने 

र्बरणमीको अनुमणर्नत संख्यण एर्कन गररे तोर्कए बमोर्िम को से्कल अनुसणर र्िल्लण 

दररेट सर्मर्तको र्नर्णानुसणर लणगत अनुमणन तर्णर गरर दैर्नक र्खणनणको व्यवस्थण गना 

सणवािर्नक र्खररद ऐन २०६३, र्नर्मणवली २०६४, संघ तथण प्रदेशबणट स्वीकृत 

र्नदेर्शकणहरु बमोर्िम र्खररद गने । प्रते्यक र्दनको (आईतवणर देखर्ख शर्नवणर) 

अनुसूची १ अनुसणरको रु्डमेनु प्रदशान गने। 

बिेट बणाँडर्णाँट लणगत अनुमणन स्वीकृत गरी र्खचा गने । 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून र स्वीकृत र्खचा सम्बन्धी मणपदण्ड । 

अनुगमन सूचक सेवण रर्िष्टर, डणर्ट खस्लप, र्खररद सम्बन्धी कणगिणत, दैर्नक रर्िष्टर । 

 

१८. कृर्ाकलापको नाम: ल्याव सेवा संचालन तथा व्यवस्थापन 
 

कृर्णकलणप संकेतः  7.2.9.4 र्खचा र्शषाकः  27213 

 

पररचर् 

रोगको सर्ह र्नदणन गरी उपचणर गना ल्यणव सेवणको ठूलो भूर्मकण रहेको हन्छ । 

अस्पतणलमण ल्यणव सेवण प्रदणन गने स्थणन प्रर्ोगमैत्री बनणई, समर् सणपेक्ष स्तरोन्नर्त 

गरी र्नर्र्मत सेवण प्रवणह गना र्स र्शषाकमण बिेट र्वर्नर्ोिन गररएको छ ।   

उदे्दश्य 
व्यवखस्थत ल्यणवबणट गुर्स्तरीर् पररक्षर् प्रर्तबेदन तर्णर गरर रोग र्नदणनमण सहर्ोग 

हने  

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल गुर्स्तरीर् पररक्षर् गरर रोग र्नदणनमण सहर्ोग हनेछ । 

कणर्णान्वर्न गने र्नकणर् प्रदेश अस्पतणल, सुरे्खत । 

संचणलन प्रकृर्ण 

अस्पतणलको ल्यणवको अवस्थण हेरी तत्कणल सुिणर गनुा पने कणर्ा सणथै आवश्यक 

केर्मकल ररएिेन्ट उपकरर् सणमग्रीको सूची तर्णर गरी कणर्णालर् प्रमुर्खबणट स्वीकृत 

गरणई सणवािर्नक र्खररद ऐन २०६३, र्नर्मणवली २०६४ बमोर्िम आवश्यक केर्मकल 

ररएिेन्ट तथण प्रर्ोगशणलण सम्बन्धी उपकरर्, सणमग्री र्खररद गने । 

बिेट बणाँडर्णाँट लणगत अनुमणन स्वीकृत गरी र्खचा गने । 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून र स्वीकृत र्खचा सम्बन्धी मणपदण्ड । 

अनुगमन सूचक सेवण रर्िष्टर, र्खररद सम्बन्धी कणगिणत, र्िन्सी रर्िष्टर । 

 
 

१९. कृर्ाकलापको नाम: र्सइओसी सेवा र्नरन्तरताका लार्ग लोकम 

र्चर्कत्सक ब्यवस्थापन 
 

कृर्णकलणप संकेतः  7.2.22.52 र्खचा र्शषाकः  22522 

 

पररचर् अस्पतणलमण प्रसुती चणप बढी भई उपलव्ि िनशखिहरुबणट गुर्स्तरीर् प्रसुती सेवण 
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प्रदणन गना समस्यण भएको र प्रसुती सेवण र्लन अस्पतणलसम्म पुगेकण मर्हलणहरुलणई 

समर्मै सेवण उपलि गरणउन थप िनशखि व्यवस्थणपन गनुापने भएकणले र्ो 

कणर्ाक्रमण बिेट र्वर्नर्ोिन गररएको छ ।  

उदे्दश्य थप िनशखि व्यवस्थणपन गरी समर्मण नै गुर्स्तरीर् प्रसुती सेवण प्रदणन गने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल गुर्स्तरीर् प्रसुती सेवण उपलव्ि हने ।  

कणर्णान्वर्न गने र्नकणर् प्रदेश अस्पतणल, सुरे्खत । 

संचणलन प्रकृर्ण 

• र्स र्शषाकमण प्रणप्त रकमबणट आमण सुरक्षण कणर्ाक्रमलणई थप प्रभणवकणरी 

बनणउन कणर्ाक्रम स्वीकृत गरणई अस्पतणलको क्षमतण बढणउन तथण सेवण 

र्नरन्तरतणको लणर्ग आवश्यक िनशखि व्यवस्थणपन गनाको लणर्ग र्खचा गना 

सर्कने छ ।  

• र्स र्शषाकको रकममण उले्लर्ख भए अनुसणर करणर सेवणमण आवश्यकतण अनुसणर 

र्वशेषज्ञ र्चर्कत्सक लगणर्त र्चर्कत्सक, स्वणस्थ्यकमी तथण अन्य कमाचणरी 

र्नरु्खि गना सर्कने छ ।  

• र्स र्शषाकमण रकम अपुग भएमण अस्पतणल व्यवस्थणपन सर्मर्त आरै् वण 

सणमणर्िक र्वकणस मन्त्रणलर् संग समन्वर् गरी थप रकम व्यवस्थणपन गना सर्कने 

छ । र्स र्शषाकबणट गत आ.व.मण कणर्ारत कमाचणरीको कणम संतोषिनक 

पणईएमण सेवण र्नरन्तरतण र्दन सर्कने छ । 

बिेट बणाँडर्णाँट 
अस्पतणलमण र्स र्शषाकबणट करणर सेवणमण िनशखि व्यवस्थणपन भैरहेकोमण र्सै 

र्शषाकको रकमबणट सेवण र्नरन्तरतण र्दन कणर्ाक्रम स्वीकृत गरणई र्खचा गने । 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून र स्वीकृत र्खचा सम्बन्धी मणपदण्ड । 

अनुगमन सूचक सेवण तथण हणर्िरी रर्िष्टर, करणर सम्झौतण। 

 
 

२०. कृर्ाकलापको नाम: स्वास्थ्य िीमा कार्िक्रम  
 

कृर्णकलणप संकेतः  7.2.22.57 र्खचा र्शषाकः  22522 

 

पररचर् 

र्स प्रदेशमण स्वणस्थ्य बीमणमण आवद्ध र्बमीतहरुको संख्यण बढ्दै गएकोले 

अस्पतणलमण सेवणग्रणहीहरुलणई स्वणस्थ्य बीमण सेवण र्छटो छररतो तथण प्रभणवकणरी 

रुपमण प्रदणन गना स्वणस्थ्य बीमण कक्षको स्तोरोन्नर्त गरी सेवण प्रवणह गना र्स र्शषाकमण 

बिेट र्वर्नर्ोिन गररएको छ । 

उदे्दश्य 
स्वणस्थ्य बीमण कक्षको स्तरोन्नर्त गरी र्बमीतहरुलणई प्रभणवकणरी रुपमण सेवण प्रदणन गने 

। 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल र्बमीतहरुले र्छटो छररतो तथण प्रभणवकणरी रुपमण सेवण पणउनेछन् । 

कणर्णान्वर्न गने र्नकणर् प्रदेश अस्पतणल, सुरे्खत । 

संचणलन प्रकृर्ण 

कणर्ाक्रम स्वीकृत गरणई स्वणस्थ्य बीमण सेवणलणई र्छटो छररतो तथण प्रभणवकणरी रुपमण 

प्रवणह गना स्वणस्थ्य बीमण कक्ष स्तरोन्नर्त गरी संचणलन गने । 

संचणलन र्वर्िः 

• अस्पतणलमण बीमण कक्षको व्यवस्थण/ स्तरोन्नर्त गरी ममात, रंगरोगन, र्र्नाचर तथण 

पदणा, कणपेट, र्बद्रु्त, कम्युटर, र्प्रन्टर, रु् र्प एस आर्द आवश्यक सणमग्रीको 

व्यवस्थण गने । 
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• सेवणग्रणहीको चणाँप अनुसणर करणर सेवणमण आवश्यक िनशखि र्नरु्खि गने । 

• मसलन्द, र्न्टरनेट, संचणर, ममात आर्दमण र्खचा गने । 

बिेट बणाँडर्णाँट स्वीकृत कणर्ाक्रम अनुसणर र्खचा गने । 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून र स्वीकृत र्खचा सम्बन्धी मणपदण्ड । 

अनुगमन सूचक सेवण रर्िष्टर, र्खररद सम्बन्धी कणगिणत, र्िन्सी रर्िष्टर, र्नरु्खि पत्र । 

 

२१. कृर्ाकलापको नाम: र्वर्िन्न पिमा करार सम्प्झौता िइ कार्ि गने 

कमिचारीको लार्ग  
 

कृर्णकलणप संकेतः  2.5.7.4 र्खचा र्शषाकः  22413 

 

पररचर् 

अस्पतणलमण दैर्नक सेवणग्रणहीको संख्यण वृखद्ध भर्रहेको र िनशखिको अभणव 

रहेकणले करणरमण कमाचणरी व्यवस्थणपन गरी सेवणग्रणहीहरुलणई र्नर्र्मत सेवण प्रदणन 

गना र्स र्शषाकमण बिेट र्वर्नर्ोिन गररएको छ । 

उदे्दश्य 
सेवणग्रणहीहरुलणई र्छटो छररतो तथण प्रभणवकणरी रुपमण र्नर्र्मत स्वणस्थ्य सेवण प्रदणन 

गने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल सेवणग्रणहीहरुले र्छटो छररतो तथण प्रभणवकणरी रुपमण र्नरन्तर सेवण पणउने । 

कणर्णान्वर्न गने र्नकणर् प्रदेश अस्पतणल, सुरे्खत । 

संचणलन प्रकृर्ण 

• सेवणग्रणहीको चणप अनुसणर अपुग िनशखिको र्नर्ित गरी कणर्ाक्रम स्वीकृत 

गरणई स्वणस्थ्य सेवणलणई र्छटो छररतो तथण प्रभणवकणरी रुपमण प्रदणन गने । 

• आवश्यक र्चर्कत्सक, स्वणस्थ्यकमी, बणर्ोमेर्डकल र्खन्िर्नर्र/ टेखक्नर्सर्न, 

सरसर्णर्कमी/ कणर्णालर् सहर्ोगी तथण अन्य िनशखि करणरमण व्यवस्थण गने । 

बिेट बणाँडर्णाँट स्वीकृत कणर्ाक्रम अनुसणर र्खचा गने । 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून र स्वीकृत र्खचा सम्बन्धी मणपदण्ड । 

अनुगमन सूचक सूचनण, सम्झौतण पत्र, र्नरु्खि पत्र, सेवण तथण हणर्िरी रर्िष्टर । 

 

२२. कृर्ाकलापको नाम: अल्जाइमर, क्यान्सर, पार्कि न्सन, र्सकलसेल 

एनेर्मर्ा, मुटु, मृगौला, ररकेट्स िस्ता िीधिरोगिाट पीर्ित र्वरामीको 

उपचारमा सहर्ोग कार्िक्रम । 

 

कृर्णकलणप संकेतः  2.7.22.463 र्खचा र्शषाकः  22522 

 

पररचर् 

नेपणल सरकणरले २०६७ सणल देखर्ख र्वपन्न नणगररकहरुलणर् लर्क्षत गरी ८ प्रकणरकण 

कडण रोगहरुको उपचणरमण रु एकलणर्ख सम्मको उपचणर सहर्लर्त प्रदणन गदै 

आएको छ । सो व्यवस्थण भए पर्न ८ प्रकणरकण रोगकण र्पर्डत र्वरणमीहरुलणर् 

उपचणरकण लणर्ग अस्पतणल सम्म पुग्न सहि बनणउन र्णतणर्णत र्खचा वणपत रणहत 

स्वरुप सहर्ोग गना र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको छ । 

उदे्दश्य • र्वपन्न नणगररकहरुलणई ८ प्रकणरको रोगको उपचणरमण सहर्ोग पुर्णाउने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल • अल्जणर्मर क्यणन्सर पणर्का न्सन र्सकलसेल एनेर्मर्ण मुटु मृगौलण ररकेट्स 
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िस्तण दीिारोगबणट पीर्डत र्वरणमीलणई आर्थाक सहर्ोग भर् सेवण र्लन सहर्ोग 

हने । 

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर् 
र्स र्शषाकमण बिेट र्वर्नर्ोिन भएकण कणर्णालर्हरू। 

सञ्चणलन प्रकृर्ण 

• र्नवेदकले स्थणर्नर् र्नकणर्को र्वपन्न नणगररक र्सर्णरीस पत्र, र्वरणमीको 

पररचर् रु्खल्ने कणगिणत र अस्पतणलमण रोगको र्नदणन भएको कणगिणत सणथै 

उपचणररत रहेको अस्पतणलको पत्र पेश गनुा पने । 

• र्णतणर्णत र्खचाको और्चत्य पुर्ष्ठ भएपर्छ उि रकम सम्भव भएसम्म बैाँक 

र्खणतण मणर्ा त उपलि गरणउनु पनेछ । र्वरणर्मको नणममण बै ाँक र्खणतण नभएको 

र्खण्डमण मणत्र नगद भुिणर्न र्दनुपने छ । 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
प्रथम, दोस्रो र तेस्रो चौमणर्सक 

बिेट बणाँडर्णाँट 

र्बरणमीको प्रषर् गनुापने  भएमण र्वपन्न नणगररकको पर्हचणन गरी उपचणरको लणर्ग 

तोर्कर्को सर्मर्तबणट र्णतणर्णत र्खचा रकम र्नर्ार् भएपर्छ सम्बखन्धत 

र्नकणर्हरुले र्णतणर्णत र्खचा वणपत रकम उपलि गरणउने । 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून र स्वीकृत र्खचा सम्बन्धी मणपदण्ड । 

अनुगमन सुचक सेवण रर्िष्टर, सेवण र्लनेको संख्यण, र्बल भरपणर् । 

 

२३. कृर्ाकलापको नाम: अपाङ्गता िएका व्यखक्तहरुलाइ सहार्क सामग्री 

तथा पुनस्थािपन कार्िक्रम । 

 

कृर्णकलणप संकेतः  2.7.12.5 र्खचा र्शषाकः  22522 

 

पररचर् 

र्बर्भन्न कणरर्ले अपणङ्गतण भएकण मणर्नसहरुलणई र्हडडुल तथण दैर्नक 

िीवनर्णपन गना सहणर्क सणमग्री उपलि गरणउने हेतुले र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको 

छ । 

उदे्दश्य 
अपणङ्गतण भएकण मणर्नसहरुलणई आवश्यकतणको आिणरमण सहणर्क सणमग्री 

उपलव्ि गरणउने ।  

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल सहणर्क सणमग्रीहरुद्वणरण र्हडडुल तथण दैर्नक िीवनर्णपनमण सहि हने । 

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर् 
र्स र्शषाकमण बिेट र्वर्नर्ोिन भएकण कणर्णालर्हरू। 

सञ्चणलन प्रकृर्ण 

• अपणङ्गतण भएकण सेवणग्रणहीको अनुमणर्नत संख्यण एर्कन गरी सहणर्क सणमग्री 

र्खररदको कणर्ाक्रम स्वीकृत गरणर् सणवािर्नक र्खररद र्नर्मणवली बमोर्िम 

र्खररद गने ।  

• र्नवेदकले स्थणर्नर् तहको र्वपन्न नणगररक र्सर्णररस पत्र, अपणङ्गतणको 

पररचर् रु्खल्ने कणगिणत र अस्पतणलमण उपचणर गरणएको कणगिणत सणथै 

र्चर्कत्सकको र्सर्णरीस पत्र पेश गनुापने । 

• र्र्र्िर्ोथेरणपीष्ट/र्र्र्िर्ोथेरणपी सहणर्कले सहणर्क सणमग्रीको Assessment 

गरी उपरु्ि सहणर्क सणमग्री र्न:शुल्क उपलव्ि गरणउने । 

सञ्चणलन गने अवर्ि र प्रथम, दोस्रो र तेस्रो चौमणर्सक 
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अनुमणर्नत र्मर्त 

बिेट बणाँडर्णाँट स्वीकृत कणर्ाक्रम अनुसणर । 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून र स्वीकृत र्खचा सम्बन्धी मणपदण्ड । 

अनुगमन सुचक सेवण रर्िष्टर, सेवण र्लनेको संख्यण, भरपणर् । 
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(छ) िन/स्वास्थ्य सेवा कार्ािलर् अन्तगितका कृर्ाकलापहरू 

१. कृर्ाकलापको नाम: HMIS, DHIS र LMIS तथ्याङ्क प्रर्विी तथा 

व्यवस्थापनको लार्ग कम्प्पु्यटर िनर्खक्त करार )व्यखक्त करार(  

 

कृर्णकलणप संकेत नं. : २.५.8.1२ र्खचा र्शषाक: 22413 

 

पररचर् आ.ब. २०५१/२०५२ मण एकीकृत स्वणस्थ्य व्यवस्थणपन सूचनण प्रर्णली लणगू भए पिणत 

स्वणस्थ्य सेवणहरुको सूचनणहरु एकद्वणर प्रर्णलीबणट उपलव्ि गररने प्रणविणन रहेको छ 

। आ.ब. २०७३/०७४ देखर्ख र्िल्लणबणट DHIS २ अनलणर्ान सफ्टवेर्रमण प्रर्तवेदन 

प्रर्वष्ट गने कणर्ा शुरु गररएको हो । सोही आ.ब. मण प्रते्यक र्िल्लण िन / स्वणस्थ्य 

कणर्णालर्कण तथ्यणङ्क अर्िकृत र सहणर्कहरूलणर्ा र सरकणरी अस्पतणलमण कणर्ारत 

मेर्डकल रेकडार अर्िकृतहरुलणई DHIS 2 सम्बन्धी तणर्लम प्रदणन गरी सर्कएको 

छ। गत आ.ब.२०७८/७९ सम्ममण सबै स्थणनीर् तहकण स्वणस्थ्य संर्ोिकहरूलणर्ा 

DHIS-2, HMIS, e-LMIS सम्बन्धी तणर्लम प्रदणन गरी अनलणर्ानबणट प्रर्बष्ट गने 

कणर्ा भईरहेकोले HMIS, LMIS, e-LMIS सम्बन्धी सूचनण प्रर्वष्ट गना र सूचनण 

व्यवस्थणपनलणई सुदृढ गना करणरमण िनशखि भनणा गरी पररचणलन गना र्ो कणर्ाक्रम 

रणखर्खएको छ ।  

उदे्दश्य स्वणस्थ्य के्षत्रमण प्रर्ोग हने HMIS, DHIS 2 Platform/LMIS मणर्ा त स्वणस्थ्य सूचनण 

सम्बन्धी कणर्ाको व्यवस्थणपन गनाकण लणर्ग र्ोग्यतण र दक्षतणकण आिणरमण िनशखि 

भनणा गनुा र्स कणर्ाक्रमको प्रमुर्ख उदे्दश्य हो। उि िनशखिले गने मुख्य 

कणर्ाक्रमहरू तपर्सल बमोर्िम रहेकण छन् 

• HMIS, DHIS-2/e-LMIS मण सूचनण प्रर्वष्ट गरी प्रर्तवेदन तर्णर गने,  

• E-Governance मण सहर्ोग पुर्णाउने कणर्ा, 

• सूचनणलणर्ा र्ोिनण र्नमणार्मण सहर्ोग पुर्णाउने 

• गुर्स्तरीर् स्वणस्थ्य सूचनण प्रर्णलीको र्दगो र्वकणसमण टेवण पुर्णाउने , 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल स्वणस्थ्य सूचनणहरू HMIS, e-LMIS, DHIS-२ मण र्नर्र्मत  ,पूर्ा र समर् सीमणर्भत्र 

प्रर्वष्ट हनेछ    

कणर्णान्वर्न गने 

र्नकणर् /कणर्णालर्  

सणमणर्िक र्वकणस मन्त्रणलर्/ स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर् र िन/स्वणस्थ्य सेवण 

कणर्णालर्हरू 

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण HMIS, DHIS-२, e-LMIS प्रर्वष्टी गनाकण लणर्ग करणरमण िनशखि र्लन तपर्सल 

बमोर्िमकण कृर्णकलणपहरू गररनेछः  

• प्रचर्लत आर्थाक ऐन र्नर्म, करणर सेवण र्नर्मणवली अनुसणर शैर्क्षक र्ोग्यतण 

पुगेकण दक्ष िनशखि भनणा गना सर्कने वण कणर्ा सम्पणदनकण आिणरमण गत 

आ.ब.मण कणर्ारत िनशखिलणई नै र्नरन्तरतण र्दन सर्कनेछ । 

• प्रर्तवेदन प्रर्वष्ट सम्बन्धी अर्भमुखर्खकरर् वण पुनतणािगी गररनेछ,  

• उि िनशखिलणर्ा लणर्ग दरवन्दी ररि वण आवश्यक भएको स्थणनमण 

र्खटणर्नेछ,  

• र्नि करणरमण र्लर्एको िनशखिले र्नर्र्मत रूपमण प्रर्तवेदन प्रर्वष्ट गनुापनेछ, 
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• HMIS, DHIS-२, e-LMIS को प्रर्तवेदनलणर्ा र्वशे्लषर् गरी पररर्णममुखर्ख 

र्ोिनण र्नमणार् गनामण सहर्ोग गनुापनेछ ।   

सञ्चणलन गने अबर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 

आ.ब. २०७9/80 र्भत्र सञ्चणलन गररने भएको हाँदण करणर िनशखिलणर्ा प्रथम 

चौमणर्सक र्भत्र नै छनौट गरी असणर मसणन्त २०80 सम्म पररचणलन गररनेछ। 

बिेट बणाँडर्णाँट करणरमण र्नरु्ि गररएको िनशखिलणर्ा र्नर्मणनुसणर पणररश्रर्मक तथण सुर्बिण 

उपलि गरणउने  

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक र्ोग्यतण पुगेकण दक्ष िनशखिको करणर र्नरु्खि भएको 

 

२. र्क्रर्ाकलापको नामः स्वस्थ िीवनरै्ली र स्वस्थ्य िानी ब्यिहार सम्बन्धी 

र्वद्यालर् तथा समुिार्मा अर्िर्ान 
 

कृर्णकलणप संकेतः २.६.४.१५ र्खचा र्शषाक: २२५१२ 

 

पररचर् स्वस्थ्य िीवनशैली तथण सणमणर्िक ब्यबहणरको ज्ञणन तथण सचेतनण र्दनको लणर्ग 

समुदणर् स्तरमण सरोकणरवणलण तथण र्वद्यणलर्स्तरमण उदणहरर्हरु पेश गना सके्न 

उमेरकण र्कशोर र्कशोरी सहभणगी गरणई मणर्नसहरुमण रहेको गलत आर्नबणनीकण 

कणरर् लणग्न सके्न सने/नसने रोगहरुको बणरेमण अर्भर्णन संचणलन गने । 

उदे्दश्य र्वद्यणलर् तथण समुदणर्स्तरमण स्वस्थ िीवनशैली स्वस्थ्य बणनी ब्यबहणर रुपणन्तरर् 

गने। 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल लर्क्षत बगा (र्कशोर/ र्कशोरी) तथण समुदणर्को ज्ञणन, िणरर्ण र ब्यबहणरमण पररवतान 

हनेछ। 

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/ र्नकणर् 

िन/ स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर्  

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण अद्यणवर्िक स्वणस्थ्यकण सूचकहरुको आिणरमण बर्ढ भन्दण बर्ढ िनसंख्यणलणई 

समेटने गरी र्वद्यणलर्/समुदणर्स्तरमण १ र्दने स्वस्थ िीवनशैली, ब्यबहणर पररवतान 

संचणर िसै्तः सुर्ता सेवन र र्सकण हणनीहरु, मर्दरण सेवनकण बेर्णईदणहरु र र्सको 

र्नर्न्त्रर् कण सणथै स्वस्थ पणनी, व्यखिगत र वणतणवरर्र्र् सरसर्णई, पोषर्रु्ि 

र्खणनण तथण र्सको महत्व र र्बर्भन्न सने तथण नसने रोग आर्दको बणरेमण प्रदशानी, 

कक्षण संचणलन तथण अन्य तररकणबणट स्वणस्थ्य र्शक्षण प्रदणन गरी र्वद्यणलर् तथण 

समुदणर् स्तरमण छलर्ल तथण अन्तरर्क्रर्ण गने। 

सञ्चणलन गने अबर्ि र तोर्कएको चौमणर्सक र्भत्र 
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अनुमणर्नत र्मर्त 

बिेट बणाँडर्णाँट र्नर्मणनुसणर र्खचाको लणगत अनुमणन बनणई कणर्णालर् प्रमुर्ख प्रमणर्र्त गरी कर्णाली 

र्खचा मणपदण्डको अर्िनमण रही र्खचा र्शषाकको बिेटबणट । 

सन्दभा सणमग्री रोग र्नर्न्त्रर् सम्बन्धी र्नदेर्शकणहरू, र्खणनेपणनी तथण सरसर्णई सम्बन्धी 

र्नदेर्शकणहरु, स्वणस्थ्यसंग सम्बखन्धत र्बर्भन्न नीर्त, प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी 

मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक मणर्थ उले्लखर्खत र्बषर्हरुको प्रसु्तर्तकरर् वण  श्रब्यदृष्य सणमग्रीहरु तर्णर पणरी 

लर्क्षत बगालणई उपखस्थत गरणई कणर्ा संचणलन गने । 

 

३. कृर्ाकलापको नाम: Road Traffic Accident संक्रर्मत सचेतना तथा 

अर्िमुखखकरण (टर ार्फक प्रहरी एवं अन्यको समन्वर्मा) 
 

कृर्णकलणप संकेत M२.६.५.२ र्खचा र्शषाक M २२५१२ 

 

पररचर् सडक उपर्ोग गने सबै िनण िसमण पैदल र्हड्ने ,सणर्कल चलणउने ,गणडी चलणउने 

र्ण सणवािर्नक र्णतणर्णतकण सणिन चलणउनेहरू सडक दुघाटनणमण परी  चोटपटक 

लणगे्न र मृतु्य समेत हने अवस्थणलणर्ा सडक दुघाटनण भर्नन्छ । हरेक र्दन सडक 

दुघाटनणमण परी अर्िक संख्यणमण र्णतु्र, सवणरी चणलक तथण  सडक र्णत्रीको समेत 

अंगभंग हने र मृतु्य समेत हने समस्यण अर्िक मणत्रणमण बढ्दै गएको छ । र्स्तण 

दुघाटनण हने र्बर्भन्न कणरर्हरु मधे्य प्रमुर्ख कणरर् टर णर्र्क र्नर्मकण बणरेमण 

िणनकणरी नहनु पर्न हो त्यसैले सवणरी दुघाटनणबणट चणलक देखर्ख र्णतु्रसम्मलणर्ा 

बचणउन सवणरी दुघाटनण सम्बन्धी सचेतनण कणर्ाक्रम रणखर्खएको छ ।   

उदे्दश्य टर णर्र्क र्नर्महरूको बणरेमण िणनकणरी गरणर् र्णतणर्णत दुघाटनण नु्यर्नकरर् गने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल सडक दुघाटनण नु्यर्नकरर् भर् घणर्ते तथण मृतु्य दर घट्ने । 

कणर्णान्वर्न गने र्नकणर्  िन/स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर् 

संचणलन प्रर्क्रर्ण टर णर्र्क प्रहरी कणर्णालर्साँग समन्वर् गरी १ र्दने सचेतनण कणर्ाक्रम संचणलन गने। 

सञ्चणलन गने अबर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 

तोर्कएको चौमणर्सक र्भत्र 

बिेट बणाँडर्णाँट तर्णरी बैठक भत्तण र्खणिण से्टशनरी सहिकतणा भत्तण, र्णतणर्णत र्खचा 

सन्दभा सणमग्री टर णर्र्क र्नर्मसंग सम्बखन्धत र्बर्भन्न सन्दभा सणमग्री, टर णर्र्क संकेतहरु, सवणरी 

चणलक अनुमर्त सम्बन्धी नीर्त र्नर्महरु, प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी 
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मणपदण्डहरु । 

अनुगमनको सूचक कणर्ाक्रमको सम्पन्न प्रर्तबेदन 

 

४. कृर्ाकलापको नाम: एच.एम.आइ.एस. तथ्याङ्क िेररर्फकेर्न तथा फलोअप 

र्मर्टङ  
 

कृर्णकलणप संकेत: २.७.२२.११२ र्खचा र्शषाक: २२५२२ 

 

पररचर्  तथ्यणङ्कलणर्ा आिणर बनणएर नीर्त र्नमणार् तथण र्ोिनण तिुामण लगणर्तकण महत्वपूर्ा 

कणमहरू गररने भएकणले र्सको र्वश्वसर्नर्तण र शुद्धतण अपररहणर्ा हन्छ त्यसैले 

र्नर्र्मत रुपमण तथ्यणङ्कको अध्यर्न अनुगमन, स्थलगत अनुर्शक्षर् र शुखद्धकरर् 

गनुा अत्यणवश्यक हने भएकणले र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो ।  

उदे्दश्य र्नर्र्मत सूचनण व्यवस्थण प्रर्णली सुदृर्ढकरर् गने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल गुर्स्तरीर् तथ्यणङ्कमण अिणररत र्ोिनण तिुामण । 

कणर्णान्वर्न गने कणर्णालर् र 

र्नकणर्  

िन/स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर् 

संचणलन प्रर्क्रर्ण • ररपोर्टाङ्गको अवस्थण कमिोर भएकण र तथ्यणङ्क एकरूपतणमण समस्यण भएकण 

स्वणस्थ्य संस्थणहरू पर्हचणन गरी ररपोर्टाङ्ग तथण अर्भलेर्ख र्मेट अनुसणरको 

गुर्स्तरीर्तण र एकरूपतणको लेर्खणिोर्खण गने।  

• कणर्ास्थल अनुर्शक्षर् तथण पृष्ठपोषर् प्रदणन गने ।  

सञ्चणलन गने अबर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 

तोर्कएको चौमणर्सक र्भत्र 

बिेट बणाँडर्णाँट र्णतणर्णत र्खचा, र्खणिण, से्टशनरी र दै.भ्र.भत्तण, मसलन्द र्नर्मणनुसणर  

सन्दभा सणमग्री एच.एम.आर्.एस. सम्बन्धी  संशोर्ित TOOLS , र्मा र्रमेट, तथ्यणङ्क भेररर्र्केसन 

सम्बन्धी र्नदेर्शकण, प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमनकण सूचक HMIS प्रर्तवेदनको गुर्स्तर 

 

 

५. कृर्ाकलापको नाम: भ्याखिन स्टोर तथा सि स्टोर तथा कोल्ड चेन व्यवस्थापन 
 

कृर्णकलणप संकेतः २.७.२२.११८/ २.७.२२.६३ र्खचा र्शषाकः  २२५२२ 
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पररचर् 

भ्यणखिनलणई सुरर्क्षत रणर्खी र्वतरर् तथण प्रर्ोग सम्म पुर्णाउनको लणर्ग भ्यणखिन 

स्टोर तथण सव स्टोरहरुमण अर्त आवश्यकीर् रणर्ष्टर र् मणपदण्डहरुकण आिणरमण 

व्यवस्थणपन गनुपने हन्छ । 

उदे्दश्य र्िल्लण भ्यणखिन स्टोरको तथण पणर्क पने स्थणनको सव स्टोर व्यवस्थणपन हने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल र्रे्खक्टभ भ्यणखिन मणपदण्डहरु पुरण भएको हनुपने । 

कणर्णान्वर्न गने र्नकणर् िन/स्वणस्थ्य सेवण कणर्ालर्हरु तथण प्रदेश स्वणस्थ्य आपूर्त केन्द्र 

 

 

संचणलन प्रकृर्ण 

• र्िल्लणकण भ्यणखिन स्टोर तथण स्थणनीर् तहकण सव स्टोरमण रहेकण कोल्डचेन 

सणमग्रीहरु लगणर्त रेर्िर्िरेटर िेनेरेटरको सणमणन्य ममात तथण आवश्यक 

कोल्डचेन सणमग्रीहरु िसै्त र्ोम यणड,र्िपलग समेत र्खररद गना सर्कने । 

• हम्लण, मुगु, डोिण िस्तण स्थणनहरुमण सदरमुकणमबणट भ्यणखिन आपूती गदणा 

कर्ठनणई हने हदणाँ सडकको पाँहच रणर्ष्टर र् सडक संिणलमण भएकण तथण 

कोल्डचेन व्यवस्थणपन गना सके्न स्थणनीर् र्नकणर् संग सम्झौतणगरी कोल्डचेन सव 

सेन्टर व्यवस्थणपन गना सर्कने छ। सोकण लणर्ग स्थणनीर् तहले र्ोकल पसान 

तोके्न, भौर्तक पूवणािणर व्यवस्थणपन गने र आसपणसकण स्थणनीर् र्नकणर् वण 

स्वणस्थ्य संस्थणहरुसंग प्रभणवकणरी समन्वर् गनुा पनेछ भने स्वणस्थ्य कणर्णालर् वण 

र्नदेशनणलर्ले र्खोप सम्बन्धी समू्पर्ा तणर्लम र्दने, र्नर्र्मत र्खोप व्यवस्थणपन 

गरीर्दने र आवश्यक बिेट उपलि गरणउनु पनेछ।   

• र्िल्लणको बिेटवणट कणर्ा सम्पणदन अभणव भएमण प्रदेश स्वणस्थ्य आपूर्ता 

केन्द्रलणई अनुरोि गने ।    

सञ्चणलन गने अबर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 

तोर्कएको चौमणर्सक र्भत्र 

बिेट बणाँडर्णाँट ममात तथण र्खररदकण लणर्ग आवश्यकतण अनुसणर बणाँडर्णाँट गने । 

सन्दभा सणमग्री 
र्र्भएम मणपदण्ड र्नदेर्शकण, पररवणर कल्यणर् महणशणर्खण र्नदेर्शकण तथण प्रतर्लत 

सणवार्िनक र्खररद ऐन वमोर्िम । 

अनुगमन सूचक कणर्ाक्रम सम्पन्न प्रर्तवेदन 

 

६. कृर्ाकलापको नामः वातावरणीर् तथा पेर्ागत स्वास्थ्य र सरसफाई (पानी 

रु्खिकरण, हातधुने प्रिििन फोहोर मैला ब्यिस्थापन र िलवारु् पररवतिन) 

सम्बन्धी सचेतना कार्िक्रम 
 

कृर्णकलणप संकेतः २.७.२२.१२१ र्खचा शीषाकः २२५२२ 

 

पररचर् पणनी तथण र्ोहोरिन्य रोगहरुको बढी िोखर्खममण रहेकण समुदणर्लणई लर्क्षत गरी 

वणतणवरर्ीर् तथण पेशणगत स्वणस्थ्यको वणरेमण िणनकणरी गरणउनुकण सणथै ब्यखिगत 

सरसर्णई, समुदणर्को सरसर्णई, िल वणरु् पररवतान र्त्यणदीको बणरेमण िनचेतनण 

रै्लणउन अर्भपे्रररत गना र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको छ। 
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उदे्दश्य वणतणवरर्ीर्, िल वणरु् पररवतान तथण पेशणगत स्वणस्थ्यको बणरेमण समुदणर्लणई 

िणनकणरी गरणई सम्भणर्वत िोखर्खमहरुको बणरेमण िणनकणरी गरणउने।  

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल समणिको वणतणवरर्ीर् सरसर्णईकण सणथै ब्यखिगत सरसर्णईमण सुिणर आउने।  

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर् 

िन/स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर् 

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण स्वणस्थ्य सेवणको पहाँच तथण अन्य बणतणबरर्ीर् तथण पेशणगत स्वणस्थ्य िोखर्खम समुदणर् 

छनोट गरी सम्बखन्धत समुदणर्को नर्िकको स्वणस्थ्य संस्थणकण स्वणस्थ्य कमीहरु, 

म.स्वण.से., आमणसमूह र सरोकणरवणलणहरु सर्हतको २५ देखर्ख ३० िनण को 

सहभणगीतण अन्तरर्क्रर्ण, सचेतनण तथण केही प्रर्ोगणत्मक अभ्यणसहरु गरणई 

कणर्ाक्रमको श्रोतव्यखि तथण अन्य स्वणस्थ्यकमीले सहिीकरर् गनाकण लणर्ग संम्भव 

भए Power Point Presentation सो नभएमण फे्लि ब्यणनरबणट प्रसु्तर्तकरर् 

गनुापने छ । 

सञ्चणलन गने अबर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 

तोर्कएको चौमणर्सक र्भत्र 

बिेट बणाँडर्णाँट र्नर्मणनुसणर र्णतणर्णत र्खचा, र्खणिण, से्टशनरी, दै.भ्र.भ र मसलन्द  

सन्दभा सणमग्री वणतणवरर्ीर् तथण पेशणगत सरसर्णई, िलवणरु् पररवतान सम्बन्धी र्बर्भन्न सणमग्री, 

ब्रोसर, पम्पलेट तथण अन्य सन्दभा सणमग्रीहरु 

अनुगमन सूचक कणर्ाक्रम सम्पन्न प्रर्तवेदन 

 

७. कृर्ाकलापको नामM महामारी तथा संक्रामक रोगहरुको रोकथाम, र्नर्न्त्रण, 

व्यवस्थापन तथा सचेतना कार्िक्रम 

कृर्णकलणप संकेत M २.७.२२.१९२ र्खचा र्शषाक M २२५२२ 

 

पररचर् र्िल्लण तथण स्थणनीर् स्तरमण देखर्खन सके्न संक्रणमक रोगहरु िसै्तः पणनीबणट सने 

सरुवण रोगहरु; झणडणपर्खणलण, हैिण, टणईर्णर्ड तथण स्वणसप्रस्वणसबणट सने संक्रणमक 

रोगहरु िसै्तः मौसमी रुघणर्खोकी, ईन्फू्लन्िण, दणदुरण तथण र्सै्त प्रकणरकण अन्य 

रोगहरुको बणरेमण स्थणनीर्स्तरमण सचेतनण रै्लणउनकण लणर्ग र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको 

हो । 

उदे्दश्य महणमणरीिन्य संक्रणमक रोगहरुलणई र्नर्न्त्रर्, नु्यर्नकरर्कण तथण व्यवस्थणपन 

गनाकणलणर्ग समुदणर्स्तरमण िनचेतनण रै्लणउने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल स.क्रणमक रोगहरुको संक्रमर् दरमण कमी भएको सुर्निततण हने । 

कणर्णान्वर्न गने िन/स्वणस्थ्य कणर्णालर्ले  
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कणर्णालर्/र्नकणर् 

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण • सचेतनण कणर्ाक्रमकण लणर्ग लर्क्षत समुहको छनौट गने। 

• एउटण समूहमण किीमण २० देखर्ख २५ िनण सहभणगीको बीचमण श्रब्य- दृश्य 

सणमग्री प्रसु्तर्तकरर् गररने ।  

• कणर्ाक्रम र्बशेष गरी अन्तरर्क्रर्णत्मक वण छलर्ल केन्द्रीत गरणउनुपने । 

सञ्चणलन गने अबर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 

तोर्कएको चौमणर्सक र्भत्र 

बिेट बणाँडर्णाँट र्नर्मणनुसणर र्णतणर्णत र्खचा, र्खणिण, से्टशनरी, दै.भ्र.भ र मसलन्द 

सन्दभा सणमग्री रोग र्नर्न्त्रर् सम्बन्धी अद्यणवर्िक र्नदेर्शकणहरू, प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी 

मणपदण्डहरु ।  

अनुगमन सूचक कणर्ाक्रम सम्पन्न प्रर्तवेदन 

 

८. कृर्ाकलापको नाम: MPDSR कार्िक्रम कार्ािन्वर्न तथा सर्मक्षा 
 

कृर्णकलणप संकेतः २.७.५.८३, २.७.२२.२०७ र्खचा र्शषाकः २२५२२ 

 

पररचर् 

नेपणलमण मणतृ तथण पेररनेटल मृतु्यदर उच्च रहेको र त्यसमण पर्न कर्णाली प्रदेशमण 

अन्य प्रदेश भन्दण मृतु्यदर उच्च रहेकण छ । मणतृ तथण पेररनेटल मृतु्यको पर्हचणन 

गरी त्यसको सर्भालेनस तथण प्रर्तकणर्ा गना अत्यणवश्यक छ । हणल कर्णाली प्रदेशमण 

अस्पतणल तथण समुदणर्स्तरमण भएको मृतु्यको तथ्यणङ्कको र्वशे्लषर् गरी मणतृ तथण 

नविणत र्शशु मृतु्यदर नु्यर्नकरर् गना अत्यणवश्यक भएको हाँदण र्ो कणर्ाक्रम 

रणखर्खएको हो ।  

उदे्दश्य 
अस्पतणलहरु तथण समुदणर्मण मणतृ मृतु्यको संख्यण र कणरर् पर्हचणन गरी सोको 

नु्यर्नकरर् गने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल  

MPDSR कणर्ा संचणलन र्नदा र्शकणले र्नदेशन गरे बमोर्िम अस्पतणल तथण समुदणर् 

तहमण हने सबै मणतृ तथण पेररनेटल मृतु्यको पर्हचणन, सुर्चर्तकरर् तथण समीक्षण भै 

आगणमी र्दनमण त्यसै्त प्रकृर्तको कणरर्ले अन्य मृतु्य हन नर्दई गुर्स्तर सुिणरकण 

कणर्ा संचणलन गरी मणतृ तथण पेररनेटल मृतु्यमण कर्म भएको हनेछ ।  

कणर्णान्वर्न गने कणर्णालर् र 

र्नकणर्  
िन/स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर्हरू 

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण 

स्वीकृत कणर्ार्ोिनण तथण MPDSR कणर्ा संचणलन र्नदा र्शकण अनुसणर 

अर्भमुखर्खकरर्, कणर्णान्वर्न तथण सर्मक्षण गने। 

सणमणर्िक र्वकणस मन्त्रणलर् र स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर्संग समन्वर् गरी संचणलन 

गने। 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
तोर्कएको चौमणर्सक र्भत्र 
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बिेट बणाँडर्णाँट र्नर्मणनुसणर र्णतणर्णत र्खचा, र्खणिण, से्टशनरी, दै.भ्र.भ र मसलन्द 

सन्दभा सणमग्री 
MPDSR कणर्ा संचणलन र्नदा र्शकण तथण प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी 

मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक 
कणर्ाक्रम प्रर्तवेदन, मणतृ मृतु्य, पेररनेटल मृतु्यको तथ्यणकं अपडेट, HMIS, 

MPDSR online entry भएको प्रर्तवेदन  

 

९. कृर्ाकलापको नामः Emerging/Re-emerging रोगहरुको स्थानीर् तहमा 

अर्िम'खखकरण 
 

कृर्णकलणप संकेतः २.७.२२.२०९ र्खचा शीषाकः २२५२२ 

 

पररचर् पर्छल्लो चरर्मण मणर्नसमण आएको पररवर्तात िीवनशैली, वणतणवरर्मण तथण 

िलवणरु्मण आएको प्रर्तकुल पररवतानकण तथण अन्य कणरर् र्बर्भन्न नर्णाँ आगनु्तक 

रोगहरु िसै्तः डेंगुज्वरो, र्चकनगुर्नर्ण, िबटणईर्स, र्बोलण, लेप्टो स्पणईरोर्सस, 

मर्ङ्कपि र पुनरणगमन भएकण रोगहरु िस्तैं औलो, कणलणिणर आर्दकण बणरेमण 

पणर्लकणस्तरमण कणर्ा गने स्वणस्थ्यकमी तथण अन्य कमाचणरीहरुकण लणर्ग 

अर्भमुखर्खकरर् गना र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो । 

उदे्दश्य नव आगनु्तक तथण पुनरणगमन भएकण रोगहरुको पररचर्, र्चन्ह, लक्षर्हरु, 

रोकथणम, र्नर्न्त्रर् तथण व्यवस्थणपनकण बणरेमण अर्भमुखर्खकरर् गने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल नव आगनु्तक तथण पुनरणगमन रोगहरुको बणरेमण स्थणनीर् तहकण 

स्वणस्थ्यकमीहरुको ज्ञणन, सीप र िणरर्णमण पररवतान आउने । 

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर् 

िन/स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर् 

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण मणर्थ उले्लखर्खत रोगहरुको िोखर्खमको सम्भणवनण बढी भएकण पणर्लकण तथण सो 

अन्तरगताकण स्वणस्थ्य संस्थणमण कणर्ारत स्वणस्थ्यकमी, प्रर्ोगशणलणकमी सणथै अन्य 

कमाचणरी तथण मर्हलण स्वणस्थ्य स्वरं्सेर्वकणहरुकण लणर्ग अर्भमुखर्खकरर् कणर्ाक्रम 

संचणलन गने । 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
तोर्कएको चौमणर्सक र्भत्र 

बिेट बणाँडर्णाँट र्नर्मणनुसणर दै.भ्र.भ.,सहिकतणा भत्तण, र्खणिण, से्टशनरी तथण र्बर्बि आर्द 

सन्दभा सणमग्री र्बर्भन्न नवआगनु्तक तथण पुनरणगमन भएकण रोग सम्बन्धी आर्िकणररक सणमग्रीहरु, 

रोग र्नर्न्त्रर् सम्बन्धी अद्यणवर्िक र्नदेर्शकणहरू, प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा 

सम्बन्धी मणपदण्डहरु । । 
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अनुगमन सूचक कणर्ाक्रम सम्पन्न प्रर्तवेदन 

 

१०. कृर्ाकलापको नाम: क्षर्रोग मोिुलर तार्लम २ व्याच र कुष्ठरोग वेर्सक 

तार्लम १ व्याच 
 

कृर्णकलणप संकेत M२.७.२२.२१७ र्खचा र्शषाक M २२५२२ 

 

पररचर् क्षर्रोग तथण कुष्ठरोगको उपचणर र व्यवस्थणपनकण र्वर्ि र प्रर्क्रर्णहरू पररवतान 

भर्रहेको र स्वणस्थ्य संस्थणहरूमण नर्णाँ र्नरु्ि भर्ा आएकण स्वणस्थ्यकमीहरूले 

उपचणर र व्यवस्थणपन सम्वन्धी तणर्लम नपणएको अवस्थणमण उपचणर र व्यवस्थणपनमण 

समस्यण हन िणने भएकणले उनीहरूलणर्ा लर्क्षत गरी क्षर्रोग मोडुलर र कुष्ठरोग 

बेर्सक सम्बन्धी तणर्लमको कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो ।   

उदे्दश्य नर्णाँ र्नरु्ि तणर्लम नपणएकण स्वणस्थ्यकमीहरूलणर्ा तणर्लम र्दर् दक्ष बनणउने 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल क्षर्रोग र कुष्ठरोगको वेर्सक तणर्लम र्लए पर्छ उपचणर र व्यवस्थणपन सहि हने । 

कणर्णान्वर्न गने र्नकणर्  िन/स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर् 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
तोर्कएको चौमणर्सक र्भत्र 

संचणलन प्रर्क्रर्ण • र्िल्लणमण तणर्लम नपणएकण नर्णाँ र्नरु्ि स्वणस्थ्यकमीहरूको सूची तर्णर पणने । 

सम्बखन्धत पणर्लकणको स्वणस्थ्य शणर्खण तथण स्वणस्थ्य सस्थणसाँग समन्वर् गरी 

तणर्लमको स्थणन, र्मर्त र सहभणगी संख्यणको र्नर्ित गने । 

• तणर्लम सञ्चणलन गने । 

बिेट बणाँडर्णाँट र्णतणर्णत र्खचा , से्टशनरी र्खणिण, तणर्लम सणमग्री , श्रोत व्यखि सहिकतणा 

भत्तण/दैर्नक भ्रमर् भत्तण 

सन्दभा सणमग्री रणर्ष्टर र् क्षर्रोग केन्द्रको सणर्वकको र्नदेर्शकणकण सणथै प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा 

सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमनको सूचक कणर्ाक्रम सम्पन्न प्रर्तवेदन 

 

११. कृर्ाकलापको नाम: िनताको स्वास्थ्य परीक्षण अर्िर्ान सञ्चालन गरी 

िनस्वास्थ्य प्रोफाइल तर्ार गने 
 

कृर्णकलणप संकेतः२.७.२२.२२९ र्खचा र्शषाकः २२५२२ 
 

पररचर् कर्णाली प्रदेशकण लर्क्षत समुदणर्मण बणर्षाक रुपमण स्वणस्थ्य परीक्षर् गरी सम्भणर्वत 
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िर्टल स्वणस्थ्य समस्यण समर्मै स्वणस्थ्य अवस्थण पर्हचणन गरी त्यसको प्रोर्णईल 

तर्णर गनाकण लणर्ग र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो ।  

उदेश्य रोगहरूको िणाँच गरी लर्क्षत वगाको स्वणस्थ्य अवस्थणको प्रोर्णर्ल तर्णर गने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल  
सम्भणर्वत िर्टल रोगको समर्मै पर्हचणन गरी त्यसको रोकथणम, र्नर्न्त्रर् तथण 

व्यवस्थणपनकण  लणर्ग उपर्ोगी हने ।  

कणर्णान्वर्न गने कणर्णालर् 

र र्नकणर्  
िन/स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर्हरू 

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण 

• बणर्षाक बिेट तथण कणर्ाक्रममण स्वणस्थ्य पररक्षर् समणवेश गरेकण तथण लणगत 

सणझेदणरी गना र्चु्छक स्थणनीर् तहसंग सहकणर्ा गने । 

• स्थणनीर् तहसंग उपलि स्वणस्थ्य संस्थणहरुकण िनशखि पररचणलन गरी 

बणर्षाक एक पटक ४० बषा भन्दण मणर्थकण ब्यखिहरुको Blood Pressure, 

Blood Sugar, RFT, LFT लगणर्तकण पररक्षर्हरु गरी िर्टलतणको संकेत 

भएकणहरुको छनौट गरी थप पररक्षर्कण लणर्ग पे्रषर् गने । 

• छनौट भएकण लर्क्षत समुहको स्वणस्थ्य िणाँच सम्बन्धी र्वसृ्तत कणर्ार्ोिनण, 

स्वणस्थ्य िणाँचको कणर्ातणर्लकण, स्वणस्थ्यकमी पररचणलन, तथ्यणङ्क संकलन, 

अर्भलेर्ख तथण त्यसको प्रोर्णईल तर्णर गरी सणवािर्नक गररनेछ । 

र्ो कणर्ाक्रम सञ्चणलन गदणा सणमणर्िक र्बकणस मन्त्रणलर्, स्वणस्थ्य सेवण 

र्नदेशनणलर्, िनस्वणस्थ्य प्रर्ोगशणलणसंग समन्वर् गनुापने ।  

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
तोर्कएको चौमणर्सक र्भत्र 

बिेट वणाँडर्णाँट 

तर्णरी बैठक, र्चर्कत्सक/स्वणस्थ्यकमीकण लणर्ग दै.भ्र.भ तथण संर्ोिन र्खचा, 

पररक्षर्कण लणर्ग आवश्यक पने गु्लकोर्मटर, र्कट तथण र्कटिन्य सणमग्रीहरु र्खररद 

गना सर्कने । स्वीकृत कणर्ाक्रम अनुसणर बिेटको बणाँडर्णाँट  

सन्दभा सणमणग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक स्वणस्थ्य प्रोर्णर्ल प्रर्तवेदन, समन्वर् बैठककण र्नर्ार्हरु 

 

१२. कृर्ाकलापको नाम: प्रकोप महामारी र्नर्न्त्रणका लार्ग प्रिेर् र र्िल्लामा 

आर.आर.र्ट. पररचालन  
 

कृर्णकलणप संकेत M २.७.२२.३६/ २.७.५.३८/२.७.२२.४४४ र्खचा र्शषाक M २२५२२ 

 

पररचर् अन्य प्रदेश भन्दण कर्णाली भौगोर्लक र्बकटतण भएको प्रदेश हो । र्हणको मौसम 

तथण भौगोर्लक र्बर्बितणकण कणरर् समर्, स्थणन र पररवेश अनुसणर र्बर्भन्न प्रकोप, 

र्बपद् तथण महणमणरी आर्दको समर्मण पूवा तर्णरी तथण तत्कणल प्रर्तकणर्ा गना र्ो 

कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो। 

उदे्दश्य महणमणरी तथण र्बपद्बणट हन सके्न सम्भणर्वत क्षर्तको समर्मै नू्यनीकरर् तथण 

व्यवस्थणपन गने। 



100 | बणर्षाक कणर्ाक्रम सञ्चणलन र्नदेर्शकण २०७९/८० 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल प्रदेशस्तरकण सबै र्िल्लण, पणर्लकण र समुदणर्मण पूवा तर्णरी तथण प्रर्तकणर्ा मणर्ा त 

सम्भणवीत महणमणरी र्नर्न्त्रर् तथण ब्यबस्थणपन हने । 

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर् 

िन/स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर्, मेहलकुनण अस्पतणल सुरे्खत । 

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण संचणलन प्रर्क्रर्ण र्नम्नणनुसणर हने छ। 

१. पूवा तर्णरी बैठक तथण समन्वर् बैठकहरु गने । 

२. आवश्यक औषिी तथण उपकरर् र्खररद गने । 

३. प्रकोप ब्यबस्थणपनकण लणर्ग RRT पररचणलन गने । 

४. र्िल्लणस्तरको र्वपद् प्रर्तकणर्ा र्ोिनण बनणई सोही र्ोिनण अनुसणर कणम गने 

५. प्रर्तबेदन सणमणर्िक र्वकणस मन्त्रणलर् र स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर्मण पेश गने। 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
तोर्कएको चौमणर्सक र्भत्र 

बिेट बणाँडर्णाँट बैठक भत्तण, औषिी र्खररद, गणडीभणडण, दै.भ्र.भ., एमु्बलेन्स पररचणलन, संचणर र्खचा, 

ममात, ईन्धन तथण आवश्यकतण अनुसणर अन्य र्खचा र्स र्शषाकमण भएको रकम 

र्नर्मणनुसणर र्खचा गने । 

सन्दभा सणमग्री आर. आर. र्ट पररचणलन सम्बन्धी र्नदेर्शकण, प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी 

मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक र्बपद् पूवातर्णरी प्रर्तकणर्ा र्ोिनण तथण बैठक, समीक्षण तथण र्नर्ार्हरु 

 

१३. कृर्ाकलापको नाम: MNH road map २०३०/ANC to PNC Continuum of 

Care/ PNC Home Visit कार्िक्रम सर्मक्षा तथा अर्िमुखखकरण तथा 

अनुगमन  
 

कृर्णकलणप संकेतः २.७.२२.३८४ र्खचा र्शषाकः २२५२२ 

 

पररचर् 

सुरर्क्षत मणतृत्व तथण प्रिनन् स्वणस्थ्य सेवणको सवाव्यणर्प पहाँच र मर्हलणको 

अर्िकणरलणई सुर्नर्ित र स्वणस्थ्य सेवण प्रर्णलीलणई सुदृर्ढकरर्कण लणगी स्वणस्थ्य 

सेवण र्वभणग पररवणर कल्यणर् महणशणर्खणले Safe Motherhood and Neonatal 

Health Roadmap 2030, २०७७ मण िणरी गरेको छ ।िीवनचक्र सैलीमण स्वणस्थ्य 

सेवण सम्बोदन गना अर्भमुखर्खकर् कणर्ाक्रम सन्चणलन गना र्ो कणर्ाक्रम रणर्खीएको छ 

। 

उदे्दश्य 

Safe Motherhood and Neonatal Health Roadmap 2030, २०७७, Continuum 

of care (ANC to PNC) र सुरर्क्षत गभापतन सेवण कणर्ाक्रम व्यवस्थणपन तथण 

कणर्ाक्रम र्नदेर्शकण २०७८ बणरे अर्भमुखर्खकरर् गने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल र्ोन तथण प्रिनन् स्वणस्थ्य सेवण िसै्त सुरर्क्षत मणतृत्व सेवण बढेनु , CPR बढ्नु 
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,सुरर्क्षत गभापतन सेवण र्कशोरर्कशोरी सेवण को प्रर्ोग बर्ढ मणतृ मृतु्यमण कमी 

आउने छ । 

कणर्णान्वर्न गने कणर्णालर्/ 

र्नकणर् 
िन/स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर् 

सञ्चणलन प्रकृर्ण 

Safe Motherhood and Neonatal Health Roadmap 2030, २०७७, Continuum 

of care (ANC to PNC) र सुरर्क्षत गभापतन सेवण कणर्ाक्रम व्यवस्थणपन तथण 

कणर्ाक्रम र्नदेर्शकण २०७८ बणरे अर्भमुखर्खकरर्कण गोष्ठीकण लणर्ग ३ र्दने यणकेि 

बनणर्ा र्िल्लणमण पणलीकणबणट MNH focal person र स्वणस्थ्य संस्थणकण नर्साङ्ग 

कमाचणरीहरुलणई अर्भमुखर्खकरर् गने । 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
तोर्कएको चौमणर्सक र्भत्र 

बिेट बणाँडर्णाँट 
गणडीभणडण, दै.भ्र.भ., प्रर्शक्षक भत्तण, से्टशनरी, मसलन्द सणमग्री तथण आवश्यकतण 

अनुसणर अन्य र्खचा र्स र्शषाकमण भएको रकम र्नर्मणनुसणर र्खचा गने । 

सन्दभा सणमग्री 

Safe Motherhood and Neonatal Health Roadmap 2030, २०७७, Continuum 

of care (ANC to PNC) र सुरर्क्षत गभापतन सेवण कणर्ाक्रम व्यवस्थणपन तथण 

कणर्ाक्रम र्नदेर्शकण २०७८, प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक कणर्ा सम्पन्न प्रर्तवेदन 

 

१४. कृर्ाकलापको नाम: सुरर्क्षत प्रसुर्त सेवा र्लिा िर्टलताको र्न:रु्ल्क 

व्यवस्थापन तथा पे्रषण  
 

कृर्णकलणप संकेत नं.: २.७.२२.३८६ र्खचा र्शषाक: २२५२२ 

 

पररचर् 

सुरर्क्षत मणतृत्व तथण प्रिनन स्वणस्थ्य अर्िकणर ऐन, २०७५ बमोर्िम मणतृत्व तथण 

प्रिनन स्वणस्थ्य सेवणलणई सुरर्क्षत तथण गुण्स्स्तरीर् बनणउन अपररहणर्ा हन्छ। प्रसुर्त 

अवस्थण वण सुते्करी अवस्थणमण कुनै िर्टलतण देर्खण परेमण त्यसतण िर्टलतण 

व्यवस्थणपन गनुा पदाछ । कर्णाली प्रदेशको र्बद्यमणन सुरर्क्षत मणतृत्वको अवस्थण 

तथण उच्च मणतृ तथण नविणत र्शशु मृतु्यदरमण नु्यन गना समर्मण नै िर्टलतणको 

र्नदणन, व्यवस्थणपन गरी आमण तथण नविणत र्शशुको आकखिक अवस्थणमण 

र्वशेषज्ञ स्वणस्थ्य संस्थणमण र्न:शुल्क पे्रषर् गनाकण लणर्ग र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो । 

उदे्दश्य 
आमण तथण नविणत र्शशुको आकखिक अवस्थणमण र्वशेषज्ञ स्वणस्थ्य संस्थणमण 

र्न:शुल्क पे्रषर् गने 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल 

आमण तथण नविणत र्शशुको आकखिक अवस्थणमण र्वशेषज्ञ स्वणस्थ्य संस्थणमण 

र्न:शुल्क पे्रषर् भै समर्मण नै िर्टलतणको व्यवस्थणपन हने र मणतृ तथण नविणत 

र्शशुको मृतु्यदरमण कर्म आउने   

कणर्णान्वर्न गने र्नकणर् िन/स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर्हरु 

संचणलन प्रकृर्ण 

प्रसुर्त अवस्थणमण िर्टलतण भएकण मर्हलणहरुको समर्मण नै पर्हचणन गरी 

नर्िकको र्वशेषज्ञ स्वणस्थ्य संस्थणमण पे्रषर् गने । 

नर्िकको र्वशेषज्ञ स्वणस्थ्य संस्थणमण पे्रषर् गदणा लणगे्न र्णतणर्णतको र्न: शुल्क 
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व्यवस्थणपन गने। 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
चणलु आ.ब. भरीमण 

बिेट बणाँडर्णाँट 

• प्रसुर्त िर्टलतण भएकण मर्हलणहरुलणई आकखिक उपचणरको व्यवस्थणपन गने 

। 

• िर्टलतण भएकण मर्हलणहरुलणई पे्रषर् गदणा हन आउने र्खचा । 
  

सन्दभा सणमग्री कर्णाली र्खचा मणपदण्ड २०७५, सणवािर्नक र्खररद ऐन २०६३, र्नर्मणवली २०६४ । 

अनुगमन सूचक पे्रषर् भएकणहरूको र्ववरर् ।  

 

१५. कृर्ाकलापको नाम: औलो कालािार तथा र्कटिन्य रोग सर्मक्षा तथा 

र्नर्न्त्रण  
 

कृर्णकलणप संकेतः २.७.२२.३८८ र्खचा र्शषाकः २२५२२ 

 

पररचर् 

सुरे्खत र्िल्लण र्भत्रकण र्कटिन्य रोगहरुको बढी प्रकोप रहेकण समुदणर् लर्क्षत 

केश बेस सभे, र्खोि पड्तणल सणथै अनसणईट कोर्चङ्ग र कणर्ाक्रमको समीक्षणको 

लणर्ग र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो । 

उदे्दश्य 

र्कटिन्य रोगहरु (औलो, कणलणिणर, डेंगु र िब टणईर्स) को बषेनी महणमणरी 

भईरहने समुदणर्लणई लर्क्षत गरी केशको अनुसन्धणन, र्नगरणनी , केशबेस सभे, 

समुदणर्स्तरमण सचेतनण कणर्ाक्रम र सर्मक्षण समेत गने। 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल  र्कटिन्य रोगहरुको उपचणर ब्यबस्थणपनकण सणथै र्नर्न्त्रर् भएको हनेछ ।  

कणर्णान्वर्न गने कणर्णालर् िन/स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर्, सुरे्खत । 

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण 

र्कटिन्य रोगबणट प्रभणर्वत समुदणर्को अनुगमन, केशबेस सभे तथण सो 

समुदणर्मण अवखस्थत स्वणस्थ्य संस्थणकण स्वणस्थ्यकमीहरुलणई अनुर्शक्षर् र 

समुदणर्लणई सचेतनण रै्लणउने समेतको कणर्ा गने। 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
चणलु आ.व. र्भत्रमण 

बिेट बणाँडर्णाँट स्वीकृत कणर्ाक्रम अनुसणर बिेटको बणाँडर्णाँट  

सन्दभा सणमग्री 
स्वणस्थ्य र्शक्षण सणमग्री, उपचणर र्नदेर्शकण, प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी 

मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक कणर्ा सम्पन्न प्रर्तवेदन 

 

१६. कृर्ाकलापको नाम: मातृ तथा िाल मृतु्य नु्यनीकरण गनिका लार्ग िक्ष 

िनर्खक्त उत्पािन तथा क्षमता अर्िवृखि कार्िक्रम ( SBA/ Implant/ IUCD/ 

ASRH/ MA/ SA/ MPDSR/ EOC/ USG) लगार्त ब्यवस्थापन 
 

कृर्णकलणप संकेतः 2.7.22.313 र्खचा र्शषाकः २२५२२ 
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पररचर् 

उच्च मणतृ तथण नविणत र्शशु मृतु्यदरमण कर्म ल्यणउनकण लणर्ग कर्णाली प्रदेशकण 

र्बर्भन्न स्वणस्थ्य संस्थणहरुमण स्थणपनण भएकण बर्थाङ्ग सेन्टरकण नर्साङ्ग तथण अन्य 

स्वणस्थ्य कमाचणरीहरुलणई SBA/ Implant/ IUCD/ ASRH MA/ SA/ MPDSR/ 

EOC/ USG तणर्लम प्रदणन गरर उर्नहरुको दक्षतणमण अर्भवृखद्ध ल्यणउनकण लणर्ग 

र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो । 

उदे्दश्य 
बर्थाङ्ग सेन्टरहरूमण कणर्ारत नर्साङ्ग तथण स्वणस्थ्यकमीको क्षमतण अर्भवृखद्ध गरी 

मणतृ तथण नविणत र्शशु मृतु्यदरमण कमी ल्यणउने ।  

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल  
बर्थाङ्ग सेन्टरहरूमण कणर्ारत नर्साङ्ग तथण स्वणस्थ्यकमीको क्षमतण अर्भवृखद्ध  भई 

मणतृ तथण नविणत र्शशु मृतु्यदरमण कमी आउने । 

कणर्णान्वर्न गने कणर्णालर् र 

र्नकणर्  
िन/स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर्हरू। 

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण 

• दक्ष प्रसुर्तकमी नभएकण बर्थाङ्ग सेन्टरमण कणर्ारत नर्साङ्ग तथण अन्य स्वणस्थ्य 

कमाचणरीहरुको छनौट गने  

• नर्साङ्ग कमाचणरीहरुलणई SBA/ Implant/ IUCD/ ASRH MA/ SA/ 

MPDSR/ EOC/ USG तणर्लम र्दने र Implant सम्बन्धी तणर्लम अन्य 

स्वणस्थ्यकमीहरुलणई समेत र्दने  

• मणनव संशणिन र्बकणस केन्द्रसंगको समन्वर्मण कणर्ाक्रम कणर्णान्वर्न गने ।  

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
तोर्कएको चौमणर्सक र्भत्र 

बिेट बणाँडर्णाँट स्वीकृत कणर्ाक्रम अनुसणर लणगत अनुमणन स्वीकृत गरी र्खचा गने । 

सन्दभा सणमग्री 
SBA/ Implant/ IUCD/ ASRH MA/ SA/ MPDSR/ EOC/ USG सम्बन्धी 

तणर्लम र्नदेर्शकण, प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक कणर्ाक्रम सम्पन्न प्रर्तवेदन 

 

१७. कृर्ाकलापको नाम: स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्िक्रमहरुको र्िल्लास्तरीर् सर्मक्षा 

गोष्ठी 
 

कृर्णकलणप संकेतः २.७.२२.४६० र्खचा र्शषाकः २२५२२ 
 

पररचर् 
स्वणस्थ्य सम्बन्धी गत आ.ब.को कृर्णकलणपहरु तथण तथ्यणङ्कको लेर्खणिोर्खण गरी 

कमी कमिोरी औल्यणउन र सुिणर गना र्ो कणर्ाशणलण गोष्ठी रणखर्खएको हो। 

उदे्दश्य 
तथ्यणङ्क तथण कणर्ाक्रमहरुको र्वशे्लषर् मणर्ा त समस्यणहरु पर्हचणन गरी समणिणन 

गने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल  समस्यणहरु पर्हचणन गरी समणिणनको कणर्ार्ोिनण बनेको हनेछ । 

कणर्णान्वर्न गने कणर्णालर् 

र र्नकणर्  
िन/स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर्हरू। 

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण 

स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर स्थणनीर् तहकण स्वणस्थ्य संर्ोिक तथण समू्पर्ा 

सरोकणरवणलणहरु लणई सहभणगी गरणई संचणलन गने। 

सणमणर्िक र्वकणस मन्त्रणलर् र स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर्संग समन्वर् गरी 

संचणलन गने। 
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सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
तोर्कएको चौमणर्सक र्भत्र 

बिेट वणाँडर्णट 
कर्णाली प्रदेशको र्खचा सम्बन्धी मणपदण्ड र्नदेर्शकण २०७५ अनुसणर र्खचाको  

बणाँडर्णाँट कणर्णालर् प्रमुर्खबणट स्वीकृत गरणउनुपनेछ । 

सन्दभा सणमग्री 
वणर्षाक कणर्ाको HIMS/DHIS2 प्रर्तवेदन, प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी 

मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक कणर्ाक्रम सम्पन्न प्रर्तवेदन 

 

१८. कृर्ाकलापको नाम: Revised HMIS Tool सम्बन्धी  अर्िमुखखकरण कार्िक्रम 
 

कृर्णकलणप संकेत: २.७.२२.४६२ र्खचा र्शषाकः२२५२२ 
 

पररचर्  

 

नीर्त र्नमणार् तथण तथ्यमण आिणररत र्ोिनण तिुामण गदणा तथ्यणङ्कलणर्ा आिणर बनणई 

महत्वपूर्ा कणमहरू गररने भएकणले र्सको र्वश्वसर्नर्तण र शुद्धतण कणर्म गना र्ो 

अर्भमुखर्खकरर् कणर्ाक्रम रणखर्खएको छ।  

उदे्दश्य र्नर्र्मत सूचनण व्यवस्थण प्रर्णली सुदृर्ढकरर् गने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल र्ोिनण तिुामणकण लणर्ग गुर्स्तरीर् तथ्यणङ्क उपलि भएको हने। 

कणर्णान्वर्न गने कणर्णालर् र 

र्नकणर्  
िन/स्वणस्थ्य  सेवण कणर्णालर्हरू। 

संचणलन प्रर्क्रर्ण 

प्रर्तवेदनको र तथ्यणङ्क एकरूपतण ल्यणउनकण लणर्ग संशोर्ित HMIS Tools कण 

बणरेमण स्थणनीर् तहकण स्वणस्थ्य संस्थणमण कणर्ारत समु्पर्ा स्वणस्थ्यकमीहरुलणई 

तणर्लम उपलि गरणउने 

तणर्लम उपलबि गरणउाँदण स्वणस्थ्य सेवणमण असर नपने गरी पणलैपणलो तणर्लममण 

सहभणर्ग गरणउने 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
तोर्कएको चौमणर्सक र्भत्र 

बिेट बणाँडर्णाँट र्खणिण, दै.भ्र.भ, से्टशनरी 

सन्दभा सणमग्री संशोर्ित HMIS Tools, प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमनकण सूचक HMIS को तथ्यणङ्कको गुर्स्तर मणपन प्रर्तवेदन 

 

१९. कृर्ाकलापको नाम: स्वास्थ्यकमीको लार्ग र्ट. र्ि. मोिुलर तार्लम 
 

कृर्णकलणप संकेत M२.७.५.१३९ र्खचा र्शषाक M २२५२२ 

 

पररचर् क्षर्रोग उपचणर र व्यवस्थणपनकण र्वर्ि र प्रर्क्रर्णहरू पररवतान भर्रहेको र स्वणस्थ्य 

संस्थणहरूमण नर्णाँ र्नरु्ि भर्ा आएकण स्वणस्थ्यकमीहरूले उपचणर र व्यवस्थणपन 

सम्वन्धी तणर्लम नपणएको अवस्थणमण उपचणर र व्यवस्थणपनमण समस्यण हन िणने 

भएकणले उनीहरूलणर्ा लर्क्षत गरी क्षर्रोग मोडुलर सम्बन्धी तणर्लमको कणर्ाक्रम 
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रणखर्खएको हो ।   

उदे्दश्य नर्णाँ र्नरु्ि तणर्लम नपणएकण स्वणस्थ्यकमीहरूलणर्ा तणर्लम र्दर् दक्ष बनणउने 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल क्षर्रोगको वेर्सक तणर्लम र्लए पर्छ उपचणर र व्यवस्थणपन सहि हने । 

कणर्णान्वर्न गने र्नकणर्  िन/स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर् 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त तोर्कएको चौमणर्सक र्भत्र 

संचणलन प्रर्क्रर्ण • र्िल्लणमण तणर्लम नपणएकण नर्णाँ र्नरु्ि स्वणस्थ्यकमीहरूको सूची तर्णर पणने । 

सम्बखन्धत पणर्लकणको स्वणस्थ्य शणर्खण तथण स्वणस्थ्य सस्थणसाँग समन्वर् गरी 

तणर्लमको स्थणन, र्मर्त र सहभणगी संख्यणको र्नर्ित गने । 

• तणर्लम सञ्चणलन गने । 

बिेट बणाँडर्णाँट र्णतणर्णत र्खचा , से्टशनरी र्खणिण, तणर्लम सणमग्री , श्रोत व्यखि सहिकतणा 

भत्तण/दैर्नक भ्रमर् भत्तण 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक कणर्ाक्रम सम्पन्न प्रर्तवेदन 

 

२०. कृर्ाकलापको नाम: क्यान्सर रोगका र्वपन्न र्वरामीहरूलाइि र्ातार्ात खचि  

 

कृर्णकलणप संकेतः  ७.१.१.२ र्खचा र्शषाकः  २७१११ 

 

पररचर् 

नेपणल सरकणरले २०६७ सणल देखर्ख र्वपन्न नणगररकहरुलणर्ा लर्क्षत गरी ८ प्रकणरकण 

क्यणन्सर लगणर्तकण कडणरोगहरुको उपचणरमण सहर्लर्त रु एकलणर्ख सम्मको 

उपचणर सहर्लर्त प्रदणन गदै आएको छ । क्यणन्सर र्पर्डत र्वरणमीहरुलणर्ा उपचणर 

गररने अस्पतणल सम्म पुग्न सहि बनणउन र्णतणर्णत र्खचा वणपत रणहत स्वरुप 

सहर्ोग गना र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको छ । 

उदे्दश्य • र्वपन्न नणगररकहरुलणई क्यणन्सर रोगको उपचणरमण सहर्ोग पुर्णाउने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल 
• क्यणन्सरबणट प्रभणर्वत र्वरणमीहरु र्णतणर्णत र्खचाको कर्मबणट हने उपचणरमण 

र्ढलणई नभई समर्मै उपचणर पणउने । 

कणर्णान्वर्न गने कणर्णालर्/ 

र्नकणर् 
सणमणर्िक र्वकणस मन्त्रणलर् तथण मणतहतकण र्नकणर्हरु । 

सञ्चणलन प्रकृर्ण 

• र्वपन्न नणगररकले स्थणर्ी वसोवणस भएको र्िल्लणको स्थणनीर् तहको र्सर्णररस 

सर्हत र्णतणर्णत र्खचाको मणगको र्नवेदन पेश गनुा पने । 

• र्नवेदकले स्थणनीर् र्नकणर्को पत्र सर्हत क्यणन्सर रोग लणगेको र अस्पतणलमण 

उपचणररत रहेको अस्पतणलको पत्र पेश गनुा पने । 

• र्णतणर्णत र्खचाको और्चत्यतणको लणर्ग मन्त्रणलर्कण प्रर्तर्नर्ि,प्रदेस 

अस्पतणलकण प्रर्तर्नर्ि र स्वणस्थ्य र्नलेशनणलर्कण प्रर्तर्नर्ि सर्हतको 

सर्मर्तले और्चत्यतणको आिणर र्निणारर् गरी र्नर्ार् गरेपर्छ रकम भुिणर्न 
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गररने वण मन्त्रणलर्ले थप रकम उपलि गरणर्पर्छ उि रकम बैाँक र्खणतण 

मणर्ा त उपलि गरणउनु पनेछ । र्वरणर्मको नणममण बै ाँक र्खणतण नभएको 

र्खण्डमण मणत्र नगद भुिणर्न र्दनुपने छ । 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
प्रथम, दोस्रो र तेस्रो चौमणर्सक 

बिेट बणाँडर्णाँट 
र्वपन्न नणगररकको उपचणरको लणर्ग तोर्कर्को कणर्ार्बर्ि अनुसणर र्णतणर्णत र्खचा 

उपलि गरणउने । 

सन्दभा सणमग्री 
र्वपन्न नणगररकको उपचणरसंग आर्द र्नदेर्शकणहरु, प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा 

सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक र्णतणर्त र्खचा पणएकण क्यणन्सर रोर्गहरुको संख्यण, बैठककण र्नर्ार्हरू 

 

२१. कृर्ाकलापको नाम:  र्न:रु्ल्क स्वास्थ्य सेवाका लार्ग औषर्ध खररि 
 

कृर्णकलणप संकेतः ७.२.९.३  र्खचा र्शषाकः २७२१३ 

 

पररचर् 

नेपणलको संर्विणन, २०७२ले प्रत्यक नणगररकलणई रणयबणट आिणरभुत स्वणस्थ्य सेवण 

र्न:शुल्क प्रणप्त गने हक हनेछ सणथै आकखिक स्वणस्थ्य सेवणबणट कसैलणई पर्न 

बर्ञ्चत गररने छैन भने्न उले्लर्ख गररएको छ । र्सैगरी िनस्वणस्थ्य ऐन, २०७५मण पर्न 

आिणरभुत स्वणस्थ्य सेवणको प्रत्यणभूत गररएको छ । नेपणल सरकणरबणट स्वणस्थ्य 

सेवणकण लणर्ग र्न:शुल्क औषर्ि समेत उपलि गरणउने व्यवस्थण बमोर्िम र्न:शुल्क 

स्वणस्थ्य सेवणकण लणर्ग र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो । 

उदे्दश्य 
र्न:शुल्क स्वणस्थ्य सेवणकण लणर्ग औषर्ि अभणव सृिनण हन नर्दई नणगररकहरुलणर्ा 

प्रभणवकणरी सेवण प्रवणह गने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल र्नरन्तर औषर्ि उपलितण भर् प्रभणवकणरी रूपमण स्वणस्थ्य सेवण प्रवणह हने । 

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर् 
िन/स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर् 

सञ्चणलन प्रकृर्ण 

• र्न: शुल्क सूर्चकण औषिीहरुको वणर्षाक आवश्यक पररमणर् प्रके्षपर् गने । 

• स्वीकृत र्खररद र्ोिनण बमोर्िम प्रचर्लत ऐन अनुसणर र्खररद गरी सम्बखन्धत 

स्टोरहरुमण रणखे्न‚ गुर्स्तरीर् औषिी र्खररद सुर्नर्ित गरेर मणत्र औषर्ि र्खररद 

गने।  

• मणग र आवश्यकतण भएको अवस्थणमण अत्यणवश्यक औषर्िकण सणथै अन्य 

औषर्िको व्यवस्थणपन गना सर्कने छ। 

• र्खररद गररएको औषर्ि मणग गरेको स्वणस्थ्य संस्थणहरुमण र्वतरर् गने। 

• मणर्थ उले्लखर्खत कृर्णकलणपहरू र्बर्भन्न कणर्ाक्रममण उले्लर्ख भएतणपर्न 

औषर्ि/उपकरर् र औषर्ििन्य सणमग्रीहरू एकमुष्ठ सूचनण िणरी गरी र्खररद 

गने ।  

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 

स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 
 

बिेट बणाँडर्णाँट 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर र्वर्नर्ोर्ित बिेटको पररर्िर्भत्र रहेर मणग तथण 

आवश्यकतण अनुसणर बिेट बणाँडर्णाँट गने। 
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स्वीकृत बिेटबणट औषिी र सर्िाकल सणमग्रीहरुकण लणर्ग बणाँडर्णाँट गरी सम्बखन्धत 

प्रमुर्खबणट स्वीकृत गरणर् र्खररद गने 

सन्दभा सणमग्री 
र्न:शुल्क अत्यणवश्यक औषिी सूची‚ प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी 

मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक र्खररद प्रकृर्ण, दररेट, औषिीको र्ववरर्, गुर्स्तरको लेर्खणिोर्खण, दणखर्खलण र्ववरर्,  

 

२२. कृर्ाकलापको नामः महामारी व्यवस्थापनका लार्ग िफर स्टकको लार्ग 

औषर्ध खररि 
 

कृर्णकलणप संकेत M ७.२.९.६ र्खचा र्शषाक M २७२१३ 

 

पररचर् भौगणर्लक र्बर्बितण तथण मौसम पररवतान भैरहने कर्णाली प्रदेशमण उपरु्ि 

सणिन श्रोतको अभणवकण सणथै सम्भणर्वत महणमणरीको िोखर्खम रर्हरहने खस्थर्तको 

पुवणानुमणन गरी आवश्यकतण भएकण स्थणनहरुको सूची तर्णर पणरी सम्भणर्बत 

महणमणरीिन्य संक्रणमक रोगहरुको उपचणर तथण ब्यबस्थणपनकण लणर्ग र्ोिनण 

बनणई प्रदेश, र्िल्लण र पणर्लकणस्तरमण तोर्कएको औषिी तथण अन्य सणमग्री 

र्नर्मणनुसणर र्खररद गना र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो । 

उदे्दश्य Public Health Risk and Emergency को आिणरमण र्िल्लणस्तरको र्बपद् 

प्रर्तकणर्ा र्ोिनण र स्वणस्थ्य तथण पोषर् ईकणईको प्रर्तकणर्ा र्ोिनण अनुसणर गने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल सम्भणर्वत महणमणरी रोकथणम तथण र्नर्न्त्रर्मण सहर्ोग पुगे्नछ । 

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर् 

िन/ स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर्हरु  

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण बर्र स्टकलण लणर्ग आवश्यक सणमग्रीहरुको सूर्च तर्णर गरी स्वीकृत गरणई बनणई 

सो को आिणरमण बिेटको आकणर हेरी र्नर्मणनुसणर र्खचा गनुापने । 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 

स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

 

बिेट बणाँडर्णाँट स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर र्वर्नर्ोर्ित बिेटको पररर्िर्भत्र रहेर मणग तथण 

आवश्यकतण अनुसणर बिेट बणाँडर्णाँट गने। 

स्वीकृत बिेटबणट औषिी तथण अत्यणवश्यक सणमग्रीहरुकण लणर्ग बणाँडर्णाँट गरी 

सम्बखन्धत प्रमुर्खबणट स्वीकृत गरणर् र्खररद गने 

सन्दभा सणमग्री अत्यणवश्यक औषिी सूची‚ प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक सम्भणर्वत महणमणरी रोकथणम तथण र्नर्न्त्रर् 

 



108 | बणर्षाक कणर्ाक्रम सञ्चणलन र्नदेर्शकण २०७९/८० 

२३. कृर्ाकलापको नाम: औषर्ध उपकरणको लार्ग स्टोर तथा कोल्डरुम र्नमािण 
 

कृर्णकलणप संकेतः ११.१.२.४३८ र्खचा शीषाकः ३१११२ 

 

पररचर् 

र्िल्लणस्तरमण उपलि हने औषर्ि तथण र्खोपिन्य सणमग्रीहरुको सुरर्क्षत रुपमण 

सर्ञ्चर्त तथण कोल्ड चेन कणर्म रणख्न िरुरी हन्छ । सर्ञ्चत भएकण सणमग्रीहरुको 

पणर्लकणस्तरमण सुरर्क्षत रुपमण पठणउन आवश्यक हने भएकोले औषर्ि तथण 

औषर्ि उपकरर्को सर्ञ्चर्तकण लणर्ग स्टोर तथण कोल्डरुम र्नमणार् कणर्ाक्रम 

रणखर्खएको हो ।  

उदे्दश्य औषर्िहरुको सर्ञ्चर्त एवम् भ्यणखिनको कोल्ड चेन कणर्म गरी भण्डणरर् गने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल औषर्ि तथ भ्यणखिनहरुको उर्चत रुपमण भण्डणरर् हनेछ ।  

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर् 
िन/स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर् 

सञ्चणलन प्रकृर्ण 

• प्रचर्लत ऐन र्नर्मणनुसणर बिेटको पररर्िर्भत्र रही टेन्डर प्रर्क्रर्ण आव्हणन गरी 

छनौट भएकण र्माहरुसंग सम्झौतण गरी र्नमणार् प्रर्क्रर्ण अगणर्ड बढणउने । 

• र्सकण लणर्ग से्पर्शर्र्केशन स्वीकृत गरणई प्रर्क्रर्ण अगणर्ड बढणउने । 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

बिेट बणाँडर्णाँट 
प्रचर्लत ऐन र्नर्मणनुसणर स्वीकृत बिेटको पररर्ि र्भत्र रही र्खररद र्ोिनण बनणई 

कणर्णालर् प्रमुर्खसंग स्वीकृत गरणई र्खररद गने । 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक प्रगर्त तथण र्नमणार् सम्पन्न प्रर्तवेदन 

 

 

२४. स्वास्थ्य चौकीका लार्ग नू्यनतम सेवा मापिण्ड (MSS) का लार्ग सामग्री 

खररि  
 

कृर्णकलणप संकेतः ११.३.९.७ र्खचा शीषाकः ३११२२ 

 

पररचर् 

गुर्स्तरीर् स्वणस्थ्य सेवण प्रदणन गना नू्यनतम सेवण मणपदण्डकण सूचकहरू पुरण गना 

अत्यणवश्यक रहेको हाँदण स्वणस्थ्य चौकीहरुमण मणपदण्ड पूर्ताकण लणर्ग सणमग्री तथण 

उपकरर् र्खररद गरी त्यसको सहि उपलितणकण गरणउन र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको 

हो । 

उदे्दश्य 
स्वणस्थ्य चौकीमण नू्यनतम सेवण मणपदण्डकण लणर्ग आवश्यक सणमग्री तथण 

उपकरर् उपलि गरणउने। 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल गुर्स्तरीर् स्वणस्थ्य सेवणको पहाँच उपलि हनेछ ।  

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर् 
िन/स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर् 

सञ्चणलन प्रकृर्ण • स्वणस्थ्य चौकीस्तरमण गररएको नू्यन्तम सेवण मणपदण्ड मुल्यणङ्कन पिणत प्रचर्लत 
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ऐन र्नर्मणनुसणर बिेटको पररर्िर्भत्र रही आवश्यकतण अनुसणरको सणमग्री 

तथण उपकरर् र्खररद गरी सो को व्यवस्थणपन गने ।  

• र्सकण लणर्ग से्पर्शर्र्केशन स्वीकृत गरणई प्रर्क्रर्ण अगणर्ड बढणउने । 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

बिेट बणाँडर्णाँट 
प्रचर्लत ऐन र्नर्मणनुसणर स्वीकृत बिेटको पररर्ि र्भत्र रही र्खररद र्ोिनण बनणई 

कणर्णालर् प्रमुर्खसंग स्वीकृत गरणई र्खररद गने । 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक दणखर्खलण तथण हस्तणनतरर् प्रर्तवेदन 
 

 

२५. कृर्ाकलापको नाम: प्रर्ोगर्ाला सम्बन्धी औिार उपकरण सामग्री खररि  
 

कृर्णकलणप संकेत नं.: ११.३.९.७ र्खचा र्शषाक: ३११२२ 

 

पररचर् 

प्रर्ोगशणलणहरुको गुर्स्तरीर्तण कणर्म गना र कमाचणरीहरुको ज्ञणन, र्सप  र क्षमतण 

र्वकणस गना प्रर्ोगशणलको लर्ग आवश्यक केर्मकल तथण उपकरर् सणमग्री र्खररद 

गना र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो । 

उदे्दश्य 
आवश्यक केर्मकल तथण उपकरर् सणमग्री र्खररद गरीज्ञणन, र्सप र क्षमतण र्वकणस 

गना सणथै  पररक्षर्को गुर्स्तरीर्तण ल्यणउने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल र्नदणन तथण उपचणरमण सहर्ोग भई गुर्स्तरीर्तण कणर्म भएको हनेछ । 

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्रर्नकणर् 
िन/ स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर् 

सञ्चणलन प्रकृर्ण 

र्सकण लणर्ग आवश्यक केर्मकल तथण उपकरर् सणमग्रीहरुको से्पर्शर्र्केशन 

स्वीकृत गरणई सणवािर्नक र्खररद ऐन २०६३ तथण र्नर्मणवली २०६४(संशोर्ित) 

र्खररद गने  

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

बिेट बणाँडर्णाँट 
सणवािर्नक र्खररद ऐन २०६३  अनुसणर गररने  छ र कर्णाली प्रदेश र्खचा बणाँडर्णाँट 

मणपदण्ड र्नदेर्शकण,२०७५ हनेछ  

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक र्खररद ईकणर्को र्नर्ार् ,दणखर्खलण ररपोटा  

 

 

२६. कृर्ाकलापको नाम: SBA तार्लम नर्लर्का स्वास्थ्यकमीहरुलाई अनसाईट 

खिर्नकल मेन्टररङ्ग  
 

कृर्णकलणप संकेतः २.६.४.१० र्खचा र्शषाकः २२५१२   
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पररचर् 

प्रसूती कम हने बर्थाङ्ग सेन््टरहरुमण अभ्यणस कम हने हदणाँ SBA कण core skill 

हरुको साँरक्षर् चुनौती बढ्दै आएको छ । अतः संस्थणगत प्रसूती कम हने ठणउमण 

तथण रणम्ररी सीप अभ्यणस गना नपणएकण प्रसूती सेवण प्रदणर्क (SBA and non-

SBA) हरुलणर्ा उनीहरुको आफ्नै कणर्ास्थलमण onsite coaching/mentoring द्वणरण 

सणमणन्य प्रसूती सेवण तथण प्रसूती िर्टलतण व्यवस्थणपन गना सके्न क्षमतण 

अर्भबृर्दको लणर्ग र्ो कणर्ाक्रम लणगू गररएको छ । 

उदे्दश्य 

प्रसतूी केन्द्रहरुमण गरु्स्तरीर् प्रसतूी सेवण सुर्नर्ित गना तथण िर्टलतण व्यवस्थणपन 

गनाको लणर्ग coaching/mentoring र्विी मणर्ा त त्यहणाँ कणर्ारत नर्साङ्ग 

कमाचणरीहरुको क्षमतण अर्भबृर्दगने। 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल  

SBA and non-SBA हरुलणर्ा उनीहरुको आफ्नै कणर्ास्थलमण onsite 

coaching/mentoring सणमणन्य प्रसुर्त सेवण तथण प्रसुर्त िर्टलतण व्यवस्थणपन गना 

सके्न क्षमतण अर्भवृखद्ध भएको हनेछ। 

कणर्णान्वर्न गने कणर्णालर् र 

र्नकणर्  
िन/ स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर्हरू। 

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण 

• र्ो कणर्ाक्रमको र्ोकल पसान स्वणस्थ्य कणर्ालर्को प.हे.न वण प.हे.न.को कणम 

कणि गने व्यखि रहनेछन्। 

• कणर्ाक्रमको र्ोकल पसानले Clinical coach/Mentor साँग छलर्ल गरी 

बिेटको परीर्ि र्भत्र रही कर्त वटण बर्थाङ्ग सेन्टरमण coaching गने, सो को 

र्ोिनण तर्णर पणनुा पदाछ । 

• Coaching/Mentoring गने site प्रसुर्त केन्द्र हनुपदाछ ।िेरैभन्दण िेरै 

िनसंख्यण लणभणखन्वत हन सके्न हनुपदाछ । 

• सणमणर्िक आर्थाक अवस्थण कमिोर भएको समुदणर्मण खस्थत स्वणस्थ्य 

संस्थणलणई प्रणथर्मकतण र्दनुपदाछ । 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

बिेट बणाँडर्णाँट 
Coaching को बेलणमण चणर्हने आवश्यक औषर्ि तथण सणमग्रीहरु, छपणर्/ 

र्ोटोकपी र्सै र्शषाकबणट गनुापनेछ।मणपदण्ड तथण र्नदेर्शकण अनुसणर। 

सन्दभा सणमग्री 

SBA Clinical Coaching Guideline for Clinical Mentor नणमको र्नदेर्शकण, 

SBA Coaching and Mentoring Tool for MNH Service Providers (SBA 

and non-SBA) नणमको tool, बर्थिंग सेन्टरमण मणतृ तथण नवर्शशु स्वणस्थ्य सेवणको 

लणर्ग गुर्स्तर सुिणर र्णरम (MNH Service Readiness Toolkit) , प्रचर्लत 

कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक कणर्ाक्रम सम्पन्न प्रर्तवेदन 

 

२७. कृर्ाकलापको नामः पत्रकारहरुलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी अर्िमुखखकरण 
 

कृर्णकलणप संकेतः २.६.४.१७ र्खचा र्शषाकः २२५१२ 
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पररचर् 

कर्णाली प्रदेशमण स्वणस्थ्यको र्वद्यमणन अवस्थण, रोगको भणर, र्बर्भन्न नीर्त तथण 

कणर्ाक्रमहरु सणथै उपलि सेवण, प्रणथर्मकतण बणरेमण पत्रकणर र संचणरकमीहरुलणई 

िणनकणरी गरणई आम नेपणली नणगररकहरुमण चेतनण रै्लणउन सहर्ोग गना र्ो 

कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो । 

उदे्दश्य 

पत्रकणर र संचणरकमीहरुलणई स्वणस्थ्य सम्बन्धी िणनकणरी गरणर् आम नेपणली 

नणगररकहरुमण चेतनण रै्लणउनकण सणथै सकणरणत्मक ब्यबहणर पररवतानमण सघणउ 

पुर्णाउनु ।  

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल 
स्वणस्थ्य संस्थणहरुबणट उपलि गरणउने स्वणस्थ्य सेवणहरुको अर्िकतम उपर्ोग हने 

।  

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर् 
िन/ स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर् 

सञ्चणलन प्रकृर्ण 

• स्वणस्थ्यको र्वद्यमणन अवस्थण, रोगको भणर, र्बर्भन्न नीर्त तथण कणर्ाक्रमहरु 

सणथै उपलि सेवण, प्रणथर्मकतण बणरेमण प्रसु्तर्तकरर् गने 

• नेपणल पत्रकणर महणसंघको सम्बखन्धत र्िल्लण सर्मर्त तथण अन्य सञ्चणर सम्बन्धी 

संस्थणहरुसंगको समन्वर्मण र्क्रर्णशील सबै स्थणनीर् तहकण 

पत्रकणर/संचणरकमी, स्वणस्थ्यकमी तथण सरोकणरवणलणहरुलणई समेर्टने गरी 

सञ्चणलन गनुा पनेछ ।  

• आवश्यक हल, से्टशनरी, र्खणिण आर्दको व्यवस्थणपन गनुापनेछ । 

• अन्तर्क्रा र्ण कणर्ाक्रम पुरै एक कणर्ा र्दन अथणात किीमण ६ कणर्ा घण्टण 

समर्को हनुपनेछ । 

• सहभणगीहरुलणई उपरु्ि स्वणस्थ्य र्शक्षण सणमग्री उपलि गरणउने । 

• सहभणगीहरुको सर्क्रर् सहभणर्गतणमण छलर्ल तथण अन्तर्क्रा र्ण गरेर कणर्ाक्रम 

सञ्चणलन गनुापनेछ । 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

बिेट बणाँडर्णाँट 
सहिकतणा भत्तण,  भ्रमर् र्खचा, र्णतणर्णत र्खचा, से्टशनरी, प्रर्तवेदन लेर्खन, र्खणिण 

र्खचा र्वर्वि र्खचा 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु ।) 

अनुगमन सूचक कणर्ाक्रम सम्पन्न प्रर्तवेदन 

 

२८. कृर्ाकलापको नाम: स्वास्थ्यकमीहरुलाई HIV Testing & Counselling 

Training 
 

कृर्णकलणप संकेतः २.६.४.२५ र्खचार्शषाकः २२५१२ 
 

पररचर् 
HIV Testing तथण Counseling कण र्बषर्मण स्वणस्थ्यकमीहरूलणर्ा आिणरभूत 

तणर्लम र्दन र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो ।   

उदे्दश्य 
HIV Testing तथण Counseling सम्बन्धी तणर्लम मणर्ा त ज्ञणन, र्सप र कणर्ादक्षतणको 

र्वकणस गने, 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल  प्रभणवकणरी रूपमण  HIV Testing & Counselling Training भएको हनेछ  
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कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर्  
िन/ स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर्हरू 

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण 

र्वश्व स्वणस्थ्य संगठनको HIV Testing and Counseling Training र्नदेर्शकण 

National HIV Testing and Treatment Guideline 2017 बमोर्िम 

स्वणस्थ्यकमीहरुलणई HIV Testing & Counselling Training तणर्लम सञ्चणलन गने 

।सणमणर्िक र्वकणस मन्त्रणलर् र स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर् संग समन्वर् गरी 

संचणलन गने। 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर तोर्कएको र्मर्तर्भत्र  

बिेट बणाँडर्णाँट स्वीकृत कणर्ाक्रम अनुसणर बिेटको बणाँडर्णाँट गने  

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक कणर्ा सम्पन्न प्रर्तवेदन 

 

२९. कृर्ाकलापको नामः अपाङ्ग िएका ब्यखक्तहरुलाई सहर्ाक सामग्री तथा 

पुनस्थािपन कार्िक्रम  
 

कृर्णकलणप संकेत नं. : २.७.१२.५ र्खचा र्शषाक : 225२2 

 

पररचर् 

प्रदेशमण िन्मिणत तथण िन्म पिणत् हने अपणङ्गतण नू्यनीकरर् गने, मणतृर्शशु तथण 

बणलमृतु्यदर कम गने एबम् अपणङ््गतण भएकण व्यखिहरू सर्हतको समणवेशी 

समणि र्नमणार् गनाकण लणर्ग कर्णाली प्रदेशकण अपणंग  बणलबणर्लकणहरुको लणर्ग 

सहर्ोगणथा र्ो कणर्ाक्रमको ब्यवस्थण गररएको छ । 

उदे्दश्य 
अपणंग बणलबणर्लकणहरुको लणर्ग सहणर्तण सणमग्री उपलि गरणउन 

सहर्ोग/समन्वर् गनुा । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल 
अपणंग बणलबणर्लकणहरुको पर्हचणन भर्ा उनीहरूलणर्ा  प्रदणन गररएको सहणर्तण 

सणमग्री सणथै  सहर्ोग/समन्वर्बणट उनीहरूको िीवनर्णपन सहि हने। 

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर् 
िन/स्वणस्थ्य सेवण कणरर्णालर्हरु  

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण 

• अपणङ््गतण सम्बन्धी कणर्ा गने संघसंस्थणहरूको समन्वर्/सहकणर्ामण 

स्वणस्थ्यकमीहरुलणई अपणंगतण पर्हचणन, वगीकरर्, परणमशा, रेर्रल गने।  

• र्स.बी.आर. पुनस्थणापनण सेवणहरु क्रमशः र्र्र्िर्ोथेरणपी सेवण, सहणर्क तथण 

गमनशीलतण सणमग्री नणपिणाँच र र्वतरर्, परणमशा सेवण प्रदणन तथण 

समणर्िकीकरर्मण सहर्ोग गने ।  

• मणर्थकण सेवणहरू सञ्चणलन गदणा र्स के्षत्रमण कणर्ारत र्बर्भन्न संघसंस्थणहरूसाँग 

समन्वर्, सहकणर्ा  तथण सेवण करणर गना सर्कनेछ । 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
आवश्यकतण अनुसणर प्रथम, दोस्रो र तेस्रो चौमणर्सक 

बिेट बणाँडर्णाँट 
र्स प्रर्ोिनकण लणर्ग स्वीकृत बिेटको पररर्ि र्भत्र रही कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

बिेटको बणाँडर्णाँट गरी कणर्ाक्रम सञ्चणलन गने।  



113 | बणर्षाक कणर्ाक्रम सञ्चणलन र्नदेर्शकण २०७९/८० 

सन्दभा सणमग्री 
अपणङ्गतण रोकथणम, र्नर्न्त्रर् र उपचणर सम्बन्धी र्बर्भन्न र्नदेर्शकण, प्रचर्लत 

कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक अपणङ्गतण भएकण व्यखिहरुको र्ववरर्, सहणर्क सणमग्रीहरु र्लएकणको र्ववरर् 

 

३०. कृर्ाकलापको नामः स्वास्थ्य सम्बन्धी कृर्ाकलापहरूको (खोप, प्रकोप, 

सुरर्क्षत मातृत्व, पोषण, िालरोग, औलो, कीटिन्य, िनसङ्या, क्षर्रोग, 

एचआइिी एि्स, कुष्ठरोग, श्वास, सामुिार्र्क इकाइ, िर्थिङ सेन्टर, प्रर्ोगर्ाला 

ििेट कार्ािन्वर्न लगार्तको) एकीकृत कार्िस्थल अनुर्र्क्षण, सुपरीवेक्षण, 

अनुगमन, मुल्याङ्कन 
 

कृर्णकलणप संकेतः  २.७.२२.१०५ र्खचा र्शषाकः  22522 

 

पररचर् 

प्रणथर्मकतण प्रणप्त कणर्ाक्रमहरुको प्रभणवकणरी कणर्णान्वर्न गना र्नरन्तर अनुगमन, 

मुल्यणङ्गकन, तथण कणर्ास्थल कोर्चङ्ग गरी सहर्ोगणत्मक सुपररवेके्षर् तथण 

coaching गना आवश्यक भएकोले र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको छ । 

उदे्दश्य 
स्वणस्थ्य के्षत्रमण भर्रहेकण कणर्ाक्रमको अनुगमन, मूल्यणङ्कन तथण Onsite 

Coaching  गरी समर्मै सुिणरकण लणर्ग पहल गने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल 
 कणर्ाक्रमहरू प्रभणवकणरी रूपमण कणर्णान्वर्न भै सेवणको गुर्स्तरमण सुिणर हनेछ 

। 

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर् 
र्स र्शषाकमण बिेट र्वर्नर्ोिन भएकण  िन ।स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर्हरू।  

सञ्चणलन प्रकृर्ण 

• वणर्षाक सुपररवेक्षर् तणर्लकण बनणर् कणर्ाक्रमहरुको अनुगमन, सुपररवेक्षर् 

तथण कणर्ास्थल कोर्चङ्ग गनुापनाछ। 

• प्रते्यक पटक अनुगमन गदणा र्नदृश्ट गररएको चेकर्लष्ट भरी र्ोटोहरु 

सर्हतको प्रर्तवेदन सम्बन्धी शणर्खण मण पेश गनुापनेछ। 

• अनुगमन गदणा र्वगतमण सुिणर गनुापने र्वषर्हरू मण सुिणर भएनभएको र 

आगणर्म र्दनमण सुिणर गनुापने र्वषर्मण समेत सम्वन्धीत स्वणस्थ्यसंस्थण कण 

कमाचणररहरू संग समन्वर् गरी कणर्ार्ोिनण बनणउनुपनेछ। 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
प्रथम, दोस्रो र तेस्रो चौमणर्सक 

बिेट बणाँडर्णाँट 
स्वीकृत बिेटको पररर्िर्भत्र रही आवश्यकतण अनुसणर बणाँडर्णाँट गरी आर्थाक 

र्नर्मणनुसणर गने 

सन्दभा सणमग्री सम्बखन्धत चेकर्लष्टहरू, प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक बैठककण र्नर्ार्हरू, अनुगमन सुपररवेक्षर् प्रर्तवेदन 
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३१. कृर्ाकलापको नाम: र्ि.आइ.ए. र अव्स्से्टर्टर क र्फसु्टलाका लार्ग खिर्नङ 

क्याम्प 
 

कृर्णकलणप संकेत न: २.७.२२.१२३ र्खचा र्शषाक :२२५२२ 

 

पररचर् मर्हलणहरुमण हने स्वणस्थ्य समस्यणहरु मधे्य पणठेघरको मुर्खको क्यणनसर (cervical 

cancer ), पणठेघर र्खसे्न समस्यण र अव्से्टर्टक र्र्सु्टलण पर्न हन् । िसको समर्मण 

नै पर्हचणन हन नसक्दण मर्हलणहरुले कष्टकर िीवनर्णपन गना परररहेको 

छ।िसलणई कर्णाली िस्तो  दुगाम ठणउहरुमण VIA र्वर्िबणट समर्मै cervical 

cancer पर्हचणन गनाको लणर्ग अवश्यक पने सणमग्रीहरुको उपलव्ितण हन िरुरी 

देखर्खन्छ। 

उदे्धश्य VIA र्वर्िबणट समर्मै cervical cancer पर्हचणन गना, पणठेघर र्खसे्न समस्यण र 

अव्से्टर्टर क र्र्सु्टलण भएकण मर्हलणहरुको समर्मै र्पहचणन गना र कन्िरभेर्टभ 

व्यवस्थणपन गना सहि हनेछ।  

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल पणठेघरको मुर्खको क्यणन्सरको सुरुकै अवस्थणमण VIA र्वर्िबणट पर्हचणन गना 

सर्कनेछ । पणठेघर र्खसे्न समस्यण र अव्से्टर्टर क र्र्सु्टलण भएकण मर्हलणहरुको 

समर्मै पर्हचणन गरी आवश्यकतण अनुसणर कन्िरभेर्टभ व्यवस्थणपन र अपे्रसनकण 

लणर्ग पे्रषर् भएको हनेछ । 

कणर्णान्वर्न गने र्नकणर्हरु िन /स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर्हरु 

कणर्ाक्रम संचणलन प्रर्क्रर्ण ➢ र्ो कणर्ाक्रमको र्ोकल पसानको रुपमण प.हे.न.ले गनुापनेछ । 

➢ र्ो कणर्ाक्रमको रोकथणमको लणर्ग स्थणनीर्स्तरमण समन्वर् गरी र्वर्भन्न 

िनचेतनण मूलक कृर्णकलणपहरु सञ्चणलन गनुापनेछ । 

➢ खिर्नङ्ग र्शर्वर सञ्चणलन गनुा पुवा र्िल्लणले पणठेघरको मुर्खको क्यणन्सर, 

पणठेघर र्खसे्न तथण अब्ट र्र्सु्टलणको समस्यण भएकण मर्हलणहरु वढी भएकण 

र सेवणको पहचाँ बणट टणढण रहेकण गणउ पणर्लकण वण नगरपणर्लकण कण वडणहरु 

एर्कन गरी सोही स्थणनमण कणर्ाक्रम सञ्चणलन गनुापनेछ। एक स्थणनको 

र्सर्वरमण किीमण ४० िनण सेवणग्रणहीको िणाँच गररएको हनेछ । 

➢ स्थणनीर् तहहरु र गैरसरकणरी संघ संस्थणले सञ्चणलन गने VIA र्वर्िबणट 

समर्मै cervical cancer पर्हचणन गना, पणठेघर र्खसे्न समस्यण  र अव्से्टर्टर क 

र्र्सु्टलण र्शर्वर स चणलन भएको स्थणन नदोहोररएको हनुपनेछ । 

➢ छनौट गररएको स्थणनमण खिर्नङ्ग क्यणम्प भन्दण कखिमण १ हप्तण पर्हले नै 

प्रचणर प्रसणरको व्यवस्थण र्मलणउनु पनेछ ।  

➢ िन/स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर् वण अस्पतणलमण कणर्ारत मेर्डकल अर्र्सर तथण 

ररङ्गपेसरी रणख्न  पणठेघरको मुर्खको क्यणन्सरको परीक्षर् गना सक्षम नर्साङ्ग, 

PHN/ Counselor/ SNANM स्थणनीर् स्वणस्थ्य सस्थणमण संस्थणमण कणर्ारत 

स्वणस्थ्यकमी लगणर्त किीमण ३ िनण प्रणर्वर्िक सर्हतको टोलीबणट सेवण 
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प्रवणह गने ।  

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त प्रथम, दोस्रो र तेस्रो चौमणर्सक 

बिेट बणाँडर्णाँट र्णतणर्णत तथण सणमणन ढुवणनी, ररङ्ग पेसरी, औषिी दैर्नक भ्रमर् भतण र स्थणनीर् 

तह भतण र अन्य र्वर्विमण र्खचा गना सर्कने  । 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमनकण सूचक कणर्ाक्रम सम्पन्न प्रर्तवेदन  

 

३२. कृर्ाकलापको नामः महामारी तथा सरुवा रोग रोकथाम सम्बन्धी सने्दर् तथा 

सूचना प्रवाह 
 

कृर्णकलणप संकेतः २.७.२२ .१५२ र्खचा र्शषाकः २२५२२ 
 

पररचर् 

महणमणरी तथण सरुवण रोग सम्बन्धी स्वणस्थ्य र्शक्षण सणमग्रीको मणध्यमबणट स्वणस्थ्य 

सम्बन्धी सूचनणहरु प्रवणह गरी समुदणर्कण मणर्नसहरुलणई स्वणस्थ्यकण र्वर्भन्न 

र्वषर्हरुबणरे िणनकणरी गरणई ज्ञणन अर्भवृखद्ध गरी व्यवहणरमण सकणरणत्मक 

पररवतान ल्यणउन र्वर्भन्न मणध्यमहरुबणट स्वणस्थ्य सम्बन्धी सने्दशहरु प्रवणह गना र्ो 

कणर्ाक्रम रणखर्खएको छ । 

उदे्दश्य 

• भणषण,  संसृ्कर्तलणई ध्यणनमण रणर्खी स्थणनीर् स्वणस्थ्य समस्यणको आवश्यकतण 

अनुसणर स्थणनीर् सञ्चणर मणध्यमहरुबणट आमसमुदणर्मण महणमणरी तथण सरुवण 

रोग सम्बन्धी सम्बन्धी िणनकणरीमूलक सने्दशहरु प्रवणह गने । 

• स्थणनीर् सञ्चणरको मणध्यमबणट सणमणर्िक व्यवहणर पररवतानकण सूचनण प्रसणरर् 

गरी महणमणरी तथण सरुवण रोग सम्बन्धी ज्ञणन, िणरर्ण र व्यवहणर पररवतान गने र 

उपलव्ि स्वणस्थ्य सेवणको उपभोग गना अर्भपे्रररत गने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल 
महणमणरी तथण सरुवण रोग सम्बन्धी  सकणरणत्मक व्यवहणर  पररवतान भई स्वस्थ 

िीवनशैली अपनणर्एको हनेछ  

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर् 
िन/स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर् 

सञ्चणलन प्रकृर्ण 

• महणमणरी तथण सरुवण रोग सम्बन्धी सने्दश प्रसणरर्को र्वर्ि र्र्कन गने र 

से्पशीर्र्केशन तर्णर गने । 

• सूचनण प्रशणरर्कण मणध्यमहरु एर्.एम रेर्डर्ो बणट प्रशणरर्, Hoarding 

Board, टेर्लर्भिन प्रशणरर्, सणंसृ्कर्तक प्रणर्ोिन, Documentary 

उत्पणदन तथण प्रदाशनी, Electric Display, Wall Painting, छणपण तथण 

पत्रपर्त्रकण, र्वद्यणलर् स्वणस्थ्य र्शक्षण, सने्दश सर्हतको क्यणप, र्टसटा, 

यणकेट, फे्लि, पम्पलेट, पोष्टर, र्लफे्लट, खस्टकर,आर्द र्वर्भन्न िणनकणरी 

मूलक सणमग्री आवश्यकतण अनुसणर उत्पणदन गरी र्वतरर् गररने छ । 
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• स्वणस्थ्य र्शक्षण सणमग्री प्रसणरर्को र्वषर्वसु्तमण पत्रकणरहरूलणर्ा 

अर्भमुखर्खकरर् गने 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
प्रथम, दोस्रो र तेस्रो चौमणर्सक 

बिेट बणाँडर्णाँट 

सणवािर्नक र्खररद ऐन तथण र्नर्मणवली, आर्थाक  ऐन , र्नर्म तथण  कणनून 

अनुसणर प्रमुर्खबणट कृर्णकलणप बिेट बणाँडर्णाँट र से्पर्सर्र्केशन स्वीकृत गरणई 

आबश्यकतण अनुसणर  स्वणस्थ्य र्शक्षण सणमग्री उत्पणदन गरी र्खचा  गने । 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक बैठककण र्नर्ार्हरू,  दस्तणवेिहरू 

 

३३. कृर्ाकलापको नाम: स्थानीर् आम संचारको माध्यमहरुिाट सने्दर् प्रसारण ( 

केिुल टेर्लर्ििन, अनलाईन, एफ.एम., पत्रपर्त्रका) 

  

कृर्णकलणप संकेतः 2.7.22.1५४ र्खचा र्शषाकः 22522 

 

पररचर् 

स्वणस्थ्य प्रवद््रिन गना स्थणनीर् आवश्यकतण अनुरुप सम्भव भए सम्म स्थणनीर् भणषण 

र शब्दहरुको प्रर्ोग गरी स्वणस्थ्य र्शक्षण सणमग्रीहरुको उत्पणदन गरी स्थणनीर् 

समुदणर्मण प्रचणर प्रसणर तथण र्वतरर् गना र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो ।  

उदे्दश्य कणर्णालर्ले गत आ.व.मण गरेको भौर्तक तथण वृर्तर् प्रगर्तको िणनकणरी हने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल 

रोगको प्रकोप, संक्रमर् आर्दको बणरेमण िणनकणरी गरणई स्वणस्थ्य प्रविान गना 

स्थणनीर् स्तरमण स्वणस्थ्य र्शक्षण सणमग्रीहरु उत्पणदन तथण र्वतरर् र प्रशणरर् गरी 

िनचेतनण अर्भवृखद्ध हने ।  

कणर्णान्वर्न गने र्नकणर् र्स र्शषाकमण बिेट र्वर्नर्ोिन भएकण कणर्णालर्हरु । 

सचणलन प्रकृर्ण 

• स्वणस्थ्य सम्बन्धी सने्दशहरु  र्वर्भन्न र्मर्डर्ण मणर्ा त आम नणगररकहरुमण 

स्वणस्थ्य सम्बन्धी िनचेतनणकण लणर्ग स्वणस्थ्य सने्दश प्रसणरर् गने। 

• पत्रकणरहरु संग अन्तरर्क्रर्ण गरी सेवणको िणनकणरी गरणउने ।  

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
प्रथम, दोस्रो र तेस्रो चौमणर्सक 

बिेट बणाँडर्णाँट स्वीकृत कणर्ाक्रममण तोर्कए बमोर्िम । 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक बैठककण र्नर्ार्हरू,  दस्तणवेिहरू 

 

३४. कृर्ाकलापको नाम: नसने रोग व्यवस्थापन कार्िक्रम 
 

कृर्णकलणप संकेतः २.७.२२.१६ र्खचा र्शषाकः २२५२२ 

 

पररचर् 

हणल समुदणर्मण नसने रोगको भणर बढ्दै गर्रहेको छ । र्खणसगरी उच्च 

रिचणप, मिुमेह, दम लगणर्तकण नसने रोगको र्नदणन गनाकण लणर्ग र्ो 

कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो । 
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उदे्दश्य 
उच्च रिचणप‚ मिुमेह‚ दमको पर्हचणन गरी उपचणरमण पहाँच अर्भवृखद्ध गनाकण 

सणथै नसने रोग रोकथणमकण लणर्ग रोकथणममुलक कृर्णकलणप संचणलन गना 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल  नसने रोगकण र्वरणमीहरु पर्हचणन गरी उपचणरको दणर्रणमण ल्यणउने  

कणर्णान्वर्न गने कणर्णालर् र 

र्नकणर्  
िन/स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर्हरू। 

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण 

• स्थणनीर् तहहरुको समन्वर्मण स्वीकृत वणर्षाक कणर्ाक्रम अन्तरगत 

तोर्कएको लक्ष्य र बिेटको पररिी र्भत्र रर्ह स्थणनीर् तहको संख्यण एर्कन 

गरी १ र्दने वृहत खिर्नंङ्ग क्यणम्प आर्ोिनण गने ।  

• मिुमेहकण लणर्ग गु्लकोर्मटरबणट पररक्षर्‚ रिचणप मणपन‚ मोटोपनण 

पररक्षर् गने र नसने रोगकण प्रमुर्ख ४ कणरक तत्व नू्यर्नकरर् सम्बन्धी 

र्शवीर स्थलमै िनचेतनण िगणउने र्िंगल¸पोस्टर‚ अन्य स्वणस्थ्य र्शक्षण 

सणमग्रीहरु प्रवणह गने।  

• पत्तण लणगेकण र्वरणमीहरुलणर्ा स्वणस्थ्य संस्थणमण पे्रषर् गने । सम्भव भए सम्म 

र्ो कृर्णकलणप र र्भआर्ए खिर्नंग संगसंगै संचणलन गने। 

• सणमणर्िक र्वकणस मन्त्रणलर् र स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर् संग समन्वर् गरी 

संचणलन गने। 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

बिेट बणाँडर्णाँट 

र्शर्बर तर्णरीकण सणथै संचणलनणथा स्वणस्थ्य र्शक्षण सणमग्री प्रकणशन‚ गु्लकोर्मटर 

सेट‚ र्बपी सेट आर्द र्खररद गने‚ दैभ्रभ‚ स्थणनीर् र्णतणर्णत र्खचा‚ र्खणिण‚ से्टशनरी 

लगणर्तमण र्खचा गना सर्कने 

सन्दभा सणमग्री पेन यणकेि पुखस्तकण २०७५‚ प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक सहभणगी संख्यण, हणिीरी, कणर्ाक्रम सम्पन्न प्रर्तवेदन  

 

३५. कृर्ाकलापको नाम: कारागारमा क्षर्रोग खिर्नङ्ग तथा सर्क्रर् खोि पिताल 

कार्िक्रम संचालन 
 

कृर्णकलणप संकेतः २.७.२२ .२३६ र्खचा र्शषाकः२२५२२ 
 

पररचर् 

कैद भुिणन गरररहेकण कैदीबन्दीहरूको क्षर्रोग अवस्थणको समर्मै पर्हचणन 

गरी आकखिक अवस्थण भएमण थप उपचणर गना सहि होस् भने्न अर्भप्रणर्ले 

र्स कणर्ाक्रमको र्ोिनण गररएको छ । 

उदे्दश्य 
कैद भुिणन गरररहेकण कैदीबन्दीहरूको क्षर्रोगको िणाँच तथण प्रर्ोगशणलण 

पररक्षर् गना । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल  
कैदीबन्दीहरूको क्षर्रोगको अवस्थण पर्हचणन भर् उपचणरको दणर्रणमण आई 

संक्रमर् दरमण कमी आउने । 

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर्  
िन/स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर्हरू। 

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण 
• कैदीबन्दीहरूको संख्यण एर्कन गने ।  

• िणाँचकण लणर्ग स्वणस््कमीको व्यवस्थण, आवश्यक उपकरर्को व्यवस्थण गने 
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। 

• प्रर्ोगशणलण िणाँचकण लणर्ग ल्यणब नमूनण संकलन गरी पररक्षर्कण लणर्ग 

Gene-Xpert केन्द्रमण पठणउने । 

• क्षर्रोग र्नदणन भएकण कैदीबन्दीहरुलणई र्नर्र्मत औषर्ि सेवनकण लणर्ग 

व्यवस्थण र्मलणउने ।  

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर  

बिेट बणाँडर्णाँट कणर्ार्ोिनण स्वीकृत गरणई बिेटको बणाँडर्णाँट गने । 

सन्दभा सणमग्री कर्णाली र्खचा मणपदण्ड २०७५  

अनुगमन सूचक िणाँच भएकण कैदीबन्दीहरूको सूची 

 

३६. कृर्ाकलापको नाम: स्वास्थ्य र्र्क्षा तथा सूचनामुलक सामग्री छपाई तथा 

प्रकार्न  
 

कृर्णकलणप संकेतः  2.7.२२.३९३ र्खचा र्शषाकः  22522 

 

पररचर् 

स्वणस्थ्य र्शक्षण सणमग्रीको मणध्यमबणट स्वणस्थ्य सम्बन्धी सूचनणहरु प्रवणह गरी 

समुदणर्कण मणर्नसहरुलणई स्वणस्थ्यकण र्वर्भन्न र्वषर्हरुबणरे िणनकणरी गरणई 

ज्ञणन अर्भवृखद्ध गरी व्यवहणरमण सकणरणत्मक पररवतान ल्यणउन र्वर्भन्न 

मणध्यमहरुबणट स्वणस्थ्य सम्बन्धी सने्दशहरु प्रवणह गना र्ो कणर्ाक्रमको कणर्ाक्रम 

रणखर्खएको छ । 

उदे्दश्य 

• भणषण, िमा, संसृ्कर्तलणई ध्यणनमण रणर्खी स्थणनीर् स्वणस्थ्य समस्यणको 

आवश्यकतण अनुसणर स्थणनीर् सञ्चणर मणध्यमहरुबणट आमसमुदणर्मण 

स्वणस्थ्य सम्बन्धी िणनकणरीमूलक सने्दशहरु प्रवणह गने । 

• स्थणनीर् सञ्चणरको मणध्यमबणट सणमणर्िक व्यवहणर पररवतानकण सूचनण 

प्रसणरर् गरी स्वणस्थ्य सम्बन्धी ज्ञणन, िणरर्ण र व्यवहणर पररवतात गने र 

उपलव्ि स्वणस्थ्य सेवणको उपभोग गना अर्भपे्रररत गने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल 
स्वणस्थ्य सम्बन्धी  सकणरणत्मक व्यवहणर पररवतान भई स्वस्थ िीवन शैली 

अपनणर्एको हनेछ  

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर् 
िन/स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर् 

सञ्चणलन प्रकृर्ण 

• मौसम अनुसणर देर्खणपने गरेकण रोग एवं स्वणस्थ्य समस्यणहरुको 

प्रकोपहरुको तथ्यणङ्क र्वशे्लषर् गने र प्रणथर्मकतणको सूची तर्णर गने । 

• सने्दश प्रसणरर्को र्वर्ि र्र्कन गने र से्पशीर्र्केशन तर्णर गने । 

• सूचनण प्रशणरर्कण मणध्यमहरु एर् एम प्रशणरर्, Hoarding Board, 

टेर्लर्भिन प्रशणरर्, सणंसृ्कर्तक प्रणर्ोिन, Documentary उत्पणदन तथण 

प्रदाशनी, Electric Display, Wall Painting, छणपण तथण पत्रपर्त्रकण, 

र्वद्यणलर् स्वणस्थ्य र्शक्षण, खस्टकर, पम्पलेट, पोष्टर, र्लफे्लट, आर्द र्वर्भन्न 

िणनकणरीमूलक सणमग्री आवश्यकतण अनुसणर उत्पणदन गरी र्वतरर् 
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गररनेछ । 

• स्वणस्थ्य र्शक्षण सणमग्री प्रसणरर्को र्वषर्वसु्तमण पत्रकणरहरूलणर्ा 

अर्भमुखर्खकरर् गने 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
प्रथम, दोस्रो र तेस्रो चौमणर्सक 

बिेट बणाँडर्णाँट 

सणवािर्नक र्खररद ऐन तथण र्नर्मणवली, आर्थाक  ऐन , र्नर्म तथण  कणनून 

अनुसणर प्रमुर्खबणट कृर्णकलणप बिेट बणाँडर्णाँट र से्पर्सर्र्केशन स्वीकृत 

गरणई आवश्यकतण अनुसणर  स्वणस्थ्य र्शक्षण सणमग्री उत्पणदन गरी र्खचा  गने । 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक बैठककण र्नर्ार्हरू, दस्तणवेिहरू 

 

३७. कृर्ाकलापको नाम: सर्क्रर् र्वर्धवाट कुष्ठरोग खोिपि्ताल कार्िक्रम 
 

कृर्णकलणप संकेतः २.७.२२.६० र्खचा र्शषाकः २२५२२ 
 

पररचर् 
सर्क्रर् र्वर्िवणट कुष्ठरोगकण र्वरणमीहरुको र्खोिपडतणल गरी केश 

नोर्टर्र्केशन बढणउन र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको छ । 

उदे्दश्य सक्रीर् र्वर्ि वणट कुष्ठरोगी पत्तण लगणई उपचणरको दणर्रणमण ल्यणउने 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल  समुदणर्मण लुकेर बसेकण र्वरणमीहरु पत्तण लणर्ग उपचणर भएको हनेछ। 

कणर्णान्वर्न गने कणर्णालर् र 

र्नकणर्  
र्स र्शषाकमण बिेट र्वर्नर्ोिन भएकण  िन/स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर्हरू। 

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण 

• स्थणनीर् तह संग समन्वर् गरी कुष्ठरोग मणर्क्रोस्कोपी तणर्लम प्रणप्त 

प्रर्ोगशणलणकमी र एक िनण कुष्ठरोग तणर्लम प्रणप्त र्चर्कत्सक समेतलणई 

पररचणलन गरी खिर्नङ्ग क्यणम्प संचणलन गने। 

• सणमणर्िक र्वकणस मन्त्रणलर् र स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर्संग समन्वर् गरी 

संचणलन गने। 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर । 

बिेट बणाँडर्णाँट 
 र्नर्मणनुसणरको दैर्नक भ्रमर् भत्तण र र्शर्वर तर्णरी र पररचणलन हने 

कमाचणरीहरुलणर्ा भत्तण र्खणिण आर्दमण बणंडर्णंड गने 

सन्दभा सणमग्री 
रणर्ष्टर र् क्षर्रोग केन्द्रको सणर्वकको र्नदेर्शकणकण सणथै प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा 

सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक कणर्ाक्रम सम्पन्न प्रर्तवेदन, उपखस्थर्त 

 

३८. कृर्ाकलापको नाम: स्वास्थ्य सम्बन्धी र्िवस सञ्चालन 

 

कृर्णकलणप संकेत M२.७.२५.३०९/ २.७.२५.३०६ र्खचा र्शषाक M २२५२२ 
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पररचर् वषाभरर रणर्ष्टर र् तथण अन्तरणार्ष्टर र्स्तरकण स्वणस्थ्य सम्वन्धी र्वर्भन्न र्दवसहरू 

पदाछन् । र्स्तण र्दवसहरूले सम्बखन्धत स्वणस्थ्य समस्यणकण बणरेमण समुदणर्लणर्ा 

सचेत गरणउने भएकण कणरर् ती र्दवसहरू लर्क्षत समूहलणर्ा केखन्द्रत गरी 

मनणउन र्स कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो ।   

उदे्दश्य र्वर्भन्न स्वणस्थ्य समस्यणहरूको बणरेमण िन समुदणर्लणर्ा सचेत र िणगरूक 

बनणउने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल स्वणस्थ्य सम्वन्धी िनचेतनण अर्भवृखद्ध हने । कुनै रोग अथवण स्वणस्थ्यको बणरेमण 

नर्ण िणनकणरी र सने्दश िनस्तरमण अध्यणवर्िक हनेछ ।  

कणर्णान्वर्न गने र्नकणर्  िन/स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर् 

संचणलन प्रर्क्रर्ण • वषाभरर मनणर्ने स्वणस्थ्य र्दवसहरूको क्यणलेण्डर तर्णर पणने । 

• सम्बखन्धत र्ोकल पसानको सर्क्रर्तणमण र्िल्लणमण रहेकण सरोकणरवणलण 

सहर्ोगी संघसस्थणहरूसाँग समन्वर् गने । बैठक बसी कणर्ाक्रमको स्वरूप 

तर्णर गने ।बिेट तथण र्िमे्मवणरी वणडर्णाँड गने ।  

• र्दवससंग आर्द र्वषर्वसु्त सम्बन्धी सूचनण तथण चेतनणमुलक कणर्ाक्रमहरु 

सञ्चणलन गने सणथै र्टसटा, क्यणप, यणकेट उत्पणदन गना सर्कनेछ ।   

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर । 

बिेट बणाँडर्णाँट व्यणनर से्टशनरी, र्खणिण, बैठक भत्तण । 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमनको सूचक कणर्ाक्रम सम्पन्न प्रर्तवेदन  

 

३९. कृर्ाकलापको नाम: सर्क्रर् र्वर्धिाट क्षर्रोगका र्वरामीहरुको खोिपिताल 

(Microscopic Camp संचालन)  
 

कृर्णकलणप संकेत नं. २.७.५.१०९ र्खचा र्शषाक २२५२२ 

 

पररचर् क्षर्रोगको केश नोर्टर्र्केशन बढणउनकण लणर्ग र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको छ। 

उदे्दश्य एखक्टभ र्वर्िबणट क्षर्रोगी पत्तण लगणर् उपचणरको दणर्रणमण ल्यणउने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल समुदणर्मण लुकेर बसेकण क्षर्रोग र्वरणमीहरू पत्तण लणगेकण हनेछन । 

कणर्णान्वर्न गने कणर्णालर् र 

र्नकणर् 
िन/स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर्  

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण 

केशहरु बर्ढ भर्कण वण समभणर्वत स्थणनीर् तहसाँग समन्वर् गरी तणर्लम प्रणप्त 

प्रर्ोगशणलणकमी तथण र्चर्कत्सक सर्हत अवश्यक िनशखि पररचणलन गरी 

क्यणम्प सञ्चणलन गने । 
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सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर । 

बिेट बणाँडर्णाँट 

र्चर्कत्सकसाँग सम्झौतण गरी दैर्नक बढीमण रू. २५०० कर कणट्ने र अन्यको 

हकमण र्नर्मणनुसणरको दै.भ्र.भ. तथण पररचणलन हने कमाचणरीकण लणर्ग र्खणिण 

भत्तण आर्द ।  

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमनकण सूचक एखक्टभ र्वर्िबणट क्षर्रोगी पत्तण लणगेकणको र्ववरर् 

 

४०. कृर्ाकलापको नाम : EOC Monitoring सम्बन्धी तार्लम   
 

कृर्णकलणप संकेत २.७.५.११३ र्खचा र्शशाक  २२५२२ 

 

पररचर् आकखिक प्रसुर्त सेवणको आवश्यकतण भएकण समू्पर् मर्हलणहरुले ती 

सेवणहरु उपभोग नगरेसम्म मणतृ मृतु्यदर  घटणउने उदे्दश्य पुरण हन सकै्दन । 

अतः उपलि सेवणको उपर्ोग भर्रहेको छ भने्न सुर्नर्ित गनुापने हन्छ र र्र्द 

नगररएको भए त्यसको कणरर् पत्तण लगणई समर्मै उपरु्ि कदम  चणल्नुपने 

हन्छ । र्सको लणर्ग आकखिक प्रसुर्त सेवणको र्नरन्तरतण  तथण र्नर्र्मत 

रुपमण अर्भमुखर्खकरर्, अनुगमन तथण सर्मक्षण गना उपरु्ि पद्धर्त एंव 

सूचकहरुको आवश्यकतण पदाछ । र्सै आवश्यकतणलणई ध्यणनमण रणरे्खर बर्थाङ्ग 

सेन्टरकण नर्साङ्ग कमाचणरीलणई अर्भमुखर्खकरर् र प्रसुर्त सेवण उपलितण तथण 

उपभोगको  अनुगमनकण लणर्ग आकखिक प्रसुर्त सेवण अनुगमन र्नदेर्शकणको 

आिणरमण प्रते्यक के्षत्र तथण स्थणनीर् तह अन्तरगतको  प्रसुर्त सेवण उपलि 

गरणउने स्वणस्थ्य  संस्थणहरुले उपलि गरणएको आकखिक प्रसुर्त सेवण वणरे 

अनुगमन तथण सर्मक्षण गनुापने हन्छ । स्वणस्थ्य संस्थणको सुरर्क्षत प्रसुर्त सेवण र 

िर्टलतण पतण लगणउन अनुगमन गने र EOC को सर्मक्षण गरेर आगणमी 

र्दनहरुमण त्यसलणई अझ प्रभणवकणरी कसरी बनणउन सर्कन्छ भर्न छलर्ल 

गरणउनुपने हन्छ । 

उदे्दश्य स्वfस्थ्य संस्थणहरुले आकखिक प्रसुर्त सेवणको उपलव्ि गरे नगरेको 

लेर्खणिोर्खण गरी उपभोग नगरेको भए कणरर् पत्तण लगणई उपभोग दर वढणउन 

कणर्ार्ोिनण वनणई कणर्णान्वर्न गने ।  

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल आकखिक प्रसुर्त सेवणको आवश्यकतण भएकण मर्हलणहरुको पर्हचणन गरी 

समर्मै प्रसुर्त सम्बन्धी िर्टलतणको व्यवस्थणपन भएको हनेछ । 

कणर्णान्वर्न गने कणर्णालर् र 

र्नकणर् 

 िनस्वणस्थ्य /स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर्  र सबै स्थणनीर् तहहरु  

संचणलन प्रर्क्रर्ण • कणर्ाक्रम संचणलन गनुापुवा कणर्ाक्रमकण र्वषर्वसु्तकण सम्वन्धमण पुवातर्णरी 

गना तथण समन्वर् गनुापनेछ । 
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• कणर्ार्क्रम संचणलन गदणा प.हे.न. वण सो कणर्ाक्रम सम्बद्ध व्यखिले २ र्दनमण 

१ र्दन अर्भमुखर्खकरर् र १ र्दन सर्मक्षण गनेगरी गनुापनेछ ।    

• र्ो कणर्ाक्रम संचणलन गदणा EOC Monitoring Guideline अनुरुप गनुापनेछ  

।  

• र्सरी EOC Review गदणा EOC Met need कम भएकण गणउ तथण 

नगरपणर्लकणकण वणडा तथण   समुदणर्लणई र्वशेष प्रणथर्मकतण र्दर् EOC 

Met need बढणउन कणर्ार्ोिनण तर्णर पणनुापनेछ ।  
 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर । 

बिेट बणंडर्णंड कर्णाली प्रदेश र्खचा मणपदण्ड र्नदेर्शकण २०७५ वमोर्िम गने । 

सन्दभा सणमग्री EOC Monitoring Guideline, Service Coverage Indicator, प्रचर्लत कणनून 

तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक र्स सम्बन्धी समू्पर् अर्भलेर्खहरु चुस्त दुरुस्त रणखर्ख कणर्ाक्रम समपन्न भएको 

१५ र्दन र्भत्र स्वणस्थ्य र्नदेशनणलर् र सणर्मिक र्वकणस मन्त्रणलर्मण पठणउने । 

 

४१. कृर्ाकलापको नाम: र्वर्िन्न अर्िर्ानहरू पूणि खोप, पूणि पोषण, पूणि 

संस्थागत प्रसूर्त अर्िर्ान खचि 
 

कृर्णकलणप संकेत : २.७.५.५८ र्खचा र्शषाकः २२५२२ 
 

पररचर् 
पूर्ा र्खोप, पूर्ा पोषर्, पूर्ा संस्थणगत प्रसूर्त लगणएतकण िनस्वणस्थ्यकण 

अर्भर्णनहरु संचणलन गना र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो । 

उदे्दश्य 
पूर्ा िनस्वणस्थ्यकण अर्भर्णनहरुको पैरवी गने शुर्नखस्चत गने र र्दगोपनणकण 

कणर्ाहरु गने 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल  र्वर्भन्न पूर्ा अर्भर्णनहरु घोर्षत भएको हनेछ। 

कणर्णान्वर्न गने कणर्णालर् र 

र्नकणर्  
र्स र्शषाकमण बिेट र्वर्नर्ोिन भएकण िन/स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर्हरू। 

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण 

उले्लखर्खत र्वर्भन्न अर्भर्णनहरु घोषर्ण गना सम्बखन्धत स्थणनीर् तहहरु संग 

समन्वर् गरी पूर्ा र्खोपको भेररर्र्केशन‚ तथण पूर्ा संस्थणगत सुते्करी‚ पूर्ा 

पोषर् आर्द घोषर्ण गनाकण लणर्ग तोर्कएकण सूचकहरु प्रणप्त गरी बिेटको 

पररर्ि र्भत्र रर्ह घोषर्ण गने। नर्ण वडण तथण स्थणनीर् तहको संख्यण एर्कन 

गने‚तोर्कएको प्रकृर्ण अनुसणर घोषर्ण गने । सम्भव भए सम्म पररवणर कल्यणर् 

महणशणर्खण, सणमणर्िक र्वकणस मन्त्रणलर् र स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर्को 

प्रर्तर्नर्ित्व गरणउने।  

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर । 
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बिेट बणाँडर्णाँट 
स्वीकृत वणर्षाक बिेटको पररर्ि र्भत्र रर्ह घोषर्ण सभण तथण पूवा तर्णरी बैठक 

भेररर्र्केशन‚ स्वरं्सेवक र्णतणर्णत र्खचा‚ र्णतणर्णत र्खचा, से्टशनरी, आर्द 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक कणर्ाक्रम प्रर्तवेदन, उपखस्थर्त, भ्रमर् र्बल, भपणार्ा आर्द 

 

 

४२. कृर्ाकलापको नाम: लामो अवर्धका पररवार र्नर्ोिन साधन र्र्र्वर LARC 

Camp  
 

कृर्णकलणप संकेतः 2.7.5.63 र्खचा र्शषाकः २२५२२  
 

पररचर् 
पररवणर र्ोिनणकण आिुर्नक सणिनहरुको पहंच अर्भवृखद्ध गना र्ो कणर्ाक्रम 

रणखर्खएको छ । 

उदे्दश्य र्म्पलणन्ट र आरू्र्सडीको प्रर्ोग दर बढणउने 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल पररवणर र्नर्ोिनको प्रर्ोगदर पहाँचमण वृखद्ध भएको हनेछ। 

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर् 
र्स र्शषाकमण बिेट र्वर्नर्ोिन भएकण  िन ।स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर्हरू। 

सञ्चणलन प्रकृर्ण 

स्थणनीर् तहसंग समन्वर् गरी र्वर्नर्ोर्ित बिेट र लक्ष्यमण रर्ह सेवण उपलि 

नभएकण स्वणस्थ्य संस्थणहरुको संख्यण छनोट गरी तणर्लम प्रणप्त स्वणस्थ्य सेवण 

प्रदणर्क वण र्भर्िटंङ्ग प्रोभणर्डर पररचणलन गरी १ र्दने र्शर्वर मणर्ा त संस्थणमै 

सेवण प्रवणह गने  

सणमणर्िक र्वकणस मन्त्रणलर् र स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर् संग समन्वर् गरी 

संचणलन गने। 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 

स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर  

 

बिेट बणाँडर्णाँट 

र्खर्टने सेवण प्रदणर्कको दैभ्रभ‚ स्थणनीर् स्वणस्थ्यकमी‚ स्वरं्सेवीकणहरुको 

र्णतणर्णत र्खचा‚ पूवा तर्णरी र वैठक भत्तण एवं र्खणिण र्खचा सणमणन्य उपकरर्मण 

बणाँडर्णाँट गने सणथै र्म्पलणन्ट र आरू्र्सडी सेट र्िल्लण स्टोरबणटै व्यवस्थणपन 

गने। 

सन्दभा सणमग्री 
नेपणल मेर्डकल स्टणन्डडा भोलुम १‚ डीएमटी खफ्लप चणटा ‚मेक र्िल पुखस्तकण‚ 

सणथै प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक र्शर्वर प्रर्तवेदन, एच एम आर् एस र्न्टर ी भएको ।  

 

४३. कृर्ाकलापको नामः कणािली प्रिेर् अन्तगित स्वास्थ्य कार्िक्रमको स्वास्थ्य 

संस्था पार्लका स्तरमा सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन 
 

कृर्णकलणप संकेतः  २.८.१.८ र्खचा र्शषाकः  22522 

 

पररचर् प्रणथर्मकतण प्रणप्त कणर्ाक्रमहरुको प्रभणवकणरी कणर्णान्वर्न गना र्नरन्तर 
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अनुगमन, मुल्यणङ्गकन, तथण कणर्ास्थल कोर्चङ्ग गरी सहर्ोगणत्मक 

सुपररवेके्षर् तथण coaching गना आवश्यक भएकोले र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको 

छ । 

उदे्दश्य 
स्वणस्थ्य के्षत्रमण भर्रहेकण कणर्ाक्रमको अनुगमन, मूल्यणङ्कन तथण Onsite 

Coaching  गरी समर्मै सुिणरकण लणर्ग पहल गने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल 
 कणर्ाक्रमहरू प्रभणवकणरी रूपमण कणर्णान्वर्न भै सेवणको गुर्स्तरमण सुिणर 

हनेछ । 

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर् 
र्स र्शषाकमण बिेट र्वर्नर्ोिन भएकण  िन ।स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर्हरू।  

सञ्चणलन प्रकृर्ण 

• वणर्षाक सुपररवेक्षर् तणर्लकण बनणर् कणर्ाक्रमहरुको अनुगमन, सुपररवेक्षर् 

तथण कणर्ास्थल कोर्चङ्ग गनुापनाछ। 

• प्रते्यक पटक अनुगमन गदणा र्नदृष्ट गररएको चेकर्लष्ट भरी र्ोटोहरु 

सर्हतको प्रर्तवेदन सम्बन्धी शणर्खण मण पेश गनुापनेछ। 

• अनुगमन गदणा र्वगतमण सुिणर गनुापने र्वषर्हरू मण सुिणर भएनभएको र 

आगणर्म र्दनमण सुिणर गनुापने र्वषर्मण समेत सम्वन्धीत स्वणस्थ्यसंस्थण कण 

कमाचणररहरू संग समन्वर् गरी कणर्ार्ोिनण बनणउनुपनेछ। 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
प्रथम, दोस्रो र तेस्रो चौमणर्सक 

बिेट बणाँडर्णाँट 
स्वीकृत बिेटको पररर्िर्भत्र रही आवश्यकतण अनुसणर बणाँडर्णाँट गरी आर्थाक 

र्नर्मणनुसणर गने 

सन्दभा सणमग्री सम्बखन्धत चेकर्लष्टहरू, प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक बैठककण र्नर्ार्हरू, दस्तणवेिहरू 

 

४४. कृर्ाकलापको नाम: िर्थिङ सेन्टरका लार्ग अत्यावश्यक उपकरण तथा 

औिार खररि  
 

कृर्णकलणप संकेतः ११.३.२२.२  र्खचा शीषाकः ३११२२ 

 

पररचर् 

बर्थाङ्ग सेन्टरकण लणर्ग र्नरन्तर आवश्यकतण भर्रणखे्न मेर्शनरी औिणर तथण 

उपकरर्हरू र्खररद गरी त्यसको सहि उपलितणकण लणर्ग र्ो कणर्ाक्रम 

रणखर्खएको छ । 

उदे्दश्य 
बर्थाङ्ग सेन्टरमण र्नर्र्मत आवश्यक पने मेर्शनरी औिणर तथण उपकरर् 

उपलि गरणउने। 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल गुर्स्तरीर् स्वणस्थ्य सेवणको पहाँच उपलि हनेछ ।  

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर् 
िन/स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर्, मेहलकुनण अस्पतणल 

सञ्चणलन प्रकृर्ण 

• प्रचर्लत ऐन र्नर्मणनुसणर बिेटको पररर्िर्भत्र रही आवश्यकतण 

अनुसणरको स्वणस्थ्य तथण र्चर्कत्सणसंग सम्बखन्धत र्न्त्र, उपकरर् तथण 

मेर्शन औिणर एवं सणमग्री र्खररद गरी सो को व्यवस्थणपन गने ।  
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• र्सकण लणर्ग से्पर्शर्र्केशन स्वीकृत गरणई प्रर्क्रर्ण अगणर्ड बढणउने । 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

बिेट बणाँडर्णाँट 
प्रचर्लत ऐन र्नर्मणनुसणर स्वीकृत बिेटको पररर्ि र्भत्र रही र्खररद र्ोिनण 

बनणई कणर्णालर् प्रमुर्खसंग स्वीकृत गरणई र्खररद गने । 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक दणखर्खलण प्रर्तवेदन 

 

४५. कृर्ाकलापको नाम: वैिेर्र्क रोिगारमा िानेहरूका लार्ग स्वास्थ्य सम्बन्धी 

सचेतना कार्िक्रम 
 

कृर्णकलणप संकेतः 2.6.4.16 र्खचार्शषाकः २२५१२ 
 

पररचर् 

र्वर्भन्न दक्ष अदक्ष पेशणमण वैदेर्शक रोिगणरमण िणनेहरूकण लणर्ग सुरर्क्षत 

व्यवहणर अपनणउनु महत्वपूर्ा र्वषर् हो । र्खणसगरी र्वर्भन्न िोखर्खमपूर्ा 

कणर्ाहरु तथण व्यवहणर गदणा सणविणर्न नअपनणउनणले हने मणनर्वर् क्षर्त तथण 

अङ्गभङ्गको सम्भणवनणलणई नू्यर्नकरर् गनाकणलणर्ग सवासणिणरर्हरुलणई लर्क्षत 

गरी र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको छ। 

उदे्दश्य 
पेशणगत िोखर्खमको बणरेमण िणनकणरी तथण सुरर्क्षत व्यवहणर सम्वन्धी ज्ञणन‚ 

सीप‚ र सकरणत्मक िणरर्ण अर्भवृखद्ध गने। 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल  
वैदेर्शक रोिगणरमण िणने व्यखिहरुमण सुरर्क्षत एवं स्वस्थ्य व्वहणर 

अपनणर्एको हनेछ। 

कणर्णान्वर्न गने कणर्णालर् र 

र्नकणर्  
र्स र्शषाकमण बिेट र्वर्नर्ोिन भएकण  िन/स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर्हरू। 

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण 

• बैदेर्शक रोिगणरमण िणनेहरुको लणर्ग सणमणर्िक र्वकणस कणर्णालर्को 

समन्वर् तथण र्िल्लण प्रशणसन कणर्णालर्को सहकणर्ामण हेिडेस्क स्थणपनण 

गरी कणर्ा सञ्चणलन गने। 

• सणमणर्िक र्वकणस कणर्ालर्को समन्वर् तथण स्थणनीर् तहसंगको 

सहकणर्ामण १ र्दने Occupational Health  सम्बन्धी अर्भमूखर्खकरर् 

कणर्ाक्रम गने ।  

• प्रर्शक्षकण लणर्ग सणमणर्िक र्वकणस मन्त्रणल र स्वणस्थ्य सेवण 

र्नदेशनणलर्संग समन्वर् गना। 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर ।  

बिेट वणाँडर्णट 
स्वीकृत वणर्षाक बिेटको पररर्ि र्भत्र रर्ह र्णतणर्णत र्खचा, से्टशनरी, शैर्क्षक 

सणमग्री। 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक कणर्ाक्रम प्रर्तवेदन,उपखस्थर्त 
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४६. कृर्ाकलापको नामः एकीकृत िन स्वास्थ्य अर्िर्ान तथा र्िरे्षज्ञ स्वास्थ्य 

र्र्र्िर 
 

कृर्णकलणप संकेतः २.७.२२.१० र्खचा शीषाकः २२५२२ 

 

पररचर् नू्यन मणनव र्वकणस सुचणंक भएकण तथण महणमणरी तथण प्रकोपबणट पटक पटक 

प्रभणर्बत के्षत्र तथण स्वणस्थ्य सेवणको पहाँच नभएकण स्थणर्ीर् पणर्लकणसंगको 

समन्वर् गरी एर्ककृत रुपमण स्वणस्थ्य सेवणकण सणथै र्बशेषज्ञ सेवण र्दने । 

उदे्दश्य • दुगाम, र्बपन्न तथण स्वणस्थ्य सेवणको बञ्चीतीकरर्मण रहेकण समुदणर्कण 

लणर्ग आिणरभूत तथण अत्यणवश्यकीर् स्वणस्थ्य सेवण (प्रर्तकणरणत्मक, 

प्रबद्धानणत्मक तथण उपचणरणत्मककण सणथै र्नदणनणत्मक) सेवणहरुलणई एकै 

ठणउमण अर्भर्णनको रुपमण संचणलन गरी स्वणस्थ्य सेवणलणई हरेक 

नणगररकको कणनूनी अर्िकणर रहेको िणनकणरी समेत र्दने । 

• स्थणनीर्स्तरबणट प्रदणन गरीएकण स्वणस्थ्य सेवणहरुको पैरवी गने । 

• लर्क्षत वगाकण लणर्ग तोर्कएकण आिणरभूत सेवण पणईने स्थणनहरुको बणरेमण 

िणनकणरी र्दने । 

• संक्रणमक रोगहरुको पररचर्, र्चन्ह र लक्षर्हरु तथण रोकथणम र 

ब्यबस्थणपनकण सणथै र्सबणट बच्नको लणर्ग रर्नीर्त तर्णर पणने । 

• स्वणस्थ्य सेवणमण िन सहभणर्गतण र पहाँचको बणरेमण सचेतनण र्दने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल • आिणरभूत सेवणको अर्िकतम सदुपर्ोग गना र्पर्छर्डएको के्षत्र, बगा र 

र्लंगलणई प्रणथर्मकतण र्दने । 

• स्वणस्थ्य सेवण सुिणर भएको र िनतणको पहचमण भएको हने । 

• समणिकण कणरर्बणट लुकेकण स्वणस्थ्य समस्यणको र्नदणन गरी बणतणबरर्ीर् 

सरसर्णईको बणरेमण िणनकणरी र्दने । 

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर् 

िन/स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर् 

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण १) र्िल्लणस्तरमण सरोकणरवणलणसंगको समन्वर्मण र्ोिनण बनणई कणर्णान्वर्नकण 

लणर्ग प्रचणर प्रसणरकण सणथै र्टम तर्णर गने । 

२) लर्क्षत समुदणर्को मर्हलण स्वणस्थ्य स्वरं्सेर्वकण, आमणसमूह, स्वणस्थ्य 

संस्थणलणई अर्भमुखर्खकरर् तथण िन स्वणस्थ्यकण हरेक 

कृर्णकलणपहरुकणको बणरेमण अन्तरर्क्रर्ण तथण सचेतनण र्दने । 

३) बिेटको आकणरलणई हेरी बर्ढमण २ वटण र्बशेषज्ञ र्शर्बरहरु संचणलन गना 

सर्कने छ िसै्तः िनरल मेर्डर्सन, दन्त, नणक, कणन र घणाँटीको र्बशेषज्ञ 

सेवण, आाँर्खण उपचणर, छणलण तथण र्ौनरोग, मर्हलण तथण प्रिनन् सणथै 

आरु्वेद सेवण आर्द । 

४) स्वणस्थ्य र्शर्बर संगसंगै मुख्य िनस्वणस्थ्य कणर्ाक्रमहरु, पणठेघर समस्यण 
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छनोट, क्षर्रोग स्लणईड संकलन, स्वणस्थ्य प्रबिान अर्भर्णन, पणनी परीक्षर् 

आर्द सञ्चणलन गना सर्कनेछ। 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर ।  

बिेट बणाँडर्णाँट • र्नर्मणनुसणर अनुसूची अनुसणर हने गरी दै.भ्र.भ.,सहिकतणा भत्तण, र्खणिण, 

से्टसनरी तथण र्बर्बि आर्द।  

• अर्भर्णन सञ्चणलनकण लणर्ग दै.भ्र.भत्तणमण दोहोरोपनण नपने गरी र्वशेषज्ञ 

र्चर्कत्सकलणर्ा र्खर्टएको र्दनको दैर्नक रू. ५००० र र्चर्कत्सकलणर्ा रू. 

२५०० पणररश्रर्मक वणपत भुिणनी गररनेछ ।   

• र्शर्बर र्वहणन देखर्ख सणझसम्म सञ्चणलन हने भएकणले अर्भर्णनमण 

र्खर्टनेहरूकण लणर्ग र्खणिण, र्खणनण वणपत प्रर्तव्यखि रू. ५०० सम्म र्खचा 

गना सर्कनेछ ।  

• र्णतणर्णत तथण ढुवणनीकण लणर्ग गणडी भणडणमण र्लर्ा पररचणलन गररनेछ ।  

• आवश्यकतणनुसणर औषर्ि तथण िनशखि र स्वणस्थ्य सणमग्री आर्द ।  

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक सेवणग्रणर्हको अर्भलेर्ख, र्शर्वर सम्पन्नको प्रर्तवेदन 

 

४७. कृर्ाकलापको नामः र्िल्ला स्टोरहरुिाट स्थानीर् तहसम्म औषधी तथा 

औषर्धिन्य सामग्री, अर्िलेख, प्रर्तवेिन फारम ढुवानी, र्वतरण र ररप्याक 

व्यवस्थापन समेत 
 

कृर्णकलणप संकेतः २.७.२२.२५०/२.७.२२.११९ र्खचा र्शषाकः  22522 

 

पररचर् 

औषर्ि तथण औषर्ििन्य सणमग्री सणथै अर्भलेर्ख, प्रर्तवेदन र्णरम ढुवणनी, 

र्वतरर् र गुर्स्तरकण लणर्ग यणर्कङ्ग, ररयणर्कङ्गसंग सम्बन्धी कणर्ा गनाकण 

लणर्ग र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको छ । 

उदे्दश्य 
औषर्ि तथण औषर्ििन्य सणमग्री यणर्कङ्ग, ररयणर्कङ्ग सणथै अर्भलेर्ख, 

प्रर्तवेदन र्णरम ढुवणनी भर् समर्मै र्वतरर् गना । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल 
औषर्ि तथण औषर्ििन्य सणमग्री सणथै अर्भलेर्ख तथण प्रर्तवेदन र्णरम समर्मै 

सुरर्क्षत रुपमण ढुवणनी हनेछ ।   

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर् 
िन/ स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर्  

सञ्चणलन प्रकृर्ण 
औषिी तथण औषिीिन्य सणमग्रीहरु, अर्भलेर्ख, प्रर्तवेदन र्णरमहरु ढुवणनी 

कण सणथै आवश्यक यणर्कङ्ग तथण ररयणर्कङ्गकण सणमग्रीहरु र्खररद गने  

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

बिेट बणाँडर्णाँट ढुवणनी तथण यणर्कङ्ग ररयणर्कङ्गकण लणर्ग आवश्यक पने र्वर्भन्न सणमग्रीहरुको 
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व्यवस्थणपनकण लणर्ग र्खचा गने  

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक र्बल भपणाई, र्िखन्स रर्िष्टर 

 

४८. कृर्ाकलापको नाम: अस्पतालिन्य फोहोरमैला व्यव्स्स्थापन कार्िक्रम  
 

कृर्णकलणप संकेतः २.७.२२.१८८ र्खचार्शषाकः २२५२२ 
 

पररचर् 

अस्पतणलबणट दुई प्रकणरकण र्ोहोरमैलण; सणमणन्य र अस्पतणलिन्य र्ोहोर 

र्नस्कने हदण सणमणन्य प्रकणरको र्ोहोरलणई डम्पीङ्ग सणर्डमण र्णल्न र्मल्छ 

भने अस्पतणलिन्य र्ोहोरलणई र्नमार्लकरर् गरी र्बसिान गनुा पने हदण र्स 

र्शषाकमण बिेट र्बर्नर्ोिन गररएको छ । 

उदे्दश्य अस्पतणलिन्य र्ोहोरमैलण र्नमार्लकरर् गरी व्यवखस्थत रुपमण र्बसिान हने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल अस्पतणलिन्य र्ोहोरबणट सेवण प्रदणर्क र समुदणर्मण हने िोखर्खम कम हने । 

कणर्णान्वर्न गने र्नकणर् र्स र्शषाकमण बिेट र्वर्नर्ोिन भएकण अस्पतणलहरु । 

संचणलन प्रकृर्ण 

Health Care Waste Management SOP 2020 SOP अनुसणर 

अस्पतणलबणट र्नस्कने र्ोहोरमैलण व्यवखस्थत रुपमण र्बसिान गना कणर्ाक्रम 

स्वीकृत गरणई र्नम्न कणर्ा गना सर्कने छ: 

• भौर्तकपूवणािणरको ममात संभणर  

• र्खणनेपणनी, र्बद्रु्त, मेर्सनरी औिणर उपकरर्,सणमग्री ममात 

• HCWMS सम्बन्धीको बणरेमण अर्भमुखर्खकरर् 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

बिेट बणाँडर्णाँट स्वीकृत कणर्ाक्रम तथण लणगत अनुमणन अनुसणर र्खचा गने । 

सन्दभा सणमग्री 
Health Care Waste Management SOP 2020, प्रचर्लत कणनून तथण 

र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक कणर्ाक्रम सम्पन्न प्रर्तवेदन 

 

 

४९. कृर्ाकलापको नाम: पररवार र्नर्ोिन र्कर्ोर र्कर्ोरी तथा प्रिनन् स्वास्थ्य 

सेवा सुद्दररर्ढकरण तथा र्िस्तार  
 

कृर्णकलणप संकेतः  2.7.22.२३३ र्खचा र्शषाकः  22522 

 

पररचर् 

र्कशोरर्कशोरीहरुको प्रिनन् स्वणस्थ्य समस्यणलणई पर्हचणन गरर सोर्ह 

अनुसणर र्कशोर र्कशोरी मैत्री] स्वणस्थ्य सेवण प्रदन गना स्वणस्थ्यकमीको ज्ञणन, 

र्सप र दक्षतण अर्भवृद्धी गना र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो । 

उदे्दश्य र्कशोरर्कशोरीहरुको प्रिनन् स्वणस्थ्य सेवण प्रविान गना ।   

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल र्कशोर र्कशोरीको गुर्स्तरीर् प्रिनन् स्वणस्थ्य सेवण प्रवणह हने ।  
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कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर् 

िन/स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर्  

 

सञ्चणलन प्रकृर्ण 

• र्कशोरर्कशोरीहरुको र्ौन तथण प्रिनन् स्वणस्थ्य सम्बन्धी ज्ञणन, र्सप तथण 

दक्षतण लणर्ग National ASRH Implementation  Guideline अनुसणर 

कणर्ाक्रम संचणलन गने। 

• र्सकण लणर्ग र्स प्रदेश अन्तगात रहेकण अस्पतणल तथण अन्य स्वणस्थ्य 

संस्थणमण रहेकण स्वणस्थ्यकर्माहरुलणई सहभणगी गरणउने । 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

बिेट बणाँडर्णट 

प्रणप्त बिेट नेपणल सरकणरको प्रचर्लत आर्थाक ऐन र्नर्म अनुसणर दै.भ्र.भ, 

र्णतणर्णत र्खचा, सहिकतणा पणररश्रर्मक, से्टशनरी, र्खणिण, शैर्क्षक सणमग्री, 

हलभणडण, र्वर्वि लगणएत तोर्कएकण र्खचाहरु   

सन्दभा सणमणग्री 

र्कशोरर्कशोरी र्ौन तथण प्रिनन् स्वणस्थ्य सन्दभा सणमणग्री, National ASRH 

Implementation  Guideline, प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी 

मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक र्बल भपणाई, हणर्िरर र्ववरर्, कणर्ाक्रम सम्पन्न प्रर्तवेदन 

 

५०. कृर्ाकलापको नाम: अस्पतालहरूमा र्फर्िर्ोथेरापी रु्र्नट सञ्चालन  
 

 कृर्णकलणपको संकेतः २.७.२२.४२५ र्खचा र्शषाकः  22522 

 

पररचर् 

र्बश्व बैंक तथण र्वश्व स्वणस्थ्य संगठनद्वणरण िणरी गररएको अपणङ्गतण सम्बन्धी 

प्रर्तवेदनकण अनुसणर कुल िनसंख्यणको १५ प्रर्तशत मणर्नसहरुमण कुनै न कुनै 

प्रकणरको अपणङ्गतण भएको पणईन्छ ।  रणर्ष्टर र् िनगर्नण २०६८ अनुसणर 

नेपणलको कुल िनसंख्यण कररब २ प्रर्तशत अपणङ्गतण भएकण व्यखिहरु रहेकण 

छन् । हणल नसने रोगको ब्यणपकतण बढेसंगै अिकणलीन र दीघाकणलीन 

अपणङ्गतणमण समेत वृखद्ध भएको पणर्न्छ । ती व्यखिहरूको दैर्नक 

िीवनर्णपनमण सहितण ल्यणउनको लणर्ग र्र्र्िर्ोथेरणपी तथण पुनास्थणपनण 

सेवणको दीघाकणलीन आवश्यकतण पने भएकणले र्र्र्िर्ोथेरणपी सेवणलणई थप 

सुदृर्ढकरर् गनाको लणर्ग र्स कणर्ाक्रमको व्यवस्थण गररएको छ ।    

उदे्दश्य 

कर्णाली प्रदेशकण हरेक र्िल्लणमण रहेकण अपणङ्गतण भएकण व्यखिहरु तथण अन्य 

पुनास्थणपनण सेवणको आवश्यकतण भएकण ब्यखिहरुलणई गुर्स्तरीर् 

र्र्र्िर्ोथेरणपीी तथण पुनस्थणापनण सेवण प्रदणन गने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल 
अपणङ्गतण भएकण व्यखिहरुले गुर्स्तरीर् र्र्र्िर्ोथेरणपी तथण पुनस्थणापनण सेवण 

सहि रुपमण प्रणप्त गनेछन् ।  

कणर्णान्वर्न गने र्नकणर् स्वणस्थ सेवण कणर्णालर् ।   

संचणलन प्रकृर्ण 
• अस्पतणलको र्र्र्िर्ोथेरणपी र्कणईमण आएकण र्बरणमीहरुको assessment 

गरी  र्र्र्िर्ोथेरणपी तथण पुनस्थणापनण सेवण प्रदणन गने  



130 | बणर्षाक कणर्ाक्रम सञ्चणलन र्नदेर्शकण २०७९/८० 

• र्स कणर्ाक्रमबणट र्र्र्िर्ोथेरणपी सेवण प्रदणर्क िनशखिको व्यवस्थणपन 

गने । 

• सेवण प्रणप्त गरेकण ब्यखिहरुको अर्भलेर्ख रणखे्न ।  

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 

स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर । 

बिेट बणाँडर्णाँट 
र्र्र्िर्ोथेरणपी र्कणईमण कणर्ारत र्र्र्िर्ोथेरणर्पस्टको पणररश्रर्मक उपलि 

गरणउन सर्कनेछ । 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक 

 

र्र्र्िर्ोथेरणर्प तथण पुनास्थणपनण सेवण प्रणप्त गरेकण लणभग्रणर्हहरुको अर्भलेर्ख 

र्ववरर् । 

 

५१. कृर्ाकलापको नामः िेष्ठ नागररक स्वास्थ्य प्रविधन कार्िक्रम 
 

कृर्णकलणप संकेतः २.७.२२.६ र्खचा र्शषाकः२२५२२  

 

 

पररचर् 

िेष्ठ नणगररक सेवणग्रणहीहरुको पर्हचणन गरी र्नर्र्मत रुपमण सेवण र्लन आउने 

िेष्ठ नणगररकको र्न:शुल्क  िणाँच गरी स्वणस्थ्य  प्रबिान गना सणथै िेररर्णर्टर क 

(िेष्ठ नणगररक) स्वणस्थ्य सेवण संचणलन र्नदेर्शकण, २०७७ बमोर्िम र्वर्भन्न 

उपचणरणत्मक स्वणस्थ्य सेवण उपलि गरणउन र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो । 

उदे्दश्य 

िेष्ठ नणर्गरकलणर्ा आबश्यकतण अनुसणर र्बर्भन्न रोगको र्नदणन गरी उपचणरको 

मणध्यमबणट स्वणस्थ्य संरक्षर्, प्रबिान सणथै उर्चत परणमशा गरी स्वणस्थ्यमण पहाँच 

र्वस्तणर गने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल िेष्ठ नणगररकमण स्वणस्थ्यको पहाँच प्रविान भएको हनेछ । 

कणर्णान्वर्न गने र्नकणर् िन/स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर्, मेहलकुनण अस्पतणल। 

सचणलन प्रकृर्ण 

स्थणनीर् तहसंगको समन्वर्मण समुदणर्मण रहेकण िेष्ठ नणगररकहरुको पर्हचणन 

गरी स्वणस्थ्य संस्थणमण सेवण र्लन आउन पे्रररत गने ।  

पर्हचणन गररएकण िेष्ठ नणगररकहरुको स्वणस्थ्य संस्थणमण र्न:शुल्क स्वणस्थ्य िणाँच 

(प्रर्ोगशणलण सेवण तथण अन्य सबै िणाँचहरु) गरी आवश्यकतण अनुसणर 

औषिीको व्यवस्थण र्मलणउने ।  

संचणलन गने अबर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

बिेट बणाँडर्णाँट 
स्वणस्थ्य िणाँच गना आवश्यक सणमग्रीहरुको व्यवस्थणपन तथण आवश्यक 

औषिीहरुको र्खररद । 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक र्खररद आदेश, दणखर्खलण ररपोटा ,सेवणग्रणही संख्यण  
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५२. कृर्ाकलापको नाम: स्थानीर् तहका िनप्रर्तर्नर्ध, प्रर्ासकीर् अर्धकृत, 

स्वास्थ्य संर्ोिकसंग स्वास्थ्य सम्बन्धी समन्वर् िैठक, समीक्षा र र्ोिना 

तिुिमा 
 

कृर्णकलणप संकेतः २.७.२२.९१ र्खचा र्शषाकः २२५२२ 
 

पररचर् 

गत आ.ब.को अन्त्यमण सम्पन्न र्नवणाचनबणट र्नवणार्चत िनप्रर्तर्नर्िहरु, स्थणनीर् 

तहमण कणर्ारत प्रशणसर्कर् अर्िकृत तथण स्वणस्थ्य शणर्खण प्रमुर्खहरुलणई 

स्वणस्थ्यको वतामणन अवस्थण, र्दगो र्बकणस लक्ष्य, १५ औाँ र्ोिनण लगणर्त 

रणयले र्बर्भन्न समर्मण गरेकण प्रर्तबद्धतणहरुको आिणरमण स्थणनीर् तहमण 

र्ोिनण तिुामण, प्रणथर्मकतण र्निणारर् र्बर्ि लगणर्त सूचनण व्यवस्थणपनलणर्ा 

र्नर्र्मत गरणउन र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो । 

उदे्दश्य 
स्थणनीर् तहकण िनप्रर्तर्नर्िहरुलणई स्वणस्थ्यको अवस्थण, र्ोिनण, बिेट तिुामण 

तथण स्वणस्थ्यकण सूचकहरुको प्रके्षपर् तथण सर्मक्षण संचणलन गना 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल  
स्वणस्थ्य के्षत्रलणई प्रणथर्मकतणमण रणखर्ख आवश्यकतण अनुसणरको बिेट 

र्वर्नर्ोिन भएको हनेछ ।  

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर्  
िन/स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर्हरू। 

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण 

• स्थणनीर् र्नवणाचनबणट नवर्नवणार्चत िनप्रर्तर्नर्िहरु, स्थणनीर् तहमण 

कणर्ारत प्रशणसर्कर् अर्िकृत तथण स्वणस्थ्य शणर्खण प्रमुर्खहरुलणई संलग्न 

गरणई दुई र्दने र्ोिनण तिुामण, समीक्षण कणर्ाशणलण गोष्ठी संचणलन गने । 

• सणमणर्िक र्वकणस मन्त्रणलर् र स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर् संग समन्वर् गरी 

कणर्ाक्रम संचणलन गने । 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर  

बिेट बणाँडर्णाँट दैर्नक भ्रमर् भत्तण तथण गोष्ठी संचणलनणथा र्खचा बणाँडर्णाँट गने  

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक कणर्ाक्रम सम्पन्न प्रर्तवेदन 

 

५३. कृर्ाकलापको नामः महामारी र्नर्न्त्रणका लार्ग िफर स्टक सामग्री खररि 
 

कृर्णकलणप संकेत M २.७.२२.९२ र्खचा र्शषाक M २२५२२ 

 

पररचर् 

भौगणर्लक र्बर्बितण तथण मौसम पररवतान भैरहने कर्णाली प्रदेशमण उपरु्ि 

सणिन श्रोतको अभणवकण सणथै सम्भणर्वत महणमणरीको िोखर्खम रर्हरहने 

खस्थर्तको पुवणानुमणन गरी आवश्यकतण भएकण स्थणनहरुको सूची तर्णर पणरी 

सम्भणर्बत महणमणरीिन्य संक्रणमक रोगहरुको उपचणर तथण ब्यबस्थणपनकण 

लणर्ग र्ोिनण बनणई प्रदेश, र्िल्लण र पणर्लकणस्तरमण तोर्कएको औषिी तथण 
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अन्य सणमग्री र्नर्मणनुसणर र्खररद गना र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो । 

उदे्दश्य 

Public Health Risk and Emergency को आिणरमण र्िल्लणस्तरको र्बपद् 

प्रर्तकणर्ा र्ोिनण र स्वणस्थ्य तथण पोषर् ईकणईको प्रर्तकणर्ा र्ोिनण अनुसणर गने 

। 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल सम्भणर्वत महणमणरी रोकथणम तथण र्नर्न्त्रर्मण सहर्ोग पुगे्नछ । 

कणर्णान्वर्न गने र्नकणर् िन/ स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर्हरु । 

सचणलन प्रकृर्ण 
बर्र स्टककण लणर्ग आवश्यक सणमग्रीहरुको सूर्च तर्णर गरी स्वीकृत गरणई 

सो को आिणरमण बिेटको आकणर हेरी र्नर्मणनुसणर र्खचा गनुापने । 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
आवश्यकतण अनुसणर  

बिेट बणाँडर्णाँट 

• स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर र्वर्नर्ोर्ित बिेटको पररर्िर्भत्र रहेर मणग 

तथण आवश्यकतण अनुसणर बिेट बणाँडर्णाँट गने । 

• स्वीकृत बिेटबणट औषिी तथण अत्यणवश्यक सणमग्रीहरुकण लणर्ग बणाँडर्णाँट 

गरी सम्बखन्धत प्रमुर्खबणट स्वीकृत गरणर् र्खररद गने । 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर  

सन्दभा समणग्री अत्यणवश्यक औषिी सूची‚ प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक र्खररद ईकणर्को र्नर्ार्, दणखर्खलण प्रर्तवेदन तथण हस्तणनतरर् प्रर्तवेदन 

 

५४. कृर्ाकलापको नामः िेष्ठ नागररक र्नःरु्ल्क र्र्र्वर तथा स्वास्थ्य, सम्मान, 

सहर्ोग कार्िक्रम 
 

कृर्णकलणप संकेतः २.७.५.४५ र्खचा शीषाकः २२५२२ 

 

पररचर् िेष्ठ नणगररक सेवणग्रणहीहरुको पर्हचणन गरी र्नर्र्मत रुपमण सेवण र्लन आउने 

िेष्ठ नणगररकको र्न:शुल्क  िणाँच गरी स्वणस्थ्य  प्रबिान गना सणथै िेररर्णर्टर क 

(िेष्ठ नणगररक) स्वणस्थ्य सेवण संचणलन र्नदेर्शकण, २०७७ बमोर्िम र्वर्भन्न 

उपचणरणत्मक स्वणस्थ्य सेवण उपलि गरणउन र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो । 

उदे्दश्य ६० बषा उमेर नणघेकण िेष्ठ नणगररकको स्वणस्थ्य अवस्थणको िणाँच गनुाकण सणथै 

िीवन उपर्ोगी सणमग्रीको र्बतरर् गना । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल स्वणस्थ्य सेवणमण िेष्ठ नणगररकहरुको पहाँचमण वृखद्ध भर् उनीहरुको दैर्नर्क 

सहि हनेछ । 

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर् 

िन/स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर् । 

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण • ६० बषामणर्थकण येष्ठ नणगररकहरूलणर्ा स्वणस्थ्य अवस्थणको िणाँच गने । 

• येष्ठ नणगररकहरूकण लणर्ग आवश्यक िीवनपर्ोगी स्वणस्थ्य सणमग्रीहरू 
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उपलि गरणउने िसै्तः लठ्ठी, चश्मण, पर्छ्यौरण, व्यखिगत सरसर्णर्ा 

लगणर्तकण सणमग्रीहरू प्रदणन गने,  

• र्नर्मणनुसणर अनुसुची अनुसणर हने गरी दै.भ्र.भ.,सहिकतणा भत्तण, र्खणिण, 

से्टसनरी तथण र्बर्बि आर्द।  

• अर्भर्णन सञ्चणलनकण लणर्ग दै.भ्र.भत्तणमण दोहोरोपनण नपने गरी र्वशेषज्ञ 

र्चर्कत्सकलणर्ा र्खर्टएको र्दनको दैर्नक रू. ५००० र र्चर्कत्सकलणर्ा रू. 

२५०० पणररश्रर्मक वणपत भुिणनी गररनेछ ।   

• र्शर्बर र्वहणन देखर्ख सणझसम्म सञ्चणलन हने भएकणले अर्भर्णनकण 

र्खर्टनेहरूकण लणर्ग र्खणिण, र्खणनण वणपत प्रर्तव्यखि रू. ५०० सम्म र्खचा गना 

सर्कनेछ ।  

• र्णतणर्णत तथण ढुवणनीकण लणर्ग गणडी भणडणमण र्लर्ा पररचणलन गररनेछ ।  

• आवश्यकतणनुसणर औषिी तथण िनशखि र स्वणस्थ्य सणमग्रीहरु उपलि 

गरणउने । 

• आवश्यकतण अनुसणर पे्रषर् सेवण उपलि गरणउने । 

बिेट बणाँडर्णाँट स्वीकृत बिेटको पररर्िर्भत्र रही आवश्यक सणमग्रीहरूको सूची तर्णर गरी 

र्नर्मणनुसणर बिेट बणाँडर्णाँट गने ।  

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर  

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमम सूचक  सेवण र्लएकण येष्ठ नणगररकहरूको संख्यण र कणर्ाक्रम सम्पन्न प्रर्तवेदन  

 

५५. कृर्ाकलापको नाम: अस्पतालमा र्वरे्षज्ञ तथा र्वरे्ष सेवा व्यवस्थापन  
 

कृर्णकलणप संकेतः २.७.५.४६ र्खचा र्शषाकः २२५२२ 
 

पररचर् 

अस्पतणलको स्वीकृत दरबन्दीमण र्बशेषज्ञ र्चर्कत्सकहरु लगणर्त अन्य पदहरु 

पदपूर्ता नभर् र्बशेषज्ञ सेवण संचणलन हन नसकेकोले र र्बरणमीको चणप बढी 

भएकण अस्पतणलहरुमण तत्कणल र्बशेषज्ञ स्वणस्थ्य सेवण सहि रुपमण संचणलन 

गना कण लणर्ग र्स र्शषाकमण बिेट र्वर्नर्ोिन गररएको छ । 

उदे्दश्य 
र्बशेषज्ञ तथण र्बशेष प्रकृतीकण सेवण र्नर्र्मतरुमण संचणलन भर् सेवण र्बस्तणर 

हने ।  

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल 
अस्पतणलबणट र्नर्र्मत रुपमण गुर्स्तररर् र्बशेषज्ञ सेवण उपलव्ि भर् 

सेवणग्रणहीको संख्यणमण वृखद्ध हनेछ । 

कणर्णान्वर्न गने र्नकणर् स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर्हरु, मेहलकुनण अस्पतणल। 

संचणलन प्रकृर्ण 

स्थणन र्बशेष रोगको प्रकोप तथण र्बरणमीको चणप बमोर्िम आवश्यकतण 

अनुसणर कणर्ाक्रम स्वीकृत गरणर् करणरमण र्बशेषज्ञ र्चर्कत्सक लगणर्त 

सम्बखन्धत सेवण प्रदणन गना आवश्यक स्वणस्थ्यकमी तथण अन्य कमाचणरी सेवण 
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करणरमण र्नरु्खि गने । र्स सणथै स्वणस्थ्य सेवण प्रवणह गनाकण लणर्ग आवश्यक 

पने र्बशेष प्रकणरकण िनशखि (िसै्त: Physiotherapist/ Assistant, Lab-
Technologist/Technician, Biomedical Engineer/Assistant, 
Pharmacist/Assistant, Ophthalmic Assistant, Staff Nurse, Dental 

Hygienist, Psycho Social Counsellor, Anesthesia Assistant लगणर्त) 

करणर सेवणमण व्यवस्थण गने ।  

र्स भन्दण पर्हलण सोही कणर्ाक्रम अन्तगात कणर्ारत कमाचणरीको कणम 

संन्तोषिनक पणर्एमण र्नरन्तरतण र्दन सर्कने छ।  

र्स कणर्ाक्रम अन्तगात सम्झौतण भर् करणर सेवणमण कणर्ारत कमाचणरीहरुको 

र्ववरर् सणमणर्िक र्बकणस मन्त्रणलर् र स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर्मण र्नर्र्मत 

रुपमण पेश गने । 

बिेट बणाँडर्णाँट 
खस्वकृत वणर्षाक बिेटको पररर्ि र्भत्र रर्ह कणर्णालर् प्रमुर्खबणट कणर्ाक्रम 

स्वीकृत गरणर् र्खचा गने ।  

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर  

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक स्वीकृत कणर्ाक्रम, सेवण रर्िष्टर, प्रर्तबेदन, र्नररक्षर् । 

 

५६. कृर्ाकलापको नाम: अस्पताल सुरक्षा कार्िक्रम  
 

कृर्णकलणप संकेतः २.७.५.४८ र्खचा र्शषाकः २२५२२ 
 

पररचर् 
अस्पतणलमण र्बरणमी, र्बरणमीकण आर्न्त, कमाचणरी लगणर्त अस्पतणलको 

भौर्तक सम्पर्त्तको सुरक्षणथा र्स र्शषाकमण बिेट र्वर्नर्ोिन गररएको छ ।  

उदे्दश्य 
अस्पतणलमण चोरी, अनैर्तक कणर्ा, अबैि बसु्तहरुको प्रर्ोगमण र्नर्न्त्रर् तथण 

भौर्तक सम्पतीको सुरक्षण हने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल 
अस्पतणलमण भौर्तक सम्पर्त्तको र्नगरणनी तथण शणखन्त सुरक्षणको प्रत्यणभुर्त 

हनेछ । 

कणर्णान्वर्न गने र्नकणर् स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर्हरु । 

संचणलन प्रकृर्ण 

स्वीकृत वणर्षाक बिेटको पररर्ि र्भत्र रर्ह कणर्णालर् प्रमुर्खबणट कणर्ाक्रम 

स्वीकृत गरणर् २४ घण्टण अस्पतणल सुरक्षणको लणर्ग तणर्लम प्रणप्त व्यखिलणई 

व्यवसणर्र्क कम्पनी मणर्ा त सेवण करणर वण व्यखि करणरमण सुरक्षण गणडा 

व्यवस्थण गने । 

र्स कणर्ाक्रम अन्तगात सम्झौतण भर् करणर सेवणमण कणर्ारत कमाचणरीहरुको 

र्ववरर् सणमणर्िक र्बकणस मन्त्रणलर् र स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर्मण र्नर्र्मत 

रुपमण पेश गने । 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर  

बिेट बणाँडर्णाँट 
खस्वकृत वणर्षाक बिेटको पररर्ि र्भत्र रर्ह कणर्णालर् प्रमुर्खबणट कणर्ाक्रम 

स्वीकृत गरणर् र्खचा गने ।  
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सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक हणर्िर रर्िष्टर, अनुगमन 

 

५७. कृर्ाकलापको नाम: पाठेघरको मुखको क्यानसर िाँचका लार्ग VIA set, 

Silicon ring pessary खररि 
 

कृर्णकलणप संकेत न: २.७.५.५१ र्खचा र्शषाक:२२५२२ 

 

पररचर् प्रिनन् उमेरकण मर्हलणहरुमण हने स्वणस्थ्य समस्यणहरु मधे्य पणठेघरको 

मुर्खको क्यणन्सर तथण आङ्ग र्खसे्न समस्यण मुख्य हो । पणठेघरको मुर्खको 

क्यणन्सर हन सके्न अवस्थणको पर्हचणन गरी समर्मण नै व्यवस्थणपन गनाको 

लणर्ग VIA Set र आङ्ग र्खसे्न समस्यण िर्टल हन बणट बचणउन Silicon ring 

pessary  र्खररदकण लणर्ग र्ो कृर्णकलणप रणखर्खएको हो । 

उदे्दश्य पणठेघरको मुर्खको क्यणन्सर हन सके्न अवस्थणको तथण आङ्ग र्खसे्न समस्यणको 

पर्हचणन गरी समर्मणनै व्यवस्थणपन गने ।  

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल पणठेघरको मुर्खको क्यणन्सर हन सके्न अवस्थणको तथण आङ्ग र्खसे्न समस्यणको 

पर्हचणन गरी समर्मण नै आर्द र्नकणर्मण सेवण प्रदणनको लणर्ग पे्रषर् गररने 

कणर्णान्वर्न गने कणर्णालर् र 

र्नकणर् 

िन /स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर्हरु 

संचणलन प्रर्क्रर्ण • VIA र्वर्िबणट क्यणन्सर खिर्नङ्ग गदणा आवश्यक पने VIA set, 

Speculum, Surgical Drum, Bowl, Autoclave, Acetic acid, 

औषिीिस्तण सणमग्रीहरुकण सणथै VIA camp कण लणर्ग Mask, Sanitizer, 

PPE आवश्यकतणकण आिणरमण र्खररद गना सर्कनेछ । 

• सणमग्रीहरुको र्खररद गदणा आवश्यक सणमग्रीको मणत्रण र्निणारर् गरी 

मौिुदण सणवािर्नक र्खररद ऐन वमोर्िम गनुा पनेछ । 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर  

बिेट बणाँडर्णाँट प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमनकण सूचक र्स सम्बन्धी समू्पर् अर्भलेर्खहरु चुस्त दुरुस्त रणखर्ख कणर्ाक्रम समपन्न भएको 

१५ र्दन र्भत्र स्वणस्थ्य र्नदेशनणलर् र सणर्मिक र्वकणस मन्त्रणलर्मण पठणउने ।  

 



136 | बणर्षाक कणर्ाक्रम सञ्चणलन र्नदेर्शकण २०७९/८० 

५८. कृर्ाकलापको नाम: पूणिखोप घोषणाको लार्ग घुिी खोप सेवा संचालन तथा 

सवेक्षणमा सहर्िकरण 
 

कृर्णकलणप संकेतः २.७.५.५७ र्खचा र्शषाकः २२५२२ 

 

पररचर् 

र्खोप बणलबणर्लकणको नैसर्गाक अर्िकणर हो र र्खोप ऐन २०७२ लणई आत्मसणथ 

गदै सबै र्िल्लणले पूर्ार्खोप र्दगोपनण सुर्नर्ित गनुा सम्बखन्धत सबै र्नकणर्को 

दणर्र्त्व हो । र्सको लणर्ग पूर्ा र्खोप घोषर्ण नभएकण र्िल्लण तथण स्थणनीर् 

तहमण घुिी र्खोप सेवण संचणलन तथण सवेक्षर्मण सहर्िकरर् गना र्ो 

कृर्णकलणप रणखर्खएको हो । 

उदे्दश्य 
१५ देखर्ख २३ मर्हनण सम्मकण सबै वणलवणर्लकणहरुले पूर्ा मणत्रण र्खोप पुरण 

गरेको सुर्नर्ित गना 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल  पूर्ा र्खोप घोषर्ण तथण र्दगोपनण सुर्नर्िततण हने 

कणर्णान्वर्न गने कणर्णालर् र 

र्नकणर्  
िन/स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर्हरू। 

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण 

• पूर्ार्खोप घोषर्णकण लणर्ग स्थणनीर् तहमण घुिी र्खोप सेवण सञ्चणलन गने । 

• सबै प्रर्क्रर्ण पुरण गने चरर्मण रहेको स्थणनीर् तहमण सभेक्षर् गने ।  

• सभेक्षर् गररसकेकण स्थणनीर् तहकण हकमण अन्य आवश्यक प्रकृर्णमण 

सहिीकरर् गने । 

• उि कणर्ाक्रमहरू सणमणर्िक र्वकणस मन्त्रणलर् र स्वणस्थ्य सेवण 

र्नदेशनणलर्संग समन्वर् गरी संचणलन गने। 

• पूर्ा र्खोप घोषर्ण तथण र्दगोपनणको सुर्नर्िततणकण लणर्ग समीक्षण तथण 

सहर्िकरर् गने ।  

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

बिेट बणाँडर्णाँट दैर्नक भ्रमर् र्खचा, र्णतणर्णत तथण ढुवणनी र्खचा  

सन्दभा सणमग्री 
पररवणर कल्यणर् महणशणर्खणको पररमणर्िात पूर्ार्खोप र्नदेर्शकण २०७५, 

प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक  कणर्ाक्रम सम्पन्न प्रर्तवेदन 

 

५९. कृर्ाकलापको नाम: Presumptive क्षर्रोग र्वरामीको सर्क्रर् खोि पिताल 

(Microscopic Camp)  
 

कृर्णकलणप संकेत नं.: २.७.५.६० र्खचा र्शषाक २२५२२ 

 

पररचर् 

सन् २०३५ सम्ममण नेपणल सरकणरले क्षर्रोग र्नवणरर् गने लक्ष्य र्लएको छ । 

सोर्ह सन्दभामण समुदणर्मण रहेकण सम्भणर्वत क्षर्रोगकण र्बरणमीहरुको समर्मै 

र्नदणन गरी रोग संक्रमर् हन नर्दने, मृतु्य हन बणट बचणउने र छुटेकण क्षर्रोग 

र्बरणमीहरुको केश नोर्टर्र्केशन बढणउनकण लणर्ग र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको 



137 | बणर्षाक कणर्ाक्रम सञ्चणलन र्नदेर्शकण २०७९/८० 

छ। 

उदे्दश्य 
सर्क्रर् र्खोिपड्तणल र्वर्िबणट क्षर्रोग र्बरणमी समर्मै पत्तण लगणई उपचणरको 

दणर्रणमण ल्यणउने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल 
समुदणर्मण र्बर्भन्न कणरर्बणट पर्हचणन हन छुटेकण क्षर्रोग र्वरणमीहरू पत्तण 

लणगेकण हनेछन । 

कणर्णान्वर्न गने कणर्णालर् र 

र्नकणर् 
िन/ स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर् 

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण 

रोगको प्रकोप दर बढी भएकण वण सभणर्वत क्षर्रोग र्वरणमी हने स्थणनीर् 

तहसाँग समन्वर् गरी तणर्लम प्रणप्त स्वणस्थ्यकमी, प्रर्ोगशणलणकमी, र्चर्कत्सक 

तथण मर्हलण स्वणस्थ्य स्वरं्सेर्वकणहरु सर्हत आवश्यक िनशखि पररचणलन 

गरी क्षर्रोग र्बरणमीको र्खोिपड्तणल गने । 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

बिेट बणाँडर्णाँट 
र्नर्मणनुसणरको दै.भ्र.भ., र्शर्वर तर्णरीकण सणथै पररचणलन हने कमाचणरी तथण 

स्वरं्सेवकहरुलणई र्णतणतणर्णत र्खचा, भत्तण, र्खणिण आर्दमण बणाँडर्णाँट गने । 

सन्दभा सणमग्री 
रणर्ष्टर र् क्षर्रोग र्नर्न्त्रर् कणर्ाक्रमको सणर्वकको र्नदेर्शकणकण सणथै प्रचर्लत 

कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमनकण सूचक 
सर्क्रर् र्खोिपड्तणल र्वर्िबणट र्खोिी गररएकण सभणंर्वत क्षर्रोगकण र्बरणमी 

तथण क्षर्रोग पत्तण लणगेकणको र्ववरर् 

 

६०. कृर्ाकलापको नाम: नसने रोग सम्बन्धी खिनीगं क्याम्प र िनस्वास्थ्य प्रवधिन 
 

कृर्णकलणप संकेतः २.७.५.६७ र्खचा र्शषाकः२२५२२ 

 

पररचर् 

नेपणलमण नसने रोगको भणर र्दनणनुर्दन बढ्दै गर्रहेको छ । समुदणर्मण नसने 

रोगको समस्यण रहेको तर पर्हचणन नभएको हाँदण सोको खिर्नङ्ग, र्नदणन तथण 

िनस्वणस्थ्य प्रविान गनाकण लणर्ग र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो । 

उदे्दश्य 
उच्च रिचणप‚ मिुमेह‚ मुटु रोग, क्यणन्सर, र्सकलसेल, दम लगणर्तकण नसने 

रोगको रोकथणम, समर्मै पर्हचणन गरी उपचणरको दणर्रणमण ल्यणउन ।  

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल  नसने रोगकण नर्णाँ र्बरणमीहरु पत्तण लगणई उपचणरको दणर्रणमण आउने । 

कणर्णान्वर्न गने कणर्णालर् र 

र्नकणर्  
िन/स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर्हरू। 

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण 

• स्थणनीर् तहहरुको समन्वर्मण स्वीकृत वणर्षाक कणर्ाक्रम अन्तगात 

तोर्कएको लक्ष्य र बिेटको पररिी र्भत्र रर्ह स्थणनीर् तहको संख्यण एर्कन 

गरी १ र्दने वृहत खिर्नंङ्ग क्यणम्प आर्ोिनण गने ।  

• मिुमेहकण लणर्ग गु्लकोर्मटरबणट पररक्षर्‚ रिचणप मणपन‚ मोटोपनण 

लगणर्त अन्य नसने रोगहरुको पररक्षर् गने । 

• नसने रोगकण प्रमुर्ख ४ कणरक तत्वहरु नू्यर्नकरर् सम्बन्धी र्शर्वर स्थलमै 

िनचेतनण िगणउने र्िंगल¸ पोस्टर‚ अन्य स्वणस्थ्य र्शक्षण सणमग्रीहरु र्वतरर् 
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गने।  

• रोगको पर्हचणन भएकण र्वरणमीहरुलणर्ा स्वणस्थ्य संस्थणमण पे्रषर् गने ।  

• सम्भवभएसम्म र्ो कृर्णकलणप र र्भआर्ए खिर्नंग संगसंगै संचणलन गने। 

• सणमणर्िक र्वकणस मन्त्रणलर् र स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर् संग समन्वर् 

गरी संचणलन गने। 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

बिेट बणाँडर्णाँट 

र्शवीर तर्णरीकण सणथै संचणलनणथा स्वणस्थ्य र्शक्षण सणमग्री प्रकणशन‚ गु्लकोर्मटर 

सेट‚ र्बपी सेट आर्द र्खररद गने‚ दैभ्रभ‚ स्थणनीर् र्णतणर्णत र्खचा‚ र्खणिण‚ 

से्टशनरी लगणर्तमण र्खचा गना सर्कने 

सन्दभा सणमग्री 
पेन यणकेि पुखस्तकण २०७५‚ प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु 

। 

अनुगमन सूचक सहभणगी संख्यण, हणिीरी, कणर्ाक्रम सम्पन्न प्रर्तवेदन  

 

६१. कृर्ाकलापको नाम: TB/HIV-CABA संक्रर्मत िालिार्लकाहरूका लार्ग 

पोषण वापतको सहर्ोग 
 

कृर्णकलणप संकेत M२.७.२२.१२४ र्खचा र्शषाक M २२५२२ 

 

पररचर्  रणर्ष्टर र् एच.आर्.भी. र एड्स रर्नीर्त (२०११-२०१६) ले पररलर्क्षत गरे अनुसणर 

एच.आर्ा.भी संक्रर्मत तथण प्रभणर्वत बणलवणर्लकणहरूको संरक्षर् र स्यणहणरको 

लणर्ग पररवणर र समुदणर्को क्षमतण अर्भवृखद्ध गने कुरणमण नेपणल सरकणरले 

प्रर्तवद्धतण व्यि गरेको छ ।र्सै प्रर्तवद्धतण पुरण गदै एच.आर्ा.भीबणट संक्रर्मत 

तथण प्रभणर्वत बणलबणर्लकणहरूलणर्ा संरक्षर् प्रदणन गदै र्दगो र्वकणस लक्ष्य 

हणर्सल गने कणर्ामण सहर्ोग कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो ।  

उदे्दश्य एच.आर्.भी संक्रर्मत बणलबणर्लकणमण हन सके्न र्वर्भन्न प्रकणरकण दुव्यावहणर, 

शोषर्, भेदभणव, र्हंसण र हेल्चेक्रणर्बणट संरक्षर्कण लणर्ग वणतणवरर् तर्णर पणने, 

पररवणर र समुदणर्मण मणर्ण, ममतण, अपनत्व तथण सम्मणनपूर्ा िीवनर्णपन 

लगणएत उनीहरूको र्शक्षण, स्वणस्थ्य पोषर् र स्यणहणर लगणर्तकण आिणरभूत 

बणल अर्िकणरको सुर्नर्ित गदै उनीहरूको शणरररीक, मणनर्सक, भणवनणत्मक 

र समे्वदनणत्मक र्वकणसमण र्ोगदणन गनाकण लणर्ग संक्रर्मत बणलबणर्लकण र 

र्तनीहरूकण पररवणरलणर्ा सणमणर्िक संरक्षर् प्रदणन गने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल HIV संक्रर्मत बणलबणर्लकणमण हन सके्न र्वर्भन्न प्रकणरकण दुव्यावहणर, शोषर्, 

भेदभणव, र्हंसण र हेलचेक्रणर्बणट संरक्षर्कण लणर्ग वणतणवरर् तर्णर गने, पररवणर 

र समुदणर्मण मणर्ण, ममतण, अपनत्व तथण सम्मणनपूर्ा िीवनर्णपन लगणर्त 

उनीहरूको र्शक्षण, स्वणस्थ्य, पोषर् र स्यणहणर लगणर्तकण आिणरभूत 
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बणलअर्िकणरको सुर्नर्ित गने ।  

कणर्णान्वर्न गने र्नकणर्  िन/स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर् 

संचणलन प्रर्क्रर्ण र्िल्लण CABA कणर्णान्वर्न सर्मर्तको र्नर्ार्णनुसणर एच.आर्ा.भी 

संक्रर्मतहरूलणई एकमुष्ठ रकम रू. ६००० बैंक र्खणतणमण िम्मण गरी भुिणनी 

हनेछ । उि रकमबणट र्नर्र्मत रूपमण र्वद्यणलर् पठणउने र्नर्र्मत रूपमण 

स्थणनीर् स्वणस्थ्य संस्थणमण िणाँच गरणउने एन्टीरेक्टर ोभणर्रल उपचणरकण लणर्ग 

सहर्ोगको दणर्र्त्व बणलबणर्लकणको अर्भभणवकको हनेछ । र्िल्लण CABA 

कणर्णान्वर्न सर्मर्त गठन नभएको र्िल्लणको हकमण िनस्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर् 

प्रमर्ख अस्पतणल प्रमुर्ख र ए.अर.टी.मण कणर्ारत स्वणस्थ्यकमी, र्ोकल पसान तथण 

संवखन्धत सणझेदणर संस्थणहरूसाँग बैठकमण र्नर्ार् गरणर् मणग भर् आएमण 

एच.आर्.भी. संक्रर्मत बणलबणर्लकणहरूको लणर्ग सणमणर्िक संरक्षर् अनुदणन 

सञ्चणलन कणर्ार्वर्ि २०७० अनुसणर भुिणनी हनेछ ।िसको अर्भलेर्ख समेत 

अध्यणवर्िक गनुापने छ। 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

बिेट बणाँडर्णाँट पोषर् र्खचा नगद अनुदणन, बैठक भत्तण । 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमनको सूचक कणर्ा सम्पन्न प्रर्तवेदन  

 

६२. कृर्ाकलापको नामः टेर्लमेर्िर्सन, ई-हेल्थ कार्िक्रम तथा  व्यवस्थापन 

(स्वास्थ्य सेवा) 
 

कृर्णकलणप संकेत नं. : २.७.२२.४३७ र्खचा र्शषाक : 22522 

 

पररचर् दुर र्चर्कत्सण सेवण भन्नणले श्रव्य, दृश्य र अन्य र्वद्रु्तीर् सञ्चणर मणध्यमबणट एक 

भौगोर्लक स्थणनमण रहेको र्बरणमी वण र्चर्कत्सकले अको भौगोर्लक स्थणनमण 

रहेको र्वशेषज्ञ  र्चर्कत्सकसाँग परणमशा तथण उपचणर व्यवस्थणपन गने 

र्चर्कत्सकीर् र्बर्ि हो । र्वशेषज्ञ र्चर्कत्सकबणट दुगाम र दूरदरणिमण सूचनण 

तथण संञ्चणर प्रर्वर्ि (ICT) मणर्ा त र्चर्कत्सकीर् र्वज्ञतण प्रर्ोग गरी गुर्स्तरीर् 

स्वणस्थ्य सेवण उपलि गरणउन र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको छ । 

उदे्दश्य कर्णाली प्रदेशकण दुगाम स्थणनमण र्बषेशज्ञ स्वणस्थ्य सेवणको पहाँचमण वृखद्ध भर्ा 

गुर्स्तरीर् स्वणस्थ्य सेवणको प्रवणहमण अर्भवृखद्ध गनुा । 
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अपेर्क्षत प्रर्तर्ल • दूर र्चर्कत्सण सेवणको र्वस्तणर हने ।  

• गम्भीर प्रकणरकण रोगहरूको समर्मण नै र्नदणन तथण उपचणर हने ।  

• पे्रषर् अस्पतणल वण र्वशेषज्ञ अस्पतणलबणट प्रदणन हने सेवणको गुर्स्तरमण 

अर्भबृर्द्द हने ।  

• सणमणर्िक तथण आर्थाक रूपमण र्वपन्न तथण र्समणन्तकृत समुदणर्ले स्थणनीर् 

तहमण नै र्वशेषज्ञ स्वणस्थ्य सेवण प्रणप्त गने। 

कणर्णान्वर्न गने 

र्नकणर्/कणर्णालर् 

िन/स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर्हरु, मेहलकुनण अस्पतणल । 

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण • स्थणनीर् तह तथण अन्य सरोकणरवणलणहरूसाँग समन्वर् गना, टेर्लमेर्डर्सन 

सेवणमण समणवेश हन र्चु्छक स्थणनीर् तहको मणपदण्ड एकीन गरी सेवण 

र्वस्तणरकण लणर्ग सणमणर्िक र्वकणस मन्त्रणलर्मण र्सर्णररश गने । 

• दूर दरणिमण रहेकण र्वपन्न, र्समणन्तकृत तथण आकखिक स्वणस्थ्य सेवण 

आवश्यक भएकण र्वरणमीहरूलणर्ा स्वणस्थ्य चौकी, आिणरभूत अस्पतणल, 

र्िल्लण अस्पतणलमण रहेकण िनशखि मणर्ा त तोर्कएकण र्वशेषज्ञ 

र्चर्कत्सकहरूसाँग सम्भव भएसम्म र्भर्डर्ो कल/कम्र्रेन्स, र्ोन तथण 

सञ्चणर प्रर्बर्ि मणर्ा त स्वणस्थ्य िणाँच तथण परणमशा सेवण उपलि गरणउने ।   

• सेवण प्रदणर्क र्चर्कत्सक, आरु्वेद र्चर्कत्सक, स्वणस्थ्यकमी तथण अन्य 

र्वषर् र्वज्ञहरूको सूची तर्णर गरी Software/Dedicated टेर्लर्ोन लणर्ान 

मणर्ा त सम्पका  हने व्यवस्थण गने र सो वणपत प्रर्त र्दन रू.१०० सम्म 

प्रोत्सणहन स्वरूप र्चर्कत्सकलणर्ा उपलि गरणउने।  

• दूर र्चर्कत्सण स्वणस्थ्य सेवण र्लएकण सेवणग्रणहीहरुको अर्भलेर्ख रणखे्न र सोको 

प्रर्तवेदन सणमणर्िक र्बकणस मन्त्रणलर् र स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर्मण 

पठणउने ।  

• दूर र्चर्कत्सण स्वणस्थ्य सेवणको आवर्िक अनुगमन तथण समीक्षण गने ।  

सञ्चणलन गने अबर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 

स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

बिेट बणाँडर्णाँट कर्णाली र्खचा मणपदण्ड २०७५ तथण प्रचर्लत र्नर्म अनुसणर िनशखि, पूवणािणर 

तथण तणर्लमकण लणर्ग र्खचाको बणाँडर्णाँट गने 

सन्दभा सणमग्री दूर र्चर्कत्सण सेवण मणपदण्ड २०७६ प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी 

मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक दूर र्चर्कत्सण स्वणस्थ्य सेवण र्वस्तणर भएकण पणर्लकणहरूको संख्यण, दूर र्चर्कत्सण 

सेवण र्लएकण सेवणग्रणहीहरूको संख्यण, अस्पतणलमण स्थणपनण भएको पूवणािणर 

तथण ICT व्यवस्थणपन 

 

६३. कृर्ाकलापको नाम: र्िरामीका लार्ग रासन र्सिा 
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कृर्णकलणप संकेत नं. : ७.१.१.१ र्खचा र्शषाक : २७१११ 

 

पररचर् 

अस्पतणलमण उपचणरकण लणर्ग अन्तरंग र्वभणगमण भनणा भएकण र्बरणमीहरुलणर्ा 

र्चर्कत्सकले र्सर्णररस गरे बमोर्िम तोर्कएको से्कल अनुसणर दैर्नक 

र्खणनणको व्यवस्थण गना र्ो कणर्ाक्रमसमण बिेट र्वर्नर्ोिन गररएको छ । 

उदे्दश्य 
र्चर्कत्सकको र्सर्णररस बमोर्िम र्बरणमीलणई पोषर्रू्ि र्खणनण उपलव्ि 

गरणई उपचणरमण सहर्ोग हनेछ । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल र्बरणमीलणर्ा आथीक भणर कम हने र पूर्ा उपचणर गरणर् िणनेछन् । 

कणर्णान्वर्न गने र्नकणर् र्स र्शषाकमण बिेट र्वर्नर्ोिन भएकण अस्पतणलहरु। 

संचणलन प्रकृर्ण 

प्रते्यक वषाको अर्घल्लो आ.ब.को मणघ १ गते देखर्ख पौष मसणन्तसम्म वण 

र्सअर्घ स्थणनीर् र्नकणर्मण अखिर्णरी गएकण अस्पतणलको हकमण श्रणवर् १ 

देखर्ख आगणमी आ.ब.को भणद्र मसणन्तसम्मकण लणर्ग उपचणरकण लणर्ग भनणा हने 

र्बरणमीको अनुमणर्नत संख्यण एर्कन गररे तोर्कए बमोर्िमको से्कल अनुसणर 

र्िल्लण दररेट सर्मर्तको र्नर्ार्णनुसणर लणगत अनुमणन तर्णर गरी दैर्नक 

र्खणनणको व्यवस्थण गने।प्रते्यक र्दनको (आईतवणर देखर्ख शर्नवणर ) रु्ड मेनु 

प्रदशान गने।र्स सम्बन्धी र्ववरर् अनुसूर्च १ मण उले्लर्ख गररएको छ ) 

सञ्चणलन गने अबर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 

स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

बिेट बणाँडर्णाँट लणगत अनुमणन स्वीकृत गरी र्खचा गने । 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक भनणा भएकण र्बरणमीहरुको सूची । 

 

६४. कृर्ाकलापको नामः Stabilization Centre/ Nutrition Rehabilitation 

Home व्यवस्थापन स ञ्चालन 
 

कृर्णकलणप संकेत नं. २.७.२२.१३५ र्खचा र्शषाक नं.: २२५२२ 

 

पररचर् 

गखम्भर र्खणलकण कुपोर्षत बणलबणर्लकणको र्चर्कत्सर्कर् उपचणर तथण पोषर्रु्ि 

र्खणनण उपलि गरणउन अस्पतणलमण Stabilization Centre तथण पोषर् 

पुनस्थणापनण गृह संचणलनणथा आवश्यक व्यवस्थणपनकण लणर्ग र्ो कृर्णकलणप 

रणखर्खएको छ । 

उदे्दश्य 
अस्पतणलको Stabilization Centre तथण पोषर् पुनस्थणापनण गृह र्नर्र्मत रुपमण 

संचणलन गना। 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल 
अस्पतणलको Stabilization Centre तथण पोषर् पुनस्थणापनण गृहमण देखर्खएकण 

समस्यणहरुको समणिणन गरी र्नर्र्मत रुपमण गुर्स्तररर् सेवण प्रवणह हने । 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

कणर्णान्वर्न गने र्नकणर् स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर्हरु 

संचणलन प्रकृर्ण स्वीकृत वणर्षाक बिेटको पररर्ि र्भत्र रर्ह कणर्ाक्रम स्वीकृत गरणई भवन, र्खणने 



142 | बणर्षाक कणर्ाक्रम सञ्चणलन र्नदेर्शकण २०७९/८० 

पणनी, र्बद्रु्त, बेड ममात र्र्नाचर तथण र्र्क्चर, र्खणनण पकणउने सणमग्रीहरु, 

मेर्सनरी औिणर, तथण लगणर्त अत्यणवश्यक सणमग्रीहरु र्खररद गना सर्कने । 

सञ्चणलन गने अबर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 

स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

बिेट बणाँडर्णाँट 
स्वीकृत वणर्षाक बिेटको पररर्ि र्भत्र रर्ह कणर्णालर् प्रमुर्खबणट कणर्ाक्रम स्वीकृत 

गरणर् र्खचा गने।  

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक कणर्ाक्रम सम्पन्न प्रर्तवेदन  

 

६५. कृर्ाकलापको नाम: िर्टल प्रसुर्त आकखिक सेवा र आपतकालीन 

अवस्थाका लार्ग िुगिम स्थानिाट सुर्वधा सम्पन्न अस्पतालसम्म एअर र्लखिङ्ग 

तथा पे्रषण सहिीकरण संचार एवं व्यवस्थापन समेत  
 

कृर्णकलणप संकेतः २.७.२२.१४ र्खचा र्शषाकः  २२५२२ 

 

पररचर् सुरर्क्षत मणतृत्व कणर्ाक्रमको प्रमुर्ख उदे्दश्य मणतृ मुतु्य दर घटणउने हो । नेपणलको 

सर्वंिणनमण समेत सुरर्क्षत मणतृत्वलणई मौर्लक हकको रुपमण रणखर्खएको छ 

।“सुरर्क्षत मणतृत्व तथण प्रिनन स्वणस्थ्य अर्िकणर ऐन, २०७५” अनुसणर प्रते्यक 

मर्हलणलणई सुरर्क्षत मणतृत्व र प्रिनन स्वणस्थ्य सम्बन्धी हक हनेछ भनी उले्लर्ख 

गररएको छ।  कुनै पर्न मर्हलणले गभावती, प्रसव, सुते्करी, गभापतनको 

िर्टलतणकण कणरर् अस्पतणलसम्म पुग्न नसकेर यणन गुमणउन नपरोस भनी 

उनीहरुलणई आवश्यक परेको र्खण्डमण तुरुन्त सुर्विण सम्पन्न अस्पतणलमण पे्रषर् 

गना र्ो कणर्ाक्रमको व्यवस्थण गररएको हो । 

उदे्दश्य आकखिक अवस्थणकण गभावती, प्रसव, सुते्करी र गभापतनको िर्टलतण समेतको 

र्बरणमीलणई समर्मै सुरर्क्षत सुर्बिण सम्पन्न अस्पतणलमण पुर्ार्णई िीवन रक्षण गने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल मणतृ तथण नव र्शशु र्वरणमी दर तथण मृतु्यदरमण कमी आउनेछ । 

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर् 

 िन/स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर्हरु 

सञ्चणलन प्रकृर्ण लर्क्षत समुह/Air lifting गनुापने अवस्थणहरुः 

• Air Lifting कण लणर्ग सडक र्णतणर्णतको सुर्विण नभएकण अर्त दुगाम 

ग्रणमीर् भेगमण बसोबणस गने गभावती, प्रसव तथण सुते्करी अवस्थणकण 

आमणहरुमण सो अवर्िमण यणन िोखर्खममण पने िर्टलतण भएमण, 

• तत्कणलै सम्वखन्धत स्थणनमण रहेको संस्थणमण उपचणर हन नसकी र्बरणमीको 

यणन र्खतरणमण पना सके्न अवस्थण आएमण, 

सुर्विण सम्पन्न अस्पतणलमण उपचणरकण लणर्ग लैिणने स्थणनीर् स्तरमण र्णतणर्णतको 

सुर्विण उपलि नभएमण आकखिक अवस्थणको र्बरणमीको अवस्थणमण िर्टलतण 

आएमण र एमु्बलेन्सद्वणरण नर्िकैको सरकणरी अस्पतणलमण पुर्णाउन नसके्न अवस्थण 

भएमण आवश्यक कणगिणतः 

• स्वणस्थ्य संस्थण वण अस्पतणलको पे्रषर् पुिणा,  
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• हवणर् उद्धणर गना सहर्ोग गने सम्बखन्धत र्िल्लण प्रशणसन 

कणर्णालर्/अस्पतणल/स्वणस्थ्य संस्थण वण स्थणनीर् तह वण वडण कणर्णालर्को 

र्सर्णररस पत्र,  

• र्वरणमीको नणगररकतणको प्रर्तर्लर्प वण श्रीमणनको नणगररकतणको प्रर्तर्लर्प वण 

सम्बखन्धत स्थणनीर् र्नकणर्को नणतण प्रमणर्र्त पत्र,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

र्िल्लणर्भत्र एमु्बलेन्स वण एमु्बलेन्स उपलि नभएको र्खण्डमण भणडणको गणडीको 

प्रचर्लत दर अनुसणरको पे्रषर् र्खचा आर्द स्वणस्थ्य कणर्णालर्ले र्खचा गना सके्न सेवण 

सञ्चणलन र्वर्िः  

• र्बरणमीलणई नर्िकैको सुर्बिण सम्पन्न सरकणरी/सणमुदणर्र्क/र्नर्ि 

अस्पतणलसम्म पुर्णाउाँदण Air lifting मण तोर्कएको र्शषाक अनुरूप र्खचा 

गनुापनेछ,  

• Air lifting गने एर्र लणर्ान्सलणई अस्पतणल वण स्वणस्थ्य संस्थणको र्सर्णररसको 

आिणरमण स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर्ले कणर्णादेश र्दनुपनेछ,  

• र्वरणमीको व्यखिगत र्ववरर् तथण अवस्थणको िणनकणरी अर्भलेर्ख 

र्नदेशनणलर्मण रणख्नुपनेछ, सणथै र्निको नणगररकतण र सम्बन्धी 

अस्पतणलबणट Discharge हदणाँ र्निको Discharge Report संकलन 

गनुापनेछ,  

• अर्भलेर्ख तथण प्रर्तवेदन,  

• हवणर् उद्धणरहरुको र्वसृ्तत र्ववरर् मर्हलणको नणम, ठेगणनण, िर्टलतण, र्मर्त, 

रकम र उपचणर नर्तिण समेत रु्खल्नेगरी र्ववरर् अध्यणवर्िक गरी सणमणर्िक 

र्बकणस मन्त्रणलर् र स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर्मण पठणउनुपनेछ ।  

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 

आवश्यकतण अनुसणर  

बिेट बणाँडर्णाँट स्वीकृत बिेटको पररर्ि र्भत्र रही Air lifting तथण एमु्बलेन्स एअरपोटाबणट 

अस्पतणल सम्मको र्णतणर्णत सेवणको लणर्ग एवं समन्वर् वैठक र संचणरकण लणर्ग 

र्खचा ।  

सन्दभा सणमग्री रणष्टर पर्त मर्हलण उत्थणन कणर्ाक्रम सम्बन्धी र्नदेर्शकण, प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा 

सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक एअर र्लखफ्टङ्ग गरेको तथ्यणकं, र्बल भरपणई 

 

६६. कृर्ाकलाप: स्वास्थ्य सम्बन्धी मेर्र्नरी औिार तथा उपकरण खररि (स्वास्थ्य 

तथा र्चर्कत्सासंग सम्बखन्धत र्न्त्र, उपकरण तथा मेर्र्न औिार) 
 

कृर्णकलणप संकेतः ११.३.९.३ र्खचा शीषाकः ३११२२ 

 

पररचर् 

अस्पतणल, अस्पतणलमण रहेकण प्रर्ोगशणलण तथण कणर्णालर् प्रर्ोिनकण लणर्ग 

र्नरन्तर आवश्यकतण भर्रणखे्न मेर्शनरी औिणर तथण उपकरर्हरू र्खररद गरी 

त्यसको सहि उपलितणकण लणर्ग र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको छ । 

उदे्दश्य 
अस्पतणल तथण कणर्णालर्मण र्नर्र्मत आवश्यक मेर्शनरी औिणर तथण उपकरर् 

उपलि गरणउने। 
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अपेर्क्षत प्रर्तर्ल गुर्स्तरीर् स्वणस्थ्य सेवणको पहाँच उपलि हनेछ ।  

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर् 
िन/स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर्, मेहलकुनण अस्पतणल 

सञ्चणलन प्रकृर्ण 

• प्रचर्लत ऐन र्नर्मणनुसणर बिेटको पररर्िर्भत्र रही आवश्यकतण अनुसणरको 

स्वणस्थ्य तथण र्चर्कत्सणसंग सम्बखन्धत र्न्त्र, उपकरर् तथण मेर्शन औिणर 

एवम् सणमग्री र्खररद गरी सो को व्यवस्थणपन गने ।  

• र्सकण लणर्ग से्पर्शर्र्केशन स्वीकृत गरणई प्रर्क्रर्ण अगणर्ड बढणउने । 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

बिेट बणाँडर्णाँट 
प्रचर्लत ऐन र्नर्मणनुसणर स्वीकृत बिेटको पररर्ि र्भत्र रही र्खररद र्ोिनण बनणई 

कणर्णालर् प्रमुर्खसंग स्वीकृत गरणई र्खररद गने । 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक र्खररद प्रकृर्ण सम्बन्धी कणगिणतहरु, दणखर्खलण प्रर्तवेदन,  

 

६७. कृर्ाकलापको नामः SNCU सेवा संचालन तथा व्यवस्थापन  
 

कृर्णकलणप संकेत नं. : २.७.22.221 र्खचा र्शषाक नं. २२५२२ 

 

पररचर् 

MICS २०१९ को सवेक्षर् अनुसणर नेपणलमण नविणत र्शशुको मृतु्यदर प्रर्त 

हिणरमण १६ िनण रहेको छ सणथै कर्णाली प्रदेशमण पर्न नविणत र्शशुको मृतु्यदर 

उच्चनै रहेको छ । नेपणल सरकणरले मणतृ तथण नविणत र्शशुको मृतु्यदर कम गना 

र्बर्भन्न कणर्ाक्रम संचणलन गदै आएको कुरण र्बर्दतै छ । नविणत र्शशुहरुमण हने 

संक्रमर् रोकथणम तथण उपचणरकण लणर्ग SNCU/NICU सेवणको महत्वपूर्ा 

भूर्मकण हने हदणं SNCU सेवण संचणलनकण लणर्ग र्स र्शषाकमण बिेट र्वर्नर्ोिन 

गररएको छ । 

उदे्दश्य 
SNCU सेवण संचणलन गरी नविणत र्शशुहरुमण हने संक्रमर् रोकथणम तथण 

उपचणर गरी मृतु्यदरमण कमी ल्यणउने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल नविणत र्शशुहरुको मृतु्य दर कम हने । 

कणर्णान्वर्न गने र्नकणर् िन/स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर्हरू 

संचणलन प्रकृर्ण 

अस्पतणल प्रमुर्खबणट कणर्ाक्रम स्वीकृत गरी र्नम्न कणर्ा गने: 

• SNCU सेवण संचणलनकण लणर्ग कोठण तर्णर गने (कोठण ममात, रंगरोगन, बर्त्त 

पणनी, अखििन सर्हतको व्यवस्थण) ।   

• र्र्नाचर तथण र्र्क्चर र्खररद, ममात । 

• औिणर उपकरर् (Baby Warmer, Feeding Cup, CPAP, Resuscitation 

Set, KMC Chair, etc.), सणमग्री र्खररद ।  

• आवश्यकतण अनुसणर औषिी तथण औषिीिन्य सणमग्री लगणर्त अन्य सणमग्री 

र्खररद ।  

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

बिेट बणाँडर्णाँट र्बर्भन्न औिणर, उपकरर्, औषिी र्खररद तथण व्यवस्थणकण लणर्ग बिेट बणाँडर्णाँट 
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गने । 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक र्खररद प्रकृर्ण प्रर्तवेदन, दणखर्खलण प्रर्तवेदन  

 

६८. कृर्ाकलापको नाम: मर्हनावारी स्वास्थ्य तथा सरसफाई अर्िर्ान 
 

कृर्णकलणप संकेतः २.७.२२.३१० र्खचा शीषाकः २२५२२ 

 

पररचर् प्रिनन उमेरकण मर्हलणहरुमण प्रणकृर्तक रुपमण हने मर्हनणवणरी र्वशेषगरी 

नेपणलकण सुदुर पर्िम तथण कर्णाली प्रदेशकण र्वर्भन्न स्थणनहरुमण एक प्रथणकण 

रुपमण र्लएर मर्हनणवणरीकण समर्मण मर्हलणहरुलणर्ा अलगै व्यवहणर गरेको 

अवस्थण छ । िसको कणरर्ले मर्हलणहरुको स्वणस्थ्यमण प्रत्यक्ष तथण 

अप्रत्यक्षरुपमण असर परररहेको छ।र्स्तो समस्यण समणिणनकण लणर्ग छणउपर्ड 

प्रथण उनु्मलन तथण मर्हनणवणरी सरसर्णई सम्बन्धी अर्भमुखर्खकरर् कणर्ाक्रम 

आवश्यक छ। 

उदे्दश्य छणउपडी प्रथण उनु्मलनकण लणर्ग सरोकणरवणलणसाँग वकणलत गने र मर्हनणवणरी 

सरसर्णई प्रबिान गने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल छणउपडी प्रथण उनु्मलन तथण मर्हनणवणरी सरसर्णईले मर्हलणहरुको प्रिनन 

स्वणस्थ्यमण सुिणर हनेछ। 

कणर्णान्वर्न गने कणर्णालर् र 

र्नकणर् 

िन/स्वणस्थ्य कणर्णालर्हरु । 

संचणलन प्रर्क्रर्ण • र्स कणर्ाक्रमको लर्क्षत समूहमण छणउपडी प्रथणको प्रभणव रहेकण कर्णाली 

प्रदेशकण प्रिनन उमेर समुहकण मर्हलण र र्कशोरीहरु हनेछन । 

• कणर्ाक्रम संचणलन गदणा प्रदेश र स्थणनीर्स्तरमण मर्हनणवणरी स्वणस्थ्य सम्बन्धी 

अर्भर्णनकण अर्भर्णन्तणलणर्ा समेत सहिकतणाकण रुपमण प्ररे्ग गना सर्कनेछ। 

• र्बद्यणलर् नसा कणर्ाक्रम संचणलन भएकण र्बद्यणलर्मण र्वशेषगरी मणध्यर्मक 

तहकण छणत्रणहरु वण अन्य र्कशोरर्कशोरीहरु वण आमण समूहलणई लर्क्षत 

गनुापनेछ । 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

बिेट बणंडर्णंड सेर्नटरी यणड र्खररद, सणमग्री व्यवस्थणपन, दै.भ्र.भ, र्खणिण र्खचा आर्द। 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक कणर्ाक्रम सम्पन्न प्रर्तवेदन 
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६९. कृर्ाकलापको नाम: िाल तथा मातृ मृतु्यिर नु्यनीकरणका लार्ग 

गाउँपार्लकाहरूमा िर्थिङ सेन्टरहरूको क्षमता र्वकास तथा र्िरे्ष स्वास्थ्य 

र्र्र्वर सञ्चालन 
 

कृर्णकलणप संकेतः 2.7.22.313 र्खचा र्शषाकः २२५२२ 
 

पररचर् 

कर्णाली प्रदेशमण बणल तथण मणतृ मृतु्यदर अन्य प्रदेश भन्दण उच्च रहेको छ । बणल 

तथण मणतृदर नू्यर्नकरर् गना पणर्लकणस्तरकण बर्थाङ्ग सेन्टरहरूको पूवणािणर 

र्बकणस, स्वणस्थ्यकमीहरुको क्षमतण र्वकणस तथण आवश्यकतण अनुसणर र्बशेष 

स्वणस्थ्य र्शर्वर संचणलन गना कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो।  

उदे्दश्य 
बर्थाङ्ग सेन्टरहरूको क्षमतण र्वकणस तथण पूवणािणर र्वकणस गरी बणल तथण मणतृ 

मृतु्यदरमण कमी ल्यणउन ।  

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल  
गुर्स्तररर् स्वणस्थ्य सेवणको पहाँचमण वृखद्ध भई बणल तथण मणतृ रुग्णतण र मृतु्यदरमण 

कमी हनेछ। 

कणर्णान्वर्न गने कणर्णालर् र 

र्नकणर्  
िन/स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर्हरू। 

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण 

• र्िल्लणको िेरै घरिुरीको पणर्क पने के्षत्र भएको, सुते्करीको संख्यण बढी हने, 

नू्यनतम पूवणािणर तथण िनशखि भएकण दुई देखर्ख तीनवटण बर्थाङ्ग सेन्टरहरु 

छनौट गनुापनेछ। 

• छनौट भएकण बर्थाङ्ग सेन्टरहरुको थप आवश्यक पूवणािणर सुते्करर कक्ष, 

प्रर्तक्षणलर्, वणईलेट, र्बिुली बर्त्तको र नर्साङ्ग क्वणटर पर्हचणन गरी सो को 

व्यवस्थणपन गनुापनेछ। 

• र्स अर्घ सणमणर्िक र्वकणस मन्त्रणलर्को रकमबणट र्नमणार् सुरु भएकण 

बर्थाङ्ग सेन्टरहरुको बणाँर्क कणम पूरण गना पर्न र्ो रकम र्वस्थणपन गना 

सर्कनेछ। 

• सो बर्थाङ्ग सेन्टरमण िनशखि थप गनुा पने भएमण अनुभवी तथण तणर्लम प्रणप्त 

स्टणर् नसा वण अ.न.र्म  

• बर्थाङ्ग सेन्टरहरूको क्षमतण र्वकणस तणर्लम संचणलन गना सर्कनेछ। 

• बर्थाङ्ग सेन्टरहरूको क्षमतण अर्भबृद्दी गना आवश्यक सणमग्री, औिणर 

उपकरर्को व्यवस्थण गने।आवश्यकतण अनुसणर ममात सम्भणर गना सर्कनेछ। 

• सणमणर्िक र्वकणस मन्त्रणलर् र स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर्को समन्वर्मण 

कणर्ाक्रम कणर्णान्वर्न गने ।  

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर  

बिेट बणाँडर्णाँट स्वीकृत कणर्ाक्रम अनुसणर लणगत अनुमणन स्वीकृत गरी र्खचा गने । 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक कणर्ाक्रम सम्पन्न प्रर्तवेदन, दणखर्खलण प्रर्तवेदन  
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७०. कृर्ाकलापको नाम: अस्पतालमा अखििन प्लान्ट व्यवस्थापन  
 

कृर्णकलणप संकेतः २.७.२२.४२७ र्खचा शीषाकः २२५२२ 

 

पररचर् 

आकखिक र्बरणमीहरुको लणर्ग अस्पतणलहरुमण र्नरन्तर अखििनको 

आवश्यकतण भर्रणखे्न तर टणढण टणढणबणट र्खररद गरेर ढुवणनी गदणा असर्िलो, 

र्नर्र्मत आपूर्तामण कर्ठनणर् तथण महंगो समेत पने हंदण अखििनको सहि 

उपलितणकण लणर्ग र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो । 

उदे्दश्य 
अखििन प्लणन्ट वण पणर्र्पङ्ग प्रर्णली िडणन गरी अस्पतणलमण र्नरन्तर 

अखििनको उपलितण गरणउन । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल 
अस्पतणलमण र्नर्र्मत रुपमण अखििन उपलितण भई र्बरणमीहरुको स्वणस्थ्यमण 

सुिणर आउने छ । 

कणर्णान्वर्न गने कणर्णालर्/ 

र्नकणर् 
स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर् 

सञ्चणलन प्रकृर्ण 

• प्रचर्लत ऐन र्नर्मणनुसणर बिेटको पररर्िर्भत्र रही स्थणन अनुसणरको 

उपरु्ि अखििन उत्पणदन वण पणर्र्पङ्ग प्रर्णली िडणन गरी व्यवस्थणपन 

गने, र्स अर्घ व्यवस्थणपन भएकण प्लणन्टको ममात सम्भणर तथण क्षमतण 

अर्भवृखद्ध गने । 

• र्सकण लणर्ग से्पर्शर्र्केशन स्वीकृत गरणई प्रर्क्रर्ण अगणर्ड बढणउने । 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

बिेट बणाँडर्णाँट 
प्रचर्लत ऐन र्नर्मणनुसणर स्वीकृत बिेटको पररर्ि र्भत्र रही र्खररद र्ोिनण बनणई 

कणर्णालर् प्रमुर्खसंग स्वीकृत गरणई र्खररद गने । 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक दणखर्खलण प्रर्तवेदन 
 

७१. कृर्ाकलापको नाम: आँखा सेवा र्वस्तार तथा ब्यवस्थापन 
 

कृर्णकलणप संकेतः २.७.२२.४२८/ २.७.२२.५३ र्खचार्शषाक २२५२२ 
 

पररचर् 
आाँर्खण सम्बन्धी रोगको र्नदणन, रोकथणम, उपचणर तथण व्यवस्थणपन गना र्िल्लण 

अस्पतणलबणटै आाँर्खण सेवण र्वस्तणर गना र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको छ । 

उदे्दश्य आाँर्खण उपचणर सेवण र्वस्तणर गना ।  

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल आाँर्खणको समस्यण भएकण र्वरणमीहरुले सवासुलभ रुपमण सेवण पणएकण हनेछ । 

कणर्णान्वर्न गने र्नकणर् िन/ स्वणस्थ्य कणर्णालर्हरू 

संचणलन प्रर्क्रर्ण 

• आाँर्खण सेवण प्रदणर्क सरकणरी तथण सेवणमुलक संस्थणको सेवण र्वस्तणर तथण 

व्यवस्थणपनमण िनशखि तथण उपकरर्मण सहर्ोग गना सर्कनेछ । 

• आाँर्खण उपचणर सेवण उपलि नभएको स्थणनीर् तहले आाँर्खण उपचणर सेवण 

स्थणपनण गरी आफ्नै व्यवस्थणपनमण सञ्चणलन गना चणहेमण आवश्यक सहकणर्ा 
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गना सर्कनेछ । 

संचणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर  

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

बिेट बणाँडर्णाँट 
प्रदेश सरकणरको प्रचर्लत आथीक र्खचा गने ऐन र प्रदेश सरकणरको र्खचा 

र्नदेर्शकण बमोर्िम अग्रीम कणर्ार्ोिनण बनणई कणर्ाक्रम संचणलन गनुापनेछ । 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक आाँर्खण सेवण र्वस्तणर, लणभग्रणहीको संख्यण 

 

७२. कृर्ाकलापको नाम: नर्सिङ्ग कमिचारीहरु MNH िर्नकल तार्लम 
 

कृर्णकलणप संकेतः २.७.५.११४ र्खचा र्शषाकः २२५२२ 

 

पररचर् 
नर्साङ्ग कमाचणरीहरुको ज्ञणन, सीप तथण दक्षतण अपडेट गरी र्ो प्रदेशमण हने मणतृ 

तथण नविणत र्शशु मृतु्यदर कम गने उदे्दश्यले र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो। 

उदे्दश्य 
मणतृ तथण नविणत र्शशुमण हनसके्न िर्टलतणहरुको समर्मै पर्हचणन तथण 

व्यवस्थणपन गरी आवश्यक भएमण समर्मै पे्रषर् गने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल  
सेवणको गुर्स्तरमण अर्भवृखद्ध भई मणतृ तथण नविणत र्शशु रुग्णतण तथण मृतु्यदरमण 

कम भएको हनेछ। 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

कणर्णान्वर्न गने कणर्णालर् र 

र्नकणर्  
िन/स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर्हरू। 

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण 

र्स कणर्ाक्रम सञ्चणलन गदणा पररवणर कल्यणर् महणशणर्खण मणतृ तथण नविणत र्शशु 

स्वणस्थ्य सेवण सम्बन्धी प्रर्शक्षक र्नदेर्शकण र सन्दभा पुखस्तकण अनुसणर गनुा पनेछ। 

• कणर्ाक्रम ३ र्दन सञ्चणलन गनुापनेछ । 

• र्स कणर्ाक्रम संचणलन गना हणल प्रसुर्त वणडामण Clinical Practice 

गरररहेकण SBA मेन्टरहरु प्रर्शक्षक हनेछन् । 

• र्स कणर्ाक्रम सञ्चणलन गदणा सहिीकरर्कण लणर्ग सणमणर्िक र्वकणस 

मन्त्रणलर् तथण स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर्साँग समन्वर् गनुापनेछ । 

• कणर्ाक्रम सञ्चणलन गदणा बढी भन्दण बढी अभ्यणस/खिर्नकल र्समुलेशन 

demonstration र सहभणगीहरुको Individual Practice र्बर्ि 

अपनणउनुपनेछ । 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
कर्णाली प्रदेशको र्खचा र्नदेर्शकण २०७५ बमोर्िम गनुापनेछ । 

बिेट बणाँडर्णाँट स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

सन्दभा सणमग्री 
पररवणर कल्यणर् महणशणर्खणद्वणरण मणतृ तथण नविणत र्शशु स्वणस्थ्य सेवण सम्बन्धी 

प्रर्शक्षक र्नदेर्शकण र सन्दभा पुखस्तकण, प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी 
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मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक  कणर्ाक्रम सम्पन्न प्रर्तवेदन 
 

७३. कृर्ाकलापको नाम: SBA and Non SBA नर्सिङ्गहरुलाई खिर्नक अनसाइट 

कोर्चंग कार्िकम 
 

कृर्णकलणप संकेतः २.७.५.१४३ र्खचा र्शषाकः २२५२२   
 

पररचर् 

प्रसुती कम हने बर्थाङ्ग सेन््टरहरुमण अभ्यणस कम हने हदणाँ SBA कण core skill 

हरुको साँरक्षर् चुनौती बढ्दै आएको छ । अतः संस्थणगत प्रसूती कम हने ठणउमण 

तथण रणम्ररी सीप अभ्यणस गना नपणएकण प्रसूती सेवण प्रदणर्क (SBA and non-

SBA) हरुलणर्ा उनीहरुको आफ्नै कणर्ास्थलमण onsite coaching/mentoring 

द्वणरण सणमणन्य प्रसूती सेवण तथण प्रसूती िर्टलतण व्यवस्थणपन गना सके्न क्षमतण 

अर्भबृर्दको लणर्ग र्ो कणर्ाक्रम लणगू गररएको छ । 

उदे्दश्य 

प्रसतूी केन्द्रहरुमण गरु्स्तरीर् प्रसतूी सेवण सुर्नर्ित गना तथण िर्टलतण व्यवस्थणपन 

गनाको लणर्ग coaching/mentoring र्विी मणर्ा त त्यहणाँ कणर्ारत नर्साङ्ग 

कमाचणरीहरुको क्षमतण अर्भबृर्दगने। 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल  

SBA and non-SBA हरुलणर्ा उनीहरुको आफ्नै कणर्ास्थलमण onsite 

coaching/mentoring सणमणन्य प्रसुर्त सेवण तथण प्रसुर्त िर्टलतण व्यवस्थणपन गना 

सके्न क्षमतण अर्भवृखद्ध भएको हनेछ। 

कणर्णान्वर्न गने कणर्णालर् र 

र्नकणर्  
िन/ स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर्हरू। 

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण 

• र्ो कणर्ाक्रमको र्ोकल पसान स्वणस्थ्य कणर्ालर्को प.हे.न वण प.हे.नको कणम 

कणि गने व्यखि रहनेछन्। 

• कणर्ाक्रमको र्ोकल पसानले Clinical coach/Mentor साँग छलर्ल गरी 

बिेटको परीर्ि र्भत्र रही कर्त वटण बर्थाङ्ग सेन्टरमण coaching गने, सो को 

र्ोिनण तर्णर पणनुा पदाछ । 

• Coaching/Mentoring गने site प्रसुर्त केन्द्र हनुपदाछ ।िेरैभन्दण िेरै 

िनसंख्यण लणभणखन्वत हन सके्न हनुपदाछ । 

• सणमणर्िक आर्थाक अवस्थण कमिोर भएको समुदणर्मण खस्थत स्वणस्थ्य 

संस्थणलणई प्रणथर्मकतण र्दनुपदाछ । 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

बिेट बणाँडर्णाँट 
Coaching को बेलणमण चणर्हने आवश्यक सणमग्रीहरु, छपणई/ र्ोटोकपी र्सै 

र्शषाकबणट गनुापनेछ । 

सन्दभा सणमग्री 

SBA Clinical Coaching Guideline for Clinical Mentor नणमको र्नदेर्शकण, 

SBA Coaching and Mentoring Tool for MNH Service Providers (SBA 

and non-SBA) नणमको tool, बर्थिंग सेन्टरमण मणतृ तथण नवर्शशु स्वणस्थ्य सेवणको 

लणर्ग गुर्स्तर सुिणर र्णरम (MNH Service Readiness Toolkit), प्रचर्लत 

कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 
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अनुगमन सूचक कणर्ाक्रम सम्पन्न प्रर्तवेदन 
 

 

७४. कृर्ाकलापको नाम: नर्ाँ र्नरु्क्त तथा तार्लम नर्लएका 

स्वास्थ्यकमीलाई क्षर्रोग सम्बन्धी तार्लम )प्रचार प्रसार तथा सामग्री  उत्पािन 

तथा प्रकार्न र र्वतरण 
 

कृर्णकलणप संकेत नं : २.७.५.१४६ र्खचा र्शषाक: २२५२२ 

 

पररचर् 

सन् २०३५ सम्ममण नेपणल सरकणरले क्षर्रोग र्नवणरर् गने लक्ष्य र्लएको छ । 

सोर्ह सन्दभामण समुदणर्मण रहेकण सम्भणर्वत क्षर्रोगकण र्बरणमीहरुको समर्मै 

र्नदणन गरी रोग संक्रमर् हन नर्दने, मृतु्य हन बणट बचणउने र छुटेकण क्षर्रोग 

र्बरणमीहरुको केश नोर्टर्र्केशन बढणउनकण लणर्ग स्वणस्थ्य संस्थणहरूमण नर्णाँ 

र्नरु्ि भर् आएकण तर तणर्लम नपणएकण स्वणस्थ्यकमीलणई तणर्लम प्रदणन गना 

सणथै क्षर्रोगसंग सम्बन्धी सूचनण मूलक र्बर्भन्न प्रचणर प्रसणर सणमग्री उत्पणदन, 

प्रसणरर्, प्रकणशन र र्वतरर् गनाकण लणर्ग र्ो कृर्णकलणप रणखर्खएको हो।  

उदे्दश्य 
नर्णाँ र्नरु्ि भई आएकण तर तणर्लम नपणएकण स्वणस्थ्यकमीहरूलई तणर्लम र्दई 

दक्ष बनणउन । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल 
क्षर्रोगकण र्बरणमीहरुको समर्मै र्नदणन, उपचणर र व्यवस्थणप सहि भएको 

हनेछ । 

कणर्णान्वर्न गने र्नकणर्  िन/स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर् 

संचणलन प्रर्क्रर्ण 

• तणर्लम नपणएकण स्वणस्थ्यकमीहरुको सूची तर्णर गरी तणर्लम संचणलनको 

र्ोिनण बनणउने ।  

• स्वीकृत तमणपदण्ड अनुसणरको तणर्लम कणर्ाक्रमको र्ोिनण बनणई कणर्णालर् 

प्रमुर्ख बणट स्वीकृत गरी तणर्लम सञ्चणलन गने ।  

• तणर्लम तथण सूचनण मूलक सणमग्रीहरुको उत्पणदन गनुा पूवा सणमणर्िक र्वकणस 

मन्त्रणलर् र स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर्संग समन्वर् गरी संचणलन गने। 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

बिेट बणाँडर्णाँट 
र्णतणर्णत र्खचा , से्टशनरी र्खणिण, तणर्लम सणमर्ग्र , श्रोत व्यखि सहिकतणा भत्तण, 

दै.भ्र.भ., सूचनण मूलक सणमग्रीहरु उत्पणदन तथण छपणई र्खचा, आर्द 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमनको सूचक तणर्लम सम्पन्न प्रर्तवेदन 

 

७५. कृर्ाकलापको नामः ७० िषि मार्थका िेष्ठ नागररकहररूलाइि अस्पतालमा सवै 

खालका स्वास्थ्य सेवा र्न:रु्ल्क व्यवस्थापन सहर्ोग 
 

कृर्णकलणप संकेतः 2.7.5.52  र्खचा र्शषाक: २2522 
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पररचर् 

७० वषा मणर्थकण िेष्ठ नणगररकहरुलणर्ा सम्मणन स्वरुप अस्पतणलमण उपलव्ि 

स्वणस्थ्य सेवण र्नःशुल्क उपलव्ि गरणउनकण लणर्ग र्स र्शषाकमण बिेट र्वर्नर्ोिन 

गररएको छ  

उदे्दश्य 
७० वषा मणर्थकण िेष्ठ नणगररकहरु रकम अभणवले स्वणस्थ्य सेवणबणट बर्ञ्चत नभर् 

सेवणमण सबैको पहाँच हनेछ । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल ७० वषा मणर्थकण िेष्ठ नणगररकको सेवणमण पहाँचमण बृखदद हनेछ । 

कणर्णान्वर्न गने र्नकणर् िन/ स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर्हरु। 

संचणलन प्रकृर्ण 

र्स र्शषाकमण र्वर्नर्ोर्ित भएको बिेटको पररर्िमण रही तपर्सल अनुसणर 

बणाँडर्णाँट गरी कणर्ाक्रम स्वीकृत गरणर् कणर्ाक्रम संचणलन गने 

औषर्ि र्खररदः अस्पतणलमण सेवण र्लन आउने िेष्ठ नणगररकको अनुमणर्नत संख्यण 

एर्कन गरी र्नःशुल्क र्बतरर्कण लणर्ग औषर्ि र्खररद गने । 

सेवण शुल्कः िेष्ठ नणगररकको अनुमणर्नत संख्यण एर्कन गरी र्नःशुल्क सेवण प्रदणन 

गरे वणपतको सेवण शुल्क अस्पतणल व्यवस्थणपन सर्मर्तमण सोिभनणा गने । 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

बिेट बणाँडर्णाँट 
र्स र्शषाकमण बिेट र्वर्नर्ोिन भएकण सणमणर्िक र्वकणस मन्त्रणलर् र 

मणतहतकण र्नकणर् सबै । 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमनको सूचक सेवणग्रणहीको सूची, प्रर्तवेदन 

 

७६. कृर्ाकलापको नामः ल्याव सेवा संचालन तथा व्यवस्थापन 
 

कृर्णकलणप संकेतः ७.२.९.४ र्खचा र्शषाकः २७२१३ 
 

पररचर् 

रोगको सर्ह र्नदणन गरी उपचणर गना ल्यणव सेवणको ठूलो भूर्मकण रहेको हन्छ । 

अस्पतणलमण ल्यणव सेवण प्रदणन गने स्थणन प्रर्ोगमैत्री बनणई, समर् सणपेक्ष 

स्तरोन्नर्त गरी र्नर्र्मत सेवण प्रवणह गना र्स र्शषाकमण बिेट र्वर्नर्ोिन 

गररएको छ ।   

उदे्दश्य व्यवखस्थत ल्यणवबणट समर्मै रोग र्नदणनमण सहर्ोग पुर्णाउन ।  

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल गुर्स्तरीर् पररक्षर् मणर्ा त रोग र्नदणन भई र्बरणमीको समर्मै उपचणर हने । 

कणर्णान्वर्न गने र्नकणर् िन/ स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर्हरु । 

संचणलन प्रकृर्ण 

अस्पतणलको ल्यणवको अवस्थण हेरी तत्कणल सुिणर गनुा पने कणर्ा सणथै 

आवश्यक केर्मकल ररएिेन्ट उपकरर् सणमग्रीको सूची तर्णर गरी कणर्णालर् 

प्रमुर्खबणट स्वीकृत गरणई सणवािर्नक र्खररद ऐन २०६३, र्नर्मणवली २०६४ 

बमोर्िम आवश्यक केर्मकल ररएिेन्ट तथण प्रर्ोगशणलण सम्बन्धी उपकरर्, 

सणमग्री र्खररद गने । 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

बिेट बणाँडर्णाँट लणगत अनुमणन स्वीकृत गरी र्खचा गने । 
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सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक सेवण रर्िष्टर, र्खररद सम्बन्धी कणगिणत, र्िन्सी रर्िष्टर । 

 

७७. कृर्ाकलापको नामः रासकोट अस्पताल, कार्लकोटको िौर्तक 

पूवािधार र्नमािण (िवन र्नमािण) 
 

कृर्णकलणप संकेत नं. : ११.१.२.४५० र्खचा र्शषाक: 31112 

 

पररचर् संर्बिणनत आिणरभूत, आकखिक तथण र्वशेषज्ञ स्वणस्थ्य सेवण हरेक नणगररकको 

नैसर्गाक अर्िकणर हो । स्वणस्थ्य सेवणलणई हरेक नणगररकसम्म गुर्स्तररर् रुपमण 

उपलि गरणउन भौर्तक पूवणािणरको महत्व हन्छ । त्यसमण पर्न कर्णाली प्रदेशको 

कणर्लकोट र्िल्लणमण स्थणपनण गररने अस्पतणलबणट गुर्स्तरीर् स्वणस्थ्य सेवणको 

पहाँच अर्भवृखद्ध गनाकण लणर्ग अस्पतणलको भौर्तक पूवणािणर र्नमणार् गना 

आवश्यक भएकणले र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो ।   

उदे्दश्य गुर्स्तरीर् स्वणस्थ्य सेवणको पहाँचमण अर्भवृखद्ध गना । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल नणगररकहरूको गुर्स्तरीर् स्वणस्थ्य सेवणको पहाँचमण वृखद्ध भई रोग लणगे्न दर र 

मृतु्यदरमण कमी आउनेछ ।  

कणर्णान्वर्न गने 

र्नकणर्/कणर्णालर् 

स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर्, कणर्लकोट 

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण • अस्पतणल भवन र्नमणार्कण लणर्ग िग्गण प्रणखप्तको सुर्नर्िततण गने । 

• हणल र्नमणार् हन लणर्ग रहेको अस्पतणलको DPR तर्णर गने तथण तर्णर भएको 

DPR मणर्थ छलर्ल गरी सम्बखन्धत सर्मर्तबणट स्वीकृत गरणउने ।  

• अस्पतणल रहने स्थणन अनुमोदन गरी संघीर् शहरी र्वकणस तथण भवन र्नमणार् 

र्बभणग, संघीर् कणर्णान्वर्न र्कणर्ा र सणमणर्िक र्वकणस मन्त्रणलर्को 

समन्वर्मण लणगत अनुमणन तर्णर गरी आवश्यक प्रर्क्रर्ण अनुसणर भौर्तक 

पुवणािणरको र्नमणार् तथण सञ्चणलन गने । 

• स्वणस्थ्य संस्थण स्थणपनण, सञ्चणलन तथण स्तरोन्नती सम्बन्धी मणपदण्ड, २०७७ 

अनुसणर र्नमणार् कणर्ा गने । 

सञ्चणलन गने अबर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 

स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

बिेट बणाँडर्णाँट स्वीकृत बिेटको पररर्िर्भत्र रही आवश्यकतण अनुसणर बणाँडर्णाँट गरी प्रर्ोिनकण 

लणर्ग आवश्यक पने बैठक संचणलन र्खचा र सणवािर्नक र्खररद प्रर्णली अनुसणर 

र्नमणार्कण लणर्ग बिेट बणाँडर्णाँट गरी कणर्ान्वर्न गने 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 
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अनुगमन सूचक DPR को प्रर्तवेदन, आर्थाक/भौर्तक प्रगर्तको र्ववरर् 

 

७८. कृर्ाकलापको नामः अस्पतालहरुका लार्ग सिवर्र खररि तथा ििान 

(र्िल्ला स्तरका अस्पतालहरुमा) 

 

कृर्णकलणप संकेत नं. २.७.२२.६८ र्खचा र्शषाक नं. २२५२२ 

 

पररचर् 

एकीकृत स्वणस्थ्य सूचनण प्रर्णलीलणई सुदृर्ढकरर् गरी सरल र सहि तररकणबणट 

स्वणस्थ्य सेवण अर्भलेर्ख रणख्नकण सणथै तथ्यमण आिणररत र्ोिनण तर्णर गनाकण लणर्ग 

समेत उपर्ोग हने गरी अस्पतणलबणट प्रदणन गररने स्वणस्थ्य सेवणको अर्भलेर्ख तथण 

प्रर्तवेदन तर्णर गनाकण लणर्ग र्ो कृर्णकलणप रणखर्खएको हो ।  

उदे्दश्य स्वणस्थ्य सूचनण प्रर्णलीलणई चुस्त, दुरुस्त र प्रर्वर्िमैत्री बनणउन । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल अर्भलेर्ख प्रर्णलीमण सुदृर्ढकरर् भएको हनेछ।  

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

कणर्णान्वर्न गने र्नकणर् स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर्हरु ।  

संचणलन प्रकृर्ण 

• अस्पतणलहरुमण हणल संचणलनमण रहेकण र संचणलन हने प्रकृर्णमण रहेकण 

र्बद्रु्र्तर् स्वणस्थ्य अर्भलेर्ख तथण प्रर्तवेदन प्रर्णली र्नरनतर संचणलन तथण 

नर्णाँ िडणन गने ।  

• प्रणर्वर्िकबणट लणगत अनुमणन तर्णर गने सणथै सफ्टवेर्र िडणन गनुा अर्घ 

आवश्यक तर्णरी वैठक गने। 

• अस्पतणलहरूबणट र्बद्रु्र्तर् स्वणस्थ्य अर्भलेर्ख तथण प्रर्तवेदन संचणलन 

गनाको लणर्ग स्वणस्थ्य व्यवस्थणपन तथण सूचनण प्रर्णली र DHIS2 संग 

compatible हने र्खणलको सफ्टवेर्र िडणनको लणर्ग आवश्यक उपकरर् 

(िसै्त Server, High end Desktop, Chromebook, laptop, core 

switch, Router, Wifi Apps, Networking components, label 

printer, barcode reader, आर्द)  तथण अन्य अर्त आवश्यक सणमणग्रीहरू 

र्खररद गरी संचणलनमण ल्यणउने । र्दी उि सणमणग्री र्खररद भैसकेको 

अवस्थणमण सो सणमणग्रीको  ममात गरी  ब्यवस्थणपन गना सर्कने छ । 

• प्रणर्बर्िक सेवण वणपतको शुल्क उपलि गरणउन सर्कने ।  

• प्रचर्लत ऐन कणनूनको अर्िनमण रही तोर्कए बमोर्िम र्खररद तथण िडणन 

कणर्ा गने । 

बिेट बणाँडर्णाँट स्वीकृत कणर्ाक्रम बमोर्िम । 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक र्बद्रु्र्तर् स्वणस्थ्य अर्भलेर्ख संचणलनको अवस्थण, दणखर्खलण प्रर्तवेदन 

 

७९. कृर्ाकलापको नामः अस्पतालमा िाइर्टर्सर्नको व्यवस्था  
 



154 | बणर्षाक कणर्ाक्रम सञ्चणलन र्नदेर्शकण २०७९/८० 

कृर्णकलणप संकेत नं. २.५.१०.२ र्खचा र्शषाक नं. २२४१९ 

 

पररचर् 

अस्पतणलको अन्तरंग र्वभणगमण भनणा भएकण र्वरणमीहरुलणर्ा तोर्कए बमोर्िमको 

र्खणनणको व्यवस्थणको सुर्निततण त्यसको र्नरन्तर अनुगमन तथण र्नरीक्षर् गनाकण 

लणर्ग िनशखि आवश्यक हने भएकणले  र्ो कृर्णकलणप रणखर्खएको हो । 

उदे्दश्य 
डणर्र्टर्सर्नलणई समर्मै र्नरु्ि गरी र्वरणमीहरुलणर्ा गुर्स्तरीर् तथण पोषर्रू्ि 

र्खणनणको सुर्नर्ित गना । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल 
गुर्स्तरीर् तथण पोषर्रू्ि र्खणनणको आपूर्ता भई र्बरणमीहरुको स्वणस्थ्य सुिणर 

हने । 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

कणर्णान्वर्न गने र्नकणर् स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर्हरु 

संचणलन प्रकृर्ण 

कणर्ाक्रम स्वीकृत गरणर्, करणरमण डणर्र्टर्सर्न सुरपभणर्िर पणाँचौ तह र्नरु्खि 

गने । डणर्र्टर्सर्नको र्ोग्यतण स्वणस्थ्य सेवण र्नर्मणवली हनेछ । डणर्र्टर्सर्नले 

दैर्नक र्खणनणको मेनु तर्णर गने, अनुगमन, सुपररवेक्षर् गरी आवश्यक र्नदेशन 

र्दने र प्रमुर्ख समक्ष प्रर्तवेदन पेश गने ।  

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

बिेट बणाँडर्णाँट 
स्वीकृत वणर्षाक बिेटको पररर्ि र्भत्र रर्ह मणर्सक तलव भत्तण बिेट बणडाँर्णडाँ 

गरी र्खचा गने ।  

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक िनशखि करणर सम्झौतण, हणर्िरी  

 

८०. कृर्ाकलापको नाम: स्थानीर् रैथाने (Local food) पोषक खाद्य िसु्त प्रिधिन 

कार्िक्रम (िहुके्षत्रीर् पोषणका अन्य कृर्ाकलाप)  
 

कृर्णकलणप संकेतः 2.7.22.१२० र्खचा र्शषाकः  22522 

 

पररचर् 

र्बर्भन्न अनुसन्धणनबणट पत्तण लगणए अनुसणर स्थणनीर् रुपमण उत्पणदन हने र्बर्भन्न 

रैथणने बणलीहरुमण पर्णाप्त पोषर्को मणत्रण हने गदाछ । कर्णाली प्रदेशमण पोषर्को 

अवस्थण अन्य प्रदेश भन्दण नू्यन रहेको र भौगोर्लक रुपमण र्स प्रदेशमण र्बर्भन्न 

स्थणनमण रैथणने बणलीहरु उत्पणदन तथण प्रर्ोग गना सर्कने भएकोले र्ो के्षत्रमण थप 

लगणनी गरी स्थणनीर् स्तरमण उत्पणदन हने रैथणने बणलीबणट उत्पणर्दत पोषर् रु्ि 

र्खणद्य बसु्तको प्रबिान गना र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको हो। 

उदे्दश्य 
कर्णालीमण पणईने पौर्ष्टक रुपले महत्वपुर्ा र्खणद्य पदणथाहरुलणई संरक्षर्, प्रबिान 

गरी समुदणर्को पौर्ष्टक अवस्थण सुिणर गने।  

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल 
स्थणनीर् रैथणने पोषक र्खणद्य बसु्तको उत्पणदन तथण उपभोगमण वृखद्ध भई पोषर्को 

अवस्थणमण सुिणर हनेछ । 

कणर्णान्वर्न गने 

कणर्णालर्/र्नकणर् 
िन/स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर्हरू। 
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सञ्चणलन प्रकृर्ण 

• स्थणनीर् तहसंगको समन्वर्मण रैथणने (स्थणनीर्) र्खणद्यवसु्तलणई प्रबिान, 

प्रशोिन गरी नर्वनतम र्खणद्य सणमग्री तर्णर गने व्यवसणर्ी, समूहहरुलणई 

संलग्न गरणई र्िल्लणस्तरीर् अन्तरकृर्ण कणर्ाक्रम गने । सोही कणर्ाक्रममण 

उत्पणदनहरूको Display गने व्यवस्थण गना सर्कनेछ ।  

• र्समण पोषर् र्बज्ञहरु, उद्यम र्बज्ञहरु र गुर्स्तरसंग संबखन्धत र्बज्ञहरु र 

महत्वपूर्ा सरोकणरवणलणहरुको  संलग्नतणमण प्रसु्तर्तकरर् एवम् यणनल 

छलर्ल गने । 

• कणर्ाक्रमबणट उत्पणदनको गुर्स्तर सुिणर, यणर्कङ्ग, ररयणर्कङ्ग र 

बिणररकरर्मण सहर्ोग पुगे्न र्खणलकण सणमग्रीहरू प्रदशान, प्रसु्तर्तकरर् र 

छलर्ल गने ।  

• सणमणर्िक र्वकणस मन्त्रणलर् र स्वणस्थ्य सेवण र्नदेशनणलर्संग समन्वर् गरी 

संचणलन गने। 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

बिेट बणाँडर्णाँट 
गोष्ठी संचणलनमण लणगे्न र्खचा, स्रोत ब्यखि, र्णतणर्णत तथण दैर्नक भ्रमर् भत्तण र्खचा 

स्वीकृत बिेटको पररर्ि र्भत्ररही आवश्यकतण अनुसणर बणाँडर्णाँट गरी गने । 

सन्दभा सणमग्री 
दोस्रो बहके्षत्रीर् पोषर् र्ोिनण, २०१८-२०२२, रैथणने र्खणद्य वसु्त पोषर् सम्बन्धी 

कणगिणतहरु, प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक बैठक र्ववरर्, कणर्ाक्रम सम्पन्न प्रर्तवेदन 

 

८१. कृर्ाकलापको नाम: VIA का लार्ग सामग्री खररि 
 

कृर्णकलणप संकेत न: २.७.२२.२०६ र्खचा र्शषाक:२२५२२ 

पररचर् मर्हलणहरुमण हने स्वणस्थ्य समस्यणहरु मध्य पणठेघरको मुर्खको क्यणन्सर (cervical 

cancer ) पर्न हो।िसको समर्मणनै पर्हचणन हन नसक्दण मर्हलणहरुले कष्टकर 

िीवनर्णपन गना परररहेको छ।िसलणई कर्णाली िस्तो दुगाम ठणउाँहरुमण VIA 

र्वर्िबणट समर्मै cervical cancer पर्हचणन गनाकोलणर्ग आवश्यक पने 

सणमग्रीहरु को उपलव्ितण हन िरुरी देखर्खन्छ। 

उदे्दश्य VIA र्वर्िबणट समर्मै Cervical Cancer पर्हचणन गनाकोलणर्ग आवश्यक पने 

सणमग्री र्खररद गने उदे्धश्यले र्ो कणर्ाक्रम रणखर्खएको छ। 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल पणठेघरको मुर्खको क्यणन्सरको सुरुकै अवस्थणमण VIA र्वर्िबणट पर्हचणन गना 

सर्कनेछ। 

कणर्णान्वर्न गने कणर्णालर् र 

र्नकणर् 

िन/स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर्हरु 

संचणलन प्रर्क्रर्ण VIA र्वर्िबणट क्यणन्सर खिर्नङ्ग गदणा आवश्यक पने VIA set, speculum, 
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८२. कृर्ाकलापको नाम: मातृ तथा र्र्रु् स्वास्थ्य सम्बधिनात्मक कार्िक्रम सञ्चालन 
 

कृर्णकलणप संकेतः २.७.२२.५ र्खचा र्शषाकः २२५२२ 
 

पररचर् 
स्तनपणन गरणई रहेकण आमणहरुलणर्ा मणतृर्शशु सुरक्षणथा तेल तथण दुग्धबिाक 

औषिी र्खररद गरी र्बतरर् गने हेतुले र्ो कणर्ाक्रमको ब्यवस्थण गररएको छ ।  

उदे्दश्य 

प्रर्णप्त दुि नआउने समस्यण भएकण स्तनपणन गरणर्रहेकण आमणहरुलणर्ा मणतृर्शशु 

सुरक्षणथा तेल तथण दुग्धबिाक औषिीको प्रर्ोग गरी भर्बश्यमण हन सके्न कुपोषर् 

िन्य रोगबणट बचणउने । 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल 
स्तनपणन गरणर्रहेकण आमणहरु र बच्चणहरुको शणरररीक तथण मणनर्सक रुपमण 

स्वस्थ्य हनेछन । 

कणर्णान्वर्न गने कणर्णालर् / 

र्नकणर् 
स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर्हरू। 

सञ्चणलन प्रकृर्ण 

• स्तनपणन गरणर्रहेकण आमणलणर्ा प्रते्यक १५ र्दनको पुनरणवृतमण दुग्दबिाक 

र्नःशुल्क औषिी र्खररद गरी र्बतरर् (प्रते्यक स्तनपणर्ी आमणलणर्ा ३-६ 

मर्हनण सम्म,सुते्करी भएको ६ मर्हनण र्भत्रकण मर्हलणहरु मणत्र)। 

• स्तनपणन गरणर्रहेकण आमणहरुको शणरररीक तथण मणनर्सक रुपमण स्वस्थ्य 

रणखे्न। 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर  

बिेट बणाँडर्णाँट औषिी तथण तेल र्खररद तथण अन्य संचणलन र्खचा । 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक र्खररद प्रकृर्ण, दणखर्खलण प्रर्तवेदन, औषिी तथण तेल र्वतरर् र्ववरर् 

 

surgical drum, bowl, autoclave acetic acid िस्तण सणमग्री र्खररद गना 

सर्कनेछ र र्स्तण सणमग्री र्खररद गदणा आवश्यक सणमग्रीको मणत्रण र्निणारर् गरी 

मौिुदण सणवािर्नक र्खररद ऐन वमोर्िम गनुा पनेछ। 

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर 

बिेट बणडाँर्णट कणर्ाक्रम स्वीकृत गरणई संछणलन गने । 

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमन सूचक र्स सम्बन्धी समू्पर्ा अर्भलेर्खहरु चुस्तदुरुस्त रणखर्ख कणर्ाक्रम समपन्न भएको १५ 

र्दनर्भत्र स्वणस्थ्य र्नदेशनणलर् र सणमणर्िक र्वकणस मन्त्रणलर्मण पठणउने। 
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८३. कृर्ाकलापको नाम: Cervical cancer, पाठेघर खसे्न समस्याको खिर्नंग 

क्याम्प 
 

कृर्णकलणप संकेतः २.५.७.७४  र्खचा शीषाकः२२५२२ 

 

पररचर् 

मर्हलणहरुमण हने प्रिनन स्वणस्थ्य समस्यणहरु मधे्य पणठेघर र्खसे्न सणथै Obstetric 

Fistula पर्न मुख्य समस्यणहरु हन्। सोको समर्मै पर्हचणन गरी उपचणर गना र्ो 

कणर्ाक्रम रणखर्खएको छ । 

उदे्दश्य 
खिर्नङ्ग र्शर्बरमण आएकण मर्हलणहरुको प्रभणवकणरी रुपमण क्यणन्सर, पणठेघर 

र्खसे्न समस्यण सणथै Obstetric Fistula को पर्न र्नदणन गरी पे्रषर् गने। 

अपेर्क्षत प्रर्तर्ल  
क्यणन्सर, पणठेघर र्खसे्न समस्यण सणथै Obstetric Fistula को शूरुकै अवस्थणमण 

पर्हचणन भएको हनेछ । 

कणर्णान्वर्न गने कणर्णालर् र 

र्नकणर्  
बिेट र्वर्नर्ोिन भएकण िन/स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर्हरू 

सञ्चणलन प्रर्क्रर्ण 

• र्न:शुल्क खिर्नङ्ग र्शर्वर सञ्चणलन गनुा भन्दण अगणर्ड र्िल्लणले पणठेघर 

र्खसे्न तथण अब्षे्टर्टर क र्र्सु्टलणको समस्यणभएकण मर्हलणहरु वढी भएकण र 

सेवणको पहाँचबणट टणढण रहेकण स्थणनीर् तहहरु साँग समन्वर् गरी कणर्ाक्रम 

सञ्चणलन गनुा पदाछ । 

• र्िल्लण स्वणस्थ्य कणर्णालर् वण अस्पतणलमण कणर्ारत मेर्डकल अर्र्सर तथण 

ररङ्गपेसरी रणख्न  पणठेघरको मुर्खको क्यणन्सरको पररक्षर् गना भी आई ए 

िणच गना सक्षम स्टणर्नसा, Counselor/ANM सर्हत स्थणनीर् स्वणस्थ्य 

संस्थणमण कणर्ारत स्वणस्थ्यकमी लगणर्त कखिमण ३ िनण प्रणर्वर्िक 

सर्हतको टोलीबणट पणठेघर र्खसे्न समस्यण पणठेघरको मुर्खको क्यणन्सर तथण 

अब्से्टर्टर क र्र्सु्टलणको खिर्नङ्ग तथण ररङ्ग पेसरी लगणउने कणर्ा गने । 

• अब्से्टर्टर क र्र्सु्टलणको र्न:शुल्क शल्यर्क्रर्णको लणर्ग प्रदेश अस्पतणलमण 

पे्रषर् गनुापने ।  

• र्स प्रकणरको र्शर्वर सञ्चणलन गदणा अन्य र्शर्वर तथण र्मल्दोिुल्दो 

कणर्ाक्रमसाँग सहकणर्ा गना सर्कने ।  

सञ्चणलन गने अवर्ि र 

अनुमणर्नत र्मर्त 
िन/स्वणस्थ्य सेवण कणर्णालर्हरू 

बिेट बणाँडर्णाँट स्वीकृत कणर्ार्ोिनण अनुसणर  

सन्दभा सणमग्री प्रचर्लत कणनून तथण र्खचा सम्बन्धी मणपदण्डहरु । 

अनुगमनकण सूचकहरू सेवणग्रणहीको संख्यण,  
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अनुसूर्च १ 

अस्पतणलमण भनणा भएकण र्वरणमीकण लणर्ग प्रर्त र्दन/प्रर्तव्यखि रणसनको सूची 

र्स.न. खाद्यान्न रार्नको र्ववरण पररमाण इकाई 

१ चणमल मनु्सली सर्ण ०.६६० के.िी. 

२ दणल र्मर्श्रत ०.१७६ के.िी. 

३ तेल तोरीको  ०.०२२ र्ल. 

४ नुन आर्ोर्डन रु्ि ०.०२२ के.िी. 

५ आलु रणतो ०.२०० के.िी. 

६ हररर्ो तरकणरी मौसम अनुसणर ०.१७६ के.िी. 

७ मसलण र्मर्श्रत ०.००२ के.िी. 

८ मणसु र्खसीको ०.०२५ के.िी. 

९ दुि गणई/भैसीको ०.१२५ र्ल. 

१० र्वसु्कट से्फर्सकेशन अनुसणर १ यणकेट 

११ र्चर्ण दुि हणलेको १ कप 

१२ अण्डण कुरु्खरणको १ गोटण 

१३ र्लरु्ल मौसम अनुसणर ०.२०० के.िी. 

१४ ग्यणंस ढुवणनी सर्हत १ र्सर्लण्डर* 

*ग्यणस ३५० छणकको लणर्ग एक र्सर्लण्डर 

 

 


